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 ــــــكر والنهي عن املن : مسألة العنف يف األمر باملعروفثامنةاإلشكالّية ال

يساعدنا يف ووضع جواٍب يتصل بها، سوف  ،هذه اإلشكالّيةعلى اإلضاءة إّن  

 حلِّ اإلشكالّية السابقة، ومن َثمَّ سيصبح العمل الفكري يف باب األمر باملعروف

 .مشروعًا ومشّرعًا

)القلب،  ثالثة وهي:مراتب األمر باملعروف يتحّدث الفقهاء منذ قرون عن أّن 

 .(اللسان، اليد

 والثاني؛ له عالقة باألمر باملعروف تليس أحدهما: لها معنيانف مرتبة القلبأّما 

 على صلٍة وثيقة به.

 ـ وجدانيًاو نفسيًاـ  عدم الرضاهو يف تفسريها األّول معنى مرتبة القلب إّن 

 الفقهاءو. حدًاأمر آين ال ألّن ؛باملعروف مرًاأه ليس واجٌب، لكّنإّن هذا األمر باملنكر. 

إذا رأيُت منكرًا يف مكاٍن ف، االدليل عليه دلَّاليت هذا من الواجبات  :رون قالوااملتأخِّ

ة حبيث يصبح خالقّيأي نفسي تربية ن أرّبأعليَّ  إّن أي ،ستنكر يف قليبأن أ يَّعلفما 

، فأنا من الضيق النفسي والكراهية واالنزعاج فيه نوٌعإليها مساع املنكر بالنسبة 

 هي هذه .وال أرضى باملنكر عادة لوجوده،شعر بالسوأاملعروف  فسي أحّببيين وبني ن

من  هذا واجٌبوة مع املنكر، ة السلبّية مع املعروف والتفاعلّيجيابّية اإلالرتبية التفاعلّي

 ه ليس له عالقة باألمر باملعروف.حيث املبدأ، لكّن
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 كلُّوصفوها بأّنها  فهي اليتا مرتبة القلب اليت هلا عالقة باألمر باملعروف ّمأ

ها عالقة، أو اليد بليس للسان جتاه منكٍر ما، ونسان يقوم بها اإلخارجّية  ة فعٍلرّد

أي منه،  يبدي انزعاجهأو يصرف نظره عنه، أو ، فاعل املنكر يعبس يف وجهمثل: أن 

، هنا رتبة القلبهذا هو ما ُيسّمى مب .وال يستخدم العنف ،لسانّيغري سلوب هي كّل أ

 .ى مرتبة اللسانسّمفهذا ُييستخدم اللسان )البيان اللفظي(  سلوٍبأ كلُّا فيم

بني مرتبة القلب  ال يوجد فرٌق :رينمن الفقهاء املتأخِّمن هنا قال العديد 

تقاسيم وجهي بن له بيُِّأ :أي ،اللسان يعين البيانوغري عنفي،  براٍزإ واللسان، فهي كلُّ

قال بعض ذا هل واأللفاظ، ن له باللسانبيُِّأأو  ؛لطلبهعراضي عنه أو بعدم استجابيت إأو 

ـ  352: 1ٌة )انظر: اخلوئي، منهاج الصاحلني القلب واللسان واحدبأّن مرتبة  الفقهاء

 إبرازّية وسيلٍة فيكون القلب كلَّ نفصلهما عن بعٍض(. بل لو أردنا ـ مصّرين ـ أن 353

تستخدم اللسان والبيان  إبرازّية وسيلٍة فيها، ويصبح اللسان كلَّ ٌرْوَدواليد ليس للسان 

 و نهيًا.أمرًا أخر، اللفظي لتوضيح املسألة للطرف اآل

 .بني العلماء حول معنى )اليد( ناك جدٌلفه مرتبة اليد )املرتبة الثالثة(وأّما 

 ويوجد هنا أكثر من تفسري، نذكر بعضها:

و وه .ى )اليد( هو العنفمعن ّنما ذهب إليه مشهور العلماء من أ التفسري األّول:

. القوانني يف العامل تستخدم العنف )كالسجن مثاًل( بالضرورة؛ فكلُّ ًائليس سيِّأمٌر 

 ،ًا هلاتالفأو إ، ألمواٍل مصادرًةأو سجنًا، أو حجزًا، أو ، ًاقد يكون ضربهنا والعنف 

بعض كسر  وأاجلرح ذلك. بل هناك َمْن يرى أّنها تشمل حّتى  غري وأ ها،أو تصرُّفًا ب

على ربط تطبيق هذه املرتبة  ال يوجد دليٌلبل مّثة َمْن يرى هنا أّنه  عضاء أو برتها.األ

بإذن احلاكم الشرعي أو أجهزة الدولة الشرعّية، وإْن كان هناك رأٌي آخر يرى ربطها 

 ـ وخاّصًة يف مثل: اجلرح والكسر ـ بهذا اإلذن.

 ، لكّنمن حيث املبدأ بهذا التفسريـ  وشيعًة ًةسّنـ الكثري من العلماء وقد آمن 

بهذا ـ مرتبة اليد  :وقالوا ،عادوا النظر يف هذا املوضوعأرين من العلماء املتأخِّ جمموعًة

ومن العلماء الذين رفضوا هذه املرتبة السيد حممود  ال دليل عليها.والتفسري ـ  املعنى

ق ، واحملقِّ&يقي القّمد تالسّيو، &املريزا جواد التربيزيواهلامشي حفظه اهلل، 
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 مجاع، ال دليل على هذه املرتبة: لوال اإلـ أعين األردبيلي ـ الذي قال ،&يردبيلاأل

(، وهو يقصد أّنه ال توجد بأيدينا آيٌة كرمية أو 543: 7)انظر: جممع الفائدة والربهان 

 حديٌث شريف ميكن أن يداّل على ثبوت هذه املرتبة يف األمر باملعروف والنهي عن

 املنكر.

 .للحيلولة دون وقوع احلرام ؛النفوذممارسة معنى )اليد( هو إّن  التفسري الثاني:

 للحدِّ ؛قوانني يف الربملان إلصدارل سالمي يتدخَّإسياسي  حزٌبلو كان هناك  :مثاًلف

أيِّ دون ـ  هرس نفوذفهو هنا ميارس مرتبة اليد، مبعنى أّنه ميار، ِكب امُلْسمثاًل من ُشْر

 .واملعصية ناسول بني الحيلكي ـ  أحد ضّدمباشر  عنٍف

بني العاصي احليلولة تعمل للوصول إىل فاليد هنا هو املمارسة العملّية اليت 

 .، دون استخدام العنف باملعنى السائدوارتكاب املعصية يف اجملتمع

صاحب ، لميير الدوهو سالَّ ،وهو رأي أحد علمائنا القدامى التفسري الثالث:

األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف  اليد ّنبأ حيث قال (،ةملراسم العلويَّا)كتاب 

(. 263)املراسم العلوية:  بهاآلخرون  َيليقتد املعروَفاآلمُر باملعروف يفعل تعين أن 

فاألمر باملعروف  .ن الشيء املوجود يف ذهننام العكس متامًاهنا يقع على املفهوم ف

ي يف املسجد فتصلِّ ،ة بني الناست مثاًل لك مكانتك الروحّين. فأباليد هنا يعين بالفعل

 ،باملعروف مٌرأيف املسجد، فهذا  ي مجاعًةك لتصلِّ، فالناس تقتدي بك وتتحرَّمجاعًة

، دون أن يصل ـ يف الوقت كراهةهو جمّرد إبداٍء للوال  ًا،وليس قولّي ،عملّي مٌرأه لكّن

 عينه ـ إىل استخدام العنف.

الذين التفاسري الثالثة نريد أن نتوقَّف قلياًل مع التفسري األّول، فإّن ومن بني هذه 

 كثرية، أبرزها دليالن: ٌةدّلأهلم  تقالوا بالعنف اجلسدي كان

مروا عليكم أن تأ، حيث قالت: ة والرواياتإطالق اآليات القرآنيَّ: لالدليل األّو

و أباليد ذلك د مل حتدِّوة، ، بل مطلقدًةنهوا عن املنكر، فلم تكن مقيَّتباملعروف و

 وهذا يعين أّنه الخر عن املنكر، تنهى اآل وسيلٍة ما بأيِّنَّإبراز الكراهة يف الوجه، وإ

ما األمر بيدي نَّإيف السبل، ويف الوسائل، ويف الطرائق، و، ويوجد تقييد يف اآلليات

يسر(، )قانون األيه قانوٌن نسمِّيف الفقه هنا ، يأتي نعم ق املطلوب.يتحقَّأن املهم فنا، أ
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 ذا مل تنفع كلُّإعلى(، فأإىل األسفل )من  فاألخّف خّفيسر فاأليسر، أي األيعين األ

 .يف هذه احلال فنستخدم العنف ،العنف الَّإ ومل يبَق ،الطرق

: ال ميكنهم أن يقولوا هناالذين رفضوا فكرة العنف اجلسدي ناقدون ال

فهو  عندما يأمرنا بشيٍء عزَّ وجلَّ اهلل ميكن االستدالل مبطلقات النصوص؛ ألنَّ

على ف .نفسهايف حدِّ مة مل تكن تلك الوسيلة حمرَّ الوسائل ما يأمرنا باستخدام كّل

فلو كان ذلك  ،خيك املؤمنألى قلب ع: أدخل السرور : إذا قال لي النّصسبيل املثال

 !لى قلبه؟عالسرور  لِخْدن نستغيبهم لكي ُنأباستغابة الناس فهل جيوز  رُّالشخص ُيَس

مات، يعين عن احملرَّ ة الواجبات منصرفٌةدّل، بل إّن أالرواية مطلقة ّنأال، مع بالتأكيد 

مل تكن  لتحقيق الواجب ما وسيلٍة ستخدم أيَّأن أيمكن فعندما يأمرني اهلل بواجب 

ن حيث طاع اهلل مذ ال ُي؛ إنفسها عند اهلل تعاىل( مات )يف حدِّتلك الوسيلة من احملرَّ

 مات بالتحايل على اهلل.احملرَّ يلزم ارتكاب كّل الَّإعصى، وُي

التفاصيل . فد الطريقةال حتدِّوتأمر باملبدأ، والروايات ّن اآليات أوينتج عن هذا 

 عنه يف النصوص. واستخدام العنف وعدم استخدامه مسكوٌت

حوالي مخس غ اليت تبلعنيُت األحاديث ، هناقوى الدليل األوهو : الدليل الثاني

ن رأى منكم منكرًا : )َم: الرواية املشهورةمنهاو ،هحبثها الفقهاء يف حمّل عشرة روايًة

ة والشيعة معًا، يف مصادر السّن موجودٌةباخلصوص  ةهذه الروايبل  ،(.ه بيده..ْرفليغيِّ

 قد، فالروايات واضحةإّن هذه  عليها بني املسلمني. فٌقمتَّ تقريبًاوميكن القول بأّنها 

 ، وبرَّرت العنف.دت لنا الطريقحدَّ

من  ة الروايات فيها نظٌرغالبّيإّن : الناقدون ميكن أن يقولوا هنا أيضًاالعلماء 

د هذا لنتوّقف قلياًل عن ، لكْنحاليًاوهذا البحث ال عالقة لنا به  واملصدر. حيث السند

 ْنإه بيده، فْرًا فليغيِّرأى منكم منكر ْنَم: )ذهاننا مجيعًاأاحلديث املشهور الراسخ يف 

: 1)صحيح مسلم  ميان(ضعف اإلأفبقلبه، وذلك  ْعمل يستِط ْنإفبلسانه، و ْعمل يستِط

ه ّنأألّن هذا يعين  ؛هو العنففيه ن يكون املراد )باليد( أستحيل يهذا احلديث إّن  (.50

 مل يقتنع ْنإضربه، ففعليَّ مباشرًة أن أمامي معصية أذا رأيت شخصًا يرتكب إ

لذلك قال و .عكس فتوى الفقهاءبل هو على ، وهذا غري منطقيٍّ. ث معهحتدَّأبالضرب 
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 .نت املعروفأن تفعل أفاملراد باليد هو  ،لمي: ألّن الرواية ابتدأت باليدير الدسالَّ

ها يف موضوع العنف؛ ألّن هذه الرواية غري واضحٍة أّنيطرح الناقدون ومن هنا 

دنى إىل أي الذهاب من األ ،يسر(وهو نظام )األ ،يف الفقه عليه ختالف النظام املستدّل

 ة ضعيفة السند ال يعتمد عليهاصادر الشيعّياملهذه الرواية يف  ّنإىل أ مضافًا. األعلى

وقد درسُت  عتربة عندهم.املواردة يف بعض الكتب غري بل هي  عند العديد من العلماء،

 كتابي املتواضع )فقه األمر باملعروف خمتلف هذه األدّلة والروايات بشكٍل تفصيلي يف

 (.516ـ  470والنهي عن املنكر: 

من هنا يبدو التحفُّظ العاّم على أدّلة العنف يف األمر باملعروف. لكّن السؤال: 

 كيف ميكن أن يفهم الرافضون هلذه املرتبة املوضوَع؟

  إطاٍراألمر باملعروف يفحنلِّل  ستخدام وسائل العنفإّننا بوصفنا رافضني ال

 .وخاصٌّ ؛: عامٌّألمر باملعروفهناك مفهومان لحيث ، عاّم

لكي يقع  ؛ينتسعى لتطبيق الدِّ وسيلٍة هو كلُّ املفهوم العام لألمر باملعروف

فاليد إذا أردنا تفسريها  كذا كان كذلإف .ال يقع املنكر لكيو ؛املعروفو احلّق

ة، فتصبح اليد باملعنى تخدم القّو)القضاء(؛ ألّن القاضي يسمثل بالعنف يصبح معناها 

)اليد( يف األمر باملعروف و .ة، احلدود، الدياتهي القصاص، القوانني اجلزائّي العاّم

 .أيضًا، وهكذا والنهي عن املنكر تصبح اجلهاد

لألمر باملعروف تصبح لدينا: مرتبة القلب، ومرتبة  خذنا املعنى العاّمألو  إذن،

ة ضمن قنواتها ة(، واملراد بها القّو(، ومرتبة )القّوقِّاللسان )دعوة الناس إىل احل

شروط القصاص، وشروط اجلهاد، وشروط احلدود، ضمن  :مثاًل ،ةالقانونّي

 متفاوتة. سالمي بدرجاٍتاإلالشرع  وهكذا، فتصبح )اليد( مبعنى السعي إلقامة

م تكلَّألك عند ذ ْعمل أستِط ْنإف ،دون قهر أحد سعى إلقامة الشريعةأن أمعنى ذلك و

بشكٍل طبيعي فقد ن جنعل الشريعة يف احلياة أدعوهم، فإذا استطعنا أو مع الناس

 ،ن جتعل الشريعة قانون حياتهاأن نقنع الناس بأا إذا عجزنا فعلينا ّمأق املطلوب، حتقَّ

 يًارْذَج ليد( اختالفًاا) وبهذا خيتلف تصوُّرنا لـ ...ن يعملوا املعروفأو ،ينن يلتزموا بالدِّأو

 لمي.ير الدسالَّعن اجلميع، مَبْن فيهم 
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، الذي هو أمٌر مغاير للجهاد والقصاص األمر باملعروف باملعنى اخلاّصوأّما 

 والقضاء وغري ذلك، فليس منه القّوة العنفّية أبدًا، إال يف حدوٍد استثنائّية خاّصة جّدًا.

؛ ةيات الفكرّيكون هناك مشكلة يف احلرِّتلن ف هنظر هذالنا وجهة ْيإذا تبنَّ

كتب أو الصدار عرب إ، ًافكرّي ًايصبح اخلالف مع االحنراف الفكري خالفحيث س

مل يرتكب  ، ماهيف مقابلأو استخدام اإلعالم أو النشاط االجتماعي اضرات احمللقاء إ

، للشريعة ب وفقًاعاَقن ُيأ، فإذا ارتكب جيب ، كالقتل أو الزناقانونيًا مًاْرُجاآلخر 

 الدكتورمثال أر القلق الذي دفع ينتفي مربِّوبهذا  .ط املوضوعّية لذلكضمن الشرو

، بل للتحفُّظ عن سريان هذه الفريضة جملال الفكر واملعرفة والثقافةحسن حنفي 

حسن  مثالأي ذلك إىل املخاوف اليت يقول بها ن يؤّدأدون األمُر والنهُي هنا فاعالن، 

 فقهاء والعلماء.وقمع ال ،باب االجتهاد سّد، مثل: حنفي

 

 ــــــ اتولوّي: غياب فقه األتاسعةة الشكالّياإل

بشكٍل بسيط،  ولكْنالفقه، يف علم أصول  ات موجودٌةإّن نظرّية فقه األولوّي

فقه  ّنبأ ري، حيث قالطهَّمرتضى ميًة هو الشيخ الها أهمِّْوركَّز عليها وَأمن أبرز َمْن و

 ،عضاءلت األميزان احلرارة تعطَّ إذا اختّلفسم، ات مثل ميزان احلرارة يف اجلولوّياأل

 مهّمًا. هّماملوغري  غري مهمٍّ واملهّم ،مًار مقدَّواملؤخَّ رًام مؤخَّوصار املقدَّ

مام خيرج من طهران لزيارة اإل شخصعبارة عن  ، وهومثااًلمطهَّري يعطي و

جود نتيجة و ؛فيكذب ،ليسألوه ؛فيوقفوه على احلدود ،يف كربالء ×احلسني

ألجل  ؛وهو الكذب ،ارتكب حرامًايكون قد  هناف مشكلة معيَّنة عنده مثاًل،

 وهو الزيارة. ،مستحبٍّ

مل ننتبه  ناما نقع يف مثل هذا من حيث ال نشعر؛ ألّن وكثريًا .بسيط وهذا مثاٌل

 .اتة لألولوّيمّيَرلخارطة اهَلل

 مٍرأأقدم على  كي مًارتكب حمرَّأن أال جيوز وبهذا خلص مطهَّري إىل أّنه 

 .ًادمؤكَّكان ولو  ،مستحّب

ة فقه ـ نظرّي عندما تغيب عن األمر باملعروف ـ على املستوى االجتماعي العاّم
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الساحة  كلَّاآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر ن يشغل أمن املمكن فات ولوّياأل

ها ّنأر اليت ال يعرف َخات اأُلولوّيويرتك عشرات األ ـ، يعتربه هو املهّمـ طفيف  مبوضوٍع

 من املوضوع الذي يشتغل عليه. هّمأ

ة يف نشاط العاملني يف اجملال الفكري ساسّيوهذا األمر من املشاكل األ

 .والثقايف والدعوي والتبليغي واإلمياني

ن نعرف الزمان واملكان وما يريده أجيب  اٍتولوّيأ ولكي يكون لنا عقُل

أو الواقع ماذا يتحمَّل و ؟مين النصُّ ماذا يريدف ًا:ثنائّي ُعوالواق ميثِّل النصُّحيث  ؛النصُّ

كما كان ينادي السيد حممد باقر الصدر.  ،والواقع أمجع بني النصِّوبهذا ب؟ يتطلَّ

ن أجيب و، يف فراٍغ م النصَّحكِّبدل أن أفيه،  م النصَّحكِّالواقع أل عَيأجيب أن 

نا أو ،ضحي باألفكارُأو ،مَيع الِقضيُِّأسوف إاّل فم فيه، وَينزل الِقُأعرف الواقع كي أ

 ها.خدمأّنين أ أظنُّ

، وليس فقط يف األمر يف عامل التبليغ والدعوة ًاجّد ات مهمٌّولوّيفقه األإّن 

ات فسوف يفقد وعي ولوّياأل والذي يفقد فقَه. هو مهّم شيٍء باملعروف؛ بل يف كلِّ

بل يف تطبيق  ،ليس يف داخل نفسه ،، ويذهب علمه سدًىشيٍء الزمان واملكان وكلَّ

فيشتغل عليه، فيضيع عليه ما  هّمأفريى هذا  ،عنده املوازين علمه على اخلارج؛ وختتّل

 ها باألكثر.َلِغْشن ُيأيف حني كان يفرتض  ،باألقّل الساحَة ُلِغْش، فُيواقعًا هّمهو األ

هي  ماو نعيش؟ة منّيز مرحلٍة يف أيِّوأّننا ات، األولوّيوبات ، جيب وعي املتطّلذنإ

نريد أن ة اليت مور الفرعّيوما هي األ ؟نن نشتغل عليها اآلأاألصول األوىل اليت ينبغي 

 ز؟كيف منيِّ؟ وكيف نوازن كذلك؟ هانعطيها حقَّ

ن . بل يف رأيي املتواضع إّن هذه النقطة ناشئٌة مهذه قضايا تضيع على كثريين

 األنبياء واألئّمة والصحابةسرية  دائمًاف .ةحتليلّي عدم وعينا ودراستنا للسرية دراسًة

َحْسب تسلسل أي  ،ة(خني )دراسة حولّيب تعبري املؤرَِّسة، وحَبفردّي ندرسها دراسًة

، ةحتليلّي سريًة ـ واحلمد هلل ،رينعند العلماء املتأخِّـ إاّل ما نرى  قلياًل ، لكْنالزمن

ما هي  ؟ةئّمليت وضعها األة اما هي اخلطط االسرتاتيجّي ؟: ما هي األهدافمثل

كثر يف سبيل األ قيمًة ون باألقّلكيف كانوا يضّح ؟ات اليت كانوا يعتمدونهاولوّياأل
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مصاحل هي املصاحل هنا علمًا أّن  ؟كيف كانوا يوازنون بني املصاحل واملفاسد ؟قيمًة

ت عن العامل يف اولوّيوغياب فقه األ اليوم. ليهإهذا هو ما حنتاج  .ينالدِّو املبادئو مَيالِق

إىل كوارث عليه ـ بل قد أّدى يف غري موضٍع ـ ي ن يؤّدأميكن والدعوي اجملال التبليغي 

 .، بل على ِقَيمه نفسهاوعلى اجملتمع من حوله

بعرض هذا  وثانيًا ؛اًلّوأات يبدأ من وعي الواقع بزمانه ومكانه ّيوولفقه األإّن 

من هنا، ينبغي جتهيز ورش عمل  ا يطلب؟وماذ ؟لنعرف ماذا يريد ،الواقع على النصِّ

الذين يعملون يف جمال األمر  ، ولكلِّالذين يعملون يف اجملال التبليغّي ة لكلِّتأهيلّي

عرف أن أيجب عليَّ فما للتبليغ  إىل بلٍد الذهاَب ُترْد. فلو أالواقع اوُعباملعروف؛ لكي َي

؟ وما هي طبائع اتهي سلبّيوما ه ؟اتهوما هي إجيابّي ؟هذا البلد، وما هي مشاكله

ما هو  :سألأن أيجب فشخاص أعلى جمموعة  حماضرًة ين ألقأ ُترْدألو الناس فيه؟ و

 صيب، لكْنأوقد  ئ،قد أخطف ؟ما هو اهلامشي؟ وفضل بالنسبة إليهماملوضوع األ

 ر بهذه الطريقة.فكُِّأن أعليَّ 

الناهني عن املنكر مرين باملعروف وات بالنسبة لآلولوّيهم األأحدى إاليوم، و

 اتشكالّيات اليت حتصل من اإلاملستجّد مواكبة كّل أي ليات املواكبة،آهي 

اليت تأتي شكالّيات دوار؛ بعضنا يعمل على اإلع األن نوزِّألذلك جيب  متعدِّدة األلوان؛

جيب  من طرف )ب(، وهكذا.شكالّيات اآلتية )أ(، وبعضنا يعمل على اإل من طرف

ة الفعل، وهذا ال من موقع رّد ،ة من موقع الفعلوضع خطط اسرتاتيجّيو ،دوارتوزيع األ

ة مواكبة ولوّيلدينا أن تكون أمن الضروري  املواكبة.يفرض  اتولوّيفقه األأّن معنى 

كي نهدم  ؛ة اشتغال على نقد الذاتولوّيأة تباعد وتقاطع، وولوّيأوتواصل، وليس 

 .ألجل بناء ذواتنا ؛النواقص فينا

ة ولوّيأوهي:  ،ختم بها كالميأ ،اليوم يف مرحلتنا ًاكربى جّد ٍةأولوّيونعتقد ب

 ة.ة والروحّيخالقّيم األَيالِق

 

 خامتٌة يف أولوّية الِقَيم الروحّية واألخالقّية ــــــ

لقد أصبح مرتكزًا يف أذهاننا أّن الدِّين عبارٌة عن احلالل واحلرام )الفقه(، مع 
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م و التيمُّأة الوضوء كيفّيمن  ،ةمور الشكلّيوهو األ، هريوجٌه ظاأّن الفقه له وجهان: 

ومع األسف حنن نهتّم  ّ، هو أعمق من األّول.ووجٌه أخالقّي وروحي؛ و الصالة والصومأ

إذا كان  م شخصًانقيِّباجلانب الشكلّي أكثر من الروحّي واألخالقّي. لذلك عندما 

صاحب حليٍة ـ مثاًل ـ أو ال؟ فإذا كان ننظر إىل جانبه الشكلّي، هل هو  ال أو نًامتديِّ

 ،ٌنمامي فهذا متديِّأعشر ساعات الناَس ن يستغيب أا أّمحليق اللحية فهو ليس متديِّنًا!! 

 .ةمن حلق اللحّي أكرب معصيًة مع أّن الغيبةه استغاب!! لكّن

وهذا هو  .جنمد عليهال ينبغي أن  ، لكْنالظاهري الشكلّيإّننا نؤمن باملوضوع 

ين ظاهره إّن الدِّ .ةصحاب النزعات الروحّيأفاء وَرون والُعخالقّياأل ليه دائمًاإدعا  الذي

 الصَّالَة َوَأِقِم...﴿قال تعاىل: ، ة يف قلوبنام الروحّيَيلنزول الِق الفقه وسيلٌة، والفقه

وكذلك قوله  وليس لقلقة اللسان فقط، ،، ذكره يف القلب(14)طه:  ﴾ِلِذْكِري

 (،64)احلّج:  ﴾...ُكْمِمْن التَّْقَوى َيَناُلُه ِدَماُؤَها َوَلِكْن َوال ُلُحوُمَها اهلَل َناَلَي َلْن﴿تعاىل: 

احلالة  وه لن تصل هذه اللحوم إىل اهلل، املهّمفيف منى  يو اهلدأالبدن  لو ذبح شخٌصف

ـ أي ، وهي حيانًاأة ة والشكلّيمور الظاهرّيعلى األ مجودًا ؛ة اليت ابتعدنا عنهاالروحّي

 ةواضمحالل الرسالة الروحّي ،ال جيوز االقتصار عليها ، لكْنٌةمهّمالشكلّيات ـ 

 .بسبب ذلك

نحن ، فلديهم مشكلٌةاليوم ى يف التوحيد، هناك الكثري من املسلمني حّتو

اهلل  ّنأ: هل ـ يهامسِّأكما ـ رقام أتوحيد اهلل سبحانه وتعاىل هو معركة  ّنأر نتصوَّ

نبياء والرسل األ هل أرسل اهلل كلَّ ؟!حّقًا هل املعركة هناف ؟ثالثة أو اثنني أو واحٌد

وليس  (،لكي يتحارب على رقم )واحد ؛هذه املعارك مع خصومهم كلَُّجَرْت و

هذا الرتكيز على التوحيد هو ألّن العرب مل تكن  كلُّاألمر ليس كذلك، ف (؟نياثن)

الذي خلق العامل  هم يؤمنون بأّنبل  ،واحٌداخلالق واجب الوجود  اهلل ّنأ امشكلته

 َوَسخََّر َواأَلْرَض السََّماَواِت َخَلَق ْنَم َوَلِئن َسَأْلَتُهْم﴿ ذلك: قالنفسه ، والقرآن واحٌد

 َنِم َيْرُزُقُكْم َمن ُقْل﴿(، 61)العنكبوت:  ﴾ُيْؤَفُكوَن َفَأنَّى اهلُل َواْلَقَمَر َلَيُقوُلنَّ الشَّْمَس

 اْلَميََّت َوُيْخِرُج اْلَميِِّت ِمَن ُيْخِرُج اْلَحيَّ َوَمْن اأَلْبَصاَرَو السَّْمَع َيْمِلُك َأمَّْن َواأَلْرِض السََّماء

(. إّنهم 32ـ  31)يونس:  ﴾َتتَُّقوَن َأَفاَل َفُقْل اهلُل اأَلْمَر َفَسَيُقوُلوَن ُيَدبُِّر َوَمْن اْلَحيِّ ِمَن
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ة جتاه اهلل غري ة الشعورّيالوحدانّي ّنلك، ة اهللدراك النظري لوحدانّييعرفون اإل

، بل احلاضر يف حياتهم اليومّية هو األصنام، فإليها اللجوء والطمع، ومنها موجودة

 اخلوف، وهلا ُتَقدَّم القرابني، وغري ذلك.

يف  ْتَرأكثر كلمة تكرَّفمع أّن  .يف حياتنا حاضٍر اهلل سبحانه وتعاىل غرُيإّن 

هلل  حنن ال نشعر باحلضور الروحّي لكْن ،كلمة )اهلل(هي  ،وصافهاأهي و ،القرآن

ة هي التوحيد، ملاذا؟ ألّن التوحيد املنظومة الدينّيإّن كلَّ  !رواحناأسبحانه وتعاىل يف 

ذراته  هذا العامل بكلِّ كلَّ بأّن حساٌسإّنه إ .ل على اهللالتوكُّوالعبادة، وهو الطاعة، 

الرضا (، 128)آل عمران:  ﴾َشْيٌء اأَلْمِر َلَك ِمَن َسَلْي﴿ :جه حنو اهلل سبحانه وتعاىليتَّ

عبد زيدًا . بينما عملّيًا حنن نهذا هو التوحيد .بقضاء اهلل، الثقة بوعد اهلل، الطاعة هلل

 واتنا...عبد ذنو أ ،رًاْكرًا وَبْموَع

وحى له أألّن اهلل  ٌصخ، هل هناك ش×براهيمإمثل  يظهر مع شخٍص التوحيُد

 غري عادّي التطبيق شيٌء ، لكّنة والسيناريو سهٌله؟ القّصن يذبح ابَنأ مستعدٌّفهو 

 (، فقد103)الصاّفات:  ﴾ِإْبَراِهيُم َيا َأْن َوَناَدْيَناُه * ِلْلَجِبنِي َوَتلَُّه َأْسَلَما َفَلمَّا﴿: بدًاأ

مام أ ٍةموجود نا غرُياألإّنه يعين أّن  تعاىل،عند اهلل  هو املهّم حصل التسليم، والتسليُم

، حّتى ال يقع يف معصيٍةقبل بالسجن قد جند شخصًا يو .، وليس مّثة إاّل اهلل الواحداهلل

( 33)يوسف:  ﴾...َيْدُعوَنِني ِإَلْيِه ِممَّا ِإَليَّ َأَحبُّ السِّْجُن...﴿ :يقول ن جند شخصًاأ لكْن

باألمر  ليست قبواًلي فاعلّية، فهة ميانيَّإ )َأَحّب( هذه حالٌةفهذا ليس أمرًا سهاًل، فإّن 

 الواقع الصعب، بل هي حمّبٌة له ألجل طاعة اهلل.

 وجاهةوالة، الّياملعتبارات ـ مثل: اال اليوم هناك الكثري من االعتبارات حتكمنا

لذلك حنتاج  .تراجعتقد ألّن حالة التفاني والتضحية املوجودة مع اهلل رمبا تكون  ـ؛

 ديين بشكٍلالشعور الس أفضل، لتلمُّ مرحلٍةم الروحي للدخول يف ْخإىل هذا الزَّ

ة يف خالقّيالرتكيز على القضايا األ ّنأعتقد أ ات.بدل اجلمود على الشكلّي ،أفضل

ـ  معانيها العالقة مع اهلل بكلِّوة خالق الروحّيقصد بها األأ، ومهمٌّ جّدًا هذه املرحلة

 ، فنحن حباجة الستعادةـ بعيدًا عن بعض االلتباس عند بعضهم يف هذا اجملال أيضًا

ورها، وعدم اجلمود على الفقه بشكله السائد اليوم، ة وحضهذه احلالة الروحّي

  ة واالرتباط باهلل تبارك وتعاىل.م الروحّيَيرواحنا لنزول الِقأ ئةيلته وسيلًة إاّل الفقه ليسف



 

 

 

 األستاذ معرفت وتأويل القرآن
 

 د. محمد كاظم شاكر

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 ــــــ مقّدمة

يعترب الشيخ حممد هادي معرفت من الباحثني واحملققني يف الشأن القرآني، 

وكان منّظرًا يف موضوع تأويل القرآن، ويف الوقت نفسه ناقدًا لنظريات اآلخرين يف 

وعلى الرغم  .هذا الشأن أيضًا. لقد تعّرض مساحته ملوضوع التأويل يف العديد من كتبه

كرب من هذا املوضوع يأتي على سبيل التكرار، ولكن قد نصادف من أن اجلانب األ

مجال بعض االختالف يف بعض املوارد، ويعود هذا االختالف يف الغالب إىل اإل

 .وقد يكون تغيريًا يف الرأي ؛والتفصيل

 : التاليالرتتيب  وفقإن املسار التارخيي لتناول مبحث التأويل يف كتبه يأتي 

 . (1)لقرآنـ التمهيد يف علوم ا1

 . (2)ـ علوم قرآني2

 . (3)ـ التفسري واملفّسرون يف ثوبه القشيب3

 . (4)ـ تفسري ومفسران4

 . (5)ـ التفسري األثري اجلامع5

 . (6)ـ التأويل يف خمتلف املذاهب واآلراء6

يف الكتاب األخري نواجه تغّيرًا يف آراء املؤلف. وسوف نتناول يف هذا املقال 

التأويل، حيث نستعرض املباحث الرئيسة  جمالتناوهلا مساحته يف مجيع املسائل اليت 

 يف هذا املقال ضمن عّدة أقسام: 
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 ـ حتليل املعنى اللغوي للتأويل. 1

 ـ تطبيقات مفردة التأويل يف القرآن الكريم. 2

 ـ تأويل القرآن. 3

ما يتعلق باحملاور  ضمن تبويب آراء الشيخ معرفت يف ،نسعى يف هذا املقالو

تقّدمة، إىل حتليلها ونقدها. على أمل أن يشكل هذا املقال خطوة إىل األمام يف امل

 مسار تسليط الضوء على هذا املوضوع القرآني اهلام. 

 

 ــــــ املبحث األول: معنى التأويل بااللتفات إىل جذور هذه الكلمة

ويني يف معنى . إال أن هناك اختالفًا بني اللغ«ْولَأ»من الـ  واضح أن التأويل مشتّق

 .ْولاأَل

وهو تفعيل من  ،التأويل»: «التمهيد يف علوم القرآن»يقول الشيخ معرفت يف 

 . (7)«مبعنى الرجوع ،ْولاأَل

 .وهو ما جاء يف مجيع كتب اللغة تقريبًا

ولكن السؤال: ما هو نوع الرجوع الذي ُيطلق عليه تأويل؟ وإذا كان التأويل 

جوع؟ هذا هو مكمن الغموض يف تعريف التأويل بـ لريعين الرجوع فما هو موضع هذا ا

 .«الرجوع»

التمهيد يف علوم »يف كتاب  ،يف بيان معنى الرجوع ،وقال الشيخ معرفت

ألن املؤوَّل عندما ُيخّرج للمتشابه وجهًا معقواًل هو آخٌذ بزمام اللفظ ليعطفه »: «القرآن

 . (8)«إىل اجلهة اليت ُيحاول التخريج إليها

وهو  ،ل(ْوالتأويل من )اأَل»: «التأويل يف خمتلف املذاهب واآلراء»كتابه وقال يف 

. وعليه فإن تأويل الشيء يعين إرجاعه إىل موضعه ومصدره (9)«الرجوع إىل األصل

 . (10)الرئيس، وتأويل اللفظ املتشابه يعين توجيه ظاهره حبيث يعود إىل معناه الرئيس

ل، وهو ْوالتأويل من اأَل»: «ثوبه القشيب التفسري واملفسرون يف»وقال يف كتابه 

الرجوع إىل حيث املبدأ؛ فتأويل الشيء إرجاعه إىل أصله وحقيقته، فكان تأويل 

 . (11)«واقعه األصيل املتشابه توجيه ظاهره إىل حيث مستقّر
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ـ والذي هو من كتبه  «التأويل يف خمتلف املذاهب واآلراء»وأما يف كتاب 

أنه قال يف بيان  من تفسريه التأويل مبعنى الرجوع إىل األصل، إاّلعلى الرغم ف ،األخرية ـ

ل( و)الرجوع( أن الرجوع مأخوذ فيه ْووالفرق بني )اأَل»: «الرجوع»و «لْواأَل»الفرق بني 

ل( فهو ْوالعود إىل حيث بدأ، ُيقال: رجع، أي عاد إىل موضعه حيث كان. أما )اأَل

يقته، من غري أن ُيلحظ يف مفهومه العودة. وعليه االنتهاء إىل الشيء الذي هو أصله وحق

 . (12)«لظاهر الكالم أو العمل إىل حيث حقيقته وأصله املراد منه إرجاٌع :فالتأويل

 

 ــــــ نقٌد

ميكن بيانها وهناك عدة نقاط يف بيان الشيخ معرفت بشأن تعريف التأويل، 

 : كما يلي

إىل تسليط مزيد من الضوء على  : سعى مساحته يف التعريفات اليت أفادهااألوىل

 د املراد منه. حتدي، و«الرجوع»املفهوم العام لـ 

 فتارًة ؛: ال توجد وحدة يف الرأي عند بيان معنى الرجوع يف خمتلف كتبهالثانية

 .«الرجوع إىل املبدأ»يفّسره بـ  وتارًة ؛«الرجوع إىل األصل»ر الرجوع بـ ّستراه يف

. وهذا ما «االبتداء»ان مراده من األصل هو وميكن رفع هذا اإلشكال إذا ك

 . «التفسري واملفسرون يف ثوبه القشيب»يؤّيده بكالمه يف كتاب 

إىل  «التأويل يف خمتلف املذاهب واآلراء»: لقد عمد مساحته يف كتاب الثالثة

، مع أنه مل يبّين مصدره اللغوي يف بيان هذا «الرجوع»و «ْولاأَل»القول بوجود فرق بني 

إن الفرق الذي يذكره خيالف التعريف الذي  ثانية ومن ناحيٍة ؛ٍهذا من ناحيةرق، الف

هو الرجوع إىل حيث »إذ يقول:  ،«التفسري واملفسرون يف ثوبه القشيب»يقّدمه يف كتاب 

: الرجوع مبعنى العود إىل «لْواأَل»و «الرجوع»أنه يقول يف بيان الفرق بني  . إاّل«املبدأ

أن األول هو االنتهاء إىل الشيء الذي هو أصله وحقيقته. ومن ناحية االبتداء، يف حني 

ل غري الرجوع تراه مباشرة يعيد معنى التأويل يف شروحه ْوأخرى فإنه بعد أن اعترب اأَل

 التالية إىل الرجوع واإلرجاع. 
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 ــــــ رأٌي

لشيخ معرفت يف بيان املعنى اللغوي للتأويل يف مسار أحباثه اليت للقد كان 

على الرغم من ذلك ـ كما سبق أن  ،يانهب ولكّن .إجيابي ذكرها يف كتبه سرٌي

 .ال خيلو من الغموض واالضطراب أيضًا ،أسلفنا ـ

  :ما يلي خنوض يف كلمات اللغويني لرفع هذا الغموض ويف

 .ْول( بالرجوعإىل تفسري )اأَل «جممل اللغة»لقد ذهب أمحد بن فارس يف كتاب 

إنه خمتلف  :ْلعجم مقاييس اللغة( ذكر تعريفًا آخر، إذا مل نُقإال أنه يف كتاب )م

 اهلمزة والواو والالم»أوضح، إذ يقول:  بالكامل، إال أنه بّين معنى الرجوع بشكٍل

 . (13)«وانتهاؤه ،أصالن: ابتداء األمر

معنيني  «ْولاأَل»وعليه فإن األمر اهلام يف البني هو أن ابن فارس يذكر لـ 

يه ميكن ـ بالنظر إىل كالم ابن فارس ـ القول بأن الرجوع واإلرجاع ال متضاّدين. وعل

ل(، بل هما من باب التفعيل، مبعنى أن التأويل هو إرجاع إىل ْوة )اأَليرتبطان مباّد

أخرى يف كلمات  أو هو إرجاع إىل االنتهاء. وميكن أن نرى هذا األمر بصيغٍة ،االبتداء

 غريه من اللغويني أيضًا. 

، «القاموس احمليط»صاحب كتاب  ،آباديلكالم جمد الدين الفريوز وطبقًا

ْول مبعنى اأَل»ليس هناك وحدة يف الرأي بني اللغويني يف القول بأن التأويل مشتق من 

مبعنى املرِجع  «مآل»ـ . واشتقاقه من الءيبداُء عاقبة الشالتأويل إ: قيل. «االنتهاء

. «لَأوَّ»ـ ن معنى وعاقبة. وقيل: اشتقاقه من لفظ الليه مول إؤويل اآلية ما تفتأبة. والعاق

وهذان ». وقال يف حماولة منه للجمع بني هذين القولني: (14)وَّلهالكالم إىل أ وهو صرف

 . (15)«فعله آخُر غرض احلكيم متقاربان. وهلذا قيل: َأوَُّل القوالن

هذين  ولو أمعنا النظر يف كلمات سائر اللغويني واملفّسرين سنقف على ذات

 «الرجوع» :حيث نواجه يف هذه التعاريف عادة كلمتني رئيستني، وهما ،املعنيني

واألّول يدل على العودة إىل املبدأ، والثاني يدل على الذهاب إىل الغاية  .«الصريورة»و

 .واملنتهى

 ما يلي ننقل كالم بعض اللغويني واملفّسرين:  ويف
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هو من آَل : ثريقال ابن األ»: «عربلسان ال»قال ابن منظور األفريقي يف كتاب 

املرِجع واملصري : التْأويل :بو عبيدوقال أ. ليهُء َيُؤول إىل كذا أي َرَجع وصار إالشي

: بو منصورقال أ. ليهوَأوَّلته َصيَّرته إ، ليهأي صار إ، ىل كذامأخوذ من آل يؤول إ

 . (16)«سكاره من اإلنتهاذا َخُثر وانتهى بلوُغه وموالذي نعرفه أن يقال آل الشراُب إ

 . (17)«إذا صار إليها، ُء إىل كذيشمن آَل ال]التأويل والتأّول[  أصُله»وقال الطربي: 

 ...وأصله املرجع واملصري، التفسري: والتأويل»وقال الفضل بن احلسن الطربسي: 

 . (18)«ل الشيء إذا انتهىتأّو: وقول العرب

ابن فارس، من أن مادة الـ  د على ما قالهبااللتفات إىل هذه الكلمات نؤّك

وعندما تدخل هذه املادة يف باب التفعيل تشتمل  .واالنتهاء ؛على أصلني: االبتداء «أول»

هذه املادة أحيانًا ـ مبا يتناسب مع املراد من أحد هذين املعنيني ـ على عنصر الرجوع أو 

وع إىل األصل ْول مبعنى االبتداء كان التأويل مبعنى الرجكان اأَل الصريورة. فإْن

 ْول مبعنى االنتهاء كان التأويل مبعنى الصريورة. كان اأَل واالبتداء. وإْن

وهذه هي النتيجة اليت وصل إليها الدكتور نصر حامد أبو زيد من خالل 

: الرجوع لاألّو :دراسته للموارد التطبيقية ملفردة التأويل، حيث قال: إن للتاويل معنيني

صول إىل الغاية. وقال يف بيان الوجه اجلامع بني هذين املعنيني: : الووالثاني ؛إىل األصل

إن التأويل عبارة عن حركة الشيء أو الظاهرة إما إىل ناحية الرجوع إىل األصل 

 . (19)واملصدر، أو إىل ناحية الوصول إىل الغاية والعاقبة

ني آبادي اليت ذكرها يف مقام بيان اجلمع بوهنا نصل ثانية إىل كلمة الفريوز

 . «فعله غرض احلكيم آخُر أوُل»حيث قال:  ،االستعمالني املذكورين

  مبا يلي: نيوميكن بيان خالصة كلمات اللغوي

 

 ــــــ املبحث الثاني: استعماالت التأويل يف القرآن

الكالم يف حقيقة »يقول الشيخ معرفت يف كتاب )التمهيد يف علوم القرآن(: 

: يف املعنى الثانوي والثاني .؛..«املتشابه»: يف توجيه األول :التأويل أنه ُيستعمل يف موردين

والتأويل باملعنى األول »ثم استطرد مساحته قائاًل:  .«(...للكالم، امُلعّبر عنه بـ )البطن
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 . (20)«جلميع آي القرآن وباملعنى الثاني عاّم ؛..ب.ْسباآلي املتشابهة فَح خاّص

هذين املعنيني هو األصل، وقد  يتضح من كالمه هذا أن املعنى األول من

وأما املعنى الثاني فقد اصطلح الحقًا، ومل ُيستعمل إال يف  ؛استعمل يف القرآن أيضًا

. ثم أشار مساحته إىل تأويل الرؤيا أيضًا، حيث تستعمل يف (21)روايات وكالم السلف

إىل املورد  القرآن يف مثانية مواضع، ثم قال: إن هذا املعنى من التأويل يعود يف حقيقته

كان أهاًل له.  ْنوباطين ال يفهمه إال َم الثاني؛ فتأويل الرؤيا يف واقع األمر معنى خفّي

يستنتج  «العاقبة واملآل»وبعد أن ذهب مساحته إىل أن التأويل يستعمل يف القرآن مبعنى 

 . (22)«استعملت يف سبعة عشر موضعًا من القرآن ،إن للتأويل أربعة معان»قائاًل: 

أنه يصّرح يف بداية األمر بأن التأويل على  «التمهيد»بهم يف كالم مساحته يف وامل

أننا نرى بعد ذلك أنه يرقى به إىل أربعة معان! ولكنه بطبيعة احلال قد  َبْيَدمعنيني، 

ح املعنى الذي يعود إليه بّين أن تأويل الرؤيا يعود إىل املعنى الثاني، ولكنه مل يوّض

 .«نتهى والعاقبةامل»التأويل مبعنى 

األمر اآلخر الذي ال ميكن أن يكون قد صدر عنه إال سهوًا، أنه قال بأن 

ه طبقًا لإلحصائية اليت يقّدمها ولكّن .القرآن قد استعمل التأويل يف هذه املعاني األربعة

تأويل »: مثان مرات يف التاليبنفسه للموارد السبعة عشر الواردة يف القرآن، على النحو 

. وعليه ال يبقى «توجيه املتشابه»، وأربع مّرات يف «مآل األمر»، ومخس مّرات يف «الرؤيا

 . «املعنى الباطين»هناك من مورد الستعمال التأويل يف 

جاء »قال الشيخ معرفت يف كتاب )التفسري واملفسرون يف ثوبه القشيب(: 

 يف القرآن الكريم على ثالثة وجوه:  «التأويل»استعمال لفظ 

 يل املتشابه، مبعنى توجيهه حيث يصّح ويقبله العقل والنقل. ـ تأو1

 ـ تعبري الرؤيا. 2

 . (23)ـ مآل األمر وعاقبته3

وبعد أن عمد مساحته يف كتاب )التأويل يف خمتلف املذاهب واآلراء( ـ بعد بيان 

استعماالت التأويل الثالثة يف القرآن الكريم، وكذلك التأويل مبعنى البطن الوارد يف 

واحد جامع، وهو:  مات السلف والروايات ـ إىل إعادة مجيع معاني التأويل إىل معنًىكل
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فالتأويل جبميع التعابري الواردة فيه، سواء »، وذلك إذ يقول: «التفسري الكامل للشيء»

أكان مبعنى توجيه املتشابه، أم األخذ مبفهوم اآلية العام، أو تعبري الرؤيا، أو عاقبة 

ذلك يرجع إىل معنى واحد، هو تفسري الشيء تفسريًا يكشف  كّل ،األمر ومآله

 . (24)«لطرّو الشّك أو الشبهة جمااًل ُعَدالنقاب عن وجه املراد متامًا وكمااًل، وال َي

وعلى هذا األساس فإن الشيخ معرفت يقّسم استعماالت التأويل يف القرآن 

 الكريم إىل ثالثة أقسام، وهي: 

 مّما كان قواًل أو فعاًل.  أـ تأويل املتشابه األعّم

 ب ـ تأويل الرؤيا. 

 ج ـ التأويل مبعنى العاقبة واملآل. 

ن كل واحد من هذه املوارد الثالثة ـ كما وردت يف كالم ما يلي نبيِّ ويف

 ثم نعمل بعد ذلك على ذكر بعض النقاط يف نقد هذا الكالم وحتليله.  ،مساحته ـ

 

 ــــــ تأويل املتشابه

ُيستعمل التأويل يف مورد »عرفت يف بيان هذا املعنى من التأويل: قال الشيخ م

سواء أكان كالمًا متشابهًا أو عماًل مثريًا للريب. من هنا يكون املؤّول  ،املتشابه

 . (25)«(بصدد دفع الشبهة، وإرجاع الظاهر املثري للشبهة إىل أصله )أي وجهه الصحيح

عتباره مفهوم الشبهة دخياًل يف إن هذا الكالم من الشيخ معرفت يقوم على ا

اسم مصدر، مبعنى )املماثل والنظري(، أو  ،«الشبه»إذ يقول: التشابه من ، املتشابهات

بالباطل، من هنا  المتزاج احلّق ؛وإن هذا التشابه يثري الشبهة .مبعنى )املثيل( ،مصدر

 . (26)وكأنه باطل يظهر الكالم أو الفعل احلّق

ىل وضعه حجابًا على مضافًا إ ،األمر: إن التشابه يقول مساحته يف بيان هذا

وجه الكالم أو الفعل، يوجب الشبهة أيضًا. وبذلك فإن كل متشابه حيتاج إىل تفسري 

كي يدفع الشبهة عنه. من هنا فإن  ؛يرفع الغموض عنه، وحيتاج إىل تأويل أيضًا

. ثم (27)فع الشبهة أيضًاىل رفع اإلبهام والغموض، يدمضافًا إإذ  ؛التأويل نوع من التفسري

أشار إىل العالقة بني التفسري والتأويل قائاًل: بناًء على ذلك يكون التأويل أخص من 
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التفسري. فكلما كان هناك تأويل كان هناك تفسري أيضًا. إن التفسري يكون يف 

مات املوجودة يف احملكم واملتشابه على السواء، أما التأويل فيكون يف َهْبمورد امُل

 . (28)والذي ينطوي على اإلبهام والشبهة أيضًا ،تشابه فقطامل

 

 ــــــ نقٌد ورأي

ويف مورد  ،صحيح أن كلمة التأويل قد استعملت يف مورد اآليات املتشابهة

هل الوجه اجلامع بني هذه االستعماالت هو أن قواًل أو فعاًل  ، ولكْن×أفعال اخلضر

 بهة؟ وهنا نبّين مسألتني: ن التأويل يعين دفع الشوأأدى إىل الشبهة، 

. يبدو أن «الشبهة»: إن مفردة التشابه أو املتشابه ال تستلزم مفهوم املسألة األوىل

َفَأمَّا الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن َما ﴿الشيخ معرفت قد فهم هذا الشيء من عبارة 

إمنا تدالن على وجود تشابه  «التشابه»و «املتشابه»(. إن مفردة 7)آل عمران:  ﴾َتَشاَبَه ِمْنُه

أن هذا ال  َبْيَدي يف احلّد األقصى إىل الوقوع يف االشتباه، بني شيئني، وأن ذلك يؤّد

يعين أن الشيء إذا أشبه شيئًا آخر، أو إذا أّدى إىل االشتباه، فإنه يؤدي بالضرورة إىل 

ؤدي إىل االشتباه. ثم إنه الشبهة. وحتى يف موارد الغموض، فإن الغموض غالبًا ما ي

طالق؛ فإن يستنتج أن التأويل يعين دفع الشبهة، وهذا االستنتاج ليس صحيحًا على اإل

رغم ابتغائهم الفتنة يسعون إىل التأويل أيضًا، إذ يقول تعاىل:  ﴾الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ﴿

. ولكن هل ميكن القول: إنهم ﴾َواْبِتَغاَء َتْأِويِلِه َفَيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة﴿

أخرى ال ميكن اعتبار معنيني للتأويل يف  يسعون إىل دفع الشبهة أيضًا؟! ومن ناحيٍة

 ؛هذه اآلية، بأن يكون معنى التأويل يف املورد األول شيء، ويف املورد الثاني شيء آخر

إن دفع الشبهة ليس  :نى. وعليه جيب القولفإن سياق اآلية ال يتحمل هذا التفريق يف املع

الكثري من موارد استعمال هذه  :جزءًا من مفهوم التأويل. بل التأويل يف هذه اآلية ـ مثل

من كالمه. وعلينا أن نضيف أن مفردة  «مراد املتكلم»الكلمة يف الروايات ـ مبعنى 

من الصحيح  يف األعّم التفسري والكثري من الكلمات األخرى ـ ُتستعمل :التأويل ـ مثل

وتفسري  ؛والفاسد. وعليه كما ميكن تقسيم التفسري إىل قسمني: تفسري صحيح

وتأويل فاسد. من هنا نرى  ؛كذلك التأويل ينقسم إىل قسمني: تأويل صحيح ،خاطئ



 

 

هـ 1438م ـ  2017لثانية عشرة ــ العدد السابع واألربعون ــ صيف ــ السنة ا نصوص معاصرة  

 

كما أن تأويل املتشابهات يف هذه اآلية السابعة من سورة آل عمران ُينسب إىل اهلل، 

 يغ أيضًا. ُينسب إىل أهل الز

: إن كون الكالم أو الفعل متشابهًا أو غري متشابه ال دخل له يف املسألة الثانية

معنى التأويل. إن التأويل الذي استعمله الشيخ معرفت من باب دفع الشبهة إمنا هو يف 

حقيقته بيان ملراد املتكلم من كالمه أو دافع الفاعل يف فعله، وليس دفعًا لشبهة. وقد 

ال هذا املعنى من التأويل يف الروايات يف مورد الفعل، رغم عدم وجود كالم ورد استعم

 .يف الشبهة أيضًا، بل استعمل يف بيان مراد اهلل من آيات القرآن

 ما يلي نسوق عددًا من الروايات يف هذا الشأن:  ويف

إنا قد كتبنا يف اآلفاق ننهى عن »جاء يف احلديث أن معاوية قال البن عباس: 

قال: . واربع على نفسك ،يا بن عباس ،لسانك فكّف؛ بيته وأهل ناقب علّيذكر م

فنقرأه وال قال: نعم. قال: ؟ فتنهانا عن قراءة القرآن؟ قال: ال. قال: فتنهانا عن تأويله

 . حيث ورد إطالق التأويل يف هذه الرواية على مراد اهلل. (29)«ا عنى اهلل بهّمنسأل ع

بني يدي  واهلل جالسًا كنُت»بن اليمان، قال: أخرى، عن حذيفة  ويف روايٍة

نصار، فقام اجمللس باملهاجرين واأل وقد غّص ،بنا غدير خّم وقد نزل ‘رسول اهلل

مواله، فقال  كنت مواله فهذا علّي ْنأيها الناس َم... على قدميه وقال: ‘رسول اهلل

 فهذا علّي هت نبّيكن ْنما تأويل هذا؟ فقال: َم، من عرض املسجد: يا رسول اهلل رجٌل

 ‘هنا هو ما يعنيه ويريده رسول اهلل «التأويل». واضح أن مراد السائل من (30)«أمريه

 . «املوىل»كلمة 

يعّزيه بأٍخ له ، سإىل األشعث بن قي ×جاء أمري املؤمنني»وجاء يف احلديث: 

 إْنو، حم أتيتالر جزعت فحّق إْن: ×فقال له أمري املؤمنني، محنالر يقال له عبد

 وإْن، صربت جرى عليك القضاء وأنت حمموٌد ك إْننعلى أ،  أّديتاهلل صربت فحّق

. ا إليه راجعونن وإا هللنإ: فقال له األشعث. جزعت جرى عليك القضاء وأنت مذموٌم

. أنت غاية العلم ومنتهاه، ال: فقال األشعث؟ أتدري ما تأويلها: ×فقال أمري املؤمنني

فإقراٌر  ا إليه راجعوننوإ: وأّما قولك ؛فإقراٌر منك بامللك هلل انإ :ا قولكمأ: ×فقال له

 . (31)«منك باهلالك
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( هو 156)البقرة:  ﴾ِإنَّا هلِل َوِإنَّا ِإَلْيِه راِجُعوَن﴿إن املدلول املطابقي لقوله تعاىل: 

أن الزم كوننا مملوكني هلل أن اهلل مالك لنا،  َبْيَدأننا مملوكون هلل وإليه راجعون، 

ن الزم الرجوع إىل اهلل ترك هذه الدنيا. وعليه فإن املعنى الذي جاء يف الرواية بوصفه وإ

 لتزامي. تأوياًل هلذه اآلية الكرمية هو مدلوهلا اال

من سورة آل عمران ]آية املباهلة[:  61يف تفسري اآلية  ×وعن اإلمام الكاظم

اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوا َنْدُع َأْبَناَءَنا  ِد َما َجاَءَك ِمَنيِه ِمْن َبْعَفَمْن َحاجََّك ِف﴿: وجلَّ قول اهلل عزَّ»

 َعَلى َتِهْل َفَنْجَعْل َلْعَنَة اهلِلَوَأْبَناَءُكْم َوِنَساَءَنا َوِنَساَءُكْم َوَأْنُفَسَنا َوَأْنُفَسُكْم ُثمَّ َنْب

الكساء عند حتت  ‘أنه أدخل النيّب ع أحٌدمل يّد ...(61)آل عمران:  ﴾اْلَكاِذِبنَي

فكان تأويل ، ^علي بن أبي طالب وفاطمة واحلسن واحلسني إاّل مباهلة النصارى

 علّي ﴾َوَأْنُفَسَنا﴿ ،÷ةفاطم ﴾َوِنَساَءَنا﴿احلسن واحلسني،  ﴾ْبَناَءَناَأ﴿ :وجلَّ قوله عزَّ

 . (32)«×بن أبي طالب

قت على مع األخذ بنظر االعتبار استعمال التأويل يف هذه الروايات، اليت أطل

من املعنى املطابقي أو االلتزامي أو احلقيقي أو اجملازي  مراد املتكلم من كالمه األعّم

أو املصاديق، ميكن لنا أن نستنتج أن اآليات املتشابهة ال دخل هلا باستعمال كلمة 

أخرى: ميكن القول: إن آيات القرآن هلا تأويل، سواء أكانت متشابهة  التأويل. وبعبارٍة

ى لكل شخص، بل هو من اية ما هنالك أن تأويل متشابهات القرآن ال يتسّنأم ال. غ

 خمتصات اهلل والراسخني يف علم التأويل. 

 

 ــــــ تأويل الرؤيا

ن. وقد ورد استعماهلا إن استعمال كلمة التأويل يف مورد الرؤيا أمر واضح وبيِّ

وطلبا منه  ،جن منامًايف سورة يوسف مثان مّرات. ومن ذلك عندما رأى صاحباه يف الس

(. وهكذا األمر بالنسبة إىل اآليات 36)يوسف:  ﴾َنبِّْئَنا ِبَتْأِويِلِه﴿ني: ، قائلتفسريه

 . (33)األخرى

 

 ــــــ مآل األمور والعاقبة

ذهب الشيخ معرفت إىل القول بأن التأويل يعين االنتهاء إىل مآل األمر وعاقبته 
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إىل محل مخسة موارد من  «هيد يف علوم القرآنالتم». وقد عمد يف كتاب (34)املتوّقعة

. وقد أشار إىل هذه املسألة يف مؤلفاته (35)استعمال القرآن للتأويل على هذا املعنى

األخرى أيضًا، ولكنه طرح يف بعض كتبه احتمااًل آخر، وصار إىل تقويته. فقد 

من  17يف اآلية  ،﴾َوَأْحَسُن َتْأِوياًل﴿أن عبارة  «التفسري واملفسرون»احتمل يف كتاب 

أوجه تفسريًا، وأتقن خترجيًا »من سورة النساء، تعين:  83سورة اإلسراء، واآلية 

ذهب مساحته إىل  «التأويل يف خمتلف املذاهب واآلراء». ويف كتاب (36)«للمعنى املراد

 . (37)من سورة يونس يعين التبيني والتفسري 39القول بأن التأويل يف اآلية 

 

 ــــــ مورد استعمال مفردة التأويل يف القرآنحتليٌل آخر يف 

ذكرنا يف حتليل املعنى اللغوي للتأويل رأي ابن فارس يف استعمال هذه الكلمة 

بعد مقارنته بكالم سائر اللغويني اآلخرين، مبعنى أننا  ،دناه يف ذلكوقد أيَّ .يف أصلني

يف ذات هذا  «املصري»و «املرجع»اعتربنا كالم اللغويني اآلخرين يف تفسري التأويل بـ 

السياق. ويبدو لنا أن االستعماالت القرآنية للتأويل ميكن تفسريها يف هذا اإلطار الذي 

 سنأتي على شرحه. 

 لقد استعمل التأويل يف القرآن بشكل عام يف ثالثة موارد، وهي: 

 . (38)ـ تأويل الكالم1

 . (39)ـ تأويل الفعل2

 . (40)ـ تأويل الرؤيا3

ميكن لنا أن  «ْولاأَل» رأي ابن فارس واملعنيني اللذين يراهما ملادة بااللتفات إىل

 : كما يلية افرتاضات الستعمال التأويل يف القرآن ر سّتنتصوَّ

 ـ تأويل الكالم )بداية الكالم(. 1

 ـ تأويل الكالم )نهاية الكالم(. 2

  .ـ تأويل الفعل )بداية الفعل(3

 ـ تأويل الفعل )نهاية الفعل(. 4

  .تأويل الرؤيا )بداية الرؤيا(ـ 5
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 ـ تأويل الرؤيا )نهاية الرؤيا(. 6

نأتي و .ةوحنن نرى أن التأويل قد استعمل يف القرآن يف مجيع هذه املعاني السّت

 هنا على ذكرها كما يلي: 

. «إرجاع الكالم إىل بدايته»: إن التأويل بهذا املعنى يعين االستعمال األول

بل أن يتكلم بكالم ُيحضر أمرًا يف ذهنه، ويقصد توضيح ذلك: إن كل متكلم ق

حممواًل على  ،ثم يقوم بإيصال ذلك املعنى املقصود واحملّدد إىل املخاطب ،معنى حمددًا

منت األلفاظ. ولكي يفهم السامع معنى كالم املتكلم عليه الوصول إىل ما أراده 

ان ضمن ما قصده ـ املتكلم يف بداية األمر. وعليه فإن كل ما قصده املتكلم أو ك

 من املعنى واملصداق أو احلكمة من حكم ـ يدخل يف دائرة التأويل.  مما هو أعّم

ُهَو الَِّذي َأْنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آَياٌت ُمْحَكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب ﴿قال تعاىل: 

ٌغ َفَيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت َفَأمَّا الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َزْي

َوَما  َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِّنا ْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالَّ اهلُلَتْأِويِلِه َوَما َي

حيث ورد استعمال التأويل بهذا املعنى. وعلى ، (7ل عمران: )آ ﴾اأَلْلَباِب َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأْوُلو

 الرغم من احتمال البعض أن يكون التأويل يف هذه اآلية مبعنى عاقبة األمر، ولكْن

الذي يتحّدث  ،بااللتفات إىل شأن نزول هذه اآليات والقسم األول من سورة آل عمران

املراد. فقد جاء هذا الوفد إىل  عن وفد جنران، ال ميكن محل التأويل إال على املعنى

ب َسالنيب ومجاعة املسلمني للبحث بشأن بعض املفاهيم العقائدية املشرتكة ـ حَب

روح »بأنه  ×اتصاف السيد املسيح :الظاهر ـ بني التعاليم القرآنية واملسيحية، من قبيل

النيب . فقد أرادوا توظيف هذه الصفات اليت خيلعها اهلل على «كلمة اهلل»و ،«اهلل

ومصادرتها لصاحلهم، من خالل تطبيقها على التعاليم املسيحية اليت ترفع  ×عيسى

فنزلت آيات القسم األول من سورة آل  ،إىل مقام األلوهية والربوبية ×السيد املسيح

إىل أن معنى بعض اآليات جيب أن ُيفهم يف ضوء بعض  7عمران، ونّوهت يف اآلية 

املعنى »من سورة آل عمران ال يعين غري  7يف اآلية  «تأويلال»اآليات األخرى. وعليه فإن 

 . «واملقصود من الكالم

: إن التأويل يف هذا الفرض ُيستعمل يف حتقق مضمون االستعمال الثاني
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الكالم، وهو يف مورد القرآن الكريم مبعنى وقوع الوعد والوعيد. وقد استعملت 

  :الكريم كلمة التأويل بهذا املعنى يف آيتني من القرآن

َهْل َينُظُروَن ِإالَّ َتْأِويَلُه َيْوَم َيْأِتي َتْأِويُلُه َيُقوُل الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن َقْبُل َقْد ﴿: األوىل

ا َجاَءْت ُرُسُل َربَِّنا ِباْلَحقِّ َفَهْل َلَنا ِمْن ُشَفَعاَء َفَيْشَفُعوا َلَنا َأْو ُنَردُّ َفَنْعَمَل َغْيَر الَِّذي ُكنَّ

 (. 53)األعراف:  ﴾َمُل َقْد َخِسُروا َأنُفَسُهْم َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكاُنوا َيْفَتُروَنَنْع

َبْل َكذَُّبوا ِبَما َلْم ُيِحيُطوا ِبِعْلِمِه َوَلمَّا َيْأِتِهْم َتْأِويُلُه َكَذِلَك َكذََّب ﴿: الثانية

 (. 39)يونس:  ﴾ظَّاِلِمنَيالَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة ال

 ؛واضح أنه ال ميكن اعتبار التأويل يف هاتني اآليتني مبعنى مراد املتكلمومن ال

 ال ُبدَّإذ من غري املعقول القول بأن مراد اهلل من آيات القرآن سيتضح يف يوم القيامة! بل 

يهم. وقد لكي تتّم احلّجة عل ؛من أن يكون مراد اهلل مفهومًا للناس يف هذه الدنيا

 مت اإلشارة إىل بعضها. تقّد وقد ،استعملت الروايات مفردة التأويل بهذا املعنى

التأويل يف خمتلف املذاهب »والعجيب أن الشيخ معرفت يذهب يف كتابه األخري 

من سورة يوسف يعين التفسري وبيان املعنى  39إىل القول بأن التأويل يف اآلية  «واآلراء

َبْل َكذَُّبوا ِبَما َلْم ﴿وقوله: »فقد قال مساحته يف هذا الشأن:  .احلقيقي آليات القرآن

بوا بهذا القرآن حيث مل يعرفوه املعرفة التاّمة أي كّذ ﴾ُيِحيُطوا ِبِعْلِمِه َوَلمَّا َيْأِتِهْم َتْأِويُلُه

ومن مجيع وجوهه، بل عرفوا منه معرفة ظاهرة سطحية، ومن غري تعّمق يف اللّب 

أي وبعد مل يتبّين هلم حقيقته  ﴾َوَلمَّا َيْأِتِهْم َتْأِويُلُه﴿ .ثّم كذبوا به واحلقيقة، ومن

ة الناصعة. فالتأويل هنا مبعنى التبيني الكاشف عن حقيقة احلال، والناس أعداء احلّق

 . (41)«ما جهلوا

التفسري »يف كتاب و ،«التمهيد يف علوم القرآن»وبطبيعة احلال فإنه يف كتاب 

 ، وإْن«العاقبة»و «املآل»اعترب التأويل يف هذه اآليات مبعنى  ،«ثوبه القشيبواملفسرون يف 

 . (42)ِف احتمال أن يكون التأويل هنا يعين التفسري أيضًاْنكان يف الكتاب الثاني مل َي

من سورة األعرف الواردة بشأن القيامة ُيمكن القول:  53ومع االلتفات إىل اآلية 

من سورة  39يف اآلية  ،﴾َوَلمَّا َيْأِتِهْم َتْأِويُلُه﴿ : قوله تعاىلإن املراد من ظرف التأويل يف

دقيقة،  شري القرآن الكريم إىل نقطٍةويف هذه الصورة ييونس، هو يوم القيامة أيضًا. 
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أن زلزااًل سيقع يف  ى: لنفرتض أن شخصًا قد ادعالتاليميكن بيانها من خالل املثال 

عض الناس إىل تكذيب مّدعاه. إن هؤالء املكذبني منطقة ما بعد عشرة أيام، وعمد ب

قاطع إذا كانت لديهم إحاطة علمية  إمنا يستطيعون تكذيب وقوع الزلزال بضرٍس

جيا مثاًل، وقد أثبتت دراساتهم العلمية وباملسألة، كأن يكونوا من علماء اجليول

و أن تنقضي مّدة الدقيقة أن تلك املنطقة ال تقع على شريط الزالزل، وال قريبًا منه. أ

ه إىل أن األيام العشرة وال يقع زلزال فعاًل. إن القرآن الكريم يف سورة يونس ُينبِّ

املكّذبني إمنا يكّذبون األخبار دون أن تكون هلم إحاطة علمية باملسألة، فهم 

، ومن غري أن ينكرون القيامة ـ وغريها من األمور املذكورة يف القرآن ـ من غري علٍم

 قها، ليكون ذلك خري دليل على تكذيبها وإبطاهلا. حتّق حيني ظرف

احلافز الذي يدفع الفاعل »: ُيطلق التأويل يف هذا الفرض على االستعمال الثالث

كلمة التأويل املستعملة يف قصة النيب موسى والعبد الصاحل  :. ومنه«إىل القيام بالفعل

أن يستوعبها، من  ×حيث قام اخلضر بأمور مل يستطع النيب موسى ،’)اخلضر(

أن النيب  ×قبيل: إصالح السفينة، وقتل الغالم، وإقامة اجلدار. وبعد أن رأى اخلضر

ال يستطيع صربًا على ما قام به شرح له األسباب والدوافع اليت دفعته إىل  ×موسى

ه تسمية التأويل. ويف ذلك يقول اهلل تعاىل: القيام بهذه األمور، وقد أطلق على ذلك كّل

 (. 78)الكهف:  ﴾َل َهَذا ِفَراُق َبْيِني َوَبْيِنَك َسُأَنبُِّئَك ِبَتْأِويِل َما َلْم َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصْبرًاَقا﴿

َوَأمَّا اْلِجَداُر ﴿ـ على ما حكاه القرآن عنه ـ قائاًل:  ×ثّم يستطرد اخلضر

َكنٌز َلُهَما َوَكاَن َأُبوُهَما َصاِلحًا َفَأَراَد َفَكاَن ِلُغاَلَمْيِن َيِتيَمْيِن ِفي اْلَمِديَنِة َوَكاَن َتْحَتُه 

َربَُّك َأْن َيْبُلَغا َأُشدَُّهَما َوَيْسَتْخِرَجا َكنَزُهَما َرْحَمًة ِمْن َربَِّك َوَما َفَعْلُتُه َعْن َأْمِري َذِلَك 

 (. 82)الكهف:  ﴾َتْأِويُل َما َلْم َتْسِطْع َعَلْيِه َصْبرًا

ق تأويل الفعل يف هذا االستعمال على العاقبة ومآل األمور. : ُيطلاالستعمال الرابع

وقد ورد استعمال كلمة التأويل بهذا املعنى يف آيتني من القرآن الكريم، وذلك يف 

 قوله تعاىل: 

 َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمْنُكْم َفِإْن لَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اهلَلَيا َأيَُّها ا﴿ـ 1

 َواْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر ِإْن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباهلِل َوالرَُّسوِل ي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اهلِلَناَزْعُتْم ِفَت
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 (. 59)النساء:  ﴾َوَأْحَسُن َتْأِوياًل

َوَأْحَسُن  َوَأْوُفوا اْلَكْيَل ِإَذا ِكْلُتْم َوِزُنوا ِباْلِقْسَطاِس اْلُمْسَتِقيِم َذِلَك َخْيٌر﴿ـ 2

 (. 35)اإلسراء:  ﴾َتْأِوياًل

: ُيطلق التأويل يف هذا االستعمال على الغرض من الرؤيا. إن االستعمال اخلامس

بعبارة والرؤيا اليت تشتمل على تأويل وتفسري هلا أغراض متقّدمة يف الرتبة على الرؤيا. 

أخرى. ومن الواضح أنه  ل مناذج معّبرة عن حقائقأخرى: إن هذا النوع من املنامات ُيمثِّ

للتعبري عنها وبيانها. هناك من  ؛«مثااًل»، ثم نضع هلا «حقيقة»أواًل من افرتاض  ال ُبدَّ

ق الرؤيا يف عامل الواقع. وهؤالء يستطيع إدراك تلك احلقائق قبل حتّق ْناألشخاص َم

 األشخاص يتمتعون بعلم تأويل الرؤيا. 

َيْجَتِبيَك َربَُّك َوُيَعلُِّمَك ِمْن َتْأِويِل اأَلَحاِديِث  َوَكَذِلَك﴿ويف هذا الشأن قال تعاىل: 

نَّ َوُيِتمُّ ِنْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعَلى آِل َيْعُقوَب َكَما َأَتمََّها َعَلى َأَبَوْيَك ِمْن َقْبُل ِإْبَراِهيَم َوِإْسَحاَق ِإ

 (. 6)يوسف:  ﴾َربََّك َعِليٌم َحِكيٌم

ملعنى من التأويل يعين الشيء الذي تنتهي إليه : إن هذا ااالستعمال السادس

َوَرَفَع َأَبَوْيِه َعَلى ﴿الرؤيا، مبعنى أنه الشيء الذي تتحقق به الرؤيا. ومن ذلك قوله تعاىل: 

َوَقْد َأَبِت َهَذا َتْأِويُل ُرْؤَياي ِمْن َقْبُل َقْد َجَعَلَها َربِّي َحّقًا  اْلَعْرِش َوَخرُّوا َلُه ُسجَّدًا َوَقاَل َيا

اْلَبْدِو ِمْن َبْعِد َأْن َنَزَغ الشَّْيَطاُن َبْيِني  السِّْجِن َوَجاَء ِبُكْم ِمَن ْحَسَن ِبي ِإْذ َأْخَرَجِني ِمَنَأ

 (. 100)يوسف:  ﴾َوَبْيَن ِإْخَوِتي ِإنَّ َربِّي َلِطيٌف ِلَما َيَشاُء ِإنَُّه ُهَو اْلَعِليُم اْلَحِكيُم

 

 ــــــ رآناملبحث الثالث: تأويل الق

تعّرضنا يف املبحث السابق إىل خمتلف موارد استعمال كلمة التأويل يف القرآن 

  :من بعض اجلهات «تأويل القرآن»ومن الواضح أنها ختتلف عن  .الكريم

 .ن التأويل مل ُيستعمل يف تأويل القرآن فقطإ: اجلهة األوىل

رآني فقط، فقد ن حبث تأويل القرآن ليس جمرد اصطالح قإ: اجلهة الثانية

األخرى، من قبيل: التفسري  اجملاالتاستعمل هذا املصطلح يف الروايات، وكذلك يف 

 «تأويل القرآن»العرفاني والباطين أيضًا. وبطبيعة احلال هناك وجه مشرتك بني مبحث 
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واليت تتحّدث  ،، وذلك يف موارد استعمال التأويل يف القرآن«التأويل يف القرآن»ومبحث 

 جمال. إن املطروح يف (43)لقرآن، وجند ذلك يف ثالث آيات من القرآن الكريمعن ذات ا

علم التفسري على أنه من تأويل القرآن ال يراه الشيخ معرفت مصطلحًا قرآنيًا، بل هو 

مصطلح روائي، وقد استعمل يف كلمات السلف. يرى مساحة الشيخ معرفت أن التأويل 

ورة آل عمران، إمنا يبّين تأويل املتشابه الذي هو من س 7يف اآلية  ،الوارد بشأن القرآن

، والذي يعين توجيه املتشابه مبعناه األصلي واحلقيقي، وأما التأويل مبعنى خاّص

من سورة يونس، فقد ُقصد به  39من سورة األعراف، واآلية  53املستعمل يف اآلية 

. وعلى هذا (44)«صري املتوقعاالنتهاء إىل العاقبة وامل»املعنى اللغوي البحت للتأويل، وهو 

من التأويل، وهو املعنى الذي خيّص  ًاخاّص األساس فإن املورد األول قد أراد معنًى

 تأويل وتفسري القرآن الكريم.  جالاآليات املتشابهة، وأما املوردان اآلخران فريتبطان مب

هو  :املعنى األولقال الشيخ معرفت: إن اآليات القرآنية تشتمل على معنيني: 

هو املعنى الذي ال تكون اآليات  :واملعنى اآلخر ؛املعنى الذي تكون اآليات ظاهرة فيه

 «التأويل»ر عنه بـ هلذه اآلية، وهو الذي ُيعّب «املعنى الثانوي»ظاهرة فيه، وهذا املعنى هو 

. وقال مساحته يف (45). إن التأويل بهذا املعنى يشمل مجيع آيات القرآن«البطن»أو 

التأويل: مفهوم »بشأن تأويل القرآن:  ،«لتفسري واملفسرون يف ثوبه القشيبا»كتابه: 

حيث العربة بعموم اللفظ، ال خبصوص  ،منتزع من فحوى اآلية الواردة بشأن خاّص عاّم

املورد. وقد ُعّبر عنه بالبطن املنطوي عليه داللة اآلية يف واقع املراد، يف مقابلة الظهر 

 . (46)«ب ظاهر الكالمْسستعمال، َحاملدلول عليه بالوضع واال

 إن مساحته يعترب التأويل بهذا املعنى )البطن( مدلواًل التزاميًا للكالم، وإْن

سع وله معنى أ باخلاص، ولكْن كانت عالقته باملعنى الظاهري هي عالقة العاّم

 . (47)إىل تدقيق وتعّمق وأعمق وأدق، وإن اكتشافه حباجٍة

 «بطن القرآن»من وجهة نظر الشيخ معرفت ـ هو وعليه فإن تأويل القرآن ـ 

الداللة  مقابلوالداللة الداخلية للقرآن. على هذا الفرض فإن معنى البطن وقع يف 

وإن هذا املعنى  .«ظهر القرآن»واليت يتم التعبري عنها بـ  ،الظاهرية واخلارجية للقرآن

ظهر القرآن هو الداللة  أخرى: إن الباطين موجود بالنسبة إىل مجيع اآليات. وبعبارٍة
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الظاهرية للقرآن، واليت يتّم احلصول عليها من خالل القرائن، ومن بينها شأن نزول 

اليت هي ـ بقطع النظر  ،اآلية، وهلا جهة خصوصية. أما بطن القرآن فهو داللته الباطنية

القرآن  عن أفهام عاّمة وشاملة يتّم احلصول عليها من نّص عن القرائن املتوّفرة ـ عبارٌة

 . (48)الكريم

ن الفضيل إ :ببعض الروايات. من ذلك ،إلثبات رؤيته ؛وقد متسك الشيخ معرفت

عن النيب األكرم، وهو  عن احلديث املعروف واملروّي ×بن يسار سأل اإلمام الصادق

ظهره »فقال اإلمام يف اجلواب:  ،«ما يف القرآن آية إال وهلا ظهر وبطن»احلديث القائل: 

يله، منه ما قد مضى، ومنه ما مل يكن، جيري كما جتري وبطنه تأتنزيله، و

 . (49)«الشمس والقمر

ظهر »أما الدليل اآلخر الذي يذكره الشيخ معرفت على هذا احلديث فهو: 

 . (50)«القرآن الذين نزل فيهم، وبطنه الذين عملوا مبثل أعماهلم

 

  ــــــ نقٌد ورأي

يف مورد تأويل القرآن عّدة أمور جديرة ق برأي الشيخ معرفت ما يتعّل هناك يف

 : التاليبااللتفات، نتناوهلا على النحو 

ما يتعلق بهذا املعنى من التأويل بالنسبة إىل مجيع أو  مساحته يف ـ إن كالَم1

ففي بعض مؤلفاته تصريح بأن التأويل شامل  ؛بعض آيات القرآن الكريم خمتلٌف

ؤلفاته األخرى أن التأويل ال يشمل مجيع ويفهم من بعض م ؛(51)جلميع آيات القرآن

. وبطبيعة احلال فقد حتّدث يف هذا (52)اآليات، بل يرتبط بآيات نزلت يف مورد خاص

. وبالتالي فإنه (53)وكأن باإلمكان تعميمه على مجيع اآليات النوع من املؤلفات بشكٍل

ن بهذا املعنى ال يف آخر مؤلف له يف هذا الشأن توصل إىل نتيجة مفادها أن تأويل القرآ

نه ال موقع للتأويل والباطن يف مثل آيات األحكام أي إيشمل مجيع آيات القرآن، 

 . (54)أبدًا

ـ يبدو أن مساحة الشيخ معرفت يرى أن التأويل يف رواية الفضيل بن يسار يعين 2

مفهومًا واسعًا قاباًل لالنطباق على خمتلف املصاديق على طول الزمن، وإن بعض هذه 
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وعلينا أن ننتظر وقوعه يف  ،ى اآلناديق قد حتقق يف املاضي، وبعضها مل يقع حّتاملص

 ؛يبدو أن مراد الرواية هو أن القرآن حيتوي على جمموعتني من اآليات املستقبل. ولكْن

قسم منها يرتبط باألمور اليت سبق هلا أن حتققت، وقسم يتحّدث عن أمور مل تتحقق 

يف كتابه  ،ى اآلن. روى الشيخ الصدوقات مل يتحقق حّتبعد، مبعنى أن مفاد بعض اآلي

، أنه قال ×أبي بصري، عن اإلمام الصادق إىلبسنده  ،«كمال الدين ومتام النعمة»

الدِّيِن ُكلِِّه ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى ﴿بشأن قوله تعاىل: 

واهلل ما نزل تأويلها بعُد، وال ينزل تأويلها حتى »(: 28)الفتح:  ﴾ِهيدًا َشَوَكَفى ِباهلِل

 . (55)«خيرج القائم

وإن مراد اإلمام هو أن  .«ما وقع تأويلها بعد»تعين  «ما نزل تأويلها بعد»إن عبارة: 

. وعليه فإن ق بعد ظهور إمام العصرحقيقة هذه النبوءة سوف يكتب هلا التحقُّ

 . «مفاد اآلية»، بل مبعنى «م الواسعواملفه»ة الفضيل ليست مبعنى التأويل يف رواي

ـ إن الشيخ معرفت يقول من جهة: إن تأويل العبارة من املعنى الباطين واخلفي 3

االعتبار بعموم »أخرى يستدل بقاعدة  الذي هو مدلول التزامي للكالم، ومن جهٍة

هنا  ُدِرَي ًا على هذا الرأي. ولكْنويعترب ذلك دلياًل وشاهد ،«اللفظ، ال خبصوص املورد

يقول: هل ميكن اعتبار املدلول الذي يدّل عليه عموم اللفظ تأوياًل وباطنًا؟  سؤاٌل

أن اللفظ الذي له ظهور يف العموم تكون له داللة ظاهرية، وال ميكن اعتباره  واضٌح

يات عامة، وإن من الباطن. وعلى سبيل املثال: إن اآليات املرتبطة بالظهار واإليالء آ

 اخلاص هو جمّرد شأن نزوهلا فقط. 

ـ لقد ذهب مساحته إىل القول بأن العالقة بني املعنى الباطين واملعنى الظاهري 4

العالقة بني العام واخلاص، مبعنى أن املعنى الباطين عام، واملعنى  :هي من قبيل

دائمًا، بل املعنى  . ليس معلومًا أن يكون املعنى الباطين معنى عامًا(56)الظاهري خاص

حال إن هذا  أّيجامع يشمل املعنى الظاهر والباطن على السواء. وعلى  العام وجٌه

ل. والشاهد على ذلك أن املعنى الباطن بوصفه مفهومًا مستعماًل املطلب يدعو إىل التأمُّ

 وهو املعنى الذي ،املعنى الظاهر، يف حني أن املعنى العام الذي مّت تعريفه مقابليف 

املاهية »املفهوم الظاهر، بل هو من  مقابليكون خاليًا من اخلصوصيات، ال يقع يف 
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أيضًا. وعلى هذا األساس فإن املعنى  «بشرط شيء»اليت تشمل املاهيات  «الالبشيء

الظاهر واملعنى الباطن هلما حكم املاهية بشرط شيء، وإن املفهوم العام الذي ُيشري 

يستوعب كال  اهية الالبشرط. إن هذا املفهوم اهلاّمإليه الشيخ معرفت له حكم امل

مفهومي الظاهر والباطن على السواء. وطبقًا لبيان الشيخ معرفت فإن املعنى الظاهر 

هذا يف حني أن معنى الظاهر ومعنى الباطن ـ طبقًا للروايات ـ  ،مصداق للمعنى الواقعي

 معنيان خمتلفان يقعان يف عرض أو طول بعضهما. 

املعنى ك ،د على هذه النقطة، وهي أن املعنى الباطيننؤّك ومع ذلك

بشرط شيء، وإن مفهوم الالبشرط معنى انتزاعي حبت يشمل  هو مفهوٌم ،الظاهري

كال صورتي الظاهر والباطن. كما أن التفسريات الباطنية املذكورة يف الروايات 

  :من قبيل ،تؤيد هذا األمر

 َأنَُّه اَل ِإَلَه َشِهَد اهلُل﴿ :يةعن هذه اآل ×رعفبا جأ عن جابر قال: سألُتما ُروي »

)آل  ﴾اْلِعْلِم َقاِئمًا ِباْلِقْسِط اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم ُهَو َواْلَماَلِئَكُة َوُأْوُلوِإالَّ 

ن اهلل تبارك وتعاىل إف، ال هوإله إنه ال أ: شهد اهلل ×جعفر بوأقال  ؟(18عمران: 

كرم املالئكة أنه إف ﴾َواْلَماَلِئَكُة﴿فأما قوله:  .ا لنفسه، وهو كما قالبه يشهد

اْلِعْلِم َقاِئمًا  َوُأْوُلو﴿ما قوله: أو .بهم، وصدقوا وشهدوا كما شهد لنفسه بالتسليم له

بالقسط، والقسط العدل يف  وهم قياٌم ،وصياءنبياء واألاأل العلمي ولأن إف ﴾ِباْلِقْسِط

 . (57)«×املؤمنني أمري  الباطنالظاهر، والعدل يف

واضح جدًا أن أمري املؤمنني ال ميكنه أن يكون هو املعنى العام والكلي ومن ال

 وجزء من هذا املفهوم العام الكلي واالنتزاعي.  للقسط! بل هو قسٌم

: املعنى أحدهما :غاية ما هنالك أننا نستطيع أن نستنتج وجود معنيني باطنيني

، من قبيل: تأويل القسط «بشرط شيء»: املعنى الباطين واآلخر ؛«بشرط ال»الباطين 

وي عن اإلمام حممد فقد ُر ؛باإلمام أو علم اإلمام «املاء املعني»، أو تأويل ×باإلمام علّي

ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َأْصَبَح َماُؤُكْم َغْورًا َفَمْن ﴿يف تفسري قوله تعاىل:  ،أنه قال ×الباقر

 ؛«؟!ه، فماذا تصنعونْوإذا فقدمت إمامكم فلم تَر»(: 30)امللك:  ﴾ٍء َمِعنٍيَيْأِتيُكْم ِبَما

 ،ماؤكم: أبوابكم األئمة، واألئمة أبواب اهلل»أنه قال:  ×بن موسى الرضا وعن علّي
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. وإمنا نسمي هذين املوردين (58)«، أي يأتيكم بعلم اإلمام﴾َفَمْن َيْأِتيُكْم ِبَماٍء َمِعنٍي﴿

 ؛ ألنهما ال يتبادران إىل الذهن يف النظرة األوىل. من املعنى الباطين

 .ـ إن الشيخ معرفت ال يرى آيات األحكام مشتملة على تأويل )املعنى الباطين(5

أنه ميكن  َبْيَدويبدو من ظاهر كالمه أن سائر املوارد قد يكون هلا معنى باطين. 

على سبب نزول خاص، القول: إن هذا التعريف للباطن إمنا خيص املوارد اليت حتتوي 

وال ميكن تعميمه على سائر اآليات القرآنية األخرى. فعلى سبيل املثال: عندما يقول 

( فما هو املدلول 21)احلجر:  ﴾َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ِعْنَدَنا َخَزاِئُنُه﴿القرآن الكريم: 

ظرية وما هو املدلول الباطين يف هذا الكالم؟ وكيف ميكن لنا تطبيق ن ؟الظاهري

ما يتعلق باالرتباط بني الظاهر والباطن يف  الشيخ معرفت بشأن املورد اخلاص والعام يف

 هذه اآلية؟ 

ـ إن ما ذكره الشيخ معرفت بشأن التأويل هو يف احلقيقة ذات الشيء الذي 6

ذهب إليه العالمة الطباطبائي يف حتليله للمعنى الباطين. يذهب العالمة الطباطبائي 

بأن تعاليم القرآن الكريم نزلت مبا يتناسب ومستوى فهم عاّمة الناس،  إىل االعتقاد

سهلة وعامة. من  وإن اهلل سبحانه وتعاىل قد بّين املعارف املعنوية السامية العالية بلغٍة

نها تستدعي إهنا فإن املعنويات قد احتجبت خلف ستار الظواهر واألمور امللموسة، و

مبقدار ظرفية فهمه  ار، وسوف يدركها األفراد كلٌّأفهام اآلخرين من خلف هذا الست

. وهناك شواهد من القرآن الكريم والسنة الشريفة على هذا األمر أيضًا. (59)واستيعابه

إنا معاشر األنبياء نكلم »أنه قال:  ‘وي عن النيب األكرمومن ذلك ـ مثاًل ـ ما ُر

ِإنَّا َجَعْلَناُه ُقْرآنًا َعَرِبّيًا ﴿عاىل: . ويف ذلك يقول اهلل سبحانه وت(60)«الناس على قدر عقوهلم

 (. 4ـ  3)الزخرف:  ﴾َوِإنَُّه ِفي ُأمِّ اْلِكَتاِب َلَدْيَنا َلَعِليٌّ َحِكيٌم*  َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن

يأتي االستشهاد بهذه اآلية يف إطار أن اهلل قد بّين املعارف والتعاليم السامية 

ة الناس دون تعقيد أو سهلة وبسيطة يفهمها عاّم ب بلغٍةالكتا والعالية املوجودة يف أّم

عناء، وعليه يوجد خلف هذا البيان السهل والبسيط حبر زاخر من املفاهيم والتعاليم 

شخص الوصول إليها مبقدار سعة فهمه وإدراكه. لقد  العميقة، اليت ميكن لكّل

اء ظاهر آيات القرآن عمد العالمة الطباطبائي إىل إيضاح املعنى الباطين الكامن ور
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 َواَل َواْعُبُدوا اهلَل﴿يقول اهلل تعاىل يف كالمه اجمليد: »من خالل ذكر مثال، إذ يقول: 

(. ظاهر هذه اآلية الكرمية أنها تنهى عن عبادة 36)النساء:  ﴾ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيئًا

ة األصنام أنها بعد التأّمل والتحليل يظهر أن العّلة يف املنع من عباد . ولكْن.األصنام.

شأنه ـ عن إطاعة  ر ـ عزَّخضوع لغري اهلل تعاىل، وهذا ال خيتّص بعبادة األصنام، بل عبَّ

.. ومن جهة أخرى يتبّين أنه ال فرق يف الطاعة املمقوتة بني أن .الشيطان أيضًا بالعبادة

تكون للغري أو لإلنسان نفسه؛ فإن إطاعة شهوات النفس أيضًا عبادة من دون اهلل 

ألن التوّجه  ؛وعال ـ ه إىل غري اهلل ـ جلَّمن عدم التوجُّ ال ُبدَّ: نرى أنه أدّق . وبتحليٍل.تعاىل.

. ثم إن مساحته يستنتج بعد ذلك (61)«إىل غريه معناه االعرتاف باستقالله واخلضوع له

إن هذا التدّرج ـ ونعين به ظهور معنى بدائي من اآلية، ثّم ظهور معنى أوسع، »قائاًل: 

من اآليات الكرمية بال استثناء. وبالتأّمل يف هذا املوضوع يظهر  وهكذا ـ جاٍر يف كلٍّ

إن للقرآن ظهرًا »يف كتب احلديث والتفسري من قوله:  ‘معنى ما روي عن النيّب

 . (62)«وبطنًا، ولبطنه بطنًا إىل سبعة أبطن

ة أكثر وجيب ـ بطبيعة احلال ـ اإلذعان بأن عرض الشيخ معرفت هلذه النظري

حيث عمد مساحته من خالل توظيف القواعد املنطقية، من قبيل: السرب  ،منطقية

. رغم أن العالمة (63)والتقسيم إىل بيان املالكات والضوابط الصحيحة للتأويل

الوسط يف  الطباطبائي قد بّين بدوره أن معنى البطن يف احلقيقة هو مبنزلة احلّد

 أن داللة الظاهر على الباطن هي من نوع الداللة القياس املنطقي، وقد نّوه أيضًا إىل

إال أن هذه النقطة األخرية تبدو خمتلفة عّما ذكره الشيخ معرفت؛ ألنه  ،التطابقية

التزامي للمعنى الظاهري. وعليه جيب أن نرى هل  إن املعنى الباطين هو مدلوٌل :يقول

الداللة  مقابللتطابقية يف مراد العالمة الطباطبائي من مصطلح التطابقي هو الداللة ا

أو هل داللة املعنى اخلاص على املعنى  ،(64)؟لتزامية، أو أنه كان يريد معنى آخراال

لتزامية أم بالداللة التطابقية؟ وقد حتّدث األعم الكامن وراءه يكون بالداللة اال

ا من عن لوازم الكالم بوصفه «امليزان يف تفسري القرآن»العالمة الطباطبائي يف كتابه 

 . (65)ه نقل ذلك من كلمات اآلخرين وأقواهلماملعاني الباطنية، ولكّن
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  ــــــ النتيجة

 : التاليةمن خالل ما ذكرناه آنفًا ميكن لنا التأكيد على اخلالصات 

ـ لقد تعّرضنا يف هذا املقال إىل نقد آراء الشيخ حممد هادي معرفت ضمن 1

 ثالثة حماور: 

 ي للتأويل. : حتليل املعنى اللغواألول

 : استعماالت القرآن ملفردة التأويل. الثاني

 : تأويل القرآن الكريم. الثالث

ـ لقد رام الشيخ معرفت يف احملور األول أن يقدم تعاريف واضحة لبيان املفهوم 2

وباملنتهى  ؛، وحتديد معناه. ومع االلتفات إىل تعريفه املرجع باملبدأ حينًا«الرجوع»العام لـ 

، يبدو أنه قد اقرتب يف هذا الشأن من رأي اللغوي ابن فارس يف كتابه حينًا آخر

 . «معجم مقاييس اللغة»

  :نظر الشيخ معرفت إىل ثالثة أقسام يفـ تنقسم االستعماالت القرآنية للتأويل 3

أـ التأويل مبعنى إرجاع الكالم أو العمل املتشابه إىل معناه احلقيقي املنسجم مع 

 العقل والنقل. 

 ـ تأويل الرؤيا. ب 

 ج ـ العاقبة ومآل األمور. 

يبدو ـ من خالل االلتفات إىل رأي ابن فارس بشأن رجوع التأويل إىل  ولكْن

ميكن القول: إن القرآن الكريم قد استعمل التأويل يف ثالثة أّنه معنيني متضادين ـ 

املوارد الثالثة  ، وإن كل واحد من هذه«املنام»و ؛«الفعل»و ؛«القول»ل يف: تتمّث ،موارد

وبذلك عمدنا يف هذا املقال إىل تقسيم موارد استعمال  .ميكن أن يكون على صورتني

 ة أقسام. مفردة التأويل إىل سّت

حيث مال  ،ـ ذهب الشيخ معرفت إىل اعتبار تأويل القرآن مبعنى باطن القرآن4

قرآن الكريم إىل االعتقاد بأن مجيع آيات ال «التمهيد يف علوم القرآن»يف كتابه 

أطلق عليه يف مصطلح  ،تشتمل ـ باإلضافة إىل املعنى الظاهري ـ على معنى ثانوي

التأويل يف خمتلف املذاهب ». وأما يف كتاب «البطن»أو  «التأويل»الروايات عنوان 
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ـ الذي هو من كتبه األخرية ـ فقد ذهب إىل إمكان سراية نظرية الظاهر  «واآلراء

 القرآن، باستثناء آيات األحكام. والباطن إىل مجيع آيات

 

 

الهوامش
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 والتفسري العلمي للقرآناإلعجاز 
 

 

 د. الشيخ محمد علي رضائي اإلصفهاني

 حسن علي مطر الهاشميترجمة: 

 

 ــــــ نظرٌة إمجالية يف رؤية الشيخ معرفت

فسري الت جمالمن أصحاب التجديد الفكري يف  &لقد كان الشيخ معرفت

ما يتعلق بهذا الشأن، ومنه: موضوع  وعلوم القرآن، وكان يهتم بكل جديد يف

 التفسري العلمي واإلعجاز العلمي يف القرآن، يف الكثري من كتبه. 

لبحث  «التمهيد يف علوم القرآن»وقد أفرد مساحته اجلزء السادس من كتاب 

 ، ومنها: اإلعجاز العلمي، وأشار إىل عدد من املسائل يف هذا الشأن

تناول األمور  ث: املباني النظرية للتفسري العلمي واإلعجاز العلمي للقرآن، حيأواًل

 : التالية

 أـ اإلشارات العلمية يف القرآن. 

 ب ـ ما هي الغاية الرئيسة من اهلداية القرآنية؟ 

 ج ـ هل يشتمل القرآن على مجيع العلوم البشرية؟ 

 از العلمي أيضًا؟ د ـ هل التحدي القرآني يشمل اإلعج

إن حصيلة كالمه يف هذه املوارد أن القرآن يشتمل على الكثري من اإلشارات 

العلمية بشأن العامل واإلنسان والطبيعة، مما يأتي فهمه يف ضوء العلوم القطعية، 

جيب يف التفسري العلمي للقرآن جتنب حتميل اآلراء والنظريات على القرآن  ولكْن

                                                      
‘
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ال فإن اهلدف الرئيس والعام للقرآن هو هداية اإلنسان إىل اهلل. الكريم. وبطبيعة احل

وتأتي هذه اإلشارات بدورها يف هذا اإلطار. فعلى الرغم من اشتمال القرآن على 

الكثري من اإلشارات إىل األسرار واحلقائق العلمية للعامل، إال أنه ليس كتابًا يف 

أن اإلعجاز العلمي للقرآن يثبت  َبْيَدلمية. العلوم الطبيعية، ومل يبّين كافة اجلزئيات الع

ن اإلعجاز إالذي بّين احلقائق واألسرار العلمية للعامل. وحيث  المن خالل هذا اجمل

 ،جلميع األجيال والعصور فإن اإلعجاز القرآني يشمل اإلعجاز العلمي العلمي شامٌل

 . (1)مضافًا إىل الفصاحة والبالغة أيضًا

ها: املاء أصل ومنمية وموارد اإلعجاز العلمي يف القرآن، : املسائل العلثانيًا

احلياة، ومراحل خلق اإلنسان، والرجع والصدع، واتساع العامل، وقانون اجلاذبية، 

والرتق والفتق، وتوتيد األرض باجلبال، وحركة األرض، وقانون الزوجية العام، 

 وما إىل ذلك.  ،واحليض ،والعسل

م )التفسري واملفسرون يف ثوبه القشيب( تابه القيِّكما أبدى الشيخ معرفت يف ك

ـ ضمن حبث االجتاهات التفسريية حتت عنوان )ألوان التفسري( ـ اهتمامًا بالتفسري 

العلمي للقرآن، وتناول التفاسري العلمية بالدراسة والنقد والتحليل. وقد قام مساحته يف 

 العلمي ـ باإلشارة إىل خماطر هذا الكتاب ـ من خالل بيان التعريف اإلمجالي للتفسري

 حتميل اآلراء على القرآن. ثم قام بتعريف كتاب )كشف األسرار النورانية القرآنية يف

مد حملما يتعلق باألجرام السماوية واألرضية واحليوانات والنباتات واجلواهر املعدنية(، 

)اهلبة هـ(، وأثنى عليه. ثّم عّرف بعد ذلك بكتاب 1306سكندراني)بن أمحد اإل

هـ(، ومؤلفات عبد اهلل باشا 1386للعالمة السيد هبة الدين الشهرستاني) ،واإلسالم(

فكري، والسيد عبد اهلل الكواكيب، واألستاذ مصطفى الرافعي، واألستاذ رشيد 

 رشدي العابري. 

 ،كما عّرف بتفسري ونقد كتاب )اجلواهر يف تفسري القرآن(

عبد املنعم اجلّمال، وأثنى ل ،بـ )التفسري العلمي( فهـ(. ويف اخلتام عر1358َّللطنطاوي)

 عليه. 

فه باللغة الفارسية ـ إىل ( ـ الذي ألَّيكما تعّرض مساحته يف كتاب )علوم قرآن
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الصادر  ،ومما ذكره يف كتاب )علوم قرآني( .موضوع اإلعجاز العلمي للقرآن وموارده

: رتق وفتق السماوات اليةالتش(، املوارد .هـ1383، عام 5طعن دار نشر التمهيد )

س يف األماكن املرتفعة، واملاء واألرض، ودور اجلبال يف تثبيت األرض، وصعوبة التنفُّ

 منشأ احلياة، والسقف الذي حيفظ األرض من األشعة الضارة. 

من أولئك الذين يقولون  &عام: إن الشيخ معرفت وعليه ميكن القول بشكٍل

ل ويرى أن اإلعجاز العلمي للقرآن ميثِّ .العلوم القطعيةبالتفسري العلمي للقرآن من طريق 

ي يف القرآن الكريم. ولكنه يف هذا اإلطار حيذر من وجهًا من وجوه اإلعجاز والتحّد

بيان آراء مساحته يف من األفضل يًا على القرآن. إال أن محتميل النظريات غري الثابتة عل

األخرى، وهو ما سنقوم به يف هذا  هذا املوضوع وفهمها من خالل مقارنتها باآلراء

 املقال. 

 

 ــــــ املفاهيم

الكشف »، وحاصلها: (2)«التفسري»: هناك الكثري من التعريفات ملفردة التفسري

 . «وشرح مقاصدها ،عن معاني الكلمات والعبارات القرآنية الغامضة

وهي  ،(3)«يبيةالعلوم التجر»هنا هو املستعمل يف عبارة  «العلم»إن املراد من العلم: 

، من قبيل: علم الفيزياء، وعلم (4)العلوم الطبيعية :العلوم اليت تنقسم إىل قسمني

، من قبيل: علم االجتماع، وعلم (5)والعلوم اإلنسانية ؛وما إىل ذلك ،، وعلم الفلكالطّب

 النفس، وما إىل ذلك. 

النظر هناك الكثري من التعريفات اليت تقّدم بها أصحاب التفسري العلمي: 

 ما يلي نشري إىل بعضها:  ويف .للتفسري العلمي

 بالتفسري نريد»قال الدكتور حممد حسني الذهيب يف تعريف التفسري العلمي: 

 يف القرآن، وجيتهد عبارات فى العلمية االصطالحات ُيَحكِّم الذى التفسري: العلمى

 . (6)«منها الفلسفية واآلراء العلوم خمتلف استخراج

 ،ال فإن مساحته يرى أن التفسري العلمي أعم من التفسري الفلسفيوبطبيعة احل

 عن نينه طبقًا للتعريف املشهور يعترب هذان األسلوبان التفسرييان منفصلإيف حني 
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 :العلوم العقلية )مثل مقابلما يقع يف  هنا العلوم التجريبية منبعضهما. واملراد 

 الفلسفة(. 

حتميل النظريات »فسري العلمي، وهما: كما أشار مساحته إىل قسمني من الت

ننا سنثبت الحقًا أن هناك قسمًا إ. يف حني «استخراج العلوم من القرآن»و ؛«على القرآن

 . «توظيف العلوم يف فهم القرآن»ثالثًا للتفسري العلمي أيضًا، وهو: 

هو التفسري الذي حيكم »وقال األستاذ أمني اخلولي يف تعريف التفسري العلمي: 

صطالحات العلمية يف عبارة القرآن، وجيتهد يف استخراج خمتلف العلوم واآلراء اال

.. وقد اتسع القول يف احتواء القرآن مجل العلوم مجيعًا، فشمل إىل .الفلسفية منها

 . (7)«اعتقادية وعلمية، وظاهرة وخفية، سائر علوم الدنيا ،جانب العلوم الدينية

ال قسمي التفسري العلمي، أي استخراج وقد أشار هذا التعريف أيضًا إىل ك

إىل القسم الثالث،  ْروحتميل النظريات على القرآن. ولكنه مل ُيِش ؛العلوم من القرآن

 وهو توظيف العلوم يف فهم القرآن. 

يف مقال له  ،وقد أكد األستاذ راترود ويالنت ـ يف دائرة معارف ليدن القرآنية

ـ يف تعريفه للتفسري العلمي على  «اجلديدة تفسري القرآن يف املرحلة»حتت عنوان: 

جيب إدراك التفسري العلمي يف ضوء فرضية »استخراج العلوم من القرآن، حيث قال: 

القول بأن مجيع أنواع معطيات العلوم الطبيعية احلديثة قد مّت التنّبؤ بها يف القرآن، وأن 

يها يف آيات باإلمكان الكشف عن الكثري من القرائن والشواهد الواضحة عل

ابتداًء من اهليئة الكوبرنيقية إىل اخلصائص  وإن هذه املعطيات العلمية،القرآن، 

اإللكرتونية، ونظم وترتيب االنفعاالت الكيميائية، وصواًل إىل أسباب األمراض 

 . (8)«مسبق ها مرصودة يف القرآن بشكٍلوااللتهابات، كّل

إن هذا التفسري »لمي قائاًل: وعمد عبد الرمحن العك إىل تعريف التفسري الع

يقوم أصاًل على شرح وإيضاح اإلشارات القرآنية اليت تشري إىل عظيم خلق اهلل تعاىل، 

 . (9)«وكبري تدبريه وتقديره لتلك اآليات املنظورة يف هذا الكون املعمور

ما ـ بطبيعة احلال ـ من املراد األصلي من  وقد اقرتب هذا التعريف إىل حدٍّ

مل يتضح من  لعلمي، وابتعد عن تعريفه بصيغة االستخراج والتحميل. ولكْنالتفسري ا
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هذا التعريف ما إذا كان سيتم توظيف العلوم القطعية أو النظريات الظنية يف التفسري 

 العلمي. 

