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و   

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ّسيد املرسلني حبيب إله  والصالة والسالم عىل ،ّ احلمد هللا رب العاملني

ّالعاملني أيب القاسم حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين ّ. 

ّيعد هذا البح ّ تصدى فيها ولدنا الفاضل ٍ من جمموعة أبحاثًث حلقةُ

منطق فهم «ّالسيد رضا الغرايب ـ دامت توفيقاته ـ إىل إعادة قراءة كتابنا 

 . يف بعديه النظري والتطبيقيالقرآن

ّوقد وفق إىل حد كبري بإعادة نظم وإجياز البحوث التي أسسنا هلا من  ٍّ ّ ُ

ابط فنّية، تنسجم مع مضامني خالل ما اعتمده من إجياد عناوين ورو

ّالكتاب التفصيلية التي تناولناها يف تلك الدراسة، فاستحّق الشكر والثناء 

ّعىل ما أبداه يف حماولته اجلادة والراكزة يف توضيح األفكار والتطبيقات 

ّكام أنه قد أجاد كثريا يف إبراز أهم نقاط القوة . ّاألساسية التي عرضنا هلا ّ ً ّ

 .ليها من خالل بعض التعليقات التي ذكرهاالتي اشتملت ع

ّأدعو اهللا العيل القدير أن يوفقه ملواصلة هذا الشوط املبارك، فيسلط  ّ ّ

ّالضوء فيام أمكنه من مراجعة املنظومة املعرفية التي وقفنا عندها من خالل 

ّالدراسات القرآنية والعقدية والفلسفية التي صدرت لنا ّ ّ. 

 . رب العاملنيوآخر دعوانا أن احلمد هللا

 كامل احليدريّ                                                                             السيد 

 هـ١٤٣٤ شعبان ١                                                                             





 

 
 

ّ  

 وعىل ّحممد الكريم رسوله عىل والسالم والصالة العاملني رب هللا احلمد

  .املنتجبني وأصحابه الطاهرين ّالطيبني آله

 عىل الصحيحة والسنّة العزيز الكتاب يف الشديد ّاحلث ورد لقد

  .وأهدافه مقاصده يف ّوالتفكر، معانيه يف ّوالتدبر، القرآن تدارس

أفال﴿: تعاىل قال
َ َ

�تدبرون 
َ ُ � َ َ َ

القرآن 
َ ْ ُ ْ

أم 
ْ َ

 �
َ َ

ٍقلوب 
ُ ُ

أ�ف 
َ ْ َ

ا�ها
َ ُ

  .)٢٤: حممد (﴾

 يف َّحقه القرآن إعطاء عدم عىل ٌعظيم ٌتوبيخ الكريمة اآلية هذه ويف

 .ّوالتدبر العناية

 القرآن عر�واأ«: قال ّأنه  النبي عن، عباس ابن عن ٍحديث ويف

 .»غرائبه وا�مسوا

 الصحابة ِمن ُيقرئنا كان من ّحدثنا: قال السلمي الرمحن عبد أيب وعن

 العرش يأخذون فال آيات، عرش  اهللا رسول من يأخذون نواكا ّأهنم

 .والعمل العلم من هذه يف ما يعلموا َّحتى األخرى

 ،بالعلم ووصفه اهللا عبد بن جابر ذكر ّأنه  طالب أيب بن ّعيل وعن

إنه: فقال، أنت وأنت بالعلم ًجابرا تصف، فداك ُ جعلت:ٌرجل له فقال
ّ

 

إن﴿: �تعا قو� تفس� يعرف �ن
�
ِا�ي ِ

�
فرض 

َ َ َ
عليك 

َ ْ َ َ
القرآن 

َ ْ ُ ْ
�رادك 

َ � َ إ� َ
َ
ٍمعاد ِ

َ َ﴾.  

أن واعلموا : عيل اإلمام كالم املجال هذا يف قيل ما أروع ّولعل
ّ

 

                                                

ة املـوىل الـشيخ ّة فخـر األمـّلحجّ بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، ل)١(

 .١٠٦، ص٩٢ج: هـ١٤٠٣حممد باقر املجليس، مؤسسة الوفاء، بريوت ـ لبنان، 
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يغش ال ا�ي ا�اصح هو القرآن هذا
ّ

يضل ال ا�ي وا�ادي، 
ّ

وا�حدث، 
ّ

 ا�ي 

أحد القرآن هذا جا�س وما .ي�ذب ال
ٌ

إال، 
ّ

 ز�ادة. نقصان أو ٍبز�ادة هعن قام 

أنه واعلموا .ع� من ونقصان، � هدى
ّ

، فاقد من القرآن بعد ٍأحد � ل�س 

 � به واستعينوا، أدوائ�م من فاس�شفوه، غ� من القرآن قبل ٍألحد وال

فإن، ألوائ�م
ّ

 .وا�ضالل ّوال� وا�فاق ال�فر وهو ا�اء أ�� من ًشفاء فيه 

وتوجه به اهللا فاسأ�وا
ّ

�به إ�ه وا
ّ

إنه .خلقه به �سأ�وا وال 
ّ

توجه ما 
ّ

 اهللا إ� العباد 

فإنه ...بمثله
ّ

إن أال: القيامة يوم ٍمناد ينادي 
ّ

 �
ّ

 و�قبة حرثه � ًمبت� حارث 

واستد�وه، وأتباعه َحرثته من فكونوا، القرآن َحرثة غ�، عمله
ّ

ر��م � 
ّ

 ،

واتهموا، أنفس�م � واس�نصحوه
ّ

 .أهواء�م فيه واستغشوا، آراء�م عليه 

 فيه ل�س ٍعلم � خ� ال أال: قال هّأن حديث يف  املؤمنني أمري وعن

تفهم
ّ

تدبر فيها ل�سٍ قراءة � خ� ال أال، 
ّ

تفقه فيها ل�سٍ عبادة � خ� ال أال، 
ّ

. 

 القرآن آيات: يقول  احلسني بن عيل سمعت: قال الزهري وعن

ف� ،العلم خزائن
ّ

 .فيها تنظر أن �ك في�ب� خزائنه فتحت ما

 كثرية ذلك نحو املسلمني ودفع القرآن ّالتدبر يف فضل يف واألحاديث

ّيف مصادر علامء املسلمني بمختلف اجتاهاهتم الفكرية والعقائدية ّ ّ.  

 ما ّبكل املسلمني ويدفع، املوقف هذا ّيتخذ اإلسالم أن الطبيعي ومن

 هو القرآن ّألن فيه؛ ّوالتدبر القرآن دراسة إىل الرتغيب وسائل من يملك

 يف ّاإلسالمية ّلألمة السامء من الثابت والدستور، ّالنبوة عىل اخلالد الدليل

                                                

 دار عبـده، حممد الشيخ :حتقيق الريض، الرشيف مجع،  عيل لإلمامالبالغة،  هنج )١(

 .١٧٦ اخلطبة: بريوت املعرفة،

 .٢١١: ٩٢: بحار األنوار، مصدر سابق )٢(

  .٢١٦: نفسه  املصدر)٣(
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 الظلامت من العامل أخرج الذي ةّالبرشي اهلداية وكتاب، حياهتا شؤون خمتلف

 مكارم عىل وأنشأها، ّبالقوة ّوأمدها، العقيدة وأعطاها، ّأمة وأنشأ، النور إىل

  .هذا يومنا إىل اإلنسان عرفها حضارة أعظم هلا وبنى، األخالق

 ونفهمه؟ القرآن ّأن نتدبر لنا يمكن كيف: هو هنا األسايس والسؤال

 لذلك؟ ّحمددة ّآليات ةّثم وهل

 أعالم عنه جييب أن وحياول حاول الذي األسايس السؤال هو هذا

 مئات العصور ّمر عىل هؤالء طرح وألجله، ًوحديثا ًقديام القرآن علوم

 : منها، البحث بساط عىل املسائل

 ٌّخاص ٌأسلوب ّثمة هل ونفهمه؟ القرآن ّنتدبر أن لنا يمكن كيف ●

  استيعابه؟ بدون مقاربته يمكن ال بحيث ّيميزه بالقرآن

 أهل إىل حيتاج بحيث واملفاهيم اللغة مستغلق ٌكتاب القرآن وهل ●

 للناس ٌموضوع ٌكتاب هو أم أغواره؟ وسرب معانيه جلالء واختصاص خربة

، ةّالثقافي وإمكاناته قدراته وفق يقاربه أن إنسان ّلكل يمكن بحيث، ّكافة

 ّتطلعاهتم؟ والعلامء مآرهبم ّالعامة فيه فريى

 ؟واملتشابه املحكم ّقصة هي ما ّثم ِومن ●

َقسمت فكيف ّ  ّكله الكتاب يوصف كيف ّثم ومتشابه؟ حمكم إىل آياته ُ

  باملتشابه؟ ّوكله املحكمب

 وينتشلهم الناس ليهدي جاء القرآن ـ الذي اشتامل يف احلكمة هي وما

 فيها ٍمتشاهبات ٍآيات النور ـ عىل إىل الظلامت من وخيرجهم، الفرقة من

  ّاألمة؟ أفراد بني واالختالف اخلالف وقوع اقتضاء

                                                

 .للمطبوعات التعارف دار، احلكيم باقر ّحممد ّالسيد، القرآن علوم )١(
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ًاملتخصص ـ فضال القارئ ّلشخصية وهل  حتديد يف تأثري ـ غريه عن ّ

  املتشابه؟ ونطاق املحكم نطاق

 كونه يف التشابه ّهوية حتديد يف خالف من وقع ما يف احلّق هو وما

ًمفهوميا ًمصداقيا؟ أو ّ ّ  

  والباطن؟ الظاهر ةّقص هي  ما●

 حديث ىف ورد كام القرآن عمق عىل قاطعة داللة للبطون كان وإذا

 و�اطنه أنيق اهرهظ.. .و�طن ظهر و�: قال حيث  األكرم الرسول

 واملفاهيم ّالذهنية املعانى سنخ من أهو العمق هذا: السؤال ّن، فإعميق

 هلا اللفظ، وراء حقائق هى أم اللفظ، من ّاملستمدة ّوالفكرية ّالنظرية

 ّتركيبية عالقة َّثم تكون أن يمكن كان وإن األلفاظ، عن السنخى استقالهلا

 االثنني؟ بني ما، ٍنوع من

 القرآن اختصاص ّرس هو وما العمق، هذا منشأ هو ما :رآخ بتعبري

 ّوأنه القرآن كينونة إىل ذلك أيعود املعنى؟ ّشمولية عىل وتوافره بالبطون

 اللفظ  يكون ال اللفظ، وراء تكمن ّمتعددة مراتب ذات حقائق من ّيتألف

 ينشأ الذى ّأن أم ّاللب، ذلك قرشة أو احلقائق تلك عن األخري التعبري ّإال

 ّوكيفية اللفظ هو ّوتعددها مفاهيمه وثراء معانيه وغور القرآن عمق منه

 من يه بعضها عىل ّاملرتتبة واملعاين البطون ّفإن ّثم ومن  .وتركيبه استعامله

 وطبيعة اللفظ اللةد عن تنبثق التى الذهنية والتأويالت املفاهيم مقولة

 وختضع مدلوالته، حدأ ويكون القرآين اللفظ حيتمله ّمما فيكون الرتكيب

 الذهني والنشاط العقيل اجلهد بذل إىل عليها اليد ووضع نيلها ّعملية

 ذلك؟ إىل وما التفكري وعمق الذكاء ّبحدة ّواالتصاف التأوييل

                                                

 .١٧٩ـ ١٧٨ص، احلسن طالل الشيخ بقلم، احليدري كامل ّالسيد، التفسريي املنهج )١(
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 هذه ّمتثل بحيث، القرآين البناء عليها ّيتكئ ّمركزية نقاط ّثمة هل ●

 ؟ املعريف ومضمونه القرآين للنظام ةّالتحتي البنى النقاط

 إذا ناّأن نقول أن نستطيع ناّنإ بحيث، القرآن لغة هي ةّالعربي اللغة هل ●

 ّأن أم ،مراده عىل ووقفنا القرآن لغة غور سربنا فقد ةّالعربي اللغة غور سربنا

   به؟ ًاّخاص ًاّلغوي ًنظاما للقرآن ّوأن، ةّالعربي للغة ًمرادفا ليست ةّالقرآني اللغة

 وأسباب واملدين ّاملكي ّقصة هي وما واملنسوخ ناسخال ّقصة هي ما ●

  وفهمه؟ القرآن رّبتدب الوثيق االرتباط ذات املصطلحات من وغريها، النزول

 وعلوم التفسري أعالم من الكثري عندها ّتوقف ـ كثري وغريها ـ األسئلة هذه

 دراسات تصدر اآلن ّحلد ومازالت، حوهلا اجلدل من الكثري وأثاروا، القرآن

ً تبعا جديدة مسائل بدورها هي وتثري، املسائل هذه عالج حتاول ّقرآنية

 .القراءة تلك ّآليات وحتديد ّالنص قراءة  مستوى عىل تطرأ التي ّللمستجدات

ّيعد) القرآن فهم منطق (وكتاب  ّاجلادة ةّالقرآني الدراسات أحدث من ُ

 جديدة ومنابع َّحمطات إىل يصل أن خالهلا من احليدري دّالسي حاول التي

 بالقدر الدراسة هذه َّبأن ًعلام ًمعا، ةّوالتأويلي ةّالتفسريي املنظومة صياغة يف

 ّةوالتأويلي ةّالتفسريي تنيّالنظري أصل عرض يف قصوى ّأمهية من أولته الذي

 ٍّوتأوييل ٍّتفسريي ٍبنموذج النظري العرض ذلك واكبت فقد ،املعتمدتني

  .الكريس بآية ّمتثل ّهام،

 ما ذا وهـ) منطق فهم القرآن(ّ األمور التي متيز هبا كتاب ّحد أهمأ

قة ّباإلضافة إىل معاجلته للعديد من املسائل املتعل  ـهتامم بدراستهالدعانا ل

ة التي كانت قد أثريت يف دراسات من سبقه بروح ّة فهم املعارف القرآنيّبآلي

ى التأسيس والتأصيل ّ معرفية عىل مستوٍ ثورةه إىل إعالنُدعوت ةّجتديدي

 حيفظ ٍبنحو، ةّة فهم املعارف القرآنيّاملعريف ملختلف العلوم، وبالذات آللي
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ّالعملية البحثية من الفوضوية والركام املعلومايت املنترش هنا وهناك دون  ّ ّ

  .ّضوابط علمية

 ّالتأسيسية املعطيات من ٍبجملة زةّمعز الدعوة هذه جاءت وقد

 لفصول مطالعته خالل بوضوح القارئ يلمسها سوف التي ّوالتأصيلية،

  .الكتاب هذا

 ّمستلة أبحاث جمموعة من ًحلقة ّيعد أيدينا بني الذي هذا الكتاب ّإن

 يف الكتاب هذا قراءة إعادة فيها حاولنا، )القرآن فهم منطق (كتاب من

 فهم مفاتيح (بكتاب األوىل احللقة ّجتسدت وقد، والتطبيقي النظري بعديه

 واألدوات املفاتيح وحترير وتلخيص بانتخاب فيه قمنا الذي، )القرآن

ًتفسريا وتأويال القرآن فهم ةّلعملي ةّاملحوري  ٍسياق يف تنظيمها حاولنا ّثم، ً

 فعلناه ما ّعززنا وقد، لذلك ةّاألساسي ةّالتحتي البنى فيه أوردنا ٍّمنطقي

  .الواضحة واملصاديق ةّالتطبيقي باألمثلة

، )ًوتأويال ًتفسريا الكريس آية (بكتاب ّجتسدت فقد الثانية احللقة ّوأما

، )القرآن فهم منطق( كتاب من التطبيقي اجلانب عىل فيه ّركزنا الذي

 ً.وتأويال ًتفسريا الكريس آية برشح ّواملتمثل

 وقد، أيدينا بني الذي الكتاب هذا ّفيجسدها الثالثة احللقة ّوأما   

 املنهجة مستوى عىل) القرآن فهم منطق (كتاب إنجازات فيه ّنبني أن حاولنا

 .واإلصطالحات والعناوين والتصويرات اتّالنظري مستوى وعىل واألساليب

 تعليقات واكبتها ـ قد هذا كتابنا وبضمنها ـ احللقات هذه ّأن: بالذكر جدير

 .)القرآن فهم منطق (كتاب بحوث يف جاء ّمما نظرنا وجهة خالهلا من ّبينا

    الغرايب رضا ّالسيد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا ّولا  

ّتا ّا ب  





 

 

 

 

 إىل حتتاج القرآين ّللنص ّالتفسريية القراءة ّأن :احليدري ّالسيد يعتقد

 الوقوف ّأمهها بل منها يتّوال ّالتفسريية، ّاملقدمات من بمجموعة كبري إملام

 يتّال واألصول القواعد من مجلة عىل والوقوف ،ّالتفسريية املناهج عىل

 .ّالنص هذا فهم ّعملية يف املشرتكة العنارص بمثابة ّتعد

 بصورة تقع ّتفسريية ّمقدمات جمموعة يف البحثب هتاممها جاء هنا من

 ّأمهها يكن مل إن مجلتها من تيّوال ّالتفسريية، ّليةمالع جمريات يف ّعملية

 بشكل تدخل أخرى ّمتهيدية أصول جمموعة ّوبمعيتها ّالتفسريية، املناهج

  .انتهاجها حاول التي ّالتفسريية الرؤية مالمح رسم يف ّيعضو

 أن هو واألصول ّاملقدمات هذه عرض من احليدري أملهي والذي

ًموفقا العرض هذا يكون  ورسم ّالتفسريية، ّالعملية توجيه يف ًونافعا ّ

 املعارصة، ّالتفسريية احلركة طموحات تطوير يف ُتسهم جديدة خطوات

   .والتكرار االجرتار من حالة يف الوقوع جينّبها ًطريقا هلا تشّق أن حتاول التي

 كتابه وبالذات ـ ّالقرآنية كتبه خالل منـ  واضح هو كامـ  حاول ولقد

 يف نيّتقليدي غري ًومضمونا ًعرضا للقارئ مّيقد أن ـالقرآن فهم منطق

 من للخروج سانحة الفرصة ّأن دوج قد فهو ،ةّالتفسريي ماتّاملقد تصوير

  . ةّالتفسريي ورؤيته ينسجم بام ةّالتقليدي األطر بعض
                                                

ّمناهج تفسري القرآن، من أبحاث العالمة السيد كامل احليدري، بقلم: ينظر )١( الدكتور : ّ

 .طالل احلسن

 مـن، الكـريس آيــة ضـوء يف والتأويـل للتفسري ةّاملنهجي األسس، منطق فهم القرآن )٢(
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 مستوى عىل نلمحها أن يمكن التي التجديد مالمحّ أهم من ّولعل

 تقسيمه:القرآن فهم منطق كتاب يف ةّالتفسريي ماتّاملقد يف البحث

  .ةّتبييني وبحوث ةّبياني بحوث إىل ةّالتمهيدي للبحوث

 تعترب : ـالقرآن فهم منطق كتاب رّقرم ـ احلسن طالل الدكتور يقول

 ،الكتاب هذا اتّخمتص من ةّوالتبييني ةّوالتبياني ةّالبياني صطالحاتاال

 للبحوث عناّتتب وبحسب ،األستاذ ّالسيد خمتصات من فهي وبالتايل

 يف ميةالتس إطالق أصل يف الفرق هذا مثل نعهد مل ةّوالقرآني ةّالتفسريي

 صّاملتخص القارئ سيلمح كام .الوضوح من الدرجة هبذه األعالم كلامت

 اخلصوص هبذا احليدري ّالسيد أفاده ما يف الفكرة هذه وعمق يةّأمه مدى

 صطالحاتاال هذه ملضامني الرفيع يصّالتخص العرض خالل من

  .العرض يف ةّاحليدرياألصل يف ةّالقرآني واملفاهيم

 ةّالتمهيدي البحوث تقسيم عىل كتابال هذا يف احليدري ّلسيدا ّركز لقد

 هذا من لّاألو الباب من لّاألو الفصل صّخص ّثم ،ةّوتبييني ةّبياني إىل

 العناوين عىل الفصل هذا اشتمل وقد .ةّالبياني ةّالتمهيدي للبحوث الكتاب

  :التالية ةّالرئيسي

  .ًواصطالحا ًلغة رآنالق .١

  .يتهّوأمه فسريالت .٢

 .يتهّوأمه نهجامل .٣

 .ةّالتفسريي ةّالعملي عىل اهاتّاالجت طورةخ .٤

                                                                                                     

 .٣٣ ص،١ ج:احلسن طالل .د: بقلم احليدري كامل السيد الديني املرجع أبحاث

 .٨٩ ص،١ ج:منطق فهم القرآن، مصدر سابق )١(
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 التفسري :ًثانيا .بالقرآن القرآن تفسري ً:الّأو :ةّالتفسريي ناهجامل .٥

 العلمي التفسري ً:رابعا .االجتهادي العقيل التفسري :ًثالثا .األثري الروائي

 :ًسابعا .بالرأي التفسري :ًسادسا .اإلشاري التفسري :ًخامسا .التجريبي

  .اجلامع التفسري

  .التفسرييني سلوبواأل املنهج بني قالفر .٦

  .الرتكيبي سلوباأل .٧

  .إليه واحلاجة ،ويلالتأ .٨

  .)ةّالبياني األبحاث( الفصل معطيات .٩

 الثاين الفصل لبحوث انتقل ،لّاألو الفصل بحوث من فرغ أن وبعد

 :الفصل هذا بداية يف دّأك وقد ،ةّالتبيني ةّالتمهيدي للبحوث ّخصصه الذي

 يدور كان لّاألو الفصل يف ّتقدم ما ولكن ،بعد ِتنته مل ةّالتمهيدي البحوث ّأن

 بحوث إىل الثاين الفصل يف بعدها لننتقل ،ةّالبياني ةّالتمهيدي البحوث حول

 وهي ،ةّالتفسريي ةّالعملي عىل ًوعودا فائدة وأعظم ،وداللة ًعمقا أكثر

  :التالية ةّالرئيسي بالعناوين لتّمتث التي ،ةّالتبييني ةّالتمهيدي لبحوثا

  .ةّوالتبييني ةّوالتبياني ةّالبياني بني رقالف .١

  .ةّمنهجي تنكا .٢

  .والتطبيق والتبيني زيلالتن .٣

  .القرآين ّللنص واآلفاقي ألنفيسا البعد .٤

 ةّالرمزي ،واالستعامل غةالل يف ةّالرمزي :القرآين ّالنص يف ةّالرمزي .٥

 بالكناية الرمز عالقة ،ةّللرمزي ةّالفكري اجلذور ،ةّواحلداثوي ةّالتقليدي

 لغة يف ةّالرمزي ،القديمة احلضارات يف ةّالرمزي ،واملجاز واالستعارة
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 لغة يف ةّالرمزي ،العقائد يف ةّالرمزي ،العبادات يف ةّالرمزي ،التخاطب

 مساحة ،السياسة رحم يف الرمز ،لفصولوا األجناس ةّرمزي ،ةّالصوفي

 وفواتح ةّالرمزي ،القرآين باهلدف ةّالرمزي عالقة ،الكريم القرآن يف ةّالرمزي

 ةّالرمزي ،القرآن يف والباطل احلّق ةّرمزي ،احلسنى األسامء ةّرمزي ،السور

 يف ةّللرمزي تطبيقات ،الكريس يةآ يف ةّالرمزي ،والتأويل ةّالرمزي ،والتفسري

  .القرآين ّصالن

 :احلقيقة بلوغ طرق ،انّمفصلي سؤاالن :القرآين ّالنص يف املثل .٦

 األمثال تقسيامت ،)ّاألخص الطريق ،ّاخلاص الطريق ،ّعامال الطريق(

 العريض للمثلني رىأخ نامذج ،السجود آية يف واملثل ةّالرمزي ،عهاّوتنو

 اهلدف .رّالتذكو التذكري :لّاألو اهلدف :األمثال رضب أهداف ،والطويل

 .باملثل والعامل عظّاملت ةّهوي بيان :الثالث اهلدف .رّالتفك إىل الدعوة :الثاين

 :اخلامس اهلدف .املثل رضب يف لّالتأم أصل إىل الدعوة :الرابع اهلدف

 العمل كون بيان :السادس اهلدف .وأفضل ّأصح هو ملا والرتشيد التنبيه

 سبيل يف اإلنفاق يةّأمه بيان :لسابعا اهلدف .التعاطي ميزان مها والتقوى

 .اإلنسان عليها يكون قد التي والضعة ةّاخلس بيان :الثامن اهلدف .اهللا

 :العارش اهلدف .الكافر ووالية ،ونتائجه ،الكفر حقيقة بيان :التاسع اهلدف

 خلقه لطيف بيان :عرش احلادي اهلدف .العمل من العلم ّخلو نتيجة بيان

 باهلدف األمثال عالقة ،مشرتكة أهداف :عرش لثاينا اهلدف ،صنعه وعجيب

 .القرآن يف  البيت أهل مثل ،القرآين

 ّالنص ،ًاّتراثي ّالنص ،ًاصطالحا ّالنص ،لغة ّالنص :ّالنص مفهوم .٧

 ّالنص ،املعارصة اتّاللساني يف ّالنص ،ًاّإعالمي ّالنص ،ًاّأدبي ّالنص ،ًاّأصولي
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 ،ةّالوضعي والكتب ّالنص ،ةّالساموي والكتب ّالنص ،ًتأويال ّالنص ،ًاّتفسريي

 يةّالنص ،واملتشابه باملحكم ّالنص عالقة ،النصوص يف عّالتنو حقيقة

 يف ّالنص ،باالجتهاد ّالنص عالقة ،والتواتر ّالنص ،ةّواملجموعي ةّفرادياأل

 يف نراه ما ،ّوالنص املتن بني الفرق ،املعنى دّوتعد ّالنص ،الشورى قبال

 :تهّومراتبي القرآين ّالنص ةّواقعي :األوىل الزاوية :القراءة .ّتناصال ،ّالنص

 ّالنص عالقة ،ةّديّالتعد ةّإشكالي ّحل ،النافني قول نقد ،اجلدد اءّالقر نقد

 ً:الّأو :الصحيحة القراءة وضوابط القراءات دّتعد :الثانية الزاوية .بالقراءة

 مالك وحدة :ًثالثا ،وعياملوض الظهور مالك :ًثانيا .ّالنص قارئ ةّهوي

 ً:خامسا .القراءات دّلتعد الفلسفي األساس :ًرابعا .والقراءات الظهور

  .ّالنص عرصنة :الثالثة الزاوية .الزمان ّبتغري املوضوعي الظهور تغري

  .ةّالتبييني البحوث تمعطيا .٨

 هذه عىل الضوء تسليط بمكان يةّاألمه من نجد ّتقدم ما ضوء يف

 لنا ّيتبني لكي ،بينها الفرق وبيان ،ةّوالتبييني ةّوالتبياني ةّالبياني أعني :املفاهيم

  .الثاين الفصل أبحاث ةّوجدوائي يةّأمه مقدار

  :احليدري ّالسيد يقول

 بمعنى ليست وهي ،خالصة ةّقرآني مفاهيم الثالثة املفاهيم هذه ّإن

 ،القرآن علوم يف صنيّواملتخص ينّاملفرس من األعظم السواد مّتوه كام واحد

 ّسيتبني عليه سنقف الذي االختالف ضوء ويف ،خمتلفة ٍمعان عىل هي ّوإنام

  .الكريم القرآن ةّودق عظمة وجوه من وجه لنا

                                                

ّالرمزية واملثل يف النص القرآين، من أبحـاث العالمـة الـسيد كـامل احليـدري، : ينظر )١( ّّ

 .الدكتور طالل احلسن: بقلم
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هذا :تعاىل لقوله فذلك البيان ةّقرآني اّأم
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 .)٤٤ :النحل( 

 األمر تعني ّالقرآنية ةّالبياني ّأن فهي بينها ةّواملهم ةّالرئيسي الفوارق ّوأما

 ةّعام به خياطب ما عادة أسلوب وهو ،به خيرب أن ّيصح الذي الواضح

 فهي ةّالتبياني ّوأما ،�لناس بيان هذا :الكريمة اآلية يف جاء ولذا ،الناس

 ولذلك ،الناس ةّلعام يستعمل وال ،املخاطب جهة فيه يلحظ آخر أسلوب

َونز�ا : هّنبي ًخماطبا تعاىل قال َْ � عليك َ
َ ْ َ َ

الكتاب 
َ َ

ِ
ْ

ت�يانا 
ً َ ْ

ل� ِ
� ُ

ٍ�ء ِ ْ َ
 فهو ،

 ةّواملعنوي ةّاملعرفي بمراتبها ارتقت نةّمعي لطبقة ّوإنام ،الناس ةّلعام ًتبيانا ليس

 هنا ومن ، بيته وآل األكرم الرسول طليعتها يف يقف

  .ةّالتفسريي ةّالعملي تنطلق

 األوىل ةّالتبليغي ّةاإلهلي الوظيفة فهي ّالقرآنية ةّوالتبيني ةّالتبييني ّوأما

 بالوظيفة ذلك فّنعر وعندما ،الكريم القرآن جتاه  األكرم للرسول

 .ةّالبياني يف ئمالقا اإلهلي املعطى عىل العتامدها فذلك ةّاإلهلي

 ّألنه ،ّمفرس إىل حيتاج ال البياين بوجوده القرآن ّأن لنا ضحّيت هنا ومن

 وقع هنا ومن ،اآلخرين قبل من لبيانه معنى يبقى فال ،ةّعام �لناس بيان

 ّأن لقاعدة ًوفقا ،ّمفرس إىل القرآن احتياج عدم شبهة يف األعاظم بعض

 مستوى عىل هي ةّالذاتي ةّالتفسريي ههذ ّأن مع ،ًبعضا بعضه ّيفرس القرآن

  .ةّنيّوالتبي ةّالتبييني عنً فضال ةّالتبياني مستوى عىل ال ةّالبياني

 التبيني هي الكريم القرآن جتاه األوىل ةّالنبوي فالوظيفة حال ةّأي وعىل
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 ّأما ،بني بني ةّوالتبييني ّخاص والتبيان ّعام فالبيان ،التبيان أو البيان وليست

 نةّمعي ةّبثل الدائرة فالنحصار ـ ّاخلاص ـ ّةاخلصوصي ّوأما ،فواضحة يةّالعام

 يف ةّالبياني من دائرة أوسع ّفإهنا ةّالتبييني املرتبة ّوأما ،العصمة مراتب وصلت

  .واضح هو كام ،ةّالتبياني من دائرة أضيق وهي ،واألداء يّالتلق

 ال اإلهلي التبيان دهاعام ـ ّتضحا كام ـ ةّالنبوي ةّاملعرفي الوظيفة وهذه

  .اللغة أصول معرفة األوىل مقاصده وبيان غوره بسرب لّتتكف الذي البيان

 ةّوتتم ةّتطبيقي توضيحات تصنيفه يف البكر البحث هلذا ّأن بالذكر جدير

 .أخرى مناسبة إىل فيها الدخول نرجئ ةّتوكيدي

 مرشعة )ةّيالبيان( األوىل ةّالتمهيدي البحوث ّأن فاعلم ذلك ضحّات إذا

 فهي )ةّالتبييني( الثانية ةّالتمهيدي بحوثال ّوأما ،القرآين بالشأن ّمهتم ّلكل

  .القرآين الشأن يف صّالتخص ألصحاب ًحتديدا هةّموج

   

 اّوأهن ،ةّينييوالتب ّةنياوالتبي ةّالبياني بني الفرق عىل كيزالرت ّأن الواضح من

 صنيّواملتخص ينّاملفرس من األعظم السواد ّتوهم كام واحد بمعنى ليست

 وبه ،يةّاألمه غاية يف أمر هو، خمتلفة ٍمعان عىل هي ّوإنام ،القرآن علوم يف

 إىل بحاجة الكريم القرآن كان إذا ما حول اإلشكال رائعة بطريقة يرتفع

 إىل حيتاج ال واضح ّةالبياني بمستوى فالقرآن ،له بمحتاج ليس ّأنه أم تفسري

 ،اآلخرين قبل من لبيانه معنى يبقى فال ،ةّعام �لناس بيان ّألنه ؛ّمفرس

 ةّاملعرفي بمراتبها ارتقت نةّمعي لطبقة ّوإنام ،الناس ةّلعامً تبيانا ليس هولكنّ

  . بيته وأهل  األكرم الرسول طليعتها يف يقف ةّواملعنوي
                                                

 .٩١ ـ ٨٩ ص،١ ج:، مصدر سابق منطق فهم القرآن)١(
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 املذكورة املفاهيم بني الفرق من االستفادة احليدري ّالسيد حاول وقد

 بحوث إىل ةّالتمهيدي البحوث مّفقس ،ةّالتفسريي ماتّاملقد مستوى عىل

 ّالقرآنية املفردة بيانات يف للدخول ةّأساسي مةّكمقد ،ةّتبييني وبحوث ةّبياني

 )ةّالبياني( األوىل ةّالتمهيدي البحوث ّأن واعترب ،وعمقها مساحتها وبيان

 )ةّالتبييني( الثانية ةّالتمهيدي البحوث ّوأما ،القرآين بالشأن ّمهتم ّلكل مرشعة

  .القرآين الشأن يف صّالتخص ألصحاب ًحتديدا هةّموج فهي

 ّةوتبياني ةّبياني إىل ةّالتمهيدي البحوث تقسيم فكرة ّأن لنا يبدو ذيّوال

 التوضيح؛ من املزيد إىل بحاجة هاولكنّ ،ةّتأصيلي ةّتأسيسي فكرة هي ةّوتبينيي

 البحوث ّوأن ،قرآين ّمهتم ّلكل مرشعة ةّالبياني البحوث ّبأن لقولا ّإن إذ

ً راّومرب ًدافعا لّيشك أن يمكن ،االختصاص ألصحاب هةّموج ةّالتبييني

 عىل يمكن التي زاتّاملمي هو إليه نحتاج ما ولكن ،ماتّاملقد هذه بني للفرز

 كهنا ّأن الواضح فمن ،ةّتبييني وتلك ةّبياني مةّاملقد هذه ّأن نعترب أن أساسها

 ّأنه عىل ّالقرآنية الدراسات مستوى عىل يطرح املواضيع من ًكبريا ًعددا

 هذه بني التداخل يف ًتعقيدا هناك ّأن الواضح ومن ،ةّمتهيدي بحوث

  .بالغة صعوبة من خيلو ال زاتّممي بدون الفرز ّفإن هنا ومن، املوضوعات

 بالذكر ديرج :قال عندما املعنى هلذا ًمدركا كان احليدري ّالسيد ّولعل

 نرجئ ةّتوكيدي ةّوتتم ةّتطبيقي توضيحات تصنيفه يف البكر البحث هلذا ّأن

 .أخرى مناسبة إىل فيها الدخول



 

 

 

 

 

 

 

 

ا ما  

  ا ّا ّ اّ ا  ا

   إ ال  ا ا اآم وااف

التفسري لغة واصطالحا ً ً 

أهداف العملية التفسريية  





 

 

 

 

 الثالث الباب من )الدراسة هذه إنجازات خالصة( الثاين الفصل يف

 إلنجازات خالصة احليدري ّالسيد مّقدالقرآن فهم منطق كتابه من

 يةّأمه بيان يف دراسته إنجازات ّخيص وفيام ،املواضيع خمتلف يف دراسته

 ةّالعملي لنا مهّتقد الذي ييسالتأس املعريف والدور وأهدافه التفسري

 :قالةّالتفسريي

 كالمه من املراد بني الفرق لتجلية كثرية إشارات منّا َّتقدمت وقد

 البحث جماله ّاألول ،منظوران هلا فالكلمة كلامته، من املراد وبني سبحانه

 فيه ُتراعى والثاين الكريم، للقرآن اللفظي الوجود دائرة يف اللغوي

 اللغة مستوى فوق القرآن لغة َّبأن لدينا ثبت ملا القرآين، ظاللف ةّخصوصي

 منظوران فله كالمه ّوأما ىل؛ُألوا تهّماد ّمتثل ةّالعربي كانت وإن ة،ّالعربي

 :والثاين والسور، واآليات لُماجل مضامني عن بالبحث ُيعنى :ّاألول ًأيضا،

 بني منترشة كانت وإن واحد، موضوع وحدة يف املشرتكة باملضامني ُيعنى

 .الكتاب ّدفتي

 أو ةّاألساسي األهداف بني ُالفصل ةّالتفسريي منهجتنا من كان وقد

 النصوص بعض بطبيعة ذلك وعالقة ة،ّالفرعي واألهداف للقرآن ةّالرئيسي

 .باألوتاد ُوأخرى باملحاور منها ًبعضا أسمينا ّوالتي غريها، دون

                                                

ّمفاتيح فهم القرآن، من أبحاث العالمة السيد كـامل احليـدر: ينظر )١( ّالـسيد : ي، بقلـمّ

 .رضا الغرايب
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 معطيات امتيازات ةّالتفسريي ةّيالعمل يف اجلديدة منهجتنا يف َّسجلنا وقد

 من عرفت امل ؛خرىاأل القراءات سائر عن ّواألمة لإلنسان ّالقرآنية القراءة

 أبواب تغلق بيانات رمحها يف حتمل ّواألمة لإلنسان ّالقرآنية القراءة كون

 املنطلق هي بل والسلوكي، املعريف االنحراف نتوءات وتردم اجلهل

 يف اجلوهري اإلصالح بثوابت اإلنسان تدعم ،تأصييل كامل ّلكل احلقيقي

 َّفإن بذلك االعتقاد ودون والباطني، الظاهري املستويني عىل وفعله قوله

 إىل الوصول يف الكامنة ةّاحلقيقي أهدافها من ختلو سوف ةّالتفسريي ةّالعملي

 وتوطيد النور، إىل الظلامت من وإخراجه اإلنسان وانتشال تعاىل، اهللا معرفة

 .َواملخاطب ِاملخاطب بني قةالعال

 املنهج بني االنسجام ّحتقق ّالبدية عىل املتواصل إرصارنا كان هنا من

َّاملتبع  ينبغي التي العليا ّالقرآنية األهداف وبني ةّالتفسريي ةّالعملي يف ُ

َّاملدعى املنهج يكون سوف ّوإال ذلك، من َّالبد بل إليها، الوصول  ّجمرد ُ

 ةّآني ةّنفسي ومشكالت ةّوعقدي ةّواجتامعي ةّفردي سقاطاتإ عن ِّمعرب اهّاجت

ِّباملفرس ُحتيط  برؤية نتاجه تأطري من البعض حاول مهام إرادهتا، عليه يلُومت ُ

َّيدعى ةّإهلي ةّكوني  إبراز عىل الرتكيز فكان ة،ّالرشعي النصوص عامرها ّأن ُ

ِّيشكل ّالقرآنية األهداف  من َّتأكد قد ةّصيّخصالت الدراسة هلذه فارقة عالمة ُ

  .فيها َّاملتبع املنهج َّصحة خالهلا

وا  ا   

وال يأتونك  :تعاىل قوله ومنه والتبيني، اإليضاح :اللغة يف التفسري
َ َ ُ ْ َ َ

بمثل إال جئناك با�ق وأحسن �فس�ا
ً

ِ
ْ َ َ َ ْ َ َ � َ ْ

ِ ِ
َ ََ ْ

ِ
�
ِ ٍ

َ
 ًوتفصيال، ًبيانا :أي )٣٣ :الفرقان( 

                                                

 .٤٥٦ـ٤٥٥ص، ٣ ج:، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(
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 أسفرت :يقال ولذا ،والكشف اإلبانة بمعنى الفرس، من أخوذم وهو

 وكشف اإلبانة :الفرس :املحيط القاموس ويف .كشفته إذا وجهها عن املرأة

  .كالتفسري ّاملغطى

 ّوحده التفسري تعريف يف االختالف وقوع رغمف صطالحاال يف ّوأما

ّيقرب مشرتك بجامع اخلروج املمكن من ّأنه ّإال  البحث مضمون نال ُ

 التفسري مسائل مجيع حوله تدور الذي املوضوع خالل من وذلك التفسريي

  .الكريم القرآن وهووخصوصياته،

 اخلاتم ّالنبي قلب عىل ّاملنُزل سبحانه اهللا كالم وهو الكريم فالقرآن

ِنز� � قلبك بإذن ا�... ،
�

ِ ِ
ْ َ
ِ ِ

َ َْ َ ُ َ �  حثالب ّمادة هو ،)٩٧ :البقرة( ...َ

 يدور سوف التفسريي البحث ّفإن سبحانه اهللا كالم وبصفته التفسريي،

 حدود ويفالقرآين ّالنص حدود يف سبحانه كالمه من املراد بيان حول

 سبحانه اهللا كالم من املراد ومعرفة ،ّللمفرس ّةاملعرفي والسعة ةّالبرشي املكنة

 .الغايات أرشف من بل رشيفة غاية

 تعني فالكلامت كلامته، من املراد وبني كالمه من رادامل بني ّجيل والفرق

 ّفإنه كالمه ّوأما الكريم، للقرآن اللفظي الوجود دائرة يف اللغوي البحث

 يف املشرتكة واملضامني والسور، واآليات ُاجلمل مضامني يف البحث يعني

  .الكتاب ّدفتي بني منترشة كانت وإن واحد، موضوع وحدة

                                                

 حممـد بـن الـرمحن عبـد زيد أليب) الثعالبي تفسري (القرآن تفسري يف احلسان اجلواهر )١(

 .٤ ص،١ج: هـ١٤١٨ األوىل، الطبعة العريب، الرتاث إحياء دار املالكي، الثعالبي

 دار آبـادي، الفـريوز يعقـوب بـن حممـد الدين جمد الشيخ مةّلعالل املحيط القاموس )٢(

 .١١ ص،٢ ج:بريوت العلم،
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 ّمتثل الّ أهنا ّإال اجلملة تركيبة يف رشكة نحو هلا كان إنو ّالقرآنية فالكلمة

 ّالقرآنية اجلملة بخالف ذاهتا، ّبحد ًاّتفسريي ًمقصدا لّكتش وال ًاّقرآني ًهدفا

 ًهدفا ّمتثل ال ّالقرآنية اجلملة ّأن كام ًا،ّتفسريي ًومقصدا ًاّقرآني ًهدفا ّمتثل ّفإهنا

 إزاء القرآين املوقف رسم يف ُأخر اتحلق مع تشرتك حلقة هي امّوإن ًاّغائي

 .فيها املبحوث القرآن موضوعات من موضوع

ا اف اأ  

 ةّفرعي ُوأخرى ة،ّأساسي ًأهدافا ّحتقق أن ينبغي ةّالتفسريي ةّالعملي ّنإ

ّمربرة ةّعملي تكون لن ّفإهنا ّوإال ،)ّوخاصة ّعامة(  .ّالبتة ومطلوبة ُ

 :قبيل فمن ة،ّاألساسي األهداف ّأما

 القرآن حدود يف ًوتفصيال ًإمجاال وتعاىل سبحانه اهللا مراد معرفة .١

 .ّةاملعرفي املنظومات مجيع َّتتحرك ضوئه يف ّوالذي الكريم،

 ّةجلدوائي ًحتقيقا التطبيق، إىل أقرب الكريم القرآن ةّمرجعي جعل .٢

 .ّةالفعلي ومقاصده فيه ةّالتحقيقي القراءة

 اخلطاب، لغة يف الكريم القرآن اعتمده الذي املعريف ّالتدرج بيان .٣

ّاملثقف، والقارئ ِّاملتخصص، القارئ ملقام ًحتصيال  .العادي والقارئ ُ

 :قبيل فمن ّالعامة، ةّالفرعي األهداف ّوأما

 .َواملخاطب ِاملخاطب بني العالقة توطيد .١

  .واملخلوق اخلالق جتاه ةّاملصريي مسؤولياهتا ّباجتاه ّاألمة حتريك .٢

 :قبيل فمن َّاخلاصة، ةّالفرعي األهداف ّوأما

 يف ّالسيام املختلفة العلوم أرباب منه يستفيد ّمعريف رصيد تقديم .١

 .والفقه العقيدة



 ٢٩ ...................... عالقة بني املنهج املتبع يف العملية التفسريية واألهداف القرآنيةال

 

 ةّالعلمي َّالسيام وجماالته، آفاقه ّبكل القرآين، اإلعجاز عظمة بيان .٢

 .ّةوالغيبي منها

 األمم يف الذوبان من سالمواإل ّاألمة حفظ يف القرآن دور بيان .٣

 من متتلك ّاهلوية وهذه ة،ّقرآني ُاألوىل ّهويته فاإلسالم ُاألخرى، واألديان

ِّاملؤثرة احلصانة ِّاملتأثرة غري ُ  ًابتداء التغيري، يف املبادرة زمام متتلك جيعلها ما ُ

  .ًوانتهاء

 لدورا لنا ّيتبني بقسميها ةّوالفرعي ةّاألساسي األهداف هذه جمموع منو

 هذا عىل ّيرتتب وما ةّالتفسريي ةّالعملي لنا ّتقدمه الذي التأسييس املعريف

 اإلنسان ضوئها يف ّيتحرك نتائج من ًاّوعملي ًاّمعرفي واخلطري األسايس الدور

 .ّةاجلامعي بصورته واملجتمع ةّالفردي بصورته

 يطحي ما لنا تكشف بدورها هي احلارضة ملجتمعاتنا ّاجلدية القراءة ّإن

 أن دون ولكن وعاهات، وأمراض وقدرات امتيازات من املجتمعات هبذه

 الضعف، نقاط وردم ّالقوة نقاط حلفظ ّالعامة والقواعد الضوابط لنا ّتقدم

ًأياـ  قراءة ّألهنا  النتشال ةّجذري ًحلوال رمحها يف حتمل الـ  منطلقاهتا كانت ّ

 الناجعة احللول إجياد عن ًالفض وقدراهتا بامتيازاهتا اجلهل غيبوبة من ّاألمة

  .وعاهاهتا ألمراضها

 عن ّواألمة لإلنسان ّالقرآنية القراءة معطيات امتياز نفهم هنا من

 بيانات رمحها يف حتمل ّواألمة لإلنسان ّالقرآنية فالقراءة ُاألخرى، القراءات

  .والسلوكي املعريف االنحراف نتوءات وتردم اجلهل أبواب تغلق

 قراءة هي ّوإنام واملجتمع، اإلنسان عليه ملا ةّاستكشافي قراءة ليست فهي

 املستقيم، والرصاط البيضاء ّاملحجة عىل واملجتمع اإلنسان تضع ةّإصالحي

 :الكريم القرآن يصف وهو  املؤمنني أمري قول معنى لنا ّيتضح هنا ومن
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ت�شف وال
ُ

إال الظلمات 
ّ

 ّيةالقرآن القراءة ّأمهية لنا تربز وبذلك ،به 

ّأولي أداة يعترب الذي التفسري ّوأمهية  .ةّالقرآني القراءة وبيان إبراز يف ةّورضوري ةّ

 األوحد املالك هو ليس وتراثها ودينها لغتها عن ًاّنسبي ّاألمة ابتعاد ّإن

ّ أهم ًعامال هنالك ّفإن هبا، لالهتامم والدعوة ةّالتفسريي ةّالعملي توطيد يف

 استجالء وهو وزمان مكان ّكل يف املسلم ناإلنسا حيتاجه ذلك ّكل من

 املوقف هذا ارتكاز ّةكيفي وبيان ة،ّاإلهلي ةّالكوني الرؤية يف القرآين املوقف

 وهو ةّالكوني للرؤية ّةاملعرفي اجلزئيات مجيع يف منه ُينطلق أسايس حمور عىل

 فاتاملصنّ يف ُيتداول ما غري ُأخرى ةّمعرفي مرتبة هي التي سبحانه اهللا معرفة

 وتوحيده الواجب وجود إثبات من ةّوالفلسفي ةّالعقدي

ُاملتتبع جيد وسوف  نحو ةّالتفسريي الكريس آية أبحاث يف احلثيث َالسعي ّ

 وهو والوجود اخللقة وأصل ةّاإلهلي املعارف سائر من األقىص اهلدف إبراز

 ريفاملع اهلدف ذلك لنا ُتوجز أن حتاول الكريس فآية سبحانه، اهللا معرفة

ّنوضح وسوف الغائي،  ّسيتأكد حيث تفسريها يف الرشوع عند ًاّجلي ذلك ُ

 ّالكلية بصفتهتعاىل اهللا إىل ًاّمعرفي ًطريقا باعتباره الكريم القرآن ّأن آنذاك لنا

 هذه ّوأن سبحانه، اهللا معرفة يف الكامن الغائي املعريف البعد حتقيق إىل هيدف

 لينقطع سينه، إىل بائه من ًابتداء القرآين ّالنص يف انبسطت ةّالغائي املعرفة

 الاالنبساط هذا ّإن وحيث املعريف، ّالتحقق حصول عن السؤال بعدها

�ِمنّإال أحد ّلكل يتسنّى
ْ َ

�ن 
َ َ

 �ُ
َ

ٌقلب  ْ َ
ْأو  َ

أل� 
َ ْ َ

ا�سمع 
َ ْ �

َوهو  ُ شهيد َ
ٌ

ِ
َ

 ،)٣٧ :ق( 

 ذلك لنا أوجزت عليه ودالالت عالئم وضعت فقد عظيم، ّحظ ذا وكان

                                                

 .٥٦ ص،١ ج:مرجع سابق، البالغة جهن)١(
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 .الكريس آية ةّاملعرفي عالئمه مجلة ومن املعريف، السفر

ًكام املعريف ّسلمه يف وضع الكريم القرآن ّإن :أخرى بعبارة  من ًكبريا ّ

 املعريف هدفه لتحقيق ًمعا ّوالتحقق التحقيق صعيد عىل ةّاملعرفي املفاتيح

 .ةّاإلهلي ةّالكوني الرؤية تكتمل به الذي ،واضح هو كام الغائي

 ّتنفك ال ةّاإلهلي ّةالكوني ةّالرؤي ّأن ّتقدم ّمما لنا ّتبني فقد حال ةّأي وعىل

 إليها الوصول يعرس ّالقرآنية والقراءة ،ّالقرآنية ةّاملعرفي املعطيات عن ًأبدا

 لدينا ّوتشكل التفسري ّأمهية لنا تتبلور وبذلك، ةّالتفسريي ةّالعملي بدون

 مسؤوليتنا وترسيخ تعميق إىل ُيفيض بدوره وهذا، لذلك جديدة رؤية

  .التفسري ةّعملي به وأعني املعريف، النمط هذا جتاه ةّاملعرفي

                                                

ّآية الكريس، تفسريا وتأويال، من أبحاث العالمة السيد كامل احليدري، بقلـم: ينظر )١( ّ ًً :

 .ّالسيد رضا الغرايب





 

 
 
 

ا ا  

   إ وا او  ن

    اآن

ً التأويل لغة واصطالحا.١ ً. 

 . املوقف من التأويل وإبراز الرؤية القرآنية حوله.٢

 . حقيقة التأويل.٣

ّ ال يمكن التنصل عام ذكر يف النقطة الثالثة.٤ ّ. 

ً بوابة التأويل معقدة بل مغلقة أحياناعىل حماولة الولوج .٥ ّ ّ. 

 .ّ أوليات تساعد يف الوصول إىل املعاين الباطنية والتأويلية للقرآن.٦

ّ عينية الوقائع اخلزائنية التأويلية.٧ ّ ّ. 

 .ّحدود النصوص التأويلية. ٨

ّسلميةاعتامد ال. ٩  .ّ التفسريية تقوي العالقة بني التفسري والتأويلَُّ

 .العالقة بني التأويل والراسخني يف العلم. ١٠

 .مساحة العاملني بالتأويل. ١١





 

 

 

 

 اإلسالمى الفكر هبا يُعن التي املباحثّ أهم من التأويل مسألة ّتعد

 ّمتعددة ّمعرفية ئردوا يف ًتأثريا هلا ّإن ذإ ؛ًخصوصا ّالقرآنية واملعارف ًعموما

 .والعرفان والفلسفة والكالم كالتفسري

 بالدراسات عنوا الذين ّالغربيني ّاملفكرين من مجلة عند واملعروف

 الفهم هذا رسى وقد ّالباطنية، للعلوم ًمرادفا التأويل جعلوا ّأهنم ّاإلسالمية

 التفسري بمعنى القرآن تأويل جعلوا حيث ًأيضا، ّاإلسالميني بعض إىل

 ًمعنى له اللغوى معناه إىل باإلضافة التأويل مفهوم ّأن مع له، الباطنى

 الدوائر يف عنه خيتلف ِّاملتقدمة ّاملعرفية الدوائر من دائرة ّكل يف ّياصطالح

 .ُاألخرى

 جهة من ّاالصطالحية واملعاين جهة من اللغوى املعنى بني واخللط

 ّالدينية النصوص فسريوت فهم يف وانحرافات اشتباهات إىل ّأدى ُأخرى،

  .ًخصوصا القرآين ّوالنص ًعموما

 يف  التأويل وابتغاء املتشابه ّاتباع دور الكريم ئالقار عىل بخاف ليس ثم

 يالت واآلراء ّالنظريات أصحاب ّتتبعنا فلو ،ّوالعقدية ّالفكرية االنحرافات

 أكثر ّأن لوجدنا ،ّ النبي زمن بعد املستقيم الرصاط عن انحرفت

 صار ذلك ّأن نجد بل التأويل، وابتغاء املتشابه ّاتباع من نشأ ّإنام مواردها

ًعاما ًمسلكا  .األحيان من كثري يف ّ

                                                

 .١٠٨ص: طالل احلسن، قم. د: بقلمّ عند العالمة احليدري، املنهج التفسريي )١(
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 وأخرى للجرب، وأخرى للتجسيم، بآيات القرآن من ّتتمسك ففرقة

 الصفات، يبنف املحض للتنزيه وأخرى األنبياء، لعثرة وأخرى للتفويض،

ًاتباعا ذلك ّكل ذلك، غري إىل الصفات، وزيادة اخلالص للتشبيه وأخرى ّ 

 .فيه احلاكم املحكم إىل إرجاعه غري من للمتشابه

 إىل ًطريقا لتكون ّرشعت ّإنام ّالدينية األحكام ّأن ذكرت وطائفة

ًمتعينا سلوكه كان منها، أقرب طريق هناك كان فلو الوصول،  ركبه، ملن ّ

 قالت وأخرى ّوتيرس، ّاتفق ريقط ّيبأ الغاية إىل الوصول هو  املطلوب ّفإنام

 ّبتحقق الكامل بعد لبقائه معنى وال الكامل، لبلوغ هو ّإنام التكليف ّإن

 .لكامل تكليف فال الوصول

 ّاإلسالمية السياسات وسائر واحلدود والفرائض األحكام كانت وقد

 ارحتاله بعد تزل مل ّثم ّشاذ، منها ّيشذ ال  اهللا رسول عهد يف ُومقامة قائمة

 ومل ّاإلسالمية، احلكومات بيد ًفيوما ًيوما ًفحكام، ًحكام وتسقط تنقص 

 ُّالدنيا لصالح ّرشع ّإنام ِّالدين ّأن :املبطلون واعتذر ّإال ّحد أو حكم يبطل

 فجاءت اليوم، الناس حلال أصلح وابتدعوه أحدثوه وما الناس، وإصالح

 .ونحوها والقياس، واالستحسان، املرسلة، املصالح :ّنظريات

 ّالدينية الترشيعات من الوحيد الغرض ّإن :قيل أن إىل األمر َآل ّحتى

 ّاالجتامعية الرشائط اختالف ومع ،اإلنساين املجتمع إصالح هو

 قابلة غري الترشيعات  تلك ّفإن حتكمها التي والعالقات ّواالقتصادية

 .احلديثة ّاملدنية ترتضيها قوانني وضع يتستدع بل للتطبيق،

 :تعاىل قوله يف ّوتدبرت كثرة حتىص ال يوه وأمثاهلا هذه يف ّتأملت إذا

فأما
� َ َ

َاِ�ين  �
ْقلو�هم � 
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ُ ُ

ز�غ 
ٌ ْ َ
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َ ُ َ

ِ
� َ

ما 
َ

�شابه 
َ َ َ َ

منه 
ُ ْ

َابتغاء ِ َ ْ
ِالفتنة ِ

َ ْ
ِ
ْ

َوابتغاء  َ ْ
ِ ِتأو�له َ ِ ِ

ْ َ

 الفتن هذه ّبأن وقضيت ذكرناه، ما ّصحة يف ّتشك مل )٧: آل عمران(



 ٣٧ .....................................................إليه واحلاجة التأويل حقيقة بيان

 

 أركانه، يف اإلسالمى واملجتمع اإلسالم رضب حتاول فتئت ما التي حنوامل

 .القرآن تأويل وابتغاء املتشابه ّاتباع طريق من ّإال قرارها ّيستقر مل

 وإرصاره الباب هذا يف الكريم القرآن تشديد يف السبب هو هذا ّولعل

 ،اهللا آيات  يفوالتأويل الفتنة وابتغاء املتشابه ّاتباع عن يالنه عىل البالغ

 ّأنه القرآن دأب من ّفإن الشيطان، خطوات ّواتباع علم بغري فيها والقول

 فتنهدم ِّالدين أركان من ركن جهتها من سينثلم موارد يف التشديد يف يبالغ

 أزواج وقرار القربى، يذو ّومودة ّالكفار، ّتوىل يف الواقع كالتشديد بنيته، به

 .ذلك وغري ِّالدين يف الكلمة ّواحتاد الربا، ومعاملة ،ّيالنب

 اللذين الفتنة ابتغاء طريق ّيسد وال القلوب من الزيغ رين يغسل وال

 يوم ذكر ّإال اهلوى ّواتباع األرض إىل واإلخالد ُّالدنيا إىل الركون مهاؤمنش

وال :تعاىل قال كام احلساب،
َ ِت�بع َ ِ

� َ
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َ
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َ
�سوا ِ

ُ َ
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َ ْ ِا�ساب َ
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ِ
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 ).٢٦ :ص( 

 يرتضيه ال بام القرآن تأويل ّاملتأبني العلم يف الراسخني ترى ولذلك

ر�نا :يقولون حيث مقاهلم خامتة يف ذلك إىل يشريون ،ّرهبم
َ � إنك َ

َ �
جامع ِ

ُ َ
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ِا�اس ٍومَِ� �
ال ْ
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َ َ
ِ
ْ

  .)٩ :عمران آل( 

 ّةالبياني اخلطوط تكون أن ًاّحق املؤسف من ،ّتقدم ما أساس عىل

 املصنّفات يف ًغيابا األكثر هي ةّالتأويلي ةّللعملي ُاألوىل ةّاألساسي واملبادئ

 خلق قد واإلمهال التجاهل أو اجلهل ذاوه ًمتاما، معدومة هي بل ة،ّالتأويلي

 التأويل ُذكر ما فإذا التأويل، جتاه بائسة ةّسلبي نظرة ةّالعلمي األوساط يف لنا

 يف التأويل صار ّحتى والنظر، ّوالدقة للعلم النافية النعوت معه ُذكرت

                                                

 .١١٧ ـ١١٥ص: ، مصدر سابقاملنهج التفسريي )١(
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ٍحقب َّسبة سالفة ُ ِّمؤول هذا :عنه فيقال ًا،ّفكري باملنحرف ُتلصق ُ ُ!  

 ّاخلاصة ةّالبياني واخلطوط ةّاألساسي املبادئ تلك لغياب ّإال ذلك وما

 ةّالتفسريي ةّالعملي يف املوقف ُمعاجلة األعالم من ُمجلة حاول وقد بالتأويل،

 ولكنها ٍّحد، إىل ناجحة ُحماولة وهي ة،ّالتفسريي املناهج موضوعة فطرحوا

 ّةللعملي ةّلبيانيا واخلطوط األوىل املبادئ ّألن ؛ًاّهنائي املوقف حتسم مل

 بقي فقد التأويل عامل يف ّوأما ًمتاما، ةّالتفسريي املناهج غري هي ةّالتفسريي

َّاجلهال بعض ّأن ّحتى حدود، أو قيود بال مرسحه  إذا بالعلم له صلة ال ممن ُ

 ّنإ حني يف !لدهيم املتداول باملعنى التأويل إىل جلأ التفسري يف احليلة أعيته

 !التعطيل يف فوقع التأويل أصل عن ّالتنصل يفً كثريا بالغ اآلخر البعض

 ةّعلمي خسارة ّسبب ّمما والتعطيل، التجنّي بني األمر انتهى وهكذا

 مدارس نشوء بسبب ًباهظا ثمنها ندفع الزلنا قرون امتداد عىل كبرية

 منها البعض ّإن بل ة،ّالعلمي األوساط يف ُوأفقها مساحتها أخذت ةّتأويلي

ّمدوناهتا أصبحت ُوأخرى ة،ّعيمرج َّشكلت  ترسم ةّأساسي مصادر ُ

  .التأويل جمال يف ةّالعلمي حركتهم لآلخرين

 العديد قبل من الكبري هتامماال سبب لنا ضحّيت ،هّكل ّتقدم ما ضوء يف

 ّالسيد ومنهم ،القرآن يف التأويل بموضوع والفكر الدين رجال من

 دراساته بذلك له يشهد ،وضوعامل هبذا ةّبشد نيّاملهتم من فهو ،احليدري

 فهم منطق هيكتاب يف وبالذات الدراسات هذه ففي، دةّاملتعد ّالقرآنية

 بالبحث التأويل موضوعة احليدري ّالسيد تناولالقرآن تأويلو القرآن

 موضوعة يف يراه ملا عرض النقاط من ييل وفيام ،اجلهات خمتلف ومن قّاملعم

؛ إضافة أو حذف ّأي وبدون ًكامال عرضه ىلع الشديد احلرص مع ،التأويل

  .ّالقرآنية الدراسات مستوى عىل املوضوع يةّألمه ًنظرا
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١. وا  وا  

 بتعريف التأويل يف يراه ما عرض يفالقرآن فهم منطق كتاب ابتدأ

 االختالف وقوع ًداّمؤك ،االصطالحي تعريفه إىل انتقل ّثم ،لغة التأويل

  .خمتلفة ٍبمعان القرآن يف التأويل جميء هو االختالف ّمرد ّأن ًحاّومرج ،فيه

 إىل الرجوع :أي ل،َْواأل من اللغة يف التأويل :احليدري ّالسيد يقول

 هو ذلك يف ّاملرد ّولعل معناه، يف ُاختلف فقد االصطالح يف ّوأما ،لاألص

ٍبمعان القرآن يف التأويل جميء
  :وهي خمتلفة، ثالثة 

ولقد :تعاىل قوله يف كام للتأويل، ًموضوعا القول يكون وفيه :ّاألول
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  .)٥٣ـ٥٢ األعراف(

وأوفوا :تعاىل قوله يف كام للتأويل، ًموضوعا الفعل يكون وفيه :الثاين
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  .)٣٥ :اإلرساء(

 :تعاىل قوله يف كام للتأويل، ًموضوعا الرؤيا تكون يهوف :الثالث

و�ذ�ِك
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  .)٦ :يوسف( ...

٢. آما ؤاز اوإ وا  ا   

 أعالم حماوالت لبيانالقرآن فهم منطق كتاب انتقل ذلك بعد

 ّأن دّفأك ،حوله ّالقرآنية الرؤية وإبراز التأويل من املوقف حتديد يف قنيالفري

                                                

 .٧٧ ـ ٧٦ ص،١ج: ، مصدر سابقنآمنطق فهم القر )١(
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 ّكل ّوأن ،التأويل يف أساسيتني رؤيتني رصد يمكننا العلامء بيانات مجلة من

 لدينا فيحصل ،قولني أو نظريتني عىل تشتمل الرؤيتني هاتني من رؤية

 هذه دّيؤك اآلخر وبعضها للتأويل احلاجة ينفي بعضها ،أقوال أربعة بذلك

  .احلاجة

  :احليدري ّالسيد يقول

 وإبراز التأويل من املوقف حتديد الفريقني أعالم من مجلة حاول وقد

 رؤيتني رصد يمكن ّةالعلامئي البيانات مجلة ومن ذلك، حول ّالقرآنية الرؤية

 :ومها التأويل، حقيقة عن اإلجابة حاولتا أساسيتني

 .املعنى مقولة من هو ويلالتأ ّبأن القائلة الرؤية .١

 .ةّاخلارجي ةّالعيني األمور من هو التأويل ّبأن القائلة الرؤية .٢

  :مها قوالن، أو نظريتان ففيها :األوىل الرؤية ّأما

 حاجة معه تبقى ال قول وهو نفسه، التفسري هو التأويل ّأن يرى :ّاألول

 .ومبتغاه معناه لوضوح إليه؛ احلاجة وجه يف للبحث

 هو وهذا القول، لظاهر املخالف املعنى هو التأويل ّأن يرى :والثاين

  .ّواملتصوفة ّواملحدثة ّواملتكلمة ّاملتفقهة من ّاملتأخرين عرف يف الشائع املعنى

 عن النظر بقطع للتأويل احلاجة وجه أمامنا يربز القول هذا ويف

 .وإبطاله دفعه يف الواردة اإلشكاالت

  :ومها ًأيضا، قوالن هاففي :الثانية الرؤية ّوأما

ً مثال اخلرب يف .بالكالم املراد نفس هو التأويل من املراد ّأن يرى :ّاألول

 كان إن به املخرب فاليشء ًتأويال، به املخرب ومعرفة ًتفسريا اخلرب معرفة تكون

 بعينه، التأويل هو ًإنشاء الكالم كان إن فعله املطلوب واليشء ًخربا الكالم

 احلقيقة لتلك ةّالعلمي الصورة هو والتفسري ة،ّاخلارجي قيقةاحل هو فالتأويل
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  .ةّاخلارجي

 بني ليس ّفإنه التأويل، إىل احلاجة تضعف سوف القول هذا عىل ًوبناء

 حيث من كبرية فاصلة طلبه وإنشاء املطلوب الفعل وبني به، واملخرب اخلرب

 .بعد ةّارجياخل احلادثة تقع مل وإن إليهام، الذهن وانرصاف ّالتصور

 التي ةّالواقعي احلقيقة وه التأويل ّأن القول هذا أصحاب يرى :الثاين

 موجود ّوأنه حكمة، أو موعظة أو ُحكم من ّالقرآنية البيانات إليها تستند

 املفاهيم قبيل من ليس ّوأنه ومتشاهبها، حمكمها ة،ّالقرآني اآليات جلميع

 هبا حييط أن من املتعالية ةّالغيبي األمور من هي بل ،باأللفاظ عليها املدلول

 أذهاننا من لتقريبها األلفاظ بقيد سبحانه اهللا ّقيدها ّوإنام ،األلفاظ شبكات

ّوتوضح املقاصد هبا ّليقرب ُترضب كاألمثال فهي التقريب، بعض  بحسب ُ

  .السامع فهم ُيناسبما

و�ن :تعاىل قوله يف باخلزائن إليها املشار هي ةّالواقعي احلقيقة وتلك
ْ
ِ
َ 

من
ْ

ٍ�ء ِ ْ َ
إال 

�
عندنا ِ

َ َ ْ
خزائنه ِ

ُ ُ
ِ َ َ

وما 
َ َ ���ُ ُ � َ ُ

إال 
�
ٍبقدر ِ

َ َ
ٍمعلوم ِ

ُ ْ   .)٢١ :احلجر( َ

 ّالقرآنية للمعطيات ّةالواقعي ةّالوجودي ةّاخللفي ّمتثل ال ّةاخلزائني وهذه

 اهب ّخاص ّعيني وجود نحو هلا املشهود عاملنا يف األشياء ّكل ّإن بل فحسب،

 .آخر دون بيشء ّخمتصة ليست فاآلية ة،ّاإلهلي اخلزائن يف

و�ن :قوله ظاهر ّإن :الطباطبائي قال
ْ
ِ
من َ

ْ
ٍ�ء ِ ْ َ

 من به ما عىل ،

                                                

ّ، مجعه وحققـه، أيـاد بـن عبـد اللطيـف بـن إبـراهيم ابن تيميةتفسري شيخ اإلسالم  )١(

 .١٦ ص،٢ ج:هـ١٤٣٢القييس، راجعه عثامن بن معلم حممود، دار ابن اجلوزي، 

 النـرش سةّمؤسـ الطباطبـائي، حـسني دّحممـ دّالـسي مـةّللعال القرآن تفسري يف امليزان )٢(

 .٤٩ ص،٣ ج:قم املدرسني، جلامعة التابعة اإلسالمي
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 عليه يصدق ما ّكل :)من(ـب تأكيده مع النفي سياق يف وقوعه بسبب العموم

 عليه ّتدل ما وهو السياق، نفس خيرجه ما ّإال منه خيرج أن دون من يشء ّأنه

 مشمول ُيرى وال ُيرى ّمما ذلك عدا وما، )خزائن (و )عنده (و )نا( لفظة

  .ّللعام

 هياجلمع بصيغة الرشيفة اآلية يف الواردة ةّاإلهلي ةّاخلزائني هذه ّإن

 الواضح ومن اهللا، عند ما إىل انتساهبا بحكم املشهود ّاملادي عاملنا فوق ًمجيعا

 هذه يف األشياء عليه ما بخالف ،ّالبتة زائل وغري ٍباق اهللا عند ما ّأن للعيان

 البقاء وال بالثبات ّتتسم ال فانية ّمتغرية ّفإهنا املحسوسة ّاملادية النشأة

 ةّالوجودي املراتب ذات ةّاخلارجي ةّالواقعي احلقيقة فتلك ٍحال، ّأي وعىل

ًحسا املشهود غري تعاىل اهللا خزائن يف الكامنة  يراد الذي عينيال الوجود هي ّ

 .التأويل به

 ةّمعرفي مرتبة ليس الثانية الرؤية من األخري القول هذا بحسب فالتأويل

 ّةواقعي ةّوجودي مرتبة هو ّوإنام واملعاين، واملفاهيم األلفاظ عامل سقفها

 ال التأويل ّإن َّثم الكريم، للقرآن اللفظي الوجود هذا خلف تقف ةّخزائني

 حميطة دائرة هو ّوإنام البعض ّيتوهم قد كام ّينةمع بآيات دائرته تنحرص

 .سينه إىل بائه من بالقرآن

 وجه أمامنا يربز سوف ّفإنه للتأويل الدقيق املعنى هذا لنا ّاتضح إذا

 ّأن يعني ّمما توكيد، أو تعليق إىل معه حيتاج ال بنحو للتأويل احلاجة وحجم

 َّوجترد التعبري جاز إذا يتهاإسرتاتيج تفقد سوف ّبرمتها ةّالتفسريي ةّالعملي

                                                

 .١٤٣ ص،١٢ج: ، مصدر سابقامليزان يف تفسري القرآن )١(

 .٤٧ ص:، النظرية واملعطيات، املرجع الديني السيد كامل احليدريتأويل القرآن )٢(
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 دون ّحتققه يمكن ال الذي الغائي هدفها يف املنظورة ةّاحلقيقي مضامينها من

 بالتأويل عليها املصطلح ةّاخلزائني ةّاخلارجي ةّالواقعي احلقائق تلك أخذ

 .بارتواالع بالنظر

 من ّاألول القول عىل ًبناء ّأنه :للتأويل احلاجة وجه يف القول وخالصة

 إىل احلاجة تنتفي سوف ،الثانية الرؤية من ّاألول والقول األوىل، لرؤيةا

 احلاجة ّفإن ًمعا الرؤيتني من الثاين القول يف احلال عليه ما بخالف التأويل،

ّوملحة ّجادة التأويل إىل ًجدا ُ ّ.  

٣.  وا   

 ّأما ،دالتمهي نحو عىل كان ،السابقتني النقطتني يف كالم من ّتقدم ما

  .سيأيت ففيام حقيقته وبيان التأويل يف البحث تعميق

 ببيان ًالّأو ابتدأ ،التأويل حقيقةالقرآن فهم منطق كتاب حّيوض لكي

 ةّأرضي هي ةّفاخلزائني ،ةّاخلزائني هي ةّاألرضي هذه ّأن دّأك حيث ،تهّأرضي

 اآلثار مجيع قىملت وهي ،املطلقة ةّهلياإل للكامالت الفعيل واملستودع التأويل

 وهلا ،ةّباخلزائني موصول وهو ّإال منه سمال أثر رّيتصو فال ،ةّاألسامئي

  .الرحى بقطب عنه َّاملعرب املعصوم ّالويل منها ،ياتّالتجل من رضوب

 الفعيل ُاملستودع هي ،التأويل ةّأرضي ةّاخلزائني َّنإ :احليدري ّالسيد يقول

 ّحيز يف به ونسمع ّونحسه نالحظه ما َّأن :بمعنى ُاملطلقة، ةّاإلهلي للكامالت

 فهي األسنى، وصفاته احلسنى اهللا أسامء آثار ّإال هو ما اخلارجي الوجود

 االسم لذات الفعيل ّالتحقق فهي ةّاخلزائني ّوأما ّجتلياهتا، من رضب

                                                

 .٨٠ ـ ٧٦ ص،١ ج:، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(
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ًأمورا ليست وصفاته أسامءه َّبأن الصنعة لذوي ِّوبني والصفة،  ة،ّاعتباري ُ

 الذات انعدام تعاىل باهللا والعياذ للزم ّوإال تكويني، حقيقي ودوج هي امّوإن

 ً.ونقال ًعقال ممنوع وهو لعينيتها، ّاملقدسة،

ً وجودا ليست اّوإهن ًا،ّاعتباري أو ًاّافرتاضي ًوجودا ليست ةّفاخلزائني ،إذن

ًمنفكا ًاّتكويني ّ  ة،ّاألسامئي اآلثار مجيع ُملتقى هي ّوإنام ،ةّاإلهلي األسامء عن ُ

 ِّالتجيل وهي إليها، ّةالعلمي اآلثار عود عند لعلمه األعظم ِّالتجيل فهي

َّيتصور فال إليها، ةّالرمحاني اآلثار عود عند لرمحته األعظم  من السم أثر ُ

 بوجوده ال احلقيقي بوجوده ةّباخلزائني موصول وهو ّإال ُاحلسنى أسامئه

 تستند ةّواقعي حقيقة صريورته يعني ةّاإلهلي باخلزائن التأويل واقرتان ّاملادي،

 ّةاجلامعي وهذه يشء، ِّلكل اجلامع الغيب فهي ة،ّالقرآني البيانات مجيع إليها

َّاملعينني، والقدر ِّاحلد عن ةّاخلزائني ُخترج ةّإطالقي صفة هلا  يف فهي ولذلك ُ

 املشهود، الكون هذا يف الواقعة ُاألمور :بل قبلنا، من هبا اإلحاطة عن منأى

 اهللا، عند موجودة وحدوثها وقوعها قبل هي الزمان، سجن يف املسجونة

 ُنحيط أن نستطع مل وإن ّمقدر، غري ًمبهام الثبوت، من ًنوعاخزائنه يف ثابتة

  .ثبوهتا ّبكيفية

 ،بعض فوق بعضها ةّاإلهلي ةّالغيبي اخلزائن هذه ّأن :عليه بّيرتت ما وهذا

 .ٍدان هو امب دَّحمد ُغري منها عال هو ما ّفكل

 واملعلول، ّالعلة قاعدة حسب تنتظم املراتب تلك َّإن :ةّحكمي وبعبارة

 حني عىل ما، لكامل فاقدة ،ّعدمي ٍبقيد ّمقيدة الدانية املرتبة تكون بحيث

 ّعلة كانت ملا ّوإال نفسه، بالقيد ّمقيدة ّعلتها التي العالية املرتبة ليست

ّيمثل ّإنام ّكله وهذا ً.معلوال الدانية واملرتبة  البياين للمستوى ةّالفعلي الرتمجة ُ

و�ن :تعاىل قوله من َّيرتشح الذي ّاألول
ْ
ِ
من َ

ْ
ٍ�ء ِ ْ َ

إال 
�
عندنا ِ

َ َ ْ
خزائنه ِ

ُ ُ
ِ َ َ

وما 
َ َ ���ُ ُ � َ ُ
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إال
�
ٍبقدر ِ

َ َ
ٍمعلوم ِ

ُ ْ ِّاملتعل له الثاين واملستوى ،)٢١ :احلجر( َ  ِّالتجيل بمراتب قُ

 ُاملنبسطة ًاّعرضي فالرمحة .أمجعني اخلالئق عىل املنبسطة أو ُاملنعكسة للحقائق

 والرمحة احليوان، عىل ُاملنبسطة الرمحة غري النوعي بوجوده اإلنسان عىل

 يف احلال وهكذا اجلامد، يف غريها وهي النبات، يف غريها عليهام ُاملنبسطة

 غريها هممن العصمة أهل يف فهي اإلنسان، أفراد يف ًاّطولي ُاملنبسطة الرمحة

 سائر ويف املؤمنني، سائر يف غريها الصاحلني يف وهي العصمة، أهل غري يف

 هي املعاندين غري من املؤمنني غري ويف املؤمنني، غري يف غريها املؤمنني

  .وهكذا املعاندين، يف غريها

ِّاملرتشح الثالث مستواها يف ةّاخلزائني ّوأما  األعقد وهو اآلية، من ُ

ًتصورا َّاملعرب األعظم ّبالويل َّيتعلق ّفإنه،ًويراوتص ّ  أو الرحى، بقطب عنه ُ

 التجايف حركة :بقسميها اإلمكاين، الوجود يف احلركة ُمستودع هو :قل

 وجهته، كانت َّأنى بأرسه اإلمكاين الوجود هذا َّأن بمعنىِّالتجيل وحركة

 ويف الفيض، يف الواسطة بصفته النزول قوس عرب به ّيمر البدء يف ّفإنه

 النزول َقويس تشكيل نقطة فهوالصعود قوس عرب خالله من ّيمر املنتهى

ِّاملحصلة فتكون ًمعا، والصعود  اخلزائن، ُمستودع األعظم ّالويل يكون أن ُ

 .ّسيتضح كام نفسها، اخلزائن هو بل

٤. ا  ا ا  ذ ّ ّ  

 دّأك قد احليدري ّالسيد ّأن إىل نشري أن ّنود البحث يف نسرتسل نأ قبلو

 بخصوص ًسابقا طرح ما ّأن يعلم أن ينبغي ّأنه البحث من املرحلة هذه يف

 اإلرشاقي، اجلانب يف حقائقه ُتطلب املقام يف ًالحقا سيطرحه وما التأويل

 من أعمق التأويل موضوعة فمسائل ة،ّتقريبي حماوالت َّإال املطالب هذه وما
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 يف يسرية حلقة ّإال ليس منها النظري َّإن بل ِّالتصوري، قهاُوأف النظري جماهلا

 بعده يف املعريف ّاإلطالع ةّحمدودي عىل الكريم القرآن َّنبه وقد املعريف، ُأفقها

وما... :تعاىل بقوله والتأوييل املعنوي
َ ُ�علم َ َ ْ َ

تأو�له 
ُ َ

ِ
ْ َ

إال 
�
ا� ِ

ُ �
وا�راسخون 

َ ُ
ِ

� َ �ِ 

ِالعلم ِ
ْ ْ

 النقطة يف ـ الثالث املستوى يف ذكرناه فام ولذلك )٧ :عمران آل( ...

ًتصورا األعقد كونه من ـ السابقة ّيمثل لآلخرين ًوتصويرا لنا ّ  ةّواقعي ةّقضي ُ

  .عنها ّالتنصل ُيمكن ال ةّحقيقي

٥. مأ   ة وا اّ ج إا و  

 الولوج مستوى بنفس التأويل ابةّوب إىل الولوج حماولة ّأن ضحّيت هكذا

 متنح ال ةّاخلزائني مستويات ّألن؛ التعقيد بالغ أمر هو التفسري ابةّبو إىل

ً اّجد العطاء حمدودة ّفإهنا وبالتايل ،ةّاحلضوري املعرفة بواسطة ّإال قاهتاّمتعل

  .احلصول بآلة لناّتوس عند

 ّاألول، مستواها يف ةّللخزائني ةّأسامئي رابطة فهنالك ،إذن :سامحته يقول

 تشكيل ونقطة الثاين، مستواها يف اخللق عىل واالنبساط ِّللتجيل ةّومراتبي

 ّبوابة نلج أن أردنا ما فإذا الثالث، مستواها يف والصعود النزول قويس

 اإلحاطة من لنا َّبد فال التفسري ّبوابة فيه وجلنا الذي باملستوى التأويل

 هبا معرفتنا بقدر وبالتايل الثالثة؛ املستويات هبذه ـ ةّالوجودي ال ـ ةّاملعرفي

ًجدا ّمتعلقاهتا متنح ال املستويات هذه َّإن وحيث ة،ّالتأويلي مكنتنا تكون  ّإال ّ

ًجدا العطاء حمدودة اّوأهن ة،ّاحلضوري املعرفة بواسطة  بآلة ّتوسلنا عند ّ

 يف ًمتاما مغلقة اّإهن بل التعقيد، غاية يف تكون سوف ّاملهمة َّفإن احلصول،

                                                

 .٣٥٧ ـ ٣٥٦ص، ٣ج: ، مصدر سابق القرآنطق فهممن )١(
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ّيعد ال باحلصول وصفها َّوإن َّاحلقة، ةّاملعرفي الزوايا بعض ًقصورا ُ  فحسب ُ

ِّيشكل ّوإنام  فيها السكوت فيكون التوحيد، موضوعة يف ةّحقيقي ّمعوقات ُ

 ِّبالتجيل االنجالء وسيلة للباحث َّتتوفر ّحتى ةّالرشعي الوظيفة هو وعنها

 نرمي ما ُيدركون والصنعة ّالفن أصحاب َّبأن ريب وال غري، ال والكشف

ًجدا ويعرفون إليه،  بصدد ونحن ُيواجهنا الذي اللغوي احلرج مستوى ّ

 مستواه يف ّالنص لوقائع قراءتنا ّمتس صور بتصوير فكيف ّاألويل التوصيف

  .التأوييل

  أّوت   ال إ ام اط واو آن .٦

 ،ةّالتأويلي ةّالعملي إىل الولوج تعقيدات من ّتقدم ّمما الرغم وعىل ولكن

 املعاين استجالء عىل تنصب مل البحث مهمة ّأن هو نعرفه أن لنا ينبغي فام

 ّةخزائني عن بالكشف فنيّمكل أنفسنا نجد ال إذ ؛املتاح بالقدر ّإال ةّالباطني

 األدوات لغياب ؛يمكن ال ّفإنه حصوله فرض عىل أمر فذلك ،القرآن

  .ًمتاما ةّاإلثباتي

 تساعدنا حقائق أو أمور ةّعد هناك ّأن دّنؤك أن يمكننا ذلك ضوء ويف

 رغم ةّاألسامئي معرفتنا :منها ،القرآن آي خمابئ من الكثري غور سرب يف ًكثريا

 ّةالعلمي واملذاكرات ّةالروائي والتنبيهات ّالقرآنية واإلشارات ،تهاّحمدودي

 ،القرآن روح مع والعيش ،قنيّاملت عباده بتعليم اإلهلي عدوالو ،ّالفن ألهل

 السلوك اهّباجت تدفع ّةالباطني ةّاجلاذبي ّأن كام ،به والعمل فهمه عىل والعمل

 .احلقيقة مع ّمتاس عىل جيعله ّمما املعنوي

 ّتنصب مل البحث ّمهمة َّفإن حال، ِّأي وعىل :احليدري يقول ذلك ويف
                                                

 .٣٥٨ ـ ٣٥٧ص ٣ج :صدر نفسهامل )١(
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 عنه التعبري ُيمكن ّوالذي ُاملتاح، بالقدر ّإال ةّلباطنيا املعاين استجالء عىل

َّمكلفني أنفسنا نجد ال ّأننا :بمعنى وإيصاله،  آيةّكل  ةّخزائني عن بالكشف ُ

 ّفإنه املعصوم ّالويل غري من حصوله فرض عىل أمر فذلك ،من آيات القرآن

 ًمتاما، ةّاإلثباتي األدوات لغياب األشكال من شكل ِّبأي ّادعاؤه ُيمكن ال

 أن تصلح ال ّفإهنا ذلك شابه وما والوثاقة ةّواألعلمي العلم مسألة ّوأما

 له كانت من ّوأما ذلك؛ ّادعاء عدم تقتيض اّإهن بل ّالبتة، ةّإثباتي أدوات تكون

 هو ّفإنه الصاحلني، العلامء من ُمستبعد غري أمر وهواألعظم ِّبالويل صلة

ً فضال ، إليه نسبتها ةّالتأويلي ةّالباطني يناملعا عىل الواقف يمنح ال اآلخر

َّعد ولذلك لنفسه؛ نسبتها عن  ّجمرد املجال هذا يف ِّدعاءاتاال من الكثري ُ

 لرسوم رعاية عدمعن أو صاحبها، سلوك يف خلل عن تكشف شطحات

ِّاملحققني من تصدر ما ًنادرا ّوالتي املقام، ُ. 

 التأويل، ةّألرضي ثالثة ستوياتم إزاء نقف أنفسنا نجد ٍجهة فمن إذن،

 ومن التحصيل، عسرية مستويات وهي باخلزائن، ًاّقرآني عليها ُأطلق ّوالتي

 ال اّبأهن ًمسبقا اإلقرار من َّبد ال ُأخرى حقيقة إزاء َّأننا نجد ُأخرى جهة

 فإذا ِّوالتجيل، احلضور نفس وهو لآلخرين، ةّإثباتي وسيلة تكون أن تصلح

 والكشف ُّبالتحقق مقرتنة منها، ّاألهم أو ة،ّاخلزائني املستويات َّبأن ّسلمنا ما

 تكون سوف النتيجة َّفإن واحلصول، والربهان بالتحقيق ال واحلضور

ً كثريا ُتساعد حقائق أو ُأمور ّعدة هنالك َّفإن ذلك مع ولكن ًسلفا؛ معلومة

 :؛ منهاالقرآن آي خمابئ من الكثري غور سرب يف

                                                

ّوضع حواشـيه حممـد  للشيخ األكرب حميي الدين ابن عريب الطائي، سائل ابن عريب،ر )١(

 .٤٠٨ص: بريوت ، هـ١٤٢١ ،علميةدار الكتب ال، الكريم النمري عبد
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ً كثريا ُتساعدنا سوف ّأهنا ّإال حمدودة كانت وإن ةّاألسامئي معرفتنا َّإن .١

 احلال وهكذا ة؛ّاخلزائني من ّاألول املستوى زوايا من مجلة عن الكشف يف

 فيكون ة،ّعملي بصورة االنبساط ذلك إىل ننتمي ناّفإن منها، الثاين املستوى يف

 .منه لالقرتاب َّمهمة ّحمطة واقعنا إىل التفاتنا

 عن للكشف ُتساعدنا سوف ّالقرآنية اإلشارات من الكثري هنالك .٢

 من مجلة هنالك َّأن كام ،قرآنيةال اتآليل ةّالباطني املعاين من ّمهمة زوايا

  .ًأيضا ذلك يف ُتساعدنا سوف ِّالفن ألهل ةّالعلمي واملذاكرات الروايات

ّاملتقني، لعباده منه بالتعليم اإلهلي الوعد .٣  رمحته مقتىض وبحسب ُ

ّلدين، لنا تعليمه سقف َّبأن الواضح ومن سبحانه،  من قريب هو ما أو ُ

وا�قوا... :تعاىل قوله رصيح هو كام ذلك،
ُ � ا� َ

َ �
ُو�علم�م  ُ ُ � َ ُ ا� َ

ُ �
وا� 

ُ � ب�ل َ
� ُ

ِ 

ٍ�ء ْ َ
ٌعليم 

ِ
َ

فوجدا :تعاىل وقوله ،)٢٨٢ :البقرة( 
َ َ َ َ

�بدا 
ً ْ َ

من 
ْ

عبادنا ِ
َ
ِ ِ

َ
ُآت�ناه  َ ْ َ

 

ر�
َ ْ ةَ

ً
من 

ْ
عندنا ِ

َ
ِ

ْ
ُوعلمناه ِ َ َْ � من َ

ْ
�نا ِ

� ُ علما َ
ً ْ

 مالك كان حيث، )٦٥ :الكهف( ِ

 التعليم هذا َّفإن احلال وبطبيعة وحده؛ تعاىل هللا ًعبدا كان ّأنه هو تعليمه

 عاد ًوإال لآلخرين، نقله بغية عليه ّنقيل أو ّعقيل شاهد إجياد من َّالبد ّاللدين

  .رأس من املزبور اإلشكال

 طالب جيعالن به، والعمل فهمه حماولةو القرآن، روح مع العيش .٤

 التقوى عن ينفصل ال كان وإن األمر وهذا منها، مقربة عىل ةّالباطني معانيه

 والعنايات ةّاإلهلي بالتوفيقات عليه ُيطلق ّربام غريها، آخر أمر ّأنه ّإال

 والتوفيق، العناية مضامني نع ًكثريا يبتعد ال آخر ًشيئا نراه ناولكنّ ة،ّانيّالرب

ِوصَف كام وتعاىل سبحانه اهللا َّفإن العلمي، والتحقيق البحث ثمرة وهو
ُ 

قال :بقوله
َ َ

ر�نا 
َ � اِ�ي َ

�
أ�طى 

َ ْ َ
 �

� ُ
ٍ�ء  ْ َ

خلقه 
ُ َ ْ َ

��م  ُ
هدى 

َ َ
 الذي ،)٥٠ :طه( 
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 له وكان والتحصيل، التحقيق عىل دأب من َّأن ومنه الكثري، منه َّيرتشح

ًتقيا، ًصاحلا يكن مل وإن ّحتى ُيؤتاه، ّفإنه ّمعريف مقصد  العلم كرامة َّفإن ّ

 ّالضيقة عقولنا تصويرات من ًانفتاحا أكثر ُواملعطي ذلك، من دائرة أوسع

ِّحتدد التي � :تعاىل قال منه؛ بتقديرات ال منّا بتقديرات عطاياه ُ
ً ّ ُ

نمد 
�
ِ
ُ

هؤالءِ 
ُ َ

 

وهؤالءِ
ُ َ من َ

ْ
�طاءِ ِ

َ َ
ر�ك 

َ � وما َ
َ �ن َ

َ َ
ُ�طاء  َ َ

ر�ك 
َ � �ظورا َ

ً ُ ْ َ
  .)٢٠ :اإلرساء( 

َيؤته ًا،ّباطني كان وإن أمر، يف َّوحقق بحث فمن :إذن  بقدر ال بقدره ُ

 ًفضال ،والتقييد احلدود مستوى فوق وإمداده فيضه َّفإن سبحانه، الواهب

 تكن ومل جهده وبذل ما معنى قصده كان فمن ذلك، يف ّوالشح املنع عن

 قال ؛وفضل سبحانه منه وعد وذلك بغيته، سينال ،أمامه موانع الكهن

و� :تعاىل
َ َ ِا� َ

�
قصد 

ُ ْ َ
ِا�س�يل  ِ

�
 .)٩ :النحل( ...

ِّمتوجه خملوق َّكل َّبأن ريب وال  وجوده كامل إىل نشأته بداية منذ ًاّذاتي ُ

 حيث ِّكله، بذلك أوىل واإلنسان وسعادته، خريه يكمن فيه الذي خلقه وغاية

َّامليرس كامله  ة،ّاجلامعي أم ةّالفردي بصورته سواء اههاّباجت يسري التي وسعادته له ُ

 ألغازه ِّوفك املعنوي السلوك اهّباجت تدفعه التي ّةالباطني ّةاجلاذبي َّأن كام

 .ُمريدهيا عن تبحث التي احلقيقة مع ّومتاس مقربة عىل جيعله وطالسمه

 والتعليم ّالقرآنية واإلشارات ةّألسامئيا املعرفة َّأن إىل نخلص وبذلك

 الكامل، اهّباجت ةّالذاتي واحلركة ًوعمال، ًعلام القرآن روح مع والعيش اإلهلي

 املعاين إىل ّمعريف ٍمنفذ إجياد يف كبري ٍّحد إىل ُتساعدنا ّاألوليات هذه ّكل

  .الكريم للقرآن ةّوالتأويلي ةّالباطني

                                                

 .٣٦١ ـ ٣٥٨ص، ٣ ج:، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(
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٧. ّ ا ّاا ّوا   

 مقولة ّأن ـالقرآن فهم منطق بحسب ـ لنا دّيتأك ّتقدم ما ضوء ويف

 الوجود أو ةّالذهني الصور مع ال ةّاخلارجي ةّالعيني مع ّمتاس عىل التأويل

 ةّاخلارجي الواقعة هي ةّالتأويلي ةّاملاد كون فدعوى ،االعتباري اللفظي

 ّالنص سيجعل ًخارجا وقوعها رّتصو عدم ّفإن ،باطلة ّالنص بعد احلاصلة

 ّحتى التأوييل جماله يف ًالّمعط سيبقى كونه عن ًفضال ،التأويل من ًخلوا

  .ًوجودا ّالنص عىل السابقة ةّباخلزائني لوقلنا ما بخالف ،احلادثة وقوع

 عىل التأويل مقولة َّأن لنا َّيتأكد َّتقدم ما ضوء يف :احليدري ّالسيد يقول

 اللفظي الوجود أو ةّالذهني الصور مع ال ةّاخلارجي ةّالعيني مع ّمتاس

َّفمتعلق االعتباري،  القرآن أسامها ّوالتي ة،ّخارجي اتّعيني ةّالتأويلي ّاملادة ُ

 الوجود عىل وجودها يف سابقة ةّاخلارجي ةّالعيني وهذه باخلزائن، الكريم

 ّاملادة َّأن َّادعى من بخالف الكريم، بالقرآن ّواملتمثل عنها الكاشف اللفظي

 األخبار َّأن :بمعنى ّالنص، بعد احلاصلة ةّاخلارجي الواقعة هي ةّالتأويلي

ً خارجا وقوعها عدم َّتصورنا فإذا ،ًخارجا وقوعها تأويلها ّالقرآنية ةّالغيبي

ًمعطال سيبقى كونه عن ًفضال التأويل، من ًخلوا سيكون القرآين ّالنص َّفإن َّ 

  .احلادثة وقوع ىّحت التأوييل جماله يف

 اخلزائن بعامل ّاملتمثلة ةّالتأويلي ّاملادة ةّأسبقي هو الصحيح َّولكن

 البحث فيكون ّاملادية، ةّاخلارجي الوقائع وعامل األلفاظ عامل عىل واحلقائق

                                                

تـأليف ، من دروس الـشيخ حممـد عبـده، )تفسري املنار(تفسري القرآن العظيم : انظر )١(

دار إحيـاء الـرتاث ، تعليق وتصحيح سمري مصطفى ربـاب، الشيخ حممد رشيد رضا

  .١٥٢ص، ٣ ج:بريوت، هـ١٤٢٣، ُالطبعة األوىل، العريب
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 هو القرآين ّالنص وراء من الكامنة ةّالتأويلي احلقيقة أو ةّالتأويلي ّاملادة عن

ّملك يشء ِّكل عىل ًوجودا السابق اخلزائن عامل إىل ًاعود  وليس ّمادي، يُ

ّتقصي  أو وجهه ّقرآين ّنص ِّلكل ُحتفظ سوف وبالتايل عنه، ُاملخرب لوقوع ًاِّ

 ّواملادة الظاهر عامل يف ةّخارجي واقعة هنالك كانت سواء ة،ّالتأويلي وجوهه

 كام ها،بأرس ّالقرآنية النصوص ستشمل ةّالتأويلي ّاملادة َّأن كام تكن، مل أم

  .ّسيتضح

   اوّ اص ود .٨

 حدود بيان إىل نتقلا ،التأويل حقيقة احليدري ّالسيد ّبني نأ وبعد

 ّمادة لّيمث نصوصه بكامل ّأنه كام القرآن ّأن دّأك حيث ،ةّالتأويلي النصوص

 التأويل انحصار دعوى ّأن :بمعنى .للتأويل بالنسبة احلال كذلك ،ةّتفسريي

 واملتشابه املحكم يطال التأويل ّفإن ،باطلة حمكمه دون القرآين تشابهبامل

 .آياته جلميع ثابتة ّالقرآنية البيانات إليها تستند التي احلقيقة ّنإ إذ ؛ًأيضا

 بكامل ّأنه كام الكريم القرآن َّأن إىل أرشنا قد اكنّ :يقول ذلك ويف

ّيمثل نصوصه  َّأن :بمعنى للتأويل، بالنسبة احلال فكذلك ةّتفسريي ّمادة ُ

 :تعاىل قوله عىل ًاعتامدا ُحمكمه دون القرآين باملتشابه التأويل انحصار دعوى
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ٌ َ

�كمات 
ٌ َ َ ْ ُ

�هن  ُ
أم 

� ُ
ِالكتاب 

َ
ِ

ْ
ُوأخر  ََ ُ

 

م�شابهات
ٌ َ َ

ِ
َ ُ

فأما 
� َ َ

َاِ�ين  �
ْقلو�هم ِ� 

ِ ِ
ُ ُ

ز�غ 
ٌ ْ َ

 �
َ

ي�بعون
َ ُ َ

ِ
�

ما 
َ

�شابه 
َ َ َ َ

منه 
ُ ْ

َابتغاء ِ َ ْ
ِالفتنة ِ

َ ْ
ِ
ْ

َوابتغاء  َ ْ
ِ َ 

ِتأو�له ِ ِ
ْ َ

وما 
َ ُ�علم َ َ ْ َ

تأو�له 
ُ َ

ِ
ْ َ

إال 
�
ا� ِ

ُ �
وا�راسخون 

َ ُ
ِ � ِالعلم ِ� َ ِ

ْ ْ
 ،)٧ :عمران آل( ...

 ّةالواقعي احلقيقة َّألن ًمعا؛ ُواملتشابه املحكم يطال التأويل َّفإن باطلة، دعوى

 ثابتة حكمة، أو موعظة أو حكم من ّالقرآنية البيانات إليها تستند التي

                                                

 .٣٦٢ ـ ٣٦١ص، ٣ ج:، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(
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 املفاهيم قبيل من ليست فهي ومتشاهبها، حمكمها ة،ّالقرآني اآليات جلميع

 عن املتعالية ةّالغيبي ّةاحلقيقي األمور من هي ّوإنام باأللفاظ، عليها املدلول

 ذهن من بهاتقري لغرض كان باأللفاظ ّوتقيدها ة،ّاللفظي اإلحاطة

 املقصد، هبا ّليقرب ُترضب التي باألمثال تكون ما أشبه فهي املخاطب،

ّوتوضح   .السامع فهم ُيناسب ما بحسب ُ

 التأويل، بمساحة هلا عالقة ال والتشابه اإلحكام موضوعة َّفإن وعليه 

 أصل عىل ًوجودا السابقة باخلزائن ُمبارش بشكل مرتبطة مساحته َّألن

 ذات اآلية كون َّفإن وبالتايل القرآين، واملتشابه للمحكم اللغوي الظهور

 ال فالتأويل حمكمة؛ آية إىل ترجع متشاهبة كوهنا غري هي ،إليه ترجع تأويل

 املحكمة فلآلية القرآين، اآلي جلميع هو ّوإنام املتشاهبة، باآليات ّخيتص

 من ليس التأويل َّبأن عرفت وقد ًتأويال؛ املتشاهبة لآلية ّأن كام تأويل

 ّالعينية، ةّاخلارجي األمور من هو ّوإنام األلفاظ، مداليل هي التي املفاهيم

 املعارف مجيع ّوأن املثال، إىل لَّاملمث نسبة ّاملبينة واملقاصد املعارف إىل نسبته

 البيانات ّوأما تعاىل؛ اهللا عند الذي للتأويل مرضوبة ةّطولي أمثال ّالقرآنية

 املثل غري املعنى وهذا ومقاصدها، ملعارفها رضوبةم أمثال فهي ّالقرآنية

 العريض للمثلمصداق هو ّوإنام اآلنف، الطويل

٩.د اا ُّووا ا  ي اّ ا   

 سوف والتأويل التفسري بني العالقة ّأن لنا ضحّيت ،ّتقدم ما عىل وبناء

 ةّالسلمي لبيان ًمدخال ةّالتفسريي ةّالسلمي اعتامد إىل ًاستنادا ،قّوتتعم تقوى

                                                

 مـن، القـرآين ّالـنص يف واملثـل الرمزيـة .٣٦٣ ــ ٣٦٢ص، ٣ ج:منطق فهم القرآن )١(

 .٩٢ص: احلسن طالل الشيخ .د: بقلم، احليدري كامل السيد الديني املرجع أبحاث
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 هي املعنوي والسلم التأوييل السلم بني العالقة ّأن ًأيضا ضحّويت، ةّالتأويلي

  .قّوتتعم تقوى سوف ًأيضا

 هو كام بأرسه القرآن إىل ّمتتد ةّالتأويلي املساحة َّإن وحيث :سامحته يقول

 سوف والتأويل التفسري بني العالقة َّنفإ ،ةّالتفسريي للمساحة بالنسبة احلال

ّالسلمي اعتامد منّتقدم ملا ؛َّوتتعمق تقوى َّ ّالسلمي لبيان ًمدخال ةّالتفسريي ةُّ َّ  ةُّ

 ُموجبة ّأهنا كام بنفسها، ذلك تقتيض التأويل مقولة َّإن بل ة،ّالتأويلي

 عن ّاملروي قبيل من ًبطونا، للقرآن َّأن األخبار يف ورد وقد ة،ّللمراتبي

إن : اهللا رسول
ّ

ظهرا �لقرآن 
ً

و�طنا، 
ً

 ويفأبطن سبعة إ� بطن و�طنه 

 أمري عن جاء وما لبطونه، هناية ال بل ًبطنا، سبعني إىل األخبار ورد بعضها

 ومل آخره إىل الليل ّأول من البسملة برشح رشع ّأنه من  عيل املؤمنني

بع�ا سبع� ألوقرت شئت �و :وقوله ّيتمها،
ً

ا�رحيم ا�ر�ن اهللا �سم باء من 

 بصفته الكريم القرآن َّأن كام القرآن، معاين هناية انتفاء إىل ُيشري ذلك ّكل

 قال وقد ،ةّباملحدودي القول مع يتقاطع ،وجالله ومجاله اهللا لكامل جمىل

قل :سبحانه
ْ ُ

ْ�و  �ن َ
َ َ

ُا�حر  ْ َ مدادا ْ
ً َ

ِل�مات ِ
َ
ِ
َ
ر� ِ

� �فد َ
َ
ِ َ ُا�حر َ ْ َ �بل ْ

َ ْ َ
أن 

ْ َ
�نفد 

َ َ ْ َ
�مات 

ُ َ
ِ
َ

 

ر�
� ْو�و َ َ جئنا َ

َ ْ
ِبمثله ِ ِ

ْ
ِ مددا ِ

ً َ  الواحد بالبطن التحديد فيكون ؛)١٠٩ :الكهف( َ

 كانوا  ّألهنم أو الفكرة، ألصل تقريب ّجمرد السبعني ّوحتى السبعة أو

 العوامل عدد يف جاء ما قبيل من عقوهلم، قدر عىل الناسبمخاطبة مأمورين

  .قخملو مآد وكم

َّسلم مرتبة ِّلكل يكون أن َّيتعني ةّاملراتبي ضوء ويف  يرتقي خزائني معريف ُ

ِّومؤوله ّالنص قارئ قبل من عليها املوقوف املراتب وبقدر ّالنص، قارئ به ُ 

التفسريي املستويني عىل جاء األمر وهذا له، املعريف ّالسلم خواتيم تكون

  .والتأوييل
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 ةّاألرضي هو ،بأرسه القرآن لتشمل ةّأويليالت النصوص إطالق َّإن

ّالسلمي عليها تبتني التي ىلُألوا َّ  الكريم القرآن َّأن َعرفت أن بعد ّاملعنوية ةُّ

 ما وهذا خالص، ٌّخزائني األسامئي والسري تعاىل، هللا املطلقة للكامالت جمىل

ِّيوطد َّالسلم بني العالقة ُ َّوالسلم التأوييل ُّ ِّويعم املعنوي ُّ  السائر ذاكرة يف قهاُ

 احلقيقي املطلب َّأن أعيننا نصب وضعنا ما فإذا ة،ّواملعنوي ةّاملعرفي وحركته

 دواعي َّوأن املطلق، الكامل من ُاملمكنة املراتب بأرفع ُّالتحقق هو للعارف

 عىل ًلزاما سيكون هّفإن السليمة، ةّاإلنساني الفطرة هو السامي املقصد هذا

 يف ّوالتحقق التحقيق اهّباجت السري ًعموما املعرفة بوطال ًخصوصا العارف

َّالسلميتني  هاتني َّأن ُعليا مراتب يف هنالك وسيكتشف ّواملعنوية، ةّالتأويلي ُّ

َّالسلميتني  عن حرضته يف االصطالح فيسقطواحدة حلقيقة وجهان ُّ

 دون ،ًحرصا احلارضة هي ِّالتجيل ةّاملرتبي الواحدة احلقيقة وتبقى ،االعتبار

 .فحسب ةّالعلمي اخلزائن هي ّوإنام معنى، أو تأويل اسمه بيشء ُتلصق أن

 ًسريا لنا يكفل القرآين ّالنص يف التأوييل السري َّفإن حال، ِّأي وعىل

 من املكنة صورة يف شوب ّكل من ًخالصا يكون أن ينبغي ًا،ّمعنوي

 قةّضي بحدود ولكن ًأيضا ذلك لنا يكفل التفسريي السري َّإن بل األدوات،

 هو كام اللفظ، بعامل ال املعنى بعامل ُامللتصق التأوييل السري بخالف ًجدا

ّالسلمي أصبحت ولذلك واضح؛ َّ  ّألهنا املعنى ألهل مطلوبة ةّالتأويلي ةُّ

 الذي احلقيقي املقصد ُتعترب التي ةّاملعنوي ةّللمراتبي األمثل القرآين الطريق

 .القرآين ّللنص قراءتنا أصل يف اههّباجت ّالتحرك ينبغي

 يف يكمن ال القرآين ّالنص لقراءة الغائي اهلدف َّإن :ُأخرى بعبارة

ّسلمي َّ  بام التأوييل النتاج يف ّغائي هدف يوجد ال ّأنه كام التفسريي، النتاج ةُ
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ّالسلمي يف تكمن ةّاحلقيقي الغاية ّوإنام هو، َّ َّسلم فالتفسري ة،ّاملعنوي ةُّ  للتأويل، ُ

َّسلم يلوالتأو  وهذا بأرسه؛ السري غاية املعنوي واهلدف املعنوي، للهدف ُ

ٍمفض األمر ّللسلمي ةّاملعرفي املراتب َّأن إىل ُ َّ  العرض ذات ةّالتفسريي ةُّ

ّالسلمي من دائرة أضيق هي العريض َّ  دائرة أضيق ةّالتأويلي َّأن كام ة،ّالتأويلي ةُّ

ّالسلمي من َّ َّالسل فتكون ة،ّاملعنوي ةُّ  الكربى ةّاملعرفي ةّاملرجعي هي ةّاملعنوي ةّميُّ

 تفهم ومنه ًمعا؛ ةّوالتأويلي ةّالتفسريي عليها، السابقة ةّاملعرفي الدوائر جلميع

 .باملعنى ّمتسكهم ةّوجدوائي الشاخمني العرفاء نظر َّدقة

 عن ًبعيدا التأويل َّصورت التي املقوالت بطالن لنا ّيتضح هنا ومن

ّالسلمي حتصيل يف الكفيل هو به التزمنا ما َّفإن ة،ّاخلارجي ةّالعيني املقولة َّ  ةُّ

 ُاملخرب ّحتقق يف البعض هاتبنّ ما ضوء يف ال ةّاخلزائني ضوء يف ولكن ة،ّاملعنوي

 .ذلك عىل ّاملرتتبة والنتائج بينهام الفرق عرفت وقد ًخارجا، عنه

ّسلمي ّمهام عىل الوقوف ّفإن حال، ّأي وعىل َّ  مستوى عىل ّالنص ةُ

 عىل ـ ّوالتحقق التحقيق نحو عىل ـ يقف أن الباحث من حتتاج التأويل

 َّفإن ،ّاملهام تلك من ِّبينة عىل ليكون واحلقائق واللطائف اإلشارة عوامل

 إىل لتصل ًتفريعا اإلشارة عامل من تنطلق ـ عددها كان ّأنىـ  ّالقرآنية البطون

َّإنية حواكي ستكون ةّاإلشاري وجوهال َّأن :بمعنى ًتأسيسا، احلقيقة عامل  عن ِّ

 َّأن يعني ّمما ،)احلقائق( ةّوالنهائي ،)اللطائف( طةّاملتوس ة،ّالعلوي عللها

ّاملتخصص القارئ  مالمح من مجلة عن ِّاإلن بربهان يسترشف أن ُيمكنه ُ

 اإلشارة، بواسطة اللطائف مالمح من مجلة وعن العبارة، بواسطة اإلشارة

 ،اللطائف مساحات يعرف باحلقائق ّأنه كام احلقائق؛ عن وباللطائف

 ّةالبياني اخلطوط يستجمع وباإلشارة اإلشارة، مساحات يعرف وباللطائف



 ٥٧ .....................................................إليه واحلاجة التأويل حقيقة بيان

 

 وامللكوت امللك :األربعة ةّالوجودي للعوامل بالنسبة احلال هو كام ّللنص؛

 الوجود هو فالالهوت .وجودها يف ةّالطولي والالهوت، واجلربوت

 من قبس امللكوت َّأن كام منه، قبس اجلربوت وعامل بأرسه، احلقيقي

 الوجود يف ٌّطويل فيها واالمتداد امللكوت؛ من قبس وامللك اجلربوت،

 .ّبعلته املعلول َاقرتان ّالبتة ُّينفك ال واقرتان وعالقة والكامل،

َّالسلمني ارتباط َّإن :ّأول تنبيه  يعني ال ةّباخلزائني واملعنوي التأوييل ُّ

 َّفألن ة،ّاخلزائني عىل الوقوف بدون املعنوي التحصيل أبواب قانغال

ّالسلمي َّ  َّفإن وبالتايل اهلداية، جمال يف ًوتأثريا عالقة األوثق هي ةّاملعنوي ةُّ

 أن ًاّجد املمكن من اّإهن بل اجلميع، أمام ُمرشعة الدنيا مراتبها بعض أبواب

ّمستعد قلب يف ًعميقا ًتأثريا ِدثُحت  َّممن الكثري َّأن هو الشاهدو لذلك، ُ

 املعنوي األثر بسبب اعتنقوه ّإنام ةّالنبوي البعثة أوائل يف اإلسالم اعتنقوا

َّسلمهم ذلك فكان قلوهبم، يف القرآين ّالنص تركه الذي  للحقِّ للوصول ُ

 .به ّوالتمسك

 واملراتب األربع القرآن مراتب بني الشبه وجه ّاتضح :ٍثان تنبيه

 ِّالعلية أساس عىل قائمة العالقة َّأن وكيف ًأيضا، ربعاأل ةّالوجودي

 هبا، ُحييط وال ّعلته حيكي هّإن حيث امللك عامل َّفإن وبالتايل ة،ّوالطولي

 هبا، ُحييط وال ّعلته حيكي واجلربوت هبا، ُحييط وال ّعلته حيكي وامللكوت

 يف كالمال هو الكالم َّفإن ة،ّحكواتي كانت إذا قارصة تبقى الصورة َّألن

 به؛ اإلحاطة دون تهّعل وهو العايل حيكي فالداين األربع، ّالقرآنية الطبقات

ّللسلمي املالمح بعض عىل نحصل سوف ّأننا يعني ّمما َّ  مستوى عىل ّالقرآنية ةُّ

 آليات إىل فتحتاج ُاملعاينة ّوأما ُاملعاينة، ال احلكاية بصورة ولكن التأويل،
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 تقرتن اّإهن حيث ة،ّالتفسريي األدوات يف اءج َّعام ًكثريا ختتلف وأدوات

 قطعه بام َّتتعلق ورشوط ضوابط واملكاشفة وللشهود والشهود، باملكاشفة

 َّفإن ة،ّاملعرفي ومساحته السائر كامل حتكياألربعة أسفاره يف السائر

 إىل املنتهية التأويل بطبقات ِّواملتعلقة القرآن، طبقات يف ةّالطولي املراتب

  .ّالنص قارئ عليها التي الكامل بدرجة وثيقة عالقة ذات ة،ّزائنياخل

١٠.ا  اوا وا  ا   

 النصوص حدود بيان منالقرآن فهم منطق كتاب فرغ أن وبعد

 ّأن إىل وانتهى ،ةّوالتأويلي ةيالتفسري العمليتني بني العالقة ةّقو ومن ةّالتأويلي

 ،التفسريي النتاج ةّميّسل يف يكمن ال القرآين ّالنص لقراءة الغائي اهلدف

 مّسل فالتفسري ،ةّاملعنوي ةّميّالسل يف يكمن ّوإنام ،التأوييل النتاج يف وال

 السري غاية املعنوي واهلدف ،املعنوي للهدف مّسل والتأويل ،لتأويلل

 فعرض ،لمالع يف والراسخني التأويل بني العالقة لنا ّليبني انتقل ،بأرسه

 بني الشديد اخلالف إىل وأشار ،العالقة تلك إىل تشري التي ّالقرآنية اآلية

 بعض عىل انطوى ًحتقيقا املسألة يف حقق ّثم ،تفسريها حول العلامء

 كام ـ القرآن وعلوم ةّالتفسريي فاتاملصنّ يف هلا سابق ال التي التفصيالت

  .ـ احلسن طالل الدكتور دّيؤك

  :الصدد هبذا سامحته كتبه ام ّنص ييل وفيام

َهو :تعاىل قال ُ
اِ�ي 

�
أنزل 

َ َ ْ عليك َ
َ ْ َ َ

الكتاب 
َ َ

ِ
ْ

منه 
ُ ْ

آيات ِ
ٌ َ

�كمات 
ٌ َ َ ْ ُ

�هن  ُ
أم 

� ُ
 

ِالكتاب
َ
ِ

ْ
ُوأخر  ََ ُ

م�شابهات 
ٌ َ َ

ِ
َ ُ

فأما 
� َ َ

َاِ�ين  �
ْقلو�هم ِ� 

ِ ِ
ُ ُ

ز�غ 
ٌ ْ َ

�ي�بعون 
َ ُ َ

ِ
� َ

ما 
َ

�شابه 
َ َ َ َ

منه 
ُ ْ

َابتغاء ِ َ ْ
ِ 

                                                

 .٣٦٧ ـ ٣٦٢ص، ٣ ج:، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(
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ِالفتنة
َ ْ

ِ
ْ

َابتغاءَو  َ ْ
ِتأو�له ِ ِ ِ

ْ َ
وما 

َ ُ�علم َ َ ْ َ
تأو�له 

ُ َ
ِ

ْ َ
إال 

�
ا� ِ

ُ �
وا�راسخون 

َ ُ
ِ

� ِالعلم ِ� َ ِ
ْ ْ

�قو�ون 
َ ُ ُ َ

آمنا 
� َ

 

