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 ة التشريع الديينأصالة العقالئية يف عملي

 ات البحث الفقهيوَدْورها يف إثراء فرضي

 

 حيدر حّب اهلل

 

 ــــــشرح املفهوم وتقديم صورة تعريفّية 

املقصود بهذه القاعدة )احملتملة( أّن األصل يف املشرِّع الديين أّنه ميارس عملّية 

التشريع وطرائق بيانه والكشف عنه ـ ولو غالبًا ـ من خالل الطريقة اإلنسانّية العقالئّية 

عقالء يف وضع القوانني وبيانها العاّمة، ال من خالل ابتكاره طرقًا جديدة ال يعرفها ال

 والكشف عنها، وال من خالل التعهُّد بهجران طرائق العقالء يف التقنني.

فإذا نظرنا يف جتربة املقنِّن الديين فاملفرتض أّننا جند مقنِّنًا عقالئيًا ميارس بيان 

يف قوانينه وتشريعاته بالطرق السائدة، ومن َثّم فافرتاض أّنه ابتكر طريقًة جديدة 

التقنني حتتاج إىل معطيات إضافّية، فإذا مل تتوفَّْر تلك املعطيات فإّننا نتعامل معه على 

 أّنه انتهج النهج البشري العقالئي يف عرض منظومته التشريعّية.

 وهذا يعين أّننا أمام فرضّيتني أساسّيتني:

ل القوانني إّن املقنِّن الديين قد ابتكر طريقًة جديدة له يف جع الفرضية األوىل:

والكشف عنها، وإّن هذه الطريقة مل تكن مألوفًة يف حياة العقالء، بل قد ميكن 

القول بأّنها فريدة من نوعها، وإّن طرائق العقالء ال ميكن اعتبارها سبياًل لفهم 

 منهاجيات املقنِّن الديين يف إنشاء التشريعات أو يف بيانها.

ووفقًا هلذه الفرضّية اليت ُتعترب أصاًل يف األداء القانوني للمشرِّع الديين يلزم أن 

نرجع إىل موروث هذا املقنِّن؛ لنكتشف منه ـ حصرًا ـ طريقته يف التشريع، ال أن نرجع 
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 إىل طرق اآلخرين لُنسقطها على جتربة املقنِّن الديين.

ْم بابتكار طريقٍة فريدة من نوعها يف إّن املقنِّن الديين مل يُق الفرضية الثانية:

البيان التشريعي، بل مارس هذه العملّية كما ميارسها العقالء متامًا، فهذا هو املنطق 

 الذي استخدمه، والذي على أساسه بإمكاننا فهم جتربته وتفسريها.

فعلى الفرضّية األوىل ميكن أن  ووفقًا لكلتا الفرضّيتني ال مانع من االستثناء.

ل بأّنه وإْن أتى بطريقٍة مبتكرة، واألصل يف نشاطه هو املغايرة والتمايز عن نقو

التجربة العقالئّية يف التقنني والتشريع، وال ُيخرج عن هذا األصل إاّل بدليل، لكْن من 

 املمكن أن يعتمد هذه الطريقة أو تلك عند العقالء.

عام لتجربة املقنِّن الديين وأما على الفرضّية الثانية فنقول: إّن مقتضى املسار ال

أّنها ال تغرتب عن النهج اإلنساني يف التشريع والتقنني، بل هي على املسار نفسه، لكْن 

من املمكن أن تطّور يف هذا املسار، أو أن خترج عنه يف بعض األحيان القليلة اليت 

 حتتاج يف إثباتها الوقوعّي إىل شاهٍد.

عقالئّية يف التقنني الشرعي أّن املشرِّع اإلهلّي ال ة الوال نقصد باملرجعّية اإلنسانّي

حتوي تشريعاته شيئًا ال يعرفه العقالء، وال أّن مضمونه التشريعي ال جديد فيه، وال أّن 

قوانينه ال امتياز فيها، فنحن هنا ال نبحث يف املضمون التشريعي وما حتويه األحكام 

ار عليها املشرِّع الديين عندما مارس الشرعّية، إّنما نبحث يف النهج والطرق اليت س

 عملّية التشريع، والكشف عنها وإبرازها للناس.

كما أّننا ال نبحث يف طرق فهم النصوص الدينّية واالجتهاد فيها، وهل أّن هذه 

الطرق بشرّيٌة أو ال؟ إّنما نبحث يف نفس األداء اإلهلّي والنبوّي كيف كان؟ وأيَّ سبيٍل 

 سلك؟

املزعومة هنا: إّن املشرِّع الدييّن انتهج نهج العقالء يف طرائق  وخالصة القاعدة

 تشريعهم، إاّل ما خرج بالدليل.

 

 ــــــ حنو مستنٍد ترجيحّي للقاعدة / األصالة املّدعاة

إّن املستند الرتجيحّي األساس الذي ميكن االعتماد عليه يف إثبات النهج 
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 يف التشريع الدييّن، هو: اإلنسانّي العقالئّي

فهذا الرصد يوضِّح لنا أّن هذه التجربة ليس  أّواًل: الرصد التارخيي للتجربة،

فيها شيٌء أساسّي خمتلف عن أساليب اإلنسان يف البيان القانوني، بل واجلعل 

 القانوني.

ففي النصوص الدينّية توجد فكرة التعليل اليت تكشف عن أّن املقنِّن اعتمد 

 ملمارسة التقنني، وهذا شأٌن بشري.العلل 

 كما جند الطرق املتعارفة ـ ولو آنذاك ـ يف البيان القانوني على مستوى اللغة.

وجند نهج التدرُّج يف البيان ونهج العقوبة على املخالفة، ونهج الشّدة واخلّفة 

 الكاشفتني عن درجات األحكام، وغري ذلك.

ني وعقالئي له حضوٌر يف التجربة فنحن ال نلمس أّن الطابع املافوق إنسا

القانونّية الدينّية، بل عادًة ما جند تشابهًا بني هذه التجربة وكثري من جتارب البشر، 

 دون أن مينع ذلك من االستثناء واالمتياز هنا أو هناك، كما قلنا آنفًا.

ثانيًا: عدم ظهور أّي مؤشِّرات على استغراب أو انتقاد أو حّتى ظهور تساؤالت 

د فإّنه لو كان ق ول الطريقة اجلديدة اليت استخدمها املشرِّع الدييّن يف بياناته،ح

جمافيًا الطرق العقالئّية يف العملّيات والبيانات اعتمد طريقًة ما فوق عقالئّية، 

التشريعّية، لظهرت مرحلٌة ميكن تسميتها مبرحلة حماولة فهم الطريقة اجلديدة، ومع 

ْذَكر يف هذا اجملال. وهذا شاهٌد واضح على أّن املسلمني ذلك حنن ال جند شيئًا ُي

وغريهم قد تلّقوا هذه الطرق التشريعّية على أّنها مأنوسٌة غري غريبة وال جديدة عليهم... 

نعم، مضمونها كان جديدًا يف مجلٍة من األحكام الشرعّية، لكّن طريقة التشريع مل 

 تكن ظاهرًة جمافية للنََّمط العقالئي.

الشاهدان يقدِّمان ترجيحًا لفرضّية البحث هنا، وال نريد منهما أكثر من  هذان

 مستوى الرتجيح.

 

 ــــــ حدود القاعدة واستشراف النتائج

انطالقًا مّما تقدَّم ميكن لنا أن نفهم الظاهرة القانونّية الدينّية ضمن األطر 
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 التالية:

ومن َثّم ميكن فهمها من  إّنها ظاهرة عقالئّية إنسانّية يف مسارها العام، ـ1

 خالل الذهنّية البشرّية يف التقنني، دون أن ميثِّل ذلك إسقاطًا زائفًا.

إّن ذلك ال مينع من أن يستبّد املشرِّع الدييّن أحيانًا بطرٍق خاّصة به غري  ـ2

مفهومة عقالئيًا، كما قيل يف مثل اعتماده القرائن املنفصلة يف البيان، شرط أن 

 ثبات هذا املدَّعى بالشواهد واألدّلة.نتمكَّن من إ

 النتيجة األكثر أهمِّيًة هلذه القاعدة هي ذات ُبْعٍد إجيابي وسليب: ـ3

فيكمن يف أّن أيَّ طريقٍة تشريعّية غريبة عن العقالء وغري  أـ أّما الُبْعد السليب

على خالف مفهومة ال ميكن نسبتها إىل املشرِّع الديين إاّل بدليٍل قوّي؛ ألّنها تسري 

 املسار العام يف طريقته ونهجه.

فيكمن يف أّن أيَّ طريقٍة تشريعّية يعرفها العقالء،  ب ـ وأّما الُبْعد اإلجيابي

وتكون متواملة مع نهجهم يف التشريع والبيان القانونيَّني، فمن املمكن أن يكون 

 الشارع الدييّن قد انتهجها بالفعل يف إدارته حلركة تشريعاته.

ومعنى ذلك أّن واحدة من أهّم وأخطر ُطُرق فهم التجربة القانونّية الدينّية هو 

فهم طرائق البشر وأساليبهم العقالئّية يف التقنني. فإذا رأينا أسلوبًا تقنينّيًا ميارسه 

العقالء فهذا معناه ـ تلقائّيًا ـ إمكان أخذه افرتاضًا من افرتاضات العملّيات التشريعّية 

 لديين.للمقنِّن ا

 

 ــــــ مناذج من أمثلٍة توضيحّية

بعض األمثلة املختصرة إىل ولكي نوضِّح الفكرة أكثر، مع إجياٍز، نشري 

 والسريعة:

إّن يف حياة العقالء أصواًل قانونّية وتشريعات حتظى بالدميومة ولو  املثال األّول:

النسبّية، وهناك تشريعات ُينشئها العقالء إلدارة مرحلٍة زمنّية أو وضٍع زميّن أو ظريف 

 معيَّن.. هذا أصٌل عقالئي يف التقنني.

وعليه، فمن الوارد جّدًا أن يكون املشرِّع الديين قد انتهج هذا النهج يف 
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وانينه، وعلى الفقيه يف كّل حبٍث فقهي أن يطرح هذا املوضوع بوصفه فرضّيًة من ق

 فرضّيات املسألة الفقهّية.

إّن املقنِّنني من العقالء كما ميارسون بيان القانون، قد يتدخَّلون  املثال الثاني:

يف وضع معايري غالبّية لضبط موضوعات القوانني، والَغَرض هو ضمان االلتزام 

نون نفسه، حّتى ال حتدث استنسابية وأخطاء تقديرّية من الرعّية والعاملني بالقا

بالقانون. وهذا ما نسّميه بالشخصية املوضوعّية للمقنِّن )نسبًة ملوضوع القانون 

 واحلكم(.

معنى هذا الكالم أّن املعايري النسبّية اهلالمية تضّر باملقنِّن، فلو قال: إذا وجْدَت 

َت ملزمًا بالعمل... فإّن هذه الطريقة من البيان القانوني وإْن كانت نفسك ُمْتَعبًا فلْس

سليمًة، لكّنها هالمّية، فقد يستغّلها املوظَّفون، وقد يتوهَّم موّظٌف أّنه ُمتعب، وتضيع 

احلدود الدقيقة ملفهوم التعب... إّن هذا ما يدفع املقنِّن للتدخُّل يف وضع معيار موضوعي 

التعب ـ لضمان حتقُّق أغراضه القانونّية؛ فيقول مثاًل: إذا كان غاليب ـ بدل عنوان 

لديك العارض الصّحي الفالني أو الفالني أو الفالني ميكن لك التغيُّب عن العمل، 

د، والذي يفضي بطبعه إىل التعب نوان التعب بالعارض الصحي احملدَّفهو قد استبدل ع

 وفق تشخيٍص طّبي غاليب.

ّن املقنِّن الديين قد فعل ذلك يف منظومة تشريعاته اليت وعليه، فمن املمكن أ

بأيدينا؛ ألّن هذا السبيل سبيٌل عقالئّي ينتهجه العقالء يف وضع القوانني. فمن املمكن 

أن يكون التعب هو معيار اإلفطار وَقْصر الصالة يف السفر؛ لكنَّ املشرِّع وضع مسافًة 

وان التعب؛ لكون ذلك أضبط آنذاك يف حتقُّق أو زمانًا معيَّنًا للَقْصر، بداًل عن عن

 املوضوع.

وهذا كلُّه يعين أّن الفقيه عندما يريد أن ينظر يف النصوص الدينّية األّم يلزمه 

قبل ذلك أن َيِعَي جّيدًا اإلمكانات والطرائق البشرّية ـ وخاّصة اليت كانت متداولة 

ه، ثم حيمل معه هذه الطرائق تارخيّيًا يف ظرف النزول ـ يف ممارسة التقنني وبيان

بوصفها فرضّيات إمكانّية ُيحتمل أّن املشرِّع الدييّن قد استخدمها يف ممارساته 

 التشريعّية.
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وهذا األمر سوف يفتح عيون الفقيه على أكثر من فرضّيٍة يف جتربة املشرِّع 

 قط.الدييّن، وخيارات داللة النصوص، بدل أن ُيْبقيه حبيس األلفاظ واإلطالقات ف

وكالُمنا برّمته ال يعين ثبوت استخدام املشرِّع الديين هلذه الطريقة أو تلك، 

بقدر ما يعين لزوم محل هذه الطرق بوصفها فرضّيات يلزم استحضارها يف فهم 

النصوص الدينّية؛ إذ محلها كفرضّيات قد ينّبه الفقيه أحيانًا إىل مؤشِّرات قد تساعده 

: قد يفهم الفقيه حينئٍذ ـ وهذا جمرَّد مثال ال ُأريد اآلن على تكوين فهٍم خمتلف. فمثاًل

َوَمْن َكاَن َمِريضًا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر ُيِريُد ...﴿أن أختاره ـ من قوله تعاىل: 

يع اإلفطار (، قد يفهم أّن تشر185)البقرة:  ﴾...اهلُل ِبُكْم اْلُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبُكْم اْلُعْسَر

يف السفر كان خلصوصّية الُعْسر يف الصيام فيه، فإذا حتوَّل الصيام يف السفر )أعين 

حساب الفراسخ املعدودة القليلة( إىل صيام ال ُعْسر فيه على اإلطالق فهذا يشري إىل 

تغيٍُّر يف طبيعة احلكم، األمر الذي قد يذهب بالفقيه إىل تكوين فهٍم خمتلف 

وصفها معيارًا يف السفر، فإّما يربطها بتساوي الزمان واملسافة لنصوص املسافة ب

آنذاك، أو يقول بأّن النيّب مثاًل وضع هذه املسافة باعتبار كونها موجبًة نوعًا للتعب 

آنذاك، فيكون قد مارس الشخصّية املوضوعّية للمقنِّن، واليت قلنا بأّنها شخصّية 

 عقالئّية يف التقنني.

بفرضّية عقالئّية املقنِّن الدييّن، بل جيري حّتى لو فرضنا أّن  وما قلناه ال خيتّص

له طريقًة خاّصة، لكّن اعتباره مقنِّنًا عقالئّيًا يرفع من احتمالّيات هذه الفرضيات، 

ومن َثمَّ فما يسري عليه الدرس الفقهي أحيانًا من عدم  ويلزمنا أكثر باالهتمام بها،

ه أثناء البحث، وكأّنها منتفيٌة مسبقًا، سببه خطور بعض الفرضّيات يف ذهن الفقي

هذه الذهنّية اليت حتصر أداء املقنِّن الدييّن بأسلوٍب حمدَّد، وتقصر عن االّطالع أو عن 

استحضار األساليب األخرى اليت يعرفها البشر أيضًا، مع أّن كّل األساليب تكاد 

 ّيًا.تكون متساوية النسبة لبعضها يف الفرضّيات البحثية موضوع

أحَبْبُت طرح هذه الفكرة بوصفها ورقًة للتداول، ال أكثر؛ لكي نضيء يف 

  العملية االستنباطّية على فرضّيات أكثر أثناء البحث االجتهادي، واهلل املوفِّق واملعني.

  



 

 

 احلديث والقرآن

 احلديث الشريف يف تفسري القرآن دور

 

 )*(الشيخ محمد هادي معرفت

 حسن علي الهاشميترجمة: 

 

 هل ميكن لنا أن نستفيد من الروايات يف تفسري القرآن الكريم؟ 

أو مل تقرتن بالقرائن القطعية، ال  ،إن الرواية إذا مل تبلغ حّد التواتر :يقال

ى حبسب ميكن االستفادة منها يف التفسري؛ وذلك للشك يف صّحة سندها، وتسّم

التواتر )إخبار مجاعة  الذي ال يورث اليقني. نعم، إذا بلغت حّد «خرب الواحد»املصطلح بـ 

د ال يتصّور يف حقهم التواطؤ على الكذب(، أو كانت حمفوفة بالقرائن والشواه

الداخلية واخلارجية، فعندها سيكون اخلرب مورثًا لليقني، وميكن االستناد 

 والركون إليه. 

د الشرعي فقط، وهو وهذا الكالم يقوم على اعتبار خرب الواحد من باب التعبُّ

دون املسائل  ،إمنا يصح يف املسائل الفقهية فقط؛ إذ ميكن التعّبد يف املسائل العملية

خرى: قد ميكنك أن حتمل شخصًا أن يأتيك بشربة ماء من خالل النظرية. وبعبارة أ

إصدار األمر إليه، ولكنك ال تستطيع أن حتمله على االعتقاد مبسألة من خالل 

إصدار األمر إليه بذلك. ومن هنا ال يصح توظيف خرب الواحد يف التفسري واملسائل 

 االعتقادية. 

عليه أثر شرعي، وهذا ال ميكن  بثم إن التعبُّد إمنا يكون ممكنًا إذا ترتَّ
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 ره إال يف دائرة عمل املكلفني. تصوُّ

خرب الواحد يف »ومن هنا قال الشيخ املفيد يف كتابه )شرح اعتقادات الصدوق(: 

املعارف والعقائد  جمالمبعنى أن خرب الواحد يف  ،«وال عماًل ،هذا الباب ال يوجب علمًا

 ال يوجب علمًا حتى ميكن توظيفه، وال يرتتب عليه عمل حتى يصّح فيه التعّبد. 

وقد ذهب الشيخ الطوسي ـ يف )تفسري التبيان( ـ إىل االعتقاد بانتفاء إمكانية 

 ؛دلة الصحيحةن يرجع إىل األأينبغي »االستفادة من خرب الواحد يف التفسري؛ إذ يقول: 

ن جيب اتباع قوله، وال متواتر به عمَّ عليه، أو نقٍل مجاٍعإأو الشرعية، من  إما العقلية،

ومتى كان التأويل حيتاج  .ذا كان مما طريقه العلمإ خاصةويقبل يف ذلك خرب واحد، 

 هل اللغة، شائعًاأبني  إىل شاهد من اللغة فال يقبل من الشاهد إال ما كان معلومًا

يقطع بذلك، وال  نه الإلفاظ النادرة فلروايات الشاردة واألبينهم. وأما طريقة اآلحاد من ا

 . (1)«ويذكر ما حيتمله ،وينبغي أن يتوقف فيه ،على كتاب اهلل جيعل شاهدًا

بدوره إىل االعتقاد بأن حجية خرب الواحد إمنا تصح  وقد ذهب احملقق النائيين

إن اخلرب إمنا »يف املسائل الفقهية ذات األثر الشرعي فقط، وقال بشأن حجية اخلرب: 

 . (2)«يكون مشمواًل لدليل احلجية إذا كان ذا أثر شرعي

 احملقق مثل:ـ  «املعذرّية»و «املنجزّية»يضاف إىل ذلك أن الذين فّسروا احلجية بـ 

صوها مبوارد العمل اليت ميكن فيها تصّور الفعل والرتك، وخيتص اخلراساني ـ خصَّ

 ذلك باألحكام العملية اإللزامية فقط. 

اة بأخبار أما األحاديث غري قطعية الصدور )املسّم»وقال العالمة الطباطبائي: 

ر واليت اختلف املسلمون يف حجيتها وعدم حجيتها( فأمرها يرجع إىل املفسِّ ،اآلحاد

حجية اخلرب  عندهم يف علم أصول الفقه ـ تقريبًاـ وأما الشيعة فالذي ثبت  ...نفسه

 . (3)«واليعترب يف غريها]فقط[،  وثوق الصدور يف األحكام الشرعيةمالواحد 

ي يف أكثر من موضع من تفسري وقد أكد العالمة الطباطبائي على هذا الرأ

استخدامه  ْغعلى عدم اعتبار حجية خرب الواحد يف التفسري، ومل يستِس امليزان، وأصّر

 يف بيان وتفسري معاني القرآن الكريم. 

الذي استقر عليه النظر اليوم يف املسألة »وقال يف بيان قصة لوط من سورة هود: 
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يتها، وأما غري ذلك بقرينة قطعية فال َرْيَب يف حّج أو حمفوفًا كان متواترًا أن اخلرب إْن

إال األخبار الواردة يف األحكام الشرعية الفرعية إذا كان اخلرب  ،فال حجية فيه

وذلك أن احلجية الشرعية من االعتبارات  ؛هلا حجية موثوق الصدور بالظن النوعي فإّن

والقضايا  ،االعتبار الشرعيفتتبع وجود أثر شرعي يف املورد يقبل اجلعل و ،العقالئية

وال معنى ، لعدم أثر شرعي؛ ية فيهاال معنى جلعل احلّج التارخيية واألمور االعتقادية

 . (4)«...وتعبيد الناس بذلك، حلكم الشارع بكون غري العلم علمًا

إىل  ـاملقام هذا املقام و ـال معنى إلرجاع فهم معاني اآليات »آخر:  وقال يف موضٍع

فإن ما بينه إما أن يكون  ؛‘ى إىل بيان النيبفهم الصحابة وتالمذتهم من التابعني حّت

 ؛ل والبحثر والتأمُّمعنى يوافق ظاهر الكالم فهو مما يؤدي إليه اللفظ ولو بعد التدبُّ

فهو مما ال يالئم  ،ي إليهوال الكالم يؤّد ،وإما أن يكون معنى ال يوافق الظاهر

 . (5)«.تم به احلجة..وال ت ،يالتحّد

املتضمنة  ‘على أن األخبار املتواترة عنه»ثم استطرد العالمة بعد ذلك قائاًل: 

على كتاب  ‘وعرض الروايات املنقولة عنه، واألخذ به، لوصيته بالتمسك بالقرآن

مما ميكن استفادته  ‘ال يستقيم معناها إال مع كون مجيع ما نقل عن النيب، اهلل

 . (6)«ٌهو ظاهرو ،ر الباطلْوكان من الدَّ ‘ف ذلك على بيان النيبتوقَّلو و .من الكتاب

فاحلق أن الطريق إىل فهم القرآن الكريم غري مسدود، »ليختم بعد ذلك قائاًل: 

وأن البيان اإلهلي والذكر احلكيم بنفسه هو الطريق اهلادي إىل نفسه، أي إنه ال 

أن يكون الكتاب الذي عرفه اهلل  حيتاج يف تبيني مقاصده إىل طريق، فكيف يتصور

 ومستنريًا، غريه إىل هاٍد مفتقرًا، شيء وأنه تبيان لكّل، وأنه نور، تعاىل بأنه هدى

 . (7)«بأمر غريه؟ ومبينًا، بنور غريه

عنه إمنا هو  ل أن املنهّياحملصَّ»وقد سبق له أن قال قبل ذلك بصفحات: 

والزمه  .واعتماد املفسر على نفسه من غري رجوع إىل غريه ،االستقالل يف تفسري القرآن

أو  ؛وهذا الغري ال حمالة إما هو الكتاب .وجوب االستمداد من الغري بالرجوع إليه

وعرض  ،ة اآلمرة بالرجوع إليهونفس السّن ،ة ينايف القرآنالسّن ووكونه ه .ةالسّن

نفس  األخبار عليه، فال يبقى للرجوع إليه واالستعداد منه يف تفسري القرآن إاّل
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 . (8)«القرآن

وعلى هامش آية الوالية من سورة املائدة قال بشأن نزول آية من سورة املعارج: 

وال مما قامت على  ،وبعد هذا كله فالرواية من اآلحاد، وليست من املتواترات»

ل على اآلحاد يف غري من أحباثنا املتقدمة أنا ال نعوِّ َتوقد عرْف .صحتها قرينة قطعية

العقالئي الذي عليه بناء اإلنسان يف  على طبق امليزان العاّم ،األحكام الفرعية

 . (9)«حياته

م ـ ال يرى خرب الواحد طريقًا إلحراز ويف األساس فإن العالمة ـ بناء على ما تقدَّ

 الواقع، ولذلك ال يكون معتربًا. 

ية قول يف اآلية داللة على حّج»من سورة النحل:  44وقال ضمن تفسريه اآلية 

والظاهر  وأما ما ذكره بعضهم أن ذلك يف غري النّص .يف بيان اآليات القرآنية ‘النيب

فمما ال  ،كالم اهلل وما فيه من التأويلما يرجع إىل أسرار  أو يف ،من املتشابهات

حلديث الثقلني ؛ ، ويلحق به بيان أهل بيته‘صغى إليه. هذا يف نفس بيانهينبغي أن ُي

 ؛ية لبيانهموأما سائر األمة من الصحابة أو التابعني أو العلماء فال حّج. املتواتر وغريه

 . (10)«على اإلطالق ية بيانهممعتمد عليه يعطي حّج وعدم نصٍّ ،لعدم مشول اآلية

وأما اخلرب  .ى باملشافهةهذا كله يف نفس بيانهم املتلّق»ثم أضاف قائاًل: 

فهو ، بقرينة قطعية وما يلحق به أو حمفوفًا ،متواترًا احلاكي له فما كان منه بيانًا

ه ليس أو غري خمالف لكّن ،للكتاب أما ما كان خمالفًاو ؛لكونه بيانهم ؛ةحّج

وعدم إحراز ، يف األول لعدم كونه بيانًا؛ ية فيهفال حجِّ، بالقرينة وال حمفوفًا مبتواتٍر

 . (11)«آخر وللتفصيل حملٌّ. البيانية يف الثاني

مة على عدم اعتبار خرب الواحد يف الكشف واخلالصة هي أن استدالل العاّل

 هما: وعن معاني القرآن يقوم على دعامتني رئيستني، 

ة، مبعنى أنها من التواضع ديوحجية خرب الواحد صبغة تعبُّـ إن العتبار 1

والتعاقد الشرعي، وليست حجية ذاتية، وهذا إمنا ميكن يف املوارد اليت يرتتب عليها 

أثر شرعي. ومن هنا فإنه ال يكون متصّورًا إال يف مورد عمل املكلفني، وهذا ال يتوفر 

 الفقه.  جماليف  إاّل
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وي على كاشفية قطعية عن الواقع؛ ولذلك ال يكون ـ إن خرب الواحد ال ينط2

 كاشفًا عن بيان املعصوم، وال كاشفًا عن املراد الواقعي لآلية. 

يضاف إىل ذلك أن املستفاد من روايات العرض ]على الكتاب[ أننا إذا أردنا 

فإذا توقفت  ،التأكد من صّحة مفاد خرب الواحد وجب علينا االستعانة بالقرآن

 ر! ْوبالقرآن على الرجوع إىل خرب الواحد لزم الدَّاالستعانة 

 : التاليةوذلك لألمور  ؛ًاَبْيَد أن هذا االستدالل ال يبدو تاّم

إن اعتبار خرب الواحد الثقة ليست له صبغة تعّبدية، وإمنا هو من وجهة نظر 

 ن الشارع أمضى هذه السرية العقالئية. إالعقالء ينطوي على كاشفية ذاتية، و

يثقون به،  ْنلناس يقومون يف حياتهم على ترتيب اآلثار على إخبار َمإن ا

د ويتعاملون معه معاملة الواقع املعلوم. وهذا ليس من التعاقد أو التواضع أو التعبُّ

 احملض، بل يأتي من ناحية ما يتمتع به هذا اإلخبار من الكاشفية. 

ومل  ،هذه السرية وإن الشارع املقّدس ـ الذي هو سيد العقالء ـ قد أمضى

يف املوارد اليت يفتقر فيها الناقل إىل الصفات املوجبة للوثوق  يشكل عليها، إاّل

واالطمئنان. وال خيفى أنه ال يصح ترتيب األثر على كالم هذا الشخص إال بعد 

اِسٌق ِبَنَبٍإ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم َف﴿التحقيق والتبّين. ومن هنا يأتي قوله تعاىل: 

(. ومن 6)احلجرات:  ﴾ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَي ًاَفَتَبيَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا َقْوم

هنا ال يقتصر اعتبار خرب الواحد الثقة على خصوص الفقه واألحكام الشرعية، وليس 

ليه العقالء يف مجيع املوارد، سار ع عاّم ية التعبدية، بل هو اعتباٌرهو من باب احلّج

 س. ومن بينهم الشارع املقدَّ

يتصف باالعتبار العقالئي  ×ومن هنا فإن إخبار العدل الثقة عن املعصوم

فهو يعترب  ،املمضى من قبل الشارع ـ سواء يف األحكام الفقهية أو يف تفسري القرآن ـ

كما لو أن الشخص  بيانًا كاشفًا عن بيان املعصوم، ويكون حجًة حاٍل على كّل

 مسعه من املعصوم مباشرة. 

بل إننا إذا قلنا بعدم اعتبار إخبار العدل الثقة يف باب التفسري سوف حنرم 

أنفسنا من مجيع كلمات املعصومني وكبار الصحابة والتابعني، وسوف تنحصر فائدة 
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 ! دوال خيفى أن مثل هذا الكالم يضاهي احلرمان املؤبَّ .كلماتهم بعصر حضورهم

ية وقد ُيشكل يف حّج»م السيد اخلوئي يف هذا الشأن: وقد قال أستاذنا املعظَّ

ووجه اإلشكال يف ذلك أن معنى احلجية  .^خرب الواحد الثقة إذا ورد عن املعصومني

اليت تثبت خلرب الواحد أو لغريه من األدلة الظنية هو وجوب ترتيب اآلثار عليه عماًل يف 

ق إال إذا ب على الواقع لو قطع به، وهذا املعنى ال يتحقَّحال اجلهل بالواقع، كما ترتتَّ

عليه حكمًا شرعيًا، كان مؤدى اخلرب حكمًا شرعيًا أو موضوعًا قد رتب الشارع 

 وهذا الشرط قد ال يوجد يف خرب الواحد الذي يروى عن املعصومني يف التفسري. 

وهذا اإلشكال خالف التحقيق؛ فإنا قد أوضحنا يف مباحث )علم األصول( أن 

ديًا يف حكم الشارع، ية يف األمارة الناظرة إىل الواقع هو جعلها علمًا تعبُّمعنى احلّج

ب ال وجداني، فيرتتَّ ،تعّبدي عترب فردًا من أفراد العلم، ولكنه فرٌدفيكون الطريق امل

فيصّح اإلخبار على طبقه كما يصّح أن  ،ب على القطع من اآلثارعليه كل ما يرتتَّ

 . خيرب على طبق العلم الوجداني، وال يكون من القول بغري علٍم

ترب معاملة العلم ويدّلنا على ذلك سرية العقالء، فإنهم يعاملون الطريق املع

عند العقالء على مالكية  فإن اليد مثاًل أمارٌة .بني اآلثار من غري فرٍق ،الوجداني

بون له آثار املالكية، وهم خيربون عن كونه مالكًا صاحب اليد ملا يف يده، فهم يرتِّ

 . (12)«هلذه السرية العقالئية املستمرة للشيء بال نكري، ومل يثبت من الشارع ردٌع

ومناقشتنا الوحيدة لكالم السيد األستاذ تكمن يف اعتباره احلجية خلرب 

العلم الوجداني، مع وحدة األثر بطبيعة  مقابلالواحد من باب العلم التعّبدي، يف 

الثقة ليس شيئًا آخر غري بناء العقالء،  داحلال! يف حني أن املبنى يف اعتبار خرب الواح

سوى اإلمضاء، ويعود هذا اإلمضاء ملا يف  تبار من دوٍروليس للشارع يف هذا البناء واالع

 د طريق إليها على اإلطالق. ة اليت ال يوجد للتعبُّقول خرب الواحد من الكاشفية التاّم

حال فإن كبار علماء اإلسالم كانوا منذ اليوم األول وإىل هذه  أّيوعلى 

 .االتع املوارد واجملاللحظة ينظرون إىل خرب الواحد الثقة بنظرة االعتبار يف مجي
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 الروايات التفسريية يف املصادر الشيعية

 املنهجية واحلجِّية

 

 )*(د. الشيخ مهدي مهريزي

 عليحسن ترجمة: 

 

 ــــــ مدخٌل

 :تنقسم الروايات ـ ذات الصلة املباشرة بالقرآن الكريم ـ إىل قسمني رئيسني

فمن بني هذه الروايات ما يعمل على التعريف بالقرآن، فهي تبحث يف مسائل من 

وما  ،قبيل: منزلة القرآن الكريم، وقواعد فهم القرآن، وعلوم القرآن، وفضائل السور

. وسوف نعمد يف هذا املقال إىل حبث هذا النوع من املسائل حتت إىل ذلك من املسائل

 .«معرفة القرآن على أساس الروايات»عنوان 

 والقسم الثاني هو الروايات اليت تعمل على تفسري املراد من اآليات بشكٍل

نها متّهد األرضية لفهم اآليات. وسوف نتحدث يف هذا املقال عن هذا القسم إوآخر، أو 

كما أن هذا القسم الثاني من الروايات  .«الروايات التفسريية»ات حتت عنوان من الرواي

 هو موضوع حبثنا يف هذا املقال. 

إن الروايات واألحاديث التفسريية تشكل جانبًا كبريًا من الرتاث الروائي لدى 

املسلمني. وطبقًا للموسوعات واملصادر احلديثية اخلاصة بالروايات التفسريية ـ اليت مّت 

تأليفها منذ القرن العاشر إىل القرن الثاني عشر للهجرة ـ يصل عدد هذه الروايات إىل 

 اية. رو 15000ما يربو على 
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يف كتابه )اإلتقان يف علوم  ،هـ(911قال احلافظ جالل الدين السيوطي)

ثًا عن عدد الروايات اليت مجعها يف كتاب له حتت عنوان )الدّر املنثور متحدِّ ،القرآن(

فيه  ،والصحابة ‘فيه تفاسري النيب مسندًا قد مجعت كتابًا»يف التفسري باملأثور(: 

 . (1)«ما بني مرفوع وموقوف ،بضعة عشر ألف حديث

 ؛حديثًا 12128 ،يف تفسري الربهان ،هـ(1107وقد مجع السيد هاشم البحراني)

 حديثًا.  13422 ،يف تفسري نور الثقلني ،هـ(1112وعبد العلي احلويزي)

ال خيفى أن الكثري من هذه الروايات الواردة يف هذه املوسوعات قد تكرر، 

تكرار بنظر االعتبار يبقى عدد هذه األحاديث زائدًا حتى لو أخذنا موارد ال ولكْن

 على مخسة عشر ألفًا. 

وبااللتفات إىل هذا احلجم الكبري والكم الواسع من هذه الروايات جيب أن 

ولكننا  .واملنهجية ،يةتكون قد خضعت للكثري من البحث اجلاّد، من قبيل: احلّج

مل نشهد يف العقد األخري سوى القليل من األحباث والدراسات يف هذا الشأن، وال نزال 

 يف بداية الطريق. 

نسعى يف هذا املقال إىل اخلوض يف مسألتني جادتني ورئيستني بشأن هذه 

: منهجية هذه الروايات. واألخرى ؛ية هذه الروايات: حجِّهمااحدإ :الروايات التفسريية

م أحباث هذه املقالة ضمن قسمني، وهما: منهجية األحاديث سوف نقدِّوعليه 

 وحجية األحاديث التفسريية.  ؛التفسريية

قبل الدخول يف صلب البحث جيب علينا أن نبني بعض املقدمات  ولكْن

مات اجلديرة بالذكر هنا عبارة عن: املفاهيم، الضرورية ضمن هذا املدخل. واملقّد

إذ يبدو من املهم اخلوض يف هذه  ؛التفسري الروائي والفرضيات، وتطور كتب

وكيفية حتليلها  ،املوضوعات الثالثة من أجل اإلحاطة واإلشراف على األحباث املقبلة

 ودراستها. 

 

 ــــــ ـ املفاهيم1

والكشف عن املعنى الدقيق والواضح  ،ال ُبدَّ من التدقيق هنا يف ثالثة مفاهيم
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ية، والتفسري الروائي، والتفسري األثري. ليس بأيدينا منها، وهي: الروايات التفسري

والفوارق الدقيقة بينها،  ،واضحة بشأن هذه املفاهيم )أو املصطلحات( الثالثة أحباٌث

ولكن ميكن احلصول على حتديد أبعاد كل واحد منها مبالحظة كتب التفسري 

  التالية:تعاريف طرق هذا املسار من خالل ال وقد مّت .الروائي والفهم العام هلا

 

 ــــــ الرواية التفسريية

إىل بيان مضمون آيات القرآن  يذهب إىل القول بأن كل رواية تؤدي ْنهناك َم

إىل آية  مل تشتمل على أّي إشارٍة لوّد رواية تفسريية، حتى َعمن األشكال ُت بشكٍل

 بعينها. 

عن قول أو فعل أو تقرير املعصوم، أو جمموعة من  إن الرواية التفسريية عبارٌة»

، واليت نفهم يف ضوئها جهة من اجلهات ×القضايا واألمور املرتبطة باملعصوم

 .القرآنية

 وهذا التعريف يشمل جمموعات من احلديث املصطلح وغري املصطلح. 

ا، أو آيات بعينه إن احلديث التفسريي املصطلح يشمل األحاديث الناظرة إىل آيٍة

.. ومن هنا فإن روايات .أو الناظرة إىل قاعدة عامة من قواعد فهم القرآن الكريم

 : التاليةالتفسري املصطلح، تشمل اجملموعات 

 أـ الروايات املشتملة على مجيع ألفاظ اآلية أو جزء منها. 

 ب ـ الروايات املشتملة على تلميح أو إشارة إىل آية بعينها. 

من موضوعات آية بعينها أو حكم من  خاّص ملوضوٍعج ـ الروايات املبّينة 

 أحكامها. 

د ـ الروايات املشتملة على ما يرتبط بشأن النزول، من قبيل: الروايات املبّينة 

لسبب النزول، أو مورد النزول، أو األجواء والزمان واملكان الذي نزلت فيه اآلية أو 

 اآليات. 

أو سورة، حيث من شأنها  نزول آيٍة هـ ـ الروايات املرتبطة بفضائل أو خصائص

 أن تفتح كّوة ميكن من خالهلا الوصول إىل مفهوم اآلية ومعناها. 
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من خالل هذا التعريف للحديث التفسريي واحلديث التفسريي املصطلح يتضح 

عن احلديث الذي تتضح يف  معنى احلديث التفسريي غري املصطلح أيضًا، فهو عبارٌة

ـ  خاّص فهومية لآلية، دون أن يكون احلديث ناظرًا ـ بشكٍلضوئه جهة من اجلهات امل

 إىل آية أو آيات بعينها، أو ناظرًا إىل قاعدة عامة من قواعد فهم القرآن. 

 : التاليةإن هذا التعريف يشمل اجملموعات الروائية 

من موضوع آية أو عدد من اآليات، أو  أـ الروايات املشتملة على بيان موضوع عاّم

 دون أن تكون ناظرة إىل اآلية أو اآليات املذكورة.  ،بّين حكمًا من أحكامهااليت ت

ًا من األلفاظ املستعملة يف اآلية، دون أن ب ـ الرواية اليت تستعمل لفظًا خاّص

 ^بلحاظ امتزاج مجيع شؤون أهل البيت تكون ناظرة إىل ذات اآلية، ولكْن

أفقًا لفهم واتضاح ذلك اللفظ  حلقائق القرآنية ميكن هلذه الرواية أن تشكلبا

 اخلاص. 

ج ـ الروايات الناظرة إىل القواعد العامة لالستنباط من مداليل احلوارات 

 والنصوص. 

رواية تتضح من خالهلا جهة من جهات معنى اآلية، دون أن تكون ناظرة  د ـ كّل

وميكن أن تندرج ضمن هذه اجملموعة الروايات املشتملة على املباني  .إىل اآلية

^الفكرية لتفسري أهل البيت
(2) . 

( حتت عنوان )تفسري روائي به رواييت  آخر مقالًة ٌقهذا وقد كتب حمقِّ

 . (3)ى فيها هذا التعريف، وأثبته من خالل ذكر بعض النماذج واألمثلةتبّن

املراد من األحاديث »إىل بيان الرواية التفسريية، قائاًل:  ويف املقابل ذهب بعٌض

من شؤون آي القرآن الكريم، سواء كان متعلقًا  التفسريية هو كل ما يتعلق بشأٍن

تنزيلها أو تأويلها. توضيح  ،بيان معانيها، يف ظاهرها أو باطنهاب مبنزوهلا أم بقراءتها أ

ما حيكي عن شيء من شؤون  كّل حديثًا يشملته ذلك أن احلديث التفسريي بصف

قه بالتفسري، وبقيد تعلُّ ،أو فعل أو تقرير أو حنو ذلك وأحواهلم، من قوٍل ^املعصومني

 فيدخل فيه:  ،يشمل كل حديث ميكن أن يقع يف طريق إيضاح معاني القرآن الكريم

 ر، أي ما يكشف عن وجه من وجوه معاني اآليات. ـ احلديث املفسِّ
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من شؤون نزوهلا، كسبب النزول، ومورده، وترتيبه، وزمانه  يٍءق بشـ ما يتعلَّ

 ومكانه، وكيفياته. 

مل تكن مبا  ـ ما يتعلق بفضلها وخواصها، فإن أحاديث الفضائل واخلواص وإْن

ل يف اآليات والسور للوصول إىل معانيهما، أنها من منافذ النظر والتأمُّ هي مفّسرة، إاّل

ن بعض املفّسرين قد يستنبط من بعض هذه األحاديث ما إذلك، و ومبا أنها من مظاّن

خيفى على غريه، فينبغي أن تعامل هذه الطائفة من األحاديث معاملة األحاديث 

 . (4)«التفسريية أيضًا

روايات  يبدو أن هذا التعريف الثاني هو األنسب، باستثناء أننا ال نستطيع أن نعّد

 .رييةفضائل السور واآليات من الروايات التفس

د نسبة الرواية إىل اآلية، ومن هنا ال ُبدَّ من تكميل ثم إن هذا التعريف مل حيدِّ

إن الرواية التفسريية هي »هذا التعريف من خالل إضافة بعض القيود عليه، والقول: 

مل تكن  الرواية املشتملة على جزء من اآلية، أو أن تكون الرواية ناظرة إىل اآلية وإْن

أن الرواية جيب أن تشتمل على بيان مراد اهلل الوارد يف تلك اآلية،  ْيَدَبمذكورة فيها، 

 . «ر األرضية املناسبة لفهمهاأو أن توفِّ

ويبدو أن التعاريف الضمنية وغري املكتوبة واملرتكزة عند أصحاب التفاسري 

 فسري علّيباحثة على تفسري العياشي، وت فلو ألقينا نظرًة .د هذا األمر أيضًااملأثورة تؤيِّ

ي، وتفسري فرات الكويف، وتفسري الربهان، وتفسري نور الثقلني، بن إبراهيم القّم

 خلرجنا منها بهذا التعريف أيضًا. 

 

 ــــــ التفسري الروائي

يطلق مصطلح التفسري الروائي على الكتب اليت عمد أصحابها إىل مجع 

وهي يف الغالب تكون على غرار  .الروايات فيها على ترتيب سور وآيات القرآن الكريم

من التبويب  الكتب اخلاصة بتأليف الروايات الفقهية، دون إبداء الرأي أو إضافة نوٍع

 ،ي، وتفسري العياشي، وتفسري الربهانبن إبراهيم القّم إليها، من قبيل: تفسري علّي

 وما إىل ذلك من التفاسري األخرى. 
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 ــــــ التفسري األثري

فوها إىل تفسري تفسري األثري( على الكتب اليت عمد مؤلُِّيطلق مصطلح )ال

وإيضاح اآليات القرآنية فيها على أساس الرواية )األثر(، من قبيل: تفسري الصايف، 

 وأمثاهلما.  ،وتفسري الالهيجي

ومما يدعو إىل األسف أن البعض يستعمل عنواني )التفسري األثري( و)التفسري 

فإنه يعمد يف هامش عنوان التفسري األثري إىل ذكر  واحد، ولذلك الروائي( مبعنًى

فالتفسري الروائي إمنا  ؛يف حني أن بينهما اختالفًا جوهريًا .مصاديق كال التفسريين

 بشأنها، وبعبارٍة رأٍي ف أيَّينطوي على مجع األحاديث والروايات، دون أن يبدي املؤلِّ

خالفًا للتفسري اآلخر )التفسري األثري(.  ؛ةف بإبداء مراد اهلل من اآليأوضح: ال يقوم املؤلِّ

ويف احلقيقة جيب اإلقرار بأن التفسري األثري إمنا يكون عنوانًا صائبًا لتلك الطائفة 

ر إىل الكشف عن مراد اهلل ف واملفسِّمن الكتب التفسريية اليت يعمد فيها املؤلِّ

 اعتمادًا على الرواية واألثر. 

بيان املناهج واألساليب لضت املؤلفات اليت تعرَّويشاهد هذا اخللط يف الكتب و

 التفسريية، أو الناظرة إىل البحث يف التفاسري األثرية فقط.

 

 ــــــ ـ الفرضيات املسبقة2

هناك يف ما يتعلق مبوضوع الروايات التفسريية فرضيات مطروحة يتفق عليها 

ل هذه الفرضيات وميكن إمجا .اجلميع، ويتم احلوار والتباحث بينهم على أساسها

 : التاليعلى النحو 

 ـ االعتقاد بفصاحة وبالغة مجيع آيات القرآن الكريم. 1

، وأنه يعّرف (5)«لسان عربي مبني»ـ االعتقاد بأن القرآن الكريم قد نزل بـ 2

 . (7)«التبيان»و ،(6)«البيان»نفسه بـ 

 له.  (8)«نًامبيِّ»ف النيب األكرم بوصفه ـ االعتقاد بأن القرآن الكريم قد عر3َّ

قد جعلوا القرآن معيارًا  ^واألئمة األطهار ‘ـ االعتقاد بأن النيب األكرم4

 إلثبات وتصحيح الكالم املنسوب إليهم )أخبار العرض على الكتاب(. 
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يف فهمها  ًاأن هناك اختالف وعلى الرغم من التسليم بأصل هذه املسائل، إاّل

نًا للقرآن ـ قد مبيِّ ‘األكرم اعتبار النيّب :ن قبيلوبيان املراد منها، بل إن بعضها ـ م

 ة أحيانًا. وقع موردًا للكثري من التفسريات املختلفة، بل املتضاّد

 

 ــــــ ـ مسار كتب التفسري الروائي عند الشيعة3

وميكن  .الروايات التفسريية جمالف الشيعة الكثري من الكتب يف لقد ألَّ

 : التالي، وذلك على النحو (9)تقسيم هذه التفاسري إىل أربع مراحل زمنية

 

 ــــــ أـ تفاسري عصر احلضور

، ^فة يف هذه املرحلة تنسب يف الغالب إىل األئمة األطهارإن الكتب املؤلَّ

 إلينا، من قبيل:  ْلوأغلبها مل يِص

 . ×ـ التفسري املنسوب إىل اإلمام علّي1

 . ×بن أبي طالب اإلمام علّيـ مصحف 2

هـ(، والذي حكاه أبو 114ـ  57)×ـ التفسري املنسوب إىل اإلمام الباقر3

 اجلارود. 

هـ(، والذي وردت بعض 148ـ  83)×ـ التفسري املنسوب إىل اإلمام الصادق4

 رواياته يف كتاب )حقائق التفسري القرآني(. 

 هـ(. 260ـ  232)×ـ التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري5

ومل يصلنا من هذه التفاسري اخلمسة سوى التفسري األخري، بوصفه تفسريًا 

 . ×منسوبًا إىل اإلمام احلسن العسكري

 

 ــــــ ب ـ تفاسري عصر الغيبة الصغرى

 . (10)هـ(301أو  300ـ  299)ـ تفسري سعد بن عبد اهلل األشعري1

 هـ(. 307ي)بن إبراهيم القّم ـ تفسري علّي2

 هـ(. 307ـ تفسري فرات الكويف)3
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 هـ(. 320اشي)ـ تفسري العّي4

 . (11)هـ( 324ـ تفسري النعماني)5
 

 ــــــ ج ـ مرحلة تأليف اجلوامع التفسريية

 هـ(. 1107ـ الربهان يف تفسري القرآن، تأليف: السيد هاشم احلسيين البحراني)1

 هـ(. 1112ـ نور الثقلني، تأليف: عبد علي احلويزي)2
 

 ــــــ املرحلة املعاصرة د ـ

 . (12)ـ الكوثر يف التفسري باألثر، تأليف: محزة مهدي زاده وفرج اهلل مري عرب1

وقد صدر منه حتى اآلن اجلزء األول، حيث يشتمل على كامل تفسري سورة 

الفاحتة، وتفسري بعض آيات سورة البقرة )من اآلية األوىل إىل اآلية التاسعة والثالثني(، 

 حديثًا.  1130وقد احتوى هذا اجلزء على 

ـ  1309)معرفتالشيخ حممد هادي  تأليف:، ـ التفسري األثري اجلامع2

 . (13)(هـ.ش1385

قد طبع منه حتى اآلن ستة أجزاء، وهي تشتمل على تفسري سورة الفاحتة و

 حديثًا.  8292وقد احتوت هذه األجزاء الستة على  .والبقرة

دير بالذكر أن هذا الكتاب حيتوي على الكثري من التحليالت بشأن ومن اجل

 الروايات، واجلمع بينها، وغري ذلك من األحباث األخرى. 
 

 ــــــ تنويٌه

واليت اشتملت على  ،م ذكرهاال ُبدَّ من التنويه إىل أن هناك ـ غري الكتب املتقدِّ

مجع الروايات التفسريية على ترتيب سور وآيات املصحف ـ كتب أخرى تنتمي إىل 

واحد، ومن بينها  مة، حيث مجعت الروايات التفسريية يف موضوٍعمجيع املراحل املتقّد

 : التاليةالكتب 

 ،نزل من القرآن يف علي، تأليف: أبو بكر أمحد بن موسى اإلصفهانيـ ما 1

البن مردويه، تدوين ومجع:  ،هـ(، طبع ضمن )املناقب(410)«ابن مردويه»املعروف بـ 



 

 

ـه 1439م ـ  2017السنة الثانية عشرة ــ العدد الثامن واألربعون ــ خريف نصوص معاصرة ــ   

 

 هـ.ش. 1380اق حممد حسني احلرز، قم، دار احلديث، عبد الرّز

ين علي ـ تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة، تأليف: شرف الد2

هـ(. تصحيح: حسني أستاد ولي، قم، مؤسسة النشر 940سرتآبادي)احلسيين اإل

 هـ. 1406اإلسالمي، 

ـ تأويل اآليات الباهرة يف فضائل العرتة الطاهرة، تأليف: حممد تقي بن حممد 3

هـ(، قم، مكتبة املرتضوي، 1332)«اآلغا النجفي اإلصفهاني»باقر، املعروف بـ 

 هـ(. 1297عن الطبعة احلجرية،  هـ )أوفست1401

 

 ــــــ القسم األول: منهجية الروايات التفسريية

عندما نراجع كتب التفسري الروائي، ونعمل على تقييم الروايات املدرجة فيها، 

ر كل نوع منها عن جند أن هذه الروايات ميكن تقسيمها إىل أنواع خمتلفة، حيث يعبِّ

 .رىمنهجية خمتلفة عن الروايات األخ

 : التاليةوميكن تقسيم هذه الروايات ـ على أساس ذلك ـ إىل األنواع واألقسام 

 

 ــــــ ـ تصوير أجواء النزول1

من التعبريات العريقة الشائعة يف  «سبب النزول»أو  «شأن النزول»يعترب مصطلح 

 العلوم القرآنية، حيث يشري إىل بيان خلفية وظروف نزول آية أو جمموعة من اآليات.

ونالحظ يف الروايات املرتبطة بهذا املفهوم دائرة أوسع؛ إذ يتم تصوير أجواء ما قبل 

النزول، وأحيانًا يتم تصوير تداعيات ما بعد النزول أيضًا. ولذلك يبدو أن التعبري عن 

 .أبلغ وأمشل من التعبريين السابقني «تصوير أجواء النزول»هذه الظاهرة بـ 

 ما يلي نذكر منوذجًا لذلك:  ويف

وي أنه ملا نزلت هذه اآلية ]اآلية الثانية من سورة النساء[، أبو علي الطربسي: ُر

كرهوا ]أي أولياء األيتام[ خمالطة اليتامى؛ فشّق ذلك عليهم؛ فشكوا ذلك إىل رسول 

َلُهْم َخْيٌر َوِإْن َوَيْسَأُلوَنَك َعْن اْلَيَتاَمى ُقْل ِإْصاَلٌح ﴿، فأنزل اهلل سبحانه: ‘اهلل

عن السيدين الباقر  (، قال: وهو املروّي220)البقرة:  ﴾اآلية...ُتَخاِلُطوُهْم َفِإْخَواُنُكْم
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’والصادق
(14) . 

فهذه الرواية تشري إىل التداعيات اليت أّدت إىل نزول اآلية الثانية من سورة 

  من سورة البقرة. النساء، كما أنها تشكل أرضية لنزول اآلية العشرين بعد املئتني

وهناك الكثري من الكتب اليت مّت تأليفها يف موضوع مجع روايات أسباب 

 .النزول

حديثًا، وقد  1264وقد ذكر اإلمام جالل الدين السيوطي يف )أسباب نزوله( 

 324 ،له حتت عنوان )صحيح أسباب النزول( يف كتاٍب ،ح إبراهيم حممد العليصحَّ

 . (15)حديثًا منها

 .(16)موردًا من موارد أسباب النزول 348وقد نقل الطربسي يف جممع البيان 

 . (17)حديثًا 427ويف كتاب )أسباب النزول يف ضوء روايات أهل البيت( هناك 

 

 ــــــ ـ اإليضاح اللفظي2

بإيضاح لفظ وارد يف اآليات القرآنية،  هناك من األحاديث والروايات ما يهتّم

بن  ، من قبيل: قال علّي«روايات اإليضاح اللفظي»ونطلق على هذا النوع من الروايات 

 . (18)«الرقيب: احلفيظ»: ×براهيم: ويف رواية أبي اجلارود، عن أبي جعفرإ

)النحل:  ﴾َواإِلْحَساِن َيْأُمُر ِباْلَعْدِل اهلَلِإنَّ ﴿يف قوله تعاىل:  ×وقال ]اإلمام علي[

 . (19)«لنصاف، واإلحسان: التفضُّالعدل: اإل»(: 90

 

 ــــــ ـ اإليضاح املفهومي3

إن املراد من اإليضاح املفهومي أن الرواية تعمل على إيضاح وبيان النسبة يف اآلية 

 بني مجلة واحدة أو بني عدد من اجلمل، من قبيل: 

 الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه اهلَلَواتَُّقوا ﴿، عن قوله تعاىل: ×عن عمر بن حنظلة، عنه

هي أرحام الناس، إن اهلل أمر بصلتها وعظمها. أال ترى »(، قال: 1)النساء:  ﴾َواأَلْرَحاَم

 . (20)«أنه جعلها معه؟

عن  ، وهو املروّي«وهاعواتقوا األرحام أن تقط»أبو علي الطربسي يف معنى اآلية: 
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×أبي جعفر
(21) . 

 ﴾َواَل َتَتَبدَُّلوا اْلَخِبيَث ِبالطَّيِِّب﴿يف قوله تعاىل:  «نهج البيان»وقال الشيباني يف 

لوا احلالل من أموالكم باحلرام من أمواهلم، ال تتبدَّ»(، قال ابن عباس: 2)النساء: 

’عن أبي جعفر وأبي عبد اهلل . قال: وهو املروّي«ألجل اجلودة والزيادة فيه
(22) . 

وحممد بن  بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب يعقوب: عن علّيحممد بن 

؟ ليس اهلل حكيمًاأفقال له:  ،العوجاء هشام بن احلكم يقال: سأل ابن أب، احلسن

َفانِكُحوا َما ﴿: وجلَّ عن قول اهلل عزَّ يفأخربن: قال ،هو أحكم احلاكمني قال: بلى

 (3)النساء:  ﴾َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة ْن اَلَث َوُرَباَع َفِإْن ِخْفُتْم َأَطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثَنى َوُثاَل

َوَلْن َتْسَتِطيُعوا َأْن ﴿: وجلَّ عن قوله عزَّ يفأخربن: قال ،بلى: ؟ قالأليس هذا فرٌض

)النساء:  ﴾َكاْلُمَعلََّقِةَتْعِدُلوا َبْيَن النَِّساِء َوَلْو َحَرْصُتْم َفاَل َتِميُلوا ُكلَّ اْلَمْيِل َفَتَذُروَها 

 عبدي فرحل إىل املدينة إىل أب ،م بهذا؟ فلم يكن عنده جواٌبيتكلَّ حكيٍم أّي ،(129

 مٍرأل ،علت فداكُج، نعم: قال؟! عمرة وال يف غري وقت حجٍّ ،يا هشام :فقال له ،×اهلل

وما : ×قال ،يٌءفيها ش يمل يكن عند عن مسألٍة العوجاء سألين أبين ابن إ، ينأهمَّ

َفانِكُحوا َما ﴿: وجلَّ ما قوله عزَّ: أ×اهلل عبد ة، فقال له أبوخربه بالقّصأ؟ قال فيه

يف  يعين ﴾َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة ْن اَلَطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثَنى َوُثاَلَث َوُرَباَع َفِإْن ِخْفُتْم َأ

َتْعِدُلوا َبْيَن النَِّساِء َوَلْو َحَرْصُتْم َفاَل َتِميُلوا  َوَلْن َتْسَتِطيُعوا َأْن﴿تعاىل:  ما قولهأالنفقة، و

ة، فلما قدم عليه هشام بهذا اجلواب يف املوّد يعين ﴾ُكلَّ اْلَمْيِل َفَتَذُروَها َكاْلُمَعلََّقِة

 . (23)«هذا من عندك ما واهلل: قال

عن قول اهلل تعاىل:  من الزنادقة أبا جعفر األحول بن إبراهيم: سأل رجٌل علّي

َتْعِدُلوا  ْن اَلَفانِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثَنى َوُثاَلَث َوُرَباَع َفِإْن ِخْفُتْم َأ﴿

َوَلْن َتْسَتِطيُعوا َأْن َتْعِدُلوا َبْيَن النَِّساِء َوَلْو َحَرْصُتْم َفاَل ﴿، وقال يف آخر السورة: ﴾َفَواِحَدًة

؟ قال أبو جعفر األحول: فلم يكن عندي يف ، فبني القولني فرٌق﴾اْلَمْيِل َتِميُلوا ُكلَّ

وسألته عن اآليتني، فقال:  ×، فقدمت املدينة، فدخلت على أبي عبد اهللذلك جواٌب

َوَلْن َتْسَتِطيُعوا ﴿فإمنا عنى به النفقة، وقوله:  ﴾َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة﴿أما قوله: 

ة، فإنه فإمنا عنى به يف املوّد ﴾َتْعِدُلوا َبْيَن النَِّساِء َوَلْو َحَرْصُتْم َفاَل َتِميُلوا ُكلَّ اْلَمْيِل َأْن
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. فرجع أبو جعفر األحول إىل الرجل «ةأن يعدل بني املرأتني يف املوّد ال يقدر أحٌد

 . (24)فأخربه، فقال: هذا محلته اإلبل من احلجاز

د، وبيان واخلاص، واملطلق واملقيِّ يشمل موارد: العاّم إن اإليضاح املفهومي

االعتقادي والتارخيي والفقهي.  الالناسخ واملنسوخ، وتفصيل مضمون اآلية يف اجمل

 .الروايات التفسريية جمالأخرى: إن اإليضاح املفهومي هو األوسع دائرة يف  وبعبارٍة

 بعضها.  عة، وقد أشرنا إىلكما ينقسم بدوره إىل أقسام متنوِّ
 

 ــــــ ـ بيان املصداق4

ض إىل ذكر مصاديق اآليات، يف حني ال اك الكثري من الروايات اليت تتعرَّهن

ميكن طبقًا للقواعد اللغوية والتفسريية اعتبار هذه املصاديق من املصاديق احلصرية 

 : تاليةالعلى احلصر، من قبيل الروايات  وإن أغلب هذه الروايات ال تدّل .يف هذه اآليات

أنه ُسئل عن قول اهلل عزَّ وجلَّ:  ×وي عن الصادق: ُر«الفقيه»ابن بابويه يف 

إيناس الرشد: »قال:  ؟(6)النساء:  ﴾َفاْدَفُعوا ِإَلْيِهْم َأْمَواَلُهْم ًاَفِإْن آَنْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشد﴿

 . «حفظ املال

عن أبي بصري، ه احلسن بن راشد، وعنه: بإسناده عن القاسم بن حييى، عن جدِّ

صلوا أرحامكم ولو بالتسليم، يقول »: ×قال أمري املؤمنني»قال:  ×عن أبي عبد اهلل

 ﴾ًا َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباهلَل الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اهلَلَواتَُّقوا ﴿اهلل تبارك وتعاىل: 

 . (25)«[1]النساء: 

يف )تفسري امليزان( إىل محل الكثري من الروايات  مة الطباطبائيوقد عمد العاّل

. وطبقًا للتعداد الذي «التطبيق»و «يْراجَل»على املصداق، واستعمل يف ذلك مصطلح 

، ومصطلح (26)مّرة 94 «يْراجَل»ه قد استعمل مصطلح ه بهذا الشأن وجدُتأجريُت

 . (27)مّرة 226 «التطبيق»
 

 ــــــ ـ بيان الطبقات املفهومية5

إن من بني وجوه طراوة القرآن وحيويته احتواؤه على البطون أو الطبقات 

املفهومية )التأويالت(، مبعنى أن العبارة الواحدة أو سياقها ميكن أن يشتمل على عّدة 



 

 

ـه 1439م ـ  2017السنة الثانية عشرة ــ العدد الثامن واألربعون ــ خريف نصوص معاصرة ــ   

 

طولية، تظهر لألفهام املختلفة، كما أشارت الروايات إىل أن القرآن يشتمل على  معاٍن

 . (28)أو سبعني بطنًا ،سبعة بطون

جانب من هذه الروايات التفسريية ببيان هذه الطبقات املفهومية، من  وقد اهتّم

قبيل: رواية حممد بن أمحد بن حييى، عن حممد بن احلسني، عن عبد اهلل بن املغرية، 

إذا رأيتموهم وهم »: (29)، قال يف تفسري هذه اآلية×ذكره، عن أبي عبد اهلل ْنعمَّ

 . «حيّبون آل حممد فارفعوهم درجًة

مه، وذلك أنه إذا أونس منه الرشد ـ قال ابن بابويه: احلديث غري خمالف ملا تقدَّ

رب به، خُتا وهو حفظ املال ـ دفع إليه ماله، وكذلك إذا أونس منه الرشد يف قبول احلّق

 . (30)«وقد تنزل اآلية يف شيء وجتري يف غريه

قال:  ×عن الرضاوعنه بإسناده عن الوّشاء، عن حممد بن الفضيل الصرييف، 

 ْنوصلين، واقطع َم ْنَم بالعرش، تقول: اللهم ِصْل قٌةمعلَّإن رحم آل حممد ـ األئمة ـ َل»

 الَِّذي َتَساَءُلوَن اهلَلَواتَُّقوا ﴿، ثم تال هذه اآلية: «يف أرحام املؤمنني قطعين، ثم هي جاريٌة

 . (31)«[1]النساء:  ﴾ِبِه َواأَلْرَحاَم

الطباطبائي الكثري من الروايات يف تفسري امليزان على بيان مة وقد محل العاّل

َيا َأيَُّها ﴿: يف قوله تعاىل: ×عن أبي جعفر، عن أبي محزةالبطن، ومن ذلك ما ورد: 

 ﴾اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَلى اإِلمَياِن َوِإْخَواَنُكْم َأْوِلَياَء ِإِنالَِّذيَن آَمُنوا اَل َتتَِّخُذوا آَباَءُكْم 

 مبيّن ،قال: اإلميان والية علي بن أبي طالب. أقول: هو من باطن القرآن (23)التوبة: 

 . (32)«على حتليل معنى اإلميان إىل مراتب كماله

َوَعاَلَماٍت َوِبالنَّْجِم ُهْم ﴿يقول:  ×اص قال: مسعت أبا عبد اهللعن داود اجلّصو

وليس .. .^ةوالعالمات األئّم ،‘قال: النجم رسول اهلل (16)النحل:  ﴾َيْهَتُدوَن

ومن الدليل عليه ما رواه الطربسي يف اجملمع، قال: قال  .وإمنا هو من البطن ،بتفسرٍي

ولقد قال: إن اهلل جعل  ،‘والنجم رسول اهلل ،: حنن العالمات×أبو عبد اهلل

 . (33)«ألهل األرض وجعل أهل بييت أمانًا، ألهل السماء النجوم أمانًا

يف . (138)البقرة:  ﴾ ِصْبَغًةاهلِل  َوَمْن َأْحَسُن ِمَناهلِلِصْبَغَة ﴿قوله تعاىل: 

 . (34)«صبغ املؤمنني بالوالية يف امليثاق»قال:  ×الكايف، واملعاني، عن الصادق
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يف معاني . (12)يس:  ﴾َوُكلَّ َشْيٍء أْحَصْيَناُه ِفي ِإَماٍم ُمِبنٍي﴿قوله تعاىل: 

عن  ،^هعن جدِّ ،عن أبيه ،عن أبي جعفر ،اجلاروداألخبار، بإسناده إىل أبي 

إنه اإلمام الذي أحصى اهلل تبارك وتعاىل » :×أنه قال يف عليٍّ ،يف حديٍث ،‘النيّب

أبني  ،: أنا واهلل اإلمام املبني×ذكر ابن عباس عن أمري املؤمنني. ..ءفيه علم كل شي

 . ‘ورثته من رسول اهلل ،من الباطل احلّق

بل مضمونهما من ، ا مل يكونا من التفسري يف شيٍءلو صّح أقول: احلديثان

ده وأخلص العبودية له العلم وحَّ بطن القرآن وإشاراته، وال مانع من أن يرزق اهلل عبدًا

 . (35)«‘دين بعد النيّبد املوحِّسيِّ ×وهو، مبا يف الكتاب املبني

 . (36)وما إىل ذلك من املوارد األخرى

 

 ــــــ احلكمـ بيان احلكمة وعّلة 6

يتّم يف بعض الروايات التفسريية بيان وشرح علة احلكم واحلكمة املذكورة 

، من قبيل: ابن بابويه، قال: حّدثنا علي بن أمحد قال: حّدثنا حممد بن أبي (37)يف اآلية

عبد اهلل، عن حممد بن إمساعيل، عن علي بن العباس قال: حّدثنا القاسم بن الربيع 

ما كتب من جواب  كتب إليه يف ×بن سنان، أن الرضاالصّحاف، عن حممد 

ألن  ؛علة تزوج الرجل أربع نسوة، وحيرم أن تتزّوج املرأة أكثر من واحد»مسائله: 

الرجل إذا تزّوج أربع نسوة كان الولد منسوبًا إليه، واملرأة لو كان هلا زوجان أو أكثر 

حها، ويف ذلك فساد إذ هم مشرتكون يف نكا ؟هو ْنمن ذلك مل يعرف الولد مَل

 . (38)«األنساب واملواريث واملعارف

 

 ــــــ ـ االستناد إىل القرآن7

 ،إىل بيان حكٍم ^أحيانًا أو أحد األئمة األطهار ‘قد يبادر النيب األكرم

ثم يذكر  ،أخرى: يتّم بيان حكٍم مع ذكر مستنده من القرآن الكريم. وبعبارٍة

مستند ذلك احلكم من القرآن؛ لغاية إقناع املخاطب أو السائل، أو تعليمه كيفية 

 : (39)االستفادة من القرآن الكريم، من قبيل
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أما علمت »، فقلت: إني أردت أن أستبضع فالنًا، فقال لي: ×أتيت أبا جعفر»

فقال: صّدقهم؛  ،، فقلت: قد بلغين عن املؤمنني أنهم يقولون ذلك«؟أنه يشرب اخلمر

إنك إن »، ثم قال: [61]التوبة:  ﴾ َوُيْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِننَياهلِلُيْؤِمُن ِب﴿ألن اهلل تعاىل يقول: 

: فقلُت ،«جرك وال خيلف عليكؤاستبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على اهلل أن ي

 َلُكْم اهلُلالَِّتي َجَعَل  َواَل ُتْؤُتوا السَُّفَهاَء َأْمَواَلُكْم﴿ألن اهلل تعاىل يقول: »؟ قال: َموِل

من  فهل سفيه أسفه من شارب اخلمر؟ إن العبد ال يزال يف فسحٍة ،[5]النساء:  ﴾ًاِقَيام

رّبه ما مل يشرب اخلمر، فإذا شربها خرق اهلل عليه سرباله، فكان ولده وأخوه 

 . (40)«، ويصرفه عن كل خرٍيومسعه وبصره ويده ورجله إبليس، يسوقه إىل كل شرٍّ

إن أحدكم »يقول:  ×أمري املؤمنني العياشي: عن األصبغ بن نباتة قال: مسعُت

 ُنفأميا رجل منكم غضب على ذي رمحه فليْد .ليغضب فما يرضى حتى يدخل به النار

قة بالعرش، تنتقض انتقاض فإن الرحم إذا مّسها الرحم استقّرت، وإنها متعلِّ ؛منه

قطعين، وذلك قول اهلل يف كتابه:  ْن، واقطع َموصلين ْنَم احلديد، فتنادي: اللهم ِصْل

وأميا  ؛[1]النساء:  ﴾ًا َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباهلَل الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اهلَلَواتَُّقوا ﴿

 . (41)«فليلزم األرض من فوره؛ فإنه ُيذهب رجز الشيطان رجل غضب وهو قائٌم

أكل مال  ه عن رجٍلقال: سألُت ،×عبد اهللالعياشي: عن مساعة، عن أبي 

ِإنَّ الَِّذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل ﴿يؤّدي إىل أهله؛ ألن اهلل يقول: »اليتيم، هل له توبة؟ فقال: 

، وقال: [10]النساء:  ﴾ًاَوَسَيْصَلْوَن َسِعري ًاِإنََّما َيْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم َنار ًااْلَيَتاَمى ُظْلم

اْلَيَتاَمى َأْمَواَلُهْم َواَل َتَتَبدَُّلوا اْلَخِبيَث ِبالطَّيِِّب َواَل َتْأُكُلوا َأْمَواَلُهْم ِإَلى َأْمَواِلُكْم َوآُتوا ﴿

 . (42)«[2]النساء:  ﴾ًاَكِبري ًاِإنَُّه َكاَن ُحوب

 

 ــــــ ـ بيان اختالف القراءات8

ض ، واليت تتعرَّ^هناك الكثري من الروايات التفسريية املنسوبة إىل األئمة

 بيان اختالف القراءات )يف قراءة اآليات(، وعدد هذه األحاديث ليس بالقليل. ل

 نشرته جملة بّينات ـ وهو مقاٌل وقد بلغ عدد روايات اختالف القراءات يف مقاٍل

يف أحد عشر  ،فه: عبد اللطيف اخلطيبملؤلِّ ،مقتبس من كتاب )معجم القراءات(
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 . (44)رواية 354ـ  (43)جملدًا

م( بلغ عدد روايات اختالف 2003هـ )1424شر سنة وطبقًا لكتاب آخر ُن

 . (45)رواية 264 ^القراءات املنقولة عن األئمة

له حتت عنوان )عدم حتريف القرآن(، أن  يف مقاٍل ،رضا أستادي وقد ذكر

رواية، ثم  115عدد روايات اختالف القراءات على ما ورد يف )جممع البيان( يصل إىل 

 . (46)ذكر موارد أخرى من سائر الكتب الروائية

 

 ــــــ ـ اإلجابة بالقرآن الكريم9

ا يف تضاعيف الروايات التفسريية قد نصادف بعض الروايات اليت يكتفي فيه

من القرآن الكريم،  مبجّرد تالوة آيٍة يف مقام اإلجابة عن سؤاٍل ×أو اإلمام ‘النيب

الرواية  :شرحها وتفسريها أو توضيحها وانطباقها على املورد، من قبيللض دون التعرُّ

يبعث أناس »: ‘قال رسول اهلل»، قال: ×: عن أبي اجلارود، عن أبي جعفرالتالية

قال:  ؟هؤالء ْن، فقيل له: يا رسول اهلل، َم«من قبورهم يوم القيامة تؤجج أفواهم نارًا

 ﴾ًاَوَسَيْصَلْوَن َسِعري ًاِإنََّما َيْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم َنار ًاالَِّذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلم﴿»

 . (47)«[10]النساء: 

 

 ــــــ ـ تعليم التفسري10

قد نصادف يف بعض الروايات التفسريية مناذج تبّين كيفية التفسري أو 

 َأال: ×ِبي َجْعَفٍرُقْلُت أَلَعْن ُزَراَرَة َقاَل: : التاليةاالستفادة من اآليات، من قبيل الرواية 

ُثمَّ ، َفَضِحَك؟ الرِّْجَلْيِن ِإنَّ اْلَمْسَح ِبَبْعِض الرَّْأِس َوَبْعِض: ُتْخِبُرِني ِمْن َأْيَن َعِلْمَت َوُقْلَت

:  َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُلاهلَلنَّ أَل؛ اهلِلَوَنَزَل ِبِه اْلِكَتاُب ِمَن  ،‘اهلِلَقاَل َرُسوُل ، َيا ُزَراَرة: َقاَل

َوَأْيِدَيُكْم ﴿: ُثمَّ َقاَل ،َفَعَرْفَنا َأنَّ اْلَوْجَه ُكلَُّه َيْنَبِغي َأْن ُيْغَسَل؛ ﴾َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكم﴿

َفَعَرْفَنا ِحنَي ؛ ﴾ِسُكْموَواْمَسُحوا ِبُرُؤ﴿: َفَقاَل؛ ِمُثمَّ َفصََّل َبْيَن اْلَكال، ﴾ِإَلى اْلَمراِفِق

 ـ ُثمَّ َوَصَل الرِّْجَلْيِن ِبالرَّْأِس، ِلَمَكاِن اْلَباِء ؛َأنَّ اْلَمْسَح ِبَبْعِض الرَّْأِس ﴾ِبُرُؤِسُكْم﴿: َقاَل

َفَعَرْفَنا ِحنَي َوَصَلَها ؛ ﴾َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْيِن﴿: َفَقاَل ،ـ َكَما َوَصَل اْلَيَدْيِن ِباْلَوْجِه
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: ُثمَّ َقاَل، َفَضيَُّعوُه ،ِللنَّاِس ‘اهلِلُثمَّ َفسََّر َذِلَك َرُسوُل . ِبالرَّْأِس َأنَّ اْلَمْسَح َعَلى َبْعِضَه

َفَلمَّا ، ﴾َفَتَيمَُّموا َصِعيدًا َطيِّبًا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم ِمْنُهَفَلْم َتِجُدوا ماًء ﴿

، ﴾ِبُوُجوِهُكْم﴿: نَُّه َقاَلأَل؛ َأْثَبَت َبْعَض اْلَغْسِل َمْسحًا َوَضَع اْلُوُضوَء ِإْن َلْم َتِجُدوا اْلَماء

نَُّه َعِلَم َأنَّ َذِلَك َأْجَمَع أَل، َأْي ِمْن َذِلَك التََّيمُِّم ﴾ِمْنُه﴿: ُثمَّ َقاَل، ﴾َوَأْيِدَيُكْم﴿ُثمَّ َوَصَل ِبَها 

ُثمَّ  ، َيْعَلُق ِبَبْعِضَهاَوال، ُق ِمْن َذِلَك الصَِّعيِد ِبَبْعِض اْلَكفَِّلْعأَلنَُّه َي؛ َلْم َيْجِر َعَلى اْلَوْجِه

 . (48)َواْلَحَرُج الضِّيُق، ﴾ِمْن َحَرٍج  ِلَيْجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّيِناهلُلما ُيِريُد ﴿: َقال

 

 ــــــ بعض املسائل

 يف ختام هذا القسم، نرى من املناسب التذكري ببعض املسائل: 

، من قبيل: البطن املتقدِّمةـ لقد وقع الكثري من االختالف يف بعض العناوين 1

 .وقد اعتمدنا هنا بعض املوارد املسّلمة والقطعية، واملنسجمة مع مجيع املباني .والتأويل

كما مل نقم بالفصل والتفكيك بني هذين العنوانني، وقد ذكرناهما ضمن 

 عنوان واحد. 