والذي يظهر لي ـ واهلل »وقال األستاذ فهد الرومي يف تعريف التفسري العلمي: 

قال: املراد بالتفسري العلمي أن يكون جامعًا مانعًا أن ُيأعلم ـ أن التعريف األقرب إىل 

هو اجتهاد املفّسر يف كشف الصلة بني آيات القرآن الكريم الكونية ومكتشفات 

على مصدره، وصالحيته لكل  ُيظهر به إعجاٌز للقرآن يدّل العلم التجرييب على وجٍه

 . (10)«زمان ومكان

بيان خمتلف التعاريف بشأن التفسري هذا وقد عمد األستاذ ناصر رفيعي ـ بعد 

هو من أنسب تعاريف  املتقدِّمومناقشتها ونقدها ـ إىل القول بأن التعريف  ،العلمي

 . (11)التفسري العلمي

ولُيعلم أننا يف هذا العرض إمنا حناول فهم »وقال الشيخ معرفت يف هذا الشأن: 

االهتداء إليها يف ، وأمكن من قبلجانب من اآليات الكونية، رمبا صعب دركها 

.. إننا ال حناول تطبيق آية قرآنية ذات حقيقة .ضوء حقائق علمية راهنة جهد املستطاع

وهي قابلة للتعديل والتبديل، إمنا مبلغ جهدنا  ،ثابتة على نظرية علمية غري ثابتة

من آيات الذكر احلكيم،  الكشف عن حقائق وأسرار كونية انطوت عليها لفيٌف

 . (12)«ما وصلت إليه البشرية قطعّيًا لعلم الثابت يقينًا حسبكشفًا يف ضوء ا

وعليه ميكن لنا أن نستنتج أن ألسلوب التفسري العلمي للقرآن خمتلف األنواع 

اختالف هذه األنواع، حيث يتم التعبري بسبب واألقسام، وإن التعاريف إمنا اختلفت 

عنوان حتميل املسائل العلمية  ، وحتتعنها حتت عنوان استخراج العلوم من القرآن تارًة

توظيف »أخرى. وأما مرادنا يف هذا املقال فهو ما أشرنا له بالقول:  على القرآن تارًة

أفضل، مبعنى اختاذ مصدر العلوم التجريبية  العلوم يف فهم آيات القرآن على حنٍو

حبيث  لتفسري وتوضيح اإلشارات العلمية آليات القرآن الكريم، القطعية بوصفه وسيلًة

مّت يف هذا اإلطار رعاية مجيع مالكات وضوابط التفسري الصحيح، دون أن حيصل 

 . (13)«أدنى حتميل أو استخراج

اخلالدة، وهو  ‘: إن القرآن هو معجزة رسول اهللاإلعجاز العلمي للقرآن
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األكرم وصدقه، مبعنى أنه الدليل على  الكتاب الذي ميّثل الدليل على نبّوة النيّب

متعّددة. من ذلك:  أن إعجاز القرآن قد مّت إثباته من جهاٍت َبْيَديته. إلسالم وأحّقاعتبار ا

اإلعجاز يف األلفاظ، واملضامني، وعدم التناقض يف مفاهيمه، ويف نغمة القرآن، ويف 

 . (14)نفوذه اآليات إىل القلوب، واملغّيبات واألخبار الغيبية يف القرآن

خاص من قبل املفسرين يف  رآن قد حظي باهتماٍمأن اإلعجاز العلمي يف الق َبْيَد

القرون األخرية؛ وذلك حيث شهدت العلوم التجربية تكاماًل، وسجلت قفزات نوعية 

ويف املقابل كان الكتاب  .متسارعة كشفت عن األسرار العلمية يف القرآن الكريم

م احلاصل ونكوص أمام التقّد املقدس )التوراة واإلجنيل( مينى يف كل يوم بانتكاسٍة

يف هذه العلوم، األمر الذي أثبت التحريف احلاصل فيه. من هنا فإن املفسرين يشريون 

يف الكثري من املوارد إىل اإلعجاز العلمي يف القرآن )اآليات اليت خترب عن القوانني 

، بل اعرتف بهذه األبعاد (15)(ل إليهاواملعطيات العلمية للبشر قبل عّدة قرون من التوصُّ

 ية يف القرآن علماء الغرب أيضًا. العلم

من القرآن الكريم تكون على  إن املراد من اإلعجاز العلمي يف القرآن آياٌت

أن تشتمل على أسرار علمية، مبعنى املسائل العلمية اليت مل يطلع »: التاليالشكل 

عليها أحد قبل نزول القرآن، حبيث ال ُتكتشف هذه احلقيقة العلمية إال بعد مّدة 

وأن تكون هذه املسألة العلمية حبيث ال ميكن التوّصل  ؛يلة من نزول القرآن بهاطو

أو  ؛إليها من خالل الوسائل العادية اليت كان اإلنسان ميتلكها يف عصر النزول

األخبار الغيبية اليت صدع بها القرآن يف مورد األحداث الطبيعية والتارخيية اليت مل 

 . (16)«وات ذلك العصريكن باإلمكان التوصل إليها بأد

إن اإلشارات العلمية اليت جاءت يف »وقال األستاذ الشيخ معرفت يف هذا الشأن: 

القرآن الكريم إمنا كانت رشحات فاضت من عرض بيانه احلكيم؛ ألنها صدرت 

ان: )الفرق ﴾ُقْل َأنَزَلُه الَِّذي َيْعَلُم السِّرَّ ِفي السََّماَواِت َواأَلْرِض﴿ :من منبع علم مكني

ذلك ألن  ؛ومل تكن مقصودة بالذات، وال جاء القرآن إلفادة بيانها إفادة بالذات ،(6

 . (17)«القرآن كتاب هداية وإرشاد إىل معامل األخالق الكرمية

وقد أّكد مساحته يف موضع آخر على هذه )املسائل العلمية اهلامشية اليت وردت 
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احلقيقة، وهي أن هذه األمور قد  مع إضافة هذه ،وتثري إعجاب اإلنسان( ،يف القرآن

ي غري متعلم ومل يدرس على يد أستاذ متمّرس، وعاش بني أمة أّم جاء بها شخٌص

جاهلية منقطعة عن احلضارة وسط الصحراء القاحلة. يف مثل هذه األجواء جيد 

 . (18)وال ميكن الشك فيها ،اإلنسان نفسه أمام معجزة خارقة للعادة

آخر بأن إعجاز القرآن كما يقع يف سائر إعجاز  كما صّرح مساحته يف موضٍع

رد اإلعجاز العلمي امو يشملوما إىل ذلك(  ،والبالغة ،القرآن )من قبيل: الفصاحة

 . (19)أيضًا

 

 ــــــ ي القرآن يشمل اإلعجاز العلمي أيضًاحتّد

 : كما يليإن لتحّدي القرآن ثالثة أنواع من الشمولية، وذلك 

ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اإِلنُس َواْلِجنُّ َعَلى ﴿قوله تعاىل:  :ن قبيلمـ الشمول األفرادي: 1

)اإلسراء:  ﴾َكاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهريًا َأْن َيْأُتوا ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن اَل َيْأُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو

وا على أن عجتّم ،ى مجيع أفراد اجلّن(، مبعنى: لو أن مجيع أفراد البشر، بل وحّت88

يأتوا مبا ُيشبه هذا القرآن فإنهم لن يستطيعوا فعل ذلك أبدًا، وذلك على حنو العموم 

، حتى أولئك الذين مل ُيخلقوا بعد، ًةاألفرادي، حبيث يشمل مجيع أفراد اإلنسان كاّف

 وسُيخلقون يف املستقبل. 

آن قد بدأ مبعنى أن هذه الدعوة وهذا التحّدي من قبل القرـ الشمول الزماني: 2

َفِإْن َلْم ﴿منذ صدر اإلسالم، ويستمّر إىل األبد، ومن هنا يقول اهلل سبحانه وتعاىل: 

 (. 24)البقرة:  ﴾َتْفَعُلوا َوَلْن َتْفَعُلوا

مبعنى أنكم يف مجيع األحوال اليت تكونون عليها ـ سواء ـ الشمول األحوالي: 3

ني باألدب العربي( أو من املختّصكنتم من العرب أو العجم، وسواء كنتم من األدباء )

املعرفية األخرى ـ لن تستطيعوا أن تأتوا مبثل  االتمن اجمل جمال صني يف أيٍّاملتخّص

 . (20)هذا القرآن. وبطبيعة احلال فإن هذا األمر ُيستفاد من إطالق اآلية

ُيمكن لنا أن نستفيد من هذا الشمول والعموم واإلطالق يف اآلية أن هذا 

 .ب أن يكون حبيث يشمل مجيع األزمنة ومجيع األحوالاإلعجاز جي
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يرى أن إعجاز القرآن خيتّص بعصر  ،الشاطيب :من أمثال ،إال أن بعض العلماء

نزول القرآن فقط، فلو عجز األدباء املعاصرون لنزول القرآن عن أن يأتوا مبثله كان 

ر يف ثبوت اإلعجاز ذلك دلياًل على إعجاز القرآن، وال حيتاج الناس لغري هذا املقدا

 . (21)بالنسبة هلم أيضًا

أن  ،وُيستفاد من كلمات العالمة الطباطبائي، وكذلك كلمات الشيخ معرفت

أن هذا اإلعجاز خيتلف باختالف املخاطبني، فالقرآن  َبْيَدالقرآن معجزة جبميع أبعاده، 

ساسة، ومعجزة مثاًل معجزة أدبية بالنسبة إىل األدباء، ومعجزة سياسية بالنسبة إىل ال

يف احلكمة بالنسبة إىل احلكماء، وهكذا... وعليه فإن نظرية إعجاز القرآن تشمل 

 . (22)يف مجيع األزمنة، ويف مجيع احلاالت ،مجيع األفراد

م فإن إعجاز القرآن يشمل مجيع أنواع التحدي، من قبيل: الفصاحة طبقًا ملا تقدَّ

وعليه فإن وجه وجهة التحدي يف  .إىل ذلكوما  ،واإلخبار الغييب ،واملضمون ،والبالغة

 القرآن يشمل مجيع وجوه اإلعجاز القرآني )باستثناء الصرفة؛ لبطالنها(. 

وبطبيعة احلال فإن جهات إعجاز القرآن ختتلف باختالف املخاطبني، فالقرآن 

اختصاص يف اختصاصه، وعلى مستوى استعداده يف ذلك  يتحدى صاحب كّل

نه مل يتمكن أحد إوحيث  .القرآن وحتّديه يشمل مجيع األزمنةاالختصاص. وإن إعجاز 

طوال القرون املنصرمة منذ عصر اإلسالم إىل يومنا هذا من اإلتيان مبثل القرآن كان 

 وصدقه يف ما ادعاه.  ‘ية النيب األكرموأحّق ،ذلك كافيًا يف إثبات إعجاز القرآن

السادس من كتاب )التمهيد وقد اهتّم األستاذ معرفت بهذه املسألة يف اجلزء 

. «؟هل وقع التحدي باجلانب العلمي»يف علوم القرآن(، وبدأ ذلك ببحث حتت عنوان: 

وبعد ذكره لكلمات املخالفني، من أمثال: الدكتور عمر أبو حجر، والدكتور 

ـ  ]يف[ أن اإلعجاز قائٌم ال َشكَّ»وآخرين، شرع يف بيان أدلتهم، قائاًل:  ،صبحي الصاحل

ملة ـ بهذا اجلانب كسائر اجلوانب، أما التحّدي فقد ُيقال باختصاصه جبانب يف اجل

من الناس،  إذ مل تكن إشارات القرآن العلمية معروفة عند نزوله ألحٍد ؛بْسالبيان فَح

 . «وإمنا أثبتها العلم بعد ذلك بعّدة قرون

وال آياته  إن اآليات الكونية التنزيلية ال تشمل سور القرآن كلها،»وقال أيضًا: 
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أن التحدي جيب أن  .. ومعلوٌم.مجيعها، وإمنا تقع فقط يف بعض السور ويف بعض اآليات

 . «يكون جبميع السور واآليات

أن حتديًا موّجهًا  ال َشكَّو»قائاًل:  ،ثم عمد األستاذ معرفت إىل اإلجابة عن ذلك

وأعجزهم  ،ربالذي فاق أساليب الع ،إىل العرب يومذاك ال يعين سوى جانب البيان

وال على أمة  ،من الزمان عن أن يأتوا مبثله. غري أن حتّدي القرآن مل يقتصر على فرتٍة

وما شأنه ذلك ال  .لكل األجيال وخمتلف األقوام وإمنا هو ،..من الناس دون سواهم.

وال كل العرب  ،إذ ليس كل الناس عربًا ؛يعقل اقتصاره على جانب الفصاحة والبيان

به حتديًا على وجه العموم، ومن ثم  ىأن يف القرآن شيئًا هو الذي حتّد ُبدَّ ال. ف.فصحاء.

ُقْل َلِئِن ﴿واحدة أو آية أو آيات بالذات. قال تعاىل:  كان مبجموع الكتاب، ال بسورٍة

َكاَن َبْعُضُهْم  َوَلْو اْجَتَمَعِت اإِلنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأْن َيْأُتوا ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن اَل َيْأُتوَن ِبِمْثِلِه

 ْنعاّم وقع موّجهًا إىل كافة األنام، سواء َم (. فهذا حتد88ٍّ)اإلسراء:  ﴾ِلَبْعٍض َظِهريًا

 . (23)«عاصر نزول القرآن أو سائر األيام

 

 ــــــ األرضّيات والدوافع

لقد بزغت مشس اإلسالم على شبه اجلزيرة العربية، ومّتت دعوة سكان تلك 

ـ إىل اإلسالم وطلب  (24)مني منهم عدد األصابعن الذين مل يتجاوز عدد املتعلِّاملنطقة ـ م

 . (25)العلم، وعّرف القرآن الكريم بوصفه معجزة الدين اجلديد

وقد عمد القرآن الكريم ـ من خالل دعوة الناس إىل التفكري والتدّبر يف اآليات 

سبات اجلهل والغفلة. وكان  ـ إىل إيقاظ الناس من (26)اإلهلية وخلق السماوات واألرض

املسلمون من خالل الفتوحات الكبرية اليت استولوا خالهلا على الكثري من البلدان 

الشاسعة طوال القرن اهلجري األول يواجهون يف كل يوم أفكارًا جديدة وديانات 

أخرى. وبعد اخنفاض حّدة احلروب نسبيًا بدأ التبادل الثقايف بني اإلسالم واألديان 

ضارات األخرى يف إيران وروما واليونان، وأخذ املسلمون يرتمجون أفكار األمم واحل

األخرى إىل اللغة العربية، وبلغ هذا النشاط الفكري ذروته يف عهد هارون الرشيد 

 . (27)واملأمون



 

 

هـ 1438م ـ  2017ــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السابع واألربعون ــ صيف  نصوص معاصرة  

 

من قبيل: الطب، والرياضيات، والنجوم، والعلوم  قام املسلمون بأخذ علوٍم

نان، وأضافوا هلا الكثري من عندهم، وعملوا على من اليو ،الطبيعية، والفلسفة

 نيى متكن املسلمون خالل القرنقرون، حّت ةتطويرها، حتى بلغوا بها الذروة يف بضع

كتاب  :)مثل الطّب جمالمن تصنيف أفضل الكتب يف اهلجريني الثالث والرابع 

(، البن سينا ،كتاب الشفاء :الفلسفة )مثل جمالالبن سينا(، ويف  ،القانون

 وما إىل ذلك.  ،والنجوم ،والرياضيات

خمتلف العلوم  جمالوقد أفضت عملية ترمجة بعض أفكار غري املسلمني يف 

طراف إىل حصول ما يبدو تعارضًا بني ظاهر رتامية األمونقلها إىل البالد اإلسالمية 

 بعض آيات القرآن والعلوم احلديثة. 

من أجل  ؛وىل لإلسالم سلوك طريقنيوقد اختار العلماء املسلمون منذ القرون األ

 رفع هذه املعضلة: 

على املطالب الباطلة يف هذه العلوم، يف إطار إرشاد الناس وهدايتهم؛ إذ  أـ الرّد

للطعن  كان الكثري من املباني الفلسفية والعلمية املستوردة من اإلغريقيني قاباًل

 .رى معارضة لدين اإلسالمأخ وفاقم األمر أن هذه املطالب كانت من جهٍة .واإلشكال

ألبي حامد الغزالي، ومفاتيح  ،من هنا مت تأليف كتب من قبيل: تهافت الفالسفة

 للفخر الرازي.  ،الغيب

إلثبات أن القرآن على  ؛ب ـ تطبيق آيات القرآن على العلوم التجريبية اإلغريقية

اآليات القرآنية من  من هنا مّت تطبيق .، وأن ما جاء به من املفاهيم العلمية صحيٌححقٍّ

على السيارات السبع يف علم النجوم عند اإلغريق.  (28)قبيل: محل )السماوات السبع(

 .وبدأ بالتطور التدرجيي ،ومن هنا ظهر أسلوب التفسري العلمي

أن هذا األسلوب التفسريي ـ الذي كان على الدوام مقرونًا باجتذاب الطبقة  َبْيَد

واحدة على مّر القرون، بل كان  ن يف تطّوره على وتريٍةة من الدارسني ـ مل يكالشاّب

 .أخرى يف ظل بعض الظروف، ويفقد بريقه يف فرتاٍت يبلغ الذروة تارًة

 : كما يليوقد مّر هذا األسلوب التفسريي بثالث مراحل رئيسة ميكن إمجاهلا 

 وتستمّر إىل القرن اهلجري ،تبدأ من القرن الثاني تقريبًااملرحلة األوىل: 
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من  وسعى عدٌد ،، حيث بدأت برتمجة الرتاث اإلغريقي إىل اللغة العربية(29)اخلامس

ابن سينا(،  :املسلمني إىل تطبيق آيات القرآن على علم اهليئة البطليموسية )من أمثال

 هـ(. 428ـ  370فات ابن سينا )حيث نرى مناذج من تدوين التفسري العلمي يف مؤلَّ

املرحلة من القرن اهلجري السادس، حيث مال بعض  تبدأ هذهاملرحلة الثانية: 

العلماء إىل القول بنظرية اشتمال القرآن على مجيع العلوم، وأن باإلمكان استخراج 

مجيع العلوم من القرآن الكريم )وكان أبو حامد الغزالي على رأس القائلني بهذا 

القرآن على العلوم، الرأي(. وقد استمّر هذان النوعان من التفسري العلمي )أي تطبيق 

كان العلماء املسلمون  لقرون، ويف كل فرتٍة( واستخراج العلوم من القرآن الكريم

 وينقسمون حوله بني موافق وخمالف.  ،يتناولون هذا األسلوب بالبحث والنقاش

ت إىل حدوث قفزة نوعية كبرية وجبارة يف هذا األسلوب أدَّ وقداملرحلة الثالثة: 

إثر  ،هر هذا النوع من التفسري يف القرن الثامن عشر للميالدمن التفسري، حيث ظ

ر العمالق الذي شهدته العلوم التجريبية يف العامل الغربي، ومّتت ترمجة خمتلف التطوُّ

علم الفيزياء والكيمياء والطب والفلك إىل اللغة العربية. وقد تركت  جمالالكتب يف 

يف القرن األخري ـ على العامل اإلسالمي،  اال سيَّمهذه املرحلة اجلديدة بتأثريها ـ و

ة يف مصر واهلند، األمر الذي دعا العلماء واملفكرين من املسلمني إىل العمل وخاّص

على تطبيق القرآن على العلوم التجريبية. وقد بلغت هذه املسألة ذروة األهمية عندما 

ب املقدس )التوراة وبدأ الكتا ،تأّوجت ظاهرة التعارض بني العلم والدين يف أوروبا

التعارض احملتدم بينه وبني العلوم  واإلجنيل( يشهد احنسارًا وتراجعًا يوميًا يف ظّل

خصبة لظهور واستشراء األفكار اإلحلادية  التجريبية احلديثة، األمر الذي خلق بيئًة

على  حممولًة ،واملناهضة للدين. وقد أّدى هجوم هذه األفكار على البلدان اإلسالمية

 التفّوق الصناعي الغربي، إىل اجتذاب الشباب املسلم وانبهاره بالثقافة واحلضارة منت

 الغربية. 

من العلماء املسلمني ـ بسبب غريتهم على اإلسالم  ويف خضّم ذلك برز عدٌد

والقرآن ـ إىل الدفاع عن القرآن. وبااللتفات إىل االنسجام بني العلم والدين من وجهة 

العلماء يف حلبة املعرتك؛ ليثبتوا أن آيات القرآن ال تتعارض مع  نظر اإلسالم فقد دخل
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العلوم اجلديدة، بل إنها على العكس من ذلك تثبت املعطيات العلمية، األمر الذي من 

شأنه أن يؤكد اشتمال القرآن على اإلعجاز العلمي أيضًا. من هنا فقد عملوا على 

 .يف موضوع التفسري العلمي فوا الكتبتوظيف العلوم يف فهم القرآن، وألَّ

واجنذب حنو الثقافة  ،أن البعض قد سلك سبيل اإلفراط ـ يف هذا الشأن ـ ومبا

ن إ، وحيث (30)الغربية متامًا، وأخذ يعمل على تأويل اآليات القرآنية وتفسريها برأيه

املباني والقواعد التفسريية هلذا األسلوب مل تأخذ نصيبها من البحث والنقاش 

ن عددًا من املغرضني منهم قد عمدوا يف إثبات إالحنراف، أو لضوا فقد تعرَّالكامل، 

أفكارهم املنحرفة إىل اإلغراق يف التفسري العلمي والتأويل االعتباطي، األمر الذي 

د من التفسري العلمي، أثار حفيظة بعض املسلمني، ودفعهم إىل أخذ موقف متشّد

من التفسري بالرأي، أو التأويل اخلاطئ آليات  ومهامجته جبميع أنواعه، واعتباره نوعًا

 .القرآن الكريم

رين يف إيران ومصر طريق رين واملفّسويف البني سلك الكثري من العلماء واملفّك

أخرى: قالوا  اإلنصاف، وفّصلوا بني أنواع التفسري العلمي وأهداف القائلني به، وبعبارٍة

 بالتفصيل. 

ليت أدت إىل ظهور واتساع رقعة هذا ميكن تلخيص األسباب ا وباختصاٍر

 : يف ما يلي األسلوب التفسريي بني املسلمني

ـ اهتمام القرآن بالعلم، وذكر األمثلة العلمية، والدعوة إىل التفكري والتدّبر 1

يف اآليات اإلهلية يف السماوات واألرض ويف نفس اإلنسان، األمر الذي أدى إىل ازدهار 

 ا بآيات القرآن الكريم. العلوم والتعاليم ومقارنته

ـ ترمجة الرتاث الفكري يف العلوم الطبيعية والفلسفية من اليونان والروم 2

 وإيران إىل اللغة العربية، ونشر هذا الرتاث بني املسلمني منذ القرن اهلجري الثاني. 

ـ التصّور القائل بأن القرآن الكريم يشتمل على مجيع العلوم، وأن علينا 3

 العلوم من اآليات القرآنية. استخراج هذه 

ـ االهتمام بالعلوم الطبيعية واالكتشافات اجلديدة، من أجل إثبات اإلعجاز 4

 العلمي للقرآن، األمر الذي ساعد على ازدهار وتطّور التفسري العلمي. 
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وتأثريها على أفكار املسلمني، وظهور بعض  ،ـ انتصار أصالة احلّس يف أوروبا5

أو املنحرفة بني املسلمني، األمر الذي أّدى إىل تأويل وتطبيق  اجلماعات االلتقاطية

 . (31)اآليات القرآنية

ـ إن اندفاع العلماء املسلمني إىل مواجهة اهلجمات الغربية على الدين، والرتويج 6

لفكرة تعارض العلم والدين، قد أدى إىل إدخال اآلراء القائلة بانسجام اآليات القرآنية 

 بية يف التفاسري والكتب. مع العلوم التجري

 

 ــــــ التفسري العلمي جمالفات يف اآلراء واملؤلَّ اجلذور التارخيية ألهّم

شاع بني املفسرين واملفكرين والعلماء املسلمني بشأن التفسري العلمي للقرآن 

 آخذين مسارها التارخيي بنظر االعتبار:  ،ثالثة آراء خمتلفة، نشري إليها باختصاٍر

 

 ــــــ ألول: املوافقون على التفسري العلميالرأي ا

من املفسرين للقرآن والفالسفة واملفكرين، والكثري من  هناك مجاعٌة

من العلوم  واوقد استفاد ،التفسري العلمي وناملختصني يف العلوم التجريبية، يؤّيد

 التجريبية يف تفسري آيات القرآن الكريم، ومن هؤالء: 

فقد محل كلمة  .الفيلسوف والطبيب الشهري ،اـ الشيخ الرئيس ابن سين1

( على 17)احلاّقة:  ﴾َوَيْحِمُل َعْرَش َربَِّك َفْوَقُهْم َيْوَمِئٍذ َثَماِنَيٌة﴿يف قوله تعاىل:  «العرش»

الثمانية  «املالئكة»ومحل كلمة  ؛األفالك )أي األفالك التسعة يف اهليئة البطليموسية(

والشمس والزهرة وعطارد وزحل واملشرتي واملريخ  على األفالك الثمانية )أي: القمر

 . (32)(والفلك الثوابت

 بعض قال»هـ( يف كتابه إحياء علوم الدين: 505ـ وقال أبو حامد الغزالي)2

 القرآن :آخرون وقال ؛أكثر فهمها من بقي وما ،فهم ألف ستون آية لكل :العلماء

 أربعة ذلك يتضاعف ثم ،معل كلمة كل إذ ؛علم ومئيت علم ألف وسبعني سبعة حيوى

 . (33)«ومطلع وحد وباطن ظاهر كلمة لكل إذ ؛أضعاف

 الطب كعلم كثرية هذه وراء العلوم إن»وقال يف كتاب )جواهر القرآن(: 
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 والطلسمات السحر وعلم أعضائه وتشريح احليوان بدن وهيئة العامل وهيئة والنجوم

 العامل يف أصلها وجود من ال ُبدَّ اليت ةالديني العلوم إىل أشرنا إمنا أنا ذلك، فاعلم وغري

 . (34)«إليه والسفر تعاىل اهلل طريق سلوك ريتيّس ىحّت

هـ( يف التفسري الكبري )مفاتيح الغيب( إىل تطبيق 606ـ عمد الفخر الرازي)3

الَِّذي َجَعَل َلُكْم ﴿بعض املسائل العلمية على آيات القرآن. فقد استدل بقوله تعاىل: 

من  164. وعلى هامش تفسري اآلية (35)( على سكون األرض22)البقرة:  ﴾اشًااأَلْرَض ِفَر

سورة البقرة حبث يف الفلكيات القدمية، وآراء بطليموس وقدماء اهلند والصني وبابل 

 ومصر والروم والشام. 

 القرآن مجع»هـ( إىل االعتقاد قائاًل: 655ـ  570ـ وذهب ابن أبي الفضل املرسي)4

الّطب، : مثل ،األوائل علوم من ُأَخر علوم على أحتوى .. وقد.واآلخرين األوَّلني علوم

. .العلوم. من ذلك واجلدل، واهليئة، واهلندسة، واجلرب، واملقابلة، والنجامة، وغري

 . (36)«وذكر آيات للخياطة والنجارة والصيد واحلدادة والزراعة واملالحة

صاحب كتاب  ،هـ(764ـ وذهب بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركشي)5

إىل االعتقاد بإمكانية استخراج مجيع العلوم من القرآن  ،)الربهان يف علوم القرآن(

 عن خمربًا تعاىل ، إذ قال: قوله×الكريم أيضًا. حيث استنبط عمر السيد املسيح

َباَركًا َأْيَن َما َوَجَعَلِني ُم*  َوَجَعَلِني َنِبّيًا  آَتاِنَي اْلِكَتاَبَقاَل ِإنِّي َعْبُد اهلِل﴿عيسى: 

 َوَبّرًا ِبَواِلَدِتي َوَلْم َيْجَعْلِني َجبَّارًا َشِقّيًا*  َوَأْوَصاِني ِبالصَّاَلِة َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحّيًا ُكنُت

 وثالثون ( ثالث33ـ  30)مريم:  ﴾َوالسَّاَلُم َعَليَّ َيْوَم ُوِلْدُت َوَيْوَم َأُموُت َوَيْوَم ُأْبَعُث َحّيًا* 

 . (37)سنة وثالثون ثالث كلمة، وعمره الشريف

صاحب كتاب )اإلتقان يف علوم  ،هـ(911ـ ذهب جالل الدين السيوطي)6

 :فعلى سبيل املثال .إىل القول باشتمال القرآن الكريم على مجيع العلوم أيضًا ،القرآن(

(، 11)املنافقون:  ﴾َجُلَها َنْفسًا ِإَذا َجاَء َأَوَلْن ُيَؤخَِّر اهلُل﴿عمد إىل توظيف قوله تعاىل: 

(؛ ليستفيد 63، وتسلسل هذه السورة يف القرآن هو )(38)الوارد يف بداية سورة املنافقني

 . (39)وستني سنة حيث فارق احلياة عن ثالٍث ،‘األكرم منها عمر النيّب

صاحب موسوعة )حبار األنوار(، يف  ،هـ(1111حممد باقر اجمللسي)حتّدث ـ 7
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كما قام يف الكثري من  .تاب القّيم حول مسائل بشأن السماواتبعض أجزاء هذا الك

( نَُّه)»من سورة البقرة:  29ما قاله يف تفسري اآلية  :ومن ذلك .املوارد بالتفسري العلمي

 األرصاد؛ إذ أصحاب أثبتها اليت التسع ينايف ال تفسري، والسبع أو . بدل.السماء. ضمري

 . (40)«والعرش بالكرسي رعالش لسان يف مسميان والتاسع الثامن

الفيلسوف  ،هـ(1050صدر املتأهلني الشريازي) :من ـ كما احتمل كل8ٌّ

يف كتابه  ،هادي السبزواري، الفيلسوف الشهري ، وكذلك املاّل(41)يف تفسريه ،الشهري

 ، ما تقّدم بشأن السماوات السبع والعرش والكرسي. (42))شرح املنظومة( 

هـ( يف كتابه )طبائع 1320الكواكيب)ـ تعّرض السيد عبد الرمحن 9

االستبداد ومصارع االستعباد( يف الكثري من املوارد إىل تطبيق القرآن على العلوم 

التجريبية. وقد استدل النفصال القمر عن األرض )طبقًا لنظريات علماء الفلك( باآلية 

 . (43)من سورة الرعد 41من سورة القمر، واآلية  1

ـ  1265) م( والسيد أمري علي1898ـ  1817ندي)أمحد خان اهل السيدـ 10

قد قاما بتأسيس جامعة خاصة بالتفسري وهـ(، وكالهما من علماء اهلند، 1347

العلمي يف مدينة )عليكرة(، فّسرا الصالة والصوم والزكاة واحلج على أساس ما 

 ى الظواهريرتتب عليها من الفوائد اجلسدية واالجتماعية، بل كانا يعتربان حّت

نكرا إمكان وقوع املعجزة أو أ، والطبيعية، من قبيل: املاء واهلواء والغيوم، مالئكًة

 . (44)آبادي تفسريهما يف اهلندوقد خالف السيد مجال الدين األسدتأثري الدعاء. 

ـ الدكتور حممد بن أمحد اإلسكندراني، يف كتابه )كشف األسرار 11

لسماوية واألرضية واحليوانات والنبات النورانية القرآنية يف ما يتعلق باألجرام ا

، يعترب من طالئع التفسري العلمي يف العصر م(1880)طبعة عام  واجلواهر املعدنية

احلديث. وقد اعتربه العالمة معرفت كتابًا هاّمًا يف هذا الشأن، وقد اشتمل على آراء 

 . (45)العلماء قدميًا وحديثًا

صاحب تفسري )اجلواهر يف  ،م(1862طنطاوي جوهري )املولود سنة  ـ الشيخ12

ميكن اعتبار تفسريه ذروة االستفادة من العلوم يف تفسري القرآن ، تفسري القرآن(

الكريم. فقد عمد يف الكثري من املوارد إىل توظيف خمتلف العلوم يف تفسري القرآن، 
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علم حتضري األرواح، حيث استخرجه من اآليات اليت تتحّدث عن بقرة بين  :ومن ذلك

مبحث تفسريي الكثري من العلوم احلديثة يف تضاعيف  . وقد أقحم يف كّل(46)إسرائيل

 . (47)تفسريه

وهكذا نراه يستخرج »وقال األستاذ الشيخ معرفت يف نقد هذا الكتاب: 

كثريًا من علوم القرآن بواسطة حساب اجلمل، الذي ال نكاد نصّدق بأنه يوصل إىل 

لف ُيفّسر آيات القرآن تفسريًا يقوم على نظريات علمية . هذا وإنا جند املؤ.حقيقة ثابتة.

ف وهذا ضرب من التكلُّ .فرتة التثّبت منها ِضحديثة غري مستقرة يف ذاتها، ومل مْت

 . (48)«مل يكن يذهب بغرض القرآن أحيانًا ارتكبه املؤلف، إْن

األدنى مخسة كتب يف  ـ عبد الرزاق نوفل، كاتب مصري، له يف احلّد13

، «اهلل والعلم احلديث»، و«القرآن والعلم احلديث»تفسري العلمي، من قبيل: ال جمال

 ، و... «بني الدين والعلم»، و«اإلسالم والعلم احلديث»و

هـ(، يف كتابه )اهليئة 1369ـ  1301ـ السيد هبة الدين الشهرستاني)14

 ﴾اأَلْرَض َمْهدًا الَِّذي َجَعَل َلُكُم﴿من قوله تعاىل:  (49)استفاد حركة األرض ،واإلسالم(

بيان تصديق وتأييد العلوم واالكتشافات »، وذهب إىل القول: (10؛ الزخرف: 53)طه: 

 . (50)«اجلديدة من طريق الدين وكالم العلماء يستوجب تعزيز إميان الناس

كتبوا يف موضوع التفسري  قد ـ كما أن بعض املؤلفني املعاصرين يف إيران 15

وحممد تقي  ؛ز قرآن(أ يف تفسريه ) ود الطالقاني: السيد حممومنهمالعلمي، 

 والدكتور  ؛حكام(أيف )فلسفه  وحجة اإلسالم اهتمام ؛يف )تفسري نوين( شريعيت

يف كتبه:  واملهندس مهدي  ؛(وآخرين  ولني أيف كتابه ) جناد

وحممد علي رضائي  ؛سالم(إمطهرات در ))راه طي شده(، و)باد وباران در قرآن(، و

در  ش، و).هـ1375يف كتبه: )در آمدي بر تفسري علمي قرآن( عام  إصفهاني

عجاز آميز قرآن( عام إشارات علمي إش، و).هـ1381عجاز علمي قرآن( عام إ

 .ش، وآخرين.هـ1382وناصر رفيعي يف كتابه )تفسري علمي قرآن( عام  ؛ش.هـ1383

 

 ــــــ مناقشٌة وحتليل

قسيم هؤالء األشخاص إىل عّدة جمموعات، ولكل جمموعة منهم ميكن ت
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 أهدافها اخلاصة. 

سعى إىل تكوين فهم أفضل للقرآن من خالل العلوم التجريبية، بل  ْنـ هناك َم1

من  ،مع جتّنب اإلفراط والتفريط ،عمدوا إىل بيان شرائط وضوابط التفسري العلمي

(، والدكتور وآخرين   جناد يف كتابه )أولني أمثال: الدكتور 

 حممد علي رضائي إصفهاني يف )تفسري علمي قرآن(. 

فادعى ـ على سبيل املثال ـ  ،يسعى إىل إثبات اإلعجاز العلمي للقرآن ْنـ هناك َم2

ومن هؤالء:  ،اإلعجاز العلمي يف مورد قانون الزوجية العام، والزوجية يف النباتات

و)البالغة النبوية(،  ؛)إعجاز القرآن( ْيه:م( يف كتاَب1938مصطفى صادق الرافعي)

 . (51)عجاز علمي قرآن(إدر  ) والدكتور حممد علي رضائي إصفهاني يف

ـ هناك مجاعة بصدد إثبات أهمية العلم من وجهة نظر اإلسالم. ومن هؤالء: 3

نا م أن ذكروقد تقدَّ .السيد طنطاوي جوهري، والسيد هبة الدين الشهرستاني

 كلماتهم يف هذا الشأن. 

ـ األشخاص الذين حاولوا استخراج خمتلف العلوم من القرآن الكريم، من 4

أمثال: الشيخ حممد الغزالي، واملرسي، والزركشي، والسيوطي، وطنطاوي. وكان 

الدليل األهم ألكثر هؤالء األشخاص هو القول بوجود مجيع العلوم يف القرآن 

اج هذه العلوم من خالل التدقيق والتمّعن يف اآليات الكريم، ولذلك ميكن استخر

 واستخدام األدوات واألساليب اخلاصة واالستعانة بسائر العلوم األخرى. 

ـ األشخاص الذين طبقوا النظريات الظنية للعلوم على آيات القرآن الكريم. 5

رض ما يتعلق باستفادة سكون األ وميكن لنا أن نذكر من هؤالء: الفخر الرازي )يف

من سورة البقرة(، والعالمة اجمللسي، وصدر املتأهلني الشريازي، والسيد  22من اآلية 

 عبد الرمحن الكواكيب، وعبد الرزاق نوفل. 

وقد عمد بعض هؤالء األشخاص ـ بطبيعة احلال ـ إىل حتميل النظريات العلمية 

ل اهلل تعاىل: ما ذهب إليه عبد الرزاق نوفل بشأن قو :على القرآن الكريم. ومن ذلك

حيث قال: ، (189)األعراف:  ﴾ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها﴿

لكرتون، وإن هذين العنصرين إن املراد من النفس الواحدة هو الربوتون، والزوج هو اإل
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. وبطبيعة (52)للقرآن هما اللذان يكّونان الذّرة. واعترب ذلك دلياًل على اإلعجاز العلمي

احلال من الواضح أن هذا التفسري ال ينسجم مع املعاني اللغوية واالصطالحية وظاهر 

 من التفسري بالرأي.  من حتميل الرأي على القرآن، وهو نوٌع اآلية، بل هو نوٌع

سعى إىل إثبات أفكاره املنحرفة من خالل توظيف العلوم  ْنـ هناك َم6

يف القرآن الكريم.  ر معجزات األنبياء املذكورة صراحًةالتجريبية، وقام بإنكا

ورشيد  ،أمحد خان اهلندي، والسيد أمري علي السيد :وميكن لنا أن نذكر من هؤالء

 يف تفسري املنار.  ،م(1935ـ  1865) رضا

من سورة البقرة إىل تفسري موت  243فقد ذهب رشيد رضا يف تفسري اآلية 

وحياتهم بعودة االستقاللية إليهم ورجوع القّوة  األشخاص بفقدانهم لالستقالل،

يف معرض  ،من سورة البقرة 260. كما فّسر إحياء الطيور األربعة يف اآلية (53)دًاجمّد

. يف حني أن هذا النوع من (54)، برتبيتها واستئناسها×ة النيب إبراهيمتفسريه لقّص

 الرأي. ّد نوعًا من التفسري بلظاهر اآليات، وُيَع التفسري خمالٌف

 :من أمثال ،رينورمبا كانت هذه اإلشكاالت هي اليت دعت بعض املفّس

 . (55)إىل رفض تطبيق القرآن على العلوم التجريبية ،&العالمة الطباطبائي

 

 ــــــ الرأي الثاني: املخالفون للتفسري العلمي

الفقيه املالكي، أنكر التفسري  ،هـ(790ـ أبو إسحاق الشاطيب األندلسي)1

إن »مي يف كتاب املوافقات، ورّد على أدلة القائلني بالتفسري العلمي؛ إذ يقول: العل

 كان اليت الصحيحة العلوم من ذكر ثم.. .العرب كان هلا اغتناء بعلوم ذكرها الناس

 والبحر، واختالف الرب يف االهتداء من به خيتص وما النجوم علم: بها ناءتاع للعرب

 األمطار، وإنشاء نزول األنواء، وأوقات علم ر.. وذك.سريها باختالف األزمان

 وأكثرها ،العرب بها عين التى العلوم من .. وذكر.هلا املثرية الرياح السحاب، وهبوب

باحلصى،  الرمل، والضرب يافة، والزجر، والكهانة، وخطقال علم: مجيعها أو باطل

هانة، والزجر، كالك ،عنه الباطل، ونهت ذلك من الشريعة )فأبطلت: والَطْيرة، قال

 ما تصحيح يف الشريعة أن الشاطيب فيه أوضح يالذ البيان هذا بعد .. ثم.الرمل( وخط
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 . (56)«العلوم من العرب تعرفه ما إىل ذلك من عرضت قد أبطلت ما وإبطال صححت

 على ىالدعو يف جتاوزوا الناس من كثريًا إن»وقال بعد ذلك يف موضع آخر: 

 الطبعيات علوم من رينواملتأّخ منيللمتقّد ُيذكر ما إليه احلد، فأضافوا القرآن

 نظر ما احلروف، ومجيع وعلم الرياضيات، واملنطق من وغريها كاهلندسة ،والتعاليم

 .. ثم.يصح مل متقدَّ ما على عرضناه إذا وهذا .وأشباهها الفنون هذه من الناظرون فيه

 :فيقول القرآن يف نظرهم من الَسَلف عن ُعِرف مبا له وحيتج هذا رأيه الشاطيب يصحح

 وبعلومه بالقرآن أعرف كانوا ـ يليهم ْنوَم والتابعني الصحابة من ـ الصاحل َلفالسَّ إن...

م، تقدَّ ما سوى املدَّعى هذا من شيء يف منهم أحٌد تكلم أنه بلغناي فيه، ومل ُأودع وما

 . (57)«ذلك ييل اآلخرة، وما التكاليف، وأحكام أحكام من فيه ثبت وما

ثم قام برّد أدلة القائلني بالتفسري العلمي، كاالستناد إىل آيات القرآن، من 

َما َفرَّْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن ﴿، و(89)النحل:  ﴾ِتْبَيانًا ِلُكلِّ َشْيٍء﴿قوله تعاىل:  :قبيل

أما اآليات فاملراد بها عند املفسرين ما يتعلق حبال »، قائاًل: (38)األنعام:  ﴾َشْيٍء

فقد  ،تكليف والتعّبد، واملراد بالكتاب يف آية )اللوح احملفوظ(، وفواتح السورال

فوه من أهل تكلم الناس فيها مبا يقتضي أن للعرب بها عهدًا، كعدد اجلمل الذي تعرَّ

 . (58)«أو هي من املتشابهات ،ما ذكره أصحاب السري بْسالكتاب َح

ء األزهر الشريف يف مصر من علما ،م(1963ـ  1893) ـ الشيخ حممود شلتوت2

 م،1941كتبها يف جملة الرسالة عام  الكنانة، هاجم التفسري العلمي يف مقاالٍت

: ألن القرآن الكريم مل اًلأّوحيث كان يذهب إىل االعتقاد خبطأ هذا التفسري؛ وذلك 

: إن هذه الطريقة تؤدي إىل تأويل القرآن وثانيًا ؛ينزل لبيان نظريات العلوم والفنون

وهذا النوع من التأويالت يتنافى مع إعجاز القرآن والذوق  ،كل متكلف )حتميلي(بش

: إن هذا النهج يؤدي بالقرآن إىل السعي يف كل زمان ومكان وراء وثالثًا ؛السليم

ن العلوم ليس هلا حالة استقرار وثبات، وليس لديها ما تقوله إمسائل العلوم، يف حني 

ومن هنا  ،لتنقضه يف اليوم التالي إثبات شيٍء بضرس قاطع، وقد تعمل اليوم على

سوف تتسلل أخطاء العلوم إىل القرآن، وسوف نضطر إىل التصّدي والدفاع باستمرار 

 )رغم وجود إشارات يف القرآن إىل العلوم والفنون(. 
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اليت أّدت إىل  ،ثم استطرد يف بيان بعض املوارد من األخطاء يف التفسري العلمي

 . (59)جيبة من آيات القرآن الكريماستخراج مسائل ع

من أساتذة علوم القرآن واحلديث يف األزهر الشريف يف  ،ـ الدكتور الذهيب3

قال  ،من العلماء املعاصرين يف مصر ويعّد ،ف كتاب )التفسري واملفسرون(مصر، مؤلِّ

 يفاعتقاد أنا أما»يف معرض تأييده لرأي الشاطيب يف االعرتاض على التفسري العلمي: 

 يعرتيها قوية، ال أدلة ُمدَّعاه لتصحيح ساقها اليت األدلة ألن ؛&الشاطيب مع احلق أن

 سديدة أجوبة خمالفيه أدلة على به أجاب ما وألن ؛اخللل إليها يتطرق الضعف، وال

 . (60)«ُمدَّعاهم معها يبقى حججهم، وال أمامها تثبت ال دامغة

م من املخالفني للتفسري العلمي، فات بوصفهـ ذكر بعض العلماء يف بعض املؤل4َّ

 : (61)نذكر منهمو

 م(. 1956أ ـ األستاذ أمني اخلولي)

 م(. 1964اد)ب ـ األستاذ عباس حممود العّق

 م(. 1888ج ـ األستاذ حممد عّزة دروزة )املولود سنة 

ف كتاب )مناهل العرفان يف علوم د ـ الشيخ حممد عبد العظيم الزرقاني، مؤّل

 القرآن(. 

راجعة األدلة اليت يسوقها هؤالء األشخاص ندرك أنهم مل يضيفوا شيئًا وبعد م

اد يف من التنبيه إىل أن األستاذ عباس حممود العّق ال ُبدَّجديدًا إىل ما قاله الشاطيب. و

تناول التفسري العلمي  ،)اإلنسان يف القرآن(، و)القرآن ومدرسة التكامل( :هْيكتاَب

 من املخالفني للتفسري العلمي باملطلق.  هبالبحث، وعليه ال ميكن عدُّ
 

 ــــــ مناقشٌة وحتليل

من خالل التدقيق يف كلمات املخالفني للتفسري العلمي يتضح أنهم إمنا خالفوا 

ل باستخراج العلوم من القرآن، أو حتميل نوعًا خاصًا من التفسري العلمي، وهو املتمثِّ

ومتينة،  االتهم يف هذا الشأن واردًةالنظريات العلمّية على القرآن، حيث جند إشك

أن القائلني بالتفصيل يف التفسري العلمي  َبْيَدمن الرّد عليها وإبطاهلا.  ن أحٌدومل يتمّك

قد سعوا من خالل بيان بعض املعايري إىل العمل على تقديم تفسري علمي معتدل أو 
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 ملخالفني. كي يدفعوا بذلك إشكاالت ا ؛توظيف العلوم القطعية يف فهم القرآن

 

 ــــــ الرأي الثالث: القول بالتفصيل يف التفسري العلمي

من التفسري العلمي ضمن  ذهب بعض املفسرين وعلماء اإلسالم إىل القبول بقسٍم

وهذا يعين القول بالتفصيل يف التفسري  .دة، ورفضوا قسمًا آخر منهشروط حمدَّ

 : التاليةذكر األمساء العلمي. ومن بني القائلني بهذا التفصيل ميكن أن ن

ف كتاب يف سالمي مصري، مؤّلإر مفّك ،م(1966ـ  1906) ـ سيد قطب 1

ظالل القرآن. أشكل سيد قطب يف كتابه التفسريي )يف ظالل القرآن( على التفسري 

 أن حياولون القرآن، الذين هلذا املتحّمسني لسذاجة ألعجب وإني»العلمي، قائاًل: 

 جزئيات منه يستخرجوا يقصده، وأن مل ما عليه حيملوا وأنمنه،  ليس ما إليه يضيفوا

 . (62)«ويكربوه بهذا ليعظموه إليها، كأمنا وما والفلك والكيمياء الطّب علوم يف

ثم تعّرض إىل نوعني من التفسري والفهم لآليات العلمية للقرآن، وقال جبواز أحد 

 .هذين النوعني، وعدم جواز اآلخر

َوَلَقْد َخَلْقَنا ﴿بتطبيق نظرية التكامل على قوله تعاىل:  ومّثل للنوع غري اجلائز

 .ذلك بإمكان أن تتغري هذه النظرية وردَّ ،(12)املؤمنون:  ﴾اإِلنَساَن ِمْن ُساَلَلٍة ِمْن ِطنٍي

َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء َفَقدََّرُه ﴿ومّثل للنوع اجلائز من التفسري العلمي بقوله تعاىل: 

 دقيقة موافقات هناك أن العلمية املالحظات قائاًل: تكشف ،(12: )الفرقان ﴾َتْقِديرًا

 عنها الشمس وببعد ،هذه بهيئتها األرض. ..الكون هذا يف بدقة ملحوظة وتناسقات

حلجمها،  بالنسبة والقمر الشمس البعد، وحجم هذا عنها القمر البعد، وبعد هذا

 من وبآالف.. .هذا سطحها هذا، وبتكوين حمورها هذه، ومبيل حركتها وبسرعة

 عارضة فلتة كله هذا من شيٌء فليس. ..وتوائمها للحياة تصلح اليت هي ...اخلصائص

َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء ﴿: مدلول توسيع يف تفيدنا املالحظات هذه ...مقصودة غري مصادفة وال

 لتوسيع اتاملالحظ هذه مثل عتتبُّ من بأس فال ...تصورنا يف وتعميقه، ﴾َفَقدََّرُه َتْقِديرًا

 . (63)وتعميقه املدلول هذا

شيخ جامع األزهر الشريف، ومن  ،م(1945ـ  1881) ـ حممد مصطفى املراغي2



 

 

هـ 1438م ـ  2017ــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السابع واألربعون ــ صيف  نصوص معاصرة  

 

خذوا موقفني خمتلفني كان من بني العلماء الذين اّت، كبار العلماء يف مصر والسودان

عبد لمن التفسري العلمي؛ إذ قال يف مقدمته على كتاب )اإلسالم والطب احلديث(، 

 إن: أقول أن ـ فهومؤّل الكتاب على ثناءه يعين ـ هذا من أريد لست»زيز إمساعيل: الع

املعروف،  يالتعليم باألسلوب وتفصياًل مجلة العلوم مجيع على اشتمل الكريم الكتاب

 درجة به، ليبلغ معرفته اإلنسان يهم ما لكل عامة صولبأ أتى إنه أقول أن أريد وإمنا

 بالعلوم املشتغلني من الِذكر ألهل مفتوحًا الباب كوروحًا، وتر جسدًا الكمال

 . (64)«فيه عائشون هم يالذ الزمان يف منها وتواأ ما بقدر جزئياتها للناس املختلفة ليبينوا

 إىل العلوم ُنفسِّرها، وال يك العلوم إىل اآلية جنر ال أن جيب»ليقول يف اخلتام: 

 . «بها رناهافّس ثابتة لميةع حقيقة مع اآلية ظاهر اتفق إْن اآلية، ولكْن

وقد قام املراغي يف الكثري من مواضع تفسريه بانتهاج أسلوب التفسري العلمي. 

َخَلَق السََّماَواِت ﴿يف اآلية الشريفة من سورة لقمان:  «َمدالَع»تفسريه كلمة  :ومن ذلك

 . (65)ةبقانون اجلاذبّي( 10)لقمان:  ﴾ِبَغْيِر َعَمٍد َتَرْوَنَها

صاحب كتاب )التفسري العلمي يف امليزان(، حيث  ،مر أبو حجرـ أمحد ع3

ذكر يف هذا الكتاب أدلة املوافقني واملخالفني للتفسري العلمي، وصار يف نهاية 

والذي تطمئن إليه النفس »املطاف إىل القول بالتفصيل يف التفسري العلمي، إذ يقول: 

بإبعاد القرآن عن التفسري العلمي  بعد النظر يف وجهة نظر الفريقني هو أن الذين ينادون

ف يف م أو التعسُّْهوالَو مصيبون كل اإلصابة إذا كان هذا التفسري قائمًا على الظّن

معتمدًا على اليقني الثابت من  ،أما إذا كان مستندًا إىل الصريح من القول ؛التأويل

 . (66)«لقرآنالعلم، فليس هناك ما مينع من االستفادة بنور العلم يف إيضاح حقائق ا

إمنا نذهب مذهب الوسط الذي ال إفراط فيه وال تفريط؛ »آخر:  وقال يف موضٍع

أن تنسجم آيات القرآن مع  ال ُبدَّف ،ألنه ما دام القرآن كالم اهلل، والكون خلق اهلل

 . (67)«حقائق العلم

هـ.ش(، صاحب كتاب )امليزان يف تفسري القرآن(، 1360ـ العالمة الطباطبائي)4

ري ومفسري وفالسفة الشيعة يف الوقت الراهن. قال مساحته ن كبار مفّكوهو م

 قومًا أن وذلك ،التفسري يف جديد مسلك األعصار هذه يف نشأ»بشأن التفسري العلمي: 
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 احلّس على املبتنية ،يشابهها وما الطبيعية العلوم يف لهمتوغُّ إثر اإلسالم منتحلي من

 من ينياحلّس مذهب إىل اإلحصاء، مالوا جتربة ىعل املبتنية والتجربة، واالجتماعية

 العمل بترتُّ إاّل لإلدراكات قيمة ال) :العمل أصالة مذهب إىل سابقًا، أو أوروبا فالسفة

 ال الدينية املعارف أن فذكروا (،اجلرب حبكم احليوية احلاجة يعينه مبقدار عليها

 للمادة إال الوجود يف الةأص ال أن وهو ،العلوم تصدقه الذي الطريق ختالف أن ميكن

 ،ظاهره العلوم يكذب مما وجوده عن خيرب الدين كان فما ،احملسوسة وخواصها

 مما وجوده عن خيرب وما ،تأوياًل ليؤوَّ أن جيب ،القلم و اللوح و الكرسي و كالعرش

 كييّت وما ،املادية بالقوانني هيوجَّ أن جيب ،املعاد كحقائق ،لذلك العلوم ضتتعرَّ ال

 هي ذلك إمنا وغري واإلمامة والرسالة والنبوة والشيطان وامللك الوحي من التشريع يهعل

 اجتماعي خاّص نبوغ املادية، والتشريع اخلواص من ونوع مادية روحية، والروح أمور

 أن الراقي. ذكروا الصاحل االجتماع إجياد الصاحلة، لغاية األفكار على قوانينه يبين

 الكتاب، وأما وافق ما عليها، إاّل لالعتماد تصلح ال ،فيها اخلليط لوجود ؛الروايات

 على املبتنية السابقة واملذاهب اآلراء على تفسريه يف ىيبن أن جيوز فال الكتاب

 الواجب والتجربة، بل احلّس على بالبناء العلم أبطله الذي العقل طريق من االستدالل

 . (68)«العلم نهيَّب ما إال التفسري من القرآن يعطيه مبا يستقل أن

 على أوردوه ما أن يف الكالم إمنا»ثم استطرد العالمة الطباطبائي قائاًل: 

 طريقتهم على بعينه بتفسري( وارٌد وليس ،تطبيق ذلك نإ) املفسرين من السلف مسالك

 . (69)«التفسري يف

 مة نفسه قام يف تفسريه لبعض آيات القرآن باالستفادة من العلومأن العاّل َبْيَد

التجريبية وما يرتتب عليها من النتائج، كما جند ذلك يف كالمه يف معرض تفسريه 

 للماء أن املراد»، إذ قال: (30)األنبياء:  ﴾اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َوَجَعْلَنا ِمَن﴿لقوله تعاىل: 

 العلمية باألحباث باملاء احلياة ارتباط اتضح وقد ...احلياة ذوي وجود يف تامًا دخاًل

 . (70)«احلديثة

)الذاريات:  ﴾َوالسََّماَء َبَنْيَناَها ِبَأْيٍد َوِإنَّا َلُموِسُعوَن﴿وقال يف تفسري قوله تعاىل: 

 فيكون ،النفقة، أي كثرها يف أوسع )موسعون( من يكون أن احملتمل من»: (47
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 . (71)«اليوم الرياضية األحباث إليه متيل كما ،السماء خلق توسعة املراد

مة جتاه التفسري أن هذين النوعني من تعاطي العاّل القادمةاملباحث  سيأتي يف

العلمي يعود إىل أن التفسري العلمي على أمناط خمتلفة، ال ميكن إصدار حكم واحٍد 

من هنا ميكن تصنيف العالمة الطباطبائي يف عداد القائلني بالتفصيل يف  .بشأنها

 التفسري العلمي.  جمال

. يتّم (72)(صاحب كتاب )تفسري منونه ،الشريازيـ الشيخ ناصر مكارم 5

إذ قبل  ؛بشكل معتدل تصنيف مساحته يف عداد القائلني بالتفسري العلمي، ولكْن

أحد نوعيه، واستفاد من هذا النوع يف الكثري من مواضع )تفسري ببالتفسري العلمي 

 ،سري العلمي. وخالف النوع اآلخر من التف(73)إلثبات اإلعجاز العلمي للقرآن ؛منونه(

 .(74)معتربًا إياه من التفسري بالرأي

نشاهد أحيانًا أن العلم يتدخل ويعمل على »وحيث وافق التفسري العلمي قال: 

من التأكيد على أن املراد من العلم هنا هو االكتشافات العلمية  ال ُبدَّتفسري القرآن، و

ي ُيشكل بأن ك ؛الثابتة والقطعية، وليس جمرد ما كان على مستوى النظرية

ر الزمن، وال ميكن تفسري القرآن الثابت بالفرضيات الفرضيات العلمية تتغري بتغيُّ

املتغّيرة. فعلى سبيل املثال: إن قانون الزوجية بني الذكر واألنثى يف عامل النبات مل 

يكتشف إال يف القرن السابع عشر للميالد، أو حركة األرض حول نفسها، مما مل 

 . (75)«ر الزمنية علمية ميكن أن تتغري بتغيُّجمرد فرض ْديُع

إذن فليست الشريعة دراسة طبيعية، »ـ حممد هادي معرفت. يقول مساحته: 6

سوى إشارات عابرة جاءت يف عرض الكالم،  ،ومل يكن القرآن كتاب علم بالذات

وإملاعات خاطفة وسريعة إىل بعض أسرار الوجود، وإىل طرف من كوامن أسباب 

إذ مل تصدر على  ؛يعرفها العلماء الراسخون ويف غموض تاّم ،إمجااًل ْنلك ،احلياة

ّم عن خضّم حبر ال ينفد، وعن خمزون نسبيل القصد والبيان، وهي يف نفس الوقت ت

 . (76)«ال يتناهى علٍم

يرى مساحته ضرورة العلوم القطعية واملعارف البشرية لفهم القرآن، وأن هناك 

ميكن فهم حقيقتها دون االعتماد على العلوم، وقال يف  إشارات علمية يف القرآن ال
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إننا ال حناول تطبيق آية قرآنية ذات حقيقة ثابتة على نظرية علمية غري »هذا الشأن: 

ثابتة، وهي قابلة للتعديل والتبديل، وإمنا مبلغ جهدنا الكشف عن حقائق وأسرار 

يف ضوء العلم الثابت كونية انطوت عليها لفيٌف من آيات الذكر احلكيم، كشفًا 

 :ما وصلت إليه البشرية، مما ال حيتمل تغيريًا أو تعدياًل يف سريه، نظري بْسَح، يقينًا

ما وصل إليه العلم من دورة املياه يف الطبيعة، واجلاذبية العامة، ودرجات ضغوط 

 . (77)«وما شابه م،األجسا

من  ال ُبدَّ، وعليه إن القرآن قطعي خبالف العلوم»آخر:  وقال مساحته يف موضٍع

مبعنى أننا بااللتفات إىل االكتشافات ، دون العكس ،تطبيق العلوم على القرآن

ال ميكن لنا القول بأن اآلية تشري إىل هذه املسألة  العلمية نفهم شيئًا من اآلية، ولكْن

العلمية على حنو القطع واليقني، وإذا عمد شخص إىل القول بهذه النسبة على حنو 

 . (78)«يكون قوله من التحميل غري اجلائزالقطع 

وعليه من الواضح أن مساحته حيتمل الفرق بني إسناد العلوم التجريبية القطعية 

كما يفّرق مساحته بني العلوم التجريبية  .إىل القرآن، وتفسري القرآن بالعلوم التجريبية

ه ضمن قائمة القطعية وغري القطعية يف التفسري العلمي. من هنا فقد ذكرنا مساحت

القائلني بالتفصيل العلمي للقرآن. وقد أفرد مساحته اجلزء السادس من كتابه 

)التمهيد يف علوم القرآن( للتفسري العلمي واإلعجاز العلمي للقرآن، وتعّرض إىل هذه 

 املسائل بالتفصيل. 

و ما يتعلق بالتفسري العلمي. ويبد جعفر السبحاني من املعتدلني يفُيعّد الشيخ ـ 7

إن الوعي الفلسفي والعلمي »ذلك من كالمه بشأن شرائط املفّسر، حيث قال: 

ل مادة للتفتح الذهين واستنباط التعاليم القّيمة من القرآن الكريم )من شرائط يشّك

تفسري القرآن باملعنى احلقيقي للكلمة(. لقد تقّدم اإلنسان املعاصر خطوات كبرية 

واإلنسان، وفتح آفاقًا جديدة يف علم  ،انوالكون، واحليو ،بشأن معرفة األرض

إن كل ما قلناه يف هذه املقولة صحيح  :أننا ال نستطيع القول النفس واالجتماع. صحيٌح

أن اإلحاطة مبثل هذه االكتشافات العلمية سبب يف شحذ الذهن الفلسفي  َبْيَدمتامًا، 

املقدرة اخلاصة كي والعلمي لدى اإلنسان، ويؤدي إىل ازدهار ذهن املفّسر، ومينحه 
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أكمل. ليس القصد أن نستعني بالفلسفة اإلغريقية أو  يستفيد من القرآن بشكٍل

اإلسالمية أو العلوم احلديثة على تفسري القرآن، وتطبيق القرآن على هذه األفكار غري 

 . (79)«نة من اخلطأ؛ ألن هذا ال يعدو أن يكون تفسريًا بالرأي املمنوع شرعًا وعقاًلاحملصَّ

قد أشار مساحته يف كتابه )برهان رسالت( إىل القرآن والعلم بشأن قانون و

اجلاذبية، وكروية األرض، وحركة األرض، واألجرام السماوية، وزوجية النباتات، 

. ورغم خمالفة مساحته تطبيق القرآن على العلوم (80)بذلك على إعجاز القرآن مستدالًّ

ة توظيف االكتشافات العلمية يف تفسري يف الوقت نفسه على ضرور، يؤكِّد احلديثة

القرآن )وعليه يبدو أنه يوافق على االستعانة بالعلوم يف فهم القرآن(، وهذا ُيعّد من 

 القول بالتفصيل يف التفسري العلمي. 

ـ التفصيل بني ثالثة أنواع من التفسري العلمي للقرآن، وهي: استخراج العلوم 8

وتوظيف العلوم يف فهم القرآن، على  ؛مية على القرآنوحتميل النظريات العل ؛من القرآن

من  ما يلي مبزيٍد وسنذكره يف .آمدي بر تفسري علمي قرآن( ما ذكرته يف كتابي )در

 التوضيح. 

 

 ـ يتبع ـ

 

 

الهوامش
                                                      

 
)3) experimental scinces.  

)4) natural scinces.  

)5) humantiles.  
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)8) Rotraud Wielandt, Exegesis of the Quran: Early Moern and contemporary. In 

Excyclopadia of the Quran V: 2, pp. 141 - 142.  
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 تأريخ القرآن الكريم

 من وجهة نظر الشيخ معرفت

 

 

 جعفر نكونامد. 

 حسن مطرترجمة: 

 

 ــــــ املقّدمة ـ1

يبحث يف تكوين القرآن  إن فهم املستشرقني لتأريخ القرآن عبارة عن أنه علٌم

ويشتمل على مسائل متعّددة، من  .منذ بداية نزوله إىل تثبيت قراءته بشكل نهائي

قبيل: مفهوم الزمان والتاريخ يف القرآن، والتقريرات التارخيية للقرآن بشأن السابقني، 

، وأول وآخر ما نزل من الوحي القرآني، ‘آن إىل حياة النيب األكرموإشارات القر

وظاهرة املكي واملدني، والناسخ واملنسوخ، وترتيب النزول، وأسباب النزول، وطريقة 

تطّور أسلوب القرآن ومضامينه وألفاظه بالنظر إىل الفاصلة الزمنية من بداية نزوله، 

يب وتدوين النسخة األوىل من القرآن، وطريقة ترتيب اآليات والسور، وكيفية ترت

 . (1)وتوحيد املصاحف، وتوحيد القراءات

أننا يف هذا املقال  َبْيَدلتأريخ نزول القرآن.  أعّم إن هذا الفهم لتأريخ القرآن فهٌم

نسعى إىل االقتصار على حبث خصوص هذه املسألة. وعلى هذا األساس سنقصر 

آن طوال ثالثة وعشرين سنة من رسالة البحث على خصوص كيفية تكوين وحي القر

 ، وطريقة معرفة ترتيب وتوالي أنواع الوحي القرآني. ‘النيب األكرم
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دير بالذكر أن الشيخ معرفت مل يستعمل مصطلح تأريخ القرآن يف ومن اجل

وآخر. كما أنه مل يتعّرض آلراء  أنه تعّرض إىل مسائله بشكٍل َبْيَدفاته أبدًا، مؤلَّ

واقفهم يف هذا الشأن، غري أن باستطاعتنا أن نستجلي موقفه منهم من املستشرقني وم

خالل عرض آرائهم على رأيه. وقد ذكر مساحته رأيه وموقفه يف هذا الشأن بشكل 

 . «تاريخ القرآن»و ؛«التمهيد يف علوم القرآن» :هْيرئيس يف اجلزء األول والثاني من كتاَب

 

 ــــــ يمـ سبب اإلقبال على تأريخ القرآن الكر2

، بل (2)ال خيفى أن القرآن ـ خالفًا لسائر الكتب السماوية ـ مل ينزل دفعة واحدة

هي الفرتة اليت أمضاها النيب و ،تدّرج يف نزوله على مدى ثالثة وعشرين سنة

ومثانون سورة من سور القرآن الكريم  بعد بعثه بالرسالة. وقد نزلت ستٌّ ‘األكرم

وعشرون  د النيب يف مكة املكرمة، كما نزلت مثاٍنطوال ثالث عشرة سنة من وجو

هي مدة إقامته يف املدينة املنّورة بعد و ،سورة من سور القرآن على مدى عشر سنني

 . (3)هجرته إليها

إن إشراف مضامني سور القرآن على املقتضيات املستمرة أو املرحلية لعصر 

إمنا تأتي استجابة حلاجة ُيثبت أن فلسفة نزوله التدرجيي  ‘رسالة النيب األكرم

. هذا وقد أشار اهلل تعاىل إىل هذه احلقيقة ‘ومقتضيات عصر رسالة النيب األكرم

يف معرض اإلجابة عن سؤال املشركني يف مكة املكرمة عندما تساءلوا عن سبب 

َوَقاَل الَِّذيَن ﴿فأجابهم قائاًل:  ؛دفعة واحدة ‘عدم نزول القرآن على رسول اهلل

َواَل *  ْواَل ُنزَِّل َعَلْيِه اْلُقْرآُن ُجْمَلًة َواِحَدًة َكَذِلَك ِلُنَثبَِّت ِبِه ُفَؤاَدَك َوَرتَّْلَناُه َتْرِتياًلَكَفُروا َل

 . (33ـ  32)الفرقان:  ﴾َيْأُتوَنَك ِبَمَثٍل ِإالَّ ِجْئَناَك ِباْلَحقِّ َوَأْحَسَن َتْفِسريًا

ية: إن اختالف مناسبات آيات قال الشيخ معرفت يف إشارة منه إىل هذه اآل

القرآن حبسب الشرائط واملقتضيات أكرب دليل على أنها قد نزلت يف مواضع وأزمنة 

. كما عمد مساحته إىل بيان مناذج يف هذا الشأن (4)خمتلفة، ومل تنزل دفعة واحدة

نقاًل عن الشيخ املفيد، ومن ذلك قوله: إن القرآن كان ينزل ألسباب كانت حتدث 

 ؛ومن ذلك ما جنده يف آية الظهار .ج، وقد عمد القرآن إىل شرح مسارها أحيانًابالتدري
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زوجها أوس بن الصامت إىل رسول  ْتاليت شَك ،حيث نزلت بشأن خولة بنت خويلد

ّد يف اجلاهلية نوعًا من أنواع َع، حيث كان قد ظاهرها، وكان الظهار ُي‘اهلل

 .(5)الطالق

 ؛ج يف نزول القرآن الكريم من قرائن أخرىهذا ويستشّف الشيخ معرفت التدّر

ومن  ؛بصيغة املاضي ‘القرآن عن أحداث فرتة بعثة النيب األكرم حديثومن بينها 

 . (6)القرائن األخرى على ذلك وجود الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكريم

إن هذه اخلاّصة اليت متّيز القرآن بالتدرج والنزول حبسب املناسبات، ومواكبة 

، دفعت الباحثني يف الشأن القرآني ـ من ‘املراحل الزمنية لنبوة النيب األكرمتطور 

 ،املسلمني واملستشرقني ـ إىل معرفة هذه املناسبات التارخيية ألنواع الوحي القرآني

 وزمن نزول اآليات والسور، وبذلك مّت التأسيس لعلم تأريخ القرآن. 

 

 ــــــ ية تأريخ القرآن الكريمـ أهم3ِّ

يف أن الغرض النهائي من تأريخ القرآن هو الوصول إىل  س هناك من شكٍّلي

أن الوصول إىل هذه الغاية  َبْيَدالتاريخ الدقيق أو التقرييب ألنواع وحي القرآن الكريم، 

يستدعي دراسة مجيع اآليات والروايات اليت تبني احلاضنة التارخيية لنزول وحي 

م بتأريخ القرآن ينطوي على الكثري من الفوائد القرآن الكريم. من هنا فإن االهتما

 مة. القيِّ

ومن أهم الفوائد املرتتبة على تأريخ القرآن هو التفسري الصحيح والواضح آليات 

ّد من القرائن َعُت ‘القرآن؛ وذلك ألن شرائط ومقتضيات عصر رسالة النيب األكرم

إذا مّت جتريده من قرائنه.  كالم احلالية واملقامية آليات القرآن، وال ميكن فهم أّي

يف الوقت نفسه ال نستطيع أن ننكر إشراف  فإننارغم علمنا خبلود القرآن الكريم، و

، ونزول اآليات ‘الوحي القرآني على شرائط وأحداث عصر رسالة النيب األكرم

والسور طبقًا ملقتضيات تلك الشرائط واألحداث أيضًا. من هنا فإن من بني شروط 

سري الصحيح والواضح للقرآن دراسة الشرائط واألحداث اليت نزل الوحي الفهم والتف

ر الشرائط القرآني طبقًا ملقتضياتها. فإذا قامت الدراسة على ترتيب ظهور وتطّو
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بة عليه سوف تتضاعف. والذي يسعى إليه تأريخ القرآن هو واألحداث فإن الفوائد املرتتِّ

 قرآن الكريم. االهتمام مبثل هذا األسلوب من دراسة ال

وقد ذهب الشيخ معرفت ـ ضمن اإلشارة إىل أن شرائط ومقتضيات نزول اآليات 

قائاًل:  ،ـ إىل بيان الفائدة املرتتبة على معرفة أسباب النزول «أسباب النزول»ى تسّم

وحّل معضالت  ،ملعرفة شأن النزول دورها اخلطري يف فهم معاني القرآن الكريم»

. إنها ترفع النقاب عن وجوه كثري من .األصول والفروع.التفسري يف كال جمالي 

اآليات، نزلت لتعاجل مشكلة يف وقتها، لكنها يف نفس الوقت ذات وجه عام تعاجل 

. ورمبا كان الوقوف على احلادثة األوىل واملناسبة األوىل .مشاكل األّمة عرب احلياة.

إذ فيها اإلشارة ال  ؛ه اآليةاليت استدعت نزوهلا من خري الوسائل لكشف اإلبهام عن وج

 . (7)«...حمالة إىل تلك الواقعة بالذات

ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر ﴿وقد ذكر مساحته مثااًل لذلك، وهو قوله تعاىل: 

، حيث (158: )البقرة ﴾اللَِّه َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأْو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوََّف ِبِهَما

يدل على عدم وجود إثم  «َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه»ذهب بعض املفسرين إىل القول بأن التعبري بـ 

يف الطواف بني الصفا واملروة، وهذا التعبري ال يرقى إىل مستوى الوجوب، يف حني أن 

 أننا عندما نعلم سبب َبْيَدبإمجاع املسلمني.  وجوب الطواف بني هذين اجلبلني واجٌب

نزول هذه اآلية، ال يبقى هناك جمال لطرح هذا اإلشكال. فقد كانت مناسك احلج 

هوا هذه املناسب من خالل أن اجلاهليني شوَّ َبْيَدوالعمرة تقام منذ عصر اجلاهلية، 

صنمًا لرجل  «الصفا»ع أنهم وضعوا على رأس َدع إليها، ومن تلك الِبَدإضافة بعض الِب

وتقول األسطورة اليت  .«نائلة»صنما المرأة امسها  «روةامل»، وعلى رأس «أساف»امسه 

 ،فمسخهما اهلل حجرين ،ساقوها أن أساف ونائلة ارتكبا موبقة الزنا يف الكعبة

للناس. وبعد تقادم الزمن بدأ  فوضعهما الناس على رأس هذين اجلبلني ليكونا عربًة

هم وسعيهم بني هذين جهاًل، فكانوا أثناء طواف؛ األعراب يعبدونهما من دون اهلل

ن. وعندما جاء اإلسالم طلبًا للربكة والتيمُّ ؛اجلبلني ميسحون أيديهم بهذين الصنمني

ًا منهم أن هذا ظّن ؛مون من السعي بني الصفا واملروةوحّطم األصنام أخذ املسلمون يتأثَّ

لذينك  بًاالسعي من بدع اجلاهلية، وأن الناس إمنا كانوا يسعون بني هذين اجلبلني تقرُّ
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م، ورفعًا هلذه الشبهة العالقة يف أذهان الصنمني؛ فنزلت هذه اآلية يف نفي هذا التأثُّ

 . (8)بعض املسلمني

ومن الفوائد املرتتبة على تأريخ القرآن معرفة صّحة وسقم الروايات التفسريية، 

بتاريخ روايات أسباب النزول، واملكي واملدني، والناسخ واملنسوخ. إن االهتمام  :هاومن

نزول آيات وسور القرآن الكريم يثبت بوضوح أن بعض الروايات التفسريية قد ذكرت 

. وقد ذكر الشيخ معرفت (9)عن طريق اخلطأ يف ذيل آيات القرآن، ومّت تطبيقها عليها

َلِئْن َوِإْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبِه َو﴿يف هذا الشأن:  كمثاٍل التاليةاآلية 

 . (126)النحل:  ﴾َصَبْرُتْم َلُهَو َخْيٌر ِللصَّاِبِريَن

وقف على  ‘ن النيبإعن أبي هريرة: »وقد قال مساحته يف ذيل هذه اآلية: 

لن بسبعني منهم مكانك؛ فنزل ل به؛ فقال: ألمثِّمحزة حني استشهد بأحد، وقد ُمثِّ

ها مبكة ية، نزلت آياتها كّلمّك.. هذا مع العلم أن سورة النحل .جربائيل بهذه اآليات

 . (10)«قبل اهلجرة

أما الفائدة األخرى املرتتبة على معرفة تأريخ القرآن الكريم، واليت مل 

ف ف على التاريخ والسرية النبوية من خالل التعرُّفهي التعرُّ ،يذكرها الشيخ معرفت

وآخر على  ٍلعلى تأريخ القرآن الكريم. فمن الواضح أن أكثر سور القرآن تعمل بشك

بنحو عام أو خاص، حبيث لو مّت االكتفاء برتتيب  ‘بيان مسار دعوة النيب األكرم

سور القرآن على ترتيب النزول لكان ذلك وحده كافيًا يف بيان مسار الدعوة وسرية 

‘األكرم النيّب
 (11) . 

 

 ــــــ املسلمون وتأريخ القرآن

لمرة األوىل على يد املسلمني يبدو أن عملية تأريخ القرآن الكريم قد حدثت ل

انطالقًا من علمهم بأسباب وترتيب نزول  ؛حيث عمدوا ،األوائل من الصحابة والتابعني

إىل حتديد املكي واملدني من آيات القرآن، وبذلك قاموا بتأريخ القرآن  ،القرآن

 واآليات ؛السور واآليات القرآنية املكية :ال يفمتّث ،وتقسيمه إىل حقبتني وقسمني

ما حيمل عنوان ـ بطبيعة احلال ـ والسور املدنية. ومن اجلدير ذكره أنه ليس بأيدينا 
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املكي واملدني سوى روايتني، وهما غري ناظرتني إىل املعيار الزمين الذي يتحّدد بهجرة 

إىل املدينة املنّورة. وكما ذكر الشيخ معرفت فإن ما يقرب من  ‘النيب األكرم

 . (12)لقرآن مقتبس من روايات أسباب النزول وترتيب النزولمجيع املكي واملدني من ا

وقد كان يتّم تناقل هذه الروايات يف الكتب التارخيية والتفسريية والعلوم 

ى كان منتصف حّت ،القرآنية عرب القرون، دون إخضاعها للنقد واملناقشة والتحليل

روايات ترتيب  اال سيَّمحيث حظيت هذه الروايات ـ و اهلجري، القرن الثالث عشر

هذا االهتمام تعود إىل عام  النزول ـ باهتمام العلماء املسلمني. وقد كانت بداية

عقدوا العزم على و ،، حيث أرادوا طباعة مصحف القرآن الكريم يف مصرهـ1337

بيان ترتيب النزول واملكي واملدني يف مستهل كل سورة من القرآن. وبعد طباعة هذا 

أهل السنة إىل كتابة السرية أو التفسري على أساس ترتيب  املصحف عمد بعض علماء

 النزول. 

أبدى اهتمامًا خاصًا بهذا  ْنمة عبد القادر مال حويش( هو أول َمويبدو أن )العاّل

إذ بادر إىل تأليف تفسري حتت عنوان  ؛املصحف واملعلومات الواردة يف بدايات سوره

طباعته  ، ولكّنهـ1355ك يف سنة وذل، «بيان املعاني على حسب تفسري النزول»

 .تأخرت سبعة عشر عامًا ألسباب جمهولة

التفسري »ف كتابه حتت عنوان ثم تاله )األستاذ حممد عّزة دروزة(، ليؤلِّ

ر تأليف هذا الكتاب عن الكتاب رغم تأخُّو. «احلديث على حسب ترتيب النزول

هذا التفسري أهم وأفضل  ّدَع، وُيهـ1380إذ طبع سنة بع قبله بعامني؛ ُط فإّنهاألول، 

 .ى اآلن حبسب ترتيب النزولتفسري مّت تأليفه حّت

)العالمة عبد القادر مال حويش( بأي تغيري يف ترتيب السور الواردة يف  ْممل يُق

الروايات أبدًا. أما )األستاذ حممد عّزة دروزة( فقد عمد إىل تغيري ترتيب الكثري من 

والرمحن واإلنسان والزلزلة ـ بسبب الشبه  لرعد واحلّجا السور املدنية، فقد وضع سور

املوجود بني مضامينها ومضامني السور املكية ـ يف أواخر سور احلقبة املكية، أي قبل 

احلشر واجلمعة ـ استنادًا إىل روايات أسباب النزول ـ  تيسورة البقرة. كما وضع سور

ـ للسبب ذاته ـ قبل سورة  املمتحنة واحلديد تيقبل سورة األحزاب، كما وضع سور
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 التوبة. 

حتت  ،كتابًا آخر يف السرية النبوية (كما ألف )األستاذ حممد عّزة دروزة

على أساس روايات ترتيب  ،«صور مقتبسة من القرآن الكريم ،سرية الرسول»عنوان: 

النزول أيضًا. حيث عمد يف هذا الكتاب إىل دراسة مسائل السرية النبوية حبسب 

من خالل ذلك تفسريًا موضوعيًا ـ تارخييًا يف موضوع السرية  زول، وأعّدترتيب الن

 . ‘النبوية ومسار دعوة النيب األكرم

كما قام )األستاذ جالل الدين الفارسي( بتأليف ثالثة كتب يف السرية النبوية 

 »، و«وانقالب »: التاليةعلى أساس ترتيب النزول، حتت العناوين 

م يف كتبه تفسريًا مل يقدِّـ مثل األستاذ دروزة ـ . وهو «وحكومت »، و«وجهاد

موضوعيًا ـ تارخييًا عن موضوعات السرية النبوية، وإمنا عمد إىل ترمجة السور 

القرآنية على ترتيب النزول، وأضاف إليها روايات أسباب النزول والسرية النبوية، 

. كما قام ـ مثل األستاذ دروزة ـ بتغيري ترتيب السور وبذلك أعّد تفسريًا ترتيبيًا ـ تارخييًا

م سور احلشر واملنافقون والنور على سورة األحزاب، ووضع سور النساء فقدَّ ،املدنية

واجملادلة على  واملمتحنة والفتح والزلزلة على التوالي بعدها، ووضع سورتي احلّج

الذي وضع سورة الفاحتة يف  ،وزةالتوالي بعد سورة البّينة. ولكنه ـ خالفًا لألستاذ در

 بداية السورة املكية ـ عمد إىل وضع سورة الفاحتة يف بداية السور املدنية. 

هو إيالؤهم األهمية  ي يرد على هؤالء العلماء الثالثةالذ واإلشكال اهلاّم

املفرطة لروايات أسباب النزول. فقد استند األستاذ دروزة شيئًا ما إىل هذه الروايات، 

األستاذ عبد القادر وجالل الدين الفارسي فقد ذهبا أكثر منه يف االستناد إىل هذه  أما

الروايات، وعلى أساسها قاما بشرذمة الكثري من اآليات املتصلة يف السور، ونسباها 

 إىل تواريخ متنّوعة ومتباعدة. 

 حول تأريخ القرآن يف ومن املناسب هنا التعريف مبجهود املهندس مهدي 

، ونقده. فقد عمد يف كتابه هذا إىل جتاهل «سري حتّول قرآن»له حتت عنوان  كتاٍب

ى املعايري القرآنية روايات ترتيب النزول، وأسباب النزول، والسرية، بل وجتاهل حّت

ًا يف تأريخ القرآن. وقد كانت حجته يف ذلك أن الروايات املعترب واملصادر املعتمدة جّد
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كن إليها كثريًا، ثم إنها مل تستوعب مجيع آيات القرآن. من وال ير ،ليست إمجاعية

 ،«ط لآلياتالطول املتوّس»هنا فقد اعتمد معيارًا واحدًا فقط، وقد اصطلح عليه 

بوصفه املعيار األساس يف الوصول إىل تأريخ القرآن. وقد ذهب يف فهمه إىل القول بأن 

مسارًا  ‘لة النيب األكرمخذ بالتزامن مع تطور رساالطول املتوسط لآليات اّت

. وبطبيعة احلال فإن هذا الفهم تؤيده الروايات من الناحية العامة، وميكن (13)تصاعديًا

إن الطول املتوسط آليات السور األوىل أطول من السور الالحقة تقريبًا، وأما  :القول

ليه؛ إذ ال القول بأن الطول املتوسط آليات السور قد تطّور على حنو املليمرت فال دليل ع

العقل حيكم به، وال الروايات واآليات تساعد عليه. وال خيفى أن مبنى العلماء من 

ما يتعلق بزيادة طول اآليات يف السور هو مالحظة مضامني اآليات بضّم  املسلمني يف

اختيار مثل هذا  يف أنه لوال هذه املستندات ملا مّت ال َشكَّروايات النزول وأسباب النزول. و

روايات ترتيب النزول ـ  ال سيَّمارين املسلمني. إن هذه املستندات ـ ونى من قبل املفّكاملب

د القول بأن الطول املتوّسط لآليات كان يسلك ال تساعد على هذا املعنى، وال تؤيِّ

منذ بداية البعثة إىل آخر القرآن  ،وعلى حنو املليمرت ،واحدة مسارًا صعوديًا على وتريٍة

 نزواًل. 

ال تنسجم مع األدلة العقلية والنقلية  أن النتائج اليت توصل هلا كما 

املعتربة. فعلى سبيل املثال: جنده يذهب ـ خالفًا للمشهور ـ إىل اعتبار اآليات اخلمسة 

بآياتها الثالث، آية  ،األوىل من سورة العلق عشر آيات، ويعترب سورة النصر بأمجعها

يني حدود أحناء الوحي القرآني النازل على النيب بتع واحدة. كما أنه مل يهتّم

باتصال آيات القرآن. فعلى سبيل املثال: إنه ـ وخالفًا جلميع القواعد اللغوية  ‘األكرم

من سورة املدثر اليت تبدأ  10ـ  8واخلصائص النحوية يف اللغة العربية ـ يعترب اآليات 

، واليت حتكي عن «الواو»ف اليت تبدأ حبرف العط 34ـ  31حبرف الفاء، واآليات 

 . (14)اتصال تلك اآليات مبا قبلها، وحيًا مستقالًّ

 

 ــــــ املستشرقون وتأريخ القرآن

العالمة عبد القادر مال حويش واألستاذ حممد  :من لقد سبق املستشرقون كالًّ



 

 

هـ 1438م ـ  2017 صيفواألربعون ــ  بعــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السا نصوص معاصرة  

 

من الزمن يف االهتمام برتتيب نزول سور القرآن وتأرخيه. وقد  عزة دروزة حبوالي قرٍن

، من ‘اإلسالم كان هدفهم من وراء ذلك هو تعريف املخاطب الغربي بالقرآن ونيّب

القرآن أو النيب األكرم. ومن هنا نالحظ أنهم  جمالخالل الكتب اليت ألفوها يف 

أو مقدمات  ،«تاريخ القرآن»و ؛«حياة حممد» :كتبوا حبوثهم يف كتب حتمل عنوان

 .لرتاجم القرآن

 روايات ترتيب النزول وأسباب النزول والسرية مل يستند املستشرقون إىل

فقد كان منهجهم يف تأريخ القرآن يعتمد يف الغالب على أساس أسلوب  ،كثريًا

ما على روايات السرية وأسباب النزول،  ومضمون سور القرآن، مع االعتماد إىل حدٍّ

يب النزول، ى بهم اإلعراض عن روايات ترت. وقد أّد(15)وشيء من روايات ترتيب النزول

الطرف عن تعيني ترتيب آحاد  واالستناد إىل أساليب ومضامني السور، إىل غّض

السور، واالكتفاء مبجرد تصنيف وتبويب سور القرآن ضمن أربع أو مخس أو ست 

 مراحل فقط. 

وقد ذهب أكثر املستشرقني إىل اختيار تصنيف سور القرآن وتبويبها ضمن أربع 

، ثم تاله ثيودور (16)من: جوستاف فايل قام بهذه العملية كلٌّ ْنوقد كان أول َم .مراحل

 . (22)(21)، وبالشري(20)، ودرنبورغ(19)، ورودفيل(18)، وفريدريش شيفالي(17)نولدكه

مقدمة تارخيية ـ »لقد ألف املستشرق األملاني )جوستاف فايل( كتابًا بعنوان 

ة املكية إىل ثالثة ، عرض فيه آراءه، وقّسم فيه سور احلقب(23)«نقدية على القرآن

أقسام، وأبقى سور احلقبة املدنية ضمن جمموعة واحدة. وذلك حيث قسم احلقبة 

 : التاليةاملكية إىل الفرتات 

 من البعثة(.  5ـ  1ـ من بداية البعثة إىل هجرة بعض املسلمني إىل احلبشة )1

من  10ـ  5األكرم من الطائف ) ـ من بداية اهلجرة للحبشة إىل حني عودة النيّب2

 البعثة(. 

 13ـ  10ـ من بداية عودة النيب من الطائف إىل هجرته منها إىل املدينة املنورة )3

 من البعثة(. 

واليت تبدأ من هجرة النيب األكرم إىل يثرب  ،وبذلك ننتقل إىل احلقبة املدنية
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اشرة ى السنة العإىل اللحظة األخرية من حياته الشريفة )من السنة األوىل للهجرة وحّت

 منها(. 

 : التاليةد )جوستاف فايل( ملراحله األربعة هذه اخلصائص وقد حدَّ

ـ أغلب سور املرحلة األوىل ذات آيات قصرية ومسّجعة وذات طابع شعري، يشتمل 

 م. َسعلى التشبيه والتمثيل املقرون بالتهديد، وأغبلها يبدأ بالَق

مع اإلبقاء على الصورة  ،ـ سور املرحلة الثانية متتاز بالطول، وقلة السجع

، مع «الرمحن»الشعرية املقرونة بالتهديد، مع ذكرها لصفات اهلل يف الطبيعة، واسم 

 بيان صفات اجلنة واجلحيم. 

منها  ـ سور املرحلة الثالثة تشتمل على آيات أطول من آيات املرحلة الثانية، وأقّل

الشعرية املفعمة بالتهديد،  ت عن تلك الصورةأنها ختلَّ َبْيَداشتمااًل على السجع، 

ولكنها حافظت على بيان أوصاف اجلنة والنار، مع إضافة أخبار األنبياء السابقني 

 أكرب.  بتفصيٍل

ـ سور املرحلة الرابعة )احلقبة املدنية( متتاز يف تأكيدها على أحداث ما بعد 

هذه املرحلة . كما متتاز آيات ‘اهلجرة، والسلطة السياسية املتزايدة بزعامة النيّب

 طالق. بأنها هي األطول على اإل

فإننا ـ على  ،مل يعّول )جوستاف فايل( يف تبويبه هلذه املراحل على الروايات

سبيل املثال ـ إذا استثنينا سور املرحلة املكية األوىل ـ حيث عمد إىل توظيف روايات 

لنسبة إىل سائر املراحل مبا تقوله الروايات با ترتيب النزول إىل حدٍّ ما ـ جنده ال يهتّم

 األخرى. 

 رئيس ثالثة:  وإن املعايري اليت اتبعها )جوستاف فايل( بشكٍل

أـ أسلوب السور، من قبيل: قصر وطول اآليات، واعتمادها على السجع والنثر، 

 وكذلك مقدار ما تلجأ إليه من أنواع التشبيه والتمثيل واالستعارة، والشّدة واللني. 

، من قبيل: أوصاف اجلنة والنار، وآيات اهلل يف الطبيعة، ب ـ مضامني السور

 وقصص األنبياء، وأحداث ما بعد اهلجرة. 

ج ـ إشارات القرآن الكريم إىل األحداث التارخيية، حيث جند السور املكية 
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نادرًا ما تشتمل على بيان هذه األحداث التارخيية، وإمنا جند هلا حضورًا صارخًا يف 

 ية. سور احلقبة املدن

رئيس على  وعليه جيب القول: إن معياره يف تبويب وتقسيم السور يعتمد بشكٍل

 . (24)أساليب ومضامني سور القرآن

من أمثال:  ،وقد تركت جهود )جوستاف فايل( تأثريها على مستشرقني آخرين

حيث  ،ثيودور نولدكه، وفريدريش شيفاللي، ورودفيل، ودرنبورغ، ورجييس بالشري

هم خالفوه يف ترتيب وتقسيمه الرباعي ملراحل القرآن، ولكّن ،ه الثالثةوا معايريأقّر

 السور ضمن هذه املراحل يف الكثري من املوارد. 

جوستاف فايل ـ إىل بيان تبويبه  :مثل ،وقد عمد ثيودور نولدكه ـ وهو أملاني

 . (25)«تاريخ القرآن» :له بعنوان ملراحل القرآن يف كتاٍب

رودفيل فقد ذكر تبويبه اخلاص يف ترمجته للقرآن زي املستشرق اإلجنليأما 

 ، حيث شرح هذا التبويب ضمن مقدمته على هذه الرتمجة. (26)الكريم

العلوم » :ديرنبورغ فقد ذكر تبويبه يف كتاب له بعنواناملستشرق السويدي وأما 

تجاج النيب ح. وقد عمد إىل وضع السور اليت تتحّدث عن ا(27)«الدينية واإلسالم

 ة ضمن املرحلة الثانية. مع مشركي مّك ‘كرماأل

تبويبه يف ترمجته للقرآن املستشرق الفرنسي رجييس بالشري هذا وقد ذكر 

 . (28)مته على هذه الرتمجةالكريم، حيث شرح هذا التبويب ضمن مقّد

الذي سبق مجيع هؤالء املستشرقني، فقد  املستشرق اإلجنليزي وليم مويري،وأما 

الء ـ إىل تقسيم سور احلقبة املكية إىل مخس مراحل، وعمل على عمد ـ خالفًا هلؤ

طبقات. وعلى الرغم من أنه مل يعتمد على  تبويب سور القرآن الكريم ضمن سّت

حيث عرض  ،ما بروايات السرية روايات ترتيب النزول، إال أنه قد استعان إىل حدٍّ

 . (30)«، التأليف والتعليمالقرآن»و ؛(29)«‘حياة حممد»جهوده ضمن كتابني له بعنوان: 

ـ إىل تقسيم سور احلقبة  ـ وهو مستشرق إجنليزي أيضًا (31)كما عمد هريشفيلد

حيث قّسم سور  ،«وليم مويري»كما صنع مواطنه  ،مراحل أيضًا املكية إىل سّت

ومرحلة واحدة  ،القرآن على أساس مضامينها، فخرج خبمس مراحل للحقبة املكية
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 : التاليةعلى الرتتيب والعناوين للحقبة املدنية، وذلك 

 :ـ السور اإلثباتية )إثبات الربوبية هلل، وإثبات النبّوة لرسول اهلل(، من قبيل1

 سورة األعلى. 

ـ سور الوعظ واإلرشاد )اإلنذار والتبشري واحلديث عن يوم القيامة واجلنة 2

 سورة التكوير.  :والنار(، من قبيل

سورة  :األمم السابقة(، من قبيل، و^ـ سور القصص )قصص األنبياء3

 الذاريات. 

سورة  :ـ السور التوصيفية )وصف اآليات اإلهلية يف الطبيعة ونعمها(، من قبيل4

 الرمحن. 

 :ـ السور التشريعية )تشريع األحكام العبادية والقضائية واحلقوقية(، من قبيل5

 سورة األنعام. 

حتقيق جديد حول » :عنوانله ب وقد استعرض تبويبه لسور القرآن ضمن كتاٍب

 . (33)(32)«تأليف وتفسري القرآن

إىل تقسيم ـ خالفًا لـ )وليم مويري( ـ فقد ذهب  (34)جرمييهاملستشرق األملاني أما 

مشابه تقريبًا  احلقبة املكية وسورها إىل مرحلتني. وقد عمد إىل تنظيم تبويبه على حنٍو

فأدرج  ؛م الثالثي للحقبة املكيةملعايري تقسيم )جوستاف( فايل وأتباعه يف تقسيمه

وأدرج السور  ؛السور املسّجعة ذات املضامني التوحيدية واألخروية ضمن الطبقة األوىل

واليت حتتوي على مضامني بشأن العالمات واآليات اإلهلية يف  ،اليت ختلو من السجع

له  ضمن الطبقة الثانية. وقد استعرض جهوده ضمن كتاٍب ،الطبيعة، وقصص األنبياء

 . (36()35)«حممد» :بعنوان

فقد استند من بني املعايري الثالثة إىل  (37)ريتشارد بيلاملستشرق اإلجنليزي وأما 

وإمنا اكتفى  ،مضامني السور فقط، إال أنه مل يقّدم تبويبًا خاصًا عن سور القرآن

، «اآلية»ببيان تبلور القرآن عرب ثالث مراحل، وأطلق عليها على التوالي تسمية: 

 . «الكتاب»، و«القرآن»و

من بداية البعثة إىل ما يقرب من  ،أما مرحلة اآلية فرتتبط باملرحلة املكية
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نهايتها، وهي تشتمل ـ من وجهة نظره ـ على النصوص اخلاصة بالتوصية يف جمال 

 العبودية هلل. 

وأما مرحلة القرآن فقال: إنها تعود إىل نهاية احلقبة املكية إىل نهاية السنة 

 ة بالعبادات. وهي من وجهة نظره تشتمل على النصوص اخلاّص ،انية من اهلجرةالث

وأما مرحلة الكتاب فتبدأ ـ عنده ـ من السنة الثالثة للهجرة إىل نهاية احلقبة 

ف القرآن بعد معركة بدر، وأنه يف م إىل أن النيب قد ألَّْهحيث ذهب به الَو ،املدنية

وأعاد النظر فيها. وقد  ،لكثري من آيات القرآنهذه املرحلة عمد إىل تغيري موضع ا

 . (39)اإلجنليزية للقرآن (38)ذكر هذه اآلراء يف ترمجته

وعليه كما نالحظ فإن املستشرقني مل يعتمدوا على الروايات يف بيان تأريخ 

القرآن، وإمنا اكتفوا يف ذلك بتوظيف أساليب ومضامني القرآن نفسه. وقد كان 

ات هو اشتمال الروايات على الكثري من املشاكل، ومن سبب إعراضهم عن الرواي

مضافًا إىل عدم تصريح  ؛وتعارضها فيما بينها ؛عدم انسجام الكثري منها :أبرزها

 .أكثرها بالتاريخ الدقيق لنزول الوحي القرآني

أن املعايري اليت اختاروها ألنفسهم، واليت تتمثل بأساليب ومضامني القرآن  َبْيَد

واحد من  من هنا فقد عمد كلُّو .فهم كثريًا يف بيان تاريخ القرآنمل تسع ،نفسه

هؤالء املستشرقني إىل تقديم تبويب خمتلف عن تبويبات اآلخرين. يضاف إىل ذلك أن 

اخلصائص اليت ذكرها كل واحد منهم يف متييز الطبقات واملراحل من غريها تقوم 

نقلي. وعليه   ال تستند إىل دليٍليف الغالب على أساس املسائل واألمور الذوقية، اليت

 ،ر سور القرآن كلما ابتعدنا عن بداية البعثةنقول: ما هو السبب الذي يدعو إىل تغيُّ

جيب اشتمال بدايات أكثر  اوأقل سجعًا؟ وملاذ ،وأهدأ حلنًا ،لتغدو آياتها أكثر طواًل

لة املكية الثانية السور يف املرحلة املكية األوىل على األقسام؟ وأن تشتمل سور املرح

، وأوصاف اجلنة والنار؟ وأن يتم بيان «الرمحن»على آيات اهلل يف الطبيعة واسم 

 أوصاف اجلنة واجلحيم، وكذلك أخبار األنبياء يف املرحلة املكية الثالثة بتفصيٍل

يف هذا الشأن، وال توجد آية  ‘مأثور عن النيب األكرم أكرب؟ فليس هناك حديٌث

 لى ذلك، بل ليس هناك من العقل ما يؤّيده أيضًا. من القرآن تدّل ع
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اعتمادًا كبريًا على روايات أسباب  ِدْبضح ـ مل ُيإن الشيخ معرفت ـ كما سيّت

النزول، ولكنه أبدى اهتمامًا كبريًا بروايات ترتيب النزول. وعمد لذلك إىل تقديم 

اليت حصل التعارض  روايات ترتيب النزول على روايات أسباب النزول يف مجيع املوارد

 .فيها بينهما

فكان إذا وقع التعارض يف بعض املوارد بني  ،كثريًا بسياق اآليات كما اهتّم

 .م السياق على تلك الروايةيف سبب النزول أو املكي واملدني قدَّ روايٍةوبني سياق اآليات 

 :لإن األستاذ معرفت ال يعترب اخلصائص األسلوبية واملضمونية للقرآن، من قبي

معيارًا حامسًا وقاطعًا لتحديد تاريخ اآلية أو السورة، إال يف  ،اللحن والنربة واملفاهيم

 بعض املوارد اليت تكون فيه تلك اخلصوصية مرتبطة مبرحلة زمنية خاصة. 

كانت تنطوي على  تيجة أن االستفادة من الروايات يف بيان تأريخ القرآن وإْنوالن

ـ بعد تنقيحها وضّمها إىل آيات القرآن ـ من أكثر بعض املشاكل، إال أنها تبقى 

واعتبارًا. ومن املناسب يف عملية تأريخ القرآن العمل على  ًةأساليب عملية التأريخ علمّي

اعتماد الرتتيب الذي تثبته روايات ترتيب النزول لسور القرآن، وجعل ذلك هو األساس 

القطعيات النقلية، والعمل على تقييم يف إثبات تأريخ القرآن، ما دام ذلك ال يتعارض مع 

سائر الروايات األخرى على أساسها، والعمل على توظيفها يف تأريخ القرآن. وهذه 

بعها الشيخ معرفت تقريبًا يف مبحث املكي واملدني، وأسباب الطريقة هي اليت اتَّ

 النزول، والناسخ واملنسوخ أيضًا. 

 

 ــــــ خصائص الوحي القرآني املستقّل

الواضح أن القرآن الكريم قد نزل باللغة العربية، وهذا يقتضي منه ـ  من

بطبيعة احلال ـ أن يراعي قواعد هذه اللغة، وال يصّح أبدًا أن حنمل على القرآن آراء من 

 عندنا نتجاهل من خالهلا مجيع قواعد اللغة العربية. 

 يف احلّد وحي جيب أن يشتمل من الناحية اللغوية على ميزتني ويبدو أن كّل

 : كي نؤمن بنزوله املستقّل ؛األدنى

 .بها : أن يبدأ حبروف أو كلمات يبدأ فصحاء العرب كالمهم املستقّلاألوىل
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ال ميكن أن تكون وحيًا وعليه فإن اآليات اليت ال تبدأ بهذه احلروف والكلمات 

 ﴾ُتْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى اهلِلَواتَُّقوا َيْومًا ﴿. فعلى سبيل املثال: ال ميكن لقوله تعاىل: مستقالًّ

، وليس «واو العطف»؛ وذلك لكونه يبدأ بـ (40)أن يكون وحيًا مستقالًّ (281)البقرة: 

من الشعر والنثر ـ  بأيدينا من بني مجيع النصوص املأثورة عن فصحاء العرب ـ األعّم

هذه يبدأ حبرف العطف أبدًا. كما أن افرتاض كون الواو يف بداية  مستقّل كالٌم

عربي  لعدم وجود نصٍّ ؛ـ ال يصّح أيضًا عتبارها كالمًا مستقالًّاآلية استئنافية ـ لتربير ا

 أيضًا.  «واو االستئناف»يبدأ بـ  مستقّل

: أن يكون الكالم مستوفيًا معناه بشكل كامل، حبيث ال يبقى الثانية

كلم منه. وعلى هذا السامع بعد مساعه هلذا النص حائرًا يف فهم املعنى الذي يريده املت

األساس ال ميكن ـ مثاًل ـ القبول بأن تكون اآليات اخلمسة األوىل من سورة العلق 

؛ إذ ال نالحظ فيها املعنى واملفهوم الكامل الذي يقنع السامع وال يرتبك وحيًا مستقالًّ

يف فهم املراد منه. ففي هذه اآليات ال نرى سوى األمر بالقراءة باسم الرّب وأوصاف 

لرّب، وهذا لوحده ال يوصل إىل السامع معنى كاماًل؛ إذ ال يفهم السامع منه ما هو ا

املعنى الذي يريد املتكلم إيصاله إليه، وال يدرك ما الذي يتعّين عليه أن يفهمه. ال 

مكتوب  خيفى أن األمر بالقراءة إمنا يكون مفهومًا إذا كان املخاطب حمتفظًا بنصٍّ

مع افرتاض نزول اآليات اخلمسة األوىل من سورة العلق  وعليه ،يطلب منه قراءته

لن يكون هناك فقبل ذلك  ‘على النيب األكرم إذا افرتضنا عدم نزول نّص مشافهًة

واضح لألمر بالقراءة، وإن تكرار هذا الطلب لن يقنع أي خماطب باستقالل  معنًى

يدرك املغزى الواضح ى يف مثل هذه احلالة ال يستطيع أن فإنه حّت ؛هذه اآليات اخلمس

كامل. وال يبدو من املنطقي ـ  املطلوب منه فهمه واستيعابه بعد مساعه هلا بشكٍل

عث إىل قوم بالنبّوة والرسالة، والذي ينبغي له أن حيمل هلم خطابًا ُب ْنبالنسبة إىل َم

 املبتور وغري املكتمل.  واضحًا وهاديًا ـ أن ينزل عليه مثل هذا النّص

 ،وحدة السياق :شيخ معرفت بقواعد اللغة العربية، ومن بينهاال لقد اهتّم

وقد اعتمد على هذه القاعدة يف رّد  .كبري واالنسجام والتناغم بني آيات السور إىل حدٍّ

الكثري من روايات أسباب النزول ذات املضمون املخالف للسياق، وهو ما سنأتي على 
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ارد وقع أيضًا حتت تأثري روايات أسباب أنه يف بعض املو ذكر بعض مناذجه الحقًا. إاّل

 املتقّدمني،ومن ذلك املوردين  .النزول، فتجاهل لذلك وحدة سياق اآليات وانسجامها

اًل، ثم اكتملت آياتها بعد حيث اعترب اآليات اخلمسة األوىل من سورة العلق قد نزلت أّو

َواتَُّقوا َيْومًا ﴿: كما قبل بأن يكون قوله تعاىل ؛(41)ذلك بنزول سائر آياتها األخرى

‘آخر ما نزل من اآليات على رسول اهلل (281)البقرة:  ﴾ُتْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى اهلِل
 (42) . 

السياق تثبت أن مراده من وحدة السياق هو اآليات  جمالإن دراسة أحباثه يف 

ومضمون واحد. ولكنه يرى يف الوقت نفسه أن السورة أو  اليت تتحّدث عن موضوٍع

ومن هنا ال ميكن اعتبار سورة  .واحد بالضرورة ل الواحد قد ال يشتمل على سياٍقالنزو

القيامة ذات سياق واحد؛ ألنها تتحّدث عن موضوعني خمتلفني، وهما: موضوع 

 . (43)يف قراءة القرآن ‘ل النيّبالقيامة، وموضوع تعجُّ

 قراءة يف ‘وقد ذهب مساحته إىل اعتبار اآليات اليت تتحّدث عن تعّجل النيب

 .(44)القرآن يف سورة القيامة أمرًا استطراديًا

أن الوحدة املوضوعية للسور ال  َبْيَدكما أنه يؤمن بوحدة موضوع السور، 

تكون بالضرورة دلياًل على وحدة نزول السورة؛ وذلك العتقاده أن اآليات يف السور 

إمنا ُيلحقها بتلك  ‘تنتمي إىل أزمنة خمتلفة، وإن النيب األكرم اليت نزولت تدرجيًا

 .(45)ما السورة مبالحظة مناسبٍة

إىل تفسري القرآن بالقرآن،  يرى السياق وسيلًةـ رين مثل سائر املفسِّـ كما أنه 

 . (46)مبضمون اآليات كثريًا ومن هنا كان يهتّم

رين ـ مل يلتفتوا إىل هذه املسألة، وهي: هل ميكن إن مساحته ـ وسائر املفسِّ

أو اليت ال ترتبط باآليات األخرى من الناحية  ،حتمل مضمونًا كاماًللآليات اليت ال 

لو أنهم التفتوا إىل هذه الناحية ملا قالوا ورمبا ؟ مستقّل اللفظية، أن يكون هلا نزوٌل

 هلذه اآليات.  بالنزول املستقّل

 

 ــــــ التقويم اجلاهلي وتأثريه يف تأريخ القرآن الكريم

أن تغري  َبْيَديف العصر اجلاهلي هو التقويم القمري،  لقد كان التقويم املّتبع
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األشهر القمرية حبسب الفصول قد دعا البعض إىل اإلقبال على التقويم الشمسي 

من و .يا إىل حدوث تواريخ خمتلفةيف أن هذين النوعني من التقويم قد أّد ال َشكَّأيضًا. 

