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كلمة االفتتاح

حنمد اهلل يف عاله ،على ما أوالنا من التوفيق لالستمرار يف قطع الشوط حتى عربنا السنة
الرابعة وشرعنا يف السنة اخلامسة من عمر اجمللة الذي نسأله تعاىل أن يكون مديداً وأن يلهم
القائمني عليه شرف اإلصرار على قطعه باهلمة نفسها اليت شرعت بها يوم صدورها قبل اربع
ومشرفِها
سنوات ،مشروعاً يسجله التاريخ كمنجز لالمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسةِّ ،
سي ِد الشهداءِ ابي عبد اهلل احلسني.
لقد كان اهلدف األمسى من النهوض بهذا املنجز ،ومنذ البدءِ حتقي َق موسوع ٍة ،بل
قل :دائرة معارف قرآنية تعني الباحثني من أولي الشأن وغريهم على استشـراف ميادين
القرآن اإلعجازية واملعرفية واالخالقية ،والفقهية ،واللغوية ،وسواها من امليادين اليت يصعب
احلصول عليها جمتمع ًة ،يف مظنَّ ٍة واحدة كما يف هذا الذي تتخذه اجمللة ميدانا بل سياقاً
هلا ،وحبُل ٍة تليق بالقرآن مهما غال الثمن وانصاع الذوق الفين الرصني.
َّ
احملكمة من قِبَل وزارة التعليم العالي
وقد كان اعتمادها يف قافلة اجملالت العلمية
والبحث العلمي يف العراق ،دافعاً قوياً إلصرارنا على احلفاظ على مستواها العلمي والفين
لكي التش ّكل خيبة أمل ملن نظر اليها بعني الرضا واإلعجاب من ذوي االختصاص وغريهم،
حوزويني أو اكادمييني أو معنيني بالشأن القرآني ،ويف طليعتهم من دأبوا على اإلسهام يف
مادتها بأفكارهم النيرّ ة وأقالمهم السامقة وأساليبهم الرصينة ،سواء داخل العراق ام خارجه،
9

كلمة اإلفتتاح

وفيهم علماء ذوو رفعة وشأن يف مضمار الفتيا أو من ذوي النظريات الفكرية الرائدة يف ماخيص
كتاب اهلل اخلالد الذي اليأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه.
ورمبا كانت دعوتنا العلماءَ للقول فيه ،جاءت آخر الزمان ولكن ليست بعد فوْ ِت األوان،
إذ كان االمام أمري املؤمنني عليَ 
أول من َّ
حض على الغور يف حبره ،ودعا الناس الستكناه
مكنونه ،قال(( :هذا القرآ ُن امنا هو ٌّ
بلسان ،وال َّ
بد
خط مستو ٌر بني الدفَّتني ،ال ينطق ٍ
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ترمجان ،وإمنا ينطق عنه الرجال)).
له من
ٍ
َ
وناسخ ُه
((كتاب ربِّكم فيكم ،مبيِّناً حاللَ ُه وحرا َم ُه ،وفضائلَ ُه و فرائ َض ُه،
وقال:
ُ
َ
بهُ وأمثالَ ُه ،ومر َسلَ ُه وحمدو َدهُ،
وعام ُه ،و ِع رََ
ومنسوخه ،و ُر َخ َص ُه وعزائ َم ُهَّ ،
وخاص ُه َّ
مفسراً جُم َملَ ُه ومُبيِّناً غوا ِم َض ُه .ب َ
ُوسع
وحمك َم ُه
ومتشاب َه ُهِّ ،
ني مأخو ٍذ ميثا ُق عل ِم ِهَ ،وم َّ
ِ
الكتاب ُ
وواجب يف
السن ِة ن ْس ُخ ُه،
فرض ُه
على العباد يف جهله ،وبني مُثبَ ٍت يف
ومعلوم يف ُّ
ٍ
ِ
ٍ
أخ ُذهُّ ،
ال ّسن ِة ْ
وزائل يف مستقبلِ ِه ،ومُبايَن
ومرخ ٍص يف
الكتاب تَ ْر ُك ُه ،وبني ٍ
ِ
واجب بوق ِت ِهٍ ،
ب َ
صغري أ ْر َص َد ل ُه ُغفرانَ ُه ،وبني مقبو ٍل يف
كبري أو َع َد عليه نريانَ ُه ،أو ٍ
ني محَ ِار ِم ِهِ ،م ْن ٍ
أدناهُُ ،م َو َّس ٍع يف أقْصاهُ.))..
أي منهج مستقيم هذا الذي يرمسه االمام ملن يريد أن يتعرض للقرآن اجمليد بالكتابة
والدرس والبحث؟! .انها الريادة احلقة يف املنهجية يف زمان مل يولد فيه تدوين العلوم بلْ َه
املنهجية يف هذا التدوين .لقد فتح إما ُم املتقني الباب على مصـراعيه للغوص يف حبار القرآن
العظيم ،والتحليق يف مسائه ذات ا ُ
حلبُك ضمن علوم ومعارف امسيناها (علوم القرآن الكريم)
فمن كل علم من هذه العلوم ينفتح الف باب من العلوم الظاهرة والباطنة ،ثم ينفتح من كل باب
منها الف باب ،مع العلم بأن هذا التعداد ليس حصرياً وامنا هو اعتباري كما قال سبحانه
وتعاىل :ﭽﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭼ .
ربنا سدّد على هداك خطانا ،وأودع جهدَنا يف ميزان أعمالنا ،وت ّوج بالنجاح آمالنا،
واستعمل جهودنا يف خدمة كتابك الكريم انك حسبنا وانت نعم املوىل ونعم النصري...
وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني.



فحوى البحث
تناول البحث ياقوته من يواقيت امري املؤمنني علي املتمثلة بالتفسري.
وقد تناول فيه السيد الباحث أقوال العلماء الذين انقسموا على فريقني:
فريق يرى عدم امكانية تفسري القرآن الكريم بأي حال من االحوال ،ألن
اكثر اياته متشابهات وجيب حصر األمر باملعصوم لتاليف الوقوع يف الفتنة
والزيغ .وفريق يرى إمكان ذلك اذا امتلك املفسر اسباب العلم.
بعد ذلك تناول السيد الباحث دور االمام علي يف بيان أن القرآن إمنا
كان للناس كل الناس وليس لطبقة خاصة من العلماء أو الفقهاء .ثم يسرتسل
يف ايضاح ذلك مكمالً حديثه بدور األئمة املعصومني يف ذلك.
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االمام عيل وتفسري القرآن

الرحيم
الرمحن ّ
بسم اهلل ّ

احلمد هلل ،به احلمد وإليه احلمد ،محد ًا

اللـهـم ال ُنحيص ثنا ًء
ليس لنا بلوغ غايته،
َّ
عليك أنت كام أثنيت عىل نفسك.

إمكانية تفسري القرآن الكريم إ ّ
ال عن طريق

أهل البيت بوصفهم أهل القرآن الذين

َّ
وجل علمه فال يرغب عنهم
عز
آتاهم اهلل َّ

والسالم عىل أرشف األنبياء
ّ
والصالة ّ

وال عن مسألتهم إىل سواهم؛ ّ
الن عدم

بيته ّ
الط ّيبني الطاهرين الذين أذهب عنهم

جادة احلق والوقوع يف التفسري بالرأي

واملرسلني أيب القاسم حممد وعىل أهل
وطهرهم تطهريا.
الرجس ّ
ّ

مسألتهم يوقع يف اهلوى واالنحراف عن
ٍ
ألحد ْ
أن يأخذ هبواه وال
املنهي عنه ،وليس

دأب االمام عىل ْ
يرب األمة عىل
أن يِّ

رأيه وال مقاييسه .فهذا الكالم صحيح

للهداية ليعرفوا الرشد من خالله وذلك

ولعل َّ
ّ
كل ما أوردوه من
وتفصيالهتا

التوجه إىل القرآن الكريم واختاذه مرجع ًا

ال نقاش فيه ولكن فيام يتع ّلق باألحكام

بإطاعة أوامرهّ ،
الن إطاعة اهلل رشدٌ إىل

األحاديث يف هذا املعنى إنام هو فيام يتع ّلق

موجه للناس

والذي يبدو للباحث أن أصحاب هذا

عز و ّ
النجاة َّ
جل وهذا
وان اهلدى هداه ّ
اخلطاب من اإلمام

بمعرفة تفاصيل األحكام الرشعية.

كل الناس ليس لطبقة أوفئة دون أخرى

االجتاه إنام ذهبوا إىل ما ذهبوا إليه لكثرة

وهذا املعنى يرد قول القائلني بعدم فهم

شاب عملية التفسري من الوضع والدس و

وال ملن عارصوا اإلمام دون غريهم.
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أ ّما ما يذهب إليه من يرى عدم

ما ورد من النهي عن التفسري بالرأي وما

نصوص الكتاب العزيز من قبل األمة .بل

اإلرسائيليات والكذب عىل رسول اهلل

وراء ظهورهم وأصبحوا هم أئمة الكتاب

يشء من هذا التحذير
اإلسالمية ،فقد جاء ٌ

اإلمام ينعى عىل الذين تركوا القرآن
ومتسكوا باملنظر منه
وليس الكتاب أمامهمَّ ،

دون اجلوهر فلم يقيموا حمتوى القرآن وانام

يذهبون غالفه.
راحوا ّ

والتحذير من ذلك منذ بواكري الدعوة

عىل لسان صاحب الرسالة

نفسه.

فقد ُكذب عليه عىل عهده حتى قام

خطيب ًا فقال(( :يا أهيا الناس قد ك ُثرت ع َّ
يل

د .نجم الفحام

َّ
الكذ ُ
ابة ،فمن كذب ع َّ
يتبو ْأ
يل متعمد ًا ف َل َّ

مقعده من النار)).

ّ
والشك َّ
أن كثري ًا من الناس ال يستطيع

أن يستوعب معاين كث ٍ
ْ
ري من اآليات ،ولعل

بعض هؤالء ،ممن كانوا معارصين لنزول

الوحي .فكيف بمن جاء بعدهم مع تعدد
دالالت النص القرآين و ما حفل به من
املتشابه ،واملشكل ،واملطلق ،واملجمل،

والعام...

أكثر آياته هو املتشاهبات ،وبالتايل الوقوع
يف الزيغ والفتنة عند التعاطي مع النص
القرآين تفسري ًا وحتلي ً
ال.

فان فهم القرآن أمر يستحيل الوصول

إليه من قبل األمة إ ّ
ال من خالل النبي
واألئمة -صلوات اهلل عليهم -ألهنم
الراسخون يف العلم والذين يعلمون تأويل

القرآن الكريم مستندين يف ذلك إىل بعض

آيات القرآن الكريم واألحاديث املروية

وإذا كان النص القرآين خطاب ًا للناس

عن النبي وأهل بيته -صلوات اهلل عليهم

وكر الدهور وتعدّ د األجيال حتى يرث اهلل
ِّ

مثال ذلك قوله تعاىل :ﭽﮗ ﮘ

مر العصور
كافة يف كل زمان ومكان عىل ِّ

تعاىل األرض ومن عليها ،فستكون احلاجة
للتفسري أكثر كلام ابتعدنا عن عرص نزول

الوحي ومالبساته والظروف املحيطة
بنزول اآليات وقرائن األحوال وعدم

اإلحاطة باملعاين اللغوية املتداولة وقت

نزول الوحي.

األول:
املبحث ّ

أمجعني.

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨﯩﭼ[سورة آل عمران.]7 :

واآلية الكريمة وإن مل حتدد هذه

احلاجة إىل التفسري بني مدرسة أهل البيت

املتشاهبات التي يستند إليها أصحاب

هناك اجتاه يف األمة يرى عدم إمكانية

الروايات التي تذهب إىل أن املتشاهبات

ومدرسة الصحابة.

تفسري القرآن الكريم ،الن النص القرآين

هذا الرأي إال أهنم ّ قد جيدونه يف كثري من
هي احلروف املقطعة النازلة يف أوائل

15

االمام عيل وتفسري القرآن

السور مثل :كهيعص ،و حم ،و آمل . ..أو

ما اختلف يف تأويله((( ،ومنه ما أريد به

واملتشاهبات غريها وبالتايل فان املتشابه

ولكي ال نقع يف الزيغ -عىل وفق

العكس أن هذه احلروف هي املحكامت،

يف القرآن يستغرق معظم آياته ،واملتشابه
كذلك هو املجمل ،واآليات املنسوخة
التي نؤمن هبا وال نعمل هبا وهو املروي

عن ابن عباس وابن مسعود وبعض

الصحابة ،ومنه كذلك ما حيتاج يف معرفته
إىل تأمل وتد ّبر ،واملتشابه عندهم ماال

سبيل اىل العلم به كوقت الساعة ونحوه،
واملتشاهبات ماعدا آيات األحكام؛

ونحن نعلم ّ
أن آيات األحكام ال تتجاوز
اخلمسامئة آية

(((

ان مل تكن أقل -ومن

املتشابه لدهيم ما احتمل من التأويل

ألفاظه من
أوجه ًا كثرية ،ومنه ما تشاهبت
ُ

قصص األنبياء مع أممهم بالتكرار يف سور
متعددة ،ومنه آيات الصفات خاصة أعم
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من صفات اهلل سبحانه كالعليم والقدير
واحلكيم واخلبري ،وصفات أنبيائه كقوله

تعاىل يف عيسى بن مريم :ﭽﭥ

ﭦ ﭧ ﭨﭼ [سورة النساء،]171 :
واملتشابه ماال سبيل للعقل إليه ،ومنه

((( ينظر :اإلتقان يف علوم القرآن.35/4 :

خالف ظاهره.(((...

هذه الرؤية -علينا الوقوف عند ما قال

به الراسخون يف العلم ألهنم هم الذين

يعلمون تأويله ،فقد ورد عن أيب عبد اهلل

قوله يف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ ،أنه

قال(( :فرسول اهللأفضل الراسخني،
عز وجل مجيع ما أنزل عليه
قد علمه اهلل ّ

من التنزيل والتأويل ،وما كان اهلل لينزل
عليه شيئ ًا مل يعلمه تأويله ،وأوصياؤ ُه
من بعده يعلمونه ك ّل ُه ...والقرآن خاص
وعام ،وحمكم ومتشابه ،وناسخ ومنسوخ،

فالراسخون يف العلم يعلمونه))(((.

مستندهم يف ذلك ّ
أن أهل البيت

عدل الكتاب((( .وعدل اليشء البد ان
((( املراد به املعنى املرادف للتفسري.
((( ينظر :الربهان يف علوم القرآن 68/2 :وما
بعدها.
((( الكايف ،ثقة االسالم :الشيخ حممد بن يعقوب
الكليني ،ط  ،1منشورات الفجر ،بريوت،
لبنان2007 ،م 1428-هـ ،ج 1ص.127
((( وه��ذا ماجاء يف حديث الثقلني من معنى
ع��دم االف�تراق واحلجية(( :فاحلجية هلام

د .نجم الفحام

يكون مساوي ًا له وهذا األمر باق هلم يف كل

كان احلجة عىل خلقه؟ .فقالوا :القرآن.

تعاىل األرض ومن عليها .بل إن عندهم

القدري والزنديق الذي ال يؤمن
املرجئ و
ُّ

األلواح .وإهنم هم الذين يعلمون ظاهر

أن القرآن ال يكون حجة إ ّ
ّ
ال بقيم ،فام قال

عرص ومرص واهنام لن يفرتقا حتى يرث اهلل
علم التوراة واإلنجيل والزبور ،وبيان ما يف

القرآن وباطنه وليس يشء أبعد من عقول
الرجال من تفسري القرآن الكريم .وان

للقرآن ق ِّي ٌم البدّ من الرجوع اليه .وهم
خزان وحي اهلل و ترامجة وحيه .وقد آتاهم
ّ
اهلل علم التفسري من أوله اىل آخره.

فنظرت يف القرآن فإذا هو خياصم به

به حتى يغلب الرجال بخصومته ،فعرفت
فقلت هلم :من قيم
فيه من يشء كان حق ًا،
ُ

القرآن؟ .قالوا :ابن مسعود قد كان يعلم،
قلت :ك ّل ُه؟
وعمر يعلم وحذيفة
يعلمُ ،
ُ

قالوا :ال ،فلم أجد أحد ًا ُ
يقال :إنه يعرف
ذلك ك ّل ُه إ ّ
ال علي ًا .وإذا كان اليشء بني

عن منصور بن حازم قال قلت أليب

القوم فقال هذا :ال أدري ،وقال هذا :ال

فينبغي له ان يعرف َّ
الرب رض ًا
ان لذلك
ِّ

علي ًا كان قيم القرآن ،وكانت طاعته

عبد اهلل ...(( :ان من عرف أن له ر َّب ًا،

وسخط ًا ،وانه اليعرف رضاه وسخطه
رسول ،فمن مل ِ
ٍ
ا ّ
يأته الوحي
بوحي أو
ال
ٍ
فقد ينبغي له ان يطلب الرسل ،فإذا لقيهم

عرف أهنم احلجة وان هلم الطاعة املفرتضة.

أدري ،وقال هذا :أنا أدري ،فأشهد أن

مفرتض ًة وكان احلجة عىل الناس بعد

رسول اهللوان ما قال يف القرآن فهو
حق .فقال :رمحك اهلل))(((.
ٌّ

وع��ن أم�ير املؤمنني ق��ال(( :إن

لت للناس :تعلمون أن رسول اهلل
و ُق ُ

اهلل تبارك وتعاىل طهرنا وعصمنا وجعلنا

قلت :فحني مىض رسول اهللمن
بىلُ .

وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا ،ال

كان هو احلجة من اهلل عىل خلقه؟ .قالوا:

مع ًا فللقرآن الداللة عىل معانيه والكشف
عن املعارف اإلهلية ،وألهل البيت الداللة
عىل الطريق وهداية الناس اىل أغراضه
ومقاصده)) .امليزان.76/3 :

ش��ه��داء ع�لى خلقه ،وحجته يف أرض��ه
نفارقه وال يفارقنا))(((.

((( الكايف.98- 97/1 :
((( املصدر نفسه.112/1 :
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-قال االمام الباقر(( :نحن ُخ َّز ُان

ونحن
علم اهلل ونحن ترامجة وحي اهلل،
ُ
احلجة البالغة عىل من دون السامء وفوق
ّ

األرض))(((.

وكذلك يستدلون بام روي عن اإلمام

أمري املؤمنني(( :سلوين عماّ شئتم فال

تسألوين عن ٍ
يشء ا ّ
ال أنبأتكم به))(((.

ع ّ
يل يربيّ األ ّمة عىل التوجه إىل القرآن.
ّ
الشك َّ
أن كثري ًا من الناس ال يستطيع

أن يستوعب معاين كث ٍ
ْ
ري من اآليات ،ولعل

بعض هؤالء ،ممن كانوا معارصين لنزول
الوحي( .((1فكيف بمن جاء بعدهم مع
تعدد دالالت النص القرآين و ما حفل به

وقد سأل رجل من أهل الكوفة أبا

من املتشابه ،واملشكل ،واملطلق ،واملجمل،

فأجابه اإلم��ام ق��ائ ً
((إن���ه ليس أحدٌ
�لا:
ُ
ٍ
يشء إ ّ
ال خرج من عند أمري
علم
عنده ُ

وإذا كان النص القرآين خطاب ًا للناس

جعفر عن ق��ول أم�ير املؤمنني هذا

املؤمنني ،فليذهب الناس حيث شاؤوا،
فو اهلل ليس األمر إ ّ
ال من هاهنا ،وأشار بيده

اىل بيته))(.((1

وهذا االجتاه يرى َّان للقرآن أه ً
ال آتاهم

اهلل علمه فال يرغب عنهم وال عن مسألتهم

اىل سواهمّ .
الن عدم مسألتهم يوقع يف
18

املبحث الثاين:

اهلوى واالنحراف عن جادة احلق والوقوع

ٍ
ألحد
يف التفسري بالرأي املنهي عنه ،وليس

ْ
أن يأخذ هبواه و ال رأيه وال مقاييسه.
((( املصدر نفسه.113/1 :
((( املصدر نفسه.251- 250/1 :
( ((1املصدر نفسه.251/1 :

والعام...
كافة

(((1

مر
يف كل زمان ومكان عىل ِّ

وكر الدهور وتعدّ د األجيال
العصور
ِّ
( ((1فقد قال ابو بكر :أي ارض تق ّلني ،وأي
سامء تظلني ،إذا قلت يف القرآن ماال أعلم.
ويف رواية أخرى :إذا قلت يف القرآن برأيي:
أو بام ال أعلم .وذل��ك عندما سئل عن
قوله تعاىل :ﭽ ﯯ ﯰﭼ .و قال عمر:
قال اهلل :ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ كل ه��ذا قد
ثم
ثم رضب بيدهّ ،
علمناه ،فام األب؟ّ .
قال :لعمرك ّ
إن هذا هلو التك ّلف ،واتبعوا
مايتبينّ  :لكم يف هذا الكتاب ...وما يتبينّ
فعليكم به ،وماال فدعوه .جامع البيان :ج1
ص ،52ج 15ص.67
( ((1قال تعاىل :ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﭼ [سورة سبأ.]28 :

د .نجم الفحام

حتى يرث اهلل تعاىل األرض ومن عليها،

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

عن عرص نزول الوحي ومالبساته

النحل .]89 :وهو الكتاب املبني الذي

فستكون احلاجة للتفسري أكثر كلام ابتعدنا
والظروف املحيطة بنزول اآليات وقرائن

األحوال وعدم اإلحاطة باملعاين اللغوية
املتداولة وقت نزول الوحي.

فنحن اليوم نحتاج إىل ما حيتاج إليه

من عارص نزول الوحي وزيادة ،وهذه
الزيادة حيتمها علينا النص القرآين الذي

يتميز باجلدة يف كل زمان فقد جاء يف
احلديث الرشيفّ :
((إن اهلل تبارك وتعاىل
ٍ
ٍ
ولناس
لزمان دون زمان،
مل جيعل القرآن

ٍ
دون ٍ
زمان جديد))(.((1
ناس ،فهو يف كل

ﭶ ﭷ ﭸﭼ [س�����ورة

ن��زل ب��ل��س ٍ
يب م��ب�ين .ق��ال تعاىل:
��ان ع���ر ٍّ
ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ

[س��ورة املائدة ،]15 :ﭽ ﮢﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧﭼ [س���ورة ي��وس��ف،]1 :
ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ [سورة
النحل.]103 :

فـالقرآن الكريم جاء ليستفيد منه

ومؤ ّدى هذه اآليات الكريامت ّ
أن

ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ٍ
ٍ
صنف من الناس ،عىل املفرسين
مجاعة أو

الناس كل الناس ،ألنه كام قال تعاىل:

فهم القرآن الكريم ليس بمقصو ٍر عىل

ﮩﭼ [س��ورة آل عمران.]138 :

من العلامء والفقهاء وحسب ،وإنام جاء

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ

اىل ذلك احلديث الرشيف اآلنف الذكر،

وهو تبيان لكل يشء ،قال تعاىل :ﭽﭟ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ
( ((1بحار األن��وار ،حممد باقر املجليس ،ط،1

مؤسسة األعلمي ،ب�يروت1429 ،ه��ـ-
2008م ،ج 2ص.280

القرآن الكريم ليستفيد منه اجلميع كام أملح

ّ
يب أي
الن القرآن الكريم نزل بلسان عر ِّ
باللغة العربية ،والذين نزل بني ظهرانيهم

عرب أقحاح ،وكانوا أرباب الفصاحة
هم ٌ
ّ
وحذاق البالغة ،فهم واحلال هذه يمكنهم
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التعاطي مع القرآن والرجوع إليه مبارش ًة.

وقد كان هلذه السمة أثرها الواضح

ع ْن ُه ،جرى له من الفضل ُ
مثل ما جرى

البينات واملحكامت ملن كان عىل دراية
ّ

َّ
وجل ،املت ََع ِّق ُب عليه يف
عز
من خلق اهلل َّ

يف فهم القرآن الكريم يف كثري من آياته

ٍ
وملحمد الفضل عىل مجيع
ملحمد،

باللغة العربية التي نزل هبا النص الكريم-

ٍ
يشء من أحكامه كاملت ََع ِّقب عىل اهلل وعىل

داللة وبالغة ،والتعاطي معه فه ًام وتد ّبر ًا.

عىل حدِّ الرشك باهلل ،كان أمري املؤمنني

الساموي األرقى -وما حيويه من
النص
ُّ

ٍ
صغرية أو كبرية
رسوله .والرا ّد عليه يف

ولكن مع د َّقة الفهم هذه هناك الكثري

باب اهلل الذي ال يؤتى إ ّ
ال منه ،وسبيله

يمكن استيعاهبا من قبل الناس من دون

جرت األئمة واحد بعد واحد.((1())..

من الدالالت واملعاين يف النص القرآين ال
الرجوع إىل أهل الصناعة أو االختصاص،
بل هناك من املعاين ما ال يدركها أهل
االختصاص وال يعرفها حتى العلامء،
ويمكن عدّ ها وجه ًا خامس ًا ملا ذكره ابن

عباس من ّ
ان التفسري(( :عىل أربعة أوجه،
وجه تعرفه العرب من كالمها ،وتفسري ال
ٌ
ُيعذر أحدٌ بجهالته ،وتفسري يعلمه العلامء،
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ُ
به ٌّ
آخذ به و ما هنى عنه انتهي
عيل

وتفسري ال يعلمه إ ّ
ال اهلل))(.((1

وهذا الوجه :هو ما ال يعلمه ا ّ
ال

الراسخون يف العلم وهم حممد وأهل

بيته الطاهرون صلوات اهلل عليهم أمجعني.
 -عن أيب عبد اهلل قال(( :ما جاء

( ((1جامع البيان.50/1 :

الذي من سلك بغريه هلك ،وبذلك
ولكن هذا املعنى أو هذا الوجه ال

يعني بالرضورة عدم إمكانية تفسري القرآن

الكريم كون أكثر آياته هي املتشاهبات

وبالتايل الوقوع يف الزيغ والفتنة.

فهذا القول ال يستقيم ألصحاب هذا

الرأي وهو ال يستند إىل دليل ،بل اآلية

املباركة :ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ

( ((1الكايف.116/1 :

د .نجم الفحام

[سورة آل عمران ]7 :دليل يثبت خالف

وآكام
وأعالم ال يعمى عنها السائرون،
ٌ
ُ
جيوز عنها القاصدون ،جعله اهلل ر َّي ًا
ال

الصحيحة يف تناول املتشابه وذلك

وحماج ُ
لط ِ
رق الصلحاء ،ودوا ًء ليس بعده
َّ

ما ذهبوا إليه متام ًا إذ اآلية تدعو إىل تفسري

القرآن الكريم وتعطي املفتاح واملنهجية
بالرجوع إىل املحكم ،ومل تتطرق اآلية
املباركة إىل هذه املصاديق التي ذكروها
للمتشاهبات من بعيد أو قريب .وكذلك

أقوال املعصومني تدعو إىل ذلك.

يقول اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب

طالب يف وصفه كتاب اهلل تعاىل:
(( ...ثم أنزل عليه الكتاب نور ًا ال ُت ُ
طفأ
ّ
مصابيحه ،ورساج ًا ال خيبو توقد ُه وبحر ًا

لعطش العلامء ،وربيع ًا لقلوب الفقهاء،
ظلمة ،وحب ً
ٌ
ال وثيق ًا
داء ،ونور ًا ليس معه
ٌ

عروته ،ومعق ً
وعز ًا ملن
ال منيع ًا ذرو ُت ُه،
ُ
ّ
ائتم
توال ُه ،وسل ًام ملن دخله،
ً
وهدى ملن َّ
انتحله ،وبرهان ًا ملن تك َّلم
به ،وعذر ًا ملن
ُ
حاج
به ،وشاهد ًا ملن خاصم به ،وفلج ًا ملن َّ
به ،وحام ً
أعمله،
ومطي ًة ملن
ال ملن محله،
ُ
َّ

َألم ،وعل ًام
وج َّن ًة ملن است َ
توس َمُ ،
وآي ًة ملن َّ
ملن وعى وحديث ًا ملن روى وحك ًام ملن

ال ُيدْ ُ
رك قعر ُه ،ومنهاج ًا ال ُي ُّ
هنجه،
ضل
ُ
وشعاع ًا ال ُي ِ
ضو ُء ُه ،و ُف ْرقان ًا ال خيمدُ
ظل ُم ْ

وج ٌه
فكالم اإلمام أمري املؤمننيُ م َّ

أنصار ُه،
ال ختشى أسقامه ،وعزا ال هتزم
ُ

من العلامء أو الفقهاء ،وعىل األمة ْ
ان

أركانه ،وشفا ًء
دم
ُ
ًب ْرها ُن ُه ،وتبيان ًا ال ْهت ُ
وح َّق ًا ال ختذل أعوا ُن ُه ،فهو معدن اإليامن

وح ُت ُه ،وينابيع العلم وبحوره،
و ُب ْح ُب َ

ِ
ُّ
وأثايف اإلسالم
العدل وغدرانه،
ورياض

ُ
وبحر
وغيطانه،
وأودية احلق
وبنيانه،
ُ
ٌ
ٌ
وعيون ال ينضبها
ال ينزفه املستنزفون

املاحتون ،ومناهل ال يغيضها الواردون،
ُّ
يضل هنجها املسافرون،
ومنازل ال

قىض))(.((1

خاصة
للناس كل الناس وليس لطبقة
ّ

عزها به وسالمتها وهداها
تتواله لتنال ّ
ونجاهتا من ضاللتها وضياعها .ولوكان

( ((1رشح هنج البالغة ،اجلامع خلطب وحكم
ورسائل اإلم��ام أمري املؤمنني عيل بن أيب
عز الدين أيب حامد عبد
طالب ،تأليف ِّ
احلميد بن هبة اهلل املدائني الشهري بابن أيب
احلديد املعتزيل ،حتقيق :االستاذ :حممد أيب
الفضل ابراهيم ،ط  ،1الدار اللبنان َّية للنرش،
1430هـ 2009-م ،اخلطبة.198 :
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تفسري القرآن منحرص ًا بأهل بيت النبوة

نبي ُه أزمان ًا ،حتى أكمل له
َّ
وعم َر فيكم ّ
َ
ريض
ولكم فيام أنزل من كتابه دينه الذي

وحماج ُ
لطرق
وربيع ًا لقلوب الفقهاء
َّ

األع�مال ومكارهه ،ونواهيه وأوام��ره،

ٍ
ألحد غريهم ْ
أن يعرفه ملا قال أمري
وليس

املؤمنني يف وصفه ر َّي ًا لعطش العلامء،

الصلحاء .وانام خاطب الناس بأنه نور ليس

وأل��ق��ى إليكم امل��ع��ذرة ،واخت��ذ عليكم

يمكن هلم ذلك اذا مل يعرفوا القرآن وما فيه

ٍ
عذاب شديد))(.((1
يدي
بني ْ

ٌ
وهدى هلم أذا أ ُّمتوا به ،وكيف
ظلمة
معه
ً
وهني .وكيف يكون هلم مطي ًة وهم
من أم ٍر ٍ

ال يعلمون ما فيه وال يعملون به .وكيف

يكون الناس حفظ ًة للقرآن فيام استحفظهم

احلجة ،وقدم إليكم بالوعيد ،وأنذركم
بل إن اإلمام يدعو الرجل الذي

أتاه يسأله قائ ً
الِ :ص ْ
ف لنا ربنا مثل ما نراه

عيان ًا لنزداد له ُح َّب ْا ،وبه معرف ًة ،يدعوه

اهلل من كتابه واستودعهم من حقوقه ،وأنه

اىل النظر والتأمل بالقرآن ليستيضء بنور

من خالله خري أعامهلم أو ّ
رشها ،وكيف

السائل فام د ّلك القرآن عليه من صفته

التقوى إذا مل يدركوا ما أحبه اهلل تعاىل من

فاإلمام يدعو إىل التدبر يف القرآن

تبيان لكل ٍ
يشء وهم ال يعلمون واليعرفون

يمهد الناس ألنفسهم وأقدامهم من زاد
ّ
الطاعة وما كرهه من املعصية.

ي��ق��ول اإلمام ...(( :ف��اهلل اهلل
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لنفسه ،واهنى إليكم عىل لسانه حما َّب ُه من

ـن كتابه،
أهيا الناس فيام استحفظكم ِم ْ
َّ
ف��إن اهلل مل
واس��ت��ودع��ك��م م��ن حقوقه،

خيلقكم عبث ًا ومل يرتككم س��دى ،ومل
ٍ
سمى
يدعكم يف
جهالة وال عمى ،قد ّ

لم أعاملكم ،وكتب آجالكم،
آثاركمَ ،
وع َ
ٍ
يشء،
وانزل عليكم الكتاب تبيان ًا لكل

َّ
وجل ،إذ يقول ...(( :فانظر أهيا
عز
كتابه ّ
فائتم به ،واستضئ بنور هدايته.((1())...
َّ

الكريم وتعلمه ألنّ��ه أحسن القصص
ٍ
خطبة له
وانفعها ،يقول يف

يذكر

فيها فرائض اإلس�ل�ام ...(( :وتعلموا
القرآن فانه أحسن احلديث ،وتفقهوا فيه

فإنه ربيع القلوب ،واستشفوا بنوره فإنه

شفاء الصدور ،وأحسنوا تالوته فإنه أنفع
( ((1رشح هنج البالغة ،اخلطبة.86 :
( ((1املصدر نفسه ،اخلطبة.90 :

د .نجم الفحام

القصص.((1())..

الكتاب إمامهم ،فلم يبق عندهم منه إ ّ
ال

اسمه ،وال يعرفون إ ّ
ال َخ َّط ُه وز ْب َر ُه.((2())..

واإلمام يريد ْ
يرب األمة عىل
أن يِّ
االجتاه إىل القرآن الكريم واختاذه مرجع ًا

ّ
عيلان فهم الكتاب
ثم ُيبني اإلمام
َّ

بإطاعة أوامرهّ ،
الن إطاعة اهلل رشدٌ إىل

األمة إدراكها ْ
وإن كان ظاهر القرآن

للهداية ليعرفوا الرشد من خالله وذلك

عز و ّ
النجاة َّ
جل وهذا
وان اهلدى هداه ّ
اخلطاب من اإلمام

موجه للناس

كل الناس ليس لطبقة أوفئة دون أخرى
وال ملن عارصوا اإلمام دون غريهم.
وهذا املعنى يرد قول القائلني بعدم فهم

نصوص الكتاب العزيز من قبل األمة .بل
اإلمام ينعى عىل الذين تركوا القرآن
وراء ظهورهم وأصبحوا هم أئمة الكتاب
ومتسكوا باملنظر
وليس الكتاب أمامهمَّ ،

منه دون اجلوهر فلم يقيموا حمتوى القرآن
يذهبون غالفه.
وانام راحوا ّ

له مراتب ودرجات قد ّ
يتعذر عىل عامة

الن باطنه ال يعرفه كل ٍ
أحد ّ
حجة ّ
الن:
((املتصدِّ ين لفهم معاين القرآن ال يصلون
اىل منتهاه ،النه غري متناهي املعاين ،بل

وفيها داللة عىل ّ
ان معاين القرآن ال تنقص

أص ً
ال ،كام ال تنضب العيون اجلارية

بالسقاية منها))(.((2

وقد أعطى اإلمام النهج واملنهاج

يف التعامل مع الكتاب العزيز إذ يقول:

(( ...واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد
تركه ،و لن تأخذوا
حتى تعرفوا الذي
ُ
نقضه،
بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي
ُ

يقول اإلمام أمري املؤمنني..(( :

متسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ ُه.
ولن ّ

ٌ
سلعة أبور من الكتاب إذا تيل حقَّ تالوته،

عيش العلم ،وموت اجلهلُ ،ه ُم الذين
ُ
خيربكم ُح ْك ُم ُهم عن علمهم ،وصمتهم

فتجلىّ هلم سبحانه يف كتابه ..وليس..

منه إذا ُح ِّرف عن مواضعه..
وال أنفق ُ

القوم عىل الفرقة ،وافرتقوا عن
فاجتمع
ُ
اجلامعة ،كأهنم أئمة الكتاب ،وليس

( ((1املصدر نفسه ،اخلطبة.109 :

فالتمسوا ذلك من عند أهله ،فإهنم

وظاهر ُهم عن باطنهم ،ال
عن منطقهم،
ُ
( ((2املصدر نفسه ،اخلطبة.147 :
( ((2البيان يف تفسري القرآن.24 :
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خيالفون الدين و ال خيتلفون فيه ،فهو بينهم

واضحة عىل ّ
أن املعارف القرآنية يمكن ْ
أن

وهذا منتهى اإليضاح والبيان يف

ٍ
إنسان نصيبه يف استمطار
وعليه فلكل

ّ
((ألن احلق الذي
املؤمنني ،وذلك:

يتفاوتون فيام بينهم يف الفهم واإلدراك

وصامت ٌ
ناطق))(.((2
شاهدٌ صادق،
ٌ

هذا الباب الذي أشار إليه اإلمام أمري
ك ّلف اخللق اعتقاده له مراتب ودرجات

وله مبدأ ظاهر وغور باطن.((2())...

فاملراتب والدرجات التي يمكن

تد ّبرها والنظر فيها البدّ ْ
وان يكون املك ّلف
غري معذو ٍر يف تركها أو ترك البحث فيها

والتحليل ملضامينهاَّ ،
الن القرآن الكريم

ذم الذين ال يتد ّبرون القرآن الكريم إذ
َّ
يقول :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗﭼ [سورة حممد.]24 :

معاين النص الكريم ٌّ
كل بحسبِ ِه ّ
الن الناس
والقابلية عىل التعاطي مع النص الساموي
األرقى قال تعاىل :ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕﭼ [سورة

الرعد:

أمر
 .]17وهذا االختالف والتفاوت ٌ

طبيعي يف غريزة اإلنسان ،يقول الغزايل:
ٌّ

(( ...وكيف ينكر تفاوت الغريزة ولواله
ملا اختلف الناس يف فهم العلوم ،وملا
انقسموا إىل بليد ال يفهم بالتفهيم ا ّ
ال بعد

تعب طويل ٍ من املعلم ،واىل ذكي ٍّ يفهم

وعليه فاآليات القرآنية(( :تدعو

بأدنى رمز ٍ وإشارة ،واىل كامل ٍ تنبعث من

عرص النزول أو غاب عنه ،إىل تع ّقل القرآن

تعاىل :ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

الناس عامة من كافر أو مؤمن ٍ ممن شاهد
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يناهلا الباحث بالتدبر والبحث.((2())...

وخاصة قوله تعاىل:
وتأمله والتد ّبر فيه،
ّ
ﭽﮑ ﮒ ﮓﭼ ،تدل داللة

( ((2رشح هنج البالغة ،اخلطبة.147 :
( ((2إحياء علوم الدين ،ابو حامد حممد بن
حممد الغزايل (ت 505 :ه��ـ) ،ط ،1دار
املعرفة ،بريوت1425 ،هـ –2004م ،ج:1
ص.335

نفسه حقائق األمور ،بدون التعليم كام قال

ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ [سورة النور...]35 :
يتنبه من نفسه ويفهم
وانقسام الناس إىل من ّ

واىل من ال يفهم ا ّ
ال بتنبيه وتعليم واىل من

ال ينفعه التعليم أيض ًا ،وال التنبيه كانقسام
فيتفجر
األرض إىل ما جيتمع فيه املاء فيقوى
ّ

( ((2امليزان.255/5 :

د .نجم الفحام

بنفسه عيون ًا واىل ما حيتاج إىل احلفر ليخرج

منتهى حق اهلل عليك.((2())...

اليابس ،وذلك الختالف جواهر األرض

الذين قال فيهم النبي(( :إين تارك

إىل القنوات واىل ما ال ينفع فيه احلفر وهو

يف صفاهتا ،فكذلك اختالف النفوس يف

غريزة العقل))(.((2

وذلك ّ
الن أئمة اهلدى هم عدل القرآن

فيكم ما ْ
إن متسكتم به لن تضلوا بعدي،
أحدمها أعظم من اآلخر وهو كتاب اهلل

أ ّما املراتب والدرجات واملعارف

ٌ
حبل ممدود من السامء إىل األرض ،وعرتيت

بالتدبر والبحث فطريقها ما أشار إليه

فانظروا كيف ختلفوين فيهام)) .ويف رواية:

القرآنية التي ال يمكن ْ
أن يناهلا الباحث

اإلمام أمري املؤمنني يف ر ّدها إىل سنة

أهل بيتي لن يفرتقا ح ّتى يردا ع َّ
يل احلوض

((إين تارك فيكم خليفتني كتاب اهلل ٌ
حبل

النبي وأئمة اهلدى -صلوات اهلل عليهم-

ممدود مابني السامء واألرض أو مابني

تقحم ما خفي عليهم ،ألنه(( :ما
ربهّ م عن ّ

لن يفرتقا حتى يردا ع َّ
يل احلوض))(.((2

تأسي ًا بالراسخني يف العلم الذين أغناهم
ِّ
قال النبي من يشء فهو يف القرآن،
وفيه أصله ،قرب أو َب ُعدَ  ،فهمه من فهمه،

ِ
وعمه عنه من َع ِمه ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ [سورة األنعام:

.((2())...]38

يقول ...(( :وما ك ّلفك الشيطان

علمه ،مما ليس يف الكتاب عليك فرضه،
أثر ُه،
وال يف سنة النبي ،وأئمة اهلدى ُ

ِ
فكل علمه إىل اهلل سبحانهّ ،
فإن ذلك
( ((2إحياء علوم الدين.166/1 :
( ((2الربهان يف علوم القرآن.129/2 :

السامء إىل األرض وعرتيت أهل بيتي وإهنام
ظن َّ
أن
يقول الغزايل...(( :
ومن َّ
ْ

عقل النبي مثل عقل آحاد السوادية
أخس يف نفسه من
وأجالف البوادي فهو
ّ
آحاد السوادية))(.((2
وعلم ع ِّ
يل

علم رسول اهلل

فقد روى احلافظ أبو نعيم امحد بن عبد اهلل
( ((2رشح هنج البالغة ،اخلطبة.91 :
( ((2مسند أمح��د ،أمح��د بن حنبل ،وهبامشه
منتخب ك��ن��ز ال��ع�مال يف س��ن��ن األق���وال
واألفعال ،طبع ونرش :دار الفكر العريب،
ج 5ص ،182جامع األصول.187/ 1 :
( ((2إحياء علوم الدين.166/1 :

25

االمام عيل وتفسري القرآن

صاحب حلية األولياء وطبقات األصفياء

أن رسول اهلل قال(( :يا عيل َّ
َّ
إن اهلل
أمرين أن أ دنيك وأعلمك لتعيُ ،
وأنزلت
ُ
أذن واعية فأنت ٌ
هذه اآلية وتعيها ٌ
أذن

من القرآن الكريم إذا كان ال يفهم

ولذلك يقول اإلمام أمري املؤمنني:

هدى للناس ،واإلمام إنام يريد
اهلل تعاىل
ً

واعية لعلمي))(.((3

الناسون أو املتناسون.((3())...

وكيف يأخذ اإلنسان العظة والعربة

خطابات هذا الكتاب العزيز الذي أنزله

(( ...ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ِ
ينطق
ولكن ُأخربكم عنه ،أال َّ
إن فيه ِع َل َم ما

القرآن إذ هو الناصح األمني والشايف هلا

ظم ما بينكم))( .((3ولكن هذا القول
و َن َ

ٍ
خطبة له ّ
حيذر فيها من
يقول يف

يأيت ،واحلديث عن املايض ،ودواء دائِكم،

من اإلمام ال يعني َّ
أن األمة ال تستطيع

تفسري القرآن يف كل مراتبه ودرجاته وإنام

شدَّ األمة إىل القرآن ألهنا ال غنى هلا عن
من أدوائها والدليل إىل رهبا.

متابعة اهلوى ...(( :واعلموا َّ
ان هذا
القرآن هو الناصح الذي ال ُّ
يغش ،واهلادي
الذي ال ِ
واملح ُ
يكذب،
دث الذي ال
ُ
يض ُّلِّ ،

املراد َّ
أن فهم حمتوى القرآن ك ّله ال يتيسرّ
إ ّ
ال ملن خوطب به وهو النبي حممد

وما جالس هذا القرآن أحدٌ إ ّ
ال قام عنه

بل ّ
إن اإلمام ال يرى موعظة لألمة

عمى .واعلموا أنه ليس عىل
نقصان ٍ من ً

به دون األمم السالفة إذ يقولَّ ...(( :
فإن

غنى ،فاستشفوه من أدوائكم،
القرآن من ً

ومن جعلهم أحد اخلليفتني بعده.

عز و ّ
جل
مثل كتاهبا العزيز الذي آثرها اهلل ّ
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ّ
املتذكرون ،وبقي
ري ُه ،مع أنه قد ذهب
غ ُ

اهلل سبحانه مل ِ
يعظ ْ أحد ًا بمثل القرآن ،فإنه
حبل اهلل املتني ،وسببه األمني ،وفيه ربيع

جالء
القلب ،وينابيع العلم ،وما للقلب
ٌ
( ((3حلية األولياء.67/1 :
( ((3رشح هنج البالغة ،اخلطبة.159 :

ٍ
ٍ
هدى ،أو
زيادة يف
بزيادة أو نقصان،
ً
ٍ
أحد بعد القرآن من فاقة ،وال ألحد قبل
واستعينوا به عىل ألوائِكمّ ،
فإن فيه شفاء

والغي
من أكرب الداء ،وهو الكفر والنفاق،
ُّ
والضالل ،فاسألوا اهلل به ،وتوجهوا إليه
توجه
بح ِّبه ،وال تسألوا به خ ْلقه ،إنه ما ّ

( ((3رشح هنج البالغة ،اخلطبة.177 :

د .نجم الفحام

العباد اىل اهلل تعاىل بمثله .واعلموا أنه
ُ

عقول الرجال من تفسري القرآن الكريم

له القرآن يوم القيامة ش ِّفع فيه ،ومن حمل به

يناله عا ّمة الناس ممن هلم أدنى معرفة يف

ٌ
ٌ
من شفع
وقائل
مشفـع،
شافع
مصدق وأنه ْ
ٌ
ّ
القرآن يوم القيامة ُصدِّ ق عليه ،فإنه ينادي

ٍ
ٍ
حارث مبت ً
إن َّ
مناد يوم القيامة :اال َّ
ىل
كل
يف حرثِ ِه وعاقبة عمله ،غري َح َر َث ِة القرآن.

فكونوا من َح َر َثتِ ِه وأتباعه ،واستد ّلوه
عىل ربكم ،واستنصحوه عىل أنفسكم،
ُّ
واستغشوا فيه
واهتموا عليه آراءكم،

أهواءكم))(.((3

وذلك َّ
ظاهر يمكن ْ
أن
الن القرآن فيه
ٌ

اللغة التي نزل فيها القرآن الكريم والذي

خاطبهم هبا عىل وفق فن القول لدهيم،
ٌ
عميق أو بطن عميق إىل سبعة
وفيه باطن

أبطن ،ففي احلديث(( :إن للقرآن ظهر ًا

وبطن ًا ولبطنه بطن ًا اىل سبعة أبطن))(.((3

فهذه األبطن العميقة وهذه املعارف

العالية بكل ما حتتويه من مراتب ودالالت

ّ
وأن القول بان رسول اهلل أفضل

ال يمكن ْ
ودب،
هب
َّ
أن يصلها كل من َّ

نبيه التنزيل والتأويل وأنه وأوصياؤه
ّ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ [سورة

الراسخني وان اهلل تعاىل وتبارك قد علم
من بعده يعلمون هذا التنزيل والتأويل

خاصه وعا ّم ِه،
و ما يف القرآن الكريم من ّ

فالقرآن بكل ما فيه ﭽﭕ ﭖ ﭗ

الواقعة .]79- 78 :وهذا هو معنى قول

اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب:

وحمكمه ومتشاهبه ،وناسخه و منسوخه...

ّ
((إن اهلل تبارك وتعاىل طهرنا وعصمنا

القول هو علم املعصوم ومعرفته بالتفسري

أرضه وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن

فهذا ك ّله صحيح ولكن املراد من هذا

أو غريه فيام يتع ّلق بالقرآن الكريم أي املراد
علم الكتاب ك ّله إذ ليس عند ٍ
أحد سواهم
علم الكتاب ك ّله قطع ًا وواقع ًا.

يشء أبعد من
أ ّما قوهلم وليس
ٌ

( ((3املصدر نفسه ،اخلطبة.177 :

وجعلنا شهداء عىل خلقه ،وحجته يف

معنا ،ال نفارقه وال يفارقنا))(.((3

فغريهم ال يمكن ْ
أن يعرف كل

( ((3ينظر :تفسري الصايف ،الفيض الكاشاين،
ط ،1دار اجل��وادي��ن ،دمشق1430 ،هـ–
 2009م ،ج 1ص.20
( ((3الكايف.112/1 :
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تنزيل القرآن وتأويله بجميع مراتبه؛ ّ
الن

فالباطن ال يمكن معرفته للعامة ا ّ
ال من

َّ
الن علمهم من علم رسول
الطاهرة

أهل القرآن وأهل الذكر فال يرغب عنهم

هذا العلم خمصوص برسولوبالعرتة

عز و ّ
جل عىل ما
اهللوقد أطلعه ربه َّ

يشاء من العلم الذي يقضيه ويمضيه مما

غاب عن غريهم.

والعن مسألتهم يف معرفة ذلكّ .
الن(( :يف
كل سورة منه بحار من املعارف وتتجىل
من كل آية منه أنوار من احلقائق ،وكيف ال

وهم يؤكدون هذا املعنى -كون

يكون كذلك ،وقائله الهناية لعلمه وكامله،

من يذهب إىل أكثر من هذا
الطريق عىل ْ

ولكن هذا ال يعني َّ
أن عامة الناس

علمهم علم النبي لتنبيه األمة ولقطع
املعنى يف حقهم ،فقد ّبينوا ألصحاهبم

ما هم وما حقيقتهم.

وال حدَّ لعظمته وجالله.((3())..

الذين خاطبهم القرآن الكريم عىل وفق

فن القول لدهيم وما اعتادو ُه يف حواراهتم

عز و َّ
أما استدالهلم ّ
جل ال
بأن اهلل َّ
ٍ
يشء
حجة يف أرضه يسأل عن
جيعل َّ

ٍ
يشء منه(( :إنه ال جيوز ْ
أن يكون يف كالم

موقوف عليهم وليس ألحد من هذه األمة

قال اهلل تعاىل :ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ

فيقول ال أدري .فهذا ال يعني ْ
أن التفسري

عز و َّ
ْ
جل حتى
ان يفقه شيئ ًا من كتاب اهلل َّ

يف ظواهره وإنام املقصود كام قلنا آنف ًا هو

28

خالل األوصياء من آل حممد ألهنم

معرفتهم بجميع ما حيويه القرآن من الظاهر

وأساليب كالمهم أهنم ال يستطيعون فهم
اهلل تعاىل وكالم نبيه تناقض وتضاد .وقد

[سورة الزخرف ]3 :وقال :ﭽﮣ ﮤ

ﮥﭼ [س��ورة الشعراء ]195 :وق��ال:
ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

يسمى يف أقواهلم
والباطن وهو ما
ّ

ﮜﭼ [س���ورة إب��راه��ي��م]4 :وق���ال:

أن يدعي َّ
((ما يستطيع أحد ْ
أن عنده القرآن

ﭴﭼ [س��ورة النحل]89 :وق��ال :ﭽﮀ

( ((3الكايف.136 1 :

( ((3مواهب الرمحن.136/1 :

بجميع القرآن .قال أبو جعفر الباقر:

ك َّله ظاهره وباطنه غري األوصياء))(.((3

ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ [سورة األنعام:

د .نجم الفحام

 ]38فكيف جي��وز ْ
عريب
أن يصفه بأنه
ٌّ

عىل العرتة وليس ألحد من هذه األ ّمة ْ
أن

وال يفهم بظاهره يشء؟ .وهل ذلك ا ّ
ال

يتع ّلق بظواهره من مفاهيم ودالالت.

مبني ،وأنه بلسان قومه ،وأنه بيان للناس
وصف له باللغز واملعمى الذي ال يفهم

امل��راد به ا ّ
ال بعد تفسريه وبيانه؟ .وذلك
منزه عن القرآن وقد مدح اهلل أقوام ًا عىل
ّ
استخراج معاين القرآن فقال :ﭽﮜ

ﮝ ﮞ ﮟﭼ [س��ورة النساء:

 ]83وقال يف قو ٍم يذ ّمهم مل يتد ّبروا القرآن
ومل يتفكروا يف معانيه :ﭽﮑ ﮒ

عز و َّ
جل حتى فيام
يفقه شيئ ًا من كتاب اهلل َّ
َّ
((إن اآليات التي تدعو
وعليه فــ

الناس عا ّمة مـن كافر أو مؤمن ممن شاهد
عرص النزول أو غاب عنه إىل تع ّقل القرآن

وخاصة قوله تعاىل:
و تأ ّمله والتد ّبر فيه
ّ

ﭽﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ [سورة

النساء ،]82 :تـدل داللة واضحة عىل َّ
أن

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ [س��ورة

املعارف القرآنية يمكن ْ
أن يناهلا الباحث

فيكم الثقلني :كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي)

أ ّما ما يذهب إليه أهل هذا االجتاه
من عدم إمكانية تفسري القرآن الكريم إ ّ
ال

ٌ
خملف
حممد ]24 :وقال النبي( :إين

فبينّ ّ
أن الكتاب حجة ،كام العرتة حجة.

وكيف يكون حجة ماال يفهم به يشء؟.
روي عنه أنه قال( :إذا جاءكم عني

حديث ،فاعرضوه عىل كتاب اهلل ،فام وافق

كتاب اهلل فاقبلوه ،وما خالفه فارضبوا
به عرض احلائط) .وروي مثل ذلك عن
أئمتنا ،وكيف يمكن العرض عىل كتاب

اهلل ،وهو ال يفهم به يشء؟.((3()).

وهذا ال يعني َّ
أن التفسري موقوف

( ((3التبيان.5- 4/1 :

بالتد ّبر و البحث))(.((3

عن طريق أهل البيت

ّبعدهم أهل

َّ
وجل علمه
عز
القرآن الذين آتاهم اهلل َّ
فال يرغب عنهم والعن مسألتهم إىل

سواهم؛ ّ
الن عدم مسألتهم يوقع يف اهلوى
واالنحراف عن جادة احلق والوقوع يف
ٍ
ألحد
التفسري بالرأي املنهي عنه ،وليس

ْ
أن يأخذ هبواه و ال رأيه وال مقاييسه .فهذا
الكالم صحيح ال نقاش فيه ولكن فيام

( ((3امليزان.74/3 :
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ولعل َّ
ّ
كل ما
يتع ّلق باإلحكام وتفصيالهتا

فال تع ّلموهم فإهنم أعلم منكم.((4())...

هو فيام يتع ّلق بمعرفة تفاصيل األحكام

اهلل ورثهم ِع َل َم الكتاب ك ّله ظاهره

أوردوه من األحاديث يف هذا املعنى إنام
الرشعية ،ومن هذا احلديث الذي نقلوه

عن اإلمام الصادق(( :إ َّنام الوقوف

علينا يف احلالل واحلرام))...

(((4

وهكذا

باقي األحاديث و األقوال والروايات ْ
إن

مل تكن كلها.

وهذا هو معنى كالمهم سالم اهلل

تعاىل عليهم يف أقواهلم :تبيان كل يشء،
ما حتتاج إليه األمة ،أعلم منكم .علم

الكتاب ك ّله ،علم النبيني ،علم الوصيني،
علم العلامء ،ممن مضوا ،حكم اهلل الذي

ال اختالف فيه ،ما حيتاج إليه ولد آدم،

وليس عند ٍ
أحد يشء إ ّ
ال ما خرج من أهل
البيت ،تفويض اهلل تعاىل لنبيه واألئمة ْ
وإن

مل يكونوا أنبياء...
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فمعنى كل يشء إنام هو احلالل

واحلرام واحلدود واألحكام ولذلك قال

النبي - -ال تعلموهم .فعن أيب جعفر

الباقر قال(( :قال رسول اهلل ...--
( ((4الكايف.160/1 :

ري عليهم َّ
وليس هذا بكث ٍ
الن رسول

وباطنه .فقد روي عن اإلمام أيب جعفر ٍ

الباقر يف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﭗ ﭘ

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

ﭟ ﭠﭼ [سورة الرعد ،]43 :أ َّن ُه

ٌّ
وعيل أولنــــا وأفضلنا
قال(( :إيانا عنى،
وخرينا بعد النبي.((4())

وم��ث��ل��ه ع���ن اإلم�����ام أيب ع��ب��د اهلل

الصادق أنه قال . ..(( :عندنا واهلل
لم الكتاب ك ِّل ِه))(.((4
ِع ُ

وهم ْ
وإن مل يكونوا أنبياء اال أهنم هم

العلامء حقا ألهنم إنام أخذوا علمهم من

رسول اهلل وعملوا به ومل يضيعوه وكانوا
األمة
يشريون إىل هذا املعنى كي تفهم ُ

دورهم ومقام معرفتهم لألحكام الرشعية
لتهتدي إىل اهلل تعاىل بإذنه وتنال سبل احلق
لديه ،بام أكرمهم به من كرامة الذكر وما

وخصهم به من العلم بالكتاب ك ّله.
آتاهم
ّ
( ((4املصدر نفسه.124/1 :
( ((4الكايف.136/1 :
( ((4املصدر نفسه.136/1 :

د .نجم الفحام

األمة الذروة
وقد بلغ عزل العرتة عن َّ

ومن هذه الطرق التي ليست بأيدي

مسالة الرأي يف التفسري والقياس وغريه يف

علم أماله عىل أمري املؤمنني عيل ابن أيب

يف حياة اإلمامني الباقرين واسترشت
جراء ابتعاد األمة
فقه األحكام وكان من ّ

عن أئمتها ْ
تشعبت هبم األمور وتعددت
أن ّ
الس ُبل وتركت األخذ عمن أخذوا علمهم
ُ
عن رسول اهلل بل وصل األمر ببعض

علم ّ
من جهلوا ْ
وان
أن رأوا أنفسهم عىل ٍ
العرتة الطاهرة عىل جهل ٍ وضالل.

ولذلك راح أئمة أهل البيت يتصدون

غريهم هو ما ورثوه عن النبي من

ّ
وخط ُه بمينه مما حيتاج إليه الناس
طالب
من مسائل احلالل واحلرام ،وما أخذوه
عنه من علم النبيني والوصيني ،وعلم ما

هو كائن إىل ْ
أن تقوم الساعة.

ومن هنا يتبينّ لنا أن كل ما ذكروه

من أحاديث واستشهدوا به من اقوال

يف عدم احلاجة اىل تفسري القرآن أو عدم

هلذا التيار الذي استرشى يف األمة بكل
ما ُأتوا من علم ٍ وطاقة ال يألون يف ذلك

عن املعصوم إنام هو من باب عدم

التقليد والقياس ومزالق الرأي.

ظواهر القرآن ،ا ّ
ال بعد معرفة تفسريها من

جهد ًا و ال عل ًام ليخرجوا األمة من ضالل
ففهم القرآن الكريم كل القرآن السيام

امكانية تفسريه ،واالقتصار عىل ما ورد

جواز استنباط االحكام النظرية من
األئمة ،ووجوب التو ّقف واالحتياط

تتم
معرفة األحكام الرشعية ال يمكن أن ّ
من دون الرجوع إىل العرتة الطاهرة حتقيق ًا

ٍ
بنص منهم،
نظرية مل يعلم حكمها

فيكم الثقلنيّ )..
الن الثقل األصغر وهم

عز و ّ
جل عىل خلقه.
احلجة هلل ّ
وهم ّ

لقوله يف حديث الثقلني( :إين تارك
زودهم رسول اهلل بكل ما
العرتة قد ّ

جيعلهم اه ً
ال ومرجع ًا يف مقام فهم القرآن
والوصول اىل ذلك كي ال تضل هذه األمة

بعد نبيها أبد ًا.

يف القضاء والفتوى ،والعمل يف كل مسألة
الهنم هم الذين يعرفون احلالل واحلرام،
وكذلك هي احلال عند من يرى عدم

إمكانية التفسري ا ّ
ال بالرجوع إىل أخبار
الصحابة رضوان اهلل عليهم الذين شاهدوا

السنن ما يكون بيان ًا
تنزيله وأ ّدوا إلينا من ُّ
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لكتاب اهلل تعاىل وبالتايل حرص معرفة

صدر اإلسالم من الصحابة والتابعني

الصالح من الصحابة وما ُنقل عنهم.

العلم يف سريه ،وبطالن البحث يف أثره

آيات الكتاب العزيز وفهمها بالسلف
وقد رفض كثري من علامء األمة هذا

كام هو مشهود يف ما بأيدينا من كلامت

التي متنع عن فهم معاين القرآن إذ يقول:

القرون األوىل من اإلسالم ،ومل ينقل منهم

االجتاه بل عدّ ه الغزايل حجاب ًا من ُ
احلجب
((ْ ...
أن يكون قرأ تفسري ًا ظاهر ًا واعتقد
أ َّنه ال معنى لكلامت القرآن إ ّ
ال ما تناوله
النقل عن ابن عباس وجماهد وغريمها.

وأن ما وراء ذلك تفسري بالرأي ّ
ّ
وان من

األوائل والكتب املؤلفة يف التفسري يف

ٍ
يف التفسري ا ّ
معان ساذجة خالية عن
ال

تعمق البحث وتدقيق النظر فأين ما يشري
ّ
إليه قوله تعاىل :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴﭼ [سورة النحل ،]89

تبوأ مقعده من النار
فسرّ القرآن برأيه فقد ّ
فهذا أيض ًا من احلجب العظيمة))(.((4

ْ
أن خيتفي عليهم معاين القرآن مع ما هم

الكتاب العزيز بالسلف الصالح من

نفس اخلالف الواقع بينهم يف معاين كثرية

ثم َّ
فإن حرص معرفة وفهم آيات
ومن َّ

الصحابة وأقواهلم الستبعاد ْ
أن ختتفي
أمر غري
عليهم معاين الكتاب العزيز ٌ
ميسور ّ
ألن الصحابة أنفسهم قد اختلفوا
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يف معاين اآليات القرآنية يوجب توقف

يف فهم وتفسري آيات الكتاب العزيز وقد
رتبوا عىل اختالفهم يف الفهم آثار ُه يف

وأما استبعاد
من دقائق املعارف يف القرآن؟ َّ

عليه من الفهم واجلدِّ واالجتهاد فيبطله
من اآليات والتناقض الواقع يف الكلامت

املنقولة عنهم إذ ال يتصور اختالف وال

تناقض إ ّ
ال مع خفاء احلق واختالط طريقه
بغريه))(.((4

الواقع العميل والسلوكي هلم.

وحرص املعرفة هبذا الطريق...(( :

وهو االقتصار عىل ما نقل من مفسرِّ ي
( ((4إحياء علوم الدين.336- 335/1 :

( ((4امليزان.76/3 :

د .نجم الفحام

املصادر
خ�ير م��ا ن��ب��دأ ب��ه ك��ت��اب اهلل العزيز

آثار اإلمام اخلوئي ،قم1428 ،هـ-

1.1اإلتقان يف علوم القرآن ،جالل الدين

6.6تفسري التبيان ،أب��و جعفر حممد بن

إبراهيم ،مطبعة املشهد احلسيني،

أمح��د حبيب قصري العاميل ،مطبعة

(القرآن الكريم).

السيوطي ،حتقيق :حممد أبو الفضل
القاهرة1967 ،م.

2007م.

احلسن الطويس ،حتقيق وتصحيح:

النعامن ،النجف1358 ،هـ 1965-م.

2.2إحياء علوم الدين ،ابو حامد حممد بن

7.7تفسري الصايف ،املوىل حمسن املل َّقب بـ

املعرفة ،بريوت1425 ،هـ –2004م.

تقديم وتعليق :الدكتور أس��د اهلل

األئمة األطهار ،الشيخ حممد باقر
َّ

1430هـ –2009م.

حممد الغزايل (ت 505 :ه) ،ط ،1دار

3.3بحار األن���وار اجلامعة ل��درر أخبار
املجليس ،حتقيق :ال َّ
��ع�لام��ة الشيخ

ع�لي ال�� ّن�مازي ال��ش��اه��رودي ،ط،1
مؤسسة األعلمي ،بريوت1429 ،هـ

–2008م.

ىَّ
املتوف 1091ه��ـ،
الفيض الكاشاين

علوي ،ط ،1دار اجلوادين ،دمشق،
8.8جامع األصول من أحاديث الرسول،
أبو السعادات ،مبارك بن حممد بن
األثري اجلزري (ت606 :هـ) ،إرشاف

وتصحيح :عبد املجيد سليم ،وحممد

4.4الربهان يف علوم القرآن ،اإلمام بدر

حامد الفقي ،مطبعة السنة املحمدية،

794ه��ـ) ،حتقيق :حممد أبو الفضل

9.9جامع البيان عن تأ ويل آي القرآن،

الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش (ت:
إبراهيم ،مكتبة دار الرتاث ،القاهرة.

5.5البيان يف تفسري القرآن ،أبو القاسم
املوسوي اخلوئي ،ط ،3مؤسسة إحياء

القاهرة1949 ،م.

أب��و جعفر حممد بن جرير الطربي،

ىَّ
املتوف310 :هـ ،قدَّ م له :الشيخ خليل
امليس ،ضبط وتوثيق وختريج :صدقي
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َّ
العطار ،دار الفكر ،ب�يروت،
مجيل
1425هـ 1426-هـ2005 ،م.

1010حلية األولياء وطبقات األصفياء،
للحافظ أيب نعيم امحد بن عبد اهلل

األصفهاين (ت430 :هـ) ،ط ،1دار

الكتب العلمية ،بريوت1409 ،هـ-
1988م.

1111الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،اإلمام
عبد الرمحن جالل الدين السيوطي،

ط ،1دار الفكر ،ب�ي�روت ،لبنان،
1403هــ 1983م.

1212سنن الرتمذي ،سليامن بن األشعث
(ت275 :هـ) ،مطبعة البايب احللبي،
القاهرة 1937م.

1313رشح هنج البالغة ،اجلامع خلطب
وحكم ورسائل اإلمام أمري املؤمنني

ع�لي ب��ن أيب طالب ،تأليف عزِّ
34

الدين أيب حامد عبد احلميد بن هبة

اهلل املدائني الشهري بابن أيب احلديد
املعتزيل ،حتقيق :االستاذ حممد أيب

اللبنانية
الفضل ابراهيم ،ط  ،1الدار
َّ

للنرش1430 ،هـ 2009-م.

1414ال���ك���ايف ،ث��ق��ة االس��ل��ام :الشيخ

حممد ب��ن يعقوب الكليني ،ط،1
منشورات الفجر ،ب�يروت ،لبنان،

2007م1428-هـ.

1515امل��ج��از عند امل��ف�ِّس�رِّ ي��ن ،الدكتور
الفحام ،ط  ،2مطبعة املتنبي،
نجم َّ
الديوانية2009 ،م.
َّ

1616مسند أمحد ،أمحد بن حنبل ،وهبامشه
منتخب كنز العامل يف سنن األقوال
واألف��ع��ال ،طبع ون�شر :دار الفكر

العريب.

1717م���واه���ب ال���رمح���ن ،ع��ب��د األع�ل�ى
السبزواري ،ط ،1مؤسسة التاريخ

العريب ،بريوت 1424 ،هـ2003-م.

1818امليزان يف تفسري القرآن ،حممد حسني
الطباطبائي ،ط ،1دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت1427 ،هـ2006-م.



فحوى البحث

االمام جعفر بن حممد الصادق هو سادس األئمة يف عقيدة
املسلمني الشيعة االمامية واليه ينمى مذهبهم .ويف البحث حاول
السيد الباحث أن يتقصى ما روي عنه يف تفسري وتأويل القرآن
الكريم من املصادر اليت تهيأت له وقد جعل تلك الروايات امنوذجاً
ملا روي عنه يقتصر على تفسريه بعض سورة البقرة و سورة آل
عمران على أن يتقصى بقية مروياته يف عموم القرآن الكريم يف
مقامات أخر إن شاء اهلل  -تعاىل. -
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة

فالتفسري من فسرّ بمعنى أبان وكشف،
وفسرّ اليشء فرس ًا من باب رضب ّبينته

الغر امليامني ،و َمن
وريض اهلل عن صاحبته ّ

إزاحة اإلهبام عن اللفظ املشكل يف إفادة

حممد وآله الطبيني الطاهرين،
والسالم عىل ّ

اتبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

وبعد ّ
فإن القرآن الكريم كتاب اهلل

املنزل عىل رسوله الكريم ّ
وإن يف القرآن
آيات حمكامت ُ
وأخر متشاهبات ،وقد كان

األول من الصحابة يسألون رسول
الرعيل ّ
اهلل يف معنى اآلية واآليتني فيرشح
ويفسرّ هلم؛ لذا ّ
أول
فإن رسول اهلل يعدّ ّ

مفسرّ للقرآن ،قال تعاىل :ﭽﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ [سورة اجلمعة.]2 :

فض ً
ال عن علمه بظاهر القرآن

فإنـه القائل(( :ما يف القرآن من آية
وباطنهّ ،
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إال وهلا ظهر وبطن))(((.

وك ّلام تقادمت العصور احتاج الناس

إىل تبيني ورشح للقرآن الكريم وشاع بني

املسلمني مصطلحا التفسري والتأويل،
والفرق بني املصطلحني واضح بينّ .

((( بحار األنوار .197 /23

وأوضحته))((( ،وهو يف االصطالح
املعنى املقصود(((.

وأ ّما التأويل فهو مصدر من آل يؤول

أو ً
ال إذا رجع(((.

وهو يف االصطالح محل اللفظ عىل

غري مدلوله الظاهر مع احتامل ورود دليل

يؤ ّيده(((.

وقد ُعني العلامء قدي ًام وحديث ًا بتفسري

القرآن ،ووضعت يف ذلك املص ّنفات

الكثرية منها ما كان خمترص ًا ومنها ما كان
مطو ً
ال ،وقد تعدّ دت مناهجهم يف ذلك
ّ

فاتّبع ذلك اختالف مناهج التفاسري

أنفسها.

فإنـه ال يتأتى لكل واحد؛
وأ ّما التأويل ّ

خمتصات رسول اهلل
فإنـه من
ّ
ولذا ّ
((( املصباح املنري ما ّدة (فرس).
((( ينظر :التفسري األثري اجلامع (حممد هادي
معرفة) .29 /1
((( ينظر :لسان العرب واملصباح املنري ما ّدة
(أول).
((( املعجم الشامل ،92/2وينظر :التعريفات.34
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فإنـهم أعلم بتأويل
وأهل بيته امليامني ّ
القرآن؛ ألنّه يف بيوهتم نزل ،وهم أدرى
الناس بظاهره وباطنه ،حمكمه ومتشاهبه،
فإنـهم الراسخون يف العلم الذين قال اهلل
ّ

فيهم :ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

مجع أصحابه وأنشأ جامعة علمية رصينة،

ّ
وبث طلبته يف البلدان املختلفة ،وذلك

نتيج ًة للظروف التي عاشتها األ ّمة آنذاك
من سقوط للدولة ُ
األموية ،ووالدة حديثة
العباسية ،وانشغال احلكام إىل حدٍّ
للدولة ّ

ما بأنفسهم وتثبيت أركان دولتهم.

فقد كان يبينّ ألصحابه معنى

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

اآلية ،ويرشح هلم مدلوالهتا ،وخيرب عن

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ

انصب أهتاممنا عىل مجع اآليات
وقد
ّ

وقالّ :
((إن فيكم من يقاتل عىل

بني ما تبقى من سورة البقرة وسورة آل

ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
[سورة آل عمران.]7 :

تأويل القرآن كام قاتلت عىل تنزيله وهو

ع ّ
يل بن أيب طالب))(((.

تأويلها ك ّلام سئل عن ذلك.

التي أشار اإلمام إىل تفسريها .فانحرصت

عمران.

قال تعاىل :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ومن هنا جاء اهتامم أهل البيت

ﯟﭼ [سورة البقرة]222 :

فكانوا يكشفون عن مكنوناته لعا ّمة الناس

((حممد بن إسامعيل ،عن الفضل بن
عن
ّ

بتأويل القرآن وتفسريه وتبيني أحكامه،
ّ
ولعل من أبرز من تصدّ ى
وخلاصتهم،
ّ

هلذا األمر صادق آل البيت أبو عبد اهلل
حممد ،فقد ُأتيحت له فرصة
جعفر بن ّ

لذلك ،إذ دامت إمامته حوايل ثلث قرن
((( بحار األنوار  ،82 /23وموسوعة اإلمام
عيل بن أيب طالب .403 /6
ّ

نقل الكليني يف (باب الوضوء) بسند

شاذان ،وعيل بن إبراهيم ،عن أبيه عن
ابن أيب عمري ،عن مجيل بن دراج ،عن
َّ
وجل :ﭽ
عز
أيب عبد اهلل يف قول اهلل َّ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ
قال :كان الناس يستنجون بالكرسف

واألحجار ُثـ ّم أحدث الوضوء وهو خلق
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كريم فأمر به رسول اهلل وصنعه وأنزل

عطاء ،وجماهد يف آخرين .والثاين :التوابني

ﯟﭼ))(((.

ين ،ثالثة أقوال:
ويف قولهَ :ويحُ ِ ُّب المْ ُت ََط ِّه ِر َ

اهلل يف كتابه ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

فقد بينّ اإلمام داللة اآلية وسبب

نزوهلا ،ونقل الشيخ الطويس معنيني

ّ
املتطهرون
األول :هم
ّ
للمتطهرين يف اآليةّ :
املتطهرون من الذنوبُ ،ثـ ّم
باملاء ،والثاين:
ّ
((واألول مروي يف سبب نزول هذه
قال:
ّ
اآلية ،واملعنى يتناول األمرين .وإنّام قال:

ين) ومل يقل املتطهرات؛ ّ
ألن
(المْ ُت ََط ِّه ِر َ

أحدها :املتطهرين من الذنوب ...والثاين:
املتطهرين باملاء ...والثالث :املتطهرين من

إتيان أدبار النساء)) (.((1

والفرق واضح بني ما نقلناه من

ضيق
تفسري عن اإلمام وعن غريه ،فقد ّ
اإلمام داللة اآلية ،وجعلها منحرصة

معينة يف حني جاء تفسري القوم عا ّم ًا
بقضية ّ

املؤنث يدخل يف املذكر ،لتغليبه عليه))(((.

شام ً
ال ّ
التطهر.
لكل أنواع
ّ

متقارب ،وهو الطهارة املا ّدية أو املعنوية،

ﭖﭼ [سورة البقرة ،]225 :و [سورة

وفسرّ ها كثري من املفسرّ ين عىل نحو

حيب
فقد ورد يف تفسري مقاتل(( :إن اهلل ّ

املتطهرين من
وحيب
التوابني من الذنوب،
ّ
ّ
ّ
األحداث واجلنابة واحليض))(((.

وذكر ابن اجلوزي قولني يف معنى
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من إتيان احليض ،ذكره بعض املفرسين.

املتطهرين ،قال:
التوابني ،وثالثة يف معنى
ّ
ّ

((ويف قوله تعاىل :ﭽﯚﯛﯜﯝﭼ،
قوالن :أحدمها :التوابني من الذنوب ،قاله

((( الفروع من الكايف  ،18 /3وتفسري نور
الثقلني .242 /1
((( التبيان .218 /2
((( تفسري مقاتل .192 /1

قال تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

املائدة.]89 :

ذكر الكليني يف (باب اللغو) بسند

((عيل بن إبراهيم ،عن هارون بن مسلم،

عن مسعدة بن صدقة ،عن أيب عبد اهلل

َّ
وجل:
عز
قال :سمعته يقول يف قول اهلل َّ
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ قال:

اللغو قول الرجل( :ال واهلل) و(بىل واهلل)
( ((1زاد املسري  ،190 /1وينظر :مفاتيح الغيب
للرازي  ،420 /6وتفسري البيضاوي /1
.139
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وال يعقد عىل يشء))(.((1

بصالة اخلوف التي بينّ صفتها ((وصالة

وقال اآللويس(( :اللغو يف اليمني

اخلوف من العدو :ركعتان يف السفر

أن حيلف عىل أمر مىض يظنه كذلك ،فإن

ويروى أن علي ًا صىل ليلة اهلرير مخس

الساقط الذي ال يتع ّلق به حكم وهو عندنا
علمه عىل خالفه فاليمني غموس ...وعند
الشافعي ما يسبق إليه اللسان من غري ّنية
اليمني وهو املروي عن أيب جعفر وأيب عبد

اهلل))(.((1

فإنـها ثالث ركعات،
واحلرض إال املغرب ّ
ّ
وأن
صلوات باإليامء وقيل بالتكبري.

النبي صلىّ يوم األحزاب إيام ًء))(.((1

ّ
ج���ل امل��ف�ّس�رّ ي��ن بقول
وق���د أخ���ذ

اإلمام قال ابن عطية(( :أمر اهلل تعاىل

قال تعاىل :ﭽﭚ ﭛ ﭜ

بالقيام له يف الصالة بحالة قنوت ،وهو

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ

عىل احلالة الغالبة من األمن والطمأنينة،

نقل الكليني يف (باب صالة اخلوف)

فرخص لعبيده يف الصالة رجا ً
ال مترصفني
ّ

عن أبان ،عن عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل

ونحوه إي�ماء وإش���ارة ب��ال��رأس حيث ما

ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
[سورة البقرة.]239 :

حممد ،عن عيل بن احلكم،
عن ((أمحد بن ّ
عز
قال :سألت أبا عبد اهلل عن قول اهلل َّ
َّ
وجل :ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ

الوقار والسكينة وهدوء اجلوارح ،وهذا
ُثـ ّم ذكر تعاىل حالة اخلوف الطارئة أحيان ًا،
ور ْكبان ًا عىل اخليل واإلبل،
عىل األقدامُ ،

توجه ،هذا قول مجيع العلامء وهذه هي
صالة الفذ الذي قد ضايقه اخلوف عىل

كيف يصيل وما يقول إذا خاف من سبع أو

نفسه يف حال املسايفة أو من سبع يطلبه

برأسه))( .((1فقد ّأول اإلمام قوله تعاىل

فكل أمر خياف منه عىل روحه فهو مبيح ما

لص كيف يصيل؟ .قال :يكرب ويومئ إيام ًء

( ((1الفروع من الكايف .443 /7
( ((1روح املعاين .9 /7
( ((1الفروع من الكايف .457 /3

أو عدو يتبعه أو سيل حيمله ،وباجلملة
تضمنته هذه اآلية))(.((1

( ((1التبيان .276 /2
املحرر الوجيز  ،324 /1وينظر :تفسري
(((1
ّ
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قال

تعاىل:

(ﭽﮉ ﮊ

ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ [سورة

جبري وأيب العالية والزهري :أهنا واجبة

ذكر الكليني يف باب (متعة املطلقة)

الواجب واملستحب مجيع ًا .وقيل :املراد

البزنطي ،عن عبد الكريم ،عن احللبي،

وفصل الرازي يف هذه املسألة
ّ

البقرة.]241 :

حممد بن أيب نرص
بسند عن ((أمحد بن ّ
َّ
وجل:
عز
عن أيب عبد اهلل يف قول اهلل َّ
وﭽ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ

لكل مطلقة .وقيل قد تناولت التمتيع
باملتاع نفقة العدة))(.((1

مستعرض ًا آراء الفقهاء يف ذلك ،ال أرى
فإنـه إىل البحث الفقهي
من الواجب ذكرهّ ،

ﮏﭼ قال :متاعها بعد ما تنقيض

أقرب منه إىل التفسري(.((1

وكيف ال يمتعها وهي يف عدهتا ترجوه

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

عدهتا (عىل املوسع قدره وعىل املقرت قدره)

َّ
وجل بينهام ما
عز
ويرجوها وحيدث اهلل َّ
يشاء ،وقال :إذا كان الرجل موسعا عليه
متع امرأته بالعبد واألمة واملقرت يمتع
باحلنطة (والشعري) والزبيب والثوب

والدراهم ،وإن احلسن بن عيل عليهام

السالم متع امرأة له بأمة ومل يطلق امرأة إال
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((بإجياب املتعة هلن ...وعن سعيد بن

متعها))(.((1

وقد أشار كثري من املفسرّ ين إىل هذا

قرره اإلمام ،قال الزخمرشي:
احلكم الذي ّ
ال��رازي  ،489 /6وتفسري النسفي /1
.200
( ((1الفروع من الكايف .105 /6

قال تعاىل :ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ [سورة البقرة:

.]243

ذكر الكليني بسند عن ((سهل بن

زياد ،عن ابن حمبوب ،عن عمر بن يزيد

وغريه ،عن بعضهم ،عن أيب عبد اهلل
وبعضهم ،عن أيب جعفر يف قول اهلل

َّ
وجل :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
عز
َّ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ فقال :إن هؤالء
(ّ ((1
الكشاف .289 /1
( ((1ينظر :مفاتيح الغيب (تفسري الرازي) /6
.479
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أهل مدينة من مدائن الشام وكانوا سبعني

أمتـهم،
لو شئت ألحييتهم الساعة كام ّ

ّ
أحسوا به خرج من
كل أوان ،فكانوا إذا ّ

مع من يعبدك من خلقك ،فأوحى اهلل

ألف بيت وكان الطاعون يقع فيهم يف

املدينة األغنياء لقوهتم ،وبقي فيها الفقراء

لضعفهم ،فكان املوت يكثر يف الذين
أقاموا ،ويقل يف الذين خرجوا ،فيقول
الذين خرجوا :لو كنا أقمنا لكثر فينا
املوت ،ويقول الذين أقاموا :لو كنا خرجنا

ّ
لقل فينا املوت .قال :فاجتمع رأهيم مجيع ًا

فعمروا بالدك ،وولدوا عبادك ،وعبدوك
تعاىل إليه :أفتحب ذلك؟ .قال :نعم يا

َّ
وجل
عز
رب ،فأحيهم .قال :فأوحى اهلل َّ
ّ
إليه أن قل :كذا وكذا ،فقال الذي أمره اهلل

َّ
وجل أن يقوله -فقال أبو عبد اهلل:
عز
َّ

وهو االسم األعظم -فلماّ قال :حزقيل
ذلك الكالم نظر إىل العظام يطري بعضها

أنـه إذا وقع الطاعون فيهم وأحسوا به
ّ
خرجوا كلهم من املدينة ،فلام أحسوا

عز ذكره ،ويكربونه
بعض ،يسبحون اهلل ّ

الطاعون حذر املوت ،فساروا يف البالد ما

أن اهلل عىل ّ
كل يشء قدير .قال عمر بن

بالطاعون خرجوا مجيع ًا ،وتنحوا عن

شاء اهلل.

مروا بمدينة خربة قد جال
إنـهم ّ
ُثـ ّم ّ

أهلها عنها وأفناهم الطاعون فنزلوا هبا،

فلماّ حطوا رحاهلم واطمأنوا هبا ،قال اهلل
َّ
وجل :موتوا مجيع ًا فامتوا من ساعتهم،
عز
َّ
وصاروا رمي ًام يلوح ،وكانوا عىل طريق

املارة فكنستهم املارة فنحوهم ومجعوهم
نبي من أنبياء بني
يف موضعّ ،
فمر هبم ٌّ
إرسائيل يقال له :حزقيل ،فلماّ رأى تلك

رب
العظام بكى واستعرب ،وقال :يا ّ

إىل بعض فعادوا أحيا ًء ينظر بعضهم إىل

وهيللونه ،فقال حزقيل عند ذلك :أشهد
يزيد :فقال أبو عبد اهلل :فيهم نزلت

هذه اآلية))(.((1

القصة
فقد بينّ اإلمام يف هذه
ّ

التي رويت عنه سبب نزول اآلية املباركة
املهمة يف فهم
الذي هو واحد من األدوات ّ

النص القرآين الذي يعبرّ عنه بقرينة املقام
ّ

النص.
أو القرينة احلالية لفهم ّ

وذكر الشيخ الطويس يف التبيان قولني

يف سبب قرار هؤالء القوم الذين أشار
( ((1الفروع من الكايف .199– 198 /8
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إليهم اإلمام ،قال(( :وقال احلسن ،وأكثر
املفرسين :كانوا فروا من الطاعون الذي

وقع بأرضهم .وقال الضحاك :فروا من
اجلهاد))ُ ،ثـ ّم قال الشيخ(( :ويف اآلية

دليل عىل من أنكر عذاب القرب والرجعة

مع ًا؛ ّ
ألن اإلحياء يف القرب ،ويف الرجعة

مثل إحياء هؤالء الذين أحياهم للعربة.

وأنـه جتوز املعجزات عىل دين
موضعّ ،
من الصادقني :من األئمة ،واألولياء وإن

مل يكونوا أنبياء.

مر هبم نبي،
وروي عن ابن ّ
عباس :أنه ّ

فدعا اهلل تعاىل ،فأحياهم))(.((2

وقال غري واحد من املفسرّ ين بام فسرّ

وقوله :ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ قيل

اإلمام مع اختالف يف مكان تلك املدينة

اهلل ،كام يقال :قالت السامء ،فهطلت،

الضحاك إنّام
ونقل ابن عطية عن
ّ

يف معناه قوالن :أحدمها ّ
أن معناه أماهتموقلت برأيس كذا وقلت بيدي ،وذلك

ملا كان القول يف األكثر استفتاح ًا للفعل،

كالقول الذي هو تسمية ،وما جرى جمراها
ممّا كان يستفتح به الفعل ،صار معنى قالت
السامء ،فهطلت ،أي :استفتحت اهلطالن،

وصار بمنزلة استفتاح األفعال فلذلك

صارت أماتتهم بمنزلة استفتاح األفعال.
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تكون له آية .وقد ّبي ّنا فساد ذلك يف غري

الثاين :أن يكون أحياهم عند قول

سمعته املالئكة برضب من العربة .وجيوز
نبي.
عندنا أن يكونوا أحيوا يف غري زمان ٍّ

وقالت املعتزلة :ال جيوز أن يكون

نبي؛ ّ
ألن املعجزة ال
ذلك إال يف زمان ٍّ

جيوز ظهورها إال للداللة عىل صدق نبي،

وعدد اخلارجني منها(.((2

هؤالء القوم هم من ((من بني إرسائيل
أمروا باجلهاد ،فخافوا املوت بالقتل يف
اجلهاد ،فخرجوا من ديارهم فرارا من

ذلك ،فأماهتم اهلل ليعرفهم أنه ال ينجيهم من
املوت يشءُ ،ثـ ّم أحياهم وأمرهم باجلهاد

بقوله :ﭽﯙﯚﯛﯜﭼ))(.((2

وجعل بعض املفسرّ ين عددهم أربعة

آالف خرجوا من قرية قرب واسط
تسمى داوردان .
بالعراق ّ
(((2

( ((2التبيان .281 /2
( ((2ينظر :الكشف والبيان للثعلبي ،202 /2
ّ
والكشاف .318 /1
املحرر الوجيز .327 /1
(ّ ((2
( ((2الدر املنثور ،741 /1والبحر املديد .268 /1
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ق�����ال ت����ع����اىل :ﭽﮰ ﮱ ﯓ

خمتص بفئة
تفسريه لك ّنه جعله عا ّم ًا غري
ٍّ

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ

بعضا يف الشهادة ،ويف احلق ،ويف مثل هذا

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯞﭼ[سورة البقرة.]251 :

ذكر الكليني يف باب ّ
(إن اهلل يدفع

بالعامل عن غري العامل) بسند ((عيل بن
إبراهيم ،عن أبيه ،عن عيل بن معبد ،عن

عبد اهلل بن القاسم عن يونس بن ظبيان،

عن أيب عبد اهلل قالّ :
((إن اهلل ليدفع
عمن ال يصيل من
بمن يصيل من شيعتنا ّ

شيعتنا ،ولو أمجعوا عىل ترك الصالة
حيج من شيعتنا
هللكوا ،وإن اهلل ليدفع بمن ّ

حيج من شيعتنا ،ولو أمجعوا عىل
عمن ال ّ
ّ

َّ
وجل:
عز
ترك احلج هللكوا ،وهو قول اهلل َّ

(ﭽﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

كام أشار اإلمام ،قال(( :يدفع بعضهم

يقول :لوال هذا ألهلكت هذه الصوامع

وما ذكر معها)) (.((2

يف حني فسرّ كثري من املفسرّ ين اآلية
تفسري ًا ظاهري ًا عا ّم ًا ،يقول الزخمرشي:

((ولوال أن اللهَّ يدفع بعض الناس ببعض
ويكف هبم فسادهم ،لغلب املفسدون
وفسدت األرض وبطلت منافعها

وتعطلت مصاحلها من احلرث والنسل
وسائر ما يعمر األرض .وقيل :ولوال ّ
أن

اللهَّ ينرص املسلمني عىل الكفار لفسدت
األرض بعيث الكفار فيها وقتل املسلمني.

لعم الكفر ونزلت
أو لو مل يدفعهم هبم ّ

السخطة فاستؤصل أهل األرض))(.((2

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ فواهلل ما

وطرح الرازي احتامالت ملعنى اآلية

اإلمام التأويل هلذه اآلية

أخذ بمقالته ،قال(( :اعلم أنه تعاىل ذكر

معنى قريب من هذا ذهب جماهد يف

ولوال دفع اهلل الناس بعضهم إشارة إىل

نزلت إال فيكم وال عنى هبا غريكم))(.((2
فبينّ

وأقسم عىل أنهّ ا نزلت يف شيعتهم ،واىل
(ُ ((2أص��ول الكايف  ،451 /2وينظر :نور
الثقلني .282 /1

ترجع بمجملها إىل ما ذكر الزخمرشي و َمن
يف هذه اآلية املدفوع واملدفوع به ،فقوله:

( ((2تفسري جماهد .482
(ّ ((2
الكشاف .296 /1
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املدفوع ،وقوله :ببعض إشارة إىل املدفوع

ﭰ ﭱﭼ وكانت اجلبال يومئذ عرشة

فيحتمل أن يكون املدفوع عنه الرشور

يف حني ذهب املفسرّ ون مذاهب
أخرى يف تفسري اآلية ،إذ ذكر ابن عطية ّ
أن

به ،فأما املدفوع عنه فغري مذكور يف اآلية،
يف الدين وحيتمل أن يكون املدفوع عنه
الرشور يف الدنيا ،وحيتمل أن يكون

جمموعهام))(.((2

املعنى ((اجعل جزء ًا عىل ّ
كل ربع من أرباع
الدنيا كأن املعنى اجعلها يف أركان األرض

قال تعاىل :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

األربعة .ويف هذا القول بعد ،وقال قتادة

فسرّ اإلمام معنى اجلزء يف اآلية

عىل ّ
كل جبل جزء ًا من ذلك املجموع

أوىص بجزء من ماله) بسند ((عيل بن

اجلبال فكذلك يبعث اخللق يوم القيامة من

ﭱ ﭼ [سورة البقرة.]260 :

الكريمة ،فقد روى الكليني يف باب ( َمن

وحممد بن حييى ،عن
إبراهيم ،عن أبيه،
ّ

حممد مجيعا ،عن ابن حمبوب،
أمحد بن ّ

عن عبد اهلل بن سنان ،عن عبد الرمحن بن

سيابة قالّ :
إن امرأة أوصت إيل فقالت:
ثلثي يقىض به ديني وجزء منه لفالنة

فسألت عن ذلك ابن أيب ليىل فقال :ما أرى

44

واجلزء هو العرش من اليشء))(.((2

هلا شيئا ما أدرى ما اجلزء فسألت عنه أبا
عبد اهلل بعد ذلك وخربته كيف قالت
املرأة وما قال ابن أيب ليىل فقال :كذب ابن

َّ
أيب ليىل هلا عرش الثلثّ ،
وجل
عز
إن اهلل َّ
أمر إبراهيم فقال :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

( ((2مفاتيح الغيب .518 /6

والربيع املعنى واجعل عىل أربعة أجبل
املقطع ،فكام يبعث اهلل هذه الطري من هذه

أرباع الدنيا ومجيع أقطارها))(.((2

وقيل(( :جزأهن أجزاء ،وجعل عىل

ّ
كل جبل منهن جزء ًا ،قيل :أربعة أجبل.
يتطرق أحد من
وقيل :سبعة))( ،((3ومل
ّ

املفسرّ ين إىل معنى اجلزء الذي ذكره
اإلمام ،وأنهّ م اختلفوا يف عدد اجلبال كام
هو واضح من التفاسري(.((3

قال تعاىل :ﭽﮓ ﮔ ﮕ

( ((2الفروع من الكايف .40– 39 /7
املحرر الوجيز .355 /1
(ّ ((2
( ((3تفسري ابن كثري .690 /1
( ((3انظر عىل سبيل املثال :تفسري اآللويس /2
.346
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ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ

ﮤ ﮥﭼ [سورة البقرة.]267 :

سوء يف اجلاهلية ،فلماّ أسلموا أرادوا أن

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

فقال :كان القوم قد كسبوا مكاسب

ذكر الكليني يف باب (النوادر) عن

خيرجوها من أمواهلم ليتصدّ قوا هبا ،فأبى

عن احلسن بن عيل الوشاء ،عن أبان ،عن

ما كسبوا))( .((3وقد أخذ معظم املفسرّ ين

حممد،
حممد ،عن معىل بن ّ
((احلسني بن ّ

أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل يف قول اهلل

َّ
وجل :ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
عز
َّ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ

اهلل تبارك وتعاىل إال أن خيرجوا من أطيب

هبذا القول(.((3

قال تعاىل :ﭽﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ [سورة
البقرة.]271 :

قال :كان رسول اهلل إذا أمر بالنخل

ذكر الكليني يف باب (فرض الزكاة)

أردى التمر يؤ ّدونه من زكاهتم متر ًا ،يقال:

ابن أيب عمري ،عن إسحاق بن عامر ،عن

أن يزكى جييء قوم بألوان من متر وهو من
له اجلعرور واملعافارة قليلة اللحا عظيمة

النوى ،وكان بعضهم جييء هبا عن التمر

عن ((عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن
َّ
وجل:
عز
أيب عبد اهلل يف قول اهلل َّ
ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

اجليد ،فقال رسول اهلل :ال خترصوا

ﭮﭼ فقال :هي سوى الزكاة إن

ويف ذلك نزل :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

فإنـه بيّ 
أن إخفاء الصدقة أفضل
ّ

هاتني التمرتني وال جتيئوا منها بيشء،
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﭼ

واإلغامض أن تأخذ هاتني التمرتني))(.((3
ويف رواية ُأخرى ((عن أيب بصري

َّ
وجل
عز
عن أيب عبداهلل من قوله اهلل َّ
( ((3الفروع من الكايف .48 /4

رس))(.((3
الزكاة عالنية غري ّ

( ((3الفروع من الكايف .48 /4
( ((3ينظر عىل سبيل املثال :التبيان ،342 /2
وجممع البيان  ،169 /2والدر املنثور /2
 ،197وتفسري ابن كثري  ،698 /1وتفسري
أيب السعود .325 /1
( ((3الفروع من الكايف .502 /3
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فإنـها ينبغي أن
عند اهلل ما عدا الزكاةّ ،
رس ًا.
تكون عالني ًة ال ّ

(حج آدم)
نقل الكليني يف باب
ّ

التفريق بني إنفاق الصدقة وبني تأدية الزكاة

وقصة خروج
فيها سبب نزول هذه اآلية ّ

وقد أومأ كثري من املفسرّ ين إىل هذا

قرره اإلمام ،فقد قيل(( :إِ ْن ُتظهروا
الذي ّ

رواية طويلة عن اإلمام الصادق بينّ

آدم وإهباطه إىل األرض وتوبته

الصدَ ِ
قات ،خملصني فيهاَ ،فنِ ِعماَّ ِه َي أي:
َّ
والسيام للمقتدى به،
فنعم شيئ ًا إبداؤها،
ّ

حممد ،عن صالح بن أيب محاد ،عن احلسني
ّ

ا ْل ُف َقرا َء ُخفي ًة َف ُه َو َخيرْ ٌ َل ُك ْم ألنه أقرب

عن أيب إبراهيم ،عن أيب عبد اهلل قال:

وها
فهو أفضل يف حقهَ ،وإِ ْن تخُ ْ ُفوها َو ُت ْؤ ُت َ

لإلخالص ،وهذا يف التطوع ،تفضل

َعالنيتها بسبعني ضعف ًا .وأما الفريضة

شو َب
ففيها تفصيل ،فمن خاف عىل نفسه ْ
الرياء أخفى أو َن ّوب ،و َم ْن َأ ِم َن َأ ْظ َهر.
رسها
فقد ورد أن عالنية الفريضة َت ْف ُض ُل َّ

بخمسة وعرشين ضعف ًا ،فإن فعلتم ما
ُأمرتم به يف الوجهني ،فقد أحسنتم))(.((3
وإنّام فضلت صدقة الرس؛ ّ
ألن فيها إبقاء
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[سورة آل عمران.]33 :

عىل ماء وجه الفقري ،حيث مل ّ
يطلع عليه

غري املعطي .
(((3

قال تعاىل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ
( ((3البحر املديد .305- 304 /1
( ((3ينظر :التحرير والتنوير .466 /2

احلج له ،فعن ((عيل بن
وتبيني مناسك
ّ
بن يزيد ،عن احلسن بن عيل بن أيب محزة،

َّ
وجل ملا أصاب آدم وزوجته
عز
إن اهلل َّ
احلنطة أخرجهام من اجلنة وأهبطهام إىل
األرض فأهبط آدم عىل الصفا وأهبطت

حواء عىل املروة وإنام سمى صفا ألنه شق
له من اسم آدم املصطفى وذلك لقول اهلل
َّ
وجل :ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ
عز
َّ

وسميت املروة مروة ألنه شق هلا من اسم
املرأة ...ويستمريف سوق الرواية.

يف حني ذهب املفسرّ ون إىل تفسري اآلية
تفسري ًا لغوي ًا ظاهري ًا ،ذكر صاحب التبيان
ثالثة احتامالت هلذا االصطفاء بعد أن بينّ

املعنى اللغوي له ،قال(( :معنى اصطفى:
اختار واجتبى وأصله من الصفوة ،وهذا

من حسن البيان الذي يمثل فيه املعلوم

د .محيد الفتيل

باملرئي وذلك أن الصايف هو النقي من

اليدين وإسجاد األكوان له ونوحا الذي

هؤالء القوم من الفساد ملا علم اهلل ذلك

قومه واصطفى آل إبراهيم وهم األنبياء

شائب الكدر فيام يشاهد فمثل به خلوص
من حاهلم؛ ألنهّ م كخلوص الصايف من

شائب األدناس .فان قيل :بامذا اختارهم
أباختيار دينهم أو بغريه؟ .قيل :فيه ثالثة

أقوال :أحدها -بمعنى أنه اختار دينهم

واصطفاه...

والثاين ..:انه اختيارهم للنبوة عىل

عاملي زماهنم.

هو األب الثاين بتلك األبوة وبام كان له مع

من ذريته بظهور أنوار جتليه اخلاص عىل
آفاق وجودهم وآل عمران جيعلهم آية

للعاملني ذرية بعضها من بعض يف الدين
واحلقيقة))(.((3

قال تعاىل :ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﮣﭼ[سورة آل عمران.]97-96 :

الثالث ..:بالتفضيل عىل غريهم بام
رتبهم عليه من ُ
األمور اجلليلة ،ملا يف ذلك

ﭽﮡ ﮢ ﮣﭼ) رواي ًة بسند ((عيل

وقال اآللويس(( :االصطفاء أعم

حمبوب ،عن ابن سنان قال :سألت أبا عبد

وتتفاضل فيه مراتبهم كام يشري إليه قوله

ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

من املصلحة))(.((3

من املحبة واخللة فيشمل األنبياء كلهم

تعاىل :تلك الرسل فضلنا بعضهم عىل
بعض فأخص املراتب هو املحبة وإليه
يشري قوله تعاىل :ورفع بعضهم درجات

ُثـ ّم اخللة ويف لفظها إشارة إىل ذلك من

طريق خمارج احلروف وأعمها االصطفاء
فاصطفى آدم بتعليم الصفات ومجع

( ((3التبيان .439 /2

نقل الكليني يف باب (قوله تعاىل:

بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن احلسن بن
َّ
وجل :ﭽ ﮖ ﮗ
عز
اهلل عن قول اهلل َّ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ ما هذه

البينات؟ قال :مقام إبراهيم حيث
اآليات ّ
قام عىل احلجر فأثرت فيه قدماه واحلجر
األسود ومنزل إسامعيل.((4())

وأعطى بعض املفسرّ ين املعنى اللغوي

( ((3روح املعاين .12 /3
( ((4الفروع من الكايف .223 /4
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بالبينات عا ّمة
لآليات ُثـ ّم ذكر املراد
ّ

عمران ،]97 :فقد ذكر الكليني بسند عن

قبل ذلك ،قال الشيخ الطويس(( :ﭽﮡ

عن عبداهلل بن سنان عن أيب عبداهلل

احلج ومشاعره ،كام نطق به اإلمام
مشاهد ّ

ﮢ ﮣﭼ أي :دالالت واضحات

َّ
وجل :ﭽ ﮧ
عز
قال :سألته عن قول اهلل َّ

ابن عباس أنه قرأ فيه آية بينة مقام إبراهيم

قال :من دخل احلرم من الناس مستجري ًا

واهلاء يف فيه عائد إىل البيت وروي عن

فجعل مقام إبراهيم وحده هو اآلية وقال
أثر قدميه يف املقام آية بينة واألول عليه

القراء واملفرسون أرادوا مقام إبراهيم
واحلجر األسود واحلطيم وزمزم واملشاعر

كلها وأركان البيت وازدحام الناس عليها

وتعظيمهم هلا))(.((4

ﮨ ﮩ ﮪﭼ ،البيت عنى أم احلرم؟.
به ،فهو آمن من سخط اهلل ،ومن دخله من
الوحش والطري كان آمن ًا من أن يهُ اج أو

يؤذى حتى خيرج من احلرم))(.((4

ويف رواية أخرى عن ((محاد عن احللبي

عن أيب عبداهلل قال :سألته عن قول اهلل
َّ
وجل :ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ ،قال:
عز
َّ

وبالغ بعض املفسرّ ين يف ذكر معنى

فر
إذا أحدث العبد يف غري احلرم جناي ًة ُثـ ّم ّ
ٍ
ألحد أن يأخذه يف احلرم
إىل احلرم مل يسع

وتأويل اإلمام لآلية يكشف عن

فإنـه إذا فعل ذلك
وال ُيسقى ،وال ُيك ّلمّ ،

البينات ،فذكر املشاهد واحلوادث
اآليات ّ
واملخلوقات وغري ذلك(.((4

حقيقتها ّ
فإن ذلك التأويل جامع مانع،
48

((عيل بن إبراهيم عن أبيه عن ابن حمبوب

جامع للمراد ،مانع لذكر األمور التي بالغ

يف ذكرها املفسرّ ون.

تتمة
وأ ّما يف تأويل قوله تعاىل ،وهو ّ

اآلية :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ [سورة آل
( ((4جممع البيان .311 /2
( ((4ينظر :التسهيل لعلوم التنزيل .209 /1

ولكن يمنع من السوق وال يبايع وال ُيطعم

به يوشك أن خيرج ف ُيؤخذ ،وإذا جنى يف
احلرم جناي ًة ُأقيم عليه احلدّ يف احلرم؛ ألنّه

مل يدع للحرم حرمته.

وعن عيل بن محزة عن أيب عبداهلل

عز َّ
وجل ،قال :إن
قال :سألته عن قوله اهلل َّ

رسق سارق بغري ّ
مكة أو جنى جناي ًة عىل
( ((4الفروع من الكايف .227- 226 /4

د .محيد الفتيل

ففر إىل مكة مل يؤخذ ما دام يف احلرم
نفسه ّ

قال(( :ما من رجل ال يؤدي زكاة ماله إال

وال ُيبايع وال يجُ الس حتى خيرج منه

وهو يتبعه حتى يطوق يف عنقه))(.((4

حتى خيرج منه ،ولكن ُيمنع من السوق،
فيؤخذ ،وإن أحدث يف احلرم ذلك احلدث
ُأخذ فيه))(.((4
قال تعاىل :ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ُم ِّثل له يوم القيامة شجاع أقرع يفر منه،
ضيق اإلمام داللة اآلية فجعل ما
فقد ّ

بخلوا به من مال ليس عىل إطالقه ،وإنّام
البخل يعني منع الزكاة ،وقد أومأ كثري من

ﰈ ﰉﭼ [سورة آل عمران.]180 :

املفسرّ ين إىل هذا املعنى ،قال الطربيس:
((جيعل ما بخل به من املال طوق ًا يف عنقه،

عن ابن أيب عمري ،عن عبد اهلل بن

عن أيب جعفر.((4())

ذكر الكليني يف باب (منع الزكاة)

بسند عن ((عيل بن إبراهيم ،عن أبيه،

حممد بن مسلم قال :سألت
مسكان ،عن ّ
َّ
وجل:
عز
أبا عبد اهلل عن قول اهلل َّ

ﭽﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﭼ

واآلية نزلت يف مانعي الزكاة ،وهو املروي
وسع بعضهم الداللة،
يف حني ّ

العام ،ومعنى
فحمل األموال عىل معناها
ّ
اآلية(( :ستكون تلك األموال التي

حممد ما من أحد يمنع من زكاة
فقال :يا ّ

بخلوا هبا طوق ًا يف أعناقهم يف ذلك اليوم

القيامة ثعبانا من نار مطوقا يف عنقه ينهش

وهذا ما ذهب إليه الرازي ،فذكر

َّ
وجل ذلك يوم
عز
ما له شيئا إال جعل اهلل َّ
من حلمه حتى يفرغ من احلساب ُثـ ّم قال:
َّ
وجل :ﭽ ﰄ ﰅ
عز
هو قول اهلل َّ

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﭼ يعني :ما بخلوا به
من الزكاة))(.((4

وروى ابن مسعود عن النبي أنّه

( ((4الفروع من الكايف .227- 226 /4
( ((4الفروع من الكايف .502 /3

الرهيب))(.((4

األول :يقصد
ملا يبخل به هؤالء قولنيّ :

أمواهلم ،قال(( :ال يتومهن هؤالء البخالء
أن بخلهم هو خري هلم ،بل هو رش هلم،

وذلك ألنه يبقى عقاب بخلهم عليهم...
( ((4زاد املسري .353 /1
( ((4جممع البيان .409 /2
( ((4األمثل .21 /3
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مع أنه ال تبقى تلك األموال عليهم...

اصربوا عىل الفرائض)) (.((5

البخل بالعلم ،وذلك ّ
ألن اليهود كانوا

الرمحن بن أيب نجران ،عن محاد بن عيسى،

والقول الثاين :أن املراد من هذا البخل:
حممد صىل اهلل عليه وسلم
يكتمون نعت ّ
وصفته ،فكان ذلك الكتامن بخ ً
ال،

يقال فالن يبخل بعلمه ،وال شك أن
العلم فضل من اهلل تعاىل قال اهلل تعاىل:

ﭽﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂﭼ))(.((4

والفرق بني تأويل اإلمام الذي جعل

خاص ًا وبني تفسري غريه الذي
معنى اآلية ّ

جعله عا ّم ًا ،واضح.

قال تعاىل :ﭽﯪ ﯫ ﯬ

ﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﭼ [سورة آل عمران.]200 :

عن أيب السفاتج ،عن أيب عبد اهلل

((قال :اصربوا عىل الفرائض وصابروا
عىل املصائب ورابطوا عىل األئمة)) (.((5

وعن النوفيل عن السكوين عن أيب

عبداهلل(( :قال :قال رسول اهلل:

اعمل بفرائض اهلل تكن أتقى الناس))(.((5
وعنه قال :قال اهلل تبارك وتعاىل:

بأحب ممّا افرتضت
حتبب إ ّيل عبدي
ّ
ما ّ

عليه))(.((5

فقد بينّ اإلمامّ 
أن اآلية الكريمة

التمسك بفرائض
تتحدّ ث عن رضورة
ّ
اهلل ّ
التمسك باألئمة واملرابطة عليهم
وأن
ّ

ذكر الكليني يف باب (أداء الفرائض)

مصداق من مصاديق تلك الفرائض ،فقد

تبيني هذه اآلية ،فبسند م ّتصل عن ((عيل

نوح،
((مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة ٍ

أكثر من رواية عن اإلمام الصادق يف
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وبسند آخر عن سهل بن زياد ،عن عبد

بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن محاد بن عيسى،

عن احلسني بن املختار عن عبد اهلل بن أيب
عز
يعفور ،عن أيب عبد اهلل يف قول اهلل َّ
َّ
وجل :ﭽﯭ ﯮ ﯯﭼ قال:

( ((4مفاتيح الغيب .443 /9

ُروي عن الرسول األكرم أنّه قال:

َمن ركبها نجا ،ومن خت ّلف عنه غرق،
ومثل باب ِح ّطةَ ،من دخله نجا ،و َمن مل
(ُ ((5أصول الكايف .82– 81 /2
(ُ ((5أصول الكايف .82 /2
(ُ ((5أصول الكايف .82 /2
(ُ ((5أصول الكايف .82 /2

د .محيد الفتيل

يدخله هلك))(.((5

وروي عن اإلمام زين العابدين أنّه

قال(( :اللهم ِّ
حممد،
حممد وآل ّ
صل عىل ّ

الفلك اجلارية يف اللجج الغامرة ،يأ َمن

َمن ركبها ،ويغرق َمن تركها ،املتقدّ م هلم

واملتأخر عنهم زاهق ،والالزم هلم
مارق،
ّ

الحق))(.((5

َ
((واألوىل أن حتمل اآلية عىل
ُثـ ّم قال:
عمومها يف الصرب عىل ّ
كل ما هو من الدين،
فع ً
ال كان أو ترك ًا))(.((5

يف حني نرى بعض املفسرّ ين ينحون
يف تفسري هذه اآلية منحى بعيد ًا عن العمق

والتأ ّمل ،ويوردون تفسريات ظاهرية

عا ّمة ،كام نقل عن أيب هريرة أنّه قال:

يف حني أورد الشيخ الطويس عدّ ة

((مل يكن فيِ ز َمان ال َّنبِي صىل اهلل َع َل ْي ِه

وهو الصرب عىل ّ
كل ما هو من الدين ،قال:

فيِ قوم يعمرون المْ َ َس ِ
َ
يصلون الصالة
اجد

عام،
تفسريات لآلية تدور ك ّلها حول معنى ّ

((اختلفوا يف تأويل هذه اآلية ،فقال قوم:

معنى اصربوا اثبتوا عىل دينكم وصابروا

الكفار ورابطوهم ،يعني يف سبيل اهلل...
وقال آخرون :معناها (اصربوا) عىل
دينكم (وصابروا) الوعد الذي وعدتكم به

(ورابطوا) عدوي وعدوكم ...وقال آخرون
(اصربوا) عىل اجلهاد (وصابروا(عدوكم

(ورابطوا) اخليل عليه ...وقال آخرون:
رابطوا الصلوات ،أي :انتظروها واحدة

بعد واحدة؛ ّ
ألن املرابطة مل تكن حينئذ))،
( ((5األمايل للطويس .67 /1

( ((5موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب/6 
.483

َوسلم َغ ْزو يرابطون ِف ِ
لكنها نزلت
يه َو َ
يذكر َ
ون اهلل ِف َيهاَ ،ف َع َل ْي ِهم
يف مواقيتها ُثـ ّم
ُ
الص َل َوات
أنزلت
(اصبرِ ُ وا) َأي عىل َّ
ْ

(و َصابِ ُروا) َأ ُ
نفسكم وهواكم
الخْ مس َ
(و َر ُ
(واتَّقوا اهلل) ِفيماَ
ابطوا) فيِ َم َس ِ
اج ُ
دك ْم َ
َ
ُ
علمكم ( َل َع َّل ُك ْم تفلحون)))(.((5

وذهب قسم من املفسرّ ين إىل أن معنى
(اصبرِ ُ وا َو َصابِ ُروا) :انتظار الصالة بعد
ْ

الصالة(.((5

َ
ويف اخلتام أقول :اللهم اجعلِ
القرآن

ونور بصائرنا ،وأهلمنا
ربيع قلوبنا،
َ
َ
( ((5التبيان .94 /3
الدر املنثور .25 /3
(ّ ((5
( ((5ينظر :تفسري الثعالبي  ،282 /1وتفسري
الرازي .298 /2
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الراسخون يف العلم وتفسري القرآن

معرفة حدوده ،وأحكامه ،واجعلنا من

البيضاوي ،ت��ح :حممد عبد الرمحن

حممد ،أويل األمر
حممد وآل ّ
واحرشنا مع ّ

بريوت ،ط1418 ،1هـ.

املتمسكني بأوامره ،املنتهني بنواهيه،
ّ

الذين فرضت علينا طاعتهم ،وارزقنا من

وتقبل
علومهم ،واجعلنا من املب ّلغني هلاّ ،
ُ
واعف عن الكثري إنّك عىل
منا هذا اليسري،
ّ
حممد وآله
كل يشء قدير ،وصلىّ اهلل عىل ّ
الطيبني الطاهرين.

5.5بحار األنوار ،الشيخ حممد باقر

املجليس ،مؤسسة الوفاء ،بريوت-

لبنان ،ط1403 ،2هـ 1983-م.

6.6البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد،
أمحد بن حممد بن املهدي الفايس

الصويف ،تح :أمحد عبد اهلل القريش

املصادر واملراجع

رسالن ،القاهرة( ،د ،ط)1419 ،هـ.

1.1األمايل ،الشيخ الطويس ،تح :قسم

الطويس ،تح :أمحد حبيب قصري

القرآن الكريم.

الدراسات اإلسالمية -مؤسسة البعثة

للطباعة والنرش ،ط1414 ،1هـ ،دار

الثقافة -قم.

2.2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل،
نارص مكارم الشريازي ،مؤسسة
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املرعشيل ،دار إحياء الرتاث العريب-

البعثة ،بريوت -لبنان 1421هـ.

7.7التبيان يف تفسري القرآن ،أليب جعفر
العاميل ،دار إحياء الرتاث العريب،

ط1206 ،1هـ.

8.8التحرير والتنوير ،حممد الطاهر بن
ع��اش��ور ال��ت��ون�سي ،ال���دار التونسية

للنرش-تونس1984 ،هـ.

9.9تفسري أيب السعود ،أبو السعود

تضمنه الكشّ اف من
3.3اإلنصاف فيام
ّ

العامدي ،دار إحياء الرتاث العريب-

مطبعة البابايب احللبي وأوالده بمرص،

1010تفسري ابن كثري الدمشقي ،دار طيبة

االعتزال ،اإلمام نارص اإلسكندري،
الطبعة األخرية1385 ،هـ.

4.4أن���وار التنزيل وأرسار ال��ت��أوي��ل،

بريوت.

للنرش والتوزيع ،ط1420 ،2هـ-
1999م.

د .محيد الفتيل

1111تفسري النسفي (م����دارك التنزيل

1818رشح أصول الكايف ،موىل حممد صالح

النسفي ،ت��ح :يوسف عيل بديوي،

الشهراين ،تح :السيد عيل عاشور،

وحقائق ال��ت��أوي��ل) ،حافظ الدين

دار الكلم الطيب ،ب�ي�روت ،ط،1

1419هـ1998-م.

1212تفسري ،جماهد بن جرب ،تح:
عبدالرمحن الطاهر ،جممع البحوث

اإلسالمية ،إسالم آباد.

1313تفسري مقاتل بن سليامن ،تح :عبد اهلل

حممود شحاته ،دار إحياء الرتاث-
بريوت ،ط 1423 ،1هـ.

صححه
1414تفسري نور الثقلني ،احلويزيّ ،
وع ّلق عليه :هاشم الرسويل املحاليت،

مؤسسة إسامعيليان ،قم -إيران.

املازندراين ،تح :املريزا أيب احلسن

ط ،1دار إحياء الرتاث العريب،

بريوت-لبنان.

1919الفروع من الكايف ،الشيخ الكليني،
تصحيح وتعليق :عيل أكرب الغفاري،

ط1367 ،3هـ ش ،حيدري ،دار
الكتب اإلسالمية -طهران.

2020الكشّ اف للزخمرشين ،مطبعة البايب
احللبي وأوالده بمرص ،ط األخرية

1385هـ.

2121الكشف والبيان عن تفسري القرآن،
أبو إسحاق الثعلبي ،تح :أيب حممد

1515الدر املنثور ،جالل الدين السيوطي،

بن عاشور ،مراجعة وتدقيق :نظري

1616روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم

بريوت -لبنان ،ط1422 ،1هـ–

دار الفكر -بريوت.

والسبع املثاين ،حممود األلويس ،دار
إحياء الرتاث العريب -بريوت.

1717زاد املسري يف علم التفسري ،البن
اجلوزي ،تح :حممد بن عبدالرمحن

عبداهلل ،دار الفكر للطباعة والنرش،

ط1407 ،1هـ.

الساعدي ،دار إحياء الرتاث العريب،

2002م.

2222لسان العرب ،ابن منظور األنصاري

الرويفعي اإلفريقي ،دار صادر-
بريوت ،ط 1414 ،3هـ.
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فحوى البحث
خيوض البحث يف التعريف بأبي عبيدة ( َم ْعمر بن املثنى) ويف منهجه
الذي اختطه يف تفسري آيات من القرآن الكريم يف كتابه (جماز القرآن)
فيشري السيد الباحث اىل هذا املنهج من خالل سورتني قرآنيتني شريفتني
من السور القصار هما (سورة القيامة ) و (سورة النبأ) وقارن بني هذا املنهج
ومنهج الفراء والطربي باشارات مقتضبة ،فوجد أن الخالف بني العلماء
الثالثة يف ذلك مما يسقط احلمالت اليت تعرض هلا ابو عبيدة من معاصريه
من العلماء اذ حاول السيد الباحث أن ينصف ابا عبيدة بازاء هذه الضجة
املفتعلة ضده ،مع عدم التغافل عما تنتاب منهجه من هفوات.
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منهج ايب عبيدة معمر بن املثنى التفسري يف كتاب جماز القرآن

املقدمة-:

ابو عبيدة معمر بن املثنى

وجتاوز عنا.

((كان اعلم الناس باللغة ،وانساب

والتجاوز عند الزخمرشي املرور،

غريب احلديث .وقال عنه اجلاحظ :مل

وجاء يف اللسان يف باب (جوز) جزت

العرب ،واخبارها ،وهو اول من صنف
يكن يف االرض خارجي ،وال امجاعي

اعلم بجميع العلوم من ايب عبيدة))(((.

لقد الف ابو عبيدة مئتي كتاب تقريب ًا(((.

والعبور(((.

الطرق ،وجاز املوضع جوز ًا ،وجاز به،
وجاوزه جواز ًا ،واجاز غريه ،وجازه:

فيه وسلكه ،ويف احلديث كنت ابايع

ومن كانت مكانته العلمية تتسم هبذه

الناس ،وكان خلقي اجلواز اي التساهل،

القران الكريم .واحسب ان ابا عبيدة

واملجاز :عند الرشيف اجلرجاين–:

السامت اجلليلة فانه جدير به أن يفرس

يمتلك هذه الصفات فلذلك اقدم عىل

تفسري كتاب اهلل وسامه ((جماز القران)).

والتسامح.

اسم ملا اريد به غري ما وضع له ملناسبة
بينهام ،كتسمية الشجاع اسد ًا ،واملجاز:

تفسري كلمة املجاز –:ذكر الزخمرشي

ما جاوز وتعدى عن حمله املوضوع له اىل

وسطها وجزت املكان واجزته وجاوزته.

وجاء يف املعجم الوسيط ان (املجاز):

يف باب (جوز) قطعوا جوز الفالة اي
وقال امرؤ القيس(((–:
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وجاء يف باب (جوز) اللهم اعف عنا،

غريه ملناسبة بينهام(((.

هو املعرب ،ومن الكالم ما جتاوز ما وضع

فلام اجزنا ساحة احلي وانتحى
ت ذي ِح ٍ
بنا بطن َخب ٍ
ِ (((
قاف عقنقل
ْ

وجممل القول ان (املجاز) يف املعاجم

((( معجم االدباء .163 /156 /155 /19
((( املصدر نفسه .162 /19
((( ديوان امرئ القيس ص.15
((( اجزنا فطعنا ،حقف :احلقف من الرمل
املعوج ،عقنقل :املنعقد ،املتداخل.

((( اساس البالغة مادة (جوز) .141 /1
((( التعريفات ص 114– 113للرشيف
اجلرجاين.
((( املعجم الوسيط .147 /1

له من معنى(((.

التي ارشنا اليها ،معناه (العبور والتجاوز)

االستاذ الدكتور املتمرس عيل حمسن مال اهلل

وهي تصب يف قناة واحدة من حيث املعنى
مهام اختلفت االساليب.

معنى املجاز عند ايب عبيدة-:

زيادة ،وحذف واضامر واختصار وتقديم
وتأخري(((.

نعم ان ابا عبيدة هنج يف تفسريه (جماز

لقد استعمل ابو عبيدة يف رشح االيات

القران) هنج ًا مبني ًا عىل االصول االصيلة

ومعناه كذا وغربية وتقديره وتأويله عىل

الشعر العريب ،وبعض االحاديث النبوية

القرانية الكريمة (جمازه كذا) وتفسريه كذا

ان معانيها واحدة او تكاد ،ومعنى هذا ان

كلمة (املجاز) عنده عبارة عن الطريق التي
يسلكها القران يف تعبرياته ،وهذا املعنى

اعم بطبيعة احلال من املعنى الذي حدده

علامء البالغة لكلمة (املجاز)

(((

وهذا

املعنى نفسه الذي ارشنا اليه يف املعاجم

اللغوية.

منهج التفسري عند ايب عبيدة-:
رأى ابو عبيدة ان القران نص عريب،

وان الذين سمعوه من الرسول ومن
الصحابة مل حيتاجوا يف فهمه اىل السؤال

عن معانيه ،الهنم كانوا يف غنى عن
السؤال ما دام القران جاري ًا عىل سنن
العرب يف احاديثهم ،وحماوراهتم وما دام

حيمل كل خصائص الكالم العريب من
((( جماز القران .16 /1

يف اللغة العربية ،واستند يف ذلك اىل

الرشيفة ،والنصوص املأثورة املحققة عند

العرب.

اذ انه اعتمد تفقهه باللغة العربية،

واساليبها ،واستعامالهتا ،والنفاذ اىل
خصائص التعبري فيها ،ومعرفة وظائفها،
واالجتهاد فيها ،وبعبارة اوضح ان ابا

عبيدة امتطى ناصية اللغة ومتكن منها.

وهذا التفسري ال يبعد كثري ًا عن تفسري

القران بالرأي هكذا فعل ابو عبيدة .غري ان
هذا التفسري اليرتضيه كثري من معارصيه
الذين سأشري اليهم فيام بعد يف هذا البحث

املتواضع.

لقد ذكر حمقق جماز القران انه مرت

االشارة يف مواطن متعددة لكلمة التفسري
اىل جانب من شخصيته التي كانت متيزه

عن معارصيه وتتجه يف فهم النصوص
((( املصدر نفسه .16 /1
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منهج ايب عبيدة معمر بن املثنى التفسري يف كتاب جماز القرآن

اجتاه ًا خاص ًا وبتلك االشارات نستغني

كتاب اهلل بطريقة مل يسبقه اليها اي مفرس

النصوص وسعة ثقافته ونظراته اىل نص

من تفسريه ،مقترصين عىل السور القصار

عن اعادة احلديث يف حريته يف فهم
القران الكريم ولكننا نضيف هنا ان ما

يمتاز به ابو عبيدة يف تفسريه انه مل يتقيد
بالقيود التي كانت املدرستان البرصية
والكوفية تضعاهنا لفهم النصوص

العربية ،الن هاتني املدرستني كانتا يف
دور التكوين ،وهبذا نجا ابو عبيدة من ان

خيضع لقواعدمها وقد عني يف ضوء هذا
التحوير بالناحية اللغوية يف القران الكريم

واكثر من االستشهاد عىل االيات بالشعر

العريب .وعناتيه باجلانب اللغوي رصفته

عن االشتغال بالقصص القراين ،وتفصيل
القول فيه ،كام رصفته عن تتبع اسباب
النزول اال عندما كان يقتيض فهم النص

التعرض لذلك(.((1
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هذا هو منهج ايب عبيدة يف كتاب جماز

القران اي تفسريه اذ اعتمد اوالً واخري ًا

عىل ثقافته الواسعة يف اللغة العربية النه
اطلع عىل كنهها وعلومها املتباينة اطالع ًا

شام ً
ال واسع ًا ،لذلك كان جريئ ًا يف تفسري
( ((1جماز القران .19 /1

من قبل وسنحاول بسط بعض الشواهد

تفادي ًا لالطالة:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
[تفسري سورة القيامة  ]75ﱫﮊ ﮋ

ﮌ ﮍﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒﱪ
[.]2-1

جمازها اقسم بيوم القيامة واقسم

بالنفس اللوامة .ﭽ ﮬ ﮭ( ((1ﮮﭼ []7
اذا شق البرص.

وقال الكاليب-:

ملا اتاين ابن صبيح راغب ًا

اعطيته عيس ًا صهاب ًا َفبرَ َ ْق

(((1

ﭽﮰ ﮱﭼ [ ]8وكسف القمر

واحد ،ذهب ضوؤه.

ﭽﯔ ﯕ ﯖﭼ [ ]9لتذكري

القمر.