 ‘ـ لقد ورد يف كتب التفسري الروائي ـ مضافًا إىل املأثور عن النيب األكرم2

رين يف موارد ليست بالقليلة، دون أن تكون ـ نقل كالم املفسِّ ^واألئمة األطهار

ى يف مصادر الشيعة، مع أن الشيعة ال يثبتون مستندة إىل رواية، وجند هذه الظاهرة حّت

 االعتبار واحلجية لكالم غري املعصوم. 

ـ قد نصادف يف مصادر التفسري الروائي بعض املوارد اليت ال ميكن اعتبارها 3

ويرى كاتب هذه  .ة التفسريية، وإمنا هي مرتبطة مبعنى ومضمون اآليةمن الرواي

 السطور أن هذا النوع من الروايات ال ربط هلا مبوضوع حبثنا. 

مة الطباطبائي يف بيان مصداق اآلية ـ مضافًا إىل استخدام ـ لقد عمد العاّل4

، مبعنى أنه أحيانًا «مصداق البطن»ـ إىل استعمال مصطلح  «اجلري والتطبيق»مصطلح 

بنظر االعتبار أيضًا، )الباطين( باإلضافة إىل املعنى الظاهري قد أخذ املعنى البطين 

 يف الرواية أيضًا.  )الباطين( مع اإلشارة إىل مصداق ذلك املعنى البطين

 قمنا بإدراج املوارد اليت تشري إىل تعيني واحٍد «اإليضاح املفهومي»ـ ضمن عنوان 5
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 ذا العنوان أيضًا. من املعنيني حتت ه

، وقد تعود «النقل باملعنى»ـ تشتمل الروايات التفسريية على الكثري من موارد 6

واحد أحيانًا، حيث نقلت بتعابري خمتلفة مشتملة على  جمموعة من الروايات إىل حديٍث

 حذف وإضافات. 

 

 ــــــ ية األحاديث التفسرييةالقسم الثاني: حجِّ

 ب مسائل هذا القسم جيب التذكري ببعض األمور: قبل الدخول يف ُصْل

الرتاث »: إن موضوع احلجية هو املوجود حاليًا بني أيدينا حتت عنوان األمر األول

 ‘وإن هذا البحث غري ناظر أبدًا إىل مسألة مكانة النيب .«الروائي التفسريي

هنا عن حجية أخرى: يتّم احلديث  يف مقام تفسري القرآن الكريم. وبعبارٍة ^واألئمة

 السنة يف مقام اإلثبات، وأما السنة يف مقام الثبوت أو السنة احملكية فليست مأخوذًة

 بنظر االعتبار أبدًا. 

: عندما يتم احلديث عن احلجية يكون املراد واحدًا من املوارد األمر الثاني

 : التالية

لشيخ الطوسي ـ تعيني أحد املعنيني احملتملني على أساس الرواية، كما اعترب ا1

وذلك إذ  ؛يف مقدمة )تفسري التبيان( هذا األمر واحدًا من موارد احلاجة إىل الروايات

ن يكون أبني معنيني فما زاد عنهما، وميكن  ما كان اللفظ مشرتكًا: رابعها»يقول: 

ن مراد اهلل فيه بعض ما إحد به فيقول: أنه الينبغي أن يقدم إف ،كل واحد منهما مرادًا

مور، ألن الظاهر حيتمل إن يقول: أبل ينبغي ، مام معصومإو أ بقول نيّب إاّل، حيتمل

 . (49)«على التفصيل وكل واحد جيوز أن يكون مرادًا

ـ تعيني املصداق احلصري لآلية، من قبيل: تفسري آية الوالية، وآية التطهري، 2

 يف الروايات.  ،«الكوثر»وتفسري 

الروايات  جمالتجلى هذا األمر يف ـ تفسري اآلية على خالف ظاهرها، وي3

 أكرب.  العقائدية والفقهية بشكٍل

ال نزاع يف غري هذه املوارد، حيث تبّين الرواية أمرًا ال ينسجم مع ظاهر اآلية، 
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وردت يف كتب اللغة  وكان العقل والفطرة يقبالنها )كأن تبني املعنى اللغوي ملفردٍة

 واستعماالت العرب بنفس املعنى(. 

: إن مفروض املسألة يف حجية الروايات التفسريية أخبار آحاد تتوفر الثالثاألمر 

ـ طبقًا للقواعد األصولية والرجالية ـ على شرائط احلجية على أساس مبنى الوثوق 

يف حجية اخلرب  الصدوري أو وثاقة الراوي. وعلى هذا األساس ال يكون هناك من شكٍّ

 له يف تضاعيف الروايات التفسريية.  على منوذٍج املتواتر، حتى إذا مل نتمكن من العثور

وجيب القول ـ لألسف الشديد ـ بأن الروايات التفسريية ـ مثل الكثري من 

من  ق بالصدور )األعّمما يتعلَّ الروايات األخرى ـ مل تشهد عملية تنقيح ومتحيص يف

 دراسة السند أو مجع القرائن(. 

ية الروايات التفسريية حيث تتضمن جِّ: ال نقاش وال نزاع يف حاألمر الرابع

حكمًا شرعيًا جيعلها تندرج ضمن دائرة الفقه، وقد قامت سرية الفقهاء يف الكتب 

الفقهية على االستناد إىل هذا النوع من الروايات، إمنا النزاع يكمن حيث ال تشتمل 

دًا تقع كذلك مور الرواية على مثل هذه األحكام، أو أنها إذا اشتملت على حكٍم

 للنقاش والنزاع من زاوية تفسري القرآن. 

 واضح ومستقّل : مل يتّم حبث حجية األحاديث التفسريية ـ بشكٍلاألمر اخلامس

يف  أمكن العثور على إشاراٍت ـ يف الكتب التفسريية واألصولية أو علم احلديث، وإْن

نشهد اهتمامًا بهذه وأما يف السنوات األخرية فقد بدأنا  .مني يف هذا الشأنكتب املتقدِّ

 .صيةالعلوم القرآنية أو املقاالت التخصُّ جمالاملسألة ضمن بعض الكتب املؤلفة يف 

 ما يلي نقدم قائمة بهذه األعمال حبسب التسلسل الزمين النتشارها:  ويف

، 403ـ  397السيد أبو القاسم اخلوئي، ص  ـ البيان يف تفسري القرآن، تأليف:1

 . هـ1375سنة 

، جملة معرفت، بقلم: حممد هادي (50)«كاربرد حديث در تفسري»ـ مقالة: 2

، 146ـ  142ختصصية تصدر عن جامعة العلوم اإلسالمية الرضوية، العدد األول، ص 

 هـ.ش )مصدر فارسي(. 1380شتاء عام 

)مقالة  128ـ  121، ص معرفتـ التفسري األثري اجلامع، بقلم: حممد هادي 3
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وهو ترمجة املقال املذكور يف الفقرة السابقة(، بتاريخ:  ،«لتفسريموضع احلديث من ا»

 هـ.ش. 1383هـ / 1425

، بقلم: حممد إحساني فر (51)«دامنه حجيت أحاديث تفسريي»ـ مقال: 4

هـ.ش )مصدر 1387، شتاء عام 24ـ  23، ص 48، جملة علوم حديث، العدد 

 فارسي(. 

، بقلم: علي (52)«آية اهلل معرفت ز أحجيت روايات تفسريي »ـ مقال: 5

هـ 1387، خريف عام 181ـ  159، ص أمحد ناصح، جملة معرفت قرآني، العدد الرابع

 )مصدر فارسي(. 

، (53)«حجّيت خرب واحد در تفسري با تكيه بر آراي آية اهلل معرفت»ـ مقال: 6

، 209ـ  183، ص بقلم: سيد حممد علي إيازي، جملة معرفت قرآني، العدد الرابع

 هـ.ش )مصدر فارسي(. 1387خريف عام 

قم، نشر ، 312ص بقلم: أمحد ناصح،  ،(54)ـ اعتبار وكاربرد روايات تفسريي7

 هـ.ش. 1387هـ / 1429بوستان كتاب، سنة 

ويبدو أن باإلمكان تقسيم اآلراء بشأن حجية الروايات التفسريية عند الشيعة 

 إىل ثالثة أقسام: 

 : القول باحلجية. لاألّو

 : القول بعدم احلجية. الثاني

 )القول حبجية بعضها، وعدم حجية بعضها اآلخر(.  : القول بالتفصيلالثالث

  :وأدلة القائلني بها ،ما يلي نستعرض هذه اآلراء ويف

 

 ــــــ ية الروايات التفسرييةـ حج1ِّ

ما يتعلق حبجية  ـ الذين يذهبون طبقًا ملبناهم اخلاص يف إذا استثنينا األخباريني

الروايات إىل عدم القول بأّي تفصيل بني أنواع الروايات ـ يذهب املشهور من األصوليني 

ثوا صراحة حول حجية الروايات ميكن ومن الذين حتدَّ .إىل حجية الروايات التفسريية

الشيخ حممد واضل اللنكراني، الشيخ فوالسيد اخلوئي، كالًّ من: لنا أن نذكر 
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 . معرفتهادي 

وقد يشكل يف حجية خرب »قال السيد أبو القاسم اخلوئي يف كتاب )البيان(: 

ووجه اإلشكال يف ذلك أن  .يف تفسري الكتاب ^الواحد الثقة إذا ورد عن املعصومني

هو وجوب ترتيب  ،معنى احلجية اليت تثبت خلرب الواحد، أو لغريه من األدلة الظنية

اآلثار عليه عماًل يف حال اجلهل بالواقع، كما ترتتب على الواقع لو قطع به، وهذا 

ق إال إذا كان مؤّدى اخلرب حكمًا شرعيًا، أو موضوعًا قد رتب الشارع املعنى ال يتحقَّ

عليه حكمًا شرعيًا، وهذا الشرط قد ال يوجد يف خرب الواحد الذي يروى عن 

 تفسري. املعصومني يف ال

أن  «علم األصول»وهذا اإلشكال خالف التحقيق، فإنا قد أوضحنا يف مباحث 

ديًا يف حكم الشارع؛ معنى احلجية يف األمارة الناظرة إىل الواقع هو جعلها علمًا تعبُّ

ب ال وجداني، فيرتتَّ ،فيكون الطريق املعترب فردًا من أفراد العلم، ولكنه فرد تعبدي

كما يصح أن  ،ى القطع من اآلثار؛ فيصح اإلخبار على طبقهعليه كل ما يرتتب عل

نا على ذلك سرية . ويدّلخيرب على طبق العلم الوجداني، وال يكون من القول بغري علٍم

بني اآلثار،  من غري فرٍق ،العقالء، فإنهم يعاملون الطريق املعترب معاملة العلم الوجداني

بون له لكية صاحب اليد ملا يف يده، فهم يرتِّفإن اليد مثاًل أمارة عند العقالء على ما

ومل يثبت من الشارع  .آثار املالكية، وهم خيربون عن كونه مالكًا للشيء بال نكري

 . (55)«ردع هلذه السرية العقالئية املستمّرة

وقد دافع الشيخ حممد فاضل اللنكراني عن هذا الرأي يف كتابه )مدخل 

لوجود  ؛ية واالعتبار بني القسمنيّنه ال فرق يف احلجأوالتحقيق »التفسري(، إذ يقول: 

 املالك يف كلتا الصورتني. 

ّنه ـ تارًة ـ يستند يف باب حّجية خرب الواحد إىل بناء العقالء إتوضيح ذلك: 

واستمرار سريتهم على ذلك، كما هو العمدة من أدّلة احلّجية ـ على ما حّقق وثبت يف 

شرعية التعّبدية من الكتاب والسّنة واإلمجاع، لو فرض خرى إىل األدّلة الأو ؛حمّله ـ

 تعّبدي تأسيسي.  داللتها على بيان حكٍم

ّن اعتماد العقالء على خرب الواحد أفعلى األّول ـ بناء العقالء ـ ال ُبدَّ من مالحظة 
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عاملون تّنهم يأيرتّتب عليه أثر عملي، أو  واالستناد إليه هل يكون يف خصوص مورٍد

فكما أّنهم إذا قطعوا  .لة القطع يف مجيع ما يرتّتب عليه؟ الظاهر هو الثانيمعه معام

 ،مل يكن موضوعًا ألثر عملي خبار به عندهم، وإْنمبجيء زيد من السفر يصّح اإل

لعدم الفرق من هذه اجلهة بني ثبوت  ؛ومل يرتّتب على جميئه ما يتعّلق بهم يف مقام العمل

 ؛خبار به عندهماإل واحد مبجيء زيد يصّح هم ثقٌةاجمليء وعدمه، فكذلك إذا أخرب

وجيري هذا األمر يف مجيع األمارات اليت استمّرت سرية  .إستنادًا إىل خرب الواحد

لديهم على ملكّية صاحبها، فيحكمون معها  العقالء عليها، فإّن اليد ـ مثاًل ـ أمارٌة

آثار امللكية يف مقام  بونبوجودها، كما إذا كانوا قاطعني بها، فكما أّنهم يرتِّ

 كذلك خيربون بامللكّية استنادًا إىل اليد.  ،فيشرتون منه ـ مثاًل ـ ،العمل

وباجلملة: إذا كان املستند يف باب حّجية خرب الواحد هو بناء العقالء ال يبقى 

فّسر اآلية الفالنية مبا هو خالف  ×معه بني ما إذا أخرب عادل بأّن املعصوم فرٌق

نفس ظواهر الكتاب اليت ال دليل على اعتبارها إاّل بناء العقالء على ظاهرها وبني 

العمل بظواهر الكلمات، وتشخيص املرادات من طريق األلفاظ واملكتوبات، فكما 

أّنه ال جمال لدعوى اختصاص حّجية الظواهر من باب بناء العقالء مبا إذا كان 

، من األحكام العملية، بل الظواهر مطلقًا حّجٌة الظاهر مشتماًل على إفادة حكٍم

يف باب  ×م اختصاص اعتبار الرواية احلاكية لقول املعصومفكذلك ال ينبغي توهُّ

، متعّلقة حبكم من األحكام العملية التفسري مبا إذا كان يف مقام بيان املراد من آيٍة

ا إذا كان يف مقام بيان ّنه ال فرق من هذه اجلهة بني هذه الصورة وبني مأبل الظاهر 

غري مرتبطة باألحكام أصاًل، وعليه فال خفاء يف حّجية الرواية املعتربة  املراد من آيٍة

 يف باب التفسري مطلقًا. 

وعلى الثاني ـ الذي يكون املستند هي األدّلة الشرعية التعّبدية ـ فالظاهر أيضًا 

وما يشابهه حّتى يفّسر « ةاحلّجي»عدم االختصاص، فإّنه ليس يف شيء منها عنوان 

ة واملعّذرية الثابتتني يف باب التكاليف املتعّلقة بالعمل، فإّن مثل مفهوم آية زيباملنّج

عاداًل يكون  على تقدير ثبوته وداللته على حّجية خرب الواحد، إذا كان املخرب ،النبأ

ص عن صدقه، ن عن قوله، والتفحُّمرجعه إىل جواز االستناد إليه، وعدم لزوم التبيُّ
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 . (56)«وليس فيه ما خيتّص بباب األعمال

ال جمال لإلشكال  ،وباجلملة»ثم استطرد مساحته يف ختام هذا البحث ليقول: 

 . (57)«يف حّجية خرب الواحد يف باب التفسري مطلقًا

إن »يف نقده لكالم العالمة الطباطبائي بعد نقله:  معرفتوقال حممد هادي 

اعتبار خرب الواحد الثقة ليس له جهة تعبدية، إمنا له من وجهة نظر العقالء جنبة 

فقد قامت سرية العقالء على  ،..الكاشفية الذاتية، وقد عمد الشارع إىل إمضائها.

ترتيب اآلثار على إخبار الشخص الذي يثقون به ويتعاملون معه معاملة الواقع املعلوم. 

اليت تضفي عليه هذه  ،د البحت، بل لناحية كاشفيتهالتعبُّ وليس ذلك من التواضع أو

ومل  ،س ـ الذي هو سّيد العقالء ـ قد سار على هذا النهج. إن الشارع املقدَّ.اخلصيصة.

فيما إذا كان املخرب مفتقرًا للشرائط املورثة لالطمئنان بكالمه،  إاّل ،يشكل عليه

َيا َأيَُّها ﴿ى ما جاء يف آية النبأ: ، علوال ميكن اعتبار مضمون كالمه دون حتقيٍق

ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما  ًاَفَتَبيَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا َقْوم ٍأِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَب الَِّذيَن آَمُنوا

بالفقه  . وعليه فإن اعتبار خرب الواحد الثقة ال خيتّص(6)احلجرات:  ﴾َفَعْلُتْم َناِدِمنَي

يسري يف مجيع  واألحكام الشرعية فقط، وليس له جنبة تعبدية، وإمنا اعتباره عاّم

ومن هنا فإن إخبار العدل  .املوارد اليت قبل العقالء بتطبيقها، ومن بينهم الشارع نفسه..

الثقة عن كالم املعصوم ـ سواء يف تفسري القرآن أو غريه من املوارد األخرى ـ حيظى 

الئي أمضاه الشارع، ويكون بذلك كاشفًا عن بيان املعصوم، وتثبت له عق باعتباٍر

. وإذا اعتربنا إخبار .ى كأن السامع قد مسعه بنفسه من املعصوم مباشرة.احلجية، حّت

العدل الثقة يف باب التفسري فاقدًا لالعتبار فإننا سنحرم من مجيع كلمات املعصومني 

ر فائدة كالمهم على عصر احلضور إذ سوف تنحص ؛وكبار الصحابة والتابعني

 . (58)«!فقط، وال خيفى ما يستتبع ذلك من احلرمان األبدي

 :التاليميكن بيان خالصة أدلة القائلني حبجية الروايات التفسريية على النحو 

ـ إن سرية العقالء القائمة على حجية خرب الواحد ال ترى فرقًا بني الروايات 1

 قون الثالثة بأمجعهم. الدليل ساقه احملقِّالتفسريية وغريها. وهذا 

ـ ال فرق يف األدلة الشرعية والتعبدية خلرب الواحد )كما يف آية النبأ( بني 2
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 الروايات التفسريية وغريها. وهذا الدليل ذكره الفاضل اللنكراني. 

ـ إن االعتقاد بعدم حجية خرب الواحد يف التفسري يؤدي إىل احلرمان من كالم 3

، ويرتتب على ذلك حصر االستفادة من هذه ^واألئمة املعصومني ‘ألكرمالنيب ا

 . معرفتالقامات الكبرية على مرحلة احلضور فقط. وهو الدليل الذي ذكره 

 

 ــــــ ية الروايات التفسرييةـ عدم حج2ِّ

رين يف الشأن القرآني واألصولي إىل القول بعدم ذهب النزر القليل من املفكِّ

ضمين أثناء حبثه  نظر إىل هذه املسألة بشكٍل ْنمنهم َموحجية الروايات التفسريية. 

عدم حجية خرب الواحد »صّرح بـ  ْنمنهم َمو ؛«عدم حجية خرب الواحد يف غري الفقه»عن 

 .، وذكر الدليل على ذلك«يف التفسري

الشيخ الطوسي، واملريزا النائيين، واآلغا كالًّ من: ذكر ومن اجلماعة األوىل ن

 .(59)ضياء العراقي

حيث صّرح  ،مة الطباطبائيكما جيب أن نذكر من اجملموعة الثانية العاّل

وبعد هذا كله فالرواية من اآلحاد، و ليست من »إذ يقول:  ،«تفسري امليزان»بذلك يف 

ا مة أّنوقد عرفت من أحباثنا املتقدِّ .وال مما قامت على صحتها قرينة قطعية ،املتواترات

على طبق امليزان العام العقالئي الذي  ،ل على اآلحاد يف غري األحكام الفرعيةال نعوِّ

 . (60)«عليه بناء اإلنسان يف حياته

حجة غري أن اآلحاد من الروايات ال تكون ، ما أفاد ولقد أجاد يف»وقال أيضًا: 

 ،أعين الوثوق التام الشخصي ،إذا كانت حمفوفة بالقرائن املفيدة للعلم عندنا إاّل

يف الفقه فإن الوثوق  إاّل، سواء كانت يف أصول الدين أو التاريخ أو الفضائل أو غريها

التفصيل و .ذلك بعد عدم خمالفة الكتاب كّل. يف حجية الرواية النوعي كاٍف

 . (61)«إىل فن أصول الفقه موكوٌل

 والذي استقر عليه النظر اليوم يف املسألة أن اخلرب إْن»آخر:  وقال يف موضٍع

يف حجيتها، وأما غري ذلك فال حجية  ال َرْيَببقرينة قطعية ف أو حمفوفًا كان متواترًا

األخبار الواردة يف األحكام الشرعية الفرعية إذا كان اخلرب موثوق الصدور  إاّل ،فيه
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 ،وذلك أن احلجية الشرعية من االعتبارات العقالئية ؛فإن هلا حجيًة ،النوعي بالظّن

والقضايا التارخيية  ،فتتبع وجود أثر شرعي يف املورد يقبل اجلعل واالعتبار الشرعي

وال معنى حلكم  ،لعدم أثر شرعي ؛واألمور االعتقادية ال معنى جلعل احلجية فيها

أمكن  واملوضوعات اخلارجية وإْن .بذلك وتعبيد الناس الشارع بكون غري العلم علمًا

 .الكليات واجلعل الشرعي ال ينال إاّل، إال أن آثارها جزئيًة ،شرعي أن يتحقق فيها أثٌر

 . (62)«وليطلب تفصيل القول يف املسألة من علم األصول

أقول: وما اشتمل عليه آخر الرواية من اقتالعها من سبع »آخر:  وقال يف موضٍع

 ،صراخ ديوكهماح كالبهم وبثم رفعها إىل حيث مسع أهل السماء الدنيا ن ،أرضني

ا ال يكفي لكنه مّم ،كان ال يستبعد من قدرة اهلل سبحانه وهو وإْن .أمر خارق للعادة

 . (63)«وهي من اآلحاد ،يف ثبوته أمثال هذه الرواية

وال معنى جلعل حجية أخبار  ،: كونها أخبار آحادوثانيًا»آخر:  وقال يف موضٍع

فإن حقيقة اجلعل التشريعي إجياب ترتيب أثر الواقع  ؛اآلحاد يف غري األحكام الشرعية

كما يف األحكام،  ،على وجود أثر عملي للحجة ٌفوهو متوقِّ، على احلجة الظاهرية

 . (64)«ب على جعل احلجيةوأما غريها فال أثر فيه حتى يرتتَّ

مة إىل القول بعدم حجية الطباطبائي يف هذه النصوص املتقدِّمة لقد ذهب العاّل

 هناك مورٌد ولكْن .خرب الواحد التفسريي ضمن نفيه حلجية خرب الواحد يف غري الفقه

ن روايات التفسري إذا إ: وثانيًا...»، وذلك إذ يقول: خاّص ذكر فيه هذه املسألة بشكٍل

على ما بني  ،إال ما وافق مضامني اآليات بقدر ما يوافقها ،ال حجية هلا كانت آحادًا

فتنحصر يف  ،فإن احلجية الشرعية تدور مدار اآلثار الشرعية املرتتبة ؛األصول يف فّن

التفسري اخلالي كالروايات الواردة يف القصص و ،وأما ما وراءها، األحكام الشرعية

 فال حجية شرعية فيها.  ،عن احلكم الشرعي

واجلعل يف  فال مسرح هلا بعد توافر الدّس ـ أعين العقالئيةـ جية العقلية وأما احل

إال ما تقوم قرائن قطعية جيوز التعويل عليها ، القصصما أخبار التفسري وسيَّ ،األخبار

 موافقة متنه لظواهر اآليات الكرمية.  :على صحة متنه، ومن ذلك

 ؛يبحث عن موافقتها للكتابالباحث عن الروايات غري الفقهية أن  فالذي يهّم
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فإمنا هي زينة  ،ولو كانت مع ذلك صحيحة السند ،وافقتها فهي املالك العتبارها فإْن

 مل توافق فال قيمة هلا يف سوق االعتبار.  وإْن ؛زينت بها

 إاّل ـل يف البحث عن حال السند وأما ترك البحث عن موافقة الكتاب، والتوغُّ

ثم  ،ثم احلكم باعتبار الرواية بصحة سندها ،ـالقرائن ل إىل حتصيل ما كان للتوسُّ

كما هو دأب  ،لذلك خاذه تبعًاحتميل ما يدل عليه منت الرواية على الكتاب، واّت

 . (65)«ا ال سبيل إليه من جهة الدليلفمّم ،منهم كثرٍي

يف تضاعيف كالمه إىل االستدالل على عدم  مة الطباطبائيلقد ذهب العاّل

 .حجية الروايات التفسريية بعدم مشول السرية العقالئية ملثل هذه املوارد

إن حجية العلم ـ كما قال »: التاليوميكن إيضاح كالمه على النحو 

جيب أن ينتهي إىل دليل  ،ًا كانت حجيتهأّي ،األصوليون ـ ذاتية. وإن كل ما سوى العلم

إن أهم دليل يتخذ إلثبات احلجية لغري العلم هو سرية العقالء. فإذا كان علمي. و

فال. وجيب إحراز  الطريق معتربًا من جهة السرية العقالئية، أمكن االستناد إليه، وإاّل

 . «هذا االعتبار

يقول العالمة: هناك أمران يف الروايات التفسريية حتول دون مشول سرية العقالء 

ننا يف التفسري نسعى وراء احلصول على املعرفة، وحناول التعّرف على إ: أحدهما :هلا

أو رفع احلرية يف السلوك  ،حتديد الوظيفة العملية دمراد اهلل ومقصوده، ولسنا بصد

: مع وجود الوضع واالختالق والكذب يف الكثري من الروايات واألمر اآلخراملطلوب. 

 وارد سرية على احلجية. التفسريية ال تكون للعقالء يف مثل هذه امل

 

 ــــــ ـ التفصيل بني الوثوق النوعي وخرب الثقة3

ذهب إىل القول بالتفصيل، حيث قال بأن حجية خرب  ْنقني َمهناك من احملقِّ

الفقه(، وأما القضايا غري التعبدية )من قبيل:  :بدائرة األمور التعبدية )مثل الثقة خاّص

 .بالدليل املفيد للوثوق واالطمئنان الوجداني ها إاّلالتفسري والكالم( فال ميكن إثبات

 ْنهناك َم»ق بالروايات التفسريية، ومن ذلك قوله: ما يتعلَّ ومن هنا قال بالتفصيل يف

اعتمد على نظرية التوسعة التعبدية لسرية العقالء يف حجية اخلرب، وقال باختصاص 
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 الفقه؛ ألن القضايا غري التعبدية ـ األعّمديات، من قبيل: حجية خرب الثقة بدائرة التعبُّ

بالدليل املفيد للوثوق  من التفسريية والكالمية وغريهما ـ ال ميكن إثباتها إاّل

ي إىل القطع واالعتماد الوجداني. وإن هذا الوثوق الوجداني إمنا حيصل بالدليل املؤّد

ة التوسعة التعبدية. إذن واالطمئنان أو الوثوق النوعي، ال باخلرب الذي تعّبدتنا به أدل

التفسري  جمالالفقه أو يف  جمالسواء يف  ،فاخلرب املؤدي إىل الوثوق تثبت له احلجية

وما إىل ذلك. وبطبيعة احلال فإن الوثوق بصدور أو إحراز عدم القرينة على إرادة املعنى 

ىل إ يف حجية الظهور ـ ميكن أن خيتلف من قضيٍة املخالف للظاهر ـ الذي هو شرٌط

حبيث قد ال حيصل  ،عًا حلجم أهميتها وخطورتهاَبَت ،ديةأخرى يف القضايا غري التعبُّ

االعتماد والوثوق إال باخلرب والدليل القطعي أو املورث لالطمئنان، كما هو احلال 

بالنسبة إىل الكثري من املوارد، حيث حيصل الوثوق واالعتماد الوجداني باخلرب املوثق 

َسن أحيانًا، وبالتالي يصدق مفهوم الكشف والتفسري، مبعنى أو رمبا باخلرب احَل

حصول مقدار من الوضوح واالنكشاف حبيث يصدق عليه مسّمى الكشف والتفسري 

وثوق الصدور مية بني اخلرب أخرى: إن هذه النظرية تفّصل يف احلجِّ والداللة. وبعبارٍة

ضايا التفسريية وغري التفسريية على ية اخلرب املوثوق يف القوخرب الثقة؛ ألنها تعترب حجِّ

الدوام، كما هو احلال يف القضايا الفقهية، وأما خرب الثقة الذي ال يكون موثوق 

دون الدائرة اليت  ،دية )أي الفقهية( فقطإال يف القضايا التعبُّ ًةالصدور فال يكون حّج

من املقدار املؤدي  األقّل د؛ ألن خرب الثقة املفيد للظّنتفوق دائرة وحدود االعتبار والتعبُّ

الذي من لوازمه ظهور مسّمى ، ق مفهوم التفسريللوثوق واالعتماد الوجداني لن حيقِّ

الكشف واالنكشاف الوجداني. أجل، ميكن من خالل هذا املستند أن نلتزم 

 . (66)«د مبضمونها يف مقام العملدي يف اآليات الفقهية، ونتعبَّباحلكم التعبُّ

هذه النظرية هو أن اخلرب املوثوق الصدور يعترب من وجهة نظر إن مراد صاحب 

وكاشفًا عن الواقع، وأما اخلرب الذي ال يبلغ هذا احلد فقد أثبت له  ًةالعقالء حّج

ن الشارع هو الذي قام بذلك إوحيث  .دًااألحكام الفقهية تعبُّ جمالالشارع احلجية يف 

ربونه كذلك يف تلك الدائرة فقط. وقد يف دائرة األحكام والشريعة فإن العقالء يعت

لوا ذلك ، وفصَّ«دية يف سرية العقالءالتوسعة التعبُّ»أطلقوا على هذه النظرية مصطلح 
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 ،وثوقة الصدور واملفيدة للوثوق النوعي تعترب حجة عند العقالءمبالقول: إن األخبار 

ليت ثبتت هلا احلجية سواء يف القضايا العلمية أو يف القضايا العملية، وأما الروايات ا

 .بفضل التوسعة التعبدية يف سرية العقالء فال تتجاوز الفقه واألحكام الفقهية

ثم استطرد يف بيان السّر يف هذا التفصيل بني األخبار العقالئية والتوسعة 

التعّبدية، قائاًل: وعلى الرغم من أن كال اجملموعتني من األخبار )العقالئية والتوسعة 

أن سّر هذا التفصيل  حتتاج يف احلجية إىل ضمان االعتبار من قبل الشرع، إاّل دية(التعبُّ

 : التاليةيف حجية أحاديث التفسري يكمن يف النقاط الثالثة 

 أـ تعريف التفسري وماهيته الثبوتية والواقعية. 

 ب ـ وجود مسّمى الكشف واالنكشاف والداللة يف األخبار العقالئية املعتربة. 

ج ـ عدم وجود مثل هذا املقدار من اإلحراز واالنكشاف الوجداني يف أحاديث 

 جمموعة التوسعة التعّبدية. 

عن كشف املراد من األلفاظ والرتاكيب املعقدة، وإن كشف  إن التفسري عبارٌة

ر. إن األخبار العقالئية املعتربة ر عن مراد القرآن هو فرع وضوحه وظهوره للمفسِّاملفسِّ

حبيث يصدق عليها املسّمى العريف  ،من االنكشاف والوضوح والظهور ع مبقداٍرتتمتَّ

للكشف واالنكشاف والداللة والتفسري، خالفًا لألحاديث املشمولة للتوسعة 

دية، فهي بسبب عدم الوثوق بصدورها ال تبلغ قّوة احتمال صدق وصدور هذه التعبُّ

شف واالنكشاف وداللة اآليات مورد ًا يصدق عليها املسّمى العريف للكاألحاديث حّد

التفسري، وعلى أساس ذلك لن تتوفر املاهية التكوينية للتفسري ـ مبعنى كشف وبيان 

د باخلرب تضفي االعتبار على احليثيات وداللة اآلية ـ مبثل هذه املستندات. إن أدلة التعبُّ

ل التعّبد الشرعي. ترقيع النقص التكويين فيها من خال اليت تقبل التعّبد، ال أن يتّم

دية املرتبطة باآليات يف احليثية العملية والتعبُّ ومن هنا ال ميكن االستناد إليها إاّل

ن الناحية الفقهية والعملية لآليات تندرج ضمن دائرة االعتبار التعّبدي هلذه إفقط؛ إذ 

 الروايات. 

 أخرى: إن القضايا التفسريية على نوعني:  وبعبارٍة

تفسريية ذات احليثية الثبوتية ويف واقع األمر، من قبيل: اآليات ذات أـ القضايا ال
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 و الطيب وما إىل ذلك. أاملضمون العقائدي أو املعريف أو التارخيي 

ب ـ القضايا التفسريية ذات احليثية اإلثباتية والتعّبدية، من قبيل: احليثية 

 العملية املرتبطة باآليات الفقهية. 

وهي احليثية التفسريية باملعنى الدقيق للكلمة ـ جيب أن  ويف احليثية األوىل ـ

وجداني، أو  كي يتّم إحراز كشفه وداللته بشكٍل ؛يستند التفسري إىل العلم والقطع

يصدق عليه املسّمى العريف للكشف والبيان والتفسري، مبعنى أن  أن يقوم عليه دليٌل

إطالق البيان  صّحويكون من الوضوح حبيث ي ،ينكشف يف ضوئه مضمون اآلية

. إن «...نمكشف املراد »الذي هو  ،، ويصدق عليه تعريف التفسريعليه والداللة عرفًا

احلديث التفسريي الذي يبلغ يف داللته والوثوق بصدوره مرتبة حبيث يعتمد عليه يف 

الالزم من الوضوح والكشف واالنكشاف؛  عرف العقالء يكون مشتماًل على احلّد

ألنهم إمنا يضفون االعتبار على اخلرب من باب الكشف والطريقية، وليس من باب 

مراعاة نسبة من اإلحراز املعترب والضروري يف صدق  وبذلك تتّم ،تعيني الوظيفة العملية

 . (67)نه بذلك ثابتًاْومسّمى الكشف، ويَر

الروايات التفسريية اليت حتظى بالوثوق  تكمن خالصة استدالله على حجية

اخلرب إىل  ْلالنوعي يف صدق التفسري والكشف واالنكشاف عليها، وأما إذا مل يِص

ذلك املستوى من الوثوق النوعي لن ينطبق عليه الكشف واالنكشاف، وال يصدق 

ت . وعلى الرغم من ذلك كله إذا اشتملًةعليه التفسري أيضًا، وبالتالي ال يكون حّج

ى إذا مل تبلغ حّد الوثوق النوعي فإن تلك الرواية حّت فقهّي الرواية التفسريية على حكٍم

 تثبت هلا احلجية بناء على التوسعة التعبدية. 

 

 ــــــ النتائج واخلالصات

 : التاليةإىل األمور  ،وأدلتها املتقدِّمة،جيب االلتفات يف تقييم اآلراء 

ـ بل الدليل الرئيس ـ على حجية األخبار هو سرية العقالء. وإن  ـ إن الدليل األهّم1

إىل هذه السرية  يف علم األصول ـ إمنا هو إرشاٌد ٌنالدليل الشرعي ـ كما هو مبيَّ

مًا عنها، وال يكون يف عرض الدليل العقلي، وال مقدَّ وليس دلياًل مستقالًّالعقالئية، 
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 عليه. 

 املورد الذي يراد االستشهاد به جيب إحراز تلك ـ لالستفادة من سرية العقالء يف2

فيها، ال يعود االحتجاج بها ممكنًا.  مل يتم إحرازها، أو حصل الشّك السرية، فإْن

أخرى: إن االستناد إىل سرية العقالء جيب أن يكون واضحًا للغاية، وال يكفي  وبعبارٍة

أخرى عندما  الشأن. ومن ناحيٍةيتيم واحد يف هذا  أو العثور على مثاٍل ،عاءجمّرد االّد

نتحّدث عن دعوى سرية العقالء ال ُبدَّ من االلتفات إىل أن العقالء ال يقتصرون على 

وعليه فإن  ،املسلمني أو أتباع األديان األخرى أو البلدان العربية أو غري العربية فقط

غاية الصعوبة  يف ،د لتعريفهاوعدم وجود ضابط حمدَّ ،عاء سرية العقالء بهذه السعةاّد

والتعقيد، وإذا كان املوضوع فاقدًا هلذا الوضوح فإن االستناد إليه سيكون ـ بطبيعة 

 ل. والتأمُّ احلال ـ موضعًا للكثري من الشّك

ـ يرى كاتب هذه السطور أن الرواية التفسريية إذا تضّمنت حكمًا فقهيًا 3

خرب الواحد، ويف الوقت  فإنها ستخرج من دائرة النزاع، وتكون مشمولة ألدلة حجية

 ل. َدنفسه ستبقى من الناحية التفسريية موضعًا للنزاع واجَل

ـ إن املشاكل والعقبات اليت أثارها العالمة الطباطبائي يف االستناد إىل 4

من املسائل اجلادة والواقعية، مبعنى أن وجود ظاهرة االختالق  ّدَعاألحاديث التفسريية ُت

الروايات التفسريية منها ـ ليس باألمر الذي  ال سيَّمايات ـ ووالوضع والدّس يف الروا

من قبل  الطرف عنه. ومع وجود مثل هذه املشاكل هل يبقى هناك استناٌد ميكن غّض

 إن احلكم يف هذا الشأن غاية يف الصعوبة والتعقيد.  !العقالء إىل مثل هذه األخبار؟

حبجية الروايات التفسريية  ْلإذا مل نُق»القائل:  معرفت ما يتعلق برأي ـ ويف5

 جيب القول:  «^فإننا سوف حنرم من الرتاث التفسريي الضخم للمعصومني

: هل هناك إحصائية بالنسبة املئوية للروايات التفسريية اليت ميكن أن اًلأّو

تكون حجة على طبق املوازين الرجالية الشائعة؟ مبعنى: ما هو مقدار األحاديث ذات 

 ؟ة من الرواة الثقاتاألسانيد املتصل

 يف هذا الشأن حتى هذه اللحظة.  لألسف الشديد ال توجد هناك دراسٌة

ما هي نسبة ما  معترب، ولكْن منا اشتمال هذه الروايات على سنٍد: لو سلَّثانيًا
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 أيالنزاع )أي املوضوعات الثالثة اليت أشرنا إليها يف بداية البحث(؟  يرتبط منها مبحّل

أو بينت معنًى  ،ما هي نسبة الروايات املعتربة اليت تعّرضت لتحديد املصداق احلصري

 أو رّجحت أحد االحتمالني على اآلخر؟  ،خمالفًا لظاهر اآلية

إننا إذا مل نعثر على دليل على احلجية فإن هذه الروايات ستخرج  :قال ْن: َمثالثًا

التفسري أو الفقه أو الكتب العلمية  عن دائرة االنتفاع؟ فهل تقرتن مراجعتنا لكتب

، حتى إذا مل نقبل تلك احلجية هلم أهملنا ما «فيهاحجية كالم مؤلِّ»األخرى بافرتاض 

 يقولون ومل نرجع إليه؟! 

 ؛أمل يبادر املسلمون إىل ترمجة الكثري من تراثهم الديين إىل اللغات األخرى

أفهل يقول هؤالء حبجية  ؟هدايتهمبغية عرضها على غري املسلمني، ليعملوا بذلك على 

 كالمنا؟! 

ألسنا نرتجم نهج البالغة إىل سائر لغات العامل، وندعو ساسة الدول األخرى إىل 

م؟ فهل يعين ذلك أنهم يعتربون حجية االهتمام بالتعاليم املوجودة يف هذا الكتاب القيِّ

 كالمنا؟! 

ادة من آراء اآلخرين سابق على االستف ملاذا نفرتض أن القول باحلجية شرٌط

وكلماتهم؟ إن الروايات التفسريية ـ كما هو احلال يف الروايات االعتقادية واألخالقية 

 ـ تشتمل على معارف من شأنها أن تثري عقله وجتربته. 

 ٍرَذم ذكرها ـ من التعامل حَبومع ذلك ال ُبدَّ يف املوارد اخلاصة ـ اليت تقدَّ

وذلك ألننا يف مثل هذه احلالة نقف أمام كتاب اهلل  ؛واحتياط مع الروايات التفسريية

دين ما يتعلق بتفسريه متشدِّ وهو السند األصيل للمسلمني، ومن الطبيعي أن نكون يف

وكما ذكرنا يف بداية هذا البحث فإن كالمنا يدور حول  .مبا يتناسب وشأنه

 . ^وأهل بيته ‘الروايات املنقولة يف الكتب، وليس يف منزلة ومكانة النيب األكرم

قطعًا، حيث ميكن احلصول  وعليه فإن الرجوع إىل الروايات التفسريية مفيٌد

منها على املوارد املعنوية والعلمية اخلالصة، حتى إذا مل يتّم إحراز حجيتها يف مقام 

 اإلثبات.
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 التفسري املأثور

 تأثري الروايات يف تفسري القرآنلدراسة ونقد 

 

 )*(رويز آزاديپأ. 

 وسيم حيدرترجمة: 

 

 ــــــ املفهوم واجلذور

. كما يعين يف استعمال الرواة ـ مبا يتناسب مع (1): بقية الشيءلغًة «األثر»

والسلف  ‘األقوال واألفعال املنقولة عن النيب األكرماحلكم واملوضوع ـ بقايا 

 .(2)وبذلك ال يكون هذا املعنى منفصاًل عن املعنى اللغوي .الصاحل

يعّبر عن  «األثر»ويف املعنى الروائي السائد يف القرون األوىل كان مصطلح 

من احلديث؛ إذ يشمل ـ باإلضافة إىل األحاديث املروية عن النيب  أعّم مفهوٍم

رة عن أقوال وأفعال الصحابة والتابعني أيضًا. ومن اجلدير ـ الروايات املعبِّ ‘كرماأل

ذكره أنه يف عصر أتباع التابعني ـ باإلضافة إىل احلديث النبوي ـ أخذت أقوال وأفعال 

الصحابة والتابعني )البارزين منهم بطبيعة احلال( تكتسب موضوعية ـ على غرار السنة 

قلها عن شخص أو مجاعة، وبدأت حتظى باالهتمام يف التعاليم النبوية ـ من خالل ن

الدينية. ويف العقود الوسيطة من القرن الثاني للهجرة كان املصطلح البارز لعلوم 

 . (3)«األثر»املتقدمني هو مصطلح 

، ‘ة النيب األكرمعما جاء يف القرآن الكريم، وسّن إن التفسري املأثور عبارٌة

 يان مراد اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه. وأقوال الصحابة، يف ب
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ُأِحلَّْت َلُكْم َبِهيَمُة اأَلْنَعاِم ...﴿قوله تعاىل:  :فالتفسري املأثور يف القرآن من قبيل

(، حيث ورد تفسري هذه اآلية يف القرآن ذاته، وذلك 1)املائدة:  ﴾..ِإالَّ َما ُيْتَلى َعَلْيُكْم.

 (. 3)املائدة:  ﴾..َعَلْيُكْم اْلَمْيَتُة َوالدَُّم َوَلْحُم اْلِخنِزيِر. ُحرَِّمْت﴿يف قوله سبحانه وتعاىل: 

لقوله  ‘تفسري النيب األكرم :ة الشريفة فمن قبيلوأما التفسري املأثور يف السّن

)األنعام:  ﴾وَنالَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم َيْلِبُسوا ِإمَياَنُهْم ِبُظْلٍم ُأْوَلِئَك َلُهْم اأَلْمُن َوُهْم ُمْهَتُد﴿تعاىل: 

ِإنَّ الشِّْرَك ...﴿يف الشرك باهلل؛ إذ يقول تعاىل:  : إن هذا الظلم منحصٌر‘(، إذ قال82

 (. 13)لقمان:  ﴾َلُظْلٌم َعِظيٌم

فألن  لأما األّو ؛يف قبوله ال َشكَّوكال هذين القسمني ـ كما قال الزرقاني ـ 

وأما الثاني  ؛كتاب اهلل تعاىلاهلل تعاىل أعلم مبراد نفسه من غريه، وأصدق احلديث 

ننا نقطع أووظيفته البيان والشرح، كما  ،‘ي سيدنا حممدْدي َهْدفألن خري اهَل

 . (4)بعصمته وتوفيقه

 .مصدر للتفسري وبعد القرآن الكريم يعترب احلديث املقطوع به وبصدوره أهّم

احلديث القطعي ال ميكن للرأي والنظر الظين أن يكون له موضع من مقابل  ويف

ن الرأي إمنا يكون مقبواًل إذا مل يكن معارضًا مع احلديث املقطوع به. إاإلعراب؛ إذ 

كما أن احلديث إمنا يقبل إذا مل يكن معارضًا للرأي املقطوع بصحته )الربهان 

ره بني الربهان العقلي والنقل العقلي(. ومن البديهي أن التعارض ال ميكن تصوُّ

 . (5)القطعي

ومن أهل السنة ذهب الدكتور حممد حسني الذهيب إىل اعتبار قول الصحابي 

؛ ألنهم قد ‘اًل لكالم النيب األكرمْدمصدرًا ثانيًا للتفسري، معتربًا أقوال الصحابة ِع

 . (6)من عندهم موا التفسري ـ حبسب اعتقاده ـ من رسول اهلل، وال يقولون بشيٍءتعلَّ

وقال احلاكم النيسابوري: إن الشيخني )البخاري ومسلم( يعتربان تفسري 

ن الصحابة قد شاهدوا الوحي إ؛ إذ (7)الصحابة الذين شهدوا الوحي والتنزيل مسند

والتنزيل، وعرفوا وعاينوا من أسباب النزول ما يكشف هلم النقاب عن معاني 

فوسهم، وعلّو كعبهم يف الفصاحة والبيان، وصفاء ن ،الكتاب، وهلم سالمة فطرتهم

بني  نهم من الفهم الصحيح لكالم اهلل. وأما ما ُينقل عن التابعني ففيه خالٌفما ميكِّ
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قال: إنه  ْنومنهم َم ؛وه من الصحابة غالبًااعتربه من املأثور؛ ألنهم تلّق ْنالعلماء؛ فمنهم َم

 .(8)من التفسري بالرأي

حبجية تفسري الصحابة موضع نقاش طويل بني علماء إن هذا الرأي القائل 

مة تفسري امليزان العالمة الطباطبائي، حيث تناول هذا الرأي يف مقّد ال سيَّماالشيعة، و

 ه. وقام بردِّ ،بالنقد الشديد

ومنذ القرن الثاني للهجرة أخذ علماء اإلسالم يؤلفون الكتب يف موضوع 

التذكري بعدم وصول شيء إلينا من هذا النوع  ورّيومن الضر .التفسري الروائي واملأثور

رغم أن هذه اخلطوة يف حّد ذاتها قد وضعت حجر األساس  ،من التفاسري األوىل

 .لت البذرة األوىل والركيزة األساس لتفسري القرآن الكريمللتفسري الروائي، وشكَّ

الحقة، وال تزال وعلى أثر هذه اجلهود واملساعي مت إعداد األرضية لظهور التفاسري ال

 . (9)ظاهرة يف سدى وحلمة الكتب التفسريية الواصلة إلينا

القرون اهلجرية  يفويبدو ـ من خالل قراءة عناوين الكتب واآلثار التفسريية 

واختالف واضح بني التفسري  الثالثة األوىل من اإلسالم ـ أنه مل يكن هناك تفاوٌت

حيث أخذوا يطلقون التأويل  ؛ني التفسري والتأويلوالتأويل واملعنى. ثم مّت الفصل الحقًا ب

األكرم  على نتيجة التحقيق والبحث، ويطلقون التفسري على اآلثار املنقولة عن النيّب

وأصحابه. وإن االختالف اإلسالمي بني التفسري باملأثور أو الروائي والتفسري بالرأي أو 

 . (10)سالمي آنذاكاجملتمع اإل يفر عن نزاٍع جاٍر تفسري الدراية يعبِّ

 

 ــــــ مراحل تفسري القرآن الكريم

ة ـ من الشيعة وأهل السّن ميكن تقسيم علم التفسري عند عموم املسلمني ـ األعّم

 إىل ثالث مراحل، ختتلف بينها اختالفًا يسريًا، وهي: 

عند العامة،  ‘: تفسري القرآن الكريم بروايات النيب األكرماملرحلة األوىل

وقد اشتهر بعض الصحابة يف  .عند اإلمامية ^وأهل بيته ‘وروايات النيب األكرم

نقل أحاديث النيب األكرم، من أمثال: عبد اهلل بن عباس، وعبد اهلل بن مسعود، 

وجابر بن عبد اهلل، وأبي سعيد اخلدري. وقد ذهب علماء اإلمامية ـ استنادًا إىل حديث 



 

 

ـه 1439م ـ  2017ــ السنة الثانية عشرة ــ العدد الثامن واألربعون ــ خريف نصوص معاصرة   

 

ة ـ إىل االعتقاد بأن الكالم  مصادر الشيعة اإلمامية وأهل السّنالثقلني املتواتر يف

 ا أخذوه من مكنون علم النيّبر عن اجتهادهم، بل هو مّمالتفسريي ألهل البيت ال يعبِّ

، ومن هنا تثبت احلجية ألحاديثهم. وقد نقل أصحاب أهل البيت الكثري ‘األكرم

ألصحاب النيب األكرم أن ينقلوا عنه ومل يكن يتأتى  .من الروايات يف التفسري عنهم

هذا املقدار الكبري من الروايات؛ الستحالة ذلك بالنظر إىل قصر الفرتة اليت عاشها 

 . ^األكرم بالقياس إىل املّدة الزمنية اليت عاشها األئمة األطهار الصحابة مع النيّب

ن: تفسري ابن أما الكتب التفسريية اليت مّت تأليفها يف هذه املرحلة فهي عبارة ع

(، وتفسري ×عباس، وتفسري أبان بن تغلب بن رباح )وهو من أصحاب اإلمام الصادق

(، وتفسري ابن أسباط )وهو من أصحاب ×بن أرومة )وهو من أصحاب اإلمام اهلاديا

(، وتفسري سعيد بن جبري، وتفسري ابن حمبوب الزّراد )وهو ’اجلوادوالرضا  نياإلمام

بن مهزيار الدورقي  (، وتفسري علّي^اجلوادوالرضا والكاظم  األئّمةمن أصحاب 

ي، (، وتفسري السّد^اهلاديواجلواد والرضا  األئّمةاألهوازي )وهو من أصحاب 

وتفسري حممد بن السائب الكليب، وتفسري أبي بصري حييى بن أبي القاسم األسدي 

ود زياد بن منذر (، وتفسري أبي اجلار’الصادقوالباقر  ني)وهو من أصحاب اإلمام

(، وتفسري أبي محزة ^الصادقوالباقر واد السّج ئّمةاهلمداني )وهو من أصحاب األ

 . (11)(^الكاظموالصادق و الباقرو ادالسّج األئّمةالثمالي )وهو من أصحاب 

: تفسري التاليةوميكن لنا أن نشري من بني تفاسري أهل السنة إىل املؤلفات 

، وتفسري وكيع بن جراح، وتفسري شعبة بن احلجاج، وتفسري يزيد بن سفيان بن عيينة

هارون، وتفسري عبد الرزاق، وتفسري آدم بن أبي إياس، وتفسري إسحاق بن راهويه، 

وتفسري روح بن عبادة، وتفسري عبد بن محيد، وتفسري أبي بكر بن أبي شيبة، وتفسري 

ف كتابه جاء ابن جرير الطربي ليؤلِّوغريهم. ثم  ،بن أبي طلحة، وتفسري البخاري علّي

ّد من أكرب التفاسري. ثم جاء دور ابن أبي حامت، وابن َعاملعروف يف التفسري، والذي ُي

 ليكتبوا يف التفسري أيضًا.  ،وغريهم ،انّبماجة، واحلاكم، وابن مردويه، وابن ِح

بعي ال يوجد يف هذه التفاسري غري ما هو مستند إىل الصحابة والتابعني وتا

ض لألقوال بالنقد واجلرح والتعديل، وذكر وباستثناء ابن جرير ـ الذي تعرَّ .التابعني



 

 

ـه 1439م ـ  2017ــ السنة الثانية عشرة ــ العدد الثامن واألربعون ــ خريف نصوص معاصرة   

 

. ويف تفاسري أهل السنة (12)اإلعراب واالستنباط ـ مل يذكر اآلخرون شيئًا من عندهم

ـ بوصفها  ‘يتّم مجع نظريات الصحابة والتابعني ـ إىل جانب أحاديث النيب األكرم

إلضافة إىل ذلك تشتمل على الكثري من اإلسرائيليات الضعيفة من األثر. ثم إنها با

 واملتناقضة. 

لقد نقل التابعون هذه الروايات يف املرحلة األوىل من تاريخ التفسري، وعمد 

 .أو متحيص ثوا فيها أدنى غربلٍةِدْحاجلامعون للروايات التفسريية إىل نقلها دون أن ُي

لو نسبيًا من اإلسرائيليات، وقد اهتم بنقل وأما الرتاث التفسريي الشيعي فهو خي

^أحاديث أهل البيت
(13) . 

 : كما يلي وميكن تقسيم التابعني يف التفسري إىل ثالث طبقات

ة، من أمثال: أصحاب ابن عباس، ومن بينهم: جماهد، ـ طبقة أهل مّك1

 وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن جبري، وطاووس بن كيسان اليماني. 

ـ طبقة أهل املدينة، ومن بينهم: زيد بن أسلم، وأبو العالية، وحممد بن كعب 2

 القرظي. 

ـ طبقة أهل العراق، ومن بينهم: مسروق بن األجدع، وقتادة بن دعامة، وأبو 3

 سعيد احلسن البصري، وعطاء بن أبي مسلم اخلراساني، ومّرة اهلمذاني الكويف. 

. وعلى الرغم من قبول (14)الناس بالتفسري ومن بني التابعني كان أهل مكة أعلم

 : التاليةالبعض بأقوال التابعني يف التفسري، ولكنهم مع ذلك الحظوا عليها األمور 

فوا بأنوار الرسالة، وأكثر ما ـ إن التابعني مل يدركوا عهد النبّوة، ومل يتشر1َّ

 . ‘يب األكرم، وليس له قّوة املرفوع إىل النقالوه يف التفسري يغلب عليه الظّن

 صحيح السند.  ـ يندر أن تشتمل أحاديث التابعني على حديٍث2

لت من قبل ـ اشتمال روايات التابعني على اإلسرائيليات واخلرافات اليت تسل3َّ

رة، إما حبسن نية وإما بسوء متأخِّ الزنادقة والذين أسلموا من أهل الكتاب يف مرحلٍة

 . (15)نية

وي فهي مرحلة التدوين واجلمع. ويف هذه املرحلة مّت مجع ما ُر وأما املرحلة الثانية

يف التفسري، من قبيل: تفسري ابن جرير الطربي  ^وأهل البيت ‘عن النيب األكرم
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(، وتفسري فرات بن إبراهيم اهلجريني)يف نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع 

حممد بن مسعود العياشي (، وتفسري أبي نصر اهلجريالكويف )يف القرن الثالث 

ي )يف نهاية بن إبراهيم القّم (، وتفسري علّياهلجريالسمرقندي )يف نهاية القرن الثالث 

(، وتفسري حممد بن إبراهيم )يف بداية اهلجرينيالقرن الثالث وبداية القرن الرابع 

 هـ(، وتفسري329بن احلسني بن موسى بن بابويه) (، وتفسري علّياهلجريالقرن الرابع 

هـ(، وتفسري ابن 381ي)بن احلسني بن بابويه القّم الصدوق حممد بن علّي

 . (16)هـ(343وليد)الهـ(، وتفسري حممد بن احلسن بن أمحد بن 333عقدة)

جامع »وعنوانه  ،يعترب تفسري ابن جرير الطربي املتقدِّمةومن هذه التفاسري 

ومن خصائصه ذكر أقوال  .ور، من أهم وأجّل التفاسري باملأث«البيان يف تفسري القرآن

الصحابة والتابعني، مع الثبت الكامل لسلسلة أسانيدها. وقد عمد الطربي إىل املقارنة 

واختيار أفضلها، واستنبط الكثري من األحكام بواسطتها، وذكر بعض وجوه  ،بينها

أكرب. غري أنه قد يسوق أخبارًا  اإلعراب اليت تساعد على إيضاح املعنى بشكٍل

ه إىل عدم صحتها، وذلك اعتمادًا على معرفة الناس دون أن ينبِّ ،بأسانيد غري صحيحة

 ه إىل خطئها أو ضعفها. بذلك، فينقل تلك األحاديث دون أن ينبِّ

وقريبًا من تفسري الطربي ـ ورمبا فاقه من بعض النواحي ـ تفسري ابن كثري. ومن 

 .وبساطة العبارة، مع وضوح املطالب ،ة النظر يف إسناد احلديثفسري دّقمزايا هذا الت

الدر املنثور يف »م يًا على هذا األسلوب قام السيوطي بتأليف تفسريه القيِّْروَج

. وقد استند يف هذا الكتاب إىل األحاديث املأثورة، ومن هنا كان «التفسري باملأثور

 . (17)إلسالميةتفسريه هو األقرب جّدًا إىل األفكار ا

يتم  وقد كان املنهج يف كتب التفسري الروائي قائمًا على ذكر السند، ولكْن

يف بعض املوارد حذف السند؛ رعاية لالختصار وعدم تطويل الكالم الذي من شأنه أن 

. وقد أدى حذف السند واالعتماد على الراوي (18)يدفع الناس عن اإلقبال على التفسري

ز بني األحاديث، القارئ واملخاطب مييِّ ْدُعبالسقيم، حبيث مل َيإىل اختالط الصحيح 

يف حني أنها حتتوي على الكثري من اإلسرائيليات  ،ويعتربها صحيحة بأمجعها

فة واملختلقة. ومن هنا مت عرض الروايات على اجلرح والتعديل والطعن والروايات احملرَّ
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 . (19)الحقًا

تقريبًا، حيث شهد علم  اهلجريفبدأت يف القرن اخلامس  أما املرحلة الثالثة

إذ جتاوز مرحلة نقل الروايات ومجعها، ليدخل  ؛التفسري يف هذه املرحلة ازدهارًا حقيقيًا

من قبيل: تفسري الواحدي )يف القرن اخلامس  ،مرحلة االجتهاد والرأي والنظر

(، وتفسري فخر اهلجرينياخلامس والسادس  ني(، وتفسري الزخمشري )يف القرناهلجري

 .رون هم من أهل السنةوهؤالء املفسِّ .(اهلجريالدين الرازي )يف القرن السادس 

حقائق »وأما من علماء الشيعة فيمكن لنا أن نذكر: تفسري السيد الرضي يف 

(، وتفسري شيخ الطائفة الطوسي اهلجرينيالرابع واخلامس  ني)يف القرن «التأويل

(. وميكن القول: إن العقل يف هذه املرحلة اهلجريالقرن اخلامس  )يف «تفسري التبيان»

 . (20)إىل هذه اللحظة ل يف التفسري، وال تزال هذه املرحلة مستمرًةقد تدخَّ

بني أخرى، وذلك عندما ظهر  عاد التفسري املأثور ليسود بني علماء الشيعة مّرًة

ومذهب أكثر سطحية من  تياٌر اهلجرييف بداية القرن احلادي عشر علماء الشيعة 

املسلك احلنبلي والظاهري، وقد عرف الحقًا باملسلك األخباري. لقد كان هذا املسلك 

يرى حجية ظاهر القرآن، ومل يكن هذا املسلك األخباري جييز االستناد إىل اآليات 

وأهل  لنيّبل، ويرى أن القرآن نزل خطابًا ^يف ضوء روايات أهل البيت القرآنية إاّل

يف تفسريه. وقد  إذا بلغهم عن أهل البيت شيٌء بيته، وال ميكن لآلخرين أن يفهموه، إاّل

ـ اليت  كان تفسري الربهان ونور الثقلني من نتائج هذه الرؤية. وكانت التفاسري األخرى

وكنز  ،واألصفى ،، من قبيل: الصايفاالجتهادي ـ : التفسريمت تأليفها بعنوان

كان هذا االجتاه يرى أن هذا وبهذا املنهج.  رًةمتأثِّ ،ر الثمينةواجلواه ،الدقائق

. ويف هذا (21)األسلوب واملنهج التفسريي وحده هو الصحيح، ويتحدى اآلخرين يف ذلك

وإن كالم الفيض الكاشاني يف  .املنهج التفسريي يتم يف الغالب حذف سند الروايات

، حديثهم ما وجدت إليه سبياًل إاّل.. ت.ما أورد»باملالحظة؛ إذ يقول:  هذا الشأن جديٌر

إذ ؛ إما بألفاظه ومتونه، أو مبعانيه ومضمونه، غري أني مل أذكر قائله خبصوصه

 . (22)«حديثهم واحد، وحديثهم حديث رسول اهلل

الواردة يف التفاسري الشيعية فيمكن  ^وأما الروايات التفسريية ألهل البيت
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 تقسيمها إىل قسمني، وهما: 

ـ الروايات ذات املسحة الوالئية يف الروايات التفسريية ألهل البيت، واليت 1

جندها يف تفاسري من قبيل: نور الثقلني، والربهان، وكذلك يف بعض عناوين املصادر 

 : الكايف. مثلالروائية اجلامعة لدى الشيعة، 

شؤون  حيث تعترب آيات القرآن نازلة يف، ^ـ الروايات التفسريية ألهل البيت2

 ي. ْرأو ذّم أعدائهم، تعمل على توظيف قاعدتي بطن اآليات واجَل ،ومدح األئمة

واملراد من بطن اآليات هو الطبقة الداخلية من اآليات اليت ال ميكن الوصول 

ومع ذلك فإنها ذات صلة باملعنى الظاهري لآليات،  ،إليها من خالل القواعد اللغوية

ي سريان املفهوم العام لآليات يف ْرم. واملراد من اجَلتكلِّويكون كال املعنيني مرادًا للم

 . (23)زمان على املصاديق اخلارجية البارزة كّل

 وتنقسم الروايات التفسريية إىل قسمني، وهما: 

فون إىل جمّرد ذكر : التفاسري الروائية البحتة، وهي اليت عمد فيها املؤلِّاًلأّو

من األحناء، دون أن ُيعملوا اجتهادهم يف فهم  حنٍو الروايات املرتبطة بآيات القرآن على

 أو يبدوا رأيهم يف ذلك.  ،وبيان معنى اآليات

شيء ـ من أجل إيضاح  : التفاسري االجتهادية اليت عمد أصحابها قبل كّلوثانيًا

واألئمة  ‘األكرم وبيان معاني اآليات ـ إىل االستفادة من الروايات املأثورة عن النيّب

 . (24)والصحابة والتابعني ^األطهار

 

 ــــــ نقد التفسري الروائي

ومبالحظة االختالف الكثري يف الروايات التفسريية ذهب البعض إىل القول 

تروى عن صحابة خمتلفني وجوه  د للقرآن؛ فمن ناحيٍةمأثور موحَّ بعدم وجود تفسرٍي

أخرى  ومن ناحيٍة ؛خمتلفة، وغالبًا ما تكون متعارضة يف تفسري مواضع من القرآن

وجوه من التفسري  .. ومع ذلك ميكن عدُّ.واحد بعينه أقوال خمتلفة تنسب إىل صحابّي

املختلفة واملتعارضة تفسريًا بالعلم من خالل اجلمع والتوفيق بينها، والقول بأنها تشتمل 

 . (25)ما على احلق إىل حدٍّ
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فسري املأثور قد سرى إن أكثر الت»قال ابن كثري يف نقد الروايات التفسريية: 

ذلك يف  وجّل: قال بعضهم. إىل الرواة من زنادقة اليهود والفرس ومسلمة أهل الكتاب

 ،ويف تاريخ غريهم، وما يتعلق بكتبهم ومعجزاتهم، مع أقوامهم قصص الرسل

ويف أمور ، وعوج بن عنق، وسحر بابل، ومدينة إرم ذات العماد، كأصحاب الكهف

ذلك خرافات  وجلُّ. وما يكون فيها وبعدها ،وقيامتها ،الغيب من أشراط الساعة

 . (26)«صدقهم فيها الرواة حتى بعض الصحابة ،ومفرتيات

إذ هناك  ؛أخرى يبدو وجود الروايات يف تفسري القرآن أمرًا ضروريًا ومن ناحيٍة

باألثر، من قبيل: التشريع الوارد يف القرآن  يف القرآن موارد ال ميكن تفسريها إاّل

واملوارد  ؛الصالة( مثل:ل عام دون بيان تفصيلي بشأن الشرائط واألحكام )بشك

أو  ؛فيها تقييٌد ْدِروكذلك املوارد املطلقة اليت مل َي ؛العاّمة اليت مل يتّم ختصيصها

العناوين اخلاصة املرتبطة بالتكليف الشرعي أو املنحصرة يف العبادة دون أن يكون 

راد منها معنى النماء، أو موارد مرادًا، من قبيل: الزكاة اليت ال ُي مفهومها العاّم

وكذلك  ؛القرآن إىل مجيع أبعاده وزواياه وجزئياته ْرِشالتكليف الشرعي الذي مل ُي

 . (27)بيان الناسخ واملنسوخ وأحكام القرآن

 ما يتعلق بالروايات التفسريية أربعة آراء رئيسة، وهي:  هناك يف عاّم وبشكٍل

ة فصدع بهذا الرأي هو اخللي ْنإن أول َمية احلديث: ـ أصالة القرآن ونفي حج1ِّ

فهو  ،م(1997ـ  1917صر الراهن على يد السيد أمحد خان)واستمر يف الع .الثاني

ك يف نسبة بعضها اآلخر إىل النيب باإلضافة إىل إنكار مضمون بعض الروايات، شكَّ

يف املتواتر لفظًا،  رها إاّلشروطًا ال ميكن توفُّ، واشرتط لقبول الروايات ‘األكرم

 ة. والقول بذلك يؤدي ال حمالة إىل إنكار السّن

ميكن لنا نسبة هذه الرأي إىل ية ظواهر القرآن: ـ أصالة احلديث وعدم حج2ِّ

األخباريني. فقد سعى هؤالء إىل إنكار فهم القرآن بالنسبة إىل غري املعصوم، ونتيجة 

 : ما يليتأصيل احلديث. وأدلة هذا القول  هذا اإلنكار هي

: االستناد إىل األخبار املانعة من تفسري القرآن الكريم بالرأي، والقول بأن اًلأّو

 فهم القرآن يفوق عقول البشر. 
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: وجود التخصيص والنسخ يف اآليات القرآنية الشريفة، األمر الذي يؤّدي وثانيًا

 . (28)إىل إمجاهلا

ـ إىل  ‘البعض ـ طبقًا للروايات املنقولة عن النيب األكرموتبعًا لذلك ذهب 

من  وقد ذهب إىل هذا الرأي أشخاٌص .القول بعدم صوابية التفسري إال باخلرب الصحيح

لصحيحة عن النيب األكرم ر األخبار اأمثال: الطربسي والطوسي؛ إذ ماال إىل توفُّ

ريق اخلرب الصحيح والصريح األطهار، وقاال بعدم صّحة التفسري إال من طواألئمة 

. فهؤالء يعتقدون أنه ال يسع أّي شخص أن يصل إىل فهم كنه معاني آيات (29)والواضح

وظاهر،  د، ونّص، ومطلق ومقيِّوعاّم إذ يف القرآن الكريم متشابه، وخاّص ؛القرآن

وظاهر وباطن، والعقل البشري الناقص واحملدود ال يستطيع الوصول إىل غاية املعنى 

قصود من اآليات، وال شيء أبعد عن عقل اإلنسان من التفسري ـ على ما ورد يف بعض امل

 ،وحّجة شرعية ال منتلكها وإن الوصول إىل مراد اهلل حيتاج إىل دليٍل ،الروايات ـ

وعليه فإن تفسري القرآن بالروايات املأثورة وعدم االعتماد والتعويل على العقل يف هذا 

السيد هاشم البحراني وجالل  :من لرأي الذي ذهب إليه كلٌّ. وهذا هو االشأن واجٌب

 . (30)يف تفسرييهما ،الدين السيوطي

باحلديث  ويف املقابل ذهب آخرون إىل االعتقاد بأن روايات املنع من التفسري إاّل

ختتص بتفسري اآليات اجململة واملتشابهة، وال تشمل مطلق اآليات. والدليل الذي 

رون يف آيات القرآن ذكروه لذلك أن اهلل سبحانه وتعاىل قد امتدح الذين يتدبَّ

، ويف (83)النساء:  ﴾..الَِّذيَن َيْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم....﴿الكريم، كما يف قوله تعاىل: 

َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم ﴿رون يف القرآن، كما يف قوله تعاىل: ذّم الذين ال يتدبَّاملقابل 

. واملعيار يف تقييم األحاديث والروايات هو القرآن (24)حممد:  ﴾َعَلى ُقُلوٍب َأْقَفاُلَها

 . (31)الكريم نفسه

يات وخمتلف إن هذا القول هو حصيلة اجلمع بني اآلـ أصالة القرآن واحلديث: 3

األخبار والروايات، حيث يرى القائلون به أن بعض اآليات ال ميكن فهمها إال من خالل 

 أخرى يتم نسخ آيات القرآن باحلديث. والقرآن الكريم من جهٍة احلديث، ومن ناحيٍة

أخرى هناك روايات متنع املسلمني من التفسري  يرى جانبًا من آياته متشابهًا، ومن ناحيٍة
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عن متناول العقل، ويتّم اإلرجاع إىل القرآن  ، وترى أيضًا أن فهم القرآن بعيٌدبالرأي

ي إىل القول بهذا والعرتة حبديث الثقلني وأمثاله. وإن اجلمع بني هذه األدلة يؤّد

 . (32)الرأي

ما ورد  :وهناك يف هذا الشأن الكثري من التحذيرات بطبيعة احلال، من قبيل

، وقال يف «ثالثة ليس هلا أصل: املالحم والتفسري واملغازي»عن أمحد بن حنبل؛ إذ يقول: 

. كما (33)صحيح متصل بيان هذا الكالم: إن أكثر الروايات التفسريية ليس هلا سنٌد

قال الذهيب: إن أول مصدر يف تفسري القرآن هو قول النيب األكرم، ولكنه حّذر يف 

 . (34)خبار الضعيفة، وقال بوجوب اجتنابهاالوقت نفسه من األ

إن أبرز شخص ميكن لنا أن ننسب إليه هذا ة احلديث: يـ أصالة القرآن وحج4ِّ

، مستقّل القول هو العالمة الطباطبائي. فهو يرى إمكانية فهم وإدراك القرآن بشكٍل

القرآن يف »و ؛«امليزان يف تفسري القرآن»ه: ْيمن كتاَب وأكد على رؤيته هذه يف كلٍّ

: إن القرآن الكريم ميكن فهمه أحدهما :. وتقوم هذه الرؤية على ركنني«اإلسالم

والركن ؛ ، ومن هنا ال يكون معتمدًا أو مرتبطًا باحلديثمستقّل وتفسريه بشكٍل

ية احلديث، وأن له ـ إىل جانب القرآن الكريم ـ مكانة مرموقة : هو القول حبجِّاآلخر

 . (35)يف املعرفة الدينية

أننا يف فهم مرادات القرآن جيب أن  يرى ْنهناك َم»قال العالمة الطباطبائي: 

. ولكن ^املعصومني أو ما أثر عنه وعن أهل بيته ‘نرجع إىل ما أثر عن الرسول

جيب أن تفهم من القرآن  ^ألن حجية قول الرسول واألئمة؛ ميكن قبوله ال عاٌءهذا اّد

. بل نزيد على هذا ^ظواهره على أقواهلم ف حجيةوقُّتر يتصوَّ الكريم، فكيف

، ث فيه بذيل القرآن الذي هو سند النبوةثبات أصل النبوة جيب أن نتشبَّإن إونقول: 

 . (36)«كما ذكرنا سابقًا

 عى عددًا من األدلة: وقد ذكر العالمة الطباطبائي على هذا املدَّ

نتصّور أّن الكتاب الذي كيف ميكن لنا أن وتبيان:  أـ اتصاف القرآن بأنه نوٌر

حباجة إىل هداية غريه؟ وأن  عّرف عن نفسه بأنه كتاب هداية ونور وتبيان لكل شيٍء

يستضيء بنور غريه؟ وأن يتجلى معناه من خالل غريه؟ لقد جعل اهلل القرآن نورًا وتبيانًا 
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، فكيف يستضيء بنور غريه؟ وكيف يستفيد من هداية غري هدايته؟ لكل شيٍء

 أخرى؟!  ضح من خالل حقيقٍةوكيف يّت

ـ اآليات اليت تدعو الناس عامة »قال العالمة الطباطبائي: ر يف القرآن: ب ـ التدبُّ

ل القرآن وتأمله إىل تعقُّـ شاهد عصر النزول أو غاب عنه  ْنممَّ ،من كافر أو مؤمن

داللة واضحة على أن املعارف القرآنية ميكن أن يناهلا الباحث  تدّل.. والتدبر فيه.