فهل  ،عصر اجلاهلي وماهيتههنا يتعّين علينا أن ندرس حقيقة ظاهرة اإلنساء يف ال

أن مشركي مكة كانوا يقومون بعملية اإلنساء ـ خون كما يقول املؤرِّـ األمر كان 

بغية خلق البيئة والظروف الزمنية املناسبة  ؛اليت كانوا ميارسونها يف أيام احلّج

بعد كل  اوذلك بأن يقومو ،للتجارة، فيجعلون شهر ذي احلجة يوافق فصل اخلريف

، (47)ات بإضافة شهر، مبعنى أن يزيدوا شهرًا إىل آخر السنة القمرية الثالثةثالث سنو

ة كانوا يبحثون عن أن املشركني يف مّكـ رون كما يقول املفسِّـ األمر كان أم 

، دون أن يضيفوا شيئًا إىل غ يبيح هلم القتل والغارة بعد الفراغ من مناسك احلّجمسوِّ

من غري األشهر احلرم،  شهر احملرم يف سنٍةاألشهر القمرية، فكانوا يعتربون 

رم احملليتداركوا بذلك انتهاكهم حلرمة شهر  ؛ضون عن ذلك بتحريم شهر صفرويعوِّ

 .(48)يف السنة املاضية

نقاًل عن جممع البيان، دون أن  ،وقد أشار الشيخ معرفت إىل كال القولني

 . (49)ح أحد املعنيني على اآلخريرجِّ

أن املعنى األخري هو املقصود، مبعنى  (51)والروايات (50)آلياتوالذي تثبته دراسة ا

ثين عشر، دون أن يضيفوا عليها أن املشركني يعتربون السنة هي األشهر القمرية اال

رون م، ويؤخِّون حرمة شهر احملرَّسنتني يستحّل شيئًا، وإنهم إمنا كانوا يف كّل

 ون وظائف هذين الشهرين. التحريم إىل شهر صفر يف السنة التالية، وبذلك يبدل

 

 ــــــ مّدة نزول القرآن الكريم

إن للعلم بالفرتة الزمنية اليت بدأ فيها نزول القرآن، وتلك اليت انقطع فيها 

أهمية يف تأريخ القرآن الكريم. وإن هناك العديد من املوضوعات اليت تساعد  ،الوحي

 ض يف حبثها. ما يلي خنو ويف .دراستها على حتديد مّدة نزول القرآن

إن من بني املوضوعات اليت تستحق البحث والدراسة هي مّدة نزول القرآن يف 

املرحلة املكية. فقد أمجعت الروايات على حتديد مّدة نزول القرآن يف احلقبة املدنية 
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فذهب  ؛بعشر سنوات، إال أنها اختلفت يف حتديد هذه املدة بالنسبة إىل احلقبة املكية

وبعضها اآلخر بثالث  ؛وبعضها بعشر سنوات ؛حتديدها بثمان سنواتالبعض منها إىل 

 .عشرة سنة

وقد ذهب الشيخ األستاذ معرفت إىل ترجيح القول بتحديد مّدة احلقبة املكية 

بعشر سنوات، وبذلك ذهب إىل االعتقاد بأن مّدة نزول القرآن استغرقت يف اجملموع 

انت عشر سنوات للحقبة املكية، عت مناصفة بني احلقبتني، فكعشرين سنة، توزَّ

حيث ذهب إىل القول بأن نزول القرآن قد بدأ بعد  ،وعشر سنوات مثلها للحقبة املدنية

ثالث سنوات من البعثة، وصادف ذلك بداية املرحلة العلنية واجلهر بالدعوة من قبل 

‘النيب األكرم
 (52). 

لقول املشهور بأن مّدة : يتعارض مع ااًلأّونه إإال أن هذا الرأي غري مقبول؛ إذ 

: إن عدم نزول القرآن يف وثانيًانزول القرآن يف مكة استمّرت لثالث عشرة سنة. 

السنوات الثالثة األوىل من البعثة ـ مع أخذ الضغوط الكبرية اليت كان ميارسها 

وأصحابه يف بداية البعثة ـ يتنافى مع ظاهر آية الفرقان اليت  املشركون ضد النيّب

. ‘األكرم الفلسفة من النزول التدرجيي للقرآن هي تثبيت قلب النيّب د أنتؤكِّ

سنأتي عليها يف طيات  ،ب عليه إشكاالت أخرىيضاف إىل ذلك أن هذا الرأي ترتتَّ

األحباث القادمة. والرأي الصحيح هو القول بأن الوحي القرآني قد بدأ نزوله منذ بداية 

 تقريبًا.  وعشرين سنًة ًارآن ثالثالبعثة، وبذلك يكون جمموع مّدة نزول الق

عند  ‘ومن بني املسائل اليت تستحق البحث هو حتديد عمر النيب األكرم

البعثة، وكذلك عند رحيله عن هذه الدنيا؛ إذ من خالل ذلك ميكن حتديد املدة اليت 

 .نزل فيها الوحي على قلبه الشريف

د عمر حيّد :األولن: ما يتعلق بتحديد عمره الشريف عند البعثة هناك قوال ويف

 .(53)ده بثالث وأربعني سنةحيّد :واآلخر ؛النيب حينها بأربعني سنة

عند رحيله عن هذه الدنيا هناك ثالثة أقوال، وهي:  ما يتعلق بعمر النيّب ويف

 .(54)ومخس وستون سنة ؛وثالث وستون سنة ؛ستون سنة

والقول بتحديد والغالب هو حتديد عمره عند نزول الوحي عليه بأربعني سنة، 
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 .عمره عند رحيله عن هذه الدنيا بثالث وستني سنة

البعثة  عند ‘وقد ذهب الشيخ معرفت إىل القول بتحديد عمر النيب األكرم

 . (55)بأربعني سنة

الدراسة هي حتديد الشهر الذي ُبعث النيب  املسألة األخرى اليت تستحّق

 ؛ورمضان ؛لشأن، وهي: ربيع األولاألكرم فيه بالرسالة. وهناك ثالثة أقوال يف هذا ا

. (56)قد ُبعث بالرسالة يف شهر رجب ‘أن أغلب األقوال تذهب إىل أنه َبْيَدورجب. 

 . (57)وهذا القول هو الذي ذهب إليه الشيخ معرفت أيضًا

هل كان نزل الوحي والقرآن على رسول اهلل منذ بداية البعثة أم كانت هناك 

وبني نزول القرآن عليه؟ اختلفت األقوال يف هذا الشأن.  فرتة زمنية تفصل بني بعثة النيب

أخرى: إن نزول القرآن هو الذي  واملشهور أن البعثة قد اقرتنت بنزول القرآن، وبعبارٍة

بعث بالنبّوة من خالل نزول الوحي  ‘دّل على البعثة. ويف احلقيقة إن النيب األكرم

 .عليه باآليات األوىل من سورة العلق

هذا القول، وذهب يف املقابل إىل االعتقاد بأن  ِضالشيخ معرفت مل يرَتأن  َبْيَد

رة عن بداية البعثة. متأّخ مبدأ نزول القرآن ـ بوصفه كتابًا مساويًا ـ قد حدث يف فرتٍة

ومن هنا فقد ذهب به االعتقاد إىل أنه قد ُبعث بالرسالة يف السابع والعشرين من شهر 

عد ذلك بثالث سنوات يف ليلة القدر من شهر رمضان رجب، بينما نزل عليه القرآن ب

 . (58)املبارك

يف شهر  ‘إن أكثرية القائلني ببعثته»وقد قال مساحته يف هذا الشأن: 

رمضان لعله قد اشتبه عليهم مبدأ حادث النبّوة مببدأ حادث نزول القرآن كتابًا فيه 

 يوم البعثة مبا دّل على أن وهذا االشتباه يبدو من استدالهلم على تعيني .شيء تبيان كّل

يف السابع  ‘ق أن ال صلة بني احلادثني؛ فقد بعثوسنتحّق .القرآن نزل يف ليلة القدر

يف شهر  ‘القرآن بسمته كتابًا مفصاًل بدأ نزوله على النيب والعشرين رجب، ولكّن

ثالثًا  ‘رمضان ويف ليلة القدر، بعد ثالث سنني من نبّوته، فكانت مّدة نبّوته

فرتة نزول القرآن مفّرقًا استغرقت عشرين عامًا، بدأت بدخول  شرين سنة. ولكّنوع

 . (59)«‘السنة الرابعة من البعثة، وختمت يف عاشر اهلجرة بوفاته
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وقد استنبط مساحته وجود فرتة تفصل بني البعثة وبني بداية نزول القرآن 

بداية البعثة بالسابع د رئيس من خالل مجعه بني الروايات اليت حتدِّ الكريم بشكٍل

د زمن نزول القرآن بليلة القدر والعشرين من شهر رجب، واآليات والروايات اليت حتدِّ

 .(61)املتقدِّمةل بذلك إىل النتيجة ، فتوصَّ(60)من شهر رمضان

ًا أن تستمر هذه الفاصلة ألكثر من شهرين، ناهيك عن أنه من املستبعد جّد َبْيَد

: ألن سورة احلجر املشتملة على قوله تعاىل: اًلأّوذلك استمرارها لثالث سنوات؛ و

قد نزلت طبقًا لروايات  (94)احلجر:  ﴾َفاْصَدْع ِبَما ُتْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكنَي﴿

ية، أي يف بداية السنة الرابعة من أسباب النزول بعد ثالث سنوات من الدعوة السّر

حتمل التسلسل الرابع  ،ت ترتيب النزولطبقًا لروايا ،وإن هذه السورة .البعثة

والثمانني النازلة يف احلقبة املكية، ويبعد أن  واخلمسني من جمموع السور السّت

قد نزلت  ،والبالغ عددها أربعًا ومخسني سورة ،الكبري من السور يكون هذا الكّم

ان توعددها اثن ،السور الباقياتتكون بأمجعها يف سنة واحدة أو سنتني، وأن 

سنة أخرى. فما ظنك مبا يقوله  ة عشريتثناأو  ةعت على إحدى عشرقد توّز ،ثالثونو

 ؟!الشيخ معرفت من القول بأن مجيع السورة قد نزلت يف بضعة أيام أو بضعة أشهر

: كما سبق أن ذكرنا، فإن سبب النزول التدرجيي للقرآن ـ طبقًا لصريح وثانيًا

وال فرتة نبّوته، وكان نزول اآليات يأتي ط ‘القرآن ـ هو تثبيت قلب النيب األكرم

. وعليه (62)م اجلواب الشايف والواضحبالتدريج مبا يتناسب وأسئلة املشركني، لتقّد

طوال السنوات الثالثة األوىل من  ‘كيف ميكن توجيه عدم حاجة النيب األكرم

وا له بداية دعوته إىل تثبيت قلبه، وأن املشركني يف مكة طوال هذه املّدة مل يتقدم

أسئلة؟ إن مالحظة مضامني السور األوىل النازلة على النيب، وهي: العلق والقلم  بأّي

كان يف أوائل دعوته يتعّرض بشّدة إىل  ‘األكرم أن النيّب ، تفيدواملزمل واملّدثر

م العظيمة، من قبيل: َهتكذيب املشركني يف مكة له، وكانوا ينسبون إليه التُّ

ل، وكان األمر عليه من كان يالزم سرير املرض ويتزمَّ اجلنون واالفرتاء، حبيث

×كما صنع نيب اهلل يونس ،الفرار من قومه ة حبيث كان يوّداملشّق
. من هنا ال (63)

ميكن القبول بأن النيب طوال هذه الفرتة ـ من بداية دعوته اليت كانت املشاكل 
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 هوا له أّياس مل يوجِّإىل تثبيت قلبه، وأن الن ـ مل يكن حباجٍة والضغوط فيها أشّد

هذه الفرتة ملدة طويلة  سؤال بشأن نبّوته ودعوته. وبذلك يثبت ضعف احتمال أن متتّد

 تستغرق عّدة سنوات. 

قد ُبعث  ‘األكرم م ـ من القول: إن النيّبـ بااللتفات إىل ما تقدَّ ال ُبدَّوعليه 

ن يف ليلة القدر من شهر بالنبّوة يف السابع والعشرين من شهر رجب، ثم نزل عليه القرآ

 من الليالي العشر األخرية من شهر رمضان( من تلك السنة نفسها.  رمضان )يف واحدٍة

 

 ــــــ أّول ما نزل من الوحي القرآني

 .‘يف بيان أول ما نزل من القرآن الكريم وحيًا على رسول اهلل هناك اختالٌف

لق هي أول عىل من سورة الفقد ذهب املشهور إىل القول بأن اآليات اخلمسة األو

ما نزل من القرآن الكريم. وقد عمد الشيخ معرفت إىل إسناد هذا الرأي إىل اإلمامني 

’الصادق والعسكري
. حيث ذكر يف رواية عن اإلمام العسكري أن اآليات األوىل (64)

 . (65)من هذه السورة قد نزلت على رسول اهلل يف غار حراء

ل الوحي نزواًل. ومنشأ هذا القول رة املّدثر هي أّووالقول الثاني يذهب إىل أن سو

حيث أنكر كون سورة العلق أول ما نزل من ، رواية عن جابر بن عبد اهلل األنصاري

حيث  ،الوحي، وحتّدث عن نزول سورة املّدثر على رسول اهلل عند نزوله من غار حراء

 .(66)بلغ بطن الوادي يف طريقه إىل بيته

تاذ معرفت قال بعد نقله هلذه الرواية: يبدو أن هذا إمنا كان أن الشيخ األس َبْيَد

على هذا املعنى.  ‘إذ ال داللة ملا رواه عن النيب األكرم ؛اجتهادًا من جابر بن عبد اهلل

واألرجح أن جابرًا كان ناظرًا يف هذه الرواية إىل ما بعد الفرتة ]فرتة انقطاع الوحي[، 

 .ير أن ما نزل كان بداية الوحفتصّو

أخرى عن جابر بن عبد اهلل األنصاري  وقد أّيد الشيخ معرفت هذا الرأي بروايٍة

حيّدث عن فرتة الوحي، قال: فبينما أنا  ‘مسعت رسول اهلل»بشأن الفرتة، وهي قوله: 

وجاء يف نهايتها: ثم  «رونيفرجعت فقلت: زملوني، زملوني؛ فدّث .أمشي إذ مسعت هاتفًا..

 . (67)ًانزل الوحي بعد ذلك تباع
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أما القول الثالث فيذهب إىل اعتبار سورة احلمد أول ما نزل من الوحي. وقد 

، ويسنده (68)ريننسب الشيخ معرفت هذا القول ـ نقاًل عن الزخمشري ـ إىل أكثر املفسِّ

×إىل رواية يف ترتيب نزول السور عن علّي
، وكذلك رواية أبي ميسرة عن رسول (69)

‘اهلل
كان يصلي منذ بداية بعثته،  ‘يف أن النيب األكرم ال َشكَّ. ثم قال: (70) 

، وال (71)وجعفر وزيد بن حارثة وخدجية بنت خويلد ×وكان يصلي معه اإلمام علي

وي أن جربئيل أول ما عّلم رسول اهلل الوضوء . وقد ُر(72)بفاحتة الكتاب صالة إاّل

بالتزامن مع  . وعليه جيب أن تكون سورة احلمد أول ما نزل من القرآن(73)والصالة

بغري  مل ُيحفظ أنه كان يف اإلسالم صالٌة»بداية البعثة. وقال جالل الدين السيوطي: 

 . (74)«الفاحتة

حيث يذهب إىل إمكان  ؛ال يرى الشيخ معرفت أّي تعارض بني هذه األقوال

حيث قال: إن اآليات األوىل من سورة العلق ـ طبقًا إلمجاع املسلمني ـ قد  ،اجلمع بينها

نزلت اآليات األوىل من سورة  فرتٍة وبعد مضّي .بالنبّوة ‘ت لغرض بشارة رسول اهللنزل

املّدثر، كما ورد يف الرواية الثانية جلابر بن عبد اهلل األنصاري. وأما سورة احلمد 

ل سورة نزلت كاملة بوصفها قرآنًا. وأضاف الشيخ معرفت قائاًل: وبطبيعة فهي أّو

ب ترتيب نزوهلا ستكون سورة احلمد هي السورة احلال إذا أخذنا السور حبس

 . (76()75)اخلامسة يف ترتيب النزول، كما هو الوارد يف رواية جابر بن زيد

وعليه فإن الشيخ معرفت يذهب إىل االعتقاد بأن اآليات األوىل من سورة العلق 

آيات بالنبوة، ومل تنزل بوصفها كتابًا مساويًا. وأما  ‘قد نزلت بشارة للنيب األكرم

سورة القلم واملزّمل واملّدثر ـ اليت نزلت بدورها قبل سورة احلمد أيضًا ـ فلم تنزل 

بوصفها كتابًا مساويًا. أما سورة احلمد فقد نزلت بوصفها كتابًا مساويًا. كما 

يذهب مساحته إىل االعتقاد بأن سورة احلمد قد نزلت بعد ثالث سنوات من الدعوة 

إىل نزول  ناظرٌة التاليةن اآليات الثالث أة الرابعة من البعثة، والسرية، أي يف بداية السن

 : (77)سورة احلمد يف هذه السنة

 . (1)القدر:  ﴾ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْيَلِة اْلَقْدِر﴿ـ 

 . (3)الدخان:  ﴾ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْيَلٍة ُمَباَرَكٍة ِإنَّا ُكنَّا ُمنِذِريَن﴿ـ 
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 . (185)البقرة:  ﴾اَن الَِّذي ُأنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُنَشْهُر َرَمَض﴿ـ 

أن هذا الرأي الذي ذهب إليه الشيخ معرفت حيتوي على العديد من  َبْيَد

 : كما يلياإلشكاالت، اليت ميكن إمجاهلا 

دًا. وال : إن اآليات ]اخلمسة[ األوىل من سورة العلق ال حتمل مضمونًا حمّدأواًل

  !بالنبوة ‘معرفت منها أنها حتمل بشارة للنيب األكرم نعلم كيف استفاد الشيخ

واضح على القول بأن نزول سورة احلمد كان بوصفها  : ليس هناك دليٌلوثانيًا

ح مساحته كيفية أخرى. فلم يوضِّ كتابًا مساويًا، وأن نزول السور السابقة كان لدواٍع

السور األخرى بهذا نزول سائر عدم نزول سورة احلمد بوصفها كتابًا مساويًا، و

 الوصف! 

ويبدو أننا إذا أردنا أن منّيز بني سورة احلمد وسائر السور األخرى فإن ذلك 

ن سورة إحيث  ؛سيكمن يف األسلوب املختلف لسورة احلمد عن سائر السور األخرى

احلمد نزلت بصيغة توجيه اخلطاب والكالم من اإلنسان إىل اهلل، وأما سائر السور 

صيغة خطاب من اهلل إىل اإلنسان. وعلى هذا األساس إذا اعتربنا القرآن األخرى فهي ب

مبعنى إلقاء الوحي من قبل اهلل على البشر وجب القول: إن سورة احلمد ـ بهذا املعنى 

اخلاص ـ ليس قرآنًا، وأما سائر السور األخرى فهي من القرآن. إن سورة احلمد دعاء 

اليت هي بدورها نوع من  ،البعثة، ليقرأه يف الصالة قد مّت تعليمه لرسول اهلل منذ بداية

الدعاء. وأما سائر السور األخرى فلم تنزل هلذا الغرض، وإمنا نزلت بالتدريج مبا 

وتثبيت قلب  ،يتناسب مع الظروف واملقتضيات واجلواب عن أسئلة الناس وهدايتهم

احلمد قد نزلت  . وعليه لن تكون هناك منافاة بني القول بأن سورة‘النيب األكرم

يف السابع والعشرين من شهر رجب يف السنة األوىل من البعثة، بوصفها دعاء يتعلمه 

ى منعه أبو جهل من أداء ي، حّتالنيب ليقرأه يف الصالة. وقد استمر النيب األكرم يصّل

ى ذلك إىل نزول سورة العلق بعد ذلك بشهرين تقريبًا ـ أي يف ليلة القدر من فأّد ،الصالة

، ‘بوصفها أول الوحي القرآني نزواًل على رسول اهلل ،ر رمضان من تلك السنة ـشه

 وذلك بداعي اهلداية وتثبيت قلب رسول اهلل. 

حتكي عن تبعيتها  «كال»: إن سائر آيات سورة العلق املبدوءة بلفظ وثالثًا
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مًا ا يشكل كاليف أّي نص أدبي عربي معروف ـ مّم ْدلآليات األوىل منها؛ إذ مل يِر

. من هنا جيب القول بأن «كال»أعم من أن يكون شعرًا أو نثرًا ـ يبدأ بلفظ  مستقالًّ

سورة العلق قد نزلت دفعة واحدة، وبذلك ال ميكن أن تكون سورة العلق قد نزلت 

ومع االلتفات إىل أنه ال  .‘قبل سورة احلمد؛ وذلك الشتماهلا على صالة رسول اهلل

ب القول بأن سورة احلمد قد سبقت يف نزوهلا سورة العلق. بفاحتة الكتاب جي صالة إاّل

ى معه اإلمام وصّل ،قد صلى يف بداية البعثة وامللفت أن الشيخ معرفت يذعن بأن النيّب

ه يف الوقت نفسه والسيدة خدجية، وأنه ال صالة بغري فاحتة الكتاب، ولكّن ×علي

 ة. ية السّريتحّدث عن نزول سورة احلمد بعد ثالث سنوات من الدعو

بنزول سورة  ‘: لقد اقرتنت بداية الدعوة العلنية من قبل النيب األكرمورابعًا

 ﴾َفاْصَدْع ِبَما ُتْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكنَي﴿احلجر املشتملة على قوله تعاىل: 

. وطبقًا لروايات ترتيب النزول (78)اجلهر بالدعوة ‘حيث ُيطلب منه ،(94)احلجر: 

ة احلجر التسلسل الرابع واخلمسني. وعليه يكون الالزم من كالم الشيخ حتتل سور

األستاذ معرفت القائل بنزول سورة احلمد يف بداية الدعوة العلنية أن هناك ما يقرب من 

مذهلة يف  مخسني سورة من السور اليت نزلت قبل سورة احلجر قد نزلت يف كثافٍة

ني وثالثني تاملكية األخرى ـ البالغ عددها اثنبداية الدعوة العلنية، وأما سائر السور 

 السنوات التسع أو العشر التالية.  طوالسورة ـ قد نزلت 

: لقد استند األستاذ معرفت إىل رواية ترتيب النزول املأثورة عن اإلمام وخامسًا

عى نزول سورة احلمد قبل  ن هذه الرواية تدّلإ، وقال باعتبارها، يف حني ×علّي

وإذا كان املناط على طبق فرضيته من اعتبار اآليات األوىل مالكًا يف  سورة العلق.

 ل السور نزواًل، وليس سورة احلمد. تسلسل السور وجب أن تكون سورة العلق هي أّو

: لقد استند مساحته بشأن نزول سورة احلمد يف بداية الدعوة إىل رواية وسادسًا

سورة احلمد قد نزلت على رسول  حيث يبدو من ظاهر هذه الرواية أن ،أبي ميسرة

دعوته ورسالته. وقد ورد فيها أن النيب عندما كان خيتلي لوحده  يف مستهّل ‘اهلل

يسمع نداًء، وتستولي عليه الرعدة. واملرة األخرية اليت ناداه فيها امللك علمه سورة 

 . (79)احلمد
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يف  ‘هو القول بأن سورة احلمد قد نزلت على رسول اهلل وعليه فالصحيُح

ة عن اإلمام مستهّل الدعوة، وأن سورة العلق ـ كما ورد يف رواية ترتيب النزول املروّي

 ـ قد نزلت بعدها.  ×علّي

 

 ـ يتبع ـ
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 ة يف فهم وتفسري القرآن الكريمالعلوم الضرورّي

 عند الشيخ معرفت

 

 عشائريد السيد محم

 حسن علي مطرترجمة: 

 

  ــــــ املقّدمة

سئلة من قبيل: كم هو عدد العلوم اليت حيتاجها املفسر يف عملية التفسري؟ إن أ

وما هي حدود ومساحة كل واحد من هذه العلوم؟ وما هو حجم تبعية علم التفسري 

لكل واحد من هذه العلوم؟ وما هو التأثري الذي يرتكه كل واحد من هذه العلوم يف 

يف التفسري؟ وما هو الفرق بني تلك العلوم  علم التفسري؟ وما هي حدود تأثري تلك العلوم

وبني مصادر التفسري؟ وما هي طريقة التعاطي بني مصادر التفسري وهذه العلوم 

هامة وضرورية تنفع املفسر من ناحيتني،  الضرورية للتفسري؟ وما إىل ذلك، أسئلٌة

 وهما: 

 التفسريية. : حتصني املفسر من الوقوع يف اخلطأ يف التفسري والتحقيقات األوىل

 م علم التفسري واملهارات التفسريية. : تعليم وتعلُّالثانية

متّس فيه احلاجة إليها  ولألسف الشديد يتم جتاهل الناحية الثانية يف وقٍت

 بشّدة، رغم اإلقبال امللحوظ واملتزايد على علم التفسري يف احلوزة واجلامعة! 

هلا أن جتيب عن هذه األسئلة مسألة ميكن  «العلوم الضرورية يف التفسري»إن 

بوصفها  ،. وعلى الرغم من أن هذه املسألة قد شغلت أذهان أصحاب التفسرياملتقدِّمة
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بالتحقيق  َظأنه ولألسف الشديد مل حْت م، إاّلَدجزءًا من العلوم القرآنية منذ الِق

ية بشأن والتأليف الوايف واملستقل. من هنا نسعى يف هذا املقال إىل تقديم دراسة إمجال

. وال خيفى أن االستيعاب &مستندين يف ذلك إىل مؤلفات الشيخ معرفت ،هذه املسألة

الكامل جلميع أطراف هذه املسألة ـ مع األخذ بنظر االعتبار مجيع األسئلة الواردة يف 

 إىل جمال أوسع.  هذا الشأن ـ حباجٍة

 

 ــــــ العلوم الضرورية يف التفسري

د، عن أبيه الباقر، حّدثين الصادق جعفر بن حمم رشّي:قال وهب بن وهب الق

« دَمالصَّ»يسألونه عن  ×ّن أهل البصرة كتبوا اىل احلسني بن علّيأ: ×عن أبيه

ال جتادلوا وحيم أّما بعد، فال ختوضوا يف القرآن،  الرمحن الربسم اهلل»فكتب إليهم: 

قال يف  ْنيقول: َم ،‘فقد مسعت جّدي رسول اهللفيه، و ال تتكّلموا فيه بغري علم، 

 . (1)«القرآن بغري علم فليتبّوأ مقعده من النار

إن العلوم اليت متّس إليها احلاجة يف علم التفسري هي من املباحث اليت شغلت 

إىل جانب و ،رين واملختصني يف الشأن القرآني منذ القدم. وبطبيعة احلالأذهان املفسِّ

اليت  «املصادر»احلديث أيضًا عن  ري، يتّماليت متس احلاجة إليها يف التفس «العلوم»

حبث هذين األمرين يف الكتب  حبيث مّت ،متّس احلاجة إليها يف علم التفسري أيضًا

. بل حتى املؤلفني واحملققني املعاصرين ال خيلو (2)اليت تعنى بالعلوم القرآنية على الدوام

 . (3)رينأمرهم من االهتمام الشديد باخللط واالشتباه بني هذين األم

هي األمور اليت تضع املعلومات واملعطيات  «املصادر التفسريية»إن املراد من 

املتناسبة مع اآلية )أو اآليات( من حيث احملتوى يف تصّرف املفّسر، وتعمل على توضيح 

معاني اآليات ومضمون األلفاظ املستعملة فيها. وعليه فإن مجيع األمور اليت حيصل 

ّد من مصادر التفسري. أما لى املعارف الناظرة إىل مفاد اآليات ُتَعر من خالهلا عاملفّس

العلوم اليت متّس احلاجة إليها فهي العلوم اليت يتمكن املفّسر يف ضوئها إما من 

أكرب وأفضل، أو اليت تكشف الغموض عن نّص اآلية،  االستفادة من املصادر بشكٍل

 وتعمل على استنطاقها. 
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 ،خيطئ املفسر اجلاهل بعلم الرجال والدراية واألصولقد : فعلى سبيل املثال

فيعتمد على رواية ضعيفة السند أو الداللة، فيكون بذلك مفتقرًا إىل الشرائط اليت 

وعلى أساسها يتصور أن فهمه  ،جيب توفرها يف املفسر، فيستند إىل تلك الرواية

لى هذا املصدر اخلاطئ هو التفسري الصحيح لآلية. وبذلك يكون اعتماد املفسر ع

 . (4)الروائي اخلاطئ ناشئًا من جهله وعدم علمه بالعلوم اليت حيتاج إليها املفسر

معرفت الشيخ وحيث يتعذر لشخص واحد االختصاص يف مجيع العلوم عادة فإن 

 جمالينصح ـ بداًل من االختصاص يف مجيع العلوم ـ بضرورة العمل اجلماعي يف 

النظر عن ضرورة أو عدم ضرورة  نسعى يف هذا املقال ـ بغّضأننا سوف  َبْيَد. (5)التفسري

واحد ـ إىل بيان العلوم اليت حيتاجها املفسر يف  اجتماع مجيع هذه العلوم يف شخٍص

 نشاطه التفسريي. 

ال منتلك عن األستاذ معرفت يف بيان وتعداد هذه العلوم كالمًا مركزًا 

ملواضع عن الراغب اإلصفهاني قوله: وجامعًا، ولكنه يف الوقت نفسه ينقل يف بعض ا

 بعلوم لفظية وعقلية وموهبية:  ال ميكن حتصيل هذا األمر إاّل

 : معرفة األلفاظ، وهو علم اللغة. فاألّول

 : مناسبة بعض األلفاظ إىل بعض، وهو علم االشتقاق. والثاني

: معرفة أحكام ما يعرض األلفاظ من األبنية والتصاريف واإلعراب، والثالث

 هو النحو. و

 : ما يتعلق بذات التنزيل، وهو معرفة القراءات. والرابع

: ما يتعلق باألسباب اليت نزلت عندها اآليات، وشرح األقاصيص اليت واخلامس

 والقرون املاضية، وهو علم اآلثار واألخبار.  ^تنطوي عليها السور، من ذكر األنبياء

وذلك علم  ،...شهد الوحي ْنوعمَّ ‘: ذكر السنن املنقولة عن النيبوالسادس

 السنن. 

: معرفة الناسخ واملنسوخ، والعموم واخلصوص، واإلمجاع واالختالف، والسابع

 وهو علم أصول الفقه.  .،واجملّمل واملفّسر، والقياسات الشرعية..

 وهو علم الفقه والزهد.  .،: أحكام الدين وآدابه..والثامن
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 وهو علم الكالم.  .،هني احلقيقية..: معرفة األدلة العقلية والرباوالتاسع

 . (6)عمل مبا علم ْن: علم املوهبة، وذلك علم يورثه اهلل َموالعاشر

وأما يف التبويب الراهن للعلوم فيتّم إدراج علم القراءات والنسخ وما إليهما يف 

العلوم القرآنية، ويتم إدراج العموم واخلصوص وما إليهما يف علم األصول. كما ميكن 

أنه مل يتّم احلديث هنا عن  َبْيَد .ار علم احلديث والتاريخ من علم اآلثار واألخباراعتب

وسوف نتحّدث يف املستقبل عن  .العلوم البالغية والعلوم التجريبية واإلنسانية احلديثة

إشارات الشيخ األستاذ معرفت إىل ضرورة هذه العلوم أيضًا. هذا وقد حتّدث سائر 

 . (7)قلياًل أو كثريًا ،العلوم القرآنية عن هذه العلومالعلماء واملختصني يف 

عن العلوم األخرى من حيث احملتوى، وعن حلول  على الرغم من أن القرآن غينٌّ»

إال أن هذا االستغناء ال يستلزم أن يتعاطى الفرد مع القرآن  ،األغيار من حيث الداللة

يتعامل مع القرآن والكتاب الكريم متجاهاًل ما تقوله العلوم واملعارف األخرى، و

بني التحميل والتحّمل.  شخص سطحي آخر؛ إذ هناك فرٌق السماوي العظيم كأّي

ألحد أن حيمل على الوحي اإلهلي شيئًا من معطيات العلوم  فالصحيح هو أنه ال حيّق

أن حتصيل العلوم يعمل على توسيع اآلفاق الذهنية، وجيعلها مستعدة  َبْيَدالبشرية، 

 . (8)«لصحيح وامللحوظ ملعارف القرآنللتحمل ا

وسوف نعمل يف هذا املقال على بيان الدور الذي تلعبه هذه العلوم يف تفسري 

اآليات القرآنية. وبطبيعة احلال جيدر بنا قبل الدخول يف تفاصيل املباحث أن نبّين أن 

وإْن نها، مرادنا من التفسري يف هذا املقال هو كشف الغموض عن اآليات وبيان املراد م

آلخر إىل دور هذه العلوم يف التأويل أيضًا. وعليه فإن مرادنا من  نا سنشري من حنٍيك

 . (9)«التأويل»الوارد يف عنوان هذا املقال ليس هو التفسري املقابل لـ  «التفسري»

 

 ــــــ علوم احلديث

 ــــــ ضرورة احلديث يف التفسري

وهلا ظهر  رآن الكريم ليس فيه آية إاّليذهب الشيخ معرفت إىل االعتقاد بأن الق

، وأن أفضل «إال اهلل والراسخون يف العلم»وبطن، وأن هذا الظهر والبطن ال يعلمه 
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طريق لفهم أسرار القرآن الكريم هو اللجوء إىل حرم أهل بيت الوحي والنبوة 

^األطهار
(10) . 

القرآن  ثالثة أمثلة من آيات «التمهيد»وقد ذكر األستاذ معرفت يف كتاب 

ن من وملفسرا متّكنملا  ^الكريم، يثبت من خالهلا أنه لوال روايات أهل البيت

 . (11)كشف الغموض عن آيات القرآن الكريم

األصل يف التفسري هو »: «التفسري األثري اجلامع»يف كتابه  ،مساحتهقال كما 

 . (12)«النقل املأثور، املنقول إلينا عرب املصادر املعتربة

إن املفتاح الرئيس لفهم القرآن ـ بشكل كامل ـ »يف موضع آخر:  وقال مساحته

يف يد العرتة الطاهرة، وليس هناك من سبيل لتفسري القرآن الكريم سوى التزّود من 

ُأْوَلِئَك الَِّذيَن َهَدى اهلُل ﴿معينهم الذي ال ينضب، وهم الذين قال اهلل تعاىل فيهم: 

 . (13)«(90)األنعام:  ﴾َفِبُهَداُهْم اْقَتِدْه

يف أن  ال َشكَّ»ل مساحته إمجال هذه املسألة يف موضع آخر، قائاًل: وقد فصَّ

هو املصدر  ‘ّد رسول اهللَعكما ُي .القرآن الكريم هو املصدر األول لتفسري القرآن..

ِللنَّاِس َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلُتَبيَِّن ﴿الثاني لتفسري القرآن؛ إذ يقول اهلل سبحانه وتعاىل: 

 . (14)«(44)النحل:  ﴾َما ُنزَِّل ِإَلْيِهْم

 . «روائيًا»وعليه رمبا أمكن اعتبار معرفت مفسرًا 

 

 ــــــ احلاجة إىل علوم احلديث يف التفسري

ن روايات الفريقني إأن النزعة الروائية يف التفسري عملية بالغة التعقيد؛ إذ  َبْيَد

، وإن العمل على الروايات (15)سرائيلياتمشحونة بالوضع والدّس واالختالق واإل

التفسريية ـ اليت ال منتلك هلا أسانيد كاملة ـ أكثر تعقيدًا من العمل على األحاديث 

 الفقهية. إن الوضع الذي حيكم الروايات التفسريية من التعقيد حبيث جند لشخٍص

ضاع املعّقدة عملية . فإذا أضفنا إىل هذه األو(17)كتابًا يف التفسري (16)أبي اجلارود :مثل

 :من أمثال ،اعنيحرق األحاديث يف عصر اخللفاء، واختالق األحاديث على يد الوّض

أبي العوجاء، سوف جند أنفسنا أمام مشهد ضبابي متشابك، األمر الذي جيعل من 
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العمل على األحاديث والروايات التفسريية أمرًا بالغ الصعوبة والتعقيد. وقد عمد أحد 

للسيوطي، فوجد  ،«اجلامع الصغري»عاصرين إىل دراسة روايات كتاب احملققني امل

( رواية، وأن املوضوع واملختلق منها قد بلغ عنده 14527عدد روايات هذا الكتاب )

% من جمموع روايات هذا 12.4ا يعين أن الروايات املختلقة تشغل نسبة م ،( رواية1806)

 .(18)الكتاب

كًا هلذه احلقيقة املعّقدة، وقد أفرد وقد كان الشيخ األستاذ معرفت مدر

. كما تناول (19)لدراسة هذه املعضلة «تفسري ومفسران»فصاًل مشبعًا من كتابه القيم 

أن هذه  َبْيَد. (20)أيضًا «التفسري األثري اجلامع»خاص يف كتابه  هذه املشكلة بشكٍل

 جمالومقدرته يف أخرى ـ هي اليت تربز كفاءة املفّسر  املشاكل واملعضالت ـ من ناحيٍة

 علوم احلديث. 

 

 ــــــ «النقد الذاتي للحديث»إبداع األستاذ معرفت يف 

ليس األستاذ معرفت من أولئك احملققني الذين تزعجهم األوضاع املضطربة 

املهيمنة على الروايات. فعلى سبيل املثال: إن روايات أسباب النزول متثل واحدة من 

 .ألفق املعقد واملضينعقدة للعبور من هذا االطرق امل

ومن احللول اليت يقّدمها الشيخ األستاذ معرفت يف هذا املسار املعّقد ـ مضافًا 

، وقد أطلق عليه (21)مبتكر إىل تصحيح أسناد الرواية واستفاضة النقل وتواتره ـ حلٌّ

وقد طبقه ـ على سبيل املثال ـ يف نقد الكثري  .«النقد الذاتي للحديث»مساحته عنوان 

. (22)«التفسري األثري اجلامع»األحاديث يف ما يزيد على عشر صفحات من كتابه من 

وأكثر اطرادًا  ،هناك وسيلة أخرى لعلها أدق وأوفق لالعتبار»ومما قال يف هذا الشأن: 

مع ضوابط دراسة التاريخ، وهو أن يكون املأثور من شأن النزول مما يرفع اإلبهام عن 

أن ال يكون  بشرط .لة تفسريها على الوجه األمت..وجه اآلية متامًا، وحيّل مشك

 . (23)«خمالفًا لضرورة دين، أو متنافرًا مع بديهة العقل الرشيد

يعترب )الكتاب(  (24)«ما خالف الكتاب»و «ما وافق الكتاب»ويف االستناد إىل 

ومن ثّم فطريقة »، ويقول يف ذلك: «حمكمات الدين وضرورة العقل»كناية عن 
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سناد، وقّوة مؤّداه، قبل مالحظة األ ،الحظة احملتوى يف اعتالء فحواهالتمحيص هي م

يف الدرجة الثانية، على خالف  سناد أيضًا دورها يف االعتبار، ولكْنوإن كان لأل

مذاهب بعض املتأخرين يف اهتمامهم باألسانيد حمضًا، وترك رعاية احملتوى قّوة 

 . (25)«واعتالء

ىل توظيف أسلوب النقد الذاتي بالنسبة إىل وقد عمد الشيخ األستاذ معرفت إ

َواَل ُتَصلِّ ﴿أخبار وروايات أسباب النزول يف الكثري من املوارد، كما يف قوله تعاىل: 

 َوَرُسوِلِه َوَماُتوا َوُهْم ِرِه ِإنَُّهْم َكَفُروا ِباهلِلَعَلى َأَحٍد ِمْنُهْم َماَت َأَبدًا َواَل َتُقْم َعَلى َقْب

أخرج البخاري عن عمر بن اخلطاب قال: ملا تويف »(. حيث قال: 84التوبة: ) ﴾َفاِسُقوَن

، فسأله أن يعطيه قميصه يكّفن ‘عبد اهلل بن أبي سلول جاء ابنه إىل رسول اهلل

فقال  ،ي عليهلُيصّل ‘ي عليه، فقام رسول اهللفأعطاه، ثّم سأله أن ُيصّل ،فيه أباه

نهاك رّبك أن تصّلي عليه؟! فقال رسول  ي عليه، وقدعمر: فأخذت ثوبه، وقلت: تصّل

 اْسَتْغِفْر َلُهْم َأْو اَل َتْسَتْغِفْر َلُهْم ِإْن َتْسَتْغِفْر َلُهْم َسْبِعنَي﴿رني اهلل؛ فقال : إمنا خيَّ‘اهلل

ى عليه رسول قال: فصّل .(، وسأزيد على السبعني..80)التوبة:  ﴾ َلُهْمَمرًَّة َفَلْن َيْغِفَر اهلُل

ِرِه ِإنَُّهْم َواَل ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمْنُهْم َماَت َأَبدًا َواَل َتُقْم َعَلى َقْب﴿نزل اهلل: فأ ،‘اهلل

 . ﴾ َوَرُسوِلِه َوَماُتوا َوُهْم َفاِسُقوَنَكَفُروا ِباهلِل

وقد استفاد األستاذ معرفت يف نقد هذا احلديث من هذه الطريقة التأسيسية 

بنيب اإلسالم جهله ـ والعياذ باهلل ـ بأحكام  كيف يظنون»املبتكرة، حيث قال: 

كانت قد تستدعي احلّط من  اب، وإْناإلسالم، فيحاولون اختالق منقبة البن اخلّط

، وكل أفعاله معصوٌم ‘إن النيب .واملنقصة من كرامته.. ،‘قداسة رسول اهلل

عارضه، فيأمره أو بعة، ليس ألحد ـ على اإلطالق ـ أن يمتَّ ٌةى تقريره ـ سّنوأقواله ـ وحّت

 َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اهلِلَلَقْد ﴿ينهاه مما يرتبط بأمر الشريعة، وقد قال اهلل تعاىل: 

. (26)(21)األحزاب:  ﴾ َكِثريًااْلَيْوَم اآلِخَر َوَذَكَر اهلَل َوَنٌة ِلَمْن َكاَن َيْرُجو اهلَلُأْسَوٌة َحَس

يف تصحيح هذه الرواية، ورّد عليه  ثم انتقل مساحته بعد ذلك إىل حماولة ابن حجر

 . (27)بأدلة حمكمة
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 ــــــ اجلهود الرجالية لألستاذ يف األحاديث التفسريية

على الرغم من توظيف الشيخ األستاذ معرفت ألسلوب النقد الذاتي يف الكثري 

أنه يف الوقت نفسه مل يغفل عن نقد هذه الروايات من  ، إاّل(28)من املوارد األخرى أيضًا

تفسري »ناحية السندية والرجالية. فعلى سبيل املثال: عندما خيوض يف دراسة أسانيد ال

ر، حيث يتناول رجال يربز من خالل حبثه التفصيلي مبثابة الفقيه املتبحِّ «اسابن عّب

أسانيد الروايات واحدًا واحدًا، ويدخل يف نقاش مع املختصني يف هذا البحث، دون أن 

طلحات ومفاهيم علم الرجال. وجنده حتديدًا عند حبث يتخلف عنهم يف توظيف مص

اك بن مزاحم اهلاللي اخلراساني(، بعد نقل كلمات علماء الرجال، ينقل وثاقة )الضّح

ممتع يف كربيات علم  بن إبراهيم القمي إىل حبٍث تواجده يف سلسلة أسناد علّي

ألخرى ـ ومن خالل الرجال. ويف الوقت ذاته يسعى يف الكثري من املوارد املختلفة ا

جهوده الرجالية يف أسانيد األخبار والروايات ـ إىل اختيار األخبار والروايات الصحيحة 

 . (29)منها

 

 ــــــ أدوار احلديث املختلفة يف التفسري

من خالل دقته اليت تثري اإلعجاب يف مفاد  ،لقد أثبت الشيخ األستاذ معرفت

ثار يف علم التفسري، وميكن بيان هذه األدوار الروايات، أدوارًا متنّوعة لألخبار واآل

 : كما يلي

 

 ــــــ ـ الدور النموذجي يف رسم مناهج التفسري1

 ،األسلوب واملنهج املناسب لفهم معاني كالم اهلل ^لقد بّين أهل البيت

ية. من هنا فإن التفسري الذي بلغنا ووكيفية اإلحاطة بأسرار ورموز هذه املأدبة السما

طار الروايات حيتوي على صبغة منوذجية، مّت تقدميها إىل الناس كي عنهم يف إ

يتعلموا منها األساليب التفسريية... إن املسائل الدقيقة املذكورة من قبله يف تضاعيف 

الكم اهلائل من املسائل التفسريية تكشف عن عمق رغبته الشديدة يف إعداد 

 . (30)املفسرين األكفاء
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 ــــــ عند وضوح املعاني اللغوية ـ دور شرح مقاصد اآليات2

تتحّدث عن املقاصد  ‘إن أكثر الروايات التفسريية املأثورة عن النيب األكرم

أن  َبْيَدما يتعلق باملوارد اليت يكون املفهوم اللغوي للمفردات واضحًا،  القرآنية. ويف

ها، أو ظاهر اآليات ـ حبسب الوضع اللغوي ـ يفيد معنى ليس هو املراد الواقعي من

بسبب وجود القرائن احلالية واملقالية،  ؛حيدث تشكيك يف إرادة املعنى الظاهري للفظ

األمر الذي يدفعنا إىل العثور على املراد الواقعي من اآلية، ذكر مساحته اثين عشر 

 . (31)ق بهذا الدورما يتعلَّ حديثًا من بني جمموع األحاديث النبوية التفسريية يف

 

 ــــــ قي بني أفقنا واألفق الفكري والثقايف لعصر النزولـ الدور التوفي3

حيث تنزل آيات القرآن ملناسبة أو حادثة أو واقعة أو مشكلة، فإن املخاطبني 

حيث يعيشون تلك الوقائع واألحداث اليت نزلت اآليات بسببها،  ؛بها يف عصر النزول

عد عن تلك األحداث أفضل من سواهم. أما اليوم فحيث الب يستوعبون اآلية بشكٍل

 منه املخاطبون يف عصر النزول.  ُكْشوالوقائع يكون هناك غموض مل َي

يذهب مجيع الفقهاء إىل القول بوجوب السعي بني الصفا  :فعلى سبيل املثال

على أكثر من  واملروة يف احلج، مع أن اآلية الكرمية الواردة يف هذا الشأن ال تدّل

 اْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اهلِلِإنَّ الصََّفا َو﴿، حيث يقول تعاىل: يسعى بينهما ْننفي اإلثم عمَّ

(، وهي صيغة ال 185)البقرة:  ﴾َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأْو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوََّف ِبِهَما

 تدل على أكثر من اإلباحة. فلماذا يفيت الفقهاء بالوجوب؟ 

من  ‘يف هذا الشأن أنه قال: أخذ رسول اهلل ×دقيروى عن اإلمام الصا

ليتاح  ؛املشركني بعد صلح احلديبية عهدًا بإخالء مكة من األصنام ثالثة أيام

خالهلا. وبعد أن انتهت مهلة األيام الثالثة عمد املشركون إىل إعادة  للمسلمني احلّج

روة. وكان الناس على الصفا وامل «أساف ونائلة»األصنام إىل أماكنها، ووضعوا صنمي 

م بعض املسلمني من السعي بني هذين فتأثَّ ،هون إليهما يف السعييف اجلاهلية يتوجَّ

لتنفي هذا الشعور باإلثم من  ؛فنزلت هذه اآلية ،اجلبلني، مع وجود الصنمني عليهما

 . (32)قبل بعض املسلمني
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 ــــــ العلوم القرآنية

 ــــــ التعريف

ال تسهل اإلجابة عنه  سؤاٌل «العلوم القرآنية»ومساحة إن التعريف الدقيق حلدود 

إن العلوم القرآنية مصطلح يعنى »معرفت قال يف هذا الشأن: األستاذ أن  َبْيَد .بدّقة

وإن الفرق بني العلوم القرآنية  .باملسائل املرتبطة مبعرفة القرآن وشؤونه املختلفة

تناول القرآن من خارجه، وال شأن هلا واملعارف القرآنية يكمن يف أن العلوم القرآنية ت

باحملتوى الداخلي للقرآن من الناحية التفسريية، أما املعارف القرآنية فتعنى باملسائل 

 . (33)«الداخلية واملضمونية

 

 ــــــ ضرورة العلوم القرآنية يف التفسري

نه ما مل يتّم التعرف على إ حيثتأتي ضرورة البحث عن العلوم القرآني من 

آن بشكل كامل، وما مل يثبت أن القرآن هو كالم اهلل، ال يكون هناك معنى القر

للبحث عن تناسب حمتواه ومضمونه. وللوصول إىل النص األصلي الذي نزل على رسول 

املوصل إىل  يمن إيضاح ما إذا كانت مجيع القراءات )أو بعضها( ه ال ُبدَّ ‘اهلل

 النّص الذي يضمن اهلداية حتمًا؟ 

كما يعترب  .النسخ حتديد اآلية املنسوخة من الناسخة جمالوري يف ومن الضر

 ة جدًا يف التفسري. أصل وجود أو عدم وجود النسخ من املسائل اهلاّم

وهو الذي  ،خاص من النسخ ـ على سبيل املثال ـ إن اجتاه األستاذ معرفت إىل نوٍع

ى فهمه آليات اإلنفاق قد ترك تأثريًا خاصًا عل ،«النسخ املشروط»يطلق عليه عنوان 

حيث يذهب مساحته إىل االعتقاد بأن من واجب املسلمني يف ظل  ،(34)وآيات الصفح

بعض الظروف اخلاصة حتصني الدولة اإلسالمية من الناحية املالية، وإن هذه املسؤولية 

 ما دام املقتضي )ذات باقيٌة «اإلنفاق يف سبيل اهلل»اليت مّت التعبري عنها يف القرآن بـ 

من خالل نزول  ،حيث ارتفعت حاجة الدولة إىل املال الشرائط اخلاصة( باقيًا، ولكْن

عندما تواجه األمة ووما إليهما، تنسخ الوظيفة السابقة أيضًا،  ةآيات اخلمس والزكا

تستدعي توفري األموال لرفعها تعود الوظيفة واملسؤولية السابقة إىل  اإلسالمية أزمًة
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 . (35)وجوبها

رة اليت من شأنها أن دم وجود املتشابهات يف القرآن من املسائل املؤثِّكما أن ع

ر تشابه كل آية يدفع املفسر وذلك ألن تصوُّ ؛حتدث تغيريًا يف الفهم التفسريي للمفّسر

إىل تقديم تفسري لآلية ال يتحّمل الفهم اخلاطئ، بل إنه يف األساس مينع من تلك 

متشابهة يف القرآن يريح املفّسر من هذه  يٍةكما أن افرتاض عدم وجود آ .األفهام

الطريق أمام  ن القول بفرضية تشابه مجيع آيات القرآن يسّدوبعبارٍة أخرى: إ .املسؤولية

 . (36)ية ظاهر الكتاب، وحيول دون القيام بأي تفسري لآليات اإلهليةحّج

الستفادة : إن لكل مسألة من مسائل العلوم القرآنية دورًا مؤثرًا يف اوباختصاٍر

منها فقط. وإن هذه املسائل قد  وقد أشرنا هنا إىل جانٍب .من مضامني القرآن الكريم

اليت ميكن  ،وأحيانًا مبثابة املبادئ التصديقية ؛تكون أحيانًا مبثابة املبادئ التصورية

 . (37)فها يف عملية التفسرير أن يوظِّللمفسِّ

 

 ــــــ اللغة

ويف ذلك يقول  .علم التفسري هو علم اللغة العربيةإن من بني العلوم الضرورية يف 

ال حيّل ألحٍد يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يتكلم يف »احلافظ جالل الدين السيوطي: 

 . (38)«كتاب اهلل إذا مل يكن عاملًا بلغات العرب

إن تأثري اللغة يف التفسري ليس من األمور اليت حنتاج يف إثباتها إىل إطالة 

ذا التأثري ينظر له الشيخ األستاذ معرفت بأهمية بالغة، وقد عقد له يف الكالم. وإن ه

حبث فيه تأثري اللغة  ،فصاًل مسهبًا ومستوعبًا «التمهيد يف علوم القرآن»كتابه القّيم 

. وبعد نقله حتقيقًا ممتعًا عن أبي هالل وأبي سليمان (39)يف فهم إعجاز القرآن الكريم

رأينا من املناسب أن نستدرك على البسيت بعض »قائاًل: البسيت يف فروق اللغة، أضاف 

لغوية أخرى  . ثم بادر بنفسه إىل بيان فروٍق(40)«...ما فاته، وليس الغرض االستيعاب

 ق حبث فيه قواعد لغوية أخرى. من حبث شيِّض

 

  ــــــ ضرورة اللغة العربية للمفّسر بوصفها علمًا )ال مصدرًا(

غالب مل تفّرق بني املفاد االستعمالي واملفاد اجلدي إن املصادر اللغوية يف ال
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واحلقيقي واجملازي والكنائي لأللفاظ، بل نرى يف بعض املوارد اختالفًا عميقًا يف آراء 

 .اللغويني، بل قد يكون اجتهادهم يف بعض األحيان دخياًل يف بيان معاني املفردات

نية والدوافع إىل تدوين الكتب يضاف إىل ذلك أننا نرى أحيانًا بني األساليب البيا

اخللط بني املفهوم واملصداق، وأسباب  يفاللغوية اختالفات حامسة. إن غفلة املفسر 

وكيفيات عدول املتكلم عن املعنى الوضعي إىل املعنى اجملازي أو املعنى الكنائي وما 

على ّد من أسباب وقوع املفسر يف األخطاء واملغالطات. من هنا جيب َعإىل ذلك، ُت

م القواعد والضوابط اليت يتوصل علماء للوصول إىل معاني األلفاظ، أن يتعّل ؛املفّسر

كما جيب  .فاتاللغة من خالهلا إىل اكتشاف معاني املفردات، ودّونوا يف ذلك املؤلَّ

 عليه أن يتمتع بالكفاءات اليت تضمن له عدم الوقوع يف اخلطأ يف فهم معاني األلفاظ. 

 

 ــــــ بعض األمثلة

، يف قوله «االستواء»لقد قام األستاذ معرفت ـ للوصول إىل املعنى الدقيق ملفردة 

وإىل  ،األخطل (41)( ـ باللجوء إىل شعر5)طه:  ﴾ُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتَوىاالرَّْحَم﴿تعاىل: 

 . (42)سائر اآليات القرآنية األخرى؛ ليخرج اآلية عن موضع استناد اجملّسمة

ِإَلى َربَِّها *  ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِضَرٌة﴿على هامش قوله تعاىل:  ،رآخ وقال يف موضٍع

يف الرّد على أولئك الذين فهموا من اآلية إمكان رؤية  ،(23ـ  22)القيامة:  ﴾َناِظَرٌة

النظر إىل كذا ال خيتّص مبعنى حتديق العني إليه، بل ُيستعمل مبعنى القصد »اهلل: 

 . (43)«...ضًاإليه وكمال التوّجه إليه أي

من  ،وهكذا جند الشيخ األستاذ معرفت يراعي هنا األساليب اللغوية الدقيقة

قبل كلمة  «إىل»حًا أن وجود حرف اجلر خالل االستشهاد بأشعار العرب، موضِّ

ذلك بكالم  وأيَّدع والرجاء وحصول الفرج، يفيد معنى األمل واالنتظار والتوقُّ «النظر»

 . (44)«الفخر الرازي»و ؛«جار اهلل الزخمشري»، وهما: علمني من أعالم التفسري

َوَوَضْعَنا َعنَك ﴿يف هامش قوله تعاىل:  ،إىل هذين املثالني بذل مساحته ومضافًا

، وأنه قد «احلمل الثقيل»يعين  «الوزر»جهدًا ممنهجًا ليثبت أن  ،(2)الشرح:  ﴾ِوْزَرَك

يف تلك الظروف العصيبة  «ملسؤوليةثقل ا»للداللة على  ،استعمل هنا من باب االستعارة
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 . (45)واملتشّنجة، ويف ذلك اجلّو املليء بالعصبية والشقاق

 

  ــــــ األدب العربي )علم الصرف(

احلقيقة هي أن القرآن قد نزل باللغة العربية، وعليه ال ميكن ألي مفسر أن 

ة اخلوض حبّجيعفي نفسه من فهم ظاهر اآليات اإلهلية، ورفع اإلبهام والغموض عنها، 

كانت على جانب كبري من  يف األحباث التفسريية املتقّدمة. إن األحباث األخرى وإْن

 «علم النحو»و «علم الصرف»ية االهتمام بـ من أن نأخذ جبّد ال ُبدَّ األهمية، ولكْن

العالمة  :من أمثال ،وإن احملققني الكبار .بوصفهما مقدمة لفهم القرآن الكريم

التفسري  جمالمة يف من خالل اهتمامهما بهذه املقّد ،معرفتقِّق بائي واحملالطباط

 عمدا إىل إزاحة مجيع األوهام عن أذهان املختصني يف التفسري. 

 

 ــــــ نقل ونقد شبهتني يف علم الصرف

 ــــــ الشبهة األوىل

باإلضافة إىل قواعده الضرورية  ،إن علم الصرف ـ مثل سائر العلوم األخرى ـ

أن عدم وجود  َبْيَدباملباحث اليت ال ترتتب عليها مثرة علمية خاصة.  ية، مفعٌموالتطبيق

ال يعين ختطئة ذلك العلم بالكامل، كما ورد يف  مثرة تطبيقية لبعض مباحث علٍم

صول أن علم الصرف ال حيث إن احملرز يف علم األ»بعض كتب التفسري من القول: 

الذوقيات النفسانية واالستحسانات  يكون من العلوم الواقعية، بل هو نوع من

صول والفروع، فإن أهل البادية يستعملون، وأهل القرى احملافلية، ال يعتمد عليه يف األ

 . (46)«الت الباردةخذون املسالك والسبل بالتخيُّويّت ،يفسرون

 ويف نقد هذه الدعوى من الضروري االلتفات إىل أمرين، وهما: 

حبثًا مقتضبًا يف نفي داللة األفعال على  أـ لقد ذكر احملقق اخلراساني

هو  «إن احملرز يف علم األصول...». فإذا كان مراد املفّسر من قوله املتقّدم: (47)الزمان

هذا الكالم مقابل  من القول بأن هناك يف ال ُبدَّهذا الذي أفاده صاحب الكفاية ف

ى حاجة ف، وحّتمن كلمات األصوليني اآلخرين يف تأييد علم الصر هائاًل ًاكّم
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، األمر الذي مينع من اعتبار هذا العلم (48)الفقهاء وأصحاب االستنباط إىل هذا العلم

 .جمرد علم وهمي وغري واقعي، ونسبة ذلك إىل مجيع األصوليني

وأما إذا كان مراده من علم األصول غري ما ذكره صاحب الكفاية فيجب 

ناول علم الصرف بالبحث والنقد القول: إننا مل نقف على مبحث يف علم األصول يت

 والتمحيص. 

ى حاجة ر نفسه يرتضي يف بعض كتبه األخرى حّتب ـ من امللفت أن هذا املفسِّ

 :ومن ذلك .ن ذلك إمجااًل يف كتابه األصوليوقد بيَّ .علماء األصول إىل علم الصرف

ير مباحث اللغة والنحو والصرف و... اليت حيتاج إليها األصولي يف حتر»قوله: 

 . (49)«مباحثه

 

 ــــــ الشبهة الثانية

تأثري علم »نسب التشكيك وإنكار  ْنَم (50)هناك من احملققني املعاصرين

 إىل الشيخ حممود اآللوسي واحلافظ جالل الدين السيوطي.  «الصرف يف علم التفسري

 

 ــــــ أـ نقد نسبة هذا اإلنكار إىل اآللوسي

كتب يف معرض تعداد العلوم اليت حيتاج  احلقيقة أن الشيخ حممود اآللوسي قد

العربية من جهة إفرادها  ةمعرفة األحكام اليت للكلم: الثاني»إليها املفّسر قائاًل: 

 . (51)«ويؤخذ ذلك من علم النحو ،وتركيبها

ليس هو املعنى  «علم النحو»إن التدقيق يف هذه العبارة ُيثبت أن مراد اآللوسي من 

 ةمعرفة األحكام اليت للكلم»ملا استعمل التعبري بـ  إاّلو ،االصطالحي لعلم النحو

؛ ألن أحكام الكلمة من جهة إفرادها هي «...العربية من جهة إفرادها وتركيبها

 «أبواب علم النحو»أن هناك معنيان لـ  موضوع علم الصرف. وال خيفى على أهل الفّن

يني تكون أبواب علم النحو بني احملققني يف العلوم األدبية، وإنه يف أحد هذين املعن

على حنو االستطراد ـ ملسائل علم الصرف أيضًا. فعلى سبيل املثال: إن البن  شاملة ـ وإْن

البهجة »، وكذلك السيوطي يف (52)مالك يف ألفيته حبثًا تفصيليًا يف مسائل الصرف
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قدم  إذ ؛(54)«همع اهلوامع»تبعًا البن مالك، وكذلك يف  ،(53)«املرضية يف شرح األلفية

 مثل هذا التبويب الواسع لعلم النحو أيضًا. 

العربية من  ةمعرفة األحكام اليت للكلم»كما أن تصريح الشيخ اآللوسي بأن 

 «علم النحو»على أنه أراد من  يدل بوضوٍح «يؤخذ من علم النحو جهة إفرادها وتركيبها

 الذي يشمل علم الصرف أيضًا.  ،هو هذا املعنى العام والواسع

السيوطي مما حيتاج إليه  وعّد، هذا»ستطرد الشيخ اآللوسي، قائاًل: ثم ا

يرتتب  وأنا أظن أن املهارة ببعض ما ذكرنا. وعلم االشتقاق ،علم التصريف: راملفسِّ

 . (55)«عليها ما يرتتب عليهما من الثمرة

 ى إىل سوء الفهم. هو كالم اآللوسي الذي أّد اوهذ

مه اآللوسي ألبوابه ـ هو العلم الذي الذي يقدِّ إن علم النحو ـ من خالل التعريف

بداًل من  ،قال عنه بأن مثاره تغين املفسر عن علم الصرف. وامللفت أن عبارة اآللوسي

 مستقّل ر إىل علٍماشتماهلا على نفي تأثري علم الصرف يف التفسري، تنفي حاجة املفسِّ

ري علم الصرف إىل الشيخ أن نسبة عدم تأث أشّد عن علم النحو. وامللفت على حنٍو

حيث جند تفسريه  ،التطبيق العملي لذات الشيخ اآللوسي اآللوسي إمنا تأتي متجاهلًة

، وأوزان (56)معاني أبواب الثالثي املزيد :مفعمًا وزاخرًا باألحباث الصرفية، مثل

 وما إىل ذلك.  (59)، واإلدغام(58)، وأمساء املشتّق(57)الكلمات

 

 ــــــ ار إىل السيوطيب ـ نقد نسبة هذا اإلنك

، «التحبري يف علم التفسري»يف كتاب  ،قال احلافظ جالل الدين السيوطي

 . (60)«ومل يذكره بعضهم، وهو األصوب»بشأن علم الصرف: 

عدم ذكر علم الصرف بني العلوم  أشعر بأّن وإْن «وهو األصوب»إن التعبري بـ 

وقت نفسه ال يرى ذكره بني هذه العلوم أنه يف ال َبْيَد، الضرورية يف التفسري هو األصّح

قبل أن تنفي ضرورة علم الصرف  ،«التحبري»غري صحيح. وعليه فإن مدلول عبارة 

ل بعد ذلك ـ يف د الذي حتوَّد السيوطي يف هذا الشأن، وهو الرتدُّر، تعكس تردُّللمفسِّ

سائل اليت فه بداعي استقصاء وتكميل امل)الذي ألَّ «اإلتقان يف علوم القرآن»كتاب 
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ويقني مبوقع ومنزلة علم الصرف بوصفه واحدًا من العلوم  كتبها يف التحبري( ـ إىل قطٍع

 . (61)الضرورية يف التفسري

فاته وكتبه األدبية ـ من أخرى حيث كان السيوطي ـ بشهادة مؤلَّ ومن جهٍة

يف كتاب  ن علم النحو شاماًل ألبواب الصرف أيضًا ال يبعد أن يكون ما قالهْوالذين يَر

 قد جاء يف سياق دعوى مشابهة لدعوى الشيخ اآللوسي.  «التحبري»

وقد ذهب األستاذ معرفت عند نقله لكالم الراغب إىل استخدام نفس  ،هذا

على أحكام  تعبري اآللوسي ـ بل أوضح منه ـ يف اعتبار أبواب علم النحو مشتماًل

 الكلمة من جهة إفرادها وتركيبها وتصريفها. 

 

 ــــــ من تأثري علم الصرف يف التفسريمناذج 

على زيادة  زيادة املباني تدّل» :قال الشيخ األستاذ معرفت يف توضيحه لقاعدة

كل تصريف يف الكلمة أو تغيري يف حركتها فإمنا هو للداللة على معنى »: «املعاني

ا هو أن خيتلف معناهما، كم ال ُبدَّ «أضّر»و «ضّر» :فمثل .ما قبل جديد مل يكن يف

: والثانيسواء قصده أم مل يقصده.  ،: للداللة على إيقاع الضرر بهفاألولكذلك؛ 

 «خادع»و «خدع».. كما يف .وقصد. يقال: ضّره، وهو مبعنى ضّد نفعه إيقاعه عن عمٍد

 ﴾ُعُروَن َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما َيْخَدُعوَن ِإاّل َأنُفَسُهْم َوَما َيْشُيَخاِدُعوَن اهلَل﴿يف قوله تعاىل: 

، لكنهم فاشلون يف هذه احملاولة، ني(، أي حياولون خداعه تعاىل واملؤمن9)البقرة: 

 . (62)«رهم أنهم خدعوا اهلل ورسولهوينخدعون بتصوُّ ،سوى أنهم خيدعون بالفعل أنفسهم

( 44)هود:  ﴾.َأْرُض اْبَلِعي َماَءِك.. َوِقيَل َيا﴿ويف معرض احلديث عن قوله تعاىل: 

ومل  ،«ابلعي»اختار لفظ »مستفيدًا من قاعدة صرفية:  ،األستاذ معرفت قال الشيخ

من  ،وأسهل على اللسان ،أخّف وزنًا «ابلعي»: فألن ا أواًلأّم :ألمرين ؛«ابتلعي»: ْليُق

يف الفعل وتصّرف فيه يؤذن  اعتماٍل : فألن يف االبتالع نوُعوأما ثانيًا. «ابتلعي»

فيكون فيه داللة على باهر  ،على السهولة فإنه دالٌّ ،«ابلعي»، خبالف قوله: (63)باملشقة

ره على اهلائل من املاء، حبيث ال ميكن تصوُّ الكّممرت بالبلع هلذا القدرة، حيث ُأ

 . (64)«أسهل حالة
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  ــــــ األدب العربي )علم النحو(

ال خالف يف تأثري علم النحو على عملية التفسري بني املفسرين، وعليه ال حاجة 

في بنقل مناذج عن تأثري علم تإىل إطالة الكالم يف هذه الناحية. من هنا سنكبنا 

 النحو يف علم التفسري. 

من املباحث  «ق اجلار واجملرور باملعنى الفعليتعلُّ»من الناحية النحوية يعترب 

. حبيث مل يقتصر األمر على حبثه من ر يف فهم معنى النّصالدقيقة جدًا، واليت تؤثِّ

، بل نرى يف (65)، حيث عقد له فصاًل مسهبًا«مغين اللبيب»شام األنصاري يف قبل ابن ه

 .التقدير رين أيضًا، وهي تستحّقهذا الشأن جهودًا من قبل املتأخِّ

إن من بني املساحات الزاخرة باملعاني يف علم النحو هو هذا البحث املسّمى بـ 

جديرة بالثناء من األستاذ  ة. ويف هذا الشأن نقف على دّق«ق اجلار واجملرورتعلُّ»

قول  :يف آيات من قبيل «العني»يف الرد على أولئك الذين فهموا من كلمة  (66)معرفت

َتْجِري ِبَأْعُيِنَنا َجَزاًء ِلَمْن ﴿(، و37)هود:  ﴾َواْصَنْع اْلُفْلَك ِبَأْعُيِنَنا﴿اهلل سبحانه وتعاىل: 

: إذ قال يف هذا الشأن ؛التجسيمالعني الباصرة، ودعوى  ،(14)القمر:  ﴾َكاَن ُكِفَر

. إن هذا النحو من االستعمال ال يقصد منه .إن املراد يف اجلميع هي الرعاية اخلاصة.»

وذلك ألن دخول الباء عليها  ؛كانت له اجلارحة املعهودة ْنَم ى يفحّت ،سوى هذا املعنى

ظاهر اللفظ جيعلها ظاهرة يف معنى الرعاية، أما اجلمود على  قة بفعٍل مذكورمتعّل

قطعًا، فليس املراد  حينئٍذ فيقتضي وقوع الفعل املذكور يف نفس اجلارحة، وهو فاسٌد

 . (67)«سوى وقوعه حتت الرعاية اخلاصة

آخر؛  ثم استطرد الشيخ األستاذ، ليواجه أصحاب هذا الفهم اخلاطئ بإشكاٍل

مثل اآليات  لو كان املراد نفس اجلارحة مل يصّح اإلفراد وال اجلمع يف»إذ يقول: 

واحد. فإذا قلت: إنك تفعل بعيين أو بأعيننا مل  حيث إضافتها إىل شخٍص ؛املذكورة

 . (68)«وأنت ذو عينني إذا كنت قصدت اجلارحة اخلاصة يصّح

ْأَنا ِلَجَهنََّم َوَلَقْد َذَر﴿اجلّر يف قوله تعاىل:  «الم»كما محل الشيخ األستاذ معرفت 

. ومن خالل (69)«العاقبة»( مبهارته األدبية على 179)األعراف:  ﴾نِساْلِجنِّ َواإِل َكِثريًا ِمَن

َفاْلَتَقَطُه آُل ِفْرَعْوَن ِلَيُكوَن ﴿قوله تعاىل:  :مقارنة هذه اآلية بكلمات مشابهة، من قبيل
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 َمَلكًا ِإنَّ هلِل»: ×(، والكالم املنسوب ألمري املؤمنني8)القصص:  ﴾َلُهْم َعُدّوًا َوَحَزنًا

، ينفي العلية عن (70)«َواْبُنوا ِلْلَخَراِب، َواْجَمُعوا ِلْلَفَناِء، ِلُدوا ِلْلَمْوِت: ي ِفي ُكلِّ َيْوٍمُيَناِد

ىل هذه املوارد مضافًا إو. (71)الالم، وبذلك ُيخرج اآلية عن حمل متّسك القائلني باجلرب

موز وأسرار فاته يف كشف رتتجلى دقة مساحته يف مجيع املسائل اليت يتناوهلا يف مؤلَّ

 . (72)ظواهر اآليات يف ضوء القواعد الصرفية والنحوية

 

 ــــــ علم البالغة

وإن  .«والبديع ؛والبيان ؛املعاني»من الفنون الثالثة، وهي:  إن علم البالغة مزيٌج

وعلم البيان  ؛علم املعاني يبحث يف الكالم من حيث الفصاحة ومطابقته ملقتضى احلال

نات وعلم البديع يبحث يف احملسِّ ؛جملاز والتشبيه والكنايةيبحث يف االستعارة وا

 . (73)اللفظية واملعنوية للكالم

تأتي دراسة علم البالغة يف إطار التعّرف على أسرار وخفايا اللغة العربية لفهم 

. ال ميكن إنكار دور علم املعاني يف حتليل أجزاء اجلملة. (74)إعجاز القرآن الكريم

تشبيه والكناية واجملاز يف مجيع اآليات القرآنية. وإن بعض كما جتد استعمال ال

ر للغاية يف فهم ظاهر اآليات. ويف سياق دراستنا مؤثِّ (75)احملسنات اللفظية يف علم البديع

املعاني والبيان، لننتقل  ْيلدور العلوم البالغية يف التفسري سوف نبدأ ببحث دور علَم

 بعد ذلك إىل حبث دور علم البديع. 

 

  ــــــ أـ علم البالغة )املعاني والبيان(

أن للقرآن  َبْيَد .إن لعناصر علم البالغة تأثريًا ملحوظًا يف فهم وحتليل النصوص

ًا على حنو الكريم يف الوقت نفسه خصوصية جتعل استعمال اجملاز والكناية فيه جلّي

 .أكرب

آن من أنواع قد أكثر القر»وقد قال الشيخ معرفت يف توضيح هذه اخلصوصية: 

يف توّسع املعاني توّسع اآلفاق،  منه وهو آخٌذ ال ُبدَّوأجاد يف فنونها، وكان ، االستعارة

دت مبعانيها املوضوعة هلا يف حني تضايقت األلفاظ عن اإليفاء مبقاصد القرآن لو قيِّ
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.. جاء القرآن مبعان جديدة على العرب مل تكن تعهدها، وما وضعت .حمدودة النطاق

ومن ثّم جلأ  ..ملعان قريبة، حسب حاجاتها البسيطة البدائية قصرية املدى. ها إاّلألفاظ

القرآن يف إفادة معانيه واإلشادة مببانيه إىل أحضان االستعارة والكناية واجملاز، ذوات 

 . (76)«النطاق الواسع

ىل مضافًا إكما استفاد مساحته من علم البالغة يف تفسري اآليات القرآنية، 

 . (77)ته منه بالتفصيل يف إثبات اإلعجاز القرآني أيضًااستفاد

 

 ــــــ مناذج من تأثري علم املعاني والبيان يف تفسري القرآن

قال الشيخ األستاذ معرفت يف مالحظة من مالحظاته الدقيقة بشأن قول اهلل 

فرارًا  ؛ازعموا زيادة الكاف هن»: (11)الشورى:  ﴾َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء﴿سبحانه وتعاىل: 

. ولكن .على أصلها للزم التسليم بثبوت املثل!. إذ لو كانت باقيًة ؛من احملال العقلي

، وهو أن اآلية ال ترمي إىل نفي الشبيه له تعاىل آخر أدّق لتوجيه هذا الكالم تأويٌل

بل  ،«ليس مثله شيء»، أو «هلل شيٌءليس كا»إذ كان يكفي لذلك أن يقول:  ؛بْسفَح

واإللفات إىل وجه  ،النفي مبا يصلح دلياًل على الدعوى تأييدذلك إىل  ترمي من وراء

ية هذا الكالم، وطريق برهانه العقلي. أال ترى أنك إذا أردت أن تنفي نقيصة عن حّج

كان كالمك هذا جمّرد دعوى ال  ،«أو ال يبخل ،فالن ال يكذب»إنسان، فقلت: 

 «أو ال يبخل، ثل فالن ال يكذبم»دليل عليها. أما إذا زدت كلمة املثل، وقلت: 

كان على صفاته وشيمه الكرمية ال  ْنوبرهان؛ إذ َم ٍةكالمك حبّج أيَّْدَتفكأنك 

يكون كذلك؛ ألن وجود هذه الصفات والنعوت مّما مينع عن االستسفال إىل رذائل 

األخالق... فجيء بأحد لفظي التشبيه ركنًا يف الدعوى، وباآلخر دعامة هلا وبرهانًا 

 . (78)«يهاعل

 َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِديِهْم َوَقاَلْت اْلَيُهوُد َيُد اهلِل﴿وقال األستاذ معرفت يف قوله تعاىل: 

ّل اليد وبسطها غ»: (64)املائدة:  ﴾َيَداُه َمْبُسوَطَتاِن ُينِفُق َكْيَف َيَشاُء َوُلِعُنوا ِبَما َقاُلوا َبْل

َواَل َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلى ﴿قوله تعاىل:  عن اإلمساك واإلنفاق، كما يف (79)كنايتان

 ،إذ ليس املقصود شّد يديه إىل رقبته ؛(69)اإلسراء:  ﴾ُعُنِقَك َواَل َتْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط
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كالعب رياضة. غري أن صاحب الذوق  ،كالكسري، ومّدهما إىل طرفيه أفقيًا

 . (80)«، بعيدًا عن ذوق العرب الرقيقاألشعري ال يرى سوى اجلمود على ظاهر التعبري

ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ ﴿وقال معرفت يف الرّد على فهم اجملسمة لقوله تعاىل: 

ليس املعنى »على العضو الظاهري:  «الوجه»حيث محلوا  ،(88)القصص:  ﴾َوْجَهُه

ذاته الباقي بعد فناء كل شيء هو وجهه مبعنى العضو، بل املراد: ال يبقى شيء سوى 

، وقد استدل به الشيخ (82). إن احلصر من مسائل علم املعاني(81)«سة تبارك وتعاىلاملقدَّ

 للرّد على اجملّسمة.  ؛ما حنن فيه األستاذ معرفت يف

 

  ــــــ ب ـ علم البالغة )علم البديع(

نات اللفظية واملعنوية يف الكالم. وإن احملّسنات إن علم البديع هو علم احملسِّ

هي احملّسنات اليت تتغّير بتغّير األلفاظ، من قبيل: اجلناس. أما احملّسنات  اللفظية

هلا، من قبيل: التورية ااملعنوية فهي اليت ال يكون تغّير األلفاظ فيها مالزمًا لتغّيرها وزو

 واملشاكلة وما إىل ذلك. 

 

 ــــــ اختالف املفسرين يف علم البديع

وما إذا كان  «علم البديع»م القرآنية بشأن اختلف املفسرون واملختصون يف العلو

يدرج علم  ْنداخاًل ضمن العلوم اليت حيتاجها املفّسر يف التفسري أم ال. وإن هناك َم

البديع يف عداد العلوم اليت حيتاجها املفسر، ولكنه يف معرض توضيح ذلك يتحّدث 

لعلوم اليت حيتاجها ًا يف اعتبار علم البديع واحدًا من تلك اكما لو أنه مل يكن جاّد

احلافظ جالل الدين السيوطي مثاًل؛ إذ  :ومن هؤالء .املفّسر يف عملية التفسري حقيقًة

البديع؛ إذ به تعرف الوجوه اجلمالية  :]العلوم اليت حيتاجها املفّسر[ وسابعًايقول: 

 . (83)للكالم

علم القرآن ل «مجالية»إىل تبعية  واضح أن ظاهر بيان السيوطي ناظٌرومن ال

آخر.  ، فتفسري القرآن شيء، ومجاليته شيٌء«تفسري القرآن»البديع، وال ربط لذلك بـ 

رين إىل التفكيك بني ورمبا كان هذا النوع من التعابري هو مكمن اجتاه املتأخِّ
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ى قال حّت ،«علم البديع»، ونفي ارتباط التفسري بـ «تفسري النص»وبني  «مجالية النص»

حيث يبحث يف الوجوه واملزايا اليت  ؛إن هذا العلم ]البديع[»ن: بعض احملققني املعاصري

يضفي استعماهلا حسنًا ومجااًل على الكالم ال أكثر، وال دور له يف فهم املعاني، ال 

 . (84)«يعترب من العلوم اليت متّس احلاجة هلا يف علم التفسري

 . «علم البديع»وهذا هو االجتاه الثاني يف 

فت ال يشري إىل حاجة التفسري إىل علم البديع، ال يف تعداد كما أن األستاذ معر

ى يف حبث مجالية القرآن آخر. وحّت موضٍع العلوم اليت حيتاجها املفّسر، وال يف أّي

ث إال عن تأثري وإعجازه األدبي، عندما يصل إىل احملسنات اللفظية وعلم البديع ال يتحدَّ

ه ميكن تصنيفه يف عداد املنكرين لتأثري . وعلي(85)هذا العلم يف مجالية القرآن فقط

 علم البديع يف التفسري. 

 

 ــــــ نقد االّتجاه املنكر لتأثري علم البديع يف التفسري

ال ينسجم مع الدائرة الواسعة هلذا  «علم البديع»رين مع احلقيقة أن تعاطي املتأخِّ

على حصر تأثري علم السيوطي ـ ال يدّل  :كما أن كالم املتقدمني ـ من أمثال .العلم

البديع يف اجلانب اجلمالي من القرآن الكريم فقط. فقد ذكر السيوطي يف موضع 

بعد إدراجه علم املعاني والبيان والبديع ضمن العلوم اليت حيتاجها املفسر إمجااًل:  ،آخر

من له  ال ُبدَّر؛ ألنه وهذه العلوم الثالثة هي علوم البالغة، وهي من أعظم أركان املفسِّ»

 . (86)«مراعاة ما يقتضيه اإلعجاز، وإمنا يدرك بهذه العلوم

نات املعنوية )دون وتفصيل هذا اإلمجال هو القول: إن حقيقة االستعانة باحملسِّ

م إىل التصّرف يف معاني نات اللفظية( يف الكالم ال تعين غري سعي املتكلِّاحملسِّ

ليخلق بذلك مجاليات من سنخ  األلفاظ أو ترتيبها أو تناسقها وارتباطها ببعضها،

. وبطبيعة احلال فإن التوصل إىل الفهم الدقيق والكامل للمعنى واملراد (87)املعاني

اجلدي للمتكلم إمنا يكون إذا حبث قارئ النّص يف مجيع التصّرفات اليت أحدثها 

. املتكلم يف معاني األلفاظ، وأحرز ارتباطها أو عدم ارتباطها باملراد اجلّدي للمتكلم

ي للمتكلم يف النصوص األدبية إال من خالل وعليه ال ميكن الوصول إىل املراد اجلّد
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نات املعنوية. ومن املناسب هنا أن ننقل كالم الزخمشري يف معرض التدقيق يف احملسِّ

 وال أرّق يف علم البيان أدّق ال ترى بابًا»من سورة الزمر، إذ يقول:  39احلديث عن اآلية 

تأويل املشتبهات من كالم اهلل  يا الباب، وال أنفع وأعون على تعاطوال ألطف من هذ

 . (88)«تعاىل يف القرآن

 ؟«هذا الباب»فما هو مراد الزخمشري من قوله: 

هذا الكالم  «التحبري يف علم التفسري»عندما أراد السيوطي أن ينقل يف كتاب 

سياق الزخمشري يف  . وإن(89)«التورية»بـ  «هذا الباب»من الزخمشري استبدل عبارة 

. وعليه «علم البديع»نات يف واحدة من احملسِّ «التورية»يؤّيد نقل السيوطي. و «الكشاف»

ر يهدف إىل إدراك األفق املفهومي للمتكلم وذهنيته نقول يف اخلتام: إذا كان املفسِّ

ـ ومن هنا يذهب أصحاب التفسري إىل اعتبار علم البيان من  (90)وتفكريه ومراده

ًا بني علم البيان رين للشبه الكبري جّدات التفسري ـ فما هو سبب جتاهل املتأخِّممقّد

وما هو تفسري  ؟!(91)مم قبل التكلُّوعلم البديع يف دراسة اجلهود الذهنية ملتكلِّ

إحجامهم عن ذكر علم البديع ـ مثل علم البيان ـ يف مجلة العلوم الضرورية اليت 

 ؟! حيتاجها املفّسر يف علم التفسري

 

 ــــــ األشكال املتنوِّعة لتأثري البديع يف التفسري

 ــــــ لتحقيق يف معاني األلفاظلأـ خلق احلافز 

الذي من شأنه أن  ،إن التورية واالستخدام من القواعد اهلامة يف علم البديع

واحدة من  «التورية»يكون أداة لفهم املفسر يف دراسة وحتليل املصادر اللغوية. إن 

على أكثر من معنى، ومع  حيث يستعمل املتكلم لفظًا داالًّنات يف علم البديع، احملسِّ

. (92)م يريد منه املعنى البعيدأن املخاطب يفهم منه املعنى القريب عادة، إال أن املتكلِّ

ال ميكن  (6)الرمحن:  ﴾َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَداِن﴿فعلى سبيل املثال: يف قوله تعاىل: 

لعًا على إمكان وقوع التورية يف الكالم األدبي ـ أن جيد ـ إذا مل يكن مطَّللمفسر 

يف هذه اآلية. إن هذا املفسر  «النجم»الدافع الكايف إىل التحقيق يف معنى كلمة 

سيقنع بإدراكه للمعنى القريب هلذا اللفظ، وعندها سيفهم املعنى الذي مل يكن هو 
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الضليع يف علم البديع سيفهم عرب التحقيق اللغوي  يف حني أن املفّسر، ماملراد للمتكلِّ

أن املراد منها هو  ،واالعتماد على القرائن املوجودة يف اآلية ،«النجم»يف معنى كلمة 

 النبات. 

 

 ــــــ ر من الوقوع يف اخلطأب ـ صيانة املفسِّ

﴾َلُهْم ِفيَها َداُر اْلُخْلِد﴿قال الزركشي بشأن قوله: 
ها دار هلم في: )قوله»: (93)

فكأنك . بل كلها دار خلد، ليس املعنى أن اجلنة فيها دار خلد وغري دار خلد( اخللد

اعتقدت أن اجلنة منطوية على دار نعيم ودار أكل وشرب  يف اجلنة دار اخللد: ملا قلت

 . (94)«نوع آخر من اجلنة[ ]ليكون قد بالغ يف نفي أّي دت منها هذا الواحدفجّر؛ وخلد

نات املعنوية ـ اليت هي من احملسِّ (95)«صناعة التجريد»املطلع على إن املفّسر غري 

 ره منه الزركشي. اخلطأ الذي حذَّيف يف علم البديع ـ سوف يقع 

 

 ــــــ ج ـ إدراك الظرائف التفسريية من ألفاظ القرآن

الشََّجِر  الَِّذي َجَعَل َلُكْم ِمَن﴿يف اآلية الكرمية:  (96)«الطباق»ـ إن صناعة 1

م تساعد املفّسر على فهم مراد املتكلِّ( 80)يس:  ﴾ْخَضِر َنارًا َفِإَذا َأْنُتْم ِمْنُه ُتوِقُدوَناأَل

 «الشجر األخضر»بشكل أفضل. فإن املفسر يف واقع األمر يفهم من التضاد بني 

أن اآلية تريد نفي االستبعاد عن األمور اإلعجازية اليت تصدر عن اهلل سبحانه  «النار»و

، وأن على الناس أن ال يستغربوا صدور ذلك عنه. وقد قال العالمة وتعاىل

من امليت ليس بأعجب من  حصول احلّي»يف معرض تفسريه هلذه اآلية:  &الطباطبائي

 . (97)«انوهما متضاّد، انقداح النار من الشجرة اخلضراء

 ،(6)الرمحن:  ﴾َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَداِن﴿يف قوله تعاىل:  «النجم»إن كلمة ـ 2

، حتمل يف جانب من مفهومها املركب معنى «ما ظهر واعتلى»اليت أخذ يف معناها 

حيمل يف جانب من معناه )اهلوّي والسقوط( من  «يسجدان»)االعتالء( من جهة، ولفظ 

ميكن للمفسر من خالل وبًا، ْذًا َعأخرى، وبذلك تكّون هاتان املفردتان تضاّد جهٍة

هذا النبات »الطباق أن يتوّصل إىل هذا الفهم الدقيق، ويدرك أن االعتماد على هذا 
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هو يف حقيقته يتجلى  «الذي تراه العني برؤيتها السطحية آخذًا يف االرتفاع واالرتقاء

 . «وتذلل سجود وابتهال وهوّي»للعني الثاقبة يف حالة 

دير بأن أخرية: إن تأثري علم البديع يف التفسري ج من هنا جيب القول يف كلمٍة

، ولكن هذا املقدار من التوضيح يبدو كافيًا ألهل التفسري يف مستقّل يبحث بشكٍل

ـ اليت هي واحدة من  (99)«املشاكلة»، وأن ال يغفلوا عن تأثري صنعة (98)حّل املعضالت

، (15)البقرة:  ﴾ َيْسَتْهِزُئ ِبِهْماهلُل﴿قوله تعاىل:  مثل: نات علم البديع ـ يف تفسريحمسِّ

َفَمْن اْعَتَدى َعَلْيُكْم ﴿، وقوله تعاىل: (40)الشورى:  ﴾َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمْثُلَها﴿: وقوله

، أو عدم جتاهل التأثري العميق (194)البقرة:  ﴾َفاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم

ك سيجدون علم البديع ـ يف فهم الدقائق التفسريية. وبذل (100)«االستخدام»نات مثل حملسِّ

 كبري.  رًا يف علم التفسري إىل حدٍّولو يف بعض جوانبه ـ مؤثِّ

 

 ــــــ علم الفقه

إن العلم الثامن الذي يعتربه األستاذ معرفت ـ نقاًل عن الراغب األصفهاني ـ من 

. إن علم الفقه هو تفصيل ملا جيمله القرآن (101)العلوم الضرورية للمفّسر هو علم الفقه

إن يف القرآن الكريم من »لكريم أحيانًا. وقد كتب األستاذ معرفت يف ذلك قائاًل: ا

لتفصيل ما أمجل يف  ‘. وقد تصّدى النيب.أصول معارف اإلسالم وشرائع أحكامه.

أو  ؛إما بيانًا يف أحاديثه الشريفة وسريته الكرمية ؛القرآن إمجااًل، وبيان ما أبهم منه

 ،‘كانت سنته .ته من فرائض وسنن وأحكام وآدابتفصياًل جاء يف جّل تشريعا

ها بيانًا وتفسريًا جملمالت الكتاب العزيز، وتفسريًا كلُّ تقواًل وعماًل وتقريرًا، كان

 . (102)«وحّل مبهماته يف التشريع والتسنني ،جملمالت الكتاب العزيز

عام ميكن من خالل االستفادة من األحكام الشرعية ـ اليت هي مثرة  وبشكٍل

لفهم تلك اجملموعة من اآليات اليت  بوصفها قرينًة ؛االستناد إىل األدلة الفقهية األربعة ـ

لوصول إىل املراد الواقعي هلل الي مع األحكام الفقهية القطعية، يتنافى ظهورها األّو

 . (103)سبحانه وتعاىل

 َواْجَتِنُبوا َقْوَل﴿على هامش قوله تعاىل:  ،لقد ذكر الشيخ األستاذ معرفت
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، «قول الزور»من مصاديق  «الغناء»، الكثري من الروايات اليت ترى (30)احلّج:  ﴾الزُّوِر

 ،«بيان املصداق»ثم استطرد يف ذكر روايات أخرى استظهر منها أن مراد الروايات هو 

كل ذلك دليل على أن »، ثم قال: «بيان االحتاد املفهومي بني قول الزور والغناء»وليس 

 ،واللغو املفسد ،ريمن اللهو امُلْغ ،م إذا صدقت عليه العناوين الباطلةالغناء إمنا حير

 ،للتأثري باملواعظ احلسنة وقول الزور. أما إذا مل يكن من ذلك ـ كما إذا كان وسيلًة

أقرب منه إىل  وزرع الفضيلة واملكرمات يف النفوس املستعدة ـ فهذا إىل احلّق

 . (104)«الباطل

ويف األحاديث »إذ يقول:  ؛هذا الكالم يف الفقه أيضًا ثم عمد مساحته إىل إثبات

وحالل، وفساد وصالح، وسبيل  حراٍم :الصحيحة ما يدّل على هذا التنويع يف الغناء إىل

 . (105)«وسبيل خري شّر

وال »وبعد أن ذكر مساحته الروايات الدالة على ما ذهب إليه، أضاف قائاًل: 

د به ال لسان الشريعة ـ بعنوان خاص فإنه يتقيَّخيفى أن احلكم الشرعي إذا تعنون ـ يف 

حمالة، وال يكون على إطالقه؛ ذلك ألن تعليق احلكم على وصف مشعٌر بعليته، 

مًا إال إذا تعنون بهذه العناوين: إذا كان لي حمرَّوعليه ال يكون الغناء بوصفه األّو

 . (106)«والكذب و... أو باعثًا على املعاصي من النفاق ،أو عاماًل احنرافيًا ،هلويًا

أن هناك اختالفًا يف  َبْيَد .ّد القرآن واحدًا من مصادر الفقه أيضًاكما ُيَع

من هنا تقتضي الرؤية اخلاصة لألستاذ معرفت أن نقدم رؤية و .مساحة آيات األحكام

 مشولية هلذا البحث. 

 

 ــــــ مساحة تأثري القرآن يف الفقاهة

 .القرآن يف الفقاهة آراء متنّوعةما يتعلق مبساحة تأثري  هناك يف

 ويف تقسيم جوهري تنقسم هذه اآلراء إىل قسمني، وهما: 

: وهي الرؤية اليت تربط مجيع القرآن جبميع الفقه، وترى أـ النظرية الشمولية

 للفقه مساحة أوسع من مساحة الفقه الراهن. 

اآليات بالفقه، : وهي الرؤية اليت تربط مقدارًا حمدودًا من ب ـ الرؤية اجلزئية
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أن أصحاب هذه الرؤية خيتلفون فيما بينهم يف تعداد هذه اآليات، وهي ترتاوح  َبْيَد

 . (107)آية 2000إىل  300عندهم بني 

حيث تكون حقيقة التفقه هي الفهم »تذهب النظرية الشمولية إىل القول: 

احلياة، من أجل معرفة كيفية  ؛واإلدراك العام والشامل والعميق للشريعة والوحي

جلميع احلاجات احلقيقية للبشر،  ن القرآن تبيان لكل شيء، وفيه جواٌبإوحيث 

وحيث يشتمل على سعادة الناس املادية واملعنوية، جيب أن تكون مساحة االجتهاد 

جلميع القرآن، واعتبار مجيع األبعاد االعتقادية والتارخيية  والفقاهة مستوعبًة

يف دائرة  س داخلًةيف هذا الكتاب املقدَّ ،ياء واألممى تاريخ األنبوحّت ،واألخالقية

 . (108)«االستنباط والتفكري الفقهي

بآيات  ^إن من أهم األدلة اليت يطرحها القائلون بهذه الرؤية متّسك أهل البيت

جمرد منهج،  ْدُعالقرآن الكريم يف اإلجابة عن األسئلة الفقهية. وإن هذا التمسك مل َي

 تعميم تدريس هذا االجتاه بوصفه منهجًا. وقد ذكر أصحاب سعى إىل ْنبل هناك َم

قد متسكوا يف خمتلف  ^هذا االجتاه الكثري من األمثلة؛ لُيثبتوا أن أهل البيت

ال ميكن أن نرى فيها ـ برؤيتنا القاصرة واحملدود آليات القرآن  الظروف بآياٍت

 ×ك اإلمام اجلواد: متسُّمن قبيل ،ولو على حنو االحتمال، الكريم ـ أّي داللة فقهية

لتحديد مقدار ما  (18)اجلّن:  ﴾ َأَحدًاَوَأنَّ اْلَمَساِجَد هلِل َفاَل َتْدُعوا َمَع اهلِل﴿بقوله تعاىل 

^جيب أن يقطع من اليد يف حّد السرقة، وغري ذلك من استدالالت األئمة األطهار
 

(109) . 

 ات األحكام الغفلَةأسباب حتديد مساحة آي ىل ذلك يرى أن من أهّممضافًا إو

، ويذهب إىل (110)ب الظاهرَسوالذي يبدو منفصاًل حَب ،عن البيان الالمركزي للقرآن

ية ظواهر الكتاب أن حّج :اًل من تكرار مباحث مثلَداالعتقاد بأن على علم األصول َب

 يبحث يف أنواع الدالالت القرآنية وأساليبه البيانية أيضًا. 

لى بيان متمركز ومتصل للشيخ األستاذ معرفت وعلى الرغم من عدم عثورنا ع

يف مورد االستدالل على النظرية الشمولية، ميكن من خالل االستناد إىل كلماته 

د عليها يف الكثري ألنه يؤكِّ؛ (111)املتفّرقة أن نسند إليه القول بالنظرية الشمولية أيضًا
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ية أوسع بكثري من ، ويصّر على أن مساحة الفقه احلقيقجاّد من املوارد على حنٍو

مساحته الراهنة، ويؤكد على أن مشروع الفقه واإلسالم هو الوصول باإلنسان إىل 

احلياة النموذجية والسعادة القصوى، ويرى ارتباط جمموع القرآن جبميع علم الفقه من 

إن القرآن الكريم يتضّمن بيان كيفية احلياة اإلنسانية »هذه الناحية؛ إذ يقول: 

ملعنوية واملعرفة اإلهلية، وإنه قد ذكر كل األمور املرتبطة بهذه واألخالقية وا

 . (112)«الناحية

وهي نظرية قدمية،  .ويف املقابل يقف أصحاب نظرية حمدودية أحكام اآليات

لون األكثرية بالقياس إىل أصحاب النظرية السابقة. وقبل أن يكون والقائلون بها ميثِّ

عتربون من أصحاب الفقه. تفسري وعلوم القرآن ُيالقائلون بهذه النظرية من أصحاب ال

ل نظرتهم إىل القرآن لتصل إىل مستوى النظرة التشريفية وعند عملية االستنباط تتنزَّ

إىل اإلمجاع واألخبار  ن والربكة(، ومن خالل تضعيف داللته يلجأون عادًة)بدافع التيمُّ

 وما إىل ذلك. 

 

 ــــــ وية أصحاب الرؤية الشموليةمناذج من تأثري القرآن يف الفقه من زا

ذهب »من سورة اجملادلة:  13ـ  12 تنيقال الشيخ األستاذ معرفت بشأن اآلي

ا تنطوي على رسالة خالدة ال ميكن حني إنهاملفسرون إىل القول بنسخ هذه اآلية، يف 

هلا أن تنسخ. فقد كان املسلمون يف الصدر األول من اإلسالم يرغبون يف حمادثة 

أن النيب األكرم قد أصبح قائدًا دينيًا وزعيمًا سياسيًا،  َبْيَدل واجللوس معه، الرسو

 لديه فائٌض ْدُعوكان حيتاج إىل أكثر أوقاته لتصريف األمور اهلامة يف اجملتمع، ومل َي

من الوقت ليقضيه يف معاشرة مجيع املسلمني، فأنزل اهلل سبحانه وتعاىل هاتني اآليتني 

يف سفاسف األمور،  ملسلمني بواسطته أن ال يهدروا أوقات النيّبلرسم مشهد ُيفهم ا

 . (113)«وعليه ال ميكن اعتبار هاتني اآليتني من الناسخ واملنسوخ أصاًل

َأَوَمْن ُيَنشَُّأ ِفي اْلِحْلَيِة َوُهَو ِفي ﴿قال اهلل سبحانه وتعاىل يف وصف املرأة: 

شري إىل الروح اخلاصة والرقيقة واللطيفة ، حيث ي(18)الزخرف:  ﴾اْلِخَصاِم َغْيُر ُمِبنٍي

للمرأة، وضعفها الذاتي الذي مينعها من خوض غمار احلياة القاسية. إن هذه نظرية 
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د عليها القرآن الكريم وُيثبتها، ولكننها نستنبط منها على يؤكِّ ،علمية بشأن املرأة

، من قبيل: القضاء، ألمور الصعبة والشاقةلاملستوى الفقهي أن املرأة ال تصلح للتصّدي 

وصالبة وعزمية فائقة، األمر  وحتتاج إىل شّدٍة ،حيث تكون الشؤون اإلدارية شائكًة

 . (114)«ى للدفاع عن نفسها لدى اخلصامالذي تفتقر إليه املرأة، حيث ال متلك القدرة حّت

 

 ــــــ علم أصول الفقه

ما يلي التعريف  يفأننا نذكر  َبْيَداختلف علماء األصول يف تعريف هذا العلم، 

ميكن أن  يعرف بها القواعد اليت صناعٌة»يقول:  حيثالذي خيتاره صاحب الكفاية، 

 . (115)«العمل حكام، أو اليت ينتهى إليها يف مقامتقع يف طريق استنباط األ

، وهي: (116)يتم تقسيم مباحث علم األصول يف بعض تقسيماته إىل أربعة أقسام

 .(117)ة، واألصول العمليةعقلية، ومباحث احلّجمباحث األلفاظ، واملقدمات ال

أن القسم الرابع من هذه األقسام )األصول العملية( ال يلعب دورًا يف علم  إاّل

 .التفسري

وأما من مباحث احلّجة فيتم توظيف حجية خرب الواحد، وحجية قول اللغوي، 

 .يف التفسري ،واإلمجاع، والتعادل والرتاجيح

 .مؤّثرة بأمجعها يف علم التفسري وأما مباحث األلفاظ فهي

، وبذلك فإنه ال ويف احلقيقة فإن علم األصول هو منهج وأسلوب فهم النّص

ّد سني له هو علم الفقه. وعليه ُيَعكان هدف املؤسِّ يقتصر على علم الفقه فقط، وإْن

علم األصول واحدًا من األدوات اهلامة يف فهم القرآن الكريم، كما صّرح بذلك 

 . (118)ذ معرفت يف بعض كتاباته أيضًااألستا

ميكن عّد األستاذ معرفت ـ باإلضافة إىل جهوده التفسريية ـ فقيهًا وأصوليًا 

عه الكبري يف علم األصول كفياًل يف توظيفه لفهم جمّددًا أيضًا. وقد كان تضلُّ

يف كبري. ولذلك جنده يستعمل كفاءته األصولية حتى  وحتليل اآليات القرآنية إىل حدٍّ

امتناع »من خالل الرّد على املبنى القديم بشأن  ،مباحث العلوم القرآنية. وقد عمد

ق لكالم املتأخرين، إىل التطرُّ ،(119)«استعمال اللفظ الواحد وإرادة معنيني مستقلني
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يرى امتناع استعمال اللفظ وإرادة معنيني  ْنسلف من األصوليني َم ْنكان ممَّ»قائاًل: 

ثم جاء اخللف ليجعلوا من هذا االمتناع العقلي أمرًا ممكنًا يف ذاته،  .امتناعًا عقليًا..

وممتنعًا يف العادة؛ حيث مل يتعارف ذلك ومل يعهد استعمال لفظة وإرادة معنيني 

األمر الذي استسهله  ،..حتى ولو كان ممكنًا يف ذاته. ،...مستقلني يف املتعارف العام

ئزًا وواقعًا يف استعماالته. فقد استعمل اللفظة القرآن وخرج على املتعارف، وجعله جا

ب داللته األوىل، لكنه يف نفس الوقت صاغ منه مفهومًا ْسوأراد معناها الظاهري، َح

ليكون هذا املفهوم العام الثانوي هو األصل  ،رعامًا وشاماًل ثانيًا، يشمل موارد ُأَخ

معناها الظاهر، وُيسّمى بـ . هو .. وكان املفهوم البدائي لآلية..املقصود بالبيان.

)التنزيل(. أما املفهوم العام املنتزع من اآلية الصاحل لالنطباق على املوارد املشابهة فهو 

 . (120)«(ر عنه بـ )التأويلمعناها الباطن، املعبَّ

واحدًا من أساليب النيب  «ختصيص العمومات»بعد اعتباره  ،آخر وقال يف موضٍع

وكذا  ،يف أن التخصيص ال َشكَّ»: (121)قرآن الكريميف بيان مفاهيم ال ‘األكرم

وكذا من املطلق. وهذا الذي دّل عليه العام يف  ،التقييد، بيان للمراد اجلّدي من العام

املستند إىل  (122)ظاهر عمومه، واملطلق يف ظاهر إطالقه، إمنا هو املعنى االستعمالي

هو اخلاص الوارد بعد  الوضع أو دليل احلكمة. والذي يكشف عن اجلّد يف املراد

َواْلُمَطلََّقاُت َيَتَربَّْصَن ِبَأنُفِسِهنَّ ﴿قوله تعاىل:  :ومثال األول .ر..ذلك، وكذا القيد املتأخِّ

ملطلق املطلقات، ويف السنة ختصيص هذا  . وهذا عامٌّ(228)البقرة:  ﴾َثاَلَثَة ُقُروٍء

 . (123)«هلّن احلكم باملدخول بهّن، أما غري املدخول بهّن فال اعتداد

ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَياَدٌة َواَل َيْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر ﴿ما يتعلق بقوله تعاىل:  ويف

يف هذه اآلية تعين مضاعفة  «زيادة»بعد بيان أن املراد من كلمة  .(26)يونس:  ﴾َواَل ِذلٌَّة

لذلك ببعض  مستدالًّ ،هلل(فّسرها بـ )النظر إىل وجه ا ْناحلسنات، قال يف رّد َم

 : التاليةرأسًا، لألسباب  مطروٌح»الروايات: إن داللة هذه الروايات 

 ظاهر القرآن الكريم. لـ خمالفتها 1

 ـ إنها معارضة بروايات مثلها، بل أصّح منها سندًا، وأصرح داللة. 2

 سائر اآليات اليت كانت تصلح تفسريًا هلذه اآلية. لـ مباينتها 3
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 . (124)مبا ال يصلح حّجة إطالقًا ،أسانيدها طّرًاـ ضعف 4

على  «الربهان يف علوم القرآن»هذا وقد أكد بدر الدين الزركشي يف كتاب 

ضرورة تعّرف املفّسر على أصول الفقه، وذكر الكثري من األمثلة على تأثري علم 

 . (125)أصول الفقه يف التفسري

 

 ــــــ علم التاريخ

فإن علم التأريخ هو  ؛التأريخ وبني املصادر التارخييةواضح بني علم  هناك فرٌق

 ،العلم املتعلق بتحليل األحداث والوقائع التارخيية املذكورة يف املصادر التارخيية

 .وحتديد ما هو الصحيح وما هو اجملانب للصواب منها ،ومقارنتها ببعضها

الضرورية  وقد ذهب الشيخ األستاذ معرفت إىل اعتبار علم التأريخ من العلوم

إىل املسائل  فإن قسمًا كبريًا من آيات القرآن الكريم ناظٌر ؛(126)بالنسبة إىل املفّسر

، واألمم ^التارخيية، من قبيل: اآليات الناظرة إىل مباحث من قبيل: تاريخ األنبياء

السابقة، وأحداث ما قبل اإلسالم، والتقاليد واألعراف اليت كانت سائدة يف عصر 

مما أنكره اإلسالم أو أقّره، أو الشرائع اليت نسخها اإلسالم وما إىل  عّماأل ،اجلاهلية

 ذلك. 