( ((1انظر اللسان مادة (برق وبريق) :اي ملع،

والربق –:العني املنفتحة-195 /10 ،

.197

( ((1عي ًا صهاب ًا :نياق صهاب :الصهب والصهبة
ان يعلو الشعر محرة واصوله سود.

االستاذ الدكتور املتمرس عيل حمسن مال اهلل

ﭽﭙ ﭚ ﭛﭼ [ ،]22يقال :نَضرَّ

ﭽ ﯟ ﯠﭼ ال جبل(.((1

وجهك.
اهلل وجهك وقد نَضرُ
ُ

قال ابن الذكية-:

لعمرك ماللفتى من وزر

من املوت ينجيه عند الكرب

ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﭼ [،]14

وجاءت هذه اهلاء يف صفة املذكر كام
جاءت يف كلمة راوية وعالمة وطاغية.

ﭽ ﭩﭼ [ ،]25الفاقرة الداهية وهو

الرسم الذي يفقر عىل االلف.

ﭽﭭ ﭮ (((1ﭼ [ ،]26صارت

النفس تراقيه.

ﭽﭰ ﭱﭲ ﭳﭼ من يرقي.

ﭽ ﯶﭼ [ ]15ما اعتذر به من

ﭽﭹ ﭺ ﭻﭼ [ ،]29مثل

ﭽﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭼ [ ]18اتبع

ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ [ ،]31يصدق يف

شئ.

مجعه ،فاذا قراناه –:مجعناه وهي من قول

العرب :ما قرأت هذه املرأة سىل( ((1قط
قال عمرو بن مكتوم-:

ذراعي عيطل ادماء بكر

شمرت عن ساقها.

الدنيا ومل يصل ((ال)) ها هنا يف موضع

((مل)) قال طرفة(-:((1

واي مخيس ال أفأنا هنابه

واسيافنا يقطرن من كبشه دما

(((1

(((1

ﭽﮏ ﭼ [ ،]33وجاء يميش املطيطا

( ((1وزر :جبل كام ذكر ابو عبيدة و (وزر:
ذنب).
( ((1سىل :اجللد الرقيق الذي خيرج فيه الوليد،
من بطن امه.
( ((1وي���روى ذراع���ي (ح���رة) عيطل :وهي
الطويلة ،وقيل الطويلة العنق؟ .واالدماء:
البيضاء ،مل تقرأ جنين ًا :معناه مل جتمع جنين ًا
ومن قوهلم (ماقرأت هذه امل��رأة من سىل
قط ،انظر رشح املعلقات السبع ص143
للزوزين.

( ((1الرتاقي :مفردها الرتقوة هي عظم وصل
بني ثغرة النحر والعاتق من اجلانبني .انظر
لسان العرب مادة (ترق) ( 214 /11طبع
بوالق) ،وبلغت الروح الرتاقي :اي اعايل
الصدر وهي العظام املكننة ثغرة النحر عن
يمينه وشامله وهو موضع احلرشجة مجع
ترقوة وهي كتابة عن االستقاء عىل املوت.
( ((1انظر الكامل .139 /3
( ((1اخلميس :اجليش ،أفأنا :رددنا يقال :افاءه
بفيء اذا ردة.

هجان اللون مل تقرأ جنين ًا
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وهو ان يلقي بيده ،ويتكفأ(.((1

ﭽ ﮖ ﮗ ﮘﭼ [ ،]35توعد.

ﭽﮜﮝﮞﭼ[ ،]36الينهى واليؤمر

يقال –:اسديت حاجتي تركتها(.((2
بسم اهلل الرمحن الرحيم

[سورة عم يتساءلون  ]78ﭽﭯ

ﭰ ﭱﭼ [ ]9ليس بموت ،رجل
مسبوت فيه روح.

ﭽﮂﭼ [ ]13الوهاج الوقاد.

ﭽﮐﭼ [ ]16ملتفة الشجر ليس

بينها خالل ((فالفافا)) مجع اجلمع .يقال:

جنة لفاء ،وجنات لف الفاف.

ﭽﯙﯚﯛﭼ [ ]24نوم ًا والرشاب ًا

قال الكندي(:((2

فصدين عنها وعن قبلتها الربد
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(((2

( ((1يتكفأ :تكفأت املرأة يف مشيها اي مادت
كام تتكفأ النخلة ،رجل يتكفأ به الرصاط:
اي يميل ويتقلب ،انظر لسان العرب مادة
(كفأ).
( ((2انظر جماز القران .278- 277 /2
( ((2الكندي :يلقب بِـ(امل َقنَّع) الكندي جلامله
وهو حممد بن ظفره وهو شاعر فحل من
شعراء االس�لام يف عهد بني امية .انظر
ترمجته يف االغ��اين  ،107 /17ودي��وان
احلامسة –رشح التربيزي .37 /2
( ((2وصدره –:برودت مراشفها عيل.

اي النعاس.

ﭽﯟﭼ [ ]25وهو ما مهي اي

سال ويقال :قد غسقت من العني ومن
اجلرح ويقال :عينه تغسق اي تسيل.

ﭽﯡ ﯢﭼ [ ]26اي ثواب ًا،

وفق ًا ،هذا وفق اي مثله.

ﭽ ﯬﭼ[ ]28اشد من الكذب ومها

مصدر املكاذبة.

قال االعشى-:

َف َصدَ ْقتُها وك ََذ ْبتُها

واملرء ينف ُعه كِذا ُب ْه
ُ

(((2

ﭽ ﭛ ﭜﭼ [ ]34مأل.

ﭽﭨﭩﭼ[ ]36اي جزا ًء ،وجييء

حساب ًا كافي ًا يقال :اعطاين ما احسبني اي
كفاين(.((2

ابو عبيدة وكتاب جماز القران
يف معرض النقد- :

لو اخذ الباحث سورتني مها تفسري

القيامة ،وتفسري عم –عند الفراء يف معاين
القران ،وعند الطربي يف جامع البيان عن

( ((2ان��ظ��ر ال��ك��ام��ل ل��ل��م�برد  21 /2وفيه
((فصدقتهم وكذبتهم)).
( ((2انظر جماز القران .283- 282 /2

االستاذ الدكتور املتمرس عيل حمسن مال اهلل

تأويل اي القران وقارهنام بتفسري السورتني

االصمعي يف اي يوم هو ،فركب محاره يف

اباعبيدة قد حاد عن التفسري املتفق عليه،

محاره وسلم عليه وجلس عنده وحادثه ثم

نفسيهام يف جماز القران .فانه ال يرى ان

وانام جاء بام تقتضيه اللغة العربية التي هي
املعني الذي الينضب يف تفسري القران ،او
االدب اجلاهيل او االسالمي او العبايس،
وان اباعبيدة مل يأت ببدعة يف تفسريه وانام

جاء عىل نسق اللغة العربية وقواعدها.

لذلك فنحن ال نرى مربر ًا هلذه الضجة

التي افتعلت ضد هذا الرجل حتى ان ابن

قتيبة قد ذكر يف معرض نقده ان اباعبيدة

ذلك اليوم ومر بحلقة االصمعي فنزل عن
قال له –:يا ابا سعيد ماذا تقول يف اخلبز اي

شئ هو؟.

قال :هو الذي ناكله ونخبزه فقال له

ابو عبيدة ،قد فرست كتاب اهلل برأيك؟.
فان اهلل قال –:ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼ

[سورة يوسف.]36 :

فقال االصمعي :هذا شئ بان لنا

فقلته ومل نفرسه برأيي .فقال ابو عبيدة

(كان مع علمه مل يقم البيت اذا انشده)(.((2

والذي تعيب علينا كله شئ بان لنا فقلناه

((لو محل يل ابو عبيدة لرضبته عرشين يف

وانرصف(.((2

عنه انه تغيب عىل ايب عبيدة يف تأليفه

يدخل املسجد يقول –:انظروا ان ال

وروى الرواة عن الفراء انه قال–:

كتاب املجاز))( .((2اما االصمعي فروي

((املجاز يف القران)) وانه قال يفرس كتاب
اهلل برأيه؟.

قيل فسال ابو عبيدة عن جملس

( ((2ان��ظ��ر ط��ب��ق��ات ال��ن��ح��وي�ين واللغويني
ص /175ووفيات االعيان .235 /5
( ((2انظر تاريخ بغداد  ،255 /13ونزهة
االلباب يف طبقات االدباء  ،108ومعجم
االدباء .159 /19

ومل نفرسه برأينا .ثم قام وركب محاره
وروي ان االصمعي ((اذا اراد ان

يكون فيه ذاك –يعني ابا عبيدة –وكان
يتوقعه وخاف ان يورد عليه بعض ما جيده

عنده))( ((2وقيل–:ان اباعبيدة ((كان اكثر

عل ًام من االصمعي ،واكثر اخبار ًا وكتب ًا)).

وكان االصمعي احرض جواب ًا ،وارىض

( ((2انظر تاريخ بغداد .255 /13
( ((2انظر طبقات النحويني واللغويني ص.177
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عند الناس ومل هيتم يف شئ من دينه(.((2

اما ابو حاتم فقد صب جام غضبه

املجاز .مع تقدير الباحث للفراء وماله من

عبيدة الذي يقال له املجاز ..فقال انه

نفسه ان يكون قاضي ًا عادالً بيده احلل

وقيل انه سئل عن غريب القران اليب
لكتاب ما حيل الحد أن يكتبه ،وما كان

شئ اشد عيل من ان اقرأه قبل اليوم ،ولقد
كان ان ارضب بالسياط اهون عيل من ان
اقرأه ،وما جيوز الحد اخذه ..انه اخطأ
وفرس القران عىل غري ما ينبغي ...وكان ابو

حاتم حيمل عىل ايب عبيدة ويقول –:كان

اياد بيضاء عىل العلم والعلامء ،هل نصب
والعقد حتى يقاضيه بام نقل عنه الرواة.

وابو عبيدة ال يقل عن الفراء يف منزلته

العلمية فهو ينعت بالنحوي العالمة(،((3
وقال عنه الفضل بن الربيع هذا ابو عبيدة

عالمة اهل البرصة اقدمناه لنستفيد من

علمه.

يتكلم يف اشياء لو تركها لكان خري ًا له(.((3

وقيل سئل عن قوله تعاىل -:ﭽﮟ

فالبد للباحث ان يديل بدلوه مع الدالء.

 ]65فقال –:هل رأى العرب الشياطني

وبعد هذه االنتقادات اليب عبيدة وجمازه

لقد ادعى ابن قتيبة ان اباعبيدة ال يقيم وزن ًا

للبيت اذا قرأه .اذا امنا هبذه املقولة جدالً،

اذن كيف يصح البن قتيبة ان يعتمد يف كتابه

((تأويل مشكل القران))( ((3عىل ايب عبيدة.
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اما الفراء فقد حتامل عليه حتى انه قال–:لو

( ((2انظر املصدر نفسه ص.171
( ((3انظر املصدر نفسه ص.177- 176
( ((3ابن قتيبة يف كتابه (تأويل مشكل القران)
ص ،491وانظر جماز القران  ،278 /2انظر
تأويل شكل القران ص 521وفيه(( ،وتغرة
ههنا)) :مصدر غررت بع تغرة وتغرير ًا مثل
تعلة وتعلي ً
ال وهذا قول ايب عبيدة.

ﮠ ﮡ ﮢﭼ [سورة الصافات:
حتى يروا رؤوسهم؟.

فقال ابو عبيدة (انام كلم اهلل العرب

عىل قدر كالمهم اما سمعت قول امرئ
القيس(:((3

ايقتلني واملرشيف مضاجعي

ومسنونة زرق كأنياب اغوال

(((3

( ((3انظر تاريخ بغداد  ،252 /13وانباه الرواة
 ،276 /3ووفيات االعيان .235 /5
( ((3ديوان امرئ القيس ص.33
( ((3املرشيف :سيف نسب اىل قرى الشام يقال هلا
املشارف ،ال��زرق :سهام حم��ددة .االغ��وال:
الشياطني.

االستاذ الدكتور املتمرس عيل حمسن مال اهلل

وهم مل يروا الغول قط .ولكنه ملا كان

صاحب عبارة حسنة وان اباعبيدة صاحب

الفضل ذلك ،واستحسنه السائل واعتقدت

اجلاحظ قال عنه(–:مل يكن يف االرض

امر الغول هيوهلم أوعدوا به ،فاستحسن

عبارة سيئة ( .((3ويكفي ابا عبيدة فخر ًا ان

من ذلك اليوم ان اضع كتاب ًا يف القران ملثل

خارجي وال امجاعي اعلم بجميع العلوم

فلام رجعت اىل البرصة عملت كتايب الذي

واخبار العرب وانساهبا).

هذا واشباهه ،وملا حيتاج اليه من علمه،

سميته املجاز( .((3وهو جدير بوضعه.

من ايب عبيدة) (وانه من اعلم الناس باللغة
وله من املصنفات ما بلغ مائتي

النه عامل يف اللغة ومتفقة يف كنهها.

مصنف ،وقال عنه املربد كان ابو عبيدة عامل ًا

القوم)( ((3و(كان الحيكي عن العرب اال

وبعد هذه النعوت للرجل بانه واسع

وروى الرواة (كان ابو عبيدة اكمل
الشئ الصحيح)(.((3

وقيل عنه (اما ابو عبيدة فعامل ما يزال

مع اسفاره يقرؤها ،واالصمعي بمنزلة
بلبل يف قفص ،يسمع من نغمته احلان ًا

ويرى كل وقت من ملحه فنون ًا)(.((3

وذكر الرواة( -:ان طلبة العلم كانوا

اذا اتوا جملس االصمعي اشرتوا البعر يف

سوق (الدر) واذا اتوا ابا عبيدة اشرتوا
الدر يف سوق البعر يعني ان االصمعي كان

( ((3تاريخ بغداد .254 /13
( ((3املصدر نفسه  ،257 /13ونزهة االلباء
ص.257
( ((3نزهة االلباء ص.257
( ((3املصدر نفسه ص.109

بالشعر والغريب واالخبار والنسب)(.((4

العلم واالطالع.

وبانهالعالمة،والعالمة-صيغةمبالغة-

تدل عىل الكثرة عىل ماهو معروف عند
اللغويني،والنحويني.

أليس من حقه ان يفرس كتاب اهلل كام

جاء يف جمازه؟.

عل ًام بان هذا التفسري كام ذكرنا يف

تضاعيف هذا البحث املتواضع انه جاء
عىل قواعد اللغة العربية ،والتزم بنصوصها

ألتزام ًا .زد عىل ذلك انه يلتقي بالفراءيف

تفسري كثري من االيات فمث ً
ال ان الفراء يفرس
( ((3املصدر نفسه ص.110
( ((4انظر معجم االدباء .156- 155 /19
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قوله تعاىل :ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ [سورة

قبل الرشع االسالمي ،واحلكم االسالمي

اسامء القيامة ،والعذاب بمعاين الدواهي

ويشتهي.

القيامة .]25 :والفاقرة الداهية ،وقد جاءت

واسامئها(.((4

وابو عبيدة يفرسها التفسري نفسه

فقال ﭽﭩﭼ [سورة القيامة.]25 :

الفاقرة الداهية وهو الرسم الذي يفقر عىل

االلف(.((4

ان الباحث وغريه من الباحثني

يشجعون هذا اجلدل العلمي البناء ،وان
تكون االراء املطروحة يف هذا اجلدل مبنية

عىل نصوص بعينها ،كأن يضع الفراء وغريه

ومع تقدير الباحث ((اليب حاتم)) هل

أن أبا حاتم يطاول ابا عبيدة عل ًام واطالع ًا

واسع ًا وتأليف ًا؟ .هل ان ابا حاتم نعت

بالعالمة؟.

ونفرض جدالً ان ابا حاتم كان مصيب ًا

يف نقده اليب عبيدة غري اننا نرى ان ابا حاتم

قد اعتمد يف كثري من رواياته( ((4عىل ايب

عبيدة.

ويف هذا السياق فان الطربي نفسه

من العلامء ايدهيم عىل اخلطأ الذي جاء به

هذا العامل اجلليل قد اعتمد ابا عبيدة يف

تقويمه .ال بالتجريح ،وال بالتهديد ،وال

البيان واخري ًا ال يريد الباحث ان ينزه ابا

ابو عبيدة يف كتاب (جماز القران) وحياولون

بالرضب ،اذ ان العلامء جيدر هبم ان يرتفعوا

عن هذه –اللغة الظاملة–لكن حيافظوا عىل
64

لذلك يصدر احكامه عىل الرجل كيفام يريد

مكانتهم العلمية.

ومثل ايب حاتم السجستاين كمثل الفراء

اذ انه َح َّرم قراءة كتاب املجاز وانه سمح

لنفسه ان يكون حاك ًام عادالً مفوض ًا من
( ((4انظر معاين القران .209 /3
( ((4انظر جماز القران .277 /2

كثري من تفسرياته لكتاب اهلل –يف جامع
عبيدة من اهلنات انه كان ذرب اللسان

سليطه ،غليظ اللغة( ((4اي كان جباه ًا(،((4
قال تعاىل –:ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧﭼ [سورة ال عمران:
( ((4انظرً ،
مثال العقد الفريد  ،39 /2وتاريخ
بغداد .252 /13
( ((4طبقات النحويني واللغويني ص.177
( ((4انباه الرواة  284 /3جباه ًا :يقال اجبهت
فالن اذا استقبلته بكالم فيه.

االستاذ الدكتور املتمرس عيل حمسن مال اهلل

 ]159لذلك ملا مات مل حيرض جنازته احد

يف (جامع البيان عن تأويل اي القران) فلم

وكان مع ذلك كله ...مدخول الدين،

فرس هاتني السورتني حسب ما يمليه عليه

النه مل يكن يسلم من لسانه رشيف والغريه

مدخول النسب( ،((4لقد لصقوا به بعض
اخلالل غري احلسنة ووصفوه بكلامت يعف

اللسان عن ذكرها

(((4

والباحث اليود

ان يوضحها باكثر من هذه االشارة وهو
يتعامل مع كتاب اهلل –القران –يف تفسريه.
غري ان هذه النعوت ال تقلل او تنقص

من مكانته العلمية ،واطالعه الواسع يف
العلوم العربية واالسالمية .نعم انه قد
اجتمع له علم االسالم وعلم اجلاهلية

وكان ديوان العرب يف بيته(.((4
اخلامتة-:

قد تطرق الباحث اىل التعريف بايب

لح ،زد اىل ذلك انه اشار
عبيدة باجياز ُم ّ
اىل منهج ايب عبيدة يف كتابه (جماز القران)

واخذ سورتني قصريتني .مها (سورة القيامة

وسورة عم) وقارن هاتني السورتني عند

الفراء يف –معاين القران –وعند الطربي

( ((4انباه الرواة  ،285 /3وفيات االعيان /5
.240
( ((4طبقات النحويني واللغويني ص.177
( ((4طبقات النحويني واللغويني ص.177

جيده قد حاد عن قواعد اللغة العربية ،وانام
منهجهام ،وسياقات نصوصها ومظاهنا،
وبعبارة اخرى ان اباعبيدة مل يأت ببدعة يف

تفسريه.

وقد اشار البحث اىل ايب عبيدة ،وكتابه

يف جماز القران يف معرض النقد.

حاول ان يكون منصف ًا عدالً للحكم

عىل ايب عبيدة له او عليه .اذ تبني ان هذه

الضجة التي افتعلت ضده كان فيها ظلم
وتعسف وحاول البحث ان يضع ابا عبيدة

يف املوضع الذي يستحقه وهو ال يتغافل عن
اهلنات التي اتسم هبا.

املصادر-:

القران الكريم.

1.1اساس البالغة للزخمرشي ،القاهرة،
مطبعة دار الكتب .1972

2.2االغاين ،اليب فرج االصبهاين ،طبعة
مصورة دار الكتب ،بدون تاريخ.

3.3انباه الرواة ،للقفطي ،حتقيق حممد ابو
الفضل ابراهيم ،القاهرة ،مطبعة دار
الكتب 1374هـ= 1955م.
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4.4تاريخ بغداد ،للخطيب البغدادي،
بريوت ،دار الكتاب العريب بدون

تاريخ.

5.5تأويل مشكل القران ،البن قتيبة ،حتقيق
السيد امحد صقر ،القاهرة 1427هـ=

2006م.

6.6ديوان امرئ القيس ،حتقيق حممد ابو
الفضل ابراهيم ،دار املعارف بمرص

.1969

1212الكامل ،للمربد حتقيق حممد ابو الفضل
ابراهيم ،والسيد شحاته ،القاهرة،

دارهنضة مرص للطباعة والنرش ،بدون

تاريخ.

1313القاهرة ،بدون تاريخ.

1414جماز القران ،اليب عبيدة معمر بن
املثنى ،عارضة باصوله وعلق عليه

الدكتور فؤاد سزكني ،القاهرة ،مكتبة

7.7ديوان احلامسة برشح التربيزي،

اخلانجي .1988

8.8رشح القصائد العرش للتربيزي ط،1

الطبعة االخرية ،بريوت دار احياء

بريوت ،دار القلم ،بدون تاريخ.

حتقيق فخر الدين قباوة ،حلب ،دار

االصمعي 1388هـ= 1969م.

9.9صفوة البيان ملعاين القران ،للشيخ
حسنني حم��م��د خم��ل��وف ،الكويت

1407هـ = 1987م.
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1430هـ= 2009م.

1010طبقات النحويني و اللغويني ،للزبيدي
االندليس ،حتقيق حممد ابو الفضل

ابراهيم ،دار املعارف بمرص 1392هـ=

1987م.

1111العقد الفريد ج 2البن عبد ربه ،حتقيق

حممد عبد القادر شاهني ،بريوت

1515معجم االدباء ،لياقوت احلموي،
الرتاث العريب ،بدون تاريخ.

1616املعجم الوسيط ،للدكتور ابراهيم
انيس ومجاعته ،بريوت دار االمواج

ط1410 ،2هـ= 1990م.

1717املعلقات السبع ،للزوزين ،مرص
1371هـ= 1952م.

1818املؤتلف واملختلف ،لالموي ،حتقيق
الدكتور صالح الدين اهلواري،
بريوت 1429هـ = 2008م.



فحوى البحث
حبث يف تفسري القرآن الكريم املنسوب اىل االمام احلسن بن
علي العسكري الذي اختلف العلماء يف صحة نسبته اليه بني
رافض هلذه النسبة وقابل هلا.
وبعد التعريف بهذا التفسري وسنده ،عمدت السيدة الباحثة اىل
عرض آراء العلماء فيه وخلصت اىل أن املتشددين يف املسائل احلديثية
وجلّهم من األصوليني أما الذين تساهلوا باألخذ من
مل يأخذوا بهُ ،
صح منها وما مل يص ّح (األخباريون) فقد أخذوا
الكتب احلديثية ،ما َّ

به وجعلوه مصدراً موثقاً للتفسري.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

اختلف العلامء يف التفسري املنسوب

لإلمام العسكري بني رافض له وقابل
فقد قال عن رواته الغضائري ناقد

الرجال املعروف (حممد بن القاسم املفسرّ

الذي نسبوه إىل العسكري هبتانا)((( ،وقد

عدّ ه العالمة البالغي يف تفسريه «آالء

الرمحن» مكذوبا موضوعا(((.

فالعلامء املحققون من املفسرّ ين

االسرتابادي ،روى عنه أبو جعفر بن بابويه،

الشيعة مل هيتموا –يف التفسري -كثريا

رجلني جمهولني أحدمها :يعرف بيوسف بن

من هذه اجلهة ،وإنام كان تركيزهم عىل

ضعيف ّ
كذاب ،روي عنه تفسريا يرويه عن

بدراسة سند الروايات لضعف غالبها

حممد بن زياد ،واآلخر :عيل بن حممد بن

دراسة متون األخبار وعرضها عىل

والتفسري موضوع عن سهل الديباجي عن

بام يوافق الكتاب وطرح ما خيالفه(((.

يسار ،عن أبيهام ،عن أيب احلسن الثالث،

أبيه بأحاديث من هذه املناكري)(((.

الكتاب والسنة املجمع عليهام ،واألخذ
فهذا الشيخ الطويس (460هـ) مل يكن

وقد ع ّلق السيداخلوئي عىل هذا

يعتدْ بكل حديث مروي ،بل يقف من

العسكري إنام يرويه هذا الرجل -عيل بن

املتن كام جيرح السند ،وعدّ ته يف ذلك العقل

التفسري (التفسري املنسوب إىل اإلمام
حممد بن يسار -وزميله يوسف بن حممد
بن زياد ،وكالمها جمهول احلال ...هذا مع
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األحاديث املوضوعة يف أخبار(التفسري

أن الناظر يف هذا التفسري ال يشك يف انه

موضوعّ ،
وجل مقام عامل حمقق أن يكتب
مثل هذا التفسري ،فكيف باإلمام)(((.

وقد عقد العالمة التسرتي فصال عن

((( ينظر :معجم رجال احلديث.162 /18 :
((( املصدر نفسه.155 /13 :

األحاديث موقف الناقد املدقق ،فقد جيرح

والنقل ،فاألخبار يف رأيه تبنى عىل أدلة
معقولة ،وما خالف هذه األدلة من متون
األخبار خيضعه للتأويل ،فإن قبله أخذ به،

واالّ طرحه  ،وكذلك فعل الطربيس يف
(((

((( مستدرك األخبار الدخيلة.152 /1 :
((( آالء الرمحن.49 /1 :
((( منهج النقد يف التفسري.104 :
((( منهج الشيخ الطويس يف تفسري القران الكريم:
 ،105ومنهج النقد يف التفسري.105 :

سليمة فاضل حبيب الكاليب

تفسري جممع البيان ،وإنام يناقش املتون عىل

سهل الديباجي عن أبيه بأحاديث من

والقرائن وغريها من األدلة والبيانات(((.

2.2ومنهم العالمة احليل .ق��ال فيه:

أساس اللغة والسياق والشواهد القرآنية

هذه املناكري(((.

وهكذا ال بدّ من متحيص األخبار

حممد بن القاسم وقيل ابن أيب القاسم

الروايات ،وعدم احلكم بصحة املرويات

جعفر اب��ن بابويه ،ضعيف ك��ذاب،

وعدم االعتامد عىل جمرد اإلسناد يف
من دون النظر يف متوهنا والتأكد من

صحتها وسالمتها(((.
ّ

آراء العلامء يف هذا التفسري

مهام يكن من أمر فان التفسري املنسوب

لإلمام العسكري قد تدافع فيه رأيان
بني إثباته والنقل منه ،ورفضه كليا،

فالرافضون هم:

املفرس األس�ترآب��ادي روى عنه أبو
روى عنه تفسريا يرويه عن رجلني

جمهولني :أحدمها يعرف بيوسف بن
حممد بن زياد واآلخر :عيل بن حممد
بن يسار ،عن أبيهام ،عن أيب احلسن

الثالث

والتفسري موضوع عن

سهل الديباجي ،عن أبيه بأحاديث
من هذه املناكري)(.((1

1.1ابن الغضائري :قال فيه( :حممد بن

3.3التفريش( :حممد بن القاسم :وقيل:

أبو جعفر ابن بابويه ضعيف كذاب،

روى عنه :أب��و جعفر اب��ن بابويه،

القاسم املفرس األسرتآبادي روى عنه

روى عنه تفسريا يرويه عن رجلني
جمهولني ،أحدمها :يعرف بيوسف ابن
حممد بن زياد ،واآلخر :عيل بن حممد

بن يسار ،عن أبيهام ،عن أيب احلسن
الثالث
((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق.

والتفسري موضوع عن

ابن أيب القاسم املفرس االسرتآبادي،
ضعيف كذاب ،روى عنه تفسريا يروي

عن رجلني جمهولني أحدمها يعرف
بيوسف بن حممد بن زياد واآلخر عيل
بن حممد بن يسار عن أبيهام عن أيب
احلسن الثالث ،والتفسري موضوع

((( جممع الرجال للقهبائي.25 /6 :
( ((1خالصة األقوال.256 :
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عن سهل الديباجي عن أبيه بأحاديث

اخلصوصية يف ابتالع األرض لنجوه

كالم ابن الغضائري نفسه.

ورد يف هذا احلديث يطابق مضمون

من هذه املناكري)( ،((1ويالحظ انه نقل

4.4املحقق الداماد( :مسألة :ولد رسول
اهلل

خمتونا ومطهرا ب��اإلمج��اع،

وكذلك األئمة املعصومون عىل

أح��ادي��ث كثرية :وق��د ورد يف أخبار

أهل البيت أنه يف حرب معاوية
ابتلعت األرض نجو أمري املؤمنني،

األصح ،وروي يف باب النوادر :وهو

ويف التفسري املشهور بالعسكري،

موثقة عيل بن احلسن بن فضال ،عن

حديث طويل يشتمل عىل حكاية احلال

آخر أبواب كتاب من ال حيرضه الفقيه،

واملنسوب إىل موالنا صاحب العسكر،

أبيه ،عن موالنا أيب احلسن عيل بن

بالتفصيل ،وأن��ا أق��ول :إن صاحب

امل��ف�ترض ال��ط��اع��ة ،وم��ن مجلة هذه

بن شهرآشوب يف معامل العلامء،

موسى الرضا يف عالمات اإلمام

هذا التفسري (كام أورده حممد بن عيل

العالمات املتعددة قال :ويولد خمتونا

وحققته أنا يف حوايش كتايب النجايش

حم��دث��ا وي��س��ت��وي عليه درع رس��ول

خالد الربقي –أخو أيب عبد اهلل حممد

ويكون مطهرا ،وقال أيضا« :ويكون

ورج��ال الشيخ هو احلسن بن

اهلل ،وال يرى له بول وال غائط،

بن خالد الربقي ،وعم أمحد بن أيب عبد

بابتالع ما خيرج منه «حم��دَّ ث» –بفتح

وقد صنف كتبا معتربة .قال :قلت:

الن اهلل عز وج��ل قد وك��ل األرض
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(النجو :ما خيرج من البطن) كام أن ما

الدال املشددة عىل صيغة املفعول –هو

أن يسمع صوت املالئكة وحديثهم

من غري أن يرى شبحا هلا .واإلمام
ي���ش�ت�رك م���ع النبي

( ((1نقد الرجال.303 /4 :

يف ه��ذه

اهلل الربقي –وهو ثقة باتفاق العلامء،
ومن رشكائي يا نبي اهلل؟ .قال :األئمة
من ول��دك ،هبم تسقى أمتي الغيث،

وهبم يستجاب دعاؤهم ،وهبم يرصف

اهلل عنهم البالء ،وهب��م تنزل الرمحة
من السامء ،وهذا أوهلم وأومأ بيده إىل

سليمة فاضل حبيب الكاليب

احلسن بن عيل ،ثم أوم��أ بيده إىل

لعلامء العامة تفسريا يقولون :أنه تفسري

قال يف معامل العلامء :هو أخو حممد بن

وتصانيفهم ويعتمدون عليه ،ومصنف

احلسني ،ثم قال :واألئمة من ولده.
خالد ،من كتبه تفسري العسكري من
إم�لاء اإلمام ،وأم��ا تفسري حممد

بن القاسم املفرس األسرتآبادي –من

العسكري ينقلون منه يف مؤلفاهتم
هذا التفسري هو أبو هالل العسكري

ص��اح��ب ه��ذا التفسري ومصنفات
أخر ،كام هو مبني يف املعرب واملغرب

مشايخ أيب جعفر بن بابويه وعده رجال

وغ�يرمه��ا .و « عسكر « حملة وقرية

رجلني جمهويل احلال ،وأسنداه إىل أيب

يف نيشابور ،وموضع يف خوزستان،

وعد القارصون –ال املتبحرون هذا

رأى)(.((1

احلديث ضعيفا –فهو تفسري مروي عن
احلسن الثالث اهلادي العسكري،
اإلسناد معتربا ،ولكن حقيقة احلال

يف م�صر ،وحم��ل��ة يف ال��ب�صرة ،وحملة
وم��وض��ع يف نابلس ،واس��م رس من

( ((1من ال حيرضه الفقيه،419– 418 /4 :

أن هذا التفسري موضوع ،ويسند إىل

معامل العلامء ،29 :وألستاذنا الدكتور عيل

وحيتوي عىل أحاديث منكرة ،وأخبار

أستاذه الدكتور حممد ضاري فحواه (إن

أيب حممد سهل بن أمح��د الديباجي،

كاذبة .وإسناده إىل اإلم��ام املعصوم
اختالق ،وافرتاء .وما يتومهه املتوهم
يف عرصنا هذا من أنه :جيوز أن يكون

تفسري العسكري هو تفسري عيل بن
إبراهيم بن هاشم القمي ،هو أيضا

وهم كاذب ،وخيال باطل سببه ضعف
اخلربة :ونقصان املهارة ،وقلة االطالع

عىل كتب الرجال .وجيب أن يعلم أن

كاظم مرشي كالم يف هذا األمر نقله عن
هذا التفسري املنسوب لإلمام العسكري

ليس كام يقال انه أليب هالل وه��ذا كالم
حمقق) ،أقول :إن هذا التفسري ال يمكن أن

يكون أليب هالل ألمرين:
األول :ملذهبه ال��ذي ع��رف به وه��و االعتزال،
والكتاب حيوي الكثري الذي يثبت غري ذلك.

الثاين :عرف يف تفسري(املحاسن يف تفسري القران)
التحليل ال��داليل والبالغي آلي القران،
والتفسري املنسوب ج ّله من التفسري باملأثور،

وكتابه يف التفسري يف مخس جملدات .ينظر:
طبقات املفرسين.33 :
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5.5االسرتابادي( :حممد بن القاسم،

واالردبييل نقل كالم احليل يف اخلالصة

االس�ترآب��ادي ،روى عنه أب��و جعفر

7.7القهبائي( :حممد بن القاسم املفرس

وق��ي��ل اب���ن أيب ال��ق��اس��م ،امل��ف�سر

ابن بابويه ،ضعيف كذاب ،روى عنه
تفسريا يرويه عن رجلني جمهولني،
أحدمها :يعرف بيوسف بن حممد بن

زياد واآلخر :عيل بن حممد بن يسار،

عن أبيهام ،عن أيب احلسن الثالث،
والتفسري موضوع عن سهل الديباجي

األس�ترآب��ادي روى عنه أب��و جعفر
ابن بابويه ضعيف كذاب ،روى عنه

تفسريا يرويه عن رجلني جمهولني،

أحدمها :يعرف بيوسف ابن حممد بن
زياد ،واآلخر :عيل بن حممد بن يسار،

عن أبيهام ،عن أيب احلسن الثالث

عن أبيه بأحاديث من هذه املناكري)(.((1

والتفسري موضوع عن سهل الديباجي

القاسم ،وقيل ابن أيب القاسم ،املفرس

8.8البالغي( وأم��ا التفسري املنسوب

6.6ال��ع�لام��ة االردبييل( :حم��م��د بن
االس�ترآب��ادي ،روى عنه أب��و جعفر

ابن بابويه ،ضعيف كذاب ،روى عنه
تفسريا يرويه عن رجلني جمهولني،
أحدمها :يعرف بيوسف بن حممد بن

زياد واآلخر :عيل بن حممد بن يسار،
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نقال عن االسرتابادي.

عن أبيهام ،عن أيب احلسن الثالث،
والتفسري موضوع عن سهل الديباجي

عن أبيه بأحاديث من هذه املناكري)(،((1
( ((1منهج املقال 315 :وفيه نقل العالمة يف
اخلالصة.415 :
( ((1جامع الرواة.184 /2 :

عن أبيه بأحاديث من هذه املناكري)(.((1
إىل اإلمام احلسن العسكري فقد
أوضحنا يف رسالة منفردة يف شأنه

أنه مكذوب موضوع ،ومما يدل عىل

ذلك نفس ما يف التفسري من التناقض
والتهافت يف كالم الراويني وما يزعامن
أنه رواية ،وما فيه من خمالفة الكتاب
املجيد ،ومعلوم التاريخ كام أشار إليه

العالمة يف اخلالصة وغريه)(.((1

( ((1جممع الرجال .25 /6 :وقد نقل كالم ابن
مر.
الغضائري كام ّ
( ((1آالء الرمحن.49 /1 :

سليمة فاضل حبيب الكاليب

9.9املحقق التسرتي( :الباب الثاين يف

الكتاب لوال كله ،فان الصحيح فيه يف

األحاديث املوضوعة ،وفيه فصول.

غاية الندرة .ثم قال :وأيضا لو مل يكن

نسبوه إىل العسكري هبتانا ،يشهد

العجيبة التي نقلها عن النبي وأمري

الفصل الثاين يف أخبار التفسري الذي

الفرتائها وبطالن نسبتها إليه،

أوال :شهادة احد اهل الصناعة ونقاد

هذا الكتاب جعال لنقل هذه املعجزات
املؤمنني وباقي األئمة ،ولرواها
علامء اإلمامية ،وأيضا لو كان الكتاب

اآلثار أمحد بن احلسني الغضائري أستاذ

من العسكري لنقل شيئا منه عيل

حممد بن أيب القاسم الذي يروي عنه

العيايش ال��ل��ذان كانا يف عرصه

النجايش أحد أئمة الرجال ،فقال :إن

ابن بابويه ضعيف كذاب .روى عنه
تفسريا يرويه عن رجلني جمهولني:

أحدمها يعرف بيوسف بن حممد بن

بن إبراهيم القمي ،وحممد بن مسعود
وحممد بن العباس بن م��روان الذي

كان مقاربا لعرصه يف تفاسريهم،
والكل موجود ليس يف شئ منها أثر

زياد ،واآلخر بعيل بن حممد بن يسار،

منه .ثم قال :وباجلملة هذا تفسري وإن

والتفسري موضوع عن سهل الديباجي

ألم�ير املؤمنني كالنبي وهو

عن أبوهيام ،عن أيب احلسن الثالث،

كان مشتمال عىل ذكر معجزات كثرية

عن أبيه بأحاديث من هذه املناكري وثانيا

بمنزلة نفس النبي بشهادة القرآن،

خمتلقة بالعيان .وث��م ذك��ر نحوا من

صحيحا ،فقد وضع مجع من الغالة

بسرب أخباره ،فنراها واضحة البطالن

إال أن��ه ليس ك��ل م��ا نسب إليهم

أربعني م��وردا من امل��وارد التي زعم،

أخبارا يف معجزاهتم وفضائلهم وغري

م��وض��وع��ا .ث��م ق���ال :م��ا نقلت من

واملعاندين أخبارا منكرة يف فضائلهم

أهنا تشهد بكذب هذا التفسري وكونه

هذه الكتاب نموذج منه ،ولو أردت

االستقصاء الحتجت إىل نقل جل

ذلك . . .كام أنه وضع مجع من النصاب

ومعجزاهتم بقصد ختريب الدين،
والن يرى الناس الباطل منه فيكفروا
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باحلق منه قال الباقر( :ورووا عنا

زي��اد ،فقال عبد امللك :ال أراك اهلل

الناس)(.((1

امللك قرص اإلمارة بالكوفة .ومل يكن

ما مل نقله ،ومل نفعله ،ليبغضونا إىل
1010امل�يرزا أبو احلسن الشعراين( :مل

واضع هذا التفسري عارفا بالتاريخ.

التفسري املنسوب إىل العسكري.

عن التفسري موجود يف البحار ومل

ينقل املصنف (الشيخ الطربيس) عن
وق��ال العالمة يف حممد بن القاسم

األس�ترآب��ادي :إنه موضوع ،وضعه
سهل بن أمحد الديباجي ،وأحاديثه
منا ك�ير .أق���ول :وم��ن أغ�لاط��ه أن

احلجاج حبس املختار بن أيب عبيدة

وهم بقتله ومل يمكنه اهلل منه حتى

نجاه وانتقم من قتلة احلسني ،مع

والعجب أن ما نقلنا عن التفسري
يتعرض املجليس ل��رده ،ومن

أغالطه أيضا أنه توهم أن سعد بن
أيب وقاص كان يف فتح هناوند .وذكر
يف تفسري «إن كنتم يف ريب مما نزلنا»..

ما يستحيى من نقله ويشمئز الطبع
من قراءته ،نعوذ باهلل من الضالل،
ونسأله اهلداية والصواب)(.((1

أن إم��ارة احلجاج كان من سنة 75

1111اخلوئي( :التفسري املنسوب إىل

ظهوره عىل قتلة احلسني سنة ،64

هذا الرجل (عيل بن حممد بن سيار)،

وقتل املختار قبل ذلك بسنني وكان
وإنام قتل املختار مصعب بن الزبري
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اخلامس ،يف قصة خرب بسببها عبد

وقتل مصعبا عبد امللك ،ويف ذلك

ق��ال ل��ه رج��ل :ه��ذا رأس مصعب
ل���دى ،ورأي���ت رأس امل��خ��ت��ار هنا
لدى مصعب ،ورأس ابن زياد لدى
املختار ،ورأس احلسني لدى ابن

( ((1األخبار الدخيلة.228- 152 /1 :

اإلمام العسكري إنام هو برواية

وزميله يوسف بن حممد بن زي��اد،
وكالمها جمهوال احلال وال يعتد برواية

أنفسهام عن اإلمام اهتاممه
بشأهنام وطلبه من أبوهيام إبقاءمها
إلفادهتام العلم الذي يرشفهام اهلل به.

( ((1جممع ال��ب��ي��ان ،580 /10 :والتفسري
املنسوب.200 :

سليمة فاضل حبيب الكاليب

هذا مع أن الناظر يف هذا التفسري ال

خمالفة ألص��ول الدين أو املذهب،

حمقق أن يكتب مثل ه��ذا التفسري،

كلامهتم)(.((2

وج َّل مقا ُم عامل
يشك يف أنه موضوعَ ،

فكيف باإلمام.((1()

1212اخلوانساري( :ن احتامل الواضع
فيه (أي فقه الرضا) بعيد ملا يلوح عليه
من حقيقة الصدق واحلق؛ وألن ما

استعمل عليه من األصول والفروع
واألخ�ل�اق أكثرها مطابق ملذهب
االمامية ،وما صح عن األئمة ،وال

خيفى أن��ه ال داع��ي للوضع يف مثل
ذلك ،فان غرض الواضعني تزييف
احل��ق ،وت��روي��ج الباطل ،والغالب

وقوعه عن الغالة واملفوضة والكتاب
خال عام يوهم ذلك بخالف غريه

مما نسب إىل األئمة عليهم الصالة
والسالم كمصباح الرشيعة املنسوب

إىل م��والن��ا الصادق ،وتفسري

اإلمام املنسوب إىل سيدنا أيب حممد

العسكري ،فان من أمعن النظر يف
تضاعيفهام اطلع عىل أم��ور عظيمة

( ((1معجم رجال احلديث/17 ،159 /13 :
.209 /20 ،177

م��غ�يرة لطريقة األئمة وسياق

أما الذين تلقوا التفسري ،وعدّ وه كسائر

كتب احلديث فيها ّ
الغث والسمني هم:

1.1الصدوق( نقل يف كتبه بعض
روايات هذا التفسري أو غريها إما

بعني سند التفسري وإما مع اختالف
يسري .ومعلوم أنه ال ينقل يف الفقيه

إال رواية تكون حجة بينه وبني اهلل كام

قاله يف مقدمته وما نقل يف الفقيه بسند
هذا التفسري موجود بعينه يف تفسري

العسكري)(.((2

2.2الطربيس أبو منصور( :وال نأيت
يف أكثر ما نورده من األخبار بإسناده
إما لوجود اإلمجاع عليه ،أو موافقته

ملا دلت العقول عليه ،أو الشتهاره يف
السري والكتب بني املخالف واملؤالف،

إال ما أوردته عن أيب حممد احلسن

العسكري فإنه ليس يف االشتهار

عىل حد ما سواه ،وإن كان مشتمال عىل
( ((2رسالة يف حتقيق فقه اإلمام الرضا.7 :
( ((2الفقيه ،327 /2 :التفسري املنسوب.13 :
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مثل الذي قدمناه ،فال جل ذلك ذكرت

أيب حممد احلسن بن عيل العسكري،

الن مجيع ما رويت عنه ،إنام رويته

سواه ،وإن كان مشتمال عىل مثل ما

إسناده يف أول جزء من ذلك دون غريه
بإسناد واحد من مجلة األخبار التي

ذكرها يف تفسريه)(.((2

3.3القطب الراوندي( وإىل حممد
بن القاسم االسرتآبادي مشافهة
من غري واسطة ،وهو الراوي له

التفسري املنسوب إىل اإلمام أيب حممد

العسكري ،الذي أكثر من النقل
عنه يف أغلب كتبه املوجودة عندنا:

قدمناه ،فألجل ذلك ذكرت إسناده
يف أول جزء من ذلك دون غريه ،الن

مجيع ما رويت عنه

إنام رويته

بإسناد واحد من مجلة األخبار التي

ذكرها يف تفسريه ،ومنهم قطب
الدين سعيد بن هبة اهلل الراوندي،

فإنه اخرج يف خرائجه من التفسري
واملذكور مجلة وافرة .ومنهم رشيد

كالفقيه واألمايل والعلل وغريها،

الدين حممد بن عيل بن شهرآشوب،

راجع مؤلفاته ،وتبعه عىل ذلك أساطني

جزما ،ونقل عنه يف مناقبه يف مواضع

منصور أمحد بن عيل بن أيب طالب

يف فصل فيه نطق اجلامدات قال:

واعتمد عىل ما فيه ،كام ال خيفى عىل من

املذهب وسدنة األخبار .فمنهم أبو
قال يف أول كتابه املوسوم باالحتجاج:
76

فإنه ليس يف االشتهار عىل حد ما

وال نأيت يف أكثر ما نورده من األخبار

بإسناده ،إما لوجود اإلمجاع عليه،

أو موافقته ملا دلت العقول عليه،

أو الشتهاره يف السري والكتب بني
املخالف واملؤالف ،إال ما أوردته عن

( ((2االحتجاج.4 /1 :

فإنه نسب التفسري املذكور إليه

عديدة :منها يف باب معاجز النبي
تفسري اإلمام احلسن العسكري،
يف قوله تعاىل :ﭽﮗ ﮘ ﮙﭼ

قالت اليهود ،إىل آخر ما يف التفسري بل

قال يف معامل العلامء :احلسن بن خالد
الربقي أخو حممد بن خالد ،من كتبه

تفسري العسكري من إمالء اإلمام
مائة وعرشين جملدا ،انتهى ،ويظهر

سليمة فاضل حبيب الكاليب

منه أمران :األول :أن سند التفسري

ذي الفقار حممد بن معد (العلوي)

الصدوق ،بل يرويه احلسن بن خالد

عامد الفرقة الناجية أيب جعفر حممد بن

ليس منحرصا يف االسرتآبادي شيخ
الثقة يف النجايش واخلالصة ،صاحب

الكتب يف الفهرست التي يروهيا عنه

احلسني كالمها ،عن الشيخ اإلمام
احلسن الطويس قال :أخربنا أبو عبد اهلل

احلسني بن عبيد اهلل الغضائري ،أخربنا

ابن أخيه أمحد بن حممد الربقي ،الذي

أبو جعفر حممد بن بابويه ،حدثنا حممد

أن التفسري كبري تام غري مقصور عىل

يوسف بن حممد بن زياد وعيل بن حممد

للمشايخ إليه طرق صحيحة ،الثاين:

بن القاسم املفرس اجلرجاين ،حدثنا

املوجود ،الذي فيه تفسري سورة الفاحتة

بن سنان ،عن أبوهيام ،عن موالنا وموىل

الثاين عيل بن عبد العايل الكركي فإنه

عن أبيه ،عن أبيه ،عن أبيه ،عن أبيه،

وبعض سورة البقرة .ومنهم املحقق

كافة األنام أيب حممد احلسن العسكري،

قال يف إجازته لصفي الدين احليل

عن أبيه ،عن أبيه ،عن أبيه ،عن أبيه،

العالية –ما لفظه :وأعىل من اجلميع

أمجعني)(.((2

–بعد ذكر مجلة من طرقه وأسانيده

باإلسناد إىل العالمة مجال الدين أمحد

بن فهد ،عن السيد العامل النسابة تاج
الدين حممد بن معية ،عن السيد العامل

عيل بن عبد احلميد بن فخار احلسيني،
عن والده السيد عبد احلميد ،عن

السيد الفقيه جمد الدين أيب القاسم
عيل بن العرييض ،عن الشيخ السعيد

رشيد الدين أيب جعفر حممد بن شهر

اشوب املازندراين ،عن السيد العامل

عن أبيه صلوات اهلل وسالمه عليهم

4.4ابن شهرآشوب ،وقد استدل بكالم
املريزا النوري ،وقد جزم بنسبته

لإلمام العسكري.((2(

5.5املحقق الكركي يقول بعد حديث
طويل وذكره إلجازة احد طالبه:

( ...عن موالنا وموىل كافة األنام
( ((2خامتة املستدرك للمريزا ال��ن��وري/5 :
.189-186
( ((2ينظر :املناقب ،313- 300 /2 :ومعامل
العلامء.29 :
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اإلمام أيب حممد احلسن العسكري

عن أبيه ...قال :قال رسول اهلل

7.7امل��ج��ل�سي األول..( امل���ف�س�ر

أحبب يف اهلل وأبغض يف اهلل وعاد يف

وكان شيخه .فام ذكره ابن الغضائري

لبعض أصحابه ذات يوم :يا عبد اهلل

اهلل فإنه ال تنال والية اهلل إال بذلك،
وال جيد رجل طعم اإليامن وإن كثرت

صالته وصيامه حتى يكون كذلك
وقد صارت مواخاة الناس يومكم
هذا ،أكثرها يف الدنيا ،عليها يتوادون
وعليها يتبغاضون ،وذلك ال يغنى

عنهم من اهلل شيئا.((2()...

6.6الشهيد الثاين ،قال فيه( :فصل من
تفسري العسكري يف قوله تعاىل وإذ
أخذنا ميثاق ....وما نقل موجود يف

تفسري العسكري ،وقال يف إجازته
الكبرية للشيخ حسني بن عبد الصمد:

ولو حاولنا ذكر طريق إىل كل من بلغنا
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القاسم اجلرجاين.((2()...

من املصنفني واملؤلفني لطال اخلطب
واهلل تعاىل ويل التوفيق ،ولنذكر طريق ًا
واحدا هو أعىل ما اشتمل عليه هذه

الطرق ...أخربنا شيخنا ...عن املفيد.
عن الصدوق قال :حدثنا حممد بن

( ((2ينظر :بحار األنوار.78 /105 :

األسرتآبادي واعتمد عليه الصدوق

باطل ،وتوهم أن مثل ه��ذا التفسري

ال يليق أن ينسب إىل املعصوم

(م���ردود) ،وم��ن ك��ان مرتبطا بكالم
األئمة يعلم أنه كالمهم واعتمد
عليه شيخنا الشهيد الثاين ،ونقل أخبارا
كثرية عنه يف كتبه ،واعتمد التلميذ
الذي كان مثل الصدوق يكفي ،عفى

اهلل عنا وعنهم)(.((2

8.8املجليس الثاين( كتاب تفسري اإلمام
من الكتب املعروفة ،واعتمد الصدوق
عليه وأخذ منه وإن طعن فيه بعض
املحدثني ،ولكن الصدوق أعرف
وأقرب عهدا ممن طعن فيه ،وقد روى

عنه أكثر العلامء من غري غمز فيه)(.((2

9.9احلر العاميل( ونروي تفسري اإلمام
احلسن بن عيل العسكري ،باإلسناد

( ((2منية املريد ،19 :البحار.169 /105 :
( ((2روضة املتقني.250 /14 :
( ((2بحار األنوار.28 /1 :

سليمة فاضل حبيب الكاليب

عن الشيخ أيب جعفر الطويس ،عن

تفسري اإلمام

(((3

يف قصة البقرة

املفيد ،عن الصدوق ،عن حممد بن

أن اهلل عز وجل ينزل بني نفختي

يوسف بن حممد بن زياد ،وعيل

دون السامء الدنيا من البحر املسجور

القاسم املفرس األسرتآبادي ،عن
بن حممد بن سيار –قال الصدوق

الصور بعدما ينفخ النفخة األوىل من
الذي قال اهلل تعاىل :ﭽﮭ

والطربيس :وكانا من الشيعة اإلمامية–

ﮮﭼ وهو مني كمني الرجال

ليس هو الذي طعن فيه بعض علامء

املني مع األموات البالية فينبتون من

عن أبوهيام ،عن اإلمام ،وهذا التفسري

فيمطر ذلك عىل األرض فيلقى املاء

الرجال الن ذلك يروي عن أيب احلسن

األرض وحييون)(.((3

وذلك يرويه سهل الديباجي ،عن أبيه،

يدل عىل رؤية املحترض النبي

أصال ،وذاك فيه أحاديث من املناكري،

قد جاء يف تفسري احلسن بن عيل

رئيس املحدثني ابن بابويه ،فنقل منه

وقال :هذان احلديثان يرصحان

الثالث ،وهذا عن أيب حممد،
ومها غري مذكورين يف سند هذا التفسري

وهذا خال من ذلك .وقد اعتمد عليه

1111احلسن بن سليامن احليل( ومما
وعليا واألئمة عند املوت ما

العسكري -ثم نقل عنه اخلربين،

أحاديث كثرية يف كتاب من ال حيرضه

برؤية املحترض حممدا وعليا وغريمها

وغريمها من علامئنا)(.((2

فيها جمال ،وكيف يقع الشك يف مثل

الفقيه ويف سائر كتبه ،وكذلك الطربيس

1010الفيض الكاشاين قال يف تفسريه
(كذلك النشور)( :أي مثل إحياء
املوات إحياء األموات .وقد سبق من

( ((2وسائل الشيعة.59 /20 :

صلوات اهلل عليهام وليس للشك

هذه األحاديث املجمع عليها التي
يرووهنا عن األئمة مجاعة علامء

( ((3ينظر التفسري املنسوب لإلمام العسكري:
.282
( ((3تفسري الصايف.119 /6 :
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اإلمامية)(.((3

1212حممد جعفر اخلراساين( حممد

ابن الغضائري والعالمة:) ،

بن القاسم –وقيل ابن أيب القاسم–

كيف يكون حممد بن القاسم ضعيفا

يف موضع :حدثنا حممد بن أيب

كثريا ما يروي عنه يف الفقيه ،وكتاب

املفرس اإلسرت آبادي يف العيون

القاسم املفرس املعروف بأيب احلسن
اجلرجاين ،ويف موضع آخر:

حممد بن القاسم املعروف بأيب احلسن
اجلرجاين قال :حدثنا يوسف بن

حممد بن زياد وعيل بن حممد بن سيار،

عن أبوهيام ،ويف موضع آخر :حممد بن
القاسم اإلسرتآبادي قال :حدثني
يوسف بن حممد بن زياد «جع».

قوله( :عن رجلني جمهولني) .قال
الطربيس يف أول كتاب االحتجاج:

وكانا من الشيعة اإلمامية «م د ح».

قوله( :والتفسري موضوع) .خرج
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األفاضل املتأخرين (يف رد ما قاله

من هذا التفسري أصحابنا كابن بابويه
وغريه ممن التزم أن ال يذكر يف كتابه
إال ما صح عن األئمة« جع»)(.((3

كذابا .واحلال أن رئيس املحدثني
التوحيد ،وعيون أخبار الرضا،

ويف كل موضوع يذكره يقول بعد

ذكره ، :أو  .ثم قال :ويف
ما ذكره العالمة

إشكاالت...

وقد رصح مجاعة من األفاضل
باعتبار هذا التفسري املشهور اآلن،

واعتمده.((3()...

وممن أثبتوا التفسري :أبو عيل احلائري

يف (منتهى املقال) ،وهاشم البحراين يف

(تفسري الربهان) ،والوحيد البهبهاين يف
(التعليقة) ،و أبو احلسن الرشيف يف (مرآة
األنوار) ،و حممد طه يف (إتقان املقال) ،و
عبد اهلل شرب يف (تسلية الفؤاد) ،و حسني
الربوجوردي يف (نخبة املقال) ،و التربيزي

يف (صحيفة األبرار) ،األنصاري يف(فرائد

1313سليامن البحراين( قال بعض

األصول) ،و عبد اهلل املامقاين يف (تنقيح

( ((3املحترض.20 :
( ((3إكليل املنهج يف حتقيق املطالب.471 :

( ((3منتهى املقال.288 :

املقال) ،الربوجوردي يف (جامع أحاديث

سليمة فاضل حبيب الكاليب

الشيعة) ،و الطهراين يف (الذريعة)(.((3

النجف1386 ،هـ.

ويبدو أن املتشددين يف املسائل احلديثية

5.5تعليقة وحيد البهبهاين عىل منهج

الذين يناقشون السند فضال عن املتن ،أما

6.6التفسري املنسوب إىل اإلمام أيب حممد

مل يأخذوا منه وج ّلهم من األصوليني وهم
الذين تساهلوا باألخذ من الكتب احلديثية

صح منها وما مل يصح (االخباريون)
ما ّ
فقد جعلوه من مآخذهم ويمكن مالحظة
ذلك عند النظر إىل الرافضني والقابلني.
املصادر واملراجع

1.1آالء الرمحن يف تفسري القرآن :لإلمام

حممد جواد البالغي ( 1352هـ) –

مطبعة العرفان –صيدا.

املقال ،الطبعة الثانية ،إيران.1420 ،

احلسن بن عيل العسكري التحقيق
والنرش يف مدرسة اإلمام املهدي عجل
اهلل فرجه الرشيف –قم املقدسة برعاية:
احلاج السيد حممد باقر نجل املرتىض

املوحد األبطحي الطبعة األوىل املحققة

شهر ربيع األول –سنة 1409هـ -

املطبعة :مهر –قم املقدسة.

7.7جامع احاديث الشيعة :الطباطبائي:

2.2االحتجاج :الطربيس ،امحد بن عيل

السيد حسني الربوجردي ،ط ،1مطبعة

النعامن ،النجف ،العراق1386 ،هـ/

8.8جامع الرواة وإزاحة االشتباهات عن

بن ايب طالب (ت653 :هـ) ،مطبعة

1966م.

مهر استوار ،ايران (د .ت).

الطرق واإلسناد تصنيف املوىل العالمة

3.3اعيان الشيعة :العاميل :السيد حمسن

الكامل والفاضل الصالح الفالح حممد

4.4بحار االنوار يف خمتارات الروايات

قم -إيران.

االمني ،ط ،1دمشق1936 ،م.

واالخبار :املجليس :الشيخ حممد

باقر (ت1111 :هـ) تصحيح :السيد
حممد تقي اليزدي ،املطبعة احليدرية،

( ((3ينظر الرسائل األربعة عرش.209- 202 :

بن عيل األردبييل الغروي احلائري

9.9خالصة األقوال يف معرفة الرجال
تأليف العالمة احليل أيب منصور
احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي

 726– 648هـ مؤسسة نرش الفقاهة،
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التحقيق :فضيلة الشيخ جواد القيومي
الطبعة :األوىل املطبعة :مؤسسة النرش

اإلسالمي.

حممد بن عيل بن أمحد الداوودي (ت

945ه��ـ) نرش دار الكتب العلمية،

1010رجال الطويس ،الشيخ الطويس:

بريوت–لبنان ،ط1403 ،1هـ–

460هـ) ،حتقيق :السيد حممد صادق

1414ط��رائ��ف امل��ق��ال يف معرفة طبقات

ابو جعفر حممد بن احلسن (ت:

بحر العلوم ،ط ،1املطبعة احليدرية،
النجف1381 ،هـ1961 /م.

 1983م.

الرجال للعالمة الفقيه الرجايل احلاج

السيد عيل أصغر بن العالمة السيد

1111الرسائل األربعة عرش ،تأليف مجع من

حممد شفيع اجلابلقي الربوجردي

مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة

1515نقد الرجال تأليف الرجايل املحقق

العلامء ،حتقيق :الشيخ رضا االستادي،

املدرسني بـ(قم املرشفة).

1212الرسائل الرجالية أليب املعايل حممد

بن حممد إبراهيم الكلبايس (–1247

 1315هـ .ق) حتقيق حممد حسني
الدرايتي.
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1313طبقات امل��ف�سري��ن ،لشمس الدين

املتوىف سنة  1313هـ.

السيد مصطفى بن احلسني احلسيني
التفريش من أع�لام القرن احل��ادي

ع�شر ،حتقيق مؤسسة آل البيت
إلحياء الرتاث.

فحوى البحث
يكتسب البحث أهميته من حت ّري املنهج الذي اتبعه الشريف
قسمت السيدة الباحثة
الرضي يف جمال علوم القرآن الكريم .وقد َّ
حبثها على مقدمة ومبحثني وخامتة .اختص املبحث االول بنشأة
الشريف الرضي ومكانته العلمية .اما املبحث الثاني فجاء لبيان األسس
املنهجية يف تأويل النص القرآني عنده من حيث امليزات واملالمح.
وكانت اخلامتة يف ما توصل اليه البحث من نتائج وقد اعتمدت السيدة
الباحثة املصدر األساس يف البحث و هو اجلزء اخلامس من كتاب
(حقائق التأويل) الذي مل يُعثَر إِال عليه يف مكتبات العامل.
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة

والسالم عىل أرشف املرسلني حممد وآله
الطيبني الطاهرين ،وبعد:

هذا بحث عن أحد أعالم األمة

اإلسالمية السيد الرشيف حممد بن

احلسني الريض ،وإسهاماته املعرفية يف

تفسري القرآن.

وللبحث أمهيته يف سرب أغوار املنهج

الذي اتبعه الريض يف جمال التفسري القرآين،

السيام وهو يملك ما ُيعرف ((باحلاسة

البيانية ،تلك التي ُتدرك مناحي اجلامل
يف كل لفظ ُيسطره ،فهو حني يقرأ اآلية

يتأملها تأمل الفنان املستشف الذي يدرك
رسائر الوشائج بني كل لفظ وأخيه ،فال

تشغله الصورة العامة بانطباعها الساحر
عن الوقوف لدى كل ملمح من مالحمها
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الوضيئة))

(((

وسندرس للتعرف عىل

منهجه التفسريي اجلزء اخلامس من كتابه
(حقائق التأويل يف متشابه التنزيل) وهو

اجلزء الوحيد الذي عثر عليه من تفسريه
الكبري.

((( فليح ،الرشيف الريض بالغي ًا ،ص.57

املبحـث األول

الرشيف الريض نشأته ومكانته العلمية

هو أبو احلسن حممد بن أيب أمحد

احلسني بن موسى بن حممد بن موسى بن
إبراهيم ابن موسى بن جعفر الصادق

(((

أمه السيدة فاطمة بنت احلسني بن أمحد
بن حممد ابن عيل بن احلسن بن عيل

بن عمر بن اإلمام زين العابدين،
ُفأرسة الرشيف من طرف األبوين هباليل

دوخ امللوك ،ونابغ يف
مساعري ،فيهم َمن ّ
العلم واألدب(((.

ولد الرشيف الريض يف بغداد سنة

359هـ969 /م ،وتل ّقى العلم عىل يد
أشهر شيوخها فحفظ القرآن يف مدة

يسرية ،وعرف من الفقه والفرائض طرف ًا
قوي ًا فض ً
ال عن أنه ُعرف بكونه عامل ًا أديب ًا،

وشاعر ًا مفلق ًا ،فصيح النظم ،ضخم
((( الثعالبي ،يتيمة الدهر ،131 /3 ،ابن أيب
احلديد ،رشح النهج ،29 /1 ،ابن خلكان،

وفيات األعيان.44 /4 ،
((( ابن عنبة ،عمدة الطالب ،ص ،205السيد
املدين ،الدرجات الرفيعة ،ص،459– 458
األميني ،مقدمة كتاب خصائص األئمة
للرشيف الريض ،ص.20

د .ختام راهي مزهر

األلفاظ ،قادر ًا عىل القريض ،مترصف ًا يف

فنونه(((.

شيخه يف احلديث(((.

•الشيخ أبو الفتح عثامن بن جني الرومي

تتلمذ الريض يف سن مبكرة عىل أشهر

امل��وص�لي (ت392ه����ـ1001 /م)،

بن النعامن املفيد (ت413هـ1022 /م)،

•أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد الطربي

فقهاء اإلمامية الشيخ أيب عبد اهلل حممد

تتلمذ عليه الريض يف النحو(((.

وهنل عنه الفقه وفتح له اهلل –سبحانه –

املالكي (ت393ه����ـ1002 /م)،

تلمذته عىل ٍ
مجلة من مشاخيه املعظمني من

حدث السن(((.

أبواب العلوم والفضائل((( ،ناهيك عن

علامء اجلمهور الذين ذكرهم يف مؤلفاته،
سوى ما ذكره العلامء من مرتمجيه وذاكري
فضله أمثال:

•الشيخ أبو عبيد اهلل حممد بن عمران
املرزباين املعتزيل (ت384هـ994 /م)

((( ابن اجلوزي ،املنتظم ،115 /15 ،ابن أيب
احلديد ،رشح النهج.30– 29 /1 ،

وقد وصف النجايش الرشيف الريض بأنه

كان شاعر ًا م�برز ًا ،أما اخلطيب البغدادي
فقال عنه :أنه مجُ يد مكثر.

ينظر :رجال النجايش ،ص ،398تاريخ
بغداد.246 /2 ،

((( ينظر تفاصيل قصة تلمذته وأخ��ي��ه عيل
املرتىض عىل الشيخ املفيد عند :اب��ن أيب
احل��دي��د ،رشح ال��ن��ه��ج،38– 37 /1 ،
السيد املدين ،الدرجات الرفيعة ،ص،459
األميني ،الغدير.253 /4 ،

وعليه قرأ الريض القرآن وهو شاب
•ال��ش��ي��خ أب���و ب��ك��ر حم��م��د ب��ن موسى
اخل���وارزم���ي احلنفي (ت403ه����ـ/

1012م) ،شيخ ال��ريض يف الفقه،
رصح ال��ريض بأنه ق��رأ عليه خمترص

الطحاوي(((.

•القايض أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن
عبد اهلل األسدي احلنفي (ت405هـ/

1014م) ،درس عليه الرشيف الريض
((( ال�شري��ف ال���ريض ،امل��ج��ازات النبوية،
ص.207
((( املصدر نفسه ،ص ،41ص ،46ص،130
ص ،166– 165ص ،226ص.237
((( ابن اجل��وزي ،املنتظم ،38 /15 ،ابن أيب
احل��دي��د ،رشح ال��ن��ه��ج،32– 31 /1 ،
األميني ،الغدير.254 /4 ،
((( الرشيف الريض ،املجازات النبوية ،ص،94
ص.145
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مذهب أيب حنيفة والشافعي(.((1

•الشيخ أبو احلسن عبد اجلبار بن أمحد

أن الريض كان قليل الرعاية للعصبية

(ت416ه���ـ1025 /م) ،ق��رأ عليه

ُحر الفكر ،فلم يتعصب لرجال مذهب

اهلمداين البغدادي الشافعي املعتزيل

ال��ريض كتابه (تقريب األص���ول)،
وكتاب (العمدة يف أص��ول الفقه)،

وكتاب (رشح األص��ول اخلمسة)،
ويبدو أن الريض قرأ كثري ًا عىل قايض

القضاة عبد اجلبار ،وتأثر به وعلق

عنه ،ويتضح ذلك يف اإلكثار من ذكره

يف مؤلفاته(.((1

املذهبية ،واسع العقل ،رحب الصدر،

عىل رجال مذهب آخر؛ فكان من شيوخه
الشيعي ،واملعتزيل ،والشافعي ،واحلنفي،

واملالكي ،ومل يتحرج أن يأخذ العلم من

أي مصدر( ،((1فقد كان يدرس مجيع
املذاهب اإلسالمية ل ُيمد عقله باألنوار

التي يرسلها اختالف الفقهاء( .((1وقد

السنة ممن يجُ ّله ويعرف
كان بعض فقهاء ُّ

•الشيخ أب��و احلسن ع�لي ب��ن عيسى

قدره ،من ذلك ما رواه أبو الفرج بن

1029م) تتلمذ عليه الريض يف النحو

أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن حممد

الرماين الربعي البغدادي (ت420هـ/
واحلديث(.((1
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يتبني مما تقدم ذكره من شيوخه

( ((1الرشيف ال��ريض ،حقائق التأويل/5 ،
.346
( ((1املصدر نفسه،68 ،59 ،41 ،22 ،10 ،5 ،
،190 ،184 ،177 ،156 ،120 ،116
 ،273 ،262 ،234 ،224 ،204املجازات
النبوية ،ص ،62ص ،176ص.330
( ((1الرشيف ال��ريض ،حقائق التأويل/5 ،
 ،87املجازات النبوية ،ص ،80ص،130
ص .350وملزيد من أسامء وتراجم شيوخ
الرشيف ال��ريض ينظر :الرشيف الريض،
حقائق التأويل،42 ،41 ،33 ،24 /5 ،

اجلوزي عن شيخ الشهود املعدلني ببغداد
الطربي املالكي (ت393هـ1002 /م)–،

وكان كري ًام ُم ِ
فض ً
ال عىل أهل العلم –أنه
قال يوم ًا للريض ،وهو يقرأ عليه القرآن:

((أين مقامك؟ .قال الرشيف :يف دار أيب
 ،81 ،48امل��ج��ازات النبوية ،ص،228
األميني ،الغدير ،254– 252 /4 ،احللو،
مقدمة حتقيق ديوان الرشيف الريض/1 ،
.90– 82
( ((1املرصي ،الرشيف الريض ،ص.30
( ((1مبارك ،عبقرية الرشيف الريض.125 /1 ،

د .ختام راهي مزهر

بباب محُ ََّول [إحدى حمالت بغداد] فقال

أبو إسحاق :مثلك ال يقيم بدار أبيه،
قد نحلتك داري بالكرخ ،املعروفة بدار

الربكة))(.((1

ومل يكن إهداء الدار له من شيخه

الطربي إ ّ
ال تعبري ًا عن إعزاز الشيخ لتلميذه،

ووسيلة إلظهار عاطفته نحوه ،وتوثيق ًا
للرابطة بينهام(.((1

وقد وصف الريض من بعض معارصيه

بالقول ...(( :وهو اليوم أبدع أبناء الزمان
وأنجب سادة العراق ،يتحىل–مع حمتده

الرشيف ومفخره املنيف –بأدب ظاهر،
وحظ من مجيع املحاسن وافر))(.((1

أمىض الريض سنوات عمره القصري

بالتأليف –فض ً
ال عن التدريس وما تقلده
من وظائف يف الدولة –فرتك لنا جمموعة

القيمة تنوعت بني
طيبة من املؤلفات ّ
ّ
التفسري ،واحلديث ،والفقه والقضاء،

( ((1املنتظم ،38 /15 ،ابن أيب احلديد ،رشح
النهج.32– 31 /1 ،
( ((1احل��ل��و ،مقدمة حتقيق دي���وان الرشيف
الريض.85 /1 ،
( ((1الثعالبي ،يتيمة ال��ده��ر ،31 /3 ،ابن
خلكان ،وفيات األعيان 44 /4 ،وينظر:
اخلوانساري ،روضات اجلنات.192 /6 ،

والنحو ،والسرية ،والشعر والكلم

املجموع ،والتعليقات عىل بعض املؤلفات
وقد ُأحيص املوثوق النسبة إليه منها ،فكان

يربو عىل سبعة عرش مؤلف ًا(.((1

تويف الرشيف الريض بعد حياة حافلة

( ((1من أشهر هذه املؤلفات- :
 .1أخبار قضاة بغداد.
 .2تعليق خالف الفقهاء.
 .3تعليقة عىل إيضاح أيب عيل الفاريس.
 .4تلخيص البيان عن جمازات القرآن.
 .5اجليد من شعر أيب متام.
 .6اجليد من شعر احلسني –املعروف بابن
احلجاج –.
 .7حقائق التأويل يف متشابه التنزيل.
 .8خصائص األئمة.
 .9ديوان شعره.
 .10رسائله إىل أيب إسحاق الصايب.
 .11سرية والده الطاهر.
 .12جمازات اآلثار النبوية.
عيل
 .13ما مجعه من كالم أمري املؤمنني ّ
(هنج البالغة).
 .14األمثال.
وملزيد من التفاصيل حول هذه املؤلفات
ينظر :النجايش ،رجال ،ص ،398ابن عنبه،
عمدة الطالب ،ص ،208السيد امل��دين،
الدرجات الرفيعة ،ص ،467اخلوانساري،
روضات اجلنات،205 ،201 ،194 /6 ،
األميني ،الغدير ،275– 256 /4 ،احللو،
مقدمة الديوان.108– 93 /1 ،
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يف السادس من حمرم سنة 406هـ1015 /م

يف بغدادُ ،
وشيع تشيع ًا مهيب ًا حرضه وزراء

أي انحراف أو قصور أو تقصري يف فهم

واألعيان ،ودفن يف داره الكائنة يف حملة

والعقائدي ،واستنباط أحكامه ومفاهيمه

ومجع من األرشاف والقضاة
الدولة
ٌ

الكرخ ،ثم ُنقل جثامنه إىل كربالء املرشفة

فدُ فن عند أبيه أيب أمحد احلسني بن موسى،
ويظهر أن قربه كان مشهور ًا معروف ًا يف

احلائر احلسيني(.((1

املبحـث الثـاين

ُ
األسس املنهجية يف تأويل النص القرآين
عند الرشيف الريض

توطئة:

(امليزات واملالمح)

القرآن ،واكتشاف اخلزين الترشيعي
وقوانينه االجتامعية والسياسية واالقتصادية
والرتبوية والقضائية يؤدي إىل االنحراف

وتفرق املسلمني ،وضياع األصالة والنقاء

اإلسالمي(.((2

ف��ال��ت��ف��س�ير ع��ن��د ال��ل��غ��وي�ين –عىل

اختالف اشتقاقاته –تدور معانيه حول

البيان واإلظهار والكشف ،وهي معان

متقاربة(.((2

ويف اإلصطالح :هو علم نزول اآلية

إن قضية فهم القرآن وتفسريه،

وسورهتا وأقاصيصها واألسباب النازلة

سالمة الفكر اإلسالمي ،وصحة العقيدة

ومنسوخها،

وتأويله هي قضية أساسية تتوقف عليها
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والترشيع واملعرفة اإلسالمية ،ذلك ألن

( ((1اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد،247 /2 ،
ابن اجلوزي ،املنتظم ،119 /15 ،ابن أيب
احلديد ،رشح النهج ،37 /1 ،ابن خلكان،
وفيات األعيان.48 /4 ،
ولنقل جثامنه إىل مشهد احلسني ودفنه هناك،
والنقاش حول ذلك ينظر :ابن عنبه ،عمدة
الطالب ،ص ،211– 210اخلوانساري،
روض���ات اجل��ن��ات،199– 197 /6 ،
األميني ،الغدير.290– 289 /4 ،

فيها ،ثم ترتيب مكيها ومدنيها ،وحمكمها
ومتشاهبها،

وناسخها

وخاصها وعامها ،ومطلقها ومقيدها،
وجمملها ومفرسها ،وزاد قوم :هو علم

حالهلا وحرامها ووعدها ووعيدها
( ((2مؤسسة البالغ ،أهل البيت ،ص.67
( ((2ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مادة فرس،
ال��زرك�شي ،ال�بره��ان،148– 147 /2 ،
السيوطي ،االتقان ،167 /4 ،الصغري،
املبادئ العامة لتفسري القرآن ،ص.16– 13

د .ختام راهي مزهر

وأمرها وهنيهاِ ،
وعربها وأمثاهلا(.((2

القول يف تأويل قوله تعاىل كذا وكذا،

فداللته اإلصطالحية تعرب عن كونه

وبقوله :اختلف أهل التأويل يف هذه اآلية،

البرشية ،فهو شامل َّ
كل ما يتوقف عليه

أما الثاين :فهو ما مل يكن مقطوع ًا به،

عل ًام يبحث يف مراد اهلل تعاىل بقدر الطاقة
فهم املعنى وبيان املراد(.((2

أما التأويل يف اللغة فمأخوذ من

(األول) وهو الرجوع ،قال يف القاموس:
ال ومآ ً
آل إليه أو ً
ال :رجع ،وعنه ارتد .ثم

(وأول الكالم تأوي ً
وتأوله) :تد ّبره
الّ ،
قالّ :
وقدّ ره وفسرّ ه( .((2فجعل التأويل بمعنى
املؤول يرجع اللفظ إىل
التفسري ،باعتبار أن ِّ

معناه(.((2

ونحو ذلك فإن مراده التفسري(.((2

وكان مردد ًا بني عدة وجوه حمتملة ،فيؤخذ

بأقواها حجة ،وأبرمها دلي ً
ال فيوجه عليه
املعنى عىل أساس الفهم واللغة وإعامل

الفكر(.((2

فالتأويل هو املتمكن من ضبط الظواهر

الفكرية يف النص وأداته االستنباط من
خالل حماولة عقلية تأملية يف أداء لغوي

للمعاين الكامنة بالنص –املرصح هبا

ونقف يف التأويل إصطالح ًا عىل

وامللمح –إلستنطاق املعاين املتوارية فيه،

التفسري ،فالطربي (ت310هـ) مث ً
ال

يصل التأويل إىل توصيف الظواهر

رأيني؛ األول :يرتادف يف مقصوده مع
يسمي تفسريه (جامع البيان عن تأويل آي
القرآن) ،وهو ما يعنيه بقوله يف تفسريه:

( ((2الزركيش ،الربهان.148 /2 ،
( ((2ال��زرق��اين ،مناهل العرفان،471 /1 ،
الذهبي ،التفسري وامل��ف�سرون،15 /1 ،
الصغري ،املبادئ العامة لتفسري القرآن،
ص.18
( ((2الفريوز آب��ادي ،القاموس املحيط ،مادة
أول.
( ((2احلكيم ،علوم القرآن ،ص.151

وبجمع املعاين واملفاهيم وإعادة تشكيلها
باالستقراء ،والتحليل واملقارنة والقياس

ومناظرة املفهوم مع املنطوق وغريها من
األدوات العقلية املنهجية املتعددة(.((2

( ((2الطربي ،جامع البيان،65 ،63 ،59 /1 ،
الذهبي ،التفسري واملفرسون.17 /1 ،
( ((2الصغري ،املبادئ العامة لتفسري القرآن،
ص.22
( ((2زاهد ،مقدمات منهجية ،ص65؛ وينظر:
علواين ،مغامرة التأويل ،ص.3
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وعىل الرغم من وجود النصوص

أو –عىل األقل –أن املتعني يف التفسري

واالجتهاد وإعامل الفكر يف القرآن الكريم

اآلية باآلية وذلك بالتدرب باآلثار املنقول

املأثورة الدالة عىل الدعوة إىل اجلد
أو بمعنى آخر (تثوير القرآن) الذي يعني

التدبر فيه والتنقري عنه( ،((2مما ال يتوقف

عىل التفسري عىل وفق املأثور وحده ،وإنام

يشاركه فيه العلم واالستنباط مشاركة
ظاهرة( ،((3عىل الرغم من ذلك مل يكن

املوقف من التأويل واحد ًا ،فهناك َم ْن عدّ ه
باط ً
ال ،وخروج ًا عن املنطق القرآين الذي
ال ُيدرك علمه إ ّ
ال ببيان رسول اهلل.((3(
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( ((2مثل قول الصحايب أيب الدرداء االنصاري:
((ل��ن تفقه كل الفقه حتى ت��رى للقرآن
وجوه ًا كثرية)).
أبو نعيم ،حلية األولياء56 /2 ،؛ ابن عبد
ال�بر ،جامع بيان العلم .56 /2 ،وقول
الصحايب عبد اهلل بن مسعود (( :إذا أردتم
العلم فأثريوا القرآن ،فإن فيه علم األولني
واآلخرين)) .الطربيس ،جممع البيان.8 /1 ،
( ((3الصغري ،املبادئ العامة لتفسري القرآن،
ص.46
( ((3للوقوف عىل مرجعية هذا االجت��اه ينظر
يف تعقيب ال��ط�بري ع�لى ال��ق��ول امل��روي
عن النبيَ (( :م�� ْن قال يف القرآن برأيه
��اب ،فقد أخ��ط��أ)) إذ ق��ال الطربي:
ف��أص َ
(( ...أن ما كان من تأويل آي القرآن الذي
ال يدرك علمه إالّ بنص رسول اهلل. ..

هو االستمداد بالقرآن عىل فهمه وتفسري
عن النبي ،وأهل بيته صلىّ اهلل عليه

وعليهم ،وهتيئة ذوق مكتسب منها ثم

الورود إىل التفسري( .((3بينام ظهر اجتاه
آخر يأخذ بالتأويل وبدأ باالجتهاد داخل

النصوص ،وانتزاع املفاهيم واألفكار
من املنطوق واملفهوم ،وأخذ هذا االجتاه
بتطوير آليات التفسري بالرأي سواء من

خالل اللغة أم استخدام املجاز ،ثم ظهر
تأثري العلوم املرتمجة؛ فاستخدمت يف

ثنايا التفسري ،وقد تكامل اهليكل النظري

بظهور املعتزلة واستخدامها املنظم للمجاز
وأساليب املناظرة(.((3

فغري جائز ألحد القيل فيه برأيه بل القائل يف
ذلك برأيه –وإن أصاب احلق فيه –فمخطئ
فيام كان من فعله بقيله فيه برأيه ،ألن إصابته
ليست إصابة موقن أنه حمق ،وإنام إصابة
خارص وظان .والقائل يف دين اهلل بالظن
قائل عىل اهلل ما مل يعلم .))..جامع البيان،
 ،41 /1وينظر :الطربيس ،جممع البيان،
.14– 13 /1
( ((3الطباطبائي ،امليزان.101 /3 ،
( ((3زاهد ،مقدمات منهجية ،ص.92– 91

د .ختام راهي مزهر

أو ً
ال :قراءة منهجية يف كتاب

(حقائق التأويل يف متشابه التنزيل).
تسمية الكتاب وقيمته العلمية-:

كان حييل إليه أحيان ًا بعنوان :كتابنا الكبري

يف متشابه القرآن( .((3وقد وصفه الريض
بالكبري ألنه انتظم يف عرشة أجزاء كبرية،

أبدع الرشيف الريض يف التأليف يف

حتى قيل أنه يكون بالقياس إىل كتاب

قيمني ،األول( :تلخيص البيان عن

الطويس (ت440هـ) ،أكرب حج ًام ،وأغزر

ميدان القرآن الكريم ،فرتك لنا مؤ َلفني
جمازات القرآن) وهو الذي وصف الريض

إثاراته فيه بالريادة فقال(( :واين سلكت

وطرقت باب ًا مل
من ذلك حمج ًة مل ُتسلك،
ُ
ُيطرق))( .((3فكان إبداعه يف هذا الكتاب
دافع ًا لبعض العلامء لريغب إىل الرشيف

الريض يف َعملٍ آخر جياريه ويكون يف

فأجاب إىل ذلك مؤكد ًا
(املجازات النبوية)
َ

أن كتابيه يف جمازات القرآن ،واملجازات
النبوية مل ُيسبق إىل قرع باهبام(.((3

أما كتابه الثاين يف جمال التأليف القرآين

(التبيان يف تفسري القرآن) للشيخ أيب جعفر
مادة ،وأتم فائدة ،وأعم نفع ًا(.((3

ومما يؤسف له ضياع أجزاء هذا

التفسري الكبري ،إذ مل ُيعثر إ ّ
ال عىل اجلزء

اخلامس منه بجهود فذة بذهلا العالمة الكبري
املريزا حسني النوري (ت1320هـ) ،يف

رحالته إىل إيران واهلند إذ عثر عىل اجلزء

املذكور يف املكتبة الرضوية –املبعثرة

يومئذ – ،فأخرجه ،ونسخه بقلمه وجاء

بنسخته إىل العراق غان ًام ،وأشاعها يف
األوساط العلمية ،فنُسخ عدة مرات،

فهو (حقائق التأويل يف متشابه التنزيل)–

وبقي من تلك النُسخ ثالث( ((3كان عليها

( ((3ال�شري��ف ال���ريض ،امل��ج��ازات النبوية،
ص ،27وينظر مقدمة حتقيق كتاب الرشيف
الريض (تلخيص البيان يف جمازات القرآن)،
ص.30– 29
( ((3ال�شري��ف ال���ريض ،امل��ج��ازات النبوية،
ص.27

( ((3املصدر نفسه ،ص ،29ص ،34ص.254
( ((3ينظر :ابن عنبه ،العمدة ،ص،208– 207
اخلوانساري ،روضات اجلنات،201 /6 ،
األميني ،الغدير ،273 /4 ،احليل ،مقدمة
حتقيق كتاب حقائق التأويل ،ص.91
( ((3نسخة مكتبة الشيخ حممد رضا آل كاشف
الغطاء- .نسخة مكتبة العالمة مريزا حممد
الطهراين بسامراء- .نسخة مكتبة العالمة
الشيخ حممد الساموي يف النجف .ومن

وعليه سيكون مدار البحث هنا –وقد
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مدار حتقيق جلنة منتدى النرش التي تولت

ومع أن التصنيف يف متشابه القرآن

املنتدى ُ
فطبع طبعته األوىل سنة 1355هـ/

إ ّ
ال أن قيمة عمل الريض تكمن يف أنه مجع

إخراج هذا اجلزء إىل النور يف باكورة أعامل

1936م( ،((3وملا صارت نسخ ًة نادر ًة

وكأهنا خمطوطة أعادت دار األضواء يف

النجف األرشف طبعه مر ًة أخرى سنة
1406هـ1986 /م(.((4

تتجسد قيمة الكتاب العلمية يف رشف

اآلراء السابقة ،ووازن بينها ،وخرج بام

أسامه (حقائق التأويل) .فض ً
ال عام سيتبني

ٍ
جهد فذ يف هذا املؤ َلف عند دراستنا
من
منهجه العلمي السيام وأن مؤلِ َف ُه ممدوح
يف هذا اللون من التصنيف حتى قيل أن

موضوعه أال وهو متشابه التنزيل ،الذي

نتاجه يف تفسري القرآن ((يتعذر وجود

لطيفة يف التأليف وهي عرض وجوه

األول من الكتاب –ألنه يف عداد املفقود

أقدم املؤلف عىل اخلوض فيه عىل طريقة

التأويل لكل آية من املتشابه ،فجاء الكتاب

بمسائل متنوعة ((ولكل مسألة استقالهلا
العلمي وفائدهتا اخلاصة ،ال كسائر مؤلفات

علم التفسري .فام أجدر هذا اجلزء بمجموعه
أن يستطيل هبذا االستقالل العلمي ويقوم

بنفسه غني ًا عن أخواته يف الفائدة))(.((4
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كان باب ًا طرقه عدد من علامء املسلمني

(((4

نافل القول أن نسخة الشيخ النوري التي
نُسخت عليها النسخ الثالث هي يف عداد
املفقود من مكتبته الثمينة.
( ((3ينظر :مقدمة منتدى النرش لكتاب حقائق
التأويل ،ص.5– 4
( ((4ينظر :كلمة النارش ،حقائق التأويل.2 /5 ،
( ((4مقدمة جلنة منتدى النرش لكتاب حقائق
التأويل ،ص.6

مثله))

(((4

ونحن وإن مل نعثر عىل اجلزء

كام ذكرنا –لنقرأ ما قدمه الريض من دوافع
التصنيف إ ّ
ال أننا نقف يف كل فصل ومسألة
من اجلزء اخلامس من الكتاب عىل حماولة
دؤوب للدفاع عن كتاب اهلل ،ودفع ُش َبه

القائلني بوجود التناقض يف آيات القرآن

الكريم حين ًا ،أو بني القرآن وأدلة العقل
( ((4مثل :برش بن املعتمر (ت210ه��ـ) .وأبو
اهلذيل العالف (ت226ه��ـ) .وجعفر بن
حرب املعتزيل (ت236هـ) وغريهم كثري.
ينظر :اب��ن النديم ،الفهرست ،ص،57

ص ،285ص ،287ص ،297ص.312

( ((4اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد،246 /2 ،
ابن خلكان ،وفيات األعيان.45 /4 ،

د .ختام راهي مزهر

حين ًا آخر(((4؛ مما حيدونا إىل القول أن غاية

ويبدو ّ
أن طول الزمن هذا قد منح

املتوهم .ولعله كان متأثر ًا بالنتاج
التناقض
َّ

وقرت عىل اطمئنان بعد أن كانت
مؤلفهّ ،

الكتاب هي استعامل التأويل أدا ًة لرفع هذا
العلمي للمعتزلة يف هذا امليدان(.((4

الكتاب قيمة علمية أكرب ،إذ نضجت أفكار
متذبذبة ،وأن اختالف أوائل الكتاب عن

ومن نافلة القول أن تأليف كتاب

وسطه يف عرض آراء الرشيف الريض إنام

من الريض ،وعودة مرة بعد أخرى عند

توفر إطالع أكرب ،وانتهاز فرص النقاش

(حقائق التأويل) قد استغرق وقت ًا طوي ً
ال

يعود هلذا النضج العلمي الذي ساعد عليه

الفراغ من الشواغل المتامه فعبرّ عن
ذلك بقوله(( :وكان انقطاعنا إليه ُخلس ًا،

الريض هبذا الصدد ،ويوحي بعطائه املرن

املزؤد ،أو نشطة املطرود ،أو كقبسة

عيب أيض ًا عىل جامع مثل هذا الكتاب

واهتاممنا بالزيادة فيه لمُ ع ًا و ُفرص ًا ،كنهلة

املستعجل.((4())...

( ((4لالستزادة حول استعامل املتكلمني للمجاز
سالح ًا هلذا الغرض ينظر :أبو زيد ،االجتاه
العقيل ،ص.384– 361
( ((4خاض هذا اللون من التصنيف عدد من
أعالم املعتزلة وغريهم ،منهم:
أبو عيل حممد بن املستنري الشهري بقطرب.برش بن املعتمر.رضار بن عمرو.أبو موسى عيسى بن صبيح املردار.ابن النديم ،الفهرست ،ص ،83ص،287
ص ،289ص.299
( ((4الريض ،حقائق التأويل .16 /5 ،النهلة:
أول الرشب ،املزؤد :املذعور ،النشطة :املرة،
من انتشط احليوان املرعى إذا انتزعه بأسنانه،
واحليوان املطرود ينتشط برسعة اخلائف.

واحلوار بام يثري الرأي والرؤية ،ومما ذكره

اخلصب البعيد عن اجلمود قوله(( :وال

البعيد األطراف ،املحتاج إىل فضالت مدد

مرتجحة
الزمان ،أن تقرر فيه مذاهب كانت ّ

وتطمئن آراء كانت قلقة ،عىل حسب تأثري
الزمان األطول يف جالء الشبه وحل عقود

األمر املشتبه ،وإستدراك فوائت األدلة،
واستثارة كوامن الرأي والرؤية .ومن ذلك

ما يمر بقارئ صدور كتابنا هذا :من كالمنا
الذي يدل عىل ميلنا إىل القول باألرجاء؛ ثم
ما يميض به يف أوساطه واثباجه من الكالم

الدال عىل حتقيق القول بالوعيد قاطعني به
وعاقدين عليه؛ وإنام كان السبب يف تباين

هذين القولني سالف ًا وخالف ًا وسابق ًا والحق ًا
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تفرع شبه وشكوك مازال الزمان بمامطلته

وفصول ،ففي املسائل يطرح اإلشكاالت

أرسع حابسها وانقاد متقاعسها بلطف

الناحية اللغوية ،أو الداللية ،و ما يبدو فيها

ويسهل وعورها ،حتى
ُيزجي حسريها،
ّ
اهلل.((4())...

ويكشف هذا النص املهم عن شخصية

من تناقض ظاهري ..وغري ذلك ،وكانت
طريقته تتضمن كتابة اآلية القرآنية ،ثم

متميزة ابتعدت عن األهواء املذهبية،

إيراد االشكال ،ومن ثم تفصيل الرد

والنقد الصبور لالقرتاب من الصواب ،مع

الرشيف الريض يف الرد أن معظم تلك

واحتكمت إىل النظر والتأمل واملوازنة

تواضع نادر يتضح يف تراجعه عن آراء سابقة

بنا ًء عىل أدلة الحقة ،ونضج عقيل وفكري.

عليه ،ويبدو من األلفاظ التي استخدمها
اإلشكاالت صادرة ممن حياول اإلساءة

للقرآن ،أو نسبة التناقض ،وما ال يليق

ولعل مصداق ذلك اعتنائه باجلزء

إىل بعض آياته ،مما نحتمل معه أن يكون

وصحح من أوله إىل آخره سنة
إذ ُقرأ عليه ُ

نشاط علامء املسلمني يف الرد عىل شبهات

اخلامس من (حقائق التأويل) بعد اكتامله،
402هـ1011 /م( ((4أي قبل وفاته بمدة

قليلة عل ًام أنه ألفه قبل ذلك بسنوات،

وذلك يعني أنه تضمن آراءه يف سني

نضجه العلمي وربام إضافاته وحواشيه.
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التي ترد عىل بعض اآليات القرآنية من

تقسيامت الكتاب:

وزّ ع الرشيف الريض مادته العلمية

يف كتابه (حقائق التأويل) عىل مسائل
( ((4املصدر نفسه.17– 16 /5 ،
( ((4ينظر ص��ورة املكتوب عىل آخ��ر نسخة
املكتبة الرضوية من كتاب حقائق التأويل،
.376 ،17 /5

ما أ ّلفه الرشيف الريض يندرج ضمن
امللحدين يف متشابه التنزيل كام ذكرنا.

أما (الفصول) فقد ُخصصت للنقاش

يف بعض القراءات ،وما يبتنى عليها من

ٍ
فرع
تأويل(،((4
واستنباط ملسائلٍ كالمية ُي ّ
فيها اآلراء( ،((5وطرف ًا من الكالم الذي
حيتاج اليه اليضاح بعض املسائل ،
(((5

والتعليق عىل القول يف الصفات اإلهلية،
( ((4حقائق التأويل.2 /5 ،

( ((5املصدر نفسه ،46 /5 ،ص.248– 245
( ((5املصدر نفسه.54 /5 ،

د .ختام راهي مزهر

مدلوالت تكرار بعض اآليات القرآنية

السامع واملشافهة لشيوخه فيام نقله من آراء

توجه إليه نظر ُه من غرائب الفصاحة

جني النحوي (ت392هـ)( ،((5وأبو عبد

يف مواضع متقاربة من السور( ،((5وما
وثواقب البالغة ونوادر الكلم يف القرآن
الكريم( ،((5ويف التعقيب عىل معنى
اآليات ،وربط ذلك بام قيل يف أسباب

نزوهلا( ،((5واالستطراد إىل آراء فقهية(،((5
فتضمن
أو ما َير ْد من آراء يف اإلعراب(.((5
ّ

اجلزء اخلامس من الكتاب ( )31مسأل ًة ،و

( )20فص ً
ال يف سورة آل عمران ،و ()6
مسائل ،و ( )7فصول يف سورة البقرة.
وصف املصادر ونقدها:

اعتمد الرشيف الريض يف كتابه (حقائق

التأويل) عىل مصادر كثرية ومتنوعة

توزعت بني الكتب اللغوية ،والنحوية،
والتفسريية ،والتارخيية

(((5

وأفاد من

( ((5املصدر نفسه ،78 /5 ،ص ،82ص،213
ص.252
( ((5املصدر نفسه ،103– 100 /5 ،ص.129
( ((5املصدر نفسه ،164– 163 /5 ،ص–223
 ،224ص ،257– 256ص.360– 358
( ((5املصدر نفسه ،194– 193 /5 ،ص.222
( ((5املصدر نفسه ،237– 236 /5 ،ص–306
 ،313ص.320
( ((5ينظر عىل سبيل املثال ال احلرص :املصدر

ومعلومات ،والسيام أبو الفتح عثامن بن
اهلل حممد بن حييى بن مهدي اجلرجاين الفقيه

(ت398هـ)( ((5وأبو بكر حممد بن موسى
اخلوارزمي (ت403هـ)( ،((6وأبو احلسن

عيل ابن عيسى النحوي (ت420هـ)(.((6

ومل يقترص عىل ذلك وإنام كانت التعاليق

أحدى املصادر املهمة التي رجع إليها وأخذ

منها فهو يقول(( :وقد كنت علقت عن
شيخنا أيب بكر حممد بن موسى اخلوارزمي
عند قرائتي عليه خمترص أيب جعفر
الطحاوي ،وبلوغي إىل هذه املسالة من

كتاب النكاح ِ
احلجاج عن الشافعي يف جواز

النكاح بشهادة رجل وامرأتني.((6())...

نفسه ،4 /5 ،ص ،8ص ،36ص،66
ص ،92ص ،97ص ،111ص–141
 ،142ص ،146ص ،152ص،232
ص.289
( ((5املصدر نفسه ،30 /5 ،ص ،51ص–304
 ،305ص.321
( ((5املصدر نفسه.296 /5 ،
( ((6املصدر نفسه.115 /5 ،
( ((6املصدر نفسه.222– 221 /5 ،
( ((6حقائق التأويل.86– 85 /5 ،

95

الرشيف الريض وجهوده يف تفسري القرآن

ومما يميز منقوالته عن أساتذته أنه

ضمتها بطون الكتب ،مثل إشارته
علمية ّ

فيستنبط منها أحيان ًا( ،((6أو يفندها

ﭽﮎ ﮏﭼ يف اآلية  ،13من

كان يناقش هذه املنقوالت والتعليقات
وينقدها ويصححها أحيان ًا أخرى(.((6

وكان الرشيف الريض يصف املصادر

التي ينقل عنها بأوصاف حمددة ،ليكشف
عن أغراضها ،ومنهجها ومن أمثلة ذلك

قولهّ :
((إن أبا عيل حممد بن عبد الوهاب

سورة آل عمران :ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ .وقد
فسرّ

الفراء يروهنم مثليهم رأي العني:
ّ

ميز الكالم من هذه املسالة متييز ًا
قد ّ
وقسمه تقسي ًام واضح ًا ،ألن َم ْن
حسن ًاّ ،

القول عليه مجاعة علامء النحو البرصيني،

مذهبني.((6())..

املفضل بن سلمة الكويف منهم ،فإنه جرد

تقدم من العلامء ذهب يف ذلك إىل أحد

رد هذا
أن تروهم ثالثة أمثاهلم(( ...وقد َّ

وبعض َم ْن عىل مذهبه من الكوفيينّ  .فأما

أو قوله :فقد كان شيخنا أبو الفتح

الرد يف كتابه امللقب بـ (ضياء القلوب يف

عىل االحتجاج بقراءة الشواذ ناحي ًا به نحو

الفراء .((6())...وهكذا حتى يورد لنا
ّ

النحوي عمل يف آخر عمره كتاب ًا يشتمل

أيب عيل الفاريس يف عمله (كتاب احلجة)،
وهو االحتجاج للقراء السبعة(.((6
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الفراء يف تفسري معنى قوله تعاىل:
إىل آراء ّ

وبينه؛ فمام قاله من رد عىل
معاين القرآن) ّ
شذرات من هذه املناقشات العلمية.

وأورد شيئ ًا من املطارحات العلمية

واستقىص الريض عىل صفحات كتابه

آراء العلامء ،وما أثارته من ردود ومناقشات

بني بعض العلامء وطالبي املعرفة(،((6
واملطارحات بني العلامء أنفسهم(.((6

( ((6املصدر نفسه.86 /5 ،
( ((6املصدر نفسه ،88– 87 /5 ،وينظر:
ص ،120ص.222
( ((6املصدر نفسه.52 /5 ،
( ((6املصدر نفسه.331 /5 ،

ويف الوقت الذي َقدَّ م الكتاب كثري ًا

( ((6حقائق التأويل.37– 36 /5 ،
(((6املصدر نفسه.169– 168 /5 ،
( ((6املصدر نفسه.320 /5 ،

د .ختام راهي مزهر

من النصوص اللغوية ،والتفسريية املهمة

ّبينت لنا فهارسنا اإلسالمية(.((7

التي ّبينت ثقافة العرص الذي عاش فيه
الرشيف الريض ،إ ّ
ال أن ما يؤاخذ عليه

املصادر يتلخص يف طرح اإلشكال،

املجهول كقوله :قال بعضهم( ،((7قال

اللغوية والبالغية والتفسريية والفقهية،

هو ايراد بعض هذه النصوص بصيغة
بعض العلامء( ،((7قال عامة املفرسين(،((7
أو يذكر مؤلف الكتاب من دون ذكر

عنوان املؤ َل َ
ف(((7؛ وقد حرمنا ذلك من

الوقوف عىل عناوين مصادره الدقيقة،
السيام أن أغلب َم ْن ذكرهم من املؤلفني
هلم أكثر من كتاب يف علوم القرآن كام

( ((7املصدر نفسه ،3 /5 ،ص ،18ص–19
 ،22ص ،25ص ،40ص ،49ص،58
ص ،63– 61ص ،74ص ،76ص،80
ص ،85ص ،118ص،135– 134
ص ،137ص ،140– 139ص،147
ص ،151ص ،153ص ،161ص،176
ص ،190ص ،197ص،202– 201
ص ،209– 208وغريها.
( ((7املصدر نفسه ،6 /5 ،ص ،39ص،57
ص ،94ص.113
( ((7املصدر نفسه ،67 /5 ،ص ،98ص.310
( ((7املصدر نفسه ،8 /5 ،ص ،13ص،36
ص ،66ص ،67ص ،92ص،98– 97
ص ،142– 141 ،135ص،146
ص ،152ص ،232ص ،260ص،289
ص 290وغريها.

كان منهج الريض يف األخذ من

ومن ثم بيان آراء العلامء فيه من النواحي

وكانت تلك اآلراء ترتاوح بني األربعة
إىل ستة عرش رأي ًا يف املكان الواحد(،((7

ويستعني يف احيان أخرى بالقراءات
( ((7وممن استفاد منهم الريض وذكر اسامءهم
دون ذكر مؤلفاهتم- :
 أبو عيل اجلبائي (ت303ه��ـ) له كتاب(متشابه القرآن) و (املخلوق).
 أبو حاتم السجستاين (ت255ه��ـ) ،لهكتاب (ال��ق��راءات) ،وكتاب( :يف النقط
والشكل للقرآن).
 الفراء (ت207ه��ـ) ،وله كتاب (معاينال���ق���رآن)( ،ل��غ��ات ال���ق���رآن)( ،ال��وق��ف
واالبتداء يف القرآن).
 الكسائي (ت197ه����ـ) ،ول��ه (معاينالقرآن) و (مقطوع القرآن وموصوله)،
(القراءات).
 امل��ؤرج ال��س��دويس (ت195ه����ـ) ،وله(غريب القرآن) و (معاين القرآن).
ينظر اب��ن النديم ،الفهرست ،ص،54
ص ،55ص ،57ص.59
( ((7حقائق التأويل،59 ،41 ،34 ،23 /5 ،
،164 ،153 ،123 ،98 ،93 ،76 ،69
.365 ،355 ،287 ،262 ،233 ،197
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القرآنية( ((7وأسباب النزول( ،((7والناسخ

املعتزلة من شيوخه وغريهم ،يتفق معها

األصوب ،ناهيك عن أنه اعتمد تفسري

وهو الرجل الذي ((إذا قاده الربهان إىل

واملنسوخ

(((7

للوصول إىل االستنتاج

القرآن بالقرآن يف مواطن كثرية( ،((7وضم

اآليات القرآنية إىل بعضها لتوجيه األدلة
إىل ما يرجحه( .((8واستعان أحيان ًا قليلة

باملأثور من تفسري الصحابة( ،((8وامللفت
أن االستعانة التفسريية باملأثور عن أهل

البيت كانت قليل ًة يف هذا اجلزء من

كتابه( ،((8بينام نجد احتفاله عظي ًام بآراء
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( ((7املصدر نفسه،36– 35 ،11– 7 /5 ،
،158 ،147– 145 ،140 ،99 ،87
.335 ،289 ،179
( ((7املصدر نفسه ،161 /5 ،ص،175 ،163
،192– 191 ،287 ،271 ،232– 231
ص.338
( ((7املصدر نفسه ،202 /5 ،ص.339
( ((7املصدر نفسه،158 ،120 ،31 /5 ،
.278 ،160
( ((8املصدر نفسه ،25– 24 /5 ،ص،31
ص ،50ص ،63ص ،68– 67ص–98
 ،99ص ،120ص.161
( ((8املصدر نفسه–74 ،35– 34 ،31 /5 ،
،273 ،238 ،223 ،133 ،121 ،75
.325 ،294
( ((8يف املصدر نفسه ،أربع روايات عن اإلمام
عيل ،107 /5 ،ص ،133ص–174

حين ًا ،وخيتلف معها أحيان ًا أخرى السيام

يشء ال يبايل أن جياهر به ،وال حيفل أن
يتفق أهل امللل كافة عىل خالفه))(.((8

إن أبرز ما يميز منهج الرشيف الريض

يف (حقائق التأويل) حسه النقدي ،إذ مل
يقترص دوره عىل االنتقاء الدقيق للنصوص

من املصادر –وبام وافق غرضه يف رد شبهة
التناقض عن بعض آيات القرآن وبيان

وجوه التأويل –وإنام كان جييل النظر يف
اآلراء ويق ّلبها مسلط ًا عليها ثقافته اللغوية
والبالغية والكالمية ليكشف ما خالطها

من قوة أو ضعف ،فاحت ًا لنفسه باب التأمل
واالستنباط ،السيام وأن جتميع اآلراء يف
مكان واحد أتاح له جما ً
ال أرحب لنظر

أعمق ،وتفكري أثرى؛ فزاد عىل تلك اآلراء
ما رآه صواب ًا أو جديد ًا متميز ًا ،ويمكن أن
 ،175ص ،245رواية واحدة عن اإلمام
أب��و جعفر حممد ب��ن ع�لي الباقر/5 ،
 ،292–291رواي��ة واح��دة عن اإلم��ام
جعفر بن حممد الصادق.375 /5 ،
( ((8احليل ،مقدمة حتقيق كتاب حقائق التأويل،
ص.77

د .ختام راهي مزهر

نقسم اسهاماته يف هذا املجال عىل ثالثة

يف القرآن كثري ًا مكررة .ولعمري إن األمر

1.1وقفاته النقدية.

وما علمناها جاءت فيه مرادة حمذوفة،

أقسام:

كام قال من وقوعها مكررة يف القرآن !؛

2.2الوجوه اجلديدة التي استنبطها يف

وكان ينبغي أن يرينا من القرآن موضع ًا

3.3الرتجيح بنا ًء عىل األدلة العلمية.

عىل ما ذكره ،فأما أن يستشهد بتكريرها

التأويل ،وانفرد هبا عن غريه.

 .1وقفاته النقدية- :

هي فيه مرادة وقد ُحذفت ليكون شاهد ًا

عىل حذفها فذلك غري مستقيم.((8())..

ففي جمال النقد كشفت آراؤه

وحيتكم الريض يف أحيان أخرى إىل

االجتاهات ،فكان يقيم نقده عىل أسس

فانتقد َم ْن قال يف تفسري ﭽ ﮋ ﮌ

النقدية عن امتالكه خلزين معريف متعدد

من النقاش املبني عىل الربهان ،فريد بعض

وجوه التفسري إذا شاهبا التلبيس ،مثل
َرده عىل أيب حاتم السجستاين الذي كان

يقول بالوقف عىل قوله تعاىل :ﭽ ﯔ ﯕ

سياق اآلية اخلاص ليفهم دالالت اللفظ

ﮍ ﮎﭼ [سورة آل عمران ]26 :بأن
معناها ملك اجلنة ،يدخلها من اطاعه،
و ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ [سورة آل

عمران ]26 :أي حيرمه دخول اجلنة وهيينه

ﯖ ﯗ ﯘﭼ [سورة آل عمران،]7 :

بدخول النار ،فال يشء أ َذ ّل منها وال أشد

تعاىل قال( :وأما الراسخون يف العلم

فبعد أن تدبر الريض سياق النص يف

ألنه قد ُحذف من الكالم (أما) ،وكأنه

فيقولون آمنا به ،وزعم أن (إنام) جاز

حذفها.((8(...

هوان ًا من أهلها(.((8

الكتاب املحكم قال(( :وهذا القول غري

ّ
مريض عندي ،ألن فيه استكراه ًا وتعسف ًا:

فرد الريض ذلك بالقول(( :وكالم أيب

وذلك أن سياق اآلية واآلية التي تليها تدل

قدّ ر يف الكالم حذف (أما) ،وذكر أهنا تقع

( ((8املصدر نفسه ،14 /5 ،وينظر أمثلة أخرى:
ص.136– 135
( ((8حقائق التأويل.65 /5 ،

حاتم يف ذلك غري سديد وال ّ
مطرد ،ألنه

( ((8حقائق التأويل.13 /5 ،

99

الرشيف الريض وجهوده يف تفسري القرآن

عىل أن هذا امللك الذي يؤتيه اهلل وينزعه

قرآنية متفرقة .ومثال ذلك نقده لرأي

وقد أفاد الريض من تضلعه بالعربية

الذي جارى به استاذه أبا عيل الفاريس–

وبيان وبديع –وهي من مجلة العلوم التي

تعاىل :ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

إنام هو يف الدنيا دون اآلخرة.((8())...

لغ ًة ،ونحو ًا وترصيف ًا ،واشتقاق ًا ،ومعاين،
ينبغي أن ُيلم هبا املفرس –يف نقد بعض
فر َد قول َم ْن ذكر :أن
اآلراء التفسريية َ

قوله تعاىل :ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ [سورة

آل

عمران ]28 :ليس بنهي ،وإنام هو خرب،

فكأنه تعاىل قال :إن هذه صفة املؤمنني
أ ّ
ال يتخذوا الكافرين أولياءّ .
فخطأ الريض

َم ْن قال ذلك ألن ((األمر لو كان عىل ما

ُ
يتخذ املؤمنون) برفع
ظنه لكان يكون (ال
الذال ،ومل يكن بجزمها ،وكرسها اللتقاء
الساكنني ،فكوهنا مكسورة ّ
يدل عىل أهنا

هني ال خرب.((8())...
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شيخه أيب احلسن عيل بن عيسى النحوي–
يف تقوية رأي َم ْن أسكن التاء يف قوله
ﯠﭼ [سورة آل عمران،]36 :

بحجة أنه لو كان من صلة قول أم مريم

لكانت تقول( :وأنت أعلم بام وضعت)

ألهنا ختاطب اهلل سبحانه(.((8

فع ّق َب الريض ناقد ًا(( :وهذا القول

غري سديد ،ألنه ال يمتنع أن يكون ذلك

من قول أم مريم ،وتقول مع ذلك :ﭽ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ عىل جمرى العادة يف
خطاب ّ
املعظم من العدول معه من كاف
املواجهة إىل هاء الكناية ،ويف القرآن مثل

ذلك كثري يف خطاب اهلل تعاىل ،وخطاب

غريه :من خروج عن كناية إىل مواجهة

وقام الريض باستقراء ما يف الكتاب

ومن مواجهة إىل الكناية ،أال ترى إىل قوله

وتدبر سياقاهتا ليحصل عىل استنتاج دقيق

[سورة الفاحتة ]2 :ثم قال :ﭽ ﭢ ﭣ

املجيد من صيغ اللفظ املقصود بالتفسري،
بدالالت اللفظ مبني عىل استعامالت
( ((8املصدر نفسه.66– 65 /5 ،
( ((8حقائق التأويل.76 /5 ،

سبحانه :ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ

ﭤ ﭥﭼ [سورة الفاحتة،]5 :
وإىل قوله تعاىل :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

( ((8حقائق التأويل.88 /5 ،

د .ختام راهي مزهر

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ [سورة يونس:

استبعاد زكريا وعد اهلل له بالذرية بعد إن

وكان لعقيدة الريض يف تنزيه اهلل

ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

 ]22إىل غري ذلك مما يف معناه))(.((9

سبحانه عن صفات األجسام حضورها
يف نقده لبعض وجوه التفسري ،واملوازنة
بينها ،فقال يف تفنيد اآلراء التي قيلت يف

تفسري اآلية  28من سورة آل عمران:

((وليس جيوز عىل القديم تعاىل من هذه

الوجوه كلها إ ّ
ال وجه واحد :وهو النفس
بمعنى ذات اليشء حسب؛ فقد وضح
إذن :أن معنى قوله تعاىل :ﭽ ﯳ

كان هو السائل فيه والطالب له ،ﭽﭸ
ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉﭼ [سورة آل عمران ]40 :إذ روى
الطربي :أن املالئكة ملا نادت زكريا

بالبشارة ،اعرتض ذلك النداء الشيطان،
فوسوس إليه أن ما سمعه من غري جهة
املالئكة وأنه من جهة الشيطان ،ولو كان

ّ
فشك حينئذ
من اهلل تعاىل لكان وحي ًا،

وقال ما قاله))(.((9

ﯴ ﯵﭼ [سورة آل عمران ]28 :أي:

فعلق الريض منزه ًا مقام النبي

ذاته ،كان كأنه قد حذرهم سواه أو بعضه،

املذهب فقال(( :وهذا القول ٌ
جهل عظيم

حيذركم إياه ،ألن النفس ههنا لو كانت غري

وهو يتعاىل عن التجزئة والتبعيض ،إذ

كل ذلك من صفات األجسام وعالمات
املحدَ ثات))(.((9

فض ً
ال عن أن عقيدة الريض يف (عصمة

األنبياء) قد أوحت له بجميل االستدالل،
وذكاء االعرتاض عىل ما رواه الطربي

(ت310هـ) عن بعض املفرسين :يف
( ((9حقائق التأويل.88 /5 ،
( ((9حقائق التأويل.82– 81 /5 ،

عن ذلك ،ناقد ًا –بذكاء – َم ْن ذهب هذا

من قائله ،وقلة بصرية بمنازل األنبياء
وما جيوز عليهم مما ال جيوز ،ألهنم

ّ
جتل أقدارهم عن تالعب الشياطني هبم،
وأن َي ُ
شكل نداء الشيطان من نداء امل َلك

( ((9الطربي ،جامع البيان.302– 301 /3 ،
وك��ان احلسن ال��ب�صري ي��ق��ول(( :عجب ًا
البن آدم! .سأل ربه أن يرزقه الولد ففعل
ذلك ،ثم قال :كيف ترزقنيه؟ .فام جبهه
عن حاجته دون أن أعلمه ما سأل عنه))..
حقائق التأويل.91 /5 ،
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عليهم ...وقد جرت عادته –إذ هو نبي–

اللغة ،ألن قائ ًام ههنا ليس يراد به القيام

عذر له يف أن يعرتضه الريب أو خيتلجه

معنى القيام املراد يف هذه اآلية الدوام عىل

باستامع كالمها ،وألِف مهابطها . ..فأي
الشك؟ .وهل دليل ّ
أدل عىل أن زكريا مل

يشك يف أن النداء الذي نودي به كان من

قبل ربه ،من قوله يف اجلواب عنه :ﭽ ﭹ

إقتضاء الدين))(.((9

ومل يستسغ الريض التعمق املفيض

إىل الزلل والتكلف ،فحمل بشده عىل

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ؛ ولو كان شاك ًا كام

أيب مسلم ابن بحر( ((9يف عدة مواطن من

اهلل تعاىل.((9())...

من اعتساف أيب مسلم وخبطه واستكراهه

زعموا ملا جعل رجع اخلطاب متوجه ًا إىل

تفسريه ومنها قوله ...(( :أن هذا التأويل

استعمل الريض وهو ينتقد بعض

وتعمقه ...ويكفي يف فساد قوله هذا،

فكان يردها بكال ٍم غليظ أحيان ًا مثل قوله:

شواهد التعسف ودالئل التكلف .وليس

اآلراء التي أوردها يف كتابه أسلوب ًا صارم ًا،
((فال فائدة يف ذلك وال اعتبار بام هذى به

الفراء ...للوجوه التي ذكرناها فيام يفسد
ّ

به قوله ويظهر َزللَهَ ُ ))(.((9

وقال تعليق ًا عىل السدي الذي فرس

قوله تعاىل :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ
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الذي هو ضد القعود ...والصحيح :أن

[سورة آل عمران ]75 :بأن معناه :إ ّ
ال
ما دمت قائ ًام عىل رأسه باملالزمة له ،قال
الريض(( :فهو ُ
ٍ
مفلس من بضاعة
قول

العربية ،قليل البرص بتصاريف لسان أهل
( ((9املصدر نفسه.93– 92 /5 ،
( ((9حقائق التأويل.39 /5 ،

إمجاع األمة عىل خالفه ،مع ما فيه من
ذلك أعجب من ذهابه إىل أن معنى قوله

تعاىل يف األنعام ﭽﯢﯣﯤ

ﯥ..ﭼ (آية )142 :هو ما يفرتش
للذبح .فهل رأيت قو ً
ال أعدل عن اجلادة،

وأشهد انحراف ًا عن املحجة ،وأدل عىل
( ((9حقائق التأويل ،130– 129 /5 ،وانظر
أمثلة أخرى يف ص.218
( ((9حممد بن مسلم االصفهاين ،كان كاتب ًا،
م�ترس�لاً ،بليغ ًا ،ومتكل ًام ج��دالً ل��ه من
الكتب :جامع التأويل ملحكم التنزيل عىل
مذهب املعتزلة يف تفسري القرآن ،كتاب
جامع رسائله .ت��ويف سنة 322ه���ـ .ابن
النديم ،الفهرست ،ص.220

د .ختام راهي مزهر

خبط قائله ،وختليط متأوله ،من هذا؟!.

فام جيري هذا املجرى من لغة العرب،

رأي مستقيم إىل مثل هذا القول؟! .وهل

مل ينحله أصحابه التقدم يف معرفة العربية

وهل جيوز أن يذهب فكر سليم ويرمي

ومصارف لساهنا ،ومواقع بياهنا ...ولو

ُسمع يف لساهنم فرش بمعنى ذبح.((9())..

واإلضطالع بغوامضها والقيام عىل

جرأ ًة يف بعض وقفاته النقدية ،إذ مل متنعه

قرأ عليه شعر اهلذليني ،إىل غري ذلك مما

فض ً
ال عن ذلك يمكن أن نسجل له

شهرة بعض العلامء من أن يكشف خطل

آرائهم ،ومثال ذلك انتقاده للشافعي( ((9يف

تأويله قوله تعاىل :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ

[سورة النساء .]3 :بأن معناه :أ ّ
ال يكثر من

تعولون ،فقال الريض(( :وهذا خطأ بينّ ،
ألن األمر لو كان عىل ما ظنه لكان وجه
الكالم( :أال تعيلوا) ...والشافعي وإن

كان له موضع من العلم ال ُينكر وحق فيه
ال ُيدفع ،فليس ينبغي أن يعجب من ومهه،

( ((9حقائق التأويل .244– 243 /5 ،وينظر
نقده لشيخه أبو الفتح النحوي لتغلغله يف
استنباط املعاين ،والتولج إىل غامضاهتا،
والغوص إىل قراراهتا .املصدر نفسه/5 ،
.332– 331
( ((9أبو عبد اهلل حممد بن إدريس ،صار إىل مرص
سنة 200هـ ،فأقام هبا ،وأخذ عنه الربيع بن
سليامن املرصي ،له من الكتب :املبسوط يف
الفقه ويتضمن عدة كتب .تويف يف مرص سنة
204هـ وقربه هبا .ابن النديم ،الفهرست،
ص.354– 352

حقائقها ،حتى أهنم قالوا :أن األصمعي

ُيستهجن ذكره ،ويستبعد مثله ألرضبنا عام
أومأنا إليه من كشف ومهه يف تأويل هذه

اآلية ،ولكن العذر ما ذكرناه.((9())..

 .2الوجوه اجلديدة التي انفرد هبا- :

افىض حسن التأمل ،ونفاذ القرحية

لدى الرشيف الريض إىل لفتات رائعة طرز
ونبه إليها بألفاظ خاصة مثل
هبا تفسريهّ ،

قوله ...(( :وهذا القول مما خطر يل ومل
أجده ملن تقدمني))(.((10

وقوله(( :فهذان الوجهان مل أعثر هبام

ألحد ممن تقدم))(.((10

ٍ
ِ
ألحد
يمض يب
و ((هذا قول يل ،ومل

من العلامء))(.((10

( ((9حقائق التأويل–297 ،296– 294 /5 ،
.300
( ((10املصدر نفسه.176 /5 ،
( ((10املصدر نفسه.213 /5 ،
( ((10املصدر نفسه.269 /5 ،
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وال غرو أن يكون ذلك للريض وهو

سامت وأعىل طبقات ،وهذا من لطائف

مواظب ًا عىل تأمل أرساره وبدائعه العجيبة

وقوله(( :ويف القرآن موضعان آخران

الذي ظل دائم الفكر يف القرآن الكريم،
وهو يصف ذلك قائ ً
ال :أن ((العادة جرت

يب يف التالوة أن أتدبر غرائب القرآن

جاءت فيهام هذه الواو التي قدّ ر أهنا
مزيدة ،ما رأيت أحد ًا ينبه عليهام ،وإنام

وعجائبه وخفاياه وغوامضه ،فال أزال
أعثر فيه بغريبه ،وأطلع عىل عجيبهُ ،
وأثري

فالكشف عن بيان القرآن يتطلب أن

وقد أثمر هذا املنهج يف سرب النصوص

تكون الوسيلة رشيفة رشف غايتها،

غرائب الفصاحة وثواقب البالغة التي

قارص الباع يف البالغة ،ضيق الذراع يف

منه رس ًا لطيف ًا ،وأطلع خبي ًا طريف ًا))(.((10

القرآنية عطا ًء خصب ًا يف الكشف عن
وجدت يف القرآن الكريم ومنها قوله:

تنبه عليه خاطري منذ
((فمن ذلك ما ّ
بلغت من وظيفة التالوة
ليال ،وقد
ُ
إىل السورة التي يذكر فيها الشورى...

وذلك قوله تعاىل يف آخر هذه السورة:
ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ

104

احلكمة ورشائف البالغة.((10())..

ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨﭼ [سورة الشورى ]49 :فانظر إىل
لطيف فرقه تعاىل بني االناث والذكور؛ بأن

جعل االناث نكرة والذكور معرفة ،فقال:

(اناثا) ثم قال( :الذكور)! ،ألهنم أعرف
( ((10املصدر نفسه.170 /5 ،

عثرت أناهبام عند الدرس))(.((10

يكون الكاشف عنه ذا بيان قوي ،حتى

فال ُيعقل أن يكشف عن بالغة القرآن
الفصاحة ،لذا كان الريض أوىل َم ْن يكشف

عن بيان القرآن ((فقد رزقه اهلل من سحر
البيان ،و َذالقة اللسان ،ووضوح احلجة
وارشاق الديباجة ما ينهض بالعبء الذي

فأحسن القيام))(.((10
قام به
َ

وقد انفرد الريض بآراء جديدة يف

( ((10املصدر نفسه .103 /5 ،وتنظر أمثلة
أخرى ،ص.312– 311
( ((10املصدر نفسه .170 /5 ،وينظر[ :سورة
يوسف[ ،]15 :سورة الصافات–103 :
.]105
( ((10حسن ،مقدمة حتقيق كتاب تلخيص البيان
للرشيف الريض ،ص ،61الفحام ،املجاز
عند الرشيف الريض ،ص.144

د .ختام راهي مزهر

التفسري أدىل هبا بعد أن استعرض ما

ذكره السابقني واملعارصين له من لغويني
ومفرسين ،وقد ميزها عن جمُ لة أقواهلم

بعبارة(( :وعندي يف ذلك وجه آخر))

مدى فبلغاه ،وهذا القول مما خطر يل ومل

أجده ملن تقدمني))(.((10
 .3الرتجيح-:

(((10

صار اإلطالع الواسع عىل أقوال

أنعم النظر يف منطوقها ومفهومها ومرادها،

حيوي ًا مارس فيه الرشيف الريض احلوار

واستند فيها إىل ٍ
أدلة لغوية ،وشواهد قرآنية

املفرسين ،واختالفهم يف اآلراء جما ً
ال

ومثال ذلك ما ذكره بعد استعراض ما جاء

والنقاش العلمي ،وتفريع املسائل،

به العلامء يف تفسري قوله تعاىل :ﭽﮖ ﮗ

ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟﭼ [سورة آل عمران.]96 :

وتوليد اإلشكاليات ،وعرض بعض
البحوث الكالمية ،أو البحوث املتعلقة
بعلوم العربية ،ويف الوقت الذي نسجل

قال(( :وقد جيوز عندي أيض ًا –واهلل

له القدرة الفائقة يف عرض اآلراء

أمر اهلل تعاىل ببنائه البيت احلرام ،ملا أراد

بعض اآلراء وترجيحها استناد ًا إىل النقد

أعلم –أن يكون املراد بذلك أن أول بيت
اهلل سبحانه من تعظيم قدره وإسناء ذكره
ونفع الناس به؛ ومما يقوي ذلك قول
إبراهيم وإسامعيل :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚﭼ فدل

ذلك عىل أهنام جعال بناء البيت جهة من

جهات القربة إىل اهلل سبحانه يف اتباع أمره
والعمل لوجهه ،فكان فحوى هذا الكالم

حيتمل أن يكونا أمر ًا بأمر فاتبعاه ،و ُن ّصا إىل
( ((10ع�لى سبيل امل��ث��ال ال احل�صر :حقائق
ال��ت��أوي��ل ،69 /5 ،ص،213– 212
ص ،335ص.355

وتنسيقها ،كذلك نتبني متيزه يف انتخاب

والتمحيص( ،((10أو استقراء آيات القرآن
الكريم( ،((11أو صدور تلك اآلراء من

علامء عرفوا ببعد غورهم يف بعض علوم
القرآن بام جيعل رأهيم معتمد ًا وقوهلم
سديد ًا عنده مثل ترجيحه آلراء أيب
العباس املربد من بني مجلة من اآلراء؛

ِ
ألنه َ
بنظره أحسن العلامء جواب ًا ((يف
كان
( ((10حقائق التأويل.176 /5 ،
( ((10املصدر نفسه ،162 /5 ،ص.197
( ((11املصدر نفسه ،99– 98 /5 ،ص–233
.234
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الرشيف الريض وجهوده يف تفسري القرآن

معاين القرآن السيام فيام ليس فيه قول

ملتقدم))(.((11

واستطرد أحيان ًا عند ذكره أسامء شيوخه

وكان الريض ال يتعدى أحيان ًا

إىل الكتب التي قرأها عليهم ،واالجازات

يف توجيه الرأي أو ذكر األدلة ،مكتفي ًا

وقد ّنبه إىل ما رآه استطراد ًا رضوري ًا

الرتجيح بعبارات مقتضبة ،دون االغراق

بام عرضه يف كل قول من التوضيحات؛
فيقول مث ً
ال(( :وهذا حسن جد ًا))

التي ناهلا منهم(.((11

وليس عرض ًا زائد ًا وطعم كتابه بلفتات

(((11

ذكية ،ولطائف وطرائف ،مثل ما نقله

أو يقول(( :والصحيح يف ذلك الوجهان

((احلمد هلل الذي جعلك يل فراش ًا

ومن نافل القول أن الريض كان أحيان ًا

هلل الذي جعلك يل غطاء وكفى بالوقاية

الفوائد الفقهية( ،((11أو البالغية(،((11

واستعان باألبيات الشعرية واألراجيز

أو ((والقول األول أسد وأقوم))

(((11

األوالن))( ((11وهكذا.