ِبه ِ �
� ُ

من 
ْ

ِعند ِ
ْ
ر�نا ِ

َ � وما َ
َ ُيذكر َ � � َ

إال 
�
أو�و ِ

ُ ُ
ِاأل�اب 

َ ْ
َ ْ

 وقع وقد ،)٧ :عمران آل( 

 لفظ عىل )الراسخون( :كلمة عطف َّصحة يف األعالم بني كبري اختالف

 اجلاللة لفظ عىل الوقف وبني التأويل، بعلم مشمولني فيكونون اجلاللة،

 بالتأويل، عاملني غري العلم يف الراسخون فيكون جديدة، مجلة واستئناف

 الراسخني َّوسمت بالعطف، القول هو  البيت أهل مدرسة ومشهور

 قد  مّوأهن ، ةالطاهر وعرتته  األكرم الرسول مّبأهن العلم يف

 مدرسة ّوأما تأويله؛ من إليه حيتاجون ما أتباعهم من َّاخلاصة َّعلموا

ِّمؤيد بني انقسمت فقد الصحابة  ّأن ّإال بالوقف؛ القائل وبني للعطف ُ

 علامئهم كبار من ةّثل َّأن رغم ،االستئناف القول هو عندهم املشهور

  .يتسيأ كام ستئناف،باال القول ومنعوا بالعطف التزموا مهيِّومفرس

  :ةالتالي الثالث الصور بني التفصيل هو املسألة حتقيق ومقتىض

 الرشيفة السنّة بيانات عن النظر بقطع اآلية إىل النظر :ُاألوىل الصورة

 لغري مثبتة أم نافية كانت سواء الكريم؛ القرآن بتأويل للعاملني َّتعرضت التي

  .تعاىل اهللا

 الرشيفة السنّة بيانات حلاظ مع الكريمة اآلية إىل النظر :الثانية الصورة

 أهل مدرسة يف احلال هو كام سبحانه؛ اهللا غري بالتأويل عاملني لوجود ُاملثبتة

  . البيت

 الرشيفة السنّة بيانات حلاظ مع الكريمة اآلية إىل النظر :الثالثة الصورة

 .الصحابة مدرسة يف الاحل هو كام تعاىل؛ اهللا غري بالتأويل عامل لوجود النافية

 القول إىل يقودنا السياق ُمقتىض َّفإن ُاألوىل للصورة بالنسبة اّأم

 تعاىل، اهللا غري بالتأويل عاملني وجود نفي ال العطف؛ ونفي باالستئناف
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 غري؛ ال تعاىل اهللا هو بالتأويل العامل كون إثبات هو اآلية مقتىض َّأن بمعنى

 .واضح هو كام ًا،ّتلقيني ًعلام وليس حمض ٌّذايت علم وهو

 مؤمنون مّبأهن العلم يف الراسخني ترصيح هو ذلك عىل والشاهد

 من السياق هلذه وكم تعاىل؛ اهللا ّإال تأويله يعلم ال الذي باملتشابه أي بذلك،

و�قو�ون :تعاىل قوله قبيل من الكريم، القرآن يف ُمشابه شاهد
َ ُ ُ َ ْ�وال َ أنزل َ

َ
ِ
ْ ُ

 

ِعليه
ْ َ َ

آية 
ٌ َ

من 
ْ

ِر�ه ِ
� �قل َ

ْ َُ
إ�ما 

َ �
ُالغيب ِ ْ َ ْ

 �ِ
�
ُفا�تظروا ِ ِ

َ ْ َ
إ� 

�
ْمع�م ِ ُ َ َ

َمن 
َا�منتظر�ن ِ

ِ ِ
َ ْ ُ ْ 

قل :تعاىل وقوله ،)٢٠ :يونس(
ْ ُ

ُ�علم ال  َ ْ َ
من 

ْ َ
ِا�سماوات ِ� 

َ َ �
ِواألرض 

ْ َ ْ َالغيب َ ْ َ ْ
إال 

�
ِ 

ا�
ُ �

وما 
َ �شعرون َ

َ ُ ُ َْ
�يان 

َ � َ
�بعثون 

َ ُ َ ُْ
ُ��ِم :تعاىل لهوقو ،)٦٥ :النمل(  َ

ِالغيب 
ْ َ ْ

فال 
َ

 

ُ�ظهر
ِ

ْ ُ
 �

َ َ
ِ�يبه  ِ

ْ َ
أحدا 

ً َ َ
 سواه َّعمن الغيب علم نفي عىل ّالدال ؛) ٢٦ :ّاجلن( 

 ّاملتعلقة والروايات اآليات عن النظر بقطع بلحاظها، نفي ّأنه ّإال ًمطلقا؛

 به تأويله انحصار ّورس ًمعا؛ الفريقني من ذلك إنكار ألحد وليس بذلك؛

 الوقوف لآلخرين ليتسنَّى األلفاظ مقولة من ليس التأويل كون هو عاىلت

 لتقريب سيقت تعابري ّإال األلفاظ وما ة،ّخزائني ةّعيني حقائق هو ّوإنام عليه،

 .ذلك اإلشارة إىل ّتقدمت وقد األفهام؛ إىل احلقائق تلك

 قةّاملتعل ةّوالروائي ّالقرآنية النصوص ةّبمعي اآلية لوحظت إذا ّوأما

 ُأحلقت قد )٢٦ :ّاجلن( األخرية اآلية ففي ًمتاما؛ خمتلف فاألمر بذلك

 ّالكيل؛ النفي أو ّالكلية السالبة ّمؤدى وينفي احلرص ّمؤدى ينفي باستثناء

إال :تعاىل قوله وهو
�
ِمن ِ

َ
ارت� 

َ َ من ْ
ْ

ٍرسول ِ
ُ فإنه َ

ُ �
ِ
َ

�سلك 
ُ ُ ْ َ

من 
ْ

ِ ��ِ
ْ َ

ِيديه 
ْ َ َ

ومن 
ْ

ِ َ 

ِخلفه ِ
ْ َ

رصدا 
ً َ  .)٢٧ :ّاجلن( َ

 سواه َّعمن ًمطلقا ونفيه تعاىل باهللا القرآن بتأويل العلم فحرص وعليه

 آخر؛ حلاظ دون وحدها اآلية عىل النظر بقرص مرشوط ،احلرص بمقتىض

 اهللا هو القرآن بتأويل العامل َّإن :ىلُألوا حقائق؛ ثالث تقرير بصدد فاآلية



 ٦١ .....................................................إليه واحلاجة التأويل حقيقة بيان

 

ِّيرصحون علمال يف الراسخني َّنإ :والثانية .وحده تعاىل  احلقيقة هبذه بإيامهنم ُ

 اقتضت الذي تعاىل اهللا من ،واملتشابه املحكم وقوع َّنإ :والثالثة .ةّالقرآني

 .فيه املتشابه لوقوع املقتضية األلفاظ قوالب يف القرآن إنزال حكمته

 الرشيفة ّالسنة بيانات بلحاظ لآلية النظر الثانية، للصورة بالنسبة ّوأما

 بالتأويل عامل وجود بعدم القول َّفإن سبحانه؛ غريه بالتأويل املنيلع ُاملثبتة

 :ووه تفصيل، فيه ،وجوده عدم أو اآلية ظاهر مقتىض وفق سبحانه غريه

 بالواسطة العلم ال الذايت العلم هو بالتأويل العلم من املراد كان إذا

 ال بل ،بالعطف ال باالستئناف القول هو املقام يف الصحيح َّفإن ض،َرَوالع

 .سبحانه سواه ألحد يثبت مل الذايت فالعلم بذلك؛ االلتزام من مناص

 العلم هو سبحانه سواه َّعمن بالتأويل العلم نفي املراد كان إذا ّوأما

 ّالنص بني التنايف لوقوع يفيض سوف َّاملؤدى هذا َّفإن ًمعا، والعريض الذايت

 عاملني بوجود قائلةال البيت أهل مدرسة يف الروايات ّومؤدى القرآين

 الشامل املطلق بالنفي التزم ما فإذا به؛ تعاىل اهللا علم طول يف بالتأويل

 القول عندهم َّيرتجح ّفإنه سبحانه سواه َّعمن والعريض الذايت للعلمني

 به تقول ما ُينايف ال الدقيق املعنى وهذا باالستئناف؛ القول ومنع بالعطف

 ذلك أردف من أم وحده بالقرآن نهمم ّمتسك من سواء الصحابة، مدرسة

 سبحانه، سواه بالتأويل عامل لوجود والنافية القرآن لظاهر ّاملؤيدة بالروايات

 العلم اختصاص إىل عندهم والروائي القرآين الظاهر ُيرصف سوف حيث

 عنه، ًمسكوتا ضَرَوالع بالواسطة العلم ويبقى تعاىل؛ باهللا بالتأويل الذايت

 .اماملق يف ٍكاف وهذا

 النافية ّالسنة بيانات حلاظ مع لآلية النظر الثالثة، للصورة بالنسبة ّوأما

 فإن الصحابة؛ مدرسة يف احلال هو كام تعاىل؛ اهللا غري بالتأويل عامل لوجود
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 الكالم، هو فالكالم بالعرض، والعلم بالذات العلم بني التفصيل لوحظ

ّغض وإن  مناص ال ّفإنه ًوعرضا، ًذاتا ّالتام باملنع ُوالتزم ذلك، عن الطرف ُ

 يكون سوف وعندئذ ًمتاما، العطف ومنع باالستئناف االلتزام من عندهم

ٍمفض بالوقف القول  أن ينبغي عميقة، وإشكاالت كثرية، ُشبهات إىل ُ

ِّيقدموا  :منها نذكر ومبارشة؛ واضحة إجابات هلا ُ

 يعلمون ال وهم ةّبالراسخي بالعلم الراسخني وصفه فائدة ما : ًّأوال

ّخمتص غري القرآن تفسري كان إذا َّالسيام تأويله؟  الراسخني فغري هبم، ُ

 الكثري؟ اليشء تفسريه من يعلمون

 ةّعام من سواهم من عىل العلم يف الراسخني فضل ما :ُأخرى بعبارة

 اجلميع؟ أمام أبوابه املرشعة القرآين الظاهر عىلً مقصورا علمهم كان إذا الناس

 إسحاق أيب قول ينقل املحيط البحر تفسري بصاح نجد ولذلك

 عليه، العلامء وقف بل بعلمه، اهللا استأثره يشء القرآن يف ليس :الشريازي

 لشاركوا معناه يعرفون ال كانوا فلو للعلامء، ًمدحا هذا أورد تعاىل اهللا َّألن

  .مدحهم وبطل ّالعامة،

 ُاألوىل ّاملادة ُاملتشابه كان فإذا للعاملني، وهدى ونور بيان القرآن َّإن :ًثانيا

 ،تعاىل اهللا ّإال يعلمه ال القرآن، من مساحة ّحيتل وهو َّمتيقن كقدر للتأويل

ًمسببا ذلك أليس ؟وجوده جدوى فام ِّ  فيكون للهداية؟ منه أكثر لإلضالل ُ

 نفسه؟ النزول غرض لنقض ًاّحقيقي ًسببا نزوله

 يد يف الكريم القرآن من تآيا يضع أن احلكمة مقتىض من هل :ًثالثا

                                                

حتقيق الشيخ عـادل أمحـد عبـد املوجـود ، األندليس حيان يبر املحيط، ألتفسري البح )١(

  .٨٢ ص،٢ ج: بريوت،، دار الكتب العلميةـ ه١٤١٣الشيخ عيل حممد معوض، و
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 عامل هنالك يكون أن دون أهواؤهم تقتضيه كام فيها فواَّليترص الزيغ أهل

 الزيغ أهل زيغ لريدع أمجعني، الناس عىل ّوحجة القول، مقبول بالتأويل،

 ؟احلقَّ ّقُوحي

 أعظم من الكريم والقرآن العلم، أبواب فتح احلكمة مقتىض َّإن :ًرابعا

 بغلق ًسببا نفسه القرآن يكون فكيف ،ةّكاف األصعدة ىلع العلم ّبوابات

 تعاىل؟ باهللا منه ُاملتشابه علم بحرص العلم أبواب

 وال منه بعلم ال بتأويله، العارفني من ليس  ّالنبي كان إذا :ًخامسا

 :تعاىل قوله يف القرآن تبيني َّمهمة له ُتوكل فكيف ،تعاىل اهللا من بتعليم

َوأنز�ا... َْ َ ْ �كِإ َ
َ ْ َا�كر َ ْ �

 ���َِ � َ ِ�ِلناس ُ
�

ما 
َ

نزل 
َ � ْإ�هم ُ

ِ
ْ َ

ْولعلهم ِ ُ َ� َ �تفكرون َ
َ ُ � َ َ َ

 :النحل( 

 :تعاىل قوله يف املنظور القرآين اهلدف هو بالقرآن اخلالف رفع َّإن بل ،)٤٤

وما
َ َأنز�ا َ ْ َ ْ عليك َ

َ ْ َ َ
الكتاب 

َ َ
ِ

ْ
إال 

�
ِ ���َِ � َ ُ�هم ُ ُ َ

اِ�ي 
�

اختلفوا 
ُ َْ َ

ِ�يه  ًوهدى ِ ُ ور�ة َ
ً َ ْ َ ٍلقوم َ ِ

ْ َ
 

يؤمنون
َ ُ ُ

ِ
ْ

 اخلالف لريفع جاء الذي القرآن يكون فكيف ،)٦٤ :النحل( 

 !!!؟هل والتأسيس اخلالف نرش يف ًسببا

 املتشابه، من ّألنه للفهم قابل غري القرآن من قسم وجود َّنإ :ًسادسا

 ال إذ ؛وجوده نم َأوىل وجوده عدم جيعل تعاىل، باهللا ّخمتص تأويله َّوأن

 ثانية، جهة من ةّاألم زيغ يف ًسببا ولكونه جهة، من فهمه لعدم به لنا َحاجة

ِّيؤولونه عندما الزيغ أهل َّألن  سوف ّوإنام عليهم ذلك يقترص ال بأهوائهم ُ

 يف ًسببا ذلك فيكون ،ّاألمة يف الراسخني غري من موه الناس ّعامة ّتتلقفه

ِّويبينوا هيدوهم أن العلم يف خونالراس داأر ما وإذا إضالهلم،  وجه هلم ُ

،  ؟ًشيئا يعلمون ال ّأهنمب سيخربوهنم هل هلم؟ سيقولونه الذي فام احلقِّ

 ؟ورادعة مقبولة ّحجة يكون بذلك إخبارهم وهل

ِّيؤولون الزيغ أهل سمع وقد ّللنبي ٌّصحايب يأيت أن َّورواصت  ُمتشابه ُ
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 ُفيجيبه ؟كذا هو ّةالفالني اآلية معنى َّأن صحيح هل :فيقول بأهوائهم القرآن

َّامللامت يف له بالرجوع القرآن مرناَأ الذي  ّالنبي  !!!.ّلدي علم ال :ًقائال ُ

 ّرجح من ومنهم :يقول حيث الزركيش، مةّالعال له التفت ما وهذا

ِّيكلف مل تعاىل اهللا َّألن ؛للعطف ّأهنا  لّاألو وضعف ،يعلمون ال بام اخللق ُ

 عباده، به لينتفع ّإال القرآن من ًشيئا ينزل مل اهللا َّألن ؛بالوقف لالقو :أي

 وال ،للزمنا اهللا غري يعلمه ال املتشابه كان فلو أراده، معنى عىل به ّويدل

 .املتشابه يعلم مل مّوسل عليه اهللا ّصىل اهللا رسول َّإن :يقولأن ٍألحد يسوغ

آمنا :العلم يف الراسخني قول معنى ما :ًسابعا
� َ

ِبه  ِ �
� ُ

من 
ْ

ِعند ِ
ْ
ر�نا ِ

َ �  ؟َ

 ًشيئا، منه يفهمون ال بيشء آمنوا مّأهن :بمعنى ؟جهل عن ذلك يقولون هل

 ؟يعلمونه ال وهم ِّرهبم إىل ينسبونه الذي هذا وما

 يعلم ال هّبأن مؤمنون مّأهن هو باإليامن تعبريهم يكونأن  ّإال يبق فلم

 أن ّإال هلم ليس هلم تعاىل تعليمه بدون مّوأهن تعاىل، اهللا ّإال ًذاتا تأويله

ِّيسلموا آمنا :قوهلم َّأن مع بذلك؛ ُ
� َ

ِبه   مرادهم َّأن إىل واضحة إشارة فيه ِ

 من مرادهم َّوأن تعاىل؛ اهللا من القرآن تأويل من موهّتعل بام آمنوا مّأهن هو

� :قوهلم
� ُ

من 
ْ

ِعند ِ
ْ
ر�نا ِ

َ �  املراد أو الظاهر، وهو ،واملتشابه املحكم :ّإما ،َ

 .تعاىل اهللا عند من فهو ،َّتعلموه وما علموه ما :هو

 ّاألقل عىل أو ؟العلم يف نيالراسخ أنفسهم هم الذكر أهل أليس :ًثامنا

فاسأ�وا... :فيهم تعاىل قال وقد منهم، هم
َ ْ َ

أهل 
َ ْ َ

ِا�كر 
ْ �

إن 
ْ
ْكنتم ِ ُ ْ ُ

�علمون ال 
َ ُ َ ْ َ

 

 ُاملتشابه معاين يعلمون ال وهم هلم يكون ٍعلمو ٍذكر ُّفأي، )٤٣ :النحل(

                                                

حتقيـق حممـد أبـو ، بدر الدين حممد بـن عبـد اهللا الزركـيش،  الربهان يف علوم القرآن)١(

  .٧٢ص، ٢ ج:القاهرة، ـ ه١٣٧٦ ،ب العريبدار إحياء الكتا، الفضل إبراهيم
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َّمتيقن كقدر   ؟القرآن من ُ

 ةالسنّ َّنإو بالقرآن؛ ّوالتدبر ّبالتفكر أمر قد الكريم القرآن َّإن :ًتاسعا

 ّوالتمسك رّبالتدب ُنؤمر فكيف ًأيضا، بالقرآن ّبالتمسك أمرت قد الرشيفة

 األخذ ُيمكن ال ةّالظاهري عانيهم من مجلة َّوأن َّالسيام معناه، نعلم ال بيشء

 هبا؟

 اختصاص فكرة مع ّتتفق ال ةّوالتأرخيي ةّالروائي النقوالت َّإن :ًعارشا

 قد  اهللا رسول َّأن اخللفاء مدرسة كتب روت فقد تعاىل، باهللا التأويل

فقه ا� :التايل بالدعاء اسّعب بن اهللا لعبد دعا
ْ �

ه
ُ

وعل ا�ين � 
�

 مه

 وأنا العلم يف الراسخني من أنا :نفسه اسّعب ابن قول ًوأيضا ،ا�أو�ل

                                                

 تفسري :ًوأيضا .مسنده من مواضع مخسة يف رواه، ٣١٤ص، ١ ج:أمحد مسند: نظرا )١(

: ًوأيـضا، القـرآن برتمجـان ِّلقـب ولـذلك ً:قـائال َّوعلـق، ١٦ص، ١ ج:كثـري ابن

ً، معلقا٥٣٤ ص،٣ ج:الصحيحني عىل املستدرك ِّ  اإلسناد صحيح حديث هذا: عليه ُ

، ٢٧٠ ص،١ج :البيان جممع يف الطربيس الشيخ ّعنهم كل من قلهن وقد، خيرجاه ومل

 .٥٠ص، ٣ ج:امليزان يف الطباطبائي مةّوالعال

 بن عيل باإلمام ّخاص منه والدعاء  الرسول عن الرواية أصل َّأن بالذكر جدير   

 ابـن يكـون أن مـن مـانع وال، ٩٢ص، ٦٦ ج:األنـوار بحار :انظر.  طالب أيب

ّاخللص الذين أخذوا من عنه اهللا ّالقرآن، فإنه ريض أويلت يعلم ّنمم اسّعب ّ  علمهـم ُ

ُالسيد األستاذ أشار وقد ، عيل املؤمنني أمري وعن  اهللا رسول عن  علـم َّبأن ّ

َّعلموا اخلاصة وقد  العلم يف للراسخني ثابت التأويل  حيتاجون ما أتباعهم من َّ

 .ّخواصهم من اسّعب ابن َّبأن ريب وال تأويله؛ من إليه

وما �علـم تأو�لـه إال ا�... : قوله مع الرسول يعرفه أن جاز فإذا :الزركيش قال
ُ َ� ُ�

ِ
َ َ

ِ
ْ َ ُ ْ َ َ... 

ّالرباني يعرفه أن جاز  كـان اسّعبـ ابن َّأن ترى أال، ّأمته من ّواملفرسون صحابته من ونّ
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 ّلكل ًشامال ًمطلقا النفي كان إذا َّتعلمه أو مهِلَع تأويل ّفأي ؛تأويله أعلم

 النافني من أعلم وهو ذلك عىل اسّعب ابن تأكيد ّرس وما ؟تعاىل اهللا سوى ما

 اآلية؟ يف والعطف االستئناف ّومؤدى بمعنى

فإن... :تعاىل قوله بمقتىض َّإنه :عرش حادي
ْ
ِ
َ

�ناز�تم 
ْ ُ َْ َ َ

ٍ�ء ِ�  ْ َ
ُفردوه  � ُ َ

إ� 
َ
ِ 

ِا�
�

ِوا�رسول 
ُ � إن َ

ْ
ْكنتم ِ ُ ْ ُ

تؤمنون 
َ ُ

ِ
ْ ُ

ِبا� 
�

ِوا�وم ِ ْ َ
ْ ِاآلخر َ ِ

ْ
ذ�ِك 

َ َ
ٌخ�  ْ َ

ُوأحسن  َ ْ َ تأو�ال َ
ً

ِ
ْ َ

 

 وقوع عند  األكرم والرسول القرآن إىل الرجوع هو ،)٥٩:النساء(

 خالف فيه وقع قد ًقليال كان وإن ُاملتشابه َّبأن ريب وال ما، أمر يف ختالفا

 ّإال تأويله يعلم ال واملتشابه ، والرسول القرآن إىل نعود فكيف شديد،

 ؟غري ال فقط سبحانه اهللا

 التأويل، موضوعة إىل ُاملشرية ّالقرآنية الشواهد بعض هنالك :عرش ثاين

 موسى َّأن وكيف ، موسى اهللا ّنبي مع رضاخل الصالح العبد ّقصة حتكي

 واالعرتاض، للسؤال ُاملثرية اخلرض أفعال ُّرس عليه خفي قد بالظاهر العامل

 ومل أفعاله فهم عن موسى فيه عجز ًمبلغا موسى من اخلرض بلغ فعندما

هذا :عنه باملحكي أوقفه سؤاله، عن يكّف
َ َ

فراق 
ُ َ ِب�� ِ

ْ َ
و��نك 

َ
ِ
ْ َ سأن�ئك َ

َ ُ � َ ُ َ
 

ِبتأو�ل ِ
ْ
ما ِ

َ
�م 

َ
ِ�ستطع 

ْ َ
ِعليه 

ْ َ �
ص�ا 

ً  عليه يستطع مل ّوالذي ،)٧٨ :الكهف( َ

 األمر وهذا وحكمته، تعاىل اهللا أمر ّوإنام نفسه، اخلرض عند من يكن مل ًصربا

 اخلرض من توضيح دون احلكاية ُتركت ولو عنه، احلكاية بصورة لنا انعكس

                                                                                                     

 لكهـفا أصـحاب يف قولـه قـراءة عنـد ، ويقـول)العلم يف الراسخني من أنا(: يقول

ما �علمهم إال قليل...
ٌ

ِ
َ َ�

ِ
ْ ُ َُ ْ َ

...: القليـل أولئـك مـن أنا(...  .علـوم يف الربهـان: انظـر 

 .٧٤ص، ٢ج: القرآن

 .١٤٧ ص،٣ ج:املنار تفسري عنً نقال ،٤٤ص، ٣ ج:امليزان يف الطباطبائي رواه )١(
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 بتأويل فأخربه نفسه،  وسىم عىل عرس كام أفعاله توجيه علينا لعرس

أما :قوله عن باملحكي ِّكله ذلك
� َ

ا�سفينة 
ُ َ �

ف�نت ِ
ْ َ َ َ

َ�ِمساك� 
ِ

َ َ
وأما... 

� َ
الغالم َ

ُ ُ ْ
 

ف�ن
َ َ َ

ُأبواه  َ َ ِ�ؤمن� َ
ْ َ

ِ
ْ ُ

 وأما...
� َ

ُا�دار َ َ
ِ
ْ

ف�ن 
َ َ َ

ِلغالم� 
ْ َ ُ

ِي�يم� ِ
ْ َ

ِ
َ

وما ...
َ �علته َ

ُ ُ َْ َ
�ن 

ْ َ
ِأ�ري 

ْ َ
 

ذ�ِك
َ َ

تأو�ل 
ُ

ِ
ْ َ

ما 
َ

�م 
ْ �سطع َ

ْ
ِ

ْ َ
ِعليه 

ْ َ َ
ص�ا 

ْ  الوجه فكان ،)٨٢، ٨٠، ٧٩ :الكهف(  ًَ

 واقعة ّمتثل احلادثة َّأن ورغم ًتأويال، أسامه قد أفعاله من املعلوم غري اآلخر

 ٌبعض هاتبنّ الذي باملعنى تكون فال وقوعها، بعد جاء تأويلها َّأن ّإال ةّخارجي

َأولو أخرب ّألنه ستقع، حادثة عن باإلخبار  وبعبارة وقعت، قد ًحادثة َّ

 ّإنام األحاديث، تأويل عليها ليصدق  ُيوسف اكرؤي ليست اّإهن :ُأخرى

 ّإما معناها، إىل موسى يلتفت مل اخلرض لسان عىل ظهرت نصوص هي

 :القائلة ّالقرآنية القاعدة باب من اّوإم للظاهر، ًطبقا بالعمل ًمأمورا لكونه

وفوق...
َ ْ َ َ �

� ُ
ٍلمِع ِذي 

ْ
ٌعليم 

ِ
َ

  .)٧٦ :يوسف( 

 :منهم بالعطف، قائلون اخللفاء مدرسة أعالم من ًاكثري َّإن :عرش ثالث

 ذهب :يقول حيث التفاسري، جامع ّمقدمة يف األصفهاين الراغب .١

 إىل ّألدى ّوإال ًمعلوما يكون أن جيب القرآن ّكل َّأن إىل املتكلمني ّعامة

وا�راسخون :قوله ومحلوا ،به االنتفاع فائدة إبطال
َ ُ

ِ �  :قوله عىل بالعطفَ

إال
�
ا� ِ

ُ َ�قو�ون :وقوله ،� ُ ُ َ
  .ةّحالي مجلة 

 ولو به، اآمنّ ويقولون يعلمونه :يقول حيث اآلية، تفسري يف جماهد .٢

 هلم يكن مل ،اآمنّ يقولوا أن ّإال املتشابه من ّحظ العلم يف للراسخني يكن مل

 هذه إىل ّاملفرسين نر مل ونحن ذلك، قائلون ّالكل َّنأل اجلاهل، عىل فضل

 بل اهللا، ّإال يعلمه ال متشابه هو :فقالوا القرآن من يشء عن ّتوقفوا الغاية

                                                

 .٧٤ ص،٢ ج:، مصدر سابقًنقال عن الربهان يف علوم القرآن )١(
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 يف جيوز كيف :قيل فإن .ّاملقطعة احلروف ّفرسوا ّحتى التفسري عىل ّأمروه

،به امنّآ يقولون العلم يف والراسخون :يقول واهللاُ الراسخون يعلم أن اللغة

�قو�ون :قوله عن انقطعوا العلم يف أرشكهم وإذا
َ ُ ُ َ

 عطف هنا ليس ّألنه

�قو�ون :ّإن قلنا فعلني؟ للراسخني يوجب ّحتى
َ ُ ُ َ

 هّكأن احلال معنى يف هنا

  .اآمنّ قائلني العلم يف والراسخون :قال

 من َّلوج َّعز اهللا أنزل ما مجيع َّإن :يقول حيث تفسريه، يف الطربي .٣

 وهدى ّوألمته له ًبيانا عليه أنزله امّفإن  اهللا رسول عىل القرآن ِآي

 ما فيه يكون أن وال إليه، هبم حاجة ال ما فيه يكون أن جائز وغري للعاملني،

  .سبيل تأويله علم إىل هلم يكون ال َّثم احلاجة، إليه هبم

وما... :تعاىل قوله ذيل يف يقول حيث تفسريه، يف البيضاوي .٤
َ ُيذكر َ � � َ

 

إال
�
أو�و ِ

ُ ُ
ِاأل�اب 

َ ْ
َ ْ

 النظر، وحسن الذهن بجودة للراسخني مدح :هّبأن 

 غوايش عن العقل ّجترد وهو تأويله، إىل لالهتداء به ُّاستعدوا ما إىل وإشارة

   .ساحل

وما :يقول إذ تفسريه يف الزخمرشي .٥
َ ُ�علم َ َ ْ َ

تأو�له 
ُ َ

ِ
ْ َ

إال 
�
ا� ِ

ُ �
ا�راسخونَو 

َ ُ
ِ � 

ِالعلم ِ� ِ
ْ ْ

 اهللا ّإال عليه حيمل أن جيب الذي احلّق تأويله إىل هيتدي ال :أي ،

 برضس فيه واّوعض ّومتكنوا فيه ثبتوا أي العلم، يف رسخوا الذين وعباده

إال قوله عىل يقف من ومنهم قاطع؛
�
ا� ِ

ُ وا�راسخون :ويبتدىء ،�
َ ُ

ِ � َ �ِ 

                                                

 .٧٣ ص،٢ ج:فسه املصدر ن)١(

ضبط وتوثيـق ، أليب جعفر حممد بن جرير الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن )٢(

 .٣٢٨ ص،٢ ج:بريوت،  هـ ١٤١٥، دار الفكر، صدقي مجيل العطار

حتقيق جمدي فتحي الـسيد ويـارس ، )أنوار التنزيل وأرسار التأويل(فسري البيضاوي  ت)٣(

 . ١٩٢ ص،١ج: القاهرة، نرش املكتبة التوفيقية، سليامن
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ِالعلم ِ
ْ ْ

�قو�ون 
َ ُ ُ َ

آمنا 
�  وبمعرفة بعلمه، اهللا استأثر بام املتشابه ّويفرسون ،َ

�قو�ونو الوجه هو ّواألول .ونحوه الزبانية كعدد آياته، من فيه احلكمة
َ ُ ُ َ

  .بالتأويل العاملون هؤالء بمعنى الراسخني حلال موضحمستأنف كالم

 رآن،الق معاين مجيع معرفة رضورة يرى الذي تيمية ابن ًوأخريا .٦

 أن جيوز ال :يقول حيث تعاىل، باهللا التأويل علم بانحصار القائلني ِّوُخيطئ

 عليه اهللا صىل الرسول يكون أن جيوز وال له، معنى ال ًكالما أنزل اهللا يكون

 من يقوله من ذلك يقول كام معناه، يعلمون ال ّاألمة ومجيع مّوسل

 تأويل هذا مع كان واءس خطأ، هّبأن القطع جيب القول وهذا ّاملتأخرين،

 وال أحدمها، يعلمون :معنيان للتأويل كان أو الراسخون، يعلمه ال القرآن

 معنى يعلم ال كان الرسول َّبأن القول بني األمر دار وإذا اآلخر، يعلمون

 هذا كان يعلمون؛ العلم يف الراسخون :يقال أن وبني القرآن من املتشابه

 الكتاب من الكثرية الدالئل معنى َّفإن النفي، ذلك من ًخريا اإلثبات

 ره،ّوتدب وفهمه علمه يمكن ّمما القرآن مجيع ّأن عىل السلف وأقوال والسنّة

 ال العلم يف الراسخني َّأن عىل قاطع معناه وليس به، القطع جيب ّمما وهذا

 يعلمون مّإهن :منهم كثري قال قد السلف َّفإن املتشابه، تفسري يعلمون

 بن جعفر بن دّوحمم أنس، بن والربيع ،قدره جاللة مع اهدجم منهم تأويله،

 الذين الراسخني من أنا :قال هّوأن اس،ّعب ابن عن ذلك ونقلوا الزبري،

 ّخيص مل باإليامن الوصف ّجمرد املراد كان لو وألنه ...تأويله يعلمون

 نأ عليه جيب مؤمن ّكل َّفإن به؛ اآمنّ :يقولون واملؤمنون :قال بل الراسخني،

                                                

َّرتبه وضبطه وصححه حممـد عبـد ، أليب القاسم جار اهللا الزخمرشي، َّ تفسري الكشاف)١( ّ

  .٣٣٣ ص،١ ج:بريوت، م١٠٠٦، الطبعة الرابعة، دار الكتب العلمية، السالم شاهني
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 بعلم امتازوا مّأهن علم بالذكر العلم يف الراسخني َّخص َّفلام به، يؤمن

 مع به إيامهنم وكان يؤمنون، مّألهن به وآمنوا عاملون، مّألهن فعلموه تأويله،

وما :ذلك عقيب قال وقد الوصف، يف أكمل العلم
َ ُيذكر َ � � َ

إال 
�
أو�و ِ

ُ ُ
 

ِاأل�اب
َ ْ

َ ْ
 ما كان فإن األلباب، أولو به ُّخيتص ًراّكتذ هنا َّأن عىل ّيدل وهذا ،

 هذا ونظري باملتشابه؛ أريد ما عىل ّيدهلم ملا يذكر فال بألفاظ اإليامن ّإال َّثم

ِل�ن :األخرى اآلية يف قوله ِ
َ

ا�راسخون 
َ ُ

ِ ِالعلم ِ� � ِ
ْ ْ

ْمنهم  ُ ْ
وا�مؤمنون ِ

َ ُ
ِ

ْ ُ ْ يؤمنون َ
َ ُ ُ

ِ
ْ

 

بما
َ
أنزل ِ

َ
ِ
ْ ُ

إ�ك 
َ ْ َ

وما ِ
َ أنزل َ

َ
ِ
ْ ُ

نِم 
ْ

�بلك 
َ

ِ
ْ َ

 مّوأهن العلم يف بالرسوخ وصفهم َّفلام ،

 يف والراسخون :لقال اإليامن ّجمرد هنا أريد فلو املؤمنني، هبم قرن يؤمنون،

 ّجمرد مراده كان ّملا اآلية تلك يف قال كام به، اآمنّ :يقولون واملؤمنون العلم

  .الطائفتني بني مجع باإليامن اإلخبار

 بالراسخني قةّاملتعل الكريمة اآلية َّأن من البعض ىلع اختلط وقد هذا،

 ّأهنا عائشة عن رووا حيث ُاملتشابه، عن السؤال عن هنت قد العلم يف

َهو :مّوسل عليه اهللا ّصىل اهللا رسول تال :قالت ُ
اِ�ي 

�
أنزل 

َ َ ْ عليك َ
َ ْ َ َ

الكتاب 
َ َ

ِ
ْ

 

منه
ُ ْ

آيات ِ
ٌ َ

�كمات 
ٌ َ َ ْ ُ

�هن  ُ
أم 

� ُ
ِالكتاب 

َ
ِ

ْ
ُوأخر  ََ ُ

م�شابهات 
ٌ َ َ

ِ
َ  اهللا ّصىل اهللا رسول فقال ،ُ

 َّأن مع ،فاحذروهم منه �شابه ما ي�بعون ا�ين رأيتم إذا :مّوسل عليه

 َّيتتبعون الذين من التحذير أراد  هّبأن يفيد تهّصح فرض عىل احلديث

 وفهم السؤال أرادوا من ّوأما فتنة، يف ةّاألم إيقاع لغرض منه املتشابه

ِّمتفتحة وقلوهبم ممدوحون ُفأولئك فيه ّوالتدبر لقرآنا مقاصد  العلم بنور ُ

أفال :تعاىل قال وقد ،احلقيقة وطلب
َ َ

�تدبرون 
َ ُ � َ َ

القرآن 
َ ْ ُ ْ

أم 
ْ َ

 �
َ َ

ٍقلوب 
ُ ُ

أ�فا�ها 
َ َ ْ َ

 

                                                

 .٣٨٨ ـ ٣٨٦ ص،٥ ج:، مصدر سابقجمموع فتاوى ابن تيمية )١(

 . ٥٥ ص،١ ج:ّ السنّة النبويةدار إحياء، سنن الدارمي )٢(
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 إدراك ذا كان الصحابة من َّولعله التابعني أحد َّأن والغريب ،)٢٤ :دّحمم(

 حيث التميمي، عسل بن صبيغ ُيدعى فيه، رَّويتدب القرآن يفهم أن وحياول

 التميمي ًصبيغا ّإن :فقال عمر إىل جاء ًرجال َّأن احلديد أيب ابن فيه يروي

 :فقال القرآن من حروف تفسري عن يسألنا فجعل املؤمنني أمري يا لقينا

 الصبيغ جاءه إذ الناس يغدي جالس ًيوما عمر فبينا منه، يأمكنّ َّاللهم

 معنى ما املؤمنني أمري يا :قال فرغ إذا ّحتى فأكل ّفتقدم عاممةو ثياب وعليه

ِوا�ار�ات :تعاىل قوله
َ
ِ

� ذروا َ
ً ِفا�ا�الت * َْ ِ َ ْ َ

وقرا 
ً ْ

 !هو أنت وحيك :قال ؟ِ

 له فإذا عاممته، سقطت ّحتى جيلده يزل فلم ذراعيه عن فحرس إليه فقام

 لرضبت ًقاحملو وجدتك لو بيده عمر نفس ّوالذي :فقال ضفريتان،

 فإذا ًمائة، رضبه يف يوم ّكل ُخيرجه كان َّثم بيت، يف ُفجعل به أمر َّثم رأسك،

 البرصة، إىل ّوسريه قتب عىل محله َّثم أخرى، مائة فرضبه أخرجه ئبر

ِّحيرم أن يأمره موسى أيب إىل وكتب  الناس يف يقوم وأن جمالسته، الناس عىل ُ

 قومه يف ًوضيعا يزل فلم فأخطأه، العلم تغىاب قد ًصبيغا َّإن يقول َّثم ًخطيبا

  .قومه دّسي قبل من كان وقد هلك، ّحتى الناس وعند

 حيث ، عيل املؤمنني أمري يف كثري ابن رواه بام ذلك ُتقارن أن ولك

 ريض طالب أيب بن ّعيل املؤمنني أمري عن ٍوجه غري من ًأيضا تَوثب :يقول

 وال تعا� اهللا كتاب � آية عن �سأ�و� ال :قالف الكوفة منرب صعد ّأنه عنه اهللا

سنة عن
ّ

ص� اهللا رسول عن 
ّ

وسلم عليه اهللا 
ّ

إال 
ّ

 ابن إليه فقام ،بذ�ك أنبأت�م 

ِوا�ار�ات :تعاىل قوله معنى ما :املؤمنني أمري يا :فقال اءّالكو
َ
ِ

� ذروا َ
ً  قال ؟َْ

ِفا�ا�الت :قال .الريح :عنه اهللا ريض ّعيل ِ َ ْ َ
وقر 

ْ
اِ

ً
 :عنه اهللا ريض قال ؟

                                                

دار إحيـاء ،  حتقيـق حممـد أبـو الفـضل إبـراهيم، ابن أيب احلديـدرشح ، ج البالغةهن )١(

 . ١٠٢ ص،١٢ ج:سوريا، الكتب العربية
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ِفا�ار�ات :قال .السحاب
َ
ِ

َ ْ َ
��ا 

ْ ُ
 :قال .السفن :عنه اهللا ريض قال ؟

ِفا�مقسمات
َ ُ� َ ْ َ

أ�را 
ً ْ َ

 .املالئكة :عنه اهللا ريض قال ؟

١١.  ا و   

 العالقة مسألة يف التحقيق منالقرآن فهم منطق كتاب فرغ أن وبعد

 لينتهي ،القرآن بتأويل العاملني مساحة ّيبنيل انتقل ،والتأويل نيالراسخ بني

 والعاملون العلم يف الراسخون هم العصمة أهل ّأن ريب ال :التالية بالنتيجة

 فالصحيح لغريهم اّمأو ،تعاىل باهللا بتأويله العلم ينحرص فال ،بتأويله

 هبم يلتقوا مل وإن ،علومهم عىل الواقفني ورثتهم من ،همّخواص إىل تعديته

 .غريهم يشمل ّوإنام  العصمة بأهل ّخيتص ال ةّالراسخي فعنوان ،ًعيانا

 يف الراسخون هم  العصمة أهل َّبأن ريب ال :احليدري ّالسيد يقول

 العلم ينحرص ال وبذلك ترمجانه، وهم القرآن، بتأويل العاملون العلم،

 :منها عديدة، أخبار املعنى هذا يف ورد وقد تعاىل، باهللا بتأويله

وما :َّوجل َّعز اهللا قول يف  أحدمها عن معاوية بن بريد عن • 
َ َ 

ُ�علم َ ْ َ
تأو�له 

ُ َ
ِ

ْ َ
إال 

�
ا� ِ

ُ �
وا�راسخون 

َ ُ
ِ � ِالعلم ِ� َ ِ

ْ ْ
 ا�راسخ� أفضل  اهللا فرسول :

علمه قد العلم، �
�

وجل �عز اهللا 
�

 وما وا�أو�ل، ا���ل من عليه أنزل ما �يع 

ِ��ل اهللا �ن
َ
ِ

ش�ئا عليه ُ
ً

�ه، يعلمونه بعده من وأوصياؤه تأو�له، يعلمه �م 
ّ

 

�قو�ون :بقو� اهللا فأجابهم بعلم، فيهم العا�م قال إذا تأو�له يعلمون ال وا�ين
َ ُ ُ َ

 

آمنا
� َ

ِبه  ِ �
� ُ

من 
ْ

ِعند ِ
ْ
ر�نا ِ

َ � خاص والقرآن ،َ
ّ

و�م، 
ّ

 وناسخ وم�شابه، و��م 

                                                

 حممـد بـن سـامي حتقيـق، ) هــ٤٧٤: ت (الدمشقي كثريابن ، العظيم القرآن تفسري )١(

 . ٢٤٨ ص،٤ ج:هـ١٤٢٠، انيةالطبعة الث، والتوزيع للنرش طيبة دار، سالمة
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  .يعلمونه العلم � نفا�راسخو وم�سوخ،

 العلم � ا�راسخون �ن :قال  اهللا عبد أيب عن بصري أيب وعن •

  .تأو�له نعلم و�ن

 وا�قيقة أفعا�، والطر�قة أقوا�، ا���عة :يقول  ّالنبي كان وقد •

 ّةاخلزائني ُمنتهى واحلقيقة ،دي� أصل والعقل ما�، رأس وا�عرفة أحوا�،

 .وسالحه ِّخاصيته فالتأويل أحواله احلقيقة كانت ومن التأويل، ةوثمر

 وجهاده قتاله ّبأن  ًاّعلي املؤمنني أمري  اهللا رسول أخرب وقد •

 التنزيل عىل  هو وجاهد قاتل كام القرآن تأويل عىل سيكون القادم

 أهل لغري تأويله بمعرفة َّيتعلق فيام هو طرحه ينبغي الذي والسؤال

 العلم يف الراسخني َّبأن القائلني السنّة أهل أعالم َّفإن ، ةالعصم

 مّأهن عليهم صدق َّممن ةّاألم لعلامء عندهم ًممكنا ذلك يكون تأويله يعلمون

 .مالعل يف الراسخني من

وما :قوله مع الرسول يعرفه أن جاز فإذا :الزركيش قال
َ ُ�علم َ َ ْ َ

تأو�له 
ُ َ

ِ
ْ َ

 

إال
�
ا� ِ

ُ ّواملفرسون صحابته، من ّالربانيون عرفهي أن جاز ،�  أال ّأمته، من ُ

 قراءة عند ويقول العلم، يف الراسخني من أنا :يقول كان اسّعب ابن َّأن ترى

ما الكهف أصحابيف قوله
َ

ْ�علمهم  ُ َُ َ ْ
إال 

�
قليل ِ

ٌ
ِ
َ

  .لالقلي أولئك من أنا :

 :وهي أقوال، ثالثة ُفتوجد  البيت أهل مدرسة يف ّوأما

                                                

 عـيل أكـرب حتقيـق، الكلينـيلثقة اإلسالم أيب جعفر حممد بـن يعقـوب ، األصول من الكايف )١(

 . ٢ ح٢١٣ ص،١ ج: قم،م١٩٩٦، الطبعة الثالثة، دار الكتب اإلسالمية، الغفاري

 .١ ح٢١٣ ص،١ ج: املصدر نفسه)٢(

 . ٨ ح١٧٣ ص،١١ج:  هـ ١٤٠٨،مؤسسة آل البيت، للنوري، وسائلمستدرك ال )٣(

 .٤٨ ص،٢ ج:، مصدر سابقالربهان يف علوم القرآن )٤(
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   . العصمة بأهل ذلك انحصار :ّاألول القول

  .غري ال ُاملبارشين ّخواصهم إىل ّتعديه :الثاين القول

 العلامء من ورثتهم من أتباعهم، من ّاخلواص إىل ّتعديه :الثالث القول

 ً.عيانا هبم يلتقوا مل وإن علومهم، عىل الواقفني

 الغيبة عرص نعيش ونحن َّالسيام ،الثالث القول هو املقام يف نراه وما

ًجدا، القليل ّإال  عنهم الكتاب تأويالت من يصلنا ومل الكربى،  فإن ّ

 عىل هبا أشكلنا التي عرش االثنا الوجوه علينا عادت تأويله من منعنا

 َّفإن وبالتايل ذلك، بإمكان نقول ةّالكربوي ةّالقضي حيث فمن ولذا املانعني،

 من غريهم يشمل ّوإنام  ةالعصم بأهل ّخيتص ال ةّالراسخي عنوان

َّيتصور ال بل ًحرصا، علومهم عىل الواقفني  يف ًراسخا غريهم يكون أن ُ

 الراسخني دائرة ساعّات عىل شواهد ّعدة وهنالك ؛ عنهم يأخذ ومل العلم

 :منها الكريم، القرآن بتأويل والعاملني العلم يف

 وحيدالت عن  احلسني بن عيل ُسئل :قال محيد بن عاصم عن •

إن :فقال
�

وجل �عز اهللا 
�

علم 
َ

أنه 
ّ

متعمقون أقوام ا�زمان آخر � ي�ون 
�

 اهللا فأنزل 

قل :تعا�
ْ ُ

َهو  ُ
ا� 

ُ �
أحد 

ٌ َ َ
َوهو :قو� إ� ا�ديد سورة من واآليات ، ُ ٌعليم َ

ِ
َ

 

ِبذات
َ
ِا�صدور ِ

ُ �
  .هلك فقد ذ�ك وراء رام فمن ،

 �مل : اهللا رسول قال :قال  الصادق جعفر اإلمام وعن •

� � ا�ين هذا
�

 الغال�، و�ر�ف ا�بطل�، تأو�ل عنه ينفون عدول قرن 

 ال ُاملبطلني تأويل ونفي ،ا�ديد خبث ا�ك� ين� كما ا�اهل�، وانتحال

                                                

 .٣ ح٩١ ص،١ ج:، مصدر سابقصول الكايف أ)١(

ّللفقيه املحدث الشيخ حممد بن احلسن احلـر العـاميل، وسائل الشيعة )٢(  حتقيـق ونـرش، ّ

 . ٤٣ ح١٠٩ ص،١٨ ج:ّ هـ، قم املقدسة١٤٠٩، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث
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� � : وقوله به، بالعلم ّوإنام القرآن، بتأويل باجلهل يكون
ّ

عدول قرن 

ِّاملؤولني رةدائ ساعّات عىل ّيدل  بواحد، األمر لينحرصً عادال يقل مل هّإن حيث ؛ُ

 ا�ك� ين� كما : وقوله واسعة، دائرهتم َّأن لنا َّليتأكد ذلك، مجع ّوإنام

 .واضح هو كام تأويالهتم، يف ُمصيبون هؤالء َّأن عىل دليلا�ديد خبث

  :مها َّمهمتني، نتيجتني إىل نخلص وبذلك

 فكرة ورفض بالعطف ّالتمسك رضورة بل ةّولويأ :ُاألوىل النتيجة

 من ُامللتفتون إليه ذهب قد احلّق الوجه هذا َّبأن عرفت وقد ًمتاما، الوقف

ِّاملفرسين   .منها مجلة َّتقدمت وقد الفريقني، أعالم من ُ

 صدق من ّكل عىل القاعدة بجريان ّللتمسك يدعونا كام :الثانية النتيجة

 ،أعاله هلا َّنبهنا التي الضوابط ضمن العلم، يف ةّالراسخي عنوان عليه

 .َّماسة ةّوعملي ةّمعرفي حاجة ّيمثل فالتأويل

   

 بيان يف درسة العرفانيةامل رؤية ىتبنّ قد احليدري ّالسيد ّأن الواضح من

 ّةالواقعي احلقيقة ّأنه التأويل تفسري يف احلّق ّنأ :يرى فهو ،التأويل حقيقة

 ّوأنه حكمة، أو موعظة أو ُحكم من ّالقرآنية البيانات إليها تستند التي

 قبيل من ليس ّوأنه ومتشاهبها، حمكمها ة،ّالقرآني اآليات جلميع موجود

 أن عن املتعالية ةّالغيبي األمور من هو بل ،باأللفاظ عليها املدلول املفاهيم

 من تقريبهال األلفاظ بقيد سبحانه اهللا ّقيدها ّوإنام ،األلفاظ شبكات هبا يطحت

ّوتوضح املقاصد هبا ّليقرب ُترضب كاألمثال فهي التقريب، بعض أذهاننا ُ 

                                                

 .٣٨٤  ـ٣٨٠ ص،٣ ج:، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(
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 .السامع فهم ُيناسبما بحسب

 ةّأي دون ،ًوحرفيا ًنمطيا يكن مل الرؤية هلذه احليدري ّالسيد يتبنّ ّولكن

 ،أصوهلا عىل والوقوف ةّالنظري هذه بيان يف واضح دور فلسامحته ،إضافة

 أغلب يف مهّقد فيام واضح أمر وهذا ،عليها بّيرتت وما عاهتاّتفر ومتابعة

 العديدة بياناته خالل منالقرآن فهم منطق كتابه ومنها ،ّالقرآنية دراساته

 أتى ما :ومنها ،القرآن آي غور سرب يف تساعد التي لألمور بيانه :منها ّوالتي

 عالقة إىل تشري يالت ّالقرآنية اآلية عرضه عند وإيضاحات تفريعات من به

  .بالتأويل العلم يف الراسخني

 هذه إنجازات خالصة يف التأكيد إىل سامحته دفع الذي هو هذا ّولعل

 مستوى عىلالقرآن فهم منطق كتاب إنجازات أحد ّأنالدراسة

  :هناك كتب حيث ،التأويل مستوى عىل إنجازه هو النظريات

 ةّالروائي واإلرشادات األساس، بالدرجة ّالقرآنية اإلشارات اعتمدنا

 ونظرنا احلاجة، بمقدار ةّالعلامئي بالرؤى واالستئناس الثانية، بالدرجة

ّوالتحققي ةّالتحقيقي املحدودة ةّاألسامئي معرفتنا أساس عىل القائم ّاخلاص  ة،ّ

 .التأوييل املعطى وتسجيل رصد يف واكبتنا التي ةّاإلهلي التوفيقات ّوبمعية

 باالعتامد املقروء، ّللنص تأوييل مستوى من أكثر جيلتس حاولنا وقد

  .خارجه ومن ّالنص داخل من خمتلفة ومالزمات قرائن عىل

                                                

 .٧٨ ص،١ ج:، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(

 .٤٦٨ص، ٣ ج:املصدر نفسه )٢(
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 ّيمثل وتطبيقاته ورسومه بحدوده املنهج ّأن :الباحثني بعض يرى

 ّةوالشخصي احلركة عىل خالهلا من ّنطل أن ُيمكن التي ُاألوىل لبوابةا

  .احليدري كامل دّللسي ةّالعلمي

 باهتامم احليدري ّالسيد عند حظيت قد املنهج موضوعة ّأن واحلّق

 كتب من ،تراثه جممل يف انعكاسها من ّذلك عىل ّأدل وال ،وكبري إستثنائي

  .وحوارات ولقاءات ومقاالت

 باالهتامم التفسريي املنهج حيظى أن الطبيعي من يكون ذلك ءضو ويف

 مستوى عىل ةّاملنهجي باإلنجازات ًفعال دّجتس ما وهذا ،قبله من البالغ

 يف وبالذات ،دةّاملتعد ّالقرآنية ودراساته كتبه عليها اشتملت التي التفسري

  القرآن فهم منطق كتابه

 يف املنهج مستوى عىل اسةالدر هذه إنجازات خالصة إىل ريأش وقد

  :هناك ذكر حيث ،الثالث الباب من الثاين الفصل

 إطار يف ةّالتفسريي ةّالعملي حرص ًجاهدا األعالم بعض حاول لقد .١

ِّاملفرس أنفاس فيه تضيق حمدود  وسعة تهّعبقري كانت مهام احلقيقي، ُ

 ارة،ت بالقرآن القرآن تفسري بمنهج اإلطار هذا َّجتىل وقد مطالعاته،

 عىل وباالعتامد ثالثة، تارة االجتهادي وبالنظر ُأخرى، تارة وباحلديث

 اهّباجت ًبعيدا َّحترك قد وآخر رابعة، تارة ةّوالتجريبي ةّالعلمي املعطيات

 املحاوالت نجد وهكذا خامسة، حماولة يف حمتواه من ّالنص فأفرغ ة،ّالرمزي
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 ةّالعملي هاجس َّأن بمعنى ّالنص، حقيقة إىل بنا تنتقل أن دون ترتى

 اهلاجس وهذا ّالنص، هاجس وليس احلاكم هو كان ةّوالتأويلي ةّالتفسريي

ِّاملفرس عىل أمىل اخليايل ِّحيدد أن ُ  ّللنص ُيويل أن دون سابقة، رتبة يف ًمنهجا له ُ

َّمتيقن؛ كقدر فيها املشاركة أو ذلك حتديد يف مسبقة ّأحقية  َّنإ حني يف ُ

ِّاملفرس منها ينطلق أن ينبغي التي ةّاألساسي القاعدة  ّنص يقم مل ما ّأنه هي ُ

 التفسريي، املنهج حتديد يف وثيقة صلة تفسريه ُاملراد ّفللنص ّمفرس قرآين

 مجيع يف ُنطالعه وما جتاوزه، جيوز وال به، ّاخلاص نظامه الكريم فللقرآن

 ُالبنى من قرتبتا قد ًنتاجا أفضلها َّأن أيدينا بني التي ةّالتفسريي املحاوالت

 .بعد ّكلياته تكتشف مل ولكنها القرآين، النظام لذلك ّةالتحتي

  .املنهجة مستوى عىل ّالقرآنية الدراسة هذه ّأمهية تربز هنا من

 ُأصول يف يكمن ّإنام ةّالتفسريي ةّالعملي ّتعثر َّأن لدينا ثبت لقد .٢

 مراجعاتنا يف هضمها يعرس حقائق ّتصيدنا ناّإن بل ة،ّالتفسريي ةّالنظري

 انطلقت قد منها الكثري َّأن وجدنا حيث ة،ّالتفسريي املصنَّفاتو للمصادر

 التفسريي، املنهج اسمها موضوعة كاتبها ذهن يف ّتعلق أن دون وانتهت

 ةّالتفسريي ّاملصنفات من اهلائل الركام هذا أورثتنا التي هي احلقيقة وهذه

 !التفسري ةّهلوي الفاقدة

 من أكثر أخذت قد الدراسة هذه يف املعتمدة ةّالتفسريي جةاملنه ّإن

 ،معتمد منهج ّكل لتشمل القرينة اعتمد الذي باملنهج قّتتعل فتارة ،طابع

 لّيشك مل ّأنه ّإال، بالقرآن القرآن تفسري ملنهج والصدارة ةّاألولوي كانت وإن

 أمام الطرق ةّبقي يغلق ال معتمد طريق هو ّوإنام ،اههّباجت نسري ًهاجسا لنا

                                                

 .٤٥٢ ـ ٤٥١ص، ٣ ج:، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(
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 يف ثابت هو ملا ،ًحثيثا املختار بمنهجنا التزامنا كان وقد ،ةّالتفسريي بياناتنا

 ّةالعملي يف ًمنهجا خذّيت مل فمن ،املراد إىل الوصول دليل املنهج كون هّحمل

 مساواة فهنالك ،مقاصده إثبات يف له دليل فال ـ جماهلا كان ًاّأي ـ ةّالبحثي

  .والدليل املنهج بني أومساوقة

 أعالم بني املشهورة املناهج بنفس التعريف منهجتنا من كان لقد .٣

 ّتبني تيوال ،عليها انطباقها ومدى معطياهتم مقربة عىل للوقوف ينّاملفرس

 يكاد ال قل أو ،املناهج فلك يف ال اهاتّاالجت فلك يف تسري ما ًغالبا ّأهنا لنا

 معاين خلفاء ّإما ،أمرين أحد لنا كيحت ةّاهيّاجت نامذج من منها واحد خيلو

 وكالمها ،اهّواالجت املنهج بني ًاّعملي متييزهم لعدم أو ،املعتمدة املناهج

 نتقنّ ّإنام ةّالتفسريي املناهج ّأن من عرفت ملا ؛أقرب لّاألو كان وإن حمتمل

 لدينا ثبت وقد ،ةّالتفسريي ةّالعملي انطالق عن ًاّجد رةّمتأخ مراحل يف

 ومن ،واملعلومة املقروءة التفاسري معظم يف املناهج حتديد ّأن حقيقبالت

 مناهج أبحاث فومصنّ لنا لهّسج حيث ،الوقوع بعد جاء قد ،ًمعا الفريقني

 قد األعاظم ينّاملفرس أولئك ّأن ًحتقيقا يعلم ومل ،بذلك ونّواملهتم التفسري

  .آخر دون ًناّمعي ًمنهجا قصدوا

 بياناتنا عرض يف ّاملعىل القدح بالقرآن القرآن فسريت ملنهج كان لقد .٤

   منها االستفادة حاولنا التي األخرى املناهج إسقاط دون ولكن ،ةّالتفسريي

  :مها ،نيّمهم إطارين يف ـ الروائي املنهج ّالسيام ـ

                                                

 .٤٥٣ص، ٣ ج:، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(

 .ًسيأيت الحقا توضيح الفرق بني املنهج واالجتاه )٢(

 .٤٥٦ص، ٣ ج:، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )٣(
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  .للقرآن القرآين الفهم سهّأس ملا التوكيدي الدور أداء .١

ً كثريا الرواية ّأن لدينا ثبت فقد ،القرآين للفهم التعميقي الدور أداء .٢

  .بدوهنا إليها الوصول يعرس قد ةّمعرفي مراتب إىل التفسريي النظر تلفت ما

 خيرجان ال والتعميقي التوكيدي الدورين هذين ّبأن عرفت كام ولكن

 مع التفسري يف القرآن ةّحموري مقام حفظ بمعنى ،املداري دورها عن الرواية

 بني تكون ما أشبه بينهام فالعالقة ،املحور ذلك حول الرشيفة ةالسن ةّمداري

 من أعمق دور فللرواية ،ةبالسنّ ّاخلاص والتفريع بالقرآن ّاخلاص التأسيس

 االستظهار ّفإن ،مداريتها عن خترج أن دون التطبيقي التعليمي الدور

 اإلضفاء ّأن لنا ّتبني وقد ،الكريم القرآن خارج لّيتشك أن جيوز ال القرآين

 فهم يف الكريم القرآن طول يف تأيت التي ةّالثانوي املصادر رهّتوف الذي املعريف

 ّالنص قراءة يف الزاوية حجر ةّخاص دموار يف لّتشك ّربام القرآين ّالنص

  .القرآين

 احليدري ّالسيد هب قام ملا ًموجزا ًعرضا مّنقد سوف النقاط من ييل وفيام

 ّليتبني ،املنهج مقولة مع التعاطي مستوى عىلرآنالق فهم منطق كتابه يف

 .الكتاب هذا إنجازات من ّأنه عىل هذكر ما حقيقة خالله من لنا

 االستدالل طريقة هو ًواصطالحا ،الواضح الطريق هو ًلغة املنهج ً:الّأو

 الدليل غياب ومع ،املطلوب إثبات عىل االستدالل يف املعتمدة ةّالكيفي أو

  .الدليل قبال يف يقع ما عينه هو املنهج قبال يف يقع فام ،نهجامل غياب يكون

ًبحثيا ّاملتبع املنهج حتديد ّأن خيفى ال :ًثانيا  ّأمهية ّيقل ال سابقة، رتبة يف ّ

                                                

 .٤٥٩ص، ٣ ج:، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(

 .٨٢ ص،١ج: نفسهاملصدر  )٢(
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 سوف ّاتفق كيفام بسوقها ّاألدلة فوىض يف الوقوع ّفإن املنهج؛ نفس عن

 .ذاهتا ّبحد متقنة ّاألدلة كون مع ّحتى ّاالستداللية ّالعملية ُيفسد

 وىف ًعموما، ّاالستداللية ّالعملية يف املنهج موقع عىل الوقوف ّإن

 التي ّالبحثية الفوىض عن لنا النقاب يكشف ًخصوصا، ّالتفسريية ّالعملية

 خمتلف وىف املختلفة مصنّفاهتم يف املسلمني أعالم من كبري ٌعدد فيها وقع

 .املجاالت

 من كبرية نسبة ّفإن ،ّخايص وآخر يّعام ىلإ ُالعرف تقسيم لنا جاز وإذا

 ْعرض يف ّاخلايص العرف أصحاهبا فيها سلك قد املسلمني علامء مصنّفات

 من ُيعفيهم ال املمنهج غري املعريف السري وهذا عنها، النتائج وأخذ أفكارهم

ّيصحح ال ّاخلايص ُالعرف ّفإن كتبوه، ما يف النظر إعادة ّمسؤولية  به، العمل ُ

 الفقه أصول علم أبحاث يف نجد ولذا صحيحة، ضوابط عىل ارتكازه لعدم

 ّوالرجالية ّواملنطقية ّوالكالمية ّالفلسفية املسائل من قليلة غري جمموعة ًمثال

 ليست ّمعرفية مشكالت عنه نتج ياملنهج االضطراب وهذا ّواللغوية،

 .األصول علم مباحث يف ذلك عىل وقفنا كام قليلة،

 ،ّيمنهج غري ُعرف وراء واالنسياق ةّاملعرفي الفوىض ههذ ّأن ريب وال

 يف ذلك كان سواء ّالتارخيية، مراحلها مجيع يف ّالتفسريية ّالعملية منه ُختل مل

 يف أو مسائلها وضبط رصد مرحلة يف أو هلا يالنظر التأسيس مرحلة

ًجدا، حمدودة ّعينات لنا أبرزت التي ّاملتأخرة مراحلها  أن ّجادة حاولت ّ

 قد ّولعلها ّالقرآنية، احلقائق ّتقيص يف ُمثىل طريقة وتسلك أبحاثها ُمتنهج

 ّأهنا ّإال ّوجادة ناجحة حماوالت كانت وإن يفه ولذا خمتلفة، بنسب نجحت

  .ّالتفسريية ّللعملية يالنظر التأسيس عامل يف ّفتية زالت ال
                                                

 .١٣ ص:املنهج التفسريي؛ ٤٣ ـ ٤١ ص،١ ج: منطق فهم القرآن:الحظ )١(
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 والظروف ّديةوالعق ّواالجتامعية ّالفردية اإلسقاطات مجيع ّإن :ًثالثا

ِّاملفرس يسوق الذي ّاالجتاه تكوين يف ُتسهم عرص، ّبكل املحيطة ةّاآلني  إىل ُ

 .السابقة االلتزامات أملتها ةّقبلي نتائج نحو ّالنص توجيه

ًموضوعيا ّيتخلف ّفاالجتاه  ّالنص مع املعريف يالتعاط يف املنهج عن ّ

ًجيابياإ ًدورا املنهج فيه يّيؤد الذي الوقت يفف .القرآين  ّالنص مع السري يف ّ

 يقوم حيث ًمتاما وخمتلف مغاير بدور ّاالجتاه يقوم معانيه، الستجالء القرآين

 ّالنص تطويع يف ةّالقبلي واعتقاداته مرتكزاته مع بالسري ّاالجتاه صاحب

 التي ّالتفسريية احلصيلة ّأن ييعن ما وهو قبلياته، ّحددهتا نتائج ّباجتاه القرآين

ًفعليا ًانعكاسا ِّمتثل منها واسعة مساحة يف ّاالجتاه صاحب هبا خيرج  ملتبنّياته ّ

 .ةّالقبلي

 ّبدقة وقرأناها ّالتفسريية الكتب استقرأنا ما إذا ّأننا ِّبالذكر ٌجدير

 فتجد خمتلفة، وبنسب ّاالجتاهات دائرة عن خيرج منها القليل ّفإن ومتحيص

 جتد بل ّفكرية، وأخرى ةّيعقد وأغراض أهداف خلدمة ّمكرسة منها ًبعضا

 .ّقبلية ّعصبية أو ّسياسية أخرى ًوأغراضا ًأهدافا بعضهايف 

 ّواالجتامعية ّالعقدية املتبنّيات عن النفس جتريد ّفإن حال ّيأ وعىل

ًجدا، ّوشاق صعب ٌأمر ّالعملية عىل سابقة رتبة يف ّوالسياسية ّوالفكرية  إن ّ

 ّالفردية املتبنّيات عىل ّمعريف انغالق حالة حصول مع ّالسيام ًعسريا، يكن مل

 ً.وتفصيال ًمجلة املقابلة القراءات ّتقبل وعدم

 ّكونية رؤية تقديم ًعابثة حتاول كوهنا يف تكمن ّاالجتاهات خطورة ّإن

 اهللكة يف ّاألمة من طبقة ُفتوقع ّالرشعية، النصوص عامدها ّأن ّمدعية ّإهلية

 االلتفات ًخصوصا، ّواملتتبع ًعموما ئالقار عىل ّيتعني هنا من .والضالل
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 ّالتفسريية املصادر  وىف ًعموما ّاإلسالمية العلوم يف ّاملعرفية املصادر إىل

 ما وفق معه يالتعاطو املوقف خطورة إىل االلتفات يوينبغ ًخصوصا،

 .ّاألمة جتاه ّواملعرفية ّالرشعية ّاملسؤولية تقتضيه

 التفسري نحو ًقرسا بأصحاهبا خذتأ ّأهنا ّاالجتاهات خماطر من ّولعل

 ومن .وحتريمه ّذمه عىل الصحيحة الروايات تضافرت الذي يبالرأ

 ّالتفسريية املجاميع هذه ّأن :ّتقدم ّعام خطورة ّتقل ال التي ُاألخرى املخاطر

 يف واسعة ومساحة ًكبريا ًثقال ّتشكل ما ًعادة ّاالجتاهات، دائرة يف الداخلة

 ّالعامة عن ًفضال ّللخاصة يُيوح ّمما ًأيضا مجاعواإل بل الشهرة تكوين

ّتوفر وبذلك متبنّياهتم، ّوصحة ّمدعياهتم ّرشعية  من هبا لاللتزام يالدواع ُ

 .عنهم ّاملتأخرين قبل

 ّلالجتاهات ّمعرفية ّعلمية صبغة إلضفاء عديدة حماوالت جرت وقد

 واملدارس، باملذاه قبيل من خمتلفة بعناوين إبرازها خالل من ّالتفسريية

 .ذلك شابه وما

 معترب منهج ضوء يف تنطلق مل ّتفسريية حركة ّكل ّفإن حال، ّأى وعىل

ًاجتاها ِّمتثل سوف ّفإهنا ًمعينا ّ  ردم يف األكرب الثقل ّالسلبية مردوداته ّتشكل ّ

 رضورة من أفدناه ما لنا ّيؤكد ما وهذا ّالتفسريية، ّالعملية يف املعريف البناء

ّيرشد ّيتفسري نهجبم االلتزام   .ُمنتجة مثمرة وجيعلها ّالتفسريية ّالعملية ُ

 ّالكيفية ّوأنه الواضح الطريق هو املنهج ّأن لنا ّاتضح أن بعد :ًرابعا

 املنهج عن واضح بفهم اخلروج يمكننا املطلوب، عىل ّاالستداللية

 .صدهومقا الكريم القرآن معاين كشف يف املعتمدة ّالكيفية فهو ،يالتفسري
                                                

 .١٤ ـ١٣ ص:، واملنهج التفسريي٤٥ـ٤٣ ص،١ ج: منطق فهم القرآن:الحظ )١(
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 ومرادات مقاصد عن الكشف نفس ِّمتثل ّالتفسريية ّالعملية كانت فإذا

 الكشف، ذلك عليها يقع التي اهليئة هو يالتفسري املنهج ّفإن الكريم القرآن

 سوف ّالتفسريية ّالعملية ّفإن ّحتقيقية ّبحثية ّعلمية ّوالكيفية اهليئة كانت فإذا

 ِّواملتوغل الباحث يزيد ال ّلوماتىمع ركام ّجمرد يفه ّوإال ُممنهجة، تكون

ًبعدا ّإال فيها  ّالعملية وراء من إليه يصبو الذي يوالعلم املعريف هدفه عن ُ

 .ّالتفسريية

ّيقدموا أن ّالقرآنية العلوم يف ّالفن أصحاب من مجلة حاول لقد :ًخامسا ُ 

 ّالتفسريية املناهج ضبط عىل حرصت التفسري مناهج يف جديدة دراسات لنا

 وجدواها ّجديتها رغم الدراسات هذه ولكن .التفسري علامء عند املعتمدة

 بعدد ّالتفسريية ّواالجتاهات املناهج حرص يوه ّمهمة ّقضية يف ّتومهت قد

 خطأ ّأول وهذا ضوئها، يف الصادرة ونامذجها ّمقوماهتا فيها أبرزوا ّمعني

 املناهج ّفإن .ّرييةالتفس ّواالجتاهات املناهج يف صنّف من فيه وقع ّيمنهج

 ملا الناقص االستقراء باب من ّإال ّمعني بعدد حرصها  ينبغي ال ّالتفسريية

 ّعدها يمكن ال :واحدة وبكلمة عندها؛ باالنتهاء االلتزام دون منها وقع

 أكثرها ّإن بل ّمتأخرة، جاءت قد منها مجلة ّفإن ّوإال ،منها وقع بام وحرصها

 .إليها ًفتاَملت يكن مل

 ّاألعم يكن مل إنـ  الكريم القرآن يِّمفرس من مجلة ّإن :ُأخرى بارةبع

ً منهجا سابقة ٍرتبة يف ّحيدد أن دون ّالتفسريية ّالعملية يامرسـ  منهم األغلب

ًتفسرييا  ٌّكم هو عنده ما فغاية .القرآن معاين كشف يف يعتمده ًمعتربا ّ

 يكون أن دون الكتاب مقاصد ضبط يف حيتاجه ما منه ينهل ّمعلومايت

                                                

 .٤٥ ص،١ ج:، مصدر سابقرآنمنطق فهم الق )١(



 ٨٧ ..................................................وتطبيقاته ورسومه وحدوده املنهج

 

 ما ُويدخل عنها ّشذ ما هبا ُليخرج ذهنه يف واضحة وقواعد ضوابط هنالك

 .هبا ّيصح

ًجدا ّمتأخرة مراحل يف ُقنّنت ّإنام ّالتفسريية املناهج ّأن ييعن وهذا  عن ّ

 ّعربنا وقد . األكرم الرسول عهد منذ انطلقت التي ّالتفسريية ّالعملية

   والتأصيل التأسيس حيث من ّألهنا ّمتأخرة؛ مراحل يف ُقنّنت قد كوهنا عن

 املراحل مع ُمتزامنة انطلقت قد ـ هلا التنظري ال هبا العمل مستوى عىل ولو ـ

ّاألولية  هو ّالتفسريية املناهج كتب مصنّفو أثاره ما فغاية .ّالتفسريية ّللعملية ّ

 ّالتفسريية الكتب تصنيف ّثم ّالتفسريية، املتون يف املبعثرة املناهج تلك رصد

 وتفسري ّالعيايش تفسري تسمية قبيل من مناهج،  من رصدوه ما ضوءيف 

 قد ّإهنا أى؛ ّالروائية بالتفاسري الثقلني نور وتفسري الربهان وتفسري الصايف

 ،الكريم القرآن ومقاصد معاين عن الكشف يف يالروائ املنهج اعتمدت

 املنهج فيهام سلك قد البيان جممع وتفسري التبيان تفسري كون يف وهكذا

 فيهام سلك قد الرمحن آالء وتفسري امليزان تفسري ّوأن ،جتهادياال العقيل

  .وهكذا ،بالقرآن القرآن تفسري منهج

 ،الوقوع بعد حتديد هو مةّاملتقد التفاسري معظم يف املناهج حتديد ّإن

 ّأن ًحتقيقا يعلم ومل ،بذلك ونّواملهتم التفسري مناهج أبحاث فومصنّ لهّسج

  .آخر دون ًناّمعي ًمنهجا قصدوا قد األعاظم أولئك

 املتداولة املناهج تقسيم ّأن هو إليه يننته  أن ُنريد ما ّفإن حال، ّأى وعىل

 هو كام ّحرصية ّعقلية وليست ّاستقرائية قسمة هي ّإنام املصنّفات من مجلةيف 

 يف التفسري ةومنهج للتفسري ّالعامة الضابطة تأسيس ّأن يعنى ّمما واضح،

 وال ُأخرى، دون بمناهج وال آخر، دون بمنهج ّختتص ال ّالتفسريية ّالعملية
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 ّتفسريية مناهج من اكتشافه أو تأسيسه يمكن ما دون ًآنا موجود هو بام

  ُأخرى

  :هي رصدها ّتم التي التفسري مناهج ّإن :ًسادسا

 .بالقرآن القرآن تفسري منهج .١

 .األثري ائيالرو التفسري منهج .٢

  .جتهادياال العقىل التفسري منهج .٣

  .التجريبى العلمى التفسري منهج .٤

  .اإلشاري التفسري منهج .٥

 .بالرأي التفسري منهج .٦

  اجلامع التفسريي املنهج .٧

 ،القرآين ّالنص مقاصد من زاوية بإبراز تّاهتم ةّتفسريي أنامط وهناك

 يف نّمدو هو ّمما ذلك وغري ،والفقهي واألخالقي األديب التفسري قبيل من

  .ةّالتفسريي املناهج متون

ً اّوجوهري ًاّأساسي ًاعتامدا يعتمد للقرآن املوضوعي التفسري ّأن :ًسابعا

  املوضوعي للتفسري يمكن فال ولذا ،بالقرآن القرآن تفسري منهج عىل

 هبذا دّالتزو دون ـ ةّبعدي أو ةّقبلي كانت سواء ـ ةّمفصلي نتائج ّأي تقديم 

  .املنهج

 ينبغي الذي ،ّواألتم األكمل املنهج هو بالقرآن القرآن تفسري منهج ّإن

 القرآن ّفإن ،به لتزاماال سوى أمامنا طريق ال بل ،القرآن تفسري يف يسلك أن

                                                

 .٤٨ ـ ٤٦ ص،١ ج:، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(

 . ، مصدر سابق القرآنمناهج تفسري: ينظر )٢(



 ٨٩ ..................................................وتطبيقاته ورسومه وحدوده املنهج

 

  .بعض عىل بعضه ويشهد ،ًبعضا بعضه ّيفرس

 يوجد وال ،خلفه من وال يديه بني من الباطل يأتيه ال الذي القرآن ّإن

 أن يمكن ال، يشء ّلكل تبيانو ًهدىو ٌنور ّأنهو ،ًأبدا مضامينه بني اختالف

 رّيتصو وكيف ،وتفسريه بيانه يف الغري إىل ًمفتقرا يكون أن هّحق يف ّيتصور

 عىل الشاخصة والعالمات نةّالبي الدالالت عىل مشتمل وهو هّحق يف ذلك

 !؟ةّاإلهلي املعارف اتّأمه عن والكشف معانيه

 الرجوع عندنا يلغى ال القرآن تفسريه يف القرآن اعتامد يف ّالتفرد هذا ّإن

 الرجوع هذا ّولكن ّالتفسريية، الروايات ّالسيام ُاألخرى، املصادر إىل

 يف الثانوي الدور داءأ من أكثر يعدو ال ـ ةّبالطولي أشبه هو ما او ـ الطويل

ًتوكيديا ًدورا يّدتؤ الرواية ّأن بمعنى ،ةّالتفسريي ةّالعملي  الفهم ّأسسه ملا ّ

 .القرآين الفهم تعميق وهو آخر ًدورا الرواية يّتؤد امّربو للقرآن، القرآين

 يعرس قد ّمعرفية مراتب إىل التفسريي النظر ُتلفت ما ًكثريا فالرواية

 .بدوهنا إليها الوصول

 ،ياملدار دورها عن الرواية خيرج ال والتعميقي التوكيدي الدور وهذا

 ّلمتث أخرى اصطالحات قبال يف يقع ّخاص اصطالح املقام يف ةّواملداري

 ّبأن وجدنا وقد ،للقرآن ةّالدليلي القراءة يف املعتمدة النظريات بمجموعها

 التي املقام يف الصحيحة ةّالنظري هي الرشيفة ةالسنّ ةّومداري القرآن ةّحموري

  .ةّالتفسريي ةّالعملي يف ودورها ةالسنّ يةّوأمه القرآن كرامة هبا حتفظ

 بل آنذاك، واملنترشة القديمة التفاسري من الروائي التفسري ُيعترب :ًثامنا

 الساحة عىل واملهيمن احلاكم التفسري هو الروائي التفسري يكون أن يكاد

                                                

 .٥٢ـ٤٨ ص،١ ج:، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(
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 أسباب من ّولعل الرشيفة، اهلجرة من األوىل الثالثة القرون طيلة ّالتفسريية

 هيمنة يالتجزيئ باألسلوب ًعادة اقرتن الذي التفسريي املنهج هذا هيمنة

ّجلهم  آنذاك العلامء كان حيث ،آنذاك ّواحلديثية ّالروائية النزعة ّحمدثني، ُ ُ 

ًجدا يالطبيع من فيكون  .ّاحلديثية النزعة وبروز يالروائ ُالبعد هيمنة ّ

 هو أم ،ًاّاصطالحي ًاتفسري الروائي التفسري كون يف الكالم وقع هنا من

 وأخرى ّفقهية روايات هناك ّأن فكام ؟احلديث ُشعب من شعبة ّجمرد

 سوق ّوجمرد ّتفسريية، روايات هنالك فكذلك ،ّأخالقية أخرىو ّعقائدية،

ّيصرينا ال ّالقرآنية اآليات ذيل يف الروايات ِّمفرسين، ُ  الروايات سوق ّأن كام ُ

  .فقهاء منّا جيعل ال ّالفقهية

 يف مساحمة من فيه ما عىل ـ التفسريي املنهج هذا ّفإن حال ّأى وعىل

 يف تكمن كبرية أزمة من ُيعاين ـ عليه ّاالصطالحية ّالتفسريية ّالعملية صدق

 نصف تفسري سوى لنا تكفل ال التي إلينا، الواصلة الروايات ّحمدودية

 أسانيد عن الطرف غضضنا إذا هذا ّترتيبية، بصورة ُثلثه بل القرآن،

 السند بضعف ُمبتالة نجدها ما ًعادة التي ّتفسرييةال الروايات

 كثري أسانيد وضعف جهة، من هذه الروايات ّقلة ّولعل .ّواإلرسائيليات

 يف ّالسيام شديد، ببطء تسري ّالتفسريية ّالعملية جعل أخرى، جهة من منها

 ّعام ًفضال هذا التفسري، بعلم االهتامم ُيندر بل ّويقل ، البيت أهل مدرسة

 ّالعلمية األروقة يف تدور خاطئة ّاجتامعية مناخات من العلم هذا  تلزمهيس

  .جتاوزها ويصعب

  :أمهها ،أمور ةّبعد تنحرص فوظيفتها الرواية ّأما :ًتاسعا

                                                

 .٥٥ـ٥٢ ص،١ ج:، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(



 ٩١ ..................................................وتطبيقاته مهورسو وحدوده املنهج

 

 إىل ّاملفرس هّوتوج ّتريب ّأهنا أي ،ةّالتفسريي ةّللعملي التعليمي الدور .١

  .ةّالتفسريي ةّالعملي جريان ةّكيفي

 وليست ،لآلية ّتطبيقي وجه إىل عادة ناظرة فهي ،التطبيقي دورال .٢

  .نفسه القرآن هو للقرآن التفسريي بالدور لّيتكف الذي ّألن ؛له ةّمفرس هي

 التعميقي والدور ،للقرآن القرآين الفهم سهّأس ملا التوكيدي الدور .٣

 الوصول يعرس ةّمعرفي مراتب إىل النظر تلفت ما ًكثريا ّفإهنا ،ّالنص لفهم

 .بدوهنا إليها

 للظهور املخالفة ،السند الصحيحة الروايات جتاه وظيفتنا ّإن :ًعارشا

 عن ساقطة فهي للعقل ًخمالفا اهاّمؤد كان إذا الروايات هذه ّأن: هي القرآين

  :مها احتامالن املسألة ففي للعقل خمالف غري اهاّمؤد كان إذا ّوأما ،االعتبار

 بتوجيه ال الرواية بتوجيه رفعه يمكن ّمما ختالفاال هذا يكون أن .١ 

  .فبه هذا أمكن فإن ،القرآين ّالنص

 يف الصحيح وهنا ،اآلية ظهور يوافق بام الرواية توجيه إمكان عدم .٢ 

  .بالرواية العمل وترك القرآين بالظاهر لتزاماال هو املقام

 من ستظهاراال خطأ إىل هةّمنب الروايات تكون أن يمكن أال :قلت فإن

  ؟القرآين ّالنص

 واالستظهار القرآين ّللنص لفهمنا ئةّاملخط الروايات كانت إن :قلنا

 الروايات كانت وإن ،هبا عملُي وال ترتك ّفإهنا ،قليلة منه لدينا احلاصل

 إعادة إىل وتدعونا ،واستنتاجنا استظهارنا يةّحج سقطُت سوف ّفإهنا كثرية

 هذا ّولعل ،عنه اليد نرفع أن دون ولكن ،ىأخر ةّمر القرآين ّالنص قراءة

                                                

 .٥٦ـ٥٥ ص،١ ج:نفسهاملصدر  )١(
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رد اهللا كتاب خالف ما : اهللا رسول قول من قريب املعنى
ّ

 كتاب إ� 

 لّتتشك أن جيوز ال ّالقرآنية استظهاراتنا ّأن منه نفهم أن يمكن الذي اهللا

 يف مدخليته بنكتة أو ،املطلقة القرآن ةّحاكمي بنكتة ّماإ ،القرآن خارج

 القارئ ذهن يف ظهوره من لّيتشك ما غري هذه ومدخليته ،رهظهو تشكيل

  .ّالنص أصل عن خارجة كثرية أمور ظهوره تشكيل يف تدخل الذي

 تسقط ال القرآين للظاهر املخالفة الروايات ّأن إىل نخلص وبذلك

 استظهاره ّفإن ،املستظهر استظهار يةّحج وتبطل تسقط ّوإنام ،البتة يتهّحج

 اجلديد االستظهار ّأن كام ،القرآين للظاهر ًموافقا يكون أن بالرضورة ليس

 ّفإن ،آخر ّقرآين ّنص بمعونة أو نفسه القرآين ّالنص من يصدر أن ينبغي

  .ًبعضا بعضه ّيفرس عرفت كام القرآن

 ّقوة من حيمله ما عىل التفسريي االجتهادي املنهج ّإن :عرش أحد

 هذه يف والوقوع ،والزلل باملخاطر حمفوف ّأنه ّإال ّعلمية وامتيازات ّإبداعية

ّيمثل ال ّوالرشعية ّاملعرفية املخاطر  يف الطارئة أو القاعدة من االستثناء حالة ُ

 إضعافها يمكن الوقوع، كثرية حالة هي ّوإنام ياالجتهاد التفسري جمريات

 .والعمل ّالنية يف واإلخالص واملثابرة املتابعة بواسطة

ُأرضيته كانت إذا التفسري يف والنظر الرأى إعامل ّفإن :لاح ةّأي وعىل ّ 

َالدليلية َالقطعية ّ  ودون عليه، ُويعتمد به ُيلتزم ّمما فهو هامن قريب هو ما أو ّ

                                                

شيخ األقدم الصدوق أيب جعفر حممد بن عيل بن احلـسني بـن لل ،حيرضه الفقيه من ال )١(

 ١٤٠٤، الطبعة الثانيـة، نرش جامعة املدرسني، حتقيق عيل أكرب الغفاري، بابويه القمي

 .٤٧٥١، ح ٤٩٦، ص٣ ج:قم، هـ 

 .٥٧ـ٥٢، ص١ ج:، مصدر سابقمنطق فهم القرآن) ٢(
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  .ياالجتهاد التفسريي النتاج العتبار جمال يبقى ال ّاألرضية هذه

 االستقراء عىل يعتمد التفسريي التجريبي املنهج ّإن حيث :عرش ثناا

 نتائج تقديم عن ًعاجزا يبقى ّفإنه التجربة مفردات رصد يف ُاألوىل لدرجةبا

 عن ّالتجريبية ّالطبيعية العلوم عجز العلم فلسفة أثبتت هنا من ّقطعية؛

 .القانون مرتبة إىل بمعطياهتا الوصول

 أقرب هو التفسريي املنهج هذا ّأن األعالم من مجلة اعترب وقد هذا

 فأفرط نتائجه، اعتامد يف ًكبريا ًاختالفا اختلف وقد ،للتفسري  منه للتطبيق

ّحمملني غري، ال به والتزموا ٌقوم  الكثري بطالن ثبت يالت ّالعلمية ّالنظريات ُ

 ما يقبل القرآن عن ناطقني أنفسهم فجعلوا القرآن، عىل بعد فيام منها

 للقرآن يكون أن فأنكروا آخرون، ٌقوم ّوفرط ،ينفونه ما يوينف يقبلونه

 ،هبا ّيتعلق وما اآلخرة أحكام ِّليبني جاء  كتاب ّجمرد ّوأنه بالعلوم صلة ّيأ

 ّمؤيدة كانت إذا ّالتجريبية ّالعلمية املعطيات ّأن هو املقام يف والصحيح

 تدخل وعندئذ ،هبا قبلنا ذلك، يف ظاهرة أو الداللة ّقطعية ّقرآنية لنصوص

 أو به األخذ ّيصح فال ذلك عدا ما اّوأم للقرآن، يالعلم اإلعجاز جماليف 

 عدم بمعنى ّوإنام ّالتجريبية ّالعلمية املعطيات إلغاء بمعنى ال ولكن اعتامده،

 القرآن كرامة ُحتفظ وبذلك املقام، يف ُمورس الذي التطبيقى الوجه تصحيح

  .أخرى جهة من ّالتجريبية ّالعلمية واجلهود جهة، من الكريم

                                                

 .٥٨ـ٥٧، ص١ ج:، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(

 .٧، ص١ ج:، مصدر سابقن يف تفسري القرآنامليزا) ٢(

 .دار الفكر، اجلواهر يف تفسري القرآن، للشيخ الطنطاويانظر ) ٣(

 .٦٧، ص١ ج:، مصدر سابقمنطق فهم القرآن) ٤(
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 ّأن ًاصطالحا به املقصود كان إذا اإلشاري سريالتف ّنإ :عرش ثالثة

 لتزاماال من المناص ّمما فهذا ،وإظهاره وتبيينه تفسريه ويراد ًباطنا للقرآن

 ولكن ،بطن من أكثر بل ،ّقرآين باطن وجود عىل ةّالدال الروايات لتظافر ؛به

 ،وقواعد ضوابط بدون مرصاعيه عىل الباب ترك يعني ال بذلك القبول

 ّولعل ،بالرأي التفسري ةّمظل حتت يندرج سوف التفسري هذا مثل ّإنف ّوإال

 أو له مناقض ّقرآين ظاهر هنالك يكون ال أن التفسري هذا ضوابطّ أهم من

 يف تطلب أخرى ضوابط وهنالك ،ةّديني رضورة أو متواتر حديث

  .اّمظاهن

 دليلال يكون وقد ،دليل بغري التفسري هو بالرأي التفسري :عرش أربعة

 املقام يف سيق ّوإنام ،عاهّمد عىل منطبق غري ّأنه ّإال تهّوصح أصله يف ًصحيحا

  .ّاملفرس هوى طابق ما لتصحيح

 ،املحكامت ال املتشاهبات اآليات دائرة يف بالرأي التفسري يقع ما وعادة

 ما ًوكثريا ،اآلية من املراد هو هيظنّ احتامل أو وجه بالرأي ّاملفرس عىل فيلتبس

  .ومبتغاه هلدفه ًحتقيقا إليه الوصول يريد الذي الوجه هو ونيك

 املعتربة، املناهج ميعجل اجلامع التفسريوه اجلامع التفسري :عرش مخسة

 أمكن ما وإذا بالقرآن، ًتفسريا كان أخرى بآية اآلية تفسري أمكن ما فإذا

 اعتبار هو فيه فالعمدة ،...وهكذا بالرواية، ًتفسريا كان بالرواية تفسريها

 معترب منهج ّيفبأ آخر، دون منهج عىل يقترص ال فهو والدليل، املنهج

 ومن .ّباجتاهه ّاملفرس ّحترك ،ّالنص من املراد إىل الوصول أمكن وصحيح

                                                

 .٦٣ـ٦١، ص١ ج:املصدر نفسه) ١(

 .٦٥ـ٦٤، ١ ج:نفسهاملصدر ) ٢(
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 املؤونة يرفع ِّالذكر اآلنفة الصحيحة للمناهج اجلامع املنهج هذا ّأن الواضح

ًجدا عالية ونةبمر ّيتحرك وجيعله ّاملفرس، كاهل عن ًكثريا ّ. 

 ّوأنه الوالدة حديث التفسريي  املنهج هذا ّبأن البعض ّيتوهم وربام

 هو الصحيح ّولكن عديدة، بمراحل ّمرت التي ّالتفسريية التجربة أفرزته

 مطالعة ذلك حتقيق يف ويكفينا ًأيضا، واملنترشة القديمة املناهج من ّأنه

 عديدة نامذج سنجد حيث ،هامن القديمة ّحتى ّالتفسريية للمصادر يسرية

 هذا ّأن نعتقد كنّا وإن املنهج، هذا ضوء يف ّالتفسريية ّعملياهتا رحى تدور

 وتسمياهتا املناهج فبلورة .القصد ال ّاالتفاق باب من وقع قد األمر

  .عديدة بقرون ّالتفسريية ّالعملية بدء عن ّمتأخرة جاءت واصطالحاهتا

 مجيع يف به االلتزام ارتأينا الذي ّالعام يالتفسري منهجنا ّإن :عرش ستة

 ةّمداري ةّبمعي ولكن بالقرآن، القرآن تفسري منهج هو ةّالتفسريي أبحاثنا

 وهذا السنّة؛ ةّومداري القرآن ةّبمحوري عليه ُنطلق ما وهو الرشيفة، السنّة

 عليها والتأكيد ترسيخها ينبغي ّةأساسي ةّقضي عىل ّمتفرع املعريف االلتزام

 عرفت كام ـ فهو لنصوصه، الوحيد احلقيقي ِّاملفرس هو القرآن كون هيو

ّويصدق ًبعضا بعضه ِّيفرس ـ ًآنفا ً دورا ّيؤدي ال عداه ما ّوأن ًبعضا، بعضه ُ

 ًوأحيانا ّتوكيدي أو ّالنص؛ ملرادات ّتشخييص دوره ّوإنام ًحمضا ًاّتفسريي

 للمفهوم التفسريي الدور َّأن ّإال للروايات، بالنسبة احلال هو كام ،ّتعميقي

 ّالقرآنية النصوص بواسطة :أي نفسه، القرآن خالل من ُيعالج القرآين

 .َّاملفرسة ّالقرآنية للنصوص ِّاملفرسة

 بالدور يكون ما أشبه هو الغري ّيؤديه الذي الدور َّإن :ُأخرى بعبارة

                                                

 .٦٥، ص١ ج:، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(
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 ةّيالعمل بضوابط ّكلية إحاطة عىل سابقة رتبة يف ّيتوقف الذي اإلشاري

 .ةّالتفسريي

ّبمفرسي التزامنا ّإن  تفسري منهج بسلوك ًاّمعرفي ُيلزمنا ّللنص ّالنص ةِّ

 املنهجي االلتزام وهذا القرآين، ّالنص مرادات تشخيص يف بالقرآن القرآن

 ترفد ةّمعرفي معطيات هلا ُأخرى ةّثانوي بمصادر ّالتزود من يعفينا ال املعريف

 :منها نذكر ت،بامتيازا ةّالتفسريي ةّالعملي

 .ةّالقرآني النصوص مرادات تشخيص ةّعملي يف ّاألويل إسهامها .١

 ّيمكن بنحو الواحد ّالنص مقاصد بحدود ةّمعرفي سعة ّتوفر ّإهنا .٢

  .ّللنص قراءته يف ةّوتطبيقي ةّنظري نكات ّتصيد من ِّاملفرس

 آفاق يف ّالتحرك عىل تساعده ِّللمفرس خصبة ةّأرضي ّتوفر ّأهنا بمعنى

 .بغريه ُاملعطى ذلك ّيتوفر ال بنحو املختلفة القرآين ّالنص وأبعاد

 موارد يف ّيشكل ّربام ةّالثانوي املصادر ّتوفره الذي املعريف اإلضفاء وهذا

 .ّالنص قراءة يف الزاوية حجر ّخاصة

 ِّاملفرس أمام تفتح ّأهنا :الثانوية للمصادر ُاألخرى املعطيات ومن .٣

 عنه خارج بأمر أو املقروء ّالنص بأصل ّمتعلقة كانت واءس جديدة، نوافذ

 إىل ةّالتفسريي املوارد من مجلة يف ّيرتقى قد ّوالذي باألصل، وثيقة صلة ذي

 ّباجتاه املقروء ّللنص األوىل ةّالبياني اخلطوط ّتوجه ةّخارجي قرينة تشكيل

 وأبرز وىلأ من ّولعل ة،ّالتفسريي ةّالعملي ترشيد يف كبري ّحد إىل ُيسهم

 السنّة :القرآين ّالنص قراءة يف عنها اإلغفال يمكن ال التي ةّالثانوي املصادر

 الرشيفة

 تنحرص ةّالتفسريي ةّالعملي يف الرشيفة السنّة معطيات ّبأن ٍبعدئذ ُيقال فال

 .القرآين ّالنص ملقاصد التشخييص نتاجه يف ِّللمفرس والطمأنة سُنألا بتوفري
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ّاملتبع منهجنا ّنفإ ٍحال، ّأي وعىل  منهج هو القرآين ّالنص قراءة يف ُ

ّمتوقف ّأنه بمعنى تعليقي، منهج هولكنّ بالقرآن، القرآن تفسري  وجود عىل ُ

ّاملفرس القرآين ّالنص  من املكنة عدم أو العدم صورة يف ّوأما مثله، آلخر ُ

 سواء ة،ّاالطمئناني أو ةّالقطعي بالقرينة َّنتوسل سوف فإننا إليه الوصول

 بيان يأيت وسوف ة،ّشهودي ةّكشفي أم ةّجتريبي ةّعلمي أم ةّعقلي أم ةّنقلي كانت

  .الكتاب هذا من آخر مورد يف ةّالتعليقي هذه

  

 التفريق( ويف ،)ةّالتفسريي املناهج عرض( يف يكون ال قد ّأنه رغم ً:الّأو

 التي املعارصة ّرآنيةالق الدراسات بني نوعي متايز نحو ،)اهّواالجت املنهج بني

 هذه بعض تشتمل أن من يمنع ال هذا ولكن ،املواضيع هذه تناولت

 نكات من االنتباه يلفت ما عىل املواضيع تلك تتناول التي الدراسات

 فهم منطق دراسة عليه اشتملت ما كمثل ،ةّمهم وإيضاحات دقيقة ةّمنهجي

  .ّتقدم ّامم واضح هو كامالقرآن

 يف بالقرآن القرآن تفسري بمنهج املعريف املنهجي لتزاماال ّنإ :ًثانيا

 ،لسامحته ةّالتفسريي ةّالنظري يعكس ال احليدري دّللسي ةّالتفسريي األبحاث

 تأكيده عىل حرص ما وهذا ،ةّالنظري تلك يف أسايس جزء ّأنه يعكس ّنهإ بل

  .ًسابقا ـ ـ عنه نقلناه ما :منها ّوالتي النصوص من العديد يف

 ملا املوجز العرض من ةعرش السادسة النقطة يف عنه أوردناه ما :اومنه

  .املنهج مستوى عىلالقرآن فهم منطق كتاب يف احليدري ّالسيد هب قام

 نلتزم ناّأن :هذه ةّالتفسريي بحوثنا مطالع يف ذكرنا لقد :قوله ومنها
                                                

 .٧٤ـ٧٣، ص١ج: ، مصدر سابقنمنطق فهم القرآ )١(
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 اإلطار يف واملوضوعي التجزيئي :ًمعا ُوباألسلوبني لفهمه، القرآن ةّبطريقي

 ّةوتركيبي ةّالطريقي هذه َّولكن ّاملركب، لوبُألسبا عنه َّعربنا وقد التفسريي،

 يمنعنا ال ًوأيضا ،املفردايت للتفسري ّالتعرض من ًاّمنهجي متنعنا ال لوبُألسا

 التي املوارد يف َّالسيام ،ُاألخرى بالطرق واالستئناس ّالتعرض من ذلك

 تتميم من عندنا َّصح ما إىل التنبيه ّنود هنا ومن ة،ّالقرآني البيانات فيها ُتفتقد

َّتسمى ما أو ة،ّالقرآني الطريقة َّبأن نقول حيث التفسري، يف منهجيتنا  بتفسري ُ

 يف األوحد الطريق هي بل أمامنا، األمثل الطريق هي بالقرآن، القرآن

ِّاملبني فيها َّيتوفر التي املوارد يف :أعني ّتوفره، صورة  بنا تصل ال القرآين ُ

 الرواية قبيل من ـ رىُألخا الطرق َّأن يعني ّمما رىُألخا الطريقيات إىل النوبة

 تكون سوفـ  ةّالعقلي والقرينة ،)االصطالحي االجتهاد( الربهاين والنظر

ً اّتفسريي نعتمدها سوف ُاملعتمدة القرائن ُمطلق بل ة،ّالتفسريي متناوالتنا يف

ِّلنسمه أو ،ّتبعي ّطويل اعتامد هولكنّ ًا،ّوتأويلي َّمعلق اعتامد :أعني بالتعليقي، ُ ُ 

 النصوص يف وحتقيقاتنا ُمتابعتنا بحسب ونحن ة،ّالقرآني البيانات غياب عىل

ً أيضا وجدنا وقد ة،ّتقريبي بيانات إىل حتتاج قليلة غري موارد وجدنا ّالقرآنية

 ُاألخرى، بالطرق ّلتوسلا إىل ّسيضطرنا ّامم ّالقرآنية للبيانات ًاّظاهري ًغيابا

 .آن ٍآن ِكل يف تعيينها ّيتم سوف التي ّأولويتها وبحسب

ًحتسبا الظاهري بالغياب َّعربنا وقد  التي ّالقرآنية البيانات وجود من ّ

 عىل ًموقوفا ُمعظمها يكون سوف ّوالتي إليها، الوصول من املقام بنا قرص

ِّاملبني تعيني ّأن بمعنى املعصوم، فهم  ، املعصوم إىل حيتاج فيها ينالقرآ ُ

  .ومقتضياهتا اإلمامة موضوعة يف هلا ّالتعرض ينبغي ةّعقدي ٍدواع ولذلك

                                                

 .٣٧١، ص١ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(



 ٩٩ ..................................................وتطبيقاته ورسومه وحدوده املنهج

 

 دهّأك ما ّنأ احليدري ّالسيد اعتربالدراسة هذه إنجازات خالصة ويف 

 ةّالنظري مستوى عىل الدراسة هذه حققته قد ًإنجازا يعترب ّتقدم فيام

  :هناك ذكر حيث ،ةّالتفسريي

 ةّالتفسريي األساليب بني ةّاملزجي ةّالعملي اعتمدت ةّالتفسريي نظريتنا َّإن

 ةّالتفسريي ّاملحصلة إىل للوصول ،)واملوضوعي واجلميل املفردايت( الثالثة

 بالدرجة املعتمد منهجنا اعتمدنا األساليبي اإلطار داخل ويف .ّةالنهائي

 املقبولة، القرينة اعتمدنا قد طوله ويف بالقرآن، القرآن تفسري وهو األساس،

 .ّةجتريبي ةّعلمي أم ةّنقلي أم ةّعقلي كانت سواء

 فقد التأويل، ملوضوعة ةّأساسي ّمقدمة التفسريي النتاج اعتربنا وقد

 الظاهر بني للفصل داعية فكرة ّكل ورفضنا التفسري، عىل التأويل أوقفنا

 عرض خالل من ة،ّتفسرييال القراءة يف جديدة ةّأبجدي َّقدمنا وقد .والباطن

 وحدة وببيان جهة، من الكريم للقرآن ةّالتحتي بالبنى َّتتعلق بيانات جمموعة

  .ُأخرى جهة من املعنى ّوتعدد ّالنص

 لنفسه ّاختط قدالقرآن فهم منطق كتاب ّنإ نقول أن يمكننا :ًثالثا

 مع هو فال ،والروائي القرآين نيّالنص بني للعالقة توصيفه يف ًوسطا ًاّخط

 ّالنص دور حرص مع هو وال ،القرآين ّالنص عىل الروائي ّالنص ّةحاكمي

 .والتطبيقي التعليمي البعدين يف الروائي

 وهو آخر ًدورا الرواية يّتؤد ّربام إذ ؛للرواية التعميقي بالدور يؤمن هّإن

 بمرات إىل التفسريي النظر ُتلفت ما ًكثريا فالرواية .القرآين الفهم تعميق

 التعليمي الدور من أعمق دور هّإن .بدوهنا إليها الوصول يعرس قد ّمعرفية

                                                

 .٤٦٨ـ٤٦٧، ص٣ج:  املصدر نفسه)١(
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 أن جيوز ال القرآين االستظهار ّفإن ،تهاّمداري عن خترج أن دون التطبيقي

 رهّتوف الذي املعريف اإلضفاء ّأن لنا ّتبني وقد ،الكريم القرآن خارج لّيتشك

 ّربام القرآين ّالنص فهم يف لكريما القرآن طول يف تأيت التي ةّالثانوي املصادر

  .القرآين ّالنص قراءة يف الزاوية حجر ةّخاص موارد يف لّتشك

 فرتاقاال عدم ىضتمق مع ًانسجاما األكثر التوصيف هو التوصيف هذا ّإن

  .والعرتة القرآن بني

 ماعرص ّكل بإمام ةّاملحوري عالقة عنوان حتت احليدري ّالسيد كتب

 :ّنصه

 من طريق هو  املعصوم اإلمام َّأنسابقة دراسات يف انّم َّتقدم

 من مظهر هو  اإلمام َّأن هنالك عرفنا وقد تعاىل، اهللا معرفة طرق

 َّحمل ال وجذب، استقطاب ّحمل فهو ولذلك اإلهليني، واجلامل الكامل مظاهر

 ُتوجب ـ وصورته شكله أو اسمه ّجمرد ال ـ ّمسامه فمعرفة وبالتايل طرد،

 قد يكون معرفتهم عىل والواقف به، العارف استعداد بقدر بجامهلم ّلتحققا

 َّبأن ريب فال تعاىل، اهللا معرفة عىل بالعارف ّتطل ّبوابة أعظم عىل وقف

 .تعاىل اهللا معرفة هي معرفتهم

ً وفقا ةّتكويني ووالية ةّترشيعي والية من اإلمام به ّيتمتع ما وعرفنا

 ّالقرآنية اإلمامة هذه مقتضيات ومن ،ًونقال ًعقال هلم ةالثابت ّالقرآنية لإلمامة

 القرآن ترامجة فهم ولذلك الكريم، القرآن عىل واملعنوي املعريف وقوفهم

 ّةاإلهلي اإلمامة خصوص هو املقام يف نعنيه وما الناطق، والقرآن الكريم

                                                

ّمعرفة اهللا، من أبحاث العالمة السيد كـامل احليـدري، بقلـم: ينظر )١( الـدكتور طـالل : ّ

 . ٢٣٩ـ ١٧٥ ص٢ج: احلسن
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 ّوعيل  اخلاتم ّالنبي هبم نعني الذين ، البيت أهل ّألئمة الثابتة

 أذهب الذين ، احلسني يةّذر من املعصومني والتسعة واحلسني حلسنوا

 يف  اهللا رسول هبم َّعرف والذين ًتطهريا، ّوطهرهم الرجس عنهم اهللا

وجل ّعز اهللا سألت فإ� ب��، وأهل اهللا ب�تاب أوصي�م :بقوله ّوصيته
ّ

 أن 

�يفرق ال ُ
ح� ب�نهما 

ّ
تعلموهم ال ...ذ�ك فأعطا� ا�وض، �� يوردهما 

ّ
 أعلم فهم 

إن من�م،
ّ

�رجو�م لن هم
ُ

يدخلو�م ولن هدى، باب من 
ُ

  .ضاللة باب � 

 معارف حيث من ًمانعا ًجامعا يكون ذلك صفته كان من َّفإن وعليه

 هو احلوض  عليه يردا ّحتى افرتاقهام عدم ومقتىض .الكريم القرآن

 َّيتقدم فال وكامالهتم، القرآين ُاملعطى بني ّالتام واملعنوي املعريف االنطباق

 االفرتاق وقوع لزم ّوإال جالل، أو مجال أو بكامل أنملة قيد القرآن عليهم

 ًمجلة احلديث هذا ّبصحة نعتقد ونحن تعاىل، باهللا والعياذ احلديث وتكذيب

 َّفإن وبالتايل ، اخلاتم وبرسوله تعاىل باهللا اعتقادنا ّحد وعىل ًوتفصيال،

 بوجوده األكمل، والكامل األحكم، واحلاكم األمجع، اجلامع القرآين املحور

 ال وكيف البيت أهل عىل َّإال ينطبق ال ّاحليس اخلارجي التكويني

ا�بة فلق ا�ي فو تفقدو�، أن قبل سلو� :يقول من وفيهم كذلك يكونون
ّ

 

ُألعلم إ� ال�سمة، و�رأ َ
ُألعلم و�� ا�وراة، أهل من با�وراة  َ

 أهل من �يلباإل 

ُألعلم و�� اإل�يل، َ
 .القرآن أهل من بالقرآن 

اند�ت :ًأيضا القائل وهو
ُ

�ت �و علم �كنون � 
ُ ُ

 الضطر�تم به 

                                                

 .١، ح٢٨٦، ص١ ج:، مصدر سابقصول الكايفأ) ١(

حتقيـق ، الكـويفالعـامري أليب صادق سليم بن قـيس اهلـاليل ،  بن قيسكتاب سليم )٢(

 .٢٩٤ ص،١ ج:قم، هـ١٤٢٦، الطبعة الرابعة، منشورات دليلنا، حممد باقر األنصاري
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  .ا�عيدة يالطو � األرشية اضطراب

ّاملتلقني لقصور ؛ّبرمتها األرض جبال هلا ّتتصدع آهات هاولكنّ  منهم ُ

 كان وقد تنضب، ال بحور من القليل ّإال منهم وصلنا فام عنهم، واآلخذين

 .عنّا كثرية معارف حجب إىل ّأدى كبري ّسلبي أثر ّاملتلقني لندرة

 بذلك، اجلعفي يزيد بن جلابر ّيرصح  الباقر ّحممد اإلمام هو وها

ْس�نا ما جابر، يا :بقوله َ َ
�ا أ�� عن�م 

ّ
 مصداق وذلك ،ل�م أظهرنا 

هذا :تعاىل لقوله
َ َ

�ط 
َ َ

اؤنا
َ ُ

فام� 
ْ ُ ْ َ

ْأو  َ
أ�سك 

ْ ْ
ِ

َ
ِبغ� 

ْ َ
ٍحساب ِ

َ
 فأخذ ،)٣٩ :ص( ِ

 أرسار من عليه انطوى وما !جابر ما أدراك وما اجلعفي جابر بقدره، جابر

 .بذلك ّوالعامة ّاخلاصة بني ُعرف ّحتى ، ّحممد آل

ذ�ِك بقدرها، سالت أودية هاولكنّ
َ َ

فضل 
ُ ْ َ

ِا� 
�

ِيؤ�يه  ِ
ْ ُ

من 
ْ َ

ُ�شاء  َ َ
�َوا 

ُ �
واسع 

ٌ
ِ َ 

ٌعليم
ِ

َ
 ومعدنه، العلم بطانة فهم ذلك، من تعجب فال ،)٥٤ :املائدة( 

وما :ِّلرسه ًومستودعا لفيضه  ًّحمال فكانوا
َ ذ�ِك َ

َ َ
 �

َ َ
ِا� 

�
ٍبعز�ز  ِ

َ
 :إبراهيم( ِ

وما... :بذلك َّفخصهم ،)٢٠
َ ر�ك َ

َ � ٍبظالم َ
� َ

ِ�ِلعبيد ِ ِ
َ ْ

  .)٤٦ :ِّفصلت( 

 بني للعالقةالقرآن فهم منطق كتاب توصيف ّفإن ،ّتقدم ما حضّات إذا

 ًنظرا؛ البحث من املزيد إىل ـ لنا يبدو فيام ـ حيتاج والروائي القرآين نيّالنص

  .املجال هبذا نيّاملهتم لدى واضح هو كام البالغة تهّألمهي

 طقمن كتاب حكاه ما ّأن ّنبني أن واملفيد املالئم من ّأن نجد هنا ونحن

                                                

 .٥ ح٤١، ص١ ج:، مصدر سابقّهنج البالغة للشيخ حممد عبدة) ١(

َّللشيخ حممد بن حممـد بـن الـنعامن امللقـب باملفيـد، االختصاص )٢( قيـق عـيل أكـرب حت، ُ

 .٢٧٢ص: قم املقدسة، مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية، الغفاري

 .٨٣ـ٨١، ص٢ ج:، مصدر سابقمنطق فهم القرآن) ٣(
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 تلفت ما ًكثريا الراوية ّأن أي[ ـ للرواية التعميقي الدور عنالقرآن فهم

 عىل ـ ]بدوهنا إليها الوصول يعرس قد ةّمعرفي مراتب إىل التفسريي النظر

 ،كثرية مواضع يف التطبيق مستوى عىل بوضوح دهّجس قد ،النظري املستوى

  :فقط نياثن موضعني ـ احلرص ال املثال سبيل عىل ـ منها نذكر

وسع تعاىل لقوله تفسريه يف :لّاألو املوضع
َ

ِ كرسيه َ
ُ �

ِ
ْ ُ

ِا�سماوات 
َ َ �

واألرض 
َ ْ َ ْ َ، 

  :ّنصه ما الكريس معنى عنوان حتت سامحته كتب

 الذي اليشء أو عليه، يقعد ملا اسم ّالعام العرف يف الكريس َّأنّتقدم لقد

 يكون أن يقتيض والساذج ّاألويل املعنى وهبذا عليه، لسُوجي عليه ُيعتمد

 ّألنه واألرض، السموات حتته تنضوي حيث ًجدا، ًعظيام سبحانه ّكرسيه

 بني اجلمع به القائلني من اقتىض املعنى وهذا ّالنص، بحسب وسعهام

 ه؛ّكرسي وعرشه عرشه، ّفكرسيه واحد، مصداق يف والعرش الكريس

 ًا،ّمادي ًطابعا يهعل القعود بنكتة ًمعا والعرش الكريس يأخذ سوف ٍوعندئذ

 باطلة لوازم من منه ويستلزم َّيتضمنه ملا ؛ّالبتة به القبول ُيمكن ال ما وهو

 ً.ونقال ًعقال الباطل التجسيم أبرزها

َّكرسيه َّإن :وقيل  وقد العرش، يدي بني جسم أو العرش، دون رسير ُ

ِّسمي  عن ًكثريا يبتعد ال قول وهو ،السبع بالسموات إلحاطته بذلك ُ

 .للوازمه الباطل سابقه

 ذكرت التي اخلمسة الوجوه أحد مها ُوملحقه الساذج الوجه وهذا

 .الكريمة لآلية
                                                

، حتقيق وتعليـق حممـد كـاظم الطرحيـي، فخر الدين الطرحييل، تفسري غريب القرآن )١(

  .٣٠٩ص: قم املقدسة، نرش انتشارات الزاهدي

ً تفسريا وتأويالآية الكريس،: ينظر )٢(  . ، مصدر سابقً
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 أعالم َّقدم فقد لبطالنه ًونظرا باطل، ّاألول الوجه َّفإن حال، ِّأي وعىل

ًتصورا الدين ِّيبني آخر َّ  التجسيم، شبهة منه يلزم أن دون الكريس معنى لنا ُ

ِّفرس حيث ّيمثل منهام ًكال َّأن األمر غاية بالعلم، ًمعا والعرش كريسال ُ ُ 

 أبا سألت :قال غياث، بن حفص فعن سبحانه؛ مراتبه من ةّعلمي مرتبة

وسع :ّوجل ّعز اهللا قول عن  اهللا عبد
َ

ِ كرسيه َ
ُ �

ِ
ْ ُ

ِا�سماوات 
َ َ �

واألرض 
َ ْ َ ْ  :قال َ

 اهللا عبد أيب عن سنان بن اهللا عبد رواه ما إىل هذا ضممنا فإذا ،علمه

وسع :ّوجل ّعز اهللا قول يف  الصادق
َ

ِ كرسيه َ
ُ �

ِ
ْ ُ

ِا�سماوات 
َ َ �

واألرض 
َ ْ َ ْ َ، 

 ال ا�ي العلم هو والعرش ا�كر�، � ب�نهما وما واألرض ا�سماوات :فقال

يقدر
ّ

 الثانية الرواية كانت وإن العلم، هو هلام اجلامع َّأن ضحّيت .قدره أحد 

 منّا ّتقدم ما وهذا مرتبة، العلم يف أرفع العرش كون إىل ةّخفي رةإشا ُتشري

 اخللق عنها يعجز التي علمه مراتب من مرتبة بيان بصدد اآلية كون من

  .واألرض بالساموات ُحتيط ةّعلمي مرتبة ّألهنا بأرسه،

 النصوص يف االسم ةّعيني عنوان حتت سامحته وكتب :الثاين املوضع

ا� :تعاىل لقوله تفسريه سياق يفةّعيالرش ةّالديني
ُ �

َإ� ال  َ
إال ِ

�
َهو ِ ُ

:  

 قول قبيل من ًاّجد كثرية سماال ةّعيني دّتؤك التي ةّالروائي النصوص ّإن

إن : الصادق جعفر اإلمام
�

اسما خلق وتعا� تبارك اهللا 
ً

 غ� با�روف 

�سد غ� و�ا�شخص ،منطق غ� و�ا�لفظ �متصوت،
ّ

 ،�وصوف غ� ش�يهو�ال� ،
                                                

للشيخ األقدم الصدوق أيب جعفر حممـد بـن عـيل بـن احلـسني بـن بابويـه ،  التوحيد)١(

قـم ،  هــ١٣٨٧، مجاعـة املدرسـني، حتقيق السيد هاشـم احلـسيني الطهـراين، القمي

 .١ح) ٥٢( باب رقم ٣٢٧ص: ّاملقدسة

 .٢ح: املصدر نفسه) ٢(

 .٢٩٣ـ٢٩١، ص٢ ج:بق، مصدر سامنطق فهم القرآن) ٣(
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حس عنه �جوب ا�دود، عنه مبعد األقطار، عنه ّمن� �صبوغ، غ� و�ا�لون
ّ

 

�
�

متوهم، 
�

تامة �مة فجعله �ستور؛ غ� �س�� 
ّ

معا، أجزاء أر�عة � 
ً

 منها ل�س 

واحدا منها وحجب إ�ها ا�لق لفاقة أسماء ثالثة منها فأظهر آخر، قبل واحد
ً
 

 تبارك ،اهللا هو فالظاهر ظهرت، ال� األسماء فهذه خزون،ا� ا�كنون االسم وهو

وسخر وتعا�،
�

�� سبحانه 
ّ

 ع� اثنا فذ�ك أر�ن، أر�عة األسماء هذه من اسم 

ر�نا،
ً

�� خلق ّثم 
ّ

اسما ثالث� منها ر�ن 
ً

فعال 
ً

م�سو�ا 
ً

 ا�ر�ن، :فهو .إ�ها 

ح� ا�س� األسماء من �ن وما األسماء هذه ...ا�رحيم
ّ

 وس�� مائة ثالث ّتتم 

اسما،
ً

 االسم وحجب أر�ن، ا�الثة األسماء وهذه ا�الثة األسماء �ذه �سبة ف� 

  .ا�الثة األسماء بهذه ا�خزون ا�كنون ا�واحد

 تشتمل وجازهتا عىل فهي األحاديث، غرر من ُتعترب الرواية هذه َّإن

 :وهي ،ورشيفة عميقة مطالب عىل

 .والبطون بالظهور ببعض بعضها وقيام األسامء، حلقيقة ضّالتعر .١

ّكيفي .٢  .ّالعامة لألسامء نسبة ّاخلاصة األسامء ّوتكثر احلسنى، األسامء ّتكثر ةّ

 .وجودهم قيام هبا ّةذاتي فاقة وهي األسامء، هلذه اخللق فاقة ّةكيفي تصوير .٣

 األديب ياللغو باالعتبار وليس حقيقي، أمر ّوالتنزل ّالرتتب هذا َّإن .٤

  .فحسب

 :وهي األسامء، ةّبعيني صلة له ما عىل نقف كثرية، نكات الرواية ويف

اسما خلق : قوله َّإن •
ً
 االسم كون عىل ّيدل�متصوت غ� با�روف 

 من يكون أن َّوالبد واحلروف، الكالم غري يشء هو ّوإنام ًلفظا، ليس

                                                

 .١ ح١١٢، ص١ ج:، مصدر سابقاألصول من الكايف) ١(

 . رسالة األسامء٧٧ص: مة الطباطبائيّ جمموعة رسائل العالانظر) ٢(
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 .ّةاخلارجي احلقائق

�سد غ� و�ا�شخص : قوله َّإن •
ّ

 غري املخلوق هذا َّأن عىل دليل

 عن خيرج ال احلقيقي فاملوجود روحاين، ّردجم وجود هو ّوإنام جسامين،

 .القسمني هذين

 أو ًعقال كونه عدم عىل ّيدل�وصوف غ� و�ال�ش�يه : قوله َّإن •

َّيدعى أن ّإال هبام، ًشبيها لكان أحدمها كان لو إذ ؛ًنفسا  بيهالتش عدم تبادر ُ

 .باجلسامنيات

حس عنه �جوب : قوله َّإن •
ّ

 �
ّ

متوهم 
ّ

 ُيمكن يشء َّكل ينفي

 ّحس عن حيجب مل ًصوتا اللفظ كان لو إذ ؛كالنفس ّتصوره أو ّتومهه

 معقول النفس َّفإن ًمطلقا، اإلدراك عن حيجب مل ًنفسا كان ولو السمع،

 ّالكيل، العقل رتبةم يف أو العقل فوق ًشيئا يكون أن فبقي ّعامة، للناس

 ـ العقل فوق الذي اليشء َّأن كام ًأيضا، معقول العقل َّفإن أظهر، ّواألول

 اهللا غري يكون ال ـاهللا خلق ما ّأول العقل َّأن من التحقيق هو ما عىل ًبناء

 .وصفاته تعاىل

 ّإنام األسامء َّوأن وصفه، باعتبار الذات هو االسم َّأن :ّتقدم ّمما َّفتحصل

ًتكثرا ليس والصفايت األسامئي ّالتكثر وهذا الصفات، ّبتكثر رّتتكث ً اّحقيقي ّ

. ّحمله يف ثابت هو كام ّاملقدسة، ذاته عني تعاىل صفاته َّألن ،بحسب اخلارج

  .ّنعم، هلا تكثر بحسب الواقع ونفس األمر

اسما خلق : قوله معنى َّبأن ّيتضح هنا ومن
ً

 ُاملتبادر بمعناه ليس

َّعد قد ّألنه وذلك الواجب، لذات ُمفارق ُمباين يشء إجياد من  اسم ُ

 إطالق َّإن بل ة،ّالفرعي األسامء مجلة من احلديث ذيل يف الوارداخلالق
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 باب من هو ةّاحلقيقي والصفات األسامء إىل بالقياس تعاىل له واإلجياد اخللق

 معاين نيوب ذاته بني الوجود يف التغاير عدم لرضورة واالضطرار؛ ّالتوسع

 تعاىل، له الوجود لوازم من وال ة،ّاملاهي لوازم قبيل من ليست فهي أسامئه،

ّمتأخرة الوجودات لوازم َّفإن  املعاين وتلك ملزوماهتا، وجود عن الوجود ُ

  .الذات مرتبة يف ثابتة

 ّأهنا ّإال وجوده، إىل ُاملمكن ةّماهي كنسبة تعاىل ذاته إىل نسبتها َّإن نعم،

 ةّماهي َّأن فكام حمدود، ُممكن ّوكل حمدود، غري لكونه تعاىل، له ةّماهي ليست

 فكذلك بالذات املجعول الوجود مع ّالحتادها بالعرض جمعولة ُاملمكن

 بالالجمعول ّالحتادها بالعرض، جمعولة ليست ةّاإلهلي األسامء معقوالت

 .الواجبي الوجود وهو بالذات،

تامة �مة فجعله : قوله •
 الذات عىل ّيدل اسم ّكل لكون ًنظراّ

 َّوالقهار العلم، صفة باعتبار للذات كالعامل تعاىل، صفاته من صفة باعتبار

 الصفات مجيع باعتبار للذات ِسمة ّاألول االسم َّلكن القهر، صفة باعتبار

  .ّالتامة بالكلمة  َّسامه ولذلك نعلمها، ال أو نعلمها ّمما ةّالكاملي

ِّيبني ومل االسم هبذا  حّيرص مل كيف :قيل فإن   هو؟ ما لنا ُ

 عن ُينبئ اسم اإلنسان يتداوهلا التي اللغات يف ُيوجد ال هّبأن :قلنا

 اسم ّبأن ُيقال ما ّوأما نعلمها، ال أو نعلمها التي صفاهتا مجيع باعتبار الذات

 عىل ّيدلنا ّأنه فاحلّق التحقيق، خالف ّفإنه ذلك عىل ّيدل )اهللا( اجلاللة

 به ّيتصف ما مجيع عىل ال نعرفها، التي الكامل لصفات اجلامعة تالذا

 .األعظم االسم اتّحيثي يف بحثه ينبغي ما وهذاالواجب

                                                

ّاالسم األعظم، حقيقته ومظاهره، من أبحاث العالمة السيد كامل احليدري: ينظر )١( ّ . 
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 بعضها ةّاإلهلي األسامء َّبأن ريب فالأجزاء أر�عة � : قوله ّأما •

 هلا، جامع واحد اسم إىل منها الكثري إرجاع لنا جيوز ّأنه كام بعض، من ّأعم

 العامل، إىل البصري السميع إرجاع :قبيل من الصفات، موضوعة يف وكذلك

 مجيع  أرجع فقد الباب هذا ومن القادر، إىل الرازق اخلالق وإرجاع

 مكنون أحدها َّفإن األربعة تعيني ّوأما واحد، اسم إىل ةّاإلهلي األسامء

 .احلديث يمليه ما وفق ظاهرة، وثالثة

 َّأن هو العبارة فظاهراآلخر قبل واحد امنه ل�س : قوله ّأما •

ّمتصوت غري باحلروف( :هّبأن ُنعت الذي ّاألول االسم ّمركب )ُ  أربع من ُ

 ًاسام األربعة جمموع فيكون ،)الرحيم الرمحن، اهللا، هو،( :نظري كلامت،

ّمركب ًواحدا  واحد َّيتقدم ال هّبأن  اإلمام َّرصح َّملا لكن أسامء، أربعة من ًاُ

ًمقدما بعضها يكون أن َّالبد امللفوظة واألسامء اآلخر، عىل َّ  اآلخر، عىل ُ

 األجزاء هذه تكون أن ُيمكن وال ذلك، هو املراد يكون أن ُيمكن ال فلذلك

ِّاملتحيثة الذات هو ًاصطالحا االسم َّألن ِّحدية، وال ةّمقداري وال ةّخارجي ُ 

 .ما بصفة

 حتت الواقع ّاخلاص هو األجزاء نم املراد ّإن :ُيقال أن ُيمكن هنا من

 مع الذات عن عبارة واحد َّكل َّألن مدلوهلا، باعتبار ّمعيتها َّنإو ّالعام،

 إحدامها عىل ّالدال اللفظ كان وإن ًواقعا، صفة عىل صفة ّتتقدم وال صفة،

ًمقدما  اسم ّلكل :أي األجزاء، من جزء ّلكل يكون أن جيب وال ّالتكلم، يف ّ

 .ّسيتضح كاماإلمكان عامل يف ّمتعني ظهرم األربعة، من

                                                

، الـشعراين  تعليق املريزا أيب احلـسن، حممد صالح املازندراينمويللل، رشح أصول الكايف )١(

 .٢٨٧، ص٣ ج:بريوت،  هـ١٤٢٩، َّالطبعة الثانية املصححة، مؤسسة التأريخ العريب
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 املراد ّفلعلإ�ها ا�لق لفاقة أسماء ثالثة منها فأظهر : قوله ّأما •

 وقدرة ةّالكاملي الصفات بمفاهيم املخلوقني علم هو األسامء هذه ظهور من

 ّتعقل إمكان لعدم ؛عنده ًخمزونا واحد اسم وبقاء عليها، ّيدل بلفظ التعبري

 اإلمكان، عامل يف أثر له كان وإن عنه، التعبري قدرهتم عدم ويلزمه له، ناسال

 ذلك ضوء ويف األسامء، من فيه ّاملؤثر املبدأ عىل الوقوف ُيمكن ال ّأنه ّإال

 .رىُألخا احلديث فقرات ّتتضح

 يف ورد ما األسامء ةّعيني عىل َّدلت التي ُاألخرى ةّالروائي النصوص من

 به وسطحت عمد، بال ا�سماوات به رفعت ا�ي و�اسمك :عرفة ليلة دعاء

 �� كما ا�اء قلل � ا�� به �� ا�ي و�االسم ...�د ماء وجه � األرض

 فرعون وأغرقت �و�، ا�حر به فلقت ا�ي و�اسمك األرض، جدد � به

وا�يت وقومه،
َ

 � فاستجبت األيمن، الطور جانب من عمران بن �و� به 

�بة عليه وألقيت
ّ

وت�لم ا�و�، �ر�م بن ع�� أح� به ا�ي و�اسمك منك، 
ّ

 

صبي ا�هد �
ّ

ا،
ً

سخرت ا�ي و�اسمك ...بإذنك واألبرص األ�مه وأبرأ 
�

 ال�اق به 

�حمد
سبحان :تعا� قال إذ ؛ ّ

َ َُ ْ
اِ�ي 

�
َأ�ى  ْ َ

ِبعبده  ِ
ْ َ

�ال ِ
ً ْ َمن َ

ِا�مسجد ِ ِ
ْ َ ْ

ِا�رام  َ َ ْ 

إ�
َ
ِا�مسجد ِ ِ

ْ َ ْ
األق� 

َ ْ َ ْ
 ا�حار، به شققت ا�ي باسمك وأسأ�ك )١ :اإل�اء( ...