يف تأثري العلم بدقائق الظواهر التارخيية على فهم آيات  وليس هناك من شكٍّ

. وإن العلم باألصول والقواعد املعتمدة يف القرآن على النحو األفضل واألكمل واألدّق

واحلكم بشأن صحتها وعدم  ،ية املنقولة يف املصادرالوصول إىل هذه الوقائع التارخي

 . (127)ّد واحدًا من العلوم اليت تلعب دورًا مؤثرًا يف تفسري اآلياتصّحتها، ُيَع

ىل ذلك ال ميكن أن خيفى الدور اهلام لعلم التأريخ يف دفع املفّسر حنو مضافًا إو

واطن الغموض اليت نعاني فضاء القرائن احلالية واملقالية لعصر النزول. فإن من بني م

ما يتعلق بالتعاطي مع بعض اآليات هو أننا ال نستطيع أن نتساوى مع الذين  منها يف

خاطبهم القرآن يف عصر النزول يف طريقة نظرهم إىل اآليات القرآنية، وإن علم التأريخ 

 .بنا من نظرتهم إىل القرآن، وفهمه كما كانوا يفهمونههو من األمور اليت تقرِّ

 ما يلي نقّدم بعض األمثلة التوضيحية على ذلك:  ويف
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ا  اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفَأْيَنَمَوهلِل﴿قال الشيخ األستاذ معرفت بشأن قوله تعاىل: 

هة ذريعة مة واملشبِّوهي اآلية اليت اختذها اجملسِّ ،(115)البقرة:  ﴾ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه اهلِل

على اليهود، حيث كانوا يزعمون أن الصالة جيب  ية ردٌّاآل»لالستدالل على معتقدهم: 

أن تكون إىل بيت املقدس، كما كانت قبل حتويل القبلة إىل البيت احلرام، وأخذوا 

كان االجتاه إىل بيت املقدس  يعيبون على املسلمني هذا التحّول املفاجئ، ويقولون: إْن

إىل غريه تعاىل،  إىل الكعبة اجتاٌهاجتاهًا إىل اهلل ـ كما كان من ذي قبل ـ فاالجتاه 

. .كان االجتاه إليه هو االجتاه إىل الكعبة فاالجتاه السابق كان إىل غريه تعاىل. وإْن

فجاءت اآلية الكرمية رّدًا حامسًا على هذا االعرتاض؛ إذ تقول: إن اهلل تعاىل ال 

خيتّص به وحتت ملكه، ال  ،ن اجلهات كلها هللإأي  ،...أو مكان ينحصر يف جهٍة

كان اهلل أمركم باالجتاه إىل بيت املقدس مل يكن ذلك  . فإْن.دون مكان. مكاٌن

 . (128)«غري التشريف واالعتبار، ال ألنه مكانه اخلاص لسبٍب

َما َكاَن ِللنَِّبيِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْن َيْسَتْغِفُروا ﴿ويف ما يتعلق بقوله تعاىل: 

ومسلم عن  (129)أخرج البخاري (113)التوبة:  ﴾.ُأْوِلي ُقْرَبى.. ِلْلُمْشِرِكنَي َوَلْو َكاُنوا

وعنده أبو جهل وعبد اهلل  ،‘ب قال: ملا حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النيباملسيَّ

. فقال .: أي عّم، قل: ال إله إال اهلل، أحاّج لك بها عند اهلل.‘بن أبي أمّية، فقال النيّب

: ‘ب، أترغب عن مّلة عبد املطلب؟! فقال النيّبأبو جهل وعبد اهلل: يا أبا طال

 . فنزلت هذه اآلية! .عنك. َهْنلك ما مل ُأ ألستغفرنَّ

يفند هذه املزعومة، بل املكذوبة »ق الشيخ األستاذ معرفت على ذلك قائاًل: وعّل

ًا لرسول مات قبل اهلجرة بثالث سنني، وكان عضدًا قوّي &أن أبا طالب ،املفتعلة

من اهلجرة، أي بعد وفاة أبي طالب  ةسعاسنة التالية براءة فإنها نزلت يف ، أما آ‘اهلل

.. هذا فضاًل عن الدالئل الوفرية على إسالم أبي طالب ذكرناها يف .باثنيت عشرة سنة

 . (130)«جماهلا املناسب

 

 ــــــ علم الكالم

علم التوحيد »، أو «علم أصل الدين»ر عنه بـ إن علم الكالم ـ الذي ُيعبَّ
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وإثباتها باألدلة والرباهني، وكذلك الدفاع عنها  ،ُيعنى بالعقائد أيضًا ـ علٌم «والصفات

 . (131)من خالل اإلجابة عن الشبهات

وسائر املختصني  (133)وجالل الدين السيوطي (132)وقد ذهب الراغب األصفهاني

ري. وقد من العلوم الضرورية يف علم التفس «علم الكالم»يف العلوم القرآنية إىل اعتبار 

 . (134)أكد األستاذ معرفت على ضرورته للمفّسر أيضًا

إن القرآن الكريم يشتمل على أدلة مقتضبة وخمتصرة يف إثبات العقائد 

وتوضيح. وإن التعّرف األكمل على  اإلسالمية، وهي لذلك حباجة إىل تفصيٍل

رق اليت تشكل ل واحدًا من الطاملوضوعات واملسائل اليت تناوهلا القرآن باختصار ُيمثِّ

 .قرينة لرفع الغموض الذي يكتنف تلك األدلة القرآنية املختصرة

ضاف إىل ذلك أن االهتمام باملسائل الكالمية اجلديدة ميكن أن خيلق ُي

األرضية املناسبة لفهم األبعاد اجملهولة يف الكالم اإلهلي. كما أن التعّرف على 

ن اهلاّمة يف فهم مراد املتكلم، وإن ّد واحدًا من القرائخصائص وصفات املتكلم ُيَع

الذي يعنى بهذه الصفات واخلصائص بالنسبة إىل فهم القرآن الكريم هو علم 

 .(135)الكالم

يف اجلزء الثالث  ،لقد عقد األستاذ معرفت :وإليك بيان بعض األمثلة على ذلك

ية لقرآن، فصاًل مسهبًا يف بيان اآليات ا«التمهيد يف علوم القرآن»من كتابه القّيم 

اليت مّت تفسريها تفسريًا خاطئًا من قبل بعض الفرق اإلسالمية املنحرفة. وقد  الكرمية

متكن مساحته يف مجيع هذه املسائل ـ من خالل توظيف علم الكالم ومسائله ـ من 

بسبب  ؛توجيه إشكاالت جوهرية على أولئك الذين وقعوا يف أخطاء كالمية قاتلة

 . مجودهم على ظواهر األلفاظ

ما ذكره يف حبث تأويل اآليات القرآنية املتشابهة، يف معرض شرح  :ومن ذلك

َفَأمَّا الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء ﴿قول اهلل سبحانه وتعاىل: 

لوال وجود علماء ربانيني يف ف»، إذ قال مساحته: (7)آل عمران:  ﴾اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتْأِويِلِه

كل عصر ومصر ينفون عنه تأويل املبطلني ]وجييبون عن التأويالت الباطلة اليت يقوم 

[ ألصبح القرآن معرضًا خصبًا للشغب والفساد يف الدين. ﴾الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ﴿بها 
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على وجهها وجود علماء عارفني بتأويل املتشابهات  (136)«قاعد اللطف»فيجب حبكم 

 . (137)«الصحيح

اهلل سبحانه  «فوقية»أو  «علّو»لقد ذكر يف الكثري من اآليات القرآنية مسألة 

إن »وكونه يف السماء. وقال الشيخ معرفت يف معرض حبثه عن هذه اآليات:  ،وتعاىل

د بها اليت حتّد هذه الفوقية والعلّو ال تعين اجلهة اليت هي إحدى اجلهات السّت

ما انتفت اجلسمية عن ذاته إذ بعدفوق وحتت وميني ويسار وخلف وأمام؛  األجسام، من

 . (138)«لتصوير اجلهة له تعاىل إطالقًا جماٌل َقسة مل يْباملقّد

 ـ ضمن حبٍث «اجلرب واالختيار»وقد عمد الشيخ األستاذ معرفت يف شرح مفهوم 

ه ضرورة العقل هذا ما تشهد ب»، ثم قال: «األمر بني األمرين»خمتصر ـ إىل إثبات 

وبداهة الوجدان، وعليه صّح التكليف والتشريع وبعث الرسل وإنزال الكتب، واألمر 

وقد دّل صريح القرآن يف حمكم آياته الكرمية على صّحة  .والنهي، والوعد والوعيد..

 . (139)«واعرتف به العقالء ،ما شهدت به العقول

ربعني مثااًل من هذه ثم ذكر مساحته يف ختام هذا البحث ما ينيف على األ

 . (140)اآليات الكرمية

 

 ــــــ العلوم التجريبية والطبيعية

كان نصيبه من  كان حظه يف العلوم أوفر ْنكل َم»قال بدر الدين الزركشي: 

 . (141)«علم القرآن أكثر

إن املراد من العلوم التجريبية هي العلوم الطبيعية اليت تشمل املنظومات املعرفية 

 . (142)لظواهر الطبيعية ومتغّيراتهاالناظرة إىل ا

وإن موضوع كالم اهلل سبحانه وتعاىل يف الكثري من آيات القرآن يتعلق 

حيث عمد اهلل سبحانه يف هذه اآليات ـ ويف إطار  ،(143)بالظواهر الطبيعية يف العامل

هداية اإلنسان ـ إىل توضيح وتبيني منظومة سلسلة من الظواهر يف عامل الطبيعة، من 

وما إىل ذلك، وعمل على توظيفها  ،: اإلنسان، واحليوان، والنباتات، والسماواتقبيل

رة للغاية يف الفهم العلوم التجريبية مؤثِّ ّدَعيف طرح املسائل االعتقادية، واألخالقية. وُت
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الصحيح والتام هلذه اجملموعة من اآليات. ففي تفسري هذه اآليات ويف ضوء توظيف 

 . (144)انكشاف أمور كانت خافية على املفسرين املتقدمني العلوم التجريبية نشهد

وقد ذهب الكثري من احملققني والباحثني يف الشأن القرآني إىل اعتبار العلوم 

 .(145)التجريبية من العلوم الضرورية اليت حيتاجها املفّسر يف عملية التفسري

لعلوم ضمن ا «العلوم التجريبية»وعلى الرغم من أن الشيخ معرفت ال يذكر 

أنه يشري يف مواضع أخرى إىل ضرورة هذا العلم، إذ يقول:  الضرورية للمفسر، إاّل

البشرية من العلم واملعرفة أوفر كان فهمها حلقائق الوجود ومفاهيم  كلما كان حّظ»

.. وقد أمكن لنا اليوم باالستعانة من احلقائق واملعطيات العلمية الثابتة .الوحي أفضل

املعضالت، ورفع الكثري من موارد الغموض يف آيات القرآن  أن حنّل الكثري من

 . (146)«ى األمس القريباليت مل يكن باستطاعتنا أن نفهمها حّت ،الكريم

 . (147)كما أشار مساحته إىل ضرورة هذا العلم يف مواضع أخرى أيضًا

 

 ــــــ شرط االستفادة من العلوم التجريبية يف التفسري

، وأن يتّم االقتصار ٍةالعلوم هو أن يتّم توظيفها بدّق إن شرط االستفادة من هذه

فيها على املعطيات الثابتة على حنو القطع واليقني. وأن يكون املفاد اإلمجالي لآليات 

ى قبل االستعانة بالعلوم التجريبية، وإمنا تأتي هذه االستعانة من أجل فهم واضحًا حّت

معقول، حيث  ان ذلك املفاد على حنٍواملصداق واملراد التفصيلي هلذه اآليات، وبي

 . (148)يكون لالطالع على تلك العلوم دورًا ملحوظًا يف هذا الشأن

حنن ال نستطيع منع »: صدٍق وكان الشيخ معرفت يقول يف هذه الشأن بكّل

واليت يقطعون بصحتها ـ يف  ،لون إليهاالعلماء من توظيف املعطيات العلمية ـ اليت يتوصَّ

مبعنى أن االستفادة من هذه العلوم بالنسبة إىل أصحابها  ،ن الكريمفهم آيات القرآ

قهري. وأما اآلخرون فإمنا ميكنهم االستفادة من هذه اآلراء والنظريات بشرط أن  أمٌر

: أن يتّم طرحها يف التفسري على حنو االحتمال، وثانيًا: بالغة حّد الكمال، اًلأّوتكون 

اليقني، والقول بأن هذا هو املعنى الذي تريده اآلية ال أن يتم طرحها على حنو القطع و

 . (149)«قاطع بضرٍس
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 ــــــ اختالف التفاسري بسبب حتوُّل العلوم

على تعميق واتضاح  على الرغم من أن االستفادة من العلوم التجريبية تعمل عادًة

ي أن ذلك قد يؤد فهم املخاطبني يف عصر النزول من قبل املفسرين املعاصرين، إاّل

أحيانًا إىل اختالف فهم املفسرين املعاصرين عن فهم املخاطبني واملفسرين يف عصر 

الذي جيب اخلوض فيه هو: هل ميكن للعلوم التجريبية يف  أن السؤال اهلاّم َبْيَدالنزول. 

عصرنا أن تقدم معنى يبطل املعنى الذي كان سائدًا يف عصر النزول بشكل كامل، 

 و مضاد( له متامًا؟ وأن تأتي مبعنى مغاير )أ

َوَمْن ُيِرْد َأْن ُيِضلَُّه ﴿قال الزخمشري يف تفسري قوله تعاىل:  :فعلى سبيل املثال

كأّنما يصَّعَّد »: (125)األنعام:  ﴾َيْجَعْل َصْدَرُه َضيِّقًا َحَرجًا َكَأنََّما َيصَّعَُّد ِفي السََّماِء

ما ميتنع ويبعد  يف لسماء مثٌلألن صعود ا ؛كأمنا يزاول أمرًا غري ممكن يف السماء

 . (150)«من االستطاعة، وتضيق عنه املقدرة

ومن خالل تركيزهم على املعنى الدقيق للظرفية  ،إال أن املفسرين املعاصرين

بسبب  ؛مون معنى مغايرًا للمعنى الذي فهمه الزخمشري، يقدِّ«يف»املستفادة من كلمة 

إن املرء »رين ما معناه: فقال أحد هؤالء املفسِّ ،تركيزه على املعنى املفيد النتهاء الغاية

إذ كلما قل ضغط  ؛واحنباس يف صدره ،شديد عندما يصعد يف السماء يشعر بضيٍق

الذي ، «يف السماء»وإن استعمال عبارة  .اهلواء أصبح التنفس يف الفضاء أكثر صعوبة

، أبلغ يف يعين الكون يف الطبقات العليا من السماء ]وليس الذهاب إىل السماء[

 . (151)«التأكيد على معنى الشّدة

واضح أن التفسري الثاني الذي جاء حتت تأثري العلوم احلديثة ينفي ومن ال

 التفسري الذي توّصل إليه الزخمشري. 

ر تفاسري القرآن مبا يتناسب وقد ذكر الشيخ األستاذ معرفت ثالثة أمثلة لتغيُّ

ُخِلَق ِمْن َماٍء ﴿ما ذكره بشأن قوله تعاىل:  :هاومنويوازي التحّول احلاصل يف العلوم، 

لقد ذهب أغلب »، حيث قال: (7ـ  6)الطارق:  ﴾َيْخُرُج ِمْن َبْيِن الصُّْلِب َوالتََّراِئِب*  َداِفٍق

املفسرين يف املاضي واحلاضر إىل القول بأن املراد من الرتائب هو األضالع املتقابلة يف 

ة، وهي تطلق على العظام املتقابلة يف اجلسم على ألن الرتائب مجع تريب ؛صدر املرأة
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وقد ذهب أكثر املفسرين ـ دون التفات إىل اهليكل العظمي جلسم  .شكل أزواج

إىل ـ علم التشريح يف هذا الشأن  ال سيَّماو ،اإلنسان، وعدم االستماع إىل ما يقوله العلم

.. أما اليوم فقد .املرأة خيرج من خالل األضالع املوجودة يف صدر االعتقاد بأن امليّن

اتضحت هذه احلقيقة للعلماء املسلمني يف ظّل التقّدم العلمي، حيث ختّلص الفقه 

 . (152)«والتفسري من آفة اجلهل اليت كنا نعاني منها يف املاضي

 

 ــــــ علم املوهبة

 :دة من القرآن الكريم، من قبيللقد أّكد اهلل سبحانه وتعاىل يف مواطن متعدِّ

 عاىل: قوله ت

)العنكبوت:  ﴾ َلَمَع اْلُمْحِسِننَينَُّهْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اهلَلَوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَي﴿ـ 

69) . 

 الَِّذيَن اْهَتَدْوا ُهًدى َواْلَباِقَياُت الصَّاِلَحاُت َخْيٌر ِعْنَد َربَِّك َثَوابًا َوَخْيٌر َوَيِزيُد اهلُل﴿ـ 

 . (76)مريم:  ﴾َمَرّدًا

  َيْجَعْل َلُكْم ُفْرَقانًا َوُيَكفِّْر َعنُكْميَن آَمُنوا ِإْن َتتَُّقوا اهلَلَيا َأيَُّها الَِّذ﴿ـ 

 . (29)األنفال:  ﴾ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِمِتُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم َواهلُلَسيَِّئا

أن وغري صدئة أمكن هلا  على القول بأن مرآة وجود اإلنسان إذا كانت صافيًة

 ى فيها احلقائق العلوية واجلواهر السماوية. تكون مركزًا تتجّل

بديع حول االرتباط بني العلم والعمل  بعد بيان حبٍث ،وقال العالمة الطباطبائي

ب مراتب قربهم وبعدهم منه تعاىل مراتب َسن للناس حَبإ»الصاحل وباطن اإلنسان: 

قاه أهل واحدة من املراتب والدرجات خمتلفة من العمل والعلم، والزمه أن يكون ما يتل

غري ما يتلقاه أهل املرتبة والدرجة األخرى اليت فوق هذه أو حتتها، فقد تبني أن للقرآن 

كل صنف  وخّص ،من عباده معاني خمتلفة مرتتبة. وقد ذكر اهلل سبحانه أصنافًا

هم العلم ب وخّص، «املخلصني»ـ ك ،بنوع من العلم واملعرفة ال يوجد يف الصنف اآلخر

سيجيء بيانها إن  ،بهم أشياء أخر من املعرفة والعلم وخّص.. .العلم هم حّقبأوصاف رّب

 . (153)«بهم مشاهدة ملكوت السماوات واألرض وخّص، «املوقنني»ـ وك ؛شاء اهلل تعاىل
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ويف احلقيقة إن أفعال اإلنسان هي اليت متّهد لطهارة النفس أو تدنيسها، 

املتدنية أو املتعالية لإلنسان. وإن وجود هذا النوع من امللكات وازدهار وانتعاش امليول 

 أو تقويتها وضعفها، ودقتها أو عدم دقتها.  ،تؤّدي إىل اكتساب أو زوال نوع من املعرفة

قد استند العلماء يف مقام إثبات هذه احلقيقة إىل الروايات الناظرة إىل تأثري و

احلديث الشريف  ال سيَّمالم اجلديد، وسلوك اإلنسان يف التمهيد للحصول على الع

 . (154)«ثه اهلل علم ما مل يعلمعمل مبا علم ورَّ ْنَم»القائل: 

 ؛هذكُر لَّإن اهلل َج»أنه قال:  ×وي عن أمري املؤمننيىل ذلك فقد ُرمضافًا إو

م بسعة رمحته، ورأفته خبلقه، وعلمه مبا حيدثه املبدلون من تغيري كالمه، قّس

 ْنال يعرفه إال َم وقسمًا ؛منه يعرفه العامل واجلاهل ام: فجعل قسمًاثالثة أقس كالمه

ال  وقسمًا ؛سالمشرح اهلل صدره لإل ْنه، وصح متييزه، ممَّصفا ذهنه، ولطف حّس

 . (155)«والراسخون يف العلم مناؤهأيعرفه إال اهلل و

 ‘نقياد هلل ولرسولهأخلص اال ْنَم»وقال املال حمسن الفيض الكاشاني: 

، لع على مجلة من أسرارهمواّط، ع آثارهموتتّب، وأخذ علمه منهم ،^ل البيتوأله

وهجم به  ،وانفتح عينا قلبه، والطمأنينة يف املعرفة ،حبيث حصل له الرسوخ يف العلم

وأنس مبا  ،واستالن ما استوعره املرتفون ،وباشر روح اليقني، العلم على حقائق األمور

فله أن ، األعلى نيا ببدن روحه معلقة باحملّلوصحب الد، استوحش منه اجلاهلون

ليس ذلك من كرم ، من عجائبه ويستنبط منه نبذًا، يستفيد من القرآن بعض غرائبه

 . (156)«وال من جوده بعجيٍب، اهلل تعاىل بغريٍب

دير بالذكر أنه ال ينبغي اخللط بني علم املوهبة وبني سرعة انتقال ومن اجل

 ْنبالغة. ويف الوقت نفسه ينبغي عدم اعتبار كالم بعض َمته الالذهن أو نشاطه أو دّق

عياتهم، كون بالقرآن إلثبات مدَّيّدعي الباطن، واجلماعات املنحرفة الذين يتمسَّ

شيئًا  «علم املوهبة»ويستندون إىل الذوقيات دون توظيف للمستندات العلمية، و

 . (157)واحدًا

بني األمور النشاز اليت نالحظها إن من »يذهب الشيخ األستاذ معرفت إىل القول: 

وإمنا يقصرون النظر  ،دهم بالقواعد األدبية واللغويةيف تفاسري أهل العرفان عدم تقيُّ
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ى إذا خالفت القواعد األدبية واللغوية... وهذا هو الذي أدى حّت ،على ذوقياتهم الذهنية

هنية، وليس فهم إىل اختالفهم يف التفسري؛ ألن املالك عندهم هو جمّرد اخلواطر الذ

 . (158)«مضمون الكالم

وعلى هذا األساس إذا خرج علم املوهبة عن حدود قواعد التحاور العقالئي، 

، وأما بالنسبة إىل ^من املعصومني وأضحى من سنخ شهود أهل املعرفة، فال ُيقبل إاّل

 يته على أنفسهم إْنسائر املفسرين فال يكون حّجة على غريهم، وإمنا حيتفظون حبّج

 . (159)بذلك حصل هلم يقنٌي

علم »عندما يبلغ الشيخ معرفت ـ يف معرض بيانه للعلوم الضرورية للمفّسر ـ إىل 

ًا بالنسبة يفتح له حبثًا مسهبًا، ويعتربه واحدًا من العلوم الضرورية واهلامة جّد «املوهبة

يف رّد  ×ؤمننيل مساحته بأمري املرة يف هذا الشأن توسُّإىل املفّسر. ومن املوارد املعبِّ

. فقد ذكر مساحته يف املؤمتر الذي أقيم «الراسخون يف العلم»شبهات آية التأويل و

مشغواًل بتأليف اجلزء الثالث من كتاب )التمهيد( يف النجف  عندما كنُت»لتكرميه: 

... ومهما عاطفًة «الواو»للفخر الرازي حتول دون اعتبار  واجهت يف حبث التأويل شبهًة

ذلك أسبوعًا كاماًل، تواصلت خالهلا  سبياًل إىل ذلك، واستمّر ْدها مل أِجحاولت حلَّ

مع مجيع العلماء واحملققني الكبار، وطرحت عليهم هذه املشكلة، دون احلصول 

، فوضعت ×يف نهاية املطاف إىل مرقد اإلمام علّي حتى ذهبُت ،...على نتيجة تذكر

هل اجلميع جواب هذه الشبهة فأنا على رأسي على الضريح، وأخذت أناجيه قائاًل: لو ج

من أن علمها عندك، وإن اجلهد الذي أقوم به إمنا هو إلحياء ذكرك يف القرآن  يقنٍي

أن أعيد األمور إىل نصابها، فهل  ضم، وقد أردُتبأن حقك قد ُه الكريم؛ ألني شعرُت

من العدل أن ترتكين وحدي يف مواجهة هذه املشكلة؟! ثم خرجت من احلرم 

ى ونظرت إىل الشبهة، حّت ،وما أن جلست خلف املنضدة ،وتوجهت إىل البيت ،شريفال

هذا التفكري الذي استغرق من وقيت أسبوعًا  أوهن من أن تستحق كّلوجدُتها 

 .(160)كاماًل
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 نقد ودراسة اإلسرائيلّيات

 من وجهة نظر الشيخ معرفت

 

 ليگمحمد تقي دياري بيدد. 

 يدروسيم حترجمة: 

 

 ــــــ مفهوم اإلسرائيلّيات

مبعنى القصص أو األساطري ذات املنشأ  ،«اإلسرائيلية»مجع  ،إن اإلسرائيليات

وهو من ألقاب نيب اهلل  ،«إسرائيل»منسوبة إىل  «اإلسرائيلي»اإلسرائيلي. وإن كلمة 

 «إسر»ين، وهما: ء. وإسرائيل كلمة مركبة من جز(1)، اجلّد األعلى لليهود×يعقوب

. وإمنا أطلق هذا اللقب على يعقوب ملا ورد «القدرة التاّمة»مبعنى  «ئيل»و ؛«النصر»عنى مب

. وحيث ينتسب اليهود (2)يف املزاعم اليهودية من أن يعقوب قد انتصر يف صراعه مع اهلل

 . «بين إسرائيل»إليه فقد اشتهروا باعتبارهم من 

قتصر فيه على تلك على معنى خاص، ُي ُيطلق مصطلح اإلسرائيليات تارًة

ما له  على معنى واسع يشمل كّل وُيطلق تارًة ؛(3)ةالروايات ذات الصبغة اليهودية البحت

أخرى على معنى أوسع  وُيطلق تارًة ؛(4)صبغة يهودية أو مسيحية يف املصادر اإلسالمية

 لت إىل دائرة الثقافةمن املوردين السابقني، حيث يشمل كل حكاية غري إسالمية تسلَّ

 . (5)اإلسالمية

إن االرتباط الوثيق بني اليهود واملسلمني يف صدر اإلسالم، وامتالك اليهود 

ض اليهود للمسلمني، وتفّوقهم يف ْغلثقافة أوسع باملقارنة إىل األمم األخرى، وشّدة ُب
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تقان املكر وأساليب احليلة واخلديعة والنفاق، ودورهم اخلاص والكبري يف نشر إ

ى إىل غلبة الصبغة اليهودية )اإلسرائيلية( على سائر ت، كل ذلك أّدواختالق الروايا

 .(6)على مجيعها «اإلسرائيليات»اجلهات األخرى، وإطالق مصطلح 

إن اإلسرائيليات بهذا املعنى مصطلح شاع يف القرون املتأخرة عن عصر الصحابة 

جري الرابع تعابري والتابعني. فالذي كان شائعًا منذ صدر اإلسالم إىل بداية القرن اهل

وما إىل ذلك. وأما  ،«الرواية عن كتب السابقني»، و«أقوال أهل الكتاب»من قبيل: 

 «مروج الذهب»فهو كتاب  «اإلسرائيليات»أقدم مصدر استعمل مصطلح 

املسعودي باستعمال هذا املصطلح فقط، وإمنا أشار  هـ(، ومل يكتِف343للمسعودي)

 . (7)لية أيضًاإىل مناذج من الروايات اإلسرائي

 

 ــــــ بداية تسلُّل اإلسرائيليات

ل اإلسرائيليات إىل الثقافة اإلسالمية إىل اجملتمع الوثين تعود بداية تسلُّ

إذ كان هناك الكثري من القبائل من أهل الكتاب  ؛واجلاهلي السابق على اإلسالم

 ماء. تعيش جبوار املشركني يف املدينة وضواحيها، ومنها: خيرب وفدك ويتي

وحيث كان أهل الكتاب ميتلكون كتابًا مساويًا ودينًا إهليًا فقد كانوا 

ومن هنا كان الكثري من املشركني يرجعون  .يتمتعون مبنزلة أمسى من املشركني

اليهود منهم ـ لفهم الكثري من املسائل املرتبطة مبعرفة  ال سيَّماإىل أهل الكتاب ـ و

وما إىل ذلك من األمور األخرى.  ،وتاريخ األنبياء وقصص األمم السابقة ،حقيقة اخللق

حنو اليمن  ،يف الشتاء والصيف ،ىل ذلك كان للمشركني رحلتان جتاريتانمضافًا إو

والشام، وكانوا يف هاتني الرحلتني يلتقون بأهل الكتاب القاطنني يف هذين املصرين. 

الثقافة اليهودية على وقد كان هلذا النوع من التعاطي أكرب األثر يف نفوذ وتأثري 

. وبعد ظهور اإلسالم استمر املسلمون (8)الثقافة السائدة بني العرب يف العصر اجلاهلي

خاصة أن القرآن الكريم يف بعض اآليات ُيحيل واجلدد يف الرجوع إىل أهل الكتاب، 

. وعلى الرغم من أن املخاطبني بهذه اآليات القرآنية هم (9)املشركني إىل أهل الكتاب

كانوا يشّكون يف صحة كالم القرآن، فكان اهلل سبحانه  نالذي ،ملشركونا



 

 

هـ 1438م ـ  2017 صيفواألربعون ــ  بعــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السا نصوص معاصرة  

 

د من خصائص وتعاىل حييلهم يف مقام االحتجاج عليهم إىل أهل الكتاب للتأكُّ

أن بعض  املوجودة يف الكتب السماوية السابقة، إاّل ‘وصفات النيب األكرم

مر مبراجعة أهل الكتاب وأن هذه اآليات تأ ،ر أن هذا اخلطاب عاّماملسلمني تصوَّ

يف القرآن  ُدِرمطلق، ومن هنا كانوا يراجعونهم للسؤال عن املفاهيم اليت َت بشكٍل

حتى ورد نهي املسلمني عن الرجوع إىل أهل الكتاب  طويل وقٍت ِضْمالكريم. ومل َي

فحيث اتضحت عداوة اليهود وكيدهم للمسلمني، وتشويههم لصورة  .صريح بشكٍل

ل على زعزعة األسس االعتقادية للمجتمع اإلسالمي، ورد التحذير من اإلسالم، والعم

ر منهم، وعدم اختاذهم بطانة َذب اليهود واحَلبتجنُّ القرآن الكريم للمسلمني صراحًة

. وبعد نزول هذه الطائفة من اآليات قام النيب (10)واالعتماد عليهم وإفشاء األسرار هلم

 أهل الكتاب نهيًا قاطعًا. وعلى الرغم من بنهي املسلمني عن الرجوع إىل ‘األكرم

على  أصّر ْنَم ،من ضعاف اإلميان ،هذا النهي القاطع كان هناك من املسلمني

ًا منه أنه سيحصل منهم على تعاليم ال ميكن العثور عليها يف ظّن ؛مراجعة أهل الكتاب

 النصوص القرآنية والنبوية. 

 

 ــــــ لرأي الذهيب معرفتنقد األستاذ 

ري َجوأمحد أمني، وتبعهما املستشرق امَل ،الذهيب :هماب، ومنّتهب بعض الُكذ

ن إ :باع أهل الكتاب، والقولهام ابن عباس وغريه من الصحابة باّت، إىل اّتجولدتسيهر

وي عن النيب جوا من التمسك بأخبار أهل الكتاب. فقد ُركبار الصحابة مل يتحرَّ

. (11)«بوهمقوهم، وال تكذِّالكتاب فال تصدِّثكم أهل إذا حدَّ»أنه قال:  ‘األكرم

 . (12)قونهم، وينقلون عنهمولكن العمل كان على غري ذلك، وأنهم كانوا يصدِّ

من أمثال: أبي هريرة، وأنس بن مالك، وعبد  ـ يف وجود بعض الصحابة ال َشكَّ

الذين كانوا يراجعون علماء اليهود  ،اهلل بن عمر ـ من ضعاف اإلميان والعلم

 كان يف . ولكْن(13)نصارى، ويروون كالمهم إىل األجيال الالحقة ضمن مروياتهموال

وآخرين،  ،من أمثال: ابن عباس، وابن مسعود، وحذيفة بن اليمان ،هؤالء رجاٌلمقابل 

ر عن ما يصد ون كّلمينعون من الرجوع إىل أهل الكتاب بشّدة، ومل يكونوا يتلّق
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 أهل الكتاب بالرضا والقبول.

، كان ابن ‘ىل ورود النهي الصريح والشديد من النيب األكرمإمضافًا و

ما أخرجه  :ومن ذلك .(14)عباس مينع املسلمني من الرجوع إىل أهل الكتاب وسؤاهلم

 ـ رضي اهلل عنهما ـ اسعن ابن عّب، عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبةالبخاري بإسناده إىل 

اب وكتابكم الذي أنزل على كيف تسألون أهل الكت، يا معشر املسلمني»قال: 

ثكم اهلل أن أهل الكتاب وقد حّد ؟!ْبأحدث األخبار باهلل تقرؤونه مل يِش ‘نبيه

 هو من عند اهلل ليشرتوا به مثنًا: فقالوا؛ روا بأيديهم الكتابوغيَّ ،لوا ما كتب اهللبّد

 نهم رجاًلوال واهلل ما رأينا م؟! أفال ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، قلياًل

 . (15)«يسألكم عن الذي أنزل عليكم قّط

 

 ــــــ حواضن انتشار اإلسرائيليات

مضافًا إىل العناصر واألرضيات اليت أّدت إىل ظهور وتسلل اإلسرائيليات يف 

التفسري واحلديث، ميكن عّد بعض الظواهر االعتقادية والثقافية واالجتماعية  جمال

ر النتشار هذه اجملموعة من الروايات يف ثقافة والسياسية بوصفها حواضن أو عناص

 : ما يليهذه العناصر واحلواضن أن من  معرفتاجملتمع اإلسالمي أيضًا. ويرى األستاذ 

 

 ــــــ ـ الضعف الثقايف للمجتمع العربي1

ى بعد ظهور اإلسالم كان السكان يف شبه اجلزيرة العربية قبل اإلسالم، وحّت

ما تعثر ات متدنية من الناحية الثقافية والعلمية، حبيث قلَّبأعوام، يعانون من مستوي

يعرف القراءة والكتابة. ومن هنا كانوا خيضعون على الدوام أمام أهل  ْنبينهم على َم

 . (16)عون مبكانة علمية ومنزلة ثقافية واجتماعية ترفعهم عليهمالذين يتمتَّ ،الكتاب

صار ـ وهم أهل وثن ـ مع هذا احلي من األن إمنا كان هذا احلّي»قال ابن كثري: 

ن هلم فضاًل عليهم يف العلم، فكانوا يقتدون ْووكانوا يَر ،من يهود ـ وهم أهل كتاب ـ

  .(17)«كثريًا من فعلهم

أن سبب انتشار اإلسرائيليات يكمن ـ من بوقد ذهب ابن خلدون إىل القول 



 

 

هـ 1438م ـ  2017 صيفواألربعون ــ  بعــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السا نصوص معاصرة  

 

ع أهل ناحية أخرى ـ يف متتُّويكمن ـ من  ؛ة البداوة واألمية على األعراببناحية ـ يف غل

ما يصدر  الكتاب بالديانة السماوية، األمر الذي كان يدفع األعراب إىل تصديق كّل

 . (18)عن أهل الكتاب

 

 ــــــ ـ األحقاد اليهودية الدفينة والعداوة الشديدة2

كان اليهود بعد ظهور اإلسالم قد شهدوا انهيار مكانتهم السياسية 

 أخرى ـ حقيقة أن النيّب ، كما أدركوا ـ من جهٍةدية من جهٍةواالجتماعية واالقتصا

وحقدًا شديدًا  ث من بينهم. وعليه فقد محلوا يف ذات أنفسهم ضغينًةَعاملوعود مل ُيْب

على اإلسالم واملسلمني؛ إذ مل يتمكنوا من االنتصار عليهم ودحرهم عسكريًا، 

من هنا  .التواطؤ مع املشركنيوالوصول إىل هدفهم يف القضاء على اإلسالم من خالل 

ل إىل فقد سعوا إىل القضاء على الدين احلنيف من الداخل، وذلك من خالل التسلُّ

متهيدًا  ؛داخل اجلسد اإلسالمي والتظاهر باإلسالم، واحلصول على ثقة املسلمني

 . (19)لتسريب عقائدهم وأفكارهم اخلرافية الكثرية داخل الثقافة اإلسالمية

 

 ــــــ لقرآن لالختصار يف رواية القصصـ اختيار ا3

ما إن القرآن الكريم ـ طبقًا ألسلوبه يف نقل القصص واألحداث التارخيية ـ قلَّ

أو خيوض يف األمور التفصيلية، وإمنا يكتفي مبجّرد األمور  ،يتناول اجلزئيات

وع إىل املرتبطة بهدفه ومراده من الكالم. وقد أّدى هذا األمر ببعض الصحابة إىل الرج

للوقوف على  ؛رواة أهل الكتاب ـ حيث تشتمل كتبهم على تفصيل تلك القصص ـ

 . (20)ما يتعلق بتلك األحداث ات يفمزيد من اجلزئّي

إىل القول بأن جذور اإلسرائيليات واملختلقات  &مة الطباطبائيوقد ذهب العاّل

سرد القصص إىل : إن أهل الكتاب كانوا يعنون بأواًل :تكمن يف أمرين هامني، وهما

واألمر كبري، وكان املسلمون يبالغون يف اقتباس وحفظ هذه الروايات ونشرها.  حدٍّ

: إن أسلوب القرآن الكريم يف رواية القصص يقوم على االختصار، واالقتصار اآلخر

على املفاصل اهلاّمة والنافعة يف مقام بيان مراده، خبالف قصص أهل الكتاب اليت 
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صيل غري الضرورية وغري النافعة. وكان املفسرون األوائل تسهب يف ذكر التفا

ومستوعبة جلميع  حيرصون أشّد احلرص على احلصول على أحداث القصص كاملًة

ى وصل األمر أطرافها، فعمدوا إىل ضّم الروايات غري املعتربة إىل اآليات القرآنية، حّت

 . (21)بهم إىل ما نشاهده حاليًا

 

 ــــــ ن قبل السلطات السياسيةاصون وتشجيعهم مـ القّص4

لقد أدى شغف الصحابة وغريهم بسماع قصص األمم السابقة إىل تفشي 

اختالق القصص لغايات خمتلفة، اصون إىل القصص يف صدر اإلسالم. وقد عمد القّص

ها: احلصول على اجلاه واملال والسلطة واملناصب والشهرة، أو بهدف النيل من ومن

زعة عقائد املسلمني، فعمدوا يف هذه السياقات إىل اختالق اإلسالم وتشويهه، وزع

 الكثري من القصص، ونشروها يف اجملتمع والثقافة اإلسالمية. 

وطبقًا ملا قاله الدكتور حممد أبو شهبة فقد حدثت بدعة القّص يف آخر عهد 

سياسية، وراء ستار  خذ القصص أداًة. ويظهر أنه اتُّ..عمر، وفيما بعد صارت حرفًة

 . (22)التذكري والرتهيب، يستعني بها أرباب السياسات يف دعم سياساتهم

، فقد أذن له عمر بالوعظ ورواية «متيم بن أوس الداري»اصني من أشهر القّصو

قبل خطبة اجلمعة. ويف عهد عثمان أذن له بأن يقّص يف  القصص يف مسجد النيّب

احلرفة يف عهد معاوية  . وقد ازدهرت هذه(23)مسجد رسول اهلل يومني يف األسبوع

وبلغت ذروتها، فكان معاوية أّول حاكم شّجع القصص وقام بتوظيفه ألهداف 

وجعل هلم أجرًا. كما  ،حيث انتدب بعض األشخاص هلذه املهمة ،(24)وغايات سياسية

 ْنمحل قومًا من الصحابة والتابعني على رواية أخبار قبيحة خيتلقونها ضد َم

 . (25)خيالفونه

 

 ــــــ من كتابة احلديث وروايته ـ املنع5

ل إىل اختالق األحاديث، وتسلُّ ْتكانت هذه الظاهرة من مجلة األسباب اليت أدَّ

األفكار اليهودية املنحرفة )اإلسرائيليات(. وقد ُعرف اخللفاء يف حينها ـ وعلى رأسهم 
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لنيب ونقل سنن ا ،اخلليفة الثاني ـ بوصفهم منشأ املنع من تدوين ورواية احلديث

ى أبو هريرة ـ املعروف باإلكثار من رواية احلديث ـ كان خيشى من . وحّت‘األكرم

دّرة عمر وسوطه، فكان لذلك يكتم أحاديث رسول اهلل، ويقول يف ذلك: مل نكن 

 . (26)ى مات عمر، حّت«‘قال رسول اهلل»لنجرأ على قول: 

قبل اخللفاء قد  يف أن الفراغ الذي تركه املنع من تدوين احلديث من ال َشكَّ

اعون إىل اختالق ع اليهودية واملسيحية، حيث عمد الوّضَدخلق أرضية مناسبة للِب

‘الرسول األكرم :ومن بينهم ،الكثري من األحاديث، ونسبتها إىل األنبياء
 (27) . 

ح الشيخ حممود أبو رّية بأن من تداعيات وتبعات املنع من تدوين وقد صرَّ

نع إىل ما بعد نهاية القرن األول، أنه فتح األبواب على واستمرار هذا امل ،احلديث

ل األفكار اليهودية مصاريعها أمام اختالق األحاديث، وازدهار الفوضى، وتسلُّ

 . (28)املنحرفة إىل الثقافة اإلسالمية

 

 ــــــ ـ التسامح يف نقل الروايات ونقدها6

بة والتابعني إن من األسباب األخرى النتشار اإلسرائيليات سذاجة الصحا

رين ورواة األحاديث؛ إذ نقلوا هذه الروايات إىل اآلخرين، أو أقحموها وغريهم من املفسِّ

وبيان دقتها  ،فاتهم الروائية والتفسريية، دون متحيصها من حيث وثاقة رواتهايف مؤلَّ

ة رسول اهلل، أو واعتبارها، ونقد مضامينها، وما إذا كانت توافق كتاب اهلل أو سّن

 . (29)انسجامها مع العقل السليم، وبذلك شحنوا كتب التفسري منها مدى

 

 ــــــ جواز أو عدم جواز الرجوع إىل أهل الكتاب

عام  ما يتعلق بالرجوع إىل أهل الكتاب والروايات اإلسرائيلية ـ بشكٍل هناك يف

 :ـ رأيان

عض اب املعاصرين ـ يف اإلثبات الروائي وتوجيه رجوع بّتفقد عمد بعض الُك

ك بعدد من اآليات والروايات وسرية الصحابة. الصحابة إىل أهل الكتاب ـ إىل التمسُّ

ب الظاهر َسطائفة يبدو منها حَب :ففي القرآن الكريم نواجه طائفتني من اآليات
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أهل »، وتعريف أتباع هاتني الديانتني بـ «أهل الذكر»تعريف علماء اليهود والنصارى بـ 

، وقد تستشهد بهم على صحة وسؤاهلمن إىل الرجوع إليهم ، وتدعو اآلخري«الكتاب

‘األكرم احلقائق القرآنية ورسالة النيّب
أما الطائفة األخرى من هذه اآليات فهي ؛ (30)

يف مقام الكشف عن حقيقة الوجه القبيح والنشاط املشبوه واخلبيث لليهود يف حرف 

هم ومقاصدهم املشؤومة، املسلمني عن دينهم وتشويه اإلسالم، وفضح حقدهم وعداوت

واالستناد إىل  ،واالستماع هلم ،دت يف حتذير املسلمني من مغّبة الرجوع إليهموشدَّ

. وإن من أوضح اآليات اليت (31)هتهم إىل خطرهم على اإلسالم املسلمنيكلماتهم، ونبَّ

رة من سو 7ب ـ الرجوع إىل أهل الكتاب اآلية ويتم االستناد إليها إلثبات جواز ـ بل وج

من سورة النحل، حيث يأمر اهلل املشركني ـ الذين كانوا  43األنبياء، واآلية 

 ـ قائاًل:  ‘يشكلون على أسلوب رسالة النيب األكرم

َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِإالَّ ِرَجااًل ُنوِحي ِإَلْيِهْم َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم اَل ﴿ـ 

 (. 43حل: )الن ﴾َتْعَلُموَن

َوَما َأْرَسْلَنا َقْبَلَك ِإالَّ ِرَجااًل ُنوِحي ِإَلْيِهْم َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكنُتْم اَل ﴿ـ 

 (. 7)األنبياء:  ﴾َتْعَلُموَن

أن هذه اآليات ال تنسجم مع مّدعى القائلني جبواز الرجوع إىل أهل الكتاب  إاّل

 . (32)االحتجاج واإلجابة عن شبهات املشركني واالستفادة منهم، وإمنا هي يف مقام

بالرجوع إىل أهل الكتاب نواجه أيضًا  ‘ما يتعلق بإذن النيب األكرم ويف

جتيز رواية احلديث عن أهل  طائفتني من الروايات املتعارضة؛ فهناك طائفٌة

أصحابه من قبول األخبار  ‘األكرم وطائفة أخرى مينع فيها النيّب ؛(33)الكتاب

ابن حجر  :. فقد ذهب البعض ـ ومنهم(34)ات الصادرة عن أهل الكتاب مطلقًاوالرواي

العسقالني ـ إىل القول بأن الروايات اليت تنهى عن الرجوع إىل أهل الكتاب ختّص 

وذلك دفعًا للسقوط يف  ؛ًا وفتيًامرحلة صدر اإلسالم حيث كان اإلسالم برعمًا غّض

وزال احتمال الفتنة، أذن للمسلمني  ،الفتنة، وأما بعد أن قويت شوكة اإلسالم

الدكتور حممد حسني  :ـ ومنهم واذهب ْن. وهناك َم(35)بالرجوع إىل أهل الكتاب

الذهيب ـ إىل اجلمع بني هاتني الطائفتني من الروايات، حيث قال بعدم وجود أّي 
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تعارض بني هاتني الطائفتني من الروايات؛ ألن الطائفة األوىل إمنا تبيح احلديث 

َبر ـ شريطة أن ال تكون ملا حتتوي عليه من الِع ؛رتبط بالسرية التارخيية لبين إسرائيلامل

ف عند وأما الطائفة الثانية فاملراد منها هو التوقُّ ،مموّهة باألكاذيب واملختلقات ـ

به أهل الكتاب، أو صحيح يكذِّ روايات أهل الكتاب؛ إذ رمبا يكون هناك حديٌث

 .(36)قونهكاذب يصدِّ

ذهب إىل القول باختالق احلديث القائل جبواز النقل عن بين  ْنناك َموه

 . (37)إسرائيل من األساس

 

 ــــــ يف الرجوع إىل أهل الكتاب معرفترأي األستاذ 

يف هذا الشأن إىل االعتقاد بأن احلديث املنقول عن  معرفتيذهب األستاذ 

، كناية عن «جَروال َح ثوا عن بين إسرائيلحدِّ»، والذي يقول فيه: ‘رسول اهلل

من فكل ما يقال فيهم من الرذائل والفضائح فهو فيهم،  ،خبثهم حالتوّسع يف تفضي

د هذا املعنى ما عهم يف ارتكاب اآلثام وركوب مجيع القبائح احملتملة. ويؤيِّتوسُّ جهة

فإنكم ال  ؛جَر َحوا عن بين إسرائيل والثحتّد»أيضًا أنه قال:  ‘وي عن رسول اهللُر

 . (38)«وقد كان فيهم أعجب منه ثوا عنهم بشيٍء إاّلدِّحت

والصحابة يف  ‘األكرم ثم إن هناك الكثري من الروايات الواردة عن النيّب

إن النيب شاهد نسخة من  :املنع من الرجوع إىل أهل الكتاب، ومن ذلك رواية تقول

ال أهل التوراة يف يد عمر؛ فغضب لذلك غضبًا شديدًا، ومنع املسلمني من سؤ

 . (39)«باعياّت ًا ملا وسعه إاّللو كان موسى حّي»الكتاب، ثم قال: 

وأما يف معرض جوابه عن الدليل الثالث )سرية الصحابة( فقال مساحته: إن 

ع إىل أهل الكتاب؛ إذ كان يف وجود ون الرجعالعلماء من الصحابة كانوا ميتنعون 

مع وجود أمري املؤمنني  ،للعلوم ــ وهو املصدر األول واألخري  ‘شخص النيب األكرم

إنه باب مدينة علمه، ما يغنيهم عن الرجوع إىل أهل  :الذي قال فيه رسول اهلل ×علّي

 . (40)الكتاب

اس من اتهامه بالرجوع إىل أهل الكتاب، أو ما نقل وأما ما نسب إىل ابن عّب
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 ،اتهامات باطلة، فإمنا هو جمّرد عنه يف املصادر التفسريية من اإلسرائيليات بكثرٍة

تهدف إىل تشويه مسعة أهل بيت النبوة؛  ،وخمتلقات صيغت ألهداف وغايات سياسية

ف إىل سلطة ب والتزلُّملكان انتساب ابن عباس إىل أهل البيت، أو لغرض التقرُّ

من خالل اإلكثار من رواية احلديث عن عميد هذه األسرة،  ،اخلالفة العباسية

له شخصية ابن عباس من املكانة املرموقة بني  ملا متثِّاعنيوكذلك سوء استغالل الوّض

 . (41)بغية التسويق هلا ؛املسلمني، فأخذوا ينسبون إليه بضاعتهم

 

 ــــــ حقيقة ظهور وانتشار اإلسرائيليات

ـ من خالل دراسته لكتب التاريخ والسرية واحلديث  معرفتيرى األستاذ 

ص يف مثانية أشخاص، وهم: سرائيلية تتلّخوالتفسري ـ أن أسباب انتشار الروايات اإل

عبد اهلل بن سالم، ومتيم بن أوس الداري، وكعب األحبار، وعبد اهلل بن عمرو بن 

 حممد بن كعب القرظي، وابن ُجريج.العاص، وأبو هريرة، ووهب بن منبه، و

 واحد من هؤالء مبا يتناسب وحجم هذا املقال:  م تعريفًا لكّلما يلي نقدِّ ويف

 

  ــــــ هـ(43عبد اهلل بن سالم)ـ 1

، وكان قبل ذلك حربًا من أحبار اليهود، ‘ّد واحدًا من أصحاب رسول اهللَعُي

كسبًا  ؛. وكان من الذين خيتلقون األحاديث(42)إىل املدينة ‘فأسلم عند مقدم النيب

فيه الذي ادعى  واستجالبًا ألنظار العامة. ومن األحاديث اليت اختلقها احلديُث ؛للشهرة

من  ‘ى به النيب األكرمد ما كان يتحّلأنه جيد صفات النيب يف التوراة، وكان يعدِّ

ف بذلك إىل الناس. ، يتزلَّ(43)«ها كذلك يف التوراةوجدُت»الصفات والسجايا، ويقول: 

 . (44)وكان يّدعي أنه أعلم اليهود وأخربهم بكتب السالفني

 

  ــــــ هـ(34ـ كعب األحبار)2

ية من كبار أحبار اليهود يف اليمن، ثم أسلم بعد رحيل النيب يف كان يف اجلاهل

عهد أبي بكر، أو يف بداية خالفة عمر. وهناك الكثري من القصص بشأن كيفية 
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 . (45)إسالمه

ر احلماية له. وكان ووفَّ ،فاستصفاه معاوية ،وفد إىل الشام يف عهد عثمان

خذ يضع األحاديث الداعمة لسلطة معاوية هو الذي أمره بأن يقّص يف بالد الشام. فأ

 . (46)معاوية وفضل الشام وبيت املقدس

اشرتك يف مؤامرة قتل عمر، وكان له أثر  ْنوممَّ»قال الشيخ حممود أبو رّية: 

. وكان أبو (47)«اجلهالء إاّل كعب األحبار، وهذا ال ميرتي فيه أحٌد ،كبري يف تدبريها

حيث كان كعب  ؛األحبار وأمثالههريرة قد نشر أكثر األحاديث من طريق كعب 

نه كل ما ّد شيخًا له، وقد سلط قّوة دهائه على سذاجة أبي هريرة؛ ليلقَِّعاألحبار ُي

. ومن الروايات اإلسرائيلية اليت (48)وأوهام يريد أن يبّثه يف الدين اإلسالمي من خرافاٍت

بشأن هاروت  اليت اختلقها لت إىل التفاسري من طريق كعب األحبار األساطرُيتسلَّ

 وماروت. 

ة من طريق كعب األحبار وعبد اهلل بن وقد أورد الطربي بعض الروايات املروّي

 . (49)ض هلا بالنقد واإلشكالعمر، دون أن يتعرَّ

وكذلك العالمة  ،(51)والفخر الرازي ،(50)ابن كثري :من د كلٌّوقد أكَّ

ا من الدسائس اخلفية على كونها من الروايات املختلقة، واعتربوه ،(52)الطباطبائي

 اليت يقف وراءها اليهود. 

ىل منافاته مضافًا إما قيل يف هذا الشأن،  كّل»وقال أبو شهبة يف هذا الشأن: 

باعه، ملقام عصمة املالئكة، هو من نسج اإلسرائيليات اليت حاكها كعب األحبار وأت

 . (53)«وانتشرت يف كتب التفسري...

 

  ــــــ هـ(40ـ متيم بن أوس الداري)3

كان متيم قبل إسالمه راهبًا يف النصرانية، وقد أسلم يف السنة األخرية من 

‘حياة النيب األكرم
حيث أذن له عمر  ،(55)سّن القّص يف اإلسالم ْن. وكان أول َم(54)

للناس ويعظهم قبل صالة اجلمعة، واستمّر على ذلك إىل عهد  بن اخلطاب أن يقّص

. وأشهر حديث نقل عنه هو حديث (56) يف اجلمعةر يومنييذكعثمان، حيث أذن له أن 
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مضافًا إىل ضعف  ،. إال أن هذا احلديث(57)الذي رواه مسلم يف صحيحه ،«اجلّساسة»

 . (58)سنده، يشتمل على مضامني ال تنسجم مع معايري احلديث الصحيح

 

  ــــــ هـ(114ـ وهب بن منّبه)4

ية )من أهالي كان وهب من كبار علماء أهل الكتاب، من أصول فارس

‘األكرم ، وأسلم يف حياة النيّبخراسان(، ولد يف اليمن يف خالفة عثمان
وحيث  .(59)

ورواية أخبار  ،ىل مزاولة وهب ملهنة القّصمضافًا إ. و(60)من التابعني ُعدَّ َر النيّبنه مل َيإ

صب من ، ُن(61)األنبياء السابقني، ونشر الكثري من مضامني الكتب السابقة يف اليمن

. وقد ذهب حممد رشيد رضا (62)بل عمر بن عبد العزيز يف منصب القضاء يف صنعاءق

إىل اعتبار وهب بن منّبه وكعب األحبار من أسوأ األشخاص وأكثرهم نفاقًا يف 

إن شّر رواة هذه اإلسرائيليات أو أشّدهم »مواجهة املسلمني، وكتب يف ذلك قائاًل: 

وكعب األحبار[، فال جتد  ،ه]وهب بن منبِّتلبيسًا وخداعًا للمسلمني هذا الرجالن 

دخلت يف كتب التفسري والتاريخ اإلسالمي يف أمور اخللق والتكوين واألنبياء  خرافًة

 . (63)«وهي منهما وأقوامهم والفنت والساعة واآلخرة إاّل

ه يف صحيح مسلم وصحيح البخاري من طريق أخيه وردت أحاديث وهب بن منبِّ

ل منوذجًا من الروايات يف اجلنة متثِّ ×إن قصة اخنداع آدم. و(64)هّمام بن منّبه

. وقد اعترب واحدًا من (65)اليت رواها الطربي يف تارخيه «هوهب بن منبِّ»اإلسرئيلية لـ 

، لكنه تراجع (66)«القدر»املصادر الرئيسة لنشر عقيدة اجلرب. واتهمه أمحد بن حنبل بـ 

، وباعتبار اقتباسه من «كتاب املبدأ»ان ف كتابًا بعنو. وقد ألَّ(67)عن ذلك الحقًا

 . (68)«اإلسرائيليات»املصادر اإلسرائيلية ُعرف باسم 

 

  ــــــ هـ(118ـ حممد بن كعب القرظي)5

إذ ولد يف أواخر  ؛كان من مشاهري املفسرين يف املدينة املنّورة يف عصر التابعني

أبوه من كهنة اليهود . كان (69)، ومات عن مثانية وسبعني سنة×خالفة اإلمام علّي

ا احلكايات اإلسرائيلية بشأن ْواصني الذين رَو. وكان من القّص(70)من سيب قريظة
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×من سورة يوسف 24وكذلك يف معرض تفسريه لآلية  .أسطورة الغرانيق
(71) .

أهلكه هو  بفعل زلزاٍل ؛وكانت نهايته أن سقط عليه السقف وهو يقّص يف املسجد

 . (72)كان معه داخل املسجد ْنوَم

 

  ــــــ هـ(65ـ عبد اهلل بن عمرو بن العاص)6

، ويتقن (73)املكيني، وكان يكتب يف زمن اجلاهلية ةّد من الصحابُيَع

. وكان عبد اهلل من الذين مسعوا احلديث من رسول (74)السريانية. أسلم قبل أبيه

 . (75)تدوينهقاموا ب، و‘اهلل

، ‘يات بعد رحيل النيب األكرمأشاع اإلسرائيل ْنوقال ابن تيمية: إنه أول َم

، (76)ث منهماحيث زعم أنه أصاب يوم الريموك زاملتني من كتب اليهود، فكان حيدِّ

. «جَرثوا عن بين إسرائيل وال َححدِّ»، من قوله: ‘ر ذلك مبا رواه عن رسول اهللويربِّ

كأن  ما يرى النائم وأضاف إىل ذلك حديثًا آخر اختلقه بهذا الشأن، إذ قال: رأيت يف

ذكرت ذلك  فلما أصبحُت ،اًل، فأنا ألعقهماَسنًا ويف األخرى َعْميف إحدى إصبعي َس

 . (77)والفرقان، ومن ثّم كان يقرأهما ؛التوراة :، فقال: تقرأ الكتابني‘للنيّب

 

  ــــــ هـ(59ـ أبو هريرة الدوسي)7

من اليمن ضمن وفد  ‘األكرم كان من الصحابة الذين وفدوا على النيّب

. وقد اتهمه (78)على اإلسالم دوسيني، وذلك يف السنة السابعة من اهلجرة، وبايع النيّبال

 ×عمر وعثمان وعائشة، وعّده اإلمام علّي :الكثري من الصحابة بالكذب، ومنهم

 . (79)من أكذب الناس

وأصحابه روايات أخذها من أهل  ‘وكان أبو هريرة ينسب إىل رسول اهلل

ًا بكعب األحبار ووهب بن منّبه، ونقل الروايات اإلسرائيلية ر كثريالكتاب. وقد تأثَّ

 . (80)عنهما

 

  ــــــ هـ(150ريج)ـ عبد امللك بن ُج8

عبد امللك بن عبد العزيز بن ُجريج، من أصل رومي، وكان على دين النصرانية. 
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وقد عّده الدكتور حممد حسني الذهيب من أقطاب اإلسرائيليات يف عصر التابعني، 

 . (81)عنه أن أكثر ما يروى بشأن النصارى مأثوٌروقال ب

ر وحدس ال أساس له، وال د تصوُّيرى هذا الكالم جمّر معرفتأن األستاذ  إاّل

يقوم على شاهد يثبته، بل الشاهد على عدم صحته أن األساطري الواردة بشأن املائدة 

قد  «الدّر املنثور»و «جامع البيان»واحلواريني يف  ×عيسى السماوية النازلة على النيّب

. (82)جوردت عن وهب بن منّبه وكعب األحبار، وال نرى شيئًا من ذلك عن ابن ُجري

اإلسرائيليات »وكذلك نرى مئات اإلسرائيليات اليت مجعها ابن شهبة يف كتاب 

عن أمثال: عبد اهلل بن سالم، ومتيم بن أوس الداري، وكعب  (83)«واملوضوعات

واسع  على حنٍو ،حممد بن كعب القرظي، وأبو هريرةاألحبار، ووهب بن منّبه، و

ما يتعلق بنجاة بين إسرائيل من  النطاق، بينما ال نرى البن ُجَريج سوى حديث واحد )يف

. وقد نسبه بعض علماء الرجال إىل التدليس، وعّدوا (84)اسوادي التيه( عن ابن عّب

 . (85)بعض أحاديثه من املوضوعات

 

 ــــــ أقسام اإلسرائيليات

بلحاظ حمتواها وكيفية نقلها، وصحتها وعدم صّحتها،  ،تنقسم اإلسرائيليات

 واحد من هذه األقسام حكمه اخلاص.  إىل أنواع وأقسام خمتلفة، ولكّل

اني إىل تقسيم هذه الروايات ـ على ة احلّروقد عمد الشيخ عبد احلليم بن تيمّي

 أساس الصدق والكذب ـ إىل ثالثة أقسام، وهي: 

 : الروايات املعلوم صدقها، واليت هناك شاهد على صّحتها. األول

 : الروايات املعلوم كذبها، واليت هناك شاهد على عدم صّحتها. الثاني

على عدم  : الروايات اليت ال يوجد دليل على صحتها، كما ال يوجد دليٌلالثالث

 صحتها. 

كان من  ل، ورفض ماوقد ذهب إىل االعتقاد بصحة ما كان من القسم األو

 القسم الثاني.

وال  ،ما يتعلق بالقسم الثالث فقال: ال ميكن القبول بهذه الروايات وأما يف
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 . (86)رفضها، ولكن ميكن روايتها على سبيل االستشهاد

 ؛أما الذهيب فقد عمد يف تقسيمه إىل تقسيم الروايات املذكورة إىل: صحيحة

أو  ؛ائيليات إما أن توافق اإلسالماإلسر»آخر:  وموضوعة، ثم قال يف تقسيٍم ؛وضعيفة

 . (87)«أو هي مسكوت عنها من ناحية اإلسالم ؛ختالفه

 جمالثالث هلذه الروايات إىل تقسيمها إىل روايات يف  كما ذهب يف تقسيٍم

إن ما ». وقال يف هذ الشأن: (88)العقائد، واألحكام، أو املواعظ والوقائع التارخيية

 ل به وروايته، وما ال يوافق شريعة اإلسالم مرفوٌضيوافق شريعة اإلسالم جيوز القو

وال التكذيب،  ،التصديق فهو ال يستحّق وحترم روايته، وما سكت عنه اإلسالم

القصص  :ن أغلب روايات هذا النوع هو من قبيلإال إشكال يف روايته؛ إذ  ولكْن

 . (89)«واألخبار التارخيية، وال ربط له باألحكام والعقائد، كي ال يباح نقله

 

 ــــــ &تتقسيم األستاذ معرف

ـ ضمن ذهابه يف البداية إىل تفضيل  معرفتلقد ذهب األستاذ حممد هادي 

 ؛وما خيالفه ؛تقسيم ابن شهبة هلذه الروايات اإلسرائيلية إىل: موافق ملا يف شرعنا

ه أوىل، وهو القول بأن الروايات تقسيم آخر لعّل»ومسكوت عنه ـ إىل القول: 

لية إما منقولة باحلكاية شفاهًا ـ وهو األكثر املروّي عن كعب األحبار وعبد اإلسرائي

أو موجود بالفعل يف كتب العهدين املوجودة  ؛اهلل بن سالم ووهب بن منّبه وأمثاهلم ـ

 . (90)«. احتجاجًا على أهل الكتاب.ة اهلدى.بأيدينا اليوم، وهو كأكثر ما ينقله أئّم

كلها ـ من املوضوعات  :ْلمل نُق رويات مشافهة ـ إْنمن هنا فإنه يرى أن أكثر امل

  ال أساس هلا من الصّحة.اليت

وأما القسم الثاني ـ أي املرويات غري الشفهية ـ فهي تنقسم بدورها إىل ثالثة 

 أقسام: 

أـ الروايات اإلسرائيلية املوافقة يف األصل والفروع مع شريعة اإلسالم، فيمكن 

أما الودعاء واملتوكلون على الرّب »ورد يف املزامري من القول:  ما :القبول بها، من قبيل

حيث هناك ما يصدقه يف القرآن  ؛(91)«ذون يف كثرة السالمةفريثون األرض، ويتلّذ
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َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الزَُّبوِر ِمْن َبْعِد الذِّْكِر َأنَّ اأَلْرَض ﴿الكريم، كما يف قوله تعاىل: 

 (. 105)األنبياء:  ﴾اِلُحوَنَيِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ

فيجب نبذها، من  ،ختالف الشريعة اإلسالمية الروايات اإلسرائيلية اليتب ـ 

لكي يعبده بنو إسرائيل  ؛ن هو الذي صنع العجلوما ورد يف التوراة من أن هار :قبيل

وملا رأى الشعب أن موسى أبطأ يف »من دون اهلل، وليس السامري، حيث ورد ما نّصه: 

 ؛اصنع لنا آهلًة تسري أمامنا ْمُق»وقالوا له:  ،زول من اجلبل اجتمع الشعب على هارونالن

فقال هلم  ،«ألن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر ال نعلم ماذا أصابه

توني ئوا ،انزعوا أقراط الذهب اليت يف آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم»هارون: 

فأخذ  ،وأتوا بها إىل هارون ،اليت يف آذانهم الشعب أقراط الذهب فنزع كّل ،«بها

كما ـ . وهذا املضمون (92)«ًاوكره باإلزميل، وصنعه عجاًل مسبوَّوص ،ذلك من أيديهم

َوَلِكنَّا ُحمِّْلَنا ﴿ملا ورد يف صريح القرآن الكريم؛ إذ يقول تعاىل:  خمالٌفـ  هو واضٌح

َلُه  ًاَفَأْخَرَج َلُهْم ِعْجاًل َجَسد*  َفَكَذِلَك َأْلَقى السَّاِمِريُِّمْن ِزيَنِة اْلَقْوِم َفَقَذْفَناَها  ًاَأْوَزار

 (. 88ـ  87)طه:  ﴾َفَنِسَي ُخَواٌر َفَقاُلوا َهَذا ِإَلُهُكْم َوِإَلُه ُموَسى

 .اوال نرفضه ااإلسالم، فال نقبله ا سكت عنهيتال الروايات اإلسرائيليةج ـ 

ثكم أهل الكتاب فال إذا حدَّ»من القول:  ‘ورمبا كان املأثور عن النيب األكرم

ألنهم خلطوا احلق بالباطل، فلو  ؛ناظر إىل هذا القسم (93)«بوهمقوهم، وال تكذِّتصدِّ

ما مل جند  .. وعليه فيجب احلذر يف.ناه فلعله احلّقبقناه فلعله الباطل، أو كذَّصدَّ

اعد النقد صدقه وال كذبه يف املأثور من شرعنا اإلسالمي، ويلزم إجراء قو

 . (94)ت، والعمل بقواعد رواية احلديثوالتمحيص والتثبُّ

 

 ــــــ مقدار تأثُّر التفاسري وكثرة اإلسرائيليات

مع بداية عصر تدوين التفسري بدأت اإلسرائيليات الكثرية ـ اليت دخلت يف دائرة 

حممد ل إىل كتب التفسري أيضًا. وقد اعرتف الدكتور الثقافة اإلسالمية ـ بالتسلُّ

وتاريخ  ،وكذلك التفسري ،حسني الذهيب بأن مواضع الكثري من الصحاح العامة

. وقد عمد (95)مشحونة بكلمات كعب األحبار وابن ُجريج وعبد اهلل بن سالم ،الطربي
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إىل تقسيم جمموع التفاسري العامة بلحاظ نقل ونقد أو عدم نقل ونقد اإلسرائيليات، 

 . (96)ستة أقسام وكذلك كيفية نقلها وروايتها إىل

من خالل إجراء بعض التغيريات  ،هذا التقسيم معرفتوبعد أن ارتضى األستاذ 

من التفاسري  الطفيفة عليه، عمد إىل توظيفه بالنسبة إىل تفاسري الفريقني ـ األعّم

ه إليها العالمة السيد إذ جيب القبول بهذه احلقيقة املّرة ـ كما نبَّ ؛الشيعية والسنية ـ

رين بالرتاث الثقايف اليهودي لكعب األحبار قد وهي أن املتأثِّ ،عسكري ـمرتضى ال

عمدوا إىل تهريب هذه الروايات من كتب تفسري مدرسة اخللفاء، وتسريبها إىل بعض 

رهم بهذه اإلسرائيليات أيضًا. ومبقدار تأثُّ ^كتب التفسري عند مدرسة أهل البيت

 . (97)هذا الشأن يف ^أخذوا باالبتعاد عن تعاليم أهل البيت

دون بيان سندها،  ،وإن التفاسري اليت ذكرت الكثري من الروايات اإلسرائيلية

لتفسري املنثور يف ا والدّر ؛هـ(150أو نقدها وتقييمها، هي: تفسري مقاتل بن سليمان)

 . (98)هـ(919باملأثور، للسيوطي)

 نقدها إاّل مع ذكر أسانيدها، دون ،وهناك تفاسري نقلت الروايات اإلسرائيلية

 . (99)هـ(310قبيل: جامع البيان للطربي)نادرًا، من 

مع ذكر أسانيدها، والعمل على  ،وهناك تفاسري نقلت الروايات اإلسرائيلية

القرآن العظيم، البن نقدها ومناقشتها يف الكثري من املوارد، من قبيل: تفسري 

 . (100)هـ(774كثري)

دون نقل أسانيدها، ولكنها عمدت  ،وهناك تفاسري نقلت الروايات اإلسرائيلية

إىل نقدها يف الكثري من املوارد، من قبيل: جممع البيان يف تفسري القرآن، 

 . (101)هـ(520نان، ألبي الفتوح الرازي)وتفسري روض اجل ؛هـ(548للطربسي)

ينقلها، ومع  ْنتفاسري شّنت محلة واسعة وشديدة على اإلسرائيليات وَموهناك 

دون  ،يف ذات ما أنكرته، حيث جند فيها بعض اإلسرائيليات أيضًاذلك وقعت أحيانًا 

وروح  ؛هـ(671للقرطيب) ،نقدها أو مناقشتها، من قبيل: اجلامع ألحكام القرآن

 . (102)هـ(1270)، لآللوسياملعاني

تفاسري أحجمت عن نقل اإلسرائيليات، وامتنعت عن ذكرها إال يف وهناك 
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ىل نقدها والرّد عليها، من قبيل: امليزان يف تفسري إ ْتبعض املوارد النادرة اليت دَع

مع  ،هـ(، حيث عمد أحيانًا إىل نقل اإلسرائيليات1402القرآن، للعالمة الطباطبائي)

ه مل خيرج يف ذلك عن نقدها ذكر أسانيدها أو من دونها، مع بيان مصدرها، ولكّن

 . (103)ليممن خالل معايري عرضها على القرآن والسنة القطعية والعقل الس

 

 ــــــ ليات يف التفاسرييبعض مناذج اإلسرائ

كما سبق أن ذكرنا يف البحث السابق، فقد أدت الغفلة وعدم االلتفات من 

ل الكثري هـ( ـ إىل تسل911ُّهـ( والسيوطي)310الطربي) ال سيَّماقبل بعض املفسرين ـ و

، األمر الذي ترك الكثري التفاسري الروائية لدى الفريقني إىلمن الروايات اإلسرائيلية 

 ْدُعمن التبعات والنتائج الكارثية. وحيث اختلط الصحيح بالسقيم من الروايات مل َت

لت بعض أو مكانة لالعتماد العام على علم التفسري واحلديث. كما تسلَّ هناك من ثقٍة

ن ى أضحت جزءًا مخت يف اجملتمعات اإلسالمية، حّتالعقائد الباطلة واملنحرفة وترسَّ

ل اإلسرائيليات إىل ه أن تسلُّاملعتقدات العامة لدى املسلمني. واألسوأ من ذلك كّل

ه بأنه دين كي يصفو ؛الثقافة واجملتمع اإلسالمي أضحى ذريعة بيد أعداء اإلسالم

، كما صنع املستشرقون، حيث استخرجوا أساطري وخرافات ال متّت إىل العقل بصلٍة

ا إىل تشويه اإلسالم من خالل ْوادر اإلسالمية، وسَعهذه اإلسرائيليات من بطون املص

 . (104)نشرها والرتويج هلا

ما يزيد على ثالثني موردًا من الروايات  &معرفت مةوقد ذكر العاّل

دكتور لل،«اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري»اإلسرائيلية، نقاًل عن كتاب 

ا سنكتفي منها هنا بذكر نحممد بن حممد أبو شهبة، وعمد إىل نقدها. ولكّن

 لالختصار:  رعايًة ؛بعضها

 

 ــــــ ـ قّصة هاروت وماروت1

روى الطربي والسيوطي روايات حول قصة هاروت وماروت، وهي مروية يف 

نه ملا وقع الناس إوخالصتها:  .عن كعب األحبار ،الغالب من طريق عبد اهلل بن عمر
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كفر باهلل قالت املالئكة يف السماء: أي ما وقعوا فيه من املعاصي وال من بين آدم يف

رّب، هذا العاَلم إمنا خلقتهم لعبادتك وطاعتك، وقد ركبوا الكفر، وقتل النفس 

 ،فقال اهلل هلم: لو كنتم مكانهم لعملتم مثل أعماهلم ،احلرام، وأكل املال احلرام...

ني آمرهما كَلهلم اهلل: اختاروا منكم َم لقالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا. فقا

فأهبطا إىل األرض،  ،فاختاروا هاروت وماروت ،بأمري، وأنهاهما عن معصييت

ورّكبت فيهما الشهوة، وأمرا أن يعبدا اهلل وال ُيشركا به شيئًا، ونهيا عن قتل النفس 

وكانت يف ذلك الزمان  .احلرام، وأكل املال احلرام... فلبثا على ذلك يف األرض زمانًا..

 ،إليهما ْتنها أَتإن الزهرة يف سائر الكواكب، وسائر الناس كُحْس حسنها يف امرأٌة

أن يكونا على أمرها ودينها،  نهما راوداها عن نفسها، فأبت إاّلإفخضعا هلا بالقول، و

نهما سأالها عن دينها، فأخرجت هلما صنمًا، فقاال: ال حاجة لنا يف عبادة هذا. إو

إال أن  ْتا، فخضعا هلا بالقول، وراوداها، فأَبفذهبا فصربا ما شاء اهلل، ثم أتيا عليه

يكونا على أمرها ودينها، وأن يعبدا الصنم الذي تعبده، فأبيا، فلما رأت أنهما قد 

أبيا أن يعبدا الصنم قالت هلما: اختارا إحدى اخلالل الثالث: إما أن تعبدا هذا الصنم، 

ينبغي، وأهون الثالثة شرب  فقاال: كل هذا ال ،أو تقتال النفس، أو تشربا هذا اخلمر

 هما اخلمر، حتى إذا أخذت اخلمر فيهما وقعا بها، فمّر بهما إنساٌنْتاخلمر، وسَق

فقتاله. فلما أن ذهب عنهما السكر عرفا ما  ،وهما يف ذلك فخشيا أن ُيفشي عليهما

قد وقعا فيه من اخلطيئة، وأرادا أن يصعدا إىل السماء فلم يستطيعا. وكشف الغطاء 

وب، نا بينهما وبني أهل السماء، فنظرت املالئكة إىل ما قد وقعا فيه من الذفيم

يف  ْنن مَلوفجعلوا بعد ذلك يستغفر ،خشيًة فهو أقّل كان يف غيٍب ْنوعرفوا أن َم

األرض. فلما وقعا فيما وقعا فيه من اخلطيئة قيل هلما: اختارا عذاب الدنيا أو عذاب 

 ،فينقطع ويذهب، وأما عذاب اآلخرة فال انقطاع له اآلخرة، فقاال: أما عذاب الدنيا

قني بأرجلهما. ويف بعض بان معلَّفُجعال ببابل، فهما بها يعذَّ ،فاختارا عذاب الدنيا

فمسخها  ،ماها الكلمة اليت يصعدان بها إىل السماء، فصعدتنهما علَّإالروايات: 

 . (105)رةْهاهلل، فهي هذا الكوكب املعروف بالزُّ
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 ــــــ شةنقٌد ومناق

ذهب أكثر املفسرين من الفريقني إىل القول بأن هذه الرواية ال تعدو كونها 

لت إىل املصادر الروائية ليت تسلَّاجمّرد خرافة وأكذوبة، وأنها من اإلسرائيليات 

وكل هذا من »والتفسريية من طريق رواة أهل الكتاب. وقال ابن شهبة يف هذا الشأن: 

ال  ،(106)مع منافاتها ملقام عصمة املالئكة ،فهي ؛ذيبهمخرافات بين إسرائيل وأكا

، فهي بأمجعها من خمتلقات كعب األحبار ومن وال شرٌع ،وال نقٌل ،يشهد هلا عقٌل

أن  .. ورغم اعتبارهم صّحة بعضها إاّل.سار على فلكه، ومّت تسريبها يف كتب التفسري

 . (107)«منافاتها حملكمات الشريعة مبعد ٌةاية منوطوة الرصّح

ا يرويه ، عّم×سى الرضاوبن م وقد سأل اخلليفة املأمون العباسي اإلمام علّي

فقال  .،نت بها هاروت وماروت..ُف ، وأنها كانت امرأٌة«رةْهالزُّ»الناس من أمر 

ما كان اهلل أن ميسخ أعداءه أنوارًا مضيئة، ثّم يبقيهما ما  .،كذبوا..»: ×اإلمام

 . (108)«بقيت السماء واألرض

 

 ــــــ سبة الشرك إىل آدم وحواءـ ن2

من سورة  190و 189يف تفسري اآلية  ،وردت يف املصادر التفسريية لدى الفريقني

 . ^ال تنسجم مع مقام عصمة األنبياء األعراف، رواياٌت

ابن جريج والسّدي ومسرة وابن  :فقد نقل ابن جرير الطربي روايات عن أمثال

اء سقطا عند والدة ابنهما يف حبائل الشيطان ن آدم وحوإعباس، تقول يف مضمونها: 

عبد »أو  «عبد احلارث»يا ابنهما بوسوسة الشيطان: ووسوسته، فاختارا أن يسمِّ

 . (109)، وبذلك جعال من الشيطان شريكًا هلل«مشس

عن  ،فقد نقل السيوطي يف معرض تفسري اآلية رواية من طريق مسرة بن جندب

وكان ال يعيش هلا ولد،  ،ت حواء طاف بها إبليسملا ولد»أنه قال:  ‘النيب األكرم

فعاش، فكان ذلك من  ،ه عبد احلارثْتفسمَّ، فإنه يعيش ؛يه عبد احلارثفقال: مسِّ

 . (110)«وحي الشيطان وأمره
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 ــــــ نقٌد ومناقشة

اآللوسي ـ املعروف  :شهري مثل ٍرعن دهشته من مفسِّ معرفتلقد أعرب األستاذ 

هذه الروايات  املختلقات واإلسرائيليات ـ كيف ينخدع مبثل يف قدرته الفّذة على رّد

. ثم انتقل بعد ذلك إىل نقل كالم ابن كثري بالتفصيل يف النقد (111)ويلقاها بالقبول؟!

 . (112)العلمي هلذا النوع من الروايات

الذي  ،عن عمر بن إبراهيم )احلسن البصري( وقد ذهب ابن كثري ـ طبقًا لروايٍة

ىل هو ْويف اآلية ذرّية آدم بعده ـ إىل القول بأن اأَل «جعال» يف كلمة رأى مرجع الضمري

تأويل اآلية على طبق ذلك، وأما الرواية األخرى للحسن البصري من طريق مسرة بن 

موقوفة،  جندب ـ اليت ترى أن مرجع الضمري يعود إىل آدم وحواء ـ فهي عنده روايٌة

 :مثل ،آمن منهم ْنَم ،اه من بعض أهل الكتابوحيتمل أّنه تلّق»ح يف ذك قائاًل: وصرَّ

 . (113)«وغريهما هأو وهب بن منّب بكع

فقد نقل  .وامللفت أن ذات هذا التأويل قد ورد يف بعض روايات الشيعة أيضًا

للخليفة املأمون  أجاب فيها عن سؤاٍل ،×عن اإلمام الرضا الفيض الكاشاني روايًة

 يف كل بطن ذكرًا ،ة بطنئامخسم ×آلدم إن حواء ولدت»يقول فيها: والعباسي، 

من  لنكوننَّ وقاال: لئن آتيتنا صاحلًا ،ودعواه ،ن آدم وحواء عاهدا اهلل تعاىلإوأنثى، و

 ،من الزمانة والعاهة بريئًا سويًا خلقًا، من النسل هما صاحلًااالشاكرين، فلما آت

سبحانه  صنفان هلل، فجعل الإناثًا ، وصنفًاذكرانًا هما صنفني: صنفًااكان ما آت

، فتعاىل اهلل عما وجلَّ هما، ومل يشكراه كشكر أبويهما له عزَّاما آت شركاء يف

 . (114)«ًاحّق ‘فقال املأمون: أشهد أنك ابن رسول اهلل. يشركون

ـ ضمن اإلشارة إىل بعض هذه املرويات ـ إىل  &وقد ذهب العالمة الطباطبائي

. ثم أضاف (115)ئيليات املدسوسة يف رواياتنااعتبارها بأمجعها من املختلقات واإلسرا

 ،(117)عن تفسري العياشي، (116)البيان وي يف جممعوقد ُر»مساحته يف هذا السياق قائاًل: 

ومل يكن شرك معصية، وظاهره أنه  ،أنه كان شركهما شرك طاعة ،^عنهم

وكيف يفرق بني  .فحاله حاهلا ،]املختلقة[ جرى على ما جيري عليه تلك األحاديث

َأَلْم َأْعَهْد ِإَلْيُكْم َياَبِني آَدَم ﴿وقد قال تعاىل: ؟! ة يف مورد إبليسوخاّص ،طاعة والعبادةال
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)يس:  ﴾َوَأْن اْعُبُدوِني َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم * الشَّْيَطاَن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي َأْن اَل َتْعُبُدوا

 . (118)«(61ـ  60

 

 ــــــ طبيعيةـ األساطري بشأن الظواهر ال3

وبعض الصحابة بعض الروايات بشأن  ^لقد نسب إىل األئمة املعصومني

ما يتعلق ببدء اخللق، وعمر الدنيا، واألرض  :الظواهر الطبيعية والكونية، من قبيل

وما  ،، واجلبال، واجملّراتوالسماء، والشمس والقمر، والرعد والربق، واجلزر واملّد

 ما يشتمل على اإلسرائيليات واملوضوعات. ومن هذه الروايات  .إىل ذلك

فقيل: أرأيت األرض ما هي؟  ‘ُسئل النيب»وي عن عبد اهلل بن عمر قال: فقد ُر

فقيل: الصخرة على ما  ،قيل: املاء على ما هو؟ قال: على صخرة ،قال: األرض على املاء

قال: قيل: احلوت على ما هو؟  ،يلتقي طرفاه بالعرش هي؟ قال: هي على ظهر حوٍت

 . (119)«على كاهل ملك، قدماه على اهلواء

من سورة البقرة تفسري  109وجاء يف بعض الروايات الواردة يف تفسري اآلية 

بسوط حيمله ذلك امللك. وقد نقل الطربي  «الربق»مبلك أو صوت ملك، و «الرعد»

ن إروايات عن بعض الصحابة والتابعني تقول: إن الرعد اسم ملك يسوق السحاب، و

 . (120)صوت املسموع صوت زجره السحاب، أو صوت تسبيحهال

 ب، عن أبيه، أو غريه، أّن علّي بن أبي طالعن املغرية بن ساملكما نقل رواية 

 . (121)«عد: ملٌكالر»قال: 

يف أن هذه األقوال من األمور اليت بّثها  ال َشكَّ: صراحٍة وقال رشيد رضا بكّل

 . (122) املسلمني من الصحابة والتابعنيه بنيأمثال: كعب األحبار ووهب بن منبِّ

، (123)دير بالذكر أن بعض التفاسري الشيعية، من قبيل: جممع البيانومن اجل

، قد اكتفى بنقل (126)، ومنهج الصادقني(125)، ونور الثقلني(124)وروض اجلنان

باستثناء السيد مصطفى اخلميين، حيث قال  ،دون إبداء أّي شرح أو نقد ،الروايات

والذي يظهر لي أن هذه املنسوجات إما من اإلسرائيليات املختلقة »روايات: بشأن هذه ال

إىل زجر  هادفنيع السيئة املدسوسة يف األحكام واحلقائق الراقية اإلسالمية، َدوالِب
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أو  ؛والسوط من النور ،باسم القرآن ،السياط السود هامللل عن هذه الديانة القومية بهذ

 . (127)«عن مبدأ الوحييف كلمة صادرة  هي اجتهاداٌت

خلق اهلل »عن ابن عباس قال:  ،«ق»يف تفسري  ،وقد روى جالل الدين السيوطي

وعروقه إىل الصخرة اليت عليها  ،حميط بالعامل ،«ق» :يقال له (128)]من زمّرد[جباًل 

أمر ذلك اجلبل فحرك العرق الذي يلي تلك  األرض، فإذا أراد اهلل أن يزلزل قريًة

 . (129)«دون القرية ،ك القريةكها، فمن ثم حتّرا وحيّرفيزلزهل ،القرية

وعلى  .ح سنده إىل ابن عباسبعد نقل هذا اخلرب، مل يصحِّ ،وإن ابن شهبة

 . (130)يف عداد اإلسرائيليات فرض صحة السند فهو معدوٌد

على هامش تفسري اآليات األوىل من  ،روائي مة الطباطبائي يف حبٍثوقال العاّل

بن إبراهيم القمي هي على شاكلة  عن تفسري علّي له روايًة، ضمن نق«ق»سورة 

وكيفما كان ال تعويل على هذه الروايات، »املرويات املذكورة يف تفاسري العامة: 

 . (131)«أو هو منها ،وبطالن ما فيها يكاد يلحق اليوم بالبديهيات

 يف هذه السورة هو لبيان عظمة القرآن وشرفه؛ إذ «ق»ويبدو أن ذكر احلرف 

 . (132)(1)ق:  ﴾َواْلُقْرآِن اْلَمِجيِد﴿أقسم بعد ذلك مباشرة بقوله: 

 

 ــــــ خالصٌة واستنتاج

عمل يف شاع يف أواخر عهد الصحابة والتابعني، واسُت اإلسرائيليات مصطلٌح

بت إىل الدائرة اإلسالمية من غري املصادر يشمل كل رواية أو قصة تسرَّ ،مفهوم أوسع

 ا كان مشافهة أو غريه. اإلسالمية، األعم مّم

الذين مل يلتزموا بالنهي  ،وكان يف عهد الصحابة بعض البسطاء والسّذج

 ؛، فكانوا رغم ذلك يرجعون إىل أهل الكتاب‘د الصادر عن النيب األكرماملؤكَّ

وا عدم وجودها يف املصادر اإلسالمية. أما العلماء للحصول على بعض املعلومات اليت ظّن

ما  ×بن أبي طالب واإلمام علّي ‘ن يف وجود النيب األكرمْووا يَرمن الصحابة فكان

 يغنيهم عن الرجوع إىل أهل الكتاب. 

ساع رقعة اإلسرائيليات يف املصادر وميكن بيان أهم أسباب انتشار واّت
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 : يف ما يلياإلسالمية 

 أـ الضعف الثقايف للمجتمع العربي. 

 ب ـ احلقد اليهودي العريق جتاه املسلمني. 

 ج ـ اختصار القرآن يف بيان القصص. 

 اصني من قبل السلطات احلاكمة. د ـ تشجيع القّص

 هـ ـ املنع من كتابة احلديث وروايته. 

 و ـ التسامح والتساهل يف نقل الروايات ونقدها. 

مثانية أشخاص من الصحابة والتابعني بوصفهم من  معرفتوقد عّد األستاذ 

ب اإلسرائيليات إىل املصادر اإلسالمية، وأنهم نقلوها رُّل وتسالقنوات الرئيسة لتسلُّ

وهؤالء  .ر بهذا النوع من املروياتعلى حنو األصالة، أو من خالل التأثُّ عنهم مباشرًة

الثمانية هم: عبد اهلل بن سالم، وكعب األحبار، ومتيم بن أوس الداري، ووهب بن 

وأبو هريرة الدوسي، وابن منّبه، وحممد بن كعب القرظي، وعبد اهلل بن عمرو، 

 ُجريج الرومي. 

ـ خالفًا لرأي الدكتور حممد حسني الذهيب ـ إىل  معرفتوقد ذهب األستاذ 

القول بعدم تضخيم دور ابن ُجريج يف هذا املورد؛ إذ مل ُينقل عنه يف هذا الشأن سوى 

 اس فقط. احدة عن ابن عّبورواية 

 :إىل تقسيم املرويات اإلسرائيلية إىل ألمر ـاـ يف بداية  معرفتوقد عمد األستاذ 

 ،وغري شفهية. وقال بأن أغلب املرويات الشفهية ـ أو مجلتها ـ مرويات خمتلقة ؛شفهية

 د عليها.وال أساس هلا من الصحة، وال ميكن االعتما

ثم عمد إىل تقسيم املرويات غري الشفهية ـ على غرار ما قام به الدكتور حممد 

 ؛وما خيالف الشرع ؛ىل ثالثة أقسام، وهي: ما يوافق الشرعبن حممد أبو شهبة ـ إ

 ومسكوت عنه. 

ـ على غرار الدكتور حممد حسني الذهيب ـ إىل  معرفتوقد ذهب األستاذ 

إىل ستة أقسام.  ،من حيث نقل ونقد اإلسرائيليات ،تقسيم جمموع تفاسري الفريقني

 انتشار اإلسرائيليات يف وقال بأن تفسريي الطربي والسيوطي هما املصدر الرئيس يف
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بوصفه  &ف بتفسري امليزان للعالمة الطباطبائيرة. وقد عرَّالكتب التفسريية املتأخِّ

 نادرًا، وذلك بداعي النقد والرّد عليها.  تفسريًا مل ينقل من املرويات اإلسرائيلية إاّل

بذكر ما يقرب من األربعني موردًا من الروايات  معرفتكما قام األستاذ 

 ،«اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري»على ما جاء يف كتاب  ،إلسرائيليةا

للدكتور حممد أبو شهبة، وعمد يف الغالب ـ ضمن نقل أقوال املفسرين، وأغلبها من 

 تفاسري العامة ـ إىل نقدها من الناحية السندية والداللية.

 

 

الهوامش
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×

×

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 ×مصحف اإلمام علّي

 يف قراءات الشيخ معرفت

 

 

 د. جعفر نكونام

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 ــــــ ×ـ ترتيب مصحف اإلمام علّي9

م أن ذكرنا أن االعتقاد السائد بني علماء اإلسالم منذ القدم يقوم على تقّد

كان موافقًا لرتتيب النزول. ويستند هذا  ×القول بأن ترتيب مصحف اإلمام علي

 روايات. وقد وردت الطائفة األوىل على شكل تعابري من قبيل: القول إىل طائفتني من ال

 . (1)فه كما أنزل اهللـ فألَّ

‘ـ كما أنزل اهلل على حممد
(2) . 

 ـ فكتبه على تنزيله. 

 ـ األول فاألول. 

 . (3)ـ كتب املنسوخ، وكتب الناسخ يف إثره

 . (4)نزلكما ُأ ،‘اهلل له كما أمرني وأوصاني رسوُتْفـ قد ألَّ

 . (5)جديد كتاٌب ـ

 . (6)ـ إنه ُيخالف فيه التأليف

ث هذه الطائفة من الروايات إمجااًل عن أن مصحف اإلمام وهكذا تتحدَّ

                                                      



×  
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 قد مّت تأليفه على ترتيب النزول.  ،أو مصحف إمام العصر ،×علي

 : (7)من إن الذين نقلوا هذا املضمون عبارة عن كلٍّ

 هـ(. 36ـ أبو رافع)1

  هـ(.107ـ عكرمة)2

 هـ(. 110ـ حممد بن سريين)3

 هـ(. 76ـ حبة العرني)4

 هـ(. 115ـ أبو بصري)5

 هـ(. 128ـ جابر بن يزيد)6

 هـ(. 148ـ سامل بن أبي سلمة)7

 هـ(. 160ـ  82اج)ـ شعبة بن احلّج8

 هـ(. 345ـ املسعودي)9

لرتتيب  ×على موافقة مصحف اإلمام علي إن نّص روايات هؤالء يدّل بوضوٍح

 افإن أب؛ ا أن مالحظة بعض القرائن املوجودة يف هذه الروايات تشهد بذلكالنزول. كم

ف مصحفه على ترتيب قد ألَّ ×رافع ـ على سبيل املثال ـ قال يف روايته: إن اإلمام علي

 . (8)«فه كما أنزل اهلل، وكان به عاملًاألَّ» :النزول

على أن املراد من عبارة ل شاهدًا قويًا يف رواية أبي رافع متثِّ «التأليف»إن كلمة 

ف مصحفه على ترتيب النزول. قد ألَّ ×يف هذه الرواية أن اإلمام علّي «كما أنزل اهلل»

ثني عندما يستعمل بشأن كتاب اهلل فإنه يعين فإن التأليف يف اللغة ويف مصطلح احملدِّ

يف رواية  «كما أنزل اهلل». وعليه فإن املراد من عبارة (9)اجلمع وضّم اآليات إىل بعضها

 أبي رافع هو ترتيب القرآن على طبق النزول. 

 ضرب ‘حممد آل قائم قام إذا»: قال أنه ×جعفر أبي عن جابر وروى

 ْنَم على يكون ما ، فأصعبوجلَّ عزَّ اهلل ما أنزل على القرآن الناس يعلم ْنمَل فساطيط

ه الرواية، إال أن . وعلى الرغم من إرسال هذ(10)«التأليف فيه خيالف اليوم؛ ألنه حفظه

 سٌععلى اختالقها هناك متَّ أو خمتلقة، فما مل تقم قرينٌة إرساهلا ال يعين أنها موضوعٌة

 ضرب»عبارة من ورد يف هذه الرواية  مادها. فأن هلا ما يؤيِّ ال سيَّماوللعمل بها، 
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 من لىع يكون ما ، فأصعبوجلَّ عزَّ اهلل ما أنزل على القرآن الناس يعلم ْنمَل فساطيط

بوضوح على أن الناس يف عصر ظهور  أواًل يدّل «التأليف فيه خيالف اليوم؛ ألنه حفظه

: إن هذا التعليم وثانيًا ؛مون القرآن حتت إشرافهسوف يتعلَّ صاحب العصر والزمان

سيكون على ترتيب النزول، ولذلك فإن ترتيبه سيكون خمالفًا لرتتيب املصحف 

حفظه على الرتتيب الراهن. إن  ْنًا على َمه سيكون شاّقمالراهن، ومن هنا فإن تعلُّ

قد مّت تأليفه بوضوح على أن مصحف إمام العصر  هذه القرائن املوجودة يف الرواية تدّل

 على ترتيب النزول.

سيأتي  على أن إمام العصر إىل جانب روايات أخرى تدّل ،وإن هذه الرواية

ال املصحف الراهن مبصحف اإلمام ، أو أنه سيعمل على استبد(11)جديد بقرآٍن

×علّي
بوضوح على أن املراد من القرآن يف رواية جابر هو قرآن إمام العصر،  ، تدّل(12)

×وأن قرآنه هو ذاته مصحف اإلمام علّي
. وعلى هذا األساس عندما يثبت أن قرآن (13)

كان  ×لرتتيب النزول يثبت أن مصحف اإلمام علّي صاحب العصر والزمان موافٌق

 افقًا للنزول أيضًا. مو

إذ  ؛ف القرآن على طبق تنزيلهقد ألَّ ×كما روى ابن سريين أن اإلمام علّي

 . (14)«كتبه على تنزيله»يقول: 

م فيه املنسوخ على الناسخ: إن اإلمام قد قدَّ :قال فيها ،أخرى عنه ويف روايٍة

عكرمة: هل  . وأضاف إىل ذلك قائاًل: سألُت(15)«ثرهإكتب املنسوخ، والناسخ يف »

على أن  لو اجتمعت اإلنس واجلّن»فقال:  (16)ل فاألول؟كان تألفيه كما أنزل، األّو

 . (17)«فوه هذا التأليف ما استطاعوهيؤلِّ

. ×ث يف هذه الرواية بوضوح عن ترتيب مصحف اإلمام عليإن ابن سريين يتحدَّ

ى ترتيب كان عل ×د على أن ترتيب مصحف اإلمام علييالحظ أن ابن سريين يؤكِّ

، «فوه كما أنزل، األول فاألولألَّ»، و«على تنزيله»النزول مبختلف العبارات، إذ يقول: 

، وكل واحدة من هذه العبارات يشكل قرينة «ثرهإكتب املنسوخ وكتب الناسخ يف »و

كان موافقًا لرتتيب  ×على هذا املعنى الذي أخرب به، وأن ترتيب مصحف اإلمام علي

 النزول. 



×  
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كتب »اللتفات إىل مجيع هذه القرائن، جيب القول: إن معنى با ،وكذلك

أن اآليات الناسخة كانت ـ مثل سائر اآليات ـ على  «ثرهإوكتب الناسخ يف  املنسوخ

رة من الناحية الزمنية عن اآليات ترتيب النزول، وبذلك تكون اآليات الناسخة متأّخ

تيب، ال أن اآليات الناسخة املنسوخة، وعلى هذا األساس فإنها تأتي بعدها يف الرت

 توضع بعد اآليات املنسوخة مباشرة. 

على ترتيب النزول ألكثر  يف كالم ابن سريين تدّل «التنزيل»كما أن كلمة 

 من قرينة: 

عندما  ،وكذلك يف مصطلح احملّدثني، ـ كما أسلفنا ـ : إن التأليف لغًةفأواًل

ألفوه كما »من هنا يكون معنى عبارة ، وراد منه اجلمع والضّمُيستعمل لكتاب اهلل ُي

يف رواية  «التنزيل»تشكل قرينة أخرى على هذا املعنى، وهو أن يكون املراد من  «أنزل

 على طبق ترتيب نزوله.  ×ابن سريين هو ترتيب مصحف علّي

هـ(، وابن 395ـ  329: لقد فهم العلماء ـ من أمثال: أمحد بن فارس)وثانيًا

هـ( ـ من 741ـ  693هـ(، وابن جزي الكليب)911ـ  849هـ(، والسيوطي)852حجر)

 . (18)كالم ابن سريين ترتيب النزول

أو الروايات واألحاديث، عبارة عن  (19)سواء يف كتب اللغة ،إن تنزيل القرآن

‘اإلسالم األلفاظ اليت نزلت من قبل اهلل تعاىل على نيّب
 . وذلك يف آيات من قبيل: (20) 

 (. 2؛ األحقاف: 2؛ اجلاثية: 2؛ غافر: 1؛ الزمر: 2)السجدة:  ﴾َتنِزيُل اْلِكَتاِب﴿ـ 

 ويف روايات من قبيل: 

 . (21)«تنزيل ُيتلى وُيقرأ»ـ 

 . (22)«يف التأويل ‘ما شرع اهلل يف التنزيل، وسّنه النيب»ـ 

 . (23)«كانت موجودة يف التنزيل، ومأثورة يف السنة اجلامعة»ـ 

وإذا استعمل أحيانًا يف بعض املوارد  .وعليه ليس التنزيل سوى ألفاظ القرآن

ن اللفظ ال يقبل االنفكاك عن املعنى، ويدل إفذلك ناظر إىل مدلول اآليات، من حيث 

 على املعنى بالداللة االلتزامية. 

إىل ألفاظ القرآن الكريم.  ـ ناظرٌة «على تنزيله»ـ مثل  «كما أنزل»وإن عبارة 



 

 

هـ 1438م ـ  2017 صيفواألربعون ــ  بعــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السا نصوص معاصرة  

 

 من قبيل:  ،ن الشواهدكما يتضح هذا املعنى من خالل الكثري م

 . (24)«‘كما أنزل يف كتابه، وسّنهما رسول اهلل»ـ 

على معنى  «كما أنزل»و «التنزيل»وعليه جيب ـ طبقًا ملا تقّدم ـ محل عبارات 

ألفاظ القرآن الكريم، بل ومحلهما على معنى ترتيب نزول القرآن، من قبيل: ما رواه 

ي بثواب القرآن سورة سورة على حنو ما أخربن»: ‘األكرم عن النيّب ،×اإلمام علّي

 . (25)«ثّم اقرأ ،ل ما نزل عليه مبكة فاحتة الكتابنزلت من السماء، فأّو

نزول »، أو «تنزيل القرآن» :الكتب اليت مّت تأليفها حتت عنوان :أو من قبيل

 . (26)، وتضّمنت روايات ترتيب نزول سور القرآن«القرآن

؛ ألن ×كون ناظرًا إىل مصحف اإلمام عليإن سؤال ابن سريين ال ميكن أن ي

واضح ومن ال. «فوه كما أنزل، األول فاألول؟ألَّ»الفعل يف عبارته ورد على صيغة اجلمع: 

، «أّلفه كما أنزل؟»لقال:  ×أن ابن سريين لو كان يعين بسؤاله مصحف اإلمام علي

 .«كتبه على تنزيله»كما قال: 

املصحف العثماني الذي مّت تأليفه على  إىل وعليه جيب القول: إن سؤاله ناظٌر

إىل كّتاب مصحف  «فوهألَّ»شكل مجاعي. وقد أرجع الشيخ معرفت الضمري يف 

 قال ابن سريين: سألُت»: التاليعثمان. من هنا يكون معنى العبارة على النحو 

عكرمة: هل ألف كّتاب املصحف العثماني الراهن على ترتيب النزول؟ فقال عكرمة 

 . (27)فوه هذا التأليف ما استطاعوهعلى أن يؤلِّ ب: لو اجتمعت اإلنس واجلّنيف اجلوا

ر العبارة على فسَّ «تاريخ القرآن»أن الذي ذكره الشيخ معرفت يف كتابه  َبْيَد

ما  ×فه علّيفوه كما ألَّعلى أن يؤلِّ لو اجتمعت اإلنس واجلّن»: التاليالنحو 

 . (28)«استطاعوه

قول: إن عكرمة أراد بكالمه ـ باإلضافة إىل إنكار وعلى هذا األساس جيب ال

ن عظمة مصحف اإلمام املصحف العثماني لرتتيب النزول ـ أن ُيبيِّ ترتيبموافقة 

 . «×علّي

يبعد  ، ولكْن×على الرغم من أن ابن سريين مل ُيسند روايته إىل اإلمام علي

أن  ال ُبدَّوعليه  .ق شيئًاأن يكون قد اختلقها من عنده؛ ألنه ال يستفيد من هذا االختال



×  
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ملاذا مل يذكر اسم هذا الشخص؟ إن هذا  ْنآخر، ولك يكون قد نقلها عن شخٍص

 ل.يدعو إىل التأمُّ

رواها ابن سريين عن عكرمة، يرويها عن اإلمام  ،أخرى ونالحظ يف روايٍة

 ،القرآن أمجع ىحّت مجعة لصالة إاّل ردائي علّي ال آخذ أن آليت»، قال: ×علّي

ن إ. فكما يتضح من هذه الرواية فإن ابن سريين نقل كالمه عن عكرمة، و«معتهفج

×عكرمة قد نقل هذا الكالم عن علّي
. ورمبا كان السبب الذي دعا ابن سريين (29)

يعود إىل  ×مصحف اإلمام علي جمالإىل عدم ذكر سنده يف رواياته األخرى يف 

 .إىل بيان السند ضرورًة ْداشتهار اخلرب، فلم جِي

إذ مل  ؛ع السند من التابعي أو الصحابي قد ال يكون مربرًامع أن توقُّ ،هذا

إذ يعود تاريخ ذكر األسناد إىل  ؛تكن ظاهرة األسناد قد تبلورت بعد بني املسلمني

 .(30)بداية القرن اهلجري الثاني

، ×احلديث عن اإلمام املعصوم ِووعليه نقول: صحيح أن ابن سريين مل يْر

عينه، إال أن هذا احلديث ـ مع ذلك ـ ال  بأمِّ ×مصحف اإلمام علّي َرمل َيأنه  وصحيٌح

 ×أن وصف مصحف اإلمام عليذلك . والدليل على «مد توهُّميكن أن يكون جمرَّ

 بكونه موافقًا للنزول قد ورد يف روايات أخرى أيضًا. 

دير بالذكر أن صدر رواية ابن سريين قد اشتمل على مضمون كالم ومن اجل

: ×أكرهت إمارتي؟ قال»إذ ورد فيها:  ؛×د خالفة أبي بكر من قبل اإلمام علّيؤيِّي

وينطوي على  ،يف أن هذا اجلزء من احلديث البن سريين خمتلٌق ال َشكَّ . ولكْن«ال

والذي هو يف  ،. أما اجلزء اآلخر من الرواية(31)حتريف للحقيقة التارخيية الثابتة

وترتيبه، فال ميكن أن يكون خمتلقًا؛  ×علّي خصوص مجع املصحف من قبل اإلمام

إذ ليس هناك ما يدعو ابن سريين إىل اختالقه. ُيضاف إىل ذلك وجود شواهد ومؤيدات 

 أخرى هلذا األمر أيضًا. 