خيرج عن سياق التفسري مستطرد ًا إىل بعض
وقاده االستطراد أحيان ًا إىل نقل بعض

املحاججات( ،((11أو بعض املسائل
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الكالمية

(((11

التي تقوي وجوه التأويل.

( ((11حقائق التأويل.308 /5 ،
( ((11املصدر نفسه.6 /5 ،
( ((11املصدر نفسه.34 /5 ،
( ((11املصدر نفسه.106 /5 ،
( ((11املصدر نفسه ،86– 85 /5 ،ص–192
.195
( ((11امل��ص��در نفسه،244– 243 /5 ،
ص.300– 299
( ((11املصدر نفسه ،112 /5 ،ص–114
 ،115ص.241

عن أيب األسود الدؤويل أنه قال المرأته:
وكفى بالفراش ذ ً
ال ،فقالت له :احلمد

مهانة))(.((12

لالستشهاد اللغوي وأكثر منها حتى بلغ

جمموعها يف اجلزء اخلامس اثنني وثامنني
بيت ًا ورجزة.

اخلامتة:

بعد أن أكملت البحث بتوفيق اهلل–

ّ
جل ثناؤه –يمكن التوصل إىل مجلة من

االستنتاجات مما تقدم عرضه:

( ((11املصدر نفسه.248– 245 /5 ،
( ((11املصدر نفسه ، 88– 87 /5 ،ص.346
( ((12امل��ص��در ن��ف��س��ه 270 /5 ،وينظر:
ص ،241ص ،304ص ،308ص.332

د .ختام راهي مزهر

♦ انحدر الرشيف الريض من ُأرسة
علوية ،ونشأ يف بغداد وتلقى تعليمه

هبا عىل أشهر شيوخها ،ومن خمتلف
املذاهب اإلسالمية؛ فكان ُحر الفكر،

واسع العقل ،وقد أمىض حياته بالقيام
يف الوظائف الدينية واالجتامعية،
والتدريس والتأليف ،فرتك إنتاج ًا

طيب ًا يشهد له بالثقافة والعلم الغزير.

عىل صفحات كتابه بعض مما كان
جيري من مطارحات علمية بني العلامء
املسلمني حول قضايا قرآنية حمددة.

♦ مل يقترص دور الرشيف الريض عىل انتقاء
النصوص من املصادر اإلسالمية وإنام

كان يجُ يل النظر فيها مسلط ًا عليها
ثقافته اللغوية والبالغية والكالمية

فاحت ًا لنفسه باب التأمل واالستنباط،

♦ يبدو أن من دوافع الرشيف الريض

وقد بينّ البحث إسهاماته يف هذا

استعامل التأويل أداة لرفع التناقض

النقدية ،والوجوه اجلديدة التي

لتأليف كتابه (حقائق التأويل) ،هو
الذي يتوهم البعض أنه موجود يف
بعض اآليات القرآنية.

♦ احتكم الرشيف الريض يف تفسريه إىل
النظر والتأمل واملوازنة والنقد الصبور

اجلانب التي جتسدت يف وقفاته
استنبطها يف التأويل وانفرد هبا عن

غريه ،وترجيحاته املبنية عىل األدلة

العلمية.

آلراء غريه للوصول إىل الصواب.

♦ اعتمد يف تفسريه (حقائق التأويل) عىل
مصادر متنوعة منها اللغوية واألدبية
والتارخيية والتفسريية ،ناهيك عن

نقوالته الشفهية وتعليقاته عىل

أساتذته وكان يستقيص اآلراء الواردة
يف هذه املصادر ،ويناقشها متفق ًا معها

حين ًا ،ومفند ًا هلا حين ًا آخر ،وقد قدم
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فحوى البحث
أوردت معظم كتب التفسري احاديث يف فضائل كل سورة من سور القرآن
الكريم منسوبة اىل الصحابي اجلليل أبي بن كعب وقد عرض السيد الباحث
دراس ًة وحتليالً هلذه االحاديث ورواتها ضمن أمور هي:
 طرق حديث ابي بن كعب أول من صنف يف فضائل القرآن الكريم نقاط الضعف يف احلديث قصة اكتشاف الوضع طرق تقوية احلديثواختتم البحث خبامتة تضمنت مالحظات قيمة رآها الباحث جديرة
باالهتمام عند اخلوض يف موضوع كهذا.
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حديث ُأيب بن كعب األنصاري يف فضائل القرآن الكريم

بسم اهلل الرمحن الرحيم

التعريف بحديث ُايب بن كعب

هو حديث طويل ورد يف فضائل

القرآن الكريم سورة سورة ،مرتب ًا لسور

وقد اشتهر عىل ألسنة بعض العلامء
ّ
أن حديث ُأيب بن كعب الوارد يف فضائل
القرآن سورة سورة مكذوب خمتلق،

القرآن حسب الرتتيب القرآين املوجود
اليوم ،وهذا احلديث منقول عن ُأيب بن

الزهاد؛ ألجل
اهلل مل يقله ،وقد وضعه ّ

املفسرّ ين :الثعلبي املتوىف سنة 427هـ،

بفقه أيب حنيفة ومغازي ابن اسحاق و،..

كعب ،عن رسول اهلل ،وق د نقله من
والواحدي النيسابوري املتوىف سنة

468هـ،والزخمرشي املتوىف سنة  538هـ.

وسار عىل هذا املسار يف النقل مجاعة

ُاخرى من املفرسين منهم الطربيس

املتوىف سنة 560هـ .يف كتابيه جممع
البيان يف تفسري القرآن وجوامع اجلامع،
والبيضاوي يف تفسري ه أنوار التنـزيل

وأرسار التأويل وتبعهام مجاعة عىل ذلك

مجاعة من املتأخرين.
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كتاباملباين يف نظم املعاين(((.

منسوب إىل رسول اهلل ،ورسول
ٌ

إرجاع الناس إىل القرآن بعد أن اشتغلوا
وهذه الشهرة تؤدي إىل عدم اإلكرتاث به

وعدم العمل به.

ويف احلني نفسه نرى اعتامد ونقل كثري

من املفرسين هلذا احلديث يف تفاسريهم

كاجلامعةاملتقدم ذكرها .وغريهم

وهذا االختالف بني علامء املسلمني يف

هذا احلديث يطلب م ّنا الوقوف والتأ ّمل

قصة
يف سند هذا احلديث ومضامينه ،ويف ّ
اكتشاف وضعه حسبام يدعي مكتشف

وقد رأينا هذا احلديث ّ
مقطع ًا ذكره

الوضع ،و َمن ّأول َمن نسب الوضع هلذا

السور إال ّ الزخمرشي حيث أنّه ذكر حديث

بعد ذلك نخوض يف إمكان اعتبار سنده

املفسرّ ون املتقدم ذكرهم وغريهم يف أوائل
ُايب يف فضيلة كل سورة يف آخرها لعله
أدبية يأيت ذكرها .ومل نره قطعة واحدة إ ّ
ال

يف كتاب مقدّمتان يف علوم القرآن مقدّمة

احلديث ،وكيف حصلت هذه الشهرة ثم

((( مقدّمتان يف علوم القرآن ،مقدّمة كتاب
املباين يف نظم املعاين .74 64 :وانظر
كتاب أيب بن كعب الرجل واملصحف
للشحات الس ّيد زغلول.

دراسة وحتليل -الشيخ عبد احلليم عوض احليل

أو عدم إمكانذلك.

العقييل ،قال :حدثني عيل بن احلسن بن

طرق حديث أيب بن كعب يف فضائل

حممد بن بكار ،قال:
عامر ،قال :حدّثنا ّ

إن املشهور بني الناس ّ
ّ
أن حديث
الصحايب اجلليل ُأيب بن كعب يف فضائل

قال :حدّثنا عيل بن زيد بن جدعان

القرآن الكريم

القرآ ن الكريم له ٌ
طرق متعدّدة.

بعد التنقيب والتتبع يف كتب فرق

املسلمني قد عثرنا عىل طريقني له يف كتاب

املوضوعات البن اجلوزي((( ،وعثرنا عىل
الطريق الثالث يف كتاب املباين يف نظم
املعاين(((.

حبان أبو اخلليل.
حدّثنا بديع بن ّ

وعطاء بن أيب ميمونة كالمها عن زر
بن حبيش ،عن ُأيب بن كعب ،قال :قال
يل رسول اهللُ :
ياأيب!َ .من قرأ فاحتة
الكتاب ُأعطي من األجر ،فذكر سورة

سورة وثواب تاليها إىل آخر القرآن(((.
الطريق الثاين:

ما ذكره ابن اجلوزي أيض ًا يف كتاب

كام أننا قد عثرنا عىل طريق رابع

املوضوعات حيث قال :أنبأنا املبارك بن

ثواب األعامل ،ونحن بدورنا سنذكر

حممد بن
بن خريون ،قال :أنبأنا أبو طاهر ّ

خيتص بفضيلة سورة احلرش يف كتاب
الطرق واحد ًا واحد ًا كينتعرف عىل سند
احلديث ونرى ما فيه من كالم.
الطريق األ ّول:

خريون بن عبد امللك ،قال أمحد بن احلسن

عيل بن الع ّ
حممد
الف ،قال :أنبأنا عثامن بن ّ
اآلدمي قال :أنبأنا أبوبكر بن أيب داود

السجستايناذنا.

ما ذكره ابن اجلوزي يف كتاب

حممد بن عاصم ،قال:
قال :حدّثنا ّ

بن املبارك قال :أنبأنا يوسف بن الدخيل،

بن عبد الواحد عن عيل بن زيد بن جدعان

املوضوعات حيث قال:أنبأنا عبد الوهاب
حممد بن عمرو
قال :حدّثنا أبو جعفر ّ

((( مل نعثر عيل املصدر الذى أخذ منه ابن اجلوزى.
((( نقلناه عنه بالواسطة.

حممد
حدّثنا شبابة بن سوار قال :حدّثنا ّ

وعطاء بن أيب ميمونة عن زر بن حبيش،

عن ُايب بن كعب قالّ :
إن رسول اهلل
((( كتاب املوضوعات البن اجلوزي .239 :1
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حديث ُأيب بن كعب األنصاري يف فضائل القرآن الكريم

عرض عيل القرآن يف السنة ا ّلتي مات فيها

و َمن قرأ يونس ُأعطي من األجر عرش

عليك القرآن ،وهو ُيقرئك السالم.
فقال ُأيب :فقلت ملا قرأ عىل رسول

به ،وبعدد َمن غرق مع فرعون.
و َمن قرأ سورة هود ُأعطي من األجر

مرتني وقالّ :
إن جربيل أمرين أن أقرأ
ّ

فخصني بثواب
خاصة ّ
اهلل كام كانت يل ّ

القرآن ممّا ع ّلمك اهلل وأطلعك عليه؟.

قال :نعم يا أيب ،أ ّيام مسلم قرأ فاحتة
الكتابُ ،أعطي من األجر كأنّام قرأ ثلثي

القرآنُ ،
وأعطي من األجر كأنّام تصدّ ق

عىل ّ
ٍ
مؤمن ومؤمنة.
كل

و َمن قرأ آل عمران ُأعطي عىل ّ
كل آية

منها أمان ًا عىل جرس جه ّنم.
و َمن قرأ سورة النساء ُأعطي من األجر

كأنّام تصدّ ق عىل ّ
كل َمن ورثه مرياث ًا.
ٍ
حسنات،
و َمن قرأ املائدة ُأعطي عرش
سي ٍ
ورفع له عرش
ئاتُ ،
ومحُ ي منه عرش ّ
ٍ
درجات ،بعدد ّ
كل هيوديونرصاين تن ّفس

112

يف الدنيا.

و َمن قرأ سورة األنعام صلىّ عليه

ٍ
حسنات بعدد َمن ّ
كذب بيونس وصدّ ق

ٍ
حسنات بقدر َمن صدّ ق نوح ّ
وكذب
عرش

به ،وذكر يف ّ
كل سورة ثواب تاليها إىل آخر

القرآن(((.

ويتضح من املقايسة بني السند األول

والسند الثاين أن السند من عيل بن زيد بن

جدعان وعطاء بن أيب ميمونة إىل رسول
اهلل واحد واالختالف بينهام يف اآلخذ

عنهام حيث أنه يف السند األول :بديع بن

حبان أبو اخلليل ،ويف السند الثاين :حممد

بن عبد الواحد .كام ال بأس باإلشارة إىل

ّ
أن نقله الكتب والنسخ املنقولة عنها هذا
السند قد ورد فيها اختالف حيث ورد

بزيع بن حسان بدل عن يديع بن حبان
وخملد بد ً
ال عنحممد فدقق.

الطريق الثالث:

سبعون ألف ملك .و َمن قرأ األعراف
جعل اهلل بينه وبني إبليس حجاب ًا.

يف علوم القرآن يف مقدّمة كتاب املباين يف

وشاهد ًا وبرئ من النفاق.

((( كتاب املوضوعات البن اجلوزي .240 :1

و َمن قرأ األنفال أكون له شفيع ًا

ما نقله إلينا صاحب كتاب مقدّمتان

نظم املعاين كام حكاه لنا صاحب كتاب ُايب

دراسة وحتليل -الشيخ عبد احلليم عوض احليل

ف حيث جاء فيه:
واملصح 

ثم
فقال :نعم أفعل إن شاء اهللّ ،

أخربنا الشيخ أبو عبد اهلل حممدّ بن

قال :أيام مسلم قرأ فاحتة الكتاب
ُأعطي من األجر ،...إىل أن ذكر السور

محاد بن فضالة
العباس بن ّ
أبو الفضل ّ

وهذا السند يباين السند األول

حممد بن
املنترص ،قال :حدّثنا أبو أمحد ّ

أمحد بن الظريف بجرجان ،قال :حدثنا
بالبرصة ،قال :حدّثنا حييى بن حبيب

عطية
ب
ن عدي ،قال :حدّثنا يوسف بن ّ
الباهيل أبواملنذر.

قال :حدّثنا هرمز بن كثري ،قال :حدّثنا
زيد بن أسلم ،عن أبيه ،عن أيب ُأمامة،
عن ُأيب بن كعبّ ،
أن جربيل أتى النبي
ياحممد!ُ ِ .
بي ًا
صلوات اهلل عليهام قال:
ّ
آت أ ّ

واقرأه م ّني السالم ،واقرأ عليه القرآن،
ُ
بي ًا ،فقالّ :
إن جربيل
فأتى رسول اهلل أ ّ

واحدة واحدة (((.

والثاين ،وال توجد نقطة اشرتاك يف أسامء
الرواة ،كام ال بأس باإلشارة إىل حصول

اختالف يف اسم الراوي هرمز بن كثري
حيث ورد بد ً
ال عنههارون بن كثري.
الطريق الرابع:

ما ذكره الصدوق يف كتاب ثواب

األعامل يف مقام ذكر فضيلة سورة احلرش

وهو :أيب رمحه اللهّ  ،قال :حدّثني أمحد بن
حممد
حممد بن أمحد ،عن ّ
إدريس ،عن ّ

ُيقرؤك السالم.
فقال ُأيب :عليه وعليك السالم يا

عناحلسن عن عيل بن أيب القاسم الكندي،

أمرين أن أقرأ عليك القرآن ،فقرأه عليه يف

يرفع احلديث ،عنعيل بن زيد بن جذعان

رسول اهلل .فقال رسول اهللّ :
إن جربيل
مرتني .قال أيب:
تلك السنة ا ّلتي ُقبِض فيها ّ
وأ ّمي يا رسول اهلل ،أما إذا
بأيب أنت ُ

فخصني
خاصة قراءة القرآن،
ّ
كانت تلك ّ
ب القرآن ممّا ع ّلمك اهلل ،وأعلمني
بثوا 

وأطلعني عليه.

حسان ،عن إسامعيل بن مهران،
بن ّ
حممد بن عبد الواحد ،عن أيب احللبا
عن ّ
عن زر بن حبيش ،عن أيب بن كعب ،عن
النبي قال:من قرأ سورة احلرش مل يبق

((( مقدمتان يف علوم القرآن :مقدمة كتاب املباين
يف نظم املعاين،74 64 :وانظر كتابايب بن
كعب الرجل واملصحف.42 :
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جنة وال نار ،وال عرش وال كريس وال

عن سعيد بن املسيب عن عيل بن أيب طالب

السبع واهلواء والريح والطري والشجر

فأخربين بثواب سورة سورة عىل نحو ما

احلجب والساموات السبع واألرضون
واجلبال والشمس والقمر واملالئكة إ ّ
ال

ص ّلوا عليه واستغفروا له ،وإن مات يف

يومه أو ليلته مات شهيد ًا(((.

وهذا الطريق الرابع مل يكن له كلية بل

ورد يف خصوص فضيلة سورة احلرش ،إ ّ
ال

أنه ي ّتحد مع السند األول والثاين من عيل
بن زيد إىل رسول اهلل ،وخيتلف عنهام

فيام قبل هذين الروايني إىل هنا تم بيان
األسانيد التي وصل إلينا حديث ُايب بن

كعب من خالهلا.

نـزلت من السامء وساق احلديث إىل أن عدّ
السور املدنية بعد إحدى عرشة سورة(((.

كام أنّه حكى السيوطي يف اإلتقان

حديث ًا آخر يف فضائل القرآن سورة سورة

وهو حديث عكرمة عن ابن عباس املتهم

بالوضع أيض ًا(.((1

ّأول من ص ّنف يف فضائل القرآن- :

قد اختلفت األنظار واآلراء يف

تشخيص ّأول َمن ص ّنف يف فضائل القرآن
فقد ذهب حاجي خليفة يف كتابه املوسوم

وقبل اخلوض يف بيان نقاط الضعف

بـكشف الظنون إىل ّ
أن ّأول َمن ص ّنف

باإلشارة إىل أنّه توجد أحاديث يف فضائل

ىّ
املتوف سنة 204هـ ،وهو منافع
الشافعي،

املدعاة يف حديث أيب بن كعب ال بأس

القرآن وثواب قرائته سورة سورة مل تصل
114

أنّه قال :سألت النبي عن ثواب القرآن

إلينا فقد روي عن ابن عباس عن أمري
املؤمنني عيل بن أيب طالب أنّه قال :إخربين
رسول اهلل ثواب سورة سورة عىل نحو ما

نـزلت من السامء((( .وورد يف بحار األنوار
((( ثواب األعامل.147 :
((( جممع البيان  405 :10و ،406بحار األنوار

حممد بن إدريس
يف فضائل القرآن هو ّ

القرآن(.((1

وقد استشكل يفهذا االستظهار السيد

حسن الصدر يف كتابه تأسيس الشيعة

لعلوم اإلسالم فقال :وأول من صنف يف
 ،257 :35زبدة البيان.422 :
((( بحار األنوار .256 :53
( ((1اإلتقان يف علوم القرآن .341 :2
( ((1كشف الظنون .1277 :2

دراسة وحتليل -الشيخ عبد احلليم عوض احليل

فضائل القرآن أيب بن كعب مستشهد ًا بام

يففضائل القرآن حممدبن إدريس الشافعي

ما لفظه :الكتب املؤلفة يف فضائل القرآن
كتاب ُأيب بن كعب األنصاري انتهى.

كام أنه قد استشكل يف هذا االستظهار

قاله ابن النديم يف الفهرست حيث قال

ثم قال معلق ًا عىل هذا الكالم :وليس

ألحد يف اإلسالم يف ذلك مصنف قبله
فيام أعلم ،وال ينبؤك مثل خبري ،وقدوهم

صاحب كشف الظنون حيث ذكر ّ
أن أول
من صنف يف فضائل القرآن حممد بن
إدريس الشافعي املتوىف سنةأربع ومائتني،

ملا عرفت من تقدم أيب الصحايب يف ذلك،
وهو من خ ّلص الشيعة(.((1

وقد بني شبيه هذا الكالم يف كتابه

اآلخر الشيعة وفنون اإلسالم إ ّ
ال أنه نسب

االشتباه إىل اجلالل السيوطي واحلال ّ
أن

االشتباه صادر من حاجي خليفة صاحب

كشف الظنون.

وإليك نص قوله :وأول من صنف
يف فضائل القرآن ُأيب بن كعب األنصاري

الصحايب ،نص عليه ابن النديم يف

الفهرست ،وكأن اجلالل السيوطي مل يطلع
عىل تقدّ م ُايب يف ذلك فقال :أول من صنف

( ((1تأسيس الشيعة لعلوم االسالم.319 :

املتوىف سنة أربع ومائتني انتهى(.((1

املح َّقق املتتبع آقا ُب ُزرگ الطهراين يف كتاب
الذريعة ،واعترب ّ
أن ّأول َم ْن ص ّنف يف فضائل
القرآن هو الصحايب اجلليل ُأيب بن كعب.

قال يف الذريعة:فضائل القرآن ُأليب بن

كعب األنصاري الصحايب ،أول َم ْن ص ّنف
حممد بن
يف فضائل القرآن كام ّ
رصح به ّ

إسحاق بن النديم يففوز العلوم خالف ما

أظهر يفكشف الظنونّ ،
بأن ّأول َم ْن ص ّنف

حممد بن إدريس الشافعي
ىففضائ 
ل القرآن ّ
املتوىف السنة الرابعة بعد املائتني(.((1

ونحن بدورنا نقول :إذا ثبت عند أهل

الفن كون املؤلف األول يف فضائل القرآن
رصح
هو الصحايب اجلليل ُأيب بن كعب كام ّ
بذلك حممد بن إسحاق بن النديم يف فوز
العلوم ،وتبعه مجاعة مثل السيد حسن
الصدر يف كتابيه ومثل الطهراين آقا بزرگ

هذا من جانب.

( ((1الشيعة وفنون االسالم.34 :

( ((1الذريعة إىل تصانيف الشيعة /262 :16
.1067
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وم��ن ج��ان��ب آخ��ر ق��د وص��ل إلينا

حديث طويل يف فضائل القرآن منسوب

إىل أيب بن كعب مشهور ومعروف عيل
األلسنة بحديث أيب بن كعب الطويل،

فاننا نقول :من املحتمل أن يكون كتاب
أيب بن كعب يف فضائل القرآن هو هذا
احل��دي��ث الطويل ال��واص��ل إلينا ال��ذي

اشتهر وضعه فيام بعد.

وهبذا الكالم تكون البذرة ا ُالوىل لرفع

نسبة الوضع عن هذا احلديث ولو بنحو
االحتامل فتأمل.

نقاط الضعف يف حديث ُأيب-:

النقطة األوىلّ :
إن املشهور عىل لسان

بأس بتكرار اإلشارة إىل ورود اسم الراوي

بلفظبزيع.

وقال السيوطي يف الآليل املصنوعة:

أظن الزنادقة وضعته،
قال ابن املباركّ :
قال املؤ ّلف -ويعني ابن اجلوزي -اآلفة
من بزيع(.((1

فتحصل :أن السند األول حلديث ُايب

بن كعب فيه بديع أو بزيع عىل اختالف

النسخ وقد قدح فيه أهل الرجال من أمثال
الدارقطني وابن اجلوزي والسيوطي.

وأ ّما السند الثاين :فقد خدش فيه ابن

اجلوزي أيض ًا ،حيث قال :ويف الطريق

حممد بنعبد الواحد.
الثاين خم ّلد ّ

علامء احلديث والدراية من العامة ّ
إن
موضوع،
حديث ُأيب يف فضائل سور القرآن
ٌ

حبان :منكر احلديث جدّ ًا،
قال ابن ّ

وسنورد يف هذا املبحث اخلدشة

مبين ًا وقوع
ّ
ثم قال ابن اجلوزي ّ

وقد خدش العلامء يف سنده ومتنه.
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قال الدارقطني :وهومرتوك

(((1

وال

ثم نتبعها باخلدشة يف املتن.
السند ّيةّ ،
األول :اخلدشة يف السند

ينفرد بمناكري ال تشبه أحاديث الثقات.

اخلدشة يف السند األول والثاين :وقد اتّفق

بديع وخم ّلد عىل رواية هذا احلديث عن

أ ّما السند األ ّول :فقد قال فيه ابن

عيل بن زيد ،وقال أمحد وحييى :عيل بن

مصنوع بال شك ،ويف إسنا د الطريق األ ّول
ٌ

( ((1املوضوعات البن اجلوزي .24 :1
( ((1الآليل املصنوعة يف األحاديث املوضوعة
 ،208 :1ويف طبعة أخرى ،277 :دريب
الراوي يف رشح تقريب النووي.189 :

اجلوزي :وهذا حديث فضائل السور

بديع.
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زيد ليس بيشء(.((1

إىل هنا وصلنا إىل هذه النتيجة وهي

فصار املخدوش فيه يف سند هذا

أن الطرق املذكورة حلديث ُايب بن كعب

يف السند الثاين وعيل بن زيدالوارد ذكره يف

خمدوشة ،غاية األمر أن علة اخلدشة ختتلف

احلديثبديع كام يف السند األول وخملد كام
السندين.

وأ ّما السند الثالث :فقد خدش فيه

السيوطي يف الآللئ املصنوعة بقوله :ومن
طرقه الباطلة طريقها هارون بن كثري ،عن
زيد بن أسلم ،عن أبيه ،عن أيب ُأمامة ،عن

يف فضل القرآن سورة سورة كلها ضعيفة
من سند آلخر كام عرفت.

الثاين :اخلدشة يف املتن

بعد أن انتهينا من بيان نقاط الضعف
املدّعاة يف سند حديث ُأيب بن كعب،
وصلت النوبة إىل بيان نقاط الضعف

ُأيب بن كعب ،أخرجه ابن عدي يف الكامل.

املدّعاة يف متن احلديث ،فنقول :قد اتهُّ م

عطية الكويف ال
احلكم العريف ويوسف بن ّ

تناسب قول رسول اهلل.

وقال :رواه عن هارون القاسم بن

البرصي ،وهارون هذا غري معروف ،ومل

حيدّ ث به عن زيد غريه ،وهوغري حمفوظ

عن زيد بن أسلم(.((1

وأما السند الرابع:فيمكن اخلدشة فيه

لوقوع حممد بن عبد الواحد وعيل بن زيد
املتقدمني يفاألسانيد املتقدمة فيه ،ولذا ال

يمكن االعتامد عليه أيض ًا ،مضاف ًا إىل أنه
طريق وسند لفضيلة سورة احلرشفقط.

( ((1املوضوعات البن اجلوزي  ،240 :1وانظر
الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة
.22 :1
( ((1الآللئ املصنوعة .221 :1

ّ
بالركة والضعف ا ّلتي ال
هذا احلديث
ق�����ال اب�����ن اجل�������وزي يف ك��ت��اب

إن نفس هذا احلديث ّ
املوضوعاتّ :
يدل
عىل أنّه مصنوع ،فإنّه قد استنفذ السور،
وذكر يف ّ
كل واحدة ما يناسبها من الثواب

بكال ٍم ركيك يف منتهى الربودة ال يناسب

كالم رسولاهلل.((1(

واملفهوم من كالمه أن احلديث مل

يصدر من رسول اهلل ألنه قد ذكر

السور ك ّلها ،وألنّه قد ذك ر لكل سورة
ما يناسبها من الثواب ،ثم إنّه أضفى عىل

( ((1املوضوعات البن اجلوزي .240 :1
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ذلك الكالم صفة الربودة التي ال تتناسب
ّ
فإن حديث
مع كال م الرسول.

الرسول بليغ حمكم اللفظ واملعنى،
حا ٍو لرشائط الفصاحة والبالغة ،وهذا

املنقول ٍ
خال عن تلك الرشائط كامسرتى.

وقال املرزوقي يف حاشيته عىل تفسري

الكشّ افّ :
إن صاحب الكشّ اف التزم أن
يذكر يف آخر ّ
كلسورة حديث ًا لبيان فضلها،

ولكنها ليست ك ّلها صحيحة ،وفض ً
ال عن

شيوع االعرتاف بوضع احلديث ،وجتريح
العلامء رواته ،وبيان أن طرقه ك ّلها ساقطة،
فإنّه حيمل يف ثناياه ما يشهد عىل اختالقه

ففيبعض عباراته ّ
ربأ عنها
ركة يف املعنى تت ّ

بالغة رسول اهلل ،وسقم اللفظ واملعنى
ممّا يشهدبوضع األحاديث بعا ّمته(.((2

الليل تنكره ،من ذلك ما ُروي يف فضل
سورة النساءَ :من قرأ سورة النساء ُأعطي
من األجر كمن تصدّ ق عىل ّ
كل َمن ورث

مرياث ًا.

وما ُروي يف فضل سورة األنفالَ :من

شفيع وشاهدٌ
قرأ األنفال وبراءة ،فأنا له
ٌ
أنّه برئ من النفاقُ ،
ٍ
حسنات
وأعطي عرش

بعدد ّ
كل منافق ومنافقة.

ومن أمثلة ذلك أيض ًا ما ُروي يف فضل

سورة الرعد ،وسورة إبراهيم ،وسورة
بني إرسائيل ،وسورة مريم ،وهذا املروي

بعا ّمته فيه من حيث ّ
ركة املعنى ،والتواء

العبارة ما يقوم دلي ً
ال عىل وضعه(.((2 ((2

ومن مجلة نقاط الضعف يف متن

وهكذا نرى نقطة ضعف أخرى يف

حديث ُايب بن كعب -كام ُيدّ عى -خمالفته

ن تصدق عىل من
إعطاء األجر بقدر م 

الطيب :إن ّمن
ويذكر أبو بكر بن ّ
مجلة دالئل الوضع أن يكون خمالف ًا للعقل

متن حديث ُايب بن كعب ،حيث ورد فيه
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ضوء ًا كضوء النهار تعرفه ،وظلمة كظلمة

ورث مرياث ًا ،وبعدد كل منافق ومنافقة،
وبعدد كذا وكذا ،ممّا تأباه فصاحة وبالغة

نبي ا ُالمة اإلسالمية.

قال الربيع بن خثيمّ :
إن للحديث

( ((2الكشاف .75 :1

للعقل خمالفة ال تقبل التأويل.

بحيث ال يقبل التأويل ،ويلتحق به ما
(ّ ((2
الكشاف .75 :1

( ((2تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي
للسيوطي.179 :

دراسة وحتليل -الشيخ عبد احلليم عوض احليل

احلس واملشاهدة.
يدفعه ّ

عليه ،واستغفروا له ،وإن مات من يومه

ّ
وإن َمن يقرأ احلديث ،ويعرض ما

وليلته مات شهيد ًا.

هيوله ما جيد فيه ممّا خيالف العقل ،ويتناىف

جزاؤه ج ّنة وحرير ًا.

املوضوعية ،فسوف
جاء فيه عىل املقاييس
ّ
مع احلس(.((2

وليس ّ
أدل عىل اخللل يف التفكري من

قوله يف فضل سورة األحقافَ :من قرأها
رش حسنات ّ
بكل رملة يف الدنيا
كتب له ع 
ويكاد احلديث يف كث ٍ
ري من أجزائه أن

يكون بعيد ًا عن منطق العقل ،ومقاييس
املشاهدة ،واستهواء املسلمني إىل قراءة

القرآن هو الغالب عليه ،كام ّ
أن الرتغيب

يف تالوته واشتغال املسلمني به هو األمر

الظاهر فيه.

ويالحظ ّ
أن العمل ا ّلذي يشرتطه

احلديث ال يناسب اجلزاء ا ّلذي يرصده

له ،ففيه مث ً
الّ :
أن َمن قرأ سورة احلرش ،مل
تبق ج ّنة وال نار وال عرش وال كريس وال
احلجب وال الساموات السبع ،واألرض

واهلواء والريح والطري واجلبال والشجر
والشمس والقمر واملالئكة إ ّ
ال ص ّلوا

( ((2تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي
للسيوطي.179 :

وفيه أيض ًاَ :من قرأ سورةهل أتى كان

وقد تلخص مما تقدم أن نقاط ضعف
متن حديث ُأيب عىل ما رصح به اجلامعة

ما ييل.

األول :أنه ذكر ثواب السور واحدة

ّ
وكأن
واحدة ومل يرتك أ َّية سورة منها،

هذا فيه باعثية عىل جعل الشك يف نفس
اإلنسان.

الثانية :أن هيئة بيان ثواب السور

باردة ركيكة ال تتناسب مع كالمه كام

يف قوله بعدد كل منافق ومنافقة ،وبعدد

كل من كذب زكريا و...

الثالثة :يف بعض عباراته ثواب ال

يتناسب مع ذلك العمل القرآين كام تقدم

يف كالم أيب بكر بن الطيب املتقدم ذكره.
النقطة الثانية :وجود املعارض

ّ
إن من مجلة ما قيل يف تضعيف
وإسقاط حديث ُأيب بن كعب هو وجود
املعارض له ،فقد أورد الزركيش ما ورد يف

فضل سورة األنعام من احلديث.
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حديث ُأيب بن كعب األنصاري يف فضائل القرآن الكريم

ثم قال :ذكر أبو عمرو بن الصالح يف
ّ
فتاويه ّ
أن اخلرباملذكور من أحاديث ُأيب بن

كعب عن النبي يف إسناده ضعف ،ومل
َن َر له إسناد ًا صحيح ًا ،وق د ُروي ما خيالفه،
فروي أنهّ ا مل تنـزل مجلة واحدة ،بل نـزل
ُ

آيات باملدينة(.((2
منها ٌ

فض ً
ال عام لو كان غري مستقر.

النقطة الثالثة :ادعاء االمجاع

تيمية دعوى وضع هذا
قد ّأكد ابن ّ

احلديث ،وقد ادعى عىل ذلك اتفاق
أهل العلم يف قوله :ويف التفسري من

بيان املعارضة :قد ورد يف حديث ُايب

هذه املوضوعات قطعة كبرية ،مثل

وقال رسول اهلل :نـزلت عيل سورة

والزخمرشي يف فضائل سور القرآن سورة

بن كعب عندما وصل لسورة األنعام:
األنعام مجلة واحدة وشيعها سبعون ألف

ملك هلم زجل بالتسبيح والتحميد ،فمن

قرأ األنعام استغفر له اولئك السبعون

ألف ملك بعدد كل آية يوم ًا وليلة ،وصىل

اهلل عليه.

وهذا احلديث الرصيح بنـزول سورة

األنعام مجلة واحدة معارض بأحاديث
ل آيات من سورة األنعام
كثرية مفادها نـزو 
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املتعارضات هذا إذا كان التعارض مستقر ًا

يف املدينة .وعليه فالتنايف ظاهر بني حديث
ُايب وبقية األحاديث ،وهذا التنايف يوجب

ضعف ًا فيه(.((2

لكن نقول :طرق اجلمع كثرية بني

( ((2الربهان يف علوم القرآن .199 :1
( ((2الكشاف .75 :1

احلديث ا ّلذي يرويه الثعلبي والواحدي

موضوع باتّفاق أهل العلم(.((2
سورة ،فإنّه
ٌ
وال خيفى عليك ما يف هذه األمجاعات

من اإلشكال.

إىل هنا انتهى بيان األدلة املقامة عىل

عدم جواز العمل واالعتامد عىل حديث
ُايب بن كعب.

األمر اخلامس:

قصة اكتشاف الوضع

قد سبق الكالم يف اتهّ ام حديث ُأيب بن

كعب بضعف السند؛ ألجل اخلدشة يف

بعض رجاله.

ّ
إن الواضح من كالم ابن املبارك

يف العبارة اآلتية ّ
أن هذا احلديث مرمي
( ((2مقدّمة يف اصول التفسري البن تيم ّية.86 :

دراسة وحتليل -الشيخ عبد احلليم عوض احليل

بالوضع ،لكن مل يكن الواضع شخص ًا

وضعوهّ ،
وأن أثر الوضع لبينّ ٌ عليه،

اسم الزنادقة.

من املفسرّ ين يف إيداعه تفاسريهم ،واهلل

معينة حتت
معين ًا ،بل وضعته طائفة وفرقة ّ
ّ
قال

ابن

اجلوزي

يف

كتاب

املوضوعات :أنبأنا عبد الوهاب احلافظ،
قال :أنبأنا ابن املظ ّفر الشامي ،قال :أنبأنا

أبو احلسن العتيقي ،قال :حدّثنا حييى بن
حممد
أمحد املخزومي ،قال :حدّثنا أمحد بن ّ

بن متنويه.

وقد أخطأ الواحدي املفسرّ

و َمن ذكره

أعلم(.((2

ويظهر من عبارته ُامور:

منها :أنّه قد تصدى شخص حريص

عىل الدين باحث ووصل إىل من اعرتف

بوضعه حديث فضائل القرآن ،واعرتاف
الواضع بوضع احلديث ّ
أدل دليل عىل

قال :سمعت عيل بن احلسني يقول:
سمعت ابن املبارك يقول يف حديث ُأيب

ومنها :أن أثر الوضع عىل حديث

أظن الزنادقة
فله كذا ،قال ابن املباركّ :

الضعف يف املتن وقد تقدم بيان شطر منه.

بن كعب عن النبيَ :من قرأ سورة كذا
وضعته(.((2

وقد نقل إلينا ابن الصالح املتوىف سنة

 6ّ 43هـ يف كتابه التقييد واإليضاح دعوى
اكتشاف وضعحديث ُأيببن كعب ،لك ّنه

لزوم هجر احلديث وعدم العمل به.

إيب بن كعب بينّ  ،ومقصوده حسبام نفهم
ومنهاّ :
أن كل من أدخله يف تفسريه فقد

اشتبه كالواحدي ،والثعلبي ،والزخمرشي.

ومنهاّ :
أن اسم الباحث املكتشف

للوضع مبهم غري مرصح باسمه.

مل يذكر اسم املكتشف حيث قال :وهكذا
حال احلديث الطويل ا ّلذي ُيروى عن ُأيب

العراقي املتوىف سنة  806هـ مع ّلق ًا عىل

ٌ
باحث عن خمرجه
سورة سورة ،بحث

ذكر الباحث ا ّلذي بحث عن هذا احلديث،

بن كعب عن النبي يف فضل القرآن
ح ّتى انتهى إىل َمن اعرتف أنّه هو ومجاعة

( ((2املوضوعات البن اجلوزي .241 :1

وقال احلافظ شيخ اإلسالم زين الدين

نصه :أهبم املص ّنف
قول ابن الصالح ما ّ

( ((2التقييد واإليضاح ملا اطلق واغلق من
مقدّمة ابن الصالح.134 :
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وهو مؤ ّمل بن إسامعيل ،فروينا عن مؤ ّمل

أنّه قال :حدّثني ٌ
شيخ هبذا احلديث.
فقلت للشيخَ :من حدّثك؟.

قال :أنبأنا أبو منصور خريون ،قال:

أنبأنا أبو بكر اخلطيب ،قال :أنبأنا القايض

ٌ
رجل باملدائن ،وهو
فقال :حدّثني

أبو العال الواسطي ،قال :حدّثنا أبو بكر

فقلتَ :من حدّثك؟.

قال :حدّثنا حممود بن غيالن ،قال :سمعت

حي ،فرصت إليه.
ٌّ

فقال :حدّثني ٌ
حي،
شيخ بواسط وهو ٌّ

فرصت إليه.

فقال :حدّثني ٌ
فرصت
شيخ بالبرصة،
ُ

إليه.

فقال :حدّثني ٌ
فرصت
شيخ بعبادان،
ُ

إليه ،فأخذ بيدي ،فأدخلني بيت ًا ،فإذا فيه

املتصوفة ومعهم شيخ.
قوم من
ٌ
ّ
فقال :هذا الشيخ حدّثني.

فقلت :يا شيخ َمن حدّثك؟.

فقال :مل حيدّثني أحد ،ولك ّننا رأينا

الناس قد رغبوا عن القرآن ،فوضعنا هلم
122

يف كتاب املوضوعات.

هذا احلديث ليرصفوا قلوهبم إىل القرآن،
واهلل أعلم .
(((2

املفيد ،قال :حدّثنا اهليثم بن خلف الدوري،

املؤ ّمل ُذكر عنده احلديث ا ّلذي ُيروى عن
ُأيب عن النبييف فضل القرآن.
فقال :حدّثني ٌ
رجل ثقة سماّ ه.

ٌ
رجل ثقة سماّ ه( ،((3قال:
قال حدّثني

أتيت املدائن فرأيت الرجل ا ّلذي يروي
هذا احلديث.

فقلت له :حدّثني فإنيّ ُأريد أن آيت

البرصة.

فقال :هذا الرجل ا ّلذي سمعته منه

بواسط ،فأتيت واسط فلقيت الشيخ.

فقلت :إنيّ كنت باملدائن فدَ ّلني عليك
الشيخ ،إنيّ ُأريد أن آيت البرصة.
فقالّ :
إن هذا الشيخ ا ّلذي سمعته منه

قصة اكتشاف الوضع
وقد نقل إلينا ّ
أيض ًا مع بيان اسم الرجل املكتشف

بالكال.

( ((2التقييد واإليضاح.130 :

( ((3التكرار موجود يف كتاب املوضوعات البن
اجلوزي .242 :1

للوضع -ابن اجلوزياملتوىف سنة 543هـ-

هو بالكال ،فأتيت البرصة فلقيت الشيخ

دراسة وحتليل -الشيخ عبد احلليم عوض احليل

فقلت له :حدّثني! .فإنيّ ُأريد عبادان.

غيالنيقول :سمعت مؤ ّم ً
ال يقول :حدّثني

فقالّ :
إن الشيخ ا ّلذي سمعناه منه

شيخ بفضائل سور القرآن ا ّلذي ُيروى عن
ُأيب بن كعب.

ثم واسط ًا،
أتيت املدائن ،وقصصت عليهّ ،

فقال :حدّثني ٌ
حي،
رجل باملدائن وهو ّ

بعبادان ،فأتيت عبادان فلقيت الشيخ،
فقلت :إتّق اهلل! .ما هذا احلديث ا ّلذي

بقصة
ثم البرصة ،فدللت عليك ،فاخربين ّ
ّ
هذا احلديث.

فقلت للشيخَ :من حدّثك؟.

فرصت إليه.

فقلتَ :من حدّثك؟.

فقال :إنّا اجتمعنا فرأينا الناس قد

فقال :حدّثني شيخ بواسط وهوحي،

هذه األحاديث ،فقعدنا فوضعنا هلم هذه

فقال :حدّثني ٌ
فرصت
شيخ بالبرصة،
ُ

رغبوا عن القرآن وزهدوا فيه ،وأخذوا يف
الفضائل ح ّتى يرغبوا فيه(.((3
مرصح ًا باسم
ونقلها بصورة ُأخرىّ ،

املكتشف ،وأنّه املؤ ّمل وإليك نص كالمه

قال:

فرصت إليه.
إليه.

فقال :حدّثني شيخ بعبادان فرصت

قوم
إليه ،فأخذ بيدي فأدخلني بيت ًا فإذا فيه ٌ

املتصوفة ومعهمشيخ.
من
ّ

أنبأنا إبراهيم بن دينار الفقيه ،واملبارك

فقال :هذا الشيخ حدّثني .فقلت :يا

بن الع ّ
الف ،قال :أنبأنا أبو احلسن عىل بن

فقال :مل حيدّثني أحد؛ ولك ّنا رأينا

حممد
بن عىل الصرييف قاال :أنبأنا عىل بن ّ
أمحد بن عمر احلامهي ،قال :أنبأنا احلسن

حممد ،قال :أنبانا احلسن بن عىل بن
بن ّ

حييى بن سالم الدامغاين،

حم��م��د ب���ن ال��ن�ضر
ق����ال :س��م��ع��ت ّ

النيسابوري ي��ق��ول :سمعت حممود بن
( ((3املوضوعات البن اجلوزي .242 :1

شيخ!َ .من حدّثك؟.

الناس قد رغبوا عن القرآن ،فوضعنا

هلم هذا احلديث؛ ليرصفوا وجوههم إىل

القرآن(.((3

وبالنتيجة ترى أن العصابة رفضت

هذا احلديث بوجوه متباينة فبعض يقول
( ((3املوضوعات البن اجلوزي .141 :1
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إنه موضوع والواضع جمهول عنده،

ٍ
يف تفسريه ،فذكر عند ّ
سورة منه ما
كل

الزنادقة وضعته ،وبعض يقول :اآلفة

ذلك ،وال أعجب منهام ألنهّ ام ليسا من

وبعض يقول :إنه موضوع ويظن أن
من يزيغ ،وبعض يقول :اآلفة من خملد،

وبعض يقول :إنه ضعيف .إىل غري ذلك

من الوجوه املدعاة يف ذلك.

أصحاب احلديث (.)2

نرى من الكالم أعاله أن ابن اجلوزي

يرفع اللوم عن الثعلبي والواحدي يف

لكن قد رأيت ّ
أن كل قصص اكتشاف

نقلهام هذا احلديث ووضعهام إ ّياه يف

ّ
أن الواضع له مجاعة من املتصوفة كانوا

احلديث املستدعية ملعرفة السند واملتن،

الوضع واجلعل هلذا احلديث ترجهة إىل

يسمنون عبادان.

األمر السادس:

قصة تفريق حديث ُايب بن كعب
ّ
ّ
إن حديث ُأيب يف فضائل القرآن

يستغرق نقله ثامن صفحات تقريب ًا ،وقد
اشتهر تقطيعه وتقسيمه يف كتب التفسري

حسب سور القرآن ،ومل نره بكامله إ ّ
ال يف
مقدّمة كتاب املباين يف نظم املعاين حسبام
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خيصها ،وتبعه أبو احلسن الواحدي يف
ّ

نقله إلينا الشحات زغلول.
وقد بينّ

ابن اجلوزي يف كتابه

املوضوعات ّ
قسم هذا احلديث
إن ّأول َمن ّ
هو املفسرّ

ق الثعلبي املتوىف
أبو إسحا 

سنة  427هـ ،يف تفسريه حيث قال :وقد

فرق هذا احلديث أبو إسحاق الثعلبي
ّ

كتابيهام مدّعي ًا عدم تس ّلطهام عىل فنون نقل
وغري ذلك من رشائط الرواية .ثم قال
ابن اجلوزي :وإنّام عجبت من أيب بكر بن

أيب داود كيف فرقه عىل كتابه ا ّلذي ص ّنفه

يف فضائل القرآن ،وهو يعلم إنّه حديث
حمال ،ولكن رشه مجهور املحدّثنيّ ،
فإن من
ق حديثهم ولو بالبواطيل.
عاداهتم تنفي 

صح عن
وهذا ٌ
قبيح منهم؛ النّه قد ّ

رسول اهلل إنّه قالَ  :من حدّ ث ع ّني

حديث ًا يرى إنّه كذب ،فهو أحد الكاذبني(.((3
والذي يظهر من كالمه ّ
أن ما فعله الثعلبي
والواحدياشتباه وخطأ ،وقد يكون العذر

( ((3املوضوعات البن اجلوزي  ،240 :1ونقله
عنه السيوطي يف الآليل املصنوعة ،280 :1
الفوائد املجموعة.317 :
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معهام لعدم احاطتهام بعلم احلديث.

صنيعهم ،غري إنّه أورده يفآخر ّ
كل سورة،

ويتأ ّيد نسبة االشتباه إليهام بام نقل

وتبعه البيضاوي وأبوالسعود املفتي ،وقد

الواحدي املفسرّ  ،و َمن ذكره من املفسرّ ين

فقالّ :
ألن الفضائل صفات السور،

عن ابن الصالح حيث قال :لقد أخطأ
يف إيداعه تفاسريهم(.((3

وقال الزركيش :إن َمن ذكر هذا

احلديث بإسناده مثل الواحدي والثعلبي

فاللوم عليهم ّ
ف َمن ذكره بال
يقل بخال 
إسناد ،وجزم به كالزخمرشي ّ
فإن خطأه
أشد( .((3وقال العراقيّ :
إن من أبرز
أسناده من املفرسين فهو أبسط لعذره ،إذ
ن سنده ،وإن
أحال ناظره عىل الكشف ع 

كان ال جيوز السكوت عليه ،وأما من مل
يربز سنده ،وأورده بصيغة اجلزم فخطؤه

أفحش(.((3

ُسئل الزخمرشي عن الع ّلة يف ذلك.

والصفة تستدعي تقديمه عىل املوصوف(.((3
األمر السابع:

طريق تقوية حديث ُايب بن كعب

وبعد كل هذا القال والقيل والتضعيف

حلديث ُايب بن كعب يف فضائل القرآن

سورة سورة ،نرجع ونعيد الكرة ،ونقول

من جديدّ :
إن السبيل إىل االعتامد عىل
حديث ُايب بن كعب موجود ُالمور:

أو ً
الّ :
أن احلديث قد ورد من طرق

عديدة ،قد عثرنا عىل ثالث من تلك

الطرق ،نقلت ّ
كل احلديث ،وقد عثرنا

ولقد نقل أبو احلسن الثعلبي هذا

عىل طريق رابع خاص بنقل فضيلة سورة

خصها ،وتبعه أبواحلسنالواحدي ،وفعل
ّ

وهذه الطرق وإن كان ينسب إليها

ٍ
احلديث ،فذكر يف ّأول ّ
سورة منه ما
كل
الطربيس يف جممع البيان وجوامع اجلامع

األمر نفسه .وصنع الزخمرشي يف الكشاف
( ((3مقدّمة ابن الصالح يف علوم احلديث أليب
عمر عثامن بن الصالح.47 :
( ((3الربهان يف علوم القرآن للزركيش .432 :1
( ((3تدريب الراوي.179 :

احلرش عن الشيخ الصدوق.

الضعف واحد ًا واحد ًا؛ ألجل اخلدشة
يف بعض رجاهلا ،إ ّ
ال إنّنا نقولّ :
إن تعدد

رصح
يقوي السند كام ّ
الطرق وتنوعها ّ
بذلك علامء الدرايةوالرجال.

( ((3الربهان يف علوم القرآن للزركيش .432 :1
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ثاني ًاّ :
رصح بوجود
إن نفس السيوطي ّ

أحاديث صحيحة السند يف فضائل القرآن،
وبوجو د أحاديث حسنة ُ
وأخرى ضعيفة
السند حيث قال :إنّه قد ورد يف فضائل

متفرقة ،بعضها صحيح،
السور أحاديث ّ
وبعضها حسن ،وبعضها ضعيف ليس

بموضوع.

واإلنجيل والقرآن مثلها.

قلت :بىل يارسول اهلل.

قال :فاحتة الكتاب ،إنهّ ا السبع
املثاين والقرآن العظيم ا ّلذي ُأوتيتـه(.((3
وقد أخرج الرتمذي احلديث كام ً
ال

صحت األحاديث يف
والسور ا ّلتي ّ

ثم قال :هذا حديث
ويف ألفاظ خمتلفةّ ،

عمران ـ والسبع الطوال من ّأول البقرة إىل

كذلك ذكر ابن العريب أنّه ليس يف

فضلها :كالفاحتة ،والزهراوين ـ البقرة وآل
آخر براءة بِ َعدِّ ها مع سورة األنفال سورة
واحدة ،والكهف ،ويس ،والدخان،
وامللك ،والزلزلة ،والنرص ،والكافرون،

واإلخالص ،واملعوذتان ،وما عداها مل
يصح فيهشئ(.((3
ّ

وكالمه واضح يف ثبوت فضائل
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 أنّه قال ُأليب بن كعب:
عن رسول اهلل 
أال ُأخربك بسورة مل ينـزل يف التوراة

القرآن لبعض السور يف اجلملة.
وممّا ورد من حديث ُأيب يف ذلك ما
ذكره يف آخر تفسري سورة الفاحتة ،قال:

( ((3راجع األحاديث ا ّلتي أوردها السيوطي يف
اإلتقان يف علوم القرآن يف فضل هذه السور
ح الرتمذي /143 :5
 ،331 :2وراجع صحي 
ب  1كتاب فضائل القرآن ،وانظر عبد الرمحن
الرازي يف كتابه علل احلديث .99 :2

حسن صحيح(.((4
ٌ

ُأ ّم القرآن حديث ّ
يدل عىل فضل سورة
الفاحتة إ ّ
ال حديثان:
أحدمها :حديث ُق ِّس َمت الصالة بيني

وبني عبدي نصفني.

والثاين :حديث ُأيب بن كعب :أال

أخربك بسورة مل ينـزل يف التوراة واإلنجيل

والقرآنمثلها.((4(...

ثالث ًاّ :
إن إدراج ابن اجلوزي هلذا

احلديث يف كتاب املوضوعات اليكشف

عن وضع وكذب احلديث؛ ملا ذكر من ّ
أن
(ّ ((3
الكشاف .75 :1
( ((4سنن الرتمذي .270 :4
( ((4صحيح الرتمذي برشح اإلمام ابن العريب
.2 :11
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ابن اجلوزي اليعتمد عىل تصنيفه وعىل

عىل ذلكّ ،
كل هذا كاشف عن اعتدادهم

أدرج كثري ًا من الروايات املعتربة السند

وقد تبني يف حمله ّ
أن نقل العلامء

تشخيصه للروايات املوضوعة وذلك أنّه

سواء كانت صحيحةأو معتربة يف كتابه كام
أنّه خلط أيض ًا بني املوضوع والضعيف،
حيث تراه ينسب الوضع إىل حديثألجل

كالم يف راويه ،ومعلوم ّ
أن ضعف الراوي
ال يستلزم نسبة الوضع إىل ذلك احلديث

فراجع.

واعتامدهم عىل هذا احلديث،

واملفرسين واعتامدهم عىل اخلرب يورث

الظن بصدوره من مصدر الرشيعة.

خامس ًا :أن أول من صنف يف فضائل

القرآن الكريم ُايب بن كعب ،كام عليه ابن

والسيد الصدر يف
النديم يف فوز العلوم
ّ
تاريخ فنون اإلسالم ،واملحقق الطهراين

رابع ًا :نقل املفرسون األوائل هلذا

يف الذريعة ،وهذا يعني أن له كتاب ًا يف جمال

والزخمرشي املتوىف سنة  538هجرية،

ومن جانب آخر قد وصل إلينا ـ

احلديث مثل الثعلبي املتوىف سنة 427هـ
والواحدي املتوىف سنة  468هجرية
والبيضاوي املتوىف سنة  196هجرية،

والطربيس املتوىف سنة 560هـ.

فضائل القرآن ،هذا منجانب.

وبأسانيد متعددة ثالثة أو أكثر ـ حديث

طويل يف فضائل القرآن عن ُايب بن كعب،
وقد اتّصل سنده به ،وهذا يورث احتام ً
ال

كام نقله جالل الدين السيوطي

عند العقالء أن يكون تصنيف وتأليف ُايب

واملاحوزي يف نور الثقلني ،وأبو الفتوح

بني أيدينا بمعنى أنه قد سمع ّ
كل ذلك من

احلديث ّ
مقطع ًا يف تفسريه الدر املنثور،

الرازي ،والسيد البحراين يف تفسري

بن كعب هوهذا احلديث الطويل املوجود

رسول اهلل ّ
وأن هذا الرتتيب راجع إىل ايب

الربهان ،واملشهدي يف كنـز الدقائق.
كام أنه قد ُنقل يف ٍ
كتب ُأخرى غري كتب

ال ّ
أن هذا الرتتيب من رسول اهلل..

النوري يف مستدرك الوسائل ،ومن تابعهم

ُايب بن كعب مردود بنقل النحرير يف بالغة

التفسري كالكفعمي يف مصباحه ،واملحدث

بن كعب من خالل مجعه لفضائل السور
سادس ًاّ :
أن إشكال ركاكة متن حديث
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اللسان العريب الزخمرشي واعتامده عليه،

منه نـزول سورة األنعام قطعة واحدة،

وضعف متنه ،وما يوجب طرحه ،ولو كان

آيات منها يف املدينة.

وهو إمام يف اللغة ،وعارف ّ
بركة احلديث
احلديث ضعيف ًا متن ًا ملا جاز له نقله وإيراده

يف كتابه بنحو اجلزم أو ما يقرب منه؛ حيث
تراه قد حذف سنده موحي ًا بذلك بعدم

لزوم متابعة السند.

قلت :إن املأثور عن
النبي وأهل
ّ

بيته :نـزول سورة األنعام مجلة واحدة؛
فقد قال السيوطي يف الدر املنثور :أخرج
الطرباين وابن مردويه عن ابن عمر قال:

وهذا أفضل دليل ُيرفع به إشكال

قال رسول اهلل :نـزلت ع ّ
يل سورة

سابع ًا:أن إشكال معارضة حديث ُايب

ملك هلم زجل بالتسبيح والتحميد(.((4

الركة املدعاة.

بن كعب بأحاديث يف مسألة نـزول سورة
األنعام مردود.

أما بيان اإلشكال :قد نقل الزركيش

يف كتاب الربهان يف علوم القرآن حديث

أيب بن كعب يف فضل سورة األنعام ،ثم
قال :ذكر أبو عمرو بن الصالح يف فتاويه
أن اخلرب املذكور من أحاديث ُايب بن كعب
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واحلال أنّه توجد روايات تدل عىل نـزول

األنعام مجلة واحدة يشيعها سبعون ألف
ولفظ مجلة واحدة املوجود يف حديث

ُايب بن كعب موجود يف هذا احلديث ،وعىل
هذا فحديث ُايب بن كعب ليس منفرد ًا يف
نـزول سورة األنعام قطعة واحدة بل له ما

يؤيده وينرصه.

ويتأيد هذا الكالم بام ورد من طرق

اإلمامية يف تفسري العيايش عن أيب بصري

ن النبي يف إسناده ضعف ،ومل َن َر
ع
له إسناد ًا صحيح ًا ،وقد روي ما خيالفه،

سورة األنعام نـزلت مجلة واحدة وشيعها

منها آيات باملدينة(.((4

وبجلوهاّ ،
فإن اسم اهلل
اهلل فعظموها ّ

فروي أهنا مل تنـزل مجلة واحدة ،بل نـزل
فالنتيجة أن حديث ُايب بن كعب يظهر

( ((4الربهان يف علوم القرآن .199 :1

قال سمعت أبا عبداهلل

يقول :إن

سبعون ألف ملك حني ُانـزلت عىل رسول
تبارك وتعاىل فيها يف سبعني موضع ًا ،ولو

( ((4الدر املنثور .2 :3
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يعلم الناس بام يف قراءهتا من الفضل ما

ويمكن أن يقال يف جواب هذا

القمي
ويتأيد أيض ًا بام ورد يف تفسري ّ

مجلة واحدة عىل
النبي ثم تنـزل يف
ّ
فرتات قطعة قطعة كام هو حمله ،فتدبر.

سورة األنعام مجلة واحدة شيعها سبعون

تيمية عىل عدم جواز االعتامد عىل حديث

تركوها(.((4

قال :حدّثني أيب ،عن احلسني بن خالد،

عن أيب احلسن الرضا

قال :نـزلت

ألف ملك هلم زجل بالتسبيح والتهليل
سبحوا له إىل يوم
والتكبري ،فمن قرأها ّ

القيامة(.((4 ((4

( ((4تفسري العيايش  353 :1ح  1وص 354
ح ،3ونقله عنه يف بحار األنوار 348 :91
ح 10وج  275 :92ح.6
( ((4تفسري القمي ،180 :ونقله عنه يف بحار
األنوار  274 :89ح  ،1والربهان 154 :1
ح ،1نور الثقلني  577 :1ح ،2مستدرك
الوسائل  296 :4ح  ،1جممع البيان .271 :4
( ((4كام أنّه ورد حديث ن زول سورة األنعام
مجلة واح��دة يف رواي��ات عديدة يف الكايف
وثواب األعامل ،فأما رواية الكايففسندها:
حسان،
حممد بن ّ
عن أيب عيل االشعري ،عن ّ
عن إسامعيل بن مهران عن احلسن بن عىل
بن أيب محزة ....وسند رواية ثواب األعامل:
حممد بن أيب القاسم ،عن
أيب قال :حدثني ّ
حممد ب��ن ع�لي ال��ك��ويف ،ع��ن إسامعيل بن
ن عن أيب صالح عن ابن
مهران ،عن احلس 
عباس ،واملضمون متحد مع ال��رواي��ات
املذكورة يف املتن .انظر الكايف  622 :2ح
 ،12ثواب األعامل 132 :ح.1

االشكال أنه :من املحتمل أن تنـزل سورة

ثامن ًا :وأما اإلمجاع الذي ادعاه ابن

ُايب بن كعب فمردود بمخالفة كثري من

العلامء له ،ومن أحىص نقل املفرسين
حلديث ُايب بن كعب أدرك عدم صحةهذا

االمجاع.

وقد ذكرنا لك أسامء عمدة املفرسين

وأئمتهم الناقلني هلذا احلديث ومن مل

نذكره أكثر فراجع.

تاسع ًا :ملّا كان عمدة الدليل يف رمي
حديث ُأيب بن كعب عن رسول اهلليف

فضائل سورالقرآن سورة سورة بالوضع،

املتتبع مؤ ّمل بن
هو ما وصل إليه الباحث ّ
بالتعرض لبيان حاله
إسامعيل ،ال بأس
ّ

التعرف عىل
ثم
من خالل كتب الرجالّ ،
ّ
إمكان االعتامد عىل مثل هذا الشخص يف

إنكار مثل هذه املسألة ،واحلال ّ
أن أكثر
املفرسينقد أكثروا من نقله.

قال أبو حاتم الرازي يف كتاب اجلرح
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والتعديل :مؤ ّمل بن إسامعيل ،أبو عبد

حبان يف كتاب الثقات(.((5
وذكره ابن ّ

عن شعبة و ،...إىل أن قال :حدّثنا عبد

من ذلك حيث ذكر يف كتابه الثقات مجاعة

الرمحن ،موىل آل عمر بن ّ
اخلطاب ،روى

الرمحن قال :سألت أيب عن مؤ ّمل بن
ٌ
صدوق ،شديدٌ يف الس ّنة،
إسامعيل ،فقال:
كثري اخلطأ ،يكتب حديثه(.((4

فالرازي هنا وإن نسب له صفة

الصدق ،إ ّ
جيرده عن كثرة اخلطأ
ال أنّه مل ّ
واالشتباه ،وكثرة اخلطأ هذهتوجب عندنا
رفع االعتامد عماّ ينقله ،وعماّ يدعيه من

اكتشافات ،وهذا شاهد آخر عىل ضعف

ل بن إسامعيل.
مؤم 

من الضعفاء وبالعكس.

واآلن نبني لك بعض موارد االتفاق

بني فقرات حديث ُايب بن كعب وبني
األحاديث ا ُالخرى.

املورد األول:

ّ
إن مـن موارد توافق مضمون حديث

ُأيب بـن كعب مع بقية األحاديث أنه قال

رسول اهلل :أ ّيام مسلم قرأ فاحتة الكتاب

 ُاعطي من األجر كأنام قرأ ثلثي القرآن،

قال البخاريَ :
منكر احلديث( ،((4وقد

و ُاعطي من األجر كأنام تصدق عىل كل

كل من قلت فيه منكر احلديث ،فال حتل

وروي من طريق آخر هذا اخلرب بعينه

نقل أن القطان حكي عن البخاري ّ
أن
الرواية عنه(.((4

وقال أبو عبيد اآلجري :سألت أبا
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لكن ابن حبان ال يعتمد عليه يف يشء

داود عن مؤ ّمل بن إسامعيلّ ،
فعظمه ورفع

من شأنه ،إ ّ
هيم يفالشئ.
ال أنّه قالّ :

( ((4اجلرح والتعديل  /374 :8باب تسمية َمن
يسمى مؤ ّمل.
ُروي عنه العلم ممّن ّ
( ((4التاريخ الصغري .279 :2
( ((4ميزان االعتدال  ،3 .6 :1ترمجة أبان بن
جبلة ،وهذا االصطالح خاص به.

مؤمن ومؤمنة.

إ ّ
ال أنه قال:كأنام قرأ القرآن.

فإن مضمونه يتوافق بنحو ما مع ما

ورد يف درر الآللئ عن ابن عباس قال:

قال رسول اهلل :فاحتة الكتاب تعدل
ثلث القرآن(.((5

( ((5الثقات .187 :9

( ((5درر الآليل  ،33 :1ونقله عنه يف مستدرك
الوسائل  331 :4ح.7
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بل يوجد يف نفس الدرر خرب فيه:

ثواب ووزن الفاحتة أرجح من الكتاب،

حيث ورد عن رسول الل أنه قال :لو

ّ
أن فاحتة الكتاب وضعت يف كفة امليزان،
ووضع القرآن يف كفة لرجحت فاحتة

الكتاب سبعمرات(.((5

كام ورد يف الدر املنثور أنه أخرج

ابن الرضيس عن إسحاق بن عبد اهلل يف
حديث ّ
أن رسول الل قال :من قـرأ ُأم
الكتاب فـكأنّام قرأ ربع القرآن(.((5

إىل غري ذلك من األحاديث التي
يقرب مضموهنا من مضمون حديث ُأيب

بن كعب.

املورد الثاين:

ومن املوارد ما جاء يف حديث ُايب بن

كعب أنّه قال :قال رسول اهلل:من قرأ
سورة البقرةفصلوات اهلل عليه ورمحته ،ثم
ُاعطي من األجر كاملرابط يف سبيل اهلل سنة

ال تسكن روعته.

السورة التي تذكر فيها البقرة ،فإن تعلمها

بركة ،وتركها حرسة وال تستطيعها البطلة.
قلت :يا رسول اهلل :وما البطلة؟.

قال:السحرة.

وورد ما يتوافق مع مضمون هذا اخلرب

روايات كثرية قد وردت يف كتب عديدة

ترصح بلزوم تع ّلم سورة البقرة ،فقد
كلها ّ
ورد يف تفسري العسكري يف حديث طويل

أنه قال اإلمام

قال رسول اهلل:

تع ّلموا سورة البقرة وآل عمران ّ
فإن أخذمها
بركة وتركهام حرسة وال يستطيعهام البطلة
يعني :السحرة إىل آخر احلديث(.((5

وورد يف حديث آخر يف سنن الدارمي

بإسناده إىل عبد اهلل بن بريدة عن أبيه قال:
كنت جالس ًا عند النبي فسمعته يقول:

تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة
وتركها حرسة وال يستطيعها البطلة.

وورد مثله بثالث طرق يف الدر املنثور

وورد ايض ًا يف تفسري أيب الفتوح وجممع

وقال:يا ُأيب :مر املسلمني يتعلمون

البيان( .((5وأنت ترى االحتاد والتوافق

( ((5درر الآليل  ،33 :1ونقله عنه يف مستدرك
الوسائل  330 :4ح .6
( ((5الدر املنثور  ،345 :5ونقله عنه يف بحار
األنوار  302 :89ح .2

( ((5تفسري اإلمام احلسن العسكري 60 :ح
 ،31ونقله عنه يف بحار األنوار  208 :7ح
 96وص  292ح .5
( ((5سنن الدارمي  ،45 :2الدر املنثور ،18 :1
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اللفظي بني الطائفتني فض ً
ال عن التوافق

هلم زجل( ((5بالتسبيح والتحميد ،فمن قرأ

املورد الثالث:

ملك بعدد كل آية يوم ًا وليلة وصىل اهلل

املضموين.

ومن املوارد ما جاء يف حديث ُأيب بن

كعب يف بيان فضيلة سورة املائدة قال:

قال رسول اهلل :ومن قرأ املائدة ُاعطي
من األجر عرش حسنات ،وحمي عنه عرش
درجات ،ورفع له عرش درجات بعدد كل

هيوديونرصاين يتنفس يف الدنيا.

وهذا املضمون يتوافق مع ما ورد

يف مصباح الكفعمي عن اإلمام عىل
حيث قال :من قرأها ُأعطي من األجر
عرش حسنات وحمي عنه عرش سيئات ورفع
له عرش سيئات بعدد كل هيودي ونرصاين
يتنفس يف دار الدنيا( .((5وال خيفى عليك
ومعنى.
وجه تشابه احلديثني لفظ ًا
ً
املورد الرابع:
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جاء يف حديث ُايب بن كعب وقال

رسول اهلل :نـزلت ع ّ
يل سورة األنعام
مجلة واحدة وشيعها سبعون ألف ملك

تفسري أيب الفتوح  ،57 :1ونقله عنه يف
املستدرك  333 :4ح  ،15وجممع البيان:2
.405
( ((5مصباح الكفعمي.439 :

األنعام استغفر له أولئك السبعون ألف

عليه.

وهذا املضمون يتوافق مع كثري من

األحاديث ،وقد أدرجها السيوطي يف الدر
املنثور( ،((5منها ما نقله عن أنس قال :قال

رسول اهلل :نـزلت ع ّ
يل سورة األنعام
ومعها موكب من املالئكة يسد ما بني
اخلافقني هلم زجل بالتسبيح والتقديس،

واألرض ترتج ،ورسول اهلل يقول :سبحان

االله العظيم ،سبحان االله العظيم(.((5

و قد تقدم ذكر بعض االحاديث

املوافقة هلذا احلديث يف املضمون يف بحث
طرق تقوية حديث ُأيب بن كعب.
املورد اخلامس:

ومن املوارد ما جاء يف حديث ُايب بن

كعب يف مقام بيان فضيلة سورة األعراف
( ((5الزجل :صوت رفيع عال كام جاء يف هناية
ابن األثري .297 :2
( ((5الدر املنثور .2 :3
( ((5ال��در املنثور  ،2 :3وقد نقله السيوطي
عن الطرباين ،وأيب الشيخ ،وابن مردويه،
والبيهقي يف شعب االي�مان ،والسلفي يف
الطيوريات عن أنس إىل آخر احلديث.
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عن النبي قال :قال النبي :ومن
قرأ األعراف جعل اهلل يوم القيامة بينه
وبني إبليس سرت ًا ،وكان آدم شفيع ًا له يوم

القيامة.

وهذا املضمون يتالءم مع املذكور

يف لب اللباب كام نقله عنه النوري يف
مستدرك الوسائل(.((6

كام انة يتالءم مع املروي عن اإلمام

وقد ورد مثله يف مصباح الكفعمي(،((6

عيل بن احلسني :عن رسول اهلل يف

النوري يف مستدرك الوسائل( ،((6حيث

كام أنه يتالئم مع رواية تفسري العيايش

ونقل مثله مرس ً
ال عن لب اللباب املحدث

قال :القطب الراوندي يف اللباب » :من
قرأ سورة األعراف جعل اهلل بينه وبني
إبليس سرت ًا ،حيرتس منه ويكون ممن يزوره

يف اجلنة آدم :ويكون له بعدد كل هيودي
ونرصاين درجة يف اجلنة.

املورد السادس:

ومن املوارد ما جاء يف حديث ُايب بن

كعب عن النبي أنة قال :من قرأ سورة
األنفال وبراءة فأنا شفيع له وشاهد يوم
القيامة أنه بريء من النفاق ،و ُاعطي من
األجر بعدد كل منافق ومنافقة يف دار الدنيا

عرش حسنات وحمي عنه عرش سيئات،
ورفع له عرش درجات وكان العرش
ومحلته يص ّلون عليه أيام حياته يف الدنيا.

( ((6مصباح الكفعمي.439 :
( ((6مستدرك الوسائل  339 :4ح .36

أعالم الدين(.((6

عن أيب بصري عن أيب عبد اهلل قال:

سمعته يقول:من قرأ سورة براءة واألنفال
يف كل شهر مل يدخله نفاق أبد ًا ،وكان من

شيعة أمري املؤمنني حق ًا وأك��ل يوم

القيامة من موائد اجلنة مع شيعته حتى
يفرغ الناس من احلساب.

وورد مثل هذا اخلرب يف ثواب األعامل،

والدروع الواقية ،وجوامع اجلامع

ومصباح الكفعمي (.((6

( ((6مستدرك الوسائل  340 :4ح .41
( ((6أعالم الدين.370 :

( ((6تفسري العيايش  46 :2ح 1و 2وص73
ح ،1ونقله عنه يف بحار األنوار 277 :89
ح ،2ثواب األع�مال 132 :ح ،1الدروع

الواقية( 11 :خمطوط) ،وقد نقله عنه يف

بحار األن���وار  133 :94ح ،2مصباح

الكفعمي.440 :
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املورد السابع:

ومن املوارد ما ورد يف حديث ُايب بن

بن حممد اجلرمي عن أبيه عن جده عن

النبي قال:من قرأ سورة يونس ُاعطي

فهو معصوم إىل ثامنية أيام من كل فتنة

كعب يف مقام بيان فضيلة سورة يونس عن
من األجر عرش حسنات بعدد من كذب

يونس وصدق به أوصدقه ،وبعدد من
غرق م ع فرعون .وهذا املضمون يتالئم
مع املرسل املروي يف الدروع الواقية(.((6

ويتالءم مع املرسل املذكور يف خواص

القرآن(.((6

املورد الثامن:

ومن املوارد ما جاء يف فضيلة سورة

الكهف من حديث ُايب بن كعب عن

النبي :ومن قرأ سورة الكهف فهو

معصوم ثامنية أيام من كل فتنة تكون ،فإن
خرج الدجال يف تلك الثامنية أيام عصمه

اهلل من فتنةالدجال .وهذا املضمون يتوافق
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منها :ما ورد يف جممع البيان عن سعيد

ويتالئم مع كثري من الروايات ،غاية ما يف

املسألة ّ
أن بعضها مقيد بكونالقراءة يف يوم

اجلمعة وبعضها ٍ
خال عن قيدثامنية أيام(.((6
( ((6الدروع الواقية( 12 :خمطوط).
( ((6كام نقله عنه يف الربهان  176 :2ح .4
( ((6انظر الدر املنثور .209 :4

النبي قال:منقرأ الكهف يوم اجلمعة

تكون فإن خرج الدجال عصم منه(.((6
املورد التاسع:

ومن املوارد ما جاء يف حديث أيب بن

كعب يف مقام بيان فضيلة سورة يوسف

عن النبي قال :قال النبي :علموا
أرقائكم سورة يوسف ،فإنه أيام مسلم
هون
تالها وعلمها أهله وما ملكت يمينهّ ،

اللهّ تعاىل عليه سكرات املوت وأعطاه
القوة أن ال حيسد مسل ًام.

فان هذا املضمون متالئم ومتوافق

مع ما نقله العيايش يف تفسريه عن اإلمام
عيل حيث قال :سورة يوسف علموها
أرقائكم ،فمن علمها أرقائه وما ملكت

هون اهلل عـليه سكرات الـموت
يمينه ّ
( ((6جممع البيان  ،447 :6ونقله عنه يف نور
الثقلني  241 :3ح  ،2وقد ورد يف الدر
املنثور أنه أخرج ابن مردويه ،والضياء يف
عيل عنه مثله ،انظر الدر
املختار عن ّ
املنثور .209 :4
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وأعطاه من القوة أن ال حيسد مسلام(.((6
املورد العارش:

ومن املوارد ما ورد يف حديث أيب بن

كعب عن النبي يف فضيلة سورة السجدة
حيث قال:ومن قرأ ح م السجدة ُأعطي
بعدد كل حرف منها عرش حسنات.

وهذا املضمون يتوافق مع ما يف

خواص القرآن حيث روي عن النبي

أنّة قال :من قرأ هذه السورة أعطاه اهلل
بعدد حروفها عرش حسنات.

القرآن اثنتي عرشة مرة.

وهذا املضممون يتوافق مع ما ورد

عن أنس بن مالك بأسانيد متعددة عن

النبي قال :إن لكل يشء قلب ًا وقلب

القرآن يس من قراها كأنام قرأ القرآن عرش
مراتوهذا احلديث ورد يف سنن الدارمي
والدراملنثور(.((7

املورد الثاين عرش:

ومن املوارد ما جاء يف حديث ُأيب بن

كعب عن النبي قال :من قرأ سورة

وليست هذه العرش حسنات بأقل من

الزمر مل يقطع اللهّ رجاءه وأعطاه ثواب

عن أيب املغرا ،عنذريح املحاريب قال :قال

وجتد أعظم من هذا املضمون يف رواية

الثواب املذكور يف رواية ثواب األعامل

ابوعبد اهلل :من قرأ حم السجدة كانت

له نور ًا يوم القيامة مد برصه ورسور ًا
وعاش يف الدنيا حممود ًا مغبوط ًا(.((7
املورد احلادي عرش:

اخلائفني الذين خافوا اهلل تعاىل.

هارون بن خارجة ،عن أيب عبد الل
املروية يف ثواب األعامل حيث قال :من

قرأ سورة الزمر استخفها من لسانه أعطاه
اهلل رشف الدنيا واآلخرة ،وأعزه بال مال

ورد يف حديث أيب عن النبي  قال:

والعشرية وبني له يف اجلنة ألف مدينة،

غفر اهلل له ،و ُاعطي من األجر كأنام قرأ

حوراء ،وله مع هذا عينان جتريان وعينان

عز وجل،
من قرأ سورة يس يريد هبا اهلل ّ
( ((6نقله عنه البحراين يف تفسري الربهان .242 :2
( ((7ثواب األعامل 140 :ح ،1نقله عنه يف بحار
األنوار  295 :7ح ،18والوسائل 891 :4
ح ،20والربهان  105 :4ح.1

يف كل مدينة ألف قرص ،يف كل قرص مائة

ّ
نضاختان وعينان مدهامتان ،وحور
( ((7سنن الدارمي  ،456 :2الدر املنثور :5
 ،256تفسري أيب الفتوح .258 :9
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مقصورات يف اخليام وذواتا أفنان ومن كل

غب( ،((7بعث يوم القيامة ووجهه عىل

املورد الثالث عرش:

ليلة كان أفضل ،وجاء يوم القيامة ووجهه

فاكهة زوجان(.((7

ومن املوارد ما جاء يف حديث ُايب بن

كعب يف مقام بيان فضيلة سورة الطور عن
النبي قال :من قرأ سورة الطور كان

ينعمه
ح ّق ًا عىل اهلل أن يؤمنه من عذابه وأن ّ

يف جنته.

وهذا املضمون يتوافق مع األخبار

الواردة عن الصادقني :يف ثواب األعامل

وجممع البيان وأعالم الدين ومصباح

الكفعمي حيث جاء فيها من قرأ سورة
الطور مجع اهلل له خري الدنيا واآلخرة(.((7
املورد الرابع عرش:

ومن املوارد ما جاء يف فضيلة سورة
القمر يف حديث ُأيب بن كعب عن النبي

قال:ومن قرأسورة اقرتبت الساعة يف كل
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( ((7ثواب األعامل 139 :ح  ،1انظر وسائل
الشيعة  891 :4ح .18
( ((7ثواب األعامل 143 :ح  ،1ونقله عنه يف
بحار األنوار  304 :89ح  ،1وسائل الشيعة
 892 :4ح  ،28الربهان  240 :4ح ،1
جممع البيان  ،162 :9أعالم الدين،377 :
مصباح الكفعمي ،446 :ومثله يف مكارم
االخالق ،391 :وفقه الرضا.343 :

صورة القمر ليلة البدر ،ومن قرأها كل
مسفر عىل وجوه اخلالئق.

فإن مضمونه يتوافق بنحوما مع ما

ورد يف الدر املنثور حيث جاء فيه أخرج

ابن الرضيس ،عن ليث ،عن معن ،عن

شيخ من مهدان رفعه إىل النبي قال:

من قرأ اقرتبت الساعة غب ًا ليلة وليلة حتى
يموت لقى اهلل تعاىل ووجهه كالقمر ليلة
البدر(.((7

املورد اخلامس عرش:

ومن املوارد ما جاء يف حديث ُايب بن

كعب يف مقام ذكر فضيلة سورة التغابن

عن النبي قال :من قرأ سورة التغابن،

دفع عنه موت الفجأة.

وهذا األثر والفضل هلذه السورة ليس

بأكثر من الفضل واألثر والثواب املذكور
يف حديث ثواب األعامل بسند ذكره عن
( ((7الغب :القيام بالعمل يوم ًا وتركه يوم ًا آخر،
وأغبب القوم وغببت عنهم من الغب:
جئتهم يوم ًا وتركتهم يوم ًا ( ُان��ظ��ر لسان
العرب .)636 :1
( ((7الدر املنثور .132 :6
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احلسن عن احلسني بن أيب العالء ،عن أيب

الواحد ،عن أيب احللبا يرفع احلديث عن

سورة التغابن يف فريضته كانت شفيعة له

عن ُايببن كعب ،عن النبيقال(..((7

بصري ،عن أيب عبد اهلل قال :من قرأ

يوم القيامة ،وشاهد عدل عند من جييز

عيل بن زيد بن جدعان عن زر بن حبيش
وذكر نفس املتن املتقدم .وعىل هذا

شهادهتا ثم ال تفارقه حتى تدخلهاجلنة(.((7

فإنه يمكن أن نقول بوجود طريق رابع

مرشوطة بوقوعها يف الفريضة فتأمل.

هذا السند خمتص بقطعة واحدة من هذا

غاية األمر أن قراءة سورة التغابن هنا
املورد السادس عرش:

ومن املوارد ما يف حديث ُايب بن كعب

يف فضيلة سورة احلرش عن النبي قال:

من قرأ سورة احلرش مل يبق جنة وال نار،
وال عرش وال كريس ،وال احلجب وال

الساموات السبع وال األرضون السبع،

واهلواء والريح والطري والشجر واجلبال
والشمس والقمر واملالئكة إال ص ّلوا عليه
واستغفروا له ،وإن مات يف يومه أو ليلته

مات شهيد ًا.

حلديث ُايب بن كعب ،غاية األمر ّ
أن

احلديث الطويل فتأمل.

املورد السابع عرش:

ومن املوارد ما جاء يف حديث ُايب بن

كعب يف مقام بيان فضيلة سورة املرسالت
 قال:من قرأ سورةاملرسالت
عن النبي 

كتب أنه ليس من املرشكني.

وهذا ليس بأقل من مفاد حديث ثواب

األعامل ،فقد ورد عن احلسن ،عن احلسني
بن عمرو الرماين ،عن أبيه ،عن أيب عبد
اهلل قال:من قرأ سورةواملرسالت عرف ًا

وهذا يتوافق مع ما ورد يف ثواب

عرف اهلل بينه وبني حممد يو م القيامة(.((7
ّ

بن أيب القاسم الكندي عن حممد بن عبد

ومن املوارد ما جاء يف بيان فضيلة سورة

األعامل بإسناد ذكره عن احلسن عن عيل

( ((7ثواب االعامل 146 :ح  1وورد مثله يف
جممع البيان  ،296 :10وأع�لام الدين:
 ،379ومصباح الكفعمي ،447 :وانظر
وسائل الشيعة  810 :4ح .2

املورد الثامن عرش:

( ((7ثواب األعامل.147 :
( ((7ثواب األعامل ،149 :عنه بحار األنوار
 319 :89ح  ،1ووسائل الشيعة 894 :4
ح .35
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الغاشية عن ايب بن كعب عن النبي :من

قرأها حاسب ه اهلل حساب ًا يسري ًا.

فإن هذا املتن واملضمون يتوافق

ويتالئم مع ما ورد يف تفسري أيب الفتوح

ن النبي قال:
عن عبد اهلل بن مسعود ع 
من قرأ سورة الغاشية حاسبه اهلل حساب ًا
يسري ًا(.((7

املورد التاسع عرش:

ومن املوارد ما جاء يف بيان فضيلة

سورة اإلنرشاح عن ُايب بن كعب عن

سورة القدر ،أعطي من األجر كمن
صام رمضان ،وأحيا ليلة القدر.

و هذا الثواب ليس باكثر مما روته

الروايات املتظافرة ،فقد روى الصدوق

بسند عن أيب جعفر قال :من قرأ إنا

أنـزلناه يف ليلة القدر فجهر هبا صوته كان

كالشاهر سيفه يف سبيل اهلل عز وجل ،ومن

قرأها رس ًا كان كاملتشهد بدمه يف سبيل اهلل،
ومن قرأها عرش مرات حما اهلل عنه ألف

النبي قال:ومن قرأ أملنرشح ُاعطي من
َ
األجر كمن لقي حممد ًا مغت ًام ففرج عنه.

املورد احلادي والعرشون:

ورد يف تفسري أيب الفتوح عن زر بن حبيش

كعب يف مقام بيان فضيلة سورة الزلزلة

وهذا املضمون يتالءم ويتوافق مع ما

ذنب من ذنوبه(.((8

ومن املوارد ما جاء يف حديث ُأيب بن

ن مسعود عن رسول اهلل
عن عبد اهلل ب 

قال النبي :من قرأها فكأنام قرأ البقرة

لقي حممد ًا مغت ًام ففرج عنه(.((8

كام حكاه يف جممع البيان(.((8

أنه قال:ومن قرأها ُاعطي من األجر كمن
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كعب ،عن النبي قال :من قرأ

املورد العرشون:

ومن املوارد ما جاء يف مقام بيان
فضيلة سورة القدر ،عن ٌأيب بن
( ((7تفسري أيب الفتوح  ،64 :12وانظر تفسري
الربهان  453 :4ح .1
( ((8تفسري أيب الفتوح الرازي .117 :12

و ُاعطي من األجر كمن قرأ ربع القرآن.
و نرى يف املقابل أن هناك أحاديث

كثرية وردت من طرق متعددة جاءت
( ((8ثواب األعامل 153 :ح  ،1مستدرك الوسائل
 ،360 :4أبواب قراءة القرآن ب  41ح ،139
ولرؤية بقية الروايات الواردة يف هذا املجال
ينظر مستدرك الوسائل .260 :4
( ((8جممع البيان .524 :10

دراسة وحتليل -الشيخ عبد احلليم عوض احليل

لتبني فضيلة وثواب سورة الزلزلة ففي

اهلل قال :بلغنا أن رسول اهلل قال :من

نصف القرآن وقد وردت هذه األخبار عن

املورد الثالث والعرشون:

بعضها تقول بأهن ا ربع القرآن ويف بعضها
نبي األمة وعن الصحابة والتابعنيمن
دون نسبتها إىل النبي

املورد الثاين والعرشون:

ومن املوارد ما جاء يف مقام بيان فضيلة

سورة التكاثر يف حديث ُايب بن كعب عن
النبي قال :من قرأ أهلاكم عافاه اهلل من
أن حياسب بالنعمة التي أنعم عليه يف دار

قرأ اهليكم التكاثر فكأنام قرأ ألف آية(.((8

ومن املوارد ما جاء يف حديث ُايب بن

كعب يف مقام بيان فضيلة سورة الكافرون
عن النبي :ومن قرأ يا أهيا الكافرون
ُاعطي من األجر كأنام قرأ ربع القرآن،
وتباعدت عنه مردة الشياطني وبريء من

الرشك ويعاىف من الفزع األكرب.

وهذا املضمون متوافق مع الروايات

الدنيا و ُاعطي من األجر كأنام قرأ ألف آية.

املتكاثرة عدد ًا ،املختلفة سند ًا ،وقد تقدم

الدر املنثور حيث جاء فيه :أخرج احلاكم،

يف آخر الكتاب.

وهذا املضمون يتوافق مع ما ورد يف

ب االيامن عن ابن عمر
والبيهقي يف شع 

قال :قال رسول اهلل :أال يستطيع

أحدكم أن يقرأ ألف آية يف كل يوم؟.

قالوا :ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية؟.
قال :أما يستطيع أحدكم أن يقرأ

اهليكم التكاثر(.((8

ويتالءم ويتوافق مضمونه أيض ًا مع ما

أخرجه ابن الرضيس ،عن إسحاق بن عبد
( ((8الدر املنثور  ،386 :6ونقله عنه يف بحار
األنوار  336 :89ح .3

بعضها يف هذا املبحث وسيأيت ما يرتبط به
املورد الرابع والعرشون:

ومن املوارد ما جاء يف حديث ُايب بن

كعب يف مقام بيان فضيلة سورة الكوثر

عن النبي قال :ومن قرأ الكوثر سقاه
اهلل من كل هنر يف اجلنة ،وكتب له عرش

حسنات بعدد كل قربان قربه هو يف يوم
ب به غريه.
نحر ،أوقر 

ويقرب من مضمون حديث ُايب مع

( ((8الدر املنثور  ،345 :5ونقله عنه يف بحار
األنوار  302 :89ح .2
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حديث ُأيب بن كعب األنصاري يف فضائل القرآن الكريم

تفاوت يف الرشط ما ورد يف ثواب األعامل

كعب يف مقام بيان فضيلة سورة التوحيد

أيب عبد اهلل قال :من كان قراءته إنا

ُاعطي من األجر كأنام قرأ ثلث القرآن

بسند ذكره عن احلسني بن أيب العالء عن

أعطيناك الكوثر يف فرائضه ونوافله ،سقاه

اهلل من الكوثر يوم القيامة وكان حيدثه

رسول اهلل يف أصل طوبى(.((8

وورد أيض ًا يف جممع البيان ،وأعالم

الدين ،وجوامع اجلامع ،ومصباح

الكفعمي(.((8

و ُاعطي عرش حسنات بعدد من أرشك باهلل

وآمن به.

وهذا املضمون يتوافق مع كثري من

الروايات الواردة عن نبي ا ُالمة وعن

أهل بيته الطيبني الطاهرين املتكثرة طرق ًا
املتعددة سند ًا الواردة يف الكتب املتعددة.

وهذا الثواب ليس بأقل من الثواب

نكتفي هبذا املقدار من بحث احتاد

جابر بن مكحول عن رسول اهلل قال:

فضائل القرآن يرى وجه الشبه الكبري بني
ما يؤدي اليه حديث ُأيب بن كعب وبني ما

املذكور يف رواية تفسري أيب الفتوح ،عن
من قرأ هذه السورة يعطيه اهلل يف اجلنة
ملك ًا كثري ًا ،وإذا كتبت يف الدفاتر ال تقدر
اجلامل أن حتملها وتوصلها من املرشق إىل

املغرب ،وكل دفرت مثل الدنيا وما فيها(.((8
املورد اخلامس والعرشون:
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عن النبي قال :من قرأ قل هواهلل أحد

ومن املوارد ما جاء يف حديث ُايب بن
( ((8ثواب األعامل 155 :ح  ،1ونقله عنه يف
بحار األنوار  ،40 :85والوسائل 808 :4
ح  ،16الربهان  511 :4ح .1
( ((8جممع البيان  ،548 :10أع�لام الدين:
 ،385ج��وام��ع اجل��ام��ع ،553 :مصباح
الكفعمي.453 :
( ((8تفسري أيب الفتوح الرازي .185 :12

املضامني ومن راجع كتب التفسري وكتب

تؤدي اليه بقية األحاديث الصادرة عن

رسول اهلل وعن اهل بيته.
اخلامتة:

األول :وقد وجدنا من خالل تصفح

الروايات الواردة يف فضائل القرآن سورة

سورة أن متوهنا متوافقة مع ما ذكر يف كتب
اخرى.

الثاينّ :
إن املتتبع يف أحاديث فضائل

سور القرآن الكريم يرى تداخ ً
ال يف

الفضائل فأحيان ًا يرى فضيلةسورة معينة يف

دراسة وحتليل -الشيخ عبد احلليم عوض احليل

حديث ُأيب بن كعب موجودة وثابتة لسورة

تقرأ وبني األنواع العجيبة من الثواب

اخرى يف حديث اخر ورد عن النبي

املذكور يف الروايات ،فرتى وجه الشبه بني

الثالث :إن الثواب ا ُالخروي وعظيم

ففي سورة مريم يذكر أسامء عدة من

النبي ليس بأكثر من الثواب وعظيم

وحييى ومريم وعيسى وإبراهيم وإسامعيل

أوعن أهل بيته الطيبني الطاهرين.

اجلزاء الوارد يف األحاديث املنقولة عن
اجلزاء الوارد يف األحاديث املنقولة عن

أئمة أهل البيت ،أو عن بعض الصحابة
كابن مسعود ،أو فالن ،أو فالن فال

موجب الستكثار ذلك عىل اهلل تعاىل وال
ينقص من خزائنه يشء.

الرابع :ال يبعد أن يقال :بوجود

الرتابط الوثيق من مضامني السور التي

متن اآلية أو السورة وبني متن احلديث.
األنبياء تتحدث عنهم السورة مثل زكريا

ويعقوب وموسى وهارون وهؤالء
يذكرون يف حديث الفضائل وأن الثواب
بعدد من صدق هبم أو بعدد من كذهبم،
وهذا الكالم -الربط بني مضمون السورة

وما تتحدث عنه وبني مضمون حديث
الفضائل -يفتح باب ًا وسيعة للبحث فتأمل
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فحوى البحث
تابعي جليل هو قتادة بن دعامة
يقوم البحث على بسط جهود ودور ٍّ
السدوسي يف تفسري القرآن الكريم مستفيداً من النيب االكرم والصحابة الكرام
َّ
وشيوخه من التابعني ويف مقدمتهم احلسن البصري.
يبدأ البحث ببسط حياة (قتادة) وسريته ومذهبه وعلمه ومصادر رواياته
ومنهجه يف التفسري ومنها:
 تفسري القرآن بالقرآن. تفسري القرآن بالسنة النبوية. تفسري القرآن باقوال الصحابة والتابعني.ثم يضرب أمثلة تطبيقية مما روي عنه يف كتب التفسري يف العصور اليت تلت
عصره كتفسري الطربي والطوسي.
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قتادة بن دعامة السدويس ودور مروياته يف دعم التفسري

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احل��م��د هلل رب ال��ع��امل�ين ،وأفضل

التابعون الذين اتبعوهم بإحسان ،فمثلوا

الطيبني الطاهرين ،وصحبه املنتجبني،

من علومهم واهتدوا هبدهيم ،وأسهموا

ٍ
حممد وآل بيته
الصالة وأتم السالم عىل
ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،الذين

خصهم اهلل تعاىل بقوله :ﭽﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

بني يدي أكابر الصحابة األعالم ،وهنلوا

بشكل كبري يف نرش تعاليم اإلسالم ومفاهيم
الكتاب والسنة النبوية املطهرة يف خمتلف

املدن اإلسالمية((((( ،والشك أهنم كانوا

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

عىل مبلغ عظيم من العلم ودقة الفهم،

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ

ما بني العهدين بعهد الصحابة ،ولعدم

مدخل:

فيام بعد ،حتى بلغ درجة اهلجنة واملزيج

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

لقرب عهدهم من عهد النبوة ،واتصال

ﭪﭼ [سورة التوبة.]١٠٠ :

فساد سليقتهم العربية ،والفساد الذي شاع

تفسري القرآن الكريم يف عهد التابعني

اللغوي))(((.

يف البدء البد لنا من الوقوف عىل تعريف

وحيثام ارحتل الصحايب وحل يف بلد

والتابعي ((هو من مل َير رسول اهلل ،لكنه

الرحب يقصدها طالب العلم ،ويستقون

مفردة التابعني ،فهي مجع لكلمة تابعي،

آمن به والتقى أحد الصحابة وكان له معه
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أمانة اهلل ويبلغوا رسالته يف األرض ،وهم

مقابلة أو مقابالت ولقاء وحوار ،ثم ظل

عىل هذه احلال من اإليامن حتى رحل عن
الدنيا))((( ،فلم يكد ينتهي عهد الصحابة

حتى ظهر رجال أكفاء ،ليخلفوهم وحيملوا
((( مدارس التفسري اإلسالمي ،عيل أكرب بابائي:
.275 /1

شيد فيه مدرسة واسعة
إسالمي كان قد َّ
علوم الكتاب والسنة من روادها األوائل،
فظهرت عدة مدارس لتفسري القرآن
الكريم وأشهرها :مدرسة مكة التي أسسها

عبد اهلل بن عباس ،ومدرسة املدينة التي
((( ينظر :التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب،
الشيخ حممد هادي معرفة.315 /1 :
((( التفسري واملفرسون ،الدكتور حممد حسني
الذهبي.95- 94 /1 :

أمحد جاسم ثاين الركايب

أسسها أيب بن كعب األنصاري ،ومدرسة

خاص عىل املدلول اللفظي ،وهي

ومدرسة البرصة التي أسسها أبو موسى

حتيط بالنص.

الكوفة التي أسسها عبد اهلل بن مسعود،

عبد اهلل بن قيس األشعري ،واشتهر فيها
احلسن البرصي وقتادة ،ومدرسة الشام
التي أسسها أبو الدرداء عويمر بن عامر

اخلزرجي األنصاري(((.

طبيعة تفسري التابعني:

األحوال والظروف واملالبسات التي

وهذه العوامل الثالثة تشرتك يف حتديد

داللة األلفاظ والرتاكيب ،فعندما حياول

املفرس فهم القرآن ويصطدم بإحدى هذه

األمور فهو يواجه مشكلة لغوية ،وعندما
حياول أن يتعرف عىل خصوصيات

لقد واجه التفسري يف عهد الصحابة

األحوال والظروف املوضوعية لعرص

بالنص القرآين الكريم ،فالكالم يف اللغة

النزول كقصص األنبياء واألقوام املاضني،

والتابعني مشكلة لغوية وتارخيية متمثلة
العربية تشرتك يف حتديد معناه عوامل
خمتلفة يمكن تلخيصها بام يأيت(((:

نزول القرآن الكريم ،أو التي سبقت عرص

أو التي تنبأ القرآن الكريم بوقوعها يف

املستقبل فإن ذلك يمثل مشكلة تارخيية(((.

1.1الوضع اللغوي للفظ ،فإن كل لفظ يف

ويف ضوء هذا التحديد للمشكلة

2.2القرائن اللفظية ذات التأثري اخلاص

آنذاك تتضح طبيعة املرحلة التفسريية

رصف اللفظ من معناه احلقيقي إىل

اإلهلي (النص القرآين الكريم) وحاولوا

اللغة له معنى خاص وحمدد.

عىل الوضع اللغوي ،التي تسبب
املعنى املجازي.

اللغوية والتارخيية التي واجهت التفسري
التي مر هبا التابعون حينام واجهوا الكالم

معرفة معانيه ومدلوالته ،فالذي يطلع

3.3القرائن احلالية التي يكون هلا تأثري

عىل تفسري التابعني جيد ثالثة حماور رئيسة

((( ينظر :التفسري وامل��ف�سرون( :م .س) /1
.320- 315
((( ينظر :علوم القرآن ،السيد حممد باقر احلكيم:
.258- 257

((( ينظر :املصدر نفسه.258 :
((( ينظر :املصدر نفسه.258 :

كانت موضع اهتامم املفرسين ،وهي(((:
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 .أال��ت��ع��رف ع�لى ال���دالل���ة املعجمية

اللغوية والتارخيية وفهم النص القرآين

النص القرآين بكالم العرب لتحديد

املصادر التي اعتمدها الصحابة من َق ْبلهم،

ل��ل��م��ف��ردات ال��ق��رآن��ي��ة ،م��ع مقارنة
االستعارة القرآنية.

.بتتبع أس��ب��اب ال��ن��زول واحل����وادث
التارخيية واألح���وال التي ارتبطت
ببعض اآليات القرآنية.

 .جذك��ر التفصيالت ال��ت��ي وردت يف

وذلك لتقارب العرصين ،وهي كاآليت(((:

أو ً
ال :القرآن الكريم :فالقرآن كام

عرب عنه أمري املؤمننيَ (( :ي ْن ِط ُق َب ْع ُض ُه
ض َو َيشْ َهدُ َب ْع ُض ُه َعلىَ َب ْع ٍ
بِ َب ْع ٍ
ض))( ،((1فيه

تفصيل املجمل وتقييد املطلق وختصيص

أحاديث الرسول األعظم ،وما

العام ،ونسخ ما أثبته من حكم سابق،

قصص األنبياء أو غريها من احلوادث

يستفيد من بعض اآليات القرآنية ليفهم

ورد يف النصوص اإلرسائيلية من

التي أشار إليها القرآن الكريم.

وهذه الطريقة القرآنية تتيح للمفرس أن

هبا بعض اآليات األخرى.

وكل من هذه املحاور له عالقة وثيقة

ثاني ًا :املأثور عن النبي يف تفسري

ألهنا تنتهي إىل العوامل املؤثرة يف تكوين

القرآن الكريم بشكل عام ،وإن مل يكن قد

باكتشاف املعنى القرآين لغوي ًا وتارخيي ًا؛
داللة األلفاظ والرتاكيب ،وتشخص
الظروف واألوضاع يف حركة التاريخ(((.
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وتفسريه ،وهذه املصادر تقرتب من

مصادر املعرفة التفسريية للتابعني:

كان التلقي عن الصحابة يف التفسري

هو العنرص األول واملفضل للمفرسين يف

هذه املرحلة ،ثم أخذوا بالتوسع والتطور
فاعتمدوا مصادر خمتلفة ملواجهة املشكلة
((( ينظر :علوم القرآن.258 :

القرآن :فقد كان الرسول األكرم يفرس
فرسه كله ،إال إنه كان يفرس القرآن بمقدار

ما تفرضه ظروفه بصفته صاحب رسالة
ودعوة إىل اهلل تعاىل ،وقائد دولة تواجهه

((( ينظر :التفسري واملفرسون ،76 /1 :وعلم
التفسري ،الدكتور حممد حسني الذهبي:
 ،29والتفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب
للشيخ معرفة ،451- 447 :وعلوم
القرآن.268-262 :
( ((1هنج البالغة ،اإلمام عيل بن أيب طالب:
.17 /2

أمحد جاسم ثاين الركايب

مشاكل املسلمني وأسئلتهم ،فيبني املفاهيم

يف رقعة اإلسالم ،واالنفتاح عىل اآلداب

يصدر منه يتلقاه الصحابة وحيفظه الكثري

يف دين اهلل أفواج ًا ،وقد أفاد منها التابعون

العامة عن اإلسالم وترشيعاته ،وكان ما
منهم ،واعتمدوا عليه من بعده يف إيضاح

بعض معاين القرآن ،ثم نقلوه إىل التابعني.

والثقافات الواردة من األمم التي دخلت

يف فهم معاين كالم اهلل تعاىل.

سادس ًا :نصوص من كتب العهدين:

ثالث ًا :مراعاة أسباب النزول :فهي

فكان التابعون يرجعون إىل بعض هذه

املعنى القرآين ،وتسهم يف حل املشكلة

القرآن ،مما ال حيتمل فيها التحريف ،كام يف

بعد رسول اهلل ،وذلك بالرواية عن

وغريها من قصصهم وأخبارهم.

واملناسبات التي رافقت زمن النزول،

بالصحابة والتابعني إىل أن يلجئوا إىل أهل

ثم التعرف عىل ما متنحه للمعنى القرآين من

البيت عن املرجعية الفكرية( ،((1وهم

رابع ًا :معرفة اللغة العربية املتداولة

وهو الوحي اإلهلي الذي تلقاه النبي

القرآن الكريم نزل بلغة العرب ،وطبيعة

املهم الذي كان من املفرتض أن يؤديه

مشكلة لغوية تفرض أن تكون اللغة

الذين كانوا يمثلون مصدر ًا من مصادر

تشكل جزء ًا من القرائن احلالية التي توضح

النصوص التي فيها تفصيل ملا أمجله

اللغوية والتارخيية التي واجهت املفرسين

تاريخ أنبياء بني إرسائيل وسرية ملوكهم

الصحابة الذين عارصوا األحداث

ولعل السبب الرئيس الذي حدا

والتعرف عىل ظروفها وخصوصياهتا ،ومن

الكتاب يف تفسريهم هو إقصاؤهم أهل

إيضاح وتبيني.

بذلك فقدوا العنرص اخلارجي األصيل،

يف كالم العرب عىل اختالف هلجاهتا ،فإن

وقام بتعليمه وتفسريه ،والدور التعليمي

املرحلة التي تواجه النص القرآين بوصفه

اإلمام عيل ومدرسته ،أما أهل الكتاب

العربية من أبرز مصادر التفسري.

التفسري فهم عنرص خارجي غري أصيل(.((1

خامس ًا :العلوم واملعارف املستجدة

التي اكتسبها املسلمون بفضل التوسع

( ((1ينظر :علوم القرآن.267 :
( ((1ينظر :املصدر نفسه.271 :
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سابع ًا :ما يفتحه اهلل عليهم من طريق

وإمهاهلا يف أغلب كتب رجال الشيعة.

بإعامل النظر واالعتامد عىل بعض الدالئل

قاهلا غريه من أهل السنة ،بينام ال يوجد

االجتهاد والنظر يف كتاب اهلل تعاىل ،وذلك

والقرائن التي تساعدهم عىل فهم اآليات.
(قتادة بن دعامة السدويس)
اسمه ونسبه:

ه��و أب��و اخل��ط��اب ق��ت��ادة ب��ن دعامة

ال���س���دويس ال���ب�ص�ري ،ول���د مكفوف

ال��ب�صر(( ،((1سنة  )61للهجرة ،عاش

يف مرحلة التابعني ،وت��ويف (سنة )117

أحد من الشيعة من ادعى ذلك؛ ألهنا

خاصة باإلمام عيل بن أيب طالب.

ُ 3.3نسب إليه القول بالقدر ،وال يوجد
أحد يف الشيعة من يعتقد بذلك.

وهناك رأي آخر خمالف متام ًا هلذا

الرأي ،يتبناه الشيخ حممد هادي معرفة
الذي يرى أن رميه بالقدر كان بسبب

للهجرة وهو يف سن السادسة أو السابعة

قوله بالعدل ،حسبام كان يقول به شيخه

مذهبه:

بمذهب أيب موسى األشعري وحفيده

واخلمسني(.((1

احلسن البرصي ،وكانت العامة ممن تأثروا

مل ترصح كتب الرجال بمذهبه ،إال أن

أيب احلسن األشعري يرون خالف ذلك،

تدل عىل أنه كان من أهل السنة ،ومن هذه

إرادته ،وليس للعبد اختيار يف عمله(،((1

هناك من يرى وجود بعض القرائن التي
القرائن(:((1
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2.2إنه من الذين قالوا« :سلوين»( ((1كام

1.1ورود ترمجته يف كتب رجال السنة
( ((1ينظر :هت��ذي��ب ال��ت��ه��ذي��ب ،اب��ن حجر
العسقالين ،315 /8 :والكنى واأللقاب،
الشيخ عباس القمي.51 /2 :
( ((1ينظر :هتذيب التهذيب.318 /8 :
( ((1ينظر :م��دارس التفسري اإلسالمي/1 :
.375- 374

إذ يرون أن األفعال كلها خملوقة هلل وعن

ثم يرصح الشيخ (معرفة) بمذهب قتادة
(ُ ((1يروى ((أن قتادة دخل الكوفة فقال :سلوا
عام شئتم ،فسألوه عن نملة سليامن أذكر هي
أم أنثى ،فلم يعلم فأفحم)) .مستدرك سفينة
البحار ،الشيخ عيل ال��ن�مازي،413 /4 :
وملزيد من التفصيل ينظر :اإلمام عيل،
أمحد الرمحاين اهلمداين.358-356 :
( ((1ينظر :التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب:
.413 /1

أمحد جاسم ثاين الركايب

بقوله(( :هذا ،وقد ُعرف قتادة السدويس

بالوالء ألهل البيت وعىل رأسهم اإلمام
أمري املؤمنني ،ويف التاريخ منه مواقف

ِّ
سجلها أهل السري واحلديث))(،((1
مرشفة َّ
وينقل ثالث روايات تدعم رأيه ،أوهلا
رواية حتكي ما جرى من حماورة بني

قتادة وخالد بن عبد اهلل القرسي( ،((1إذ

سأله خالد عدة أسئلة عن أحوال العرب
يف وقعة بدر ومنها سؤالهَ ...(( :و ْي َل َك
َيا َقتَا َد ُة َم ِن ِ
ول«ُ :أوفيِ بِ ِم َيع ِ
الذي َي ُق ُ
ادي
َو َأحمْ ِي َع ْن َح َس ْب» َف َق َ
ري
الَ :أ ْص َل َح اللهَّ ُ الأْ َ ِم َ
س َه َذا َي ْو َمئِ ٍذ َه َذا َي ْو ُم ُأ ُح ٍد َخ َر َج َط ْل َح ُة
َل ْي َ

ْب ُن َأبيِ َط ْل َح َة َو ُه َو ُين ِ
َاديَ :م ْن ُي َبا ِر ُز َف َل ْم
يخَ ْ ُر ْج إِ َل ْي ِه َأ َحدٌ َف َق َ
ال إِ َّن ُك ْم َت ْز ُع ُم َ
ون َأ َّن ُك ْم
تجُ َ ِّه ُزو َنا بِ َأ ْس َي ِاف ُك ْم إِلىَ ال َّنا ِر َو َن ْح ُن ُن َج ِّه ُز ُك ْم
بِ َأ ْس َي ِافنَا إِلىَ الجْ َ َّن ِة َف ْليَبرْ ُ َز َّن إِليَ َّ َر ُج ٌل يجُ َ ِّه ُزنيِ

( ((1التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب/1 :
.413
( ((1كان ً
عامال هلشام بن عبد امللك عىل العرا َقينْ ،
وهو ملحد زنديق عدو لإلمام عيل فال
يتوانى عن لعنه عىل املنابر ،أبوه عبد اهلل بن
يزيد من أصل هيود تيامء وأمه رومية نرصانية،
وكان يقول :لو أمرين هشام بتخريب الكعبة
هلدَّ متها ونقلت حجارهتا إىل الشام .ينظر:
سفينة البحار ،املحدث القمي.406 /1 :

بِ َس ْي ِف ِه إِلىَ ال َّنا ِر َو ُأ َج ِّه ُز ُه بِ َس ْي ِفي إِلىَ الجْ َ َّن ِة
َف َخ َر َج إِ َل ْي ِه َعليِ ُّ ْب ُن َأبيِ َطالِ ٍ
بَ و ُه َو
َي ُق ُ
ول:

َأ َنا ا ْب ُن ِذي الحْ َ ْو َضينْ ِ َع ْب ِد المْ ُ َّط ِل ْب
َوهَ ِ
الس ِغ ْ 
ب
اش ِم ا ُمل ْط ِع ِم فيِ ا ْل َعا ِم َّ
ُأوفيِ بِ ِم َيع ِ
ادي َو َأحمْ ِي َع ْن َح َس ْب

َف َق َ
ال َخالِدٌ َل َعن َُه اللهَّ ُ َ :ك َذ َب َل َع ْم ِري
ان َك َذلِ َك َف َق َ
اب َما َك َ
َواللهَّ ِ َأ ُبو ُت َر ٍ
الشي ُخ:
ال ْ

َأ ا َ
ري ائ َْذ ْن ليِ فيِ االنصرِ َ ِ
اف َق َ
ال:
األ ِم ُ
يهُّ َ
اس بِ َي ِد ِه َو َخ َر َج َو ُه َو
الشي ُخ ُي َف ِّر ُج ال َّن َ
َف َق َام ْ
َي ُق ُ
يق َو َر ِّب ا ْل َك ْع َب ِة ِزن ِْد ٌ
ولِ :زن ِْد ٌ
يق َو َر ِّب
ا ْل َك ْع َب ِة))(.((2
ويعلق الشيخ معرفة عىل هذه الرواية

قائ ً
ال(( :هذا ينبئك عن والء قتادة لإلمام

أمري املؤمنني.((2())

ويف الرواية الثانية يذكر ما نقله أبو

محزة الثاميل من التأنيب الذي وجهه اإلمام
الباقر لقتادة ،إذ جاء فيهاَ ...(( :أ ْق َب َل َأ ُبو
اس َ
ان َو َغيرْ ُ ُه ْم
َج ْع َف ٍرَ و َح ْو َل ُه َأ ْه ُل ُخ َر َ
َي ْس َأ ُلو َن ُه َع ْن َمن ِ
َاس ِ
س
ك الحْ َ ِّج َف َمضىَ َح َّتى َج َل َ

( ((2الكايف ،الشيخ الكليني.113- 112 /8 :

( ((2التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب/1 :
.415
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الر ُج ُل َق ِريب ًا ِم ْن ُه َق َ
ال َأ ُبو حمَ ْ زَ َة:
مجَ ِْل َس ُه َو َج َل َ
س َّ
َف َج َل ْس ُت َح ْي ُث َأ ْس َم ُع ا ْل َكلاَ َم َو َح ْو َل ُه َعالمَ ٌ ِم َن

ال َّن ِ
اس َف َلماَّ َقضىَ َح َوائِ َج ُه ْم َوا ْنصرَ َ ُفوا ا ْل َت َف َت
ال َل ُهَ :م ْن َأن َْت َق َ
الر ُجلِ َف َق َ
الَ :أ َنا َقتَا َد ُة
إِلىَ َّ
ْب ُن ِد َعا َم َة ا ْل َبصرْ ِ ُّي َف َق َ
ال َل ُه َأ ُبو َج ْع َف ٍر:
الَ :ن َع ْم َف َق َ
َأن َْت َف ِق ُيه َأ ْهلِ ا ْل َبصرْ َ ِة َق َ
ال َل ُه َأ ُبو
َج ْع َف ٍرَ :ويحْ َ َك َيا َقتَا َد ُة إِ َّن اللهَّ َ َج َّل َو َع َّز

َخ َلقَ َخ ْلق ًا ِم ْن َخ ْل ِق ِه َف َج َع َل ُه ْم ُح َجج ًا َعلىَ
َخ ْل ِق ِه َف ُه ْم َأ ْو َت ٌاد فيِ َأ ْر ِض ِه ُق َّو ٌام بِ َأ ْم ِر ِه ُن َج َب ُاء
اص َط َف ُاه ْم َق ْب َل َخ ْل ِق ِه َأ ِظ َّل ًة َع ْن َي ِم ِ
ني
فيِ ِع ْل ِم ِه ْ

الَ :ف َس َك َت َقتَا َد ُة َط ِويلاً ُث َّم َق َ
َع ْر ِش ِه َق َ
ال:
َأ ْص َل َح َك اللهَّ ُ َواللهَّ ِ َل َقدْ َج َل ْس ُت َبينْ َ َيدَ يِ
ا ْل ُف َق َه ِ
اء َو ُقدَّ َام ا ْب ِن َع َّب ٍ
اس َفماَ ْ
اض َط َر َب َق ْلبِي

ثالث ًا وسط ًا فنقول :إن قتادة بن دعامة كان
من أهل السنة املعتدلني الذين جي ّلون أهل

البيت ويو ّدوهنم ،وكام هو احلال يف كل
زمان ،إذ نجد التاريخ حاف ً
ال هبذه النامذج
اإلنسانية الطيبة التي نالتهم رمحة اهلل تعاىل

فأبرصوا طريق احلق ومتسكوا بالثقلني
كتاب اهلل والعرتة الطاهرة ،وخري ما يؤيد

هذا الرأي ما نقله الذهبي عن عفان عن

قيس بن ربيع قال(( :قدم علينا قتادة
الكوفة ،فأردنا أن نأتيه فقيل لنا :إنه يبغض

علي ًا فلم نأته ،ثم قيل لنا بعد :إنه أبعد

الناس من هذا ،فأخذنا عن رجل عنه))(.((2

ُقدَّ َام َو ِ
اض َط َر َب ُقدَّ ا َم َك َق َ
اح ٍد ِم ْن ُه ْم َما ْ
ال
َل ُه َأ ُبو َج ْع َف ٍرَ :ويحْ َ َك َأ َتدْ ِري َأ ْي َن َأن َْت؟.

مل يعثر الباحثون عىل أستاذ خاص

ﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎ

حجر ممن روى عنهم قتادة ،ومن بني

َأن َْت َبينْ َ َيدَ ْي ﭽﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
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ومما تقدم يمكننا أن نسلك طريق ًا

ﰏﰐﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ [سورة
النورَ ]37-36 :ف َأن َْت َث َّم َو َن ْح ُن ُأو َلئِ َك
ال َل ُه َقتَا َد ُةَ :صدَ ْق َت َواللهَّ ِ َج َع َلنِ َي اللهَّ ُ ِفدَ َ
َف َق َ
اك

وت ِح َج َار ٍة َوال ِط ٍ
ني.((2())...
َواللهَّ ِ َما ِه َي ُب ُي ُ

( ((2الكايف.257- 256 /6 :

أساتذته يف التفسري:

لقتادة يف التفسري سوى من ذكرهم ابن
الصحابة الذين روى عنهم :أنس بن مالك،

وأبو الطفيل ،وأبو سعيد اخلدري ،ومن

املفرسين التابعني :احلسن البرصي ،وسعيد

بن املسيب ،وعكرمة( ،((2إال أن املشهور
( ((2سري أعالم النبالء ،الذهبي.272 /5 :
( ((2ينظر :هتذيب التهذيب،316- 315 /8 :

أمحد جاسم ثاين الركايب

إنه كان تلميذ ًا للحسن البرصي وسعيد بن

التابعني( ،((2بل من املفرسين الرواد يف

قوله(( :جالست احلسن اثنتي عرشة سنة،

ومن جهة أخرى فقد احتل قتادة

املسيب وقد أفاد من علمهام ،وذلك بقرينة

أصيل معه الصبح ثالث سنني ،قال :ومثيل
أخذ عن مثله))(.((2

علمه ومكانته العلمية:

البرصة.

مكانة علمية كبرية يف عرصه ،ومرت
الروايتان (الثانية والثالثة) اللتان تنقل
احلوار الذي دار بينه وبني اإلمام الباقر،

شهد عرص التابعني ازدهار ًا علمي ًا

وقد تضمنتا شهادة من اإلمام املعصوم

فربز عدد من العلامء األجالء الذين يشار

فض ً
ال عن ذلك فقد كثرت أقوال العلامء

واسع ًا ،واهتامم ًا كبري ًا بنرش العلوم املختلفة،

إليهم بالبنان ،ومن بينهم (قتادة) الذي

كان عامل ًا كبري ًا باألنساب وأشعار العرب
واحلديث فض ً
ال عن علمه بالفقه ،حتى

قيل إنه «فقيه أهل البرصة»( ،((2ويضيف

السيوطي قائ ً
ال(( :ومع حفظ قتادة وعلمه
باحلديث كان رأس ًا يف العربية واللغة وأيام

العرب والنسب))( ،((2كام ُرويت له آراء

تفسريية يف كتب الفريقني ،مما يدل عىل أنه
كان من مفرسي القرآن الكريم يف عرص

ومدارس التفسري اإلسالمي.377 /1 :
( ((2الطبقات الكربى ،حممد بن سعيد/7 :
.229
( ((2ينظر :الكنى واأللقاب ،51 /2 :والتفسري
واملفرسون يف ثوبه القشيب.411 /1 :
( ((2تذكرة احلفاظ ،الذهبي.123 /1 :

عىل أنه فقيه أهل البرصة ومفرس القرآن،
الذين عارصوه وشهدوا له بالفضل،
منها ما رواه عمرو بن عاصم الكاليب عن

سالم بن مسكني عن عمران بن عبد اهلل
قال(( :ملا قدم قتادة عىل سعيد بن املسيب
جعل يسائله أيام ًا وأكثر ،قال :فقال له

سعيد :أكل ما سألتني عنه حتفظه؟ .قال:

نعم ،سألتك عن كذا فقلت فيه كذا،
وسألتك عن كذا فقلت فيه كذا ،وقال

فيه احلسن كذا ،قال :حتى رد عليه حديث ًا
كثري ًا ،قال :يقول سعيد :ما كنت أظن

أن اهلل قد خلق مثلك))( ،((2ويروى عن
سعيد بن املسيب قوله(( :ما أتاين عراقي

( ((2ينظر :مدارس التفسري اإلسالمي.374 /1 :
( ((2الطبقات الكربى.230 /7 :

151

قتادة بن دعامة السدويس ودور مروياته يف دعم التفسري

أحسن من قتادة))( ،((3كام ورد عن عبد

املصادر األخرى أن لقتادة كتاب ًا يف

ملحدث قط أعد عيل ،وما سمعت أذناي

3.3عوارش القرآن :ذكره ابن سعد يف

الرزاق عن معمر عن قتادة(( :ما قلت
شيئ ًا قط إال وعاه قلبي))( ،((3وغريها
الكثري من األحاديث التي ال يسعنا ذكرها

مجيع ًا وكلها تشيد بعلم قتادة وفضله وقوة

حفظه ومدى حرصه عىل التفقه والتعلم،
حتى قال فيه مطر الوراق(( :كان قتادة

عبد العلم))(.((3

آثاره القرآنية:

طبقاته( ،((3وهو مفقود أيض ًا.

اعتامد املفرسين عىل تفسريه:

حتتل مرويات قتادة مكانة كبرية بني

تفاسري املسلمني وللفريقني عىل السواء،

فمن يطلع عىل هذه التفاسري جيد الكثري من
األقوال واآلراء التفسريية لقتادة يف أغلب

اآليات املفرسة ،ومن ذلك مث ً
ال :تفسري

ذكر الدكتور فؤاد سزكني أربعة كتب

القرآن لعبد الرزاق الصنعاين ،الذي يعد

1.1الناسخ واملنسوخ يف كتاب اهلل تعاىل:

تفسري قتادة ،وتفسري جامع البيان للطربي

وطبعته مؤسسة الرسالة يف بريوت

عىل تفسري قتادة؛ وذلك لتعدد الطرق التي

لقتادة منها ثالثة قرآنية ،وهي(:((3

حققه الدكتور حاتم صالح الضامن،

عام 1404هـ.

2.2التفسري :وهو مفقود ،ويبدو أنه كان
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تفسري القرآن(.((3

تفسري ًا كبري احلجم ،وقد ذكره الطربي

أكثر من ثالثة آالف مرة ،وقد ذكرت
( ((3هتذيب التهذيب.316 /8 :
( ((3املصدر نفسه.317 /8 :
( ((3سري أعالم النبالء.276 /5 :
( ((3ينظر :تاريخ الرتاث العريب ،الدكتور فؤاد
سزكني :مج ،1 :ج ،1 :ص.76- 75 :

من أقدم التفاسري باملأثور يكاد يعتمد كلي ًا
الذي يفوق تفسري عبد الرزاق باالعتامد

يروي عنها الطربي عىل خالف عبد الرزاق

الذي اكتفى بالرواية عن معمر بن راشد
فقط ،وغريها من كتب التفسري األخرى،

( ((3ينظر :كشف الظنون عن أسامي الكتب
والفنون ،حاجي خليفة ،456 /1 :وهدية
العارفني ،أس�ماء املؤلفني وآث��ار املصنفني،
إسامعيل باشا البغدادي ،834 /1 :ومعجم
املؤلفني ،عمر رضا كحالة.127 /8 :
( ((3ينظر :الطبقات الكربى.273 /7 :

أمحد جاسم ثاين الركايب

كتفسري زاد املسري البن اجلوزي وتفسري ابن

بقوله(( :هي ال إله إال اهلل أضاءت هلم

فض ً
ال عن ذلك نجد أشهر تفاسري الشيعة

النساء وحقنوا هبا دماءهم ،حتى إذا ماتوا

كثري وتفسري الدر املنثور للسيوطي،((3(..

فأكلوا هبا ورشبوا وآمنوا يف الدنيا ونكحوا

قد اعتمدت آراء قتادة وأقواله يف أغلب

ذهب اهلل بنورهم وتركهم يف ظلامت ال

التبيان يف تفسري القرآن للطويس ،وجممع

وعده من أوىل التأويالت(.((3

مباحثها التفسريية ،ومن ذلك مث ً
ال:

البيان يف تفسري القرآن للطربيس ،وامليزان

يف تفسري القرآن للطباطبائي ،والتفسري

يبرصون))( ،((3وقد استحسنه الطربي
وقد يأيت تأويله ضعيف ًا كام يف قوله

تعاىل:

ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

الصايف للكاشاين..وغريها الكثري ،وهذا

ﭷ ﭸ ﭹﭼ [سورة

قتادة ومكانته العلمية ،ومقبولية قتادة لدى

من املوت( ،((3وينتقد الطربي هذا التأويل

إن دل عىل يشء فإنام يدل عىل أمهية تفسري
الفريقني العتداله.

منهجه يف تأويل القرآن:

قد يلجأ قتادة إىل تأويل بعض اآليات

فيحسن التأويل ،كام يف قوله تعاىل:

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

ﭟ ﭠ ﭡﭼ [سورة البقرة،]17 :
إذ تأول (الضياء) الوارد يف اآلية الكريمة

( ((3ينظر :اإلمام قتادة بن دعامة السدويس،
أقواله ومروياته يف التفسري ،عزيز الرمحن
عبد األح���د ،رس��ال��ة ماجستري ،جامعة
أم القرى ،كلية الدعوة وأص��ول الدين،
1413هـ ،ص.53 :

البقرة:

 ،]19إذ تأول قوله (حذر املوت) :حذر ًا
بقوله(( :وذلك مذهب من التأويل
ضعيف ،ألن القوم مل جيعلوا أصابعهم يف

آذاهنم حذر ًا من املوت فيكون معناه ما قال
إنه مراد به حذر ًا من املوت ،وإنام جعلوها

من حذار املوت يف آذاهنم))(.((4

وقد يبالغ يف التأويل كام يف قوله

تعاىل :ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳﭼ [سورة البقرة:
( ((3جامع البيان ،ابن جرير الطربي.206 /1 :
( ((3ينظر :املصدر نفسه.207 /1 :
( ((3ينظر :املصدر نفسه.227 /1 :
( ((4املصدر نفسه.227 /1 :
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 ،]245إذ تأول (وإليه ترجعون) :وإىل

نشأ منذ عرص نزول القرآن ،إذ سلكه رسول

وإىل الرتاب يعودون( ،((4يف حني أن داللة

ومجهور املفرسين ،فتتبعوا اآليات التي

الرتاب ترجعون ،فمن الرتاب خلقهم

السياق واضحة وال تقبل أدنى شك بأن
املراد منها :وإىل اهلل ترجعون.