 .وا�هار ا�ليل به واختلف ا�بال، به وقامت

ّاملتكرر السؤال هذا َّفإن  وال ةّاملفهومي ال ةّالعيني باألسامء هو ّإنام ُ

 ة،ّالسببي نظام هو العامل هذا يف احلاكم النظام َّأن إىل االلتفات بعد ة،ّاللفظي

 الروايات هذه إذن ـ االعتباريات ال الواقعيات بني تكون ّإنام ةّالسببي َّوأن

 .ـ ةّاخلارجي ّةالعيني هو سماال من املقصود كون حقيقة لنا لّتسج ونظرياهتا

                                                

 .٥٠، ص٢ ج:إقبال األعامل البن طاووس) ١(

 .٣٨ـ٢٨، ص٣ ج:، مصدر سابقمنطق فهم القرآن) ٢(





 

 

 

 

 

ا ا  

با  ا ا  

ا  زهوا  

  ّينيالفرق بني املنهج واألسلوب التفسري .١

 به؟ ات العملّهي آلي يته وماّهو التفسري املفردايت وما أمه ما. ٢

 يته وآليات العمل به؟ ّسلوب التفسري التجزيئي وأمهأ. ٣

 يته وآليات العمل به؟ّسلوب التفسري املوضوعي وأمهأ. ٤

 فرق بني األسلوب املوضوعي ومنهج تفسري القرآن بالقرآن؟ال. ٥

 األسلوب الرتكيبي . ٦

 





 

 

 

 

 وحتتالقرآن فهم منطق كتاب من الثالث الباب من الثاين الفصل يف

 نصوص مجلة احليدري ّالسيد ذكرالدراسة هذه إنجازات خالصة عنوان

 مستوى عىل إنجازات من دراسته عليه اشتملت ما اخالهل من لنا ّيتبني

  :النصوص لتلك إيراد ييل وفيام ،التفسريي األسلوب

 وبالـذات القـرآن فهـم يف دراسـاته ّأن :احليـدري دّالـسي دّأكـ لقد .١

 فقـد ،نوعهـا مـن فريـدة جتربة لّتشكالقرآن فهم منطق األخرية دراسته

 فاتاملـصنّ يف أثـر هلـا لمـحي مل ةّتنظيميـ ةّمنهجي عرب التجربة هذه انطلقت

 فاتاملصنّ تلك من مجلة كانت وإن ،ّةاإلسالمي مكتباتنا تهاّضم التي ةّالتفسريي

 واملوضوعي والتجزيئي املفردايت التفسري مستويات عىل ةّجاد حماوالت دمتق

 بـه حتيـا الـذي ــ التعبـري جـاز إذا ــ يّالرس احلبل إجياد يف أخفقت ّأهنا ّإال

 األسـاليب نتاجـات بـني ةّمهنيـ دمـج ةّعمليـ خالل من ةّالتفسريي ةّالعملي

  .املختلفة ةّالتفسريي

 فهم يف جتربته خالهلا من انطلقت التي ملنهجةا ّأن :سامحته دّأك لقد .٢

 ما عىل هدراست تقترص فلم ،تفسريي أسلوب من أكثر باعتامد قتّتعل القرآن

 نسبة ،الرتتيبي بالتفسري ًأيضا ىّيسم ما أو التجزيئي التفسري من شائع هو

 إىل ذلك تعدت ّوإنام ،وآياته سوره يف القرآن لرتتيب املوافق السري اعتامد إىل

 املفردايت ّأن بمعنى ،تراتيبي شكل عىل ،واملوضوعي املفردايت أسلويب اعتامد

                                                

 .٤٥١، ص٣ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(
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 أساس عىل القائمة بعةّاملت للمنهجة ًتطبيقا العرض يف ةّاألولوي له كانت

 ،الالحق البحث يف للدخول فةّاملعر مةّاملقد نحو عىل مّاملتقد البحث كينونة

 تنيّأساسي متنيّمقد ًمعا الّليشك التجزيئي البحث تقديم يف احلال وهكذا

  .املوضوعي للتفسري

 فصوله فهم عىل الالحقة فصوله فهم فّيتوق هنديس تنظيم هّإن

 ةّالعلمي املنهجة مستويات أرفع قتّحق قد ةّالتنظيمي ةّالعملي وهذه ،السابقة

 هذه ةّخصوصي ورغم ،التفسري جمال يف امّالسي ،ةّاملعرفي البيانات عرض يف

 النصوص لفهم ًمدخال لّتشك أن املمكن من ّأهنا ّإال هجةاملمن املنظومة

 عرض إىل بحاجة األخرى هي ّفإهنا ،ًأيضا الرواية مستوى عىل ةّالديني

 باعتبار الرواية ألجواء املناسب بالنحو ولكن ،وموضوعي ومجيل مفردايت

  .الصدور ةّقطعي ليست األغلب ّاألعم يف ألفاظها ّأن

 االعتناء ـ احليدري ّالسيد بحسب ـ ًأيضا نامنهجت من كان وقد .٣

 ،القرآين ّالنص من املراد بيان يف ةّمهم حلقة واعتبارها ،ّالقرآنية باملفردات

 أم ةّاجلملي باهليئة منها قّتعل ما سواء ،اجلملة ةّوبنيوي تركيبة يف ملدخليتها

 ةّالعام وطاخلط رسم يف البارز وامللمح الزاوية حجر لّمتث فاملفردة ،هتاّبامد

 إىل يّاملؤد مّبالسل تكون ما أشبه هي بل ،القرآين ّالنص يف اجلميل للبناء

 والقاعدة ،لّللتأم اخلصبة ةّواألرضي ّللنص األوىل البناءات فهي ،اهلدف

 ةّالتأويلي ةّوالعملي بل ،خطوطها بجميع ةّالتفسريي ةّالعملي النطالق املتينة

 الداليل باملعنى ّمعني غري  ـًظاهراـ  بدوي كان وإن التأوييل فالبعد ،ًأيضا

 التي الوشائج ّأن من ّتضحا ملا ؛صحيح غري رّالتصو هذا ّأن ّإال ،للمفردة

                                                

 .٤٥٤ـ٤٥٣، ص٣ج: صدر سابق، ممنطق فهم القرآن )١(
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 حلفظ ؛حمفوظة تكون وأن ّالبد ،بالتأويل والتفسري ،بالباطن الظاهر تربط

 لظاهر ةّالداللي االختالفات ّبأن ًعلام ،نحرافاال من التأوييل املعطى

 وصل مهزات إىل لّتتحو أن ينبغي التأوييل املعطى مع ّلقرآنيةا املفردات

 املفردة عمق ّفإن ،التباين درجات قّتعم أن ال ّالنص قراءة لنا حّتصح

 املفردة ملعاين ةّمراتبي هنالك ّنإو ،ًوتأويال ًتفسريا ّللنص عمق ّالقرآنية

 يف ًمعا ظافرانتي انّالقرآني ّوالنص فاملفردة وعليه ،ّالنص عن ًفضال الواحدة

 الدراسة هذه يف وأثبتناه هّكل بذلك التزمنا وقد ،القرآين العمق تشكيلة

  .ًاّتطبيقي

 من ّكل لطبيعة فهمنا خالل من ،ومناخاته ّالنص بأجواء اعتنينا وقد

 املعارف لطبيعة وفهمنا ،وخصوصياهتم واخلطاب واملخاطب مّاملتكل

 .ّةالبدهيي

 معطيات بني التوحيد رضورة ةّلتفسرييا منهجتنا أساسيات من أن كام

 اخلروج يعني ذلك فدون ،والتأوييل واملوضوعي واجلميل املفردايت التفسري

 األربع احللقات هذه بني القائمة ةّاجلدلي فهي ولذلك ،ّالنص حريم عن

 التي ةّالتحقيقي املنهجة بل ،التفسريي املعطى مالمح رسم يف ةّحتمي رضورة

 ،ةّاجلدلي هذه مراعاة يف تكمن بالرأي التفسري رعةقا عن ّاملفرس خترج

  .بالرأي التفسري ملهالك ضّالتعر من حمالة ال ودوهنا

 التفسري وظائف حتديد ةّالتفسريي منهجتنا ياتّأولو من كانت وقد .٤

 باملبادئ أسميناها ّوالتي ،له اخلمس ةّالعملي اخلطوات وبيان املوضوعي

 املوضوعي التفسري بني العالقة ةّجدلي بيان مع ،ياملوضوع للتفسري ةّاألولي

                                                

 .٤٥٨ ـ٤٥٦ص، ٣ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(
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  .بالقرآن القرآن تفسري ومنهج

 ،والتجزيئي املوضوعي األسلوبني أحد عىل الدراسة هذه فّتتوق مل .٥

الرتكيبي األسلوب :عليه أطلقنا الذي اجلديد أسلوبنا إىل ذلك جتاوزنا ّوإنام

 املفردايت األسلوب اعتامد عن ًفضال ،منيّاملتقد األسلوبني بني اجلامع

 يف تكمن األوىل تناّمهم كانت حيث ،التجزيئي للتفسري ةّأساسي مةّكمقد

 بنظم وانتهينا اجلميل للتفسري انتقلنا ّثم ،القرآين ّللنص ةّاللفظي املداليل إبراز

 أسلوب ّبأن ًاّوعملي ًاّنظري لدينا ثبت وقد ،املوضوعي التفسري يف األفكار

 الواقف ّفإن ،قاطبة ةّالتفسريي األساليب أنواع أجدى هو كيبيالرت التفسري

 املداليل تلك بني العالقة روح إىل األقرب هو يكون ةّاللفظي املداليل عىل

ً وعمقا ةّدق أكثر القرآين املوقف حتديد إىل وصوله يكون وبالتايل ،ةّاجلزئي

 هذا معامل له تّتضحا قد الدراسة هلذه عّاملتتب ّبأن ريب وال ،وحياطة

 ةّصيّالتخص ّالقرآنية وبياناهتا فصوهلا مجيع يف ًاّوعملي ًاّنظري األسلوب

 رتبة يف ورصدمها التفسرييني وأسلوبنا ملنهجنا حتديدنا كان وقد ،العليا

 ةّاألميبي احلركة ّمطب يف الوقوع من ةّالتفسريي ةّللعملي منا وقاية سابقة

 ّألهنا؛ ةّالتفسريي ةّالعملي أداء يف ًقوعاو واألسوأ األخطر هي التي ةّديّالتمد

 وال فيها مدخل ال ،ّةعبثي ةّفوضوي ةّالتفسريي ةّالعملي وجتعل احلدود تلغي

  .خمرج

 مستوى عىل والتجديد اإلبداع مالمح من ّتقدم ما إيضاح ويمكن

 املباحث يف ًتفصيال أكثر بشكلّعند السيد احليدري  التفسريي األسلوب
                                                

 .٤٥٩ـ٤٥٨، ص٣ج: املصدر نفسه) ١(

 .٤٦١، ص٣ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )٢(
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  :التالية

  .التفسرييني واألسلوب املنهج بني الفرق :لّاألو ملبحثا

 هي وما ؟يتهّأمه وما ؟املفردايت التفسري سلوبأ هو ما :الثاين املبحث

  ؟به العمل آليات

 هي وما ؟يتهّأمه وما ؟التجزيئي التفسري سلوبأ هو ما :الثالث املبحث

  ؟به العمل آليات

 وما ؟يتهّأمه وما ؟وضوعيامل التفسري سلوبأ هو ما :الرابع املبحث

 ؟به العمل آليات هي

 ومنهج املوضوعي األسلوب بني فرق هناك هل :اخلامس املبحث

 ؟بالقرآن القرآن تفسري

 :الرتكيبي األسلوب :السادس املبحث

ّو اق: لاا  ب اوا ّا   

 املدلوالت ازإبر يف تكمن التجزيئي للتفسري ّاألساسية الوظيفة ّإن

 ّيتشكل الذي ّالعام القرآين املوقف إعطاء دون ّالقرآنية لآليات ّالتفصيلية

 ّفإنه املوضوعي التفسري عليه ما بخالف ّتفصيلية، مداليل جمموعة من ًعادة

 إىل ذلك يتجاوز ّوإنام ّالقرآنية للمفردات ّاجلزئية املضامني بإبراز يكتفى ال

 من موضوع جتاه القرآين املوقف بتحديد يقوم حيث وأجدى،ّ أهم هو ما

  .املختلفة موضوعاته

                                                

، إعداد وحتقيق جلنة التحقيـق للسيد الشهيد حممد باقر الصدر ، املدرسة القرآنية )١(

ّمركز األبحاث والدراسات التخصصية ، لشهيد الصدرالتابعة للمؤمتر العاملي لإلمام ا

 .٣٥ ـ ٣٤ ص:قم،  هـ ١٤٢٤، ّ املحققةالطبعة الثانية، للشهيد الصدر
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 يف الواقعة ّاملوضوعية هبا ُيراد ال املقام يف ّاملوضوعية ّأن الواضح ومن

 يينبغ اآلخر هو يالتجزيئ التفسري ّفإن ّوالتطرف، ّوالتعصب ّالتحيز ِقبال

 املنهجة دائرة من ةّالتفسريي ّالعملية خرجت ّوإال ،فيه ّاملوضوعية هذه ّتوفر

 .واضح هو كام ّاالجتاهات، دائرة إىل

 ؟املقام يف ّاملوضوعية من هواملراد فام إذن،

 :مها بأمرين، ّتتقوم املقام يف ُاملرادة ّاملوضوعية ّإن

 موضوع يف تشرتك ّقرآنية آيات جمموعة املوضوعي ّاملفرس ُيفرز أن .١

 صياغة ّبعملية ياملوضوع ّاملفرس فيقوم خمتلفة؛ بألفاظ جاءت وإن واحد،

 ًموضوعا، ّاملتوحدة اآليات هذه مداليل بني التوحيد مفادها جديدة

 ّرازيةاإلف ّالعملية هذه بعد يلينته العرض، طريقة يف ًعادة املختلفة

 املوقف حتديد :يوه ،املوضوعي التفسريي البحث ثمرة إىل ّالتوحيدية

  .املوضوع ذلك جتاه القرآين

 تربزه الذي املوضوع حتديد ّاملوضوعية ّالتفسريية ّلعمليةا تسبق أن .٢

 عىل املوضوع هذا بعرض ذلك بعد يقومل ،ّاإلنسانية التجربة ًعادة

 يالنهائ املوقف استجالء إىل منه ًوصوال ومعطياهتا ّالقرآنية النصوص

 .املوضوع ذلك جتاه للقرآن

 توحيد ّمليةبع يقوم عندما ياملوضوع التفسري ّأن ُيعلم أن يينبغو

ّاألولية املداليل نفس فهم إىل ذلك يف حيتاج ،ّاللفظية املداليل  ،يجتزيئ بنحو ّ

 تلك بني الصحيحة العالقات وإجياد الربط ّعملية إىل بعدها ينتقل ّثم

 .ّاجلزئية املداليل

ًأيا ـ ياملوضوع بأسلوهبا ّالتفسريية ّفالعملية  ال ـ فيها ّاملتبع املنهج كان ّ

 يف املطلوبة الرشائط مجيع ّأن ييعن ّمما ،التجزيئي األسلوب عن ًداأب ّتنفك
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 .املوضوعي ّاملفرس عليها ّيتوفر أن ينبغي التجزيئي التفسري

 ـ املوضوعيو التجزيئي ـ األسلوبني  هذين بني الوطيدة العالقة وهذه 

 ال التجزيئي فالتفسري متبادلني، طرفني من ال واحد طرف من هي ّإنام

ّأولية حاجات ديهل توجد  معطيات عىل ّالتجزيئية ّاللفظية املداليل عرض يف ّ

ًجدا، ّضيقة حدود يف ّإال املوضوعي التفسري  ّاملفرس عىل استعىص لو كام ّ

 بآية يستعني ّربام ّفإنه ّمعينة آية سياق يف ّمعني ّيلفظ مدلول فهم التجزيئي

 ّفيرتشح ًساطا،وانب ًوضوحا أكثر بنحو اللفظ نفس من استفادت ُأخرى

ًأوال إبرازه ُاملراد ياللفظ املدلول ِّاملفرس أمام  ّالتفسريية ّالعملية هذه وىف ،ّ

ّاألولية بالوظيفة حمدود شبه وجه يوجد  هذا مع ولكنّه ،املوضوعي للتفسري ّ

ّيسمى ال الضئيل االحتياج  التفسري ّألن ؛املوضوعي بالتفسري املورد ذلك ُ

 التفسري بخالف ،القرآين ّالنص مفردات فهم عند وظيفته يتنته التجزيئي

 القرآين املوقف إىل الوصول وهو آخر ءيش إىل هيدف الذي املوضوعي

 .القرآن عىل املعروض املوضوع حدود يف يالنهائ

 ّالتفسريية املناهج غري هي ّالتفسريية األساليب ّأن :لدينا ّفتلخص

ًأيا التفسريي املنهج ّأن :نىبمع عنها، ّتنفك أن دون ولكن ِّالذكر، اآلنفة ّ 

 ّالنص مرادات إىل الوصول يف ّمعني أسلوب له يكون أن ّالبد ّهويته كانت

 املوضوعي( ِّاملتقدمني األسلوبني أحد إىل ُيصار وبذلك ،القرآين

 .)التجزيئيو

ا ما :  ا داا و ّأ و  ّتآ ا ؟   

  :التالية الثالثة النقاط خالل من السؤال هذا عن جابةاإل ايمكنن
                                                

 .٧٠ـ٦٦، ص١ ج:، مصدر سابقمنطق فهم القرآن) ١(
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أهم :األو� ا�قطة
ّ

القرآنية ا�فردة � ا�حث ية
ّ

  

 كتب  ذلك يف ُصنّفت ّحتى ّالقرآنية باملفردات ًكثريا اللغة علوم ّاهتمت

 املصنّفات تلك من ٌمجلة ُنسبت وقد ّالتفسريية، ّالعملية انطالق منذ ورسائل

 ّحيز تعدو ال ّأهنا ّإال كذلك كانت وإن يوه ّالتفسريية، فاتاملصنّ إىل

 ًثانيا ياالصطالح التفسريي النطاق يف الداخل املفردايت التفسري

 .االصطالح يف ّتوسع بنوع أو املجاز، من بنحو أو وبالعرض،

ّوالتوسعية ّواملجازية ّالعرضية النسبة وهذه  هذه وثمرة حقيقة يتلغ ال ّ

ِّتشكله وما ّفرداتيةُامل ّالعملية  ،القرآين ّالنص حلركة ّتوجيهية ّمؤرشات من ُ

 املصنّفات هذه عىل التفسري مفردة إطالق إىل البعض دعا ما هذا ّولعل

 .القرآن جمال يف ّاللغوية

 ُصنّفت أينام ّالقرآنية املفردات ُمصنّفات معطيات ّفإن حال ّيأ وعىل

ّمتهد ّفإهنا ّوهتيئ ّصطالحيةاال ّالتفسريية ّللعملية ُ  .منها ّالبد ًرشوطا هلا ُ

 ّحتى ّالتفسريية، ّالعملية توجيه يف املفردايت ُالبعد ّأمهية نلمح هنا ومن

ّعد ًأساسيا ًركنا ُالبعد هذا ُ  نريد ّإنام ونحن املعتربة، التفاسري من مجلة يف ّ

 ملا ليدوالتق املواكبة امتهنوا ّممن البعض ملجاراة ليس ُالبعد هذا عند الوقوف

 نسلك سوف ّإننا حيث ،التفسريي بأسلوبنا منّا ًالتزاما ّوإنام إليهم، وصل

 الذي اهلدف ّبأمهية منّا ًإيامنا املوضوعيو التجزيئي يالرتكيب األسلوب

 ًحتديدا به نريد الذي ّالتفسريية ّللعملية القرآين ُباملعطى ّواملتمثل إليه نصبو

 .القرآين ّللنص منها بةالقري أو ّالنهائية املرادات بيان

 مرادات بيان يف ّمهمة حلقة نعتربه ّالقرآنية املفردات عىل فالوقوف

 ّوبنيوية تركيبة يف املفردة ّمدخلية مدى ّاملطلع عىل ٍّيخف فغري ،القرآين  ّالنص
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ّاجلملية باهليئة منها ّتعلق ما سواء اجلملة،  إىل النوبة  تصل فال ّبامدهتا، أو ُ

 .ّمستقلة ملفرداهتا الداليل املستوى من الفراغ دون للجملة يلالدال املستوى

 السعي هو املفردايت البحث مقاطع مجيع يف إليه نصبو الذي اهلدف ّإن

 الغموض من ممكن قدر أكرب ورفع ّالقرآنية املفردة جتلية إىل للوصول

ً وظروفا كبرية ةّزمني فاصلة نعيش ونحن ّالسيام ،هبا حتّف التي ةّوالضبابي

 العرص بيئة من إسقاطات من قبوله يمكن ما يف لّللتأم تدعونا ةّموضوعي

 .النزول بيئة عىل

 تعرتضنا سوف ةّحقيقي وإشكاليات تعقيد من فيها ما عىل ـ حماولة اّإهن

 العمل ومواصلة اجلهد أقىص وبذل بل باالهتامم جديرة ـ الطريق يف

 جديدة رؤى بذور رمحه يف حيمل الذي املعريف العمل هذا إلنجاح الدؤوب

 والرؤية التفسري خريطة تغيري يف ما ٍّحد إىل ُتسهم ّلعلها وإرشاقات

 .ةّالدائري حركتها عن ّانفكت ما التي ةّالتفسريي

 يف البارز وامللمح الزاوية حجر ّمتثل ةّالتفسريي رؤيتنا وفق املفردة ّإن

 تكون ما أشبه ّأهنا وأ القرآين، ّالنص يف ُاجلميل للبناء ّالعامة اخلطوط رسم

 اخلصبة ةّواألرضي ّللنص، ىلُألوا البناءات فهي اهلدف، إىل ّاملؤدي ّبالسلم

 بجميع ةّالتفسريي ّةالعملي منها تنطلق التي املتينة والقاعدة ّللتأمل،

 بعد فيام لنا ّسيتضح ما وهذا ة،ّالتأويلي ةّوالعملي بل خطوطها،

ّيشكل ّللنص ُاجلميل السياق ّإن  للقارئ كبرية ةّمعرفي زماتأ ُ

 من تقيها ةّإسرتاتيجي ًحلوال حتتاج ةّاملعرفي األزمات وهذه ّاملتخصص،

ّتسببها قد تناقضات يف الوقوع  هلا، الناقصة القراءة نتيجة ُأخرى نصوص ُ

 فهم جمال يف ةّوإسرتاتيجي ةّحقيقي ًحلوال نطرح أن نحاول فنحن هنا ومن
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 إىل العود :هلا وندعو نعتمدها التي احللول لةمج ومن ًحتديدا، القرآين ّالنص

 إىل الوصول وحماولة بل جذورها، يف والبحث املفردة لنفس الداليل البحث

 يف أسهمت التي رىُألخا راتّاملؤث ومجيع ةّواالجتامعي ةّاملعرفي الظروف

  .املفردة تلك اعتامد

ًجدا، وعسرية ّمعقدة حماولة اّإهن  واستقراءات ًاّاستثنائي ًجهدا حتتاج ّ

 منّا يستحّقـ  أملعنا كامـ  اهلدف ّولكن النظر، عميقة ّوتأمالت النفس طويلة

 وفوىض وختندق، اجرتارات من ُتعاين ةّتفسريي منظومة ورثنا ناّألن ؛البذل

 ّمما ة،ّالنهائي النتائج رسم يف ةّوضبابي دقيق، تنظيم دون ةّتراكمي ةّمعلوماتي

ًإناـ  يكشف  من األعظم السواد يف نلمحه ما هذا الفهم، ةّضبابي عنـ  ّ

 إىل ةّاإلسالمي املكتبة افتقار إىل ًكثريا نميل جيعلنا ّمما ة،ّالتفسريي املصنّفات

ّيوظف ّحقيقي تفسري  النتائج وصياغة رسم يف والفكرة واجلملة املفردة ُ

ّالنص ّباجتاههايسري التي ةّاألعالئي

 املكتبات هبا ّضجت كثرية ةّتفسريي مصنّفات هنالك كانت لقد

 القرآين ّالنص وهو يشء، ّكل هو واحد يشء إىل افتقرت هاولكنّ ،ّةاإلسالمي

ّاملفرسون فيها حرض مصنّفات اّإهن :ُأخرى وبعبارة ،نفسه  عنها وغاب ُ

 اجلري من بكثري أكثر ِّاملفرس وأجواء أفكار يف اجلري فكان ،القرآين ّالنص

  ّالنص أجواء يف

 ما بقدر ةّالتفسريي املصنّفات يف جاء ما تضعيف بذلك ريدُن ال ونحن

 بيان أو بيانه، عىل كثريون جيرؤ مل ٍحال واقع إىل النظر ُنلفت أن ُنريد

 اضطلع التي ّواجلادة الكثرية املحاوالت رغم ،الواقع هذا حصول اتّخلفي

 ً.معا الفريقني أعالم هبا
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 واملوضوعي ُواجلميل ردايتُاملف التفسري معطيات بني التوحيد عدم ّإن

 القائمة ةّاجلدلي ّأن :نجد ولذلك ّالنص، حريم عن اخلروج :يعني والتأوييل

 ة،ّالتفسريي ةّالعملي مالمح رسم يف ةّحتمي رضورة األربع احللقات هذه بني

ّاملفرس ُخترج التي ةّالتحقيقي ةّاملنهجي ّإن بل  تكمن بالرأي التفسري قارعة عن ُ

 التفسري مهالك إىل ّالتعرض من ُحمالة ال ودوهنا ة،ّاجلدلي هذه ُمراعاة يف

 .بالرأي

ّاملفرس انطلق ما فإذا  املفردة غور يسرب مل وهو ّالقرآنية اجلملة فضاء إىل ُ

ّمشوهة صور ذهنه يف وترتسم ةّحقيقي إرباكات يعيش سوف ّفإنه ،بعد  ّيظن ُ

ك :هي أو تداعيات ّجمرد ولكنها احلّق، هي ّأهنا
َ

ٍ�اب
َ ٍبقيعة َ

َ
ِ �سبه ِ

ُ َُ ْ َ
 

الظمآن
ُ ْ �

ًماء  َ
ح� 

� َ
إذا 

َ
ُجاءه ِ َ َ

ْ�م  ُ�ده َ ْ
ِ
َ

ش�ئا 
ً ْ َ

 نحتاج مؤملة نتيجة اّإهن )٣٩ :النور(

ّنفتش وصالبة، بشجاعة أمامها نقف أن ّونحقق أسباهبا يف ُ  ِّحلها، ُسبل يف ُ

ّمهمة اّبأهن ريب وال  .منه َّدالب أمر هولكنّ ًأيضا، وعسرية بل صعبة، ُ

 هو ُللمفردة الداليل البناء َّأن بعد نعرف مل ّأننا هو املرير املعريف والواقع

 االصطالحي باملفاد يكون ما أشبه فهو هلا، اللغوي الظاهر من بكثري أعمق

 ُاملفردة مع التعاطي يكون أن وعظيمة خطرية نتيجة ّإهنا مفهوم، ّألي

 جتعلنا نتيجة فحسب، اللغوي فادامل ضوء يف ال االصطالح ضوء يف ّالقرآنية

ً وآفاقا ًجديدا ًواقعا لنا ترسم جديدة ةّبأبجدي ةّالتفسريي ةّالعملي مع نتعاطى

�طو�هاو ّغض نباهتا رحبة
َ ُ ُ ُ

دا�ية 
ٌ َ

ِ
َ

 والظروف اجلذور تلك ،)٢٣ :ّاحلاقة( 

 هّباجتا احلركة ّأرضية لنا ّمتثل ّالقرآنية املفردات فيها نبتت التي ّةاملوضوعي

 ةّوجدوائي حدود لنا ّيمثل اآلن عليه نحن الذي الواقع وقراءة .األصل

 مع تتقاطع ال التي رىُألخا املعاين ّباجتاه احلركة ومساحات االستعامل
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 يف ُاملرتسم ّاألويل املعنى من ّاملتيقن القدر ةّطولي عن خترج وال ّالبتة اجلذر

 .اللفظ بظاهر عليه واملدلول الذهن

 يف االختالف دثهُحي الذي الكبري ُاألثر ّللمطلع ّيتبني ّدمتق ما ضوء يف

 التأويل، أم التفسري مستوى عىل سواء ة،ّالقرآني للمفردة الداليل ُاملعطى

 .يبقر ّعام ًاّجلي ذلك لنا ّيتضح وسوف

القرآنية ا�فردة خصائص :ا�انية ا�قطة
ّ

   

القرآنية ا�فردة .١
ّ

   وا�أو�ل ا�فس� ب� 

 باملعنى ّمعني غري الظاهر بحسب يبدو كان وإن التأوييل لبعدا ّإن

 ّفإن ،صحيح غري وجوده فرض عىل ّالتصور هذا أن َّإال للمفردة، الداليل

 تكون أن ّالبد بالتأويل، والتفسري بالباطن، الظاهر تربط التي الوشائج

  .االنحراف من التأوييل ُاملعطى حلفظ حمفوظة

 للمفردة الداليل الوجه مالحظة من ةّالتأويلي ةّالعملي ُتعفى ال وبذلك

 يف واالختالف اخلالف رقعة ّستتوسع ذلك يف النظر ُترك فإذا ة،ّالقرآني

ّتشكله ما السابق البحث يف ّتقدم ّمما لنا ّاتضح وقد القرآين، ّالنص قراءة ُ 

 ً.أبدا عنها ّالتنصل يمكن ال قصوى رضورة من ّالقرآنية ُاملفردة

 خالل من واالختالف اخلالف دائرة تضييق َّبأن واضحال ومن هذا،

 بني االختالف رفع ًأبدا تعني ال ّالقرآنية للمفردة ةّالداللي الوجوه مالحظة

 منه، ّالبد ّحتمي أمر ُاملعطيني اختالف ّفإن والتأوييل، التفسريي ُاملعطيني

 من سلسلة هي ّوإنام مرتبتني، أو بمرتبة حرصه ُيمكن ال االختالف وهذا

                                                

 .٢٥٣ـ٢٤٩، ١ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(
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 ولكن الذكر، اآلنفة االختالفات جمموعة إىل منها الغالب يف تعود املراتب

 رسم يف األبرز األثر ّالنص قارئ عليه الذي املعريف واملستوى للمنهج

 .االختالف مالمح

 ُاملعطى مع ّالقرآنية املفردات لظاهر ةّالداللي ةّالظاهري االختالفات ّإن

ّتصحح وصل مهزات إىل ّتتحول أن غيينب ـ القرآين الباطن ـ التأوييل  لنا ُ

ّتعمق أن ال ،ّالنص قراءة  يكون ما أشبه هو التأوييل فاملعنى التباين، درجات ُ

 عىل التفسري ةّأرشفي بمعنى ال ولكن التفسريي، للمعنى ّالظلية بالصورة

 االرتباط ّقوة بمعنى ّوإنام ًأبدا، ّتصوره ينبغي ال ما فهذا التأويل،

 ّأمهيتها عىل ةّالظاهري فالصورة القرآين، ُاملعطى تتميم يف الفعيل واالشرتاك

 ّللنص ةّالباطني الصورة ّأن كام ي،ه كام ةّالقرآني الصورة إعطاء عىل قارصة

 .ذلك تتميم عن قارصة رىُألخا هي

 ّةالبياني اخلطوط أمامنا وتنتظم ة،ّالقراءتي املصاحلة وجوه ُتعقد هنا من

 .باحلّق لتنطق ةّاملفصلي املقاطع تلتقيو ة،ّالقرآني للصورة

 لو فيام ةّالتفسريي للقراءة ةّاملعرفي القيمة أمامنا ّترشد قد يكون وبذلك

 فصل يف احلال وهكذا ة،ّالتأويلي القراءة عن ّومستقلة منفصلة ُأخذت

 ّللنص كاملة صحيحة قراءة ُتوجد ال بل ة،ّالتأويلي القراءة واستقالل

 .والتأوييل التفسريي البعدين من مالحمها ّكلتتش أن دون القرآين

 تاركني القرآين املعطى يف االختالف منشأ تصوير يف إجيازه أردنا ما هذا

  .ُأخرى ملناسبة فيه التفصيل

                                                

 .٢٥٥ ـ٢٥٣، ص١ ج:، مصدر سابقمنطق فهم القرآن) ١(
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القرآنية ا�فردة ت�رار .٢
ّ

�د 
ّ

  ا�ع� � د

 يّوالت ّالقرآنية واآليات املفردات يف الواقع التكرار ةّقضي ُتثار ما ًعادة

ّاللغوي ةّبإشكالي التلويح منها البعض ُيريد  ٍبمعان يأيت ال التكرار دام ما ةْ

  .جديدة

ّمهم هو ما نذكر ذلك، عن اإلجابة الفريقني أعالم من مجلة حاول هنا ُ 

ّنبني َّثم ،منها  .املقام يف صحيح هو ما ُ

 حماسن من وهو التأكيد، من أبلغ وهو التكرير :السيوطي قال

 الفصاحة من عنده القرآن يف فالتكرار غلط من لبعض ًفاخال الفصاحة

ّيبني مل هولكنّ فيه؛ ثمرة ال الذي املذموم من وليس الكالم يف  وجه لنا ُ

 التكرير يكون كيف ولكن للعيان، واضح أمر فالتأكيد فيه، الفصاحة

 ماذا؟ أم ،ًقرآنا ألكونه ؟الفصاحة حماسن من ّأنه نفهم وكيف ؟منه أفصح

ّيكرر سوف كولذل   .نفسه السؤال ُ

 :باختصار  منها ،القرآين للتكرار ُأخرى فوائد إىل السيوطي ّيتعرض ّثم

 أمر الكالم إطالة عند املطلع إعادة َّأنو التنبيه، وزيادة التأكيد،و التقرير،

  .والتهويل التعظيمو ،والبالغة الفصاحة تقتضيه

ّممي من ّإن :أقول  فإذا واإلجياز، االختصار إىل يلامل ةّالعربي اللغة زاتُ

 الغرض، نقض لزم ّوإال ذلك، لزم التكرار أو اإلطناب عىل اإلفهام ّتوقف

 القول صاحب سبحانه احلّق عن ًفضال الرشيد العاقل بحّق ممنوع وهو

                                                

، َّضبطه وصححه حممد سامل هاشـم، جالل الدين السيوطي،  يف علوم القرآناإلتقان )١(

 .٢٨٠، ص٣ ج:قم،  هـ١٤٢٩، الطبعة الثانية، منشورات ذوي القربى

 .٢٨٢ـ٢٨١ ص٣ج: صدر نفسهامل )٢(
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 ؟ذلك ألجل واقع القرآين التكرار فهل .السديد

 أو ةّالترشيعي اجلنبة هفي ُتؤخذ مل القرآين ّالنص ّأن إىل التنبيه ينبغي وهنا

 تكن مل إن ـ مجلتها من ُأخرى، جوانب فيه ُلوحظت ّوإنام فحسب، ةّالديني

 التي النزول بيئة عجزلي جاء الذي والبالغي، األديب اإلعجاز جانب ـ ّأمهها

 .والبالغي األديب ّاحلس عليها طغى

 ما إذاف القرآين، ّالنص يف ُلوحظتا ةّأدبي ُوأخرى ةّديني وظيفة فهنالك

 ّاخلصوصيتني، هاتني مراعاة من ّفالبد القرآين التكرار ظاهرة حتليل أردنا

 .واضح وهذا

ّنقرب ًاّقرآني ًشاهدا ولنأخذ  ة،ّوالبالغي ةّالديني الوظيفتني حتقيق فيه ُ

و�ن :تعاىل قوله وهو
ْ
ِ
�عجب َ

ْ َ ْ َ
ٌ�عجب  َ َ َ

ْقو�هم  ُْ ُ َ
أإذا 

َ
ِ
َ

كنا 
� ُ

ترابا 
ً َ أإنا ُ

�
ِ
َ

ِل� 
َ

ٍخلق 
ْ َ

ٍجديد  ِ
َ

 

أو�ِك
َ َ ُ

َاِ�ين  �
ُ�فروا  َ َ

ْبر�هم 
ِ ِ
� وأو�ِك َ

َ َ ُ األغالل َ
ُ ْ َ ْ

ْأ�ناقهم ِ� 
ِ ِ

َ ْ َ
وأو�ِك 

َ َ ُ أصحاب َ
ُ َ ْ َ

ِا�ار 
� 

ْهم ُ
�يها 

َ
خاِ�ون ِ

َ ُ َ
وأو�ِك( كلمة ّتكررت حيث )٥ :الرعد( 

َ َ ُ  مرات، ثالث )َ

 ؟القرآين ّالنص وظائف من به التزمنا ما فيها ُروعيت فهل

ًجدا، فواضحة ةّالبالغي ةّاألدبي الوظيفة اّأم  ينتابه سوف هنا ّفالنص ّ

 يف خطأ حيصل سوف بل للنظر، ُملفت بشكل والركاكة االضطراب

 أنفسهم هم هل املقام، يف النار أصحاب هم من ُيعلم ال حيث التعبري،

  ؟أعناقهم يف األغالل وكانت  ّالنبي ّنبوة أنكروا الذين أولئك

 الرشعي احلكم ببيان الظاهر بحسب ّفتتمثل ةّالديني ظيفةالو ّوأما 

 ّبأن الواضح ومن ،بذلك اإلهيام أو باخلطأ مشوبة تكون ال بطريقة وإيصاله

 عىل ّرضوري تكرار فهو التكرار، هذا دون املقام يف ّيتحقق ال املعنى هذا

 .التبليغ مستوى وعىل البالغة مستوى

 وبصورة الواحدة السورة يف ّالسيام تاآليا تكرار يف يقع الكالم امّإن
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فبأي :آية تكرار يف احلال هو كام للنظر، ملفتة
� َ

ِ
َ

ر��ما آالءِ 
َ ُ � ِت�ذبان َ

َ � َ ُ
 يف 

 ة؟ّواألدبي ةّالديني الوظيفتني ضوء يف ذلك ُّخيرج فهل الرمحن، سورة

ّنقدم أن ّنود هنا  .ةالكريم لآلية الظاهري التكرار ّصحة به ّنقرب آخرً عرضا ُ

 هبا ّاخلاص معناها هلا ةّقرآني آية ّكل ّأن :ًوحتقيقا ًوجدانا الثابت من

 عدد ّألي بالنسبة احلال هو كام رى،ُألخا اآليات مع فيه تشرتك ال الذي

 ّةالرقمي واملراتب األعداد سائر عن هبا ّويتميز بمرتبة ّخيتص حيث ّرقمي

 َّفإن ُأخرى آية ّبمعية ُلوحظت ما إذا آية ّكل ولكن .واضح وهذا رى،ُألخا

 آخر، عدد إىل ّرقمي عدد إضافة يف احلال هو كام ًمتاما، َّيتبدل سوف املوقف

ً عددا ُيعطيان سوف معا هامولكنّ به، ّاخلاصة مرتبته له منهام واحد ّكل ّفإن

 .ًأيضا واضح وهذا آخر، ًاّرقمي

ّضمت ما إذا آية ّفكل املقام، يف احلال وهكذا ً معا امّهنفإ ُأخرى آلية ُ

 فإذا الثالث، املعنى عليه ُنطلق أن ُيمكن آخر، ًومستوى ًأمرا ُيعطيان سوف

 لدينا تبقى لن ّفإنه املقام يف الدقيق التحلييل العلمي املعنى هذا أخذنا

 .ُتذكر ةّإشكالي

 ظاهري تكرار ّكل ّأن :وهي ّاألمهية، يف غاية بنتيجة نخرج وبذلك

ّيؤدي أن ُيمكن  :اليةالت الوظائف ُ

  .ةّالبالغي ةّاألدبي الوظيفة .١

 .ّةالتبليغي ةّنيالدي الوظيفة .٢

 .آخر ّظاهري تكرار حصول مع ّحتىً أبدا ّيتكرر ال جديد معنى إضافة .٣

 وهي ة،ّاالستثنائي ّالقرآنية احلقيقة هذه إىل تقودنا األخرية النقطة وهذه

ُالتجدد ُيالزمه القرآين الظاهري التكرار ّأن    .عنىامل يف ّ

                                                

 .٢٦١ـ٢٥٧، ص١ ج:، مصدر سابقمنطق فهم القرآن) ١(
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القرآنية ا�فردة عمق .٣
ّ

�لنص عمق 
ّ

  

 هو عليه الوقوف ُنريد فام ًتأييدا، أو ًنفيا ذلك عن اإلجابة بصدد ولسنا

 ذو املفردايت ُاملعطى وهل القرآنيني، ّوالنص املفردة من استجالؤه ُيمكن ما

 ؟ّللنص بالنسبة احلال هو كام مراتب ذو هو أو واحدة مرتبة

 َّفإن ّالنص، عن ًفضال الواحدة املفردة معاين ةّمراتبي هو إليه نميل الذي

 يف مبارشة بصورة تدخل مفردة ّوكل باملفردات، ّتتمثل ّنص ّكل ةّأرضي

 ّحتمل أو ،ّالنص قراءة يف فاالختالف .فيه الداخلة ّالنص ةّوبنيوي تركيبة

 فواختال ّالنص ةّمراتبي يعني ة،ّطولي مراتب ذات ًوجوها الواحد ّالنص

ًإنيا لنا يكشف ما وهذا ًا،ّطولي فيها العمق درجات  ّمتثل ةّمراتبي هنالك َّأن ّ

 .الواحد ّالنص يف ةّالطولي املراتب صفة إضفاء يف األوىل اللبنة

 ّمرتتبة املعنى من خمتلفة مراتب للقرآن َّإن :الطباطبائي يقول هنا من

 أكثر يف اللفظ عاملاست فيلزم واحد عرض يف اجلميع يكون أن غري منً طوال

 ّاملتعددة اللوازم قبيل من هي وال املجاز، عموم مثل أو واحد معنى من

 باملطابقة اللفظ منها واحد ّكل عىل ّيدل ةّمطابقي ٍمعان هي بل واحد مللزوم

  .اإلفهام مراتببحسب

 القرآين، العمق تشكيلة يف تتضافران انّالقرآني ّوالنص فاملفردة إذن، 

 .املعاين هذه عنك تغب وال املباين، هذه عليك بتذه فال

 للمفردة ّالعام املعنى َّأن :وهي ةّقرآني ةّمعرفي حقيقة إىل نخلص وبذلك

 عند ـ ًاّفلسفي رَّمقر هو ما ّحد عىل مراتب ذو هولكنّ واحد القرآنيني ّوالنص

  .مراتب ذات ولكنها واحدة الوجود حقيقة ّبأن ـاملتعالية احلكمة مدرسة

                                                

 .٦٤، ص٣ ج:، مصدر سابقامليزان يف تفسري القرآن) ١(
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القرآنية ا�فردة لفهم أو�ات :ا�ا�ة �قطةا
ّ

   

 إىل للوصول مراعاهتا ينبغي التي ّاألوليات من جلملة ّالتعرض ّنود هنا

 إىل الوصول ّثم ة،ّالقرآني للمفردات واألقرب واألنسب الصحيح املعنى

َّاملتوخى الصحيح َالفهم  :ييل ما ّاألوليات هذه ومن ّالنص، وراء من ُ

�� :أ
�

ا�اص معناه لفظ 
ّ

  به 

 عدا فيام به، ّاخلاص معناه لفظ ّلكل َّبأن ُاملسبق االلتزام من ّالبد

ًاماع معنى هلا َّفإن املرتادفة، األلفاظ ًخاصا ومعنى احلقيقي، الرتادف ّيمثل ّ ّ 

 املرتادفة األلفاظ كون من املشهور هاتبنّ ما ّوأما ،اللفظ ةّخصوصي لنا يعكس

 ّإفراطي قول ّجمرد فهو عليه، دليل وال مقبول، غري فهو واحد معنى هلا

 ُأيسء قد ّللغة ًاّحقيقي ًإغناء ّيمثل الرتادف كون من ذكروه وما واضح،

 الساذج، املعنى هبذا نراه ال ناولكنّ اإلغناء، بمقولة ًكثريا ُنؤمن فنحن فهمه،

ًجدا نعتقد ّوإنام  نحوبال للرتادف معنى وال ّخصوصيتها، ُمفردة ّلكل َّبأن ّ

ّيربر دقيق امتياز وجود هو ةّاخلصوصي ومعنى اإلفراطي،  الوضع، أصل لنا ُ

 .واضح هو كام التربير يف تكمن ال املسألة َّفإن الوضع، ةّجدوائي لنا ُيثبت بل

ِّاملدقق ِّاملتأمل َّإن  للتعقيد ًاّحقيقي ًسببا جيده اإلفراطي الرتادف يف ُ

 ومن واضح، وهذا والتسهيل، لسعةا من ُيراد الذي لإلغناء وليس اللغوي،

 من يكون ال سوف ّةاإلفراطي بصورته الرتادف معنى عىل يقف ال فمن ّثم

 معنى إىل ُتشري التي املفردات بجميع اإلملام من له َّفالبد وعليه اللغة، أهل

 َّعمن ًفضال اللغة ألهل ّحتى عليه مقدور غري تكليف وهذا واضح،

 .سواهم

 نلتزم ال كام اإلفراطي، الرتادف مقولة إىل نميل ال فنحن ِّكله ولذلك
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 مردود وهو ،ّتفريطي قول فهذا اللغة، يف الرتادف وجود عدم بمقولة ًأيضا

 .بالوجدان

 لفظ ّلكل َّأن بمعنى ة،ّاخلصوصي حلاظ مع الرتادف فهو به نلتزم ما ّوأما

 ظحلا عدم مع اجلامع املعنى عىل نصطلح أن ُويمكن معناه، يف تهّخصوصي

 يف اللغوي اإلغناء ُيفيد الذي احلقيقي بالرتادف مفردة، ّلكل ةّاخلصوصي

 كان وإن تهّبخصوصي سواه َّعام يمتاز لفظ َّكل َّأن كام ة،ّاللفظي السعة بعد

ّيوفر النوع وهذا ّعام، ترادف هناك  .ةّاملعنوي السعة بعد يف ًاّلغوي ًإغناء لنا ُ

 والسعة املقام، يف واحلقيقي ّعامال الرتادف نتيجة هي ةّاللفظي فالسعة

 إىل نخلص وبذلك ،لفظ ّكل يف امللحوظة اخلصوصيات نتيجة هي ةّاملعنوي

ًخاصا ًمعنى ّعريب لفظ ِّلكل َّأن وهي واخلطورة، ّاألمهية غاية يف نتيجة  ما به ّ

ًعاما ًمعنى هلا َّفإن ُاملرتادفة األلفاظ عدا  منها واحد ّولكل ًمجيعا، به تلتقي ّ

...وصل، حرض، جاء، :ًمثال التالية فاأللفاظ اآلخر، عن ّيزهمت ةّصيخصو

 مفردة ّلكل ولكن والوصول، واحلضور املجيء ُيفيد الذي ّالعام املعنى ُتفيد

 هي جاء ةّفخصوصي ُاألخرى، عىل تصدق ال ّخاصة ةّخصوصي منها

 هيحرض ةّوخصوصي لذلك، ّتوقع أو ُمسبق، انتظار دون من ّالتحقق

 ً،عاَّمتوق كان األمر هذا َّولكن ُاملسبق االنتظار إىل االلتفات عدم

 .لذلك ّوالتوقع ُاملسبق االنتظار هيَوصل ةّوخصوصي

ِّاملفرس من حتتاج كانت وإن الدقيقة املعاين هذه ّإن  زائدة مؤونة بذل ُ

 الصحيح االستعامل تعيني يف وأثرها ّألمهيتها ولكنها ُمتناهية، ّودقة

 ّالدقة هذه َّبأن ًعلام فيها، ةّالروي إىل األمر احتاج ّالقرآنية للمفردة قيقوالد

ّتلبي الذي بالقدر  ِّتقدم ّفإهنا الكريم للقرآن الفهم من األمثل السقف فيه ُ

 ّةبخصوصي القائل الوجدان مع تنسجم فيها الكثرة ّرس عن ةّحقيقي إجابة
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 ورضورة ة،ّالتفسريي ّةعمليال لعمق آخر وجه لنا ّيتضح هنا ومن ،لفظ ّكل

 من مستوى أرفع حتتاج التي الكربى العملية هي بل فيه، ّالتخصص

  .آخر علم ّأي يف نحتاجه ال الذي ّالتخصص

�را�ة :ب
ُ

هو�ة 
ّ

ا�ص ع� � ا�فردة 
ّ

  

 ثقافة ةّخصوصي وحلاظ ِّالنص، عرص يف املفردة ّهوية ُمراعاة من ّالبد

 الثبات من بنوع ّتتسم كانت وإن األلفاظ مداليل َّفإن العرص، ذلك

ٍبقوة ُتفرزه ًاّنسبي ًتغيريا هنالك َّأن ّإال الظاهريني ُّوالسبات
 الطويلة، احلقب ّ

ِّيشكل ما وهذا  الذي احلقيقي اللفظي املدلول فهم عىل ةّحقيقي ًخطورة ُ

 يف وقعت قد احلديثة ةّالعلمي التفسريات من ًكثريا َّولعل املفردة، به نزلت

 منع يوجد وال املعنى، ّتطور يف ّابتدائي منع ُيوجد ال ّأنه مع ة،ّاإلشكالي هذه

 املعنى واعتامد األخذ بني ّمهم فرق هنالك ولكن اجلديد، باملعنى األخذ يف

ِّاملفرس ُيوقع قد فذلك األصيل، املعنى جتاوز وبني ُاملستحدث  يف ّاملتلقي ُ

ْأ�م :تعاىل قوله يف ذلك عىل وكشاهد ،لبس َ ِ�عل َ
َ ْ َ

األرض 
َ ْ َ ْ

كفاتا 
ً َ

ِ 

 حركة إىل ُاملشرية الرسيعة باحلركة البعض َّفرسها حيث ،)٢٥ :املرسالت(

 اخلليل من استفاده ّوإنام ،صاحبه يبتدعه مل قول وهو اودوراهن األرض

 األرض كفات َّأن َّفظن ،والطريان العدو من الكفات :يقول حيث

                                                

 .٣١٧ـ٣١٥، ص١ ج:، مصدر سابقطق فهم القرآنمن) ١(

َأسلوب فهـم القـرآن(روش برداشت از قرآن  )٢( منـشورات ، حممـد حـسني هبـشتي، )ُ

 .٩ ص:طهران، م١٩٨١، اهلادي

نـرش مؤسـسة دار ، حتقيـق مهـدي املخزومـي، الفراهيـديأمحـد   بنلخليلل، العني )٣(

  .٣٤٠، ص٥ ج: هـ١٤٠٩، الطبعة الثانية، اهلجرة
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 ظهرها :األرض وكفات :بقوله ذلك أردف قد خلليلا َّأن فاته وقد كذلك،

 اللغة لكتب يسرية فبمراجعة ذلك ومع لألموات وبطنها لألحياء

 األحياء ّلضم ًوعاء كوهنا هو املراد َّبأن لنا َّيتبني والتفسري واحلديث

 مقابر فلكوهنا األموات ّوأما هلم، مساكن فلكوهنا األحياء ّأما واألموات،

 كفت، واحدها أوعية، :أي :كفات معنى تفسري يف لطرحييا قال ؛هلم

ًمضام ًكفاتا ويقال  يف ًوأمواتا ،ظهرها عىل أحياء ّتضمهم :أي أهلها، تكفت ّ

 َّأن )ذلك يف روي وقد( فيه ّضمه إذا :الوعاء يف اليشء كفت :ُيقال ًبطنها،

ًعليا املؤمنني أمري  هذه :فقال راملقاب إىل ّصفني من رجوعه عند نظر قد  ّ

 كفات هذه :فقال الكوفة بيوت إىل نظر َّثم مساكنهم، :أي ،األموات كفات

  ....ًوأمواتا ًأحياء ًكفاتا األرض نجعل أمل :قوله تال ّثم األحياء،

 تكفتهم للعباد األرض اهللا جعل فقد الضامم، :والكفات :التبيان ويف

 ً:وكفاتا ًكفتا يكفته اليشء كفت احلالني، يف ّتضمهم :أي ،)ًوأمواتا ًأحياء(

 فالكفات إذن وعاؤه أي كفته وهذا ًوعاء، )ًكفاتا( :وقيل ّضمه، إذا

 لألموات وبطنها لألحياء فظهرها احلالني، يف ّتضمهم أي والوعاء، الضامئم

                                                

 .٣٤٠، ص٥ج: املصدر نفسه) ١(

مكتبة نرش الثقافـة ، حتقيق أمحد احلسيني، الطرحييفخر الدين لشيخ ل، جممع البحرين )٢(

 .٥١، ص٤ ج: هـ١٤٠٨، الطبعة الثانية، اإلسالمية

،  تصحيح السيد طيـب اجلزائـري، ّأليب احلسن عيل بن إبراهيم القمي، تفسري القمي )٣(

 .٤٠٠، ص٢ ج:ّقم املقدسة،  هـ١٤٠٤، لثةالطبعة الثا، مؤسسة دار الكتاب

 أمحـد حتقيـق، الطـويس احلسن بن حممد جعفر أيب الطائفة شيخل، القرآن تفسري يف التبيان )٤(

 .٢٢٨، ص.١ ج: هـ١٤٠٩، مكتب اإلعالم اإلسالمي، العاميل قصري حبيب

 نـرش مكتبـة املرعـيش، حتقيـق أمحـد احلـسيني،  الراونـدي الدينقطبل، فقه القرآن )٥(
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 الباطل ّوإنام اجلديدة، املعاين بطالن عدم إىل النظر ألفتنا فقد ذلك ومع

 للصواب، ُجمانبة فذلك فيها، النزول مورد َّبأن احلكم أو هبا املفردة حرص هو

  .النزول بيئة يف املفردة معنى عن الغفلة بسبب حيصل ما ًعادة وهو

ا�قيقي ا�عا� ب� ا�مي� :ج
ّ

وا�جاز� ة
ّ

 ة

ًجدا، كثيف حضور ةّالعربي اللغة مفردات معاين يف واملجاز للحقيقة ّ 

 باحلقيقة واملراد واإلعجاز، واإلجياز املجاز لغة ةّلعربيا اللغة َّبأن قيل ّحتى

ِوضع فيام اللفظ استعامل هو
 املعنى يفالبيت لفظ استعامل قبيل من له، ُ

 يف اللفظ استعامل فهو املجاز ّوأما البيت، إىل ُذهبت :كقولك له، املوضوع

ِوضع ما غري
 يف رالبح لفظ استعامل قبيل من لذلك، مناسبة وجود مع له ُ

البحر معنى ينرصفدرست فبقرينة البحر، عند ُدرست :كقولك العامل،

 واملناسبة ،الغزير العلم وهو املجازي إىل الكثري، املاء وهو احلقيقي معناه من

  .ًاّارجتالي املعنى يكون املناسبة عدم ومع ،العلم وسعة البحر سعة هي

 ّأعم االستعامل َّبأن قيل دفق ،ًمعا األمرين يف دروا االستعامل َّإن وحيث

 فمن ّوإال العريف، االستعامل هو احلقيقة من والظاهر واملجاز، احلقيقة من

ًجدا العسري  ّفإنه اللغة أعالم تناقله ما ّحتى لأللفاظ، ةّاحلقيقي باملعاين الظفر ّ

 عارف ّألنه ّبحجة ليس اللغوي قول َّبأن قيل هنا ومن لالستعامل، ٌنقل

 .عندها الوقوف ويطول نظر، املسألة ويف بالوضع، ال باالستعامل

 هو واملجاز احلقيقة بني التمييز دائرة يف املقام يف الصحيح َّفإن وعليه

 الصارفة القرينة فمع القرينة، بواسطة يكون ّإنام وذلك االستعامل، معرفة

                                                                                                     

 .١٦٣، ص١ ج:ّقم املقدسة،  هـ١٤٠٥، الطبعة الثانية، النجفي

 .٣١٩ـ٣١٧، ص١ ج:، مصدر سابقمنطق فهم القرآن) ١(
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 أن وينبغي احلقيقة، من مناص فال ّوإال االلتزام، ّيصح املجازي للمعنى

 القرآن فهم جمال يف ةّعلمي رضورة االستعاملني بني الفصل َّبأن ُيعلم

  .التأويل دائرة يف أم التفسري دائرة يف سواء الكريم،

  ا�واحدة ا�فردة بمدا�ل اإلحاطة :د

 يف َّالسيام الواحدة، للمفردة املحتملة باملعاين اإلملام من َّالبد وهنا

 طوله يف يقع ّوالذي ّللفظ األقرب ىاملعن هو والظاهر ة،ّالظاهري املعاين

ًملام ِّالنص قارئ يكن مل فام ُأخرى، معان ّ  فهمه، يف خلل يقع سوف بذلك ُ

 املعاجم، مراجعة من َّفالبد ّالعام، العرف فيه يكفي ال قد التشخيص وهذا

 ّأهنا كام الكتاب، مصاديق مطلق عىل ُتطلق حيث ،الكتاب كلمة قبيل من

 :عنوان والنصارى اليهود عىل إطالقنا بدليل واإلنجيل، التوراة عىل ُتطلق

 القرآن عىل ُتطلق ّأهنا كام واإلنجيل، التوراة أهل :أي ،الكتاب أهل

ذ�ِك :يف كام ًأيضا، الكريم
َ َ

الكتاب 
ُ َ

ِ
ْ

َر�ب ال  ْ ِ�يه َ ًهدى ِ ُ
َ�ِلمتق� 

ِ
� ُ ْ

 ،)٢ :البقرة( 

 هلا ّمما وغريها ،)سولالر(و ،)الشهيد(و ،)الذكر( كلمة يف احلال وهكذا

 مدى وبيان املحتملة باملعاين اإلملام ينبغي ولذلك القرآن، بفهم وثيقة صلة

 ةّحقيقي املختلفة االستعامالت هذه َّبأن ًعلام ّالنص، سياق مع انسجامها

 كامـ  الواحدة الكلمة َّألن التطبيق؛ باب يف تدخل ّولعلها ة،ّجمازي وليست

 هذه يف تصيريها ّرس االستعامل كان وسواء واحد، ًملعنى موضوعةـ  َّتقدم

 هو املقام يف ّاألهم األمر َّفإن التطبيق، خصوصيات أم املختلفة املعاين

  .الفهم سوء يف املحذور وقوع دون للحيلولة املختلفة املعاين هبذه اإلحاطة

                                                

 .٣٢٠ـ٣١٩، ص١ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(

 .٣٢٠، ص١ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )٢(
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االرت�از� ا�عا� مطابقة :ه
ّ

  ا�وضع أصل � ة

 املفردات معاين تشخيص يف ةّالعربي للغةا أبناء ينجرف ما ًكثريا

ًجدا، خطرية حقيقة إىل ُملتفتني غري أذهاهنم، يف ارتكز ما عىل باالعتامد ّ 

 العريف االستعامل وليدة هي أذهاهنم يف املرتكزة املعاين من الكثري َّأن وهي

 هو كان التي معانيه إىل العريف الذهن ينرصف وبالتايل اللغوي، الوضع ال

ِّيشكل ما وهذا ة،ّاألصلي املعاين وتغيب فيها، َّعلة  إذا َّالسيام خطرية، سابقة ُ

 .واآلخرة الدنيا ُأمور عليه ّترتتب الذي الديني ِّالنص هو املقروء ّالنص كان

 :كلمة توجيه يف ِّاملفرسين بعض فيه وقع ما املوارد هذه أشهر من َّولعل

ٌوجوه :تعاىل قوله يفةناظر ُ ٍيومئذ ُ ِ
َ ْ نا�ة َ

ٌ َ ِ
َ

إ�
َ
ر�ها ِ

َ � ناظرة َ
ٌ َ ِ

َ
 )٢٣ :القيامة( 

ِّفرست حيث  ما أو للمفردة، االرتكازي املعنى وهو ِّاحليس، باإلبصار ُ

ّنسميه  من مانعة ةّالعقلي القرينة َّأن مع هلا، ّواألويل الظاهري باملعنى نحن ُ

 وهو اآلخر املعنى إىل املفردة فتنرصف ًمطلقا، الرؤية ّحتقق الستحالة ؛ذلك

 الكريم القرآن َّألن املجاز من ًرضبا ذلك نرى ال ونحن الرمحة، انتظار

 االستحداث وهذا ة،ّالعقلي القرينة بلحاظ اجلديد املعنى هذا هلا استحدث

 ُيمكنةّالرشعي باحلقيقة الفقه ُأصول علامء عليه ُيطلق ما هو القرآين

 السنّة استحدثته ما إلخراج ة،ّآنيالقر باحلقيقة املقام يف عليه ُنطلق أن

 عىل ّتدل الصارفة ةّالعقلي القرينة َّبأن أحد ّيتوهم أن ينبغي وال الرشيفة،

 وجود َّولكن الصارفة، القرينة وجود ةّاملجازي رشط َّفإن املجازي، املعنى

َّنوفق ولعلنا املجاز، ّحتقق منه يلزم ال القرينة  هذه لتأصيل ُأخرى أبحاث يف ُ

  .والصنعة ّالفن أرباب من الكثريين عن غابت التي ةالفكر
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القرآني ا�قيقة ثبوت. و
ّ

  ة

 َّضمنها جديدة ملصاديق القرآين االستحداث إىل اإلشارة بنا َّمرت

 مصاديقها عىل ُحتمل فصارت ة،ّاللغوي معانيها يف ّجلية كانت أللفاظ

 فالكثري هلا، اجلديدة يناملعا بمثابة تكون أن إىل ًاّعملي ارتقت التي اجلديدة،

 يف ّجلية وصارت ةّاللغوي معانيها يف استعامهلا هجرت قد األلفاظ من

 والسامع ُاملستعمل الذهن استئناس َّلشدة التي اجلديدة ّالقرآنية مصاديقها

 ؟َّصليت هل :لولدك فسؤالك ذلك؛ بمثابة هي أو جديدة َمعاين اعتربت هلا

 الظاهر اللغوي معناها وليس املخصوصة، اهنابأرك ةّالفعلي الصالة منه ُتريد

 هذه، اجلديدة معانيها عىل ُحتمل تكن مل ألفاظ جمموعة يف وهكذا الدعاء، يف

 وهو جديد معنى إىل اللغوي معناه عن خرج الذي االستمتاع :قبيل من

 املعنى غري ًجديدا معنى حتكي صارت التي والزكاة املنقطع، الزواج

 الثالثة األنعام يف النُصب اكتامل عند نصيب استخراج وهو اللغوي،

 املعلومة، املناسك أداء إىل الزيارة من خرج الذي ّواحلج األربع، ّوالغالت

 حقائق صارت التي ُاألخرى املعاين وعرشات والشهادة اجلهاد يف وهكذا

ِّللمفرس ُيمكن ال ةّقرآني  يف نراه ّوالذيةّاللغوي بمعانيها واالكتفاء جتازوها ُ

 بلحاظ جديد وضع هو ّوإنام اجلديدة، املعاين هذه ةّجمازي عدم هو املقام

 َّتقدم كام فاملجاز املنقول، باللفظ املناطقة عليه يطلق ما وهذا املعنى،

ِوضع ما غري يف اللفظ استعامل
 استعامل هو واملنقول مناسبة، وجود مع له ُ

ّمعني، ناقل اسطةبو حيصل ًاّتعييني ّإما ًأيضا جديد معنى يف اللفظ ّتعيني أو ُ ًاُّ

 الوضع هو ّالقرآنية احلقيقة يف نراه وما ،االستعامل كثرة بواسطة حيصل

 من َّالبد ّالقرآنية احلقيقة وهذه ُّالتعيني، ال التعييني هو فيه األكثري
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 ة،ّالعربي اللغة غور سرب نريد ال ةّالتفسريي العميلة يف ناّألن ؛إليها االلتفات

 ُيفيض ّالقرآنية احلقيقة إغفال َّفإن وبالتايل القرآن، لغة غور سرب ريدُن ّوإنام

  .واضح وهذا املقام، يف ُمرادة غري وهي ة،ّاللغوي املعاين اعتامد إىل ِّباملفرس

 عىل عادة ُتطلق حيث املعلوم، اللغوي معناها هلا ًمثاللقلبا فردةفم

 استعمله قد معنى هوو الصدر، من األيرس اجلانب يف النابضة العضلة

 معنى يف املفردة هذه استعمل ّوإنام ًأبدا، عنده َّيتوقف مل هولكنّ ًأيضا، القرآن

فإنه... :تعاىل قوله يف كام األكثر، وهو آخر،
ُ �

ِ
َ

ُنز�  َ � َ �
َ َ

قلبك 
َ

ِ
ْ َ

ِبإذن 
ْ
ِ ِا� ِ

�
... 

تطع َوال...و )٩٧ :البقرة(
ْ

ِ
ُ

من 
ْ َ

أ�فلنا 
َ ْ َ ْ َ

قلبه 
ُ َ ْ َ

�ن 
ْ َ

كرناِذ 
َ
ِ

ْ
وا�بع 

َ َ � ُهواه َ َ َ
و�ن 

َ َ ُأ�ره َ ُ ْ َ
 

فرطا
ً ُ ُ

إالو ،)٢٨ :الكهف( 
�
من ِ

ْ َ
أ� 

َ َ
ا� 

َ �
ٍبقلب 

ْ َ
ٍسليم ِ ِ

َ
 ،)٨٩ :الشعراء( 

َختمو َ َ
ا� 

ُ �
 �

َ َ
ْقلو�هم 

ِ ِ
ُ ُ

ْ�هم...و )٧ :البقرة(  ُ َ
قلوب 

ٌ ُ ُ
�فقهون ال 

َ ُ ََ ْ
بها 

َ
ِ... 

 عىل َّيتعني وبذلك يات،اآل عرشات من ذلك وغري ،)١٧٩ :األعراف(

ِّاملفرس  ال وهذا املفردات، معاين تشخيص يف ّالقرآنية احلقيقة هذه ُمراعاة ُ

  .عليها تفسريها يف االقتصار عدم عنينا ّوإنام ة،ّاللغوي معانيها إغفال يعني

عر�ي :ز
ّ

القرآني ا�فردات ة
ّ

  ة

 احلال وه كام األصل، ةّعربي غري ةّقرآني مفردات وجود يف َّالشك

 وهذا ُويوسف، وإسامعيل إبراهيم :قبيل من ية،مجعاأل لألعالم بالنسبة

 :قبيل من رى،ُألخا املفردات يف الكالم ّوإنام عليه، غبار وال معلوم أمر

 الوادي( طوى ،)املصفوفة الوسائد( نامرق ،)الغليظ الديباج( إستربق

 يتبع التي اجلامعات( أبابيل ،) موسى فيه تعاىل اهللا َّكلم الذي َّاملقدس

                                                

 .٣٢٤ـ ٣٢٢ص، ١ج: ، مصدر سابقنمنطق فهم القرآ )١(
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 يف ُاختلف ّمما ذلك وغري ،)بالنار املطبوخ الطني( ِّسجيل ،)ًبعضا بعضها

 املئتني جتاوز ُمرسف وبني ًقليال، اخلمسني جتاوز مقتصد بني عددها،

 .مفردة واخلمسني

 املفردات، هذه مع التعاطي ةّكيفي هو املقام يف ّهيمنا فام حال، ّأي وعىل

ّاألم، لغتها يف اللغوي أصلها إىل معانيها دحتدي يف ُيرجع فهل  يف ُينظر مأ ُ

 يكمن آخر ًطريقا هنالك َّأن مأ القرآين، االستعامل وهو اجلديدة، حارضهتا

 ؟جديدة معاين وألبستها استوعبتها التي ةّالعربي اللغة نفس إىل الرجوع يف

 ة،ّألعجميا األعالم يف منه َّالبد أمر فذلك ّاألم لغتها إىل الرجوع ّأما

 ألدنى واضح وهذا استعامهلا، عند معانيها يف ينظر مل الكريم القرآن َّألن

 رىُألخا املفردات إىل احلكم تعدية ّوأما فضالئهم، عن ًفضال العلم طلبة

 هي القرآن فلغة الكريم، القرآن لغة يف وجهل بل حمض، إرساف فهو

ًطرا، اللغات أرشف  بعض ّيظن كام ةّالعربي ّللغة مساوية ليست وهي ُّ

ِاملفرطني، ِّاملفرطني، بعض ّيظن كام عنها ّمنفكة وليست ُ  الذين املغرضني أو ُ

ًودا، ةّالعربي ّللغة حيملون ال  خري ال َّقلة وهم ة،ّموضوعي تعاطيهم يف وال ّ

 .فيهم

 العموم ةّالعربي واللغة القرآن لغة بني النسبة َّأن هو املقام يف فالصحيح

 ّحمل وهو ة،ّعربي ليست القرآن مفردات فبعض وجه، من واخلصوص

 كانت وإن آنذاك، العرب يعهدها مل معاين أخذت مفرداته َّأن كام الكالم،

 بيان منّا َّتقدم وقد موردان، هلا ىلُألوا االفرتاق فجهة ة،ّعربي بقوالب

 الثانية االفرتاق وجهة ة،ّالقرآني احلقيقة موضوعة يف الثاين املورد مصاديق

 ُخيالف ال وهذا فيه، ترد مل أي ة،ّقرآني ليست ةّالعربي الكلامت بعض َّنأ هي

 .عاقل فيه
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َّنوفق أن ونأمل ّختصصي دراسات يف ًأيضا ُ  خصوصيات لتأصيل ُأخرى ةّ

 القرآن َّأن من الفتوى بنحو هو املقام يف نذكره وما القرآن، لغة وامتيازات

 .ًأيضا ولغته معارفهو بمعاجزه يشء، ّبكل عداه ّعام يمتاز الكريم

 َّبأن ِّلنؤكد نعود التفريع الثالثي سؤالنا يف ًاّجلي املوقف ّيتضح ولكي

 الرجوع إىل فيها نحتاج ال ُأخرى، لغات من ّاملستلة اجلديدة املفردات

ّاألم، للغتها  كان إذا ّإال ًأيضا، ةّالعربي اللغة إىل الرجوع إىل نحتاج ال كام ُ

 فال ًاّقرآني البكر استعامهلا كان إذا ّوأما ًا،ّقرآني يكون أن قبل ًاّعربي استعامهلا

 مداليل إىل الرجوع يعني وهذا القرآين، االستعامل إىل الرجوع من مناص

 بل يسرية، ليست ّاملهمة هذه َّبأن ريب وال ّالنص، عرص يف املفردات هذه

ًجدا، عسرية هي  شأنه أو النزول سبب يسعفنا مل إذا َّالسيام ّ

ِّاملفرس عىل ِّاملدقق احلقيقي ُ  ُمعطاها إىل يصل ّحتى املفردة يف يبحث أن ُ

 ّاألم لغة إىل العود يف ضري ال البحث ّمهمة لتسهيل ذلك مع ولكن القرآين،

 باملعنى عليه ُنطلق ّوالذي األصيل، معناها َّفلعل حتكيمها، دون للمفردة

ِّيشكل ّاألويل،  أصلها َّفإن القرآين، طىاملع إىل به ّتتجه قرينة للباحث ُ

 الكريم القرآن َّأن عرفت وقد ًا،ّلغوي معنى يكون أن يعدو ال ّاألول ومعناها

ً فضال ّةالعربي اللغة مستوى عىل ّحتى عديدة موارد يف اللغوي املفاد جتاوز

 .غريها عن

ًتومها ندفع أن بقي  واللغة الكريم القرآن لغة بني النسبة كانت إذا ووه ّ

 هي النسبة إذ ة؛ّالعربي اللغة المتياز معنى فال وجه، من العموم هي ةّالعربي

 القرآن منها استعمل التي رىُألخا اللغات ومجيع القرآن لغة بني نفسها

 .مفرداهتا بعض
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 فاللغة الكبري، الفارق مع ولكن كذلك هي النسبة َّإن :واجلواب

 االنفكاك، إمكان عدم بمعنى ة،ّالقرآني للصناعة ُاألوىل ّاملادة هي ةّالعربي

 يف َّالسيام أثرها، ُيرى أن ُيكاد ال رشكتها فلضآلة رىُألخا اللغات ّوأما

 فال ة،ّالعربي غري املفردات ّحتى تطال التي ّالقرآنية احلقيقة من نتبنّاه ما ضوء

ّيعد ال فذلك ةّالشخصي األعالم مستوى عىل ّوأما عني، وال أثر هلا يبقى ُ 

 القرآن َّأن وهي ّاألمهية غاية يف حقيقة إىل النظر ألفتنا وقد ة،ّحقيقي رشكة

 ذلك، بصدد يكن مل ّألنه ة،ّالشخصي األعالم معاين إىل ّالبتة يلتفت مل الكريم

ًأيا هي بام حكاها ّوإنام  يف ّوإنام معانيها يف يكن مل فاهلدف معانيها، كانت ّ

ّمسمياهتا، عن احلكاية ًجدا ّومهم واضح، وهذا ُ  ينبغي وال به، اماإلمل ّ

 .عنه اإلغفال

ا بأ: ا ا ا ّوأ توآ ا ؟   

 من ّأنه عرفت وقد التجزيئي، بالتفسري ّاخلاصة البيانات من مجلة بنا َّمر

 ّةاألساسي الوظيفة ّأن ـ ًأيضا ـ عرفت وقد ،مناهجه من ال التفسري أساليب

 دون ّالقرآنية لآليات ةّالتفصيلي املدلوالت إبراز يف كمنت التجزيئي للتفسري

 مداليل جمموعة من عادة ّيتشكل الذي ّالعام القرآين املوقف إعطاء

 املوقف بتحديد يقوم حيث املوضوعي التفسري عليه ما بخالف ة،ّتفصيلي

 بعض عرض ّنود وهنا ،املختلفة موضوعاته من موضوع جتاه القرآين

ّواملتممة الالحقة البيانات ِّحيقق بام التجزيئي التفسري ملوضوعة ُ  اهلدف ُ

ّالتخصصي األبحاث هذه وراء من البعيد   .التفسري جمال يف ةّ

ّيمثل ال املوضوعي التفسري َّإن :ّاألول ُامللحق  جلميع قصوى رضورة ُ
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 بالتجزيئي واالنتهاء املفردايت التفسري من االنطالق ُيمكن حيث النصوص،

 من القرآن، يف ّتتكرر مل التي املوارد َّالسيام املحدود، الطابع اتذ املوارد يف

�بت :تعاىل قوله قبيل
ْ � َ

يدا 
َ َ

ِأ� 
َ

ٍ�هب 
َ َ

وتب 
� َ  التي املوارد وكذلك )١ :املسد( َ

ا�زا�ية :تعاىل قوله قبيل من ة،ّالقطعي ةّالرشعي لألحكام َّتتعرض
ُ َ

ِ ِوا�زا� �
� َ 

ُفاج�وا ِ
ْ َ

 �
� ُ

ٍواحد  ِ منهما َ
َ ُ ْ

مائة ِ
َ َ

ٍج�ة ِ
َ ْ َ

 .)٢ :النور( ...

 صورة يف ّحتى ّهويته عىل ُحيافظ التجزيئي التفسري َّإن :الثاين ُامللحق

 أو االنطباق عدمل قرآين؛ ّنص تفسري يف ّالقرآنية بالنصوص االستعانة

 فكام، بالقرآن القرآن تفسري ومنهج املوضوعي التفسري ُأسلوب بني الرتادف

 يف نحتاجه فكذلك املوضوعي يف بنفسه القرآن تفسري منهج إىل نحتاج

 :مها مسألتني، يف تكمن ةّاحلقيقي والفاصلة التجزيئي،

 أو ًا،ّموضوعي فيكون ّاملفرس منها ينطلق ةّنوعي ةّيلإشكا وجود :ُاألوىل

 .ًاّجتزيئي فيكون وجودها عدم

 كان فإن ة،ّرييالتفس ةّالعملي يف املقصود املوقف ّهوية يف تكمن :والثانية

َّيعرب املوضوعي واملوقف جتزيئي، فهو ًاّآياتي كان وإن موضوعي، فهو ًاّقرآني ُ 

  .التجزيئي املوقف بخالف ة،ّالقرآني ةّبالنظري ًأيضا عنه

 يعتمدان واملوضوعي التجزيئي لوبنيُألسا من ًكال َّإن :الثالث ُامللحق

 منهج عىل كثريون َّتوهم كام رصُيقت فال ة،ّالتفسريي ةّالعملي يف منهج من أكثر

 اعتامد من َّالبد نعم املوضوعي، لوبُألسا يف ًمثال بالقرآن القرآن تفسري

َّمتيقن كقدر املوضوعي لوبُألسا يف بالقرآن القرآن تفسري منهج  نأ دون ُ

 .االستغناء صورة يف ّإال به الدائرة تنحرص

 يف التجزيئي تفسريال جتاوز املوضوعي ّللمفرس ُيمكن :الرابع ُامللحق
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 اكتفى فلو اللغوي، املقصد حدود يف املفردايت بالتفسري االكتفاء صورة

 تكون ما عادة ولكن للتجزيئي، احلاجة به جتاوز اللغوي باملعطى ّاملفرس

 .ًجدا قليلة ذلك موارد

 بني واحد طرف من ّالتوقف إبطال هو ُامللحق هذا حتقيق من واهلدف

 عىل املوضوعي التفسري ّتوقف هو ملشهورفا واملوضوعي، التجزيئي

ًمطلقا، التجزيئي  فنكون اللغوي، عن ًفضال املقام يف منطقي عكس وال ُ

 .حمدودة موارد يف ولو االستغناء وجه أثبتنا ُامللحق هبذا

 املوضوعي التفسري حاجة إثبات بعد حاول البعض :اخلامس امللحق 

 ولو للموضوعي جزيئيالت التفسري حاجة إثبات بالرضورة للتجزيئي

 القرآن تفسري منهج إىل التجزيئي ّاملفرس بركون لذلك ّومثل ًا،ّموردي

 .احلال عرفت وقد ترى، كام وهو بالقرآن،

ا ابأ: ا ا ا ّوأ توآ ا ؟  

 الذي املوضوعي التفسري عن احلديث الدراسة هذه سطور يف ّتقدم

 عليه ما بخالف املنال، الصعبة ةّالتفسريي األساليب مجلة من ّأنه هعن عرفنا

 بيان إىل نحتاج وهنا املفردايت، عن ًفضال التجزيئي التفسري يف احلال

 ُيمكن ما مقدار لنا ّليتضح التفسريي لوبُألسا هلذا ةّالعملي اخلطوات

 بل ،الكريس بآية ّاملتمثلة بحثنا موضوعة عىل لوبُألسا هذا من تطبيقه

 األعالم من مجلة فيه وقع الذي الكبري اخللط مقدار ًأيضا لنا ّليتضح

َّاملميز ُاألسلوب هبذا ةّالتفسريي ةّللعملي ّتصدوا َّممن ُاملعارصين ُ. 

   :فهي املوضوعي للتفسري ةّالعملي اخلطوات اّأم
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ًأوال  من يكون ما عادة التحديد وهذا ًابتداء، البحث موضوع حتديد :ّ

 ة،ّمعرفي ةّإشكالي من االنطالق خالل من وذلك القرآين، ّنصال خارج

 أم ةّسياسي أم ةّأخالقي أم ةّاجتامعي أم ةّفكري أم ةّعقدي أم ةّفقهي كانت سواء

 ال ّالقرآنية اإلجابة حتصيل بغية القرآين ّالنص عىل لنعرضها ة،ّاقتصادي

  .ةّفردي وهناك من أكثر ةّنوعي ُاملشكلة هذه تكون أن وينبغي ة،ّاآلياتي

ّاألولي االنطالقة هذه ولكن  رضورة ّمتثل ال ّللنص ّالنص خارج من ةّ

 يف َّيتحقق فاهلدف املوضوعي، التفسري منظومة يف ًاّأساسي ًركنا أو ةّمعرفي

 مناخات من ناشئة كانت سواء البحث، موضوعة أو ةّاإلشكالي أصل حتديد

 بالغة ّأمهية األخرية النكتة وهلذه نفسه، القرآين ّالنص مناخات أم البيئة

ّنفرس ونحن ًاّعملي اوقفنا عنده  .ًاّموضوعي الكريس آية ُ

 الصلة وهذه البحث، بموضوعة الصلة ذات ّالقرآنية اآليات مجع :ًثانيا

ّاملطابقي نحو عىل مأخوذة تكون أن ُيشرتط ال  عالقة ذات تكون أن فيكفي ة،ُ

ّتضمني كانت سواء ما،  كام ًأيضا، ةّإشاري تكون أن ّيصح بل ،ةّالتزامي أم ةّ

 .ّسيتضح

َّواملتـصيدة الظـاهرة اآليـات هـذه مجيـع بتفـسري القيـام :ًثالثا  ًتفـسريا ُ

ّمفرداتي  .بعض عن بعضها ُمنفردة تفسريها وينبغي ًا،ّجتزيئي َّثم ًاُ

ّاملفرداتي( ةّالتفسريي النتائج مجع :ًرابعا  ُمعطياهتا ومزج ،)ةّوالتجزيئي ةُ

 الغية واحدة آية ّتتصدره أن ينبغي ال الذي النهائي املوقف إىل لللوصو

ًنصا اآلية هذه كانت وإن ّحتى رى،ُألخا لآليات رىُألخا ُاملعطيات  من ّ

 كبرية ّأمهية النكتة وهلذه ّالنصية، مستوى إىل ترتق مل رىُألخوا الداللة حيث

                                                

ًآية الكريس، تفسريا وتأويال: ينظر )١(  . ، مصدر سابقً
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 .ةيتفسريال ةعمليال يف

ّيمثل أن َّبد ال النهائي ُاملعطى :ًخامسا ّيمثل ّأنه بمعنى القرآين، املوقف ُ ُ 

 ّجزئي موقف ّفكل وعليه املحدود، اجلزئي املوقف ال ّالقرآنية ةّالنظري

 هذه َّبأن ريب وال ة،ّالقرآني الرؤية عىل إطالقه حال ِّبأي ُيمكن ال حمدود

 ّتصدوا َّممن ًكثريا ّولعل التعقيد، غاية يف ّأهنا ّإال وضوحها رغم النكتة

 القرآين، املوقف استجالء من َّمتكن هّبأن َّيتوهم ًاّموضوعي ةّالتفسريي ةّللعملي

   .ّةاجلزئي الدائرة حدود ُيغادر مل إنه حني يف

 وقع الذي اخللط حقيقة أمامنا ُتثري التي املسألة إىل ننبه أن ّوالبد ،هذا

 ُنطالع حيث املوضوعي، ُبأسلوهبا ةّالتفسريي ةّللعملي ّتصدوا نَّمم البعض فيه

 املوضوعي، التفسري عنوان تأخذ سور بأسامء ةّتفسريي موضوعات ًأحيانا

َّويدعى  تفسري أو ًا،ّموضوعي ًتفسريا الفاحتة سورة تفسري قبيل من ذلك، هلا ُ

 هذه َّبأن الواضح فمن ذلك، وغري الكهف، سورة تفسري أو يوسف، سورة

َالسور َّتفرس ال ُّ  ةّمعرفي إشكاليات ّمتثل ال ّألهنا ،ًاّموضوعي ًتفسريا بنفسها ُ

َّتفرس أن ُيمكن ّمهمة موضوعات من ُتثريه ما ّوإنام بنفسها،  ً.ّاموضوعي ُ

 اإلهبام مقدار لنا يكشف وموضوعاهتا السورة عنوان بني اخللط وهذا

 ةّللعملي ّتصدوا َّممن ًكثريا َّإن بل التفسريي ُاألسلوب هبذا حييط الذي
                                                

 ،)منطق فهـم القـرآن (الكتاب هذا من ّاألول اجلزء بيانات يف لذلك تعرضنا قد كنّا) ١(

ًموضوعيا القرآن تفسري عن الكثري عزوف أسباب من َّبأن هنالك رناذك حيث  ما رغم ّ

 مـن ًكثـريا َّأن بمعنـى آلياتـه، وإهبـام تعقيده، ّشدة: ّوعلمية ّمعرفية امتيازات من فيه

 وراألمـ باجتاه السري اقتضت والعادة الباع، قرص يمنعهم ُاألسلوب هذا عن العازفني

 للمواهب ّحقيقية اختبار ّحمطة هو املوضوعي التفسري َّأنب نرى ولذلك املنال، اليسرية

 مـن كثـري مـن ّجـادة بـصورة ّالتفـسريية ّالعمليـة يقي ُاألسلوب هذا َّوأن ّالتفسريية،

 )ّالسيد احليدري( .ّواالجرتارية ّالتكرارية الصور
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 ةّاالثنيني ـ بعد ـ ُيدركوا مل املوضوعي التفسري طريق واوسلك ةّالتفسريي

 بالقرآن، القرآن تفسري ومنهج املوضوعي التفسري بني القائمة ةّاحلقيقي

ًإنا لنا يكشف ما وهذا واحد، يشء امّأهن ّفيظنون  بني الكبري خلطهم عن ّ

 يف النظر قصور وعن جهة، من التفسري ومناهج ةّالتفسريي األساليب

 تفسري بمنهج املوضوعي ُبأسلوهبا ةّالتفسريي النتائج عرض ةّدليلي رانحصا

 .ُأخرى جهة من بالقرآن القرآن

ا ا :قا  با ا و  آنا 

  ؟آن

ّيمثل املوضوعي التفسري َّبأن لنا ّاتضح ًأسلوبا ُ  ًمنهجا، وليس ًاّتفسريي ُ

ًأسلوبا، وليس تفسريي منهج بالقرآن القرآن تفسري َّبأن ًأيضا لنا ّاتضح كام ُ 

ّيمثله، أن بالقرآن القرآن لتفسري ُيمكن كربوي عنوان ةّفالدليلي  بخالف ُ

ّيمثل الذي املوضوعي التفسري  ةّالدليلي ال ةّالتفسريي املعطيات عرض طريقة ُ

 .عليها

 ُكأسلوب وضوعيامل التفسري بني الوثيقة العالقة وجه ما :نسأل أن ولنا

ّيمثل أال :ُأخرى بعبارة كمنهج؟ بالقرآن القرآن تفسري وبني  االرتباط هذا ُ

 ًمعا؟ العنوانان عليه يصدق ًمزجيا بينهام واالندكاك

 ـ َّتقدم كام ـ املوضوعي التفسري مبادئ من ّن أوه ذلك عن واجلواب

 ّقرآنيةال اآليات ومجع ًا،ّنظري الكريم القرآن عىل البحث موضوعة عرض

 )واجلمع العرض( األمران وهذان ًا،ّعملي البحث بموضوعة الصلة ذات

ّاملفرس جيعالن  ُيامرس فهو وبالتايل ًا،ّقرآني بحثه موضوعة تفسري عن ًباحثا ُ
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 ال ّأنه ّإال ًصحيحا كان وإن األمر وهذا ًا،ّعملي بالقرآن القرآن تفسري منهجة

ّيصحح ّويعمق ُيوثقِّ ّوإنام بينهام، العنوان وحدة لنا ُ  ّةفاإلثنيني بينهام، العالقة ُ

ًأوال قائم ُّحدها  من عليهام ّيرتتب وما لوب،ُألسوا املنهجة عنواين بنفس ّ

 ال بالقرآن القرآن تفسري ةّعملي كون يف االفرتاق لرضورة ًوثانيا ونتائج، آثار

 خالل من آية فهم عن البحث من تنطلق ّوإنام ّمعينة، موضوعة من تنطلق

 فضاءات من ينطلق الذي املوضوعي التفسري ّمهمة بخالف الكريم، القرآن

ّتشكلها واسعة  .الفكري ونتاجه لإلنسان ةّاحلياتي التجارب ُ

ّاملفرس َّإن :ُأخرى بعبارة  أو ةّفكري( ةّمعرفي ةّإشكالي من ينطلق ال ًاّقرآني ُ

 زاوية من طلقين ّوإنام الكريم، القرآن عىل يعرضها لكي )ةّرشعي أو ةّعقدي

 التفسري يف ناّإن حني يف ًا،ّقرآني ّمعينة ةّقرآني آية فهم إرادة وهي ّضيقة،

 أو ةّاألم تعيشها ـ ةّنوعي ةّإلشكالي ةّحقيقي عرض ةّعملي ُنامرس املوضوعي

 ّالقرآنية ةّوالنظري املوقف لتحصيل الكريم القرآن عىل ـ النوعي اإلنسان

 .ّةاإلشكالي تلك عن ُاملجيبة

 القرآن تفسري منهجة ُنامرس كنّا وإن املوضوعي التفسري يف ّبأننا ًلامع

 مناهج بمجموعة ّالتزود من َّبد ال إذ عليها؛ نقترص ال ّأننا ّإال بالقرآن،

 الصلة ذات اآليات َّفإن ة،ّالقريني عنوان عليها ُنطلق ُأخرى وآليات

 تفسريها َّبأن ريب وال تفسري، إىل منها الكثري حيتاج ُاألخرى هي باملوضوع

  .وحده الكريم بالقرآن ال الكريم القرآن منها التي ةّبالقريني يكون ّإنام

ِّاملفرس فيه ينتهج قد التجزيئي التفسري َّأن بالذكر جدير  تفسري منهج ُ

 واجلملة املفردة مدارات بيان التجزيئي التفسري هدف َّألن بالقرآن، القرآن

 بآيات يستعني وعندما بعينه، ّخاص وضوعم من ينطلق ال فهو ة،ّالقرآني

 ةّفكري موضوعة بلورة بقصد ذلك يفعل ال التجزيئي بحثه آية لفهم ُأخرى
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 .إليها يعود ّثم ّالقرآنية اجلملة أو باملفردة يبدأ ّألنه ة،ّمعرفي ةّإشكالي أو

 هذا ملثل ةّبالتجزيئي نعني ال نحن : الصدر الشهيد ُأستاذنا قال

ّاملفرس َّأنيالتفسري املنهج  يف هبا يستعني وال اآليات سائر عن نظره يقطع ُ

 املجال هذا يف ُأخرى بآيات يستعني قد هّإن بل للبحث، املطروحة اآلية فهم

 بقصد ّتتم االستعانة هذه َّولكن والروايات، باألحاديث يستعني كام

 دففاهل للبحث، املطروحة اآلية حتمله الذي اللفظي املدلول عن الكشف

 ّبكل ِّاملفرس يواجهها التي اآلية مدلول فهم التفسري هذا من خطوة ّكل يف

 حدود عند ًدائام يقف ّألنه ،ّجتزيئي هدف اهلدف َّإن :أي املمكنة، الوسائل

 وحصيلة ًغالبا، ذلك يتجاوز وال القرآين ّالنص من ذاك أو اجلزء هذا فهم

 جمموعة ـ تقدير أفضل عىل ـ ُتساوي ّكله الكريم للقرآن جتزيئي تفسري

 عليه ما بخالف وهذا ةّجتزيئي بنظرة ملحوظة الكريم، القرآن مدلوالت

 ةّوالنظري املوقف حتصيل اهّباجت ّيتحرك الذي املوضوعي التفسري يف احلال

 .اآليايت املوقف ال ّالقرآنية

 حتصيل هو املوضوعي التفسري وراء يقف الذي احلقيقي فاهلدف إذن،

 اإلنسان عىل َّأحلت ّةمعرفي ةّإشكالي عن ُاملجيبة ّالقرآنية ةّالنظريو املوقف

                                                

َّتعـرض  وقـد ُمـساحمة، فيه ًأيضا واملوضوعي لتجزيئيا ُاألسلوب عن باملنهج التعبري) ١(

 كتـاب ّاألول مـن اجلـزء يف اهّواالجت ُواألسلوب املنهج بني الفرق ّالسيد األستاذ لبيان

 ًمعـا واملـنهج االجتاه عنوان أطلق قد  الشهيدّ السيد َّبأن ًعلام ،)منطق فهم القرآن(

 الطريـق بمعنـى تلتقي الثالث ملفرداتا هذه َّولعل التفسرييني، ُاألسلوبني هذين عىل

 مـضامني حتمـل َّبأهنـا عرفـت وقـد ذلـك، ّكـل مـن  عنـاه مـا وهو الطريقة، أو

 .)ّالسيد احليدري(خمتلفة  ّاصطالحية

 .٢٢ ص: مصدر سابقّاملدرسة القرآنية،) ٢(
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ّاملفرس ّفتصدى ًا،ّقرآني احللول منه وطلبت  هنا ومن لذلك، املوضوعي ُ

 ةّإشكالي لتفسري حماولة عن عبارة هو املوضوعي التفسري َّأن لنا ّيتجىل

 آية تفسري هو نبالقرآ القرآن تفسري َّنأ حني يف الكريم، بالقرآن ةّمعرفي

 .بالقرآن ةّقرآني

 ّمتثل بصفتها بالقرآن القرآن تفسري منهجة ُنامرس فنحن وبالتايل

 ّوإنام بالقرآن، القرآن تفسري ألجل ليس ُاملعتربة، ةّللقريني ًاّحقيقي ًمصداقا

 البحث، موضوعة من النهائي واملوقف ّالقرآنية ةّالنظري إىل الوصول بغية

 قد نكون ّتصيدها صورة يف موضوعها، حدود يف ةّنيالقرآ ةّالنظري وهذه

 نظريات جمموعة من ّتتشكل التي ّالعامة ّالقرآنية املنظومة بيانات من اقرتبنا

 ألصل ةّاجلذري احللول أمام يضعنا ّتصيدها كون عن ًفضال ة،ّقرآني

 ريمالك القرآن َّبأن لنا ّيتضح ّثم ومن منها، انطلقنا التي ةّاملعرفي ةّاإلشكالي

ّمستجدات ّكل ُتعالج التي ةّاالستثنائي ةّاملعرفي املنظومة هو  .العرص ُ

 الكريم القرآن يصف وهو  األكرم الرسول قول معنى هو وهذا

 ،ب�ن�م ما وح�م بعد�م، من وخ� قبل�م، من نبأ فيه اهللا كتاب :بقوله

  .با�زل ل�س الفصل هو

يدل ا��ل هو :النوادر رواية ويف
ّ

 و�يان تفصيل كتاب وهو ا�س�يل، � 

 ما َّكل بل ة،ّالقرآني ُاملعطيات َّلُج لنا ُتوجز كلمة من أبلغها وما ،و�صيل

 ساحتنا يف والتحصيل والبيان التفصيل وهي الكريم، القرآن من نحتاجه

 قراءة ضوء يف كذلك هّبأن ريب وال ة،ّوالرشعي ةّوالروحي ةّوالفكري ةّالعقدي

                                                

ّكنز العامل يف سنن األقوال واألفعال للعال )١( لدين ّمة عالء الدين عيل املتقي بن حسام اّ

 .٨٨٧، ح ١٧٥، ص١ ج:هـ١٣٩٩ّمؤسسة الرسالة، ، اهلندي

  .١٤٤ص: النوادر، قطب الدين الراوندي) ٢(



  القرآنة فهمّآللي يفنظام املعر الدخل إىل م...........................................١٥٠

 

 لنا فهو به ّيمن ما ّوكل له، بيان وخفاؤه له، تفصيل لنا إمجالهف املعصوم،

 .حتصيل

دس اب: اا ا  

 ِّاملتقدمني، األسلوبني بني اجلامع األسلوب هو الرتكيبى األسلوب

ًمفرسا ّاملفرس فيكون ًجتزيئيا ِّ ًموضوعيا، ّ  ُاألوىل الرتبة يف ًعادة يبدأ حيث ّ

 املدالييل التوحيد ّبعملية يقوم ّثم ،القرآين ّللنص ّاللفظية لاملدالي بإبراز

ًخارجيا ًموضوعا ّحدد قد يكون أن بعد ةّهنائي بنتيجة للخروج  رشوعه قبل ّ

 .ّالتوحيدية ّبالعملية

 األسلوب سلكت التي ُاملمنهجة ّالتفسريية املحاوالت أوىل ّولعل

ًجدا واضح بنحو يالرتكيب  تفسري يف نجده ما هي ًأكيدا إليه ُوملتفت ّ

 االصطالح هذا ّالتفسريية املصادر من غريه يف أو فيه ُيذكر مل وإن امليزان،

  .التفسري أساليب من الثالث األسلوب عىل أطلقناه الذي

 األساليب أنواع أجدى هو يالرتكيب التفسري ّأن املقام يف نراه والذي

 روح إىل األقرب هو يكون ّاللفظية املداليل عىل الواقف ّفإن ،ّالتفسريية

 وصوله ّأن يعنى ّمما ّاجلزئية، واملضامني املداليل تلك بني الربط أو العالقة

 .وحياطة ّدقة أكثر سيكون القرآين املوقف حتديد إىل

   

 من ّأن ـ النظري املستوى عىل ـ احليدري ّالسيد أوضح أن بعد ً:الّأو

                                                

 .١٥ـ١٢، ص٣ ج:، مصدر سابقمنطق فهم القرآن) ١(

 .٧٣ـ٧٠، ص١ج : املصدر نفسه)٢(
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   ذلك دّأك ،سابقة رتبة يف نيّرييالتفس واألسلوب املنهج حتديد الرضوري

 األسلوب هو التفسري يف سلوبهأ ّأن ّبني حيث ـ التطبيقي املستوى عىل ـ

 اعتامد عن ًفضال ،واملوضوعي التجزيئي األسلوبني بني اجلامعالرتكيبي

 استعامله ّأن ّبني ّثم ،التجزيئي للتفسري ةّأساسي مةّكمقد املفردايت األسلوب

 له كانت املفردايت ّأن بمعنى ،تراتيبي شكل عىل اءج األساليب هلذه

ً معا الّليشك التجزيئي البحث تقديم يف احلال وهكذا ،العرض يف ةّاألولوي

 فهم فّيتوق هنديس تنظيم هّإن .املوضوعي للتفسري أساسيتني متنيّمقد

  .السابقة فصوله فهم عىل الالحقة فصوله

 ً،قارصا ًحتديدا أو ًوغامضا ًمبهام ًحتديدا األساليب هلذه حتديده يكن ومل

 معنى ّبني حيث ،دقيق بشكل األساليب هذه توضيح إىل سعى فقد

 التفسري يف فعل وكذلك ،به العمل اتّوآلي يتهّوأمه املفردايت األسلوب

  .واملوضوعي التجزيئي

 ّكل ووظائف خصائص دقيق بشكل وضحأ ّأنه بل بذلك يكتف مل وهو

 ّنهإ ّثم ،باآلخر اسلوب ّكل تربط التي والعالقة ،األساليب هذه من أسلوب

 بني الفرق بيان عىل الرتكيز يفته مل اةاملتبنّ االساليب بيان يف ةّالدق يف ًوإمعانا

 املوضوعي األسلوب بني للفرق الدقيق والتشخيص ،واألسلوب املنهج

  .بالقرآن القرآن تفسري ومنهج

 أن اقتىض قدالقرآن فهم قمنط كتاب يف البحث هجمن ّأن رغم :ًثانيا

 يف بعضها ويأيت ،الثالث الفصل يف ّالقرآنية املفردة يف البحوث بعض تأيت

 يف البحث أنجز قد ّأنه نجدـ  بعض إىل بعضها ّبضمـ  ّأننا ّإال ،الرابع الفصل

 ثالث خالل من املفردايت التفسري تناول فقد ،وجه ّأتم عىل املفردايت التفسري

  :زوايا
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 .ّالقرآنية املفردة يف البحث يةّأمه خالهلا من ّبني :األوىل ةالزاوي

 .ّالقرآنية للمفردة ةّاملهم اخلصائص بعض خالهلا منّبني  :الثانية الزاوية

  .ّالقرآنية املفردة فهم اتّليّأو خالهلا من ّبني :الثالثة الزاوية

 فردايتامل التفسري بيان يف ًومثمرا ًمستوعبا إنجازه كان وكام :ًثالثا

 ،التجزيئي التفسري بيان يف إنجازه كان كذلك ،به العمل وآليات يتهّوأمه

  :احليدري ّالسيد ّبني فقد

 املدلوالت إبراز يف تكمن التجزيئي للتفسري ةّاألساسي الوظيفة ّأن .١

 ّيتشكل الذي ّالعام القرآين املوقف إعطاء دون ّالقرآنية لآليات ّالتفصيلية

  .ّتفصيلية داليلم جمموعة من ًعادة

ًأيا ـ املوضوعي بأسلوهبا ّالتفسريية ّالعملية ّأن .٢  ـ فيها ّاملتبع املنهج كان ّ

 يف املطلوبة الرشائط مجيع ّأن يعنى ّمما ،التجزيئي األسلوب عن ًأبدا ّتنفك ال

 .املوضوعي ّاملفرس عليها ّيتوفر أن ينبغي التجزيئي التفسري

ّأولية حاجات لديه توجد ال التجزيئي التفسري ّأن .٣   عرض يف ّ

 حدود يف ّإال املوضوعي التفسري معطيات عىل ّالتجزيئية ّاللفظية املداليل

ًجدا ّضيقة ّ. 

 فالتفسري ،ًأحيانا بالغرض يفي أن يمكن التجزيئي التفسري ّأن .٤

ّيمثل ال املوضوعي  ُيمكن حيث النصوص، جلميع قصوى رضورة ُ

 الطابع ذات املوارد يف بالتجزيئي واالنتهاء يتاملفردا التفسري من االنطالق

  .القرآن يف ّتتكرر مل التي املوارد َّالسيام املحدود،

 املفردايت بالتفسري االكتفاء صورة يف التجزيئي التفسري جتاوز ُيمكن .٥

 به جتاوز اللغوي باملعطى ّاملفرس اكتفى فلو اللغوي، املقصد حدود يف

  .ًجدا قليلة ذلك موارد تكون ما ةعاد ولكن للتجزيئي، احلاجة
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 عىل البحث يقترص قد :الرابعة النقطة يف جاء ما عىل ًاعرتاضا يقال وقد

 ،املقطع هذا يف ّإال البحث ملوضوع يعرض مل القرآن ّألن ؛واحد ّقرآين مقطع

 ةّوالنظري الفكرة استخالص املوضوعي التفسري ةّمهم ّأن نجد ذلك ومع

  .املقطع هذا خالل من

 املوضوعي التفسري بإمكان ّأن يدرك احليدري ّالسيد ّأن الواضح نم

 مقطع يف ّإال فيه البحث رّيتكر مل مقطع من ةّوالنظري الفكرة استخالص

 املقاطع تلك بعض ّألن؛ املوارد ّكل يف ًممكنا ذلك ليس ولكن ،واحد ّقرآين

   بيلق من ،منها استخالصه املوضوعي للتفسري يمكن ًموضوعا تستبطن ال

�بت :تعاىل قوله ـ ّالسيد بحسب ـ
ْ � َ

يدا 
َ َ

ِأ� 
َ

ٍ�هب 
َ َ

�وتب  َ  وكذلك )١ :املسد( َ

 :تعاىل قوله قبيل من ة،ّالقطعي ةّالرشعي لألحكام َّتتعرض التي املوارد

ا�زا�ية
ُ َ

ِ ِوا�زا� �
� ُفاج�وا َ ِ

ْ َ
 �

� ُ
ٍواحد  ِ منهما َ

َ ُ ْ
مائة ِ

َ َ
ٍج�ة ِ

َ ْ َ
 .)٢ :النور( ...