 .يواآلية يف مقام التحّد .البحث، ويرتفع به ما يرتاءى من االختالف بني اآلياتر وبالتدبُّ

وال معنى إلرجاع فهم معاني اآليات إىل فهم الصحابة وتالمذتهم من التابعني حتى إىل 

ا يؤدي فهو مّم، يكون معنى يوافق ظاهر الكالم نه إما أنفإن ما بّي ؛‘بيان النيب

وإما أن يكون معنى ال يوافق الظاهر وال  ؛ل والبحثالتأمُّر وإليه اللفظ ولو بعد التدبُّ

 . (37)«ٌوهو ظاهر ،ةوال تتم به احلّج ،يفهو مما ال يالئم التحّدالكالم يؤدي إليه 

نة لوصيته بالتمسك املتضمِّ ،‘على أن األخبار املتواترة عنه»ض: ْرج ـ أخبار الَع

ال يستقيم  ،على كتاب اهلل ‘وعرض الروايات املنقولة عنه ،بالقرآن واألخذ به

مما ميكن استفادته من الكتاب، ولو  ‘مع كون مجيع ما نقل عن النيب معناها إاّل

 . (38)«وهو ظاهٌر ،ر الباطلْوكان من الدَّ ‘ف ذلك على بيان النيبتوقَّ

آية ـ وهي بضع آالف آية ـ وليس بني آيات القرآن »د ـ فصاحة وبالغة القرآن: 

! ؟ر الذهن يف فهم معناها، وكيفحبيث يتحيَّ ،واحدة ذات إغالق وتعقيد يف مفهومها

الكالم عن اإلغالق والتعقيد، حتى أن  ومن شرط الفصاحة خلّو، وهو أفصح الكالم

كاآليات املنسوخة وغريها، يف غاية الوضوح من  ،اآليات املعدودة من متشابه القرآن

 . (39)«وهو ظاهٌر ،جهة املفهوم، وإمنا التشابه يف املراد منها

من  غفريًا ًاأن مّجاف إىل ذلك ضُي»هـ ـ تفسري القرآن بالقرآن يف الروايات: 

على آية، واالستشهاد  على االستدالل بآيٍة مشتملٌة ^الروايات التفسريية الواردة عنهم

على معنى، وال يستقيم ذلك إال بكون املعنى مما ميكن أن يناله املخاطب  مبعنًى

 . (40)«لوروده من طريقه املتعني له ؛به ذهنه ويستقّل

على أن هاهنا روايات »و ـ داللة األحاديث على إمكان فهم اقرآن الكريم: 

اسن، بإسناده عن أبي لبيد كما رواه يف احمل ،تدل على ذلك باملطابقة ^عنهم
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فقد  زعم أن كتاب اهلل مبهٌم ْنقال: فَم ،يف حديٍث ،×عن أبي جعفر ،البحراني

 ثتكم بشيٍءقال: إذا حدَّ، ×حتجاج، عنهيف االويقرب منه ما فيه، وأهلك. هلك و

 . (41)«احلديث...، فاسألوني عنه من كتاب اهلل

م يف آيات على القول الرابع يف داللة الرتكيب اللفظي على مراد املتكلِّ بناًء

القرآن كفاية القرآن بنفسه، رغم ضرورة االستفادة من اآليات األخرى يف تفسري 

 ،م، وإن حتديد مصاديقهأخرى: إن التعيني الدقيق ملراد املتكلِّ بعض اآليات. وبعبارٍة

 . (42)إمنا ميكن من خالل اآليات فقط

يرعى نظره يف آيات القرآن من  ْنن كل َمإ»ويف ذلك يقول العالمة الطباطبائي: 

وتضل يف  ،يف أن ليس بينها آية هلا مدلول وهي ال تنطق مبعناها أوله إىل آخره ال يشّك

واحد ال يرتاب فيه  إما مدلوٌل ؛وفيها داللة على املدلول إاّل مرادها، بل ما من آيٍة

داليل يلتبس بعضها ببعض، وهذه املعاني امللتبسة ال ختلو عن أو م ؛العارف بالكالم

وهذا املعنى الواحد الذي هو حق  .َتبطلت الداللة كما عرْف وإاّل ،املراد بالضرورة حّق

كوجود الصانع  ،عن األصول املسلمة يف القرآن املراد ال حمالة ال يكون أجنبيًا

وهي  ،هلا اد وحنو ذلك، بل هو موافٌقوتوحيده وبعثة األنبياء وتشريع األحكام واملع

وتعني املراد احلق من بني املداليل املتعددة احملتملة، فالقرآن بعضه  ،تستلزمه وتنتجه

 .(43)«، وبعضه أصل يرجع إليه البعض اآلخريبني بعضًا

 

 

الهوامش
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(10) EI2A. RippinTAFSIR. 
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 الشيعة والتفسري الروائي

 التطوُّر واملزايا واآلفات

 

 )*(علي أكبر بابائيد. الشيخ 

 مرقال هاشمترجمة: 

 

 ــــــ ـ املقّدمة1

أن املراد منه يف هذه املقالة طائفة  َبْيَداستعماالت خمتلفة،  «الشيعة»إن لعنوان 

كبرية من املسلمني الذين يعتقدون ـ استنادًا إىل اآليات والكثري من الروايات ـ بأن 

هلل على اخللق، وأن اهلل سبحانه وتعاىل بعد رحيل خامت  األرض ال ختلو من حّجٍة

بل اختار اثين عشر شخصًا  ،مل يرتك الناس ـ من ناحية اإلمامة ـ وشأنهم ‘األنبياء

هلدايتهم بعد رحيل النيب اخلامت، وكان النيب األكرم قد سبق له أن عّرف بهؤالء 

ى هؤالء األئمة مهامهم يف هداية الناس إىل لكي يتبعوهم، وقد توّل ؛األئمة للناس

وآخرهم  ،×الكمال والقرب من اهلل، واحدًا بعد آخر. وكان أوهلم اإلمام علي

عن األبصار، وسوف يظهر يومًا وميأل  ، ولكنه غائٌب، وهو اآلن حيٌّ#هدياإلمام امل

 .(1)األرض قسطًا وعداًل

ها؛ ألنه ّد علم تفسري القرآن من أهّم وأقدم العلوم اإلسالمية، فهو من أهمَِّعُي

جيعل الفرد عاملًا باملعاني واملقاصد الواردة يف القرآن الكريم بوصفه كتابًا مساويًا ال 

، كما أنه من أقدمها؛ ألن هذا العلم قد ظهر يف عصر الرسالة، ق إليه الشّكيتطّر

وظل موجودًا يف مجيع العصور واألزمنة، وقد جاء بأشكال خمتلفة مّت التعبري عنها بـ 
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منهج ». ومن تلك األساليب واملناهج التفسريية: «مناهج التفسري»أو  «أساليب التفسري»

من التفسري الروائي هو إيضاح وبيان معنى اآليات من خالل . واملراد «التفسري الروائي

االستعانة بالروايات. وقد بدأ هذا املنهج التفسريي منذ عصر الصحابة، وكان موضع 

 رين على الدوام.اهتمام املفسِّ

راته عند الشيعة، نسعى يف هذا املقال إىل بيان منزلة التفسري الروائي وتطوُّ

ن هنا سوف نتابع مسائل هذه املقالة ضمن حمور منزلة وتطّور وبيان مزاياه وآفاته. وم

التفسري الروائي عند الشيعة، وامتياز التفسري الروائي الشيعي، مع بيان املزايا 

 والعيوب.

 

 ــــــ ـ منزلة وتطّور التفسري الروائي عند الشيعة2

القرآن تفسري » :هاكبري يف العلوم اإلسالمية، ومن لقد كان للشيعة إسهاٌم

فوا الكثري من الكتب يف واسع يف هذا االجتاه، وألَّ وكان هلم نشاٌط .«الكريم

ضح أن التفسري موضوع التفسري. ومن خالل قراءة الرتاث التفسريي لدى الشيعة يتَّ

الروائي رغم مكانته الرفيعة عندهم، واالهتمام املتواصل الذي كان يبديه الشيعة 

واحدة  رين الشيعة مل تكن لديهم منهجيٌةأن املفسِّ إاّل جتاه هذا النوع من التفسري،

رأى أن التفسري الروائي هو وحده التفسري الصحيح، واكتفى  ْن. فهناك َمإليهبالنسبة 

نة ملعنى اآليات فقط، ومن هنا ميكن تسمية هذا يف التفسري بذكر الروايات املبيِّ

رين الشيعة الذين ذهبوا املفسِّ أحدفإن . وعلى ما يبدو «تْحالتفسري الروائي الَب»املنهج 

فوه بذكر الروايات املبّينة لآليات، هو واكتفوا يف التفسري الذي ألَّ ،إىل هذا النهج

حيث ذهب يف  ،«الربهان يف تفسري القرآن»ف كتاب السيد هاشم البحراني، مؤلِّ

العصمة  عن أهل بيت َوْرمة تفسريه إىل انتقاد املنهج التفسريي الذي مل ُيمقّد

ى يأتي تأويل القرآن من قبلهم؛ ألن ف عنده حّت، وصّرح بضرورة التوقُّ^األطهار

فال يأتي منهم سوى النور واهلداية، وما يأتي من غريهم  ،عندهم علم التنزيل والتأويل

به من علماء علم املعاني والبيان، ال ينطوي على غري الظالم واجلهالة. ثم أبدى تعجُّ

جالله ـ من تأويل  معرفة هذين العلمني تطلع على مكنون سّر اهلل ـ جلَّحيث زعموا أن 
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جالله ـ حتتاج معرفته إىل  ذلك من كتاب اهلل ـ جلَّ يف أن حمّل ال َرْيَبالقرآن، يف حني 

فال ينبغي معرفة ». وقال يف ذلك: ^العلم به من أهل التنزيل والتأويل، وهم أهل البيت

ى معرفته من غريهم ركب منت عمياء، وخبط خبط تعاط ْنذلك إال منهم، وَم

. ويف بعض التفاسري الشيعية األخرى، من قبيل: تفسري العياشي، وتفسري (2)«عشواء

االكتفاء بذكر الروايات على هامش  ، وتفسري نور الثقلني، متَّ(3)فرات الكويف

وا هذه فقاطع: إن الذين ألَّ ال ميكن القول بضرٍس تفسري اآليات أيضًا، ولكْن

التفاسري كانوا يذهبون إىل االعتقاد بأن املنهج الصحيح يف التفسري هو منهج التفسري 

الروائي فقط؛ إذ رمبا كانت غايتهم من تأليف هذه التفاسري مجع الروايات التفسريية 

يف أنهم كانوا يولون أهمية كبرية  ال َشكَّ واالستفادة منها يف تفسري اآليات، ولكْن

لدور الروايات يف تفسري القرآن، وكانوا يعتربون التفسري الروائي واحدًا من أفضل 

 املناهج التفسريية.

رغم تصحيحها االجتهاد يف تفسري القرآن  ،رين الشيعةمن املفسِّ وهناك مجاعٌة

وما إىل ذلك ـ ار العرب، عوتوظيف غري الروايات ـ من قبيل: آيات القرآن، واللغة، وأش

 يف بيان معاني اآليات، واستعانوا يف التفسري الذي كتبوه للقرآن بغري الروايات، إاّل

أنهم يف بيان معنى اآليات وتوضيح مراد اهلل تعاىل قد استفادوا من الروايات أكثر من 

نا أن وميكن ل .ى كان املنهج السائد عندهم هو التفسري الروائيآخر، حّت أّي شيٍء

التفسري االجتهادي ـ الروائي، أو الروائي ـ »نطلق على هذا املنهج التفسريي عنوان 

فوها إىل تفسري القرآن بهذا األسلوب . ومن بني التفاسري اليت عمد فيها مؤلِّ«االجتهادي

ل اجلزء األكرب من حمتواه، ؛ إذ على الرغم من أن الروايات تشكِّ«يتفسري القّم»هو 

إىل آيات القرآن وأشعار  ف، وعلى استناٍدأيضًا على اجتهادات املؤلِّ ولكنه حيتوي

 .(4)العرب أيضًا

رين الشيعة الذين ساروا يف ّد املوىل حمسن الفيض الكاشاني من املفسِّكما ُيَع

على منهج التفسري  « الصايفريتفس»تفاسريهم على طبق هذا املنهج، فكان كتابه 

ل احملتوى األكرب من هذا التفسري، ولكنه روايات تشكِّ)االجتهادي ـ الروائي(. إن ال

مع ذلك ال خيلو من االستناد إىل املصادر اللغوية وغريها لبيان معنى الكلمات، 
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بهام عن اآليات مورد التفسري أيضًا، كما صّرح واالستناد إىل آيات القرآن لرفع اإل

 .. وإاّلا به.وجدنا شاهدًا من حمكمات القرآن أتين إْن»مة تفسريه قائاًل: بنفسه يف مقّد

 .(5)«^معترب من أهل البيت ظفرنا فيه حبديٍث فإْن

فإنه حيث  ،كما سار حممد املشهدي يف )كنز الدقائق( على ذات هذا النهج

، مع بيان النكات األدبية اًل إىل املعاني اللغوية للكلمات باختصاٍريشري أّو يرى حاجًة

 االستعانة بالروايات. من خالل، ثم ينتقل بعد ذلك إىل بيان املراد من اآليات يف العبارات

الطربسي،  والشيخ: الشيخ الطوسي، مثلرين الشيعة، من املفسِّ وهناك مجاعٌة

أن  َبْيَدرغم تفسريهم القرآن على طبق املنهج واألسلوب االجتهادي اجلامع نسبيًا، 

وميكن اعتبار منهج هؤالء املفسرين بالنسبة إىل  .الروايات من بني مستنداتهم الرئيسة

ف يف هذا النوع من التفسري ألن املؤلِّ ؛«التفسري الروائي الضمين»التفسري الروائي هو 

 يباشر التفسري الروائي ضمن املنهج االجتهادي اجلامع نسبيًا.

تفسري »العالمة الطباطبائي يف ك ،نورين الشيعة اآلخروذهب بعض املفسِّ

ت ـ إىل القول بعدم ارتهان تفسري ْحأنصار التفسري الروائي الَبمقابل  ـ يف ،«زاناملي

القرآن للروايات، وأن باإلمكان تفسري القرآن دون االستعانة بالروايات، ويرى أن دور 

ياته الروايات يف التفسري هو تسهيل فهم املعاني واملقاصد القرآنية، وتفصيل كلِّ

ل من االستناد إىل الروايات، ولكنه مع ذلك يبدي ده يقلِّ. ومن هنا جن(6)وجممالته

وميكن لنا أن  .اهتمامًا بالروايات التفسريية، حيث يتحّدث عن بيانها وحتليل مفادها

. وعليه ميكن «منهج تبيني وحتليل الروايات التفسريية»نطلق على هذا املنهج عنوان 

 التفسري الروائي على أربعة أحناء:القول: إن الكتب التفسريية الشيعية قد تعاطت مع 

 ت.ْحـ التفسري الروائي الَب1

 ـ التفسري االجتهادي ـ الروائي.2

 ـ التفسري الروائي الضمين.3

 ـ تبيني وحتليل الروايات التفسريية.4

التفسري الروائي عند أهل  نرغم امتيازها املشرتك ع ،إن هذه األساليب األربعة

ض إىل بيان ما يلي نتعرَّ منها يعاني من بعض اآلفات. ويف واحٍد السنة، يبدو أن كلَّ
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 من هذه األساليب األربعة بشكٍل واحٍد االمتياز املشرتك بينها، مع حبث آفات كّل

 .مستقّل

 

 ــــــ ـ امتياز التفسري الروائي عند الشيعة3

رين من الشيعة لقد كان منهج التفسري الروائي على الدوام شائعًا بني املفسِّ

من هذا املنهج التفسريي.  ْدر مل يستِفًا أن يكون هناك مفسِّوأهل السنة، حتى ندر جّد

أن توظيف هذا املنهج خيتلف من فرقة إىل أخرى من فرق املسلمني، بل قد نشهد  َبْيَد

ى بني املفسرين املنتمني إىل فرقة واحدة أيضًا. وإن من االختالفات اختالفًا حّت

الروائي الشيعي والتفسري الروائي عند أهل السنة هو أنهم رغم اجلوهرية بني التفسري 

 ؛أخرى ، خيتلفون من نواٍح‘اتفاقهم يف االستناد إىل الروايات املأثورة عن رسول اهلل

 حيث يذهب الشيعة إىل اإلكثار من االستناد إىل الروايات املروية عن أهل بيت النيّب

رون من أهل السنة إىل اإلكثار من االستناد بينما يذهب املفسِّ ؛(^)األئمة املعصومني

، ومن هوا اهتمامهم إىل روايات أهل بيت النيّبما وجَّإىل آراء الصحابة والتابعني، وقلَّ

هنا كان الكم الكبري من التفاسري الروائية لدى أهل السنة يتألف من اآلراء 

، وأما ^يت النيّبما جند فيها رواية عن أهل بالتفسريية للصحابة والتابعني، وقلَّ

 ‘بالروايات املأثورة عن رسول اهلل حمتوى التفاسري الروائية عند الشيعة فهو زاخٌر

 ، وال جند فيها غري القليل من آراء الصحابة والتابعني وأمثال ذلك.^وأهل بيته

أن أهل  ،ويف املدارس التفسريية ،لقد ثبت يف الكتب الكالمية والعقائدية

رون حميطون جبميع املعاني الظاهرية والباطنية هم مفسِّ ‘األكرم بيت النيّب

وأنهم معصومون من اخلطأ، وأنهم أخذوا تفسري ما حيتاج إىل البيان والتفسري  ،للقرآن

‘من معاني القرآن عن رسول اهلل
كل معنى يذكرونه لآليات هو  . ومن هنا فإّن(7) 

املعنى الذي أراده اهلل ، فهو حق ومطابق للواقع، وهو ‘مبنزلة بيان رسول اهلل

سبحانه وتعاىل من اآليات. وأما اآلراء التفسريية للصحابة والتابعني فهي مثل سائر آراء 

ل جانبًا من . وبذلك يتضح أن هذا الفارق املذكور ميثِّ(8)جيوز عليها اخلطأ، ريناملفسِّ

ائي لدى أهل ورجحانه على التفسري الرو ،االمتيازات البارزة للتفسري الروائي الشيعي
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ا ورد يف تفاسري أهل السنة بوصفه مّمالسنة؛ إذ طبقًا لذلك يكون اجلزء األعظم 

آراء بشرية ال تنسجم مع البيان التفسريي لرسول  تفسريًا روائيًا ما هو يف احلقيقة إاّل

وأثبتنا بالقرائن صدورها عن الصحابة والتابعني، ال  ،، فحتى إذا صّح سندها‘اهلل

لتعامل معها بوصفها من الوحي الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه ل طمئنانحيصل لنا اال

يف التفاسري الروائية الشيعية املأثورة عن أهل بيت  وال من خلفه، خالفًا ملا هو موجوٌد

 بصدورها، ستكون قابلًة أو حصل اطمئناٌن ،سندًا ْت، فإنها إذا صحَّ‘النيّب

 .‘رسول اهللعن  كما لو كانت صادرًة ،لالعتماد

 

 ــــــ ـ مناقشة اآلفات4

تتمثل  ^وأوصيائه ‘النيب األكرم بااللتفات إىل أن إحدى مسؤوليات ومهاّم

ّد واحدة من مصادر َعيف تفسري القرآن الكريم، وأن الروايات التفسريية املأثورة عنهم ُت

بوصفها من أكثر الطرق اطمئنانًا للحصول على جانب من معاني  ؛التفسري املعتربة

أفضل املناهج  أحديف اعتبار التفسري الروائي  القرآن، ال يبقى هناك من شكٍّ

املناهج الضرورية يف التفسري؛ إذ  أحدإنه  :واألساليب التفسريية، ولرمبا أمكن القول

ال ن خالل هذا املنهج. وعليه ال ميكن فهم وتفسري بعض مراتب معاني القرآن إال م

للتأّمل  سٌعهناك متَّ نه يف احلّد األدنى، ولكْنْسأو ُح ،يف ضرورة التفسري الروائي َشكَّ

يف أسلوب وكيفية االستفادة منه. ومن هنا سوف نناقش األحناء واألساليب األربعة يف 

األفضل الذي ال منها، وتقديم األسلوب ؛ لتوضيح آفات كلٍّ التفسري الروائي الشيعي

 يعاني من تلك اآلفات.

 

 ــــــ تْحأـ دراسة التفسري الروائي الَب

ت على رؤية أولئك الذين يعتقدون أن القرآن ْحيقوم منهج التفسري الروائي الَب

 ،ن هذا االجتاه كان له الكثري من األنصارإ .بالرواية الكريم ال ميكن تفسريه إاّل

، أما اآلن (10)من اآليات والروايات أيضًا كروا لذلك أدلًة، وذ(9)ةمن الشيعة وأهل السّن

على  وقد مّت بيان أدلتهم، وثبت أنها ال تدّل .ر القليلْزفال مييل إىل هذا املنهج سوى النَّ
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صحيح، وإن  . ومن هنا ميكن القول: إن هذا املنهج ال يقوم على أساٍس(11)هذه الرؤية

ت، من أمثال: ْحالذين كتبوا تفاسريهم اعتمادًا على منهج التفسري الروائي الَب

فوا هاشم البحراني، وعبد علي بن مجعة احلويزي؛ إذ ألَّواشي، وفرات الكويف، العّي

اشي، وتفسري فرات الكويف، والربهان يف تفسري القرآن، على التوالي: تفسري العّي

ان مرادهم االكتفاء يف فهم وتفسري القرآن مبا ورد يف الروايات، ونور الثقلني، إذا ك

وأنه ال ميكن فهم القرآن أو تفسريه من غري طريق الروايات، فإن قوهلم ومنهجهم 

 ،وأما إذا كانت غايتهم جمّرد مجع الروايات التفسريية ؛التفسريي لن حيظى بالقبول

مة تفسري من كالم احلويزي يف مقّدوإعداد مصدر روائي للتفسري ـ كما ُيستفاد ذلك 

تفسريي؛ إذ مل  عليه إشكاٌل ُدِرـ فيكون ما قاموا به نافعًا، وال َي (12)نور الثقلني

تبدو بعض العيوب من ناحية مجعهم للروايات  يكونوا بصدد التفسري، ولكْن

 :العيوبما يلي نشري إىل بعض هذه  ويف .التفسريية

 تفسري العياشي وتفسري فرات الكويف أمٌر إن عدم جامعية ـ عدم اجلامعية:1

ونور الثقلني، فيعتربان من  ،من قبيل: الربهان ،وأما التفاسري األخرى .نواضح وبيِّ

هما بصدد جتميع الروايات التفسريية، وقد افاجلوامع التفسريية، حيث كان مؤلِّ

جامعيتهما ليست أن  َبْيَدهما، ْيأمكن هلما أن جيمعا الكثري من الروايات يف كتاَب

 كتب التفسريية والروائية األخرى.بالشكل الذي يغين الباحث عن الرجوع إىل ال

عن سبعة عشر كتابًا  جند تفسري نور الثقلني قد نقل رواياٍت :فعلى سبيل املثال

مل ينقل عنها رواية يف تفسري الربهان، وهناك روايات يف تفسري الربهان ال  (13)تقريبًا

 نور الثقلني. جندها يف تفسري

رواية  44ما يتعلق بسورة التوحيد مجع يف كتاب نور الثقلني ما يقرب من  ويف

ما يتعلق  رواية يف 46يف بيان فضائل وخصائص سورة التوحيد وتالوتها، وما يقرب من 

مبعنى وتفسري هذه السورة، يف حني أن جمموع الروايات الواردة يف تفسري الربهان 

رواية منها يف  15و ؛منها يف فضائلها وخصائصها 28 ؛رواية 43بشأن هذه السورة 

 ا.معناها وتفسريه

رواية، وهناك يف تفسري  114ما يتعلق بسورة احلمد ذكر يف نور الثقلني  ويف
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رواية منها يف ثواب وفضيلة فاحتة الكتاب وبسم اهلل الرمحن  43رواية ) 84الربهان 

رواية يف تفسري آيات سورة  40و ؛رمحن الرحيمرواية يف تفسري بسم اهلل ال 12و ؛الرحيم

 احلمد(.

ى يف تفسري فرات الكويف، ومع ذلك ال جندها يف بل هناك روايات ورد نقلها حّت

على هامش تفسري  ،هناك يف تفسري فرات الكويف :تفسري الربهان. فعلى سبيل املثال

 ْدِر، يف حني مل َت×رواية عن اإلمام الباقر ،من سورة البقرة 26و 25 تنيمن اآلي كلٍّ

 منهما يف معرض تفسري هاتني اآليتني يف تفسري الربهان. أيٌّ

وهكذا ال حيتوي تفسري نور الثقلني على مجيع الروايات التفسريية؛ فهناك يف 

روايتان ال وجود هلما يف تفسري نور  ،ى يف تفسري فرات الكويفوحّت ،تفسري الربهان

شيء  ا يقرب من ثالثني كتابًا، ومل ينقٍل، فقد نقل يف تفسري الربهان عّم(14)الثقلني

 من هذه الكتب يف نور الثقلني.

ث الروايات اليت تتحدَّ :من قبيل ـ اإلسرائيليات والروايات املختلقة أو املشبوهة:2

عن هبوط هاروت وماروت إىل األرض، وابتالئهما بشرب اخلمر والشرك وارتكاب 

لي بها هاروت وماروت إىل كوكب تعذيبهما يف اهلواء، ومسخ املرأة اليت ابُتالزنا، و

نا وآله وعليه السراويل إىل يوسف ـ على نبيِّ رة، والرواية املشتملة على نسبة حّلْهالزُّ

، والرواية ‘األكرم ورواية سحر النيّب ،(15)السالم ـ الواردة يف تفسري العياشي

حوت، واحلوت على قرن بقرة، والبقرة على صخرة، القائلة: إن األرض على ظهر 

 ،(16)لت إىل تفسري فراتوالروايات املشعرة حبذف كلمة من بعض اآليات واليت تسلَّ

والروايات اليت ال تتناسب مع عصمة األنبياء واألوصياء ومكانتهم ومنزلتهم السامية، 

نقاص إنوع من التحريف )ة ونسخ التالوة وعلى أنها ناشئة من القراءات الشاّذ مما يدّل

، (17)تفسري الربهانكلٍّ من: اآلية أو تغيري حرف أو كلمة(، على ما نشاهد ذلك يف 

 .(18)ونور الثقلني

ن هذا من آفات هذه اجملموعة من التفاسري. إإذ  ـ حذف السند وتقطيع املنت:3

جودة يف ها مو، ولكّن(19)وبطبيعة احلال فإن هذه اآلفة ال يعاني منها تفسري الربهان

مجيع روايات تفسري العياشي، واجلزء األكرب من روايات تفسري فرات الكويف، 
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حيث جند آفة اإلرسال وحذف السند، األمر  ؛والكثري من روايات تفسري نور الثقلني

 .ل من اعتبارهاالذي يقلِّ

كما أن بعض روايات تفسري نور الثقلني يشتمل على آفة تقطيع املنت أيضًا، 

ق معه ـ عند احتمال تأثري السياق املقطوع ـ إىل الرجوع إىل الذي قد يضطر احملقِّاألمر 

 خذت منه الرواية.املصدر الرئيس الذي ُأ

وامتزاج روايات الظاهر والباطن، والتفسري والتأويل،  ـ عدم تبويب الروايات:4

من اآلفات وما إىل ذلك، هي  ،واملفهوم واملصداق، والقراءة وثواب القراءة والتالوة

 األخرى اليت تعاني منها هذه التفاسري.

 

 ــــــ ب ـ مناقشة التفسري االجتهادي الروائي

ت من حيث جواز ْحالتفسري الروائي الَب عنإن هذا املنهج التفسريي ميتاز 

اق اآليات لفهم مفادها، مع إمكانية االستعانة ير يف سوإمكان التدبُّ ،االجتهاد فيه

وأشعار العرب، والقواعد األدبية،  ،االستشهاد بكتب اللغةباآليات األخرى، و

 وما إىل ذلك. ولكنه يف الوقت نفسه يعاني اآلفات من ناحيتني: ،واألحداث التارخيية

نه ال يتّم االهتمام يف هذا املنهج باملستندات غري الروائية كثريًا، إحيث من ـ 1

اْهِدَنا ﴿ثال: يف تفسري قوله تعاىل: فعلى سبيل امل .ستفاد منها يف حدود اإلمكانوال ُي

الصراط »لتفسري معنى  ( جند أن أوضح شيٍء6)الفاحتة:  ﴾الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيَم

َوَأْن اْعُبُدوِني ﴿قوله تعاىل:  :وأكثره إتقانًا هو االستناد إىل اآليات، من قبيل «املستقيم

 َربِّي َوَربُُّكْم َفاْعُبُدوُه َهَذا اهلَلِإنَّ ﴿(، وقوله تعاىل: 61)يس:  ﴾َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم

مة رغم ما قاله يف مقّد ،أن الفيض الكاشاني َبْيَد(. 51)آل عمران:  ﴾ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم

تفسريه من أنه يف املوارد اليت حيتاج التفسري فيها إىل السماع من املعصوم إذا كان 

مل يستند إىل هاتني ، (20)ه سيذكرهعليها فإن من حمكمات القرآن يدّل هناك شاهٌد

 .(21)، وإمنا اكتفى باالستناد إىل الروايات«الصراط املستقيم»اآليتني يف تفسري 

 .(22)كما مل يتم االستناد يف تفسري القمي إىل هاتني اآليتني أيضًا

االستناد يف هذه التفاسري إىل الروايات دون دراسة السند أو الداللة أو  ـ يتّم2
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 .املعارض وسائر املباحث الضرورية األخرىعدم وجود 

لنرى ما إذا كان  ؛توضيح هذه اآلفة أننا يف مورد كل آية جيب أواًل أن ندرسها

وهل ميكن االعتماد عليها أم ال؟ وإذا مل يكن سندها معتربًا  ،سندها معتربًا أم ال

ماد على فهل هناك قرائن توجب االطمئنان بصدورها أم ال؟ وذلك لعدم إمكان االعت

وال هي حمفوفة بالقرائن القطعية، وحبسب املصطلح ال  ،ليس هلا سند معترب روايٍة

 .اًلهذا أّوخربي،   على وثوٍقوال ،خمربي حتتوي على وثوٍق

 ؛ملنفصلةصلة وا: جيب حبث داللتها من خالل االلتفات إىل القرائن املّتوثانيًا

 لكي تتضح حدود داللتها.

من حيث عدم معارضتها أو خمالفتها للقرآن، والربهان : جيب دراستها وثالثًا

معتربة أخرى؛ ألن الرواية اليت  العقلي، والضروري من الدين، وعدم معارضتها مع روايٍة

مة حبيث ال ميكن اجلمع بينها أو اليت ختالف أحد األمور املتقدِّ ،هلا ما يعارضها

 عليها بالتفسري.  ميكن االعتماد، والباجلمع العريف، ال تكون معتربًة

كان يقرأ قوله  ×فعلى سبيل املثال: إن الرواية اليت تقول: إن اإلمام الصادق

( 7)احلمد:  ﴾ِصَراَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّالِّنَي﴿تعاىل: 

ى إذا كان واية حّتهذه الر ،«أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم ْنصراط َم»بصيغة: 

سندها صحيحًا ال ميكن االلتزام بظاهرها لتجويز هذه القراءة؛ ألن مضمون هذه 

وال ميكن ملثل هذه  ،ة ـمن الشيعة والسّن الرواية موضع اعرتاض مجيع املسلمني ـ األعّم

ألدلة االعتبار )من السرية العقالئية وغريها(، أو يف احلّد  الرواية أن تكون مشمولًة

 يف مشول أدلة االعتبار هلا. دنى هناك شكٌّاأل

، فهي ×دوداو ق بالنيّبما يتعلَّ وهكذا جنده يذكر قصة زوجة )أوريا( يف

ن مضمونها يتنافى مع األدلة العقلية إحتى لو صّحت سندًا ال ميكن االعتماد عليها؛ إذ 

ب أخرى تكذِّ والنقلية القائمة على عصمة األنبياء، ويضاف إىل ذلك أن هناك رواياٍت

 .(23)ي، ومع ذلك جند هاتني الروايتني مذكورتني يف تفسري القّمٍةمضمونها بشّد

َأاآلَن َوَقْد ﴿وهكذا ذكر الفيض الكاشاني على هامش قوله سبحانه وتعاىل: 

ملا غرق فرعون قال:  »عن جربائيل يقول فيها:  ( روايًة91)يونس:  ﴾...َعَصْيَت َقْبُل
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ها فوضعُت محأًة (؛ فأخذُت90)يونس:  ﴾ِإَلَه ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت ِبِه َبُنو ِإْسَراِئيَل آَمْنُت َأنَُّه اَل﴿

، وعملت ذلك من غري أمر اهلل عزَّ ﴾...َن َوَقْد َعَصْيَت َقْبُلَأاآل﴿له:  يف فيه، ثم قلُت

 ﴾ِباْلَقْوِل َوُهْم ِبَأْمِرِه َيْعَمُلوَناَل َيْسِبُقوَنُه ﴿. وهذه الرواية تتنافى مع اآلية القائلة: (24)«وجلَّ

؛ ﴾...ْبُلَأاآلَن َوَقْد َعَصْيَت َق﴿(، كما أنها ال تنسجم مع ظاهر قوله تعاىل: 27)األنبياء: 

لفرعون، بينما هذه الرواية تنسب هذا  ألن ظاهر هذه اآلية أن هذا اجلواب قد قاله اهلُل

أمره اهلل بذلك، يف حني أن الفيض وأنه قال هذا دون أن ي ،الكالم إىل جربئيل

 أو تعليق. الكاشاني ترك هذا الكالم دون مناقشٍة

من املصادر  كما أن الفيض الكاشاني يف املوارد اليت ال يعثر على روايٍة

يعاني منها منهجه  آخرى . وهذه آفٌة(25)ةالشيعية يعمد إىل االستناد إىل روايات أهل السّن

ة عن األئمة أو النيب تفتقر إىل السند التفسريي؛ ألن الرواية اليت ينقلها أهل السّن

ى إذا كانت املعترب، والرواية اليت تفتقر إىل السند املعترب ال ميكن االعتماد عليها حّت

 يف مصادر الشيعة. ًةمروّي

 

 ــــــ ج ـ مناقشة التفسري الروائي الضمين

االجتهادي اجلامع نسبيًا  مضمن تفسريه واعمد رين شيعًةفسِّمهناك  أّنتقدَّم 

بالروايات لبيان وتوضيح معنى  واقد استعان ممبعنى أنه، إىل التفسري الروائي أيضًا

رين يف اآليات أيضًا. ومرادنا من التفسري الروائي الضمين منهج هذه اجملموعة من املفسِّ

حيث يقوم ـ ضمن االجتهاد  ؛ستفادة منها. إن هذا املنهجتوظيف الروايات التفسريية واال

ص من اجلامع يف تفسري اآليات ـ بالتفسري الروائي وتوظيف الروايات، يكون قد ختلَّ

اآلفة اليت يعاني منها املنهج السابق )التفسري الروائي ـ االجتهادي(؛ إذ يتم االهتمام 

، بل ال الثانية يف هذا املنهج أخّف وطأًةباملستندات غري الروائية أيضًا. كما أن اآلفة 

السراويل بشأن النيب  فعلى سبيل املثال: مت رّد خرب حّل .وجود هلا يف بعض املوارد

 ؛وتفسري أبي الفتوح الرازي ؛للشيخ الطوسي ،تفسري التبيان :من يف كلٍّ ×يوسف

ما »ق عليه الشيخ الطوسي بقوله: وقد علَّ .قاطع للطربسي، بضرٍس ،وجممع البيان

استنادًا إىل اخلصائص واألوصاف املذكورة يف  ؛حًا خمالفته لهموضِّ ،«القاله اجلّه
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×ة النيب يوسفالقرآن لشخصّي
. وأما أبو الفتوح الرازي فقد ذكر هذا احلديث (26)

ة والنقلية ، واعتربه منافيًا لألدلة العقلي«أما أصحاب احلديث واحلشوية قالوا...»بقوله: 

ما ال جيوز نسبته »وقد استعمل الشيخ الطربسي عبارة  .(27)الدالة على عصمة األنبياء

ث يف خمالفته له من خالل تنزيه اهلل سبحانه يف مورد هذا اخلرب، وحتدَّ «إىل األنبياء

×يوسف للنيّب
(28). 

 ال»ق عليها بقوله: وزوجة أوريا، وعلَّ ×كما ذكر الطربسي قصة النيب داوود

 .(30)باطل وخمتلق فه الشيخ الطوسي بأنه خرٌب. وعرَّ(29)«شبهة يف فسادها

ولكن على الرغم من ذلك يبدو أن هذا املنهج من التفسري الروائي وتوظيف 

ر الروايات ـ يف أغلب َكْذالروايات يف تفسري اآليات ال خيلو من النقص أيضًا. حيث ُت

اإلشارة إىل املصدر، كما ال يتّم الفصل ى من دون املوارد ـ من دون ذكر السند، وحّت

 ^ة، وروايات أهل البيتبني الروايات الشيعية والروايات الواردة من طريق أهل السّن

شار إىل وضعية سند الروايات ومدى اعتبارها. كما ال وآراء الصحابة والتابعني، وال ُي

تتّم االستفادة من الروايات ، ومل أو اجلمع والتوفيق بينهايتم البحث يف داللة الروايات، 

يف حدود اإلمكان، وإن التفاسري اليت مّت تأليفها بهذا املنهج واألسلوب تفتقر إىل 

 اجلامعية الروائية.

 

 ــــــ د ـ مناقشة بيان وحتليل الروايات التفسريية مبعزل عن التفسري

ين يف القرن رين الشيعة البارزاملفسِّ أحدمة حممد حسني الطباطبائي العاّل ُيَعّد

أبدع من خالله  ،ومنهج جديد وقد عاجل تفسري القرآن بأسلوٍب اهلجري. الرابع عشر

وقد حبث يف تفسريه هذا الروايات التفسريية  .«امليزان يف تفسري القرآن»كتاب 

م يشري إىل أسلوبه التفسريي يف مورد الروايات. وإن العنوان املتقدِّ .خاّص بأسلوٍب

فًا على الروايات، ويذهب إىل إمكان تفسري وفهم القرآن متوقِّ حيث ال يرى تفسريف

، ال يستند يف تفسري (31)معاني القرآن الكريم ومقاصده دون االستمداد من الروايات

يف القليل من املوارد. ولكنه بعد الفراغ من  إاّل ،وبيان معاني اآليات إىل الروايات

 ،«روائي حبٌث»حتت عنوان  ،أو جمموعة من اآليات باملقدار الكايف يسوق تفسري آيٍة
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ة، ويعمل على حتليلها جانبًا من الروايات التفسريية من مصادر الشيعة وأهل السّن

، ويعمد أحيانًا إىل تقطيع منت الروايات (32)ومناقشتها. وغالبًا ما حيذف سند الروايات

نى الرواية بادر إىل إيضاحه، ويشري إىل التعارض يف مع أيضًا. وإذا كان هناك غموٌض

. ويف بعض املوارد يعمد إىل (33)الظاهري لبعض الروايات، ويبحث يف رفع هذا التعارض

. ويف بعض املوارد يعمل على مناقشة (34)بيان معنى الروايات من خالل االستعانة باآليات

 .(35)ونقد املعنى الذي يذكره اآلخرون للرواية

انبًا من الروايات الواردة يف تأويل وتطبيق اآليات على األئمة كما ذكر ج

 «التطبيق»و «يْراجَل» :أو أعدائهم، ويف بعض املوارد اعتربها من قبيل ^املعصومني

، ويف بعض املوارد األخرى اعتربها من املعاني الباطنية (36))تطبيق اآلية على املصداق(

ي كثرية يف ْرروايات اجَل»ي: ْرفيه روايات اجَللآليات. وقال يف املورد األول الذي ذكر 

نرتك إيراد أكثرها يف  األبواب املختلفة، و رمبا تبلغ املئني، وحنن بعد هذا التنبيه العاّم

 ،ق بها غرض يف البحثما تعلَّ خلروجها عن الغرض يف الكتاب، إاّل ؛األحباث الروائية

 .(37)«ْرفليتذكَّ

ما  ويف .من خمتصات هذه الطائفة من الروايات «البطن»و «يْراجَل»ومل يعترب 

أو أعدائهم  ^يف تأويل اآليات باألئمة ْدِرق ببعض الروايات األخرى اليت مل َتيتعلَّ

ويف بعض املوارد اعتربها من املعاني  ،«يْراجَل» :اعتربها يف بعض املوارد من قبيل

 الباطنية لآليات.

يف قوله تعاىل:  «الصرب» ْتَرفسَّ الرواية اليتيف مورد فعلى سبيل املثال: 

( بالصيام اعترب العالمة الطباطبائي هذا 45)البقرة:  ﴾َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّْبِر َوالصَّاَلِة﴿

ِإنَّ ﴿يف قوله تعاىل:  «املعاد» ْتَر. ويف مورد الرواية اليت فسَّ(38)«يْراجَل»التفسري من قبيل 

ولعله من »قال:  «الرجعة»( بـ 85)القصص:  ﴾َلَرادَُّك ِإَلى َمَعادالَِّذي َفَرَض َعَلْيَك اْلُقْرآَن 

 .(39)«دون التفسري ،البطن

ويف معرض البحث عن صّحة الروايات وسقمها قد ُيشري أحيانًا إىل صّحة أو 

نى مبفاهيم الروايات ومضامينها، ومطابقتها أو ، إال أنه يف الغالب ُيْع(40)ضعف السند

آليات أو سياقاتها. وبعد نقل الروايات يذهب أحيانًا إىل جعلها عدم مطابقتها لظاهر ا
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لبيانه وتفسريه. ويقول أحيانًا: إن هذه الروايات تتطابق مع ما ذكرناه أو  مؤّيدًة

. ويف الكثري من املوارد يشري  إىل أن ما ذكره (41)استفدناه يف بيان وتفسري كالم اهلل

نه إ. وحيث (42)اآليات، وال ميكن القبول بهامن الروايات ال ينسجم مع ظاهر أو سياق 

ية خرب الواحد الصحيح سندًا يف غري األحكام فإنه يعمد إىل تقييم ال يقول حبّج

ى مع الرواية غري املتواترة والرواية غري احملفوفة بالقرائن القطعية على صدورها ـ حّت

واألصول العامة  صّحتها سندًا ـ مبعيار املوافقة واملخالفة لظاهر وسياق اآليات

املستخرجة من القرآن الكريم، ويعترب الرواية اليت ختالف ظاهر أو سياق اآليات 

ومؤّيدة  ،مع مفاد اآليات إذا كانت منسجمًة ومرفوضة، وال يرتضي الرواية إاّل مردودًة

من سورة اجملادلة  6ـ  1. ومن هنا فإنه يف البحث الروائي لتفسري اآليات (43)دة هلاومؤّك

ي، وقال فيها: يف بيان سبب نزول تلك اآليات عن تفسري القّم ة السندصحيح ل روايًةنق

 .(44)«غري أنها ال تالئم ظاهر ما يف اآلية ،ال بأس بها من حيث السند أيضًا»

ما يتعلق بالروايات الواردة يف تفاسري أهل السنة وبعض كتب الشيعة بشأن  ويف

َلكني، بعد بيان أن السيوطي ذكر ما امَل هاروت وماروت ونسبة املعصية إىل هذين

)من علماء أهل  ح مجاعٌةصرَّوقد املنثور( ـ  حديثًا بهذا املضمون يف )الدّر 20ينيف على 

 وهذه قّصٌة»قال:  ،من الصحابة ـ السنة( بصحة طرق بعضها، ويف منتهى إسنادها عّدٌة

وطهارة  ،على نزاهة ساحتهممني ـ الذين نّص القرآن خرافية تنسب إىل املالئكة املكرَّ

، ليستطرد بعد ذلك «وأقبح املعصية ،وجودهم عن الشرك واملعصية ـ أغلظ الشرك

تلك القصة اخلرافية اليت تشبه خرافات اليونان يف الكواكب »قائاًل يف اخلتام: 

 .(45)؛ ألنها ال تنسجم مع الصفات اليت يثبتها القرآن للمالئكة«والنجوم

تأييد الروايات من خالل نقل نصوص من التوراة وأحيانًا يعمل على 

من خالل تطبيق حمتواها على ما جاء يف  حيكم باختالق روايٍة ، وتارًة(46)واإلجنيل

إن  :نه ذهب إىل عدم اعتبار الرواية اليت تقولإ :من ذلك ـ على سبيل املثال ـو .التوراة

والطاووس، وقال يف ذلك:  من احلّية جته حواء مبساعدٍةوآدم وز الشيطان أغوى النيّب

لكنها غري  .اهماويف بعض األخبار ذكر احلية والطاووس عونني إلبليس يف إغوائه إّي»

من  معتربة، أضربنا عن ذكرها، وكأنها من األخبار الدخيلة، والقّصة مأخوذٌة
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 .(47)، ثم ساق ذات القصة من التوراة شاهدًا على ذلك«التوراة

 ناحية الطرح والقبول إىل ثالثة أقسام:  م الروايات منوبعد ذلك قسَّ

وهي الروايات اليت نقطع بصدورها عن  .: الروايات اليت جيب القبول بهالاألّو

 .^واألئمة األطهار ‘األكرم النيّب

اليت نقطع مبخالفتها  توهي الروايا .: الروايات اليت جيب طرحهاالثاني

 ة القطعية.للكتاب والسّن

وهي الروايات اليت ال  .وال رفضها ،ال جيب القبول بها: الروايات اليت الثالث

عقلي على امتناعها وبطالنها، ويف الوقت نفسه ال يوجد يف الكتاب والسنة  يوجد دليٌل

لعدم  ؛وأشكل على أولئك الذين رفضوا هذه الروايات .على امتناعها القطعية ما يدّل

لروايات اليت ال ختالف العقل صّحة سندها، وقال: إن عدم صّحة السند ال توجب ترك ا

. ويف بعض املوارد يستنبط من الروايات قاعدة (48)حها العقل يف الوقت نفسهوال يصّح

بتفسري  نه يف البحث الروائي اخلاّصإ :وأصاًل للتفسري، ومن ذلك ـ على سبيل املثال ـ

الرجل »من سورة البقرة، بعد ذكر روايتني )الرواية األوىل تقول:  115ـ  108اآليات 

ى فرغ من صالته فيصلي حّت ،وال يعرف القبلة ،من األرض ٍةيصلي يف يوم غيم يف فال

يعيد  :×بصالته أم يعيدها؟ فكتب يعتّد ،ى لغري القبلةفإذا هو صّل ،له الشمس ْتبَد

 ﴾اهلِلَفَأْيَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه ﴿: وقوله احلق ،مل يعلم أن اهلل يقولَوالوقت، َأ ْتما مل يُف

قال العالمة  ،(«أنزل اهلل هذه اآلية يف التطّوع خاّصة»واألخرى تقول:  ؛؟!«(115)البقرة: 

حق التصفح،  ^واعلم أنك إذا تصفحت أخبار أئمة أهل البيت»الطباطبائي بعد ذلك: 

ما تستفيد من العام  وجدتها كثريًا ،د من القرآنيف موارد العام واخلاص واملطلق واملقيِّ

 فمن العام مثاًل .آخر ص حكمًامع املخصِّ و من اخلاص أعين العاّم ،حكمًا

وكذلك احلال يف الكراهة  ،الوجوب ومن اخلاّص ،كما هو الغالب ،االستحباب

وهذا أحد أصول مفاتيح التفسري يف األخبار املنقولة  واحلرمة، وعلى هذا القياس.

 غفري من أحاديثهم. عنهم، وعليه مدار جمٍّ

  :ميكنك أن تستخرج منها يف املعارف القرآنية قاعدتنيومن هنا 

حتكي عن  ،قيد من قيودها ن كل مجلة وحدها، وهي مع كّلإ: إحداهما
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 ُثمَّ اهلُل ُقِل﴿ كقوله تعاىل: ،ثابتة من احلقائق أو حكم ثابت من األحكام حقيقٍة

: الثانيو، «قل اهلل»: لاألّو: ةأربع ٍن، ففيه معا(91)األنعام:  ﴾َذْرُهْم ِفي َخْوِضِهْم َيْلَعُبوَن

قل اهلل ثم ذرهم »: والرابع، «قل اهلل ثم ذرهم يف خوضهم»: والثالث، «قل اهلل ثم ذرهم»

 ما ميكن. واعترب نظري ذلك يف كّل .«يف خوضهم يلعبون

أو حنوها فهما راجعان إىل  ن القصتني أو املعنيني إذا اشرتكا يف مجلٍةإ: والثانية

 .(49)«ان حتتهما أسراروهذان سّر واحد. مرجٍع

 

 ــــــ املناقشة

إن االستعانة بالروايات يف فهم معاني اآليات، والقول باحلاجة إىل الروايات، 

ة قرينة من طريق الروايات، واعتبار السّن وأن هناك مسائل ال ميكن الوصول إليها إاّل

يف  ^واألئمة األطهار ‘للكتاب يف احلجية، واعتبار حجية كالم النيب األكرم

تفسري مجيع اآليات، وعدم اعتبار حجية آراء الصحابة والتابعني وسائر العلماء، والقول 

بعدم صوابية القبول املطلق بالروايات أو تركها باملطلق، من مجلة نقاط قّوة رأي 

 على ذلك يف موارد من هذا وقد استدّل .العالمة الطباطبائي بشأن الروايات التفسريية

 .(50)التفسري

ومناقشة صّحتها وسقمها  ،اهتمامه بالروايات التفسريية كما ميكن عدُّ

مبعيار مطابقتها أو عدم مطابقتها مع مضمون اآليات، وتوضيح معنى الروايات، 

ي ْروالكالم يف رفع التعارض الظاهري الواقع بينها، وحتديد روايات التأويل، واجَل

واالستنتاج من ذلك،  ،ما جاء يف التوراة واإلجنيلوالتطبيق، ومقارنة الروايات مع 

وعدم خلط التفسري ببعض األحباث الروائية البحتة، من بني نقاط قّوة املنهج التفسريي 

 مة الطباطبائي.للعاّل

ما يتعلق بالروايات ـ  مع ذلك يبدو أن هناك يف منهجه التفسريي ـ يف ولكْن

يتها، ألهمِّ ؛ما يلي نذكر بعضها بالتفصيل ويف .لبعض األمور اليت تدعو إىل التأمُّ

 ونكتفي باإلشارة إىل بعضها اآلخر:

أـ رغم أن عدم خلط التفسري باألحباث الروائية البحتة وغري ذات الصلة بالتفسري 
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أن املبالغة يف عدم االستناد إىل الروايات حتى  ّد من نقاط قوة املنهج التفسريي، إاّلَعُي

ف كشف مراد اهلل ف عليها بيان معناها، وتلك اليت يتوقَّيتوقَّيف تفسري اآليات اليت 

ّد نقصًا يف ذلك املنهج َع، ُي^واألئمة األطهار ‘تعاىل منها على بيان النيب األكرم

ـ من الطرق الثالث: )قواعد  «منهج تفسري القرآن»التفسريي؛ إذ سبق أن أثبتنا يف 

ن الروايات الواردة من طرق أالتحاور العقلية، والدليل القرآني، والدليل الروائي( ـ 

ّد من َعيف بيان اآليات الشريفة ُت ^وأوصيائه األطهار ‘موثوقة عن النيب األكرم

 اآليات القرائن املنفصلة على اآليات، وطبقًا لقاعدة ضرورة االهتمام بالقرائن يف تفسري

كل ما ُيفهم من ظاهر اآليات قبل الفحص  وإّن .جيب الرجوع إىل تلك الروايات أيضًا

واالستقصاء يف القرائن املنفصلة لآليات، ومن بينها ما يف الروايات، يعترب من املراد 

يًا هلا، كما ال ميكن اعتبارها االستعمالي لآليات، وال ميكن اعتباره مرادًا جّد

د أو قرينة ن أو مقيِّص أو مبيِّهلل تعاىل؛ إذ قد تشتمل الروايات على خمصِّ مرادًا واقعيًا

 .(51)ر ظهور ومعنى اآلياتعلى اآليات، وبذلك يتغيَّ

وبطبيعة احلال فإن أغلب املعاني اليت يبّينها العالمة من خالل االستعانة باآليات 

وال يبعد أن يكون  .األخرى تتطابق وتنسجم مع الروايات ذات الصلة بتلك اآليات

اًل مة قد استلهم تلك الروايات يف فهم معنى اآليات، مبعنى أن الروايات ساقته أّوالعاّل

ر يف سياق اآلية واالستعانة ل إىل ذلك املعنى من خالل التدبُّإىل معنى اآليات، ثم توصَّ

إىل ذلك يف البني ملا استطاع أن ينصرف ذهنه  ورمبا لو مل تكن هناك روايٌة .باآليات

نة ملعنى اآليات ومراد اهلل على اآليات ومبيِّ عندما تكون الرواية قرينًة املعنى، ولكْن

لعدم االستناد إىل الرواية، أو أن تكون اآليات وحدها غري  ٌرتعاىل ال يكون هناك مربِّ

ي ذلك ف محلها على ذلك املعنى، بل رمبا يؤّدتكلُّ ظاهرة يف املعنى ومع ذلك يتّم

قوله تعاىل:  :من ذلك ـ على سبيل املثال ـوإىل االبتعاد عن املعنى الواقعي لآلية.  أحيانًا

ِإالَّ  ًاَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْقَرُبوا الصَّاَلَة َوَأْنُتْم ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَلُموا َما َتُقوُلوَن َواَل ُجُنب﴿

، حيث تشتمل لوحدها على ظهور يف أن (43اء: )النس ﴾َعاِبِري َسِبيٍل َحتَّى َتْغَتِسُلوا

 إذا أراد الصالة يف السفر. ولكْن اجلنب ال جتوز له الصالة قبل االغتسال، إاّل

ضح أن ذيل اآلية يتعلق باملسجد يتَّ (52)بااللتفات إىل رواية واردة يف تفسري هذه اآلية
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اجتيازًا. وقد فّسر  إاّل ،وموضع الصالة، واملراد هو حرمة دخول املساجد على جنابٍة

ن أن يستند إىل دو ،يف صدر هذه اآلية باملسجد «الصالة» &العالمة الطباطبائي

، واعترب ﴾ِإالَّ َعاِبِري َسِبيٍل َحتَّى َتْغَتِسُلوا ًاَواَل ُجُنب﴿لذلك بقوله تعاىل:  الرواية،  مستدالًّ

واء يف حالة السكر أو يف حالة س ،قًا باملسجدمتعلِّ ﴾اَل َتْقَرُبوا﴿النهي يف قوله تعاىل: 

 ﴾ِإالَّ َعاِبِري َسِبيٍل ًااَل ُجُنبَو﴿ص عبارة: يبدو أن الرواية لو مل ختصِّ . ولكْن(53)اجلنابة

ن استثناء حال العبور من هو املسجد؛ أل «الصالة»هم منها أن املراد من باملسجد ملا ُف

حال اجلنابة. لوال الرواية لدّل الطريق ال تتنافى مع النهي عن االقرتاب من الصالة يف 

يف حالة االجتياز أو  ذيل اآلية على عدم االقرتاب من الصالة يف حال اجلنابة أيضًا، إاّل

وحيث كان املستند يف رفع اليد عن ظهور اآلية ما ورد يف الرواية من القرينة  .السفر

صارفة  رواية قرينًةأخرى: لو مل تكن ال وبعبارٍة .املنفصلة صّح تفسري الصالة مبوضعها

الذي هو قول اهلل تعاىل:  ،على املعطوف عن التمّسك بالظهور، وال داللة يف الرواية إاّل

هو املسجد،  «الصالة»، حيث قالت الرواية: إن املراد من ﴾ِإالَّ َعاِبِري َسِبيٍل ًااَل ُجُنبَو﴿

َوَأْنُتْم ﴿وله تعاىل: ق باملعطوف عليه، وهو قما يتعلَّ ملا أمكن تفسريها بذلك. وأما يف

 «الصالة»فال تشتمل الرواية على مثل هذه الداللة، وعليه ال ميكن تفسري  ،﴾ُسَكاَرى

يف اجلملة األوىل باملسجد أيضًا، وتفسري النهي عن االقرتاب من الصالة يف حالة 

 ل رفعًاعن االقرتاب من املسجد يف حالة السكر أيضًا؛ ألن هذا ميثِّ السكر بأنه نهٌي

َحتَّى ﴿ة أن قوله تعاىل: خاّصو، لليد عن املعنى احلقيقي وظهور الكالم دون دليٍل

وبااللتفات إىل أن عطف  .أكرب يتناسب مع ذات الصالة بشكٍل ﴾َتْعَلُموا َما َتُقوُلوَن

 الفعل املتعلق باملعطوف عليه جيعله مبنزلة التكرار يف املعطوف ال يكون هناك مانٌع

يف حالة السكر هي الصالة املعهودة، وأن يكون  «الصالة»من  من أن يكون املراد

املراد منها يف حالة اجلنابة هو املسجد. كما جند هذه الظاهرة يف الضمائر أحيانًا، 

آخر، ويطلق على ذلك مصطلح  ومن الضمري شيٌء راد من املرجع شيٌءحيث ُي

من دون االستفادة من  ،ية. وعليه فإن تفسري العالمة يف مورد هذه اآل(54)«االستخدام»

وقرينة  دون دليٍل ،يعترب من حيث املنهج محاًل للفظ على املعنى اجملازي ،الرواية

كان يتطابق مع الروايات بالنسبة إىل اجلملة  صارفة، ومن حيث املعنى واحملتوى وإْن
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أنها ال تنسجم وال تتطابق مع  ، إاّل﴾ِإالَّ َعاِبِري َسِبيٍل ًااَل ُجُنبَو﴿الثانية من اآلية: 

اَل َتْقَرُبوا الصَّاَلَة َوَأْنُتْم ﴿الروايات بالنسبة إىل اجلملة األوىل من قوله تعاىل: 

يف هذه اجلملة تعين املسجد،  «الصالة»على أن  تدّل ؛ إذ ال توجد هناك روايٌة﴾ُسَكاَرى

لة تعين الصالة يف هذه اجلم «الصالة»يف بعض الروايات على أن  بل هناك ظهوٌر

 .(55)املعهودة

يف تفسري قوله تعاىل:  (56)مة الطباطبائيكما أن املعنى الذي يذكره العاّل

ال يتطابق مع املعنى املذكور  (35)ص:  ﴾...ياَل َيْنَبِغيِ أَلَحٍد ِمْن َبْعِد ًاَوَهْب ِلي ُمْلك...﴿

﴾ي...أَلَحٍد ِمْن َبْعِد اَل َيْنَبِغي ًاُمْلك﴿بن يقطني لبيان عبارة:  يف رواية علّي
(57). 