ر عن تنظيم ضمن ذكر الروايات واألقوال اليت تعبِّ ،ح الشيخ معرفتُيصرِّ

: برتتيبه أواًل ×تياز مصحفهام»على ترتيب النزول، قائاًل:  ×مصحف اإلمام علي

، وبذلك كانت السور األوىل «املوضوع على ترتيب النزول، األول فاألول يف دّقة فائقة
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 . (32)يف بدايته، والسور األخرية يف نهايته

القرآن  ×وقد مجع أمري املؤمنني»نقاًل عن الشيخ املفيد:  ،آخر وقال يف موضٍع

 . (33)«كي على املدني، واملنسوخ على الناسخم املاملنزل من أوله إىل آخره... فقدَّ

طار عمد الشيخ معرفت إىل نقل رواية ابن سريين ـ من مصادر أهل ويف هذا اإل

 .(34)لل فاألّواألّو ،واليت تقول: لقد كان تأليفه كما أنزل ،ة ـالسّن

ة ـ من أمثال: ابن جزي الكليب كما أشار إىل ما ذهب إليه علماء أهل السّن

كان موافقًا  ×وابن فارس والسيوطي ـ من القول بأن مصحف اإلمام عليوابن حجر 

 . (35)لرتتيب النزول

ف إن اإلمام ألَّ :واليت تقول ،ومن طرق الشيعة نقل مساحته رواية أبي رافع

 .(36)كتاب القرآن كما أنزل اهلل

بأن  يف وصف مصحف قائم آل حممد ×كما نقل رواية اإلمام الباقر

 .(37)نزول، وخمالف لرتتيب املصحف الراهنترتيبه موافق لل

قد مجع القرآن  ×مة البالغي أن أمري املؤمننيونقل عن الشيخ املفيد والعاّل

 . (38)م منسوخه على ناسخهم املكي على املدني، وقدَّه كما أنزل اهلل، فقدَّكّل

وقد عمد بعض الباحثني يف الشأن القرآني إىل توجيه داللة بعض الروايات على 

موافق لرتتيب النزول، قائاًل: حيث كان مصحف اإلمام  ×مصحف اإلمام علّي أن

مضافًا إىل القرآن، جيب القول: إن الذي كان موافقًا  ،مشتماًل على التفسري أيضًا

 .(39)لرتتيب النزول هو تفسريه فقط، وليس ترتيب مصحفه

بة كانت ن مصاحف عصر الصحاإأن هذا التوجيه ال حيّل أي مشكلة؛ إذ  َبْيَد

على هذه الشاكلة، مبعنى أنها باإلضافة إىل نّص القرآن قد اشتملت على تفاسري، 

وإن جتريد املصاحف من التفاسري قد بدأ منذ خالفة عمر، ومع ذلك كان يتّم العثور 

 على بعض املصاحف املشتملة على التفاسري واختالفات القراءات ـ مضافًا إىل نّص

 . (40)جاج بن يوسف الثقفيى يف عهد احلالقرآن ـ حّت

ُيضاف إىل ذلك أن القول بأن ترتيب نزول القرآن يف التفسري هو الذي كان 

يقتضي أن نقبل أن هذا الرتتيب كان موجودًا يف  ×موضع اهتمام اإلمام علّي



×  
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يف  ×مصحفه أيضًا؛ إذ لو كان ترتيب النزول مأخوذًا بنظر اعتبار أمري املؤمنني

 على عدم اعتباره يف مصحفه أيضًا.  دليٌلتفسريه، ال يكون هناك 

ويبدو أن من بني األسباب اليت دفعت هؤالء الباحثني يف الشأن القرآني إىل مثل 

عن ترتيب  ×هذا التوجيه أنهم يعتقدون أن القول باختالف ترتيب مصحف اإلمام علّي

 .املصحف الراهن يستلزم القول بتحريف القرآن الكريم

 هم:وإن الكثري من علماء الشيعة، ومن .يكن كذلكيف حني أن األمر مل 

؛ (41)يرفضون هذا االستلزام ،مة الطباطبائي، والشيخ معرفتالسيد اخلوئي، والعاّل

ي إىل إزالة األوصاف اجلذرية ألن حتريف القرآن إمنا يكون بالتغيري الذي يؤّد

تغيري  ال كّل ،(42)واجلوهرية للقرآن، من قبيل: اإلعجاز واحلقيقة واهلداية والذكر

والقراءة السائدة يف املصحف الراهن من  لزم اعتبار تغيريات رسم اخلّط آخر، وإاّل

 التحريف أيضًا، يف حني أن األمر ليس كذلك. 

 ×أما الطائفة األخرى من الروايات اليت تدّل على كون مصحف اإلمام علي

، أو عن قاًل عن اإلمام علّير ترتيب نزول السور نموافقًا لرتتيب النزول فهي روايات تقّر

×املصحف املنسوب إىل اإلمام الصادق
(43). 

على الرغم من أن ترتيب السور املوجودة يف هذه الروايات مل تنسب إىل و

 ه حيكي عن ترتيب سوره تلوحيًا. ويف واحدٍة، ولكّنصراحًة ×مصحف اإلمام علي

لى طبق زمن الذي ألف ع ،×من هذه الروايات: حكي عن ُشعبة مصحف الصادق

، وعليه ×واحدًا من ورثة مصحف اإلمام علّي ×. لقد كان اإلمام الصادق(44)النزول

ميكن القول بأن ترتيب سور املصحف املنسوب له هو يف احلقيقة ترتيب سور مصحف 

ب ومقاتل بن سليمان ترتيب نزول سعيد بن املسيَّ :من . وقد روى كلٌّ×اإلمام علّي

ضمن روايتني مستقلتني، متطابقتني متامًا مع ترتيب  ×ّيسور القرآن عن اإلمام عل

×السور املنسوبة ملصحف اإلمام الصادق
ز . إن ضّم هذه الروايات إىل بعضها يعزِّ(45)

 أيضًا.  الشكلعلى هذا  هو ×من احتمال أن يكون ترتيب سور مصحف اإلمام علّي

بشأن ترتيب  دير بالذكر أن هناك يف هذه الروايات اختالفات يسريةومن اجل

يف أصل هذه  يبدو أن أكثر هذه االختالفات مل تكن واردًة ولكْن .نزول السور



 

 

هـ 1438م ـ  2017 صيفواألربعون ــ  بعــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السا نصوص معاصرة  

 

شائع منهم يف مثل هذه  وهو أمٌر .اخالروايات، وإمنا كانت بفعل سهو الرواة والنّس

 الروايات.

ة ّقية والدإن علماء اإلسالم منذ القدم مل يولوا الروايات غري الفقهية تلك األهّم

هذا اإلهمال الذي صدر عنهم جتاه هذه الروايات  ولكّن .لروايات الفقهيةْوها لأوَلاليت 

ألن هذه الروايات كثرية  ؛ـ إىل خسائر ال ميكن احتواؤها ـ حلسن احلّظ مل يؤدِّ

ومتعّددة، وميكن رصد تلك الثغرات من خالل املقارنة بني جمموع هذه الروايات، 

 والعمل على رفعها. 

كر أن ترتيب نزول السور يف اجملموع قد نقل من قبل أربعة دير بالذومن اجل

عشر رجاًل من الصحابة والتابعني، وعلى الرغم من اختالف مذاهب هؤالء الرواة إال 

 . غاية ما هنالك ال ميكن القول بضرٍس(46)أنها محلت مبجموعها ترتيبًا واحدًا تقريبًا

ى يف بعض اء يف هذه الروايات. وحّتإن ترتيب نزول سور القرآن هو متامًا كما ج: قاطع

من قبيل: الرمحن والزلزلة والرعد ـ على ما  ،ة سوراملوارد ميكن التشكيك يف مدنّي

ية. وبطبيعة ح به هذه الروايات؛ ألن سياقها وظاهر آياتها أقرب إىل املرحلة املّكتصرِّ

ترتيب النزول، احلال فإن الشيخ معرفت عمد يف هذه املوارد إىل تأييد مضمون روايات 

حال ال ميكن رفض مجيع هذه  أّي. وعلى (47)واجته إىل القول مبدنية هذه السور

 الروايات جملّرد وجود بعض االضطرابات. 

دير بالذكر أن هناك رواية غري مسندة، يذكرها أمحد بن واضح من اجلو

 على خالف ×هـ(، تصف ترتيب سور مصحف اإلمام علّي292اليعقوبي)تويف بعد عام 

حيث مّت تقسيم السور القرآنية يف هذه الرواية إىل سبعة أجزاء متساوية  ،ترتيب النزول

نسبيًا، وقد اشتمل كل جزء من هذه األجزاء السبعة على خمتلف السور الطويلة 

 .(48)واملتوسطة والقصرية

يف أن هذه الرواية خمتلقة وغري معتربة؛ إذ كما يتضح  ليس هناك شكٌّ ولكْن

ور هذه الرواية فإن الذي صاغ هذا الرتتيب للسور قد جعل فهرسة سور من ترتيب س

املصحف العثماني نصب عينه، وسعى إىل تقسيم سور القرآن إىل سبعة أقسام 

يف بداية اجلزء أعاد  «السبع الطوال»متساوية. فهو من خالل وضع واحدة من سور 



×  
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فها ضمن سبعة هرسة وصنَّالنظر يف الفهرسة مرارًا، وأخذ سورة أو أكثر من تلك الف

أجزاء. والذي يؤّيد ذلك أن األرقام العثمانية للسور يف كل جمموعة تبدأ من األقل إىل 

األكثر، ومن هنا ال ميكن باالستناد إليها ترك الروايات اليت تعترب مصحف اإلمام 

ذا وه»قائاًل:  ،الشيخ معرفت رواية اليعقوبي موافقًا لرتتيب النزول. وقد رفض ×علّي

إلمجاع أرباب  الوصف خيالف متامًا وصف اآلخرين... من ثّم فهذا الوصف خمالٌف

 . (49)«َير والتاريخالسِّ

م على مصاحف َدكما سبق أن ذكرنا فإن املتاحف قد اشتملت منذ الِقو

ب مماثل لرتتيب املصاحف ، وهي حتتوي على ترتي×للقرآن منسوبة إىل اإلمام علّي

 الراهنة.

ل أهل التحقيق وكتاب فهارس املخطوطات، يبعد أن تكون كما قا ،ولكْن

وذلك الشتماهلا على التنقيط وعالمات  ؛×هذه املصاحف تعود إىل اإلمام علّي

، األمر نياهلجرّيالثالث والرابع  نياإلعراب وبعض التشكيالت اليت تعود إىل القرن

املصحف الذي ُيثبت أن هناك أشخاصًا يف تلك القرون استنسخوا مصاحف عن 

ألسباب جنهلها، أو أن الذين  ؛×العثماني، وقاموا بنسبتها إىل اإلمام علّي

. ولذلك ال ميكن باالستناد إليها أن ندعي أن (50)بن أبي طالب استنسخوها امسهم علّي

 مل يكن مطابقًا لرتتيب النزول.  ×ترتيب مصحف اإلمام علّي

 

  ــــــ راهنباملصحف ال ×ـ مقارنة ترتيب مصحف اإلمام علّي10

كان موافقًا لرتتيب  ×يبدو من ظاهر الروايات أن ترتيب مصحف اإلمام علّي

يف أن املصحف الراهن ليس موافقًا لرتتيب  ال َشكَّو .سواء يف السور أو اآليات ،النزول

ما يتعلق برتتيب  النزول، بل مّت وضع السور فيه تقريبًا من الطوال إىل القصار، وأما يف

ألن اآليات يف  ؛واملصحف الراهن ×السور فال فرق بني مصحف اإلمام علّياآليات يف 

 نزوهلا الطبيعي يف كال املصحفني.مجيع السور على ترتيب 

يف موارد قليلة، من  يرى الشيخ معرفت أن هذا الرتتيب الطبيعي مل ُينتقض إاّلو

ي ترتيب اآليات يف هنا جيب أن يكون األصل األولي هو البناء على أن الرتتيب القائم ]أ
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ألن ما ثبت ؛ نادرًا إذا ثبت خالفه بدليل، ومل يثبت إاّل السور[ هو ترتيب النزول، إاّل

 . (51)وبإرشاده اخلاص ‘إمنا كان بأمر النيبو، خالف موضعه قليٌل

هـ(، وسليم بن 36كما ورد يف الكثري من الروايات، من قبيل: رواية أبي رافع)

بكر  يهـ(، وأب125هـ(، وجبلة بن ُسحيم)110رباح)حوالي بن  هـ(، وعلّي75قيس)بعد 

، وعيسى الضرير عن اإلمام موسى ×الصادقجعفر احلضرمي عن اإلمام 

ف مصحفه بإشارة قد أّل ×هـ(، أن اإلمام علّي345، ومرسلة املسعودي)×الكاظم

 . (52)على ترتيب النزول ‘ووصية من النيب األكرم

الذي كان موافقًا  ،×حف اإلمام علّيإن هذا يستلزم أن يكون ترتيب مص

، وأن يكون ترتيب السور يف ‘دًا من قبل رسول اهلللرتتيب النزول، توقيفيًا ومؤيَّ

جعفر  السيداملصحف الراهن اجتهاديًا ومستندًا إىل ذوق الصحابة؛ إذ على حّد تعبري 

 ×ًااإلمام علّي ‘معقول يف أن يأمر النيب األكرم مرتضى: ليس هناك من وجٍه

، وأن يكون مؤيدًا لسائر مصاحف الصحابة ليؤلف القرآن على ترتيب النزول من جهٍة

. وهذا ال يعين بطبيعة احلال أن (53)أخرى املخالفة لرتتيب النزول توقيفًا من قبله من جهٍة

ز ، بل إن هذا يعزِّ‘مصاحف مجيع الصحابة كانت خمالفة لتوقيف النيب األكرم

ـ بلحاظ استمرار نزول الوحي والقرآن يف حياته ـ قد  نيّبمن احتمال أن ال يكون ال

حصل على فرصة مجع القرآن الكريم وتأليفه يف حياته، من هنا فقد أحال األمر إىل 

مصحف اإلمام السلطة بعد أن رفضت  هيف وصيته له. غاية ما هناك أّن ×اإلمام علّي

، وجعلوها أساسًا عمد الصحابة إىل تأليف مصاحف على طبق اجتهاداتهم ×علّي

دير ومن اجللقراءاتهم، ثم أصبح ترتيب تلك املصاحف منوذجًا للمصحف الراهن. 

بالذكر أن الرتتيب العام ملصحف أبي بن كعب ومصحف عبد اهلل بن مسعود كان 

كما هو احلال بالنسبة إىل املصحف الراهن،  ،وينتهي بقصارها ،يبدأ بطوال السور

. وهذا دليل (54)ى على أربع سور فيما بينهاا قد ال ينطبق حّتأن الرتتيب اجلزئي هل إاّل

 ومل يكن مستندًا إىل توجيه من النيّب ،آخر على أن هذا الرتتيب مل يكن توقيفيًا

 ملا كان هناك من معنى لوجود االختالف يف ترتيب هذه املصاحف.  األكرم، وإاّل

ية بني السور املكية، ق السور املدنتفرُّ :ويبدو من بعض القرائن ـ من قبيل



×  
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 ،ة املكرمةوترتيب السور من الطوال إىل القصار، ونزول أغلب قصار السور يف مّك

املصحف  :وسهولة حفظها ـ أن الصحابة يف ترتيبهم للسور يف مصاحفهم ـ ومن بينها

الراهن ـ مل يأخذوا بنظر االعتبار التناسب املفهومي واملوضوعي للسور، وإمنا كانوا 

ة. غاية ما هناك حيث كانت السور ىل أن تكون هلم مصاحفهم اخلاّصيهدفون إ

ية، وكانت هي األسبق يف النزول، وكان الصحابة قد حفظوها عن القصرية مّك

اًل، ومن هنا فقد عمدوا يف البداية إىل إىل كتابتها أّو ظهر قلب، مل جيدوا ضرورًة

واحد  ي يكون لكّللكوكتابة طوال السور، وبعد أن أكملوا كتابة الطوال، 

منهم جمموعة كاملة من سور القرآن، أضافوا إليه ما كانوا حيفظونه من قصار 

 ؛السور. ومن هنا كان ترتيب املصحف الراهن نتيجة جهود طبيعية قام بها الصحابة

 مبضامني السور.  للحفاظ على القرآن الكريم ومجعه، دون أن يكون هلم أدنى اهتماٍم

 

  ــــــ ×مام علّيـ حمتوى مصحف اإل11

ة فقد اشتمل مصحف اإلمام على ما يتضح من روايات الشيعة وأهل السّن

 ن قراءته ختتلف عن قراءة املصاحف الراهنة. إعلى توضيحات، و ×علّي

د االمتيازات وبعد أن تعّرض الشيخ معرفت إىل ذكر هذه الروايات، عدَّ

 : كما يلي ×املضمونية ملصحف اإلمام علّي

 حرفًا حبرف.  ‘ته قراءته كما قرأه رسول اهللـ إثبا1

وبيان املناسبة اليت استدعت نزول  ،ـ اشتماله على توضيحات ـ يف اهلامش ـ2

اآلية، واملكان الذي نزلت فيه، والساعة اليت نزلت فيها، واألشخاص الذين نزلت 

 فيهم. 

 . (55)ـ اشتماله على تأويل اآليات3

قد ورد  ×ن مضمون مصحف اإلمام علّيوإن الذي حتّدث عنه مساحته بشأ

 ة. بشكل آخر يف روايات الشيعة وأهل السّن

. ويف رواية (56)«العلم فيه كان الكتاب ذلك لو أصبت»جاء يف رواية ابن سريين: 

 ‘ما نزلت آية على رسول اهلل»، أنه قال: ×م بن قيس اهلاللي، عن اإلمام علّيْيُسَل
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وعّلمين تأويلها وتفسريها وناسخها  ،بها خبطيفأكت ،وأمالها علّي ،إال أقرأنيها

 ×أخرى: عندما جاء اإلمام علّي . وجاء يف روايٍة(57)«ومنسوخها وحمكمها ومتشابهها

ونظر فيه، وجد فيه بعض ما  ،وعرضه على أبي بكر ،مبصحفه إىل مسجد املدينة

أنه  . وعن أبي نصر البزنطي(58)يفضح املنافقني من الصحابة، ولذلك مل يقبل منه

×شاهد تفسريات مضافة إىل مصحف اإلمام الرضا
(59) . 

: ×حال فإن من أهم اإلضافات اليت ذكرت ملصحف اإلمام علّي أّيوعلى 

 التأويل، والناسخ واملنسوخ، واحملكم واملتشابه، والقراءة. 

كان يشتمل على  ×م بن قيس اهلاللي أن مصحف اإلمام علّيْيورد يف رواية ُسَل

كنت إذا سألته أجابين، وإذا سكت أو »أيضًا، وما جاء يف هذه الرواية: تأويل القرآن 

، أقرأنيها وأمالها عليَّ ني. فما نزلت عليه آية من القرآن إاّلأنفدت مسائلي ابتد

 . (60)«فكتبتها خبطي

 على كتابه يف اهلل أنزهلا آية كل طلحة، إن يا»وجاء يف موضع آخر منها: 

 على اهلل أنزهلا آية كل بيدي، وتأويل وخطي ‘هللا رسول بإمالء ،عندي ‘حممد

 يوم إىل األمة إليه حتتاج يءش أي أو حكم أو حد أو حرام أو حالل وكل ،‘حممد

 . (61)«اخلدش أرش ىحّت ،يدي وخط اهلل رسول بإمالء ،مكتوب عندي القيامة

 ويبدو أن املراد من التأويل يف هذه الرواية هو مصداق اآليات، األعم من تلك

اليت كانت قبل نزول القرآن أو يف وقت نزول القرآن، أو تلك اليت سيكتب هلا الوجود 

 التنزيل معنى يف تعاىل كتابه يف ما أما»يف ذلك قوله:  ×فيما بعد. كما روي عنه

تنزيله،  مع تأويله ما ومنه ؛تنزيله قبل ما تأويله ومنه ؛تنزيله يف تأويله ما فمنه والتأويل

 . (62)«تنزيله بعد تأويله ما ومنه

مع ذكر  ،قد بّين يف مصحفه موارد كل آية ×وعليه فإن اإلمام علّي

املصاديق الناظرة إليها. قال الشيخ معرفت: إن املراد من التأويل يف مصحف اإلمام 

حبيث ال ختّص زمانًا وال مكانًا  ،هو اشتماله على اجلوانب العامة من اآليات ×علّي

بدو أن مراده من اجلوانب العامة مفهومًا من اآليات يشمل . وي(63)وال شخصًا خاصًا

ى األشخاص الذين مل يكن هلم مجيع املصاديق يف كل زمان ومكان، وأن يشمل حّت



×  
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 يف زمن النزول أيضًا.  وجوٌد

م بن قيس، أن ْيجاء يف روايات الفريقني، كما يف رواية ابن سريين وُسَل

 خ واملنسوخ.ى الناسقد اشتمل عل ×مصحف اإلمام علّي

يرى الشيخ معرفت أن النسخ يف الروايات هو مطلق التعارض بني آيات القرآن و

من أن يكون هذا التعارض كليًا أو جزئيًا؛ وعليه فإن النسخ هنا  الكريم، األعّم

من املعنى األصولي، ويشمل حتى التخصيص والتقييد األصولي  حيتوي على معنى أعّم

من األحكام  عنى من النسخ مجيع آيات القرآن األعّم. كما يشمل هذا امل(64)أيضًا

 والعقائد. 

واملنسوخ؟  الناسخ أتعرف»فقال:  (65)بقاصٍّ مّر ×ًاعلّي أن الرمحن عبد أبي عن

 . (66)«وأهلكت قال: ال. قال: هلكت

طبقًا لكالم الشيخ معرفت، لقد كان مراد اإلمام: هل تعرف اآليات املتعارضة 

رة لبعضها حبسب احلقيقة والواقع، هر، ولكنها مبّينة ومفّسفيما بينها حبسب الظا

لكي ترجع بعضها إىل بعض، للوصول إىل فهمها وتفسريها الصحيح، ومن خالل ذلك 

 تعمل على بيان املقاصد احلقيقية للقرآن وإيصاهلا إىل الناس؟ 

قريبة من  ×وال خيفى ـ بطبيعة احلال ـ أن هناك رواية مروية عن اإلمام علّي

قال يف أحد األصناف  وي أن اإلمام علّياملعنى األصولي الذي يتبادر إىل الذهن، فقد ُر

 رسول من مسع ثالث ورجل»يف خصوص أخذ احلديث عنه:  ‘من أصحاب رسول اهلل

 به أمر ثم ،شيٍء عن ينهى مسعه يعلم، أو ال وهو عنه نهى ثم ،يأمر به شيئًا ‘اهلل

 علم لرفضه، ولو منسوٌخ أنه علم الناسخ، فلو فظحي ومل املنسوخ يعلم، فحفظ وهو ال

 . (67)«لرفضوه منسوٌخ أنه منه مسعوه إذ املسلمون

حال يبعد أن يكون املراد من النسخ يف الرواية السابقة هو جمّرد  أّيوعلى 

ن معرفة موارد النسخ ـ كما جاء يف الروايات ـ على درجة إاملعنى األصولي للنسخ؛ إذ 

يعترب عدم العلم به مقرونًا باهلالك، يف  ×ن اإلمام علّيإة، حبيث بالغة من األهمي

 :ن بعض العلماء، من أمثالإونادرة جّدًا، و حني أن موارد النسخ باملعنى األصولي قليلٌة

. ومن الواضح أن (68)موردًا 20هذه املوارد تتجاوز أّن ن ْوال يَر ،السيوطي والشيخ معرفت
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 لة ال يستوجب اهلالك. عدم معرفة هذه املوارد القلي

يشتمل على  ×م بن قيس اهلاللي أن مصحف اإلمام علّيْيورد يف رواية ُسَل

ف الشيخ معرفت املتشابه بأنه عبارة عن اللفظ الذي حيمل احملكم واملتشابه. وقد عرَّ

أنه عّرف املتشابه بهذا  ×. ويف رواية عن اإلمام علّي(69)وجوهًا خمتلفة من املعاني

 اللفظ خمتلف فقمّت منه احنرف الذي فهو القرآن من املتشابه أما»ذ يقول: التعريف، إ

 . (70)«املعنى

، فال يعلمون املعنى احلقيقي. ويف هذا ويف هذه املوارد يقع الناس يف اخلطأ عادًة

 يقفوا مل ألنهم ؛املتشابه يف هلك الناس إمنا»أنه قال:  ×وي عن اإلمام علّياملعنى ُر

 ،بآرائهم أنفسهم عند تأويالت من له فوضعوا ،حقيقته عرفواي معناه، ومل على

 . (71)«األوصياء مسألة عن بذلك واستغنوا

، حيث تنسب «الضاللة»للمتشابه يف هذه الرواية بلفظ  ×ل اإلمام علّيوقد مثَّ

‘، ويف آية إىل رسول اهلل(72)يف آية إىل اهلل
، ويف آية (74)، ويف آية ثالثة إىل الكفار(73)

 . (76)، ويف آية أخرى مبعنى النسيان(75)ىل األصنامرابعة إ

ختتلف يف بعض  ×كما ُيفهم من بعض الروايات أن قراءة مصحف اإلمام علّي

 ألدنى ـ عن قراءة املصحف القائم.املوارد ـ يف احلّد ا

ـ بطبيعة احلال ـ بأن هذا االختالف يف القراءة ال يصل إىل احلّد الذي  ال َشكَّو

يقول  ×ًا، أو حيّق باطاًل، ولذلك جند اإلماماآليات، كأن يبطل حّق ر يف معنىيغيِّ

. وقال جملموعة من الصحابة، (77)لطلحة: اقرأوا يف املصحف الذي بني أيديكم تهتدوا

اقرأوا »بن كعب، وعبد اهلل بن مسعود، وزيد بن ثابت:  منهم: زيد بن أرقم، وأبّي

 . (78)«القرآن كما يقرأه الناس

عن القراءة املوجودة يف  ×تالف القراءة يف مصحف اإلمام علّيومن موارد اخ

 ×(. فقد روى اإلمام احلسن29)الواقعة:  ﴾َوَطْلٍح َمْنُضوٍد﴿ قراءُة املصحف القائم

 ،﴾َوَطْلٍح َمْنُضوٍد﴿ :رجٌل عنده قرأ أنه ×عليٍّ عن العامة روت»هـ(: 59وقيس بن سعد)

َوُزُروٍع َوَنْخٍل *  ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن﴿، كقوله: «طلع» هو ؟! إمنا(79)«الطلح» شأن ما :فقال

 هاجُي ال القرآن ره؟ فقال: إنتغيِّ له: أال فقيل ،(148ـ  147)الشعراء:  ﴾َطْلُعَها َهِضيٌم
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 . «كحرَُّي وال اليوم

وبطبيعة احلال فإن الشيخ معرفت قد ذكر هذا املورد ضمن املوارد اليت يؤدي 

. يبدو من وجهة نظر مساحته أن (80) تغيري الشكل واملعنىاختالف القراءة فيها إىل

على تغيري هذا النوع من املوارد أنه كان يريد توفري  ×سبب اعرتاض اإلمام علّي

. ال خيفى أن قراءة الطلح (81)الصيانة الكاملة هلذا املصحف من التحريف والتبديل

احلق باطاًل أو الباطل حقًا؛ ألن حبيث ينقلب  ،ر يف املعنى شيئًاطلعًا أو بالعكس ال تغيِّ

من وسياق اآلية سيصرف املعنى اللغوي للطلح إىل املعنى الذي يتناسب وأجواء اآلية، 

رون رين ـ على الرغم من أن املعنى اللغوي للطلح هو الشجر الشائك ـ ُيفسِّهنا جند املفسِّ

 نة. الطلح هنا باملوز؛ ليتناسب مع سياق اآلية املرتبط بوصف نعيم اجل

دير بالذكر أن الشيخ معرفت يذهب إىل القول بأن القراءة األصيلة ومن اجل

والصحيحة هي قراءة مجهور املسلمني، وهي اليت يوافقها أو توافق قراءة عاصم، ومن 

ـ يف احلّث على قراءة القرآن كما يقرأه الناس ـ على  ^هنا فإنه حيمل بيان األئمة

 .(82)قراءة عاصم

نوعًا من التعارض والتهافت؛ إذ مل يقرأ عاصم هذا املورد  وهكذا نواجه هنا

للناس  ^. وعلى هذا األساس جيب القول: إن دعوة األئمة«وطلع منضود»على صيغة 

بقراءة القرآن على طبق قراءة اجلمهور ال تقوم على أن قراءة اجلمهور هي القراءة 

 ر اهلداية. األصيلة، بل ألن قراءة اجلمهور ليست حبيث حترفهم عن مسا

مل تكن مؤاتية، وكان من شأن  ×يبدو أن ظروف وشرائط عصر اإلمام علّي

ض أصل القرآن الكريم إصرار اإلمام على القراءة الصحيحة يف هذه املوارد أن يعرِّ

فإن األرضية ستكون مؤاتية  للخطر والتحريف، وأما يف عصر ظهور صاحب األمر

القراءات غري الصحيحة واحملّرفة، حيث سترتك  ،×لعرض مصحف اإلمام علّي

وسوف يعود القرآن إىل قراءته األصيلة والصحيحة األوىل. يقول سامل بن أبي 

 ليس القرآن من (83)حروفًا ،أستمع وأنا ،×عبد اهلل أبي على رجل قرأ»هـ(: 148سلمة)

 يقرأ كما القراءة، اقرأ هذه عن كّف :×أبو عبد اهلل الناس، فقال يقرؤها ما على

 ،حّده ـ على وجلَّ ـ عزَّ اهلل كتاب قرأ ×القائم قام القائم، فإذا يقوم ىحّت ،ناسال
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 . (84)«×عليٌّ كتبه الذي املصحف وأخرج

هـ(، عن أحد أصحاب 183وقريب من هذا املضمون ما رواه حممد بن سليمان)

×اإلمام الكاظم
×، وحّبة العرني عن اإلمام علّي(85)

(86) . 

فاته، ومن يف عدد من مؤلَّ ×ن مصحف اإلمام علّيلقد حتّدث الشيخ معرفت ع

. وقد اعتمد يف توصيف مصحف «تاريخ القرآن»، و«التمهيد يف علوم القرآن»أهمها: 

 ومن أهم تلك املصادر:  .على الكثري من املصادر ×اإلمام علّي

، وتفسري 1وتفسري العياشي ج ،م بن قيسْيُسْلكتاب : أـ من مصادر الشيعة

، للبالغي ،1جآشوب، واالحتجاج للطربسي، وآالء الرمحن قب ابن شهري، ومناالقّم

 . 92، وحبار األنوار ج1وتفسري الربهان للبحراني، وتفسري الصايف ج

، 2: الفهرست البن النديم، وطبقات ابن سعد جب ـ من مصادر أهل السنة

البن  ،1ج ، واالستيعاب البن عبد الرب، والتسهيل لعلوم التنزيل2وتاريخ اليعقوبي ج

 للسيوطي.  ،1ج، واإلتقان يف علوم القرآن ُجزي الكليب

يرى الشيخ معرفت أن املصحف كان امسًا ُيطلق على جمموعة من الصحائف 

ما يتعلق بالسور اليت  اليت تضّم إىل بعضها، سواء أكان بينها نظم ونسق أم ال. ويف

آليات يف كل سورة منها قد كانت تنزل آياتها بالتدريج يذهب مساحته إىل القول بأن ا

مّت ترتيبها على أساس نزوهلا، إىل أن تبدأ سورة جديدة بنزول بسملة جديدة. وكان يتّم 

. وكان يتم احلفاظ على مستقّل ويتم حفظها بشكٍل ،أو أديم تدوين كل سورة يف رّق

و السور املكتملة يف لفافة أو رزمة أو ما شابه ذلك، دون أن يكون بينها أّي نظم أ

ترتيب من حيث الطول والقصر على ما هو عليه املصحف الراهن. وكان السبب يف 

وقد استمر الوضع على هذا احلال ما دام الوحي  .ذلك أن نزول القرآن مل يكتمل بعد

على قيد احلياة. وعلى هذا األساس كان يتم مجع  ‘مل ينقطع، وما دام رسول اهلل

ىل تلك الفرتة يف صحائف، ويتّم مجعها يف موضع سنة وإ السور واآليات النازلة يف كّل

من السور. وعلى  واحد من الصحابة حيتفظ يف بيته مبجموعٍة معني، ولرمبا كان كّل

 ال أكثر.  ،من هذه الناحية «املصحف»هذا يأتي إطالق كلمة 

 ‘يف حياة النيب ×مل يبحث الشيخ معرفت يف كتابة مصحف اإلمام علّي
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ل الروايات الواردة يف شأن كتابة مصحف اإلمام بعد رحيل اًل، وخاض يف نقمفصَّ

م بن قيس اهلاللي بشأن مصحف اإلمام الذي ْيحيث نقل مساحته رواية ُسَل ،رسول اهلل

أقرأنيها وأمالها  إاّل ‘ما نزلت آية على رسول اهلل»، ومضمونها: كتبه يف حياة النيّب

ا وناسخها ومنسوخها وحمكمها مين تأويلها وتفسريهعلّي، فأكتبها خبّطي، وعلَّ

 .«ومتشابهها

ومل يبحث الشيخ معرفت يف النسبة بني القرآن واملصحف الذي كتبه يف حياة 

وإمنا اكتفى مبجّرد نقل رواية  ،فه بعد رحيلهالنيب األكرم وبني املصحف الذي ألَّ

 على نزل حرف من ما واهلل»أنه قال يف زمن خالفته:  ،×عنه األصبغ بن نباتة

 يقرأون أما هلم ويٌل .موضع أّي يوم، ويف أّي أنزل، ويف ْنَم يف إال أني أعرف ‘مدحم

 واهلِل .(19ـ  18)األعلى:  ﴾ُصُحِف ِإْبَراِهيَم َوُموَسى*  ِإنَّ َهَذا َلِفي الصُُّحِف اأُلوَلى﴿

 . «اهلل رسول من ورثتهما ي،عند

دما أراد تأليف القرآن بعد عن»م بن قيس اهلاللي روايته اليت تقول: ْيونقل عن ُسَل

 . «رحيل رسول اهلل من الصحف والشظاظ واألشار والرقاع

، يا علّي»: ×قال لعليٍّ ‘أن النيب األكرم ×أو ما رواه عن اإلمام الصادق

 . «وال تضّيعوه ،القرآن خلف فراشي يف الصحف واحلرير والقراطيس، فخذوه وامجعوه

يف مرضه الذي سبق رحيله  ×لعليٍّقال  ‘ونقل عن أبي رافع أن رسول اهلل

 فمضى ،ثوٍب يف ×عليٌّ إليك، فجمعه خذه كتاب اهلل هذا ،علّي يا»عن هذه الدنيا: 

 . «اهلل أنزله كما فهفألَّ ×جلس عليٌّ ‘النيب قبض فلما ،منزله إىل

قد نفهم من نقل الشيخ معرفت هلذه الروايات أنه يرى أن املصحف الذي ألفه 

إمنا كان اعتمادًا على تلك الصحائف اليت  ‘رحيل رسول اهلل بعد ×اإلمام علّي

يده. غاية ما هنالك أن تلك  األكرم، بإمالء رسول اهلل، وخبّط كتبها يف حياة النيّب

يف بيت رسول اهلل. كما أنه قد نقل أيضًا رواية ابن عباس  الصحائف كانت حمفوظًة

ه )من قلبه(، دون أن يرّدها أو إن اإلمام قد مجع القرآن من حفظ :اليت يقول فيها

 حامسة يف هذا الشأن.  ينكرها. ورمبا أمكن لنا القول بأنه مل يصل إىل نتيجٍة

 ×مل يذكر الشيخ معرفت شيئًا عن النسبة القائمة بني مصحف اإلمام علّي
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م بن ْي. ورمبا أمكن لنا أن نفهم من نقله لرواية ُسَل×والصحيفة اجلامعة وكتاب علّي

كتابة التأويل والتفسري  جماليف  ×لي يف تقرير مصحف اإلمام علّيقيس اهلال

، أنه ال علّي بإمالء رسول اهلل وخّط ،والناسخ واملنسوخ واحملكم واملتشابه يف القرآن

؛ وذلك ألن هذا التقرير يف رواية ×يرى اختالفًا بني الصحيفة اجلامعة ومصحف علّي

 الباقر نيف يف عصر اإلمامَرذي كان ُيْعإىل ذات الشيء ال م بن قيس ناظٌرْيُسَل

 . (الصحيفة اجلامعةـ )ب ’والصادق

ما يتعلق مبآل ومصري مصحف اإلمام  كما أن الشيخ معرفت قد اكتفى يف

م أّي حتليل يف هذه املسألة. فقد بنقل الروايات الواردة يف هذا الشأن، ومل يقدِّ ×علّي

: بعد أن أمّت اإلمام تأليف املصحف عرضه م بن قيس اهلاللي رواية تقولْينقل عن ُسَل

أن أخربكم حني  : إمنا كان عليَّ×فقال اإلمام ،أن الناس رفضوه َبْيَدعلى الناس، 

ه بعد يومكم هذا أبدًا. وروى عنه ْولن تَر . أما وقد رفضتموه فواهلِل.مجعته لتقرأوه.

ال له: يكفيهم أيضًا أن طلحة عندما طلب من اإلمام أن يعرض مصحفه على الناس ق

هلدايتهم. غاية ما هنالك أن الشيخ معرفت رأى أن هذا احلوار  ؛القرآن الذي بني أيديهم

كان يف زمن عثمان ومشروع توحيد املصاحف، يف حني أن  ×بني طلحة واإلمام علي

م يف كتابه ُيثبت أن هذا احلوار والطلب كان يف زمن خالفة أمري ْيصدر وذيل رواية ُسَل

. كما ذكر الشيخ معرفت رواية ابن سريين اليت قال فيها: تطّلبت ذلك ×املؤمنني

الكتاب، وكتبت فيه إىل املدينة، فلم أقدر عليه. كما نقل عن ابن النديم أن 

كان عند آل جعفر، ونقل عنه أيضًا أنه قال: ورأيت أنا يف  ×مصحف اإلمام علي

ي بن أبي عل أوراق خبّط مصحفًا قد سقط منه &زماننا عند أبي يعلى محزة احلسين

 طالب، يتوارثه بنو حسن.

منقولة يف حبار  هذه الروايات، وقال بعد اإلشارة إىل رواياٍت ِضأنه مل يرَت َبْيَد

قد مّت توارثه بني  ×األنوار يف هذا الشأن: الصحيح عند الشيعة أن مصحف اإلمام

ذلك: هكذا حرص اإلمام غريهم. ثم قال بعد  ه أحٌدَراألئمة واحدًا إثر واحد، ومل َي

فال ختتلف بعد اجتماعها على ما هو  ،على حفظ وحدة األمة اإلسالمية ^وأوصياؤه

 ه.قرآن كّل
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 ــــــ النتيجة

ر عن تنظيم ح الشيخ معرفت ضمن ذكر الروايات واألقوال اليت تعبُِّيصرِّ

تيبه اًل: برتأّو ×امتياز مصحفه»على ترتيب النزول، قائاًل:  ×مصحف اإلمام علّي

، وبذلك كانت السور األوىل «املوضوع على ترتيب النزول، األول فاألول يف دّقة فائقة

وقد »نقاًل عن الشيخ املفيد:  ،آخر يف بدايته، والسور األخرية يف نهايته. وقال يف موضٍع

ي على املدني، م املّكله إىل آخره... فقدَّالقرآن املنزل من أّو ×مجع أمري املؤمنني

طار عمد الشيخ معرفت إىل نقل رواية ابن سريين ـ . ويف هذا اإل«خ على الناسخواملنسو

كما  .ل فاألولاألّو ،اليت تقول: لقد كان تأليفه كما أنزل، ة ـمن مصادر أهل السّن

ة ـ من أمثال: ابن جزي الكليب وابن حجر وابن أشار إىل ما ذهب إليه علماء أهل السّن

كان موافقًا لرتتيب النزول.  ×ن مصحف اإلمام علّيفارس والسيوطي ـ من القول بأ

إن اإلمام ألف كتاب القرآن  :اليت تقول ،ومن طرق الشيعة نقل مساحته رواية أبي رافع

 يف وصف مصحف قائم آل حممد ×كما أنزل اهلل. كما نقل رواية اإلمام الباقر

عن الشيخ املفيد  لرتتيب املصحف الراهن. ونقل للنزول، وخمالٌف بأن ترتيبه موافٌق

ه كما أنزل اهلل، فقّدم قد مجع القرآن كّل ×والعالمة البالغي أن أمري املؤمنني

 املكي على املدني، وقّدم منسوخه على ناسخه. 

ر القائل بأن االعتقاد باختالف ترتيب لقد عمد الشيخ معرفت إىل رفض التصوُّ

عتقاد بتحريف القرآن. عن ترتيب املصحف الراهن يستلزم اال ×مصحف اإلمام علّي

لرتتيب النزول،  كما رفض مساحته رواية اليعقوبي القائلة بأن ترتيب سوره خمالٌف

 َير والتاريخ. ، خمالف إلمجاع أرباب السِّ×قائاًل: إن هذا الوصف ملصحف اإلمام علّي

يرى الشيخ معرفت أن ترتيب اآليات يف سور املصحف الراهن قد مّت ترتيبها يف 

يف  على ترتيب نزوهلا، ويرى مساحته أن هذا الرتتيب الطبيعي مل ُينتقض إاّل سورة كّل

موارد قليلة، من هنا جيب أن يكون األصل األولي هو البناء على أن الرتتيب القائم ]أي 

، ومل يثبت إال ه بدليٍلإذا ثبت خالُف ترتيب اآليات يف السور[ هو ترتيب النزول، إاّل

 . وبإرشاده اخلاّص ‘إمنا كان بأمر النيّبو، ف موضعه قليٌلألن ما ثبت خال؛ نادرًا

د االمتيازات وبعد أن تعّرض الشيخ معرفت إىل ذكر هذه الروايات، عدَّ
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 ‘، ومن بينها: إثباته قراءته كما قرأه رسول اهلل×املضمونية ملصحف اإلمام علّي

ئعة بني مجهور فيه ختتلف عن القراءة الشا ×ن قراءة اإلمام علّيأو ،حرفًا حبرف

وذلك ألنه أراد  ؛بتغيري قراءة املصحف الراهن املسلمني. ومع ذلك مل يأذن اإلمام علّي

 مل جتاه التحريف والتبديل.نًا بالكاللمصحف الراهن أن يكون حمصَّ

كما كان الشيخ معرفت يرى أن القراءة األصيلة والصحيحة من بني مجيع 

ـ حيث كانوا يدعون  ^ّول بيان األئمةؤالقراءات هي قراءة عاصم، ولذلك كان ي

 ة الناس ـ بقراءة عاصم. أصحابهم إىل القراءة على طبق قراءة مجهور املسلمني وعاّم

من املصحف الراهن هو  ×ز مصحف اإلمام علّيواألمر الثاني الذي مييِّ

وبيان املناسبة اليت استدعت نزول اآلية،  ،اشتماله على توضيحات ـ يف اهلامش ـ

 كان الذي نزلت فيه، والساعة اليت نزلت فيها، واألشخاص الذين نزلت فيهم. وامل

اشتماله على تأويل اآليات. يرى مساحته أن املراد من التأويل يف  :األمر الثالث

اشتماله على النواحي العامة لآليات غري الشاملة للزمان  ×مصحف اإلمام علي

من اآليات  من اجلوانب العامة هو مفهوٌم واملكان واألشخاص بأعيانهم. ويبدو أن مراده

ى األشخاص الذين مل يكن هلم زمان ومكان، بل وحّت يشمل مجيع املصاديق يف كّل

 يف عصر النزول.  وجوٌد

نه اشتمل على حتديد الناسخ واملنسوخ. ويرى مساحته أن املراد من إ :األمر الرابع

من التعارض التام  آن، األعّمالنسخ يف الروايات هو مطلق التعارض بني آيات القر

من املعنى  والكلي أو الناقص واجلزئي. وعليه فإن النسخ هنا يشتمل على معنى أعّم

 ى التخصيص والتقييد األصولي أيضًا. األصولي، ويشمل حّت

قد اشتمل على احملكم واملتشابه.  ×ن مصحف اإلمام علّيإ :األمر اخلامس

عن اللفظ الواحد الذي ينطوي على  به بأنه عبارٌةوقد عّرف مساحة الشيخ معرفة املتشا

 وجوه خمتلفة من املعاني واملفاهيم.
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 القرآن الكريم يات مشولّيةَدَم
 

 

 مصطفى كريميد. 

 وسيم حيدرترجمة: 

 

  ــــــ اخلالصة

اهلل  إن القرآن الكريم هو الوحي السماوي اخلالد الذي نزل على قلب رسول

ل املرحلة واحللقة األخرية من املشروع اإلهلي هلداية ، ليمثِّ‘حممد بن عبد اهلل

البشرية، وبالتالي فإنه ـ كما تشري بعض اآليات والروايات ـ يتمتع بسعة ومشولية 

موضوعية أكرب باملقارنة إىل سائر الكتب السماوية األخرى. إن هذه احلقيقة اليت يتّم 

بسبب الدور الفّذ الذي يلعبه القرآن يف حياة  ؛«مشولية القرآن»ح التعبري عنها مبصطل

قد حظي باهتمام العلماء والباحثني على الدوام. وبعد قيام الدولة اإلسالمية  ،املسلمني

يف إيران على أساس قوانني اإلسالم والقرآن اكتسب البحث املطروح بني العلماء 

حممد هادي  ء العلماء واملفكرين األستاذية أكرب. ومن هؤالواملفكرين يف قطرنا جّد

، حيث أبدى اهتمامًا بهذه املسألة، وذهب إىل االعتقاد بأن مشولية القرآن &تمعرف

 تقتصر على جانب أصول وفروع الشريعة فقط. 

 

  ــــــ مةاملقّد

الرسالة السماوية وجوهر خطاب كل نيب إمنا يتناغم مع احلجم  إن نّص
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هو أكمل  ‘تلقي. وبااللتفات إىل حقيقة أن النيب األكرموالظرفية الوجودية للم

على وجه األرض، وأن شريعته متثل احللقة األخرية يف سلسلة  إنسان وأفضل نيّب

املشروع اإلهلي هلداية اإلنسان، يكون القرآن الكريم بالقياس إىل سائر الكتب 

فضلية القرآن الكريم السماوية األخرى أكثرها مشولية. وقد قال اهلل تعاىل يف بيان أ

َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن ﴿على سائر الكتب السماوية األخرى: 

  (.48)املائدة:  ﴾َيَدْيِه ِمْن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمنًا َعَلْيِه

ء: يف بيان ما اختّصه به اهلل تعاىل من بني سائر األنبيا ‘وقال النيب األكرم

 . (1)«جوامع الكلم أوتيُت»

يف  ال َشكَّ»يف بيان جامعية القرآن الكريم ومشوليته:  &تمعرف الشيخوقال 

 ﴾اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم﴿أننا نقّر بشمولية القرآن الكريم، فقد قال تعاىل: 

مل على قد اشت ،وعلى رأسه القرآن ،، ومعنى الكمال يوحي بأن اإلسالم(3)املائدة: 

 . (2)«كامل مجيع ما حيتاج إليه اإلنسان بشكٍل

 

 ــــــ ـ مباحث عامة1

 ــــــ أـ املفهوم واملعنى

إن من األمور الضرورية واجلوهرية يف البحث العلمي وتبادل األفكار إيضاح 

لبعض املفردات  إذ إن؛ (3)معاني املفردات واملفاهيم األساسية املستعملة يف البحث

. إن البحث يف بيان (4)ملعاني واالستعماالت اللغوية والعرفية أو االصطالحيةالكثري من ا

ساعد على االبتعاد عن ، باإلضافة إىل أنه ياملراد الدقيق من األلفاظ احملورية يف البحث

ساعد أيضًا على نقد ودراسة اآلراء األخرى يالوقوع يف اخلطأ والوصول إىل الواقع، 

ل شيء خنوض يف بيان املفهوم واملراد من مشولية رقعة القرآن أيضًا. وعليه فإننا قبل ك

 الكريم. 

أيضًا،  «الشمولية»اليت يتّم التعبري عنها يف اللغة العربية بـ  «اجلامعية»إن 

قد تستعمل  ،(5)دائرة وحدود احلكم وممارسة السلطة واملساحة والرقعة اليت تعين لغًة

وضيح ما هي تفرقًا بينهما. فاملراد من اجلامعية واحد، يف حني أن هناك  أحيانًا مبعنًى
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األمور اليت عمد القرآن الكريم إىل بيانها بالتفصيل، واملراد من الرقعة واملساحة بيان 

 على حنو اإلمجال.  ما هي املسائل الواردة يف القرآن الكريم، وإْن

ما ك ،هو املعجزة اإلهلية اخلالدة والكتاب السماويو ،إن القرآن الكريم

مع ذلك من التنويه إىل أن  ال ُبدَّ عن التعريف. ولكْن غينٌّ ،نؤمن به حنن كمسلمني

ىل الظاهر ـ ما يشمل باطن القرآن مضافًا إاملراد من القرآن الكريم يف هذا البحث ـ 

وي عن النيب ومن ذلك ما ُر .(6)ت اإلشارة له يف الكثري من الرواياتأيضًا، والذي متَّ

 . (7)«إال وهلا ظهر وبطن ما يف القرآن آيٌة»ل: أنه قا ‘األكرم

فعلى  .وُيستفاد من بعض الروايات األخرى أن للقرآن الكريم بطونًا متعّددة

إن للقرآن بطنًا، وللبطن »أنه قال:  ×روى جابر اجلعفي عن اإلمام الباقر :سبيل املثال

 . (8)«بطن، وله ظهر، وللظهر ظهر

من سورة آل  7أن اآلية  َبْيَد .وجود بطون لآلياتليس يف القرآن الكريم تصريح ب

روي عن  :إىل بعض الروايات األخرى سوف تدّل على هذا األمر. فمثاًل بضّمهاعمران 

ظهره »، أنه قال: ‘حممد ، يف تفسري الرواية السابقة، عن النيّب×اإلمام الباقر

ري الشمس تنزيله وبطنه تأويله، منه ما مضى، ومنه ما مل يكن، جيري كما جت

 . (9)«والقمر

 7فقد ورد يف هذه الرواية تفسري بطن القرآن بالتأويل، وهو ما أشارت له اآلية 

 من سورة آل عمران. 

بالنظر إىل هذه الرواية وبعض الروايات األخرى ـ ضمن  ت؛يعمد األستاذ معرف

أويل خاّصة يف باب الت إىل تقديم رؤيٍة ،التأكيد على وجود بطن للقرآن الكريم ـ

والبطن. فهو يرى أن البطن هو نفس تأويل القرآن، ويرى أنه املدلول االلتزامي والفحوى 

 العام والقاعدة العاّمة لآلية، ويتّم التوصل إليه ـ بعد إلغاء اخلصوصية ـ من ظاهر اآلية.

ااًل ُنوِحي َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِإالَّ ِرَج﴿إن ظاهر اآلية الشريفة:  :فعلى سبيل املثال

هو مورد املشركني  (43)النحل:  ﴾ِإَلْيِهْم َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم اَل َتْعَلُموَن

وأهل الكتاب، حيث يأمرهم بأخذ الوحي من أهل الكتاب الذين يعلمون حكم هذه 

رجوع »وهي  ،ةعن قاعدة عام أن اخلطاب العام هلذه اآلية الشريفة عبارٌة َبْيَد. (10)املسألة
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يشمل مجيع األزمنة، حيث يرجع عموم الناس إىل العامل  ، وهو أمٌر«اجلاهل إىل العامل

هم أهل  ^. ومن هذا الباب الروايات اليت تفيد أن أهل البيت(11)صواملتخصِّ

ن املصداق األكمل، ال أن أهل الذكر ينحصرون بهذه . إن هذه الروايات تبيِّ(12)الذكر

؛ ألنهم كانوا ‘إرجاع املشركني إىل أهل بيت النيب ة، ويتّمسالوجودات املقدَّ

 . (13)يعادونهم

باإلضافة إىل ظاهره، باإلضافة  ،إن إدخال باطن القرآن يف حدود ورقعة البحث

إىل مجيع املعارف املكتشفة وغري املكتشفة يف القرآن، يساعدنا يف الوصول إىل رقعة 

لفرضية االستفادة من الروايات اليت تبّين وحدود القرآن الكريم؛ إذ من خالل هذه ا

حدود ومساحة القرآن الكريم من خالل االستفادة من بطون القرآن، وال ينبغي رفع 

وعدم اكتشافها  ،د عدم ورود هذه الرقعة واملساحة يف ظاهر القرآناليد عن ذلك جملّر

 حتى اآلن. 

 

 ــــــ ب ـ اجلذور التارخيية

، وإشارة اآليات كريم يف حياة املسلمني من جهٍةإن الدور الفّذ للقرآن ال

أخرى، قد استوجب أن حتظى  والروايات إىل سعة موضوعات القرآن الكريم من جهٍة

مستمر؛ إذ  مسألة رقعة القرآن ومساحته باهتمام املتدينني واملفكرين على حنٍو

لقة به بشكل عن احلقيقة، ويروم التعّرف على األمور املتع باحٌث اإلنسان من ناحيٍة

أخرى إىل توظيف كل شيء يف مسار التكامل والوصول إىل  دقيق، ويسعى من ناحيٍة

 (14)يف املصادر الروائية اإلسالمية ْدأهدافه بشكل صحيح. وعلى الرغم من ذلك مل تِر

رقعة القرآن ومساحته سوى بعض  جمالومؤلفات املفكرين املتقدمني من املسلمني يف 

حتت عنوان اإلعجاز املضموني  ،اإلعجاز جمالكالذي مّت حبثه يف  ،املسائل املتفّرقة

إىل حبث إعجاز القرآن  &تمعرف الشيخ. وقد عمد (15)والتشريعي يف القرآن الكريم

، وكذلك البحوث التفسريية «التمهيد يف علوم القرآن»يف اجلزء اخلامس من كتاب 

امعية القرآن الكريم اليت تعّرض هلا املفسرون على هامش اآليات املرتبطة جب

وقابلية النصوص الدينية  ،البحث عن األساليب ال سيَّما. إن هذه املسألة ـ و(16)ومشوليته
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على حتديد رقعة ومساحة القرآن ـ ضرورية لألجيال املعاصرة يف ظل االرتباط 

والتعاطي الثقايف مع سائر اجملتمعات العلمية األخرى. ورمبا كان سبب ذلك أن 

عام، ومساحة الوحي ـ بوصفه املصدر  يًا من مسألة رقعة الدين بشكٍلاملطروح حال

خاص، إمنا هو حلّل التعارض القائم بني العلم والدين،  الرئيس للدين ـ بشكٍل

وإن هذه املسألة مل يتّم طرحها بهذه الصيغة يف اجملتمعات  .وكذلك بني العقل والوحي

ن الدين اإلسالمي إ؛ إذ (17)تمعات األخرىخالفًا لألديان السماوية يف اجمل ،اإلسالمية

ة القرآن الكريم ـ يتصف باجلامعية والشمولية، ويدعو إىل توظيف ومصادره ـ وخاّص

 ؛من العقل والشرع يكّمل بعضهما بعضًا، هذا من ناحية ويرى أن كالًّالعقل والعلم، 

عقل والوحي يف ومن ناحية أخرى فإن عدد املسائل اليت تتناول تعارض العلم والدين وال

اجملتمعات اإلسالمية مل تكن من القّوة والكثرة ـ كما هي اليوم ـ حبيث توسع من 

القرآن الكريم، كما مل تكن العلوم التجريبية من  :ومن بينها ،رقعة املصادر الدينية

، (18)الوحي السماوي مناحيالسعة والدقة حبيث ميكن هلا أن تبدي رأيًا بشأن بعض 

ماء للحصول على مساحة القرآن واملوارد املشرتكة بني العلم كي يتصّدى العل

 . (19)وآخر على حّل هذا التعارض بشكٍل اوالوحي، ويعملو

وبعد تشكيل الدولة اإلسالمية يف إيران على أساس قوانني اإلسالم والقرآن 

 (20)جرى احلديث عن بيان رقعة ومساحة اإلسالم والقرآن الكريم على األلسن

بدوره  &تمعرف ألستاذليف األوساط واألروقة العلمية يف قطرنا. وكان  (21)واألقالم

 . (23)، وقام بتدوينها يف مؤلفاته(22)بهذه املسألة، وكتب فيها مطالب قّيمة خاّص اهتماٌم

 

 ــــــ ج ـ منهج الكشف عن جامعية القرآن

يف بتوظ إىل حتديد الرقعة واملساحة الدقيقة للقرآن الكريم رهٌن إن الوصوَل

منهج صحيح، وإن مجيع فوائد حتديد رقعة القرآن ترتتب على حتديد املنهج الناجع يف 

 .هذا اإلطار

 عن:  وإن املناهج املطروحة لتحديد هذه رقعة ومساحة القرآن الكريم عبارٌة

، وهو الذي حيصل من خالل املقارنات التجريبية : منهج ما وراء النّصأّواًل
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 قبيل: والتارخيية والعقلية، من 

أـ منهج حتديد ما يتوقع من الدين والقرآن، من طريق دراسة حاجة اإلنسان 

 . (24)وتوّقعاته من القرآن الكريم

ب ـ منهج البسط التارخيي للقرآن، من طريق دراسة الرتاث ودور القرآن يف 

 . (25)اجملتمعات اإلسالمية

 الذين حكموا بعد أن رأى األستاذ علي عبد الرزاق أن أغلب احلكام املسلمني

باسم اإلسالم والقرآن كانوا من الظلمة وأهل اجلور، وأن أغلب احلكومات 

ق جناحًا يذكر، توّصل إىل نتيجة مفادها أن القرآن مل يقدم اإلسالمية مل حتقِّ

ال جتد فيه )القرآن( ذكرًا لتلك »أطروحة أو نظرية يف باب احلكم، حيث قال: 

 . (26)«اإلمامة العاّمة واخلالفة

ج ـ املنهج العقلي، من طريق بيان أسباب حاجة اإلنسان إىل الوحي الذي جاء به 

 . (29)مونواملتكلِّ (28)والعرفاء (27)احلكماء

إن املنهجني واألسلوبني األولني خارجني عن النص، ونتيجتهما ضيق مساحة 

عاء القرآن الكريم يف الوصول إىل رقعته؛ إذ يف منهج توقع البشر من الدين قام االد

على أن القرآن جييب عن احلاجات احلصرية، ومن خالل تشخيص مجيع احلاجات 

وإحصاء احلاجات اليت مّتت  ،من طريق الدميوغرافيا التجريبية ،األصيلة لإلنسان

تلبيتها بواسطة العلم البشري، ميكن الوصول إىل رقعة القرآن الكريم. وسوف نرى 

ة القرآن يف احلاجات االحنصارية. ُيضاف ال يرتضي احنصار رقع &تأن األستاذ معرف

 ،دين )الروح واجلسد(إىل ذلك أنه بااللتفات إىل اشتمال الوجود اإلنساني على ُبْع

: ال ميكن للدميوغرافية التجريبية اًلأّوفتني )دنيوية وأخروية(، أوكون حياته ذات نش

ة حلاجات اإلنسان قد ال : إن تلبية العلوم البشريوثانيًاحتديد مجيع احلاجات اإلنسانية. 

تصّب يف مسار كمال اإلنسانية. إن أسلوب التجربة التارخيية للقرآن الكريم غري 

صحيح؛ ألن ما هو البارز يف اجملتمع هو فهم األفراد للقرآن الذي يتّم تطبيقه والعمل به. 

 مل يتّم (30)إىل املدينة املنّورة ‘قصرية بعد هجرة النيب األكرم وباستثناء فرتٍة

 احلصول على فهم صحيح للقرآن الكريم من خالل تطبيقه العملي على يد معصوٍم
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رة عن ق التجربة التارخيية املعبِّينقاد له الناس انقيادًا كاماًل. وال ميكن القول بتحقُّ

ومّت احلصول على  ،كامل قدرة القرآن، فيما لو حتققت هذه الشروط الثالثة بشكٍل

معصوم من خالل تطبيقه على اجملتمع مبوافقة من  نساٍنفهم صحيح للقرآن على يد إ

 .الناس

د ذلك إن املنهج واألسلوب الثالث غري مكتمل أيضًا؛ إذ ليس مبقدوره أن حيدِّ

نه اهلل يف القرآن من باب اجلانب من البيان املشرتك بني القرآن والعلم البشري الذي بيَّ

 التفّضل واملّنة. 

حيث يتّم ذلك من خالل االستفادة من القرآن ، لنّص: األسلوب الداخلي لثانيًا

 ة الشريفة، من قبيل: الكريم والسّن

أـ منهج دراسة اآليات والروايات املبّينة ألهداف القرآن وأهداف ورقعة رسالة 

 . ‘النيب األكرم

 ب ـ دراسة اآليات والروايات املرتبطة برقعة القرآن الكريم. 

 ع آيات القرآن. ج ـ الدراسة االستقرائية جلمي

 وهو األسلوب الذي جيمع بني األسلوبني السابقني. : األسلوب التلفيقي، ثالثًا

ميكنه لوحده أن يكون  إنه ال شيء من األساليب من خارج النّصفم كما تقدَّو

دقيق. وإن أفضل األساليب يف ذلك هو  كافيًا لتعيني رقعة القرآن الكريم بشكٍل

الذي  ،كريم واالستفادة من آياته؛ ألن القرآن الكريمالرجوع إىل نفس القرآن ال

يف أنه  ال َشكَّ، (33)شيء ، وأنه بيان لكّل(32)، وأنه طريق هداية(31)وصف نفسه بأنه نور

يبّين مساحته ورقعته وحدوده أيضًا. وعلى هذا األساس ميكن من خالل اتباع املنهج 

ملبّينة حلدود رقعة القرآن، ودراسة اآليات والروايات ا ،واألسلوب الداخلي للنّص

وكذلك الدراسة االستقرائية جلميع اآليات، ميكن الوصول إىل املساحة والرقعة 

ن الدراسة االستقرائية للقرآن حتتاج إىل فرتة طويلة إالدقيقة للقرآن الكريم. وحيث 

إىل ـ يف الوصول إىل جامعية ومشولية القرآن الكريم ـ  &تًا عمد األستاذ معرفجّد

، ودراسة اآليات املرتبطة جبامعية القرآن، ستفادة من األسلوب الداخلي للنّصاال

واملبّينة لبعض أوصافه. وبطبيعة احلال فقد مّتت االستفادة يف تفسري هذه اآليات من 
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 أهداف القرآن الكريم أيضًا.  :ن العقلية، ومن بينهاائالقر

، وأن التوقعات واملشارب (34)نيأن العبارات تفتقر إىل املعا تصّور خطًأ ْنهناك َم

، إذن ال ميكن احلصول على حتديد رقعة القرآن (35)رهي اليت تعمل على توجيه املفسِّ

 .(36)الكريم من خالل الرجوع إىل نفس القرآن

لغوي ـ ومن مجلة  : إن كل نصٍّأواًلوالدليل على عدم صحة مثل هذا الكالم 

من العبارات واجلمل املتصلة ببعضها، النصوص الوحيانية ـ حيتوي على سلسلة  :ذلك

 (38)(واقعية )داللة تصديقية ، ومعاٍن(37)ظاهرية )داللة تصورية( يشتمل على معاٍنو

، وهي أجنبية وخارجة عن م وصاحب النّصهي اليت يريدها املتكلِّ ،متعّينة ونهائية

غة ظاهرة ن مسألة وضع املفردات للمعاني كان هو املطروح، وإن اللإذهن املفّسر؛ إذ 

اجتماعية وليست شخصية. واملعنى معّين يف مقام االستعمال، وله تعّين يف مقام الداللة 

 .يم أو تفاهمهإذ يف غري هذه احلالة ال ميكن أن حيصل تف ؛أيضًا

وال دائميًا، وميكن بل  ،يًا: إن تأثري التوقعات يف فهم القرآن ليس كّلوثانيًا

 . (39)عات أن تؤثر يف التفسريلتوقُّجيب السعي إىل عدم السماح هلذه ا

 

 ــــــ د ـ اآلراء

رين اهتمام املفّك مسألة رقعة القرآن وجامعيته كانت وال تزال حمّط أنتقّدم 

والعلماء املسلمني واملفسرين على الدوام. وباستثناء النزر القليل من احملققني، فقد 

ب الذي يعتمد النّص يف ذهب أغلب املفكرين واملنظرين إىل االستفادة من األسلو

الوصول إىل حتديد رقعة القرآن ومساحته. وقد كانت هذه املسألة مطروحة يف تفسري 

َوَنزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَيانًا ﴿قوله تعاىل:  ال سيَّمااآليات املرتبطة جبامعية القرآن، و

 .سري بشأنها، ومّت تقديم خمتلف اآلراء والتفا(89)النحل:  ﴾ِلُكلِّ َشْيٍء

 وميكن تقسيم أصحاب اآلراء بشأن هذه املسألة إىل عّدة أقسام: 

م هؤالء آراء متنّوعة يف من األحناء. وقد قدَّ أـ القسم الذي قبل بإطالق اآلية بنحٍو

 ها: ومنهذا الشأن، 

مبعنى أن القرآن الكريم يشتمل على مجيع ، ـ إن ظاهر إطالق اآلية هو املراد1
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. قال ابن مسعود: (40)ب علوم األولني واآلخرينارف والعلوم، ومنه تنشعَّاألحكام واملع

َوَنزَّْلَنا ﴿أنزل يف هذا القرآن كل علم، وكل شيء قد تبّين لنا يف القرآن، قال تعاىل: »

 . (41)«(89)النحل:  ﴾َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَيانًا ِلُكلِّ َشْيٍء

شارات. إن القرآن قد طرح األمور ـ إن القرآن الكريم يدّل على كل شيء باإل2

املرتبطة باهلداية بالداللة اللفظية؛ ألنه كتاب هداية، ومن املمكن أن يدل على كل 

 . (42)شيء باإلشارات أو األمور األخرى

ـ إن القرآن الكريم من خالل اشتماله على الباطن ـ كما أشري له يف الكثري 3

نًا لكل شيء، غاية ما هنالك أن العاديني ـ ميثل بيا (43)من الروايات، وبعضها صحيٌح

ال يستطيعون الوصول إىل معرفة مجيع  ،لوجود احلجب وعدم كفاءتهم ؛من الناس

واألئمة من  ‘األكرم النيّب ، وال يدرك ذلك إاّل(44)األمور املوجودة يف باطن القرآن

. كما حتدث ظاهر القرآن بشأن الدنيا واآلخرة، ويف األحكام ^أهل البيت

 ألخالق واملعارف. وا

ـ إن القرآن بيان لكل شيء على حنو اإلمجال، والتفصيل يقع على عاتق النيب 4

^واألئمة من أهل البيت ‘األكرم
. وهذا هو الرأي الذي ذهب إليه كبار من (45)

 من أمثال: الطوسي والزخمشري.  ،العلماء

يات، وعملوا رين وعلماء املسلمني إىل رفض إطالق اآلمن املفسِّ ب ـ ذهب مجٌع

 من األحناء. وقد أبدى هؤالء آراء خمتلفة أيضًا:  على تقييدها بنحٍو

احلالل واحلرام واألوامر أي ـ إن رقعة القرآن ترتبط باألحكام الدينية، 1

 . (46)والنواهي اإلهلية. وقد نسب هذا الرأي إىل ابن عباس أيضًا

اهلداية. وهذا الرأي هو الذي ـ تقتصر جامعية القرآن على بيان األمور املرتبطة ب2

 جمالذهب إليه أكثر املفسرين واملنظرين املعاصرين وبعض املفسرين املتقّدمني يف 

 . (47)مساحة األحكام ومعارف القرآن

ق من رقعة استفاد من األسلوب اخلارج عن النص، وبذلك يضيِّ ْنج ـ هناك َم

 . (48)تعبريه على حدِّ ،ومساحة القرآن الكريم، ويراه يف حّده األدنى

إىل القول  ،مثل أكثر املفكرين املعاصرين ،&توقد ذهب األستاذ معرف
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جبامعية القرآن الكريم يف بيان الشؤون الدينية، وقال بأن األصول واملعارف 

يف القرآن الكريم  ْدكامل، ومل يِر واألحكام والتشريعات موجودة يف الدين بشكٍل

 منها سوى رؤوس األقالم وأصوهلا. 

 

 ــــــ ة والشواهد على جامعية القرآن الكريمـ األدّل2

قد حتّدث يف الغالب عن نقد الرأي القائل  &تعلى الرغم من أن األستاذ معرف

أن التنقيب  َبْيَدما استدل إلثبات رؤيته، بأن القرآن يشتمل على بيان مجيع األمور، وقلَّ

هذا الشأن من كال األسلوبني والبحث يف كلماته وكتاباته يثبت أنه قد استفاد يف 

، واألدلة املوجودة يف )أي األسلوب الذي يعتمد على األدلة املستقاة من خارج النّص

 لة باآليات والروايات(. واملتمثِّ ،داخل النّص

 

 ــــــ أـ األدلة من خارج النّص

يف البحث عن جامعية القرآن إىل شأن القرآن  معرفت لقد استند األستاذ

ىل آيات القرآن الكريم، ومال إىل االعتقاد بأن شأن القرآن ال ضافًا إم ،الكريم

يكمن يف التدخل يف األمور املرتبطة باخرتاعات واكتشافات اإلنسان؛ ألن اهلل 

له الكتشاف مجيع حقائق الوجود. سبحانه قد خلق اإلنسان ومنحه عقاًل وفكرًا يؤهِّ

وتوفري األمن  ،دّفة حياة اإلنسان وأما وظيفة الشرع فهي أن يضع مشروعًا لتوجيه

وجيعل من  ،اهلداية والتكامل. لقد جاء اإلسالم لكي يعّدل احلياة والسالم يف ظّل

اإلنسان كائنًا معتداًل، ال مييل حنو اإلفراط والتفريط، وأن ال يطغى ويعتدي على 

ته يف مة لسعادسعيدة له ولآلخرين؛ ليكون ذلك مقّد حقوق اآلخرين، وأن يبين حياًة

باحلياة السليمة، وبسط العدل على اجملتمع، وجتّنب الظلم  احلياة اآلخرة. وهذا رهٌن

واجلور. ولذلك يعمل القرآن واإلسالم على وضع األحكام والتشريعات يف هذا السياق. 

وعليه فإن وظيفة الدين والقرآن تكمن يف بيان األمور املتعلقة بشؤون احلياة املادية 

 . (49)لإلنسان
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 ــــــ ـ األدلة والشواهد من داخل النّص ب

هناك طائفتان من اآليات يؤتى على ذكرها بوصفها شاهدًا على جامعية القرآن 

 :ومشوليته

 .: اآليات اليت تبّين بعض أوصاف القرآناألوىل

 : اآليات اليت تشري إىل رقعة القرآن ومساحته. الثانية

 

 ــــــ ـ اآليات املبّينة ألوصاف القرآن1

إن من األدلة والشواهد اليت ميكن توظيفها يف حبث جامعية القرآن الكريم 

 .هي الشواهد واألدلة اليت تبّين بعض خصائص القرآن الكريم واإلسالم

 وهذه اخلصائص عبارة عن: 

 وسرية النيّب ،الشريفة (51)والروايات ،(50)إن اآليات القرآنية: أـ العاملية

‘األكرم
ة القرآن الكريم مل تكن خاّصة مبجموعة معّينة تدّل على أن رسال ،(52)

ومنحة إهلية جلميع أفراد اإلنسانية.  ،أو رقعة جغرافية بعينها، بل هي عاملية ،من الناس

وإن الزم كون القرآن الكريم عامليًا أن يكون مشتماًل على ما يناسب حاجة األمم 

ية، ولديها من العلوم واملعارف رة اليت تفوق حاجة اجملتمع يف شبه اجلزيرة العرباملتحضِّ

ما يفوق علوم اجملتمع الذي كان يف غالبيته جمتمعًا أّميًا. وعليه فإن هذا األمر ميثل 

 شاهدًا آخر على سعة رقعة القرآن الكريم وجامعيته. 

 (53)إن من خصائص القرآن الكريم ـ طبقًا لبيان اآليات: ب ـ اخللود

وحياة جلميع البشرية على طول العصور.  هدايٍةـ أنه قد جاء مبشروع  (54)والروايات

أن يكون لدى القرآن ما يقوله جلميع الناس يف خمتلف العصور؛ إذ من  ال ُبدَّوعليه 

فت عليها سعادتهم يف الدنيا املمكن أن ال تكون لدى جمتمع عصر النزول مسألة توّق

، تكون تلك حيث تعيش حياة أكثر تعقيدًا ؛واآلخرة، ولكن اجملتمعات الالحقة

كبرية من األهمية، وبالتالي فإنها حتتاج إىل مسائل وتشريعات  املسألة على درجٍة

 على مستويات أكرب.  ن الناس يف تلك األزمنة حيتاجون إىل هدايٍةإأو  ،أكثر تعقيدًا

وعلى رأسه  ،أن كمال الدين اإلسالمي تيرى األستاذ معرف: ج ـ الكمال
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اْلَيْوَم َيِئَس الَِّذيَن ﴿. قال تعاىل: (55)مشولية القرآن الكريمعلى جامعية و القرآن، دليٌل

َكَفُروا ِمْن ِديِنُكْم َفاَل َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِني اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت 

 . (56)(3)املائدة:  ﴾َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكْم اإِلْساَلَم ِدينًا

على ما تقتضيه  اهلل سبحانه وتعاىل يف خمتلف املراحل الزمنية ـ بناًءلقد أنزل 

من األحكام والتعاليم  ومبا يتناسب واستعداد الناس ـ جمموعًة ،املصاحل والظروف

. وقد كان مضمون الوحي (57)ليقوموا بنقلها إىل الناس ؛واملعارف على األنبياء وحيًا

لدوام مسارًا تصاعديًا تكامليًا، وكان الكتاب اإلهلي النازل على األنبياء يأخذ على ا

من هنا فإنه على الرغم من والسماوي الالحق أكمل من الكتب السماوية السابقة. 

بينها يف بعض املسائل  اشرتاك الوحي وشرائع األنبياء يف األصول، هناك اختالٌف

تعداد من حيث االس (58)ب مقتضيات الزمان وخصائص احمليط واألممَسالفرعية حَب

 .ومستوى التعاليم

، (59)ة على كمال القرآن الكريم أيضًاىل أدلة كمال اإلسالم الداّلمضافًا إو

هناك شواهد وأدلة على أن القرآن الكريم يتصف بكونه هو األكمل واألمت بالقياس 

ـ على ما سبق ذكره ـ هو  ‘: ألن النيب األكرماًلأّو ؛إىل الكتب السماوية األخرى

ل املرحلة األخرية من مراحل وحي هلل، وبالتالي فإن القرآن الكريم ميثِّآخر أنبياء ا

: إن األمة اإلسالمية وثانيًا ؛اهلل، وهو الرسالة اخلالدة هلذه األمة وجلميع األمم القادمة

أن يكون الكتاب السماوي هلذه األمة هو  ال ُبدَّأكمل من األمم السابقة، وبالتالي 

إلهلي. وعلى هذا األساس فإن القرآن الكريم يتناسب مع أكمل مرحلة يف املشروع ا

َلَقْد ﴿: (60)ة يف آخر الزمان. وقد قال تعاىل يف بيان هذا الشأنكماالت وشأن األّم

 . (10)األنبياء:  ﴾َأنَزْلَنا ِإَلْيُكْم ِكَتابًا ِفيِه ِذْكُرُكْم َأَفاَل َتْعِقُلوَن

بالوحي  دره ورقعته؛ إذ جية مساحتعكمال القرآن الكريم على س كما يدّل

 . (61)اإلهلي الكامل أن يشتمل على مجيع األمور املرتبطة بسعادة الناس مجيعًا

لقد وصف : د ـ حكومة القرآن الكريم على سائر الكتب السماوية األخرى

القرآن الكريم نفسه بأنه احلاكم واملهيمن على مجيع الكتب السماوية األخرى، 

َأنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمْن اْلِكَتاِب َو﴿وذلك إذ يقول تعاىل: 
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 . (48)املائدة:  ﴾َوُمَهْيِمنًا َعَلْيِه

من هذه اآلية الشريفة أن اإلسالم هو آخر األديان،  &تيستنتج األستاذ معرف

. (62)هلي األكمل واألمّتوأكمل الشرائع السماوية، وأن القرآن الكريم هو الوحي اإل

إن هذه املسألة قد مّت إنزاهلا على النيب األكرم من باب املّنة اإلهلية على الناس، إذ 

ن القرآن هو إمجيع حمتوى الوحي النازل على األنبياء من أولي العزم، و إليهأوحى 

َوصَّى ِبِه ُنوحًا  َشَرَع َلُكْم ِمَن الدِّيِن َما﴿. قال تعاىل: (63)األكمل واألمشل منها مجيعًا

وا َوالَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َوَما َوصَّْيَنا ِبِه ِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِّيَن َواَل َتَتَفرَُّق

 . (13)الشورى:  ﴾ِفيِه

ن بعض صفات القرآن الكريم تدّل على جامعيته ومشوليته، من أ النتيجةو

وخلوده، وكماله، وحاكميته وهيمنته على الكتب السماوية، قبيل: عاملية القرآن، 

ُيشري إىل ضرورة البحث  تأن األستاذ معرف َبْيَدومشولية رقعته جلميع األمم والعاملني. 

 . (64)يف املراد من جامعية وكمال القرآن الكريم

 

 ــــــ نة جلامعية القرآن الكريمـ اآليات املبي2ِّ

 عن:  ناد إليها يف إثبات جامعية القرآن الكريم عبارٌةإن اآليات اليت يتّم االست

َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اأَلْرِض َواَل َطاِئٍر َيِطرُي ِبَجَناَحْيِه ِإالَّ ُأَمٌم َأْمَثاُلُكْم َما َفرَّْطَنا ﴿ ـ1

 . (65)(38)األنعام:  ﴾ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء

 . (66)(59)األنعام:  ﴾ِكَتاٍب ُمِبنٍي َواَل َرْطٍب َواَل َياِبٍس ِإالَّ ِفي﴿ ـ2

)األنعام:  ﴾ َأْبَتِغي َحَكمًا َوُهَو الَِّذي َأنَزَل ِإَلْيُكْم اْلِكَتاَب ُمَفصَّاًلَأَفَغْيَر اهلِل﴿ ـ3

114)(67) . 

َما َكاَن َحِديثًا ُيْفَتَرى َوَلِكْن َتْصِديَق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوَتْفِصيَل ُكلِّ َشْيٍء ﴿ ـ4

 . (68)(111)يوسف:  ﴾ُهًدى َوَرْحَمًة ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَنَو

َوَيْوَم َنْبَعُث ِفي ُكلِّ ُأمٍَّة َشِهيدًا َعَلْيِهْم ِمْن َأنُفِسِهْم َوِجْئَنا ِبَك َشِهيدًا َعَلى ﴿ ـ5

 ﴾َرى ِلْلُمْسِلِمنَيَهُؤاَلء َوَنزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَيانًا ِلُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْش

 . (69)(89)النحل: 
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 لَِّم ِبِه اْلَمْوَتى َبْل هلِلَوَلْو َأنَّ ُقْرآنًا ُسيَِّرْت ِبِه اْلِجَباُل َأْو ُقطَِّعْت ِبِه اأَلْرُض َأْو ُك﴿ ـ6

يعًا َواَل َيَزاُل الَِّذيَن  َلَهَدى النَّاَس َجِمآَمُنوا َأْن َلْو َيَشاُء اهلُل ْس الَِّذيَنأاأَلْمُر َجِميعًا َأَفَلْم َيْي

 ْم َحتَّى َيْأِتَي َوْعُد اهلِل ِإنَّ اهلَلَكَفُروا ُتِصيُبُهْم ِبَما َصَنُعوا َقاِرَعٌة َأْو َتُحلُّ َقِريبًا ِمْن َداِرِه

 . (70)(31)الرعد:  ﴾اَل ُيْخِلُف اْلِميَعاَد

 ﴾ْنُهَما َأتَِّبْعُه ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقنَي ُهَو َأْهَدى ِمُتوا ِبِكَتاٍب ِمْن ِعْنِد اهلِلُقْل َفْأ﴿ ـ7

 . (71)(49)القصص: 

من سورة  114و 59و 38هناك بني املفسرين اختالف بشأن ما إذا كانت اآليات 

من  89من سورة يوسف، واآلية  111من سورة الرعد، هي مثل اآلية  31األنعام، واآلية 

آن الكريم أم ال؟ ومنشأ هذا سورة النحل، يف ارتباطها برقعة ومساحة بيان القر

من سورة األنعام يعود إىل االختالف يف املراد من  59و 38ما يتعلق باآليتني  االختالف يف

كان  فيهما، وهل هو القرآن الكريم أو اللوح احملفوظ وعلم اهلل؟ فإْن «الكتاب»

 .(72)املراد منه هو القرآن الكريم تعلقتا جبامعية القرآن

من سورة األنعام فيعود إىل اعتبار كلمة  114ن اآلية وأما االختالف بشأ

، أم نذهب يف (73)مبعنى وضوح أحكام القرآن وتعاليمه وعدم اختالطها «اًلمفصَّ»

إنها تعين مجيع ما حيتاج إليه  :تفسريها إىل ما ذهب إليه الشيخ الطربسي بالقول

من  89ن اآلية ، ويف هذه احلالة سيكون مضمون هذه اآلية هو ذات مضمو(74)البشر

 .من سورة يوسف 111سورة النحل، واآلية 

من سورة الرعد يعود سببه إىل أن البعض يعتقد بأن  31واالختالف بشأن اآلية 

نزل بهذه اخلصيصة فإنهم مع ذلك لن  لوى يف ذيل اآلية داللة على أن القرآن حّت

من سورة  49اآلية  نإ. وحيث (75)يؤمنوا، ال أن هذه القرآن يتصف بهذ اخلصوصية فعاًل

على  يكون هذا الشرط داالًّتيان بكتاب أهدى من القرآن القصص تتحدى باإل

 .جامعية القرآن؛ ألن الزم كون الكتاب هو األهدى أن يكون هو األمجع

من سورة يوسف، فهناك  111من سورة النحل، واآلية  89ق باآلية ما يتعلَّ وأما يف

 مساحة بيانات القرآن الكريم. أنهما تتعلقان برقعة و علىإمجاع 

من  89من سورة يوسف، واآلية  111يف اآلية  إاّل &تمل يبحث األستاذ معرف
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من سورة النحل تتعلق بالبيان الشامل  89سورة النحل، حيث ذهب إىل القول بأن اآلية 

ألحكام الشريعة، فهي بصدد إمتام احلّجة على الكافرين، حيث يؤتى يف يوم 

 ‘يب ليكون شاهدًا على أعمال أمته، ويأتي النيب األكرم حممدالقيامة بكل ن

ليكون بدوره شاهدًا على هذه األّمة أيضًا؛ ألن الكتاب والشريعة اليت نزلت عليه 

َوَيْوَم َنْبَعُث ِفي ُكلِّ ﴿القرآن قد اشتمل على بيان كل شيء: وكانت هي األكمل، 

َوِجْئَنا ِبَك َشِهيدًا َعَلى َهُؤاَلء َوَنزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَيانًا  ُأمٍَّة َشِهيدًا َعَلْيِهْم ِمْن َأنُفِسِهْم

 (. 89)النحل:  ﴾ِلُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمنَي

ننا مل نرتك يف هذا الكتاب نقصًا يف بيان الوظائف والتكاليف الشرعية؛ إ أي

 ارة للمسلمني. ليكون كتاب هداية ورمحة وبش

ومبالحظة شأن نزول هذه اآلية واملخاطبني بها، وكذلك بدايتها ونهايتها، 

 هو الشمولية واجلامعية ألحكام الشرع.  ﴾ِتْبَيانًا ِلُكلِّ َشْيٍء﴿يتضح أن املراد من 

د يف األساس من خالل مالحظة إن شعاع الدائرة املفهومية لكل كالم يتحّد

تكلم ذلك الكالم. فعندما يكون اهلل تعاىل يف مقام املوقع الذي يلقي فيه امل

التشريع، ويستخدم مثل هذا التعبري بشأن الكتب والشرائع النازلة على األنبياء، 

يكون هذا التعبري ناظرًا إىل صرف جامعية ومشولية النواحي التشريعية! وهذا أمر 

 يف، مبعنى أن هذا هو الذي يفهمه العرف من هذه اآلية. ُعْر

 ،فضيل يا: ×جعفر لي أبو قال: قال الفضيل عن»هناك أيضًا رواية تقول: و

 ىحّت ،فيه وهو إاّل إليه حيتاج األرض شيٌء ما على ،ذراعًا علّي، سبعون كتاب عندنا

الذي هو من التعزيرات  ،. حيث تتحّدث هذه الرواية عن أرش اخلدش(76)«اخلدش أرش

حتى هذا املقدار من الديات والتعزيرات مبعنى أن الشريعة قد بّينت  ،ومن الديات

ن هذا الكتاب يشتمل على مجيع ما حيتاج إليه الناس يف إلة بأرش اخلدش، أي املتمثِّ

 شؤونهم الدينية. 

على  ،من سورة يوسف 111يف اآلية  ،﴾َوَتْفِصيَل ُكلِّ َشْيٍء﴿كما تدل عبارة 

هذا التعبري يف وصف التوراة،  قد ورد ما يشبهو .ما يتعلق باهلداية جامعية القرآن يف

 :ى ما كان من قبيلشيء، حّت واحلال أننا ال نؤمن بأنها تشتمل على بيان كّل
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األحكام الضرورية؛ إذ لو كانت التوراة قد بّينت تفصيل كل شيء ملا كانت هناك 

مساوي آخر، يف حني أنزل اهلل بعدها اإلجنيل والقرآن  حاجة إىل نزول كتاٍب

 . (77)الكريم

يستفيد من آيات القرآن الكريم لُيثبت أن جامعية  تعليه فإن األستاذ معرفو

 الشريعة واألحكام.  جالق مبومشولية القرآن الكريم إمنا تتعلَّ
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 جاه العرفاني يف التفسرياالّت

 من وجهة نظر األستاذ معرفت

 

 حسين روحاني نجادالشيخ 

 : وسيم حيدرترجمة

 

  ــــــ ّدمةاملق

ُيعترب علم التفسري من العلوم اإلسالمية اليت تبلورت يف عصر الرسالة. فقد 

عن  ‘كانت النواة األوىل هلذا العلم اخلطري قد تأّلفت من إجابات النيب األكرم

املسائل املتفّرقة واملتنّوعة اليت كان الناس يطرحونها بشأن املفاهيم املذكورة يف 

ابات ذات صبغة تفسريية تهدف إىل إثارة القّوة الفكرية لدى القرآن. إن هذه اإلج

َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلُتَبيَِّن ﴿املسلمني بشأن هذه املائدة املعنوية والروحية، قال تعاىل: 

 (. 44)النحل:  ﴾ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَن

يف فهم القرآن  ول القرآن كلما واجهوا مشكلًةكان املسلمون يف عصر نز

 ‘أو صعوبة يف إدراك املطالب القرآنية العميقة، هرعوا إىل رسول اهلل ،الكريم

يسألونه عنها، وحيصلون منه على اإلجابات عن تساؤالتهم. وقد شكلت هذه األسئلة 

تفاسري الصحابة واإلجابات الكثرية النواة األوىل لعلم التفسري؛ ألنها أضحت القاعدة ل

كبرية لتدوين علم  وبعد عصر التدوين كانت أقوال وآراء السلف ثروًة .والتابعني

 التفسري. 

ومن هنا فقد مّر علم التفسري من الناحية التارخيية بأربع مراحل رئيسة، ميكن 
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 : كما يليإمجاهلا 

: مرحلة عصر الرسالة، حيث كان التفسري عبارة عن أسئلة وإجابات األوىل

 متفّرقة ومقتضبة جدًا. 

: مرحلة عصر الصحابة، وقد كان التفسري فيها متفرقًا، ولكنه شامل الثانية

 إىل حدٍّ كبري. 

وأوسع منه  ،حيث أضحى التفسري أكثر تنظيمًا ،: مرحلة عصر التابعنيالثالثة

 يف عهد الصحابة، وأصبح مقرونًا باالجتهاد. 

التفسري أوسع منه يف عصر التابعني،  : مرحلة التدوين، حيث أصبح علمالرابعة

 رين يتمتع خبصائص وأساليب متنّوعة. وكان بالنظر إىل املقدرة العلمية واألدبية للمفسِّ

الن اللذين ميثِّ ،ويف عصر الصحابة والتابعني ،إن التفسري يف عصر الرسالة

النشوء »ة اجليل األول واجليل الثاني للثورة اإلهلية احملّمدية العظمى، يطوي مرحل

وينتقل إىل األجيال عرب الصدور، ليتّم طرحه بعد  ،ذ مشافهًةؤَخ، حيث كان ُي«والنمّو

 مدة يف إطار األحاديث والروايات.

الذي ميثله اجليل الثالث من مسلمي صدر  ،وأما يف عهد تابعي التابعني

 .«مرحلة التدوين والتأليف»اإلسالم، فقد دخل علم التفسري 

ري الثالث دخل التفسري يف مرحلة التنّوع واالزدهار، واصطبغ ويف القرن اهلج

أن هذا التنّوع واالزدهار  َبْيَدبألوان العلوم واملعارف والثقافات السائدة يف ذلك العصر. 

مرحلة »تنتقل بالتدريج إىل  «مرحلة التفسري باملأثور»كان حيصل تباعًا، وكانت 

، وأخذ العلماء يستنبطون «ل والتفكريالتفسري االجتهادي والتنظري وإعمال العق

منها  ال سيَّمامفاهيم القرآن الكريم يف ضوء األدب وأنواع العلوم واملعارف املعاصرة، و

 اآلراء الكالمية والفلسفية.

ه، وينظر إليه من زاوية األثناء كان كل شخص ُيسعف القرآن بظّن هويف هذ

 إعراب األلفاظ والكلمات، وكان علمه. فكان االجتاه النحوي إىل القرآن يتلخص يف

 قرآن إال من زاوية األدب العربي.اج ـ ال ينظرون إىل الالزّج :أشخاص ـ من أمثال

وكان أرباب العلوم العقلية ـ من أمثال: الفخر الرازي يف )مفاتيح الغيب( ـ 



 

 

هـ 1438م ـ  2017 صيفواألربعون ــ  بعــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السا نصوص معاصرة  

 

 ، ونقضها وإبرامها.ون يف تفسري القرآن بذكر أقوال احلكماء والفالسفةيهتّم

والقرطيب ـ يبحثون يف القرآن عن أدلة  ،فقهاء ـ من أمثال: اجلصاصوكان ال

 سون خلفها لدفع املخالفني ملذاهبهم. الفروع الفقهية، ويترّت

واخلازن ـ ينظرون يف القرآن من خالل  ،الثعليب :خون ـ من أمثالوكان املؤرِّ

 ر والقصص املأثورة من قبل السلف.عدسة األخبا

ملذاهب الكالمية يبذلون قصارى جهودهم يف تأويل وكان أصحاب املدارس وا

ف والعرفان الصويف قد استندوا إىل القرآن لصاحل مذاهبهم. وبالتالي فإن أرباب التصوُّ

الذوق واالستحسان واملكاشفات واملواجيد يف إطار تزكية النفس وتطهري الروح، 

 . (1)لفهم حقائق القرآن واإلشارات واملعاني الرمزية

 احلني ظهر التفسري على ثالثة أوجه:  ومنذ ذلك

 . «التفسري باملأثور»ر عنه بـ أـ التفسري بالرواية، وهو املعبَّ

 . (2)«التفسري بالرأي»ر عنه بـ ب ـ التفسري بالدراية، وهو املعبَّ

 . (3)«التفسري اإلشاري»ر عنه بـ ج ـ التفسري باإلشارة، وهو املعبَّ

 

 ــــــ ان وأصول العرفان اإلسالمي املرتبط بالتفسريالتعريف بالعرفالقسم األّول: 

عمد األستاذ معرفت يف إطار التعريف بأسلوب ومنهج التفسري العرفاني، قبل 

وامتيازه من سائر املذاهب الفكرية  ،عن مذهب العرفان إىل بيان نبذٍة ،شيء كّل

باطه عن ماهية وجذور العرفان، وارت األخرى يف اإلسالم، وحتّدث باختصاٍر

حكمة اإلشراق، والعناصر الرئيسة ملذهب العرفان. ثم حتّدث  ال سيَّماو ،باحلكمة

 أكرب عن أسلوب التفسري العرفاني، وأشهر التفاسري العرفانية.  بتفصيٍل

 

 ــــــ أـ ماهية وجذور العرفان

يرى األستاذ معرفت أن العرفان يعين املعرفة الباطنية احلاصلة بفعل السري 

فات مدرسة ما من خملَّ ف والعرفان هو بنحٍووجهاد النفس. إن مسلك التصوُّوالسلوك 

اإلشراق. يرى مساحته جذور التصّوف والعرفان واحدة، ويرى أنهما مثرة شيء واحد. 
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غاية ما هنالك أن عنوان التصّوف ينظر إىل الناحية العملية والسلوكية من هذا 

ناحية النظرية منه. من هنا يكون العرفان املذهب، بينما ينظر عنوان العرفان إىل ال

 من احلكمة.  فرعًا من الفلسفة، وكالهما فرٌع

يذهب األستاذ معرفت ـ من خالل النظر يف مقدمة حكمة اإلشراق ـ إىل 

االعتقاد بأن طريقة وأسلوب أهل العرفان هو ذات طريق وأسلوب أهل الذوق 

يكمن يف أن أهل العرفان ال  ن الفرق الوحيدأوالسالكني يف طريقة اإلشراق، و

يهتمون باالستدالل والرباهني العقلية، ويرومون احلصول على حقائق الوجود من جمرد 

ومن طريق الرياضة وجهاد النفس. وبهذا األسلوب ينظرون إىل  ،االنكشاف الباطين

رونها مبا يقتضيه الذوق واالستحسان الشخصي. من هنا كانت آيات القرآن، ويفسِّ

ري العرفانية من وجهة نظر أهل البحث والتحقيق أشبه بالتفسري بالرأي منه إىل التفاس

التفسري؛ إذ ليس للعرفاء من مستند على  جمالالتفسري املقبول عند أصحاب النظر يف 

 تفاسريهم غري الذوق واالستحسان. 

عة يف بيان منشأ اشتقاق ووجه يستحسن األستاذ معرفت من بني الوجوه املتنوِّ

ية التصّوف كالم ابن خلدون وأكثر احملققني اإلسالميني. وقد رأى أن الصويف تسم

ف احلياة ظل شوحتمُّ ،عن التقّشف والزهد يف احلياة نسبة إىل لبس الصوف كنايًة

وجشوبة العيش. وكان املتصّوفة يف بداية أمرهم من أهل الزهد والعبادة واإلخالص يف 

يات، وقد اكتفوا من العلم باالهتمام نيا واملاّدالعمل، وكانوا معرضني عن زخارف الد

أن هذا املنهج اختذ صبغة معرفية،  َبْيَداملرتبط بالرياضة النفسية.  «علم اآلخرة»بـ 

وصار له رؤية عرفانية. إن عنوان التصوف ينظر إىل الناحية العملية والسري والسلوك، 

عرفية. وهذا القسم من كالم فينظر إىل الناحية النظرية وامل «العرفان»وأما عنوان 

 ؛ري يف هذا الشأنطهَّماألستاذ معرفت ينسجم مع ما قاله األستاذ الشهيد مرتضى 

 ؛يذهب أيضًا إىل القول بأن للتصوف ناحيتني، وهما: الناحية االجتماعية حيث

ن العرفاء كما هم إوالناحية الثقافية. فالتصوف ميثل احلالة االجتماعية للعرفان؛ إذ 

ثقافية وعلمية أبدعت علمًا باسم العرفان، هم كذلك طبقة اجتماعية أيضًا،  طبقة

وقد أسسوا لفرقة اجتماعية هلا خصائصها ومساتها اخلاصة، خالفًا لسائر الطبقات 
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هم جمّرد طبقات ثقافية،  ْنممَّ وغريهمالثقافية األخرى، من قبيل: الفقهاء واحلكماء 

ن الفرق األخرى. يرى مساحته أن أهل العرفان كل طبقة منهم فرقة مستقلة ع وتعّد

، وكلما ذكروا بصفتهم «العرفاء»كلما ذكروا بصفتهم الثقافية ذكروا بوصف 

غالبًا. وبطبيعة احلال كان هناك على الدوام ـ  «فةاملتصوِّ»االجتماعية ذكروا بوصف 

اآلخرين، وكانوا  امتياز ظاهري من ا ألنفسهم أّيْوبني الشيعة ـ عرفاء مل يَر ال سيَّماو

يف الوقت نفسه من أهل السري والسلوك العرفاني أيضًا. ويف احلقيقة إن هؤالء هم 

العرفاء احلقيقيون، ال أولئك الذين ابتدعوا ألنفسهم مئات الطرق والتقاليد اليت ما 

أنزل اهلل بها من سلطان. ويف البحث عن الناحية الثقافية ينظر إىل العرفان بوصفه 

رعًا من فروع الثقافة اإلسالمية، ال بوصفه طريقة تتبعها فرقة اجتماعية. ويف علمًا وف

من البحث اضطرارًا عن أسباب ومناشئ هذه  ال ُبدَّالبحث عن الناحية االجتماعية 

الذي تركته على اجملتمع  ،أو النافع والضاّر ،الفرقة، وعن دورها السليب واإلجيابي

هذه الفرقة وسائر الفرق اإلسالمية األخرى، والتأثري  اإلسالمي، والفعل واالنفعال بني

 . (4)الذي تركته على املعارف اإلسالمية، ودورها يف نشر اإلسالم يف العامل

الكثري الوارد يف  وبطبيعة احلال فإن عرفاء الشيعة ـ بااللتفات إىل الذّم

بون عنوان تجنَّفة ـ يبشأن املتصوِّ ^الروايات املأثورة عن أهل بيت العصمة األطهار

، وال يوجد بينهم سوى مصطلحات الصوفية بوصفها كناية عن «الصويف»و «التصّوف»

املعاني واملفاهيم اخلاصة ال أكثر، فال جتد أثرًا للسماع والقطب واملريد والصوامع 

 وما إىل ذلك من مبتدعات الصوفية أبدًا. 

ية من طريق يؤكد القيصري على أن أهل اهلل يدركون احلقائق العرفان

ن ما جاء يف العرفان شبه دليل أدون الظن والتخمني، و ،الكشف واليقني حصرًا

ألن الدليل يف التعاليم العرفانية ال يعمل على  ؛راد منه توعية اإلخوة املؤهلنيوبرهان ُي

فوق حبر احلقيقة. أفهل ميكن للمطلق  غري إخفاء احلقيقة، والربهان إمنا هو زبٌد

ال ميكن احلصول  «ٌرْوَط»أن يغدو حمدودًا ومتناهيًا؟! إن هذه احلقيقة وغري املتناهي 

 . (5)عليه إال يف ضوء اهلداية وتزكية النفس والرياضة الروحية

لقد أدى هجوم أصحاب النظر على أصحاب املعرفة إىل جلوئهم وإقباهلم على 
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سفي، واالستعانة الفلسفة واحلكمة، والعمل على تنظيم التعاليم العرفانية يف إطار فل

 مبصطلحات الفالسفة. 

عن حكمة اإلشراق، وأن الفرق بني  يرى األستاذ معرفت أن العرفان منبثٌق

مدرسة اإلشراق ومدرسة العرفان يكمن عنده يف أن اإلشراقيني جيّلون القيم العقلية، 

 ويستعملونها إىل جنب اإلشراقات الباطنية، بينما يكتفي العرفاء مبجرد اإلشراقات

 الباطنية واألساليب الذوقية، وال يعتمدون على الطرق واألساليب العقلية كثريًا. 

 

 ــــــ ب ـ العناصر الرئيسة يف مدرسة العرفان

ثم يعمد مساحته إىل بيان العناصر األساسية ملدرسة العرفان على حنو اإلمجال، 

لتصّوف، وهي: ف القواعد األصلية للعرفان واويقيمها على ستة عناصر رئيسة تؤّل

عشق »، و«السري والسلوك»، و«الفناء يف اهلل»، و«الكشف والشهود»، و«وحدة الوجود»

 . «سّر الوجود»، و«اجلمال املطلق

 

 ــــــ ـ وحدة الوجود1

ل ركنًا من أركان العرفان اإلسالمي، هي من اليت متثِّ ،إن وحدة الوجود

يث أضحت مستمسكًا وذريعة بيد أصعب املسائل وأكثرها تعقيدًا وإثارة للجدل، حب

 بصورٍة «وحدة الوجود»البعض لتكفري العرفاء. وإن مجيع املسائل العرفانية ترتبط بـ 

 ،. إن االعتقاد بوحدة الوجود ال يقتصر على ابن عربي فقط(6)مباشرة أو غري مباشرة

فالكثري من العرفاء الكبار يعتقد بوحدة الوجود، ويرى أن الوحدة أمر حقيقي، 

على مسلك العرفاء والصوفية،  اعتباري، وهو ـ بطبيعة احلال ـ اعتباٌر والكثرة أمٌر

 . (7)أحيانًا «احلكمة املتعالية»و

. فوحدة ًااعتبارّي ًاوالكثرة أمر ًا،حقيقّي ًايرى أصحاب العرفان الوحدة أمر

القية . وإن وحدة الوجود وحدة إط(8)الوجود هي ذات حقيقية الوحدة واعتبارية الكثرة

، املراتب صل احلقيقة حميطة جبميعأ»مساوقة للوحدة الشخصية. قال العرفاء: 

يده نصوص التنزيل واملأثورات ؤوي، للطيف اخلبرياوسار فيها بامسه ، وتكون مقومها
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ما قاله العرفاء من وحدة الوجود وسريانها يف مجيع الكائنات مقتبس  إّن. (9)«الولوية

صِّلت: )ُف ﴾نَُّهْم ِفي ِمْرَيٍة ِمْن ِلَقاِء َربِِّهْم َأاَل ِإنَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء ُمِحيٌطَأاَل ِإ﴿من قوله تعاىل: 

54) . 

لقد توصل العرفاء إىل الوجود من عني الوجود، كما ورد يف دعاء الصباح عن 

. ولكنه الوجود الواحد الذي ال «دّل على ذاته بذاته ْنيا َم»، حيث قال: ×اإلمام علّي

نه وتطّوره، وذلك يأتي أيضًا من د، إال يف تشأُّشكل من أشكال التعدُّ ليه أّييتطّرق إ

 . (10)قبل فكرنا ورؤيتنا

     ، «وحدة الوجود»ويتم التعبري عن سريان الوحدة احلّقة احلقيقية للوجود بـ 

 . (11)أيضًا «الصمد»وبـ 

عرفاء إىل ل الإن مسألة وحدة الوجود والتوحيد اخلاص من املسائل اليت توصَّ

أن صدر املتأهلني برهن  َبْيَد .«طورًا وراء طور العقل»واعتربوها  ،حقيقتها باملكاشفة

 . (12)ع عليها الكثري من الفروعوفرَّ ،عليها

هي يف باطنها وحدة كاملة منّزهة عن  ،يرى العرفاء أن الوجود حقيقة واحدة

يقة هلا. إن حقيقة الوجود مجيع أنواع التفّرق والكثرة، وأن الكثرة الظاهرية ال حق

َبد. إن مجيع عامل هي كماء البحر، وأما املمكنات والظواهر فهي كاألمواج والزَّ

أن هذا الكالم ال يعين احللول واالحتاد،  َبْيَدللحق وعني االرتباط به.  اإلمكان جتلٍّ

 ألن اإلثنينية عني الضالل والضياع.  ؛وال وجود لإلثنينية يف الوحدة

 

 ــــــ ف والشهودـ الكش2

أنهم يؤكدون على  رغم أن العرفاء يقبلون بالعلوم السائدة والظاهرية، إاّل

وترجيح  ،أصالة االرتباط احلضوري والعلوم احلاصلة من املكاشفات واملشاهدات

ألن احلواس والقوى العقلية لدى  ؛كفتها على كّفة النتائج املنبثقة عن الرباهني العقلية

حمدود، بينما ميكن هلذا  وبشكٍل ،مس السطح الظاهري لألشياءاإلنسان إمنا تال

اإلنسان أن يرتبط حبقيقة الوجود الواحدة باالرتباط الشهودي. إن الرؤية العرفانية هي 

املعرفة الوحيدة البعيدة عن التقليد، واليت تقّرب اإلنسان من ساحة احلقيقة املقّدسة. 
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رأس سلسلة األحياء )وهو اهلل سبحانه يّدعي العرفاء أنهم يأخذون علومهم من 

وتعاىل(، وليس من سلسلة األموات. إن العرفاء ال يدركون احلقائق بواسطة القواعد 

مات القياسية، بل يتوصلون إىل ذلك بأنفسهم االعتبارية، وال من خالل املبادئ واملقّد

العامل »اد بني دون وسائط. إن املعرفة العرفانية معرفة شهودية، تبدأ باالتصال واالحت

. إن مساحة الكشف والشهود من «فناء العاِلم يف املعلوم»، وتنتهي مبرحلة «واملعلوم

 السعة حبيث تفوق القدرة اإلدراكية العقالنية. 

 

 ــــــ ـ الفناء يف احلقيقة والفناء يف اهلل3

قال بينما يسعى العاِلم إىل فهم احلقيقة يسعى العارف إىل الفناء فيها، ويف ذلك 

 ؛اصرب على مكابدتك يف جماهدتك لنفسك آنًا بعد آٍن»جالل الدين الرومي شعرًا: 

 ؛.. فال ميكن الكشف عن هذه األنا بعد إجالة التفكري...كي ترى البقاء يف الفناء.