 التفسريين مستوى عىلالقرآن فهم منطق كتاب هب قام وما :ًرابعا

  :ّبني فقد ،املوضوعي التفسري مستوى عىل مثلهب قام ،والتجزيئي املفردايت

 املنال، الصعبة ةّالتفسريي األساليب مجلة من املوضوعي التفسري ّأن .١

 ذلك يتجاوز ّوإنام ّالقرآنية للمفردات ّاجلزئية املضامني بإبراز ييكتف ال فهو

 موضوع جتاه القرآين املوقف بتحديد يقوم حيث وأجدى،ّ أهم هو ما إىل

 .املختلفة موضوعاته من

 :ـ تفاصيلها عن النظر ّوبغض ـ خطوات مخس املوضوعي للتفسري ّأن .٢

 بموضوع الصلة ذات اآليات مجع :وثانيها ،البحث موضوع حتديد :هلاّأو

 مجع :ورابعها ،ًاّوجتزيئي ًاّمفرداتي اآليات يعمج بتفسري القيام :وثالثها ،البحث

 :وخامسها ،النهائي املوقف إىل للوصول معطياهتا ومزج ةّالتفسريي النتائج

 دّاملحد البحث موضوع من القرآين املوقف لّيمث أن جيب النهائي املعطى ّأن
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 .األوىل اخلطوة يف

 تفسري ومنهج املوضوعي التفسري بني التمييز الرضوري من ّأن .٣

 األساليب بني سابقة رتبة يف التمييز رضورة أساس عىل ،بالقرآن القرآن

 فيه وقع الذي اخللط جتاوز الرضوري من ّوأن ،التفسري ومناهج ةّالتفسريي

 ُنطالع حيث املوضوعي، ُبأسلوهبا ةّالتفسريي ّةللعملي ّتصدوا نَّمم البعض

 املوضوعي، التفسري نعنوا تأخذ سور بأسامء ةّتفسريي موضوعات ًأحيانا

َّويدعى  تفسري أو ًا،ّموضوعي ًتفسريا الفاحتة سورة تفسري قبيل من ذلك هلا ُ

  .ذلك وغري الكهف، سورة تفسري أو يوسف، سورة

 من هو الذي الرتكيبي األسلوب مصطلح بخصوص ّأما :ًخامسا

 من لنا بدا وكام إليه، أشري كام ـالقرآن فهم منطق كتاب اتّخمتص

 بني اجلامع األسلوب ّأنه :احليدري ذكر فقد ـ املتواضعة عاتنامطال

 أنواع أجدى هّوأن املفردايت عن ًفضال واملوضوعي التجزيئي األسلوبني

 األقرب هو يكون ةّاللفظي املداليل عىل الواقف ّفإن ،ةّالتفسريي األساليب

 ّأن يعني ّمما ،ةّاجلزئي واملضامني املداليل تلك بني الربط أو العالقة روح إىل

 .وحياطة ةّدق أكثر سيكون القرآين املوقف حتديد إىل وصوله

 قوله تفسري يفامليزان تفسريه يفالطباطبائي ّعالمةال ذكر :ًسادسا

وا�بعوا :تعاىل
ُ َ � ما َ

َ
�تلوا 

ُ ْ َ
ُا�شياط� 

ِ
َ �

 �
َ َ

ِ�لك 
ْ ُ

سليمان 
َ َُ ْ َ

وما 
َ َ�فر َ َ َ

سليمان 
ُ َُ ْ َ

�ول�ن 
ِ

َ َ 

َا�شياط�
ِ

َ �
ُ�فروا  َ َ

�علمون 
َ ُ � َ ُ

ا�اس 
َ َا�سحر � ْ �

وما 
َ أنزل َ

َ
ِ
ْ ُ

 �
َ َ

ِا�ملك� 
ْ َ َ َ ْ

ببابل 
َ
ِ ِ

َ
هاروت 

َ ُ َ
 

وماروت
َ ُ َ وما َ

َ ِ�علمان َ
َ � َ ُ

من 
ْ

ٍأحد ِ
َ َ

ح� 
� َ

�قوال 
ُ َ

إ�ما 
َ �

ُ�ن ِ ْ َ
فتنة 

ٌ َ ْ
فال ِ

َ
ْت�فر  ُ ْ َ

�يتعلمون 
َ ُ � َ َ َ َ

 

منهما
َ ُ ْ

ما ِ
َ

�فرقون 
َ ُ � َ ُ

ِبه  ِ ��َ ْ َ
ْا�مرءِ  َ ْ

ِوزوجه  ِ
ْ َ وما َ

َ ْهم َ ُ
َبضار�ن  � َ

ِبه ِ من ِ
ْ

ٍأحد ِ
َ َ

إال 
�
ِبإذن ِ

ْ
ِ ِا� ِ

�
 

و�تعلمون
َ ُ � َ َ َ ما َ

َ
ْي�هم  ُ َ� ُ

ْ�نفعهم َوال  ُ ُ ََ ْ
ولقد 

ْ َ َ علموا َ
ُ
ِ

َ
ِ�من 

َ َ
ُاش�اه  َ َ ْ

ما 
َ

 �ُ
َ

ِاآلخرة ِ�  َ ِ
ْ

من 
ْ

ِ 
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ٍخالق
َ

و��س 
َ ْ

ِ
َ ما َ

َ
ْ�وا  َ َ

ِبه  أ�فسهم ِ
ْ ُ َ ُ ْ َ

�و 
ْ �نوا َ

ُ َ
 �

َ
علمون
َ ُ َ ْ

و�و * 
ْ َ ��هم َ

ْ ُ � َ
آمنوا 

ُ َ
وا�قوا 

ْ َ � �مثو�ة َ
ٌ َ ُ َ َ

 

من
ْ

ِعند ِ
ْ
ِا� ِ

�
ٌخ�  ْ َ

�و 
ْ �نوا َ

ُ َ
�علمون 

َ ُ َ ْ َ
  :ّنصه ما )١٠٣ـ١٠٢: البقرة( 

وا�بعوا :تعاىل قوله
ُ َ � ما َ

َ
�تلوا 

ُ ْ َ
ُا�شياط� 

ِ
َ �

 �
َ َ

ِ�لك 
ْ ُ

سليمان 
َ َُ ْ َ

 قد ،إلخ ،

 آية يف نظريه يوجد يكاد ال ًعجيبا ًاختالفا آليةا تفسري يف ونّاملفرس اختلف

بعواّات :قوله ضمري مرجع يف فاختلفوا ،املجيد القرآن آيات من

 أو  اهللا رسول عهد يف الذين أو ،سليامن عهد يف كانوا الذين اليهود

 به وتعمل الشياطني تتبع بمعنى هو هلتتلو :قوله يف واختلفوا ؟اجلميع

 :فقيل ،الشياطني :قوله يف واختلفوا ؟تكذب بمعنى أو ،تقرأ بمعنى أو

 يف واختلفوا ،ًمعا مها :وقيل ،نساإل شياطني :وقيل ،ّاجلن شياطني هم

 يف :معناه :وقيل ،سليامن ملك يف :معناه :فقيل ،سليامن ملك عىل :قوله

 االستعالء ظاهر بحفظ سليامن ملك عىل :معناه :وقيل ،سليامن ملك عهد

 ولكن قوله يف واختلفوا ،سليامن عهد عىل :معناه :وقيل ،عىل معنى يف

 ،الناس إىل السحر من استخرجوه بام كفروا مّإهن :فقيل ،كفروا الشياطني

 سحروا مّإهن :وقيل ،السحر من سليامن إىل نسبوه بام كفروا مّإهن :وقيل

 ،لسحرا الناس مونّيعل قوله يف واختلفوا ،بالكفر السحر عن واّفعرب

 عىل الناس واّدل مّهنإ :وقيل ،موهّفتعل إليهم السحر ألقوا مّإهن :فقيل

 ،موهّوتعل فاستخرجوه سليامن ّكريس حتت ًمدفونا وكان السحر استخراج

 والعطف موصولة ما:  فقيلكنيَاملل عىل نزلُأ وما :قوله يف واختلفوا

 السحر :قوله عىل والعطف موصولة ما :وقيل ،تتلو ما :قوله عىل

 :أي ،ةّاستئنافي ووالوا نافية ما :وقيل ،امللكني عىل أنزل ما موهنمّيعل :أي

 ،امللكني :قوله يف واختلفوا ،اليهود عيهّيد كام سحر امللكني عىل ينزل ومل
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ـ  الالم بكرسـ  كنيِمل إنسانني كانا بل :وقيل ،السامء مالئكة من كانا: فقيل

ـ  الالم بفتحـ  كنيَمل أو ،ّالشواذ يف كذلك ئقر كام الالم رسبك قرأناه إن

 ،املشهور به قرأ ما ناهأقر إن ،بالصالح متظاهرين أو ،صاحلني :أي

 ،دوماند بابل :وقيل ،العراق بابل هي:  فقيل،ببابل قوله يف واختلفوا

 علم ،امنّيعل وما :قوله يف واختلفوا ،العني رأس إىل نصيبني من :وقيل

 ،تكفر فال :قوله يف واختلفوا ،أعلم بمعنى علم :وقيل ،لظاهرا بمعناه

 ً،معا هبام:  وقيل،مهّبتعل تكفر ال:  وقيل،بالسحر بالعمل تكفر ال: فقيل

 ،وماروت هاروت من :أي:  فقيل،منهام مونّفيتعل :قوله يف واختلفوا

 عىل يبالنه امللكان امهّعل ّمما ًبدال:  وقيل،والكفر السحر من :أي: وقيل

 :أي:  فقيلوزوجه املرء بني به قونّيفر ما :قوله يف واختلفوا ،فعله

 وحيملونه الزوجني أحد يغرون مّإهن:  وقيل،بينهام ًوبغضا ًاّحب به يوجدون

 يسعون مّإهن :وقيل ،والنحلة ةّاملل اختالف بينهام قّفيفر والرشك الكفر عىل

 .الفرقة إىل فيؤول والوشاية بالنميمة بينهم

 من ةّالقص عىل يشتمل ما كلامت تفسري يف االختالف من نبذة فهذه

 ويف اآلية ذيل يف ةّالقص من اخلارج يف أخر اختالفات وهناك ،ومجله اآلية

 غري مأ ؟التمثيل سبيل عىل بيان مأ واقعة ةّقص هي وهل ،ةّالقص نفس

 البعض يف االحتامالت من ذكرناها التي األرقام بعض رضبت وإذا ذلك؟

 ألف ألف يقرب ما وهي عجيبة يةّكم إىل االحتامالت ارتقى ،آلخرا

  !احتامل ألف نيّوست ومائتني

 مذاهب بني اآلية دّترتد القرآن نظم عجائب من ـ اهللا لعمر ـ وهذا

 أريكة عىل ٍكّمت بعد والكالم ،األلباب ّوحتري العقول تدهش واحتامالت
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 بك ّوسيمر وفصاحته غتهبال ّبحيل ّمتحل مجاله أمجل يف لّمتجم حسنة

أ�من :تعاىل قوله وهي ،اآلية هذه نظرية
ْ َ َ َ

�ن 
َ َ

 �
َ َ

ٍب�نة 
َ َ�

من 
ْ

ِر�ه ِ
� ُو�تلوه َ ُ ْ َ شاهد َ

ٌ
ِ

َ
 

منه
ُ ْ

ومن ِ
ْ

ِ ِ�بله َ ِ
ْ َ

كتاب 
ُ َ

�و� ِ
َ ُ

إماما 
ً َ

ور�ة ِ
ً َ ْ َ َ...«.  

 الغةالب يةّاألمه حجم يدرك أن ّإال قارئه أمام يرتك ال ّتقدم ما ّإن :أقول

 ّكل ّاملفرس يتجاوز أن ّرضوري هو وكم ،التفسري يف الرتكيبي لألسلوب

 .الطريق يف تعرتضه التي واإلشكاليات والتعقيدات العقبات

 من العديد جتاوز يف ًكثريا يساعدان والتجزيئي املفردايت فالتفسريان

 كنيم التي الوجوه من ليست ّأهنا وإثبات ،اآلية تفسري يف املحتملة الوجوه

 من معنى ّأنه عىل اآلية حتمله حمتمل هو ما ّكل فليس ـ اآلية حتملها أن

 املحتملة الوجوه من العديد املفردايت بالتفسري أسقطنا ما فإذا ـ معانيها

 بشكل لّنقل أن استطعنا ـ الفهم لياتّأو باصول العمل وفق ـ اآلية ملفردات

 التفسري مستوى عىل حمتملة كوجوه نفسها حَتطر التي الوجوه من كبري

 الوجوه من العديد التجزيئي بالتفسري أسقطنا ما وإذا ،للآلية التجزيئي

 بشكل لّنقل أن استطعنا ـ وقواعده التفسري صولأب العمل وفق ـ املحتملة

 التي املحتملة الوجوه من ّأهنا عىل نفسها حَتطر التي الوجوه من ًأيضا كبري

  .املوضوعي تفسريال مستوى عىل منها االستفادة يمكن

 تعرتضنا سوف ةّحقيقي وإشكاليات تعقيد من فيها ما عىل ـ حماولة اّإهن

 العمل ومواصلة اجلهد أقىص وبذل بل باالهتامم جديرة ـ الطريق يف

 جديدة رؤى بذور رمحه يف حيمل الذي املعريف العمل هذا إلنجاح الدؤوب

 والرؤية التفسري ةخريط تغيري يف ما ٍّحد إىل ُتسهم ّلعلها وإرشاقات

                                                

 . ٢٣٣، ص١ج: ، مصدر سابقامليزان يف تفسري القرآن )١(
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  .ةّالدائري حركتها عن ّانفكت ما التي ةّالتفسريي

ًجدا، وعسرية ّمعقدة حماولة اّإهن  واستقراءات ًاّاستثنائي ًجهدا حتتاج ّ

 منّا يستحّق ـ أملعنا كامـ  اهلدف ّولكن النظر، عميقة ّوتأمالت النفس طويلة

 وفوىض وختندق، رتاراتاج من ُتعاين ةّتفسريي منظومة ورثنا ناّألن ؛البذل

 ّمما ة،ّالنهائي النتائج رسم يف ةّوضبابي دقيق، تنظيم دون ةّتراكمي ةّمعلوماتي

ًإناـ  يكشف  من األعظم السواد يف نلمحه ما هذا الفهم، ةّضبابي عنـ  ّ

 إىل ةّاإلسالمي املكتبة افتقار إىل ًكثريا نميل جيعلنا ّمما ة،ّالتفسريي املصنّفات

ّيوظف ّحقيقي تفسري  النتائج وصياغة رسم يف والفكرة واجلملة املفردة ُ

 .ّالنص ّباجتاههايسري التي ةّاألعالئي

 عىل الوقوف ّإن إذ؛ األجدى هو الرتكيبي باألسلوب العمل ّإن ،نعم

 بينها واملقارنة دّجي بشكل واستيعاهبا ّالقرآنية للمفردة املختلفة املعاين

 جامع هناك كان إذا وما ،فيها اقفّواالت االختالف وجوه عن والبحث

 ،ّالقرآنية املفردة يف بالبحث قةّاملتعل املختلفة األمور من ذلك إىل وما ،بينها

 يف واملحتملة املختلفة العديدة الوجوه بني املوازنة عىل بالقدرة ّاملفرس ّيمد

ً حائرا ّاملفرس يقف أن :يعني القدرة تلك ففقدان ،ّالقرآنية ةّاجلملي الرتاكيب

 ّنإ ّثم ،ّالقرآنية ةّاجلملي الرتاكيب يف واملحتملة املختلفة الوجوه مئات أمام

 ـ املعتربة وغري املحتملة الوجوه سقاطإ بعد ـ املعريف احلاصل عىل الوقوف

 بعض يف ببعضها والرتاكيب املفردات بني االختالف وجوه رضب من

 باستصحابه املوضوعي ّاملفرس ّيمد ضخم حاصل هو ّوالذي ،ّالقرآنية املقاطع

 ةّمعرفي أرصدة من عليه حيصل ما إىل هّضم يمكن كبري معريف برصيد معه

 نهّمتك ةّمعرفي ثروة بذلك له فيحصل أخرى ةّقرآني مقاطع من أخرى كبرية

 التفسري مستوى عىل دّاملحد البحث موضوع مع دقيقة بصورة التعاطي من
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 ّةقرآني ةّبنظري اخلروج عىل قدرة أكثر ّاملفرس هذا يكون وبالتايل ،املوضوعي

 وفق تفسريه يف كّيتحر ال الذي اآلخر ّاملفرس من البحث موضوع حول

 .الرتكيبي سلوباأل

 جتربة لّيمثالقرآن فهم منطق كتاب ّأن نجد ّتقدم ما ضوء يف :ًسابعا

ًمهام ًمنعطفا لّتشك    التجربة هذه ّأن باعتبار، ّالقرآنية الدراسات مستوى عىل ّ

 هلا نلمح مل ةّتنظيمي ّةمنهجي عرب انطلقت قد ـ احليدري ّالسيد يقول وكام ـ

 مجلة كانت وإن ،ةّاإلسالمي مكتباتنا تهاّضم التي ةّالتفسريي فاتاملصنّ يف ًأثرا

 التفسري مستويات عىل ًاّجد ةّجاد حماوالت متّقد فاتاملصنّ تلك من

   يّالرس احلبل إجياد يف فقتأخ ّأهنا ّإال ،واملوضوعي والتجزيئي املفردايت

 دمج ةّعملي خالل من ةّالتفسريي ةّالعملي به حتيا الذي ـ التعبري جاز إذا ـ

  .املختلفة ةّالتفسريي األساليب نتاجات بني ةّمهني

 فهم منطق كتاب شارةإ جالامل اهذ يف للنظر امللفتة األمور من :ًثامنا

 ،الرتكيبي بالتفسري وااللتزام بالرأي التفسري بني ةّالعكسي العالقة إىلالقرآن

 والتأوييل واملوضوعي ُواجلميل ُاملفردايت التفسري معطيات بني التوحيد فعدم

 هذه بني القائمة ّةاجلدلي ّأن نجد ولذلك ّالنص، حريم عن اخلروج يعني

 ّإن بل ة،ّالتفسريي ّةالعملي مالمح رسم يف ّةحتمي رضورة األربع احللقات

ّاملفرس ُخترج التي ّةحقيقيالت ّةاملنهجي  يف تكمن بالرأي التفسري قارعة عن ُ

  .بالرأي التفسري مهالك إىل ّالتعرض من ُحمالة ال ودوهنا ة،ّاجلدلي هذه ُمراعاة

 دعوة  الفصلهذا موضوع يف ـ ًأيضا ـ للنظر امللفتة األمور من :ًتاسعا

 يف كيبيالرت باألسلوب العمل حرص عدم إىلالقرآن فهم منطق كتاب

 يمكن تهّخصوصي رغم األسلوب هذا ّأن يرى فهو ،فقط القرآن فهم جمال
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 ّفإهنا ،ًأيضا الرواية مستوى عىل ةّالديني النصوص لفهم ًمدخال لّيشك أن

 بالنحو ولكن ،وموضوعي ومجيل مفردايت عرض إىل بحاجة األخرى هي

 ةّقطعي ليست لباألغ ّاألعم يف ألفاظها ّأن باعتبار الرواية ألجواء املناسب

  .الصدور

 لّتذل ةّجاد بدراسة القيام ًاّجد املفيد من أن نجد ذلك ضوء ويف

 فهم يف الرتكيبي سلوباأل استعامل أمام تقف أن يمكن التي الصعوبات

  .الروائي ّالنص



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا دسا  

با  ا اءة صا ّا 





 

 

 

 

 قّيتعل فيامالدراسة هذه إنجازات خالصة يف احليدري ّالسيد كتب

  :هّنص ما ةّالعلامئي النصوص قراءة مستوى عىل باإلنجازات

 فقد ة،ّوالعلامئي ّةالديني النصوص قراءة مستوى عىل ُأسلوبنا ّوأما

 الوصف ةّبعملي القيام ّثم ،الدقيق ّالتتبعي االستقرائي املنهج اعتمدنا

 ة،ّالعلامئي البيانات يف الضعف واضعوم ّالقوة مواضع وعرض والتحليل

 عليها كان التي ،ًوعمقا ّمادة العلوم ومستويات التدوين أزمنة راعينا وقد

  .فيها كانوا التي ةّالزمني واحلقبة ،ِّاملفرسون

  :نقول ّتقدم ما وإليضاح

 امالقي ّثم ،الدقيق عيّالتتب اإلستقرائي املنهج اعتامده ّخيص فيام ّأما ً:الّأو •

 البيانات يف والضعف ةّالقو مواضع وعرض والتحليل الوصف ّةبعملي

 ،احلرص ال املثال سبيل عىل ـ مواضع أربعة إىل نشري سوف ييل ففيام ،ةّالعلامئي

  :القرآن فهم منطق كتاب من ـ األخري يف لّونفص منها ثالث يف نجمل

 من قليلال ّأن :فيه يرى الذي حكمه ّنأ احليدري ّالسيد دّيؤك .١

ً بعضا فتجد ،خمتلفة وبنسب اهاتّاالجت دائرة عن خيرج ةّالتفسريي الكتب

 يف جتد بل ،ةّفكري وأخرى ةّعقدي وأغراض أهداف خلدمة سةّمكر منها

 حكم احلقيقة يف هوةّقبلي ـ ةّعصبي أو ةّسياسي ًوأغراضا ًأهدافا بعضها

 .ةّالتفسريي تبللك الدقيقة والقراءة االستقرائي عّالتتب من مستنتج

                                                

 .٤٦١، ص٣ج: ، مصدر سابق القرآن منطق فهم)١(
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 ّأنه احليدري ّالسيد ذكر واملتشابه املحكم بموضوع قّيتعل فيام .٢

 وقع ًخالفا هناك ّأن ّإال واملتشابه املحكم يف ّالقرآنية البيانات من وبالرغم

 التي التصويرات سامحته استقرأ ذلك ضوء ويف ،تصويرمها يف األعالم بني

 بعد ّثم ،كاحتامالت عرضها تيال التصويرات إىل هاّوضم األعالم ذكرها

 ذكر ـًتصويرا ٢١ بلغت التي ـ التصويرات تلك عىل ًإمجاال وقف أن

  .اهيتبنّ الذي التصوير

 ّالسيد استقرأ ،ومتشابه حمكم إىل اآليات قسمة ّبرس قّيتعل فيام .٣

 األقوال تلك عىل ًإمجاال ووقف ،املوضوع يف األعالم أقوال احليدري

  .اهيتبنّ ما هو عرش احلادي القول ّأن دّأك ّثم ً،قوال عرش أحد البالغة

 دّأك أن فبعد )اهللا( اجلاللة لفظ كلمة جذر يف بالبحث قّيتعل فيام ّأما .٤

 لفظ جذر تصوير يف والتفسري اللغة علامء بني الشديد االختالف وقوع

 ةّممه نكات عىل املختلفة تصويراهتم الشتامل ًنظراـ  ارتأى ،اجلاللة

 ،التصويرات تلك يعرض أنـ  الصحيح التصوير إىل الوصول يف تساعدنا

  .املقام يف ناهّيتب ما بيان ّثم ،عليها النقودات بيان مع ،ثامنية عددها كان وقد

 :الصدد هبذا هب قام ملا بيان ييل وفيام

 من األوىل للمفردة املفردايت تفسريه سياق يف احليدري ّالسيد كتب

  :ّنصه ما )اهللا( اجلاللة لفظ هي ّوالتي لكريسا آية مفردات

ّنصور َّاملهمة، النكات من مجلة ُنثري أن ّنود وهنا ّونعمق بعضها ُ  البعض ُ

  :كالتايل وهي ُاملفردة، هبذه َّيتعلق فيام منها اآلخر

                                                

 . وما بعدها٤٩٠، ص١ج:  املصدر نفسه)١(

 . وما بعدها٥٠٩ص، ١ج: املصدر نفسه) ٢(
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 أعالم بني شديد اختالف وقع: الكلمة جذر يف البحث :ىلُألوا النكتة

 تصويراهتم الشتامل ًونظرا اجلاللة، لفظ ذرج تصوير يف والتفسري اللغة

 ،منها الصحيح التصوير إىل الوصول يف ُتساعدنا ّمهمة نكات عىل املختلفة

 يف ّنتبناه ما بيان َّثم عليها، الواردة النقودات بيان مع عرضها ارتأينا فقد

 :فهي التصويرات، ّوأما املقام،

 ُفأدخلت )إله(وه )اهللا( لةاجلال لفظ يف األصل َّبأن قيل :ّاألول التصوير

 :االسم فأصبح )أ( مهزته وحذفت ،)ال( للتعريف والالم األلف عليه

 اإلضافة فاعل يكون أن يقتيض هولكنّ ويسري، واضح توجيه وهو ،)اهللا(

 هذا نفسه عىل أطلق تعاىل اهللا َّبأن لقيل ّوإال تعاىل، اهللا غري هو واحلذف

ًعلام واختذه االسم، َ   .له َ

 عن ّاملروي وهو يسري، بفارق ّتقدم ّمما قريب وهو :الثاين صويرالت

 ،)لاِفع( وزن عىل ،)إاله( هو اجلاللة لفظ أصل َّأن من الفراهيدي، اخلليل

 ،)الناس( كلمة يف احلال هو كام اهلمزة، من ًبدال والالم األلف ُفأدخلت

َفعا( وزن عىل ّأنه أو ،)أناس( هو أصلها َّفإن
 ّألنه مفعول، :بمعنى ،)لِ

 ّألنه مفعول، :بمعنى )لِفعا( وزن عىل )مِإما( :كقولنا معبود، :أي مألوه

ّمؤتم  .َّتقدم ما عليه يردـ  جودته عىلـ  التصوير وهذا ،به ُ
                                                

، حتقيق صفوان عـدنان داوودي، األصفهاينمفردات ألفاظ القرآن للعالمة الراغب  )١(

  .٢١ص: هـ١٤٢٤انتشارات ذوي القربى، الطبعة الثالثة، 

اهللا حممـد بـن أمحـد األنـصاري أليب عبـد ، )اجلامع ألحكام القرآن(تفسري القرطبي  )٢(

 .١٠٢، ص١ ج:بريوت،  هـ١٤٠٥، القرطبي، مؤسسة التأريخ العريب

حتقيـق أمحـد بـن ، إلسامعيل بن محاد اجلوهري، تاج اللغة وصحاح العربيةالصحاح  )٣(
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َوله( من مشتّق هو :الثالث التصوير َ
 الوجد، َّلشدة َّحتري :بمعنى ،)ِ

 اشتقاق وهو ،اهلةو وامرأة وله، رجل :فيقال العقل، ذهاب هو والوله

 األخفى، اخلفي ِّوالرس اجلاللة، لفظ وراء الكامن املعنى من ما ٍبنحو قريب

 العقول، صفاته حقائق تصوير يف وتضطرب األلباب، فيه َّتتحري الذي

 هو )إاله( أو )إله( كلمة أصل َّأن يعني وهذا معرفته، عن الفكر ويعجز

 يف أبدلت كام الواو، من ُمبدلة مزةاهل َّأن أي ،)وله( لكلمة ًتبعا ،)واله(

  .)وسادة( إىل )إسادة(

ٍمتحل عىل يشتمل ّأنه ّإال به القائلني كثرة رغم الوجه وهذا  ّفإنه واضح، ّ

 والعجز، واالضطراب والوجد ّالتحري ّحقهم يف ليصدق للعباد ًاسام ليس

 َّحريت :أي ،)أوهلت( بمعنى فتكون َّاملقدسة، للذات اسم هو ّوإنام

 .َّحتريت :أي ،)وله( :بمعنى وليس العقول،

 الراجح؛ املعنى هو )وله( املعنى هذا كون من البعض َّتوهم وقد

 احلسن اإلمام قول قبيل من ، املعصومني كلامت يف املراد هو لكونه ًنظرا

 احلوائج عند إليه َّيتأله الذي هو اهللا :البسملة تفسري يف  العسكري

 ُّوتقطع دونه، هو من ِّكل من الرجاء انقطاع عند خملوق ّكل والشدائد

 ّوالتحري الوله عن ّةأجنبي َّيتأله فكلمة ،سواه ما مجيع من األسباب

                                                                                                     

، ٦ ج:بـريوت،  هــ١٤٠٧، الطبعـة الرابعـة، دار العلم للماليـني، عطار عبد الغفور

  .٢٢٢٣ص

 .١٠٢، ص١ ج:، مصدر سابقبيتفسري القرط) ١(

 .٣٣٠، ص١ ج:)التفسري األثري اجلامع(ّهو الشيخ حممد هادي معرفة يف ) ٢(

 .٢٣١ص: ، مصدر سابق توحيد الصدوق)٣(
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 .سيأيت كام إليه، والرجوع ُّالتعبد هو املراد ّوإنام الوجد، ةّوشد

 )اهلاء( حرف هو اجلاللة لفظ يف األصل َّبأن قيل :الرابع التصوير

ًجمردا، َّ ًموجدا أثبتوه مّأهن وذلك الغائب، عن به ُيكنَّى حرف اهلاءو ُ َ  رفط يف ُ

 قد إذ ؛)امللك الم( فيه زيدت َّثم الكناية، بحرف إليه فأشاروا عقوهلم،

 والالم األلف فيه زيدت َّثم ،)له( فصار ومالكها، األشياء خالق ّأنه علموا

 عميقة ةّورمزي ة،ّصوفي جذور وفيه وجيه، معنى وهو وتفخيام ًتعظيام

 برسمه احلرف بتشكيلة له ُأشري الرسمدي والفيض الذايت بالكامل َّتتعلق

  ـوجاهته عىلـ  الوجه هذا ّولكن ُأخرى، ُمناسبة يف له َّنتعرض قد ّاألويل،

 .ّاألولني الوجهني يف ّتقدم ما عليه يرد

ِأل( كلمة من ُمشتّق هّبأن قيل :اخلامس التصوير  ومن َّتنسك، :أي ،)َهَ

و�ذرك... :تعاىل قوله ذلك
َ َ َ َ وآ�ِهتك َ

َ َ َ  يرتكك :أي ،)١٢٧ :األعراف( ...َ

 من استفاد حيث اس،ّعب ابن عن ّاملروي وهو ُّوتنسكك، وعبادتك أنت

 بالعبادة املقصود هو سبحانه ّألنه هذا، من مشتّق )اهللا( اسمَّبأن ذلك

 أنت يرتككوه الكريمة لآلية الظاهري املعنى َّفإن ًجدا، ضعيف قول وهو

َّموجه والكالم هلم، صنعتها التي وآهلتك َقبل من لفرعون ُ
ِّاملحرضني املأل ِ ُ 

 وعبادتك، أنت يرتكك ّأنه املراد وليس بليغ، تصوير وهو ، موسى َّضد

 من اخلوف فكان ،ّقط فرعون يعبد مل  موسى َّبأن ًجيدا يعلمون مّألهن

ًأوال هذا هلم، صنعها التي هوأصنام فرعون عبادة عن الناس رصف ّ. 

ِأل فكلمة الدليل، عن ّجمردة هذه االشتقاق دعوى َّفإن :ًثانيا ّوأما  كام هَ

                                                

 .١٠٢، ص١ ج:، مصدر سابق تفسري القرطبي)١(

 . املصدر نفسه)٢(



  القرآنة فهمّآللي يفنظام املعر الدخل إىل م...........................................١٦٨

 

 ورود ةّاحتاملي عن ًفضال ،اهللا لفظ من هذا وأين ،َّتنسك :بمعنى ّاتضح

 .ّاألولني الوجهني ةّإشكالي

 ّاملكونة ،لهاإل كلمة هو اجلاللة لفظ أصل َّبأن قيل :السادس التصوير

 ،له فصارت إله مهزة فحذفت ،إله كلمة ًزائدا التعريف لأ من

َّمشددة، ًالما ًمعا فصارتا ،له الم مع التعريف الم وأدغمت  قال كام ُ

لكنا :سبحانه
�
ِ

َ
َهو  ُ

ا� 
ُ �

ر� 
� أ�ك َوال َ

ُ
ِ

ْ ُ
بر� 

� َ
أحدا ِ

ً َ َ
 :فكلمة ،)٣٨ :الكهف( 

 وهو مثلها، يف النون دغمتُأ َّثم اهلمزة ُفحذفت ناأ لكن أصلها اِلكنَّ

 ،والفراء كالكسائي النحاة لبعض ًأيضا ُونسب تفسريه يف الطربي قول

 اهللا :أقول أنا :واملعنى .بعده اجلملة ّتفرسه الشأن ضمري هو :كلمة ّوأما

 .ًأحدا ّبريب أرشك وال ّريب

  :وهي ثالث، لنكات ؛ًأيضا مردود قول وهو

ًأوال  كذلك، ليستا امّأهن مع للتعريف، والالم األلف َّأن يفرتض هّنأ :ّ

 الفراهيدي اخلليل عن ّاملروي وهو ُوبنيتها، الكلمة أصل من َّإما مها ّوإنام

 ويف سبحانه، بشأنه يليق بام والتعظيم للتفخيم اّوإم ،سيبويه وتلميذه

 له، الزمتان تانّأصلي اجلاللة لفظ يف والالم األلف تكون ًمعا االحتاملني

 حذفهام ّيصح وال للكلمة، الزمتان تانّتبعي أو ّالبتة، منه حذفهام جيوز وال
                                                

 .٨٤ ص،١ ج:، مصدر سابقجامع البيان للطربي) ١(

 .٥٠، ص١ ج:ق، مصدر سابتفسري القرطبي) ٢(

 وجـالل الـدين عبـد الـرمحن ّالل الدين حممـد بـن أمحـد املحـيلجل، تفسري اجلاللني )٣(

 .٣٨٦ص: بريوت، دار املعرفة، لسيوطيا

 ألمـني اإلسـالم أيب الفـضل بـن احلـسن الطـربيس، ،جممع البيان يف تفـسري القـرآن )٤(

 .٥١، ص١ ج:هـ، بريوت١٤١٥مؤسسة األعلمي، الطبعة األوىل، 
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 .ًأيضا

 الكلمة، عىل النداء حرف دخول َّصحة هو تهامّأصلي عىل والدليل

 فال ّالفن، أهل بإمجاع التعريف عىل يدخل ال النداء َّأن مع ،هللا يا :فنقول

 .الخ...الرمحن، يا الرجل، يا :نقول أن ّيصح

 تنقلب أن ّيصح وال ّالفن، أرباب فاقّبات وصل مهزته التعريف َّإن :ًثانيا

 فكيف الكالم، َّأول يف جاءت إذا ّإال كذلك ُتلفظ أو ًأبدا قطع مهزة إىل

  ؟َأهللا يا :فنقول النداء، بدخول قطع إىل اهللا مهزة انقلبت

َّيعرف، ال َّواملعرف بنفسها، معارف ىلتعا اهللا أسامء َّإن :ًثالثا  وهذا ُ

  .واضح

َأله من ُمشتّق اجلاللة لفظ َّإن قيل :السابع التصوير  أو فزع بمعنى ،َ

ْأهل( :قلت لو كام سكن، َ  َّألن إليه، سكنت أو إليه، ُفزعت :أي )فالن إىل ُتَ

 لقاخل َّأن أو حوائجهم، يف إليه يفزعون :أي سبحانه، إليه يأهلون اخللق

ِّيبني مل هولكنّ هو، هو بام ووجيه ّجيد قول وهو تعاىل ذكره إىل يسكنون  لنا ُ

ِّيفرس )فالن إىل أهلت( :من ُمشتّق هّبأن فقوهلم اجلاللة، لفظ َّتشكل كيف  لنا ُ

 .واضح وهذا وتكوينه، ّتركبه منشأ وليس اللفظ معنى

 وارتفع، حتجبا :بمعنى ،ٍاله هو الكلمة أصل َّإن :الثامن التصوير

 فال سواه، َّعمن بكامالته ُمرتفع خلقه، سائر عن بذاته ُحمتجب سبحانه فهو

 عن ةّبالكيفي املحتجب هو أو األفكار، ُكنهه إىل تصل وال األبصار، ُتدركه

 عيل املؤمنني أمري تعبري ِّحد وعىل ،واألعالم بالدالئل الظاهر األوهام،

                                                

 .٥٢، ص١ج: املصدر نفسه) ١(

 .٥٢، ص١ج: ، مصدر سابقجممع البيان يف تفسري القرآن )٢(
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 وهذا ،وا�طرات األوهام عن ا�حجوب ،األبصار درك عن ا�ستور هو :

 يف بإجياز لذلك َّتعرضنا وقد سيأيت، كام االشتقاق، حدود يف ُخمتارنا هو

 .فراجع سابقة، دراسات

 ال والتعظيم، للتفخيم والالم األلف عليه دخلت قد األصل هذا َّإن َّثم

َتع ال ملعارفوا معارف، تعاىل اهللا أسامء َّبأن ًآنفا عرفت ملا للتعريف،  َّرف،ُ

 .واضح هو كام

 اجلاللة لفظ َّأن :هو ذلك عىل ودليلنا الكلمة، يف تنيّأصلي ليستا امّأهن كام

 ةّاألصلي بالكرسة اللفظ خفض ّلصحة وذلك ؛الرصف من ًممنوعا ليس

ُتوسلت :فنقول ًرصفا، املمنوع يف احلال عليه ما بخالف  بكرسة باهللاِ، َّ

ُمتسكت :قلت لو كام اللة،اجل لفظ آخر حتت ظاهرة  املمنوع َّنإ حني يف ٍّبعيل َّ

 :فتقول الكرسة، لدب بالفتحة ختفضه إبراهيم، :قبيل من الرصف من

ُأعجبت  .َبإبراهيم ُ

  الرسول كقول التنوين، يقتيض ةّاملانعي وعدم الرصف وهذا

 مةكل التنوين فلحقمواله ٌّعيل فهذا ًموىل له ُكنت من :ّكافة للمسلمني

 لفظ يف والالم األلف كانت فلو وعليه الرصف، من ممنوع غري ّألنه ؛)ّعيل(

 ،)ريب اهللاٌ( :ًمثال فتقول تنوينه، من َّفالبد منرصف وهو ةّأصلي )اهللا( اجلاللة

 يف احلال هو كام ،)ّريب اهللاُ( :فتقول تنوينه، عدم هو املقام يف الصحيح ولكن

ا� :تقول حيث الكريس، آية ّأول
ُ �

َإ� ال  َ
إال ِ

�
َهو ِ ُ

�ال�  َ ْ
القيوم 

ُ � َ ْ
 َّفإن وبذلك ،

 :قولك يف كام عليه، والالم األلف دخول وهي ظاهرة، ّعلة التنوين لعدم

                                                

 .٢ ح٨٩ص: ، مصدر سابقالتوحيد للصدوق) ١(

 .٢٠٧، ص١ج: ّ، املرجع الديني السيد كامل احليدرياللباب يف تفسري الكتاب) ٢(
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 :فتقول ًجزما، التنوين ارتفع والالم األلف أدخلت فلوالبيت يف ٌرجل

  البيت يف ُالرجل

َّمتصورة غري التعريف موضوعة َّإن وحيث  ّألهنا احلسنى، األسامء يف ُ

 هلدف مزيدتني والالم األلف تكون أن فلزم عرفت، كام معارف، بذاهتا

 ما إىل وصلنا قد نكون ذلك ّاتضح فإذا والتعظيم، التفخيم وهو آخر،

  .املسألة أصل يف الصحيح الوجه من بيانه ينبغي

ّنؤكد أن قبل ُاألمور من مجلة ُنثري أن ّنود هناو  وجوه من ٍلوجه ترجيحنا ُ

 :وهي السابقة، التصويرات

ْمن :ّاألول األمر  متتاز ًوعلام هلا، ًاسام اجلاللة لفظ َّاملقدسة اتّللذ اختذ َ

  ذلك؟ هلا ُّاختذ ومتى سواها؟ ّعمن به

  َّاملقدسة؟ ذاته تسمية يف لغريه افتقر املطلق ّالغني هل :الثاين األمر

َفلم بينهم، فاالختال وقوع ّالفن أرباب عادة :الثالث األمر
ِ  ُيذكر مل َ

 الذات عىل اجلاللة لفظ بإطالق ّيتعلق فيام املقام يف واختالف خالف ّأي

  َّاملقدسة؟

 اللفظ هذا َّأن سبحانه اهللا غري كان لو الواضع َّعرف من :الرابع األمر

 وجالله؟ ومجاله اهللا كامل حيكي

 ذاته ىَّسم الذي َّبأن القول ُيمكن ،األربع اإلثارات هذه خالل من

 ال وجالله، ومجاله بكامله العارف فهو سبحانه، نفسه هو بذلك َّاملقدسة

 يف ما ُّكل عليه عنوانه إلطالق فأذعن يشء، ُّكل إليه ويفتقر ألحد، يفتقر

 ّورس الكامل مفتاح هو االسم هذا َّأن املوجود عرف وبإطالقه الوجود،

 .الوجود
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ْمنووه ًا،ّمفصلي ًسؤاال نطرح أن ينبغي هنا من  اجلاللة لفظ َّبأن قال َ

 اشتقاقه؟ جذر عن نبحث لكي ُمشتّق )اهللا(

 االشتقاق، مقولة تتبنَّى ُاألوىل مقولتني، هنالك ّأن املقام يف فالصحيح

 املبارش الوضع مقولة تتبنَّى والثانية الذكر، اآلنفة ّالتصورات ّمادة وهي

ّاملستقل  أمام األبواب ُتوصد لتيا املقولة وهي ّخاصة، َّاملقدسة للذات ُ

هل... :تعاىل قوله ملفاد األقرب ّأهنا كام ًابتداء، السالفة التصويرات
ْ َ

ُ�علم  َ ْ َ
 �ُ

َ
 

سميا
ً ّ

ِ
َ

 فهو األربع، اإلثارات أمام تصمد التي املقولة ّأهنا كام ،)٦٥ :مريم( 

 إطالق مع ينسجم بام ذلك لنفسه واختار ،ًعلام ًاسام سةّاملقد لذاته الواضع

 لذاته ًاسام كونه عىل والنحل امللل إطباق يف ُّالرس وهو وجالله، ومجاله املهك

 الثانية، املقولة هو املقولتني بني من ّاألول فالراجح وعليه َّاملقدسة؛

  .عرفت كام الثامن، التصوير هو ُاألوىل املقولة تصويرات من والراجح

 التدوين ألزمنةالقرآن فهم منطق كتاب مراعاة خيص فيام ّأما: ًثانيا •

 ّةالزمني واحلقبة ِّاملفرسون عليها كان التي ًوعمقا ّمادة العلوم ومستويات

 :ـ واضح بشكل ـ دّأك ّأنه بل ال ،ذلك كتابال هذا راعى فلقد فيها كانوا التي

ّيعد العلم هبا ُكتب التي واللغة االصطالح عىل الوقوف عدم َّأن  أحد ُ

 التحامل ّثم ومن األعالم، لكلامت اخلاطئ الفهم يف ةّالرئيسي األسباب

 لطائفة ُكتب الذي النظري العرفان ومسائل مباين مثل يف َّالسيام عليهم،

ّمعينة،  يف الكلامت بظواهر ّللتمسك جمال فال ة،ّالرمزي إىل أقرب وبطريقة ُ

  .عليها واحلكم مقاصدهم فهم

                                                

 .١٢٩ـ١٢٣، ص٣ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن) ١(

 .٤٢، ص٣ج: املصدر نفسه) ٢(
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 عن املعروف :قوله فيالعفي عن نقل املعنى هلذا التأكيد من وملزيد

 خيوضون وال اخللق، عموم بلسان ّيتكلمون ال قوم ّأهنم ًإطالقا ةّالصوفي

 الرمز بلسان ّيتكلمون ّوإنام اهر،الظ علم مسائل من سالنا فيه خيوض فيام

 العموم لغة َّألن اّإمو له، ًأهال ليسوا من عىل يقولون بام ًاضنّ ّإما .اإلشارةو

 ما ّأما .ومواجدهم أذواقهم يف ّحيسونه وما عانيهمم عن بالتعبري تفي ال

 ، ّالنبي عن وراثة ّيتلقونه الذي الباطن العلم فحقائق إليه يرمزون

  .لغة عنها بالتعبري الو عقل، بفهمها ّيستقل ال احلقائق هذهو

 تعرتض التي الصعوبات تفسري يف كافيان وحدمها األمران وهذان

 ما ألزم احلذر كان ولذا .مراميهمو ةّصوفيال معاين فهم يف الباحث سبيل

 ّزلت ما ًفكثريا عليها، حيكم أو ّيؤوهلا أو ّحيللها حني أقواهلم يف الناظر يلزم

 ال ما محلوها أو معانيها، غري إىل فرصفوها القوم أساليب يف الباحثني أقدام

 .اهرالظ ذلك يراد ال حيث ظاهرها عىل أخذوها أو حتتمل،

 نصحواو فيها الوقوع من ّحذرواو القدماء إليها ّبهتن املسألة وهذه

 منهم، ليس من عليهم يتجنّى أن من ةّللصوفي ًصوناو للسالمة ًطلبا الناس

  .أقواهلم يف خيوضوا أو كتبهم قراءة عن ّيكفوا أن

                                                

تعليقـات أبـو ، ُالفص اليوسفي، ُللشيخ األكرب حميي الدين بن عريب، فصوص احلكم )١(

  .١٥ص: انتشارات الزهراء، العالء العفيفي





 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا ا  

با ّا  مت ا    

ّاملتون التفسريية ومدو نقده ألغلب :ّالنموذج األول   نات علوم القرآنّ

  ّنقده لبعض آراء السيد الطباطبائي : النموذج الثاين





 

 

 

 

 ّالسيد كتب ،النقدي األسلوب مستوى عىل اإلنجازات ّخيص وفيام

  :ّنصه ماالدراسة هذه إنجازات خالصة يف احليدري

 ّةومهني ةّميعل بصورة فيه التزمنا فقد النقد، مستوى عىل ُأسلوبنا ّوأما

 ّالتعرض ّثم ّقوهتا مكامن وإبراز وبياهنا ةّالعلامئي النصوص حفظ يف ّجادة

 ّولعل اآلخر، قبول يف حارضة ةّاملوضوعي كانت وقد هبا، القبول أو لنقدها

ِّتقدم أن حاولت ّأهنا املستوى هذا عىل الدراسة هذه امتيازات أبرز من ُ 

 يف وردت التي الصحيحة لُلألصو االستدالل يف الصحيحة البدائل

 دون ّعامة كضابطة اعتمدناها قد ةّالنقدي احلالة َّأن كام اآلخرين، دراسات

 ألعالم نقدنا فكان التفسري، ألعالم ةّواملذهبي ةّالفكري اهلويات بني التفريق

 عىل ّكنا ّولعلنا اخللفاء، مدرسة ألعالم نقدنا ِّحد عىل البيت أهل مدرسة

 َّأن ما بقدر تناّموضوعي إلثبات ذلك يكن ومل غريهم، عىل امنّ ّأشد املوافقني

 ّالنص فهم يف  البيت أهل رؤية ّتقدم أن حاولت الشيعة أعالم دراسات

ٍبقوة معها التعاطي فكان القرآين،
 هلذه انتامئنا ةّمسؤولي من ًانطالقا ،ّ

 أعالمهم، أو الصحابة رؤية ينقلون الغالب يف كانوا فاآلخرون املدرسة،

  البيت أهل رؤية عىل َّركزت ّفإهنا ة،ّاإلمامي ةّالشيعي فاتاملصنَّ بخالف

 ذيوال فيها، والتنقيب كلامهتم يف للتدقيق أدعى ذلك فكان ،عرفت كام

 هي ةّالشيعي ةّالتفسريي فاتاملصنَّ عىل الغالبة الصفة َّأن هو ًكثريا ساعدنا

 ملدرسة ةّالتفسريي فاتاملصنَّ يف الغالبة الصفة َّنإ حني يف ة،ّالروائي الصبغة

 .ما ٍّحد إىل لدهيم املقبول بالرأي والعمل ةّاالجتهادي الصبغة هي اخللفاء
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 عىل الغالب َّإن :والقبول النقد ةّموضوعي من ًوانطالقا ُأخرى بعبارة

 كان الديني ّالنص َّأن هو البيت أهل مدرسة ألعالم ةّالتفسريي فاتاملصنَّ

 دراسات يف التقطنا ناّإن حني يف نفسه، ِّاملفرس من تاجهان يف ًحضورا األكثر

ِّاملفرس حضور عليها الغالب ّأن اخللفاء مدرسة أعالم  نفسه، ّالنص من أكثر ُ

 .الدراسة هذه يف هلا أملحنا قد اكنّ خمتلفة ونتائج أسباب ولذلك

ّالتخصصي الدراسات يف األعالم أقوال حماكمة َّبأن ريب وال  ّتقل ال ةّ

 تستدعي القوم آراء فمناقشة الدراسة، نفس من ًوعمقا ةّوعلمي يةّأمه

 يف ّمركبة ةّعملي وهذه نقدها، ّثم وحتليلها املختلفة اهتممصنّف يف استقراءها

ً شأنا ّتقل ال ةّالنقدي ةّالعملي َّأن إىل ًكثريا نميل نحن ولذلك التعقيد، غاية

 نؤمن ّأننا كام ّمعينة، اردمو يف تفوقها قد بل والتأسيس، التأصيل أصل عن

 األفكار تنضيج يف كبري ٍّحد إىل ُتسهم ءةنّاالب ةّالنقدي ةّالعملي َّبأن ًكثريا

 حفظ يف ىلُألوا الدرجة من ةّوقائي ةّعملي ّمتثل كوهنا عن ًفضال وتعميقها،

 وإن عليها، الباحث بإيقاف وذلك األخطاء، مواصلة من العلمي السري

 ّأننا ّإال البدائل، تقديم عن ّمتنصلة تكون ما عادة ةّيالنقد ةّالعملي كانت

 ةّالعملي به ّتتصف الذي املعريف النقص هذا جتاوز الدراسة هذه يف حاولنا

ّيعد ال ّولعله ة،ّالنقدي  البناء وظيفة من ليس النقد َّألن إليها، بالنسبة ًنقصا ُ

  .البناء نفس بتحليل يعنى هو ما بقدر

 احليدري ّللسيد النقدي األسلوب مالمح ّنبني أن سنحاول هنا ونحن

  .تبيينات وأربعة نقديني نموذجني خالل من

  :ناالنقدي ناالنموذج اّأم

                                                

 .٤٦٣ـ٤٦٢، ص٣ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(
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  اآن  متوّو اّ ان  مه :اّول اذج

 ةّالتفسريي املتون نقد عىل كبري بشكلالقرآن فهم منطق كتاب زّرك لقد

 ،ةّالتفسريي ةّالعملي سري تقويم لغرض ّعام بشكل القرآن لومع ناتّومدو

 بل والتأسيس، التأصيل أصل عن ًشأنا ّتقل ال ـ بحسبه ـ ةّالنقدي ةّفالعملي

 ءةاالبنّ ةّالنقدي ةّالعملي َّبأن ًكثريا يؤمن ّأنه كام ،ّمعينة موارد يف تفوقها قد

 ّمتثل كوهنا عن ًفضال وتعميقها، األفكار تنضيج يف كبري ٍّحد إىل ُتسهم

 مواصلة من العلمي السري حفظ يف ىلُألوا الدرجة من ةّوقائي ةّعملي

  .عليها الباحث بإيقاف وذلك األخطاء،

 فهم منطق كتاب فيها ضّتعر التي النصوص من مجلة ييل اميوف

  :ّعام بشكل ةّالتفسريي املتون لبغأ نقد إىلالقرآن

الكريس آية يف عانّاملتب األسلوبو املنهج عن حديثه سياق يف .١

  :احليدري ّالسيد ذكر

 سواء ةّالتفسريي املتون من كثري عليه ما ًاّجلي لنا ّيتضح ذلك ضوء ويف

  .ًانتهاء املعريف نتاجها يف أو ًابتداء ةّالتفسريي حركتها يف

 قدم ذات تكن مل ةّالتفسريي ةّالعملي منهجة ّأن ّاملطلع عىل ّخفي وغري

ًجدا، ضيقة حدود يف ّإال والالحقة السابقة ةّالتفسريي املصادر يف ثابتة  ال بل ّ

ًجدا ّمتأخرة ةّتفسريي مصادر يف ّإال املنهجة تلمح تكاد ّ. 

 جماالهتا أكثر يف العلوم ملختلف ةّالتنظيمي ةّفالعملي ٍحال، ّأي وعىل

ًحادا ًاختناقا ُتعاين ً وطرحا ًعرضا املعريف، سريها يف ةّالفوضوي هذه من ّ

 .ًوانسدادا ًتعقيدا أكثر ةّالتحقيقي ةّالعملي جيعل ّمما ونتائج،

 ّتؤسس كاملة ةّمعرفي ثورة إعالن إىل ّامللحة احلاجة تربز هنا ومن
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 الركام من ةّالبحثي ّةالعملي حيفظ بنحووتقعيدها خمتلفة، علوم ملنهجة

 .ّةعلمي ضوابط دون وهناك هنا املنترش املعلومايت

 :املنضبط غري املعلومايت الركام أحدثها التي املشكالت أبرز من ّولعل

 االصطالحات من كبرية مجلة ّهوية حتديد يف ّاحلادان واالختالف اخلالف

 براهني ّوتؤسس ًآثارا ّترتب ةّاالعتباري العلوم من مجلة فتجد ة،ّالعلمي

 ة،ّجيخار ةّحقيقي موضوعاهتا وضوابط قواعد عىل منها ًاعتامدا نتائج وتأخذ

 االصطالحات من مجلة ّوهويات مضامني يف وضوح لعدم ّإال ذلك وما

  .ةّالعلمي

  :ّنصه ما احليدري ّالسيد كتبةّمنهجي نكات عنوان وحتت .٢

 ّيصح ما يقع أن ينبغي ومعارف علوم من ِّاملفرس به ّيتزود ما مجيع ّإن

ً إثباتا خدمتها يف القرآين ّالنص يقع أن ال القرآين، ّالنص خدمة يف منها

 عىل ّاملتنوعة والعلوم للمعارف ةّاملعرفي النتائج محل عدم :بمعنى ًوتوكيدا؛

 ّفإن ًوتوكيدا، ًإثباتا النتائج تلك خلدمة القرآين ّالنص وتطويع القرآين ّالنص

 حمكومة، ال ًحاكمة تكون أن ينبغي التي به ّاخلاصة معطياته القرآين ّللنص

 .ًرشعا املذموم بالرأي، بالتفسري لقولا إىل سننتهي ّوإال

 ّةاملعرفي النتائج ضوء يف القرآين ّالنص متكني عدم :ُأخرى بعبارة

 تقعيد يعني هذا ّفإن سابقة، رتبة يف ُأخرى وعلوم معارف من املستقاة

ّأعدت قوالب يف القرآين ّالنص  .معطياته ومصادرة ًسلفا ُ

 والعلوم املعارف تلك ةطبيع فرضتها نتائج إىل ُيفيض بدوره وهذا

 سوف ةّالتفسريي ةّالعملي ّأن يعني ّمما نفسه، القرآين ّالنص وليس املختلفة
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 ملرادات ةّتشخيصي ّةعملي وليست القرآين ّللنص ةّتطويعي ةّعملي تكون

 املعارف لنتائج تطبيقي عمل ّجمرد التفسريي األداء فيكون ّالنص، ومقاصد

 ّاجتاهي، أداء ّجمرد إىل ُاملمنهجة ةّالتفسريي ةّالعملي ّتتحول وبذلك ،ُاالخرى

 .ّاالجتاهات أنواع أخطر هي بل

  :احليدري ّالسيد ذكرةّالقرآني املفردة يةّأمه عن حديثه سياق ويف .٣

ًجدا، وعسرية ّمعقدة حماولة اّإهن  واستقراءات ًاّاستثنائي ًجهدا حتتاج ّ

ـ  لذلك أملعنا كامـ  دفاهل ولكن النظر، عميقة ّوتأمالت النفس طويلة

 اجرتارات من ُتعاين ةّتفسريي منظومة ورثنا ناّألن ؛البذل منّا يستحّق

 رسم يف ةّوضبابي دقيق، تنظيم دون ةّتراكمي ةّمعلوماتي وفوىض وختندق،

ًإنا يكشف ّمما ة،ّالنهائي النتائج  السواد يف نلمحه ما هذا الفهم، ةّضبابي عن ّ

 املكتبة افتقار إىل ًكثريا نميل جيعلنا ّمما ة،ّسرييالتف املصنّفات من األعظم

ّيوظف ّحقيقي تفسري إىل ةّاإلسالمي  رسم يف والفكرة واجلملة املفردة ُ

  .ّالنص ّباجتاهها يسري التي ةّاألعالئي النتائج وصياغة

 املكتبات هبا ّضجت كثرية ةّتفسريي مصنّفات هنالك كانت لقد

 القرآين ّالنص وهو يشء، ّكل هو واحد يشء إىل افتقرت ولكنها ة،ّاإلسالمي

ّاملفرسون فيها حرض مصنّفات ّإهنا :ُأخرى وبعبارة نفسه،  عنها وغاب ُ

 اجلري من بكثري أكثر ِّاملفرس وأجواء أفكار يف اجلري فكانالقرآين، ّالنص

  .ّالنص أجواء يف

 ما بقدر ةّالتفسريي املصنّفات يف جاء ما تضعيف بذلك ُنريد ال ونحن

 بيان أو بيانه، عىل كثريون جيرؤ مل ٍحال واقع إىل النظر ُنلفت أن ُنريد

 اضطلع التي ّواجلادة الكثرية املحاوالت رغم الواقع هذا حصول اتّخلفي
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  .ًمعا الفريقني أعالم هبا

  :قالاملتن نظم يف السياق وحدة ةّخصوصي عن حديثه سياق ويف .٤

ّاملتخصص ارئالق ُيالحظه ما أغرب من ّولعل  الكامل شبه الغياب :ُ

َّمدونات يف ةّالسياقي والداللة السياق ملوضوعة  وعلوم الفقه ُوأصول اللغة ُ

 حدودها بيان دون املفردة هذه مع التعاطي هو ذلك من واألغرب القرآن،

 التعريف عن ذلك أغناهم ّمما وبدهييتها وضوحها لدعوى ّإما وخصائصها،

 .واضح هو امك صحيح، غري وهذا هبا،

 للجهل ليس ّحقهم، يف األسوأ هو االحتامل وهذا وضوحها لعدم اّوإم

 صبغة انتشار هو املقام يف نراه ذيوال جيهلونه، أمر مع للتعاطي ّوإنام هبا،

 ما أسوأ من هو ذلك يف التقليد َّأن ريب وال والتدوين، التبويب يف التقليد

 عن للخروج دعوة هذا قولنا يسول العلامء، عن ًفضال العلم طلبة فيه يقع

 أو حتقيق غري من اعتامدها ّولكن املختلفة، العلوم يف املعتمدة التبويبات

ّاخلالقي حجم تفهم هنا ومن احلقيقي، حمتواه من العلم ُيفرغ التقليد ّملجرد  ةَّ

 مل فهو تصنيفاته، ُمعظم يف  الصدر الشهيد ُأستاذنا هبا َّيتمتع كان التي

 الفقه، ُأصول علم ُمستوى عىل ّحتى املوروثة، التبويبات يف دالتقلي ِيرتض

ّاخلالقي وهذه غريها، عن ًفضال  منظورنا هو ليس للنظر ُامللفت واإلبداع ةَّ

 ًآثارا تركت جديدة ُوبنيويات رصني ّإبداعي بناء من تركه ما ّوإنام فيه،

 َّاهلم َّنفإ بالضبط، ُّهيمنا الذي وهذا ّالنص، قراءة مستوى عىل ملحوظة

ّالتخصصي القراءة ألعالم ّاألول  أعىل إىل الوصول هو ّالنص قراءة يف ةّ

 .ّالنص قراءة مستويات من مستوى
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ِّتشكل كانت وإن املوروثة القراءات َّبأن ريب وال  ًمهام ًاّمعرفي ًرصيدا ُ

 القراءات عىل حاكمة األحوال من ٍحال ِّبأي تكون أن ُيمكن ال ّأهنا ّإال

ً مقياسا تكون أن ُيمكن وال املعارص، القارئ فهم عىل وال ،املعارصة

 بالسلوك ّتأثرت أو اعتمدت األغلب ّاألعم يف ّألهنا ُاملعارصة، للقراءات

 إىل يفتقر موروث عىل ابتنت قد ُأخرى جهة ومن جهة، من اجلمعي

 .وعلومه بالقرآن ّيتعلق فيام َّالسيام التحقيق

 السياق ةّمدخلي ُملراعاة الكامل شبه بالغيا املوروثات تلك مجلة ومن

 العليا الرؤية ًمتاما فيه غابت الذي للسياق َّاملشوه الفهم أو ّالنص، صياغة يف

 عن ًفضال للجملة الرتكيبي املستوى فوق ًاّتركيبي ًبناء باعتباره ِّللنص

 .للمفردة واجلزئي ّاخلاص الوجود

  :احليدري ّيدالس كتبالتأويل ةّخصوصي عنوان وحتت .٥

 صار حيث  ـالعربات ُتسكب :يقال كام أو  ـالكربى ّالطامة وهنا

 سمومهم، ّودس مآرهبم، لتمرير ًمرسحا الزائغة األنفس لذوي القرآن

فأما... :تقول حيث الكريمة، اآلية وصفتهم كام فتنهم، وإيقاد
� َ َ
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ْقلو�هم
ِ ِ

ُ ُ
ز�غ 

ٌ ْ َ
�ي�بعون 

َ ُ َ
ِ
� َ

ما 
َ

�شاب 
َ َ َ

ه
َ

منه 
ُ ْ

َابتغاء ِ َ ْ
ِالفتنة ِ

َ ْ
ِ
ْ

َوابتغاء  َ ْ
ِ

ِتأو�له َ ِ ِ
ْ َ

وما 
َ ُ�علم َ َ ْ َ

 

تأو�له
ُ َ

ِ
ْ َ

 يف ّاألمة وقعت ةّاخلصوصي هذه يف ّولعل ،)٧: آل عمران (...

 وما وحدهتا، بعد ًوفرقا ّجتمعها، بعد ًشتاتا ةّاألم فصارت بيص، حيص

 ُاملحكم، إىل عندهم شابهُاملت بإرجاع القائلة ّاجلادة عن خلروجهم ّإال ذلك

  املعصوم لنا ُيربزه ما أو لقارئيه، النوعي القطع أورث ما هو ُواملحكم

 .بنفسه ُاملحكم هو  املعصوم َّإن بل ببياناته،

                                                

 .٣٦١ـ٣٦٠، ص١ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(
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 التجسيم، بآيات القرآن من ّتتمسك ففرقة :ذلك يف الطباطبائي يقول

 للتنزيه ُأخرىو األنبياء، لعثرة ُوأخرى للتفويض، ُوأخرى للجرب، ُوأخرى

 غري إىل الصفات وزيادة اخلالص للتشبيه ُوأخرى الصفات، بنفي املحض

 .فيه احلاكم املحكم إىل إرجاعه غري من باملتشابه لألخذ ذلك ّكل ذلك،

 :تعاىل قوله يف ّوتدبرت ،كثرة حتىص ال وهي وأمثاهلا هذه يف ّتأملت إذا

فأما
� َ َ

َاِ�ين  �
ْقلو�هم ِ� 

ِ ِ
ُ ُ

ز�غ 
ٌ ْ َ

 �
َ

ي�بعون
َ ُ َ

ِ
�

ما 
َ

�شابه 
َ َ َ َ

منه 
ُ ْ

َابتغاء ِ َ ْ
ِالفتنة ِ

َ ْ
ِ
ْ

َوابتغاء  َ ْ
ِ ِتأو�له َ ِ ِ

ْ َ
 

وما
َ ُ�علم َ َ ْ َ

تأو�له 
ُ َ

ِ
ْ َ

 تشديد يف السبب هو وهذا .ذكرناه ما ّصحة يف ّتشك مل ،

 املتشابه باعّات عن النهي عىل البالغ وإرصاره الباب، هذا يف الكريم القرآن

 ّواتباع علم بغري فيها والقول اهللا، آيات يف واإلحلاد ،والتأويل الفتنة وابتغاء

 موارد يف التشديد يف يبالغ ّأنه القرآن دأب من ّفإن الشيطان، خطوات

 الواقع كالتشديد بنيته، به فتنهدم الدين أركان من ركن جهتها من سينثلم

 ّاحتادو الربا ومعاملة ّالنبي أزواج وقرار القربى ذوي ّومودة ّالكفار ّتويل يف

  .ذلك وغري الدين يف الكلمة

 ما يكفينا ًا،ّجد فكثرية ضابطة بال التأويل يف االختالف شواهد ّوأما

  .بالعقائد ّيتعلق فيام الطباطبائي إليها أشار

   اط اّ آراء  مه :ام اذج

 احلالة َّأن عىل ـ ّتقدم ّمما واضح هو كام ـ احليدري ّالسيد دّأك لقد

 ةّواملذهبي ةّالفكري اهلويات بني تفرق مل ّعامة كضابطة اعتمدها التي ةّالنقدي

 نقده ِّحد عىل البيت أهل مدرسة ألعالم نقده فكان التفسري، ألعالم

 عىل اشتملت قد دراسته ّأن ذلك عىل والدليل ،اخللفاء مدرسة ألعالم
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 أهل مدرسة أعالم آراء نم العديد إىل ههاّوج التي االنتقادات من العديد

  .البيت

 بعض إىل ههاّوج التي االنتقادات بعض بإيراد نكتفي سوف هنا ونحن

  :منها ّوالتي ،الطباطبائي ّالسيد آراء

 بني الفرق حول احليدري ّالسيد مهاّقد التي التوضيحات ضوء يف .١ 

 عدم يف مقولته الطباطبائي ّالسيد من يرتض مل ،ةّوالتبييني ةّوالتبياني ةّالبياني

  .ّمفرس إىل القرآن احتياج

 ال البياين بوجوده القرآن ّأن لنا ّيتضح هنا ومن :احليدري ّالسيد يقول

ّمفرس، إىل حيتاج �يان :ّألنه ُ
ٌ َ َ

ِ�ِلناس 
�

 قبل من لبيانه معنى يبقى فال ّعامة، 

 إىل القرآن احتياج عدم شبهة يفاألعاظم بعض وقع هنا ومن اآلخرين،

ّمفرس ّيفرس القرآن َّأن لقاعدة ًوفقا ،ُ  ةّالتفسريي هذه ّأن مع ًبعضا، بعضه ُ

 ةّالتبييني عن ًفضال ةّالتبياني مستوى عىل ال ةّالبياني مستوى عىل هي ةّالذاتي

ّوالتبيني   .ةُّ

 قال ،والتفصيل باإلحكام ًياّكل القرآن صافّات توجيه ّخيص فيام .٢

 املعنى من عليه يشتمل ما جهة من هبام صفّيت امّفإن :الطباطبائي ّالسيد

 اإلحكام يف املعاين حال َّوأن ذلك، غري أو ألفاظه جهة من ال واملضمون

 إذا ّاملتكثرة فاملعاين األعيان، حال غري واالختالف ّحتادواال والتفصيل

 ،اجلميع يف املحفوظ األصل هو الواحد هذا كان ٍواحد ًمعنى إىل رجعت

 ذاك تفاصيلها عىل بعينها وهي ،التفاصيل هذه الهإمج عىل بعينه وهو

 .فيه ريب ال ظاهر ّكله وهذا اإلمجال،

                                                

 . ٩٠، ص١ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(
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ًأوال، حمكمة الكتاب آيات فكون هذا وعىل  َّأن :معناه ًثانيا، ّمفصلة َّثم ّ

 مقاصدها ّوتشتت مضامينها اختالف عىل ّالقرآنية الكريمة اآليات

 فيه ّتكثر ال ّأصيل دفار وغرض بسيط، واحد معنى إىل ترجع وأغراضها

 وال املقاصد من ًمقصدا الكريمة اآليات من آية تروم ال بحيث ّتشتت، وال

 واحلقيقة جثامنه يف الساري الروح هو األصيل والغرض ّإال هدف إىل ترمي

 ّوتفرق آياته ّتشتت عىل الكريم الكتاب هلذا غرض فال .منه املطلوبة

ِّفص إذا ِّمتوحد واحد غرض ّإال أبعاضه  آخر ويف ًاّديني ًأصال مورد يف كان لُ

 إىل األصول من تنزل ّكلام وهكذا ًا،ّرشعي ًحكام ثالث ويف ًاّخلقي ًأمرا

 املحفوظ، الواحد معناه من خيرج مل الفروع فروع إىل الفروع ومن فروعها

  .غرضه خيطئ وال

 تفاصيل أجزاء من واحد واحد ّكل يصري ّبرتكبه الواحد األصل فهذا

 الساري الروح إىل وإرجاعها بتحليلها يوه واألعامل، واألخالق ئدالعقا

  .الواحد األصل ذاك إىل تعود أجسادها عىل احلاكم فيها

ِّيقرب وجيه كالم وهو :ًقائال ّتقدم ما عىل علق فقد احليدري ّالسيد اّأم ُ 

 ُحمكم فهو وألفاظه، املعاين بني َّفصل حيث والتفصيل، اإلمجال جهة لنا

َّمفصلو  تفريعاته، كانت مهام التفصييل فاملعنى ألفاظه، يف ال معانيه، يف ُ

 وتعاىل، سبحانه توحيده وهو ّالكل، يف حمفوظ واحد ّإمجايل ًملعنى هُّمرد

 .الكريم القرآن تفصيالت مجيع عىل احلاكم

ِّيبني مل  هولكنّ  وتفريعات تفصيالت مجيع لنا ستحكي كيف لنا ُ

 :قال ولذلك ثابت، أصل هّوكأن ساقه الذي الواحد، األصل ذلك الرشيعة

                                                

 .١٣٦، ص١٠ج: ، مصدر سابقامليزان يف تفسري القرآن) ١(
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 الظهور، ذلك لنا َّيتحقق كيف ُيعلم وال !فيه ريب ال ظاهر ّكله وهذا

 فيه؟ ريب ال ّحتققه فرض عىل وكيف

ِّيبني مل ّأنه كام  ُباملحكم والتفصيل اإلحكام بني العالقة وجه لنا ُ

 قباله يف يقع نفسه هو اردالف الواحد األصل بمعناه اإلحكام وهل ُواملتشابه،

 كذلك؟ ليس األمر َّأن مأ بعينه، التفصيل هو ُاملتشابه فيكون ُاملتشابه

 ّةتطبيقي ةّتوضيحي تكون أن ّإما ُأخرى، بيانات إىل حتتاج فاملسألة إذن،

   .لذلك آخر ًووجها ًتصويرا نفرتض أن أو ، أفاده ملا

 عىل نةِّالس تقديم ّأن وهو ،شهرته عيّدا الذي اإلشكال ّخيص وفيام .٣

 )النوم( الشديدة احلالة نفي تقتيض التي املبالغة خالف عىل قياس النوم

 ّللسيد كانت فقد ،للمبالغة )نةِّالس( الضعيفة احلالة نفي ّثم ،ًابتداء

 حيث بالذكر، جديرة ِّقيمة إجابة : ـ احليدري ّالسيد يقول فيام ـ الطباطبائي

 واإلثبات، النفي بحالتي ّتعلقها ينفي هولكنّ ي،ّلرتقا قاعدة بأصل يقبل ّإنه

 إىل األضعف من يّبالرتق القائلة القاعدة انطباق صدق عنده فاألصل

 وإن ُمثبتة، أم ةّمنفي اجلملة كانت سواء انطبقت انطباقها َّصح فإن األقوى،

 ولذا ًأيضا، مثبتة أم ّةمنفي اجلملة كانت سواء تنطبق مل انطباقها ّيصح مل

 كام ًدائام والنفي اإلثبات مدار يدور ال املذكور الرتتيب َّإن :يقول نجده

 هو املراد بل العكس، ّيصح وال عرشة بل عرشين محل جيهده فالن :يقال

 ًتأثريا أقوى النوم أخذ كان وملا املوارد، بحسب خمتلفة وهي ّالرتقي، ّصحة

 السنة تأثري نفىي أن ذلك مقتىض كان ،السنة من ةّوميّالقي عىل ّوأرض

ًأوال وأخذها  معنى ويعود ًتأثريا، منه أقوى هو ما تأثري نفي إىل يرتقى َّثم ّ

                                                

 .٥٠٣ـ٥٠٢، ص٢ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن) ١(



  القرآنة فهمّآللي يفنظام املعر الدخل إىل م...........................................١٨٨

 

ال تأخذه سنة وال نوم
ٌ ْ َ ٌ َُ َ

ِ
ُ ُ ْ َ

 الضعيف العامل هذا فيه ّيؤثر ال :قولنا مثل إىل 

 ًوطبقا املقام يف منطبقة فالقاعدةمنه أقوى هو والما أمره يف بالفتور

 يكون املقام ويف األعىل، إىل األدنى من ّالرتقي وهو فيها، الوضع ألصل

ّالقيومي ةّفعالي عىل ًتأثريا ّاألشد هو النوم  ُتقارب إجابة وهي السنة، من ةُّ

 كلمة َّقدر فالرازي بكلمة، التقدير حيث من ما ٍّحد إىل الرازي إجابة

 ّفية،املن واجلملة املثبتة اجلملة يف القاعدة تفريعات ينفي أن دون الفضل

ّالقيومي الحظ مةّوالعال  .التفريع ألصل إنكار مع ةُّ

 :قال الطباطبائي ّالسيد إجابة نقل أن وبعد احليدري ّالسيد ولكن

 والنوم، السنة حالتي عروض تستبطن ّأهنا هو ذلك عىل ُنالحظه ّوالذي

ّيؤثر ال ـ الضعيف الفتور وهي ـ فالسنة  وهو النوم َّإن بل ُّقيوميته، عىل ُ

ّيؤثر ال ّشداأل  حالتي عروض أصل من تنطلق إجابة ّإهنا .ًأيضا ُّقيوميته عىل ُ

 َّأن مع ُّقيوميته، عىل احلالتني هاتني تأثري تنفي َّثم سبحانه، عليه والنوم السنة

ًقيوما، تعاىل كونه هو النفي يف ّوالرس العروض، أصل تنفي اآلية  كان ومن ُّ

ًقيوما  هاتني َّأن ال النوم، عن ًفضال عليه ةالسن عروض ّحقه يف ّيصح ال ُّ

ّتؤثران ال احلالتني  .ًأيضا يةّالقو بل الضعيفة وميتهّقي عىل ُ

 الطباطبائي ّالسيد ّأن ذكر ،واملصداقي املفهومي التشابه ّخيص وفيام .٤

 :قال حيث، باملصداقي القرآين التشابه حرص إىل يذهب

 حيث ّبينة، غري ّالقرآنية لفاظاأل نفس تكون أن املفهومي بالتشابه ُيراد

 من ّاألويل املراد فيكون املراد، يف اخلالف فيقع ّحمدد، وجه منها يظهر ال

ًمبهام، اللفظ  دائرة يف املعنى وضوح يفرتض ّفإنه املصداقي التشابه بخالف ُ

                                                

 .١٥٨ـ١٥٧، ص٢ج: ر سابق، مصدمنطق فهم القرآن )١(
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يد... :تعاىل قوله قبيل من مصداقه، حتديد يف اخلالف يقع هولكنّ املفهوم،
ُ َ

 

ِا�
�

فو 
ْ َ

ق
َ

أيديهم 
ْ
ِ ِ

ْ َ
 :مفردة نفس من املراد يف اخلالف يقع ًفتارة )١٠:الفتح( ...

 َّولكن ًواضحا الكلمة معنى يكون ُوأخرى ًا،ّمفهومي التشابه فيكون ،)اليد(

 حتكي التي ةّالغيبي اليد هي أم ّاحلسية اليد هو فهل واضح، غري مصداقه

 ...مؤمن ّكل يد هي أم واألوصياء، األنبياء من سفرائه يد هي أم قدرته

 هنالك َّبأن فاعلم ذلك، ّاتضح فإذا ً.اّمصداقي التشابه يكون وهنا إلخ،

 ًا،ّمصداقي أو ًاّمفهومي كونه يف التشابه، ّهوية حتديد يف ّحتى وقع ًخالفا

 حرص الذي ، الطباطبائي الدقيقة النكتة هلذه التفت من ّأول ّولعل

 األقوال معظم أبطل ذلك اللخ ومن باملصداقي، القرآين التشابه

 مل أصحاهبا َّألن وذلك القرآين، التشابه موضوعة يف الواردة والتوجيهات

ّيفرقوا  يف والقال القيل من فأكثروا املصداقي، والتشابه املفهومي التشابه بني ُ

 .غري ال ّمصداقي التشابه َّألن وذلك املنهجي، اخلطأ نتيجة املفهومي التشابه

ً بيانا نزلت ّإنام آياته ّبأن نفسه القرآن ترصيح َّأن :ذلك ؤيدُي ّمما ّولعل

 التشابه فرض مع ينسجم ال وهذا مبني، ّعريب بلسان ًونورا ًوهدى ًوتبيانا

�ي�بعون :تعاىل قوله يف ّباالتباع التعبري َّأن كام واإلمجال، املفهومي
َ ُ َ

ِ
� َ

ما 
َ

 

�شابه
َ َ َ َ

ّيؤكد   له، معنى ال املفهومي ّاالتباع َّألن وذلك املصداقي، التشابه ُ

 التشابه ومع اللفظ، فيه ّيتعني ظاهر مدلول وجود فرع احلاصل ّفاالتباع

 بمعنى املصداقي التشابه ُأريد لو ما بخالف وهذا ّليتبع، مدلول ال املفهومي

 مع تتناسب ال متشاهبة ةّاخلارجي مصاديقها التي اآليات ّيتبعون مّأهن

 .اآلية مفهوم عليه ينطبق الذي يبيالغ الواقعي املصداق

 النظر اختالف ّيولده مل االختالف فهذا كان وكيف :الطباطبائي قال
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 فهمه يف ّيتوقف ال مبني ّعريب كالم هو ّفإنام اآليات، أو الكلامت مفهوم يف

 بني سولي. يبالعر الكالم وأساليب باللغة عارف هو ّممن غريه وال ّعريب

 ّيتحري بحيث مفهومها يف وتعقيد إغالق ذات حدةوا آية القرآن آيات

 الفصاحة رشط ومن الكالم أفصح وهو !وكيف معناها، فهم يف الذهن

 متشابه من املعدودة اآليات ّأن ّحتى والتعقيد، اإلغالق عن الكالم ّخلو

 املفهوم، جهة من الوضوح غاية يف ـ وغريها املنسوخة كاآليات ـ القرآن

 يف االختالف ّكل االختالف ّوإنام .ظاهر وهو منها ملرادا يف التشابه ّوإنام

 املدلول ويف ّومركبها مفردها من ّةاللفظي املفاهيم عليه تنطبق الذي املصداق

والتصديقي ّالتصوري

 ما مجيع ّإن :يقول حيث تفسريه، يف الطربي النكتة هذه إىل أشار َّوممن

 له ًبيانا عليه أنزله ّفإنام ، سولهر عىل القرآن آي من ّوجل ّعز اهللا أنزل

 وال إليه، هبم حاجة ال ما فيه يكون أن جائز وغري للعاملني، ًوهدى تهّوألم

 .سبيل تأويله علم إىل هلم يكون ال ّثم احلاجة إليه هبم ما فيه يكون أن

 اإلمام قول قبيل من لذلك، دقيقة إشارات فيها روايات هنالك َّولعل

يعمل ما ح�ما� : الصادق
ُ

بعضا بعضه �شبه ما وا��شابه به، 
ً

 وعن .

رد من : الرضا عيل اإلمام
ّ

� إ� القرآن م�شابه 
ُ

هدي فقد كمه
ُ

 �اط إ� 

 .�ستقيم
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 القرآين التشابه َّأن هو املقام يف الصحيح :ّأن رأى احليدري ّالسيد َّولكن

 يف ّاحلاد االختالف قبيل منف املفهومي التشابه ّأما ًمعا، ّومصداقي ّمفهومي

ّواملحب النارص معناها كون يف الوالية، آية يف )الويل( :كلمة تفسري  أو ُ

ّاملترصف،  بمعنى أم واخلضوع ّاالتباع أهو )آلدم اسجدوا( :كلمة ويف ُ

 .الكثرية الكلامت من ذلك وغري حقيقة، له السجود بمعنى أو قبلة اذهّاخت

 والكريس القلم مصداق يف االختالف قبيل فمن املصداقي التشابه ّوأما

 .ذلك شابه وما والعني، والوجه واليد واالستواء

 يف قيل فام ّأقيل، املفهومي والتشابه ،ّغالبي املصداقي التشابه َّإن نعم،

  .ّفتدبر ًا،ّغالبي كان وإن دقيق غري باملصداقي التشابه حرص

   :األربعة التبيينات ّوأما

 الدقيق بالضبطالقرآن فهم منطق كتاب صفّات لقد :لّاألو التبيني 

 وجتد ّإال ـ رتّكر وإن ّحتى ـ ةّقرآني آية من فام ،املقتبسة النصوص جلميع

 وجتد ّإال روائي ّنص من وما ،إليها تنتمي التي السورة واسم رقمها بجانبها

 فليس ،ةّالعلامئي النصوص مع األمر وهكذا ،الصفحة أسفل يف مصدره

 بحفظ االلتزام ّأن ضحّيت وهكذا ،بدقة مصدره ضبط وقد ّإال ّنص هناك

 .الكتاب هذا به صفّات ّعام هنج ضمن جاء بأمانة ونقلها ةّالعلامئي النصوص

 زّمتيالقرآن فهم منطق لكتاب النقدي األسلوب ّأن :الثاين التبيني

 وضعم يف هي التي ـ ّةالعلامئي النصوص عرض إىل يعمد مل فهو ،بالنزاهة

 عليها االنقضاض من بالتايل نّيتمك لكي ،ضعفها يربز بشكل ـ النقد

 ـ القبول موضع هي التي ـ ةّالعلامئي النصوص عرض إىل يعمد ومل ،بسهولة

                                                

 .٥٢٣ـ٥٢١، ص١ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن) ١(
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 بيان إىل عمد ّنهإ بل ،عليها كاءّاالت من نّيتمك لكي ،هتاّقو يربز بشكل

 ضّتعر ّثم ،افيه ةّالقو مكامن وإبراز سواء ّحد عىل ةّالعلامئي النصوص

  .هبا القبول أو لنقدها

 ّولعل اآلخر، قبول يف حارضة ةّاملوضوعي كانت لقد :الثالث التبيني 

ِّتقد أن حاولت ّأهنا املستوى هذا عىل الدراسة هذه امتيازات أبرز من  مُ

 يف وردت التي الصحيحة ُلألصول االستدالل يف الصحيحة البدائل

   .اآلخرين دراسات

 ّيتبني أن يمكن احلرص ال املثال سبيل فعىل، اآلخر قبول خيص فيام اّأم

 منطق كتاب يف جاء ما تقرأ حينام ّعلمي أساس عىل ّاملبني اآلخر قبول لك

 ّيتبني حيث ،ومتشابه حمكم إىل اآليات قسمة ّرس بخصوصالقرآن فهم

  :التايل ـ وباختصار احليدري ّالسيد بحسب ـ لك

 عن إجابات ةّعد مّقدـ  اخللفاء مدرسة المأع من وهوـ  الرازي ّنإ .أ

  .املوضوع

 يف أجاد قدـ  اخللفاء مدرسة أعالم من وهوـ  املنار صاحب ّنإ .ب

  .املقبولة غري الرازي إجابات عىل التعليق

 إجابة مّقد  ـاخللفاء مدرسة أعالم من وهوـ  اآللويس مةّالعال ّنإ .ـج

 .يهعل وتشاهبه األمر اختالط عن ّتنم مبهمة

 مّيقد أن حاولـ  الرازي إجابات استهجن أن بعدـ  املنار صاحب ّنإ .د

 .إجابات عدة

 ملـ  البيت أهل مدرسة أعالم كبار من وهوـ  الطباطبائي ّالسيد ّنإ .ـه

  .اإلجابات هذه لّيتقب
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 حمدودة كانت وإن املنار صاحب إجابات ّنإ :القول اإلنصاف من .و

  .هلا الطباطبائي ّالسيد نقد رغم مقبولة إجابات ّأهنا ّإال بالغرض تفي وال

 القرآن فهم منطق كتاب يف اآلخر مع التعاطي جرى هكذا

 ّأهنا املستوى هذا عىل الدراسة هذه امتيازات أبرز أن ّخيص فيام ّوأما

ِّتقد أن حاولت  التي الصحيحة ُلألصول االستدالل يف الصحيحة البدائل مُ

 ـ احلرص ال املثال سبيل عىل ـ ذلك دّجتس فقد :يناآلخر دراسات يف وردت

  .الرازي اهتبنّ الذي الصحيح لألصل الصحيح البديل تقديمه يف

  :احليدري ّالسيد يقول

 التفاضل بإمكان ّاملتعلق الكربوي سؤالنا من فرغنا قد نكون هنا إىل

 امتياز ّرس هو ما: ووه باملقام، ّيتعلق ّصغروي سؤال لدينا وبقي فيه، ّوالرس

 ة؟ّالقرآني اآليات من عداها ما عىل الكريس آية وسيادة

 :منها ذلك، عن لإلجابة وحماوالت احتامالت ّعدة األعالم طرح وهنا

 كان ّفكلام واملعلوم، املذكور يتبعان والعلم الذكر :كون يف الرازي حماولة

 املذكورات وأرشف أرشف، والعلم الذكر كان أرشف واملعلوم املذكور

 من أرشف هّإن :يقال أن عن متعال هو بل سبحانه، اهللا هو املعلوماتو

 ما جمانسة عن ّمقدس وهو ومشاكلة، جمانسة نوع يقتيض ذلك ّألن ؛غريه

 كربيائه، وصفات جالله نعوت عىل اشتمل كالم ّكل السبب فلهذا سواه،

 ال كذلك، اآلية هذه كانت وملا والرشف، اجلالل هناية يف الكالم ذلك كان

  .النهايات وأبلغ الغايات أقىص إىل الرشف يف بالغة اآلية هذه كانت جرم

                                                

 . وما بعدها٥٠٥، ص١ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن) ١(

، )  هــ٦٠٤-٥٤٤(لإلمام فخر الدين حممد الرازي ) مفاتيح الغيب(التفسري الكبري  )٢(
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 ة،ّصوري وشبه موجزة هاولكنّ ًأيضا، الثناء وتستحّق ّجيدة حماولة اّإهن

 ًأيضا، لذلك ّتعرضت ُأخرى آيات وبني بينها الرشكة وجه تدفع ال ّولعلها

 .هلا الثابت التفاضل ّرس عن رأس من السؤال فيعود

 التوحيد عن ّعربت الكريمة اآلية هذه ّبأن ُيقال أن هو فالصحيح

 العظيم الترشيف هذا نيل ّحمل جعلها ّمما ومراتبه، صوره أرقى يف الربويب

 .ُأخرى تارة ّوالتقدم ةّوباألرشفي تارة بالسيادة

 رىُألخا الكتب سائر عن ّتفرد قد الكريم القرآن ّأن صحيح ،نعم

 حمور حول يدور بعمومه هّبأن ةّالوضعي الكتب من هاوغري للسامء املنسوبة

 املعاين جتلية يف والكثافة العرض من اللون هذا أن ّإال ومراتبه، التوحيد

  .الفريد االمتياز ذلك أعطاها قد ةّالتوحيدي

 قدالقرآن فهم منطق كتاب َّأن ّتقدم ّمما ّتضحا لقد :الرابع التبيني

 ةّالفكري اهلويات بني التفريق دون ّعامة ابطةكض ةّالنقدي احلالة اعتمد

 ِّحد عىل البيت أهل مدرسة ألعالم نقده فكان التفسري، ألعالم ةّواملذهبي

 .اخللفاء مدرسة ألعالم نقده

 :وه هنا نقوله أن ّنود وما

 قد ةّاملذهبي ةّاهلوي أساس عىل النقد توجيه عدم ّأن يفهم ال أن ينبغي

 مدرسة أعالم نقد ّحد عىل البيت أهل مدرسة أعالم نقد يف فقط دّجتس

 البيت أهل مدرسة من لعامل إشكال دفع يف ،ًأيضا جتسد ّأنه بل ،اخللفاء

  .اخللفاء مدرسة من لعامل رأي عىل حمله يف ليس

                                                                                                     

  .٤، ص٧ ج:هـ١٤٢١منشورات حممد عيل بيضون، الكتب العلمية، بريوت، 

 .٢٨٠ـ٢٧٩، ص١ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن) ١(
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  :)إله( املفردة معنى يف احليدري ّالسيد كتب

 مجلة من كان وقد ته،ّومرجعي اجلاللة لفظ جذر تشخيص بنا َّمر

 وأصل؟ جذر اجلاللة لفظ جلذر فهل له، )إله( ةّبجذري القول صويراتالت

 يف املرجع كون أساس عىل تبتني ذلك ةّمرجعي َّأن هو واجلواب

ّاملشتقات َّاملجرد، املايض الفعل ّأنه أو البرصيني، مذهب وهو املصدر، هو ُ ُ 

 َّتألهي أله :أي ُّتأله، هو فمصدره املصدر هو كان فإن الكوفيني، مذهب وهو

َلهأ هو فمصدره املايض هو كان وإن ًا،ُّتأهل َ. 

 اختالف وقع وهنا املفردة، هلذه الدقيق املعنى نعرف أن لنا بقي واآلن

 بن عيل إىل ذلك ُونسب للعبادة، ُاملستحّق هو :فقيل ّهويته، حتديد يف طفيف

 ،الرماين وغلط :ًقائال ذلك يف  الطويس الشيخ َّخطأه وقدالرماين عيسى

 يزل، مل فيام ًإهلا تعاىل كان ملا قال كام كان ولو للعبادة، املستحّق هو :فقال

 النظريف َّألن مردودة التخطئة وهذه ،العبادة به يستحّق ما يفعل مل ّألنه

ًمستحقا كونه ّ  لإلشكال معنى فال اخللق، عىل وقدرته ّخالقيته هو للعبادة ُ

ّبخلو عليه  تكون ّإنام التخطئة هذه َّإن َّثم الفعل، لعدم للعبادة استحقاقه ُ

 إذا ّوأما بعد، فيام وحدوثه يزل، مل فيام اإلهلي الفيض عدم عىل بناء مقبولة

 وقدرته، وحياته كعلمه سبحانه فيضه ّوأن اإلهلي، الفيض ةّبأزلي التزمنا

 .رأس من مرفوع فاإلشكال

 هذا أبطل وقد دة،العبا به يستحّق بام منعم ّأنه )إله( معنى َّإن :وقيل

  قوله من أوجه يكن مل إذا ّأنه مع ،ًأيضا الطويس الطائفة شيخ القول

                                                

  .٥٣، ص٢ج: ، مصدر سابقالتبيان يف تفسري القرآن) ١(

 .٥٣، ص٢ج: املصدر نفسه) ٢(
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 .عليه َّيتقدم وال مثله، فهو

 فعله إذا ما عىل قادر ّأنه بمعنى العبادة، له حيقُّ ّأنه )إله( معنى َّإن :وقيل

 ىلع بنقضه ًأيضا مردود هولكنّالطويس قول وهو العبادة، به استحّق

 قدرته، تفعيل قبل ًأيضا العبادة يستحّق ال ّأنه هو قوله فالزم الرماين،

 تعاىل اهللا كان لو َّثم ، تعبريه ّحد عىل يزل مل فيام ةّاأللوهي مسلوب فيكون

 ًإهلا؟ يكن ومل ًإهلا؟ هو يكون فلمن العبادة به يستحّق ما يفعل مل يزل مل فيام

 غريه؟ يشء ُيوجد ال دام ما عنه ةّاأللوهي سلب من الضري وما

 الشيخ ًاّحرفي عليه تابعه وما الطائفة شيخ أورده ما َّفإن ولذلك

  .ذلك عرفت وقد وكربى، صغرى مردود منقوض الرماين عىل الطربيس

 وحينئذ ًوواقعا، حقيقة اإلله عليه يصدق ما باإلله املراد :ّبأن :وقيل

 والتقدير نحومها، أو كائن، أو موجود هو املحذوف اخلرب يكون أن ُّفيصح

 .بموجود واحلقِّ باحلقيقة إله ال

 الصحيح هو فام ّجمرد، هو كام والسؤال ّيتضح، مل فاملراد ترى، كام وهو

 املقام؟ يف

 ال ّأنه هو املفاد فيكون املعبود، هو املقام يف )إله( ملفردة معنى أقرب َّإن

 هو :ّاملؤدى يكون )اهللا( اجلاللة لفظ وبضميمة سواه، ٌموجود َمعبود

 وإن سواه، موجود معبود ال الكامل، بتامم املرتفع األنظار، عن ُاملحتجب

  .سواه بحقٍّ َمعبود وال بحقٍّ املعبود اهللا هّإن :قلت شئت

                                                

 .٥٣، ص٢ج: ، مصدر سابقالتبيان يف تفسري القرآن )١(

 .٤٥١، ص١ج: ، مصدر سابقجممع البيان يف تفسري القرآن) ٢(

 .١٤٤ـ١٤٣، ص٢ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن) ٣(
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 إظهار يف ـ ًأيضا ـ ّةاملذهبي ةّاهلوي أساس عىل النقد توجيه عدم دّوجتس 

 ،البيت أهل مدرسة من عامل ابةإج عىل اخللفاء مدرسة من عامل إجابة تفضيل

  .فراجع ـ )سنة( :الكريس آية من الثامنة للمفردة تفسريه خالل ـ قوله يف كام

 عىل النقد يف التفريق عدم فيها دّجتس أخرى عديدة مواضع وهناك

 كتاب إىل الرجوع عند الكريم ئالقار عليها يقف أن يمكن ّمذهبي أساس

  القرآن فهم منطق

                                                

 .١٥٩ـ١٥٨، ص٢ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن) ١(
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 إذا ّنناإ نقول أن نستطيع ّنناإ بحيث ،القرآن لغة هي ةّالعربي اللغة هل

 ّأن أم ،مراده عىل ووقفنا القرآن لغة غور سربنا فقد ةّالعربي اللغة غور سربنا

  ؟به ًاّخاص ًاّلغوي ًنظاما للقرآن ّوأن ،ةّلعربيا للغة ًمرادفا ليست ّالقرآنية اللغة

 بعض بيان يمكننا ّالقرآنية اللغة تصوير يف زّمتمي طرح احليدري دّللسي 

  :التالية النقاط يف ةّاألساسي مالحمه

 بعض اقرتاب رغم بعد ياتهّكل عن يكشف مل ًاّلغوي ًنظاما للقرآن ّنإ .١

  .ةّالتحتي بناه من املحاوالت

 ،األخرى اللغات عن ًفضال ةّالعربي ةغالل فوق هي ّالقرآنية اللغة ّنإ .٢

 وفق ـ ةّالعربي فاللغة ً،اّطر اللغات أرشف هي القرآن لغة ّنإ :أخرى وبعبارة

  .ّالقرآنية اللغة ترادف ال ـ رّالتصو هذا

 ليست هي كذلك ،ةّالعربي غةّلل مرادفة ليست ّالقرآنية اللغة ّأن كام .٣

  .البعض ّيظن كام عنها ةّمنفك

 من واخلصوص العموم ةّالعربي واللغة القرآن لغة بني النسبة ّإن .٤

  .وجه

  .اللغوي املعنى عىل حاكم القرآين اإلصطالح ّإن .٥

ً حمضا له مقصودة ليست هاولكنّ القرآن ينفيها ال ةّاللغوي املعاين ّإن .٦

 ًثانيا مقصودة أو الزمة تكون ما عادة ةّاللغوي فاملعاين ،استعامهلا عند

  .وبالعرض
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 فاملعاين ،واإلصطالحي اللغوي املعنى بني مناسبة وجود من ّالبد .٧

 واملعنى ،ّالقرآنية للمفردة ةّاألساسي املقاصد من بناّتقر للمفردة ةّاللغوي

 تأيت هنا من ،هلا اللغوي املعنى عن ًبعيدا يأيت ال مفردة ّألي اإلصطالحي

 املعنى تبلور التي البذرة ّتعد اّألهن؛ للمفردات ةّاللغوي املعاين يةّأمه

  .اإلصطالحي

 اللغة غور سرب هو ةّالتفسريي ةّالعملي من األسايس اهلدف ّإن .٨

 ّالقرآنية احلقيقة إغفال َّفإن وبالتايل ،ةّالعربي اللغة غور سرب وليس ّالقرآنية

  .املقام يف ادةُمر غري وهي ة،ّاللغوي املعاين اعتامد إىل ِّباملفرس ُيفيض

 كتاب يف احليدري ّالسيد أوردها التي النصوص موعةجم ييل وفيام

  :مةّاملتقد البيانات منها واستفدناالقرآن فهم منطق

 عنوان حتتةّالقرآني املفردة لفهم لياتّأو عن حديثه سياق يف .١

  :احليدري ّالسيد كتب ،)ةّالقرآني احلقيقة(

 َّضمنها جديدة ملصاديق القرآين االستحداث إىل اإلشارة بنا َّمرت

 مصاديقها عىل ُحتمل فصارت ة،ّاللغوي معانيها يف ّجلية كانت أللفاظ

 فالكثري هلا، اجلديدة املعاين بمثابة تكون أن إىل ًاّعملي ارتقت التي اجلديدة،

 يف ّجلية وصارت ةّاللغوي معانيها يف استعامهلا هجرت قد األلفاظ من

 والسامع ُاملستعمل الذهن استئناس َّلشدة التي اجلديدة ّرآنيةالق مصاديقها

 ؟َّصليت :لولدك فسؤالك ذلك؛ بمثابة هي أو جديدة معاين اعتربت هلا

 الظاهر اللغوي معناها وليس املخصوصة، بأركاهنا ةّالفعلي الصالة منه ُتريد

 هذه، دةاجلدي معانيها عىل ُحتمل تكن مل ألفاظ جمموعة يف وهكذا الدعاء، يف

 وهو جديد معنى إىل اللغوي معناه عن خرج الذي االستمتاع :قبيل من
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 اللغوي، املعنى غري ًجديدا معنى حتكي صارت التي والزكاة املنقطع، الزواج

 ّوالغالت الثالثة األنعام يف النُصب اكتامل عند نصيب استخراج وهو

 يف وهكذا املعلومة، املناسك أداء إىل الزيارة من خرج الذي ّواحلج األربع،

 ال ةّقرآني حقائق صارت التي خرىألا املعاين وعرشات والشهادة اجلهاد

ِّللمفرس ُيمكن  املقام يف نراه ّوالذي ،ةّاللغوي بمعانيها واالكتفاء جتازوها ُ

 املعنى، بلحاظ جديد وضع هو ّوإنام اجلديدة، املعاين هذه ةّجمازي عدم هو

 اللفظ استعامل َّتقدم كام فاملجاز املنقول، باللفظ املناطقة عليه يطلق ما وهذا

ِوضع ما غري يف
 معنى يف اللفظ استعامل هو واملنقول مناسبة، وجود مع له ُ

ّمعني، ناقل بواسطة حيصل ًاّتعييني ّإما ًأيضا جديد ّتعيني أو ُ  بواسطة حيصلًاُّ

 هو فيه ياألكثر الوضع هو ةّالقرآني احلقيقة يف نراه وما االستعامل، كثرة

 يف ناّألن ؛إليها االلتفات من َّالبد ّالقرآنية احلقيقة وهذه ُّالتعيني، ال التعييني

 لغة غور سرب ُنريد ّوإنام ة،ّالعربي اللغة غور سرب نريد ال ةّالتفسريي ةّيالعمل

 املعاين اعتامد إىل ِّباملفرس ُيفيض ّالقرآنية احلقيقة إغفال َّفإن وبالتايل القرآن،

  .واضح وهذا املقام، يف ُمرادة غري وهي ة،ّاللغوي
  :احليدري ّالسيد ذكر )ةّمنهجي تنبيهات( عنوان وحتت .٢

ًخاصا ًاّلغوي ًنظاما الكريم للقرآن َّإن  ُمعظم ويف ُمفرداته من مجلة يف به ّ

ِمجله  بشكله اآلن ّحتى ُيطرح مل املفصيل األمر وهذا موضوعاته، مجيع ويف ُ

ّيمثل طرح ما ّفكل املناسب،  لذلك ةّالتحتي ُالبنى من اقرتبت ُحماوالت ُ

  .بعد ّكلياته تكتشف مل ولكنها النظام،

                                                

 .٣٢٣، ص١ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(

 .٤٥٥، ص١ج:  املصدر نفسه)٢(
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 :احليدري ّالسيد كتب )الدين( ملفردة املفردايت تفسريه سياق ويف .٣

ّمتعددة معاين نجد اللغوي املعنى ُمراجعة عند  ،)الدال بكرس( ِّللدين ُ

 والدين :ًمثال ُفيقال الطاعة ّأما واحلساب، واملكافأة واجلزاء الطاعة منها

َّالديان صفة جاءت ومنه أديان، عىل ُجيمع  َّالقهار، بمعنى وهي تعاىل، هللا ّ

 قهرهم أي الناس، دان :من ّفعال وهو القايض،:  وقيلاحلاكم،: وقيل

  .فأطاعوا قهرهتم :أيفدانوا دنتهم من فأطاعوه،

 مقصودة ليست هاولكنّ الكريم، القرآن ينفيها ال ةّاللغوي املعاين وهذه

 أو الزمة، تكون ما عادة ةّاللغوي فاملعاين الدين، ملفردة استعامله عند ًحمضا له

 ذلك، فيه ُيقصد مل حيث فيه، نحن ما قبيل من وبالعرض، ًثانيا مقصودة

 هو ًإمجاال الدين ّأن وهو ّاملفرسين، من مجلة ذكره آخر ًمعنى به قصد ّوإنام

 سعادته إىل اإلنسان ُيوصل الذي القويم املنهج أو احلياة يف ُاملثىل قةالطري

 وهو ّاألول، بمعناه الدين َّإن َّثم األخروي الكامل ُيناسب بام ةّالدنيوي

 الذي للمنهج الطاعة هو ّاملؤدى فيكون املقام، يف توظيفه ُيمكن الطاعة،

 بمصداق َّيتعلق ّإنام ّاألهم السؤال َّولكن ة،ّاحلقيقي السعادة اهّباجت بنا يسري

 يف اخلطأ حمذور وقع ّوإال فيه، القول إطالق يكفي فال واملنهج، الدين ذلك

   .واملنافقني واملرشكني املالحدة حال هو كام املصداق، تشخيص

 ّالسيد كتب ،)الوثقى العروة( ملفردة املفردايت تفسريه سياق ويف .٤

 :احليدري

 مقبضه، بمعنى الكوز وعروة الدلو وةعر من مأخوذة لغة العروة

 ُفيقال ُعرى، واجلمع ،آذاهنا املزادة وعرى ّزره، مدخل القميص وعروة
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 جعفر اإلمام عن احلديث يف ورد وقد مقابضه، :أي اإليامن، ُعرى :ًمثال

 اهللا، يف وتبغض اهللا يف َّحتب أن اإليامن عرى أوثق من : الصادق

  .مقابضه أوثق :أياهللا يف ومتنع اهللا، يف وتعطي

َالوثقى( كلمة ّوأما  َ  اليشء أو احلبل، :والوثاق املحكم، :فالوثيق ،)ُْ

 ثقة إنه قلت إذا ًفالنا، وثقت :فتقول الوثاقة معنى ومنها ،به يوثق الذي

 :أي به، وثق :ُفيقال واالستئامن، األمانة معنى ينقدح ومنه منه، واستوثقت

  .ُومؤمتن مأمون :أي به، قموثو وهو به واثق وأنا ائتمنه،

 فيكون ة،ّالقرآني للمفردة ةّاألساسي املقاصد من اقرتبنا قد نكون وهنا

ِالعروة( مفرديت يف القرآين للمقصد األقرب اللغوي َّاملؤدى
َ ُْ َالوثقى ْ َ ْ  َّأن هو )ُْ

 احلقيقي باملقبض َّمتسك قد يكون تعاىل باهللا املؤمن بالطاغوت الكافر

 معنى وبيان ّالتمسك، تصويرات من مجلة وستأتينا يامن،لإل واآلمن األوثق

  .املتابعة يف والطمأنينة لألمن املوجبةةّاألوثقي

من ذا اِ�ي �شفع عنده إال  :تعاىل لقوله اجلميل تفسريه سياق ويف .٥
�
ِ

ُ َ ُْ
ِ

َ ْ َ � َ ْ َ

ِبإذنه ِ
ْ
ِ   :سامحته كتب ،ِ

 ال مفردة ّألي صطالحياال املعنى َّأن الواضح فمن الشفاعة معنى ّوأما

 للمفردات ةّاللغوي املعاين ّأمهية تأيت هنا من هلا، اللغوي املعنى عنً بعيدا يأيت

 عىل ةّالنظري بناء ّيسهل ّامم االصطالحي؛ املعنى تبلور التي البذرة ّتعد اّألهن

 ذلك عىل ًبناء .ةّواالصطالحي ةّاللغوي املعاين فيه تتعارض ال منسجم نحو

 االصطالحي االستعامل يف ًحمفوظا بقي للشفاعة اللغوي ملعنىا َّأن نجد

 املجتمعات يف واملستخدم املتعارف هو ّاألول :استعامالن ُيوجد وهنا ًأيضا،
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 األكرم ّالنبي وروايات الكريم القرآن يف ورد الذي هو والثاين ة،ّالعقالئي

 نىاملع يف اشرتكا وإن االستعامالن وهذان ، البيت أهل ّوأئمة 

 فالشفاعة به، له عالقة وال اآلخر غري أحدمها مصداق ّأن ّإال اللغوي،

 باألمور هلا عالقة وال ة،ّواالجتامعي ةّالعرفي باألمور ّختتص ةّالعقالئي

 الترشيع َعاملي ضوابط بلحاظ ّحمددة لضابطة ختضع ال ّأهنا كام ة،ّالتكويني

 قربى من ّاخلاصة بطةالرا أو الوجاهة أساس عىل قائمة هي بل والتكوين،

 حتديد بيده من أو احلاكم عىل ّتؤثر التي األمور من ذلك غري أو مال بذل أو

 ال ما املستحّق غري ويعطي العفو يستحّق ال الذي املذنب عن فيعفو القرار،

 ّتوسط هبا ُيراد ّفإنه القرآن اصطالح يف ةّالتكويني الشفاعة ّوأما ّيستحقه؛

 وجودها وتنظيم أمرها تدبري يف ّمسبباهتا وبني اىلتع بينه واألسباب العلل

 بصفات ّبالتمسك ّملسببه اهللا عند يشفع األسباب من سبب ّفكل وبقائها،

 ينطبق بعينه ةّالسببي فنظام ّمسببه، إىل الوجود نعمة إليصال وجوده فضله

   .الشفاعة نظام عىل

 ّالرش دفع أو اخلري إيصال يف ّالتوسط تعني ًمعا املعنيني عىل فالشفاعة

  .ُاملستشفع أمر يف الشفيع من ما ّوترصف

ا� و� اِ�ين آمنوا :تعاىل لقوله اجلميل تفسريه سياق ويف .٦
ُ َ َُ � �

ِ
َ  ذكر �

  :سامحته

ًمادة ًا،ّقرآني الرائجة األسامء من ُيعترب ،)ّالويل( :اسم َّإن  ًواشتقاقا، ّ

 ًموردا، )٢٢٦( الكيل فعددها والفعل، االسم بني ُمناصفة تكون أن وتكاد

 مرهون بأرسه فالدين الوالية، بموضوعة ةّخاص عناية عن يكشف ما وهذا
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 يأيت فيام خري فال وللمؤمنني ولرسوله تعاىل هللا املسلم والية تثبت مل فام هبا،

 بيانات يف ذلك سيأتيناو الوالية، هو األعامل قبول فرشط أعامل، من به

  .الحقة

 الويل معنى حتديد يف خالف وقع فقد املوارد هذه الختالف ًونتيجة

 معنى، وعرشين اثنني الويل لكلمة َّأن ذكر قد البعض َّأن ّحتى ّوهويته،

 ال جمملة الكلمة هذه َّبأن القارئ إلهيام ّإال ذلك وما عليها، زاد والبعض

ّتؤدي  ّإال ذلك وما هلا، اللغوي باجلذر ُيلتزم وعندئذ واضح، معنى إىل ُ

 التشكيك أو  البيت أهل ةّأئم والية بإضعاف َّتتعلق ةّسياسي راضألغ

 احلقيقي، معناها عن الكلمة رصف يف زيغ هنالك كان َملا ذلك ولوال هبا،

 يف  عيل املؤمنني أمري حّق يف  األكرم الرسول ّوصية جاءت ما فإذا

أيها :ًقائال باملسلمني خطب حيث الغدير، بيعة
ّ

 اسا� أو� من ا�اس 

إن :قال .أعلم ورسو� اهللا :قا�وا أنفسهم؟ من با�ؤمن�
ّ

 �و� وأنا �والي اهللا 

 لك جيء�واله ّفع� �واله كنت فمن أنفسهم، من بهم أو� وأنا ا�ؤمن�،

َّلألمة ًورصفا للحّق ًجمانبة السقيمة املعاين بتلك  ولكن َّاحلقة، وجهتها عن ُ

 معنى يف ّالتخبط من الكثري َّأن سيجد ِّققُاملح الباحث َّفإن ِّكله ذلك مع

 القرآين، االصطالحي واملعنى اللغوي املعنى بني اخللط مرجعه ّالويل كلمة

 املعنى عىل حاكم القرآين االصطالحي املعنى َّأن ًاّجد الواضح فمن

ِّحيدد الذي هو ّأنه بمعنى اللغوي،  ال عليه، ّالتوفر صورة يف اللغوي املقصد ُ

ِّحيدد اللغوي نىاملع َّأن    االصطالحي املعنى لنا ُ

 فهم منطق( كتاب عىل له هامش يف احلسن طالل الدكتور يقول .٧
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 سوى ليست ةّالعربي واللغة ة،ّقرآني لغة وهنالك ةّعربي لغة فهنالك :)القرآن

 ة،ّالعربي اللغة من ّوأدق أرقى ّالقرآنية فاللغة ّوإال ة،ّالقرآني غةّلل ةّليّأو ّمادة

 ةّالعربي اللغة َّنإ حني يف خالصة، ةّإهلي لغة ّالقرآنية اللغة َّبأن القول ُويمكنك

 سوى خالصة ةّإهلي بلغة نزل ّديني ّنص هنالك ليس هّبأن ًعلام ة،ّبرشي لغة

 البرش، بلغة البرش ألسنة صاغتها السابقة ةّالساموي الكتب فجميع القرآن،

 اللغة وبني ةّاإلهلي ّالقرآنية اللغة بني نةبينو بوجود أحد َّيتوهم أن ينبغي وال

 االستعامل ّوأما ة،ّالقرآني اللغة ّمادة ةّالعربي َّأن عرفت فقد ة،ّالبرشي ةّالعربي

ًمادة العرب بلغة نزل الكريم القرآن َّبأن تفهم هنا ومن خالص، إهلي فهو ّ 

 ببحس ولكن يكون، ال وقد ًموافقا يكون قد فاالستعامل ً،استعامال ال

 االستعامل َّأن وجدنا واإلنصاف ةّاملوضعي وبمقتىض والتحقيق ُاملتابعة

 هاولكنّ حمدودة نسبة هنالك َّوأن العريب، لالستعامل املوافق هو الغالب

  .اللغتني بني والتمييز االمتياز إلثبات ترتقي ّأهنا بمعنى بقليلة، ليست

 عنوان حتت جاء ّوالذي الثالث الباب من الثاين الفصل ويف .٨

 حديثه سياق يف احليدري ّالسيد كتب ،)الدراسة هذه إنجازات خالصة(

 عىل :ًثالثا( :عنوان حتت ،النظريات مستوى عىل دراسته إنجازات عن

  :ّنصه ما )ّالنص مستوى

 اللغة كانت وإن ة،ّالعربي اللغة ُترادف ال الكريم القرآن لغة َّبأن َّبينا فقد

ّاألولي ّاملادة ّمتثل ةّالعربي  نعتقد فنحن ولذلك القرآين، ّالنص صناعة يف ةّ

 اللغات عن ًفضال ّةالعربي اللغة فوق القرآن لغة َّبأن ًراسخا ًاعتقادا

  .اللغوي املعنى عىل حاكم القرآين االصطالح َّوأن ُاألخرى،
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 من العديد هناك ّأن ّالقرآنية للدراسات املتابعني عىل ًخافيا ليس

 ّوأن ،ّالقرآنية غةّلل مرادفة ليست ةّالعربي اللغة ّأن إىل ذهبوا الذين رينّاملفك

 هاّحل ينبغي ّوالتي ةّاألساسي املسألة ولكن ،به ًاّخاص ًاّلغوي ًنظاما للقرآن

  .اللغوي النظام هذا طبيعة عن الكشف يف تكمن

 مفارقات تصوير يف املحاوالت من العديد هناك ّأن :ًأيضا ًخافيا وليس

 ّالسيد وبحسب ـ املحاوالت هذه ولكن ،طبيعتها وحتديد ّالقرآنية اللغة

 القرآين للنظام ةّالتحتي البنى من اقرتب قد بعضها كان وإن ـ ًأيضا احليدري

  .بعد ياتهّكل تكتشف مل ّأهنا ّإال

القرآن فهم منطق كتابه يف احليدري ّالسيد حماولة جاءت هنا ومن

 سامحته اعترب فقد، ّالقرآنية اللغة مفارقات تصوير يف لتسهم زّمتمي كطرح

 عىل الدراسة هذه إنجازات من ّأن )الدراسة هذه إنجازات خالصة يف(

 َّبأن َّبينا فقد :قال حيث ،ّالنص لغة مستوى عىل اإلنجاز ،النظريات مستوى

 ّمتثل ةّالعربي اللغة كانت وإن ة،ّالعربي اللغة ُترادف ال الكريم القرآن لغة

ّاألولي ّملادةا ً راسخا ًاعتقادا نعتقد فنحن ولذلك القرآين، ّالنص صناعة يف ةّ

 َّوأن ُاألخرى، اللغات عن ًفضال ةّالعربي اللغة فوق القرآن لغة َّبأن

  .اللغوي املعنى عىل حاكم القرآين االصطالح

 عىل سامحته طرحه ما يةّبأمه فيه نعتقد الذي الوقت نفس يف هنا ونحن

 الرصاع وحجم املتسارعة راتّالتطو حجم ّأن نرى ،ّالقرآنية اللغة مستوى

 فلسفة مستوى عىل ةّالديني واللغة الوحي حول اليوم يدور الذي الفكري
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  .باملزيد نطالب جيعلنا ،اجلديد الكالم وعلم الدين

 هو كام ـ قال حيث ،األمر هلذا ًمدركا كان سامحته ّنأ لنا يبدو ّالذيو

َّنوفق أن ونأمل : ـ مّتقد ّمما واضح ّختصصي دراسات يف ًأيضا ُ  ُأخرى ةّ

 بنحو هو املقام يف نذكره وما القرآن، لغة وامتيازات خصوصيات لتأصيل

 ومعارفه بمعاجزه يشء، ّبكل عداه ّعام يمتاز الكريم القرآن َّأن من الفتوى

 .ًأيضا ولغته

 بمثابة هو ّالقرآنية اللغة بخصوص سامحته طرحه ما اعتبار يمكن ،إذن

  .ممكن وقت أقرب يف إنجازها يف قّيوف أن نأمل ،ةّصيّختص لدراسة التمهيد



 

 

 

 

 

 

 

ا ا  

 آنة ا ؤ  

   الناسخ واملنسوخ :لّاألو

  ي واملدين ّاملك: الثاين

  أسباب النزول : الثالث

  نفي التحريف عن القرآن : الرابع





 

 

 

 

 عىل الفكري ونتاجه ،القرآن علوم يف ةكبري جهود احليدري دّللسي

 هنا سنكتفي نانّولك ،ذلك عىل شاهد خري ّالقرآنية الدراسات مستوى

 علوم بخصوصالقرآن فهم منطق كتابه يف جاء ما عىل وءالض بتسليط

 علوم من البارزة للعلوم التطبيقات بعض ِّسيقدم ّأنه ذكر حيث ،القرآن

 واملنسوخ الناسخ وهي ـ منها ُمفردات ثثال عىل اختياره وقع وقد القرآن،

  .التقريبي التمثيل مع ـ النزول وأسباب واملدين، ّواملكي

   :ّنصه ما احليدري ّالسيد ذكر )الدراسة هذه إنجازات خالصة( يف

ً تفسريا الكريم، القرآن فهم يف بمنهجتنا َّتتعلق كثرية نكات وهنالك

 إليها، ُالتفت قد يكون أن ينبغي الكتاب، إنجازات يف نذكرها مل ًوتأويال،

 تفقد ال حكمها املنسوخ اآليات َّأن أثبتنا حيث النسخ، موضوعة قبيل من

 ةّطريقي يف َّيتأكد ّوالذي املبارش، التفسريي بالدور ّاملتعلقة ُاألخرى ّمهامها

 الداخلة ةّالبالغي النكات حفظ يف الصياغي وبالدور بالقرآن؛ القرآن تفسري

 هبا ينهض التي األدوار أعظم من وهو اهلداية، ودور إلعجاز؛ا مسألة يف

   .الكريم القرآن

 أحد سببها كان ةّالتفسريي األخطاء من مجلة َّأن :احليدري ّالسيد يعتقد

 الفكري ّواالجتاه ةّالديني املنظومة( ِّاملفرس ةّأيديولوجي ةّحاكمي ّإما أمرين،

 يف عليه اصطلحنا ما وهو سريي،التف جماله عىل )يتبنّاه الذي والعقدي

                                                

 .٤٦٠، ص٣ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن) ١(
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 الكريم، القرآن علوم من مجلة إتقان عدم اّوإم ّباالجتاه، ةّالتفسريي الصناعة

ًمتفاوتا كان وإن واألمر  يكشف لنتاجهم ةّالواقعي القراءة ّأن ّإال ما، ّحد إىل ُ

 املعطى عىل واحلاكمة السالفة ةّالعقدي متبنّياهتم مطرقة حتت رزوحهم لنا

 يف صنَّف َّممن )منهم األغلب ّاألعم( ّاملفرسين هؤالء َّأن بدليل ،القرآين

 أخطأوا قد ـ هبم الظن حسن باب ومن ـ ّفلعلهم .القرآن علوم موضوعات

  .العامل واهللا التطبيق، يف

 القرآن، علوم من البارزة للعلوم التطبيقات بعض ِّنقدم أن ينبغي وهنا

 ّواملكي واملنسوخ الناسخ وهي ـ نهام ُمفردات ثالث عىل اختيارنا وقع وقد

  .التقريبي التمثيل مع ـ النزول وأسباب واملدين،

   واخ ا :لاّو

ّ ولكي يتضح ، مأخوذ من طريف الناسخ واملنسوخّ انتزاعيًالنسخ معنى

ًلنا الطرفان نحتاج أن نعرف بأصل النسخ لغة واصطالحا ً ِّ ُ. 