من و .وتركها جمملًة ،تفسري اآليات جتاوزى هذا املنهج إىل ويف بعض املوارد أّد

َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا ﴿ما نراه يف تفسري قوله تعاىل:  :على سبيل املثال ،ذلك

، حيث يتجاوز العالمة الطباطبائي تفسري (82)النمل:  ﴾...َلُهْم َدابًَّة ِمَن اأَلْرِض ُتَكلُِّمُهْم

ر هذه اآلية؛ إذ من شأنه أن ُيفسِّ عًا بعدم اشتمال اآليات على شيٍءمتذرِّ ،هذه اآلية

ة اليت ال جند يف كالمه تعاىل ما يصلح لتفسري هذه اآلية، وأن هذه الداّب»يقول: 

م ما هي؟ وما صفتها؟ وكيف خترج؟ وما تتكلَّ ،مهمفتكلِّ ،سيخرجها هلم من األرض

 . ثم ذكر يف البحث الروائي بعض الروايات يف هذا الشأن.(58)«به؟

)البقرة:  ﴾َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّاَلِة اْلُوْسَطى﴿ويف تفسري قوله تعاىل: 

ة ن السّن، مكتفيًا بالقول: إ«الصالة الوسطى»يتجاوز كذلك املعنى املراد من  (238

 .(60)ه ـ بطبيعة احلال ـ تناوهلا يف البحث الروائي. ولكّن(59)ل بتفسريهاهي اليت تتكفَّ

مة الطباطبائي يف البحث عن صحة ب ـ إن املالك الرئيس الذي يعتمده العاّل

وظاهر وسياق اآليات الكرمية.  وسقم الروايات هو مطابقتها أو عدم مطابقتها مع نّص

وقابلة  ،فإذا حّدد مطابقة رواية لنّص أو ظاهر أو سياق آية اعترب تلك الرواية معتربًة

للنص  لالعتماد، حتى إذا مل يكن سندها صحيحًا، وأما إذا كانت الرواية خمالفًة

 .(61)ى إذا كانت صحيحة السندالقرآني كانت مردودة من وجهة نظره، حّت

ل دلياًل على عدم صّحة تلك الكتاب ميثِّ يف أن خمالفة الرواية لنّص َشكَّال 

 .الرواية
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كما ميكن ملخالفة الرواية لظاهر الكتاب ـ حبيث ال ميكن اجلمع بينهما 

 هدًا على بطالن واختالق الرواية.يف ـ أن يكون شاْرى باجلمع الُعحّت

اجلمع بينهما من قبل وأما إذا كانت خمالفة الرواية للكتاب حبيث ميكن 

ف ـ كما لو كانت اآلية عامة والرواية خاصة، أو تكون اآلية مطلقة والرواية الُعْر

مقّيدة، أو أن تكون اآلية ظاهرة وتكون الرواية أظهر يف املعنى، حبيث ميكن 

مثل هذه  صارفة لظهور اآلية ـ فإّن ل قرينًةللرواية يف مثل هذه احلاالت أن تشكِّ

 صلح دلياًل على عدم صحة الرواية.ت املخالفة ال

وهكذا إذا كان عدم تطابق الرواية مع اآلية بأن تبّين الرواية أمرًا ال ُيفهم من 

ظاهر اآلية ال يكون ذلك دلياًل على عدم صحة تلك الرواية واختالقها؛ إذ ميكن أن 

فيه، وتكون  تبّين الرواية يف مثل هذه احلالة أمرًا صحيحًا ال يكون لآلية ظهوٌر

من وعنه، أو أن تدّل عليه بالداللة الباطنية، وتعّد الرواية من بطون تلك اآلية.  ساكتًة

على سبيل املثال: الرواية اليت ينقلها العياشي والكليين والصدوق عن أبي الربيع  ،ذلك

 َيْعَلُمَها َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإالَّ﴿عن قول اهلل:  ×اإلمام الصادق الشامي قال: سألُت

، (59)األنعام:  ﴾َواَل َحبٍَّة ِفي ُظُلَماِت اأَلْرِض َواَل َرْطٍب َواَل َياِبٍس ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب ُمِبنٍي

، اوالرطب ما حيي ،قال: الورقة السقط، واحلبة الولد، وظلمات األرض األرحام

اطبائي على ذلك . ثم عّقب العالمة الطبمبني ذلك يف كتاٍب اليابس ما يغيض، وكلُّو

ل دلياًل أن عدم التطابق هذا ال يشكِّ َبْيَد. (62)«الرواية ال تنطبق على ظاهر اآلية» قائاًل:

ف هذا املعنى من ظاهر اآلية، ْرعلى عدم صّحة الرواية؛ إذ على الرغم من عدم فهم الُع

آنفًا من إال أن هذا املعنى ال يتنافى مع ظاهر اآلية، فقد يكون هذا املعنى املذكور 

وعليه إذا كان سند الرواية  .املعاني الباطنية لآلية، ومن باب التوسعة يف مفهوم اآلية

 واعتبار املعنى املذكور مرادًا لآلية أيضًا. ،صحيحًا أمكن االستناد إليها

راد وهكذا ال ميكن جعل خمالفة السياق دلياًل على اختالق الرواية؛ إذ قد ُي

عليه داللة  اآلية؛ ألنها تدّل ، ويكون ذلك املعنى ظاهَرمعنًى ،بقرينة السياق ؛من اآلية

آخر، ويكون ذلك املعنى  النظر عن السياق ـ معنًى واضحة، ويكون املراد منها ـ بغّض

هو املعنى الباطين لآلية؛ إذ طبقًا للقواعد العقالئية يف التحاور ال ميكن الوصول إىل 
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أو أهل بيته  ‘ببيان النيب األكرم رفته منحصٌرإرادة هذا املعنى، وإن الطريق إىل مع

قد أقّر بأن  ،من خالل استفادته من بعض الروايات ،مة نفسه. ثم إن العاّل^األطهار

من قيودها على  بقيٍد ، وتدّلمنفردة منها على معنًى يف عبارٍة بعض اآليات قد تدّل

لذات األمر الذي تكون  . ومن حيث التطابق إذا كان يف الرواية بياٌن(63)آخر معنًى

يف مثل هذه  وجيوز االعتماد عليه، ولكْن ،ًافيه يكون ذلك األمر حّق اآلية ظاهرًة

إذ تكفي اآلية وحدها لفهم ذلك األمر. وأما  ؛إىل الرواية احلالة ال تكون هناك حاجٌة

 عليه اآلية بوضوح فال ميكن القبول زائد على ما تدّل إذا اشتملت الرواية على أمٍر

إذا كانت الرواية صحيحة السند، فإذا مل تكن صحيحة السند فال  بذلك األمر إاّل

من  ميكن القول بتلك الزيادة حتت عنوان أن الرواية متطابقة مع ظاهر الرواية يف جزٍء

ل دلياًل على صدور الرواية؛ إذ من املعنى ال يشكِّ ن التطابق مع اآلية يف جزٍءإاملعنى؛ إذ 

 يزيد فيها على املعنى الذي تدّل باختالق الرواية بشكٍل يقوم شخٌصمن احملتمل أن 

وعليه إذا كان املراد من تطابق الرواية مع اآلية متام التطابق كانت اآلية  .عليه اآلية

وإذا كان املراد من التطابق  ؛وحدها تغين عن الرواية، ولن يكون للرواية من أثٍر

من املعنى فعندها يكون  من تطابقها معها يف جزٍء أعّم تناغم الرواية مع اآلية بشكٍل

 ، أو االطمئنان بصدورها.بصحة سندها ًابالرواية رهن االعتماد على املعنى اخلاّص

ومن هنا يتضح أنه ال ميكن حتديد صّحة وسقم مجيع الروايات مبالك املوافقة 

ختالق الروايات ل إليه بهذا املالك هو وضع واوالذي ميكن التوصُّ .لآليات وخمالفتها

كامل؛ إذ ال  فية مع نصوص وظواهر اآليات بشكٍلْراليت تتنافى من الناحية الُع

. ×واإلمام املعصوم ‘عن النيب األكرم ميكن ملثل هذه الروايات أن تكون صادرًة

يف ذلك  دَّوأما صحة وسقم الروايات األخرى فال ميكن حتديده بهذا املالك، وإمنا ال ُب

ة على والبحث عن القرائن الداّل ،آخر، من قبيل: دراسة السند ٍكمن البحث عن مال

 الصدور.

ج ـ يف بعض املوارد ال جند اهتمامًا باملقدار الالزم يف نقل الرواية وبيان املعنى 

ما أورده يف البحث الروائي لتفسري اآليات  :ومن ذلك ـ على سبيل املثال ـ .وفهم حمتواها

: ×ويف تفسري العياشي: عن أبي احلسن :التاليلى النحو من سورة البقرة، ع 46ـ  45
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، إن اهلل يقول: ْمة أو النازلة فليُصقال: الصرب الصوم، إذا نزلت بالرجل الشّد ،يف اآلية

. واخلاشع (45)البقرة:  ﴾َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّْبِر َوالصَّاَلِة َوِإنََّها َلَكِبرَيٌة ِإالَّ َعَلى اْلَخاِشِعنَي﴿

 .×وأمري املؤمنني ‘يف صالته املقبل عليها، يعين رسول اهلل الذليل

استحباب الصوم  ×قد استفاد»: مة الطباطبائي يف بيان ذلكثم قال العاّل

عندها، وهو تأويل  والولّي ل بالنيّبالصالة عند نزول امللمات والشدائد، وكذا التوسُّو

 .(64)«الصوم والصالة برسول اهلل وأمري املؤمنني

يضاف إىل ذلك أن فهم هذا  .يف كيفية نقل هذه الرواية ًاأن هناك نقص َبْيَد

أما نقص الرواية فيظهر من املنقول يف تفسري  .أيضًا ٍلاملعنى الذي ذكره موضع تأمُّ

إذ جند الرواية هناك ختتلف عن نقل العالمة هلا،  ؛مة العالمةالعياشي املطبوع مبقّد

. نعم، ورد يف (65)«ذليل يف صالته املقبل عليهاواخلاشع ال»فهي هناك ختلو من مجلة 

وهي حتتوي على هذه اجلملة من تفسري  ،بعض طبعات تفسري الربهان نقل الرواية

 ويف ذلك احتماالن: .(66)العياشي

توضيحية من مؤلف  ـ أن ال تكون هذه اجلملة جزءًا من الرواية، بل هي زيادٌة1

 .«اخلاشعني»لبيان معنى كلمة  ؛تفسري الربهان

اشي اليت نقل عنها يف نسخة تفسري العّي ًةـ أن تكون هذه اإلضافة موجود2

 ف تفسري الربهان.مؤلِّ

دون  ،مة قد رأى الروايات يف تفسري الربهان، ونقل عنهاوحيتمل أن يكون العاّل

 ويف هذه احلالة كان من املناسب: .اشيالرجوع إىل تفسري العّي

ضح بذلك أنه مل ينقلها عن ليّت ؛«عن تفسري العياشي» : أن ينقلها بصيغة:اًلأّو

 اشي مباشرة، وإمنا اعتمد يف ذلك على نقل اآلخرين.تفسري العّي

ف تفسري الربهان كان عليه : على احتمال أن تكون هذه اجلملة من مؤلِّوثانيًا

 ثابت من الرواية. لفت االنتباه إىل ذلك، وعدم بيانها كجزٍء

ى لو افرتضنا أن مجلة حّت أّنهوأما التأّمل يف بيان املعنى من هذه الرواية فهو 

 ×احلسن اعلى أن اإلمام أب نها مع ذلك ال تدّلفإ من الرواية جزٌء «...واخلاشع الذليل»

؛ إذ ال حيتوي صدر ×واإلمام ‘ل بالنيب األكرمقد استفاد من اآلية استحباب التوسُّ
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 ويف اجلملة األخرية مّت .ل بهماوالتوسُّ ×واإلمام ‘عن النيب كالٍم الرواية على أّي

، وهذا ال حيمل داللة ×وأمري املؤمنني ‘تفسري اخلاشع يف الصالة بأنه رسول اهلل

. وإن هذا املعنى إمنا يصّح منه إذا مّت تأويل الصوم ’ل بهماعلى استحباب التوسُّ

، وطبقًا لذلك ستكون االستعانة ×وأمري املؤمنني ‘والصالة يف الرواية برسول اهلل

أن الرواية ال حتتوي على مثل هذا التفسري  َبْيَدل بهما مشمواًل ألمر اآلية، والتوسُّ

 والتأويل. 

صها دون أن يكون فيها أي وكذلك يف بيان معنى الروايات جنده أحيانًا خيصِّ

موم الناس، إىل ع ٌهفعلى الرغم من أن خطاب الروايات متوجِّ .ص أو ختصيصخمصِّ

نه إ :من ذلك ـ على سبيل املثال ـودة منهم. حمدَّ عمد مساحته إىل ختصيصها جبماعٍة

من سورة النجم، بعد نقل الروايات  62ـ  33قال يف البحث الروائي لتفسري اآليات 

ر يف اهلل سبحانه روايات كثرية أخر يف النهي عن التفكُّ»ر يف اهلل: الناهية عن التفكُّ

ال حيسن الورود يف املسائل  ْنمَب ٌقمتعلِّ جوامع الفريقني، والنهي إرشاديٌّمودعة يف 

 .(67)«للهالك الدائم ضًافيكون خوضه فيها تعرُّ ؛العقلية العميقة

السؤال القائل: ما هو وجه ختصيص النهي  ُدِرق بهذا الكالم َيما يتعلَّ ويف

 ،النهي إىل عموم الناس يف توّجه وحصره مبثل هؤالء األشخاص؟ فالروايات ظاهرٌة

مة مل صارفة، يف حني أن العاّل وعليه فإن رفع اليد عن هذا الظهور حيتاج إىل قرينٍة

 يذكر مثل هذه القرينة.

كما أن عدم ذكر مصادر الروايات، وحذف أسانيدها، وتقطيع النصوص يف 

باآليات، يعترب بعض الروايات، وعدم االشتمال على مجيع الروايات التفسريية املرتبطة 

ق بالروايات التفسريية. ومع ما يتعلَّ من اآلفات األخرى اليت يعاني منها تفسري امليزان يف

ى يف ذلك فإنه يف األحباث الروائية من هذا التفسري ينقل روايات قد ال جندها حّت

ق بتوضيح معنى الروايات ما يتعلَّ ، كما أنه يف(68)التفاسري الروائية اجلامعة أيضًا

ما جندها يف ومتييز الروايات الصحيحة من غري الصحيحة يشتمل على مطالب نافعة قلَّ

ومن هنا ال ميكن للكتب والتفاسري األخرى أن تغنينا عن  .التفاسري والكتب األخرى

 األحباث الروائية املوجودة يف تفسري امليزان.
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 ــــــ ـ النتائج5

والروايات التفسريية كانت على الدوام م أن التفسري الروائي ا تقدَّنستنتج مّم

رين الشيعة رغم اختالفهم يف اآلراء واملناهج التفسريية موضع اهتمام الشيعة، وأن املفسِّ

وا بأمجعهم بالتفسري الروائي والروايات التفسريية مبا يتناسب مع منهجهم قد اهتّم

ن الروايات وأسلوبهم التفسريي. ومن هنا نشاهد التفسري الروائي والبحث بشأ

 تفاسري الشيعية على أربعة أحناء.التفسريية يف ال

متتاز مجيع مناهج التفسري الروائي عند الشيعة على اختالفها من التفسري 

ة، وجند هذا االمتياز يف االهتمام البالغ بالروايات التفسريية الروائي عن أهل السّن

حد من هذه األساليب . كما يشتمل كل وا‘املأثورة عن أهل بيت النيب األكرم

منها من بعض نقاط  واألحناء األربعة على فوائد وامتيازات، ومع ذلك ال خيلو أيٌّ

منها بوصفه هو املنهج األكمل  واحٍد الضعف واآلفات، وبذلك ال ميكن لنا أن نعّد أيَّ

من بني أنواع التفاسري الروائية؛ فاملنهج الكامل هو الذي يشتمل على مجيع نقاط قوة 

متياز التفاسري األخرى، ويكون يف الوقت نفسه خاليًا من نقاط ضعفها وآفاتها، وا

 :كما يليوذلك 

ـ باإلضافة إىل االجتهاد الكامل واجلامع  آيٍة ـ أن يتّم االهتمام عند تفسري كّل1

من األحناء يف بيان معناها ومصداقها  رة بنحٍويف فهم معنى اآلية ـ جبميع الروايات املؤثِّ

 ها وباطنها.وظاهر

ـ أن تتّم دراسة مصادر وأسانيد الروايات، مع بيان معناها ومفادها، وموافقتها 2

ة القطعية والروايات املعتربة، وما يعلم وخمالفتها لنصوص وظواهر الكتاب والسّن

م بالضرورة من الدين واملذهب والعقل، وحتديد مقدار اعتبارها مع أخذ مجيع ما تقدَّ

ع حذف الروايات املختلقة واإلسرائيليات، وتبويب سائر الروايات بنظر االعتبار، م

 مبقدار ما هلا من االعتبار. روايٍة األخرى من حيث درجة اعتبارها، واالهتمام بكّل

ـ فصل روايات فضائل وخصائص السور واآليات والروايات والقراءات عن 3

رواية من  مدلول كّلروايات التفسري ذات الصلة مبعنى ومضمون اآليات، مع بيان 

حيث بيان وتعيني الظاهر والباطن ومفهوم ومصداق اآليات، وختصيص وتقييد وتوسيع 
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 وتعميم معنى اآليات الكرمية.
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 األثريحنو التفسري  ظاهرة النزوع

 األدّلة واألسباب

 

 )*(محمد مراديالشيخ د. 

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 ــــــ ـ املدخل1

أخرى:  النقلي، أو بعبارٍة رون املنهَجالباحثون يف الشأن القرآني واملفسِّ دَّلقد َع

ّد على َعاألثري واملأثور، من بني املناهج التفسريية الثابتة. وهذا املنهج التفسريي ُي

التارخيي ـ بوصفه بداية لتفسري القرآن ـ منهجًا ممتازًا، كما يعترب من ناحية  املستوى

. نسعى يف هذا املقال ر الظروف ـ من أرقى أنواع التفسري منزلًةالوثوق واالعتبار ـ مع توفُّ

ـ عند طيف من املفسرين ـ  إىل بيان األسباب اليت جعلت هذا املنهج التفسريي حيتّل

اهج التفسري، كما حناول دراسة األدلة الداعية إىل اإلقبال على الصدارة من بني من

 هذا النوع من التفسري. 

  :لقد مت تنظيم أحباث هذا املقال ضمن ثالثة حماور

 : أدلة اإلقبال على التفسري املأثور. احملور األول

 : العناصر واألجواء اليت ضاعفت من اإلقبال على التفسري باملأثور. احملور الثاني

: التداعيات واآلفات املاثلة أمام اإلفراط يف التفسري األثري، احملور الثالث

 وحصر التفسري به. 
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 ــــــ ـ التفسري األثري2

 وال يوجد اتفاق بني أهل الفّن ،. هذا(1)«بقية الشيء»ر األثر يف كتب اللغة بـ ُفسِّ

، (3)، واملرفوع(2)روه باملوقوفحول التعريف املصطلح للتفسري األثري. فقد فسَّ

التعبري عن  . كما يتّم(5)ما نقل يف تفسري القرآن ، وأقوال الصحابة، وكّل(4)واخلرب

مقابل  ، يف«التفسري الروائي»، و«التفسري املنقول»، و«ثورأالتفسري امل»التفسري األثري بـ 

واحدة ميكن اعتبار اآلثار  التفسري بالرأي، والتفسري االجتهادي أيضًا. وجبملٍة

ر يف هذا املنهج لتفسريية مطلق اآلثار املتبقية من القدم يف تفسري القرآن. إن املفسِّا

ه حنو النقل للكشف عن مقاصد ومعاني آيات القرآن التفسريي يسعى إىل التوجُّ

 الكريم. 

ميكن اعتبار كل نوع من أنواع النقل مصدرًا من مصادر التفسري املأثور، 

 ‘من ذات القرآن الكريم، أو أقوال النيب األكرماألعم من أن يكون هذا النقل 

، وأقوال الصحابة والتابعني، والقصص التارخيية، وحتى األساطري، ^وأهل البيت

 مجيع هذه األمور من التفسري األثري.  ّدَعونصوص كتب العهدين. ففي هذا املقال ُت

يف بيان  ًةالتفسري الذي يعترب حّجماهّية ليس هناك اتفاق يف وجهات النظر حول 

آيات القرآن الكريم. والذي يعترب حجة على حنو القطع واليقني بوصفه مصدرًا من 

أن علماء  َبْيَداملصادر الرئيسة يف التفسري هو القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 

. وأما سائر (6)وكذلك الصحابة والتابعني ،^اإلسالم مل يتفقوا بشأن أهل البيت

أو هناك الكثري من  ،األخرى فقد اعتربت إما خمدوشة يف اجلملة مصادر التفسري

قبل االستفادة منها من أن ختضع ملعايري النقد  دَّاجلدل واللغط بشأنها، ومن هنا ال ُب

 والتمحيص.

  

 ــــــ ية وضرورة التفسري األثريـ أهم3ِّ

ذهب إىل االعتقاد بأن  ْنَم ،هـ(732ابن خلدون) :أمثال ،رينهناك من املفكِّ

القرآن قد نزل بلغة العرب وأساليبهم البالغية، فهو حبيث كان يفهمه مجيع العرب يف 

. (7)ر يف مفرداته وتراكيبهمن خالل التدبُّ ه،ويدركون معانيه ومرامي ،عصر النزول
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علينا يف الوقت نفسه ـ رغم صّحة هذا الكالم النسبية ـ أن ال ننسى بأن بعض  ولكْن

سائل املطروحة يف القرآن الكريم ال ميكن فهمها وسرب أغوارها العميقة ببساطة امل

 أخرى: إن مفاهيم القرآن ليست من البساطة حبيث ميكن لكّل كان. وبعبارٍة أليٍّ

أن يبلغ كنهها. هناك الكثري من اآليات اليت ال يبدو للقارئ من ظاهرها سوى  شخٍص

ف على جذورها التارخيية من أجل الوصول إىل معاني األلفاظ، وجيب تفسريها والتعرُّ

معناها احلقيقي. إن وجود اآليات املتشابهة يف القرآن، وكثرة االحتماالت املفهومية، 

ليت تسمو على املفاهيم األرضية السائدة بني الناس، وكذلك اشتماله على املعارف ا

من أجل الوصول إىل  ال ُبدَّجعل منه كتابًا فوق الفهم املتعارف لسائر العرب. ومن هنا 

أكرب من الفهم املتعارف،  من اآليات ـ يف احلّد األدنى ـ من بذل جمهوٍد معاني عدٍد

 وأكثر من جمّرد فهم معاني األلفاظ فقط. 

سري األثري يعترب من مجلة مبادئ فهم هذه اجملموعة من اآليات. إن هذا إن التف

خاصة يف فهم جمموعة  ع مبكانٍةفإنه يتمتَّ ،حيث حيظى باجلذور التارخيية ؛التفسري

ن أغلب املفسرين من جتاهله يف من آيات القرآن الكريم. ومن هنا مل يتمكَّ

اعتربه الطريق الوحيد  ْناآليات، وهناك َم اعتربه دخياًل يف فهم ْن. وهناك َم(8)تفاسريهم

أركان  اعتربه ـ بعد تبلور التفسري االجتهادي ـ من أهّم ْنيف هذا الشأن، وهناك َم

 . (9)ومصادر التفسري

أخرى فإن الفهم الدقيق والصحيح ملفاد ومغزى النص التارخيي ـ  ومن ناحيٍة

 . (10)واملعاصرين لذلك النّصمني بفهم املتقدِّ طبقًا لعلم اهلرمنيوطيقا ـ رهٌن

احلقيقة أن الفهم الدقيق والصحيح للنص التارخيي، والوصول إىل حقيقة معناه 

وأبعاده، إمنا حيصل بعد اتضاح مجيع خلفيات صدوره وحواضنه وشرائطه الداخلية 

كامل، كما جيب التعّرف على طبقاته اخلارجية والداخلية أيضًا.  واخلارجية بشكٍل

رغم تأثريها يف  ،التارخيي جمّردًا عن املسائل واألحداث احمليطة به لو أخذ النص

ر سوف خيفق يف الوصول إىل حقيقة معناه. وعلى هذا ظهوره، فإن الشارح واملفسِّ

ًا تارخييًا ـ جتاهل حاضنة صدوره األساس ال ميكن يف تفسري القرآن ـ بوصفه نّص

الذي هو ـ  ،القرآني النّص  سيَّماال، وونزوله. إن جتاهل تلك األمور يف فهم النّص
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ي إىل عدم الوصول إىل حقيقة معناه. ته ـ من وحي السماء، سيؤّدباإلضافة إىل تارخيّي

القرآن،  ال سيَّماو ،وهذا ـ بطبيعة احلال ـ ال يعين اختزال مجيع شرائط فهم النّص

 م جتاهلها. ز على االهتمام بها وعدباملعطيات التارخيية فقط، وإمنا التأكيد يرّك

 ب، بل هو واجٌبْسومن هنا فإن االهتمام بالتفسري األثري ال يبدو مناسبًا فَح

 خطًأ ّدَعمعه إىل القول بأن جتاهله ُي همالذي ذهب بعض وضروري أيضًا، إىل احلّد

 . (11)جوهريًا يف تفسري كالم اهلل

جتاهل  إن كل هذا التأكيد والتوثيق يأتي يف إطار حتذير املفسرين من مغّبة

اخللفيات التارخيية يف تفسري كالم اهلل. وهذا ـ بطبيعة احلال ـ ال ميكنه أن حيل 

فإن  ؛لة باخلدشة واخللل الذي تعاني منه مصادر التفسري األثرياملشكلة اجلاّدة املتمثِّ

 ؛بإنقاصها أو الزيادة فيها ،مصادر هذا التفسري مل تسلم على مّر الزمن من التالعب

ن إىل الدين ونشر الفكر الديين ْوأراد مّد يد الَع ْنافع واألسباب. فهناك َمملختلف الدو

دفعته املكائد  ْندفعه التفاخر على أقرانه، وهناك َم ْنبني عامة الناس، وهناك َم

أو االعتماد على املعطيات من غري املصادر املوثوقة يف  ،واحليل السياسية حنو االختالق

ل إليه الكثري من األمور الدخيلة وغري األصيلة. وقد ذلك تسلَّهذا النوع من التفسري، وب

أمحد بن  :أمثال ،ثونكان هذا األمر من الوضوح واخلطورة حبيث اضطر معه حمدِّ

ثالثة كتب ليس هلا أصول: املغازي، »إىل القول:  ،ـ ث بالنّصحنبل ـ الظاهري واملتشبِّ

 . (12)«واملالحم، والتفسري

هناك يف  ،ًا يف فهم كالم اهللحال فإن التفسري األثري إذا كان هاّم أّيوعلى 

بسبب املعطيات اخلاطئة اليت  ؛د هذا النوع من التفسرييتهدَّ جاّد الوقت نفسه خطٌر

لت إليه من الروايات التفسريية، األمر الذي قد يؤدي ـ يف احلد األدنى ـ إىل االبتعاد تسلَّ

وظهور الشوائب فيه، وبالتالي فإن ذلك  ،فهم القرآن أو االلتقاط يف ،عن احلقيقة

 ر إىل حقيقة املعنى الذي يريده. سيحول دون وصول املفسِّ

ر العقالني املعاصر ـ كالمًا جديرًا باملالحظة يف كما أن لرشيد رضا ـ املفسِّ

من ل حجابًا مانعًا إن أكثر املنقوالت يف التفسري األثري تشكِّ»هذا اجملال، إذ يقول: 

 . (13)«فهم القرآن
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 ــــــ ـ اقرتان والدة التفسري األثري بنزول القرآن4

على أن هذا الكتاب السماوي قد اقرتن نزوله  يشهد القرآن وتارخيه بوضوٍح

كانوا من  وتفسريه هلم. إن املخاطبني األوائل آليات للقرآن وإْن ،بعرضه على الناس

وجذور اشتقاقها، بل هناك  ،ومن العاملني باملفردات العربية ،املتكلمني باللغة العربية

عة، ويعرفون تركيب اآليات هو على دراية بأساليب تراكيبه البالغية املتنوِّ ْنمنهم َم

ن اإلدراك إأن هذا لوحده مل يكن كافيًا لفهم املراد احلقيقي؛ إذ  َبْيَدالقرآنية، 

م من اإلحاطة باللغة وأساليبها إىل ما تقدَّالصحيح ملفاهيم القرآن حيتاج ـ باإلضافة 

ة الفهم املناسب أيضًا. فعلى املخاطبني بهذا الكتاب أن األدبية ـ إىل الرشد العقلي وقّو

نوا من اإلحاطة جبميع مفاهيمه كي يتمكَّ ؛عالية من الرشد العقلي عوا بدرجٍةيتمتَّ

يم كان فوق املستوى املعريف يف أن القرآن الكر ال َشكَّوإدراك مجيع مقاصد آياته. و

أنهم ال يستطيعون  هؤالء يدركون بعض اآليات، إاّل وحّتى لو كانهلؤالء املخاطبني. 

فقد كانت هناك بعض األسرار اليت اكتنفت  ؛ر يف عمق بعض اآليات األخرىْوالَغ

يفتح مغاليقها. وهذا ما كان يقوم به  ْنإىل َم كالم اهلل، وكانت هذه األسرار حباجٍة

ة الناس. ومن له ألعباء إبالغ الرسالة اإلهلية إىل كاّفحبكم حتمُّ ؛‘األكرم النيّب

شون إىل فهم اآليات يقصدون النيب األكرم أو بعض الصحابة، هنا كان املتعطِّ

ة كان ويسألون عن األمور اليت أشكل عليهم فهمها. وطبقًا لبعض التقارير التارخيي

، (14)ى املعنى اللغوي لبعض املفردات القرآنيةال يفهم حّت ْنهناك من كبار الصحابة َم

 ناهيك عن الوصول إىل فهم أسرارها. 

من القرآن، أو قد يواجه  كانت تقع بعض األحداث اليت تستدعي نزول آياٍت

صدور تشريع بون أسلم حديثًا وقائع ال يعرفون حكمها، وكانوا لذلك يرتقَّ ْنبعض َم

د هلم تكليفهم الشرعي جتاهها. وإن اإلحاطة املعرفية بهذه األحداث ل اهلل حيدَِّبمن ِق

للوصول إىل مصادر تفسري تلك اآليات أيضًا. وكانت  ل يف احلقيقة والواقع أرضيًةمتثِّ

هناك طائفة أخرى من اآليات القرآنية تنزل ابتداًء دون سابقة ذهنية، فتكون لذلك 

ى تفسريها وشرحها هو الذي يتوّل ‘إىل بيان وتفسري. وقد كان النيب األكرم حباجٍة

للناس. وقد كانت حاجة الناس إىل فهم األهداف من نزول اآليات القرآنية، وكذلك 
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هو الذي يدفع الناس إىل طلب املزيد من العلم بشأن كتاب  ،شرف فهم علوم القرآن

إن مرحلة نزول القرآن كانت يف الوقت نفسه مرحلة ظهور  :اهلل. وعليه ميكن القول

أخرى: إن بداية ظهور تفسري كالم اهلل كان على  وتبلور علم التفسري أيضًا. وبكلمٍة

 . «التفسري األثري»رف الحقًا بـ ، وهو ما ُع‘يد رسول اهلل

 ى هذه اللحظة يف تطّوٍرلقد كان هذا الشرح والتفسري منذ بداية ظهوره وحّت

قد يكون هناك بعض ، ف يف أّي مرحلة من املراحل. نعم، ومل يتوقَّساع مستمّرواّت

إىل  أن هذا مل يؤدِّ املنعطفات أثناء التوّجه إىل األنواع املختلفة األخرى من التفسري، إاّل

 ْنآلخر َم تام يف املسار الرئيس هلذا النوع من التفسري. وقد يظهر هناك من حنٍي ٍفتوقُّ

ة، إال أنه يتفسري وبيان آيات القرآن على طبق االجتاه العقلي أو النزعة النصِّ يعمل على

عن أصل التفسري. ويف هذا البني كان التفسري املأثور حيظى  ختلٍّ مل يكن هناك أيُّ

ف على مستوى أنواع التفسري األخرى. لقد كان خاصة، ومل يصنَّ على الدوام مبكانٍة

ة ـ على رأس األساليب واملناهج التفسريية األخرى، اب خاّصوأسب ٍةهذا التفسري ـ ألدّل

 بل جائٌز ،ممكن عاء البعض أن التفسري من دون االعتماد على النقل واألثر أمٌررغم اّد

 . (15)وسائغ

بيان  امللقاة على النيّب طبقًا لصريح بعض آيات القرآن الكريم فإن من املهاّمو

 قوله تعاىل:  :وشرح آيات القرآن الكريم للناس، ومن ذلك

 (. 44)النحل:  ﴾َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَلْيِهْم﴿ـ 

 (. 2؛ اجلمعة: 164؛ آل عمران: 129)البقرة:  ﴾َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة﴿ـ 

ل كان أّو ‘األكرم قة والواقعية التارخيية على أن النيبَّكما تشهد احلقي

. ثم تطّور التفسري األثري الحقًا ليتجاوز تفسري (16)بادر إىل تفسري القرآن الكريم ْنَم

سعت دائرته أخرى، وبذلك اتَّ أو تفسري بعض اآليات من خالل االستعانة بآياٍت ،النيّب

نقل الروايات بشأن اآليات إىل مرحلة الدولة العباسية، وأضيف  أكرب. واستمّر بشكٍل

 .عليها الشيء الكثري

إىل اإلقبال على هذه الظاهرة. ويف  ْتما يلي نستعرض األسباب اليت دَع ويف

 ْتزنا بني السبب والعامل. ويف البداية سنتناول األسباب اليت أدَّرصدنا هلذه الظاهرة ميَّ
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 قل بعد ذلك إىل بيان اخللفيات والعوامل. إىل هذه الظاهرة، لننت

 

 ــــــ ـ أدلة اإلقبال على منهج التفسري األثري5

 ــــــ ـ التحذير من التفسري بالرأي وضرورة الرجوع إىل السّنة1ـ 5

ح باختصاص هناك الكثري من األحاديث الواردة يف املصادر الروائية اليت تصرِّ

ويتضح هذا الرأي عندما جند القرآن الكريم  .بعض األشخاص بفهم القرآن الكريم

احلديث  :. ومن ذلك‘األكرم جيعل بيان كالم اهلل من مجلة مسؤوليات النيّب

 . (17)«خوطب به ْنإمنا يعرف القرآن َم»القائل: 

 ، وهناك رأٌي^، وأهل بيته‘وقد كان هؤالء األشخاص هم النيب األكرم

يرى هذا الشأن لبعض الصحابة أيضًا. فحيث كان القرآن الكريم كالم اهلل 

سبحانه وتعاىل فإن اإلحاطة مبعانيه السامية ومضامينه العالية فوق فهم عامة الناس، 

 بفهمه بعض اخلاصة فقط.  وقد اختّص

معنى حقيقة تفسري كتاب اهلل تعاىل،  َهْنُك وهلذه العلة وأشباهها ال يبلغ أحٌد»

 . (18)«نبيه وأوصياءه إاّل

 ا ورد من الروايات يف هذا الشأن: ومّم

 . (19)«حنن الراسخون يف العلم، وحنن نعلم تأويله»ـ 

 . (20)«له إىل آخرهمن أّو ،يعلم كتابه ْنإنا أهل بيت مل يزل اهلل يبعث فينا َم»ـ 

أو  أوعيًةإن من علم ما أوتينا تفسري القرآن وأحكامه... ثم قال: ولو وجدنا »ـ 

 . (21)«واهلل املستعان ،مسرتاحًا لقلنا

ومل تقتصر الروايات على بيان اختصاص بعض األشخاص بفهم كتاب اهلل 

فقط، بل عاجلت املسألة من الناحية السلبية أيضًا، حيث جند يف بعضها حتذيرًا 

، دة على ذلك بالعذاب اإلهليشديدًا من التفسري بالرأي واالجتهاد الشخصي، متوعِّ

 . (22)«فليتبّوأ مقعده من النار قال يف القرآن بغري علٍم ْنَم»ومن ذلك الرواية القائلة: 

ق اخلطأ رين من تطرُّومل يتّم االكتفاء بذلك، بل وصل األمر إىل حتذير املفسِّ

ى مع حّت ،خمطئني يف تفسريهم رون القرآن من دون علٍمإىل التفسري، واعترب الذين يفسِّ
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 . (23)«أخطأ ر القرآن برأيه فأصاب احلّقفسَّ ْنَم»ومن ذلك الرواية القائلة: إصابة املعنى، 

إن »: على أساس النّص عن تفسري القرآن، إاّل أخرى مّت النهي بصراحٍة ويف روايٍة

 . (24)«باألثر الصحيح والنّص الصريح تفسري القرآن ال جيوز إاّل

ف تفسري القرآن بأنه فوق مستوى الذهن والفكر العادي آخر ُعرِّ ويف كالٍم

 . (25)«ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسري القرآن»لعامة الناس: 

ة من تفسري القرآن دون أخذ السّن ‘األكرم عن قلق النيّب ثت روايٌةوقد حتدَّ

ِطر، يدعو الناس إىل َب عن رجٍل إذ طبقًا هلذه الرواية حتّدث النيّب ؛النبوية بنظر االعتبار

العمل مبجّرد القرآن، يف حني أن النيب قد نزلت عليه أشياء أخرى غري الوحي 

أال أني أوتيت »القرآني، ومن الضروري مالحظة تلك األشياء يف فهم كالم اهلل: 

شبعانًا على أريكته، يقول: عليكم بهذا  أينش الكتاب ومثله معه. أال يوشك رجٌل

 . (26)«موهفحرِّ وه، وما وجدمت فيه من حراٍمفأحلُّ فيه من حالٍلالقرآن، فما وجدمت 

هلذا الرجل  وقد ذهب الزرقاني ـ بعد نقل هذه الرواية ـ إىل تفسري وصف النيّب

ه النعمة، وأهلته عن السعي والبحث عن ْتأطَغ ْنإنه ممَّ»بالشبعان على أريكته، قائاًل: 

 . (27)«أحاديث الرسول

الروايات اليت حتدثت عن أن التفسري خيتص ببعض اخلاصة قليل من  ٌرْزهذا َن

فّسر  ْنأو رواية. وهناك َم رت من التفسري دون االستناد إىل نصٍّمن األشخاص، أو حذَّ

دة بضرورة اإلقبال الكامل على التفسري املأثور، معتربًا ذلك هو هذه التحذيرات املشّد

 ي إىل تفسري القرآن وفهم حقائقه. الطريق الوحيد املؤّد

لقد تركت هذه التأكيدات أثرها بني املسلمني، ومن هنا فقد ظهرت أوائل 

األعمال التفسريية على هذا النهج والسياق. وكلما كان التفسري أقرب إىل عصر 

أكرب. إن أول تفسري جامع للقرآن ـ  النزول كان التفسري األثري ملحوظًا عليه بشكٍل

بالروايات التفسريية. وقد صّرح  ـ زاخٌرهـ 310فه حممد بن جرير الطربي سنة لَّوالذي أ

ببيان  بشأن التفسري أن هناك آيات يف القرآن ال ميكن الكشف عن املراد منها إاّل

 . (28)«وذلك تأويل مجيع ما فيه»الرسول، ثم استطرد قائاًل: 

انه وتعاىل، وبعضها وقد اعترب العلم ببعض آيات القرآن منحصرًا باهلل سبح
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. وعلى الرغم من اعتماده يف التفسري على املأثور (29)باللغة نزل القرآن عليه عارٍف بكّل

ما، واجتهاده يف فهم معاني اآليات من خالل اللجوء إىل مصادر  عن التابعني إىل حدٍّ

 . ه خارجًا عن زمرة التفاسري األثريةأنه ال ميكن عدُّ اللغة والشعر واألدب، إاّل

أول تفسري جامع  ،هـ(460ـ  385)للشيخ الطوسي ،كما ُيَعّد كتاب )التبيان(

رغم أنه عمد  ،واضح لدى الشيعة، حيث نالحظ عليه هذا املنهج التفسريي بشكٍل

إىل تأويل الروايات الناهية عن التفسري بالرأي، وذهب إىل القول جبواز التفسري 

 . (30)االجتهادي

إن هذا التوصيات رسخت ثقافة الرجوع إىل اآلثار يف التفسري، إىل احلّد الذي 

ذهب معه البعض إىل وجوبه يف التفسري، واعترب أحيانًا أفضل أساليب ومناهج 

 :الثانيالطرق يف ذلك تفسري القرآن بالقرآن...  إن أصّح»التفسري، حيث قال يف ذلك: 

إذا مل  وحينئٍذ :الثالثحة له. شارحة للقرآن وموضِّ فإنها ؛ةأعياك ذلك فعليك بالسّن فإْن

رجعنا يف ذلك إىل أقوال الصحابة... إذا مل جند  ،ةوال يف السّن ،جند التفسري يف القرآن

وال وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثري من األئمة  ،ةوال يف السّن ،التفسري يف القرآن

 . (31)«مبجّرد الرأي فحراٌم يف ذلك إىل أقوال التابعني. وأما تفسري القرآن

مون من املفسرين على القول بأن التفسري األثري هو من أفضل لقد أمجع املتقدِّ

هـ( أن اخلوارج 388ـ  317)فقد نقل القرطيب عن ابن اخلطابيأنواع تفسري القرآن. 

 . (32)نة للقرآنة املبيِّوتركهم السّن ،وا باكتفائهم بظاهر القرآنوالروافض قد ضّل

 .(33)هـ( من أفضل أنواع التفسري494آبادي)وقد اعتربه السور

 .(34)هـ( من أحسن الطرق774ـ  701)واعتربه ابن كثري

حممد عبده ورشيد رضا ـ وهما من الدعاة إىل  :من ومن املعاصرين ذهب كلٌّ

للقول حبصر التفسري بالتفسري األثري ـ إىل القول  واملنكرين بشّدٍة ،التفسري العقلي

 . (35)«فمنها ما هو ضروريٌّ»قوهلم:  :ته يف بعض املواضع، ومن ذلكبضرور

ببعض  وقد ذهب الفيض الكاشاني إىل القول بأن فهم القرآن خمتصٌّ

إذ ال يوجد »خوطب به، إذ يقول يف ذلك:  ْنمَب األشخاص، وأن أسرار تأويله ختتّص

كان ينزل يف بيوتهم جربئيل، وال كشاف عن وجوه عرائس  عند قوٍم معامل التنزيل إاّل
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 . (36)«خوطب بأنوار التنزيل ْنأسرار التأويل إال َم

إن كثرة األخطاء يف التفسري، والدخول يف زمرة »آخر:  وقال يف موضٍع

، ليخلص بالتالي إىل «نتيجة طبيعية لعدم االهتمام بالسماع واحلديث ،املفسرين بالرأي

 . (37)«منه يف ظاهر التفسري ال ُبدَّفالنقل والسماع »والنقل؛ إذ يقول:  ضرورة السماع

يف هذه التوصيات مل يتّم االكتفاء باعتبار التفسري األثري من أفضل التفاسري، 

ـ ال يرتضي غري التفسري  خباريشائع بني علماء املسلمني ـ وهو املنهج األ وهناك منهٌج

، ورأى وجوب الرجوع صراحٍة األثري. وقد دافع الشيخ البحراني عن هذا الرأي بكّل

ف، ومن أوصى بضرورة التوقُّ إىل الروايات يف التفسري، وعندما ال تكون هناك روايٌة

عنهم ـ  فيه تفسرٌي ْدِربالكتاب، وأما ما مل َي فاألخذ بتفسريهم أخٌذ»قوله:  :ذلك

ف فيه؛ وقوفًا على تلك األخبار، وتقييدًا هلذه األخبار لوات اهلل عليهم ـ فيجب التوقُّص

 . (38)«بها

ف حتى يأتي بل جيب التوقُّ»: (39)آخر، مستخدمًا ذات الصراحة وقال يف موضٍع

 . (40)«تأويله عنهم

ـ املشتمل  (وسائل الشيعة)هـ( يف كتاب 1104العاملي) ّرص الشيخ احُلوقد خصَّ

على األحاديث الفقهية ـ بابًا هلذا املوضوع. وحيث دأب على بيان آرائه الفقهية اليت 

عدم جواز »يفهمها من األحاديث ضمن عناوين كتابه فقد عنون هذا الباب قائاًل: 

 . (41)«بعد معرفة تفسريها من األئمة استنباط األحكام النظرية من ظواهر القرآن إاّل

العاملي ـ تبعًا  ّرا الباب اثنني ومثانني حديثًا. ويبدو أن احُلوقد مجع يف هذ

هـ( يف 1033سرتآبادي)ألصحاب املنهج األخباري ـ قد أخذ هذا األمر من الشيخ اإل

لفهم  ق بالقرآن: ليس هناك من طريٍقما يتعلَّ الفوائد املدنية؛ ألنه بدوره قال يف

ية ـ سوى االستماع إىل أقوال األئمة من األصلية والفرع األحكام الشرعية ـ األعّم

 ،واألخباريني ؛األصوليني :. كما ذهب يف بيان تقسيم علماء اإلمامية إىل^املعصومني

إذ معنى » ؛ك بهم يف تفسري كالم اهللك بالعرتة، إىل وجوب التمسُّوضرورة التمسُّ

التفسري املسموع  إذ ال تفسري لكتاب اهلل إاّل ؛ك بكالمهمباجملموع هو التمسُّ كالتمسُّ

 . (42)«: لن يفرتقا‘منهم، ولذلك قال
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ويف نهاية املطاف أمر ـ يف موارد عدم وجود أو عدم وجدان قول املعصوم يف 

جيوز وال ». وبعد أن تبلور هذا التيار الحقًا أصبح التعبري بـ (43)فتفسري القرآن ـ بالتوقُّ

ن التفسري منحصرًا ْوذين يَرمتأصلة عند الكثريين من ال يف التفسري الزمًة «جيوز

 بالتفسري األثري. 

ه لبيان احنصار يف الفصل الذي خصَّ، سرتآباديوقد عمد الشيخ حممد أمني اإل

إىل  ،ـ وذكر هناك مثانية أدلة ـ ^املسائل غري الضرورية بالسماع عن املعصومني

 :ختصيص دليلني منها بلزوم الرجوع إىل املعصومني يف التفسري

 .(44): ليس هناك من دليل شرعي على الرجوع إىل غري املعصوماألولالدليل 

: إن داللة حديث الثقلني املتواتر تقوم على وجوب التمّسك بكالم الدليل الثاني

والسّر فيه أنه ال سبيل إىل فهم »: التالين السّر يف ذلك على النحو املعصومني. وقد بيَّ

بناسخه ومنسوخه، والباقي منه على  ؛ ألنهم عارفون^من جهتهم مراد اهلل إاّل

 . (45)«بذلك هم اهلل والنيّبخصَّ ،دون غريهم ،وغري ذلك ،اإلطالق، واملؤّول

 

 ــــــ ـ إدراك حقيقة املعنى واملراد من اآليات2ـ 5

 إن احلقيقة هي: 

وناسخ  ،ومتشابه ،وجممل ،ومطلق أـ إن من آيات القرآن الكريم ما هو عاّم

ومنها ما يشتمل على التأويل. وجيب عرض العام منها على اخلاص، واملطلق  ،ومنسوخ

ل، واملنسوخ على الناسخ، د، واجململ على املبني، واجململ على املفصَّعلى املقيِّ

 كي نتمكن من إبداء الرأي بشأن القرآن.  ؛واملتشابه على احملكم

 ؛واحد من القرآن واحد يف موضٍع مجيع املسائل املرتبطة مبوضوٍع ْدِرب ـ مل َت

ليتمكن القارئ من احلصول على وجهة نظر القرآن يف ذلك املوضع الواحد. إن النزول 

ة اآليات حبيث جيب مجع كاّف ،ة لهية اخلاّصْنالتدرجيي للقرآن الكريم، والِب

واحد، وضّمها إىل بعضها، وعرض بعضها على بعض، من أجل  املرتبطة مبوضوٍع

 النتيجة النهائية اليت يريدها القرآن. ويف هذا الشأن ميكن مالحظة الوصول إىل

 على سبيل املثال:  ية،املوارد اآلت
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(، وجاء 97)آل عمران:  ﴾ِفيِه َآَياٌت َبيَِّناٌت﴿ـ ورد يف املسجد احلرام قوله تعاىل: 1

﴾َمَقاُم ِإْبَراِهيَم﴿: «ناتاآليات البيِّ»يف تفسري 
(46) . 

َلُكْم  ًاَمَتاع﴿( ورد أيضًا: 31)عبس:  ﴾ًاَوَفاِكَهًة َوَأّب﴿تعاىل:  ـ ويف مورد قوله2

 (. 32)عبس:  ﴾ْنَعاِمُكْمَوأَل

ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ﴿مباركة يف موضع من القرآن بقوله:  ـ ورد يف نزول القرآن يف ليلٍة3

بيان وتفسري هذه الليلة املباركة بقوله تعاىل يف  (، ومّت3)الدخان:  ﴾ِفي َلْيَلٍة ُمَباَرَكٍة

 (. 1)القدر:  ﴾ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْيَلِة اْلَقْدِر﴿آخر:  موضٍع

َوَلَقْد َراَوْدُتُه َعْن ﴿يوسف قوله تعاىل:  ـ وقد ورد بشأن مراودة امرأة العزيز للنيّب4

 ،(، لينتهي احلوار القرآني بعد ذلك إىل قوله تعاىل32)يوسف:  ﴾َنْفِسِه َفاْسَتْعَصَم

)يوسف:  ﴾َقاَل َربِّ السِّْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّا َيْدُعوَنِني ِإَلْيِه﴿: ×عن سيدنا يوسف حكايًة

33 .) 

لعموم ايف فهم اآليات ذات اإلطالق و ال ُبدَّوبعد االلتفات إىل هذه احلقائق 

 ة الشريفة. دقيق من الرجوع إىل السّن واإلمجال بشكٍل

ف القرآن بأنه يشتمل على بطن، وليس من السهل الوصول إىل ذلك ج ـ لقد عرَّ

 : (47)البطن

 . (48)«وبطن إن القرآن له ظهٌر»ـ 

 . (49)«والقرآن ظاهره أنيق، وباطنه عميق»ـ 

إن »وفوق ذلك هناك رواية تصف القرآن باشتماله على عّدة بطون، من قبيل: 

 . (50)«للقرآن بطنًا، وللبطن بطنًا

فما هو الطريق املضمون للوصول إىل بطون هذا النوع من اآليات؟ قد ميكن 

 لغري املعصوم أن يكتشف من بعض الطرق معاني بوصفها من بطون القرآن، ولكْن

إذا أضيف إىل  ال سيَّماو؟ م حقيقًةإن هذه املعاني هي املرادة للمتكلِّ :هل ميكن القول

لت إىل ثقافة التفسري، ذلك الروايات اليت تعترب أن للقرآن أربع مراتب، وأنها تسلَّ

 ،كتاب اهلل على أربعة أشياء»تلقاها بالقبول. فقد ورد يف بعض الروايات:  ْنوهناك َم

على العبارة واإلشارة واللطائف واحلقائق. فالعبارة للعوام، واإلشارة للخواص، 
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 . (51)«قائق لألنبياءواللطائف لألولياء، واحل

يف  ْدِر، ومل َتاهلجريففي هذه الرواية اليت ال ترقى إىل ما قبل القرن اخلامس 

املصادر الروائية املتقدمة، مّت ختصيص فهم بعض األبعاد والطبقات الباطنية من القرآن 

 ة من الناس. أصناف خاّصب

ن على الذين يلتمسون املعنى الصحيح والكشف فإذا كان األمر كذلك تعيَّ

أمرين، وهما: الرجوع إىل  أحدعن األسرار والطبقات اخلافية من القرآن أن خيتاروا 

أو اللجوء إىل التأويل. وال خيفى أن أفضل الطرق يف هذا الشان بالنسبة إىل  ؛النقل

الدينية، وأفضل  الذين ترعرعوا يف مدرسة الدين هي أن يأخذوا عقائدهم من املصادر

رين الرئيسني للقرآن. وإذا نظرت إىل كتابات املواضع يف هذه املوارد هو كالم املفسِّ

بغية  ؛ن إىل ربط فهمهم بالروايات واألحاديثْوالعرفاء والصوفيني ستجد أنهم يسَع

 . (52)إضفاء الشرعية على أفهامهم

 

 ــــــ عية بعض العلوم القرآنية للنقلَبـ َت3ـ 5

ف على بعض األحباث املرتبطة بالقرآن ـ من قبيل: شأن النزول، التعرُّيأتي 

وأسباب النزول، والناسخ واملنسوخ، واحملكم واملتشابه، واختالف القراءات، 

ة لبعض اآليات، وما إىل ذلك من األمور األخرى ـ من طريق معاصرة والتأويالت اخلاّص

مرحلة التشريع ونزول األحكام واآليات أو نقلها. إن هذه اجملموعة من العلوم حتظى 

مبكانة هاّمة يف تفسري كالم اهلل، وتعترب جزءًا من العلوم النقلية، وال مسرح للعقل 

 النقل يف هذه اجملموعة من األحباث. واالستدالل فيها. وعليه جيب اللجوء إىل 

ان بشأن ضرورة الرجوع هـ( كالم أبي حّي794ـ  745)الزركشيوبعد أن نقل 

ف عليها التفسري، من قبيل: باملوارد اليت يتوقَّ ن ذلك خيتّصأإىل النقل يف التفسري قال ب

 . (53)«قلأن علم التفسري منه ما يتوقف على الن احلّق»أسباب النزول، وبيان اجململ: 

رين؛ بسبب جمازفتهم مؤاخذة لطائفة من املفسِّ ×عن اإلمام الصادق ويف روايٍة

 :والعام واخلاص، ومن ذلك ،يف التفسري دون أن تكون هلم معرفة بالناسخ واملنسوخ

وهم يظنون أنه  وا باخلاّصوا باملنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ، واحتّجاحتّج»قوله: 
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 . (54)«ة يف تأويلهاآلية وتركوا السّنل اوا بأّوالعام، واحتّج

وال يعلم »بعد نقله بعض املسائل بشأن التفسري بالنقل:  ،وقال الفيض الكاشاني

فكل ما ال خيرج من وأهل بيته.  نزل يف بيته، وذلك هو النيّب ْنَم متييز ذلك كله إاّل

 . (55)«بيتهم فال تعويل عليه

 اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َيْهِدي َمْن َيَشاُء هلِل ُقْل﴿فقد نقل عن قتادة بشأن قوله تعاىل: 

ون إىل بيت املقدس قبل ( أن النصارى كانوا يصّل142)البقرة:  ﴾ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم

ل قبلته ى النيب إليها بعد اهلجرة ستة عشر شهرًا، ثم حّودخول املدينة بسنتني، وقد صّل

فنزلت هذه  ،ًا بوطنهإن النيب إمنا فعل ذلك حّب :إىل الكعبة، وإثر ذلك قال البعض

‘األكرم عاء الباطل بشأن النيّبعلى هذا االّد للرّد ؛اآلية
(56) . 

 

 ــــــ ـ اإلمجال يف بيان التكاليف الشرعية4ـ 5

يشتمل القرآن الكريم على تعاليم وأحكام فقهية وتكاليف جيب على 

كيفية أدائها يف  ْدِرمل َت ميتثلها. ولكْنفني أداؤها، وجيب على كل مسلم أن املكلَّ

 القرآن الكريم، وإمنا اكتفت اآليات ببيانها على حنو اإلمجال. 

 ة يفث الدكتور أمحد عمر هاشم ـ يف سياق حتليل وبيان دور السّنوقد حتدَّ

القرآن الكريم ـ عن مخسة أدوار للسنة يف هذا الشأن. فبعد تصرحيه بوجود مقابل 

مجال يف القرآن، وضرورة الرجوع إىل السنة الشريفة يف هذا الشأن، وجد اإلبهام واإل

تبني  وتارًة؛ رها ـ وهو الغالب ـتفسِّ وتارًة ؛تؤيد اآليات واألحكام القرآنية أن السنة تارًة

لبيان تلك اجملموعة من  وتارًة ؛من البيان أيضًا باعتبار أن النسخ نوٌع ،ناسخ القرآن

يف القرآن  ذكرها يف القرآن، وهذا النوع األخري حيمل إشارًة ْدِراألحكام اليت مل َي

 . (57)وقد نقل ذلك عن الشاطيب أيضًا .إىل هذا النمط من األحكام

إن هذه اجملموعة من األحكام والتكاليف حتتاج يف تطبيقها إىل البيان 

 .والتوضيح

 ﴾َةَوَأِقيُموا الصَّال﴿االكتفاء يف القرآن بقوله تعاىل:  ما يتعلق بالصالة مّت ففي

ض إىل بيان تفاصيلها وشرائطها، من قبيل: الطهارة، (، دون التعر43ُّ)البقرة: 
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 ،والتشهدوعدد الركعات، والركوع، والسجود، واستقبال القبلة، والساتر، 

وا َعَلى َحاِفُظ﴿وأمثال ذلك. كما ورد يف القرآن الكريم قوله تعاىل:  ،والتسليم

 .(58)(، فما هي تلك الصالة الوسطى؟238)البقرة:  ﴾ِة اْلُوْسَطىصَّالالصََّلَواِت َوال

 ﴾ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبياًلهلِلَو﴿قوله تعاىل:  وجاء يف احلّج

 ؟وما هي مقدماته ؟، ومن أين يبدأدون بيان كيفية مناسك احلّج ،(97)آل عمران: 

 ؟وما هي األعمال الواجبة واحملّرمة فيه

َوَآُتوا َحقَُّه ﴿وكذلك ورد يف األمر بأداء التكاليف املالية، كما يف قوله تعاىل: 

 ( بشكٍل43)البقرة:  ﴾َوَآُتوا الزََّكاَة﴿(، وقوله تعاىل: 141)األنعام:  ﴾َيْوَم َحَصاِدِه

 ، دون بيان املقادير واملواقيت. عاّم

بيان بعدم تفصيل األحكام يف اآليات،  ×مأثورة عن اإلمام الصادق ويف روايٍة

نزلت  ‘إن رسول اهلل»: ‘األكرم على عاتق النيّب ُجعلمشريًا إىل أن تفصيلها قد 

هو الذي  ‘ى كان رسول اهلل، حّتوال أربعًا اهلل هلم ثالثًا ومل يسمِّ، عليه الصالة

ى درهم، حّت أربعني درهمًا هلم من كّل ومل يسمِّ ،ونزلت عليه الزكاة .ر ذلك هلمفسَّ

 ،سبوعًاأهلم: طوفوا  ْلونزل احلج فلم يُق .ر ذلك هلمهو الذي فسَّ ‘كان رسول اهلل

 . (59)«ر ذلك هلمهو الذي فسَّ ‘ى كان رسول اهللحّت

 . (60)«وا كما رأيتموني أصليصّل»يقول:  ‘ومن هنا جند رسول اهلل

 . (61)«خذوا عين مناسككم»أيضًا:  ‘وقال

َوُكُلوا ﴿ما يتعلق ببداية وقت الصوم واإلمساك عن الطعام قال تعاىل:  ويف

)البقرة:  ﴾ْسَوِد ِمَن اْلَفْجِرْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط اأَلَيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْيُط اأَلَواْشَرُبوا َحتَّى 

: اهلل عنه ـ َقاَل َلمَّا َنَزَلْت يـ رض]الطائي[  ْبِن َحاِتٍم يَعْن َعِد(، وقد ورد يف ذلك 187

َعَمْدُت ِإَلى ِعَقاٍل َأْسَوَد َوِإَلى  ﴾َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْيُط اأَلْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط اأَلْسَوِد﴿

َفَغَدْوُت  ،يْيِل َفاَل َيْسَتِبنُي ِلالل ي، َفَجَعْلُت َأْنُظُر ِفيِعَقاٍل َأْبَيَض َفَجَعْلُتُهَما َتْحَت ِوَساَدِت

 . (62)«ْيِل َوَبَياُض النََّهاِراللنََّما َذِلَك َسَواُد ِإ»: َفَقاَل ،َفَذَكْرُت َلُه َذِلَك ،‘اهلِلَعَلى َرُسوِل 

هو أن هذا النوع من التعاليم واألحكام ال ميكن أن يكون تابعًا  واحلقُّ

بوجود البيان، يف حني ال  ن االجتهاد فيها رهٌنإلالستنباط واالجتهاد الشخصي؛ إذ 
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كي يتم االجتهاد على أساسه. إن اآليات املشتملة  ؛يوجد يف القرآن أّي بيان بشأنها

على األحكام العملية هي مبثابة الدستور العام غري املبّين. ومن هنا فقد التفت بعض 

ثر ما يتعلق بوجوب الرجوع إىل األ املفسرين إىل هذه املسألة، وقّسموا اآليات ـ يف

وعدمه ـ إىل قسمني، وصنفوا هذه اجملموعة من اآليات ضمن اآليات اليت حنتاج يف 

وقد  .(63)الشيخ أبو احلسن الشعراني :تفسريها إىل مراجعة النقل والرواية. ومن هؤالء

إن ما ال يناله العقل البشري دون االستعانة بالوحي اإلهلي، من »قال يف هذا الشأن: 

وبعض مسائل األصول، والتوحيد والقيامة، ال ميكن تفسريه قبيل: دقائق الفقه، 

عن  الصريح املروّي بالنّص س والقياس، إاّلْدواحَل واستنباطه من آيات القرآن بالظّن

 . (64)«اإلمام

عشرة  مون اآليات من النيّبوإن ما ورد يف اخلرب من أن الصحابة كانوا يتعلَّ

 . (65)ستيعاب الصحيح لآليات، والعمل بهاعشرة إمنا كان اهلدف منه هو اإلدراك واال

 

 ــــــ ـ اشتمال القرآن على بعض املسائل التارخيية اجململة أو املبهمة5ـ 5

يشتمل القرآن الكريم على آيات بشأن عامل التكوين واألحداث التارخيية على 

 ،منها يضاح املرادإرين إىل حنو اإلمجال. إن هذه اآليات من الكثرة حبيث دفعت املفسِّ

وبيان ما مل يذكر فيها من املنعطفات التارخيية يف ذكر الوقائع  ،وبيان مصاديقها

األمر الذي اضطّرهم إىل  ،واألحداث والكشف عن خمتلف الزوايا اليت تكتنفها

ومن هنا تبلور التفسري األثري. بل ذهب البعض  ،البحث يف املصادر الروائية والتارخيية

 أبعد من ذلك، حيث توجه إىل املصادر غري اإلسالمية املشتملة رين إىلمن هؤالء املفسِّ

شبيهة بتلك اليت ورد ذكرها يف القرآن الكريم. وبذلك فتح الباب على  على أموٍر

واليت يتنافى بعضها  ،ل بعض القصص واألساطري التارخيية غري الثابتةمصراعيه لتسلُّ

اإلسرائيليات من املصادر اليهودية  ق الكثري منمع التعاليم اإلسالمية. وبذلك تطرَّ

 واملسيحية إىل التفسري. 

ما يتعلق بعوامل محاية الصحابة للقرآن والسنة أشار الزرقاني إىل ثالثة  ويف

االرتباط الوثيق  :ة يف القرآن ـ ومنهامن بني مهام السّن دَّعشر عاماًل يف هذا الشأن، وَع
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 . (66)باألحداث والوقائع ة النبوية ـ ما يرتبطبني كالم اهلل والسّن

من  ،، والعثور على مصاديقها«مبهمات القرآن»إن موضوع الكشف عن 

. إن هذا (67)فني إىل الكتابة يف هذا املوضوعمن املؤلِّ األهمية القصوى حبيث قام عدٌد

النوع من اآليات يشتمل على مسائل بشأن خلق العامل، وبداية اخللق، واتساع اخللق 

 .واألحداث والوقائع التارخيية أو الرجال واألشخاصوكيفيته، 

هم الذين عناهم اهلل سبحانه وتعاىل بقوله:  ْنعلى سبيل املثال: َم ،من ذلكو

(؟ لقد ذكرت املصادر العديد من 7)احلمد:  ﴾ الضَّالِّنَيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوالَغْي﴿

 .(68)األقوال يف هذا الشأن

وهكذا األمر بالنسبة إىل التعريف باألشخاص الذين عناهم اهلل تعاىل بقوله: 

وهناك  .(243)البقرة:  ﴾َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوُهْم ُأُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت﴿

 . (69)بهذا الشأن الكثري من األقوال واآلراء املذكورة يف الروايات والتفاسري وبيانها

وقد ذكر املال فتح اهلل الكاشاني، ضمن نقله األخبار اخلاصة باملنع من 

إن هذه األخبار ]املانعة من »باع املعصوم يف التفسري، قائاًل: التفسري بالرأي وضرورة اّت

 . (70)«ة باآليات اجململة واملتشابهة، وال تشمل مطلق اآلياتالتفسري بالرأي[ خاّص

 

 ــــــ التفسري األثريـ أسباب اإلقبال على 6

 ــــــ ـ قداسة النصوص الدينية1ـ 6

وثيق بني األمور الدينية واألمور املقّدسة، فحيثما كان األمر  هناك ارتباٌط

س ماهية سًا. إن لألمر املقدَّالديين قائمًا مّت التعاطي معه بوصفه شيئًا مقدَّ

إذ ينظر إليها  ؛سان لتأثريهامن األسرار، خيضع اإلن ميتافيزيقية، حيث حتيط به هالٌة

ما يسعى إىل ويرى املؤمن نفسه ملزمًا جتاهها وخاضعًا ومذعنًا هلا، وقلَّ .وإجالل ابٍةهمب

من مزاجه أو ذوقه  أو التمّرد عليها بوحٍي ،أو أن يعمل على تأويلها ،إحداث التغيري فيها

ذي جيعله حماطًا حبرمة باألسرار، وهذا األمر هو ال س حمفوٌف. إن األمر املقدَّاخلاّص

تدفع اإلنسان إىل اخلضوع يف حضرته، وحيث يكون األمر كذلك فإن الفرد ال 

س، أو أن يناقش أو جيادل فيه. يسعى يسمح لنفسه بتجاوز حريم وحدود ذلك املقدَّ
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سة إىل احرتامها والتماهي معها. ويف هذا السياق يكون التفّوق املؤمنون باألمور املقدَّ

س، الذي يبدي من نفسه خضوعًا أكرب من خضوع اآلخرين جتاه األمر املقدَّللشخص 

 ل. وهذه املسألة تستدعي الكثري من التأمُّ

 

 ــــــ ـ االطمئنان إىل كالم املعصوم واملعاصرين ملرحلة النزول2ـ 6

إن املفسرين الرئيسني للدين ـ طبقًا للتعاليم الكالمية ـ هم املعصومون األطهار 

 ًةل حّجهون من مجيع أنواع املعاصي والذنوب. وإن كالم هؤالء املعصومني ميثِّاملنّز

أخرى حيث يكون منشأ الدين هو الوحي، والوحي بدوره أمر  للناس. ومن ناحيٍة

مساوي حماط باألسرار، فإن شرحه وتفسريه إمنا يكون من أكثر الشروح والتفاسري 

ل كالم وشرح شّراح احلقيقيني للدين. ميثِّرين الصادقني والإذا كان صادرًا عن املفّس

ق املسلمني املعصوم كلمة الفصل بالنسبة إىل طالب الفهم. نضيف إىل ذلك تعلُّ

، مبعنى أن الذي يورث الطمأنينة بالنسبة إىل ^وأهل بيته ‘األكرم وشغفهم بالنيّب

صل مّت املسلم من الناحية النفسية هو احلصول على معلوماته ومعتقداته من مصدٍر

 عينيه.  بالوحي أو من شخص شهد األحداث والوقائع بأّم

يف معرض كالمها  ،ثت األستاذة )هدى جاسم( عن التفسري األثريوعندما حتدَّ

تفسري القرآن  :التحليلي بشأن تفسري القرآن، قالت بأن أفضل أنواع التفسري األثري هو

ورأت أن السبب يف ذلك يعود إىل أن هذين  .ة الشريفةوتفسري القرآن بالسّن ؛بالقرآن

ر كالم من الواضح أن خري ما يفسِّ»قوهلا:  :ومن ذلك .واحد األمرين ينتميان إىل مصدٍر

 رة؛ ألنهما صنوان ملشروٍعة النبوية املطهَّاهلل هو القرآن الكريم نفسه، ومن ثم السّن

 . (71)«واحد

وإحدى تلك  .فسري األثريثم ذكرت األستاذة )هدى جاسم( ثالثة خصائص للت

اخلصائص الثالثة إمكانية االطمئنان والركون إليه؛ لكونه مستندًا إىل 

 . (72)النصوص
 

 ــــــ اجلمود والنزعة الظاهرية ـ 3ـ 6

. إن أفضل العباد هو وجلَّ ص جوهر الدين يف اخلضوع والعبودية هلل عزَّيتلخَّ
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هي من أكثر  «دالتعبُّ»األكثر خضوعًا وتسليمًا وامتثااًل ألوامر اهلل ونواهيه. إن مفردة 

يف  ال سيَّمامني والفقهاء، واأللفاظ واملفردات استعمااًل على ألسنة وكتابات املتكلِّ

للفرار من املسؤولية،  ؛ّد اإلحجام عن توجيه األحكامَعاألحكام العملية والفقه. وُي

كان  بفروع الدين وأصوله من لوازم العبودية والتدّين. إن هذا االجتاه وإْنوااللتزام 

ي ببعض املسلمني أحيانًا ـ بسبب سوء الفهم وعدم اإلدراك حممودًا، إال أنه قد يؤّد

 .الصحيح ـ إىل اجلمود والسطحية املفرطة، بل قد يؤدي بالبعض إىل تعطيل العقل أيضًا

والظاهرية. إن ظهور نوع من التفكري السطحي  ،لفيةوالس ،احلشوية :ومن بني هؤالء

اًل باالجتاه األخباري عند الشيعة، واالجتاه الظاهري عند أهل بني املسلمني، متمثِّ

أن هناك الكثري من التعاليم  السنة، يعترب مثرة ونتيجة هلذه النزعة الفكرية. صحيٌح

وال جدل،  دون مراٍء ،اخلضوع والتسليم بهافني ن على املكلَّدية اليت يتعيَّالدينية التعبُّ

أن حكمة وأسرار  َبْيَدأن هذا ال ينسحب على مجيع األحكام والتعاليم الدينية.  َبْيَد

تسريتها ـ من قبل بعض األشخاص ـ إىل مجيع التعاليم  ْتدية قد متَّاألجزاء التعبُّ

وموازية لألمور  دورها تابعًةدية بالدينية، وبالتالي أصبحت األمور املعرفية وغري التعبُّ

 التعبدية. 

من الذين خيتزلون  ،إن أصحاب النزعة السطحية وأنصار اجلمود على الظواهر

نوا من الدين، قد متكَّ جمالل يف تفكري أو تعقُّ د، ويرفضون أيَّن يف التعبُّالتديُّ

ون يستغّل الوصول إىل مراكز االقتدار والسلطة يف خمتلف املراحل اإلسالمية، وأخذوا

ة على الظواهر اإلسالمية. إن هذا اإلصرار واجلمود على ذلك يف التأكيد بشّد

 ،ياتهاَدالظواهر قد ترك بتأثرياته، ومل تذهب الكثري من ظواهر األلفاظ إىل أبعد َم

من التأكيد على  ال ُبدَّومل تسمح لنفسها بإجالة الفكر والتعقل، فحصل ما حصل. و

ما أمسكوا بزمام السلطة عمدوا وهي أن أصحاب النزعة الظاهرية كلَّ ،هذه احلقيقة

إىل تضييق اخلناق على التفكري احلّر، وكانت نتيجة ذلك أن ظل الدين حبيسًا وقابعًا 

مصادر الرتاث  ال سيَّماخلف قضبان األلفاظ واملفردات. إن تأليف الكتب الدينية ـ و

 خ اإلسالمي، وبلوغها الذروة، يستعرض بوضوٍحالروائي منها ـ يف خمتلف مراحل التاري

جانبًا من خصائص التاريخ اإلسالمي. ويف مجيع هذه املراحل هبط مستوى اإلنتاج 
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الفكري إىل احلضيض. ويف نهاية املرحلة األموية شهدنا تبلور وتعزيز اجتاهني دينيني، 

وعدم  ؛واحملتوىك بها يف الشكل وهما: اجلمود على ظواهر النصوص الدينية والتمسُّ

ن االجتاه األول ـ بالنظر االهتمام بالشكل والتسامح يف العقيدة والظواهر. وقد متكَّ

عه بدعم السلطات احلاكمة ـ من أن يرتك تأثريه العميق، وأن إىل الفضاء الغالب ومتتُّ

يقوى االجتاه الظاهري، ويغلب اجلمود على ظاهر احلديث. ويف هذه املرحلة تبلورت 

. وقد ترك هذان االجتاهان تأثريهما على (73)س الفقهية القائمة على ظواهر األدلةاملدار

 . (74)التفسري أيضًا

 

 ــــــ ـ التأثري التارخيي للتفسري األثري4ـ 6

لقد تركت التحذيرات الكثرية من التفسري بالرأي أثرها منذ املراحل األوىل 

يف التفسري، حتى أن البعض يف  س من اخلوضللتفسري، وسادت األذهان ثقافة التوجُّ

ى يف األطر م هذا املعرتك حّتمن نفسه اجلرأة على تقحُّ ْداملراحل الالحقة مل جِي

ل املعروفة للتفسري، حيث وجد فيه الكثري من املزالق اخلطرية. ويذهب الظن إىل أن أّو

حيث  ،هـ(207)للفّراء ،ب رواية ابن النديم ـ هو )معاني القرآن(َستفسري شهد النور ـ حَب

كان السبب : قال أبو العباس ثعلبعمد فيه إىل بيان معاني مفردات القرآن وألفاظه. 