منهجه يف تفسري القرآن:

يف ضوء االطالع عىل أقوال قتادة

ومروياته التفسريية يتضح أنه يسري عىل

منهج سليم يف التفسري ،فهو يفرس القرآن
بالقرآن ،ويفرس القرآن باحلديث النبوي
الرشيف ،وبأسباب النزول ،وبالناسخ
واملنسوخ ،وبأقوال الصحابة والتابعني،
ولكن يؤخذ عليه أنه يذكر اإلرسائيليات،

ويكثر من ادعاء النسخ( ،((4ومل يتخذ من

أئمة أهل البيت مرجعية فكرية له يف
التفسري ،بصفتهم عدل القرآن الكريم.

ويمكن أن نتناول هذه النقاط وغريها
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بيشء من التفصيل وكام يأيت:

1.1تفسري القرآن بالقرآن:

وهو من أفضل مناهج التفسري ،وقد

( ((4ينظر :املصدر نفسه.806 /2 :

( ((4ينظر :اإلمام قتادة بن دعامة السدويس،
أقواله ومروياته يف التفسري.61 :

اهلل وأهل بيته والصحابة والتابعون
يفرس بعضها بعض ًا ،وتوصلوا إىل معاين
القرآن ومقاصده؛ ألن القرآن يشتمل عىل

وحدة موضوعية متكاملة ،يكمل بعضه
بعض ًا ،ويوضح بعضه بعض ًا(.((4

وقد سلك قتادة يف تفسري القرآن

بالقرآن مسلكني؛ األول :تفسري اآلية

القرآنية بآية أخرى ،والثاين :تفسري اآلية

ومن ثم االستشهاد بآية أخرى.

وم���ث���ال األول :ت��ف��س�يره ق��ول��ه

تعاىلﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ [سورة

العنكبوت ،]27 :يف شأن النبي إبراهيم،

قال :هي كقوله :ﭽﭺﭻﭼﭽﭼ

[سورة النحل.((4(]122 :

وكذلك يف تفسري قوله تعاىل :ﭽﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ [سورة
احلجر ،]18 :قال :هي نحو قوله :ﭽﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ
( ((4ينظر :دروس يف التفاسري ومناهج املفرسين،
فارس عيل العامر.18 :
( ((4ينظر :تفسري القرآن ،عبد الرزاق الصنعاين:
.96 /3

أمحد جاسم ثاين الركايب

[سورة الصافات.((4(]10 :

ويف قوله تعاىل :ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

ﮬﭼ [سورة مريم ،]87 :ففرس

ﮇ ﮈﭼ [سورة املرسالت ،]30 :إذ

(العهد) يف اآلية الكريمة بطاعة اهلل

كقوله ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ [سورة

قوله تعاىل :ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

يفرس ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ بقوله(( :هو

الكهف ...]29 :والرسادق :دخان النار،
فأحاط هبم رسادقها ،ثم تفرق ،فكان
ثالث شعب ،فقال :ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈﭼ :شعبة ههنا ،وشعبة ههنا،

وشعبة ههنا ،ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ

[سورة املرسالت.((4())...]31 :

تعاىل ،مستد ً
ال عىل ذلك بآية أخرى وهي

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ [سورة طه:
.((4(]109

ومثال ذلك أيض ًا تفسريه قوله تعاىل:

ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ

ومثال الثاين :تفسري قوله تعاىل:

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ [سورة

ﯫ ﯬ ﯭﭼ [سورة اإلرساء:

باملنافق ،و(املقتصد) :بأنه صاحب

عىل هذا املعنى بآية أخرى ،وهي قوله

ثم يستشهد بقوله تعاىل :ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ

 ،]65قال :وعباده املؤمنون ،مستشهد ًا

تعاىل :ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ [سورة النحل:

.((4(]100

وكذلك يف تفسري قوله تعاىل :ﭽﮤ
( ((4ينظر :جامع البيان.21 /14 :
( ((4جامع البيان.296 /29 :

( ((4ينظر :جامع البيان.153 /15 :

فاطر ،]32 :فهو يفرس (الظامل لنفسه):
اليمني ،و(السابق باخلريات) :باملقرب،

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭﭼ [سورة الواقعة.((4(]94- 88 :

( ((4ينظر :جامع البيان.160 /16 :
( ((4ينظر :املصدر نفسه.163- 162 /22 :
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2.2تفسري القرآن بالسنة النبوية:

من املعلوم أن السنة النبوية متثل أقوال

رسول اهلل يوم األحزاب(( :اللهم

النبي األكرم وأهل بيته الطاهرين

امأل قلوهبم وبيوهتم نار ًا ،كام شغلونا -أو

البيت ،)أما عند غريهم فالسنة متثل ما

غربت الشمس))(.((5

وفعلهم وتقريرهم (عند أتباع مدرسة أهل
جاء عن رسول اهلل وحده(.((5

كام حبسونا -عن الصالة الوسطى حتى
كام روى قتادة عن احلسن عن سمرة

وتعد السنة الرشيفة املصدر الثاين

عن النبي قال(( :الصالة الوسطى

اإلسالمي ،ويف التعريف بمفاهيم القرآن

وكذلك يف تفسريه قوله تعاىل:

بعد القرآن الكريم يف الترشيع والفكر
الكريم ،ورشح مقاصده ،وتوضيح ما

خفي من جممالته(.((5

صالة العرص))(.((5

ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ [سورة

ومن املالحظ أن قتادة مقل بالرجوع

البقرة ،]193 :فقد فرس (ويكون الدين

يعدهم ضمن السنة الرشيفة ،إال أن ذلك

رسول اهلل(( :إن اهلل أمرين أن أقاتل

إىل أهل البيت يف التفسري ،ويبدو أنه مل

ال يمنع أن يتقبل منهم شيئ ًا من التفسري إن
صادف والتقى بأحدهم.

ومن أمثلة تفسري قتادة بالسنة النبوية:
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الوسطى) بصالة العرص ،وذلك لقول

قوله تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ

[سورة البقرة ،]238 :إذ فرس (الصالة

( ((5ينظر :دروس يف التفاسري ومناهج املفرسين:
.23
( ((5ينظر :مقدمات يف علم التفسري ،السيد
صدر الدين القبانجي.107- 106 :

هلل) بأن يقال :ال إله إال اهلل ،وذلك لقول
الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل ،ويقيموا

الصالة ،ويؤتوا الزكاة ،فإذا فعلوا ذلك
فقد عصموا مني دماءهم وأمواهلم إال

بحقها وحساهبم عىل اهلل))(.((5

3.3تفسريالقرآنبأقوالالصحابةوالتابعني:
ومثاله ما أورده يف تفسري قوله تعاىل:
( ((5جامع البيان.757 /2 :
( ((5املصدر نفسه.759 /2 :
( ((5املصدر نفسه.266 /2 :

أمحد جاسم ثاين الركايب

ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ...ﭼ

[سورة احلجر ،]24 :قال(( :كان ابن عباس
يقول :آدم ومن مىض من ذريته))(.((5

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ [سورة البقرة:

.((5())]26

ومن عادته يف ذكر أسباب النزول أن

ومثال ذلك ما نقله عن احلسن

يذكر بعض عادات العرب يف اجلاهلية(،((5

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ [سورة احلجر:

ﭽﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

البرصي يف تفسري قوله تعاىل :ﭽﮔ

 ،]41قال ...(( :هذا طريق عيل بن أيب

طالب ودينه ،طريق ودين مستقيم
فاتبعوه ومتسكوا به فإنه واضح ال عوج

فيه))(.((5

4.4تفسري القرآن بأسباب النزول:

من منهجه أنه يفرس القرآن بأسباب

النزول وهو كثري يف تفسريه( ،((5من
ذلك ما روي عنه أنه قال(( :ملا ذكر اهلل

العنكبوت والذباب قال املرشكون :ما

بال العنكبوت والذباب يذكران ،فأنزل
اهلل ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

( ((5جامع البيان.32 /14 :

( ((5الطرائف ،ابن طاووس احلسني،97-96 :
وينظر :شواهد التنزيل ،احلاكم احلسكاين:

 ،78 /1إذ ينقل املعنى ذاته لآلية الكريمة
بتفسري اإلمام الباقر.

( ((5ينظر :اإلمام قتادة بن دعامة السدويس،
أقواله ومروياته يف التفسري.73 :

ومن ذلك ما جاء يف تفسريه قوله تعاىل:

ﯖ...ﭼ [سورة البقرة ،]189 :قال:
((سألوا نبي اهلل عن ذلك :مل جعلت
هذه األهلة؟ .فأنزل اهلل فيها ما تسمعون:

هي مواقيت للناس فجعلها لصوم املسلمني

وإلفطارهم وملناسكهم وحجهم وعدة
نسائهم وحمل دينهم يف أشياء ،واهلل أعلم بام
يصلح خلقه))(.((6

 5 .تفسري املفردات القرآنية:

وم���ن م��ن��ه��ج��ه ت��ف��س�ير امل���ف���ردات

القرآنية ،وذلك بأن خيتار الكلمة الغريبة
أو الغامضة من اآلية الكريمة ،ثم يأيت

بمعناها اللغوي ،مراعي ًا بذلك داللتها

يف االستعامل القرآين وموضعها السياقي،
وهي ظاهرة بارزة يف تفسريه.

( ((5تفسري القرآن.41 /1 :
( ((5ينظر :اإلمام قتادة بن دعامة السدويس،
أقواله ومروياته يف التفسري.76 :
( ((6جامع البيان.253 /2 :
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من ذلك مث ً
ال تفسريه مفردة (التقديس)

الواردة يف قوله تعاىل :ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧﭼ [سورة البقرة ،]30 :إذ

فرسها بالصالة(.((6

(ص ِّيب) الواردة يف
وكذلك مفردة َ

بنى السد عىل أحد وعرشين قبيلة ،وبقيت

منهم قبيلة دون السد فهم الرتك))(.((6

وكذلك يف قصة موسى مع العبد

الصالح التي يقول فيها(( :قيل ملوسى آية

قوله تعاىل :ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ...ﭼ

لقياك إياه أن تنسى بعض متاعك ،وكان

ويف تفسريه قوله تعاىل :ﭽﭣ ﭤ

كانا حيث شاء اهلل رد اهلل إىل احلوت روحه

[سورة البقرة ،]19 :فرسها باملطر(.((6

موسى وفتاه تزودا حوت ًا مملوح ًا حتى إذا

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ [سورة البقرة:

فرسب يف البحر ،فذلك قوله :ﱫﯿ

بقوله«(( :صم» ال يسمعون احلق «بكم»

7.7تفسري األمثال القرآنية:

ضاللتهم.((6())...

ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

 ،]18يذكر معاين مفردات اآلية الكريمة

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﱪ.((6())...

ال ينطقون به «عمي» ال يرجعون عن

كام يف قوله تعاىل :ﭽﮮ ﮯ ﮰ

ويف قوله تعاىل :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ [سورة

مريم ،]24 :إذ فرس (الرسي) بأنه اجلدول،
وهي تسمية أهل احلجاز(.((6
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بعض جزئياهتا بقوله(( :إن ذا القرنني

6.6ذكره بعض مقاطع القصص القرآين:

كام يف قصة ذي القرنني التي ذكر

( ((6ينظر :تفسري القرآن.41 /1 :
( ((6ينظر :التبيان.91 /1 :
( ((6التبيان ،الشيخ الطويس،89- 88 /1 :
وينظر :جممع البيان ،الشيخ الطربيس/1 :
.115
( ((6ينظر :جامع البيان.89 /16 :

ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ

[سورة الرعد ،]17 :إذ يقول(( :هذه ثالثة
أمثال رضهبا اهلل تعاىل يف مثل واحد ،شبه
نزول القرآن باملاء الذي ينزل من السامء،

وشبه القلوب باألودية واألهنار ،فمن
( ((6بحار األنوار ،للمجليس.298 /6 :
( ((6التبيان.66 /7 :

أمحد جاسم ثاين الركايب

استقىص يف تدبره ،وتفكر يف معانيه ،أخذ

يمتاز تفسري قتادة بذكر املواعظ

املاء الكثري ،ومن ريض هبا أداه إىل التصديق

تفاسري عرصه ،فإذا مر بآية فيها عظة

الصغري ،فهذا مثل .ثم شبه اخلطوات

دروس أخالقية ،ويبدو أنه متأثر بشيخه

حظ ًا عظي ًام منه كالنهر الكبري الذي يأخذ

باحلق عىل اجلملة كان أقل حظ ًا منه كالنهر

واحلث عىل األخالق مما قل نظريه يف
وعربة توقف عندها ونبه عىل ما فيها من

ووساوس الشيطان بالزبد يعلو عىل املاء،

احلسن البرصي املعروف بالوعظ ،فض ً
ال

ما يقع يف النفس من الشكوك فمن ذاهتا،

ومثال ذلك ما ورد يف تفسريه قوله

وذلك من خبث الرتبة ،ال عني املاء .كذلك

عن استعامله التعبري اجلاميل املؤثر(.((6

ال من ذات احلق .يقول :فكام يذهب الزبد

تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

خمايل الشك هبا ًء باط ً
ال ،ويبقى احلق،
فهذا مثل ٍ
ثان .واملثل الثالث قوله :ﭽﯛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

باط ً
ال ،ويبقى صفوة املاء ،كذلك يذهب

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ [سورة آل

ﯜﯝﯞﯟﭼ إىل آخره ،فالكفر مثل

عمران ،]187 :قال(( :هذا ميثاق

املاء الصايف الذي ينتفع به))(.((6

فليعلمه ،وإياكم وكتامن العلم ،فإن كتامن

هذا اخلبث الذي ال ينتفع به ،واإليامن مثل

أخذ اهلل عىل أهل العلم ،فمن علم شيئ ًا

وحتليل الصور البيانية التشبيهية التي

العلم هلكة ،وال يتكلفن رجل ما ال علم

يكشف عن الدقة التي امتلكها قتادة يف

املتكلفني ،كان يقال :مثل علم ال يقال

بنيت عليها األمثال يف اآلية الكريمة،
التفسري ،ومتكنه من األساليب البالغية

التي جاء عليها القرآن الكريم.

له به ،فيخرج من دين اهلل ،فيكون من
به كمثل كنز ال ينفق منه ،ومثل حكمة

ال خترج كمثل صنم قائم ال يأكل وال

8.8ذك��ر امل��واع��ظ واحل��ك��م واحل��ث عىل

يرشب .وكان يقال :طوبى لعامل ناطق،

( ((6جممع البيان.30 /6 :

( ((6ينظر :اإلمام قتادة بن دعامة السدويس،
أقواله ومروياته يف التفسري.85 :

األخالق:
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وطوبى ملستمع وا ٍع .هذا رجل علم عل ًام

والطاعة فيام استطاعوا(.((7

فحفظه ووعاه ،وانتفع به))(.((6

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ...ﭼ

فع َّلمه وبذله ودعا إليه ،ورجل سمع خري ًا
ويف تفسري قوله تعاىل :ﭽﮨ ﮩ ﮪ

[سورة اجلاثية ،]14 :قال قتادة :هي

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ...ﭼ [سورة

منسوخة بقوله تعاىل :ﭽ ﮒ ﮓ

الرزق ما ال يطغيك وال يلهيك))(.((7

ﮛﭼ [سورة األنفال ،]57 :ثم

الشورى ،]27 :قال(( :كان يقال :خري
9.9تفسري القرآن بالناسخ واملنسوخ:

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

استدل بآية أخرى تدعم رأيه ،وهي قوله

من منهجه اإلكثار من التفسري

تعاىل :ﭽﯡ ﯢ ﯣ

له كتاب ًا بعنوان (الناسخ واملنسوخ) الذي

التوبة ،]36 :ويفرس هذه اآلية بأنه تعاىل

بالناسخ واملنسوخ ،وقد سبق أن ذكرنا
حققه الدكتور حاتم صالح الضامن ،وقد
جمُ عت فيه أقوال قتادة ومروياته يف التفسري

بالناسخ واملنسوخ.

ومن أمثلة ذلك تفسريه قوله تعاىل:

ﯤ ﯥ ﯦﭼ

[سورة

أمر بقتاهلم حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل
وأن حممد ًا رسول اهلل(.((7

1010فواتح السور (احلروف املقطعة):

يرى قتادة أن احلروف املقطعة التي

ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ابتدأت هبا بعض سور القرآن الكريم هي

عمران ،]102 :إذ يرى أهنا منسوخة بقوله

هذه احلروف ،وذلك يف تفسريه (يس)

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ [سورة آل
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ويف قوله تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ

تعاىل :ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ...ﭼ [سورة التغابن،]16 :
وعليها بايع رسول اهلل عىل السمع

( ((6جامع البيان.269 /4 :
( ((7ينظر :املصدر نفسه.40 /25 :

أسامء للقرآن ،وقد وضع قاعدة كلية لتفسري
الواردة يف سورة يس إذ قال(( :كل هجاء

يف القرآن اسم من أسامء القرآن))(.((7

( ((7ينظر :املصدر نفسه.41 /4 :
( ((7ينظر :جامع البيان.188 /25 :
( ((7املصدر نفسه ،178 /22 :وينظر :التبيان:
 ،47 /1وجممع البيان ،76 /1 :و 343 /8

أمحد جاسم ثاين الركايب

ومن ذلك مث ً
ال تفسريه (حم) يف سورة

املعاين لديه واضحة جلية ال حيتاج فيها

وكذا األمر يف تفسريه (ق) يف سورة ق(.((7

تعاىل :ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

غافر ،إذ فرسها بأهنا اسم من أسامء القرآن،
1111تفسري القرآن بالقراءات القرآنية:

من ذلك تفسريه (الصوم) بالصمت يف

قوله تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

إىل تفكر أو تأمل ،ومن ذلك تفسريه قوله
ﯮ ﯯﭼ [سورة البقرة،]269 :

قال :هو القرآن(.((7

1313ذكره اإلرسائيليات:

مما يؤخذ عىل قتادة أنه يذكر

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ [سورة

اإلرسائيليات يف تفسريه ،مما جيعله موضع

صمت ًا وإنك ال تشاء أن تلقى امرأة جاهلة

حديثه عن قصة آدم يف تفسري قوله

مريم ،]26 :قال(( :يف بعض احلروف
تقول نذرت كام نذرت مريم أال تكلم

يوم ًا إىل الليل وإنام جعل اهلل تلك آية ملريم
وابنها وال حيل ألحد أن ينذر صمت ًا يوم ًا
إىل الليل ،وأما قوله صوم ًا فإهنا صامت

من الطعام والرشاب والكالم))(.((7

1212بيان مصاديق بعض اآليات القرآنية:

انتقاد العلامء والدارسني ،من ذلك مث ً
ال
تعاىل :ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﭼ [سورة احلج ،]26 :إذ يقول:

((وضع اهلل البيت مع آدم ،أهبط اهلل آدم
إىل األرض وكان مهبطه بأرض اهلند،

كثري ًا ما نجد قتادة يعطي رأيه

وكان رأسه يف السامء ورجاله يف األرض،

قرائن داخلية أو خارجية ،وهذا يدل عىل

ذراع ًا ،فحزن آدم إذ فقد أصوات املالئكة

بمصداق اآلية القرآنية دون أن يستدل بأية

سعة علمه وعمق ثقافته القرآنية ،إذ تكون

يف تفسري احل��رف (ص) ال��وارد يف مستهل
سورة ص.
( ((7ينظر :جامع البيان ،50 /24 :و .189 /26
( ((7تفسري القرآن.7 /3 :

فكانت املالئكة هتابه ،فنقص إىل ستني

وتسبيحهم ،فشكا ذلك إىل اهلل ،فقال:

يا آدم إين قد أهبطت لك بيت ًا يطاف به
كام يطاف حول عريش ،ويصىل عنده كام
( ((7ينظر :جممع البيان.33 /1 :
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يصىل عند عريش ،فانطلق إليه ،فخرج

ونرشه إدارة الثقافة والنرش يف اجلامعة،

خطوتني مفازة ،فلم تزل تلك املفازة عىل

4.4التبيان يف تفسري القرآن ،شيخ الطائفة

إليه آدم ،ومد له يف خطوه ،فكان بني كل

ذلك ،فأتى آدم البيت فطاف به ومن بعده

من األنبياء))(.((7

أهم مصادر البحث
القرآن الكريم.

1.1اإلمام عيل ،أمحد الرمحاين اهلمداين،

املنري للطباعة والنرش ،ط1417 ،1 /هـ.

2.2اإلمام قتادة بن دعامة السدويس ،أقواله
ومروياته يف التفسري ،عزيز الرمحن عبد

األحد ،رسالة ماجستري ،جامعة أم
القرى ،كلية الدعوة وأصول الدين،

 1413هـ.

3.3تاريخ ال�تراث العريب ،الدكتور فؤاد
سزكني ،ت��ر :الدكتور حممود فهمي
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ح��ج��ازي ،راج��ع��ه ال��دك��ت��ور عرفة

مصطفى ،وال��دك��ت��ور سعيد عبد

الرحيم ،اململكة العربية السعودية،

وزارة التعليم العايل ،جامعة حممد بن

سعود اإلسالمية ،أرشف عىل طباعته
( ((7تفسري القرآن.34 /3 :

1411هـ.

أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس،
تح :أمحد حبيب قصري العاميل ،دار
إحياء الرتاث العريب ،مكتب اإلعالم

اإلسالمي ،ط1409 ،1 /هـ.

5.5تذكرة احلفاظ ،أب��و عبد اهلل شمس
الدين الذهبي ،دار إحياء ال�تراث

العريب ،مكتبة احلرم املكي( ،د .ت).

6.6تفسري القرآن ،عبد ال��رزاق بن مهام
الصنعاين ،ت��ح :الدكتور مصطفى

مسلم حممد ،مكتبة الرشد ،الرياض،

ط 1410 ،1 /هـ.

7.7التفسري وامل��ف�سرون ،الدكتور حممد
حسني الذهبي ،مكتبة وهبة ،القاهرة،

ط( ،7 /د .ت).

8.8التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب،
الشيخ حممد هادي معرفة ،منشورات
اجلامعة الرضوية للعلوم اإلسالمية،

مؤسسة الطبع والنرش يف اآلستانة

الرضوية املقدسة ،ط 1418 ،1 /هـ.

9.9هت���ذي���ب ال��ت��ه��ذي��ب ،اب����ن حجر

أمحد جاسم ثاين الركايب

ال��ع��س��ق�لاين ،دار ال��ف��ك��ر ،ط،1 /

1515الطبقات الكربى ،حممد بن سعيد،

1010جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،أبو

1616الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف،

1404هـ.

جعفر حممد بن جرير الطربي ،ضبط

وتوثيق وختريج :صدقي مجيل العطار،
دار الفكر ،بريوت1415 ،هـ.

دار صادر ـ بريوت( ،د .ت).

السيد ابن طاووس احلسني ،مطبعة

اخليام ـ قم ،ط 1371 ،1 /هـ.

 1717علم التفسري ،الدكتور حممد حسني

1111دروس يف ال��ت��ف��اس�ير وم��ن��اه��ج

الذهبي ،دار املعارف ،القاهرة( ،د .ت).

 ،1الغدير للطباعة والنرش والتوزيع،

مؤسسة تراث الشهيد احلكيم ،النجف

املفرسين ،ف��ارس عيل العامر ،ط/

طهران 1428 ،هـ.

 1212سفينة البحار ،املحدث القمي( ،د .ت).

1818علوم القرآن ،السيد حممد باقر احلكيم،
األرشف ،ط2010 ،5 /م.

1919الكايف ،الشيخ الكليني ،تح :عيل أكرب

1313سري أعالم النبالء ،شمس الدين حممد

غفاري ،دار الكتب اإلسالمية ،ط/

األرن��ؤوط ،وحسني األسد ،مؤسسة

2020كشف الظنون عن أسامي الكتب

بن أمحد بن عثامن الذهبي ،تح :شعيب
الرسالة ـ بريوت ،ط 1413 ،9 /هـ.

1414شواهد التنزيل لقواعد التفضيل
يف اآليات النازلة يف أهل البيت،
عبيد اهلل بن أمحد املعروف باحلاكم
احلسكاين ،ت��ح :الشيخ حممد باقر
حم��م��ودي ،مؤسسة الطبع والنرش

التابعة ل���وزارة الثقافة واإلرش���اد
اإلس�لام��ي ،جممع إح��ي��اء الثقافة

اإلسالمية ،ط 1411 ،1 /هـ.

 1388 ،3هـ.

والفنون ،حاجي خليفة ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت( ،د .ت).

2121الكنى واألل��ق��اب ،الشيخ عباس
القمي ،تقديم :حممد هادي األميني،

(د .ت).

2222م���دارس التفسري اإلس�لام��ي ،عيل
أكرب بابائي ،تعريب :كامل السيد،

مراجعة :فريق مركز احلضارة ،مركز
احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي،

163

قتادة بن دعامة السدويس ودور مروياته يف دعم التفسري

بريوت ،ط2010 ،1 /م.

2323مستدرك سفينة البحار ،الشيخ عيل

2525مقدمات يف علم التفسري ،السيد

حسن ب��ن ع�لي ال��ن�مازي ،مؤسسة

مؤسسة إح��ي��اء ال�ت�راث الشيعي،

النامزي الشاهرودي ،ت��ح :الشيخ
النرش اإلسالمي جلامعة املدرسني ،قم
املرشفة 1419 ،هـ.

2424معجم امل��ؤل��ف�ين ،ت��راج��م مصنفي
الكتب العربية ،عمر رضا كحالة،
دار إح��ي��اء ال�ت�راث ال��ع��ريب ،مكتبة
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املثنى ،بريوت( ،د .ت).

ص��در ال��دي��ن القبانجي ،ط،2 /

النجف األرشف 1427 ،هـ.

2626هدية العارفني ،أسامء املؤلفني وآثار
املصنفني ،إسامعيل باشا البغدادي،
دار إحياء ال�تراث العريب ،بريوت،

(د .ت).

فحوى البحث
روج هلا حديثا االستاذ الدكتور
(منهج التفسري البنائي) من املناهج التفسريية اليت َّ
حممود البستاني ،وعُين بتسميته يوم ألف تفسرياً كامالً للقرآن الكريم يف مخسة أجزاء
حيمل صفة (التفسري البنائي للقرآن الكريم) وهو منهج عُين فيه املرحوم البستاني
بدراسة السورة القرآنية من الوجهتني الفنية واملعنوية معاً ،مبيناً فيه عالقة اآلية باآلية
يف داخل السورة الواحدة ،وراصداً الرتابط واالنسجام بني آي السورة الواحدة ،مما
يفضي بالسورة املباركة اىل جعلها وحدة بنائية متكاملة من النواحي مجيعاً.
والبحث مق ّسم على ثالثة مطالب:
اوهلا :التفسري البنائي يف دراسات ما قبل البستاني.
وثانيها :التفسري البنائي عند البستاني.
وثالثها :مس ّوغات التفسري البنائي عند البستاني.

165

منهج التفسري البنائي عند الدكتور حممود البستاين

متهيد:

مازالت املناهج التفسريية يف العرص

احلديث تزداد وتتنوع وتتسع وتضيق

ومنها ما هو يف دائرة املقبول ومنها ما

هو يف دائرة املرفوض ومنها ما حيوم بني
الدائرتني يرضب هنا وهناك.

يكون مقس ًام عىل ثالثة مطالب:
املطلب االول:

التفسري البنائي يف دراسات ما قبل
الدكتور البستاين:

يف نطاق ما اطلعنا عليه من كتب

وبعض ما وجد يف هذا القرن من

التفسري والدراسات القرانية للقدامى

املاضية وبعضه جديد كل اجلدة مما يوجب

احد من علامء السلف واخللف بتأليف

املناهج التفسريية له جذور يف القرون

درسه ونقده وبيان ما له وما عليه.

وكان من بني املناهج التفسريية التي

ظهرت يف هذا العرص هو (منهج التفسري
البنائي) الذي عني بتسميته الدكتور حممود

البستاين يف هناية القرن العرشين.

فقد الف تفسري ًا كام ً
ال للقران الكريم

يف مخسة اجزاء اسامه بـ(التفسري البنائي
للقران الكريم) عني فيه بدراسة السورة
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وقد اقتضت طبيعة بحثنا هذا ان

القرآنية من الوجهتني الفنية واملعنوية مع ًا،
مبين ًا فيه عالقة االية باالية يف داخل السورة
الواحدة ،وراصد ًا الرتابط واالنسجام بني

آي السورة الواحدة ’ مما يفيض بالسورة
املباركة اىل جعلها وحدة بنائية متكاملة

متناسقة من مجيع النواحي.

واملحدثني واملعارصين ،فانه مل يضطلع
مؤلف او تصنيف مصنف حيمل اسم
(التفسري البنائي للقران الكريم) سوى

الدكتور حممود البستاين يف هناية القرن

العرشين.

هذا من حيث التسمية ،اما من حيث

املفهوم :فقد خاض الباحثون

(∗)

غامر

الكشف عن اصول هذا املنهج ،وسربوا
اغواره سرب ًا ،ونقبوا عن مكنوناته تنقيب ًا،
بعد ان ادركوا معانيه ،وعلموا مراميه،

يف كل ناحية من نواحيه ،حتى وجدوا ان
(*) كالباحث امح��د حنون العتايب يف رسالته
للامجستري (املنهج البنائي يف التفسري عند
الدكتور حممود البستاين) والباحث امحد
عويز العيل يف بحثه (الرؤية البنائية للنص
القراين عند الدكتور حممود البستاين).

أمحد حنون العتايب

اصول الفهم البنائي للنص القراين-

الرشف ،ورفعة املنزلة ،خري مما اعطيتك

متأصلة يف فكر القدامى ،فقد ن َّظروا هلا

اذا راوا ذلك ،واما اتصال قوله تعاىل :امل

بشكل عام -هي اصول موغلة يف القدم،
واشبعوها بحث ًا فكانت موضع اهتامماهتم،

بحيث جاء هذا الفهم منترش ًا يف مصنفاهتم
وما جادت به اقالمهم ،اال اهنم تناولوه

ودرسوه حتت مسميات عديدة من قبيل:

التناسب والتناسق والنظم ونحوها من
املصطلحات.

اليوم ،فاذا حسدوك عىل ذا ،فكيف هبم
جيدك بام قبله ،فوجهه انه اتصال ذكر النعم
بذكر املنعم ،والتقدير انه سبحانه سينعم

عليك يف مستقبل امرك ،كام انعم عليك يف

املايض من امرك)(((.

وهذا الفخر الرازي (ت606 :هـ) يف

تفسريه الكبري املسمى بـ (مفاتيح الغيب)

فهذا العالمة الطربيس (ت548 :هـ)

يكشف الروابط والرتتيبات املودعة يف

والروابط املودعة يف كتاب اهلل املصون حتت

911هـ) مثمن ًا جهوده يف هذا املجال:

يف تفسري (جممع البيان) يلتمس املناسبات
فقرة اسامها بـ (النظم) عني فيها برصد

اوجه العالقة بني السورة والسورة وبني
االية واالية يف داخل السورة الواحدة.

يقول الطربيس راصد ًا الوحدة البنائية

بني ايات سورة الضحى( :وجه اتصال

قوله تعاىل ﱫﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﱪ بام
قبله ان قوله ﱫﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﱪ إثبات

ملحبته سبحانه اياه وانعامه عليه ،فاتصل
هذا ايض ًا به ،والتقدير ليس االمر كام

قالوه ،بل الوحي يأتيك ماعمرت وتدوم
حمبتي لك وما أعطيتك يف االخرة من

كتاب اهلل املجيد ،وعنه قال السيوطي (ت:

(وعلم املناسبة علم رشيف قل اعتناء

املفرسين به لدقته وممن اكثر فيه االمام فخر
الدين وقال يف تفسريه اكثر لطائف القران
مودعة يف الرتتيبات والروابط) (((.

ويأيت كتاب (الربهان يف تناسب

سور القران)

(*)

البن الزبري الغرناطي

(ت708هـ) بوصفه اول كتاب –بحسب
علمنا –يعني بدراسة جانب من جوانب

((( جممع البيان يف تفسري القران ،الطربيس:
.386 /10
((( االتقان يف علوم القران ،السيوطي.369 /3 :
(*) ويسمى (الربهان يف ترتيب سور القران).
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التناسب القراين ،فقد اختص فيه املؤلف

ويصري التأليف حاله حال البناء املتالئم

من حيث ترتيبها االجتهادي يف املصحف

يقول الزركيش يف بيان الوحدة البنائية

بدراسة اوجه التناسب بني السور القرانية

الرشيف(((.

بقول الغرناطي مبين ًا صلة سورة

قريش بسورة الفيل ،فيقول يف االوىل:
(ال خفاء باتصاهلا ،اي انه تعاىل فعل ذلك
باصحاب الفيل ومنعهم عن بيته وحرمه

النتظام شمل قريش ،وهم سكان احلرم
وقطان بيت اهلل ،وليؤلفهم هباتني الرحلتني

فيقيموا بمكة امن ساحتهم)(((.

لقوله تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ

(((

[سورة

االرساء( :]2- 1 :قد يقال :اي رابط
بني االرساء و ((اتينا موسى الكتاب))؟.

ويأيت كتاب (الربهان يف علوم القران)

ووجه اتصاهلا بام قبلها ان التقدير :اطلعناه

نوع ًا من انواع علوم القران يتحدث فيه

سلف بيان ًا ،لتقوم اخباره عىل معجزته

للزركيش (ت794 :هـ) حام ً
ال بني طياته
عن معرفة املناسبات بني االيات منظر ًا فيه

انواع االرتباطات بني ايات القران الكريم
وراصد ًا املناسبة التي تربط االية باختها
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االجزاء) (((.

ومبين ًا فائدة معرفة هذا الرتابط بقوله:

(وفائدته جعل اجزاء الكالم بعضها اخذ ًا

باعناق بعض فيقوى بذلك االرتباط
((( ينظر :ال�بره��ان يف تناسب س��ور القران،
الغرناطي.180 :
((( الربهان يف تناسب سور القران.218 :

عىل الغيب عيان ًا واخربناه بوقائع من

برهان ًا ،اي سبحان الذي اطلعك عىل

بعض اياته لتقصها ذكر ًا ،واخربك ملا جرى
ملوسى وقومه يف الكرتني ،لتكون قصتهام
اية اخرى) (((.

ويأيت تفسري البقاعي (ت885 :هـ)

املسمى بـ (نظم الدرر يف تناسب االيات
((( الربهان يف علوم القران ،الزركيش.36 /1 :
((( الربهان يف علوم القران.42 /1 :
((( ينظر :نظم الدرر يف تناسب االيات والسور،
البقاعي.287 /22 :

أمحد حنون العتايب

والسور) ليكون مصدر ًا تراثي ًا مه ًام يف

اختصاصه بعلم املناسبات بقوله( :انه

العلمية يف هذا املجال ،فقد جاء تنفيذي ًا

يكشف لالعجاز طريقني :احدمها نظم

دراسة التناسب القراين ،وذلك لقيمته

يف القران كله ،اذ يقول املؤلف فيه عىل
استكناه التناسب بني السور القرانية اوالً،
وبني االيات يف داخل السورة الواحدة

ثاني ًا ،مما يزيده ثرا ًء يف امهيته العلمية ،اذ يعد
واحد ًا من مصادر استقاء مجيع الدراسات

التي جاءت من بعده ممن عنيت بدراسة
النص القراين عىل وفق الفهم البنائي(((.

هبذا العلم يرسخ االيامن يف القلب ،النه
كل مجلة عىل حياهلا بحسب الرتكيب
واالخر نظمها مع اختها بالنظر اىل
الرتتيب ،واالول اقرب تناوالً واسهل

ذوق ًا وكلام دقق النظر يف املعنى عظم عنده

موقع االعجاز) (.((1

وتوصل البقاعي يف هذا التفسري اىل ان

اسم كل سورة متعلق بام يرد فيها ،والعالقة

ويعد تفسري البقاعي تفسري ًا مستق ً
ال

بينهام عالقة امجال ثم تفصيل( ،((1وعليه

ابراز الوحدة البنائية للقران الكريم بسوره

للنص ،واما العالقات بني االيات فغالب ًا

قائ ًام عىل اساس املناسبات ،وهيدف اىل
واياته ،وفيه قال حاجي خليفة صاحب
كتاب (كشف الظنون عن اسامي الكتب

والفنون) ما نصه( :هو كتاب مل يسبقه اليه
احد ،مجع فيه من ارس ار القران ما تتحري

منه العقول)(((.

وقد حتدث البقاعي يف مقدمة تفسريه

عن القيمة احلقيقية هلذا الكتاب وسبب
((( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛
حاجي خليفة.196 /1 :
((( نظم الدرر.7 /1 :

فهو يرى ان العنوان هو البنية الكربى
ما تقوم عىل روابط داللية متجانسة فيام
بينها(.((1

بينام تكون العالقات بني السور خمتلفة

باختالف االيات والسور ،وقد تكون
العالقة صوتية يراعي فيها البقاعي حتى
خمارج االصوات وصفاهتا ،من ذلك ربطه

بني سوريت طه ومريم ،اذ يقول رابط ًا
( ((1ان��ظ��ر :نظم ال���درر يف تناسب االي��ات
والسور.12 /1 :
( ((1انظر :املصدر نفسه.13 /1 :
( ((1املصدر نفسه.12 /1 :
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بينهام( :وذلك ان ملا كان ختام سورة مريم

حام ً
ال عل اخلوف من ان هتلك امته

سميته تناسق الدرر يف تناسب السور)

دعوته لقلة من امن به منهم ،ابتدأ سبحانه

السور وخوامتها(.((1

قبل ظهور امره الذي امر اهلل به واشتهار

بالطاء اشارة بمخرجها الذي هو رأس
اللسان واصول الثنايا العلوية اىل قوة امره

وانتشاره وعلوه وكثرة اتباعه) (.((1

(((1

واما الثاين :فيتناول فيه التناسب بني فواتح
يقول السيوطي يف استدالله عىل

الوحدة البنائية ملوضوعات سورة املائدة:
(بدأت بتحريم الصيد يف االحرام وبالشهر

اما السيوطي (ت911 :هـ) فقد

احلرام واهلدي والقالئد ،وختمت بذلك

تناسب السور) واالخر (مراصد املطالع

النهي عىل من حرم منها ما مل حيرمه اهلل،

الف كتابيه املعروفني بـ (تناسق الدرر يف
يف تناسب املقاطع واملطالع) فاما االول:

فهو كام يتضح من عنوانه متخصص
بدراسة اوجه التناسب بني السور القرانية
فقط ،وقد ذكر املؤلف عن كتابه هذا انه

تلخيص ملناسبات السور خاصة من كتابه
الكبري (ارسار التنزيل) الذي عني فيه

بدراسة مناسبات االيات والسور ووجوه
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منه مناسبات السور خاصة يف جزء لطيف

االعجاز واساليب البالغة ،وقد اشار اىل

هذا بقوله( :وكتايب الذي صنعته يف ارسار
التنزيل كافل بذلك جامع ملناسبات السور
وااليات مع ما تضمنه من بيان وجوه

االعجاز واساليب البالغة ،وقد خلصت
( ((1املصدر نفسه.3 /5 :

ويف اوهلا احالل هبيمة االنعام ،ويف اخرها

ويف اوهلا ﱫﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹﱪ [سورة املائدة ]12 :ويف اخرها

ﱫﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﱪ

[سورة املائدة  ]70ويف اوهلا ((لقد كفر

الذين قالوا ان اهلل هو املسيح ابن مريم))
[سورة املائدة ]72 :ويف اخرها مثل

ذلك)(.((1

واما يف جمال الدراسات احلديثة

واملعارصة ،فتكشف دراستنا عن وجود
( ((1االتقان يف علوم القران.369 /3 :
( ((1ينظر :مراصد املطالع يف تناسب املقاطع
واملطالع ،السيوطي.11 :
( ((1مراصد املطالع يف تناسب املقاطع واملطالع:
.50
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الفهم البنائي للنص القراين لدى مجع من

اهل العلم من ابرزهم:

1.1مصطفى ص���ادق ال��راف��ع��ي (ت:
1356ه���ـ) يف كتابه (ت��اري��خ اداب

العرب)(.((1

6.6نرص حامد ابو زيد (ت1431 :هـ) يف
كتابه (مفهوم النص دراسة يف علوم

القران)(.((2

7.7حممد امل��ب��ارك يف كتابه (م��ن سهل
االدب اخلالد دراسة ادبية لنصوص

2.2حممد عبد اهلل دراز (ت1377 :هـ) يف

من القران)(.((2

3.3سيد قطب الشاذيل (ت1385 :ه��ـ)

القراين)(.((2

كتابه (النبأ العظيم) (.((1

يف تفسريه (يف ظالل القران)

(((1

(6

اجزاء) وكتابه االخر (التصوير الفني

يف القران)(.((2

4.4عبد اهلل الغامري (ت1413 :ه��ـ) يف
كتابه (جواهر البيان يف تناسب سور
القران)(.((2

5.5عامل سبيط النييل (ت1421 :ه��ـ) يف
كتابه (النظام القراين)(.((2

( ((1ينظر :تاريخ اداب العرب ،الرافعي/3 :
.139– 125
( ((1ينظر :النبأ العظيم ،دراز.176 :
( ((1ينظر :يف ظ�لال ال��ق��ران ،ال��ش��اذيل/6 :
.3984
( ((2ينظر :التصوير الفني يف القران ،الشاذيل.11 :
( ((2ينظر :جواهر البيان يف تناسب سور القران،
الغامري.12 :
( ((2ينظر :النظام القراين ،النييل.12 :

8.8فاضل السامرائي يف كتابه (التعبري
كام تكشف الدراسة يف هذا املجال

عن وجود جهود ملموسة للباحث
الياباين املستعرب توشيهيكو ايزوتسو

 Toshihiko lzutsuيف كتابه املعرب:
(اهلل واالنسان يف القران /علم داللة الرؤية
القرانية للعامل) الذي نظر فيه اىل جانب من
العالقات اللغوية والداللية للقران الكريم،

اذ عده دراسة معمقة للتعابري الكلية للقران
الكريم ،التي متثل رؤية قرانية شاملة

لكل العامل ،لكن هذه النظرة –كام يصفها

(توشيهيكو – )Toshihikoليست جمرد
( ((2ينظر :مفهوم النص دراسة يف علوم القران،
ابو زيد.153 :
( ((2ينظر :من منهل االدب اخلالد دراسة ادبية
لنصوص من القران ،املبارك.3 :
( ((2ينظر :التعبري القراين ،السامرائي.252 :
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معان ناجتة عن الفاظ معجمية بل اهنا تستمد

قوهتا من خالل البعد الرتابطي بني جاراهتا

بعض املسترشقني من امثال (ارنست

االفرادية ليست موجودة يف القران الكريم،

التفكري املنهجي والبحث املنتظم( ((2او كام

من االلفاظ ،الن معاين االلفاظ بحاهلا
بل ان كل كلمة تفصح عن معناها من خالل
نظام العالقات القائم فيام بينها ،فتؤلف

استناد ًا اىل تلك العالقات جمموعات خمتلفة

قد تكون صغرية وقد تكون كبرية ،حتى
تفيض يف النهاية اىل تأسيس شبكة عالقات
معنوية ترتبط بعصب فكري واحد ،وهو ما
يصطلح عليه توشيهيكو  Tooshihikoبـ

(الكل املوحد)(.((2

رينان) ان العقلية العربية ال تقوى عىل
عرب بعضهم يف وصفه العقلية العربية اهنا:

(عقلية تفريق ال تنسيق)( ((2فام قلناه فيام
تقدم يمثل خري دليل رادع وبرهان ساطع

عىل اكاذيب هؤالء ومن عىل شاكلتهم ،ممن
يريدون تزييف التاريخ ،ويشوهون الرتاث

االسالمي.

وصفوة القول:

ان من سلكوا هذا املسلك من اهل

واحلق :ان هذا الكتاب مشحون

العلم يف دراسة النص القراين كثريون،

دفتيه ،والتي فيها املنفعة لداريس القران

القايص والداين ،لكنهم تناولوه ودرسوه

بالنظرات العلمية الدقيقة التي حواها بني

وال سيام جانبيه اللغوي والداليل.

ومما يلحظ من خالل االستعراض
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يكن من االنصاف واملوضوعية ان يرى

التارخيي ملفهوم البناء واملناسبة فيام تقدم

سارت بمؤلفاهتم الركبان وتناقل فكرهم
حتت عنوانات عديدة تصب يف معنون واحد

هو الفهم البنائي للنص القراين الكريم،
وعليه فعلامء التناسب والتناسق والنظم هم

ذكره ،وعي علامء السلف واخللف بقضايا

البنائيون االوائل بحسب تعبرينا املعارص،

( ((2ينظر :اهلل واالن��س��ان يف ال��ق��ران علم
داللة الرؤية القرانية للعامل ،توشيهيكو
ايزوتسو.34 :

( ((2انظر :املدخل لدراسة الفلسفة االسالمية،
غوتيه.63 :
( ((2انظر :املصدر نفسه.34 :

االنسجام والرتابط بني النصوص ،اذ مل

وهم الذين سبقوا الدكتور البستاين يف

أمحد حنون العتايب

هذا املضامر ،فاهنم وان مل يرصحوا بذكر

يشد بعضه بعض ًا ،وبيان ان مجيع القضايا

اقرب ما يسريون عىل هذا النهج ،وهم

واحد تسعى مجيع ايات السورة الكريمة اىل

مسارهم العميل يف انتهاج هذا النهج ،هو

وهذه الوحدة اجلامعة لقضايا السورة

مصطلح (التفسري البنائي) اال اهنم كانوا

الذين طبقوه عىل النص القراين ،بل ان

التي احتوهتا السورة ترتبط بخيط فكري
بيانه وامتامه.

الذي فتح االفاق امام الدكتور البستاين

واياهتا متثل اهلدف العام الذي يسيطر عىل

هم االقدمون ،واملنظرون هم املعارصون

موضوعية يف السورة -كام يراها- تتجىل

الدكتور البستاين ولكل واحد نصيبه من

ذات نسيج مرتابط ،وبناء متامسك ،اذ

لكي ينظر ويوصل هلذا املنهج ،فالسابقون
الذين انتهجوا هذا النهج ،يف طليعتهم

االجر جتاه خدمة كتاب اهلل العزيز.
املطلب الثاين:

التفسري البنائي عند الدكتور البستاين:

قارئ السورة القرانية ،الن هناك وحدة

يف موضوع واحد او موضوعات متعددة،
ان السورة مهام تعددت موضوعاهتا
واغراضها فاهنا ملتحمة ومرتابطة ،فال

يمكن نقل بعض الكلامت او االيات

هو منهج تفسريي اديب بالغي ،يندرج

ووضعها يف حمل اخر ،النه سيحدث خلل

بتسميته د .حممود البستاين فعني فيه

السورة ووحدة نظامها اللغوي واملعنوي،

ضمن املناهج التفسريية املعارصة ،اضطلع

يف املوضوع واضطراب وضياع يف فكرة

بدراسة السورة القرانية الواحدة من

الن السورة القرانية هي وحدة موضوعية

اخليط الناظم واملعنى اجلامع بني مكونات

جمتمعة ،تشرتك بعصب فكري موحد يف

الوجهتني الفنية واملعنوية مع ًا ،فكشف عن

السورة الواحدة من مبدئها اىل خامتتها،
البراز وحدة نظامها اللغوي واملعنوي

بني مجيع مكوناهتا ،وارتباط اياهتا بعضها
ببعض حتى تكون كالبنيان الواحد الذي

واحدة ،تضم يف داخلها اجزاء متآلفة

موضوعات موحدة(.((2

ان د .البستاين يف دراسته السورة

( ((2ينظر :عىل سبيل املثال ال احلرص تفسريه
لسورة مريم ،التفسري البنائي .109–69 /3
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القرانية –زيادة عىل اكتشافه الوحدة

الرتابطية بني مكونات السورة الواحدة –

فجاءت قوية البناء متناسقة االجزاء ،ال

وااليقاعية وغريها من عنارص تنظيم

واحد متامسك ،وضعت فيه كل كلمة

حياول توظيف العنارص اللفظية والصورية

النص االديب الجل انارة فكرة السورة

االساسية واملوضوع الذي تريد االفصاح

عنه ،فهو يريد ان يؤكد عالقة ايات
السورة بعضها ببعض ،وان ثمة اطار ًا عام ًا

يسور السورة بامجعها ،وان لكل سورة

موضوع ًا معين ًا وفكرة معينة يدور احلديث

حوهلا ،ومن هذا املعنى سميت السورة
القرانية بـ (السورة) الهنا كل السور الذي

يضم يف داخله اشياء عديدة( ،((3فكام ان

سور املدينة يضم يف داخله مباين وشوارع
واسواق ًا ومعامل ...الخ ،فكذلك السورة
فاهنا تضم يف داخلها جمموعة من االيات

حتوي يف داخلها موضوعات وافكار ًا
174

لدن حكيم خبري اودع هندسته فيها،

خمتلفة جيمعها خيط ناظم ومعنى جامع
يسور السورة باكملها ،وكام يقوم عىل
هندسة سور املدينة مهندسون وخرباء،

فكذلك السورة فقد اتت هندستها من
( ((3ينظر :بصائر ذوي التمييز يف لطائف
الكتاب العزيز ،الفريوز ابادي.274 /3 :

اختالف فيها وال تضارب ،ذات نظام

وضع ًا فني ًا مقصود ًا.

ان منهج البستاين يف تفسريه البنائي

منهج تأميل ،فهو يريد لقارئ السورة
القرانية ان يتحرر من القراءة اجلزئية اىل
القراءة الكلية ،التي ترتك اثر ًا كلي ًا وانطباع ًا

عام ًا لدى املتلقي ،وهو هبذه احلال ينطلق

يف فهم السورة من الكل اىل اجلزء ،وينظر
اىل الوحدة من خالل الكثرة ،ومن هنا جاء

تفسريه قوي ًا يف بابه وحمك ًام يف بنيانه.

وقد سار البستاين يف كتابه (التفسري

البنائي للقران الكريم) عىل اسس علمية

ومنهجية عند تفسريه كل سورة من سور
القران الكريم ،سواء اكانت مكية ام
مدنية ،قصرية ام طويلة ،كاعتامده السياق

اعتامد ًا كلي ًا يف تفسري اية السورة املباركة،
ورصده اخليط الناظم واملعنى اجلامع

الذي حييط بكل موضوعات السورة

الواحدة ،وجعل هذا اخليط بمنزلة فكرة

مركزية وهدف عام تريد السورة ايصاهلا

أمحد حنون العتايب

اىل املتلقي(.((3

الذي تدور عليه ايات السورة املباركة

قال راصد ًا اخليط الناظم والفكرة

باكامهلا املتمثل بعدم االنفاق ومساعدة

املاعون( :هذه السورة قائمة عىل بناء

وقال ايض ًا مبين ًا اخليط الناظم الذي

املركزية التي ترمي اليها موضوعات سورة
هنديس حمكم ،حيث تتضمن موضوعني

خمتلفني (فكرة مشرتكة) يصب فيها ذانك

املوضوعان ...املوضوعان مها :الشخصية
املكذبة بالدين ،والشخصية الساهية عن

الصالة ...فبالرغم من ان كل شخصية
منهام ال عالقة هلا باالخرة :من حيث

كون احدمها كافرة التؤمن باهلل واليوم
االخر ،واالخرى مسلمة ولكنها تسهو

عن صالهتا ،اال ان كلتيهام تشرتكان يف
سلوك واحد هو عدم االنفاق او االطعام

او مساعدة االخرين بغض النظر عن هوية
الشخصية وكوهنا كافرة او مسلمة)(.((3

االخرين.

يوحد بني موضوعات سورة الكهف:

(سورة الكهف متثل حج ًام متوسط ًا من سور
القران الكريم ،وهي تتناول موضوعات
خمتلفة بالقياس اىل بعض السور التي

تتناول موضوع ًا واحد ًا ...املهم يمكننا ان
نالحظ ان هنالك خيط ًا فكري ًا عام ًا يوحد
بني موضوعات السورة املختلفة ،وهي

موضوعات تتحدث عن رسالة النبي
واحلياة الدنيا واليوم االخر ،كام تتحدث

عن قصص اهل الكهف وذي القرنني
وموسى وغريها من االحداث واملواقف.
بيد ان املالحظ ان هذه املوضوعات جيمع

قفد تأمل البستاين يف سياق موضوعات

بينها هدف فكري حمدد هو :نبذ زينة احلياة

هي بمنزلة اخليط الناظم واملعنى اجلامع

يف هذا الرافد الفكري سواء اكانت هذه

هذه السورة فوجد ان هنالك فكرة مركزية

( ((3انظر :املنهج البنائي يف التفسري عند الدكتور
حممود البستاين ،60 :رس��ال��ة ماجستري
(للباحث).
( ((3التفسري البنائي للقران الكريم ،حممود
البستاين.428 /5 :

الدنيا ،بمعنى ان مجيع موضوعاهتا تصب

املوضوعات تتحدث عن اهل الكهف
او عن ذي القرنني او عن احلياة الدنيا او

سلوك النبي.((3()

( ((3املصدر نفسه.55 /3 :
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وال نريد التفصيل يف احلديث عن

هلا ان حتمل بني ثناياها فكرة واحدة

بموضوعات سورة الكهف اىل هذه

وهذا االسلوب

اخليوط الفكرية املرتابطة التي افضت
الفكرة املركزية ،باهنا مشبعة بحث ًا يف كتاب

(التفسري البنائي يف القران الكريم) ويمكن

للقارئ الرجوع اىل ذلك التفسري القيم
لألستزادة من معارفه وكنوزه الدفينة(.((3

االفصاح عنه

(((3

ينحرص وروده غالب ًا –بحسب علمنا

واهلل اعلم –يف السور القصار من
القران الكريم.

2.2مثاله( :سورة القارعة) قال تعاىل:

ويرى البستاين ان السورة القرانية من

ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

وفق واحد من اربعة اساليب ،وواحدة

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

حيث البناء الفني ملوضوعاهتا ،تبنى عىل

من ثالث عالقات ،فاما االساليب فهي:
اسلوب الفكرة الواحدة واملوضوع الواحد،

واسلوب الفكرة الواحدة واملوضوعات

املتعددة ،واسلوب املوضوع الواحد
واالفكار املتعددة ،واسلوب االفكار املتعددة

واملوضوعات املتعددة ،واما العالقات

فهي :عالقة السببية ،وعالقة النمو ،وعالقة
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تتجسد يف موضوع واحد تريد

ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﭼ
[سورة القارعة].

التجانس .وسنسلط الضوء عىل دراسة هذه

3.3قال د .البستاين عند تفسري هذه

اوالً :اسلوب الفكرة الواحد واملوضوع

االخر من حيث مراحله الثالث:

1.1معناه :هو ان السورة الكريمة يمكن

فيام تتم صياغة هذه املراحل من

االساليب وعالقاهتا فيام يأيت ذكره:
الواحد-:

( ((3انظر :املصدر نفسه والصفحة نفسها.

السورة( :هذه السورة تتناول اليوم
االنبعاث ،املحاسبة ،املصائر النهائية،

( ((3انظر :املصدر نفسه.9 /1 :

أمحد حنون العتايب

خالل وحدة فكرية تنتظم السورة،

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ

عنرص ًا قصصي ًا وصوري ًا وايقاعي ًا

فهذه السورة تتناول مجلة من

وختضعها لعامرة حمكمة ممتعة تتضمن

[سورة الفلق].

تصب مجيع ًا يف الرافد املشار اليه)(.((3

املوضوعات املتفاوتة ،ولكنها ترتبط يف

موضوع ًا واحد ًا جتسدت فيه فكرة واحدة

وهي االعتصام باهلل من الرش ،والدليل

فاملالحظ ان هذه السورة قد تضمنت

هي فكرة احلديث عن اليوم االخر
بمراحله املختلفة.

وحدة فكرية جتمع بني هذه املوضوعات،
الفني عىل ان الوحدة الفكرية يف السورة

هي االستعانة باهلل من مطلق الرش هو قوله

ثاني ًا :اسلوب الفكرة الواحدة

تعاىل :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

1.1معناه :ان السور ُة الكريم ُة يمكن

النص ذكر بعد ذلك مجلة من موارد الرش

واملوضوعات املتعددة- :

هلا ان حتمل فكرة واحدة تتجسد يف

موضوعات خمتلفة ،بحيث تصب
مجيع هذه املوضوعات يف فكرة واحدة
وهدف واحد ،يكون بمنزلة اخليط

الناظم واملعنى اجلامع الذي تريد

ﭫ ﭬﭼ اي من مطلق الرش لكن بام ان
حينئذ نستنتج بان هذه املوارد هي من اشد

انامط الرش) (.((3

ثالث ًا :اسلوب املوضوع الواحد

واالفكار املتعددة-:

1.1معناه :هو ان تطرح السورة الكريمة

السورة باكملها ايصاله اىل املتلقي(.((3

موضوع ًا واحد ًا تتجسد فيه افكار

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

يكون هنالك جتانس وانسجام بني

2.2مثاله( :سورة الفلق) قال تعاىل :ﭽﭤ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸ
( ((3التفسري البنائي.390 /5 :
( ((3انظر :املصدر نفسه.9 /1 :

متعددة يراد ايصاهلا اىل املتلقي بحيث

ذلك املوضوع وبني تلكم االفكار
التي تريد السورة االفصاح عنها(.((3

( ((3التفسري البنائي.462– 460 /5 :
( ((3انظر :املصدر نفسه .9 /1
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2.2مثاله( :سورة يوسف) تبدأ سورة

2.2مثاله( :سورة الصافات) تبدأ سورة

ﮥ ﮦ ﮧﭼ [سورة

ﭒﭼ [سورة الصافات ]1 :وتنتهي

ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

[سورة الصافات.]182 :

يوسف من قوله تعاىل :ﭽﮢﮣ ﮤ

يوسف ]1 :وتنتهي بقوله تعاىل:
ﯸﯹﯺﯻﯼ

بقوله تعاىل :ﭽ ﰆ ﰇ ﰈﭼ

قال( :تنتظم السورة موضوعات

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

خمتلفة :بخاصة سلوك االنبياء ،فض ً
ال

قال د .البستاين عند تفسري هذه

فكري موحد بينها هندسي ًا)

ﰂﭼ [سورة يوسف.]111 :

السورة( -:ان موضوعها واحد هو :حياة

يوسف ،اال ان اهدافها متعددة مثل مفهوم
الصرب ،واحلسد ،الغرية)(.((4

عن موضوعات متفرقة تصب مجيع ًا يف رافد
(((4

قال:

(كان املوضوع االول خاص ًا باملالئكة،
وكان املوضوع االخر هو توحيد اهلل ،وكان
املوضوع الثالث هو تزيني السامء الدنيا

رابع ًا :اسلوب االفكار املتعددة

بالكواكب وكان املوضوع الرابع هو :منع

1.1معناه :هو ان جتئ السورة الكريمة

املوضوع اخلامس هو :سلوك الكافرين،

يف اكثر من موضوع بحيث توصل اىل

اىل هناية السورة الكريمة ...فاملالحظ ان

واملوضوعات املتعددة-:

حاملة بني ثناياها اكثر من فكرة تتجسد
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الصافات بقوله تعاىل :ﭽﭑ

ذهن املتلقي عدة موضوعات ترتبط
فيام بينها باوارص متآلفة جمتمعة تصب
يف رافد موحد(.((4

( ((4القواعد البالغية يف ضوء املنهج االسالمي،
حممود البستاين.318 :
( ((4انظر :التفسري البنائي.9 /1 :

الشياطني من الصعود اىل املال االعىل وكان
وهكذا تتواىل املوضوعات واحد ًا بعد االخر

هذه املوضوعات متنوعة ال عالقة لبعضها
مع االخر لكنها عندما تنتقل من موضوع
اىل اخر متهد له بام هو مشرتك بينهام)(.((4

( ((4التفسري البنائي.61 /4 :

( ((4القواعد البالغية يف ضوء املنهج االسالمي:
.319– 318

أمحد حنون العتايب

خامس ًا :انواع العالقات يف السورة

ومن لطائف التعبري القراين ودقته يف

انواع العالقات التي يرتتب عليها بناء

اتبع بصيغة املايض ،مع ان املعطوف عليه

•عالقة السببية:

ورد بصيغة املضارع ،وهذا دال عىل تقدم

القرانية:

املوضوعات يف السورة القرانية ثالثة هي:

1.1معناه :هو ان جيري ترتيب موضوعات
السورة القرانية احدها عىل االخر
عىل نحو السببية ،بحيث يكون كل
موضوع سبب ًا لالحقه ومسبب ًا عن
سابقه( ،((4وهذه عالقة واضحة يف
آي السورة الكريمة يمكن لدارس
السورة ان يكتشفها بيرس من دون

تكلف او مشقة.

هذا النص الكريم ،انه استعمل الفعل)

وهو قوله تعاىل :ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ قد
مرحلة اتباع اهلوى عىل مرحلة انكار قيام

الساعة.

•عالقة النمو:

1.1معناه :هو ان موضوع السورة الكريمة
ينتقل ويتحول من مرحلة اىل اخرى كام

يتنامى الكائن احلي ،فيقتطع مراحل
متنوعة حتى يصل اىل ذروة نموه(.((4

2.2مثاهلا :قال د .البستاين عند تفسري

2.2مثاهلا :قال تعاىل :ﭽﭣ ﭤ

االية العارشة من سورة االعراف

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

وهو قوله تعاىل :ﭽﮯ ﮰ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ [سورة

ﯚ ﯛﭼ [سورة االعراف]10 :

ان العالقة بني قوله تعاىل( :من ال

من السورة نفسها وهي قوله تعاىل:

سببية ،الن اتباع اهلوى هو سبب اهلالك

ﯼﭼ [سورة االعراف]57 :

طه.]16– 15 :

يؤمن هبا –وقوله –واتبع هواه ،عالقة
والكفر بيوم القيامة.

( ((4انظر :التفسري البنائي.9 /1 :

وقال يف االية السابعة واخلمسني
ﭽﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

قال( :هنا ينبغي ان ال نغفل بان النص

( ((4انظر :التفسري البنائي.9 /1 :
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يف مقدمة السورة قد طرح موضوع

االرض وان اهلل جعلها معايش للناس
وهذا يعني من زواية عامرة النص ان

ختصيص االرض هبذا احلديث من
حيث اخراجها للثمرات حيث تعد
الثمرات هي املادة الرئيسية للعيش،

انام جاء هذا التخصيص مرتبط ًا
بمقدمة السورة ،واىل ان هذا التفصيل

انام هو انامء ملقدمتها) (.((4

•عالقة التجانس:

1.1معناها :هو ان املوضوعات واالفكار
التي تتناوهلا السورة الكريمة يتجانس

بعضها مع بعض يف خطوطه العامة،
وكذلك بالنسبة اىل العنارص التي

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ

[سورة املاعون].

فقد طرحت هذه السورة الكريمة

موضوع املكذب بالدين وموضوع
الساهي عن الصالة ،مع كون احدمها
غري االخر ،اال اهنام يتجانسان يف سلوك
واحد هو عدم االنفاق وعدم مساعدة
االخرين ،فاملكذب بالدين ال حيض عىل

طعام املسكني ،والساهي يف الصالة يمنع

املاعون ،وكال الظاهرتني متثل سلوك ًا
اقتصادي ًا سلبي ًا(.((4

هذا ،وقد لوحظ له يف خصيصة

تستعمل الجل انارة فكرة السورة،

لغته التفسريية استعامله تعبريات تفسريية

من عنارص تنظيم النص االديب(.((4

قراءته لتفسريه البنائي ،وهذه التعبريات

كعنرص اللفظ وااليقاع والصورة..الخ
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ﭵﭶﭷﭸﭹ

قوية املعاين ،ينجذب اليها نظر القارئ عند

2.2مثاهلا( :سورة املاعون) :قال تعاىل:

مل تكن مألوفة االستعامل عند السلف

ﭪﭫﭬﭭﭮ

(البناء اهلنديس والعامري) للسورة

ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
( ((4التفسري البنائي.33 /2 :
( ((4انظر :املصدر نفسه.10– 9 /1 :

واخللف من املفرسين ،من ابرزها تعبري ًا
القرانية ،كقوله عند تفسري سورة املاعون:

(هذه السورة قائمة عىل بناء هنديس حمكم،
( ((4انظر :التفسري البنائي.428 /5 :

أمحد حنون العتايب

حيث تتضمن موضوعني خمتلفني (فكرة

فيقال :رجل (هندس) اذا كان جيد النظر

املوضوعان مها :الشخصية املكذبة بالدين،

العامل به ،و(هنادسة االمر) اي العلامء به،

مشرتكة) يصب فيها ذانك املوضوعان،
والشخصية الساهية عن الصالة.

فبالرغم من ان كل شخصية منهام

ال عالقة هلا باالخرى من حيث كون
احدامها كافرة ال تؤمن باهلل واليوم

االخر ،واالخرى مسلمة ولكنها تسهو

عن صالهتا ،اال ان كلتيهام تشرتكان يف
سلوك واحد هو عدم االنفاق او االطعام

او مساعدة االخرين)( .((4وقال واصف ًا
البناء الفني ملوضوعات سورة املرسالت:
(يكشف عن مدى احكام ومجالية اهليكل

العامري للسورة) (.((5

وجمرب ًا ،وفالن (هندوس) هبذا االمر :اي
واسد (هندوس) اي جريء( ،((5واالصل
يف الكلمة (هندز) وهي فارسية ،فأبدلت

الزاي سين ًا الن العرب ال تأيت بالزاي بعد
الدال(.((5

اما الثاين (العامري) فهو مأخوذ من

الفعل (عمر) ( ((5بفتح العني وكرس امليم
وفتح الراء ،واالسم (العامرة) بكرس

العني ،ومن معانيها القبيلة العظيمة(،((5
ويقال :عمر الناس االرض عامرة وهي

عامرة معمورة ،واملصدر (العمران) (.((5

ان املعاين التي خرجت من هذه االلفاظ

وبعد رجوعنا اىل كتب املعجامت

تفصح عن دقته يف انتقائه التعبريات

معنى هذين التعبريين –يعني اهلنديس

لفظ (اهلندسة) بكرس اهلاء وسكون النون،

اللغوية وانعام النظر فيها للوقوف عىل

والعامري –اظهرت الدراسة ان االول:
مأخوذ من (اهلندس) بكرس اهلاء وسكون

النون وكرس الدال ،ومن معانيه اجلدة
واجلرأة ،واالسم (اهلندسة) بكرس اهلاء،

( ((4املصدر نفسه.428 /5 :
( ((5املصدر نفسه 261 /5 :ط.

التفسريية التي يستعملها ،فهو يستعمل

بمعنى االجادة املراد هبا حسن الصنعة
( ((5ينظر :لسان العرب ،ابن منظور.251 /6 :
( ((5ينظر :كتاب ال��ع�ين ،الفراهيدي/3 :
.1903
( ((5ينظر :خمتار الصحاح ،الرازي.270 :
( ((5ينظر :كتاب العني.1283 /2 :
( ((5ينظر :مقاييس اللغة ،اب��ن ف��ارس/4 :
.141
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التي تتمتع هبا صياغة السورة الكريمة

من حيث االحكام واالتقان ،ويستعمل

القراين يف ( )114سورة (ملاذا انتظم القران

للداللة عىل عظمة بناء السورة القرانية

كل سورة بطرح موضوعات حمددة ،قد

لفظ (العامرة) بمعنى (القبيلة العظيمة)

الكريم يف ( )114سورة؟ .وملاذا اتسمت

وما تضم يف داخلها من عنارص ومكونات

تتكرر وقد ال تتكرر يف سورة اخرى؟ .ومع

يف داخلها فروع ًا وبيوتات وافراد ًا تنهض

يف سياق خيتلف عن السياق الذي وردت

السورة بعظمة القبيلة.

كان النبي يأمر كتاب الوحي بان يضعوا

تقوم عليها بـ (القبيلة العظيمة) التي تضم

هبم ،وكأنه–هبذا االستعامل –حياكي عظمة
املطلب الثالث:

مسوغات التفسري البنائي عند
الدكتور البستاين:

تكرارها يف هذه السورة او تلك ،ملاذا ترد

من خالله يف هذه السورة او تلك؟ .وملاذا

االية الفالنية يف السورة الفالنية اىل جانب

االية الفالنية؟ .اما كان من املمكن مث ً
ال ان

تنترش االيات عىل شكل مقاطع متفرقة من

ثمة مسوغات –عقلية ونقلية –توالدت

دون ان توزع يف سور مستقلة؟ .وهل ان

دراسة السورة القرانية عىل وفق هذا املنهج،

حفظها مثالً؟ .او من اجل توظيفها يف

يف فكر د .البستاين وجعلته يتجه اىل

انتظامها يف سور مستقلة ،انام تم من اجل

خلص الباحث اىل امجاهلا يف ثالثة امور هي:

صلوات او اذكار ونحوها .طبيعي ًا ال.

الكريم:

القران يف سور مستقلة وهو ما يضطلع

اوالً :االنتظام املنهجي اليات القران
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قال متسائ ً
ال عن رس االنتظام

فقد رأى البستاين ان من احد

املسوغات التي دفعته اىل دراسة السورة

القرانية عىل وفق بنائها اهلنديس هو انتظام
ايات القران الكريم يف سور مستقلة
منسجمة ومنتظمة فيام بينها.

اذن :ثمة ارسار تكمن وراء انتظام

املنهج البنائي بتوضيحها)

.

(((5

وانصاف ًا للحق :نرى ان هذا املسوغ

وحده كاف الن يدفع البستاين اىل دراسة
( ((5التفسري البنائي للقران الكريم ،حممود
البستاين( :بحث).

أمحد حنون العتايب

السورة الكريمة يف ضوء منهجه البنائي،

الن مسألة انسجام النص القراين وانتظام
اياته يف سور مستقلة عىل النحو الذي اشار

اليه ال بد وان حيمل وراءه خصيصة ومزية

جتعله خمتلف ًا عن كالم البرش من الشعر او
النثر.

ومن خالله فيام تقدم يظهر ان

مسألة ترتيب املصحف الرشيف –سور ًا

كأيب جعفر النحاس

(((6

(ت338 :هـ)،

والكرماين(( ((6ت505 :هـ) ،والطربيس

(((6

(ت548 :هـ) ،وغريهم.

وخيتلف مع من قالوا بتوقيفية االيات

من دون السور كابن فارس

(((6

395هـ) ،والعالمة الطباطبائي

(((6

1402هـ) وغريمها.

(ت:
(ت:

ثاني ًا :قرص الدراسات التفسريية عىل

وايات –امر توفيقي كان بامر النبي

التناول اجلزئي للسورة ال الكيل:

املصحفي اليقوم عىل اساس العامل

التفسريية قدي ًام وحديث ًا –بحسب رأيه –مل

ويستشف من كالمه –ايض ًا –ان الرتتيب

الزمني ،بل ان هناك عصب فكري ووحدة

موضوعية جتمع ايات السورة فيام بينها.

فقد رأى البستاين ان الدراسات

تعن بدراسة السورة عىل وفق هذا النهج،

معل ً
ال سبب ذلك بضعف القابلية املعرفية

وتأسيس ًا عىل ما تقدم ذكره ،فهو يتفق

التي يمتلكها املفرس بقوله( :احلقيقة املتمثلة

ترتيب اي املصحف الرشيف كان توقيفي ًا من

سواء اكانت تفاسري عامة او تفاسري فنية،

مع ما اتفق عليه علامء املسلمني ممن قالوا ان

لدن النبي كام ذهب اىل ذلك الباقالين

(((5

(ت403 :هـ) والزركيش(( ((5ت794 :هـ)،
والسيوطي(( ((5ت911 :هـ).

ويتفق مع من قالوا بتوقيفية السور

( ((5انظر :اعجاز القران ،الباقالين.60 :

( ((5انظر :الربهان يف علوم القران.256 /1 :
( ((5انظر :االتقان يف علوم القران.211 /1 :

بان الدراسات التفسريية قدي ًام وحديث ًا،
اهنا اما ان تتناول السورة الكريمة من خالل
الدراسات (التجزيئية) لاليات بحسب

( ((6انظر :املصدر نفسه.218 /1 :
( ((6انظر :الربهان يف علوم القران.259 /1 :
( ((6انظر :جممع البيان يف تفسري القران.43 /1 :
( ((6انظر :الربهان يف علوم القران.237 /1 :
( ((6انظر :امليزان يف تفسري القران ،الطباطبائي:
.124 /2
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منهج التفسري البنائي عند الدكتور حممود البستاين

تسلسلها يف السورة ،او تتناول الدراسة

وواضح من كالم البستاين فيام تقدم

وكلتامها ال تتناوالن السورة بام اهنا نص

وثقافة عاليتني باالدوات النفسية التي

وعنارصه وادواته فيام بينها ،خال بعض

احلديثة ،مما يلوح للباحث عن انه كان

االيات او املوضوعات مع البعض االخر،

سادت العرص احلديث وهذا ما يظهر من

(املوضوعية) للظواهر املطروحة فيها،

ترتبط وتتناغم اياته ومقاطعه وموضوعاته

االشارات العابرة اىل العالقة بني بعض
حتت مصطلحات من نحو (النظم) كام

افرزهتا البيئة من خالل املدارس النفسية
متأثر ًا اىل حد ما بالنظريات النفسية التي
خالل املسوغ االيت بيانه:

هو مالحظ يف الدراسات القديمة ،وهي

ثالث ًا :استجابة املتلقي للجزء من

النص)(.((6

فقد رأى البستاين ان من احلقائق

اشارات جزئية كام قلنا لبعض املواقع من

خالل الكل:

وقال يف حديثه عن القابلية املعرفية

الواضحة يف ميدان علم النفس ان املتلقي

يف عدم متكنه من تناول السورة عىل وفق

ويشري اىل ان بعض االجتاهات النفسية قد

الثقافية التي تسمح له بتفسري النص من

الواضحة يف حقل االدراك او االستجابة

للمفرس التي كانت –بحسب رأيه –السبب

هذا املنهج بقوله( :لعدم امتالكه اخلربة
خالل االدوات النفسية التي افرزهتا البيئة
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انه يريد للمفرس ان يكون عىل معرفة

احلديثة خال اشارات عابرة وجدت طريقها

لدى بعض املفرسين)

.

(((6

( ((6انظر :التفسري البنائي للقران الكريم،
حممود البستاين (بحث).
( ((6انظر :املنهج البنائي يف التفسري عند الدكتور
حممود البستاين ،52 :رس��ال��ة ماجستري
(الباحث).

يدرك جزئيات االشياء من خالل كلياهتا،
تنبهت اىل هذا االمر بقوله( :من احلقائق

حيال املعرفة ومتثلها ،ان الذهن البرشي
يدرك الظواهر من خالل الكل وهو امر

قد انتبهت اليه بعض االجتاهات النفسية...
فام دام املتلقي يستجيب للنص من خالل

الكل ،حينئذ فان االنتهاء من تالوة
السورة الكريمة سوف تفيض باملتلقي اىل

ان يظفر باحلصيلة النهائية التي استهدفتها

أمحد حنون العتايب

السورة)(.((6

القرانية يمكِّن الباحث يف النص القراين

وواضح من كالمه يريد للمفرس

من القيام بجولة ايامنية هدفها الكشف عن

بطرق االدراك واالستجابة وما يواكبها

يستشعر منها عظمة تلك الصنعة االدبية

ان يكون عىل معرفة ودراية عاليتني

االعجاز االهلي البديع للسورة املباركة

من العمليات النفسية ،وهذه الدعوة –

االهلية للسورة الكريمة التي فاق بناؤها

من اعالم السلف واخللف من املفرسين.

ان السورة القرانية ببنائها االهلي املعجز

بحسب علمنا واهلل اعلم –مل يدع هلا داع

كل البناءات االدبية االخرى ،ناهيك عن

ان من بتأمل فكر د .البستاين يستكشف

الذي انسجمت فيه املوضوعات وتعانقت

النظريات النفسية التي سادت مطلع القرن

يكون هذا البناء قد دخل عليه التحريف.

انه كان متأثر ًا اىل حد ما بعدد من
العرشين ،نذكر منها –عىل سبيل املثال ال
احلرص –نظرية (اجلشتاليت) االملانية التي

تبناها عدد من العلامء االملان امثال :فرهتا
يمر ،كوهلر ،وغريمها( ،((6وهي تنطلق
يف نظرهتا اىل االشياء من الكل اىل اجلزء،

وترى ان الكل اكرب من جمموع اجزائه(.((6
وختام ًا:

ان القول بالوحدة البنائية للسورة

( ((6انظر :التفسري البنائي للقران الكريم،
البستاين (بحث).
( ((6ظ :علم نفس اجلشتالت ،بول جييوم.12 :
( ((6ظ :عالقة ابعاد عملية االدراك االجتامعي
ببعض العمليات العقلية ،سامح خالد:
 115رسالة ماجستري.

تشكل جواب ًا رادع ًا لكل من يشك بان
املصادر و املراجع

كتاب اهلل املجيد القران الكريم.

1.1اعجاز القران ،الباقالين ،ابو بكر حممد
بن الطيب (ت403 :هـ) ،تح :امحد

صقر ،دار املعارف ،القاهرة –مرص،

ط1418 ،5هـ.

2.2االتقان يف علوم القران ،جالل الدين
السيوطي (ت911 :هـ) ،حممد ابو
الفضل ابراهيم ،مرص ،اهليئة املرصية
العامة للكتاب ،الطبعة 1394هـ/

1974م.

3.3الربهان يف تناسب سور القران ،ابن

الزبري الغرناطي (ت708 :هـ) ،حتقيق
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حممد شعباين ،وزارة االوقاف والشؤون

االسالمية ،الطبعة 1410هـ1990 /م.

1010امليزان يف تفسري القران ،الطباطبائي،

الزركيش (ت794 :هـ) ،حتقيق ابو

االعلمي للمطبوعات ،بريوت –

4.4الربهان يف علوم القران ،بدرالدين
الفضل ابراهيم ،لبنان ،دار الكتب

العربية ،الطبعة 1376هـ1957 /م.

5.5بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب

حممد حسني (ت1402 :هـ) مؤسسة

لبنان ،ط1422 ،2هـ.

1111القواعد البالغة يف ضوء املنهج
االسالمي ،حممود البستاين ،مؤسسة

العزيز ،الفريوزابادي (ت817 :هـ)،

االستانة الرضوية املقدسة ،مشهد –

املجلس االعىل للشؤون االسالمية،

1212جواهر البيان يف تناسب سور القران،

حتقيق حممد عيل النجار ،بريوت،
(د .ت).

6.6تاريخ اداب العرب ،مصطفى صادق
الرافعي (ت1356 :هـ) ،بريوت ،دار

الكتاب العريب( ،د .ت).

7.7التصوير الفني يف القران ،سيد قطب
الشاذيل (ت ،)1385 :بريوت ،دار

الرشوق ،الطبعة 1412هـ1992 /م.
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الطبعة 1424هـ2007 /م.

8.8التعبري القراين ،فاضل السامرائي،
عامن ،دار عامر ،الطبعة 1419هـ/

1998م.

9.9التفسري البنائي للقران الكريم ،حممود
البستاين (ت1431 :هـ) ،مشهد

مؤسسة االستانة الرضوية املقدسة،

ايران ،ط1414 ،1هـ

عبد اهلل الغامري (ت1413 :هـ)

مرص ،مكتبة القاهرة( ،د .ت).

1313عالقة ابعاد عملية االدراك االجتامعي
ببعض العمليات العقلية ،سامح
خالد ،رسالة ماجستري ،كلية لالداب
والعلوم الرتبوية –جامعة عني شمس،

1422هـ.

1414علم نفس اجلشتالت ،بول جييوم،
ترمجة :صالح خميمر وعبده ميخائيل

رزاق ،مؤسسة سجل العرب،

القاهرة –مرص ،ط1383 ،1هـ.

1515يف ظالل القران ،سيد قطب الشاذيل
(ت1385 :هـ) ،بريوت ،دارالرشوق،

أمحد حنون العتايب

الطبعة 1412هـ1992 /م.

واملطالع ،جالل الدين السيوطي

1616كتاب العني ،اخلليل بن امحد

(ت911 :هـ) ،الرياض ،مكتبة دار

مهدي املخزومي وابراهيم السامرائي،

2222مفهوم النص دراسة يف علوم القران،

الفراهيدي (ت175 :هـ) ،حتقيق

وقم ،انتشارات اسوة ،الطبعة

1414هـ1994 /م.

1717اهلل واالنسان يف القران علم داللة
الرؤية القرانية للعامل ،توشيهيكو

املنهاج ،الطبعة 1426هـ2008 /م.

نرص حامد ابو زيد (ت1431 :هـ)،
بريوت ،املركز الثقايف العريب ،الطبعة

1429هـ2008 /م.

2323مقاييس اللغة ،امحد بن فارس (ت:

ايزوتسو ،ترمجة وتقديم هالل حممد

395هـ) ،حتقيق عبد السالم هارون،

الوحدة العربية ،الطبعة 1428هـ/

2424من منهل االدب اخلالد دراسة ادبية

اجلهاد ،بريوت ،مركز دراسات
2007م.

1818لسان العرب ،مجال الدين بن منظور
(ت711 :هـ) ،بريوت ،دار صادر،
الطبعة 1414هـ1994 /م.

1919جممع البيان يف تفسري القران ،الشيخ

الطربيس (ت548 :هـ) ،بريوت،

مؤسسة االعلمي للمطبوعات،
الطبعة 1415هـ.

2020خمتار الصحاح ،ابو بكر الرازي،
(ت660 :هـ) ،بريوت ،دار احياء
الرتاث العريب1419 ،هـ1999 /م.

2121مراصد املطالع يف تناسب املقاطع

بريوت ،دار الفكر( ،د .ت).

لنصوص من القران ،حممد املبارك،
بريوت ،دار الفكر للطباعة والنرش،

الطبعة 1424هـ2003 /م.

2525النبأ العظيم ،حممد عبد اهلل دراز
(ت1377 :هـ) ،الكويت ،دار القلم
للنرش والتوزيع ،الطبعة 1426هـ/

2005م.

2626النظام القراين مقدمة يف املنهج اللفظي،
عامل سبيط النييل (ت1421 :هـ)،
بريوت ،دار املحجة البيضاء ،الطبعة

1427هـ2006 /م.
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فحوى البحث
يدور البحث حول جهود شهيد احملراب السيد حممد باقر احلكيم
يف الدراسات القرآنية والتفسري ،هذا الدارس الذي أفنى عمره يف اجلهاد
والسياسة ،من خالل حماضراته يف كلية أصول الدين يف بغداد واحلوزة
العلمية يف قم -ايران االسالمية ،اذ امتزجت الثقافة احلوزوية بالثقافة
األكادميية مما دفعه اىل مواصلة هذا املشوار يف سنني الغربة واهلجرة.
يبدأ البحث بذكر قبسات من سريته العلمية ،ثم يتحدث عن جهوده يف
الدراسات القرآنية واليت تضم ما ألَّفه من كتب ختوض يف هذا امليدان وكذلك
جهوده يف التفسر ِّ
مؤكداً على منهجه يف تفسري القرآن الكريم.
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جهود السيد حممد باقر احلكيم يف الدراسات القرآنية والتفسري

مدخل:

قبسات من سريته العلمية

ّ
إن متتبع سرية الشهيد احلكيم جيد

فلم يقترص عىل الدراسة احلوزوية ،وإنام
تعداها إىل االطالع عىل العلوم احلديثة

إذ كان ي ّطـلع عىل األفكار اجلديدة التي

الكثري من اجلوانب املرشقة يف حياته التي
ٍ
وحتد
كلها عطاء ،وتضحية ،وصمود،

أخذت تدخل يف أوساط املجتمع العراقي

العلمي فقد نال درجة االجتهاد يف أوائل

ذلك قدرة عىل التواصل مع التطورات

للطاغوت ،ومن تلك اجلوانب اجلانب
شبابه ،وانتدب للتدريس يف كلية أصول

الدين يف بغداد باقرتاح من أستاذه الشهيد

حممد باقر الصدر ،وذلك يف عام

درس
1964واستمر حتى عام 1975إذ ّ
علوم القرآن ،والرشيعة ،والفقه املقارن،

يعد اعتامده للتدريس يف اجلامعة نقلة نوعية
يف العمل االجتامعي للحوزة العلمية إذ

عرب الكتب واملجالت والصحف فمنحه
احلديثة عىل مجيع األصعدة فكان قارئ ًا
ال يمل القراءة يف كتب التأريخ والرتاث
والسرية ويروي السيد منذر احلكيم -وكان

معجب ًا بقدرته عىل التحليل التارخيي وفهمه
حلركة التاريخ -أنه سأله عن ذلك فقال:

إنه يف بداية شبابه قرأ جمموعة تارخيية كاملة
كتاريخ الطربي وغريه من موسوعات

الدخول إىل الوسط حدث مهم عىل صعيد

التاريخ والسرية ،وإنه مل يكن ليكتفي

إذا كان الذي يقوم هبذا الدور ابن املرجع

يقرأه((( كام أنه مارس التدريس يف املهجر

العمل االجتامعي من قبل املرجعية السيام
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واحلديثة))((( ،وقد ُع ِرف بانفتاحه الثقايف

نفسه((( ((من أجل حتقيق انفتاح احلوزة
العلمية عىل اجلامعة من ناحية ،وتربية

النخبة من املثقفني بالثقافة الدينية األصيلة
((( ينظر :الكوكب الدري -إطاللة عىل السرية
الذاتية لشهيد املحراب آية اهلل العظمى
السيد حممد باقر احلكيم /مؤسسة
تراث الشهيد احلكيم .30- 28 ،25

بالقراءة بل كان يقرأ ويتأمل يف ما كان
ملادة التفسري لعدة سنوات من خالل منهج

التفسري املوضوعي ،والتفسري التجزيئي
االجتامعي فض ً
ال عن تدريسه البحث

((( ربع قرن مع شهيد املحراب السيد حممد باقر
احلكيم /الدكتور حامد البيايت .32
((( قبسات من حياة وسرية شهيد املحراب/
السيد منذر احلكيم .116- 115

أ.م.د .خليل خلف بشري العامري

اخلارج بشكل حمدود بسبب انشغاله بقيادة

وكذا رئاسته للمجلس األعىل للمجمع

اجلهاد السيايس ،ومع أنه قد أعطى أكثر وقته

العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية،

أن نتاجه الفكري استمر ثرا ًء معطا ًءّ ،
وإن

أهل البيت العاملي فكان حصيلة ذلك

يف املهجر للنشاط االجتامعي والسيايس إال

ما نرش منه يكشف عن قابليته الفكرية
والعميقة والغنية((( ،إذ مل يسمح لنشاطه

وسكرتاريته لرئاسة اهليأة العامة ملجمع
جمموعة من الكتب واألبحاث والدراسات
واملحارضات الثرية باملادة املعرفية يف خمتلف

السيايس واالجتامعي أن يصادر نشاطه

املجاالت(((.

العلمي أن يتغلب عىل نشاطه ومسؤولياته

إىل أنه قد قام بتدريس مادة التفسري يف

الفكري والعلمي ،وال سمح لنشاطه
السياسية فقد أوجد موازنة دقيقة بني مجيع
أنشطته ونجح يف هذه املوازنة فنراه حارض ًا

ويشري السيد حممد باقر احلكيم

وقت مل تكن احلوزة العلمية العربية يف

قم ملتزمة بتدريس هذه املادة العلمية يف

يف النشاط السيايس ،والنشاط الفكري

منهجها الدرايس العام فهي مبادرة حمدودة

كان يشارك يف املؤمترات الفكرية مثل مؤمتر

الدارسني واملهتمني بتطوير احلوزة العلمية

واالقتصاد اإلسالمي ،ومؤمترات أهل

املوضوع يف مناهجها العلمية(((.

والعلمي ،والنشاط االجتامعي العام((( فقد

الفكر اإلسالمي ،والوحدة اإلسالمية،

البيت ،ومؤمترات احلج فض ً
ال عن إلقائه
الدروس واملحارضات يف خمتلف العلوم

((( ينظر :سامحة آية اهلل املجاهد الشهيد السيد
حممد باقر احلكيم- إطاللة عىل السرية
الذاتية /حممد هادي  ،20- 19وقبسات
من حياة وسرية شهيد املحراب .124
((( ينظر :قبسات م��ن حياة وس�يرة شهيد
املحراب .172

أولية ،ومسامهة منه يف تشجيع اإلخوة

ومناهجها ،وحثهم عىل االهتامم هبذا
ويشري أيض ًا إىل أنه قد اعتمد يف تعلم

القرآن والتفسري عىل نشاطه الشخيص من
خالل املطالعة والتأمل والتدريس ملتزم ًا

بمنهج قد وضعه لنفسه ،وكتب عنه يف بعض
((( ينظر :املصدر نفسه .125
((( ينظر :تفسري سورة احلمد /آية اهلل السيد
حممد باقر احلكيم كلمة املؤلف ب.
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كتبه ،وكان لتشجيع والده السيد حمسن

احلكيم ،وأستاذه الشهيد الصدر

يف علوم القرآن منذ قرون بيد أنك ((ال

شجعه عىل تدريس علوم القرآن يف
قد ّ

يف بحوث السيد احلكيم ترى شيئ ًا جديد ًا

امللقاة عىل عاتقه كام هيأ له أستاذه الشهيد

وروحه ،وجتد فيه اهلدفية واضحة يف كل

االثر الكبري يف مسريته العلمية فكان والده

بغداد بالرغم من املسؤوليات الكبرية

الصدر الظروف للقيام بتدريس علوم

جتد يف أكثرها روح القرآن وحركته ،ولكن
تتحرك حروفه وكلامته بوحي القرآن
عبارة وفقرة .إنه صادر من مدرسة القرآن،

القرآن من خالل كتابة قسم من حمارضات

ومن مدرسة اإلمام الشهيد حممد باقر

مراعي ًا يف ذلك :غزارة املادة وعمقها،

تيار ًا فكري ًا ترضب أبعاده يف عمق املجتمع

األفكار الصحيحة واألصيلة وهتذيبها،

جهوده يف الدراسات القرآنية

(علوم القرآن)((( ثم أكمله الشهيد احلكيم

ووضوح العرض ومنهجيته ،وطرح

ومراعاة املستوى العلمي املطلوب لطالب

الكليات املختصة ،والعناية باملوضوعات

ذات العالقة بالنهضة الثقافية اإلسالمية،
وااللتزام باملنهج العلمي الذي يتسم
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لقد كتب الكثري من العلامء والباحثون

الصدر ،إذ خرجت تلك املدرسة ورسمت

اإلسالمي.((1())...

جاءت حماولة السيد احلكيم يف

دراساته القرآنية لتقدّ م لنا مادة مهمة يف
الفكر القرآين من أجل فتح باب الثقافة

القرآنية عىل مرصاعيه لتناول املباحث

باالحرتام والدقة املوضوعية يف القضايا ذات

الفكرية واالجتامعية يف القرآن الكريم

واحلساسيات املذهبية أو الطائفية .

يعيش مع موضوعية ومنهجية القرآن فكر ًا

الطابع املذهبي ،واالبتعاد عن إثارة املشاعر
(((

((( ينظر :حوارات مع سامحة آية اهلل السيد حممد
باقر احلكيم .54- 53 /2
((( ينظر :علوم القرآن /آية اهلل السيد حممد باقر
احلكيم -مقدمة املؤلف (مقدمة الطبعة
الثالثة) ص.8

لكي تنهض باملسلم من كبوته ،وجتعله
( ((1دراس��ة يف بحوث علوم القرآن للشهيد
احلكيم– الدكتور شمران العجيل،
أب��ح��اث امل��ؤمت��ر الفكري األول لشهيد
املحراب آية اهلل العظمى السيد حممد باقر
احلكيم يف لندن ،2004 ،ص .374- 373
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ووعي ًا وممارسة فدراساته القرآنية يف كتبه

النظرة التجزيئية الضيقة ،والبحث عن

القرآين) تدعو إىل حتديد املناهج العامة

نصوصه وآياته ،وهذا ما دعاه إىل البحث

(علوم القرآن) و (التفسري) و (القصص
للقرآن ،وجعله أساس ثقافة اإلنسان
املعارص ليستنطقه ،وينهل من رؤاه وأفكاره
النرية ليستعيد املسلم مكانته ،ويظهر دوره

ومسؤوليته يف واقعه الراهن(.((1

حماور أخرى قد استوعبها القرآن من خالل

عن صيغة كلية وشاملة يف وعي القرآن
واستنطاق آياته( ((1من خالل منهج التفسري
املوضوعي مفيد ًا من رؤى أستاذه الشهيد
الصدر يف هذا الصدد.

لقد رأى السيد احلكيم ّ
أن القرآن

ومل يدخل البحث النظري يف الرشيعة

التي يعاين منها املجتمع اإلسالمي ،ومل

تأريخ املسلمني؛ ّ
ألن املجتمع اإلسالمي

الكريم قادر عىل استيعاب املشاكل الواقعية
يغفل السيد احلكيم مشكلة املدارس
الفكرية واملذاهب التي تطاولت عىل الكثري

اإلسالمية إال يف العصور املتأخرة من
كان يبارش التطبيق للقانون اإلسالمي عىل
أساس أنه ترشيع من اهلل تعاىل بيد أنه ملا

من اآلفاق القرآنية ،وهذا يفرض وجود

انحرس اإلسالم عن التطبيق يف املجتمع

بعض املدارس التفسريية قد تأثرت بعوامل

املختلفة أضحت احلاجة إىل البحث

ينتمي إليه املفسرّ لذا أحس السيد احلكيم

أصبح اإلسالم بحاجة إىل ْ
أن يعرض

منهج للتعامل الصحيح مع القرآن؛ ألن

وظروف تتعلق باملدرسة أو املذهب الذي

باحتياج الفكر اإلسالمي للتخلص من
( ((1ينظر :السيد الشهيد احلكيم والعلوم
القرآنية ،الدكتور صاحب حممد حسني
رايض نصار ،أبحاث املؤمتر األول إلحياء
ال�تراث الفكري ولعلمي للشهيد آية اهلل
السيد حممد باقر احلكيم ،سنة ،2006
ص .175- 174

اإلسالمي ،وواجه النظريات املذهبية
املوضوعي القرآين أمر ًا ال مفر منه فقد
كنظرية مذهبية جاء هبا الرسول حممد
عن طريق الوحي من أجل مواجهة
النظريات املذهبية األخرى ،ولبيان مدى

صالحيته ملعاجلة مشاكل احلياة املعارصة،
وصلته بتلك النظريات املذهبية كام ّ
إن

( ((1ينظر :البحث نفسه .178- 176
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فهم اإلسالم كنظرية عامة ييرس لنا طريق ًا

1.1املحافظة ع�لى ال��ق��رآن م��ن الضياع

املوضوعي تنبع من احلاجة إىل عرض

2.2تقديم التفسري األصيل للقرآن الكريم

نتبناه نظام ًا للحياة إذ ًا ،فاحلاجة إىل التفسري

اإلسالم ومفاهيم القرآن عرض ًا نظري ًا
تنبثق منه مجيع التفصيالت والترشيعات
األخرى(.((1

وقد عني السيد احلكيم بالعلوم

للمسلمني ،وكيفية تناوله واألخذ منه

كام يف تفسري اإلمام عيل للقرآن.

3.3عدُّ القرآن الكريم مقدس ًا ومرجع ًا
أص��ي ً
�لا للرسالة اإلسالمية إذ من

القرآنية ملا هلا من تأثري يف فهم القرآن

خالله يمكن متييز احلق من الباطل

عامة عن القرآن ،وكيفية التعامل معه،

اخلرب الصحيح من الكاذب وترجيح

وتفسريه؛ ّ
ألن هذه العلوم تعطي تصورات

يف العقود وااللتزامات ،وكذا يف متييز

وفهمه ،وقيمته ،وأمهيته ،ودوره يف املعرفة

أحد اخلربين املتعارضني عىل اآلخر.

احلكيم بالتأليف والتدريس يف علوم القرآن

ال��ك��ري��م م��ن خ�لال العلم وط��رق

اإلسالمية واحلياة العامة فقد بدأ السيد

ثم انتقل إىل تفسريه ،ومتكن من خالل ذلك

من أن يرسم اهلدف العام لنزول القرآن،
ويميز بشكل واضح بني دور التفسري

التجزيئي ،والتفسري املوضوعي ،ويفهم
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والتحريف.

الدور العظيم الذي قام به أهل البيت يف

التفسري  ،وقد خلص دورهم بنقاط مهمة
(((1

نوجزها عىل النحو اآليت(:((1

( ((1ينظر :علوم القرآن .348- 347
( ((1ينظر :حوارات .54 /2
( ((1ينظر :املصدر نفسه .56- 55 /2

4.4توضيح وتأكيد مدرسة يف فهم القرآن
اإلث��ب��ات الصحيحة ال م��ن خالل
الظنون واالحتامالت.

5.5التأكيد عىل العناية بقراءة القرآن،
وحفظه ،وت��دب��ره ،واح�ترام��ه ،وهذا

واض��ح من البذرة التي بذر بذورها
ال��س��ي��د احل��ك��ي��م يف م��ؤس��س��ة شهيد
املحراب إذ يبذل العاملون يف الدائرة

القرآنية جهد ًا كبري ًا ومبارك ًا يف نرش
الوعي ال��ق��رآين بوساطة املسابقات
القرآنية يف احلفظ والتفسري والتالوة،

أ.م.د .خليل خلف بشري العامري

واملفاهيم القرآنية وك��ذا الصحف
امل��ج�لات ،وامل��ؤمت��رات وامللتقيات
والندوات القرآنية.

6.6العناية بتطبيق اآلي��ات القرآنية عىل
مصاديقها اخل��ارج��ي��ة يف ك��ل عرص
وزمان ،وهذا ما سماّ ه العلامء بـ (اجلري
والتطبيق).

ويصنف السيد احلكيم العلوم القرآنية

واملحكم واملتشابه ،والنسخ ،وغريها(.((1
جولة يف كتبه القرآنية

بعد أن عرفنا جهود السيد الشهيد يف

الدراسات القرآنية ال بد لنا من وقفة متأنية
يف دراساته يف القرآن الكريم ،وهي عىل

النحو اآليت:

درس
1.1علوم القرآن :وهو كتاب كبري ُي ّ
يف احلوزات العلمية ،واجلامعات

إىل أصناف منها عىل أساس األمهية ،ومها

األكاديمية ،ويتكون من أربعة أقسام

والقراءات القرآنية ،والنسخ القرآين،

القرآن ،وتطرق يف الثاين إىل أبحاث

صنفان :علوم أقل أمهية :مثل الرسم القرآين،

وعلوم أكثر أمهية :مثل اإلعجاز القرآين

الذي يعتمد عىل البالغة القرآنية .ومنها

تضمن األول موضوعات عامة حول
قرآنية مثل اإلعجاز القرآين ،واملحكم
واملتشابه ،والنسخ أما القسم الثالث

عىل أساس احلاجات العامة واحلاجات

فقد تناول فيه موضوع (التفسري

والشبهات حول القرآن الكريم مثل قضية

ضم التفسري املوضوعي والقصص
ّ
القرآين .عىل ّ
أن هذا الكتاب جمموعة

اخلاصة ،ومنها عىل أساس اإلثارات
الوحي اإلهلي ،والوحي الذايت ،وتفسري
التاريخ ،والسنن التارخيية ،وكذا منهج

القرآن وأسلوبه يف التغيري االجتامعي(.((1

عىل أنه اعتنى يف دراساته بالقرآن وأسامئه
وعلومه وتارخيه وأسباب نزوله واهلدف
من نزوله ،واملكي واملدين ،وإعجاز القرآن،

( ((1ينظر :حوارات .63- 62 /2

واملفرسون) ،وأما القسم الرابع فقد

حمارضات ألقاها السيد احلكيم عىل

طلبة كلية أصول الدين ببغداد سنة
1964م ،وقد كتب القسم األول

منه أستاذه الشهيد الصدر ثم قام
( ((1ينظر :علوم القرآن  ،93- 17و-127
.207
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السيد احلكيم بتنقيحها وهتذيبها

والكتاب عبارة عن حمارضات ألقاها

فيها غزارة املادة وعمقها ووضوح

توسع
الدين يف السنة الرابعة منها ثم ّ

وإضافة مادة أخرى عليها مراعي ًا
العرض ومنهجيته ،وطرح األفكار

الصحيحة واألصيلة وهتذيبها فض ً
ال

عن مراعاة املستوى العلمي لطلبة
اجلامعات ،واالهتامم باملوضوعات
املتعلقة بالنهضة الثقافية اإلسالمية

املعارصة ،وحركة األمة اإلسالمية

نحو التجديد يف تطبيق اإلسالم النقي
املستنبط من القرآن الكريم والسنة

النبوية املطهرة(.((1

فيها من حيث املهج واملضمون ليكون

صاحل ًا للنرش بيد ّ
أن ظروف اهلجرة،
ومصادرة النظام ملكتبته اخلاصة

حال دون إكامل الكتاب لك ّن جتربة
التدريس تكررت يف جامعة اإلمام
الصادق /قسم الدراسات العليا ثم

أضاف إىل املحارضات موضوعات

أخرى مع التوسع يف الرشح والتحليل
يف اإللقاء إذ ُط ِـلب منه إضافة قصص

2.2القصص القرآين :وهو كتاب يقع يف

أويل العزم ما عدا النبي حممد.((1( 

خصائص القصة القرآنية ،وأغراض

هو كتاب وضع معامله الرئيسة من

قسمني :األول يف مخسة فصول هي:
القصة يف القرآن ،وأغراض عامة يف

القصة القرآنية ،ومنهج حتلييل للقصة
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السيد احلكيم عىل طلبة كلية أصول

القرآنية ،وقصة آدم يف القرآن ،والثاين
تضمنت قصص أويل
يف أربعة فصول
ْ

العزم :نوح ،وإبراهيم وموسى،
وعيسى ماعدا النبي جممد.

( ((1ينظر :املصدر نفسه ،كلمة املجمع ص،6
ومقدمة الطبعة الثالثة للمؤلف ص.8- 7

3.3املجتمع اإلنساين يف القرآن الكريم:
خالل حمارضات التفسري التي ألقاها
السيد احلكيم من خالل شاشة تلفاز

اجلمهورية اإلسالمية يف إي���ران

(((2

ثم أكمله ونظمه وطوره ودققه عىل

شكل كتاب يقع يف طبعته األخرية
يف ستة أب��واب تضمن األول بداية
( ((1ينظر :القصص القرآين ،املقدمة .10- 9
( ((2ينظر :حوارات .64 /2

أ.م.د .خليل خلف بشري العامري

خلق اإلنسان وخالفته يف األرض

هيكله وأرك��ان��ه ودوره يف املجتمع

ض���م امل��ج��ت��م��ع اإلن��س��اين
وال���ث���اين
ّ

وي��ع��دُّ امل��ؤل��ف (الشهيد احلكيم)

ومعنى اخلالفة ومربراهتا ومسريهتا،

ونشوءه من حيث العنارص األساسية
التي يكون فيها املجتمع اإلنساين

والوحدة الفطرية التي يقوم عليها،
وحتدّ ث يف الثالث عن االختالف يف

املجتمع البرشي وتأثري اهل��وى عىل
عنارص ال��وح��دة الفطرية ومعاجلة

ه��ذا االخ��ت�لاف بالدين والرشيعة
واألسس التي يقوم عليها التغيري يف

املجتمع اإلنساين ،وتناول يف الرابع

موضوع الدين يف املجتمع اإلنساين،
ودور العقيدة الدينية يف تقديم املثل

األع�ل�ى ل�لإن��س��ان ،وت��أث�ير ذل��ك يف

العالقات االجتامعية أما اخلامس فقد
تناول فيه موضوع الدين والعالقات

االجتامعية ،وأما السادس فقد بحث
فيه مخسة أسس للوحدة اإلهلية هي:
التوحيد ،واملبادئ والقيم التوحيدية،

والرشيعة ال��واح��دة اإلهلية ،واألم��ة

واجلامعة الواحدة ،واإلمامة والدولة

ع��رج ع�لى احلكم اإلس�لام��ي يف
ث��م ّ

اإلنساين.

تطرق
كنابه من أهم املوضوعات التي ّ
إليها القرآن الكريم عازي ًا ذلك إىل عدة

أسباب(:((2

1.1اشتامله عىل أبعاد خمتلفة ،عقائدية،
واجتامعية ،وتارخيية ،وأخالقية مثل
بداية وجود اإلنسان ،وبداية تكون

املجتمع اإلنساين ،والعنارص األساسية
املقومة له وغريها.

2.2سعة دائرة تناول القرآن الكريم هلذا
املوضوع؛ ألن هدف القرآن الكريم
هو هداية اإلنسان وسعادته وتكامله،
وإخراجه من الظلامت إىل النور ،وإن

بناء املجتمع اإلنساين الصالح من أهم
أسباب اهلداية والتكامل ،وبذا أصبح

اإلنسان يف القرآن الكريم موضوع ًا

وهدف ًا رئيس ًا.

ّ 3.3
إن هذا البحث من أهم البحوث
( ((2ينظر :املجتمع اإلنساين يف القرآن الكريم/
شهيد املحراب آية اهلل العظمى السيد حممد

باقر احلكيم .19- 18 
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التي اهتم هبا اإلنسان يف هذا العرص

الكتاب يف كتابه (علوم القرآن)(.((2

عىل وجه األرض ،وال خيتلف عاملنا

الكريم :هو كتاب أ ّلفه يف الستينيات،

بعد انتشار النظريات املختلفة يف عاملنا

ويرى السيد منذر احلكيم ّ
أن الكتاب

فهو موضوع حي مادام اإلنسان حي ًا

اإلسالمي عن غريه يف هذا األمر السيام
املعارص فيأيت هذا البحث ليقدّ م تصور ًا

واضح ًا للنظرية القرآنية والتصور

و ُطبِع يف أواخر السبعينيات(،((2
من احللقة الثانية من سلسلة (من

هدي النجف) يشتمل عىل حمارضاته

اإلسالمي إىل املجتمع اإلنساين بأرسه

التي أعدّ ها لطالبه يف كلية أصول

األخرى.

حول القرآن الكريم ،ونرش قسم منها

إزاء النظريات والتفسريات املادية

4.4اهلـدف من نزول القرآن وآثاره يف
منهجه يف التغيري :وهو بحث كتبه
السيد الشهيد ألحد مؤمترات الفكر

اإلسالمي املنعقدة يف مجهورية إيران

وسعه ون ّقحه فصار
اإلسالمية ثم ّ

كتابا( ((2يشمل تفسري وحتديد اهلدف
من نزول القرآن الكريم وتطبيقه عىل
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5.5املسترشقون وشبهاهتم حول القرآن

جمموعة من ظواهر القرآن الكريم
وتفسريها  ،وقد نرش جزء من
(((2

( ((2ينظر :آث���ار شهيد امل��ح��راب الفكرية
والرتبوية ،د .سعد عيل زاير ،أبحاث املؤمتر
األول إلحياء ال�تراث الفكري والعلمي
للشهيد آية اهلل السيد حممد باقر احلكيم،
سنة ،2006ص.107
( ((2ينظر :حوارات.64- 63 /2

الدين عن املسترشقني وشبهاهتم
يف جملة (رسالة اإلسالم)(.((2

6.6منهج التزكية يف القرآن( :((2مل تقع
يدي عىل هذا الكتاب.

7.7الظاهرة الطاغوتية يف القرآن( :((2مل
تقع يدي عىل هذا الكتاب.
جهوده يف التفسري

اتضحت عناية الشهيد احلكيم

بالتفسري من خالل حمارضاته ودروسه
( ((2ينظر :علوم القرآن .72- 45
( ((2ينظر :آثار شهيد املحراب الفكرية والرتبوية
.107
( ((2ينظر :قبسات من حياة وس�يرة شهيد
املحراب .358
( ((2إطاللة عىل السرية الذاتية .22
( ((2املصدر نفسه .23

أ.م.د .خليل خلف بشري العامري

التفسريية التي كان يبثها التلفاز اإليراين

عنت مؤسسة
كتب ًا تفسريية يف سور قرآنية ْ

اإلسالمية يف إيران معتمد ًا يف ذلك عىل

(الصف ،واحلديد ،واملمتحنة ،واحلرش)

يف طهران وقم بعد هجرته إىل اجلمهورية
نشاطه الشخيص من خالل املطالعة
والتأمل والتدريس( ((2إذ مل تقترص جهوده

عىل اجلانب التنظريي ،وإنام امتدت

لتشمل اجلانب التفسريي منه فهو يعدّ من
املفرسين املعارصين ملا يمتلكه من قدرات
هائلة وآفاق واسعة يف غوصه يف أعامق

النص القرآين مستعرض ًا وجوه اآلراء

مناقش ًا تارة ،وناقض ًا أخرى بام توافر لديه
من قوة احلجة وعمق االستدالل فض ً
ال

عن املوضوعية واألصالة ،وقد كان لديه
طموح يف وضع تفسري شامل للقرآن
الكريم بيد ّ
أن ظروف اهلجرة ونشاطه

السيايس حال دون إكامل مرشوعه

الكبري( ،((3وقد ابتدعت أنامله الرشيفة
( ((2ينظر :حوارات .32 /2

( ((3ينظر :كلمة السيد حسن جواد احلكيم التي
ألقاها يف الندوة الفكرية الثالثة املعنونة بـ
(ال��رؤى القرآنية للشهيد السعيد آية اهلل

العظمى السيد حممد باقر احلكيم)
امل��ن��ش��ورة يف صحيفة ال��ب�لاغ ،األس��ب��وع

الرابع ،ع ،177سنة  ،2007ص .6

تراث الشهيد احلكيم بنرشها هي سور
كام قام املجمع العاملي ألهل البيت بنرش
جمموعة من كتبه منها كتابه (تفسري سورة

احلمد) تكري ًام للشهيد فض ً
ال عن تفسريه
سور ًا أخرى مثل سور البقرة وهي جمموعة

حمارضات حمفوظة عند تلميذه األستاذ
حممد جواد الزبيدي الذي أنجز هبمته كتايب

(تفسري سورة احلمد ،واملجتمع اإلنساين يف

القرآن الكريم)( .((3أما بقية كتبه التفسريية
نحو (سورة احلجر ،وسورة املجادلة،

وسورة اجلمعة ،وسورة املنافقون ،وسورة
التغابن) ( ((3فمخطوطة ،ويبدو ّ
أن مؤسسة

تراث الشهيد احلكيم معنية بنرشها حاهلا
حال بقية دراسات السيد احلكيم إذ تسعى

املؤسسة جاهد ًة عىل مجعها وتبويبها ثم
إخراجها إىل النور بعون اهلل تعاىل(.((3

ويعدّ الشهيد احلكيم تفسري القرآن

( ((3ينظر :قبسات من حياة وس�يرة شهيد
املحراب .126
( ((3ينظر :حوارات .66 /2
( ((3ينظر :الكوكب الدري –إطاللة عىل السرية
الذاتية .39- 38
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الكريم من أعظم األعامل العلمية والرتبوية

يف مواضعها املختلفة وهيئاهتا املتعددة

أدق األعامل وأشقها؛ ألنه يتعامل مع كالم

ذات املفرس أو ظروفه وجمتمعه.

والدينية ،وهو يف الوقت نفسه يعده من

ال يأتيه الباطل من بني يديه ومن خلفه،
وأن كالمه يشتمل عىل املحكم واملتشابه،

والناسخ واملنسوخ ،واخلاص والعام،
واملطلق واملقيد ،ويرى أن مناهج التفسري

عىل كثرهتا واختالف أبعادها واهتامماهتا
يف إجيازها وإطناهبا ويف عصورها املتعددة
يف القرون املاضية حتى عرصنا احلارض

أضحت احلاجة قائمة للتجديد يف املنهج
واألسلوب أو يف االستنباط والفهم أو يف
التطبيق والتأويل(.((3

وقد خلّص لنا األسس العامة لتجربته

التفسريية بنقاط نوجزها عىل النحو
اآليت(:((3

1.1توضيح املفردات اللغوية واملفاهيم
200

القرآنية بالرجوع إىل أصوهلا يف
املعجامت العربية ،والبحث عن

العالقة بني هذه األصول وموارد
استعامل مادة هذه املفردات واملفاهيم

( ((3ينظر :تفسري سورة احلمد ،كلمة املؤلف ،أ.
( ((3ينظر :املصدر نفسه ،كلمة املؤلف ج -ز.

بعيد ًا عن األطر اخلاصة التابعة من
2.2عدم االستغراق بالقضايا األدبية أو
النحوية أو اللغوية أو الرصفية أو
الفقهية أو العقائدية أو التارخيية إال
بالقدر الذي يرتبط بتكوين الصورة

القرآنية.

3.3االهتامم بتفسري املعنى إىل جانب
تفسري اللفظ.

4.4العناية بالسياق ال��ق��رآين ،وترابط
اآليات بعضها ببعض ،وكذا االرتباط
ب�ين ب��ع��ض ال��ف��ص��ول وامل��ق��اط��ع يف

السورة الواحدة من أجل استكشاف
املقاصد الربانية واألهداف القرآنية.

5.5حماولة تصور الظروف التي أحاطت
بنزول القرآن الكريم ،واستنباطها

من القرآن نفسه أو من املسلامت
التارخيية أو النصوص والروايات
الصحيحة ،وعدم االكتفاء بالروايات
املرسلة أو اإلرسائيلية أو الضعيفة إذ

إن اإلحاطة هبذه يمكن أن يشخص
اهلدف أو املصداق الذي عناه القرآن

أ.م.د .خليل خلف بشري العامري

يف عرص النزول كام يمكن أن يشخص
املصداق يف العصور األخرى.

يف حدود اآليات القرآنية والنصوص

املعتربة التي توضح الرؤية فيها يف

6.6احلديث عن املعنى اإلمجايل لآلية

حدود املقاصد واألهداف القرآنية.

فذلك ينفع يف تكوين الصورة الكاملة

عن التفسري والتأويل ،ورشوط املفسرّ

واملقطع القرآين واهلدف العام له
والنظرية القرآنية ،واخلروج من النظرة

التجزيئية املتناثرة كام ينفع ذلك يف فهم
اآليات واملقاطع األخرى.

كام جتلت عنايته بالتفسري بحديثه

ومؤهالته ،ومناهج التفسري ووقوفه عند
منهجني للتفسري مها :التفسري التجزيئي،
والتفسري املوضوعي

(((3

فاألول ُيعنى

7.7االهتامم يف ببيان األبعاد االجتامعية

بتفسري آيات الذكر احلكيم حسب نزوهلا

والسنن االجتامعية التي تتحكم يف

الفاحتة إىل الناس( ،((3أما الثاين فهو أن

والسياسية واألخالقية والرتبوية
مسرية التاريخ اإلنساين؛ ّ
ألن القرآن

كتاب هداية وتطهري وتزكية وتغيري
وإخراج من الظلامت إىل النور.

8.8النظر إىل القرآن الكريم كوحدة بيانية
متكاملة فهو عىل تفرقه ونزوله نجوم ًا

وتدرجييا ًبيد أنه كتاب أحكمت آياته

ثم فصلت من لدن حكيم خبري.

9.9إرجاع املأثور من احلديث إىل القرآن
الكريم وفهمه وقبوله عىل ضوء القرآن

الكريم ال إرجاع القرآن إىل املأثور.

1010تناول بعض املوضوعات القرآنية
بالبحث واستنباط النظرية القرآنية فيها

أو وجودها يف املصحف الرشيف من
يعمد الباحث يف القرآن إىل اآليات التي

تتصل بموضوع واحد فيجمعها وجييل

الفكر يف جوانبه( ،((3ويرى السيد احلكيم

ّ
أن هذا املنهج قد ولد يف أحضان التفسري
التجزيئي مستدالً ّ
بأن القدماء كانوا

( ((3ينظر :امل��ص��در نفسه  ،61- 13و89
ومابعدها.
( ((3ينظر :دروس يف املناهج واالجت��اه��ات
التفسريية للقرآن /حممد عيل الرضائي،
وعلوم القرآن  ،91واملجتمع اإلنساين يف
القرآن الكريم.11
( ((3ينظر :دراس��ات يف التفسري املوضوعي
للقصص القرآين /د .أمحد مجال العمري
 ،43وعلوم القرآن .344
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يقفون -يف أثناء تفسريهم الرتتيبي -عند

2.2إنه أكثر انسجام ًا مع طبيعة احلاجات

اإللوهية أو التقوى أو الشفاعة فيفردون

يكتفي بطرح النظريات الواقعية بل

موضوع من املوضوعات القرآنية مثل:
له بحث ًا مستق ً
ال حماولني بذلك استكشاف

النظرية القرآنية اخلاصة به من خالل
عرض وتفسري كل اآليات التي أشارت

اليه يف مواضع خمتلفة( ،((3وقد ّفرق بني

املنهجني أستاذه الشهيد الصدر
مرجح ًا املنهج املوضوعي عىل املنهج
ّ

التجزيئي ألسباب

(((4

بيد ّ
أن تلميذه

الشهيد احلكيم خيتلف مع أستاذه برتجيحه
املنهج التجزيئي عىل املنهج املوضوعي

(((4

ألسباب نوجزها باآليت(:((4

1.1يعد املنهج التجزيئي أكثر أمهية من
املنهج املوضوعي حلاجة املجتمع إليه

يف الظرف املعارص.
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( ((3ينظر :املجتمع اإلنساين يف القرآن الكريم .13
( ((4ينظر :املدرسة القرآنية /آية اهلل العظمى
اإلم��ام الشهيد السيد حممد باقر الصدر
.34-28
( ((4ينظر :موسوعة احلوزة العلمية واملرجعية–
الشهيد الصدر /شهيد املحراب آية اهلل
العظمى السيد حممد باقر احلكيم/4 
.138
( ((4ينظر :تفسري سورة احلمد .110- 109

العامة التي يعيشها الناس؛ ألن��ه ال

يمكن من خالله بيان املعاجلة امليدانية
ل��ل��ح��االت ال��روح��ي��ة واالج��ت�ماع��ي��ة

والسياسية.

3.3إن له دور ًا يف عملية التغيري التي
يواجهها املجتمع اإلن��س��اين عامة
واملجتمع اإلسالمي خاصة من خالل

تربية اإلنسان املسلم تربية قرآنية.

4.4من خالله يمكن التحرك والتعامل مع
الناس يف قضاياهم اليومية ومشاعرهم

وأحاسيسهم وطموحاهتم الذاتية.
منهجه يف كتبه التفسريية

يبدو ّ
أن السيد احلكيم قد اختار

لنفسه منهج ًا تفسريي ًا فريد ًا قريب ًا إىل منهج
الدراسات األكاديمية التي تعتمد عىل

التقسيم والتبويب مما مل يألفه املفرسون
الذين يعتمدون عىل تفسري السورة
مبتدئني بأول آية ومنتهني بآخر آية

(((4

( ((4ينظر :جهود شهيد املحراب يف تفسري
س��ورة احل��دي��د( ،ب��ح��ث) ،د .شاكر سبع
األس���دي ،أب��ح��اث امل��ؤمت��ر ال��ث��اين إلحياء
ال�تراث الفكري والعلمي للشهيد السيد
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فهو يبتدئ بلمحة رسيعة حول السورة

ﯢ ﯣ ﯤﭼ وينتهي بقوله تعاىل

وآثارها ،وزمن النزول أو سببه ،واملضمون

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ ،واملقطع الثاين

تتضمن اسمها أو سبب التسمية ،وفضلها
العام للسورة( ((4بعد ذلك يرشع يف تقسيم
البحث عىل مقاطع كل مقطع يتكون من

جمموعة من اآليات ،ويضع له عنوان ًا ثم
يأيت بيان املفردات املبهمة يف كل آية من
آيات املقطع إذ يبدأ ببيان املعنى اللغوي
هلذه املفردات فض ً
ال عن بيان اختالف

دالالهتا يف السياق القرآين حتى يصل
إىل البحث التفسريي لكل آية يف املقطع،

وبيان األقوال املهمة الواردة يف تفسريها
وتعيني الصحيح منها ثم تناول بعض
املواضيع التي يمكن أن تستفاد من آيات
املقطع ففي تفسريه سورة احلديد نجده

يقسم السورة عىل أربعة مقاطع :املقطع
األول يتكون من ست آيات إذ يبدأ من

قوله تعاىل ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ

حممد باقر احلكيم ،سنة 2007م ،ص
.329
( ((4ينظر :كتب السيد احلكيم التفسريية :تفسري
سورة احلمد  ،136- 127وتفسري سورة
الصف  ،23- 13وتفسري سورة احلديد
 ،17- 12وتفسري سورة املمتحنة ،15- 9
وتفسري سورة احلرش .21- 11

ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ

يتكون من تسع آيات إذ يبدأ من قوله تعاىل

ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠﭼ وينتهي بقوله تعاىل ﭽﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ

ﮦﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬﭼ ،واملقطع
الثالث يتكون من تسع آيات إذ يبدأ من

قوله تعاىل ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ

ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ وينتهي

بقوله تعاىل ﭽﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄﭼ ،أما املقطع الرابع فيتكون من

مخس آيات إذ يبدأ من قوله تعاىل ﭽ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ ،وينتهي بقوله تعاىل
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ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

أما يف تفسريه سورة احلمد فنراه

ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ ثم يعطي لكل

للبسملة ،والثاين لتفسري بقية السورة،

والثاين (تكامل اإليامن باإلنفاق) ،والثالث

يف الصالة ،واالبتالء والرمحة اإلهلية،

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

مقطع عنوان ًا فاألول (تسبيح اهلل ومتجيده)،
(التفاعل مع الرسالة وأثره عىل الفرد
واملجتمع) ،والرابع (املهام األساسية

لألنبياء والرسل) ثم خيتار مفردات من
كل مقطع ويفسرّ ها لغوي ًا وسياقي ًا ففي
املقطع األول وضع يده عىل عدة مفردات

هي( :التسبيح ،واألول واآلخر والظاهر

والباطن ،والولوج ،والعرش) ،ومثله يف
املقاطع األخرى فيذكر أبرز األقوال فيها،
وخيتار الراجح منها ثم ينتقل إىل البحث
التفسريي هلذه اآليات ،ويضع جمموعة

عناوين منها ) :التسبيح والعزة واحلكمة،
وامللكية والقدرة املطلقتان ،واإلحاطة
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اإلهلية ،واخللق والعلم اإلهلي ،واملعاد)

ثم يلخص القول يف حماور املقطع حماوالً
الربط بني اآليات للوصول إىل داللة

مشرتكة(.((4

( ((4ينظر :تفسري سورة احلديد 17ومابعدها،
ومثله يف :تفسري س��ورة احل�شر 22وم��ا

يقسم البحث عىل فصول :األول
ّ
والثالث ملوضوعاهتا وهي (قراءة الفاحتة
والعبادة واالستعانة ،والرصاط املستقيم)

( ،((4ويبدو أنه يمزج التفسري التجزيئي
(الرتتيبي) بالتفسري املوضوعي كام يتضح
من األمثلة التي سقناها عىل أنه يف ذلك

كله يراعي اجلانب الرتبوي والتغيريي

يف القرآن الكريم ،وهذا نابع من إيامنه

ّ
بأن اهلدف األساس للقرآن الكريم هو
عملية التغيري اجلذري للمجتمع ،وبيان

املنهج الصحيح ،وخلق القاعدة الثورية
هلذا التغيري

(((4

كام ّ
أن للسيد الشهيد

اهتاممات تفسريية تتعلق بالسياق القرآين،

والظواهر القرآنية نحو ظاهرة البسملة

وظاهرة االستهالل باحلروف املقطعة،

وكذا اهتاممه بتفسري مفردات النص لفظي ًا
بعدها ،وتفسري سورة الصف 23ومابعدها،
وتفسري سورة املمتحنة 15وما بعدها.
( ((4ينظر :تفسري سورة احلمد139وما بعدها.
( ((4ينظر :تفسري سورة احلمد  ،117وعلوم
القرآن .62- 49

أ.م.د .خليل خلف بشري العامري

ومعنوي ًا ،واالهتامم بالتفسري املوضوعي

السيد احلكيم هبذه العلوم القرآنية ملا هلا

بالقضايا املذهبية والفكرية أو العقائدية

العلوم تعطي تصورات عامة عن القرآن،

إىل جانب التفسري التجزيئي ،واالهتامم
املرتبطة بالقرآن الكريم ال اخلارجة عنه

فض ً
ال عن اإلشارة إىل املأثور عن املعصوم

يف تفسري القرآن(.((4

اخلاتـــمة

من تأثري يف فهم القرآن وتفسريه؛ ّ
ألن هذه
وكيفية التعامل معه ،وفهمه ،وقيمته،

وأمهيته ،ودوره يف املعرفة اإلسالمية

واحلياة العامة.