ح له باحلضور يف ال ُيسَم .الفرد.. َنفما مل يْف .بعد الفناء.. فإن تلك األنا ال تنكشف إاّل

 . (13)«ِفناء الكربياء

 

 ــــــ ـ السري والسلوك4

من السري والسلوك. ومن هنا يتّم تقسيم  ال ُبدَّللوصول إىل الرؤية العرفانية 

 عرفان العملي.وال ؛العرفان إىل قسمني: العرفان النظري

لك يطوي فيه السا ،وطويل عن برنامج تطبيقي شاّق وإن العرفان العملي عبارٌة

ى يصل إىل الرؤية بعد أخرى، حّت املراحل واملنازل واألحوال واملقامات العرفانية واحدًة

. وإن «الطريقة»التعبري عن ذلك بـ  والفناء يف اهلل، ويتّم ،العرفانية والتوحيدية الصمدية

 للعرفان النظري. العرفان العملي أو الطريقة هي مقدمٌة

وعة من املعارف واملدركات الشهودية بشأن عن جمم وإن العرفان النظري عبارٌة

حقيقة وجود الكون واإلنسان. من هنا كانت احملاور األساسية يف العرفان عبارة عن 

واملوّحد أو اإلنسان الكامل. إال أن هذا الربنامج إمنا يؤدي إىل  ؛أمرين، وهما: التوحيد

وصواًل إىل لقاء  ،التدرجيي ل إىل الفناءالقرب من احلق، ويبلغ باإلنسان من مقام التبتُّ
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ة، وأن يذعن السالك يف شريعة الشريعة اهلل، إذا كان على طبق الكتاب والسّن

 ومثابرة.  للرياضة واجلهاد األكرب جبدٍّ

لو استقام السالكون يف تطبيق أحكام كتاب اهلل والفرقان اجمليد، وتدّبروا 

، وعملوا على تصفية باطنهم يف مفاهيمه وحقائقه، وقاموا باكتشاف أسراره ودقائقه

، حازوا مجيع علوم من الكدورات البشرية، وزّينوا سلوكهم وقلوبهم جبمال احلّق

الدراسة والدراية، وأفاض اهلل على أرواحهم العلوم اإلهلية، وحصلوا على علوم األحوال 

واملقامات واملشاهدات اليت تنكشف للسالكني أثناء السلوك والرياضة وجماهدة 

 . (14)النفس

إن حكمة األحدية من بني تلك العلوم اليت ميكن الوصول إليها من خالل 

روا فيها، لوا وتدبَّوتأمَّ، السري والسلوك. لو نظر الذين ينشدون اإلله يف الكتب اإلهلية

ا، سوف يفيض اهلل على هوبطنها وحّدها ومطلع ،وأدركوا حقائقها وأسرارها

 . (15)لساحة القدسأرواحهم وقلوبهم من الغذاء الروحي 

من خالل املراقبة واملثابرة  ال ميكن الوصول إىل مرتبة حّب اهلل تعاىل إاّل ولكْن

والصيام وقلة الطعام واملنام،  ،والدوام على الطهارة والذكر ،على الطاعة والعبادة

واحملافظة على أداء العبادات يف أوقاتها، واالنقطاع عّما  ،واملثابرة على ذكر األوراد

 وعال.  جلَّ ه التام إىل حضرة احلّقوى اهلل، والتوجُّس

 

 ــــــ ـ حّب اجلمال املطلق5

فإن اخللق  ؛ميثل احلّب والعشق واحدًا من العناصر اهلامة والرئيسة يف العرفان

ر وال خيوض يف يف الرؤية العرفانية ينبثق عن احلّب. فالعارف العاشق واحملّب ال يفكِّ

كالفراشة عندما تنشد الضياء. إن العارف يرى احلق  ،نوره ، وحيرتق يفغري احلّق

بنور احلق، فهو حيث ال يستطيع حتّمل شعاع نور العبارة حيرتق يف نار احلب. ولو أنه 

آخر ستلهبه سياط عتاب املعشوق األوحد. كما قيل ذلك يف إبراهيم  فتح قلبه لعشٍق

بيه، وعاش يف كنفه كرميًا كان إمساعيل صغريًا يدرج أمام ناظر أ»: ×خليل اهلل

ق به جانب من قلب ل، فتعلََّسْرل الصدفة اليت حتتوي دّرة حممد امُللعلمه بأنه ميثِّ ؛زًامعزَّ
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: هل ترى أننا ةفجاءة العتاب من رّب العّز، وإجالل اخلليل، فأخذ ينظر إليه باستحساٍن

صنم مينع الطريق والعشق إلمساعيل؟! إن ال لتقع يف قيود احلّب خلصناك من صنم آزر

 . (16)«اًل بصنم آزر أو بإمساعيلسواء كان هذا الصنم متمثِّ ،ةإىل اخلّل

للقرب  وسيلًة ^وأهل بيته ‘لقد جعل اهلل تعاىل من حمبة النيب حممد

حممد على إيصال رسالة  أجرًا للنيّبووضامنًا الستمرار دين اإلسالم، ، والكمال

ن إحيث »يف هذا الشأن:  &الدين اآلشتياني وقال األستاذ جالل .السماء إىل الناس

ِإالَّ اْلَمَودََّة ِفي  ًااَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجرُقْل ﴿ :احلّب واملوّدة آلل حممد يف قوله تعاىل

ُيطلق على  «أهل البيت»ن مصطلح إن، وو، وهم األولياء احملمدي(23)الشورى:  ﴾اْلُقْرَبى

 ،من أهل البيت ـ عليه وعليهم السالم ـ كرم واحٌدن شخص النيب األإهؤالء العظام، و

ي إىل النجاة وتستوجب مسو ن مثرة تلك املودة تؤّدإيستوجب الرفعة والكمال، و

ن املقتضي والعلة هو التناسب الروحي، يكون االستثناء يف هذه إية، ولالدرجات العا

منقطعًا، ومعناه نفي  ﴾َمَودََّة ِفي اْلُقْرَبىِإالَّ اْل ًاَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجراَل َأْس﴿ :اآلية الكرمية

إليهم؛ لكونها سبب جناتهم؛ لعودة حّب وموّدة  موّدة أهل قرابته عائدٌة األجر؛ ألن مثرَة

 ْناملرء ُيحشر مع َم :×نفسه، كما قال النيّب إىل حّب وموّدة احلّق أولياء احلّق

 . (17)«أحّب

ى إىل الذي أّد ،يهو السبب يف جتّليرى العرفاء أن حّب احلق تعاىل جلماله ه

 ظهور العامل وخلقه. 
 

 ــــــ واإلشارة ـ السّر6

التعاليم »و «الباطن»لقد كان العرفان يف مجيع مراحله وثيق الصلة مبسألة 

. يعترب حفظ األسرار يف مدرسة العرفان من واجبات «واإلشارة السّر»و «الباطنية

 فاعلة العذاب والعقاب.  زلة الكفر والرّدة، يستحّقّد إفشاء األسرار مبنالطريقة، وُيَع

 

 ــــــ ج ـ الشريعة والطريقة

يرى العرفاء األبرار أن الشريعة هي عني الطريقة، ويسوؤهم الفصل بني 



 

 

هـ 1438م ـ  2017 صيفواألربعون ــ  بعــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السا نصوص معاصرة  

 

ب الشريعة، بل قالوا بأنها الطريقة والشريعة. فقد وجد هؤالء العرفاء الطريقة يف ُصْل

أحكامها وتعاليمها ـ هو الطريق الوحيد للوصول ن طريق الشريعة ـ جبميع إعينها، و

فقد فصلوا بني الطريقة والشريعة، وقالوا بأن  «املتصّوفة»إىل احلق واحلقيقة. أما 

معناه بالعربية: إن ، ]. ويف ذلك قال الشبسرتي شعرًا«لّب»والطريقة  ،«قشر»الشريعة 

  [.بالشريعة قشر، واحلقيقة لّب، والطريقة برزٌخ بينهما. املعرِّ

]ومعناه بالعربية: إن اخللل يف طريق السالك نقصان عقل، فإذا  وقال أيضًا:

  اكتمل العقل سيكون خالصًا من القشور. املعرِّب[. 

للوصول إىل »: راز( وقال الالهيجي عند شرح هذا البيت يف كتاب )

 تؤّديان إىل نيلتاحلقيقة جيب توظيف الشريعة والطريقة ـ )السري والسلوك العرفاني( ـ ال

ما ]حقيقة املعرفة. وحيث يكون الغرض من العبادات حتصيل املعرفة اليقينية قال: 

 معناه بالعربية: عندما يبلغ العارف اليقني ينضج عقله، وتتكسَّر قشوره. املعرِّب[.

عندما يصل السالك سوف يشرب من السالف التوحيدي اخلالص من كأس 

ولن يعقل بعدها شيئًا، ويكون التكليف  ،لذلكشهود ذي اجلالل، وسوف يسكر 

ي اإلهلي على نور عقوهلم، وتطرأ حالة السكر مرتفعًا عنه. إن الذين يطغى نور التجّل

، تكون عقوهلم «الصحو»يف حبر الوحدة، وال يعودون إىل ساحل  «احملو»عليهم حالة 

 . (18)مع العقل عنهم؛ إذ ال تكليف إاّل مسلوبة، وتكون التكاليف الشرعية ساقطًة

 

 ــــــ القسم الثاني: األستاذ معرفت والتعريف بالتفاسري العرفانية

م )التفسري الفصل األخري من كتابه القيِّ &ص األستاذ معرفتلقد خصَّ

 .واملفسرون يف ثوبه القشيب( بالتعريف بالتفاسري العرفانية )التفسري الرمزي واإلشاري(

أنه يف هذا الكتاب مل  ها من أهم التفاسري العرفانية. إاّل، معتربًا إياوذكر منها مثانيًة

ع ه ـ خالفًا هلذا املوقف املتسرِّحيمل نظرة إجيابية جتاه التفسري العرفاني. ولكّن

خذ يف ج من قبل مساحته جتاه هذا املنهج التفسريي الصويف ألرباب السلوك ـ اتَّواملتشنِّ

موقفًا خمتلفًا،  ،)تفسري ومفّسران( :حتت عنوان ،ترمجته الفارسية هلذا الكتاب

ي ث واملزيد من التأّنسم موقفه األخري جتاه هذا االجتاه التفسريي بالرتيُّحيث اتَّ
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ف مبدرسة العرفان تعريفًا إمجاليًا، عمد إىل بيان والدراية واإلجيابية. وبعد أن عرَّ

 أسلوب التفسري العرفاني. 

بالتعريف بها يف  &قام األستاذ معرفتإن من أشهر التفاسري العرفانية اليت 

 : التاليةران( ودراستها وتقييمها التفاسري كتابه )تفسر ومفسِّ

 

 ــــــ ـ تفسري التسرتي1

ل تفسري يكتب طبقًا ملبنى التأويل، كتبه أبو حممد سهل بن عبد اهلل هو أّو

 . هـ283ى سنة املتوّف ،التسرتي

 

  ــــــ ـ تفسري السُّلمي )حقائق التفسري(2

التفسري الثاني الذي ُكتب على أساس مذاق أهل التصّوف والعرفان كتبه أبو 

(. وقد تناول فيه هـ412عبد الرمحن حممد بن احلسني بن موسى األزدي السُّلمي)

 املعاني الباطنية )التأويل( أكثر من تناوله املعاني الظاهرية )التفسري(. 

 

  ــــــ ـ تفسري القشريي )لطائف اإلشارات(3

القاسم عبد الكريم بن هوازن القشريي  ألبيلطائف اإلشارات،  تفسرُي

ملنهج التفسري الباطين الصويف. وعلى الرغم من  هـ(، استمراٌر465ـ  376النيسابوري )

 فه إىل التوفيق بني علوم احلقيقة وعلوم الشريعة طبقًا ملصطلح الصوفية، إاّلسعي مؤلِّ

سجم يف أكثر األحيان مع ظاهر نت الباطنية اليت ال تأن تفسريه مييل إىل التأويال

 العبارة. 

 

  ــــــ ُبدي(ْيـ كشف األسرار وُعّدة األبرار )تفسري امَل4

بن حممد  أصل هذا التفسري هو ألبي إمساعيل عبد اهلل بن حممد بن علّي

بعني هـ(. وبعد أر482ـ  396األنصاري اهلروي، املعروف باخلواجة عبد اهلل األنصاري)

قام رشيد الدين أبو  ،هـ520سنة أي يف  ،سنة من وفاة اخلواجة عبد اهلل األنصاري
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ع فيه. ومن ُبدي بتأليفه والتوسُّْيالفضل بن أبي سعيد أمحد بن حممد بن حممود امَل

خصائص هذا التفسري القّيم الناحية األدبية، واستعمال املفردات الفارسية األصيلة، 

ى بها درة األدبية واملساحة املعرفية الواسعة اليت كان يتحّلاألمر الذي يعكس املق

 ف يف األدب الفارسي القديم والعريق. املؤلِّ

 

 ــــــ ديُبْيـ خالصة تفسري امَل5

الذي مّت تأليفه والتوّسع فيه على أساس خمتصر تفسري  ،ُبديْيإن تفسري امَل

( إىل تلخيصه وطباعته اخلواجة عبد اهلل األنصاري، عمد األستاذ )حبيب اهلل 

حتت عنوان )التفسري األدبي والعرفاني للخواجة عبد اهلل األنصاري(. وقد سعى فيه 

 ص إىل استخراج تفسري اخلواجة من بني تضاعيف هذا التفسري. امللخِّ

 

 ــــــ ـ تفسري ابن عربي6

هلل بن حممد بن أمحد بن عبد ا ّد أبو بكر حميي الدين حممد بن علّيُيَع

ـ  «الشيخ األكرب»، و«ابن عربي»ـ املعروف بـ  هـ(638ـ  568)احلامتي الطائي األندلسي

 أن ابن عربي اختار العزلة يف سنٍّ»من أكابر أرباب العرفان. وال ميكن إنكار حقيقة 

له أبواب الغيب يف فرتة قياسية نسبيًا. ذهب  ْتتَحمبكرة قد تعود إىل أيام املراهقة، وُف

ق ابن رشد، وتبادال بعض الكلمات من خالل أبيه لرؤية احلكيم احملّقمن  بأمٍر

الرموز. قال ابن رشد للشيخ: لقد أثبتنا بالربهان إمكان ما وصل إليه الشيخ، إال أننا 

 . (19)«ه عيانًاَرمل َن

ف الشيخ تفسريًا على طريقة الباحثني يف ألفاظ القرآن. وأما يف مقام لقد ألَّ

فقد كان حمور حبثه اآليات القرآنية. ويف السور اخلاصة بكل  التحقيق يف البطون

للعروج إىل املعاني  ما اختذ من الظواهر وسيلًةأعرض عن الظواهر باملّرة، وإّن نيبٍّ

 اخلاّصة.

وهي أنه ال ميكن الوصول إىل بطون  ،كما ينبغي عدم إغفال هذه النقطة

ة. إن القرآن باعتبار كتاب والسّنالكتاب املعجز دون اهليمنة التاّمة على ظواهر ال
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م من ظاهر ألفاظ الكالم السماوي ـ يشتمل على دقائق َهالظاهر ـ مبعنى الذي ُيْف

 مذهلة، وهو من اإلطالق والسعة الوجودية حبيث يقف العقل حائرًا أمامه. وهذا جانٌب

قد جتّلى إن اهلل »بقوله:  ×من جوانب اإلعجاز القرآني، وقد أشار إليه اإلمام الصادق

باسم  . والبالغون ملقام الوالية العامة يشاهدون احلقَّ«ال تبصرون ولكْن ،يف كالمه

يف السور واآليات واملفردات واملركبات. إن هذه اهلياكل التوحيدية موجودة  «املتكلم»

العام  «املتكلم»الكتاب، ويشاهدونه يف املوطن الذي تعّين فيه احلق باسم  «مطلع»يف 

مبسامع القلب من قائله. وإن كل صاحب والية عاّمة  يسمعون كالم احلّقاجلامع، و

يسمع هذا النداء. والذين ال ُيسمح هلم بدخول احلضرة اإلهلية حمرومون من مساع هذا 

رّب املالئكة والروح، سبقت رمحيت  ،سّبوح قّدوس»: النداء. ومن بني خطابات احلّق

؟ قال بلى: ٌةألربك صال»: ×عراج جربائيليف ليلة امل ‘. وقد سأل رسول اهلل«غضيب

 . «رّب املالئكة والروح ،سّبوح قّدوس

 . (20)النوحي يف الفّص ،القيصري :همل أبناء العامة هذه الرواية، ومنوقد نق

كثر من أن له أ «الفتوحات املكية»م ويتضح من ابن عربي يف كتابه القيِّ

كما يبدو  ،«يف معرفة معاني التنزيلاجلمع والتفصيل »ها: تفسري للقرآن الكريم. ومن

، كما يتضح «التفسري الكبري»و ؛64 :3 ؛77، 63، 59: 1 ذلك من الفتوحات املكية

 ،64: 3 ؛114، 86: 1. كما يشري يف الفتوحات املكية 194: 4 من الفتوحات املكية

 .«تفسري القرآن»، أو «التفسري»إىل 

تفسري القرآن »ومن أشهرها:  وباإلضافة إىل ذلك ُتنسب إليه تفاسري أخرى،

 .«الكريم

األستاذ حممد عبده، يراه من تأليف كمال  :همقني، ومنأن أكثر احملق َبْيَد

 .هـ(730اق الكاشي)الدين أبو الغنائم عبد الرّز

أن األستاذ معرفت يصّر على القول بنسبة هذا التفسري إىل ابن عربي. وقال  َبْيَد

لتفسري يقوم على طريقة الصوفية العرفانية، وغالبه إن هذا ا»يف وصف هذا التفسري: 

يقوم على أساس وحدة الوجود، والفناء يف الذات، وجيازف يف دفع آيات القرآن إىل 

هذه الناحية، دون مراعاة ألصول التفسري أو ضوابط التأويل، ومن ثّم فاألرجح صّحة 
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 . (21)«دون غريه ،نسبته إىل ابن عربي

 

 ــــــ ـ التأويالت النجمية7

ف األصل والقسم مان من أعالم الصوفية. فقد ألََّللقد صّنف هذا التفسري َع

أن  َبْيَد .هـ(654)«ابن داية»املعروف بـ ، األول جنم الدين أبو بكر عبد اهلل الرازي

 ،هـ(736األجل مل ميهله إىل حني الفراغ منه، فواصل عمله أمحد بن حممد السمناني)

نظيم هذا التفسري ونشر ضمن مخسة جملدات، وهو حيتوي على ى أمّته. وقد مّت تحّت

 أسلوب رمزي وإشاري ظريف ودقيق للغاية. 

 

 ــــــ ـ عرائس البيان يف حقائق القرآن8

روزبهان بن »املعرف بـ  ،إن هذا التفسري من تأليف أبي حممد الشريازي

وهو  .وب أهل العرفانهـ(. وقد مّت تأليفه على طريقة الرمز واإلشارة وأسل666)«البقلي

ق وف، حيث تبلور على أساس الذيشتمل على آراء وأفكار كبار العرفان والتصوُّ

 د واحد من القطع الكبري. ين، ويف جمّلءوقد طبع يف جز. العرفاني

 

  ــــــ ـ تفسري الكاشفي )املواهب العلّية(9

شفي إن هذا التفسري من تأليف كمال الدين احلسني بن علي الواعظ الكا

هـ. حيظى هذا التفسري بأهمية 899ـ  897فه ما بني عامي هـ(. وقد أل910َّالسبزواري)

اب البارزين يف النصف الثاني ّد الكاشفي من الكّتَعكبرية من الناحية األدبية؛ إذ ُي

اهلجري. حيتوي هذا التفسري على االجتاه العرفاني واألدبي التاسع من القرن 

بني شواهد من القصص واحلكايات واألشعار العربية واألخالقي، وقد مزج فيه 

 نثري بديع.  والفارسية بأسلوٍب

للشيخ  ،كبري بتفاسري من قبيل: تفسري التبيان وقد استعان الكاشفي إىل حدٍّ

للزخمشري، وقد اعتمد كذلك على كتب  ،اف عن حقائق التنزيلوالكّش ؛الطوسي

، ومؤلفات علماء من أمثال: القشريي البن عربي ،أخرى، من قبيل: الفتوحات املكية
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 ملولوي، سواء يف النثر أو النظم.والعطار النيسابوري والسنائي وا

من األمري علي شري النوائي واجلامي فقد  حيث كان تأليف هذا التفسري بطلٍبو

من وع. اتبع يف تأليفه أسلوب العامة، فكان االجتاه العام فيه على خالف مذهب التشيُّ

. «تنوير املواهب»مد الفيض الكاشاني إىل تهذيبه، وطبعه حتت عنوان هنا فقد ع

فتح اهلل الكاشاني إىل تغيريه مبا يتناسب ومزاج  الزوارئي واملاّل :من كما عمد كلٌّ

 املذهب الشيعي أيضًا. 

 

 ــــــ هني الشريازيـ تفسري احلكيم صدر املتأل10ِّ

ـ  979)«هنيصدر املتألِّ»، املعروف بـ ّد صدر الدين حممد بن إبراهيم الشريازيُيَع

س مدرسة احلكمة املتعالية يف الفلسفة، من أكرب املفكرين مؤسِّ ،هـ(1050

 &ث األستاذ السيد جالل الدين اآلشتيانيوالفالسفة يف العامل اإلسالمي. وقد حتدَّ

فة اإلشراق رًا يف الفلسفة النظرية وفلسهني[ متبحِّلقد كان ]صدر املتألِّ»بشأنه قائاًل: 

وقد اعتربه اإلمام ]اخلميين[  .والتصّوف، بل كان أستاذًا فريدًا يف مجيع هذه الفنون

ر عنه اآلغا حممد رضا بـ )قائدنا ومرشدنا(. وقد عبَّ .واحدًا من كبار أهل املكاشفة

من  ف يف عداد العرفاء والصوفية، بل هو واحٌدهني ال ُيصنَّال خيفى أن صدر املتألِّ

ماء اإلسالم، وقد استحسن الكثري من مباني العرفاء، وعمل على إدخاهلا كبار حك

يف الفلسفة، واختار لنفسه منهج أصحاب احلكمة وطريقتهم يف البحث والسلوك. 

إشراقي يف احلكمة السلوكية،  مّشاء يف الفلسفة النظرية، وفيلسوٌف وهو حكيٌم

يف الرياضيات الشرعية  يٍدوكان حميطًا وعاملًا بأصول العرفاء، كما كان صاحب 

 . (22)«أيضًا

كبري  إىل اهتمامه مبباحث احلكمة والفلسفة، كان له اهتماٌم ومضافًا

بتفسري القرآن وشرح األحاديث والروايات أيضًا، حيث شرح أصول الكايف، وله 

(، والنور، 65تفسري غري متسلسل احللقات لسور: احلمد، والبقرة )إىل اآلية 

الواقعة، واحلديد، واجلمعة، والطارق، والزلزلة، وآية الكرسي، والسجدة، ويس، و

دات. وسعى إىل املزج بني فلسفة اإلشراق والعرفان والربهان. وقد خاض ـ يف سبعة جملَّ
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ته وثاقب نظرته ـ يف دقائق القرآن، ليدعو الواهلني إىل طريق احلقيقة من خالل دّق

هي حصيلة جماهدات  ،فانية خالصةومسائل عر ،وفيوضات ربانية ،بإشارات عرشية

 وإشراقات ملكوتية.  ،نفسانية

يقّر األستاذ معرفت بأن التفاسري العرفانية أكثر من التفاسري اليت عمد إىل 

وناجز يشتمل على  وتقييمها. وهناك من هذه التفاسري ما هو كامٌل ،التعريف بها

ف: سلطان مات العبادة، تأليتفسري مجيع القرآن، من قبيل: تفسري بيان السعادة يف مقا

وهناك  ؛هـ(، وهو على نهج املذاق الصويف بالكامل1327)حممد بن حيدر اجلناباذي

مة العارف الشيخ حممد حسني اإلصفهاني كتملة، من قبيل: تفسري العاّلمتفاسري غري 

 بالتحقيقات والتدقيقات النظرية.  هـ(، وهو زاخٌر1308)النجفي

لتفاسري ما خاض يف التفسري الباطين أحيانًا إىل وبطبيعة احلال هناك من ا

جانب التفسري الظاهري أيضًا، من قبيل: تفسري الصايف، وتفسري النيسابوري، وتفسري 

 لآللوسي.  ،روح املعاني

 

 ــــــ القسم الثالث: نقد ودراسة التفسري العرفاني من وجهة نظر األستاذ معرفت

 العرفاني أو اإلشاري من وجهة نظر بعض اًل على بيان ماهية التفسريسنعمل أّو

 ، ثم نعمد بعد ذلك إىل بيان رأي األستاذ معرفت. رين باختصاٍراملنظِّ

 

 ــــــ بن عربياالزرقاني والذهيب وحميي الدين  عندـ تعريف التفسري العرفاني 1

اًل تعريفني ألهل الفن بشأن التفسري العرفاني واإلشاري، ثم نتعّرض نذكر أّو

 ذلك للبحث من وجهة نظر األستاذ معرفت. بعد 

إلشارة  ؛هو تأويل القرآن بغري ظاهره»قال الزرقاني يف تعريف التفسري اإلشاري: 

ف، وميكن اجلمع بينها وبني الظاهر واملراد خفية تظهر ألرباب السلوك والتصوُّ

 . (23)«أيضًا

دًا من أما الدكتور حممد حسني الذهيب فقد اعترب التفسري اإلشاري واح

 أقسام التفسري الصويف، وعمد إىل تقسيم التفسري الصويف إىل قسمني: 
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 أـ التفسري الصويف النظري. 

 ب ـ التفسري الصويف الفيضي أو اإلشاري. 

إن رؤية هذه اجلماعة من املتصّوفة إىل  :وقال يف بيان التفسري الصويف النظري

أن  َبْيَدع نظرياتهم وتعاليمهم. القرآن حبيث جتعل آيات القرآن متناغمة ومنسجمة م

على  هذا ليس باألمر السهل؛ حيث ال يعثر الصوفية على اآليات اليت تنسجم أو تدّل

هم يسعون إىل العثور على مستندات من اآليات اإلهلية صريح، ولكّن مرادهم بشكٍل

يرى أن ل الكامل للتفسري الصويف النظري. فهو بن عربي املمثِّاإلفادة مرادهم. ويعترب 

على أساس  د القرآن عن هدفه الرئيس، وهو قائٌمِعهذا االجتاه التفسريي غالبًا ما ُيْب

 نظرية وحدة الوجود، ولذلك ال ميكن أن يكون مقبواًل. 

عن تأويل آيات القرآن على  أما التفسري الصويف الفيضي أو اإلشاري فهو عبارٌة

لسلوك. إن هذا النوع من التفسري خفية تظهر ألهل ا طبقًا إلشاراٍت ،خالف ظاهرها

 الصويف والعرفاني خيتلف عن التفسري الصويف النظري من ناحيتني: 

مات علمية تنطبع أواًل يف ذهن : يقوم التفسري الصويف النظري على مقّداألوىل

الصويف، ثم تنزل املفاهيم القرآنية ـ بعد ذلك ـ يف ذهنه وضمريه. بينما ال يقوم التفسري 

على هذا النوع من املقدمات العلمية، وإمنا يقوم على الرياضات الروحية اليت اإلشاري 

نهم من استجالء ى يصلوا إىل مرحلة متكِّحّت ،جيهد السالكون يف القيام بها

 ب العبارات. اإلشارات القدسية من ُصْل

ر على أن معنى اآلية هو : يف اجتاه التفسري الصويف النظري يقوم املفسِّالثانية

آخر يف دائرة تلك اآلية. أما املفّسر يف  ل إىل فهمه، وأن ال وجود ملعنًىذي توصَّال

التفسري اإلشاري فيذعن بأن املعنى الظاهري هو الذي يتبادر إىل الذهن قبل أن ُيفاض 

عليه املعنى اإلشاري. وهو يرى أن التفسري اإلشاري كان موجودًا منذ زمن النيب 

ف ر البديعة واملستحدثة، وأن النيب األكرم قد عرَّ، وليس هو من األمو‘األكرم

 . (24)أصحابه بهذا النوع من املعاني

ها: موهبة اهلل والعرفاء بعض اخلصائص، ومن بن عربي ألهلايرى حميي الدين 

رون عن كلماتهم يف أنهم يعبِّ فهم معاني كتاب اهلل، وإشارات اخلطاب اإلهلي. إاّل
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أولئك الذين ال يطيقون عقائدهم وأفكارهم ـ ابل مق شرح كتاب اهلل العزيز ـ يف

 «تفسري»كلماتهم تعّبر عن حقيقة وأّن ، وعلى الرغم من «اإلشارات»بوصفها من 

أنهم ينسبونها إىل أنفسهم. وقد أسند ابن عربي  َبْيَداملعاني النافعة للقرآن الكريم، 

اِتَنا ِفي اآلَفاِق َوِفي َأْنُفِسِهْم َحتَّى َسُنِريِهْم آَي﴿للعرفاء إىل قوله تعاىل:  «التفسري اإلشاري»

ر ، وعبَّ(53صِّلت: )ُف ﴾َيَتَبيََّن َلُهْم َأنَُّه اْلَحقُّ َأَوَلْم َيْكِف ِبَربَِّك َأنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد

الوجه : تنزل وجهان آيٍة عنه بأنه رواية ملا جيده العارف يف نفسه. وعليه يكون لكّل

: هو ما يكون ماثاًل خارج والوجه الثاني ؛ما يراه أهل املعرفة يف أنفسهم : هولاألّو

كي ال ينسبهم املخالفون إىل  ؛«تفسريًا»وليس  ،«إشارة»ونه أنفسهم. واألول يسّم

 تأويلية.  ٌة. وأما التفسري العرفاني فله هوّي(25)الكفر

 

 ــــــ «رون يف ثوبه القشيباملفسِّالتفسري و»معرفت يف كتاب  الشيخنظر  يفـ التفسري العرفاني 2

م )التفسري يف الفصل اخلتامي من كتابه القيِّ &لقد قام األستاذ معرفت

 .واملفّسرون يف ثوبه القشيب( بتعريف التفاسري العرفانية )التفسري الرمزي واإلشاري(

 ة ومتعاطفة مع التفسري العرفاني.أنه ال حيمل يف هذا الكتاب رؤية إجيابي َبْيَد

إن قوام التفسري العرفاني بأن يقوم على أساس تأويل ظواهر القرآن، واألخذ 

ببواطن التعبريات القرآنية، وجتاهل دالالتها الظاهرية، واالعتماد على الداللة الرمزية 

فرض بواطن لظواهر التعبري، وحتمل على  حيث يتّم، واإلشارة يف مصطلح العرفاء

القائم وراء  إىل جمّرد الذوق العرفاني اخلاّص من خالل االستناد ،القرآن الكريم

 عام. الفهم املتعارف بشكٍل

وهذا هو االجتاه التفسريي الصويف الذي كان موجودًا منذ القدم، وشاع بعد 

الثاني والثالث  نيحركة ترمجة الفلسفة اإلغريقية إىل اللغة العربية يف القرن

 . ^دوا عن مدرسة أهل البيتبني الذين ابتع ، وقد وجد له حاضنًةنياهلجرّي

قد اختذ األستاذ معرفت يف كتابه هذا موقفًا واضحًا وصرحيًا جّدًا بشأن هذا 

أنه  َبْيَد .االجتاه التفسريي، معتربًا التأويالت الصوفية والعرفانية غري مسندة ومرفوضة

يف الوقت نفسه يقول بأن هذا الكالم ال يعين عدم االعتقاد بوجود بطون للقرآن 
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والتأويل. فنحن نعتقد بوجود البطون يف القرآن طبقًا للحديث املأثور عن النيب 

عن مفهوم عام  نا نرى أن البطن عبارٌة، ولكّن«إن للقرآن ظهرًا وبطنًا»: ‘األكرم

تأويله باملوارد املشابهة له. كما أن للتأويل  وشامل يستنبط من فحوى اآلية، ويتّم

 ،وم على أساس األذواق املختلفة واألمزجة املتنّوعةضوابط وحدودًا وشرائط، وال يق

 قوه يف تفسريهم للقرآن الكريم. وطبَّ ،ر بالصوفيةكما ذهب التصوُّ

وقد ذهب األستاذ معرفت يف كتابه هذا إىل االعتقاد بأن هذا األسلوب 

وإسقاط اآلراء  ،التفسريي يقوم على أساس االستفادة اآللية من القرآن الكريم

تتمّشى مع  كان الصويف إمنا ينظر إىل القرآن نظرًة»إذ يقول:  ؛وحتميلها عليهة اخلاّص

 . (26)«ب النزعة الصوفية الباطنيةْسَح ،وتتفق مع تعاليمه ،أهدافه

أن الصويف كان يواجه على الدوام صعوبات مّجة للحصول على مستندات  َبْيَد

آن الكريم إمنا جاء هلداية ألن القر ؛من القرآن تنسجم وتتماشى مع أهدافه وتعاليمه

واألخذ بأيديهم وإرشادهم إىل حياة كرمية، وجاء بتعاليم منسجمة مع  ،عامة الناس

إلثبات النظريات والتعاليم غري املألوفة وغري املتجانسة مع  ومل يأِت ،واقعيات احلياة

نبية واقعية اإلنسان يف هذه احلياة، أو اخلوض يف جمّرد الفرضيات واالحتماالت األج

 عن الواقعيات، واليت ال تنسجم أحيانًا مع الفطرة والعقل السليم. 

حيث يتصّور الصويف أن بإمكانه اجلمع بني الشريعة والطريقة فإنه  ولكْن

ى ولو من خالل التمّسك بالفرض من األشكال، حّت شكٍل يسعى ليصل إىل مراده بأّي

ة، وحيمل آيات القرآن تاب والسّنواالحتمال. من هنا فإنه يعمد إىل تأويل ظواهر الك

واليت ال تنسجم مع روح الشريعة،  ،في على املعاني الغريبة وغري املألوفةتعسُّ بشكٍل

ر فسَّ ْنَم»القائل:  واضح للحديث النبوّي ع. وهو مصداٌقَرمن التقوى والَو دون وازٍع

يق املوصل ألنه يكون قد أخطأ يف سلوك الطر ؛«أصاب فقد أخطأ القرآن برأيه فإْن

 إىل الغاية واهلدف. 

من وجهة نظر األستاذ معرفت يف  ،ن اخلصائص البارزة للتفسري الصويفإ

 : التاليكتابه هذا، ثالثة أمور، ميكن بيانها على النحو 

 ل أو دراية. ـ إطالق الكالم من دون تأم1ُّ
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 ـ التأويل من غري ضابط. 2

 . (27)فع بتكلُّـ الكالم املسج3َّ

مات العلمية، وال على الرباهني املنطقية. الصويف ال يقوم على املقّد إن التفسري

ر الصويف أن املعارف اإلهلية تنزل على قلبه يف قالب إشارات قدسية بفعل يتصوَّ

 اإلشراقات النورية والكشف والشهود العرفاني. 

ثم ذكر مساحته ـ على سبيل املثال ـ تفسري البسملة من تفسري لطائف اإلشارات 

 . (28)للقشريي

حًا للصوفية يف غًا ومصّحوبطبيعة احلال فإن الذي ميكن إظهاره بوصفه مسّو

. «التفسري الباطين للقرآن»تأويالتهم ومستمسكاتهم يف التفسري العرفاني هو 

ن التفسري الباطين ال يعين جتاهل التفسري أوبااللتفات إىل أن للقرآن ظاهرًا وباطنًا، و

إلنكار ونفي االجتاه  على السواء، ال يبقى جماٌل فسريين ثابٌتن كال التأالظاهري، و

وهو  ،األستاذ حسن عباس زكي :ـ من أمثال ك أشخاٌصكما متّس .التفسريي الصويف

 . (29)من احملققني املصريني ـ بهذا األمر يف دفاعه عن االجتاه التفسريي الصويف

 راعاته ألدب احلوار وحّقومع م .أن األستاذ معرفت ال يرتضي هذا الدفاع َبْيَد

عيات الصوفية وأرباب ًا، ويعمل على تقييم مّداالختالف يف الرأي يبادر إىل نقده علمّي

الت حبتة، بل ال يستبعد أن تكون د خواطر وأوهام وهواجس وختيُّالسلوك بأنها جمرَّ

 . (30)ذات مناشئ شيطانية

 

 ــــــ «رانفسري ومفسِّت»معرفت يف كتابه  الشيخنظر  يفـ التفسري العرفاني 3

د لألستاذ معرفت جتاه األسلوب التفسريي ع واملتشدِّخالفًا للموقف املتسرِّ

، «رون يف ثوبه القشيبالتفسري واملفسِّ»امللحوظ يف كتابه  ،الصويف ألرباب السلوك

 :حتت عنوان ،م يف ترمجته الفارسية هلذا الكتابع هلذا االجتاه، قدَّوتقييمه املتسرِّ

ي واملزيد سم موقفه اجلديد بالتأّنموقفًا مغايرًا بالكامل، حيث اتَّ ،«رانري ومفسِّتفس»

 من الدراية والتعاطف.

فبعد تعريفه اإلمجالي مبدرسة العرفان، عمد إىل بيان أسلوب التفسري 
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 . ويف«خاّصة اخلواّص»، بل «اخلواّص»ون أنفسهم بـ هًا بأن العرفاء يسّمالعرفاني، منوِّ

بتفسري القرآن يعملون على توظيف اإلشارات القرآنية، ويسلكون طريق  ما يتعلق

 ،واليت مّت بيانها بالرمز واإلشارة ،ن فهم األسرار الكامنة يف بطن القرآنْوالتأويل. ويَر

الرواية القائلة:  :نهاندوا لذلك إىل بعض الروايات، ومواست .«ّاخلواص»من خمتصات 

. شارة، واللطائف، واحلقائقواإل، عة أشياء: على العبارةعلى أرب وجلَّ كتاب اهلل عزَّ»

 . (31)«نبياءلأل واحلقائق، ولياء، واللطائف لألشارة للخواّص، واإلفالعبارة للعواّم

الداللة  وظاهر العبارة )أي الداللة املطابقية لأللفاظ( هو للجميع، واإلشارة )أي

قني يف النظرة نة( هي للخواص املتعمِّة الداللة االلتزامية غري البيِّااللتزامية، وخاّص

والرؤية، واللطائف )أي النكات اللطيفة والرموز الدقيقة( هي ألولئك الذين نالوا مقام 

ة بالذين ينزل عليهم الوحي القرب والوالية، وأما حقائق األسرار الكامنة فهي خاّص

 ويطلعون على األسرار الغيبية. 

ن فتمكَّ ؛طن القرآن من خالل تأويل ظواهرهلقد سعى أهل العرفان إىل بلوغ با

بينما أخفق البعض اآلخر. إن  ؛نسيب يف هذا الشأن البعض منهم من حتقيق جناٍح

االجتاه الذي يهدف إليه التفسري العرفاني هو تهذيب النفس والتحلي مبكارم 

هم بتحميل د للغاية. من هنا رمبا قام البعض منأن حتقيق هذا اهلدف معقَّ َبْيَداألخالق، 

 قطوا بذلك يف الضالل ومل يفلحوا.رأيه وإسقاطه على القرآن الكريم، فس

هـ(، 283من أمثال: سهل التسرتي) ،وقد اعترب األستاذ معرفت بعض العرفاء

)القرن ديُبْيهـ(، ورشيد الدين امَل465)، والقشرييهـ(412وأبو عبد الرمحن الُسلمي)

يف  بن عربياتأويالت حميي الدين  دَّنما َعاهلجري( يف عداد الناجحني. بيالسادس 

 عداد التأويالت غري الناجحة.

قد يتبادر إىل الذهن هذا السؤال: ما هو املعيار يف اعتبار بعض  ولكْن

 التأويالت ناجحة وبعضها اآلخر غري ناجح؟ 

يرى األستاذ معرفت أن سّر النجاح يف تأويل القرآن يكمن يف رعاية ضوابط 

 ل كّلعن الدقة يف اخلصائص احمليطة بالكالم، وحتديد تدخُّ عبارٌةوهو ، التأويل

واحد منها يف اهلدف واملراد )كي يتّم جتاهل األمور األجنبية، ومن ثم استخراج 
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املفهوم العام على أساس القيود ذات الصلة(، ومن ثم انتزاع املفهوم العام إذا كان 

الدائرة املشتملة على الظاهر أيضًا. منسجمًا مع الظاهر، وأن يكون واقعًا يف ذات 

ته من ذات القرآن ى شاهد صّحوخالصة القول: جيب بالتأويل أن يكون حبيث يتجّل

نة. إىل هذا ُيشري األمر بالتدّبر يف آيات ّد داللة غري بيَِّعاليت ُت ،الكريم بداللة االقتضاء

 القرآن. 

يف األساس من  ّدَعُت وبطبيعة احلال فإن بعض األفهام العامة من القرآن ال

ل ـ من املفاهيم العامة اليت ميكن احلصول عليها من التأويل، وإنها تعترب ـ بأدنى تأمُّ

 .نها تطرح بوصفها كربى كلية ترتبط بعمومية املفهومإظاهر اللفظ؛ إذ 

واحدة من اآليات  ية املستفادة من كّلفعلى سبيل املثال: إن الكربى الكّل

 : التاليةالكرمية 

ن إحيث  ،(10)النمل:  ﴾َيا ُموَسى اَل َتَخْف ِإنِّي اَل َيَخاُف َلَديَّ اْلُمْرَسُلوَن﴿ـ 1

 التعليل الوارد يف ختام هذه اآلية مبنزلة الكربى الكلية. 

. إن هذا (17)القصص:  ﴾ِلْلُمْجِرِمنَي ًاَعَليَّ َفَلْن َأُكوَن َظِهري َربِّ ِبَما َأْنَعْمَت﴿ـ 2

يف حضرة اهلل تعاىل حيمل درسًا تربويًا جلميع الذين نالوا  ×يب موسىد من النالتعهُّ

عة؛ ليدركوا أن املواهب احلظوة برعاية اهلل هلم، ونالوا املواهب املادية واملعنوية املتنوِّ

 العلم، جيب عدم بذهلا يف خدمة أعداء اهلل وخلقه. : ومن بينها ،اإلهلية

 ﴾َلَعلَُّه َيَتَذكَُّر َأْو َيْخَشى ًاَفُقواَل َلُه َقْواًل َليِّن*  ُه َطَغىاْذَهَبا ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَّ﴿ـ 3

 ىأوسع من قصة موس «إنه طغى». يرى أهل الذوق والعرفان أن دائرة (44ـ  43)طه: 

فرد ابتاله اهلل بطغيان  وهارون يف مواجهة طغيان فرعون، فهي تشمل مسؤولية كّل

ى إذا كان من ىل ذلك الطغيان والتمّرد إلمخاده، حّتخاص، وأن عليه التوجه إ من نوٍع

طغيان النفس، فعليه أن يكبح هذا التمّرد كي ال يتجاوز احلدود، وذلك من  :قبيل

 خالل انتهاج اللني واملداراة. 

يرى األستاذ معرفت أن من املسائل ذات الصلة بالتفسري العرفاني اخلواطر 

ني. عندما يستمع العارف إىل تالوة آيات القرآن الذهنية احلاصلة من طريق تداعي املعا

وحيظى باإلفاضات واإلشراقات  ،وعال ـ ـ جلَّ الكريم يقع موردًا لعناية احلّق
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ر يف اآليات اإلهلية. إن هذه ق والتدبُّامللكوتية، وبالتالي ينجح يف حتقيق املزيد من التعمُّ

تداعي »وإمنا حتصل من طريق  تفسريية، اإلشراقات واإلهلامات ال تنطوي على ناحيٍة

َيا َأيَُّها الَِّذيَن ﴿ن العارف عندما يتلو أو يستمع إىل قوله تعاىل: إ. توضيح ذلك: «املعاني

 َمَع ِغْلَظًة َواْعَلُموا َأنَّ اهلَلاْلُكفَّاِر َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم  ِذيَن َيُلوَنُكْم ِمَنآَمُنوا َقاِتُلوا الَّ

اليت هي أقرب أعدائه  ،ختطر يف ذهنه فكرة حماربة نفسه (123: )التوبة ﴾اْلُمتَِّقنَي

كي يتم اعتباره تفسريية؛  إليه. إن خطور هذا النوع من اخلواطر ال حيتوي على صبغٍة

أو حتمياًل وإسقاطًا لألفكار على القرآن الكريم؛ إذ ميكن  ،تفسريًا بالرأي

ب اآليات العام الكامن يف ُصْلاًل على حتصيل اخلطاب ، بأن نعمل أّوإخضاعه لضابطٍة

وهذا يف  .«ي والتطبيقْراجَل»من خالل التعّمق والتدّبر فيها، ثم وضعه بعد ذلك يف إطار 

ي والتطبيق ْرالذي يتم تطبيقه يف مقام اجَل ،«القرآن «بطن»احلقيقة يعين الوصول إىل 

من أنواع التفسري  نوع . ومن هنا ينتفي احتمال أّيعلى الفرد األكمل أو املصداق األهّم

 بالرأي من الناحية املوضوعية. 

وعلى الرغم من أن األستاذ معرفت قد أخذ ـ يف نهاية عمره املبارك ـ ينظر 

أنه مع ذلك ال حيجم عن نقده  وتعاطف يف حبثه للتفاسري العرفانية، إاّل بإجيابيٍة

تفاسري أهل  انتقاده لالضطراب وعدم االنسجام امللحوظ يف :علمي. ومن ذلك بشكٍل

د أنصار هذا املنهج التفسريي بالقواعد العرفان. وينشأ هذا االضطراب من عدم تقيُّ

ن هلذه العلوم تلك األهمية اليت ْواألدبية واللغوية. ورمبا يعود سبب ذلك إىل أنهم ال يَر

 ىل أذواقهمإاليت هي نتاج املكاشفات، ويستندون فيها غالبًا  ،نها للعلوم احلقيقيةْويَر

القواعد األدبية واللغوية، يف حني يرى إىل أكثر من استنادهم  وذهنياتهم على حنٍو

لفهم معاني القرآن الكريم ومقاصد الوحي  العلماء أن رعاية هذه القواعد ضروريٌة

اإلهلي. إن عدم رعاية القاعد األدبية واللغوية واالستناد إىل الذوقيات والذهنيات أدى 

ي على وجه التحديد يف تفسري البسملة ـ إىل تقديم تفاسري بأهل العرفان ـ والقشري

خمتلفة. من هنا يرى األستاذ معرفت أن من خصائص التفسري العرفاني اضطرابه يف 

تفسري وتأويل اآليات القرآنية. ويف األساس فإن املدرسة اليت تقوم على أساس الذوق ال 

وتابع  ،قرآن؛ ألن الذوق أمر شخصّيم أسلوبًا ومنهجًا واحدًا لفهم الميكنها أن تقدِّ
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للمزاج والطبيعة الشخصية، وال ميكن أن يكون متساويًا ومتطابقًا مع أذواق وأمزجة 

ة. من عدم املبنى هو الذي يسود تفاسري أهل العرفان كاّف اآلخرين. ولذلك هناك نوٌع

وبشكل  ،ويف بعض التفاسري العرفانية يأتي التفسري الباطين بعد التفسري الظاهري

ويف بعضها ميتزج التفسري  ؛ديُبْيللَم ،منفصل عنه، من قبيل: تفسري )كشف األسرار(

، للسلمي، بالتأويل، أو يتّم االكتفاء مبجّرد التأويل، كما يف تفسري )حقائق التفسري(

رين من أصحاب املنهج للقشريي. كما يتصف بعض املفسِّ ،لطائف اإلشارات(و)

ف يف صف بعضهم اآلخر بالصخب والتطرُّونة واهلدوء، بينما يّتالتفسريي العرفاني باملر

 بيان منهجهم التفسريي. 

 

 ــــــ نقٌد وحتليل واستنتاج

ـ لقد احتدم النزاع بني احملققني حول مصدر التصّوف، وإن حصر األستاذ 1

. إن املصدر األول مصدر التصّوف بفلسفة اإلشراق ال ميكن قبوله حباٍل &معرفت

اإلسالمي هي التعاليم اإلسالمية ذاتها. فقد بدأ التصّوف من الزهد، ولكنه للتصّوف 

ر بالتدريج وعلى طول مسريته التكاملية بالعوامل اخلارجية أيضًا، حيث عمل على تأثَّ

هلا إىل فكر إسالمي. وقد ذهب احملققون إىل االعتقاد بأن حتليلها واستقطابها، وحوَّ

املسيحية، والفلسفة اإلفالطونية  الديانَة فة للتصوُّاملصادر غري اإلسالمي من أهّم

احلديثة، واحلكمة اإلشراقية والعرفانية ملا قبل اإلسالم، واألفكار واآلراء 

 . (32)البوذية

 : ما يلي وإن من أهّم العقائد املطروحة بشأن منشأ التصّوف

 لعربي. اإلسالم امقابل  ف رّدة فعل للفكر اإليراني اآلري، يفـ إن التصو1ُّ

ـ إن التشابه الكامل يف أغلب املسائل بني التصّوف اإلسالمي وبعض الفرق 2

 اهلندية ُيثبت أن التصّوف وليد األفكار اهلندية. 

الفلسفة  ال سيَّماـ إن التصّوف اإلسالمي منبثق عن األفكار الفلسفية، و3

صّوف وفلسفة اإلفالطونية احلديثة منها، والشاهد على ذلك الشبه الكبري بني الت
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 اإلشراق. 

ـ حيتمل أن يكون التصّوف قد ظهر يف البالد اإلسالمية وبني املسلمني 4

، وإن الشبه القائم بني آراء املتصّوفة واملسائل العرفانية لدى سائر مستقّل بشكٍل

ومنبثقًا عن  ل دلياًل قطعيًا وحامسًا على أن يكون هذا نتيجًةالشعوب واألمم ال ميثِّ

 واحدة.  ٍةلعّل كن القول: إن كالهما معلوٌلذاك، بل مي

 ـ إن مصدر التصّوف اإلسالمي يكمن يف املسيحية والرهبانية. 5

 ـ إن األفكار البوذية هي املصدر الرئيس للتصّوف. 6

فني أنفسهم يّدعون أن التصّوف عبارة عن لّب وعصارة وباطن ـ إن املتصو7ِّ

ونتيجة كشف وشهود أولياء اهلل، حيث  القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة،

اخلواطر »استحقوا ذلك من طريق تزكية النفس وتصفية الباطن، وأضحوا موردًا لـ 

 . (33)«الربانية وامللكية

الشيعة »يف كتابه  ،ويبدو من كالم العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي

ة الكتاب والسّن أن املصدر الرئيس لظهور العرفان يف اإلسالم هو ،«يف اإلسالم

ب الظاهر َس. ولكن حيث ينتسب أكثر مشايخ العرفان حَب×وكلمات اإلمام علّي

ية فإن الطريقة الراهنة اليت عليها العرفاء تشتمل على سلسلة من إىل املذاهب السّن

 . (34)التعاليم والتقاليد اليت ال نرى هلا أثرًا يف تعاليم الكتاب والسنة

ما يتعلق بنسبة التعاليم  ري فقد ذكر أربع نظريات يفوأما األستاذ الشهيد مطه

 : التاليوإليك بيانها على النحو  .العرفانية ومدعيات العرفاء إىل اإلسالم

 

  ــــــ ـ نظرّية العرفاء1

ؤون من إن عرفاء اإلسالم ُينكرون أن يكون هلم كالم وراء اإلسالم، ويترّب»

قائق اإلسالمية أفضل من غريهم، وأنهم هذه النسبة، بل يّدعون أنهم اكتشفوا احل

يستندون إىل  ،سواء من الناحية العملية أو النظرية ،املسلمون احلقيقيون، فإنهم

 . (35)«وكبار الصحابة ^واألئمة األطهار ‘الكتاب والسنة وسرية النيب
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  ــــــ ـ نظريات اآلخرين2

  ــــــ ثني وفقهاء اإلسالمأـ نظرية مجاعة من احملدِّ

هذه اجلماعة أن العرفاء غري متمّسكني باإلسالم من الناحية العملية، وأن  ترى

وجلب ألنظار املسلمني  ،ة ليس سوى متويه على العاّمةاستنادهم إىل الكتاب والسّن

 . (36)حنوهم، وأنه ال عالقة للعرفان باإلسالم من األساس

 

  ــــــ دين املعاصرينب ـ نظرية مجاعة من املتجدِّ

فيه شائبة  رأٍي وتدافع عن كّل، اجلماعة ـ اليت ال تؤمن باإلسالمإن هذه 

ترى أن العرفاء ال يؤمنون  ،التمّرد على القوانني اإلسالمية ـ كاجلماعة السابقة

ثورة قام بها العجم ضد  باإلسالم من الناحية العملية، وأن العرفان والتصّوف ما هو إاّل

 ّردات واملقّدسات. حتت غطاء اجمل اإلسالم والعرب، ولكْن

إن هذه اجلماعة تتفق مع اجلماعة املتقدمة يف مناهضة العرفان لإلسالم، سوى 

س اإلسالم، وتنطلق من تسفيه العرفان استنادًا إىل مشاعر أن اجلماعة األوىل تقدِّ

بغية إبعادهم عن الساحة اإلسالمية، بينما تنطلق اجلماعة الثانية يف  ؛اجلماهري املسلمة

 عاملية ـ ماّدًة خذة من الشخصيات العرفانية ـ اليت حيظى بعضها بشهرٍةم متَّاملتقّدرأيها 

عن اإلسالم، وقد  للهجوم على اإلسالم، وإثبات أن األفكار العرفانية السامية غريبٌة

دخلت عليه من اخلارج، وأن مستوى األفكار اإلسالمية ال يرقى إىل هذه األفكار 

ة كان اجلماعة أن استناد العرفاء إىل الكتاب والسّن كما تّدعي هذه .العرفانية

 . (37)وقسوتهم اّملحفاظ على أرواحهم من همجية العول ؛ٍةجمّرد تقّي

 

  ــــــ ج ـ رأي اجلماعة احملايدة

ع يف العرفان َدترى هذه اجلماعة أن هناك كثريًا من االحنرافات والِب

؛ إذ ة حني يربز العرفان كفرقٍةّصخاوعلى اخلصوص يف العرفان العملي، و ،والتصّوف

ة املعتربة، إال ع اليت ال تنسجم مع كتاب اهلل والسّنَدميكن العثور على الكثري من الِب
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أن العرفاء كسائر الفرق والطبقات الثقافية يف اإلسالم كانوا خملصني لإلسالم، 

ملمكن أن من ا ،نعم .هوا مبا من شأنه أن يتناقض مع املبادئ اإلسالميةومل يتفوَّ

تكون هلم اشتباهاتهم يف بعض املوارد ـ كما لسائر الطبقات الثقافية مثل تلك 

 بدًا. أعن سوء نّية  أنها مل تكن ناشئًة إاّل ،االشتباهات ـ

بني العرفان واإلسالم إمنا أثارها املغرضون؛ إذ من املمكن  إن مسألة التضاّد

أن يعثر على أخطاء ، يعاب مصطلحاتهممع است ،حيادية يقرأ كتب العرفاء قراءًة ْنمَل

 . (38)يف مدى إخالصهم لإلسالم أنه سوف ال يشّك كثرية، إاّل

وحنن منيل إىل الرأي »ثم يستطرد األستاذ الشهيد مرتضى املطهري قائاًل: 

األخري، ونرى أن العرفاء مل تكن لديهم نوايا سّيئة، ويف الوقت نفسه من الالزم 

 عارف اإلسالمية العميقة أن يدرسوا املسائل العرفانية بشكٍلللمختصني يف العرفان وامل

 . (39)«حيادي؛ لُيثبتوا مدى تطابقها مع اإلسالم

يف اجلانب الثقايف من التصّوف،  وبطبيعة احلال فإن هذا الكالم إمنا يصّح

ن العرفان من إمن الفرق؛ إذ  دون اجلانب االصطفايف والنظر إىل العرفان بوصفه فرقًة

 ع واالحنرافات. َدلناحية يشتمل على الكثري من الِبهذه ا

صف به من دليل على ما يّت ـ إن تغيري األستاذ معرفت ملوقفه جتاه العرفان خرُي2

يف احلركة التكاملية هلذه الشخصية الكبرية  باع احلّقنصاف العلمي واّتروح اإل

ف والعرفان اإلسالمي العلوم القرآنية، حيث نظر إىل ظاهرة التصّو جمالواملعاصرة يف 

 .أكثر عمقًا ومنطقية برؤيٍة

من بعض رواسب النظرة السابقة يف احلكم  ُلى يف رأيه األخري مل خْيأنه حّت َبْيَد

 ابن عربي.على اآلراء التفسريية حمليي الدين 

باع بعض الضوابط واملعايري يف رّد أو قبول التفسري من وجهة نظري من اّت ال ُبدَّو

سم التفسري العرفاني بطبيعة تأويلية جيب أن لقرآن الكريم. وحيث يّتالعرفاني ل

من االلتزام بالتفاسري  ال ُبدَّومن هنا  .تكون هذه الطبيعة التأويلية تابعة للضوابط

العرفانية التابعة للضوابط واملعايري، ورفض التفاسري العرفانية الفاقدة هلذه املعايري. 

 حد العرفاء بعض تفاسريه ونرفض تفاسريه األخرى. ولّبويف هذه احلالة قد نقبل من أ
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. ويف هذا املورد «حنن أبناء الدليل، حيثما مال منيل»ص يف القول القائل: الكالم يتلخَّ

رون ؛ ألنهم هم املفسِّ^ك واملعيار هو كالم املعصومنيمن األجدر القول: إن املال

 احلقيقيون للقرآن، بل هم القرآن الناطق.

 

 

شالهوام
                                                      

 

 
‘
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»

 



 

 

 

 ةة النبوّيبسط التجربة الفقهّي
 

 

 د. أبو القاسم فنائي

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 .(21)األحزاب:  ﴾ ُأْسَوٌة َحَسَنٌةَكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اهلِل َلَقْد﴿

 ــــــ ـ مدخٌل1

أخرى، ويقرتح  يعمد هذا الفصل إىل نقد أخالق االجتهاد املوجود من زاويٍة

بوصفها واحدة من أركان االجتهاد باملعنى الصحيح للكلمة. ال  «لتجربة الفقهيةا»

موقع للتجربة الفقهية يف أخالق االجتهاد الراهن، أو أن موقعها ال يرقى إىل املستوى 

ل واحدة من األركان اهلاّمة يف أخالق ن التجربة الفقهية متّثإاملطلوب. هذا يف حني 

ر كالمنا يف هذا الفصل هو أن الشريعة يف مقام الثبوت االجتهاد املثالي. إن جوه

إىل ما ال  تدرجيي وتارخيي، وإن هذا البسط يستمّر )عامل التشريع( تشتمل على بسٍط

. إن هذا املّدعى ينطوي على ‘نهاية، وال ينقطع خبتم النبّوة ورحيل النيب األكرم

أخالق التفكري والبحث  نتيجة منهجية هاّمة، وإن تأثريه على أخالق االجتهاد أو

 جماليف  «أنطولوجية»اليت هي نظرية  ،الفقهي تأثري مصريي. فلو التزمنا بهذه النظرية

 «التجربة الفقهية»املستمّرة، نضطّر إىل االعرتاف بـ  «تهاانسيابّي»الشريعة و «طبيعة»

بوصفها واحدة من األركان والعناصر األساسية يف االجتهاد الفقهي، وهي نظرية 

 االجتهاد الفقهي.  «طبيعة» جمالمعرفية يف 
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أخرى: إن هذا الفصل ُيجري مقارنة بني أسلوبني خمتلفني يف االجتهاد  بعبارٍةو

 ؛«املتمحور حول القانون»االجتهاد ـ: الفقهي. وميكن تسمية هذين األسلوبني ب

 .«املتمحور حول النموذج»واالجتهاد 

 م االهتمام بشكل وظاهر القانون إىل حدٍّويف االجتهاد املتمحور حول القانون يت

 اهل روحه وباطنه وحكمته وفلسفته.كبري، ويتّم جت

وأما يف االجتهاد املتمحور حول املثال والنموذج فيتّم االهتمام باحلكمة 

د كونه مصداقًا لـ لي جملرَّوالفلسفة وروح القانون، بينما يتّم النظر إىل شكله األّو

 مثلة.ومثال من األ «منوذٍج»

حمل  «تأليه الظاهر»و «تأليه القانون» ويف االجتهاد املتمحور حول القانون حيّل

 .«ينزع باجتاه الظاهر»و ،«يتمحور حول النص». إن هذا النوع من االجتهاد «عبادة اهلل»

ينزع »و ،«يتمحور حول التجربة»ن االجتهاد املتمحور حول النموذج إيف حني 

 .«باجتاه الباطن

. إن هذين االجتهادين ط هذا املوضوع بأخالق املعرفة الدينية واضٌحوإن ارتبا

قيق، ويقومان على يتبعان يف حقيقة األمر نوعني خمتلفني من أخالق التفكري والتح

 فرضيات خمتلفة.

إن االجتهاد املتمحور حول القانون يعمل على تعريف الشريعة )األخالق الدينية( 

ن االجتهاد الذي يتمحور حول النموذج إ، يف حني «شارعجمموعة األوامر السابقة لل»بـ 

 . «باع منوذج مقّدساقتباس واستلهام واّت»يعّرف األخالق الدينية من خالل 

عمدنا إىل تعريف  (1)يف الفصل الثاني من كتابنا )الدين يف ميزان األخالق(

 :ن بـتديُّرنا ال، وفسَّ«وتفسري وتبيني هذه التجربة ،التجربة الدينية»الدين بـ 

  ؛امتالك التجربة الدينية ـ1

 ؛امتالك تفسري صحيح هلذه التجربة ـ2

 «اإلميان»يتطابق مع  السلوك على طبق مقتضيات هذه التجربة )بشكٍل ـ3

 (.«العمل»و «العلم»و

إن موضوع ومتعلق التجربة الدينية إما هو حقيقة وواقعية عينية، ويف مثل هذه 
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أو هو  ؛تلك التجربة على شكل تعاليم الدين االعتقاديةاحلالة يكون تفسري وتبيني 

السلوك والعمل، ويف مثل هذه احلالة يكون تفسري وتبيني  جمالحكم وتوصية يف 

شكل املعايري تلك التجربة إما على شكل املعايري األخالقية )إرشاديًا(، أو على 

 الفقهية )مولويًا(.

عن التجربة الدينية ألولئك الذين  عبارٌةللكلمة  ة الدينية باملعنى العاّمّنإن الس

ة تشمل التجربة ّنوتبيني تلك التجربة. إن هذه السة وتفسري ّنب تلك السيعيشون يف ُصْل

الدينية للنيب وتفسريه هلذه التجربة، كما يشمل البسط التالي هلذه التجربة وشروحها 

ن ة الدينية، وُحْسّنلصحيح للسباع ا. إن االّتوتفسرياتها الالحقة من قبل أتباع ذلك النيّب

م ال يعين االلتزام بالشرح والتفسري الذي قا ،االستفادة منها وتوظيفها يف عصر احلداثة

الدينية واإلصالح العقالني  ة، بل مبعنى السعي إىل بسط التجربةّنبه السابقون هلذه الس

 ة الدينية على أساس العقالنية احلديثة. ّنللس

 حبثنا هلذا الفصل عبارة عن:  إن سؤالنا الرئيس يف

 .(2)ـ ما هي التجربة النبوية؟1

 ـ كيف ميكن بسط التجربة النبوية؟ 2

اليت هي  ،من خالل دراسة هذين السؤالني يتضح حكم التجربة الفقهية النبوية

 خاص من التجربة النبوية.  نوٌع

 

 ــــــ ـ بسط التجربة النبوية2

النصف البشري والرتابي من  جمالية يف إن نظرية بسط التجربة النبوية نظر

 ضية والتارخيية من الوحي والدين.والطبقة األر ،‘النيّب

يذهب الدكتور سروش إىل االعتقاد بأن بسط الدين اإلسالمي يف عصر 

دين ْع، وكان تابعًا لبسط التجربة يف الُب«تارخييًا»و «تدرجييًا»كان بسطًا  ‘النيّب

 .الداخلي واخلارجي من النيّب

 يرى الدكتور سروش أن التصوير الذي ميتلكه منهجنا العرفاني عن نيّب

قد ُحجب يف  ن النصف الناسوتي واألرضي من النيّبإاإلسالم تصوير غري متوازن؛ إذ 
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سوى روح »تعبريه  على حدِّ من النيّب َقهذا التصوير بنصفه الالهوتي والسماوي، فلم يْب

تفتقر إىل املادة، أو غيب يفتقر إىل الشهادة، أو  ، أو صورةظّل بال جسد، أو مشس بال

 . (3)«متثال جمّرد من التاريخ واجلغرافيا

تأتي نظرية بسط التجربة النبوية يف احلقيقة يف سياق السعي إىل تقويم هذا 

إىل  من خالل تبيني نسبة الناحية البشرية واألرضية والتارخيية من النيّب ،التصوير

 ية والشريعة.لوحي والتجربة الدينا

هاّمة للمتدينني أيضًا، وهي أن بسط التجربة  أن هذا التفسري حيمل توصيًة إاّل

ألن الكمال  ؛بل ضرورية مبعنى من املعاني ،النبوية من قبل املؤمنني ممكنة ومطلوبة

ف يتوقَّ «احلّد األقصى»، وإن كمال الدين يف «احلّد األدنى»يف  الراهن للدين كماٌل

 . (4)البسطعلى مثل هذا 

ولكننا نرى أن جتاهل النصف البشري من األنبياء ال خيتص بُسّنة العرفان 

اإلسالمي، وإمنا يشمل الفلسفة والكالم والفقه اإلسالمي أيضًا، حيث تعاني من 

 ة الشيعة ـذات املشكلة. ويف األساس فإن التصوير الذي حيمله عموم املسلمني ـ وخاّص

ـ على سبيل املثال  «العصمة»ير غري متوازن. فإن فهم الشيعة لـ عن األنبياء )واألئمة( تصو

نه من خالل إعن العقل والتجربة البشرية، و املعصوم بسبب عصمته غينٌّ كأّنوـ 

الوحي واإلهلام اإلهلي، وخيتفي دور مقابل  وتلغى جتربته يف ،ل عقلهعصمته يتعّط

ال  ههما كانت خصائصن هذا الشخص مإالعقل والتجربة خلف احلجاب. يف حني 

 ل أسوة لآلخرين. ميكن أن ميثِّ

 

 ــــــ أـ أركان نظرية بسط التجربة النبوية

 : التاليةميكن تبويب نظرية بسط التجربة النبوية يف إطار القضايا 

 من أنواع التجربة.  ـ إن النبوة نوٌع1

 للتكامل.  ـ إن التجربة النبوية قابلٌة2

 دون العكس.  ،لشخصّية النيّب نبوية تابعٌةـ إن الوحي أو التجربة ال3

التعاطي مع »بتأثري  «إمكاني»و «تارخيي»ـ لقد كان لتجربة نيب اإلسالم بسط 4
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 وليست مونولوجية(.  ،. )إن طبيعة الوحي طبيعة حوارية«عاصريناحلوار مع امل»و «احمليط

ء أن يكون هلم ـ إن التجربة النبوية غري خمتّصة باألنبياء، وميكن لغري األنبيا5

 ونصيب من هذه التجربة أيضًا.  حظٌّ

ف برحيل النيب، وال ينبغي هلا أن ـ إن البسط التارخيي للتجربة النبوية ال يتوق6َّ

 يف دائرة احلياة البشرية.  ف برحيله، وإن ختم النبوة ال يعين نهاية حضور النيّبتتوقَّ

 يعين مشاركته يف جتربته.  باع النيّبـ إن اّت7

 يعين بسط جتربته.  باع النيّبإن اّت ـ8

 إىل بيان كّل ،من خالل توظيف كلمات الدكتور سروش ،ما يلي نسعى ويف

 . واحد من هذه العناوين باختصاٍر

 

 ــــــ من أنواع التجربة ـ النبوة نوٌع1

ّد من املقومات يرى الدكتور سروش أن النجاح الدنيوي لألنبياء ال ميكن أن ُيَع

الذي هو  ،صاف بالوحيبل إن خاّصية األنبياء هي االّت ،(5)ت الضرورية للنبّوةأو العالما

م لشخصية ونبّوة األنبياء، املقوِّ»من أنواع التجربة الدينية، وهذا األمر هو  نوٌع

 .(6)«ورأمساهلم الوحيد

عون بالتجارب املعنوية والروحانية من إن اختالف األنبياء عن سائر الذين يتمّت

بياء يكمن يف أن األنبياء على أثر هذه التجربة يؤمرون بالعمل على إرشاد غري األن

ن جتربة اآلخرين جتربة شخصية وخاصة، إيف حني  ؛وهداية اخللق وإبالغ رسالة اهلل

هناك يف »ًا. ولذلك فإن جمّرد احلصول على التجربة الدينية ال جيعل من الشخص نبّي

لرسالة، وهذا هو العنصر املفقود يف التجارب النبّوة مفهوم وعنصر من املأمورية وا

يبقى  املتعارفة بني العرفاء. ويف اخلامتية إن هذه الرسالة تنحسر بعد اخلامتية، ولكْن

. ينقل (8)«من التجربة والكشف إن النبّوة نوٌع»، و(7)«أصل التجربة واملكاشفة على حاله

بياء، أو الذين يعرفون بشكل الدكتور سروش عن الغزالي قوله: إن الذين يعرفون األن

 . (9)ًا ونصيبًا من التجارب النبويةأفضل من غريهم، هم الذين نالوا حّظ
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 ــــــ للتكامل ـ التجربة النبوية قابلٌة2

كما أن كل جمرِّب »خاص من التجربة اليت تقبل التكامل.  إن النبّوة نوٌع

غدو بالتدريج أكثر أن ي وحنكة ويغدو أكثر جتربة، ميكن للنيّب يزداد خربًة

 .(10)«نبّوًة

وشواهد تارخيية  ،يرى الدكتور سروش أن لتكامل التجربة النبوية أدلة داخلية

واحلكمة من النزول  ،ـ على سبيل املثال ـ (12)فإن طلب النيب لزيادة العلم ؛(11)أيضًا

 .(13)د هذا االّدعاءالتدرجيي للقرآن، يؤيِّ

شهد الدكتور سروش بكالم ابن خلدون ما يتعلق بالشواهد التارخيية يست ويف

وهي أن التكامل التدرجيي للتجربة النبوية ال  ،دًا على هذه النقطة، مؤكِّ(14)والطربي

 . (15)يضّر باعتبارها

 

 ــــــ دون العكس ،لشخصّية النيّب ـ الوحي أو التجربة النبوية تابعٌة3

ه الشخصية رأمساله، وأن هذ يرى الدكتور سروش أن شخصية النيب هي كّل

ن البسط الذي أ»، و«واملوجد والقابل والفاعل للتجارب الدينية والوحيانية احملّل»هي 

ولذلك فإن  .أيضًا( حيدث يف شخصّيته يؤدي إىل بسط التجربة و)العكس صحيٌح

الوحي كان تابعًا لشخصيته، دون العكس. وإن كل ما كان يفعله ذاك اجلميل 

 .(16)«مجيل

إىل التمّسك بنظريتني شائعتني بني  ،عاهلتأييد مدَّ ؛يعمد الدكتور سروش

 :عرفاء املسلمني

واليت من خالهلا يقرتب العبد من  ،بشأن قرب الفرائض والنوافل النظرية األوىل

حدًا حدًا مع إدراك اهلل، ويكون فعله مّتى يكون إدراكه مّتحّت ،ويفنى فيه ،احلّق

 مع فعل اهلل.

سي، وله مؤيِّداته القرآنية وتفسري حلديث قد ٌحإن هذه النظرية يف احلقيقة شر

 أيضًا.

 وأفضلية مقام ومنزلة النيّب ،تأتي من التفسري العرفاني للمعراج والنظرية الثانية
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 . على جربائيل، وتبعية جربائيل للنيّب

 

 ــــــ «إمكاني»و «تارخيي» اإلسالم بسٌط ـ كان لتجربة نيّب4

اإلسالم عن سائر األنبياء يكمن يف أن هذه  إن اختالف التجربة النبوية لنيّب

 .«خارجية»و ؛«داخلية» :التجربة هي يف احلقيقة تركيب من جتربتني

ومل يكن منطويًا على نفسه، بل كان  ،اإلسالم مؤثرًا للعزلة مل يكن نيّب

 قتصادية واالجتماعية والسياسية.مشاكلهم اال لىلعًا عيعيش بني الناس، وكان مطَّ

مع اخلارج مؤثرًا قطعًا يف بسط رسالته، ويف بسط  تعاطي النيّبلقد كان »

 .(17)«جتربته النبوية

أن الدين »إن النتيجة اهلاّمة اليت يستنبطها الدكتور سروش من هذه املسألة هي 

وإىل األبد، وإمنا تبلور  ،واحدة الذي نعرفه باسم اإلسالم مل ينزل على النيب مّرًة

يتكّون بالتدريج ستكون له حركة وحياة تدرجيية يف قابل  وإن الدين الذي .بالتدريج

 . (18)«األيام أيضًا

حول  اإلسالم هو من بعض النواحي سؤاٌل إن السؤال عن ماهية جتربة نيّب

دة ، أو طبيعته وماهيته، وما إذا كانت للقرآن ماهية حمدَّ«م القرآنحدوث وِقَد»

وكان  ،له ماهية انسيابية تدرجييةأو كانت  «دفعيًا»مسبقًا، وما إذا كان نزوله 

 ؟«تدرجييًا»نزوله 

اليت تشري إىل  ،إن هذا االختالف ينشأ يف احلقيقة من تفسري بعض آيات القرآن

 كيفية نزوله.

لرفع التعارض الظاهري هلذه  ؛الذي يقرتحه الدكتور سروش إن طريق احلّل

 ،وجود النيب )النزول الدفعي(يتّم إيداع القرآن يف حاق  هو أنه مع بعثة النيّب ،اآليات

ل جممل القرآن )النزول وإن تفتح ذهن النيب ولغته وبسط جتربته عني تفصي

 . (19)التدرجيي(

م س أو املعلِّبدخول املدرِّ أخرى: إن دخول النيب إىل ساحة اجملتمع شبيٌه وبعبارٍة

طرفني. ُيطلق  متبادل وذو بالناس هو ارتباٌط إىل قاعة الدرس، مبعنى أن ارتباط النيّب
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د . فاألستاذ اجليِّ(20)«احلواري»الدكتور سروش على هذا االرتباط تسمية االرتباط 

نه حيّدد اإلطار إإمجااًل، حيث  ك يعلم مسبقًا ما الذي سيقوله يف قاعة الصّفواحملنَّ

فإن كل »ه فوق ذلك كّل ه إىل قاعة الدرس، ولكْنالعام للبحث والدرس قبل أن يتوجَّ

للوقائع واألحداث  ، مبعنى أن األمور سوف تكون تابعًة«ل يف دائرة اإلمكانيدخ شيٍء

م مسبقًا؛ َساليت ستهيمن على قاعة الدرس. وعليه فإن النتيجة النهائية للتدريس ال ُتْح

. إن (21)«ر باحلوار والتعاطي الذي حيدث بني األستاذ وتالميذهألن هذه النتيجة إمنا تتأثَّ

نقل التالميذ من »بية التالميذ وتعليمهم، وتعليم التالميذ يعين مهّمة األستاذ هي تر

 . (22)«ج واملشاهدة إىل مرحلة األداء والتمثيلمرحلة التفرُّ

عندما نقول: إن الدين أمر بشري ال نعين بذلك نفي »يقول الدكتور سروش: 

إىل جنب  ك جنبًاقد بعث من بني البشر، فهو يتحرَّ وإمنا نريد بذلك أن النيّب ،قداسته

، أخرى، وخيوض احلرب تارًة ، ويكون هناك تارًةمع الناس، فيكون هنا تارًة

أخرى، ويقف حينًا يف مواجهة األعداء، وحينًا آخر يف مواجهة  ويركن إىل السلم تارًة

واحد من هذه املوارد يتخذ موقفًا يتناسب مع ذلك  ويف كّل ،احلمقى من األصحاب

من املواجهات ومن املواقف التدرجيية والتارخيية  جمموعًةاملورد. وعليه يكون الدين 

ما يقوم به  مؤيَّدة بالوحي وعني الوحي يكون كّل وحيث تكون شخصّية النيّب .للنيّب

 . (23)«وبشري م دينًا هو إهلّيدًا، ومثل هذا اإلنسان الالهوتي يقدِّأو يقوله مقبواًل ومؤيَّ

تارخيي لتجربة نبوية  بسٍط»عن  ٌةوعلى هذا األساس فإن دين اإلسالم عبار

 .(24)«تدرجيية احلصول

أن تارخيية اإلسالم وتدرجيّيته ال جتعل اعتباره ووثاقته يف مهّب الريح؛ ألن  إاّل

ة املؤيَّدة ليست مسألة اعتباطية، وإمنا هي تنشأ من شخصّيته اإلهلّي جتربة النيّب

باع وبالنسبة ألتباعه واجبة االّت دة، ولذلك تكون هذه التجربة بالنسبة للنيّبواملسدَّ

 .(25)وُملزمة

أطول أو  لفرتٍة . من هنا لو امتّد عمر النيّب(26)إن القرآن ليس كتابًا سبق تأليفه

خذ القرآن آخر، واّت من نوٍع أخرى، لكان واجه أسئلًة ض ألحداٍثكان أقصر، وتعرَّ

شرحه وبسطه بشكل  أخرى، ومّت خذ شكاًل وصورًةتبعًا لذلك مسارًا خمتلفًا، واّت
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 الكتاب( ستبقى هي تلك اليت وصلت إلينا.  خمتلف، رغم أن حمكماته )أّم

 

 ــــــ ـ التجربة النبوية الدينية غري خمتّصة باألنبياء5

هناك ثالثة أدلة ميكن من خالهلا إثبات أن التجربة الدينية لألنبياء ال ختّص 

 :األنبياء

وآخر بهذه  عون بشكٍليسون يتمّتن والقّد: إن العرفاء والصوفيوالدليل األول

َلك على غري التجربة. فقد حتّدث القرآن ـ على سبيل املثال ـ عن نزول الوحي وامَل

َفاتََّخَذْت ِمْن ُدوِنِهْم ِحَجابًا ﴿قوله تعاىل بشأن السيدة مريم العذراء:  :األنبياء، من قبيل

موسى:  وقوله بشأن أّم ؛(17)مريم:  ﴾َها َبَشرًا َسِوّيًاَفَأْرَسْلَنا ِإَلْيَها ُروَحَنا َفَتَمثََّل َل

َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِه َفِإَذا ِخْفِت َعَلْيِه َفَأْلِقيِه ِفي اْلَيمِّ َواَل َتَخاِفي َواَل ﴿

 . (7)القصص:  ﴾َتْحَزِني ِإنَّا َرادُّوُه ِإَلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلنَي

بني جتارب العرفاء  ،من حيث املاهية واملضمون ،كبري ليس هناك من فرٍق

وجتارب األنبياء، غاية ما هنالك أن جتارب العرفاء ذات طابع شخصي وخصوصي، يف 

ن التجارب النبوية ليست كذلك، مبعنى أن األنبياء إثر حصول التجربة النبوية إحني 

ن ُيشركوا الناس يف االستفادة من احلقائق يؤمرون بإبالغ كلمة اهلل إىل الناس، وأ

. (27)اليت اكتشفوها من طريق تلك التجربة، أما العرفاء فال يتحّملون مثل هذه املهّمة

أخرى: إن األمر الذي ميّيز التجارب النبوية من التجارب العرفانية هو أن  بعبارٍةو

ية والشخصية احلقوقية وداعمة للوالية التشريع «ُملزمة»و «يةمتعّد»التجارب النبوية 

ن التجارب العرفانية ال تأتي ألصحابها بالوالية التشريعية إلألنبياء، يف حني 

والوالية  والشخصية احلقوقية. إن ختم النبّوة يعين ختم الشخصية احلقوقية للنيّب

 . (29)(28)ةالتشريعية له، وليس مبعنى ختم التجربة الدينّي

على عدم اختصاص التجربة الدينية باألنبياء الذي ميكن إقامته  الدليل الثاني

إذ يذهب الغزالي إىل االعتقاد بأن امتالك غري األنبياء  ؛من آراء الغزالي مستنبٌط

من غري  نهم من إدراك حقيقة النبّوة، ويساعدهم على متييز النيّبللتجربة الدينية ميكِّ

 . (30)النيّب
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ن ل الغاية القصوى للتديُّدينية متثِّهو أن التجربة ال الدليل الثالثوبالتالي فإن 

. قال (31)وفلسفة العبادات والرياضات املعنوية والغاية النهائية من السري والسلوك الديين

 اهلل تعاىل يف القرآن الكريم: 

)اإلسراء:  ﴾َوَمْن َكاَن ِفي َهِذِه َأْعَمى َفُهَو ِفي اآلِخَرِة َأْعَمى َوَأَضلُّ َسِبياًل﴿ـ 

72) . 

 . (53)فصِّلت:  ﴾ِريِهْم آَياِتَنا ِفي اآلَفاِق َوِفي َأْنُفِسِهْمَسُن﴿ـ 

وقد ُبعث األنبياء لفتح هذا الطريق أمام الناس. فمن دون التجربة الدينية تغدو 

ل اإلميان إىل تة، ويتحوَّوميِّ األفكار والعقائد واآلداب والتقاليد والسنن الدينية جاّفًة

ل ته وحالوته وبريقه، ليطاله البلى والضمور، ويتحوَّجهاز ميتافيزيقي، ويفقد طالو

 ومخود.  احلماس الديين إىل برودٍة

 

 ــــــ ف برحيل النيّبـ البسط التارخيي للتجربة النبوية ال يتوق6َّ

بلوغًا ومنّوًا بشكل متواكب  لقد شهدت أّمة النيّب...»يقول الدكتور سروش: 

أسهمت يف التكوين التدرجيي لإلسالم وبلورته، وإن هذه األّمة قد  .والوحي مع النيّب

ما  ى يفد متفرجني حّتيف صناعة األحداث، ومل يكن الناس جمرَّ وقد كان هلا دوٌر

 .(32)«لة بنزول الوحي أيضًااملتمثِّ ،ق بأعلى مستويات الديانةيتعلَّ

ف على استمرار التجربة الدينية يرى الدكتور سروش أن استمرار الدين يتوقَّ

النظر  إذ مع غّض؛ تهالدينّي مًاد االجتماعي يف الدين ليس مقوِّ، وأن الُبْععنى األعّمبامل

بني املذاهب الدينية واملذاهب العلمانية وغري  عن التجربة الدينية لن يكون هناك فرٌق

 . (33)الدينية

 

 ــــــ باع النيّب يعين مشاركته يف جتربته وبسط تلك التجربةـ اّت7

 :بأحد معنيني باع النيّبميكن تفسري اّت

وفهمه بوصفه جمّرد  ،على تظهري الشخصية التارخيية للنيّب املعنى األوليقوم 

ثم رحل من بيننا، وعلينا من اآلن فصاعدًا أن  ،مأمور قام مبهمته يف فرتة من التاريخ
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 اًل من شخصه.َدننظر إىل تعاليمه َب

 باع ظاهر تعاليمه.طبقًا هلذا املبنى ليس سوى اّت إن اتباع النيّب

 .(34)من وجهة نظر الدكتور سروش ،ابيةهو الذي عليه الوّه وهذا الفهم للنيّب

عن  ففي هذه الرؤية تنفصل العالقة بني الشخصية املعنوية والباطنية للنيّب

يف  شخصيته التارخيية انفصااًل تاّمًا، ويف احلقيقة يتّم حمو الشخصّية املعنوية للنيّب

 كامل.  ٍلهذه الرؤية بشك

سني للمدارس عن املؤسِّ يقوم على اختالف النيّب باع النيّبالّت املعنى الثاني

تارخيية، والذي يرتكونه بعد  سني للمدارس البشرية شخصيًةفإن للمؤسِّ ؛البشرية

فتستند إىل شخصيته  رحيلهم هو مدارسهم الفكرية. أما الشخصية التارخيية للنيّب

. وما دام سراج تلك التجربة وّضاًء فالنبّوة ال تزال ّوة جتربًةلقد كانت النب»الباطنية. 

باع ليس تقليدًا وتكرارًا باع لتجاربه. واالّتباع النيب إمنا هو اّتاّت». وعليه فإن «ًحّية

 . (35)«منفعل، بل هو مشاركة فاعلة يف جتارب الرائد

 ًال، وإقناعمشاكلل وجتربته جوابًا عن األسئلة، وحالًّ لقد كان وحي النيّب»

ب الواقع، وإن صرف أداء ألبصار والبصائر يف ُصْلل ًاوفتح ،لُسُبلل ًاألذهان، وإيضاحل

سابق. فهو مل يكن يطّبق  التكليف وبيان األيديولوجية مل يكن مطروحًا على حنٍو

التجربة املنتزعة على الواقع. وقد أفنى عمره يف التفاعل بني التجربة والواقع. واليوم 

د وفتح املشاكل، وإقناع البصائر، وحّل الُعَق حلّل ن إىل جتربٍةل التديُّيتحوَّجيب أن 

الواقعية ُتلحظ يف التجربة  ل من جديد، وكأّنالوحي يتنزَّ األقفال املغلقة. وكأّن

أيضًا من عرض الدين بوصفه جتربة يف حالة  ال ُبدَّواإلدراك الديين من جديد. واليوم 

. .دة ومكتملة مسبقًا(.وليس بوصفه أيديولوجية مغلقة وحمدَّل وتفاعل وتالقح )حتوُّ

مع أداء الالعبني يف عصره  ‘وإن ذلك التفاعل وتالقح التجربة الدينية للنيّب

واحتياجاتهم وتساؤالتهم وذهنياتهم جيب اليوم أن يقوم يف التجربة الدينية وأداء 

 . (36)«لالعبني يف العصر الراهن أيضًا...ا

باع من النوع األول )أي االتباع األعمى لظاهر إن االّت :ميكن القولويف احلقيقة 

باع األعمى للقواعد ، كما أن االّت( يؤّدي يف احلقيقة إىل خمالفة النيّبتعاليم النيّب
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ة دون االستناد إىل التجربة األخالقية يؤّدي إىل اخلروج عن إطار األخالق األخالقّي

 أيضًا. 

ن إىل ثالثة تور سروش يف البداية إىل تقسيم التديُّآخر يعمد الدك ويف موضٍع

يف هذه املستويات أو  باع النيّبمستويات أو ثالثة أنواع، ثم ينتقل بعد ذلك إىل بيان اّت

 .(37)األنواع الثالثة

 وإن اتباع النيّبن التقليد واملصلحة. ن هو تديُّمن التديُّ املستوى أو النوع األولإن 

 باع أوامره ونواهيه.عن اّت ن عبارٌةيُّيف هذا النوع من التد

يف هذا  باع النيّبن املعريف. وإن اّتن هو التديُّمن التديُّ واملستوى أو النوع الثاني

للبشرية، وااللتزام بالرؤية  باع املعارف اليت محلها النيّبن عبارة عن اّتالنوع من التديُّ

 .الدينية واالستفادة من علوم النيّب

ن التجرييب. وإن عن التديُّ ن عبارٌةمن التديُّ النوع الثالث وأاملستوى وبالتالي فإن 

 عن املشاركة يف جتاربه.  ن عبارٌةباع النيب يف هذا املستوى أو النوع من التديُّاّت

 

 ــــــ ب ـ نقد نظرية بسط التجربة النبوية

 ،مجاليبدو أن نظرية بسط التجربة النبوية حتتوي على بعض مواطن اإلبهام واإل

 : هيالذي حيتاج إىل اإليضاح والشرح والتفصيل. وهذه املواطن 

 ـ دور اهلل تعاىل يف التجارب الدينية. 1

 ـ القيمة املعرفية للتجربة النبوية. 2

 ن املعايري والقيم الدينية. ـ تعي3ُّ

نرى أن استمرار البسط التارخيي للتجربة النبوية قبل أن يكون منبثقًا عن 

قة التجربة النبوية ينبثق عن البسط التدرجيي والتارخيي للدين يف مقام طبيعة وحقي

ال يعين احنسار دور  الثبوت، الذي يعترب موضوعًا ومتعلقًا هلذه التجربة. إن رحيل النيّب

ه بالنسبة إىل التشريع، ونكوصه عن ْيوال يعين تكبيل يَد ،اهلل، وال يعين سكوته

ن الدين يف مقام إقتضات الزمان واملكان. وحيث إكمال وبسط الدين مبا يتناسب وم

 ال ُبدَّإىل األبد، ف ن هذا البسط سيستمّرإالثبوت يف حالة متواصلة من البسط، و
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 ،ف على الطريق والسبيل إىل اكتشاف أنواع البسط التالية للدينللناس من التعرُّ

سّمى ببسط ، وإن هذا الطريق واألسلوب هو الذي ُيواليت حتدث بعد رحيل النيّب

إىل الساحة  قبل أن يأتوا بالنيّب ن على أتباع النيّبالتجربة النبوية. وطبقًا لذلك يتعيَّ

 عليهم أن يأتوا باهلل إىل هذه الساحة. 

ن ـ واحد من األنواع أو املستويات الثالثة للتديُّ يف كّل باع احلقيقي للنيّبإن االّت

ن؛ ألن ية يف ذلك النوع أو املستوى من التديُّببسط التجربة النبو من وجهة نظرنا ـ رهٌن

ة، وهي من التجربة النبوي خاّص تنبثق عن نوٍع األحكام الشريعة اليت تركها النيّب

 التجربة الفقهية النبوية.

من  عن نوع من التجربة اليت يتوّصل النيّب إن التجربة الفقهية النبوية عبارٌة

يف  باع الصحيح للنيّبية. وعليه فإن االّتخالهلا إىل كشف األحكام الشرعية اإلهل

من خالل بسط التجربة النبوية الفقهية.  ن املعيشي لن يكون ممكنًا إاّلمستوى التديُّ

النبوية. وإن  «الفقهية»ببسط التجربة  ن املصلحي رهٌنيف مستوى التديُّ باع النيّبوإن اّت

وإن اتباعه  .«املعرفية»و «العلمية» ببسط التجربة ن املعريف رهٌنباعه يف مستوى التديُّاّت

 .للنيّب «العرفانية»ببسط التجربة  ن التجرييب رهٌنيف مستوى التديُّ

دة األبعاد، وإن جتربته الوحيانية يف احلقيقة مزيج من متعدِّ شخصيًة إن للنيّب

ن هذه األنواع هي املنشأ ملختلف أجزاء أو مستويات إأنواع خمتلفة من التجارب، و

 . (38)الدين

وإن  .ن تابع لتنّوع مستويات وأبعاد ذات الدينإن تنّوع أنواع أو مستويات التديُّ

 مجيع اجلهات عن التجربة النبوية.ينبثق من ـ كما رأينا ـ الدين 

د د التشريعي من الدين هو حصيلة التجربة الفقهية النبوية. وإن الُبْعإن الُبْع

د العرفاني وإن الُبْع .علمية واملعرفية النبويةالعلمي واملعريف للدين حصيلة التجربة ال

 .واملعنوي للدين هو حصيلة بسط التجربة العرفانية واملعنوية للنيّب

ف على واحد من تلك املستويات يتوقَّ يف كّل باع احلقيقي للنيّبمن هنا فإن االّتو

 مبا يتناسب وذلك السطح واملستوى.بسط التجربة النبوية 

التجربة النبوية ال تنحصر يف هذه األنواع الثالثة. فقد كان  وبطبيعة احلال فإن
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إن اتباع النيب يف  :ـ على سبيل املثال ـ جتربة سياسية أيضًا. من هنا ميكن القول للنيّب

باع ظاهر تعليماته ، ال مبعنى اّتالسياسة يعين بسط التجربة السياسية للنيّب جمال

سياسة ومباشرته يف رتق وفتق األمور السياسية السياسية. وإن جمّرد تدّخل النيب يف ال

 الإن قول وفعل النيب يف هذا اجمل :عاء القائلل دلياًل مناسبًا لصاحل االّدال يشكِّ

يف هذا  دوٍر دائمًا عن الوحي والدين، ومل يكن لعقل النيب وجتربته البشرية أيَّ «ينبثق»

 سي ال يتنافى مع الوحي والدين. وفعله السيا الشأن. وهذا األمر ُيثبت أن قول النيّب

 

 ــــــ ـ دور اهلل تعاىل يف التجارب الدينية للنيّب1

يف تكوين وبلورة البسط التدرجيي للدين جيب أن  إن تظهري دور شخصّية النيّب

فق مع واضمحالل دوره يف هذا اجملال. أنا أتَّ ،ال يكون على حساب حضور اهلل

من التجربة الدينية، وأن  من التجربة، وأن الوحي نوٌع الدعوى القائلة بأن النبّوة نوٌع

للبسط والتوسعة والتكامل، وأن هذه التجربة ال تقتصر على  التجربة الوحيانية قابلٌة

 ،يعين االشرتاك معه يف جتربته باع النيّب، وأن اّتف برحيل النيّباألنبياء، وأنها ال تتوقَّ

 .والعمل على بسط هذه التجربة

البسط  اإلسالم هلا قابليُة على الدعوى القائلة بأن جتربة نيّب كما أوافق

 التارخيي واإلمكاني، وأنها من حيث اجملموع كان ميكن هلا أن تكون بشكٍل

 آخر.

إن »القائل:  ،عاءإال أنين ال أستطيع املوافقة على اجلزء الثاني من هذا االّد

الرغم من عدم إمكان إنكار  مطلق. فعلى بشكٍل «، وليس العكسللنيّب الوحي تابٌع

يف الوقت نفسه ال ميكن إنكار دور  يف التجربة الوحيانية، ولكْن دور شخصية النيّب

 :. ولذلك جيب القولوإن هذا الدور ال ينحصر يف خلق النيّب .اهلل يف هذا اجملال أيضًا

 . (39)أخرى للوحي من ناحيٍة تابٌع ، وإن النيّبللنيّب تابٌع إن الوحي من ناحيٍة

حنن مضطرون إىل التفكيك بني نوعني من التجربة النبوية.  :أخرى وبعبارٍة

 ؛«التجربة النبوية الوحيانية» :ي هذين النوعني من التجربة على التوالي بـونسّم

 .«التجربة النبوية غري الوحيانية»و
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ني توإن هلاتني التجرب .لقد كان النيب واجدًا لكال هذين النوعني من التجربة

 أخرى. تلفان يف األحكام من جهاٍتختهما بعض اجلهات حكمًا واحدًا، ولكّن من

، للنيّب «غري الوحيانية»من النصوص الدينية ينبثق عن التجربة  فهناك جزٌء

وذلك ألن  ؛يف ظرف هذه التجربة ومن خالهلا «قيتحّق»مبعنى أن هذا اجلزء من التجربة 

ومؤيَّد من قبل اهلل تعاىل. ويف  له وفعله مرضيٌّشخصّية النيّب مؤيَّدة ومسدَّدة، وأن قو

جلزء من الدين، وليست منشأ للمعرفة الدينية.  منشًأ هذا املورد تكون جتربة النيّب

 إطاعة اهلل(. للتعبري التقليدي: إطاعة النيّب )وطبقًا

لـ  الدينية، وليست منشًأ «املعرفة»لـ  فهي منشٌأ «الوحيانية»أما التجربة النبوية 

 «يوجده»الدين، ال أنه  «اكتشاف»بـ  نفسه، فمن خالل هذه التجربة يقوم النيّب «الدين»

ببسط الدين نفسه يف عامل  . وعليه فإن بسط التجربة النبوية الوحيانية رهٌن«عهُيشرِّ»أو 

ن للدين يف عامل التشريع بسطًا تدرجييًا وتارخييًا، وإن هذا إحيث  أيالتشريع، 

، فإن التجربة الدينية الناظرة إىل الدين يف خبتم النبّوة ورحلة النيّب فالبسط ال يتوقَّ

ميكنها أو جيب أن تبسط مبا يتناسب وبسط الدين  ،والكاشفة عنه ،مقام الثبوت

 .ف خبتم النبّوة ورحيل النيّبنفسه، وإن بسطها جيب أن ال يتوقَّ

وما فوق  إن جوهر الدين )احملكمات( يف مقام الثبوت ونفس األمر ثابٌت

ر بالعناصر التارخيية واالجتماعية، أن هذا اجلوهر يف بسطه وازدهاره يتأثَّ تارخيي، إاّل

وحيث ال تكون هناك نهاية لتحّول  .ل بشكل متواٍز مع حتّول اجملتمع والتاريخويتحوَّ

 . (40)ل الدين يف عامل الثبوت أيضًااجملتمع والتاريخ لن تكون هناك نهاية لتحوُّ

ربة النبوّية الوحيانية وغري الوحيانية تشرتكان يف هذه اخلصوصية، إن التج

 ان للحوار والتعاطي القائم بني النيّبت، وتابعمن جهٍة ان لشخصية النيّبتوهي أنهما تابع

 ثالثة. بعامل الغيب من جهٍة ان الرتباط النيّبتثانية، وتابع وحميطه من جهٍة

وموجد وقابل  حمّل» ّية النيّبإن شخص :على حنو اإلمجال ،ميكن القولو

علينا أن ال نعترب ذلك جتريدًا لفاعلية اهلل يف هذا  ولكْن. «وفاعل للتجارب الدينية

التجربة النبوية  ْيكال نوَع فإّن؛ اجملال، وأن فاعلية اهلل ليست سوى فاعلية النيّب

لوقت نفسه يكون يف ا ، والنيّبأخرى إىل النيّب ومن جهٍة؛ إىل اهلل ُتنسب من جهٍة
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يف ظرف  أن النيّب إاّل ،وهكذا... «تاجرًا»و «مزارعًا»و «حكيمًا»و «شارحًا»و «شارعًا»

 ق وجاٍر وراء جتربته. موجود ومتحّق جتربته الوحيانية يكون كاشفًا لشيٍء

إن نسبة بعض التجارب النبوية غري الوحيانية إىل اهلل هي ما جند التأكيد عليه 

فحيث كانت شخصية النيّب شخصّية إهلية، وحيث  يف كالم الدكتور سروش.

مباشرة من اهلل، كان كالمه يف هذا  قد تبلورت حتت رعايٍة كانت شخصّية النيّب

إذا كان هناك  إاّل»املورد )يف حكم( كالم اهلل، وكان فعله )يف حكم( فعل اهلل، 

 ، واقع األمر. ويف هذا اجلزء من التجربة النبوية يكون الدين يف(41)«دليل على خالفه

كامل، مبعنى أنه ال يوجد  ة بشكٍلتابعًا للتجربة النبوّي ،أو الدين يف مقام الثبوت

ل يف احلقيقة دور عنه. إن النيب هنا ميثِّ «كاشفة»شيء وراء التجربة، لتكون التجربة 

أن هذه التجربة إمنا  ، ويقع تشريعه موردًا لتأييد اهلل تعاىل. إاّل«الفاعل»و «الشارع»

 للمؤمنني إذا مّت إمضاؤها من قبل اهلل تعاىل. ويف هذه احلالة يكون النيّب تكون ُملزمًة

واملوجد والفاعل والقابل للتجربة الدينية، وإن التجربة الدينية هي مقام ثبوت  هو احملّل

ق ويتبلور يف ظرف التجربة، ويكون مضمونه وحمتواه الدين، مبعنى أن الدين يتحقَّ

مئة باملئة. إن مضمون هذا اجلزء من التجربة النبوية ليس  وشخصّية النيّب تابعًا إلرادة

 كان منسجمًا مع الوحي.  وحيًا، وإْن

دية والثنائية إىل اهلل فيقوم على التعدُّ «الوحيانية»وأما انتساب التجربة النبوية 

الفاعل  بني الظاهر واملظهر. وإذا نظرنا إىل املوضوع من هذه الزاوية سيكون اهلل هو

وقاباًل هلا. إن ذلك اجلزء الذي ميثل  الدينية، ويكون النيب حمالًّواملوجد للتجربة 

، وليس من قبل النيّب «اكتشافه»اجلانب التشريعي هلل يف التجربة الوحيانية يتّم 

وليس شارعًا. وبطبيعة احلال  ،وشارح ، فالنيب يف مثل هذه املوارد كاشٌف«تشريعه»

ق أو تشريع الدين من قبل اهلل تعاىل متزامنًا من اكتشافه من قبل قُّقد يقرتن ثبوت وحت

هو أنه يف هذا النوع من التجربة  أن املهّم إذ ال معنى للزمان يف األمور املعنوية، إاّل ؛النيب

يف ذات األمر ووراء التجربة النبوية، وإن التجربة النبوية يف احلقيقة  يكون للدين ثبوٌت

ع بوجود يتمّت عن شيٍء م اإلثبات، مبعنى أن هذه التجربة كاشفٌةهي الدين يف مقا

ق التجربة ن موضوع ومتعّلوراء التجربة، حتى إذا مل يكن هناك بني تكوُّ مستقّل
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 زمنية.  ق ذات التجربة أّي فاصلٍةوحتقُّ

. إن إن مضمون الوحي هو كالم اهلل تعاىل، ومن هنا يكون ُملزمًا يف حّق النيّب

وسائر كلماته اليت يقوهلا، يف  لف عن سائر التجارب اليت ميارسها النيّبالوحي خيت

أّيًا  تنبثق مبعنى من املعاني من شخصّيته. فالنيّب ن مجيع جتارب وكلمات النيّبإحني 

أحدهما إىل  «رسالة»، والنبّوة تعين الوساطة بني اهلل واخللق، وإيصال كان فهو نيّب

إبالغ رسالة اهلل تعاىل إىل الناس، وليسوا مأمورين بإبالغ اآلخر. إن األنبياء مأمورون ب

رسالتهم اخلاصة إليهم، رغم أن لديهم كلمات يقولونها، وميكن هلا أن تكون حتت 

 ظّل بعض الظروف جزءًا من الدين. 

إىل كلمات اهلل )الوحي( وكلمات  وعليه فإن نسبة الشخصّية اإلهلية للنيّب

وعليه ال  .ميارس نوعني خمتلفني من التجربة إن النيّبنفس الرسول نسبة متساوية، و

ن االختالف الواضح بني هذين ميكن من خالل التمّسك بشخصّية النيب أن نشرح ونبيِّ

النوعني من التجربة، والكلمات املنبثقة عن هذين النوعني من التجربة، والسلوك 

الكلمات واألفعال املنبثقة القائم على هذين النوعني من التجربة. إننا أمام نوعني من 

ث أحيانًا يتحدَّ . فالنيّبمن املعاني إىل النيّب عن التجربة النبوية، واملنسوبة مبعنًى

ن للناس كالم أخرى يبيِّ وال يّدعي أنها كلمات اهلل، وتارًة ،بكلمات هي كلماته

 زل عليَّإن هذا الكالم الذي أقوله هو كالم اهلل الذي ن :وينقله إليهم، ويقول ،اهلل

إن هذا احلكم هو  :، ويقولحيكم النيّب من طريق الوحي، وقد مسعته، وتارًة

 ن للناس حكم اهلل.يبيِّ حكمي، وتارًة

ن أن قراءة الدكتور سروش لنظرية القبض والبسط ال تستطيع أن تبيِّ إاّل

من  خاّص اختالف هذين النوعني من الكالم؛ ألن هذه النظرية تنظر إىل جمّرد نوٍع

التجربة النبوية. إن هذين النوعني من الكالم إذا اشتمال على حكم إلزامي كانا 

، يف حني وأما الثاني فألنه حكم النيّب ؛أما األول فألنه حكم اهلل ؛ُملزمني لآلخرين

 د ونقاش. تردُّ بالنسبة إليه حمّل ن إلزامّية حكم وكالم النيّبإ

 وشخصّيته وحميطه، إاّل ربة النيّبر بتجإن كال هذين النوعني من الكالم يتأّث

أن الكالم من النوع الثاني وحده هو الذي حيكي عن التجربة النبوّية الوحيانية. إن 
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أنها ال تستند  من األحناء إىل جتربته، إاّل كانت مستندة بنحٍو نفسه وإْن كلمات النيّب

يف هذا املورد ال  يّبوخالفًا للمورد السابق فإن الن .من التجربة إىل هذا النوع اخلاّص

َلكًا قد قرأ عليه هذه الكلمات إثر جتربة وحيانية. وعليه فإن الوالية يّدعي أن َم

وليست يف  ،التشريعية للنيب غري الوالية التشريعية هلل، مبعنى أن األوىل يف طول الثانية

 وال ذاتها.  ،وليست بدياًل عنها ،عرضها

ء يباشرون أنواعًا خمتلفة من التجارب، إن األنبيا :أمشل ميكن القول وبكلمٍة

 من تلك التجارب. خاّص ن الوحي إمنا هو جمّرد نوٍعإو

والدليل على هذا املّدعى هو أن األنبياء ليسوا أنبياء فقط، وإمنا يتمتعون 

واإلنسان الذي  ،قبل أن يكونوا أنبياء «البشر»فإنهم من ؛ دةبشخصّية ذات أبعاد متعدِّ

إنسان، وإن  ىل ذلك فإن النيّبمضافًا إلبشر ميتلك جتربة بشرية. وينتمي إىل دائرة ا

. من هنا فإن لألنبياء جتاربهم العقالنية (42)عقله ووجدانه ال ينتفي بعد صريورته نبّيًا

اليت تنبثق  ،ّية لألنبياءواألخالقية )مصدر احلكمة( أيضًا. كما أن التجارب احلّس

 ال متحى بصريورتهم أنبياء.  ،ودهمد اجلسماني والطبيعي من وجعن الُبْع

د جتارب األنبياء جيعل منافذ معرفتهم وقرارهم وسلوكياتهم ع وتعدُّإن تنوُّ

دة أيضًا. وبذلك فإن سرية األنبياء )أقواهلم وأفعاهلم( تقبل التنّوع والتعّدد. وإن متعدِّ

ينبثق عن جتارهم  جانبًا من سرية األنبياء تستند إىل جتاربهم احلسّية. وإن جانبًا منها

العقالنية، وجانبًا آخر من جتاربهم األخالقية، وجانبًا خاّصًا منها يستند إىل جتاربهم 

ر عنها. وعليه فإن بعضًا من تلك التجارب فقط ليس له منشأ النبوية أو الوحيانية وتعبِّ

خارجي وموضوعي. ومبعنى من املعاني فإن مجيع هذه التجارب تنبثق عن شخصّية 

نوعًا  إاّل «مبا هو نيّب» ، وليس من بني تلك التجارب ما يستند إىل شخصية النيّبالنيّب

دة األبعاد تعدِّمواحدًا من أنواع تلك التجارب. وعلى هذا األساس فإن شخصّية النيب 

 من التجارب مبا هو نيّب ألنواع وأقسام التجارب، وال ينبثق عن شخصّية النيّب «ٌحمّل»

ة والرسالة قبل بعثه واصطفائه بالنبّو ية الوحيانية. وقد كان النيّبسوى التجربة النبو

ن جتربة النيب غري الوحيانية تنبثق أيضًا عن إمفتقرًا إىل هذا النوع من التجربة. يف حني 

أن قيمة واعتبار جتربة النيب غري الوحيانية ال تكمن يف كشفها عن  شخصّيته، إاّل
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الشريعة يف عامل التشريع، وإمنا تكمن يف تأييدها  حكم اهلل تعاىل، أو داللتها على

 أن هذا التأييد واإلمضاء ال يشمل مجيع جتارب النيّب وإمضائها من قبل اهلل تعاىل. إاّل

 غري الوحيانية. 