 وكان منقطعًا ،ن عمر بن بكري كان من أصحابهأمالء كتاب الفراء يف املعاني إيف 

ن األمري احلسن بن سهل رمبا سألين عن : أىل الفراءإفكتب  ،ىل احلسن بن سهلإ

 ن رأيت أن جتمع لي أصواًللئف، فال حيضرني فيه جواٌب القرآنالشيء بعد الشيء من 

 يى أملاجتمعوا حّت: فقال الفراء ألصحابه ،ليه فعلتإرجع أ أو جتعل يف ذلك كتابًا

 ل تفسري أثري. . وهكذا ظهر إىل الوجود أّو(75)يف القرآن كم كتابًاليع

حموريًا يف وقد كان هلذا الكتاب ـ بوصفه باكورة هذه احلركة ـ دورًا 

س لسلوك علمي اعترب جتاوزه وجتاهله كسرًا االجتاه حنو التفسري األثري، وأسَّ

 ما مسح شخٌصحبيث قلَّ ،للتقليد العلمي. وقد ترسخت هذه الفكرة يف الوجدان

وللوقوف على هذه الظاهرة ميكن للقارئ أن ينظر إىل املشاهد  .لنفسه بالتخلي عنها

 : التاليةالتارخيية 
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لقد أدركت فقهاء املدينة وإنهم ليعظمون القول يف »د اهلل بن عمر قال: عن عبي

 . (76)«التفسري

تقع جوانيب »ر شيئًا من القرآن فقال يف اجلواب: وُسئل سعيد بن جبري أن ُيفسِّ

 . (77)«من ذلك خرٌي

أنا ال أقول يف القرآن »فكان جوابه:  ءب ذات الشيوسألوا سعيد بن املسيَّ

 . (78)«شيئًا

وقد ورد هذا النقل عن ابن سعد يف كتابه )الطبقات الكربى( عن بعض كبار 

ويقولون يف ذلك: لقد ذهب الذين كانوا  ،بون تفسري القرآنالعلماء، حيث كانوا يتجنَّ

اد بن زيد ]روى[ عن عبيد اهلل قال: مّح يعرفون القرآن. ومن ذلك على سبيل املثال: أن

عن  ،بن أبي الزناداعن  ،حممد بن عمر . وعن«القرآنر، يعين كان القاسم ال يفسِّ»

 . (79)«يف الشيء الظاهر ما كان القاسم جييب إاّل»أبيه قال: 

 . (80)«ركان سامل ال يفسِّ»وكذلك روى عن عبيد اهلل بن عمر بن حفص: 

اًل ذلك بأن بيان اهلل يف القرآن ضمن رفضه لتفسري القرآن، معلِّ، وقال أبو وائل

 . (81)«قد أصاب اهلل الذي به أراد»، إذ قال: جيزي عن ذلك

قوا التفسري، فإمنا هو الرواية عن اتَّ»هـ( عن مسروق قوله: 790ونقل الشاطيب)

 . «اهلل

 . «ويهابونه ،قون التفسريوعن إبراهيم: كان أصحابنا يتَّ

وإمنا هذا كله ، من كتاب اهلل ل آيًةما مسعت أبي تأوَّ»وعن هشام بن عروة: 

 . (82)«توالقول فيه من غري تثبُّ ،وحترز أن يقع الناظر فيه يف الرأي املذموم توقٍّ

وباإلضافة إىل التأسيس لثقافة اإلحجام عن التفسري بالرأي، والرجوع إىل أهل 

اخلربة وذوي االختصاص يف التفسري، كان العامل التارخيي اآلخر الذي أثار حساسية 

املعتزلة، وعمد بعض  :من قبيل ،فقهية والكالميةل بظهور الفرق اللدى البعض قد متثَّ

منعًا لوقوع االحنراف احملتمل يف التفكري  ؛األشخاص إىل الوقوف بوجه هذه الظاهرة

 ى إىل تعزيز ودعم التفسري األثري. الديين، األمر الذي أّد
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 ــــــ ـ التفسري التأويلي العرفاني والصويف5ـ 6

القرآن دعا الكثريين إىل اإلقبال على التأويل إن وجود املادة التأويلية يف 

بالتدريج، وأن يقوموا الحقًا بتأويل اآليات احملكمات أيضًا. إن هذا التيار رغم غيابه 

أنه أخذ يزدهر يف القرون التالية، األمر الذي دفع الكثري  يف بداية تبلور التفسري، إاّل

ووضعها حتت جمهر النقد. إن  ،من أتباع اجلمود على النص إىل دراسة هذه الظاهرة

مواجهة هذا التيار ـ الذي كان ينظر إىل مجيع آيات القرآن الكريم بوصفها إشارات 

لت بدورها دافعًا إىل اإلقبال وتوجيه ة على غري األمور الظاهرية ـ شكَّورموزًا داّل

ية يف وقد يستعمله الباطن»اآلخرين إىل األثر. وقال الفيض الكاشاني يف هذا الشأن: 

فينزلون القرآن على  ،لتغرير الناس ودعوتهم إىل مذهبهم الباطل ؛املقاصد الفاسدة

 . (83)«أنه غري مراد به وفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعًا

وذهب الشاطيب إىل رفض تفسري بعض آيات القرآن وكلماته، من قبيل: 

سورة البقرة  يف مستهّل ﴾امل﴿تفسري عبارة  :تفسريًا كشفيًا، مثل ،عةاحلروف املقطَّ

على رفضه  واستدّل .بأن األلف تشري إىل اهلل، والالم تشري إىل جربيل، وامليم إىل حممد

وقال يف مورد  .هذا النوع من التفسري بأنه غري معهود بني العرب يف صدر اإلسالم

كما  ،حالأّي يف الشريعة على  ودعوى الكشف ليس بدليٍل»اكتشاف هذا املعنى: 

 . (84)«يف غريها دلياًل ّدَعأنه ال ُي

ثم استطرد بعد ذلك يذكر بعض النماذج ـ على سبيل املثال ـ عن تفسريات 

ومن ذلك أنه نقل عن سهل بن عبد اهلل يف فهم القرآن »الشيخ عبد اهلل التسرتي قائاًل: 

 َتْجَعُلوا هلِلَفال ﴿: فقد ذكر عنه أنه قال يف قوله تعاىل، من باطنه ّدَعا ُيأشياء مّم

وأكرب األنداد النفس األمارة : قال، أي أضدادًا(، 22)البقرة:  ﴾َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن ًاَأْنَداد

وهذا مشكل ». ورّد الشاطيب على ذلك بقوله: (85)«الطواعة إىل حظوظها ،بالسوء

على أن األنداد األصنام  إذ كان مساق اآلية وحمصول القرائن فيها يدّل ؛ًاالظاهر جّد

، خذونها أربابًاوال يتَّ ،ومل يكونوا يعبدون أنفسهم، أو غريها مما كانو يعبدون

 ولكْن ،إن هذا هو تفسري اآلية :ْلوذلك أنه مل يُق ،جار على الصحة له وجٌه ولكْن

 . (86)«شهد له القرآن يعتبار الشرعي الذيف اال دٌّأتى مبا هو ِن
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نه إإذ  ؛رؤية جديرة بالتأمل بشأن هذا النوع من التفسريكما أن البن تيمية 

الصوفية  عيًا أن الكثري من تفسرياتق من هذه الناحية بني الدليل واملدلول، مدَّيفرِّ

مبعنى أنهم ذكروا يف ، ق باملدلول، دون الداللةما يتعلَّ صحيحة يف والوعاظ والفقهاء

ل لذلك بأبي ال صلة له بالقرآن، ثم مثَّ تفسري اآليات كالمًا صحيحًا يف نفسه، ولكْن

 . (87)«ا ذكره السلمي يف احلقائقمثل كثري مّم»عبد السلمي، قائاًل: 

يف حديث احتجاجه على الصوفية ـ  ×اهلل أبي عبدوي عن يضاف إىل ذلك ما ُر

العلوم د هلم إذ قال هلم بعد أن عدَّ ؛ا احتجوا عليه بآيات من القرآن يف اإليثار والزهد ـمّل

دعوا عنكم ما اشتبه عليكم، مما ال »ر اعتمادها يف التفسري: اليت جيب على املفسِّ

 . (88)«وا العلم إىل أهله تؤجروا وتعذروا عند اهللعلم لكم به، ورّد

وعلى الرغم من أن الصوفية كانوا من القائلني بالنظر، وأنه جيب االستناد إىل 

 أسباب النزول، والناسخ واملنسوخ، وال يقولون بأّي من قبيل: ،فيةقيالنقل يف األمور التو

، إال أن جذورهم الفكرية تقوم على االستفادة (89)موضع أو دور للعقل يف هذه األمور

 من التأويالت الذوقية واالعتباطية يف تفسري آيات القرآن الكريم. 

ه حنو التفسري دفع بالكثريين إىل حال فإن ظهور هذا النوع من التوجُّ أّيوعلى 

التأكيد على التفسري املستند إىل املباني الدينية املعتمدة على النقل، األمر الذي طغى 

 بالكامل على االجتهاد والتفسري العقلي. 

 

 ــــــ اآلفات واالنتقادات ،ـ النزعة الروائية يف التفسري7

إنكاره يف فهم مراد اهلل سبحانه يف أن للتفسري األثري دورًا ال ميكن  ال َشكَّ

ض ـ مثل الكثري من املناهج التفسريية أن هذا املنهج التفسريي قد تعرَّ َبْيَد .وتعاىل

لت بدورها مانعًا وعقبة أمام الوصول اليت شكَّ ،األخرى ـ إىل بعض اآلفات واألضرار

رة إىل بعض هذه إىل مراد اهلل سبحانه وتعاىل. وليس أمامنا يف هذه العجالة سوى اإلشا

 اآلفات. 

بالتفسري الروائي مل يكتفوا بذلك، وإمنا  إن الذين قالوا بأن التفسري منحصٌر

ى منهج تفسري القرآن بالقرآن أيضًا. فقد عمد السيد مل يسلم من مبضع تفكريهم حّت
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ما »تقول:  األبواب التمهيدية لتفسريه املأثور إىل نقل روايٍة أحدهاشم البحراني يف 

دون أن يبدي  ،وقال على هامش ذلك ،(90)«كفر إاّل رجل القرآن بعضه ببعٍض ضرب

 ،(91)(يف كتاب )معاني األخبار ،بن بابويه عن حممد بن علّي»أو نقد:  إيضاٍح بشأنه أيَّ

 . (92)«أخرى بتفسري آيٍة ر آيًةئل أحد العلماء عن هذا احلديث فقال: هو أن يفسِّقال: ُس

بعد  ،عاملي ـ وهو من القائلني بذات املذهب الفكري ـال ّركما عمد الشيخ احُل

نقله هلذا احلديث، إىل نقل سؤال الشيخ الصدوق )أستاذه( حممد بن احلسن عن معنى 

 . (93)«أخرى بآيٍة هو أن جييب الرجل يف تفسري آيٍة»فأجابه:  ،هذا احلديث

أشخاص وبذلك فإن هذه الطائفة من املفسرين ال تقصر تفسري القرآن على 

 ألحٍد ب، بل ال حيّقْسحبيث ال حيق لغريهم اخلوض يف التفسري فَح ،خاصني بعينهم

ر القرآن بالقرآن نفسه أيضًا. وعليه كيف ميكن التعامل مع اآليات اليت تنتقد أن يفسِّ

أولئك الذين يرتكون التدّبر والتفكري يف القرآن، واعتبار القرآن معيارًا إلثبات  ٍةبشّد

 للخالص والنجاة؟!  ك بالقرآن بوصفه وسيلًة، والدعوة إىل التمسُّصحة احلديث

إن من اآلفات اجلوهرية يف منهج التفسري األثري حصر معاني اآليات بالروايات 

ي عن بذل اجلهد واالجتهاد يف التفسري. املوجودة، وعدم الذهاب إىل أبعد منها، والتخّل

للفهم، مبعنى أن  قرآن من دونه غري قابٍلاعتبار ال وقد ذهب أصحاب هذا النهج إىل حّد

ز بني يل املالك واملعيار للتميهذا القرآن الذي يهدي الناس إىل السعادة، والذي ميثِّ

لغري، وال لوالسمني من التعاليم الدينية، يعترب من وجهة نظر هذا االجتاه تابعًا  الغّث

فة للحديث أن املتطرِّ. وكان من تداعيات هذه الرؤية مستقّل ميكن فهمه بشكٍل

جعلت الروايات حمورًا تدور حوله األحباث الدينية، يف حني أن هذه الروايات ال متتلك 

بتأييد القرآن هلا، خالفًا للقرآن الذي تعترب  يتها رهٌنحجية يف حّد ذاتها، وإمنا حّج

 حجيته ذاتية. 

لقرآن، وحيثما ازدهر االجتاه املتمحور حول احلديث كان ذلك على حساب ا

فكلما ارتفع شأن احلديث اخنفض االهتمام بالقرآن، كما شهدنا ذلك يف العصر 

إن القرآن ال » :الصفوي، حيث شاع على األلسنة وانتشر يف الكتب للمّرة األوىل مقال

. وقد ذهب املريزا أبو احلسن الشعراني ـ الذي يذهب «ميكن فهمه مبعزل عن احلديث
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فسري األثري ـ إىل اعتبار منشأ ظهور القول بأن القرآن غري بدوره إىل القول بضرورة الت

عيًا أن هذه الظاهرة مل يكن هلا من للفهم يعود إىل نهاية العصر الصفوي، مدَّ قابٍل

 . (94)ن ذلك مل خيطر على ذهن أحدأوجود قبل ذلك، و

يف مقدمته التفصيلية على تفسريه )حترير املعنى  ،ث ابن عاشوروقد حتدَّ

وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد(، بشأن التفسري بالرأي، السديد 

مخسة  ،الذي مّت التحذير منه ،وعمل على نقده ومتحيصه. وقد ذكر للتفسري بالرأي

لكي يتعّرف من خالل ذلك على التفسري املمنوع. وميكن بيان تلك  ؛احتماالت

 : التاليا الشأن على النحو اليت ذكرها ابن عاشور يف هذ (95)االحتماالت اخلمسة

ـ إبداء الرأي بشأن اآليات اعتمادًا على ما خيطر يف الذهن، من دون استناد 1

 . إىل دليٍل

 دون إحاطة باملوضوع.  ،ر أو التدقيق، وإبداء الرأي البدويـ عدم التدب2ُّ

 سابق، والعمل على تأويل اآليات على أساس ذلك.  ـ االحنياز إىل رأٍي3

 آخر لآلية.  بعدم وجود معنًى والظّن ،برأٍيـ القطع 4

نها ترمي إ :ر ابن عاشور التحذيرات الكثرية من التفسري بالرأي، قائاًلثم فسَّ

ه على عدم االقتصار يف ر الشامل واجلامع، وحّثر وتشجيعه على التدبُّإىل دعوة املفسِّ

 . (96)تفسريه على الرؤية اجملتزأة

ٌٌر إىل االوقد ذهب هذا املفسِّ من  عتقاد بأن اجلمود على التفسري بالرأي ناش

ي. ّلوآخر َح ؛نقضي وعمد إىل الرّد على ذلك بدليٍل .عدم اإلدراك الصحيح للموضوع

وكانوا  ،‘فقد قال بشأن هذا املوضوع: إن الصحابة ـ الذين عاصروا النيب األكرم

ما ـ مل يكتفوا مبجّرد التفسري باملأثور عن النيب  على معرفة بتفاصيل األمور إىل حدٍّ

. كما أن النيب (97)فقط، وإمنا كانوا جيتهدون ويعتمدون على آرائهم يف التفسري أيضًا

عنه ـ إىل التفسري من القرآن إذا كان منسجمًا مع  نفسه حّث الصحابة ـ يف روايٍة

 . (98)«َفاْحِمُلوُه َعَلى َأْحَسِن ُوُجوِهِه ،اْلُقْرآُن َذُلوٌل ُذو ُوُجوٍه»ظواهره، ومن ذلك قوله: 

فأعرضوه على  إذا جاءكم عنا حديٌث»قوله:  ‘وروي عن النيب األكرم

 . (99)«ليناإوه وما خالفه فاطرحوه أو رّد، فما وافق كتاب اهلل فخذوه، كتاب اهلل
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إن الصحابة كانوا يقرأون القرآن، وخيتلفون يف »وقال القرطيب ما معناه: 

 . (100)«ما يقولونه يف هذا الشأن قد مسعوه من النيّب ه، ومل يكن كلُّتفسري

يف بداية )تفسري التبيان( ـ بعد نقل األدلة على عدم  ،وقد ذهب الشيخ الطوسي

ية ظواهر إىل القول حبجِّ ،جواز التفسري دون االستناد إىل األثر وظواهر األخبار ـ

وكيف يكون حجة »مستندًا يف ذلك إىل اآليات والروايات األخرى، ثم قال:  ،القرآن

وكيف ميكن العرض على »ثم استطرد بعد ذلك قائاًل:  ،«؟!ما ال يفهم منه شيء

خبار ن ظاهر هذه األأعلى  ذلك يدّل ؟ وكّليءكتاب اهلل، وهو ال يفهم به ش

 . (101)«مرتوٌك

 إىل أربعة أقسام:  ،من حيث قبوهلا للفهم، م اآلياتثم قسَّ

تعاطي  ف القول فيه، والتكلُّ حٍدما اختص اهلل تعاىل بالعلم به، فال جيوز ألـ 1

 . معرفته

عرف اللغة اليت خوطب بها عرف  ْنَم ملعناه، فكلُّ ما كان ظاهره مطابقًاـ 2

 . معناها

 . اًلال ينبٌ ظاهره عن املراد به مفصَّ ،ما هو جمملـ 3

 . (102)بني شيئني مشرتكًااللفظ ـ أن يكون 4

 .(103)وقد سار صاحب تفسري )جممع البيان( على ذات هذا النهج أيضًا
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 الالهوت مقّدمة يف

 املفهوم واألنواع

 

 )*(شهرام بازوكيد. 

 وسيم حيدرترجمة: 

 

 ــــــ التعريف

: هو علم ُيبحث فيه عن اهلل ( باختصاٍرtheologyقيل يف تعريف علم الالهوت )

(doctorina de Deo)(1)من حيث املنشأ ومبدأ التأسيس الذي يعود إىل  ،. إن هذا العلم

 ،أنه يف املعنى العام َبْيَدباملسيحية،  د يف معناه اخلاّصاإلغريق والعامل املسيحي، يتحدَّ

يشمل األديان األخرى أيضًا. إن املسائل الرئيسة اليت يشتمل  ،ومن ناحية موضوعه

عن: اإلنسان والعامل من حيث ارتباطهما باهلل، وكونهما من  عليها هذا العلم عبارٌة

مجلة صنائعه وخملوقاته. وأما املسائل األخرى، من قبيل: مبدأ ومعاد اإلنسان، 

 عات تلك املسائل الرئيسة.م العامل، فهي من متفرَِّدوحدوث وِق

 

 ــــــ االشتقاق اللغوي واجلذور التارخيية

(، وهي theologia( تعود جبذورها إىل الكلمة اإلغريقية )theologyإن كلمة )

مبعنى القول والنظر. وعليه  ،(logiaو) ؛مبعنى اهلل ،(theo) :ن، وهماْيَءمؤلفة من جز
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 ( هو: القول أو النظر يف مفهوم اإلله.theologyكلمة )يكون معنى 

وقد مّت استعمال هذا املصطلح للمّرة األوىل يف أعمال إفالطون، ويف رسالة 

حيث يستعمل إفالطون  ،(2)وعليه يكون بذلك هو الواضع له ،اجلمهورية بالتحديد

لتكوين  هذه املفردة يف وصف أعمال الشعراء الذين يرمسون صورة ويقدمون شرحًا

العامل على أساس وجود اآلهلة، أو وصف اآلهلة نفسها، ويبحث يف رسالة اجلمهورية 

(a379 بشأن القواعد اليت جيب اتباعها يف إنشاء القصص واحلكايات املتعلقة باآلهلة )

(theologia)(3)( كان إفالطون يعترب الـ .theologia شرحًا وتفسريًا للحقائق )

(، ومن هنا فإنه يذهب إىل اعتبار )الثيولوجيا( و)امليثولوجيا( mythicalاألسطورية )

)هسيود(، و)هومر( ـ وهما من  :أمثال ،شيئًا واحدًا. ومن هنا فقد مّت اعتبار أشخاص

أو خّدام هاتف  ،التاسع والثامن قبل امليالد ـ نياب األساطري يف القرنالشعراء وكّت

من زمرة أصحاب  ،قة باآلهلة ـر املتعلِّـ وهم الشهود واملبشرون باألمو دلفيمعبد 

 (.theologiansالالهوت )

وقد اعترب التاريخ اإلغريقي ـ املتقّدم على إفالطون ـ هذين الشاعرين هما أّول 

فهاهو هريودوتس يف كتاب التاريخ الشهري )الباب  .حتّدث عن اآلهلة اإلغريقية ْنَم

لعريقان )هومر( و)هسيود( اإلغريَق على ( يقول: لقد دّل الشاعران ا35الثاني، الفقرة 

ومراتبها.  ،وأمسائها ،فقد عمدا إىل تدوين األقوال الشائعة حول منشأ اآلهلة ،آهلتهم

 ،الفلسفة اإلغريقية جمالق األملاني الكبري يف احملقِّ ،ولذلك يذهب )جيغر وورنيغر(

وهذا ليس اعتباطًا؛ . (4)سني لالهوت اإلغريقيإىل اعتبار هذين الشاعرين هما املؤسِّ

ـ على سبيل املثال ـ حتت عنوان تكوين اآلهلة  (هسيودـ )فإن املنظومة الشهرية ل

(theogony هي من أقدم النصوص اليت حتّدثت عن الكلمات األوىل بشأن اآلهلة )

ـ ( لtheogonyلتفات إىل وجود اختالف كبري بني الـ )من اال ال ُبدَّاإلغريقية. ولكن 

فقد عاش إفالطون مرحلة نسخت فيها هذه  ،( عند إفالطونtheologyلـ )، وا(هسيود)

 ممسوخ.  اآلهلة، وحتولت إىل مفهوٍم

( theologike( مفردة )theologiaلقد صاغ أرسطوطاليس من كلمة إفالطون )

وقد عّبر يف كتاب ما بعد الطبيعة  .للداللة على معنى قريب من معناها اإلفالطوني
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(a1000 عن أتباع ) هسيود ومجيع الذين( خاضوا يف معرفة اآلهلة حتت عنوانtheologi) 

(theologians =) وقال: إن هؤالء قد اعتربوا أصول ومبادئ الكائنات هي ذوات ،

( معنى خاصًا theologiaأن أرسطوطاليس يريد من كلمة ) َبْيَدأو منبثقة عنها.  ،اآلهلة

بعد تقسيمه  ،(a1026ما بعد الطبيعة )أضحت له الشمولية العامة الحقًا. ويف كتاب 

الشهري للفلسفة إىل ثالثة أقسام، وهي: الفلسفة النظرية، والفلسفة العملية، والفلسفة 

( بدورها إىل philosophia theologikiaالفلسفة النظرية )تقسيم اإلبداعية، عمد إىل 

 (.theologikeثالثة أقسام، وهي: الرياضيات، والطبيعيات، واإلهليات )

ووجه  .متحّركة إن موضوع قسم اإلهليات هي اجلواهر املفارقة، وهي ال

اإلهليات. ويرى  جمالتسميتها بالعلم اإلهلي هو أن هذه اجلواهر املفارقة تندرج ضمن 

على قاعدة )أشرف علم بأشرف  ،أرسطوطاليس هذا العلم أشرف من العلوم األخرى

يه الفلسفة أخرى يسّم موضوع(؛ ألن موضوعه يتجاوز العامل احملسوس، ومن ناحيٍة

كان يف احلقيقة متقدمًا على سائر العلوم،  نه وإْنإ(؛ إذ prote philosophiaاألوىل )

 مه بعدها.ولكن جيب اإلقبال على دراسته وتعلُّ

حيث مّت التخلي عن البحث بشأن اآلهليات  ،ويف مرحلة تأسيس املسيحية

(. ويف doctrine fideiاإلغريقية والرومانية، واحنصر الالهوت بالتعاليم املسيحية )

( احنصر العلم اإلهلي بالبحث early patristic eraمرحلة اآلباء املؤسسني للكنيسة )

 :من قبيل عن وجود اهلل، ومل يكن يتطّرق إىل البحث عن الفعل اإلهلي ومسائل

وأضحت  ،. ولكنه أخذ بالتدريج يشمل مجيع احلقائق اليت أوحى بها اهلل(5)التجّسد

من احلقائق ذات الصلة بالفعل اإلهلي. وهكذا أصبحت البحوث اإلميانية والدينية 

(doctrina religionis جزءًا منها، وأضحت اآلراء واألعمال الدينية تابعة هلا. وإن املثل )

إن الالهوت يعلم بشأن اهلل، وإن »والقائل:  ،املسيحية جمال واملتداول يف القديم الشهري

 Theologia Deum docet, a Deo docetur, ad) «ويوصله إىل اهلل ،اهلل يتعلم ذلك

ducitالالهوت امللتزم بالوحي يف العصور  ال سيَّماإىل املقام السامي لالهوت، و (، ناظٌر

 الوسطى.

وعلى طول املرحلة املسيحية يف الغرب كانت مجيع العلوم والفنون تابعة 
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لالهوت، وتبحث على هامشه. فقد كان العلم اإلهلي يف الربنامج الدرسي للقرون 

(، وكانت liberal artsالوسطى يف املرحلة املدرسية على رأس مجيع الفنون السبعة )

الالهوت. وإن القول الشهري والسائد يف سائر العلوم يف احلقيقة جمرد مقدمات لدراسة 

ر ( ُيعبphilosophia est ancilla theologiaِّ) «الفلسفة خادمة الالهوت»القرون الوسطى: 

 بدوره عن هذا األصل اإلهلي احملوري يف تلك املرحلة على مستوى التنظري والعمل.

 

 ــــــ أقسام الالهوت

لم والتحقيق فيه من عّدة جهات. وإن لقد عمد علماء الالهوت إىل تقسيم هذا الع

 :أقسام الالهوت من ناحية املقدمات واملبادئ العقلية أو النقلية هو تقسيمه إىل أهّم

، و)الالهوت امللتزم بالوحي أو الالهوت (6))الالهوت الطبيعي أو العقلي أو التكويين(

منذ عصر توما األكويين،  ال سيَّماو ،التصريح به . وهذا التقسيم الذي مّت(7)النقلي(

 أصبح اليوم يف غاية األهمية يف األحباث الالهوتية.

من  ،( هي األحباث املختلفة بشأن اهلل والدينnatural theologyواملراد من الـ )

( naturalي صفة الـ )ودون االستناد إىل الوحي. وقد تؤّد جمرَّدًا، العقلبخالل االستعانة 

( هنا هو التكويين، naturalإذ املراد من الـ ) ؛إحداث شبهة هنا مبعنى )الطبيعي( إىل

مبعنى أن هناك يف طبيعة وتكوين اإلنسان قّوة حتظى  ،الوحياني والتشريعيمقابل  يف

بإمكانية املعرفة والتمييز بني احلق والباطل، وتلك القوة هي العقل. وبناء على هذا 

يف العصور الوسطى ـ مّت احلديث عن  سيَّماال االعتقاد السائد يف التعاليم املسيحية ـ و

. إن القول (9)، وقيل يف تعريفه: إن هذا النور الطبيعي هو العقل(8)الـ )النور الطبيعي(

 الذي يستطيع التعّرف على احلقائق، مسبوٌق ،بوجود نعمة العقل يف تكوين اإلنسان

نات ـ من املخلوقات هو ـ مثل سائر الكائ (10)باالعتقاد القائل بأن العقل اإلنساني

اإلهلية، مع فارق أنه نعمة من اهلل إىل اإلنسان؛ ليتمكن بواسطته من الوصول إىل 

اليت هي عبارة عن مطابقة العلم البشري حلقائق الكائنات )األعيان  ،املعرفة احلقيقية

. وعلى هذا األساس ميكن لإلنسان (divinus intellectus) (11)الثابتة( يف العلم اإلهلي

وتعريف احلقيقة هو مطابقة العلم  .يف العصور الوسطى أن تكون لديه معرفة حقيقية
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 .(12)(Veritas est adequatio intellectus et rei)اإلنساني للعلم اإلهلي 

( أو الالهوت النقلي فهو الالهوت revealed theologyأما الالهوت الوحياني )

لعقل. كما أن مسائل من قبيل: التثليث الذي يبحث يف أمور كامنة يف طور وراء طور ا

أو املعصية األوىل يف التعاليم املسيحية تعترب من وجهة نظر الكثري من العلماء 

املسيحيني مسائل تستند إىل الوحي، وال ميكن احلديث عنها إال على مستوى النقل. 

 supernaturalومن هنا كان هذا النوع من الالهوت هو من الهوت ما وراء العقل )

theology .) 

إن الالهوت العقلي )التكويين( هو منشأ  :أخرى ميكن القول ومن ناحيٍة

أن  َبْيَدمن األحكام اخلربية،  ّدَعلألحكام التكوينية بشأن اهلل والدين مما ُي

واليت هي من األحكام  ،الالهوت النقلي )التشريعي( هو منشأ لألحكام التشريعية

بة يف العصور الوسطى كان لالهوت الوحياني، ومن هنا وال خيفى أن الغل .اإلنشائية

 كانت األحكام اإلنشائية هي الغالبة على األحكام التكوينية.

الفلسفة وعلم الكالم بشأن  جمالوهناك الكثري من األحباث املطروحة يف 

ب ما نراه للوحي والعقل َسإمكان أو امتناع الالهوت العقلي أو الالهوت الوحياني حَب

فهناك ـ على سبيل  ؟، وما هي النسبة القائمة بينهماوالصالحياتمن احلدود والثغور 

 Philosophical) «الالهوت الفلسفي»آخر عن  إن الالهوت العقلي تعبرٌي :يقول ْناملثال ـ َم

theology)، ية ال وإنه ال فرق بينهما. وحيث ينحصر الالهوت العقلي بالطريقة العقل

يكون له ربط باالعتقاد الديين لألفراد، كما سار الفيلسوف اإلجنليزي التجرييب 

)ديفد هيوم( يف كتابه )حوارات حول الدين الطبيعي( ـ يف ضوء موقفه العقلي 

ت ـ على ذات الطريق الذي سلكه احلكيم الالهوتي توما األكويين ـ ْحوالتجرييب الَب

. وعلى هذا املنوال (13)(summa contra Genties)ى امللحدين عل مثاًل ـ يف رسالته يف الرّد

( والفلسفة philosophy of religionال جيد فرقًا جوهريًا بني فلسفة الدين ) ْنهناك َم

 philosophical، وبني الالهوت الفلسفي )( من جهٍةreligious philosophyالدينية )

theologyنها بأمجعها ـ مع شيء من غّضْوأخرى، ويَر ( والالهوت العقلي من جهٍة 

الطرف عن االختالف يف الفروع واجلزئيات ـ شيئًا واحدًا، وميكن تعريفها بتعريف 
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 .«التعلق والتشّبث الفلسفي بالدين»واحد يكمن يف 

إمكان وجود الالهوت  ونمن الفالسفة وعلماء الالهوت ينكر وهناك مجاعٌة

مبراتب  ن خارج عن حدود العقل، فهو رهٌنإن العلم احلقيقي للدي :العقلي، ويقولون

 :يقول بإمكانية الكالم بشأن حقائق من قبيل ْنالشهود والتجليات اإلهلية. وهناك َم

أن العلم الكامل بوجود اهلل يتوقف على الدخول  َبْيَدوجود اهلل يف الالهوت العقلي، 

 بأن الالهوت يف حّديذهب إىل االعتقاد  ْن. وهناك َم(14)واخلوض يف الالهوت الوحياني

 ذاته علم عقلي؛ ألنه من املعارف واملدركات البشرية.

الالهوت املكتوب  :(15)عن من الالهوت فهو عبارٌة أما القسم اآلخر العام واهلاّم

ل يف احلقيقة جمموع (. وهذا القسم من الالهوت ميثsystematic theologyِّواجلامع )

مبختلف وظائف هذا العلم. إن وصف الـ أحباث الالهوت، ويتم فيه االهتمام 

(systematic هنا ال يعين أن هذا القسم من الالهوت يكون فيه لكل املوجودات من )

(، بل إن عنوان الـ systemد )اهلل إىل أصغر الذّرات مقامه اخلاص يف نظام حمدَّ

(systemٌّدال )  لى تدوين : قد عمل عاًلأّوعلى أن موضوع الالهوت املكتوب واجلامع هو

: وثانيًاوتنظيم مجيع األجزاء املقّومة للعلم اإلهلي ضمن منظومة جامعة ومكتوبة. 

: وثالثًاالقريبة من الالهوت.  ال سيَّماو ،حتديد النسبة إىل سائر العلوم واملعارف البشرية

تعزيز هذا االرتباط وهذه الصلة. ومن هنا ميكن تقسيم الالهوت إىل ثالثة أقسام 

 :يلي كمافرعية 

: ميكن اعتبار الالهوت (philosophical theologyـ الالهوت الفلسفي )1

م. ويوجد هناك اختالف من الفلسفي معاداًل لالهوت العقلي تقريبًا حبسب الشرح املتقدِّ

، بينما منهج (16)ن أسلوب الالهوت الفلسفي تشرحيي وتوصيفيإناحية أخرى، حيث 

ولكن له ذات وظيفة إجياد الربط بني التفكري  ،(17)الالهوت العقلي قياسي استنتاجي

( والالهوتي، ويسري يف اجتاه إيضاح وشرح املفاهيم secularالدنيوي وغري الديين )

شرائط جتعل حبسب األصول علمًا باسم  الالهوتية األصيلة، وميارس التحقيق يف ظّل

هوت يف مواجهة الالهوت أمرًا ممكنًا. وبذلك يقوم يف الوقت نفسه بالدفاع عن الال

زه من له موضوعه وهويته اخلاصة اليت متيِّ مستقّل معارضيه، ويثبت أن الالهوت علٌم
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إن له شأنًا  :سائر العلوم البشرية األخرى. ومن خالل هذا الشرح األخري ميكن القول

 ض.َر(، وهو بطبيعة احلال ليس شأنًا ذاتيًا، وإمنا هو بالَعapoplogeticدفاعيًا )

 philosophy ofاك اختالفًا بني الالهوت الفلسفي وفلسفة الدين )كما أن هن

religionاخلوض يف البحث والتحقيق العام بشأن الدين  ( أيضًا. ففي فلسفة الدين يتّم

ل جزءًا من الالهوت الداخل أن الالهوت الفلسفي ميثِّ َبْيَدق به، النظر عن التعلُّ بغّض

 ق بالدين.يف دائرة العقل، ولذلك يكون له تعلُّ

: وهو خيوض يف التحقيق يف (18)(dogmatic theology)احلتمي ـ الالهوت 2

حيث يتم البحث يف أمور من قبيل: التثليث،  ،( الدينيةdogmaاألصول والعقائد )

واخللق، واهلبوط، واملعاد، وما إىل ذلك من املسائل الرئيسة من هذا القسم من 

 لّب الالهوت.ل يف احلقيقة الالهوت، واليت متثِّ

: حيث يتم االهتمام فيه بشرح (applied theologyـ الالهوت اإلطالقي )3

وتوصيف وإطالق اإلميان يف خمتلف وجوه احلياة احلقيقية، وينظر فيه إىل خمتلف 

النواحي الثقافية واالجتماعية واألخالقية للحياة اإلميانية. وبطبيعة احلال فإن التحقيق 

( مبختلف practical theologyاألمور يقع على عاتق الالهوت العملي )التفصيلي يف هذه 

(، والالهوت الرعوي ascetical theologyشعبه اخلاصة، من قبيل: الالهوت التقشفي )

، وهو أيضًا جزء من وظائف الالهوت األخالقي (19)(theology pastoral)أو الكنسي 

(moral theology.) 

(، أو aoplogeticsهوت، من قبيل: الدفاعيات )أما األقسام األخرى من الال

 historical(، أو الالهوت التارخيي )biblical theologyالهوت الكتاب املقّدس )

theology)، ة من الالهوت، بل إنها طرق فال جيب عّدها من األقسام املمتازة واملستقّل

الصادرة يف الهوت ة يف النظر إىل مسائل الالهوت. ولذلك جيب اعتبار األحكام خاّص

 الالهوت احلتمي. الجمل الكتاب املقّدس والالهوت التارخيي مشمولًة

الفاصل بني أقسام وأحناء الالهوت ليس  من التذكري بأن احلّد ال ُبدَّوبالتالي 

 ال ميكن التشكيك فيها. ومن هنا فإنه غالبًا ما حيصل التداخل بينها، يتة الالدّقب

ميكن الربط بينها مجيعًا، والقول بوجود وحدة اعتبارية بينها، وإدراجها  ولكْن
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 ضمن الهوت جامع.

 

 ــــــ ( يف عامل اإلسالمtheologyالـ )

( مبعناها املتداول يف اللغات الغربية والتعاليم املسيحية theologyإن مفردة الـ )

من مفردات العلوم  مفردة ليس هلا ما يشبهها أو ما يرادفها بشكل دقيق يف أّي

اإلسالمية؛ ألنها حتتوي على معنى أكثر مشولية، حيث تستوعب الكثري من األقسام 

النظرية والعملية. وعلى الرغم من اشتمال تاريخ احلضارة اإلسالمية على أقسام خمتلفة 

من املعقول واملنقول، من الكالم والتصّوف  األعّم ،من العلوم والتعاليم اإلسالمية

مدار التوجه ـ والفقه والفلسفة، تدور ـ كما هو احلال بالنسبة إىل التعاليم املسيحية 

إال أنها ال حتتوي على كلمة أو اسم مشرتك يرادف الـ  ،اإلهلي وإعالء كلمة اهلل

(theologia .)من خالل تعريب هذه  ،أن اللغة العربية تغلبت على هذا املشكلة َبْيَد

. ويف بداية األمر كان (20)احلكمة اإلسالمية على شكل )أثولوجيا( جمالالكلمة يف 

، حتى تبني يف املرحلة (21)يعتقد أن الـ )أثولوجيا( هو عنوان كتاب ألرسطوطاليس

أو  ،أو )املعرفة الربوبية( ،امسه )العلم الربوبي( لعلم مستقّل املتأخرة أنه عنواٌن

 بداًل من أن يكون عنوانًا جملّرد كتاب. ،()الالهوت

وقد دأب املرتمجون مؤخرًا على ترمجة هذه املفردة عادة بـ )علم الكالم(، وهي 

من الكالم، وبذلك تكون هذه الرتمجة من باب  ترمجة ناقصة؛ ألن )الثيولوجيا( أعّم

ة لـ ن من بني املسائل الرئيسإحيث  :باخلاص. نعم، ميكن القول تعريف العاّم

)األثولوجيا( يف بداية املرحلة املسيحية كانت ترصد الدفاع عن األصول املسيحية يف 

( فإنها بذلك تشبه الكالم اإلسالمي يف Gentilesمواجهة املخالفني واملبتدعني )

( والالهوت Apologeticsمن االلتفات إىل أن قسم الـ ) ال ُبدَّ . ولكْن(22)مةاملرحلة املتقّد

ل قسم الدفاع الديين يف مواجهة شبهات املنكرين واملخالفني، والذي كان ـ الذي ميثِّ

يف السابق جزءًا من الالهوت احلتمي ـ هو وحده املتطابق مع املوضوع الرئيس للكالم 

إخراج هذا القسم من  كما نالحظ فقد مّت اإلسالمي عند املتقدمني، ولكْن

هوت احلتمي. إن الوضع احلاصل يف الالهوت، واعتباره حبكم املنهج أو املقدمات لال



 

 

هـ 1439م ـ  2017ــ السنة الثانية عشرة ــ العدد الثامن واألربعون ــ خريف نصوص معاصرة   

 

 متامًا لذلك الوضع الذي شهده علم الكالم اإلسالمي عند املتقدمني. الالهوت مشابٌه

إذن من غري الصحيح ترمجة الثيولوجيا إىل علم الكالم. من هنا يذهب أصحاب 

االصطالح ودقة النظر يف ترمجة الكالم اإلسالمي إىل إبقائها على ما هي عليه 

(Kalam( أو ترمجتها إىل ،)dialectical theology( فيضيفون صفة الـ ،)dialectical )

وبطبيعة احلال جيب أن ال حيمل هذا  .(23)للداللة على األسلوب اجلدلي يف الكالم

( عند كارل بارت، الذي dialectical theologyاملعنى على الالهوت الديالكتيكي )

 ملرحلة املعاصرة.من أقسام الالهوت اهلامة يف ا ّدَعُي

راد منها علم ( عندما ُيtheologyوبالنظر إىل هذا املعنى العام لكلمة الـ )

(، ومن هنا كان التعبري بـ mysticalالكالم ـ على سبيل املثال ـ يؤتى قبلها بصفة الـ )

(theology mysticalٍّمرادفًا ـ إىل حد ) ( ما ـ لعلم العرفانmysticism)،  أو التصّوف

(sufism)، .يف الثقافة اإلسالمية 

( إىل الالهوت باملعنى اخلاص أو اإلهليات theologyإن ترمجة كلمة الـ )

أن هذه  َبْيَداخلاصة ـ الذي هو خمتار بعض مرتمجينا ـ أنسب من ترمجتها إىل الكالم. 

بية ون نفس عبارة اإلهليات اخلاصة هلا يف اللغات األورإالرتمجة بدورها غري دقيقة؛ إذ 

دقيق، حيث جند ذلك يف ترمجات الغرب آلثار الفالسفة املسلمني،  ما يعادهلا بشكٍل

مقابل  يف ،(metaphysica specialisإذ ترمجت إىل الالتينية على شكل )

(metaphysica generalis وإن .)مبعنى اإلهليات باملعنى العام، أو الالهوت العام( )

مة اليت تبحث يف احلاالت والعوارض املوجودة موضوع العلم األخري هو العلوم العا

 يف ،أيضًا (24)(ontologia)( أو الـ ontosophiaى بـ )، ومن هنا فإنها تسّمعاّم بشكٍل

اإلهليات اخلاصة اليت تبحث بشأن موجود خاص باسم واجب الوجود، ومن هنا مقابل 

يف هذه الرتمجة قد ( theologyوعليه فإن كلمة ) .(25)يكون مشابهًا لإلهليات العقلية

 من أقسامها. اختصت بواحٍد

وقد التفت املرتمجون يف العامل العربي إىل سعة مفهوم هذا اللفظ وجذوره، 

فرتمجوه إىل الالهوت، وعلم اإلهليات، وعلم التوحيد، وعلم الربوبية، واألثولوجيا، 

 أيضًا. (26)كما ترمجوه أحيانًا إىل علم الكالم
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رسية اليت رصدت من قبل املرتمجني اإليرانيني هلذه أما أهم املرادفات الفا

، وإهليات، ي، وحكمت إهل(28)ي، وخداشناس(27)يالكلمة، فهي عبارة عن: دين شناس

. ولكن يبدو ـ (29)وإهليات خاصة، وعلم الهوت، وحكمت الهوتي، ويزدان شناسي

مون ه املتقدِّبااللتفات إىل جذور هذه املفردة ـ أن أفضل مرادف هلذا املعنى هو ما وضع

، أو ميكن (30)عن: العلم الربوبي أو اإلهليات بإزاء لفظ الـ )أثولوجيا(، وهو عبارٌة

استعمال مصطلحات من قبيل: العلم اإلهلي أو العلم الربوبي اليت استعملها ألول مّرة 

من  ال ُبدَّ، وناصر خسرو، أو العلم الرباني. ومع ذلك (31)فالسفة من أمثال: ابن سينا

االلتفات إىل أن ال شيء من هذه املفردات يفيد املعنى الدقيق والكامل لكلمة 

(theology.السائدة يف الثقافة والتعاليم املسيحية ) 
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2, p 530. 
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 الدراسة املعرفية لنّص سورة يس

 (لريسـ )نظرية فعل الكالم لعلى أساس 

 

 )*(ورپد. حسين خاك

 *(*)جنکانأأ. بريسا 

 *(**)كرانأأ. طّيبة 

 

  ــــــ املقّدمة

القرآن الكريم هو أحد النصوص اليت نزلت على أقوام وجمتمعات ذلك الزمان 

، وميكن مشاهدة التأثري الثقايف واالجتماعي يف ترتيب عامًاوعشرين  ةثالث طيلة

 الكلمات واجلمل. 

إّن من العجائب األكثر غرابة لدى اإلنسان هي إرسال اهلل املتعال رسالة الوحي 

 إىل إنسان. 

 ،نواجه ظاهرة تسّمى لغة القرآن ،ألجل فهم كالم اهلل تعاىل ؛وحنن البشر

فمن مجلتها: جيب أن نضع أقدامنا يف جّو  .وفهمها يستلزم الدّقة واملطالعة الكثرية

وفقه املعنى، وأن جنتاز ونعرب تّيار حبوث معرفة اللغة اهلادرة الواسعة  ،حبوث فقه اللغة

 ّن أحد فروعه هو دراسة فعل الكالم. إو ،اليت ألقت بظالهلا على الفكر البشري

يف العادة ُيسعى إىل حتليل وقراءة ما بني السطور أو ما  ما ففي حتليل حماورٍة

 خفي من الكالم. 
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هذه اخلفايا غري املعلنة ميكن إظهارها من خالل االستفادة من الطرق 

 املختلفة، أمثال: 

 حتليل كلمات ومعاني نصٍّ ما. ـ 1

 الدالالت الضمنية للكلمات واجلمل. ـ 2

 .(1)مل واملؤّلفات النحوية املختلفةاالحتماالت املوجودة يف أبنية اجلـ 3

 عن:  األسئلة الرئيسة هلذا التحقيق عبارٌةو

  ؟ا هي أبنية اخلطاب الدائر يف هذه السورةمـ 1

  ؟ـ ماذا تنقل هذه املفاهيم واملضامني إىل املخاطب2

 

 ــــــ تاريخ البحث

ليس هلا سابقة  لقد كتبت كتب ومقاالت كثرية بعنوان فعل الكالم، ولكْن

 وباألخص القرآن الكريم.  ،طويلة بهذه يف جمال النصوص الدينية

النصوص الدينية كان أكثرها يف إطار  جمالجريت يف ُأعلمًا أّن األعمال اليت 

 ومن مجلتها:  .مقاالت

دراسة خطاب اآليات املتعّلقة بالقيامة يف اجلزءين األخريين من القرآن »ـ 1

 . (2)هـ.ش1391سنة ، حسني أسديل َبمن ِق ،«الكريم

سنة  ،السّيدة مريم فضائلي :بقلم ،«من نهج البالغة 51دراسة اخلطبة »ـ 2

 . (3)هـ.ش1390

 . (4)هـ.ش1388سنة  ،فات خلود عموشمن مؤلَّ ،«خطاب القرآن»ـ 3

عديدة  تأثري السياق الزماني ـ املكاني على حتليل فعل الكالم، مقارناٌت»ـ 4

السّيدين  :بقلم ،«ألنواع أفعال الكالم يف السور املّكية واملدنية يف القرآن الكريم

 . (5)حممد حسني معصوم وعبد اهلل راد مهر

ىل منوذج إدراسة الداللة املعرفية اخلطابية لسورة الرمحن )استنادًا »ـ 5

 . (6)هـ.ش1393تأليف: حديث شريفي وفؤاد جنم الدين، سنة  ،«اإلجهاد(

ل َبجنز من ِقُأ ،«حتليل اخلطاب األدبي خلطب السّيدة زينب سالم اهلل عليها»ـ 6
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 . (7)شهـ.1388كربى روشنفكر ودانش حممدي، سنة 

دراسة » :هـ.ش، حتت عنوان1386ثّم مقالة السّيدتني باستاني وسوسن، سنة ـ 7

 . (8)«تأثري نوع اجلنس يف خطاب اثنني من الرتمجات املعاصرة للقرآن

سعينا يف هذه املكتوبة املعروضة أمامكم أن نقوم بدراسة وحبث حتليل فعل 

 الكالم يف سورة يس. 

  ــــــ ـ فعل الكالم1

بيًة بني النظريات املطروحة يف جاذنظرية فعل الكالم من النظريات األكثر 

 . (9)اللغة وتطبيقاتها

وتقوم بالتحّري  هذه النظرية هي اليت جتعل اخلطاب يف سياق الفعل اإلنساني،

 . (10)عن أهداف وأعمال الفعل اإلنساني اليت ميكن حتقيقها من خالل الكالم

بعد ذلك جاء جون  ،ستني أعلن يف البداية عن فعل الكالمُأجون النغشاو  

 . (11)وقام بتصنيفه إىل مخس فئات كربوية ،رادجر سريل

 

  ــــــ أـ الفعل احلكمي

 أن ينقل حالته النفسية )أي عقيدته( إىل املستمع. م يف هذا الفعل يسعى املتكلِّ 

الفعل احلكمي يقوم مبطابقة الكلمات اليت يبديها املتكّلم مع العامل 

 . (12)اخلارجي

 يقوم املتكّلم يف هذا الفعل بإبداء ما يعتقده يف خصوص صّحة وسداد قضيٍة

ن كيفية إجياد ما، ويقوم بوصف احلوادث والظواهر يف العامل اخلارجي، ثّم خيرب ع

هلذه الفئة من أعمال اخلطابات  أوضح مثاٍل» .مور يف العامل اخلارجياحلوادث واأل

 مني اليت يؤّكدون فيها على قضيٍةميكن مشاهدتها يف بعض أجزاء عبارات املتكلِّ

 . (13)يتباحثون فيها خذونها من قضيٍةما، أو من خالل استنتاجاتهم النهائية اليت يتَّ

 

  ــــــ التثبييت أو العرضيب ـ الفعل 

أّن هذا النوع من  وهي ،تستند القضية املرجّوة من الفعل التثبييت هذه احلقيقة 
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م لرتغيبه الفعل جيعل املخاطب يقوم بعمل أشياء من خالل اجلهود اليت يبذهلا املتكلِّ

 بعملها أو إرغامه على القيام بها. 

ما يف  أّن املخاطب سيقوم بفعٍل احملتوى االقرتاحي هلذا النوع من الفعل هو

  .املستقبل

هذا النوع من الفعل جيعل العامل اخلارجي يتطابق مع الكلمات اليت يبديها و

 . (14)ماملتكلِّ

األفعال املستخدمة يف هذا الفعل يعين )التثبييت أو العرضي( تكون شاملة 

التهدئة، التشجيع،  لألفعال مثل: اإلرادة، إصدار األمر، اإليصاء والتوصية، التحذير،

 والتحميس. 

 

  ــــــ ج ـ الفعل السلوكي

الت األشخاص جاء هذا الفعل ألجل التعبري عن أحاسيس واهتمامات وتعقُّ 

 . (15)بالنسبة للحوادث الصادرة

م أن يكون العامل اخلارجي متطابقًا مع يف هذا النوع من الفعل يسعى املتكلِّ

تكون الكلمات املعّبر بها متطابقة مع العامل الكلمات اليت يعّبر بها، ال أن 

اخلارجي، بل يفرض أن يكون الصدق واحلقيقة املقرتحان يف التعبري مسّلمني 

 . (16)وبديهيني

بعض النماذج هلذه األفعال اليت تكون معربة عن هكذا نوع من الفعل عبارة و

 . األسفعن: االمتنان، التهنئة، االعتذار، اهلجاء، اإلشادة، التعبري عن 

 

  ــــــ د ـ الفعل الوعدي أو التكليفي

هذه األنواع من األفعال هي أفعال غرضية، وسيكون الغرض منها هو أن جيعل  

ما، أو أن يلزم نفسه بتنفيذ ما  ما، أو تتضّمن إفصاحًا عن نّيٍة املتكّلم يعد بأداء عمٍل

 وعد به يف املستقبل. 

ما يف  م سيقوم بفعٍلنوع من األفعال هو أّن املتكلِّ الفحوى املقرتح هلكذا
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 . (17)املستقبل

 و أّما األفعال هلذا النوع من الفعل أمثال: التعّهد، اليمني والقسم، الوعد. 

 

  ــــــ هـ ـ الفعل اإلنفاذي أو التمّرسي

لو نّفذ هذا النوع من الفعل بنجاح وعلى أكمل وجه لكان سببًا للحصول على  

وهذه اخلاّصية يف الفعل التمّرسي هي اليت جتعله أكثر  .ت يف العامل اخلارجيتغيريا

يعين  ،؛ ففي هذا الفعل يتّم اإلعالن عن شروط جديدة(18)متايزًا من غريه من األفعال

عند إظهار هذه الشروط حيدث ـ يف نفس الوقت ـ تطابق بني الكالم والعامل »

 اخلارجي. 

ّن إّد حتقيقًا للفعل التمّرسي، بل َعاجلديدة ال ُيطبعًا جمّرد إظهار الشروط 

لمتكّلم الصالحية إلصدار شروط لمن مجلتها أن يكون وقه، لتحقُّ الشروط الزمٌة

 . (19)«جديدة

عن: اإلدالء والتصريح، اإلدانة،  هي عبارٌةفوأّما األفعال اليت حيتويها هذا الفعل 

 العزل والتنصيب. 

 

 ــــــ سورة يسحبث ودراسة فعل الكالم يف 

 إحدىنقوم يف هذا القسم مبعاجلة األفعال املوجودة يف سورة يس، فهذه السورة 

 . (قلب القرآنـ )يت بمِّأهّم سور القرآن الكريم، ولذلك ُس

إذ إّن إّن تعيني فعل الكالم يف هذه السورة ليس بالعمل السهل والبسيط؛  

 بطنًا، وحنن ال ميكننا التوّصل نيسبعـ كما مّت بيانه يف كثري من الروايات ـ  للقرآن

ال  ^ف به أهل البيتعلى ظاهره، وأّما التأويل الباطين له فإّنما ُكلِّ احلصول إاًلو

 . ﴾امُلَطهَُّروَن ال َيَمسُُّه إالَّ﴿ :ا قلناه هو اآلية املباركةعلى موأوضح دليل  .غري

 

 ــــــ ﴾واْلُقْرآِن اْلَحِكيِم﴿

 ،: يعين جامع احلكماحملكم، واملتني، والسديد؛ وقال بعٌضاحلكيم معناه: 
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 . (20)أو السلطان

، يف حال أّن من العادة أن يطلق «احلكيم»بـ  «القرآن»ومن الطريف هو توصيف 

لذا عّرف القرآن ـ كما قيل ـ بأّنه موجود، وحّي،  .هذا الوصف للشخص احلّي العاقل

تح أبواب احلكمة بوجه البشر، وأّنه وأّنه يتمّكن من ف ،وعاقل، وقائد، ومرشد

 يهدي الناس إىل الصراط املستقيم الذي ذكر يف اآليات التالية. 

مان ْيأَللم؛ لكّن َسإىل الَق علمًا أّنه من البديهي أّن اهلل تبارك وتعاىل ليس حباجٍة

  :ني مهّمتنيالقرآنية دائمًا فائدت

 م. َس: التأكيد على املوضوع الالحق للَقاألوىل

 : إظهار عظمة الشيء الذي يقسم به. الثانية

 . (21)ال قيمة له من املوجودات عادة بشيٍء ّنه ال يقسم أحٌدإإذ 

ى يدخل االطمئنان على قلوبنا من وقد استفيد هنا من صفة احلكيم للقرآن حّت

وبذلك يكون مصاحبًا للتحذير نوعًا ما؛ وهذا بعينه سيكون  ًا،كون القرآن حكيم

  يف اآلية أيضًا. يتوجود الفعل التثبيدلياًل على 

 

 ــــــ ﴾إنََّك َلِمَن اْلُمْرَسِلنَي﴿

 . (22)مَسهذه اآلية هي جواب الَق 

وأرسلهم  ،رسول اهلل من الذين اختارهم اهلل تعاىل للنبّوة من املعلوم أّنك يا 

 . (23)بالرسالة

يتبادر التأكيد  «إّن»بكلمة  رًةيف كّل حال تكون فيه العبارة أو اجلملة مصدَّ 

وهذا يكون عالمة على )الفعل التثبييت أو  ،عاّم واالطمئنان إىل الذهن بشكٍل

 لكْن ،فبناًء على ذلك الفعل الظاهري هلذه اآلية هو الفعل التثبييت .العرضي(

)الفعل  :ضافة إىل ذلك هناك فعالن آخران موجودان يف هذه اآلية، وهماباإل

 . الفعل التمّرسي()و (؛احلكمي

 ‘وهو أّنه مّت التصريح بنبّوة النيّب ،)الفعل احلكمي( جاء لبيان هذا السبب فـ

. ليعطينا الصّحة والصدق يف كالمه وبيان عقيدته، ففي احلقيقة جاء إلبداء موضوع
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من رسل اهلل، وهذا  أنَت ،وهو: يا رسول اهلل ،سيوكذلك هو ما يقول به الفعل التمرُّ

 . ‘على نبّوة النيّب يف احلقيقة إعالٌن

 

 ــــــ ﴾َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم﴿

أنت من  ،د، يعين: يا حمم«املرسلني»هذه اآلية إّما خرب بعد خرب، أو صلة لـ  

 . (24)الرسل الثابتني على طريق ثابت وشريعة واضحة نّيرة

 ،الفعل البارز يف هذه اآلية هو )الفعل احلكمي(؛ ألّنه له اهتمام بهذا املوضوع

وبااللتفات إىل معنى  ،املخاطب لكّن ،على الصراط املستقيم ‘وهو كون النيب

االطمئنان القليب )بأّنك قطعًا وال حمالة على صراط  اآلية ـ بأّن اهلل تعاىل يعطي النيّب

مستقيم( ـ سيستنبط )الفعل احلكمي(؛ لكونه يعطي نوعًا من االطمئنان لقلب النيب 

والفعل الباطين  ،«الفعل احلكمي»لذا فالفعل الظاهري هلذه اآلية هو  .‘املصطفى

 لكال الفعلني.  وقطعة الكالم املذكورة شاملٌة، «الفعل التثبييت»هلا هو 

 

 ــــــ ﴾َتْنِزيَل اْلَعِزيِز الرَِّحيِم﴿

 وألّننا مجيعًا نعلم بأّن اهلل .على نزول القرآن الكريم مضمون هذه اآلية دالٌّ 

ال  ،يف كّل مكان فاملراد من هذا النزول هو النزول الرتيب انه وتعاىل موجوٌدسبح

 . (25)النزول املكاني

وفعل واقعي(؛ فظاهر هذه اآلية  ؛يف هذه اآلية يظهر للعيان فعالن )فعل ظاهري

الفعل »هو القيام بشرح كيفية نزول القرآن، وعلى هذا فالفعل الظاهري هو 

 .«احلكمي

أدّق وألطف ميكن أن نفهم أّن الفعل احلقيقي والواقعي هلذه  مع نظرٍة لكْن

تعطي للمخاطب االطمئنان بأّن  ﴾اْلَعِزيِز الرَِّحيِم﴿؛ ألّن مجلة «الفعل التثبييت»اآلية هو 

 ع املخاطب على إطاعة هكذا معبود. م، فتشجَِّزْهوال ُي ،رحيم اهلل سبحانه وتعاىل خالٌق

ملا  ٌدوهذا مؤيِّ .نى الشخص الذي ال يقبل اخلسارةفـ)العزيز( يف اللغة جاء مبع

 استنبطناه. 



 

 

هـ 1439م ـ  2017السنة الثانية عشرة ــ العدد الثامن واألربعون ــ خريف  نصوص معاصرة ــ  

 

 ــــــ ﴾ْنِذَر آَباؤُهْم َفُهْم َغاِفُلوَنُأِلُتْنِذَر َقْومًا َما ﴿

 .يف اآلية نافية «ما»واألداة  .ل سبب إرسال الرسول وتنزيل القرآنهذه اجلملة تعلِّ 

ما أنزلنا عليك ن ما أرسلناك وحن فاملعنى يكون:. لقوٍم صفٌة «ما»واجلملة اليت بعد 

وهو إنذار وختويف قوم مل ينذر آباؤهم من قبل ذلك، بل كانوا  ،هلذا األمر القرآن إاّل

 . (26)غافلني

 : واقعي. واآلخر: ظاهري؛ األّول :فهنا يوجد فعالن يف هذه اآلية

وسبب إرسال الرسل، فبناًء على  ،فظاهر هذه اآلية قام ببيان سبب نزول القرآن

 . «الفعل احلكمي»ذلك يكون الفعل الظاهري هلذه اآلية هو 

واقعي هلذه اآلية  أدّق للنظر ميكن العثور على فعٍل مع التدقيق بشكٍل لكْن

 ،نذار، والتحذير(؛ ألنه قد استفيد يف هذه اآلية من تعابري )اإل«الفعل التثبييت»وهو 

 .«التثبييت الفعل»وهما من أفعال 

  

 ــــــ جدول أفعال الكالم يف مجل سورة يس

 السلوكي احلكمي اآلية الرقم

التثبييت 

أو 

 العرضي

اإلنفاذي 

أو 

 التمّرسي

الوعدي 

أو 

 التكليفي

      (1) يس 3

      (2) اْلَحِكيِم َواْلُقْرآِن 2

3 
 ِصراٍط  َعلى( 3) اْلُمْرَسِلنَي َلِمَن ِإنََّك

 (5) الرَِّحيِم اْلَعِزيِز ( َتْنِزيَل4) ُمْسَتِقيٍم
     

4 

 غاِفُلوَن َفُهْم آباُؤُهْم ُأْنِذَر ما َقْومًا ِلُتْنِذَر

 َفُهْم َأْكَثِرِهْم  َعلى اْلَقْوُل َحقَّ َلَقْد (6)

 (7ُيْؤِمُنوَن) ال

     

5 

 ِإَلى َفِهَي َأْغالاًل َأْعناِقِهْم ِفي َجَعْلنا ِإنَّا

 ِمْن َجَعْلنا( و8) ُمْقَمُحوَن َفُهْم اْلَأْذقاِن

 ًاَسّد َخْلِفِهْم ِمْنو ًاَسّد َأْيِديِهْم َبْيِن

 (9) ُيْبِصُروَن ال َفُهْم َفَأْغَشْيناُهْم

     



 

 

هـ 1439م ـ  2017العدد الثامن واألربعون ــ خريف ــ السنة الثانية عشرة ــ نصوص معاصرة   

 

 السلوكي احلكمي اآلية الرقم

التثبييت 

أو 

 العرضي

اإلنفاذي 

أو 

 التمّرسي

الوعدي 

أو 

 التكليفي

6 
 ُتْنِذْرُهْم َلْم َأْم َأْنَذْرَتُهْم َأ َعَلْيِهْم َوَسواٌء

 (10) ُيْؤِمُنوَن ال
     

7 

 َخِشَيو الذِّْكَر اتََّبَع َمِن ُتْنِذُر ِإنَّما

 َأْجٍرو ِبَمْغِفَرٍة َفَبشِّْرُه ِباْلَغْيِب الرَّْحمَن

 (11) َكِريٍم

     

8 

 ما َنْكُتُبو  اْلَمْوتى يُنْحِي َنْحُن ِإنَّا

 َأْحَصْيناُه ٍء َشْي ُكلَّو آثاَرُهْمو َقدَُّموا

 (12) ُمِبنٍي ِإماٍم ِفي

     

9 
 ِإْذ اْلَقْرَيِة َأْصحاَب َمَثاًل َلُهْم َواْضِرْب

 (13) اْلُمْرَسُلوَن جاَءَها
     

10 

 َفَكذَُّبوُهما اْثَنْيِن ِإَلْيِهُم َأْرَسْلنا ِإْذ

 ِإَلْيُكْم ِإنَّا َفقاُلوا ِبثاِلٍث َفَعزَّْزنا

 (14) ُمْرَسُلوَن

     

11 

 َأْنَزَل ماو ِمْثُلنا َبَشٌر ِإالَّ َأْنُتْم ما قاُلوا

 َتْكِذُبوَن ِإالَّ َأْنُتْم ِإْن ٍء َشْي ِمْن الرَّْحمُن

(15) 

     

12 
 َلُمْرَسُلوَن ِإَلْيُكْم ِإنَّا َيْعَلُم َربُّنا قاُلوا

(16) 
     

      (17) اْلُمِبنُي اْلَبالُغ ِإالَّ َعَلْينا َوما 13

14 

 َتْنَتُهوا َلْم َلِئْن ِبُكْم َتَطيَّْرنا ِإنَّا قاُلوا

 َعذاٌب ِمنَّا َلَيَمسَّنَُّكْمو َلَنْرُجَمنَُّكْم

 ِإْن َأ َمَعُكْم طاِئُرُكْم قاُلوا (18) َأِليٌم

 (19) ُمْسِرُفوَن َقْوٌم َأْنُتْم َبْل ُذكِّْرُتْم

     

15 
  َيْسعى َرُجٌل اْلَمِديَنِة ىَأْقَص ِمْن َوجاَء

 (20) اْلُمْرَسِلنَي اتَِّبُعوا َقْوِم يا قاَل
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 السلوكي احلكمي اآلية الرقم

التثبييت 

أو 

 العرضي

اإلنفاذي 

أو 

 التمّرسي

الوعدي 

أو 

 التكليفي

16 

 ُهْمو َأْجرًا ُلُكْمأَيْس ال َمْن اتَِّبُعوا

 الَِّذي َأْعُبُد ال ِلَي َوما (21) ُمْهَتُدوَن

 ِمْن َأَأتَِّخُذ (22) ُتْرَجُعوَن ِإَلْيِهو َفَطَرِني

 ال ِبُضرٍّ ُناالرَّْحم ُيِرْدِن ِإْن آِلَهًة ُدوِنِه

 ُيْنِقُذوِن الو َشْيئًا َشفاَعُتُهْم َعنِّي ُتْغِن

(23) 

     

17 
 ِإنِّي (24) ُمِبنٍي َضالٍل َلِفي ِإذًا ِإنِّي

 (25) َفاْسَمُعوِن ِبَربُِّكْم آَمْنُت
     

18 
 َقْوِمي َلْيَت يا قاَل اْلَجنََّة اْدُخِل ِقيَل

 (26) َيْعَلُموَن
     

19 

 ِمَن َجَعَلِنيو َربِّي ِلي َغَفَر ِبما

 َقْوِمِه  َعلى َأْنَزْلنا اَوَم (27) اْلُمْكَرِمنَي

 ُكنَّا ماو السَّماِء ِمَن ُجْنٍد ِمْن َبْعِدِه ِمْن

 (28) ُمْنِزِلنَي

     

20 

 ُهْم َفِإذا واِحَدًة َصْيَحًة ِإالَّ كاَنْت ِإْن

 ما اْلِعباِد َعَلى َحْسَرًة يا (29) خاِمُدوَن

 ِبِه كاُنوا ِإالَّ َرُسوٍل ِمْن َيْأِتيِهْم

 َأْهَلْكنا َكْم َيَرْوا َأَلْم (30) َنئوَيْسَتْهِز

 َيْرِجُعوَن ال ِإَلْيِهْم َأنَُّهْم اْلُقُروِن ِمَن َقْبَلُهْم

(31) 

     

21 
 ُمْحَضُروَن َلَدْينا َجِميٌع َلمَّا ُكلٌّ َوِإْن

(32) 
     

22 
 َأْحَيْيناها اْلَمْيَتُة ْرُضاأَل َلُهُم َوآَيٌة

 (33) َيْأُكُلوَن َفِمْنُه ًاَحّب ِمْنها َوَأْخَرْجنا
     

23 

 َأْعناٍبو َنِخيٍل ِمْن َجنَّاٍت ِفيها َوَجَعْلنا

 ِلَيْأُكُلوا (34) اْلُعُيوِن ِمَن ِفيها َوَفجَّْرنا

 َأَفال َأْيِديِهْم َعِمَلْتُه َوما َثَمِرِه ِمْن

 (35) َيْشُكُروَن
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 السلوكي احلكمي اآلية الرقم

التثبييت 

أو 

 العرضي

اإلنفاذي 

أو 

 التمّرسي

الوعدي 

أو 

 التكليفي

24 

 ِممَّا ُكلَّها ْزواَجاأَل َخَلَق الَِّذي ُسْبحاَن

 ال ِممَّاو َأْنُفِسِهْم ِمْنو ْرُضاأَل ُتْنِبُت

 (36) َيْعَلُموَن

     

25 
 ُهْم َفِإذا النَّهاَر ِمْنُه َنْسَلُخ اللَّْيُل َلُهُم َوآَيٌة

 (37) ُمْظِلُموَن
     

26 

 ذِلَك َلها ِلُمْسَتَقرٍّ َتْجِري َوالشَّْمُس

 َواْلَقَمَر (38) اْلَعِليِم اْلَعِزيِز َتْقِديُر

 َكاْلُعْرُجوِن عاَد َحتَّى َمناِزَل َقدَّْرناُه

 (39) اْلَقِديِم

     

27 

 اْلَقَمَر ُتْدِرَك َأْن َلها َيْنَبِغي الشَّْمُس ال

 َفَلٍك ِفي ُكلٌّو النَّهاِر ساِبُق اللَّْيُل الو

 َحَمْلنا َأنَّا َلُهْم َوآَيٌة (40) َيْسَبُحوَن

 (41) اْلَمْشُحوِن اْلُفْلِك ِفي ُذرِّيََّتُهْم

 (42) َيْرَكُبوَن ما ِمْثِلِه ِمْن َلُهْم َخَلْقناو

     

28 

 ُهْم الو َلُهْم َصِريَخ َفال ُنْغِرْقُهْم َنَشْأ َوِإْن

  ِإىل َمتاعًاو ِمنَّا َرْحَمًة ِإالَّ( 43) ُيْنَقُذوَن

 (44) ِحنٍي

     

29 
 ماو َأْيِديُكْم َبْيَن ما اتَُّقوا َلُهُم ِقيَل َوِإذا

 (45) ُتْرَحُموَن َلَعلَُّكْم َخْلَفُكْم
     

30 

 ِإالَّ َربِِّهْم آياِت ِمْن آَيٍة ِمْن َتْأِتيِهْم َوما

 ِقيَل ذاِإَو (46) ُمْعِرِضنَي َعْنها كاُنوا

 الَِّذيَن قاَل اللَُّه َرَزَقُكُم ِممَّا َأْنِفُقوا َلُهْم

 َيشاُء َلْو َمْن َأُنْطِعُم آَمُنوا ِللَِّذيَن َكَفُروا

 ُمِبنٍي َضالٍل ِفي ِإالَّ َأْنُتْم ِإْن َأْطَعَمُه اللَُّه

(47) 

     

31 
 ُكْنُتْم ِإْن اْلَوْعُد هَذا  َمتى َوَيُقوُلوَن

 (48) صاِدِقنَي
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 السلوكي احلكمي اآلية الرقم

التثبييت 

أو 

 العرضي

اإلنفاذي 

أو 

 التمّرسي

الوعدي 

أو 

 التكليفي

32 

 َتْأُخُذُهْم واِحَدًة َصْيَحًة ِإالَّ َيْنُظُروَن ما

 َيْسَتِطيُعوَن َفال( 49) َيِخصُِّموَن ُهْمو

 (50) َيْرِجُعوَن َأْهِلِهْم  ِإىل الو َتْوِصَيًة

     

33 
 ْجداِثاأَل ِمَن ُهْم َفِإذا الصُّوِر ِفي َوُنِفَخ

 (51) َيْنِسُلوَن َربِِّهْم  ِإىل
     

34 

 هذا َمْرَقِدنا ِمْن َبَعَثنا َمْن َوْيَلنا يا قاُلوا

 اْلُمْرَسُلوَن َصَدَقو الرَّْحمُن َوَعَد ما

(52) 

     

35 
 ُهْم َفِإذا واِحَدًة َصْيَحًة ِإالَّ كاَنْت ِإْن

 (53) ُمْحَضُروَن َلَدْينا َجِميٌع
     

36 
 ُتْجَزْوَن الو َشْيئًا َنْفٌس ُتْظَلُم ال َفاْلَيْوَم

 (54) َتْعَمُلوَن ُكْنُتْم ما ِإالَّ
     

37 
 ُشُغٍل ِفي اْلَيْوَم اْلَجنَِّة َأْصحاَب ِإنَّ

 (55) فاِكُهوَن
     

38 

 راِئِكاأَل َعَلى ِظالٍل ِفي َأْزواُجُهْمو ُهْم

 َلُهْمو فاِكَهٌة ِفيها َلُهْم (56) َنُئوُمتَِّك

 َربٍّ ِمْن َقْواًل َسالٌم (57) َيدَُّعوَن ما

 َأيَُّها اْلَيْوَم َواْمتاُزوا (58) َرِحيٍم

 يا ِإَلْيُكْم َأْعَهْد َأَلْم (59) اْلُمْجِرُموَن

ِإنَُّه  الشَّْيطاَن َتْعُبُدوا ال َأْن آَدَم َبِني

 (60) ُمِبنٌي َعُدوٌّ َلُكْم

     

39 

 ُمْسَتِقيٌم ِصراٌط هذا اْعُبُدوِني َوَأِن

 َأ َكِثريًا ِجِبالًّ ِمْنُكْم َأَضلَّ َوَلَقْد (61)

 َجَهنَُّم هِذِه (62) َتْعِقُلوَن َتُكوُنوا َفَلْم

 (63) ُتوَعُدوَن ُكْنُتْم الَِّتي

     

40 
 َتْكُفُروَن ُكْنُتْم ِبما اْلَيْوَم اْصَلْوَها

(64) 
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41 

 ُتَكلُِّمناو َأْفواِهِهْم  َعلى َنْخِتُم اْلَيْوَم

 كاُنوا ِبما َأْرُجُلُهْم َتْشَهُدو َأْيِديِهْم

  َعلى َلَطَمْسنا َنشاُء َوَلْو (65) َيْكِسُبوَن

 َفَأنَّى الصِّراَط َفاْسَتَبُقوا َأْعُيِنِهْم

 َلَمَسْخناُهْم َنشاُء َوَلْو (66) ُيْبِصُروَن

 ًاُمِضّي اْسَتطاُعوا َفَما َمكاَنِتِهْم  َعلى

 (67) َيْرِجُعوَن الو

     

42 

 َأَفال اْلَخْلِق ِفي ُنَنكِّْسُه ُنَعمِّْرُه َوَمْن

 ماو الشِّْعَر َعلَّْمناُه َوما (68) َيْعِقُلوَن

 ُقْرآٌن ُمِبنٌيو ِذْكٌر ِإالَّ ُهَو ِإْن َلُه َيْنَبِغي

(69) 

     

43 

 َعَلى اْلَقْوُل َيِحقَّو ًاَحّي كاَن َمْن ِلُيْنِذَر

 َخَلْقنا َأنَّا َيَرْوا َلْموَأ (70) اْلكاِفِريَن

 َلها َفُهْم َأْنعامًا َأْيِدينا َعِمَلْت ِممَّا َلُهْم

 (71) ماِلُكوَن

     

44 

 ِمْنهاو َرُكوُبُهْم َفِمْنها َلُهْم َوَذلَّْلناها

 َمناِفُع ِفيها َوَلُهْم (72) َيْأُكُلوَن

 (73) َيْشُكُروَن َأَفال َمشاِرُبو

     

45 
 َلَعلَُّهْم آِلَهًة اهلِل ُدوِن ِمْن َواتََّخُذوا

 (74) ُيْنَصُروَن
     

46 
 ُجْنٌد َلُهْم ُهْمو َنْصَرُهْم َيْسَتِطيُعوَن ال

 (75) ُمْحَضُروَن
     

47 

 ُيِسرُّوَن ما َنْعَلُم ِإنَّا َقْوُلُهْم َيْحُزْنَك َفال

 َأنَّا ْنساُناإِل َيَر َلْمَوَأ (76) ُيْعِلُنوَن ماو

 ُمِبنٌي َخِصيٌم ُهَو َفِإذا ُنْطَفٍة ِمْن َخَلْقناُه

 قاَل َخْلَقُه َنِسَيو َمَثاًل َلنا َوَضَرَب (77)

 ُقْل (78) َرِميٌم ِهَيو اْلِعظاَم يُيْحِي َمْن

 ُهَوو َمرٍَّة َأوََّل َأْنَشَأها الَِّذي ُيْحِييَها

 (79) َعِليٌم َخْلٍق ِبُكلِّ
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48 

 ْخَضِراأَل الشََّجِر ِمَن َلُكْم َجَعَل الَِّذي

 َلْيَسَوَأ (80) ُتوِقُدوَن ِمْنُه َأْنُتْم َفِإذا نارًا

 ِبقاِدٍر ْرَضاأَلو السَّماواِت َخَلَق الَِّذي

 اْلَخالَُّق ُهَوو  َبلى ِمْثَلُهْم َيْخُلَق َأْن  َعلى

 َأْن َشْيئًا َأراَد ِإذا َأْمُرُه ( ِإنَّما81) اْلَعِليُم

 َفُسْبحاَن (82) َفَيُكوُن ُكْن َلُه َيُقوَل

 ِإَلْيِهو ٍء َشْي ُكلِّ َمَلُكوُت ِبَيِدِه الَِّذي

 (83) ُتْرَجُعوَن

     

 

  ــــــ نتيجة البحث

م من استعمال بعض القطع أفعال الكالم هي أفعال تواصلية، وهدف املتكلِّ 

 من الكالم هو إجياد تواصل مع املخاطب أو املخاطبني. 