 : وهي،ٍ يأيت بمعان ثالثًالنسخ لغة

   بمعنى االستكتاب:ّاألول

هذا﴿ : ومنه قوله تعاىل،وهو معنى قريب من االستنساخ
َ َ

كتا�نا 
َ َُ

ِ 

�نطق
ُ

ِ
ْ َ

ْعلي�م  ُ ْ َ َ
با�ق 

� َ ْ
إنا ِ

�
كنا ِ

� ُ
�ست�سخ 

ُ ْ
ِ

ْ َ َ
ما 

َ
ْكنتم  ُ ْ ُ

�عملون 
َ ُ َ ْ َ

  ).٢٩ :اجلاثية( ﴾

ناسخ بمعنى النقل والتحويل، ومنه ما يلتزم به القائلون بالت: الثاين

 .ٍ روح إنسان يف جسد آخرواحللول، وهو حلول

                                                

 .٢٧٧ص : البيان يف تفسري القرآن: انظر )١(

 .)٢١٦٧( :رقم: ةّالفروق اللغوي: ً وأيضا.٤٩٠ص : مفردات غريب القرآن: انظر )٢(

ّإىل هذا ذهب رشذمة من املتكلمني املتقدمني )٣( ّ. 
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ِّ والظل ،َّ كنسخ الشمس الظل،ّبمعنى إزالة يشء بيشء يتعقبه :الثالث

َ والشيب الشباب،َالشمس وما﴿ : ومنه قوله تعاىل،ِ
َ أرسلنا َ

َ ْ َ ْ َ
من 

ْ
�بلك ِ

َ
ِ
ْ َ

من 
ْ

ِ 

ٍرسول
ُ �ن� َوال َ

ِ
َ

إال 
�
إذا ِ

َ
�م� ِ

� َ َ
أل� 

َ ْ َ
ا�شيط 

َ ْ �
ان
ُ

ِأمن�ته ِ�  ِ ِ
� ْ ُ

�ي�سخ 
ُ َ ْ َ َ

ا� 
ُ �

ما 
َ

ِيل� 
ْ ُ

 

ا�شيطان
ُ َ ْ �

ما﴿ : وقوله تعاىل،)٥٢: ّاحلج (﴾...
َ

ن�سخ 
ْ َ ْ َ

من 
ْ

ٍآية ِ
َ

ْأو  َ
ن�سها 

َ
ِ

ْ ُ
ِنأت 

ْ َ
 

��ٍ
ْ َ

منها ِ
َ ْ

ْأو ِ َ
مثلها 

َ
ِ
ْ
ْأ�م ِ َ ْ�علم َ َ ْ َ

أن 
� َ

ا� 
َ �

 �
َ َ

 �
� ُ

ٍ�ء  ْ َ
ٌقدير  ِ

َ
 ).١٠٦: البقرة( ﴾

ّ كام أن ،ملعنى اللغوي األخري هو األقرب للمعنى االصطالحيوهذا ا 

اآلية األخرية هي الدليل القرآين عىل وقوع النسخ االصطالحي يف 

 . وسيأيت،ِّاألحكام كام هو ثابت يف حمله

ّ يف الرشيعة املقدسة ٍ ثابتٍرا النسخ يف االصطالح فهو رفع أمّوأم 

ة أم ّمر املرتفع من األحكام التكليفيكان ذلك األ سواء ،بارتفاع أمده وزمانه

 ليخرج به ارتفاع احلكم بسبب )أمر ثابت يف الرشيعة ( وقيد.ةّالوضعي

 ، كارتفاع وجوب الصوم بانتهاء شهر رمضان،ًارتفاع موضوعه خارجا

 هذا النوع من ارتفاع األحكام ّ فإن،وارتفاع وجوب الصالة بخروج وقتها

ًال يسمى نسخا  . إمكانه ووقوعه وال إشكال يف،ّ

انتفاء مصلحته أو مفسدته، أو حلول : يعني) بارتفاع أمده وزمانه( وقيد 

 .مصلحة أو مفسدة أكرب دعت لنسخه

ّ فلعله لإلشارة إىل أن)ةّالوضعي(ا قيد ّوأم  ّ الشارع املقدس له دور ّ

 بخالف العبادات ،ًاّ يف جمال املعامالت وإن كان األصل فيه إمضائيّتأسييس

 . وهذا واضح،ً دور مطلقاا خالص وليس لغريهٌّ تأسييسادورهف

                                                

 ).٢١٦٧( :رقم:  الفروق اللغوية.٤٩٠ص : مفردات غريب القرآن: انظر )١(

 .٢٧٧ص : البيان يف تفسري القرآن: انظر )٢(

 .٢٧٧ص : املصدر السابق )٣(
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ن�ات البد منها
ّ

 

ّإن النسخ جماله عامل الترشيع، بخالف البداء فإن جماله عامل التكوين. ١  َّ. 

 .ّإن املراد من عامل الترشيع يف املقام هو عامل الثبوت ال اإلثبات. ٢ 

ّإن النسخ معنى انتزاعي. ٣  ّ واألول ، الناسخ واملنسوخ مها، من طرفنيّ

 . والثاين هو احلكم السابق،هو احلكم الالحق

ِّ يف علم اهللا تعاىل يف اآلن الذي عني احلكم ّني الناسخ معّإن احلكم. ٤  ُ ِ

 .املنسوخ

 بمعنى ّإن النسخ االصطالحي يف عامل الترشيع جماله القرآن ال غري،. ٥ 

ّ قطعا، وأمّ املنسوخ هو حكم قرآينّأن ُلناسخ فال يشرتط فيه ذلك، فقد يكون ا اً

ّ سنّة قطعييكونًقرآنا، كام هو احلال يف آية النجوى، وقد  ً ّة أو إمجاعا قطعيُ ً ًا، ً

ًا كونه خربا واحدا فهو ممنوع؛ لقيام اإلمجاع عىل ذلك، ال ملقتىض القاعدةّوأم ً. 

 لكان احلكم ّ وإال،ًأن يكون موضوع الناسخ واملنسوخ واحدا. ٦ 

 . فيخرج عن موضوعة النسخ من رأس،فع من باب انتفاء موضوعهاملرت

ُإن النسخ الواقع واملختلف يف مقداره هو نسخ احلكم دون . ٧  التالوة، ّ

 أهل فيخرج نسخ التالوة، ونسخ احلكم والتالوة، وبذلك تلتزم مدرسة

ً خالفا ملدرسة اخللفاء القائلني بإمكان بل وقوع النسخ يف ،البيت 

 ً.الثالثة معااملوارد 
                                                

ً األول يكون جمعوالّالفرق األسايس بينهام هو أن )١(  بمعنـى ،ةّة احلقيقيـّ عىل نحو القضيّ

ًانصباب احلكم عىل املوضـوع املفـرتض الوجـود وال يـشرتط فيـه التحقـق خارجـا ّ ُ، 

ًنصب عىل املوضـوع املتحقـق خارجـاُه مّاحلكم يف عامل اإلثبات فإن بخالف ّ ولـذلك . ٌّ

ام من بـاب ّ وإن،يف مرحلة اإلثبات ال يكون من باب النسخاحلكم الرشعي  ّفإن ارتفاع

 كارتفاع ، يكون من باب السالبة بانتفاء املوضوع: أي،بارتفاع موضوعه ارتفاع احلكم

 . ً.ّالُاملنقلب خ حرمة اخلمر
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 وسيأيت ،املعني املجازي ال احلقيقي: ّإن املراد من النسخ يف املقام. ٨ 

 .توضيح ذلك

ة بني ارتفاع احلكم املنسوخ وحال ّليست هنالك فسحة زمني. ٩ 

ّ وفقا لقاعدة عدم خلو كل واقعة،انصباب احلكم الناسخ ّ من حكم خاص ًٍّ

ّ ووفقا ملا تقدم منّا يف النقطة ال،هبا  .رابعةً

ّ إن احلكم الناسخ يف صورة العلم به قبل انتهاء أمد احلكم .١٠ 

 .املنسوخ ال أثر له يف البني

ٍ أن ال يكون احلكم املنسوخ قد حدد أمده بزمن.١١  ِّ ّ معنيُ  فذلك ،ُ

ّالتحديد املسبق واملعلن كاف يف ارتفاعه حت ٍ ُ  .ى مع عدم وجود الناسخُ

 فال يشمل القضايا ،ةّكام الرشعي انحصار النسخ يف دائرة األح.١٢ 

 من قبيل ما ،ُ أو أريد هلا أن تقع،ًة التي حتكي أحداثا سالفة الوقوعّاخلربي

 ومن ،ً ونقالً وهو ممنوع عقال،لزم الكذب ّ وإال،جرى يف القصص القرآين

 .ًال ونقًال عقًا وهو ممنوع أيض،ُ للزم خلف الوعدّ وإال،قبيل الوعد باجلنّة

�از�
ّ

 خة ال�س

ّنريد باملجازي   فاحلكم ،ت إزالتهّ متّة يف املقام عدم وجود حكم حقيقيُ

 وقد زال أو ،ّ معنيٌه كان له أمدّ بمعنى أن،زيل من تلقاء نفسهُال إنام ُاملزا

ِ فاحلكم الرافع أو الناسخ مل جيد أمامه حكام ثابتا ليزيله ،انتهى بزوال أمده ً ً

ّ ولكن هذا ال يعني خلو ، عليهّنصبًجد أمامه موضوعا بال حكم فاام وّوإن ّ

ّاملوضوع يف آن ما من حكم البتة  وقد أرشنا لذلك يف النقطتني الرابعة ،ٍ

 .والتاسعة

ً حكمه وأصبح خلوا ُوهذا االنصباب عىل املوضوع الذي انتهى أمد

ٍومرسحا لتقبل حكم ّ يقر، جديدًّ  ّ بمعنى أن،ة النسخّبنا من فكرة جمازيُ
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ُالحي وتسمية بعض النصوص بالناسخة وأخرى إطالق النسخ االصط

من معانيه  ّكام تقدم  فالنسخ اللغوي،ام هو رضب من املجازّباملنسوخة إن

 ،ّ وهذا غري متحقق عىل نحو احلقيقة والواقع،ّإزالة يشء بيشء يتعقبه

ُ إذ ال يشء باق ليزال من ،ةّ ال اإلزالة احلقيقي،ّفاملتحقق صورة إزالة ٍ

 جمازية النسخ قد ّ والغريب أن،ة يف املقامّمعنى املجازي وهذا هو ،موضعه

 .ّحققني من املٌغفل عنها كثري

ًإذا اتضح ذلك نكون قد اقرتبنا كثريا من معنى الناسخ ومعنى املنسوخ،  ّ 

 واملنسوخ هو ،َّفالناسخ هو احلكم الذي حل حمل احلكم الذي انتهى أمده

ُ حلكم آخر أطلق عليه ًاحلكم الذي انتهى أمده فصار موضوعه موردا

 .بالناسخ

ّواآلن نحتاج أن نمثل بمورد هو حمل ات  ُّ فاق بني األعالم يف حصول ّ

 َّالنسخ فيه، وهو آية النجوى، حيث فرض اهللا تعاىل عىل املؤمنني أن يتصدقوا

يا﴿ : وهو قوله تعاىل، ملناجاتهعىل الفقراء قبل أن يأتوا رسول اهللا 
َ

 

��ها
َ � َ

َاِ�ين  �
آم 

َ
نوا

ُ
إذا 

َ
ُناجيتم ِ ُ ْ َ َ

ا�رسول 
َ ُ �قد�وا �

ُ � َ َ
 ��َ ْ َ

يدي 
ْ َ َ

ْ�وا�م  ُ َ ْ صدقة َ
ً َ َ َ

ذ�ِك 
َ َ

ٌخ�  ْ َ
 

ْل�م ُ َ
ُوأطهر  ََ ْ َ

فإن 
ْ
ِ
َ

ْ�م  �دوا َ
ُ
ِ
َ

فإن 
�
ِ
َ

ا� 
َ �

ٌ�فور  ُ َ
ٌرحيم  َ

 فعزف ،)١٢: املجادلة( ﴾ِ

ّ إما هربا من التصدق كام هو ح،ُالقوم عن مالقاة رسول اهللا ومناجاته ً ال ّ

 ّ فلم يبق أحد يف املدينة إال،َّم مل جيدوا ما يتصدقون بهّ أو ألهن،األغنياء

                                                

ِقد عرف عن البعض من عليل: أقول )١( ِ  مّ، وأهنـّة القوم كثرة التصدق يف سبيل اهللا تعـاىلُ

 أو مل ،مالـه ق بنصفّ، والبعض تصدّ مرتنيهلم يف حياة رسول اهللا قوا بأمواّتصد

  أو مل يكـن لقـاء رسـول اهللا! َّن أمواهلم الكثرية درهم واحد ليتصدقوا به؟ميبق 

ُفلم يكـن للتـصدق سـوى األخيـشن! أوىل من حفظ الدينار والدرهم؟  ،يف ذات اهللا ّ

َّ وتقدم ليلقى أخـاه ،ًأبدا مع فأفرغ ما يف جيبه الذي ما عرف اجل،وربيب رسوله 

ِوصهره وابن عمه واملويص به ُ ّ. 



 ٢١٩ .........................................................جديدة برؤية القرآن علوم

 

  فقد عمل،  أمري املؤمنني عيلّ إالب وجهه عن رسول اهللا ّوقد غي

ّا صعب عىل األمة املوقف نزلت هبم رمحته فأعفاهم ّ ومل،ًماّأياباآلية الكريمة  ُ

أأشفقت﴿ : وهو قوله تعاىل،من ذلك
ُ ْ َ ْ َ َ

م
ْ

أن 
ْ َ

�قد�وا 
ُ � َ ُ

 ��َ ْ َ
يدي 

ْ َ َ
�وا�م 

ْ ُ َ ْ ٍصدقات َ
َ َ َ

 

فإذ
ْ َ
�م ِ

ْ �فعلوا َ
ُ َ ْ َ

وتاب 
َ َ ا� َ

ُ �
علي�م 

ْ ُ ْ َ َ
فأ�يموا 

ُ
ِ
َ َ

ا�صالة 
َ �

وآتوا 
ُ ا�ز�ة َ

َ َ وأطيعوا �
ُ

ِ
َ
ا� َ

َ �
ُورسو�  ََ ُ َ 

وا�
ُ � ٌخب� َ

ِ
َ

بما 
َ
�عملون ِ

َ ُ َ ْ َ
 ).١٣: املجادلة( ﴾

ّويف ذلك يقول املتصد  األوحد يف سبيل اهللا ملالقاة احلبيب اخلاتم ق ُ

لقد علم ا�ستحفظون من أصحاب ا�� �م : يف رواية عن مكحول
ّ

د 

 أن
ّ

ه ل�س فيهم رجل
ٌ

 � منقبة إال
ّ

 قد ��ته فيها وفض
ّ

لته، و� سبعون 

 يا أمري املؤمنني فأخربين : ـمكحول :أي ـ  قلت،منقبة �م ���� أحد منهم

و�ن : فقال ،ّهبن
ّ

، وأم...ّ أول منقبة
ّ

ّا ا�رابعة والع��ن فإن اهللا عز ّ
وجل
ّ

 أنزل 

إذا﴿: � رسو�
َ
ُناجيتم ِ ُ ْ َ َ

 ف�ن � دينار فبعته بع�ة دراهم، فكنت إذا ناجيت ﴾

رسول اهللا أتصدق قبل ذ�ك بدرهم، واهللا ما فعل هذا أحد غ�ي من أصحابه 
ّ

وجل ّفأنزل اهللا عز ،قب� وال بعدي
ّ

أأش﴿ :
ْ َ َ

ْفقتم ُ ْ َ
إن �  :ُ ويف رواية أخرى،﴾

�

 ....كتاب اهللا آلية ما عمل بها أحد قب�، وال يعمل بها بعدي، آية ا�جوى

 ثمرة معرفة ا�اسخ وا��سوخ

ّا ثمرة معرفة النسخ والناسخ واملنسوخ فقد اتضحت مجلة من ّوأم 

ثري نكات ُ فسوف ن،ةّيّنا هنتم بثمرهتا التفسريّنا حيث إن ولكنّ،مّا تقدّمعاملها مم

ّيف غاية األمهية تتعل ّعه يظن بأن باّن قلّ فكثري مم،ق هبذا األمرّ  اآلية املنسوخة ّ

ًقد تعطلت متاما  وهذا ، واألجر عىل قراءهتا، ومل يبق منها سوى تالوهتا،ّ

 .ّ كام سيتضح،خطأ كبري

                                                

 .٤٨ ح ،٢٦٥ ص ،٥ج :  للشيخ احلويزي،تفسري نور الثقلني )١(
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ّ النص القرآين ال ينحرص دوره يف الكشف عن األحكام الرشعيّإن   ،ةّ

 ، منها معلومة لدينا،ُ تقع يف عرضه أدوار أخرىّ أسايسٌام ذلك دورّوإن

 :ا املعلومة فمن قبيلّ أم،ومنها غري معلومة

 الدور التفسريي املبارش، وعىل مجيع مستوياته، املفردايت والتجزيئي :ّاألول

ّ ويتأكد هذا الدور يف طريقي،واملوضوعي  .ة تفسري القرآن بالقرآنَّ

ة الداخلة يف مسألة ّور الصياغي يف حفظ النكات البالغي الد:الثاين

 فالتفسري ، هلذا الدور صلة وثيقة بمجريات التفسريّ وال ريب بأن،اإلعجاز

 ومن ،ةّهيدف إىل بيان مراد اهللا تعاىل يف حدود كتابه وبحدود املكنة البرشي

ّمجلة مراداته الرضوري  .اجلانب اإلعجازي: ة التبينيُ

 وهو من أعظم األدوار التي ينهض هبا القرآن ،هلداية دور ا:الثالث

 ، القرآن بام هو هوّ فإن، وهذا الدور ال يستثني النصوص املنسوخة،الكريم

ة التي تتالءم مع ّ بصياغاته وإيقاعاته الداخلي،ّبأجوائه ومناخاته اخلاصة

ّ ولعل ألجل ،ّات القرآن متتد إىل أعمق مراتب النفسّ صوتيّ فإن،الوجدان

ُهذه النكتة حياول بعض علامء النفس املعارصين االستفادة من هذه 

والت بقطع النظر عن نتائجها  وهذه املحا،ات يف العالج النفيسّالصوتي

ٍ وهذا كاف ،اتّ الثابت عندهم هو التأثري اإلجيايب والسلبي للصوتيّفإن

 ٌمر وهذا أ،ة عىل غريهاّات النصوص القرآنيّبالنسبة إلينا لرتجيح صوتي

ُ ويكفينا يف ذلك ما نطالعه من ،ً ولغريهم برهانا،ًثابت للمؤمنني وجدانا

ّاألثر اإلجيايب الذي تركه القرآن الكريم ملجرد سامعه حت ى لغري الناطقني ّ

 .ةّبالعربي

ا ألثره الصويت أو ّ إم،ّة وقوع النص املنسوخ يف طريق اهلدايةّ احتامليّإن 
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ّة النص املنسوخ بعد فقده للدور ّل فكرة هدفيّ يكفينا يف تقب،ألثره املعنوي

ّاألويل املتمثل باحلكم ّ . 

ّم يكون قد اتضح لنا أمهية مصادريّما تقدويف ضوء   ّ ة موضوعة النسخ ّ

 . من الوقوف عىل ضوابطه ورشوطهّ وأنه البد،ّيف فهم النص القرآين

ما:ا موا    

وم التي اقرتنت بعلم تدوين القرآن ّيعترب علم املكي واملدين من العل 

ّين ليس رشعا قد حدّ اصطالح املكي واملدّ وبالرغم من أن،الكريم ُ د لنا من ً

 ،ّام هو جمرد اصطالح تواضع عليه علامء التفسريّ وإن،قبل املعصوم 

ً املكي واملدين قد صار مورداّفإن سترشقني  إلثارة الشبهات من قبل بعض املّ

ّ نظرا الختالف اخلطابني املكي واملدين،ريمحول القرآن الك  فاستفادوا من ،ً

 البيئتني خمتلفتان ّ وقد غفلوا أن،ةّ للتأثريات البرشيٌ القرآن خاضعّنذلك أ

 ويف األهداف والغايات التي كان يتعاطى يف ،ًمتاما يف الظروف واملالبسات

 .ضوئها القرآن الكريم

ة الرامية إىل تصحيح ّهداف اإلهليّ اخلطاب القرآين يسري باجتاه األّفإن 

ً فإذا اقتضت تلك األهداف والغايات تغريا ما يف لغة ،مسرية اإلنسان ّ

 وقد كان من طريقة القرآن ،ّ من ذلك حلفظ اهلدف العامّ فالبد،اخلطاب

ّ ولكن دون أن تتحكم ،التعاطي مع الواقع اإلنساين ومقتضيات الظرف

 وهذا ،ّكانت وراء صياغة النص ومضمونه التي ،بأهداف القرآن وغاياته

                                                

 .٣٨٣ ـ ٣٧٦ ص١منطق فهم القرآن ج )١(

 . القسم الثاين،٢٥٠ص :  للشهيد الصدر ،ةّاملدرسة القرآني: انظر )٢(

 .٢٥٥ص : املصدر نفسه )٣(
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 املستوى الفنّي يف اخلطابني ّ بدليل أن،األمر ليس له صلة بالنتاج البرشي

ة للفرد عىل مساحة ربع قرن ّ التجربة البرشيّ مع أن، بل مها واحد،متقارب

 . وهذا واضح، شاسع بني السابق منه والالحقٍتكشف لنا عن بون

ة الصطالح ّم من عدم التسمية الرشعيّقد فرغم ما ت،ّوعىل أي حال 

ّ موضوعة املكي واملدين هي من ّ فإن، وما أثاره من شبهات،ّاملكي واملدين

ّالبحوث املتميزة التي ترتتب عليه ثمرات مهمة ّ ّ أمهها الثمرات الفقهي،ّ  ،ةّ

 .كام سيأيت

خلفي
ّ

ة تقسيمات ا�� وا�د�
ّ

 

ّويف ضوء املكي واملدين تم  رآن إىل شطرين يف ضوء النزول  تقسيم القّ

ّ فعىل املكاين يكون املكي ما نزل يف مكة، أو اخلطايب، أو الزماين،املكاين ّ، 

 ويكون املدين ،ً بل وواقع أيضا،كن ممٌ وهو أمر،وإن كان ذلك بعد اهلجرة

 فام نزل قبل ، وعىل الزماين فذلك بمقياس اهلجرة،ما نزل منه يف املدينة

 من قبيل ما ،ّ وإن نزل بمكةّما نزل بعد اهلجرة فهو مدين و،ّاهلجرة فهو مكي

ُ ويف غدير خم بعد حجة الوداع مبارشة،ّ يف عام فتح مكةنزل عليه  ّ، 

 .وهذا واضح

ّيب للمكي واملدين فرياد به أنا التشطري اخلطاّوأم  ُ ً ما وقع منه خطابا ّ

ّألهل مكة فهو مكي  وهو قول ،ّمدينً وما وقع منه خطابا ألهل املدينة فهو ،ّ

ّال يعتد به  القرآن الكريم مل ُخياطب جهة ّ ألن، بل وال جمال للقبول به،ُ

 .ّام خاطب اإلنسان يف كل زمان ومكانّ وإن،بعينها

ّ فإن التشطريين األولني ي،ّوعىل أي حال  مكن أن ينتهيا بنا إىل نتائج ّ

يا﴿ : اآلية الكريمةّ من قبيل أن، ولو عىل مستوى الظاهر،خمتلفة
َ

��ها 
َ � َ
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ا�رسول
ُ ُ بلغ �

ْ � َ
ما 

َ
أنزل 

َ
ِ
ْ ُ

إ�ك 
َ ْ َ

من ِ
ْ

ر�ك ِ
َ � و�ن َ

ْ
ِ
�م َ

ْ �فعل َ
ْ َ ْ َ

�ما 
َ َ

بلغت 
َ ْ � َ

رسا�ه 
ُ ََ َ

وا� ِ
ُ � �عصمك َ

َ ُ
ِ

ْ َ
 

َمن
ِا�اس ِ إن �

�
ا� ِ

َ �
ِ�هدي ال 

ْ َ
القوم 

َ ْ َ ْ
َال�فر�ن 

ِ ِ
َ ْ

 باللحاظ املكاين ،)٦٧: املائدة( ﴾

 .ةّلزماين تكون مدني وباللحاظ ا،ّتكون مكية

 وهو املشهور يف قبال ،وظاهر كلامت األعالم اعتامد التصنيف الزماين 

ه حيفظ لنا ّ ألن،باعّت املشهور هو األوىل باالّ وال ريب بأن،من يقول باملكاين

ّاهلوية الزماني ّ وهذه اهلوية تتوقف عليها ثمرات مهمة،ّة للنصّ ّ ّ. 

أهمية ا�� وا�د�
ّ ّ

 

ّية البالغة للمكي واملدين تظهر بقوة يف جمال الناسخ واملنسوخّ األمهّإن  ّ، 

ًتأخر زماناّفمن الواضح بأن الناسخ م  ّ وبالتايل فإن،ًم زماناّد واملنسوخ متق،ّ

ّمكن أن يكون ناسخا للمكيًا يّاملدين زماني ً هذا ممنوع متاما بالنسبة ّ ولكن،ً

ّ فاملكي قد ينسخ املكي،ّللمكي ّ رضورة تأخر ،ًينسخ املدين أبداه ال  ولكنّ،ّ

ّ وبالتايل فتصويرات الناسخ واملنسوخ يف ضوء املكي ،الناسخ عن املنسوخ

 :واملدين كالتايل

ّإمكان نسخ املكي للمكي. ١  ّ رشط تشخيص التقدم والتأخر،ّ  وبعد ،ّ

 .ّالفراغ من كون األحكام بدأ ترشيعها يف مكة

 .ّم واملتأخرّص املتقداملدين للمدين رشط تشخيإمكان نسخ . ٢ 

 . بال قيد وال رشط،ّإمكان نسخ املدين للمكي. ٣ 

 .ّاستحالة نسخ املكي للمدين. ٤ 

ّوبالتايل فتشخيص اهلوية الزماني  ّة للنص القرآين التي تعطيه صفة املكية ّ ُ ّ

مكنك رصد  ومن هنا ي، يف مسألة الناسخ واملنسوخّة هلا أثر بنيّواملدني

ُن مل يمكنه تشخيص ّتي وقع فيها مجلة من األعالم ممحجم االشتباهات ال
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ّاهلوية الزماني ّ فأبطل أحكاما بحجة نسخها،ة للناسخ واملنسوخّ  وأبقى ،ً

ّأخرى بحجة عدم نسخها ً وقد غفل يف قوليه نفيا وإثباتا،ُ ه مل ّ وذلك ألن،ً

ّ إىل مكية املكي ومدنيتيلتف ّ  .ة املدينّ

ق باألحكام ّ وهي ما تتعل،ةّاحلقيقيّومن هنا تتجىل أمامنا الثمرة  

ّا جمرد أخذ مكان النزول بعني االعتبار وإمهال ّوأم( ،ة املنسوخةّالرشعي

ّعامل الزمن فهو ال يمدنا بفكرة مفصلة عن هاتني املرحلتني  وجيعلنا ،ُّ

 كام حيرمنا من متييز الناسخ عن املنسوخ من الناحية ،نخلط بينهام

 .)ةّالفقهي

مكن تصويره من  في، وبيان ثمرته،ّجه التطبيقي للمكي واملدينا الوّوأم 

�ما﴿ :خالل قوله تعاىل
َ َ

ْاستمتعتم  ُ َ َْ ْ ْ
ِبه  �منهن ِ ُ ْ

�فآتوهن ِ ُ ُ َ
�أجورهن  ُ َ ُ ُ

فر�ضة 
ً َ

ِ
َ

جناح َوال 
َ َُ

 

ْعلي�م ُ ْ َ َ
�يما 

َ
ْتراضيتم ِ ُ َْ َ ِبه َ من ِ

ْ
ِ�عد ِ

ْ َ
ِالفر�ضة 

َ
ِ

َ ْ
إن 

�
ا� ِ

َ �
�ن 

َ َ
عليما 

ً
ِ

َ
ِحكي 

َ
ما
ً

﴾ 

 حيث ذهب بعض أعالم ،ّ الدالة عىل جواز العقد املنقطع،)٢٤: النساء(

َواِ�ين﴿ :ها منسوخة بقوله تعاىلّا تدل عىل ذلك ولكنّّالسنّة إىل أهن � ْهم َ ُ
 

ْلفروجهم
ِ ِ

ُ ُ
حافظون ِ

َ ُ
ِ

إال  *َ
�
ِ �

َ َ
ْأزواجهم 

ِ ِ
َ ْ َ

ْأو  َ
ما 

َ
�لكت 

ْ َ َ َ
ْأ�ما�هم  ُ ُ َ ْ َ

ْفإ�هم  ُ �
ِ
َ

 ��ُ ْ َ
ِ�لوم 

ُ َ
�َ 

ِ�من *
َ َ

ا�ت� 
َ َ ْ

َوراء  َ ذ�ِك َ
َ َ

فأو�ِك 
َ َ ُ َ

ُهم  ُ
العادون 

َ ُ َ ْ
حيث ، )٧ ـ ٥ :ؤمنونامل( ﴾

 فيخرج العقد ،)اجلواري(ملكت اليمني  حترص اإلذن يف الزوجة وما

 .ّاملنقطع عن احللية

ّ آية التمتع مدنيّواجلواب هو أن   سورة النساء بأرسها ّ بل إن،فاقّة باالتّ

ّا مكية باالتّ فإهن)املؤمنون( سورة اّ وأم،ةّمدني  ّ وقد عرفت بأن،ًفاق أيضاّ

ّاملكي ال يصح أن ينسخ املدين أبدا لتأخره عليه ً ّ ّ وبالتايل يكون تعيني املكي ،ّ

                                                

 .٢٥٢ص : رآنيةاملدرسة الق )١(
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ّ علام بأن،واملدين قد كفانا مؤونة النقاش يف ظاهر اآلية ووجوه داللتها  هذه ً

  املعقودّ ألنة عن موضوع النسخ،ّا أجنبيّة فإهنّى عىل فرض كوهنا مدنيّاآلية حت

إال ﴿: واآلية تقول،ةّعليها بالعقد املنقطع زوجة حقيقي
�
ِ �

َ َ
أزواجهم 

ْ
ِ ِ

َ ْ َ
 فمن ،﴾

 حفظ ّن وعىل ما ملكته يمينه يكون مم،اقترص عىل زوجته بالدائم أو املتعة

ّوبذلك يتضح لنا أمهية موضوعة . فرجه عن احلرام وليس من العادين ّ

 .ةّالقرآني دين يف حتصيل الفهم الصحيح جلملة من املواردّاملكي وامل

ب :اول أا   

 ّنتوصل لكي َّفإننا وبالتايل ّالنص، نزول عىل السابقة احلادثة هو السبب

 التنبيه ينبغي وهنا ّالنص، نزول أسباب يف التحقيق من ّالبد أفضل فهم إىل

 ّةاألساسي وظيفته ّوإنام ة،ّتفسريي وظيفته ليست النزول سبب َّأن إىل

 فليس ولذلك ّالنص، عليه انطبق الذي ّاألول املصداق حتديد أي ة،ّتطبيقي

 عىل ةّقطعي قرائن قامت إذا ّإال ّاألول بمصداقه ّالنص حرص الصحيح من

ًجدا نادر وهذا غريه، إرادة عدم ّ. 

 سبب نم أكثر الواحد ّالنص يف نواجه قد َّأننا إىل التنبيه ينبغي وهنا

ّيشكل النزول سبب كان فلو للنزول،  التنايف وجود للزم التفسريي ُاملعطى ُ

 كونه عن يعدو ال النزول سبب َّبأن التزمنا لو ولكننا املختلفة، األسباب بني

ّاملفرس ُيعني ًاّتطبيقي ًوجها  التنايف وجه الرتفع ّالنص من املراد استجالء عىل ُ

 هو وليس ًا،ّتطبيقي ًوجها ّيمثل منها واحد َّكل َّألن العديدة، األسباب بني

   .واضح وهذا غريه، ُيراد ال الذي التفسريي الوجه

                                                

 .٣٨٦ ـ ٣٨٣ ص:منطق فهم القرآن )١(

 .٣٨٧ـ٣٧٦، ص١ج : ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن) ٢(
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اا: م ا  آنا   

 عنوان حتت القرآن عن التحريف نفي احليدري ّالسيد سامحة يبحث مل

 حتت بحثه ّوإنام ،منطق فهم القرآن  يف كتاباملعنى هبذا رصيح

 اإلقراء عالقة(و )والتدوين التنزيل بني الكريس أية( :التاليني العنوانني

   نعرض أن واملفيد املالئم من ّولعل ،)التحريف بشبهة والتأويل والتنزيل

 ّالسيد هبا خرج التي النتائجّ أهم ،النقاط من ييل فيام ـ شديد بتلخيص ـ

  :البحث هذا من احليدري

 عىل دالالت ذات ّأهنا عضالب ظنّها روايات ّعدة وردت ً:الّأو

قرئ قد �و :قبيل من اخللط وقع حيث التحريف،
ُ

أنزل كما القرآن 
ُ

 أللفي�نا 

�سم� فيه
 مل حيث القرآن، يف التحريف بوقوع امّاالهت ذلك َّجراء فوقع ،�

 يف لدهيم اخللط فحصل ،)واإلقراء والتأويل التنزيل( :من املراد يفهم

  .الروايات هذه توجيه

ًجيدا ُيدرك وثقافته ّالنص لغة يملك من ّإن :ًثانيا  األلفاظ أكثر َّأن ّ

 الروايات لسان يف اإلسالم تأريخ من ّاألول الصدر يف ًاستعامال والتعابري

 التفسري بمعنى جاءت ّأهنا مع ،)كذا تأويله كذا، تنزيله نقرأ، كنّا(: وه

  .شابه وما والتبيني

  كان التي معانيها تفسري مع ةاآلي ألفاظ قراءة هو اإلقراء :ًثالثا

َّقراء َّتلقفه ما هو املعنى وهذا الوحي؛ من ّيتلقاها   .الصحابة ُ

 من القرآن جتريد هو القرآن فهم يف االختالف وقوع يف السبب :ًرابعا

 من الروايات تدوين من ومنعهم اخللفاء، بعض قبل من وتبيينه تفسريه

                                                

ّصيانة القرآن من التحريف، العالمة السيد كامل احليدري) ١( ّ. 



 ٢٢٧ .........................................................جديدة برؤية القرآن علوم

 

  .ُأخرى جهة

 َّفإن ،القرآن من يكون أن يلزم ًوحيا، اهللا من نزل ما ّكل ليس :ًخامسا

 ينزل كان جربائيل َّأن ورد وقد تفسريه؛ اإلهلي البيان االحتامالت أحد

  .بالقرآن ينزل كام بالسنّة

 ًأصال؛ التحريف وقوع عىل ّيدل الروايات من يشء ال :ًسادسا

 حممولة ّالقرآنية النصوص وسط يف ّاألئمة أسامء ذكرت التي والروايات

  .التأويل أو التفسري عىل

ِّترصح آيات بوجود القول ّصحة عدم عىل شاهد خري :ًسابعا  بأسامء ُ

  ّالنبي وطلب بذلك،  احتجاجهم عدم هو القرآن يف البيت أهل

   .ذلك طلب َملا كان فلو،  ّعيل باسم للترصيح موته حني ًوقلام دواة

 يف ٍكاف ببعض بعضه باطارت ّوقوة سبكه َّودقة القرآن نظم َّإن :ثامنا

 التحريف، من القرآن صيانة موضوع يف ترد شبهة أو التباس ِّأي رفع

 ذلك يكفيه بالتحريف والقائل ًوتفصيال، ًمجلة ذلك ِّكل من مصون فالقرآن

   .وعلومه بالقرآن ًجهال

   

 القرآن علوم يفالقرآن فهم منطق كتاب بحوث ّأن الواضح من ً:الّأو

  .)النزول وأسباب ،واملدين يّواملك ،واملنسوخ الناسخ( عىل تقترص مل

 ،فقط البحوث هذه هو ،)القرآن علوم( عنوان حتت منها جاء ما ،نعم

 واضح هو كام ،الكتاب هذا عن تغب مل ،القرآن علوم بحوث أغلب ولكن

 يف عرضت ّأهنا باعتبار أكرب باهتامم حظي بعضها ّأن بل ال ،لّمأت أدنى من
                                                

 .٣١٢ـ٣١١، ص١ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(
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 حيث ،)واملتشابه املحكم( موضوع يف احلال هو كام ،ةّجتديدي وثبح سياق

 أوتاد( القرآن يف ةّاملركزي النقاط عن احلديث سياق يف عنه احلديث جاء

   .)واملتشابه باملحكم األوتاد عالقة( عىل الضوء تسليط خالل من )القرآن

 ،)واملنسوخ سخالنا( يف احليدري ّالسيد اهيتبنّ الذي املوقف ضوء يف ً:ثانيا

  .النسخ ةّملجازي قنيّاملحق من الكثري هّتنب عدمً فعال الغريب من يكون

 ال بحيث ـ املنسوخة لآلية ّالتام التعطل عدم يف املطلب أصل :ًثالثا

 ،الطباطبائي دّللسي يعود ـ تالوهتا عىل واألجر تالوهتا سوى منها يبقى

 ّربام :اآلية أخرى جهة ومن :)القرآن تفسري يف امليزان( تفسريه يف قال حيث

 ونسخها ،كثرية جهات ذات كانت وربام واحدة جهة ذات آية ّأهنا يف كانت

 جهاهتا ببعض رّيتصو كذلك كإهالكها الواحدة بجهته رّيتصو كام وإزالتها

 حيث من تنسخ القرآن من كاآلية ،كثرية جهات ذات كانت إذا بعض دون

   .ذلك ونحو وإعجازها بالغتها حيث من وتبقى الرشعي حكمها

 يكشف مل ّأنه ّإال املطلب أصل إىل التفت قد الطباطبائي ّالسيد ّأن ورغم

 بينام ،نسخها بعد ّالقرآنية اآلية هبا حتتفظ التي اجلهات من واحدة جهة سوى

   .ّتقدم ّمما واضح هو كام جهة من أكثر عن احليدري ّالسيد كشف

 هامشه يف ـ احلسن طالل الدكتور صدهق ما بعينه هو قلناه ما ّنأ ويبدو

 اآلية هبا حتتفظ التي لألدوار احليدري ّالسيد تصويرات عىل فيه قّعل الذي

 ّالسيام ،الكتاب اتّخمتص من التصويرات هذه تعترب :بقوله ـ نسخها بعد

 باإلبداعات امليلء اجلليل السفر هذا يف باجلديد ليس وهو ،والثالث لّاألو

  .أحد هبا يسبقه مل التي ةّالعلمي
                                                

 .٢١١ـ٢١٠، ص١ج: ، مصدر سابقامليزان يف تفسري القرآن) ١(

 . ٣٨٢، ص١ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )٢(



 

 

 

 

 

 

ا ا  

لا ّآما ّواوا  

ا ّا ّووا  

 ّاألصول القرآنية 

ً لكل آية قرآنية بعداّأن. ١ ّ يف كل زمان ًاّ وآخر آفاقيًاّ أنفسيّّ

  .ومكان

ّ القرآن بصفته شيئا، البد أن تكون له خزائن خاصّإن. ٢   .ة بهّ

ّة البيانية والتبيانية والتبينيةقاعد. ٣ ّ ّ.  

ّ للقرآن تأويال ال يعلمه إال الراسخون يف العلمّإن .٤ ً.  

  ّاألصول الروائية 

 





 

 

 

 

 ّالقرآنية بالنصوص ًكبريا ًاهتامماالقرآن فهم منطق كتاب ّاهتم لقد

 ّيمر يكاد فال ّوالتأويلية، ّالتفسريية للقواعد ًأصوال لّتشك التي ّوالروائية

 أو ًاّقرآني ًأصال له جيد أن ًجاهدا وحياول ّإال القرآن فهم مباين من مبنى

 جديدة ّوروائية ّقرآنية صولأ عن الكشف إىل ًأحيانا يسعى ّأنه بل ال ،ًروائيا

   .النصوص تلك يف العميق لّالتأم طريق عن

 يف جاء ما خالهلا من ّيتبني التي األمثلة من مجلة نورد سوف ييل وفيام

   .الصعيد هذا عىلالقرآن فهم منطق ابكت

  اآمّ ال

أن .١
ّ

 ��
ّ

قرآنية آية 
ّ

بعدا 
ً
أنفسي 

ّ
ا
ً
آفاقي وآخر 

ّ
ا
ً
 � �

ّ
  و��ن زمان 

ْس��هم :تعاىل قوله من مستفادة ّقرآنية قاعدة وهذه
ِ ِ

ُ َ
آياتنا 

َ َ
ِاآلفاق ِ� ِ

َ ْ
ِو� 

َ 

ْأ�فسهم
ِ ِ

ُ ْ َ
ح� 

� َ
َي�ب�  � َ َ َ

ْ�هم  ُ َ
�نه 

ُ � َ
ا�ق 

� َ ْ.   

 عنوان حتت احليدري ّالسيد كتب بالتفصيل، القاعدة هذه ولتوضيح

  :ّنصه ما )القرآين ّللنص واآلفاقي األنفيس البعد(

 ُوأخرى القرآين ّللنص ةّظاهري ٍمعان وجود إىل إشارات َّعدة َّمرت

 فيه وقع وإن أمر وهذا بالتأويل، والثانية بالتفسري ُتنال ىلُألووا ة،ّباطني

 والتأويل التفسري مقولة ّأن ّإال التأويل، ّهوية حتديد يف واختالف خالف

   ً.إمجاال ولو ومقبولتان ًحتقيقا معلومتان
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 التفسري بمقولتي وثيقة عالقة له كان وإن املقام يف هطرح ُنريد ما ّوأما

ًبعدا يتناول ّأنه ّإال والتأويل  جديدة نوافذ لنا يفتح القرآين ِّللنص آخر ُ

 هلا وتقييدنا ة،ّالقرآني ةّالتفسريي القواعد مجلة من ّعده ُيمكن ّوالذي للفهم،

س��هم :تعاىل قوله وهو ،ّقرآين ٍّنص من ُمستفادة لكوهنا هو ةّبالقرآني
ْ
ِ ِ

ُ َ
 

آياتنا
َ َ
ِاآلفاق ِ� ِ

َ ْ
ِو� 

ْأ�فسهم َ
ِ ِ

ُ ْ َ
ح� 

� َ
َي�ب�  � َ َ َ

ْ�هم  ُ َ
�نه 

ُ � َ
ا�ق 

� َ   ). ٥٣ :ّفصلت( ْ

ًبعدا ةّقرآني آية ّلكل ّنأ :وه القاعدة فادوم  ّكل يف ًا،ّآفاقي وآخر ًاّأنفسي ُ

 هذه ضوء ففي ومرص، عرص ّكل يف أي ًا،ّزمكاني اإلطالق بلزمان

 خرب فيه هّبأن للقرآن الواصفة الروايات مفاد أمامنا َّيتوجه سوف القاعدة

 �ن ما نبأ فيه :هفي قال ّأنه  اهللا رسول فعن واآليت، واآلين الفاين

 كام ،نعلمه و�ن ب�ن�م ما فصل :وفيه بل ،بعد�م ما وخ� قبل�م

 عىل للتدليلنعلمه و�ن : وقوله،  الصادق جعفر اإلمام وصفه

 الثالثة بأزمنته الوجود فنبأ والدعوى، ّالنظرية ألصل ّالتطبيقية اجلنبة

 �ن : قال لذلك ا،هب القبول أو تصديقها يعرس قد عظيمة دعوى

 يعلمونه فهم ة،ّاألزماني وعلومه أخباره حتصيل إمكان إىل ُليشرينعلمه

  .منهم ّتعلمه إمكان بمعنى هبم، ذلك ينحرص وال

 فام اآلفاق ّوأما اإلنسان، ّكل دائرة حدود هو األنفيس ُبالبعد واملراد

 مضمونه ِّشكلُي أنفيس ُبعد إنسان ّفلكل إنسان، ّكل دائرة حدود عن خيرج

ِّيشكل آفاقي وبعد الداخيل،  له ًاّأنفسي يستبطنه ما وبالتايل اخلارجي، ُحميطه ُ

 ة،ّداخلي ةّأنفسي انعكاسات له بظاهره ُحييط وما ة،ّخارجي ةّآفاقي انعكاسات

                                                

 .٤٣٥، ص٢ ج:، مرجع سابقسنن الدارمي) ١(

 .٦، ص١ج: ، مصدر سابقالكايف) ٢(
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 مع ويتفاعل يتالءم أنفيس وجود أو تأثري القرآين ّفللنص ذلك ضوء ويف

ًعاملا بصفته اإلنسان مع ينسجم آفاقي ودووج لإلنسان، ةّالكاملي احلركة َ 

  .أصغر

 :تعاىل قوله وهو ،ّقرآين مثال خالل من الفكرة توضيح ينبغي واآلن

ومن...
ْ َ �رج َ

ْ ُ ْ َ
من 

ْ
ِب�ته ِ ِ

ْ َ
�هاجرا 

ً
ِ

َ ُ
إ� 

َ
ِا� ِ

�
ورسوِ�ِ 

ُ َ ��م َ ُ
يدر�ه 

ُ ْْ
ِ

ُ
ا�موت 

ُ ْ َ ْ
�قد 

ْ َ َ
و�ع 

َ َ ُأجره َ ُ ْ َ
 

�
َ َ

ِا� 
�

و�ن 
َ َ ا� َ

ُ �
�فورا 

ً ُ َ
رحيما 

ً
ِ

 ّأنفيس ُبعدان، هلا فاهلجرة ،)١٠٠ :النساء( َ

َّيسمى  وبعد ة؛ّاملعنوي احلركة اسم عليها لقولنط الكاميل، والسلوك بالسري ُ

 وبالتايل ِّاحلسية؛ احلركة اسم عليها لقطولنُ ة،ّاخلارجي احلركة وهو ّآفاقي

ِّيوج هنا القرآن َّفإن  ِّوحسية، ةّمعنوي ازنتني،متو حركتني إىل اإلنسان هُ

 بمقتىض واملسكن يسكنه؛ ما هو ِّاحليس والبيت القلب، هو املعنوي فالبيت

 .ًرحبا ًطاهرا ًنظيفا يكون أن َّبد ال السليمة الفطرة

ّحسي وهاجر َّحترك فمن واهلجرة، الرحلة تبدأ وهنا  إىل سكناه ّحمل من ًاّ

 يبلغ ومل سبيله، يف اجلهاد أو احلرام بيته ّحج قبيل من اهللا، طاعة فيه أمر

 واألنا اهلوى فيه الذي قلبه هاجر من ّوأما قصده؛ ما أجر فله ِّاحليس مبتغاه

ًمتوجها ة،ّالغريي فيه ْقل أو والرغبات،  األنا إلغاء ّبنية تعاىل، اهللا إىل ّ

 ما أجر فله املوت وأدركه سواه َّعام إىل االلتفات كّف ّوبنية والغرييات،

 املوت وهو واحد، مصداق له ِّاحلسية احلركة يف املوت َّنولك قصده؛

 احلركة يف املوت ّوأما اجلسد؛ عن الروح بانفصال احلاصل االضطراري

 مرتبة بلوغ هو ّاألول ِّاحلسية، الصورة عن بعيدان وجهان فله ةّاملعنوي

وا�بد :تعاىل لقوله ؛اليقني
ْ ُ ْ ر�ك َ

َ � ح� َ
� َ

يأ�يك 
َ َ َ

ِ
ْ

ُا�ق� 
ِ َ ً وفقا؛ )٩٩ :احلجر( ْ

 بعني واملشاهدة باملعاينة ّإال حيصل ال الذي املعنوي باملوت اليقني لتفسري
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 اهللا لغري ُاملنتحلة عبودياته مجيع وتنتهي له، ّاملادة عامل ةّحاكمي ُفيغادر القلب،

 صار ًسلفا منه ّيفر كان ما بل له، ًخميفا الظاهري ّاحليس املوت يعد ومل تعاىل،

 اللقاء َّلذة من ّيتضمنه وما املوت بحقيقة ًعارفا أصبح ّألنه ،له ًطالبا

 يعيش كان ّألنه املوت اسم ُيرعبه موته قبل عليه كان ما بخالف باملقصود،

وما :تعاىل قال منه؛ ّويفر املوت فيخشى الوهم، قوامه ٍحميط يف
َ ْ�هم َ ُ َ

ِبه  من ِ
ْ

ِ 

ٍعلم
ْ

إن ِ
ْ
ي�بعون ِ

َ ُ َ
ِ
�

إال 
�
�الظن ِ �

و�ن 
�
ِ
�الظن َ �

ِ�غ� ال 
ْ ُ

َمن 
ا�ق ِ

� َ ش�ئا ْ
ً ْ َ

 ).٢٨ :النجم( 

 اهللا سوى أمامه ًحارضا يعد فلم فيه، اآلخر موت فهو الثاين الوجه ّوأما

 ساحة يف الدائم باحلضور وذلك األنا، طليعته يف املنتفي اآلخر وهذا تعاىل،

 به حكايته وتنحرص نفسه، عن موجود ّكل حكاية تبطل حيث ُقدسه،

ِو� :مقام وهو سبحانه،
�
ِ ا�م�ق َ

ُ ْ
ِ

َ ْ
وا�مغرب 

ُ َ
ِ

ْ ْ فأ�نما َ
َ َ ْ َ َ

تولوا 
� َ ��ثم ُ َ َ

وجه 
ُ ْ ِا� َ

�
إن 

�
ا� ِ

َ �
 

واسع
ٌ

ِ ٌعليم َ
ِ

َ
ّاملوحدين إمام بقول إليه ُواملشار ،)١١٥ :البقرة(    عيل ُ

ش�ئا رأيت ما :يقول حيث
ً
إال 

ّ
  .ومعه و�عده قبله اهللا ورأيت 

 حيثام األرض أصقاع يف للسري اإلنسان تدعو ّللنص ةّاآلفاقي ةفاحلرك

َهو :تعاىل قال ؛سبحانه رضاه تكون ُ
اِ�ي 

�
جعل 

َ َ َ
ُل�م  ُ َ

األرض 
َ ْ َ ْ

ذ�وال 
ً َُ

فا�شوا 
ُ ْ َ

 

مناكبها ِ�
َ َ
ِ ِ

َ
و�وا 

ُ ُ من َ
ْ

ِرزقه ِ ِ
ْ
ِو��ه ِ ْ َ

ِ
ُال�شور َ ُ �

قل :تعاىل وقوله ،)١٥ :امللك( 
ْ ُ

 

ُس�وا األ ِ� ِ
َ ْ

ِرض
ُفا�ظروا ْ ُ ْ َ

كيف 
َ ْ َ

بدأ 
َ َ َ

ا�لق 
َ ْ َ ْ

��م  ُ
ا� 

ُ �
ُي�شئ  ِ

ْ ُ
ال�شأة 

َ َ ْ �
اآلخرة 

َ َ ِ
ْ

إن 
�
ا� ِ

َ �
 

�
َ َ

 �
� ُ

ٍ�ء  ْ َ
ٌقدير  ِ

َ
 للخروج تدعو ةّاألنفسي واحلركة ،)٢٠ :العنكبوت( 

 أرض يف سري ّللنص ةّاآلفاقي احلركة :قل أوأنت أنت :إىلاألنا :من

 .احلقيقة أرض يف سري له ةّاألنفسي ركةواحل الرقيقة،
                                                

ّ مؤسـسة تنظـيم ،اخلمينيروح اهللا ّية، للسيد اإلمام مصباح اهلداية إىل اخلالفة والوال) ١(
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 سوف فإننا القرآين ّللنص ةّاألنفسي املنطلقات هذه من َّحتققنا فإذا

 ومن الوجود؛ إىل احلدود من خترجه ّالنص، ملعطيات جديدة رؤية نمتلك

 النفس من املعتوق القلب هو والفاعل ًمشاهدة، العني إىل ًصورة الذهن

فال :وجتاوزها اقتحامها من َّبد ال كؤود عقبة فاألنا واألنا،
َ

َا�تحم  َ َ ْ
العقبة 

َ َ ََ ْ
 

وما *
َ أدراك َ

َ َ ْ َ
ما 

َ
العقبة 

ُ َ ََ ْ
فك * 

� َ
ٍر�بة 

َ َ  .)١٣ـ١١ :البلد( َ

ّاألولي البيانات هي هذه  كان القرآين، ِّللنص واآلفاقي األنفيس ُللبعد ةّ

 سةدرا إىل فيحتاج املسألة تفصيل ّوأما الصورة، تقريب منها اهلدف

َّنوفق لعلنا ّمستقلة،    .الحقة دراسات يف هلا ُ

إن .٢
ّ

البد ش�ئا، بصفته القرآن 
ّ

خاص خزائن � ت�ون أن 
ّ

  به ة

 للقاعدة ًوفقا به ّخاصة خزائن له تكون أن َّبد ال ًشيئا، بصفته القرآن َّإن

و�ن :ةّالقرآني
ْ
ِ
من َ

ْ
ٍ�ء ِ ْ َ

إال 
�
عندنا ِ

َ َ ْ
خزائنه ِ

ُ ُ
ِ َ َ

وما 
َ َ ���ُ ُ � َ ُ

إال 
�
ٍبقدر ِ

َ َ
ٍمعلوم ِ

ُ ْ  :احلجر( َ

 وقد وحقائقه، ولطائفه القرآن إشارات عىل تشتمل ةّاخلزائني وهذه ،) ٢١

 احلسني اإلمام فعن ، البيت أهل روايات يف املعاريف التشطري هذا ورد

 واإلشارة، العبارة، � :أشياء أر�عة � وجل ّعز اهللا كتاب :قال ّأنه 

�لعوام فالعبارة .قائقوا� وا�لطائف،
ّ

�لخواص، واإلشارة ،
ّ

 �ألو�اء، وا�لطائف 

�ألن�ياء وا�قائق

 وجوده وراء للقرآن حقيقة لوجود ّالعام القرآين اإلثبات هو هذا

و�نه :تعاىل قوله فهو ّاخلاص القرآين اإلثبات ّوأما باخلزائن، ّسامها اللفظي
ُ �

ِ
َ 

أم ِ�
� ُ

ِالكتاب 
َ
ِ

ْ
��نا 

َ ْ َ لع َ
َ َ

�� ٌحكيم ِ ِ
ّأم يف فهو ،)٤ :زخرفال( َ  مرتبة له الكتاب ُ

لع� هّبأن عنها ّعرب وأعظم أرشف
ّ
ِ
َ َ

ٌحكيم  ِ
إنه :الواقعة ويف ،َ

ُ �
لقرآن ِ

ٌ ْ ُ َ
ٌكر�م 

ِ
َ
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ٍكتاب ِ� *
َ
ٍمكنون ِ

ُ ْ �مسه ال*  َ
ُ � ََ

إال 
�
ا�مطهرون ِ

َ ُ � َ ُ  فاملكنون ،)٧٩ـ٧٧ :الواقعة( ْ

  .َّاملطهرون ّإال ّيمسها ال ِولرفعتها رفيعة منزلة

ا�يانية قاعدة .٣
ّ

وا��يانية 
ّ

وا��ي�ية 
ّ

  

هذا :تعاىل قوله من استفدناها وقد
َ َ

�يان 
ٌ َ َ

ِ�ِلناس 
�

 :عمران آل( ...

َونز�ا... :تعاىل وقوله ،)١٣٨ َْ � عليك َ
َ ْ َ َ

الكتاب 
َ َ

ِ
ْ

ت�يانا 
ً َ ْ

ل� ِ
� ُ

ٍ�ء ِ ْ َ
 :النحل( ...

َوأنز�ا... :تعاىل وقوله ،)٨٩ َْ َ ْ إ�ك َ
َ ْ َ

َا�كر ِ ْ �
 ���َِ � َ ِ�ِلناس ُ

�
ما 

َ
نزل 

َ � ْإ�هم ُ
ِ
ْ َ

ْولعلهم ِ ُ َ� َ َ 

�تفكرون
َ ُ � َ َ َ

   .)٤٤ :النحل( 

   .فراجعً سابقا القاعدة هذه بيان بنا ّمر وقد هذا

إن .٤
ّ

تأو�ال �لقرآن 
ً
إال يعلمه ال 

ّ
  العلم � ا�راسخون 

ًا سابقاأيض القاعدة هذه عن ثناّحتد وقد  ّالسيد ّأن هناك لنا ّوتبني ،ً

   .كبري بشكل القاعدة هذه يف البحث عمق قد احليدري

   اواّ ال

 ذكر ّالتفسريية، ّالعملية يف الروائي الدور من موقفه بيان سياق يف 

  :احليدري ّالسيد

 جتاه وظيفتنا هي ما: ووه ّاألمهية، غاية يف سؤال لدينا يبقى ولكن

 القرآين؟ للظهور املخالفة السند الصحيحة اتالرواي

 ساقطة فهي قرآنلل ًخمالفا ّمؤداها كان إذا الروايات هذه ّإن :واجلواب

 اإلمام عن :ومنها القرآن، عىل العرض بروايات ًعمال االعتبار؛ عن

إن : اهللا رسول قال :قال ّأنه  الصادق
�

 � �
ّ

حق 
�

� و� حقيقة، 
ّ
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نورا صواب
ً
  فدعوه اهللا كتاب خالف وما فخذوه، اهللا كتاب وافق افم ،

 روايات مع للتعاطي دقيق وعالج ورصيح، واضح تشخيص هّإن

 ويفزخرف فهو القرآن ا�ديث من يوافق �م ما :ًأيضا  وعنه كهذه؛

   .اجلدار عرض به الرضب بلزوم التعبري جاء ُأخرى روايات

 عمق خالهلا من دّيؤك التي وصالنص من العديد احليدري دّللسي 

 ،)اإلشاري التفسري( عن حديثه سياق يف كتبه ما منها مراتبه، دّوتعد القرآن

  :هناك كتب حيث

ّتؤكد عديدة روايات ورود ّاملطلع عىل خيفى وال  ّأن وهي قرآنية حقيقة ُ

   .بطن من أكثر للقرآن بل ًوبطنا، ًظهرا للقرآن

 عن ًصاحلا ًعبدا سألت :قال صورمن بن ّحممد عن الكليني روى فقد

قل :وجل ّعز اهللا قول
ْ ُ

إ�ما 
َ �

حرم ِ
َ َر� �َ � الفواحش َ

َ
ِ

َ َ ْ
ما 

َ
َظهر  َ َ

منها 
َ ْ

وما ِ
َ َ�طن َ َ َ

... 

إن : فقال :قال، )٣٣ :األعراف(
�

 �حرم ما فجميع و�طن، ظهر � القرآن 

أئمة ذ�ك من وا�اطن الظاهر، هو القرآن � اهللا
ّ

أحل ما و�يع ا�ور، 
�

 تعا� اهللا 

أئمة ذ�ك من وا�اطن الظاهر، هو ا�كتاب �
ّ

ا�ق 
ّ  

 اإلمام عن ّمروي حديث يف لإلشارة االصطالحي املعنى ورد وقد

وجل ّعز اهللا كتاب :يقول حيث،  احلسني
ّ

 العبارة، � :أشياء أر�عة � 

�لعوام، فالعبارة .وا�قائق وا�لطائف، واإلشارة،
ّ

�لخواص، واإلشارة 
ّ

 وا�لطائف 

   .�ألن�ياء وا�قائق �ألو�اء،
 قال حيث ،)ّمنهجية نكات( عنوان حتت كتبه ما ومنها:   
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 ال معانيه وكشف تفسريه املراد القرآين ّالنص وراء تقف التي املعاين ّإن

 وتقع ّرئيسية، مراتب أربع عىل األدنى ّحدها يف هي ّوإنام واحدة، مرتبة ّمتثل

 ّمتثل مراتب حتتها تنضوي دائرة ّمتثل ّرئيسية مرتبة ّفكل كثرية، تبمرا حتتها

 .ِّللمفرس املعريف السقف ًعادة ّحيدده الذي التفسريي العرض مستويات

 : احلسني اإلمام بقول واملنكشفة املستفادة فهي ّالرئيسية املراتب ّأما

وجل ّعز اهللا كتاب
ّ

 وا�لطائف، ة،واإلشار العبارة، � :أشياء أر�عة � 

�لعوام، فالعبارة .وا�قائق
ّ

�لخواص، واإلشارة 
ّ

 وا�قائق �ألو�اء، وا�لطائف 

 .�ألن�ياء

 رؤيته ّيقدم أن ّاملفرس حياول األربع ّالرئيسية املراتب هذه ضوء ويف

 ولو الواقع عليه ما أصاب فإن بحسبه، ٌّوكل منها، مرتبة ضمن ّالتفسريية

 صورة يف فيه ًمعذورا كان وإنـ  ّقدمه ما ّفإن ّوإال اَفبه املعريف سقفه بحدود

  .القرآين ّالنص مقاصد عن ّأجنبي  ـّالرشعية ّاحلجة عىل ّتوفره

 قال حيث ،ً)تأويليا القرآين السلم مراتب( عنوان حتت كتبه ما ومنها:   

ِّيمهد وىلاأل ّاملراتبية يف ّتقدم ما َّفإن حال، ّأي وعىل  يف ّتصورها لنا ُ

ً بطنا للقرآن َّأن األخبار يف ورد فقد َأوىل، باب من ذلك بل التأويل، مقولة

 أمري عن ورد فقد لبطونه، هناية ال بل ًبطنا، سبعني أو بطون سبعة أو

 ّيتم ومل آخره إىل الليل ّأول من البسملة برشح رشع ّأنه  عيل املؤمنني

بع�ا سبع� ألوقرت شئت �و :قال َّثم رشحها،
ً

 ا�ر�ن اهللا �سم اءب من 

ّيتصور وكيف القرآن، معاين هناية انتفاء عىل ذلك َّفدلا�رحيم  ملعانيه هناية ُ

قل :تعاىل قال وجالله؛ ومجاله اهللا لكامل جمىل وهو
ْ ُ

ْ�و  �ن َ
َ َ

ُا�حر  ْ َ مدادا ْ
ً َ

ِ 
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ِل�مات
َ
ِ
َ
ر� ِ

� �فد َ
َ
ِ َ ُا�حر َ ْ َ �بل ْ

َ ْ َ
أن 

ْ َ
�نفد 

َ َ ْ َ
�مات 

ُ َ
ِ
َ

ر� 
� �وَو َ

ْ جئنا َ
َ ْ

ِبمثله ِ ِ
ْ
ِ مددا ِ

ً َ َ 

  .)١٠٩ :الكهف(

 ّاملراتبية فكرة ّتتأكد وبذلك التأويل، فكرة مع ًمتاما ينسجم املعنى وهذا

   .ّالتأويلية

 ذكر حيث ،)ّالتأويلية النصوص حدود( عنوان حتت كتبه ما ومنها 

   :هناك

 بالنسبة احلال هو كام بأرسه القرآن إىل ّمتتد ّالتأويلية املساحة َّإن وحيث

 تقوى سوف والتأويل التفسري بني العالقة َّفإن ّالتفسريية للمساحة

ّالسلمية اعتامد منّتقدم ملا َّوتتعمق، َّ ّالسلمية لبيان ًمدخال ّالتفسريية ُّ َّ ُّ 

 وجبةم ّأهنا كام بنفسها، ذلك تقتيض التأويل مقولة َّإن بل ّالتأويلية،

 عن ّاملروي قبيل من ًبطونا، للقرآن َّأن خباراأل يف ورد وقد ّللمراتبية،

 ويفأبطن سبعة إىل بطن ولبطنه ًوبطنا، ًظهرا للقرآن ّإن : اهللا رسول

 أمري عن جاء وما لبطونه، هناية ال بل ًبطنا، سبعني إىل خباراإل ورد بعضها

 ومل آخره إىل الليل ّأول من البسملة برشح رشع ّأنه من  عيل املؤمنني

بع�ا سبع� ألوقرت شئت �و :وقوله ها،ّيتم
ً

ا�رحيم ا�ر�ن اهللا �سم باء من 

 بصفته الكريم القرآن َّأن كام القرآن، معاين هناية انتفاء إىل ُيشري ذلك ّكل

 قال وقد ّباملحدودية، القول مع يتقاطع وجالله ومجاله اهللا لكامل جمىل

قل :سبحانه
ْ ُ

�و 
ْ َ

�ن 
َ َ

ُا�حر  ْ َ مدادا ْ
ً َ

ِل�مات ِ
َ
ِ
َ
ر� ِ

� �فد َ
َ
ِ َ ُا�حر َ ْ َ �بل ْ

َ ْ َ
أن 

ْ َ
�نفد 

َ َ ْ َ
�مات 

ُ َ
ِ
َ

 

ر�
� ْو�و َ َ جئنا َ

َ ْ
ِبمثله ِ ِ

ْ
ِ مددا ِ

ً َ  الواحد بالبطن التحديد فيكون؛ )١٠٩ :الكهف( َ

 كانوا  ّألهنم أو الفكرة، ألصل تقريب ّجمرد السبعني ّوحتى السبعة أو
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 العوامل عدد يف جاء ما قبيل من ،عقوهلم قدر عىل الناسبمخاطبة مأمورين

   .خملوق آدم وكم
 ييل ما كتب ،)بالرأي التفسري( عن حديثه سياق ويف:  

 حديث يف رصيح بشكل عنه ّمنهي الالمنهجي التفسريي النوع هذا ّإن

 الضمني النهي ّأما الكريم، القرآن يف وبالضمن الرشيفة، السنّة ويف ّقديس

�ق َوال :تعاىل فبقوله
ْ َ

ف
ُ

ما 
َ

ل�س 
َ ْ َ

�ك 
َ َ

ِبه  ٌعلم ِ ْ
 والعلم ،)٣٦ :اإلرساء( ...ِ

َّيفرس  عن آخر تعبري هي ةّالدليلي ّبأن ّتقدم فيام عرفت وكام بالدليل، املقام يف ُ

ٌاتباع هو علم بغري ٍرأي ّفاتباع ،املنهج  بالضمن جاء وقد ودليل، منهج بغري له ّ

إن... :تعاىل قوله يف
ْ
ي�بعون ِ

َ ُ َ
ِ
�

إال 
�
�الظن ِ �

وما 
َ َ�هوى َ ْ َ

األ�فس 
ُ ُ ْ َ ْ

 .)٢٣ :النجم( ...

 أمري اإلمام عن ُروي ما فهو ّقديس حديث يف ًرصحيا جاء ما ّوأما

جل اهللا قال : اهللا رسول قال :قال،  عيل املؤمنني
ّ

 � آمن ما :جال� 

 أمري عن روي فقد الرشيفة السنّة يف جاء ما ّوأمابرأيه �� ّف� من

ّملدعي قال ّأنه  عيل مننياملؤ إياك :القرآن يف التناقض وقوع ُ
ّ

ّتف� أن  ُ
 

ح� برأيك القرآن
ّ

  العلماء عن تفقهه 

 البرصة أهل َّأن : أبيه عن أبيه عن الصادق اإلمام عن ورد وقد

 :إليهم فكتب الصمد، عن يسألونه السالم عليهام عيل بن احلسني إىل كتبوا

أما يم،ا�رح ا�ر�ن اهللا �سم
ّ

 وال فيه، �اد�وا وال القرآن، � �وضوا فال بعد 

تت�موا
ّ

جدي سمعت فقد علم، بغ� فيه 
ّ

 :يقول وآ� عليه اهللا ص� اهللا رسول 

 ا�ار من مقعده ّفلي�بوأ علم بغ� القرآن � قال من

                                                

 . ٣٦٣، ص٣ ج:، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(

 . ٦٥ـ٦٤، ص١ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )٢(
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 سامحته كتب ،)والقراءات الظهور مالك وحدة( عنوان وحتت:   

 منهج إىل ُمستندة غري الديني ّالنص من واالستظهار القراءة كانت فإذا

بالرأي التفسري عنوان عليه يصدق املعترب غري الطريق هذا َّفإن صحيح،

جل اهللا قال: األكرم ّالنبي لقول ًرشعا؛ املمنوع
ّ

 من � آمن ما :جال� 

 رسول ّجدي سمعت: عيل بن احلسني اإلمام وعنبرأيه �� ّف�

 وهذا ؛ا�ار من مقعده ّفلي�بوأ علم بغ� القرآن � قال من :يقول  اهللا

 عن ورد فقد الواقع؛ أصاب وإن ّحتى ،حال ِّأي عىل ُخمطئ برأيه القارئ

 فقد ،فأصاب برأيه القرآن � قال من : اهللا رسول قال :قال جندب

  .أخطأ

 حتت( احليدري ّالسيد كتب الفهم مراتب عن حديثه سياق ويف 

 ):مفصليان سؤاالن عنوان

 وصلنا الذي ـ ّاملادة عامل يف نعيش ونحن ُيمكننا هل: وفه السؤال ّأما

 العالية ّاملثالية املعارف تلك عىل نقف أن ـ ّاللفظية مرتبته فيه القرآن من

  ُالعليا؟ ّوالعقلية
 ُأخرى بطرق ولكن ذلك، ُيمكننا ّأننا هو فالصحيح :واباجل ّوأما

 ّفكل ّالبتة، ّاحلصولية العلوم ّوأبجدية طريق غري هي ُأخرى ّوبأبجديات

 ّيمس ال ملاذا نفهم هنا ومن به، ّاخلاصة ّوأبجديته ولغته طريقه له عامل

 ذلك وجازوا اللغة تلك عىل حازوا  مّألهن ّاملطهرون، ّإال حقيقته

ّخزان هم وحدهم ّاملطهرون ملاذا نفهم هنا ومن الطرق،  وعيبة اهللا وحي ُ

 ُخيرجونا لن وحدهم هم وملاذا اجلهل، وموت العلم عيش هم وملاذا علمه،

                                                

 . ٢٢١، ص١ج: املصدر نفسه )١(
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 اللجج يف اجلارية الفلك وحدهم هم وملاذا ردى، إىل يعيدونا ولن هدى من

 ّواملتأخر مارق، هلم ّاملتقدم تركها، من ويغرق ركبها، من يأمن الغامرة،

   .الحق هلم والالزم زاهق، عنهم

 العامل، ذلك ةّأبجدي عرف ملن ّإال قراءته ّتتيرس ال املكنون فالكتاب

إنما قتادة يا و�ك: الصادق اإلمام قول عن الغربة تنجيل سوف وهبذا
ّ

 

 األربعة عوامله يف القرآن حقيقة يعرف ال :أيبه خوطب من القرآن يعرف

ْحزنا فإن به، خوطب من ّإال َنخاطب العوامل تلك كامالت ُ    .ًعيانا بالقرآن ُ

:يقول حيث،  عيل الكالم إمام كلمة عن الغربة تنجيل سوف وهبذا

��
ّ

�� لقد: البيت أهل صادق كلمة أوكتابه � سبحانه اهللا 
ّ

 اهللا 

  يب�ون ال ول�ن �مه � �لقه

 نشآت هلا امللك عامل قبل ما عوامل يف للقرآن الكربى احلقيقة تلك َّإن

 وال العقل، برساج إدراكها عن ّعصية ،واللغات األلفاظ فوق هي ّعلوية

 العني هتبنا ُأخرى ّحاكمية إىل العامل هذا ّحاكمية من اهلجرة سوى يبقى

 وبطمأنينة ّاحلقة املعرفة بأمن َالقلب ُوتنعم الثاقبة، والبصرية البارصة

  .الصادق الشهود

 وبالعديد كبري بشكل احليدري ّالسيد عليها زّكر التي األمور ومن 

 هناية يف ًامّقي ًبحثا كتب فقد ،القرآين ّالنص يف املعاين دّتعد :النصوص من

 التي ّالروائية النصوص من العديد فيه نقل الثاين، الباب من ّاألول الفصل

  .يةّاألمه غاية يف ّإيضاحية تعليقات عليها قّعل ّثم املعنى، يف دّالتعد تثبت

   :ّنصه ما ،)النافني قول نقد( عنوان حتت وكتب

                                                

 .١٥٩ ـ ١٥٧، ص١ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(
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 من ُمنطلقني الفهم يف ّالتعدد دائرة أغلقوا الذين الثانية املجموعة وهم

 حمض بطالن فهو ذلك عدا وما غري، ال واحد وجه وله ًواحدا احلّق كون

 معناه، يف ّنص ًخصوصا والقرآين ًعموما الديني ّفالنص ُمبني، وضالل

 معناه اضحو والتحريف التحريف، من ًرضبا آخر معنى إىل رصفه فيكون

  .صاحبه بحّق ّقطعي حكم من إليه ُيفيض وما

ّمتعصبة رؤية اّبأهن ريب وال رؤيتهم، خالصة هي هذه  وخمالفة ومغلقة ُ

 حرصوا مّأهن هو هبم واملظنون ّالتعدد، يف الكامنة والغاية اإلهلي للهدف

ّبالتعددية الرفض  بنفي فالقول ّوإال ّالطولية، ّاملراتبية ّديةّالتعد يف ال املتباينة ّ

 بالتنايف القول يعدو ال املقام يف ذكروه وما عليه، دليل ال ًمطلقا ّالتعدد

ّبتعددية ّالتفسريية املصنّفات امتالء :ذلك شواهد ومن املطلق،  يف األقوال ّ

  .ّتومهوه ما ذلك من يلزم أن دون واحد ّنص

ّالتعددية نفي َّإن  العرص، مقتضيات مع التعاطي أبواب يغلق سوف ّ

 ال عميق، وباطنه أنيق ظاهره القرآن ّإن:فيه اخلالدة املقولة ُيبطل وسوف

  .به ّإال الظلامت تنكشف وال غرائبه تنقيض وال عجائبه تفنى

 القراءات دّلتعد الفلسفي األساس( عنوان حتت ـ ًأيضا ـ وكتب:(  

 ة؛ّمتعدد خمتلفة درجات ذو الواقع ّأن الفلسفة من ّحمله يف ثبت وقد

 درجات إحدى كشف إىل ّموضوعي ظهور خالل من يصل ذيّفال وبالتايل

 ّالعلمية الناحية من له حيّق ال ولكن ظهوره، بنتائج االلتزام ّيصح الواقع،

 الدرجة تلك إىل يصلوا مل الذين اآلخرين ّخيطئ أن ّاملنطقية ّواملنهجية

 بنظر أخذنا لو ًصوصاخ توافقه، ال نتائج إىل وصلوا قد مّأهن أو له؛ املنكشفة

                                                

 . ٢١٧ـ٢١٦، ص١ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(
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 صاحب يقول فال درجات، ذو اإليامن ّأن ّأكدت التي الروايات االعتبار

   .يشء عىل لست :الواحدة لصاحب االثنني
 ّنصه ما ،)ًاّتفسريي القرآين مّالسل مراتب( عنوان حتت وكتب:   

 ما ومنها التفسري، جمال يف يدخل ظاهر هو ما منها ّالقرآنية املعارف َّإن

 مرتبة عىل ليس القرآين الظاهر وذلك التأويل، جمال يف يدخل باطن هو

 من ومجلة ّوالسياقية، ّاحلالية القرآئن من مجلة هنالك َّأن بمعنى واحدة،

 تفهم ومنه وجوه، إىل القرآين الظاهر تفصيل يف ُتساعد ّالعقلية املالزمات

 اخلوارج، عىل تجاجلالح بعثه اّمل اسّعب بن اهللا لعبد  عيل اإلمام ّوصية

فإن بالقرآن �اصمهم ال:له قال حيث
�

�ال القرآن 
ّ

 و�قو�ون، تقول وجوه، ذو 

با�سن حاججهم ول�ن
ّ

فإن ة
ّ

اص�ي عنها �دوا لن هم
ً

 وأذناهبم فاخلوارج

 باللسان حقٌّ ّأنه ّظنوا ٍباطل عن ُيدافعون وباطل، وزيغ فتنة أهل املعارصون

 والشبهات، ّالظنة عىل دماءهم ويستبيحون لمنياملس ُويقاتلون والسنان،

الرمية من السهم مروق الدين من يمرقون جهاد، ذلك َّبأن وشبهة ًظنّا

 ّومعينة ِّمفرسة اّألهن للسنّة ّعمه ابن  املؤمنني أمري اإلمام أرشد ولذلك

  .للمصداق

 تفسح يالت القرآين ّالنص يف الوسيعة ّاللغوية املكنة هو املقام يف ّواملهم

 كثرية، أسباب السعة وهلذه املراتب، واختالف الظاهر ّتعدد أمام املجال

 والسنّة بالقرآن األعلم هو من للناس َّليتبني ّاألول ّمهمني، سببني منها نذكر

  .األعلم هو كان من حتكي والسرية احلّق، اإلمام هو فيكون

 ـ  الرضا عيل اإلمام قول يف ّتقدم كام ـ القرآن َّألن الثاين، والسبب

                                                

 . ٢٢٣ ـ ٢٢٢، ص١ج: املصدر نفسه) ١(
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ألنه األ�سنة، � يغث وال األزمنة، � �لق ال
ّ

 بل زمان، دون �زمان �عل �م 

ِجعل
ُ

د�ل 
َ

وا�جة ال�هان، 
ّ

 � �
�

 مقاطعه، بجميع الزمان فمالحظةإ�سان 

 هذا يستدعي ذلك ّكل مصاديقه، بجميع واإلنسان ُفسحه، بجميع واملكان

   .الباطن عن ًفضال الظاهر مستوى عىل املصداقي ّالتنوع
 ييل ما احليدري ّالسيد كتب ،)ّالنص عرصنة( عن حديثه سياق ويف:  

ّتؤكد كثرية ّةروائي شواهد هنالك  ّاألمهية وبالغة عظيمة ةّقرآني حقيقة ُ

ًحيا القرآين ّالنص كون وهي  ظهوره خالل من وذلك عرص، ّكل يف ّيتنفس ّ

 .ًأبدا تنتهي ال ومصاديقها ًأبدا، متوت ال يةفاآل مصداق، من أكثر يف ّاملكثف

إ�ما... : اهللا عبد أليب قلت:قال ّأنه بصري أيب عن الكليني روى
َ �

ِ 

أنت
َ ْ َ

ٌمنذر 
ِ
ْ ُ

ول� 
� ُ

ِ ٍقوم َ
ْ َ

ٍهاد 
َ

 ّوعيل املنذر  اهللا رسول :فقال ؟)٧ :الرعد( 

 منكم ازالم فداك علتُج بىل :قلت اليوم؟ هاد من هل ّحممد أبا يا اهلادي،

�مد أبا يا اهللا ر�ك :فقال .إليك ُدفعت ّحتى ٍهاد بعد ٍهاد
ّ

 نزلت إذا �نت �و 

و�كنه ا�كتاب، مات ،اآلية ماتت ا�رجل ذ�ك مات ّثم رجل � آية
ّ

 �ري ّ� 

  �� فيمن جرى كما ب� فيمن

  ّعيل وصف عىل النازلة اآلية ماتت لو:املازندراين يقول ذلك ويف

 الكتاب مات مصداق، بعده هلا يكون وال ٍهاد بعده يكون ال بأن تهمو بعد

 ؛باطل التايل ولكن وأرساره، أحكامه إىل الناس هيدي من لعدم ّوتعطل؛

 يوم قيام إىل الالحقني يف أرساره وسائر وهنيه أمره جيري ّحي الكتاب ّألن

 باطل، ًضاأيـ  اآلية تلك موت وهوـ  ّفاملقدم املاضني، يف جرى كام الساعة

 ّحتى زمان ّوكل عرص ّكل يف  بعده مضموهنا ووجود وجودها فثبت

                                                

 . ٢١ـ١٩، ص٢ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(
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  الساعة قيام

إن:قال ّأنه  الصادق اإلمام عن العيايش وروى
�

 يمت، �م ّ� القرآن 

 آخرنا � و�ري والقمر، ا�شمس �ري و�ما وا�هار، ا�ليل �ري ما �ري و�نه

   ّأو�ا � �ري كما

َواِ�ين :تعاىل قوله يف  الصادق اإلمام عن الكايف ويف � يصلون َ
َ ُ

ِ
َ

ما 
َ

 

َأ�ر َ َ
ا� 

ُ �
ِبه  أن ِ

ْ َ
يوصل 

َ َ ُ
�مد آل رحم � نزلت:قال ؟

ّ
 � ت�ون وقد  

ت�ون فال : قال َّثم .قرابتك
ّ

  واحد �ء � إنه :�ل�ء يقول ّ�ن ن

 املضامني ّأسستها دق ةّقرآني حقيقة لنا ّتؤكد وغريها الروايات هذه َّإن

 دون بزمن ّمقيد غري وكلامته وآياته بسوره القرآن ّأن :وهي ،العالية ّالقرآنية

 املمكن من كان وإن ّمعني، مصداق عىل مغلقة غري االنطباق فدائرة آخر،

 به االستئناس نتيجة أو ةّقرآني حلكمة ّإما البارز هو ّاألول املصداق يكون أن

 عىل االنطباق دائرة بإغالق يفي ال الذي ادرالتب من نوع بذلك فيحصل

 يف جارية اآلفاق، حمدودة غري ّالقرآنية فاملضامني أخرى، ومصاديق موارد

 .واألرض الساموات مادامت أي والنهار، الليل جمرى اخللق

ًبعدا آية ّلكل ّأن َّتقدم وقد  ومن وزمان، عرص ّكل يف ًاّأنفسي وآخر ًاّآفاقي ُ

 القرآن وصف يف  الرسول قول من أخرى صدمقا لنا ّتتضح هنا

 الصادق اإلمام وقولبعد�م ما وخ� قبل�م �ن ما نبأ فيه:الكريم

 و�ن ب�ن�م، ما وفصل بعد�م ما وخ� قبل�م ما نبأ فيه اهللا كتاب:

 نعلمه

 ّوالتي العالية ّالقرآنية املضامني ّتؤسسها التي ّالقرآنية احلقيقة ّإن

 عرص ّكل يف االنطباق دائرة استمرار أرشنا، كام وهي الرشيفة نّةالس ّتؤكدها
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 دائرة تغلق ال القرآين ّللنص البارزة املصاديق ّأن بمعنى هي وزمان،

 هي ّوإنام املجاز، باب من تدخل ال الالحقة املصاديق ّوأن االنطباق،

 .ّفعلية ةّحقيقي مصاديق

 عىل ينطبق األبيض مفهوم ّأن: ووه ّحيس بمثال ذلك تقريب ويمكن

 ة،ّاألبيضي درجات اختلفت وإن ةّاألبيضي أو بالبياض َّاتصف ٍيشء ّكل

 زمن يف )القطن( عىل ّاألبيضية انطباق ّأن :هو منه واألوضح واضح، وهذا

 وهبذا عندنا؛ )القطن( عىل هذه عصورنا يف االنطباق عني هو  الرسول

 وإن ةّاملصداقي الدائرة غالقان وعدم ّاملستمر االنطباق صورة ّنقرب املعنى

  .عليه َاملنطبق درجات تفاوتت

ًمعرفا ،لإلنسان ًهاديا جاء قد الكريم القرآن ّإن فحيث وعليه ّ  ،بحقيقته ُ

ًمبينا والضالل، اهلداية طريقي له ًراسام  عليه، وما له وما ذلك، ّكل له ّ

 وأحوال السابقني أحوال حكى قد يكون ّالبيانية هذه بنفس فهو إذن ،الخ...

  .بحسبه ٌّوكل الالحقني،

 ومكان آن ّكل يف اإلنسان ّأن :ّالقرآنية للمنهجة ًووفقا ّتقدم ّمما فيظهر

 أن ّالبد ّفإنه كذلك دام وما إليه، الواصلة ّالقرآنية اخلطابات يف مقصود

إنا :تعاىل قال ة؛ّالقرآني النصوص من مجلة حريم يف ًداخال ًمصداقا يكون
�
ِ 

ُهد�ناه َ َْ َ
ا�س�يل 

َ
ِ

�
إما 

�
شاكرا ِ

ً
ِ

َ
و�ما 

�
ِ
كفورا َ

ً ُ َ
 أن علينا ّيتعني وبذلك ،)٣ :اإلنسان( 

 لريى منّا واحد ّكل عىل الفعيل التنزيل نحو عىل ّجادة بصورة القرآن نقرأ

  .ومرتبته موضعه

 احلقيقة هو وكلمة وآية سورة ّكل يف االنطباق دائرة انحصار عدم ّإن

 ّاالنطباقية هذه ّولعل ًأبدا، عنها ّالتنصل ينبغي ال التي الراسخة ّالقرآنية
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و�ن: املؤمنني أمري بقول إليها املشار هي املفتوحة
ّ

 أنيق ظاهره القرآن 

إال الظلمات تنكشف وال غرائبه، تنق� وال عجائبه تف� ال عميق، و�اطنه
ّ

 

  .به

 عنوان وحتت ،)ّاحلالية القرينة( ّالنص أجواء عن حديثه سياق ويف 

 :احليدري ّالسيد كتب ،)اتهّوخصوصي املخاطب طبيعة هي ما(

 ّللنبي ّاخلاصة الكريم القرآن خطابات بني الفرق بوادر تبدأ هنا ومن

 اآلخرين، الناس ّلعامة وخطاباته املؤمنني لسائر خطاباته وبني  األكرم

َّاملوجهة التهديدات فبعض  :قبيل من ، األكرم ّللنبي الظاهر بحسب ُ

يا
َ

��ها 
َ � َ

�ا�� 
ِ
ِاتق �

�
ا� 

َ �
ِتطع َوال  ِ

ُ
َال�فر�ن 

ِ ِ
َ ْ

َوا�منافق� 
ِ ِ

َ ُ ْ إن َ
�
ا� ِ

َ �
�ن 

َ َ
عليما 

ً
ِ

َ
حكيما 

ً
ِ

َ 

َّيتوقع فهل ،)١ :األحزاب(   واملنافقني؟ الكافرين وخمالفة التقوى غري  منه ُ

ًموجها اخلطاب هذا يكون أن ُّتصور بمكان السذاجة من َّإن َّ ً فعال ُ

 وحسب، الرسول يف ليس قدح فذلك ، األكرم الرسول إىل ًوحقيقة

 ُيراعي أن دون بيشء َّتكلم قد يكون ّألنه ًأيضا، ِّاملتكلم يف ّوإنام

 ذلك وغري ُواألسوة والقدوة بالعصمة املوصوف املخاطب خصوصيات

 :ىلتعا قوله وهو ذلك، عىل ُيساعدنا اآلية ذيل َّولعل الثابتة، كامالته من

إن
�
ا� ِ

َ �
�ن 

َ َ
عليما 

ً
ِ

َ
حكيما 

ً
ِ

 ذلك، تفعل ال َّبأنك عليم تعاىل اهللا َّإن :أي ،َ

ًنبيا، جعلك أن حكمته مقتىض فمن ولذلك  أن ًأيضا حكمته مقتىض ومن ّ

 محل ينبغي ولذلك عليهم، َّشدته اآلخرون ليعلم ًابتداء اخلطاب لك َّوجه

 للرسول ُمبارش وبشكل ًابتداء طاباخل ِّوجه ّوإنام اآلخرين، عىل اخلطاب

  .التهديد يف للمبالغة  األكرم

                                                

 . ٢٢٩ ـ٢٢٦، ص١ج: ، مصدر سابقم القرآنمنطق فه )١(
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ذ�ِك :تعاىل قوله يف احلال وهكذا
َ َ

�ما 
�
أو� ِ

َ ْ َ
إ�ك 

َ ْ َ
ر�ك ِ

َ � َمن َ
ِا�كمة ِ

َ ْ
ِ
ْ

 َوال 

�عل
ْ َ ْ َ

مع 
َ َ

ِا� 
�

إ�ا 
ً َ

َآخر ِ َ
�تل� 

َ ْ ُ َ
َجهنم ِ�  � َ َ

�لوما 
ً ُ َ

مدحورا 
ً ُ ْ  ًعلام ،)٣٩ :اإلرساء( َ

ّيوضح  الصادق اإلمام عن ّاملروي األثر يف ورد ما َّنبأ  من املراد لنا ُ

إن: قوله وهو خطابات، هكذا
�

ن�يه بعث اهللا 
ّ

بإياك  
ّ

 واسم� أع� 

ن�يه اهللا �تب ما: وقولهجارة يا
ّ

 القرآن � �� قد من به يع� فهو 

ْو�وال :قو� مثل َ أن َ
ْ َ

ث�تناك 
َ َ ْ � َ

لقد 
ْ َ َ

كدت 
َ ْ

ُتر�ن ِ َ ْ ْإ�هم َ
ِ
ْ َ

ش�ئا ِ
ً ْ َ

قليال 
ً

ِ
َ

 بذ�ك ع� ،

  .غ�ه

 واللدين احلضوري( النوري والعلم التفسري عن حديثه سياق ويف(

  :احليدري ّالسيد كتب

 ل�س،:قوله  الصادق اإلمام عن ةّالروائي النصوص بعض يف ورد

ا�علم، ب��ة العلم
ّ

و�نما 
ّ

 أن اهللا ير�د من قلب � تعا� اهللا يقذفه نور هو 

 وجل، �عز اهللا أ�ار من ّ� ا�اطن علم:قوله  اهللا رسول وعن يهديه

 احلديثني هذين َّإن .عباده من شاء من قلوب � يقذفه اهللا، ح�م من وح�م

ّيؤكدان  :وهي ّمهمة، حقائق ثالث ُ

 هو هروالظا الظاهر، قبال يف ًاّباطني ًعلام هنالك َّأن :األوىل احلقيقة

  .واللدين احلضوري هو والباطن الكسبي،

 ونور اهللا أرسار من ّرس واللدين احلضوري العلم هذا َّأن :الثانية احلقيقة

 .أنواره من

 .يشاء من قلب يف تعاىل اهللا يقذفه النوري العلم هذا َّأن :الثالثة احلقيقة

 عن يقرص ن،القرآ مراتب من ًاثالث أو مرتبتني هنالك َّأن عندنا َّتقدم وقد

                                                

 . ٣٣٨ـ٣٣٧، ص١ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(
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 النوري بالعلم نعنيه كنّا وما نوري، علم من َّالبد هّوأن احلصويل، العلم نيلها

 حتصيل ّباجتاه السري من لنا ّالبد وبالتايل الرشيفني، احلديثني يف جاء ما هو

ًجدا ّواملهمة ُاألوىل صفاته من الذي النوري، العلم هذا  ُّحتققي علم ّأنه هو ّ

   .القلب يف ُيقذف نور ّبأنه عنه احلديث ّعرب ولذلك حتقيقي، ال
 سامحته كتب ،)املفرس واجتهاد ّالنص وحدة( عن حديثه سياق ويف:  

 الطلبة من ّاملتعلمني أنصاف بعض حيمله ما هو ّكله ذلك من واألدهى

ًغنيا يرونه حيث القرآين ّللنص بائسة ساذجة نظرة من واألكاديميني  عن ّ

  !مطالبه الإيص يف ّاملتخصص ّتوسط

ًإنيا ًكشفا لنا تكشف القارصة النظرة هذه ّإن  بذلك، القائل بضاعة عن ّ

 هذا عند تقف املوقف خطورة وليت تراقيه، يتجاوز ال عنده وقف ما ّوأن

 ّوالطامة الكربى اخلطورة ّفإن أعظم، مساحات إىل ّمتتد ولكنها ،ّاحلد

 .والتعليمي العلمي الوسط يف كهذه ثقافة انتشار يف تكمن ّإنام العظمى

 :القرآين ّالنص قراءة يف ّاالجتهادية ّبالعملية نعني ّأننا بالذكر جدير

 فاستجالء مراتبه، أعىل ويف بل االستنباطي، االصطالحي بمعناه االجتهاد

 للعلوم املعريف ّالسلم من موقعه ّالرشعية مداركه من الرشعي احلكم

  .ّاالجتهادية ّالتفسريية ّالعملية طول يف ّاإلسالمية

 ممن ّالتفسريية املصنّفات من األعظم السواد ّموقعية لنا ّيتضح هنا ومن

 التفسري يف ّاملرجعية دائرة ّأن وكيف االجتهاد، بملكة أصحاهبا ّيتمتع مل

ًكام تنحرس سوف  ندرة حول الروايات من مجلة يف نقرأه ما ّإن بل ًوكيفا، ّ

 قرأه ما جعل الذي للقرآن القارئ أو ونفسه، بامله املوايس األخ أو املؤمن،

                                                

 . ٤٠٤، ص١ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(
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 .احلقيقي ِّاملفرس ندرة عىل باالنطباق أوىل هلو لقلبه، ًدواء

 :ثالثة القرآن ّقراء:قال ّأنه  الباقر جعفر أيب اإلمام عن روي ّفمام

فا�ذه القرآن قرأ رجل
ّ

 ورجل ا�اس، � به واستطال ا�لوك به ّواستدر بضاعة 

وضيع فهحرو فحفظ القرآن قرأ
ّ

ك� فال القدح، إقامة وأقامه حدوده 
ّ

 هؤالء اهللا 

 به فأسهر قلبه داء � القرآن دواء فوضع القرآن قرأ ورجل القرآن، �لة من

 اهللا يدفع فبأو�ك .فراشه عن به و�ا� �ساجده � به وقام نهاره به وأظمأ �له

ا�بار العز�ز
ّ

وجل ّعز اهللا يديل و�أو�ك ،ا�الء 
ّ

 اهللا ي�ل و�أو�ك ألعداء،ا من 

وجل ّعز
ّ

 ا�ك��ت من ّأعز القرآن ّقراء � �ؤالء اهللا فو .ا�سماء من الغيث 

   األ�ر

ًمؤكدا أقول ِّ  ملكة أصحاب يف األندر هلو األمحر الكربيت هذا َّإن :ُ

   .التفسري يف االجتهاد
 ّسلميةال( عن حديثه سياق ويف َّ  ما احليدري ّالسيد كتب ،)ّالتوافقية ُ

  :ّنصه

ًمرشدا الكريم القرآن يكون أن بمعنى  تلك وتكون ما، جلهة ًوهاديا ُ

 ال ُالبعدين ذات اهلداية وهذه الكريم، للقرآن ًأيضا ًوهادية ُمرشدة اجلهة

 الكريم فالقرآن اهلداية، ّهوية الختالف ًنظرا الباطل، الدور منها يلزم

ّيعرف ّاألمة ُ ّومؤوليه برتامجته ُ  يف والراسخون والرتامجة العلم، يف راسخنيال ُ

ّاألمة هيدون العلم  .غريهم ُيبرصها ال التي وتفصيالته ّاخلفية لنكاته ُ

  األكرم ّالنبي غري ّالبتة له مصداق ال الثاين والدور املعنى وهذا

 عن روي ما قبيل من ّروائية، شواهد ذلك يف ورد وقد ، بيته وأهل

                                                

 . ٤٤٣ـ٤٤٢، ص١ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(
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 عيل، بن ّحممد أبيه عن د،ّحمم بن جعفر أبيه عن  جعفر بن موسى اإلمام

منا اإلمام:قال ، احلسني بن عيل أبيه عن
ّ

إال ي�ون ال 
ّ

معصوما 
ً
 ول�ست ،

فيعرف ا�لقة ظاهر � العصمة
ُ

إال ي�ون ال و��ك بها 
ّ

منصوصا 
ً

 :له:  فقيل،

 هللا وحبل اهللا، �بل ا�عتصم هو :فقال املعصوم؟ معنى فام اهللا رسول ابن يا

 يهدي والقرآن القرآن إ� يهدي واإلمام القيامة، يوم إ� يف�قان ال القرآن هو

 اإلمام إ�

ًحرفيا انعكست ُومعطيات ثمرات ّاملعرفية ّاهلدايتية ّالثنائية وهلذه  يف ّ

 من هلم ًحفظا ؛واإلمام بالقرآن ّبالتمسك ةّاألم ُيلزم الذي الثقلني حديث

 التيه طريق يف ًفشيئا ًشيئا السري يعني دمهابأح تفريط ُّوأي الضاللة،

   .والضاللة واالنحراف
 ّسلميةلل الروائي التصوير عن حديثه سياق ويف َّ  كتب ّالقرآنية، ُ

 :سامحته

ّسلمية يف الواردة ةّالروائي النصوص مجلة من َّ  عن ُروي ما القرآن ُ

 الع�، نم وت�يان ا�ضاللة، من هدى القرآن:قال ّأنه  اهللا رسول

 ا�لكة، من وعصمة األحداث، من وضياء الظلمة، من ونور الع�ة، من واستقالة

 كمال وفيه اآلخرة، إ� ا�نيا من و�الغ الف�، من و�يان الغواية، من ورشد

إال القرآن عن أحد عدل وما دين�م،
ّ

 عرش أحد َّتضمن حيثا�ار إ� 

ِّمؤكدة ًوصفا ّلسلمي ُ َّ  .تهُ

 من وبالغ:قوله وهو التاسع، املقطع عند ًقليال ّتوقفال ّنود وهنا

 تعاىل اهللا من بالغ هو الكريم القرآن َّأن لنا املعلوم فمناآلخرة إىل الدنيا

                                                

 . ١٢، ص٢ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(
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 اآلخرة؟ إىل الدنيا من ًبالغا يكون فكيف الدنيا، ألهل

ّسلمية بيان بصدد كان  ّأنه هو واجلواب َّ  اآلخرة، للدار القرآن ُ

َّالسل وهذه  نيل بدوهنام ُيمكن فال واملعنوي، املعريف البعدين ّتتضمن ّميةُّ

 املقطعني يف تأكيده َّتم ما وهو النار، ظلامت من اخلروج أو الكامل مراتب

  .األخريين

 واآلية فيه، ّاحلجة َّفعظم َالقرآن ًيوما  الرضا اإلمام ذكر وقد

 ا�ث� وطر�قته ا�وث�، وعروته ا�ت�، اهللا حبل هو:وقال نظمه، يف واملعجزة

ا�ؤدي
ّ

ا�نة، إ� 
ّ

 األ�سنة، � يغث وال األزمنة، � �لق ال ا�ار، من وا�ن� 

ألنه
ّ

ِجعل بل زمان، دون �زمان �عل �م 
ُ

د�ل 
َ

وا�جة ال�هان، 
ّ

 � �
�

إ�سان 

ّلسلمي ُأخرى لصفة توكيد وهنا َّ  الوظيفة هذه ديمومة وهي القرآن، ةُ

  .إنسان ِّكل عىل ّواحلجة األزمنة، عىل خيلق ال فهو ،ةّالتكويني

 ّالسيد كتب ،)والتأويل التفسري بني املفردة( عن حديثه سياق ويف 

 :ّنصه ما احليدري،

 رسم يف ّومركزية ّأساسية ًمكانة ّيتبوأ التأويل ّأن إىل اإلشارة وينبغي

 أمري كلمة ّوأن لقرآين،ا ّالنص قراءة ّإلسرتاتيجية ُاألوىل ّالبيانية اخلطوط

أخ��م ل�م، ينطق ولن فاس�نطقوه القرآن ذ�ك: ّعيل املؤمنني
ُ

إن عنه، 
ّ

 

 ما و�يان ب�ن�م ما وح�م القيامة، يوم إ� يأ� ما وعلم ��، ما علم فيه

لعلمت�م عنه سأ�مو� فلو �تلفون، فيه أصبحتم
ّ

 واضحة إشارة ّتتضمن

 ّالعملية ّمادة وهيبالعبارة ّاملتمثل ّاألول ببعده ّفالنص التأوييل، اجلانب إىل

 األبعاد هو استنطاقه ُيمكن ال وما ًظاهرا، استنطاقه ُيمكن ّالتفسريية

                                                

 . ١٩ ـ١٧، ص٢ ج:، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(
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 ؛ّالتأويلية ّالعملية ّمواد وهي واحلقائق واللطائف باإلشارة ّاملتمثلة ُاألخرى

إن: يقول ولذلك
�

 ّمما ؛مةالقيا يوم إ� يأ� ما وعلم ��، ما علم فيه 

 غري أمر ّاملقدسة كينونته إىل والوصول القرآين ّالنص استنطاق َّأن يعني

   .ّالنص قراءة يف التأوييل اجلانب باالعتبار األخذ بدون ّالبتة ممكن

 وتفسري املوضوعي التفسري بني العالقة ّجدلية عن حديثه سياق ويف 

  :احليدري ّالسيد كتببالقرآن القرآن

 ّمتثل بصفتها بالقرآن القرآن تفسري منهجة ُنامرس فنحن يلوبالتا

ًحقيقيا ًمصداقا  ّوإنام بالقرآن، القرآن تفسري ألجل ليس ُاملعتربة، ّللقرينية ّ

 البحث، موضوعة من النهائي واملوقف ّالقرآنية ّالنظرية إىل الوصول بغية

 قد نكون ّتصيدها صورة يف موضوعها، حدود يف ّالقرآنية ّالنظرية وهذه

 نظريات جمموعة من ّتتشكل التي ّالعامة ّالقرآنية املنظومة بيانات من اقرتبنا

 ألصل ّاجلذرية احللول أمام يضعنا ّتصيدها كون عن ًفضال ّقرآنية،

 الكريم القرآن َّبأن لنا ّيتضح ّثم ومن منها، انطلقنا التي ّاملعرفية ّاإلشكالية

ّمستجدات ّكل ُتعالج التي ّاالستثنائية ّاملعرفية املنظومة هو   .العرص ُ

 الكريم القرآن يصف وهو  األكرم الرسول قول معنى هو وهذا

 ب�ن�م، ما وح�م بعد�م، من وخ� قبل�م، من نبأ فيه اهللا كتاب:بقوله

 با�زل ل�س الفصل هو

 الطريق( عنوان وحتت ،)احلقيقة بلوغ طرق( عن حديثه سياق ويف 

  :ّنصه ما احليدري ّالسيد كتب ،)ّعامال

ولقد :تعاىل قال والتمثيل؛ األمثلة طريق وهو 
ْ َ َ ��نا َ

َ ْ َ َ
ِ�ِلناس 

�
هذا ِ� 

َ َ
 

                                                

 . ٢٥٤ـ٢٥٣، ص١ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(



 ٢٥٥ .........................................................ّوالروائية ّنيةالقرآ األصول

 

ِالقرآن
ْ ُ ْ

من 
ْ

ِ �
� ُ

ٍمثل 
َ َ

لعلهم 
ْ ُ َ� َ

�تذكرون 
َ ُ � َ َ َ

و�و ،)٢٧ :الزمر( 
ّ ُ ��نا  ً َ

َ ْ َ َ
 �ُ

َ
األمثال 

َ َ ْ َ ْ
 

و�
� ُ ��نا َ

َ ْ � َ
ت�ب�ا 

ً
ِ
ْ َ

 فهمنا ملقدار تعاىل منه رعاية ّإال ذلك اوم ،)٣٩ :الفرقان( 

ّيفرس ما وهذا وعلمنا، �م ما: الصادق اإلمام قول لنا ُ
�

 اهللا رسول 

قط عقله ب�نه العباد 
ّ

إن : اهللا رسول قال .
ّ

أ�رنا األن�ياء معا� ا
ُ

 أن 

ن�لم
� ُ

 للحقيقة ًتبعا والعناية والرفق الرعاية وهذهعقو�م قدر � ا�اس 

أنزل :تعاىل قوله من املستفادة ّرآنيةالق
َ َ ْ َمن َ

ا�سماءِ ِ
َ �

ًماء  َ
فسالت 

ْ َ ََ
أودية 

ٌ َ
ِ ْ َ

بقدرها 
َ
ِ

َ َ
ِ 

فاحتمل
َ َ َ ْ َ

ا�سيل 
ُ ْ �

ز�دا 
ً َ َ

را�يا 
ً

ِ
و�ما َ

�
ِ يوقدون َ

َ ُ
ِ

ُ
ِعليه 

ْ َ َ
ِا�ار ِ� 

َابتغاء � َ ْ
ٍحلية ِ

َ ْ
ْأو ِ َ

ٍمتاع 
َ َ

ز�د 
ٌ ََ

 

مثله
ُ ُ ْ

كذ�ِك ِ
َ َ َ

ي�ب 
ُ

ِ
ْ َ

ا� 
ُ �

َا�  قْ
�

وا�اطل 
َ
ِ َ ْ فأما َ

� َ َ
ا�ز�د 

ُ َ ُ�يذهب � َ َْ َ
ًجفاء  َ ُ

وأما 
� َ ما َ

َ
�نفع 

ُ َ ْ َ
 

ا�اس
َ �يمكث �

ُ ُ ْ َ َ
ِاألرض ِ� 

ْ َ ْ
كذ�ِك 

َ َ َ
ي�ب 

ُ
ِ

ْ َ
ا� 

ُ �
األمثال 

َ َ ْ َ ْ
.  