رة عن أخرى فإن مجيع هذه التجارب والكلمات )والسلوكيات( املعبِّ ومن ناحيٍة

 اهلل تعاىل، إمنا التجربة النبوية الوحيانية هذه التجارب تنتسب مبعنى من املعاني إىل

عندما يضع مضمون هذه  هي وحدها اليت يكون مضمونها هو كالم اهلل، وإن النيّب

، أو «هذا كالم اهلل»، ويقول: التجربة ويطرحها على اآلخرين ينسبها إىل اهلل صراحًة

ملستندة إىل هذه . وإن هذه التجربة والكلمات ا«هذا ما قاله لي جربائيل عن اهلل»

 واحد لشخص النيّب التجربة هي وحدها اليت تكون من الناحية الدينية ُملزمة يف وقٍت

استنادًا إىل سائر جتاربه حكمًا إلزاميًا  ولآلخرين. وبطبيعة احلال إذا أصدر النيّب

ومل يكن واجبًا  ،«اآلخرين»على  ومل يكن إرشاديًا، كانت تبعّيته واجبًة ،ومولويًا

 يف الوقت نفسه هناك فرٌق حبكم إطاعة اهلل، ولكْن ؛ وذلك ألن إطاعة النيّبعليه

 . (43)واضح بني حكم اهلل وحكم النيّب

 «وجودًا»و «ثبوتًا»ين ءين؛ وإن أحد هذين اجلزءإن للدين جز :وعليه ميكن القول

وضعه أمام عن التجربة النبوّية. وإن هذا اجلزء ينبثق عن إرادة اهلل تعاىل، ويتّم  مستقلٌّ

 «غاملبلِّ»و «الواسطة»يف هذا املورد هو دور  الناس من طريق الوحي. وإن دور النيّب

على رسالة  . وهنا حيصل النيّب(44)«الشارع»و «الفاعل»، وليس دور «القابل»و «احملّل»و

 ، ويبلغها إىل الناس.اهلل من طريق الوحي

للتجربة النبوية، مبعنى أنه  تابٌع «وجودًا»و «ثبوتًا»أما اجلزء الثاني من الدين فهو 

، وليس «شارعًا»و «فاعاًل»يتبلور يف ظرف التجربة النبوّية، ويف هذا املورد يكون النيب 

 .«غًامبلِّ»و «واسطة»

، وأما يف النوع الثاني فتكون «طريقية»ويف النوع األول تكون للتجربة النبوية 

 .«موضوعية»هلا 

مبعنى من  ي الدين تابٌعَأْزاّمة هي أن كال ُجويف الوقت نفسه فإن املسألة اهل

وجتربته، مبعنى أن تارخيية وبشرية الدين ال تشمل فقط  املعاني إىل شخصّية النيّب
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، بل إن تشريع اهلل تعاىل يكون مشمواًل ل تشريع النيّبذلك اجلزء من الدين الذي ميّث

ية يف الدين ال ضرورة هلذا احلكم أيضًا. وعليه لكي ندخل عنصر البشرية والتارخي

 . إىل إنكار االستقالل الوجودي والثبوتي جلميع أجزاء الدين عن جتربة النيّب

يف التجربة الوحيانية  مه الدكتور سروش عن دور النيّبطبقًا للتفسري الذي يقدِّ

ن إسناده إىل اهلل إحقيقة، وليس كالم اهلل تعاىل، و يكون الوحي هو كالم النيّب

م اإلله غري سنادًا جمازيًا؛ إذ يرى الدكتور سروش عدم معقولية تكلُّتعاىل يكون إ

مؤّيدة من قبل اهلل تعاىل يكون كالمه  ولكن حيث تكون شخصّية النيّبص. املتشخِّ

 هلل، وحكمه حكم اهلل.كالم ا

إن من بني اإلشكاالت اليت تواجه هذا التفسري هو أنه ال ميكن من خالله 

فإن إثبات أن النيب مؤّيد ؛ وتأييد حكمه وكالمه من قبل اهلل توضيح آلية تأييد النيّب

 من قبل اهلل تعاىل، وأن حكمه هو حكم اهلل، وأن كالمه هو كالم اهلل، فرُع

يف احلّد األدنى  ال ُبدَّة، مبعنى أنه افرتاض وجود حكم وكالم هلل وراء التجربة النبوّي

، وليس إىل النيّب ، تعاىل مباشرًةتشريعي واحد ميكن نسبته إىل اهلل من وجود حكٍم

إذ ال ميكن لنا أن ؛ باع تعاليمه، وُيلزم املؤمنني باّتد اهلل من خالله كالم النيّبيؤيِّ

نفسه القول بأن كالمه هو كالم اهلل، وأن حكمه هو حكم اهلل.  نقبل من النيّب

اهلل والسؤال املطروح يف مثل هذه احلالة يقول: ما هو مكمن الفرق بني حكم 

عن سائر األحكام والكلمات املنسوبة إىل اهلل؟  وكالمه الصادر يف مقام تأييد النيّب

فإنه لن  ،أو أن ُيصدر حكمًا ،مص أن يتكلَّفإذا مل يكن مبقدور اهلل غري املتشخِّ

فما  هو النيّب أخرى: إذا كان اهلل الشارع حقيقًة بعبارٍةوأيضًا.  د النيّبيستطيع أن يؤيِّ

 .(45)، ووجوب إطاعة تعاليمه؟من قبل اهلل ل على تأييد النيّبهو الدلي

يباشر جتارب غري  النيّب فإّن ،التجربة الدينية ْيم من نوَعىل ما تقدَّمضافًا إو

 أكرب.  ث عنها يف املستقبل بتفصيٍلدينية أو ما فوق دينية أخرى أيضًا، وسوف نتحدَّ

 

 ــــــ ـ القيمة املعرفية للتجربة النبوية2

 :إننا خنتلف مع الدكتور سروش يف هذا املورد من جهتني
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 يمة املعرفية للتجربة الوحيانية.: القاجلهة األوىل

 لعملية لتجربة املؤمنني الدينية.: القيمة النظرية وااجلهة الثانية

إن إلزامية التجربة النبوية الوحيانية للنيب نفسه وألتباعه تأتي من أن هذه 

ار والقيمة من الناحية املعرفية، مبعنى أنها ذاتّية، وذات صلة التجربة حتظى باالعتب

واآلخرين  النيّب :من عّبر عن الواقعية(، مبعنى أن كالًّنها تإوانتساب مع الواقعية )أي 

ة الذين آمنوا بنبّوته ميتلكون أدلة مقنعة جتعلهم يوقنون بأن التجربة النبوية الوحياني

 تعّبر عن واقعية وراء التجربة.

يبدو أن التقرير الذي يقّدمه الدكتور سروش عن نظرية بسط التجربة  ولكْن

النبوية ال ينسجم مع هذه اخلصوصية. إن التفسري الواقعي لتجربٍة ما يقتضي أن نعترب 

ي تلك الواقعية يف ظرف ظهور وجتّل «مضمونها»واقعية وراء التجربة، و «منشأها»

استثناًء من هذه القاعدة. ولكي نفهم ونفّسر  التجربة، وإن التجربة الوحيانية ليست

لنا قبل البحث يف حقيقة التجربة النبوية الوحيانية أن نبحث يف  ال ُبدَّعاء هذا االّد

 حقيقة التجربة باملعنى العام للكلمة. 

( من الفصل الثالث عن مباني نظرية 3/  3لقد حتّدثنا يف العنوان رقم )

والعني. وقد عمدنا هناك إىل تقسيم التفسريات البديلة  العقالنية والعالقة بني الذهن

املوجودة يف هذا الشأن إىل ثالث فئات. وهناك ما ُيشبه هذا التقسيم يصّح بشأن اآلراء 

حيث تندرج  ،املوجودة يف باب حقيقة التجربة والقيمة املعرفية للتجربة وربطها بالواقعية

 ضًا: أي التاليةهذه الرؤية ضمن الفئات الثالثة 

 ـ التفسريات الواقعية واحلتمية اجلازمة. 1

 ـ التفسريات املثالية أو التشكيكية. 2

 ـ التفسريات الواقعية واالنتقادية. 3

إن التفسريات من النوع األول تقول: إن مضمون التجربة حيكي عن كنه وحاّق 

هذه التفسريات  د متفّرج. يف إطارالواقعية، وإن الشخص اجملرِّب يف مقام التجربة جمرَّ

حمض. طبقًا هلذا  بشكٍل «ذاتية»فقط، وتكون  «املتعلق»و «املوضوع»ر التجربة بـ تتأّث

الرأي يكون للتجارب على الدوام قيمة معرفية واحدة، إن التجربة إما أن تكون 
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مطابقة للواقع أو خمالفة له. وعليه فإن التجربة ال تقبل البسط، وال تقبل التعميق 

 يعّبر عن حاّق «مضمونها»عيين، كما أن  «منشأ»ن التجارب الصادقة هلا والتكامل. إ

إذ ال الواقعية هلا ظاهر وباطن وكنه ووجه، وال التجربة تتأثر  ؛وواقع وكنه الواقعية

 وال تقبل التعميق.  ،بشخصّية اجملرِّب. ولذلك فإن التجربة ال تقبل التكامل

 بشكٍل «ذاتية»عتقاد بأن جتاربنا أما تفسريات النوع الثاني فتذهب إىل اال

حمض، وال وجود ألّي واقعية وراء التجربة، بل إن الواقعية تتكّون يف ظرف التجربة. 

حمضًا، وتكون التجربة تابعة  «العبًا»طبقًا هلذا الرأي يكون الشخص اجملرِّب 

اك كامل لشخصّيته وسابقته العلمية والعملية والتارخيية والبشرية. ليست هن بشكٍل

معرفية. إن التجارب ليس هلا  جتربة معرفية، وليست هناك أّي جتربة تنطوي على قيمٍة

إذ ال وجود يف األساس للواقعية  ؛منشأ عيين، وال مضمونها مرتبط باحلقيقة والواقعية

واحلقيقة وراء التجربة لكي تكون التجربة معّبرة عن تلك الواقعية واحلقيقة، أو إذا 

عن التجربة ليدّل على  مقنع مستقّل ليس هناك دليٌلفقعية من وجود كان ملثل هذه الوا

 وجود تلك الواقعية. 

 وأما التفاسري من النوع الثالث فتقول: إن التجارب تنقسم إىل جمموعتني: 

 حمضة.  «ذاتّية»ـ إن بعض التجارب 1

، أيضًا «موضوعية»وتكون  ؛«ذاتية»أن بعض التجارب األخرى تكون  ـ إاّل2

 لدينا جتربة ذاتية حبتة. وليس

يف التجارب املوضوعية يكون الشخص اجملرِّب جمّرد العب، وأما يف النوع 

. وبطبيعة «متفّرجًا»و «العبًا»واحد  الثاني من التجربة يكون الشخص اجملرِّب يف آٍن

 احلال فإن النسبة املئوية ملوضوعية وذاتية األفراد يف هذا النوع من التجارب خمتلفة، إاّل

ره بـ مضافًا إىل تأثُّ ،أنه ال وجود للتجارب املوضوعية البحتة. إن هذا النوع من التجارب

)مبعنى عواطفه ومشاعره اجملرِّب  «شخصّية»ر أيضًا بـ ، يتأث«املتعلق»و «املوضوع»

معلوماته وجمهوالته وجتاربه السابقة( واحمليط الطبيعي والسياسي وأفكاره و

باحلوار والتعاطي من قبل  ضًا. إن هذه التجارب تتأثر من جهٍةواالقتصادي والثقايف أي

الشخص اجملرِّب مع حميطه، كما تتأثر باالرتباط الوجودي بينها وبني موضوع 
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أخرى. إن هذا الرأي يرى أن التجارب قابلة للبسط  التجربة )متعلق التجربة( من جهٍة

جلميعها. ويعود هذا االختالف  والتكامل والتدّرج، ويرى قيمة معرفية ثابتة ومتساوية

ويف احلقيقة  .للواقع عيين، رغم كونها ناظرًة «منشأ»إىل أن بعض التجارب ليس هلا 

فهي جمّرد توهم وخيال حمض.  ،فإن هذا النوع من التجارب ال خيرب عن واقعية وراءها

أن  احلقيقة أيضًا، مبعنى «كنه»العيين ال تعّبر عن  «املنشأ»إال أن التجارب ذات 

احلقيقة  «يجتّل»و «ظهور»الواقع، بل هي  «حاّق»هذه التجارب ال ميثل  «مضمون»

ي احلقيقة ليس أن ظهور وجتّل والواقعية يف ظرف التجربة الشخصية للمجرِّب. إاّل

متساويًا بالنسبة إىل اجلميع، بل هلا مراتب خمتلفة باختالف األشخاص، وتتأثر 

 . (46)مبختلف العوامل

ح هذه اآلراء يف مورد التجربة الدينية والتجربة الوحيانية كما ميكن طر

 وعًا خاّصًا من التجربة الدينية.أيضًا، واليت متّثل ن

 وكسي ملاهية الوحي والتجربة النبوّية نوُعذويف احلقيقة فإن التفسري األرثو

 واليت على طبقها ُيعترب النيب يف مقام التجربة ،تفسري حتمّي وجازم هلذه التجربة

 ، وال مبحيطه.ن جتربته ال تتأثر بشخصّيتهإجًا حمضًا، ومنفعاًل ومتفرِّ

إن أنصار هذه الرؤية يّدعون أنه ما دام للدين منشأ إهلي فإنه سيكون ثابتًا 

وكاماًل وغري قابل للبسط والتغيري. وقد عمد الدكتور سروش يف نقده هلذه الرؤية إىل 

 ،أن تعبرياته توهم هذا املعنى ن العكس. إاّل، دوالتأكيد على أن الوحي تابع للنيّب

، وأنها ال خترب عن حقيقة «الذاتية»إىل الناحية  وهو أن التجربة النبوية الوحيانية فاقدٌة

ن كلماته أقرب إىل إأي  ،وواقعية وراءها، بل إن ذات الدين هو ظرف التجربة النبوية

 .(47)الواقعي االنتقادي التفسري التشكيكي للتجربة النبوية منها إىل التفسري

وتأثره  ،من وجهة نظري ميكن القول بتبعية الوحي لشخصية النيّب ولكْن

والقول ببسطه التدرجيي والتارخيي، والقول يف الوقت نفسه باملنشأ العيين  ،مبحيطه

هلذه التجربة، مبعنى القول بأنه كالم اهلل وداللته على اإلرادة التشريعية هلل أيضًا. إن 

الوحي للنيب ال تعين أن التجربة الدينية ال خترب عن واقعية وراءها. وعليه من تبعية 

للوحي من زاوية  تابٌع ، كما أن النيّبللنيّب األفضل القول بأن الوحي من زاوية تابٌع
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 أخرى. 

وانسجام مضمونها  ،ف على حجم إراءتها للواقعإن القيمة املعرفية للتجربة يتوّق

بالقيمة املعرفية هلا.  لتداعيات العملية املرتتبة على التجربة رهٌنمع موضوعها. كما أن ا

د العبني، وإمنا هم أو سائر الذين ميارسون التجربة الدينية ليسوا جمرَّ إن النيّب

 ،جون، ويستخربون من طريق التجربة عن واقعية وحقيقة وراء جتربتهمكذلك متفرِّ

أمورًا ال متكن رؤيتها أو  «أمسع»أشياء و «أرى»وخيربون عنها. عندما يقول النيب: إني 

إن  :مساعها من اجملاري املعرفية الطبيعية يكون التفسري الواقعي لتجربته تفسريًا يقول

م ْهوليست من الَو ،األمور اليت يراها النيب ويسمعها خالل هذه التجربة هلا واقعية

خصيته )الذاتية واخليال، وليست من صنع خمّيلته، مبعنى أنها ليست تابعة لش

أنه يسمع كالم اهلل يقتضي تفسريه الواقعي  حيث يّدعي النيّب .احملضة( مئة باملئة

ن ذلك املنشأ هو كالم اهلل، ألتجربته القول بأن لتجربته منشأ عينّيًا )موضوعيًا(، و

وأنه يسمع كالم اهلل حقيقة، وليس كالم شخص آخر، وال كالمه الشخصي؛ فإن 

اهلل غري جتربة الشخص لسماع كالم نفسه. ميكن ملضمون جتربة مساع كالم 

من الصورة، أو صورة عن األمر اخلالي  ربة الوحيانية أن يكون أمرًا خاليًاومتعلق التج

من الصورة، وميكن أن يكون حقيقة من حقائق عامل املعنى وامللكوت، وميكن أن 

عن أمر  «كاشفًة»النبوية  يكون من أمر اهلل ونهيه. ويف املورد األخري تكون التجربة

، وليس إمضاء اهلل، إذ ونهي اهلل. إن مبنانا لقول مضمون هذه التجربة هي شهادة النيّب

 للكشف عن إمضاء اهلل.  ليس لنا من طريق مستقّل

وهنا تعترب شخصّية النيب ـ وخاّصة فضائله األخالقية، من قبيل: الصدق، 

وسائر القرائن األخرى ـ يف اجملموع دلياًل  ،سواألمانة، وعدم مطالبته باألجرة من النا

مقنعًا للمؤمنني لصاحل هذا املّدعى، فحيث ينسب النيب كالمًا إىل اهلل يكون صادقًا 

يف ذلك، مبعنى أنه قد خاض جتربة مسع خالهلا كالم اهلل. إن شخصّية النيب 

من الصدق  «يصدقه األخالق»اًل وبالذات على والقرائن والشواهد املذكورة تدّل أّو

، مبعنى أن الكالم الذي لكالم النيّب «الصدق املنطقي»أن االعتقاد بـ  إاّل ،واألمانة

ى وإن حّت ،(48)بوجود األدلة املقنعة ، رهٌن«حقيقة»عن اهلل هو كالم اهلل  ينقله النيّب
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أنها ال تكون بالضرورة  ، إاّل«املعجزة»كانت تلك األدلة تسّمى يف الوسط الديين بـ 

ة عن التجربة الوحيانية، مبعنى أن مضمون الكالم يثبت أحيانًا من فصلة ومستقّلمن

اإلسالم وإن القرآن نفسه ـ الذي هو  هو املتكلم، كما هو احلال بالنسبة إىل نيّب

 معجزة النيب األكرم ـ يثبت أنه كالم اهلل. 

وقة سوف أخرى: إذا مّت احلصول على جتربة من الطرق املعتمدة واملوث بعبارٍةو

تشتمل على قيمة معرفية، وتكون ُملزمة لصاحب التجربة، كما تكون ُملزمة 

وأن يعملوا على طبقها،  ،هلم أو جيب عليهم محلها على احلقيقة فيحّق، لآلخرين أيضًا

أقوى يثبت كذب تلك التجربة وعدم صوابيتها. وبطبيعة احلال  ما مل يعثروا على دليٍل

ر مبختلف العوامل. إننا بوصفنا من وحجم إلزاميتها يتأّثفإن درجة اعتبار التجربة 

العقالء ُملزمون قبل القول مبفاد جتربٍة ما والعمل على طبقها أن حنرز قيمة تلك 

التجربة واعتبارها العقالني، ولذلك حنتاج إىل القرائن والشواهد اليت تثبت يف مسار 

ؤّدي إىل حتريف تو ،احلقيقة تلك التجربة عدم وجود العوامل اليت حتول دون معرفة

ب، التجربة وارتكاب اخلطأ فيها. وإن بعض هذه العوامل يعود إىل شخصّية اجملرِّ

 وبعضها اآلخر يعود إىل احمليط اخلارجي. 

 عن عصمة النيّب إن الدعامة املعرفية للتجربة النبوية الوحيانية عبارٌة

 يمة هذه التجربة للنيّبة واعتبار وقيه، وإن هذه اخلصوصية تضمن حّجتوشخصّي

يتمتع بأعلى درجات الفضائل املعرفية واألخالقية.  ولآلخرين. إن العصمة تعين أن النيّب

جتاربهم  ّدَعإال أن املسألة اهلاّمة هي أن غري األنبياء الذين يتصفون بهذه الفضائل ُت

ن الذين نها تكون يف بعض احلاالت ُملزمة هلم، وُملزمة لآلخريإمة، وموثوقة وقيِّ

يفتقرون إىل تلك التجارب. وبطبيعة احلال فإن قيمة واعتبار التجربة ختضع للظروف 

انسجام مضمون تلك التجربة مع املعايري العقالنية  :والشرائط، ومن تلك الشرائط

من هذه الناحية بني التجربة الدينية  والضوابط العقالنية، دون أن يكون هناك فرٌق

 ة لآلخرين. للنيب والتجربة الديني

إذا شعرت بالتكليف فإني لن أتوّرع عن هتك أعراض »وعليه فإن الذي يقول: 

ال يلتفت إىل أن جتربة الشعور بالتكليف إمنا تكون ذات قيمة واعتبار إذا  «اآلخرين



 

 

هـ 1438م ـ  2017 صيفواألربعون ــ  بعــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السا نصوص معاصرة  

 

فإن البشر لكي يّتبع  ؛م واملعايري العقالنية واألخالقيةَيكان مضمونها منسجمًا مع الِق

على مضمون تلك التجربة  (49)«ليةاملصادقة التأمُّ»اآلخرين حيتاج إىل  جتربته أو جتارب

 ف على امتالك دليٍللية ملضمون التجربة ال تتوقَّمن قبل العقل، رغم أن املصادقة التأمُّ

اليت ميكن من خالهلا  ةلصاحل ذلك املضمون. إن العقالنية هي الوسيلة الوحيد مستقّل

ة وبني الوساوس الشيطانية. وعلى هذا األساس فإن عدم التمييز بني التجارب الرمحاني

م األخالقية يعترب دلياًل مقنعًا على عدم اعتبار تلك َيانسجام مضمون جتربة ما مع الِق

التجربة من الزاوية املعرفية، كما أن األمر كذلك بشأن الشعور بالتكليف جتاه 

 أخالقية ضّدهم. أو استخدام العنف واملمارسات الال ،هتك أعراض اآلخرين

ى إذا مل حّتال تكون معتربًة أن هذا الكالم ال يعين أن جتربة غري األنبياء  إاّل

جتارب اآلخرين والعمل على  ، وأننا للقول بتجاربنا أوعلى خالف مضمونها يقم دليٌل

. إن القبول (50)لصاحل مضمون تلك التجربة مستقّل طبقها حنتاج على الدوام إىل دليٍل

تتبع  ،كانت من قبل األنبياء أو اآلخرين سواٌء ،بالتجربة ـ من وجهة نظرنا ـ العقالني

ضابطًا ومعيارًا واحدًا، وهو وجود القرائن والشواهد اليت تثبت أن العوامل اليت حتول 

دون معرفة احلقيقة، ومتنع من مطابقة مضمون التجربة مع الواقع يف هذا املورد 

أو أن احتمال وجودها أضعف من أن ُيعتنى به من  ؛ةإما مفقودة وغري موجود ،اخلاّص

د يننقسم إىل نوعني: ذاتي، وإمنا التعبُّ ل تقابٌلد والتعقُّقبل العقالء. ليس بني التعبُّ

وغري معقول. وعلى هذا األساس فإن القبول التعّبدي بكالم أو جتربة شخص  ؛معقول

النية احلاكمة على التعّبد إمنا يكون جائزًا إذا مّتت فيه مراعاة الضوابط العق

عاء، وإن اختالف )أخالق التقليد(. إن التعّبد مبعنى القبول غري املستدّل ليس جمّرد اّد

 التقليد عن التحقيق يكمن يف نوع الدليل، وليس يف أصل الدليل. 

إن الشخصّية األخالقية والفضائل املعرفية لغري األنبياء ميكن هلا أيضًا أن 

ر الدعامة العقالنية الالزمة باع جتربتهم؛ ألن هذه اخلصائص توّفدًا الّتتكون دلياًل جّي

لتلك التجربة، وترفع احتمال صدقها إىل املستوى الالزم. ومن هذه الناحية ال فرق بني 

، وبني التجربة الدينية والتجربة غري الدينية. وإذا كان هناك من وغري النيّب النيّب

الطمئنان احلاصل من التجربة. وعلى هذا األساس وا اختالف فهو يف درجة الظّن
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ومن  ،لآلخرين يف حدود خاصة ميكن لتجربة العرفاء وعلماء الدين أن تكون ُملزمًة

ص أن متخصِّ خالل مراعاة الشروط والضوابط الالزمة، كما ميكن لتجربة كّل

فإن هذا ص. وبطبيعة احلال على اآلخرين الذين يفتقرون إىل ذلك التخصُّ ًةتكون حّج

وإمكان تصحيح وتكميل تلك التجربة من قبل  ،األمر ال يتنافى مع القابلية على النقد

 اآلخرين أبدًا. 

 :من هنا تلعب شخصّية النيب دورًا حموريًا يف اإلميان بتجربته. فعلى سبيل املثال

 بيه أن يشّكوا يفملخاَط لو أن مّدعي النبّوة طالب باألجر على تبليغ الرسالة حقَّ

أو إذا كان  ؛(51)عائه، ويف كشف جتربته عن احلقيقة والواقعة اّديويف أحّق ،صدقه

أو كان متصفًا بالرذائل املعرفية واألخالقية،  ،يف العقل مّدعي النبّوة يعاني من نقٍص

ومستبّدًا ومتكّبرًا وظاملًا وحاسدًا وقمعيًا، أو يعاني  ،كأن يكون جازمًا يف قراراته

الروحي، أو كان يشكو من األمراض النفسية، أو أنه ترعرع من عدم االعتدال 

يف القيمة  للشّك تعليمية وتربوية فاسدة، ستكون هذه األسباب وجيهًة ودرس يف بيئٍة

يف بلورة الدين والتدّين  . وعلى هذا األساس فإن دور شخصّية النيّب(52)املعرفية لتجربته

ىل ذلك تلعب هذه الشخصّية افًا إمضليس جمّرد دور ميتافيزيقي )أنطولوجي(، بل 

ن التجربة : يف تكوُّاألول :ة هذا الدور يف موضعنييدورًا معرفيًا هاّمًا أيضًا. وتظهر أهّم

والتفسري املعريف لإلميان  ،: يف إثبات القيمة املعرفية هلذه التجربةاآلخروالنبوّية، 

 . (53)مبضمون هذه التجربة

الوحيانية معّبرة عن الواقع، مبعنى أن ال وأما إذا مل تكن التجربة النبوية 

، ومل يكن لتلك التجربة أّي ارتباط أو يكون مضمونها جتليًا للواقعية يف روح النيّب

نسبة باحلقيقة، أو إذا مل تكن هناك واقعية وحقيقة وراء هذه التجربة، وكان 

عية اليت أن التجربة هي املوجدة والفاعلة للواق ،كما يقول الدكتور سروش ،األمر

لن يكون هلا قيمة معرفية، وتبعًا ـ ًا كانت أّيـ ُيخرب عنها اجملرِّب، فإن هذه التجربة 

مه، ولكن يف بأن اهلل يكلِّ لذلك لن تكون هلا قيمة عملية أو حقوقية. فلو شعر النيّب

ث إىل نفسه، مبعنى أنه لو كان املتكلم والسامع للوحي يتحدَّ ْناحلقيقة كان هو َم

 «النبّوة»نفسه، ففي مثل هذه احلالة لن يكون هناك يف األساس معنى لـ  يّبهو الن
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رسالة اهلل إىل الناس؛ إذ لن يكون على هذا الفرض واقعية وراء هذه  «إبالغ»و

رة عنها. فهل هناك يف األساس غري التجربة الدينية التجربة، لتكون تلك التجربة معبِّ

 وعامل ما وراء الطبيعة؟ دلياًل مقنعًا آخر لصاحل وجود اهلل 

وعلى هذا األساس ميكن تلخيص االختالف يف الرأي بيين وبني الدكتور 

إن التجربة الوحيانية موضوعية، مبعنى أنها  :أواًل: كما يليسروش يف هذا الشأن 

إن هذه التجربة تشمل بعض األحكام الشرعية  :وثانيًاتعّبر عن واقعية وراء التجربة. 

د الفقهي واحلقوقي م التجربة النبوية إىل الُبْعور سروش ال ُيعمِّأيضًا. إن الدكت

نه ال يراها قابلة إ، وال يقول بشيء امسه التجربة النبوية الفقهية، أو لشخصية النيّب

ننا نذهب إىل القول بوجود هذه التجربة، كما إللبسط من قبل اآلخرين، يف حني 

 ا. ميكن لآلخرين بل جيب عليهم العمل على بسطه

 :ميكن تقسيم التجربة النبوية غري الوحيانية إىل نوعني أيضًا ولكْن

ص واخلربة يف القيام من هذه التجربة يعين جمّرد املهارة والتخصُّ فالنوع األول

القيادة، والتشريع، والتقنني، وحّل اخلالفات، واختاذ القرارات  :من قبيل، معّين بعمٍل

كان حباجة إىل علم  إن هذا النوع من التجربة وإْن وغري ذلك. ،السياسية واالقتصادية

ه عبارة عن شيء يفوق العلم واملعرفة، وإن قيمته وإلزاميته أو علوم ذات صلة، ولكّن

ليست تابعة ملعرفيته، مبعنى أن أهميته ال تعود إىل تعبريه عن واقعية وحقيقة وراءه، 

كانت تلك  ، وإْنخاّص ٍلص صاحب التجربة يف إجناز عموإمنا من أجل خربة وختصُّ

 نًا مبعرفة العلوم واملعارف ذات الصلة بذلك االختصاص. ْهاخلربة والكفاءة َر

إن هذا النوع من التجربة النبوية غري الوحيانية إمنا تكون ُملزمة لآلخرين إذا 

ونهيه يف هذه  ن إطاعة أمر النيّبإإذ  ؛على األمر والنهي املولوي لذلك النيب كانت تدّل

 ،ونهيه يف طول أمر اهلل ونهيه الة سيكون واجبًا حبكم اهلل. إال أن أمر النيّباحل

، (54)له أن حيكم على خالف أمر اهلل ونهيه ال حيّق وليس يف عرضه، مبعنى أن النيّب

يف مقام اختاذ القرار والتشريع والتقنني يف إطار أمر اهلل ونهيه، إال  رٌُّح مبعنى أن النيّب

غري حكم اهلل، وينبثق عن عقله وجتربته  امة هي أن حكم النيّبأن املسألة اهل

كان حكمه منسجمًا مع مضمون الوحي، وال ينقض  البشرية، وليس عن الوحي، وإْن
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 حكم اهلل. 

من  ،من التجربة النبوية غري الوحيانية من سنخ التجارب املعرفية النوع الثاني

أو أن يكون واجدًا للمشاهدات  ،غيبأن يكون النيب مشاهدًا حلقائق عامل ال :قبيل

 ْناحلسّية والعقالنية واألخالقية دون أن ينزل عليه جربائيل. وليس من الالزم على َم

باع التوصيات املنبثقة عن هذه أن يلتزم مبضمون هذه التجارب واّت عاصر النيّب

ال والية  إذ ؛التجارب، فضاًل عن املؤمنني الذين سيأتون يف الفرتات الزمنية الالحقة

مضافًا إىل األمر والنهي املولوي، أمرًا ونهيًا إرشاديًا  ،يف هذه املوارد. إن للنيّب للنيّب

جتاربه الشخصية، وأن يقرتح أيضًا، وقد يتحّدث ـ مثل سائر األشخاص ـ على أساس 

يوجب على املؤمنني ويلزمهم بالتعاطي مع  خاّصة. ليس هناك دليٌل لرفع مشكلٍة حالًّ

 واحد.  على نسٍق أنواع جتارب النيّبمجيع 

يعين السعي إىل البسط املتوازن جلميع أنواع  باع الصادق واحلقيقي للنيّبإن االّت

باعه، وسوف جتاربه. إن البسط احملدود لبعض أنواع التجربة النبوية ال يعين اّت

على بسط يستوجب االحنطاط واألزمة يف اجملتمع الديين. جيب على املؤمنني أن يعملوا 

جتارب النيب الوحيانية، كما جيب عليهم بسط جتاربه غري الوحيانية، وجيب أن يأتي 

ألن بسط كال هاتني التجربتني بالنسبة  ؛واحد بسط كال هاتني التجربتني يف وقٍت

ران ببعضهما، وإن . إن هذين النوعني من التجارب يتأثَّ(55)متزامن جاء بشكٍل إىل النيّب

 ل يف ضعف وقّوة اآلخر. تتدخَّ ضعف وقّوة أحدهما

إذا  إن دعوة املؤمنني إىل بسط التجربة النبوية املعرفية إمنا تكون معقولًة

كانت هذه التجربة معّبرة عن واقعية وعن حقيقة وراء التجربة، وإن احلقائق اليت 

 :ميكن للمؤمنني أن يروها أو يسمعوها من خالل التجربة الدينية على قسمني

: هو ما جّربه النيب أيضًا، وأخرب اآلخرين بوجوده. ويف مسار هذه لالقسم األو

التجربة يقوم املؤمنون بتحويل علم اليقني احلاصل عندهم إىل عني اليقني، وإن الشيء 

من  ه، يدركوناعتمادًا على إميانهم وعلى صدق النيّب ،الذي سبق هلم أن آمنوا به

 .(56)خالل التجربة واملشاهدة

نواع البسط والتكامل اليت ألثاني من تلك احلقائق فهو عبارة عن وأما القسم ا
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جممل ضمن النزول  يف الدين يف عامل التشريع وقد نزل بشكٍل حتدث بعد رحيل النيّب

له يف النزول التدرجيي والتفصيلي  ال يوجد ذكٌر ، ولكْنالدفعي للقرآن على النيّب

ًا. وعليه فإن بسط التجربة النبوية يف عليه ظواهر آيات القرآن أيض للقرآن، وال تدّل

، ف برحيل النيّبف على القول بأن النزول التدرجيي للقرآن ال يتوقَّاملورد الثاني يتوقَّ

فإن ختم النبّوة ال يعين سكوت اهلل وانقطاع  ؛إىل األبد وإنه سوف يتواصل ويستمّر

أو عدد من آيات  يٍةر آل. إن كل تفسري يقوم به املفسِّ(57)الصلة بني السماء واألرض

ل ر وإدراكه، وميثِّيف احلقيقة نزواًل للقرآن إىل مستوى عقل املفسُِّيمثِّل القرآن إمنا 

يًا للقرآن يف ذهنه ولشخصه. وعلى هذا األساس فإن استمرار نزول القرآن بسطًا وجتّل

 . (58)ليس بالشيء املستغرب واخلارق للعادة بعد رحيل النيّب

حيث تنقطع صلتنا  ،برحيله إمنا يفارقنا جسدًا النيّبُيضاف إىل ذلك أن 

ومل ينزل على جسمه. وعليه أّي  ،أن القرآن إمنا كان ينزل على قلبه َبْيَدالفيزيقية به، 

إىل األبد؟ وهي أبدًا واسطة الفيض  إشكال يف القول بأن روحه الشريفة حاضرٌة

درته العامل األرضي والسفلي، ن هذه الوساطة ال تنقطع بعد مغاإو .الرباني واملعنوي

ط روحه أن ينزل على عقل أّمته مبعنى أن القرآن ال يزال ينزل عليه، وميكن بتوسُّ

ر يف ذاتها شروط أيضًا، شريطة أن جتتهد هذه األّمة يف بسط التجربة النبوية، وأن توفِّ

 . (59)احلصول على هذه التجربة

إىل القول بهذا الرأي أيضًا؛ ألن  ميكن القول بأن أتباع الفقه التقليدي يذهبون

عن تطبيق األصول على الفروع املستحدثة اليت تظهر  االجتهاد يف الفقه التقليدي عبارٌة

تلك  «بسط»، وإن معنى تطبيق األصول على الفروع اجلديدة ليس سوى بعد رحيل النيّب

 ،ة مسبقًاحكم الفروع اجلديد األصول. وعليه فإن من فرضيات الفقه التقليدي وجوَد

أن أنواع  ة، إاّلوجممل ضمن األصول العامة الواردة يف القرآن والسّن وبشكل مغلٍق

ة. وعلى هذا األساس ليس يف القرآن والسّن ْدِرالبسط الالحق هلذه األصول مل َت

أفضل: إن االجتهاد ليس سوى الكشف  االجتهاد سوى بسط الدين اجململ، أو بعبارٍة

. يسعى الفقهاء دث يف الدين يف عامل التشريع بعد رحيل النيّبعن أنواع البسط اليت حت

من طريق تطبيق األصول العامة على الفروع اجلديدة إىل كشف واستنباط حكم اهلل 
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ة بشأن هذه الفروع، مبعنى استنباط وكشف احلكم غري املوجود يف القرآن والسّن

كان من ناحية ال  بشكل تفصيلي ومبسوط. إن تطبيق األصول على الفروع وإْن

أخرى يعين كشف تفصيالت وأنواع جديدة  ه من ناحيٍةُيضيف شيئًا إىل الدين، ولكّن

. إن االجتهاد عبارة عن بسط الدين أو كشف للبسط حتدث يف الدين بعد رحيل النيّب

من املعاني هو عني  البسط احلادث يف الدين يف عامل التشريع. إن الدين املبسوط مبعنًى

 آخر.  ه مبعنًىغرُي همل، كما أنالدين اجمل

أو  ،ن هذا البسط يف شكله التفصيلي مل حيدث من قبل شخص النيّبإوحيث 

إن الرؤية التقليدية تفرتض أيضًا أن  :مل يتّم الكشف عنه يف عهده، ميكن القول

ساع ال ساع مستمر، وإن هذا البسط واالّتواّت الدين يف عامل التشريع يف حالة بسٍط

 أو رحيله. امتية النيّبيتوقف خب

فهو يف املنهج واألسلوب املناسب الذي ميكن من  وإذا كان هناك اختالٌف

ل التكاملي الذي حيصل يف الدين يف عامل خالله اكتشاف القبض والبسط والتحوُّ

 .التشريع بعد رحيل النيّب

لتطبيق اآللي من طريق ا يرى أتباع الرؤية التقليدية أن هذا األمر ممكٌن

 صول على الفروع.لأل

إال أننا ال نرى هذا املقدار كافيًا؛ ألن النيب نفسه مل يكن يعمل على هذه 

الشاكلة. إن تطبيق األصول على الفروع جيب أن يقرتن بالتجربة الفقهية، مبعنى أن 

ح لنا ما هي اجلهة اليت يتّم فيها بسط التجربة الفقهية هي اليت ميكن هلا أن توضِّ

وما هي التغيريات واإلصالحات احلاصلة فيه  ؟التشريع بعد رحيل النيّبالدين يف عامل 

 ؟وستحصل يف قابل األيام أيضًا

ص ما يتعلق بالتجربة النبوية غري املعرفية، أي التجربة مبعنى التخصُّ وأما يف

معّين، فيمكن لنا أن نّدعي أيضًا أن بسط هذا النوع من  والكفاءة يف القيام بعمٍل

وأساسًا إن بسط التجربة  .ومقبول عند اهلل تعاىل يد املؤمنني مرضيٌّ التجربة على

النبوية املعرفية تضمن الكمال والسعادة للناس. وعليه فإن بسط العلوم التجريبية 

املسائل واملعضالت  واإلنسانية على أساس معطيات هذه العلوم، والسعي إىل حّل
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من  هو نوٌع ،ت الضرورية والالزمةمن خالل توظيف الكفاءات واالختصاصا ،البشرية

لو كان اليوم  أنواع بسط التجربة النبوية املرضّية عند اهلل تعاىل، مبعنى أن النيّب

ألحسن االستفادة من هذه العلوم والكفاءات  ،وُبعث بالرسالة من جديٍد ،حاضرًا

وم واالختصاصات، وملا استبدل هذه العلوم بالوحي، بل لنظر إىل معطيات هذه العل

 بوصفها من اإلهلامات اإلهلية. 

نني ميكنها أيضًا أن تكون نضيف هنا أننا نرى أن التجارب الدينية آلحاد املتديِّ

مقنع يثبت أن احتمال  معتربة وُملزمة هلم ولآلخرين أيضًا، شريطة أن يكون هناك دليٌل

 عليها. «ميكن االعتماد»، وأن تلك التجربة اخلطأ يف تلك التجربة قليٌل

إذ لو  ؛مستقّل د مضمون تلك التجربة بشكٍلإال أن هذا الدليل ليس دلياًل يؤيِّ

ته يل املؤمنني سيفقد أهّمَبكان هذا الدليل موجودًا فإن بسط التجربة النبوية من ِق

وضرورته. وعليه ميكن يف بسط التجربة النبوية للذين يفتقرون إىل هذه التجربة أن 

ومن هذه الناحية ال فرق  .لذين خيوضون مثل هذه التجاربيستندوا إىل جتربة اآلخرين ا

فهو يف  والتجربة الدينية للمؤمنني. وإذا كان هناك فرٌق بني التجربة الدينية للنيّب

إلزامّيتها، وليس يف  «درجة»اعتبارها، و «حجم»شروط اعتبار هذه التجارب، ويف 

اخلاصة أو لتجارب اآلخرين  باع الشخص لتجربتهاعتبارها وإلزامّيتها. إن اّت «أصل»

م واملعايري ذات َيباع التجارب مع مراعاة الِقأن اّت أعمى خمالف للعقالنية، إاّل بشكٍل

الصلة هو عني العقالنية، سواء أكانت تلك التجربة هي جتربة ذات الشخص أو جتربة 

 ع باخلربة واملهارة واالختصاص يف جمال تلك التجربة. آخر يتمّت شخٍص

 

 ــــــ م واملعايري الدينيةَيّية الِقـ عين3

يف  يقول الدكتور سروش يف مقام تأكيده على الدور احملوري لشخصّية النيّب

دة فإن كّل ما يقوله ويفعله ن شخصّية النيّب مؤيَّإبلورة وبسط التجربة النبوّية: حيث 

 ما يفعله ذاك اجلميل مجيل(. ّد مقبواًل ومرضيًا )فكّلَعُي

أنه  أسبق وأكثر، إاّل صادق بشأن اهلل بشكٍل عاء بشأن النيّبإن هذا االّد

 إىل شرح وتوضيح. وغموض أّدى إىل سوء الفهم، ولذلك فهو حباجٍة ينطوي على إبهاٍم
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ال  «كل ما يفعله ذلك اجلميل مجيٌل»ميكن القول بشأن إرادة اهلل: إن قولنا: 

و فعله، وأن إرادة اهلل اعتباطية م بقطع النظر عن إرادة اهلل أَييعين عدم وجود أّي ِق

م، َيوفاقدة للمعيار والضابطة العقالنية، بل يعين أن إرادة اهلل وفعله يتطابق أبدًا مع الِق

 . (60)ن التنايف بينهما حماٌلأو

 :ميكن أن يكون له معنيان عاء بشأن النيّبأن هذا االّد إاّل

وجود ألّي حكم شرعي،  ال النظر عن إرادة النيّب بغّض للمعنى األولطبقًا و

نى الذي يرمي إليه الدكتور ويبدو أن هذا هو املع .ويكون حكم اهلل هو حكم النيّب

 سروش.

غري حكم اهلل،  مبعنى أن حكم النيّب ،ولكننا ال نرى هذا الكالم صائبًا

د من قبل اهلل، كما حكم اهلل مؤيَّ واجبة حبكم اهلل، وإّن رغم أن إطاعة النيّب

أيضًا.  ونتائج موافقة وخمالفة حكم اهلل على موافقة وخمالفة حكم النيّبترتتب آثار 

واضح بني أن  حكم اهلل، وليس عينه. وعليه هناك فرٌق «يف حكم»إن حكم النيب 

ق ما يتعّل ع حكمًا، وبني أن يقوم بتبليغ حكم اهلل للناس. ففيويشرِّ يصدر النيّب

وجتربته،  تنبثق عن شخصّية النيّب إن هذه األحكام :ميكن القول بأحكام النيّب

رادة إ. ويف هذا املورد تكون مبعنى أنها ال وجود هلا بقطع النظر عن إرادة وجتربة النيّب

دة فكل ن شخصّية النيب مؤيَّإوحيث  .ق هذه األحكاملوجود وحتّق منشًأ وجتربة النيّب

م َيا الِق؛ ألن هذه الشخصية تراعي يف أحكامهما يصدر عن ذاك اجلميل مجيٌل

 ألخالقية، كما تراعي أحكام اهلل.ا

ألن هذه األحكام  ؛ق بأحكام اهلل فال ميكن قول الشيء ذاتهما يتعلَّ وأما يف

وكذلك احلوار والتعاطي بينه  ،وجتربته تنبثق عن إرادة اهلل، رغم تأثري شخصّية النيّب

 هذه األمور على أن طريقة تأثري على هذه األحكام أيضًا، إاّل ،وبني حميطه وبيئته

 . حكم اهلل ختتلف عن طريقة تأثريها على حكم النيّب

لنا أن  حكمًا على خالف حكم اهلل ال حيّق وعلى فرض احملال لو أصدر النيّب

نطيع حكمه. وهذا يثبت أن حكم اهلل من الناحية الوجودية والثبوتية غري حكم 

 .النيّب
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فهو أن ذلك اجلميل  «ٌاك اجلميل مجيلكل ما يفعله ذ» :لعبارة املعنى الثانيوأما 

م األخالقية واألحكام اإلهلية، ولذلك تكون أقواله َيإمنا يقوم بأفعاله ضمن إطار الِق

 مع املوازين.  وأفعاله متطابقًة

مة اليت جاء بها حال حنن نعتقد بأن القول باملالحظات الصائبة والقيِّ أّيوعلى 

وجتربته يف بلورة  الذي تلعبه شخصّية النيّب الدكتور سروش يف توضيح وتفسري الدور

بإنكار التعبري عن الواقع وعينية التجربة النبوية، وإنكار  نًاْهالدين والشريعة ليست َر

بل على العكس، فإن البسط  ،م الوجود الذاتي للدين على التجربة النبويةتقدُّ

التجربة النبوّية للنيب، ر يف بسط التارخيي والتدرجيي لذات الدين يف نفس األمر مؤثِّ

ن هلذه أأخرى: حنن نعتقد بأن للتجربة النبوية أنواعًا وأقسامًا، و م عليه. وبعبارٍةومتقدِّ

األنواع واألقسام من بعض اجلهات أحكامًا متساوية، وهلا من بعض اجلهات األخرى 

 خمتلفة.  أحكاٌم

 

 ـ يتبع ـ
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 بابا رتن اهلندي وتراثنا األخالقي
 

 

 الشيخ جويا جهانبخش

 حسن مطرترجمة: 

 

...دين اإلسالم أشرف من أن ُيؤخذ من كّل جاهل عاّمي، أو يثبت بقول كل »

  (.هـ(650ـ  577أبو الفضائل الصغاني)). (1)«غافل غيّب...

يذهب به التصّور إىل عدم احلاجة إىل مناقشة الرتاث  ْنهناك يف عصرنا َم

نه ال إشكال يف أ، وعدم الضرورة إىل نقده وتقييمه من الناحية السندية، واألخالقي

التسامح يف نقل روايات الرتغيب والرتهيب والفضائل والرذائل الواردة يف الكتب 

 الروائية وغريها وشاع تداوهلا بني الناس. 

لي ميارسه على الصعيد العم ْنوهناك َم ؛ح بهذا التصّور اخلاطئهناك َمْن ُيصرِّ

 ح به! دون أن يصرِّ

وبطبيعة احلال فإن هؤالء ال خيطر بباهلم احتمال أن يكون ما ورد يف هذا 

الذي جاء بعد رسول اهلل  ،الوعظي للمتعومل الفالني الكتاب الروائي أو ذلك النّص

أو خجل، ليس سوى  دون حياٍء ‘ن ما أنهاه كذبًا إىل رسول اهللأمبئات السنني، و

 ات ذهنيته وهلجته املريضة. حاختالق من ترشُّ

بابا رتن »وإن من األمثلة على هؤالء الكّذابني والوضاعني واملختلقني هو 

رغم تنبيه وحتذير  ،فات، الذي تسّربت أخباره وأحاديثه إىل الكتب واملؤلَّ«اهلندي

 علماء احلديث منه! 
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شيخ ال»املعروف بـ  ،قال العامل النحرير الشيخ بهاء الدين حممد العاملي

م )األربعون حديثًا(، يف سياق احلديث عن هـ(، يف كتابه القي1030ِّ)«البهائي

ئة من اهلجرة اوقد ظهر يف اهلند بعد الستم»اعني واألحاديث املوضوعة واملختلقة: الوّض

إىل ذلك  ، وأنه ُعمِّر‘امسه )بابا رتن(، اّدعى أنه من أصحاب رسول اهلل شخٌص

. وقال ‘ق أحاديث كثرية زعم أنه مسعها من النيبالوقت، وصّدقه مجاعة، واختل

ف الذهيب مسعنا تلك األحاديث من أصحاب أصحابه، وقد صنَّ»صاحب القاموس: 

 . (2)««كتابًا يف تبيني كذب ذلك اللعني، مّساه: كسر وثن بابا رتن

وهو مصدر فارسي،  ،يف كتابه )شرح أربعني( (3)وقد عمد ابن خاتون العاملي

وي لنا أنه قد ظهر يف اهلند بعد القرن ُر»: كما يليم الشيخ البهائي إىل تقرير كال

 ،‘امسه )بابا رتن(، اّدعى أنه من أصحاب رسول اهلل السادس من اهلجرة شخٌص

وأنه ُعمَِّر إىل ذلك الوقت، وصّدقه مجاعة، واختلق أحاديث كثرية زعم أنه مسعها من 

مسعت »بن يعقوب الفريوزآبادي ـ قال:  (4)ن صاحب القاموس ـ وهو حممودإ. و‘النيّب

تلك األحاديث من أصحاب أصحابه، وقد صّنف الذهيب كتابًا يف تبيني كذب ذلك 

 . (5)««اللعني، مّساه: كسر وثن بابا رتن

هـ(، يف تعليقته على األربعني 1173وقال الفقيه النبيه املال إمساعيل اخلواجوئي)

رتن ـ حمّركة ـ ابن كربال بن أتن »: «بابا رتن»ن حديثًا للشيخ بهاء الدين العاملي، بشأ

قال باهلندي للياقوت، وكربال من أسامي صنمهم، وأتن، أي: بال البرتندي. ورتن ُي

 بدن. 

ئة، فاّدعى ااب، ظهر باهلند بعد الستمقيل: إنه ليس بصحابي، وإمنا هو كّذ

تب يف لفافة بعض ى كعالء الدولة السمناني، حّت :قيهوُصدِّق، ومن مصدِّ ،الصحبة

أهدى إلّي بابا رتن الصحابي، وصورة  ‘هذا مشط من أمشاط رسول اهلل :أمشاطه

عند ذكر أحوال  ،ه مذكورة يف أكثر كتب الفرقة املعروفة بينهم بأهل املعرفةخّط

 . (6)«السمناني ومقاماته

مبناسبة ذكر بيتني شعريني للشيخ  ،كما قال الشيخ البهائي يف كشكوله

ذكر يف أوائل الثلث األخري من »هـ( بشأن َرَتن: 642ين علي الالء الغزنوي)رضّي الد
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طًا ش، وأعطاه رتن موصحب أبا الرضا رتن ،النفحات أن هذا الشيخ سافر إىل اهلند

 .‘شط رسول اهللزعم أنه م

السمناني،  (7)وذكر يف النفحات أيضًا: أن هذا املشط كان عند عالء الدولة

، ولّف اخلرقة يف ورقة، ا الشيخ، وأن عالء الدولة لّفه يف خرقٍةكأنه وصل إليه من هذ

وهذه اخلرقة قد  .‘وكتب على الورقة خبّطه: هذا املشط من أمشاط رسول اهلل

 وصلت من أبي الرضا َرَتن إىل هذا الضعيف. 

ه: إنه ُيقال: إن ذلك كان أمانة من وذكر أيضًا أن عالء الدولة كتب خبّط

 الشيخ رضي الدين الالء. ليصل إىل  ‘الرسول

رأى كالم صاحب  ْنيظهر مَل . وكالمه طويٌلانتهى كالم النفحات، وفيه نظٌر

 . (8)«أطقت، والسالم فُحّله إْن، يعرفه ْنالقاموس يف لفظ رتن. وفيه رمز يعرفه َم

وسنأتي على ذكر كالم عبد الرمحن اجلامي ـ املشار إليه يف هذا الكالم 

 شاء اهلل الرمحن.  بهائي ـ يف هذه املقالة إْناملنقول عن الشيخ ال

مة املتتّبع ن يف عصره. وعلى حّد تعبري العاّلَتجيب اعتبار َرَتن هذا من مجلة الِف

إن األخبار واحلكايات واألساطري املتعلقة بهذا الشخص، »حممد القزويين: 

رافات اليت ، واألكاذيب واخلواألحاديث اليت زعم أنه مسعها من رسول اهلل مشافهًة

وعّمت أغلب  ،كان البسطاء من الناس أو احملتالني يثريونها عنه، قد طبقت اآلفاق

 . (9)«السابع اهلجرياألقطار اإلسالمية، وكانت موضع حديث الناس طوال القرن 

إن هذه الكلمات سواء يف ذلك العصر أو العصور الالحقة قد أّدت إىل غرائب 

 وقد صّدق الكثري من البسطاء عن سذاجة ـ أو لدواٍع .(10)عيات رتنيف رّد أو قبول مدَّ

 . (11)أخرى ـ مدعيات هذا احملتال األفاك املختلق

وما  ،رتن اهلندي»: «ميزان االعتدال»هـ( يف كتابه 748ـ  673وقال الذهيب)

 ئة، فاّدعى الصحبة!... جريٌءا، ظهر بعد الستمال َرْيبدّجال ب أدراك ما رتن؟! شيٌخ

رسوله! وقد أّلف يف أمره جزءًا. وقد قيل: إنه مات سنة اثنتني وثالثني على اهلل و

كبرية من أمسج الكذب  ابًا فقد كذبوا عليه مجلًةئة. ومع كونه كّذاوستم

 . (12)«!وامُلحال
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واإلنكار عليه،  ،إىل تكذيب رتن ،غري الذهيب ،كما عمد علماء آخرون

ومن هؤالء: علم الدين الربزالي كتب يف الرّد عليه كتبًا مستقلة،  ْنوهناك َم

 773وابن حجر العسقالني) ؛هـ(790وبرهان الدين بن مجاعة) ؛هـ(739ـ  665الشافعي)

 . (13)هـ( أيضًا852ـ 

يف  ،هـ(650ـ  577))احلسن بن حممد بن احلسن( الصغانيقال أبو الفضائل 

 حيكى ة، وماموضوع اهلندي رتن وأحاديث»: «املوضوعات»رسالته الوجيزة املسّماة بـ 

بقوله:  ×النيّب له ودعا ،×منه ومسع ،×بالنيّب اجتمع أنه من الاجلّه بعض عن

 موضوعة. ومل هاوكّل .ةالسّن وعلماء احلديث أئمة عند أصٌل له تعاىل، ليس اهلل عّمرك

الطفيل،  أبو وهو ،سنة وتسعني مخس من أكثر ×النيّب لقي ْنممَّ الصحابة من ْشيِع

 هو وهذا .×بالرسول واجتمع ،×النيّب لقي ْنَم آخر وا: هذاوقال ،عليه فبكوا

 ، فقالليلًة عمره آخر يف اآلخرة العشاء ىصّل حني ×لقوله تصديقًا ؛الصحيح

 مئة رأس على هذه، فإّن ليلتكم أمجعني ـ: أرأيتم عليهم تعاىل اهلل ـ رضوان ألصحابه

ِإْن ُهَو ِإالَّ *  اْلَهَوى ْنِطُق َعِنَوَما َي﴿ ،املؤمنني من أحٌد األرض وجه على يبقى ال سنة

 اليت األحاديث جنس من عنه املنقول اهلندي رتن . وأحاديث(4ـ  3)النجم:  ﴾َوْحٌي ُيوَحى

 هذا وكل .×اخلضر اسالعّب أبي من مسعه أنه بزعمهم الرتمذي احلكيم إىل تنسب

 الرواية وستكون ،همزوايا يف الفقراء ينقلها تقّعد، بل قاعدة وال ،يعتمد أصل له ليس

 . (14)«...دراياتهم من

وشارح  ،هـ(817م فإن جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي)وكما تقّد

أنكر رتن  ْنهـ(، كانا يف عداد َم1205قاموسه السيد حممد مرتضى الزبيدي)

 . (15)وكذبه

 َرَتٍن بِن اِلِكْرب ـ: ابُن ُمَحّركًا َرَتٌن ـ»: «القاموس احمليط»قال الفريوزآبادي يف 

 السِّتِِّمَئِة، فادََّعى بعَد باهِلْنِد َظَهَر كذَّاٌب هو بصحابيٍّ، وإنَّما ليس ،(16)الَبْتَرْنِديِّ

 . (17)«أْصحاِبِه أْصحاِب من َسِمْعناها أحاديَث الصُّْحَبَة، وُصدَِّق، وَرَوى

 ُمَحّركًا ـ َرَتٌن»: «تاج العروس»املسّمى بـ  ،وقال الزبيدي يف شرحه على القاموس

 الراء وفتح الفوقية وسكون املوحدة بكسر ،ْتَرْنِديِّالِب َرَتٍن بِن ِكْرباِل ـ: هو ابُن
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 من كثريًا، فقيل: إنه شأنه يف باهلند. اختلف ندة: مدينٌةَرْتوِب ،النون وسكون

 العمر، وأنه يف بالربكة له اخلندق، فدعا معه وحضر ،‘النيّب املعّمرين، أدرك

ببلده.  ومات ،أحاديث وروى ،عنهما ـ تعاىل اهلل ـ رضى يٍّعل إىل فاطمة فافز يف حضر

 بعد باهلند ظهر ،ابكّذ هو ، وإمنابصحابيٍّ ليس أنه ُيزار. والصحيح جليل مقاٌم وله

 أصحابه.  أصحاب من مسعناها أحاديث وروى ،الصحبة، وُصّدق ئة، فادعىامالسّت

 فزعم ئةاالستم حدود يف ظهر اهلندي : رتن&الذهيب للحافظ الديوان ذيل وفى

 هلم، ال تبّدى شيطانًا يكون أن املوضوعة، فأخاف األحاديث بتلك الصحبة، فافتضح

 اهـ.  ،مكذوبة متون به ألصقت ،موضوع اسٌم هو له، بل وجود ال أنه الظاهر بل

 سبكتكني بن حممود السلطان يد على الرابعة املئة يف اهلند فتح : وكانقلُت

 املئة آخر يف إاّل رتن عن شيء ينقل واإلنصاف، ومل بالعدل املشهور ي،والغزن

 وفاته.  قبيل ،السابعة أوائل يف السادسة، ثم

 أدرك أنه السابعة املئة يف عىاّد يالذ اهلندي للحافظ: رتن التبصري ويف

 بوه. وكذَّ العلماء فمقته ،الصحبة

 مجعت قد أصحابه وأصحاب هأصحاب عنه اهاوتلّق رواها اليت : واألحاديثقلُت

 امليزان يف الذهيب سابقًا. وأطال عليها اطلعت ، كنت(الرتنياتـ )ب ىوتسّم كراسة يف

 . (18)«اإلصابة لبابه، ويف يف احلافظ ترمجته، وكذا يف

وقال حممد بن حييى بن حممد شفيع القزويين، يف كتابه ترمجان اللغة، 

الَبْتَرْنِديِّ، قيل: إنه  َرَتٍن بِن ِكْرباِل ـ: ابُن َحّركًاُم َرَتٌن ـ»: «شرح القاموس»املعروف بـ 

الصُّْحَبَة، وُصدَِّق،  السِّتِِّمَئِة، فادََّعى بعَد باهِلْنِد َظَهَر كذَّاٌب هو بصحابيٍّ، وإنَّما ليس

 . (19)«أْصحاِبِه أْصحاِب من َسِمْعناها أحاديَث وَرَوى

 «...بصحابيٍّ قيل: إنه ليس»يين: إن قول حممد بن حييى بن حممد شفيع القزو

 .«قيل»يعود إىل ما ورد يف بعض ُنَسخ القاموس يف كالم الفريوزآبادي من إضافة كلمة 

. «الرتنيات»و «رتن»ُيحتمل أن تكون من إضافات املخدوعني بـ  «قيل»أن هذه الـ  إاّل

يف كالم الوارد  «قيل»كما ذهب أبو الكمال السيد أمحد عاصم إىل القول بأن لفظ 

ـ ُملحق، ويقول: إن الفريوزآبادي  «بصحابيٍّ...  قيل: إنه ليس»الفريوزآبادي ـ حيث يقول: 
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 . (20)«، وليس يف مقام نقل أقوال اآلخرين«رتن البرتندي»ب لـ يف مقام املنكر واملكذِّ

ق للقاموس، والزبيدي احملقَّ حال فإن الفريوزآبادي ـ طبقًا للنّص أّيوعلى 

 . «رتن»بني لـ ة تاج العروس ـ من املنكرين واملكذِّبتصريح عبار

الذي  ،اعنيهـ( قال يف فهرست الوّض963ـ  907كما أن ابن عراق الكناني)

رتن »: «رتن»، يف معرض احلديث عن «تنزيه الشريعة املرفوعة»ذكره يف بداية كتابه 

 . (21)«ئة، فاّدعى الصحبةاماب املشهور، ظهر بعد السّتذلك الكّذ :اهلندي

، هناك بعض األشخاص الذي «رتن»الُنَخب اليت أنكرت على مقابل  ويف

فني هاته لألسف الشديد. ويف هذا البني جند للصوفيني واملتصوِّرَّعياته وُتقوا مدَّصدَّ

 حضورًا بارزًا وملحوظًا. 

وقد سبق أن ذكرنا يف كالم الشيخ البهائي والفاضل اخلواجوئي أن عالء 

 عبد الرمحن اجلامي ضمن هذه اجلماعة. الدولة السمناني و

الكتاب الوحيد يف سلوك »هـ(، صاحب 708وإن عبد الغفار بن نوح القوصي)

، ومشس الدين حممد «تاريخ اليمن»ف كتاب هـ، مؤلِّ 732دي)، واجَلْن«أهل التوحيد

قوا ، هم من الذين صدَّ«حوادث الزمان»ف كتاب هـ(، مؤل739ِّبن إبراهيم اجلزري)

 . (22)ات رتنعيمدَّ

الذي ينتمي إىل ذات الدائرة الثقافية لـ  ،هـ(822وكان اخلواجة حممد بارسا)

املرتبطة باجلامي وفكره الصويف الذي ترعرع ونشأ وتأقلم ضمنه،  ،«ما وراء النهر»

 . (23)عيات رتنقني مبدَّهو بدوره من املصدِّ

انوس األوقي»كما يقول أبو الكمال السيد أمحد عاصم، صاحب كتاب و

ًا لو كان رتن اهلندي من أصحاب رسول اهلل حّق»: «البسيط يف ترمجة القاموس احمليط

َير والروايات، وال ميكن االستدالل إلثبات ذلك بكالم عبد لورد ذكره يف كتب السِّ

 . (24)«الرمحن اجلامي وعالء الدولة السمناني على ذلك النحو املذكور

على  ًا كيف مل يأِت أحٌدن الصحابة حّقم (25)«اب احملتالالكّذ»لو كان هذا 

ياسية والثقافية يف من خلف غبار الفوضى الس ذكره طوال القرون، ليظهر فجأًة

، ويف فرتة فتنة املغول، ليصدع بعض األشخاص بامسه ويلهج هـ600حدود عام 
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  !بذكره؟

ات عي بعد فتوحَت على ذكر هذا اهلندي املدَّوكما صّرح الزبيدي: ملاذا مل ُيْؤ

  !حممود الغزنوي يف شبه القاّرة اهلندية؟

فني الشيعة يف والذي يدعو لألسف الشديد أن عددًا من محلة األقالم واملؤلِّ

 عيات رتن، واعتقدوا صدق أكاذيبه وهرطقاته. القرون األخرية قد اخندعوا مبدَّ

 هـ( ـ رفع اهلل1019فقد ذكر الشهيد الثالث القاضي السيد نور اهلل التسرتي)

اليت كان حيلو ـ  (النفحات)درجته ـ يف جمالس املؤمنني، بعد نقل تقرير اجلامي 

بشأن رضي الدين علي الالء،  ـ واستهزاء سخريًة ؛«النَفخات»للقاضي أن يسّميه 

 ،ة واجلماعة: ال خيفى أن علماء أهل السّنتنبيٌه»: «رتن»املشتمل على قضية حماورته لـ 

ب ـ قد قدح الذهيب ـ املشؤوم واملتعصِّ :احلديث، من أمثال احلشوية وأصحاب ال سيَّماو

ى تكّشف يف كتاب امليزان )غري املعتدل( عن ، حّتيف أبي الرضاء املذكور ]رتن[ بشّدٍة

ابًا ودجااًل. والداعي الرئيس الذي دفعه إىل هذا القدح حيث اعتربه كّذ ،غاية التعّصب

فإن أكثر األحاديث املأثورة  ؛عي املذهبن أبا الرضا كان شيإ: أواًل: أمران، وهما

ثني من : إن معاصريه من احملدِّوثانيًاومدح الشيعة.  ^عنه تصّب يف فضائل أهل البيت

للشأنية واالعتبار ورجوع أبناء  ة كانوا قد جعلوا من درس احلديث وسيلًةأهل السّن

إذ  ؛بضاعتهم عصرهم إليهم، وكان ]أبو الرضا[ قد قعد هلم باملرصاد، وأفسد عليهم

األكرم ـ صلوات اهلل عليه وآله ـ  ث صحابي ينقل احلديث عن النيّبكلما ظهر حمدِّ

 دة.يروي احلديث عنه بوسائط متعدِّ ْنرجوع املعاصرين إىل َم سوف يقّل من دون واسطٍة

 :ل[ شعرًا]ثم متثَّ

ــا ُنســــب املعــــال     ــر أبيــــك مــ  لعمــ
 

ــريمُ    إىل كـــــرٍم ويف الـــــدنيا كـــ
 

ــّن الــــــبالد  ــعّرتولكــــ  إذا اقشــــ
 

 !(26)«وصـــّوح نبتهـــا رعـــي اهلشـــيم 
 

ب اهلل ثراه ـ مل ينطلق يف لألسف الشديد فإن القاضي الشهيد الشوشرتي ـ طيَّ

ورؤية منصفة وحتقيقية، ومل يتحّدث مبا يتناسب مع  ،حكمه هذا من منطلق حتقيقي

 ى به من الشخصية املرموقة. عظمته وما يتحّل

ما هي األحاديث املعتربة واهلاّمة  بتفصيٍل &وشرتيذا لو ذكر القاضي الشفحبَّ
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عي بروايتها، مما ال ميكن العثور املدَّ اليت انفرد هذا اهلندّي ^يف فضائل أهل البيت

 ة واخلاصة؟ عليها يف النصوص القدمية لدى العاّم

ة مألى برواية الكثري من مناقب وفضائل أهل ثّم إن كتب الصوفية من السّن

هو أشّد  ْنبل كان منهم َم ،عهمن يكون ذلك دلياًل على تشيُّدون أ ،^البيت

 ! يسمهم بأقذع أنواع الذّم ْنع، وَماحلاقدين على التشيُّ

 ... فلنطِو عن ذلك كشحًا. 

ده اهلل بغفرانه ـ يف كتاب حسني النوري ـ تغمَّاحملدِّث هذا وقد ذهب املريزا 

من احلديث يف  وبعد جانٍب .األبرار «رينمِّاملع»إىل االعتقاد بأن رتن من  «النجم الثاقب»

حسائي يف أّول كتاب أبي مجهور األ (27)روى الشيخ الفاضل ابن»هذا الشأن، قال: 

قال:  ،بأسانيده عن العالمة مجال الدين حسن بن يوسف بن املطهر ،ليالآلعوالي 

والنا سحاق بن حممود اليماني القاضي بقم، عن خاله مإرويت عن موالنا شرف الدين 

عن الشيخ صدر الدين الساوي قال: ، عماد الدين حممد بن حممد بن فتحان القمي

دخلت على الشيخ بابا رتن وقد سقط حاجباه على عينيه من الكرب، فرفعهما عن 

وقد  ،‘هاتني؟ طاملا نظرتا إىل وجه رسول اهلل وقال: ترى عيينَّ ،فنظر إليَّ ،عينيه

ه يقول يف ل على ظهره الرتاب مع الناس، ومسعُترأيته يوم حفر اخلندق، وكان حيم

 . «(واًلذّني أسألك عيشة هنيئة، وميتة سوية، ومرّدًا غري خمإاللهم )اليوم:  ذلك

صول الكايف: أوقال العامل الرباني موالنا حممد صاحل املازندراني يف شرح 

بع عشرة مة احلّلي كتبه بيده، رابع عشر من شهر رجب سنة سوقد رأيت خّط العاّل»

 . «واليغ. إىل آخر ما نقلناه عن ال..رويت عن موالنا شرف امللة والدين: ئةاوسبعم

لو مل يكن مطمئنًا ملا نقل مثل هذا اخلرب و ،مثالهأّنه من أوالظاهر من ذلك 

 ب السند. َسالعجيب حَب

كالم الذهيب  اّلإ، ن ال مستند لتضعيف الشيخ البهائي وتكذيبهأيظهر ف

واهلل  ،غري االستبعاد بابا رتن(، ومل يكن له مستنٌد (28)كسر وثنصاحب رسالة )

 . (29)«العامل

ما ذكره  «إلزام الناصب»هـ( يف 1333كما نقل الشيخ علي اليزدي احلائري)
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الذي سنشري  ،ابن أبي مجهور األحسائي يف عوالي الآللي، وما قاله السيد علي خان

 . (30)إليه بعد هذا املورد

العبقري »اج الشيخ علي أكرب النهاوندي يف كتابه كذلك يبدو من احل

و... ـ أنه  «إلزام الناصب»و «النجم الثاقب»ـ من خالل ذكر كالم عن  (31)«احلسان

 رًا. ب الظاهر كون رتن صحابيًا معمَِّسيرتضي حَب

 الذي جيب تناوله بالبحث والتحقيق بشكٍل ،«إلزام الناصب»وبغّض النظر عن 

العبقري »و «النجم الثاقب»فإن كتاب  ،ـ (32)مثري للريبة ف كتاٌبمستقل ـ وهو لإلنصا

ـ من حيث املزاج اإلخباري الذي يسودهما، حيث ميزجان بني الغّث والسمني  «احلسان

 دون القيام بتمحيصها بشكل كاٍف ـ جديران بالنقد. 

 ،وتتّبعهما ،من احلاج النوري والنهاوندي، رغم كثرة مطالعاتهما إن كالًّ

أنهما لألسف الشديد مل يبذال  ائهما الكبري الذي بذاله يف التأليف والكتابة، إاّلوعن

 . (33)هما لهْيم الذي نذرا نفَسالدقة املناسبة واملطلوبة يف نقد العمل القيِّ

وحتى طريقة فهم احلاج النوري لكالم املوىل حممد صاحل املازندراني وابن أبي 

 ضًا. مجهور األحسائي ال يبدو صحيحًا أي

هـ( يف شرح أصول الكايف، بعد 1081فقد قال املوىل حممد صاحل املازندراني)

خّط العالمة احلّلي  وقد رأيُت»نقله كالم الشيخ البهائي بشأن رتن )عن األربعني(: 

رويت عن : ئةامن شهر رجب سنة سبع عشرة وسبعم ينعشروالرابع يف الكتبه بيده، 

ن حممود اليماني القاضي، عن خاله موالنا عماد سحاق بإ موالنا شرف امللة والدين

عن الشيخ صدر الدين الساوي قال: دخلت ، (34)الدين حممد بن حممد بن فتحان القمي

وقال:  ،فنظر إلّيهما، ا عنهمعلى الشيخ بابا رتن وقد سقط حاجباه على عينيه، فرفع

ق، وكان حيمل ته يوم اخلندمسعوقد  ،‘طاملا نظرتا إىل وجه رسول اهلل ترى عينني

ية، ومرّدًا نقة، وميتة سوّيّني أسألك عيشة إاللهم : يقولوهو  ،‘على ظهره الرتاب

 . (35)«فاضح وال خٍزغري ُم

وعنه »هـ( أيضًا يف عوالي الآللي: 901وأورد ابن أبي مجهور األحسائي)بعد عام 

فتح اهلل بن عبد  املوىل العامل الواعظ وجيه الدين عبد اهلل بن املوىل عالء الدين»]يعين 
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[ بإسناده إىل جّده عبد (36)«امللك بن فتحان الواعظ القمي األصل القاشاني املسكن

امللك قال: حّدثين املوىل األعظم األفضل شرف الدين علي، عن أبيه الشيخ الكامل 

ثين الشيخ األعظم الفقيه العامل الفاضل تاج الدين حسن السرابشنوي، قال: حدَّ

قال: رويت عن ، رمجال الدين حسن بن يوسف بن املطّهة أستاذ العلماء العالمة الفّهام

سحاق بن حممود اليماني القاضي بقم، عن خاله موالنا عماد إموالنا شرف الدين 

عن الشيخ صدر الدين الساوي قال: دخلت ، الدين حممد بن حممد بن فتحان القمي

 ،كرب، فرفعهما عن عينيهعلى الشيخ بابا رتن وقد سقط حاجباه على عينيه من ال

وقد رأيته يوم  ،‘هاتني؟ طاملا نظرتا إىل وجه رسول اهلل فنظر إلّي وقال: ترى عيينَّ

اليوم:  ه يقول يف ذلكحفر اخلندق، وكان حيمل على ظهره الرتاب مع الناس، ومسعُت

 . (37)«فاضح الٍز وّني أسألك عيشة هنيئة، وميتة سوية، ومرّدًا غري خمإ، اللهم

هو كيف يعترب احلاج النوري نقل العالمة  لذي يدعو إىل التساؤل اجلاّدإن ا

  !؟«الراوي»دلياًل على اطمئنانهما واعتمادهما على  ،ى نقل ابن أبي مجهوروحّت ،احللي

مة احللي من أكرب مشايخ اإلجازة، وهو يروي الكتب احلديثية، إن العاّل

صل إىل صحيح نيدها. فهل سند العالمة املّتن بأساى التارخيية واألدبية ألهل التسنُّوحّت

على اعتقاده جبميع الروايات  البخاري وصحيح مسلم ـ على سبيل املثال ـ دليٌل

واألحاديث املروية يف هذين الصحيحني؟! أو أنه إذا أوصل سنده إىل كتاب األغاني 

 ب؟! ألبي الفرج اإلصفهاني وجب اعتباره واثقًا ومعتمدًا على مرويات هذا الكتا

وبغّض النظر عن مثل هذا املناقشات، كيف ال يتّم االلتفات من األساس إىل أن 

ني بثبت أحواهلم مثالة الباقني من الصحابة كانوا موضع اهتمام وعناية املختّص

هو آخر الصحابة رحياًل من  ْن. وهكذا صار من املعروف لديهم َم(38)اتهموحياتهم ووفّي

إىل القول بأن أبا الطفيل عامر بن واثلة قد تويف سنة  هذه الدنيا، حيث ذهب املشهور

. إن (39)واحدة( للهجرة )أي قبل وفاة اخلليفة األموي عمر بن عبد العزيز بسنٍة 100

 . (40)عليه أيضًا «اإلمجاع»عاء اّد التوافق على هذا األمر قد بلغ حدَّ

كان »ية بالقول: ر يف الرتاجم السّنَكإن أبا الطفيل عامر بن واثلة هو الذي ُيْذ

 . (42)«ًا...ل علّيُيفضِّ»، و(41)«من شيعة علّي
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اب مشبوه برأسه، بعد ع كّذنه ملّما يدعو إىل األسف أن يطلع مدَّإالغرض و

رغم تاريخ عهد الصحابة  ،ليثري مثل هذه الفتنة ؛‘قرون من رحيل النيب األكرم

ب واالستغراب إذا لتعجُّكان هذا األمر ال يثري الكثري من ا املضبوط واملثبت، وإْن

 عي! التفتنا إىل الظروف التارخيية اليت ظهر فيها هذا املدَّ

أوضح: ال ينبغي لنا أن نعجب من أن حيظى املّدعي الكاذب مبثل هذا  وبعبارٍة

الذي هو من عصور الرواية  ،ألن ذلك العصر ؛اإلقبال واالهتمام من قبل معاصريه

املّدعي، كان عصرًا كارثيًا على تاريخ العقل لدى  ومقبولية أمثال هذا املّدعى وهذا

املسلمني، حيث كان يسري على طريق معاكس لعصر الشيخ املفيد والشريف 

رحيان البريوني وابن سينا، حيث كانت مشس العقل ساطعة يف كبد  ياملرتضى وأب

، بل مساء العلم واملعرفة، فلم يكن لطاقة العقل أن تشحن بطارية ذلك العصر بطاقتها

يف والية املعرفة اليت حشروا أنفسهم فيها،  حون بأن العقل ليس له ميداٌنكانوا يصرِّ

، وكانوا (43)يف حياتهم العلمية واملعرفية ومل يكونوا يرغبون يف أن يكون للعقل دوٌر

والفاقدة للضوابط والقواعد، مستأنسني باألفكار  ،املناوئة للعقل تعيايتداولون املّد

ويتداولونها فيما بينهم كما لو  ،(44)هـ(638ـ  560يالية لعصر ابن عربي)الصوفية واخل

 أنهم يتداولون سبائك من الذهب اإلبريز. 

عيات بابا رتن، وعدم فصلها كما علينا أن ال نتجاهل البيئة احلاضنة ألمثال مدَّ

 أيضًا.  (45)عن مناخها اجلغرايف، حيث اهلند معقل العقائد الغريبة والعجيبة

وما إىل  ،«التناسخ» :متزاج اجلّو الثقايف واملعريف للهند مبفاهيم من قبيلإن ا

غريبة  ذلك من العقائد اخلرافية واملنحرفة األخرى، توّطن األذهان لالستئناس حباالٍت

 . «رتن»كان على شاكلة  ْنل وتصديق أقوال َممن طوال األعمار، ومتّهد األرضية لتقبُّ

عيات يف لشبه القاّرة اهلندية ال يفتقر إىل أمثال مدَّإن التاريخ الثقايف واملعر

طواًل  «رتن»عيات ال ترقى إىل احلالة االستثنائية لـ كانت تلك املدَّ ، وإٍن«رتن»

 ! (46)وعرضًا

واضحة عن قابلية صناعة الشخصيات  ن القارئ الكريم صورًةولكي يكوِّ

يف شبه القاّرة اهلندية، من قبل بعض عباقرة االحتيال  ومتويهها على شكل صحابّي
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ويطلع يف اجلملة على سذاجة وسطحية بعض املخاطبني هلؤالء املختلقني لألساطري، 

بعد  ،«مثرات القدس»يف  ،ة شخصيتني ذكرهما علي البدخشانينسوق نّص قّص

 : التالي، وذلك على النحو «بابا رتن»احلديث عن 

من  ،وكبار سالطني اهلند من مشاهري: الشيخ عبد اهلل ـ قدَّس اهلل روحه ـ»

. وبعد أن تشّرف «اجّين»، وعاصمته «راجه بهوج»ار. كان امسه قبل إسالمه الكّف

 . «عبد اهلل»باعتناق اإلسالم تسّمى بـ 

إىل  ‘قال يف بيان سبب إسالمه: إنه عندما عمد النيب وخالصة أبناء آدمُي

أن شاهدها يف القمر للمشركني والكفار من العرب صادف  إظهار معجزة شّق

فاتفقت  ،واستفهم منهم عن هذه الظاهرة ،فطلب علماءه وأحباره ،عاصمته ]يف اهلند[

عني أن هذه الظاهرة من احلاالت كلمتهم على اإلنكار واجلحود وإخفاء احلق، مدَّ

أنه مل يقتنع بكالمهم.  َبْيَدواليت حتدث باستمرار!  ،واألوضاع الفلكية املعهودة

 ،فاستدناه ،تبقى واحدًا من األحبار ـ وقد كان أعلمهم وأصدقهم ـفأخرج اجلميع واس

 صادق وحقيقي.  وطلب منه الكشف عن سّر هذه الواقعة بشكٍل

ًا سيظهر يف هذا الزمان مني من علمائنا أن نبّيفقال: وجدنا يف كتب املتقدِّ

ة، ميلك العرب، وهو خامت األنبياء، وأن املشركني من العرب سيطلبون منه معجز

فانشرح صدر السلطان عند مساعه هلذا الكالم.  ،فاجرتح هلم هذه املعجزة اليت رأيتها

ر، وقال له: عليك أن تشّد ، وأسّر له مبا مسعه من احَلْب«برج»ثم خرج واستدعى وزيره 

تها، فإذا وصلت معك أوراق التنبول وعدَّ ْذ، وُخالرحال إىل حيث يقيم ذلك النيّب

طالبك بها  عرض عليه األوراق، واسرت عنه عّدتها، فإْناه ْييَد وتشّرفت باملثول بني

 إلينا!  فُعْد كان هو خامت األنبياء، وإاّل

عرض عليه األوراق  ،‘وبعد أن ذهب الوزير إىل هناك، وتشّرف بلقاء النيّب

ة عبد مناف ـ عليه الصالة والسالم ـ بعدها: أخرج الُعّد (47)دون عّدتها، فقال له خالصة

أمرك سّيدك بإخفائها. فلما وقف الوزير منه على هذه املعجزة آمن من فوره،  اليت

لصاحبه اسم عبد اهلل، وزّود الوزير  ‘وأعطى البيعة بالنيابة عن سّيده. واختار النيّب

تشتمل على آداب الشريعة، وأذن له بالعودة إىل بالده. وعند عودته قّص ما  بصحيفٍة
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واعتناقه  ،‘آدم بينول، وإظهارها من قبل خالصة كان منه من إخفاء عّدة التنب

ده. ثم أخرج الصحيفة اليت زّوده بها رسول وبيعته النيب بالنيابة عن سّي ،اإلسالم

ونظر يف تلك الصحيفة،  ،فلما مسع السلطان ذلك، وعرضها على السلطان ،‘اهلل

قطب ى صار حّت، سارع إىل إعالن اإلسالم، وجّد يف الرياضة وجماهدة النفس

 األقطاب! 

وقيل: إنه بعد أن أسلم أمر حبفر مجيع العبارات واأللفاظ املوجودة يف مجيع 

رين من اهلنود على أحجار كبرية، وبعد ذلك يستعملونها يف مني واملتأّخكتب املتقّد

 بالطة البيت! وعندما رحل عن هذه الدنيا دفنوه وسط تلك البالطة. فاليوم يطأ كّل

إن وفاته كانت قبل هجرة خامت  :ه تلك البالطة بأقدامه! وقيليفد إىل زيارت ْنَم

عند اهلل. وقد مّت دفنه يف  والعلُم .]![، وقال آخرون: إنها كانت بعد اهلجرة‘األنبياء

 قصبة دهارنغري. 

وتشنغال هذا هو ذات الوزير الذي أرسله : الشيخ تشنغال ـ قّدس اهلل تعاىل سّره ـ

حيث أخذ معه أوراق التنبول وُعّدتها، وما  ،‘األنام السلطان عبد اهلل إىل سّيد

ه، وتلك ْيوإسالمه على يَد ،‘شاهده من تلك املعجزة اليت اجرتحها رسول اهلل

واليت اشتملت على القواعد الشرعية  ،‘ده بها رسول اهللالصحيفة اليت زوَّ

بين  وأعاد عليه ما رآه ومسعه عن خالصة ،دهوأحكامها. وبعد أن عاد إىل سيِّ

فسّماه  ،وآمن بدوره على ما مّر بيانه، قال عندها: أترك أمر تسمييت إليك ،‘آدم

 تشنغال. 

قال: بعد أن آمن دّل أتباعه ـ وكانوا كثريين ـ إىل اإلميان، واشتغل هو ُي

ى صار من مشاهري األولياء يف عصره. وعندما تويف بالرياضات وجماهدة النفس، حّت

له بعد  هلل. ويقع قربه اليوم يف مدينة دهار اليت جعلها عاصمًةدفنوه قبالة الشيخ عبد ا

 . (48)«رمحة اهلل عليه ،إميانه

عبد اهلل ووزيره تشنغال!  وهكذا نكون قد قرأنا قّصة ذلك الشيخ املدعّو

ضح من خالل رواة هذه القصة أن أحد سالطني اهلند قد رفع راية اإلسالم يف تلك واّت

 وجعلها خفاقة هناك!  ،‘األكرم البالد قبل رحيل النيّب
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 أو أبدي رأيي فيها، وأكتفي بذكر نّص ،ق على هذه القّصةال أريد أن أعلِّ

مل أعثر »اليت أوردها يف هامش ذلك الكتاب، وهي:  ،«مثرات القدس»عبارة طابع 

 . (49)«َير!من كتب السِّ على هذه القّصة يف أّي واحٍد

د اهلل ووزيره تشنغال ال يزال معلمًا إىل يعلم؟ فلرمبا كان مزار الشيخ عب ْنَم

ّد قبلة َعوُي !يعترب من البقاع املقّدسة واملباركة يف شبه القاّرة اهلنديةويومنا هذا! 

 للكثري من القاصدين والزائرين! 

 : «بابا رتن»لنُعْد إىل قصة 

هي تلك  «رتن»رين بشأن يبدو أن أمشل التحقيقات اليت قام بها قدامى املتأخِّ

(، والعامل اهلندي الربوفيسور Horovitzليت قام بها املستشرق األملاني هورفيتز )ا

 . (50)املولوي حممد شفيع

ة بالنظر خاّصووال يبعد أن يكون الباحثون واحملققون يف شبه القاّرة اهلندية ـ 

الدراسات احلديثية ـ قد قاموا بأحباث  جمالإىل النشاط والبحث الذي قاموا به يف 

 الع عليها. ن من االّط، ومل نتمكَّ«رتن»وجديدة بشأن بديعة 

بني  «رتن»هناك اختالفات كبرية يف ضبط االسم واللقب األصلي واهلندي لـ 

، وبطبيعة احلال ال يبعد أن يعود ذلك إىل غرابة األلفاظ اهلندية (51)املصادر والروايات

 نيني. بالنسبة إىل الرواة والناقلني والناسخني من العرب واإليرا

إنها  :وقيل، ـ «َرنديالِبْت»ـ أو بقراءة أخرى  «َرنديالَبْت»بـ  «رتن»مّت ضبط لقب 

ولد ومات  «رتن» يف اهلند، وقيل: إّن «بهاتندا»وهي ذاتها مدينة  ،«ندةَرْتِب»نسبة إىل 

 . (52)فيها

من الغرائب ]أن[ يذكر اسم هذا »وكما قال أبو الكمال السيد أمحد عاصم: 

 ْنوهناك َم ؛إنه رتن بن كريال :قال ْنالكتب بعناوين خمتلفة. فهناك َمالشخص يف 

ويسّميه ساهول بن جلديو بن  ،به برتنيلقِّ وبعٌض ؛واسم رتن ،يعرفه بكنية أبو الرضا

وبعضهم يعرفه  ؛وبعضهم ُيسّميه راتونا ؛وبعض يسّميه رتن بن ماهوك بن خليد ؛مهاد

وال رسم يف الكتب املعتربة،  هلذا الرجل اسٌمباسم نونداد. وعلى اإلمجال ال يوجد 

أيضًا على عدم وجود مسّمى هلذا اإلسم أبدًا؛ لكونه من خمتلقات  ويغلب الظّن
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 . (53)«احملتالني واملغرضني

خمتلفة يف هذا الشأن،  بالتحديد، فهناك أقواٌل «رتن»كما ال نعلم سنة وفاة 

 . (54)هـ«709»، و«700»، و«632»، و«612»، و«608»، و«596»وهي ترتاوح بني عام 

ـ إذا  (55)عجيٌب «رتن»إن هذا احلجم الكبري من االختالف يف تاريخ موت 

 ويثري الكثري من الظنون.  ،ضممناه إىل ما قيل بشأن سريته وحياته ـ

 ،«حاجي رتن»يف موضع امسه  اب احملتال قائٌمإن قرب هذا الكّذ :يقول الباحثون

، وهي مدينة تقع مشال اهلند يف والية (Bhatinda) «ندابهاِت»يبعد ثالثة أميال عن 

البنجاب على ثالثني درجة وثالث عشرة دقيقة يف العرض الشمالي، ومخس وسبعني 

يف ملتقى عدد من الشعب اهلامة لسكك احلديد، وقد مّت  ،درجة يف الطول الشرقي

ستني أو سبعني  وقد كان إىل ما قبل .ثبت امسها يف كافة اخلرائط األوروبية للهند

 . (56)«مزارًا للهنود ولعامة املسلمني»سنة ـ ورمبا كان إىل هذه اللحظة ـ 

إن املرقد الذي أقاموه هلذا احملتال الكذاب عبارة عن عمارة ضخمة، هلا بوابة 

 . (57)، حييط به سور من مجيع اجلهاتكبرية، وأقيم فيه مسجٌد

الثاني عشر يف القرن  يَّماال سكبري، و اهتماٍم إن هذا املزار كان حمّط

 . (58)اهلجري / القرن الثامن عشر للميالد

 ،ة تقام مراسم احتفاليةى اليوم العاشر من شهر ذي احلّجومن اليوم السابع وحّت

؛ (59)، حيث يأتي بعض املنخدعني لزيارة هذا املرقد«ُعرس حاجي»يطلق عليها اسم 

 . (60)«رتن»قرب ى فئة خاّصة سدانة ومنذ قرابة مخسة قرون تتوّل

بني النقل املوجود يف اإلصابة عن اجَلندي، والنقل املوجود يف الوايف بالوفيات 

حيث النقل  ؛واإلصابة عن الراوي الذي ذهب إىل اهلند من خراسان، يكمن االختالف

األول يثبت عدم زواج رتن، بينما يتّم احلديث يف النقل الثاني عن وجود أوالد وأحفاد 

 !(61)«رتن»حفاد األحفاد لـ والكثري من أ

 ،«عبد اهلل»و «حممود»باسم  ،«رتن»دين لـ َلىل ذلك مّت احلديث عن َومضافًا إو

  !(62)ن للحديثْيبوصفهما راوَي

 ـ يتبع ـ



 

 

هـ 1438م ـ  2017 صيفاألربعون ــ و بعــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السا نصوص معاصرة  

 

الهوامش
                                                      

 
»» 

 
»

»



 

 

هـ 1438م ـ  2017 صيفواألربعون ــ  بعــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السا نصوص معاصرة  

 

                                                                                                                                 

 

 

»



 

 

هـ 1438م ـ  2017 صيفاألربعون ــ و بعــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السا نصوص معاصرة  

 

                                                                                                                                 
»

 
 

×

×

»

»

×

»»

×



 

 

هـ 1438م ـ  2017 صيفواألربعون ــ  بعــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السا نصوص معاصرة  

 

                                                                                                                                 

»

×

×

×

»

»

»

»

 

»

 



 

 

هـ 1438م ـ  2017 صيفاألربعون ــ و بعــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السا نصوص معاصرة  

 

                                                                                                                                 

»

»

‘ 

 

»

^

 

 

 



 

 

هـ 1438م ـ  2017 صيفواألربعون ــ  بعــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السا نصوص معاصرة  

 

                                                                                                                                 

 

»

‘

‘»

»

»»



 

 

هـ 1438م ـ  2017 صيفاألربعون ــ و بعــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السا نصوص معاصرة  

 

                                                                                                                                 

 

 

 
 



 

 

 

 التجديد يف االستدالل الكالمي

 إمامة أهل البيت طبقًا للمنهج االستقرائي منوذجًا

 

 

 ء الدين الخزرجيد. الشيخ صفا

 

  ــــــ الوجوه والقرائن العقلية واالعتباريةالنمط الثالث: 

  ــــــ على إمامتهم من طريق اإلّن ^داللة الرتاث العلمي والعملي ألهل البيتالقرينة األوىل: 

يف اجملالني العلمي والعملي تراثًا ثّرًا وواسعًا وعريقًا،  ^ترك أئمة أهل البيت

ى لو خلت إمامتهم ، فحّتمامة الدال على إمامتهم بطريق اإلّنهو مرياث اإل وهذا الرتاث

فإن أكرب دليل على إمامتهم هو علمهم وعملهم وسريتهم وتراثهم العلمي  من النّص

ها مامة من هذه اجلهة تشبه النبوة، فإن النبوة تثبت بآثارها ـ اليت أهّمفاإل .الرائع

ن النيب السابق فقط، فهذه قرائن مساعدة لقبول املعجزة ـ ال بالوصية والبشارة م

وأعطوا النصفة من  ،اًلأّو ^النبوة. ولو أن املسلمني اطلعوا على تراث أهل البيت

 .النظر عن النص عليهم بغّض ،^أنفسهم ونبذوا التعصب ثانيًا، الهتدوا إلمامة األئمة

من اجلهل برتاث أهل  ٌئناشعامل معريف  :وعليه فاملانع من القول بإمامتهم اليوم عامالن

 . (2)ب واالنغالقعن التعصُّ وعامل نفسي هو عبارٌة ؛(1)البيت

ـ مّما بلغنا  ^حال ميكن أن نذكر من الرتاث العلمي ألهل البيت أّيوعلى 

 عنهم ووصل بأيدينا ـ ما يلي: 

 . ×لإلمام أمري املؤمنني ،ـ نهج البالغة1

                                                      
^
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 . ×زين العابدين لإلمام ،ـ الصحيفة السجادية املباركة2

 . ×لإلمام زين العابدين ،ـ رسالة احلقوق3

ـ عشرات اآلالف من النصوص والروايات املأثورة يف اجملال التفسريي والفقهي 3

 صولي والكالمي واملعاريف واألدبي وغريها. واأل

حتتوي على صنوف اخلطب  ،ومتثل هذه النصوص دوائر معارف متنوعة

واألشعار واألحاديث  ةمات القصار واألدعية واملناجاوالوصايا والبالغات والكل

مّما انفرد به  ،واإلخبار باملغيبات والكرامات وأجوبة املسائل وحّل املعضالت وغريها

 وال نظري له يف تراث املسلمني.  ،^تراث أهل البيت

وأّما اجملال العملي فإن يف سلوكهم العبادي واألخالقي والسلوكي صور 

نسانية كات اإلَللعبادة واألخالق والسلوك والفضائل والسجايا وامَلكبرية من صور ا

صورة مشرقة من هذه املزايا  ^واحد من األئمة ل حياة كّلالرفيعة، حبيث تشكِّ

وشجاعته وسخائه وحلمه وسائر سجاياه  ×اليت يطول بيانها، كعبادة أمري املؤمنني

عت أذن الدهر ـ مثاًل ـ أن شخصًا ال ساحل له، فهل مس اليت هي حبٌر ،العملية األخرى

 ْسوعلى هذا املنوال ِق !ويسقى من شرابه؟ ،وأن يطعم من طعامه ،يوصي خريًا بقاتله

 . ^سجايا سائر أوالده الكرام، وسائر سجاياه األخرى

ال شبيه هلا بني املسلمني  حال فإن سريتهم العلمية والعملية نسخٌة أّيوعلى 

مامة وأنها من آثار اإل ،أنها صادرة من مشكاة النبوة، األمر الذي يدل على قطعًا

وحيتاج إىل  ،عن غرض حبثنا وبسط البحث يف هاتني السريتني خارٌج .واخلالفة

 والتفصيُل ،مجالشارة هلذه القرينة بنحو اإلفات مستقلة تفي ببيانها، وإمنا أردنا اإلمؤلَّ

 أراد. ْنمَل

 

  ــــــ العقالئية على ضرورة قانون النيابة واالستخالفداللة العقل والسرية ة الثانية: القرين

وجرت عليه  ،إن قانون الوصاية واالستخالف مّما حيكم به العقل احلصيف

ة جماالت احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغريها، سرية العقالء يف كاّف

عقل والعقالء ، فهل جيوز يف شرعة ال‘وقد عمل به الساسة واحلّكام من بعد النيب
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نقاذها طوال عمره، وهو يعلم اليت بذل قصارى جهده إل ،سياسي أمته أن يرتك زعيٌم

ثالث إىل ته بسبب اخلالفة، بل إنه أخرب بافرتاق أّم ؛وقوع االختالف بينها من بعده

أخرى هو يعلم أن ال رسول يأتي من  وسبعني فرقة، وال سبب غري اخلالفة، ومن جهٍة

ألن رسالته هي اخلامتة، هذا مع دعوى القرآن  ؛سار واالحنرافح املبعده ليصحِّ

اليت منها ـ بل على  ،ما يتصل حبياة األمة وسعادتها وأنه قد بّين كّل ،إكمال الدين

كان شديد احلرص على هذه األمة  ‘رأسها ـ نظام اإلمامة، علمًا أن النيب

إذا خرج منها  بال خليفٍة ى أنه مل يعهد عنه أن ترك عاصمته املدينةوالرسالة، حّت

أغمض عينيه  ‘ق أنههذه احلقائق لنصدِّ الطرف عن كّل حياته، فكيف نغّض

غريها من آليات احلكم  أو ،أو بنظام الشورى ،بدون أن يوصي بنظام االستخالف

بل  ،فضاًل عن سيد العقالء ،فهل يقبل هذا من عاقٍل .املتعارفة واملعهودة بني العقالء

  !واملرسلني؟

وتتكامل  ،وتستقّل به ،ة لتتوّلى أمر اخلالفة: إنه ترك ذلك لألّمقالقد ُي

 وتنضج من خالله. 

بذلك لألمة حتى  ‘: لئن وافقنا على مثل هذا املنطق فِلَم مل يعهد النيّبيقالو

وهم أهل  ،عي الوصية واالستخالف فيهمما مع وجود مدَّسيَّوال  ،جينبها االختالف

فها على نظام الشورى ة ويثقِّر من األحاديث ما يرّبي األّم؟ وملاذا مل يصد^بيته

 وشروطها وعددها وظوابطها؟ 

 . (38)الشورى:  ﴾َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم﴿: يكفي يف املقام قوله تعاىل: قلَت إْن

 عليه:  ُدِر: َيقلُت

ه هلل سبحان : إن كون أمر اخلالفة من أمرهم أول الكالم، بل هو راجٌعاًلأّو

 . من الشّك كالنبوة، وال أقّل ،وضعًا ورفعًا

خالف العمل  ْنباآلية، فيكون أول َم ‘: إنه منقوض بعدم عمل الرسولثانيًا

 ألنه مل يشاور املسلمني يف أمر اخلالفة من بعده.  ؛بها

: إّنه على فرض التسليم بداللة اآلية فإنها غري كافية يف بيان أبعاد فكرة ثالثًا

 وابطها. ضها والشورى وشروط
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من فرق  فرقٌة ِعفإنه مل تدَّ فإذا ثبت عقاًل وعقالئيًا ضرورة االستخالف والنّص

رفوا باإلمامية لقوهلم بها، فتكون ى ُعحّت ،ماميةواالستخالف غري اإل املسلمني النّص

مامية هي الثابتة بداللة العقل والسرية اليت هي من اختصاصات اإل دعوى النّص

 العقالئية. 

عن القيمة االحتمالية حلديث الثقلني  لقيمة االحتمالية هلذا الوجه ال تقّلوا

 م. بالبيان املتقدِّ

 

  ــــــ ^القرينة الثالثة: ظهور املعجز منهم

تكون  وتارًة ؛ووقوع املخرب مطابقًا للخرب ،تكون باإلخبار بالكائنات وهي تارًة

عجيب، كما يف رّد الشمس ألمري  وتارة تكون بوقوع أمٍر ؛باتباإلخبار عن املغيَّ

ى أطعم حّت ،النخلة اليابسة بيده فأينعت ×، وكضرب اإلمام احلسن×املؤمنني

 . (3)الزهري من رطبها

وهذا  .ع ورودها يف مصادر القوموتعتمد القيمة االحتمالية هلذه القرينة على تتبُّ

إثباتية مقبولة لدى  قرينًة عًا أكثر يف املقام، وإمنا ذكرناها ألنها تعتربما يستدعي تتبُّ

 العقل الشيعي. 

 

  ــــــ مة على فضلهم ومكانتهمالقرينة الرابعة: شهادة علماء اجلمهور وإطباق األ

ة من الفريقني على فضلهم ّمدة يف هذا اجملال إمجاع األمن القرائن اهلامة واملؤيِّ

ة مل جتمع ألن األّم ؛أحٌد ومل يشاركهم فيه ،غريهم فق ألحٍدمل يتَّ وهذا أمٌر. ومنزلتهم

على فضل مجاعة وتقدميهم ـ ال من الصحابة وال التابعني وال العلماء وال اخللفاء 

وهذا ما شهد به  .واألمراء وال سواهم ـ كما أمجعت عليهم يف سريتهم العلمية والعملية

ف ة على طهارتهم، وشرفاق األّمأئمة علماء املسلمني هلم. قال الشهيد األول: )اّت

 . (4)أصوهلم، وظهور عدالتهم(

 : ^أو يف آحادهم ،وإليك بعض الشهادات يف مجيعهم

ال تعليقًا على حديث االثين عشر: )ف ،قني من علماء اجلمهورـ قال بعض احملق1ِّ
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؛ ألنهم ‘ة االثين عشر من أهل بيته وعرتتهأن حيمل هذا احلديث على األئّم ُبدَّ

م وأتقاهم وأعالهم نسبًا وأفضلهم حسبًا وأكرمهم كانوا أعلم زمانهم وأجلهم وأورعه

هم وبالوراثة واللدنية، كذا عرفهم صاًل جبّدعلومهم عن آبائهم مّت تعند اهلل، فكان

 . (5)أهل العلم والتحقيق وأهل الكشف والتوفيق(

ـ وقال احلضرمي الشافعي: )وقد كان اإلمام األعظم أبو حنيفة ـ رضي اهلل 2

. وكان يأمر أصحابه برعاية .كني بودادهم.ني بواليتهم واملتنسِّكعنه ـ من املتمسِّ

واالقتداء بأنوارهم. وقد كان اإلمام مالك بن أنس ـ رضي  ،واالقتفاء آلثارهم ،أحواهلم

تهم... وقد له اليد الطوىل يف توقريهم وإكرامهم وموّد ْناهلل تعاىل عنه وأرضاه ـ ممَّ

أبوعبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي املطليب م كان إمامنا األعظم القرشي املكّر

كيت  :يل لهقى ح بأنه كان من شيعة أهل البيت، حّترًا، وقد صرَّمًا هلم وموقِّمعظِّ

 وكيت، فقال جميبًا عن ذلك: 

 يا راكبـًا قـف باحملصـب مـن منـى     
 

ــا والنـــاهضِ    واهتـــف بقاعـــد خيفهـ
 

 سحرًا إذا فـاض احلجـيج إىل منـى   
 

 ت الفــائِضفيضــًا كملــتطم الفــرا  
 

ــان رفضـــًا حـــب آل حممـــد     إن كـ
 

ــي رافضــــي     ــهد الــــثقالن أنــ  فليشــ
 

 وقال فيهم أيضًا: 

ــ  نيب ذريعـــــــــــــيتآل الـــــــــــ
 

ــيليت   ــه وســــــ ــم إليــــــ  وهــــــ
 

 أرجـــو بهـــم أعطـــى غـــداً    
 

ــد الـــــيمني صـــــحيفيت    بيـــ
 

وكان اإلمام أمحد بن حنبل ـ رضي اهلل عنه ـ كثري االحرتام هلم، شديد احملبة 

.. .اش: لو أتاني أبو بكر وعمر وعلّيفاء.. قال أبو بكر عّيوالتعظيم هلم... ويف الش

 . (6)(‘لقرابته من رسول اهلل ؛قبلهما لبدأت حباجة عليٍّ

 ال سيَّماو ،ـ وقال الدهلوي: )وقد علم أيضًا من التواريخ وغريها أن أهل البيت3

 ،ملخلصنيوأفضل سائر عباده ا ،من خيار خلق اهلل تعاىل بعد النبيني ،األئمة األطهار

 . (7)هم سيد املرسلني(واملقتفني آلثار جدِّ

ابن تيمية، لكنه ذكر  :ى مثلـ بل اعرتف بفضلهم واستحقاقهم اخلالفة حّت4

 . (8)يستحقها مثلهم ْنوأن يف األمة َم ،بهم منحصٍر أن هذا غرُي
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عظيمة عجيبة،  : )كان له جاللٌة×ـ وقال الذهيب يف اإلمام زين العابدين5

 هلشرفه وسؤدده وعلمه وتأهل ؛واهلل ذلك، فقد كان أهاًل لإلمامة العظمىله  وحّق

قد اشتهرت قصيدة الفرزدق ـ وهي مساعنا أن هشام بن عبد امللك حّج  .وكمال عقله

بن  قبيل واليته اخلالفة، فكان إذا أراد استالم احلجر زوحم عليه، وإذا دنا علّي

فما  ،هذا ْنوقال: َم ،ه، فوجم هلا هشامإجالاًل ل؛ قوا عنهاحلسني من احلجر تفرَّ

 أعرفه؟ فأنشأ الفرزدق يقول: 

 هــذا الــذي تعــرف البطحــاء وطأتــه
 

 والبيــــت يعرفـــــه واحِلــــّل واحَلـــــَرمُ   
 

ــهم    ــاد اهلل كلـ ــري عبـ ــن خـ ــذا ابـ  هـ
 

 هـــذا التقـــيُّ النقـــّي الطـــاهر الَعَلـــُم 
 

ــها    ــال قائلــــ ــريش قــــ ــه قــــ  إذا رأْتــــ
 

ــَرمُ   ــارم هـــذا ينتهـــي الَكـ  إىل مكـ
 

 ا ابــن فاطمــة إْن كنــت جاهلــههــذ
 

 جبــــــدِّه أنبيــــــاء اهلل قــــــد ُختمــــــوا  
 

 ب: ما رأيت أورع منه. وقال ابن املسيَّ

 بن احلسني.  ًا أفضل من علّيوقال الزهري: ما رأيت قرشّي

بن احلسني ثقة، مأمونًا، كثري  وقال ابن سعد صاحب الطبقات: وكان علّي

 . (9)احلديث، عاليًا، رفيعًا، ورعًا(

 . (10)ل الزهري: )ما رأيت أفقه من زين العابدين(وقا

مجع بني العلم والعمل  ْن: )كان أحد َم×مام الباقرـ وقال الذهيب يف اإل6

ة االثين عشر والسؤدد والشرف والثقة والرزانة، وكان أهاًل للخالفة، وهو أحد األئّم

ه فعرف َقر العلم، أي شّقر بالباقر من َبمامية.... وشهر أبو جعفلهم الشيعة اإلالذين تبجِّ

ولقد كان أبو جعفر إمامًا، جمتهدًا، تاليًا لكتاب اهلل، كبري الشأن....  .أصله وخفّيه

 . (11)ملا جتّمع فيه من صفات الكمال( ؛وحنبه يف اهلل

 وقال فيه مالك بن أعني: 

ــم القــــــرا    ــب النــــــاس علــــ  إذا طلــــ
 

ــاالً    ــه عيـــ ــريش عليـــ ــت قـــ  ِن كانـــ
 

 وإن قيــــــــل ابــــــــن بنــــــــت الرســــــــو
 

ــواالً    ــًا طـــــ ــذلك فرعـــــ ــَت بـــــ  ِل نلـــــ
 

ــل للمــــــــــــدجلني   ــوُم ُتهّلــــــــــ  حتــــــــــ
 

ــاالً    ــًا جبــــ ــورث علمــــ ــال تــــ  (12)جبــــ
 

ـ وقال الذهيب يف اإلمام الصادق: )مناقب جعفر كثرية، وكان يصلح 7
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 .(13)رضي اهلل عنه( ،للخالفة؛ لسؤدده وفضله وعلمه وشرفه

، ب بالصادق لصدقهوقال ابن خلكان: )كان من سادات آل البيت، ولقِّ

 .(14)وفضله أشهر من أن يذكر(

 . (15)سأل عن مثله(وقال أبو حامت الرازي: )ال ُي

 .(16)وقال أبو حنيفة: )ما رأيت أحدًا أفقه من جعفر بن حممد(

أفضل من  وقال مالك: )ما رأيت عني وال مسعت أذن وال خطر على قلب بشٍر

 . (17)علمًا وعبادة وورعًا( ،جعفر بن حممد الصادق

د العلم، أوىل : )كبري القدر، جيِّ×هيب يف اإلمام الكاظمـ وقال الذ8

 . (18)باخلالفة من هارون(

يف  مام الكبري القدر، العظيم الشأن، اجملتهد اجلاّدوقال ابن طلحة: )هو اإل

 . (19)االجتهاد، املشهور بالكرامات، يبيت الليل ساجدًا وقائمًا...(

الرضا كبري الشأن أهاًل  علّي: )وقد كان ×ـ وقال الذهيب يف اإلمام الرضا9

 .(20)للخالفة(

وكان  ب باجلواد وبالقانع وباملرتضى.: )كان يلقَّ×ـ وقال يف اإلمام اجلواد10

، وكان أحد املوصوفني بالّسخاء، ولذلك لّقب ‘من سروات آل بيت النيّب

 . (21)باجلواد(

يف  :: )فصل’اجلوادومامني الرضا ـ وقال احلافظ سبط ابن اجلوزي يف اإل11

 .(22)ذكر ولده حممد... وكان على منهاج أبيه يف العلم والتقى واجلود(

جه املأمون بابنته، وقدم على فدي: )كان من آل بيت النبّوة، زوَّصوقال ال

ب باجلواد، وهو املعتصم فأكرمه وأجّله، وكان من املوصوفني بالسخاء، ولذلك لقِّ

 . (23)أحد األئمة االثين عشر(

دًا فقيهًا اهلادي متعبِّ : )كان اإلمام علّي×مام اهلاديعي يف اإلـ وقال الياف12

 .(24)إمامًا(

 .(25)وقال ابن العماد احلنبلي: )كان عابدًا زاهدًا(

: )مناقب سّيدنا أبي حممد ×ـ وقال ابن الصّباغ يف اإلمام العسكري13
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وال  ٌديف إمامته أح ري، فال يشّكعلى أّنه السري ابن الس ٌةاحلسن العسكري داّل

ميرتي، واعلم أنه لو بيعت مكرمة فسواه بايعها وهو املشرتي، واحد زمانه من غري 

وإمام أهل دهره، أقواله  ،مدافع، ونسيج وحده من غري منازع، وّسيد أهل عصره

 وأفعاله محيدة، وإذا كانت أفاضل زمانه قصيدة فهو يف بيت القصيدة، وإْن ،سديدة

طة الفريدة، فارس العلوم الذي ال جيارى، ومبّين انتظموا عقدًا كان مكان الواس

قائق غوامضها فال حياول وال ميارى، كاشف احلقائق بنظره الصائب، مظهر احل

ه باألمور اخلفّيات، الكريم األصل والنفس ّرث يف سبفكره الثاقب، احملدِّ

 .(26)والذات(

زعمت  ـ وقال احلضرمي الشافعي: )كان عظيم الشأن، جليل املقدار، وقد14

 .(27)املنتظر...( الشيعة الرافضة أنه والد املهدّي

ـ وقال أبو سامل حممد بن طلحة الشافعي: )إن املنقبة العليا واملزية الكربى 15

ومنح تقليدها، وجعلها صفة دائمًة ال  ،دها فريدهافقلَّ ،وعال بها الّتي خّصه اهلل جلَّ

حممدًا نسله  املهدّي أّن ،رديدهايبلي الدهر جديدها، وال تنسى األلسن تالوتها وت

 .(28)والبضعة املنفصلة عنه.... وحسب ذلك منقبًة وكفاه( ،املنتسب إليه ،املخلوق منه

ة ساداتنا آل البيت العظام ـ وقال النبهاني: )احلسن العسكري أحد أئّم16

 . (29)وساداتهم الكرام، رضي اهلل عنهم أمجعني(

ة القيمة االحتمالية يف القرائن نة ال ترقى إىل قّووالقيمة االحتمالية ملثل هذه القري

 %(. 40% إىل 30السابقة، فهي أضعف من سابقاتها بنحو )

 

 ــــــ وحرمة بغضهم ،القرينة اخلامسة: وجوب حمبتهم

ـ بهذا احلكم بني األمة مجيعًا بال  ‘فيهم النيّب ْنـ مَب ^اختّص أهل البيت

قال أبو بكر احلضرمي الشافعي: )فتأمل رمحك  ة.منازع، وهذا مورد إمجاع بني األّم

ويف التحذير عن بغضهم، وانظر كيف كانت منازل  ،اهلل ما ورد يف حمبتهم ومودتهم

وال جرم أن كل مؤمن يؤمن  .‘هم األكرب حممدحمبيهم عند اهلل تعاىل وعند جّد

إذا بلغه ما  ال سيَّماوهم ومودتهم، القلب حبّب ئباهلل ورسوله واليوم اآلخر يكون ممتل
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 .هم نفسه يف إميانهمل يكن بهذه الصفة فليتَّ ْنوَم .ورد يف ذلك من اآليات واألحاديث

األحاديث املذكورة يف هذا الباب وجوب حمبة أهل البيت الطاهر،  ْتوقد اقتَض

ح بذلك اإلمام األعظم حممد بن إدريس الشافعي يف قوله وحتريم بغضهم، وقد صرَّ

 السابق: 

ـــ  ــا أهـــــل بيــ ــبُُّكُميـــ  ت رســـــول حـــ
 

ــرآن أنزلـــهُ     ــن اهلل يف القـ ــرٌض مـ  فـ
 

 يكفيكم من عظيم الَقْدر أنُكُم
 

 َمــْن مل ُيَصــلِّ علــيكم ال صــالة لــهُ  
 

 .ومودة أقاربه من فرائض الدين ‘وقال اجملد البغوي يف تفسريه: إن مودة النيّب

 وجزم به البيهقي.  .وذكر حنوه الثعليب

وتوقريهم وحمبتهم  ‘ضي وجوب احرتام آلهواألحاديث تقت :&قال القرطيب

 منها.  وجوب الفروض اليت ال عذر ألحٍد

 بن العربي: اويوافقه ما جاء عن الشيخ األكرب حمي الدين 

ــةً   رأيــــــت والئــــــي آل طــــــه فريضــــ
 

 على رغم أهل الُبْعد يورثين الُقْربـا  
 

 فما سأل املختاُر أجرًا علـى اهُلـدى  
 

ــوّدة يف القُ   ــه إاّل املـــــ  ْربـــــــىبتبليغـــــ
 

قال سيدي الشيخ الكبري عبد الوهاب الشعراني: وجيب اعتقاد وجوب حمبة 

 . (30)وإكرامهم واحرتامهم ‘ذرية نبينا حممد

 %(. 70% إىل 60ها هي بنحو )ْيوالقيمة االحتمالية هلذه القرينة والحقَت

 

  ــــــ سة: وجوب الصالة عليهمدالقرينة السا

ووافقهم عليه  ،د الصالةلى اآلل يف تشهُّمامية على وجوب الصالة عأمجع اإل

أو على  ،وال ميكن تربير وجوب ذلك على أساس القرابة .(31)مجلة من فقهاء اجلمهور

د إمنا هو حليثية يف التشهُّ ‘دي احملض؛ ألن ذكر الرسولأساس احلكم التعبُّ

أن  دَّال ُبكما هو مقتضى الشهادة الثانية، ف ،وكونه رسواًل ،وهي الرسالة ،تعليلية

ال إىل حيثية  ،ترجع إىل أمر الرسالة أيضًا عًا له حليثيٍةَبَت ^يكون ذكر اآلل

ال جمال فيها ملثل هذه اجلهات  ،حمضة كالقرابة؛ لكون الصالة عبادًة ،شخصية

يف هذا األمر العبادي احملض يكشف عن موقعهم  ^وعليه فذكرهم .الشخصية
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 الرسالي عطفًا على موقع صاحب الرسالة. 