خذ على مبنى تقسيم جون سريل ألفعال بتحليل فعل الكالم على سورة يس املتَّ

ّنا من تشخيص أّن اهلل سبحانه وتعاىل استعمل يف هذه السورة أنواعًا من الكالم متكَّ

لتشجيعهم وإنذارهم  ؛اد االرتباط مع عبادهوكان اهلدف منه إجي ،أفعال الكالم

 . ودعوتهم الّتباع اهلل وإطاعة النيّب

ات أو ّيفإّن أكثر ما استعمل من بني أفعال الكالم )احلكمّيات، والتثبيت

سّيات أو اإلنفاذيات، والوعدّيات أو التكليفّيات( العرضّيات، والسلوكّيات، والتمرُّ

 احلكمّيات(.ّيات، والسلوكّيات، وهي األفعال: )التثبيتات أو العرض

 أقّل.  أّما الفعالن األخريان فقد مّت استعماهلما بشكٍل

 ؛من قبيل: التوحيد ،مت سورة يس إىل ثالثة طوائف أصليةوعلى العموم فقد ُقسِّ

 واملعاد.  ؛والنبّوة

فكان )الفعل احلكمي( له االستعمال األكثر يف هذه السورة؛ وسببه أّن اهلل 

 ،باالستفادة من التأكيد واإلثبات واإلتيان بأدّلة على بعض املطالب يف أكثر آياتهقام 
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الئق  وعليه فالذي مّت تشخيصه يف هذه السورة هو أّن اآليات مّت ترتيبها وتنسيقها بنحٍو

وحتّرك فيه حالة  ،ن، وكان اخلطاب فيها له أفضل التأثري على املخاطبَسوَح

 االنقياد.

 

 

الهوامش
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 بسط التجربة الفقهية النبوية
 

 

 )*(د. أبو القاسم فنائي

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 .(21)األحزاب:  ﴾ ُأْسَوٌة َحَسَنٌةاهلِلَلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل ﴿

 

 ــــــ ـ بسط التجربة النبوية الفقهية3

واضح أن هذه االنتقادات ال تعّرض أصل نظرية قبض وبسط التجربة النبوّية 

والرتديد، وإمنا تزيل الغموض احمليط بها. نرى أن االدعاء القائل بأن مضمون  للشّك

مع  تابعًا للوحي، منسجٌم التجربة النبوية الوحيانية هو كالم اهلل، وبذلك يكون النيبُّ

للنيب بشكل كامل. وعليه فإن القول باالدعاء الثاني أو  القول القائل بأن الوحي تابٌع

إنكار االدعاء األول، شريطة أن نفّسر تبعية الوحي للنيب  تأكيده ال يتوقف على

إن الوحي يتأثر بشخصية النيب وبتحاوره وتعاطيه  :بشكل صحيح طبعًا. ميكن القول

نعكاس لألحداث اليت امع أجوائه احمليطة به، وإن كالم اهلل يف احلقيقة إمنا هو 

تفسري ميكن تقدميه  تقع ضمن األجواء اليت يعيش النيب يف حميطها. وهذا أفضل

للنزول التدرجيي للقرآن واالرتباط الوثيق آليات القرآن بشأن نزول هذه اآليات. إن 

وتكاماًل، ولو سار التاريخ يف اجتاه مغاير أو  ،وتدرجيًا ،لكالم اهلل بسطًا تارخييًا

خمتلفة، وكانت لغة وثقافة عصره  عاش النيب يف أجواء أخرى، وعرضت له أسئلٌة
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كان  آخر، لكان مضمون الوحي خمتلفًا أيضًا، وإْن ته وتصديقاته من نوٍعوتصّورا

جوهره سيبقى ثابتًا على ما هو عليه. إال أننا لكي نقبل بهذا االّدعاء ليس من الالزم 

 حمّل كالم اهلل.  للوحي، أو أن حنّل كالم النيّب أن ننفي تبعية النيّب

، «ربط احلادث بالقديم»ات مسألة إن هذه املسألة من متفرع :رمبا أمكن القول

. من وجهة نظرنا فإن املشكلة املوجودة «كيفية تصّرف ما وراء الطبيعة يف الطبيعة»و

اهلل.  «إطالق»و «جتّرد»مون ملعنى مه الفالسفة واملتكلِّهنا تكمن يف التعريف الذي يقدِّ

يتّم تعريف  «اجملّرد»مون املسلمون للموجود ففي التعريف الذي يقّدمه الفالسفة واملتكلِّ

. طبقًا هلذه الرؤية ال خيلو «املادة»على شكل صفة مضاّدة لوصف  «التجّرد»وصف 

يًا أو جمّردًا. واجملّردات ال ميكنها التواجد والظهور يف عامل املوجود إما أن يكون ماّد

ال »، وليست «بشرط ال»على حنو  ألن هذه املوجودات بالنسبة إىل املادة مأخوذٌة ؛الطبيعة

مني وجود ال بشرط قسمي، ومثل هذا اإلله ال . وإن إله الفالسفة واملتكلِّ«بشرط

ميكنه احلضور يف عامل الطبيعة، وأن خيلق أحداث الطبيعة بشكل مباشر، أو أن 

يتحّدث إىل الناس بشكل مباشر، وأن يكون كالمه تدرجييًا، وأن يتغّير مبا يتناسب 

ده ـ من وجهة نظر الفالسفة والظروف. إن إطالق اهلل وجترُّ وتغّير األوضاع واألحوال

ومتنعه من احلضور والتواجد املباشر يف  ،د حركتهمني املسلمني ـ سالسل تقيِّواملتكلِّ

ومتنع من صدور الفعل التدرجيي والتارخيي عنه. إن إله الفالسفة  ،عامل الطبيعة

 وتشريعاته السابقة. مني ال ميكنه إعادة النظر يف قراراته واملتكلِّ

 .ألن هذا اإلله وجود ال بشرط مقسمي؛ أما إله العرفان فال يواجه هذه املشكلة

يف مجيع  فاعل وحّي يف كل مكان، وله حضوٌر إن مثل هذا الوجود املطلق موجوٌد

وكذلك تارخيية حواره مع الناس  ،العوامل، وإن حضوره يف عامل الطبيعة، وتكلمه

مع إطالقه وجتّرده بشكل كامل. طبقًا هلذه الرؤية يكون  جٌممنس ،من خالل الوحي

ر من القيود املادّية. إن املوجود اإلطالق مبعنى عدم القيد، ويكون التجّرد مبعنى التحرُّ

ألن التجّرد  ؛وظهور يف عامل الطبيعة ر من قيود املاّدة ميكن أن يكون له حضوٌراملتحرِّ

د بالنسبة إىل املادة الضّدية للمادة. إن املوجود اجملّريعين ما فوق املادية، وليس مبعنى 

. ولذلك فإن بعض التوضيحات اجلّيدة «بشرط ال»، وليس «ال بشرط»على حنو  مأخوٌذ
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 ،اليت يذكرها الدكتور سروش بشأن كيفية حضور النيب يف مسرح احلياة

ا إذا قبلنا مبعنى أنن ،والتكّون التدرجيي للدين، تصدق يف مورد اهلل تعاىل أيضًا

بالرؤية والفهم العرفاني عن اهلل يسهل علينا توضيح التكّون التدرجيي للدين من 

طريق احلضور أو الظهور أو جتّلي اهلل يف التاريخ، واعتبار احلوار بني األنبياء وسائر 

ه، ويلعب فيه ْيالناس حوارًا بني السماء واألرض، وهو احلوار الذي ميثل اهلل أحد طرَف

وليس دور الطرف اآلخر من احلوار. من هنا جيب على املؤمنني ـ  ،اء دور الوسيطاألنبي

 «من خالل إدخال عنصر البشرية والتارخيية» قبل السعي إىل تقييم تصويرهم عن النيّب

ليعملوا من خالل ذلك على  ؛صحيح ـ أن يسعوا إىل تفسري جتّرد وإطالق اهلل بشكٍل

 تقييم تصويرهم هلل. 

أخرى: جيب أن ندخل اهلل إىل مسرح احلياة، قبل إدخال النيب إىل  وبعبارٍة

يقوله، ولو أغلقت أبواب السماء  مسرح هذه احلياة. لو مل يكن عند اهلل من جديٍد

خبتم النبّوة، فعندها سيفقد بسط التجربة النبوية مفهومه ومعناه. وعلى هذا األساس 

ل يف الدور احليوي ة النبوية تتمثَّفإن إحدى الفرضيات اهلامة لنظرية بسط التجرب

والراهن هلل يف حياة البشر، وهو الدور الذي ال يزول خبتم النبوة ورحيل النيب، ويبقى 

 َما اهلُلَيْمُحو ﴿حيث يقول:  ،مستمّرًا إىل األبد. وهذا هو مضمون كالم اهلل تعاىل

 (. 39)الرعد:  ﴾َيَشاُء َوُيْثِبُت َوِعْنَدُه ُأمُّ اْلِكَتاِب

يبدو من كلمات الدكتور سروش أنه يرى شخصّية النيب حمورًا لدين 

باالعرتاف بهذا الشيء. أما  ًااملسلم رهن اإلسالم، إىل احلّد الذي يكون معه إسالُم

حنن فنرى أن حمور الدين أو حمور الدين اإلسالمي هو أصل التوحيد، وإن أهمية 

مبعنى أن أهمية النيب ـ من الناحية  ،شخصية النيب تعود إىل انتسابه إىل اهلل تعاىل

يته من الدينية ـ تعود إىل محله لرسالة السماء، وإن االعرتاف بنبّوة النيب حيظى بأهمِّ

 ٌمحال فإن التوحيد ـ يف مقام املقارنة ـ متقدِّ أّي. وعلى «النبّوة»حيث كونه اعرتافًا بـ 

إن قيمة وأهمية التجربة الدينية على حنو الطريقية. و على النبّوة، وإن النبوة مأخوذٌة

نوا من رؤية اهلل بعني ن املؤمنني من خالل هذه التجربة إما أن يتمكَّإتأتي من حيث 

 البصرية أو من خالل مساع ندائه وكالمه مبسامع العقول. 
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 ــــــ أـ دور اهلل يف حياة املؤمنني

. إن هلذه الصفة «ميوتحيٌّ ال ». فاهلل «احلّي»إن من أهّم صفات اهلل تعاىل هو 

تداعيات مصريية حامسة، وإن هلا تأثريًا هاّمًا يف حياة املؤمنني. وإن من أهّم هذه 

ى بعد رحيل النيب. فإذا كان اهلل التداعيات بقاء أبواب السماء مفتوحة على األرض حّت

بقى إىل األبد، مبعنى أن يد اهلل تعاىل ست ستكون أبواب السماء بدورها مفتوحًة ًاحّي

حال، أو  على الدوام ويف كّل «فّعال ملا يشاء»مفتوحة يف التكوين والتشريع، وإنه 

(. وهذا 29)الرمحن:  ﴾ُكلَّ َيْوٍم ُهَو ِفي َشْأٍن﴿ :كما يقول العرفاء: يف جتلٍّ مستمّر

يعين أن اهلل تعاىل يف تكّلم مستمر، كما يعين أن البشر ميكنهم أن يرافقوا األنبياء 

 وأن يسمعوا كلماته.  ،السماء، وأن يشاهدوا اهلل والعروج معهم يف أسفارهم يف

يف الفهم التقليدي لدور اهلل يف اجلانب التشريعي ُيفرتض أن اهلل قد شّرع 

وإىل األبد، وأنه قد أبلغ تلك القوانني إىل الناس  ،واحدة القوانني الثابتة واملستمرة مّرًة

ولن يكون هناك تشريعات  ،فل باب التشريعه بذلك قبواسطة خامت األنبياء، وكأّن

، ولن «التشريعي»جديدة، مبعنى أن ختم النبّوة يعين إلغاء دور اهلل تعاىل يف اجلانب 

كل شيء يتوّقف بعد رحيل النيب،  وكأّن ،جديد من ظهوٍر «اهلادي»يكون المسه 

وأن أبواب واحدة،  وأن حاجة الناس إىل اهلداية التشريعية من قبل اهلل تزول دفعًة

 السماوات تغلق بوجه اخلالئق إىل األبد. 

ولذلك فإننا نرى أن هذا االّدعاء يتنافى مع كون اهلل تعاىل حّيًا، وكونه فعااًل 

سواء يف  ،فإن يداه مبسوطتان ؛ملا يشاء، كما يتنافى مع حّريته واختياره وبسط يده

ونسخ قوانينه  ،خلق الكائنات اجلديدة، أو يف وضع القوانني والتشريعات اجلديدة

مستمّرة ومتواصلة من اخللق  وتشريعاته السابقة إىل األبد، وإنه على الدوام يف حالٍة

واجلعل. وقد انتقد اهلل تعاىل يف القرآن موقف اليهود الذين كانوا يغّلون يد اهلل، 

 َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِديِهْم اهلِلَوَقاَلْت اْلَيُهوُد َيُد ﴿إذ يقول:  ،ف ببيان بليغوشجب هذا املوق

(. ولذلك فإننا نرى أن الفهم التقليدي 64)املائدة:  ﴾َوُلِعُنوا ِبَما َقاُلوا َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتاِن

 اجلانب التكويين هلذا االنتقاد أيضًا. إن تقييد يد اهلل تعاىل يف خلتم النبّوة مشموٌل

قادرًا على التصّرف  ْدُعواحدة، ثم انسحب ومل َي يعين أن اهلل خلق العامل والكون ملّرٍة
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يف العامل الذي خلقته يداه، مبعنى أن نظام اخللق يقّيد يد اهلل، وحيّد من قدرته، 

 فيكون عاجزًا يف مواجهة خملوقاته. وأما تقييد يد اهلل تعاىل يف اجلانب التشريعي

وإىل األبد، ولن يعود بإمكانه بعد  ،واحدة فيعين أنه وضع القوانني والتشريعات ملّرٍة

ر تلك القوانني، وال ميكنه استبدال تلك القوانني والتشريعات ذلك أن ينسخ أو ُيغيِّ

 جديدة.  تاجلديدة بقوانني وتشريعا

ا كان وإذ ،وأما إذا كانت يد اهلل مبسوطة يف مقام التشريع ـ وهي كذلك ـ

وممارسة دوره يف اهلداية التشريعية وتوجيه  ،هو على الدوام يف حالة وضع األحكام

الناس، وإذا كانت األمساء اإلهلية يف جتلٍّ مستمر، فال مندوحة للناس بدورهم من أن 

إىل معرفة األحكام التشريعية اجلديدة هلل تعاىل، وهذا الطريق هو  يكون هلم طريٌق

للمؤمنني،  ل قدوًة. إن شخصّية النيب متثِّ«التجربة النبوية الفقهيةبسط »يه بـ ما نسّم

من حيث اخلصائص الروحية واملعنوية فإنهم سيكونون  وكلما كانوا أقرب إىل النيّب

 شركاءه يف األذواق واملواجيد بنفس النسبة. 

 مع ختم النبّوة وكمال الدين؛ إذ نرى أن املعنى الصحيح إن هذا االّدعاء منسجٌم

آخر، وأن العقل  لن يكون هناك نيبٌّ ‘خلامتية النيب هو أنه بعد رحيل النيب األكرم

اجلمعي والتجربة اجلماعية للبشر ـ اليت هي يف حقيقتها ليست سوى بسط العقل 

النبوي وبسط التجربة النبوية ـ ستكون هي الوسيط يف االرتباط املباشر واملستمر بني 

نون من إدراك التشريعات اجلديدة الصادرة اهلل تعاىل وخملوقاته، وإن الناس سيتمكَّ

 من هذا الطريق. وبطبيعة احلال فإن إدراك التشريعات اجلديدة هلل تعاىل عن اهلل تعاىل

أن هذا الرجوع إمنا  تشريعاته السابقة أيضًا، إاّلإىل ف على الرجوع املستمر يتوقَّ

ميكن من طريق االجتهاد املتمحور حول األسوة والقدوة، وليس من طريق االجتهاد 

 املتمحور حول التقنني. 

يستلزم تعطيل وصف اهلل تعاىل  الدين جيب أن ال ُيفهم بشكٍلكما أن كمال 

الدين ال  «كمال»، كما جيب أن ال يستلزم تعطيل الدور التشريعي له. إن «اهلادي»بـ 

وليس يف احلّد  ،يف احلّد األدنى الدين. إن هذا الكمال إمنا هو كماٌل «ثبات»يعين 

ن احلّد األقل مّما يلزم للهداية يف األقصى. إن كمال الدين يف احلّد األدنى يعين أ
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قد وصل إىل الناس، ومّت وضع النموذج واملقّدمات الضرورية والالزمة  عصر النيّب

. إن الدين سيبلغ غاياته (1)للكشف عن أنواع البسط التالية للدين يف متناول البشر

 حالة ن الدين يف عامل التشريع يفإوحدود كماله القصوى عند نهاية التاريخ. وحيث 

فإن املعرفة الدينية للبشر جيب أن تنسجم مع هذا  تكامل وقبض وبسط مستمّر

رفع  القبض والبسط. إن النيب طوال حياته املفعمة باملنعطفات مل يكن بإمكانه إاّل

اخلطوات األوىل باجتاه بناء اجملتمع املثالي املنشود، ويرسم خارطة الطريق املؤّدية إىل 

يف اخلطوات  بعد ذلك تقع املسؤولية على عاتق األتباع للمضّيو ،بناء هذا اجملتمع

 الالحقة إلكمال بناء هذا اجملتمع املثالي. 

إذ على  ؛نإن الفهم التقليدي خلتّم النبّوة ـ من وجهة نظرنا ـ يستلزم ختم التديُّ

 أساس هذا الفهم خلتم النبّوة يتّم غلق أبواب السماء، وينقطع حبل التواصل واالرتباط

ن من ممارسة دور حيوّي يف حياة مهم بعد ذلك، ولن يتمكَّبني اهلل والبشر، ولن يكلِّ

البشر. وأما إذا مل تكن يد اهلل مغلولة يف مقام التشريع، وإذا كان فّعااًل يف هذا 

، فإن الدين ال حمالة سيكون يف مقام الثبوت ويف عامل التشريع مستمّر اجملال بشكٍل

وحوار مستمّر، وإن  البسط والتكامل، وإن اهلل سيكون يف وحٍييف حالة مستمّرة من 

ة ومتواصلة من البسط والتفصيل. ويف هذه احلالة القرآن سيكون يف حالة مستمّر

هو الطريق الذي ميكن من خالله اكتشاف أنواع  «بسط التجربة النبوية»سيكون 

 اجلديدة. إن ختم القبض والبسط وأنواع التكامل الالحقة للدين، ومساع كلمات اهلل

بل إن معنى ختم النبّوة هو أنه ال توجد شريعة  ،النبّوة ال يعين ختم الدين والشريعة

دون أن  ،إىل األبد جديدة بعد شريعة اإلسالم، ال أن شريعة اإلسالم ستبقى ثابتًة

ل أو تغيري. فإن مثل هذا األمر يستلزم تقييد يد اهلل تعاىل يف حيدث فيها أدنى حتوُّ

 لتشريع، كما يستلزم سكوته األبدي. إن ختم النبوة ال يعين موت اهلل أو تقاعده. ا

أخرى فإن حاجة الناس إىل اهلداية والتوجيه اإلهلي ال يرتفع بالرجوع  ومن جهٍة

فون بالرجوع إىل إىل ما أوحي إىل األنبياء سابقًا. وبطبيعة احلال فإن الناس مكلَّ

ك الوحي وقيمته واعتباره ال يعين الثبات األبدي للدين يف أن الرجوع إىل ذل الوحي، إاّل

عامل التشريع، وال يعين السكوت األبدي هلل تعاىل، وال يعين حرمان الناس من مساع 
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ُؤُه  َعزَّْت آالَوَما َبِرَح هلِل»: ×الكلمات والتوجيهات اجلديدة هلل تعاىل. يقول اإلمام علي

َوَكلََّمُهْم ِفي  ،ِعَباٌد َناَجاُهْم ِفي ِفْكِرِهْم ،َوِفي َأْزَماِن اْلَفَتَراِت ،ِفي اْلُبْرَهِة َبْعَد اْلُبْرَهِة

 . (2)«َذاِت ُعُقوِلِهْم

 . (3)«ه يوحى إليكماقرأوا القرآن وكأنَّ»وقد ورد يف كلمات بعض الصلحاء: 

من النظر إىل وحي األنبياء بوصفه أسوة ومنوذج، ال بوصفه جمموعة من  ال ُبدَّ

ُسل وإنزال الكتب واألبدية. إن اهلدف من إرسال الرُّدية الثابتة التعاليم والقوانني التعبُّ

هو تربية الناس حبيث يتمكنون من الدخول يف حوار مباشر مع اهلل، ويسألونه 

ة. لقد جاء األنبياء كي يضعوا أيدي البشر يف يد ويستمعون إىل أجوبته عن تلك األسئل

اهلل، ال أن يغلقوا أبواب السماء يف وجوههم. وعليه إذا كان فهمنا خلتم النبّوة يتلخص 

يقوله، وأن أبواب  لديه من شيٍء ْدُعقال، ومل َيما جيب أن ُي يف أن اهلل تعاىل قال كلَّ

إن هذا الفهم يتنافى مع الغاية من بعثة غلقت خبتم النبّوة ورحيل النيب، فالسماء قد ُأ

 ة مأخوذٌةاألنبياء وفلسفة إنزال الكتب السماوية. إن التعاليم املوجودة يف القرآن والسّن

دًا للتجارب َدوذات قيمة ما دامت َم على حنو الطريقية، مبعنى أنها إمنا تكون هاّمًة

قرتاب منه، ورؤيته ومساع ، وتساعد املؤمنني يف الوصول إىل اهلل أو اال(4)الدينية

 كلماته. 

ر اهلل يف حياة اإلنسان ال ْوالذي جيب االلتفات إليه هنا هو أن َد واألمر اهلاّم

صف بصفات أخرى ؛ فإن اهلل باإلضافة إىل التشريع يّت«التشريعي»يقتصر على دوره 

مة على صفة التشريع. إن صفات اهلل تنقسم إىل بكثري من التشريع، بل هي متقدِّ أهّم

أن صفاته األخالقية  . إاّل«الصفات األخالقية»و ؛«الصفات اإلهلية»جمموعتني، وهي: 

مبعنى أن الصفات األخالقية هلل تقتضي  ،متقّدمة على صفاته اإلهلية، وليس العكس

كنه على املستوى ومي ،فإن اهلل ـ على سبيل املثال ـ قادٌر ؛حتديد صفاته اإلهلية

التكويين أن يدخل الصاحلني واحملسنني إىل جهنم، وأن يدخل املسيئني والطاحلني 

أو يسلبها منه،  ،من حتديد قدرته على القيام بذلك ن أحٌدإىل اجلنة، دون أن يتمكَّ

أن اتصافه بصفة العدالة مينعه من ذلك. وإن هذا املنع ينسجم مع توحيده وإطالق  إاّل

أو شيء غريه أو  ن وحدانية اهلل تعاىل وإطالق قدرته يعين أنه ال يوجد أحٌدأل ؛قدرته
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وراءه يستطيع أن حيّد من قدرته، وليس مبعنى أن صفاته وفضائله األخالقية أيضًا ال 

 . إن اهلل يستطيع أن يظلم عباده، مبعنى أنه قادٌر(5)تستطيع أن حتّد من قدرته أيضًا

أن اتصافه بصفة العدالة مينعه من القيام مبثل  ة، إاّلعلى ذلك من الناحية التكويني

 فإن الفضائل األخالقية هلل لن تكون فضيلة.  وإاّل ،هذا الفعل

عاتهم توقُّل، وتابع من جهٍة «معرفتهم اإلهلية» لـ إن دور اهلل يف حياة املؤمنني تابٌع

أخرى. فلو كان إله املؤمنني هو إله الفقه، وكان املؤمنون  من اهلل تعاىل من جهٍة

نًا فقط، أو أن اتصاف اهلل بهذا الوصف كان هو عًا ومقنِّينظرون إىل اهلل بوصفه مشرِّ

م عليها، فإنهم سريجعون إليه وكان هو املقدَّ ،األبرز من بني سائر صفاته األخرى

ر الذي حيمله املؤمنون عن ا كان التصوُّد رفع حاجتهم إىل القانون فقط. وأما إذجملرَّ

صف بالفضائل، ففي مثل هذه احلالة ومتَّ ،وأنه حكيٌم ،اهلل بوصفه شاهدًا مثاليًا

 . (7)ق بأخالقهوالتخلُّ ،(6)ه بهسيكون رجوعهم إىل اهلل من أجل التشبُّ

ة أخرى: إذا عمد البشر ـ من أجل تنظيم ارتباطهم باهلل تعاىل واالستفاد بعبارٍةو

، واستبدال «إله الفقه»من هدايته يف مقام اختاذ القرار والعمل ـ إىل جمّرد الرجوع إىل 

، ولو جتاهلوا سائر صفات اهلل األخرى اليت ميكن هلا أن «إله األخالق»هذا اإلله بـ 

 ،تلعب دورًا حموريًا يف تنظيم هذه العالقة واهلداية العملية للناس، فإنهم يف هذه احلالة

من االقرتاب من اهلل، سيبتعدون عنه. لو مل يتّم حتسني وتقييد إله الفقه من  اًلَدَبو

متناسق وحقيقي  الذي هو إله األخالق لن حنصل على تصويٍر «الشاهد املثالي»خالل 

 عن اهلل. 

ر الذي منتلكه عن اهلل فسوف نصل إىل متييز لو أمكن تصحيح وتنقيح التصوُّ

إن سعادة املؤمنني يف الدنيا واآلخرة  :دين. ميكن القولدقيق بني دائرة الدين وغري ال

ع الناس من الدين، وتبعًا لذلك من دائرة الدين. واضحة يف جمال توقُّ بامتالك رؤيٍة رهٌن

ّد التفكيك بني خمتلف صفات اهلل وحيثياته وبيان ارتباطها ونسبتها َعويف هذا الشأن ُي

ميكن  كان جديدًا، ولكْن الراهن وإْن إىل بعضها ناجعًا. إن هذا البحث يف شكله

 العثور على جذوره يف التفكري الديين التقليدي أيضًا. 

فعلى سبيل املثال: إن من التقسيمات الشائعة يف الكتب الفقهية واألصولية 
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. وإن األمر املولوي هو الذي «أوامر إرشادية»و ؛«أوامر مولوية» :تقسيم األوامر اإلهلية إىل

ن وأما األمر اإلرشادي فيبيِّ؛ عالية التشريعية هلل أو من إرادة اإلله املشرِّينبثق عن الو

حكم العقل أو الوجدان األخالقي. إن هذا الفصل والتفكيك ينشأ من فرضية أن هلل 

تعاىل صفات وحيثّيات خمتلفة، وأن أوامره ونواهيه ال تنبثق دائمًا عن جمّرد كونه 

شرع )األوامر املولوية( عن حكم العقل والوجدان عًا. وبذلك فإن فصل حكم المشرِّ

الشريعة والفقه وبني  جمالآخر عن الفصل والتفكيك بني  )األوامر اإلرشادية( تعبرٌي

األخالق. وإن هذا الفصل والتفكيك هو عني االعرتاف بالعلمانية يف احلّد  جمال

 األخالق والسياسة.  جمالأو العلمانية املعتدلة يف  ،األدنى

تعيني منزلة ومنشأ كالم اهلل تعاىل، وما هي الناحية اليت بسببها صدر عنه إن 

أو ما هو  ؟م يف مورد هذا املوضوعوما هو غرضه ومراده من التكلُّ ؟ذلك الكالم

واضح أن اهلل قال من الال يعين أبدًا تعيني التكليف هلل.  ؟صدور احلكم بشأن ذلك

يف  كٍّليس هناك من َش ولكْن ،(8)لنا وإرادتناكلمته ويقوهلا، وأن كلماته ال تتبع ميو

أن اهلل قد حتّدث من أجل تلبية حاجة من احتياجاتنا. وعليه فإن الفصل والتفكيك بني 

عه من الدين، وأن نقّيم كمال خمتلف صفات اهلل تعاىل سيخربنا ما الذي جيب أن نتوقَّ

ن إ :التفكيك سوف يقول لناعات. إن هذا ما يتعلق بتلبية هذه التوقُّ الدين ونقصه يف

ل الدين وزر األمور غري الدينية عًا اعتباطيًا من الدين، وأن ال حنمِّن توقُّعلينا أن ال نكوِّ

وما فوق الدينية، وأن ال نطالب الدين حبّل مجيع مسائلنا ومشاكلنا، والعمل على رفع 

قتصر على ضمان عنا من الدين يمجيع احتياجاتنا. فعلى سبيل املثال: لو كان توقُّ

ع يقتضي أن نطلب من الدين جمّرد تلك األمور اليت سعادتنا يف اآلخرة فإن هذا التوقُّ

واليت ال نشعر بتأثريها. وعلى هذا  ،من األشكال يف سعادتنا األخروية ر بشكٍلتؤثِّ

األساس إذا صادفنا يف النصوص الدينية أمورًا ال ربط هلا بسعادتنا يف اآلخرة ال ينبغي 

ا أن نعتربها جزءًا من الدين، أو أن حنمل على عاتقها اآلثار واللوازم املرتتبة على لن

معقول ومرّبر أن السعادة يف اآلخرة  الدين. وبطبيعة احلال ميكن لنا أن نّدعي بشكٍل

عاء يف حّد ذاته أن هذا االّد أو أحناء خاّصة من املعيشة الدنيوية، إاّل ف على حنٍوتتوقَّ

 ال ما يتوقعه اإلنسان من الدين. عن سؤ جواٌب
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أوضح: إن شأن ومنزلة اهلل تعاىل ال ُيختزل يف مولوّيته وآمريته وشارعّيته  وبعبارٍة

وبيان األمور الدخيلة يف سعادتنا، لتكون مجيع كلماته جزءًا من الدين، وأن يكون 

ال يساوي  االلتزام النظري والعملي بها الزمًا وضروريًا بوصفه من الدين. إن الدين

منه، فلرمبا أمكن من طريق الوحي أن يعلم اإلنسان أمورًا من  الوحي، بل هو أخّص

، أو كيفية صنع الدروع (9)الدين قطعًا. فإن تعليم النيب نوح صنع السفينة جمالخارج 

، أو تعليم النيب سليمان لغة (11)، أو كيفية بناء السّد لذي القرنني(10)ودوللنيب دا

ّد جزءًا من الوحي، َعوكذلك اآليات واألحكام املنسوخة يف القرآن ُت، (12)العجماوات

ل والعطف من باب التفضُّ ،ها ال تعترب جزءًا من الدين. ميكن هلل تعاىلولكّن

م مع اإلنسان يف غري اجملاالت أن يتكلَّ ،والقتضاء سائر صفاته الكمالية ،واحلكمة

أن االستفادة الصحيحة  ت أيضًا. إاّلالدينية، وأن يعمل على هدايته يف تلك اجملاال

 ،بالتفكيك بني اجلانب الديين واجلانب غري الديين واملناسبة من هذه اهلداية رهٌن

 عات اإلنسان من الدين. وتصحيح توقُّ

 

 ــــــ ب ـ دور النيب يف حياة املؤمنني

 «النبويةمعرفتهم »ر بـ يف حياة املؤمنني يتأّث إن الدور الذي ميارسه النيّب

. إن األنبياء ليسوا جمّرد أنبياء، وإمنا هم قبل ذلك من البشر، وتوقعاتهم من النيّب

فإن األنبياء بعد أن ُيبعثوا  ؛وعندما يصبحون من األنبياء ال تزول هويتهم اإلنسانية

عهم باهلداية اإلهلية من طريق بالنبّوة ال يفقدون صفاتهم وخصائصهم البشرية، وإن متتُّ

إن  :وقلنا يف موضٍع آخرال يستلزم إلغاء عقوهلم وجتاربهم البشرية. وقد حتّدثنا  الوحي

 وهذا الكالم يصدق بشأن األنبياء أيضًا.  .الوحي ال حيّل حمّل العقل والتجربة البشرية

للمؤمنني. ومن الواضح أن الشخص الذي يستطيع أن يكون  ل أسوًةميثِّ إن النيّب

أسوة ومثاًل ومنوذجًا للمؤمنني يف حياتهم وسلوكياتهم هو الذي تكون مبادئ قراراته 

حبكم كونهم من البشر ومن  ؛يف هذين األمرين مشابهة ملبادئ قراراتهم. إن املؤمنني

التجربة البشرية. وإذا كانت فون يف اختاذ قراراتهم بتوظيف العقل ومكلَّ ،العقالء

فهي كذلك  «شريعة النقل»بالنسبة إىل سائر أفراد البشر متقّدمة على  «شريعة العقل»
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جيب عدم تفسري عصمتهم  أيضًا. إن األنبياء معصومون، ولكْن بالنسبة إىل النيّب

يطغى على كونهم أسوة ومثاًل لآلخرين. فطبقًا للقراءة الشائعة عن العصمة  بشكٍل

مسلوبة العقل والتجربة  دي هذه اخلصوصية إىل حتويل املعصومني إىل كائناٍتتؤ

والعواطف واملشاعر اإلنسانية، حبيث ال تلعب هذه األمور أّي دور يف اختاذ القرارات 

ويف ما يقولونه أو يفعلونه أو ميارسونه. إن مباني قرارات وسلوكيات املعصومني ـ طبقًا 

عقل والتجربة والعواطف واملشاعر اإلنسانية، يف حني أن مباني هلذه الرؤية ـ تنبثق عن ال

 قرارات وسلوكيات املعصومني يف مجيع األحوال هو الوحي اإلهلي. 

أننا ال نرى أن العصمة تقتضي صدور أفعال املعصوم دائمًا عن الوحي  إاّل

: إن وثانيًا ؛ارد: إن اإلله الشارع ليس له حكم بشأن مجيع املواًلأّوإذ  ؛واألوامر اإلهلية

القول بإطالق حدود الشريعة ال ُيبقي موضعًا للعقل واحلكمة العملية. إن العصمة تعين 

وال  ،أنه عندما يكون لإلله الشارع حكم فإن النيب ال يعمل على نقض حكمه

ميكنه وحيّق له  ة للنيّبيمن احلّر يف إطار تلك األحكام هناك هامٌش يتجاهله. ولكْن

أو على أساس من التشاور مع اآلخرين  ،من عقله وجتربته قرار على أساٍسخذ الأن يتَّ

من أكرب النعم اإلهلية  «احلكمة»باع رأي األغلبية. إن والرجوع إىل العقل اجلمعي واّت

بها اهلل على األنبياء. إن احلكمة ختتلف عن النبّوة، مبعنى أنه ميكن  نَّاليت َم

 . (13)للشخص أن يكون حكيمًا، ويف الوقت نفسه ال يكون نبيًا

، وأن ن بإطاعة أوامر النيّبوفىل ذلك فإن القرآن يرى أن املؤمنني مكلَّإ مضافًاو

النيب وتعاليمه جمّرد تطبيق . وأما إذا كانت أوامر (14)باستشارتهم أيضًا ٌفمكلَّ النيّب

أو تطبيق األحكام والتعاليم اإلهلية العامة  ،لألحكام اهلل تعاىل على موارده اجلديدة

بانتفاء  على املوارد اجلزئية، ففي مثل هذه احلالة ستكون إطاعة النيب سالبًة

 املوضوع، كما سيكون تشاوره مع املؤمنني لغوًا وعبثًا. وإن هذه املسألة تثبت أن

بدوره أحكامًا تنبثق عن مبدأ  ، كما تثبت أن للنيّبأحكام اإلله الشارع ليست شاملًة

ال طاعة »غري الوحي واألحكام اإلهلية، رغم أن تعاليم النيب ـ حبكم احلديث القائل: 

 أحكام اهلل تعاىل.  «ال تنقض»ـ  (15)«يف معصية اخلالق ملخلوٍق

وعليه عندما يأمر اهلل املؤمنني بإطاعة النيب، ويأمر النيب بالتشاور مع 
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 ،باإلضافة إىل مسؤوليته يف إبالغ األحكام اإلهلية ،لنيبِّلاملؤمنني، فإن هذا يعين أن 

للمؤمنني أيضًا أن يشاركوا  اختاذ القرارات وإصدار األحكام أيضًا، وأنه حيّق حقَّ

مبعنى أن املرجعية  ،رأيهم يف األمور اليت تعنيهم مجيعًا وأن يبدوا ،يف تقرير مصريهم

، وإن جمّرد عدم خمالفة القرار املتخذ «عيْمالعقل اجَل»اعية تكون لـ ميف األمور االجت

م يكفي إلثبات مشروعيته الدينية. ويكفي يف ِزمن قبل اجلمع للحكم اإلهلي امُلْل

وت الوحي يف ذلك املورد، انسجام حكم أو قرار أو سلوك مع الوحي جمّرد سك

 عن الوحي.  «منبثقًا»وليس من الضروري أن يكون ذلك احلكم أو القرار أو السلوك 

فإن األنبياء  ؛إن مقامات األنبياء ومنازهلم ال ُتختزل يف بيان الوحي وتبليغ الدين

قبل كل شيء يتمتعون بهوية إنسانية، وإنهم متمسكون بلوازم ومقتضيات هذه اهلوية. 

عون بالعقل واحلكمة واألخالق والعلوم باإلضافة إىل علمهم اللدّني، يتمتَّ ،األنبياء إن

كان  . لقد(16)ي ال ُيغنيهم عن العلوم البشريةالبشرية املعهودة أيضًا، وإن علمهم اللدّن

ى يف غري األمور وميارسون دورًا استشاريًا للناس حّت ،لون مرجعية للناساألنبياء ميثِّ

كالمهم يعود إىل الوحي  وبطبيعة احلال ليس كّل .ا فوق الدينية أيضًاالدينية وم

بالتجربة والتأّمل واحلكمة والتعّقل،  والتجربة الدينية. لقد كانت حياة األنبياء مفعمًة

. إن النبّوة ال تستلزم تعطيل العقل (17)بعد أن يستكمل عقله وإن اهلل مل يبعث نبيًا إاّل

لألنبياء، وال تبطل العلم واحلكمة الناشئة عن هذا العقل. من هنا لو يف ْروالُع املستقّل

إىل القول باعتبار مجيع كالم النيب من الدين يكون يف احلقيقة  ذهب شخٌص

 . (18)مبتدعًا

 :عون بنوعني خمتلفني من التجاربم أن ذكرنا فإن األنبياء يتمتَّكما تقدّّو

جربة غري الوحيانية. وإن كلماتهم وسلوكياتهم : التالثانيو ؛: التجربة الوحيانيةلاألّو

. حنن (19)هي يف احلقيقة حصيلة املزج والتلفيق والتفاعل والتعاطي بني هاتني التجربتني

نرى أن النيب عندما يغدو نبيًا ال يستغين عن العقل والتجربة البشرية. إن النيب ليس 

نهم ال يستطيعون أن ميثلوا مالكًا. وال ميكن للمالئكة أن يكونوا أنبياء للبشر؛ أل

ن النيب من أن يكون أسوة لسائر الناس جيب أن أسوة صاحلة للناس. ولكي يتمكَّ

مببادئ سائر أفراد الناس، مبعنى أن  ه يف التفكري والقرار والعمل شبيهًةئتكون مباد
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يتصف بكل ما يتصف به الناس. وأما إذا كان النيب بصريورته نبيًا يستغين عن العقل 

إىل شخص مسلوب  لذ للقرار اإلهلي، وحتوَّل إىل جمّرد منفِّلتجربة البشرية، وحتوَّوا

من  ال ُبدَّاإلرادة، فإن مثل هذا النيب ال ميكن أن يكون أسوة لسائر الناس. وعليه 

جديد من مصادر  ع الشخص مبصدٍرعن متتُّ فهم النبّوة على هذا النحو: إن النبّوة عبارٌة

مضافًا إىل املصدر والقاعدة اليت  ،املعرفة، وقاعدة جديدة الختاذ القرار والعمل

وال تعين النبّوة  .ع به سائر الناس وزيادةع مبا يتمتَّميتلكها غري األنبياء أيضًا؛ فهو يتمتَّ

 إحالل الوحي حمّل العقل والتجربة البشرية. 

صفون باحلكمة والفلسفة والعلم واألخالق يتَّ ،ةباإلضافة إىل النبّو ،إن األنبياء

بل ال ميكن للشخص أن يتحمل ثقل أعباء النبّوة دون أن تكون له معرفة  ،أيضًا

عن  كافية بهذه األمور. وعلى هذا األساس ليس هناك أّي استبعاد من أن جييب النيّب

ما فوق دينية أيضًا.  أسئلة الناس الفلسفية والعلمية واألخالقية من زاوية غري دينية أو

فلسفة  جمالع العثور يف كلمات النيب على نظريات يف وهلذا السبب ميكن توقُّ

والعلوم وسائر املعارف  ،الدين، وفلسفة األخالق، وفلسفة احلقوق، وفلسفة السياسة

جيب االلتفات إىل أن وجود مثل هذه النظريات يف تضاعيف  ولكْن .البشرية األخرى

ب أن ال ُيعترب دلياًل على دينية تلك الكلمات ومشول الدائرة الدينية كلمات النيب جي

يف »عن النيب  إذ رمبا ال تكون تلك الكلمات صادرًة ؛للموضوع مورد البحث أيضًا

، بل قد تكون بيانًا ملوقف غري ديين أو ما فوق ديين، وأن يكون «مقام بيان الدين

أو حتى من طريق الوحي أيضًا.  ،ه وحكمتهمن عقل بوحٍي موقفًا قد توّصل إليه النيّب

الدين ـ مثاًل ـ يشمل فلسفة األخالق أيضًا أمكن  جمالسابقة أن  لو ثبت يف مرتبٍة ،نعم

فلسفة األخالق على بيان موقف الدين يف هذا اجملال  جمالحينها محل آراء النيب يف 

وآراءهم املنبثقة عن  أيضًا. وأقصى ما ميكن قوله يف هذا الشأن هو أن مواقف األنبياء

مع الدين  «عدم املنافاة»مع الوحي والديانة. إال أن  «تتنافى»عقوهلم وجتاربهم البشرية ال 

آخر. إن مجيع األمور غري الدينية وما فوق  شيٌء «كونها جزءًا من الدين»، وشيٌء

وال جزءًا منه. إن جمّرد أن  ،الدينية منسجمة مع الدين، ولكنها ليست عني الدين

ل دلياًل صاحلًا على اعتبار يتحّدث النيب يف القضايا واملسائل الرياضية ال يشكِّ
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 الرياضيات جزءًا من الدين. 

إىل  ،د مهاّم ومناصب النيّبمن خالل التمّسك بتعدُّ ،وقد ذهب بعض الفقهاء

 على أنها أحكاٌم ة عن النيّببأنه ال ينبغي محل مجيع األحكام الصادرـ مصيبًا ـ القول 

باإلضافة إىل منصب النبّوة، كان يتوّلى أيضًا منصب  ،ن النيبَّإإهلية ووحيانية؛ إذ 

أيضًا، وهذا يقتضي أن تكون بعض األحكام والتعاليم الصادرة  «احلكم»و «القضاء»

ن إطبقًا هلذا االستدالل ميكن القول: حيث و. «حكومية»و «قضائية»عنه أحكامًا 

مبقتضى ارتباطه بعامل الغيب  ؛باإلضافة إىل ما يتمتع به من مقام النبوة ،لنيّبا

ع أيضًا بالعقل واحلكمة والعلم والتجربة واستفادته من الوحي والعلم اللدّني، يتمتَّ

البشرية فإن بعض كلماته )وقراراته وسلوكياته( تستند بدورها إىل العقل واحلكمة 

ضًا، وال تستند إىل الوحي، أو إذا كانت مستندة إىل الوحي والعلم والتجربة البشرية أي

 فهي من التعاليم غري الدينية أو ما فوق الدينية اليت تصل إىل البشر من طريق الوحي. 

ال  «ما فوق ديين»أو  «غري ديين»عندما يكون مضمون كالم النيب أمرًا  ولكْن

قه وسريانه وجريانه على مجيع ك بعمومه وإطالوالتمسُّ ،د بذلك الكالمميكن التعبُّ

األوضاع واألحوال واألزمنة واألمكنة. إن طريقة حّل املعضالت غري الدينية وما فوق 

، وإن الناس يف مثل هذه املوارد (20)وعلى وترية واحدة دائمًا ،الدينية ليست ثابتًة

املمكنة فون باتباع عقوهلم وجتاربهم البشرية، واختيار أفضل السبل واألساليب مكلَّ

عصر. لو افرتضنا أن النيب نصح مريضًا بتناول دواء معّين ال ميكن يف هذا  يف كّل

ال نه ينبثق عن علمه الغييب، إذن إو ،ن كالم النيب مطابق للواقعإاملورد القول: حيث 

 ،بعة والقائمة يف مجيع األزمنة واألمكنةأن تكون هذه الطريقة العالجية هي املتَّ ُبدَّ

ن تطبيق هذه الوصفة سيكون مطلوبًا إواحدة، و على وتريٍة ،األشخاصمجيع  ومع

يف عصر  «راملتوفِّ»للدين إىل األبد. فرمبا كانت تلك الوصفة هي األسلوب األفضل 

 . (21)ن النيب إمنا نصح بها لعدم وجود البديل األفضل يف حينهاإالنيب، و

نيب كانت له والنتيجة اليت ميكن استخالصها من هذا البحث هي أن ال

ل جتربة واحدة من بني تلك التجارب املتعّددة. الكثري من التجارب، وإن الوحي إمنا ميثِّ

وأن االتباع الصحيح واملناسب للنيب يقتضي البسط املتزامن واملتوازن جلميع أنواع 
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لنا أن نتجاهل األساليب  جتاربه. وعلى هذا األساس فإننا يف مقام اتباع النيب ال حيّق

 ديثة من أجل حّل وفصل املسائل البشرية املتاحة لنا حاليًا، ومل تكن متاحًةاحل

 األكرم.  ألمثالنا يف عصر النيّب

 

 ــــــ واالجتهاد املتمحور حول القدوة ،ـ االجتهاد املتمحور حول القانون4

ز ونفصل بني نوعني من م ـ أن منيِّما يلي ميكن لنا ـ بااللتفات إىل ما تقدَّ يف

االجتهاد املتمحور حول » :ي هذين النوعني من االجتهاد بـأنواع االجتهاد. ونسّم

. إن هذين النوعني من االجتهاد يقومان يف «االجتهاد املتمحور حول القدوة»و ،«القانون

والسّر يف  ،احلقيقة على منطني خمتلفني من الفهم بشأن األخالق الدينية )الشريعة(

العملي، وكيفية اهلداية التشريعية للناس من قبل اهلل  حاجة اإلنسان إىل املرشد

لسؤالني  . ويف كال هذين النوعني من االجتهاد يبحث الشخص عن جواٍب(22)تعاىل

 : وهمادينيني رئيسني، 

 . «كيف ينبغي أن نعيش؟»ـ 1

 . «ما الذي جيب فعله؟»ـ 2

أن  ، إاّلالنيّبباع ّتالن ْوإن القائلني بكال هذين النوعني من االجتهاد يسَع

، بينما يذهب اآلخر إىل تقديم االتباع للنيّب «الظاهري»أحدهما يكتفي باالتباع 

جربة الت «نتيجة»ة لـ يعلى اتباعه الظاهري. إن أحدهما يولي أهمِّ للنيّب «الباطين»

الذي انتهجه  «األسلوب»و «املصدر»تلك التجربة، مبعنى  النبوية، دون أن ُيعنى بذات

أما اآلخر فيهتم  ؛ات النيبلوصول إىل تلك النتيجة، معتربًا ذلك من خمتّصل النيّب

 ، ويسعى إىل بسطها. وال يراها من خمتصات النيّب ،بالتجربة النبوية

من االجتهاد املتمحور حول القانون واالجتهاد املتمحور حول القدوة  يشرتك كلٌّ

 : التاليةيف احملاور 

 وطريقة عيشه. ـ جيب اتباع النيب يف حياته 1

 ـ جيب اتباع النيب يف سلوكه وعمله. 2

إال أن االختالف بينهما يكمن يف أن األول يعّرف حياة النيب وسلوكه باالتباع 
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واتباع ظاهر تعاليم النيب وأحكامه يف املاضي )اليت صدرت يف حياته(،  ،الظاهري

إىل اكتشاف روح يف حني أن الثاني يسعى  ؛بينما يتجاهل روح وباطن تلك التعاليم

، وبذلك يعمل على استنباط األحكام اجلديدة وباطن األحكام السابقة للنيّب

 واملعاصرة واملتناسبة مع زمانه ومكانه. 

أخرى: إن اختالف هذين النوعني من االجتهاد يكمن يف اإلجابة املقّدمة  بعبارٍةو

 هذين االجتهادين.سم مسار وأسلوب عام عن هذين السؤالني املذكورين، وتر بشكٍل

 ل املوّجه والقدوة لالجتهاد املتمحور حول القانون هي: إن اإلجابة اليت متثِّ

 هلل والنيب.  «السابقة»ـ جيب العيش على طبق األحكام 1

 هلل والنيب.  «السابقة»ـ جيب العمل على طبق األحكام 2

 القدوة فهي:  ل املوّجه والقدوة لالجتهاد املتمحور حولأما اإلجابة اليت متثِّ

 هلل والنيب.  «الراهنة»ـ جيب العيش على طبق األحكام 1

 هلل والنيب.  «الراهنة»ـ جيب العمل على طبق األحكام 2

عن  هلل والنيّب «الراهنة»وبطبيعة احلال ليس بالضرورة أن ختتلف األحكام 

هلما، وليس من الالزم يف الوقت نفسه أن تكون عينها أيضًا. إن  «السابقة»األحكام 

كال هذين النوعني من االجتهاد يصل يف نهاية املطاف إىل جمموعة من األسس 

أن االختالف اجلوهري بينهما يكمن يف أن األسس  َيمية، إاّلوالقواعد املعيارية والِق

يف النصوص الدينية من الناحية  والقواعد املستنبطة يف النوع األول هي نفس ما ورد

الظاهرية متامًا، دون إدراج الفروع ضمن األصول، ودون ترمجة النصوص الدينية 

ضياته، ودون االلتفات إىل االختالفات َرثقافيًا، ودون فصل ذاتيات الدين عن َع

 اجلوهرية بني العامل القديم والعامل اجلديد، يف حني أن هذه األسس والقواعد يف النوع

الثاني تستنبط من صلب الفرضية اجلوهرية القائلة: ما الذي كان يقوله اهلل لو أنزل 

وكيف كان  ؟لو كان يعيش بيننا القرآن يف هذا العصر؟ وكيف كان حيكم النيّب

أخرى: إن مصدر األحكام الشرعية يف االجتهاد املتمحور  م؟ وبعبارٍةيسلك أو يتكلَّ

ة، ولذلك ُيسّمى هذا النوع من االجتهاد قرآن والسّنال «ظاهر»حول القانون ينحصر يف 

يف االجتهاد املتمحور حول أّنه . يف حني (23)أيضًا «االجتهاد املتمحور حول النّص»ـ ب
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من مصادر األحكام أيضًا، ويتّم االهتمام بـ  القدوة تعترب التجربة الفقهية واحدًة

هذين  «ظواهر»أكثر من  ،الشريعةة، وفلسفة األحكام ومقاصد القرآن والسّن «باطن»

 جمالاألمرين. إن هذا االجتهاد هو يف حقيقته ذات بسط التجربة النبوية يف خصوص 

الفقه. إن من بني الفرضيات اجلوهرية يف االجتهاد املتمحور حول القدوة أن األحكام 

أن ر بعد رحيل نيب اإلسالم أيضًا، وأن تتعّرض للقبض والبسط، والشرعية قد تتغيَّ

وليس النيب،  ،إىل األبد؛ ألن الشارع احلقيقي هو اهلل ل سوف يستمّرهذا التحوُّ

يد اهلل يف التشريع. وعليه يف مقام اكتشاف األحكام الشرعية  ّلوبرحيل النيب ال ُتَغ

جيب علينا توظيف األسلوب الذي يأخذ يف احلساب احتمال تغيري وإكمال أحكام 

 مسبق.  مثل هذا االحتمال بشكٍل ىنفُياإلسالم بعد رحيل النيب، وال 

باإلضافة  ة، ولكْنويف هذا األسلوب ال نستغين عن الرجوع إىل القرآن والسّن

ل اهلل والنيب يف جمريات األحداث، وأن نطّور ذوقنا وجتربتنا اإىل ذلك نضطّر إىل إدخ

جودة يف القرآن ألننا ـ قبل تعميم األحكام املو ؛الفقهية من خالل االتباع الباطين للنيب

والسنة على العامل اجلديد ـ مسؤولون بأن نقّيم هذه األحكام مبيزان الذوق والتجربة 

الن املصدرين ة يف العامل اجلديد ال يشكِّمبعنى أن القرآن والسّن ،(24)الفقهية

الوحيدين واحلصريني الستنباط احلكم الشرعي، وال يكفيان الستنباط األحكام 

ّد التجربة الفقهية احلّية مصدرًا ثالثًا مع العامل اجلديد، بل ُتَعالشرعية املتناسبة 

أن هذا  ، إاّللألحكام إىل جانب هذين املصدرين أيضًا. إن التجربة الفقهية تفيد الظّن

مًا. وعند حصول معتربًا وقيِّـ بعض الشروط  يف ظّلـ يعترب من الناحية املعرفية  الظّن

احلاصل من ظاهر النصوص  التجربة الفقهية والظّناحلاصل من  التعارض بني الظّن

ألن احلكم  ؛األقوى ة( جيب علينا العمل على طبق الظّنالشرعية )القرآن والسّن

 معرفية أقوى.  ع بدعامٍةيتمتَّ املستند إىل هذا الظّن

 ة والظّناحلاصل من القرآن والسّن الظّن :من فإن كالًّ وكما هو واضٌح

 ،ضان لتأثري خمتلف العواملخمتلفة، ويتعرَّ فقهية على درجاٍتاحلاصل من التجربة ال

وختضع للزيادة والنقصان. وعليه ال ميكن إصدار حكم عام مسبقًا بشأن تقّدم 

إن مالك صدق واعتبار التجربة  :مبعنى أنه ال ميكن القول ،أحدهما على اآلخر
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كان  فإْن ،عكسالفقهية يكمن يف انسجامها مع ظاهر القرآن والسنة، بل على ال

احلاصل من ظاهر القرآن  احلاصل من التجربة الفقهية يف مورد أقوى من الظّن الظّن

ومن هذه  .والسنة نكون ملزمني حبكم العقل بالعمل على طبق التجربة الفقهية

الناحية ال فرق بني التجربة الفقهية وسائر أنواع التجارب األخرى. فلو أن التوصية 

ال مع مشاهداتنا األخالقية مثاًل  يف القرآن والسنة مل تكن منسجمًةاألخالقية الواردة 

احلاصل من تلك املشاهدات،  ة بالظّناحلاصل من القرآن والسّن لنا من تقييم الظّن ُبدَّ

حيث ال  ،األقوى. وهكذا األمر بشأن التجارب العرفانية وأن نعمل على طبق الظّن

مبوافقتها أو خمالفتها لظواهر  ميكن القول بأن صّحة أو بطالن هذه التجارب رهٌن

ة. فمن الناحية العقالنية تكون األولوية عند حصول التعارض بني الظنون القرآن والسّن

 بع. األقوى هو املتَّ ، وجيب أن يكون هذا الظّنواألقوى ىلْواأَل للظّن

القانون يسعى الشخص إىل العودة إىل صدر اإلسالم، يف االجتهاد املتمحور حول 

ق فيه األحكام اليت كانت وأن يتبع سرية السلف الصاحل، وأن يبين جمتمعًا تطبَّ

وأما يف االجتهاد املتمحور حول القدوة فيسعى الفرد إىل  ؛يف صدر اإلسالم سائدًة

يفعله، فيما لو وما الذي كان ، حضار النيب إىل عصره، لريى ما الذي كان يقولهإ

وما هي األمور اليت كان  ؟وكيف كان يعيش ؟«يف هذا املكان»، و«اآلن» ُبعث النيّب

وكيف سيكون شكل احلرب  ؟وما هي األمور اليت سيخالفها ؟سيوافق عليها

والسلم، واحلياة واملوت، وطرق التفكري واملعيشة والعشرة، واالقتصاد والسياسة 

  ؟واإلدارة اخلاّصة به

بسيط ميكن يف الكشف عن موقف النيب من حقوق اإلنسان أن  ثاٍلويف م

ق يف هذا املوضوع من خالل من أسلوبني. فإذا أردنا أن حنقِّ نعمل على طبق واحٍد

ن علينا الرجوع إىل يَّعاألسلوب السائد يف االجتهاد املتمحور حول القانون سوف يت

احلقوق السائدة يف صدر املاضي لنرى مدى انسجام حقوق اإلنسان املعاصر مع 

ة. إن نتيجة هذا االجتهاد ستكون هي ما يقوله واملعرتف بها يف القرآن والسّن ،اإلسالم

ختتلف عن  السلفيون واألصوليون يف الشأن الديين، وهو أن حقوق اإلنسان الغربّي

 . حقوق اإلنسان اإلسالمية، وأساسًا ال توجد حقوق لإلنسان مبا هو إنساٌن
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ق يف هذا املوضوع من خالل اتباع أسلوب االجتهاد املتمحور أردنا أن حنقِّوأما إذا 

إىل إحضار النيب إىل العامل اجلديد لنرى ما هو املوقف  حول القدوة فسوف نضطّر

ق حبقوق اإلنسان لو واجه األوضاع واألحوال اليت نعيش ما يتعلَّ خذه يفالذي كان سيتَّ

خذه يف عًا هلا املوقف الذي سيتََّبوَت ،ربة الفقهية للنيّبيف أن التج ال َشكَّضمن أجوائها. 

العامل الذي ال يتّم فيه  فيسيكون خمتلفًا. ف ،دائرة حقوق اإلنسان يف هذين العاملني

االعرتاف حبقوق اإلنسان من قبل غري املسلمني والعامل الذي ُيعرتف فيه بهذه احلقوق 

مبعنى أن االعرتاف حبقوق  ،واحدًا من قبل غري املسلمني ال يكون احلكم الفقهي

 «ذات الصلة»اإلنسان من قبل اآلخرين أو عدم االعرتاف بها من قبلهم يعترب من األمور 

. (25)ر يف احلكم الشرعي واألخالقي للعملمن الناحية الشرعية واألخالقية، واليت تؤثِّ

ني فإن نقض لو أن غري املسلمني نقضوا احلقوق الطبيعية وما فوق الدينية للمسلم

ل واإلنصاف، شريطة أن يكتفى يف ْدحقوقهم من قبل املسلمني لن يكون خمالفًا للَع

ملقدار  ذلك بنفس حجم ومقدار النقض بطبيعة احلال، فال يكون هناك جتاوٌز

 . (26)النقض

يف االجتهاد املتمحور حول القدوة ال يتّم جتاهل أحكام اهلل السابقة، وإمنا 

ويف هذا االجتهاد تطغى روح وباطن هذه األحكام على  .آخر ٍوُيستفاد منها على حن

ظواهرها، ويتّم تفسريها يف ضوء تلك الروح. والذين جيتهدون يف ظل هذا النموذج 

حاضرًا بيننا فما  لو كان النيبُّ»يتساءلون عند مواجهتهم ألحكام اهلل السابقة قائلني: 

املواقف اليت سيتخذها جتاه  هي األحكام اليت كانت ستوحى إليه؟ وما هو نوع

ف يف تطبيق هذه رها؟ وكيف كان يتصرَّأحكام اهلل؟ وكيف كان سيفسِّ

. وأما يف االجتهاد الذي يتمحور حول «م على األوضاع واألحوال اجلديدة؟األحكا

وأن يده مبسوطة يف التشريع ويف تغيري األحكام،  ،ًاالقانون فيتّم جتاهل كون اهلل حّي

، والدور املصريي الذي جيب على اهلل والنيب جتاهل الشخصية احملورية للنيّب كما يتّم

من أهم التعاليم  «الَبداء»يف حني أن االعتقاد بـ  ،هذا .أن يلعباه يف حياة املؤمنني

ال  من بني أحكام اهلل تعاىل. إن مهّمة النيّب «قدوًة»، وإن اتباع النيب بوصفه (27)الدينية

ّد تعليم طريقة إدراك وتفسري رسالة سالة اهلل تعاىل فقط، وإمنا ُيَعتقتصر على إبالغ ر
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 الرسول أيضًا.  اهلل تعاىل وكيفية العيش على أساس تلك الرسالة جزءًا من مهاّم

كان يعيش  يقوم االفرتاض يف االجتهاد املتمحور حول القانون على أن النيّب

خذ من النيب ضًا إذا أردنا أن نتَّويتصّرف على أساس أحكام اهلل السابقة، وعلينا أي

يف مثل هذه  ف على طبق األحكام اإلهلية السابقة. ولكْنقدوة لنا أن نعيش ونتصرَّ

على اهلامش، وسوف يفتقد صفة األسوة والقدوة؛  احلالة سوف تكون شخصية النيّب

يف هذا النموذج هو نفس القانون وشكله وصورته، وليس شخصّية  ألن ما هو املهّم

قال: إن علينا أن نرى ما ذ القانون. وأما يف االجتهاد املتمحور حول القدوة فُين ومنفِّقنِّامل

يعيش يف  بوصفه من أحكام اهلل فيما لو كان النيّب الذي كان سيوحى إىل النيّب

م أقواله رها؟ وكيف كان ينظِّوكيف يفسِّ ؟عصرنا؟ وكيف كان يفهم أحكام اهلل

 .(28)كام؟وأفعاله على طبق تلك األح

وعليه فإن االختالف بني هذين النوعني من االجتهاد يكمن يف أن االجتهاد 

املتمحور حول القانون يعمل على تقييد يد اهلل يف التشريع، ويؤّدي إىل جعل شخصّية 

للمعنى، كما أن هذا االجتهاد يتجاهل  وكونه قدوة وأسوة لآلخرين فاقدًة النيّب

مقتضيات الزمان واملكان واالختالف بني العامل اجلديد والعامل القديم. يف حني أن 

االجتهاد املتمحور حول القدوة ال يتجاهل أحكام اهلل السابقة، وإمنا يعمل من خالل 

لراهن بنظر إىل دائرة احلياة الراهنة، وأخذ مقتضيات العصر ا إحضار اهلل والنيّب

كان  جديد لتلك األحكام. وإن هذا التفسري اجلديد وإْن إىل تقديم تفسرٍي ،االعتبار

أنه سيكون منسجمًا مع روحها وباطنها. ويف  يبدو متنافيًا مع ظاهر تلك األحكام، إاّل

ر ويتّم استبداهلا بأشكال وصور جديدة تتغيَّ والصوُر هذا األسلوب والنهج األشكاُل

، يف أن روح وجوهر الرسالة اإلهلية ستبقى حمفوظًة ع الزمان واملكان، إاّلمتناسبة م

حني أن االجتهاد املتمحور حول القانون يضّحي بروح وجوهر الرسالة اإلهلية وفلسفة 

وحكمة األحكام الدينية فداًء ألشكاهلا وقوالبها، ويف هذا االجتهاد يفقد اهلل 

ال يبقى من الدين سوى  :اة املؤمنني، وباختصاٍروالنيب دورهما احليوي واحملوري يف حي

عبادة » حمّل «عبادة القانون»حة على هامش احلياة، حيث حتّل القشرة الظاهرية املرتنِّ

 . ويف هذا االجتهاد تذبح األهداف والغايات من أجل الوسائل. «اهلل
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ى ما لري يف االجتهاد املتمحور حول القانون يسعى الفرد ليعود إىل عصر النيّب

وكيف عاش  ؟إىل تفسري كالم اهلل وكيف عمد النيّب ؟الذي قاله اهلل يف ذلك العصر

وأما يف االجتهاد املتمحور حول القدوة فيسعى الفرد إىل إعادة  ؟على طبق ذلك التفسري

لريى ما  ،إىل عصره ، ويدعو النيّبالتواصل مع اهلل، واالستماع إىل كالمه من جديٍد

جيب على املتدينني  ؟وكيف سيعيش ؟األوضاع واألحوال الراهنة الذي سيفعله يف ظّل

نهم ـ أن يدعوا اهلل والنيب الذين يعيشون يف العامل اجلديد ـ لكي يبقوا على تديُّ

، عث بينهم من جديٍدقد ُب للحضور املباشر واحليوي يف حياتهم، وأن يفرتضوا أن النيّب

ـ الذي بعث من بينهم، ويعرف تفاصيل  لريوا بعد ذلك ما الذي سيقوله هذا النيّب

وما  ؟دقيق، ويالمس معاناتهم ومشاكلهم واحتياجاتهم ـ أوضاعهم الراهنة بشكٍل

أو خمتلفة عن  سوف تكون أقواله وأفعاله الراهنة شبيهًة وإىل أّي حدٍّ ؟الذي سيفعله

مبعنى أن شكل وإطار األقوال واألفعال النبوية السابقة ال  ؟أفعاله وأقواله السابقة

وزمان خمتلف. إن الذي  مناسبة ألولئك الذين يعيشون يف مكاٍن تصلح لتكون قدوًة

 كلماته وأفعاله. و شخصّية النيب وروح رسالته وجوهر ية هحيظى باألهمِّ

ية يف همِّأخرى: إن كالم النيب وفعله يف املاضي إمنا حيظى باأل وبعبارٍة

ل مفتاحًا ملعرفة شخصّيته والكشف عن االجتهاد املتمحور حول القدوة من كونه ميثِّ

قاعدته ومنهجه يف اختاذ القرارات، وليس من حيث كونه مصدرًا للقوانني املطلقة 

ف على شخصّية النيب فيجب إعادة هذه الشخصّية وما فوق التارخيية. وأما بعد التعرُّ

 وإزاحة غبار التاريخ والثقافة القدمية عنها، وإبرام عقٍد ،ائرة الضوءثانية إىل د مّرًة

ل ، ولذلك فإنه ُيمثِّ«الشاهد املثالي»و «اإلنسان الكامل»ل مثُِّي جديد معه. إن النيّب

النموذج واألسوة والقدوة لسائر البشر. إن اتباع النيب يعين استنساخ شخصيته وأسلوب 

 خلود وثبات أحكامه على مستوى الشكل والصورة، بل حياته. إن خلود الدين ال يعين

مبعنى خلود شخصّية النيب، وخلود النموذج واملثال الذي يضعه الدين بني أيدي الناس 

جامعة، ومتعّددة  ليتأّسوا به يف حياتهم. كما أن ختم النبّوة يعين أن النيب شخصّيٌة

الضوء يف مجيع األزمنة  حبيث ميكن إعادته إىل بقعة ،األبعاد، ومتنّوعة ومرنة

 ،واالستفهام منه ،خمتلف الظروف واألوضاع واألحوال ويف ظّل ،واألمكنة
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 واحلصول على اإلجابة منه. إن ختم النبّوة يعين أن الناس مل يعودوا حباجٍة ،واسرتشاده

ولن يبليها غبار التاريخ، ولن  ،دةوأسوة جديدة، وأن هذه القدوة ستبقى متجدِّ إىل قدوٍة

 قدها بريقها وغضارتها وريعانها. يف

اليت صدرت عنه يف  النيّب «قرارات»يف االجتهاد املتمحور حول القدوة ال تؤخذ 

. إن ما هو املهم وجيعل «الطريقية»، وإمنا تؤخذ على حنو «املوضوعية»املاضي على حنو 

وصوله إىل اختاذ تلك  «آلية»و «أسلوب»قراراته، و «مبادئ»من النيب قدوة للمؤمنني هو 

على أنه جمّرد  القرارات. وأما يف االجتهاد املتمحور حول القانون فيتّم تصوير النيّب

واليت أبلغت إليه من طريق الوحي. وطبقًا  ،خذة مسبقًاق للقرارات اإلهلية املتَّذ ومطبِّمنفِّ

صالحيته هلذا االجتهاد تنحصر مبادئ كالم وسلوك النيب يف الوحي، ويفقد النيب 

لآلخرين. وأما يف االجتهاد املتمحور حول القدوة فيقوم االفرتاض على أن  ليكون قدوًة

ذ للقرارات اإلهلية، وأن إنسانيته وبشريته ال تضمحل يف ضوء د منفِّالنيب ليس جمرَّ

م من ف ويتكلَّخذ القرارات ويتصرَّكان مثل سائر البشر يتَّ مبعنى أن النيّب ،نبّوته

مبعنى أن  ،ه من البشر، وإن الوحي كان جمّرد واحد من مبادئ قراراتهمنطلق كون

أقواله وأفعاله يف بعض املوارد تنبثق عن الوحي، وأما يف سائر املوارد األخرى فتنبثق 

عن العقل والتجربة البشرية واستشارة اآلخرين، غاية ما هنالك أن قراراته مل تكن 

 تنايف ما يوحى إليه. 