   

 باألصول كبري بشكل واّاهتم قد املسلمني علامء أغلب أن الواضح من

 القرآن، علوم ومنها املجاالت، مجيع ويف املباين ملختلف ةّوالروائي ّالقرآنية

 االهتامم بوضوح جيد املجال هذا يف املسلمني علامء كتبه ما عىل لعّيط فمن

 للقواعد ّوالروائية ّالقرآنية صولباأل العلامء هؤالء أواله الذي الكبري

   .ّوالتأويلية ّالتفسريية

 عند ًعميقا ًبعدا أخذ قد الهتامما هذا ّنإ :هنا نقوله أن نريد ما ولكن

 من بمبنى ّيمر يكاد فال احليدري، ّالسيد ومنهم رينّواملفك العلامء بعض

  .ًاّروائي أو ًاّقرآني ًأصال له جيد أن ًجاهدا وحياول ّإال القرآن فهم مباين

 زّمتي ّعام هنج إطار يف جاء قد االهتامم ذلك ّأن املتابعة عند لنا بدا ذيّوال

 املباين ملختلف والروائي القرآين بالدعم االهتامم وهو احليدري، ّيدالس به
                                                

 .١٦٠، ص١ج: املصدر نفسه )١(
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   .املجاالت خمتلف ويف

  :، حتت عنوانسناحل طالل الدكتور كتب

 .ّالفقهية املتون رشح يف والروائي القرآين الدعم

 من ّمكنه ُاألستاذ ّالسيد لدى املتميز والروائي القرآين احلضور ّإن

 ة،ّالفقهي للمتون رشوحاته تركيز يف متينة ةكدعام احلضور ذلك توظيف

  .ةّأساسي بصورة ّوإنام ةّثانوي بصورة يكون ال التوظيف وهذا

 بحسب حمدود ولكنّه متقن ّاستداليل بنحو توظيف ّإنه :ُأخرى بعبارة

 يف بوضوح  نلمحه ما وهذا عليه، يكون أن ينبغي وما الدرس طبيعة

 فضيلة هي وهذه .العالية ةّفقهيال دروسه يف ّوبقوة والبيع، املكاسب

  .والسنّة القرآن :هبام وأعني ة،ّاألصلي املنابع عىل  الوقوف

 يف النادر ّالتخصص هذا توظيف من ّمتكن ّمتخصص ّكمفرس فهو

  .واحلاجة املورد بحسب ًاّقرآني ةّالفقهي املطالب تقليب يف ةّالعلمي احلوزات

  :يعني وهذا

ّيوفر سوف ّأنه .١  .منه ّوالتزود الكريم القرآن إىل العود فرصة ُ

 .اإلمكان قدر ةّالفقهي املطالب قرأنة .٢

 .عنها غفلوا قد كانوا ّربام ُأخرى ةّأدل إىل ّاملستدلني نظر إلفات .٣

 إىل بصدوره املقطوع غري ةّالعلامئي زّحي من ةّالعلمي املطالب إخراج .٤

 .الكريم القرآن وهو بصدوره املقطوع العلم فضاء

  .القرآن عوامل إىل املقروء باملتن ّلرقيا .٥

ً معتنياـ  تعاىل اهللا حفظهـ  نراه ناولكنّ الروائي، التدعيم يف احلال وهكذا

 بالقرآن ُأنسه غري ُأخرى أسباب ولذلك آكد، بصورة القرآين بالدعم
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ت�يانا ل� �ء وهدى ور�... :القرآن بكون العميق  وإدراكه الكريم
َ ْ َ َ ًَ ُ َ

ٍ ْ َ ُ�
ِ ِ

ً ْ
ة 
ً

َو��ى �ِلمسلم�
ِ ِ

ْ ُ ْ َ ْ ُ  ضعف بوضوح يلحظ كونه وهو ،)٨٩ :النحل( َ

 وقع شبهة خلق ما وهذا ة،ّالقرآني النصوص وبني ةّالفقهي املتون بني العالقة

 مل الكريم القرآن ّأن :هو مفادها دوهنم، ّعمن ًفضال األعالم من مجلة فيها

 قةّالضي املوارد هذه ّوأن ًا،ّجد ّضيقة موارد يف ّإال ةّالرشعي لألحكام ضّيتعر

ّغطيت قد ًاّجد واملحدودة  األمر سيؤول وبذلك الرشيفة، ةالسنّ قبل من ُ

 ّةعلمي خسارة لنا ّشكل ما وهذا ُّوالتيمني، الترشيفي الوجود إىل بالقرآن

 القرآين، النظر ّوقلة بل ة،ّاإلشكالي أصل إىل منه كبري التفات فهو عظمى،

 ً.الّأو هذا

 بالنصوص الفائقة العناية إىل دعاه ًاّجد عظيم سبب فهنالك :ًانياث ّوأما

 البحوث هذه تأصيل وهو ة،ّالفقهي البحوث وسط يف وعرضها ّالقرآنية

 احلّق، املذهب خصوم قبل من بعيد أمد منذ واملثارة القائمة الشبهة ودفع

 قىيب ال وبذلك  ّالنبي غري هم بأشخاص مرتبط اإلمامي الفقه  ّ أن وهي

 ُعرفوا بفقهاء ةّالسني ّةالفقهي املذاهب ارتباط من ةّاإلمامي ّيدعيه ما بني فارق

 مرتبطون ًأيضا فقههم يف فهم الرشيفة، اهلجرة من والثالث الثاين  القرن بني

 يستوعبون ال ّإهنم وحيث القرنني، هذين يف عاشوا بأشخاص الغالب عىل

 ،ّألدلتهم ًتبعا بذلك زمونيلت ال أو  البيت أهل ألئمة العصمة معنى

  .ّمربر له يبقى ال عليهم إشكالنا ّأن أو ،ًواردا يبقى إشكاهلم ّفإن

 بالفقه الطعن شبح ودفع ةّفعلي طمأنة خلق إىل األمر احتاج وهنا

 ما عىل ةّاإلمامي لفقه التارخيي االمتياز ذلك ليبقى ًوثانيا ً،الّأو اإلمامي

 من أنبله فام احليدري، كامل ّالعالمة ستاذُاأل ّالسيد له سعى ما وهذا سواه،
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 ةّوعز ًرشفا وكفاه ذلك، لتتميم تعاىل اهللا ّوفقه غاية، من ّأجلها وما هدف،

  . ومريديه لطلبته ّوعبده الطريق ابتدأ ّأنه هو بذلك
 ّالتفسريية للقواعد ّوالروائية ّالقرآنية باألصول الكبري االهتامم ،إذن

 يف سلوبهأ طبع ّعام هنج ضمن جاء احليدري، ّلسيدا قبل من ّوالتأويلية

   .البحث

 به زّمتي الذي االهتامم ذلك إىل فقط نشري أن نريد ناّنأ يفهم أن ينبغي وال

 ّألننااألبحاث  هذه خصصنا ّإنام ناّإن بل البحث، يف احليدري ّالسيد اسلوب

 من الستفادةا من املزيد نحو للدعوة ّرضيةأ االهتامم ذلك من ذّنتخ أن نريد

 ي�فه ال �ر هّإن ينضب، ال الذي )ّالروائية والنصوص القرآن( الكنز هذا

  ا�واردون يغيضها ال ومناهل ا�ا�ون، ينضبها ال وعيون ا�ن�فون،

 للقواعد ّوالروائية ّالقرآنية صولباأل االهتامم عن احلديث وبمناسبة

 اجلزء حّأتصفاألبحاث  هذه كتابة أثناء كنت فقد ّوالتأويلية، ّالتفسريية

 انتباهي فلفت ،)مغنية جواد حممد( للمرحوم الكاشف تفسريال من ّاألول

 حيث البقرة، سورة من )٥٧( إىل )٥٤( من لآليات تفسريه سياق يف كتبه ما

   :هناك كتب

 عن اهللا سكت ما تلقائه من ّيفرس حيث ين،ّاملفرس بعض أمر وغريب

 العجل، عبادة من للتوبة أنفسهم قتلوا الذين عدد وحييص وتفسريه، بيانه

 الصاعقة أخذهتم الذين عدد أحىص كام نسمة، ألف بسبعني حيصيهم

 من تنزل فكانت السلوى ّوأما صاع، فرد ّفلكل ّاملن ّأما ،ًرجال بسبعني

                                                

: الـدكتور محيـد جميـد هـدور: ، تأليف قراءة يف السرية واملنهج،ّالسيد كامل احليدري) ١(

 .١٨٤ ـ١٨٢ص
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 يظنّ وال ّقطعي ّنص ال ّمما ذلك إىل وما البخار، امنه يتصاعد ةّحار السامء

نأ : األعظم الرسول عن ثبت وقد .قربي وال ويبعد عليه،
ّ

 سكت اهللا 

�سيانا، عنها �سكت �م أشياء عن
ً

تت� فال 
ّ

   .ل�م اهللا من ر�ة فوها

إن :البالغة هنج ويف
ّ

تضي فال الفرائض علي�م اف�ض اهللا 
ّ

وحد عوها،
ّ

 

 أشياء، عن وسكت ت�تهكوها، فال أشياء عن ونها�م تعتدوها، فال ا�دود ل�م

يانا�س يدعها و�م
ً
تت� فال 

ّ
   .فوها

                                                

 .١٠٦، ص١ ج:، ملحمد جواد مغنيةتفسري الكاشفال) ١(





 

 

 

 

 

ا داي   

ا ىاءة أ ّا آما   

 .معنى القرينة وأقسامها : لّاملبحث األو

 .ّ للنصري والتصديقيّدور القرينة يف الظهورين التصو: املبحث الثاين

ّحتديد هوية قرينية السياق وخصوصية وحدة:  الثالثاملبحث ّ   السياقّ

 .ملتنيف نظم ا

 .عالقة الدالالت الثالثة بانعقاد الظهور: املبحث الرابع

 .ّالصحيحة للنص) التالوة(حتديد القراءة :  اخلامساملبحث

 .ّالتحديد الفني ملصادر فهم النص: املبحث السادس

 .أولويات التعاطي مع املواضيع املختلفة: املبحث السابع

 .ّنكات منهجية: املبحث الثامن

  .طبيعة التفاضل بني اآليات والسور وجدوائيته: املبحث التاسع





 

 

 

 

 يف البحث مستوى عىل )القرآن فهم منطق( معطيات بيان يمكننا

 :التالية املباحث خالل من القرآين ّالنص لقراءة ّإضافية ضوابط

ّو الا : ا وأ   

   القر�نة مع�

 األمر أو املطلوب، ّحتقق إىل ّؤديامل األمر هبا ُيراد االصطالح يف القرينة

ِّاملحقق كان سواء ّاملتكلم، ملراد ِّاملحقق  ًشيئا أم املقال من ًشيئا النهائي ملراده ُ

 ضمن تندرج ةّالقريني وهذه الكالم، تتميم يف ُتؤخذ قرينة فهو احلال، من

 ِّكلماملت هبا َّيتوسل ةّأساسي طريقة هي بل الكالم، إفادة يف ةّالعقالئي الطرق

 وسوف القرينة، تقسيامت أمامنا تنفتح ذلك ضوء ويف مراده، لتحقيق

  .األقسام تصور عىل تساعدنا بأمثلة تقريبها حلاظ مع إجيازها نحاول

  القر�نة أقسام

ا�تصلة القر�نة .١
ّ

  

 الظهور ينعقد وبه عنه، منفصل غري للكالم، املالصق الطرف وهي

 ُفيبطل ٍبكلمة ّيتصل ما ُّكل:هي أو ي،ّاجلد املراد ّويتم للكالم التصديقي

 قبيل من ،معه تنجسم التي الوجهة للسياق ّالعام املعنى ّويوجه ظهورها

ِّتشكل العاملني فكلمةالعاملني العلامء أكرم:قولك  ّمتصلة قرينة ُ

                                                

 .١٠٦ص:  حممد باقر الصدر الشهيدلسيد ل،دروس يف علم األصول )١(
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 َّالبد ّوإنام عامل، ّكل إكرام جيب فال ِّاملتكلم، مراد ّحتدد التي وهي بالكالم،

  .ًعامال يكون أن

  ا�نفصلة القر�نة .٢

 الحق هولكنّ بالكالم، امللتصق غري الطرف فهي املنفصلة، القرينة ّوأما

 الفقراء تكرم ال :حني بعد قلت ّثمالفقراء أكرم:قولك قبيل من به،

ِّيشكل الثانية اجلملة يف الوارد النهي فهذاالفاسقني ّحتدد منفصلة قرينة ُ ُ 

 وجوب هي ّاملحصلة وتكون ذلك، لنا جيوز ال ومن إكرامهم يناعل جيب َمن

َّمقدم القرينة ّحققته الذي الظهور وهذا َّالفساق، غري الفقراء إكرام  عىل ُ

 معنى نفهم الضوء هذا ويف ،القرينة ذو َّحققه الذي ّاملستقل الظهور

 لقرينةا ذي ظهور عىل مّمقد القرينة ظهور ّإن :القائلة ّاالصولية القاعدة

  .منفصلة أو ًصلةّمت

ا�ت القر�نة تقسيمات
ّ

  صلة

 سيأيت ةّاللفظي والقرينة ة،ّلفظي وغري ةّلفظي إىل ّاملتصلة القرينة تنقسم

 :ييل ما إىل فتنقسم ةّاللفظي غري ّاملتصلة القرينة ّوأما بياهنا،

 .النزول بيئة .١

 .)ةّاحلالي القرينة( ّالنص أجواء .٢

 .)ةّالربهاني ةّالنظري ةّالعقلي املعارف( ةّالقطعي ةّقليالع القرائن .٣

أوال
ً   ال�ول ب�ئة :ّ

 ّةوالثقافي ةّوالرتبوي ةّاالجتامعي الظروف جمموعة النزول بيئة من املراد

                                                

 .١٠٦ص: ، مصدر سابقدروس يف علم األصول، احللقة األوىل )١(



 ٢٦٥ ................................................القرآين ّالنص لقراءة أخرى ضوابط

 

 ًفكثريا الكريم، القرآن نزول عرص عليها كان التي ةّواالقتصادي ةّوالسياسي

 قد ّالنص َّأن بمعنى ّالنص، وللنز ةّحقيقي ًأسبابا الظروف هذه َّشكلت ما

 ّوالتمزق االجتامعي الشتات تعيش كانت التي البيئة هذه إىل ناظر وهو جاء

 األخالقي واالنحدار الثقايف ّوالتخلف االقتصادي والضعف السيايس

 املختلفة بمناخاهتا البيئة هذه عىل الوقوف من َّفالبد وعليه ،والرتبوي

 وشأهنا النزول أسباب َّبأن ريب وال قرآين،ال ّللنص دقيق فهم إىل للوصول

ّتقربنا التي املفرداتّ أهم من    .ّالنص نزول بيئة لفهم ُ

ثانيا
ً
ا�ص أجواء :

ّ
  )ّا�ا�ة القر�نة( 

 بصدد وهو َّيتكلم قد ِّفاملتكلم ّبالنص، ّاحلافة ةّاحلالي القرائن هبا ونعني

ً معا األمرين ويف امر،أو إصدار بصدد وهو َّيتكلم وقد والتفهيم، التعليم

 بالكالم ةّاحلالي القرينة عىل نقف مل فام .املفردات نفس يستعمل نجده

 وهو خلادمه، املخدوم قال فلو .بينهام الفصل ُيمكننا ال واملخاطب ِّواملتكلم

 تعليمه بصدد وهو لولده، ًأيضا ذلك وقال .الطعام يل اجلب :الطلب بصدد

 املخاطب حلاظ وهي ةّاحلالي القرينة عىل نقف مل فام األوامر، ُيصدر كيف

  .ِّللمتكلم ّاجلدي املراد فهم ُيمكننا ال ِّاملتكلم من وموضعه

 أربعة أسئلة عن اإلجابة هو عنده الوقوف ُنريد ما َّفإن حال، ّأي وعىل

ِّتشكل َّتسمى ّوالتي ومناخاته، ِّالنص أجواء بمجموعها لنا ُ  بالقرائن ًأيضا ُ

  :وهي ة،ّاحلالي

 .وخصوصياته ِّاملتكلم طبيعة هي ما .١

 .وخصوصياته املخاطب طبيعة هي ما .٢

 .وخصوصياته اخلطاب طبيعة هي ما .٣

 .ّةالبدهيي املعارف طبيعة هي ما .٤
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ا�ت�م طبيعة � ما :ّاألول 
�

  وخصوصياته؟ 

 صاحب َّبأن الواضح ومن ِّاملتكلم، وخصائص ّهوية حتديد ينبغي وهنا

 فال املطلق، واجلالل واجلامل الكامل جامع تعاىل، اهللا وه القرآين ّالنص

  .بالصدق ّإال ُخيرب وال احلّق، ّإال يقول وال اخلري، ّإال منه يصدر

 يةّاألمه غاية يف أحدمها بعدين، ذات ّقضية نثري أن ّنود ،االنتقال وقبل

 :ومها ِّاملتكلم، ةّوشخصي ّالقرآنية باخلطابات َّتتعلق واخلطورة،

 معلوم وهذا ّمدين، وآخر ّمكي قرآن إىل ينقسم القرآن َّإن :ّاألول دالبع

 مستوى عىل اخلطابني امتيازات هو ًداّجي ُيعلم ال ما ولكن منه، ومفروغ

 الشديد، وباإلجياز باإلمجال امتاز ّاملكي فاخلطاب واملضمون، الشكل

ِّاملحسنات من وباالستفادة  نجد حني يف ذلك، اقتضت أهدافه َّألن ة،ّاللفظي ُ

 فيه تغيب أن وتكاد والتفصيل، البسط إىل بنا ينتقل املدين اخلطاب

ِّاملحسنات  هو املقام يف نراه ّوالذي مؤمنني، ُأناس مع يتعاطى ّألنه ة،ّاللفظي ُ

 مساحة :ّاألول :ولسببني اخلطابني، بني من ّاألهم هو املدين اخلطاب َّأن

ًجدا، واضح وهذا ّاملكي، اخلطاب حةمسا هبا ُيقايس ال التي املدين اخلطاب ّ 

 والرشعي واألخالقي االجتامعي الرصيد نظريات معظم َّأن :والثاين

  .ًأيضا واضح وهذا املدين، اخلطاب يف َّجتسدت ّإنام الدولة بناء ومعامل

 ّمهمني قسمني إىل ينقسامن ًمعا، واملدين ّاملكي اخلطابني، َّإن :الثاين البعد

ًجدا، ًأوال ّتكلمامل جهة من ّ  واخلطورة، ّاألمهية من عنيناه ما وهذا وبالذات، ّ

 مل وبالتايل قبل، من أحد إليها يلتفت مل علمنا بحسب التي النكتة وهي

ّيرت  املقام، ُيناسب حمدود ببيان الفكرة توضيح إىل نحتاج وهنا أثر، عليها بُ

  .ُأخرى مناسبة إىل فيه التفصيل تاركني
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َاملتحدث َّأن نجد ّقرآنيةال اخلطابات طالعنا لو ًأوال فيها ُِّ  وبالذات، ّ

  :مها خمتلفتان، جهتان وبالعرض ًوثانيا

 ّالعام السمت هو وهذا إليه، تنتهي أو تعاىل، باهللا ّتتمثل :ُاألوىل اجلهة

يا :تعاىل قوله قبيل من ة،ّالقرآني اخلطابات يف
َ

��ها 
َ � َ

ا�اس 
ُ ا�بدوا �

ُ ُ ْ
ُر��م  َُ �

 

اِ�ي
�

خل 
َ َ

ْق�م ُ َ
َواِ�ين  � من َ

ْ
ْ�بل�م ِ ُ

ِ
ْ َ

ْلعل�م  ُ � َ َ
�تقون 

َ ُ � َ
 وقوله ،)٢١ :البقرة( 

يا :تعاىل
َ

��ها 
َ � َ

َاِ�ين  �
آمنوا 

ُ َ
استعينوا 

ُ َ
ِ

ْ
ِبا�ص� 

ْ �
ِوا�صالة ِ

� إن َ
�
ا� ِ

َ �
مع 

َ َ
َا�صابر�ن 

ِ ِ
� 

  .)١٥٣ :البقرة(

 املالئكة بني ورتد ّعامة وهي تعاىل، اهللا بغري ّتتمثل :الثانية اجلهة

و�ذ :قبيل من واحليوانات، ّواجلن، واإلنس
ْ
ِ
قال َ

َ َ
ر�ك 

َ � ِ�ِلمالئ�ة َ ِ
َ َ ْ

إ� 
�
جاعل ِ

ٌ
ِ

َ
 

ِاألرض ِ�
ْ َ ْ

خليفة 
ً َ

ِ
َ

قا�وا 
ُ َ

أ�عل 
ُ َ ْ َ َ

�يها 
َ

من ِ
ْ َ

�فسد 
ُ

ِ
ْ ُ

�يها 
َ

و�سفك ِ
ُ

ِ
ْ َ َا�ماء َ َ ُو�ن � ْ َ �سبح َ

ُ � َ ُ
 

�مدك
َ

ِ
ْ َ

و�قدس ِ
ُ � َ ُ �ك َ

َ َ
قال 

َ َ
إ� 

�
ُأعلم ِ َ ْ َ

ما 
َ

�علمون ال 
َ ُ َ ْ َ

 :فاملقطع ،)٣٠ :البقرة( 

ْقالوا( ُأجتعل ُ َ َ ِّونقدس ...َ َُ َلك َ ًأوال فيها ِّاملتكلم ،)َ  املالئكة، هم وبالذات ّ

ً ثانيا فهو تعاىل اهللا إىل الكالم نسبة ّوأما القبول، موقع قوهلم يقع مل ولذلك

  .بنّاهت وما قوهلم حكى تعاىل اهللا َّإن :أي وبالعرض،

 وبكلامت تعاىل اهللا بكلامت َّنتعبد ّأننا هو املقام يف إثارته ُنريد ما

 كيف :نسأل أن لنا وهنا علينا، له ّحجية ال ذلك عدا وما ، املعصومني

 اهللا يكن ومل عنهم، تعاىل اهللا حكاها التي ّالقرآنية الكلامت مع نتعاطى أن لنا

ًوالأ فيها ِّاملتكلم هو  األكرم ّالنبي أو  وبالذات؟ ّ

 وعرض تأصيل إىل حتتاج فاملسألة ذلك، عن اإلجابة يسعنا ال :الواقع

 مع  املعصومني لتعاطي دقيقة متابعة إىل وحتتاج ُأخرى، بيانات

ّيتوقع ّمهمتني، نافذتني نفتح سوف ولكننا كهذه، نصوص  هذه يف ّيتأثرا أن ُ

  :ومها ة،ّالقرآني احلكاية
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ِّتشكل وهل بالتفسري، ّالقرآنية ياتاحلكا هذه عالقة :ّاألول  هذه ُ

 بتفسريها؟ ُّمعنيون نحن وهل ِّمفرسة؟ قرينة احلكايات

ً منفذا يكون َّولعله ذلك، ِّتقيص وللباحثني بالفقه، عالقتها :والثاين

ًأوال ِّاملتكلم :جمال يف ةّقرآني لرؤية ًجديدا ً ثانيا ِّواملتكلم وبالذات، ّ

 .وبالعرض

  وخصوصياته؟ ا�خاطب بيعةط � ما :ا�ا�

ِّتشكل التي ّالنص أجواء من  :ِّاملتكلم مراد بيان عىل ّحالية قرينة ُ

 العلامء مع فاحلديث ّواالجتامعية، ّاملعرفية وخصائصه املخاطب مستويات

 ليس والسادة والقادة امللوك مع واحلديث غريهم، مع كاحلديث ليس

 املحاورة ُأصول راعى قد يمالكر القرآن َّإن وحيث غريهم، مع كاحلديث

 بلحاظ اخلطاب لغة يف ما تفاوت وجود يعني فذلك ةّوالعرفي ةّالعقالئي

  .املخاطب

ِّحتددان ّواالجتامعية ّاملعرفية املخاطب مستويات َّبأن الواضح من  نوع ُ

 فيه ُيشرتط الذي للكالم ّالبالغية باجلنبة وثيقة صلة لذلك ّألن ؛اخلطاب

  .املخاطب ّشخصية احلال ذلك ومن ال،احل ملقتىض املطابقة

 وخصائصه املخاطب ةّشخصي َّأن وهي ّمهمة نتيجة إىل نخلص وبذلك

ِّتشكالن ةّواالجتامعي ةّاملعرفي ِّحتدد قرينة ُ  .وحدوده اخلطاب طبيعة لنا ُ

  وخصوصياته؟ ا�طاب طبيعة � ما :ا�الث

ِّتشكل رىُألخا فهي وخصوصياته اخلطاب طبيعة ّوأما  ّةحالي قرينة الن ُ

 يكون تارة َّاملتكلم َّأن بذلك املراد وليس وحدوده، املوضوع نطاق لفهم

ًجادا ًومريدا ّ  ِّمتكلم ّكل حّق يف ٌّمنفي هذا َّفإن كذلك، يكون ال ُوأخرى ُ
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 عن خيتلف العقدي اخلطاب َّأن هو املراد ّوإنام تعاىل، باهللا فكيف عاقل

 وجتد بالعقيدة، مرتبطني والوعيد لوعدا جتد ما ًفعادة الترشيعي، اخلطاب

  .اآلخر العقدي اخلطاب عن خيتلف التوحيدي اخلطاب

ا�ديهي ا�عارف طبيعة � ما :ا�رابع
ّ

  ة؟

 كام ّاملتصلة القرائن ضمن تندرج ّفإهنا ّالربهانية ّالنظرية املعارف ّأما

 ّاملتصلة، نالقرائ مجلة من ـ ريب وال ـ ّفإهنا ّالبدهيية املعارف ّوأما سيأيت،

 يبذل أن حتتاج ال فهي ّالتفسريية، ّللعملية ّاملتصدي عند حلضورها وذلك

َّحمصلة، الفرض بحسب اّألهن لتحصيلها، ًجهدا ِّاملفرس  معنى هو وهذا ُ

 ّدليلية من ُّوأشد أقوى البدهيات ّدليلية َّبأن الواضح ومن ّبدهييتها،

 ال ومن الثانية، دون وىلُاأل يف االختالف وقوع لعدم وذلك الربهانيات،

 ُيقال ما وهو ّمعينة، شبهة طائلة حتت ًواقعا يكون البدهييات ّدليلية يرتيض

  .)بدهية مقابل شبهة( :املنطق يف عنه

ثا�ا
ً
العقلي القرائن :

ّ
القطعي ة

ّ
ا�ظر�( ة

ّ
ال�هاني ة

ّ
   )ة

ّمستدال تكون أن ّإما القرينة وهذه  بصدد أو سابقة، رتبة يف عليها  ًُ

 فرض وعىل ،ِّاملفرس ذهن عند حارضة ليست فهي عليها، االستدالل

 بواسطة حترض ّوإنام ة،ّالبدهيي حال هو كام ًاّتلقائي حترض ال ّفإهنا حضورها

 .ُّوالتعمل ّالتأمل

   ا�نفصلة القر�نة تقسيمات

  :ييل بام املنفصلة القرينة حترص

  ).والروايات اآليات( ةّالنقلي القرائن .١

 .ةّالديني والرضورات اعاإلمج .٢
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أوال
ً ا�قلي القرائن :ّ

ّ
  ة

 :قسمني عىل فهي ةّالنقلي اّأم

 مورد يف للموضوع َّتعرضت ّوإنام الواحد، بالسياق ترتبط ال ةّقرآني •

 .بالقرآن القرآن تفسري يف يدخل ما وهذا آخر،

 ُيطلق ما وهو ة،ّالروائي فهي رىُألخا املنفصلة ةّالنقلي القرينة •

َّيعرب ما أو الروائي، بالتفسري عليه   .بالتبيني ًاّقرآني عنه ُ

ثانيا
ً
ا�ي�ي وا��ورات اإل�اع :

ّ
  ة

 موضع هنا ليس اإلمجاع تصوير يف قليل غري واختالف كثري كالم وقع

ًممكنا ًأمرا ليس ّاحلجة اإلمجاع حتصيل ّنأ :نحن نراه ما ولكن فيه، التفصيل ُ 

 إلمجاع املخالفة ةّالتفسريي الوجوه َّفإن لتايلوبا واقع، هو ّوإنام فحسب،

 بعضها ترجيح ُيمكن التي ةّاالحتاملي الوجوه كام ُمعتربة، غري تكون كهذا،

  .ّالصحة عىل ةّاطمئناني أو ةّقطعي قرينة َّألنه اإلمجاع بواسطة اآلخر عىل

�ما... :تعاىل قوله يف االستمتاع كلمة رصف اإلمجاع ةّقريني أمثلة ومن
َ َ

 

ْاستمتعتم ُ َ َْ ْ ْ
ِبه  �منهن ِ ُ ْ

�فآتوهن ِ ُ ُ َ
�أجورهن  ُ َ ُ ُ

فر�ضة 
ً َ

ِ
َ

 معناها من ،)٢٤ :النساء( ...

 وقد ،)ُاملتعة زواج( املنقطع العقد يف الظهور إىل ّالتلذذ يف الظاهر اللغوي

 ال ُاملسلمني إمجاع وهو اآلخر، الظهور هذا عىل اإلمجاع ّقرينية سيقت

 إرادة عىل ةّاألم إمجاع خالف قد يكون ذلك يف خالف فمن بعينه، مذهب

  .الدائم العقد وال اللغوي، االستمتاع ّجمرد ال املنقطع النكاح

 ؛ًأبدا عليها القفز ُيمكن ال التي وراألم فهي ةّالديني الرضورة ّوأما

 الدين هبا ينهض التي األساسيات مجلة من ولكوهنا وحضورها، لوضوحها

 ُيمكننا املنقطع النكاح عىل ّالدالة االستمتاع آية من قريبني ُدمنا وما القويم،
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 إىل االستمتاع كلمة رصف يف ّالدينية الرضورات ّقرينية من ًأيضا نستفيد أن

 اللغوي معناها يف االستمتاع كلمة حرص إمكان بعدم وذلك املنقطع، العقد

 دخولال ذلك ومن ـ باملرأة االستمتاع يعني ذلك َّألن االلتذاذ، مطلق وهو

 الفخم وهذا رشعي، عقد وجود دون ومن ّمعني أجر مقابل يف ـ هبا

 بذلك؟ القرآن يسمح فكيف الزنا، حرمة وهي صارخة، ّدينية لرضورة

 املنقطع، النكاح بعقد االستمتاع تفسري تقتيض ّالدينية الرضورة ّفقرينية

 وإن ةباملرأ االستمتاع ألجل يقم مل الدائم النكاح عقد َّبأن الواضح فمن

َّمعجل مهره يف الدائم النكاح عقد َّأن كام لوازمه، من ذلك كان َّومؤجل، ُ ُ 

َّاملعجل فال َّاملؤجل وال باملرأة االستمتاع عىل ّيتوقف ُ  وقوع بعد دفعه يلزم ُ

 هبا االستمتاع قبل الدائم يف الطالق وقوع كون عن ًفضال هبا، االستمتاع

ًموجبا  عدم فمع باالستمتاع، األجر دفع تقول واآلية هلا، املهر نصف لدفع ُ

َّيسمى ال الدائم العقد يف للمرأة ُيدفع ما َّأن كام املقام، يف أجر ال االستمتاع ُ 

َّيسمى ّوإنام ًأجرا  .ًمهرا ُ

ا مدور: ا ا  را ّريا وا ّ   

 ِّللمتكلم، النهائي اداملر بيان يف وثيقة صلة أقسامها بجميع للقرينة

 بحسب ِّاجلدي أو النهائي املراد عن انقطاع القرينة عن فاالنقطاع وبالتايل

 القارئ أخذها التي النتيجة عىل األثر ّترتب عدم يعني ّمما ُاألصوليني، تعبري

 مستوى ًإمجاال لنا ّيتضح هنا ومن القرينة، عن منقطعة كانت إذا ّللنص

 عن ّجمردة ةّالديني النصوص قراءة يف العلم َّدعوُم اعتمدها التي النتائج

 وتيه لغط يف ّاملتكلمني من الكثري فوقع منها، ةّالعقلي َّالسيام املختلفة، قرائنها
                                                

 .٣٤٧ـ٣٢٧، ص١ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن) ١(
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ِّيفرسون وهم نيّحقيقي  تعاىل هللا َّأن ّالتصوري ظهورها يف ُتثبت التي اآليات ُ

  .القيامة يوم رىُي ًوجسام وصورة عليه، جيلس ًاّوكرسي ًووجها، ًوعينا ًيدا

ّنسلط أن هو املقام يف ّهيمنا وما  دور بيان يف ّمهمتني زاويتني عىل الضوء ُ

ً عموما ِّللنص َالقارئ ُيعينان امّألهن ًأبدا، عنهام اإلغفال ينبغي ال القرينة،

 :ومها واهلدف، املراد تشخيص عىل ًخصوصا ِّواملفرس

ألوا ا�زاو�ة
ُ

خاصية :�
�

  وا��ف ا�عي� 

ّتؤدي تارة القرينة َّأن بذلك ريدُون  ّاألويل املعنى من الذهن رصف دور ُ

 مراد ّيمثل الذي اآلخر املعنى إىل القرينة عن ّجمردة الكلمة تعطيه الذي

ِّاملعينة القرينة ّوأما ،ّاملتكلم  عليه الصادق للفرد ِّاملحددة القرينة :هبا ُفرياد ُ

   .املفهوم

خاصية :ا�انية ا�زاو�ة
ّ

وترتب الظهور نوع يص�شخ 
ّ

ا�جية 
ّ

  

 املنعقد للجملة ّالتصوري الظهور إلغاء عن عاجزة ّاملتصلة القرينة َّإن

 التصديقي الظهور لنا تلغي ولكنها تكويني، أمر فذلك القرينة، حلاظ قبل

ِولنُسمه ّالتصوري، للظهور املوافق للجملة،
 االبتدائي، أو ّاألويل بالظهور ِّ

  .َّحجيته ُتلغي سوف وبالتبع

ً موضوعا يكون ألن املقتيض فيه كان وإن االبتدائي التصديقي فالظهور

 ّبمعية له وجود ال بل القرينة، بلحاظ املقام يف له أثر ال ّأنه ّإال ّللحجية

 صار الذي لآلية والنهائي احلقيقي التصديقي املراد َّفإن ولذلك القرينة،

  .املقام يف ّاملتصلة ينةالقر بلحاظ انعقد ما وهو ّللحجية، ًموضوعا

 ّالتصوري ًمعا، الظهورين إلغاء عن ًمتاما عاجزة املنفصلة القرينة َّإن
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 عن ًأيضا عاجزة وهي بل االبتدائي، ّاألويل التصديقي والظهور التكويني

 ّاألويل التصديقي الظهور ّحجية إلغاء يف دورها فينحرص هبام، ّالترصف

  .املنفصلة القرينة ّمؤدى عىل ّاحلجية ّوصب

 وتعيني النهائي الظهور تشخيص يف أسايس دور هلا بقسميها القرينة َّإن

ًبيانيا ًدورا هلا َّأن يعني ّمما عليه، ّاحلجية ّوترتب ّاجلدي املراد ًتفسرييا ّ  ملراد ّ

 .ِّاملتكلم

ا ا : ّ ّ قا ّة وق وا  م ا   

   ا�سياق ممفهو

 ّأنه ّإال ُمعطياته، وبيان ّالنص قراءة يف وثيقة عالقة من للسياق ما رغم

  .ّهويته حتديد يف األعالم أغلب قبل من ُأمهل

 يرتكز ّللنص، الرتكيبي البناء هو فهمنا بحسب فالسياق كان، وكيف

 استعامله خالل من ّللمتكلم ّاجلدي املراد بيان ووظيفته مجلة، أو مفردة عىل

 له ليس فالسياق السياق، مفاد غري إىل ُتفيض ال ٍبنحو وتراكيب ملفردات

 كام بعينها، ُمفردة ليس ّأنه بمعنى الرتكيبي، البناء نفس وراء ةّخارجي حقيقة

 نقرؤه صوري بناء هو ّوإنام ًأيضا، مجلة وليس األعالم، من كثري ذلك َّتوهم

 قول يف ةّالسياقي القرينة ّبأن قلنا ما فإذا الرتكيبي، بوجوده ّالنص خالل من

 عىل ّتدلباهتامم حديثه إىل واستمع يوم ّكل يف البحر إىل اذهب :اآلمر

 :مفردة نفس ليس ذلك عىل ّالدال َّفإن اللغوي، بمعناه البحر إرادة عدم

 املفردة، هذه عىل املرتكز ّالنص هلذا الرتكيبي البناء ّوإنام ،)باهتامم حديثه(
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  .القرينة نفس هي وليست ةّالسياقي القرينة وسيلة فةالصار فاملفردة

 علمنا بحسب األعالم، له يلتف مل الدقيق املعنى هذا َّبأن ريب وال

ِّاملتقدمني من ُومتابعاتنا ّواملتأخرين، ُ  ّوتأمل أكثر تأصيل إىل بحاجة وهو ُ

 ّتعرضنا عند أكثر ّتتضح أن نرجو التي الدقيقة زواياه إىل للوصول كبري

 ال ذلك ّبأن نعتقد ُكنا وإن قريب، َّعام ّةالسياقي الداللة هذه تقسيم اناتلبي

ّمستقلة دراسة إىل بحاجة فاملسألة بالغرض، يفي  ّالتخصص أصحاب ندعو ُ

 يف وخطرية وعميقة كبرية نتائج من عليه ّتتوقف ملا وذلك فيها، للخوض

ًنصا جتد تكاد ال بل ة،ّالقرآني النصوص معظم  يفتح ما وهذا ك،ذل من خيلو ّ

 حتديد مسألة إىل َّنتعرض أن ةّالسياقي للقرينة املوجز التصوير هذا يف أمامنا

 ّاألعم بل البعض ّأن َّتقدم فقد واملجاز، احلقيقة حيث من الداللة هذه ّهوية

ّمطابقي وليس ًاّالتزامي ًمعنى ُتفيد الداللة هذه َّأن يرى األعالم من األغلب  ًا،ُ

 ُيمكن وال ّتام، غري قول وهو ًا،ّحقيقي ال ًاّجمازي معنى حتكي اّأهن يعنى وهذا

 فذلك السكاكي، بمجاز االلتزام باب من ذلك من منعنا وليس به، القبول

ّتوفر ةّالسياقي فالقرينة احلقيقة، إرادة نعني ّوإنام منه، آخر اشتباه  معنى لنا ُ

 ليس املعنى وهذا ،الواحدة باملفردة ال نفسه، َّباملركب َّيتعلق ًجديدا ًاّحقيقي

 ّاألول َّبأن قاللي آخر حقيقي معنى قباله يف ليس :أي آخر، معنى قباله يف

 .جمازي

 ّألهنا ًا،ّجمازي احلقيقي املعنى تقلب ال ةّالسياقي الداللة أو فالسياق ،إذن

 املعنى ّيمثل الذي الرتكيبي باملعنى ّوإنام عرفت، كام باملفردة، َّتتعلق ال

  .املفردة معنى غري آخر أمر املعنى وهذا اجلديد، ياحلقيق

 وذلك املجاز، وجود أصل إنكار إىل ُيفيض سوف ذلك َّبأن ُيقال ّربام
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  .ممنوع وهذا جديد، حقيقي معنى إىل )جمازي( ثانوي معنى ّكل لصريورة

 ّوإنام املجاز، باب لينغلق ةّالسياقي للداللة ًوليدا ليس املجاز َّبأن :فنقول

 ذلك، ُبطل وقد املجاز، مفردات من مفردة السابق الفهم حسبب كان

 معنى إىل املنقول اللفظ قبيل من وهذا غري، ال املورد هذا اخلارج فيكون

 ةّاالصطالحي للمعاين بالنسبة احلال وهكذا منه، التعييني َّالسيام جديد،

 بال ًضاأي ةّحقيقي ٍمعان ّأهنا كام ريب، وال جديدة ٍمعان ّفإهنا للمفاهيم،

  .خالف

خصوصية
ّ

   ا�� نظم � ا�سياق وحدة 

 والنتائج ةّالنهائي الصور تشكيل يف البالغ األثر للسياق َّأن يف ريب ال

 يعتمد سوف القرآين للمتن ّالعام النظم َّفإن وبالتايل ّالنص، ملفاد األخرية

 ّالنص قارئ جهة من ّوأما ّالنص، جهة من هذا .السياق موضوعة ًكثريا

 بمعنى ّالنص، ملفاد الداخيل البناء يف السياق ةّمدخلي ُمراعاة من له َّالبد ّنهفإ

َّموفقة غري قراءة ستكون السياق مراعاة عن املنفصلة القراءة َّأن  َّولعل ُ

 السياق، مالحظة غياب ةّخلفي عىل وقعت ّإنام ةّالتفسريي األخطاء من الكثري

 ُاملفردايت، عن ًفضال التجزيئي التفسريي النتاج يف يقع ما ًكثريا وهذا

ِّيشكل ُاجلميل إطاره يف ّللنص املحدود فاللحاظ  حريم عن للخروج ةّأرضي ُ

 درجها ُيمكن ال التي املحدودة ّالضيقة الرؤى يف الولوج َّثم ومن السياق،

   .االصطالحي التفسري موضوعة حتت األحول من حال ّبأي

 الكامل شبه الغياب :ّتخصصُامل القارئ ُيالحظه ما أغرب من ّولعل

َّمدونات يف ةّالسياقي والداللة السياق ملوضوعة  وعلوم الفقه ُوأصول اللغة ُ

 حدودها بيان دون املفردة هذه مع التعاطي هو ذلك من واألغرب القرآن،
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 التعريف عن ذلك أغناهم ّمما وبدهييتها وضوحها لدعوى ّإما وخصائصها،

   .ضحوا هو كام صحيح، غري وهذا هبا،

 للجهل ليس ّحقهم، يف األسوأ هو االحتامل وهذا وضوحها لعدم اّوإم

   .جيهلونه أمر مع للتعاطي ّوإنام هبا،

 ِّللنص العليا الرؤية ًمتاما فيه غابت الذي للسياق َّاملشوه الفهم ّإن

 الوجود عن ًفضال للجملة الرتكيبي املستوى فوق ًاّتركيبي ًبناء باعتباره

ّنوجه أن يدعونا للمفردة واجلزئي ّاخلاص ّاملتخصصني ِّلكل دعوة ُ  جمال يف ُ

 لنا يكتبوا وأن السياق، بموضوعة ًكثريا ُّهيتموا أن القرآن وعلوم اللغة

 العميل الوجه ّمتثل التي بالتطبيقات االعتناء مع ذلك يف ّخاصة رسائل

 .السياق دراسة من النهائي والغرض

ا اا : تا د ام را   

 وإشارة وتنبيه اقتضاء إىل ةّالسياقي الداللة تقسيم إىل اإلشارة بنا َّمرت

ِّنعرف أن دون  ًومتثيال، ًتعريفا التقسيامت، هذه عند الوقوف ّنود وهنا هبا، ُ

 ُويمكن موردها يف ّحجة مجيعها وهل الظهور، انعقاد يف أثرها وبيان

  :فهي الدالالت ّأما اعتامدها؟

أوال
ً   االقتضاء داللة :ّ

 يقتضيها كان أكثر أو مفردة عىل يشتمل ال وهو الكالم يأيت ًأحيانا

 سوء أو االضطراب من نوع حيدث عنها النظر قطعنا ما فإذا الكالم، معنى

 ّنأ بمعنى ّالعقالئية، املحاورة ُأصول وفق ٍجار االقتضاء وهذا الفهم،

                                                

 .٣٦٢ـ٣٥٣، ص١ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن) ١(



 ٢٧٧ ................................................القرآين ّالنص لقراءة أخرى ضوابط

 

 ّيتم الذي النهائي مراده عىل للتدليل ةّخاص قرينة نصب إىل حيتاج ال مّاملتكل

 من التي ةّالعقالئي االصول جريان يكفيه حيث املذكورة، غري املفردة بتلك

 ال : اهللا رسول قول يف نظرنا لو .الكالم يقتضيه ما مالحظة حيثياهتا

إال ا�سجد �ار صالة
ّ

 النداء سمع من ّكل هو املسجد وجار ا�سجد � 

 ُجمزية فصالته املسجد، غري يف الصالة بطالن منه ُيراد ال ّفإنه ،)األذان(

 فاضلةصالة ال :بمعنى الكامل نفي عىل حممول ذلك ّوإنام املسلمني، بإمجاع

   .هوج ّكل عىل اإلجزاء نفي أراد يكون أن دون الثواب، كثرية

 فكان ّالعقالئية، املحاورة ُبأصول نيّملم اسُنأل  الرسول فخطاب

ًتاما كالمه  وبذلك املسجد، يف ّإال األجر كاملة صالة ال :قال هّوكأن ًمتاما، ّ

 غري اللغوي اإلجياز فنون من ّفن هي ّاالقتضائية ّالسياقية الداللة تكون

ًبينا يكون تارة االقتضاء هذا َّولكن باملعنى، ّاملخل ًمبينا يكون ُوأخرى ِّ َّ ُ. 

ثانيا
ً
  ا��بيه داللة :

 ٍأمر إىل ُاملخاطب تنبيه هبا ُفريادءامياإل داللة أو هالتنبي داللة ّوأما

 وقت كان لو كام آخر، أمر أو شخص وبني بينه أو ّاملتكلم، وبني بينه معهود

 فتقول ًمساء، السابعة الساعة هو املريض دواء رشب وقت أو الصائم إفطار

 .السابعة الساعة َّدقت :الوقت ذلك جميء عند له

 ما إىل التنبيه املراد ّوإنام هو، هو بام الوقت بنفس ماإلعال ُيراد ال فهنا

 لغة يف ًكثريا ُتستعمل الداللة هذه َّبأن ريب وال الوقت، ذلك يستلزمه

                                                

، يـاء الـرتاثربيس، مؤسـسة آل البيـت إلحللمحقق النوري الط ،مستدرك الوسائل) ١(

، ) يف مـسجدهّإال(ّ األصلية ويف الرواية. ١ ح٣٥٦، ص٣ج: هـ١٤٠٨، الطبعة األوىل

 .١٠٧ ح١٩٤، ص٥ج: ، مصدر سابقانظر وسائل الشيعة
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 هي الداللة هذه َّفإن حال ّأي وعىل حمدودة، القرآن يف كانت وإن العرب،

ّاملخل غري اللغة يف اإلجياز رضوب من رضب ُاألخرى  وفرقها بالكالم، ُ

 بخالف عليها، الكالم ّمتامية أو ّصحة ّتوقف هو ّاالقتضائية الداللة عن

 أو بعدها الصائم أفطر سواء صادقة ّقضية أعاله املثال يف ّفإهنا التنبيه، داللة

  .يرشب مل أو الدواء املريض رشب وسواء يفطر، مل

فال... :تعاىل قوله قبيل من فمحدودة، الكريم القرآن يف أمثلتها ّوأما
َ

 

�قل
ْ ُ َ

�هما 
َ ُ َ

أف 
� ُ

�نهرهما َوال 
َ ُ َْ ْ َ

وقل 
ْ ُ �هما َ

َ ُ َ
قوال 

ً ْ كر�ما َ
ً

ِ
َ

 حرمة ففي ،)٢٣ :اإلرساء( 

ّيسمى ما وهو التنبيه، من أعظم هو ما حرمة إىل تنبيه ّالتأفف  علم يف ُ

  .ًمعا باألمرين الداللة هذه عن التعبري ورد وقد املوافقة،بمفهوم األصول

ثا�ا
ً
  اإلشارة داللة :

 االستعاميل بالقصد مقصودة غري اّبأهن قيل فقد اإلشارة، داللة ّوأما

ٍبني غري ًلزوما الكالم ملدلول الزم مدلوهلا َّلكن العرف، بحسب  ًلزوما أو ِّ

ًبينا    .كالمني من أم واحد كالم من املدلول استنبط سواء األعم، باملعنى ِّ

 النصوص من ُيستفاد فيام الكالم نقرص ّألننا ؛ّتام غري كالم وهو

 أو حكم إثبات اإلشارة داللة خالل من ُنريد َّأننا الواضح ومن ّالرشعية،

ّاملتكلم كان فإن نفيه، ًملتفتا املعصوم ُ ً قاصدا كان ّأنه يعنى فذلك لذلك ُ

ًومريدا لذلك  .ّسيتضح كام ذلك، غري يف ُيكمن ال ّاجلدي مراده َّإن بل له، ُ

ٍملتفت غري كان وإن
ًمسوغا تكون ال اإلشارة هذه َّفإن لذلك، ُ  لنسبة ّ

 الدالالت تقسيامت يف لدرجها معنى ال ّثم ومن تعاىل، اهللا إىل احلكم

 .الظهور صياغة يف أسايس كطرف تدخل التي ّالسياقية

                                                

 .١٢٣، ص١ج: قم، ٤ط، مركز انتشارات التبليغ اإلسالمي، لشيخ املظفرل، صول الفقهأ) ١(
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ِّللمتكلم مقصودة اإلشارة هذه َّبأن االلتزام من ّفالبد وعليه  العادي ُ

 نلتزم فإننا وبالتايل ّخاص، بشكل نوالقرآ ّعام، بشكل املعصوم عن ًفضال

ًوجدا، ًاستعامال له مقصود اإلشارة داللة َّبأن ّ  إىل اإلشارة :ذلك أمثلة ومن ِ

و�له... :تعاىل قوله من ُاملستفادة احلمل ّمدة ّأقل
ُ ُْ َ ُوفصا� َ َُ َ

ثالثون ِ
َ ُ َ

شهرا 
ً ْ َ

... 

وا�واِ�ات... :تعاىل وقوله ،)١٥ :األحقاف(
ُ َ َ ْ يرضع َ

ْ
ِ

ْ �أوالدهن َنُ ُ َ ْ َ
ِحول� 

ْ َ ْ َ
 

ِ��ل�
ْ َ

ِ
َ

 من )ًشهرا وعرشين أربعة( احلولني بطرح ّفإنه ،) ٢٣٣ :البقرة( ...

 كان وقد للحمل، ّمدة ُّأقل وهو ،)أشهر ستة( :الباقي يكون ًشهرا ثالثني

 احلمل، ّمدة ّألقل ّالقرآنية اإلشارة هذه استظهر من ّأول هو  عيل اإلمام

  .َّمرتني معه َّتكررت مشهور حادثة يف

ّنسلط أن ينبغي الثالث الدالالت هبذه َّعرفنا أن بعد واآلن  عىل الضوء ُ

  :مها ّمهمتني، مسألتني

  .الثالث ّالسياقية الدالالت هذه ّحجية :ُاألوىل

  .ّالنص ظهور صياغة عىل أثرها :الثانية

 ّوالتنبيهية، ّاالقتضائية الداللتني ّحجية يف ريب فال ُاألوىل املسألة ّأما

 ّحجية باب من ّحجيتها َّبأن:  فقيلاإلشارة ّوأما الظهور، ّبحجية للقول ًتبعا

 وذلك املساحمة، باب من بالداللة تسميتها َّألن ّوشك، ّنظر حمل الظواهر

 الصواب عرفت قد ولكنك ،لإلرادة تابعة والداللة مقصودة، غري لكوهنا

ًدا،وج ًاستعامال مقصودة وكوهنا ذلك، يف  لنفي جمال يبقى ال وبذلك ّ

  .ّحجيتها

 لطريف جديد ظهور انعقد أن بعد ًأيضا الظواهر باب من ّحجة هي بل

                                                

 .١٢٥ص، ١ج:  املصدر نفسه)١(
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ِّاملتقدم، املثال يف كام اإلشارة،  املالزمة باب من ّحجيتها لتصحيح حاجة فال ُ

 أم ًحكام كان سواء الزمها، منها فيستكشف مالزمة، تكون حيث ّالعقلية

ً منكرا كان أو هلا ًقاصدا يكن مل وإن ّاملقر، إقرار بلوازم كاألخذ حكم، غري

  .ّفتدبر َّتقدم، بام مدفوع فذلك ،للمالزمة

 الثالث الدالالت هذه ّتدخل يف ريب وال شبهة فال الثانية، املسألة ّوأما

 ّينصب ًمجيعا دورها َّإن بل القرآين، ّللنص النهائي الظهور صياغة يف ًمعا

 ّتوسطها، بدون يكون أن له كان ما الذي اجلديد لظهورا هذا إجياد عىل

ًارتكازيا يكون ما ًعادة الظهور وهذا  كام َّمعني، لفظ تقدير إىل احلاجة دون ّ

 .ّاالقتضائية للداللة بالنسبة احلال هو

ا ا : اءةوة( اا( ا ّ   

 صاحب إليه ذهب ما هو القراءات بموضوعة َّيتعلق فيام الصحيح

 التخيري البعض رصيح هو بل األصحاب وظاهر :يقول حيث اجلواهر،

 اخلوئي، ّالسيد وعليه ًأيضا، املعارصين مشهور وهو ،القراءات مجيع بني

َّمدون هو بام االلتزام هو اخلالف لنبذ األقوال وأجود  القرآن يف ًفعال ُ

 إىل للركون حاجة فال املسلمني، وفاق ُّحمل وتشكيله رسمه َّفإن الكريم،

 .اإلثبات عسرية احتامالت

                                                

 .١٢٥، ص١ج: املصدر نفسه) ١(

 .٣٧٠ـ٣٦٢، ص٢ج: ، مصدر سابقنآمنطق فهم القر) ٢(

 .٢٩٢، ص٩ج: ، مصدر سابقجواهر الكالم) ٣(

 .٣٦٥ـ٣٦٢، ص٢ج: املصدر نفسه) ٤(
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دس اا :ا در ا  ّا   

 لنا ّاتضح قد يكون وأقسامها القرينة بحوث يف منّا َّتقدم ما جمموع من

 غري وهي الكريم، القرآن لفهم ةّاألساسي املصادرّ أهم من مجلة ًإمجاال

 الوقوف إىل احتجنا لذلك، التأصيل معرض يف كونناول .التفسري مناهج

 إىل للوصول هبا َّنتوسل أن لنا ُيمكن التي املصادرّ أهم عند ّفنية بصورة

  .القرآين ّللنص الصحيح الفهم

 واملوضوعي التجزيئيً معا ُوباألسلوبني لفهمه، القرآن ّبطريقية نلتزم نناإ

 ّالطريقية هذه َّولكن ّاملركب، سلوبُباأل عنه َّعربنا وقد التفسريي، اإلطار يف

ّتقدم  كام املفردايت، للتفسري ّالتعرض من ًاّمنهجي متنعنا ال لوبُألسا ةّوتركيبي

 واالستئناس ّالتعرض من ذلك يمنعنا ال ًوأيضا ة،سابقال الفصوليف 

  .ّالقرآنية البيانات فيها ُتفتقد التي املوارد يف َّالسيام ُاألخرى، بالطرق

ا�فس��ة ا�صادر
ّ

  

 :فهي ي،الفنّ ترتيبها بحسب ةّالتفسريي املصادر ّوأما

   ا�كر�م القرآن :لّاألو ا�صدر

 اآليات ُتقابلها التي ُاملحكامت اآليات هي ةّالتفسريي بياناته وأشهر

 بيان إىل بحاجة فهي ولذلك وجوه، ّمحالة تكون ما ًعادة التي ُاملتشاهبات

  .ُاملحكامت

  رواياتا� :ا�ا� ا�صدر

 واآلخر التطبيقي، الدور وهو منه، َّالبد ّاألول ّمهامن، دوران للروايات

ِّاملبني غياب عند وذلك ،ّتعليقي ّتفسريي   .عرفت كام ،القرآين ُ

 ُاملشار ّالصحة َّأن وهي ّاألمهية، غاية يف ةّقضي إىل النظر إلفات ّنود وهنا



  القرآنة فهمّآللي يفنظام املعر الدخل إىل م...........................................٢٨٢

 

 فهناك ًوتفسريا، ًتطبيقا ياتالروا ةّوسائلي يف األوحد السقف ّمتثل ال إليها

 وعدم فيها النظر ينبغي التي السند الضعيفة ةّالتفسريي الروايات من الكثري

ِّتشكل عندما وذلك ًمجيعا، طرحها  االطمئنان ُتوجب قرينة منها جمموعة ُ

 ِّللمحقق َّالبد بل القرائن، هذه متابعة هو ةّاملوضوعي فمقتىض بالصدور،

 ثروة ّمتثل ّألهنا تصحيحها، يف اجلهد وبذل هاحتصيل يف اجلهد بذل من

 صورة يف التصحيح صور أبرز من َّولعل إمهاهلا، ينبغي ال هائلة ةّمعرفي

 نفسه، حيكي ما ًكثريا املتن َّفإن متوهنا، يف النظر :رواهتا وثاقة ثبوت عدم

 .الفقه يف ُالعليا دراساتنا يف له َّتعرضناقد كنّا ما وهذا

  لياتاإل�ائي حقيقة

 ضعف إىل هبا ُليشار )ةّاإلرسائيلي الروايات( الكلمة هذه ترد ما ًكثريا

 سوء ومن هبا، املرغوب غري الروايات به ُتوأد قاطع سيف وكأهنا الراويات،

 أعالم من َّاغرت من هبا َّفاغرت ة،ّالتفسريي بالروايات اقرتنت ّأهنا الطالع

 صحيح ٍحديث رواية من ًكثريا جَّيتحر البعض جتد كّأن ّحتى ًمعا، الفريقني

 تلك هبا ُوصمت باطلة هتمة من َّففر ة،ّباإلرسائيلي وصموه اخلصوم َّألن

  .آخر باطل يف ليدخل ًزورا الرواية

 ِّبينة عىل لنكون اإلرسائيليات، حقيقة يف البحث امنَّ اقتىض ذلك ّكل

 أن تصلح ال ةّاإلرسائيلي صفة ّأن واحلّق ،ّباالتباع َأوىل فاحلّق أمرنا، من

 فام ُأخرى، مناطات والرفض للقبول ّوإنام الرواية، رفض يف ًمناطا تكون

 الرباهني أو ةّالديني الرضورات أو الصحيحة السنّة أو القرآن منها خالف

 الروايات به ُتقاس ّعام ضابط وهذا اجلدار، عرض هبا يرضب ةّالعقلي

  .وغريها ةّاإلرسائيلي
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العقلية القرائن :ا�الث ا�صدر
ّ

   

ّيشكل ةّالقريني هذه عىل الوقوف َّإن ّاملفرس َّأن بمعنى ًا،ّتفسريي ًرصيدا ُ ُ 

 عىل الوقوف :القرآين ّللنص الصحيح الفهم عىل ُتعينه التي أدواته مجلة من

  .ّةالعقلي القرائن

 القرآن علوم من �لة :ا�رابع ا�صدر

   .ًتفصيال أكثر بشكل املصدر هذا عن يث احلد ّتقدم

ا�لغو�ة ا�عاجم :ا�ا�س ا�صدر
ّ

   ا�وثوقة 

 هو واجلاهل العامل، إىل اجلاهل رجوع عىل قائمة ّالعقالئية السرية َّإن

 كان فإذا ّاملتخصص، القارئ هو والعامل املقام، يف ِّاملتخصص غري القارئ

َفلم كذلك األمر
 ّاملتخصص، اللغوي مراجعة يف ّالعقالئية القاعدة انخرمت ِ

َومل
 أن تريد عندما النهار وأطراف الليل آناء ِّواملفرسون الفقهاء بنا تفهي ِ

 أين من :نقول ّحجة، والظاهر الظاهر، خالفنا ّبأننا الظاهر ُخيالف ًرأيا تذكر

ًجدا بعيدون ونحن الظاهر هذا أخذوا  قد اللغة َّوإن ّالنص، زمان عن ّ

َأو َّتشوهت؟  اللغوي ظاهرال به يعنون الظاهر ملخالفة رفضهم ليس َ

 املعاجم من أخذوه قد الصحيح اللغوي الظاهر هذا َّوأن الصحيح،

 ّحجة فذلك ًعلام أورث إن اللغوي قول َّفإن حال، ِّأي وعىل ّاللغوية؟

 ًظنّا أورث إذا ّوأما ًأيضا، بنفسه ّحجة فهو ًاطمئنانا أورث وإن بنفسه،

ًنوعيا ًمعتربا ّ ًشخصيا، ًظنّا ال ُ  عىل كقرينة به القبول هو دناعن الراجح َّفإن ّ

  .له الفخم معترب دليل يقم مل إذا فيام التقادير، ّأقل

ّأصولية وبعبارة ُأخرى زاوية ومن  ّحس عن اللغوي إخبار كان لو :ُ

 الثقة خرب ّحجية ّحمله يف ثبت وقد ّاحليس، اإلخبار يف ًداخال يكون وشهادة،
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ًحدسيا إخباره كان وإن ّالتعدد؛ إىل حاجة وال املوضوعات يف  عىل ًقائام ّ

 لو ّحتى اللغة علم يف ًخبريا يكن مل من عىل ّحجة فيكون واالجتهاد، النظر

 فدعوى وعليه ّاللغوية، اخلربة يف قرينه عىل ّحجة يكون وال ًفقيها، كان

 ّاملتأخرين عند املشهورة ّاحلجية عدم ودعوى القدماء عند املشهورة ّاحلجية

 ًوإثباتا ًنفيا التفصيل من ّالبد بل هام،إطالق عىلّتامتني غري

ّنوفق ولعلنا  ملا ًنظرا اللغوي قول يف للتفصيل ُأخرى مناسبات يف ُ

 .واضح وهذا التفسري، جمال يف َّالسيام ّمجة، فوائد من عليه ّيرتتب

اإل�سانية العلوم :ا�سادس ا�صدر
ّ

   

 أنشطتهو اإلنسان تدرس ّعلمية ّختصصات جمموعة ّاإلنسانية العلوم

ًأساسيا ًرافدا العلوم هذه ُتعترب ولذلك ّاملعرفية،  بمختلف العلمي ّللتطور ّ

ّملحة ّإنسانية حاجة ّمتثل بمجموعها فهي ولذلك ُاألخرى، جماالته  ال ُ

  .عنها االستغناء ُيمكن

 قد باعتبارها ّاإلنسانية العلوم حمارصة إىل يدعو َّالسذج بعض نجد وقد

ِّلتوسع وجاءت منحرفة بيئة من انطلقت ُ  نسبة وهذه االنحراف، دائرة ِ

 ُخلق وقد اإلنسان، تفكري وليدة ّاإلنسانية العلوم َّفإن وخاطئة، بائسة

ًمفكرا اإلنسان ّ ًمقلدا وليس ُ ّ    .األليفة احليوانات بعض عليه الذي بالنحو ُ

 ومن نفسه، اإلنسان ّأمهية من تنشأ ةّاإلنساني العلوم ّأمهيةف وبالتايل

ًجدا حالواض  ّأنه عىل اإلنسان مع تتعاط مل ّةوالرشعي ةّاإلهلي العلوم َّبأن ّ

ّحر ُمريد وجود ّأنه عىل معه تعاطت ّوإنام تشاء، ما فيها تزرع خصبة أرض ُ 

ّومفكر ّمتدبر، ُ   .وغاياته أهدافه وله وعطاؤه، نتاجه له ُ

 محمال حتديد يف اإلنساين ُاملعطى ّأمهية مالمح بعض لنا ّتتضح هنا من
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 ال أن ينبغي ّللنص ّةاملوضوعي القراءة َّفإن وبالتايل الديني، ّالنص قراءة

  .ةّاإلنساني العلوم ُمعطيات عن ّتنفك

 عند نقف سوف عديدة ّالعام بمعناها ّاإلنسانية العلوم َّبأن عرفت وقد

ّونرجحه نراه ما وفقـ  منهاو ،منها مجلة  ًمعا، والعميل النظري العرفانـ  ُ

 املعنى وهذا الكامل، اإلنسان هو احلقيقي حموره سيأيت، كام عرفان،ال َّفإن

 عىل لنكون ّاإلنسانية العلوم مجيع ّباجتاهها تسري التي القصوى الغاية هو

  ً.خصوصا والقرآين ًعموما الديني ّالنص قراءة يف ّمدخليتها من مقربة

  ّالعربية اللغة علوم :ّاألول

ًجدا الواضح من  القرآن ىلُألوا ّمادهتا مادامت ةّالديني لومالع مجيع َّأن ّ

 القرآن طليعتها ويف ة،ّالعربي اللغة علوم عن هلا غنى ال ّفإنه الرشيفة والسنّة

  .املفردايت تفسريه يف ّالسيام الكريم،

  ّالتأرخيية فاتّاملصن :الثاين

 من أكرب مقربة عىل جتعلنا القرآين القصص شخصيات حياة ترمجة َّإن

 فاتمصنَّ مجلتها ومن ّالتأرخيية، املصادر تكون سوف وبالتايل ّنص،ال أجواء

 القرآين، ّالنص عنها ُيفصح مل ّخفية لزوايا ّتقريبية وسائل األنبياء، قصص

ِّتقلل أفضل ّتصورات عىل احلصول يف ُتساعدنا سوف اّبأهن َّشك وال  من ُ

  .التشخيص نسبة من وترفع االحتامالت نسبة

 تفاصيل خالهلا من نستجيل ّغنية ثروة ّمتثل ّأرخييةالت املصادر َّإن

 ُيعترب ّالتأرخيية املصادر عىل الوقوف َّإن بل املوقف، وتشخيص املوضوع

 وبدوهنا ّالقرآنية، النصوص من قليلة غري جمموعة يف ّتفسريية رضورة

  .حمتواها ّالتفسريية ّالعملية ُيفقد سوف اإلهبام وهذا مبهمة، الصورة ستبقى

 ّأمهها من رشوط ملجموعة ختضع ّالتأرخيية املصنّفات ّمصادرية َّإن
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 ملناخات ّاملروية األحداث ومالءمة واملروي، الراوي وثاقة من ّالتحقق

َّمسلامت مع وانسجامها ّالنص،  تكون وأن والسنّة، القرآن وظواهر العقل ُ

ّاألولية ّالتوقعات من قريبة    .للحدث ّ

   )الفلسفة( ّاإلهلية احلكمة :الثالث

 ولكنّه ّتام، معريف ّاتزان إىل للوصول هيدف حمض عقيل ّفن هي الفلسفة

 ذلك لتحصيل فريمي الكريم القرآن ّوأما العقل، صعيد عىل حمدود ّاتزان

 عليه ُيطلق الذي النفيس، باالتزان يردفه حيث به، يكتفي ال ولكنّه االتزان

 .الطمأنينة

ّاألس هي الوجود فمقولة  خالهلا ومن الفلسفة، عليه تقف الذي ُ

ّحتدد أن ُحتاول  من اإلنسان موقع وأذواقها مشارهبا بجميع الفلسفة لنا ُ

 ّالدينية النصوص بمالحظة ونحن وراءه، تقف التي )ّالعلة( ّواخللفية ذلك

 ُيريد فاإلنسان ًأيضا، ّاالجتاه هبذا ّتتحرك نجدها ًخصوصا ّوالقرآنية ًعموما

َومل العامل، هلذا أتى كيف يفهم أن
 ّعلوية؟ ُأخرى عوامل إىل ّتنشد نفسه يرى ِ

 تليس ولكنها ذلك، عن اإلجابة ّالقرآنية النصوص عرشات َّتكفلت وقد

 جتاه ّاملسؤولية بتحديد ّاملتمثل احلقيقي وهدفها حمتواها من ُمفرغة إجابات

 الفعيل الدور رسم عن ًمتاما قارص ّفإنه الفلسفي املعطى بخالف ذلك،

 فيه وقع الذي ّالتوهم حجم لنا ّيتضح هنا ومن مسؤوليته، وحتديد نسانلإل

 .والعرفان والقرآن الربهان بني ساوى نَّمم األعالم بعض

 ّوتأمالهتا ّالفلسفية للرؤى ّوماسة ّحقيقية احلاجة َّفإن حال، ّأي وعىل

ًحقيقيا ًرافدا لتكون ةّاجلاد  يف ّفيةخ ًأبعادا خالهلا من نقرأ ّمعرفية ونافذة ّ

 نسرب أو نلجها أن العصمة عن معزل يف ونحن يسعنا ال القرآين ّالنص

 .غورها
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  والعميل النظري العرفان :الرابع

 أن حتاول التي ّاإلنسانية املعرفة فروع من فرع هو النظري العرفان .١

 كان ما فإذا ومراتبه، ّوجتلياته ونظامه الوجود عن ًكامال ًتفسريا تعطي

َّمتعلق  معناه يأخذ سوف العرفان ّفإن ،وصفاته وأسامءه تعاىل اهللا هو رفةاملع ُ

 .ّاألويل ُبعده يف االصطالحي

 :مها أساسيني، بمحورين النظري العرفان مسائل مجيع ّتتلخص .٢

ِّاملوحد ومعرفة احلقيقي، التوحيد معرفة  َّإن ّثم ،)الكامل اإلنسان( احلقيقي ُ

 فال االطمئنان أو القطع مرتبة إىل يصل مل ما النظري بعده يف العرفاين النتاج

 .هبا االطمئنان أو بالقطع ّمقيدة النظري العرفان نتاج ّقرينية فتكون اعتبار،

ً حمال يكون سوف ّفإنه املقصودة املقامات إىل العارف انتهى ما وإذا .٣

ًومستودعا  ّالنص، روح إىل األقرب وسيكون ّاإلهلية، األرسار من لكثري ُ

 ُطهر من ّإال هلا يصمد ال التي الرقيقة واملعاين الدقيقة، اتكالن إىل فيلتفت

 ال ّالرشعية الرياضات عامده الذي الصحيح السلوك ّفإن وعليه ُقلبه،

ٌّحقي طريق ُاملبتدعة  عليه يكون الذي املقام وبحسب ّالقرآنية، املعارف لنيل ِّ

 .معرفته تكون العارف

 هو فذلك ّالرشعية الرياضات عن جاخلرو عدم ّبالتصوف ُأريد إن .٤

 التزام ولكنّه ًوتفصيال، مجلة به االلتزام ُيمكن الذي العميل العرفان

ًمرة تصدق قد ّمصداقية، ّقضية الصغريات َّفإن كربوي،  ًألفا، وتكذب ّ

 بمعناه ّالتصوف ّوأما املظاهر، ببعض ّيغرت أن للمؤمن ينبغي ال ولذلك

 .مظلم وطريق ّمتحالت، ّجمرد ّفإنه السلبي

 من وطهارته األغيار، وجود من القلب طهارة( الطهارتني َّإن .٥

ًمعنويا ًمقاما ليستا )باألغيار ّالتفكر  ان،ّمعرفي مقامان مها ّوإنام فحسب، ّ



  القرآنة فهمّآللي يفنظام املعر الدخل إىل م...........................................٢٨٨

 

َّسلامن امّفإهن وبالتايل  لنا ّيتضح ّفإنه كذلك كانا وإذا ان،ّحقيقي انّمعرفي ُ

 .القرآين ّالنص قراءة يف تهامّمدخلي

ّتشكل )ّالتنويرية( ّالكسبية العلوم ُمعظم َّإن .٦  بناء يف ّمهمة حلقة ُ

 أقرب سيكون ّاملعرفية دائرته ّاتسعت ّوكلام الكريم، للقرآن ّاملفرس ّشخصية

 بخالف ّحتقق، ال إراءة طريق ولكنّه القريبة، وأهدافه ّالنص معاين إىل

 الكريم القرآن فهم َّبأن لنقو ولذلك ،)ّالنورية( ّاللدنية ّالشهودية العلوم

 .النوري العلم معطيات عىل ًكثريا ّيتوقف ًوتأويال ًتفسريا

العلمية ا�جارب :ا�سابع ا�صدر
ّ

   

 عن اللثام كشف يف منها االستفادة ُيمكن ّاملوثقة ّالعلمية التجارب َّإن

 ّيتوقف ال الكريم للقرآن العلمي فاإلعجاز الكريم، القرآن أرسار بعض

 وصحيح حقيقي طريق هو ّوإنام فيه، ّاإلعجازية النكتة إبراز دّجمر عند

ّواملتوقع القرآن، اتّغيبي من مجلة لكشف  وأكثر أكرب ًبروزا سنشهد ّأننا هو ُ

 عىل احلاصل النظري املنقطع ّالتطور بفعل املجال هذا يف ّإعجازية لنكات

  .ةّكاف األصعدة

ا�اتية القدرات :ا�امن ا�صدر
ّ

شخصية( ةوا�ك�سب 
ّ

ا�ف� 
ّ

(   

 كثرية وهي ،ّاملفرس ةّشخصي تكوين يف كبرية يةّمهأ ةّالذاتي للقدرات

 املوهبة ،والذكاء الفطنة :هاّأمه من ّولعل ،آخر إىل شخص من وتتفاوت

ّواخلالقي  ً،معا ّوالتخيل ّالتصور َّقوة ،االستيعاب ّوقوة البدهية رسعة ،ةَّ

   .والطهارة والنقاء اإلخالص ،لتحقيقوا التحصيل يف والرغبة احلقيقة ّحب

 ّةشخصي صقل يف كبرية يةّوأمه ةّمدخلي فلها املكتسبة القدرات ّوأما

ّاملفرس إليها انتهى التي ةّالعلمي املرتبة :هاّأمه من ّولعل ،ّاملفرس  املطالعة ،ُ
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ّالتأملي    .التحليل وعمق ّالدقة ،ةّالتحقيقي واملتابعة ةّ

   و�صادره ا�فس� مناهج ب� الفرق

 إىل يلتفت مل أو الصنعة، يتقن مل َّممن البعض فيه وقع كبري خلط هنالك

 َّبأن َّفظن املصادر، وموضوعة املنهج موضوعة يف املقصودة البحث جهة

 يف ِّلعدمها معنى فال وبالتايل املصادر، مفردات عني هي املناهج مفردات

 القرآن قبيل من ادر،مص أو مناهج تكون أن ّإما فهي ُخمتلفني، موضوعني

 القرآن تفسري بمنهج َّيسمى ما وهو ّأويل، تفسريي منهج َّفإنه الكريم،

 الكريم القرآن َّبأن ًمثال ُيقال فال املصادر، يف ّعده ينبغي ال وبالتايل بالقرآن،

 وجمموعة للروايات بالنسبة احلال وهكذا ًأيضا، ومصدر تفسريي منهج

  .رىُألخا والدالالت القرائن

 مل بذلك القائل َّأن أي ،ًامناهجي وليس منهجي خلط هذا َّبأن ريب وال

 من للمراد ُموصل طريق التفسريي املنهج َّفإن املقام، يف النكتة لوجه يلتفت

ِّيشكل ّفإنه التفسريي املصدر ّوأما القرآين، ّالنص ّأولي ّمادة ُ  ّالنص، لفهم ةّ

 فهو ولذلك ُأخرى، نصوص نم املراد إىل للوصول طريق هو ًمثال فالقرآن

ّأولي ّمادة وهو تفسريي، منهج ِّاملفرس يعتمدها ةّ  ة،ّاللغوي ّاملواد يعتمد كام ُ

ّأولي ّومادة للوصول ًطريقا الواحد اليشء كون من مانع وال  يعتمدها ةّ

ِّاملفرس ُ. 

ٌبني ـ ّدقته رغم ـ الفرق َّفإن حال، ّأي وعىل ّاملتخصص للقارئ بالنسبة ِّ ُ 

 .للبعض احلاصل الفهم سوء أو اخللط يرتفع وبالتايل فت،ُامللت

                                                

 .٤١٠ ـ ٣٧٠، ص٢ج:  منطق فهم القرآن، مصدر سابق)١(
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ا ت: اأو طا  اا ا   

 حتديد يف القرآين للموضوع كبرية ّمدخلية هنالك ّأن الواضح من

  .ًخصوصا منها ّوالتفسريية ًعموما ّالعلمية األدوات
 وإن ،ًوتفصيال مجلة فةتلخم مواضيع عىل الكريم القرآن اشتمل لقد

 من وذلك اإلنسان، إسعاد وهو واحد، وهدف واحد ّباجتاه تسري كانت

  .النور إىل الظلامت من إخراجه خالل

ّملحة أسئلة أمامنا تربز االختالف هذا ضوء ويف  مع عرضها ينبغي ُ

 مع التعاطي موضوعة يف جديدة ةّثانوي ةّأبجدي إىل للوصول أجوبتها

ّاملذيلة األسئلة ّوأما ُاملختلفة، ّيةالقرآن املوضوعات  :فهي بأجوبتها ُ

أوال
ً الفعلي ا�صنيفات � ما :ّ

ّ
ا�مختلفة؟ ا�وضو�ت �لك ة

ُ
  

  :إىل ةّالرئيسي ّالقرآنية املواضيع تقسيم ُيمكن

  .ةّالعقدي املواضيع .١

 .ةّالرشعي املواضيع .٢

 .ةّاألخالقي املواضيع .٣

 .ةّانيالعرف أو ةّالروحي املواضيع .٤

  .ةّالعلمي املواضيع .٥

  .ّوالتأمل ّللتفكر داعية ةّفكري مواضيع .٦

  .ةّاالجتامعي املواضيع .٧

  .ّالعدو ومواجهة اجلهاد مواضيع .٨

  .واإلرشاد والوعظ اهلداية مواضيع .٩

  .ةّالغيبي املواضيع .١٠

  .ُخمتلفة أبعاد ذات مواضيع .١١
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ثانيا
ً
العلمي القبليات إعمال � ا�واضيع هذه تتفاوت هل :

ّ
  فيها؟ ة

 ًمعا، ةّوالتأويلي ةّالتفسريي األدوات جمموعة ةّالعلمي اتّبالقبلي ونعني

 األدوات حتديد يف القرآين للموضوع كبرية ّمدخلية هنالك َّأن وه والصحيح

 ما عادة ًمثال الفقهي فاملوضوع ًخصوصا، منها ةّوالتفسريي ًعموما ةّالعلمي

ًجممال يكون  :تعاىل قوله يف كام ة،ّروائي بيانات إىل فيحتاج التفصيل قبال يف ُ

وأ�يموا
ُ

ِ
َ ا�صالة َ

َ �
وآتوا 

ُ ا�ز�ة َ
َ َ واركعوا �

ُ َ ْ مع َ
َ َ

َا�راكع� 
ِ ِ  أن لنا فكيف )٤٣ :البقرة( �

  الرشيفة؟ السنّة إىل الرجوع بدون الزكاة ُونؤيت الصالة ُنقيم

ّاملفرس عىل عسرية ّمهمة اّإهن  جيد ولذلك ًعموما، القرآين اطبُواملخ ُ

ًمغلقا أمامه الطريَق النصوص هلذه القارئ  السنّة تفصيالت بدون ًمتاما ُ

 .الرشيفة السنّة غري ّالبتة أمامه طريق ال ّأنه كام الرشيفة،

 ةّعقلي وقواعد ّةمنطقي ّأوليات إىل حتتاج التي النصوص يف وهكذا

ْ�و :تعاىل قوله قبيل من الرباهني، من ومجلة �ن َ
َ َ

�يهما 
َ
ِ آ�ِهة ِ

ٌ َ
إال 

�
ا� ِ

ُ �
لفسدتا 

َ َ َ َ َ
 

فسبحان
َ َُ ْ َ

ِا� 
�

رب 
� ِالعرش َ ْ َ ْ

�ما 
� َ

يصفون 
َ ُ

ِ
َ

 القارئ حيتاج حيث ،)٢٢ :األنبياء( 

  .االستثنائي بالقياس دراية إىل

أ�عي�نا :تعاىل وقوله
َ َ

ِ
َ َ

ِبا�لق 
ْ َ ْ

ِاألول ِ
� َ ْ

بل 
ْ َ

هم 
ْ ُ

ٍل�س ِ� 
ْ َ

من 
ْ

ٍخلق ِ
ْ َ

ٍجديد  ِ
 :ق( َ

  .املعاد عىل ّالدال )١٥

ما :تعاىل وقوله
َ

ا�مسيح 
ُ َ

ِ
ْ

ُا�ن  ْ
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 :وقوله اإلطعام، بعد حاجته قضاء إىل حيتاج وال الطعام، يأكل ال اإلله

ْا�ظر ُ ْ
كيف 

َ ْ َ
ُن��  � َ ُ
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 .ّاألدلة بيان ُيراد ،
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 املعاجم إىل فيها نحتاج مفردات ّتتضمن التي النصوص يف وهكذا

ِاملسومة،( :قبيل من ة،ّاللغوي
َ َّفليبتكن، ُ ِّ َ ُ َ َهيدي، َال َ ِّ ِيل َ

ٍزنيم ُكم،تَ ِ  يعرس التي ،)َ

ّاملتخصص القارئ عىل فهمها  عن تفصلنا ونحن ّالسيام غريه، عن فضال ُ

 ةّاللغوي للمعاجم الرجوع من مناص فال طويلة، ةّزمني فاصلة النزول زمن

  .معانيها عىل للوقوف

 ةّاألولوي وهذه ُأخرى، عىل لبيانات واضحة ةّأولوي فهنالك وبالتايل

ُتشخصها ِّ  ّوإال ّللنص، القارئ ميول وليست ًابتداء ّالقرآنية املوضوعات لنا ُ

 سوف ّألنه جتاوزه، ُيمكن ال لآلية املعريف السري يف خلل حيصل سوف

ّنشدد هنا ومن بالرأي، التفسري رضوب من ًرضبا يكون  ةّاألولوي هذه عىل ُ

 .ُاملعتمد املنهجي للتفسري ُأخرى ٌضامنة منتك ففيها

ثا�ا
ً
ا�فس�� ا�ناهج �تلف هل :

ّ
  القرآ�؟ ا�وضوع باختالف ة

ّمفرس قرآين ّنص يقم مل ما  حتديد يف وثيقة صلة تفسريه ُاملراد ّفللنص ُ

 َّأن الواضح ومن ،ةالسابق املباحث بعض يف بنا َّمر كام التفسريي، املنهج

 املنهج حتديد يف ةّالرشعي املضامني عن ًمتاما ختتلف ةّالعقلي املضامني

  .هلا التفسريي

رابعا
ً
ا�فس�� ا�صادر �تلف هل :

ّ
  القرآ�؟ ا�وضوع باختالف ة

ِّنبني أن نحتاج وهنا  واملصدر التفسريي املنهج بني الفرق وجه ُ

 عينه هو التفسريي املنهج َّأن البعض ّفيظن ،اخللط يقع ما ًفكثريا ،ّالتفسريي

 .ذلك وغري والعقل، الرشيفة والسنّة كالقرآن املصدر،

 وغري والعقل الرشيفة والسنّة الكريم القرآن َّأن هو املقام يف والصحيح

 ّحيثية من إليها ُينظر ال املصادر، وموضوعة املناهج موضوعة يف يرد ّمما ذلك
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 كان فإذا ّرية،املصد واجلهة ّاملنهجية اجلهة ختتلف ّاحليثية فباختالف واحدة،

 املنظور كان وإذا املنهج، هو فذلك املراد إىل للوصول ّالطريقية ّحيثية املنظور

 .املصدر هو فذلك الوصول طريق يف املستفادة ّالتفسريية ّاملادة ّحيثية هو

 باختالف املناهج فيه ختتلف الذي بالقدر ّفإنه ذلك، ّاتضح إذا

 ّمادة يكون ال ًمثال فالعقل ملقام،ا يف األمر فكذلك ّالقرآنية املوضوعات

 القرآن يف ًإمجاال عليها املنصوص ةّالرشعي األحكام بيانات يف ةّتفسريي

 .آخر أمر فذلك املالزمات، عن الكشف إىل احتجنا إذا ّإال الكريم،

 املوضوعات ُتسهم ّمعينة حدود له ّتفسريي مصدر ّكل َّإن :ُأخرى بعبارة

ِّاملفرس ةّشخصي تلغي أن دون ولكن تشخيصها، يف كبري ّحد إىل ّالقرآنية ُ 

 ومساحاته، الواحد ّالنص موضوعات حتديد يف ّالتفسريية رؤيته ُتسهم الذي

 يمتلك ومن غريه، عنها يغفل قد لنكات يلتفت ةّالعربي اللغة أحكم فمن

ًختصصا  الفنون أتقن فيمن وهكذا غريه، إليه يلتفت ال ما إىل يلتفت ًاّحديثي ّ

 ّرس نفهم هنا ومن سواه، َّعمن ًكثريا ختتلف سوف رؤيته َّفإن ةّالعقلي

 أو ةّاللغوي ّاملواد عىل أو غريها دون ةّاحلديثي ّاملواد عىل البعض اقتصار

ّمتطلبات لنا حيكي ال فذلك ،ةّالعقلي  لرضورة بالرضورة، ّالقرآنية النصوص ُ

 من ّوأما ة،ّالتفسريي الرؤية ةّملحدودي ّوإنام ة،ّالقرآني املوضوعات اختالف

 السابق ّختصصه مقتضيات ّباجتاه وليس ّالنص مقتضيات هدف ّباجتاه ينطلق

 هو وسيكون ة،ّوواقعي وواضحة واسعة ةّتفسريي رؤية ذا يكون سوف ّفإنه

 .ّللنص األقرب

                                                

 .٤٥٤ـ٤٥٣، ص١ج:  منطق فهم القرآن، مصدر سابق)١(
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ا ت: ام ّ   

 ّنهجيةامل النكات من العديد عىلالقرآن فهم منطق كتاب اشتمل لقد

 مجلة عند الوقوف ارتأينا ولذلك ّالتفسريية، ّالعملية يف مراعاهتا ينبغي التي

  :النكات هذه من

ًأيا ةّالتفسريي ةّالعملي ّتتوقف : ًّأوال  واألسلوب فيها ّاملتبع املنهج كان ّ

  :ّأمهها أمور، مجلة عىل فيها ّاملتخذ

ًملام ِّاملفرس يكون أن )أ ّ  الرصف،( :وهي ّالعربية، ةّللغ ّاألساسية بالعلوم ُ

   .)البالغة النحو،

ًملام ِّاملفرس يكون أن )ب ّ  :قبيل من القرآن، بعلوم ُ

 .النزول أسباب .١

 .واملدين ّاملكي .٢

 .القرآن إعجاز .٣

 .والباطن الظاهر .٤

واملنسوخ الناسخ .٥

 .والتأويل التفسري .٦

  .واملتشابه املحكم .٧

ًملام يكون أن )ج ّ  الفقه، أصول علم يف ةّاألصولي القواعد من بجملة ُ

  :قبيل من

 .الظهور ّحجية .١

 .ّواملقيد املطلق .٢

 .ّواخلاص ّالعام .٣

  .ُواملبني املجمل .٤
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 ما يقع أن ينبغي ومعارف علوم من ِّاملفرس به ّيتزود ما مجيع ّإن :ًثانيا

ً إثباتا هاخدمت يف القرآين ّالنص يقع أن ال القرآين، ّالنص خدمة يف منها ّيصح

 عىل ّاملتنوعة والعلوم للمعارف ةّاملعرفي النتائج محل عدم :بمعنى ًوتوكيدا؛

 ّفإن ًوتوكيدا، ًإثباتا النتائج تلك خلدمة القرآين ّالنص وتطويع القرآين ّالنص

 حمكومة، ال ًحاكمة تكون أن ينبغي التي به ّاخلاصة معطياته القرآين ّللنص

  .ًرشعا املذموم بالرأي، تفسريبال القول إىل سننتهي ّوإال

 ّةاملعرفي النتائج ضوء يف القرآين ّالنص متكني عدم :ُأخرى بعبارة

 تقعيد يعني هذا ّفإن سابقة، رتبة يف ُأخرى وعلوم معارف من املستقاة

ّأعدت قوالب يف القرآين ّالنص   .معطياته ومصادرة ًسلفا ُ

 والعلوم عارفامل تلك طبيعة فرضتها نتائج إىل ُيفيض بدوره وهذا

 سوف ةّالتفسريي ةّالعملي ّأن يعني ّمما نفسه، القرآين ّالنص وليس املختلفة

 ملرادات ةّتشخيصي ّةعملي وليست القرآين ّللنص ةّتطويعي ةّعملي تكون

 املعارف لنتائج تطبيقي عمل ّجمرد التفسريي األداء فيكون ّالنص، ومقاصد

 ّاجتاهي، أداء ّجمرد إىل ُاملمنهجة ةّيالتفسري ةّالعملي ّتتحول وبذلك ،ُاالخرى

  .ّاالجتاهات أنواع أخطر هي بل

 يف املنقولة املسالك هذه مجيع يف ّبالتأمل وأنت :الطباطبائي قال

 ما حتميل وهو النقص، وبئس نقص يف مشرتكة اجلميع ّأن :جتد التفسري

 ّفتبدل ،اآليات مداليل عىل خارج من ةّالفلسفي أو ةّالعلمي األبحاث أنتجته

ّوسمي ًتطبيقا التفسري به  من حقائق بذلك وصارت ًتفسريا، التطبيق به ُ

 يكون أن ذلك والزم تأويالت، اآليات من ّعدة وتنزيل جمازات، القرآن

 يشء ّلكل وتبيان مبني ونور للعاملني هدى هّبأن نفسه ِّيعرف الذي القرآن
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ًومبينا بغريه ًومستنريا بغريه إليه ًاّمهدي َّ  وبامذا !شأنه وما !الغري هذا فام ريه،بغ ُ

   !فيه اختلف إذا وامللجأ املرجع هووما !إليه ُهيدى

 وكشف تفسريه املراد القرآين ّالنص وراء تقف التي املعاين ّإن :ًثالثا

 مراتب أربع عىل األدنى ّحدها يف هي ّوإنام واحدة، مرتبة ّمتثل ال معانيه

 تنضوي دائرة ّمتثل ّةرئيسي مرتبة ّفكل ثرية،ك مراتب حتتها وتقع ة،ّرئيسي

 السقف ًعادة ّحيدده الذي التفسريي العرض مستويات ّمتثل مراتب حتتها

  .ِّللمفرس املعريف

 : احلسني اإلمام بقول واملنكشفة املستفادة فهي ّالرئيسية املراتب ّأما

وجل ّعز اهللا كتاب
ّ

 ا�لطائف،و واإلشارة، العبارة، � :أشياء أر�عة � 

�لعوام، فالعبارة .وا�قائق
ّ

�لخواص، واإلشارة 
ّ

 وا�قائق �ألو�اء، وا�لطائف 

  .�ألن�ياء

 رؤيته ّيقدم أن ّاملفرس حياول األربع ّالرئيسية املراتب هذه ضوء ويف

 ولو الواقع عليه ما أصاب فإن بحسبه، ٌّوكل منها، مرتبة ضمن ّالتفسريية

 صورة يف فيه ًمعذورا كان وإن ّقدمه ما ّفإن ّوإال اَفبه املعريف سقفه بحدود

  .القرآين ّالنص مقاصد عن ّأجنبي ّالرشعية ّاحلجة عىل ّتوفره

 مراتب من مرتبة ّيمثل سوف املعريف سقفه ضمن الواقع به أصاب وما

 ّإال ّالتامة ةّالواقعي اإلصابة حصول عدم يعني ّمما ة،ّالرئيسي املرتبة تلك

ًجدا ضيقة بحدود  من ًقريبا كان ومن املطلقة العصمة بأهل تنحرص ادتك ّ

  .ةّاملعرفي كامالهتم

 أعمق هي منها مرتبة ّكل األربع ةّالرئيسي املراتب تلك ّأن الواضح ومن

                                                

 .٨، ص١ج: ، مصدر سابق تفسري القرآن امليزان يف)١(
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 ّأشدّ أهنا ّإال البسائطي وجودها رغم ةّاحلقائقي فاملرتبة رى،ُألخا من وأشمل

 َّثم ة،ّاللطائفي املرتبة تليها َّثم اإلطالق، عىل ّوأمهها وأشملها ًقاطبة املراتب

  .ةّالعباري َّثم ة،ّاإلشاري

 ضمن ّالتفسريية ّالعملية إليها ُتفيض التي ّاملعرفية النتائج مجيع ّإن :ًرابعا

 للمعاين بمطابقتها القول يمكن ال ،تبلورت أسلوب ّوبأي كانت منهج ّأي

 ليست ةّالواقعي عاينامل ّأن من عرفت ملا القرآين، ّالنص عليها التي ةّالواقعي

 الذي املعريف للسقف عرض هو التفسريي العرض ّوأن واحدة، مرتبة عىل

  .واضح وهذا .)بالفتح( َّاملفرس وليس )بالكرس( ِّاملفرس عليه

 مراتب من مرتبة ّالتفسريية بعمليته يقتحم أن ِّللمفرس ينبغي ال :ًخامسا

 يدرك مل ملن فليس ائطها،ورش ضوابطها عىل ّالتوفر بعد ّإال األربع القرآن

 ينتهي سوف ّوإال املرتبة هذه يلج أن القرآين ّالنص يف اإلشاري املعنى

 يف احلال وهكذا ًرشعا، ّاملحرم بالرأي التفسري دائرة يف الوقوع إىل به املطاف

  .ُاألخرى املراتب

ّاملفرس يكون أن ّالبد :ًسادسا  جلملة ّاالصطالحية املضامني عىل ًواقفا ُ

 عىل ّتتوقف ّبرمتها ةّالتفسريي ةّالعملي ّإن بل ة،ّالتفسريي املفردات من ىُأخر

 ّتقدم وقد ،)والتأويل والتطبيق والتبيني والتنزيل التفسري( :وهي فهمها،

 االصطالحات عند نقف أن لنا وبقي والتأويل، التفسري، عن احلديث منّا

   :ُاألخرى الثالثة

   ا���ل

َيفهم أن هو َ  ّالعلة أو فاحلادثة نزوله، مورد ضوء يف قرآينال ُّالنص ُ

ّتشكل القرآين ّالنص نزول استدعت التي ةّالظاهري  توضح ةّخارجي قرينة ُ
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إ�ما :تعاىل قوله يف كام ّالنص، مراد
َ �

ُوِ��م ِ ُ � ا� َ
ُ �

ُورسو�  َُ ُ َواِ�ين َ � آمنوا َ
ُ َ

َاِ�ين  �
 

يقيمون
َ ُ

ِ
ُ

ا�صالة 
َ �

و�ؤتون 
َ ُ ْ ُ ا�ز�ة َ

َ َ وهم �
ْ ُ راكعون َ

َ ُ
ِ

ّفرست حيث ،)٥٥ :املائدة( َ  يف ُ

َواِ�ين :من ُاملراد ّبأن الفريقني ُطرق يف ّاملروي النزول سبب ضوء � آمنوا َ
ُ َ 

ّيصيل وهو بخامته ّتصدق الذي  ّعيل املؤمنني أمري هو  املسجد يف ُ

   .النبوي

 حيث ،)تنزيلال كان وبه( عبارة ّاملفرسين ُكتب من كثري يف نجد ولذا

ّيمثل وكونه النزول، سبب بذلك ُيريدون  عند ّللنص التفسريي الوجه ُ

 القرآين ّالنص عىل حاكمة تكون ال ةّالتنزيلي القرينة ّأن من الواضحو نزوله،

 ملفردة َّبأن ًعلام ة؛ّالبعدي احلوادث عىل ّالنص النفتاح ًنظرا ؛حينها يف ّإال

  .ّكام تقدم التحريف، من القرآن صيانة بموضوع صلة التنزيل

   ا��ي�

 ّرصح ما وهذا كذلك، والزال يشء، ّلكل ًتبيانا الكريم القرآن كان لقد

 هو كام ـ الكريم القرآن ولكن األعالم؛ كلمة عليه ّواتفقتالقرآن، به

 منها، األغلب ّاألعم أو بياناته، جمموع يف سلك قد ـ ُّاملطلعني لدى واضح

ّلألمة، وكبرية صغرية َّكل ذكر ّأنه ال إمجاله، يف تبيان فهو ًا،ّإمجالي ًمسلكا ُ 

ًجدا ّالبني فمن  هلا ّيتعرض مل ةّوالوضعي ةّالتكليفي ةّالرشعي التفصيالت ّأن ّ

                                                

، ١ج:  قم،جممع إحياء الثقافة اإلسالمية، للحاكم احلسكاين احلنفي، شواهد التنزيل )١(

 والتفسري ،١٨٤ص:  النزول للواحديً، وأيضا أسباب٢٤١ـ٢١٦، ح١٨٤ ـ١٦١ص

، وعرشات املصادر من مدرسة ٤٣١، ص٣ ج:، مصدر سابقالكبري للفخر الرازي

ّضال عام جاء يف مصادر اخللفاء ف  . أهل البيتأتباع ً
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 بياناته ّأن هو اآلخر والوجه وجه، هذاةّالظاهري بياناته يف الكريم القرآن

 الستعدادات ًتبعا تلفةخم هبا اطبخُامل ةّنوعي ولكن يشء ّلكل شاملة

ّاملتلقي،  القرآن قراءة يف ةّاألهلي يمتلك العلم يف ًراسخا بصفته فاملعصوم ُ

ّتفحصي بقراءة ولكن ّالتامة بكامالته  بياناته، يف الكريم القرآن هلا ّيتعرض مل ةّ

  .اآلخرون يسع ال ما عىل ًواقفا فيكون

 لتفصيالتا بيان هو املقام يف التبيني من املراد ّفإن حال، ّأي وعىل

 لعلمه، الوارثني بصفتهم  بيته وأهل  األكرم ّالنبي قبل من ةّالرشعي

َوأنز�ا... :تعاىل قال بنفسه، القرآن لنا رسمها ةّاإلهلي الوظيفة وهذه َْ َ ْ إ�ك َ
َ ْ َ

ِ 

َا�كر ْ �
 ���َِ � َ ِ�ِلناس ُ

�
ما 

َ
نزل 

َ � ْإ�هم ُ
ِ
ْ َ

ْولعلهم ِ ُ َ� َ �تفكرون َ
َ ُ � َ َ َ

  .)٤٤ :النحل( 

 تفصيل هي الروايات الرشيفة للسنّة ةّالفعلي الوظيفة ّإن :ُأخرى بعبارة

 ذلك عىل والشواهد ّعممه، ما وختصيص أطلقه، ما وتقييد القرآن، أمجله ما

ًجدا، كثرية  املعصوم بيانات من مورد خيلو يكاد فال الغالبة، الصفة هي بل ّ

 والصوم الصالة تبتفصيال ّيتعلق ما احلرص ال املثال سبيل وعىل، 

 اكتفت حيث املكاسب، ومطلق والتجارة والطالق والزواج والزكاة ّواحلج

 تفصيل الرشيفة للسنّة ًتاركة املسائل هذه بعنونة ًظاهرا ّالقرآنية النصوص

 .ُأمجل ما

   ا�طبيق

 ّعام مفهوم مصداق حتديد :ـ التقريب وجه عىل ـ به ُفرياد التطبيق ّوأما

 عىل النزول سبب من ُفيستفاد به، احلرص دون له لالشمو ةّصالحي فيه

 عىل االقتصار دون القرآين ّالنص مقاصد حتديد يف احلرص ال املثال سبيل

 ّتتوفر ُأخرى موارد عىل القرآين ّالنص انطباق ةّصالحي بقاء بمعنى ذلك،
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 وقد ذلك، بعد أم ّالنص عرص يف كانت سواء االنطباق، ضوابط فيها

 ؛ البيت أهل ّأئمة قبل من مورد من أكثر يف ةّالتطبيقي ةّالعملي ُمورست

  .التطبيق عىل ّحي كشاهد واحد مثال بذكر نكتفي

وما :تعاىل قال
َ أرسلنا َ

َ ْ َ ْ َ
من 

ْ
�بلك ِ

َ
ِ
ْ َ

إال 
�
رجاال ِ

ً َ
نوِ� ِ

ُ
إ�هم 

ْ
ِ
ْ َ

فاسأ�وا ِ
َ ْ َ

أهل 
َ ْ َ

ِا�كر 
ْ �

 

إن
ْ
ْكنتم ِ ُ ْ ُ

�علمون ال 
َ ُ َ ْ َ

ّاملفرسين من لةمج ذكر وقد ،)٤٣ :النحل(   ُاملراد ّبأن ُ

 ّإن :يقول كان حيث اسّعب ابن عن ًنقال الكتاب أهل هم )الذكر أهل( من

إن واإلنجيل التوراة أهل فاسألوا :أي الكتاب، أهل الذكر بأهل املراد
ْ
ِ 

ْكنتم ُ ْ ُ
�علمون ال 

َ ُ َ ْ َ
 ّيصدقون كانوا ّأهنم وذلك ّمكة، مرشكي خياطب فهو ،

ِّيكذبون كانوا مّوأهن كتبهم، من به خيربون كانوا فيام والنصارى اليهود  ّالنبي ُ

ّتصدق مل فقريش ،له عداوهتم ّلشدة   ًا،إنسان الرسول يكون أن ُ

ّيصدقون كانوا ّإهنم وحيث  ّلتتم بذلك عليهم ّحيتج فالقرآن الكتاب بأهل ُ

  .غري ال ًإنسانا الرسول بكون ّاحلجة

 يف جاء ما هو الكتاب أهل هم املراد كون ىلع ّالدالة ةّاللفظي والقرينة

ِبا��نات :تقول حيث الالحقة، اآلية
َ � َ ْ

ِوا�ز�ر ِ
ُ � َوأنز�ا َ َْ َ ْ إ�ك َ

َ ْ َ
َا�كر ِ ْ �

 ���َِ � َ ُ... 

 عىل السابقة ةّالساموي الكتب وهي والزبر ّالبينات ّإن حيث ،)٤٤ :النحل(

 هذه أصحاب فاسألوا ن،اإلنسا بني من هم الرسل كون عىل شاهدة القرآن

  .ذلك ّبصحة ُليخربوكم الكتب

 هناك ولكن عديدة، ةّتفسريي كتب يف التفسريي الوجه هذا ورد وقد

 ففي ،املورد خصوصيات رفع مع الرجوع مالك فيها لوحظ خرىأ وجوه

 إليهم ترجع ةّاألم كانت ولذا ة،ّاألم ةّمرجعي هم كانوا  ّاألئمة عرص

                                                

 .١٥٩، ص٦ج: ، مصدر سابقجممع البيان يف تفسري القرآن) ١(



 ٣٠١ ................................................القرآين ّالنص لقراءة أخرى ضوابط

 

 آخر وجه إبراز بمعنى ة،ّالتطبيقي اجلنبة هو هنا ناّهيم ّوالذي عنهم، وتأخذ

 السنّة به ّتتكفل ّإما التطبيقي الوجه وهذا ،)الذكر أهل( عنوان عليه يصدق

ّاملفرس أو الرشيفة ُ.   

 :له فقلت  الرضا سألت :قال ّالوشاء فعن الروايات يف جاء ما ّأما

فاسأ�وا... :فداك جعلت
َ ْ َ

أهل 
َ ْ َ

ِا�كر 
ْ �

إن 
ْ
ك ِ

ُ
ْنتم ُ ْ

�علمون ال 
َ ُ َ ْ َ

 أهل �ن :فقال ؟

  .ا�سؤو�ون و�ن ا�كر

 واقعنا حيكي عليه آخر تطبيق إجراء ُيمكن القرآين ّالنص وهذا

 فهم الذكر، أهل عنوان عليها ينطبق اآلن ةّالديني ةّفاملرجعي املعارص،

 املعارف مجيع ويف بل َّاملقدس، الشارع به حكم ّعام ُاألمة قبل من املسؤولون

 العلم منها ّوالتي الديني، املرجع تشخيص مناط يف تدخل التي ةّاإلسالمي

  .تعاىل اهللا بكتاب

 مورد( ّاألول املورد خصوصيات رفع هو موجز بنحو فالتطبيق ،إذن

 مصداق عىل وتطبيقه اآلية ُتعطيه الذي ّالعام املفهوم وأخذ )اآلية نزول

 .جديد

ا ا :ط ا  تر اوا واو   

 ّرس عن الكشف خالهلا من نحاول ةّعلمي مسألة إىل التعرض ّنود هنا

 وهل ُأخرى، جهة من اآليات وبني جهة من السور بني الواقع التفاضل

  علمي؟ ترف ّجمرد هي مأ منشأ هلا الصحابة قبل من املطروحة األسئلة

 السور لبعض كمني يفك :ًاّكربوي ًسؤاال بوضوح نسأل أن ولنا
                                                

 .٣، ح٢١٠، ص١ج: ، مصدر سابقصول الكايفأ) ١(

 .٩٦ـ٩٢، ص١ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن) ٢(



  القرآنة فهمّآللي يفنظام املعر الدخل إىل م...........................................٣٠٢

 

  سبحانه؟ اهللا وهو ،غري ال واحد ّواملتكلم غريها، تفضل أن اآليات وبعض

 هي كلامت بني التفاضل هذا مثل يتسنّى كيف :ةّعرفاني ةّفلسفي وبعبارة

  كان؟ ّمما أبدع باإلمكان وليس واجلالل، واجلامل الكامل يف املنتهى

 البعض عىل بعضها ةّميوحاك األسامء بعامل وثيقة صلة للموضوع ّإن

 أفاض ما بعض عرض سنحاول املضامر هذا يف الدخول قبل ولكن اآلخر،

  .األعالم به

 يشء؟ من أفضل يشء القرآن يف هل :الناس اختلف :السيوطي قال

 ّحبان وابن الباقالين بكر أبو والقايض األشعري احلسن أبو اإلمام فذهب

 عليه، ّاملفضل نقص التفضيل يوهم ّولئال اهللا، كالم اجلميع ّألن ؛املنع إىل

 عىل القرآن بعض تفضيل :حييى بن حييى قال .مالك عن القول هذا وروي

 ابن وقال .غريها دون ّتردد أو سورة تعاد أن مالك كره ولذلك خطأ، بعض

 ّأم مثل اإلنجيل يف وال التوراة يف اهللا أنزل ما :كعب بن ّأيب حديث يف ّحبان

 يعطي ما مثل الثواب من واإلنجيل التوراة لقارئ يعطي ال اهللا ّإن القرآن؛

 غريها عىل ّاألمة هذه ّفضل بفضله وتعاىل سبحانه اهللا إذ ؛القرآن ّأم لقارئ

 من غريها أعطى ّمما أكثر كالمه قراءة عىل الفضل من وأعطاها األمم من

 َّأن ال األجر، يف به أراد سورة أعظم وقوله :قال .كالمه قراءة عىل الفضل

 لظواهر التفضيل إىل آخرون وذهب .بعض من أفضل القرآن بعض

 من مجاعة عن ونقله حلّق، إنه :القرطبي وقال .الغزايل ...منهم األحاديث،

   .ّواملتكلمني العلامء

 يقال أن جيوز وهل املخلوقني، كالم من أبلغ اهللا كالم :اخلويي وقال

                                                

 .٣٧١، ص٢ج: ، مصدر سابقاالتقان يف علوم القرآن) ١(
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 أن وينبغي نظرهم، لقصور مقو َّجوزه الكالم؟ بعض من أبلغ كالمه بعض

 له موضعه يف هذا أن :هذا من أبلغ الكالم هذا القائل قول معنى ّأن تعلم

 موضعه يف احلسن وهذا ولطف، حسن له موضعه يف وذاك ولطف، حسن

قل :َّإن :قال من فإن .موضعه يف ذاك من أكمل
ْ ُ

َهو  ُ
ا� 

ُ �
أحد 

ٌ َ َ
 :من أبلغ ،

�بت
ْ � َ

يدا 
َ َ

ِأ� 
َ

ٍ�هب 
َ َ

 وبني هلب أيب وذكر اهللا ذكر بني املقابلة جيعل ،...

 :يقال أن ينبغي بل صحيح، غري وذلك الكافر، عىل والدعاء التوحيد

�بت
ْ � َ

يدا 
َ َ

ِأ� 
َ

ٍ�هب 
َ َ

�وتب  َ  للدعاء عبارة توجد فهل باخلرسان، عليه دعاء َ

قل :يف وكذلك هذه؟ من أحسن باخلرسان
ْ ُ

َهو  ُ
ا� 

ُ �
أحد 

ٌ َ َ
 عبارة توجد ال ،

�بت :إىل نظر إذا فالعامل منها، أبلغ ةّالوحداني عىل ّتدل
ْ � َ

يدا 
َ َ

ِأ� 
َ

ٍ�هب 
َ َ

 يف ،...