لقد بدأ السيد احلكيم بالتأليف

والتدريس يف علوم القرآن ثم انتقل إىل

تناولت فيه جهود دارس
هذا بحث
ُ

تفسريه ،ومتكن من خالل ذلك من أن

مت لنا مادة مهمة يف الفكر القرآين من
قدّ ْ

بشكل واضح بني دور التفسري التجزيئي،

ومفرس للقرآن الكريم فدراساته القرآنية
أجل فتح باب الثقافة القرآنية عىل مرصاعيه
لتناول املباحث الفكرية واالجتامعية

يف القرآن الكريم لكي تنهض باملسلم

من كبوته ،وجتعله يعيش مع موضوعية
ومنهجية القرآن فكر ًا ووعي ًا وممارسة،

وذلك جيل يف كتبه القرآنية والتفسريية
دعت إىل حتديد املناهج العامة للقرآن،
إذ
ْ

وجعلته أساس ثقافة اإلنسان املعارص

ليستنطقه ،وينهل من رؤاه وأفكاره النرية
ليستعيد املسلم مكانته ،ويظهر دوره

ومسؤوليته يف واقعه الراهن فقد عني
( ((4ينظر :تفسري سورة احلمد .122- 118

يرسم اهلدف العام لنزول القرآن ،ويميز

والتفسري املوضوعي ،ويفهم الدور
العظيم الذي قام به أهل البيت يف

التفسري فهو يعدّ تفسري القرآن الكريم من

أعظم األعامل العلمية والرتبوية والدينية،
وهو يف الوقت نفسه يعده من أدق األعامل

وأشقها؛ ألنه يتعامل مع كالم ال يأتيه
الباطل من بني يديه ومن خلفه ،وقد عده

الدارسون من املفرسين املعارصين ملا

متتع به من عقلية فذة ،وقدرات هائلة يف
تفسري النص القرآين والغوص يف معانيه
مستفيد ًا من أساتذته السيام أستاذه الشهيد

الصدر الذي ّفرق بني املنهجني:
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التجزيئي ،واملوضوعي خمالف ًا إياه يف

الشهيد الصدر يف هذا الصدد.

املوضوعي لكنّا رأيناه وهو يفسرّ سور:

التفسريية ّ
أن السيد احلكيم قد اختار

ترجيح التفسري التجزيئي عىل التفسري
احلمد ،واحلديد ،والصف ،واملمتحنة،

واحلرش يمزج يف تفسريه بني النوعني فلم

ِ
يستغن عن التفسري املوضوعي ،وهذا نابع

من رؤية السيد احلكيم ّ
أن القرآن الكريم

قادر عىل استيعاب املشاكل الواقعية التي
يعاين منها املجتمع اإلسالمي إذ مل يغفل
السيد احلكيم مشكلة املدارس الفكرية
واملذاهب التي تطاولت عىل الكثري من

اآلفاق القرآنية ،وهذا يفرض وجود منهج

للتعامل الصحيح مع القرآن؛ ألن بعض
املدارس التفسريية قد تأثرت بعوامل
وظروف تتعلق باملدرسة أو املذهب الذي

ينتمي إليه املفسرّ لذا أحس السيد احلكيم

باحتياج الفكر اإلسالمي للتخلص من
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النظرة التجزيئية الضيقة ،والبحث عن
حماور أخرى قد استوعبها القرآن من

خالل نصوصه وآياته ،وهذا ما دعاه إىل
البحث عن صيغة كلية وشاملة يف وعي

القرآن واستنطاق آياته من خالل منهج
التفسري املوضوعي مفيد ًا من رؤى أستاذه

ويبدو من دراستنا منهجه يف كتبه

لنفسه منهج ًا تفسريي ًا فريد ًا قريب ًا إىل منهج
الدراسات األكاديمية التي تعتمد عىل

التقسيم والتبويب مما مل يألفه املفرسون
الذين يعتمدون عىل تفسري السورة
مبتدئني بأول آية ومنتهني بآخر آية فهو

يبتدئ بلمحة رسيعة حول السورة تتضمن

اسمها أو سبب التسمية ،وفضلها وآثارها،
وزمن النزول أو سببه ،واملضمون العام
للسورة بعد ذلك يرشع يف تقسيم البحث

عىل مقاطع كل مقطع يتكون من جمموعة
من اآليات ،ويضع له عنوان ًا ثم يأيت بيان

املفردات املبهمة يف كل آية من آيات املقطع
إذ يبدأ ببيان املعنى اللغوي هلذه املفردات
فض ً
ال عن بيان اختالف دالالهتا يف السياق
القرآين حتى يصل إىل البحث التفسريي

لكل آية يف املقطع ،وبيان األقوال املهمة
الواردة يف تفسريها وتعيني الصحيح منها

ثم تناول بعض املواضيع التي يمكن أن
تستفاد من آيات املقطع.

أ.م.د .خليل خلف بشري العامري

املصادر واملراجع:
القرآن الكريم.

5.5تفسري سورة الصف ،شهيد املحراب

1.1آثار شهيد املحراب الفكرية والرتبوية،

آية اهلل العظمى السيد حممد باقر

إلحياء الرتاث الفكري والعلمي

احلكيم ،مط :العرتة الطاهرة ،النجف

د .سعد عيل زاير ،أبحاث املؤمتر األول

للشهيد آية اهلل السيد حممد باقر احلكيم،

سنة .2006

احلكيم ،مؤسسة تراث الشهيد
األرشف2007 ،م.

6.6تفسري سورة املمتحنة ،شهيد املحـراب

2.2تفسري سورة احلرش ،شهيد املحراب

آية اهلل العظمـى السيد حممد باقر

احلكيم ،مؤسسة الشهيد احلكيم،

الشهيد احلكيم ،مط :العرتة الطاهرة،

آية اهلل العظمى السيد حممد باقر

ط ،1مطبعة :العرتة الطاهرة ،النجف
األرشف2007 ،م.

احلكيم ،ط ،2مؤسسة تراث
النجف2006 ،م.

7.7جهود شهيد املحراب يف تفسري سورة

3.3تفسري سورة احلديد ،شهيد املحراب

احل��دي��د( ،ب��ح��ث) ،د .ش��اك��ر سبع

احلكيم ،مؤسسة تراث الشهيد

ال�ت�راث الفكري والعلمي للشهيد

آية اهلل العظمى السيد حممد باقر
احلكيم ،ط ،1مطبعة :العرتة الطاهرة،

النجف2006 ،م.

4.4تفسري سورة احلمد ،آية اهلل السيد حممد
باقر احلكيم ،ط ،2مركز الطباعة
والنرش للمجمع العاملي ألهل البيت

وبالتعاون مع جممع الفكر اإلسالمي،
1425هـ .ق.

األسدي ،أبحاث املؤمتر الثاين إلحياء

السيد حممد باقر احلكيم ،سنة

2007م.

8.8حوارات ،سامحة املجاهد السيد حممد
باقر احلكيم ،مؤسسة دار التبليغ،

دائرة اإلعالم( ،د .ت).

9.9دراس����ات يف التفسري امل��وض��وع��ي
للقصص ال���ق���رآين ،د .أمح���د مج��ال
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ال��ع��م��ري ،ط ،2مكتبة اخلانجي

بالقاهرة1421 ،هـ .ق.

1414علوم القرآن ،آية اهلل الشهيد السيد

1010دراس����ة يف ب��ح��وث ع��ل��وم ال��ق��رآن

حممد باقر احلكيم ،ط ،4مركز

ش��م��ران ال��ع��ج�لي ،أب��ح��اث املؤمتر

ألهل البيت وبالتعاون مع جممع

للشهيد احلكيم- ال��دك��ت��ور

الفكري األول لشهيد املحراب آية
اهلل العظمى السيد حممد باقر احلكيم
يف لندن.2004 ،

الطباعة والنرش للمجمع العاملي

الفكر اإلسالمي1425 ،هـ .ق.

1515ق��ب��س��ات م��ن ح��ي��اة وس�ي�رة شهيد
املحراب ،السيد منذر احلكيم ،ط،1

1111دروس يف امل��ن��اه��ج واالجت��اه��ات

املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب

األصفهاين ،تعريب :قاسم البيضاين،

اجلمهورية اإلس�لام��ي��ة يف إي���ران،

التفسريية للقرآن ،حممد عيل الرضائي

ط ،1م��ن��ش��ورات امل��رك��ز العاملي
للدراسات اإلسالمية1383 ،ش.

اإلس�لام��ي��ة -امل��ع��اون��ي��ة الثقافية،

طهران1425 ،هـ –ق.

1616ال��ق��ص��ص ال���ق���رآين ،ال��س��ي��د حممد

1212السيد الشهيد احلكيم والعلوم

باقر احلكيم ،ط ،1دار التعارف

حسني رايض نصار ،أبحاث املؤمتر

1717ال��ك��وك��ب ال����دري -إط�ل�ال���ة عىل

القرآنية ،الدكتور صاحب حممد
األول إلح��ي��اء ال��ت�راث الفكري
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باقر احلكيم يف لندن.2004 ،

ولعلمي للشهيد آية اهلل السيد حممد
باقر احلكيم ،سنة .2006

للمطبوعات1419 ،هـ 1999-م.

السرية الذاتية لشهيد املحراب ،

مؤسسة ت���راث الشهيد احلكيم،

النجف األرشف2006 ،م.

1313الشهيد احلكيم وم��درس��ة الشهيد

1818املجتمع اإلنساين يف القرآن الكريم،

أبحاث املؤمتر الفكري األول لشهيد

حممد باقر احلكيم ،ط ،2مطبعة:

الصدر ،آية اهلل الشيخ حمسن اآلراكي،

املحراب آية اهلل العظمى السيد حممد

شهيد املحـراب آية اهلل العظمـى السيد
العرتة الطاهرة ،النجف2006 ،م.

فحوى البحث
يعينّ السيد الباحث املراد بـ(التفسري باالثر) باعتماد املفسر ُسنَّ َة
النيب وأهل بيته اليت تشمل أقواهلم وافعاهلم وتقريراتهم بوصفها
املرجع الرئيس يف تفسري القرآن الكريم.
وقد مر البحث عرب مباحث كان أوهلا :املراحل التارخيية للتفسري
باألثر .اما املبحث الثاني فيدور حول ُحجية السنة وصالحيتها للتفسري.
واملبحث الثالث حتدث عن آفات التفسري باألثر .ويف املبحث الرابع حتدث
عن نطاق استعمال الرواية يف املنهج األثري وما اثريت حوله من شبهات
حياول الباحث معاجلتها يف املبحث اخلامس .وهو يف كل ذلك يعتمد
املصادر املوثوقة ومناذج من آيات القرآن الكريم.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
متهيد وتعريف:

ُيطلق املنهج التفسريي عىل الطريقة

واألداة التي يلتزمها ويعتمدها املفرس يف

بيان القرآن الكريم ،والوسيلة التي يعتمدها

النبي بأ َّنه املفسرِّ ُ للقرآن يف
ُع ِّرف
ُّ
عديد من اآليات القرآنية ،قال تعاىل:
ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ [سورة

يف رشح اآليات وتفسريها؟ .فهل يعتمد

النحل ،]44 :وقال تعاىل :ﭽﮖ ﮗ

فهل يعتمد يف تفسري القرآن آيات القرآن

عرفت
ﮞﭼ [سورة إبراهيم .]4 :حيث َّ

َ
العقل يف التفسري أو النقل؟ .وعىل الثاين

ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

األخرى ،أم عىل الس ّنة ،واألول تفسري

هذه اآليات
النبي األكرم بأ َّنه املفسرِّ
َّ
ُ
مهمة البيان ،وما ذلك
الذي تنحرص به

النبي وأهلِ
اعتامد املفسرِّ عىل سنة
َّ
بيته( ،التي تشمل أقواهلم وأفعاهلم

من خالله َ
بيان املراد الواقعي للقرآن وما

يتع ّلق بأمور الدين والدنيا ،وقد أشار

الرئييس يف بيان معاين اآليات وإيضاح

معه)((( ،وكان يفرس القرآن ويبني أمور

القرآن بالقرآن والثاين التفسري باألثر.

وعليه فاملراد بالتفسري األثري:

وتقريراهتم) ،بوصفها املرجع واملصدر

مقاصدها .وهذا ما نجعله موضوع ًا
لبحثنا وذلك عرب املباحث التالية:
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املبحث األول:

املراحل التارخيية للتفسري باألثر:
مر التفسري باألثر بمراحل أربع:

املرحلة األوىل :املرحلة التأسيسية:

ري األثري
ويف هذه املرحلة نشأ التفس ُ

متزامن ًا مع نزول الوحي ،شأنه يف ذلك

بعلم خاص يتمكن
زود
ٍ
إال أل َّنه قد ّ

إىل ذلك بقوله( :إنيّ أوتيت القرآن ومثله
الدين بأقواله وسريته عىل حد سواء،

وكان يلفت أنظار املسلمني إىل أمهية
سريته بوصفها الرتمجة احلقيقية ملفاهيم
القرآن ومضامينه.

ُ
وفضال عن ذلك ك ّله فقد َّ
القرآن
حث

((( أمحد بن حنبل ،مسند أمحد :ج ،4ص131؛
الطرباين ،مسند الشاميني :ج ،2ص127؛
امل��ب��ارك��ف��وري ،حت��ف��ة األح�����وذي :ج،5
ص.324

السيد فالح املوسوي

الكريم املسلمني عىل رضورة االستفادة
النبي فيام يتعلق بأمر الرشع
من بيانات ِّ
وغريها ،قال تعاىل :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ

ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﭼ

[سورة النساء .]59 :فكان املرجع يف

التفسري بأقواله وأفعاله وتقريراته.

املرحلة الثانية :مرحلة التأصيل:

النبي
مر التفسري األثري بعد رحيل
َّ
ِّ
ٍ
ٍ
جديدة ،فبعد ْ
أن كان
بمرحلة
األكرم
ري ال يؤخذ إال عنه صار يؤخذ عن
التفس ُ

الصحابة الذين تفاوتوا يف ذلك ،بسبب
اختالفهم يف العلم وتباين قابلياهتم ،غري

أن بعضهم كان يرجع إىل ع ّ
َّ
يل فيام غاب
عنهم أو قرصت عنه أفهامهم ،فيفرسه هلم،
كونه باب مدينة علم الرسول((( ووارثه

((( الطرباين ،املعجم الكبري :ج ،11ص55؛
اهليثمي ،جممع ال��زوائ��د :ج ،9ص114؛
ج��ار اهلل ال��زخم�شري ،الفايق يف غريب
احل���دي���ث :ج ،2ص16؛ ال��س��ي��وط��ي،
اجلامع الصغري :ج ،1ص415؛ أمحد بن
الصديق املغريب ،فتح امللك العىل :ص23؛
اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد :ج،5
ص110؛ ابن مردويه األصفهاين ،املناقب:
ص86؛ الربي ،اجلوهرة :ص71؛ املوفق

(((
علم الكتاب(((،
ووصيه  ،ومن عنده ُ

وهو األذن الواعية

(((

التي حفظت عن

اخل��وارزم��ي ،امل��ن��اق��ب :ص83؛ احلاكم
احلسكاين ،شواهد التنزيل :ج ،1ص104؛
املتقي اهلندي ،كنز العامل :ج ،13ص148؛

ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة :ج،7
ص219؛ ابن عبد الرب ،االستيعاب :ج،3
ص1102؛ الصفدي ،ال��وايف بالوفيات:
ج ،21ص.179
((( احلاكم احلسكاين ،شواهد التنزيل :ج،1
ص98؛ الكشف والبيان ،الثعلبي :ج،7
ص182؛ ابن أيب احلديد املعتزيل ،رشح
هنج البالغة :ج ،13ص211؛ اإلجي��ي،
املواقف :ج ،3ص603؛ املتقي اهلندي،
كنز العامل :ج ،13ص.114
((( الثعلبي ،الكشف وال��ب��ي��ان ع��ن تفسري
القرآن :ج ،5ص 302ـ 303؛ القرطبي،
تفسري القرطبي :ج ،9ص336؛ احلاكم
احلسكاين ،شواهد التنزيل :ج ،1ص.402
((( الزيلعي ،ختريج األحاديث واآلث��ار :ج،4
ص84؛ السمعاين ،تفسري السمعاين :ج،6
ص36؛ احلاكم احلسكاين ،شواهد التنزيل:
ج ،2ص 365وص368؛ جالل الدين
السيوطي ،ال��در املنثور :ج ،6ص260؛
القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن :ج،18
ص264؛ الشوكاين ،فتح القدير :ج،5
ص282؛ الواحدي النيسابوري ،أسباب
نزول اآليات :ص294؛ الثعلبي ،الكشف
والبيان عن تفسري القرآن :ج ،10ص28؛
ابن أيب حاتم الرازي ،تفسري ابن أيب حاتم:
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ِ
رسول اهلل ما كان يب ّلغه امته ،فكان

عارصا أفول الدولة األموية ،وبدايات

أحدهم( :ال أبقاين اهلل ملعضلة ليس هلا

احلكومتني بنفسيهام ،فجهدا يف نرش ما

ُ
الصحابة ال يستغنون عنه ،حتى قال

ٌ
مجاعة منهم َّ
بأن
أبو احلسن) ،واعرتاف
ما عندهم من العلم بالتفسري إ َّنام هو من

النبي وأمري املؤمنني.(((
ِّ

واستمر اعتامد األثر بوصفه املنهج

األول يف تفسري القرآن .ويف عرص اإلمامني

ري باألثر رواج ًا
الباقر والصادق‘ شهد التفس ُ
كبري ًا ،حتى ُعدَّ ْت فرتته بالذهبية((( ،فإنهَّ ام

ج ،10ص3370- 3369؛ املتقي اهلندي،
كنز ال��ع�مال :ج ،13ص 135ـ 136؛
ال��زرن��دي احلنفي ،نظم درر السمطني:
ص92؛ أمح��د بن الصديق امل��غ��ريب ،فتح
امللك العيل :ص.49
((( قال ابن عباسُّ :
(جل ما تع َّلمت من التفسري
عيل بن أيب طالب) .وقال اب ُن مسعود:
من ِّ
َّ
(إن القرآن أنزل عىل سبعة أحرف ،ما منها
ظهر وبط ُنَّ ،
عيل
[حرف] إال وله ُ
وإن عند ِّ
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بن أيب طالب علم الظاهر والباطن) .ابن
شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب :ج،1
ص331؛ العالمة املجليس ،بحار األنوار:
ج ،40ص157؛ النامزي ،مستدرك سفينة
البحار :ج ،8ص.456
((( نقل الشيخ حممد ه��ادي معرفة يف كتابه
(التفسري واملفرسون) عن نجل السيد هاشم
البحراين أنَّه قام بجمع ما أسند إىل النبي

َ
انشغال هاتني
الدولة العباسية ،واستغال
ِ
رسول اهلل ،وأذاعا ما
علم
ورثاه من ِ
ُ
السياسة،
طواه النسيان أو َط َمست معاملَه

ِ
فتخرج عىل يدهيام ٌ
العلم
محلة
جيل من
ِ
َّ

واألث ِر.

غري َّ
أن منهج تفسري القرآن بالقرآن

كان توأم ًا هلذا املنهج يف مدرسة أهل
البيت ،واستمر احلال إىل ما بعد شهادة

اإلمام احلسن العسكري ،يف كل تلك

الفرتة كان املنهج األثري هو السائد عىل

الساحة القرآنية وعىل كتب التفاسري،

ِ
الواردة
ثم ُتتبع باآلثا ِر
فكانت اآلية ُتذكر ّ
أئم ِة أهلِ البيت ،والنموذج البارز
عن ّ
هلذا النمط من التفسري هو تفسري حممد بن

مسعود السلمي السمرقندي ،املعروف

بالعيايش(ت320هـ) ،وتفسري عيل بن
القمي (ت  329هـ) ،وتفسري
إبراهيم ّ

النعامين ،حممد بن إبراهيم بن جعفر

النعامين (ت342هـ).

من التفسري املروي عن أهل البيت فبلغ
حلد اآلن أربعة آالف حديث.

السيد فالح املوسوي

املرحلة الثالثة :مرحلة التجديد:

التفسري ،وبلغ الذروة عىل يد الشيخ

ويظهر َّ
أن تفسري النعامين كان خامتة

الطربيس(ت548هـ) ،الذي اقتفى أثر

يف التفسري ،حيث ظهرت يف األوساط

التفاس ِ
ري الشيعية؛ أوسعها( :جممع البيان

النتاج التفسريي الذي يعتمد املنهج األثري

أهم
الطويس ،وآثر منهجهَّ ،
فدون ثالث ًة من ِّ

ُ
منهج
نزعة امليل إىل
العلمية والتفسريية
ٍ
ٍ
جديد ،جيعل األثر أحدَ املراجع واملصادر

اجلامع يف تفسري القرآن) ،وأقرصها:

األم يف عملية التفسري ،وكان الباعث

واستمر هذا املنهج اجلديد حتى أواخر

يف تفسري القرآن ،وليس األساس واملنهج
ُ
ُ
وحاجة
اهلائل،
الفكري
التطور
لذلك؛
ُّ
ُ
ٍ
ٍ
ِ
جديدة تتناسب
معان ومفاهيم
الناس إىل
ومتطلبات الوضع الثقايف اجلديد ،بسبب

االحتكاك باألمم األخرى من جهة،

وبروز رضورات اجتامعية وفكرية جديدة

مما كان هلا األثر الفاعل يف تنمية الذوق

العام من جهة أخرى.

يف تفسري القرآن) ،وأوسطها( :جوامع

(الكاف الشاف من كتاب الكشاف).
القرن احلادي عرش.

املرحلة الرابعة :مرحلة إعادة
التفسري األثري:

ويف أواخر القرن احلادي عرش عاد

التفسري باألثر إىل الساحة من جديد،

فأ ّلف الفيض الكاشاين (ت1091هـ)

ثالث ًة من أهم التفاسري ،وهي :تفسري

فكان أول من خاض هذا املضامر

الصايف ،واألصفى ،وتنوير املواهب ،وبزغ

(حقائق التأويل) يف عرشين جزء ًا ،ثم

البحراين(ت1107هـ) الذي أ َّلف تفسري

الرشيف الريض (ت406هـ) ،فأ َّلف كتابه

أخوه الرشيف علم اهلدى(ت 436هـ)
يف أماليه وسامه (الغرر والدرر) يف جزئني،

ومن بعدمها الشيخ الطويس(ت460هـ)
الذي أ َّلف (التبيان) ،ثم صار من بعد
ذلك منهج ًا متبع ًا وشائع ًا يف كتب

ِ
سامء التفسري باألثر السيد هاشم
بعده يف
ثم الشيخ
الربهان يف تفسري القرآن ،ومن َّ
عبد عيل العرويس احلويزي(ت1112هـ)
صاحب تفسري نور الثقلني ،ومن بعده

أ َّلف املريزا حممد املشهدي القمي
(ت1125هـ) تفسريه املوسوم بـ كنز
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الدقائق وبحر الغرائب ،إىل غري ذلك من

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ

احلقبة.

ﭽﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

التفاسري باألثر التي هي من حسنات تلك
املبحث الثاين:

مدى حجية السنة وصالحيتها للتفسري

ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﰎﭼ [سورة النحل.]64 :

يعتمد اعتبار املنهج األثري عىل حجية

وقوله تعاىل :ﭽﮠ ﮡ ﮢ

مصدر ًا ومرجع ًا للتفسري األثري ،وما

احلرش .]7 :وكذا قوله تعاىل :ﭽﯵ ﯶ

السنة ،فام ثبتت له احلجية جاز اعتباره

مل تثبت له احلجية مل يجَ ُ ز االعتامد عليه،
ويقدح يف مدى اعتامد التفسري األثري،
ويدخل حتت التفسري بالرأي ،وبام َّ
أن
ٍ
ٍ
عامة عىل
بصورة
التفسري األثري ُيطلق

تفسري القرآن بسنة النبي وسنة أهل

بيته( التي تشمل أقواهلم وأفعاهلم
وتقريراهتم) ،وسنة الصحابة والتابعني،

كان لزام ًا علينا البحث فيام ثبتت له
احلجية ،وسوف نورد خالص َة آراء العلامء
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[سورة النحل .]44 :وقوله تعاىل:

يف ذلك:

أو ً
ال :حجية سنة النبي يف تفسري

القرآن:

ال خالف بني العلامء يف حجية سنة

النبي بأقسامها الثالثة يف تفسري القرآن
ّ
الكريم ،انطالق ًا من قوله تعاىل :ﭽﭥ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ [سورة

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ
ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ

ﰒﭼ [سورة النساء .]59 :وقد أثبتت

ٍ
هذه اآليات
بصورة
النبي
ّ
حجية سنة ّ

ٍ
ُ
الصحابة عىل حجية
قاطعة ،وهلذا أمجع

الثابت من تفسرياته ،وأخذها أخذ
املسلامت(((.

ثاني ًا :حجية سنة أهل البيت:

ال نريد من إطالق لفظ السنة عىل

كالم أهل البيت وأفعاهلم وتقريراهتم،
((( نعم نُقل عن بعض الصحابة االعرتاض عىل
بعض تفسريات النبي خصوص ًا فيام
يتعلق بسريته ،ولكن ذلك مل يكن قادح ًا يف
قادح
شخص النبي وسريته بقدر ما هو ٌ
باملعرتض نفسه .فتنبه.

السيد فالح املوسوي

حتى يردا ع َّ
يل احلوض) ،وقد أخرجه

َّ
أن هلم سنة تتقاطع مع سنة
النبي
ّ
وختتلف عنها ،بل هي االمتداد الطبيعي

ٍ
اختالف يس ٍ
ري يف األلفاظ :النسائي،
مع

أصحاب األئمة ،أنهَّ م قالوا( :سمعنا

النيسابوري ،وأمحد بن حنبل ،والزيلعي،

ٍ
مجاعة من
النبي ،وقد روي عن
لسنة ّ
أبا عبد اهلل يقول :حديثي حديث أيب،
وحديث أيب حديث جدّ ي ،وحديث

جدّ ي حديث احلسني ،وحديث احلسني
حديث احلسن ،وحديث احلسن حديث

والرتمذي ،والدارمي ،والطرباين ،واحلاكم

واهليثمي ،والذهبي ،وغريهم من عرشات

املحدثني واحل َّفاظ(.((1

وال شك يف َّ
أن هذا احلديث الذي

ٍ
ٍ
عالية من القبول عند
بدرجة
حيظى

أمري املؤمنني ،وحديث أمري املؤمنني

خمتلف الطوائف اإلسالميةُّ ،
يدل وبكل

اهلل قول اهلل عز وجل)((( .فبياهنم بيان

التمسك هبم ،وجعلهم عدل
أوجب
ّ
القرآنَّ ،
وأكد عىل عدم افرتاقهم عنه

حديث رسول اهلل ،وحديث رسول

النبي ،ومع غض النظر عن ذلك يمكن
ّ
حجية س ّنتهم بالعديد من
االستدالل عىل ّ

األد ّلة القاطعة والرباهني الساطعة ،ونحن
ٍ
واحد من عرشات األد ّلة،
نكتفي بإيراد

وهو حديث الثقلني :الصحيح املتواتر،

النبي:
عند السنة والشيعة ،وهو قول ّ
(إنيّ تارك فيكم ما ْ
إن متسكتم به لن تضلوا

بعدي أبدي :كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي،

َّ
وإن اللطيف اخلبري أنبأين :أنهَّ ام لن يفرتقا
((( الفيض ال��ك��اش��اين ،ال���وايف :ج229 ،1؛
حممد تقي املجليس ،روضة املتقني :ج،12
ص.175

وضوح عىل حجية سنتهم؛ أل َّنه

قيد أنملةَّ ،
التمسك هبم والسري
وأن
ّ

عىل هنجهم واقتفاء أثرهم يمثّل الضامنة
احلقيقة من االنحراف.

( ((1انظر :النسائي ،السنن ال��ك�برى :ج،5
ص45؛ الرتمذي ،سنن الرتمذي :ج،5
ص329؛ الطرباين ،املعجم الكبري :ج،5
ص169؛ احلاكم النيسابوري ،املستدرك
ع�لى الصحيحني :ج ،3ص110؛ أمحد
بن حنبل ،مسند أمح��د :ج ،4ص371؛
عبد اهلل بن هبرام الدارمي ،سنن الدارمي:
ج ،2ص432؛ الزيلعي ،ختريج األحاديث
واآلث��ار :ج ،2ص237؛ اهليثمي ،جممع
الزوائد :ج ،9ص163؛ الذهبي ،ميزان
االعتدال :ج ،2ص.102
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ثالث ًا :حجية سنة الصحابة والتابعني:

ذهب أتباع مدرسة اجلمهور إىل

حجية أقوال الصحابة والتابعني معتربين
ذلك مرجع ًا أساسي ًا من مراجع التفسري

األثري ،غري َّ
أن الدالئل التي أجهدوا

أنفسهم يف االعتامد عليها إلثبات حجية
أقوال الصحابة غري كافية يف إثبات املدَّ عى،
واحلق َّ
أن أقوال الصحابة وتفسرياهتم إ َّنام

ُتقبل ضمن احلدود التالية:

1.1ما نقل عنهم يف بيان شان نزول
اآليات ،فإنهَّ ا تكون معترب ًة فيام إذا كان

الناقل من الثقات.

القرآن وتفسريه ،حتى كان الواحد منهم

حيرمه ،وخالصة
حيلل اليشء واآلخر ّ
الكالم َّ
أن سنة الصحابة ال حجية هلا ،وقد
ذكر احلجة السيد حممد تقي احلكيم ذلك

مفصلة يف كتابه القيم( :األصول
بصورة َّ

العامة للفقه املقارن) ،ومن أراد التفصيل
فلرياجع.

املبحث الثالث:

آفات التفسري باألثر

هنالك الكثري ممَّا روي يف التفسري ال

تصح نسبته إىل ساحة النبي املقدسة،

2.2ما ذكروه من بيان املفردات اللغوية،

ظاهر الكذب واالختالق ،أو
إما أ َّنه
ُ
ٌ
ضعيف يف سنده ومتنه ،أو غري ذلك،

ٍ
حينئذ كقول اللغوي،
ويكون قوهلم

النبي أو األئمة مما ُي َعدُّ تفسري ًا
ِّ
للقرآن الكريم ،بل َّ
أن االستفاد َة من تلك

وهذا النوع ال إشكال يف قبوله برشط
افرتاض إطالعهم عىل لغة العرب،

وخيضع لرشائط قبول قول اللغوي.
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سيام َّ
وأن الصحابة قد اختلفوا يف تأويل
َّ

3.3ما رووه من تفسريات النبي( قو ً
ال
وفع ً
ال وتقرير ًا) رشيطة أن يكون

الراوي ثقة.

وأما املسائل األخرى التي تعترب نوع ًا

من أنواع التفسري فحاهلم يف ذلك حال بقية
املفرسين ،فإ َّنه خيضع للمناقشة والنقد،

ُ
قبول كل ما ُنسب إىل
وعليه فال يمكن

خيضع للعديد
املرويات وإعامهلا يف التفسري
ُ

ِ
ِ
الرواية
تناول
من الضوابط والرشائط يف

انتقاء
واستعاملهِ ا يف تفسري القرآن ،ليكون
ُ
الروايات املستعملة يف التفسري مبني ًا عىل

ٍ
ٍ
دقيقة ،وهذا ما جعل احلاج َة
علمية
أسس

ِ
ِ
ِ
وإمعان النظ ِر فيها
الروايات
لتمحيص

السيد فالح املوسوي

ملح ًة ،ملعرفة مدى مقبوليتها وصالحيتها
ّ

روايات الثقات ،التي ال تتعارض مع

احلديث ببيان تلك األسس والضوابط،

ع ّنا فاعرضوه عىل كتاب اهلل تعاىل ،فام

لتفسري الكتاب ،وقد تك َّفل علم دراية

كام تك َّفل علم أصول الفقه( ((1بيان ما له
احلجية من الروايات.

الكتاب ،ملا ورد عنهم( :ما أتاكم
وافق كتاب اهلل فخذوا به ،وما خالفه

فاطرحوه)(.((1

ومع ذلك فقد مني التفسري األثري

وأما األخبار الضعيفة فيجب إبعادها

املفرسين التحرر منها ،ومن تلك اآلفات:

املخالفة لألصول العقدية والقواعد

بالعديد من اآلفات التي مل يستطع ُ
بعض
1.1ضعف األسانيد:

تتأثر الركيزة األساسية (الروايات)

للتفسري األثري بالعديد من املوهنات

املوجبة لسقوط التفسري األثري عن
االعتبار ،كضعف األسانيد الناشئة من
كثرة املجاهيل ،أو قطع السند واإلرسال،

أو عدم وثاقة الرواة ،وما شابه ذلك ،وما

ُ
هدف التفسري بيان املراد الواقعي
دام

للموىل سبحانه ،وكشف القناع عن وجه
األلفاظ املبهمة يف القرآن الكريم ،فال بد

من حصول الوثوق واالطمئنان بأهلية
الروايات املبينة والكاشفة.

ومن هنا فال جيوز االعتامد إال عىل

( ((1يراجع األصول العامة للفقه املقارن للسيد
حممد تقي احلكيم.

عن ساحة التفسري .وكذا الروايات
العقلية واحلقائق التارخيية املتواترة ،فكل

رد وال يعتمد عىل يشء منه
هذا جيب أن ُي َّ

يف تفسري الكتاب.

2.2وضع احلديث:

َّ
إن من أكرب اآلفات التي ابتليت هبا

مدرسة التفسري باألثر هي آفة وضع
احلديث ،الذي كان مصدره أهل البدع

واألهواء والفرق ،واألقوام الذين دخلوا

اإلسالم ظاهر ًا وهم يبطنون الكفر بقصد
كيده وتضليل أهله ،فوضعوا الروايات
الباطلة يف تفسري القران للوصول إىل

( ((1الشيخ ال��ط��ويس ،االس��ت��ب��ص��ار :ج،3
ص158؛ العالمة احليل ،خمتلف الشيعة:
ج ،7ص31؛ احلر العاميل ،وسائل الشيعة:
ج ،20ص464؛ الفيض الكاشاين ،الوايف:
ج ،21ص.249
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أغراضهم ،وحتقيق مآرهبم وغاياهتم،

وضع أربعامئة حديث ،فهي جتول يف

حتر منهم
بعض املفرسين كتبهم من دون ٍّ

ِ
لرضب عنقه ،قال :وضعت
العوجاء

وضمنها
فكثرت الروايات املوضوعة،
َّ

صحة أسانيدها.

ويمكن تلخيص أسباب الوضع

(((1

بام ييل:

أحرم فيها
فيكم أربعة آالف حديثِّ ،
احلالل وأحلل فيها احلرام(.((1

2.2الوضع لنرصة املذهب :وكان هدف

1.1وضع الزنادقة :وقد كانوا يرومون

الوضاعني من هذا القسم إفحام

والفرقة بني املسلمني ،فأكثروا من

ما يرونه من املعتقدات ،وإضفاء

بذلك إفساد الدين وإيقاع اخلالف

وضع احلديث ،قال محاد بن زيد:

الطرف اآلخر ،وحتسني صورة
الرشعية عىل ما يرونه من اآلراء،

(وضعت الزنادقة عىل رسول اهلل

فعن ابن هليعة قال :سمعت شيخ ًا

الناس)( .((1ويف كفاية اخلطيب( :عن

يقولَّ :
إن هذه األحاديث دين

اثني عرش ألف حديث ،بثوها يف

جعفر بن سليامن ،قال :سمعت املهدي

أقر عندي ٌ
رجل من الزنادقة أ َّنه
يقولَّ :
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ابن أيب
أيدي الناس)( .((1وملَّا أخذ ُ

( ((1ما ذكرناه إنَّام هو أبرز األسباب ،وأكثرها
خ��ط��ورة يف عملية التفسري ،وم��ن أراد
االستزادة فعلية بمراجعة :املوضوعات
البن اجلوزي ،وأضواء عىل السنة املحمدية
لـ (حممود أبو ريه).
( ((1ابن عبد الرب ،التمهيد :ج ،1ص44؛ ابن
اجلوزي ،املوضوعات :ج ،1ص38؛ املال
عيل القاري ،األرسار املرفوعة يف األخبار
املوضوعة :ص89؛ املناوي ،فيض القدير:
ج ،6ص280؛ العقييل ،ضعفاء العقييل:
ج ،1ص.14

من اخلوارج تاب ورجع ،وهو

عمن تأخذون دينكم ،فإ َّنا
فانظروا َّ

كنا إذا هوينا أمر ًا صريناه حديث ًا(،((1
( ((1اخلطيب ال��ب��غ��دادي ،الكفاية يف علم
ال��دراي��ة :ص471؛ اب��ن ع��دي ،الكامل:
ج ،1ص155؛ املال عيل القاري ،األرسار
املرفوعة يف األخبار املوضوعة :ص.89
(((1اب���ن اجل���وزي ،املنتظم :ج ،8ص185؛
الذهبي ،ميزان االعتدال :ج ،2ص644؛
سبط اب��ن العجمي ،الكشف احلثيث:
ص173؛ الفتني ،تذكرة املوضوعات:
ص.7
( ((1ابن اجلوزي ،املوضوعات :ج ،1ص39؛
اخلطيب البغدادي ،الكفاية يف علم الدراية:

السيد فالح املوسوي

عمن تأخذون
ويف نص آخر :انظروا َّ

سم ْع
رضب ظهرك وأخذ مالك ف ْا َ
ِ
وأطع)(.((2

3.3التقرب من امللوك واألمراء :فقد

األساطري

هذا احلديث ،فإ َّنا كنا إذا هوينا أمر ًا

صيرَّ ناه حديث ًا(.((1

ج َّندت بعض احلكومات مجاع ًة من

الوضاعني لتحسني صورهتا وتوجيه
انحرافاهتا ،وكانت نقطة األوج هلذا

نص عىل
الوضع يف الفرتة األموية ،كام َّ
ري واحد من أهل العلم(،((1
ذلك غ ُ
ومن األحاديث املوضوعة يف هذا

الباب ما اشتمل عىل مدح السالطني
وتعظيم شأهنم ،كالذي ُنسب إىل
النبي زور ًا وهبتان ًا( :يكون بعدي
ِّ

ٌ
أئمة ال هيتدون هبداي وال يستنون
ٌ
رجال قلوهبم قلوب
بسنتي ،وسيقوم

الشياطني يف جثامن إنس ،قال الراوي:

كيف أصنع إن أدركت ذلك؟.

ْ
وإن
قال :تسمع و ُتطيع لألمري،
ص471؛ ه��اش��م م��ع��روف احل��س��ن��ي،
دراسات يف احلديث واملحدثني :ص.151
( ((1الفتني ،ت��ذك��رة امل��وض��وع��ات :ص7؛
القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن :ج،1
ص.78
( ((1انظر :ابن أيب احلديد املعتزيل ،رشح هنج
البالغة :ج ،11ص.45

3.3اإلرسائيليات:
و ُيراد

باإلرسائيليات:

والروايات املأخوذة عن اليهود والنصارى

يف أخبار أممهم السابقة وقصص أنبيائهم،
ْ
وإن كانت ك َّفة اجلانب اليهودي أرجح
من اجلانب النرصاين بسبب أغلبية اليهود

يف ذلك الوقت واختالطهم باملسلمني يف
ٍ
بموضوعات
بالدهم ،ولقد نزل القرآن

كقصة آدم
وردت يف التوراة واإلنجيلّ ،

وقصة موسى مع
ونزوله إىل األرضّ ،

وقصة عيسى وأ ّمه مريمُّ ،
كل ذلك
قومهّ ،
ورد يف القرآن الكريم موجز ًا مقترص ًا عىل

ذكر العظة والعربة من قصصهم من دون
التعرض لتفاصيلها ،وقد وجد املسلمون
ُّ
تفصيل هذا اإلجياز عند أهل الديانات
السابقة ،فلجأوا إليهم ،واقتبسوا منهم،

لصحة هذه األخبار،
من دون حتر منهم
ّ

ثم دخلت كتب املفرسين بشكل كبري ،قال
الزرقاين يف وصف روايات كعب األحبار
ووهب بن منبه( :رأينا اليشء الكثري يف

( ((2البيهقي ،السنن الكربى :ج ،8ص.157
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رواياهتام ممَّا نقطع بكذبه ،ملخالفة ما روياه

وجمال ،ومن تلك املجاالت:

األنبياء ،فجزمنا بكذهبام ،وهو ممَّا مل يكن

يعلمه املتقدمون؛ ألنهَّ م مل َّ
يطلعوا عىل ِ
كتب

فقد تكون السنة مب ِّينة ملا ورد يف
القرآن جمم ً
النبي
ال وخمترص ًا ،ومنه بيان ّ

سيام
شبهات كثرية عن كتب اإلسالم وال َّ

وكيفيتها ،وبيانه ملقادير الزكاة ،وأوقاهتا،

ممَّا كانا يعزوانه للتوراة وغريها من كتب

أهلِ الكتاب ،والطعن يف روايتهام يدفع
تفسري كتاب اهلل املحشو باخلرافات)(.((2
املبحث الرابع:

نطاق استعامل الرواية يف املنهج األثري

ملواقيت الصلوات اخلمس ،وعدد ركعاهتا،
وأنواعها ،وبيانه ملناسك احلج بالتفصيل
الدقيق املذكور يف كتب الفقه اإلسالمي،

َّ
إن من أهم النتائج التي توصلنا إليها

ولذا قال( :خذوا ع ّني مناسككم)(،((2
وقال( :ص ُّلوا كام رأيتموين ُأ يِّ
صل)(.((2

وال يمكن للمفرس أن يستغني عنها ،حتى

ومنه ما أشكلت معانيها ،ومن هذا

يف بحثنا احتياج تفسري القرآن إىل السنة
الس َّنة إىل
الس َّنة من ُّ
قيل( :القرآن أحوج إىل ُّ
القرآن)(َّ ،((2
فإن النسبة بني السنة والقرآن

كالنسبة بني املبينِّ واملبينَّ  ،وهذا يعكس
االرتباط الوثيق بينهام .ومن هنا دخلت
السنة إىل تفسري القرآن من أوسع نطاق
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أو ً
ال :بيان ما أمجل يف القرآن:

( ((2انظر :أضواء عىل السنة املحمدية ،حممود
أبو ريه :ص.176
( ((2اخلطيب البغدادي ،الكفاية يف علم الرواية:
ص30؛ ابن عبد ال�بر ،جامع بيان العلم
وفضله :ج ،2ص191؛ اجلامع ألحكام
القرآن ،القرطبي :ج ،1ص39؛ حممد بن
أيب يعىل ،طبقات احلنابلة :ج ،2ص.25

ثاني ًا :توضيح ما أشكل من معانية:

الصنف تفسريه للخيط األبيض
واخليط األسود يف قوله تعاىل :ﭽ ﭵ

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

ﭾﭼ [سورة البقرة ،]187 :بأ َّنه بياض
النهار وسواد الليل(.((2

( ((2املرتىض ،االنتصار :ص254؛ البيهقي،
السنن الكربى :ج ،5ص126؛ الطويس،
اخلالف :ج ،2ص.323
( ((2املسند ،اإلمام الشافعي :ص55؛ صحيح
ال��ب��خ��اري :ج ،1ص155؛ امل��رت�ضى،
ال��ن��ارصي��ات :ص211؛ ال��ط��ويس ،عدة
األصول :ج ،2ص.419
( ((2صحيح البخاري :ج ،5ص156؛ صحيح

السيد فالح املوسوي

ثالث ًا :ختصيص العام:

ال متام اليد .ومن أمثلته أيض ًا :قوله تعاىل:

سجل األثر فيها
ومن امليادين التي َّ

ﭽﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﭼ[سورة

ومن أمثلته :قوله تعاىل :ﭽﮓ ﮔ

الوصية ،غري َّ
أن السنة َّقيدت الوصية ،بأ َّنه

حضور ًا مه ًام :ختصيص اآليات العامة،

ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ

[سورة النساء ،]11 :واآلية عامة يف
كل األبناء من الذكور الذين هلم ِض ُ
عف
اإلناث ،وقد ورد هذا احلكم عام ًا يف

القرآن الكريم غري َّ
أن السنة قد خصصته
ٍ
بام إذا مل يكن الولد قات ً
حينئذ ال
ال ،فإ َّنه

نصيب له من اإلرث.

رابع ًا :تقييد املطلق:

وقد تلعب السنة دور التقييد يف

النساء ،]11 :فاآلية مل تبينّ مقدار تلك

جيب أن ال تتجاوز الثلث.

خامس ًا :تفصيل املجمالت

كبيان السنة لبعض األحكام الزائدة

والتفاصيل غري املذكورة يف القرآن الكريم،

ومن أمثلته :حتريم اجلمع بني املرأة وعمتها

أو خالتها ،وصدقة الفطر ،واحلكم بشاهد
ويمني ،وهذا النوع كثري طفحت به كتب

الفقه.

سادس ًا :تأكيد احلكم وتقويته:

األحكام املطلقة ،ومن أمثلتهَّ :
إن اليد

قد يأيت احلكم يف القرآن واضح ًا ،ومع

[سورة املائدة ]38 :تشمل اليمني واليسار،

أن تضيف شيئ ًا جديد ًا ،وليس اهلدف

يف قوله تعاىل :ﭽ ﭡ ﭢﭼ

الس َّنة موافقة ملا جاء به ،دون
ذلك تأتى ُّ

كام أنهَّ ا ُتطلق عىل كل اليد ال عىل جزء منها،

منها إال تأكيد احلكم وتقويته .ومن أمثلة

اليدين اعتامد ًا عىل ظاهر اآلية ،غري َّ
أن السنة

إال عن ِ
طيب ٍ
نفس منه)( ،((2فإ َّنه تأكيدٌ ملا

ويمكن ْ
أن يقال بجواز االكتفاء بقطع أحد
قيدت اليد يف اآلية باليمني بل بجزء منها

مسلم :ج ،3ص128؛ النسائي ،السنن
الكربى :ج ،2ص81؛ الطرباين ،املعجم
الكبري :ج ،17ص79؛ الزيلعي ،ختريج
األحاديث واآلثار :ج ،1ص.116

ذلك قوله( :ال حيل مال امرئ مسلم
جاء يف قوله تعاىل :ﭽﭬ ﭭ ﭮ

( ((2الفيض الكاشاين ،مفاتيح الرشائع :ج،3
ص23؛ البهبهاين ،الرسائل الفقهية:
ص.279
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ﭯ ﭰﭼ [سورة النساء،]29 :
ومثل هذا النوع كثري جد ًا.

سابع ًا :بيان الناسخ واملنسوخ:

رويت عن النبي وأهل بيته

العديد من الروايات املب ِّينة لباطن القرآن

إن من السنة ما فيه ٌ
بيان َّ
َّ
بأن آية كذا

وتأويله ،ومن تلك الروايات :ما روي

ُن ِسخ بكذا ،ومن مجلة ذلك قوله:

تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

قد ُن ِس َخت بكذا ،أو َّ
أن احلكم الفالين
(البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام،

عن اإلمام الصادق ،وقد سئل عن

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨ

والرجم)(،((2
بالثيب جلد مائة
والثيب ّ
ّ
ّ
فهو ٌ
وإرشاد إىل نسخ حكم اآلية من
بيان
ٌ

ﭩ ﭪ ﭫﭼ [سورة املائدة:

ﭔﭕﭖﭗﭘ

إىل هدى فكأنام أحياها ومن أخرجها

سورة النساء :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

 ،]32قال( :من أخرجها من ضالل
من هدى إىل ضالل فقد قتلها)( .((2ويف

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ [سورة

راوية أخرى أ َّنه أشار إىل املعنى الظاهر

ٌ
منسوخة؛ ّ
من املفسرّ ين عىل ّ
ألن
أن اآلية

أو غرق) ،وسكت ،ثم قال( :تأويلها

النساء .]15 :قال الكاظمي( :واألكثر

أول اإلسالم قد كان إذا زنت
الفرض يف ّ

البينة بذلك أن تحُ بس يف
املرأة وقامت عليها ّ
222

ثامن ًا :تأويل اآليات:

بالرجم
البيوت أبد ًا ح ّتى متوتّ ،
ثم نسخ ّ
يف املحصنني واجللد يف البكرين) .
(((2

( ((2الشافعي ،كتاب األم :ج ،5ص210؛
صحيح مسلم :ج ،5ص115؛ الطويس،
اخلالف :ج ،5ص.365
(((2ال��ك��اظ��م��ي ،مسالك األف��ه��ام إىل آي��ات
األحكام :ج ،4ص .189وانظر :جممع

ثم التأويل الباطن ،فقال( :من حرق
األعظم أن دعاها فاستجابت له)(،((3
البيان ،الطربيس :ج ،3ص40؛ فقه القرآن،
ال��روان��دي :ج ،2ص367؛ نور الثقلني،
احلويزي :ج ،1ص.456
( ((2الفيض الكاشاين ،التفسري الصايف :ج،2
ص31؛ ونظر :تفسري ال�بره��ان ،السيد
هاشم البحراين :ج ،2ص.283
( ((3الفيض الكاشاين ،التفسري الصايف :ج،2
ص31؛ املشهدي ،تفسري كنز الدقائق:
ج ،4ص96؛ الشيخ احلويزي ،تفسري نور

السيد فالح املوسوي

وفحوى قول اإلمام الصادق يف هذه

الرواية هو اإلنقاذ من احلريق أو الغرق ثم

يستطرد اإلمام-بعد سكوت -فيبني أن
التأويل األعظم هلذه اآلية هو دعوة الغري

إىل طريق احلق واخلري أو الباطل والرش،
وحتقق القبول من اجلانب اآلخر املخاطب

هبذه الدعوة(.((3

املبحث اخلامس :معاجلة الشبهات

جواب الشبهة:

اختلف املسلمون يف املقدار الذي َّبينه

النبي من القرآن ألصحابه :فمنهم َمن
ُّ
ذهب إىل القول َّ
بأن رسول اهلل بينَّ

ألصحابه َّ
كل معاين القرآن ،كام بينَّ هلم
ألفاظه ،دون ْ
أن يغادر منه شيئ ًا(.((3

ومنهم َمن ذهب إىل القول َّ
بأن رسول

اهلل مل ُيبينِّ ألصحابه من معاين القرآن

أثريت بعض الشبهات حول منهج

إال شيئ ًا يسري ًا .وقد استدل ُّ
كل ٍ
فريق عىل

الشبهة األوىل :النبي مل يفسرّ

واحلق َّ
مجيع
ألمته َ
النبي قد بينَّ َّ
أن َّ
القرآن ،واألد ّلة عىل ذلك كثرية ،منها:

التفسري باألثر ،وعمدة هذه الشبهات:

القرآن كله استدل البعض بام روي عن

عائشة ،أنهَّ ا قالت( :ما كان رسول اهلل

ما ذهب إليه بأدلة.

أوال :قوله تعاىل :ﭽﭥ ﭦ

يفسرّ من كتاب اهلل إال آي ًا بعدد :ع ّلمه
إ ّياهن جربيل)( .((3عىل َّ
النبي
أن
َّ

ﭮﭼ [سورة النحل.]44 :

ويرتتب عىل ذلك عدم إمكانية االكتفاء بام

القرآن ،كام يتناول بيان ألفاظه ،وقد بينَّ

مل يفسرّ

من القرآن إال اليشء اليسري،

أثر عنه يف باب التفسري.

الثقلني :ج ،1ص.620
( ((3نارص مكارم ال��ش�يرازي ،األمثل :ج،3
ص.688- 687
( ((3القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن :ج،1
ص31؛ اب��ن عطية األن��دل�سي ،املحرر
الوجيز :ج ،1ص41؛ الصاحلي الشامي،
سبل اهلدى والرشاد :ج ،9ص .155

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
والبيان يف اآلية يتناول بيان معاين

النبي ألفاظه كلها ،فال بد أن يكون قد
ُّ
بينَّ معانيه ك ّلها أيض ًا ،وإال كان مقصرِّ ًا يف
البيان الذي ُك ِّل َ
ف به من اهلل تعاىل ،وهذا

( ((3اب��ن تيمية ،جمموعة ال��ف��ت��اوى :ج،13
ص331؛ السيوطي ،اإلت��ق��ان يف علوم
القرآن :ج ،2ص468؛ الكتاين ،الرتاتيب
اإلدارية :ج ،2ص.222
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الفرض ال يقول به أحدٌ من املسلمني.

ثاني ًا :روي عن مجاعة من الصحابة:

جممع الزوائدَّّ :
النبي كان ال يفسرِّ
(أن َّ
ٍ
بعدد ع َّلمه
شيئ ًا من القرآن برأيه ،إال آي ًا

من العلم والعمل ،قالوا :فتع َّلمنا القرآن

وهنالك الكثري من األدلة أعرضنا

النبي عرش
أنهَّ م كانوا إذا تع ّلموا من
ِّ
آيات مل يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها

والعلم والعمل مجيع ًا( ،((3وهذا ُّ
يدل عىل

إياهن جربيل)(.((3

ٍ
وحينئذ فال
عن رسدها خوف اإلطالة،

َّ
أن الصحابة تع َّلموا من رسول اهلل

خيفى سقوط قول القائل َّ
النبي مل
بأن َّ

ثالث ًا :من مجلة ما اس ُت َّ
دل به عىل

أ َّنه ينبغي القول َّ
بأن النبي ما كان يبني

فن من العلم كالطلب أو احلساب وال
ٍّ

ما استأثر اهلل تعاىل بعلمه ،كعلم الساعة،

معاين القرآن ك َّلها ،كام تع َّلموا ألفاظه.

ذلكَّ :
إن العادة متنع ْ
قوم كتاب ًا يف
أن يقرأ ٌ
يسترشحوه ،فكيف بكتاب اهلل الذي فيه

عصمتهم ،وبه نجاهتم وسعادهتم يف الدنيا
واآلخرة؟ .فال بدَّ من القول َّ
أن بعض

الصحابة قد تع ّلموا معاين القرآن أخذ ًا عن
النبي.

رابع ًاَّ :
إن رواية عائشة التي اعتمد
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ٍ
ونص الرواية كام يف
بل
بإحياء من اهلل تعاىلُّ ،

عليها القائلون َّ
بأن
النبي مل يفسرّ
َّ
ٍ
بلفظ يعضد القول
القرآن ك َّله قد رويت
بأ َّنه فسرّ القرآن ك َّله ،غاية ما يف األمر أ َّنه مل

يفسرّ ذلك من تلقاء نقسه ورأيه الشخيص
( ((3السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن :ج،2
ص.468

يبينِّ ألمته َّ
كل القرآن .غاية ما يف األمر
هلم الواضحات من األمور ،كام مل يبني هلم
وحقيقة الروح ،وأرسار احلروف املقطعة،

وغريها.

الشبهة الثانية :إمكانية االستغناء

بالعقل عن األثر يف التفسري

ٍ
بلسان عريب مبنيَّ ،
َّ
وإن
إن القرآن نزل

قادر عىل االستقالل بفهمه،
العقل لوحده ٌ
وبذلك تنتفي احلاجة للتفسري األثري.
جواب الشبهة:

ال شك يف َّ
أن هذا الرأي واضح اخللل

والبطالن ،إذ أن كلتا مقدمتيه غري تامتني.

أما املقدمة األوىل :فليس املراد من

( ((3اهليثمي ،جممع الزوائد :ج ،6ص.303

السيد فالح املوسوي

نزول القرآن بلسان عريب ،سهولة فهمه

إىل الطرق املعتربة (أعني تفسري النبي

املخاطب
عاملي،
كتاب
غريهم ،فهو
ٌ
ُ
ٌّ
عموم البرش عىل اختالف لغاهتم،
به
ُ

حرمته الرشيعة حتري ًام
بالرأي الذي َّ
قاطع ًا.

لكل ٍ
سيام وأ َّنه مل ينزل للعرب دون
أحدَّ ،

وليس القرآن بينّ بالنسبة هلم ،نعم لو

كان املخاطب به العرب دون غريهم،
صار للكالم وجه ،ولكنه غري تام أيض ًا،

ملا نراه من االختالف الفظيع بني أهل
االختصاص من املفرسين فام ظ ُّنك

بغريهم؟ .وباإلضافة اىل ذلك َّ
فإن القرآن
وبطن ،بل سبعة أبطن عىل ما يف
ظهر
ٌ
له ٌ
الروايات ،وليس املراد من التفسري بيان

ظاهر األلفاظ فحسب.

وأما املقدمة الثانية :فهي منقوضة أيض ًا

بام نراه من االختالف يف تفسري القرآن،
ولو كان العقل قادر ًا عىل االستقالل يف

فهم القرآن ملا حدث االختالف ،ثم لو قلنا
بانتفاء احلاجة إىل األثر واالكتفاء بالعقل،
لزم منه أن يكون كل واحد منا مفسرِّ ًا ،إذ

لو انتفت حجية تفسري النبي ،سوف

تنتفي حجية غرية باألولوية القطعية.
وعطف ًا عىل ما سبق نقول:

َّ 1.1
إن التفسري مع تعمد عدم الرجوع

وأهل بيته ،)هو من نوع التفسري

2.2ال يفهم القرآن فه ًام حقيقي ًا إال من
أنزل إليه وأوكلت إليه مهمة بيانه
وتفسريه ،وعليه فال نستطيع القطع

بصحة تفسري غريه كتفسري الصحايب،
ّ
إال ما روي عنه كتفسري األئمة.

َّ 3.3
إن إعامل العقل الشخيص يف تفسري
القرآن ال يفيد إال ظن ًا ،يف حني َّ
أن
الرشيعة منعت من العمل بالظن يف

تفسري الكتاب( ،((3قال تعاىل :ﭽ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘﭼ [سورة يونس،]36 :
وقال تعاىل :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ [سورة
النجم.]28 :

واحلمد هلل أو ً
ال وآخر ًا
( ((3عميد الزنجاين ،مباين وروشهاي تفسري
قرآن :ص.194
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أهم املصادر واملراجع
1-1ابن أيب حاتم الرازي ،تفسري ابن أيب
حاتم ،حتقيق :أسعد حممد الطيب،
صيدا ،املكتبة العرصية ،بدون تاريخ.

وفضله ،بريوت ،دار الكتب العلمية،

1398ق.

2-2ابن اجلوزي ،أبو الفرج مجال الدين

7-7ابن عدي ،عبد اهلل بن عدي ،الكامل

املسري يف علم التفسري ،حتقيق :حممد

غزاوي ،بريوت ،دار الفكر للطباعة

عبد الرمحن بن عيل بن حممد ،زاد

بن عبد الرمحن عبد اهلل ،بريوت ،دار

الفكر1407 ،ق ،الطبعة الثانية.

3-3ابن اجلوزي ،املوضوعات ،حتقيق:
عبد الرمحن حممد عثامن ،املدينة
املنورة ،املكتبة السلفية1386 ،ق،

الطبعة األوىل.

يف ضعفاء الرجال ،حتقيق :حييى خمتار

والنرش والتوزيع ،حمرم 1409ق،

الطبعة الثالثة.

8-8أمحد ،أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل
الشيباين الوائيل ،مسند أمحد ،بريوت،

دار صادر ،بدون تاريخ.

9-9اإلجيي ،املواقف ،حتقيق :عبد الرمحن

4-4ابن عبد الرب ،االستيعاب يف معرفة

عمرية ،بريوت ،دار اجليل 1417 ،ـ

ال��ب��ج��اوي ،ب��ي�روت ،دار اجل��ي��ل،

1010األندليس ،ابن عطية ،املحرر الوجيز

األص���ح���اب ،حت��ق��ي��ق :ع�ل�ي حممد
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6-6ابن عبد الرب ،جامع بيان العلم

1412ق ،الطبعة األوىل.

5-5ابن عبد الرب ،التمهيد ،حتقيق:
مصطفى بن أمحد العلوي ،حممد عبد
الكبري البكري ،املغرب ،وزارة عموم
األوقاف والشؤون اإلسالمية ،بدون

تاريخ.

1997م ،الطبعة األوىل.

يف تفسري الكتاب العزيز ،حتقيق :عبد
السالم عبد الشايف حممد ،بريوت،
دار الكتب العلمية1993 ،م،
الطبعة األوىل.

1111البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن
عيل ،السنن الكربى ،بريوت ،دار

السيد فالح املوسوي

الفكر ،بدون تاريخ.

1212الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى
بن سورة ،سنن الرتمذي ،حتقيق:
عبد الوهاب عبد اللطيف ،بريوت،
دار الفكر1403 ،ق.

ال��ع��رويس ،تفسري ن��ور الثقلني،
حتقيق :السيد هاشم املحاليت ،قم،

نرش مؤسسة إسامعيليان1370 ،

ش ،الطبعة الرابعة.

1818اخلطيب البغدادي ،أبو بكر أمحد بن

1313الثعلبي ،تفسري الثعلبي املسمى

عيل ،تاريخ بغداد ،حتقيق :مصطفى

القرآن ،حتقيق :اإلمام أبو حممد بن

العلمية  1997- 1417م ،الطبعة

تفسري الكشف والبيان عن تفسري

عاشور ،بريوت ،دار إحياء الرتاث
العريب1422 ،ق ،الطبعة األوىل.

1414احلاكم

النيسابوري،

عبد القادر عطا ،بريوت ،دار الكتب
األوىل.

1919اخلوارزمي ،املوفق بن أمحد بن

املستدرك

حممد املكي ،املناقب ،حتقيق :الشيخ

املرعشيل ،بريوت ،دار املعرفة،

اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني،

1515احلاكم احلسكاين ،شواهد التنزيل

2020الذهبي ،شمس الدين حممد بن امحد

الثقافة اإلسالمية1411 ،ق ،الطبعة

حممد البجاوي ،بريوت ،دار املعرفة

عىل الصحيحني ،حتقيق :يوسف
1406ق.

لقواعد التفضيل ،جممع إحياء
األوىل.

1616احلر العاميل ،حممد بن احلسن ،وسائل
الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة،

حتقيق :مؤسسة آل البيت ،قم ،نرش
املحقق1414 ،ق ،الطبعة الثانية.

1717احل���وي���زي ،ع��ب��د ع�ل�ي ب���ن مجعة

مالك املحمودي ،قم ،مؤسسة النرش
1411ق ،الطبعة الثانية.

بن عثامن ،ميزان االعتدال ،عيل
للطباعة والنرش 1963– 1382 ،م،
الطبعة األوىل.

2121الزخمرشي ،جار اهلل حممود بن عمر
الزخمرشي اخلوارزمي ،الفائق يف
غريب احلديث ،بريوت ،دار الكتب
العلمية1417 ،ق.
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2222الزيلعي ،مجال الدين ،ختريج
األحاديث واآلثار ،حتقيق :عبد اهلل
بن عبد الرمحن السعد ،الرياض،

دار ابن خزيمة 1414 ،ق ،الطبعة
األوىل.

املجيد السلفي ،القاهرة ،مكتبة ابن

تيمية ،الطبعة الثانية ،بدون تاريخ.

2828الطرباين ،أبو القاسم سليامن بن
أمحد ،مسند الشاميني ،حتقيق :محدي

2323السمعاين ،منصور بن حممد ،تفسري

عبد املجيد السلفي1417 ،ق،

و غنيم بن عباس بن غنيم ،الرياض،

2929الطربيس ،أبو عيل الفضل بن

السمعاين ،حتقيق :يارس بن إبراهيم
دار الوطن1997– 1418 ،م،
الطبعة األوىل.

2424السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن
بن أيب بكر ،اجلامع الصغري يف
أحاديث البشري النذير ،بريوت ،دار
الفكر1401 ،ق ،الطبعة األوىل.

2525الشافعي ،حممد بن إدريس ،كتاب
املسند ،حتقيق :مطبعة بوالق
األمريية ،بريوت ،دار الكتب
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املعجم الكبري ،حتقيق :محدي عبد

العلمية ،بدون تاريخ.

2626الشوكاين ،حممد بن عيل بن حممد،
فتح القدير اجلامع بني فني الرواية
والدراية من علم التفسري ،بريوت،

عامل الكتب ،بدون تاريخ.

2727الطرباين ،أبو القاسم سليامن بن أمحد،

الطبعة الثانية.

احلسن ،جممع البيان يف تفسري

القران ،حتقيق :جلنة من العلامء
األخصائيني،

بريوت،

مؤسسة

األعلمي1415 ،ق ،الطبعة األوىل.

3030الطويس ،أبو جعفر حممد بن احلسن
بن عيل ،االستبصار فيام اختلف من

اآلثار ،حتقيق :السيد حسن املوسوي
اخلراساين ،طهران ،دار الكتب

العربية1390 ،ق ،الطبعة الرابعة.

3131عميد الزنجاين ،عباس عيل ،مباين
وروشهاى تفسريي ،طهران ،نرش
وزارة إرشاد وفرهنگ إسالمي،

الطبعة الرابعة.

3232العالمة ،أبو منصور احلسن بن
يوسف بن املطهر احليل ،خمتلف

السيد فالح املوسوي

الشيعة يف أحكام الرشيعة ،حتقيق:

3737مسلم النيسابوري ،صحيح مسلم،

مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة

3838املتقي اهلندي ،عالء الدين عيل املتقي

مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم،
جلامعة املدرسني1412 ،ق ،الطبعة
األوىل.

بريوت ،دار الفكر.

اهلندي الربهان نوري ،كنز العامل

يف سنن األقوال واألفعال ،حتقيق:

3333الفيض الكاشاين ،حممد حمسن،

بكري حياين وصفوة السقا ،بريوت،

املؤمنني ،أصفهان1406 ،ق،

3939املشهدي ،حممد بن حممد رضا بن

الوايف ،نرش :مكتبة الغامم أمري

الطبعة األوىل.

مؤسسة الرسالة1409 ،ق.

إسامعيل بن مجال ،تفسري كنز الدقائق،

3434القرطبي ،أبو عبد اهلل حممد بن امحد

حتقيق :جمتبى العراقي ،قم ،مؤسسة

القران ،بريوت ،مؤسسة التاريخ

4040مكارم الشريازي ،نارص ،األمثل

األنصاري القرطبي ،اجلامع ألحكام

العريب1405 ،ق.

النرش1407 ،ق ،الطبعة األوىل.

يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،بريوت،

3535القطب الراوندي ،سعيد بن هبة اهلل

األمرية للطباعة والنرش والتوزيع،

حتقيق :أمحد احلسني ،قم ،نرش مكتبة

4141اهليثمي ،نور الدين عيل بن أيب بكر،

بن احلسن الراوندي ،فقه القرآن،
اية اهلل املرعيش النجفي1405 ،ق،

الطبعة الثانية.

1426هـ ،الطبعة األولی.

جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،بريوت،

دار الكتب العلمية1408 ،ق.

3636املباركفوري ،أبو العالء حممد

4242الواحدي ،أبو احلسن عيل بن أمحد،

األحوذي برشح جامع الرتمذي،

احللبي ورشكاه للنرش والتوزيع،

عبد الرمحن بن عبد الرحيم ،حتفة

بريوت ،دار الكتب العلمية،

1410ق ،الطبعة األوىل.

أسباب النزول ،القاهرة ،مؤسسة
1388ق.
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التمهيد

اسمه ونسبه:

الـشيـخ البـالغي حيـاته وآثـــاره:

هو الشيخ حممد جواد بن الشيخ حسن بن الشيخ طالب بن الشيخ عباس بن الشيخ

إبراهيم بن الشيخ حسني بن الشيخ عباس بن الشيخ حسن بن الشيخ عباس بن حممد عيل

بن حممد البالغي((( ،يرجع نسبه إىل (ربيعة) وهي من القبائل املشهورة ،وأرسة آل البالغي
من األرس النجفية الكبرية العريقة املشتهرة بالفضل واألدب والعلم والتقوى فقد أنجبت
العديد من رجال العلم واملعرفة يف خمتلف العلوم((( ،ولقب البالغي يرجع إىل (حممد عيل)
من أجداد الشيخ البالغي املتوىف عام 1000هـ(((.

((( ظ .معارف الرجال يف تراجم العلامء واألدباء ،حممد حرز الدين.196 /1 :
((( ظ .األعالم للزر كيل ،142 /2 :أربع رسائل ،حممد جواد البالغي ،إعداد :حممد عيل احلكيم.8 :
((( ظ .حممد عيل البالغي ،جهوده الفكرية ودوره الوطني والقومي ،حممد صادق اخلزاعي ،أطروحة
ماجستري مقدمة إىل معهد التاريخ العريب 1425هـ –2004م.17 :
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ولد يف النجف االرشف عام (1282هـ –1865م)((( ،وقيل كانت عام 1280هـ(((.

شيوخه وتالمذته:

تلمذ الشيخ البالغي ملجموعة من العلامء األعالم((( وامههم:

1.1الشيخ آغا رضا النجفي (ت 1322هـ).
2.2الشيخ حممد طه نجف (ت 1323هـ).

3.3الشيخ حممد كاظم اخلراساين (ت 1329هـ).
4.4املريزا حممد تقي الشريازي (ت 1338هـ).
وأما من تلمذ عىل يديه فهم(((:

1.1الشيخ مهدي بن داود احلجار(ت 1358هـ).
2.2الشيخ حممد رضا آل فرج اهلل (ت 1386هـ).

3.3السيد حممد صادق بحر العلوم (ت 1390هـ).
آثاره العلمية:

للشيخ البالغي منهاجان يف التأليف ،األول :الكتب املنهجية التي قام بتأليفها

بنفسه ،الثاين :البحوث واملقاالت التي كتبها ومجعت بعد وفاته ،مثل املسيح واألناجيل

(((

والعديد من شعره.
ومن آثاره(((:

1.1اهلدى إىل دين املصطفى.
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2.2الرحلة املدرسية أو املدرسة السرية.
((( ظ .أربع رسائل.8 :
((( ظ .األعالم.142 /2 :
((( ظ .أربع رسائل.9 :
((( ظ .املصدر نفسه.
((( قام بتحقيقه األستاذ الشيخ حسن الربيعي.
نصا.
((( قمت بنقل ما كتبه الفكيكي بتحقيقه لكتاب اهلدى ّ

دراسة وحتقيق -أ.م.د .عيل عباس االعرجي

3.3أنوار اهلدى.

4.4نصائح اهلدى.

5.5رسالة التوحيد.

6.6أعاجيب األكاذيب.

7.7البالغ املبني يف اإلهليات.

8.8أجوبة املسائل البغدادية يف أصول الدين.

9.9الرسالة األوىل يف نقض فتوى الوهابيني هبدم القبور املقدسة يف مكة املكرمة واملدينة.
1010الرسالة الثانية يف تفنيد فتواهم أيضا.

1111رسالة يف وضوء اإلمامية وصالهتم وصومهم (مطبوع باإلنجليزية).
1212العقود املفصلة يف املسائل املشكلة.

1313تعليقة عىل مباحث البيع من مكاسب الشيخ األنصاري.
1414آالء الرمحن يف تفسري القرآن.

1515رسالة يف االستدالل عىل صحة مذهب االمامية من طريق غريهم.
1616رسالة نسامت اهلدى.
1717رسالة يف البداء.

أما املخطوط منها:
1.1داعي اإلسالم وداعي النصارى.

2.2رسالة يف الرد عىل كتاب تعاليم العلامء.

3.3كتاب املصابيح يف إبطال مذهب القاديانية.

4.4كتاب الشهاب يف الرد عىل كتاب حياة املسيح.

5.5رسالة الرد عىل كتاب ينابيع الكالم لبعض املسيحيني.

6.6أجوبة املسائل التربيزية يف الطالق وتعدد الزوجات واحلجاب.
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7.7يف األصل العريب (مطبوع باإلنجليزية).

8.8رسالة يف القبلة وتعيني مواقع بعض البلدان املهمة يف العامل من مكة.
9.9رسالة يف مواقيت اإلحرام.

1010رسالة يف ذبائح أهل الكتاب.
1111رسالة يف املتمم كرا.
1212رسالة يف الغسالة.

1313رسالة يف مس املصحف الرشيف عىل املحدث.
1414تعليقة عىل كتاب (الشفعة) من كتاب اجلواهر.
1515رسالة يف منجزات املريض.
1616رسالة يف إقرار املريض.
1717رسالة يف الرضا ع.

1818رسالة يف فروع الرضاع.

1919رسالة يف قاعدة عىل اليد ما أخذت.
2020رسالة يف إبطال العول والتعصيب.
2121رسالة يف التقليد.

2222رسالة يف األوامر.

2323رسالة يف اخليارات.
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2424رسالة يف صالة اجلمعة ملن سافر بعد الزوال.

2525رسالة يف التفسري املنسوب اىل االمام العسكري.
2626رسالة يف تنجيس املتنجس إذا لوقي بالرطوبة.
2727رسالة يف اللباس املشكوك.

2828رسالة يف حالة العلم اإلمجايل مع األصول والنظر يف مجلة فروعه.
2929رسالة يف حرمة حلق اللحية.

دراسة وحتقيق -أ.م.د .عيل عباس االعرجي

النص املحقق
ّ

رسالة يف التفسري املنسوب اىل االمام العسكري
للشيخ البالغي

(1282هـ –1352هـ)

بسم اهلل الرمحن الرحيم

حممد سيد املرسلني وآله
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل خريته من خلقه ّ

الطيبني الطاهرين.
وبعد..

َف َقدْ ع ّن لنا النظر يف التفسري املنسوب لإلمام الزكي العسكري (صلوات اهلل عليه)،

الذي عنونت رواية كتابه عن حممد بن عيل بن حممد بن جعفر بن دقاق( ،((1قال :حدثنا
الشيخان الفقيهان :حممد بن امحد بن عيل بن احلسن بن شاذان( ،((1وأبو حممد جعفر بن

امحد بن عيل القمي( ،((1قال :حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن

القمي( ،((1قال :أخربنا (أبو) احلسن االسرتآبادي اخلطيب(.((1
موسى بن بابويه ّ

( ((1ورد يف خامتة املستدرك 191 /5 ،108 /1 ،ذكره بلفظ( :الدقاق) ،وكذلك يف بحار األنوار
 ،73 /1ويف جامع أحاديث الشيعة ،ذكره بلفظني( :دقاق و رقاق) ،ويف التفسري املنسوب لإلمام
العسكري :ذكره بلفظني( :الدقاق و الرفاق) ،ويف كتاب كشف احلجب واألستار( :رقاك).
( ((1جاء يف معجم رجال احلديث ...( :فاضل جليل له كتاب مناقب أمري املؤمنني مئة منقبة من طرق
العامة روى عنه الكراجكي ،ويروي هو عن ابن بابويه ....هدية العارفني .63 /2 :والذريعة/2 :
 ،494معجم املؤلفني ،295 /8 :أعيان الشيعة ،266 /2 :جملة تراثنا.217 /10 :
( ((1هو أبو حممد جعفر بن امحد بن عيل بن امحد القمي نزيل الري املشهور بابن الرازي االيالقي وهو
من تالمذة الشيخ الصدوق ،من مصنفاته (جامع األحاديث) (العروس) (الغايات) تويف (381هـ)
مقدمة حتقيق كتاب اهلداية للصدوق ،1 :البحار  104 /54- 19 /1روضات اجلنات ،172 /2
الذريعة  ،355 /22 ،223 /8 ،386 /1أعيان الشيعة .82 /4
( ((1هو الشيخ األجل أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه القمي املشتهر بالصدوق.
( ((1هو أبو احلسن حممد بن القاسم املفسرّ االسرتابادي اخلطيب روى عنه الشيخ الصدوق ما يقارب
اخلمسني موضعا من مصنفاته ،بحار األنوار  ،7 /1الفصول املهمة  ،36 /1الفوائد الرجالية .292 /3

235

رسالة يف التفسري املنسوب اىل االمام العسكري تأليف الشيخ البالغي

فحصل لنا من النظر يف شأنه أمور:

املتفرد يف روايته :وهو (اخلطيب) املفسرّ االسرتآبادي ،قال يف اخلالصة
األول :يف شأن ّ
يف ترمجته( :((1ضعيف ّ
كذاب يروي عنه ابن بابويه تفسريا يرويه عن رجلني جمهولني،

أحدمها يعرف بيوسف بن حممد بن زياد ،واآلخر :عيل بن حممد بن سيار( ((1عن أبيهام
عن أيب احلسن الثالث ،والتفسري موضوع عن سهل الديباجي( ((1بأحاديث من هذه

املناكري( ،((1انتهى.

واقترص عىل هذا يف منهج املقال( ،((1وعن النقد

اخلالصة(.((2

(((2

مر يف
عن ابن الغضائري ما ّ

والطربيس( ((2مع اعتامده يف االحتجاج عىل التفسري املذكور اعرتف يف أول كتابه بأنام

( ((1جاء يف اخلالصة (حممد بن القاسم ،وقيل ابن أيب القاسم املفسرّ االسرتابادي روى عنه أبو جعفر ابن
بابويه ،ضعيف ّ
كذاب روى عنه تفسريا يرويه عن رجلني جمهولني أحدمها يعرف بيوسف بن حممد
بن زياد ،واآلخر عيل بن حممد بن يسار عن ابيهام عن أيب احلسن الثالث ،والتفسري موضوع عنة
سهل الديباجي عن أبيه من أحاديث من هذه املناكري) 404 :الرقم  .60والذي ينظر إىل كتاب ابن
الغضائري جيد أن العالمة احليل قد نقل كالمه نصا.

( ((1يف خالصة األقوال( 404 :يسار) بدال من (سيار) وكذا يف نقد الرجال للتفريش أيضا303 /2 :
ومعجم رجال احلديث 162 /18وقاموس الرجال  ،526 /9وجامع الرواة  ،184 /2ويف
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طرائف املقالّ :
(بشار)  191 /1ويف الرسائل الرجالية (سيار) .628 /2
( ((1يف خالصة األقوال (عن أبيه) ال (عن ابيهام) ،404 :وأثبته التفريش يف نقد الرجال،303 /4 :
وجامع الرواة  ،182 /2ويف سهل الديباجي قال ابن الغضائري (إن سهل ابن امحد كان ضعيفا
يضع األحاديث ويروي عن املجاهيل ،وال بأس بام رواه من اشعثيات) جممع الرجال.177 /3 :
( ((1خالصة األقوال.404 :
( ((1ينظر :منهج املقال لالسرتابادي.315 :
( ((2نقد الرجال ،303 /4 :وقاموس الرجال ،526 /9 :وقد نقل القهبائي يف جممع الرجال عن ابن
الغضائري.25 /6 :
( ((2خالصة األقوال.404 :
( ((2هو امحد بن عيل ن أيب طالب ،أبو منصور الطربيس تويف 620هـ .مقدمة التحقيق 4 :تح :حممد باقر
اخلرسان.

دراسة وحتقيق -أ.م.د .عيل عباس االعرجي

أخذه من التفسري ليس يف االشتهار عىل حدّ ما سواه( ،((2ويف الوجيزة :مدحه الصدوق(،((2

وض ّعفه ابن الغضائري(.((2

قلت :ومل نجد من مدح الصدوق له إال الرتضيّ

عنه عند الرواية عنه( ،((2وقال اآلقا

مرارا( ،((2واستظهر ّ
أن
مر ً
البهبهاين يف حاشيته عىل املنهج :ضعف تضعيف ابن الغضائري ّ

منشأه رواية التفسري عن رجلني جمهولني ،ونقل عن جدّ ه أن من كان مرتبطا بكالم األئمة
يعلم انه –أي التفسري -من كالمهم(.((2

أقول :وستعرف إن شاء اهلل تعاىل من األمر الرابع إىل اآلخر إن من عرف قدر اإلمام

ثم قال :إن اعتامد التلميذ الذي
وكالمه يعلم ما يف هذا التفسري من خطاء النسبة إىل اإلمامّ ،

هو مثل الصدوق يكفي(.((2

أقول :أما ابن الغضائري فتكفيه شهادة الشيخ يف (مل) بأنه عارف بالرجال(.((3

( ((2قال الطربيس يف االحتجاج( 4 /1 :وال نأيت يف أكثر ما نورده من األخبار بإسناده ،إما لوجود
اإلمجاع عليه ،أو موافقته ملا د ّلت العقول إليه ،أو الشتهاره يف السري والكتب بني املخالف واملؤالف
إال ما أوردته عن أيب حممد احلسن العسكري فانه ليس يف االشتهار عىل حدّ ما سواه ،وان كان

مشتمال عىل مثل الذي قدمناه؛ فألجل ذلك ذكرت إسناده يف أول جزء من ذلك دون غريه؛ ألن

مجيع ما رويت عنه إنام رويته بإسناد واحد من مجلة األخبار التي ذكرها يف تفسريه) .75 /1
( ((2الوجيزة للعالمة املجليس.102 :
( ((2ينظر :تعليقة عىل منهج املقال.326 :

( ((2قال البهبهاين يف تعليقـته (مدحه الصدوق يف أول كامل الدين مدحا عظيام ،وأثنى عليه ثناء كثريا)
منتهى املقال ،195 /4 :كامل الدين .3 /1

مر مرارا ،عىل أن
( ((2جاء يف تعليقة البهبهاين عىل منهج املقال( 316 :ضعف تضعيف ابن الغضائري ّ
الظاهر منشؤه التضعيف ما ذكره من انه روى تفسريا عن رجلني جمهولني).
( ((2تعليقة البهباين.316 :
( ((2تعليقة البهباين.316 :

( ((3جاء يف رجال الطويس (احلسني بن عبيد اهلل الغضائري ،يكنى أبا عبد اهلل ،كثري السامع ،عارف
بالرجال ،وله تصانيف ذكرناها يف الفهرست سمعنا منه وأجاز لنا بجميع رواياته ،مات سنة احدي

عرش وأربعامئة).425 :
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ِ
جاللته كونه من مشايخ إجازة
وكذا شهادة العالمة يف اخلالصة( ،((3ويكفي يف

ينصا عل توثيقه ،واالعتبار يقيض بإ ّطالعه عىل أحوال
الشيخ( ((3والنجايش( ،((3وان مل ّ
الرجال لقرب عرصه منهم ،فان وفاته كانت سنة إحدى عرشة وأربعامئة ،ويبعد يف ح ّقه أن

يتهجم بوصفه بأنه ضعيف ّ
بمجرد النظر يف روايته(.((3
كذاب
ّ
َ

وأما اعتامد الصدوق ،فبعد النظر يف بعض مروياته هيون األمر فانه [روى( ]((3يف

آخر املجلس الرابع واألربعني من اماليه يف شأن إطعام أمري املؤمنني للمسكني واليتيم

واألسري شعرا ألمري املؤمنني والزهراء ال يرتاب العارف بشأهنام يف كذب نسبته هلام ملا
فيه من الركاكة واألحلان واختالل الوزن؛ إذ روي أن أمري املؤمنني ،قال للزهراء عند

سؤال املسكني:

(((3
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ذات امل��ج��د واليقني
ف��اط��م َ
ُ

ِ
خ�ير ال��ن��اس أمجعني
�ت
ي��ا ب��ن� َ

أم���ا ت��ري��ن ال��ب��ائ��س املسكني

ج����اء إىل ال���ب���اب ل���ه حنني

ي��ش��ك��و إىل اهلل وي��س��ت��ك�ين

كل ام��ريء بكسبه ره�ين

()36

( ((3خالصة األقوال.50 :
مر آنفا.
( ((3أي الشيخ الطويس (ت460هـ) ،كام ّ
( ((3هو أبو العباس امحد بن عيل بن امحد بن العباس النجايش االسدي الكويف ولد سنة (372هـ) له
كتاب يف الرجال اسمه (فهرست أسامء مصنفي الشيعة) املشتهر بـ (رجال النجايش) تويف (450هـ).
مقدمة رجال النجايش ،حتقيق :موسى الشبريي الزنجاين.
( ((3قال أبو اهلدى الكلبايس ( ...كالكيش وابن الغضائري والنجايش ،وغريهم من ارضاهبم ،فقد وقع
اخلالف فيهم تارة :يف تعيني شخصهم ،وأخرى يف حتقيق حاهلم ،وثالثة يف اعتبار قوهلم ،أما يف اجلرح
خاصة كابن الغضائري ،أو يف التعديل كام يف العالمة عند بعض ،أو فيهام كام يف غريمها عند آخر) /1
 ،103 /1 ،9 /1 ،4وينظر اخلالصة :ق.241 /2
( ((3زيادة يقتضيها السياق.
( ((3يف االمايل :يشكو إلينا جائعا حزين .ص.330 :

دراسة وحتقيق -أ.م.د .عيل عباس االعرجي

منه يفعل اخل�ير يقف سمني

م���وع���ده يف ج��ن��ة ره��ي��ن

()37

ح��رم��ه��ا اهلل ع�ل�ى ال��ض��ن�ين

وصاحب البخل يقف حزين

()38

()39

[رشابه احلميم والغسلني]

هت��وي به النار إىل سجني

()40

(((4 ((3 ((3 ((3

ومما أجابته به الزهراء:

أمرك سمع يا بن عم وطاعة

ومما قال عند سؤال اليتيم:
إىل قوله:
وقوله:

[ما يب من لؤم وال رضاعة]

(((4

فاطم بنت السيد الكريم

من يرحم اهلل( ((4فهو رحيم
وصاحب البخل يقف ذميم

(((4

ومما أجابت عند سؤال األسري:
إىل قول القائل:

يبق مما كان غري صاع
مل َ

( ((3يف االمايل :كل امرء بكسبه رهني من يفعل اخلري يقف سمني .ص.330 :
( ((3يف االمايل :موعده يف جنة رحيم حرمها اهلل عىل الضنني .ص.330 :

( ((3يف االمايل :وصاحب البخل يقف حزين هتوي به النار إىل سجني .ص .330
( ((4زيادة من االمايل.330 :

( ((4يف االمايل :ما يب من لؤم وال وضاعة.330 :
( ((4يف االمايل( :اليوم) بدال من لفظ (اهلل) جل وعال .ص.330
( ((4يف االمايل :آخر الكالم املنسوب إليه هو :رشاهبا الصديد و احلميم .ال ما أثبته البالغي.330 
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شبالي واهلل مها جياع

يارب ال ترتكهام ضياع

(((4

وان التفسري املذكور مما يبتهج به ويصغى إليه املوىل املحدث احلريص عىل كثرة السامع

والرواية ملا فيه من أحاديث الوالء ،وفضل أهل البيت ،فتعرتي الغفلة عام فيه مما سنذكر

غض النظر ،وال جيدي فيه تكلف التأويل.
بعضه مما ال يسع ّ

والنظر يف شأن االسرتابادي بحث رجايل ينفع يف مرو ّياته يف غري التفسري املذكور ،وأما

غنى عن تضعيفه؛ فإنه ال جتدي فيه جاللة شأن الصدوق يف
ففي ً
شأن التفسري املذكور َّ

الوثاقة(.((4

األمر الثاين :يف من يروي عنه االسرتابادي هذا التفسري.والواسطة بينه وبني العسكري

يف الرواية.

قال :حدثنا أبو يعقوب يوسف بن حممد بن زياد ،وأبو احلسن عيل بن حممد بن

سيار ،وكانا من الشيعة االمامية ،قاال :كان أبوانا إماميني ،وكانت الزيدية هم الغالبون

يف اسرتاباد(- ((4إىل قوهلام -فخشينا عىل أنفسنا فخرجنا بأهلينا إىل حرضة اإلمام أيب
ثم استأذنا عىل اإلمام
حممد احلسن بن عيل أيب القائم ،وأنزلنا عيالنا بعض اخلانات ّ

احلسن بن عيل فلام رآنا قال :مرحبا باآلوين إلينا امللتجئني إىل كنفنا ،قد تقبل اهلل

سعيكام وآمن روعتكام وكفاكام أعداءكام فانرصفا آمنني عىل أنفسكام وأموالكام -إىل
عيل ولديكام
قوهلام -فقلنا :ماذا تأمرنا أهيا اإلمام أن نضع -إىل قوهلام -فقال :خ ّلفا ّ
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( ((4يف االمايل :و ما عىل رأيس من قناع إال عبا نسجها بصاع .330

( ((4قال املنتظري يف االسرتبادي و يوسف بن حممد و عيل بن حممد (والثالثة كلهم جماهيل ،وان تكلف
يف تنقيح املقال لتوثيقهم ،وجمرد رواية الصدوق عنهم ال يدل عىل توثيقهم؛ فإنه يف غري الفقيه روى

عن غري املوثقني كثريا بل فيه أيضا) ينظر :دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة.91 /2 :
( ((4اسرتاباد :بالفتح ثم السكون وفتح التاء املثناة من فوق ،وراء ،وألف وباء موحدة ،وألف وذال
معجمة :بلدة كبرية مشهورة أخرجت خلقا من أهل العلم يف كل فن ،وهي من أعامل طربستان بني
سارية وجرجان يف اإلقليم اخلامس .ينظر معجم البلدان.175 /1 :

دراسة وحتقيق -أ.م.د .عيل عباس االعرجي

هذين ألفيدمها العلم(...((4

وهذا يقتيض أن يكون املهاجران اللذان خاطبهام اإلمام ،وأمرمها بالرجوع ،وان خي ّلفا

ولدهيام فرجعا وخ ّلفامها ،أبو يعقوب يوسف وأبو احلسن عيل ،وان اللذين ع ّلمهام اإلمام
التفسري وسمعاه عنه مها ولدامها ،وكان تعليمه هلام بعد رجوع أبوهيام إىل بالدمها وأمنهام،

وجميء الكتاب منهام.

إذا عرفت هذا فقد ذكر يف كتاب التفسري بعد اسطر :قال أبو يعقوب وأبو احلسن فأمترا

ملا أمرا وخرجا ،وخ ّلفانا هناك -إىل قوهلام -قال :حدّ ثني أيب( ،...((4وهذا يقتيض أن أبا
يعقوب ،وأبا احلسن مها الولدان اللذان خ ّلفهام أبوامها عند اإلمام وسمعا منه التفسري ال
األبوان اللذان رجعا بأمر اإلمام وخ ّلفا ولدهيام كام يقتضيه الكالم األول.

( ((4تتمة الكالم (قال :حدثني أبو يعقوب يوسف بن حممد بن زياد وأبو احلسن عيل بن حممد بن سيار
وكانا من الشيعة اإلمامية –قاال :كان أبوانا إماميني ،وكانت الزيدية هم الغالبون بأسرتاباذ ،وكنا يف
إمارة احلسن بن زيد العلوي امللقب بالداعي إىل احلق إمام الزيدية ،وكان كثري اإلصغاء إليهم ،يقتل
الناس بسعاياهتم ،فخشينا عىل أنفسنا ،فخرجنا بأهلينا إىل حرضة االمام أيب حممد احلسن بن عيل بن
حممد أيب القائم ،فأنزلنا عياالتنا يف بعض اخلانات ،ثم استأذنا عىل اإلمام احلسن بن عيل فلام
رآنا قال :مرحبا باآلوين إلينا ،امللتجئني إىل كنفنا ،قد تقبل اهلل تعاىل سعيكام ،وآمن روعكام وكفا كام
أعداء كام ،فانرصفا آمنني عىل أنفسكام وأموالكام .فعجبنا من قوله ذلك لنا ،مع أنا مل نشك يف صدق
مقاله .فقلنا :فامذا تأمرنا أهيا االمام أن نصنع يف طريقنا إىل أن ننتهي إىل بلد خرجنا من هناك ،وكيف
ندخل ذلك البلد ومنه هربنا ،وطلب سلطان البلد لنا حثيث ووعيده إيانا شديد؟! .فقال :خلفا
عيل ولديكام هذين ألفيدمها العلم الذي يرشفهام اهلل تعاىل به ،ثم ال حتفال بالسعاة ،وال بوعيد املسعى
إليه ،فان اهلل عز وجل يقصم السعاة ويلجئهم إىل شفاعتكم فيهم عند من قد هربتم منه) .التفسري
املنسوب.10- 9 :
( ((4تتمة الكالم (حدثني أيب عيل بن حممد ،عن أبيه حممد بن عيل عن أبيه عيل بن موسى ،عن أبيه
موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن حممد الصادق ،عن أبيه الباقر حممد بن عيل عن أبيه عيل بن
احلسني زين العابدين عن أبيه احلسني بن عيل سيد املستشهدين عن أبيه أمري املؤمنني وسيد الوصيني،
وخليفة رسول رب العاملني ،وفاروق األمة ،وباب مدينة احلكمة ،وويص رسول الرمحة «عيل بن أيب
املحجلني) التفسري
طالب» صلوات اهلل عليهم عن رسول رب العاملني ،وسيد املرسلني ،وقائد الغر
ّ
املنسوب.13 :
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ويف هذا التناقض واالضطراب والتدافع ما ال خيفى.

وعىل هذا األخري ونسيان الكالم األول ،جرى ما جاء يف أثناء كتاب التفسري من نقل

أيب يعقوب وأيب احلسن لقول اإلمام والسامع منه.

ففي ذكر الشيعة يف تفسري قوله تعاىل :ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ [سورة آل

عمران ،]24 :ما لفظه قال أبو يعقوب يوسف بن زياد ،وعيل بن سيار :حرضنا ليلة عىل
غرفة احلسن بن عيل- ((4(إىل آخر القصة.

ويف ذكر التقية يف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟﭼ [سورة البقرة ،]83 :ما لفظه :قال أبو يعقوب ،وعىل حرضنا عند احلسن بن عيل

أيب القائم- ((5(إىل آخره –.

( ((4تتمة الكالم (قال أبو يعقوب يوسف بن زياد وعيل بن سيار :حرضنا ليلة عىل غرفة احلسن

بن عيل بن حممد وقد كان ملك الزمان له معظام ،وحاشيته له مبجلني ،إذ مر علينا وايل البلد–

وايل اجلرسين –ومعه رجل مكتوف ،واحلسن ابن عيل مرشف من روزنته فلام رآه الوايل ترجل

عن دابته إجالال له .فقال احلسن بن عيل  :عد إىل موضعك .فعاد ،وهو معظم له ،وقال :يا بن
رسول اهلل ،أخذت هذا ،يف هذه الليلة ،عىل باب حانوت صرييف ،فاهتمته بأنه يريد نقبه والرسقة منه.

فقبضت عليه ،فلام مهمت أن أرضبه مخسامئة [سوط] –وهذا سبييل فيمن أهتمه ممن آخذه ليكون قد

شقي ببعض ذنوبه قبل أن يأتيني [ويسألني فيه] من ال أطيق مدافعته .فقال يل :اتق اهلل وال تتعرض
لسخط اهلل ،فاين من شيعة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب وشيعة هذا االمام [أيب] القائم بأمر
اهلل فكففت عنه ،وقلت :أنا مار بك عليه ،فان عرفك بالتشيع أطلقت عنك ،وإال قطعت يدك

ورجلك ،بعد أن أجلدك ألف سوط .وقد جئتك [به] يا بن رسول اهلل فهل هو من شيعة عيل كام
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ادعى؟ .فقال احلسن بن عيل  :معاذ اهلل ،ما هذا من شيعة عيل ،وإنام ابتاله اهلل يف يدك ،العتقاده

يف نفسه أنه من شيعة عيل  فقال الوايل :اآلن كفيتني مؤونته ،اآلن أرضبه مخسامئة [رضبة] ال حرج

عيل فيها) .التفسري املنسوب.317- 316 :
( ((5تتمة الكالم (قل أبو يعقوب وعىل :حرضنا عند احلسن بن عيل أيب القائم فقال له بعض
أصحابه :جاءين رجل من إخواننا الشيعة قد امتحن بجهال العامة يمتحنونه يف اإلمامة ،وحيلفونه،
وقال :كيف نصنع حتى نتخلص منهم؟ .فقلت له :كيف يقولون؟ .قال :يقولون يل أتقول :إن فالنا
هو االمام بعد رسول اهلل؟ .فال بد يل من أن أقول :نعم .وإال أثخنوين رضبا ،فإذا قلت :نعم.
قالوا يل[ :قل ] :واهلل .فقلت له :قل :نعم .وتريد به نعام من اإلبل والبقر والغنم .فإذا قالوا[ :قل]
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ويف تفسري قوله تعاىل :ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ [سورة البقرة ،]92 :ما

لفظه :قال أبو يعقوب :قلت لإلمام- ((5(إىل آخره –.

ويف ذكر هاروت وماروت يف تفسري قوله تعاىل :ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨﭼ [سورة البقرة ،]101 :ما لفظه :قال أبو يعقوب ،وأبو احلسن :قلنا للحسن أيب
القائم.((5(

واهلل فقل :وىل أي وىل –تريد –عن أمر كذا ،فإهنم ال يميزون ،وقد سلمت .فقال يل :فان حققوا عيل
وقالوا :قل :واهلل ،وبني اهلاء؟ .فقلت :قل :واهلل –برفع اهلاء –فإنه ال يكون يمينا إذا مل خيفض اهلاء.
فذهب ثم رجع إيل فقال :عرضوا عيل وحلفوين ،وقلت كام لقنتني .فقال له احلسن :أنت كام قال
رسول اهلل« :الدال عىل اخلري كفاعله» لقد كتب اهلل لصاحبك بتقيته بعدد كل من استعمل التقية
من شيعتنا وموالينا وحمبينا حسنه ،وبعدد كل من ترك التقية منهم حسنة ،أدناها حسنة لو قوبل هبا
ذنوب مائة سنة لغفرت ،ولك بإرشادك إياه مثل ماله) .التفسري املنسوب.364- 363 :
( ((5تتمة الكالم (قال أبو يعقوب :قلت لإلمام :فهل كان لرسول اهللوألمري املؤمنني آيات
تضاهي آيات موسى؟ .فقال اإلمام :عيل نفس رسول اهلل ،وآيات رسول اهلل آيات
عيل ،وآيات عيل آيات رسول اهلل ،وما من آية أعطاها اهلل تعاىل موسى وال غريه من
األنبياء إال وقد أعطى اهلل حممدا مثلها أو أعظم منها .وأما العصا التي كانت ملوسى فانقلبت
ثعبانا ،فتلقفت ما أتته السحرة من عصيهم وحباهلم ،فلقد كان ملحمدأفضل من ذلك ،وهو أن
قوما من اليهود أتوا حممدافسألوه وجادلوه ،فام أتوه بشئ إال أتاهم يف جوابه بام هبرهم .فقالوا له:
يا حممد إن كنت نبيا فأتنا بمثل عصا موسى .فقال رسول اهلل :إن الذي أتيتكم به أعظم من عصا
موسى ،ألنه باق بعدي إىل يوم القيام) التفسري املنسوب.411- 410 :
( ((5تتمة الكالم (قال أبو يعقوب وأبو احلسن :قلنا للحسن أيب القائم :فان قوما عندنا يزعمون أن
هاروت وماروت ملكان اختارهتام املالئكة ملا كثر عصيان بني آدم ،وأنزهلام اهلل مع ثالث هلام إىل الدنيا،
وأهنام افتتنا بالزهرة ،وأرادا الزنا هبا ،ورشبا اخلمر ،وقتال النفس املحرمة ،وأن اهلل تعاىل يعذهبام ببابل،
وأن السحرة منهام يتعلمون السحر وأن اهلل تعاىل مسخ تلك املرأة هذا الكوكب الذي هو الزهرة.
فقال اإلمام :معاذ اهلل من ذلك ،إن مالئكة اهلل تعاىل معصومون [من اخلطأ] حمفوظون من الكفر
والقبائح بألطاف اهلل تعاىل ،فقال اهلل عز وجل فيهم :ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ
وقال تعاىل :ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ -يعني املالئكة -ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ .وقال يف املالئكة ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ إىل قوله ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ ،ثم قال :لو
كان كام يقولون ،كان اهلل قد جعل هؤالء املالئكة خلفاءه عىل األرض وكانوا كاألنبياء يف الدنيا
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وعىل ما ذكرنا من التناقض واالضطراب ،اضطربت الكلامت يف رواية التفسري.

ففي اخلالصة( ((5كام عن ابن الغضائري( ((5أن أبا يعقوب يوسف ،وأبا احلسن عليا

يرويان التفسري عن أبيهام.

وهذا ال يستقيم؛ ّ
ألن أبوهيام متعددان ،فاألقرب أن يكون نسخة األصل عن ابنيهام،

فإنه تصحيف انسب بمقتىض الكالم األول ،ولكنه يناقض ما ذكرناه من الكالم.

ويف املجلس الثالث والثالثني من أمايل الصدوق يف شأن فاحتة الكتاب أورد ما يف

التفسري ،فقال :حدّ ثنا حممد بن عيل االسرتابادي( ،((5قال :حدّ ثنا يوسف بن حممد بن زياد،

وعيل بن حممد بن سيار عن أبوهيام عن اإلمام العسكري– وأورد السند عن آبائه عن
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وكاألئمة ،فيكون من األنبياء واألئمة قتل النفس وفعل الزنا!؟ .ثم قال :أو لست تعلم أن اهلل تعاىل
مل خيل الدنيا قط من نبي أو إمام من البرش) التفسري املنسوب.476- 475 :
( ((5خالصة األقوال.256 :
( ((5نقله يف جممع الرجال.25 /6 :
( ((5تتمة الكالم (حدثنا حممد بن عيل االسرتآبادي ،قال :حدثنا يوسف بن حممد بن زياد وعيل بن
حممد بن سيار ،عن أبو هيام ،عن احلسن بن عيل بن حممد بن عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل
بن احلسني ابن عيل بن أيب طالب ،عن أبيه ،عن آبائه ،عن أمري املؤمنني (صلوات اهلل عليه) ،قال:
قال رسول اهلل :قال اهلل تبارك وتعاىل :قسمت فاحتة الكتاب بيني وبني عبدي ،فنصفها يل ونصفها
لعبدي ،ولعبدي ما سأل ،إذا قال العبد :ﭽﭑﭒﭓﭔﭼقال اهلل جل جالله :بدأ عبدي باسمي،
وحق عيل أن أمتم له أموره .وأبارك له يف أحواله ،فإذا قال :ﭽﭖﭗﭘﭙﭼقال اهلل جل
جالله :محدين عبدي وعلم أن النعم التي له من عندي ،وأن الباليا التي دفعت عنه ،فبتطويل ،أشهدكم
أين أضيف له إىل نعم الدنيا نعم اآلخرة ،وأدفع عنه باليا اآلخرة كام دفعت عنه باليا الدنيا ،فإذا قال:
ﭽﭓ ﭔﭼ قال اهلل جل جالله :شهد يل بأين الرمحن الرحيم ،أشهدكم ألوفرن من رمحتي حظه،
وألجزلن من عطائي نصيبه ،فإذا قال :ﭽﭞ ﭟ ﭠﭼ قال اهلل عز وجل :أشهدكم ،كام اعرتف
يل أين أنا مالك يوم الدين ،ألسهلن يوم احلساب حسابه ،وال تقبلن حسناته ،وال جتاوزن عن سيئاته،
فإذا قال :ﭽﭢﭣﭼ قال اهلل عز وجل :صدق عبدي إياي يعبد ،أشهدكم ألثيبنه عىل عبادته ثوابا
يغبطه كل من خالفه يف عبادته يل ،فإذا قال :ﭽﭤﭥﭼ قال اهلل عز وجل :يب استعان وإيل
التجأ ،أشهدكم ألعيننه عىل أمره ،وألغيثنه يف شدائده ،وآلخذن بيده يوم نوائبه ،فإذا قال :ﭽﭧ
ﭨﭩﭼ إىل آخر السورة ،قال اهلل عز وجل :هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ،قد استجبت لعبدي
وجل) التفسري املنسوب.240- 239 :
وأعطيته ما أمل ،وآمنته مما منه َ

دراسة وحتقيق -أ.م.د .عيل عباس االعرجي

رسول اهلل عن اهلل ّ
جل اسمه .-

وقال أيضا :حدثني حممد بن القاسم ،قال :حدثني يوسف بن حممد بن زياد ،وعيل بن

حممد بن سيار عن أبوهيام عن اإلمام العسكري- واسند احلديث عن آبائه عن احلسن بن

عيل عن أبيه ،- ونحوه يف العيون يف تفسري الفاحتة(.((5

احلر العاميل روايته التفسري املذكور كام ذكره يف الفائدة اخلامسة من
وعىل هذا بنى ّ

الوسائل(.((5

وهذا ال يطابق مقتىض الكالمني معا؛ ّ
فإن مقتىض األول هو أن الذي سمع التفسري

عن اإلمام[هو]( ((5الذي يرويه عنه مها ولدا يوسف وعيل اللذان أمر اإلمام بتخ ّلفهام عنده
فع ّلمهام التفسري يف سبع سنني ،ومقتىض الكالم الثاين أن يوسف وعيل مها الولدان اللذان

خت ّافا عند اإلمام ،وعلمهام التفسري ومها الراويان للتفسري عن اإلمام بال واسطة(.((5

متفرقات الكتاب من قوله( :((6قال أبو يعقوب ،وأبو احلسن؛ فأين
وكذا ما ذكرناه من ّ

تكون رواية يوسف وعيل عن أبوهيام عن اإلمام.

والطربيس يف أول االحتجاج( ((6ذكر السند ملا يرويه عن التفسري عن اإلمام ،فأهنى

( ((5ينظر عيون أخبار الرضا.282 /1 :
( ((5وسائل الشيعة ،49 /20 :وينظر.167 /30 :
( ((5ما يف األصل ولعله :والذي يرويه....
( ((5تتمة الكالم (فأول ما أمىل علينا أحاديث يف فضل القرآن وأهله ،ثم أمىل علينا التفسري بعد ذلك،
فكتبنا يف مدة مقامنا عنده ،وذلك سبع سنني ،نكتب يف كل يوم منه مقدار ما ننشط له .فكان أول ما
أمىل علينا وكتبناه قال اإلمام :فضل القرآن )...التفسري املنسوب.13- 12 :
( ((6يف أوال و ثانيا.
( ((6قال الطربيس (فمن ذلك ما حدثني به السيد العامل العابد أبو جعفر مهدي بن أيب حرب احلسيني
املرعيش ،قال حدثني الشيخ الصادق أبو عبد اهلل جعفر بن حممد ابن أمحد الدوريستي رمحة اهلل عليه،
قال حدثني أيب حممد بن أمحد ،قال حدثني الشيخ السعيد أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه
القمي ،قال حدثني أبو احلسن حممد بن القاسم املفرس األسرتآبادي ،قال حدثني أبو يعقوب يوسف
بن حممد بن زياد وأبو احلسن عيل بن حممد بن سيار وكانا من الشيعة اإلمامية –قاال حدثنا أبو حممد احلسن
بن عيل العسكري ،قال حدثني أيب عن آبائه عن رسول اهللأنه قال )...االحتجاج.7- 5 /1 :
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السند إىل الصدوق عن املفسرّ االسرتابادي عن أيب يعقوب يوسف ،وأيب احلسن عيل عن

اإلمام بدون توسيط أبوهيام ،أو ابنيهام أو ابيهام ،ووصفهام بأهنام كانا من الشيعة االمامية،
وكأنه اخذ هذا الوصف من الكالم األول.

وقد ذكر أن مقتضاه هو أن يوسف وعليا مها أبوا الولدين اللذين خت ّلفا و رويا عنه

التفسري ال أن يوسف وعليا مها الراويان عنه بال واسطة(.((6
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( ((6جاء يف الذريعة معلقا عىل هذا اإلشكال (وهو آخر املوجود من هذا التفسري الذي أماله اإلمام أبو حممد
احلسن العسكري عىل الولدين املتخلفني عنده املعلومني اسام وكنيتا ونسبة ومذهبا بشهادة العامل
اجلليل العارف بخصوصياهتام حيث أنه كان تلميذمها املجاز يف الرواية عنهام ،وهو املعروف يف عرصه
باملفرس اخلطيب االسرتآبادي كام يظهر من إرسال الشيخ الصدوق تلك األوصاف له إرسال املسلامت،
وقد كتبه الولدان عن إمالئه وروياه عنه بغري وساطة أحد كام هو رصيح عبارات خطبة الكتاب
التي تلوناها وكذا عبارات أثناء الكتاب منها يف هامش من املطبوع يف سنة  1315بعد ذكر هاروت
وماروت ما لفظه (قال أبو يعقوب وأبو احلسن قلنا احلسن أبى القائم فان قوما عندنا يزعمون
أن هاروت وماروت ملكان ...فقال اإلمام معاذ اهلل) فإنه رصيح يف أن الولدين ومها أبو يعقوب وأبو
احلسن يرويان عن اإلمام احلسن العسكري عن أفال يكفي الترصيح برواية الولدين عنه يف أثناء
الكتاب زائدا عىل الترصحيات يف أوله حلصول اجلزم بأن األبوين قد رجعا إىل بلدمها ايتامرا ألمر اإلمام
أبى حممد وخلفا ولدهيام عنده ليعلمهام ،والولدان مها الذان كانا يكتبان التفسري من إمالئه يف سبع
سنني تقريبا ،وغري ذلك من التفاصيل ،أفال يصري ذلك كله قرينة عىل زيادة كلمة (عن أبوهيام) يف مجيع
األسانيد التي ذكرت فيها هذه الكلمة ،ولذا أسقط الشيخ الطربيس لفظة عن أبوهيام عند ذكر إسناده
إىل هذا التفسري يف أول كتاب االحتجاج حني نقل عنه أحاديث كثرية كلها هبذا اإلسناد –الصدوق
عن املفرس عن الولدين عن اإلمام– ومل يذكر يف اإلسناد لفظة عن أبوهيام أصال يف مجيع نسخ
االحتجاج ومنها املطبوعة يف طهران (سنة  )1269الذي يظهر من مبارش الطبع أنه صححها مع نسخ
عليها خطوط العلامء وتصحيحاهتم ،ثم أن من عجيب االتفاق انه مع هذا الترصحيات األكيدة قد
وقعت زيادة لفظة (عن أبوهيام) يف األسانيد الكثرية املتفرقة يف الكتب املتعددة من تصانيف الصدوق،
والذي خيطر بالبال يف منشأ حدوث هذه الزيادة هو أن املفرس الراوي للصدوق عن الولدين قد وصفهام
بعد ذكر اسمهام بقوله( :كانا من الشيعة اإلمامية من أبوهيام ،أو مع أبوهيام ،أو عن أبوهيام) توصيفا هلام
بالتشيع والدة ثم ذكر قوله (قاال حدثنا اإلمام )يعنى قال الولدان ،فكان مراد املفرس بيان أهنام ولدا
عىل التشيع ومل يكن تشيعهام باستبصارمها بل اختذا التشيع عن أبوهيام وفهم الصدوق مراده وحدث عنه
كام سمعه منه لكن السامعني عن الصدوق قد صحفوا الكالم لفظا أو معنا وزعموا أن مراده األخبار
بأن الولدين اختذا احلديث عن أبوهيام ) .الذريعة.293- 292 /4 :
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األمر الثالث :ذكر يف قوله تعاىل :ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ [سورة البقرة:

 ،]83عند كالم اإلمام عىل قوله تعاىل :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨﭼ [سورة البقرة،]83 :
وذكر مرو ّياته يف ذلك عن آبائه انه قال( :وكنا عند الرضا.((6()

وليت شعري من هو الذي يقول :وكنا عند الرضا  أهو اإلمام العسكري أو احد

الولدين اللذين ع ّلمهام اإلمام التفسري ،إذن فلامذا يدرج كالمه يف ضمن كالم اإلمام
لو فرضنا أن ذلك الولد أدرك زمان الرضا وهو يم ّيز الكالم والسامع ،أو أن أطول املدى
عىل الكاتب يف ذكر الروايات أنساه املحافظة عىل صورة العنوان ،فراجع التفسري يف املقام

وأعجب.

األمر الرابع :ذكر يف تفسري قوله تعاىل :ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ [سورة البقرة.]21 :

انه قال اإلمام :قال زين العابدين :أي أطيعوا ربكم من حيث يأمركم أن

تعتقدوا انه ال اله إال هو وحده ال رشيك له -وذكر مجلة من صفات اهلل جل شانه فيام

جيب اعتقاده-وان حممدا عبده ورسوله ،وان آل حممد أفضل آل النبيني وان عليا
أفضل آل حممد وان امة حممد أفضل أمم النبيني وان أصحاب حممد أفضل أصحاب

النبيني ،ثم قالبعد هذا بمقدار من الكالم ،فذلك قوله تعاىل ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ
( ((6تتمة الكالم (كنا عند الرضا ،فدخل إليه رجل فقال :يا بن رسول اهلل لقد رأيت اليوم شيئا عجيبا
عجبت منه :رجل كان معنا يظهر لنا أنه من املوالني آلل حممد املتربئني من أعدائهم .ورأيته
اليوم ،وعليه ثياب قد خلعت عليه وهو ذا يطاف به ببغداد وينادي املنادون بني يديه ،معارش الناس
اسمعوا توبة هذا الرافيض .ثم يقولون له :قل .فيقول :خري الناس بعد رسول اهلل« أبا بكر»
فإذا قال ذلك ضجوا ،وقالوا :قد تاب ،وفضل أبا بكر عىل عيل بن أيب طالب ابن عم رسول اهلل.
فقال الرضا :إذا خلوت فأعد عيل هذا احلديث .فلام أن خال أعاد عليه فقال له :إنام مل أفرس لك
معنى كالم هذا الرجل بحرضة هذا اخللق املنكوس ،كراهة أن ينقل إليهم ،فيعرفوه ويؤذوه ،مل يقل
الرجل :خري الناس بعد رسول اهلل«أبو بكر» فيكون قد فضل أبا بكر عىل عيل بن أيب طالب،
ولكن قال :خري الناس بعد رسول اهلل «أبا بكر» فجعله نداءا أليب بكر ،لريىض به من يميش بني يديه
من بعض هؤالء اجلهلة ليتوارى من رشورهم ،إن اهلل تعاىل جعل هذا التورية مما رحم به شيعتنا
وحمبينا) التفسري املنسوب 363- 362 :وما بعدها.
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اعبدوه بتعظيم حممد وعيل.((6(

يصح االقتصار عىل
أفال ترى االضطراب والتهافت يف ذكر هذين التفسريين ،كيف
ّ

عبادة اهلل بتعظيم حممد وعيل صلوات اهلل عليهام.

أترى الكاتب يريد أن االعتقاد بام ذكر أوال من وحدانية اهلل وصفاته الكريمة ّ
جل شأنه

كله يرجع يف احلقيقة إىل تعظيم حممد وعيل صلوات اهلل عليهام ،أو أن الكاتب ذكر رأي زين

العابدين أوال ثم ذكر ما يراه هو تأويال ،أو إغامضا عن النقد وهل يكون هذا من إمام

أو عامل مستقيم من أصحابه.

األمر اخلامس :ذكر يف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﮥ ﮦﭼ [سورة البقرة.]21 :

من هذه اآلية عن قول اإلمام إن هلا وجهني حاصل احدمها :أن "لعل" للتعليل

لبيان علية التقوى للخلق كقوله تعاىل :ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ [سورة
الذاريات ،]56 :وحاصل الوجه الثاين :اعبدوه لعلكم تتقون النار ،و»لعل» من اهلل
واجب أي :اعبدوه تتقوا النار(- ((6انتهى .-
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( ((6الكالم بمجموعه( :قال اإلمام :قال عيل بن احلسني يف قوله تعاىل :ﭽﮜ ﮝﭼ يعني
سائر الناس) املكلفني من ولد آدم « .اعبدوا ربكم» أي أطيعوا ربكم من حيث أمركم من أن
تعتقدوا أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وال شبيه وال مثل [له] عدل ال جيور ،جواد ال يبخل،
حليم ال يعجل ،حكيم ال خيطل ،وأن حممدا عبده ورسوله ،وأن آل حممد أفضل آل النبيني ،وأن
عليا أفضل آل حممد ،وأن أصحاب حممد املؤمنني منهم أفضل صحابة املرسلني وأن أمة حممد أفضل
أمم املرسلني) التفسري املنسوب 135 :وما ذكره البالغي من تتمة هلذا الكالم (فذلك قوله تبارك
وتعاىل :ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ أي اعبدوه بتعظيم حممد وعيل بن أيب طالب( الذي
خلقكم) نسام ،وسواكم من بعد ذلك ،وصوركم ،فأحسن صوركم) التفسري املنسوب.139 :
( ((6تتمة الكالم (قال :هلا وجهان :أحدمها خلقكم ،وخلق الذين من قبلكم لعلكم –كلكم –تتقون ،أي
لتتقوا كام قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ والوجه اآلخر :اعبدوا ربكم الذي
خلقكم ،والذين من قبلكم ،أي اعبدوه لعلكم تتقون النار و «لعل» من اهلل واجب ألنه أكرم من أن
يعني عبده بال منفعة ويطمعه يف فضله ثم خييبه ،أال تراه كيف قبح من عبد من عباده ،إذا قال لرجل:
اخدمني لعلك تنتفع يب وبخدمتي ،ولعيل أنفعك هبا .فيخدمه ،ثم خييبه وال ينفعه ،فإن اهلل عز وجل
أكرم يف أفعاله ،وأبعد من القبيح يف أعامله من عباده) التفسري املنسوب.142- 141 :
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وهل ترى يليق بعلم اإلمام بالقران لن يرتدد يف متعلق «لعل « ومعناها ،ويذكر وجوها

حمتملة ال جامع بينهام إال الشك يف املراد ،ودع عنك شأن استفهامها ،ودع عنك االلتفات

إىل مثل قوله تعاىل ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ [سورة طـه ،]44 :ﭽ ﯼ ﯽ ﭼ [سورة

التوبة.]122 :

األمر السادس :ذكر يف تفسري اآلية املتقدّ مة.

ما حاصله :أن اهلل خلق األرض عىل املاء ،واملاء عىل الصفا ،والصفا عىل احلوت،

فتحركت ،فتك ّفأت األرض
ففخرت األرض وقالت :أحطت بكل يشء فأمر اهلل احلوت
ّ

بأهلها كام يتك ّفأ السفينة ،فخلق اهلل اجلبال فأرساها وث ّقل هبا األرض فلم تستطع احلوت أن
تتحرك ففخرت اجلبال وقالت :غلبت احلوت(- ((6انتهى –.
ّ

ومقتىض األرض قبل خلق اجلبال فيها كانت آهلة حميطة بكل يشء فليلحظ ذلك

فصلت ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
مع قوله تعاىل يف سورة ّ

ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟﭼ [سورة فصلت ،]10- 9 :فان خلق اجلبال فأما يكون يف يومي خلق
( ((6النص بمجموعه (فخلق من دخانه الساموات السبع ،وخلق من زبده األرضني السبع فبسط
األرض عىل املاء ،وجعل املاء عىل الصفا ،والصفا عىل احلوت ،واحلوت عىل الثور ،والثور عىل
الصخرة التي ذكرها لقامن البنه فقال :يا بني إهنا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن يف صخرة أو يف
الساموات أو يف األرض يأت هبا اهلل والصخرة عىل الثرى ،وال يعلم ما حتت الثرى إال اهلل .فلام خلق
اهلل تعاىل األرض دحاها من حتت الكعبة ،ثم بسطها عىل املاء ،فأحاطت بكل شئ ،ففخرت األرض
وقالت :أحطت بكل شئ فمن يغلبني؟ .وكان يف كل أذن من آذان احلوت سلسلة من ذهب مقرونة
الطرف بالعرش ،فأمر اهلل احلوت فتحرك فتكفأت األرض بأهلها كام تتكفأ السفينة عىل وجه املاء
و قد اشتدت أمواجه مل تستطع األرض االمتناع ،ففخر احلوت وقال :غلبت األرض التي أحاطت
بكل شئ ،فمن يغلبني؟ .فخلق اهلل عز وجل اجلبال فأرساها ،وثقل األرض هبا ،فلم يستطع احلوت
أن يتحرك ،ففخرت اجلبال وقالت :غلبت احلوت الذي غلب األرض ،فمن يغلبني؟ .فخلق اهلل عز
وجل احلديد ،فقطعت به اجلبال ،ومل يكن عندها دفاع وال امتناع ففخر احلديد وقال :غلبت اجلبال
التي غلبت احلوت فمن يغلبني؟ .فخلق اهلل عز وجل النار ،فأالنت احلديد وفرقت أجزاءه ومل يكن
عند احلديد دفاع وال امتناع )...التفسري املنسوب.145- 144 :

249

رسالة يف التفسري املنسوب اىل االمام العسكري تأليف الشيخ البالغي

ٍ
حينئذ آهلة حميطة بكل يشء ،وأما أن
األرض فهو قبل الربكة فيها ،وتقدير أقواهتا ،فال تكون

يكون يف يومي الربكة يف األرض فيبعد يف عادة اهلل تعاىل -سيام يف خلق األرض والسموات
والعامل -أن جيعل األرض آهلة حميطة بكل يشء يف يوم ونحوه قبل خلق السموات.

مضافا إىل مقتىض احلديث أن األرض كانت عىل املاء ال عىل احلوت ،واحلال إن اجلبال

جزء من األرض ومن طبيعتها مهام بلغت من العظم فال تقتيض رسوب األرض عىل الصفا

عىل خالف طبيعة األرض التي طبعها اهلل عليها.

عىل أن اجلبال بالنسبة إىل جرم االرض يشء يسري فلو كانت من غري طبيعة األرض ملا

اقتضت ثقال ترسب به األرض إذا كانت طافية عىل املاء ،أو تضعف به احلوت إذا كانت

تقوى عىل األرض.

األمر السابع :ذكر يف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭﭼ [سورة البقرة ،]23 :أن املراد فأتوا يا معرش العرب الفصحاء والبلغاء
وذوي األلسن ،بسورة من مثل حممد ،رجل منكم ال يقرأ وال يكتب ومل يدرس،

كتابا(- ((6إىل آخره –.

وحاصله :أن الضمري يف قوله تعاىل ﭽ ﯭﭼ يعود إىل رسول اهلل.

ثم أعاد التفسري بام حاصله :فان كنتم يف شك مما جاء به حممد ،فاتوا بسورة من
ّ
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( ((6جمموع القول( :بسورة من مثله) من مثل حممد ،رجل منكم ال يقرأ وال يكتب ومل يدرس كتابا،
وال اختلف إىل عامل وال تعلم من أحد ،وأنتم تعرفونه يف أسفاره وحرضه بقي كذلك أربعني سنة ثم
أويت جوامع العلم حتى علم علم األولني واآلخرين .فان كنتم يف ريب من هذه اآليات فاتوا من
مثل هذا الكالم ليبني أنه كاذب كام تزعمون .الن كل ما كان من عند غري اهلل فسيوجد له نظري يف
سائر خلق اهلل .وإن كنتم معارش قراء الكتب من اليهود والنصارى يف شك مما جاءكم به حممدمن
رشائعه ،ومن نصبه أخاه سيد الوصيني وصيا بعد أن قد أظهر لكم معجزاته التي منها :أن كلمته
الذراع املسمومة ،وناطقه ذئب ،وحن إليه العود وهو عىل املنرب ودفع اهلل عنه السم الذي دسته اليهود
يف طعامهم ،وقلب عليهم البالء وأهلكهم به ،وكثر القليل من الطعام ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ–
يعني من مثل هذا القرآن –من التوراة واإلنجيل والزبور وصحف إبراهيم والكتب األربعة عرش
فإنكم ال جتدون يف سائر كتب اهلل سورة كسورة من هذا القرآن .وكيف يكون كالم حممد املتقول
أفضل من سائر كالم اهلل وكتبه ،يا معرش اليهود والنصارى) التفسري املنسوب.154- 153 :
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مثل القران من التوراة واإلنجيل والصحف ،فإنكم ال جتدون يف سائر كتب اهلل تعاىل سورة
كسورة القران.

وحاصل هذا التفسري :أن الضمري يعود إىل القران لكن املراد من املثل هو التوراة

واإلنجيل والصحف.

بعجزكم عن ذلك انه من قبل اهلل تعاىل ،ولو كان من قبل
ثم قال عىل األثر :فاعلموا ْ
ّ

عز وجل :ﭽ ﭝ
خلق اهلل لقدرتم عىل معارضته فلام عجزوا بعد التقريع والتحدي ،قال اهلل ّ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮﭼ [سورة اإلرساء.]88 :

ثم بعد ذكر مجلة من املعجزات عاد إىل تفسري اآلية وقال يف أواخر تفسريها :فأتوا

بسورة من مثله -أي مثل حممد- أمي مل يتخ ّلف قط إىل أصحاب كتب وعلم وال تلمذ
ألحد -إىل آخره –.

متقوال كام تقولون فانتم الفصحاء والشعراء واألدباء الذين
ثم قال يف النسق :فان كان ّ

ال نظري لكم يف سائر البالد ،فان كان كاذبا فاللغة لغتكم وجنسه جنسكم وطبعه طبعكم،

وسيتفق جلامعتكم أو بعضكم معارضة كالمه هذا بأفضل منه أو مثله؛ ألن ما كان من قبل

البرش فال جيوز أن يكون من البرش من ال يتمكن من مثله فاتوا بذلك(.((6

وهذا يقتيض :أن املراد من املثل هو الكالم الذي خيتلقه فصحائهم وبلغائهم يف معارضة

القران ال ما كان من سورة التوراة واإلنجيل والصحف ،وان مرجع الضمري هو القران ال

رسول اهلل.

ففسرّ اآلية بوجوه ثالثة خمتلفة ال متكن استفادهتا من لفظ واحد.

ويف هذا من التدافع ما ال خيفى بحيث اقل مراتب الوالء لالئمة املعصومني ،ومعرفة

حقهم يقتيض االّ يمر باخليال نسبة هذا وأمثاله لإلمام ،بل لرجل متطفل عىل أهل العلم له
يشء من احلافظة سمع من هذا املقام كالما خمتلفا يف املعنى متباين املراد يف مفردات اآلية

( ((6التفسري املنسوب.205- 204- 203 :
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الكريمة ومركبها فحسبه شيئا واحدا فانتحله وألف بني متبايناته يف الكتابة فأثبته مدرجا

عىل تنافيه.

األمر الثامن :ذكر يف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ [سورة

البقرة.]92 :

ما ّ
ملخصه :إن بني إرسائيل قالوا للسامري كيف يكون العجل إهل ًا ؟ فقال :إنام هذا

العجل يكلمكم منه ربكم ،وقال :إن السامري نصب عجال مؤخره إىل احلائط وحفر يف
اجلانب اآلخر يف األرض ،واجلس فيه بعض مردته فهو الذي وضع فاه يف دبره وتكلم بام

تكلم ملا قال هذا إهلكم واله موسى(.((6

وحاصل املضمون أن كلامت الضالل كانت خترج من ناحية فم العجل بدسيسة تكلم

املارد من وراء احلائط يف دبر العجلّ ،
فضل بنو إرسائيل وحسبوا أن العجل يكلمهم عىل

أن اهلل يكلمهم عىل لسانه.