تلقى تربية مباشرة من اهلل تعاىل، وقد تكاملت شخصّيته يف  إن النيب إنساٌن

خذ القرارات، وليس كيفية تنفيذ املدرسة اإلهلية. وقد تعلم يف هذه املدرسة كيف يتَّ

ذ القرارات اإلهلية أيضًا، كان ينفِّ وإجراء قرارات اهلل. وبطبيعة احلال فإن النيّب

تخذ قراره على أساس من عقله وجتربته ي كان النيّب حيث ال يكون هلل قراٌر ولكْن

يعمل  البشرية واستشارة اآلخرين ومشاركتهم يف عقوهلم. وحيث يكون هلل حكٌم

على فهم وتفسري هذا احلكم مبيزان عقله وجتربته، ليعمل بعد ذلك على  النيّب

للقرارات اإلهلية اتباعًا  باع النيّبى يف هذا املورد مل يكن اّتمبعنى أنه حّت ،أساسه

ن النيب كان ميزج إذ النيب للقرارات كانت كثرية، واخأعمى. وعليه فإن مبادئ اّت

باع د تكليفه. فإذا كان اّتبني الوحي اإلهلي والعقل والتجربة البشرية، وبذلك حيدِّ
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تنا من خذ قرارابإمكاننا أيضًا أن نتَّ يعين اتباعه يف أسلوب اختاذ القرار فإّن النيّب

 خالل مزج الوحي بالعقل )الفردي واجلمعي( والتجربة البشرية. 

ببسط  «االجتهاد»وا من خالل نرى أن املسلمني قبل رحيل النيب وبعده قد اهتّم

حيث كان هذا البسط يقوم على اإلدراك والفهم  التجربة النبوية الفقهية. ولكْن

 ،وفلسفة التشريع ،ل الفقهوكما ،وكمال الدين ،الناقص وغري الصائب للخامتية

وارتباط العقل والوحي بسائر الفرضيات الفلسفية  ،وسّر حاجة اإلنسان إىل الدين

فإنه لذلك مل يسلك الطريق الصحيح. ويبدو أن مشكلة املسلمني  ،واإلهلية اهلامة

كانت تكمن يف عدم فهمهم الصحيح ألخالق االجتهاد. وبعد انتصار الثورة اإلسالمية 

. وكان «مصلحة النظام»جديد ملصادر األحكام السابقة، وهو  ضيف مصدٌرن ُأيف إيرا

 اًل يف أخالق االجتهاد. إال أن إضافة هذا املصدر مل يقتصر على عدم حّلهذا يعين حتوُّ

ب، بل أّدى بدوره إىل ظهور مشاكل جديدة أيضًا. إن تعليق ْساملشاكل السابقة فَح

خيتلف عن طريقة التقنني  «مصلحة النظام»ًا من أجل تاألحكام الفقهية وجتميدها مؤقَّ

 وهي:املعهودة يف العامل اجلديد من ثالث جهات هاّمة للغاية، 

، وليس «املصلحة العامة»ن مصدر القانون يف العامل اجلديد هو إ: اجلهة األوىل

 . «مصلحة النظام»

يف العامل اجلديد يف إطار  إمنا تكون معتربًة «املصلحة العامة»: إن اجلهة الثانية

 «القيمة األخالقية»و «احلّق»، مبعنى أن «حقوق اإلنسان»أو  «األخالق االجتماعية»َيم ِق

 . «املصلحة»على  مًةيف مقام التقنني جيب أن تكون متقدِّ

: إن املصلحة العامة يف العامل اجلديد تكون هي املبنى لتشريع اجلهة الثالثة

 دون تعطيله.  ،القانون

وعليه فقد كان انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران نوعًا من البسط الفقهي 

أن هذه التجربة قد مّت بسطها يف مسار خاطٌ من ثالث  والسياسي للتجربة النبوية. إاّل

 جهات، وهي: 

: إن هذا البسط قد اقتصر على اجلانب الفقهي فقط، وانفصل عن بسط األوىل

 ملعنوي واألخالقي. التجربة النبوية يف اجلانب ا
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وتقّدمت عليه، ومّت تعريف  ،«احلّق» حملَّ «املصلحة» ْت: يف هذا البسط حلَّالثانية

بوصفه املعيار  «التفكري املصلحي»، ومّت االعرتاف بـ «املصلحة»من  على أساٍس «احلّق»

 الوحيد لتشخيص التكليف واملسؤولية. 

 . «املصلحة العامة»حمّل  «مصلحة النظام» ْت: لقد حلَّالثالثة

ويف احلقيقة فإن اخلطأ الذي صدر يف هذا الشأن كان ناشئًا عن التشخيص 

 السياسي.  الوسلوكه يف اجمل اخلاطٌ ملباني اختاذ القرار من قبل النيّب

من هنا ال ميكن اعتبار ظهور عنصر املصلحة يف الفقه الشيعي دلياًل على 

آلية لالنتقال حنو »أو  ،ممّهدًا لقيام الدميقراطيةفيًا، أو عنصرًا صريورة هذا الفقه ُعْر

. حنن نرى أن املصلحة اليت تشتمل على مثل هذه (29)«احلداثة وحتويل الفقه إىل قانون

وإن  .«مصلحة النظام»، وليست «املصلحة العامة»اخلصائص واآلثار والتداعيات هي 

مغالطة االشرتاك اللفظي.  جتاهل موارد االختالف بني هاتني املصلحتني يعترب نوعًا من

وإن الفقه  .إن صريورة الفقه حكوميًا وسياسيًا ال يعين بالضرورة صريورته دميقراطيًا

العلماني املنفصل عن األخالق العلمانية سينتهي بنا إىل األصولية واالستبداد الديين. 

ملخالفة ل عنصرًا هامًا ىل أن احلفاظ على مصلحة النظام يشكِّباإلضافة إ ،هذا

اخلصخصة باملعنى الصحيح للكلمة، وحيول دون تنمية وتطوير اجملتمع املدني، 

ل عنصرًا ويشكِّ ؛من جهٍة ،وازدهار الطبقة املتوّسطة، وتنمية مؤسسات اجملتمع املدني

ًا لدمج املؤسسات الدينية باملؤسسات احلكومية، وإعادة إحياء اآلليات التقليدية هاّم

ن قبيل: التعليم والقضاء وإدارة أمور اجملتمع وأسلمة األمور ما وراء للمؤسسة الدينية، م

أخرى. ويف األساس فإن الدافع الرئيس لعلماء الدين من الثورة  من جهٍة ،اإلسالمية

سات إىل أحضان الدين، والعمل اإلسالمية اإليرانية كان يرمي إىل إعادة هذه املؤسَّ

دارس أو أسلمة العلوم اإلنسانية ليس له من على أسلمتها. وإن أسلمة اجلامعات وامل

 :. وميكن القول(30)أو مفهوم غري احليلولة دون انتشار العلمانية العلمية وتبعاتها معنًى

إن فلسفة بناء املؤسسات الثورية يف إيران املعاصرة وجوهر آليتها هو احليلولة دون 

 فية. مسار الصريورة الُعْر

فية يف اجملتمع الغربي قد بدأ حنو الصريورة الُعْرسبق أن ذكرنا أن املسار وقد 
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بصريورة العلم واألخالق، ولو أن هذا املسار قد بدأ يف اجملتمعات األخرى من مبادئ 

ىل ذلك فإن التعليق ومضافًا إبة عليه ستكون خمتلفة قطعًا. أخرى فإن النتائج املرتتِّ

ال ربط وال عالقة له  ،النظام من أجل احلفاظ على مصلحة ؛ت لألحكام الفقهيةاملؤقَّ

االستنباط  «منهج»و «أسلوب»ر بتغيُّ فيًا رهٌنفيًا. إن صريورة الفقه ُعْربصريورة الفقه ُعْر

من أجل  ؛ت لألحكام الفقهيةالفقهي أو أخالق االجتهاد، يف حني أن التعليق املؤقَّ

احلكم الفقهي من قبل الدولة  «تطبيق»يرتبط مبرحلة  ،احلفاظ على مصلحة النظام

مبعنى  ،احلكم الشرعي بعّدة مراحل «استنباط»والذي يقع بعد  ،على مستوى اجملتمع

أن عنصر املصلحة ال يدخل على الفقه، وإمنا يدخل على مرحلة تطبيق األحكام 

 الفقهية. 

مه على سائر األحكام وتقدُّ ،إن الفقهاء الذين يقولون بوجوب حفظ النظام

أو  ،ية، يذهبون إىل القول بأن األحكام الشرعية تنبثق عن إرادة اإلله الشارعالشرع

أن هذه األحكام ليست على نسق  عن املصاحل واملفاسد الغيبية، إاّل :أخرى بعبارٍة

منها، مبعنى أنه عند التزاحم  ن وجوب حفظ النظام أهّمإية، وواحد من حيث األهمِّ

رعية يف مقام التطبيق يكون هذا احلكم هو بني هذا احلكم وسائر األحكام الش

تًا. وأين هذا من انبثاق عن الفعلية مؤقَّ م، وتكون سائر األحكام األخرى ساقطًةاملقدَّ

  ؟!القوانني احلقوقية من اإلرادة واملصلحة الدنيوية للمواطنني )العلمانية احلقوقية(

مع  واملقايسة بينهما قياٌسإن املقارنة بني هذين األمرين ـ من وجهة نظرنا ـ 

 الفارق.

واالختالف اجلوهري اآلخر املوجود يف البني يكمن يف آلية وأسلوب تشخيص 

املصلحة. ففي األنظمة العلمانية يتّم حتديد املصلحة إما من طريق الرجوع إىل آراء 

يلية(، ل الناس )الدميقراطية التمثميثِّ ْنأو من طريق َم ؛الناس )الدميقراطية املباشرة(

ويف كلتا احلالتني يكون العقل اجلمعي أو عقالء القوم هي املرجعية لتشخيص 

فية خذون قراراتهم على أساس من قاعدة العقالنية الُعْراملصلحة. إن هؤالء الُعقالء يتَّ

يف حني أن مرجعية تشخيص املصلحة يف النظام الديين هم عقالء  ؛)ما فوق الدينية(

خذون قراراتهم على أساس حيث يتَّ ،مني أم غريهم(املعمَّ احلوزة )سواء كانوا من
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لصاحل القول بأن  ل دلياًل مستقالًّذاته ُيشكِّ العقالنية الفقهية واحلوزوية. وهذا يف حدِّ

كامل. وبهذا  لف عن األخرى بشكٍلتاملصلحة مورد البحث يف هذين النظامني خت

ع من وترية الوصول إليها، أو تسرِّ ،احلداثةل العبور إىل ضح أن مصلحة النظام ال تسهِّيتَّ

 ل عقبة كبرية حتول دون حتقيق ذلك. نها تشكِّإبل 

نضيف هنا أن تنقيح املناط الذي يتّم احلديث عنه يف الفقه ال يكون ذا قيمة 

أو ما مل يكن منصوصًا. وعليه  ،عند الفقهاء التقليديني ما مل يصل إىل القطع واليقني

احلكم الشرعي ال يعين دخول عنصر  «تطبيق»ام باملصلحة يف مقام فإن جمّرد االهتم

احلكم  «استنباط»إىل مقام  املصلحة إىل التفكري الفقهي؛ ألن التفكري الفقهي ناظٌر

شاسع بني مقام االستنباط وبني مقام التطبيق. إن الفقهاء الذين  الشرعي، وبوٌن

دون واملكان يف االجتهاد، يؤكِّ وتأثري عنصر الزمان ،دون على مصلحة النظاميؤكِّ

بوصفه منهجًا صحيحًا يف االستنباط  (31)أيضًا على التزامهم بالفقه التقليدي اجلواهري

الفقهي أيضًا. وعليه ال ميكن اعتبار تأكيد هؤالء الفقهاء على عنصر املصلحة يف 

، وإدخااًل «فقه املصلحة»بـ  «الفقه اجلواهري»مقام تطبيق األحكام بوصفه استبدااًل لـ 

 . (32)لعنصر املصلحة يف املنظومة الفقهية

 

 ــــــ ـ كلمٌة أخرية5

ف على إعادة فتح أبواب حيوي يتوقَّ إن حضور الدين يف العامل املعاصر بشكٍل

السماء على األرض. وبذلك سوف تتّم إعادة احلوار بني السماء واألرض، وسوف يكون 

ى هدايتهم، وسوف مهم، وسوف يتوّلجديد يف حياة البشر، وسوف يكلِّ هلل حضوٌر

أن  يه. إاّلْدباع َهحيصل الناس على إمكانية االستماع إىل كالم اهلل وحماورته واّت

بالتفسري الصحيح للخامتية. فإذا كانت اخلامتية تعين  إعادة فتح أبواب السماء رهٌن

ن يف نيب ففي هذه احلالة سيفقد التديُّالسكوت التشريعي هلل تعاىل بعد رحيل ال

 ي ختم النبّوة إىل ختم التدّين. العصر احلديث مفهومه ومعناه، وسيؤّد

ال يعود حباجة إىل  وأما إذا كان معنى اخلامتية أن اإلنسان بعد رحيل النيّب

ي خبامت األنبياء أخرى تبلغه رسالة اهلل، وأن بإمكانه االقتداء والتأّس «واسطة»
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وبناء االرتباط املباشر مع  ،والعمل على بسط هذه التجربة ،كته يف جتربتهومشار

م معه، واحلصول على رسالته، ففي مثل هذه احلالة ميكن اعتبار ختم والتكلُّ ،اهلل

 ة شرطًا ضروريًا للحضور احليوي واملباشر للدين يف العامل املعاصر. النبّو

ج هنا ال أن التخرُّ األنبياء، إاّلإن اخلامتية تعين ختّرج اإلنسان من مدرسة 

مه يف هذه املدرسة ليس م وتعاليمه وجتاربه؛ ألن الذي يتّم تعلُّيستلزم االستغناء عن املعلِّ

دية، وإمنا تعرض قدوة وأسوة لبيان جمموعة من أصول العقائد والقواعد الثابتة والتعبُّ

. إن حاجة اإلنسان إىل (33)تجربةالطريق إىل التجربة الدينية وآداب احلياة طبقًا هلذه ال

الدين إمنا ترتفع من خالل التجربة الدينية، وإن التجربة النبوية إمنا تلّبي هذه احلاجة 

ى فيما لو مل تنقطع هذه احلاجة بعد رحيل النيب، وأن يستمر بسط هذه التجربة حّت

املؤمنني،  «جمتمع»بعد رحيله. وإن بسط هذه التجربة يف الفرتة الالحقة يقع على عاتق 

من األفراد بأشخاصهم. إن اخلامتية تعين استمرار  ال على عاتق شخص بعينه أو عدٍد

التجربة الشخصية للنيب يف إطار التجربة اجلماعية للمؤمنني، ال مبعنى إحالل التجربة 

 ة حمّل جتربة النيب. خاّص أو طبقٍة أو صنٍف الشخصية لفرٍد

م األخالق على على الشريعة، والزم تقدُّ ّدمًةسبق أن ذكرنا أن األخالق متق

م علم األخالق على علم الفقه يف مقام اإلثبات. وعليه ال الشريعة يف مقام الثبوت تقدُّ

ميكن بسط التجربة الفقهية النبوية دون بسط جتربته األخالقية، وال ميكن بسط 

 :وية. من هنا ميكن القولالتجربة النبوية األخالقية دون بسط جتربته العقالنية ـ املعن

إن بسط هذه التجارب من مقتضيات أخالق التحقيق والتفكري الفقهي. كما ميكن 

ف الذي عاصره ْركبري بالُع رت إىل حدٍّإن التجربة النبوية الفقهية قد تأثَّ :القول

ف ْر، ولذلك لن يكون باإلمكان بسط هذه التجربة دون معرفة عميقة للُع‘النيّب

. جيب أن يقرتن بسط التجربة النبوية ببسط العقالنية واملعنوية ما فوق يّباملعاصر للن

الدينية؛ ألن اّتباع األنبياء الظاهريني إمنا يكون مثمرًا إذا كان مقرتنًا بفضيليت 

 الباطين )العقل( أيضًا.  واتباع النيّب ،ني ـتالعقالنية واملعنوية ـ وكالهما ما فوق ديني

ن أحد أهم خصائص االجتهاد املتمحور حول القدوة يتّم وكما سبق أن أشرنا فإ

 فياتها. ْرُعوفيه الفصل بني ذاتيات الشريعة 
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 ة القرآن الكريمَمَديات مشولي
 

 

 )*(د. مصطفى كريمي

 مطر حسنترجمة: 

 

 ــــــ ـ نقد اآلراء3

إىل رفض كال االجتاهني اللذين ينحيان إىل  &الشيخ معرفت لقد عمد

فرفض االجتاه القائل باحلّد األعلى  ؛ق ببيان رقعة القرآنما يتعلَّ فراط والتفريط يفاإل

 كما رفض االجتاه القائل باحلّد األدنى أيضًا، وقام بنقدهما.  ؛يف بيان هذه الرقعة

 

 ــــــ أـ نقد االجتاه القائل باحلّد األعلى

ما  أكثر كالمه على جامعية القرآن الكريم يف &لقد ركز األستاذ معرفت

ق بنقد االجتاه القائل باحلّد األعلى، وهو االجتاه القائل بأن القرآن الكريم يشتمل يتعلَّ

 عاء. حيث يرى عدم وجود دليل أو شاهد على هذا االّد ،على مجيع العلوم

الذي يتّم توجيهه إىل أصحاب هذا الرأي هو: كيف ميكن  السؤال األولإن 

 ،إثبات القول بأن مجيع العلوم والصناعات واالخرتاعات واالكتشافات الراهنة

ن الكريم؟! وملاذا مل يتوصل إمنا كان بفعل استنباطها من القرآ ،واآلخذة يف االزدياد

رون؟ ومتى حتّدث املتقدمون إىل هذه االخرتاعات واالكتشافات، ومل يلتفت هلا املتأخِّ

  !اهلواء، أو كيفية اخرتاع الكالم؟ ةثات، أو رّقالقرآن الكريم عن املثلَّ

م أن ذكرنا فإنه ليس من شأن القرآن أن يتدخل يف أمور تتعلق : كما تقدَّوثانيًا

                                                      



 

 

هـ 1439م ـ  2017السنة الثانية عشرة ــ العدد الثامن واألربعون ــ خريف  نصوص معاصرة ــ  

 

تشافات واخرتاعات البشر، بل ال معنى حتى إىل هدايتهم يف هذا االجتاه؛ ألن اهلل باك

قد منح اإلنسان العقل والذكاء والقدرة على التفكري، وذلك منذ اليوم األول الذي 

(، واألمساء هنا تعين حقائق األشياء، 31)البقرة:  ﴾َوَعلََّم آَدَم اأَلْسَماَء ُكلََّها﴿قال فيه: 

اهلل قد وهب اإلنسان القدرة على معرفة مجيع حقائق الوجود. وهذا هو مبعنى أن 

ع من اهلل سبحانه وتعاىل، وإن على اإلنسان يف األصل أن ُيثبت جدارته يف خالفة املتوقَّ

اهلل يف األرض، وذلك بأن يكون مبدعًا من تلقاء نفسه، وعليه ال معنى للقول بأن على 

ثات واهلندسة الوراثية أو القول بالقانون حقيقة املثلَّ اإلنسان أن يستعني بالشرع ليدرك

د لإلنسان الشريعة. وال شأن لإلسالم بأن حيدِّ الرياضي الكذائي، فليس هذا من مهاّم

الواسطة النقلية اليت يتعّين عليه استخدامها يف السفر، أو ما هو نوع الثياب اليت 

وإمنا غاية ما يقوله يف هذا الشأن هو أن تكون من طريق احلالل، وأن ال  ؟يلبسها

أو تبذير، وأن ال تكون من طريق العدوان أو انتهاك حقوق  يكون فيها إسراٌف

اآلخرين. لقد جاء اإلسالم ليعمل على تعديل حياة اإلنسان، وأن يكون اإلنسان وسطيًا 

ر يف أو تفريط، أو أن يعتدي عليهم أو ُيقصِّ يف حياته، فال يتعامل مع اآلخرين بإفراٍط

ص يف أن يرسم برناجمًا يضمن لإلنسان حياة أداء حقوقهم. إن وظيفة الشرع تتلخَّ

سليمة. فاإلسالم إمنا جاء لسعادة اإلنسان، مبعنى أن يهديه لكي يعيش السعادة يف 

ف . وهذا يتوقَّمة لسعادته يف اآلخرةهذا العامل، وتكون سعادته يف هذه الدنيا مقّد

العدل هو احلاكم يف اجملتمع، وأن يكون سليمة، وأن  بدوره على أن تكون له حياٌة

تشريع القوانني واألحكام يف هذا اإلطار، وال  ق إليه الظلم واجلور. ولذلك يتّمال يتطرَّ

 وما إىل ذلك.  ،وطريقة االستفادة منه ،يكون له شأن يف بيان حقيقة األوكسجني

وإن استدالله  .ن على إثبات مّدعاهَقْتُم م أي دليٍلإن هذا الرأي مل يقدِّ: وثالثًا

ضح من خالل االلتفات إىل األمور وهذا يتَّ .ببعض اآليات والروايات مل يكن صحيحًا

 : التالية

 111مبا ورد يف اآلية  شبيهٌة ﴾َوَتْفِصياًل ِلُكلِّ َشْيٍء﴿ـ إن عبارة اآلية القائلة: 1

قد وردت كصفة للتوراة أيضًا، واحلال أننا ال نؤمن بأن التوراة  من سورة يوسف،

األحكام الضرورية؛ إذ لو كانت  :ى ما كان من قبيل، حّتشيٍء تشتمل على بيان كّل
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إىل نزول كتاب مساوي  التوراة قد بّينت تفصيل كل شيء ملا كانت هناك حاجٌة

 آخر، أو شريعة الحقة. 

بصدد إمتام احلّجة على الكافرين، حيث يؤتى  من سورة النحل 89ـ إن اآلية 2

 ‘األكرم ليكون شاهدًا على أعمال أمته، ويأتي النيبُّ نيبٍّ يف يوم القيامة بكّل

ليكون بدوره شاهدًا على هذه األّمة أيضًا؛ ألن الكتاب والشريعة اليت نزلت عليه 

َم َنْبَعُث ِفي ُكلِّ َوَيْو﴿شيء:  ن القرآن قد اشتمل على بيان كّلإكانت هي األكمل، و

 ًاَعَلى َهُؤاَلء َوَنزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَيان ًاَعَلْيِهْم ِمْن َأنُفِسِهْم َوِجْئَنا ِبَك َشِهيد ًاُأمٍَّة َشِهيد

ننا مل نرتك يف هذا إ ، أي(89)النحل:  ﴾ِلُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمنَي

صًا يف بيان الوظائف والتكاليف الشرعية؛ ليكون كتاب هداية ورمحة الكتاب نق

مبالحظة شأن نزول هذه اآلية واملخاطبني بها، وكذلك  ،وبشارة للمسلمني. وعليه

هو الشمولية واجلامعية  ﴾ِلُكلِّ َشْيٍء ًاِتْبَيان﴿ضح أن املراد من بدايتها ونهايتها، يّت

م جيب النظر إىل املوقع والظرف واحلالة اليت ألحكام الشرع. يف هذا النوع من الكال

لكل شيء مل يكن  عى أن القرآن بياٌنم بهذا الكالم. إن الذي ادَّيكون عليها املتكلِّ

وقال: لقد  ،مستندًا على عرش التكوين، فلو كان مستندًا على عرش التكوين

جئتكم بكل ما حتتاجون إليه، أمكن القول بأن جذور العلوم التجريبية والرياضية 

أنه  َبْيَديف القرآن،  ومجيع االكتشافات واالخرتاعات البشرية يف احلّد األدنى موجودٌة

إمنا قال هذا الكالم عندما كان مستندًا إىل مقام التشريع، وعليه يكون املعنى أنه 

ل شيء يتعلق بالدائرة التشريعية من األصول والفروع. وهذا مبنزلة ما لو قام ن كقد بيَّ

ما  لكم يف هذا الكتاب كّل لقد كتبُت»ديه: وقال ملقلِّ ،بتأليف كتاٍب فقيٌه

عًا على عرش الفقاهة، ، فهو إمنا يقول هذا الكالم عندما يكون مرتبِّ«حتتاجون إليه

، أو عندما يقول حممد بن «ال حيضره الفقيه ْنَم»كما هو احلال بالنسبة إىل كتاب 

زكريا الرازي: أكتب كتابًا يشتمل على مجيع ما حيتاجه الناس، ومن هنا فقد 

ما حيتاج له الناس  ، مبعنى أنه يشتمل على كّل«ال حيضره الطبيب ْنَم»ألفت كتاب 

على عرش  عًا. والدليل على ذلك أنه إمنا قال ذلك الكالم عندما كان مرتبِّيف الطّب

 . (1)الطبابة
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َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اأَلْرِض َواَل َطاِئٍر ﴿ـ يبدو من ظاهر اآلية الكرمية القائلة: 3

( أن 38)األنعام:  ﴾َيِطرُي ِبَجَناَحْيِه ِإالَّ ُأَمٌم َأْمَثاُلُكْم َما َفرَّْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء

ق بالعلم اإلهلي األزلي. ما يتعلَّ فيها هو كتاب التكوين يف «الكتاب»املراد من كلمة 

على مجيع الكائنات واملخلوقات، وأن ال شيء منها  إن مراد هذه اآلية أن اهلل مشرٌف

خارج دائرة علمه األزلي، وأن عاقبة مجيع األشياء هي العودة إىل اهلل. كما ال ربط 

ِب اَل َيْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َوَيْعَلُم َما ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْي﴿لقوله تعاىل: 

 ﴾ِمْن َوَرَقٍة ِإالَّ َيْعَلُمَها َواَل َحبٍَّة ِفي ُظُلَماِت اأَلْرِض َواَل َرْطٍب َواَل َياِبٍس ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب ُمِبنٍي

وليس  ،ألنه يذكر الكتاب املبني ؛( جبامعية القرآن الكريم وإعجازه59)األنعام: 

لة يف علم اهلل ومسجَّ واملراد هو أن مجيع الكائنات وسلوكها وأفعاهلا ثابتٌة ،القرآن

 إننا ذكرنا كل شيء يف القرآن.  :بالفعل. وهذه اآلية ال تقول وهلا حضوٌر ،األزلي

ل أنزل يف هذا القرآن كل علم، وك»ـ إن مراد عبد اهلل بن مسعود من قوله: 4

إمنا يتعلق بالعلوم اليت كان يعرفها، وهي العلوم  (2)«ن لنا يف القرآنشيء قد تبيَّ

واملعارف الدينية، واملراد من األولني واآلخرين والسابقني والالحقني هم األنبياء 

 وشرائعهم، وإن مجيع ما ورد فيها قد ورد يف القرآن أيضًا. 

 

 ــــــ ب ـ نقد االجتاه القائل باحلّد األدنى

ما  األعلى يف على الرغم من أن الشيخ معرفت ال يرتضي االجتاه القائل باحلّد

أنه يف الوقت نفسه ال يرضى أيضًا بتضييق دائرة  ق جبامعية القرآن الكريم، إاّليتعلَّ

على حّد ـ ، وإظهار القرآن القرآن الكريم باالستناد إىل األسلوب اخلارج عن النّص

قلنا بأن وظيفة  قة للغاية. يذهب مساحته إىل االعتقاد بإننا وإْنضيِّذا مساحة ـ تعبريه 

ل باألمور اليت ميكن لإلنسان أن يتوّصل إليها بعقله الشارع ال تكمن يف التدخُّ

نا ال نستطيع تسرية هذا الكالم إىل األمور الشرعية أيضًا. فال يصّح ـ وذكائه، ولكّن

قة باحلكومة بشر أن نصل إىل حقيقة املسائل املتعلِّإن باستطاعتنا حنن ال :مثاًل ـ القول

والتعزيرات واحلدود والقصاص والكثري من أبواب املعامالت واألحكام، من قبيل: 

ألن القرآن ؛ (3)ة القرآن الكريمعّدة الطالق واحليض والنفاس، وذلك من خارج جامعّي
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 . (4)ده التشريعي أيضًاإهلية يف ُبْع الكريم معجزٌة

 

 ــــــ احة وحدود القرآن الكريمـ مس4

ر عن السعة املكانية لرقعة بيان القرآن الكريم بالعاملية، وعن السعة ُيعبَّ

إىل االعتقاد بأن القرآن قد  &الزمانية هلذه الرقعة باخللود. يذهب األستاذ معرفت

 ،ذهب مرحلة بعد مرحلة ليخرج من الدائرة الزمنية لعصره، ويوّسع من دائرة التحّدي

ى اجلميع أن يأتوا مبثله. وتشمل البشرية بأسرها إىل األبد، فيتحّد ،لتتجاوز العرب

ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اإِلنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأْن َيْأُتوا ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن اَل َيْأُتوَن ِبِمْثِلِه ﴿قال تعاىل: 

(. وبذلك تكون هذه اآلية قد حسمت 88: )اإلسراء ﴾ًاَوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهري

على حنو العموم  ،ي؛ ليطال مجيع اإلنس واجلّنومشلت اجلميع بهذا التحّد ،املوقف

 . (5)األفرادي واألزماني

ما يف القرآن »يف بيان البطن للقرآن الكريم، حيث قال:  ‘إن النيب األكرم

ينزل يف مناسبات خاّصة، كان حيمل هاجس أن القرآن  ،(6)«وهلا ظهر وبطن آية إاّل

بأولئك القوم أو  ًةن كل آية تنظر إىل مناسبتها اخلاصة فإنها ستكون خاّصإوحيث 

يف حني جيب على  ،بها ذلك الزمن، وتكون بالتالي مقّيدة بالقيد التارخيي اخلاّص

ق يف بطن اآلية. وقال اإلمام الناس استنباط الرسالة العاملية للقرآن من خالل التعمُّ

مبعنى أنه جيب  ،(7)«ظهره تنزيله، وبطنه تأويله»عندما ُسئل عن هذه الرواية:  ×الباقر

 للوصول إىل أهدافها وغاياتها ومآالتها.  ؛ب اآليةاستخراج املفهوم العام من ُصْل

، وهذا (8)«وعلى جنومه جنوم ،له جنوٌم»أنه قال:  ‘األكرم وي عن النيّبوقد ُر

ات على ما ال نهاية له من املفاهيم واحلقائق. وقد تتجلى يعين إمكان احلصول من اآلي

هذه احلقائق الكامنة يف آيات القرآن الكريم يف عصر ازدهار العلم بعد ظهور اإلمام 

#احلّجة صاحب العصر والزمان
(9) . 

 

 ــــــ أـ الرقعة واملساحة املوضوعية للقرآن الكريم

هل تقتصر الرقعة واملساحة املوضوعية لبيانات القرآن الكريم على أصول 
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ال حيصر دائرة  &الشريعة فقط، أم تذهب إىل أبعد من ذلك؟ إن األستاذ معرفت

إىل جانب اإلعجاز التشريعي للقرآن  ،القرآن باألحكام والشريعة فقط، من هنا فإنه

العتقاد باإلعجاز العلمي للقرآن ، يذهب ـ خالفًا لبعض اآلراء ـ إىل ا(10)الكريم

م العلمي، حيث تنكشف الكريم أيضًا، وأن جانبًا من هذا اإلعجاز يظهر بفعل التقدُّ

. وبالتالي يدرك الناس أن هذا الكالم (11)بعض األسرار العلمية للقرآن على مّر الزمن

 . (12)عن خالق هذا الكون أن تكون صادرًة وهذه األسرار ال ميكن إاّل

عة احلال فإن األستاذ معرفت يعتقد أن إشارة القرآن إىل املسائل العلمية وبطبي

ل. فاملتكلم ضًا من باب املّنة والتفضَُّرمل تكن هي املقصودة بالذات، وإمنا يأتي َع

ٍد معّين وشأن خاص خيرج حيث يكون حميطًا بأسرار اخللق حتى إذا حتّدث يف ُبْع

. من هنا (13)كي عن هذه اإلحاطة والعلم املفعمحي أحيانًا من تضاعيف عباراته كالٌم

نه على إجممل ومبهم، حبيث  ن املسائل العلمية على حنٍوفإن القرآن الكريم قد بيَّ

علمي، ال يرى العلماء تعارض القرآن مع النظريات  ٌموكلما حصل تقدُّ ،طول التاريخ

العلمية. إن هذه اللغة العاملية للقرآن هي يف حّد ذاتها تنطوي على جهة إعجازية ال 

تتشابك مع النظريات العلمية؛ ألن هذا من شأنه أن يتعارض مع اهلدف الرتبوي للقرآن 

 . (14)الكريم

 

 ــــــ المب ـ النسبة بني مساحة القرآن ومساحة اإلس

يرى األستاذ معرفت أن النسبة املنطقية بني املساحة املفهومية للقرآن واملساحة 

باإلضافة إىل  ،ةألن السّن ؛املفهومية لإلسالم هي نسبة العموم واخلصوص من وجٍه

أخرى قد اشتمل القرآن  ومن جهٍة ؛تعترب مصدرًا من مصادر الدين من جهٍة ،القرآن

 ،لعلمية أيضًا، ولكنها مل تكن هي املقصودة بالكالم بالذاتالكريم على املسائل ا

إن القرآن الكريم »ضًا. وقد قال الشيخ معرفت بهذا الشأن: َروإمنا تأتي يف السياق َع

ض للمسائل العلمية فإن هذه املسائل العلمية مل تكن هي املقصودة بالكالم، إذا تعرَّ

مهيمنًا على أسرار اخللق قد تظهر  ضي. فحيث يكون املتكلمَروإمنا تأتي بشكل َع

ـ عبارات حتكي عن علمه  خاّص ٍدث يف ُبْعأحيانًا على كلماته ـ حتى إذا كان يتحدَّ
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 . (15)«زين من العلماءبعض املخاطبني املتميِّ اجلّم، وال يفهمها إاّل
 

 ــــــ ةّنسبة مساحة القرآن إىل مساحة السج ـ ن

فقط، بل  ^ما ورد إلينا من قبل املعصومني ة ال يقتصر علىإن مرادنا من السّن

ة املنطقية القائمة بني بأن النس &تشمل علم هؤالء العظام أيضًا. يرى الشيخ معرفت

من  ة أعّمة هي نسبة العموم واخلصوص املطلق، مبعنى أن السّنمساحة القرآن والسّن

 يات الدين، إاّلالقرآن الكريم؛ إذ على الرغم من حتديد جامعية القرآن الكريم بعموم

من مجيع العلوم. ومّما قاله  ^واألئمة األطهار ‘د النيب األكرمأن مساحته ال ُيجرِّ

عًا ال ع على سّدة التشريع بوصفه مشرِّحيث يرتبَّ ×إن اإلمام الصادق»يف هذا الشأن: 

الذي هو العقل األكمل ال  ‘األكرم ميكن القول خبلّوه من سائر العلوم... وإن النيّب

املسائل، وإمنا يقتصر علمه على خصوص  عنه ال يعلم مجيإ :ميكن القول بشأنه

جبميع األمور،  املسائل الشرعية. ال ميكن أن يكون األمر كذلك، بل هو عامٌل

 . (16)«ببيانها ٍفولكنه غري مكلَّ
 

 ــــــ تقديٌم إىل األستاذ

قبوله النقد،  &ستاذنا العزيز الشيخ معرفتألإن من اخلصائص البارزة 

 ،. من هنا فإنين أطلب اإلذن من روحه(17)وتأكيده على هذه الناحية ،وتشجيع تالميذه

وأستعرض بعض املسائل بشأن جامعية القرآن الكريم، مستندًا يف ذلك إىل الروايات 

على طرح هذه املسائل  املستفيضة واملعتربة اليت مل يتّم االلتفات إليها. يعود سبب جرأتي

كان لي  ين يف لقاٍءباع السرية العلمية والعملية ألستاذنا العزيز ـ هو أنَّـ باإلضافة إىل اّت

 ‘له: أرى أن جامعية القرآن الكريم بسعة علم النيب األكرم مع مساحته قلُت

عليه  ُتعلى هذا الكالم؟ وعندما عرْض فقال: هل لديك دليٌل، ^واألئمة األطهار

 برفضها. ولذلك فإنين أستعرض أدليت هنا ضمن نقطتني:  ْمليت باختصار مل يُقأد
 

  ــــــ النقطة األوىل

يف أن القرآن ال يشمل بداللته اللفظية مجيع أصول األمور  كٍّليس هناك من َش
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أن القرآن  شيء. ويف روايٍة الدينية واإلرشادية، ناهيك عن أن يكون مشتماًل على كّل

رغم  ،ى إىل عدد ركعات الصالة اليومية الواجبةببيانه اللفظي حّت ْرالكريم مل ُيِش

بلت قبل ما ُق ُرّدت ُرّد ما سواها، وإْن إْن ،عمود الدين» :أنها على ما جاء يف األحاديث

 اهللَأِطيُعوا ﴿: تعاىل اهلل قول يف ،×جعفر أبي بصري، عن أبي رواية . ففي«سواها

 أبي بن علّي يف نزلت: قال ،(59)النساء:  ﴾َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمْنُكْم

كتابه؟  يف بيته وأهل عليًا ييسّم أن منعه لنا: فما يقولون الناس إن: له قلُت ،×طالب

 وال ثالثًا مَِّسُي ومل ،الصالة رسوله على أنزل اهلل إن: هلم قولوا ×جعفر أبو فقال

 . (18)«هلم... ذلك رفسَّ الذي هو اهلل رسول حتى كان ،أربعًا

، ولكنه (19)أخرى أن اهلل قد بعث أربعًا وعشرين ومئة ألف نيّب وجاء يف روايٍة

بالصفة. وقد أشار القرآن نفسه إىل  ٍةوعشرين باالسم، وأربع ٍةمل يذكر منهم سوى سّت

َوُرُساًل ﴿إذ يقول تعاىل:  ؛القليل منهمر ْزأنه مل يذكر من قصص مجيع األنبياء سوى النَّ

 (. 164)النساء:  ﴾َقْد َقَصْصَناُهْم َعَلْيَك ِمْن َقْبُل َوُرُساًل َلْم َنْقُصْصُهْم َعَلْيَك

وعليه ال ميكن القول بأن املراد من الكتاب واحلديث يف هذه اآليات هو ظاهر 

بإطالق اآلية. ُيضاف إىل ذلك هذا القرآن الكريم بالداللة اللفظية، مع إمكان األخذ 

والروايات الواردة يف تفسريهما، يثبت عدم إمكان  ،أن التدقيق يف سياق هاتني اآليتني

تقييد جامعية القرآن الكريم باألصول املرتبطة باألحكام والشريعة. حنن نرى أن 

لقرآن، ي اْد: ترتبط بالناس العاديني الذين يهتدون بَهاألوىل :للقرآن الكريم ناحيتني

. إن روايات اجلامعية تبّين الناحية الثانية ^واألئمة ‘األكرم : ترتبط بالنيّبالثانيةو

ن بظاهره قد بيَّ ‘األكرم من القرآن، وتدّل على أن القرآن الكريم النازل على النيّب

ضح من خالل املطالب واإلمام. وهذا ما سيتَّ وباطنه مجيع األمور اليت حيتاجها النيّب

 : كما يلي، وذلك (20)تباعًاـ  باختصاٍرـ اليت نأتي على ذكرها 

من سورة  111يف اآلية  «احلديث»ـ إن سياق اآليات يدّل على أن املراد من 1

 من سورة النحل، هو القرآن النازل على النيّب 89يف اآلية  «الكتاب»يوسف، و

من سورة  89ق باآلية ما يتعلَّ خاصة يفو ،، وليس القرآن يف اللوح احملفوظ‘األكرم

 ة على نزول ذلك الكتاب. الداّل «لنانزَّ»الشتماهلا على كلمة  ؛النحل
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من  89يف اآلية  «تبيانًا»من سورة يوسف، و 111يف اآلية  «تفصياًل»ـ إن كلمة 2

الذي  «التفصيل»سورة النحل، تدالن على أن بيان القرآن لكل شيء أمر واضح؛ ألن 

، وهو يف هذه (21)هو من باب التفعيل من الفصل الذي يعين التمييز والفصل بني شيئني

 . (23). ورمبا استعمل لفظ التفصيل للداللة على املبالغة(22)اآلية يعين البيان

هو  ﴾َتْفِصيَل ُكلِّ َشْيٍء﴿رأى أن املراد من قوله تعاىل:  ْنرين َموهناك من املفسِّ

 . (24)تاجها اإلنسان يف احلياة الدنيا واآلخرة واملعاش واملعادمجيع األمور اليت حي

أو اسم، وعلى كلتا احلالتني حيمل صفة املبالغة، ويعين  مصدٌر «التبيان»إن 

بشكل مباشر؛  ضح من هذه العبارة أن القرآن هو يف حّد ذاته بياٌن. يتَّ(25)البيان البليغ

من غري الصحيح أن نعترب بيان القرآن وألن البيان غري املباشر ال ينسجم مع املبالغة. 

 . (26)شيء بيانًا جمماًل لكّل

من سورة يوسف، واآلية  111يف اآلية  (27)«شيء كّل»يف عبارة  ـ هناك إطالٌق3

كنه على هذا ر ما أممن سورة النحل، واألصل يقوم على ضرورة أن حيافظ املفسِّ 89

خاصة و ،كما أن األصل على عدم تأويل الداللة الظاهرية هلا .دهاإلطالق، وال ُيقيِّ

وموثوق ـ الدالة على  بااللتفات إىل وجود الكثري من الروايات ـ ومنها ما هو معترٌب

. وعليه ال ميكن رفع اليد عن إطالق اآلية دون دليل (28)شيء جامعية القرآن لكّل

 آخر.  وتقييدها باألمور املرتبطة باهلداية أو بأمٍرمورث لليقني، 

من سورة النحل يدّل بدوره على سعة مساحة القرآن  89ـ إن سياق اآلية 4

، وبذلك (29)على العطف يف اآلية الشريفة يدّل «الواو»الكريم وجامعيته؛ وذلك ألن 

َنْبَعُث ِفي ُكلِّ ُأمٍَّة َوَيْوَم ﴿يربط بني صدر اآلية وذيلها. يقول اجلزء األول من اآلية: 

ن هذا الشطر من ، وبذلك يبيِّ﴾َعَلى َهُؤاَلء ًاَعَلْيِهْم ِمْن َأنُفِسِهْم َوِجْئَنا ِبَك َشِهيد ًاَشِهيد

على مجيع الشهود أو مجيع  ‘اآلية وجوه الشهادة يف كل أمة، وشهادة النيب األكرم

 ‘ية شهادة النيب األكرمالتشكيك بكيف أفراد البشر، وحيث يوجد احتمال أن يتّم

أن  ال سيَّماو ،على أعمال مجيع البشر يف يوم القيامة مع وجود هذا العدد اهلائل منهم

كامل حبقائق مجيع أعمال  إذا كان النيب عاملًا بشكٍل هذه الشهادة ال تصّح إاّل

لتصحيح هذه الشهادة من خالل  ؛من هنا يأتي اجلزء الثاني من هذه اآلية ،(30)الناس
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 ﴾ِلُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمنَي ًاَوَنزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَيان﴿لقول: ا

ل (، لتثبت بذلك جامعية القرآن ومشوليته. فإن هذا اجلزء من اآلية يشك89ِّ)النحل: 

ة، إذ تقول: على أداء الشهادة على أعمال مجيع األم ‘دلياًل على قدرة النيب األكرم

والذي فيه بيان كل شيء، جنعل  ،إننا من خالل هذا الكتاب الذي أنزلناه إليك

لتشهد عليهم يوم  ؛الع على حقيقة أعمال ونوايا مجيع الناسبإمكانك العلم واالّط

 ‘. وقد ورد مضمون هذه اآلية الشريفة حول شهادة النيب األكرمَتالقيامة مبا علْم

َفَكْيَف ﴿آخر من القرآن الكريم أيضًا، حيث يقول تعاىل:  على مجيع األمم يف موضٍع

 (. 41)النساء:  ﴾ًاِإَذا ِجْئَنا ِمْن ُكلِّ ُأمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجْئَنا ِبَك َعَلى َهُؤاَلِء َشِهيد

. (31)ى املؤمنني منهمإن هذه الشهادة ال تشمل الناس العاديني، بل ال تشمل حّت

يف يوم القيامة إمنا تكون يف مورد بعض األعمال وعلى فرض مشوهلا فإن شهادتهم 

على ما  ،ة الناسالصادرة عن بعض األفراد، وال تشمل الشهادة على مجيع أعمال كاّف

ط يف َسمن األمة الَو ف الروايات أن املراَدُيستفاد لألئمة من آيات الشهادة. كما تعرِّ

ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس  ًاًة َوَسطَوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمَّ﴿قول اهلل تبارك وتعاىل: 

 فقط.  ^من أهل البيت ُةاألئّم (32)(143)البقرة:  ﴾ًاَوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيد

َوَكَذِلَك ﴿يف قول اهلل تعاىل:  ،×عبد اهلل أبي بصري، عن أبي ويف رواية عن

، ﴾ًاِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيد ًاَجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسط

 . (33)«أرضه يف تهخلقه، وحّج على شهداؤه ط، وحننَسالَو ةاألّم حنن»قال: 

على أن القرآن الكريم إمنا هو تبيان لكل  ـ إن االلتفات يف اآلية الشريفة يدّل5

فقط )وتبعًا للنيب يكون تبيانًا لألئمة  ‘شيء بالنسبة إىل النيب األكرم

 «الكتاب»أيضًا(؛ إذ طبقًا لقواعد اللغة العربية كان جيب أن يؤتى بـ  ^املعصومني

م على مباشرة؛ ألنه مفعول به، وجيب أن يتقدَّ «لنانزَّ»يف اآلية الشريفة بعد الفعل 

رور ـ الذي هو عبارة م اجلار واجملالظرف واجلار واجملرور، هذا يف حني أننا نرى تقدُّ

ر عن شيء، وهو أن القرآن الكريم ، وهذا ُيعبِّ«الكتاب»يف هذه اآلية ـ على  «عليك»

 فقط.  ‘األكرم لنيّبإىل اشيء بالنسبة  إمنا هو بيان لكّل

 . (34)«خوطب به ْنالقرآن َم فعرإمنا ي»وجاء يف الروايات أيضًا: 
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 ‘األكرم اخلطاب سوى النيّبومل ُيخاطب القرآن الكريم بهذا النوع من 

 . ^واألئمة املعصومني

 بعد النيّب ،وهناك روايات تدل على حصر فهم مجيع القرآن بظاهره وباطنه

، إذ ×املأثور الصحيح عن اإلمام الصادق :ها، ومن^األئمة من أهل البيتباألكرم، 

 ـ إاّله ـ ظاهره وباطنه أن يّدعي أنه مجع القرآن كلَّ ما يستطيع أحٌد»يقول: 

 . (35)«األوصياء

املتعلقة جبامعية القرآن أن البيان  (36)ـ ُيستفاد من الروايات الكثرية واملعتربة6

مور اليت تقع ، ويشمل األ^بالنيب وأهل البيت خاّص اجلامع للقرآن الكريم أمٌر

 موردًا الحتياجهم.

 كّل ما يلي سنذكر رواية واحدة من ويف .إن هذه الروايات على أربع جمموعات

 جمموعة: 

الروايات اليت تبني سعة دائرة ومساحة القرآن الكريم، دون اجملموعة األوىل: 

ف القرآن بوصفه مشتماًل على مجيع . وهي الروايات اليت تعرِّ(37)أن تشري إىل العاملني بها

عن اإلمام أبي عبد اهلل  (38)صحيح بسنٍد املروّي :ما حيتاجه العباد. ومن ذلك

 ما واهلل ىحّت ،شيء كّل تبيان القرآن يف أنزل وتعاىل تبارك اهلل إن»قال:  ×الصادق

 يف نزلُأ هذا كان لو: يقول عبٌد يستطيع ال ىالعباد، حّت إليه حيتاج شيئًا اهلل ترك

 . (39)«فيه اهلل أنزله وقد القرآن إاّل

 الروايات اليت تشري ـ ضمن بيانها لسعة مساحة القرآن الكريماجملموعة الثانية: 

أنه قال:  ×عن اإلمام علي املروّي ،من قبيل ،(40)ن الناس من إدراكهـ إىل عدم متكُّ

 . (41)«عقول الرجال تعجز عنه علمه يف القرآن، ولكّن ما من شيء إاّل»

 َبْيَديف اشتمال القرآن الكريم على معرفة كل شيء،  إن هذه الرواية صرحيٌة

 للعقل أن حييط بها علمًا. أن اإلنسان ال يسعه من خالل جمّرد امتالكه 

 إن هذه اجملموعة تشمل عددًا أكرب من الروايات، وتشري بنحٍواجملموعة الثالثة: 

واألئمة  ‘بالنيب األكرم ما إىل أن بيان كل شيء يف القرآن الكريم إمنا هو خاصٌّ

^من أهل البيت
(42) . 
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فيه نبأ ما كتاب اهلل »أنه قال:  ×عن اإلمام الصادق (43)صحيح وي بسنٍدأـ ُر

 . (44)«قبلكم، وخرب ما بعدكم، وفصل ما بينكم، وحنن نعلمه

ف د هذه الرواية على وجود خرب حوادث الوجود يف القرآن الكريم، وتعرِّتؤكِّ

ح بعلم القرآن بوصفه احلكم الذي يفصل بني اخلصومات واالختالفات، ويصرِّ

 بهذه املعارف والعلوم القرآنية الواسعة.  ^املعصومني

 حنن :×أبو عبد اهلل ام قال: قالاللّح ادمّح بسنده عن ،يار القّمـ عن الصّف ب

، ذلك وما بني ،النار وما يف اجلنة وما يف ،األرض وما يف السموات ما يف نعلم واهلل

 كتاب يف ذلك اهلل، إن كتاب يف ذلك إن ،ادفقال: يا مّح ،إليه أنظر هتقال: فنب

َوَيْوَم َنْبَعُث ِفي ُكلِّ ُأمٍَّة ﴿ية: اآل هذه تال )ثالثًا(، ثّم ،اهلل كتاب يف ذلك اهلل، إن

 ًاَعَلى َهُؤاَلء َوَنزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَيان ًاَعَلْيِهْم ِمْن َأنُفِسِهْم َوِجْئَنا ِبَك َشِهيد ًاَشِهيد

 . (45)«﴾...ِلُكلِّ َشْيٍء

عبد  بن حممد عن حممد بن حييى، عن ،(46)قموثَّ بسنٍديف الكايف، ج ـ 

 أبا مسعُت: قال أعني بن عبد األعلى عثمان، عن بن ادمّح ال، عنفّض ابن ار، عناجلّب

اخللق،  بدء وفيه ،اهلل كتاب أعلم وأنا ،‘اهلل رسول ولدني قد :يقول ×عبد اهلل

النار،  وخرب ةاجلّن األرض، وخرب وخرب السماء خرب القيامة، وفيه يوم إىل كائٌن هو وما

تبارك  اهلل إن .يكّف إىل أنظر كما ذلك ، أعلمكائٌن هو ما[ خرب]كان و ما وخرب

 . (47)«﴾ِلُكلِّ َشْيٍء ًاِتْبَيان﴿: وتعاىل يقول

يف هاتني الروايتني إىل إسناد جامعية وسعة مساحة القرآن  ×لقد عمد اإلمام

ح بأن علمه مقتبس من مشابهة صرَّ من سورة النحل. ويف روايٍة 89الكريم إىل اآلية 

 . (48)القرآن الكريم، واستند إىل هذه اآلية

 اهلل إن»أنه قال:  ×عن اإلمام الصادق ،(49)بسنٍد صحيح، د ـ يف أصول الكايف

 كل تبيان فيه أبدًا، وأنزل بعده كتاب فال ،الكتب .. بكتابكم.ختم هذكُر عزَّ

 بينكم، وخرب ما قبلكم، وفصل ما رض، ونبأواأل السماوات وخلق شيء، وخلقكم

 . (50)«إليه صائرون أنتم والنار، وما ةاجلّن بعدكم، وأمر ما

شيء يف الكتاب  الروايات اليت تشري إىل وجود كّلاجملموعة الرابعة: 
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ما من »، يقول: ×اإلمام الصادق اد قال: مسعُتعن مّح ،صحيح فبسنٍد. (51)ةوالسّن

 . (52)«ةأو سّن وفيه كتاٌب شيء إاّل

ة، وليس القرآن هذا القسم على وجود كل شيء يف القرآن الكريم والسّن يدّلو

 الكريم وحده.

. (53)هو القرآن ^أخرى داللة على أن مصدر علم األئمة من أهل البيت ويف روايٍة

ثتكم بشيء فاسألوني من إذا حدَّ»: (54)أنه قال ×وي عن اإلمام الباقرما ُر :ومن ذلك

 . (55)«كتاب اهلل

على أن جامعية  وعلى هذا األساس فإن جمموع هذه اآليات والروايات تدّل

ومشولية أحكام وتعاليم القرآن الكريم ال تنحصر باألمور املرتبطة بالدين واهلداية 

ة، وهذه األمور ال واألئم فقط، بل تشمل مجيع األحكام واملعارف اليت حيتاجها النيّب

 يفهمها غريهم.

إن اهلل أنزل يف هذا الكتاب تبيانًا »إذ يقول:  ؛د ذلكتؤيِّ وإن رواية ابن مسعود

 . (56)«لكل شيء، ولكن علمنا يقصر عما بّين لنا يف القرآن

 

  ــــــ النقطة الثانية

مل يتّم تقديم أّي دليل على عدم مشول الرقعة القرآنية لألمور املتعلقة مبعطيات 

بل ال ميكن إثبات االمتناع  ،ن الكريمالعلوم البشرية، باعتبارها بعيدة عن شأن القرآ

ل القرآن يف األمور املتعلقة بشأن العلوم البشرية. ورمبا كان الدليل الوحيد العقلي لتدخُّ

على ذلك هو أن القرآن لو كان بناؤه على بيان العلوم اليت يتوصل إليها اإلنسان 

 وًا.ْغسيكون ذلك البيان َل ةبإمكاناته الذاتي

وًا. وحنن نرى أن ْغاملقابل إثبات أن بيان القرآن يف هذه املوارد ليس َلويكفي يف 

قة بالعلوم البشرية فإن ذلك لن يكون القرآن إذا كان لديه ما يقوله بشأن األمور املتعلِّ

 يف بعض املوارد. وًا، بل هو ضروريٌّْغَل

نسبة  إن النسبة بني مساحة الوحي والعلوم البشرية من الناحية املنطقية هي

مبعنى أن بإمكان القرآن والعلوم البشرية  ،، وليس التباينالعموم واخلصوص من وجٍه
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 واحد. البحث يف موضوٍع

توضيح ذلك أن األمور اليت ميكن لإلنسان التوّصل إليها من خالل العلم 

 : التالية ةالبشري ال ختلو من إحدى احلاالت األربع

لوصول إليها، وليس هناك بينهم أّي ـ األمور اليت متّكن مجيع الناس من ا1

 اختالف بشأنها. 

رون رين، حيث توصل املفكِّـ األمور اليت اقتصر علمها وفهمها على املفك2ِّ

 بشأنها إىل نتائج واحدة، ومل خيتلفوا بشأنها. 

لوا بشأنها إىل نتائج، رين، إذ توصَّـ األمور اليت اقتصر علمها على املفك3ِّ

 ها. ولكنهم اختلفوا بشأن

 هم اختلفوا بشأنها. ل هلا مجيع الناس، ولكّنـ األمور اليت توص4َّ

 .ويف احلالة األوىل إذا مل يتحدث الوحي بشأنها ال حتدث مشكلة

وهكذا قد يكون األمر بالنسبة إىل احلالة الثانية أيضًا؛ إلمكان اعتماد 

 ان الوحي بشأنها.إىل بي رون، فال تكون هناك حاجٌةاملفكِّ إليهالناس على ما توصل 

إذ ال ميكن لكل شخص  ؛من بيان الوحي ال ُبدَّوأما يف احلالة الثالثة ف

واالعتماد على  ؛االعتماد يف مثل هذه احلالة على كالم أحد العلماء؛ الستحالة الرتجيح

 ي إىل االضطراب والفوضى.اجلميع يؤّد

مجيع الناس، تكون وهكذا األمر بالنسبة إىل احلالة الرابعة اليت خيتلف فيها 

 ىل. ْومن باب َأ احلاجة إىل بيان الوحي ضروريًة

الثالثة  تنيويبدو أن أكثر املسائل اليت تبحثها العلوم البشرية هي من احلال

. وإن وجود املذاهب وًا، بل هو ضروريٌّْغ، اليت ال يكون فيها بيان الوحي َلةوالرابع

ب بعضها بعضًا، البشرية، واليت يكذِّالفكرية والعقائدية املختلفة يف اجملتمعات 

ى إىل عدم إمكان االعتماد على أّي وهذا األمر أّد .عىل دلياًل على هذا املدَُّيشكِّ

 حملدودية العلوم البشرية، وعدم إفادة أغلبها لليقني.  منها. وليس هذا إاّل واحٍد

حلالة وعلى الرغم من عدم حاجة الناس إىل الوحي وبيان القرآن الكريم يف ا

حيث ال خيتلف الناس فيما بينهم بشأن النتائج اليت حصلوا عليها، واحلالة  ،األوىل



 

 

هـ 1439م ـ  2017ــ السنة الثانية عشرة ــ العدد الثامن واألربعون ــ خريف نصوص معاصرة   

 

ى يف هاتني أن بيان القرآن حّت َبْيَدرين، الثانية اليت ميكنهم االعتماد فيها على املفكِّ

وًا؛ إذ ميكن هلذا البيان القرآني أن يكون إرشادًا إىل حكم ْغاحلالتني ال يكون َل

. إن القرآن يؤّيد العقل يف بعض املوارد، ومع االلتفات إىل تغّير (57)دًا لهؤيِّوم ،العقل

، من جهٍة ،وحتّول املعطيات البشرية، وعدم االطمئنان الكامل واليقني التاّم بها

فإننا حنصل من جهٍة أخرى، والوثوق واالطمئنان بالوحي وما حنصل عليه من األنبياء، 

 الكريم والروايات الشريفة. أكرب من القرآن  على تأثرٍي

أنه يرى ازدهار عقول البشر واحدًا من الفوائد  ×وي عن اإلمام علّيوقد ُر

 أنبياءه؛ ليستأدوهم إليهم وواتر ،فيهم رسله فبعث»بة على بعثة األنبياء، إذ يقول: املرتتِّ

 دفائن هلم بالتبليغ، ويثريوا عليهم وانعمته، وحيتّج فطرته، ويذكروهم منسّي ميثاق

 . (58)«العقول

ميكن أن يكون  ى يف موارد األحكام اليت يكون فيها للعقل حكٌموحّت

املوارد اليت ال يكون حكم العقل فيها واضحًا  :مولوي أيضًا، من قبيل للشارع حكٌم

للجميع، أو ال يكون كافيًا يف حتفيز الناس للوصول إىل املصاحل الواقعية. إن الشارع 

كية وارد بإصدار األحكام املولوية للعمل على تعزيز ودعم حمرِّيقوم يف مثل هذه امل

 . (59)ى حتصيل تلك املصلحةعلحكم العقل، وحّث اجلميع 

إن حصر مساحة بيان القرآن باألمور اخلارجة عن حميط العلوم البشرية، 

ب عليه نتائج ال ميكن القبول مة، ترتتَّباإلضافة إىل اشتماله على اإلشكاالت املتقدِّ

 : التاليوميكن إمجال هذه النتائج على النحو  .بها

بة على حتديد مساحة القرآن إن من اللوازم املرتتِّـ نسبية املساحة القرآنية: 1

عًا َبسع َتباألمور اخلارجة عن دائرة العلوم البشرية هو أن مساحة القرآن سوف تضيق وتتَّ

قام العلم بتلبية حاجة بشرية  فإْن ؛ق واتساع دائرة اكتشافات العلوم البشريةلتضيُّ

وإذا عجز العلم البشري عن تلبية  ؛خرجت تلك احلاجة عن مساحة القرآن الكريم

 إىل موضوعاته.  حاجة اإلنسان سُيضاف موضوٌع

ب على هذا الالزم اآلخر الذي يرتتَّرين: ـ اختصاص القرآن بالعلماء واملفك2ِّ

ى العلماء فقط، يف حني أن الثابت القول هو أن بيان القرآن الكريم سيقتصر عل
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رين باليقني هو أن القرآن الكريم قد نزل لعاّمة الناس، ال خلصوص العلماء واملفكِّ

َشْهُر ﴿قوله:  :ف نفسه بأنه عامل هداية جلميع الناس. ومن ذلكمنهم. والقرآن ذاته يعرِّ

 (. 185بقرة: )ال ﴾َرَمَضاَن الَِّذي ُأنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى ِللنَّاِس

. ويتضح (60)رينوبطبيعة احلال فإن القرآن الكريم مل يتجاهل العلماء واملفكِّ

وي عن رين. فقد ُرة بالعلماء واملفكِّمن بعض الروايات أن بعض آيات القرآن خاّص

 الزمان آخر يف يكون أنه علم وجلَّ عزَّ اهلل إن»ـ مثاًل ـ أنه قال:  ×اإلمام زين العابدين

 إىل احلديد سورة من واآليات ،﴾ َأَحٌدُقْل ُهَو اهلُل﴿: تعاىل اهلل فأنزل ،قونمتعمِّ أقوام

 فقد ذلك وراء رام ْنفَم ،]من اآلية الثالثة إىل السادسة[ ﴾َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر﴿: قوله

 .(61)«هلك

 

 

الهوامش
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 تأريخ القرآن الكريم

 من وجهة نظر الشيخ معرفت

 

 

 )*(د. جعفر نكونام

 حسن مطرترجمة: 

 

 ــــــ فرتة الوحي

الثابت على حنو القطع واليقني أن الوحي مل يكن متصاًل يف مجيع أيام الثالثة 

بل كان  ،‘على رسول اهلل ×بواسطة جربائيلوالعشرين سنة لنزول القرآن 

آلخر بنزول الوحي على النيب األكرم. وعلى هذا  االتصال بينهما حيصل من حنٍي

آلخر  ل نزول الوحي من حنٍياألساس تكون فرتات انقطاع الوحي القصرية اليت تتخلَّ

ر األقصى الذي ذكرته الروايات لبعض فرتات انقطاع الوحي ُيقدَّ أمرًا طبيعيًا. واحلدُّ

ثر، بأربعني يومًا. وهي الفرتة اليت تذكرها الروايات قبل نزول سورة الضحى، واملدَّ

 . (1)والكهف، أو بني آيات سورة مريم

أن األستاذ معرفت مل يأخذ بنظر االعتبار سوى فرتة الوحي املذكورة  إاّل

ثالث سنوات قبل  ْتثر، وذهب إىل القول حبدوث فرتة استمرَّرة املدَّبالنسبة إىل سو

ة طوائف من سورة احلمد. حيث توّصل إىل هذا الرأي من خالل اجلمع بني عّد

 : كما يليالروايات، نأتي على ذكرها 

: الروايات اليت تتحّدث عن السنوات الثالثة من الدعوة السرية الطائفة األوىل
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أن  ،نقاًل عن اليعقوبي ،بداية البعثة. فقد ذكر األستاذ معرفت يف ‘للنيب األكرم

. ونقل عن حممد بن إسحاق أن قوله (2)قد أخفى نبّوته ثالث سنوات ‘رسول اهلل

( قد نزل بعد ثالث 94)احلجر:  ﴾َفاْصَدْع ِبَما ُتْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكنَي﴿تعاىل: 

. وروى عن (3)وتعميمها على اجلميع ،سنوات، حيث أمره اهلل تعاىل باجلهر بدعوته

قد أخفى دعوته يف بداية األمر مّدة ثالث سنوات، فلم  أن النيّب ×اإلمام الصادق

ويعلن  ،ى أمره اهلل سبحانه وتعاىل بأن يصدع بأمرهحّت ،يظهر أمره خالل تلك الفرتة

 .(4)دعوته على املأل، فكان أن جهر بالدعوة عند ذلك

 ن كيفية داللة هذه الروايات على فرتة الوحي. أن الشيخ معرفت مل يبيِّ َبْيَد

. (5)دت مّدة نزول القرآن الكريم بعشرين سنة: الروايات اليت حدَّالطائفة الثانية

الروايات، إذا الحظناها مع وهذه »قال الشيخ معرفت بعد نقله روايات الطائفة األوىل: 

استغرقت عشرين عامًا، تعطينا أن  ‘قائلة: إن فرتة نزول القرآن على النيب رواياٍت

 . (6)«رًا عن البعثة بثالث سنواتمبدأ نزول القرآن كان متأخِّ

ولكننا من خالل ضّم هذه الروايات إىل الروايات واألدلة األخرى اليت تثبت 

ن مدة نزول القرآن وىل للبعثة، ندرك أن هذه الروايات إمنا تبيِّنزول القرآن من السنة األ

 تقرييب ونسيب، ال على حنو دّقي.  بعشرين سنة على حنٍو

ث عن عمر النيب األكرم عند نزول الوحي : الروايات اليت تتحدَّالطائفة الثالثة

بأن النيب ب القائلة القرآني عليه. فبعد أن نقل الشيخ معرفت رواية سعيد بن املسيَّ

 (7)قد نزل عليه القرآن وهو يف السنة الثالثة واألربعني من عمره الشريف ‘األكرم

األربعني، وعليه نستنتج من هذه الرواية أن  قد ُبعث يف سّن ‘يف أنه ال َشكَّقال: 

 . (8)من الوحي القرآني السنوات الثالثة األوىل من النبوة كانت خاليًة

د كبداية دُِّح ‘الثالثة واألربعني لرسول اهلل علينا أن ندرك أن سّن ولكْن

. (9)وي ذلك عن عائشة أيضًالنزول القرآن الكريم وبداية البعثة النبوية أيضًا، كما ُر

عند رحيله عن هذه  ‘وهناك ما ُيشبه هذا االختالف بشأن حتديد عمر رسول اهلل

 . وعليه ال ميكن إبداء رأي من خالل االعتماد عليها. (10)الدنيا

 أربعني ابن وهو النبوة عليه أنزلت: رواية الشعيب اليت جاء فيها: الطائفة الرابعة
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 عشر جربيل به وأقرن ،إسرافيل عنه عزل سنني، ثم ثالث إسرافيل معه سنة، وكان

 وستني ثالث ابن وهو ملسو هيلع هللا ىلصاهلل رسول باملدينة، فقبض مهاجره سنني وعشر ،مبكة سنني

 . (11)سنة

إذ  ؛جيب أن نعلم بأن هناك يف هذا الشأن رواية أخرى أيضًا تعارضها ولكْن

ملا أتى له سبع وثالثون سنة، كان يرى يف منامه  ‘ي يف تفسريه: إن النيبروى القّم

من الزمان وهو على ذلك  ومضت عليه برهٌة !فيقول: يا رسول اهلل ،آتيًا يأتيه كأّن

يكتمه، وإذا هو يف بعض األيام يرعى غنمًا ألبي طالب يف شعب اجلبال، إذ رأى 

أنت؟ قال: أنا جربئيل، أرسلين اهلل إليك  ْنشخصًا يقول له: يا رسول اهلل! فقال له: َم

ل وذلك عندما مّت له أربعون سنة. فدخ .مه الوضوء والصالةخذك رسواًل، فجعل يعلِّليتَّ

ما هذا؟ قال: هذه الصالة اليت أمرني  ،قال: يا أبا القاسم ،يوهو يصّل ×عليه عليٌّ

 ،. من هنا يبدو أن هذه املرحلة(12)ي معه، وكانت خدجية ثالثهمااهلل بها، فجعل يصّل

 37 ‘األكرم قد بدأت عندما كان للنيّب ،اليت ُيعّبر عنها مبرحلة إرهاصات النبّوة

 األربعني.  يف سّن ‘قت وهوقَّسنة، وأن البعثة قد حت

واحد.  ال يزيد على مورٍد «فرتة الوحي»حال يبدو أن ما اصطلح عليه بـ  أّيوعلى 

فينشأ عن أن الصحابة  املتقدِّمةمن السور  وأما نقل قضية فرتة الوحي يف ذيل عدٍد

تطبيق حادثة ه عليه أذواقهم واجتهاداتهم يف ْتب ما أمَلَسوالتابعني إمنا قاموا بذلك حَب

الفرتة ـ اليت تعود إىل عصر النزول ـ على اآليات والسور القرآنية، دون أن تكون هي 

 لواقعي لنزول تلك اآليات والسور.السبب ا

د فرتة الوحي، بل إن كل واحدة من االلتفات إىل عدم وجود رواية يف تعدُّ ال ُبدَّو

 ي.يف الوح ث عن حدوث أصل الفرتةمن روايات الفرتة إمنا تتحدَّ

ـ  (13)كما أن ظاهر اآليات يف أّي سورة من سور القرآن ـ باستثناء سورة الكهف

 واضحة على فرتة الوحي. ال حيمل داللًة

كما أن األحداث اليت ذكرت يف الروايات ـ على فرض صحتها ـ بوصفها ذات 

فة التعميم ق بسورة الكهف ـ ال حتمل صصلة بفرتة الوحي ـ إذا استثنينا احلدث املتعلِّ

 ميكنه أن يلفت اهتمام املشركني. الذي
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ر النيب من هنا يقوى احتمال أن ال تكون حقيقة فرتة الوحي سوى تأخُّ

 يف اجلواب عن أسئلة املشركني.  ‘األكرم

وتوجيه من يهود  بإرشاٍد ،ةلقد كان أصل احلادثة هو أن مشركي مّك

عن قصة أصحاب الكهف، وموسى واخلضر،  ‘األكرم سألوا النيّب ،املدينة

قائاًل على  ،بأن جييبهم يف اليوم التالي ‘ويأجوج ومأجوج، فوعدهم النيب األكرم

رت أربعني أن اإلجابة تأخَّ َبْيَد(. 23)الكهف:  ﴾ًاِإنِّي َفاِعٌل َذِلَك َغد﴿ما حكاه القرآن: 

، وانعكس لظاهرة ضّجًةبسبب فرتة الوحي وانقطاعه عنه. ولذلك أحدثت هذه ا ؛يومًا

فبطبيعة احلال جيب أن تكون أمثال هذه الفرتة قد حدثت  صداها عرب التاريخ، وإاّل

مل حتدث تلك  اهتمام املشركني ْرِثها حيث مل ُتيف وحي القرآن أحيانًا، ولكّن

 ل يف التاريخ. الضجة، ولذلك مل تسجَّ

كفيلة  ‘لنيب األكرمإن دراسة عابرة للسور النازلة على طول مرحلة رسالة ا

سورة قد  86ية البالغ عددها بتوضيح هذه احلقيقة. وإن ما يقرب من أكثر السور املّك

واحدة، ومع افرتاض أن أربع سور منها قد اكتملت  نزلت ـ بشهادة وحدة السياق ـ دفعًة

 وحيًا. 90ية بعد نزوهلا على دفعتني، يبلغ عدد الوحي القرآني النازل يف احلقبة املّك

ية(، يكون معدل وبتقسيم هذه السور على ثالث عشرة سنة )سنوات احلقبة املّك

شهرين تقريبًا. وعليه يكون  سنة، وسورة واحدة يف كّل نزول السور سبعة يف كّل

ية شهرين، وعلى هذا األساس ال تكون ذات معدل فرتات الوحي يف احلقبة املّك

 ستغربًا. الفرتة وانقطاع الوحي ألربعني يومًا أمرًا م

من سورة الفرقان كان نزول الوحي تابعًا  34ـ  33 تنيطبقًا إلشارة اآلي

ان شبه اجلزيرة العربية يف عصر للمقتضيات واألحداث واملسائل االجتماعية لسّك

ل الفصل بني السور بشهرين رسول اهلل، ولذلك ال ميكن أن يكون حتديد معدَّ

وعليه  ،احلاجة إليه ْتكان الوحي ينزل كلما اقتَضنه طبقًا هلاتني اآليتني إمقبواًل؛ إذ 

حيتمل أن تكون الفرتات اليت شهدت الكثري من األحداث اجلليلة والعظيمة قد 

، وإن الفرتات أو أقّل ووحي، وقد تقتصر على شهٍر على فواصل أقصر بني وحٍي ْتاحتَو

ًا أطول، حتى ووحي تستغرق وقت اليت شهدت هدوءًا نسبيًا كانت الفواصل بني وحٍي
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َفِهَي ُتْمَلى ﴿قد تصل إىل عّدة أشهر أو أكثر. وقد ميكن من خالل مقارنة قوله تعاىل: 

ية ـ بقوله تعاىل: ( النازل يف سورة الفرقان ـ وهي مّك5)الفرقان:  ﴾َعَلْيِه ُبْكَرًة َوَأِصياًل

ـ وهي  ‘لواردة يف سورة حممد( ا20)حممد:  ﴾َوَيُقوُل الَِّذيَن آَمُنوا َلْواَل ُنزَِّلْت ُسوَرٌة﴿

ي أقصر من ل إىل نتيجة مفادها أن الفواصل الزمنية للوحي املّكمدنية ـ التوصُّ

ية على ثالث عشرة سنة، الفواصل الزمنية للوحي املدني. وإن تقسيم سور احلقبة املّك

نزول أكثر السور، يتّم  وتقسيم السور املدنية على عشر سنوات، مع افرتاض دفعية

تأييد كون الفواصل بني السور املدنية أكرب من الفواصل بني السور املكية. وعليه 

ر بشهرين تقريبًا، وأما جيب القول: إن معدل الفواصل بني السور يف احلقبة املكية يقدَّ

 ر بأربعة أشهر تقريبًا. معدل الفواصل بني السور يف احلقبة املدنية فيقدَّ

ا تقدم يقوم على فرضية عدم جتاوز عدد السور القرآنية أربعة عشر ومئة إن م

فإن الفواصل الزمنية بني السور ستغدو أقصر بطبيعة احلال. غاية ما  سورة، وإاّل

ر كمية الوحي النازل خبمس آيات يف هنالك أنه على الرغم من أن بعض الروايات تقدِّ

مع الروايات اليت تقول بنزول سور طوال، من أن هذا ال ينسجم  إاّل ،(14)احلّد األقصى

. وال (15)واحدة آية، دفعًة 120آية، وسورة املائدة البالغة  165 ةقبيل: سورة األنعام البالغ

الوحي قد نزل بثالث  توافق وحدة سياق واتصال اآليات يف أغلب السور. والثابت أن أقّل

آية، كما يف سورة  165آيات، كما يف سورة الكوثر، وقد يصل يف الكثرة إىل 

 األنعام. 