قل :إىل ونظر باخلرسان الدعاء باب
ْ ُ

َهو  ُ
ا� 

ُ �
أحد 

ٌ َ َ
 ال التوحيد باب يف ،

   .راآلخ من أبلغ أحدمها يقول أن يمكنه

 يكون أن :أحدها اء؛أشي إىل يرجع التفضيل معنى ّأن :البيهقي وذكر

 آية :يقال هذا وعىل الناس، عىل وأعود بأخرى العمل من َأوىل ٍبآية العمل

 هبا أريد ّإنام ّألهنا القصص، آيات من خري والوعيد والوعد والنهي األمر

 األمور، هذه عن بالناس غنى وال والتبشري، واإلنذار والنهي األمر تأكيد

 جيري ّمما هلم وأنفع عليهم أعود وه ما فكان القصص، عن يستغنون وقد

   .منه ّالبد ملا ًتبعا هلم جيعل ّمما هلم ًخريا ،األصولجمرى

 هذه يف قصدك ّتوجه قد :تقول ّلعلك :جوهره يف الغزايل وقال

 فكيف تعاىل، اهللا قول ّوالكل بعض عىل القرآن بعض تفضيل إىل التنبيهات

                                                

 .٣٠٩، ص٢ج: ، مصدر سابقناالتقان يف علوم القرآ )١(

 .٣٠٩، ص٢ج :صدر نفسهامل )٢(
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 نور ّأن فاعلم بعض؟ من رشفأ بعضها يكون وكيف ًبعضا، بعضها يفارق

 وبني املداينات وآية الكريس آية بني الفرق إىل يرشدك ال كان إن البصرية

 ّاخلوارة نفسك الفرق اعتقاد من وترتاع ت،ّتب وسورة اإلخالص سورة

 عليه ُأنزل الذي فهو ، الرسالة صاحب ِّفقلد بالتقليد، املستغرقة

 األجريف تضعيف وعىل اآليات بعض رشف عىل األخبار ّدلت وقد القرآن،

 آية :وقال .القرآن أفضل الكتاب فاحتة : قال فقد املنزلة، السور بعض

 تعدل أحد اهللا هو وقل .القرآن قلب يس :وقال .القرآن آي ّسيدة الكريس

بعض بتخصيص القرآن قوارع فضائل يف الواردة واألخبار .القرآن ثلث

   .حتىص ال تالوهتا يف الثواب وكثرة بالفضل والسور اآليات

 ّوالتفضل الفضل ّأن يرون القوم أعالم من مجلة ّأن إىل نخلص وبذلك

 )يس( سورة قارئ ُيعطي تعاىل اهللا ّوأن والثواب، األجر حول يدور ّإنام

 ُوأجر القرآن قلب ىلُألوا ّألن ؛األحقاف سورة قارئ من أعظم ًأجرا ًمثال

 آية قارئ أجر من أعظم أجره كريسال آية قرأ من وهكذا أعظم، قراءهتا

  .وهكذا ُاملداينة،

 فال اآلخر، البعض عىل القرآن بعض يف ال األجر يف يكمن فالتفضيل

 غريه، من األبلغ اهللا كالم فهو اآلخر، البعض عىل لبعضه ّتقدم وال سيادة

  .اآلخر بعضه عىل لبعضه أبلغية وال

  :ييل ملا إليه، الركون يمكن ال األعالم أولئك به ّتفضل ما َّإن :نقول

 ّرصحت ّوالتي ًمعا، الفريقني روايات لظاهر الواضحة خمالفته .١

 من ًرضبا كونه عن يعدو ال توجيهاهتم يف جاء ما َّنأو التفاضل، بوجود

                                                

 .٦٢ص: ، مصدر سابقجواهر القرآن) ١(
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  .هلا ُموجب ال التي ّالتمحالت

ًمربرا لنا ُيعطوا مل .٢ ّ  احلقيقي باملعنى التفاضل وجود من يمنع ًاّحقيقي ُ

 عطاؤها ةّفردي وأذواق ةّشخصي استحسانات ّجمرد ذكروه ما ّلفك له،

ُ�سمن ال :عقيم
ِ

ْ ُ
ِ�غ� َوال 

ْ ُ
من 

ْ
ٍجوع ِ

  .)٧ :الغاشية( ُ

 صلأ يف الفريقني كتب يف الوارد الروائي ّالكم عن النظر قطعنا لو .٣

 بعض، من أفضل سوره بعض تكون أن بالقرآن يقدح الذي فام التفاضل،

  اآلخر؟ البعض من أفضل آياته وبعض

 بعض؟ من أفضل بعضها العبادات ليس َأو

 بعض؟ من أفضل بعضهم األنبياء ليس َأو

 بعض؟ من أفضل بعضهم املالئكة ليس َأو

 بعض؟ من أفضل بعضهم اإلنسان بنو ليس َأو

 تعاىل؟ اهللا كلامت ذلك، ّكل ليس َأو

 تفاضل؟ فيه يوجد ال الذي اليشء هو ما بل

 األسامء؟ أفضل هو تعاىل اهللا اسم ليس َأو

 من أسوأ بعضها والنريان بعض؟ من أفضل بعضها اجلنّات ليست أو

  بعض؟

  اآلخر؟ البعض عىل أسامئه بعض ةّحاكمي معنى ما ثم

  ذاته؟ عني هي منها والكثري َأسامءه، هي اجلميع ليست َأو

 التفاضل يف املالك ّبأن ًمعا الفريقني أعالم من ّاملحققون اختار هنا من

 التفاضل ولكن أثره، لذلك كان وإن ّالبتة، األجر موضوع إىل يعود ال

 ثبت التي واآليات السور له ّتعرضت الذي واملضمون املحتوى يف يكمن

 هو كام وصفاته، اهللا وأسامء التوحيد معامل عىل اشتملت حيث الفضل، هلا
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 األواخر واآليات احلديد، سورة من األوائل ّالست واآليات ،)١٨ :عمران

 الباملط تلك ّتضم التي والسور اآليات من ذلك ونحو احلرش، سورة من

 التي واآليات السور يف احلال عليه ما بخالف ة،ّاإلهلي املعارف من العالية

 حيث من ّأهنا ّإال ورفعتها رشافتها عىل فهي املطالب، تلك من خلت

 عليه ما بخالف الفضل، فيها ورد التي اآليات طول يف تقع ةّاملعرفي مرتبتها

  .ذلك من خلت التي رىُألخا واآليات السور يف

ّتؤسس كلمة  الرضا عيل مولإلما  : يقول حيث املعنى، هلذا ُ
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  آبائه عن أبيه عن الصادق ّحممد بن جعفر اإلمام وعن ،ا�مد سورة

ماـل :قال  ّالنبي عن
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 تهبطنا رب يا :فقلن حجاب، اهللا و�� ّب�نهن ول�س بالعرش، 

متعلقات، والقدس بالطهور و�ن يعصيك من و�� ا�نوب، دار إ�
ّ

 فقال 

قرأ�ن عبد من ام وجال� �ّوعز :سبحانه
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 حظ�ة أسكنته 

  .فيه �ن ما � القدس

 دام وما واسطة، بال بارئهن وبني ّبينهن احلوار جرى احلجاب نفي وبنكتة

  ُاألخرى؟ واآليات السور سائر عىل ّبفضلهن ُيقال ال فكيف كذلك، األمر

                                                

 .٩٢٦ح. ٣١، ص١ج: ، مصدر سابقمن ال حيرضه الفقيه) ١(

مكتبـة ،  أمحـد املوحـدي:حتقيـق، أمحد بن فهـد احلـيل، ونجاح الساعي ة الداعيّعد) ٢(

 .٢٧٨ص: قم، الوجداين
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 ألجل ال واألجر الثواب يف الزيادة يعني الفضل َّبأن وقلنا ّتنزلنا ولو

  ً:أيضا وبوضوح نسأل أن فلنا آخر، ومناط مالك

ًأوال  الوفري؟ واألجر الكبري الثواب عىل املوارد هذا ّتضمن يف ّالرس ما :ّ

  ًأيضا؟ املقام يفً واردا القوم إشكال َأوليس :ًثانيا

ّيقدم الذي فام   رى؟ُألخا عىل املوارد هذه ُ

ًأيا  قالوا فإن قبل؛ من جواهبم بنكتة عليهم مردود فهو جواهبم كان ّ

 نسبة لزم ليشء، ال قالوا وإن .سواء ٍّحد عىل وإيانا كانوا هبا، ّخاص ملالك

   .ًونقال ًعقال ّاملقدس الشارع عىل ممنوع وهو التفضيل، أصل يف العبث

   

 األمور من العديد عىل اشتمل قد فصلال اهذ ّأن :هنا نقوله أن ّنود ما

   :النقاط من ييل فيام إليها اإلشارة من ّالبد ّوالتي للنظر، فتةالال

 ّأن حتكي ّالقرآنية اخلطابات ّأن عىل الوقوف ّأن الواضح من ً:الّأو

 األوىل خمتلفتان، جهتان وبالعرض ًوثانيا وبالذات، ًالّأو فيها ثّاملتحد

 بني تدور ةّعام وهي ،تعاىل اهللا بغري لّتتمث والثانية إليه، تنتهي أو باهللا لّتتمث

 من ولكن اجلديد، باألمر ليس ،واحليوانات واجلن، واإلنس املالئكة،

 بالفعل هو األمر هذا حول احليدري ّالسيد أثاره ما أن ـ ًأيضا ـ الواضح

  .ًثانيا يةّاألمه غاية ويف ً،الّأو مسبوقة غري إثارة لّيشك

 اشتمل بام السياق عنىم يف احليدري دّللسي مّالقي البحث ّإن :ًثانيا

 التبويب يف ّحتى التقليد صبغة النتشار الدقيق وبتشخيصه إبداع، من عليه

                                                

 .٢٧٩ـ٢٧٤، ص١ج:  سابق، مصدرمنطق فهم القرآن) ١(
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 ثناّحتد التي املعريف مّالتضخ مشكلة عن احلديث إىل بنا يعود والتدوين،

 النخبة عدد ازدياد ً:الّأو :أسباهبا من ّأن أكثر من مناسبة وذكرنا يف عنها

 ّاملعرفية والتخصصات األنواع ازدياد ً:ثانياو السكان، عدد الزياد ًنظرا

   .املعرفة مّبتقد

 مشكلة وطأة من تزيد التي األسبابّ أهم أحد ّنإ :نقول أن ّنود وهنا

 جرتارواال التقليد حاالت هي صّاملتخص ئالقار عىل املعريف التضخم

األبحاث  يف ذلك أوضحنا كام ةّبشد احليدري ّالسيد انتقدها التي ـ املعريف

 رّتتوف النخبة رجال أغلب ّإن إذ؛ ّاملؤلفات أغلب منها تعاين التي ـ ةالسابق

 فال ذلك يف مشكلة وال واضح، هو كام التأليف، يف الرغبة الدوام عىل لديه

 هذه أغلب ّأن يف تكمن املشكلة ولكن النخبة، مهّتقد ما بدون معريف ّتقدم

  .هلا أعمى ًقليداوت سابقة فاتّملؤل جرتارتا ّإال ليست ّاملؤلفات

 يمتلك ال ّأنه ّإال ًقارئا ًعقال يمتلك كان وإن النخبة رجال بعض ّإن 

   .فيها التجديد ال املعرفة استنساخ إىل يّيؤد بالتأكيد وهذا ،ًواعيا ًعقال

   :مغنية جواد دّحمم املرحوم كتب

 ال ّمفرس ّأي ّأن ـ احلكيم الذكر آي تفسري يف ماض وأنا ـ أيقنت ًيضاأو

 هذا ّأن أيقنت ه،ّكل التفسري يف واحدة بفكرة ولو إليه، يسبق مل بجديد يأيت

 يقرأه ما فيه يرتسم ً،قارئا ًعقال يملك امّوإن ًواعيا ًعقال يملك ال ّاملفرس

 ـ وحجم لون من هو ما عىل املرآة يف اليشء صورة ترتسم كام ًمتاما لغريه،

 مهام هنايتها أحد يبلغ وال د،احلدو أبعد إىل عميقة القرآن معاين ّنأ ذلك

 معارفه تسعفه ما منها يكتشف امّوإن والفهم، العلم من مكانته بلغت

 الالحق جاء ّثم احلدود، من ّحد عند السابق ّاملفرس وقف فإذا الته،ّومؤه

 أّيتوك كاألعمى ًمتاما كان واحدة بخطوة ولو يتجاوزها، ال خطاه مّوترس
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  .مكانه يف مجد فقدها فإذا از،ّعك عىل

 تفاسري وجود ختيل ّإن إذ ّالنص؛ هذا يرسمها التي تلك مأساة اّإهن

 هو هذا ولكن بالصدمة، يصيبنا سابقة لتفاسري اجرتارات ّإال هي ما كاملة

   .املعرفة مستويات كافة عىل الواقع

 من ّأن ًفعال يقصد ال )مغنية جواد دّحمم( املرحوم ّأن الواضح من

 جديدة فكرة عىل احتوائها دّملجر بالقبول ضخمة داتّلجم حتظى أن املقبول

 هذه بعض عليه تشتمل ملا وتقديرنا اجلديدة لألفكار الشديد أحرتامنا مع ـ

 إذ فيه؛ يظهر أن ينبغي الذي جماله ٍّلكل ولكن ـ وخطورة يةّأمه من األفكار

 يف تسهم دراسة ّأهنا عىل كاملة دراسة تظهر أن واملعقول املقبول من ليس

  .أحد فيها يسبقها مل فقرات ببضع أتت ّأهنا ملجرد املعرفة ّتقدم

 ّاهلني باألمر ليس والتقليد املعريف جرتاراال عىل القضاء ّأن الواضح من

 واجلهد الوقت يستنزف ال ىّحت ذلك إىل هّوننب دّنؤك نبقى ناولكنّ ،والسهل

   .املضامني يف وتشرتك العناوين يف ختتلف التي ّاملؤلفات من العديد قراءة يف

 وطأة من التخفيف يف صاتّامللخ يةّأمه مدى ًأيضا لنا ّيتبني هنا من 

 عليه تشتمل ّعام الكشف ويف املتخصص، ئللقار املعريف مّالتضخ مشكلة

   .التجديد لروح وفقدان وتقليد تكرار من ّاملؤلفات أغلب

 ّالنص، فهم مصادر حتديد عىل الوقوف ّأن الصحيح من يكون قد ً:ثالثا

 القرآن، بفهم املهتمة الدراسات منها ختلو أن النادر من التي البحوث من

 هذه بني التاميز إىل التنبه ينبغي ذلك مع ولكن البالغة، يتهاّألمه ًنظرا

  .املصادر تلك حتديد طريقة يف الدراسات

                                                

 .١٠، ص١ج: ، مصدر سابقتفسري الكاشفال) ١(
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 حتديد عىل وقف ّأنه رغمالقرآن فهم منطق كتاب ّأن نرى ونحن 

 يكن مل وقوفه ّنأ ّإال التأصيل، معرض يف لكونه ّالنص، فهم مصادر

 يمكن التي املصادرّ أهم عند يةفنّ بصورة وقوف ّبأنه متيز ّأنه بل ،ًاّتقليدي

 هبذا كتبه ّمما واضح هو كام ،ّللنص الصحيح الفهم إىل هبا لّالتوس

 املعاجم :اخلامس املصدر( عنوان حتت كتبه فيام وبالذات اخلصوص،

   .)ّاإلنسانية العلوم :السادس املصدر( عنوان وحتت )املوثوقة ةّاللغوي

 كتاب عن باختصار نقلناه ما ّأن إىل الكريم القارئ عناية هّنوج أن عىل

 ملصادر يالفنّ التحديد :السادس املبحث( عنوان حتتالقرآن فهم منطق

 يدالعد عىل للوقوف نفسه، الكتاب إىل الرجوع عن يغني ال ،)ّالنص فهم

   .ةّاملهم واإليضاحات التفريعات من

 ّوالتي الفصل اهذ من األخرية الثالثة املباحث يف لّبتأم ًنظرة ّنإ :ًرابعا

 طبيعة(و )ّمنهجية نكات(و ،)املختلفة املواضيع مع التعاطي أولويات( هي

 حجم واضح بشكل يعكس ،)تهّوجدوائي والسور اآليات بني التفاضل

 أن شأنه من ما ّكل لرصدالقرآن فهم منطق ابكت أواله الذي هتامماال

   .القرآين ّالنص فهم يف ّمدخلية له يكون



 

 

 

 
 

 

 

   ا ما   

  ى ا  آنا   ت

ا مو آما  ّا ا  

  األوتاد يف القرآن: املبحث األول

َّالسلم: املبحث الثاين  ّية يف القرآن ُ

 ة يف القرآن ّاملوقعي: املبحث الثالث

 ة يف القرآن ّاملحوري: املبحث الرابع

 وحدة القرآن وترابطه : املبحث اخلامس

  

 





 

 

 

د احليدري يف الفصل الثاين من الباب ّمن النصوص التي ذكرها السي

 ويف مواضع أخرى من كتاب ،)خالصة إنجازات هذه الدراسة (الثالث

 لنا من خالهلا إنجازاته عىل مستوى الكشف عن ّ ليبني)م القرآنمنطق فه(

  :ة للنظام القرآين النصوص التاليةّالبنى التحتي

ّمن هنا تربز أمهية هذه الدراسة القرآني. ١  ة عىل مستوى املنهجة ّ

ّ وعىل مستوى الكشف عن البنى التحتي،ًلوب والتطبيق معاواألس ة للنظام ُ

َّق بمعنى السلميةّات عديدة تتعلرآين من خالل بيانالق  ، واألوتاد واملحاور،ُّ

ِّات قد غفل عنها أعالم التفسري فضال عن متعلميهمّوغري ذلك من أساسي ُ ً، 

 التي بثقلها التنظيمي ،ةّة والتأويليّام يف موضوعة األوتاد التفسرييّالسي

ّألخرى متثل ة املستطيلة واحلاكمة عىل القيم اّللقرآن الكريم وقيمتها املعرفي ُ

ّالبنى التحتي  فهي من أركان ،ة للوجود القرآين يف عامليه اللفظي واخلزائنيُ

ً هلا مهام كبرية يف مواجهة االنحرّ وإن،حفظ القرآن من التحريف اف ّ

 .ةّالفكري والعقدي بصورة رئيسي

ّا يف منهجتنا وجوها جديدة تتعلوهكذا اعتمدن. ٢  ق بالبناءات ً

ّ أسميناها بالبنى التحتي التي،ةّالقرآني  والتي ،ة التي يقوم عليها القرآنُ

ًاستعرضنا جزءا مهام ّ  فاألوتاد هي ،ةّ من قبيل األوتاد واملحاور القرآني، منهاً

ّاملادة األساسي ىل لفهم السري ة األوّ وهي األبجدي،ةّة يف البناءات القرآنيّ

ة للنصوص ّاملعرفيّة املؤثرة يف احلركة ّ وهي العنارص األساسي،القرآين

                                                

 .٤٥٢ ص:٣ ج،منطق فهم القرآن )١(
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ّ ومن الوجوه اجلديدة قد برز أيضا ما يف كيفي.األخرى ة رسم البدايات ً

ّة يف املقدمات ّة اعتامد املفردة القرآنيّ وكيفي،ّوالنهايات ملفردات النص

 أعطى للمفردة ّا مم،ّةة والغائيّة والنتائج النهائيّة والنتائج الوسطيّالتمهيدي

لذي مل يلتفت له أعالم التفسري منذ أن انطلقت فقها احلقيقي اة أّالقرآني

 .ة وإىل يومنا هذاّة التفسرييّالعملي

ّخرى يفرزها النص القرآين ة أّع عليها جدليّة تتفرّوهذه اجلدلي. ٣  ُ

ّ تكمن يف كون كل آية قرآني،ًحرصا ة الكون يف ّ وقابلي،ة التمهيدّة فيها قابليّ

ّالبنى التحتي ّة رسم املوقف األويل واملتوسط ّابلي وق،ة ملطالب خمتلفةُ ّ

ّ وهذا من أعظم أرسار نظم النص القرآين ،والنهائي للقرآن الكريم

ُه تعدد حتفظ  ولكنّ،ّ وهذه الرشكة والوظائف تعني تعدد املعاين،ومضامينه ّ

ّفيه وحدة النص؛ فإن ّحدة النص القرآين سوف يكون  عدم االلتزام بوّ

ّمعو ّقا حقيقيُ ًا ومانعا ً ّا من الوصول إىل أبجديّمعرفيً ة قراءة القرآن الكريم ً

ّ النص القرآين بوحدته الكلية يشتمل عىل ّ ولذلك فقد التزمنا بأن،وفهمه ّ

ّ تعدد معانيه إثراء ّ ولذلك فإن،ةّة تراكبيّ مطالبه مزجيّ ألن،ٍمعان غري متناهية

ة ّ وثيقة بمراتبيّ لتعدد معانيه صلةّ وقد عرفت بأن،ّاملواد والنتائج وللتمهيد

 . بل لذلك صلة وثيقة بقبول اآلخر، بل هو التفسري املنطقي لذلك،فهمه

ّة يف االصطالح مل تعهد عند أرباب الفنّالوتدي. ٤   الوتد ّ وما نراه أن،ُ

ٍّ له وللمستعني به عىل حد ،هو اليشء الواجد لكامالت احلفظ والثبات

ّ ثم إن،سواء ة ّ للقرآن الكريم وقيمتها املعرفي األوتاد بثقلها التنظيميّ

ّثل البنى التحتيرى متاملستطيلة واحلاكمة عىل القيم األخ ُ ة للوجود القرآين يف ّ
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 .عامليه اللفظي واخلزائني

أي الفصل األول من [ ـ ا ونحن نقف عىل خواتيم هذا الفصلهن. ٥ 

ة يف ّة واملحوريّواملوقعية ّصه ملباحث السلميّالباب الثاين والذي خص

ُ نود أن نلفت ،ّ الواضح رغم دقته، رغم إجيازه النسبيّي الغن ـ]القرآن ّ

 : منها،ات نطقت هبا السطور اآلنفةّاألنظار إىل خصوصي

ّجيل للقارئ املتخصص أن. أ  ّ يف هذا الفصل درجة ُ معظم البحوث املٌّ

ٌهي بكر حتتاج منّ
ً أو من املتخصصني الوقوف عندها مليا مللء فراغااِ ّ هتا ّ

ة ّ وقد كان نظرنا وهدفنا يف هذه الدراسات واألبحاث القرآني،ّاملهمة

 تاركني ،ّاجلديدة هو الوقوف عند ضبط حدود ومالمح األفكار األولية هلا

 .ُالتفصيل فيها ملناسبات أخرى

 طائفة من العناوين السالفة حتمل يف أحشائها مشاريع دراسات ّإن. ب 

ّ ونخص بالذكر ،ّمن املهتمني اخلوض فيها نأمل ،ة جديدة وعميقةّقرآني

ً للوصول معا إىل متهيدات وتأسيسات ،ةّأصحاب الدراسات األكاديمي

ّونتائج أكثر عمقا مم ّا هو متوفر يف مكتباتنا اإلسالميً  .ةّ

ّبام تقدم نكون قد دعونا وبصورة علمي. جـ  ة إىل التجديد يف ّة وعمليّ

من خنادق التكرار واالجرتار  واخلروج هبا ،ةّعرض البحوث القرآني

ة عىل مستوى انتخاب العناوين والتشطري ّوالرسد الفاقد للصور اإلبداعي

 .وقطف النتائج

َّيف تصوير أوتاد القرآن والسلم (ّحاولنا من خالل البيانات املتقدمة . د 

ُ أن نربز مجلة من اخلطوط )َّة آية الكريس يف ذلك السلمّالقرآين وموقعي
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ّ يف ضوئها ترصد احلركة القرآنياخلفية التي َ ّا وعمليّ علمي،ةُ  وقد تركنا ،ًاً

ّأبواب البحوث فيها مرشعة عىل مرصاعيها انطالقا من متبنّياتنا الفكري ُ ة ًُ

ة التي تعتمد ثقافة الرصد والنقد ال ثقافة اإلمالء ّتنا البحثيّوإسرتاتيجي

ّنا نتحرك بوعي باجتّا يعني أنّ مم،ّوالتلقني والتلقي ّاه مراجعات مستقبليّ ة ُ

ًنأمل أن تكون أكثر تأثريا ال تأثرا ّة وجتديدا ال فرضيّ وأكثر واقعي،ًّ ة ً

 ً.واجرتارا

ة آية الكريس يف القرآن ّكان هنالك تركيز واضح عىل بيان حموري .هـ 

ّ وما تؤديه من وظيفة علمي،الكريم ّ ة من خالل هذه الوظيفة التي ّة وعمليُ

ّفى ما هلذه النكتة من أمهية بارزة يف رسم حدود سري  وال خي،َّتفردت هبا

 .ةّة والتأويليّتني التفسرييّالعملي

ّكان التعرض إىل بيان مقام اجلامعي. و   وعالقة املحور بإمام ،ة للمحورّ

ّكل عرص يمثل سابقة علمي ُّ ّة انعدم نظريها يف كل ما ّ بل وطفرة معرفي،ةّ

ا نرغب ببيان تفصيالت أخرى كنّ وقد ،ُكتب يف علوم القرآن وتفسريه

ّتعمق وجه الصلة واالرتباط بينهام ّ بل تعمق صلة القارئ وارتباطه بالقرآن ،ُ

ّنا وجدنا ذلك خروجا واضحا عن هوية بحوث  ولكنّ،وإمام عرصه  ً ً

 خرى تدور حول عالقة اإلمام  فأرجأنا ذلك ملناسبات أ،هذا الكتاب

 .بالقرآن الكريم

ٍما سجلناه آنفا كاف وواف يف مقامه ّواملظنون هو أن  ٍ ً إن و﴿،ّ
�
ذ�ِك ِ� ِ

َ َ
 

َِ�كرى ْ َ
�ِمن 

ْ َ
�ن 

َ َ
 �ُ

َ
ٌقلب  ْ َ

ْأو  َ
أل� 

َ ْ َ
ا�سمع 

َ ْ �
َوهو  ُ شهيد َ

ٌ
ِ

َ
 وله املنّة فيام ،)٣٧ :ق( ﴾

ُ سبحانه جلت قدرته،أعطى وأبقى ّ. 
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ة للقرآن الكريم ّصنا ملوضوع البنى التحتيّنا قد خصّجدير بالذكر أن 

 حلقة ّ وهي تعد،)مفاتيح فهم القرآن(ة جاءت حتت عنوان ّدراسة مستقل

  ).منطق فهم القرآن(ة من كتاب ّمن جمموعة دراسات مستل

جاوز هذا  من غري املمكن أن نتّنا نجد أنّوعىل الرغم من ذلك فإن 

ة للقرآن الكريم ّ موضوع البنى التحتيّ؛ باعتبار أناملوضوع يف دراستنا هذه

  .ةّة فهم املعارف القرآنيّ معامل التأصيل املعريف آلليّأهمهو أحد 

نا سنتناول يف هذا الفصل موضوع البنى ّ فإن،مّوعىل أساس ما تقد 

ع يف ّن يريد التوسّآملني مم ـ  موجز ورسيعٍبشكل ة للقرآن الكريمّالتحتي

) لّاخلامس من الباب األو( :ا إىل ما جاء يف الفصلنيّاملوضوع العودة إم

ا إىل دراستنا ّ وإم،)منطق فهم القرآن( من كتاب )ل من الباب الثاينّاألو(و

  :من خالل متابعة املباحث اخلمس التالية ـ )مفاتيح فهم القرآن(

    اود  اآن:لا اّو

 هلذه ّ كام أن،ة يف القرآنّل النقاط املركزيّث متًاّاعلم بأن للقرآن أوتاد

ّا هلا يف كامالته واستطالته املعرفيًاألوتاد وتدا جامع ّ ولكي يتضح املوقف ،ةً

ًنحتاج أن نقف قليال عىل املراد بنفس الوتد ليكون مدخال ملقاصدنا من  ً

 .األوتاد وصلتها بالقرآن

ًأوال    ا�راد من األوتاد :ّ

ّة يف االصطالح مل تعهد عند أرباب الفنّالوتدي  الوتد هو ّ وما نراه أن،ُ

 ،ٍّ له وللمستعني به عىل حد سواء،اجد لكامالت احلفظ والثباتاليشء الو
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ّثم إن ة املستطيلة ّ األوتاد بثقلها التنظيمي للقرآن الكريم وقيمتها املعرفيّ

ّثل البنى التحتيرى متواحلاكمة عىل القيم األخ ُ ة للوجود القرآين يف عامليه ّ

 . اللفظي واخلزائني

ثانيا
ً
  ع األوتادّ تنو:

ُوتاد بحسب الوظيفة التي تؤدهيا واملعطيات التي تنتظر منهاّتتنوع األ  ُّ، 

ّ للقرآن أوتادا تتعلّة بحتة فإنّفإذا كانت الوظيفة لغوي  وإذا كانت ،ق بذلكً

ًة فإن للقرآن أوتادا أّالوظيفة عقدي ة ّ وهكذا إذا كانت الوظيفة رشعي،خرىّ

 .إلخ.. .ةّة أو معنويّأو اجتامعي

ُلتنوع يف هوية األوتاد املبتنلك ا ذّوجدير بالذكر أن  ّ  عىل األساس يّ

 ،خرىً هنالك أوتادا أّ يعني أنّا مم،ام لوحظ فيه جمال التفسريّالوظيفي هلا إن

 .خرى يف جمال التأويلهلا وظائف أ

ّفهنالك قسمة أولي  ّا األولية ّ أم،ّتكثرةة مّ وهنالك قسمة ثانوي،ةّة ثنائيّ

  :ة إىلّيِّا تقسم األوتاد القرآنّفإهن

 .ةّاألوتاد التفسريي. ١

 .ةّاألوتاد التأويلي. ٢

ُة األوىل يف تفسري ما انبهم من ّة فهي املراجع القرآنيّا األوتاد التفسرييّأم 

 التي تكون هي ،حكامت فهي أشبه ما تكون بامل،رىة األخّاملتون القرآني

وكلت قد أ عند وقوع االختالف يف تفسري املتشابه؛ فاألوتاد القول الفصل

ّهلا مهام تفسريي ّ مما يعني عدم إمكان جتاوزها حت،ىلة بالدرجة األوّ ى وإن ّ

 .ِّتشابه بني املعنىكان امل

ُة فهي ال ختتلف كثريا يف كربويات وظائفها ّا األوتاد التأويليّوأم  ً
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ّومهامها عن األوتاد التفسريي ّها تؤدي وظائف أعمق وأدق ولكنّ،ةّ ّ ُ. 

 فهي ،ّة املتكثرةّا القسمة الثانويّ وأم،ّبالقسمة األوليةق ّهذا فيام يتعل 

ّقسمة كل قسم مم ّ تقدم يف القسمة األولية إىل أاّ  قد يعرس ،ّتكثرةقسام مّ

 ،ةّة لغويّ فهنالك أوتاد تفسريي،ا تقرتن بنوع األداء الوظيفي هلاّ ألهن،ّعدها

 هنالك ّكام أن.  وهكذا،ةّة رشعيّ وأوتاد تفسريي،ةّة عقديّوأوتاد تفسريي

ّأوتادا تأويلي ّ وأوتادا تأويلي،ةّة عقديً ّ وأوتادا تأويلي،ةّة معنويً  ،ةّة معرفيً

 .وهكذا

ثا�ا
ً
وظيفة األوتاد القرآني:

ّ
   ة

ًة وظائف جليلة يعرس رصدها وبيان حدودها نظرا ّلألوتاد القرآني 

ّ ومن جهة أخرى تعلق شطر، هذا من جهة،ّلتنوع الغايات واألهداف  كبري ُ

ّ ومن الواضح ألهل الفن بأن،من تلك الوظائف بمجال التأويل  استبيان ّ

ً جدا من الغموض والتعقيدٍة عىل مستوى كبريّاملقاصد التأويلي  منشأ ّ ولعل،ّ

ُخبط الكبري الذي نطالعه يف املالت ة لدى مجلة من األعالم ّحاوالت التأويليّ

 .ة للقرآنّتأويليهو عدم وقوفهم عىل مالمح ومقاصد األوتاد ال

ًمن هنا وجدنا من املناسب جدا   أن نقف ،ً بل ومن الرضوري أيضا،ّ

ّعند الوظائف واملهام الظاهري ة يف القرآن ّة والتأويليّة لألوتاد التفسرييّ

ُ ثم نعرج عىل بيان مهام أخرى،الكريم ّ ّ ُّ. 

ا�هام ا�عرفي
ّ ّ

ة ا�فس��
ّ

ة �ألوتاد القرآني
ّ

 ة

ّهام األوتاد القرآنيُ من أوىل مّإن  حتديد السري املعريف للنصوص ذات  :ةّ

                                                

 .٤٦٢ ـ ٤٦٠ ص:١ ج،ابقاملصدر الس )١(

 .٤٦٢ ص:١ ج،املصدر السابق )٢(



  القرآنة فهمّآللي يفنظام املعر الدخل إىل م...........................................٣٢٠

 

 والتعريف ،ةّة التفسرييّ والعمليّوالكشف عن أخطاء املفرس، الصلة هبا

ة ّ معرفة األوتاد القرآنيّ وبالتايل فإن، الوصول إليها بدوهناّبمستويات يعرس

ّستكون رشطا من رشوط املفرس  لتحصيل صفة ّ أسايسٌ بل هي رشط،ً

ّ اجلهل هبا سوف يفقد العمليّ كام أن،ة يف العلمّاسخيالر ًة ضابطا ّة التفسرييُ

ّا يف حفظ السري املعريف من االنحراف يف قراءة النص القرآينّأساسي ً. 

ا�هام
ّ

 ا�عرفي
ّ

ة ا�أو�لي
ّ

ة �ألوتاد القرآني
ّ

  ة

ّمن املهام التأويلي  ُة حتديد هوية املتعاطي للعملّة لألوتاد القرآنيّ ة ّيّ

ا ّ كام أهن، فتكشف عن كونه من الراسخني يف العلم أم ليس كذلك،ةّالتأويلي

ّتشكل صاممات أمان من الزيغ واالنحراف ّ ّعلام بأن ،ُ  اإلحاطة بوظائف ً

 ذلك غري ّ ولكن، ممكنٌة أمرّة التفسرييّة عىل مستوى العمليّاألوتاد القرآني

  بذلك احلاجة للمعصوم ّ فتتأكد،ةّة التأويليّممكن عىل مستوى العملي

ّ وما عدا ذلك فهو ال خيرج عن دائرة التخرصات ،يف الكشف عن ذلك

 .الباطلة

ا�هام 
ّ

 العملي
ّ

ال��و�(ة 
ّ

ة واألخالقي
ّ

ة وا�سلو�ي
ّ

   )ة

ّلعل من أهم هذه املهام العملي  ّ ّ  ومنحه ،ّة األخذ بالقارئ إىل اجلادةّ

ّمقدارا عاليا من احلصانة الفكري ً ّا تعترب داعيا كبريا للتطهر ّ كام أهن،ةّقدية والعً ً ً ُ

ًهي توفر مناخا طاهرا  بل،ورفع مستوى الذوق ً ّ  فتجذب قارئها نحوها ،ُ

 سوى االلتزام ، ولو عىل مستوى التفسري، فال يمتلك العارف هبا،ّبقوة

ّ وكأن العلم هبا موجب إىل حد،واملتابعة  والعمل يف ، كبري لإليامن هباّ
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ّان ذلك ال يعترب قاعدة مطردة وإن ك،ضوئها ُ ّنا نتكلم يف حيثي ولكنّ،ُ ة ّ

ًة طلب الكامل الذي جبل عليه اإلنسان ثانياّ ويف حيثي،ًاالقتضاء ابتداء ُ. 

ّثم إن  ّ الوقوف عىل مهام األوتاد القرآنيّ ة عىل مستوى التأويل حيكي لنا ّ

رئ من ّ وبالتايل فإن ما سيقف عليه هذا القا،بوضوح ما عليه القارئ

ً سوف جتعله األكثر تأثرا ومتابعة، رفيعة وعميقة،ّمعارف حقة ً  .ً والتزاماّ

ا�هام ا�فية 
ّ ّ

مهام(
ّ

 ) ا�فظ من ا�ز�ل وا�طل واال�راف

ة ّالتفسريية للحركة ّة األوتاد يف رسم اخلطوط البيانيّ مدخليّال ريب بأن 

ّة معا يعني حفظ العمليّوالتأويلي  وهذا طل واالنحراف،تني من الزلل واخلً

 بدوره إىل االنحراف العميل أو ُه يفيضّ ألن،االنحراف هو األخطر

 .السلوكي

ّجدا بأنومن الواضح   ً ّ املهام اخلفية لألوتاد عصية عىل الكشفّ ّ  نعني ،ّ

ّبذلك املهام املوردي  ما حتتاج إىل رؤية معصومة أو ما هو قريب ً فهذه عادة،ةّ

ة ترجع يف أصلها ّ الكثري من األرسار القرآنيّ ولعل،من ذلك للكشف عنها

ّإىل هذه املهام اخلفية ّؤدي الكشف عنها أو عن بعضها إىل  ما يً التي عادة،ّ

 .ّتخصصؤية التي انتهى إليها القارئ املتصحيح أو توكيد الر

رابعا
ً

هو�: 
ّ

   ة أوتاد القرآن

ة لكامالت حفظ ة واجدّ األوتاد القرآنيّضح لنا أنّم اتّيف ضوء ما تقد 

ُة عليا ّة هلا مرجعيّة والباطنيّة الظاهريّ املعاين القرآنيّأن:  بمعنى،القرآن وثباته

 من مالمح ّح أسايسّة احلفظ والثبات ملمّ فمرجعي،ّتتمثل بتلك األوتاد
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 فصل األوتاد يف قبال النصوص ة هيّ وبعبارة منطقي،ةّاألوتاد القرآني

ّ وأما خاصتها املنطقي،خرىاأل ري يف السري املعريف للنصوص ة يف التأثّ

كئ عليها البناء القرآين يف كامالته ّة التي يتّرى فهي النقاط املركزياألخ

ّ ولذلك ال يصح ،ُة للنصوص األخرىّة يف صياغة املواقف النهائيّاألساسي

ة خارجة عن ّ من النصوص القرآنيّصّة يف أي نّاإلدالء برؤية تفسريي

ُ البينة وامل،ةّقرآنيمدارات األوتاد ال  . كام سيأيت،َّينةبّ

ّفاألوتاد هي املادة األساسي  ة ّ وهي األبجدي،ةّة يف البناءات القرآنيّ

ّة املؤثرة يف احلركة ّ وهي العنارص األساسي،ىل لفهم السري القرآيناألو

ّ فكل ما عداها من نصوص قرآني،رىخة للنصوص األّاملعرفي ام تدور يف ّة إنّ

ّثل البنى التحتيا متّ وهذا هو معنى قولنا بأهن،رحاهامداراهتا و ُ ة للوجود ّ

 .القرآين يف عامليه اللفظي واخلزائني

ا�ماذج ا�واضحة ا��. ١
ّ

   نة

ّ النامذج البينة من األوتاد القرآني  ة،ّحكامت القرآني ما تكون من املًة عادةّ

 . و املالك األوحد فيها اإلحكام هّ ال أن فيها،ّ أسايسٌ اإلحكام رشطّبمعنى أن

ّ ومنها ما هو خفي ،ّة منها ما هو واضح وبنيّ األوتاد القرآنيّوحيث إن 

ًة تفسريا وتأويال إذا مل حترز هذه األوتادّ احلركة العلميّفإن ،نيومب  ّ وتتبني،ً

ا سوف تعيش ّ فإهن،ُ وعالقتها باملحكم واملتشابه،ّمن هويتها وتقسيامهتا

ًإرباكا كبريا يف ا  وال يبعد أن تكون جمموعة غري قليلة من ،لعرض والنتائجً

ّة اجلادة والتي اعتمدت املناهج التفسرييّاملحاوالت التفسريي  ،ة الصحيحةّ

ّال يبعد اندراجها حتت مظلة التفسري بالرأي بسبب عدم إحرازها لألوتاد 
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  .ةّة للبناءات القرآنيّا يعني فقدان اخلطوط البيانيّ مم،ةّالقرآني

ة ّة التفسرييّن فاألوتاد القرآنية هلا تأثري بالغ عىل جمرى العمليإذ

نة سوف يكون هلا ّة والواضحة أو البيَّ ولكن األوتاد الظاهر،ًة معاّوالتأويلي

ّ كام أن األوتاد اخلفية أو املبين،ةّة التفسرييّالتأثري األكرب يف العملي ة سوف ّ

 من الظهور ّ والوجه بني،ةّويلية التأّيكون هلا التأثري األعظم يف العملي

 .التفسريي واخلفاء التأوييل

 : وهي،نة فسوف نذكر مخسة منهاّأما النامذج الواضحة والبي 

 ثبات ا�ين.. . ثبات الفطرة:ّا�موذج األول

ْفأقم﴿ :وهو قوله تعاىل 
ِ
َ َ

وجهك 
َ َ ْ ِ�ِ�ين َ

حنيفا �
ً

ِ
َ

فطرت 
َ َ ْ

ِا� ِ
�

ِال� 
�

َ�طر  َ َ
ا�اس 

َ � 

علي
ْ َ َ

ها
َ

�بديل ال 
َ

ِ
ْ َ

ِِ�لق 
ْ َ

ِا� 
�

ذ�ِك 
َ َ

ُا�ين  ُالقيم � � َ ْ
�ول�ن 

ِ
َ َأ�� َ َ ْ َ

ِا�اس  �علمون ال �
َ ُ َ ْ َ

﴾ 

 ).٣٠: الروم(

  وا�فاضل با�قوى،)ا�عرفة( هدف ا�لقة ا�عارف :ا�موذج ا�ا�

يا﴿ :وهو قوله تعاىل 
َ

��ها 
َ � َ

ا�اس 
ُ إنا �

�
ْخلقنا�م ِ ُ َ ْ َ َ

من 
ْ

ٍذكر ِ
َ َ

أ��َو 
َ ْ ُ

ْوجعلنا�م  ُ َ َْ َ َ 
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ِ
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�
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عند 
َ ْ

ِا� ِ
�

ْأ�قا�م  ُ َ ْ َ
إن 

�
ا� ِ

َ �
ٌعليم 

ِ
َ

ٌخب� 
ِ

َ
 ﴾ 
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  كرامة اإل�سان وخشية ا�بديل:ا�موذج ا�الث

يا﴿ :وهو قوله تعاىل 
َ

��ها 
َ � َ

َاِ�ين  �
آمنوا 

ُ َ
�سخ ال 

َ ْ َ
قوم ْر

ٌ ْ من َ
ْ

ٍقوم ِ
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ْأ�فس�م ُ َ ُ ْ َ
ُ�نابزوا َوال  َ َ َ

ِباأللقاب 
َ ْ َ ْ
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َ ْ
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ْ

ومن 
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فأو�ِ
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ك
َ
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 معية اإليمان وا�قوى سلم �يل ال��ت:ا�موذج ا�رابع
� ّ

 

و�و﴿:  وهو قوله تعاىل
ْ َ أن َ

� َ
أهل 

َ ْ َ
َالقرى  ُ ْ

آمنوا 
ُ َ

وا�قوا 
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ِ

ْ
 ). ٩٦: األعراف (﴾

   سنة ا�غي� بيد اإل�سان:ا�موذج ا�ا�س

إن ﴿:وهو قوله تعاىل 
�
ا� ِ

َ �
ُ�غ� ال  � َ ُ

ما 
َ

ٍبقوم 
ْ َ

ح� ِ
� َ

ُ�غ�وا  � َ ُ
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ُ ْ َ
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 .)١١ :الرعد(

ا�ماذج ا�في. ٢
ّ

ا�ب�(ة 
ّ

   )نة

ّأما األوتاد اخلفية الت الكها ا ال ختتلف يف مّي حتتاج إىل تبيني فإهنّ

 ،ّام تكون مقدمة عليها يف بعض نامذجهاّ بل رب،نةّوتأثريها عن األوتاد البي

ّام النامذج التي تشكل أساسيّالسي ّ  ولذلك سوف نختار ،ات العقيدةُ

 : مها،ّنموذجني مهمني يف جمال اإليامن والعقيدة

 ها جهة الطاعة وحدود:ّا�موذج األول

يا﴿ :وهو قوله تعاىل 
َ

��ها 
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ً
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ْ َ
 .٥٩٩: لنساء( ﴾

 :ّا وجه اخلفاء يف اآلية فيكمن يف نكتتني مهمتنيّوأم 

 .ّ عقيلٌ وهو أمر،احلاجة لبيان اإلطالق يف الطاعة :ُاألوىل

 ،ّ نقيلٌ وهو أمر، األمراحلاجة لبيان املصداق احلقيقي ألويل :الثانية

 .لت السنّة الرشيفة ببيان ذلكّحيث تكف
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  اإليمان �ط قبول األعمال:�موذج ا�ا�ا

َواِ�ين﴿ :وهو قوله تعاىل  � ُ�فروا َ َ َ
أ�ما�هم 

ْ ُ ُ َ ْ َ
ٍك�اب 

َ َ َ
ٍبقيعة 
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ْ

 .) ٣٩:  النور( ﴾ِاب

 ّ فإن،ّؤسس لنا حلقيقة ليس من اليسري إدراكهاهذا الوتد القرآين يَّإن 

ام يف ضوء القول باحلسن والقبح ّ السي،هو خري يف نفسه ًمثال عمل اخلري

ً فكيف يكون ذا نفع للمؤمن ورسابا بقيعة للكافر؟ هل هو ،نيّالعقلي

 ان كام يقول األشاعرة؟ّالقبح رشعي احلسن وّة اخلري؟ أو أنّانقالب يف ماهي

 ،نيّ الصحيح هو عدم وقوع االنقالب وعدم كون احلسن والقبح رشعي

ّ األول دنيوي،ام للخري بعدان وأثرانّوإن ّرتتب عىل أي حال وهو واقع وم،ّ ّ، 

ٍ األثر األخروي باق ال ّ وحيث إن، باإليامنٌ وهو مرشوط،خرويواآلخر أ

ّ ولذلك عربت اآلية بأن أعامل الكف،ًال وبالذاتّه هو املنظور أوّيزول فإن ّ ار َّ

 بخالف عمل املؤمن الذي ال ،ا فاقدة األثر احلقيقيّ ألهنٍ بقيعةٍكرساب

ًينفك عن فاعله أبدا ًنا ّنى الرشيف لآلية الكريمة ليس بي هذا املعّ وحيث إن،ّ

  .ّفقد صارت وتدية اآلية خفية وبحاجة للتبيني

   ةّا�ا�ماذج االحتم. ٣

ّثل اخلطوط ة هو كوهنا متّة لألوتاد القرآنيّما نعنيه بالنامذج االحتاملي 

 ،ّ ولكن دون أن تنضوي حتت األوتاد األولية،ّة لألوتاد األوليةّالثانوي

 ،خرىّعنى النضوائها حتت مظلة أوتاد أًفاألوتاد ما دامت أوتادا ال م

ة كثرية مل تبلغ ّنصوص قرآنية عىل ّتها هلا حاكميّة عىل احتامليّفاالحتاملي
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ّا األقل أثرا من األوتاد األوليّ إهنّ ثم،ةّمرتبة مقام الوتدي ّ ً  بل هي يف طول ،ةّ

ّاألوتاد البينة واملبي ًا ّا حتمل يف طياهتا سريّ وذلك ألهن، وهي سهلة اإلدراك،نةُّ

 .ةّعقالئي

  اإل�سان مقرون بعمله:ّ�موذج األولا

و�﴿ :وهو قوله تعاىل 
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ً ُ ْ   ).١٣: اإلرساء( ﴾َ

  ا�ؤمنون عليهم أنفسهم ما دا�وا مهتدين:ا�موذج ا�ا�

يا﴿ :وهو قوله تعاىل 
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 .)١٠٥: املائدة(

خا�سا
ً
    عدد أوتاد القرآن:

 فذلك حيتاج إىل ،ّليس من الصحيح البت بعدد أوتاد القرآن الكريم 

ّ وهذه القراءة ال تتوفر لغري املعصوم ،لقرآن الكريمّقراءة تامة ودقيقة ل

ٍ تام وتأمل دقيقٍواملسألة بحاجة إىل استقراء،  ّ ّ ولعلنا نوف،مّ كام تقد،ٍّ ق ُّ

 .ّلعرض ذلك يف دراسة مستقلة

سادسا
ً

ا�ابت وا�تغ�: 
ّ

   � األوتاد

ّنلتزم ابتداء بفكرة وجود الثابت واملتغري   ،ً ولكن ثانيا وبالعرض،ً

ّفضال عن العقدي ةّة عىل املستويات الرشعيّفالنصوص الديني ّثابتة وال تغري  ةً
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ّ ومرادنا من املتغري بالعرض هو التغري بحسب تغري املوضوع،ًفيها أبدا ّ ّ، 

ّا يف صورة حتول ّ وأم،ً أبدا مع بقاء موضوعهٌفاحلكم الرشعي ثابت

ة ّ يف األحكام الرشعي فالثابت،ّاملوضوع فال ريب يف تغري احلكم بتبع ذلك

ّ واملتغري فيها ما تغري،ما بقيت موضوعاهتا  .ت موضوعاهتاّ

ّإن من مالمح الوتد الثابت تكريس صفة الوتدي  وحتديد دائرة ،ة فيهَّ

ّوفقا لكون الثابت واملتغري ال يعدو  األوتاد بقيد الثبات يف دائرة الترشيع ً

 ،ة يف جمال الرشيعةّتأصيليواإلرشاد إىل وظيفة الوتد ال دائرة الترشيعات

ّ األوتاد البينة  وهذا واضح يف،ّتغريُية عرى األوتاد يف قبال شبح املوتقو

ّواملبي  .نةُ

ّإن املتغري له موطئ قدم يف عامل األوتاد القرآين  ولكن بلحاظ أمرين ،َّ

ّ وأن معنى التغيري هو التحول إىل ،ةّانحصار الدائرة باألوتاد االحتاملي: مها ّ

ّ بينا أو مبيًا أي صريورهتا وتد، أرشفمقام ُّ ّ أو التوقف املؤق،ًناً ت يف صورة ّ

ِّ أو املبنيِّة الوتد البنيّحاكمي ُ. 

سابعا
ً

  األوتاد الفاعلة وا�تفاعلة: 

 إىل ، من حيث أداء وظائفهاّة إىل قسمني أساسينيّاألوتاد القرآني تنشطر

 يظهر أثره وتأثريه عىل غريه من  والوتد الفاعل،ُأوتاد فاعلة وأوتاد متفاعلة

ّا تتجىل حاكميّ بخالف األوتاد املتفاعلة فإهن،ته العلياّخالل حاكمي تها من ّ

ا ّ وأم،نةّ ما تكون بيً والفاعلة عادة،خالل تعاطيها مع النصوص األخرى

ّاملتفاعلة فإهن ّا ال حتدُ  وإن كان الغالب عليها هو قسم ،ّ معنيٍد بقسمُ

 ، ما تكون ضمن اإلطار الفكري العقديً الفاعلة عادةّ أن كام،ةّاالحتاملي

                                                

 .٥٣٧ ص:١ ج،منطق فهم القرآن )١(
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ّبخالف املتفاعلة فإهن   .ّةة واألخالقيّ ما تعمل يف الساحات الرشعيًا عادةُ

ثامنا
ً

  عالقة األوتاد با�ح�م وا��شابه: 

ا كشفت عن ّ أهنم أ،حكم القرآين آخر عن املٌهل األوتاد هي تعبري 

ّ استحقت معها االتُخرى للمحكم القرآينوظائف أ ة ّصاف بعنوان الوتديّ

ّدون أن خترجها عن االت ّا مستقلة بخصائص مفقودة ّ أهنم أ،حكمصاف باملُ

 ًحكم القرآين متاما؟يف امل

 : وهي،ُ نحتاج البحث يف عدة أمور،وألجل الوصول إىل ذلك

 تصو�ر ا�ح�م وا��شابه :ّاأل�ر األول

الذي  التصوير ّ ولكن،ابههنالك تصويرات عديدة للمحكم واملتش 

ّيئ لنا مقدمة جليلة تنعنختاره هو الوجه الذي سوف هي كس من خالهلا ّ

ّتشاهبا بلحاظ النص أم القارئ لهتشابه م وكون امل،تشابهطبيعة املحكم وامل ً. 

 : وهي،ختار يعتمد عىل بيان زوايا أربع فهذا الوجه امل،ّوعىل أي حال 

ا�زاو�ة األو� 
ُ

خصوصي: 
ّ

 فظة ا�ل

 : من قبيل كلمة،ونعني هبا دوران اإلحكام والتشابه حول دائرة اللفظ 

وا�سارق﴿ : يف قوله تعاىل)اليد(
ُ
ِ

� وا�سارقة َ
ُ َ

ِ
� فا�طعوا َ

ُ َ ْ َ
أيد�هما 

َ ُ َ
ِ
ْ َ

 ،)٣٨: ملائدة( ﴾

ي﴿ :وقوله تعاىل
َ

د
ُ

ِا� 
�

فوق 
َ ْ َ

ْأيديهم 
ِ ِ

ْ َ
ّمكن تعني  حيث ال ي،)١٠: الفتح( ﴾

رينة الصارفة التي  فاحتاج األمر إىل الرجوع إىل الق،ظاملراد من نفس اللف

ًكام فعال أو جتعل املتشابه حم،حكمّتؤدي دور امل ّ وذلك من خالل تعينها ،ً

ُ فترتك ،ّقال يف املعنى األول إرادة قطع األصابع من منبتها في،ّللمراد اجلدي

                                                

 .٥٣٨ ـ ٥٣٧ ص:١ ج،املصدر السابق )١(
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وأن﴿ : وذلك لقوله تعاىل؛الراحة واإلهبام
� َ

ا�مساجد َ
َ َ
ِ

َ ْ
 �ِ

�
 ،)١٨: ّاجلن( ﴾ِ

ّ فيتعني ،ُ الراحة واإلهبام من املساجد السبعة فال يعتدى عليهاّوحيث إن

 .املراد يف ذلك

خصوصي: ا�زاو�ة ا�انية
ّ

 ة ا�ع�

ّ ولكن القرائن احلافة بالنص ترصفه ،ًقد يكون اللفظ ظاهرا يف معناه  ّ

 وإذا مل تكن . هباة فال مناص من االلتزامّ فإذا كانت القرينة قطعي،عن معناه

ّ اخلالف يقع أحيانا حتّ بل إن،ّ وقع اخلالف يف إرادة أي معنى،كذلك ى مع ً

ا لعدم االلتفات إليها أو ّ إم،ة أو املورثة لالطمئنانّوجود القرينة القطعي

ويل األمر عىل طاعة اهللا ة عطف طاعة أّ كام هو احلال يف قريني،للتشكيك فيها

يا﴿ :وله تعاىل يف قتعاىل وطاعة رسوله 
َ

��ها 
َ � َ

َاِ�ين  �
آمنوا 

ُ َ
أطيعوا 

ُ
ِ

َ
ا� 

َ �
 

وأطيعوا
ُ

ِ
َ ا�رسول َ

َ ُ ِوأو� �
ُ ْ من�مَ ُ ْ

 ،ّ الدال عىل العصمة املطلقة،)٥٩: النساء( ﴾ِ

 .ّ الطاعة املطلقة ال تكون لغري املعصوم البتةّألن

 طف،وجد كالم يف أصل الع كام ال يوجد كالم يف معنى الطاعة،ه ال يّفإن 

َاِ�ينولكن ﴿ �
�اد�ون 

َ ُ
ِ

َ ِآيات ِ� ُ
َ

ِا� 
�

ِبغ� 
ْ َ

ٍسلطان ِ
َ ْ ُ

ْأتاهم  ُ َ َ
يمنعون  )٣٥: غافر( ﴾

ّ مفاد اآلية ينطبق متاما مع نظريّ ألن؛من ذلك  يف ة مدرسة أهل البيت ً

 .موضوعة اإلمامة

خصوصي: ا�زاو�ة ا�ا�ة
ّ

  ة ا�فس�

 املعنى ّ كام أن،ّ هو نص فيه بل، اللفظ ظاهر يف معناهّوذلك بمعنى أن 

ّجيل وال حتّف به قرينة سياقي ة ّ ولكن لشخصي،ومهةة مّة صارفة أو حاليّ

ّرس مدخلياملف  أو ،ّ إما لقصور يف الصنعة،ة يف رصف اللفظ عن معناهّ

 وقد ،ّ وهو ما أسميناه باالجتاه،ّة سابقة عىل طلب املراد من النصّلقصدي
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ً وهذا كثريا ما يقع ،ّلهروب من لوازم النصأو ل عرفنا خطورة ذلك يف حينه

  .يف موضوعات العقائد

خصوصي: ا�زاو�ة ا�رابعة
ّ

 ة ا�أو�ل

 حيث صار القرآن ،ُتسكب العربات:  أو كام يقال،ّوهنا الطامة الكربى 

 وإيقاد ،ّ ودس سمومهم،ًلذوي األنفس الزائغة مرسحا لتمرير مآرهبم

فأما﴿ :يث تقول ح، كام وصفتهم اآلية الكريمة،فتنهم
� َ َ

َاِ�ين  �
ْقلو�هم ِ� 

ِ ِ
ُ ُ

ز�غ 
ٌ ْ َ

 

�ي�بعون
َ ُ َ

ِ
� َ

ما 
َ

�شابه 
َ َ َ َ

منه 
ُ ْ

َابتغاء ِ َ ْ
ِالفتنة ِ

َ ْ
ِ
ْ

َوابتغاء  َ ْ
ِ ِتأو�له َ ِ ِ

ْ َ
ّ ولعل يف هذه اخلصوصي،﴾ ة ّ

ّة شتاتا بعد جتمعهاّ فصارت األم،ّوقعت األمة يف حيص بيص ًقا بعد َِر وف،ً

شابه عندهم تملّم عن اجلادة القائلة بإرجاع اجه خلروّ وما ذلك إال،وحدهتا

ربزه لنا  أو ما ي، واملحكم هو ما أورث القطع النوعي لقارئيه،حكمإىل امل

 . كام سيأيت،حكم بنفسه هو امل املعصوم ّ بل إن، ببياناتهاملعصوم 

كام هو ، ًاّ جدٌ فكثريةٍا شواهد االختالف يف التأويل بال ضابطةّوأم 

 .واضح

ّنا البد لنا من التدقيق يف جهة ومنشأ ّ أن:ّالصة من كل ذلك هيواخل 

ّ حيث اتضح لنا يف اخلصوصي،التشابه ّات األربع أن هنالك جهات أخرى ّ

ّغري النص تصري املحكم م ُ  ،تشاهباتّ وكأن يف القرآن نوعني من امل،ًتشاهباّ

ة من يفرتضه مجل ما : واآلخر، هو ما أشارت إليه اآلية الكريمة:ّاألول

 .ّ وفيه يشتد زيغهم وانحرافهم،ّتكلمنيّاملفرسين أو امل

 من خالل تلك اخلصائص األربع يمكن لنا اخلروج ّ فإن،وكيف كان 

ّبعدة نتائج أولية ّ أمهها هو أن توسعة دائرة امل،ّ ّتشابه مرده القارئ ال النص ّ ّ

ًتشابه يف دائرة اللفظ واملعنى حمدود جدا بالقّ وأن امل،القرآين ياس للتشابه يف ّ
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 ّ وأن،حكمّد من إرجاعه إىل املتشابه البّ وأن امل،دائريت التفسري والتأويل

ًخرى يكون نصا معصوماًا وأّ قرآنيًاّ يكون نصًحكم تارةامل ً ّ مما يعني بأن ،ّ ّ

 واآلخر ما ،ّ األول هو ما أشارت إليه اآلية الكريمة،ًتشابه نوعان أيضاامل

ّ ومجيع القراء الذين مل حيكموا ،ّتكلمني أو املّيفرتضه مجلة من املفرسين

 . كام هو واضح،ّ ويف الثاين يشتد زيغهم وانحرافهم،الصنعة

ًرى حقائق أخرى أكثر عمقا ور األخّ وسوف تتضح لنا يف األم،هذا 

 ، وحدودمها،ق اإلحكام والتشابهّ متعلّ حيث سيتبني،ّ تقدمّا ممًوفائدة

 مع بيان ،تشابه قسمة اآليات إىل حمكم ومّ ورس،ومعنى اإلحكام والتفصيل

ًكام وكله متشاهباّفصل يف حقيقة كون القرآن كله حمالكلمة ال ّ ً. 

متعل: أل�ر ا�ا�ا
ّ

 ق اإلح�م وال�شابه

 اإلحكام ّ وهو أن، آخر مل يلتفت له األعالمًلإلحكام والتفصيل معنى 

ً  نزوالنزل عىل الرسول األكرم ّعنوان حيكي املعنى الكيل الذي أ

 ،قابل التدرجييّ كام أن النزول الدفعي ي،قابل التفصيلفاإلحكام ي ،ًاّدفعي

ات التفصيل  ومن مقتضي، النزول التدرجيي هو التفصيل بعينهّوبالتايل فإن

 .ّم يف املعنى األولّوقوع التشابه املتقد

ّإن القرآن كله حم: بعبارة أخرى   يف ه لشخص النبي  ولكنّ،كمّ

كم حلإلحكام االصطالحي يف موضوعة امل وهو املوافق ،دفعيالنزول ال

 وهو الواقع ،ًتشابه اصطالحا يف دائرة التفصيل والقرآن حمكم وم،تشابهوامل

ّق اإلحكام الكيل نزوله الدفعي اخلاص بالرسول ّ فمتعل،يف نزوله التدرجيي ّ

ًأصالة وبأوصيائه وراثة، واإلحكا ّم والتشابه اجلزئيان متعلً   النزولقهامّ

ن يف قلبه َ مَّ وليتبني، ليبتليهم بذلك،ّ وهو لعامة الناس أمجعني،التدرجيي
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ّنور فيتبع املحكم ويرد امل ن يف قلبه زيغ فيتبع املتشابه َ وم،تشابه للمحكمّ

 . وما أكثرهم،حكمَويذر امل

ا بالنسبة إىل وصفه ّ وأم،ًا باإلحكامّذلك ما كان من وصف القرآن كلي

ّ لألمر صلة وثيقة بام تقدم من الدفعيّنباملتشابه فإ  ،ة يف النزولّة والتدرجييّ

ًمة دفعة واحدة النتفى الغرض ّآن لو نزل بوجوده الكيل عىل األ القرّفإن ّ

ًاطب به خماطبا خ وبالتايل سوف ال يكون امل،ّ وذلك لعدم حتقق اإلفهام،منه

َّتاج ذلك الوجود الكيل أن تبني فاح،ًفعال ُ ّفضية لتحقق مل تفصيالته اّ

 ولذلك وصفت اآلية الكريمة ذلك التفصيل بنزوله التدرجيي ،الغرض

َمثا�﴿ :بأنه ِ
َ َ

��قشعر  ِ
َ ْ َ

منه 
ُ ْ

جلود ِ
ُ ُ ُ

َاِ�ين  �
�شون 

َ ْ َ ْ َ
ْر�هم  ُ � ّ فإذا مل يتحقق منه ،﴾...َ

��قشعر﴿ :ّمة بوجوده اإلمجايل ونزوله الدفعي فال معنى أناإلفهام لأل َ ْ َ
نهِ م

ُ ْ
 

جل
ُ ُ

ود
ُ

ْ اِ�ين �شون ر�هم ُْ � َ َ َ ْ َ َ �
 الذي كان ّام يقشعر منه النبي األكرم ّ وإن،﴾

ّ فصيغة اجلمع حتكي وجودا آخر صارا حمال،ًأهال للتفهيم ً ً
 فأوجب ، لإلفهام ً.

��قشعر﴿: أن ِ
َ ْ َ

منه 
ُ ْ

جلود ِ
ُ ُ ُ

َاِ�ين  �
�شون 

َ ْ َ ْ َ
ْر�هم  ُ �  تانّ، ويف اآلية قرينتان لفظي﴾َ

ِمثاين (:وىل هي كلمة األ،ان عىل ذلكساعدتان تّسياقي
 احلاكية عن نزوله ،)َ

ًا خاصا بالرسول ّ دفعي،ّمرتني  ،ًوجبا لفهمه ووقوع القشعريرة منه مًّ

ّا عاما لألمة مّوتدرجيي ًّ  والثانية هي نفس ،ًوجبا لفهمه ووقوع القشعريرة منهً

م�شابها ﴿:كلمة
ً

ِ
َ َ ّانيه الكلية تشابه يف معّ التي قد تكون بمعنى أنه م،﴾ُ

 . واهللا العامل،ةّة التدرجييّالدفعية ومعانية التفصيلي

 �شابهّ� قسمة اآليات إ� ��م وم: ر ا�الثاأل�

 ووقع ،ة وعلامء الصنعة لإلجابة عن ذلكّض أعالم األمّهنا تعر 

 وتربير ،تشابهه التقسيم القرآين آلياته إىل حمكم وماختالف كبري يف توجي
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 :نا سنكتفي بذكر الوجه املختار عندنا ولكنّ، فيهتشاهباتوجود امل

 ّربعقرآن الكريم بوجوده اخلزائني امل الّتار هو أنخخالصة الوجه امل 

ٍا بذلك وبألفاظّعنه قرآني ًتشابه فيه؛ نظرا ملكنة ه ال مّكم كله حمّخرى هو أن أً

 ّس تنتمي إىل عامل احل وقوالبٍ حان تفصيله يف ألفاظّفلام. عامله من ذلك

 ،ّ ال معنى لتصور االختيار فيهٍتشابه فيه بنحو اقتىض األمر وقوع امل،ةّواملاد

حكم وحده ة عىل املّ اقتصار ألفاظه ومعانيه اللغويّإن: ةّ منطقيٍوبعبارة

ّتخصص يف عامل ّ بانتفاء املوضوع؛ ولذلك فكلام ارتقى القارئ املٌالبس

 استغرق ،اعتنى بألفاظهّ وكلام ، إحكام القرآن عندهّ اشتد،داتّاملجر

يقتيض د املطلق ّ التجرّ كام أن،تشاهبه؛ فاللغة بطبعها تقتيض التشابهبم

ً املتشابه مل يكن مقصودا بذاته لوقوعه اضطراراّاإلحكام بطبعه؛ وعليه فإن ً، 

 ،ف الصادقون بصدقهم واملنافقون بنفاقهمَعرُجته التي هبا يصدت نتيام قّوإن

 .ي اإليامن والطاعةَهلا صلة ببعدوما شابه ذلك من نتائج 

 اختالف ا�ح�م وا��شابه باختالف القارئ: األ�ر ا�رابع

ًتشابه يتأثران كثرياكم واملحّإن امل ًسعة وضيقا ّ  ،ة القارئّبشخصي ً

ّا يعني أن دائرة ّ مم،ًتشابه لقارئه أيضاتشابه م وامل،كم لقارئهحكم حمفامل

 بلحاظ القارئ ال بلحاظ  ولكن،ًحكم أيضااخلالف سوف تشمل امل

 .حكم نفسهامل

القرآن �ه �: األ�ر ا�ا�س
ّ

�م و�
ّ

ه م�شابه
ُ

 

ّمن هنا يتأكد لنا بأن القرآن الكريم كله حمكم ملن خ  ّ ل يف ّ وتنزوطب به،ّ

 ً أصالة وعرتته الطاهرة رفع، النبي األكرم  التي أذن اهللا أن تبيوهتم

ً الرجوع إليهم والتسليم هلم تسليام، ويف ًة قاطبةّ ولذلك لزم عىل األم،ًوراثة
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ًطيع أمره ظاهرا وباطنا،  لننا القرآن الكريم بذلك،َغّ وقد بلّذلك الرمحة التامة، ً

فإن﴿:ّوليكمل الدين بذلك وتتم النعمة، قال تعاىل
ْ
ِ
َ

حاجوك 
َ َ�

�قل 
ْ َُ

أسلمت 
ُ ْ َ ْ َ

 

َوج� ِ
ْ َ �ِ

�
ِومن ِ

َ ِا�بعن َ
َ َ �

وقل 
ْ ُ َ�ِ�ين َ

ِ
�

أوتو 
ُ ُ

الكتاب ا
َ َ

ِ
ْ

َواألمي�  � � ُ ْ أأسلمتم َ
ْ ُ ْ َ ْ َ َ

فإن 
ْ
ِ
َ

أسلموا 
ُ َ ْ َ

ِ�قد 
َ َ

 

ْاهتدوا َ َ ْ
و�ن 

ْ
ِ
تولوا َ

ْ � َ فإ�ما َ
َ �

ِ
َ

عليك 
َ ْ َ َ

ا�الغ 
ُ َ وا� ْ

ُ � ٌبص� َ ِ
َ

ِبالعباد 
َ
ِ
ْ

 ). ٢٠: آل عمران (﴾ِ

ّكام أن القرآن الكريم كله م   ،ًتشابه أيضا ملن يف قلبه زيغ ومرض وبيلّ

ّولكن جتل  إذ ،تشاهبةّ املرض تظهر بقوة يف اآليات امليات هذا الزيغ وأعراضّ

 ّال هم له سوى إنقاذ مواليه من زيفهم وخطاياهم، وذلك من قبيل تفسريهم

َتلك أمة قد خلت �ها ما كسبت ول�م ما كس�تم وال �سأ�ون ﴿ :لقوله تعاىل ُ َ َ َ َ ََ ُْ ُ َ َْ َُ َْ َ ُ َ� � َْ َْ َ ٌ
ِ

�ما �نوا �عملون
َ ُ َ َ َُ َ  بكّف السؤال عن أحوال املسلمني ،)١٣٤: لبقرةا( ﴾�

ّعموما والصحابة خصوصا يف الصدر األول من اإلسالم ً  اآلية ّ وكأن،ً

َوال ت(: قالت َسألون عام كانوا يعملونَ ُ َ َُ َّ ْْ َ ُ َ َ وال �سأ�ون �ما �نوا  ﴿: ومل تقل،)َ
ُ َ � َ َ ُ َ ْ ُ َ

�عملون
َ ُ ْ َ

﴾.  

 ال�شابه ا�فهو� وا�صدا�: األ�ر ا�سادس

 حيث ،ّة غري بينةّيراد بالتشابه املفهومي أن تكون نفس األلفاظ القرآني 

يل من ّ فيكون املراد األو، فيقع اخلالف يف املراد،ّال يظهر منها وجه حمدد

ه يفرتض وضوح املعنى يف دائرة ّ بخالف التشابه املصداقي فإن،ًبهاماللفظ م

 قبيل االختالف يف  من،ه يقع اخلالف يف حتديد مصداقه ولكنّ،املفهوم

 . مصداق القلم والكريس واالستواء واليد والوجه والعني

ً ّا وقد يكون مصداقي،ّ وهو أقيلًاّ التشابه القرآين قد يكون مفهوميّإن 

 ،ًاّ وما قيل يف حرص التشابه باملصداقي غري دقيق وإن كان غالبي،ّيوهو غالب

  .رّفتدب
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 وتدية ا�ح�م وا��شابه: األ�ر ا�سابع

 وبيان موقفنا ،تشاهبهة للمحكم القرآين ومّبعد هذه الوقفة التوضيحي 

ّ نحتاج أن نبني عالقة األوتاد القرآني،ّالتصوري والتصديقي هلام ِّ ام ّ ورب،ة هبامُ

ّمكن أن يكون تعبريا آخر عن الوتديّيبدو للوهلة األوىل بأن اإلحكام ي ة يف ً

ٍّ وهو تصور صحيح إىل حد ما،القرآن ًك بلحاظ القارئ الذي عادة ما  وذل،ّ

 إن مل يكن ،ًتشاهباً فيكون القرآن بلحاظه حمكام وم،يكون غري معصوم

ّتشاهبا كلهم ا يعني ّ مم، ملا عرفت بإحكام القرآن يف حدود املعصوم ال غري؛ً

 ّ واقعيٌ ووجه،ق بغري املعصومّ يتعلّ ظاهريٌحكم هلا وجهة املّ وتديّأن

 .صوم لهّبلحاظ النص وقراءة املع

ًة سوف تبقى مفهوما ّ الوتديّنا نفتقر لقراءة املعصوم فإنّوحيث إن 

ٍكا من قارئّمشك  بمعنى  ال،حكم القرآين ما تنحرص باملًها عادة ولكنّ، آلخرً

 ، يف املقامّة اإلحكام وال عكس لغويّ رشط الوتديّ فإن؛الشمول املطلق

ّوقد اتضح لنا مم ،كامت ليست بأوتادفهنالك الكثري من اآليات املح  سبق اّ

ًنا سوف نضيف قيدا جديداّ غاية األمر أن،ة يف اآليةّوجه الوتدي  هو كون ،ً

تشابه  فال معنى للمّ وإال، ما دام القارئ غري معصوم،ًكامالوتد القرآين حم

 . وهذا واضح،بلحاظ قراءته

 ّة واإلحكام والتشابه هي أنّوخالصة األمر يف وجه العالقة بني الوتدي 

ّمصاديقهام معا مرشحة لالتصاف بالوتدي ّ ّ ُ  ، ولكن بلحاظ قراءة املعصوم،ةً

ّصص من أهل الفن والصنعة فالبدتخا بلحاظ القارئ املّوأم ّ  أن يكون ّ

ّكام قرآنيتد القرآين عنده حمالو  فال يبعد أن يكون ا بلحاظ اآلخرينّ وأم،ًاً

 .ة يف املقامّتدي وبالتايل فال موضوع للو،ًتشاهبا عندهمّالقرآن كله م

                                                

 .٥٢٤ ـ ٤٨٩ ص:١منطق فهم القرآن ج )١(
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تاسعا
ً

وظائف أخرى �ألوتاد القرآني: 
ّ

   ة

ّ مجيع ما تقدم من بيانات توضيحيّإن  ة لوظائف األوتاد ّة وتقريبيّ

وحظ فيها الظهورات قد ل ةّة التفسرييّام عىل مستوى العمليّيالس ةّالقرآني

ّاألولي ً ولذلك فمن املمكن جدا أن تكون هنالك وظائف أ،ةّ ِّخرى تسجّ ل ُ

ّا املادة األوليّ منها أهن،ة جديدةّلنا دوائر معرفي ّ  للحركة ٌة حلركة اإلمام وحمورّ

ستنبط يف التعاطي مع النصوص  للفقيه املةجديدة ّعطي آليا تّ كام أهن،ةّاملعرفي

 خرى،تها للعلوم األّإرشادي ًة منها، ومن وظائفها أيضاّام الروائيّ السية،ّالديني

 .ة لإلنسانّوصيانة البناءات األساسيتها يف معرفة ّومدخلي

 ��ا
ً

عالقة األوتاد القرآني: 
ّ

   ة بالعلوم وا�عارف األخرى

ُة هتدي الواقف عليها إىل وجود شبيهاهتا يف عامل ّ األوتاد القرآنيّإن 

ّ القارئ لعامل التكوين سوف يتحرك وفق منظومة ّ وبالتايل فإن،التكوين

ّ ثم إن،ةّقرآني ّة ال تتحجم عندها األوتاد القرآنيّفة الكشفي هذه الوظيّ ة يف ّ

ّة طرقا لتحديد هوية األوتاد ّن األوتاد القرآنيّام سوف تكوّ وإن،عامل التكوين ً

ّ بل وحاكمة أيضا عىل النتائج األولي،ةّالتكويني ّ ّة التي تقدمها عمليً ّ ة التنقيب ُ

 .ةّعن األوتاد التكويني

 وبالتايل فالكشف عن ،ةّخرى تكوينيوأة ّوعليه فهنالك أوتاد تدويني 

ة لفهم ّة حقيقيّة أبجديّم للمعارف اإلنسانيّة سوف يقدّاألوتاد التكويني

 .العامل والكشف عن أرساره

                                                

 .٥٢٥ ص:١ ج،املصدر السابق )١(

 .٥٢٦ص: ١ ج،املصدر السابق )٢(
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 عالقة األوتاد القرآنية با�رسوم ا��عي:أحد ع�
ّ

   ة

ة، ّرى لألوتاد القرآنيما انتهينا إليه يف الوظائف األخّؤكد وهنا نريد أن ن 

ة ّىل واحلقيقيّإن هذه الرسوم أرضيتها األو. ةّهي األحكام والرسوم الرشعيو

ّر فقها بعيدا عن البيانات القرآنيّومكن أن نتص فال يهي القرآن الكريم، ً  ة،ً

 املشهور يذهب إىل انحصار ذلك بآيات األحكام التي ال تتجاوز ّورغم أن

ّا اخلمسامئة آية، إالّفعلي النحصار، فال آيات األحكام  الصحيح هو عدم اّ أنً

ة للقرآن تدور حول ذلك، فآيات األحكام ال ّتنحرص بذلك، وال املرجعي

ّا، يف حني إنّ تطبيقيًتعدو عن كوهنا جماال ة، بمعنى ّنا نبحث يف أصل النظريً

ّة القرآن الكريم لكل النتاج الفقهي، وهذه املرجعيّتأصيل مرجعي ة تنبثق من ِّ

رجنا ّ وحيث إن التفصيل يف هذه املسألة خية،ّد القرآنية األوتاّخالل وظائفي

َّنا نقترص عىل ذلك راجني املوىل جل وعال التوفيق ّعن موضوعة البحث فإن

ّللتعرض إىل تفصيالت األوتاد القرآني  .خرىة أّصيّة ختصّة يف دراسات قرآنيّ

عالقة األوتاد القرآني: إثنا ع�
ّ

ة با�ناءات اإلساسي
ّ

   ة �إل�سان

 فهو ، وإمجاله هو اإلنسان نفسه، عامل التكوين فيه إمجال وتفصيلّنإ 

 ، فهو اإلنسان الكبري، وتفصيله وجودات العامل اآلفاقي،العامل الصغري

ًوهذا التشطري اإلمجايل التفصييل منعكس متاما يف القرآن الكريم  فهو اآلخر ،ُ

 الفاحتة أو املثاين ّ وإمجاله عىل ما تقدم هو سورة،فيه إمجال ملعارفه وتفصيل

 . أو القرآن العظيم،ة السور واآلياتّ وتفصيله بقي،السبع

 ،خرى عىل اإلمجال القرآين يف قبال تفصيلهوهنا نريد أن نفتح نافذة أ 

ّا املحور الكيل جلميع املعارف القرآنيّ فإهن،ةّق باألوتاد القرآنيّوهو ما يتعل  ،ةّ

ّاألخص اجلامع لكامالت القرآن  سورة الفاحتة هي الوتد القرآين ّولعل
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 .ّ بحسب التجيل اإلهلي فيه،ومجاله وجالله

 هذا التصوير اجلديد لإلمجال القرآين يف قبال ّ فإن،ّوعىل أي حال 

ّقربنا من وجه العالقة بني القرآن ة يّتفصيله الكامن يف األوتاد القرآني

ّوليّثل البناءات األة متّ األوتاد القرآنيّ وحيث إن،واإلنسان ة يف ّة واألساسيّ

خاطب باعتباره امل  وجه العالقة بينها وبني اإلنسانّالقرآن الكريم فإن

 .ة لإلنسانّيدور حول البناءات األساسي ّاألول للقرآن

من عرف نفسه  : ما جاء يف اخلرب عن الرسول األكرم ّوبالتايل فإن 

فقد عرف ر�ه
ّ

، لغ�ه أعرفمن عرف نفسه �ن  :، وعن أمري املؤمنني 

ة لإلنسان ّ الوقوف عىل البناءات األساسيّ وهو أنسيكون هلام توجيه آخر،

ٍمفض ة ّ إىل معرفة اهللا تعاىل ومعرفة خملوقاته، وملعرفة هذه البناءات األساسيُ

ّنحتاج إىل مدخل يمكننا من ذلك، وهذا املدخل متمثل باألوتاد القرآني ُّ ُ ة، وهو ّ

ّ توصيلّمدخل معريف  يصون البناءات ّه سور وقائيّوىل، كام أنّطته األ يف حمّ

ة ّة هلا نوع مسؤوليّ األوتاد القرآنيّا يعني أنّ ممىل من الزيغ واالنحراف،األو

ّة من التلوث النظري والعميل، وهذا ّة حتفظ الفطرة اإلنسانيّة وقائيّتكويني

ّ عن رس الزيغ والتلوث الذي أّكاشف إين غلب من ّصيبت به فطرة األعم األّ

ّبني اإلنسان الذين مل يتزودوا باملعطيات املعرفي  .ّةة لألوتاد القرآنيّ

ّ هوية البناءات وعالقتها باملدخل األوتادي حيتاج منّا ّ بالذكر أنجدير 

ّوقفة تأملي ّحدد من خالهلا رسوم ة نّة قرآنيّة معرفيّة للخروج بنظريّة حتقيقيّ

  وهو ما،ةّة األوتاد القرآنيّسان ووظائفية لإلنّالعالقة بني البناءات األساسي

 .قةّمة أخرى معّنأمل الوقوف عنده يف دراسات قرآني
                                                

 .٥٢٨ ـ ٥٢٧ ص:١ ج،املصدر السابق )١(
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ما ا:ا ُّآنا     

ًأوال ا�راد من ا�سل: ّ
ّ

   م القرآ�

ّسلميةيمكن عرض ال  َّ   :ة وجوهّة من عدّ القرآنيُ

سلميةا�: ّا�وجه األول
ّ � ُ

 ا�اتي
ّ

  ة

ّسلميال  َّ  . للسري املعريف فيهّداخيلالل النظام ّة للقرآن الكريم متثّ الذاتيةُ

 اته،ّغروياته وصّربويّ مطالبه بغض النظر عن كةّ آخر وهو ارتقائيًة معنىّوللذاتي

 :عدينُوهذا االرتقاء ذو ب

ّ وهو معنى مقارب للذاتي، بلحاظ املوضوع الواحد:ّ األول  .ىلة األوُ

 ، للبعض اآلخرٌ فبعضه مرجع،تلفةت املخبلحاظ املوضوعا :والثاين 

ّوهو معنى مقارب لوظائفي ّسلميةال  وهذه،ةّة األوتاد القرآنيُ َّ وىل ة هي أّ الذاتيُ

  .ّ وسيأيت توضيحه يف املهام،ّمهامه التفسريية

سلميةا�: ا�ا�وجه ا�
ّ � ُ

 الغ��
ّ

 ة

ّسلميةّبمعنى أن   َّ واء كانت  س، القرآن الكريم هي بإزاء العلوم األخرىُ

ّ وجيل جدا سل،ةّة أم غري رشعيّرشعي ً ّ تلف علوم  وخم،ّميته لعلم احلديثّ

ٍ ولعلم الكالم أيضا بوجه ما،القرآن  وللعلوم األخرى ملن وقف عىل ،ً

 وإشارته إىل إشاراته الدقيقة، من قبيل إشارته حلركة األرض والشمس،

  .ع الثالثة يف رحم املرأةة الرياح لألشجار واألزهار، وإشارته إىل املقاطّقاحيل

ّسلميةومعنى ال  َّ ًة هو أن يكون القرآن الكريم طريقا للكشف ّ الغرييُ

 كام هو واضح يف األمثلة ،خرىة يف املجاالت األّعن األرسار املعرفي

 . ّتقدمةامل
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سلميةا�: ا�وجه ا�الث
ّ � ُ

 ا�وافقي
ّ

 ة

ّسلميةال  َّ ًرشدا وهاديا جلهة مة تعني أن يكون القرآن الكريم ّ التوافقيُ ً

 دون أن يلزم ، للقرآن الكريمًاً وهادية أيضًرشدة وتكون تلك اجلهة م،ما

ّ نظرا الختالف هوية اهلداية،من ذلك الدور الباطل ّ فالقرآن الكريم يعرف ،ً ُ

 .ة وتفصيالتهّة لنكاته اخلفيّ والرتامجة هيدون األم،برتامجته

سلميةا�: ا�وجه ا�رابع
ّ � ُ

 األنفسي
ّ

 ة

ّسلميةال  َّ ة العالقة بني عامل ّة للقرآن الكريم بلحاظ جدليّ األنفسيُ

 وبني عامل التكوين ،ّ كأفضل وجود تدويني،التدوين بوجوده القرآين

 السري األنفيس يف ّ وحيث إن،ّ كأفضل وجود إمكاين،بوجوده اإلنساين

 ،يم وهو القرآن الكر،ًة يبقى قارصا فقد لزم وجود طريق آخرّحركته النوعي

ّلميوهذا هو معنى س  .تهَّ

سلميةا�: ا�وجه ا�ا�س
ّ � ُ

 اآلفاقي
ّ

 ة

ّيف ضوء ما تقدم تت  ّسلميةضح لنا ّ َّ  القرآن الكريم للوجود اإلمكاين ُ

ّ ملا عرفت من كون العامل اإلمكاين تفصيال كوني،ببعده اآلفاقي ًا إمجاله ً

 وقد عرفت ،غري صٌ واإلنسان عامل، كبريٌ فالعامل إنسان،ِّتحقق باإلنسانم

 ،وجه التوافق بني اإلمجال القرآين وتفصيله وبني إمجال العامل وتفصيله

ّبوجوده احليس واملجرد  العامل اإلمكاين بأرسهّوبالتايل فإن  وبوجوده ،ّ

 ينبغي التسليم به ٌ وهذا أمر،َّلمه املعريف هو القرآن الكريمس ًاملعاريف أيضا

ّسلمية تطبيقات هذه البمعنى ـ ًاّا صغرويّ وأم،ًاّكربوي َّ فصيالت ة لتّ القرآنيُ

ُة دقيقة يف بعدهيا ّفيحتاج إىل قراءة منهجي ـ الوجود اآلفاقي ومعارفه

ّ أخرى أدقٍبعبارة .التفسريي والتأوييل  راسخ يف ٍ إىل قارئٍ األمر بحاجةّإن: ُ
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 وسوف تأيت إشارات إىل هذه احلقيقة ، أو ما هو قريب من ذلك،العلم

 .مل بحوثنا الالحقةة يف جمّالقرآني

ثانيا
ً
�رات ا�س تصو:

�
لم القرآ�

ّ
   

 وهي التصوير القرآين والتصوير ،َّلم القرآين تصويرات عديدةُّللس 

ُّ ثم إن القرآن الكريم س،الروائي والتصوير العقيل والتصوير الفطري َّلم ّّ

ٍ وكل مرتبة،جلميع مراتبه ّسلمية منه تقتيض ٍةّ معرفيّ َّ ّ وبذلك فإن ، هباًةّ خاصُ

ّلميته ستلحظ فيها عدة مراتب بتبع مراتب القرآن املعرفيس ّ ُ  .ةّة واملعنويَّ

ثا�ا
ً
�راتب ا�س :

�
ل
ّ

   م ا�عر�

ّسلميةعد الفراغ من الب  َّ ا املقام إىل بيان مراتب هذه  وتصويراهتا ينتهي بنُ

ّسلميةال َّ ة للقرآن ّة واملعنويّعرفيِّ أصل ثبوهتا بني بتبع ثبوت املراتب املّنإ ف،ُ

ّ كل مرتبة ّ وحيث إن،َّلم جلميع مراتبهّ وبالتايل فإن القرآن الكريم س،الكريم

ّسلميةة تقتيض ّمعرفي َّ ً خاصةُ ّ هبا فإن السلّ ّم القرآين ستلحظ فيه عدة مراتب ّ ُ

مكن عرضها ّا املراتب املتصورة فيّ وأم،ةّة واملعنويّبتبع مراتب القرآن املعرفي

 :هذه األبعاد الثالثةيف 

ّلم القرآين تفسرييمراتب الس. ١  ًاَّ

ّلم القرآين تأويليمراتب الس. ٢  ًاَّ

ّلم القرآين معنوي مراتب الس.٣  ًاَّ

ّ السري القرآين يكفل لنا سريا معنويّإن  ّا خالصا من كل شوبً ً  وحيث ،ً

ّسلميةّإن للقرآن  َّ  ذلك ّفإن ،ة عىل املستويني التفسريي والتأوييلّ مراتبيُ

                                                

 .١٦ـ ١٠ ص:٢ ج،املصدر السابق )١(

 .١٠٩  ص:٢ ج،املصدر السابق )٢(
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ّسلميةسوف يثبت لنا بالرضورة  َّ  السري املعنوي للقرآن الكريم بالنسبة ُ

ّسلميةة هذه الّثبت لنا مراتبي كام ي،لقارئه َّ  ً. أيضاُ

ّسلميةَّإن ال  َّ ّسلمية املعنوية ال تكفي يف حتصيلها ُ َّ ّ النص عىل مستوى ُ

 وبوجهيها ،عنىًا عىل مستوى التأويل فكذلك وفقا ملقولة املّ وأم،التفسري

ة فهي كفيلة يف حتصيلها ولكن يف ّة اخلارجيّا بالنسبة ملقولة العينيّ وأم،ًمعا

 .ًخرب عنه خارجاّة ال يف ضوء حتقق املّضوء اخلزائني

رابعا
ً
مهام ا�س :

ُ ّ
ل
�

  م القرآ�

ّ بيانات املهام العلميّإن ّسلميةة للّة والعمليّ َّ ة هي حجر الزاوية يف ّ القرآنيُ

ّسلمية أبحاث المجيع َّ ّة، بل هي ما يعنينا أوال وبالذات من جهة عمليّ القرآنيُ  .ةًّ

ّسلميةّملهام ال  َّ ُ األول هو البعد ،أبعاد أربعة ةّة والعمليّالعلمي ةّ القرآنيُ ّ

ّ فهنالك سلمي،التفسريي َّ ّ وسلمية تفسريي،ّة بلحاظ النصّة تفسرييُ َّ ة بلحاظ ُ

ّسلميةو، )ّتخصصالقارئ امل( ّاملفرس َّ  .ّتخصصة بلحاظ القارئ غري املّ تفسرييُ

 ،ُ والثالث هو البعد التعليمي،عد التأوييلّوالبعد الثاين للمهام هو الب

 .ُوالرابع هو البعد املعنوي

ّسلميةّ مهام الّإن  َّ ّة يف بعدها املعنوي تنتهي عندها مجيع املهام، ّ القرآنيُ ُ

ّ علام بأنخرى،ّيع املهام األة احلاكمة عىل مجّا املرجعيّبمعنى أهن  السري املعريف ً

ّسلميةلل َّ ة يف البعد املعنوي ال يعني إغالق دائرة السري املعريف احلصويل ّ القرآنيُ

 ينتقل إىل الدائرة ّ ثمة،ّيف دوائر العبارة واإلشارة يف جمموع النصوص القرآني

 .تويات األربعةّى بقراءة النص الواحد عىل املسّام له أن يرتقّاألعىل، وإن

                                                

 .٢٤ـ ١٩ ص:٢ ج،منطق فهم القرآن )١(

 .١١٠ ـ ١٠٩ ص:٢ ج،منطق فهم القرآن )٢(
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خا�سا
ً
 �وقعي:

ّ
ة آية ا�كر� من ا�س
ُ

ل
ّ

   م القرآ�

ّال ريب بأن لكل ّة حظا من مراتبيّ آية قرآنيّ ً ّة السلم القرآين ومهامهّ  وهو ،َُّّ

 ويف ، آيةّي لكل بحسب املقام املعريف واملعنو،خرى متفاوت بني آية وأٌأمر

ة آلية ّة واملعنويّة املعرفيّز املوقعي علينا إبراّة يتعنيّضوء هذه احلقيقة القرآني

ّسلميةالكريس يف هذه ال َّ  منها ،مورّ وهذا ما يستدعي بيان عدة أ،ةّ القرآنيُ

ّة وأمهيتها وضوابطها ثم االنتقال إىل مّراد من نفس املوقعيامل ّتعلقات اآلية ّ

  :نه يف املبحث التايلّ وهذا ما سنبي.هبذا الشأن

ا ا:ّآن اا     

ا�راد من ا�وقعي: ّاأل�ر األول
ّ

  ة

 ، حّق، نزل، وجب،ّ حل، ألقى،ثبت(ًا كان معناها اللغوي ّأي ةّاملوقعي 

 وهو ما ،أه اليشءّكي عن املساحة والسقف الذي يتبوا تعبري حيّ فإهن)قام

ّيدخل إىل حد كبري يف بيان هوية اليشء ومهامه وآثاره ّ  وحتديد موقع اليشء ،ٍّ

ّتاج إىل بيانات أوليحي  .ةّة تفصيليّة وثانويّة إمجاليّ

أهمية ا�وقعي: األ�ر ا�ا�
ّ ّ

 ة وضوابطها

ّتكمن أمهية املوقعي ّة لكل آية ّة والتأويليّة يف بيان حدود احلركة التفسرييّ

ام ّ وإن، فهذه املوقعية ال تقترص عىل شخص اآلية فحسب،ّ قرآينٍّأو نص

رى للسورة الواحدة وللموضوع الواحد الذي خات أّتتجاوزها إىل موقعي

 اآلية الواحدة حيث ّ ولكن، يف أكثر من سورةًتنترش تفصيالته عادة

ّتها املبارشة يف رسم مالمح السورة واملوقف القرآين العام فإن هلا ّمدخلي ّ

 .ّاحلظ األوفر من البحث
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ًة لكل آية عموما ّة والتأويليّة التفسرييّ اجلهل باملوقعيّإن  ة ّولآليات الوتديّ

ّتخصص يف منأى عن مناخات الفهم احلقيقيًخصوصا جيعل القارئ امل  .ةّ

 :لحظ من زاويتني، مهاة تّة اآلياتيّة للموقعيّ ضوابط اجلوانب التطبيقيّإن 

  بلحاظ القارئ: ُا�زاو�ة األو�

ّإن احلديث سوف ينصب عىل ضوابط رصد املوقعي  ّ ة بالنسبة ّة اآلياتيَّ

َّبينة ّ والتي سوف نوجزها بعدة نقاط م،ّتخصص غري املعصومللقارئ امل

 .بقدر احلاجة لذلك

ّ القيام بتفسري النص املبحوث فيه عن موقعي:ّالضابط األول ًته تفسريا ّ

ّا وجتزيئيّفرداتيم ّا املوضوعي وتأويالت النص فتعبري آخر عن ّ وأم،ًا فقطً

 .ةّمرحلة من مراحل املوقعي

ّيق االستقراء التام للنصوص القرآني حتق:الضابط الثاين ور ّتصُ فال ي،ةّ

ّمن القارئ أن حيدد لنا موقعي ّ َّة النص يف السلم القرآين قبل الفراغ من قراءة ُ ُّ ّ

 .ّالقرآن الكريم برمته

ّلتفتا ابتداء إىل احتامليص مّ أن يكون القارئ املتخص:الضابط الثالث ً ة ً

ّة كل نص يف قراءة النصوص األّمدخلي َّ وبالتايل ينبغي له أن يتحرك ،رىخّ

ّا يف رصد حدود العالقة واحلركة لكل نصّرياضي ّ  أو تسجيل عالقة ،ً

ًة طردا ّ فتتناسب حدود املوقعي،ّوحركة النصوص الفاعلة عىل أقل التقادير

ّ وغري خفي ضآلة ندرة النسبة النهائي،مع نسبة االلتفات والرصد ة لندرة ّ

 .ًااللتفات فضال عن الرصد

ة للنصوص ّة عن التأويليّفصل املجاالت التفسريي :الضابط الرابع 

 من ترسيم حدود ّ بعبارة أخرى البد،ع وااللتفات والرصدّلة بالتتبّاملسج
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ًا وتأويال بقدر فهم القارئ امللة تفسريّسجة النصوص املّحركي  ،ّتخصصً

ّنا بالتحرك الرياضيقد عربولذلك   .ايت يف الرصدّ

ّ أن يرتك نسبة احتاملية مناسبة لكل نص يف كونه قا:الضابط اخلامس ًبال ّ

و تضييق دائرة ً وقابال لتوسيع أ،خرى من جهةّللتحرك يف جماالت قرآنية أ

ّ وذلك لعدم توفر القراءة القطعية للنصوص من ،خرىّموقعيته من جهة أ

ّقبل القارئ املتخصص عادة ُ. 

ة من خالل رسم ّاتي حماولة تعميق احلركة الرياضي:الضابط السادس 

 ودوائر ،تشاهبةجمموعة من النصوص ذات احلركة املّشرتكة لكل دوائر م

ة ّ إجراء عمليّ ثم،ّتباينة لكل جمموعة نصوص غري ظاهرة العالقة فيام بينهام

ة ّ هذه العمليّ وال ريب بأن،ّة لكل جمموعة حتت عنوان جامعّة تبويبيّتنظيمي

ّتفاوتة أيضا بحسب املساحة املعرفيف تكون ما سوّ كام أهن،بالغة يف التعقيد ة ً

 .ّة لكل قارئّواملعنوي

 بلحاظ ا�قروء: ا�زاو�ة ا�انية

 الكامالت ّ فاملراد منه أن،ة بلحاظ املقروءّا رصد ضوابط املوقعيّوأم

ٍالنصية ختتلف من نص آلخر ّ ّالتابعة لكامالت النص ة ّ املوقعيّتايل فإن وبال،ّ

ة ّة النصوص الفكريّ فموقعي،ًتبعا لذلك ًضيقا وسعة د دائرهتاّسوف تتحد

ّفقا من موقعي ما تكون أوسع أًة عادةّوالعقدي َّة يف السلم ّة النصوص الرشعيً ُّ

ّة اخلاصة بالتوحيد هي ّة بعض النصوص العقديّ موقعيّ بل إن،القرآين

 .ًة فضال عن غريهاّ العقدي،رى من مجيع النصوص األخًفقااألوسع أ

ّة لآلية أو النص تابعة إىل مدخليّد دائرة املوقعيحدو ّإن  ّة النص ّ

 ذلك يف بحث أوتاد اّ وقد تقدم منّ،رىته عىل النصوص األخّوحاكمي
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 وقد ،ًهيمنا عىل أكثر من نصف القرآنّ فقد يكون النص الواحد م،القرآن

 ، وقد ال يملك سلطة وهيمنة عىل شخصه،ًهيمنا عىل جزء يسري منهيكون م

ّة النص هي املالك احلقيقي للموقعيّ فحركيوبالتايل ّسلميةة الّ َّ  ويف ،ةّ القرآنيُ

ّة لكل نص بحسب قارئ النصّضوء ذلك سوف ختتلف مساحة املوقعي ّ ّ. 

تصو�ر ا�وقعي: األ�ر ا�الث
ّ

ة ا�عرفي
ّ

 ة آلية ا�كر�

َّكريس يف السلم القرآين ية آية الّ موقعيّإن  ،ةّمكن رصدها بصورة إمجاليُّ

ّة وليست أمرا اعتباريّة تكوينيّي كوهنا موقعيوه ّا البتةً ّثل ة متّ وهذه املوقعي،ً

ضح بعد ّة فتتّا الصورة التفصيليّ وأم،املحور املعريف واملعنوي للقرآن الكريم

 .ة لآليةّة والتأويليّالفراغ من البيانات التفسريي

تصو�ر ا�وقعي: األ�ر ا�رابع
ّ

ة ا�عنو�
ّ

 ة آلية ا�كر�

 فيكون آلية ،ّ واآلخر معنويّ أحدمها معريف،ة أثرينّ آية قرآنيّلكلّإن 

ّ وينسجم أيضا مع موقعي،ُ ينسجم مع بعدها الكاميلّ معنويٌالكريس أثر تها ً

ّ علام بأن،ةّاملعرفي ّة أشد من موقعيّتها املعنويّ موقعيً ًة حضورا ّتها املعرفيّ

 .ًوتأثريا

اا ا:ّرا ا  آن   

ا�بادئ ا�صور�
ّ

ة ألصل ا�حور�
ّ

   ة

ا�راد من ا�حور�: ّاألول
ّ

  ة وا�حور

 ودوران األشياء ،املحور هو اليشء أو املركز الذي تدور حوله األشياء

 كاملصباح امليضء ،ته عنهّ أو لكاشفي، أو لتكاملها به،تها إليهّا لعائديّحوله إم
                                                

 .٥٣ ـ ٤٣ص :٢ ج،منطق فهم القرآن )١(
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ّكل ما هو واقع يف دائرته فهو ف ،ة حولهّ ما يرسم دائرة ضوئيًه عادةّفإن

ّ ثم إن كامل امل،نكشف بهم ّ بمعنى أن كل كامل م،حيط بام حولهّ ّصور يف ّ

ِّ كام هو احلال يف قطب الرحى الذي حيرر ،األطراف فجذره كامن يف املحور ُ

ّكل ما بالقوة إىل ما هو بالفعل َّ. 

�ال�ت �ور�: ا�ا�
ّ

 ة ا�حور

ّإن ملحوري  َّاطات أو مرجحات متيزه عام ينتهي إليه من أتباع ة اليشء منَّ ُِّ ُّ

ة ّة ملحوريّ ومن البيانات األساسي،ةّة واملعنويّه املعرفيّوأطراف يف دائرتي

ًاملحور توفره إمجاال عىل الكامالت املوجودة يف ما يرجع إليه تفصيال ً  وأن ،ّ

ّال يتناىف مع أي امتداد له وإال ٍ
َّ أن الكامالت  كام،ته لهّ خرج عن حموريِّ

ّ ما تكون مسبوقة بكامالت معرفيًة للمحور عادةّاملعنوي ّ والبد للمحور ،ةً

 .ةّة أم معنويّ سواء كان معرفي،ة المتداداتهّمن جامعي

  القيمة ا�عرفية �لمحور :ا�الث

ّة للمحور يف كونه يشكل منظومة متحركة ذات ّتكمن القيمة املعرفي  ُُ ً ِّ

ّلقراءة التخصصي ال غنى ل،اهنيّاجت اه رصدي حلركة ّ اجت: ومها،ّة عنهام البتةّ

 .ة لهّاه توجيهي ملعطيات النصوص االمتداديّ واجت،ة لهّالنصوص االمتدادي

ّإن الوقوف عىل القيمة املعرفي  ّة للمحور حترك القارئ املتخصص باجتَّ ُّ ُ اه ِّ

ِّه يشكل حلقةّ ألن،حتصيل املحور نفسه والوقوف عىل كامالته ة يف ّ أساسيُ

ًتصحيح قراءة النص رصدا وإرشادا ً ّوبقدر املكنة من التعرف عىل كامالت ، ّ

ّاملحور والكشف عن امتداداته تكون مكنة القارئ املتخصص  فالعالقة ،ُ

                                                

 .٥٤ ـ ٥٣ ص:٢ ج،املصدر السابق )١(

 .٥٧ ـ ٥٤ ص:٢ ج،آنمنطق فهم القر )٢(



  القرآنة فهمّآللي يفنظام املعر الدخل إىل م...........................................٣٤٨

 

ّوبني نضج القراءة التخصصية للنص ة بني حتصيل مراتب املحورّطردي ّ. 

ّجدير بالذكر أن القيمة املعرفي  اإلملام أو اإلحاطة هبا ة للمحور يعرس َّ

ّ كام أن تفعيل هذه القيمة املعرفي،لغري أهل العصمة ة بصورة كاملة شبه َّ

ّمتعذر حت ّ ّ وذلك لعدم توفر الظروف املوضوعي،ى بالنسبة للمعصومُ ة ّ

ر عليه املعصوم ّ وإن كان ما يتوف،للسقف املعريف الذي عليه القرآن الكريم

 . اإلحاطي تتبعه لوازم باطلة الوقوفّ ولكن،ًال يقاس به أبدا

ا�وتدي: ا�رابع
ّ

  ة من �وط ا�حور

ّإن النتيجة األولي  ّ ة يف ضوء جمموع البيانات يف موضوعة األوتاد َّ

ّة هي أن مجيع مالكات الوتديّوموضوعة املحوري ة مأخوذة كرشط ّة القرآنيَّ

ٍ فكل حمور،ة املحورّ يف حموريّأسايس  ،ّ قرآينٌ هو يف األصل وتدّ قرآينّ

ٍة اآلي القرآين يف التفسري واملفرس سار إىل ّوبالتايل فاشرتاطنا العلم بوتدي ِّ ُ

 . بل العلم بمحاوره هو األوىل،العلم بمحاور القرآن

االختالف ا�لحا� ب� ا�وتدي: ا�ا�س
ّ

ة وا�حور�
ّ

 ة

ّيمكن لنا رصد االختالف اللحاظي بني وتدي  ّة النص وحموريُ ته من ّ

 :ّمور، نكتفي باألهم منها، وهي أربعة حلاظات، ندرجها كالتايلة أّخالل عد

ّإذا كان املنظور يف النص القرآين واجدي :ّاللحاظ األول ته لكامالت ّ

فذلك هو الوتد  ـ ً وللنصوص املستعينة به انتهاء،ًله ابتداء ـ احلفظ والثبات

ّجامع يمثل ّة لنص ّة النصوص االمتداديّوحظ نفس عائديذا ل وإ،القرآين ُ

 . فذلك هو املحور،الوجه اإلمجايل هلا
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 ،ّ إذا استحال االنفكاك املوضوعي بني النص وامتداداته:اللحاظ الثاين

 وبعبارة ،ا إذا أمكن ذلك فذلك هو الوتد القرآينّ وإم،فذلك هو املحور

ّإن عائدي: ُأخرى ّة للنص الواحد إذا كانت ذاتيّة النصوص االمتداديَّ  ،ةِّ

 .ّ قرآينٌ فهو وتدّ وإال،و املحورفذلك ه

ّة النص عىل امتداداته توليفيّ إذا كانت حاكمي:اللحاظ الثالث  يرقبها ،ةّ

ّاملفرس واملؤول ُ ة حقيقة ّا إذا كانت احلاكميّ وأم، فذلك هو الوتد القرآين،ُّ

ّ يتحرك فيها النص تلقائي،ة قائمة بنفسهاّقرآني ّ ّ كام لو شكل قضي،ًاّ  ،ةّة كربويَّ

 . هو املحور ذلكف

ّ إذا كان امللحوظ بني النص وامتداداته اجلانب املعريف :اللحاظ الرابع

ّ بمعنى إمكان تصور انفكاك االمتدادي،ًحتديدا  فذلك هو الوتد ،ةّة املعنويّ

ّا إذا ارتفع إمكان تصور انفكاك االمتداديّ وأم،القرآين  فذلك هو ،ةّة املعنويّ

ّ قارئ النص املتخصص عن السري باجتى وإن كّفّ حت،املحور القرآين ّ اه ُّ

 .ةّة املعنويّحتصيل وحتقيق املحوري

ا�حور فرد: ا�سادس
ٌ

 أم مقام
ٌ

  جامع

 ،ا مقام اجلمع فهو شهود األغيار باهللاّ وأم،املقام هو موضع اإلقامة

 جامع ٌ واملحور القرآين مقام،ّفليس لألغيار ظهور مستقل يف نظر الشاهد

 ال ، حيكيها بنحو اإلمجال،ُة املقرتنة بهّالنصوص االمتداديجلميع كامالت 

ّفردا شاخصا مستقال ً ً
 . بلحاظ النسبةّ غري منظور فيه كامالت الغري إال ً.
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  عن� ا�بات � ا�حور: ا�سابع

ّال نعني بالثبات هنا ما يقابل التغري   ،ُام نعني الثبات املقابل للفقدّ وإن،ُ

ٍآين ال يتصور فيه فقدان ألي كاملَّبمعنى أن املحور القر ِّ ّ ا ّ وأم، من كامالتهُ

ه إذا ما لوحظ كون القرآن التدويني هو جمىل لصفات ّة فيه فإنّالزيادة الكاملي

 ، وهو مرآة لكتاب التكوين بمعناه اجلامع،الكامل واجلامل واجلالل هللا تعاىل

ّه ال يتصور فيه الزيادة بلحاظهّفإن ّخصص حيث إنُ القارئ املتّ ولكن،ُ ه مل ّ

ّط بكامالت القرآن يتصور الزيادة الكامليُحي ة فيه بتبع االرتقاء الكاميل الذي ّ

ام هي بلحاظ القارئ ال ّة للمحور إنّ فالزيادة الكاملي،يكون عليه القارئ

 .ّبلحاظ النص نفسه

ا�حور�ة � بعدها ا�فس�ي: ا�امن
ُ

  

ّإن العملي  ّ توضيح ألفاظ النص أو عىل عرض ة ال تقترص عىلّة التفسرييَّ

َّتفصيالت أمجلها النص املفرس ُ ام حمورها احلقيقي يدور حول بيان ّ وإن،ّ

ّ وهذا البيان حيتاج إىل عملية تثبت ،ّمقاصد النص عىل مستوى الظاهر

 ولذلك ليس أمامنا سوى ،ةّوتدقيق وحتقيق ال تفي هبا النصوص االمتدادي

ّكل احلجر األساس يف العمليُ فاملحور يش،املحور القرآين  .ةّة التفسرييِّ

ا�حور�ة � بعدها ا�أو��: ا�اسع
ُ

  

َّ وذلك لشدة املخاطر التي ،ّوهنا تشتد احلاجة لدور املحور القرآين 

ّتواجهها العملي ّ بمعنى أن العملي،ةّة التأويليُ ّة تتجىل بأعىل مراتبها ّة الرصديَّ

ّ يف مهام املحور إالّه ثانويّالدور رغم أن وهذا ،ُيف حفظ املعطى التأوييل ه ّ أنّ
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ّة التفسريية يكون األهم واألشدّليقياس إىل ما عليه احلال يف العمبال ا ّ وأم،ّ

ِّة فيكمن يف كونه يشكل حلقة الوصل بني ّة التأويليّدوره احلقيقي يف العملي ُ

 اإلشارة ّ املتمثلة بعوامل،ة وبني عوامل الغيب القرآينّالنصوص االمتدادي

ُة وامتدت معطياهتا ّة التأويليّام ارتقت العمليّ وكل،واللطائف واحلقائق ّ

ّاشتدت احلاجة ملهام ودور املحور القرآين ة بارتقاء ّة طرديّ فالعالقة ارتقائي،َّ

ّ بل إن املراتب التأويلي،ةّالتأويلي املراتب ة القصوى يكاد أن ينحرص فيها َّ

ّ تكاد أن هتمل احلاجة للنصوص االمتدادي حيث،الدور باملحور القرآين  ،ةُ

 .تهاّوذلك لضآل

ا�حور�: العا�
ّ

   )ا�عد ا�عنوي(ة ومدارج ا�كمال 

ٍإن كل مرتبة  ّ  :ُ من مراتب الغيب القرآين الثالث يلحظ فيها أمرانَّ

ّكامهلا اخلاص اجلامع جلميع الكامالت التفصيلي :ّألولا  ُة املنبسطة عىل ّ

 .ةّنيالنصوص القرآ

ٍ كامهلا املستمد أو املرتبط بكامل مرتبة:والثاين ّ  وذلك ، أرشف وأعىلُ

 فيكون النظر للكامل ،لكون املرتبة بنفسها داعية لتحصيل املرتبة التي تليها

ّا بمجرد الوصول للكامل السابقّالالحق فعلي ً. 

ّإن القارئ املتخصص املتحقق ينعكس فيه ما للنص من كامل ّّ ُ ُ  ولكن ،َّ

ّ فإذا كان النص حمورا قرآني، بحسبهّكل ًا فاملنعكس يف القارئ هو كامل ذلك ًّ

ً وإذا كان النص امتدادا فهو ،املحور بوجوده اإلمجايل اجلامع يف تلك املرتبة ّ

 .كذلك

ّإن املحور القرآين يف مرتبة اإلشارة مثله مثل الصورة العلمي ة بالنسبة َّ
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 وهو كذلك إذا ،ه يف مرتبة اللطائفللمعلوم اخلارجي إذا ما قيس إىل وجود

ّ وبتبع ذلك يكون القارئ املتخصص،ما قيس إىل وجوده يف مرتبة احلقائق ُ. 

ّإن مدارج الكامل عىل مستوى التحقق تتعلق باملحور القرآين بصورة  ّ َّ

ّ بل ال يمكن التوفر عىل شخص كامل كل مرتبة دون توسط ،ُمبارشة وأكيدة ّ ّ ُ

 .كامل املحور

ا�حور�ة ب� ا�سور القرآني: ي ع�ا�اد
ّ َ �

 ة

ّبدوا ال يوجد مانع معريف  ة ّ أن يكون للقرآن سور حموريّ أو معنويً

ّ السيام وأن،ةّنة وأخرى امتداديّمعي ِ التصنيف السوري للقرآن الكريم كان ّ َ ُّ

ّولذلك فإن هذا الرتتيب يشكل مقدمة مهمة النعكاس فكرة ، ًاّمعصومي ُّ ِّ ُ َّ

ّ وينبغي التنبيه إىل أن املراد من الرتتيب السوري إن، فيهاةّاملحوري ِ َ ُّ ام بلحاظ َّ

ِ فإن ترتبها مل يأت وفق النزول،ّآياهتا وليس بلحاظ ترتب نفس السور ّ َّ، 

 .وهذا واضح

ًأوال: ا السور املرشحة هلذا املقامّوأم  سورة  :ًثانيا فاحتة الكتاب، :ّ

  . سورة األنبياءً:خامسا،  سورة احلجرات:ًرابعا،  سورة القدرً:ثالثا الصاإلخ

 .ة، فمنها سورة الفتح عىل سبيل املثال ال احلرصّا السور االحتامليّوأم 

ا�حور�: ا�ا� ع�  
ّ

ة ب� اآليات القرآني
ّ

 ة

ّإن املحوري  َّة هي القدر املتيقن يف موضوعة ّة بني اآليات القرآنيَّ ُ

ّ وأن املحوري،ةّاملحوري َة السوَّ ّة متفرعة عليهاّريُّ ة لآليات ّ واملساحة العددي،ُ

ّ ولكن الرؤية االحتاملي،ّة تامة ودقيقةّة استقرائيّة بحاجة إىل عمليّاملحوري ة َّ
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 .ّام أقل من ذلكّ ورب، أي بعدد األوتاد،ًهلا هو كوهنا أربعة عرش حمورا

ّن طبيعة العالقة بني املحاور اآلياتيإ ّثم ّوهذا ما يمهد  ،ّةة تكامليّة كامليَّ ُ

ّ لتوفر كل ،ّة كل حمورّ دون اإلخالل بمحوري،لنا القول بطولية العالقة بينهام ّ

 وهذا ما يدعو ، عىل ما يسمح له باالستقالل املوضوعي املحوريٍحمور

 الذي ،ّللبحث اجلدي يف رصد املحور األخري والنهائي للقرآن الكريم

 .ُامللتقى :أسميناه

ة ا�حور�ة بإمام � ع�عالق: ا�الث ع�
�

 

ات ال يمكن ّ لإلمام كام هو واضح امتيازات ومقامات وخصوصيّإن 

ًفإن من كان صفته ذلك يكون جامعا مانعا   ولذلك،أن تكون ألحد غريه ً َّ

ى يردا عليه ّ ومقتىض عدم افرتاقهام حت،من حيث معارف القرآن الكريم

ُم بني املعطى القرآين احلوض هو االنطباق املعريف واملعنوي التا  ّ

 ّ وإال،َّ فال يتقدم عليهم القرآن قيد أنملة بكامل أو مجال أو جالل،وكامالهتم

 ونحن نعتقد ،لزم وقوع االفرتاق وتكذيب احلديث والعياذ باهللا تعاىل

ًبصحة هذا احلديث مجلة وتفصيال ً ّ وعىل حد اعتقادنا باهللا تعاىل وبرسوله ،ّ

  املحور القرآين اجلامع األمجع، واحلاكم واألحكم،َّ، وبالتايل فإن اخلاتم

َّ بوجوده التكويني اخلارجي احليس ال ينطبق إال عىل أهل ،والكامل األكمل ّ

 .البيت 

�ور� :ا�رابع ع�
ّ

  ة آية ا�كر� �لقرآن

ّة تتعلق هبا النصوص االمتداديّهنالك حماور قرآني  وهلذه املحاور حمور ،ةَّ
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ّة التي تتأسس وتتحرك فعليّ فاألرضي،ُه بامللتقىجامع أمجع أسمينا َّ ة املحور ّ

 ومن أبرز املالمح ،ُامللتقى فيها هي نفس وجود تلك املحاور املعدودة

ُه يمثل املستقى األعىل والنهائي للتحصيل ّأن: ُة للمحور امللتقىّاملعرفي ّ ُ

. يةّة العادّرآنية عىل املحاور القّة وإرشاديّة رصديّه يقوم بعمليّ وأن،املعاريف

ّواملستوى النوعي بني رصد املحاور األولي ُة وبني رصد املحور امللتقى ّ

ًمتفاوت كثريا ُ كام أن الواقف عىل كامالت املحور امللتقى واقف عىل ،ُ َّ

 .ة من باب أوىلّة وكامالت النصوص االمتداديّكامالت املحاور االمتدادي

ّ للمحور امللتقى هيمنة معرفيّ إنّثم  ُة مطلقة عىل مجيع النصوص التي ُ

 وهذه اهليمنة هلا صورة ،يةّة عادّة أم امتداديّ سواء كانت حموري،تنتهي عنده

ّة يصل إليها الكمل من القراء املتخصصنيّظاهري ُ ّ َّ ّة فال يتسنى ّا الباطنيّ وأم،ُ

 . فذلك مقامهم،ّلغري املعصوم التحقق هبا

ُة للملتقى فال يمكن رصدها ّعنوية املّة للمحوريّا املالمح األساسيّأم  ُ

ّبأي حال من األحول دون االستعانة بظهورها احليس املتمثل باإلمام  ّ ّ

ّ تفيد ترتب األثر التكويني لكل مرتبة كامليًها إمجاال ولكنّ،املعصوم  ّ ة ّ

ّيصل إليها القارئ املتخصص ّ وكل مرتبة معنوي،ُ ّة هي مقدمة تنطلق ّ

ّركيّ فهي ال تنفك عن حم،ىلبالواصل ملرتبة أرشف وأع اه املرتبة ّتها باجتّ

ّا متثل املستودع احلقيقي لألرسار الكونيّ ومنها أهن،األرشف ّ سواء  ،ةُ

 .بوجودها اللطائفي أم احلقائقي

ة عند املحور ّة والتأويليّم فإذا مل تنته املعطيات التفسرييّ ما تقدبسوبح 

 ، بل خارجة عن حريم اهلدى،ُامللتقى فهي رضب من القول بالرأي املذموم

 .وداخلة يف حريم الضالل

ّ النموذج القرآين الذي نرجحه ملصداق ّم من معطيات فإنّوفق ما تقد  ُ
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:  هي،ّ لتمتعها بزوايا ثالث،ُاملحور امللتقى هو آية الكريس بمقاطعها الثالثة

ة االختيار ّ وزاوية حري،ةّة العمليّة السلوكيّ والزاوي،ةّة العقديّالزاوية الفكري

 .ُاه امللتقىّة السري باجتّأو حري

ا ا:اآن وة او    

  وحدة القرآن وترابطهتمهيد � 

ًن القرآن الكريم ليس فصوالإ  ًه ليس فصوالّ كام أن،ّة مستقلةّ دراسيَّ

ّة ثم تبتني املواد األساسيّة تبدأ يف مراحل متهيديّارتقائي ّ ة عليها لينتهي َّ

ّبحث إىل النتائج املتوخاة من التمهيد واملوادال ام القرآن الكريم عبارة ّ وإن،ّ

 ، آياته الكريمة تنهض بوظائف خمتلفةّ بمعنى أن،ةّة تراكبيّعن مطالب مزجي

ّة الكون يف البنى التحتيّ وقابلي،ة التمهيدّفاآلية الواحدة فيها قابلي ة ملطالب ُ

 ،ّ واملتوسط والنهائي للقرآن الكريمّة رسم املوقف األويلّ وقابلي،خمتلفة

َّوهنا تكمن عظمة النص القرآين التي نبه هلا اإلمام عيل  وال  :يف قوله ّ

َونز�ا﴿ :د أن يكون أحد وجوه قوله تعاىل وال يبع، هذا.تنق� عجائبه َْ � َ 

عليك
َ ْ َ َ

الكتاب 
َ َ

ِ
ْ

ت�يانا 
ً َ ْ

ل� ِ
� ُ

ٍ�ء ِ ْ َ
ًوهدى  ُ ور�ة َ

ً َ ْ َ َو��ى َ ْ ُ َ ِ َلمسلم��
ِ ِ

ْ ُ ْ
 :النحل( ﴾

ّ ولعل من لطائف القول ،ّه فيه تبيان للتمهيد واملواد والنتائجّ هو أن)٨٩

هد ﴿: اإلشارة للتمهيد بكلمة:ّاملؤيد هلذا الوجه الفريد
ُ

ّ وللمواد ،﴾ًى

ر�ة ﴿:بكلمة
ً َ َ��ى﴿: ، وللنتائج بكلمة﴾َ ْ ُ

ِّ، ثم تنبه اآلية الكريمة إىل حرص﴾ ُ َّ 

ّلم األمر لتلك الوظائف القرآنيحتصيل ذلك بمن س  : وهو قوله،ةَّ

َ�لمسلم�﴿
ِ

ْ ُ
  فإذا كان األمر كذلك فكيف تنقيض عجائبه؟،﴾ِ

                                                

 .٩١  ـ ٨٣ص: ٢ج، منطق فهم القرآن )١(
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ّأن العجز التام عن اإلملام بالقرآن لغري املعصوم : ّولعل من نافلة القول َّ

ّناشئ من عدم املكنة من استنفاد متهيداته ومواده ونتائجه بعدما اتضح   هّبأنّ

ّات وكله مواد وكله نتائج متهيدّكله ّ ال أن بعضه متهيدات أو مواد أو نتائج،ّّ َّ، 

ٌولذلك فمن هنا يتبني لنا وجه  آخر لوحدة وترابط القرآن الكريم غاب عن ّ

 .ّ وأنى هلم ذلك،حلاظ اآلخرين

   تعميق ا�حث � وحدة القرآن وترابطه

حلديث عىل يمكننا تعميق البحث يف وحدة القرآن وترابطه من خالل ا 

  :املستويني التاليني

 تأ�يد فكرة تعد:ا�ستوى األول
ّ

د ا�عا� � ا�ص
ّ

   القرآ�

ّعها كفيلة بتعميق القول بتعدد املعنى ّ روايات العرتة الطاهرة عند تتبّإن

 ال لبس فيه اجلمع املعريف بني القول ٍح بشكلّا توضّ أي إهن،يف عني وحدته

 .ّقول بتعدد املعنىّبوحدة النص القرآين وبني ال

 تأ�يد عدم ا�نا� ب� تعد:ا�ستوى ا�ا�
ّ

د ا�عا� � ا�ص
ّ

 القرآ� و�� 

وحدة هذا ا�ص
ّ

   وترابطه

 القرآين وبني وحدة ّد املعاين يف النصّيمكننا تأكيد عدم التنايف بني تعد  

  : وترابطه من خالل النقاط التاليةّهذا النص

ّإن تعدد املعاين. ١  ّ تأكيد لوحدة النص، بل هو مؤرش حقيقيَّ ٌُ ّ  عىل أصل ّ

ّوحدة النص ال عىل تناثره، فالتشظي الظاهري يف معاين النص هو توحد يف  ّ ّّ

                                                

 .٤٢٦ ـ ٤٢٥ ص:٢ ج،منطق فهم القرآن )١(

 .١٠٥ ـ ٩٨ ص:٢ ج،منطق فهم القرآن )٢(
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ّة للنص، فأعضاء جسد اإلنسان تؤدي وظائفها بطريقة ّرسم البناءات العلوي ّ

ّة، فهي مستقلة من حيث خصوصيّة تراكبيّمزجي الل ه استقة، ولكنّّاهتا الذاتيّ

 ال تنهض به بمعزل بعضها عن بعض، وهكذا احلال يف آيات القرآن، ّنسبي

ٍفكل آية ٍة هلا هدف أويل يتحرك باجتاه هدفّ قرآنيّ ّ ّ ّ متوسط يلتقي فيه مع آيات ّ

ٍثم يتحرك الوجود املجموعي باجتاه هدف ّ ّ وهو حتديد املوقف  ّام سٍّ هنائيَّ

ّ تنتهي عندها كل الغايات األوليَّالقرآين، ثم الوصول للغاية األسمى التي ّ ة ّ

ّواملتوسطة والنهائي  .ًة وهو العمل طبقا للموقف القرآينّ

ٌإن تعدد املعاين إثراء. ٢ ّ ّ لكل من التمهيد واملواد والنتائجَّ  وبالتايل فهو ،ٍّ

ّامتياز تثرى به العملي ّة والتنوع الوظيفي لكل آيةّة التفسرييُ  وهذا اإلثراء ،ّ

ّ وكل ما عدا ،ة غري املعصوم ّال يدرك حدوده النهائيّوذلك التعدد 

ّ وبواسطة التعدد تنفتح بوابة ،ذلك فهو سري يف طريق التكامل املعريف ّ

ّ االنحصار داع قرسيّ فإن،ّالتأمل عىل مرصاعيها  .ّ إىل حتجيم دائرة التأملٍ

ّإن تعدد املعاين . ٣   ّة التي تؤسسهاّ فاحلقيقة القرآني،ّ للنصعرصنةَّ

ّة العالية واملؤكدة بالسنّة الرشيفة هي استمرار دائرة ّاملضامني القرآني

ٍ يعني أن اإلنسان يف كل زمانّا مم،االنطباق ّ  يف اخلطابات ٌ مقصودٍ ومكانّ

ً فيكون مصداقا داخال يف حريم مجلة من النصوص ،ة الواصلة إليهّالقرآني ً

ً تنسجم متاما مع مقولة ّة للنص القرآينّ وهذه العرصنة احلقيقي،ةّالقرآني

 .ّالتعدد يف املعاين

ّإن تعدد املعاين موجب لتعدد التصورات والتصديقات وبالتايل . ٤  ّ ّ َّ

ّيتعدد الفهم للنص الواحد ّ فالنص الواحد املتفرد فيه قابلي،ّ ِّّ ّة التعدد يف ُ

ّ فيكون من باب أوىل وقوع التعدد عند االلتزام بأصل التعدد يف ،الفهم ّ
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ّ أمهها ،ة التي هلا مناشئ كثريةّ وما نعنيه بمراتب الفهم هو الطولي،يناملعا

 .االختالف يف االستعدادات والثقافة

ّتعدد املعاين وقبول اآلخر، فإن اإليامن بواقعي. ٥ َّ ّة تعدد املعاين واحتامليّ  ةّ

ّاالختالف يؤسسان حلل إشكالي ُِّ ة قبول ّ وهي إشكالي،ة عميقةّة تأرخييِّ

ّ القبول بتعدد املعاين يمثل انطالقة حقيقيّنإ. اآلخر ُّ ُة نحو ذلك األفق ّ

ّ كام أن التعدد ،ّ بل والتزود منه،اجلامع الذي يستيضء به البعض باآلخر َّ

ّليس جمرد أطروحة لرفع إشكالي ُ ام ّ وإن،ّة تعرتض طريق قراءة النص الدينيّ

ّهو السبيل الصحيح الذي ينبغي أن يتبع إلغناء العملي  .ةّالتفسريية ُ

ّإن اهلدف املشرتك من وحدة النص وتعدد املعاين هو الدعوة . ٦  ّ َّ

ّللتأمل وإعامل النظر والقبول باآلخر وفقا لنظام املراتبي ً  .ة يف الفهمّ

 ّفإن ،ّة وثيقة بني وحدة النص ووحدة املوقفّهنالك عالقة معرفي. ٧ 

ّوحدة املوقف إنام تنسجم كليا مع القول بوحدة النص ً ّ فلو مل يكن النص ،ّ

ّالقرآين واحدا لتعرس ٍ كليا الوصول إىل أي موقفً
ّ ً ّ ثم إن،ّ قرآينّ  لوحدة ّ

ّالنص عالقة وثيقة أيضا بحدود احلركة التفسريي بإحكام التقعيد :  أعني،ةًّ

 .وإحكام النتائج

ّ وحدة النص توفر عىل القارئ املجتهد إشكاليات التشظي التي ّإن. ٨ ّ ُ ّ

ّ فهي متنح القارئ خطوطا بياني،م هبا يف النتاج البرشيعادة ما نصطد ة ً

ّحتركه باجتاه الغايات العليا املرسومة للنص ّ ُّ. 