وكأن هذا املفسرّ مل يفطن إىل قوله تعاىل يف القران الكريم يف وصف العجل وتوبيخ

الضالني بعبادته واالحتجاج واإلنكار عليهم ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ

[سورة األعراف ،]148 :ومقتىض [التفسري]( :((7إن بني إرسائيل كانوا يرون أن العجل

يكلمهم فيبطل احتجاج القران الكريم تعاىل اهلل عن ذلك؛ ألنه مل يكن االحتجاج بان
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( ((6تتمة الكالم ( ...فجاء السامري فشبه عىل مستضعفي بني إرسائيل ،وقال :وعدكم موسى أن يرجع
إليكم بعد أربعني ليلة ،وهذه عرشون ليلة وعرشون يوما متت أربعون أخطأ موسى ربه ،وقد أتاكم
ربكم ،أراد أن يريكم :أنه قادر عىل أن يدعوكم إىل نفسه بنفسه وأنه مل يبعث موسى حلاجة منه إليه.
فأظهر هلم العجل الذي كان عمله فقالوا له :فكيف يكون العجل إهلنا؟ .قال هلم :إنام هذا العجل
يكلمكم منه ربكم كام كلم موسى من الشجرة فاإلله يف العجل كام كان يف الشجرة .فضلوا بذلك
وأضلوا ،فلام رجع موسى إىل قومه قال :يا أهيا العجل أكان فيك ربنا كام يزعم هؤالء؟ .فنطق العجل
وقال :عز ربنا عن أن يكون العجل حاويا له ،أو شئ من الشجرة واألمكنة عليه مشتمال ،ال واهلل يا
موسى ولكن السامري نصب عجال مؤخره إىل احلائط وحفر يف اجلانب اآلخر يف األرض ،وأجلس
فيه بعض مردته فهو الذي وضع فاه عىل دبره ،وتكلم بام تكلم ملا قال« :هذا إهلكم وإله موسى»)
التفسري املنسوب.252- 251 :
( ((7زيادة يقتضيها السياق ،وانظر السطر الرابع.

دراسة وحتقيق -أ.م.د .عيل عباس االعرجي

يصح االحتجاج بذلك بل كان االحتجاج
العجل ال يكلمهم نظرا إىل احلقيقة املعامة وان مل ّ
بأهنم يرون انه ال يكلمهم ،ولبني إرسائيل -عىل مقتىض التفسري -أن يقولوا إنا نرى ونجد

انه يكلمنا وهيدينا.

األمر التاسع :ذكر يف تفسري قوله تعاىل :ﭽﯢ ﯣ ﯤﭼ [سورة البقرة:

 ]57ملا كنتم يف التيه يقيكم حر الشمس وبرد القمر(.((7

وال خيفى انه ال يوجد للقمر برد حيتاج إىل الوقاية ،أال ترى يبدو يف الصيف كامال

والناس تضجر من احلر وينقص يف الشتاء ويمحق وتتضور من الربد ،فمن أين جاء برد

القمر يف اآلية الكريمة أيكون هذا من إمام؟.

األمر العارش :ذكر يف قوله تعاىل :ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ [سورة البقرة ،]83 :وقال يف تفسريه :قال
اإلمام -يعني العسكري- قال رسول اهلل كذا ،وقالت فاطمة عليها السالم كذا،
وقال احلسن كذا ،وقال احلسني كذا ،وهكذا ذكر أقوال األئمة عىل النسق واحدا
بعد واحد -إىل قوله -وقال عيل بن حممد -يعني اهلادي .((7(

ثم كأنه نيس عنوان الكالم وهو قول العسكري وروايته فقال :وقال احلسن بن

عيل.

وكذا جرى منه ذلك يف تفسري قوله تعاىل ﭽ ﯠ ﯡﭼ [سورة البقرة.]83 :

وكذا يف قوله :ﭽ ﯤﭼ [سورة البقرة ]83 :مكررا حتى قال يف االستقصاء

للنسق واجتمع قوم من املوايل واملحبني آلل الرسول بحرضة احلسن بن عيل(.((7

هذا كله مع تصدير العنوان والتفسري بقول :قال اإلمام .فراجع املقام والقصة وانظر

( ((7جاء يف التفسري املنسوب (قال اإلمام :قال اهلل عز وجل« :و» اذكروا يا بني إرسائيل إذ (ظللنا
عليكم الغامم) ملا كنتم يف النية يقيكم حر الشمس وبرد القمر) 258 :وينظر بحار األنوار/13 :
 ،182التفسري األصفى ،38 /1 :التفسري الصايف ،134 /1 :تأويل اآليات.61 /1 :
( ((7ينظر :التفسري املنسوب .329- 326 :وما بعدها.
( ((7ينظر :التفسري املنسوب.326 :
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خفي».
إىل الغفلة كيف تصنع «وكم هلل من لطف ّ

األمر احلادي عرش :أورد يف تفسري قوله تعاىل :ﭽﯠﯡﭼ [سورة البقرة.]83 :

روايات يف مضمون( ((7قول رسول اهلل( :أنا وعيل أبوا هذه األمة)(- ((7إىل أن قال-

وقال عيل بن موسى الرضا ،أما يكره أحدكم أن ينتفي من أبيه وأمه اللذين ولداه؟.

قالوا بىل ،قال :فليجتهد أن ال ينتفي من أبيه وأمه اللذين مها أفضل من أبويه نفسه .انتهى.
وقد كتب بعض املعارصين رسالة يف الرد عىل الشيخية( ،((7وذكر من خرافاهتم ما قاله

بعض دعاهتم من أن عليا زوجة رسول اهلليف القيامة تأويال لقوله :أنا وعيل أبوا
هذه األمة ،وقد كثر استهزاء الناس هبذه اخلرافة ،ولكن التفسري يف روايته هيون أمرها ،فإذا
يبق للخرافة إال درجة أخرى.
بلغ األمر أن يسمى أمري املؤمنني أما مل َ

األمر الثاين عرش :ذكر قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ [سورة

احلجاج بن يوسف أخبار عيل بن احلسني
البقرة ،]113 :فذكر يف أثناء التفسري انه بلغ ّ
بظهور املختار فطلب املختار وأمر بقتله وذكر لذلك شأنا ومكاملة بني املختار واحلجاج

وتكرر الكتابات من السلطان عبد امللك بن مروان وانه ش ّفع الوليد بن عبد امللك يف املختار
التعرض له وذكر بعد القصة أن
وتكرر عزم احلجاج عىل قتل املختار وأمر عبد امللك بعدم ّ

عيل بن احلسني اخرب بأمر املختار وانه يؤتى برأس عبيد اهلل بن زياد ،وشمر بن ذي اجلو
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( ((7ما ورد يف التفسري املنسوب( :وقال عيل بن أيب طالب :سمعت رسول اهلليقول :أنا وعيل أبوا
هذه األمة ،وحلقنا عليهم أعظم من حق أبوي والدهتم ،فانا ننقذهم –إن أطاعونا –من النار إىل دار
القرار ،ونلحقهم من العبودية بخيار األحرار) 330 :وكالم اإلمام الرضا( وقال عيل بن موسى
الرضا :أما يكره أحدكم أن ينفى عن أبيه وأمه الذين ولداه؟ .قالوا :بىل واهلل .قال :فليجتهد أن ال
ينفى عن أبيه وأمه الذين مها أبواه أفضل من أبوي نفسه) .331
( ((7ينظر :علل الرشائع ،127 /1 :عيون أخبار الرضا ،91 /1 :خامتة املستدرك.14 /5 :
( ((7هو رضا بن عيل نقي بن حممد رضا اهلمذاين ،نزيل طهران .عامل ،واعظ ،متكلم .تويف يف حدود سنة
 1323ه من مؤلفاته :األنوار القدسية يف احلكمة اإلهلية والعقائد الدينية ،اإلشارات يف املعارف،
مفتاح النبوة يف إثبات النبوة ،هدية النملة إىل رئيس امللة يف الرد عىل الشيخية ،وأرجوزة يف النحو،
ينظر :أعيان الشيعة  ،42 ،41 :32كتاب علامء معارصين  ،85 ،84معجم املؤلفني.162 /4 :

دراسة وحتقيق -أ.م.د .عيل عباس االعرجي

شن(.((7
( ((7تتمة احلديث (قال أمري املؤمنني :وسيصيب أكثر الذين ظلموا رجزا يف الدنيا بسيوف بعض من
يسلط اهلل تعاىل عليهم لالنتقام بام كانوا يفسقون كام أصاب بني إرسائيل الرجز .قيل :ومن هو؟.
قال :غالم من ثقيف ،يقال له «املختار بن أيب عبيد» .وقال عيل بن احلسني :فكان ذلك بعد قوله
هذا بزمان ،وان هذا اخلرب اتصل باحلجاج بن يوسف عليه لعائن اهلل من قول عيل بن احلسني
فقال :أما رسول اهلل فام قال هذا ،وأما عيل بن أيب طالب فأنا أشك هل حكاه عن رسول اهلل ،وأما
عيل بن احلسني فصبي مغرور ،يقول األباطيل ويغرهبا متبعوه ،اطلبوا إيل املختار .فطلب ،وأخذ
فقال :قدموه إىل النطع وارضبوا عنقه فأيت بالنطع فبسط وأنزل عليه املختار ،ثم جعل الغلامن جييئون
ويذهبون ال يأتون بالسيف .قال احلجاج :مالكم؟ .قالوا :لسنا نجد مفتاح اخلزانة ،وقد ضاع منا،
والسيف يف اخلزانة .فقال املختار :لن تقتلني ،ولن يكذب رسول اهلل ،ولئن قتلتني ليحييني اهلل
حتى أقتل منكم ثالثامئة وثالثة وثامنني ألفا ،فقال احلجاج لبعض حجابه :أعط السياف سيفك يقتله
به .فأخذ السياف بسيفه فجاء ليقتله به ،واحلجاج حيثه ويستعجله ،فبينا هو يف تدبريه إذ عثر والسيف
يف يده ،وأصاب السيف بطنه ،فشقه ومات ،وجاء بسياف آخر ،وأعطاه السيف فلام رفع يده ليرضب
عنقه لدغته عقرب وسقط فامت ،فنظروا وإذا العقرب ،فقتلوه .فقال املختار :يا حجاج انك لن تقدر
عىل قتيل ،وحيك يا حجاج أما تذكر ما قال نزار بن معد بن عدنان لسابور ذي األكتاف حني كان يقتل
العرب ،ويصطلمهم فأمر نزار ولده فوضع يف زنبيل يف طريقه ،فلام رآه قال له :من أنت؟ .قال :أنا
رجل من العرب ،أريد أن أسألك مل نقتل هؤالء العرب وال ذنوب هلم إليك ،وقد قتلت الذين كانوا
مذنبني ويف عملك مفسدين؟ .قال :ألين وجدت يف الكتب أنه خيرج منهم رجل يقال له «حممد»
يدعي النبوة ،فيزيل دولة ملوك األعاجم ويفنيها ،فأنا أقتلهم حتى ال يكون منهم ذلك الرجل .قال:
فقال له نزار ،لئن كان من وجدته من كتب الكذابني ،فلام أوالك أن تقتل الرباء غري املذنبني بقول
الكاذبني! .وإن كان ذلك من قول الصادقني ،فان اهلل سبحانه سيحفظ ذلك األصل الذي خيرج منه
هذا الرجل ،ولن تقدر عىل إبطاله وجيري قضاءه ،وينفذ أمره ،ولو مل يبق من مجيع العرب إال واحد.
فقال سابور :صدق ،هذا نزار –بالفارسية يعني املهزول – ،كفوا عن العرب فكفوا عنهم .ولكن
يا حجاج إن اهلل قد قىض أن أقتل منكم ثالثامئة وثالثة وثامنني ألف رجل ،فان شئت فتعاط قتيل،
وان شئت فال تتعاط ،فان اهلل تعاىل أما أن يمنعك عني ،وأما أن حيييني بعد قتلك ،فان قول رسول
اهلل حق ال مرية فيه .فقال للسياف :ارضب عنقه .فقال املختار :إن هذا لن يقدر عىل ذلك،
وكنت أحب أن تكون أنت املتويل ملا تأمره ،فكان يسلط عليك أفعى كام سلط عىل هذا األول عقربا.
فلام هم السياف برضب عنقه إذا برجل من خواص عبد امللك بن مروان قد دخل فصاح :يا سياف
كف عنه وحيك ،ومعه كتاب من عبد امللك بن مروان ،فإذا فيه :بسم اهلل الرمحن الرحيم أما بعد يا
حجاج بن يوسف فإنه سقط إلينا طائر عليه رقعة فيها :أنك أخذت املختار بن أيب عبيد تريد قتله،
وتزعم أنه حكى عن رسول اهلل أنه سيقتل من أنصار بني أمية ثالثامئة وثالثة وثامنني ألف رجل،
فإذا أتاك كتايب هذا فخل عنه ،وال تتعرض له إال بسبيل خري فإنه زوج ظئر ابني الوليد ابن عبد امللك
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ويف هذه كله من املخالفة ملعلومات التاريخ ومتتبعاته ما ال خيفى.

تتميم

وذكر يف طرد القصة أن اإلمام زين العابدين عندما جيء برأس ابن زياد طالبه

ندماؤه باحللواء التي اعتادوا أن يأتيهم هبا يف الطعام(.((7
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بن مروان ،وقد كلمني فيه الوليد ،وان الذي حكى إن كان باطال فال معنى لقتل رجل مسلم بخرب
باطل ،وإن كان حقا فإنك ال تقدر عىل تكذيب قول رسول هلل .فخىل عنه احلجاج ،فجعل املختار
يقول :سأفعل كذا ،وأخرج وقت كذا ،وأقتل من الناس كذا ،وهؤالء صاغرون يعنى بني أمية .فبلغ
ذلك احلجاج ،فاخذ وأنزل لرضب العنق؟ .فقال املختار :انك لن تقدر عىل ذلك ،فال تتعاط ردا عىل
اهلل .وكان يف ذلك إذ أسقط طائر آخر عليه كتاب من عبد امللك بن مروان :بسم اهلل الرمحن الرحيم
يا حجاج ال تتعرض للمختار ،فإنه زوج مرضعة ابني الوليد ،ولئن كان حقا فتمنع من قتله كام منع
«دانيال» من قتل «بخت نرص» الذي كان اهلل قىض أن يقتل بني إرسائيل .فرتكه احلجاج وتوعده إن
عاد ملثل مقالته .فعاد بمثل مقالته ،فاتصل باحلجاج اخلرب ،فطلبه فاختفى مدة ثم ظفر به فاخذ .فلام
هم برضب عنقه إذ قد ورد عليه كتاب من عبد امللك أن أبعث إيل املختار .فاحتبسه احلجاج وكتب
إىل عبد امللك ‹ :صفحة  › 552كيف تأخذ إليك عدوا جماهرا يزعم أنه يقتل من أنصار بنى أمية كذا
وكذا ألفا فبعث إليه عبد امللك :انك رجل جاهل ،لئن كان اخلرب فيه باطال فام أحقنا برعاية حقه حلق
من خدمنا ،وإن كان اخلرب فيه حقا ،فانا سنربيه ليسلط علينا كام ربى فرعون موسى حتى تسلط عليه
فبعثه إليه احلجاج ،فكان من أمر املختار ما كان ،وقتل من قتل) التفسري املنسوب.550- 547 :
( ((7وقال عيل بن احلسني ألصحابه وقد قالوا له :يا بن رسول اهلل إن أمري املؤمنني ذكر من أمر
املختار ومل يقل متى يكون قتله وملن يقتل .فقال عيل بن احلسني :صدق أمري املؤمنني؟ .أوال
أخربكم متى يكون؟ .قالوا :بيل قال :يوم كذا إىل ثالث سنني من قوله هذا هلم ،وسيؤتى برأس
عبيد اهلل بن زياد وشمر بن ذي اجلو شن (عليهام اللعنة) يف يوم كذا وكذا وسنأكل ومها بني أيدينا
ننظر اليهام .قال :فلام كان يف اليوم الذي اخربهم أنه يكون فيه القتل من املختار ألصحاب بني أمية
كان عيل بن احلسني مع أصحابه عىل مائدة إذ قال هلم :معارش إخواننا طيبوا نفسا وكلوا ،فإنكم
تأكلون وظلمة بني أمية حيصدون .قالوا :أين؟ .قال يف موضع كذا يقتلهم املختار ،وسيؤتى
بالرأسني يوم كذا وكذا .فلام كان يف ذلك اليوم أيت بالرأسني ملا أراد أن يقعد لألكل ،وقد فرغ من
صالته ،فلام رآمها سجد وقال :احلمد هلل الذي مل يمتني حتى أراين ،فجعل يأكل وينظر اليهام .فلام
كان يف وقت احللواء مل يؤت باحللواء ملا كانوا قد اشتغلوا عن عمله بخرب الرأسني ،فقال ندماؤه :مل
نعمل اليوم حلواء؟ .فقال عيل بن احلسني :ال نريد حلواء أحىل من نظرنا إىل هذين الرأسني؟!.
ثم عاد إىل قول أمري املؤمنني ،قال :وما للكافرين والفاسقني عند اهلل أعظم وأوىف) التفسري
املنسوب.553- 551 :

دراسة وحتقيق -أ.م.د .عيل عباس االعرجي

ويف هذه من البعد والغرابة ما ال خيفى فأين زين العابدين وأين املنادمة والندماء

يندمل والعربة ملا ْ
ْ
ختب،
والتن ّقل باحللواء ،وعهد يوم الطف قريب واجلرح ملا
ترقأ والزفرة ملا ُ

ْ
متتشط حتى جيء
وقد تضافر انه مل ترضم يف دور اهلاشميني نار ومل تكتحل هاشمية وملا

برأس ابن زياد.

املصادر واملراجع

1.1آالء الرمحن يف تفسري القرآن :لإلمام حممد جواد البالغي (1352هـ) –مطبعة
العرفان–صيدا.

2.2االحتجاج :الطربيس ،امحد بن عيل بن ايب طالب (ت653 :هـ) ،مطبعة النعامن،
النجف ،العراق1386 ،هـ1966 /م.

3.3اعيان الشيعة :العاميل :السيد حمسن االمني ،ط ،1دمشق1936 ،م.

4.4بحار االنوار يف خمتارات الروايات واالخبار :املجليس :الشيخ حممد باقر (ت:
1111هـ) تصحيح :السيد حممد تقي اليزدي ،املطبعة احليدرية ،النجف1386 ،هـ.

5.5تعليقة وحيد البهبهاين عىل منهج املقال ،الطبعة الثانية ،إيران.1420 ،

6.6التفسري املنسوب إىل اإلمام أيب حممد احلسن بن عيل العسكري التحقيق والنرش
يف مدرسة اإلمام املهدي عجل اهلل فرجه الرشيف –قم املقدسة برعاية :احلاج السيد
حممد باقر نجل املرتىض املوحد األبطحي الطبعة األوىل املحققة شهر ربيع األول –سنة

 1409هـ ،املطبعة :مهر –قم املقدسة.

7.7جامع احاديث الشيعة :الطباطبائي :السيد حسني الربوجردي ،ط ،1مطبعة مهر
استوار ،ايران (د .ت).

8.8جامع الرواة وإزاحة االشتباهات عن الطرق واإلسناد تصنيف املوىل العالمة الكامل
والفاضل الصالح الفالح حممد بن عيل األردبييل الغروي احلائري قم -إيران.

9.9خالصة األقوال يف معرفة الرجال تأليف العالمة احليل أيب منصور احلسن بن يوسف
بن املطهر األسدي  726– 648هـ مؤسسة نرش الفقاهة ،التحقيق :فضيلة الشيخ
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جواد القيومي الطبعة :األوىل املطبعة :مؤسسة النرش اإلسالمي.

1010رجال الطويس ،الشيخ الطويس :ابو جعفر حممد بن احلسن (ت460 :هـ) ،حتقيق:

السيد حممد صادق بحر العلوم ،ط ،1املطبعة احليدرية ،النجف1381 ،هـ1961 /م.

1111الرسائل األربعة عرش ،تأليف مجع من العلامء ،حتقيق :الشيخ رضا االستادي ،مؤسسة
النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بـ(قم املرشفة).

1212الرسائل الرجالية أليب املعايل حممد بن حممد إبراهيم الكلبايس (1315– 1247هـ.ق)
حتقيق حممد حسني الدرايتي.

1313طبقات املفرسين ،لشمس الدين حممد بن عيل بن أمحد الداوودي (ت 945هـ) نرش
دار الكتب العلمية ،بريوت –لبنان ،ط 1403 ،1هـ –1983م.

1414طرائف املقال يف معرفة طبقات الرجال للعالمة الفقيه الرجايل احلاج السيد عيل أصغر
بن العالمة السيد حممد شفيع اجلابلقي الربوجردي املتوىف سنة  1313هـ.

1515نقد الرجال تأليف الرجايل املحقق السيد مصطفى بن احلسني احلسيني التفريش من
أعالم القرن احلادي عرش ،حتقيق مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث.
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فحوى البحث
حبث جيرد جانباً مهماً يف سورة األنعام املباركة ميثل
يف رصد مشاهد القيامة فيها من خالل اآليات اليت تشري اىل
ذلك .وقد أثبت البحث مبنهجه التحليلي القائم على بيان
تصريف القرآن الكريم لتلك املشاهد ،مبا فيها من خصائص،
اساليب القرآن املتنوعة مابني إنشاء وإخبار وإظهار وإضمار
ومتن ووعد
وتكلم و َغيْبة ،وخطاب ومعنى وحضور واستقبال ٍّ
ووعيد ،مما يثبت أن القرآن ،وحبق ،معجزة حقيقية

خبصائص أساليبه ومشاهد تعبرياته.
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امللخص

ّ
إن من أساليب القرآن العالية يف النظم

القائم عىل بيان ترصيف القول يف تلك

يف سوره وآياته بام ينفي عنها التكـرار،

القرآن املتنوعة ما بني إنشـاء وأخبار

والرتتيب عرض مشاهد القيامة موزعة
كل ذلك بأداء تصـويري غاي ًة يف البيـان؛
إلثبات عظمة مقصودة من دالئل التوحيد

وأصول العقيدة وأركان اإليامن ،وقد متثل
السور املكية يف
ذلك يف سـورة األنعام من ُ
أهدافهـا ومقاصدها ،تنوعت فيهـا مشاهد

القيامـة تنوع ًا مناسب ًا لتلك األهداف
واملقاصد .ومن دقة تصوير تلك املشـاهد
اخلمسة ـ إحصا ًء ـ يف سورة األنعام ما أورده

البيان القرآين من حسن اختيار األساليب

وفق املعاين الذهنية والصور الشاخصة
واحلوادث الواقعة واجلدل التصويري،
حية
والنامذج اإلنسانية ك ّلها يف صور ّ

شاخصة ختاطب احلس والوجدان والقلب
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التأثري ،وقد أثبت البحث بمنهجه التحلييل

والضمري إلثبات البعث واجلزاء والثواب

والعقاب .والبحث يف حمتواه عرض لتلك
املشاهد بأساليبها التي متثلت بأوجز تعبري

وأعمق إحياء وأغزر داللة ،وأمجل تناسق
مع الطريقة ا ُملراد تصويرها ،وهو إبداع يف

العرض وقوة يف األداء إلحداث أعمق

املشاهد بام فيها من خصائص أسـلوب
وإظهار وإضامر وتكلم وغيبة وخطاب
وميض وحضور واستقبال واستفهام ٍ
ومتن

ووعـد ووعيدّ ...
أن القرآن معجزة حق ًا
بخصائص أسـاليبه ومشاهد تعبيـراته؛

كل ذلك يف نسق فني بديع مقنع باحلجة
والربهان ،متناسب يف موضوعه وأهدافه

عماّ ينبئ عنه القرآن.

مقدمــة:

يدعى اليـوم الذي يحُ رش فيه الناس

للحسـاب (يوم القيامة) ُمثري ًا يف النفس
هذه احلركة املائجة املضطربة ،التي يبعث

فيها األموات من أجداثهم كاجلراد

املبثوث((( ،وقد ُذ ِك َر هذا اليوم سبعني مـرة

يف القرآن الكريم ،بطرق شـتى وأساليب
خمتلفة ،منوع ًا بيانه نكتفي بذكر بعضها،
وهو قوله تعاىل :ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ
[سورة البقرة ،]85 :وقال تعاىل :ﭽ ﭪ

((( من بالغة القرآن.289 :

أ.م .زهراء خالد العبيدي

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ

ال التكرار وإىل ذلك أشار سيد قطب

[سورة البقرة ،]113 :وهكذا تنوع ذكر

بقوله(( :والعجيب ح ّق ًا ّ
أن تعـدّ د هذه

له داللة خاصة ختتلف عنها يف غريها من

من التكرار ،فكل مشهد خيتلف عن سابقه

يوم القيامة يف القرآن الكريم ،فكل مرة
اآليات ،التي ورد ترصيفها فيها.

املشاهد ،وأساسها واحد مل ينشئ نوع ًا
يف كلياته أو جزئياته ،وذلك لون من

وقد أكثر القرآن الكريم من ترصيف

اإلعجاز شـبيه باإلعجاز يف خلق املاليني

يف سور وآيـات كثرية عن طريق مشـاهد

((وهكذا تتحد املشاهد العامة ،ولكنها

اآليات الدّ الة عىل البعـث واجلزاء وحتققها

القيامة املتعـددة موزعة عىل سـوره ،وال
سيام املكية بوصفها ركن ًا أساسي ًا من
ّ

أركان العقيدة اإلسالمية باحلجة والربهان
الدامغ ،مثبت ًا ذلك اليوم وحتققه ،ومبين ًا

جـزاء املؤمنني وجزاء الكافرين ،فينوع يف

تصوير مشاهد القيامة لتقريب ذلك اليوم
إىل األذهان بأسلوب بديع وحكمة بالغة.

من النـاس))((( ،وقال يف موضع آخـر:

ختتلف يف جزئياهتا بام حيقق اجلدّ ة ،وينفي
التكرار يف ُسور القرآن))((( ،وهكذا نجد

ّ
وجه عنايته البالغة
أن القرآن الكريم قد ّ
بمشـاهد القيامة والبعث واجلزاء ،ورس

العناية هبذا اليوم اآلخر يعد الدعامة
األوىل يف بناء الدين كله ،وإذا إهنار هذا

األساس اهنار الدين(((.

واملتأمل هلذه املشاهد ال جيـد هلا

وعلـل حممد قطب سـبب احتفال

وفواصلها وإحياءاهتا اخلاصة ،من ذلك ما

عن البعث واحلساب ،لرضورة تقرير

وجهـ ًا للتكرار الختالف سياقاهتا ونظمها

نجده يف قوله تعاىل :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏﭼ

[سورة الواقعة ،]1 :وتار ًة يذكر القرآن
الكريم :ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ

[سورة احلاقة ،]13 :وهذا رس من أرسار
إعجاز القرآن الكريم بعرضه التنويع

السور املكية بمشـاهد القيامة ،واحلديث
ُّ
العقيدة اإلسالمية وترسيخها يف نفوس

املؤمنني حتى تستقيم حياهتم يف األرض،
((( مشاهد القيامة.10 :
((( م .ن.124 :
((( من بالغة القرآن.289 :
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ألهنـا –كام علم اهلل –ال تستقم بغري هـذه

–تعاىل –واالسـتدالل عىل ذلك بالدالئـل

العرب للبعث ،فقد جادهلم أحيان ًا

النبوة والرسالة وإثبـات البعث واجلزاء،

العقيدة مسـتقرة راسخة عميقة ،وإلنكار
وواجهم أحيان ًا أخرى بأسلوب آخر أفعل

يف التأثري ،هو تصويرهم أنفسهم يف نار
جهنم يشتوون فيها ،أو بني يدي اهلل يوم

البعث يسأهلم فيجيبون واخلزي يلفهم
ويشملهم :إهنم كانوا كافرين وكانوا

خاطئني ،أو يعرض عنهم صفح ًا ،ويميض
ويستعرض مشاهد القيامة غري ملتفت

إليهم ،وإن كان املقصود يف النهاية هو
التأثري فيهم وإقناعهم(((.

وهناك ُسور خصصها القرآن من أوهلا

إىل آخرها هلذه القضية وما يتصل هبا من

الوعد والوعيد واحلساب واجلزاء وإثباته،
وهناك صور أخرى شغلت احليز األكرب
منها ،هذا إىل جانب اآليات األخرى
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املوزعة يف ّ
جل ُسور القرآن ،ويف سورة

األنعام من الترصيف البديع واحلكمة
فصلت فيه السـورة
اإلهليـة البالغة ،ممّا ّ

الكريمة من األركان األساسية للعقيدة

أتم تفصيل من إيامن باهلل وإثبات صفاته
ّ
((( دراسات قرآنية.69 :

الواضحة والرباهني الساطعة ،وإثبات
فترصفت يف عرض ذلك بطرق شتى

وأساليب خمتلفة ،وذلك ألن األسلوب
القرآين يدعها يف كل عرض جديد(((،
وقد اكتسبت هذه السورة شخصيتها
املميزة لتنـوع طرق عرضها بطريق السؤال
واجلواب إفحام ًا للمعاندين واملكذبني،

وجتىل ذلك فيها من عرضها ملشاهد القيامة

يف ترابط قوي ومتني إلثبات التوحيد
اخلالص هلل تعاىل ،وتسلية لرسول األمني

حممد عن تكذيب املكذبني وإلزامهم

احلجة.

تنوع أساليب مشاهد القيامة
يف سورة األنعام

لقد تنوعت املعاين واألساليب الدّ الة

عىل البعث واجلزاء يف سورة األنعام بام
ال يدع جما ً
ال للشك يف إثباهتا وحتققها،

مصورة إيامها يف بعض املشاهد كأنه
ّ
أمر حارض اآلن ،فعرضت هذه السور
ٌ
((( يف ظالل القرآن.1004 / 2 :

أ.م .زهراء خالد العبيدي

مخسة مشاهد من مشاهد يوم القيامة(((،

[اآليات.]24- 22 :

غريه من املشـاهد األخرى ،فاإلشـارة

ﰝﰞﰟﰠﰡﰢﰣ

وحيمل ٌ
كل منها جديد ًا ال يوجد يف

جاءت يف سـياق إثبات النبوة ،ولفـت
النظر إىل عاقبة املكذبني تأكيد ًا للبعث

وحتققه ،إذ قال تعاىل :ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

-3ﭽﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ
ﰤ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭼ [اآليات.]29- 27 :

ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

-4ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ

ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ

ﮐﭼ [سورة األنعام.]12 :

مشاهد القيامة يف سورة األنعام

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

-1ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ
[اآليتان.]16- 15 :

ﮟﭼ [اآليتان.]31- 30 :

-5ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

-2ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ

ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ

ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰ

((( وقد عرضها س ّيد قطب يف كتابه (مشاهد
القيامة يف القرآن) مستعرض ًا فيها أحداث
السورة نفسها دون توضيح سبب تنوع
أساليبها ومعانيها .ينظر :ص.129

ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢ
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ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

إىل الرسول وإثبات الرمحة له لصدق

[اآليات.]130- 128 :

مقامه املناسب ،وقد سـبقت الرمحة بطريق

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ

نبوته ورسالته فجيء باملعنى املناسب يف

املشهد األول

االستئناف لتهويل العذاب( ،((1وهناك

نجد ّ
أن قوله تعاىل :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

انتقال أسلويب يف هذا املشهد ما بني األمر

سياق نفي الرشك والوثنية وإثبات التوحيد

وجه املرشكني يف قوله تعاىل :ﭽﯚ ﯛ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﭼ جاء يف
هلل تعاىل ،موجه ًا اخلطاب للرسول أن
يعلن خوفه من عصيان ر ِّبه لئال يعرض

واإلخبار املؤكد إنكار الرسول يف

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﭼ

ثم ينتقل إىل األسلوب الرشطي ،فيعطف

نفسـه لعذاب يوم عظيم اهلول والشدّ ة ،وقد

ثالثـة أساليب رشطية بعضها عىل بعض

وهذا العذاب من اهلول والشدة بحيث

ﯩﭼ .إىل قوله تعاىل :ﭽﯯﯰ

تنوع األسلوب هنا ما بني اإلخبار املؤكد

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ [سورة األنعام:

فسـر ابن عطية اليوم العظيم بيوم القيامة(((،
ّ

ِ
رصف ِه رمحة وفوز ًا مبين ًا((( ،وقد
يعد جمرد

املتجيل بخوفه من عصيان ربه ،وخوفه
أيض ًا من عذاب يوم القيامـة ،وبني أسلوب
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املعاين منوعة ما بني رصف العذاب املوجه

ّ
بـ»إن» التي تفيد الشك
الرشط املقرتن
وجيئت بصيغة املايض إبراز ًا هلا يف صورة

احلاصل عىل سبيل الفرض( ،((1وجاءت
((( املحرر الوجيز.273 / 2 :
((( مشاهد القيامة يف القرآن.151 :
( ((1روح املعاين.142 / 7 :

يف قوله تعاىل :ﭽﯤﯥﯦﯧﯨ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ

 ،]17ثم ينتقل إىل أسلوب اإلظهار
واإلضامر ،بإظهار الفاعل واملفعول به
حمذوف أي العذاب يف قوله تعاىل :ﭽﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ فجعل
ضمري عنه للعذاب أي االنسان يرصف اهلل

عنه العذاب( ،((1وقرن الرمحة هنا بالفوز
( ((1م .ن.143 / 7 :
( ((1روح املعاين.142 / 7 :

أ.م .زهراء خالد العبيدي

لإليذان بعلو درجة ما أشري إليهّ ،
كل ذلك
خلصائص بالغية تدعو للتعظيم أو التوكيد

واإليضاح.

املشهد الثاين

جاء يف سـياق أمر الرسول بالتبـرؤ

ُ
بـﭽانظ ْرﭼّ ،
ألن
واجلملة موضع نصب
ٍ
ماض ،وهو يف أمر
أنظر معلقة وكذبوا

مل يقع ،ولكنه حكاي ًة عن يوم القيامة وال
إشكال يف استعامل املايض فيها موضع
املستقبل حتقيق ًا لوقوعه والبدّ ))( ،((1والذي

من الرشك ،وعرض دالئل النبـوة وصدق

نجده أنه ال تعارض بني هذه اآليات،

مجيع ًا يوم احلساب ،ثم أردف السؤال

والتقريع ،ففي قوله تعاىل :ﭽﮜﮝ

إهنم أرباب فقال عز وجل :ﭽﮜﮝ

ﮦ ﮧﭼ [سورة األنعام ،]22 :أي

الرسـالة ،فبينّ اهلل –تعاىل –أنه جيمع النـاس

للمرشكني عن رشكائهم الذين يدّ عون
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

ﮧﭼ [سورة األنعام ،]22 :ثم انتقل

فكلها جاءت للتخويف والتهويل والتوبيخ

ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ويوم نحرش كل اخللق ونقول هلم كان كيت
وكيت ،وقد قدّ ر الفعل املرتوك هذا ماضي ًا

إىل بيـان ر ّد املرشكني عىل السؤال الذي

ليدل عىل التحقق( ،((1وعطف عليه بـ ﭽ ُث َّم
َن ُق ُ
ولﭼ عىل وجه التوبيـخ ،واستمرت

مرشكني ،فقال تعاىل :ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

رشكاء املرشكني فيقـول عز وجل :ﭽ ﮣ

األنعام ،]23 :ثم لفت نظر الرسول

حرش املرشكني وأزواجهم ونظائرهـم بام

القيامة ،فقال تعاىل :ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ثم ينتقل السياق إىل إنكار املرشكني ليوم

األنعام ،]24 :يقول أبو حيان(( :النظر

( ((1البحر املحيط.100 / 4 :
( ((1الكشاف.222 / 3 :
( ((1روح املعاين.155 / 7 :

يوجه إليهم يوم القيامة عىل سبيل التوبيخ

واالحتجاج ،فأقسموا باهلل كذب ًا ما كانوا

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ [سورة
إىل كذب هؤالء املرشكني عىل أنفسهم يوم

ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ [سورة
َ
بـﭽك َذ ُبو ْاﭼ
قلبي ،وكيف منصوب

املحاورة للسؤال عن غري احلارض من

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ وا ُملـراد منه

يقتيض حضورهم معهم يف املحرش(،((1
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البعث التربئ من الرشك وانتفـاء التدين

عن ذلك من اخلوف واحلرية والدهشة ماال

الدنيا املشابه لكذهبم يف اآلخرة ﭽﯗﯘ

إىل كـل من له أهلية ذلك قصـد ًا إىل بيان

به وإجابة النظـم الكريم هلم ببيان كذهبم يف
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﭼ.
املشهد الثالث

أ ّما املشهد الثالث فبينّ حال املرشكني

سـوء حاهلم وبلوغها من الشناعة إىل حيث

ال خيتص هبا ٍ
راء دون راء.

ورشوع ما سيصدر عنهم يوم القيامة

يوم البعث واجلزاء حني يقفون عىل النار؛

من القول املتناقض لمِ ا صدر عنهم يف الدنيـا

التكذيب بآيات اهلل ،ويكونـوا من املصدقني

عىل النار بال إرادة وال اختيار تعتلج

إذ يتمنون العودة إىل دار الدنيـا؛ ليتوبوا عن

باهلل ورسله ،ويبينّ كذلك إهنم يف هذا
املوقف يظهر هلم ما كانوا خيفونه يف الدنيـا

من أعامهلم السيئة ،وحاهلم ال يتغري حتى لو

من القبائح املحكية( ،((1يمثلهم موقوفني

نفوسهم باخلوف وترجتف مفاصلهم
من الرهب فيقولون :ﭽﰛ ﰜ ﰝ

ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣﭼ ،وإهنم

ر ّدوا إىل الدنيا ،لرجعوا إىل الكفر واجلحود،

ليخافون وال يستحون ،ولو ر ّدوا لعادوا

تكذيبهم وإنكارهم ليوم البعث واجلزاء،

أساليب هذا املشهد وتنتقل ما بني الرشط

والعمل بام يسخط اهلل –تعاىل –حاكي ًا

لمِ ا نهُ وا عنه وإهنم لكاذبون( ،((1فتتنوع

إذ يقول تعاىل :ﭽ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ

مرة والنداء ثم العطف ...الخ ،ومن

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ

فسوق هنا النظم اجلليل
،]29- 27
ّ

وحذف جواهبا لتذهب نفس السامع

ﰟﰠﰡﰢﰣﰤﭑﭒﭓﭔ
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حييط به الوصف واخلطاب للرسول أو

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ [سورة األنعام:

لتهويل أمر النار وتفظيع حال أهلها ،وقد

ذكـر وقوفهم عليها وأشـري إىل أنه اعرتاهم

هذه األساليب قوله تعاىل :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ

[سورة األنعام ]30 :استخدم لو الرشطية

( ((1روح املعاين.127 / 7 :
( ((1مشاهد القيامة.130 :

أ.م .زهراء خالد العبيدي

كل مذهب فتكون أدخل يف التهويل

ذلك واملعجزات( ،((2واختلف يف إعـراب

وتقديره ولو ترى لرأيت أمر ًا شنيع ًا(،((1

التمني أي متنوا الرد وال يكذبوا ويكونوا

ومفعـول تـرى حمذوف ّ
دل عليه اجلواب

فالتمني بالرجوع إىل الدنيا والتعجب من
فظاعة حال املوقوفني عىل النار ،ثم جيء

ﭽو ِق ُفو ْاﭼ بصيغة املايض واملعني
بالفعل ُ
به االستقبال للتنبيه عىل حتقيق وقوعه
لصدوره ممن ال خالف يف خربه ،ونجد

ﭽعلﭼ وهو استعامل جمازي
أنه استخدم َ

إلفادة قوة االتصال باملكان.

األفعال الثالثة فقيل أهنا داخلة حتـت

من املؤمنني برفع األفعال الثالثة وذهب
آخرون إىل نصب نكذب ونكون ..بإضامر

أن بعد الواو عىل جواب التمني(.((2

ثم لفت الرسول إىل بيان حقيقة

هؤالء املرشكني فقال :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘﭙﭼ قال الزجـاج :ﭽ َب ْلﭼ
حرف اسـتدراك وإجياب بعد نفي(،((2

ثم ينتقل إىل أسلوب العطف بالفاء

وقال ابـن عاشور :ﭽ َب ْلﭼ إرضاب عىل

ﰛﰜﰝﰞﰟﰠﰡﰢ

املؤمنني ،واملعنى ألهنم مل يبقَ لدهيم مطمع

املفيدة للتعقيب يف قوله تعاىل :ﭽﰚ

قوهلم وال نكذب بآيات ربنـا ونكون من

ﰣﭼ ّ
ألن ما شاهدوه من اهلول قد

للخالص.

يف قلوهبم( ،((1فقالوا لعظم ما حققـوه يا

ثانية لبيان كذب هؤالء املرشكني وعرضه

علموا أته جزاء تكذيبهم بإهلام أوقعه اهلل

ليتنا نـرد :أي إىل الدنيا ﭽ َياﭼ للتنبيه أو

للنداء ،واملنادى حمذوف أي يا قومنا مث ً
ال،
وال نكذب بآيات ربنا ،أي بالقرآن الكريم

كام ُك ّنا نكذب من قبل وتقول أساطري
األولني ،وفسرّ بعضهم اآليات بام يشمل

( ((1الكشاف.12 / 2 :
( ((1التحرير والتنوير.184 / 7 :

ثم انتقل إىل األسلوب الرشطي مرة

بأسلوب املحاورة ،فقال تعاىل :ﭽﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ ﭽ َل ْوﭼ رشطية فعل
ﭽر ُّدو ْا ﭼ وجوابه ﭽﭜ ﭝ ﭞ
الرشط ُ
ﭟ ﭼ ،وهو ارتقاء يف إبطال قوهلم حتى

( ((2روح املعاين.128 / 7 :
( ((2فتح القدير.108 / 2 :
( ((2زاد املسري.23 / 3 :
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يكون بمنزلة التسليم اجلديل يف املناظرة،

يستلزم تأكيد نفي احلياة غري حياة الدنيا،

لعادوا لألمر الذي كان النبي ينهاهم

عطفت ومل تفصل فتكون مؤكدة للجملة

وردوا إىل الدنيا
أي لو أجيبت أمنيتهم ُ

عنه وهو التكذيب وإنكار البعث( ،((2ثم

انتقل إىل أسلوب التوكيد يف قوله تعاىل:
ﭽﭠ ﭡ ﭼ ،وهـو تذييل لمِ ا قبله

جيء باجلملة االسـمية الدا ّلة عىل الدوام
والثبات ،أي ّ
أن الكذب سـجية هلم وقد

تطبعوا عليها يف الدنيا ،فال عجب أن
يتمنـوا الرجوع ليؤمنوا ،فلو رجعوا لعادوا

لمِ ا كانوا عليهّ ،
فإن الكذب سجيتهم.

قبلهاّ ،
ألن قصدهم إبطال قول أهنم
حييون حياة ثانية(.((2
املشهد الرابع

اخلطاب للرسول يشرتك فيه

كل من يسمع هذا اخلرب قصد ًا إىل بيان
حال املرشكني وهم موقوفون عىل رهبم

يعلو اخلزي وجوههم وتستشعر اخلجل

نفوسهم ،ثم يوجه إليهم اخلطاب

صح
وقد تضمن متنيهم وعد ًا فلذلك َّ

املخجل :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷﭸﭼ [سورة

يف العامّ ،
ألن التذييل يؤذن بشمول ما

ﭺ ﭻﭼﭼ يف خضوع واستسالم ثم مل

إدخاله يف حكـم كذهبم دخول اخلاص

ذ ّيل به ،فليس وصفهم بالكذب بعائد

إىل التمني ،بل إىل ما تضمنه من الوعـد
باإليامن وعدم التكذيب بآيات اهلل ﭽﭣ
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ألن البعث ال يكون إ ّ
ّ
ال مع احليـاة ،وإنّام

األنعام ]30 :فيا له من سؤال ،ﭽ ﭹ
يزد عىل أن قال :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﭼ.

ولقد كانوا يف وقفتهم حيملون

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ،

أوزارهم عىل ظهورهم ال حتط عنهم

مبهم يفرسه ما بعد االستثناء املفرغ من

اجلحيم بعد صدور األمر العظيم(،((2

ﭽإِ ْنﭼ نافية للجنس والضمري بعدها

إهبامه اإلجياز اعتامد ًا عىل مفرسه ،ومجلة
ﭽ ﭩ ﭪ ﭫﭼ ،نفي للبعث ،وهو

( ((2التحرير والتنوير.186 / 7 :

وال يسرتيح كواهلهم إىل أن ُيساقوا إىل

قال تعاىل :ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ
( ((2التحرير والتنوير.187 / 7 :
( ((2م .ن.184 / 7 :

أ.م .زهراء خالد العبيدي

ﭽو ِق ُفو ْاﭼهنا متثيل حلضورهم يف املحرش
ُ

أليس هذا أي البعث وما يتبعه باحلق ،أي

للحساب بحال عبد جنى فقبض عليه

ثم ننتقل إىل جـواب هؤالء املرشكني

عند البعث تشبيه حاهلم يف احلضور

فوقف بني يدي ر ّبه وبذلك تظهر مز ّية
التعبري بلفظ رهبم دون لفـظ اجلاللة(،((2

والوقوف هنـا بمعنى االطالع وقد تعـدى
ﭽعلﭼ -ويف الكالم مضاف مقدر ،أي
بـ َ

ٍ
قضاء رهبم أو جزائه(.((2
وقفوا عىل

ثم ننتقل إىل قوله تعاىل :ﭽ ﭵ ﭶ
َّ
ﭷﭸﭼ ،نبدأ ُبأوىل األساليب الواردة يف

حق ًا ال باط ً
ال كام زعمتم.

يف قولـه تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺﭼ أجابوا باحلرف

املوضوع إلبطال ما قبله ،وهو ﭽ َبلﭼ

فهو يبطل النفي ،واستعامل القسم لتأكيد
الزم فائدة اخلرب ،وكذلك لتأكيـد اعرتافهم

للمعرتف به ،ألنه معلوم هلل تعاىل ،أي
نقر وال نشك فيه ،وفصل ﭽ ﭽ ﭾ

ﭿﭼ عىل طريقة فصل املحاورات،

اآلية الكريمة ،مجلة ﭽ ﭵ ﭶ ﭷﭸﭼ

الفاء للتقريع عن كالمهم أو فاء فصيحة

يتبعه من الثواب والعقاب(ّ ،((2
ألن قوله

عىل كفركم ،الباء سببية وما مصدرية أي

استئناف بياين وإشارة إىل البعث وما

تعاىل :ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ قد

مهول( ،((2فكان من
آذن بمشهد عظيم ّ
حق السامع أن يسأل ماذا لقوا من ربهِّ م،

فاالستفهام تقريري ،واهلمزة للتقريع عىل
وجوز أن تكون مجلة ﭽ ﭵ
التكذيب
ّ

ﭶ ﭷﭸﭼ ،يف موضع حال أي قائ ً
ال
( ((2مشاهد القيامة.131 :
( ((2التحرير والتنوير.187 / 7 :
( ((2روح املعاين.131 / 7 :
( ((2التحرير والتنوير.188 / 7 :

أي إذا كان هذا باحلق فذوقـوا العذاب

بسبب كفركم.

ثم نلتمس اسـتعارة لطيفة يف قولـه

ّ
ألن ذوق
تعاىل :ﭽﭾ ﭿﭼ
العذاب أقوى احلواس املبارشة للجسم

فشبه به إحساس اجللد(.((3
ّ

وقوله تعاىل :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
( ((3م .ن.188 / 7 :
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ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ

[سورة

وهو نداء للحرسة ،وكانت العرب إذا

باملعنى الديني يف النذيـر بسوء العاقبة

وهو نداء جمازي ،وهذه استعارة متثيلية يف

األنعام ]31 :الغالب أن يأيت اخلسـر
وعـذاب اآلخرة للكافرين والضالني
واملنافقني واملكذبني(.((3

قولـه تعاىل :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚﮛﭼ ،وا ُملراد هبا بيان سوء حاهلم

وهناك استعارة متثيلية يف قوله تعاىل:

وشدة ما جيدونه من املشقة ،وختم املشـهد

البعث وما يتبعه ﭽﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

قد تكون للتعجب واملعنى أسـوأ الذي

ﭽ ﮇ ﮈ ﮉﮊﭼ وهي استعارة عن

ﭽساءﭼ
بقوله تعاىل :ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ َ

ﮏﭼ حتى حرف النتهاء الغاية(،((3

يزرونـه ،أو للمبالغة يف النـدم فتساوي

القيامة ،وسميت ساعة لرسعة احلساب

مقرر وتكملة له(.((3

الساعة :الوقت املخصوص وهو يوم
فيه ،وفسرّ ه بعضهم هنا بوقت املوت(.((3

ثم ننتقل إىل قوله تعاىل :ﭽﮐ

بئـس يف املعنى واألحكام وهي تذييل
املشهد اخلامس

بدأ بااللتفات لتهويل أمر النار

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ ال يزال سياق

ولبيان حال أهلها وهم أمام مشهد

وطريقة السؤال واجلواب يف حماوراهتم يف

ٍ
صعيد واحد ،املتبوعون واألتباع(،((3

اآلية يتحدث عن أحوال هؤالء املرشكني

أثنـاء وقوفهم عىل النار ،وبيان حاهلم ،إذ
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أرادت تعظيم األمر والتنبيه عليه نادته(،((3

تيقنوا من حقيقة اجلزاء والعقـاب فقالوا
جواب ًا عىل إذا يا حرستنا ،احلرسة هي

التلهف عىل اليشء الفائت وشدة الندم(،((3
( ((3ألفاظ العقاب يف القرآن.161 :
( ((3إتقان ما حيسن من األخبار.491 / 1 :
( ((3روح املعاين.131 / 7 :
( ((3زاد املسري.23 / 3 :

عظيم قد اجتمع فيه اجلن واإلنس يف

فاخلطاب للرسول ،قال تعاىل:
ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
( ((3معاين القرآن.415 / 2 :
( ((3روح املعاين.133 / 7 :
( ((3مشاهد القيامة.131 :

أ.م .زهراء خالد العبيدي

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

اخلطاب ،وقوله تعاىل :ﭽ ﮍ ﮎ

[سورة األنعام ،]128 :أي اذكر يوم

فالسني والتاء فيه للمبالغة ،وهذه مجوع

وج ّوز أن
الظرفية ،والفاعل فيه مقدر َ

األتباع فال جييبون ،إنام ينربي للجواب

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ

نحرشهم فـ ﭽ َي ْو َمﭼ منصوب عىل
يكون مفعو ً
ال به لفعل مقدر أيض ًا ،أي

أذكـر ذلك اليوم وقد قـرأ ﭽيحَ ْ شرُ ُ ُه ْمﭼ
بنـون العظمة لاللتفات لتهويل األمـر،
ليعـم كل املرشكني
وأكد بـ ﭽجمَ ِيع ًاﭼ
ّ

وساداهتم وشياطينهم( ،((3وبدأ بتوجيـه
اخلطاب إىل اجلن ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮏ ﮐﭼ الستكثار شدة اإلكثار،
ّ
الضالني والغاوين تشهد باستكثارهم من
أولئك التعساء من اإلنس

(((3

يقولون:

ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ
[سورة األنعام ،]128 :األجل مشارفة
انقضاء األمر ،ويقال املدة املرضوبة لليشء
ووقته الذي حيل فيه ويقال املدة املرضوبة

ﮎ ﮏ ﮐﭼ الكالم توبيخ

حلياة االنسان( ،((4ويف الكالم استسالم

اإلنس الذين أتبعوهم وأطاعوهم

ويف الكالم حترس وندامة جيء القول

للجـن ،ويف الكالم أيض ُا تعريض بتوبيخ

وأفرطوا يف مرضاهتم ومل يسمعوا من

يدعوهم إىل نبذ متابعاهتم كام يدل عليه

قوله تعاىل :ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

هلل أي انقىض زمن اإلمهال وبلغنا أجلنا،
بصيغة املايض للتنبيـه عىل حتقق وقوعه

وهـو مستقبل بقرينة ﭽيحَ ْ شرُ ُ ُه ْمﭼ وقوله

تعاىل :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ،

ﯝ ﯞ ﯟﭼ [سورة األنعام]130 :

ﭽ َمث َْو ُاك ْمﭼ مثوى :هـو اسم للمكان

واملعرش هم اجلامعة من الناس أمرهم

وإطالة ،وقد بينّ الثواء باخللود لقولـه

فإنه تدرج يف التوبيخ وقطع املعذرة.

وشأهنم واحد ،فاملقصود بالنداء األرشار

من اجلـن الذين يغوون الناس فإهنم أهل
( ((3روح املعاين.25 / 8 :

من ثوى باملكان إذا أقام فيه إقامة ُسكنى

تعاىل :ﭽ ﮣ ﮤﭼ.

( ((3التحرير والتنوير.66 / 8 :
( ((4التوقيف عىل مهامت التعاريف.37 / 1 :
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ثم قال ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ االسـتثناء

اليوم باسم اإلشارة يف قوله تعاىل:

خمتار ًا ال مكره ًا عليه ،وهو إظهار متام

يكمن هناك جمال لغري االعرتاف والشهادة

كناي ًة يقصد به ّ
أن اخللود قدّ ره اهلل تعاىل
القـدرة وحمض اإلرادة ﭽﮪ ﮫ ﮬ

عىل النفس باستحقاق العذاب ،استعملت

ﮭﭼ مجلة معرتضة بني اجلمل املقولة

الشهادة بمعنى اإلقرارّ ،
ألن أصل الشهادة

وعلمه؛ أو إهنا تذييل لالعرتاض وتأكيد

ثم عطف عليها مجلة ﭽ ﯭ ﯮ

لبيـان أن ما رتّبه اهلل من اخللود رتبه بحكمته
للمقصـود من املشيئة من جعل اسـتحقاق
اخللود يف العذاب منوط ًا باملوافاة عىل

الرشك ،ثم ننتقل إىل قوله تعاىل :ﭽﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﭼ

وبينه(،((4
اإلخبار عن أمر حتققه املخرب ّ

ﯯﭼ فكان هذا هو املصري ﭽ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ ،وأنك

لتشهد اآلن هذا احلوار وتسمع السؤال
واالستنكارّ ،
ألن السياق يتحدث عنه كأنه

[سورة األنعام ]129 :الكـاف حرف

يف العيان(.((4

وتشمل اآلية بطريق اإلشارة كل ظامل فتدل

البعث واجلزاء قد تنوعت يف سورة األنعام

خطاب ال حمل لـه من االعراب(،((4

عىل ّ
أن اهلل س ّلط عىل الظامل من يظلمه،
ثم يوجه السؤال إىل اجلميع إنس ًا وج ّن ًا:

ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
274

ﭽﯥ ﯦﭼ لتهويل أمر ذلك ،فلم

يتضح لنا مما سـبق ّ
أن املعاين الدّ الة عىل

تنوع ًا عجيب ًا ،حيمل كل منها جديد ًا ،ال
تكرار فيه ،وذلك راجع إىل تنوع األساليب

واملعاين.

ﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤ ﯥ ﯦﭼ [سورة األنعام]130 :
أعاد نداءهم كام ُينادي املندد فيزداد روع ًا،
واهلمزة لالستفهام التقريري ،وأكد بـ

ﭽ ِّم ُ
نك ْمﭼ لزيادة إقامة احلجة ووصف

( ((4إتقان ما حيسن من األلفاظ.439 / 1 :

( ((4التحرير والتنوير.79 / 8 :
( ((4مشاهد القيامة.131 :

أ.م .زهراء خالد العبيدي

نتائج البحث
من أهم النتائج التي توصل إليها

آخر بحسب مقتضيات األحوال

	ّ -
وجه عنايته
أن القرآن الكريم قد ّ

	ّ -
رصف هـذه
إن القرآن الكريم
ّ

واجلزاء وحتقيقهام يف سور وآيات

ٍ
متن واستفهام ورشط وتعجب ،وذلك

البحث هي:

بمشاهد القيامة وإثبات البعث
كثرية ،ومنها سورة األنعام ،بطرائق

شتى وأساليب خمتلفة.

	-لقد تنوعت مقاصد اآليـات يف
سورة األنعام بام فيها مشـاهد
القيامة ،ذلك ّ
أن األسلوب القرآين
ليقرب القضية
يتجه إىل عدة ألوانّ ،

إىل األذهان ،فيعرضها بأساليب
خمتلفة غاية يف الروعة والبيان ،ويأيت

باألسلوب املقنع املؤثـر ،املؤدي
للفكرة أبلـغ أداء ،الذي ال يمكن

منعه إ ّ
ال اإلقناع.

واملقاصد املتحققة.

ونوعها تنويع ًا بديع ًا ما بني
األساليب ّ
ك ّله راجع إىل روعة القرآن الكريم
وجالله وسامته اجلاملية التي ال نظري
هلا ،وهذا التنوع الداليل واألسلويب

رس من أرسار
يكمن يف إعجازه وهو ّ

بالغته.

	ّ -
يرصف
إن القرآن الكريم حني
ّ
هذه األساليب ،مل يكن يقصد هذه
األساليب لذاهتا ،وإنام ُأريد به وضع
السور واآليات املعجزة يف نسق
ُّ

ألفاظها وارتباط معانيها املختلفة.

	ّ -
إن اآليـات الواردة عىل مشـاهد القيامة

	ّ -
إن لكل سورة معانيها وأساليبها

يف سورة األنعـام وإن تنوعت أساليبها

مما يميزها عن غريها من املعاين

صفة التكرار فيها ،إ ّ
ال َّ
أن عرضها كان

يف عرض مشاهد القيامة ،وذلك
واألساليب ،فانتقلت سورة األنعـام

يف عرض مشاهدها من أسلوب إىل

اللفظية ومعانيها الداللية بام ينفي

مميز ًا عن غريها من املعاين واألساليب
ّ
السور األخرى.
يف ُ
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ثبت املصادر واملراجع
1.1إتقان ما حيسن من األخبار الدائرة
عىل األلسن :حممد بن حممد بن حممد
الغزي ،حتقيق :خليل حممد العريب،
الطبعة األوىل ،الفاروق احلديثة،

القاهرة( ،د .ت).

2.2البحـر املحيـط :أثري الدين أبو عبد اهلل

حممد بن يوسف أيب حيـان األندليس،

اآللويس ،دار إحياء الرتاث العريب،

بريوت( ،د .ت).

7.7زاد املسري يف علم التفسري :عبد
الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي،

الطبعة الثالث 1404 ،هـ ،املكتب
اإلسالمي ،بريوت.

الرياض ،مطبعة النرص احلديثة( ،د.ت).

8.8فتح القدير اجلامع بني فني الرواية

عاشور ،دار سحنون للنرش والتوزيع،

عيل بن حممد الشوكاين ،دار الفكر،

3.3التحرير والتنوير :حممد الطاهر ابن
تونس.

4.4التوقيف عىل مهامت التعاريف :حممد
عبد الرؤوف املناوي ،حتقيق :د .حممد

رضوان الداية ،الطبعة األوىل ،دار
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والسـبع املثـاين :حممود أبو الفضل

الفكر املعارص ـ دار الفكر ،بريوت ـ

دمشق( ،د .ت).

5.5دراسات قرآنية :حممد قطـب ،طبعة

 1414هـ  1993-م ،دار الرشوق-
بريوت ،دار الثقافة -الدار البيضاء.

6.6روح املعاين يف تفسـري القرآن العظيم

والدراية يف علم التفسري :حممد بن

بريوت( ،د .ت).

سـيد قطب ،الطبعة
9.9يف ظالل القرآنّ :
الرابعة ،الـدار العربية للطباعة،

بريوت-لبنان( ،د .ت).

1010الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل
وعيون األقاويل يف وجوه التأويل:
جار اهلل حممد بن عمر الزخمرشي،

ع ّلق عليه :خليل مأمون شيحة،
الطبعة األوىل 1423 ،هـ  2002-م،
دار املعرفة ،بريوت -لبنان.

أ.م .زهراء خالد العبيدي

1111املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب
العزيز :أيب حممد عبد احلق ابن عطية
األندليس ،حتقيق وتعليق :الرحايب

الفاروق ،عبد الرمحن بن ابراهيم

األنصاري ،عبد العال السيد ابراهيم،
حممد الشايف الصادق العناين ،الطبعة

األوىل1398 ،هـ 1977-م.

القرى ،مكة املكرمة.

1414من بالغة القرآن :أمحد أمحد بدوي،
مكتبة هنضة مرص بالفجالة.

األطاريح اجلامعية:

1.1ألفاظ العقاب األخ��روي يف القرآن
ال��ك��ري��م :أط��روح��ة ت��ق��دم هب��ا أمحد
إبراهيم خرض خلف اىل جملس كلية

1212مشاهد القيامة يف القرآن :سيد قطب،

اآلداب بجامعة املوصل ،وهي جزء

1313معاين القرآن الكريم :أيب جعفر

يف اللغة العربية ،ب��إرشاف :األستاذ

الطبعة الثانية ،دار املعارف ،مرص.

النحاس ،حتقيق :حممد عيل الصابوين،

الطبعة األوىل 1409 ،هـ ،جامعة أم

من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه
الدكتور حميي الدين توفيق إبراهيم،
 2001م.
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فحوى البحث
حبث لغوي استداللي يبسط اآلية السادسة من سورة املائدة واليت
تنص على احلكم بوجوب الوضوء عند القيام اىل الصالة .فبعد حتليل اآلية
الكرمية وترجيح احلكم الذي يقتضيه إعرابها ضمن قراءات داللية بعضها
لغوي وبعضها حنوي ،ينتقل السيد الباحث اىل قراءة داللية أخرى جاءت
يف مضمون (التيمم) و دواعيه يف اآلية نفسها.
وقد استطاع السيد الباحث أن يصل ،بعد هذه القراءة املتأنية لآلية،
اىل نتائج إقناعية مؤسسة على منهج حتليل اخلطاب القرآني العتيد.
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آية الوضوء يف النص القرآين ومنطق اإلعجاز اللغوي

» إذا كان من منطقيات حكمة السامء

ما ترتبط باملعاملة البينية َّ
وإن منها ما

تسعى إرادة اهلل تعاىل إىل حتقيقها بإرساله

هذه القسمة فإ َّنه يمكن القول إ َّنه ملا كانت

بناء عالقة جدلية تالزمية بني الغاية التي
سبحانه الك ُتب الساموية إىل البرشية

وبني طبيعة املضمون الداليل التي حتتويه
تلك الكتب املقدسة ،فإ َّنه من الواجب

بمكان–واحلال هذه ْ
أن تنطوي تلكاملدونات الساموية عىل منظومة قانونية

حكمي يعمل عىل تنظيم عملية
ودستو ٍر
ٍّ
التعامل اإلنساين عىل مجلة من املحاور

منها ما يكون بني اخلالق واملخلوق عىل

أساس مبدأ اإلثابة والعقاب ،ومنها ما
يقع بني البرش أنفسهم حتديدا؛ إذ تتكفل

بحفظ حقوق البرشية بحيثية تنسيق عملية

تعامل اإلنسان مع نظريه عىل وفق قاعدة
احلق والواجب ،ومنها ما يتحقق وجود ًا

بني املجموعة واإلنسان الفرد حيث تعتمد
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مبدأ االتفاق والتعاقد ويكون أيض ًا عىل

أساس أداء املستحق بنا ًء عىل القيام باألداء
املتفق عليه ،وعىل هذا املنطلق جتري أحكام

طبق عىل أهل األرض مجيع ًا.
السامء و ُت َّ

وإذا ما حتقق ذلك فإ َّنه يمكن القول

عىل وجه التقسيم األمثل َّ
إن من األحكام

يتعلق بالعبادة اجلزائية ،وتأسيس ًا عىل

مقر ًا يف
آية الوضوء متثل حك ًام ترشيعي ًا َّ
منظومة األحكام الساموية فإ َّنه يمكن
تصنيفها عىل أساس قاعدة العبادة؛ ألنهَّ ا
تنطوي عىل عمل يتقدَّ م الصالة التعبدية
الواجبة األداء؛ وهبذا يعدُّ الوضوء واجب ًا

أل َّنه مقدمة للواجب الفرائيض ،غري َّ
أن
التعبدي املفروض قد وقع يف
هذا األداء ُّ

ِ
تباين شديدٌ
نص ِه القرآ ِّ
حاد
ين ٌ
وتغاير ٌّ
قراءة ِّ
ٌ
قد يصل إىل حدِّ االختالف أو مستوى
كل ُ
اخلالف أحيان ًَا؛ إذ ٌّ
النص عىل
يقرأ
َّ
أساس دليله ومقدرته التحليلية؛ وهبذا
خيتلف النتاج الداليل بنا ًء عىل اختالف
احليثية يف التحليل القرائي والدليل

َّ
املوظف إلقناع اآلخر ،وتأسيس ًا عىل
ُ
الرغبة العلمية يف
هذا االختالف جالت

خاطري وتعاظمت يف نفيس الدعوة ْ
ألن
ُأديل يف نطاق هذا االختالف عىل وفق
توظيف منهج التفسري اللغوي القائم عىل
منطق التحليل اخلطايب الستظهار سامت

اإلعجاز الترشيعي يف التعبري القرآين

د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب

بمنظومة اللغة وقاعدية النحو الكالمي

البرشية مجعاء؛ لننتهي باملآل إىل اإلقرار

بيد القاريء إىل ساحة االقتناع ونطاق

معجز ٌة ثنائية الوظيفة؛ فاالوىل منهام تكمن

يِّ
فلعل أصل إىل قناعة تأخذ
(الداليل)؛

التسليم الداليل ملخرجات النص املاثل

وهو آية الوضوء الكامنة يف قوله تعاىل:
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

َّ
نصوص
بأن آيات احلكم الرشعي إنام هي
ٌ

ِ
والـح َكم ِّية
مية
يف استحصال الثمرة ُ
الـح ْك َّ
منها بمامرستها وتطبيقها عىل أكمل وجه

يف النطاق األدائي للحياة ،واألخرى

ﭗﭘﭙﭚﭛ

تتمثل يف إنشاء نص إبداعي ال تقوى

ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ

أخرى بلساهنا مهام ارتقى إىل اإلبداع

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ذلك َّ
بأن اهلل تعاىل قد مجع إىل جانب ثمرة

ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ

التأ ُّثر ببداعة النص صياغ ًة وبنا ًء لغوي ًا؛ إذ

ﭜﭝﭞﭟ

العقلية البرشية عىل جماراته وإعادته تارة

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

الكالمي قم ًة والتطور اخلطايب سمو ًا؛

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

ِ
احلكمة من ُ
احلكم الساموي القانوين روعة

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

الفن املقايل يكمن يف مدى حتقق أثره يف

ﮏ ﮐﭼ [سورة املائدة:

باملنطق الكالمي كان تلبيته إىل املطلب
الداليل بفعل تلك الصياغة ً
امرأ أكثر قناع ًة

السديدة القائمة عىل الدليل والسند املنتزع

بأ َّنه قد فهم املراد فن ًا لغوي ًا؛ َّ
ألن منيشء

ﮊﮋﮌﮍﮎ
 ]6حيث س ُيبنى هذا اجلهد البحثي عىل
فرضية الوصول إىل القراءة الداللية

من منطق اخلطاب اإلهلي؛ ذلك َّ
بأن حتقيق
هذه الفرضية باملحصلة النهائية سيسهم يف

بيان املنطق اإلعجازي للتعبري املقدس يف
نطاق الترشيع احلكمي الذي ينظم شؤون

نفس املتلقي ،فإذا ما تأ َّثر املتلقي صياغ ًة

يف ال َّت ُّ
حقق وأدنى وقوع ًا من التطبيق؛ ذلك
النص قد تفنن يف إيصال ذلك املراد إليه
بيان ًا وفه ًام ،ويف هذا يتحقق منطق اإلعجاز

يف الترشيع الساموي بالرضورة احلتمية
مطلق ًا.
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املبحث األول:

قراءة داللية يف عبارة النداء

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭼ:

َّ
أن املسلمني مطالبون بالتكليف الساموي؛
ألنهَّ م قد ّ
ختطوا مرحلة العقيدة الداعية إىل

إذا ما طالعنا بداية اآلية الكريمة

االلتزام باملنطق التكليفي هلم وهي أداء

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭼ ويف املعهود

النداء يشمل حتى الكافرين ال من وجهة

فإ َّنا سنقف عىل صدارهتا بنداء املؤمنني

القرآين َّ
أن هذه العبارة تنطوي عىل داللة
واضحة عىل َّ
أن هذه اآلية حتمل ُحك ًام

رشعي ًا واجب األداء؛ من هنا نقول َّ
إن
هذه اآلية هي نص رشعي إلثبات وجوب

الوضوء قبل أداء الصالة.

الشهادتني قناع ًة؛ بل يمكن القول َّ
بأن
نظر واقعية؛ بل من وجهة نظر حتصيلية

غائية باعتبار أنهَّ م مطالبون بالدخول إىل

اإلسالم اعتقاد ًا؛ ومن ثمة يدعو دخوهلم
فهم
هذا إىل وجوب أداء التكليف؛ من هنا ُ
داخلون بالتكليف من باب َّ
أن التكاليف

والبدَّ ههنا من القول َّ
إن هذا النداء إنام

هي من حقوق اهلل تعاىل املفروضة األداء

اهلمة ألداء املطلوب يف
ليثري يف نفوسهم َّ

مشمولون بالتكليف يدعو إىل إلزامهم

موجه ًا إىل املؤمنني عىل وجه الظاهر
جاء َّ

النص تأسيس ًا عىل َّ
أن املؤمنني هم أكثر
ِّ
الناس تلبية لنداء اهلل تعاىل وأنجز اخللق

وج َه النداء
رسع ًة لتنفيذ املراد اإلهلي؛ لذا ِّ
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فهو خطاب خاص أريد به العام؛ باعتبار

هلم لتحفيزهم النفيس من جهة ولتكريمهم
والرفع من شأهنم التقييمي من
ومدحهم َّ

جهة أخرى ،غري َّ
أن هذا التوجيه الداليل
لنداء املؤمنني يفرض علينا من جهة أخرى

القول َّ
بأن هذا النداء ليس خاص ًا باملؤمنني
فحسب؛ بل هو يرسي عىل املسلمني مجيع ًا

عليهم ،ومن باب آخر َّ
أن القول بأنهَّ م
باحلجة فيستحقوا العقاب –واحلال

هذه -بلحاظ َّ
أن اهلل تعاىل قد أنزل إليهم
الشواهد واردفهم باآليات املعجزة ِ
والعبرَ

اإلهلية الباعثة إىل الدخول باإلسالم وأداء

التكاليف التي هي من لوازمه حق ًا وواجب ًا،
وحينام مل يؤمنوا هبذه الشواهد واآليات

وجتافوا عنها َو َج َب عليهم العذاب من

باب َّ
أن اهلل تعاىل قد ألقى عليهم احلجة
الواجبة إىل إسالمهم واملوجبة إىل االلتزام

د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب

بالتكاليف بالتبع؛ غري أنهَّ م مل ُي ِ
سل ُموا

ظاهر ًا للعلة التي ذكرنا يف ما تقدم(((.

أدائهم التكليف املقتىض بإسالمهم تباع ًا.

قراءة داللية يف أسلوب الرشط

وهبذا عوقبوا لعدم إسالمهم أصال ًة ولعدم
ولكن نعود لنقول بأنهَّ م ملا خت َّلفوا

عن الدخول إىل الدين اإلسالمي سقط
عنهم التكليف لسقوط مناط العقيدة
بعدم دخوهلا ابتدا ًء؛ من هنا يمكن

القول بأنهَّ م غري مشمولني باخلطاب من
حيث عدم دخوهلم اإلسالم الداعي إىل

االلتزام بالتكاليف؛ ألنهَّ ا من واجبات
الدين ،وباملقابل يمكن القول باطمئنان

بأنهَّ م مشمولون باخلطاب بلحاظ الغاية
أو املحصلة أل َّنه من الواجب عليهم أن
يدخلوا إىل اإلسالم ،ومن ثمة يكون

يلبوا التكاليف
من الواجب عليهم أن ُّ
يؤدوا التكليف
الساموية؛ فبعدم دخوهلم مل ُّ
وهبذا فإنهَّ م سيعاقبون ألنهَّ م مل يدخلوا

يؤدوا
إىل الدين اإلسالمي؛ ومن ثمة مل ُّ

التكاليف بالتبعية؛ وهلذا حقَّ عليهم
العذاب؛ من هنا يمكن القول َّ
بأن هذا
ُ

النداء التكليفي هو شامل للناس مجيع ًا من

دون استثناء ح ّتى تقع احلجة عليهم مجيع ًا؛
موجه ًا للمؤمنني
وقد ورد هذا النداء
َّ

املبحث الثاين:

يف آية الوضوء:

لقد استعمل سبحانه أسلوب الرشط

لتحقيق داللة الفرض للوضوء بوصفه
مقدمة واجبة قبل الصالة؛ إذ ال تصح

الصالة إال به ،فمن اجل إثبات هذا
َّ
وظف
الواجب الرشعي (الوضوء)

سبحانه هذا النمط األسلويب لتحقيق

املراد؛ ذلك َّ
بأن الرشط هو ((أسلوب

لغوي ،ينبني –بالتحليل –عىل جزئني،
األول منزل منزلة السبب ،والثاينُ :منزل
سبب ،يتحقق الثاين إذا حتقق
منزلة ا ُمل َّ

األول ،وينعدم الثاين إذا انعدم األول؛ َّ
ألن
وجود الثاين ُمع َّلق عىل وجود األول))

(((

فيقتيض لتامم معنى الرشط اسلوب ًا وجود
((( ينظر :سريوان عبد الزهرة :نصوص اخلمر يف
التعبري القرآين –قراءة يف أصول التحريم،
بحث منشور يف جملة العلوم الرتبوية ،يف
كلية اآلداب /جامعة القادسية ،العدد
2010 /14-13م.44 :
((( املخزومي :يف النحو العريب نقد و توجيه:
 ،284وينظر ابن يعيش :رشح املفصل:
.9 /2
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مجلتني األوىل للرشط وتسمى (مجلة

الوضوء يف اآلية ،يقول أبو البقاء العكربي:

جواب الرشط)(((؛ وعليه فإ َّنه ((ليست

ُتستعمل فيام ال بدَّ من وقوعه كقولك:

الرشط) ،والثانية للجزاء وتسمى (مجلة
مجلة الرشط بجزئيها اال وحدة كالمية يعبرِّ

هبا عن وحدة من األفكار ،ليست مجلة

الرشط مجلت ِ
ني إال بالنظر العقيل ،والتحليل
املنطقي ،أما بالنظر اللغوي فعبارتا اجلزاء

والرشط مجلة واحدة ،وتعبري ال يقبل

االنشطار؛ َّ
ألن اجلزئني املعقولني فيها،

إنام يعبرِّ ان مع ًا عن فكرة واحدة))(((؛
وهلذا قال سبحانه :ﭽﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

كائن ال
فامحراره
امحر البُسرْ ُ تأتينا،
ٌ
ُ
إذا َّ
حمال َة))(((.
أما فعل الرشط فهو ( ُق ْم ُت ْم) عىل حني

أن جواب الرشط هو (فاغسلوا) وهو فعل
أمر واجب األداء بدليل بنائه صيغة األمر

(افعل) رصاح ًة ،غري َّ
أن النطاق التفسريي
ِ
ُ
االختالف يف مسألة
سمة
قد اقتحمته

تقدير مقدر قبل قوله تعاىل (إىل الصالة)؛
إذ رؤوا أ َّنه من الواجب ْ
يشء يف
أن ُيقدَ َر ٌ

ﭛ ﭜﭼ فتحقق هبذا الرشط فكرة

عبارة ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ

قبل الصالة بالغسل والتطهر.

املوضع(*)؛ إذ من املحال أن يكون املعنى:

مضمونية واحدة وهي وجوب الوضوء
ويبدو جلي ًا َّ
بأن اهلل تعاىل قد صدَّ َر
أسلوب الرشط بأدة الرشط (إذا)؛ َّو ُ
علة
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((وال جيازى بـ (إذا) يف االختيار ألنهَّ ا

ذلك َّ
أن هذه األداة تدخل عىل مضامني
اجلمل اليقينية احلدوث وملا كان فرض

الصالة واجب ًا عىل الناس والوضوء كذلك؛

كان من املناسب ْ
أن ترد (إذا) قبل عبارة
((( ينظر :السيوطي :مهع اهلوامع57 /2 :
((( املخزومي :يف النحو العريب نقد وتوجيه.286 :

بنا ًء عىل اإلقرار بداللة االقتضاء يف هذا
ِقفوا بني يدي اهلل تعاىل ألداء الصالة
ومن ثم اتركوا الصالة واذهبوا للوضوء

(فاغسلوا)؛ هلذا قدر علامء التفسري لفظة

(نية) قبل قوله (إىل الصالة) إذ وجدوا َّ
أن
((( أب��و البقاء العكربي :اللباب عل البناء
واإلعراب.56 /2 :
(*) وتعني داللة االقتضاء هو أن يقدر يف الكالم
لفظ ال يصح الكالم إال به ،ينظر :االمدي:
اإلحكام يف أصول األحكام.72 /3 :
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الص ِ
املراد (إِ َذا ُق ْم ُت ْم ٍ
الة) وقيل إذا
بنية إِلىَ َّ

حصل؛ من هنا يكون مضمون اآلية (إذا

إذا مهمتم هبا أو إذا عزمتهم عليها وهكذا

وهبذا نستغني عن االختالف أو اخلالف

قصدتم إىل الصالة أو إذا أردتم الصالة أو
دواليك(((.

وإذا ما تأملنا يف النص فإ َّنا سنجد

َّ
أن عدم التقدير أوىل من التقدير؛ فاآلية
الحتتاج إىل تقدير؛ ذلك َّ
بأن املعنى مفهوم

من داللة (إىل) يف قوله (إىل الصالة)؛ إذ
أفاد حرف املعنى (إىل) معنى السببية
فاألمر أشبه حا ً
َ
(دخل حممدٌ إىل
ال بقولك:
فقمت ِ
ِ
إليه) فقوله (إليه) تعني من
املجلس
ُ

أجله أي قمت بسببه احرتم ًا له وال تدل عىل

معنى انتهاء الغاية؛ َّ
ألن القادم هو (حممد)،
يسلم عىل َم ْن هو
والقادم هو َمن يأيت لكي
َ

موجود قبله يف املجلس أصالة؛ والحيدث
العكس البتة؛ أي ال يأيت إىل حممد َم ْن يف
املجلس لكي ُيس ِّلموا عليه؛ من هنا تكون

َ
ِ
املجلس)
(دخل حممدٌ إىل
(إىل) يف قوله
دالة عىل انتهاء الغاية ،أما لفظة (إليه) يف

(فقمت ِ
إليه) فهي دالة عىل السببية؛
قوله
ُ
إذ ُتبينِّ ُ داعي القيام يف املجلس بأي علة

((( ينظر :ال��ط��ويس :البيان ،448 /3 :وأبو
السعود :تفسري أيب السعود.10 /3 :

قمتم بسبب الصالة فاغسلوا وجوهكم)،
يف اللفظ املقدر من حيث مصادرة القول
بالتقدير واللجوء إىل القول بعدم التقدير

بنا ًء عىل إحالة داللة (إىل) إىل معنى السببية
يتقبلها النص بسهولة ويرس عاليني.
التي َّ
املبحث الثالث:

قراءة داللية يف حرف املعنى (إىل)
يف آية الوضوء:

إذا كان من املسلم به -بنا ًء عىل ترصيح

اآلية الكريمة َّ
-أن الوضوء يقتيض غسل

الوجه من حدِّ الشعر إىل الذقن؛ إذ يقول

((أمر من اهلل بغسل الوجه
الطويس :هو
ٌ
واختلفوا يف حد الوجه الذي جيب غسله،

فحده عندنا من قصاص شعر الرأس

إىل حماذي شعر الذقن طو ً
ال وما دخل

بني الوسطى واإلهبام عرض ًا ،وما خرج

عن ذلك فال جيب غسله ،وما نزل من
الشعر عن املحادر ،فال جيب غسله))(((،
فإ َّنه يمكن القول َّ
إن مهمة أداء الوضوء

((( الطويس :التبيان.447 /3 :
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ال تتوقف عند غسل الوجه فحسب؛
بل تتعداه إىل غسل اليدين وجوب ًا أيض ًا

بنا ًء عىل قوله تعاىل ﭽ ﭘ ﭙ

األولَّ :
السنة النبوية الشائعة هي
إن ُّ

بخالف هذا الرأي.

ﭚ ﭛ ﭜﭼ؛ غري َّ
أن اخلالف

أن ((إمجاع ُ
واآلخر :هو َّ
األ َّمة عىل أ َّنه

يتحدد يف نطاق حتديد املغسول من اليد؛

وإذا جعلت غاية ففيه اخلالف))(((؛ ذلك

رصدُ يف مقوالت علامء التفسري
الذي ُي َ

وذلك تشخيص ًا يف قوله (إىل املرافق)؛ إذ

تباينت اجتهادات العلامء يف تقنني احليز

املضموين هلذا احلرف؛ لذا اختلفوا عىل
وجوه داللية متباينة ٌّ
كل بحسبه وهي(*):

َّ 1.1
إن (إىل) تفيد معنى (مع) وعليه يقتيض
دخول املرفق مع اليد يف الغسل.

َّ 2.2
إن (إىل) حتمل داللة انتهاء الغاية واملراد
البدء بالغسل من إطراف األصابع

انتها ًء باملرفق وهو رأي الزجاج(((،
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وهذا التوجيه مردود بداعيني:

ٍ
معان وهي:
(*) لقد ذكر النحاة لـ (إىل) ثامنية
(انتهاء الغاية ،وبمعنى م��ع ،والتبيني،
وموافقة الالم ،وموافقة يف ،وموافقة من،
وموافقة عند ،وزائ���دة) ،ينظر :امل��رادي:
اجلنى الداين ،60 :بيد أنهَّ م مل يلتفتوا إىل أنَّه
باإلمكان ْ
أن ترد بمعنى السببية أو الع ِّلية
كام هي حال داللتها يف آية الوضوء؛ وهبذا
يمكن أن يزاد عىل دالالهتا معنى جديد وهو
السببية ،وال ُي ْف َه ُم هذا املضمون هلا إال عن
طريق القرائن التي تساند القول هبذا املعنى

م ّتى بدأ من املرافق كان وضوؤه صحيح ًا،
َّ
بأن ((اجلمهور عىل دخول املرفقني يف

املغسول))(.((1

َّ 3.3
إن داللة (إىل) يف قوله (إىل املرافق) إنام
تفيد حتديد اجلزء املمسوح فحسب؛
وهذا يضفي إىل القول َّ
بأن الغسل يبدأ
من املرافق وينتهي بأطراف األصابع.

وهبذا يدخل املرفق يف الغسل أل َّنه

مبدؤه ومنطلقه؛ ودليل ذلك أ َّنك إذا
َ
األرض من هنا إىل
(ازرع هذه
قلت:
ْ

هناك)؛ َّ
فإن الزرع سيكون هو الواجب
وليس بالرضورة ْ
أن تبدأ من هنا وتنتهي

إىل هناك عىل سبيل التحديد املكاين؛ إذ َ
لك
يف سياق اخلطاب الذي ترد فيه (إىل) .ينظر:
الطويس :البيان ،451- 450 /3 :وأبو
السعود :تفسري أيب السعود(((.10 /3 :
ينظر :الطويس :البيان.451 /3 :
((( الطويس :البيان.451 /3 :
( ((1أبو السعود :تفسري أيب السعود.10 /3 :
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ْ
أن تبدأ من هناك وتنتهي إىل هنا ويتحقق

إذ ورد االختالف يف مسألة ارتباط الباء

ﭜﭼ منصوب بالعطف عىل الوجوه

توجهات داللية أيضا وهي عىل النحو

األيدي من املرافق ،وغسل املرافق معها

1.1إنهَّ ا تفيد اإللصاق؛ وهبذا َّ
فإن اقل

األمر أيض ًا ،فـ ((قوله :ﭽ ﭚ ﭛ

الواجب غسلها ،وجيب عندنا غسل
إىل رؤوس األصابع ،وال جيوز غسلها
نرج ُح
من األصابع إىل املرافق))(((1؛ هبذا ِّ

للسنة العملية
التوجيه األخري أل َّنه موافق ُّ
تفق مع إمجاع ُ
من جهة ،وأل َّنه ُم ٌ
األمة من
جهة أخرى.

املبحث الرابع:

قراءة داللية يف حرف املعنى (الباء)
يف آية الوضوء:

بلفظة (رؤوسكم) وكانت فيها ثالث
اآليت(:((1

ُ
بعضهم
وقيدها
املسح جمزيء
َّ

بثالثة أصابع عىل وجه االستحباب
والقول بداللة اإللصاق هو مذهب

اإلمامية(.((1

َّ 2.2
إن داللتها للتبعيض و ُقدِّ َر بالربع

األول من الرأس وهو مذهب احلنفية.

3.3إنهَّ ا زائدة واملراد –واحلال هذه -مسح
كل الرأس؛ َّ
ألن الفعل (املسح) سيقع

إذا كان اخلالف بني العلامء قد وقع

عىل الرأس بأمجعه دون جتزيء وهو

حرف املعنى (إىل) وذلك يف قوله تعاىل

َّ
إن الرأي الثالث بعيد عن الرجاحة

يف اجلزء األول من جواب الرشط يف
حتديد ًا ﭽﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭼَّ ،
فإن اجلزء الثاين من جواب

الرشط وهو التتمة املوفية لعملية الوضوء
مل يسلم من الدخول إىل حيز االختالف

أيض ًا وهو قوله تعاىل ﭽﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ؛
( ((1الطويس :البيان.451 /3 :

مذهب املالكية.

وذلك تأسيس ًا عىل مبدأ القول بعدم
وجود زيادة يف النص القرآين البتة إذ

لكل كلمة؛ بل لكل حرف معنى وداللة
( ((1ينظر :ال��ط��ويس :ال��ب��ي��ان،451 /3 :
والشوكاين :فتح القدير ،25 /2 :وينظر:
قطب الدين الراوندي :فقه القرآن.17 /1 :
( ((1ينظر :قطب الدين الراوندي :فقه القرآن:
.17 /1
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معينة هلا أثرها يف مضمون النص،

كثري
ﭡﭢﭼ فقد
َ
شاب هذه املقول َة ٌ

َ
املنديل
(مسحت
((الفارق بني قولك:
ُ

اخلالف؛ إذ ُق ِر َئ ْت لفظة (وأرجلكم)

فالفارق بني القول بداللة الباء وعدمه كـ

وباملنديل)؛ ووجهه َّ
أن يقال إنهَّ ا تدل

عىل تضمني الفعل معنى اإللصاق وكأ َّنه

قيل :وألصقوا املسح برؤوسكم وذلك
ال يقتيض االستيعاب بخالف ما لو

قيل :وامسحوا رؤوسكم))( ((1ذلك َّ
بأن
األخري يقتيض االستيعاب ولو أدار ذلك

حلذف الباء أصال ًة.

أما القول َّ
بأن داللتها للتبعيض فال

دليل عليهَّ ،
ألن اقل املسح جيزيء وال
داعي لتخصيصه بالبعض أو بأكثر من

البعض؛ َّ
ألن ذلك ترجيح من غري مرجح؛
(مسحت باجلدار) َّ
فإن هذا
فلو قلت:
ُ
يعني إنيَّ ألصقت يدي باجلدار ومسحته

من دون وجود ملحظ إىل القدر املعني
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أن َ
أقول َّ
من املسح ،فليس من الواجب ْ
إن
مسحت ربع اجلدار؛ هلذا نجد
املراد هو أنيَّ
ُ

َّ
أن القول بداللة اإللصاق لـ(الباء) هي
األوىل واألرجح عىل وجه العموم.

أما قوله تعاىل ﭽﭟ ﭠ

( ((1البيضاوي :تفسري البيضاوي.298 /1 :

من وجهات النظر واالختالف إىل حد
ثالث قراءات متباينة وهي(:((1

1.1إنهَّ ا منصوبة عطف ًا عىل قوله
ﭽﭙﭚﭼ يف قوله تعاىل
ﭽﭘﭙﭚﭼ(،((1
وهذا القول ال يصح؛ وذلك لسببني:

األول :إ َّنه الجيوز يف العربية العطف

عىل األبعد؛ إذ من املحال ْ
لت
(قب ُ
أن ُيقالَّ :
ومسحت عىل ِ
رأسه وكت َف ُه)
وج َه أيب ويدَ ُه
ُ
ثم أقول َّ
إن لفظة (كتفه) معطوفة عىل قويل

لت وج َه أيب ويدَ ُه) وهبذا َّ
فإن الكتف قد
(قب ُ
َّ
دخل يف التقبيل أيض ًا؛ ذلك َّ
بأن املنطق يقف

عائق ًا أمام االنصياع وراء هذا العطف؛ َّ
ألن
الفارق املسايف بني العبارة األوىل واملعطوف

عليها -زع ًام -طويلة جد ًا ،ومل تألف العربية
مثل ذلك البتة؛ بل مل يورد شاهد واحد عىل

مثل هذا العطف القايص مطلق ًا.

الثاينَّ :
إن النصب يمكن ْ
أن نلحظ

( ((1ينظر :البغوي :تفسري بغوي،20 /1 :
والبيضاوي :تفسري البيضاوي.298 /1 :
( ((1ينظر :البغوي :تفسري البغوي.20 /1 :
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فيه قراءة أخرى نحسبها هي األرجح

3.3إنهَّ ا مرفوعة وهبذا تكون الواو التي

َّ
أن لفظة (وأرجلكم) إنام هي معطوفة عىل

ٌ
فإما ْ
مغسولة) أو
أن نقول (وأرج ُلكم

واألقرب إىل منطق الواقع اللغوي وهي

قبلها استئنافية؛ وعليه سيختلف احلكم

لفظة (برؤوسكم)؛ َّ
ألن لفظة (برؤوسكم)

ٌ
ممسوحة) ،والقول بالرفع
(وأرج ًلكم

فعل املسح قد وقع عىل الرأس أصال ًة ،وما

نرجح القول بنصبها عطف ًا
من هنا ِّ

اإللصاق يف املسح وهذا ما أفادته الباء؛

منصوبة يف املحل ألنهَّ ا مفعول به ،أو أنهَّ ا

منصوبة املحل ألنهَّ ا مفعول به أساس ًا؛ َّ
ألن

ِ
ُ
لفظة (رؤوسكم) إال إلثبات داللة
خفض
ُ
خفض لفظة (رؤوسكم)
فكان من الواجب

لذلك ،ولكن لفظة (برؤوسكم) هي يف

حقيقة األمر منصوبة ألنهَّ ا مفعول به فن ِ
ُص َب ْت
من هنا لفظة (وأرجلكم) عطف ًا عليها وهبذا

َّ
فإن (األرجل) ممسوحة وليست مغسولة

وهو األرجح ،وهذا من باب العطف عىل

املعنى أو ما يسمى بـ (العطف عىل املحل أو

املوضع) يف املنطق النحوي(.((1

2.2إنهَّ ا خمفوضة لفظ ًا عطف ًا عىل لفظة
(برؤوسكم) أيض ًا ،وهذا جائز نحوي ًا
وداللي ًا أيض ًا.

( ((1ينظر :ابن الرساج :األصول يف النحو/2 :
 ،65وأبو الربكات االنباري :اإلنصاف يف
مسائل اخل�لاف ،331 /1 :واب��ن جني:
اخلصائص ،106 /1 :واب��ن جني :رس
صناعة اإلعراب.131 /1 :

هو أضعف األقوال عىل وجه العموم.

عىل (برؤوسكم) باعتبار َّ
أن هذه اللفظة
خمفوضة عطف ًا عىل (برؤوسكم) ألنهَّ ا

خمفوضة لفظ ًا ( ،((1ففي كل األحوال
نجدها معطوفة عىل لفظة (برؤوسكم)
فهي بذلك داخلة يف املسح سواء يف

اخلفض أو النصب.

التطهر قبل
أما إذا كنتم جنب ًا فيجب
ُّ

الصالة؛ إذ قال سبحانه ﭽﭣ ﭤ ﭥ

ﭦﭼ ذلك َّ
بأن الفعل (أطهروا) هو
أمر واجب األداء ونلحظ أ َّنه فعل مطلق من

حيث عدم تقييده باجلزء املطلوب تطهريه،

وبنا ًء عىل اإلطالق نقول َّ
بإن املراد هو
طهارة اجلسد بأمجعه ،ومن هنا ورد مقتىض

الـم ْجنِب.
الغسل عموم ًا للشخص ُ

( ((1ينظر :قطب الدين الراوندي :فقه القرآن:
.18 /1
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املبحث اخلامس:

قراءة داللية يف مضمون (التيمم) وداعيه

ومل يقل( :أو املسافر) عىل صيغة املشتق

َّ
إن منطق التيمم من حيث األداء

أي سف ٍر سواء
استعامل املصدر يدل عىل ِّ

واخلصوصيات الاليت ذكرها سبحانه يف

ويتحقق فيه معنى حدث السفر ،أما إذا

يف آية الوضوء:

الوجويب ال يتحقق إال يف األحوال
قوله ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

أن علة ذلك هو َّ
اسم الفاعل ،ويبدو َّ
أن

أكان طوي ً
ال أم قصري ًا فهو يصدق عليه
قيل( :أو مسافر)؛ فإ َّنه سيفهم من اللفظة

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

أن يكون السفر طوي ً
ال َّ
وجوب ْ
ألن

ﭾ ﭿ ﮀﮁﭼ فاملريض

املوصوف وطول أداء حدث الفعل من

أو املسافر الذي الجيد ما ًء يف سفره أو

أ َّنه إذا كان يف سفر طوي ً
ال كان أو قصري ًا

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
الذي اليقوى عىل استعامل املاء للوضوء

القادم من الغائط أو من مضاجعة النساء
وكالمها يؤدي إىل نجاسة اجلسد ومل جيدوا

ما ًء فيجب التيمم –واحلال هذه -رخص ًة

من اهلل تعاىل لتيسري األمر عىل املصيل؛
وذلك بدليل قوله تعاىل ﭽﮂ ﮃ ﮄ
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جيد املاء باملصدر فقال (أو عىل سفر)،

ﮅﮆﮇﮈﮉ

اسم الفاعل يدل عىل ديمومة الصفة يف
الفاعل؛ لذا استعمل املصدر أل َّنه ((أراد
وعدم املاء فإ َّنه يصيل بالتيمم))(.((1

ولكن التيمم ال يقع إال بعدم وجود

فإن وجدَ املاء ُ
املاءَّ ،
بط َل التيمم باستثناء
معنى منه لعلته ،أما طريقة
املريض فإ َّنه
ً
فصلها سبحانه بعد ْ
أن أمجلها
التيمم فقد َّ

بقوله ﭽ ﭺ ﭻ ﭼﭼ ففعل

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ

التيمم املأمور به واجب التنفيذ؛ بيد أ َّنه

إبعاد ًا للمرء عن الضيق الذي عرب عنه

بقوله

ﭽ ﭽ ﭾ

اهلل سبحانه قد عبرَّ َ عن املسافر الذي ال

( ((1البغوي :تفسري بغوي ،219 /1 :وينظر:
ابو السعود :تفسري ايب السعود.180 /2 :

فالرخصة نعمة من اهلل تعاىل
ومنحها يعدُّ
ُ

سبحانه باحلرج ،ولكن يلفت انتباهنا َّ
أن

مبهم غري معروف هلذا َف َّص َل ُه سبحانه

د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب

ﭿ ﮀﭼ فأوضح طريقة التيمم

فاألمر سيان لتطابق التعبريين صياغ ًة؛

الطاهر النقي غري املغصوب وهلذا عرب عنه

التعبريين وهي الطهارة –مع احتفاظ

وهي مسح الوجه بالصعيد وهو الرتاب

النص بـ(الطيب) ،والباء يف هذا املوضع قد
أعطت داللة اإللصاق أيض ًا عىل هنج قوله

تعاىل ﭽﭝ ﭞ ﭼ ،أي جيب
مالصقة اليد للوجه بعد رضهبا بالرتاب

الطاهر؛ والظاهر َّ
أن الفقهاء قد استندوا إىل

داللة اإللصاق هذه يف تقريرهم َّ
بأن الوجه

ال ُي ْم َس ُح ك ُّل ُه من قصاص الشعر إىل النهاية
الذقن؛ بل اقترصوا يف املسح من قصاص

الشعر إىل احلاجبني فحسب؛ إذ تتحقق
هبذا داللة اإللصاق املرادة من الباء يف قوله

ﭽ ﭽ ﭾﭼ ،والدليل

أ َّنه لو ُح ِذ َف ْت (الباء) فقيل ﭽ ﭽ

فض ً
ال عن وحدوية غاية احلكم يف كال

بالفارق السببي -فامزال ثمة وجود للباء
واجب اإلقرارَّ ،
َّ
وإن داللتَها
فإن اإللصاق
ُ
ِ
حم َّت ُ
الوجود بال جدال.
مة

ومن اللطيف يف التعبري القرآين املعجز

يف هذا النص الكريم َّ
أن اهلل تعاىل قد زاد
احلرف (منه) يف قوله سبحانه ﭽ ﭽ

ﭾ

ﭿ

ﮀﮁﭼ،

فالضمري (اهلاء) يف لفظة (منه) يعود إىل

الرتاب الصعيد الطيب ،أما حرف املعنى

(من) فيدل عىل البعضية أي امسحوا

بوجوهكم وأيديكم ببعض الرتاب بعد
رضب اليد عليه ،أما إذا حذفنا لفظة (منه)

ﭾﭼ؛ القتىض احلكم مسح

من النص الكريم ليغدو النص ﭽ ﭺ

جمرد ًة من (الباء) لكلية الوجه بال استثناء؛
َّ

فإن هذا يقتيض ْ
ﭿﭼ ْ
أن ينحني

َّ
كل الوجه متام ًا لشمولية لفظة (الوجه)

يتقر ُر َّ
أن (الباء) تفيض إىل مسح
من هنا َّ

جزء من الوجه وهبذا يتح َّقق اإللصاق

ال حمالة ،ولعل يف هذا التعليل استدال ً
ال

لدفع دعوى َم ْن يرى الزيادة حلرف الباء
يف قوله تعاىل ﭽﭝ ﭞ ﭼ؛

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

الـمك َّلف ويقوم بمسح وجهه يف الرتاب
ُ
ثم يمسح يديه بالرتاب من دون ْ
أن يأخذ

بعض ًا من الرتاب بيديه ليمسح به وجهه
ويديه؛ من هنا كان النص بارع ًا براعة عالية
وحاذق ًا بمهارة يف إضافة لفظة (منه) عىل
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النص؛ وذلك ليبنيَ َّ
أن األمر جيري بأخذ

من قصاص شعر رأسه إىل طرف أنفه،

دس الوجه واليدين بالرتاب كام ُي ْف َه ُم
ال ُّ
حينام ُتر َف ُع (منه) من النص ،وهذا يوحي

فيمسحهام من الزند إىل أطراف األصبع

مرة واحدة؛ هذا إذا كان تيممه بد ً
ال من

يف الترشيع القرآين إىل احلد الذي يفرض

بيده عىل األرض مرتني :مرة للوجه يمسح

ٍ
بعض من الرتاب ومسح الوجه واليدين به

بقطعية تامة عىل روعة اإلعجاز اللغوي
عىل املتلقي اإليامن به معجزة وحك ًام وبيان ًا

ُ
ٌ
شائبة
اخللل أو تتخلله
من السامء اليشوبه
مطلق ًا.

أما عملية التيمم أداء فتتحقق بثالث

خطوات هي:

1.1النية القاصدة إىل الفعل.

فإن كان بد ً
الوضوء؛ ْ
ال من الغسل ،رضب
هبام عىل ما وصفناه ،ومرة لليدين عىل ما

بيناه))(.((2

أما دواعي التيمم فقد اشتقها الفقهاء

من النص الكريم وهي(:((2

1.1إذا مل جيد من املاء ما يكفيه للوضوء أو
الغسل فيجب الغسل.

2.2رضب الكفني يف الرتاب الطاهر مرة

- 22.2إذا كان يف احلصول عىل املاء خطر

3.3املسح من قصاص الشعر إىل احلاجبني

3.3إذا كان يف استعامل املاء خطر عىل

واحدة.

ثم مسح ظاهر اليد اليمنى باليد
اليرسى من الزند إىل أطراف األصابع،
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ثم يضع ك َّفه اليرسى عىل ظهر ك ِّفه اليمنى

ومسح ظاهر اليد اليرسى باليد اليمنى

من الزند إىل أطراف األصابع أيض ًا.

فص َل ذلك الطويس بقوله(( :فإذا
وقد َّ

فرج ًا
أراد التيمم ،فليضع يديه مجيع ًا ُم ِّ
أصابعه عىل الرتاب ،وينفضهام ،ثم يمسح

إحدهيام عىل األخرى ويمسح هبام وجهه

عىل حياته.

صحته كالربد الشديد أو ملرض خيافه.

4.4إذا خاف تلف نفسه أو حيوانه.
5.5إذا ضاق عليه وقت الصالة.

أم����ا ق���ول���ه س��ب��ح��ان��ه ﭽﮏ

ﮐﭼ يف ختام اآلي��ة فرييد بـ
(لعل) هنا ليس معنى الرتجي؛ بل معنى

( ((2الطويس :النهاية.50– 49 :
( ((2ينظر :م .ن.45 :

د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب

السببية أي إ َّن��ه سبحانه قد َّ
رخ��ص هلم

َّ 2.2
إن نداء بـ ﭽﭑ ﭒ ﭓﭼ

واليتحرجون بسبب فقدان امل��اء؛ وهذا
َّ

اليتخصص باملؤمنني فحسب بل

عملية التيمم ليسهل عليهم أمر الصالة
لكي يشكروا اهلل سبحانه عىل فضله ومدى
عطفه ورمحته عليهم ،فعىل الرغم من هذا
املفروض (الوضوء) هو واجب عليهم

إال إ َّنه رحيم هبم ح ّتى يف نطاق الواجب
واملفروض.

اخلامتة

يف السياقات التكليفية هو نداء عام
يشمل املسلمني والكافرين عىل حد

سواء ،وإال َب ُط َل التكليف عىل غري
املؤمن وليس عىل اهلل تعاىل ْ
أن حياسبه

البتة؛ أل َّنه غري مشمول بمضمون النداء
مطلق ًا ،أما القول بعمومية التكليف

واجب ٌ
أصل
فيام خيص املسلمني فهو
ٌ

من القراءة املتأنية ومعاودة النظر يف

باعتبار َّ
أن التكاليف الساموية هي من

يصل إىل نتائج اقناعية مؤسسة عىل منهج

ملطلب اخلالق سبحانه* ،فامزال قد

طيات آية الوضوء استطاع الباحث ْ
أن
حتليل اخلطاب القرآين والاليت يمكن
إجيازها عىل النحو اآليت:

دواعي متامية اإلسالم أدا َء واستجاب َة

واقر
دخل اإلنسان حيز الشهادتني
َّ
بربوية اهلل تعاىل َو َج َب عليه تعيين ًا ْ
أن

َّ 1.1
إن مقولة املفرسين برضورة وجود لفظة

ُيل ِّبي َّ
كل مطلب خلالقه دون تردد ،أما

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

فمرده إىل الغاية التحصيلية؛ فلام كان

هلا؛ ذلك َّ
بأن داللة (إىل) يف النص

لبيان احلجة واستظهار املعجزة كان من

ُتقدَّ ر قبل لفظة (الصالة) يف قوله تعاىل

القول بشمولية الكافرين هبذا التكليف

ﭗﭼ [سورة املائدة ]6 :ال مسوغ

من واجب الكافر الدخول إىل اإلسالم

الكريم حتال عىل منحى التعليل وبيان

اإللزام عليه ْ
أن ُيل ِّبي هذه التكاليف

سببية القيام وهبذا فإ َّنه يتقرر بالدليل

اللغوي َّ
أن عدم التقدير أوىل كثري ًا من
التقدير كام يرى علامء األصول اتفاق ًا.

بال َّتبع باعتبار أنهَّ ا من متامية اإلسالم

بوصفها قانون ًا ودستور ًا حيفظ حقَّ

اخلالق من العباد وحقوق العباد بعضهم

293

آية الوضوء يف النص القرآين ومنطق اإلعجاز اللغوي

من بعض دون ضياع أو ٍ
جتن ،فلام مل

يدخلوا اإلسالم عقيد ًة مل ُي ُّلبوا حقَّ اهللِ
سبحانه أدا ًء وحك ًام وتبع ًا ولزوم ًا؛ من

5.5اقتنع الباحث متام ًا َّ
بأن لفظة (لعل)

ذلك باملحصلة القول بأنهَّ م مشمولون

الرتجي كام حسب ذلك النحاة يف

هنا وجب عليهم العقاب ،فاستدعى

بالتكليف بلحاظ لزوم احلجة عليهم؛

لظهور تلك احلجة –ابتدا ًء -داعي ًة إىل
تلبية الدين اإلسالمي عقيد ًة وترشيع ًا

رصاح ًة وبام اليقبل الرتدد او املؤآخذة.

أما داعي مناداة املؤمنني ظاهر ًا يف

العبارة فمرد ُه إىل الترشيف والتحفيز
للصريورة إىل اإليامن يف وقت مع ًا.

3.3اتضح َّ
أن حرف املعنى (إىل) يف قوله
تعاىل (إىل املرافق) يفيد داللة حتديد
العضو املغسول؛ وهذا يدعونا إىل

عدم الركون وراء مقولة َم ْن يرى

َّ
أن (إىل) يف النص تفيد انتهاء الغاية؛
294

غري ،وال مناط ملقوالت العلامء املغايرة

َّ
ألن الغسل العكيس من األصابع إىل

السنة العملية،
املرافق غري مألوف يف ُّ

وهو مستوحش يف الوقت نفسه يف
منطوق إمجاع ً
األ ّمة.

4.4وجد الباحث َّ
أن (الباء) يف قوله
(برؤوسكم) تفيد داللة اإللصاق ال

هلذه الداللة مطلق ًا.

يف هناية النص الكريم ال تدل عىل

بطون مدوناهتم التخصصية؛ بل تدل
عىل التعليل والسببية أي افعلوا ذلك

كي تشكروا اهلل عىل فضله؛ َّ
التيمم
ألن
َ
تطهري للجسد تيسري ًا ملن ال يستطيع
هو
ٌ
وختفيف ًا له من إلزامه باللجوء إىل املاء
واحلال فقدانه مما يعرس األمر ويصعب

كثري ًا؛ لذا َّ
أحل اهلل تعاىل التيمم كي
تشكروه عىل ما أنعم عليكم بنعمته
العظيمة وتيسريه األمر هبذه احلال.
ثبت املصادر واملراجع:

القرآن الكريم.

	-أبو الربكات االنباري :عبد الرمحن
بن حممد بن أيب سعيد :اإلنصاف
يف مسائل اخلالف بني النحويني

البرصيني والكوفيني ،مطبعة دار

الفكر –دمشق ،د .ت.

	-مسعود الفراء :معامل التنزيل ،د.مط.
د .ت.

د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب

	-أبو البقاء العكربي :حمب الدين عبداهلل
بن احلسني بن عبداهلل :اللباب يف علل

البناء واإلعراب ،حتقيق :غازي خمتار
طليامت ،دار الفكر –دمشق ،الطبعة
األوىل.1995 ،

الكريم ،واملشهور بـ(تفسري ايب

السعود) ،مطبعة دار إحياء الرتاث

العريب –بريوت ،د .ت.

	-سريوان عبد الزهرة اجلنايب :نصوص
اخلمر يف التعبري القرآين –قراءة يف

	-البيضاوي :تفسري البيضاوي ،مطبعة

أصول التحريم ،بحث منشور يف جملة

	-ابن جني :أبو الفتح عثامن (ت392هـ):

جامعة القادسية ،العدد /14- 13

دار الفكر –بريوت ،د .ت.

	*اخلصائص ،حتـ :حممد عيل النجار ،مط
دار الشؤون ،ط ،4بغداد1990 ،م.

	*رس صناعة اإلعراب ،حتقيق :د .حسن
هنداوي ،مطبعة دار القلم –دمشق،

ط1985 ،1م.

	-الرازي :فخر الدين حممد بن عمر
بن احلسني (ت  606هـ) :التفسري

الكبري ،مطبعة دار الكتب العلمية –
بريوت1421 ،هـ –2000م.

	-ابن الرساج :أبو بكر حممد بن سهل:
األصول يف النحو ،حتقيق :د .عبد

العلوم الرتبوية ،يف كلية االداب/
2010م.

	-السيوطي :جالل الدين عبد الرمحن
بن ايب بكر (ت  911هـ) :مهع اهلوامع
رشح مجع اجلوامع ،صححه :السيد

حممد بدر الدين النعساين ،مطبعة دار
املعرفة ،بريوت –لبنان ،د .ت.

	-الشوكاين :حممد بن عيل بن حممد
(ت 1250هـ) :فتح القدير اجلامع بني
فني الرواية والدراية من علم التفسري،

د .مط ،د .ت.

	-الطويس :ابو جعفر حممد بن احلسن

احلسني الفتيل ،مطبعة مؤسسة الرسالة–

بن عيل (ت  460هـ) :التبيان يف تفسري

	 -بو السعود :حممد بن حممد العامدي:

العاميل ،مطبعة قم –مكتبة اإلعالم

بريوت ،ط1988 ،3م.

ارشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن

القرآن ،حتقيق :امحد حبيب قصري

اإلسالمي ،ط 1379 ،1هـ.
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	-فاضل صالح السامرائي :معاين
النحو ،دار الفكر للطبعة والنرش،

ط1423 ،2هـ –2003م.

بريوت –لبنان ،ط1406 ،2هـ–

1986م.

	-قطب الدين الراوندي (ت573هـ):

	-املرادي :ابن ُأ ّم َق ِ
اسم ،اجلنى الداين يف

حتقيق :السيد امحد احلسيني باهتامم

	-ابن يعيش :موفق الدين يعيش بن

فقه القرآن يف رشح آيات األحكام،

السيد حممود اهلاشمي ،مطبعة الوالية–

قم املقدسة –ط1405 ،2هـ.

	-املخزومي :مهدي :يف النحو العريب
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نقد وتوجيه ،مطبعة دار الرائد العريب،

حروف املعاين ،د .ت.

عيل بن يعيش (ت  643هـ) :رشح

املفصل ،مطبعة عامل الكتب ،بريوت–

لبنان ،د .ت.

فحوى البحث
يدور موضوع هذا البحث التوجيهي الصويف حول دور العمل
بالدين واالميان و تطبيق املعتقدات على مفردات احلياة الشخصية
واالجتماعية لالنسان .وقد اثبت البحث ان هناك عالقات مباشرة
بني االميان والدين والعمل بتعاليمها ،اذ ال ميكن لالنسان الوصول
اىل السعادة اال من خالل االلتزام بذلك كما يتطرق البحث اىل وجهة
نظر القرآن الكريم واحلديث الشريف خبصوص أحكام وتكاليف الدين
املكتوبة على االنسان املسلم ويف كل املناحي :السياسية واالجتماعية
واالقتصادية فضال عن االمور العبادية الشخصية .وخيلص البحث اىل
أن السعادة التتحقق اال من خالل هذا املنظور.
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دور العمل بالدين من وجهة نظر القرآن واحلديث

املقدمة

االسالم دين متكامل ،شامل ألبعاد

إظهار ان الدين فقط من عند اهلل سبحانه

االسالم تُفتح أبواب السعادة والكامل

وعندما ينسب اهلل الدين اىل نفسه،

احلياة كافة وديمومتها ،ومن يط ّبق أوامر

بوجهه.

وحسب هذه الرؤية توجد هناك

واقعيات إضافة اىل الظواهر ،وهذه
الواقعيات تقوم ّ
بحل الكثري من املعضالت

و املشاكل لالنسان العرصي .وقد استند

القران اىل املعنى القائل بأن احلاجة اىل
الدين حاجة فطرية وذاتية ،وتكلم القران

عنها بعبارات رائعة ،من ضمنها :ﭽﯔ

ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ومن شأنه باخلصوص.

فمعناه أن ترتيب وتدوين الدين يرجع
إليه ،كام يف قوله :ﭽﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ [سورة
النرص.]2 :

بعض االحيان ينسب ملكية الدين

اىل نفسه كام يف قوله تعاىل ﭽﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ [سورة البقرة:

 .]193ومع كل ذلك جيب ان النغفل

ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ

دور (العمل) يف حت ّقق آثار وبركات الدين.

ﯫ ﯬﭼ [سورة الروم.]30 :

حية ،ألن تطبيقه يحُ يي املجتمع ،وتطبيقه

ﯦﯧﯨﯩﯪ
أظهرت دراسات العلامء ان العالقة
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وأكّد القران بعبارات خمتلفة عىل

املذهب ّية والدينية من أقدم العالقات التي

رضبت جذورها يف التاريخ ،حيث أنهّ ا
موجودة وثابتة عىل طول الزمان .وبسبب
ان بعض الناس ّلوثوا فطرهتم بالرشك أكّد
القران عىل كلمة (حنيف ًا) إلظهاره بقاء

طهارة الفطرة.

وجهة نظر القرآن؛ ان الدين حقيقة

بمنزلة املاء للحياة.

الدين حقيقة حية ،فالذي يتوجب

علينا هو احياء حقيقة الدين ومعارفه.
فالدين جزء من فطرة االنسان ،وان

يلوث فطرته ،يملك هذا
االنسان الذي مل ّ
االحساس املذهبي و الديني :ﭽ ﯛ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ

د .حممد جواد اسكندرلو

ﯥﭼ [سورة الكهف.]1:

قال العارف الكامل االمام اخلميني

ومن اجلدير بالذكر ان الطريق الوحيد

يف تفسري سورة احلمد ،القران كل يشء،

املحضة يف ُعهدة األهواء النفسية ،وترك

يمكننا االستفادة منها ،ولكن ال نستطيع

للوصول اىل املعبود هو جعل طوق العبودية
عبادة الصنم الكبري املتم ّثل بعبادة األنا.

فيه االحكام الرشعية و الظاهرية ،ظواهر

الوصول اىل االستفادة املطلوبة التي

وال يمكن الوصول اىل هذه االمور

استطاع الرسول األكرم الوصول

اللذين ُينبئان عن العشق اإلهلي .وهذه

بالشكل املطلوب إالّ بمساعدهتم ،حتى

إالّ عن طريق اإليامن و العمل الصالح،
األعامل الصاحلة توصل االنسان واملجتمع
بأبعادها الواسعة اىل غاية الكامل والعبودية

ونيل رىض اهلل سبحانه.

ظاهر الدين وباطنه

ظواهر القران وباطنه ،أو بعبارة

أخرى اللؤلؤة و الصدف ،فمثلام يكون
(الكتاب التكويني) له ظاهر وباطن ،فإن
للقران (الكتاب الترشيعي) أيض ًا ظهر
وبطنّ ،
وان ديننا هو قرآننا ،وبيان املطالب

املوجودة يف القران وبيان آياته وتفسريها

يعمل عىل بناء الدين .بطن القران هو بطن
الدين وظاهره هو ظاهر الدين.

نتلق الدين إالّ عن طريق الوحي
ومل ّ

اإلهلي الذي هو القرآن ،وتطابق الدين مع

القران ُيشري اىل هذا املطلب.

إليها وال يمكن لآلخرين الوصول اليها
األولياء ال يستطيعون الوصول اىل تلك

املراتب إالّ بمساعدهتم.

القران ليس ألفاظ ًا وليس من مقالة

السمع والبرص وال من مقالة االلفاظ وال

تنزل القران الينا
من مقالة األعراض ،لكن ّ
الصم ال ُبكم ،اىل احلدّ الذي يمكن
نحن
ّ
للصم و ال ُبكم أن يستفيدوا منه(((.
ّ

(القران له ظاهر وباطن ،وكالمها

ُمرادان من الكالم االهلي ،ومها يف طول
بعضهام أي ترتيب ًا طوليا ،الظاهر الينفي

الباطن ،وال الباطن ينفي الظاهر ،وال

يزاحم الباطن الظاهر يف يشء)(((.

((( تفسري س��ورة احلمد ،االم��ام اخلميني،
ص.34– 33
((( عالمه طباطبائي ،القران فی االسالم ،هتران،
دار الكتب االسالمية ،ص.36- 33
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يبني القران الكريم مقاصده الدينية

االعتقادات الراسخة عند البرش .وكل

األوامر االعتقادية والعمل هبا ،ولكن

اعتقادات ،وال يوجد أحد يترصف من دون

من خالل البيان اللفظي له ،ويع ّلم الناس
التنحرصمقاصد القران يف هذه املرحلة،

بل هناك مقاصد معنوية كامنة يف هذه

االلفاظ ومكنونة يف باطنها ،وهناك مقاصد

عميقة ووسيعة ال يفهمها ويطلع عليها االّ
اخلواص بقلوهبم الطاهرة النقية(((.
الدين يف العمل واالعتقاد

عقيدة ،حتى املنافق الذي يترصف بوجهني
جيره للرجوع
ويعتقد بوجهني فهذا االعتقاد ّ
ترصفه .إذ ًا فالعمل عىل أساس
اىل النفاق يف ّ
األفكار و االعتقادات والتفاوت فيام بينها

ال يرجع اىل أصل االعتقاد ،بل إىل متع ّلق

االعتقاد ،يعني التوحيد أو الرشك)(((.

علامء االجتامع يعتقدون بأن كل

ومن اجلدير بالذكر ان الدين ليس

مذهب من املذاهب ،وان ما يقوله

اللفظ واآلية ،بل هو سلسلة من املعاين

املجتمعات البرشية البدّ أن يكون هلا

الرحالة من وجود أقوام أو طوائف ليس
ّ

هلا مذهب ،انّام يقصدون ان مذاهبهم ال

تتشابه مع طوائفنا ،وإالّ اليوجد قوم يف
العامل ليس هلم ُمعت َقد ومذهب وآداب

وتقاليد ينتمون إليها.
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انسان يترصف وفق ما يؤمن به من

كتب االستاذ جعفر سبحاين:

أمر ًا خارجي ًا صامت ًا حتى نحرصه يف قالب
واملفاهيم املنتظمة التي هلا دور أساس

يف سعادة االنسان يف مجيع معلوماته
البرشية .و املعارف الدينية جمموعة ثابتة
ومصونة من اخليال والوهم و التحريف

ومصائب الدهر.

ونقرأ هذه العالقة بني االيامن و العمل

ّ
(إن تاريخ العامل املكتوب حيكي عن

يف سورة احلجرات :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏﮐ

ّ
ان العامل له بداية ،وهذا من أقدم وأعرق

ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

اعتقاد البرش ك ّلهم يف كل ادوار حياهتم

((( العالمة الطباطبائي ،الشيعه فی االسالم ،قم
انتشارات هجرت1338 ،ش ،ص.51

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

((( جعفر سبحاين ،طریق معرفه اهلل ،ط،1
طهران ،كتابخانه الصدر1353 ،ش.

د .حممد جواد اسكندرلو

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ

يف القلب وأشار إىل صدره)(((( .االسالم

وجاء يف شأن نزول اآلية :ورد

إذا جاء ذكر اللفظني أحدمها منفصل

اجلدب والقحط وأظهروا الشهادتني عىل

واحد .فقد جاء عن االمام الصادق

من النبي ،وقالوا للنبي إن الطوائف

واإلسالم ال يشارك االيامن)((( ،بمعنى ّ
ان

[سورة احلجرات.]14:

املدينة مجاعة من بني أسد يف بعض سنني

ألسنتهم ،أمال يف احلصول عىل املساعدة

العربية ركبت اخليول وحاربتك إالّ أننا
جئناك بأطفالنا ونسائنا دون أن نحاربك،
أرادوا بذلك أن يمنّوا عىل النبي من هذا

أمر ظاهري ولكن االيامن مكانه القلب).

عن اآلخر ،يمكن استعامهلا يف معنى
ما معناه( :إن اإليامن يشارك االسالم
كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن.
خالصة الكالم ان هناك عالقة مبارشة بني

العمل و العقيدة ،فكلام كان عمل االنسان

الطريق .فنزلت اآليتان آنفتا الذكر َ
وكش َفتا

صحيح ًا كان أقرب للواقع وداللة عىل

يف أعامق قلوهبم .والفرق بني االسالم و

عالمة االيامن القوي.

ّ
ان إسالمهم ظاهري ومل يتغلغل اإليامن
االيامن طبق ًا لآليتنيّ :
إن اإلسالم له شكل

تشهد الشهادتني
ظاهري قانوين فمن
ّ
بلسانه فهو يف زمرة املسلمني وجتري عليه

أحكام املسلمني .أ ّما االيامن فهو أمر واقعي
وباطني ومكانه قلب االنسان ال ما جيري
عىل اللسان أو ما يبدو ظاهر ًا)(((.

وهذا نفس ماقاله الرسول األعظم

(عن النبي قال :االسالم عالنية و اإليامن

((( ن��ارص مكارم ال��ش�يرازي ،تفسرياالمثل،
ج ،22ص.210

رجاحة العقل ،وكلام كان ثباته أكثر فهو
قال االمام الصادق( :اإليامن

اليكون إالّ بعمل والعمل منه وال يثبت
االيامن االّ بعمل)((( .فعندما نربط هذين
((( ابو الفضل احلسن بن عيل الطربيس ،جممع
البيان ،ط ،1ج ،9ب�ي�روت ،دار احياء
الرتاث العريب1407 ،هـ ،ص.138
((( ابو جعفر حممد بن يعقوب الكليني ،اصول
الكايف ،سيد ج��واد مصطفوي ،طهران،
انتشارات علمية اسالمية1328 ،هـ ،باب
االيامن ،حديث .3
((( حممد حسن احلر العاميل ،وسائل الشيعة ،ج،6
قم ،مؤسسة آل البيت1409 ،هـ ،ص.127
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احلدي َثني الرشي َفني يتّضح معنى اآلية ﭽﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ [سورة

للعمل باألوامر والنواهي .ولكن بعد

هنا بصيغة اجلمع مقرونة باأللف والالم

التغريات اجلسمية املواكبة الضطرابات

العرص( ،]3 :القران َذكَر (الصاحلات)
فهي تدل عىل العموم و الشمول ،ولتبينّ

الوصول اىل س ّن معني مصحوب ببعض

روح ّية عادةً ،يكون االنسان خماطب ًا بشكل

أن طريق تفادي اخلرسان الطبيعي احلتمي

مبارش يف التكاليف اإلهلية ،ويتحمل العمل

وعدم االكتفاء بعمل واحد أو بضع أعامل

واملحرمات ،وجتنّب املكروهات ،وأداء
ّ

بعد االيامن ،هو أداء األعامل الصاحلة مجيع ًا،

صاحلات .ح ّق ًا لو رسخ االيامن يف النفس
لظهرت عىل الفرد مثل هذه اآلثار.

بالوظائف الدينية .فعليه مراعاة الواجبات
املستحبات .فقد قال سبحانه ﭽ ﯨ ﯩ

ﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

االيامن ليس فكرة جامدة قابعة يف زوايا

ﯰ ﯱﭼ [سورة االنسان.]2 :

االيامن يصوغ كل وجودات االنسان وفق

وحتمل املسؤولية
والتعهد
ملقام التكليف
ّ
ّ

الذهن ،وليس اعتقاد ًا خالي ًا من التأثري.

منهج معني ومن هنا اقرتن ذكر العمل
الصالح يف أغلب مواضع القران بذكر

اإليامن بوصفه الزم ًا و ملزوم ًا)(((.
حدود العمل بالدين
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تكليف ،ألنه مل يصل اىل السن الذي يؤهله

فجملة (نبتليه) تشري اىل وصول االنسان
و اإلختبار اإلهلي ،وهذه من أعظم
الكرامات االهلية املمنوحة لالنسان ،حيث

جعله حم ً
ال الختباره وابتالئه سبحانه .وبام
ان االختبار والتكليف ال يأيت إالّ عن علم

ال يمكن التغايض عن العمل .فحدود

وا ّطالع ،فقد جاء يف ذيل اآلية اىل اشارة

أين تنتهي؟ .االنسان منذ والدته حتى

يمر من خالهلا عىل
يمكن لإلنسان أن ّ

العمل باألوامراإلهلية ،من أين تبدأ وإىل
يصل اىل سن العمل بالواجبات ليس عليه
((( نارص مكارم ش�يرازي ،ال تفسرياالمثل،
ج ،27ص.295

الوسائل واآلالت السمعية البرصية التي
االختبار واالمتحان.

منحها
عالوة عىل وسائل املعرفة التي َ

اهلل سبحانه لإلنسان ،فإنه بحاجة اىل

د .حممد جواد اسكندرلو

عام َلني آخرين مها اهلداية و االختيار ،وقد

كل أبعادها ،وكل الطرق الصغرية و

ذلك:

االسالم وضع مصابيح اهلداية يف كل

تكفلت اآلية التي تلت اآلية السابقة ببيان

الكبرية والفرعية تؤدي اىل االسالم ،ألن

ﯹ ﭼ [سورة االنسان ،]3 :يقول السيد

تلك الطرق واملعابر املؤدية إليه .ومل يرتك
املسلمني و َي ِك ُل ُهم اىل أنفسهم يف أي مورد

العمل من أي نوع كان هو من رشحات

من مجلتها أحكام ًا وطرق ًا يف كافة مناحي

ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

العالمة الطباطبائي( :و من املعلوم أن
العلم يرتشح من اعتقاد قلبي يناسبه ،و قد
استدل تعاىل عىل كفر اليهود و عىل فساد

ضمري املرشكني و عىل نفاق املنافقني من

املسلمني وعىل إيامن عدة من األنبياء و

املؤمنني بأعامهلم و أفعاهلم يف آيات كثرية
جدا يطول ذكرها ،فالعمل كيف كان

يالزم ما يناسبه من العلم و يدل عليه.
و بالعكس يستلزم كل نوع من العمل ما
يناسبه من العلم و يركزه يف النفس إذا كان

موجود ًا)(.((1

من املوارد .ووضع هلم احكام وطرق،
احلياة املختلفة؛ االقتصادية ،االجتامعية،

السياسية ،االخالقية ،الرتبوية ،العبادية،

و ..و ..والتي سوف نتناول بعضها بشكل

خمترص.