 

  ــــــ القرينة السابعة: عدم االفرتاق بني القرآن والعرتة

وهذا ما  .يف وجود املالزمة الدائمة بني العرتة والقرآن إىل قيام الساعة ال َشكَّإنه 

واضح أن هذا التالزم ليس من جهة كونهم من الو .محديث الثقلني املتقدِّ دل عليه نّص

ألة العصمة من الضاللة الواردة يف احلديث، ذوي قربى؛ إذ ال عالقة هلذه اجلهة مبس

اإلمامة. وهذا الوجه هو غري  وليس هو إاّل ،يف الدين أن يكون للعرتة شأٌن ال ُبدَّف

ك بالعرتة املأمور به يف حديث م يف القرينة األوىل، وهو وجوب التمسُّالوجه املتقدِّ

 الثقلني. 
 

  ــــــ ثانيًا: القرائن الناّصة على العدد

  ــــــ قرينة األوىل: وثيقة العهد القديم وما جيري جمراهاال

هي وثيقة العهد القديم  ثين عشرـ إّن أقدم وثيقة تأرخيية حتّدثت عن فكرة اال1

بولده  ×أو نّص التوراة، حيث ورد يف سياق بشارة اهلل تعاىل خلليله إبراهيم

وتو قي هربييت مبئود قي ليشماعيل بريخيت اوتو قي هفرييت ا»ما نّصه:  ×إمساعيل

 . (32)«شنيم عسار نسيئيم يوليد قي نتتيف 

باركه وُأمثره اعيل فقد مسعُت لك فيه، ها أنا أوأّما إمس »وتعريبه ما يلي: 

 . (33)«ة كبريةعشر رئيسًا يلد، وأجعله أّم ثيناًا، وره كثريًا جّدوأكثِّ

تاب ما معناه: إن اهلل تعاىل ويف التوراة اليت بأيدي أهل الك »وقال ابن كثري: 

 . (34)«عشر عظيمًا يته اثينوجيعل من ذّر ،رهوأنه ينّميه ويكثِّ ،ر ابراهيم بإمساعيلبشَّ

 

  ــــــ اعرتاضان

 قد يعرتض على هذه القرينة باعرتاضني: 

منسوخة بشرع اإلسالم، فال يصح  : إّن التوراة كما هو معلوٌماالعرتاض األول

 ستناد إليها. اال
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دون األخبار؛ ألّن األوامر  ،: إّن النسخ إمنا يكون يف األوامر والنواهياجلوابو

رت وجب والنواهي مقرونان باملصلحة، فإذا اختلفت املصلحة يف علم اهلل وتغيَّ

فإنه إذا  ووقع النسخ فيها، وأما اإلخبار عن وقوٍع ،االختالف يف األوامر والنواهي تبعًا

 عن الكذب.  ٌهر كذبًا، واهلل تعاىل منزََّباخَلر به صار َباملْخ ْعمل يَق

فال حيتج  ،: إن التوراة قد اعرتاها التحريف والزيادة والنقصاناالعرتاض الثاني

 بها. 

مدة ر يف الزيادة الدالة على حم: إّن التغيري املعرتض للتوراة ال يتصّوواجلواب

وزيادة  ،ما هذا سبيله، وإمنا الواقع منهم حذف ^وأهل بيته ‘هفضل نبّياإلسالم و

علمنا أن اهلل قد  ^على فضلهم ه، فمتى ما وجدنا يف أيديهم ما يدّلما ينفيه ويضاّد

 ،كانوا حذفوا أمثاله به، وإْن لطفًا للمستدّل ؛رهم لنقلهوسخَّ ،صرفهم عن حذفه

املصلحة صرفهم عن  ومل تقتِض ،ة يف اإلقرار بهوكتموا كثريًا مّما عليهم احلّج

 .(35)هحذف مجيع

ري أهل هـ( من تفسري السّدي ـ من قدماء مفس664ِّـ نقل السيد ابن طاوس)2

مّلا كرهت سارة مكان هاجر أوحى اهلل تعاىل إىل إبراهيم »السنة وثقاتهم ـ قال: 

فإني  ؛ة ـى تنزله بييت التهامي ـ يعين مّكفقال: انطلق بإمساعيل وأّمه حّت ×اخلليل

، ومظهره على عظيمًا ًامنهم نبّي كفر بي، وجاعٌل ْنعلى َموجاعلهم ثقاًل  ،يتهذّر ناشٌر

. وما «يته عدد جنوم السماءذّر ، وجاعٌلثين عشر عظيمًاايته من ذّر األديان، وجاعٌل

‘عن النيّب ن سندها صحيٌحإ :ي هو رواية رواها ابن أبي مجهور قالذكره السّد
(36) . 

 طابقته مضمونًا. مل ؛إىل املنقول عن التوراة ي ناظٌروكالم السّد

خربنا القاضي أبو احلسن علي بن حممد )أأبو الفتح الكراجكي:  قال ـ3

يوب البغدادي أثين أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حدَّ :قال السباط البغدادي

ثنا هشام بن حدَّ :قال ثنا أبو جعفر حممد بن الحق بن سابقحدَّ :قال اجلوهري احلافظ

عن متيم بن  عن الشرقي بن القطامي، ،بيأثين حدَّ :لقا حممد بن السائب الكليب

سلم عام أف ،وكان نصرانيًا ثين اجلارود بن املنذر العبدي،حدَّ :قال وهلة املري

بتأويلها على وجه الدهر  عاملًا ،للكتب وكان قارئًا، سالمهإوحسن  ،احلديبية
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ثنا يف حيدِّ أنشأ صيل ووجه مجيل،أي أذا ر ،بالفلسفة والطّب بصريًا، وسالف العصر

ذوي  من عبد القيس، يف رجاٍل ‘على رسول اهلل وفدُت: قال، يام عمر بن اخلطابأ

راعهم منظره  ‘ا بصروا بهفلّم ة وبرهان،وحّج، وفصاحة وبيان سنان،أحالم وأ

دونك من : فقال زعيم القوم لي، بدانهمأعداء يف رواعرتاهم ال، وحمضره عن بيانهم

فوقفت بني يديه ، فاستقدمت دونهم إليه، مهن نكلِّأستطيع مه فما نّمأ ممت بنا،أ

  قول:أنشات أثم ، ميأبي أنت وأب، سالم عليك يا رسول فقلت:

ــا نـــــيبَّ ــاٌلأاهلـــــدى  يـــ  تتـــــك رجـــ
 

 فـــــــــآال  وآاًل قطعـــــــــت قـــــــــردداً  
 

 ىحّتـــــ ةجابـــــت البيـــــد واملهامـــــ  
 

 مــا غــاال ىالســر يغاهلــا مــن طــو 
 

 إىل قوله: 

 ولــــون بامســــك فيهــــاألنبــــأ اأ
 

 المســـــــــاء بعـــــــــده تـــــــــتالأوب 
 

 المعًا ،مشت منه ضياء ،بصفحة وجهه املبارك ‘رسول اهلل يَّقبل علأف: قال

وقد كنت  ر بك وبقومك املوعد،لقد تأّخ ،يا جارود :فقال، كوميض الربق ساطعًا

يا : فقلت، تيته يف عام احلديبيةأو ،هفلم آِت، فد إليه بقوميأن أوعدته قبل عامي ذلك 

ى حّت، جابيتإوا عن أبطأجلة قومي  بطائي عنك إاّلإما كان ، نتأفسي رسول اهلل بن

 ه فات منك،ر عنه فحّظتأخَّ ْنوأما َم ،رادها به من اخلري لديكأملا  ؛ليكإساقها اهلل 

  فوا عنك.رآك ملا ختّل ْنولو كانوا ممَّ ،كرب عقوبةأعظم حوبة وأفتلك 

ذو ، هو سلمان الفارسي :لواقا ؟هو ْنوَم :قلُت، عرفهأال  وكان عنده رجٌل

خا عبد القيس من قبل أوكيف عرفته  :فقال سلمان، ن القديمأالربهان العظيم والش

يا  فقلت:، وسرورَا ًاويشرق وجهه نور ألألوهو يت ،‘قبلت على رسول اهللأف تيانه؟إ

ك ّمأبيك وأويهتف بامسك و، بانكإويتوكف  ،كان ينتظر زمانك ًاّسن ِقإ ،رسول اهلل

ت أنشأف، خربناأف: قال سلمان بعك،اّت ْنَم راها يفأوال ، صيبها معكأ مساء لسُتأوب

لقد  ،يا رسول اهلل: قلُت. والقوم سامعون واعون ،يسمع ‘ورسول اهلل ،ثهمحدِّأ

وهو  ومسر وعتاد،، ىل صحصح ذي قتادإندية ياد أمن  وقد خرج من ناٍد ًاّسشهدت ِق

 صبعه،إىل السماء وجهه وإ رافعًا، الشمسضحيان ليل كأفوقف يف ، مشتمل بنجاد

ومبحمد ، رضني املمرعةألعة وافرألالسبعة ا ههذ اللهم رّب: فسمعته يقول ،فدنوت منه
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، ملعةألوالسري ا، رفعةألوسبطيه التبعة ا ،ربعةألوالعليني ا والثالثة احملامدة معه،

، والطريق املهيعة ولئك النقباء الشفعة،أ واحلسن ذي الرفعة،، مسي الكليم الضرعةو

، ضاليلألحماة ا، سرائيلإالتنزيل على عدد النقباء من بين  ةوحفظ، جنيلإلا ةدرس

وهلم من اهلل ، وبهم تنال الشفاعة عليهم تقوم الساعة، الصادقوا القيل،، باطيلألنفاة ا

 أنشأثم ، ي من عمري وحميايليتين مدركهم ولو بعد أل اللهّم: ثم قال. فرض الطاعة

 : يقول

 لــــيس بــــه مكتتمــــا قســــم قــــس قســــمًاأ
 

ــو عــاش    ــا ســ   أل ــق منه  ماألفــي عمــر مل يل
 

ــي   ــى يالقـ ــاء احلكمـــا  دمحـــأحتـ  والنقبـ
 

 ماسـ كرم من حتت الأوصياء أمحد أهم  
 

ــالء للعمـــى      ــم جـ ــاد عـــنهم وهـ ــى العبـ  يعمـ
 

 ل الرمخــاأحــلســت بنــاس ذكــرهم حتــى   
 

اليت مل ، اءمسألنباك اهلل خبرب عن هذه اأنبئين : أثم قلت يا رسول اهلل

ىل إبي  يسرُأليلة ، يا جارود: ‘فقال رسول اهلل ،ذكرها ّسشهدنا ِقأو ،نشهدها

 فقلُت؟ رسلنا قبلك من رسلنا على ما بعثواأ ْنَم ْلن َسأ ليَّإ وجلَّ وحى اهلل عزَّأالسماء 

ثم  ئمة منكما،ألبن أبي طالب وا تك ووالية علّيعلى نبّو: فقالوا؟ على ما بعثتم هلم:

بن  واحلسن واحلسني وعلّي فإذا علّي فالتفتُّ، ن التفت عن ميني العرش: ألّيإ يوحأ

بن موسى وحممد بن  وجعفر بن حممد وموسى بن جعفر وعلّي احلسني وحممد بن علّي

فقال  ون،ور يصّلنمن  يف ضحضاٍح ^واملهدي بن حممد واحلسن بن علّي وعلّي علّي

فقال لي  قال اجلارود:. عدائيأوهذا املنتقم من  ،يوليائألهؤالء احلجج : تعاىل لي الربُّ

فانصرفت بقومي ، جنيل والزبورإلهؤالء املذكورون يف التوراة وا: يا جارود :سلمان

  قول:أنا أو

ــأ ــوال  تيُتــ ــة الرســ ــن آمنــ ــا ابــ  ك يــ
 

 لكي بك اهتدي الـنهج السـبيال   
 

ــ فقلـــَت  حـــقٍّ ك قـــوَلفكـــان قوُلـ
 

 ن تقــــوالأمــــا بــــدا لــــك  وصــــدٌق 
 

 لعمــى مــن عبــد مشــس   بصــرت ا
 

ــلٌّ  ــان يف َع وكــ ــكــ ــليالَمــ  ه ضــ
 

 يـادي مقـاالً  األ ناك عن قـسّ أنبأو
 

 ظلـــــــــت بـــــــــه جـــــــــديال فيـــــــــَك 
 

 لـــــــتآعنـــــــا ف ْتمســـــــاء عَمـــــــأو
 

ــٍمإ  ــُت ىل علـ ــوال  و كنـ ــه جهـ  (37)بـ
 

 ‘حبال رسول اهلل سٍِّق وعلُم»قًا: قال الكراجكي بعد نقل هذا اخلرب معلِّ
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مسائهم ومنزلتهم عند اهلل أاهلل من بعده وعددهم ووصياء صلوات ألئمة األقبل بعثته وبا

وصيائهم أنبياء اهلل سبحانه وأبسماعه من  اّلإما كان ليحصل له  نهمأتعاىل وعظم ش

وشهادة سلمان  ثار املنقولة عنهم.ح الكتب وثابت اآليأو من صح، صلوات اهلل عليهم

ح ما ويوضِّ، د ما ذكرناهيؤكِّ ًا ـروقد كان معمِّ ـ اهلل عنه مبثل ذلك يرض يالفارس

وقد  إذ كانت النصوص على ساداتنا صلوات اهلل عليهم متناظرة، واحلمد هلل، قلناه

بهم األمم املاضية، ونقل النص  ^نبياءعلمت األأو، ذكرهم اهلل يف الكتب السالفة

 . (38)«املخالف واملؤالف ‘عليهم من رسول اهلل

ة فقال: )ومن أتقن األخبار طرق العاّماش من وقد رواه أيضًا من أصحابنا ابن عّي

ومن املصون املكنون يف أعداد األئمة وأمسائهم من طريق  ،املأثورة وغريبها وعجيبها

 . (39)بن ساعدة( ّسوإخباره عن ِق ،هو خرب اجلارود بن املنذر ،العامة

ولكن خاليًا عن  ،األيادي يف مصادر اجلمهور أيضًا ّسأقول: قد ورد خرب ِق

 .‘وعددهم، وإمنا اقتصر على البشارة بالنيّب ^مةذكر األئ

وهذه الطرق على ضعفها  .وأصله مشهور»قال ابن كثري بعد إيراد اخلرب: 

 . (40)«كاملتعاضدة على أصل القصة

فال يصلح لالحتجاج  ،من اإللزام لغري الشيعة : إّن ما ذكرمتوه خاٍلقالوقد ُي

 يصلح للقرينية. عليهم؛ ألنه من منفردات مصادر الشيعة، فال 

 : واجلواب على ذلك

ـ إّن هذا اجلزء لو كان واردًا لوحده لصّح االعرتاض املذكور، ولكن مع 1

من  م عن تفسريه فإنه ال خيلو حينئٍذوروده مقرونًا مبا يف التوراة وخرب السّدي املتقدِّ

 وتأييد للمطلوب.  عضد

 ، االستدالل على مطلوبهمللشيعة أنفسهم يف ـ إّن االستشهاد بهذا اجلزء نافٌع2

 كما هو واضح. 

ال  ،ة على املطلوبمن جمموع القرينة الداّل هو جزٌء ّسـ إن ما ذكر من خرب ِق3

 مجيعها. 

% إىل 60والقيمة االحتمالية هلذه القرينة ـ نظرًا لسندها ومصدرها ـ ترتاوح بني )

70 .)% 



 

 

هـ 1438م ـ  2017 صيفــ واألربعون  بعــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السا نصوص معاصرة  

 

  ــــــ القرينة الثانية: نصوص االثين عشر

دًا وداللة مبا َنلقّوة قيمتها االحتمالية َس ؛دية يف املقامَدالقرائن الَع وهي عمدة

 .%(، وقد روتها مصادر الفريقني بصيغ عديدة95يصل إىل أكثر من )

ثنا عشر ايكون »قال:  ‘عن النيّب ،فقد روى البخاري عن جابر بن مسرة

 .(41)«يشإنه قال: كلهم من قر :مل أمسعها، فقال أبي أمريًا، فقال كلمًة

 . (42)بدل )أمريًا(: )خليفة( ،ونقل ابن كثري عنه

إن هذا األمر ال ينقضي »قال:  ‘عن النيّب ،جابر بن مسرةعن وروى مسلم 

ألبي:  قال: فقلُت ،خفي عليَّ م بكالٍمثنا عشر خليفة. قال: ثم تكلَّاى ميضي فيهم حّت

 . (43)«هم من قريشما قال؟ قال: كّل

ال يزال اإلسالم عزيزًا »قال:  ‘عن النيّب ،ر بن مسرةوروى مسلم أيضًا عن جاب

ال يزال هذا الدين عزيزًا منيعًا إىل »، أو: (44)«قال كلمة... ثين عشر خليفة، ثّماإىل 

 . (45)«ثين عشر خليفةا

ال يزال هذا الدين »قال:  ‘عن النيّب ،وروى مسلم أيضًا عن جابر بن مسرة

 . (46)«هم من قريشكّل، ثنا عشر خليفةاليكم أو يكون ع ،ى تقوم الساعةقائمًا حّت

إّن هذا »قال:  ،ة الوداعيف حّج ،‘عن النيّب ،وروى أمحد عن جابر بن مسرة

يت ّمى ميضي من أحّت ،وال مفارق ناواه، ال يضّره خمالٌف ْنالدين لن يزال ظاهرًا على َم

 . (47)«ثنا عشر خليفةا

فسمعته  ‘النيب مسرة قال: أتيُتاز القمي الرازي عن جابر بن وروى حنوه اخلّز

ة خفّي ثنا عشر خليفة، وقال كلمًةاى ميلك إن هذا األمر لن )ال خ ل( ينقضي حّت»يقول: 

 . (48)«هم من قريشفقلت ألبي: ما قال؟ فقال: كّل ،)خفيفة خ ل(

هل سألتم رسول اهلل عن كم  :أنه سئل ،كما رواه أمحد أيضًا عن ابن مسعود

ة نقباء كعّد ،اثنا عشر»فقال:  ‘ل: نعم، ولقد سألنا رسول اهللميلك هذه األمة؟ فقا

 . (49)«بين اسرائيل

از القمي عن ابن مسروق قال: كنا حنن عند عبد اهلل بن وروى حنوه اخلّز

كم  ‘كمشاب: هل عهد إليكم نبّي إذ يقول له فتًى ،مسعود نعرض مصاحفنا عليه



 

 

هـ 1438م ـ  2017 صيفواألربعون ــ  بعــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السا نصوص معاصرة  

 

 ما سألين عنه أحٌد وإن هذا شيٌء ،ث السّنَديكون من بعده خليفة؟ قال: إنك حَل

 . (50)ثنا عشر خليفة بعدد نقباء بين إسرائيلاعهد إلينا من بعده  ،نعم .قبلك

يكون هلذه »قال:  ‘عن النيّب ،كما رواه الطرباني بسنده عن جابر بن مسرة

 . (51)«خذهلم ْنال يضّرهم َم ،مًاثنا عشر قيِّااألمة 

مًا من ثنا عشر قيِّا»قال:  ‘عن النيّب ،رةوأيضًا رواه الطرباني عن جابر بن مس

 . (52)«عاداهم ْنال يضّرهم عداوة َم ،قريش

ثنا ايكون مّنا »: ‘آشوب عن أنس قال: قال رسول اهللروروى حنوه ابن شه

 . (53)«اخلرب ،عاداهم... ْنناوأهم، ال يضّرهم َم ْنينصرهم اهلل على َم ،عشر خليفة

 

  ــــــ البحث السندي

 .وأخرى يف مصادرنا ؛م يف أسانيد مصادر اجلمهور تارًةيقع الكال

أما بالنسبة ملصادر اجلمهور فقد ورد احلديث يف صحيح البخاري ومسلم 

 .عن دراسة تفاصيل السند ويف ذلك غنًى .دووالرتمذي وأبي داو

 .التواتر مبا يبلغ أو يفوق حدَّ ،وأما بالنسبة ملصادرنا فقد ورد بعشرات الطرق

فينا ، بل قد أفرد بعض مصنِّ(54)عدد رواياته ما يقرب من الثالمثائة روايةوقد بلغت 

على األئمة  كتاب )مقتضب األثر يف النّص :ة للحديث، مثلفات خاّصالقدامى مصنَّ

هـ(؛ 401اهلل بن عياش اجلوهري) ث الشيخ أمحد بن عبيدللمحدِّ ،ثين عشر(اال

ث الشيخ أبي القاسم للمحدِّ ،ين عشر(على األئمة اإلث كتاب )كفاية األثر يف النّصو

 ،كتاب )االستنصار(ي)القرن الرابع اهلجري(؛ واخلّزاز القّم بن حممد بن علّي علّي

للشيخ  ،وكتاب )منتخب األثر( ؛هـ( 449للشيخ اجلليل حممد بن عثمان الكراجكي)

ر مشريًا إىل بعض مصاد ،لطف اهلل الصايف، وقد صرح الشيخ الصايف بالتواتر فيها

)اعلم أن االخبار املتواترة الدالة على أن األئمة اثنا عشر مأثورة  :قائاًل ،العامة للحديث

من أكابر  وأهل البيت من طرق الفريقني، وقد أخرج كثريًا منها مجٌع ‘عن النيّب

كأمحد بن حنبل يف مسنده من مخس وثالثني طريقًا، والبخاري ، علماء العامة

د، والطيالسي، واخلطيب، وابن ومذي، وأبي داو، والرتنيومسلم يف الصحيح
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عساكر، واحلاكم، وابن الديبع، والسيوطي، واملتقي، والبغوي، وابن حجر، 

بي يعلى، والبزار، ناصف، وأ رباني، والشيخ منصور عليواحلميدي، والط

 . (55)(وغريهم

 

  ــــــ البحث الداللي

 .بني أعالم الفريقني يف جهة السند مل يقع كالٌم

فقد محله علماء اجلمهور على جهة  ،إمنا وقع الكالم بينهم يف جهة الداللةو

وبعض  ،ربعةكاخللفاء األ ،ى للخالفة بالفعلتصّد ْنقوه على َمولذا طبَّ ،)اإلخبار(

 ،وهلم يف ذلك أقوال خمتلفة يف تطبيقها عليهم .كمعاوية ويزيد وحنوهما ،موينياأل

 .(56)ىل ما يقرب من مخسة عشر قواًلإتصل 

الستحالة  ؛دون )اإلخبار( ،نشاء(مامية فقد محلوا هذه الروايات على )اإلوأما اإل

حاديث ـ خبالفة مثل سالم ودميومته ـ كما تشري إليه نصوص األة اإلأن تكون عّز

خبار هي يف مقام إنشاء اخلالفة لألئمة وعليه فإن هذه األ .معاوية ويزيد ومروان

واحد  وعلماء مدرستهم على تفسرٍي ^هل البيتولذا أمجع أئمة أ .^الطاهرين

الذين  ،^ثين عشروهو أّن املراد باخللفاء فيها هم األئمة اال ،للنصوص املتقّدمة

 ألمر اإلمامة.  ‘نّصبهم النيب

هو إلزام اخلصم مبا  ك بروايات االثين عشر من طرق اجلمهوروالوجه يف التمسُّ

فقد يقول ك بهذه الروايات من طرق اخلاصة وأما الوجه يف التمسُّ .يرويه يف مصادره

ثم بعد  ،لزم الدور ـ  على إثبات إمامتهم من غري طريقهم ـ وإاّلاًلفه أّولتوقُّ ؛مبنعه قائٌل

 بقوهلم.  ذلك حيتّج

ى حّت ،مامة ألنفسهمبدعواهم اإل ^على إمامتهم : بأنا ال حنتّجلكنه مندفٌع

يثبت إمامتهم، وال إشكال يف أنهم من أوثق ما  ‘يلزم الدور، بل برواياتهم عن النيّب

 طالق. مل يكونوا أوثقهم وأصدقهم على اإل فاق، إْنالرواة وأصدقهم باالّت

 د تسامل مجهور املسلمني علىستهان بها بعمامة ألنفسهم ال ُيعلى أن دعواهم اإل

بتعيني مامة علمهم وورعهم وأمانتهم، مع ما هو املعلوم من أن مرادهم باإلمامة هي اإل
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‘من اهلل تعاىل، وإبالغ من رسوله
 (57) . 

ك بها لتطبيق أحاديث التمسُّ ميكنحال فنحن نذكر الوجوه اليت  أّيوعلى 

 : ^على أئمة أهل البيت االثين عشر

دون  ،عشر خبصوص اإلمامية االثين: احنصار دعوى إمامة األئمة الوجه األول

ألن دعوى خصوصية العدد  ؛عاهممدَّفيثبت  ،غريهم، فال منازع هلم يف دعواهم ذلك

مامية يف بهذا الوجه يف كلمات علماء اإل وقد اسُتدّل .مّما مل يشاركهم فيها أحٌد

 وإليك بعض كلماتهم يف املقام:  .ب االستدالل بهذه األخبارتقري

 ^ـ قال الشيخ الطوسي: )وأما الدليل على أن املراد باألخبار واملعيّن بها أئمتنا1

وأنهم ال  ،ذا ثبت بهذه األخبار أن اإلمامة حمصورة يف االثين عشر إمامًافهو أنه إ

ة بني قائلني: يعترب العدد الذي يزيدون وال ينقصون، ثبت ما ذهبنا إليه؛ ألن األّم

خالف يف إمامتهم ال يعترب  ْنيذهب إىل إمامته، وَم ْنذكرناه فهو يقول: إن املراد بها َم

ى إىل مجاع، وما أّدعن اإل تبار العدد ـ أن املراد غريهم خروٌجهذا العدد، فالقول ـ مع اع

 . (58)ذلك وجب فساده(

ـ وقال تقي الدين احلليب يف مقام االستدالل بهذه األخبار على اإلمامة: )وثبوت 2 

؛ ألنه ال ^على هذا العدد املخصوص ينوب مناب نّصه على أعيان أئمتنا ×منه النّص

 . (59)وشيعتهم هلم، فوجب له القطع على إمامتهم( ،همأحد قال بهذا يف نفسه غري

آخر: )إن ورود اخلرب متناصر بنقل الدائن بضمنه ـ أي الذي يدين  وقال يف موضٍع

 اّلإإذ ال داعي للمحجوج ـ أي املخالف ـ  ؛تهواملخالف يف معناه برهان صّح ،مبضمونه ـ

ملذكورين فيه؛ لكونه الصدق الباعث على روايته، وإذا ثبت صدقه اقتضى إمامة ا

 . (60)(مل يشركهم فيه أحٌد ًا على عدٍدنّص

 ‘ثين عشر خليفة بعد الرسولوس: )إّن هذا القول باالوـ وقال السيد ابن طا3

على  ًةمن األمة غري اإلمامية، وعليه فتكون هذه األحاديث داّل مّما مل يلتزم به أحٌد

ًا: )وهذا العدد ما عرفنا أن أحدًا وقال أيض .(61)(^ثين عشرقوهلم بإمامة األئمة اال

ملا أنت عليه وسلفك من اعتقاد إمامة االثين  مامية، وهو تصديٌقاعتقده غري اإل

 . (62)عشر(
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آشوب: )وإذا ثبت بهذا العدد املخصوص ثبتت إمامتهم؛ ألنه ـ وقال ابن شهر4

 . (63)مامية(عى هذا العدد سوى اإلقد اّد ْنة َمليس يف األّم

 إنه ميكن حتليل هذا االستدالل إىل اخلطوات التالية:  :واملتحصِّل

 . ‘: وجود النصوص على اخللفاء االثين عشر بعد النيّبأّواًل

مامية، حتى ة غري اإلإلمامة االئمة االثين عشريف األّم : عدم وجود مّدٍعثانيًا

هلم فيه  عون ذلك بال منازع، فهم يدَّ^لقوهلم بإمامتهم ؛ثين عشريةعرفوا باإلمامية اال

 ة. بني األّم

وهو اشرتاط انطباق وتواجد مجيع  ،الزم هنا من إضافة قيٍد ال ُبدَّ: أقول

 اخلصوصيات الواردة يف األحاديث بالنسبة هلؤالء االثين عشر. 

 .ماميةعيهم اإلأن يكون املراد باالثين عشر هم هؤالء الذين تدَّ ال ُبدَّ: إذن ثالثًا

 ،همال واللغوية يف هذه األحاديثلزم اإل ب، وإاّلوالرتتُّ وهذه النتيجة واضحة الثبوت

 انطباقها على احملاوالت السابقة. بعد فساد

يف نفس النصوص املروية  ^: ورود هذا التطبيق على أمساء أئمتناالوجه الثاني

 :واليت تسّرب بعضها يف مصادر اجلمهور، مثل ،‘عن النيب

أنا »قال:  ‘بن عباس، عن رسول اهللما رواه اجلويين الشافعي بإسناده عن ا

ثنا عشر، اني، وإن أوصيائي بعدي سيد املرسلني، وعلي بن أبي طالب سيد الوصّي

 .(64)«^بن أبي طالب وآخرهم القائم هلم علّيأّو

األئمة »: ‘قال: قال رسول اهلل ×وما رواه القندوزي احلنفي بإسناده عن عليٍّ

على يديه  وجلَّ الذي يفتح اهلل عزَّ، وآخرهم القائم ،ثنا عشر، أّوهلم أنت يا علّيابعدي 

 .(65)«مشارق األرض ومغاربها

أنا واردكم »: ‘قال: قال رسول اهلل ×وما رواه اجلويين بإسناده عن عليٍّ

بن  الساقي، واحلسن الرائد، واحلسني اآلمر، وعلّي على احلوض، وأنت يا علّي

ر بن حممد السائق، وموسى بن جعفر الناشر، وجعف احلسني الفارط، وحممد بن علّي

بن موسى معني املؤمنني، وحممد بن  حمصي احملبني واملبغضني وقامع املنافقني، وعلّي

جهم احلور بن حممد خطيب شيعته ومزوِّ منزل أهل اجلنة يف درجاتهم، وعلّي علّي
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 ،يامةشفيعهم يوم الق سراج أهل اجلنة يستضيئون به، واملهدّي العني، واحلسن بن علّي

 . (66)«يشاء ويرضى ْنمَل حيث ال يأذن اهلل إاّل

وروى القندوزي احلنفي عن عبد امللك بن عمري، عن جابر بن مسرة قال: كنت 

 ثم أخفى صوته، فقلُت ،بعدي اثنا عشر خليفة»فسمعته يقول: ، ‘مع أبي عند النيّب

 . (67)«هم من بين هاشمكّل»ألبي: ما الذي أخفى صوته؟ قال: قال: 

أنفسهم  ^: ورود هذا التفسري يف أحاديث أئمة أهل البيتلوجه الثالثا 

آية  رين بنّصلكونهم من املطهَّ ؛عونما يدَّ ، وهم صادقون يف(68)متواتر بشكٍل

كما تقّدمت كلمات أعالم املخالفني  ،ةولعدالتهم ووثاقتهم لدى مجيع األّم، التطهري

  عون.ما يدَّ قوا يفأن يصدَّ ال ُبدَّفيهم، ف

عاء منهم وثبوته إمنا الكالم يف صدور هذا االّد ،يف صدقهم ال َرْيَب: قلَت إْن

 ال من طرقنا.  ،من طرقكم ٌةما رويتموه هو حّج فإّن ؛عنهم

: ال ميكن احلكم بسقوط مجيع هذه األحاديث عند اخلصم بدعوى قلُت

ن أشخاص متواتر مفيد لالطمئنان ع ورودها من طرق اخلاصة؛ وذلك لورودها بشكٍل

 .هم على الكذبؤحبيث ميتنع تواط ،خمتلفني يف األزمنة واألمكنة واخلصوصيات

من مقابل  ولذا كان التواتر يف إثبات النص القرآني ـ يف .ٌةومثل هذا التواتر حّج

 .على غري املسلمني من أهل امللل والنحل الذين ينكرون أصل القرآن ًةينكره ـ حّج

ينكر  ْنَممقابل  بات بعثة نبينا قبل أكثر من ألف عام يفأيضًا يف إث ٌةكما أنه حّج

عي بعض الغربيني أن يف اجلزيرة العربية، حيث يدَّ ‘أصل وجود شخص باسم حممد

فاختلقوا هذه  ،هم بني األممتلتعزيز مكان ؛اختلقها العرب هذه النبوة منتحلٌة

 ،من األنبياء نيبٍّ ة أّيبات نبّويف إث ٌةكما أن التواتر حّج .مية ومّسوه نبيًاْهالشخصية الَو

راد إنكارها مع ُي ،تأرخيية أخرى حقيقٍة أو إثبات أّي ،^كموسى وعيسى وغريهم

 أنها من املتواترات. 

وعلى فرض التسليم بعدم تواترها فال ميكن إسقاطها من االعتبار باجلملة  

ويف  ،الصحاحما أن فيها سيَّوال من دون دراسة ألسانيدها وإثبات ضعفها،  ،هكذا

 .رواتها الثقات
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على املستوى  ه فهذا الوجه نافٌعوعلى فرض عدم تسليم اخلصم بذلك كّل

  . ^ثبات إمامة أئمتهمالشيعي للشيعة إل

كما يكشف عن ذلك  ،على هذا الرأي ^: إمجاع أهل البيتالوجه الرابع

املسلمني ، وكذلك االرتكاز الذهين التأرخيي لدى أجيال ^الروايات الواردة عنهم

 ،لذلك ^مع عدم نفي األئمة ،على ذهاب الشيعة إىل القول بإمامتهم الداّل ،املتعاقبة

ا أوكما ترّب ،ا منهأوأوالرباءة مّما تقوله الشيعة فيهم، فلو كان ذلك كذبًا عليهم لترّب

بالعكس كانوا  ^واالجتاهات الفكرية املنحرفة، بل إنهم من أمثاله من الغلّو

 ة. جونها بشّدويروِّ ،االثين عشريتبّنون فكرة 

وعن  ،عن آبائهم ،فَلفًا عن َسَلآشوب: )أمجع أهل البيت َخقال ابن شهر

وكيف ال  .(69)(وإمجاعهم حّجٌة .وذكر استخالفهم، على عددهم وأمسائهم، ^النيّب

 ؟! ٌةوإمجاع غريهم حّج ًةيكون إمجاعهم حّج

يف حني  ،لية هلؤالء االثين عشر: إن ظاهر األحاديث ثبوت اخلالفة الفعقلَت إْن

قال ابن كثري  .’مام احلسنعدا أمري املؤمنني واإل ،مل حيكموا بالفعل ^أن األئمة

وأئمة  ،وهؤالء غري الذين تقول بهم الشيعة؛ ألنهم ملكوا»بعد نقله روايات االثين عشر: 

 . (70)«الشيعة مل ميلكوا

ال اإلخبار واإلعالم،  ،والتنصيبيف مقام اإلنشاء  : إن هذه األحاديث واردٌةقلُت

وا من جهة كونه أمرًا بصيغة اخلرب، أي ائتّم «لقريش الناس تبٌع»: ‘فهي نظري قوله

ال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي » :أيضًا ‘وكونوا هلم تبعًا، ونظري قوله ،بقريش

 . (71)باعهمفإن املراد به احلكم واألمر باّت ،«من الناس اثنان

 

  ــــــ خطوات املنهج االستقرائي تطبيق باقي

طال ـ كان يف بيان اخلطوة األوىل من املنهج  م من البحث ـ وإْنما تقدَّ كّل

 االستقرائي، وأما سائر اخلطوات األخرى هلذا املنهج فهي: 

 

  ــــــ اخلطوة الثانية

إن الفرضية الصاحلة لتفسري مجيع هذه املعطيات وتربيرها مبا ينسجم معها  
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؛ ألّن مجيع تلك املعطيات ـ ^هو تفسريها بإمامتهم ،فومن دون تكلُّ ،وضوٍح بكّل

ل على املستوى السندي واملستوى الداللي ـ كما من اآليات والروايات والعقل ـ تشكِّ

ـ  أو ظهورها ؛إّما من خالل نّصه ؛م شرحه ـ قرائن قوية على إرادة هذه الفرضيةتقدَّ

 . كما تقدَّم شرحه ـ

 

  ــــــ الثالثة اخلطوة

لتفسري مجيع املعطيات والنصوص  إذا مل تكن الفرضية املذكورة صاحلًة 

 ذلك؟  عها ـ فما هي إذن الفرضية البديلة لكّلالسابقة ـ رغم كثرتها وتنوُّ

ميكن أن تكون الفرضية البديلة ـ على أحسن التقادير ـ هي فرضية إثبات 

ن احليثية إأي  ،‘م وقرابتهم من النيّبباعتبار صالحهم وعلمه ^فضيلة أهل البيت

 ،والقرابة( ؛والعلم ؛)الصالح :بة من هذه العناصر الثالثةالتعليلية لفضلهم مركَّ

من هذه العناصر  واحٍد كّل كما ال خيفى، وإاّل فإّن ،ز فيها هو القرابةوالفصل املميِّ

 صف به غريهم. الثالثة ميكن أن يتَّ

وأنها  ،هذه املعطيات والروايات ية لتفسري كّلفهل ميكن القبول بهذه الفرض

جاءت من أجل خصوصية القرابة فقط؟ وهل أن فضيلة القرابة لوحدها تستدعي 

 اهلائل من الروايات؟  صدور مثل هذا الكّم

إن هذه الفرضية تستبطن افرتاضات عديدة، فهي تستبطن افرتاض ارتكاب 

ديث الثقلني والغدير احأذه املعطيات ـ كخمالفة الظاهر يف مجيع األلفاظ الواردة يف ه

كما تستبطن أيضًا افرتاض  .ومحلها على غري ظواهرها وسياقاتها ،واملنزلة وغريها ـ

رسالي، بل انطلق يف  مل ينطلق يف حتديد املوقف جتاه قرابته من منطلٍق ‘أن النيّب

ري طلق ُأَسى ختامها ـ من منمجيع هذه املعطيات والبيانات ـ منذ صدر الدعوة حّت

تكريسًا ملبدأ القرابة والعشرية الذي أراد أن ال يكون هو املعيار يف  ؛وعاطفي

هذا احلشد اهلائل من املعطيات  كما تستبطن أيضًا افرتاض أن يكون كّل .التفاضل

وهي  ،ية القضية اليت يراد إثباتهاوالروايات والقرائن متناسبا كّمًا وكيفًا مع أهّم

بهذا احلجم تستدعي  ووجوب احرتامهم، مبعنى أّن قضيًة ‘قضية فضيلة قرابته
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هذه البيانات القرآنية والنبوية على طول خط  منطقي وطبيعي ورود كّل بشكٍل

كما تستبطن أيضًا ارتكاب خمالفة  .ومبختلف األشكال الفعلية والقولية ،الدعوة

ة واألمراء الذي ورد فيه تسميتهم باخللفاء واألئّم ،الظاهر حلديث االثين عشر

 عشر.  اهم االثنؤويف بعض الروايات وردت أمسا، مني على الدينوالقيِّ

 

  ــــــ اخلطوة الرابعة

 ًةهذه املعطيات لتأكيد فضيلتهم ضعيف إذا كانت فرضية تفسري اجتماع كّل 

ألن األمر ال خيلو من أحد  ؛^ًا إذن صحة فرضية إمامتهم وواليتهمد جّدفمن املؤكَّ

 وقد بان خطأ إحداهما.  ،ضيتنيهاتني الفر

 

  ــــــ اخلطوة اخلامسة

رناه يف اخلطوة الرابعة لفرضية اإلمامة وبني أن نربط بني الرتجيح الذي قرَّ 

ضآلة االحتمال للفرضية املعاكسة، ويعين هذا الربط بني النقطتني أّن درجة الرتجيح 

ة الثانية، فكّلما كان للفرضية األوىل تتناسب عكسيًا مع ضآلة االحتمال للفرضي

 وأكرب قيمة.  ،هذا االحتمال أكثر ضآلة كان ذلك الرتجيح أكثر إقناعًا

 

  ــــــ استقرائي مماثل مبنهٍج ذكورمعارضة املنهج االستقرائي املة شبه

حسب املنطق االستقرائي بالشكل  ^بأن ثبوت إمامة أهل البيتقال قد ُي

ثبات اخلالفة يف غريهم بنفس إيدعي  ْندعوى َم ف يف املقابل على إبطالالسابق يتوقَّ

 . ^من خالل مجع القرائن والشواهد على إمامة غري أهل البيت ،املنهج االستقرائي

للتطبيق على خالفة اخللفاء؛ ألن هذا  قابٍل : إن املنهج املذكور غرُيواجلواب

مدرسة اخللفاء  بْسوَح .على حساب االحتماالت وجتميع القرائن والشواهد املنهج قائٌم

 ّلمجاع ورأي أهل احَلوهو اإل ،كون به خلالفتهمواحد يتمسَّ ال يوجد سوى دليٍل

 كافيٍة اخللفاء فهي على فرض صحتها غرُي د، وأّما الفضائل املروية يف حّقْقوالَع

 قابٍل وعليه فاملنهج املذكور غرُي .بْسَحفعلى الفضل  وإمنا تدّل ،ثبات مقام اخلالفةإل
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 ثبات خالفة اخللفاء من األساس. إل للتطبيق

ولكن إمامة  ،منا انتفاء املنهج االستقرائي إلثبات دعوى اخلصم: سلَّقلَت إْن

ى حّت ،ة اخلصم يف إثبات خالفة غريهمف منطقيًا على إبطال حّجتتوقَّ ^أهل البيت

بغري ب املنهج االستقرائي؛ ألنها ميكن أن تثبت ْسمل تكن تلك اخلالفة ثابتة َح وإْن

 . ^مامة أهل البيتة املثبتتة إليكون ثبوتها مبنزلة املانع جتاه األدّل هذا املنهج، وحينئٍذ

 اجلهة على حنو االختصار، فنقول: ولذا ينبغي البحث يف هذه .: نلتزم بذلكقلُت

قال  .حوا بهعلى ما صرَّ ،مجاعهو اإل ،كما مّر ،إن عمدة الدليل لدى اخلصم

وهو  ،‘بعد رسول اهلل يف االمام احلّق»القاضي األجيي:  اجلرجاني يف شرح كالم

مجاع أو اإل ؛ن طريقه إما النّصإ: األول.. لنا وجهان: وعند الشيعة علّي ،عندنا أبو بكر

مجاع فلم يوجد على غري أبي بكر ملا سيأتي، وأما اإل ؛فلم يوجد بالبيعة )أما النّص

 . (72)«ةاتفاقًا( من األّم

 : عليه ُدِروَي

ض له كما هو مبّين يف حمّله، وال جمال للتعرُّ ،: منع االمجاع كربىاًلأو

 . (73)هنااه

ف مجع لتخلُّ ؛صغرى مجاع، فإنه ممنوٌعية اإل: على فرض التسليم حبّجثانيًا

، والعباس، وابنه عبد اهلل، وسلمان، ×كأمري املؤمنني ،كثري من الصحابة عنها

، والرباء بن بن كعب، وأبي ذّر بّيثابت، وُأ نار، وخزمية بواملقداد، والزبري، وعّم

 . (74)ودقة األنصاري ،عازب، وخالد بن سعيد بن العاص، وأبي سفيان، وفروة بن عمرو

بيعة أبي بكر بأنها فلتة: )قال أبو حامت لان يف توضيح وصف عمر ّبقال ابن ِح

ي يكون من رضي اهلل عنه: إن بيعة أبي بكر كان ابتداؤها من غري مأل، والشيء الذ

 . (75)الفلتة( :غري مأل يقال له

 : إنهم بايعوا الحقًا. قلَت إْن

يطرح  رة، وحينئٍذعًا فهي متأخِّْو: على فرض حصول البيعة بعد ذلك َطقلُت

ف اخلليفة يف تلك الربهة اليت مل يبايعوا فيها؟ هل السؤال التالي: كيف كان يتصرَّ

ُد مل ينعقد، أم ية خالفته بْعى اعتبار وحّجعلمًا أن الدليل عل ،ف كخليفةكان يتصرَّ
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 ف كخليفة؟ ى يتصرَّمجاع من املسلمني حّتكان ينتظر انعقاد اإل

ر، فلم نتاج الفكر الكالمي املتأخِّإهو من  مجاع كدليٍل: إن توظيف اإلثالثًا

يف مورد  ولوكوا ـ ومل يتمسَّ ،نفسهمأروا السقيفة ضك به الصحابة الذين حيتمسَّ

تهم يف ذلك اجتناب الفتنة ورعاية املصلحة، بهذا الدليل، وإمنا كانت حّجواحد ـ 

الذي يصف وقائع تلك البيعة  ،ابوهو عمر بن اخلّط ،وذلك باعرتاف أول املبايعني

االختالف  فيقول: )فارتفعت األصوات، وكثر اللغط، فلّما أشفقُت ،وكيفية حصوهلا

وبايعه املهاجرون  ،فبايعته ،بسط يدك أبايعك، فبسط يدهاألبي بكر:  قلُت

فإما أن  ؛أن حيدثوا بعدنا بيعًة فارقنا القوم ومل تكن بيعٌة نصار... خشينا إْنواأل

 . (76)(أو خنالفهم فيكون فساٌد ؛نتابعهم على ما ال نرضى

وعدم  ،عن قيمة تلك البيعة بل مّثة مواقف وتقييمات صدرت عن اخلليفتني تنّم

 غريه:  أواستنادهم فيها إىل إمجاع 

سألت  لو أني كنُت ُتنادمًا على بعض ما صدر منه: )ودْد ،ـ قال أبو بكر

ة مجاع حّجاألسف لو كان اإل َمفِل .(77)(هذا األمر فال ينازعه أحٌد ْنمَل ‘رسول اهلل

  !رة وشرعية؟معذِّ

، ْتومتَّ ،ـ وقال عمر يف تقييم بيعة أبي بكر: )إمنا كانت بيعة أبي بكر فلتة

مجاع حجة فلماذا فلو كان اإل .(78)(وقى اهلل شرَّها كانت كذلك، ولكْن أال إنها

 . (79)يعود إليها ثانيًة ْنويوجب قتل َم ،يصفها بالفلتة

د ال خيلو إما أن ْقوالَع ّلر عن بيعة أهل احَلمجاع املتأخِّ: إن حال هذا اإلرابعًا

يتها رجع عن حّج كان كاشفًا فإْن .أو منشأ هلا ،ية بيعتهميكون كاشفًا عن حّج

ر ما شأنه هلا لزم تأخُّ كان منشًأ وإْن ؟السؤال ثانية عن مستند هذه البيعة ما هو

ر عن مجاع متأخِّب، واملفروض أن اإلم على املسبَّالتقديم، فإن السبب واملنشأ متقدِّ

 ر. ومتأخِّ تدرجيّي ألنه حصل بشكٍل ؛بيعتهم

ع ْقوكربًى ـ يف بيعة أبي بكر فال َو : إنه لو مّت االمجاع دلياًل ـ صغرًىخامسًا

 ـ غالبًا ـ عن طريق االستخالف.  ْتلكونها متَّ ؛بهتعقَّ ْنملثل هذا الدليل يف خالفة َم

ن اخلليفة بعده، فيكون الثاني نتاجًا : إن اخلليفة املنتخب هو الذي عيَّإن قلَت
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 ة يف األول. لبيعة وإمجاع األّم

ل هو إدارة أمورها يف حياته، ن ختويل األمة وبيعتها لألّون مر املتيقََّد: إن الَققلُت

وخارج  فهو مشكوٌك ،مل يكن مقطوع العدم بعد موته فهو إْن ْنوأما ختويله ذلك مَل

 عن عقد البيعة. 

 

  ــــــ اخلامتة

ضح من خالل هذه الدراسة إمكانية التجديد يف املناهج االستداللية لقد اتَّ 

ورمبا ميكن التجديد باستحداث مناهج  .االستقرائي أحدها وكان املنهج .الكالمية

وقد حاولت هذه الدراسة املتواضعة إثبات إمامة  .حتقيقًا للتنمية العلمية املنشودة ؛أخرى

وتعترب مسألة اإلمامة ـ  .عن طريق املنهج االستقرائي وحساب االحتماالت ^أهل البيت

امليادين املستحدثة لتطبيق هلذه مبا هلا من مكانة يف البحث الكالمي ـ إحدى 

مامة وفروعها أخرى هلذا املنهج على صعيد حبث اإل وبهذا نطمح إىل تطبيقاٍت .النظرية

 أو غريها من مسائل البحث الكالمي.

 

 

الهوامش
                                                      

×

^

^

^^
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 احلّلي  مةالعاّل

 مبدع وغزير اإلنتاج منطقيٌّ

 

 د. أحد فرامرز قراملكي

 عماد الهالليترجمة: 

 

 ــــــ وأقسام أعماله يف هذا الفّن ،مة احلّلي يف علم املنطقالعاّلمنزلة ـ 1

م ـ 1250/هـ648مة احلّلي)املشتهر بالعاّل ،احلسن بن يوسف بن املطهر 

منزلة عظيمة يف تاريخ علم املنطق يف  وذو ،م( من عباقرة املنطقيني1226/هـ726

 .سالميةاحلضارة اإل

وباعه  منزلته ىعل غطّىوالكالم و... قد  صولأن علّو شأنه يف الفقه واأل إاّل

 يف املنطق. الطويل

من جهابذة  يعترب، ففًاتصل إىل عشرين كتابًا ومؤلَّيف املنطق  &مةالعاّل كتب

 . الدقيق هذا الفن

: منها يف علم املنطق متنوعٌة آثار العالمة

 ،ةوعليها صبغة تعليمي، رسائل قصرية مؤلفة من أجل التعليمالبعض منها ـ 1

 نهج العرفان يف علم امليزان، والنور املشرق يف علم املنطق.  :مثل

البن سينا،  ،واإلشارات والتنبيهات، لكتابي النجاة ، تبعًاالبعض اآلخروـ 2

مراصد التدقيق  :مثل، واإلهليات ،والطبيعيات ،العلوم الثالثة : املنطق ىشتمل علت

ر اخلفية يف العلوم العقلية، وتنقيح ومقاصد التحقيق، والقواعد واملقاصد، واألسرا

                                                      



 

هـ 1438م ـ  2017 صيفواألربعون ــ  بععدد الساــ السنة الثانية عشرة ــ ال نصوص معاصرة  

 

، فهذه مناذج من آثاره اجلامعة. حباث يف العلوم الثالثةاأل

فيلسوف أو حكيم من الكبار، أو يف نقد  رسالًة ًامة أحيانرمبا يكتب العاّلـ 3

نه يف اخلالصة عن كتاب إيضاح إف، مني على عصرهالفالسفة القدماء أو املتقدِّ

يف نفس املصدر  أيضًا. و«باحثنا فيه الشيخ ابن سينا»ئيس يقول: التلبيس من كالم الر

وهو  ،باحثنا فيه احلكماء السابقني»عندما يذكر كتاب املقامات احلكمية يقول: 

«. مع متام عمرنا يتّم

يف تنقيح وتهذيب  ةاّماهلن نوفمن ال يف التلخيص، وهو كما أن له آثارًاـ 4

املعجم الكبري ص خلَّ &متاميتها؛ فإنه ىظ علمع احلفا ،وتسهيل املتون احلكمية

قسم على  ه يشمل، لكّنّممل يت ْنإوهذا التلخيص و .الشفاءوهو  ،البن سينا واملهم

 املنطق من كتاب الشفاء بتمامه. 

كتب  ىعل هي شروٌح املنطق والفلسفة يعلم مة يفأكثر ما كتب العاّلـ 5

ّد أول َعارات والتنبيهات، والذي ُيكتاب اإلش ىعلح وشركتب ثالثة فإنه املاضني، 

املنطق ذي مقابل  أّلف يف سياق املنطق ذي القسمني، تأليف يف تاريخ علم املنطق

بني منتقدي اإلشارات وموافقيه يف كتاب  ىكما أنه حاكم وقض .األقسام التسعة

هذا  قد وصل إلينا قسم املنطق منه، فإّن حيثاح اإلشارات، احملاكمات بني شّر

. متقنب ومن دراسة مقارنة وحبث منطقي متصّل ّد أمنوذجًاَعب ُيالكتا

ـ  544/1149لفخر الدين الرازي ) ،صكتاب امللخَّ أيضًا &مةقد شرح العاّل

ـ  549/1154لشهاب الدين السهروردي) ،اإلشراق والتلوحيات  وحكمة ؛(606/1209

رسالة وال ؛(628/1249ـ  573/1194وكشف األسرار للخوجني) ؛(587/1191

قد انتخب و(. 655/1276ـ  600/1204للكاتيب القزويين ) ،الشمسية وعني القواعد

منت مجيع هذه الشروح من املصادر اليت قد ألفت يف املنطق ذي القسمني. ولكنه قد 

كما  ،ص كتاب الشفاءاملنطق ذي األقسام التسعة، فإنه قد خلَّ لفت نظره أيضا إىل

ـ  597/1201لنصري الدين الطوسي) ،املنطق وشرح جتريد ؛أشرنا إليه آنفًا

672/1274 .)

يتبع  &املنطق ذي القسمني؛ فإنهأغلب تراث العاّلمة املنطقي كان على نهج 
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بن ا، وهو أن مورٌدستثين منه ُي لكْنصياغة اإلشارات والتنبيهات يف أعماله املنطقية. و

ة واخلطابية والشعرية يف البحث عن مبادئ القياس الربهانية واجلدليبأتي كان يسينا 

من  غلب)النهج السادس(. فإن أ مباحث القياس ىقّدمه علحيث  ،عمومًا نهج مستقّل

ابن سينا،  طريقةيف هذا املورد عن  وافختلَّ بع صياغة اإلشارات يف كتابة املنطق قداّت

عالقة هذا املبحث بأقسام  إىل نظرًا ؛مبادئ القياس بعد مباحث القياس واوجعل

سينا يف مراصد التدقيق،  يف هذا النمط ابَنبع اتَّفقد مة تب املعرفة. أما العاّلومرا

نهج  ىعلفوا كتبهم بع مناطقة القرنني السادس والسابع الذين ألَّه ختلف عنه واتَّلكّن

 املنطق ذي القسمني. 

إملامه وإشرافه ومعرفته  مة يف املنطق تنتهي بنا إىلالعاّل وتراث دراسة أعمال

كما أن دراسة أعماله  .تراث املناطقة السابقني عليه يقة واالجتهادية بالنسبة إىلالعم

 ئ عن عبقريته يف التفكري النقدي املنطقي. والكالم تنّبو األصول يف الفقه  ىاألخر

 

 ــــــ مة يف املنطقاملصادر احلاكية عن أعمال العاّلـ 2

 العالمة يف الفلسفة واملنطقه فصنَّتقرير ملا  ىوي علتحت اليت صدراملأقدم  من 

والسيد حمسن األمني  (1)كما أن اجمللسية. جازواإل ؛كتابان: خالصة األقوالهما 

. وقد حبثأعماله املنطقّيةفوا لنا بعض عرَّ (3)الطهراني والشيخ آغا  (2)العاملي

الة يف شرح الرس ةالقواعد اجللّي ىمته عليف مقّد( تربيزيان) سوناحلاحملقق فارس 

 ثالثي:  فات العالمة يف تقسيٍمالشمسية مؤلَّ

.يحلّلا مةللعاّل االكتب اليت قد ثبت لنا انتسابهـ 

.وقد نسبت إليه ،له تاليت ليسـ الكتب 

نتسابها إليه. االكتب اليت يشّك يف وأخريًا ـ 

 وعشرين كتابًا كتاب مراصد التدقيق واحدًااخلبري يف ح صحِّاملف وقد عرَّ 

وبعضها جامعة للعلوم  ؛ها يف املنطق؛ بعضها خمتصة باملنطقاحلّلي، كّل ةللعالم

الكتاب الذي بني  ىح علمة املصحِّمقّد )انظر. هلياتالثالثة: املنطق والطبيعيات واإل

يديك(. 



 

هـ 1438م ـ  2017 صيفواألربعون ــ  بععدد الساــ السنة الثانية عشرة ــ ال نصوص معاصرة  

 

مستقلة حول آراء العالمة املنطقية قبل  خاني دراسًة وقد عمل حسني حممد

 إقابل ل فيهعلَّ ألسطر كتب حبثا قصريًا. كما أن كاتب هذه ا(4)مخس عشرة سنة

 . (5)املنطق واهتمامه به ىلعمة العاّل

نقتصر ، فات العالمةكما أن املستشرقني عملوا تقريرات كثرية عن مؤلَّ

 تقريرًا (7)ر املنطق العربييف كتابه تطّو (6)أ نيكوال ريشربذكر موردين منها: قد هّي

. وقد حبث كاتب هذه األسطر تقرير (8)احلّلي مةفات العاّلعن مؤلَّ وناقصًا قصريًا

 . (9)له نقدية وتكميلية دراسًةوكتب ريشر، 

اآلراء : مة كتابهادت يف مقّدقد عدَّ (10)كما أّن املستشرقة زابينه امشيتكه

كمل السيد أ. وأخريًا مة أيضًاالتأليفات املنطقية للعاّل (11)مة احلّليالكالمية للعاّل

 . (12)دراسة امشيتكه يئعبدالعزيز الطباطبا

 

  ــــــ مة احلّلي اخلاّص باملنطقاهتمام العاّلـ تبيني 3 

مة احلّلي يف علم املنطق تنتهي بنا العاّل اليت كتبها واملوّسعة الدراسة التحليلية 

 .سبقوه ْنَم آرائه البديعة ومواقفه النقدية بالنسبة إىل إىل

 مة قد زاد يف تقسيم القضيةاّلأن الع ـ إىل در اإلشارة هنا ـ كأمنوذٍجوجت

نه يف إ. فله السابقني جلميع املناطقة ، خالفًاخامسًا من حيث املوضوع قسمًا املنطقّية

ساس أ ىدة علة املتشّدلطوسي، يعرض نظرية البنيوّيللخواجة ا، وتبعًا (13)حبث التوجيه

تساوق البديهي واألولي. 

 وهذا أمٌر .اء بديعة يف هذا اجملالوله آر، مة يف املنطق كثريةأحباث العاّل إّن

 . دراسة وحتليل حيتاج إىل

علمًا ، علم املنطقب هتمامهذا اال ي يهتّمجعلت العاّلمة احلّلما هي العلة اليت إذن  

 ؟صولاألاحلديث والفقه وكذلك و ،يف اجلانب الكالمي هتماماتابأّن له 

تارخيية لعلمي املنطق الظروف ال إذا درسناقد نستطيع اإلجابة عن هذا السؤال 

ذلك الوقت هما يف ءأجواكذلك العالمة هلذين العلمني، و دراسةوالكالم يف زمن 

عمره  قضىقد  &آثاره العلمية يف هذين الفرعني. فإنه بتأليفبدأ العالمة  الذي
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. كان هذا القرن اهلجري لتحصيل هذين العلمني يف النصف الثاني من القرن السابع

 البحث والكتابة يف علم املنطق وازدهاره.  وشيوع عوذي بداية

 ىعل شروٌح ين مجيع املصادر املنطقية بعد ابن سينا إما هإ: نقول ذلك وألجل

 ،د بعض كبار املنطقيني بعد ابن سيناكتابه اإلشارات. وقد مهَّ ىكتابه الشفاء أو عل

اإلطار علماء  أرضية ازدهار علم املنطق، وساهم يف هذا ،السادس من القرن الرابع إىل

 حممدي بأ(، 442/1066ـ  362/990منهم : بهمنيار بن املرزبان ) ،ة والشيعةمن السّن

(، 444/1068ـ  377/1000(، ابن رضوان املصري )459/1064ـ  366/994بن حزم )

ـ  460/1084(، ابن ملكا البغدادي )505/1129ـ  450/1074حامد الغزالي )ي بأ

 الدين اجليلي وجمد ،(565/1170ـ  492/1116ي )(، ابن سهالن الساو547/1153

 السهروردي يف علم املنطق(.  شهاب الدين ستاذ فخر الدين الرازي والشيخأ)

 وذوي، كثريي العمل يف املنطق ومشاهريكانوا مناطقة القرن السابع إّن 

ندلسي بالذكر منهم: ابن رشد األ خنّصوجاء من بعدهم،  ْنَم ىالتأثري الكبري عل 

السهروردي، شهاب الدين  وفخرالدين الرازي، والشيخ ،(628/1249ـ  520/1126)

 597/1201بهري )الدين األ ثريأو(، شراقشيخ اإل) ـوقد اشتهر ب ،ذكره آنفًا والذي مرَّ

وجنم الدين دبريان  ،(672/1274ـ  597/1201الدين الطوسي ) ونصري ،(663/1265ـ 

من غريه يف علم املنطق، والذي أصبحت رسالته  الكاتيب القزويين، ولعّله أكثر عماًل

 طوال قرون.  تعليميًا الشمسية متنًا

ابن كمونة و ،(682/1283ـ  594/1198رموي )سراج الدين األ :أيضًا ومنهم

ـ  615/1236ومشس الدين حممد الكيشي ) ،(683/1284ـ  624/1225)

 . هذا من جهٍةم.(. 1304ـ  1240ومشس الدين حممد السمرقندي ) ،(694/1295

. كثرية يف العامل اإلسالمي ًافتن اهلجري القرن السابعيف جند  ىأخر ومن جهٍة

عاشت وسالمية وثقافتهم، األراضي اإل ىالقرن كانت هجمة املغول عل هذا يفف

فإن هزمية هذه الثقافة جتاه وعليه رة. هذه الغارات املدمِّ على مثل سالميةاحلضارة اإل

 للفكر والثقافة يف لية كان بإمكانها أن تكون بدء دورة نكبةسلطة الثقافة املغو

سف على العامل اإلسالمي بدأت أصوات تسمع سالمي. بعد استيالء املغول املؤللعامل اإل
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ـ  قبلن م كتب الغزالي كان قد إْنو .مكافحة علم املنطق تدعو إىلمن هنا وهناك 

 نقد الفالسفة وتكفريهم، أو كتاب تهافت الفالسفة يفـ  اهلجري يف القرن اخلامس

( كتاب مصارعة 547/1153ـ  460/1068الكريم الشهرستاني ) كتب عبد

ّن الغزالي إهامة، و أن املنطق آنذاك كان ذا منزلٍة الفالسفة يف هذا املضمار، إاّل

ة، مثل: حمك النظر، ومعيار العلم، والقسطاس عّد نفسه كتب يف هذا العلم كتبًا

يف  ولكْن .صولمن علم األ ىومنطق املستصف ة،مقاصد الفالسفاملستقيم، ومنطق 

محد أالعباس  بوأالدين   النصف الثاني من القرن السابع وبداية القرن الثامن، فّند تقي

املنطقيني، ويف  ىعل ( هذا العلم يف كتابه الرّد728/1328ـ  661/1262) ةبن تيميا

 . ن األساسم قام مبواجهة مباني هذا العلم ىجمموع الفتاو

الفراَر من املنطق هو بداية الرؤية  أّن ىير مًامتكلِّبصفته  مة احلّليالعاّلوكان 

ة باخلرافات مزوجلفكرة الدينية، وورود األفكار السخيفة امللقة مِّالقشرية غري املتع

بتنمية علم  احلّلي مةاهتمام العاّل زداداومن هنا  .نيالدينّي الفكر والتفكريساحة  إىل

 حيثيف الفكر الديين،  والسطحّية القشرية املوجةمرصوص جتاه  نطق كبنياٍنامل

الكتب  ىلمضافًا إون العالمة احلّلي، إجرار.  كان يهدد الفكر الديين كسيٍل

كبار، كقطب الدين ني منطقّيبتعليم وتربية  الكثرية اليت عملها يف املنطق، قد اهتّم

 . وآخرين الرازي

مة يف التوجيه بنفس هذا دة للعاّلنظرية البنيوية املتشدِّل كما ميكننا أن نعلِّ

كان  ،إحكام وتثبيت العقائد الدينية ىعل وحفاظًا ؛&الطابع الكالمي له؛ فإنه

 ـمة احلّلي عند العاّل ـمن السمني. إن العقالنية  مييز به الغّث ،ومعيار ميزاٍن حيتاج إىل

دة نظرية البنيوية املتشّد ىأكيد علأصالة التفكري الديين، كما أن الت ىحتافظ عل

اإلميان حبقانية املعارف الدينية األصيلة  لكّن ،يصعب معه إثبات اآلراء الكالمية

 ّنإحيث ويزنها به؛  ،ميزان املنطق ىه الكالمية علءيضع العالمة آرا كي سببًا تصار

 . لسطحّيةالقشرّية وامعتمدة يف رّد اآلراء االلتقاطية واألفكار  املنطق هو آلٌة

ستاذ احلّلي أالذي كان ـ دة تبّناها نصري الدين الطوسي نظرية البنيوية املتشّدال

طرح نظرية البنيوية  ْنإن أول َم تارخييًاو .يف شرح اإلشارات وجتريد املنطقـ  يف املعقول
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رسطو يف كتاب التحليل الثاني أو الربهان ملكافحة أيف مبحث التوجيه هو 

رسطو نستطيع أن نستنتج العلم أاه ما تبّن ىعل ية. وبناًءائالتشكيكات السوفسط

 كما أن البديهي كان منحصرًا .النظري من العلم البديهي من خالل تنظيم األقيسة

 يف نظرية البنيوية األرسطية نيعلماء املسلمقد توسَّع و ،لياتعنده يف احملسوسات واألّو

هذا أعّم من  ىفالبديهي بناء عل .أقسامستة  وبلغوا بأقسام البديهي إىل ،معتدل بشكٍل

 األّولي. 

يقول يف مبحث مبادئ ، وهو تساوق األولي والبديهي ىالطوسي يربهن عل

األّوليات واحملسوسات واجملربات واملتواترات واحلدسيات  ومبادئه ستة: » الربهان:

تان قبلهما اللريتان ليستا من املبادئ، بل وواألخ». ثم يقول: «فطرية القياسالقضايا الو

 . (14)«لياتّوأيضًا، والعمدة هي األ

 يتهبنيو املعتدلة إىل سبقوه ْنَمن الطوسي يف عدوله عن بنيوية أ ىنروحنن 

احلّلي  العاّلمة ىوقد تلّق .أكثر فأكثرالفكر الديين  طّور وأحكم وعّمقدة تشّدامل

 . اوقام ببسطه ٍة،جدار بكّل ظرّيةهذه الن
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مة احلّلي آراء منطقية كثرية خاصة به، خنتار واحدة منها للبسط للعاّل

 والتوضيح، وهي إبداع قسم خامس يف تقسيم القضية من حيث املوضوع. 

م( يف بداية كتاب التحليل األول أو ق.322ق.م ـ 384ن أرسطو )إذلك:  بيانو 

واجلزئية.  ؛والكلية ؛احليثية املذكورة ثالثة: املهملة قد عّد أقسام القضية من القياس

ألن الكلية  ؛يف واقع األمر أنه ثنائيٌّ ، إاّلًاكان ظاهره ثالثّي وهذا التقسيم، وإْن

هذا التقسيم بعد أرسطو القضية  ىقد زيد علورة. واجلزئية قسمان للقضية املسوَّ

التقسيم الثالثي هذا و .عبارةيف كتاب ال اث عنهالشخصية، واليت كان أرسطو حتدَّ

. اهلجري القرن السابع شاع بني املنطقيني إىلقد 

مل و«. اإلنسان عاّم»ث ابن سينا يف توضيح أقسام القضية احلملية عن قضية حتدَّ

 :أمثال ،ـ الذين كانوا يتبعون نظام املنطق ذي القسمنيـ  يعّد مناطقة القرن السابع
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 النه أمع ألن املهملة  ؛مهملة قضيًة ةتلك القضي ،يف آثاره واألبهري ؛األرموي يف اإليضاح

قبل السور. إذن مّسوا ت ال« اإلنسان عاّم»للسور، واحلال أن قضية  ٌةوجد هلا سور قابلي

 . رابعًا يف التقسيم الثالثي قسمًا عليها وزادوا، طبيعية قضيًة مثل هذه القضية

ملنطقيني التابعني لنظام املنطق رغم خمالفة بعض ا ،قد شاع التقسيم الرباعيو

( 949/1542ـ  866/1462كالطوسي وغياث الدين الدشتكي ) ،ذي األقسام التسعة

 .(15)يف القرون التالية

« ةطبيعّيال»بدال من  ،«ةعاّمال»القضية اها بفقد مّس &مة احلّليأما العاّل

قضية الطبيعية عند ال هو املقصود من. ما (16)«ةالطبيعّي»مساه  ،خامسًا قسمًا هاواعترب

 اخللط مع القضاياعن  ن نتحّرزأ الذي جيبما خامس للقضايا، و احلّلي كقسٍم

 الطبيعية عند القوم؟ 

 . هلذا السؤال بحث عن جواٍبعلينا ال

يف متييز األقسام الثالثة للقضية  استفاداملهملة  يف حتليل الطوسي للقضية 

مع ـ باعتبار أن املاهية . تبارات الثالث للماهيةرة( باالع)أعين املخصوصة واملهملة واملسوَّ

ومع تقييده بالتبعيض أو ، موضوع للمخصوصةـ ( تقييده باخلصوص )هذا اإلنسان مثاًل

تقييٍد  وباعتبارها من حيث هي من دون أّي، رةالتعميم )كّل وبعض( موضوع للمسوَّ

 «. اإلنسان ساٍع»موضوع للمهملة، كقولنا: 

من دون  املاهية إذا أخذت موضوعًاّن إ :نقول ذا التحليل بأنهبإمكاننا أن ننقد 

 احتماالن:  كفهنا أي تقييٍد

ي إما أن يكون احلكم للماهية العامة من حيث هي هي، )أي باحلمل األولـ 

 .وكمفهوم عام(

. ملصاديقها احلكم يكونن أأو ـ 

 يف القرن األول هو الذي مساه املناطقة التابعون لنظام ذي القسمني الشّق 

 .«قضية عامة»اه احلّلي ومّس ،«قضية طبيعية» بـاهلجري  السابع

وكان مالكه الطبيعة من حيث هي،  ،وأما إذا كان احلكم للمصاديق

 ىعل الطبيعة صّح ىعل ما صّح»مجيع األفراد، ألن  يعّم فاحلكم يف القضية شامٌل
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 ،منفردًا ذه القضية قسمًاة اعترب هيف ضوء هذه النقطة اهلاّم &فالعالمة«. األفراد

 . «القضية الطبيعية»ومساها 

 النسبة بني احملمول واحلكم وبني املوضوع عند العالمة احلّلي ثالثة أقسام: 

تلك الطبيعة من حيث هي هي، وحيكم عليها باحملمول،  أن ينظر إىل: األول 

 . «القضية الطبيعية» ىوتسّم

 ىالكثرة، وهي املأخوذة مبعن ىع علنها تقإأن ينظر اليها من حيث : الثاني 

« نسان نوعاإل»، كقولنا: «القضية العامة»اها ي العقلي، وهذه هي اليت مّسالكّل

 . «احليوان جنس»و

عليها، وهذا  ن تلك الطبيعة مقولٌةإالكثرة من حيث  أن ينظر إىل: الثالث 

أو  «هملةامل» :إىل ،باعتبار انضمام القيد والسور وعدمه ،القسم ميكن تقسيمه

 . (17)«اجلزئية»أو  «الكلية»

اليت اعتربها فخر ، اعتبار احلقيقية واخلارجية هذا ال داعي إىل ىعل بناًءو

 إىل، الدين اجليلي، وأوصلها األبهري شراق، تلميذا جمدالدين الرازي وشيخ اإل

 مبحث القضايا احلقيقية واخلارجية والذهنية. 

مة احلّلي ـ توضح لنا الفارق بني العاّل ومنهج ميزة الكلية والطبيعية ـ يف مصطلح

 ية.ّقتافيزييية املالقضايا الكلية يف أمثال العلوم التجريبية والتاريخ وبني القضايا الكّل

احلكم فتضاّد احلكمني  في القضايا الطبيعية مبا أن الطبيعة هي مناُطف

يف مصطلح العالمة  . القضايا الطبيعيةجتريبيًا لكونها ممتنعةتناقض، واليكون أثر 

ية عند اليب نيتس، واليت ـ وفقا هلا ـ إذا عرفنا املوضوع فاحملمول تشبه القضية الكّل

 يكون يف ضمن املوضوع باحلمل األولي. 

يف اعتبار القضية الطبيعية ـ حبسب مصطلحه ـ مل يلفت  احلّلي مةإبداع العاّلإّن 

من  أّنهإىل ننتبه جيب أن لذلك صوليني. لفت أنظار األ رين، ولكْننظر املناطقة املتأخِّ

وال يستطيعون التمييز عند بعض األصوليني،  «الطبيعية»خيتلط مصطلح  املمكن أن

، مة عامةاها العاّليف مصطلح القوم، واليت مّس «الطبيعية»: هما ،نيصطلحم بني

 فإنهم أرادوا بالطبيعية يف مبحث كون األحكام ؛يف مصطلح العالمة «الطبيعية»و
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شتبه تأو  يقتومبا أنها قد تل. الطبيعية يف مصطلح العالمة الشرعية قضايا طبيعية

قد يستعمل مصطلح احلقيقية يف فلقضية احلقيقية يف مصطلح القوم بالتساوي مع ا

يف مصطلح العالمة هي  «الطبيعية» أّن توهَّموارين هذا املبحث. ولعل املناطقة املتأخِّ

 هم، ولذلك أعرضوا عن نظرية العالمة. يف مصطلح «احلقيقية»نفسها 
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مور. قد كتب ألنا عّدة  تكشفاملقارنة بني مراصد التدقيق واألسرار اخلفية  

 أّلفه يف املنطق ل كتاٍبّد أّوَعابن سينا يف قسم املنطق من كتاب اإلشارت، والذي ُي

مبحث املقوالت،  هقد حذف من، وهجيف عشرة مناوأسلوب املنطق ذي القسمني، ب

من مبحث الصناعات اخلمسة  ىمبحث القضايا، وقد اكتف ىم مبحث احلدود علقدَّو

كتب املناطقة التابعون ألسلوب املنطق ذي القسمني، يف القرن وبالربهان واملغالطة. 

مة ومقصدين وخامتة أو أكثر، وحاولوا ، كتبهم يف املنطق يف مقّداهلجري السابع

مباحث  :قسمني، أعين م إىلمنهجهم، من أن املنطق جيدر به أن يقسَّ ىعل أكيدالت

 .من خالل تبويب كتبهم أيضًا وذلك ،ةومباحث احلّج ؛املعّرف

ب مراصده يف أربعة مقاصد: إيساغوجي )جعل قد بوَّف &مةأما العاّل

ربهان مة(، القضايا وأقسامها، والقياس، والبدل أن جيعله مقّد إيساغوجي مقصدًا

يف منهج املنطق ذي  ىلإلشارات واملصادر األخر أنه ـ خالفًا إىل واجلدل. مضافًا

للمصادر اليت دّون يف منهج املنطق ذي األقسام التسعة ـ جعل مبحث  ووفاقًا ،القسمني

احلدود يف ضمن الربهان. 

قسم  العاّلمة دّونفقد هذا املفهوم،  اخلفية اختلف كتاب األسرار يف لكْن

 جعل البحث عن قول الشارح واحلدود حبثًاو، مقاالت نطق من الكتاب يف سّتامل

كذلك و .حبث القضايا، كما فعل ابن سينا يف اإلشارات ى، وقّدمه علمستقالًّ

 بالربهان واملغالطة. ةاكتفي يف مبحث الصناعات اخلمس

تأليفه  ءأثنامن احملتمل أن العالمة  هأّن ويه الكتابان ترشدنا إىلتدراسة ما حيو

كما أنه عند كتابة األسرار اخلفية كان ، ينصري الدين الطوسبر للمراصد قد تأثَّ
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يف  ّيتهاستقالل ىعل العاّلمة حمافظةمع  يكون كل ذلك. القزويين بالكاتيب رًامتأثِّ

 أعلم. واهلُل .آرائه املنطقية
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  ــــــ توطئة

نقد ترمجة كتاب: جبل عامل بني الشهيدين، للشيخ جعفر املهاجر، حيث 

ف احلركة العلمية يف جبل عامل على مدى قرنني، أي منذ عصر يستعرض فيه املؤلِّ

اني العاملي )من أواسط القرن الثامن الشهيد األول العاملي إىل عصر الشهيد الث

يالدي، إىل أواسط القرن العاشر اهلجري / السابع عشر املاهلجري / الرابع عشر 

 يالدي(. امل

 

  ــــــ املدخل

يف مرحلة ما قبل العهد الصفوي ومنذ  ال سيَّماع ـ وإن البحث يف تاريخ التشيُّ

رئيسة تكمن يف شّح  يواجه مشكلًةالقرن السابع اهلجري إىل القرن العاشر اهلجري ـ 

ه مصادر لكتابة التاريخ أو كتب الرتاجم ْير بني يَدق ال تتوفَّاملصادر، مبعنى أن احملقِّ

املكتوبة بأقالم الشيعة، وبذلك جيد نفسه مضطرًا عند حبثه يف تاريخ التشّيع يف 

 آخر من املصادر. املرحلة األخرية إىل االستفادة من نوٍع

كز وجمتمعات شيعية يف املرحلة مورد البحث، وقيام واستمرار إن وجود مرا
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وأخذ اإلجازات على روايتها،  احلياة العلمية فيها ضمن تدوين الرتاث وقراءته على شيٍخ

 .ما ر املصادر إىل حدٍّل مصادر هاّمة ميكنها أن تزيل مشكلة عدم توفُّها متثِّكّل

عام  املصادر نفسها هي بشكٍلأن املشكلة الرئيسة تكمن يف أن هذه  َبْيَد

 .عبارة عن خمطوطات متناثرة يف خمتلف املكتبات

األدنى ـ  أن جزءًا من اإلجازات املشار إليها ـ أو اإلجازات األصلية يف احلّد َبْيَد

فإن  ؛هـ(1110للعالمة حممد باقر اجمللسي) ،جمموعة يف نهاية كتاب حبار األنوار

حبار األنوار تشتمل على الكثري من املسائل حول  اإلجازات الواردة يف نهاية كتاب

القرن السابع اهلجري إىل  منذاملراكز العلمية وأمساء الشخصيات العلمية الشهرية 

القرن العاشر اهلجري، األمر الذي يساعدنا يف االستفادة منها بوصفها مصادر هامة 

ئر األمور الواردة يف ع وحتليله، مع األخذ بنظر االعتبار ساللبحث يف تاريخ التشيُّ

ع وبعض إذ شأن هذه اإلجازات أن تساعدنا على فهم تاريخ التشيُّ ؛الكتب األخرى

 احلاالت العلمية لعلماء الشيعة يف القرون مورد البحث.

من اإلجازات األخرى املشتملة على إنهاء أو إبالغ  هاّم كما ويوجد جانٌب

يل: )رياض العلماء(، و)الذريعة إىل القراءات واإلجازات املختصرة يف مصادر من قب

إذ ميكن للرجوع  ؛قمتفرِّ تصانيف الشيعة(، و)طبقات أعالم الشيعة( املبثوثة بشكٍل

 .(1)إليها أن يساعد على تكميل املباحث، بل وتقديم صورة كاملة هلا أحيانًا

من خالل هذا االجتاه سعى الشيخ جعفر املهاجر يف كتابه جبل عامل بني 

ع يف جبل م( إىل دراسة احلالة الثقافية للتشي2005ُّ)املطبوع يف دمشق، سنة الشهيدين 

 (.هـ965ى الشهيد الثاني)عامل منذ الشهيد األول حّت

من ، رًا ترمجة هذا الكتاب إىل اللغة الفارسيةوقد خرجت إىل األسواق مؤخَّ

 . على هذا الكتاب إطاللٌة وما هذه املقالة إاّل .ل السيد موسى دانشَبِق

ومخسة  ،مة مقتضبةلقد عمد الشيخ جعفر املهاجر إىل تنظيم كتابه ضمن مقّد

إىل  شيٍء وبعد التعريف يف مقدمته مبصادره، عمد يف الفصل األول قبل كّل .فصول

دراسة جبل عامل من الناحية التارخيية، واملعلومات الواردة خبصوصها يف الكتب 

 .(2)اجلغرافية
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مته املقتضبة كتاب أمل أشار هلا الشيخ املهاجر يف مقّداملصادر اهلامة اليت ومن 

 .(3)اآلمل

أن امللفت لالنتباه يف هذا الشأن هو عدم تقييم حمتوى الكتاب، ونسخه  َبْيَد

 هـ(1104العاملي) ّراألدنى، وكيفية مجع احُل ى اإلشارة إليها يف احلّداملختلفة، أو حّت

 للمعلومات.

الكثري من مطالب كتابه من اإلجازات الروائية ّر العاملي جبمع لقد قام احُل

وأحيانًا بعض احلكايات والقصص الشعبية املتداولة يف مسقط رأسه جببل  ،املتداولة

خاذ املكتوبات واالستناد إىل اإلجازات وذكر أمساء األشخاص . إن اّت(4)عامل

سلل ى إىل تبأشكال وصَيغ خمتلفة يف اإلجازات وتأليف كتاب أمل اآلمل يف إيران أّد

 بعض األخطاء إىل هذا الكتاب.

ية كتاب ب يف البني عدم إشارة الشيخ املهاجر إىل أهّمَجوالذي يدعو إىل الَع

الطهراني، من  لآلغا  ،)الذريعة إىل تصانيف الشيعة(، و)طبقات أعالم الشيعة(

اردة يف حيث مجع اإلجازات املختلفة يف املوروث الشيعي، واكتفى جبعل اإلجازات الو

ى يف إىل هذين املصدرين حّت ْعكتاب )حبار األنوار( هي األساس يف مشروعه، ومل يرِج

املسائل اليت قة ببحثه، واملشتملة على مطالب تكميلية يف خصوص املوارد املتعلِّ

 يستعرضها يف كتابه.

 ومن األمور امللفتة لالنتباه يف الفصل األخري فطنة الشيخ املهاجر إىل تداول لقب

من العلماء الذين ظهروا يف منطقة جبل عامل، وأشار إىل أنه  العاملي يف أمساء مجلٍة

املعروف بـ  ،ل استعمال هلذا اللقب يف اإلشارة إىل زين الدين بن علّيقد عثر على أّو

. ويف (5))الشهيد الثاني(، والذي يشري إىل نفسه أحيانًا بـ )الشامي العاملي( أيضًا

لذي دعا الشهيد الثاني إىل تعريف نفسه بالشامي العاملي يذهب معرض بيان السبب ا

مساحة الشيخ املهاجر إىل إرجاع ذلك إىل أسباب مذهبية؛ إذ يقول: رمبا كان السبب 

ته الشيعية. مع أن ذكر مكان وبلد الكامن وراء ذلك رغبة الشهيد يف إخفاء هوّي

يف األزمنة السابقة يأتي أواًل  من لقب األشخاص على ما هو سائٌد اإلقامة بوصفه جزءًا

ذكر اسم البلدة األشهر، ومن هنا يأتي ذكر انتساب الشخص السم املنطقة األشهر، 
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ع. ومن ناحية ومن هنا ال يكون ذكر الشامي بالضرورة قد جاء بداعي إخفاء التشيُّ

ب نفسه ع أن يلقِّأخرى فإن الشهيد الثاني قد ولد يف جباع، فكان من املتوقَّ

 بصَيغ أخرى، من قبيل: رة عادًةأنه يعرف عن نفسه يف اإلجازات املتوفِّ َبْيَدباعي، باجل

، «بن احلاجة زين الدين بن علّي»، أو «الشهري بابن حاجة ،زين الدين بن علي بن أمحد»

بن أمحد  زين الدين بن علّي»، أو «بن أمحد الشامي العاملي زين الدين بن علّي»أو 

حلال فإن تعريف الشهيد الثاني عن نفسه من خالل اإلشارة إىل . وبطبيعة ا«الشامي

بداًل من التصريح بلقب  ،واستعمال لقب العاملي ،مسقط رأسه )جبل عامل(

بداًل من  ،)اجلباعي(، قد يعود سببه إىل التقليد السائد يف استعمال االسم املشهور

 .(6)اء هويته املذهبيةوقد يكون بسبب الرغبة يف إخف ؛شهرًة استعمال االسم األقّل

لقب العاملي قد سبق أن ورد من  وهكذا خالفًا ملا ذكره الشيخ املهاجر فإّن

هـ( يف اإلشارة إىل مجال الدين إبراهيم بن حسام أبي 726ل قطب الدين اليونيين)َبِق

ى من حّت ،وبطبيعة احلال ميكن العثور على مناذج أخرى هلذه النسبة .الغيث العاملي

 . (7)ث يف املصادر أيضًاخالل البح

( فيحتوي على دراسة ألوضاع جبل عامل إبان 84ـ  45أما الفصل الثاني )ص 

ّل املعلومات ابن جبري. إن ُج :من أمثال، االحتالل الصلييب، ومعلومات علماء اجلغرافيا

، اهلجرياليت نعرفها بشأن تبلور احلياة العلمية يف جبل عامل تعود إىل القرن السابع 

. ومن فقهاء هذه املرحلة يف هذا (8)الفصل الثالث مّت تناول سرية حياة هؤالء العلماء ويف

هـ(، 736ى عام حّت الدين إبراهيم بن أبي الغيث حسام البخاري )حيٌّ الفصل مجاُل

حتّدث عنه الشيخ  سني ألسرة آل حسام، وهو فقيٌهالن املؤسِّويبدو أنه وشقيقه ميثِّ

 .(9)ما إىل حدٍّ يلّيتفص جعفر املهاجر بشكٍل

ل يف خصوص اشتهاره بـ )البخاري(، ويبدو أنه ناشئ من والذي يدعو إىل التأمُّ

ثت عن بيان سريته الذاتية، وأرى أن تصحيف الذين قاموا بتصحيح اآلثار اليت حتدَّ

 .له ـ هي األصّح قراءة )النجاري( ـ كلقٍب

هـ(، ومشس الدين 726)ل قطب الدين اليونيينَبوقد ورد أقدم ذكر له من ِق

القاسم بن حسني بن عود  ييف ذيل البحث عن جنيب الدين أب ،هـ(747الذهيب)
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ما ذكره  وإّن .هـ(. وقد كان اليونيين نفسه صديقًا لنجيب الدين679األسدي احللي)

عنه إمنا نقله عن أحد أصدقائه وعن مشاهداته اخلاصة بشأن جنيب الدين. والذهيب 

أنه ذكر يف آخر  يف خصوص هذين الفقيهني اإلماميني، إاّلال يشري إىل مصدره 

يبدو من سياق  ولكْن .نقاًل عن اليونيين ،كالمه تارخيًا خمتلفًا لوفاة جنيب الدين

تام أنه قد استفاد يف نقل مسائله من كتاب  العبارات الواردة يف بيان سريته بوضوٍح

 . (10)ات اليونيينًا لعبارمقتضب جّد )ذيل مرآة الزمان(، وهو تقريٌر

أما املسائل الواردة يف الفصل األخري فهي تشري إىل أن اجملموعة األوىل من فقهاء 

لدراسة الفقه،  ؛ة بالعراقّلجبل عامل كانوا بأمجعهم قد شّدوا الرحال إىل مدينة احِل

 ة ومدرستها الفقهية.ّلية احِلاألمر الذي يعكس أهّم

ة يف ّلفات علماء احِلسون مؤلَّل كانوا يدرِّويف حقيقة األمر فإن فقهاء جبل عام

ي، وإن عدد مة احلّلي والعاّلق احلّلفات احملّقمؤلَّ ال سيَّمامناطقهم من جبل عامل، و

 . املخطوطات املوجودة يف تلك املناطق تثبت هذه احلقيقة بوضوٍح

مد يف فرتة حياة الشهيد األول حم لقت يف جبل عاموأما النقلة العلمية اليت حتّق

هـ( فقد مت حبثها يف الفصل الرابع بالتفصيل. وقد كان الشهيد األول 786بن مكي)

ف الكثري من الكتب اليت مًا؛ حيث ألَّخلفه تراثًا قيِّ ْنهو أول فقيه عاملي يرتك مَل

صارت مدارًا للبحث والتدريس يف جبل عامل وسائر املناطق األخرى. ومن األمور امللفتة 

الشيخ املهاجر من أن الشهيد  إليهحث عن الشهيد األول هو ما أشار لالنتباه بشأن الب

. ثم أشار (11)األول عندما سافر من جبل عامل إىل العراق لطلب العلم كان فقيهًا بارزًا

إىل خمتلف اإلجازات اليت حصل عليها الشهيد األول من علماء  (12)الشيخ املهاجر

وينشره بني  ،نَسيقّر هذا التقليد احَل ة، وعّرف الشهيد األول بوصفه أول شخصالسّن

ب تعبري الشيخ املهاجر ـ َسي عنه ـ حَبالتخّل علماء جبل عامل، وهو التقليد الذي مل يتّم

 .هـ965بعد استشهاد الشهيد الثاني سنة  إاّل

ن أخذ إيبدو أن الشيخ املهاجر مل يكن دقيقًا يف كالمه هذا؛ إذ  ولكْن

يف مناطق الشام  ال سيَّماة كان تقليدًا سائدًا بني الشيعة ـ واإلجازة من علماء أهل السّن

. إن الشيعة الذين كانوا يسكنون يف املناطق ذات (13)ى منتصف العصر الصفويـ حّت
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ية مل يكن هلم مندوحة من دخول املدارس واالستفادة من عائداتها الغالبية السّن

ة، ومل يكن اء أهل السّنمن خالل احلصول على إجازة من علم وكسب معاشهم إاّل

 الشهيد األول ميتاز يف هذه الناحية من سائر فقهاء اإلمامية القاطنني يف الشام إاّل

 .(14)ةبكثرة مشاخيه من شيوخ أهل السّن

ة مل يتّم تركه بعد استشهاد األمر اآلخر هو أن أخذ اإلجازة من علماء أهل السّن

األدنى أن الشيخ البهائي يف سفرته  حلّدننا نعلم يف اإإذ  ؛هـ965الشهيد الثاني سنة 

 د املراكز العلمية اهلامة يف كلٍّهـ قد تفق993َّـ  991ما بني عامي  الشهرية إىل احلّج

ة البارزين من الشام ومصر، وحصل خالل ذلك على إجازات يف الرواية من العلماء السّن

من أقرانهم من علماء  هناك. لقد كان علماء اإلمامية يأخذون اإلجازات املشار إليها

أشار ابن  :من باب املثال .ة من خالل التظاهر بأنهم من الشوافعأهل السّن

ل ـ إىل أن الشهيد عند مطالبته بكتاب هـ( ـ يف كالمه عن الشهيد األّو833اجلزري)

ف نفسه بأنه: حممد بن مكي بن حممد ه يف استدعائه( يعرِّألخذ اإلجازة )كتب خبّط

 يين الشافعي.اهلل اجلّز بن حامد أبو عبد

وهي أن أخذ اإلجازات من علماء أهل  ،ن االلتفات إىل هذه املسألةأواحلقيقة 

دمشق أو  :مثل ،وصواًل إىل سعة العيش يف املراكز العلمية اهلامة من الشام ؛السنة

غريها من احلواضر، واحلصول يف بعض املوارد على إمكانية االستفادة من األرباح 

رة من عائدات املوقوفات على باملدارس، واليت أخذت تأتي يف املرحلة املتأخِّ قةاملتعلِّ

ة يف تعريف أنفسهم بأنهم من املدارس، كان العلماء من اإلمامية يلجأون إىل التقّي

ة، علماء الشافعية، ويأخذون لذلك إجازات يف الرواية من أقرانهم من أهل السّن

سون الفقه دارس، ويف احلالة األخرية كانوا يدرِّسون يف تلك املوكانوا أحيانًا يدرِّ

 الشافعي بطبيعة احلال.

 ال سيَّمابااللتفات إىل هذا التقليد العملي الذي كان سائدًا بني الشيعة، وو

يبدو أن الشيخ املهاجر مل يأخذ هذا األمر  ،الذين يسكنون املناطق الشامية منهم

إذ يقول: )من  ،ما ذهب إليه من الرأي فقه يفوعليه ال ميكن لنا أن نوا .بنظر االعتبار

أمونة مملاذا خيوض تلك املخاطرة غري  وإاّل ،جلل ع إىل أمٍرن أن الشهيد كان يتطلَّالبيِّ
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العواقب، خصوصًا أنه أول فقيه شيعي يركبها، بعد أن وصلت احلالة املذهبية إىل 

كان؟  أّي طلعٍةشخصي، وحنن نعرف  مستقّرها. ترى هل كان يصدر بذلك عن توٍق

 . (15)َلفه الشهيد الثاني بعده مبا يقّل عن قرنني؟...(آمن به، كما فعل َخ أم عن منهٍج

من هنا يتبّين أن جتاهل الشيخ املهاجر لتقليد أخذ اإلجازات من علماء أهل 

السنة يف القرون الوسيطة بوصفه تقليدًا متداواًل بني علماء الشيعة ـ سواء يف الشام 

كما أنه ارتكب ذات . ى به إىل العجز عن حتليل هذا التقليد يف حبثهقد أّدوغريها ـ 

حيث  ،ق الكركي والشهيد الثاني أيضًاهذا اخلطأ يف معرض البحث بشأن احملقِّ

 أخرى. ًةة أدّلم ألخذهما اإلجازات من أقرانهما من علماء أهل السّنقدَّ

لى الشهيد األول إشارة إىل يف بعض اإلجازات الواصلة إلينا من العصر املتقدم ع

ة، بل قاموا برواية اآلثار األصيلة أخذ علماء اإلمامية إلجازات من علماء أهل السّن

ة عن علماء أهل السنة أيضًا، مع فارق أن تلك اإلجازات ختلو من واهلامة ألهل السّن

 .التصريح بتظاهر علماء اإلمامية بأنهم من الشوافع عند أخذ اإلجازة

ل الشهيد َبذات الطلب املكتوب من ِق :من قبيل ،رةًا للشواهد املتأخِّطبق ولكْن

بتصريح ابن  ،األول من ابن اجلزري ـ حيث كانت هناك عالقة صداقة وصحبة بينهما

 تعريف الشهيد لنفسه بأنه شافعي. مّت اجلزري ـ 

كما أن حتليل الشيخ جعفر املهاجر لسبب استشهاد الشهيد األول، طبقًا لرواية 

ثنا تها ـ خيتلف عن الشيء الذي ذكره، وحتدَّرة يف احلد األدنى ـ إذا اعتربنا صّحمتأخِّ

 . (16)آخر عنه بالتفصيل يف موضٍع

فات الشهيد األول حبيث أضحت بعد لقد كانت القّوة واملتانة العلمية ملؤلَّ

ء جبل عامل ة ـ موضع اهتمام علماّلفات األصلية لعلماء احِلاستشهاده ـ إىل جانب املؤلَّ

 من حيث استنساخها وتدريسها. 

ـ مصيبًا ـ إىل االزدهار العلمي يف جبل عامل بعد  (17)وقد أشار الشيخ املهاجر

ر الذي لعبه تالمذة الشهيد األول ية والدور املؤثِّهًا يف ذلك إىل األهّمالشهيد األول، منوِّ

 يف هذا الشأن. 

فيبحث يف  (18)من هذا الكتابأما الفصل األخري ـ وهو األكثر تفصياًل ـ 
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املراكز العلمية والشخصيات البارزة يف خمتلف مناطق جبل عامل بعد استشهاد 

ن الشيخ املهاجر من التعريف الشهيد األول إىل استشهاد الشهيد الثاني. وقد متكَّ

بالشخصيات واملراكز العلمية يف جبل عامل يف تلك الفرتة من خالل اإلجازات املنقولة 

 د.جّي م كتاب اإلجازات من حبار األنوار على حنٍويف قس

ما  :ومن ذلك ـ مثاًل ـ .هذا الفصل األخري من بعض األخطاء ُلْخومع ذلك مل َي

، حيث يتم التعريف بابن أبي مجهور األحسائي بوصفه 256نراه يف الصفحة رقم 

العام  أو يعزى تاريخ وفاة السيد حسن بن جعفر الكركي األطراوي إىل ؛أخباريًا

؛ هـ936ن تاريخ وفاته الصحيح يعود إىل السادس من رمضان سنة إ؛ إذ هـ خطًأ939

املعروف بـ )املنشار(،  ،بن هالل الكركي وهكذا األمر بالنسبة إىل تاريخ وفاة علّي

 . (19)هـ984هـ، والصحيح أنها كانت يف عام 983حيث ورد أن وفاته كانت سنة 

رض حبثه حول املراكز العلمية يف جبل عامل ـ وقد ذكر الشيخ املهاجر ـ يف مع

آخر من  ع، بوصفها مسقط رأس الشهيد الثاني وعدٍدحبثًا تفصيليًا حول ُجباع أو ُجَب

. ومن العلماء املذكورين يف هذا البحث هو زين الدين (20)الفقهاء البارزين يف جبل عامل

استشهاده على يد  املعروف بـ )ابن حاجة(، والذي اشتهر بعد ،بن أمحد بن علّي

ًا يف هـ بـ )الشهيد الثاني(، وكان فّذ965السلطات العثمانية يف الثامن من شعبان سنة 

 مقامه ومنزلته.

ما يتعلق ببيان وحتليل السبب الذي محل الشهيد الثاني على السفر إىل  ويف

ذي ـ بسبب غفلته عن التقليد العلمي ال (21)هـ ذهب الشيخ املهاجر952)إسطنبول( سنة 

ي للتدريس واالستفادة من موقوفات املدارس ـ كان شائعًا بني علماء الشام يف التصّد

كل شيء يدّل على أنه »إىل القول يف بيان سبب سفر الشهيد الثاني إىل إسطنبول: 

عسى  ؛من العالقات بفقهاء السلطة ورجاهلا ٍطَمسعى ـ من هذا السبيل ـ إىل تأسيس َن

لدولة من عقدتها التارخيية منه بوصفه أعلى فقهاء الشيعة أن يصل إىل حترير موقف ا

 . (22)«الرئيس يف الشام شأنًا يف زمانه، ومن ُجباع بوصفها املركز العلمّي

علينا أن نعلم بأن الشهيد الثاني من  ،طبقًا للقرائن األخرىو ،ويف احلقيقة

ن يف د متكَّوتعريف نفسه بوصفه فقيهًا شافعيًا، ق ،ةخالل العمل مببدأ التقّي
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وإنه يف الرسالة اليت  .إسطنبول من احلصول على منصب التدريس يف املدرسة النورية

ال و ،ةكتبها هناك يف عشرة علوم قد أشار ـ على القاعدة ـ إىل أساتذته من أهل السّن

ف عن نفسه جيب أن يكون قد عّروالفقهاء البارزين من الشافعية يف القاهرة،  سيَّما

 شافعيًا. بوصفه فقيهًا

ويبدو أن الذي دعا الشهيد الثاني إىل السفر إىل القسطنطينية ـ الذي هو على 

ومطالبته باحلصول على منصب التدريس  ،ملقتضى العقل السليم ـ تعبريه خمالٌف حدِّ

. (23)يف إحدى مدارس الشام، جيب أن يكمن يف احلاجة إىل نفقات احلياة له ولتالميذه

د فيها الواقفون املؤسسون عام تعتمد على أوقاف حدَّ لقد كانت املدارس بشكٍل

من أجل توفري ما  ؛للمدارس شروط التدريس واألمالك املوقوفة على تلك املدرسة

 . (24)حيتاجه املدرسون

ًا جديرًا بالقراءة، وعلينا لقد منحتنا الرتمجة الفارسية السلسة هلذا الكتاب نّص

من  ن من نقل النّصاملرتجم احملرتم؛ إذ متكَّم بالشكر اجلزيل لشخص لذلك أن نتقدَّ

ما  ات البسيطة يفَندقيق، رغم وجود بعض اهَل اللغة العربية إىل اللغة الفارسية بشكٍل

؛ حيث أرجع الضمري يف 266، 260، كما يف الصفحتني ق بإرجاع بعض الضمائريتعلَّ

ق نه يرجع إىل احملقِّ، والصحيح أيالعامل ّراحلالة الثانية إىل احلسني بن حممد احُل

 الكركي.

 

 

الهوامش
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