ّ لوحدة النص صلة ببيانيّإن. ٩ ة سري ّ وبياني،ةّة التفسرييّة سري العمليّ

ة هي أشبه ما تكون بخريطة احلركة ّ وهذه البياني،ًة أيضاّة التأويليّالعملي

ة ّ وهي اخللفي،ُة األوىل لفهمهّ أو هي األبجدي،ّ السلم املعريفة يفّالقرآني

ّ علام بأن،ّل النص القرآين يف ضوئهاّة التي يتشكّاحلقيقي ة ّ اخلطوط البيانيً
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ّرى األكثر غيابا يف املصنّفات التأويلية هي األخّة التأويليّللعملي  وهذا ،ةً

ة ّة نظرة سلبيّ العلمياجلهل أو التجاهل واإلمهال قد خلق لنا يف األوساط

ة ّ ما ندعو إليه من إعادة قراءة املصادر التأويليّ وبالتايل فإن،جتاه التأويل

ة ّام هي دعوة تصحيحيّة للتأويل إنّة واخلطوط البيانيّوفق املبادئ األساسي

 .ته الصحيحةّللنتاج املرتاكم والفاقد هلوي

ِّإن عدم االلتزام بوحدة النص القرآين معو. ١٠ ُّ  ّ ومانع معريفّق حقيقيَّ

 وهو كاشف عن سوء ،ة قراءة وفهم القرآن الكريمّعن الوصول إىل أبجدي

ّى وإن كان املتصدي جامعا للمقدمات ّ حت،ّة للمفرسّاحلركة التفسريي ًِّ

ّة علام بأنّالتفسريي ّه ال يوجد تناف بني أصل وحدة النص واختالف النتائج ً
ٍ

قيقي التحقيقي يلزم من القول بوحدة َّواملعطيات، بل إن التنايف احل

 .املعطيات

   

ة يف ّة األساسيّل املادّة تشكّ القول بوجود بنى حتتيّ إن: قد يقالً:الّ أو

ة ّة عليا عىل البناءات القرآنيّة حاكميّ هلذه البنى التحتيّ وأن،ةّالبناءات القرآني

 فام : وبالتايل،ةّرآني ليس بالقول اجلديد عىل صعيد الدراسات الق،ةّالفوقي

  ؟ هبذا اخلصوصمنطق فهم القرآن هو اجلديد الذي أتى به كتاب

ة ّة هلا احلاكميّة يف البناءات القرآنيّة أساسيّ القول بوجود مادّ إن:أقول

 ّعي أنّ فليس ألحد أن يد، بامتيازّ روائيّ قرآينٌعىل هذه البناءات هو أصل

املسألة تكمن يف التفريعات التي يديل هبا  ّ املسألة كلّ ولكن،له السبق فيه

 .رجال علوم القرآن عىل هذا األصل

                                                

 .٥٣٢ ـ ٥٣١ ص:١ ج،منطق فهم القرآن )١(
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 عىل منطق فهم القرآن التفريعات التي أتى هبا كتاب ّونحن نرى أن

 وما صاحب هذه التفريعات من إيضاحات ونكات ،هذا األصل القرآين

ات  عىل مستوى الدراسً بكراًلت بمجملها بحوثاّ قد شك،ة ودقيقةّأساسي

 .املطروحة يف عامل فهم النص القرآين

ً  سبعامفاتيح فهم القرآنا قد رصدنا يف كتابنا نا كنّّجدير بالذكر أن

 : هاّ وقد كان أمه، من هذه التفريعاتًوثالثني تفريعا

ة يف إطار ّ مقولة البنى التحتي)منطق فهم القرآنمل حيرص كتاب . ١

 له من بنى ّبد الًاّ معرفيًرآن مضمونا للقّ فكام أن،املضمون املعريف للقرآن

ضح من ّ يتٌ وهذا أمر،ةّ له من بنى حتتيّبد الّ كذلك للقرآن نظام خاص،ةّحتتي

 فمن ،ةّه بنى حتتيّد احليدري عىل أنّمه السيّخالل التاميز الواضح بني ما قد

 من ًانحو ـ رغم ما بينهام من فوارق ـ األوتاد واملحاور ملبحثي ّالواضح أن

 ، القرآين وترابطهّة ووحدة النصّة واملوقعيّميَّلُّالس التاميز عن مباحث

 :ة إىل شطرينّوهذا التاميز يشطر هذه البنى التحتي

د باألوتاد ّة للمضمون املعريف للقرآن ويتجسّل البنى التحتيّيمث: لّاألو

 .واملحاور

ة ّة وباملوقعيّميَّلُّد بالسّة للنظام القرآين ويتجسّل البنى التحتيّ يمث:والثاين

  .وبوحدة القرآن وترابطه

ة للمضمون املعريف ّ البنى التحتي)منطق فهم القرآنمل حيرص كتاب . ٢

ا تنقسم ّ بل أهن،ينّكام ذهب إىل ذلك بعض أكابر املفرس ، واحدٍللقرآن بنوع

يه ّ هو ما يسم:والثاين ،األوتاديه بـّ هو ما يسم:األول :عنده إىل نوعني

 كام ،د وجود العديد من الفوارق بني هذين النوعنيّ وهو يؤك،املحاوربـ

 .)منطق فهم القرآنا أورده يف كتاب ّهو واضح مم
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 منطق فهم القرآنمه كتاب ّ ما قدّنأ : عليه هنازّكر أن نّما نود:  ًثانيا

يتها ّ رغم أمه،ة للقرآنّ بكر عىل مستوى الكشف عن البنى التحتيٍأفكار من

ا ما ّ أهنّ إال،ة ما جاء من البحث فيها عىل مستوى التأسيس والتأصيلوكفاي

د ّده السيّ هذا األمر قد أكّ ولعل،ة إىل املزيد من التجليةّزالت بحاجة ماس

 كام هو واضح يف العديد من اإلشارات التي أوردها يف ،احليدري نفسه

يد والتنبيه  لغرض التأك،ةّسياق بحوثه املختلفة عىل مستوى البنى التحتي

  .عىل رضورة الرشوع يف جتلية وتعميق هذه البحوث

 النتائج التي خلص هلا البحث يف ّ من أهمّنإن نقول أيمكننا :  ًثالثا

 : والتي ينبغي التأكيد عليها هي النتيجة التالية،ةّالبنى التحتي

 بام اشتمل عليه من بحوث )منطق فهم القرآن( كتاب ّمن الواضح أن

ة ّة التفسرييّة يف حفظ سري العمليّل حماولة جادّ يشك،ة للقرآنّتحتييف البنى ال

ة للقرآن يعني ّ عدم الوقوف عىل البنى التحتيّد أنّ فهو يؤك،نحرافمن اال

 وهو بذلك ، يف العرض والنتائجًة سوف تعيش إرباكاّة التفسرييّ العمليّأن

 ،ّة للمفرسّسية للقرآن من الرشوط األساّجيعل الوقوف عىل البنى التحتي

ّإذن فاملهام املعرفي :حيث يقول ّة تتلخص ّة التفسرييّة لألوتاد يف العمليّ

 والكشف عن أخطاء ،بتحديدها للمسار املعريف للنصوص ذات الصلة

ّاملفرس والعملي ِّ  والتعريف بمستويات يعرس الوصول إليها ،ةّة التفسرييُ

ّ وبالتايل فإن معرفة األوتاد القرآني،بدوهنا ًة ستكون رشطا من رشوط َّ

ِّاملفرس َّ كام أن ،ة يف العلمّ لتحصيل صفة الراسخيّ بل هي رشط أسايس،ُ

ّاجلهل هبا سوف يفقد العملي ّة ضابطا أساسيّة التفسرييُ ًا يف حفظ السري ً

 . ّاملعريف من االنحراف يف قراءة النص القرآين

 . كانٍّي ألأّة يف العلم ال يتهيّ حتصيل الراسخيّومن الواضح أن
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ّ واألدهى من ذلك كله هو ما حيمله بعض :د احليدريّيقول السي 

ّأنصاف املتعلمني من الطلبة واألكاديمي ّني من نظرة ساذجة بائسة للنص ّ

ّالقرآين حيث يرونه غنيا عن توسط املتخصص يف إيصال مطالبه ّّ ً! 

ً هذه النظرة القارصة تكشف لنا كشفا إنيا عن بضاعة القائلّإن   ، بذلكًّ

 وليت خطورة املوقف تقف عند هذا ، ما وقف عنده ال يتجاوز تراقيهّنأو

ٍها متتد إىل مساحاتّاحلد ولكنّ ّ اخلطورة الكربى والطامة ّ فإن، أعظمّ

 .ام تكمن يف انتشار ثقافة كهذه يف الوسط العلمي والتعليميّالعظمى إن

: ّءة النص القرآينة يف قراّة االجتهاديّنا نعني بالعمليّجدير بالذكر أن

 فاستجالء ، بل ويف أعىل مراتبه،االجتهاد بمعناه االصطالحي االستنباطي

ّموقعه من السلم املعريف للعلوم له ة ّاحلكم الرشعي من مداركه الرشعي

 .ةّة االجتهاديّة التفسرييّة يف طول العمليّاإلسالمي

ّومن هنا يتضح لنا موقعي ن ّة ممّلتفسريية السواد األعظم من املصنّفات اّ

ة يف التفسري ّ دائرة املرجعيّ وكيف أن،ّمل يتمتع أصحاهبا بملكة االجتهاد

ًسوف تنحرس كام وكيفا ً  ما نقرأه يف مجلة من الروايات حول ندرة ّ بل إن،ّ

 أو القارئ للقرآن الذي جعل ما قرأه ، أو األخ املوايس بامله ونفسه،املؤمن

 .ِّ عىل ندرة املفرس احلقيقي هلو أوىل باالنطباق،ًدواء لقلبه

: ّقراء القرآن ثالثة :ه قالّ أن روي عن اإلمام أيب جعفر الباقر ّفمام

رجل
ٌ

 قرأ القرآن
َ

 فا�ذ
َ ّ

ه بضاعة
ً

 واستد
َ

ر به ا�لوك واستطال به � ا�اس، ورجل
ٌ ّ 

قرأ
َ

 القرآن
َ

 فحفظ
َ

 حروف
َ

ه وضيع حدود
َ ّ

ه وأقام
َ

ه إقام
َ

، فال ك�ِة القدح
�

ؤالء  ه ُهللا 

ن �ِم
َ َ

 القرآن، ورجلِلة
ٌ

 قرأ القرآن
َ

 فوضع
َ

 به َ فأسهر، قلبه � داءِِ القرآنَ دواء

�ل
َ

ه وأظم
َ

أ
َ

فبأو�ك ي. هِ و�ا� به عن فراش،دهِ وقام به � �ساج،هَ به نهار
َ

دفع
ُ

 

ُ ا�بارُ العز�ز ُاهللا ّ
 و�أو�ك ي،َ ا�الء

ُ
ديل
ُ

َ عز وجل من ُ اهللا ّ  األعداء، و�أو�ك يّ
ُ

ل��
ُ
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وجل الغيث ّ عز ُاهللا
َ ّ

ِ �ؤالء � قراء القرآنِ اهللاَفو.  ا�سماءَ من
 ِ من ا�ك��ت� أعزّ

  .األ�ر

ًأقول مؤكدا ِّ َّإن هذا الكربيت األمحر هلو األندر يف أصحاب ملكة : ُ

 .االجتهاد يف التفسري

ة ّالبنى التحتية ّ ال يمكن التفكيك بني نظري:لّعند التأم :ًرابعا

ة التي حتكم ّاألخذ بالروح العامة ّ وبني نظري،مضمون املعريف للقرآنلل

ة التي حتكم الرشيعة ّ الوقوف عىل الروح العامّ إذ من الواضح أن؛الرشيعة

 ،ةّة للقرآن ونقاطه املركزيّ عىل معرفة البنى التحتيّ أسايسٍف بشكلّيتوق

ة ّاألخذ بالروح العامة ّير البحث يف نظرّنا إذا أردنا أن نطوّضح أنّوهكذا يت

 عنه ضّتتمخ بحاجة إىل الوقوف عىل ما ّشكنا بالّ فإن،التي حتكم الرشيعة

 . من نتائج)للقرآن ة للمضمون املعريفّالبنى التحتي(ة ّنظري

فه عىل العديد ّم لتوقّر علينا التفصيل يف بيان ما تقدّونحن هنا إذ يتعذ

 ،سع له هذه الدراسةّ وهو ما ال تت،نيتّة يف النظريّمن البحوث التفصيلي

د عىل الصلة ّبأن نؤك ـ لغرض التأسيس هلذا البحث ـ فسوف نكتفي هنا

تني من خالل توجيه القاريء الكريم إىل املقارنة بني ما ّالرابطة بني النظري

كتبه حتت  وبالذات ما ـ د احليدري يف بحوث األوتاد واملحاورّكتبه السي

األوتاد ( ،)ة أوتاد القرآنّهوي(، )ةّائف األوتاد القرآنيوظ( :العناوين التالية

عالقة األوتاد ( ،)ةّوظائف أخرى لألوتاد القرآني( ،)الفاعلة واملتفاعلة

وبني ما كتبه يف ـ ... )ة للمحورّالقيمة املعرفي( ،)ةّة بالرسوم الرشعيّالقرآني

ة ّاخلصوصي(  حتت عنوان،)نيّمدخل إىل مناهج املعرفة عند اإلسالمي(كتابه 
                                                

 .٤٤٣ ـ ٤٤٢ ص:١ ج،املصدر السابق )١(
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  :هّ حيث كتب ما نص،)ة التي حتكم الرشيعةّ األخذ بالروح العام:الثالثة

 خمتلف ة للدين يفّ نقف عىل األحكام التفصيلييّأننا لك: توضيح ذلك

ًاملجاالت البد من التعرف أوال ّ ّ ّ عىل الروح العامة واملقاصد األساسيّ . ة لهّ

 يه يضع إقامة العدل اإلجتامعّ عندما نراجع القرآن الكريم نجد أنًفمثال

 ،ُ ألجلها بعث مجيع األنبياء واملرسلنيية التّعىل رأس األهداف األساسي

لقد سورة احلديد ﴿ يقول تعاىل يف،ةّونزلت مجيع الرشائع اإلهلي
ْ َ َ

أرسلنا 
َ ْ َ ْ َ

 

رسلنا
َ َ ُ ِبا��نات ُ

َ � َ ْ
َوأنز�ا ِ َْ َ ْ ُمعهم َ ُ َ َ

الكتاب 
َ َ

ِ
ْ

وا�م�ان 
َ َ

ِ
ْ ِ�قوم َ

َ ُ ا�اس َ
ُ ِبالقسط �

ْ
ِ
ْ

َوأنز�ا ِ َْ َ ْ َ 

ا�ديد
َ

ِ َ ِ�يه ْ بأس ِ
ٌ َْ

شديد 
ٌ

ِ
َ

ومنافع 
ُ
ِ

َ َ ِ�ِلناس َ
�

َوِ�علم  َ ْ َ ا� َ
ُ �

من 
ْ َ

ُ�ن�ه  ُُ ْ َ
ورسله 

ُ َُ ُ ِبالغيب َ
ْ َ ْ

إن ِ
�
ِ 

ا�
َ �

�قوي 
ِ
َ

ٌعز�ز 
ِ

َ
 ).٢٥ :احلديد( ﴾

ة، ّ رأس الئحة األهداف الساموي هو يفي فإقامة القسط والعدل االجتامع

ٍوتأسيسا عىل ذلك فإن كل حكم ّ ّ ً البد من أن يكون منسجام مع هذاّي رشعً ّ 

  واالستدالالتّ للرشيعة، وإال لو انتهت بنا بعض املبايناهلدف األسايس

ّ فالبد من رده وعدم قبوله،ة إىل ما خيالف هذا األصل القرآينّالفقهي ّ. 

 :ّ مواضع متعددةوتظهر ثمرة هذا األصل يف

ّه وردت مجلة من الروايات عن الرسول األعظم وأئمة أهل ّ أن:منها

 قبول اخلرب الوارد عنهم هو العرض عىل ّها أن امليزان يفّمفاد البيت 

 . وما خالف فهو زخرف مل يصدر عنهم، فام وافق يؤخذ به،القرآن الكريم

يا :  فقالخطب رسول اهللا :  قال عبد اهللا الصادق عن أيب

أيها ا�اس
ُ ّ

جاء� ما 
ُ

م ع�
ّ

 يوافق
ُ

 كتاب
َ

 فأنا قِ اهللا
ُ

لت
ُ

ِفه، وما جاء�م �ال
ُ

 

كتاب
َ

 فلِ اهللا
َ

م أق
ُ

ل
ْ

 .ه

  عن اختالفسألت أبا عبد اهللا الصادق :  يعفور قالوعن ابن أيب 

إذا ورد: قال.  ومنهم من ال نثق به،احلديث يرويه من نثق به
َ

 علي�
ُ

م حديث
ٌ
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فوجدت
ُ

ِ شاهدا من كتابُم �
ً

 و�ال فا� ِ اهللا   رسولِو من قول أِ اهللا
ّ

 ي

جاء�
ُ

 .م به أو� به

ّإن أخبار العرض عىل الكتاب يمكن تفسريها : يقول األستاذ الشهيد

 كلامت  آخر ال حيتاج معه إىل كثري من األبحاث التى جاءت يفٍبنحو

ّأنه ال يبعد أن يكون املراد من طرح ما خالف الكتاب : األصحاب وهو

ّ ما خيالف الروح العامة للقرآن   طرح، منهٌا ليس عليه شاهد أو م،الكريم

ّ ويكون املعنى حينئذ أن ،الكريم وما ال تكون نظائره وأشباهه موجودة فيه

ً إذا مل يكن منسجام مع طبيعة ترشيعات القرآن ومزاج أحكامه يالدليل الظنّ

ّالعامة مل يكن حجة، وليس املراد املخالفة واملوافقة املضموني ّ ّة احلدية مع ّ

ّ ذم طائفة من الناس وبيان خستهم يف لو وردت رواية يفًفمثال. آياته  اخللق ّ

ٌأو أهنم قسم  وحدة ّإن هذا خيالف الكتاب الرصيح يف: ّ من اجلن، قلناّ

ًة جنسا وحسبا، ومساواهتم يفّالبرشي اهتا مهام اختلفت ّة ومسؤوليّ اإلنسانيً

ّاية تدل عىل وجوب الدعاء عند رؤية ء رو يّوأما جم. أصنافهم وألواهنم

ّ ليست خمالفة للقرآن الكريم وما فيه من بحث عىل التوجه ي، فهًالاهلالل مث

ٍإىل اهللا والتقرب منه عند كل مناسبة ّ ٍ وىف كل زمانّ ّ أن ي ومكان، وهذا يعنّ

ّالداللة الظنّية املتضمنة لألحكام الفرعي  ة فيام إذا مل تكن خمالفة ألصل الداللةّ

ّ عام موافقة للكتاب وروح ترشيعاته العامة ة الواضحة تكون بشكلّالقرآني ّ. 

ّومما يعزز هذا الفهم  ّمضافا إىل أن هذا املعنى هو مقتىض طبيعة  ـ ّ ً

ّالوضع العام لألئمة املعصومني   األمر ،ودورهم ىف مقام بيان األحكام ّ

ّالذى كان واضحا لدى املترشعة ورواة هذه األحاديث  أنفسهم، والذى عىل  ً

ّ الدين واالطالع عىل تفاصيله وجزئيّأساسه أمروا بالتفقه يف  ال ياته، التّ

ًيمكن معرفتها من القرآن الكريم، مما يشكل قرينة ّ يث  هبذه األحادً منفصلةّ
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إن وجدتم عليه «:  بعضها من قولهما نجده يف ـ ترصفها إىل إرادة هذا املعنى

شاهدا أو شاهدين من ا�كت
ً

ّفإن التعبري بالشاهد الذى يكون بحسب » اب

 ٍ واحدٍ، مع عدم االقتصار عىل شاهدّظاهره أعم من املوافق باملعنى احلريف

ّ عىل أن املراد وجود األمثال والنظائر ال املوافقة احلديةٍخري قرينة ّ. 

:  رواية احلسن بن اجلهم عن العبد الصالح قالوقد جاء هذا املعنى يف

ديثان ا�ختلفان فقس ا� إذا جاءك
ّ

 فإن أشبهها فهو ،هما � كتاب اهللا وأحادي�نا

حق
ّ

 . و�ن �م �شبهها فهو باطل،

ّ إال أهنا بحسب ، فرض التعارضواردة يفوهذه الرواية وإن كانت  ّ

 . جمموع أخبار البابيفّسياقها تشري إىل نفس القاعدة املؤكدة 

ّة لو متت أصوهلا املوضوعيّوهذه النظري   ًة لفتحت علينا آفاقا جديدة يفّ

ة ّة عىل عاتق املامرس لعمليّات إضافيّ وألقت بمسؤولي،ة االستداللّعملي

ّ مثل هذه احلالة ال يمكن االكتفاء بالتوفر عىل الفقه ّاالستنباط؛ ألنه يف

ّ وإنام ،ةّة االجتهاديّواألصول واالقتصار عليهام للدخول ىف ممارسة العملي

ّعىل روح الترشيعات العامة للقرآن الكريم ومعرفة ّالبد من الوقوف 

 ليمكن معرفة ي حتكم هذا الكتاب الساموي الت،ّاألسس والقواعد الكلية

ّصحة اخلرب من عدم صحته عند العرض عليه ً خصوصا فيام يرتبط ،ّ

ّة واملفاهيم العامة واجلوانب االجتامعيّباألصول العقائدي .  الدينة يفّ

ًقيها جامعا لرشائط االستنباط إال إذا كان مفرسا قبل فاإلنسان ال يكون ف ً ًّ ّ

 .ّ وإال فال حيّق له ممارسة هذا الدور،ذلك

                                                

د حممـود ّ الـسي،د بـاقر الـصدرّد حممـّ تقرير أبحـاث الـسي،صولبحوث يف علم األ )١(

 .اهلاشمي

 .٤١٨ ـ ٤١٢ ص:ّنيمدخل إىل مناهج املعرفة عند اإلسالمي )٢(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اا   

 ّ ر ى ا  تا

ّ  





 

 

 

 املفردة فهم أوليات عن حديثه سياق يف احليدري ّالسيد كتب .١

  :ّنصه ما )الوضع أصل عىل ةّرتكازياال املعاين مطابقة( عنوان حتت ّالقرآنية

 املفردات معاين تشخيص يف ةّالعربي اللغة أبناء ينجرف ما ًكثريا

ًجدا، خطرية حقيقة إىل ُملتفتني غري أذهاهنم، يف ارتكز ما عىل باالعتامد ّ 

 ال العريف االستعامل وليدة هي أذهاهنم يف املرتكزة املعاين الكثريمن َّأن وهي

 َّعلة هو كان التي معانيه إىل العريف الذهن ينرصف وبالتايل اللغوي، الوضع

ِّيشكل ما وهذا ة،ّاألصلي املعاين وتغيب فيها،  كان إذا َّالسيام خطرية، سابقة ُ

 .واآلخرة الدنيا ُأمور عليه ّترتتب الذي الديني َّالنص هو املقروء ّالنص

 :كلمة توجيه يف ِّاملفرسين بعض فيه وقع ام املوارد هذه أشهر من َّولعل

ِناظرة( ٌوجوه :تعاىل قوله يف ،)َ ُ ٍيومئذ ُ ِ
َ ْ نا�ة َ

ٌ َ ِ
َ

إ� * 
َ
ر�ها ِ

َ � ناظرة َ
ٌ َ ِ

َ
 :القيامة( 

ِّفرست حيث )٢٣ـ٢٢  للمفردة، االرتكازي املعنى وهو ِّاحليس، باإلبصار ُ

ّنسميه ما أو  مانعة ةّالعقلي القرينة َّأن مع هلا، ّواألويل الظاهري باملعنى نحن ُ

 اآلخر املعنى إىل املفردة فتنرصف ًمطلقا، الرؤية ّحتقق الستحالة ؛ذلك من

 الكريم القرآن َّألن املجاز من ًرضبا ذلك نرى ال ونحن الرمحة، انتظار وهو

 االستحداث وهذا ة،ّالعقلي القرينة بلحاظ اجلديد املعنى هذا هلا استحدث

 ّوالذي ،ةّالرشعي باحلقيقة الفقه ُأصول علامء هعلي ُيطلق ما هو القرآين

 السنّة استحدثته ما إلخراج ة،ّالقرآني باحلقيقة املقام يف عليه ُنطلق أن ُيمكن

 عىل ّتدل الصارفة ةّالعقلي القرينة َّبأن أحد ّيتوهم أن ينبغي وال الرشيفة،

 وجود َّنولك الصارفة، القرينة وجود ةّاملجازي رشط َّفإن املجازي، املعنى

َّنوفق ولعلنا املجاز، ّحتقق منه يلزم ال القرينة  هذه لتأصيل ُأخرى أبحاث يف ُ
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  .والصنعة ّالفن أرباب من الكثريين عن غابت التي الفكرة

 ،ّالقرآنية املفردة فهم لياتّأو عن حديثه سياق يف احليدري ّالسيد ذكر .٢

  :)ةّالقرآني املفردات ةّعربي( عنوان حتت

 العموم ةّالعربي واللغة القرآن لغة بني النسبة َّأن هو املقام يف يحفالصح

 ّحمل وهو ة،ّعربي ليست القرآن مفردات فبعض وجه، من واخلصوص

 كانت وإن آنذاك، العرب يعهدها مل معاين أخذت مفرداته َّأن كام الكالم،

 بيان منّا َّتقدم وقد موردان، هلا ىلُألوا االفرتاق فجهة ة،ّعربي بقوالب

 الثانية االفرتاق وجهة ة،ّالقرآني احلقيقة موضوعة يف الثاين املورد مصاديق

 ُخيالف ال وهذا فيه، ترد مل أي ة،ّقرآني ليست ةّالعربي الكلامت بعض َّأن هي

 .عاقل فيه

َّنوفق أن ونأمل ّختصصي دراسات يف ًأيضا ُ  خصوصيات لتأصيل ُأخرى ةّ

 القرآن َّأن من الفتوى بنحو هو املقام يف نذكره وما القرآن، لغة وامتيازات

   .ًأيضا ولغته ومعارفه بمعاجزه يشء، ّبكل عداه ّعام يمتاز الكريم
 القرينة( ّالنص أجواء عن حديثه سياق يف احليدري ّالسيد ذكر .٣

  :)؟وخصوصياته املتكلم طبيعة ماهي :ّاألول( عنوان حتت ،)ةّاحلالي

 يةّاألمه غاية يف أحدمها ،بعدين ذات ةّضيق نثري أن ّنود االنتقال وقبل

 :ومها ِّاملتكلم، ةّوشخصي ّالقرآنية باخلطابات َّتتعلق واخلطورة،

ّإن القرآن ينقسم إىل قرآن مك :ّاألول البعد ي ومدين، وهذا معلوم ّ

ًومفروغ عنه، وقد تقدم سابقا ّ.   

                                                

 . ٣٢٢ـ٣٢١، ص١ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(
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 ّمهمني قسمني ىلإ ينقسامن ًمعا، واملدين ّاملكي اخلطابني، َّإن :الثاين البعد

ًجدا، ًأوال ّاملتكلم جهة من ّ  واخلطورة، ّاألمهية من عنيناه ما وهذا وبالذات، ّ

 مل وبالتايل قبل، من أحد إليها يلتفت مل علمنا بحسب التي النكتة وهي

َّيرتب  املقام، ُيناسب حمدود ببيان الفكرة توضيح إىل نحتاج وهنا أثر، عليها ُ

 .ُأخرى ناسبةم إىل فيه التفصيل تاركني

َاملتحدث َّأن نجد ّالقرآنية اخلطابات طالعنا لو ًأوال فيها ُِّ  وبالذات، ّ

  :مها خمتلفتان، جهتان وبالعرض ًوثانيا

 ّالعام السمت هو وهذا إليه، تنتهي أو تعاىل، باهللا ّتتمثل :ىلُألوا اجلهة

يا :تعاىل قوله قبيل من ة،ّالقرآني اخلطابات يف
َ

��ها 
َ � َ

ا�اس 
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  .)١٥٣ :البقرة(

 واإلنس املالئكة بني تدور ّعامة وهي تعاىل، اهللا بغري ّتمثلت :الثانية اجلهة 

و�ذ :قبيل من واحليوانات، ّواجلن،
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قا�وا :فاملقطع ،)٣٠ :البقرة( 
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أ�عل
ُ َ ْ َ َ

و�قدس ...
ُ � َ ُ �ك َ

َ َ
ًأوال فيها ِّاملتكلم ،  مل ولذلك املالئكة، هم وبالذات ّ

 ،وبالعرض ًثانيا فهو تعاىل اهللا إىل الكالم نسبة ّوأما القبول، موقع قوهلم يقع

   .تبنّاه وما قوهلم حكى تعاىل اهللا َّإن :أي

 وبكلامت تعاىل اهللا بكلامت َّنتعبد ّأننا هو املقام يف إثارته ُنريد ما

 كيف :نسأل أن لنا وهنا علينا، له ّحجية ال ذلك عدا وما ، املعصومني

 اهللا يكن ومل عنهم، تعاىل اهللا حكاها التي ّالقرآنية الكلامت مع نتعاطى أن لنا
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ًأوال فيها ِّاملتكلم هو  األكرم ّالنبي أو  وبالذات؟ ّ

 وعرض تأصيل إىل حتتاج فاملسألة ذلك، عن اإلجابة يسعنا ال :الواقع

 نصوص مع  املعصومني لتعاطي دقيقة متابعة إىل وحتتاج ُأخرى، بيانات

ّيتوقع ّمهمتني، نافذتني نفتح سوف ولكننا كهذه،  احلكاية هذه يف ّيتأثرا أن ُ

 :ومها ة،ّقرآنيال

ِّتشكل وهل بالتفسري، ّالقرآنية احلكايات هذه عالقة :ّاألول  هذه ُ

 بتفسريها؟ ُّمعنيون نحن وهل ِّمفرسة؟ قرينة احلكايات

 ًجديدا ًمنفذا يكون َّولعله ذلك، ِّتقيص وللباحثني بالفقه، عالقتها :والثاين

ًأوال ِّاملتكلم :جمال يف ّةقرآني لرؤية   .وبالعرضً ثانيا ِّتكلموامل وبالذات، ّ

 القرينة :ّالنص أجواء( عن حديثه سياق يف احليدري ّالسيد ذكر .٤

  :)؟اتهّوخصوصي اخلطاب طبيعة ماهي :الثالث( عنوان حتت ،)ةّاحلالي

 فنجده موضوعاته، إىل بالقياس الرشعي اخلطاب يف احلال جتد وهكذا
ّيشدد  اخلطابات عن ًمتاما تلفخت بصورة املرأة وحصانة الدماء موضوعة يف ُ

من... :يقول الدماء ففي ُاألخرى،
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 ّقوة يف التفاوت هذا َّبأن لنا ّيتضح هنا ومن ،)٤ :النور( 

 َّكلام اخلطاب َّأن بمعنى ّالنص، تفسري يف عتبارباال ُيؤخذ أن َّالبد اخلطاب

 .فيه االحتامالت ازدادت ّالشدة َّقلت َّكلام ّوأنه فيه، االحتامالت َّقلت َّاشتد
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 يف :ُاألوىل ة،ّالقرآني البيانات يف إسرتاتيجيتني هنالك َّإن :ُأخرى بعبارة

 ِّصيةالن ّيتخذ فاحلسم االجتهاد، جمال يف :ُواألخرى احلسم، جماالت

ّاألصولي َّيسمى ما وهو ًواضحا، ًطريقا ةُ  جمال يف ّوأما باملحكم، ًاّقرآني ُ

ّاملتخصص القارئ َّفإن االجتهاد  َّألن ّوالرد، لألخذ واسعة مساحة جيد ُ

 التكويني اجلعل يف ّالرس هو هذا َّولعل لذلك، قابلة املوضوعات

 هبا تنطق التي يمةالسل للفطرة مطالبها إرجاع بمعنى العقيدة، ملوضوعات

 وإن ّفإهنا الرشيعة، موضوعات ُمعظم بخالف الرشيفة، والسنّة القرآن قبل

 ولعلنا نيلها، عن عاجزة تبقى ّأهنا ّإال الفطرة سياقات مع منسجمة كانت

ّنوفق    .ّةالرشعي األحكام بفلسفة ّاملتعلقة بحوثنا يف ذلك لتأصيل ُ

  :)ًاصطالحا سياقال( عنوان حتت احليدري ّالسيد ذكر .٥

 يرتكز ّللنص، الرتكيبي البناء هو فهمنا بحسب فالسياق كان، وكيف

 استعامله خالل من ّللمتكلم ّاجلدي املراد بيان ووظيفته مجلة، أو مفردة عىل

 له ليس فالسياق السياق، مفاد غري إىل ُتفيض ال ٍبنحو وتراكيب ملفردات

 كام بعينها، ُمفردة ليس ّأنه بمعنى الرتكيبي، البناء نفس وراء ةّخارجي حقيقة

 من نقرؤه ّصوري بناء هو ّوإنام ًأيضا، مجلة وليس األعالم، من كثري َّتوهم

 قول يف ةّالسياقي القرينة ّبأن قلنا ما فإذا الرتكيبي، بوجوده ّالنص خالل

 عىل ّتدلباهتامم حديثه إىل واستمع يوم ّكل يف البحر إىل اذهب :اآلمر

 :مفردة نفس ليس ذلك عىل ّالدال َّفإن اللغوي، بمعناه البحر إرادة عدم

 املفردة، هذه عىل املرتكز ّالنص هلذا الرتكيبي البناء ّوإنام ،)باهتامم حديثه(

 .القرينة نفس هي وليست ةّالسياقي القرينة وسيلة الصارفة فاملفردة

                                                

 . ٣٤٠ـ٣٣٩، ص١ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(
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 ناعلم بحسب األعالم، له يلتف مل الدقيق املعنى هذا َّبأن ريب وال

ِّاملتقدمني من ُومتابعاتنا ّواملتأخرين، ُ  ّوتأمل أكثر تأصيل إىل بحاجة وهو ُ

 بالغرض، يفي ال ذلك ّبأن نعتقد اكنّ وإن الدقيقة، زواياه إىل للوصول كبري

ّمستقلة دراسة إىل بحاجة فاملسألة  للخوض ّالتخصص أصحاب ندعو ُ

   .فيها

 ملصادر الفني التحديد( عن حديثه سياق يف احليدري ّالسيد كتب .٦

 ما ،)املوثوقة ةّاللغوي املعاجم :اخلامس املصدر( عنوان حتت ،)ّالنص فهم

 :ّنصه

 اللغوي، قول ّبحجية َّيتعلق ما السابقة بحوثنا يف يسري مقدار بنا َّمر

 باالستعامل، عارف غري ّألنه ّبحجة، ليس اللغوي قول َّبأن هنالك قيل حيث

   .عندها الوقوف يطول نظر فيها ةاملسأل َّبأن ذكرنا وقد

 ّةالعملي ةّوبياني ّالنص وحدة( عنوان حتت احليدري ّالسيد ذكر .٧

 :) ةّالتفسريي

 إىل ُتسهم القرآين ّالنص وحدة ّأن إىل السابقة األبحاث يف أملعنا قد كنّا

 قد الوحدة هذه ّأن :بمعنى ة،ّالتفسريي ةّالعملي سري ةّبياني رسم يف كبري ٍّحد

 خطوط عن لنا كشفت حيث التناثر، من ُاجلميل بوجوده ّالنص لنا تحفظ

 ما أشبه هي ةّالبياني هذه ّإن .الواحد ّالنص آيات بني االرتباط ّوقوة الوصل

 ُاألوىل ةّاألبجدي هي أو املعريف، مّالسل يف ّالقرآنية احلركة بخريطة تكون

 فإذا ،ضوئها يف قرآينال ّالنص َّيتشكل التي ةّاحلقيقي ةّاخللفي وهي لفهمه،

ّتصوري مبادئ علم ّلكل كان  عامل إىل االنتقال قبل هبا اإلملام من ّالبد ةّ
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ِّللمفرس ّوالبد مبادئه هي القرآين ّللنص ةّالبياني اخلطوط ّفإن التصديقات، ُ 

 .هبا اإلملام من ّاملتخصص والقارئ احلقيقي

َّنوفق ّولعلنا هذا،  ّةالبياني اخلطوط هذه عند للوقوف ُأخرى ُمناسبة يف ُ

 مرشوع ّلكل ةّالنظري ّاملقدمة تكون أن هبا ٌّحري ّمستقلة ةّتفصيلي دراسة يف

 لقراءة ىلُألوا واملبادئ ةّاألبجدي هذه غياب هو ُاملالحظ ّفإن ،ّتفسريي

   . ًأحدا نستثني وال ًوتفريقا ًمجعا ةّالتفسريي املصنّفات عن القرآينّالنص

 بالبناءات ّالقرآنية األوتاد عالقة( عنوان حتت يدرياحل ّالسيد كتب .٨

  :ّنصه ما ،)لإلنسان ةّاألساسي

 فهو نفسه، اإلنسان هو وإمجاله وتفصيل، إمجال فيه التكوين عامل َّإن

 الكبري، اإلنسان فهو اآلفاقي، العامل وجودات وتفصيله الصغري، العامل

 اآلخر فهو الكريم، القرآن يف ًمتاما ُمنعكس التفصييل اإلمجايل التشطري وهذا

 املثاين أو الفاحتة سورة هو ّتقدم ما عىل وإمجاله وتفصيل، ملعارفه إمجال فيه

 .العظيم القرآن أو واآليات، السور ةّبقي وتفصيله السبع،

 تفصيله، قبال يف القرآين اإلمجال عىل ُأخرى نافذة نفتح أن نريد وهنا

 ة،ّالقرآني املعارف جلميع ّالكيل املحور ّفإهنا ة،ّالقرآني باألوتاد َّيتعلق ما وهو

 القرآن لكامالت اجلامع ّاألخص القرآين الوتد هي الفاحتة سورة َّولعل

  .فيه اإلهلي ّالتجيل بحسب وجالله، ومجاله

 قبال يف القرآين لإلمجال اجلديد التصوير هذا َّفإن حال، ّأي وعىل

ّيقر ّالقرآنية األوتاد يف الكامن تفصيله  القرآن بني العالقة وجه من بناُ

ّاألولي البناءات ّمتثل ّالقرآنية األوتاد َّإن وحيث واإلنسان،  يف ّةواألساسي ةّ

                                                

 .٤٤٤ـ٤٤٣، ص١ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(
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 ُاملخاطب باعتباره اإلنسان وبني بينها العالقة وجه َّفإن الكريم القرآن

 .لإلنسان ةّاألساسي البناءات حول يدور للقرآن ّاألول

 نفسه عرف من : األكرم الرسول عن اخلرب يف جاء ما َّفإن وبالتايل

ر�ه عرف فقد
ّ

 لغ�ه �ن نفسه عرف من : ّعيل املؤمنني أمري وعن

 ّةاألساسي البناءات عىل الوقوف َّأن وهو آخر، توجيه هلام سيكونأعرف

ٍمفض لإلنسان  البناءات هذه وملعرفة خملوقاته، ومعرفة تعاىل اهللا معرفة إىل ُ

ّيمكننا مدخل إىل نحتاج ةّاألساسي  باألوتاد ّمتمثل املدخل وهذا ذلك، من ُ

 ّوقائي ٌسور ّأنه كام ُاألوىل، ّحمطته يف ّتوصيل ّمعريف مدخل وهو ة،ّالقرآني

 ّالقرآنية األوتاد َّأن يعني ّمما واالنحراف، الزيغ من ىلُألوا البناءات يصون

 النظري ّالتلوث من ةّياإلنسان الفطرة حتفظ ةّوقائي ةّتكويني ةّمسؤولي نوع هلا

 فطرة به ُأصيبت الذي ّوالتلوث الزيغ ّرس عن ّإين كاشف وهذا والعميل،

 لألوتاد ةّاملعرفي باملعطيات ّيتزودوا مل الذين اإلنسان بني من األغلب ّاألعم

  .ةّالقرآني

 منّا حيتاج األوتادي باملدخل وعالقتها البناءات ّهوية َّأن بالذكر جدير

ّتأملي وقفة ّنحدد ةّقرآني ةّمعرفي ةّبنظري للخروج ةّحتقيقي ةّ  رسوم خالهلا من ُ

 ما وهو ة،ّالقرآني األوتاد ةّووظائفي لإلنسان ةّاألساسي البناءات بني العالقة

   .قةَّمعم ُأخرى ةّقرآني دراسات يف عنده الوقوف نأمل

 فهم منطق كتاب عليها اشتمل التي ةّاملهم بحوثال البحوث أحد .٩

ُ� :تعاىل لقوله التجزيئي تفسريه سياق يف احليدري ّالسيد كتبه ماقرآنال
َ

 

ما
َ

ِا�سماوات ِ� 
َ َ �

وما 
َ ِاألرض ِ� َ

ْ َ ْ
 ّلاملتمث فعله حدود :اخلامس( عنوان حتت ،
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  :ّنصه ما كتب حيث ،)واألرض بالسموات

 َّبأن ّاتضح فقد فعله، حدود حول سؤال ّيرتشح ّتقدم ما ضوء يف

ُ� :بقوله التعبري
َ

ما 
َ

ِا�سماوات ِ� 
َ َ �

وما 
َ ِاألرض ِ� َ

ْ َ ْ
 اإلمكان عامل عن تعبري هو 

 الوجود بني ثالث وجود فال سبحانه، وأثره فعله هو اإلمكان وعامل بأرسه،

 ِّالبني ومن ممكن، فهو الوجود يف عداه ما ّفكل اإلمكاين، والوجود الواجبي

 وجود ّأنه أم كذلك اإلمكاين ودالوج فهل مطلق، الواجبي الوجود َّأن

 فال به، اإلطالق انحصار رضورة من انطلقنا إذا ناّإن: وه اجلواب حمدود؟

 دائرته، ّاتسعت مهام حمدود وجود تهّوبجمعي بمفرداته عداه ما َّبأن ريب

 ؛إلينا بالنسبة مطلق هو الواجبي وجوده إىل بالقياس املحدود الوجود وهذا

 لإلحصاء؛ قابل غري ذلك من أدنى هو ما بل به، طةاإلحا عىل قدرتنا لعدم

و�ن :تعاىل قال
ْ
ِ
�عدوا َ

� ُ َ
نعمة 

َ َ ْ
ِا� ِ

�
�صوها ال 

َ ُ ْ ُ
إن 

�
ا� ِ

َ �
ٌلغفور  ُ َ َ

ٌرحيم  َ
 :النحل( ِ

ِّاملتكلمني كلامت من يظهر ّوالذي )١٨  تعاىل، به اإلطالق انحصار هو ُ

 ً.وتفريقا ًمجعا عداه ما ّكل ةّوحمدودي

 زاوية وهي ًمتاما، خيتلف فاألمر ُأخرى زاوية من انطلقنا إذا ناولكنّ

 الفاعل بني ُمسانخة وجود رضورة ِّحمله يف الثابت من َّفإن نفسه، الفعل

 يكون أن َّفالبد مطلق، تعاىل اهللا وهو املقام يف الفاعل َّفإن وبالتايل وفعله،

 حيث الطباطبائي، ليهإ انتهى ما وهذا ُاملسانخة، لنكتة ،ًأيضا ًمطلقا فعله

 لذاته واجب ّأنه بام تعاىل الواجب وجود ّأن عىل الرباهني أطبقت :يقول

 فيام انعدم ّوإال ،برشط مرشوط وال بقيد ّمقيد وال ٍّبحد حمدود غري مطلق،

 لذاته، ًواجبا ُفرض وقد رشطه، أو قيده عدم تقدير عىل وبطل ِّحده وراء

َّيتصور ال وحدة واحد فهو  وقد .ًتقييدا ّيتحمل ال ًإطالقا ومطلق ٍان،ث هلا ُ

 املسانخة ّرضوري الفعل َّوأن له، ٌجمعول ٌأثر سواه ما وجود َّأن ًأيضا ثبت
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 ّوإال حمدود، غري مطلق ،ّظلية ّحقة بوحدة واحد منه الصادر فاألثر لفاعله،

 املناقضة هذه ورست وعدم، وجود من َّوتألفت وحمدود، ٍّحد من ذاته َّتركبت

 ّأنه ُفرض وقد وفعله، الفاعل بني املسانخة ملكان ؛فاعله ذات إىل ةّلذاتيا

 ومطلق كثري، غري واحد املجعول وأثره فعله هو الذي فالوجود مطلق، واحد

   .املطلوب وهو حمدود، غري

 القول ُيناسب ّإنام وهذا والنقص، الفقد املمكن صفة َّإن :قلت فإن

 ُفرض وقد الكامل، يف التناهي هو طالقفاإل اإلطالق، ال ةّباملحدودي

 .املمكن يف والفقد النقص

 تقىض التي االختالف جهات من املمكنات يف يرتاءى فام : أجابك

 دون أنفسها إىل عائدة والفقدان والوجدان والكامل النقص من بالتحديد

 اإلمكاين الوجود يف والفقد النقص فرض َّإن :ًأيضا ونقولجاعلها

 ّاألول لنقص منه، أفضل آخر ٍوجود ِوجود إمكان ًعقال نفرض أن :يعني

 جهة، من تعاىل فعله يف النقص نسبة ّيتضمن الفرض وهذا اآلخر، ةّومتامي

كان ّامم أبدع اإلمكان يف ليس :املشهورة املقولة مع يتقاطع جهة ومن

 نيمك ال بحيث األفضل، هو القائم والكوين الوجودي النظام ّأن بمعنى

 هذا مثل يوجد أن عن ًفضال وإدارته، اإلمكان عامل تنظيم يف له بديل ّتصور

 املقولة إطار يف ذلك حمتوى الفلسفي اهّاالجت َّكثف وقد ًفعال، البديل

 النسق ّأن إىل مغزاها هلا إشارة يف كان، ّمما أبدع اإلمكان يف ليس :املشهورة

 وحكمة، ًإتقانا واألكثر حسناأل النظام عن ّيعرب اإلمكان عامل ينتظم الذي
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 اهللا َّفإن وعليه ،ًاّعملي وجوده عن ًفضال البديل ّتصور معه يستحيل بحيث

اإلمكان يف ليس ّأنه منه فيلزم واإلتقان، اإلحكام غاية يف العامل خلق تعاىل

  .كان ّامم أبدع

 الفعل ةّإطالقي من تستلزمه وما ُاملسانخة فكرة َّبأن القول ُيمكن ولكن

 الوجوب، ُتالزم ال ةّاإلطالقي كون عىل بناء ُتقبل ّإنام الفاعلة الذات ةّطالقيبإ

 وحدها ةّالذاتي صفاته ّوإنام ذاته، ليس سبحانه فعله َّأن بمكان الوضوح فمن

 فال ة،ّالذاتي للصفات ةّاإلضافي ةّالفعلي الصفات عود صورة ويف ذاته، عني

 قائل فال نفسه، واألثر الفعل ّةينيع ّوأما الصفة، ةّعيني من أكثر ذلك يلزم

 ففعله بالوجوب القول الزمها الفعل يف ةّاإلطالقي كانت فإن وعليه بذلك؛

 َّبأن قلنا وإن سبحانه، غريه الوجود واجب هنالك فليس ّالبتة، ًمطلقا ليس

 فاإلطالق الوجوب، ةّاإلطالقي من يلزم أن دون اإلطالق ةّالواجبي رشط

 فعله ةّبإطالقي االلتزام من حمذور فال ة،ّللواجبي ًمالكا ّيمثل ال هولكنّ رشط

 ِّحمله يف بالوجوب وعالقتها ةّاإلطالقي موضوعة حتقيق ينبغي وهنا وأثره؛

 ّةاإلطالقي َّبأن القول من يمنع ال هذا َّولكن ة،ّالتفسريي البحوث هذه يف ال

 والربزخ املثال املفع ذلك، إليها املنسوب اجلهة بلحاظ ّوإنام ّجمردة، ُتؤخذ ال

 لعامل بالنسبة حمدود هولكّن وامللك، ّاملادة عامل إىل بالقياس مطلق وامللكوت

 الكالم والكالم ة،ّالربوبي لعامل بالنسبة وحمدود َّمقيد املطلق والعقل العقل،

 املعصوم، لغري بالنسبة كامله يف مطلق ًعموما فاملعصوم اإلنسان، كامل يف

 َّعمن ًفضال املعصومني من لغريه ًقياسا كامله يف قمطل  األكرم والنبي

 ّلكل بالقياس الواحد فعله َّفإن وبالتايل عليه، ُغبار ال األمر وهذا سواهم،

 به أجاب ما خالف عىل تعاىل، هللا بالنسبة حمدود هولكنّ مطلق، منه مفردة

 التي االختالف جهات من املمكنات يف يرتاءى فام :بقوله الطباطبائي
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 أنفسها إىل عائدة والفقدان والوجدان والكامل النقص من بالتحديد يضتق

 من املمكنات يف يرتاءى فام :نقول أن هو املقام يف فالصحيحجاعلها دون

 والوجدان والكامل النقص من بالتحديد تقيض التي االختالف جهات

 هي أنفسها إىل فبالقياس أنفسها، إىل ال جاعلها، إىل بالقياس ّإنام والفقدان،

 قيست إذا ولكنها كان، َّمما أبدع اإلمكان يف ليس إذ ؛ّإمكاين ٍكوجود كاملة

 .وفقدها نقصها يظهر جاعلها إىل

َّنوفق ولعلنا  منها واخلروج الفكرة هذه تعميق إىل ةّالعقلي بحوثنا يف ُ

   .ةّاخللقي الكامالت ّترتب يف وثيقة صلة ذات ةّمعرفي ةّبنظري

  ت�بيه

 مستوى عىلالقرآن فهم منطق كتاب معطيات عن احلديث بمناسبة

 ،ةّتأصيلي تأسيسة ملشاريع التحضري مستوى وعىل والتأصيل التأسيس

 إثارة مستوى عىل معطيات ـ ًأيضا ـ الكتاب هلذا ّأن إىل اإلشارة حتسن

 إىلالقرآن فهم منطق كتاب سعّيت مل ّالتي ،والنكات املواضيع من العديد

 .الحقة دراسات من سيأيت ما إىل تعميقها فأحال ،تعميقها

 سيجده عام عتذاراال مع ـ شديد ٍباختصار نذكر سوف هنا ونحن

 ماّ أهم ـ ختصاراال نتيجة اإلثارات هذه بعض عرض يف إهبام من القارئ

 إىل بحاجة ةّمعرفي إثارات منالقرآن فهم منطق كتاب عليه اشتمل

  .تعميق

 ،)واملجاز واالستعارة بالكناية الرمز عالقة( عن حديثه سياق يف .١

  :احليدري ّالسيد ذكر
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 حيث الكالم يف ةّوالرمزي الرمز مع كبري شبه وجه واملجاز وللكناية

 واملجاز الكناية من نفهمه ّوالذي ،اللفظ نفس ّيؤديه ما غري آخر أمر إرادة

 له ّوإنام فظالل ُجمانبة يعني ال عرفت كام فالرمز ة،ّرمزي وسائل ّأهنام هو

 نفس إىل به ُليشار آخر لفظ ّحمل لفظ استعامل ّلصح ّوإال به، وثيق ارتباط

 بعيدة ُوأخرى قريبة ًأهدافا للرمز َّإن وحيث أحد، يقله مل ما وهذا الرمز،

ِّحيقق تارة ّفإنه  باملجاز، ِّاملتوسط هدفه ِّققحي وتارة بالكناية، القريب هدفه ُ

  .ُأخرى بوسائل واألبعد البعيد هدفه ِّحيقق وتارة

 ما :واالستعارة ةّاملجازي من ًبدال ةّبالرمزي القول حسن شواهد ومن

بل... :تعاىل قوله يف جاء
ْ َ

ُيداه  َ َ
ِم�سوطتان 

َ َ ُ ْ َ
�نفق 

ُ
ِ
ْ ُ

كيف 
َ ْ َ

ُ�شاء  َ َ
 )٦٤ :املائدة( ...

 ًأبدا املجذوذ غري الوفري عطائه إىل ترمز أن الكريمة اآلية أرادت حيث

م�سو
ُ ْ َ

ِطتان
َ �نفق ًشيئا خزائنه من ُينقص ال عطاءه ّوأن َ

ُ
ِ
ْ ُ

كيف 
َ ْ َ

ُ�شاء  َ َ
، 

 اإلنسان فإن يداه، :يقل ومل يده، بل :تعاىل لقال استعارة ّجمرد األمر كان ولو

 آخر ألمر ةّالرمزي ولكنها وإنفاقه، عطائه يف واحدة يد ـ ًعادة ـ تكفيه

  .ّفتدبر التثنية، اقتضت

ّنوفق ّولعلنا  يف ةّللرمزي ةّنوعي تطبيقات عند أكثر َّبروية قوفللو ُ

  .ُأخرى دراسات يف التفصيل أو هنا، اإلمجال بنحو ّالقرآنية النصوص

 القرآين ّالنص ّأن إىل ةّالرمزي يف بحوثه خالل من خلص أن وبعد .٢

  :)القرآين ّالنص يف ةّللرمزي تطبيقات( عنوان حتت ذكر ،ةّبالرمزي حافل

 انتخاب إىل نعمد وسوف ة،ّبالرمزي حافل القرآين ّالنص ّبأن منّا ّتقدم

 عىل نقرصها ُأخرى دراسات يف ةّالرمزي فيها ّجتلت التي النصوصّأهم 

                                                

 . ١١٧، ص١ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(
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   .الكريم القرآن يف واألمثال ةّالرمزي بحث

 ضّتعر أن وبعد ،)ّبالنص القراءة عالقة( عن حديثه سياق ويف .٣

  :احليدي ّيدالس ذكر ةّاملهم البحوث من للعديد

 ّيصح ما وبيان القراءات، ملوضوعة ةّتقريبي رؤية َّقدمنا قد نكون هنا إىل

 الظهور إمضاء يف ّاملتغري العنرص دور إىل واإلشارة ّيصح، ال وما منها

 ّالنصية القراءات موضوعة َّبأن ريب وال إمضائه؛ عدم أو املوضوعي

   .إليها للتوفيق نأمل ّمستقلة، دراسة إىل بحاجة

 بني ّالقرآنية املفردة( عنوان حتت أورده الذي بحثه من فرغ أن وبعد .٤

  :احليدري ّالسيد ذكر ،)والتأويل التفسري

 تاركني القرآين املعطى يف االختالف منشأ تصوير يف إجيازه أردنا ما هذا

  .ُأخرى ملناسبة فيه التفصيل

 ،)املعنى يف دّجتد ّالقرآنية املفردة تكرار( عن حديثه سياق ويف .٥

 يف عىّاملد التكرار حقيقة هي ما :التايل السؤال عن اإلجابة يف وحماولته

  :احليدري ّالسيد كتباملقام

ّنقدم أن ّنود هنا  لآلية الظاهري التكرار ّصحة به ّنقرب آخر ًعرضا ُ

 هبا ّاخلاص معناها هلا ّةقرآني آية ّكل أن :ًوحتقيقا ًوجدانا الثابت من .الكريمة

 عدد ّألي بالنسبة احلال هو كام رى،ُألخا اآليات مع فيه تشرتك ال الذي

 ّةالرقمي واملراتب األعداد سائر عن هبا ّويتميز بمرتبة ّخيتص حيث ّرقمي

                                                

 . ١٤١ـ١٤٠، ص١ج: املصدر نفسه) ١(

 . ٢٢٦، ص١ج: صدر نفسهامل )٢(

 . ٢٥٥، ص١ج: املصدر نفسه )٣(
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 َّفإن ُأخرى آية ّبمعية ُلوحظت ما إذا آية ّكل ولكن .واضح وهذا رى،ُألخا

 آخر، عدد إىل ّرقمي عدد ضافةإ يف احلال هو كام ًمتاما، َّيتبدل سوف املوقف

ً عددا ُيعطيان سوف معا ولكنهام به، ّاخلاصة مرتبته له منهام واحد ّكل ّفإن

 .ًأيضا واضح وهذا آخر، ًاّرقمي

ّضمت ما إذا آية ّفكل املقام، يف احلال وهكذا ً معا امّفإهن ُأخرى آلية ُ

 فإذا الثالث، املعنى عليه ُنطلق أن ُيمكن آخر، ًومستوى ًأمرا ُيعطيان سوف

 لدينا تبقى لن ّفإنه املقام يف الدقيق التحلييل العلمي املعنى هذا أخذنا

  .ُتذكر ةّإشكالي

�فبأي :بآية خمتوم الرمحن سورة من ّنيص مقطع ّكل أخذنا فإذا وعليه َ
ِ
َ

 

ر��ما آالءِ
َ ُ � ِت�ذبان َ

َ � َ ُ
 ّوعام قبلها ّعام متتاز بنتيجة نخرج سوف ناّفإن ،

 القرآين املقطع يرسمها التي ةّالنهائي الصورة هو املقام يف مللحوظفا بعدها،

 يلحظها تكرار صورة هنالك ّأن يعني ّامم ًظاهرا، ّاملكررة اآلية فيه الوارد

 .القرآين ّالنص بقراءة له دراية ال من ّمستقلة

 يف للبسملة الظاهري التكرار شبهة بدفع التلميح ُيمكننا هنا ومن

 ةّبخصوصي ولكن ذكرناه، بام ُتدفع تكرار صورة فهو ،القرآين املجموع

ّسنفصل ولعلنا الفكرة، أصل عن ًكثريا بنا تبتعد ال ُأخرى  بحوث يف ذلك ُ

   .ُأخرى ةّتفسريي

 ذكر ،)املتن نظم يف السياق وحدة ةّخصوصي( عن حديثه سياق ويف .٦

  :احليدري ّالسيد

ِّتشكل كانت وإن املوروثة القراءات َّبأن ريب وال  ًمهام ًاّمعرفي ًرصيدا ُ

                                                

 .٢٦٠ـ٢٥٩، ص١ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(
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 القراءات عىل حاكمة األحوال من ٍحال ِّبأي تكون أن ُيمكن ال ّأهنا ّإال

ً مقياسا تكون أن ُيمكن وال املعارص، القارئ فهم عىل وال املعارصة،

 بالسلوك ّتأثرت أو اعتمدت األغلب ّاألعم يف ّألهنا ُاملعارصة، للقراءات

 إىل يفتقر موروث عىل ابتنت قد ُأخرى جهة ومن جهة، من اجلمعي

 .وعلومه بالقرآن ّيتعلق فيام َّالسيام التحقيق

 السياق ةّمدخلي ُملراعاة الكامل شبه الغياب املوروثات تلك مجلة ومن

 العليا الرؤية ًمتاما فيه غابت الذي للسياق َّاملشوه الفهم أو ّالنص، صياغة يف

 عن ًفضال للجملة الرتكيبي املستوى فوق ًاّتركيبي ًبناء باعتباره ِّللنص

  .للمفردة واجلزئي ّاخلاص الوجود

ّنوجه هنا ومن ّاملتخصصني ِّلكل دعوة ُ  أن القرآن وعلوم اللغة جمال يف ُ

 مع ذلك يف ّخاصة رسائل لنا يكتبوا وأن السياق، بموضوعة ًكثريا ّهيتموا

 دراسة من ائيالنه والغرض العميل الوجه ّمتثل التي بالتطبيقات االعتناء

 .السياق

َّنوفق ولعلنا  بغية املحدودة، الدراسة هذه تعميق إىل املستقبل يف ُ

 النصوص عىل وتطبيقاهتا للسياق ّالعامة ةّللهيكلي كامل عرض إىل الوصول

 األعالم من كثري فيها وقع التي الشائعة األخطاء وبيان وسنّة، ًقرآنا ةّالرشعي

 .ّاألمهية يف الغاية بل ّهمة،امل املوضوعة هذه مع التعاطي يف

ّاملتخصص القارئ منها ينطلق التي ةّالنظري البناءات َّأن عرفت وقد ُ 

 ةّللنظري ةّالداخلي البناءات تلك ومن النتائج، ّتقيص يف ّاألول رصيده ّمتثل

  .بمعطياهتا وااللتزام ةّالسياقي الداللة مقولة دراسة ةّالتفسريي

                                                

 . ٣٦٢ـ٣٦١، ص١ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(
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 ،)واللدين احلضوري( النوري والعلم التفسري عن حديثه سياق ويف .٧ 

  :ذكر

 للعلم النوري الوجود ذلك َّفإن ة،ّالتحقيقي ةّالذهني الصورة اّأم

 الذي املعريف ومقامه كامله عن ّفعيل تعبري ّأنه هو املؤمنة القلوب يف ُاملستودع

 مقامه يف العارف استقرار هو قلبه يف العلم ْقذف فمعنى عنده، انتهى

 .ّوالتدبر والتفكر باملجاهدة له ّتوصل الذي يفاملعر

 بإطار )ةّوالعملي ةّالعلمي( العارف جماهدات ّتأطر هو :ُأخرى بعبارة

 أكمل أن بعد ،تّوالتثب التثبيت عن آخر تعبري هو واإلطار املعنوي، املقام

  .املقام رسوم

َّنوفق ولعلنا  احلقيقة هذه عند للوقوف ُأخرى ةّتفصيلي دراسات يف ُ

 صار الذي القلب ذلك طبيعة بيان مع القلب، يف قذفها ةّوكيفي ة،ّالنوري

ًمستودعا   .واللدين النوري للعلم ُ

 كتب ،)ةّالقرآني لألوتاد ةّالتفسريي ةّاملعرفي ّاملهام( عنوان وحتت .٨

  :احليدري ّالسيد

 رشوط ومن بل ة،ّالتفسريي ةّالعملي ّمهام من َّبأن لنا ّيتضح هنا من

 عىل الوقوف من َّالبد بل ة،ّالقرآني األوتاد عىل الوقوف ًأيضا ّفرسُامل

 بياناهتا من مجلة نعرض سوف تيوال وتفصيالهتا، األوتاد تقسيامت

 منّا ّيتطلب وبحيثياهتا هبا اإلملام َّألن أقسامها، وإمجال ومالحمها ةّاألساسي

   .ّمستقلة دراسة

                                                

 . ٤٠٥، ص١ج:  املصدر نفسه)١(

 . ٤٦٣، ص١ج: املصدر نفسه )٢(
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  :احليدري ّالسيد تبك ،)القرآن أوتاد عدد( عنوان وحتت .٩

َّواملتصيدة ِّالبينة ّالقرآنية األوتاد عدد َّإن  تبلغ الكريم القرآن من لدينا ُ

 له، ًأضعافا أو العدد ذلك ضعف تكون وقد آية، ثالثني :أي ًوتدا، ثالثني

 استقراء إىل بحاجة واملسألة ة؛ّاالحتاملي واألوتاد ّاخلفية األوتاد عن ًفضال

ٍوتأمل ٍّتام َّنوفق ّولعلنا َّتقدم، كام ق،دقي ّ   .ّمستقلة دراسة يف ذلك لعرض ُ

 كتب ،)ةّالرشعي بالرسوم ّالقرآنية األوتاد عالقة( عنوان وحتت .١٠

  :ّنصه ما احليدري ّالسيد

ّنؤكد أن ُنريد وهنا  ة،ّالقرآني لألوتاد رىُألخا الوظائف يف إليه انتهينا ما ُ

 ىلُألوا أرضيتها الرسوم هذه َّنإ .ةّالرشعي والرسوم األحكام وهي

 البيانات عن ًبعيدا ًفقها َّنتصور أن ُيمكن فال الكريم، القرآن هي ةّواحلقيقي

 ال التي األحكام بآيات ذلك انحصار إىل يذهب املشهور َّأن ورغم ة،ّالقرآني

 آيات فال االنحصار، عدم هو الصحيح َّأن ّإال آية، اخلمسامئة ًاّفعلي تتجاوز

 فآيات ذلك، حول تدور للقرآن ةّاملرجعي وال بذلك، تنحرص ماألحكا

 أصل يف نبحث إننا حني يف ًا،ّتطبيقي ًجماال كوهنا عن تعدو ال األحكام

 وهذه الفقهي، النتاج ِّلكل الكريم القرآن ةّمرجعي تأصيل بمعنى ة،ّالنظري

 يف تفصيلال َّإن وحيث ة،ّالقرآني األوتاد ةّوظائفي خالل من تنبثق ةّاملرجعي

 املوىل راجني ذلك عىل نقترص فإننا البحث موضوعة عن ُخيرجنا املسألة هذه

 دراسات يف ّالقرآنية األوتاد تفصيالت إىل ّللتعرض التوفيق وعال َّجل

ّختصصي ةّقرآني   .ُأخرى ةّ

                                                

 . ٤٧٩ـ٤٧٨، ص١ج: املصدر نفسه) ١(

 .٥٢٧ـ٥٢٦، ص١ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )٢(
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 عنوان وحتت ،)اهللا( اجلاللة لفظ ملفردة املفردايت تفسريه سياق ويف .١١

  :احليدري ّالسيد كتب ،)الصفة عن الذات حكاية كفاية :الرابعة النكتة(

 حكايتها َّاملقدسة بالذات َّيتعلق فيام العارف يكفي هل :نسأل أن ولنا

 لغريه تنبسط ال ما له فتنبسط العارف ملقام موكول األمر َّأن مأ الصفة؟ عن

  وشؤوهنا؟ الذات خصوصيات من

 للسري موكولة َّأزمته َّفإن يد،التعق غاية يف هلو املوضوع هذا َّإن الواقع

 بعض وهنالك ة،ّاحلصولي املعارف حدود يتجاوز الذي األعالئي، العلمي

 العلامء من دوهنم َّعمن ًفضال لألعالم توجيهها ّيتضح مل التي املالمح

 ما عادة حيث تعاىل، عنه الصفات نفي موضوعة قبيل من ّملتعلمني،وا

 اجلامل صفات قبيل من الذات، عن الزائدة الصفات بنفي دائرته ُحترص

 ال التي ة،ّالكاملي صفاهتا بعني َّاملقدسة الذات إىل النظر فيكون والفعل،

َّتتصور  َّولعلنا كذلك، لنا يبدو ال األمر َّولكن ة،ّالعيني ملكان بدوهنا الذات ُ

  .ةّالنظري ةّالعرفاني أبحاثنا ّطيات يف ذلك يف احلّق املوقف لبيان َّنتعرض

 كتب ،)الكريس بآية األعظم االسم صلة( عن حديثه سياق ويف .١٢

  :احليدري ّالسيد

 وما َّتقدم امل ًوفقا ّفإنه األعظم، االسم بني العالقة وجه لنا ّاتضح إذا

 اخللق، يف ّوجتلياته اخلارج يف التكويني أثره له إهلي اسم َّكل َّأن من ـ سيأيت

 وبحسب كثرية، نتائج عندنا ّترتتب سوف ـ األعظم االسم ذلك ومن

 ّالتجيل هو ًاّإهلي املنصوب املعصوم اإلمام َّأن  البيت أهل مدرسة عقيدة

 ةّوحاكمي األعظم االسم ةّحاكمي بفعل وذلك األعظم، لالسم األعظم

                                                

 . ١٣٥ـ١٣٤، ص٢ج:  املصدر نفسه)١(
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 وطيدة عالقة عندنا تنشأ سوف وبذلك التكوين، عامل يف املعصوم اإلمام

 التي الكريس آية وبني ـ األعظم لالسم األعظم ّالتجيل مصداق ـ اإلمام بني

 .َّتقدم كام التدوين، عامل سيادة يف الصدارة هلا

 ّةوالعرفاني ةّالعقائدي بحوثنا من ُأخرى مناسبات يف نوفق ّولعلنا

   املنتظر املهدي باإلمام ذلك صلة وبيان ذلك، عىل الضوءلتسليط

                                                

 .٧٦، ص٣ج:  املصدر نفسه)١(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ا اا   

  تى  آنا   

وت اوا ات واوا  

ًأوال  ّأما عىل مستوى املنهج: ّ

  عىل مستوى األساليب:ًثانيا

 ّ عىل مستوى العناوين القرآنية:ًثالثا

 ِّعىل مستوى نصية القرآن: ًارابع

ّ العناوين الفردية والفرعية:ًاخامس ّ 





 

 

 

القرآن فهم منطق كتاب يف يلمحس ِّاملتخصص القارئ ّأن يف ّشك ال

 روحاتُطواأل َّاخلالقة والرؤى اجلديدة االصطالحات من قليلة غري ًمجلة

 والدرس باالهتامم جديرة ةّتنظيمي وسلطنة ةّمعرفي هيمنة عن ّتنم التي البكر

 .والتدريس

 ّةالبياني اصطالحات ُتعترب :ـ احلسن طالل الدكتور بحسب ـ ًفمثال

 اتّخمتص نم فهي وبالتايل الكتاب، هذا اتّصُخمت من ةّلتبيينيوا ةّوالتبياني

 مثل نعهد مل ةّوالقرآني ةّالتفسريي للبحوث ّتتبعنا وبحسب تاذ،ُألسا ّالسيد

 من الدرجة هبذه األعالم كلامت يف التسمية إطالق أصل يف الفرق هذا

 .الوضوح

 دعن الفكرة هذه وعمق يةّأمه مدى ّاملتخصص القارئ سيلمحكام

 الرفيع ّالتخصيص العرض خالل من احليدري ّالسيد أفاده ملا مطالعته

 يف ةّاحليدرياألصل يف ّالقرآنية :واملفاهيم االصطالحات هذه ملضامني

 العرض

 العناوين من طائفة ّنأ إىل ـ احليدري ّالسيد بحسب ـ التنبيه من ّالبد ّثم

 مشاريع أحشائها يف لحتمالقرآن فهم منطق كتاب عليها اشتمل التي

 ّونخص فيها، اخلوض ّاملهتمني من نأمل وعميقة، جديدة ةّقرآني دراسات

 متهيدات إىل ًمعا للوصول ة،ّاألكاديمي الدراسات أصحاب بالذكر

 .ةّاإلسالمي مكتباتنا يف ّمتوفر هو ّمما ًعمقا أكثر ونتائج وتأسيسات
                                                

 .٨٩، ص١ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن) ١(

 .١.٥، ص٢ج: املصدر نفسه) ٢(
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ّالتخصصي الدراسة هذه ّفإن :حال أية وعىل  عناوين ضمنتت ةّ

 َّبأن ًعلام منها، ّوأسايس ّمهم هو ما درج هنا سنحاول كثرية، واصطالحات

 ذكرنا وقد جديدة، مضامني أعطيناها قد واصطالحات عناوين هنالك

 ةّالبقي عن الكشف يف القارئ متابعة عىل ًاعتامدا املوجز هذا يف منها اليسري

 عنوان مع ًتوافقا جديد هو ما عىل املوجز هذا يف ّركزنا فقد ولذا ُاألخرى،

  :كالتايل وهي ،الدراسة

أّو:  ى ا  

 فلم ،)الرشيفة السنّة ةّومداري القرآن ةّحموري منهج( :عنوان أبرزنا فقد 

  .تهّحموري نتجاوز ومل به، القرآن تفسري عند َّنتوقف

م:  ى ا  

  :التالية اجلديدة اوينالعن األساليب مستوى عىل أبرزنا قدل

َّمتبع ُأسلوب وهو ،املفردايت التفسري .١  ة،ّالتفسريي ّاملصنفات من مجلة يف ُ

َّتبني ومل ًحتديدا، العنوان هبذا َّيتشكل مل ّأنه ّإال  العنوان إبراز فكان حدوده، ُ

 .الدراسة هذه ّخمتصات من حدوده ورسم مضامينه وبيان

 التعبري وجدنا وقد التجزيئي، لتفسريا به وأردنا ،اجلميل التفسري .٢

 شاملة ةّواملقطعي ة،ّاملقطعي ُتساوق ّةفالتجزيئي التجزيئي، من َّدقة أكثر باجلميل

 ّةقرآني مجلة ّكل عند الوقوف إىل نرمي ناّإن حني يف ًفصاعدا، الواحدة للجملة

َّواملتبع مفيدة، ّاجلملي مفاد هو التجزيئي التفسري يف ُ  إبداهلا فكان عندنا، ةُ

 َّلشدة ّإما بحوثنا، من ةّالتجزيئي عنوان ِنلغ مل فنحن ذلك ومع أوىل، ةّليباجلم

  .اعتامدها ُلينفى ةّحقيقي ةّإشكالي َّتتضمن ال ّألهنا أو هبا، ُاألنس

 عرضناه ّأننا بيد واصطالحه بعنوانه احتفظنا وقد ،املوضوعي التفسري .٣
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 لفكرة رفضنا مع بالقرآن، القرآن تفسري بمنهج صلته َّوبينا جديدة، َّبحلة

 .الكثرية ومعطياته ُاألسلوب هذا ُأصول َّبينا وقد بينهام، الرتادف

:  ى وا ّآما  

  :منهاو

و�ن :تعاىل قوله من ذلك استفدنا وقد ،ةّاخلزائني .١
ْ
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وما... :تعاىل قوله من ذلك استفدنا وقد ،ةّالراسخي .٢
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 .)٧ :عمران آل( ...

وا�بال :تعاىل قوله من ذلك استفدنا وقد ،ةّالوتدي .٣
َ َ

ِ
ْ أوتادا َ

ً َ ْ َ
 :النبأ( 

 .بشأهنا الرشيفة السنّة يف جاء َّعامً فضال )٧

هذا :تعاىل قوله من استفدناها وقد ،ةّوالتبيني ةّوالتبياني ةّالبياني .٤
َ َ

�يان 
ٌ َ َ
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 .)٤٤ :النحل( 

را:  ى آن ما  

  .)ةّاألفرادي ِّالنصية( األفرادي، بوجوده القرآين ّالنص ةّمراتبي .١

  .)ةّاملجموعي ِّالنصية( املجموعي، بوجوده القرآين ّالنص ةّمراتبي .٢

 االلتزام دون واملجموعي األفرادي بوجوديه ّالنيص ّالتنوع .٣

  .ةّباملراتبي

: وا ّدا ّوا  

 قراءتنا َّبأن َّعرفنا حيث ،ةّاإلصالحي والقراءة ةّاالستكشافي القراءة .١
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 من ّاألمة النتشال ةّجذري ًحلوال حتمل ال ةّاستكشافي جتمعوامل لإلنسان

 رمحها يف حتمل ةّإصالحي قراءة ّفإهنا ّالقرآنية القراءة بخالف اجلهل، غيبوبة

 .والسلوكي املعريف االنحراف نتوءات وتردم اجلهل أبواب تغلق بيانات

 يف ةّوالرمزي اإلفصاح، دون اإلشارة وتعني ،اللغة يف ةّالرمزي .٢

  .اجلميل أو الرتكيبي املعنى عىل تقترص التي االستعامل،

 ُباملعطى كبري بشكل موضوعها انحرص التي ،ةّالتقليدي ةّالرمزي .٣

 َّقدمنا وقد البرشي؛ باملعطى َّاهتمت التي ة،ّاحلداثوي ةّوالرمزي اإلهلي؛

 قتارت ّكلام ّبأنه الراسخ العتقادنا ةّالرمزي موضوعة يف مستفيضة بيانات

 املتكلم َّإن بل ّوجتذرت، ةّالرمزي ازدهرت ،ّاملتلقي فهم ّوتعمق مّاملتكل لغة

 املبارش، اخلطاب من بالغثيان ُيصاب سوف اللغة وعي يعيش الذي

 .ُاملرشعة السطوح املقابل ومساحة العميقة، املضامني الوعي فمساحة

 نسبة الثاينو النزول، لسبب نسبة ّواألول ،والتطبيق والتبيني لتنزيلا .٤

 مصداق لتحديد نسبة والثالث ّالعام، القرآين ّالنص عىل املعصوم لتفريع

  .به احلرص دون له الشمول ةّصالحي فيه ّعام مفهوم

ّالتدبري واهلداية ةّالتلقيني هلدايةا .٥  األعمى، التقليد ّأرضيتها ةّليّواألو ،ةّ

ّالتدبري ّوأما ًا؛ّسلبي أم ًاّإجيابي كان سواء   .ُاألوىل باملرتبة معرفية اّفإهن ةّ

 نصوص أساس عىل قراءهتا ّتقدم التي ،ةّالتفكيكي ةّالتجزيئي القراءة .٦

 أساس عىل قراءهتا ِّتقدم التي ،ةّالرتكيبي ةّاملوضوعي والقراءة ُمقتطعة،

 .متكاملة نصوص

ّسلميةال .٧ ّسلميةال :وهي اخلمسة، بوجوهها ،ةّالقرآني َُّ َّ  التي ةّالذاتي ُ

                                                

 .، مصدر سابقّالرمزية واملثل يف النص القرآين:  ينظر)١(
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ّسلميةوال به؛ وتنتهي بالقرآن أتبد َّ  أم ةّرشعي ُاألخرى، العلوم بإزاء ةّالغريي ُ

ّسلميةوال ة؛ّرشعي غري َّ ًمرشدا الكريم القرآن يكون أن بمعنى ة،ّالتوافقي ُ ُ 

ّسلميةوال له؛ ُمرشدة اجلهة وتكون ما، جلهة َّ  العالقة ةّجدلي بلحاظ ةّاألنفسي ُ

 عامل وبني ،ّتدويني وجود كأفضل القرآين، بوجوده التدوين عامل بني

ّوالسلمي ؛ّإمكاين وجود كأفضل اإلنساين، بوجوده التكوين َّ  ة،ّاآلفاقي ةُّ

ّسلمه بأرسه اإلمكاين فالعامل   .الكريم القرآن هو املعريف ُّ

 اإلنسان اهّباجت َّيتحرك القرآين ّفالنص ،ّللنص ةّالتكاملي ةّاحلركي .٨

َّاملفصلة، النصوص يف كام ّكمية، حركة بحركتني،  يف كام ة،ّنوعي وحركة ُ

 .السور فواتح

 فواتح يف كام ،الكريم للقرآن )ةّالتكتيكي( املدى القريبة احلركة .٩

  .ولطائفه إشاراته يف كام له )ةّسرتاتيجياال( املدى البعيدة واحلركة السور،

 نظم( التوفيقي والتداخل اجلمع قبيل من ،اإلجيايب ّالتناص .١٠

 ّةالعلمي الرسقات( التلفيقي التداخل قبيل من ،السلبي ّوالتناص ،)اراألفك

   .)ةّواألدبي

َّاملبينة، واألوتاد ِّالبينة، ّالقرآنية األوتاد .١١  ؛ةّاالحتاملي واألوتاد ُ

 يف األكرب التأثري وهلا فيها، ًاّأساسي ًرشطا اإلحكام يكون ّالبينة فاألوتاد

َّاملبينة وتاداأل ّوأما ة،ّالتفسريي ةّالعملي  هلا َّفإن تبيني إىل حتتاج التي ةّاخلفي ُ

 ةّالوتدي اقتضاء فيها ّفإهنا ةّاالحتاملي ّوأما ة،ّالتأويلي ةّالعملي يف األعظم التأثري

ّاألولي لألوتاد ةّالثانوي اخلطوط ّمتثل ًاّعملي ولكنها  .ةّ

ِّاملتغري؛ والوتد الثابت الوتد .١٢   .ُملتفاعلا والوتد الفاعل والوتد ُ

                                                

 .، مصدر سابقمفاتيح فهم القرآن :  ينظر)١(
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 حماور جمموعة فهنالك ،ةّقرآني حماور وجود ضوء يف ُامللتقى املحور .١٣

 التي ةّواألرضي ُبامللتقى؛ أسميناه أمجع جامع حمور املحاور وهلذه ة،ّقرآني

 املحاور تلك وجود نفس هي ُامللتقى املحور ةّفعلي فيها َّوتتحرك ّتتأسس

  .املعدودة

 ة؛ّاإلرشاقي باملعرفة َّتتعلق التي وهي ،ةّاالمتدادي املساحات .١٤

 ةّوامتدادي ة،ّالربهاني باملعرفة ّتتعلق التي وهي ة،ّاالنحصاري واملساحات

  .العقيل ةّاالنحصاري مرتبة مستوى فوق ةّالشهودي

  

                                                

 .٤٦٧ـ٤٦٢، ص٣ج: ، مصدر سابقمنطق فهم القرآن )١(



 

 

 

  در اب

َّضـبطه وصـححه ، جالل الـدين الـسيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن .١

،  هـ١٤٢٩، الطبعة الثانية، ي القربىمنشورات ذو، حممد سامل هاشم

 .قم

َّللشيخ حممد بن حممد بن النعامن امللقب باملفيد، االختصاص .٢ حتقيـق ، ُ

 .قم املقدسة، مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية، عيل أكرب الغفاري

 . للواحدي، النزولأسباب .٣

ّ، حقيقته ومظاهره، من أبحاث املرجع الـديني الـسيد االسم األعظم .٤

 . احليدريكامل 

مركز انتشارات التبليغ ، لشيخ حممد رضا املظفرل، صول الفقهأ .٥

 .ّقم املقدسة، م١٩٩٠، الطبعة الرابعة، اإلسالمي

، الكلينـيلثقة اإلسالم أيب جعفـر حممـد بـن يعقـوب ، األصول من الكايف .٦

، الطبعـة الثالثـة، دار الكتـب اإلسـالمية،  عـيل أكـرب الغفـاريحتقيق

 . قم،م١٩٩٦

 بـن جعفـر بـن موسـى بـن عـيل الـدين ريض دّلـسيل ،عاملإقبال األ .٧

ــاووس ــقحت ،ط ــواد :قي ــومي ج ــفهاين القي ــب ،األص ــالماإل مكت  ع

 .سالمياإل

حتقيق جمدي فتحي ، )تفسري البيضاوي (أنوار التنزيل وأرسار التأويل .٨

 .القاهرة، نرش املكتبة التوفيقية، السيد ويارس سليامن
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ً، تفــسريا وتــأويال، مــن آيـة الكــريس .٩ ّأبحــاث العالمــة الــسيد كــامل ً ّ

 .ّالسيد رضا الغرايب: احليدري، بقلم

العلـم : ، تـأليفّبحار األنوار اجلامعة لـدرر أخبـار األئمـة األطهـار .١٠

العالمة احلجة فخر األمة املوىل الشيخ حممد بـاقر املجلـيس، مؤسـسة 

 .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣الوفاء، بريوت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 

حتقيق الـشيخ عـادل أمحـد عبـد ، األندليس حيان يب، ألالبحر املحيط .١١

 ،، دار الكتب العلميـةـ ه١٤١٣الشيخ عيل حممد معوض، واملوجود 

 .بريوت

، د بـاقر الـصدرّد حممـّتقرير أبحـاث الـسي، بحوث يف علم االصول .١٢

 .د حممود اهلاشميّالسي

 :حتقيق، بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركيش، الربهان يف علوم القرآن .١٣

،  هــ١٣٧٦، دار إحيـاء الكتـاب العـريب، حممد أبو الفضل إبـراهيم

 .القاهرة

، النظريــة واملعطيــات، املرجــع الــديني الــسيد كــامل تأويــل القــرآن .١٤

 .احليدري

 احلـسن بـن حممـد جعفـر أيب الطائفـة شيخلـ، القـرآن تفـسري يف التبيان .١٥

، مكتب اإلعـالم اإلسـالمي، العاميل قصري حبيب أمحد حتقيق، الطويس

 . هـ١٤٠٩

 وجالل الدين عبد ّالل الدين حممد بن أمحد املحيلجل، تفسري اجلاللني .١٦

 .بريوت، دار املعرفة، لسيوطياالرمحن 

ّملؤلفه املحدث اجلليل أيب النظر حممد بن مـسعود بـن  ،تفسري العيايش .١٧ ّ

، ّمؤسـسة البعثـةعياش الـسلمي الـسمرقندي املعـروف بالعيـايش، 
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 .قم ، هـ١٤٢١

، من دروس الـشيخ حممـد عبـده، )تفسري املنار (العظيمتفسري القرآن  .١٨

تعليـق وتـصحيح سـمري مـصطفى ، تأليف الشيخ حممد رشيد رضـا

 .بريوت، هـ١٤٢٣، ُالطبعة األوىل، دار إحياء الرتاث العريب، رباب

 :حتقيـق، ) هــ٤٧٤: ت (الدمـشقي كثـريابن ، العظيم القرآن تفسري .١٩

، الطبعـة الثانيـة، لتوزيـعوا للنـرش طيبـة دار، سالمة حممد بن سامي

 .هـ١٤٢٠

تـصحيح الـسيد ، ّأليب احلسن عيل بن إبـراهيم القمـي، تفسري القمي .٢٠

قـم ،  هـ١٤٠٤، الطبعة الثالثة، مؤسسة دار الكتاب،  طيب اجلزائري

 .ّاملقدسة

 .، ملحمد جواد مغنيةالتفسري الكاشف .٢١

لإلمـام فخـر الـدين حممـد الـرازي ) مفاتيح الغيـب (التفسري الكبري .٢٢

، منشورات حممد عـيل بيـضون، الكتـب العلميـة، )  هـ٦٠٤ـ٥٤٤(

 .هـ١٤٢١بريوت، 

ّ، مجعه وحققه، أياد بن عبد اللطيف بـن ابن تيميةتفسري شيخ اإلسالم  .٢٣

إبراهيم القييس، راجعه عثامن بـن معلـم حممـود، دار ابـن اجلـوزي، 

 .هـ١٤٣٢

حتقيـق وتعليـق حممـد ، فخر الـدين الطرحيـيل، تفسري غريب القرآن .٢٤

 .قم املقدسة، نرش انتشارات الزاهدي، كاظم الطرحيي

عبـد لـشيخ ّملؤلفه املحدث اجلليل العالمة اخلبري ا، تفسري نور الثقلني .٢٥

، صححه وعلـق عليـه وأرشف عـىل احلويزيعيل بن مجعة العرويس 

ّطبعه السيد هاشم الرسويل املحـاليت، مؤسـسة إسـامعيليان للطباعـة  ّ
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 .والنرش والتوزيع، قم ـ إيران

للشيخ األقدم الصدوق أيب جعفر حممد بن عيل بن احلـسني ، التوحيد .٢٦

مجاعـة ، حتقيـق الـسيد هاشـم احلـسيني الطهـراين، بن بابويه القمـي

 .ّقم املقدسة،  هـ١٣٨٧، املدرسني

، أليب جعفر حممد بن جرير الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن .٢٧

 .بريوت،  هـ١٤١٥، دار الفكر، ضبط وتوثيق صدقي مجيل العطار

أليب عبد اهللا حممد بن أمحـد ، )تفسري القرطبي (اجلامع ألحكام القرآن .٢٨

 .بريوت،  هـ١٤٠٥، األنصاري القرطبي، مؤسسة التأريخ العريب

 عبـد زيـد أليب) الثعـالبي تفـسري (القـرآن تفـسري يف احلسان اجلواهر .٢٩

 لطبعـةا العـريب، الـرتاث إحياء دار املالكي، الثعالبي حممد بن الرمحن

 .هـ١٤١٨ األوىل،

شيخ الفقهاء وإمـام املحققـني الـشيخ حممـد :  تأليف،جواهر الكالم .٣٠

حسن النجفي، حققه وعلق عليـه الـشيخ عبـاس القوجـاين، مطبعـة 

 .خورشيد دار الكتب اإلسالمية، طهران

 .دار الفكر، ، للشيخ الطنطاوياجلواهر يف تفسري القرآن .٣١

مؤسـسة ، مد بـاقر الـصدر حم الشهيدلسيد، لدروس يف علم األصول .٣٢

، هـ١٤١٨، الطبعة اخلامسة، النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني

 .هـ١٤٠٦، الطبعة الثانية، ودار الكتاب اللبناين، مكتبة املدرسة. قم

وضـع  للشيخ األكرب حميي الدين ابن عريب الطائي، ،سائل ابن عريبر .٣٣

، هــ١٤٢١ علميـة،دار الكتب ال، الكريم النمري ّحواشيه حممد عبد

 .بريوت

 كامل السيد الديني املرجع أبحاث من، القرآين ّالنص يف واملثل الرمزية .٣٤
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 .احلسن طالل الشيخ .د: بقلم، احليدري

َأسلوب فهم القرآن (روش برداشت از قرآن .٣٥ ، حممد حسني هبـشتي، )ُ

 .طهران، م١٩٨١، منشورات اهلادي

 .ّدار إحياء السنّة النبوية، سنن الدارمي .٣٦

الـدكتور محيـد : ، تأليف قراءة يف السرية واملنهج،ّيد كامل احليدريالس .٣٧

 .جميد هدور

تعليـق املـريزا أيب ،  حممد صـالح املازنـدراينمويللل، رشح أصول الكايف .٣٨

، َّالطبعـة الثانيـة املـصححة، مؤسسة التأريخ العريب، الشعراين احلسن

 .بريوت،  هـ١٤٢٩

،  ق حممد أبو الفـضل إبـراهيمحتقي، ابن أيب احلديد، ج البالغةرشح هن .٣٩

 .سوريا، دار إحياء الكتب العربية

جممع إحياء الثقافة ، للحاكم احلسكاين احلنفي، شواهد التنزيل .٤٠

 . قم،اإلسالمية

، إلسامعيل بـن محـاد اجلـوهري، تاج اللغة وصحاح العربيةالصحاح  .٤١

 ،الطبعة الرابعة، دار العلم للماليني، عطار حتقيق أمحد بن عبد الغفور

 .بريوت،  هـ١٤٠٧

ّ، العالمة السيد كامل احليدريصيانة القرآن من التحريف .٤٢ ّ. 

حتقيـق أمحـد ، أمحـد بـن فهـد احلـيل، ّعدة الـداعي ونجـاح الـساعي .٤٣

 .قم، نرش مكتبة الوجداين، املوحدي

 .للمطبوعات التعارف دار، احلكيم باقر ّحممد ّالسيد، القرآن علوم .٤٤

نـرش ، حتقيـق مهـدي املخزومـي، الفراهيديأمحد   بنلخليلل، العني .٤٥

 . هـ١٤٠٩، الطبعة الثانية، مؤسسة دار اهلجرة
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، ُالفص اليوسفي، ُللشيخ األكرب حميي الدين بن عريب، فصوص احلكم .٤٦

  .انتشارات الزهراء، تعليقات أبو العالء العفيفي

نرش مكتبـة ، حتقيق أمحد احلسيني،  الراوندي الدينقطبل، فقه القرآن .٤٧

 .ّقم املقدسة،  هـ١٤٠٥، لطبعة الثانيةا، املرعيش النجفي

 الفريوز يعقوب بن حممد الدين جمد الشيخ مةّلعالل ،املحيط القاموس .٤٨

 .بريوت العلم، دار آبادي،

أليب صادق سليم بـن قـيس اهلـاليل العـامري ، كتاب سليم بن قيس .٤٩

، الطبعة الرابعة، منشورات دليلنا، حممد باقر األنصاريحتقيق ، الكويف

 .هـ١٤٢٦

َّرتبـه وضـبطه وصـححه ، أليب القاسم جار اهللا الزخمرشي، َّلكشافا .٥٠ ّ

، الطبعـة الرابعــة، دار الكتـب العلميـة، الـسالم شــاهنيحممـد عبـد 

 .بريوت، م١٠٠٦

ّمة عالء الدين عيل املتقـي ّ للعال،ّكنز العامل يف سنن األقوال واألفعال .٥١

 .هـ١٣٩٩ّمؤسسة الرسالة، ، بن حسام الدين اهلندي

 .ّ، املرجع الديني السيد كامل احليدري تفسري الكتاباللباب يف .٥٢

، حتقيـق أمحـد احلـسيني، الطرحييفخر الدين لشيخ ل، جممع البحرين .٥٣

 . هـ١٤٠٨، الطبعة الثانية، مكتبة نرش الثقافة اإلسالمية

 ألمني اإلسالم أيب الفـضل بـن احلـسن ،جممع البيان يف تفسري القرآن .٥٤

 .هـ، بريوت١٤١٥األوىل، الطربيس، مؤسسة األعلمي، الطبعة 

 .جمموع فتاوى ابن تيمية .٥٥

 .مة الطباطبائيّجمموعة رسائل العال .٥٦

، إعداد وحتقيق للسيد الشهيد حممد باقر الصدر ، املدرسة القرآنية .٥٧
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مركـز ، جلنة التحقيق التابعة للمؤمتر العاملي لإلمـام الـشهيد الـصدر

لثانيـة الطبعـة ا، ّاألبحاث والدراسات التخصـصية للـشهيد الـصدر

 .قم،  هـ ١٤٢٤، ّاملحققة

للمحقـق النـوري الطـربيس، مؤسـسة آل البيـت ، مستدرك الوسائل .٥٨

 . هـ١٤٠٨، الطبعة األوىل، إلحياء الرتاث

 لإلمــام احلــافظ أيب عبــد اهللا احلــاكم ،الــصحيحني عــىل املــستدرك .٥٩

يوسف عبد الرمحن املرعـشيل، دار املعرفـة، . النيسابوري، بإرشاف د

 .بريوت ـ لبنان

 .اإلمام أمحد بن حنبل، دار صادر، بريوت، أمحد مسند .٦٠

 ،اخلمينـيروح اهللا اإلمـام ّللسيد  ،مصباح اهلداية إىل اخلالفة والوالية .٦١

 .قم، م ٢٠٠٢ ، الطبعة الرابعة، تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلمينيّمؤسسة

 .، أبو هالل العسكريةّالفروق اللغويمعجم  .٦٢

الـدكتور : ّلسيد كامل احليدري، بقلـمّ، من أبحاث العالمة امعرفة اهللا .٦٣

 .طالل احلسن

ّ، من أبحاث العالمة السيد كامل احليـدري، بقلـممفاتيح فهم القرآن .٦٤ ّ :

 .ّالسيد رضا الغرايب

، حتقيـق صـفوان األصـفهاينمة الراغب ّ للعال،مفردات ألفاظ القرآن .٦٥

 .هـ١٤٢٤عدنان داوودي، انتشارات ذوي القربى، الطبعة الثالثة، 

للشيخ األقدم الصدوق أيب جعفر حممد بن عـيل  ،رضه الفقيهحي من ال .٦٦

نـرش جامعـة ، حتقيق عيل أكرب الغفـاري، بن احلسني بن بابويه القمي

 .قم،  هـ ١٤٠٤، الطبعة الثانية، املدرسني

ّ، من أبحاث العالمة السيد كامل احليدري، بقلممناهج تفسري القرآن .٦٧ ّ :
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 .الدكتور طالل احلسن

 آيــة ضـوء يف والتأويـل للتفسري ةّاملنهجي األسس ،منطق فهم القرآن .٦٨

 .د: بقلـم احليـدري كـامل الـسيد الديني املرجع أبحاث من، الكريس

 .احلسن طالل

 .طالل احلسن، قم. د: ، بقلمّ عند العالمة احليدرياملنهج التفسريي .٦٩

 الطباطبـائي، حـسني دّحممـ دّالـسي مـةّللعال ،القـرآن تفسري يف امليزان .٧٠

 .قم املدرسني، جلامعة التابعة اإلسالمي النرش سةّمؤس

 الـشيخ حتقيـق الـريض، الرشيف مجع،  عيل لإلمام، البالغة جهن .٧١

 .بريوت املعرفة، دار عبده، حممد

 .، قطب الدين الراونديالنوادر .٧٢

ّللفقيه املحدث الشيخ حممد بن احلسن احلـر العـاميل، وسائل الشيعة .٧٣ ّ ،

 هـــ، قــم ١٤٠٩اث، حتقيـق ونــرش مؤســسة آل البيــت إلحيـاء الــرت

 .ّاملقدسة



 

 

 

  س اب

 ٥...........................................................شكر وتقدير

 ٧..................................................................ّمقدمة

 ّالفصل األول

ّاملقدمات التفسريية بأسلوب جديد ّ 

......................................................................١٣ 

 ٢١................................................................تعليق

 الفصل الثاين

ّالعالقة بني املنهج املتبع يف العملية التفسريية ّ ّ 

 واألهداف القرآنية العليا التي ينبغي الوصول إليها

......................................................................٢٣ 

ًالتفسري لغة واصطالحا ً...............................................٢٦ 

 ٢٨.............................................أهداف العملية التفسريية

 لفصل الثالثا

  لفهم حقيقة القرآنبيان حقيقة التأويل واحلاجة إليه

......................................................................٣٣ 

ًالتأويل لغة واصطالحا. ١ ً............................................٣٩ 

 ٣٩....................املوقف من التأويل وإبراز الرؤية القرآنية حوله. ٢

 ٤٣.....................................................حقيقة التأويل. ٣
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 ٤٥..........................ّل عام ذكر يف النقطة الثالثةّال يمكن التنص. ٤

ًحماولة الولوج إىل بوابة التأويل معقدة بل مغلقة أحيانا. ٥ ّ ّ.............٤٦ 

 ٤٧.....ملعاين الباطنية والتأويلية للقرآنّأوليات تساعد يف الوصول إىل ا. ٦

ّعينية الوقائع اخلزائنية التأويلية. ٧ ّ ّ....................................٥١ 

 ٥٢.........................................ّحدود النصوص التأويلية. ٨

ّاعتامد السلمية التفسريية تقوي العالقة بني التفسري والتأويل. ٩ ّ َّ ُ.......٥٣ 

 ٥٨.........................العالقة بني التأويل والراسخني يف العلم. ١٠

 ٧٢.........................................مساحة العاملني بالتأويل. ١١

 ٧٥................................................................تعليق

 الفصل الرابع

 ّ يف العملية التفسريية والتأويليةحدوده ورسومه وتطبيقاتهاملنهج و

......................................................................٧٧ 

 ٩٧................................................................تعليق

 الفصل اخلامس

  وامتيازه عن املنهجاألسلوب يف العملية التفسريية

....................................................................١١١ 

 ١١٧........................ ّ الفرق بني املنهج واألسلوب التفسرييني)١(

ّ ما هو التفسري املفردايت وما أمهيته وما هي آليات العمل به؟)٢( ّ......١١٩ 

ّأمهية البحث يف املفردة القرآنية: النقطة األوىل ّ...................١٢٠ 

 ١٢٤.........................ّ خصائص املفردة القرآنية:النقطة الثانية

 ١٢٤....................... ّاملفردة القرآنية بني التفسري والتأويل. ١

ّ املفردة القرآنية جتدد يف املعنىتكرار. ٢ ّ.......................١٢٦ 
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ّعمق املفردة القرآنية عمق للنص. ٣ ّ..........................١٢٩ 

 ١٣٠......................ّ أوليات لفهم املفردة القرآنية:النقطة الثالثة

ّلكل لفظ معناه اخلاص به: أ ِّ..................................١٣٠ 

ّمراعاة هوية املفردة يف عرص النص: ب ّ ُ.......................١٣٢ 

ّالتمييز بني املعاين احلقيقية واملجازية: جـ ّ......................١٣٤ 

 ١٣٥..........................اإلحاطة بمداليل املفردة الواحدة: د

 ١٣٦...............ة عىل أصل الوضعّمطابقة املعاين االرتكازي: هـ

 ١٣٧.....................................ّثبوت احلقيقة القرآنية. و

ّعربية املفردات القرآنية: ز ّ....................................١٣٨ 

 ١٤١...........ّ أسلوب التفسري التجزيئي وأمهيته وآليات العمل به؟)٣(

 ١٤٣..........ّ أسلوب التفسري املوضوعي وأمهيته وآليات العمل به؟)٤(

 ١٤٦. الفرق بني األسلوب املوضوعي ومنهج تفسري القرآن بالقرآن؟)٥(

 ١٥٠............................................. األسلوب الرتكيبي)٦(

 ١٥٠..............................................................تعليق

 الفصل السادس

 ّاألسلوب املتبع يف قراءة النصوص العلامئية

....................................................................١٦١ 

 الفصل السابع

 ّاألسلوب املتبع يف نقد كلامت اآلخرين

....................................................................١٧٥ 

ّنقده ألغلب املتون التفسريية ومدونات علوم القرآن: ّالنموذج األول ّ١٧٩ 

 ١٨٤..................ّنقده لبعض آراء السيد الطباطبائي: النموذج الثاين
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 الفصل الثامن

 ة العربيةّ وبامذا يتميز عن اللغالنظام اللغوي يف القرآن

....................................................................١٩٩ 

 ٢٠٩..............................................................تعليق

 الفصل التاسع

 يدةعلوم القرآن برؤية جد

....................................................................٢١١ 

 ٢١٤............................................الناسخ واملنسوخ: ّاألول

 ٢١٦................................................ّنكات البد منها

 ٢١٧...................................................ّجمازية النسخ

 ٢١٩...................................ثمرة معرفة الناسخ واملنسوخ

 ٢٢١.................................................ّاملكي واملدين: الثاين

ّخلفية تقسيامت املكي واملدين ّ...................................٢٢٢ 

ّأمهية املكي واملدين ّ.............................................٢٢٣ 

 ٢٢٥.............................................أسباب النزول: الثالث

 ٢٢٦....................................نفي التحريف عن القرآن: الرابع

 ٢٢٧..............................................................تعليق

 الفصل العارش

ّاألصول القرآنية والروائية ّللقواعد التفسريية والتأويلية ّ ّ 

 ٢٣١....................................................ّاألصول القرآنية

ًأن لكل آية قرآنية بعدا أنفسيا وآخر آفاقيا. ١ ً ً ّ ّّ ّ  ٢٣١ّ يف كل زمان ومكانّ

ّإن القرآن بصفته شيئا، البد أن تكون له خزائن خاصة به. ٢ ّ ّ....٢٣٥ 
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ّقاعدة البيانية والتبيانية والتبينية. ٣ ّ ّ.............................٢٣٦ 

ّإن للقرآن تأويال ال يعلمه إال الراسخون يف العلم. ٤ ً ّ...........٢٣٦ 

 ٢٣٦...................................................ّاألصول الروائية

 ٢٥٥..............................................................تعليق

 الفصل احلادي عرش

 ّضوابط أخرى لقراءة النص القرآين

 ٢٦٣..............................معنى القرينة وأقسامها: ّاملبحث األول

 ٢٦٣...................................................معنى القرينة

 ٢٦٣...................................................أقسام القرينة

 ٢٦٣............................................ّالقرينة املتصلة. ١

 ٢٦٤...........................................القرينة املنفصلة. ٢

 ٢٦٤........................................ّتقسيامت القرينة املتصلة

ًأوال  ٢٦٤.............................................بيئة النزول: ّ

 ٢٦٥...........................)ّالقرينة احلالية(ّأجواء النص : ًثانيا

 ٢٦٦...................ِّما هي طبيعة املتكلم وخصوصياته؟: ّاألول

 ٢٦٨.................ما هي طبيعة املخاطب وخصوصياته؟: الثاين

 ٢٦٨.................ما هي طبيعة اخلطاب وخصوصياته؟: الثالث

 ٢٦٩........................ّعة املعارف البدهيية؟ما هي طبي: الرابع

ّالقرائن العقلية القطعية : ًثالثا ّالنظرية الربهانية(ّ ّ(..............٢٦٩ 

 ٢٦٩.......................................تقسيامت القرينة املنفصلة

ًأوال  ٢٧٠..........................................ّالقرائن النقلية: ّ

 ٢٧٠............................ّاإلمجاع والرضورات الدينية: ًثانيا
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ّدور القرينة يف الظهورين التصوري والتصديقي للنص: ثايناملبحث ال ّ٢٧١ 

 ٢٧٢........................والرصف التعيني َّخاصية :ُاألوىل الزاوية

 ٢٧٢....ّاحلجية ّوترتب الظهور نوع شخيصت ّخاصية :الثانية الزاوية

ّحتديد هوية قرينية السياق وخصوصية وحدة السياق: املبحث الثالث ّ ّ....٢٧٣ 

 ٢٧٣..................................................مفهوم السياق

 ٢٧٥...........................ّخصوصية وحدة السياق يف نظم املتن

 ٢٧٦..............عالقة الدالالت الثالثة بانعقاد الظهور: املبحث الرابع

ًأوال  ٢٧٦...........................................داللة االقتضاء: ّ

 ٢٧٧...............................................داللة التنبيه: ًثانيا

 ٢٧٨............................................داللة اإلشارة: ًثالثا

 ٢٨٠..........ّالصحيحة للنص) التالوة(حتديد القراءة : املبحث اخلامس

 ٢٨١.................ّالتحديد الفني ملصادر فهم النص: املبحث السادس

 ٢٨١..............................................ّاملصادر التفسريية

 ٢٨١.................................القرآن الكريم: ّاملصدر األول

 ٢٨١......................................الروايات: املصدر الثاين

 ٢٨٢..........................................اإلرسائيليات حقيقة

 ٢٨٣...............................ّالقرائن العقلية: املصدر الثالث

 ٢٨٣..........................مجلة من علوم القرآن: املصدر الرابع

 ٢٨٣.....................ّاملعاجم اللغوية املوثوقة: املصدر اخلامس

 ٢٨٤............................ّالعلوم اإلنسانية: املصدر السادس

 ٢٨٨.............................ّالتجارب العلمية: املصدر السابع

ّشخصية املفرس(ّالقدرات الذاتية واملكتسبة : املصدر الثامن ّ(..٢٨٨ 
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 ٢٨٩.............................بني مناهج التفسري ومصادرهالفرق 

 ٢٩٠.............أولويات التعاطي مع املواضيع املختلفة: املبحث السابع

ًأوال  ٢٩٠....ُضوعات املختلفة؟ّما هي التصنيفات الفعلية لتلك املو: ّ

 ٢٩١ّهل تتفاوت هذه املواضيع يف إعامل القبليات العلمية فيها؟: ًثانيا

 ٢٩٢..تالف املوضوع القرآين؟ّهل ختتلف املناهج التفسريية باخ: ًثالثا

 ٢٩٢ّهل ختتلف املصادر التفسريية باختالف املوضوع القرآين؟: ًرابعا

 ٢٩٤......................................ّنكات منهجية: املبحث الثامن

 ٢٩٧.........................................................التنزيل

 ٢٩٨.........................................................التبيني

 ٢٩٩........................................................التطبيق

 ٣٠١......طبيعة التفاضل بني اآليات والسور وجدوائيته: املبحث التاسع

 ٣٠٧..............................................................تعليق

 الفصل الثاين عرش

ّمعطيات منطق فهم القرآن عىل مستوى الكشف عن البنى التحتية للنظام 

 القرآين ومضمونه املعريف

....................................................................٣١١ 

 ٣١٧.....................................األوتاد يف القرآن: ّاملبحث األول

ًأوال  ٣١٧..........................................املراد من األوتاد: ّ

 ٣١٨..............................................ّتنوع األوتاد: ًثانيا

 ٣١٩.....................................ّظيفة األوتاد القرآنيةو:ًثالثا

ّاملهام املعرفية التفسريية لألوتاد القرآنية ّ ّ ّ.......................٣١٩ 

ّاملهام املعرفية التأويلية لألوتاد القرآنية ّ ّ ّ........................٣٢٠ 
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ّاملهام العملية  ّالرتبوية واألخالقية والسلوكية(ّ ّ ّ(...............٣٢٠ 

ّاملهام اخلفية   ٣٢١.....)ّمهام احلفظ من الزلل واخلطل واالنحراف(ّ

 ٣٢١........................................ّهوية أوتاد القرآن: ًرابعا

 ٣٢٢....................................ّالنامذج الواضحة البينة. ١

 ٣٢٣..................ثبات الدين... ثبات الفطرة: لّالنموذج األو

 ٣٢٣....هدف اخللقة التعارف، والتفاضل بالتقوى: النموذج الثاين

 ٣٢٣...............تبديلكرامة اإلنسان وخشية ال: النموذج الثالث

َّمعية اإليامن والتقوى سلم لنيل الربكات: النموذج الرابع ّ.....٣٢٤ 

 ٣٢٤....................سنة التغيري بيد اإلنسان: النموذج اخلامس

 ٣٢٤.....................................)ّاملبينة(ّالنامذج اخلفية . ٢

 ٣٢٤.......................جهة الطاعة وحدودها: ّالنموذج األول

 ٣٢٥....................اإليامن رشط قبول األعامل: وذج الثاينالنم

 ٣٢٥.........................................ّالنامذج االحتاملية. ٣

 ٣٢٦.......................اإلنسان مقرون بعمله: ّالنموذج األول

 ٣٢٦......املؤمنون عليهم أنفسهم ما داموا مهتدين: النموذج الثاين

 ٣٢٦......................................عدد أوتاد القرآن: ًخامسا

 ٣٢٦...............................ّالثابت واملتغري يف األوتاد: ًسادسا

 ٣٢٧...............................األوتاد الفاعلة واملتفاعلة: ًسابعا

 ٣٢٨..........................عالقة األوتاد باملحكم واملتشابه: ًثامنا

 ٣٢٨.........................تصوير املحكم واملتشابه: ّاألمر األول

 ٣٢٨..............................ّخصوصية اللفظ: ُالزاوية األوىل

 ٣٢٩..............................ّخصوصية املعنى: الزاوية الثانية
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 ٣٢٩.............................ّخصوصية التفسري: الزاوية الثالثة

 ٣٣٠............................ّخصوصية التأويل: الزاوية الرابعة

 ٣٣١.........................ّمتعلق اإلحكام والتشابه: األمر الثاين

 ٣٣٢.............ّرس قسمة اآليات إىل حمكم ومتشابه: األمر الثالث

 ٣٣٣......اختالف املحكم واملتشابه باختالف القارئ: األمر الرابع

ُالقرآن كله حمكم وكله متشابه: األمر اخلامس ّ ّ.................٣٣٣ 

 ٣٣٤..................التشابه املفهومي واملصداقي: ألمر السادسا

 ٣٣٥.........................وتدية املحكم واملتشابه: األمر السابع

 ٣٣٦..........................ّوظائف أخرى لألوتاد القرآنية: ًتاسعا

 ٣٣٦........ّعالقة األوتاد القرآنية بالعلوم واملعارف األخرى: ًعارشا

 ٣٣٧.............ّعالقة األوتاد القرآنية بالرسوم الرشعية: أحد عرش

ّعالقة األوتاد القرآنية بالبناءات اإلساسية لإلنسان: إثنا عرش ّ...٣٣٧ 

ّالسلمية يف القرآن: املبحث الثاين َُّ....................................٣٣٩ 

ًأوال  ٣٣٩...................................ّاملراد من السلم القرآين: ّ

ّالسلمية الذاتية: ّالوجه األول ّ َّ ُ.................................٣٣٩ 

ّالسلمية : الوجه الثاين َّ  ٣٣٩.................................ّالغرييةُ

ّالسلمية التوافقية: الوجه الثالث ّ َّ ُ..............................٣٤٠ 

ّالسلمية األنفسية: الوجه الرابع ّ َّ ُ...............................٣٤٠ 

ّالسلمية اآلفاقية: الوجه اخلامس ّ َّ ُ..............................٣٤٠ 

ّتصويرات السلم القرآين: ًثانيا ُّ..................................٣٤١ 

ّمراتب السل: ًثالثا  ٣٤١......................................م املعريفُّ

َّمهام السلم القرآين: ًرابعا ُ ّ......................................٣٤٢ 
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ّموقعية آية الكريس من السلم القرآين: ًخامسا ُ ّ...................٣٤٣ 

 ٣٤٣...................................ّاملوقعية يف القرآن: املبحث الثالث

 ٣٤٣..................................ّاملراد من املوقعية: ّاألمر األول

 ٣٤٣...........................ّية املوقعية وضوابطهاّأمه: األمر الثاين

 ٣٤٤................................بلحاظ القارئ: ُالزاوية األوىل

 ٣٤٥.................................بلحاظ املقروء: الزاوية الثانية

ّتصوير املوقعية املعرفية آلية الكريس: األمر الثالث ّ..............٣٤٦ 

ّتصوير املوقعية املعنوية آلية الكريس: األمر الرابع ّ...............٣٤٦ 

 ٣٤٦...................................ّاملحورية يف القرآن: املبحث الرابع

ّاملبادئ التصورية ألصل املحورية ّ...............................٣٤٦ 

 ٣٤٦............................ّاملراد من املحورية واملحور: ّاألول

 ٣٤٧................................ّمالكات حمورية املحور: الثاين

 ٣٤٧...............................القيمة املعرفية للمحور: الثالث

 ٣٤٨.............................ّالوتدية من رشوط املحور: الرابع

ّاالختالف اللحاظي بني الوتدية واملحورية: اخلامس ّ..........٣٤٨ 

ٌاملحور فرد أم مقام : السادس  ٣٤٩...........................جامعٌ

 ٣٥٠..............................عنرص الثبات يف املحور: السابع

 ٣٥٠..........................ُاملحورية يف بعدها التفسريي: الثامن

 ٣٥٠............................ُاملحورية يف بعدها التأوييل: التاسع

 ٣٥١.............)البعد املعنوي(ّاملحورية ومدارج الكامل : العارش

ّرية بني السور القرآنيةاملحو: احلادي عرش َ ُّ.....................٣٥٢ 

ّاملحورية بني اآليات القرآنية: الثاين عرش ّ......................٣٥٢ 
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 ٣٥٣..................ِّعالقة املحورية بإمام كل عرص: الثالث عرش

 ٣٥٣.......................ّحمورية آية الكريس للقرآن: الرابع عرش

 ٣٥٥..............................وحدة القرآن وترابطه: املبحث اخلامس

 ٣٥٥..................................متهيد يف وحدة القرآن وترابطه

 ٣٥٦.........................تعميق البحث يف وحدة القرآن وترابطه

 ٣٥٦......ّالنص القرآينّتأكيد فكرة تعدد املعاين يف : املستوى األول

ّتأكيد عدم التنايف بني تعدد املعاين يف النص القرآين : املستوى الثاين ّ

 ٣٥٦...............................ّوبني وحدة هذا النص وترابطه

 ٣٥٩..............................................................تعليق

 الفصل الثالث عرش

ّاملعطيات عىل مستوى التحضري ملشاريع تأسيسية تأصيلية ّ 

....................................................................٣٦٧ 

 ٣٨٠................................................................تنبيه

 الفصل الرابع عرش

 معطيات منطق فهم القرآن عىل مستوى

 العناوين واالصطالحات والتصويرات والنتائج

ًأوال  ٣٩٢............................................عىل مستوى املنهج: ّ

 ٣٩٢........................................عىل مستوى األساليب: ًثانيا

 ٣٩٣.................................ّعىل مستوى العناوين القرآنية: ًثالثا

 ٣٩٣.....................................ِّعىل مستوى نصية القرآن: ًرابعا

ّالعناوين الفردية والفرعية: ًخامسا ّ..................................٣٩٣ 

 ٣٩٧.....................................................مصادر الكتاب
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