1.1االمور االقتصادية:

ال يمكن االستهانة باالمور االقتصادية

ملجتمع ما ،ومل يأت األنبياء لبيان املسائل
االخالقية فقط ،بل ألجل إصالح الوضع
االقتصادي أيضا ،اىل احلد الذي جاءت

أمهيتها واالهتامم هبا بعد مرتبة التوحيد،

الدين االسالمي دين حي متطلع

فالناس ال يمكنهم أن يترصفوا بأمواهلم

عيش ًا متوازن ًا وحياة سعيدة ومضيئة يف

يعم الفساد وتزداد
حتكمهم ،وإالّ سوف ّ

للمستقبل ،واستطاع أن يفتح أمام املسلمني

( ((1سيد حممد حسني الطباطبائي ،تفسري
امل��ي��زان ،ج ،3ق��م ،مکتب اال انتشارات
االاسالمي1376 ،ش ،ص.100

حسب ما يشتهون من دون ضابطة
الفوىض يف ذلك املجتمع ،فيجب عىل
أصحاب رؤوس األموال العمل وفق

ما جاء به االنبياء و الرسل من ضوابط
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صحيحة حمسوب هلا ألف حساب ،قال

سبحانه :ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ

املهمة وهي مسألة
أحد األحكام اإلسالمية ّ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ [سورة

املهمة ،فاملفاسد اإلجتامعية واإلنحطاط

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

الطبقي الذي يؤدي اىل وجود طبقة حمرومة

ﮔﮕﭼ[سورة هود.]85 :

املجتمع بربكة تطبيق هذه الفريضة اإلهلية،

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ

هود ،]84 :وجاء يف آية أخرى ﭽﮇ

الزكاة ،التي تعترب إحدى من أحد القوانني

اخلُ ُلقي واإلجتامعي سببه الفقر والتفاوت

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ

يف املجتمع ،كل هذه األمور سيتخ ّلص منها

أكّدت اآليات السابقة عىل النظام

أداء الزكاة يؤدي إىل تطهري الفرد واملجتمع

الناس كيف يبيعون ويشرتون ،ومن مل

جيب أن يكون االثرياء مصدر خري

االقتصادي السامل السوي ،أوامر تع ّلم

جيره األمر اىل
يعمل هبذه األوامر فسوف ّ

الفساد عن طريق التطفيف ،الفساد عن
طريق غصب حقوق اآلخرين و التجاوز
عليها ،الفساد الذي يؤدي اىل اإلخالل

باملوازين اإلجتامعية عن طريق وضع
العيوب عىل أموال اآلخرين و التجاوز
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الشريازي حول هذه اآلية انهّ ا (إشارة اىل

وسينجر إىل
عىل حرماهتم وحيثيتهم،
ّ
اخللل يف النظام اإلقتصادي ،وبالتايل

سيعم الفساد والفوىض ذلك املجتمع.
ّ

ويشيع فيه روح الفضيلة بني أفراده)(.((1

للمجتمع ،وإذا مل يكونوا كذلك فعىل

حاكم الدولة االسالمية أخذ الزكاة منهم،
وذلك لوجود افراد حمرومني يف املجتمع
بحاجة اىل ّ
حل مشكالهتم وال ننتظر منهم

ان يقوموا بإعطاء الزكاة بأنفسهم.
2.2االمور االجتامعية

التعامل مع املجتمع من املسائل

املهمة التي نتعامل هبا يومي ًا ،فيجب ان

خاص ًا يليق به ،والدين رفيق
نعطيه اهتامم ًا ّ

جاء يف آية أخرى ﭽﮚ ﮛ ﮜ

مناسب للمجتمع حيث يمكن من خالله

التوبة ،]103 :يقول االستاذ مكارم

( ((1نارص مكارم ش�يرازي ،التفسري االمثل،
ج ،8ص.117

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ [سورة

د .حممد جواد اسكندرلو

التلوث اجلنيس الذي يعترب من
الوقاية من ّ

النحل ،]90:العدل قانون يتمحور حوله

الغريزة اجلنسية من أقوى الغرائز

بالعدل( .العدل يعني وضع اليشء يف

االخرى ،وانحرافه يؤدي اىل انزالق

جتاوز ،تفريط هو تعدّ عىل حقوق اآلخرين

أهم عوامل الفحشاء يف املجتمع.

اجلاحمة يف االنسان ،فهي تعادل كل الغرائز
االنسان يف مهاوي الردى ،أ ّما االسالم
املساير للحياة و املواكب هلا ،فقد جعل ح ًّ
ال

الوجود ،ولقد قامت الساموات واالرض

حم ّله املناسب ،فكل انحراف ،أوافراط ،أو
وخالف العدل .والعدل لوحده اليكفي يف

وعلو شأنه ،لذا
كل األماكن برغم تأثريه
ّ

لتلك املشكلة وهو الزواج اخلايل من احلرام

عرجت االية عىل أصل االحسان بالقول
ّ

الروح ،فقد قال سبحانه ﭽﭑﭒ

م��س��اع��دة امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ص��غ�يرة

تسهيل امر الزواج من أهم عوامل

عالقة عاطفية حت ّفز عندنا الدافع القوي

ألجل ديمومة النسل االنساين ،وسكون
ﭓ...ﭼ[سورة النور.]32 :

الوقوف أمام هذا التلوث االجتامعي
اخلطري .قال االمام الكاظم:

(ثالثة يستظلون بظل عرش اهلل يوم ال

ظل إال ظله :رجل زوج أخاه املسلم ،أو

أخدمه أو كتم له رسا)(.((1

من أمجع التعاليم الدينية يف املسائل

االجتامعية ،مراعاة العدالة التي نادى هبا

وايتاء ذي القربى)(.((1

ك��األق��ارب وامل��ع��ارف التي تربطنا هبم
ملساعدهتم ،بعضهم ف�ّس�رّ

ال��ع��دل بأنه

أداء الواجبات وف�ّس�رّ االحسان االتيان

عرف العدل
باملستحبات ،والبعض اآلخر ّ

وعرف االحسان بالعمل.
بأنه اعتقادّ ،

3.3االمور االخالقية:

مراعاة املسائل االخالقية وتطبيق

االوامر الدينية صغريها وكبريها يؤ ّدي

القران ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

اىل وجود االرتباط وال ُّلحمة بني الناس

( ((1الشيخ حممد حسن احلر العاميل ،وسائل
الشيعة ،د ،14ص.27

( ((1نارص مكارم ش�يرازي ،التفسرياالمثل،
ج ،11ص.368

ﮀ

ﮁ

ﮂﭼ

[سورة

بل حتى بني املسلمني والكفار ،حتى ّ
ان
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بعض الكفار دخل االسالم بسبب تأ ّثره

تنم عن
يف االنسان مسألة طبيعية لكنها ّ

واالرتباط القوي بني الناس يأيت من خالل

تنم عن أمور
صغري ًا ويتحرك حرك ًة ماّ ،

باالخالق .وان العالقات الصميمية
املحبة والتخ ّلق باالخالق االسالمية
احلسنة ،كام جاء يف القران الكريم ﭽﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ
ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ

ّ
متجذرة يف شخصية ذلك االنسان .وهناك
الكثري من الروايات التي تنهى عن الغرور
أثناء امليش(.((1

أما يف باب التك ّلم فقد اوىص االسالم

ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﭼ [سورة لقامن:

بوصايا كثرية ،من ضمنها ّ
ان السكوت

كلمة (ص ّعر) يف اآلية بمعنى َم َر ٌض

وأن األنبياء ُامروا بالكالم ال بالسكوت.

وهذا مرض نفساين واخالقي ُيصاب به

وحسن اخلُلق وترك اجلفوة
الدين ،التواضع ُ

.]19- 18

معو ّجة.
يصيب البعري فيجعل رقبته
َ
والصعر غرور يأيت من ُسكر
االنسان.
َ
النّعمة.

أفضل يف احلاالت غري الرضورية للكالم،

ومن املسائل األخرى التي أوصانا هبا

يف العالقات ،حتى ان أمري املؤمنني قال:
(الرشف يف التواضع)(.((1

وقد نصح لقامن ابنه أن يتجنب صفتَني

قال رسول اهلل( :أكثر ما تلج به

االجتامعية ،ومها التكبرّ و األنانية اللتان

الدين جمموعة من اآلداب ،األدب

رذي َلتَني يؤديان اىل انفكاك ُعرى العالقات
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شخصيته الداخلية ،ألنه ربام يعمل عم ً
ال

تؤديان باالنسان اىل العيش يف عامل الوهم،

الذي جيعل االنسان ينظر لنفسه انه أفضل
وأحسن من اآلخرين فتنقطع عالقته هبم

جراء ذلك التفكري والوهم.
ّ

وهناك إشارة إىل مسألتني يف اآلية

التي بعدها :صحيح ّ
ان امليش أو السري

أمتي يف اجلنة التواضع وحسن اخللق)(.((1
أمام الرب سبحانه ،األدب أمام الرسول
( ((1نارص مكارم شريازي ،ال تفسرياالمثل،
ج ،17ص.55
( ((1العالمة حممد باقر املجليس ،بحار االنوار،
ج ،75ص.120
( ((1حممد بن يعقوب الكليني ،اصول الكايف،
ج ،2ص .82

د .حممد جواد اسكندرلو

واملعصومني ،األدب أمام األستاذ،

االنسان ال تُعدّ وال تحُ ىص.

آيات القران لوجدنا ّ
ان اهلل سبحانه يراعي

ومسا ًء وجيدّ د العالقة به سبحانه،

األبوين العلامء و ...حتى أننا لو تت ّبعنا
آداب التحدّ ث اىل الناس من خالل القران

بشكل كامل ،فإذا كان اهلل سبحانه يعتني
هبذه اآلداب ،فام ظنّك بالناس ،يعني

عليهم مراعاة اآلداب يف التخاطب مع

بعضهم البعض ،ومصداق ذلك قوله
تعاىل :ﭽﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ
[سورة احلجرات.]2 :

وتقع مسؤولية اآلداب أمام القادة

عىل الناس الذين يتّبعوهنم ،فيجب أن ال
يتقدموا عليهم وال يعجلوا عليهم.

واالنسان الذي يذكر ربه صباح ًا

ويقر بمسؤوليته
ويناجيه ويتذكّر عظمتهّ ،

جتاهه سبحانه ،سوف جيدّ د العهد
ويديم االتصال مع اهلل سبحانه .فمن
اآلثار الكربى للصالة الصرب واالنفاق

و االستقامة ،كام قال سبحانه يف القران
الكريم:

ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ

ّ
وان
ﮄﭼ [سورة الرعد،]22 :
حفظ آداب ورشائط الصالة يؤدي اىل

حفظ ظاهر الصالة من البطالن ،ويقوي
حضور القلب يف الصالة ،ويؤدي اىل قلع

ومن الواضح ان أدب اإلنسان دليل

املوانع االخالقية التي حتول بني الصالة

رصح القران بمراعاة اآلداب أمام
وقد ّ
رسول اهلل رصاح ًة ال ترفعوا أصواتكم

ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ

[سورة املؤمنون ،]9 :بينت هذه اآلية

4.4األمور العباد ّية

عىل الصالة التي تُعدّ أفضل الوسائل

عقله ،الذي ُيدرك به الصحيح من السقيم،

فوق صوت النبي فتحبط أعاملكم.

وقبوهلا ،وقال سبحانه يف آيات أخرى

أحد أهم صفات املؤمنني وهي املحافظة

إقامة الصالة وأداء الصوم واحلج،

الرتبوية لالنسان ،وتشري اآلية أيضا اىل

ولكل واحد منها آثار وبركات يف حياة

ورشائطها .األمر بالصالة جاء ألجل

تعترب من أعظم مظاهر الدين االسالمي،

حفظ وقت الصالة ومكاهنا وتعدادها
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حفظ أهم ُعلقة بني اخلالق و املخلوق،

املجتمع ،فيشعر األثرياء واالغنياء ما يعانيه

نسيان الذات اإلهلية ﭽ ﭟ ﭠ

أيب طالب( :والصيام ابتالء الخالص

وتعترب الصالة من افضل الطرق يف عدم
ﭡﭼ [سورة طه.]14 :

املهمة يف
الصيام من االحكام
ّ

الدين ،فهو من أفضل العبادات ،وبينّ

اخللق)(.((1

آثار االعتقاد الديني وفوائده

الناس يعيشون مع االيامن ،وله آثار

القران فلسفة تلك العبادة من خالل

عظيمة عىل الناس يمكن إمجاهلا يف ثالث

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

1.1السعادة واالنبساط.

اآلية الرشيفة :ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

نقاط:

ﭮ ﭯ ﭰﭼ [سورة البقرة:

2.2تقوية العالقات االجتامعية.

عىل كافة األصعدة .والصوم حاله حال

1-1السعادة و االنبساط :األثر االول من

 ،]183الصوم عامل تربوي للتقوى
بق ّية العبادات يف أنه ال يزيد يف جالل اهلل

سبحانه ،بل مردودها يعود عىل الصائم
نفسه بالنفع والفائدة .فرغم صعوبة هذه
العبادة التي تحُ ّجم االنسان لك ّن عاقبتها

حسنة له حيث تؤ ّدي به اىل الراحة و
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الفقراء واملعوزون ،قال أمري املؤمنني عيل بن

االستقرار يف اجلانب املا ّدي واملعنوي .وهلا

أثر اجتامعي ،تربوي ،صحي ،وأثرها املهم

هو األثر األخالقي .ومن آثار الصوم أيض ًا
تقوية اإلرادة عند االنسان ،ولطافة روحه،
وتع ّلمه السيطرة عىل غرائزه.

الصيام تكمن فيه روح املساواة يف

3.3تقليل االضطراب والقلق.

آثار االيامن من وجهة النظر ا ُملبهجة،
التفاؤل باخللق و العامل ،االيامن يعطي
وجهة خاصة لالنسان عىل النحو

الذي يرى اخللق هادف ًا؛ واهلدف
هو التكامل والسعادة .هذا ممّا جيعل
االنسان متفائالً ،بحيث يرى ّ
أن
التقصري فيه وليس يف السلطة .و ُيرجع

كل نقص اليه بسبب عدم أداء عمله
بنفسه ،وهذا التفكري حي ّفزه عىل أن

يكون غيور ًا ،ويلزمه باحلركة .أما
( ((1هنج البالغة ،الكلامت القصار ص.114

د .حممد جواد اسكندرلو

الشخص غري املؤمن يف الوجود حاله

احلثيث .أما من وجهة النظر املادية بالنسبة

ويعترب نفسه جمرب ًا عىل العيش حتت

من طرق ،وان نتيجة االنسان عندهم

حال الذي يرى نظام الدولة فاسد ًا،
هذه السلطة ،فيكون داخله مملوء ًا

بال ُع َقد و احلقد .وال يفكّر يف إصالح
نفسه ،ويرى العامل كالسجن الرهيب،
لذا قال القران ﭽﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ...ﭼ

[سورة طه.]124 :

للناس ،فإنه ال يعتني هبم وال بام يسلكون
مرتبطة بيشء واحد هو مقدار سعي
االنسان فقط.

أ ّما االنسان صاحب االيامن فعامله

بالنسبة لسعي هاتني املجموعتني من
الناس وطريقتهم هو (حق أم باطل) مل

يمر من دون اعتناء ،بل يعتقد أن أيادي
ّ

األثر الثاين من وجهة نظر االنرشاح،

اخلالق حتمي مريدي احلق والفالح

بنور احلق واحلقيقة ،وهذا اجلو الروحي

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

هو البصرية ،فرتى االنسان يرى العامل

خيلق من االنسان أن تكون روحه متنورة

وطريقه منري ًا ﭽﭼ ﭽ ﭾ

واخلري ،وكم مجيل قوله تعاىل ﭽ ﭗ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ [سورة يوسف:

 .]87ويقول أيض ًا ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ [سورة

ﮯ ﮰﭼ [سورة التوبة.]120 :

بتأثري التقوى وااليامن باهلل سبحانه ،حيث

يغرق يف ّ
املرسات ،وخياف من
امللذات و ّ

االنفال ،]29 :يعني جالء األدران يكون

ّ
حيل التفاؤل و األمل حمل الظلمة والدَ َرن.

فان البصرية هي أساس معرفة احلق من
الباطل ومعرفة العدو من الصديق ،و النفع

من الرضر ،وعوامل السعادة والتعاسة.

األثر الثالث لإليامن ،األمل يف

الوصول اىل عواقب حسنة عند السعي

االنسان من جهة وصوله اىل السعادة،
التفكري باملستقبل الذي جيعله يرجتف،

ويكون مضطرب ًا وخائف ًا بشكل فظيع.

هناك شيئان يعتربان من أساس

السعادة :األول :السعي .الثاين :االطمئنان
لرشائط املحيط الذي يعيش فيه.

االثر اخلامس :االيامن هو االحاطة
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بلذائذ أكثر ،تسمى اللذائذ املعنوية.
وقد بينّ

االستاذ الشهيد املطهري

االجتامعية ،اجياد وازع نفيس يشدّ ه جتاه

ّ
لذة هلا ارتباط بحواس االنسان ،وهذه

نفسه دائ ًام انّه ُمرا َقب أمام هذه القدرة

هذا املعنى بقوله( :االنسان له ّ
لذتان،
اللذة حتصل من العالقة بني أحد االعضاء

باليشء اخلارجي ،مثل ّ
لذة العني عندما
تشاهد املناظر اخلالبة .أ ّما اللذة التي هلا

عالقة بالروح فهي الترتبط بأحد األعضاء
ومل تقع حتت تأثري أي يشء خارجي ،مثل

اللذة التي حيصل عليها االنسان من خالل
اخلدمة واإلحسان وخدمة اآلخرين
والتوفيق الذي حيصل عليه هو وأوالده

جراء ذلك ،وهذه اللذائذ الروحية تكون
ّ

أثبت وأقوى .والعرفاء يعيشون هذه
اللذائذ عند عبادهتم هلل سبحانه)(.((1

حتسن العالقات االجتامعية:
ّ 2-2

االن���س���ان ب��ح��اج��ة اىل ال��ت��ع��اي��ش
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وأفضل طريقة لتعديل غرائز االنسان

جمتمعه ويشعره باملسؤولية ،بحيث يرى
املطلقة التي تراقب أعامله حلظة بلحظة(.((1

3-3تقليل االضطرابات:

حياة االنسان شاء أم أبى ،فيها مصائب

وويالت عالوة عىل وجود التوفيق ،ولكن

يمكن جتنّب املصائب بالسعي احلثيث.

من الطبيعي ان االنسان جمرب عىل

مصارعة الطبيعة ،ولكن هناك مسائل
ال يمكن لالنسان جتنبها ،مثل الضعف

والشيخوخة ،وهذه املسألة يعترص منها

االنسان أمل ًا.

االيامن خيلق املقاومة عند االنسان،

وان املؤمن يعلم أن كل يشء يف العامل

حمسوب له حساب معينّ  ،فإذا ما وقف

اإلجتامعي ،دون أن تتحكم به الغرائز.

بصالبة أمام هذه املرارة فسوف حيصل من

ُوجه بشكل صحيح يف
أعامقه ،جيب أن ت َّ

بالنسبة هلؤالء االشخاص ال حيسبون

( ((1م��رت�ضى مطهري ،االن��س��ان واالي�م�ان،
ص.103

( ((1م��رت�ضى مطهري ،االن��س��ان واالي�م�ان،
ص.104

وهذه الغرائز هلا سلسلة من الطلبات يف

ّ
ظل الرتبية والتعليم.

اجلانب اآلخر عىل املكافأة اإلهلية.

املوت فنا ًء بل هو انتقال من عامل صغري

د .حممد جواد اسكندرلو

اىل عامل أكرب .وسوف يكون هكذا أفراد

هناك عالقة قوية بني االلتزام الديني

التي تأيت نتيجة ضعف اإليامن .فقد قال

مسائل االنتحار ،االعتياد ،االستعامل

مصونون من األمراض الروحية و العصبية

السوي الذي حيول بني وقوع
والسلوك
ّ

تعاىل ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

اليسء لألدوية ،الطالق والكآبة.

 ،]62وقال سبحانه ﭽﰏ ﰐ ﰑ

من مدمني الكحول قد تركوا دينهم يف

ﭗﭘﭙﭚﭼ [سورة يونس:

ﰒﰓﭼ[سورة الرعد.]28 :

أكّدت الدراسات يف العقود الثالثة

األخرية ،ان الدين له أثر كبري يف التقليل
من مستوى اجلريمة و األمراض النفسية.

ويف نتيجة ملطالعات ميدانية يف أمريكا،

ب ّينت ان اجلريمة تكون بمستوى اقل

عند االفراد الذين هلم عالقة بالكنيسة،

وهناك شواهد طبيعية عىل اآلثار اإلجيابية
لإلعتقادات الدينية يف سالمة اجلسم
والروح.

وتبينّ التحقيقات التي ُاجريت يف

مركز حتقيقات املراقبة الصح ّية ،ان هناك

عالقة بني التعهد الديني وسالمة جسم
االنسان ،وان املتد ّينني من الناس تكون

معاناهتم أقل .وكذلك اثبتت التحقيقات
ان الدين واالعتقادات الدينية من أكثر

العوامل الصحية تاثري ًا يف الصحة النفسية.

وتشري مطالعة أخرى اىل ّ
ان %90

شباهبم(.((2

اخلالصة والنتيجة

حيس بالنقص لوجود
عاملنا املعارص ّ

املشاكل النابعة منه .وعندما نتطلع اىل كل
جهة ،نشاهد عامل ًا من الناس ٌّ
كل يبحث

عن ضا ّلته ،فرتاه يركض بكل اتجّ اه من
أجل اخلالص من ورطته وحريته.

الدين االسالمي هو الضا ّلة املنشودة،

باعتباره خاتم االديان التي نزلت عىل
املكمل ملا رسمت ُه
البرش ،وباعتباره الدين
ّ
األديان السابقة ،االسالم طريق السعادة

االبدية التي يمنحها لإلنسان.

والقران الكريم ،مثل الرساج الذي

ينري قلب املسلم وال ينطفيء ،والوصول

إىل السعادة تكمن يف تطبيق أوامره التي
تبعث احلياة.

( ((2مهدي كلشني ،العلم والدين فی رحاب
القرن االحد والعرشین ،ص .165
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فحوى البحث
آيات من سورة األحزاب املدنية الشريفة واليت
يتناول البحث ٍ

حتدثت -يف معظمها -عن ضوابط السلوك االجتماعي اخلاص
والعام .فتناول آيات تتنوع يف اسلوبها وخطابها .فهناك منها ما
معان عظيمة وتوجيهات ربانية اختص بها النيب
اشتمل على ٍ
عن سائر أمته مثل :الوصية بتقوى اهلل ومسألة الزواج والتعامل

مع الزوجة وما اىل ذلك مما يعد -ومن باب أوىل -وصية للمؤمنني
كافة ،اللهم اال ماخيص بيت النيب األكرم وختيري أزواجه بني
زينة احلياة الدنيا وضيق العيش مع النيب مقابل املغفرة والرضوان
من اهلل -سبحانه -هلن.
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مقدمة

تتحدث سورة األحزاب عن ظروف

بعض التقاليد والعادات املوروثة مثل التبني

قام
من السنة اخلامسة للهجرة) ،عندما َ

املجتمع اجلاهيل ومن تلك اخلرافات

معركة األحزاب التي حدثت (يف شوال

هيود بني النضري بتأليب املرشكني من
غطفان وقريش ،عىل قتال النبي،
وعزموا عىل استأصال شأفة اإلسالم،

واستباحة املدينة املنورة ،حتى رمتهم

العرب عن ٍ
قوس واحدة ،واستشار النبي

الصحابة الكرام يف قتال اجلموع الزاحفة،

والظهار ،وطهرت املسلمني من رواسب

واألساطري املوهومة التي كانت متفشية يف
ذلك الزمان واشتملت السورة عىل بعض

اآلداب واألحكام :فقد جاء احلديث عن

بعض اآلداب االجتامعية كآداب الوليمة،
وآداب السرت واحلجاب وعدم التربج،

وآداب معاملة الرسول واحرتامه إىل

فأشار عليه سيدنا سلامن الفاريس

آخر ما هنالك من آداب اجتامعية .وجاءت

ِ
هذه الواقعة
من املدينة ،وحدثت يف

الظهار والتبني ،وا ِ
إلرث ،وزواج مطلقة

بفكرة عمل اخلندق حول اجلهة املكشوفة
للمسلمني دروس عظيمة من الصرب عىل
اخلوف ،واجلوع ،والربد الشديد ،والطاعة،
و ُفضحت خبايا املنافقني ،وحتققت يف ِ
هذه
الغزوة معجزات كثرية للنبي منها،
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بام يكفل للمجتمع السعادة واهلناء وأبطلت

تكثري الطعام ،و البشارة بالنرص.

فيها بعض األحكام الترشيعية مثل حكم
االبن من التبني ،وتعدد زوجات الرسول
الطاهرات واحلكمة منه ،وحكم الصالة

عىل الرسول وحكم احلجاب الرشعي،
إىل غري ما هنالك من أحكام ترشيعية.

ومن أسباب اختيار البحث يف هذه

وسورة األحزاب من السور املدنية

السورة اهنا ضمت بني حنايا آياهتا لفظة

اإلسالمية شأهنا شأن سائر السور املدنية

بصيغة اجلمع مرتني وهي أكثر سورة ورد

التي تتناول اجلانب الترشيعي حلياة األمة
وقد تناولت حياة املسلمني اخلاصة والعامة

وأخص منها أمر األرسة فرشعت األحكام

النبي ( )15مرة ،وقد ور َد لفظ النبي فيها
فيها لفظ النبي هبذا العدد ،وكلام امعنا

النظر يف اآليات التي اشتملت عىل (لفظ

د .صالح ناجي األسدي

النبي) وجدنا له داللة موضوعية حتتلف

الوضع فإن النبوة من النبأ وهو اخلرب

يعالج انحرافا َاجتامعي ًا ،أو سلوكي ًا ،أو

بأمر يقتيض تكليفا وان أمر بتبليغه اىل

عن داللتها يف اللفظ اآلخر ،وكل لفظ
يصحح املفاهيم املتوارثة اخلاطئة ،أو حيث

عىل آداب وقيم إسالمية رفيعة ،ويتلون،

ويتنوع فيها اخلطاب يف وجهته ،ويف

اسلوبه من لفظة ألخرى.

فالنبي يف العرف هو ا ُمل َّنبأ من جهة اهلل
غريه فهو رسول واال فهو نبي وعىل
هذا فكل رسول نبي بال عكس فإن
النبي والرسول اشرتكا يف أمر عام وهو
النبأ وافرتقا يف الرسالة فإذا قلت فالن

الفرق بني النبي والرسول عىل املشهور
1.1إن الرسول إنسان َذ َك ٌر ُأ ِ
وح َي إليه
بِشرَ ْ ع ُ
وأ ِم َر بتبليغه .والنبي إنسان ذكر

 .أاآليات التي توجه اخلطاب فيها إىل

2.2وكل من النبي والرسول يوحى إليه،

اآلية األوىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

أوحي إليه برشع ومل يؤمر بتبليغه.

لكن النبي قد يبعث يف قوم مؤمنني

برشائع سابقة؛ كأنبياء بني إرسائيل؛
يأمرون برشيعة التوراة ،وقد يوحى

إىل أحدهم وحيا خاص ًا يف قصة معينة.

وأما الرسل؛ فإهنم يبعثون يف قوم كفار
يدعوهنم إىل توحيد اهلل وعبادته؛ فهم

يرسلون إىل خمالفني فيكذهبم بعضهم.

3.3والرسول أفضل من النبي.

4.4كل رسول نبي ،وليس كل نبي

رسو ً
ال قال احلافظ ابن حجر(( :فإن
لفظ النبوة والرسالة خمتلفان يف أصل

رسول تضمن انه نبي رسول وإذا قلت

فالن نبي مل يستلزم انه رسول))(((.

حرضة النبي األعظم.

ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞﭼ [سورة األحزاب.]1 :

1.1املفهوم األول لآلية :يأمر اهلل عبده
ونبيه وإمام أنبيائه بالتقوى ،وكون

النبي

يؤمر بالتقوى هو تنبيه

باألعىل عىل األدنى ،فذلك نداء للنبي

املعصوم ،وهو للناس كلهم بأن
يتقوا اهلل ،والتقوى :هو أن جيعل بينه

((( كتاب فتح ا لباري :أليب الفضل أمحد بن عيل
بن حجر العسقالين ـ ت 852هـ دار املعرفة،
ب�يروت 1379ه���ـ حققه حممد ف��ؤاد عبد
الباقي ،حمب الدين اخلطيب (.)112 /11
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وبن عذاب اهلل وغضبه وقاية ،وسئل

العصاة من عموم الناس لعدم طاعة

اخلوف من اجلليل ،والعمل بالتنزيل،

وما أمر به رسولكم اتقوا اهلل وال

اإلمام عيل عن التقوى فقال(( :هي
والقناعة بالقليل ،واالستعداد ليوم

تطيعوا الكافرين باهلل ،وال تطيعوا

الرحيل))((( .فاهلل جل جالله يدعونا

املنافقني الذين يتظاهرون باإلسالم

برضاه وباجلنان خالدين خملدين فيها.

وخيفون الكفر باهلل ،فهؤالء املنافقون

إىل طاعته والبعد عن معصيته؛ ليكرمنا

كذب ًا وزور ًا ،وخيفون معصية اهلل،

2.2املفهوم الثاين :يأمراهلل تعاىل نبيه بدوام

إياكم وإياهم ،وهؤالء الكافرون

واخلوف من نزول نقمة اهلل عىل عباده

يف سبب نزول اآلية(( :إهنا نزلت يف

التقوى واإلستمرارعىل حال الوجل

العصاة برغم وجود التقوى يف قلبه
مسبق ًا لقوله عليه الصالة والسالم:

(أماواهلل إين ألخشاكم هلل وأتقاكم)

(((

إياكم وإياهم وقد ذكر اإلمام القرطبي
أيب سفيان ابن حرب وعكرمة بن أيب
جهل وأيب األعور عمرو بن سفيان
نزلوا املدينة عىل عبد اهلل بن ُأبيَ ْ ابن

فال يأمن أحد من بطش اهلل وال يغرت

سلول رأس املنافقني بعد أحد وقد

3.3املفهوم الثالث لآلية :وهذا فيه تنبيه

يكلموه فقام معهم عبد اهلل بن سعد

أحد بطاعته له سبحانه.
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املنافقني ،أي :يا أهيا الناس تبع ًا لنبيكم

((( سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد/
ملحمد بن يوسف الصاحلي الشامي ت:
942ه��ـ ،دار الكتب العلمية –بريوت–
1414ه���ـ ،ط ،1حققه :ع��ادل أمح��د عبد
املوجود ،وعيل حممد معوض .421 /1
((( املعجم الكبري /أليب القاسم سليامن بن
أمح��د بن أي��وب ال��ط�براين ،مكتبة الزهراء
امل��وص��ل ،1983– 1404-ط :2حققه:
محدي بن عبداملجيد السلفي(.)25 /9

أعطاهم النبي عهد ُا ،فأرادو أن
بن أيب رسح ،وطعمة بن أبريق فقالوا
للنبي وعنده عمر بن اخلطاب:
ارفض ذكر آهلتنا الالت والعزى ومناة

وقل إن هلا شفاعة ومنعة ملن عبدها
وندعك وربك فشق عىل النبي ما
قالوا فقال عمر يا رسول اهلل ائذن يل يف

قتلهم فقال النبي إين قد أعطيتهم

د .صالح ناجي األسدي

عهد ًا فقال عمر :اخرجوا يف لعنة اهلل

تعاىل :ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ

املدينة فنزلت))(((.

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ [سورة

وغضبه فأمر النبي أن خيرجوا من
اآلية الثانية :ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ.

ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ
األحزاب ،]4 :فحرم اهلل التبني،

وألغاه ،وألغى نتائجه ،وجعله قو ً
ال من
الزور ،وعم ً
ال من الباطل.

1.1املفهوم األول لآلية :جاءت هذه اآلية

2.2املفهوم الثاين لآلية :إسقاط الفوارق

وهو ما كان يفعله الناس قبل اإلسالم،

خالل السياق القرآين أن األية الكريمة

زيد بن حارثة ،(((وكان التبني عادة

جحش صاحبة النسب الرفيع

جاء اإلسالم أبطل التبني ،ونزل قوله

موىل ،حينام أراد النبي أن حيطم

يف معرض احلديث عن قضية التبني
وفعله رسول اهلل ،وذلك حني تبنى

العرب يف قريش وغريها ،ولكن عندما

((( تفسري القرطبي /أليب عبد اهلل حممد بن أمحد
بن أيب بكر القرطبي ت 671-ه���ـ ،دار
الشعب القاهرة1372 ،ه��ـ ط ،2حققه:
عبد العليم الربدوين (.)114 /14
((( ((زيد بن حارثة بن رشاحيل بن عبد العزى
موىل رسول اهلل ويقال انه من كلب من
اليمن قتل يف عهد رسول اهلل حيكى عن
بن عمر إنا كنا ندعوه زيد بن حممد حتى
نزلت ادعوهم آلبائهم روى عنه ابنه أسامة
بن زيد)) اجلرح والتعديل /لعبد الرمحن بن
أيب حاتم حممد بن إدريس أبو حممد الرازي
التميمي ،دار إحياء الرتاث العريب-بريوت-
1271هـ 1952م ،ط.)559 /3( 1

الطبقية بني الناس ،إذ أننا نجد من

تدور أحداثها حول قصة زينب بنت
وزوجها آنذاك زيد بن حارثة وهو
الفوارق الطبقية املوروثة يف اجلامعة

املسلمة؛ فريد الناس سواسية كأسنان
املشط ال فضل ألحد عىل أحدإال

بالتقوى ،وكان املوايل وهم (الرقيق
املحرر) طبقة أدنى من طبقة السادة
واألرشاف .فأراد رسول اهلل أن

حيقق املساواة الكاملة بتزويج مواله من

رشيفة من بني هاشم ،قريبته زينب
بنت جحش؛ ليسقط تلك الفوارق
الطبقية بنفسه ،يف أرسته وكانت هذه
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الفوارق من العمق والعنف بحيث

هو بابنه حتى حترم عليه حليلته ولكنه
أبو ًأ َّمته يف التبجيل والتعظيم وأن نساءه

وتسري البرشية كلها عىل هداه يف هذا

وأع َل َم
وقع يف نفوس املنافقني وغريهم ْ

أن تستجيب ألمر اهلل ورسوله لقوله

املعارصين له يف احلقيقة ومل يقصد هبذه

ال حيطمها إال فعل واقعي من رسول
اهلل تتخذ منه اجلامعة املسلمة أسوة،

الطريق ،وما كان للسيدة زينب إال

تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨﭩﭼ[سورة األحزاب.]36 :

3.3املفهوم الثالث لآلية :خمالفة العادات
اجلاهلية املتوارثة ،ونصب ميزان احلق،

فبعد طالق السيدة زينب من زيد بن

حارثة ،خطبها النبي الكريم لنفسه
وتزوجها ألهنا ابنة عمته ومل يكن يربط

النبي بزيد رابطة نسب حقيقي

ِ
بسببه التزوج بمطلقة ابنه
فيحرم عليه

318

إنام هي أبوة معنوية ووالء فبمقتىض
اآلية الحرج عىل النبي يف هذا

الفعل وإن خالف ما كان سائد ًا يف وقته

من حتريم التزوج بمطلقة املتبنى ،قال

القرطبي(( :ملا تزوج زينب قال الناس
تزوج امرأة ابنه فنزلت اآلية أي ليس

عليهم حرام فأذهب اهلل هبذه اآلية ما

أن حممدا مل يكن أبا أحد من الرجال
اآلية أن النبيمل يكن له ولد فقد ولد

له إبراهيم والقاسم والطيب واملطهر
ولكن مل يعش له ابن حتى يصري رجال

وأما احلسن واحلسني فكانا طفلني ومل
يكونا رجلني معارصين له))(((.

اآلية الثالثة :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝﭞ

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧ ﭨﭼ.

عندما نتأمل اآلية قلي ً
ال نجد قوة

اخلطاب تأخذ باأللباب ،وأهنا كالسيل

اجلارف الذي اليقف أمامه تكذيب وال
تفنيد ،وال إنكار لنبوة حممد ،وال جحود
بصدق دعوته ،فينهال سيل احلق ليقذف

ِ
الرسول،
بالزبد إىل اجلفاء و ُيبقي دعوة
مؤيدة بكامل احلق من اهلل ،ومعزز ًا بمنازل
ِ
والبشارة،
ال يعلمها إال اهلل :الشهادة،

((( تفسري القرطبي.)196 /14( /

د .صالح ناجي األسدي

واإلنذار ،والدعوة ،والنور ولقد َور َد

أمته بام عملوه ،من خري ورش ،كام قال

يطابق أوصافه يف ِ
هذه اآلية كام يف احلديث

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ

وصف النبي يف الكتب السابقة بام
الذي يرويه البخاري(( :عن عطاء بن

يسار قال لقيت عبد اهلل بن عمرو بن

العاص فقلت أخربين عن صفة
رسول اهلل يف التوراة قال :أجل واهلل

إنه ملوصوف يف التوراة ببعض صفته يف

القرآن يا أهيا النبي إنا أرسلناك شاهدا
ومبرشا ونذيرا وحرز األميني فأنت عبدي

ورسويل سميتك املتوكل ليس بفظ وال

غليظ وال ّ
صخاب يف األسواق وال يدفع
السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن
يقبضه اهلل حتى يقيم به امللة العوجاء بأن
يقولوا الإله إال اهلل فيفتح هبا أعينا عميا
وآذانا صام وقلوبا غلفا))((( ،ووصف اهلل

رسوله حممدً اهبذه األشياء ،التي ،هي
املقصود من رسالته ،وزبدهتا وأصوهلا،

التي اختص هبا وهي مخسة أشياء:

تعاىل :ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
[سورة البقرة ،]143 :وقال تعاىل:

ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ
[سورة النساء ،]41 :وقد ورد يف
احلديث عن أنس بن مالك قال :قال

رسول اهلل( :حيايت خري لكم َي ْنزل
ع ّ
الوحي من السامء ،فأخربكم بام
يل
ُ
ُّ
حيل لكم وما َ
ت خري
يْرم عليكم ،ومو ِ

يل أعاملكم َّ
لكم ُتعرض ع ّ
كل مخيس،

حسن محدت اهلل عليه ،وما
فام كان من َ

كان من ذنب أستوهب اهلل ذنوبكم)

(((

والشهادة حتتمل وجوه ًا أحدها :أنه

شاهد عىل اخللق يوم القيامة ،وعىل
هذا فالنبي بعث شاهد ًا أي متحم ً
ال

للشهادة ويكون يف اآلخرة شهيد ًا أي

{ش ِ
1.1أحدها :كونه َ
اهدً ا} أي :شاهدً ا عىل

((( الوفا بأحوال املصطفى /أليب الفرج عبد

((( صحيح البخاري /كتاب البيوع ـ باب
كراهية الصخب يف األسواق ،رقم 2018
(.)747 /2

دار الكتب العلمية –بريوت /لبنان–

الرمحن بن عيل بن اجلوزي ت597 :هـ،

1408هـ1988-م ،ط ،1حققه :مصطفى

عبد القادر عطا (.)826 /1
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مؤدي ًا ملا حتمل((( ،الوجه الثاين :أنه

مُ ََّمدٌ َو ُأ َّم ُت ُه قال َف ُي ْؤ َتى بِ ُك ْم تَشْ َهدُ َ
ون َأ َّن ُه قد
َب َّلغَ َف َذلِ َك َق ْو ُل اللَِّﭽﭪ ﭫ ﭬ

تعاىل قد أراه أياها يف رحلة اإلرساء

ﭳ ﭴ ﭵﭼ))(.((1

شاهد يف الدنيا بأحوال اآلخرة من
اجلنة والنار وامليزان والرصاط ألن اهلل
واملعراج ،وشاهد يف اآلخرة بأحوال

الدنيا بالطاعة واملعصية والصالح

والفساد(.((1

الوجه الثالث :شاهد ًا عىل أمته بتبليغ

دين اهلل إليهم وعىل سائر األمم بتبليغ

أنبيائهم إليهم(.((1

{م َب ًِّ
شا
2.2الصفة الثانية والثالثة :كونه ُ
َو َن ِذ ًيرا} وملا يف البشارة من أث ٍر عىل
نفسية املتلقي ُقدمت عىل النذارة،

النفوس التتلهف للبشارة
فإن كانت
ُ
وال ُ
والتحذير
هتش هلا ،كان اإلنذار
ُ
هو احلل األمثل لعل النفوس َت ْو َجل

كام يف احلديث ((عن أيب َس ِع ٍ
يد

وختشع من سوء احلساب ،فاإلسالم

هل َب َّلغْ َت فيقول نعم َف ُيدْ َعى َق ْو ُم ُه َف ُي َق ُ
ال
هل َب َّل َغ ُك ْم َف َي ُقو ُل َ
ون ما َأ َتا َنا من َن ِذي ٍر وما
ود َك فيقول
َأ َتا َنا من َأ َح ٍد فيقول من ُش ُه ُ

والعقول واألبدان ،وقد جاءت

وح َف ُي َق ُ
ال
قال :قال رسول اللَُِّ :يدْ َعى ُن ٌ

320

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

((( ُينظر تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم
املنان /لعبد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل
السعدي ت1376 :هـ حققه عبد الرمحن
بن معال اللوحيق ،مؤسسة الرسالة ط1
1420هـ  2000-م (.)667 /1
( ((1ينظر النكت والعيون /ل��ل�ماوردي /5
.312
( ((1فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية
من علم التفسري /ملحمد بن عيل بن حممد
الشوكاين ،دار الفكر –بريوت فتح القدير
(.)288 /4

دين يتعامل مع األرواح والنفوس،

الرشيعة بام يطرق أبواب اإلنسان

كلها ،فالروح حتتاج إىل ما يبهجها ،وما
يعوضها عن نصب الدنيا وتعاستها،

بنعيم اجلنة ورسورها ،فالبشارة هلا
وقع عظيم عىل املحرومني والبؤساء
واملحتاجني.

( ((1اجلامع الصحيح /أليب عيسى حممد بن
عيسى الرتمذي السلمي ،ت 279هـ ،دار
إحياء الرتاث العريب –بريوت ،حققه :أمحد
ِ
يسى:
حممد شاكر سنن الرتمذي قال أبو ع َ
ِ
هذا َح ِد ٌ
يح (.)207 /5
يث َح َس ٌن َصح ٌ

د .صالح ناجي األسدي

3.3الصفة الرابعة :كونه { َد ِ
اع ًيا إِ َ
ل اللَِّ}
أي :أرسله ا ّ
لل ،يدعو اخللق إىل رهبم،

وذلك يقتيض أن اخللق يف ظلمةعظيمة،

التي خلقوا هلا ،ويكون داعي ًا إىل

يستدل به يف جهاالهتاحتى جاء اللّ

عىل ما يدعو إليه -2بتعريفهم لرهبم

الظلامت ،وع َّلم به من اجلهاالت،

وهيدهيم لكرامته ،ويأمرهم بعبادته،

اهلل بأمور كثرية منها-1 :باستقامته

بصفاته املقدسة ،وتنزهيه عام ال يليق

بجالله ،وبذكره هلم أنواع العبودية،

ريا}
سِ ً
4.4الصفة اخلامسة :كونه { َ
اجا ُمنِ ً
نور ُيتَدى به يف ظلامهتا ،والعلم،
ال َ

هبذا النبي الكريم ،فأضاء ا ّ
لل به تلك
وهدى به ُضال ً
ال إىل الرصاط املستقيم.

يستيضء به الضالون يف ظلامت اجلهل

-3والدعوة إىل ا ّ
لل بأقرب طريق

والغواية ويقتبس من نوره أنوار

حقه-5 ،وإخالص الدعوة إىل ا ّ
لل ،ال

ووصف باإلنارة آلن من الرسج ما

موصل إليه-4 ،وإعطاء كل ذي حق
إىل نفسه وتعظيمها ،أما لفظة (بإذنه):

املهتدين إىل مناهج الرشد واهلداية،

ال ييضء إذا قل زيته ودقت فتيلته،

فقد قال اآللويس( :أهنا من متعلقات-

ِ
تفسريه ملعنى الرساج
قال الرازي يف

بأهنا أمر صعب املنال وخطب يف غاية

يقل إنه شمس مع أهنا أشد إضاءة من

داعي ًا -وقيدت الدعوة بذلك إيذانا
اإلعضال ال يتأتى إال بإسداد من جناب

صَ ٌف للوجوه عن
قدسه كيف ال وهو ْ

ِ
الق َبل املعبودة وإدخال لألعناق يف

قالدة غري معهودة وجوز رجوع القيد

للجميع واألول أظهر)(.((1

( ((1روح امل��ع��اين يف تفسري ال��ق��رآن العظيم
والسبع املثاين /للعالمة أيب الفضل شهاب
الدين السيد حممود األل��ويس ،دار إحياء
الرتاث العريب -بريوت (.)46 /22

((قال يف حق النبي رساج ًا ومل
الرساج لفوائد منها :أن الشمس نورها

ال يؤخذ منه يشء والرساج يؤخذ منه
أنوار كثرية فإذا انطفأ األول يبقى الذي

أخذ منه ،وكذلك إن غاب والنبي

كان كذلك إذ كل صحايب أخذ منه نور
اهلداية.

اآلية الرابعة :ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
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ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

وقد كان ذلك تعويض ًا هلا عن طالقها من

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

الزجية ألمر قضاه اهلل تعاىل ،ثم جويرية بنت

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﭼ.

احلارث من بني املصطلق ،وصفية بنت

حيي بن أخطب .وكانتا من السبي فأعتقهام
رسول اهلل وتزوج هبام الواحدة تلو األخرى،

توثيق ًا لعالقته بالقبائل ،وتكري ًام هلام ،وقد
أسلمتا بعدما نزل بأهلهام من الشدة.

يف هذه اآلية بني اهلل لرسوله ما حيل

وكن قد أصبحن «أمهات املؤمنني» ونلن

لشخصه وألهل بيته ،بعدما نزلت آية سورة

اهلل ورسوله والدار اآلخرة بعد نزول آيتي

له من النساء ،وما يف ذلك من خصوصية
النساء التي جتعل احلد األقىص لألزواج

أربعا :ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒﭼ [سورة النساء ]3 :وكان

يف عصمة النبي يف هذا الوقت تسع نساء،
تزوج بكل واحدة منهن ملعنى خاص.

عائشة وحفصة ابنتا صاحبيه أيب بكر وعمر.
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زيد الذي زوجها رسول اهلل منه فلم تفلح

وأم حبيبة بنت أيب سفيان ،وأم سلمة،

رشف القرب من رسول اهللواخرتن
التخيري .فكان صعب ًا عىل نفوسهن أن
يفارقهن رسول اهلل بعد حتديد عدد النساء.

وقد نظر اهلل إليهن ،فاستثنى رسول اهلل

من ذلك القيد ،وأحل له استبقاء نسائه مجيع ًا

يف عصمته ،وجعلهن كلهن ح ً
ال له ،ثم نزل
القرآن بعد ذلك بأال يزيد عليهن أحد ًا ،وال

يستبدل بواحدة منهن أخرى .فإنام هذه امليزة

وسودة بنت زمعة ،وزينب بنت خزيمة من

هلؤالء اللوايت ارتبطن به وحدهن ،كي ال

النبي تكريمهن ،ومل يكن ذوات مجال

ورسوله والدار اآلخرة ،وحول هذه املبادئ

املهاجرات اللوايت فقدن أزواجهن وأراد

وال شباب ،إنام كان معنى التكريم هلن
خالص ًا يف هذا الزواج .وزينب بنت جحش،

حيرمن رشف النسبة إليه ،بعدما اخرتن اهلل
تدور هذه اآلية

(((1

( ((1ينظر يف ظالل القرآن .93 /6

د .صالح ناجي األسدي

1.1املفهوم األول :نجد يف قوله تعاىل:

لقوله« :وامرأة مؤمنة» ،وأول بعضهم

ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

اهلجرة يف قوله« :الاليت هاجرن معك»

ِ
بأزواجه إال بعد ْ
أن
أنه ما انتفع

فيدل ذلك عىل أنه ال حيل له نكاح غري

ﮟ ﮠ ﮡﭼ .دليل عىل

عىل اإلسالم ،أي :أسلمن معك.

َّأدى مهرهن.

املسلمة فإن وهبت امرأة هيودية أو

2.2املفهوم الثاين :رسول اهللجاء لي ُبيِّ
للناس ما ُنزِّ ل إليهم ،وجعله ربه ُأ ْسوة
يعز عىل الناس
سلوكية يف األمور التي ُّ
أن يستقبلوها ،فن َّفذها رسول اهلل يف
نفسه أو ً
ال كام قلنا يف مسألة التبني.

3.3املفهوم الثالث :وكان النكاح ينعقد
[يف حقه] بمعنى اهلبة من غري ويل
وال شهود وال مهر ،وكان ذلك من
خصائصه يف النكاح لقوله تعاىل:

ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥﭼ

كالزيادة عىل األربع ،ووجوب ختيري
النساء كان من خصائصه أيض ًا.

2.2املفهوم الرابع :كام ذهب إليه بعض
أهل التفسري :إنه الحيل لنبي اهلل أن
ينكح اليهودية أوالنرصانية /واختلفوا

يف أنه هل كان حيل للنبي نكاح

اليهودية والنرصانية باملهر؟ .فذهب
مجاعة إىل أنه كان ال حيل له ذلك،

نرصانية أو أعرابية نفسها فإنه ال حيل

للنبي أن يتزوجها(.((1

.باآليات التي ورد فيها لفظ (النبي)
وتوجه اخلطاب فيها إىل املؤمنني:

اآلية األوىل ﭽﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷﭼ.

1.1املفهوم األول :يعني أوىل باملؤمننيَ من
بعضهم ببعض يف نفوذ حكمه عليهم
ووجوب طاعته ،وقال ابن عباس:

((إذا دعاهم النبي ودعتهم أنفسهم
( ((1تفسري مقاتل بن سليامن /أليب احلسن مقاتل
بن سليامن بن بشري األزدي بالوالء البلخي،
ت150 :هـ ،دار الكتب العلمية –لبنان/
بريوت –1424هـ –2003م ،ط ،1حققه:
أمحد فريد(.)51 /3
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إىل يشء كانت طاعة النبي أوىل هبم

مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس،

أنفسهم تدعوهم إىل ما فيه هالكهم،

4.4املفهوم الرابع :إنه أوىل هبم يف قضاء

من طاعة أنفسهم ،وهذا صحيح ألن
ورسول اهلل يدعوهم إىل ما فيه

نجاهتم))(.((1

2.2املفهوم الثاين :وقيل :هو أوىل هبم يف
احلمل عىل اجلهاد وبذل النفس دونه،

وقيل كان النبي خيرج إىل اجلهاد

فيقول قوم نذهب فنستأذن من آبائنا

وأمهاتنا ،فنزلت اآلية.

3.3املفهوم الثالث :هو أوىل هبم يف املحبة

والتوقري والتعظيم:
س ْب ِن َمالِ ٍ
الَ :ق َ
ك َق َ
ال َر ُس ُ
َع ْن َأ َن ِ
ول
اللَّ 
«ال ُيو ْء ِم ُن َأ َحدَ ُك ْم َح ّتى َأ ُك َ
ون

ديوهنم وإسعافهم يف نوائبهم :كام ورد
يف احلديث أن النبي قالَ « :ما ِمن
ؤمن إِ َّ
ُم ٍ
ال َأ َنا َأولَ ال َّناس بِ ِه فِ الدُّ ن َيا
َو ِ
اآلخ َر ِة ا ْق َر ُأوا إِن ِش ْئ ُتم ﭽﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜﭼ َف َأ ُّيمَ ُم ْؤ ِم ٍن

َت َر َك َما ً
ال َف ْل ِ
تَ ْث ُه ُع ْص َب ُت ُه َمن َكا ُنوا،
َوإِن َت َر َك َدين ًا َأ ْو ِض َياع ًا َف ْل َي ْأتِنِي َف َأ َنا
ِ
َم ْو َ
تفسريه:
ال ُه))( ،((1قال القرطبي يف

((أنه كان اليصيل عىل ميت عليه
دين فلام فتح اهلل عليه الفتوح قال أنا
أوىل باملؤمنني من أنفسهم فمن تويف

َأ َح ّب إِ َل ْي ِه ِم ْن َو َل ِد ِه َو َوالِ ِد ِه َوال ّن ِ
اس
جْ ِعنيَ»))( .((1فاملحبة ثالثة أقسام:
َأ َ

فلورثته))( .((1ﭽ ﯞ ﯟﭼ

وحمبة شفقة ورمحة كمحبة الولد ،وحمبة

أزواجه هن كاألمهات يف شيئني(.((2

حمبة إجالل وإعظام كمحبة الوالد،
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فجمع أصناف املحبة يف حمبته.

( ((1ينظر تفسري ال�سراج املنري /ملحمد بن
أمحد الرشبيني ،شمس الدين دار الكتب
العلمية-بريوت (.)191 /3
( ((1شعب اإليامن /أليب بكر أمحد بن احلسني
البيهقي ،دار الكتب العلمية -ب�يروت،
ط1410 ،1هـ ،حققه :حممد السعيد بسيوين
زغلول (.)129 /2

وعليه دين فعيل قضاؤه ومن ترك ماال

يعني من مات عنها رسول اهللمن

( ((1اجلمع بني الصحيحني البخاري ومسلم/
ملحمد بن فتوح احلميدي داراب���ن حزم،
ل��ب��ن��ان /ب�ي�روت –1423هـ 2002م،
ط2حققه :د .عيل حسني البواب (.)55 /3
( ((1تفسري القرطبي.122 /14 :
( ((2ينظر تفسري الثعلبي .9 /8

د .صالح ناجي األسدي

1.1أحدمها :تعظيم حقهن.

2.2والثاين :حتريم نكاحهن .وليس
كاألمهات يف النفقة واملرياث .فالرجل
ُيط ِّلق زوجته ويكون كاره ًا هلا ،لكن

حني يتزوجها آخر حتلو يف عينه مرة
أخرى ،فيكره َم ْن يتزوجها ،وهذه

كلها أمور ال تنبغي مع شخص رسول
اهلل ،وال يصح ملن كانت زوجة لرسول
اهلل أن تكون فراش ًا لغريه أبد ًا؛ لذلك

جعلهن اهلل أمهات للمؤمنني مجيع ًا،

رسول اهلل منهن ثبتت حرمتها
وحيرم نكاحها وإن طلقها حفاظ ًا

حلرمته وحراسة خللوته ومن مل يدخل

هبا مل يثبت هلا هذه احلرمة.

•واختلف يف كوهنن كاألمهات يف
املحرم وإباحة النظر عىل الوجهني(:((2
أحدمها :هن حمرم ال حيرم النظر إليهن

لتحريم نكاحهن.

الثاين :أن النظر إليهن حمرم ألن حتريم

نكاحهن إنام كان حفظ ًا حلق رسول اهلل

وهذه احلرمة ال تتعدى أمهات املؤمنني

فيهن فكان من حفظ حقه حتريم النظر

بم ْن تشاء ،إذن :ال جيوز إلنسان
َ

اآلية الثانية :توجه اخلطاب إىل املؤمنني

فم ْن كانت هلا بنت فلتتزوج
إىل بناهتن َ

مؤمن برسول اهلل و ُيقدِّ ره قدره ْ
أن
خيلفه عىل امرأته وأما الاليت طلقهن
رسول اهلل يف حياته فقد اختلف يف

ثبوت هذه احلرمة هلن عىل ثالثةأوجه:

أحدها :تثبت هلن هذه احلرمة تغليب ًا
حلرمةرسول اهلل .الثاين :ال يثبت

هلن ذلك بل هذه كسائر النساء ألن
النبي قد أثبت عصمتهن وقال:

أزواجي يف الدنيا هن أزواجي يف
اآلخرة ،الثالث :أن من دخل هبا

إليهن.

وحتذيرهم املنافقني.

ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦﭼ.

يف هذه اآلية املباركة نجد وصفا دقيق ًا

( ((2النكت والعيون /أليب احلسن عيل بن حممد
بن حبيب املاوردي البرصي ت450 :هـ،
دار الكتب العلمية –بريوت /لبنان حققه:
السيد ابن عبد املقصود ابن عبد الرحيم
(.)374 /4
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حلال أهل النفاق الذين ال ينكشف زيفهم،

وال يظهر خداعهم إال بعدأن يعرضوا

أن يذهب إىل الغائط ! وحتى قال أوس

ما ختفي قلوهبم وتتكشف لعامة املسلمني

العدو ،وذلك عن مأل من رجال قومه،

عىل فتنة عظيمة فعند ٍ
إذ تبدي السنتهم
خبث نواياهم ،حتى يميز اهلل اخلبيث

من الطيب ،وال فتنة أعظم من فتنة يوم
اخلندق والتي وصف اهلل تعاىل فيها حال
املسلمني الذين اجتمعت عليهم أقسى

وأصعب الظروف من القلة واخلوف،

واجلوع ،والربد الشديد ،واجتامع املرشكني

ٍ
قوس واحدة
عىل قتاهلم حتى رمتهم عن
فقال تعاىل :ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮛﭼ [سورة األحزاب.]11– 10 :

وقد سطرت كتب السري والتأريخ
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كرسى وقيرص ،وأحدنا ال يأمن عىل نفسه

ِ
هذه احلادثة فقال ابن كثري(( :وعظم
عند ذلك البالء واشتد اخلوف ،وأتاهم

عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم،

حتى ظن املؤمنون كل ظن ،ونجم النفاق،

حتى قال معتب بن قشري أخو بنى عمرو

بن عوف :كان حممد يعدنا أن نأكل كنوز

بن قيظى :يا رسول اهلل إن بيوتنا عورة من
فأذن لنا أن نرجع إىل دارنا فإهنا خارج من
املدينة))(.((2

اآلية الثالثة :ما يتوجه فيه اخلطاب إىل

املؤمنني تأديب ًا وتعلي ًام.

ﭽﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ.

يبني اهلل العالقة بني الرسول و من

حيرض اىل منزله حمددا بعض االحكام و
اآلداب التي متس هذه العالقة .وتبني

( ((2السرية النبوية /البن كثري(.)201 /3

د .صالح ناجي األسدي

األدب الذي ينبغي أن يكون عليه املسلم

احلديث مل خيرجا فجعل يمر عىل

اإلطالة ،وحفظ النظر وغريها من اآلداب،

سالم عليكم كيف أنتم يا أهل البيت

يف بيت مضيفه من اإلستأذان وعدم
فإن لبيوت النبي حرم ًة وخصوصية،

نسائه فيسلم عىل كل واحدة منهن

فيقولون بخري يا رسول اهلل كيف

ينبغي أن تراعى وأن حيفظ مقام النبي يف

وجدت أهلك فيقول بخري فلام فرغ

لدخول بيوت املسلمني والتخلق باألخالق

إذا هو بالرجلني قد استأنس هبام

بيته ،يف حياته وبعد موته ،وهو ترشيع عام
اإلسالمية التي ال تسبب احلرج والضيق

للمضيف .ونستطيع أن نلمس من ثنايا ِ
هذه
اآليات اآلداب واملفاهيم اآلتية:

رجع ورجعت معه ،فلام بلغ الباب
احلديث ،فلام رأياه قد رجع قاما
فخرجا ،فواهلل ما أدري أنا أخربته أم

أنزل عليه الوحي بأهنام قد خرجا،

1.1الدخول اىل بيت النبي جيب أن يكون

فرجع ورجعت معه فلام وضع رجله

2.2وعند الدعوة اىل الطعام جيب ان

وبينه ،وأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية ال

باألذن مسبقا (إال أن يؤذن لكم).

ال يدخل قبل املوعد ،و ينتظر أوان
الطعام ،ألن من آداب األكل يف

بيوت اآلخرين أن يايت يف الوقت
املناسب ،و ذلك الن املجيء أول
النهار و انتظار الغداء يسبب االزعاج

لصاحب البيت ،وقد جاء يف السرية

((عن أنس قال :وشهدت وليمة
زينب فأشبع الناس خبزا وحلام وكان

يبعثني فأدعو الناس فلام فرغ وقام

وتبعته فتخلف رجالن استأنس هبام

يف أسكفة الباب أرخى احلجاب بيني
تدخلوا بيوت النبي إال أن يؤذن

لكم))(.((2

3.3تأديب الصحابة باألخالق العالية
التي يتعاملون هبا مع أرهف الناس

إحساس ًا،

وأصدقهم

شعورر ًا،

( ((2صحيح مسلم /مسلم بن احلجاج أبو
احلسني القشريي النيسابوري ت261 :هـ
دار إحياء الرتاث العريب بريوت /حققه:
حممد فؤاد عبد الباقي /باب زواج زينب
بنت جحش ونزول احلجاب وإثبات وليمة
العرس ،رقم .)1046 /2(1428
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وأكملهم أخالق ًا فنهاهم سبحانه

كانوا يضيقون املنزل عليه وعىل أهله

بالتوسع يف االنبساط واإلسرتسال كام

حيتمل إطالتهم كرما منه فيصرب عىل

بيته بغري إذنه إذا دعاهم إىل طعام مل

األدب فصار أدبا هلم وملن بعدهم [إن

وتعاىل عن أن يعاملوا رسول اهلل

يعامل من ال هياب وال يتقى ،فيدخل
ينضج ،وأحاطوا به منتظرين إدراكه
وإذا حرض الطعام ودخلوا وطعموا

لزموا جمالسهم مستأنسني باملحادثة،

األذى يف ذلك فع َّلم اهلل من حيرضه

ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم
و اهلل ال يستحي من احلق].

5.5وعىل الضيف ان يراعي حرمة البيت

وأخربهم أن ذلك منهي عنه ،إذ كان

الذي حيل فيه ،فلو اضطرته احلاجة

يكلمهم ،كام أدهبم فيام ينبغي عليهم

ان يتعامل معهن بأدب ،و بمقدار

النبي قد تأذى منه ويستحى أن

جتاه معاملتهم مع أزواجه وهذا
كله مما يدل عىل ماله من التعظيم
واالحرتام(.((2

للتعامل مع أهله من النساء جيب
حاجته ،ومن وراء حجاب ،فبعد
نزول هذه اآلية صار حراما عىل

املؤمنني التحدث مع نساء الرسول

4.4ثم يبني القرآن خلفية هذا النهي :بأن

اال هبذه الكيفية[ .وإذا سألتموهن

و اذاه ،بام ينتهي اليه من آثار سلبية

وقال اإلمام الشوكاين(( :ذكر سبحانه

اجللوس ربام يؤدي اىل احراج الرسول
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ويتحدثون بام ال يريده وكان النبي

عىل برنامج حياته العائلية أو السياسية
فالنبي لديه من أموراملسلمني،

متاعا فسئلوهن من ورآء حجاب]،

النبي
أدب ًا آخر متعلق ًا بنساء
ّ
وه َّن متاعا} أي
{وإِ َذا َس َأ ْل ُت ُم ُ
فقالَ :

ومهوم دعوته ما يشغله .وألهنم

شيئ ًا يتمتع به ،من املاعون وغريه

( ((2ينظر حقوق النبي عىل أمته يف ضوء
الكتاب والسنة /ملحمد بن خليفة بن
عيل التميمي ،أض��واء السلف ،الرياض
ط11418هـ1997 /م.)438 /2( .

وبينهن .واملتاع يطلق
وراء سرت بينكم
ّ

{فاسألوهن ِمن َو َر ِ
آء ِح َجاب} أي من

عىل كل ما يتمتع به ،فال وجه ملا قيل

د .صالح ناجي األسدي

من أن املراد به العارية أو الفتوى أو

ِ
دوره يف هداية الناس إىل طريق
وعظيم

اآلية الرابعة :التي يتوجه فيها اخلطاب

املوضع له أبعاد أخرى أراد اهلل تعاىل هلا

ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

الشمس يف كبد السامء ،وهي أن املنافقني

املصحف)) (.((2

إىل املؤمنني تعظي ًام لنبيهم وتفخي ًام.

وذكر الصالة عىل النبي يف هذا
اهلل تعاىل،
ُ

أن تتبني ،وتستقر حقيقتها استقرار قرص

ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ملا شنعوا عىل نبينا ،وشنوا محلة عىل آل بيته

يف هذه اآلية املباركة نستشعر عظمة

لزوجاته املؤمنات ،وبناته العفيفات،

تسامى يف مقام البرشية وسلك الطرق

رد أعظم من
أفواه املنافقني ،وال حجة وال َّ

ﭾ ﭿﭼ.

سيد املرسلني وعظيم حقه علينا ،إذ أنه
املوصلة إىل حمبة اهلل حتى أعلمنا اهلل

األطهار ،وحاولوا تشويه الصورة املرشقة
وأرادوا إيذائهن ،كان البد من ٍ
رد يلجم

دفاع اهلل تعاىل عن نبيه ،فنزلت هذه اآليات

أنه يصيل عليه ومالئكته الكرام،
تعاىل ُ
َ
العقول ،ويوقظ القلوب ،وجييش
لينبه

املأل األعىل قال سيد قطب(( :ويستمر

بالتوقري واإلجالل ،ولتتسابق األلسن

يف نفسه أو يف أهله؛ ويف تفظيع الفعلة

املشاعر لتستقبل حبيب رب العاملني
برتديد الصوات عليه حمب ًة لنبينا وشوق ًا إىل

لقائه ،وعرفان ًا بفيض أحسانه إذ هدانا إىل
سبيل حمبة اهلل وتوحيده ،ودلنا عىل طريق
اخلري الذي ال يزيغ عنه إال هالك ،وتنفيذ ًا

ِ
ِ
ِ
بفضله
عليه ،واعرتاف َا
بالصالة
ألمر اهلل
( ((2فتح القدير اجلامع بني فني ال��رواي��ة و
الدراية من علم التفسري :ملحمد بن عيل بن
حممد الشوكاين ت1250 :هـ(.)422 /4

املباركات لتقرر مكانة النبي عند اهلل وعند

السياق يف حتذير الذين يؤذون النبي

التي يقدمون عليها .وذلك عىل طريقني:

الطريق األول متجيد رسول اهلل وبيان

مكانته عند ربه ويف املأل األعىل والطريق
الثانية تقرر أن إيذاءه إيذاء هلل سبحانه
وجزاؤه عند اهلل الطرد من رمحته يف الدنيا
واآلخرة ،والعذاب الذي يناسب الفعلة

الشنيعة))(.((2

( ((2يف ظالل القرآن(.)98 /6
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معنى صالة اهلل واملالئكة عىل النبي

قوله عز وجل :ﭽﭲ ﭳ ﭴ

تكاليفها ،وملكانتهن من رسول اهلل

1.1إن صالة اهلل تعاىل عليه ثناؤه عليه عند

هذه التكاليف؛ وإقرار للقيم التي أراد اهلل

2.2إن صالة اهلل تعاىل عليه املغفرة له،

عليها ،وأن يكون فيها منارة هيتدي هبا

ﭵ ﭶ ﭷﭼ فيه أربعة أقاويل(:((2
املالئكة ،وصالة املالئكة الدعاء.

تكاليفها ،ويف هذا الدرس بيان ليشء من
لبيت النبوة الطاهر أن يمثلها ،وأن يقوم

وصالة املالئكة االستغفار له ،قاله

السالكون .فقد كان النبي يعيش عيشة

3.3إن صالة اهلل تعاىل عليه رمحته ،وصالة

وربام أتاه ضيف ،فينطلق يسأل زوجاته هل

سعيد بن جبري.

املالئكة الدعاء له ،قاله احلسن ،وهو

معنى قول عطاء بن أيب رباح.

البساطة والكفاف هو و أهل بيته األطهار

عندكم من شيئ ،فال جيد ،ويمر عىل أهل

بيته اهلالل واهلالالن وال يوقد يف أبيات

4.4إن صالهتم عليه أن يباركوا عليه ،قاله

رسول اهلل النار أي اليطبخون طعام ًا إنام

 .جاآليات التي توجه فيه اخلطاب إىل نساء

الرغم من أن النبي كان يعطي عطاء من

ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

الفيء والغنائم ،ولكن تلك احلياة هي حياة

ابن عباس.

النبي:

ﮱﯓﯔﯕﯖ
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السامية التي استحققن هبا هذه الصفة

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ.

كان طعامهم األسودان (التمر واملاء) عىل
ال خيشى الفقر ،وفاض عليه املال فيض ًا من
الرتفع والتعايل عىل متاع احلياة الدنيا ،وعدم

اإلغرتار بزخرفها وهبرجتها ،والرغبة فيام

وهذا درس عظيم من دروس سورة

عند اهلل تعاىل ،ومل تكن الطيبات حمرمة يف

جاء يف أوائل السورة تسميتهن «أمهات

كانت تقدم إليه عفو ًا بال تكلف ،ومل يكلف

األحزاب خاص بأزواج النبي ،ولقد

املؤمنني» وهلذه األمومة تكاليفها ،وللمرتبة

( ((2النكت والعيون /للاموردي (.)453 /4

عقيدته ورشيعته؛ ومل حيرمها عىل نفسه حني

أمته كذلك أن تعيش عيشته التي اختارها

لنفسه ،إال أن خيتارها من يريد ،استعالء

د .صالح ناجي األسدي

َ
يتخفف
عىل اللذائذ واملتاع؛ و من أراد أن

ُز ْم َر ِة املَ ِ
ساكني»(.((2

النبي كن نساء ًا ،من البرش ،هلن مشاعر

حيمل عب َء الرسالة التي كلفه اهلل أن

ِمن رغبات النفس وميوهلا ولكن نساء
البرش وعىل فضلهن وكرامتهن وقرهبن من

ينابيع النبوة الكريمة ،فإن الرغبة الطبيعية

يف متاع احلياة ظلت حية يف نفوسهن .فلام

أن رأين السعة والرخاء بعدما أفاض اهلل
عىل رسوله وعىل املؤمنني راجعن النبي
يف أمر النفقة .فلم يستقبل هذه املراجعة
بالرتحيب ،إنام استقبلها باألسى وعدم
الرىض؛ إذ كانت نفسه ترغب يف أن

تعيش فيام اختاره هلا من طالقة وارتفاع
ورىض؛ متجردة من االنشغال بمثل ذلك

األمر واالحتفال به أدنى احتفال؛ وأن تظل

حياته وحياة من يلوذون به عىل ذلك األفق

السامي الويضء املربأ من كل ظل هلذه
الدنيا.

•واختلف يف السبب الذي ألجله خري
رسول اهلل نساءه عىل أقوال:

ي نبيه بني
1.1أحدها :ألن اهلل تعاىل خ َّ
ملك الدنيا ونعيم اآلخرة ،فاختار
احيِنِي
اآلخرة عىل الدنيا وقال« :ال َّل ُه َّم ْ

ِم ْس ِكين ًا َو ِ
اح ْْ
شنِ فِ
أم ْتنِي ِم ْس ِكي َن ًا َو ْ

2.2الثاين :ألهنن تغايرن عليه ،والنبي
يبلغها إىل العاملني فال ينبغي أن تشغله
مشاكل النساء والغرية بينهن عن دعوته

لذا كان التخيري ح ً
ال مثالي ًا لتسود املودة
والصفاء.

3.3الثالث :إن نساء النبي طالبنه بام ليس
عنده من ثياب ومتاع ،كام روى اإلمام
أمحد(( :عن جابر قال :أقبل أبو

بكر يستأذن عىل رسول اهلل،

والناس ببابه جلوس ،والنبي
جالس ،فلم يؤذن له ،ثم ُأذن أليب
بكر وعمر ،فدخال والنبي

جالس وحوله نساؤه وهو ساكت فقال

عمر :ألكلمن رسول اهلل لعله
يضحك ،فقال عمر :يا رسول اهلل

لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألتني
( ((2ذكره اإلمام احلاكم عن أيب سعيد اخلدري
وق��ال(( :ه��ذا حديث صحيح اإلسناد ومل
خيرجاه)) املستدرك عىل الصحيحني /أليب
عبداهلل حممد ابن عبداهلل احلاكم النيسابوري
ت405 :ه��ـ ،دار الكتب العلمية ،بريوت
 1990- 1411م ط ،1حققه :مصطفى
عبد القادر عطا(.)358 /4

331

مفاهيم وآداب حول لفظ النبي يف سورة األحزاب

النفقة آنف ًا فوجأت عنقها ،فضحك

ارتفع َن إىل مستوى اخلطاب املبارش
كأهنن
ْ

حويل يسألنني النفقة))(.((2

األمر السابق ﭽ ﯖ...ﭼ [سورة

النبي حتى بدا ناجذه ،وقال :هن
4.4الرابع :إن أمراهلل للنبي أن خيري أزواجه
ألن اهلل تعاىل صان خلوة نبيه فخريهن

عىل أال يتزوجن بعده حرم ًة وهيب ًة
للنبي يف حياته وبعد ِ
مماته.

اآلي��ة الثانية :ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﭼ.

األحزاب ]28 :فأراد سبحانه ْ
أن ُيعطيهن

سِ َن عليها يف
املنهج واملباديء التي سي ْ
حياهتن .،وكلمة {نِ َسآ َء }...نعلم أهنا

مجع ،لكن ال نجد هلا مفرد ًا من لفظها،

إنام مفردها من لفظ آخر هو امرأة

(((3

وبعض الباحثني يف اللغة قال :إن (نساء)

من ال َّن ْسأ والتأخري ،عىل اعتبار أن َخ ْلقها

جاء متأخر ًا عن َخ ْلق الرجل ،ومفردها

هذا خطاب لني متوجه إىل زوجات

س ٌء)( ،((3ومن املفاهيم التي تستقى
إذن ( َن ْ

فيام خيص صيانة بيت الزوجية فبداية

1.1املفهوم األول :ذكر العقاب ومضاعفة

النبي فيه اإلعتناء بنصحهن وتوجيههن
بتخيريهن ﭽﮫ ﮬ
املسألة بدأت
ّ

ﮭ ﮮ..ﭼ [سورة األحزاب]28 :
فلام اخرتْن اهلل ورسوله والدار اآلخرة
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من اهلل تعاىل ،أي كأهنن ح َّق ْق َن املراد من

( ((2مسند اإلمام أمحد بن حنبل /أليب عبداهلل
أمح��د ب��ن حنبل الشيباين ت 241 :هـ،
مؤسسة قرطبة رقم احلديث،14555 :
( ،)328 /3وينظر تفسري اخلازن املسمى
لباب التأويل يف معاين التنزيل /لعالء
الدين عيل بن حممد بن إبراهيم البغدادي
الشهري ب��اخل��ازن ،دار الفكر -ب�يروت/
لبنان1399-هـ1979 /م (.)120 /7

من هذه السورة اآليت:

العذاب قبل ذكر الثواب ومضاعفة

األجر هو كمثل التخلية قبل التحلية،

فلو أراد احدنا أن يتوضأ فينبغي له
أو ً
ال أن يتطهر من النجاسة ،وهناك

( ((3اللباب يف علوم الكتاب /أليب حفص
عمر بن عيل ابن عادل الدمشقي احلنبيل:
دار الكتب العلمية –بريوت /لبنان–
1419ه��ـ 1998-م ،ط ،1حققه :الشيخ
عادل أمحد عبد املوجود والشيخ عيل حممد
معوض (.)61 /2
( ((3لسان العرب (.)168 /1

د .صالح ناجي األسدي

القاعدة األصولية التي تقول درأ

لك َّن إذن :منزلة الواحدة ُ
ُ
منك َّن ليست

2.2املفهوم الثاين :ورود لفظ (الفاحشة)

منزلتها بمدى التزامها بأوامر اهلل،

املفاسد مقدم عىل جلب املصالح(.((3

يف كوهنا جمرد زوجة لرسول اهلل ،إنام

مع ما له من وقع عظيم عىل النفوس

وإال فهناك زوجات للرسل ُخ َّن

أو اإلثم مث ً
ال مع كون الفاحشة أمر

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

َّ
ِ
كالذنب
أخف وقع ًا
ومل يأت بلفظ
مستبعد أن يصدر من أمهات املؤمنني
فهذا يدل عىل عظم الذنب وإن كان

من صغائرالذنوب لكونه يصدر من
بيت طهره اهلل من األرجاس وهو نظري
خطاب اهلل تعاىل لنبيه حمذر ًا إياه

بقوله :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ..ﭼ
[سورة الزمر .]65 :ومعلوم أن رسول
اهلل ليس مظنة الوقوع يف الرشك ،إذن:

أزواجهن كقوله تعاىل :ﭽﮏﮐ

ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

ﮪﭼ [التحريم.]10 :

3.3املفهوم الثالث :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ
ِ
ظاهرة ُ
بح
ﯰ ﯱﭼ أي
الق ِ
بفتح ِ
الياء
من بني بمعنى تبني و ُقرىء ِ
واملراد هبا ُّ
اقرتفن من الكبائ ِر
كل ما
ُ
َ

فاملعنى ،يا حممد ليس اصطفاؤك يعني

ِ
لرسول اهلل
وقيل :هي عصيانُ َّن

بالنسبة لنسائهْ :
إن فع َل ْت إحداكن

ِ
ألجله(.((3
ويغتم
ذرعه
أو ما يضيق به ُ
ُّ

أنك فوق املحاسبة ،كذلك احلال

فاحشة ،فسوف نضاعف هلا العذاب،

يشق عليه
ونشوزهن
وطلبهن منه ما ُّ
َّ
َّ
4.4املفهوم الرابع :ﭽﯲﯳﯴ

ُ
فإياك َّن ْ
تظنن أن هذه املكانة ستشفع
أن َّ

ِ
عذاب
يعذبن ضعفي
ﯵﭼ أي
َّ
ِ
مثليه َّ
منهن
الذنب
ألن
غريهن أي
َّ
َّ
َ

( ((3أبجد العلوم الويش املرقوم يف بيان أحوال
العلوم /لصديق بن حسن القنوجي ـ ت:
1307ه��ـ دار الكتب العلمية ،ب�يروت-
1978م حققه :عبد اجلبار زكار(.)103 /1

( ((3إرش��اد العقل السليم إىل مزايا الكتاب
الكريم /أليب السعود العامدي حممد بن حممد
بن مصطفى (املتوىف982 :هـ).)333 /5( ،

ولن نسرت عليها ملكانتها من رسول اهلل،
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ِ
فإن زياد َة ُقبحه ٌ
أقبح َّ
لزيادة فضلِ
تابعة
ُ

ِ
املذنب والن ِ
ِ
عليه ولذلك ُجعل
ِّعمة

أرشف نساء العاملني))( ..((3وقد روى

الم بام ال
والس ُ
ُ
األنبياء عليهم َّ
الصال ُة َّ

احلسني أنه قال له رجل :إنكم أهل

َ
الر ِ
وعوتب
احلر
حدُّ
قيق ُ
ِّ
ضعف حدِّ َّ

األمم ،وقيل :هذا احلكم
ُيعاتب به
ُ
خاص بنساء النبي ،فإن حدث
ٌّ

من إحداهن ذنب بينها وبني نفسها

فهو ذنب واحد مقصور عليهاْ ،
فإن

كان عالني ًة فهو ُم َضاعف؛ ألهنن أسوة
وقدوة تتطلع العيون إىل سلوكهن،

عن اإلمام زين العابدين بن عىل بن
بيت مغفور لكم ،فغضب ،وقال نحن
أحرى أن جيرى فينا ما أجرى اهلل تعاىل

عىل نساء نبيهمن أن ملسيئنا ضعفني

من العذاب ،وملحسننا ضعفني من
األجر(.((3

اخلامتة

ْ
فإن ظهرت منهن فاحشة كان تشجيع ًا

احلمدُ هلل وكفى ثم الصالة والسالم

إذن –ألن الفساد تعدَّ ى الذات إىل

ِ
هديه
وصحابته ذوي الوفا ،ومن سار عىل

لألخريات ،فمضاعفة العذاب –
اآلخرين ،وأحدث قدوة سوء يف بيت

فاستحقت مضاعفة العذاب،
النبي،
ْ

آذت شعور رسول اهلل ،ومل تُقدِّ ر
ألهنا ْ
منزلته ،كذلك ْ
فعلت إحداهن
إن
ْ
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لرفع منزلتهن؛ وفيه إشارة إىل أهنن

حسنة ،فلها أجرها أيض ًا ُم َضاعف ًا؛

كأي إنسانه
ألهنا
فعلت صاحل ًا يف ذاهتا ِّ
ْ
أعطت قدوة حسنة لغريها،
أخرى ،ثم
ْ

قال مقاتل(( :وتضعيف عقوبتهن عىل
لرشفهن كتضعيف عقوبة
املعصية
ّ

احلرة عىل األمة وتضعيف ثواهبن

عىل نبيه املصطفى ،وعىل آله الرشفا،

ولدربه اقتفى ،وبعد .فإن هذا البحث

تناول آيات تتنوع يف أسلوهبا وخطاهبا

فهناك أربع آيات أشتملت عىل ٍ
معان عظيمة

وتوجيهات ربانية اختص هبا النبي
( ((3معامل التنزيل /أليب حممد احلسني بن
مسعود البغوي ت510 :هـ ،دار طيبة للنرش
والتوزيع ،ط 1417 :4هـ –1997م حققه
وخرج أحاديثه حممد عبد اهلل النمر –عثامن
مجعة ضمريية –سليامن مسلم احلرش(/6
.)348
( ((3التفسري الوسيط /ملحمد سيد طنطاوي،
ط ،1القاهرة(.)3416 /1

د .صالح ناجي األسدي

عن سائر أمته ،مثل الوصية بتقوى اهلل،

وإجالله ،واحرتام زوجاته ،ومنها آيات

وإحالل التزوج بتسع زوجات ،وجواز

تنبه املؤمنني إىل خطر املنافقني ،ودورهم

بغري صداق ،واإلرسال إىل الناس شاهد ًا

ليحذروهم ،كذا اشتملت السورة عىل آية

التزوح باملرأة املؤمنة ،التي هتب نفسها له

ومبرشأ ونذير ًا وداعي ًاإىل اهلل ،وأنه أوىل

باملؤمنني من أنفسهم ،وأزواجه أمهات

للمؤمنني ،واشتملت السورة عىل مجلة
من اآلداب ادرجناها حتت عنوان ما ورد
به لفظ النبي و توجه اخلطاب فيه إىل

املؤمنني والتي رسمت للمؤمنني طريق

التوقري والتعظيم لدين اهلل ،ولرسوله
الكريم منها :الصالة عىل النبي وآل النبي
الكريم وعدَّ ها عبادة يؤجر عليها املسلم،
وآداب دخول املنازل وحفظ النظر،

وآداب الطعام واإلنرصاف منه ،وحتديد

نبيهه والدفاع عنه،
مسؤلية املسلم جتاه َّ

يف فت عضد األمة ،وتوهني وحدة صفهم
واحدة عامة لنساء املؤمنني ،تسمى آية

احلجاب تأمر املسلامت بالتسرت واملبالغة

يف حفظ أجسادهن من التكشف والسفور
صيانة لكرامتهن ،واشتملت السورة عىل

ثالث آيات ورد فيها لفظ النبي ،ختص
زوجات النبي وختيريهن بني زينة احلياة

الدنيا ،وبني ضيق العيش مع النبي مع

سعة اآلخرة ،واملغفرة والرضوان من
اهلل ،وبيان مكانتهن ودورهن اإلجتامعي

كأمهات للمؤمنني ،ومعلامت ومبلغات ملا
نزل يف بيوهتن من رشع اهلل وآياته.
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فحوى البحث
بزمن
منهج غري حمدود ٍ
احلديث عن اجلاهليّة هو احلديث عن ٍ
معينّ  .فهي حالة اجتماعيّة ميكن أن تظهر يف ك ّل زمان ومكان .وهلا
مواصفاتها وأهدافها ومعايريها .وهذه حقيقة أ ّكدها القرآن الكريم والسنّة
الشريفة ودراسات الباحثني .فقد جعلها القرآن يف مقابل الدين ،ونظرت
السنة كمبدأ معارض لإلسالم يف احلياة .وكشفت دراسات الباحثني
إليها ُّ

املتتبّعني عن هويّتها كحال ٍة ال مرحل ٍة زمنيّ ٍة معيّن ٍة .وما هذه الدراسة إالّ

ٌ
وكشف عن هويّتها كمنهج يف احلياة لتلفت االنظار إىل
تبيا ٌن حلقيقتها
استيعاب كنهها والوقوف عند شبهتها فتتن ّور األذهان وتعي فلسفتها.
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مفهوم (اجلاهلية) من منظور قرآين

متهيد

يف معنى اجلاهلية وتعريفها

و منهج يف احلياة عىل العرب بل تشمل

شعوب األرض قاطب ًة ما دامت ُمعرض ًة

أو ّد قبل أن أبدأ احلديث عن تعريف
مهمة ّ
تدل
اجلاهلية أن ُأ ّثبت مخس حقائق ّ
ّ

عن الدين ،ناكب ًة عن الرصاط املستقيم.

متهد هلذه الدراسة.
ّ

هو فهم خاطىء.

والتتبع واالستقصاء .وهي
عىل البحث
ّ
اجلاهلية اصطالح أدخله
االوىل:
ّ

عرف
القرآن الكريم يف اللغة
العربية .فلم ُي َ
ّ
الشعري و
من قبل إذ مل أعثر عليه يف الرتاث
ّ

النثري لعرص ما قبل اإلسالم .فالبدّ من أن
ّ

يكون القرآن املعيار األساس يف دراستها.

اجلاهلية موجودة قبل
الثانية :كانت
ّ
اإلسالم وبعده .وهو ما ّأكده القرآن
الكريم واألحاديث املأثورة والروايات
واألخبار املو ّثقة.

لحظ خطأ شائع فحواه ّ
أن
الثالثةُ :ي َ
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اجلاهلية كحالة
اخلامسة :ال تقترص
ّ

اجلاهلية هي يف مقابل العلم واملعرفة.
ّ
وهي ليست كذلك .ومن الطريف ّ
أن
معاجم اللغة مل تذكرها يف مقابل العلم بل

يف مقابل الدين .وسريد لذلك مزيدُ بيان.

اجلاهلية يف القرآن
الرابعة :وردت
ّ

جمردة عن النسبة ألنهّ ا
الكريم مطلقة ّ
منسوب إليها وليست منسوب ًة إىل يشء.

تارخيي ٍة حمدّ ٍ
ٍ
ٍ
مسمى
دة
كفرتة
ففهمها
بزمن ّ
ّ

أ ّما معناها وتعريفها فنقولّ :
إن
ّأول معنى يتبادر إىل األذهان هو ّ
أن
اجلاهلية يف مقابل العلم واملعرفة.
ّ
فكثري من الباحثني ومنهم طائفة من
املسترشقني ذهبوا إىل هذا الرأي .وملّا

كان العرب قبل اإلسالم جاهلني

بالعلوم واملعارف فقد وسمهم اهلل
تعاىل هبذه الصفة .يف حني ذهب
فريق آخر إىل ّ
أن اللفظ ليس مأخوذ ًا

من مطلق اجلهل ،بل هو مأخوذ

خاص هو اجلهل باهلل و
من جهل
ّ
رسوله ،ورشائع الدين .ومن هذا
الفريق الدكتور فليب ح ّتي ،قال:

ا-اجلاهلية -الفرتة التي خلت
إنهّ
ّ
نبي
فيها اجلزيرة من ّ
أي قانون ،أو ّ
موحى إليه ،أو كتاب ُمنزَ ل»(((.
((( تاريخ العرب (مطول) ،فليب حتّي.

أ.د .عيل األسدي

ويرى املسترشق جولدتسيهر ّ
أن

هذه هي اآلراء املعروضة يف معناها.

جاهلية هو السفه-
املقصود من كلمة
ّ
الذي هو ضدّ احللم -واألنفة ،واخل ّفة،

بخاصة كلمةمادة (جهل) ومشت ّقاهتا
ّ

التغلبي يف مع ّلقته:
عمرو بن كلثوم
ّ

هذا اللفظ يراد منه ما يقابل كلمة «إسالم»

والغضب ...وقد يستشهد لذلك بقول

أال ال جيهلن أحدٌ علينا

فنجهل َ
فوق جهلِ اجلاهلينا

(((

ماركيس
وثمة رأي يستند إىل فهم
ّ
ّ
للتاريخ يعترب ّ
اجلاهلية هي «الرببر ّية»
ان
ّ

يف علم االجتامع .ففي طور الرببر ّية «يبدأ

اإلنسان باستخدام احلديد لصنع آالته
ثم ينتقل بعده إىل طور احلضارة
وأدواته ّ
هجائية»
نتيج ًة الكتشافه الكتابة بحروف
ّ

عىل حدّ تعريف انجلز لطور الرببر ّية الذي
ينتقل اإلنسان منه إىل طور احلضارة(((.

فاجلاهلية -وفق ًا هلذا الرأي -اسم
ّ

اجتامعية (الرببرية) تقابل مرحلة
ملرحلة
ّ
احلضارة(((.

((( فجر اإلس�ل�ام ،أمح��د أم�ين ،70 :ط.11
ومقابلة اجلهل باجلهل ِق َيم ّية َفل ُيل َت َفت.
((( بني اجلاهل ّية واإلسالم ،الشيخ حممد مهدي
شمس ال��دي��ن 236 :عن كتاب العرب
واإلسالم واخلالفة العربية ،ى .أ .يلياييف:
.113- 112
((( نفسه.236 :

ولكن نظرة فاحصة عىل موارد استعامل

جاهلية -يف القرآن الكريم تكشف عن ّ
أن
ّ

(جاهلية)
متام ًا .وبذا يكون املراد من
ّ
«منهج يف احلياة مقابل ومضا ّد ملنهج

اإلسالم»(((.

ونقرأ يف معاجم اللغة ّ
اجلاهلية
أن
ّ

ال تقابل العلم واملعرفة .فقد جاء يف

(اجلاهلية زمن
نصه:
«لسان العرب» ما ّ
ّ
الفرتة وال إسالم ...ويف احلديث :إن َّك
ٌ
جاهلية ،هي احلال التي كانت
امرؤ فيك
ّ
عليها العرب قبل اإلسالم من اجلهل باهلل
سبحانه ورسوله و رشائع الدين ،واملفاخرة
باألنساب والكرب والتجبرّ وغري ذلك)(((.

وورد يف «جممعالبحرين» قوله:

أن ّ
وأمجعت الصحابة عىل ّ
كل ماعيص
اهلل به فهو جهالةّ .
وكل من عىص اهلل فهو

جاهل .وقيل :اجلهالة اختيار ّ
اللذة الفانية
((( نفسه.237 :
(((لسان العرب ،ابن منظور  ،130 :11مادة
«جهل».
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عىل ّ
(واجلاهلية احلالة
اللذة الباقية)(((.
ّ

املهم أن نعرف التفاوت بني
ومن
ّ
«اجلاهل» و «اجلاه ّ
العربية:
يل» .فإذا قلنا يف
ّ

وأسوأ اجلهل هو اجلهل باهلل ورسوله

قلنا :جاه ّ
(االهلي)
يل فاملقصود به من يقابل
ّ

التي كانت عليها العرب قبل اإلسالم من
هلل ورسوله ورشائع الدين)(((.
اجلهل با 

ودينه.

اجلاهلية
الفارسية
وحدّ دت املعاجم
ّ
ّ

بالفرتة التي سبقت اإلسالم .واإلشكال
سجل عىل
الوحيد الذي يمكن أن ُي َّ

املعاجم املذكورة هو غفلتها عن املعنى
اجلاهلية عىل
للجاهلية ،فقرصت
ين
القرآ ّ
ّ
ّ
تلك الفرتة املحدودة التي كانت قبل

اإلسالم ،إلاّ معجم ِد ُ
هخدا فانّه اكتفى

علمي
(اإلسالمي) .وهذا تفاوت
أو
ّ
ّ
وواقعي .ويطمئننا ّ
اجلاهلية هي غري
أن
ّ
ّ

اجلهل (يف مقابل العلم) بل هي يف مقابل
رصح به الكتاب
الدين متام ًا .وذلك هو ما ّ

أن ّ
العزيز .ومن املناسب أن نشري إىل ّ
كل
جاه ّ
يل جاهل وليس ّ
جاهلي ًا.
كل جاهل
ّ
اجلاهلية بعا ّمة-:
مالمح
ّ

للجاهلية بنحو عام مالمح ومواصفات
ّ

القرآنية املرتبطة باملوضوع
بذكر اآليات
ّ
ومل ّ
يوضح شيئ ًا .والغفلة املذكورة سهو

اإلحلاد وفقدان اإليامن الصحيح باهلل

اجتامعية ال مرحلة
زمن حمدود ،وحالة
ال ٌ
ّ

أحكام اهلل تعاىل أو جلميع أحكام اللهّ ،واتّباع

فاحش ّ
مفهوم
اجلاهلية كام يفيد القرآن
ألن
ٌ
ّ
موقوتة .وهي «اسم للضالل واالنحراف
340

جاهل ،فانّام نعني به من يقابل العامل .أ ّما إذا

عن املثل الصحيحة واملناهج املستقيمة

لدى أي عنرص من الناس ويف أي وطن
وأي زمان»(((.
كان ّ

((( جممع البحرين ،الطرحيى .441 :1
((( نفسه .422 :1
حممد مهدي شمس
((( بني اجلاهل ّية واإلسالمّ ،
الدين.19 :

ذكرها بعض الك ّتاب والباحثني منها:
سبحانه ،وعدم االستسالم حلكم من
حيولون
األهواء ،ووجود الطواغيت الذين ّ

الناس من عبادة اهلل إىل عبادهتم ،واالنغامس

يف الشهوات  .ومنها :التح ّلل من مجيع
(((1

واملسؤوليات يف احلكم ،واسرتقاق
التبعات
ّ
وخلو احلكم
املحكومني واستغالهلم،
ّ

( ((1جاهل ّية القرن العرشين ،حممد قطب:
.54-42

أ.د .عيل األسدي

قضائية حيتكم
أي سلطة
ىف عاملها من ّ
ّ

وهذه نقطة جديرة بالتأ ّمل أيض ًا إذ ّ
إن

إليها الناس ،وممارسة األخالق فيها عىل

اجلاهلني هم الذين واجهوا رساالت السامء

الدينية
طبقي ،ومل يكن للعقل واملثل
أو
ّ
ّ
الصافية فيها سوى نصيب يسري( .((1ومنها:

كاجلاهليني متام ًا .والتحقيق
سبحانه ،فهم
ّ

عاطفي ،أو شخيص ،أو عنرصي،
أساس
ّ

وانربوا للمرسلني :وحا ّدوا أحكام اهلل

يف هذه اآليات يفيد ّ
أن اجلهل هو العامل

االهتامم باملحسوسات أكثر من املعنو ّيات،

الرئيس عىل مناوءة أصحابه لرساالت اهلل

واحليوانية( ،((1وبكلمة واحدة :هي رذيلة
ّ

من اآليات مل يرد فيها اجلهل عىل سبيل

التعصب والعدوان ،واملاد ّية،
وشيوع روح
ّ

مي يف احلياة.
مطلقة أو منهج غري ِق َي ّ

ين
مالمح
اجلاهلية من منظور قرآ ّ
ّ

أن اخلليق بالذكر هو ّ
سبحانه .بيد ّ
أن آية
الذم كام ذكر ذلك الراغب يف مفرداته .فقد
ّ

قال يف قوله تعاىل :ﭽﮦ ﮧ

ّ
تدل عىل
اجلاهلية وحدها
ليست
ّ

ﮨ ﮩ ﮪﭼ( :اجلهل عىل

بل ّ
إن معظم ما ورد من مش ّتقات اجلهل

خلو النفس من العلم،
ّ
األول :وهو ّ

املذهب والطريقة التي تقابل اإلسالم،

يف الكتاب العزيز ّ
يدل عىل ذلك أيض ًا.

القرآنية الكريمة التي
فالتد ّبر يف اآليات
ّ
وردت فيها مشت ّقات اجلهل مثل :اجلاهل،
اجلاهلني ،بجهالة ،جيهلون ،جتهلون،

جهول ،جاهلون يوقفنا عىل حقائق عجيبة

صفوهتاّ :
إن املفردات املذكورة تقابل

اإلسالم وماسبقه من رساالت سامو ّية.
حممد مهدى
( ((1بني اجلاهل ّية واإلس�ل�امّ ،
شمس الدين ،ص ،188 ،187 ،186
.273 ،261 ،256 ،209 ،189
( ((1نفسه.

ثالثة أرضب:

هذا هو األصل.

وقد جعل ذلك بعض املتك ّلمني معنى

مقتضي ًا لألفعال اجلارية عىل غري النظام.

والثاين :اعتقاد اليشء بخالف ماهو

عليه.

والثالث :فعل اليشء بخالف ماح ّقه

فعل سوا ًء اعتقد فيها اعتقاد ًا صحيح ًا
أن ُي َ
متعمد ًا.
أو فاسد ًا ،كمن يرتك الصالة ّ

وعىل ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﮫ

ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
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ﯕ ﯖﭼ [سورة البقرة]67 :

النساءّ .]17 :
«فإن اجلهالة هنا هي السفه

ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ [سورة

من ضعف اإلنسان أمام الرغبة والرهبة

فجعل فعل اهلزو جه ً
ّ
وجل:
عز
ال .وقال ّ
احلجرات .]6 :واجلاهل تار ًة يذكر عىل

الذم ،وهو األكثر؛ وتار ًة ال عىل
سبيل
ّ
الذم نحو :ﭽﮦ ﮧ
سبيل ّ

ﮨ ﮩ ﮪﭼ [سورة البقرة:
 .]273أي :من ال يعرف حاهلم وليس
املتخصص باجلهل املذموم)(.((1
يعني
ّ

فتدفعه إىل عمل السوء وهو عامل به ،ولك ّنه
النفسية فيعمل
يستجيب لنداء نوازعه
ّ

ثم يثوب إىل اهلل فيتوب»(.((1
السوء ّ
املهم أن نثبت -كام ُأشري إليه
ومن
ّ
سابق ًا ّ
أن صيغ ما ّدة اجلهل يف كتاباهلل تعاىل مل تقترص عىل اإلشارة إىل النهج

ومعاين اجلهل التي تفيدها اآليات

اخلاص ،بل وردت
املقابل لإلسالم بمعناه
ّ

والطيش والسفه؛ واملذهب والطريقة

العام ولألقوام غري
لإلسالم بمعناه
ّ

اخللو من املعرفة؛
املعهودة تنحرص يف
ّ
(مايقابل اإلسالم من مناهج احلياة)(.((1
اخللو من املعرفة فقد ُأشري إليه يف اآلية
أ ّما
ّ
املتقدّ مة.

يف كتاب اهلل تعاىل صف ًة للمناهج املقابلة
املسلمني عىل عهد مجيع األنبياء سالم اهلل

حممد.
نبينا ّ
عليهم إىل عهد ّ

ونالحظ ّ
أن يف القرآن الكريم حيث

وأ ّما الطيش والسفه فمن اآليات التي

وردت هذه املا ّدة هبذا املعنى قسمني من

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

وبني اجلاهلني .واآلخر :وردت فيه

ورد فيها هذا املعنى قوله تعاىل :ﭽﭺ
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والطيش وما إىل ذلك من امليول التي تنشأ

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

النبوات وأتباعها
اآلياتّ :
األول يقابل بني ّ
(اجلاهلية) ويتناول مواقف
املا ّدة بصيغة
ّ

ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ [سورة

معينة(.((1
ّ

( ((1املفردات ،طبعة  1970بإعداد الدكتور
حممد أمحد خلف اهلل.143 :
( ((1بني اجلاهلية واإلسالم ،الشيخ حممد مهدى
شمس الدين.237 :

( ((1بني اجلاهل ّية واإلسالم.238 :
( ((1نفسه.

وفيام يأيت حتليل لبعض اآليات التي

أ.د .عيل األسدي

اجلاهلية
معينة من املواقف
ّ
تناولت مظاهر ّ

ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

األعراف.]138 :

املقابلة لإلسالم :قال تعاىل :ﭽ ﯛ ﯜ

ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ [سورة

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

التصور الذي حيمله بنو ارسائيل
فهذا
ّ

ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ

جمسد ًا يف جسم ما ّد ّي تدركه حواسهم
ّ
تصور جاه ّ
قار ًا يف
يل لاللوهة .وكان ّ
ّ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ

احلقيقي كام جاء به موسى.
ّ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ [سورة

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ

لالله سبحانه وتعاىل عىل انّه ينبغي أن يكون

ﰂﰃﰄﰅﰆﭑ

االلوهية
عقوهلم ومل يكونوا وعوا معنى
ّ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ّ
جل شأنه :ﭽﭕ ﭖ ﭗ
وقال

هود.]29–27 :

نرى ّ
أن هؤالء يف حوارهم مع نوح

جاهليني عندهم.
تصورين
كشفوا عن
ّ
ّ
للنبوة اذ ال تكون لبرش
ّ
تصورهم ّ
األولّ :

تصورهم لقيمة االنسان إذ
مثلهم .واآلخر ّ

يروهنا رهينة بام يملكه اإلنسان من ثروة،
أو بام ينتسب إليه من ُساللة وعشرية.
اجلاهليان أفضيا هبم
التصوران
وهذان
ّ
ّ
إىل السخرية من نوح وأتباعه ورميه

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ سورة
األحقاف.]23- 21 :

فموقفهم اجلاه ّ
يل الذي أعلنوه ضدّ

رسالة اهلل تعاىل كام ب ّلغهم إ ّياها هود،
وراثي يف
وتعصبهم ملا هم عليه من منهج
ّ
ّ

االهلية.
ورميهم بالكذب يف دعوى الرسالة
ّ

الدين واحلياة مها سببا وصفهم بالوصف

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

وقال َع ّز اسمه :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ

وقال

سبحانه:

ﭽﭑﭒ

املذكور.
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ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ك ّلها .ويف اإلعراض عن اجلاهلني «الصرب

ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ [سورة

اجلهال.
وحتمل ّ
ّ

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
النمل.]54 :

ووص�����ف ت��ع��اىل ع���ب���اده وح��اهل��م

ّ
فان وصفهم هذا جاء من طريقتهم

وموقفهم من اجلاهلني فقال :ﭽﮱ

أخالقي ،ورفضهم ملنهاج اهلل تعاىل الذي
ّ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ [سورة

ألي حمتوى
يف احلياة
الشهوانية الفاقدة ّ
ّ

جاءهم به لوط ،فسلوكهم الشا ّذ يف
االستمتاع موقف جاه ّ
يل َمشني شجبه

القرآن الكريم.

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ

الفرقان.]63 :

الذي يبدو من لفظ اجلاهلني هنا وإن

كان هو السفهاء بيد أنهّ م قد ُوضعوا يف

ّ
مذكر ًا إ ّياه
نبيه
وخاطب سبحانه ّ

مقابل املسلمني املستنريين باإلسالم (عباد

وعمى بصريهتم عن رؤية احلقّ  ،فقال:

ّ
ولعل معنى السفه والطيش ُيالبس معنى

بعناد املرشكني يف موقفهم من نور اهلدى
ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ
[سورة األعراف.]199- 198 :
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واحللم وكظم الغيظ»( ((1ومرونة املوقف

اآلية االوىل تصفهم باالرصار عىل

مواقفهم ضدّ رسالة اهلل تعاىل ،وحماربتهم

للهدى الذي جاء به رسول اهلل .ومن
هنا ُو ِصفوا باجلاهلني الذين ينهجون يف
حياهتم طريق ًا غري طريق اهلل تعاىل .عل ًام

ّ
أن اآلية الثانية مجعت مكارم األخالق

الرمحن الذين يمشون عىل األرض هون ًا).

املنهاج والطريقة الفاسدة التي كان هؤالء

اجلاهلون يلتزمون سلوكها يف حياهتم.

ونختم هذه اآليات بقوله تعاىل:

ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

( ((1موجز علوم ال��ق��رآن ،ال��دك��ت��ور داود
الع ّطار.61 :

أ.د .عيل األسدي

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍﭼ [سورة القصص.]55- 52 :

حتكي هذه اآليات موقفني لفريقني

من الناس :موقف املسلمني ،وموقف

ربأ منه املسلمون
اجلاهلني الذين يت ّ

فيقولون :ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ.

ّ
تدل هذه اآليات عىل ّ
أن املوقف املعينّ

ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ...ﭼ [سورة آل عمران.]154 :

-2ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿ
ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

إسالمي ،وعىل أن
املذكور فيها موقف غري
ّ

ﰈﭼ [سورة املائدة.]50–49 :

إسالمية .عل ًام ّ
أن اآليات املذكورة
قاعدة
ّ

ﭻ ﭼ ﭽ...ﭼ [سورة

األول من اآليات .أ ّما
هذا هو القسم ّ

-4ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

أصحاب هذا املوقف الينطلقون فيه من

ك ّلها ّ
مك ّية نزلت قبل اهلجرة(.((1

القسم الثاين فهو الذي وردت فيه كلمة
«اجلاهلية» .ويشتمل عىل أربع آيات .وهي
ّ

كام يأيت:

-1ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
( ((1بني اجلاهل ّية واإلس�ل�ام 239 :ـ 242
ووردت اآليات املذكورة يف هذا الكتاب
بترصف.
مع تعليقاهتا التي جاءت هنا ّ

-3ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
االحزاب.]33 :

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ [سورة
الفتح.]26- 25 :
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كليات
تناولت هذه اآليات املباركة ّ

فبينت املوقف اجلاه ّ
يل
الوضع اإلنساينّّ ،
الكليات:
اإلسالمي يف هذه
وضدّ ه
ّ
ّ

اهلل باالنسان و األحداث يف مقابل الوهم

اجلاه ّ
يل بالنسبة إىل هذه العالقة.

1.1عالقة اإلنسان باهلل وعالقة اهلل

الزخمرشي« :غري احلقّ » يف حكم
قال
ّ

ين لإلنسان بالنسبة إىل
2.2املركز القانو ّ

و(ظن
ظن به.
احلقّ الذي جيب أن ُي َّ
ّ

البرشي.
باألحداث من خالل العمل
ّ

إنسان آخر.

3.3عالقة الرجل واملرأة يف املجتمع.

الظن
املصدر .ومعناه :يظنون باهلل غري
ّ

اجلاهلية
وظن
اجلاهلية) بدل منه...
ّ
ّ
ّ
كقولك :حاتم اجلود ،ورجل صدق .يريد

4.4أسلوب التعامل بني الناس قيادات

اجلاهلية)( .((2وهذا
املختص بامل ّلة
الظن
ّ
ّ
ّ

ظن
أ ّما اآلية األوىل فقد جاء فيها ّ

ّ
إن ما يلفت النظر يف اآلية املذكورة هو

وأتباع ًا ،يف القضايا العا ّمة.

تصورهم املنحرف
اجلاهلية .واملراد منه
َّ
ّ
حلقيقة عالقة اهلل باإلنسان وعالقة اهلل
البرشي.
باألحداث من خالل العمل
ّ

(وهو املوضوع الذي يمثّل نواة

األنانية ،الزهو،
اجلاهلية.
الظاهرة
ّ
ّ
العجب ،االهتامم بالنفس وحدها...
ُ
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اإلسالمية بالنسبة إىل عالقة
لبيان احلقيقة
ّ

اجلاهلية لتسخر بجميع
ونجمت الظنون
ّ
الرساالت وأصالتها ..فواعجب ًا إنهّ ا بلغت

من الصالفة والوقاحة مبلغ ًا ت ّتهم فيه اهلل
سبحانه ،وهو يف أعىل درجات مجال الطهر
وأسمى مظاهر القداسة)( .((1فهي واردة

قرآين ،الس ّيد عيل
( ((1ظاهرة اجلاهل ّية من منظور ّ
رو ِرش (فارسی).8 :
اكرب َپ َ

الظن الباطل نابع من اهتاممهم بأنفسهم.
ّ

اجلاهلية عىل سلوك بعض
َط َف ُح الرواسب
ّ
املسلمني املقاتلني إذ وصفوا اهلل سبحانه

بوصف ليس بحقّ بل من األوصاف التي
اجلاهلية(.((2
كان يصفه هبا أهل
ّ

ّ
اجلاهلية كحالة وليست
مايؤكد
وهذا
ّ

ختص ماقبل اإلسالم.
فرتة
تارخيية سابقة ّ
ّ

ّ
والعجب،
األنانية ،والزهو،
أن
ويبينّ
ُ
ّ
واألثرة والتشكيك ،وانعدام الوعي
اجلاهلية
السليم ألسباب النرص من مالمح
ّ

القرآنية.
يف الرؤية
ّ

وأ ّما اآلية الثانية :ﭽﯾ ﯿ

( ((2الكشاف .428 :1
( ((2امليزان .47 :4

أ.د .عيل األسدي

ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ

املطلق كام هو يف منهاج اهلل تعاىل فهو من

فهي رصحية غاية الرصاحة يف توضيح املعنى

اجلاهلية(.((2
حكم
ّ

فاجلاهلية ليست يف مقابل العلم
اجلاهلية،
ّ
ّ

يف هذا املجال إذ قال« :احلكم حكامن:

للجاهلية .وكفى هبا آي ًة تبينّ معنى
احلقيقي
ّ
ّ

ومجيل ماروي عن اإلمام الصادق

واملعرفة ،وال يف مقابل السفه والطيش،

اجلاهلية .فمن أخطأ
حكم اهلل وحكم
ّ

بل هي النهج املقابل لإلسالم ،وهي اسم

واملحسوبية ،وعدم مراعاة
فاملنسوبية،
ّ
ّ

بل هي يف مقابل الدين ،ويف مقابل اهلل،

اإلسالمية ،سوا ًء يف ذلك تلك
للحياة غري
ّ
التي سبقت اإلسالم أو عارصت ظهوره أو

تأخرت عن مبدأ ظهوره وخالفته يف نظامه
ّ
و هنجه ،ونظرته الك ّل ّية إىل الكون واحلياة
واإلنسان .وهذه اآلية تعدّ اإلعراض عن

مكونات النظام
أهم ّ
حكم اهلل سبحانه من ّ
اجلاه ّ
مر ًة أخرى ،األ َث َر َة
يل ...ونجد فيهاّ ،

اجلاهلية»(.((2
حكم اهلل حكم بحكم
ّ
العدل املطلق يف احلكم سامت ّبينة من
اجلاهلية.
سامت
ّ

وأ ّما اآلية الثالثة :ﭽﭹ ﭺ

اجلاهلية
ربج
ﭻ ﭼ ﭽﭼ فت ّ
ّ
فيها هو أن تكون املرأة ُانثى جلميع
الذكور يف املجتمع يستمتعون بانوثتها

بالنظر واللمس وغريمها( .((2فاملرأة يف

واألناني َة وحتكيم الذات البرش ّية وحكومة
ّ

النظام اجلاه ّ
اجلنسية ال للعالقة
يل للمتعة
ّ

حكم اهلل.((2(...

جاهلية .وهذه من سامت
املجتمع عالقة
ّ

التمرد عىل
الفرد املستبدّ بفكره ...ومن َث َّم
ّ
اجلاهلية يف هذه اآلية هو
وحكم
ّ

ين بالنسبة إىل الناس
تنويع املركز القانو ّ
حسب صفاهتم يف الغنى والفقر ،أو
حسب ُساللتهم ،أو حسب مركزهم يف

املجتمعّ ...
وكل حكم ال ُيراعى فيه العدل
قرآين.16-15 :
( ((2ظاهرة اجلاهل ّية من منظور ّ

اإلنسانية ،والعالقة بني الرجال والنساء يف
ّ
اجلاهلية ومالحمها .وحسبنا منها يف بحثنا
ّ
هذا ما ُأثر عن اإلمام الصادق إذ قال
جاهلية ُأخرى)(.((2
فيها( :أي :ستكون
ّ

( ((2بني اجلاهلية واإلسالم.249 :
( ((2امليزان .365 :5
( ((2بني اجلاهلية واإلسالم.250 :
( ((2امليزان .316 :16
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وع ّلق الع ّ
المة
الطباطبائي عىل هذا
ّ
الكالم بقوله« :وهو استفادة لطيفة»(.((2

يعامل الناس بروح العدوان فيحرمهم

جاهلية ِ
مرت
نعيش يف
ّ
المراء فيها .وقد ّ

يف الرأي واهلوى( .((3وهذه اآلية جعلت

وح ّق ًا ما قال اإلمام سالم اهلل عليه فام زلنا

اجلاهلية يف أدوار متفاوتة .فاملنطق
هذه
ّ
القب ّ
يل الذي ساد أجواء السقيفة ،وبعض

األعامل التي مورست يف عهد احلاكمني
ُ
األ َول ،واستالم االمو ّيني احلكم إذ عادت
اجلاهلية(،((2
العصبية إىل حاهلا كام كانت يف
ّ
ّ
وكالم أيب سفيان :اللهم اجعل األمر أمر
غاصبية واجعل
جاهلية وامللك ملك
ّ
ّ

امية( ،((2وماتال ذلك
أوتاد األرض لبني ّ

الطبيعية ملجرد أنّه خيتلف معهم
حقوقهم
ّ
اجلاهلية التي هي عنوان األخالق
محية
ّ
ّ
اجلاهلية يف التعامل مع الناس خصوم ًا
ّ

وأصدقاء مقابل التقوى التي هي روح
اإلسالمية يف التعامل
وعنوان األخالق
ّ
مع الناس خصوم ًا وأصدقاء( .((3وذهب

الطربيس يف املجمع إىل ّ
احلمية هي عادة
أن
ّ
اجلاهلية أن ال يذعنوا ألحد وال
آبائهم يف
ّ
ينقادوا له( .((3فروح ِ
الكبرْ  ،واالستعالء ،و
روح العدوانُ ،
واحلرون (عدم االنقياد)،

من نظم حكمت بعدهم إىل يومنا هذاّ ،
كل
اولئك من أمارات اجلاهلية ُ
األخرى.
ّ

والعصبية املقيتة مالمح و سامت ّبينة
ّ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ

اجلاهلية
ماهية
ّ
اآليات األربع ترشدنا إىل ّ

العقلية
وكثرت كام قال الراغب( .((3وهي
ّ

يظهر يف ّ
كل زمان ومكان وجمتمع.

وأ ّما اآلية الرابعة :ﭽﮒ ﮓ ﮔ

الغضبية إذا ثارت
القوة
فاحلمية فيها هي ّ
ّ
ّ
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االنسان فتشعل أعصابه ،وتدفعه إىل أن

اإلنفعالية التي تستحكم يف نفس
العاطفية
ّ
ّ
( ((2نفسه.
( ((2فجر اإلسالم ،أمحد أمني.79 :
( ((2الغدير ً .393 :8
نقال عن ابن عساكر يف
تارخيه .407 :6
( ((3امليزان .289 :18

للنظام اجلاه ّ
يل .ونظرة فاحصة عىل هذه
يت يمكن أن
وطبيعتها كحالة وهنج حيا ّ
وتارخيي
حديثي
اجلاهلية بمنظار
ّ
ّ
ّ
إذا ألقينا نظرة عىل ماورد من أحاديث

( ((3بني اجلاهل ّية واإلسالم251 :
( ((3نفسه.253 :
( ((3جممع البيان .126 :9

أ.د .عيل األسدي

اجلاهلية وقفنا
تارخيية بشأن
نبو ّية و أخبار
ّ
ّ

هذا املعنى ،معنى النهج والنظام .فقد قال

ولك ّنا قبل أن نختم الدراسة هبذه األحاديث

جاهلية»( .((3يريد بذلك أن
امرؤ فيك
ّ

السرية النبو ّية الرشيفة ّ
يدل عىل ّ
أن رسول

اجلاهلية يف العالقة بالناس.
ي ّتصل بنظام
ّ

اجتامعية ومنهج حيايتّ.
عىل حقيقتها كحالة
ّ

املهم أن ّ
نذكر ّ
بأن تاريخ
املهم ّ
واألخبار من ّ
اجلاهلية بني
اهلل ك��ان يتو ّقع ظهور
ّ
املسلمني وقادهتم بعد وفاته ّ
فحذرهم منها

حني قال هلم يف خطبته يوم الفتح« :يا أيهّ ا

الناس ّ
اجلاهلية
إن اهلل قد أذهب عنكم نخوة
ّ

وتفاخرها بآبائها أال إنّكم من آدم و آدم من
طني .أال ّ
إن خري عباد اهلل عبد اتّقاه»(.((3
وكذلك ّ
حجة
حذرهم منها يف خطبته إ ّبان ّ
الوداع .فتحذيره منها دليل قاطع عىل

رجوعها ،وقد رجعت ،وبرهان ساطع

عىل طبيعتها كنهج ونظام ومبدأ .وكانت
اجلاهلية تظهر من حني إىل حني
النزعات
ّ

ّ
وظ��ل الشأن
وحت��ارب نزعات اإلس�لام،

كذلك أمد ًا بعيد ًا(.((3

ونقول بعد هذا التذكريّ :
إن رسول

ين يف
اهلل استعمل هذا املصطلح القرآ ّ

( ((3االس�لام واآلراء الوضع ّية ،حييى نورى:
( 713فاريس) نق ً
ال عن الوايف ،عن الكايف.
( ((3فجر اإلسالم ،الطبعة احلادية عرشة.78 :

ذر وقد عيرّ رج ً
ال بأ ّمه« :إنّك
أليب ّ
يعرف ّ
ان ذلك الي ّتصل ينهج اإلسالم وإنّام
وقال لع ّ
يل بن أيب طالب حني بعثه
إىل بني ُجذيمة َيدهيم ويجُ رب كرسهم بعد أن
أجرم خالد بن الوليد بح ّقهم« :واجعل

اجلاهلية حتت قدميك»
أمر
ّ
األولنعرف ّ
أن التعيري والتنابز
كالمه ّ
(((3

ومن

المتت
جاهلية
باأللقاب وما ماثلهام أخالق
ّ
ّ
اىل الدين بصلة.

وملا اقتتل غالمان من املهاجرين

واألنصار بعد عودته من غزوة بني

املصطلق قال بعد أن سمع كلاّ ًمنهام
يستجري بجامعته« :أدعوى اجلاهلية وأنا

فيكم؟».

(((3

ويف تعبري آخر« :مالكم

اجلاهلية؟.((3(».
ولدعوة
ّ

( ((3نفسه.69 :
حممد باقر
( ((3دراسات يف التاريخ
اإلسالميّ ،
ّ
النارصي.55 :
ّ
البيهقي
( ((3مسند أمحد 324 :3؛ السنن الكربى،
ّ
137 :10؛ بني اجلاهل ّية واإلسالم.254 :
( ((3فجر اإلسالم.79 :
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مفهوم (اجلاهلية) من منظور قرآين

ويف احلديث ّ
ان ما أدركه اإلسالم من

اجلاهلية كان اهلل قد
يا عمر ،إنّا وإ ّياكم يف
ّ

حممد أحكام
نبينا ّ
وقد نسخ اهلل برشيعة ّ

وال معكم ،فلماّ كان معكم غلبتمونا .فقال

اجلاهلية فانّه يلقاه بالر ّد والتنكري(.((4
أحكام
ّ
واستمر عىل
وذم من أقام عليها
اجلاهلية ّ
ّ
ّ

اجلاهلية باجتامعكم
عمر :إنّام غلبتمونا يف
ّ

العمل هبا بقوله :ﭽﯾ ﯿ ﰀﰁ

وتفرقنا»(.((4
ّ

[سورة املائده.((4(]50 :

«اجلاهلية» عىل العهد السابق عىل اإلسالم
ّ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ

وروى مسلم ّ
النبي قال« :من
أن ّ
لعصبية أو
عمية يغضب
ّ
قاتل حتت راية ّ
عصبية ُفقتِل ُقتِل
عصبية أو ينرص
يدعو إىل
ّ
ّ
جاهلية»(.((4
قتلة
ّ

البالذري اسم
ويطلق أبو احلسن
ّ

يف ايران ،فيقول يف كتابه (فتوح البلدان)

عن مدينة الري :وكانت مدينة الري ُتدعى
اجلاهلية :أرازي(.((4
يف
ّ

وجاء يف «العقد الفريد» البن عبد

وقالفيها« :دعوها فانهّ ا ُمنتنة»(.((4

الشعوبية،
األندليس يف احلديث عن
ر ّبه
ّ
ّ

اجلاهلية معنى النهج الذي يقابل اإلسالم
ّ

« ...فهذا كان شأن العرب والعجم يف

األولون من
وقد فهم املسلمون
ّ

كام فهم منها ذلك غري املسلمني أيض ًا.
ّ
ويدل عىل ذلك احلوار الذي دار بني اخلليفة
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خلىّ بيننا وبينكم ،فغلبناكم إذ مل يكن معنا

الثاين عمر بن ّ
اخلطاب وبني اهلرمزان ملك
يت به أسري ًا إىل املدينة.
األهواز حني ُأ َ
«...فقال عمر :هيه يا هرمزان .كيف

رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر اهلل؟ .فقال:
َ
( ((4عون املعبود ،العظيم آبادي .131 :9
( ((4فقه القرآن ،القطب الراوندي .352 :2
( ((4فجر اإلسالم.79 :
( ((4نفسهً ،
الطربي .73 :28
نقال عن تفسري
ّ

الشعوبيني لدعواهم قوله:
واحتجاج
ّ

جاهليتها»(.((4
ّ

اجلاهلية :الضالل،
ومن معامل
ّ

جاهلية .وأشدّ الضالل بعد
والضالل
ّ
التمسك
االنحراف عن نور ا ُهلدى هو ترك
ّ

ِ
والعرتةّ .
ألن احلديث
بالثقلني :القرآن،
املتواتر املشهور امل ّتفق عليه بني الطرفني

( ((4بني اجلاهل ّية واالس�لامً 255 :
نقال عن
الطربي  87 :4ـ .88
تاريخ
ّ
( ((4نفسه ،عن فتوح البلدان.316 :
( ((4نفسه ،عن العقد الفريد .32 :3

أ.د .عيل األسدي

اليدع جما ً
ّ
للشك واالمرتاء يف ّ
أن
ال

بأنواعها التكفري ّية ،والعنرص ّية ،واهلجينة.

ثابتة ّ
جاهلية وإعراض
مؤكدة ،وترك ذلك
ّ

جاهلية
أهون عىل اإلسالم واملسلمني من
ّ

التمسك بالثقلني دين والتزام بسنة نبو ّية

عن س ّنة نبوية اتّفق عليها الفريقان .ولقد
أحسن من قال( :معرفة اإلسالم خارج

نطاق القرآن والعرتة سقوط يف حضيض
اجلاهلية .من هنا ّ
فإن من ال يعرف إمام
ّ
زمانه ليتعلم منه دينه ومات ،مات ميت ًة

جاهلية)(.((4
ّ

القبلية
ومن معاملها :ظهور النزعات
ّ

بني املسلمني ،وإيثار املصلحة الدنيو ّية
عىل املصلحة األخرو ّية ،والشغف باحلكم
العصبية
والتس ّلط هدف ًا ال وسيل ًة ،ووجود
ّ
العشائر ّية بني بعض املسلمني ،وتفضيل

حب
العرق والعنرص عىل الدين ،و
ّ

والريب يف ّ
جاهلية غري املسلم
أن
ّ

املسلم .واملسلم الذي ال يعتقد بتحكيم

اإلسالم يف احلياة كمنهج ر ّباين البدّ له
من قيادة احلياة والناس هو مسلم جاه ّ
يل.
واملسلم الذي يفتقد الوعي السليم

الصحيح لدينه هو مسلم جاه ّ
يل .واملسلم

قوميته عىل دينة هو مسلم
الذي يؤثر
ّ
جاه ّ
ترصفات
يل واملسلم الذي
يترصف ّ
ّ
دينية هو مسلم جاه ّ
يل .وما أكثر
غري ّ
هؤالء يف يومنا هذا!.

ّ
وكل اولئك نابع من الغفلة عن اهلل

تعاىل وآياته وعامل الربزخ وعامل اآلخرة.

أقالنا اهلل مجيع ًا من عثرة الغفلة لنكافح
ّ
بكل مفرداهتا حتى
اجلاهلية ونقارعها
ّ

والعلامنية
القومية البغيضة كهدف أعىل،
ّ
ّ
التي ترفض الدين رفض ًا مطلق ًا.

يكون الدين وحده هو البديل.

الصهيونية ذات الطبيعة
اجلاهلية
بعد
ّ
ّ

واالنحراف عن القيم الصحيحة ،واملناهج

ّ
جاهلية هتدّ دنا هذا اليوم
ولعل أخطر
ّ

الرشيرة واخلطط املشؤومة واملكائد اخلبيثة

اجلاهلية املسترشية بني املسلمني
هي
ّ
ّ
اجلاهيل ،فاريس ،حممد
( ((4جولة يف املجتمع
رضا امني زاده.134 :

وصفوة القول :انهّ ا اسم للضالل

املستقيمة .ومسيس حاجتنا اليوم إدراك

احلقيقي وصنع املوقف املطلوب
معناها
ّ
منها بمقارعتها مقارع ًة الهوادة فيها.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة

القرآن الكريم وحي اهلل املنزل واملصدر األساس واألول للدين احلنيف ،نزل عىل قلب

املصطفى ليكون برناجما جامعا لسعادة اإلنسان يف النشأتني؛ فعكف عليه املسلمون
منذ أن نزلت آياته األول باحلفظ والتالوة واملدارسة ،وهكذا ظل املسلمون حييون بتالوته

ليلهم وهنارهم وينرشون تعاليمه بني الناس .ثم بدأوا بالتدوين حول ألفاظه ومعانيه
واملعارف التي تضمنها كتاب اهلل العزيز ،فنشأت يف ظل ذلك علوم شتى ولكل علم

باحثون وخمتصون .فمن تلك العلوم التي تناولت اجلانب اللفظي للقرآن الكريم هو علم
القراءة ،حيث كان هلذا العلم أصحابه منذ نزول الوحي عىل النبي وكانوا يتميزون
عن سائر األصحاب يف هذا املجال ،غري أن مصري القراءة بعد رحيل النبي آل إىل
االختالف وكان االختالف يتسع يوما بعد يوم -وذلك ألسباب ال ختفى -فوقعت لألسف

مرة ،فاحتال املسلمون لسدّ هذه الثغرة وقامت عدة مبادرات من حرق
نزاعات وأحداث ّ
املصاحف عىل يد عثامن ووصوال إىل حتديد القراءات يف سبعة ،فاستطاعوا باألخري من
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احتواء األزمة واجتمعت األمة عىل األخذ بالسبعة دون غريها ،فاحتفظوا هبذه القراءات

وتدارسوها وكتبوا عن إسنادها وحجيتها ورواهتا وخترجيها عىل قواعد العربية إىل غري ذلك

من البحوث.

ومما خص الفقهاء يف ذلك هو البحث عن جواز القراءة عىل السبع أو غريها يف الصالة

ويف غري الصالة وسنوافيك بآراء األصحاب يف ذلك.
ملخص الدراسة

للعالمة املرحوم الشيخ حممد هادي معرفة رأي خاص يف القراءات القرآنية ،خالصته

َحصرْ ُ ها يف قراءة بل رواية واحدة وهي رواية حفص عن عاصم؛ فاألستاذ معرفة ال يرى
لغري هذه الرواية شيئ ًا من االعتبار واحلجية بل حترم القراءة عنده بغري رواية عاصم ثم

استدل عىل ذلك بأمور تتلخص يف ما ييل:

•صحة سند هذه الرواية دون غريها وإمامية كل من حفص وعاصم وأيب عبد الرمحن
السلمي ،رجال سند هذه القراءة وكوهنم من ثقات أصحاب األئمة.

•موافقة هذه الرواية لقراءة مجهور املسلمني طيلة القرون املنرصمة وإىل يومنا هذا.
•مطابقة رسم املصحف يف مجيع العصور لرواية حفص.
•انطباقها عىل أقوى وجوه النحو وأفشاها.

هذا موجز رأي األستاذ معرفة حول القراءات ونحن نقدّ م بني يديك مراجعة وحتلي ً
ال

ملا ذكره يف خصوص األدلة ،فعندنا أن البيان املذكور فيه تأمل والدالئل التي ساقها غري
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ناهضة (مع غض النظر عن أصل الدعوى وأنا ال نبدي فيها شيئا باجلزم) كل ذلك بالتتبع يف

ترسع يف استنتاجاته
مصادر البحث والواقع التارخيي هلذه املسألة ،فنريك أن الشيخ معرفة ّ
ومل يأت بام يشفي الغليل ،فالسند إنام جيدي مع الوثاقة ال بدوهنا ومل يثبت لنا وثاقة كل من

حفص وعاصم والسلمي .أما ما استشهد به عىل قراءة اجلمهور فهي روايات عامية غري

ناهضة وبعضها ال صلة هلا بالدعوى وأما رسم املصحف فهناك نسخ قرآنية يوجد فيها غري
رواية حفص عىل أن دول املغرب العريب يقرءون لورش عن نافع وعليه تطبع مصاحفهم

عبد اهلل حممدي أجمد

وفيام يتعلق بالوجوه النحوية فسيأتيك أن القرآن ال يثبت بالنحو.

الكلامت املفاتيح :القراءات القرآنية ،حممد هادي معرفة ،رواية حفص عن عاصم،

رسم املصحف ،سند القراءة ،قراءة مجهور املسلمني ،وجوه النحو.
نص الدراسة

للشيخ األستاذ حممد هادي معرفة رمحه اهلل رأي يف القراءات القرآنية ،خالصته حتديد

القراءة الصحيحة يف قراءة عاصم برواية حفص وأن ما سواها تفقد أية حجية واعتبار

وبالتايل ال جيوز قراءة القرآن الكريم إال برواية حفص عن عاصم ،سواء يف الصالة أم
يف غريها .فهذه القراءة حسب رأي األستاذ معرفة ،هي القراءة املنزل هبا عىل قلب

النبيوالتي قرأ هبا أمري املؤمنني وسائر األئمة ،ويستشهد لذلك بأمور سوف نوافيك

نلمح بشكل موجز إىل موضوع البحث من الناحية التارخيية فنذكر أهم
هبا لكن يف املقدمة ِّ
معزوة إىل أصحاهبا من األعالم.
النظريات املطروحة
ّ

إن مراجعتنا للنصوص واملؤلفات الفقهية تكشف لنا أن الشيخ الطويس رمحه اهلل هو

أول من وصل إلينا رأيه الفقهي يف القراءات القرآنية فتناول من تاله من الفقهاء موضوع
القراءات وأصبحت مسألة فقهية يبدي كل برأيه فيها واآلراء تنقسم عىل ثالثة:

•ال دليل حلرص القراءات يف سبعة أو عرشة بل جتوز القراءة بام يوافق الوجوه العربية وإن
خالفت السبع أو العرش ،ذهب إىل ذلك السيد كاظم اليزدي صاحب العروة رمحه اهلل

وآخرون من األعالم.

•املتواتر من القراءات إنام هي السبع أو العرش(عىل اختالف يف ذلك) دون غريها فال
جتوز القراءة بغري السبع أو العرش .وهو رأي الشهيدين األول والثاين والعالمة احليل.

•مل يثبت تواتر يشء من السبع والعرش إال أهنا جائزة وذلك ملا أجاز املعصومون من
القراءة بكل منها(اقرءوا كام يقرأ الناس) وهو رأي الشيخ الطويس أو نجيزها
املجوزة غري تامة سند ًا أو داللة وهو ما
استناد ًا إىل السرية القطعية (ذلك ألن الروايات
ّ
يرتئيه السيد اخلوئي.

357

دراسة نقدية لنظرية الشيخ معرفة يف القراءات

عىل أية حال فهذه اآلراء جتتمع يف يشء وهو جواز القراءة بكل من القراءات السبع

من دون ترجيح بعضها عىل بعض واآلن نرجع إىل رأي الشيخ حممد هادي معرفة يف هذا

املجال فنذكر األدلة التي ساقها إلثبات ما تب ّناه ثم نع ّلق عىل ذلك بام سيأيت.

•تتصف رواية حفص بسند متصل عال ،فحفص قرأ القرآن عىل عاصم ومل خيالفه

يف حرف واحد وكان ضابط ًا للقراءة ،كام أنه شيعي من أصحاب اإلمام الصادق

(رصح بذلك الشيخ يف رجاله) ومن ثم يف ّند ما نقل عن حفص بأنه خالف عاص ًام
ّ
ويتخرج بأن قراءة حفص هي قراءة عاصم حرف ًا بحرف ،أما عاصم فهو
يف مواضع
ّ

من أصحاب أيب عبد الرمحن السلمي وقد قرأ القرآن بأكمله عليه .فكان عاصم شيعي ًا
إمامي ًا من أعالم الطائفة ،أخذ القراءة من أيب عبد الرمحن السلمي الذي هو من خواص

أصحاب أمري املؤمنني كام ذكره الربقي ،وأخري ًا قرأ السلمي القرآن عليه ،فنرى
أن سند هذه القراءة ال مثيل له يف القراءات العرش أبد ًا فهي قراءة شيعية خالصة.

•كان عامة املسلمني من البدء يقرؤون هبذه القراءة وإن النسبة مقلوبة ،فحفص هو الذي
حاول أن يقرأ ملا يوافق قراءة عامة املسلمني فالنسبة إليه رمزية.

•ينطبق رسم املصحف املوجود بأيدينا عىل قراءة حفص ،بل كل ما عثر عليه من نسخ
القرآن األثرية طيلة القرون املنرصمة .فرسم املصحف يوافق القراءة الصحيحة ومل يتغري
ضبط كلامته وحروفه قط ومل تسيطر عليه القراءات فهو اآلن كام أنزل عىل النبي.

•توافق رواية حفص أعىل وجوه النحو الصحيحة وأفشاها بخالف كثري من قراءات
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سائر القراء التي أنكر عليها أئمة اإلسالم من النحاة والفقهاء وغريهم.

•فكل هذه األمور توجب اجلزم بأن قراءة حفص هي القراءة الصحيحة دون غريها ،فال
جتوز القراءة بغريها.

هذا مغزى كالم األستاذ معرفة ،حيث ذكره بشكل موجز يف كتاب علوم القرآن(فاريس)

عند بحثه للقراءات وقد أطنب فيه يف املجلد الثاين من كتابه التمهيد يف علوم القرآن يف باب
القراءات.

عبد اهلل حممدي أجمد

واآلن نراجع األدلة والشواهد التي ذكرها األستاذ معرفة بشكل تفصييل وسنبينّ أن

بيانه ال خيلو من نقاط ضعف:

•شواهد غري صحيحة :سنوافيك بأن بعض ما استشهد به األستاذ معرفة أو ذكره
كمؤيد ،ال يصلح يف احلقيقة لالستشهاد وال ليعضد الرأي املذكور ألنه أجنبي عن

املوضوع.

•إن الشيخ معرفة يرى أن رسم املصحف املوجود ينطبق متام ًا عىل رواية حفص لكن ال
يعالج موارد تعارضهام ،ذلك أنه من الواضح أن الرواية املشهورة واملتبعة عن حفص

قد ختالف الرسم املوجود يف عدة مواضع وقد ذكرت مواضع االختالف يف باب فرش
مفصلة فراجع جتد(سنأيت بأمثلة خالل البحث) وحينئذ فالسؤال الذي يطرح
احلروف ّ

نفسه هو أن الرتجيح ألي األمرين ،الرواية أم رسم املصحف؟ فكان ينبغي عىل الشيخ
أن يشري إىل هذه النقطة تكمي ً
ال لبحثه.

•وأخري ًا :فان بعض األدلة غري ناهضة وغري ثابتة كتشيع حفص وعاصم وتوثيقهام أو
دعوى احتاد مجيع نسخ القرآن منذ الصدر األول حتى اآلن.

إذن فام يرد بيان الشيخ معرفة هو أن بحثه قد يكون غري متقن وغري ناهض يف بعض

األدلة والشواهد وقد تكون به حاجة إىل التكميل يف مواضع أخر.

فارتأيت أن أذكر بعض املالحظات عىل ما ذكر ،مع التأمل يف مفردات البحث واإلمعان

يف الوثائق التارخيية لع ّله يتضح لنا ما إذا كانت تعضد الرأي املذكور أم ال ،متوخي ًا يف ذلك

االختصار واالجياز ،راجي ًا من كل األساتذة أن يتحفونا بمالحظاهتم القيمة حول املوضوع.
 -1السند:

سند القراءة إنام جيدي إذا كان الراوي أو القاري ينقل ما أخذه من شيخه من دون

ترصف واجتهاد وهذا ما ال سبيل لالعتقاد به بالنسبة إىل القراء ،فأدنى تصفح يف أحوال
ّ
هؤالء وسعة اختالفاهتم يوجب اجلزم بأهنم ّ
حكموا اجتهاداهتم الشخصية يف قراءاهتم ما

شاءوا ،ويؤيد ذلك إنكار بعضهم عىل بعض ورفض بعض القراءات من قبل أئمة اللغة
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والنحو والفقه ،كام عاب النحاة عىل ابن عامر يف قراءته ﭽﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ [سورة األنعام ]137 :حيث قرأ

وجر«رشكاء» ونصب«أوالد» وما روي عن اإلمام الصادق يف ختطئة محزة
برفع «قتل» ّ

(من القراء السبعة) يف قوله تعاىل ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ...ﭼ [سورة األنبياء:
 ]95حيث قرأ ِ
«وح ْرم» ونظائر ذلك كثرية .ومما يدل عىل اجتهادهم هو أن القارئ يروي

عن شيخه ثم ينفرد بقراءة لنفسه ،فهذا َ
(خ َل ُف) يروي قراءة محزة ،لكن يف الوقت نفسه

يتخذ لنفسه قراءة ليكون أحد القراء العرشة وقراءته يروهيا عنه إسحاق وإدريس ،وكذلك
الكسائي فإنه أخذ القراءة من محزة ثم استقل يف قراءة يروهيا عنه الدوري والليث أبو

احلارث .بل هناك ترصحيات لبعض القراء يف اختيارهم قراءة ألنفسهم ،إذن ما الذي جيعلنا
نجزم بأن حفص ًا مل خيالف شيخه عاص ًام ولو يف حرف واحد وأنى لنا القول بأن عاص ًام مل

خيالف شيخه أبا عبد الرمحن السلمي وهكذا هو بالنسبة إىل ما تلقاه من أمري املؤمنني؟.
بل هناك ترصيح من حفص بأنه خالف شيخه عاص ًام يف قوله تعاىل :ﭽﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ [سورة الروم:

َ
ُ
الضم(ضعف) ولذلك جيوز الوجهان يف
بالفتح(ضعف) واختار حفص
 ]54فقرأ عاصم
رواية حفص ،نعم طعن االستاذ معرفة يف صحة هذا اخلرب الذي ذكره ّ
مكي بن أيب طالب

لسببني :أوال كيف يرتك حفص قراءة شيخه عاصم اإلمام يف القراءة ويأخذ بقراءة ابن
عمر؟ .ثاني ًا إن ّ
«حكي» ...
مكي ذكر اخلرب بصيغة املجهول حيث قال باحلرف الواحدُ :
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فكأن اخلرب مل يثبت عنده ،أقول لكن فات األستاذ معرفة أن أبا عمرو الداين املعارص ّ
ملكي

والذي يفوقه يف اإلتقان والضبط بترصيح علامء الفن ذكر اخلرب بصيغة املعلوم حيث قال:

«وكذلك[الفتح] روى حفص عن عاصم فيهن غري أنه ترك ذلك واختار الضم اتباع ًا منه».

بل شيخهام ابن غلبون ذكر اخلرب كذلك« :وذكر حفص أنه مل خيالف عاص ًام يف يشء من
دون السبعة) قال« :وقرأ حفص عن نفسه ال
قراءاته إال ها هنا» وهكذا ابن جماهد(أول من ّ

عن عاصم بضم الضاد».

عبد اهلل حممدي أجمد

هذا وحلفص قراءات ينفرد هبا عن (شعبة) الراوي الثاين لقراءة عاصم وعن مجيع القراء

يقوي الظن بأنه اجتهد هو أو رواة روايته وذلك ألن القراء عىل سعة
السبعة بل العرشة ،ما ّ
اختالفاهتم واجتهاداهتم يف القراءة مضاف ًا إىل االختالف والفاصل الزماين واملكاين ،إذا

اتفقوا عىل قراءة واحدة فإنه يظن قوي ًا أهنا هي الصحيحة ومحل املنفرد منهم عىل االجتهاد
أقرب من محلهم مجيعا عىل اجتهاد واحد .وفيام ييل نامذج من انفرادات حفص:

أما ما ذكره من أن حفص ًا كان شيعي ًا من أصحاب اإلمام الصادق  حمتج ًا بام ذكره

الشيخ الطويس يف رجاله وبالتايل فالقراءة شيعية حمضة ،فنع ّلق عليه بام جاء يف قاموس

الرجال للعالمة التسرتي حيث قال حتت عنوان«حفص بن سليامن» كالتايل«( :قال:
عدّ ه الشيخ يف أصحاب الصادق قائال :أسند عنه »...وروي عن أمحد بن حنبل يف
تشيعه
إسناده مدحه ويف آخر ذمه وعن مسلم والبخاري ومجع آخر تضعيفه ومل يرش إىل ّ

وقد قلنا إن عنوان رجال الشيخ أعم ...ذكره ابن حجر والذهبي فعنوناه وقاال :األسدي

الفاخري وقال األول :ويقال له حفيص مرتوك احلديث مع إمامته يف القراءة الخ ،وقال
الثاين :كان ثبت ًا يف القراءة ،واهي ًا يف احلديث).

وقال يف موضع آخر« :وأما رجال الشيخ فمسلكه غري ذلك ،حيث إنه أراد استقصاء

أصحاهبم ومن روى عنهم مؤمن ًا كان أو منافق ًا ،إمامي ًا كان أو عامي ًا ،فعدّ أبابكر وعمر
وعثامن ومعاوية وعمرو بن العاص ونظراءهم يف أصحاب النبيوعدّ زياد بن أبيه

وابنه عبيد اهلل بن زياد يف أصحاب أمري املؤمنني وعدّ املنصور الدوانيقي يف أصحاب

الصادق بدون ذكر يشء ،فاالستناد إليه ما مل حيرز إمامية الرجل غري جائز ،حتى يف
أصحاب غري النبي فكيف يف أصحاهبم ،وغري اإلمامي فيه من أوله إىل باب أصحاب

الصادق  أكثر من اإلمامي ،وبعده ليس غري اإلمامي فيه بتلك الكثرة»...

خواص أصحاب
وقال يف ترمجة عبداهلل بن حبيب السلمي( :قال« :عدّ ه الربقي يف
ّ

عيل من مرض ،قائال :وبعض الرواة يطعن فيه» .أقول :عنوان الربقي«أبو عبد الرمحن
ّ
ويدل عىل كونه خمالف ًا له ما رواه الطربي يف ذيله وكذا الثقفي
عبداهلل بن حبيب السلمي»
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يف غاراته عن ابن محيد عن جرير عن عطا قال :قال رجل أليب عبد الرمحن أنشدك اهلل متى

قسم قس ًام فلم يعطك وال أهل بيتك؟ .قال :أما إذا أنشدتني
أبغضت علي ًا ،أليس حني ّ
اهلل ،فنعم .وأيضا عنونه ابن حجر ومل ينسب إليه تشيع ًا).

ومن اجلدير بالذكر أن زر بن حبيش ثاين شيخي عاصم أعرف وأوثق عند أصحابنا من

السلمي وحسب رجالنا انه قرأ القرآن عىل عيل ال عىل ابن مسعود مع أن هناك ترصيح

من عاصم بأنه أقرأ شعبة بقراءة زر بن حبيش ،هذا وقد عدّ عاصم وحفص يف املجاهيل يف
وفسق حفص ًا يف مستند العروة.
معجم رجال احلديث للسيد اخلوئيّ 

ثم إنه إذا كانت قراءة حفص هي ما يقرؤه عا ّمة املسلمني من صدر اإلسالم حتى اآلن

ِ
فلم حياول األستاذ معرفة توثيق حفص وشيوخه وإثبات تشيعهم بعبارات غري ناهضة ،فهو
يف غنى عن ذلك .ومما يثري الدهشة أن الشيخ معرفة عضد رأيه حول رواية حفص بكالم

من العالمة احليل حيث نقل عن العالمة أنه قال« :أحب القراءات إيل قراءة عاصم»

بحيث إن القارئ يتوهم أن رأي العالمة يتحد مع رأي الشيخ معرفة لكن تستغرب عندما

تقرأ عبارة العالمة بتاممها« :أحب القراءات إيل قراءة عاصم برواية أيب بكر العياش وقراءة

أيب عمرو البرصي» إذن فاملفضل لدى العالمة رواية أيب بكر(شعبة) عن عاصم عن زر بن

حبيش الشيعي الفاضل املوثق ،ال حفص عن عاصم عن السلمي املبغض لعيل.
 -2قراءة عموم املسلمني:

يستند الشيخ يف ذلك إىل روايات عامية ويستظهر منها أن املسلمني كلهم كانوا يقرءون

362

برواية حفص وإليك نامذج من الروايات « :عن عبيدة السلامين قال :القراءة التي عرضت

عىل النبي يف العام الذي قبض فيه هي القراءة التي يقرؤها الناس اليوم» ونقول يف ذلك:
أوال إن مثل هذه الروايات بمثل هذه الطرق ال تنهض دليال عىل دعوى عظيمة كهذه وثاني ًا

من اجلدير بالذكر أن بعض علامء القراءة من أهل السنة مثل مكي بن أيب طالب والسيوطي
يرون أن القرآن عرض عىل النبي مرتني أو أكثر وكأنام خيتلف يف كل مرة مع األخرى بعض

اليشء وأن قراءة املسلمني اليوم بمختلف الروايات هي توافق العرضة األخرية والسيوطي

عبد اهلل حممدي أجمد

يأيت بالرواية املذكورة آنف ًا بعد بيانه هلذه النقطة ،إذن فالسيوطي ال يقصد بمثل هذه الرواية
ان رواية حفص هي قراءة النبي وأساس ًا فإن السيوطي وأمثاله ال يفضلون أية رواية
عىل األخرى فض ً
ال عن حتريم بعضها.

رواية أخرى « :قال هارون بن موسى األزدي صاحب القراءات(املتوىف حوايل :)200

ذكرت ذلك أليب عمرو البرصي(154هـ) أي القراءة املعزوة إىل عائشة فقال :قد سمعت

هذا قبل أن تولد(خطاب ًا إىل هارون) ولكنا ال نأخذ به ،ويف رواية أخرى قال أبو عمرو إين
اهتم الواحد الشاذ إذا كان عىل خالف ما جاءت به العامة».

فيستشهد الشيخ معرفة هبذا الكالم عىل أن أبا عمرو اختذ من قراءة عامة املسلمني

مقياس ًا للقراءة الصحيحة واجلائزة وأما غري ذلك فمرفوض ال يصح إتباعه!!.

وأنت ترى أنه فهم من كلمة «العامة» يف الرواية أن أبا عمرو يرى أن رواية حفص عن

عاصم هي الصحيحة دون غريها وكأنه نيس أن أبا عمرو هذا هو أحد القراء السبعة الذي له
قراءته واجتهاداته يف القراءة والتي يروهيا السويس والدوري ومها روايتان معروفتان حتى

أن الثانية كانت إىل عهد قريب هي الرائجة يف بعض البلدان كالسودان .وعليه فلو كان أبو
عمرو يقصد بكالمه ما ذكره (أو فرضه) الشيخ معرفة وأنه يرى تلك احلجية لرواية حفص
فكيف خيتار لنفسه وينفرد بقراءة تصبح يف عرض قراءة عاصم شيخ حفص وشعبة؟!
وليس بغريب من الشيخ معرفة إذ من عادته إن يفرس الكالم بام ال يرىض به صاحبه كام سبق

يف نقله عن العالمة احليل وسنوافيك بنموذج آخر يف السطور القادمة.

رواية أخرى :استند الشيخ إىل روايات عن األئمة جاءت هبذا املعنى« :اقرءوا كام

يقرأ الناس» ففهم وحدة القراءة بني املسلمني وأهنا موافقة لرواية حفص .لكن السيد
اخلوئي يناقش يف هذه الروايات سند ًا وداللة حيث إن بعضها مرسل وبعضها غري
تام الداللة فريى أهنا غري صاحلة لتجويز أي قراءة ثم يذهب إىل جواز السبعة استناد ًا إىل

السرية القطعية.

ثم إن اجلمهور الذي يتحدّ ث عنه ،إن كان يقصد قبل ابن جماهد ،فاألمر واضح حيث
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يف كل مدينة وبلد قراءة بل قراءات ،فقال األستاذ معرفة نفسه بعد ذكره القراء الكبار من

الصحابة والتابعني يف مكة والكوفة واملدينة والبرصة والشام ،كالتايل« :هؤالء وأرضاهبم
كانوا علامء األمة يف البالد ومراجع املسلمني يف شتى نواحي املعارف اإلسالمية ،آنذاك

ولكن من غري ما اختصاص بفن أو بثقافة خاصة ،من أنحاء الثقافات املعروفة ذلك العهد،

جترد قوم لفن القراءة واألخذ والتلقي واإلقراء ،سمة اختصاصية واعتنوا بذلك أتم عناية
ّ
واشتهروا يف قراءة القرآن وإقراءه ،حتى صاروا يف ذلك أئمة يقتدى هبم ويرحل إليهم

ويؤخذ عنهم وهكذا أمجع املسلمون من أهل البالد وكان أهل كل بلد يأخذون من القارئ
الذي حل بينهم ويتل ّقون قراءاهتم بالقبول وال خيتلف عليهم اثنان ولتصدهيم للقراءة

نسبت إليهم» ثم رسد أسامءهم بام فيهم القراء السبعة.

يقول ابن اجلزري « :ويف هذه احلدود رحل من املغرب أبو القاسم يوسف بن عيل بن

جبارة اهلذيل إىل املرشق وطاف البالد وروى عن أئمة القراءة حتى انتهى إىل ما وراء النهر
وقرأ بغزنة وغريها وألف كتابه الكامل مجع فيه مخسني قراءة عن األئمة وألف ًا واربعمئة وتسع ًا

ومخسني رواية وطريق ًا ...ويف هذا العرص كان أبو معرش عبد الكريم بن عبد الصمد الطربي
بمكة مؤلف كتاب التلخيص يف القراءات الثامن وسوق العروس فيه ألف ومخسمئة ومخسون

رواية وطريق ًا و ...هذان الرجالن أكثر من علمنا مجيع ًا يف القراءات ال نعلم أحد ًا بعدمها مجع
أكثر منهام إال أبا القاسم عيسى بن عبد العزيز االسكندري فإنه ألف كتاب ًا سامه اجلامع األكرب
والبحر األزخر حيتوي عىل سبعة آالف رواية وطريق .قال أبو عمرو الداين« :وقد سمعت
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طاهر بن غلبون يقول :إمام اجلامع بالبرصة ال يقرأ إال بقراءة يعقوب ،وقال اإلمام أبو بكر
بن اشته االصبهاين :وعىل قراءة يعقوب إىل هذا الوقت أئمة املسجد اجلامع بالبرصة وكذلك

أدركناهم» .وهذا يدل عىل أن قراءة يعقوب كانت هي قراءة البرصة حتى القرن اخلامس.

يقول السيد احلكيم :املقطوع من سرية املسلمني منذ الصدر األول هو األخذ بأي

صحت لدهيم وليست من السبعة فحسب والسيام تأخر السبعة املعروفة عن العهد
قراءة ّ
األول.

عبد اهلل حممدي أجمد

هذا بالنسبة إىل مناطق اخلالفة الرشقية أما املغرب العريب من اجلزائر واملغرب وتونس

«والسنة املتبعة باملغرب أن يبدأ
وليبيا واألندلس فاحلال خيتلف متام ًا ،يقول سعيد اعراب:
ُّ
القرآن أو ً
ال بقراءة نافع رواية ورش ثم رواية قالون (التحنيش) ثم قراءة ابن كثري (مكي)
وأيب عمرو البرصي ثم (محزة)» .ويقول يف موضع آخر« :وكان الغالب عىل أهل املغرب،

قراءة محزة ومل يكن يقرأ بحرف نافع إال اخلواص ،ثم اشتهرت لدهيم قراءة نافع برواية ورش
واستمر احلال عىل ذلك إىل يومنا الناس هذا» وقال« :قال أبو الفضل اخلزاعي(408هـ):

أدركت أهل مرص واملغرب عىل رواية أيب يعقوب األزرق عن ورش ،ال يعرفون سواها،
ويعني باملغرب ما يشمل األندلس ،قال أبو حيان الغرناطي يف مقدمة تفسريه(البحر):

قراءة ورش هي القراءة التي ننشأ عليها ببالدنا ونتعلمها أو ً
ال يف الك ّتاب».

ِ
و«احلمد هلل»
بل أكثر من ذلك فيذكر مكي بن أيب طالب أن قراءة مثل« َم َل َك يوم الدين»

َ
و«مالك يوم الدين» و ...مما ال يقرأ به اليوم أحد وربام يعد شاذ ًا ،يذكر أن مثل هذه مقروء

به اليوم (القرن اخلامس) يف األمصار .ولوال هذه األمور ملا قدّ مت مبادرات يف عدّ ة فرتات
لسدّ هذه االختالفات بدء ًا من عثامن يف حرق املصاحف إىل آخر مبادرة والتي نجحت البن
جماهد حيث حدّ د القراءات يف سبع وقام بدعم من السلطان باملنع من اختيار قراءة جديدة

حتى الزم ابن شنبوذ اإلمام يف القراءة إىل املثول يف املحكمة ألنه أراد أن خيتار قراءة لنفسه

مع أنه كان أعلم من ابن جماهد يف القراءات.

إذن اتضح األمر يف العهد السابق عىل ابن جماهد وإن كان يقصد الشيخ معرفة بعامة

املسلمني بعد ابن جماهد فال جيدي االستدالل بذلك مع أنه تبني مما نقلنا من املصادر املعتربة

أن املغرب العريب وبعض املناطق كالبرصة كانت تقرأ لغري حفص.

نعم وقع يف زمان ما ويف ظروف غامضة شيوع قراءة حفص شيوع ًا ساحق ًا كاد أن

يقيض عىل سائر القراءات ،يقول شيخ الرشيعة األصفهاين منكر ًا عىل من يفضل قراءة

عاصم عىل غريها :ال نعلم يف أي حقبة من الزمن كانت فوىض فاتفقوا عىل قراءة عاصم....
ثم إن رواية حفص هلا طرق خمتلفة ولو كانت هي قراءة عامة املسلمني ،يستلزم ذلك
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أن يكون اتفاق عىل روايتها بينام نشاهد اختالفا بني املصادر األولية حتى مثل السبعة البن

أنوه بأن قراءة حفص اليوم هي من طريق التيسري
جماهد والتيسري والشاطبية و ...وأخري ًا ّ

والشاطبية.

 -3املطابقة مع ضبط املصحف:

من املشهور اختالف مصاحف عثامن التي بعث هبا إىل األمصار اخلمسة مع أن أهل كل

بلد كانوا يرجعون إىل املصحف املبعوث إليهم ،فنجد أن القراء السبعة من كل بلد تأثروا

برسم مصحف بلدهم أو عىل األقل هناك موافقة بني قراءة القارئ ومصحف بلده ،وفيام

ييل نامذج من ذلك:

•كتب أهل املدينة« :وأوىص» [سورة البقرة ]132 :وبذلك قرأ نافع وأبو جعفر املدنيان،
«ووص» وبذلك قرأ عاصم ومحزة والكسائي من قراء الكوفة
وكتب أهل العراق:
ىّ

وأبوعمرو البرصي.

•كتب أهل الشام« :قالوا اختذ اهلل ولد ًا» [سورة البقرة ]116 :وبذلك قرأ قارؤهم ابن

عامر ،وكتب أهل العراق بالواو (وقالوا اختذ اهلل ولد ًا) وبذلك قرأ ما سوى ابن عامر.

•كتب أهل الكوفة« :لئن أنجانا من هذه» [سورة األنعام ]63 :وبذلك قرأ
الكوفيون(عاصم ومحزة والكسائي) وكتب أهل البرصة« :لئن أنجيتنا» وهبا قرأ أبو
عمرو البرصي وغريه.

وهذه األمثلة ليست سوى نزر من غزر ،وفيام يتعلق بالقرون التالية عند افتقاد مصاحف
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عثامن فال يمكن اجلزم أيض ًا بام ذكره األستاذ معرفة حيث إن نظرة عابرة لبعض الصور

امللتقطة من املصاحف املوجودة يف املتاحف تكشف لنا أن بعضها كتبت عىل غري قراءة
حفص أو أن الوجوه املختلفة يف قراءة الكلمة ضبطت كلها يف املصحف وعىل سبيل املثال

يوجد يف مصحف كتبه عيل بن اهلالل اخلطاط اإلسالمي الشهري سنة 391هـ« :إذ جاءهم»

[سورة اإلرساء ]101 :باإلدغام وهي توافق قراءة أيب عمرو البرصي وكذلك«قل ادع اهلل

ُأو ادع الرمحن»[سورة اإلرساء ]110 :وبذلك قرأ أبو عمرو وبعض القراء .كذلك جاء يف
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مصحف نادر كتب سنة 693هـ «ونذر الظاملني فيها ُجثي ًا» [سورة مريم ]68 :و« ...أشد

عىل الرمحن ُعتي ًا» [سورة مريم ]69 :والضم هي قراءة ابن كثري ونافع و ...وبالفتح قرأ
حفص.

وكتب يف بعض املصاحف« :ومن رش النافثات يف العقد».

ثم إن الرسم املوجود بأيدينا أيض ًا خيالف بظاهره يف كثري من املواضع رواية حفص

منها:

•كتب يف املصحف« :واهلل يقبض ويبصط» [سورة البقرة ]245 :وكذلك« :وزادكم يف
اخللق بصطة» [سورة األعراف ]69 :واملشهور عن حفص السني يف كليهام وهبا يقرأ

اليوم (يبسط وبسطة).

•كتب« :إبرهم» يف مجيع مواضعها يف سورة البقرة وهي أقرب إىل قراءة ابن عامر حيث
قرأ باأللف(إبراهام).

•كتب« :ملك يوم الدين» ونقرأ حلفص بااللف.

•كتب« :قل» [سورة الزخرف ]24 :و [سورة األنبياء ]112 :فقرأ بعض القراء باألمر
من دون ألف بينام نقرأ حلفص «قال» يف املوضعني وأمثال ذلك كثرية.

هذا مضاف ًا إىل أن املغرب العريب تكتب فيه املصاحف عىل قراءة نافع منذ أن دخلها

القرآن وإىل يومنا هذا كام مر .وهنا حتسن اإلشارة إىل ما نقله الشيخ معرفة عن اإلمام
اخلميني فإن اإلمام قال يف حترير الوسيلة« :االحوط عدم التخلف عام يف املصاحف
الكريمة املوجودة فيام بأيدي املسلمني» والشيخ معرفة ذكر هذه العبارة كمؤيد لرأيه يف

عدم جواز التخلف عن الرسم املوجود للمصحف ولكنه مل يذكر عبارة اإلمام بتاممها حتى
يتبني لنا ما إذا كانت تؤيد نظرية الشيخ معرفة أم ال؟ .والعبارة بتاممها كام ييل« :االحوط

عدم التخلف عام يف املصاحف الكريمة املوجودة فيام بأيدي املسلمني وإن كان التخلف يف

بعض الكلامت مثل ملك يوم الدين وكفوا أحد غري مرض بل ال يبعد جواز القراءة بإحدى
القراءات» .واضح أن العبارة األخرية(بل ال يبعد) تفيد جواز القراءة بكل من القراءات
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السبع بل أبعد من ذلك فهكذا ورد يف ترمجة مجاعة املدرسني بقم املقدسة« :بلكه بعيد نيست

كه قرائت بر طبق يكي از قرائت ها اگر چه غري از قرائت هاي هفتگانه باشد جایز است»
ونحن إذا أخذنا هبذه الرتمجة واعتربناها صحيحة فإن االمام جييز حتى أبعد من القراءات
السبع ويؤيد ذلك أن اإلمام مل يع ّلق شيئ ًا عىل ما ذكره صاحب العروة حيث قال« :األحوط
القراءة بإحدى القراءات السبعة وإن كان األقوى عدم وجوهبا بل يكفي القراءة عىل النهج

العريب وإن كانت خمالفة هلم يف حركة أو بنية أو إعراب».
 -4الوجوه النحوية:

متتاز رواية حفص بوجوه نحوية عالية لكن ذلك وحده ال يكفي إلثبات ما ذكره األستاذ

معرفة من اجلزم بأهنا هي قراءة النبي حرف ًا بحرف ،هناك فرق بني القول أن رواية حفص

نحرم ما عداها من القراءات .ثم إن االختالف بني القراءات
توافق أعىل وجوه النحو وبني أن ّ

ليس كله يعود إىل املسائل اإلعرابية حتى نحتكم إىل مقاييس النحو ،بل قسم كبري منها ال
يمكن تقييمه بقواعد النحو وهو ما يسمى بفرش احلروف .فأغلب االختالفات الفرشية
من قبيل تغيري اللفظ من دون تغيري املعنى مع وحدة اإلعراب نحو مالك وملك ،خيدعون

وخيادعونُ ،بيوت وبِيوت ،النافثات والنفاثات و...

عىل أن رواية حفص ال ختلو من يشء من التأمل يف بعض مواردها ومنها« :إن هذان

لساحران»[سورة طه ]63 :حيث تكلم النحاة يف ختريج هذه القراءة وهي حلفص حتى أن

بعضهم قال إن املتكلم -وهو مأل فرعون -أخطأ فحكاه القرآن كام كان!!.
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يف النهاية أؤكد أين مل أقصد تفنيد الرأي املذكور وإنام هي استفهامات وغموض يف

هذه النظرية التي كاد أن ينفرد هبا األستاذ معرفة ،فمام يرد عليها أهنا ختالف مجهور فقهاء

املسلمني إن مل نقل كلهم يف جواز القراءة بكل من السبع أو بعضها يف اجلملة ،وعليه فاألمر

يستحق املزيد من البحث والتتبع ونسرتعي االنتباه إىل أن تفضيل قراءة عىل سائر القراءات

يشء ،وادعاء أن هذه القراءة هي املنزل هبا عىل النبي حرف ًا بحرف يشء آخر فهو إسناد
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يشء إىل اهلل وهذا يستلزم الدليل القطعي ملا يرتتب عليه من آثار رشعية كثرية.

إن فكرة توحيد القراءات فكرة عظيمة تستحق البحث والتتبع غري أن مبادرة األستاذ

معرفة وما جاء به من أدلة يف هذا املجال ال يشفي الغليل وإن أجاد يف مواضع من كالمه.

فليس بيننا ما يثبت أن حفص ًا مل جيتهد يف قراءته برأيه ولو س ّلمنا فمن أين يثبت أن

قراءتنا متواترة عن حفص فاملروي لنا هو من طريق التيسري والشاطبية ،وهكذا سائر األدلة
املذكورة يمكن النقاش فيها .نعم مما يمكن متابعته يف هذا املجال هو دعوى تواتر رسم

املصحف بني املسلمني منذ صدر اإلسالم إىل يومنا هذا لكن من غري عزو إىل فرد خاص

كحفص أو غريه وهو عمل مقرتح للباحثني يف هذا املوضوع .واحلمد هلل رب العاملني.
املصادر
القرآن الكريم ،املدينة املنورة بخط عثامن طه.

1.1البيان ،حممد بن مكي الشهيد األول ،منشورات جممع الذخائر اإلسالمية ،قم ،غري
مؤرخ.

2.2اإلبانة عن معاين القراءات ،مكي بن أيب طالب القييس ،الدكتور عبد الفتاح اسامعيل
شلبي ،دار هنضة مرص للطبع والنرش ،غري مؤرخ.

3.3البيان يف تفسري القرآن ،السيد أبو القاسم اخلوئي ،منشورات دار الثقلني ،قم ،الطبعة
الثالثة.1418 ،

4.4البيان يف مرسوم خط القرآن ،مهدي دغاغله ،مركز اعداد مدريس القرآن الكريم،
الطبعة االوىل1378 ،هـ.

5.5پژوهيش در تاريخ قرآن كريم ،دكرت حممد باقر حجتي ،مكتب النرش االسالمي ،ايران،
الطبعة التاسعة 1375 ،شميس.

6.6تاريخ قراءات قرآن كريم ،الدكتور عبد اهلادي فضيل ،ترمجة سيد حممد باقر حجتي،
منشورات اسوة ،الطبعة الثانية 1373 ،شميس.
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7.7حترير الوسيلة ،االمام اخلميني ،النرش االسالمي التابع جلامعة املدرسني بقم ،الطبعة
 21سنة 1383هـ.

8.8جتويد استداليل ،آية اهلل عبد احلسني گرويس ،تصحيح وحتقيق حممد عيل كوشا ،نرش
شفا ،الطبعة االوىل  1374شميس.

9.9جتويد كاربردي ،قاسم بستاين ،مؤسسة آيات ،الطبعة االوىل  1375شميس.

1010التذكرة يف القراءات ،أبو احلسن طاهر بن عبداملنعم(399هـ) حتقيق عبد الفتاح
بحريى ابراهيم ،الزهراء لالعالم العريب ،مرص ،الطبعة االوىل .1410

1111التمهيد يف علوم القرآن ،حممد هادي معرفة جامعة املدرسني بقم املرشفة.

1212التيسري يف القراءات السبع ،ابو عمرو عثامن بن سعيد الداين ،كتابفرويش جعفري
تربيزي ،الطبعة الثانية.

1313حلية القرآن ،سيد حمسن موسوي بلده ،منظمة االعالم االسالمي ،الطبعة التاسعة
والعرشون 1375 ،شميس.

1414دراسات يف القرآن الكريم ،عيل حممد اآلصفي ،دار اجليل املسلم ،بريوت1385 ،هـ.
1515الدروس ،حممد بن مكي الشهيد االول ،منشورات صادقي ،قم.

1616رسم املصحف دراسة لغوية وتارخيية ،غانم غدوري احلمد ،مؤسسة املطبوعات
العربية ،الطبعة االوىل.

1717روض اجلنان ،الشهيد الثاين ،مؤسسة آل البيت الحياء الرتاث.
370

1818العروة الوثقى مع تعليقات السيد كاظم اليزدي ،الدار االسالمية ،بريوت ،الطبعة
االوىل.1410 ،

1919علوم قرآين ،حممد هادي معرفت ،منشورات مؤسسة التمهيد ،قم ،الطبعة الثالثة،
 1380شميس.

2020قاموس الرجال ،حممد تقي التسرتي ،جامعة املدرسني بقم املقدسة ،مؤسسة
النرش اإلسالمي ،الطبعة الثانية.1410 ،
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2121قرآن شناخت ،هباء الدين خرمشاهي ،طرح نو ،الطبعة االوىل 1374 ،شميس.

2222القراء والقراءات باملغرب ،سعيد اعراب ،دار الغرب االسالمي ،بريوت ،الطبعة
االوىل.1410 ،

2323كتاب املصاحف ،ابو بكر عبداهلل بن داود سليامن بن االشعث السجستاين ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،الطبعة االوىل.1405 ،

2424الكشاف ،جار اهلل الزخمرشي ،منشورات دار البالغة ،حتقيق مصطفى حسني امحد،
الطبعة الثانية.1415 ،

2525معجم رجال احلديث ،السيد ابو القاسم اخلوئي ،منشورات دار العلم ،قم ،الطبعة
الرابعة.1409 ،

2626مستند العروة الوثقى ،السيد ابو القاسم اخلوئي ،نرش مدرسة دار العلم1413 ،هـ.

2727معجم القراءات القرآنية ،الدكتور امحد خمتار عمر والدكتور عبد العال سامل مكرم،
انتشارات اسوة ،الطبعة االوىل ،1412 ،ه

2828املعجم املفهرس اللفاظ القرآن الكريم ،حممد فؤاد عبد الباقي ،النرش االسالمي،
الطبعة الثانية 1374 ،شميس.

2929املفيد من معجم رجال احلديث ،حممد اجلواهري ،منشورات مكتبة املحاليت ،قم،
الطبعة االوىل1417 ،هـ.

3030منتهى املطلب ،احلسن ابن املطهر العالمة احليل ،مؤسسة النرش التابعة جلامعة املدرسني
بقم املقدسة ،الطبعة االوىل.1419 ،

3131املوسوعة الرجالية امليرسة ،عيل اكرب الرتايب ،مؤسسة االمام الصادق ،الطبعة
الثانية1424 ،هـ.

3232النرش يف القراءات العرش ،ابو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري ،تصحيح عيل حممد
الضباع ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.

وكثري من كتب الفقه.
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1.1آيات املنى والتمني يف القرآن الكريم (دراسة موضوعية) :شاكر حممود عيل أمحد
احليايل( ،ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :اجلامعة اإلسالمية2009 ،م.

2.2آيات املوازنة يف القرآن الكريم :عمر عبد الوهاب الراوي( ،ماجستري) ،ك :اإلمام
األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2006 ،م.

3.3آيات النكاح والتفريق يف القرآن الكريم :عبد اهلل إبراهيم رحيم اهليتي( ،دكتوراه) ،ك:
العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2004 ،م.

4.4آيات النور يف القرآن (دراسة موضوعية وحتليلية) :عمر أكرم عبد الوهاب حممد امني

املال يوسف( ،ماجستري) ،ك :اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2006 ،م.

5.5آيات الوالد والولد يف القرآن الكريم (دراسة حتليلية) :سعد حممد حسن الزبيدي،
(دكتوراه) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2004 ،م.

6.6آيات اليأس (دراسة وحتليل) :زياد صالح دوش اجلبوري( ،ماجستري) ،ك :العلوم
اإلسالمية -ج :بغداد2002 ،م.
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7.7آيات اليأس والبأساء يف القرآن الكريم (دراسة موضوعية) :جاسم حممد عيل اجلبوري،
(ماجستري) ،ك :الرشيعة -بغداد2007 ،م.

8.8آيات بركة الزمان واملكان يف القرآن الكريم :عبد الغني أمحد حسني بطي( ،ماجستري)،
ديوان الوقف السني -كلية اإلمام األعظم2003 ،م.

9.9آيات خلق اإلنسان يف القرآن الكريم (دراسة وحتليل) :عبد الكريم عبد احلميد عبد
اللطيف الكرطاين القييس( ،دكتوراه) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2000 ،م.

1010آيات ذكر اخلبيث يف القران الكريم :مجيلة روكان رشيد الدليمي( ،ماجستري) ،ك:
العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2003 ،م.

1111آيات ذم اليهود يف ضوء سورة آل عمران (دراس ًة وحتليالً) :محزة هادي جبار،
(ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2003 ،م.

1212آيات عتاب األنبياء يف القرآن الكريم (دراسة حتليلية) :زين العابدين عبد عيل
طاهر( ،ماجستري) ،ك :الفقه -ج :الكوفة2008 ،م.

1313آيات نداء املؤمنني يف العبادات واملعامالت :طه فريح صالح القييس ،ك :العلوم
اإلسالمية -ج :بغداد2000 ،م.

1414االبتغاء يف القرآن الكريم :أمحد نوري نصار اهلاشمي( ،ماجستري) ،ك :اإلمام األعظم
-ديوان الوقف السني -بغداد2008 ،م.

1515ابتالء أويل العزم من الرسل يف القرآن الكريم :عدي جاسم مطر( ،ماجستري) ،ك:
صدام إلعداد األئمة واخلطباء والدعاة -وزارة األوقاف والشؤون الدينية2002 ،م.

1616ابن الفرس ومنهجه يف التفسري لكتابه (أحكام القرآن) :عيل لفته ميال راهي االسدي،
(ماجستري) ،ك :الرتبية -ابن رشد -ج :بغداد2009 ،م.

1717ابن بأديس وجهوده التفسريية :عمر قوام الدين عبد الستار( ،دكتوراه) ،ك :العلوم
اإلسالمية -ج :بغداد2007 ،م.

1818ابن حجر آراءه وترمجاته التفسريية يف فتح الباري من كتاب التفسري رشح صحيح
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البخاري من أول الفاحتة إىل آخر سورة األنفال :حممود زيدان خضري العيثاوي،
(ماجستري) ،ج :اجلامعة اإلسالمية -بغداد2009 ،م.

1919األبنية الدالة عىل اسم الفاعل يف القرآن الكريم :أفراح عبد عيل كريم( ،دكتوراه) ،ك:
اآلداب -ج :تكريت2003 ،م.

2020أبنية الرصف يف تفسري روح املعاين أليب الثناء االلويس (1270م) :شيامء متعب
حممود( ،ماجستري) ،ك :الرتبية للبنات -ج :بغداد2005 ،م.

2121أبو زكريا الفراء وجهوده البالغية يف معاين القران :زينة عامد هادي( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية األساسية -ج :املستنرصية2009 ،م.

2222أبو عمر الدوري وجهوده يف القراءات القرآنية (دراسة موازنة بني روايتيه عن أيب عمر
وعن الكسائي) :عثامن راشد جميد املحمدي( ،ماجستري) ،ك :اإلمام األعظم -ديوان
الوقف السني -بغداد2009 ،م.

2323أبو مسلم األصفهاين وآراؤه التفسريية :مروان صباح ياسني( ،دكتوراه) ،ك :العلوم
اإلسالمية -ج :بغداد2004 ،م.

2424االجتاه البياين يف الدرس البالغي القرآين احلديث :امحد عويز حسني( ،ماجستري) ،ك:
اآلداب -ج :الكوفة2007 ،م.

2525االجتاه اللغوي يف تفسري القرآن الكريم حتى هناية القرن السادس اهلجري :سلامن
صبار باين( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :الكوفة2006 ،م.
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2626االجتاهات األسلوبية املعرصة يف دراسة النص القرآين (دراسة نقدية) :عكاب طرموز
عيل( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج :االنبار 2011م.

2727اتساع املعنى عند السمني احللبي يف كتابه الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون (ت
756هـ) :شاكر حممود حسني حسن( ،ماجستري) ،ك :الرتبية ابن رشد -ج :بغداد،
2009م.

2828أثر (الكشاف) للزخمرشي يف (امليزان) للطباطبائي (دراسة نحوية) :زينب هاشم

حيدر كاظم اجلبوري

حسني( ،ماجستري) ،ك :الرتبية ابن رشد -ج :بغداد2009 ،م.

2929اثر اختالف اإلعراب يف توجيه املعنى يف كتب معاين القرآن وإعرابه :هدى صالح
حممد الربيعي( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج :الكوفة2003 ،م.

3030اثر استخدام اآليات القرآنية -أمثلة عرض -يف حتصيل طالب املرحلة اإلعدادية يف مادة
قواعد اللغة العربية :خالد راهي هادي( ،ماجستري) ،ك :املعلمني -ج :بابل2002 ،م.

3131أثر إسرتاتيجية أسئلة التحضري القبلية يف حتصيل طالب معاهد إعداد املعلمني يف
مادة القرآن الكريم (تالوته ومعانيه) ويف استبقاء معلوماهتم :خالد إبراهيم مبارك
العزاوي( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :بغداد2000 ،م.

3232اثر استعامل احلوار النبوي يف حتصيل طالبات الصف الرابع العام يف تفسري القرآن
الكريم :دنيا علوان بدر الدفاعي( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :بغداد2007 ،م.

3333اثر استعامل املجمعات التعليمية يف حتصيل طلبة أقسام علوم القرآن الكريم والرتبية
اإلسالمية يف مادة السرية النبوية وتنمية الثقة بأنفسهم :ثمينة مهدي حممود العبيدي،
(دكتوراه) ،ك :الرتبية ابن رشد -ج :بغداد2009 ،م.

3434اثر استعامل النصوص القصصية يف االستيعاب القرآين لدى فالسفة الصف اخلامس
االبتدائي :مروة عيل طالب( ،ماجستري) ،ك :الرتبية ابن رشد -ج :بغداد2011 ،م.

3535اثر استعامل الوسائل التعليمية يف حتصيل تالمذة الصف اخلامس االبتدائي ملادة
القرآن الكريم تالوته ومعانيه واالحتفاظ هبا :ندى فيصل ابراهيم( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية-ج :بغداد2007 ،م.

3636اثر اآليات القرآنية (أمثلة عرض) يف حتصيل طالب الصف اخلامس األديب يف البالغة:
عدنان عبد طالل اخلفاجي( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :بابل2004 ،م.

3737األثر البالغي يف التفسري الكبري :ملحمد بن عمر الفخر الرازي (606- 544ه)؛ (دراسة
وحتقيق) :باسم حممد إبراهيم عبد الفهد( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :بغداد2003 ،م.

3838اثر التنقيب يف النصوص القرآنية واملأثور من كالم العرب يف جتنب اخلطأ النحوي وتنمية
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القدرة الغوية :حيدر ديكان درويش( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج :بابل2011 ،م.

3939أثر التوجيه النحوي يف تفسري عبد الرمحن السعدي (تيسري الكريم الرمحن) :اماد كاظم
حممد صالح الربواري( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :املوصل2009 ،م.

4040األثر الداليل حلذف الفعل يف القرآن الكريم :زهراء مريي محادي اجلنايب( ،ماجستري)،
ك :الرتبية -ج :الكوفة2009 ،م.

4141أثر الشعر التعليمي وخمترب اللغة يف حتصيل طلبة كلية الرتبية يف مادة أحكام التالوة
واستبقائها :عمر جميد عبد صالح العاين( ،دكتوراه) ،ج :بغداد2004 ،م.

4242اثر الشواهد القرآنية يف حتصيل طالبات الصف الثاين املتوسط يف مادة اجلغرافية :سناء
هادي كاظم( ،ماجستري) ،ك :الرتبية األساسية -ج :املستنرصية2011 ،م.

4343اثر الصحابة يف تعليم القرآن وعلومه يف اإلعصار اإلسالمية :هناء عبد اهلل عبيد
حممد( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :بغداد2003 ،م.

4444اثر العوامل احلضارية يف ترمجة اآليات القرآنية ذات الصلة بنظام حياة األرسة :أسامء
فخري مهدي( ،ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :بغداد2005 ،م.

4545أثر القراءات القرآنية يف توجيه املعنى يف آيات األحكام :حكيم سلامن كريدي
السلطاين( ،ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :الكوفة2009 ،م.

4646اثر القرآن الكريم يف الشعر األندليس خالل عرصي دول الطوائف ودولة املرابطني

(422هـ 542-هـ) :هادي طالب حمسن( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :بابل2003 ،م.
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4747اثر القرآن الكريم يف الشعر األندليس عرص بني األمحر :عروبة عودة حممد( ،ماجستري)،
ك :الرتبية -ج :بغداد2004 ،م.

4848اثر القران الكريم يف شعر الزهد يف العرص العبايس األول 132هـ –334هـ (دراسة
موضوعية فنية) :هالة فاروق فرج العبيدي( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :بغداد،

2003م.

4949أثر القرآن الكريم يف شعر الفرزدق :انتصار عبد احلسني( ،ماجستري) ،ك :الرتبية
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للبنات -ج :الكوفة2012 ،م.

5050أثر القران الكريم يف شعر جرير :نوال حسني دبعون( ،ماجستري) ،ك :اآلداب -ج:
الكوفة2009 ،م.

5151أثر القرآن الكريم يف علم األصول :وفقان خضري حمسن الكعبي( ،دكتوراه) ،ك:
الفقه-ج :الكوفة2008 ،م.

5252أثر القرآن يف آثار املربد :هناء فاضل سلامن( ،ماجستري) ،ك :اآلداب -املستنرصية،
2002م.

5353اثر القران يف النثر األندليس من هناية عرص الطوائف واملرابطني حتى سقوط غرناطة:
أناهيد عبد األمري عباس( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية ابن رشد -ج :بغداد2005 ،م.

5454اثر القران يف بناء املعجم العريب -دراسة يف معجم لسان العرب البن منظور
(ت711هـ) :قاسم حممد اسود( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج :املستنرصية2008 ،م.

5555أثر القرآن واحلديث النبوي يف رسالة الغفران والكوميديا اإلهلية :نجالء عبد احلسني
عليوي العزايل( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية ابن رشد -ج :بغداد2007 ،م.

5656األثر القرآين يف نــهج البــالغـة (دراسة يف الشكل واملضمون) :عباس عيل حسني
الفحام( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :الكوفة2008 ،م.

5757أثر القران يف توجيه املعنى يف تفسري البحر املحيط :امحد خضري عباس( ،دكتوراه) ،ك:
اآلداب -ج :الكوفة2010 ،م.

5858اثر القصص القرآين واألمثال القرآنية يف التحصيل العاجل واآلجل لدى طالبات
الصف الرابع العام يف مادة القرآن الكريم :ابتسام موسى جاسم عنيد الساعدي،
(دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج :بغداد2004 ،م.

5959أثر اللهجات يف التوجيه اللغوي يف كتب معاين القرآن :رافد مطرش سعيدان الكاطع،
(دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج :بابل2009 ،م.

6060أثر املناسبة يف توجيه املعنى يف النص القرآين :حممد عامر حممد( ،دكتوراه) ،ك:
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اآلداب-ج :الكوفة2011 ،م.

6161أثر برنامج ارشادي باستخدام القصص القرآنية يف خفض السلوك العدواين وتعديل
االجتاه نحو الذات الدى تالميذ املرحلة االبتدائية :ستار ياسني عبد( ،دكتوراه) ،ك:

الرتبية ابن اهليثم -ج :بغداد2009 ،م.
6262أثر ِ
ِ
ِ
ِ
سورة مري ِم :عيل نـور إدريـس املحنا( ،ماجستري)،
توجيه املعنى يف
اجلملة يف
بناء
ُ
ك :اآلداب –ج :الكوفة2012 ،م.

6363اثر حتليل النصوص القرآنية يف األداء التعبريي :كريم خضري فارس( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية ابن رشد -ج :بغداد2006 ،م.

6464أثر تعدد املعنى يف تفسري النص القرآين (دراسة تفسريية) :هدى عبد احلسني مري،
(دكتوراه) ،ك :الفقه -ج :الكوفة2011 ،م.

6565اثر ثالثة أساليب تلميحية يف االسرتجاع املرجا للنصوص القرآنية املجردة لدى
تالميذ الصف اخلامس االبتدائي :حسام عبد الزهرة غافل( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية ابن

رشد-ج :بغداد2006 ،م.

6666اثر معاين القرآن لالخفش االوسط يف الكشاف للزخمرشي :كواكب حممود حسني،
(ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :بغداد2004 ،م.

6767اثر معاين القرآن للفراء ،ومعاين القرآن وإعرابه للزجاج يف إعراب القرآن للنحاس
(دراسة نحوية) :قائد مطرش سنو( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :بغداد2006 ،م.
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6868اثر معاين القرآن للفراء ومعاين القرآن وإعرابه للزجاجي :سعدون امحد عيل،
(دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج :بغداد2002 ،م.

6969اثر منهج القرآن يف حتصيل مادة النحو واالحتفاظ هبا واالنتقال (اثر التعلم لدى طلبة
أقسام اللغة العربية) :حيدر زامل كاظم( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية ابن رشد -ج :بغداد،
2009م.

7070االمجال والتفصيل يف التعبري القرآين (دراسة يف الداللة القرآنية) :سريوان عبد الزهرة

حيدر كاظم اجلبوري

هاشم( ،دكتوراه) ،ك :االداب -ج :الكوفة2006 ،م.

7171امجع آية يف القرآن الكريم للخري والرش (دراسة موضوعية) :إبراهيم محه رؤوف عبد
القادر زمناكويب( ،ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :اجلامعة اإلسالمية -بغداد2008 ،م.

7272اإلحالة يف القرآن الكريم :عباس عيل حسني االويس( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج:
بابل2008 ،م.

7373االحتباك يف القرآن الكريم دراسة بالغية :عدنان عبد السالم اسعد( ،ماجستري) ،ك:
االداب -ج :املوصل2004 ،م.

7474االحتجاج العقائدي بالقران الكريم عند أهل البيت :جبار حممد هاشم( ،دكتوراه)،
ك :الفقه -ج :الكوفة2011 ،م.

7575االحتجاج اللغوي للقراءات القرآنية عند أيب حيان يف تفسريه البحر املحيط :سهيل
حممد عيل( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية للعلوم اإلنسانية ،ج :االنبار 2011م.

7676االحرتاس يف القرآن الكريم (دراسة بالغية) :عيل شاحوذ رجب شالل( ،ماجستري)،
ك :اآلداب -ج :املوصل2008 ،م.

7777أحرف املعاين الرباعية يف القرآن الكريم :مثنى فؤاد عبد الكريم اخلالدي ،ك :علوم
القرآن -ك :صدام2000 ،م.

7878األحكام الفقهية املستنبطة من القصص القرآين يف سوريت األنبياء والقصص :أسامء
كاظم اجلوادي( ،ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2003 ،م.

7979االختبارات الفقهية لإلمام فخر الدين الرازي من خالل تفسريه مفاتيح الغيب :حممد
عبد بخيت القييس( ،دكتوراه) ،ك :الرشيعة والقانون -ج :بغداد2009 ،م.

8080االختالف الفقهي يف آيات االحكام املتأثر باختالف القراءات فيها :عدنان صادق
باقر الربيعي( ،ماجستري) ،ك :العلوم االسالمية -ج :بغداد2001 ،م.

8181اختالف القراءات القرآنية وأثره يف تنوع املعنى :سهيل حممد عيل حممد االسامعيل،
(ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :االنبار2008 ،م.
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8282األخطاء الشائعة يف تالوة القرآن الكريم لدى طلبة املرحلة االعدادية :سامي حسون
إبراهيم الطائي( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ابن رشد -ج :بغداد2001 ،م.

8383االداء البياين يف السور القصار :عقيل عبد الزهرة مبدر( ،دكتوراه) ،ك :االداب -ج:
الكوفة2006 ،م.

8484األداء املنهجي يف تفسري آيات األحكام :حسن كاظم أسد( ،دكتوراه) ،ك :الفقه -ج:
الكوفة2009 ،م.

8585األدب يف العطاء واالنفاق يف سورة البقرة (دراسة موضوعية) :حممد مكي عبد
الرزاق رشيد الوييس( ،ماجستري) ،وزارة االوقاف والشؤون الدينية -كلية صدام
إلعداد األئمة واخلطباء2002 ،م.

8686األدب مع النبي يف القرآن الكريم (دراسة وحتليل) :حسن عبد العزيز حممد،
(ماجستري) ،ك :العلوم االسالمية -ج :بغداد2003 ،م.

8787أدبية النص القرآين (دراسة مجالية) :مولود حممد زايد البيضاين( ،دكتوراه) ،ك:
الرتبية-ج :البرصة2007 ،م.

8888أدلة النحو السامعية عند ابن مالك (ت 672ه) يف رشح التسهيل :وفاء عناد عبود
العلواين( ،ماجستري) ،ك2005 :م.

8989اآلراء النحوية واللغوية البن هشام االنصاري يف التفسري :صالح إبراهيم حسني
البيايت( ،دكتوراه) ،ك :االداب -ج :اجلامعة االسالمية -بغداد2009 ،م.
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9090اإلرادة يف القرآن الكريم :عبد الفتاح حسني سليامن البنجويني( ،دكتوراه) ،ك :االمام
االعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2006 ،م.

9191األرحام يف القرآن الكريم (دراسة حتليلية) :حقي إسامعيل فياض( ،ماجستري) ،ك:
العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2003 ،م.

9292األزمنة النحوية يف قصص القرآن الكريم :حبيب مشخول حسن( ،دكتوراه) ،ك:
اآلداب -ج :البرصة2003 ،م.

حيدر كاظم اجلبوري

9393األساليب اإلنشائية الطلبية يف سورة البقرة :فاطمة حسن أعذار( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية األساسية -ج :املستنرصية2006 ،م.

9494األساليب البالغية يف تفسري نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور(للبقاعي ت 885هـ):
عقيد خالد محودي حميي( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج :بغداد2002 ،م.

9595أساليب البيان العريب يف السور املئني :هادي حسن حممد منصور( ،دكتوراه) ،ك:
اآلداب -ج :الكوفة2009 ،م.

9696أساليب التعبري القرآين يف رس املفصل :مليه عايد حسن السامرائي( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية للبنات -ج :تكريت2009 ،م.

9797أساليب التعبري القرآين يف سورة األعراف :شيامء شاكر خشامن يعقوب املشهداين ،ك:
الرتبية للنبات -ج :االنبار 2005 ،-م.

9898أساليب التعبري القرآين يف سورة االنعام :مدين مصلح فهد محادي الدورسي،
(ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :االنبار 2006 ،-م.

9999أساليب التعبري القرآين يف سورة التوبة :عامر عبد العزيز خليل سليم الساطوري،
(ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :االنبار 2006 ،-م.

10100أساليب التعبري القرآين يف سورة النحل :عيل مطر جرو حممد الذيايب( ،دكتوراه) ،ك:
الرتبية -ج :االنبار2008 ،م.

10101أساليب التعبري القرآين يف سورة يونس :مفيد حازم مطر حممد( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية -ج :االنبار 2007 ،-م.

10102أساليب التعبري عن اخلرسان يف القران الكريم (دراسة يف األعجاز األسلويب) :زينب
عبد االمري( ،دكتوراه) ،ك :االداب -ج :املستنرصية 2010م.

10103األساليب التعليمية لدى املدارس التفسريية احلديثة -سيد قطب أنموذجا :رائد عبد
دراج( ،ماجستري) ،ك :الرتبية ابن رشد -ج :بغداد2006 ،م.

10104أساليب اخلطاب يف القرآن الكريم (دراسة يف البواعث واملعطيات) :حممد عبد
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احلمزة مخيس الديني( ،دكتوراه) ،ك :الفقه -ج :الكوفة2013 ،م.

10105أساليب الدعوة يف القرآن الكريم :خالد توفيق مزعل احلسناوي( ،ماجستري) ،ك:
اآلداب -ج :الكوفة2007 ،م.

10106األساليب القرآنية يف عرض العقيدة اإلسالمية :صالح خليل محودي( ،دكتوراه)،
ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2005 ،م.

10107أساليب منكري النبوات يف القرآن الكريم :عبد اجلبار عبد الستار عبد الكريم مهدي
اجلنايب( ،ماجستري) ،ك :صدام إلعداد األئمة واخلطباء والدعاة -وزارة األوقاف
والشؤون الدينية2002 ،م.

10108االستدالل بالشعر يف توجيه القراءات القرآنية الشاذة (دراسة لغوية نحوية) :مساهر
عيل خلف اجلبوري( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج :تكريت2006 ،م.

10109االستدالل بالنحو يف كتب إعجاز القران :سهى سعدون جاسم( ،دكتوراه) ،ك:
الرتبية ابن رشد -ج :بغداد2011 ،م.

11110االستقامة يف القرآن الكريم :صالح مهدي حسن( ،ماجستري) ،ك :العلوم االسالمية
-ج :بغداد2005 ،م.

11111استنباط األحكام الرشعية من اجلملة اخلربية (دراسة تطبيقية يف آيات األحكام):
نارص هادي نارص احللو( ،ماجستري) ،ك :الفقه -ج :الكوفة2011 ،م.

11112استنباط القاعدة النحوية من القرآن الكريم :نور الدين عبد الرسول عيل،
382

(ماجستري) ،ك :االداب -ج :الكوفة2002 ،م.

11113اإلرساء واملعراج (دراسة وحتليل) :حامد عبد العزيز محد( ،دكتوراه) ،ك :العلوم
اإلسالمية -ج :بغداد2000 ،م.

11114األرسار البيانية لظاهرة العدول يف التذكري والتأنيث يف اسلوب القرآن الكريم
(دراسة حتليلية داللية) :زهور كاظم صادق زعيميان( ،ماجستري) ،ك :الرتبية
للبنات -ج :بغداد2009 ،م.

حيدر كاظم اجلبوري

11115األسس املنهجية يف تفسري النص القرآين :عدي جواد عيل احلجار( ،دكتوراه) ،ك:
الفقه -ج :الكوفة2008 ،م.

11116أسس تكامل النص القرآين موازنة بني أسباب النزول والرتتيب التوقيفي سورة االنعام
انموذجا :هدى تكليف جميد السالمي( ،ماجستري) ،ك :الفقه -ج :الكوفة2011 ،م.

11117أسلوبية االلتفات حماولة تأصيلية وتطبيقية قصار السور القرآنية أنموذجا :نوافل
يونس سامل احلمداين( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :دياىل2004 ،م.

11118اسم التفضيل يف القرآن الكريم :رياض يونس خلف( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج:
املوصل2005 ،م.

11119االسم املوصول يف القرآن الكريم (دراسة لغوية داللية) :حسني عودة هاشم،
(ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :البرصة2000 ،م.

12120أسامء اإلشارة يف القرآن الكريم :عمر حممد عوين النعمي( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية-ج:
املوصل2004 ،م.

12121اإلشارات العلمية يف القرآن الكريم من خالل تفسري االساس للعالمة سعيد حوي-ت
1409هـ1989 /م (-دراسة تطبيقية مقارنة يف االكتشافات العلمية احلديثة) :سعد

حممد جاسم حممد الزبيدي( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :اجلامعة اإلسالمية2008 ،م.

12122االشاعرة وآراؤهم يف تفسري القرآن الكريم (دراسة مقارنة) :خرض عباس مخاس
الزيدي( ،دكتوراه) ،ك :اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2007 ،م.

12123اإلصالح النفيس يف القرآن الكريم :نوران جبار عمران االسدي( ،ماجستري) ،ك:
الفقه -ج :الكوفة2009 ،م.

12124األصناف املرحومة يف القرآن الكريم :عابد غانم ذنون املال حممد( ،ماجستري) ،ك:
اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2003 ،م.

12125األصول العقائدية يف قصة النبي يوسف (ع) يف القرآن والتوراة واالنجيل (دراسة

مقارنة) :نافع عبد اهلل محادي جاسم( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :تكريت2009 ،م.
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12126اإلطالق والتقييد يف النص القرآين دراسة داللية :سريوان عبد الزهرة هاشم،
(ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :الكوفة2002 ،م.

12127االطمئنان يف القرآن الكريم (دراسة موضوعية) :صهيب عمر عبد اهلل( ،ماجستري)،
ك :اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2007 ،م.

12128اإلطناب يف القرآن الكريم أنامطه ودالالته :وفاء فيصل اسكندر( ،دكتوراه) ،ك:
اآلداب -ج :املوصل2003 ،م.

12129أطوار حياة اإلنسان يف التفسري القرآين (دراسة موضوعية) :نور خالد حمي الدين،
(ماجستري) ،ك :الرتبية ابن رشد -ج :بغداد2006 ،م.

13130االعتبار القرآين يف القصص القرآين :هنضة صاحب هاشم( ،ماجستري) ،ك :الفقه-ج:
الكوفة2012 ،م.

13131االعتبار يف القرآن الكريم (دراسة موضوعية) :نعم حكمت عبد الرزاق( ،ماجستري)،
ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2005 ،م.

13132االعتصام يف القرآن الكريم –دراس ًة وحتليل :زياد طه إبراهيم عيل البصو،
(ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2002 ،م.

13133اإلعجاز البالغي يف القرآن الكريم عند السيوطي يف كتابيه اإلتقان ومعرتك اإلقران:
نادية عبد الرضا عيل املوسوي( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :بغداد2005 ،م.

13134اإلعجاز البالغي يف تفسري املنار :عمر خليل إبراهيم الزبيدي( ،ماجستري) ،ك:
384

الرتبية -ج :بغداد2000 ،م.

13135اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم الربجمة اللغوية العصبية أنموذج ًا :بثينة وليد عبد
احلميد األسدي( ،ماجستري) ،ك :الفقه -ج :الكوفة2012 ،م.

13136األعذار يف القرآن الكريم (دراسة حتليلية موضوعية) :أمحد قاسم عبد الرمحن حممد
الزيدي( ،دكتوراه) ،ك :اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2008 ،م.

13137األفراد واجلمع يف القرآن الكريم (دراسة رصفية داللية) :نجم عبد جار اهلل،

حيدر كاظم اجلبوري

(ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :ديايل2005 ،م.

13138أفعال احلواس يف القرآن الكريم (دراسة نحوية ورصفية وداللية) :انسام خضري
خليل( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :بغداد2002 ،م.

13139األفعال املعتلة يف القرآن الكريم (دراسة لغوية) :عقيل جاسم دهش( ،ماجستري)،
ك :االداب -ج :الكوفة2004 ،م.

14140أقوال األعمش يف التفسري (مجع ودراسة) :يونس حسني محادي( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية ابن رشد -ج :بغداد2011 ،م.

14141اآللة واألداة يف القرآن الكريم :شذى معيوف يونس الشامع( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية-ج :املوصل2005 ،م.

14142االلتفات يف القرآن الكريم :صدام حسني علوان الدليمي( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب-ج:
بغداد2004 ،م.

14143ألفاظ اإلعالم ومدلوالهتا يف القرآن الكريم :حسام حممد فهد( ،ماجستري) ،ك:
أصول الدين -ج :اجلامعة اإلسالمية -بغداد2008 ،م.

14144ألفاظ األيام يف التعبري القرآين (دراسة داللية) :حنان امحد عبد اهلل( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية للبنات -ج :بغداد2011 ،م.

14145ألفاظ التبليغ يف القرآن الكريم من اهلل تعاىل إىل الرسول حممد :رياض عيل حسن،
(ماجستري) ،ك :الرتبية -املستنرصية2007 ،م.

14146ألفاظ التسامح يف اخلطب القرآين (دراسة داللية) :ناطق نجم عبد اهلل( ،ماجستري)،
ك :الرتبية -ج :البرصة2009 ،م.

14147ألفاظ اجلامعات البرشية يف القرآن (دراسة داللية) :خالد لفته سلامن( ،ماجستري)،
ك :اآلداب -ج :املستنرصية2006 ،م.

14148ألفاظ اجلمع والتفريق يف القرآن الكريم (دراسة لغوية) :مخيس عبد اهلل عيل التميمي،
(دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج :املستنرصية2004 ،م.
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14149ألفاظ اجلموع التي ال مفرد هلا من لفظها يف القرآن الكريم (دراسة لغوية) :جميب
سعد أبو كطيفة( ،ماجستري) ،ك :االداب -ج :الكوفة2008 ،م.

15150ألفاظ احلق والباطل يف القران الكريم (دراسة لغوية) :خملص بالسم سعدون،
(ماجستري) ،ك :االدآب -ج :املستنرصية2011 ،م.

15151ألفاظ احليوان والنبات يف القرآن الكريم :فخري امحد سلامن( ،دكتوراه) ،ك:
االداب-ج :املوصل2002 ،م.

15152األلفاظ الدالة عىل الكتب الساموية يف القرآن الكريم (دراسة معجمية رصفية

سياقية) :ناجح جابر جخيور امليايل( ،ماجستري) ،ك :االداب -ج :البرصة2009 ،م.

15153ألفاظ الرؤية والرؤيا يف القرآن الكريم (دراسة لغوية) :رفاه عبد احلسني مهدي،
(ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :الكوفة2004 ،م.

15154ألفــاظ الزمــان فــي القــرآن الكريــم (دراســة نحويــة) :متارض قائد رايض ثامر
احلامتي( ،ماجستري) ،ك :الرتبية للبنات -ج :الكوفة2004 ،م.

15155ألفاظ السلوك اخللقي يف القرآن الكريم (دراسة لغوية) :عبد الكريم مصلح امحد،
(دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج :املستنرصية2004 ،م.

15156ألفاظ السمع يف القرآن الكريم :شكيب غازي برصي احللفي( ،ماجستري) ،ك:
اآلداب -ج :الكوفة2008 ،م.

15157ألفاظ الظلم والعدل يف القرآن الكريم (دراسة لغوية) :وداد عبد احلسني عمران،
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(ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :بغداد2006 ،م.

15158ألفاظ الظهور واخلفاء يف القرآن الكريم :سهام عبود وهيب( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية-ج:
بغداد2002 ،م.

15159ألفاظ العذاب يف القرآن الكريم (دراسة داللية) :ميثاق حسن عبد الواحد الصاحلي،
(ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :البرصة2009 ،م.

16160ألفاظ الغفران يف القرآن الكريم (دراسة لغوية) :سحر ناجي فاضل( ،ماجستري)،

حيدر كاظم اجلبوري

ك :الرتبية -ج :الكوفة2007 ،م.

16161ألفاظ الفرح و احلزن يف القران الكريم :رياض محود حاتم املالكي( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية -ج :املستنرصية2005 ،م.

16162ألفاظ القدرة والتمكني يف القرآن الكريم (دراسة داللية) :ياسني أمحد حسني عيسى،
(دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :بغداد2000 ،م.

16163ألفاظ القرآن الكريم وتعابريه يف شعر اوائل فحول العرص االموي :علياء حكيم
حمسن( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :بغداد2005 ،م.

16164األلفاظ املعربة عن أسامء القران وصفاته (دراسة داللية) :نجاة كاظم نمر،
(ماجستري) ،ك :الرتبية ابن رشد -ج :بغداد2008 ،م.

16165األلفاظ املعربة عن الكالم يف التعبري القرآين :نرباس حسني مهاوش( ،ماجستري)،
ك :الرتبية -ج :بغداد2005 ،م.

مرة واحدة يف القرآن الكريم :شكيب غازي برصي احللفي،
16166األلفاظ الواردة َّ
(دكتوراه) ،ك :االداب -الكوفة2011 ،م.

16167اإلهليات يف تفسري جامع البيان يف تأويل آي القرآن لإلمام الطربي :فرح باسل
رشيف الرساج( ،دكتوراه) ،ك :العلوم االسالمية -ج :بغداد2004 ،م.

16168أمايل املرتىض (دراسة يف املنهج والنقد والتأويل) :ثائر عبد الزهرة الزم البصري،
(دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :البرصة2008 ،م.

16169اإلمام الشعراوي ومنهجه يف التفسري :عبد القادر شاكر فندي أبو الفتوح،
(ماجستري) ،ك :اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2008 ،م.

17170اإلمام عبد اهلل بن املبارك ومروياته يف التفسري :ماجد حممد خليفة( ،ماجستري) ،ك:
العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2005 ،م.

17171اإلمام حممد اجلواد وآراؤه يف التفسري والرواية :كريم جميد ياسني الكعبي،
(ماجستري) ،ك :الفقه -ج :الكوفة2008 ،م.
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17172األمثال يف سورة الكهف :عيل نارص مطلك الزهريي( ،ماجستري) ،وزارة األوقاف
والشؤون الدينية -كلية صدام إلعداد األئمة واخلطباء والدعاة2001 ،م.

17173أمهات مقاصد القرآن طرق معرفتها ومراتبها :عز الدين كشنيط اجلزائري،
(دكتوراه) ،ك :العلوم اإلسالمية -بغداد2004 ،م.

17174اإلنتاج الداليل يف اخلطاب التفسريي للقصص القرآين :شذى خلف حسني،
(دكتوراه) ،ك :الرتبية للبنات -ج :بغداد2007 ،م.

17175األنساق األسلوبية املهيمنة عىل السورة القرآنية (دراسة تطبيقية عىل السور املكية):
خالد توفيق مزعل احلسناوي( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :الكوفة2012 ،م.

17176االنسجام الصويت يف النص القرآين :حتسني فاضل عباس( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب-ج:
الكوفة2009 ،م.

17177أنامط الرتكيب القرآين (دراسة يف سور آل حم) :عيل مريان جبار( ،ماجستري) ،ك:
اآلداب -ج :الكوفة2009 ،م.

17178األهل يف القرآن الكريم (دراسة موضوعية حتليلية) :عيل عبد الوهاب عبد الرزاق
الدربندي( ،دكتوراه) ،ك :العلوم االسالمية -ج :بغداد2005 ،م.

17179األوجه اإلعرابية يف قراءات أهل البرصة وأثرها يف داللة النص القرآين :أسامة صباح
عبد اهلل الرفاعي( ،ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :البرصة2004 ،م.

18180أوصاف النساء يف القران (دراسة ومعجم) :برشى جاسم حممد( ،دكتوراه) ،ك:
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اآلداب -ج :املوصل2004 ،م.

[حرف الباء]

18181الباقالين ومنهجه يف كتابه اعجاز القرآن :ماجد حممد جاسم العاين( ،ماجستري) ،ك:
العلوم االسالمية -ج :بغداد2005 ،م.

18182البحث البالغي يف تفسري امليزان :حيدر هادي امحد( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج:
املستنرصية2007 ،م.

حيدر كاظم اجلبوري

18183البحث الداليل يف التبيان يف تفسري القرآن أليب جعفر حممد بن احلسن الطويس
(ت460هـ) :ابتهال كاصد يارس الزيدي( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية للبنات -ج :بغداد،
2004م.

18184البحث الداليل يف آيات األحكام عند السيد اخلوئي :صباح عيدان محود العبادي،
(ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :البرصة2008 ،م.

18185البحث الداليل يف تفسري (من وحي القرآن) للسيد حممد حسني فضل اهلل (حتقيق):
جابر حميسن عليوي( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج :البرصة2007 ،م.

18186البحث الداليل يف تفسري ابن عطية (ت  546هـ) (املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب

العزيز) :رسل عباس حممد شريوزة( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :الكوفة2011 ،م.

18187البحث الداليل يف تفسري األمثل للشريازي :نعمه دهش فرحان( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية -ج :بغداد2007 ،م.

18188البحث الداليل يف تفسري القرآن الكريم لصدر املتألهّ ني الشريازي املتوىف(1050هـ):
خالد حوير الشمس( ،ماجستري) ،ك :االداب -ج :القادسية2008 ،م.

18189البحث الداليل يف توجيه املتشابه اللفظي يف القران :أمحد إبراهيم صاعد( ،دكتوراه)،
ك :الرتبية ابن رشد -ج :بغداد2008 ،م.

19190البحث الداليل يف كتب اعجاز القرآن الكريم حتى هناية القرن السابع :امحد عبد اهلل
حممد النشمي( ،ماجستري) ،ك :االداب -ج :بغداد2002 ،م.

19191البحث الداليل يف نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور للبقاعي(ت885ه) :عزيز
سليم عيل القرييش( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج :املستنرصية2004 ،م.

19192البحث الروائي يف تفسري امليزان :سلامن صبار باين( ،دكتوراه) ،ك :الدراسات
االسالمية -ج :الكوفة2006 ،م.

19193البحث الصويت يف اطاريح القراءات القرآنية ورسائلها اجلامعية :مها عبد الرزاق
خضري( ،دكتوراه) ،ك :االداب -ج :بغداد2006 ،م.
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19194البحث الصويت والرصيف يف تفسري اللباب يف علوم الكتاب البن عادل احلنبيل
(880هـ) :صفا رضا عبيد( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية للبنات -ج :بغداد2010 ،م.

19195البحث القرآين عند اإلمام عيل اهلادي :عباس عبد احلسن رسحان( ،دكتوراه)،
ك :الفقه -ج :الكوفة2012 ،م.

19196البحث القرآين عند الدكتور حممد حسني عيل الصغري :قيرص كاظم عاجل أألسدي،
(ماجستري) ،ك :الفقه -ج :الكوفة2008 ،م.

19197البحث القرآين عند السيد الشهيد حممد باقر احلكيم :خولة مهدي شاكر اجلراح،
(ماجستري) ،ك :الفقه -ج :الكوفة2007 ،م.

19198البحث القرآين عند السيد حممد حممد صادق الصدر( ت 1419هـ 1999-م):
سامل شبيب بدوي( ،ماجستري) ،ك :الفقه -ج :الكوفة2008 ،م.

19199البحث القرآين يف كتاب البيان لالمام اخلوئي :حممد عبد احلمزة مخيس( ،ماجستري)،
ك :الفقه -ج :الكوفة2007 ،م.

20200البحث القرآين يف موسوعة أهل البيت احلضارية (دراسة حتليلية) :زين العابدين
عبد عيل طاهر الكعبي( ،ماجستري) ،ك :الفقه -ج :الكوفة2012 ،م.

20201البحث اللغوي يف املصادر املطبوعة اجلامعة لعلوم القرآن :عادل عبد اجلبار زاير،
(دكتوراه) ،ك :االداب -ج :بغداد2000 ،م.

20202البحث النحوي يف الوجيز يف تفسري القران العزيز لعيل بن احلسني العاميل(ت1135هـ):
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سليم عبد الزهرة اجلصاين( ،دكتوراه) ،ك :االداب -ج :الكوفة2011 ،م.

20203البحث النحوي يف تفسري الكشف والبيان أليب إسحاق إبراهيم الثعلبي (ت 427هـ):
حوراء مهدي صاحب( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :الكوفة2007 ،م.

20204البحث النحوي يف كتب علل القراءات القرآنية وبيان معانيها وحججها :خالد عبود
محودي( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :املستنرصية2008 ،م.

20205البشارة يف القرآن الكريم (دراسة لغوية نحوية) :إيناس نعامن مهدي( ،ماجستري)،

حيدر كاظم اجلبوري

ك :اآلداب -ج :الكوفة2008 ،م.

20206بل ولكن يف القرآن الكريم (انساق ودالالت) :متارا ناطق طاهر( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية -ج :املوصل2009 ،م.

20207بناء األرسة وأثره يف احلد من ظاهرة الطالق يف ضوء الكتاب والسنة :شيامء ياسني
حسني( ،ماجستري) ،ك :الرتبية ابن رشد -ج :بغداد2011 ،م.

20208البناء االسلويب يف مشاهد اجلنة والنار يف القرآن الكريم :أمحد غالب نايف السعدون،
(دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج :البرصة2008 ،م.

20209البناء الصويت يف السور املكية :إبراهيم صرب حممد رايض( ،ماجستري) ،ك :الرتبية-ج:
البرصة2003 ،م.

21210بناء املكان الدنيوي يف القرآن الكريم (دراسة موضوعية -فنية) :ارساء مؤيد رشد
التميمي( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج :بغداد2004 ،م.

21211بناء برنامج ملادة أصول الدين اإلسالمية لطلبة كليات الرتبية يف العراق يف ضوء
مستوياهتم يف مادة القرآن :حممد أقبال عمر( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية ابن رشد -ج:
بغداد2004 ،م.

21212بناء برنامج ملادة طرائق تدريس فروع الرتبية اإلسالمية لطلبة أقسام طرائق تدريس
القرآن الكريم والرتبية اإلسالمية يف ضوء حاجات املدرسني إليها :أحسان عمر
حممد( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية ابن رشد -ج :بغداد2004 ،م.

21213بناء دليل ملدريس الرتبية اإلسالمية ومدرساهتا يف تدريس أحكام التالوة :عبد الرزاق
حممد أمني اجلاف( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج :بغداد2000 ،م.

21214بناء منظومة قيم تربوية بيئية يف ضوء الرؤية القرآنية :سهيل نجم عبد اهلل احلمداين،
(ماجستري) ،ك :الرتبية -ابن رشد -ج :بغداد2009 ،م.

21215بنـــــائية الصورة القرآنية :عامر عبد األمري رايض السالمي( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب-ج:
الكوفة2010 ،م.
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21216بنى البديع يف القرآن الكريم (دراسة فنية) :أمرية جاسم خلف العتايب( ،دكتوراه)،
ك :الرتبية ابن رشد -ج :بغداد2007 ،م.

21217بنى اجلدل يف اخلطاب القرآين (دراسة أسلوبية) :خولة عبد احلميد عودة( ،دكتوراه)،
ك :الرتبية للبنات -ج :بغداد2006 ،م.

21218بنية السؤال واجلواب يف التعبري القرآين الكريم يف ضوء النظرية التوليدية التحويلية:
جهان عبد الواحد شغايت السلمي( ،دكتوراه) ،ك :االداب -ج :البرصة2009 ،م.

21219بنية السورة القرآنية الواحدة يف جزء عم يتساءلون برواية حفص عن عاصم (دراسة
صوتية) :عزة عدنان امحد( ،دكتوراه) ،ك :االداب -ج :املوصل2005 ،م.

22220بنية النص القرآين يف كتب االعجاز عند املحدثني :يعقوب يوسف خلف اليارسي،
(ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :البرصة2005 ،م.

22221البيان والتعقيب يف النص القرآين :لواء محيزة كاظم العيايش( ،ماجستري) ،ك:
الفقه-ج :الكوفة2012 ،م.

22222بيئة الرسول يف القرآن الكريم (دراسة حتليلية مقارنة) :عيل غانم( ،دكتوراه) ،ك:
االداب -ج :البرصة2006 ،م.

[حرف التاء]

22223تأويل املتشابه عند املفرسين (دراسة مقارنة) :حممد عباس نعامن اجلبوري( ،دكتوراه)،
ك :الفقه -ج :الكوفة2008 ،م.
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22224التأويل النحوي يف املجيد يف إعراب القران املجيد للسفاقيس :عالوي كيطان ردام،
(ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :املستنرصية2005 ،م.

22225التأويل النحوي يف تفسري (جممع البيان) :الفضل بن احلسني الطربيس؛ دراسة
وحتقيق :حسني خرض عباس عبد اجلليل الغزي( ،ماجستري) ،ك :الرتبية للنبات-ج:

بابل2002 ،م.

22226التأويل النحوي يف كتاب الربهان يف علم القرآن :هاشم حممد مصطفى( ،دكتوراه)،

حيدر كاظم اجلبوري

ك :الرتبية -ج :القادسية2002 ،م.

22227التأويل النحوي يف مشكل اعراب القرآن :نوري خزعل شبيب( ،ماجستري) ،ك:
االداب -ج :املستنرصية2005 ،م.

22228تأويل النص القرآين (دراسة تقويمية نحوية بالغية) :أياد حممد عيل( ،دكتوراه) ،ك:
اآلداب -ج :بغداد2008 ،م.

22229التأويل يف ثالثة رشوح هنج البالغة (ابن ايب احلديد املدائني -وابن ميثم البحراين-
وحبيب اهلل اخلوئي) :مرتىض عباس فالح السميل( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج:

البرصة2007 ،م.

23230التربك والربكة يف الرشيعة اإلسالمية :ظاهر فياض جاسم( ،ماجستري) ،وزارة
األوقاف والشؤون الدينية -كلية صدام إلعداد األئمة واخلطباء والدعاة2003 ،م.

23231التبرص والتثبت يف القرآن الكريم (دراسة موضوعية) :عبد عطا اهلل حممد،
(ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2004 ،م.

23232التثنية يف القرآن الكريم (دراسة لغوية) :فاطمة عبد احلسني صيهود اخلفاجي،
(ماجستري) ،ك :الرتبية للبنات -ج :الكوفة2003 ،م.

23233التثنية يف القرآن الكريم :حيدر حممد رحم النرص اهلل( ،ماجستري) ،ك :اآلداب -ج:
البرصة2002 ،م.

23234التجارة يف القرآن الكريم (دراسة وحتليل) :حقي إسامعيل فياض( ،ماجستري) ،ك:
العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2003 ،م.

23235التجسيم الفني للزمان يف القرآن الكريم :خولة عبد احلميد عودة( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية للبنات -ج :بغداد2000 ،م.

23236التحذير يف القرآن الكريم (دراسة يف مستويات اللغة) :عالء ناجي جاسم املوىل،
(ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :بابل2004 ،م.

23237حتليل النص القرآين عند السيد مصطفى اخلميني (1977- 1930م) :عباس عبد
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احلسني غياض( ،ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :البرصة2009 ،م.

23238حتوالت بنى اخلطاب القرآين يف مشاهد القيامة والقص :بلقيس كويل حممد،
(دكتوراه) ،ك :الرتبية للبنات -ج :بغداد2005 ،م.

23239التدرج القرآين يف الترشيع :صكبان عبد اهلل حممد املكدمي( ،دكتوراه) ،ك :العلوم
اإلسالمية -ج :بغداد2007 ،م.

24240الرتاكم الداليل يف النص القرآين :جميد طارش عبد( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية للبنات-ج:
بغداد2000 ،م.

24241تراكيب املبني للمجهول يف القرآن الكريم وترمجتها إىل االنكليزية :حممود عبد
اخلالق( ،ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :املوصل2005 ،م.

24242ترتيب العنارص السببية يف القران الكريم مع إشارة إىل اللغة االنكليزية :هالة فاروق
حممد( ،ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :املوصل2005 ،م.

24243ترمجة األحوال يف القران إىل االنكليزية وتقويمها :سمري صالح مهدي( ،دكتوراه)،
ك :اآلداب -ج :املستنرصية2007 ،م.

24244ترمجة االستفهام البالغي القرآين إىل االنكليزية :رائد أسد امحد( ،ماجستري) ،ك:
اآلداب -ج :املستنرصية2006 ،م.

24245ترمجة األفعال املفرداتية املتعددة املعاين يف القرآن الكريم إىل االنكليزية :مي فاضل
عبد القادر الشيخيل( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :املوصل2005 ،م.
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24246ترمجة النصوص التعجبية القرآنية إىل اللغة االنكليزية :عالء حسني جاسم،
(ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :املستنرصية2006 ،م.

24247ترجيحات اإلمام أيب جعفر يف فقه النكاح يف تفسريه :ليث سليم ياسني الليثي،
(ماجستري) ،ك :االمام االعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2008 ،م.

24248الرتجيحات الفقهية لإلمام الشنقيطي يف احلدود من خالل تفسريه أضواء البيان
(دراسة مقارنة) :عبد اجلبار زين العابدين الفهداوي( ،دكتوراه) ،ك :الرشيعة

حيدر كاظم اجلبوري

والقانون -ج :اجلامعة اإلسالمية -بغداد2009 ،م.

24249الرتغيب يف الدعوة يف القرآن الكريم :عابد غانم ذنون( ،ماجستري) ،ك :اإلمام
األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2006 ،م.

25250التزمني وأثره يف الداللة دراسة صوتية يف األداء القرآين آيات القصة انموذجا :حممد
خلف سلطان( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :الكوفة2011 ،م.

25251تسوير القرآن الكريم :أديب حممد حسن حسني البيايت( ،ماجستري) ،ك :صدام
إلعداد األئمة واخلطباء والدعاة -وزارة األوقاف والشؤون الدينية2002 ،م.

25252التشكيل الفني لصور األنبياء يف القران الكريم (أولو العزم أنموذجا) :منار صاحب
حسن( ،ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :املستنرصية2011 ،م.

25253تشكيل املشاهد يف القصص القرآين :عيل عبد حميي( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج:
البرصة2004 ،م.

25254تصوير الرصاع بني احلق والباطل يف القرآن الكريم (دراسة فنية) :أمحد رشيد حسني
العزاوي( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :اجلامعة اإلسالمية2009 ،م.

25255التضاد يف اخلطاب القرآين (دراسة أسلوبية) :نضال عبد اجلبار حسوزين( ،دكتوراه)،
ك :الرتبية ابن رشد -ج :بغداد2010 ،م.

25256تطبيق نظام النص املرتابط آليات اإلعجاز يف القران الكريم :حممد عدنان شاكر،
(دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :املستنرصية2010 ،م.

25257تطور البحث القرآين من الطربي(ت 310هـ) حتى الطربيس (ت 548هـ) :خولة
مهدي شاكر( ،دكتوراه) ،ك :الفقه -ج :الكوفة2011 ،م.

25258التطور الداليل لأللفاظ يف النص القرآين :جنان منصور كاظم( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية
ابن رشد -ج :بغداد2005 ،م.

25259تطور فهم املفرسين لتفسري اآليات العلمية من القرن الثالث إىل القرن اهلجري:
حممد امحد حسني( ،ماجستري) ،ك :الرتبية األساسية -ج :املستنرصية2011 ،م.
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26260التعبري القرآين يف سورة احلواميم :قيص عيل عبد اهلل حممد الديلمي( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية للعلوم االنسانية -ج :االنبار2008 ،م.

26261تعدد األوجه اإلعرابية وعالقتها باملعنى يف كتاب إعراب القران للنحاس (ت
338هـ) :حممد عقيل جرب ،ك :الرتبية األساسية -ج :املستنرصية2011 ،م.

26262تعدد املعنى الوظيفي لألداة النحوية يف القرآن الكريم –دراسة حتليلية تطبيقية لبعض
األدوات التي هلا أكثر من استعامل نحوي :حبيب امحد عيل العزاوي( ،ماجستري)،
ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2005 ،م.

26263تعدد داللة األداة وأثره يف توجيه النص القرآين (إن -و َما -وال) أنموذجا :غانم

عودة رشهان فرحان السوداين( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية للبنات -ج :بغداد2009 ،م.

26264تعدية األفعال باحلروف يف القران الكريم (دراسة داللية) :زهري حممد عيل،
(دكتوراه) ،ك :الرتبية ابن رشد -ج :بغداد2008 ،م.

26265التعريب اللغوي يف القرآن الكريم :حسام امحد هاشم( ،ماجستري) ،ك :اآلداب -ج:
البرصة2006 ،م.

26266التغاير الداليل يف تفسري النص القرآين :ميعاد يوسف نرص اهلل( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية
للبنات -ج :بغداد2008 ،م.

26267التغري الصويت يف الفواصل القرآنية ودالالته :ابتسام عبد احلسني( ،دكتوراه) ،ك:
اآلداب -ج :بغداد2006 ،م.
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26268تفسري اآليات املتعلقة بمكائد اليهود للرسول :خنساء فالح حسني احلسيني،
(ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -بغداد2008 ،م.

26269التفسري البياين للرتاكيب القرآنية ذوات الدالالت االحتاملية :نوار حممد إسامعيل
احليايل( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :املوصل2004 ،م.

27270تفسري التحرير والتنوير ملحمد الطاهر بن عاشور (دراسة وحتقيق) :هدى هشام
إسامعيل الزيدي( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :بغداد2001 ،م.

حيدر كاظم اجلبوري

27271تفسري الثعلبي املسمى الكشف والبيان يف تفسري القرآن :سعدي امحد جاسم،
(ماجستري) ،ك :الرتبية ابن رشد -ج :بغداد2010 ،م.

27272تفسري الطربي (دراسة لغوية) :عبد احلميد جبار توفيق التكريتي( ،دكتوراه) ،ك:
الرتبية -ابن رشد -ج :بغداد2000 ،م.

27273تفسري القرآن العظيم املسمى (أوىل ما قبل يف آيات التنزيل) :لرشيد اخلطيب املوصيل؛

(دراسة وحتقيق) :أمحد عبد الوهاب جميد البنجويني( ،ماجستري) ،ك :اإلمام األعظم-
ديوان الوقف السني -بغداد2006 ،م.

27274تفسري القرآن العظيم املسمى (اوىل ما قبل يف آيات التنزيل) :لرشيد اخلطيب املوصيل؛
(دراسة وتقديم) :هشيار إسامعيل مصطفى( ،ماجستري) ،ك :اإلمام األعظم -ديوان
الوقف السني -بغداد2007 ،م.

27275تفسري القران ملحمد متويل الشعراوي (دراسة لغوية نحوية) :عبد اهلل رشيد،
(دكتوراه) ،ك :الرتبية ابن رشد -ج :بغداد2006 ،م.

27276التفسري اللغوي يف حماسن التأويل ملحمد مجال الدين القاسمي :ماهر جاسم حسن،
(دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :املوصل2004 ،م.

27277التفسري اللغوي لسورة االنفطار :سعد حممد جاسم الزبيدي( ،ماجستري) ،وزارة
األوقاف -كلية صدام إلعداد األئمة2002 ،م.

27278التفسري اللغوي للنصوص الدينية واألدبية يف كتاب االشتقاق البن دريد ( 321هـ):
27279اباء يونس رشيد( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :املوصل2004 ،م.

1.1تفسري آيات األحكام يف جممع البيان (دراسة موضوعية) :عبد الزهرة كاظم سمحاق،
(دكتوراه) ،ك :الفقه -ج :الكوفة2009 ،م.

28280تفسري من وحي القرآن دراسة يف ضوء علم اللغة النيص :مؤيد عبيد صوينت،
(ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :املستنرصية2006 ،م.

28281تقابل الصور يف القرآن الكريم (دراسة أسلوبية) :ثائر حسن محد الغرباوي،
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(دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج :بغداد2001 ،م.

28282تقارب األصوات وتباعدها يف القراءات القرآنية يف املفردة والرتكيب :عامد محيد
أمحد( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية ابن رشد -ج :بغداد2008 ،م.

28283تقويم الستخدامها يف الرتمجات املوجودة وداللته عىل فهم املرتمجني للنص العريب:
نجاة عبد املطلب حممد جواد( ،ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :بغداد2004 ،م.

28284التقييد باملفعوالت يف القرآن الكريم :ياسني عبد اهلل نصيف( ،دكتوراه) ،ك:
اآلداب-ج :املستنرصية2005 ،م.

28285التكوينات النحوية للمجاز املرسل يف القرآن الكريم :فالح حسن كاطع( ،دكتوراه)،
ك :اآلداب -ج :املستنرصية2005 ،م.

28286التامثل والتباين يف املسيحية بني القران واإلنجيل وأهم الشبهات :حسني عامر
حسني( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :بغداد2009 ،م.

28287التمجيد يف إعراب القرآن املجيد :حممود حممد اخلميس( ،ماجستري) ،ك :الرتبية-ج:
بغداد2002 ،م.

28288التمني الرجاء يف القرآن الكريم (دراسة بالغية داللية) :مثنى نعيم محادي املشهداين،
(دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :اجلامعة اإلسالمية -بغداد2009 ،م.

28289التمييز يف القرآن الكريم (دراسة نحوية داللية) :حازم ذنون إسامعيل( ،ماجستري)،
ك :الرتبية -ج :املوصل2004 ،م.
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29290التمييز يف القران الكريم (دراسة نحوية) :جابر كركوش مهنا العاين( ،ماجستري)،
ك :الرتبية -ج :االنبار2004 ،م.

29291التناسب ودوره يف اإلعجاز القرآين :إقبال وايف نجم( ،ماجستري) ،ك :الفقه -ج:
الكوفة2009 ،م.

29292التناوب الدَ اليل بني اخلرب واإلنشاء يف التعبري القرآين :مدحية خضري كاظم السالمي،
(دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :الكوفة2007 ،م.

حيدر كاظم اجلبوري

29293التهيؤ القرآين لتالميذ الصف األول االبتدائي بني األطفال امللتحقني وغري امللتحقني
برياض األطفال (دراسة مقارنة) :ميادة اسعد موسى( ،ماجستري) ،ك :الرتبية

للبنات-ج :بغداد2003 ،م.

29294التوازن الرتكيبي يف القرآن الكريم :عبد اهلل خليف خضري( ،ماجستري) ،ك :الرتبية-ج:
املوصل2004 ،م.

29295التوازن يف حياة االنسان يف القرآن الكريم (دراسة حتليلية) :فردوس هاشم أمحد
حممد العلوي( ،ماجستري) ،ك :الفقه -ج :الكوفة2012 ،م.

29296توايل حروف املعاين يف القرآن الكريم (دراسة نحوية داللية) :يرسى شاكر جاسم،
(ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :بغداد2006 ،م.

29297التوجه النحوي للقراءات القرآنية يف تبيان العكربي (ت 616ه) :قاسم حممد اسود،
(ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :بابل2002 ،م.

29298توجيه أيب حيان للقراءات القرآنية يف البحر املحيط :سحر امحد حممد( ،دكتوراه) ،ك:
الرتبية -ج :تكريت2005 ،م.

29299التوجيه الرصيف للقراءات القرآنية يف تفسري نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور
للبقاعي (ت885 :هـ) :خدجية حسني عايز( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج :املستنرصية،
2007م.

30300التوجيه الرصيف للقراءات القرآنية يف فتح الوصيد يف رشح القصيد للسخاوي (ت
643هـ) :ارشف عدنان حسن( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :بابل2007 ،م.

30301التوجيه الصويت يف كتاب التبيان يف إعراب القران أليب البقاء العكربي :مهند عباس
جعفر النفاخ( ،ماجستري) ،ك :الفقه -ج :الكوفة2012 ،م.

30302التوجيه اللغوي والنحوي للقراءات القرآنية يف تفسري الزخمرشي :عبد اهلل سليامن
حممد أديب( ،ماجستري) ،ك :اآلداب -املوصل2003 ،م.

30303توجيه املنصوبات املتشاهبة يف القرآن الكريك :أيمن سعود متعب القييس،
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(ماجستري) ،ك :االداب -ج :بغداد2008 ،م.

30304التوجيه النحوي يف كتب أحكام القرآن يف ضوء القرائن :حيدر عبد الزهرة هادي،
(دكتوراه) ،ج :بغداد2007 ،م.

30305التوجيه النحوي يف كتب متشابه القرآن اللفظي من القرن الرابع حتى هناية القرن

الثامن اهلجري :إيامن مسلم اجلابري( ،ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :الكوفة2011 ،م.

30306التوجيه النحوي لآليات وقراءهتا البن شقري يف كتاب املحىل (وجود النصب):
ساهرة الياس صباح احلمداين( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :املوصل2008 ،م.

30307التوجيه النحوي للقراءات القرآنية عند السخاوي (ت 643هـ) يف كتابه (فتح
الوصيد يف رشح القصيد) :رياض ثعبان اجلبوري( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج:

بابل2007 ،م.

30308التوجيه النحوي للقراءات القرآنية يف نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور للبقاعي
(املتوىف سنة  885هـ) :قاسم عيل دويج( ،ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :املستنرصية،
2005م.

30309التوجيه النحوي للقراءات يف تفسري زاد املسري :لعبد الرمحن بن عيل بن حممد ابن
اجلوزي (594- 508هـ)؛ (دراسة وتقديم) :فارس عيل صالح خلف اجلبوري،
(ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :تكريت2008 ،م.

31310التوجيه النحوي للمسائل املشكلة يف القرآن الكريم (دراسة وصفية يف التوجيه
400

املشكل) :عيل شهيد عيل حسن املوسوي( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :البرصة،

2008م.

31311التوجيهات النحوية يف القراءات القرآنية عند الزخمرشي (ت 538هـ)؛ (دراسة
وحتقيق) :ياسني مجعة حممود حبيب اهليتي( ،ماجستري) ،ك :الرتبية للعلوم اإلنسانية-ج:

االنبار2008 ،م.

31312التوجيهات النحوية للقراءات القرآنية يف حاشية الشهاب عىل تفسري البيضاوي:

حيدر كاظم اجلبوري

هناء حممد فاضل عيل( ،ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2002 ،م.

31313توزيع األسامء واستبداهلا يف التعبري القرآين :إرساء حممود عباس الدفاعي( ،دكتوراه)،
ج :بغداد2007 ،م.

31314التوسع يف املعنى عند اآللويس يف املعاين :أنعام إبراهيم شوكة ضاحي املحمدي،
(ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :االنبار2006 ،م.

31315توظيف النصوص واآليات القرآنية يف التدريس واثرها يف حتصيل الطالب وميوهلم
نحو مادة علم األحياء :طارق كامل داود اجلنايب( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج:

بغداد2003 ،م.

[حرف الثاء]

31316الثبات يف القرآن الكريم :أمحد حممد أصهيل( ،ماجستري) ،ك :صدام إلعداد األئمة
واخلطباء والدعاة -وزارة األوقاف والشؤون الدينية2002 ،م.

31317ثقافة العرص وأثرها يف املناهج التفسريية احلديثة :رائد عبد دراج( ،دكتوراه) ،ك:
الرتبية ابن رشد -ج :بغداد2010 ،م.

31318الثواب و العقاب يف القران الكريم :بالل حكمت حممد العبيدي( ،ماجستري) ،ك:
العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2005 ،م.

[حرف اجليم]

31319اجلبال يف القرآن الكريم (دراسة موضوعية) :صهيب عمر عبد اهلل( ،ماجستري) ،ك:

صدام إلعداد األئمة واخلطباء والدعاة -وزارة األوقاف والشؤون الدينية2002 ،م.

32320جذر احلاء والياء املشددة ألفاظه ودالالته يف القرآن الكريم :باسل خلف محود،
(دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج :املوصل2003 ،م.

32321مجاليات التكثيف يف القصص القرآين :مؤيد بدري منهي السهالين( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية -ج :بغداد2009 ،م.

32322مجاليات الصورة البرصية يف القرآن الكريم :سالم جديد رسن املالكي( ،دكتوراه)،
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ك :الرتبية -ج :البرصة2008 ،م.

32323اجلملة التفسريية يف القرآن الكريم (دراسة نحوية داللية) :كريم ذنون داود،
(دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :املوصل2005 ،م.

32324اجلملة احلكمية يف القرآن الكريم :وئام يوسف نرص اهلل( ،ماجستري) ،ك :الرتبية
للبنات -ج :بغداد2002 ،م.

32325اجلملة الطويلة يف القرآن الكريم :مرتىض عصام خضري( ،ماجستري) ،ك :الرتبية-ج:
بابل2010 ،م.

32326مجلة القول يف القرآن الكريم دراسة يف أنامطها الرتكيبية وأساليبها :لؤي جميد إبراهيم،
(ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :البرصة2006 ،م.

32327اجلملتان التفسريية و االستئنافية يف القرآن الكريم :رجاء حمسن محد الشكري،
(ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :الكوفة2008 ،م.

32328اجلنان يف سورة القران :قيس جليل كريم( ،ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية ،ج:
بغداد2002 ،م.

32329اجلند يف القران الكريم (دراسة حتليلية) :سعدي حسني عيل حممود( ،ماجستري) ،ك:
العلوم االسالمية -ج :بغداد2005 ،م.

33330اجلهد البالغي يف تفسري األمثل للشريازي :سباهي كاظم صكبان( ،دكتوراه) ،ك:
الرتبية -ج :املستنرصية2011 ،م.
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33331جهود ابن جزي الغرناطي البالغية يف تفسريه التسهيل لعلوم التنزيل (-693
741هـ) :فالح حسن حممد خرض اجلبوري( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :تكريت،
2002م.

33332جهود ابن كيسان يف معاين القرآن وإعرابه (مجع وحتقيق ودراسة) :عبد اهلل خلف
صالح حلو( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج :تكريت2009 ،م.

33333جهود اإلمام الشعبي يف التفسري :صالح عيل مظفر املحمدي( ،ماجستري) ،ك:

حيدر كاظم اجلبوري

العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2001 ،م.

33334جهود اإلمام طاوس بن كيسان يف التفسري :حممد سامل عبد اجلبار الرفاعي( ،دكتوراه)،
ك :اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2008 ،م.

33335جهود األمامية يف علم التجويد يف القرن الثالث عرش اهلجري :بتول حممد حسني،
(ماجستري) ،ك :الرتبية ابن رشد -ج :بغداد2011 ،م.

33336جهود الرباء بن عازب يف التفسري :عالء عبد احلميد جاسم اجلاسم( ،ماجستري) ،ك:
اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2003 ،م.

33337جهود اخلازن البالغية يف تفسريه املسمى (لباب التأويل يف معاين التنزيل) :حسني
عيل طه حميميد اجلبوري( ،ماجستري) ،ك :الرتبية للبنات -ج :تكريت2008 ،م.

33338جهود الدكتور وهبة الزحييل يف التفسري وعلوم القرآن :تغريد محيد عثامن( ،دكتوراه)،
ك :اآلداب -ج :اجلامعة اإلسالمية -بغداد2010 ،م.

33339جهود الربيع بن انس يف التفسري :فارس فاضل موسى االمحدي الشمري( ،دكتوراه)،
ك :اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2009 ،م.

34340اجلهود الرصفية يف تفسري البيضاوي :رنا طالل سليامن( ،ماجستري) ،ك :الرتبية
للبنات -ج :بغداد2006 ،م.

34341جهود الفراء البالغية يف كتابه معاين القرآن (207- 144ه) :قيس خلف إبراهيم
البيايت( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :تكريت2004 ،م.

34342جهود املفرسين العراقيني يف القرون األربعة اهلجرية األوىل :عيل جمدي عالوي
العبيدي( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :اجلامعة اإلسالمية -بغداد2009 ،م.

34343اجلهود النقدية واألدبية يف كتب الدراسات القرآنية :خولة حسن يوسف( ،دكتوراه)،
ك :الرتبية -ج :بغداد2002 ،م.

34344جهود ثعلب يف معاين القران وإعرابه (دراسة ومجع وحتقيق) :خرض حسن ظاهر
اللهيبي( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج :تكريت2006 ،م.
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34345جهود سليامن اجلمل الرصفية يف حاشية عىل اجلاللني :تفسري فيحاء قحطان ممدوح
التميمي( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :تكريت2004 ،م.

34346جهود عائشة عبد الرمحن يف الكشف عن إعجاز النص القرآين :فاروق ذنون حييى،
(دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :املوصل2003 ،م.

34347جهود عطاء بن أيب رياح يف التفسري (مجع ودراسة) :يوسف عبد عيل املحمدي،
(ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :اجلامعة اإلسالمية2008 ،م.

34348اجلوابات يف التعبري القرآين الكريم :سعاد كريم خشيف بندر الزيرجاوي( ،دكتوراه)،
ك :الرتبية -ج :بابل2002 ،م.

34349اجلواز النحوي يف جممع البيان يف تفسري القرآن :لفضل بن احلسني الطربيس؛ دراسة

وتقديم :حبيب اهلل عبد النبي الفالح( ،ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :البرصة2005 ،م.

35350جوامع التبيان يف تفسري القرآن ملعني الدين حممد بن عبد الرمحن االجيي من سورة
اإلنعام إىل هناية سورة النحل؛ دراسة وحتقيق :فرحان خالد مقبل( ،دكتوراه) ،ك:
العلوم االسالمية -ج :بغداد2003 ،م.

[حرف احلاء]

35351حاشية الكشف عىل الكشاف من اآلية ( )199- 745من سورة البقرة :لعمر بن
عبد الرمحن القزويني (دراسة وحتقيق) :عامد كريم محد الشيخ زوين( ،دكتوراه) ،ك:

اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2009 ،م.
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35352حاشية الكشف عىل الكشاف :سورتا سبأ وفاطر ومن سورة النجم إىل سورة امللك:
لعمر بن عبد الرمحن القزويني (ت 745هـ)؛ (دراسة وحتقيق) :عباس مطلك عباس
احلسني( ،ماجستري) ،ك :اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2008 ،م.

35353حاشية الكشف عىل الكشاف :لرساج الدين عمر بن عبد الرمحن القزويني (ت
745هـ) من سورة الصافات إىل سورة الشورى (دراسة وحتقيق) :محود عبد اللطيف
محد( ،دكتوراه) ،ك :اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2007 ،م.

حيدر كاظم اجلبوري

35354حاشية سعدي جلبي (954هـ) عىل تفسري البيضاوي من جزء ( 15- 12دراسة
وحتقيق) :بالل جاسم حممد( ،ماجستري) ،ك :الرتبية األساسية -ج :املستنرصية،

2012م.

35355حجة القراءات أليب زرعة (دراسة حتليلية) :هشام سعيد النعيمي( ،دكتوراه) ،ك:
الرتبية -ج :بغداد2007 ،م.

35356احلجج العقلية لألنبياء والرسل يف القرآن الكريم :إبراهيم عبود حسن العكيدي،
(ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2007 ،م.

35357حركة الكلمة يف النص القرآين (املاء أنموذجا) دراسة تفسريية :عيل كاظم منهي
الفياض( ،ماجستري) ،ك :الفقه -ج :الكوفة2012 ،م.

35358احلروف الثالثية يف القرآن الكريم :صدام حسني علوان الدليمي ،ك :اآلداب -ج:
بغداد2000 ،م.

35359حروف املعاين يف تفسري «التحرير والتنوير» البن عاشور (دراسة نحوية داللية):
نبيلة سليامن حممد( ،ماجستري) ،ك :الرتبية للبنات -ج :بغداد2007 ،م.

36360احلرية يف املنظور القرآين وأثرها يف بناء األمة :خالد عصام خليل النعيمي،
(ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2006 ،م.

36361حسن التخلص يف القرآن الكريم (دراسة بالغية) :االء امحد حسن( ،ماجستري) ،ك:
اآلداب -ج :املوصل2005 ،م.

36362احلصيلة املعرفية لطلبة أقسام طرائق تدريس القرآن الكريم والرتبية اإلسالمية يف مادة
التالوة واحلفظ :عبد حممد حسن العزاوي( ،ماجستري) ،ك :الرتبية ابن رشد-ج:

بغداد2007 ،م.

36363حفص بن عمر الدوري ورواياته للقراءات القرآنية :عبد احلليم أيوب توفيق
اخلطيب( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :تكريت2008 ،م.

36364احلق وداللته يف القران الكريم (تفسري حتلييل) :طاهر إسامعيل أمني القرداغي،
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(ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2001 ،م.

36365حقوق الطفل يف القرآن الكريم (دراسة موضوعية) :إيامن حاجم جمباس اجلنايب،
(ماجستري) ،ج :اجلامعة اإلسالمية -بغداد2009 ،م.

36366احلمد يف القرآن الكريم (دراسة موضوعية) :أمحد ستار سلامن( ،ماجستري) ،ك:
اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2009 ،م.

36367احلمد والتسبيح يف القرآن الكريم (دراسة يف مستويات اللغة) :حسن عبيد حمسني
املعموري( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :بابل2007 ،م.

36368حوارات األنبياء العقائدية مع أقوامهم يف القرآن الكريم :أهياب حممد عمران
رمضان( ،ماجستري) ،ك :أصول الدين -ج :اجلامعة اإلسالمية -بغداد2010 ،م.

36369احلياة االجتامعية عند العرب قبل اإلسالم يف شبه اجلزيرة العربية من خالل النص
القرآين :امحد كاظم جواد( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :بابل2010 ،م.

37370احلياة واملوت يف القرآن الكريم (دراسة أدبية داللية) :أمحد عبد اجلبار فاضل القييس،
(ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2000 ،م.
[حرف اخلاء]

37371اخلطاب اإلهلي للنبي يف السور املدنية مضامينه وأساليبه البالغية :عمر خليل
محدون( ،ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :املوصل2005 ،م.

37372خطاب القرآن املجيد لغري املسلمني (دراسة موضوعية) :خالد صالح مهدي
406

املشهداين( ،ماجستري) ،ك :الرتبية للبنات -ج :بغداد2000 ،م.

37373اخلطاب القرآين (دراسة يف البعد التداويل) :مؤيد عبيد صوينت( ،دكتوراه) ،ك:
اآلداب -ج :املستنرصية2009 ،م.

37374اخلطيب االسكايف وجهوده يف بيان إعجاز القرآن يف كتابه (درة التنزيل وغرة التأويل):
منذر إبراهيم حسني احليل( ،ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :القادسية2000 ،م.

37375اخلالف احلكمي والتهذيبي والصويت يف القراءات بني الكوفيني والبرصيني من القراء

حيدر كاظم اجلبوري

العرشة :عقيل عباس ريكان املحمداوي( ،ماجستري) ،ك :الرتبية األساسية-ج:
املستنرصية2007 ،م.

37376اخلالف النحوي يف القراءات القرآنية :نارص سعيد نارص العييش( ،دكتوراه) ،ك:
اآلداب -ج :املستنرصية2002 ،م.

37377اخلالف النحوي يف تفسري القرطبي (اجلامع إلحكام القرآن) :وليد عادل عبد القادر،
(ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :بغداد2008 ،م.

37378اخلالف النحوي يف كتب إعراب القرآن الكريم حتى هناية القرن الثامن للهجرة:
عامد جميد عيل العبيدي( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :املستنرصية2005 ،م.

37379اخلالف يف القرآن يف املفاعيل اخلمس لألسامء الظاهرة يف القرآن الكريم عىل قراءة
حفص :أمحد سهام رشيد النعيمي( ،دكتوراه) ،ك :االداب -ج :اجلامعة االسالمية،

2009م.

[حرف الدال]

38380الدراسات القرآنية يف آثار عائشة عبد الرمحن (دراسة لغوية وبالغية) :رشوق حمسن
كاطع( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج :البرصة 2006 ،-م.

38381الدراسات القرآنية يف االسترشاق االملاين :سحر جاسم عبد املنعم الطرحيي،
(دكتوراه) ،ك :الفقه -ج :الكوفة2013 ،م.

38382الدراسات اللغوية يف تفسري (اللباب فـي علـوم الكتاب) البن عادل الدمشقي احلنبيل
(املتوىف بعد 880هـ) :إسامعيل عباس حسني الكعبي( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج:
املستنرصية2003 ،م.

38383الدراسات اللغوية والنحوية يف كتاب مواهب الرمحن يف تفسري القرآن لعبد
املدرس(ت1426هـ) :يرسى نارص غازي( ،ماجستري) ،ك :اآلداب -ج:
الكريم ِّ
املستنرصية2007 ،م.

38384دراسات املسترشقني عن القرآن الكريم (دراسة يف تاريخ القرآن نزوله وتدوينه
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ومجعه) :مشتاق بشري الغزايل( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج :بغداد2004 ،م.

38385الدراسات النحوية يف التفسري اللباب يف الكتاب :سالم موجد الزبيدي( ،دكتوراه)،
ك :اآلداب -ج :بغداد2002 ،م.

38386الدراسات النحوية يف كتاب معرتك األقران يف إعجاز القران للسيوطي (ت :)911
برشى حسني عيل( ،ماجستري) ،ك :الرتبية األساسية -ج :املستنرصية2009 ،م.

38387الدراسات النحوية واللغوية يف تفسري روح البيان للربوسوي :أيوب فؤاد مولود،
(دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :املستنرصية2006 ،م.

38388دراسة إدراكية داللية لبعض مشكالت ترمجة الكتاب يف القرآن الكريم إىل االنكليزية:
حممد هناد أمحد حييى الطائي( ،ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :املوصل2003 ،م.

38389الدراسة النحوية واللغوية يف تفسري الكوايش (ت  680هـ) :وفاء عبد الغفور جبار،
(دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :املستنرصية2010 ،م.

39390دراسة حتليلية فقهية آلية الدين يف سورة البقرة :خالد شاكر حممود حممد البيايت،
(ماجستري) ،ديوان الوقف السني -كلية اإلمام األعظم2004 ،م.

39391دراسة ترمجات التنكري يف القران إىل اللغة االنكليزية :مهدي فالح خشان( ،دكتوراه)،
ك :اآلداب -ج :املستنرصية2006 ،م.

39392دراسة حالة الفعل يف القرآن الكريم مع اإلشارة إىل ترمجته إىل اإلنكليزية :ياسني
حممود نجم( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :تكريت2006 ،م.
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39393دراسة نحوية داللية لرتمجة حالة املفعول به غري املبارش يف القرآن إىل االنكليزية :فاتن
عز الدين يوسف( ،ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :املوصل2004 ،م.

39394درج الدرر يف تفسري القرآن العظيم املنسوب إىل عبد القاهر اجلرجاين املتوىف سنة
471هـ من أول املصحف إىل آخر سورة يونس (دراسة وحتقيق) :طلعت صالح
الفرحان( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج :بغداد2005 ،م.

اجلرجاين
39395درج الدرر يف تفسري القرآن العظيم لإلمام عبد القاهر بن عبد الرمحن
ّ

حيدر كاظم اجلبوري

(ت471هـ) من سورة هود إىل آخر سورة السجدة (دراسة وحتقيق) :حممد أديب

حممد شكور حممود( ،دكتوراه) ،ك :العلوم اإلسالمية -بغداد2005 ،م.

39396الدرس البالغي يف ثالث رسائل يف إعجاز القرآن أصوله ومنهجه :جاسم عبد
الواحد واهي( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :القادسية2008 ،م.

39397الدرس الداليل يف الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون :ألمحد بن يوسف السمني
(دراسة وتقديم) :أنوار قتيبة حييى الطائي( ،ماجستري) ،ك :الرتبية للبنات -ج:

بغداد2009 ،م.

39398الدرس الرصيف والدرس النحوي يف كشف املشكالت وإيضاح املعضالت يف إعراب
القران وعلل القراءات :أيامن حممد العثامن( ،ماجستري) ،ك :الرتبية للبنات-ج:

بغداد2010 ،م.

39399الدرس النحوي يف تفسري القاسمي (حماسن التأويل) :ضياء جميد دهش الشجريي،
(ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :بغداد2000 ،م.

40400الدرس النحوي يف تفسري القرآن الكريم للسيد عبد اهلل شرب (ت 1242هـ) :أمني
عبيد جيجان خملف( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :املستنرصية2004 ،م.

40401دقائق الفروق اللغوية يف البيان القرآين :حممد ياس خرض الدوري( ،دكتوراه) ،ك:
الرتبية -ج :بغداد2005 ،م.

40402دالالت (ك ت ب) يف القرآن الكريم (تفسري حتلييل) :طاهر إسامعيل أمني القرداغي،
(ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية–ج :بغداد2004 ،م.

40403داللة (بيت) يف القرآن الكريم :عبد الفتاح حسني سليامن البنجويني( ،ماجستري)،
ك :صدام إلعداد األئمة واخلطباء والدعاة -وزارة األوقاف والشؤون الدينية،

2001م.

40404داللة (زكا) يف القرآن الكريم :حممد سامل عبد اجلبار الرفاعي( ،ماجستري) ،ك :صدام
إلعداد األئمة واخلطباء والدعاة -وزارة األوقاف والشؤون الدينية2002 ،م.
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40405داللة (ل ب س) :يف القرآن الكريم :حممد حسني عبد اهلل البنجويني( ،ماجستري)،
ك :صدام إلعداد األئمة واخلطباء والدعاة -وزارة األوقاف والشؤون الدينية،

2001م.

40406داللة أسلوب النيص غري الرصيح يف القران الكريم :حسني عليوي حسني،
(ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :بابل2010 ،م.

40407داللة اإلشارة يف التعبري القرآين بني اللغة والنحو :هباء الدين بدر مكطوف،
(ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :الكوفة2012 ،م.

40408داللة االكتفاء يف اجلملة القرآنية دراسة نقدية للقول باحلذف والتقدير :عيل عبد
الفتاح حميي( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج :بغداد2006 ،م.

40409داللة األمر يف القرآن الكريم :قاسم كتاب عطا اهلل( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج:
بابل2007 ،م.

41410داللة األنامط الرتكيبية جلملة الرصف الناسخة (املشبه بالفعل) يف القرآن الكريم:
فراس عبد العزيز عبد القادر الكداوي( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :املوصل،

2003م.

41411الداللة اإلحيائية ألصول البيان القرآين (دراسة تفسريية) :خلود رجاء هادي
الفياض( ،دكتوراه) ،ك :الفقه -ج :الكوفة2010 ،م.

41412داللة البنية الرصفية يف السور القرآنية القصار :جالل الدين يوسف فيصل العيداين،
410

(ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :البرصة2004 ،م.

41413داللة الرتغيب والرتهيب اللغوية يف القرآن الكريم :أمحد كاظم عامش( ،ماجستري)،
ك :الرتبية -ج :بابل2007 ،م.

41414داللة التنكري والتعريف يف سياق النظم القرآين :شعالن عبد عيل سلطان( ،ماجستري)،
ك :الرتبية -ج :بابل2005 ،م.