 

 ــــــ وضع اآليات وإدراجها يف السور

وضعت يف سور  إن من األمور اليت تستحق البحث السؤال القائل: هل هناك آياٌت

، حيث وضعت يف غري ترتيب السورذات ال تنتمي هلا، كما حصل ذلك بالنسبة إىل 

 نزوهلا؟

، (16)ومن هؤالء: جالل الدين السيوطي .ذهب املشهور من علماء اإلسالم إىل ذلك

استنادًا إىل رواية ابن عباس على هامش قوله تعاىل:  ؛(17)وحممد عبد العظيم الزرقاني

(، ورواية عثمان بن أبي العاص على 281)البقرة:  ﴾اهلِلُتْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى  ًاَواتَُّقوا َيْوم﴿
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(، ورواية عثمان بن 90)النحل:  ﴾ْدِل َواإِلْحَساِن َيْأُمُر ِباْلَعاهلَلِإنَّ ﴿هامش قوله تعاىل: 

 حيث ذهبوا إىل القول بأن النيّب، (18)شأن القرينتني )األنفال والتوبة(عفان ب

من جربائيل. كما ُيستشهد لذلك ـ  قد وضع آيات على خالف نزوهلا بأمٍر ‘األكرم

تنسب آيات من السور  باإلضافة إىل هذه الروايات الثالثة ـ بروايات أسباب النزول اليت

 إىل تواريخ خمتلفة. 

الروايات اليت تقول  :أن هذه الروايات تتعارض مع روايات أخرى، من قبيل َبْيَد

بأن يؤّلف القرآن الكريم على ترتيب  ×قد أمر اإلمام علّي ‘بأن النيب األكرم

من النيب  ف القرآن على ترتيب نزوله بأمٍرنزوله. وعليه من الواضح أنه قد ألَّ

ف القرآن على النيب األكرم أن يؤلِّ ×، وعليه ال يعقل أن يأمر جربائيل‘األكرم

بتأليف  ×خالف ترتيب نزوله، ويف الوقت نفسه يعمد النيب إىل توجيه اإلمام علّي

والصحابة مل  ‘تقول بأن رسول اهلل القرآن على ترتيب نزوله. وهكذا هناك رواياٌت

 الرَّْحَمِن اهلِلِبْسِم ﴿بعد نزول سورة جديدة بـ  سور ونهايتها إاّليكونوا يعلمون ببداية ال

حيث يعلم بذلك نهاية السورة السابقة وبداية السورة الالحقة. وعلى هذا ال  ،﴾الرَِّحيِم

بإضافة  ،أو يقوم هو نفسه ،يأمر بعد ذلك أن نقول بأن النيّب معنى بعد اكتمال سورٍة

استنادًا إىل روايات البسملة،  ؛مة الطباطبائيإليه العاّل هلا. وهذا هو الذي ذهب آياٍت

×استنادًا إىل روايات ترتيب مصحف اإلمام علّي؛ مة جعفر مرتضى العامليوالعاّل
(19) . 

وقد ذكر الشيخ معرفت هاتني اجملموعتني من الروايات املتعارضة، وسعى إىل 

أن رسول  ترتيبها على ترتيب النزول، إاّل اجلمع بينهما بالقول: إن أكثر السور قد مّت

بوضع بعض  ،بلحاظ بعض املناسبات ؛اهلل يف الوقت نفسه كان يقوم يف أحيان نادرة

قبل اكتمال  على خالف ترتيب نزوهلا. وقد تبدأ سورٌة ،اآليات ضمن آيات تناسبها

كون حتديد إكمال السورة السابقة بعد اكتمال الالحقة، وهنا ي قبلها، ثم يتّم سورٍة

. كما ‘وإرشاد من رسول اهلل مواضع اآليات إىل كل واحدة من السورتني بتوجيٍه

حصل ذلك بالنسبة إىل سورة البقرة، حيث كان نزوهلا يف بداية اهلجرة إىل املدينة 

رة. سنوات؛ ألن بعض آياتها قد نزلت يف أزمنة متأخِّ رة، واستمر نزول آياتها لسّتاملنوَّ

اليت جيب أن تكون قد نزلت بعد صلح احلديبية  ،(20)الصفا واملروةآيات  :ومن ذلك
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فرمبا يكون النيب األكرم قد  ،وعمرة القضاء، أي يف السنة السادسة للهجرة حتديدًا

 . (21)أمر بوضع هذه اآلية يف هذا املوضع من سورة البقرة

نغفل عن أن  ه قائاًل: جيب أن الأخرى مثلها. ثم نبَّ د الشيخ معرفت آياٍتوقد عدَّ

ما  احملافظة عليه، إاّل ْتأصل السياق يف اآليات حبسب الرتتيب الطبيعي للنزول قد متَّ

م ـ إمنا يكون فيما ندر، وذلك ـ كما تقّد ثبت خالفه بالدليل، وهو مل يثبت إاّل

من مالحظة املناسبة اليت  ال ُبدَّمن هنا  .نفسه ‘بتوجيه وإشراف من النيب األكرم

 . (22)تدعو إىل ذلك

ل إليه الشيخ معرفت ينطوي على بعض يبدو أن هذا اجلمع الذي توصَّ

 اإلشكاالت: 

اليت هي مالك تعيني موضع اآليات والسور  ،: إن روايات أسباب النزولاًلفأّو

 :همومن املختصني يف الشأن القرآني ـعلى خالف نزوهلا، هي بالنسبة إىل الكثري من 

رئيس تعاني من خمالفتها لسياق  لالعتبار، فهي بشكٍل الشيخ معرفت نفسه ـ فاقدٌة

ُتْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى  ًاَواتَُّقوا َيْوم﴿قوله تعاىل:  :ومنها ،(23)ذات اآليات اليت أقحمت ضمنها

 صاهلا بآياتاألمر الذي حيكي عن اّت ،(؛ ألنها تبدأ بواو العطف281)البقرة:  ﴾اهلِل

إن العالمة  :. ومن اجلدير قولهمستقّل قبلها، وعليه ال ميكن أن يكون هلا نزوٌل

الطباطبائي يعّد حمتوى روايات أسباب النزول قصصًا صاغها الصحابة والتابعون 

. من (24)قوها على آيات القرآن، دون أن تكون بالضرورة سببًا لنزول تلك اآلياتوطبَّ

تفسريه إىل محل حمتوى أغلب هذه الروايات على هنا نالحظ أن مساحته قد عمد يف 

. وجيب عّد آية الصفا واملروة من هذا القبيل (25)ي والتطبيقْرذكر املصداق أو اجَل

أيضًا؛ وذلك ألن السعي بني الصفا واملروة من قبل املسلمني ال يقتصر على السنة 

عندما  ّجون مناسك احلواملسلمون يؤّد ‘السادسة للهجرة، فقد كان رسول اهلل

ة املكرمة، وكانوا يسعون بني الصفا واملروة، وعليه ميكن للسؤال كانوا يف مّك

 ية أيضًا.بشأن السعي بني هذين اجلبلني أن يكون قد صدر يف احلقبة املّك

قني يف الشأن القرآني ال ىل ذلك فإن الشيخ معرفت والكثري من احملقِّومضافًا إ

إذا  باملورد املذكور يف روايات أسباب النزول، إاّلحيصرون عموم وإطالق اآليات 



 

 

هـ 1439م ـ  2017السنة الثانية عشرة ــ العدد الثامن واألربعون ــ خريف  نصوص معاصرة ــ  

 

ة بذلك املورد. وعليه جيب القول: إن سورة البقرة قد ذكرت اآليات اخلصوصية اخلاّص

نزلت خالل السنة األوىل والثانية من اهلجرة، وليس هناك ما مينع من نزول آية السعي 

آية تنتمي إىل السنوات  بني الصفا واملروة يف تلك الفرتة، ولذلك ال تكون فيها

 آية قد مّت وضعها يف هذه السورة الحقًا.  نه ليست هناك أّيإالالحقة، و

ر غرض معقول للوضع على خالف النزول. ففي ال ميكن تصوُّ أخرى ومن ناحيٍة

إىل وضع  ‘اجلواب احملتمل عن السؤال القائل: ما هو الدافع الذي دعا رسول اهلل

نزوهلا؟ ميكن أن يتبادر إىل الذهن أن الدافع هو ضّم اآليات يف سور على خالف 

على هذا  ؛ إذ بناًءأن هذا االحتمال مرفوٌض َبْيَداآليات ذات املوضوع الواحد إىل بعضها. 

دة، كما جيب واحد مذكور يف سور متعدِّ االحتمال جيب أن ال يكون هناك موضوٌع

يف حني أننا ال نقف على شيء دة، أن ال تشتمل السورة الواحدة على موضوعات متعدِّ

واحد يف سور متعّددة، كما  من ذلك يف السور القرآنية، حيث نرى وجود موضوٍع

واحد، وقد فشلت حماوالت  واحدة أكثر من موضوٍع ميكن أن نشاهد يف سورٍة

أولئك الذين راموا حتديد موضوع واحد لكل سورة من السور القرآنية، حيث مل 

 فة. رًا ذوقية متكلَّموا لذلك سوى أمويقدِّ

يف السور على ترتيب نزوهلا. وعليه  وعليه من األفضل القول: إن اآليات موضوعٌة

د الفرتة الزمنية اليت يكفي لتحديد زمن نزول آية يف سورة تدرجيية النزول أن حندِّ

إذ من خالل ذلك ميكن لنا أن ندرك أن الوحي السابق قد نزل  ؛نزلت فيها تلك السورة

 أو بالتزامن معها، والوحي التالي هلا قد نزل بعدها أو بالتزامن معها. قبلها 

 

 ــــــ مضامني وأساليب القرآن الكريم

، هناك الكثري من املعايري القرآنية الناجعة يف حتديد تأريخ القرآن الكريم

التصرحيات واإلشارات القوية يف اآليات القرآنية إىل األحداث الواقعة يف عصر  :هاومن

 .‘رسالة النيب األكرم

د تواريخ من خالل ضّمها إىل روايات السرية النبوية اليت حتدِّ ،إن هذه املعايري

 علومات املتعلقة بتأريخ القرآن.امل تضع بأيدينا أفضل وأدّق ،تلك األحداث
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فإن  ؛ة وندرة هذه اآلياتالرئيسة يف هذا الشأن تكمن يف قّل أن املشكلة إاّل

أو تلوحيًا قريبًا من  ،جمموع األحداث التارخيية اليت ورد ذكرها يف القرآن تصرحيًا

ها ما يلي: البعثة )السنة األوىل التصريح، ال يتجاوز اخلمسني حادثة تقريبًا، ومن أهّم

)السنة الثانية من البعثة(، اجلهر بالدعوة  من البعثة(، والدة السيدة فاطمة الزهراء

)السنة الثالثة من البعثة(، اهلجرة إىل احلبشة )السنة اخلامسة من البعثة(، اندحار 

جيش الروم أمام الفرس )السنة الثانية عشرة من البعثة(، اهلجرة إىل مكة )السنة 

رة(، غزوة بدر )السنة الثالثة عشرة من البعثة(، تغيري القبلة )السنة الثانية من اهلج

الثانية من اهلجرة(، غزوة أحد )السنة الثالثة من اهلجرة(، غزوة بين النضري )السنة 

الرابعة من اهلجرة(، غزوة اخلندق )السنة اخلامسة من اهلجرة(، غزوة بين قريظة 

ة )السنة اخلامسة من اهلجرة(، صلح احلديبية )السنة السادسة من اهلجرة(، فتح مّك

الثامنة من اهلجرة(، غزوة حنني )السنة الثامنة من اهلجرة(، غزوة تبوك )السنة  )السنة

 التاسعة من اهلجرة(، الرباءة من املشركني )السنة التاسعة من اهلجرة(. 

أما املعيار القرآني اآلخر الذي ميكن توظيفه يف تأريخ القرآن فهو االستقالل 

استيعابية مضمون تلك اآليات. وميكن و ،اللفظي واملضموني آليات السورة الواحدة

 ف على السور النازلة بالتدريج. لغرض التعرُّ ؛توظيف هذا املعيار يف حالتني

: أن تكون تلك اآليات وما قبلها أو بعدها مشتملة على حادثة احلالة األوىل

واحدة من تلك اآليات متباعدة الوقوع  تأرخيية، وأن تكون تلك احلادثة يف كّل

من  188ـ  185بالنسبة إىل بعضها من الناحية الزمنية. فعلى سبيل املثال: إن اآليات 

عن  207ـ  189ثم حتّدثت اآليات  ،ث عن الصيام يف شهر رمضانسورة البقرة تتحدَّ

من اآليات يف ة. وبااللتفات إىل أن هاتني الفقرتني بشهر ذي احلّج ، وهو مرتبٌطاحلّج

ثان عن حادثتني متباعدتني يف الوقوع جيب اعتبار هاتني الفقرتني من سورة البقرة تتحدَّ

ني، م ذكرهما، نزولني مستقّلآيات هذه السورة، واملشتملتني على الداللتني املتقدِّ

دير بالذكر أن هاتني ومن اجلواعتبار ذلك شاهدًا على تدرجيية نزول سورة البقرة. 

ث عن تغيري القبلة اليت  من آيات سورة البقرة تقعان بعد فقرة اآليات اليت تتحدَّالفقرتني

. وعليه جيب القول: إن فقرة آيات (26)حدثت يف شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة
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قد نزلت يف شهر ذي القعدة أو  الصيام قد نزلت يف شهر رمضان، وفقرة آيات احلّج

 ة من تلك السنة. ذي احلّج

اليت ميكن فيها االستفادة من هذه املعايري القرآنية يف متييز  الثانيةالة احل

متناظرتني من الناحية  تكون آيات فقرتني من سورة واحدة أن :السور تدرجيية النزول

 الزمانية.

ث عن والذي يتحدَّ ،فعلى سبيل املثال: هناك يف اجلزء األخري من سورة التوبة

قرة منها للمسلمني يف املدينة، إذ يقول اهلل سبحانه غزوة تبوك، جاء اخلطاب يف ف

 َذِلُكْم اهلِلَوِثَقااًل َوَجاِهُدوا ِبَأْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُكْم ِفي َسِبيِل  ًاانِفُروا ِخَفاف﴿وتعاىل: 

أخرى  ث اآليات الالحقة يف فقرٍةثم تتحدَّ ،(41)التوبة:  ﴾َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم َتْعَلُموَن

. إن (27)فوا عن غزوة تبوكمن ذات السورة عن قبول توبة األشخاص الثالثة الذين ختلَّ

من اآليات عّما قبل  ث فيها فقرٌةمن سور القرآن تتحدَّ سورٍة مثل هذه الداللة يف كّل

أخرى من اآليات عّما بعد وقوع تلك احلادثة،  ث فيها فقرٌةوقوع حادثة ما، وتتحدَّ

 زماني، ويكون هذا شاهدًا على تدرجيية نزول تلك السورة.  اظٌريكون بينهما تن

ومن الواضح أن باإلمكان توظيف هذا املعيار ملعرفة ترتيب نزول سور القرآن 

وعلى هذا األساس  .حدة املوضوعتَّمأيضًا. وذلك من جهة وجود تناظر زماني يف اآليات 

املختلفة، ومالحظة طريقة  حدة املوضوع يف السورتَّمميكن من خالل مجع اآليات 

ي حتقيق ر منها على حنٍوم واملتأخِّمنها إىل األخرى، معرفة املتقدِّ النظرة الزمنية لكلٍّ

 أو تقرييب.

ق بالنهي عن اخلمر فعلى سبيل املثال: إن املقارنة بني آيات سورة البقرة اليت تتعلَّ

إىل ترتيب نزوهلا. توضيح ذلك: أن  وبني مثيالتها يف سورة النساء واملائدة تشري بوضوٍح

َيْسَأُلوَنَك ﴿إذ يقول اهلل سبحانه وتعاىل:  ؛حلن آيات سورة البقرة يسوده اهلدوء واملرونة

 ﴾اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِإْثُمُهَما َأْكَبُر ِمْن َنْفِعِهَما َعِن

. وأما حيث مل يتّم النهي يف هذه اآلية عن اخلمر وامليسر صراحًة ،(219)البقرة: 

صريح عن الدخول يف املساجد والصالة حالة  بشكٍل ْتاآليات يف سورة النساء فقد نَه

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْقَرُبوا الصَّاَلَة َوَأْنُتْم ُسَكاَرى َحتَّى ﴿إذ يقول تعاىل:  ؛السكر
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(، األمر الذي يعكس شّدة اللحن يف هذه اآلية باملقارنة 43)النساء:  ﴾َما َتُقوُلوَنَتْعَلُموا 

إىل اآلية السابقة. وأما يف سورة املائدة فنجد شدة اللحن قد بلغت املستوى األقصى يف 

َواأَلنَصاُب  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر﴿النهي عن اخلمر؛ إذ يقول تعاىل: 

ِإنََّما ُيِريُد الشَّْيَطاُن َأْن *  َواأَلْزاَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن

  َوَعِناهلِلُيوِقَع َبْيَنُكْم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر 

ضح أن سورة البقرة قد نزلت (. وهكذا يت91َّـ  90)املائدة:  ﴾الصَّاَلِة َفَهْل َأْنُتْم ُمنَتُهوَن

 قبل سورة النساء، وأن سورة النساء بدورها قد نزلت قبل سورة املائدة. 

مة تشتمل على االعتبار والعلمية الالزمة. وأما املعايري إن هذه املعايري املتقدِّ

: الطول، والقصر، والسجع، واألسلوب، واالشتمال على بعض من قبيل ،األخرى

يا أيها »، و«يا أيها الناس»، أو نوع اخلطابات، من قبيل: «كاّل»الكلمات، من قبيل: 

ة والنار، وقصص األنبياء، ، ونوع املضامني، من قبيل: أوصاف اجلّن«الذين آمنوا

للتمييز ـ مني ى بني املتقدِّحّتـ طروحة واآليات اإلهلية يف الطبيعة، وغري ذلك من األمور امل

ذاتها؛ إذ لو مل يتم حتديد  فال اعتبار وال علمية هلا يف حدِّ ،ية واملدنيةبني السور املّك

التصريح واإلشارة إىل الوقائع  :تأريخ نزول اآليات والسور من طرق أخرى، مثل

ملا أمكن هلذه املعايري  وترتيب النزول، ،أو روايات أسباب النزول ،واألحداث التارخيية

 على تاريخ النزول أبدًا. أن تدّل مستقّل ذاتها وبشكٍل يف حّد

حيث ال تشمل مجيع املوارد. وهذا ما  ؛ثم إن هذه املعايري مل تثبت على إطالقها

ى املتقدمني منهم. فعلى سبيل املثال: قال الزركشي: حّت ،التفت له علماء اإلسالم

َيا َأيَُّها ﴿: وفيها ،مدنية البقرة سورة فإن ؛نظٌر ففيه إطالقه على أخذ إْن القول وهذا»

 أنه السؤال ويقع»ثم استطرد يف ذلك قائاًل:  ،(28)«(21)البقرة:  ﴾النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكْم

 يرجع هذا االنتصار: إمنا يف بكر أبو القاضي ذلك؟ قال بيان على ملسو هيلع هللا ىلصالنيّب نص هل

. وقد عمد (29)«قوٌل ذلك يف ملسو هيلع هللا ىلصالنيّب من يكن مل أنه . غري.وتابعيهم الصحابة حلفظ

الشيخ معرفت من خالل نقل كلمات هؤالء العلماء إىل إبداء موافقته هلم يف هذه 

 . (30)اآلراء
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 ــــــ روايات أسباب النزول

توظيفه للوصول إىل تأريخ القرآن الكريم هو روايات  املصدر اآلخر الذي يتّم

أسباب النزول. وقد ذهب الشيخ معرفت إىل تعريف سبب النزول بأنه عبارة عن 

من أن تكون هذه املشكلة حادثة مبهمة، أو سؤااًل  ها، أعّممشكلة نزلت اآلية حللِّ

ب النزول عبارة عن األمر أخرى: إن سب ر فهمها. وبعبارٍة، أو واقعة يتعذَّحيتاج إىل جواٍب

 . (31)الذي أوجب نزول اآلية

يف أن األمر الذي ميكنه أن يكون سببًا لنزول اآلية جيب أن يكون  ال َشكَّ

مقارنًا لنزول اآلية. ومن هنا فقد عمد الشيخ معرفت إىل التفريق بني سبب النزول 

لنزول، وأما شأن حيث قال: إن سبب النزول هو األمر الواقع يف وقت ا ،وشأن النزول

منه، ولذلك فإنه يشمل األمر الذي يعود إىل األزمنة املاضية. فهو يرى  النزول فهو أعّم

أو االعتبار  ،أو بيان توضيحها ،هاهو املشكلة اليت نزلت اآلية حلّل «شأن النزول»أن 

من أن تكون تلك املشكلة قد حدثت يف وقت النزول أو يف غريه، كما هو  بها، أعّم

 . (32)احلال بالنسبة إىل أحداث وقصص األمم السابقة وسرية األنبياء وأخبارهم

من األحداث اخلاصة  من القول بأن سبب النزول هو األعّم ال ُبدَّويبدو أنه 

إىل نزول آيات  ْتامة اليت أدَّى املقتضيات والشرائط العواملرحلية، وأنه يشمل حّت

واحدة، بل  أوجب نزول القرآن الكريم ال دفعًة القرآن. ويف احلقيقة فإن كل أمٍر

سواء أكان حادثة خاصة  ،سنة من عمر الرسالة، هو سبب نزول 23بالتدريج عرب 

رت يف مكان وزمان نزول كان من الشرائط العامة واملستمرة اليت توفَّ مومرحلية أ

 الكريم.  القرآن

وعليه جيب عدم البحث عن أسباب نزول اآليات والسور يف كتب أسباب النزول 

ن هذه الكتب إمنا تناولت يف الغالب الروايات املرتبطة باألحداث اجلزئية إفقط؛ إذ 

جيب علينا دراسة مجيع  ف على أسباب نزول القرآن كفايًةوالشخصية. فلكي نتعرَّ

رير شرائط ذلك العصر جبميع أبعاده املذهبية والسياسية الروايات الواردة يف بيان تق

ى التارخيية. وعلى هذا األساس تتّم دراسة روايات وحّت ،واالقتصادية واالجتماعية

من ذلك  ي واملدني، والناسخ واملنسوخ، وأسباب النزول، واألهّمالسرية، وظاهرة املّك
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 كله آيات القرآن نفسها أيضًا. 

ل وخالية من التدخُّ ات أسباب النزول ليست مجيعها معتربًةيف أن رواي ال َشكَّ

 ن أهم الشروط حلسن اإلفادة منها.ف، من هنا فإن نقدها وتقييمها يعترب موالتصرُّ

إن روايات أسباب النزول ـ مضافًا إىل اختالق بعضها ـ إمنا هي يف األساس 

رون من األحناء بآيات القرآن، وقد عمد املفسِّ حتكي بعض القصص اليت ترتبط بنحٍو

والصحابة والتابعون إىل تطبيقها على آيات القرآن، دون أن تكون أسبابًا لنزول آيات 

 . (33)القرآن بالضرورة

 قوهلم: )نزلت يف كذا( يف كلمات الصحابة والتابعني أعّم»قال الشيخ معرفت: 

 ؛...راد شأن أمر واقع يف الغابروقد ُي ؛رضراد منها السبب العافقد ُي ؛من سبب النزول

قال الزركشي: وقد عرف من عادة  ..وأحيانًا يراد بيان حكم وتكليف شرعي دائم.

. فإنه يريد بذلك أن .قال: نزلت هذه اآلية يف كذا. االصحابة والتابعني أن أحدهم إذ

أن السيوطي  . إاّل.ن هذا احلكم، ال أن هذا كان السبب يف نزوهلا.هذه اآلية تتضمَّ

خّص أسباب النزول بالنوع األول، ورفض أن يكون بيان قّصة سالفة سببًا لنزول سورة 

أو آية قرآنية، ومن ثم اعرتض على الواحدي ـ يف أسباب النزول ـ قوله: نزلت سورة 

يف حني أن هذه القصة ليست  ،الفيل يف قّصة أصحاب إبرهة الذي جاء هلدم الكعبة

 . (34)الفيل سببًا لنزول سورة

 :أكرب يف موضعني ى بشكٍلإن مشاكل روايات أسباب النزول تتجّل

 :ما قصصًا متباعدة الوقوع، من قبيل أن تنقل على هامش آيٍة :املوضع األول

ِلْلُمْشِرِكنَي َوَلْو َكاُنوا ُأْوِلي  َما َكاَن ِللنَِّبيِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْن َيْسَتْغِفُروا﴿قوله تعاىل: 

أنها نزلت بسبب استغفار  ،من جهٍة ،(، اليت أوردوا يف هامشها113)التوبة:  ﴾ُقْرَبى

ة يف ه عند عمرة احلديبية يف السنة السابعة للهجرة، أو فتح مّكألّم ‘األكرم النيّب

ومن لتاسعة للهجرة، السنة الثامنة للهجرة، أو عند عودته من غزوة تبوك يف السنة ا

ألبي طالب يف السنة العاشرة من  ‘قيل: إنها نزلت بسبب استغفاره ،أخرى جهٍة

 . (35)البعثة

وقد سعى بعض العلماء لتربير هذا التعارض بني الروايات إىل وضع قاعدة باسم 

القرآن ـ نظري بعض آيات إن  :، حيث تقول هذه القاعدة«د النزولوحدة النازل وتعدُّ»
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يف السنة  د نزوهلا؛ مبعنى أنها نزلت مّرًةر وتعدَّاآلية مورد البحث ـ قد تكرَّهذه 

يف السنة الثامنة للهجرة،  ًةيف السنة السابعة للهجرة، ومّر العاشرة من البعثة، ومّرًة

. هذا يف حني أن احلقيقة هي أن هذه الروايات إمنا (36)يف السنة التاسعة للهجرة ومّرًة

 ،يات خمتلقة، يرى الشيخ معرفت أنها تنبثق من نزعة أموية ممقوتةهي يف األساس روا

‘وتشويه جانب أقرباء النيّب ،عمدت إىل احلّط من كرامة بين هاشم
. ويرى (37)

من أن  ،الطربسي مساحته أن الصحيح يف نزول هذه اآلية هو ما ذكره أبو علّي

ملوتاهم الذين مضوا على يطلبون إليه االستغفار  ‘املسلمني جاؤوا إىل النيب األكرم

 . (38)فنزلت اآلية ،الكفر والنفاق، قالوا: أال تستغفر آلبائنا الذين ماتوا يف اجلاهلية

وبطالن الرواية  ،نا على صّحة هذه الروايةومّما يدّل»وأضاف مساحته قائاًل: 

فلو صّحت  .﴾..آَمُنوا.َما َكاَن ِللنَِّبيِّ َوالَِّذيَن ﴿ :أن اآلية الكرمية جاءت بلفظ ،األوىل

من املؤمنني معه يف هذا  ‘معقول إلرداف غريه تلك الرواية ملا كان هناك سبٌب

د . وعليه يكون سبب اآلية مورد البحث ونزوهلا واحدًا، وال تعدُّ(39)«اإلنكار الصارم

 فيها. 

من  ،أن تذكر قصة واحدة يف عّدة آيات متباعدات يف نزوهلا :املوضع اآلخر

ق القرآن هلجرة عن سبب عدم تطرُّ ‘األكرم لنيبَّاسلمة  ة سؤال أّمقبيل: قّص

 قوله تعاىل:  :من قبيل، النساء، املذكورة على هامش العديد من اآليات

 (. 195)آل عمران:  ﴾َأنِّي اَل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى﴿ـ 

)األحزاب:  ﴾ًاَعِظيم ًا َلُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجراهلُلَأَعدَّ .. َواْلُمْسِلَماِت.ِإنَّ اْلُمْسِلِمنَي ﴿ـ 

35 .) 

فإن سياق  ومن الواضح هنا أن هذه القصة قد مّت تطبيقها على هذه اآليات، وإاّل

السيوطي ـ  :أن البعض ـ من أمثال بهجرة النساء، إاّل هذه اآليات أنها عاّمة، وال ختتّص

وحدة » :تربير هذا الكالم من خالل اختالق هذه القاعدة حتت عنوانقد عمد إىل 

 . (40)«د النازلالسبب وتعدُّ

 

 ــــــ روايات ترتيب النزول

وحدها الروايات اليت ميكن التعويل عليها يف حتديد التاريخ التقرييب لنزول 
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من سور القرآن الكريم هي روايات ترتيب النزول. إن هذه الروايات على الرغم 

نسيب واحد  هناك توافٌق صدورها عن أربعة عشر راويًا من الصحابة والتابعني، ولكْن

ما يتعلق  . وعلى الرغم من وجود بعض الغموض والشكوك يف(41)يف بيان ترتيب السور

أن كثرة طرق  إاّل ،برتتيب بعض السور القرآنية ـ املذكورة يف روايات ترتيب النزول ـ

ًا بها من رتتيب نزول واحد للسور تقريبًا، قد أثار اهتمامًا جاّدهذه الروايات، وعرضها ل

م أن ذكرنا ـ قام ني يف الشأن القرآني، حبيث ـ كما تقدَّقبل الباحثني واملختّص

 على أساس تلك الروايات.  ‘هم بتأليف تفسري القرآن أو سرية النيب األكرمبعُض

ا يف هذا العرض على عّدة اعتمدن»وقد قال الشيخ معرفت بشأن هذه الروايات: 

اس بطرق وأسانيد ًا، وعمدتها رواية ابن عّبروايات متفق عليها، وثق بها العلماء أكثرّي

 . (42)«ة الفّناعرتف بها أئّم

طريقني  حدأبمه روايات ترتيب النزول ميكن االستفادة من الرتتيب الذي تقدِّ

 يف معرفة التاريخ التقرييب لنزول السور. 

: مجع عدد اآليات أو السور النازلة طوال مدة ثالثة وعشرين سنة لالطريق األّو

، وتقسيم حاصل مجعها على جمموع سنوات أو أشهر ‘من عمر رسالة النيب األكرم

ط احلاصل كنتيجة هلذا التقسيم هذه السنوات الثالثة والعشرين. ويكون احلد املتوسِّ

 . (43)سورة د للفرتة الزمنية التقريبية لنزول كّلهو احملدَّ

بالقياس إىل  ،لنزول السور د الفرتة الزمنية األدّق: الذي حيدِّالطريق اآلخر

ل، بالنسبة إىل السورة اليت ختلو من التصريح أو اإلشارة إىل حادثة تارخيية الطريق األّو

أو إشارة حلادثة  ا حتتوي على تصريٍحهو الرجوع إىل السور النازلة قبلها أو بعدها مّم

تارخيية، وبااللتفات إىل ذلك يتّم حتديد التاريخ التقرييب لنزول تلك السورة اليت ختلو 

تارخيية،  واقعٍة نشقاق ختلو من أّيمن احلادثة التارخيية. فعلى سبيل املثال: إن سورة اال

رخيية، نشقاق خبمس سور، حتتوي على وقائع تااليت نزلت بعد اال ،إال أن سورة البقرة

ّد أول سورة نزلت يف املدينة املنّورة، ولذلك ميكن االعتماد عليها يف حتديد َعوهي ُت

 . (44)يةنشقاق، ونسبتها إىل أواخر احلقبة املّكالفرتة الزمنية التقريبية لنزول سورة اال

يذهب الشيخ معرفت إىل االعتقاد بأن ترتيب السور املذكور يف روايات ترتيب 
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سورة. وعلى هذا األساس فإن بيان  كان على أساس اآليات األوىل من كّلالنزول إمنا 

تسلسل كل سورة ال يعين بالضرورة نزول مجيع آيات تلك السورة يف تلك املرتبة 

أخرى، وبعد  ثم تنزل سورٌة ،والفرتة الزمنية. فقد تنزل بعض اآليات األوىل من سورٍة

م أن أسلفنا ـ أن ا هناك أنه يرى ـ كما تقدَّ. غاية م(45)ذلك تكتمل آيات السورة السابقة

مبعنى  ،املسار الغالب يف وضع اآليات ضمن السور هو املسار الطبيعي لرتتيب النزول

بعد اكتمال هذه السورة جبميع  أخرى إاّل أنه عندما ينزل سطر بسم اهلل ال تنزل سورٌة

 . (46)آياتها

 

 ــــــ روايات السور املكية واملدنية

 ،ية والسور املدنيةعملت روايات ترتيب النزول على الفصل بني السور املّكلقد 

وعشرين سورة ضمن  ية، وستٍّومثانني سورة ضمن احلقبة املّك فقد مّت حتديد ستٍّ

 احلقبة املدنية.

وقد أشار الشيخ معرفت إىل عدم وجود إمجاع بني علماء املسلمني من هذه 

عمد إىل تأييد  ،واحد منها وبعد مناقشة كّل .ختالفد موارد االالناحية، ثم أخذ يعدِّ

 : ما يليما ورد يف روايات ترتيب النزول. وخالصة أدلته يف هذا الشأن 

 . (47): إن روايات أسباب النزول املعتمدة من قبل املخالفني ضعيفةاًلأّو

: إن روايات أسباب النزول إمنا تذكر املصاديق، يف حني أن اآليات ذات ثانيًا

 . (48)بغة عاّمةص

ال يكون ذلك دلياًل  : على فرض مكية أو مدنية آية أو بضع آيات يف سورٍةثالثًا

 . (49)على اعتبار مجيع السورة مكية أو مدنية

د مشابهة آيات من سورة مكية آليات من سورة مدنية يف األسلوب : إن جمّررابعًا

دنية؛ ألن هذه اخلصائص إمنا ل دلياًل على أنها مكية أو موالنربة واملضمون ال يشكِّ

إذا كانت تلك اخلصوصية  ،دائم. نعم على حنٍو ها ال تصّحتصّح يف الغالب، ولكّن

حصرية يف السور املكية أو املدنية أمكن احلكم مبكية أو مدنية تلك اآلية اليت 

 . (50)حتتوي على تلك اخلصوصية
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روايات اآلحاد، وال ميكنها أن  :: إن روايات أسباب النزول هي من قبيلخامسًا

 . (51)تقاوم روايات ترتيب النزول اجملمع عليها

لغرض ؛ د نزوهلا يف احلقبة املدنيةية السورة ال يتنافى مع جتدُّ: إن مّكسادسًا

‘تذكري النيب األكرم
(52) . 

من القول بأن بعض السور  ،مونوبعد نقل الشيخ معرفت ملا ذهب إليه املتقدِّ

قد حتتوي على آيات  املدنيةتوي على آيات مدنية، أو بعض السور ية قد حتاملّك

قائاًل: إن هذا الكالم يعتمد يف األكثر على روايات  ،ق مساحته على ذلكية، علَّمّك

س أو اجتهاد يف الرأي، من غري ْدن القائلني بها إمنا قالوا بها عن َحإونقول ضعيفة، و

ما قالوه بهذا الشأن  صحيح مأثور. ولذلك فإننا نضرب عن كّل أن يستندوا إىل نصٍّ

 ،سورة بعد نزول بسملتها ل تباعًا يف كّليف أن اآليات كانت تسجَّ ال َشكَّإذ  ؛حًاْفَص

ل فيها، ثم تسجَّ ،ى تنزل سورة باملدينةوأما أن تبقى آية مكية غري مسجلة يف سورة حّت

ت املعروف. كما أن آية مدنية تسجل يف سورة ْبغريب خارج عن طريقة الثَّ فهذا أمٌر

س أو ْدل فيه احَل، وليس باألمر الذي يتدخَّصريح خاّص إىل نصٍّ ية حباجٍةمّك

 . (53)االجتهاد النظري

وقد عمد مساحته يف الكثري من املوارد إىل الرّد على اآليات املستثنيات، من 

على ـ . فقد قالوا (54)ية ملفردات اآليةخالل االستدالل بسياق اآلية، مبعنى اهليئة الرتكيب

 ،( مدنّي95)النحل:  ﴾َقِلياًل ًا َثَمناهلِلَواَل َتْشَتُروا ِبَعْهِد ﴿: إن قوله تعاىل: ـ سبيل املثال

 .حلف باهلل ميينًا أنه مل يغصبهاثم  ،إىل رجل اغتصب أرضًا وناظٌر

ة، القصة مل تثبت، وهلجة اآلية عاّم مساحته على ذلك بالقول: لكّن فردَّ

وسياقها يشهد بانسجامها الوثيق مع آيات قبلها، تهدف تقريعًا عنيفًا بأولئك 

متام االرتباط  عابرة باآلية جتعلنا نطمئن بأنها مرتبطٌة املشركني املعاندين. ومالحظٌة

 ِإَذا َعاَهْدُتْم َواَل اهلِلَوَأْوُفوا ِبَعْهِد ﴿من هذه السورة، وهي قوله تعاىل:  91مع اآلية 

﴾َتنُقُضوا اأَلْيَماَن َبْعَد َتْوِكيِدَها
(55) . 

)املرسالت:  ﴾َوِإَذا ِقيَل َلُهْم اْرَكُعوا اَل َيْرَكُعوَن﴿وقالوا أيضًا يف قوله تعاىل: 

بالصالة، فقالوا: ال ننحين، فإن  ‘حني أمرهم رسول اهلل ،: إنها نزلت يف ثقيف(48
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 علينا، وثقيف أسلمت باملدينة.  ذلك ُسّبٌة

 ،بنيوجه اآلية وسياقها مع املكذِّ قائاًل: لكّن ،الشيخ معرفت على ذلك دَّور

وهم مشركو العرب، وال معنى ألن يكون هذا املوضع من السورة خلوًا من هذه اآلية 

وخيلخل من  ،ن ذلك خيّل بفصاحة السورةإإذ  ؛ثم تكتمل ،اهلجرة إىل أواخر سيّن

 . (56)ا املنسجمنظمه

ق بظاهرة املكي واملدني ما يتعلَّ ع مباحث الشيخ معرفت يفإن مالحظة وتتبُّ

ية يف مّك ًا من هذه اآليات املستثنيات، ويرى أن ال وجود آليٍةُيثبت أنه ال يرتضي أّي

ية. غاية ما هنالك أننا يف بعض املوارد، سورة مدنية، وال وجود آلية مدنية يف سورة مّك

 ؛د النزول( حنتمل فيها تعد26ُّ)اإلسراء:  ﴾َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّه﴿قوله تعاىل:  :قبيلمن 

‘لتذكري النيب األكرم ؛أخرى يف املدينة ًةة، ومّريف مّك وأنها نزلت مّرًة
 (57) . 

تثبت نزول آية  أيضًا، فليس هناك روايٌة ره من دون دليٍلْوأن هذا االحتمال بَد إاّل

رين من بعض املفسِّ د النزول إمنا كان حماولًة. إن القول بتعدُّأو سورة ألكثر من مّرٍة

خللق االنسجام والتناغم بني الروايات املتعارضة يف أسباب النزول. ثم إن هذا التربير 

ألنها تعين أن النيب مل يكن من النباهة يف تنفيذ  ؛‘ينقص من شأن النيب األكرم

من  ،مورد ومصداق بيق آيات القرآن الكريم، حبيث حيتاج إىل التذكري يف كّلوتط

 ! خالل تكرار اآليات وإعادتها على مسامعه ألكثر من مّرٍة

 

 ــــــ روايات الناسخ واملنسوخ

 روايات الناسخ واملنسوخ. إن من املصادر األخرى لتحديد تاريخ القرآن

 ه.حكم جديد حمّلسابق وإحالل  والنسخ يعين إبطال حكٍم

 خمتلفًا عن النسخ يف أصول الفقه.إن النسخ يف الروايات حيمل مفهومًا و

عن رفع مجيع  وقد ذهب الشيخ معرفت إىل القول بأن النسخ األصولي عبارٌة

 واستبداله حبكٍم ،احلكم الشرعي السابق ـ الذي كان يبدو يف ظاهره دائميًا ـ

 ، مع ثبات املوضوع.شرعي الحق

 :ب إىل عدم اعتبار بعض املوارد من النسخ، وهيوقد ذه
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 تصريح منذ البداية بكونه مؤقتًا.: رفع حكم مّت الاًلأّو

 ر عنه بالتخصيص والتقييد.والذي يعبَّ ،: رفع جزء من احلكم السابقوثانيًا

أو  ،ر الشخصيَرأو الضَّ ،أو االضطرار ،جَر: رفع احلكم بسبب احَلوثالثًا

 الزمنية.املصلحة 

 ل املوضوع.: رفع احلكم بسبب تبدُّورابعًا

 . (58)«البداء»ر عنه بـ : نسخ التكوينيات، وهو الذي ُيعبَّوخامسًا

من ذلك، حيث يراه شاماًل  وأما النسخ الروائي فهو من وجهة نظره أعّم

 .(60)ى تبيني اجململ أيضًاوحّت ،(59)لتخصيص العام وتقييد املطلق

 الختالف بني النسخ والتخصيص، وهي:وقد ذكر مساحته أربع موارد ل

ة، وأما التخصيص فهو قصر الستمرار التشريع السابق باملّر : إن النسخ قطٌعاًلأّو

 العام على بعض أفراد املوضوع. احلكم

لتخصيص فيشرتط : يشرتط يف النسخ العمل باحلكم السابق، وأما يف اوثانيًا

 عدم العمل بالعام.

والتخصيص  صاص للحكم ببعض األزمان،: يف النسخ حيصل اختوثالثًا

 اختصاصه ببعض األفراد.

م عمومية اللفظ العام، وأما يف النسخ فيزول : يف التخصيص يزول توهُّورابعًا

 . (61)م استمرار احلكم السابقتوهُّ

 ال ُبدَّوبهذه القيود اليت يسوقها الشيخ معرفت يف تعريف النسخ األصولي كان 

له من الذهاب إىل ما ذهب إليه السيد اخلوئي تقريبًا من القول بعدم وقوع النسخ يف 

خاّصة أن مساحته قد و ،(62)وهو ما ذهب إليه بالفعل يف أواخر حياته .القرآن الكريم

بسبب تغيري مصاحل  ؛ذهب إىل القول بأن فلسفة النسخ تعين تغيري احلكم السابق

وأضاف قائاًل: قد تستوجب بعض املصاحل والشرائط ، (63)وشرائط األّمة اإلسالمية

رت تلك الشرائط ، وكلما تغيَّمبا يتناسب وجمتمع خاّص خاّص تقديم تشريٍع

م هو فإذا كان ما تقدَّ. (64)واملصاحل أوجب ذلك ضرورة العودة إىل التشريع السابق

ب َسأن يبدو النسخ دائميًا حَب)فلسفة النسخ فما هي الضرورة إىل أن نأخذ قيد 
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وكذلك ما  .مة الطباطبائيشرطًا يف تعريف النسخ؟ وهو ما مل يشرتطه العاّل (الظاهر

إذا علمنا بالعمل بعموم  ،هي الضرورة إىل عدم اعتبار رفع بعض احلكم السابق نسخًا

الشرائط ر احلكم بسبب ر لعدم اعتبار تغيُّوكذلك ما هو املربِّ ؟احلكم العام

 اخلاصة املستجّدة نسخًا؟

الشيخ معرفت عند مواصلة حبثه يف النسخ إىل القول به، والتعبري  وقد اضطّر

. يرى مساحته (65)منه التغيري التدرجيي لألحكام أيضًا دَّوَع .«النسخ املشروط»عنه بـ 

حيث ميكن الرجوع عنه بفعل تغيري الشرائط  ،أن تشريع احلكم اجلديد

أو زمن آخر، جيب حبكم احلكمة أن يكون احلكم  يف بلٍد واملقتضيات، سواٌء

لشرائطه ومصاحله اخلاصة.  املنسوخ قاباًل للعودة أيضًا؛ ألن احلكم الشرعي تابٌع

ار، كما كان جيب على املسلمني حال ضعفهم مهادنة الكّفو ،وعلى هذا األساس

 . (66)ار أيضًاجيب عليهم عند عودتهم إىل حالة الضعف العودة إىل مهادنة الكّف

النسخ »آخر من النسخ باسم  وقد ذهب مساحته يف ذات الشأن إىل القول بنوٍع

ه من هذا النسخ . ومراُد«متهيد النسخ»ـ بطبيعة احلال ـ هو  ، والتعبري األصّح«التمهيدي

هو أن الشارع يبادر أحيانًا ـ من أجل القضاء على بعض العادات والتقاليد اخلاطئة ـ إىل 

متهيدًا للقضاء عليها  ؛منسجمًا مع تلك العادة االجتماعية اخلاطئةيبدو  تشريع حكٍم

 ﴾َواْضِرُبوُهنَّ﴿مساحته من ذلك قول اهلل سبحانه وتعاىل:  دَّيف الوقت املناسب. وَع

(، وقال يف هذا الشأن: يف العصر اجلاهلي كان ضرب الرجل المرأته 34)النساء: 

 أمرًا مألوفًا ومتداواًل، وقد نزلت هذه اآلية متهيدًا لنسخه. وقد مسح يف هذه اآلية بنوٍع

 . (67)ي باملرأة إىل الرضوخ للصالح والطاعةمن الضرب الذي يؤّد

يعّبر عن تغيري  خ القرآن حنتاج إىل نسٍخق بتأريما يتعلَّ حال فإننا يف أّيوعلى 

الحق، سواء أكان هذا التغيري جزئيًا، ومن قبيل: التخصيص  احلكم السابق حبكٍم

ر الشرائط واملقتضيات يًا، ومن قبيل: النسخ األصولي، أو بفعل تغيُّوالتقييد، أو كلِّ

 قبل العودة. ر املصاحل واملقتضيات حبيث ال يتغيَّت، أو قاباًل للعودة من جديٍد

تأريخ  جمالإن مالحظة حبث النسخ عند الشيخ معرفت تثري بعض املسائل يف 

 ما يلي نتناول هذه املسائل.  آيات القرآن، ويف
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د اآلية ِروآية عدد املقاتلني، حيث َت ،يف بعض املوارد، من قبيل: آية النجوى

ل األمر، لنسخ فيها أّوالناسخة مباشرة بعد اآلية املنسوخة، قال الشيخ معرفت بوقوع ا

استبعد أن يأتي الناسخ فيها بعد  ْنوقال على هامش آية عدد املقاتلني، يف جواب َم

املنسوخ مباشرة: إن ثبت اآليات يف موضعها الراهن ال يعين بالضرورة أن اآلية الناسخة 

على ترتيب ؛ إذ حيدث أحيانًا أن ال يتّم ثبت اآليات قد نزلت بعد اآلية املنسوخة مباشرًة

زمنية ـ قصرية أو طويلة ـ بني آية  النزول، وقد حيدث أحيانًا أن تكون هناك فرتٌة

 وأخرى، ثم يتّم إحلاقها بها فور نزوهلا. 

اليت يقول فيها الشيخ معرفت باحتمال وجود فاصل  ،يف هذه املوارد ولكْن

آية أخرى  زول أّيميكن القول بعدم ن ،زمين قصري بني اآلية الناسخة واآلية املنسوخة

 خالل هذه الفاصلة القصرية، ومن هنا يكون ثبت اآليات على ترتيب نزوهلا. 

ق بآية عدد املقاتلني قد مال ما يتعلَّ وبطبيعة احلال إذا كان الشيخ معرفت يف

إىل ما ذهب إليه أستاذه السيد اخلوئي جيب القول: ال يكون هناك من وجهة نظره 

إذا قيل بأن  إاّل ،(68)؛ ألن هاتني اآليتني قد نزلتا متزامنتنييف هذا املورد أصاًل نسٌخ

ة أنه قال يف استناده إىل خاّصوالشيخ معرفت يقول بالنسخ املشروط يف هذا املورد. 

(: من خالل 66)األنفال:  ﴾ًا َعنُكْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكْم َضْعفاهلُلاآلَن َخفََّف ﴿قوله تعاىل: 

ضاح ضعف املسلمني يف معركة بق مّت ختفيفه بعد اّتذلك التكليف الصعب السا

 . (69)بدر

مل يكن من  إىل االدعاء بأن السيد اخلوئي أيضًابل ذهب الشيخ معرفت 

القائلني بالنسخ يف آية النجوى باملعنى الشرعي، بل كان يراه نوعًا من النسخ 

احلكومي، وأن هذا احلكم إمنا يتّم تشريعه يف ظروف وأزمنة خاّصة، ولذلك ليس 

 . (70)رهو باحلكم الشرعي الذي ال يتغيَّ

كان  (71)لْواحَل ى عنها زوجها إىل نهايةق بآية إمتاع الزوجة املتوّفما يتعلَّ ويف

ى د عّدة املتوّفسخت باآلية اليت حتدِّالشيخ معرفت يذهب أول األمر إىل القول بأنها قد ُن

، هذا يف حني أن اآلية الناسخة مثبتة يف ترتيب (72)عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام

خرية، أن مساحته رجع عن هذا الرأي يف اآلونة األ . إاّل(73)النزول قبل اآلية املنسوخة
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ومال إىل رأي أستاذه السيد اخلوئي، القائل بعدم وجود منافاة بني هاتني اآليتني، 

والقول بأن وجوب عّدة املتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا ال يتنافى مع استحباب 

ما حنن  يف ل، وعليه ال يكون هناك نسٌخْوبقائها يف بيت زوجها واإلنفاق عليها إىل احَل

يف أعمار  َنْجلشيخ معرفت ناظرًا إىل تلك النساء الالئي يتزوَّلرأي األخري لفيه. وكان ا

 . (74)أوالدًا َنْبِجْنوال ُي ،مةمتقدِّ

ل الشيخ معرفت للنسخ التدرجيي بتشريع القتال، قائاًل: إن قوله تعاىل: وقد مثَّ

( هي أول آية 39)احلج:  ﴾َعَلى َنْصِرِهْم َلَقِديٌر اهلَلُأِذَن ِللَِّذيَن ُيَقاَتُلوَن ِبَأنَُّهْم ُظِلُموا َوِإنَّ ﴿

 ،(75)ةنزلت يف تشريع اجلهاد والقتال، حيث ُسمح فيها للمسلمني بقتال مشركي مّك

ول ـ بعد سورة البقرة، هذا يف حني أن هذه السورة قد نزلت ـ طبقًا لروايات ترتيب النز

واحلديد، وحممد، وهي وآل عمران، واألحزاب، واملمتحنة، والنساء، واألنفال، 

ة. وعليه لو صّح القول بأن اإلذن تشتمل بأمجعها على األمر بقتال املشركني يف مّك

هو األول من نوعه جيب القول بأن هذه السورة هي أول  بالقتال الوارد يف سورة احلّج

ة ذلك جيب القول: إن الرتتيب الوارد يف الروايات على فرض صّح .سورة نزلت يف املدينة

، ثم أدرجت إذا قيل: إن اآلية مورد البحث قد نزلت قبل سورة احلّج ري صحيح. إاّلغ

؛ إذ ال معنى ألن تنزل آية (76)سبق للشيخ معرفت أن استبعد هذه الفرضية ولكْن. فيه

 ،بعّدة سنوات ليتم إدراجها بعد ذلك ضمن آيات سورة احلّج ،حتديد موضعها وال يتّم

يف مقام بيان دليل وجوب  ﴾ُأِذَن ِللَِّذيَن ُيَقاَتُلوَن ِبَأنَُّهْم ُظِلُموا﴿: إال إذا اعتربنا قوله تعاىل

إذ ال تشتمل اآلية على ما يثبت أن  ؛د بيان جواز قتاهلمقتال املشركني، وليس جمرَّ

القتال مل يكن مسموحًا به، وقد مسح به يف إطار هذه اآلية. ويبدو أن هذه اآلية 

هم، وأنها يف ة يف حقِّر الذي كان ميارسه مشركو مّكْوتذكر املسلمني بالظلم واجَل

ون من فكانوا يتخوَّ مة؛ ألنهض املسلمني على قتال املشركني يف مّكاحلقيقة حترِّ

 .(77)ن ذلك، كما ُيفهم ذلك من اآليات األخرى أيضًامل وحياولون التنصُّ ،قتاهلم
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 اإلعجاز والتفسري العلمي للقرآن
 

 

 )*(د. الشيخ محمد علي رضائي اإلصفهاني

 حسن علي مطر الهاشميترجمة: 

 

 ــــــ أساليب التفسري العلمي للقرآن

ب بدوره إىل أساليب ومناهج فرعية إن التفسري والفهم العلمي للقرآن يتشعَّ

خمتلفة، يؤدي بعضها إىل التفسري بالرأي، وبعضها إىل التفسري املعترب والصحيح، 

 خمتلف العلوم.  جمالوبعضها إىل التنظري العلمي للقرآن يف 

 

 ــــــ أـ استخراج مجيع العلوم من القرآن الكريم

مني، من أمثال: ابن أبي الفضل إن أنصار القول بالتفسري العلمي من املتقدِّ

املرسي والغزالي وغريهما، بذلوا جهودًا كبرية الستخراج مجيع العلوم من القرآن؛ 

ويف هذا اإلطار كانوا يذكرون اآليات اليت  .العتقادهم بوجود كل شيء يف القرآن

ا ّحًا يف ظواهر اآليات جلأووكلما وجدوا ُش .ينسجم ظاهرها مع بعض القوانني العلمية

ومن هنا عمدوا إىل  .إىل التأويل وإرجاع ظواهر اآليات إىل النظريات والعلوم املنشودة

ل من القرآن َدواهليئة واجلرب واملقابلة واجَل استخراج علم اهلندسة واحلساب والطّب

 الكريم. 

عن النيب  حكايًة ،من قوله تعاىل (1)فعلى سبيل املثال: استخرجوا علم الطب

                                                      
‘
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من  (2)وعلم اجلرب ؛(80)الشعراء:  ﴾َوِإَذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفنِي﴿ول: إذ يق ،×إبراهيم

من قوله  (3)هـ702عوا حدوث زلزال عام وتوقَّ ،عة يف بدايات بعض السوراحلروف املقطَّ

 (. 1)الزلزلة:  ﴾ِإَذا ُزْلِزَلِت اأَلْرُض ِزْلَزاَلَها﴿تعاىل: 

ي إىل الكثري من التأويالت يؤّد واضح أن هذا النوع من التفسري العلميومن ال

 والظواهر واملعاني اللغوية.  ،يف آيات القرآن، دون رعاية للقواعد األدبية

من هنا ذهب الكثري من املخالفني للتفسري العلمي إىل اعتباره نوعًا من التأويل 

وبطبيعة احلال فإن هذا النوع من التفسري العلمي ينطوي على الكثري من  .(4)واجملاز

 إلشكاالت. ا

ر اشتمال القرآن على مجيع يتصوَّ ْنيف هذا الشأن: هناك َم معرفتقال األستاذ 

وحتى الفروع الصناعية واالكتشافات  ،أسس العلوم الطبيعية والرياضية والفلكية

 وغريها.  ،العلمية

ـ قائاًل: كيف ومتى مّت استخراج مجيع  ثم أجاب عن ذلك ـ من خالل طرح سؤاٍل

من القرآن  ،واليت تزداد يومًا بعد يوٍم ،صناعات واالكتشافات الكثريةالعلوم وال

 رين؟ باهتمام املتأخِّ َظمون إليها، ومل حْتل املتقدِّالكريم؟ وملاذا مل يتوصَّ

َوَنزَّْلَنا َعَلْيَك ﴿ثم أشكل على اآليات اليت استندوا إليها، قائاًل: إن قوله تعاىل: 

( إمنا هي يف مورد البيان الشامل ألحكام 89)النحل:  ﴾ِلُكلِّ َشْيٍء ًااْلِكَتاَب ِتْبَيان

 . (5)إىل اجلامعية والشمولية من الناحية التشريعية الشريعة، وناظرٌة

 

 ــــــ ب ـ تطبيق وحتميل النظريات العلمية على القرآن الكريم

لكثري لقد شاع هذا النوع من التفسري العلمي يف القرن األخري، حيث تصّور ا

قطعية قوانني ونظريات العلوم التجريبية، ومن هنا سعى إىل البحث عن آيات توافق 

هذه النظريات والقوانني العلمية، فإذا عجز عن ذلك جلأ إىل التأويل أو التفسري 

 بالرأي، ومحل اآليات على خالف معانيها الظاهرية. 

الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس  ُهَو﴿اق نوفل عند تفسري ما قام به عبد الرّز :مثال ذلك

بأنه يعين الربوتون،  «النفس»ر (، حيث فس189َّ)األعراف:  ﴾َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها
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هو الذي »إن املعنى احلقيقي هلذه اآلية:  :لكرتون، وقالبأنه يعين اإل «الزوج»ر وفسَّ

اليت  ،وهما اجلزء املوجب واجلزء السالب من الذّرة ،«خلقكم من بروتون وإلكرتون

 . (6)تتألف منها مجيع الكائنات يف هذا العامل

 ى املعنى اللغوي واالصطالحي للنفس.  مّت جتاهل حّتريويف هذا التفس

مصر وإيران،  :من لقد شاع هذا النوع من التفسري يف القرن األخري يف كلٍّ

ملسلمني مبطلق التفسري العلمي، ونبذوا التفسري بعض العلماء ا وأدى إىل سوء ظّن

بوصفه تفسريًا بالرأي وحتميل النظريات والعقائد على  ،العلمي ـ جبميع أنواعه ـ

 . (7)مة الطباطبائي عن التفسري العلمي بوصفه نوعًا من التطبيقر العاّلالقرآن. كما عبَّ

 بطبيعة احلال ـ يف أن احلّقـ  ال َشكَّما يتعلق بهذا النوع من التفسري العلمي  يف

الي الذهن عند التفسري ر أن يكون خن على املفسِّمع املخالفني للتفسري العلمي؛ إذ يتعيَّ

كي يتمكن من تقديم تفسري صحيح، وإذا  ؛من أنواع األحكام املسبقة من أّي نوٍع

ثم محلها وأسقطها على القرآن، فإن هذا سيدخله يف  ،عمل على اختيار نظرية علمية

 د عليه بالعذاب يف الروايات. يالذي ورد الوع ،دائرة التفسري بالرأي

إننا ال حناول تطبيق آية قرآنية ذات »بهذا الشأن:  معرفتوقال العالمة الشيخ 

فإن بقاء اآلية  ؛..للتعديل والتبديل. حقيقة ثابتة على نظرية علمية غري ثابتة، وهي قابلٌة

ىل من حماولة تطبيقها على نظرية علمية غري بالغة مبلغ القطعية ْوعلى إبهامها َأ

اًل على اهلل ْومل يكن َق اًل باهتًا، إْنوالكمال، ورمبا كانت حتمياًل على اآلية ومتحُّ

 . (8)«بغري علٍم

 

 ــــــ ج ـ توظيف العلوم يف فهم القرآن بشكل أفضل

ره على الشرائط ر ـ من خالل توفُّمن التفسري العلمي يقوم املفسِّيف هذا األسلوب 

مبعنى أنه يسعى  ،ورعايته لضوابط التفسري املعتربة ـ بتفسري القرآن علميًا ،الالزمة

من خالل توظيف املسائل العلمية القطعية ـ الثابتة بالدليل العقلي ـ اليت توافق  ،جاهدًا

 ،اللغوية واالصطالحية، إىل التفسري العلمي ظاهر آيات القرآن طبقًا للمعاني

ب احلقيقة. إن هذا وتقدميها إىل طاّل ،واكتشاف املعاني اجملهولة يف القرآن الكريم
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النوع من التفسري العلمي هو أفضل أنواع التفسري العلمي، بل هو أصّح أنواع التفسري 

 العلمي. 

 َبْيَدكامل،  فسري بشكٍلوسوف نبني يف البحث القادم معيار هذا النوع من الت

نوع من أنواع  ب يف هذا األسلوب التفسريي أيَّد هنا على ضرورة أن نتجنَّأننا نؤكِّ

التأويل والتفسري بالرأي، واحلديث عن مراد القرآن الكريم على حنو االحتمال؛ ألن 

 العلوم التجريبية بسبب اعتمادها على االستقراء الناقص، وإمكانية إبطال النظريات

 ما ميكن بيان مسألة علمية على حنو القطع واليقني. العلمية على أساس ذلك، قلَّ

( ـ على سبيل 38)يس:  ﴾َوالشَّْمُس َتْجِري ِلُمْسَتَقرٍّ َلَها﴿فبالنسبة إىل قوله تعاىل: 

 ،ة للشمسياملثال ـ كان الناس يف صدر اإلسالم حيملونها على هذه احلركة احلسِّ

يف حني أن هذه احلركة  ،إذ تنتقل الشمس من املشرق إىل املغرب واليت نراها يوميًا؛

حركة كاذبة؛ لكونها من خداع البصر، واحلقيقة أن الذي يتحّرك يف  ما هي إاّل

كة، كما حيصل ذلك بالنسبة البني هي األرض، وحبركتها حنسب الشمس متحرِّ

ر األبنية فنتصوَّ ،مسرعةلنا عندما نكون جالسني يف القطار أو احلافلة اليت تنطلق بنا 

م كة. وبعد تقدُّواألشجار وما إىل ذلك من األمور الواقعة يف جانيب الطريق هي املتحرِّ

ن أن واكتشاف حركة األرض حول نفسها وحركة الشمس، تبيَّ ،العلوم البشرية

وليست من خداع البصر(، بل هناك حركة  ،للشمس حركة )صادقة وحقيقية

. من هنا نقول: إذا ثبت (9)ى جمّرة درب التبانةوحّت ،متكاملة جلميع املنظومة الشمسية

إن الشمس  :وقال ظاهر آية القرآن ،على حنو القطع واليقني أن للشمس حركٌة

ك، يكون مراد القرآن بذلك احلركة الواقعية واحلقيقية للشمس )وهي تتحرَّ

وليس  ،ن القرآن يتحّدث عن جريان للشمسإو ،ركة االنتقالية وما إىل ذلك(. هذااحل

حركتها، وقد أثبتت العلوم احلديثة أن للشمس طبيعة غازية، وأنها يف حالة جريان 

نفجارات الذرية احلاصلة فيها، وليست الشمس يف الفضاء بفعل اال وموران مستمّر

 مثل املاء.  ٌةجمّرد كرة جامدة تتحّرك، بل هي جاري

إىل  عابرًة إن يف القرآن إشاراٍت»يف هذا اإلطار:  معرفتقال العالمة األستاذ 

بعد معرفة مجلة من العلوم والوقوف على  أسرار الوجود، ال ميكن فهم حقيقتها إاّل



 

 

هـ 1439م ـ  2017السنة الثانية عشرة ــ العدد الثامن واألربعون ــ خريف  نصوص معاصرة ــ  

 

وسيكشفها على استمرار،  ،كثري من أسرار الطبيعة الكامنة اليت كشفها العلم

وكشف رموزها وإشاراتها  ،لحصول على فهم كتاب اهللوهي خري وسيلة نافعة ل

 . «اخلافية

 

 ــــــ د ـ التنظريات العلمية للقرآن وتوجيه مباني العلوم اإلنساني

 ــــــ أواًل: التنظريات العلمية القرآنية

ل العلم إىل اكتشافها هناك من اآليات العلمية يف القرآن ما يبني أمورًا مل يتوصَّ

أنه ال يوجد لدينا دليل  وعلى الرغم من عدم إثباتها من زاوية العلوم التجريبية، إاّل .بعد

وحيث كان الوحي نوعًا من العلم اليقيين الصادر عن املصدر اإلهلي لسنا  .على نفيها

نشك يف صّحته، رغم عدم امتالكنا يف اللحظة الراهنة للشواهد التجريبية على إثبات 

بات العلمية اليت نطق بها القرآن بعض املغيَّ :ها يف املستقبل، مثلذلك، وقد ميكن إثبات

 .(10)قبل اكتشافها )من قبيل: قّوة اجلاذبية مثاًل(

ونسعى إىل البحث عن  ،ميكن بيان هذه املوارد بوصفها نظريات علمية للقرآن

 مثل سائر النظريات العلمية األخرى.  ،شواهد هلا

 

  ــــــ األمثلة

: حيث تستفاد هذه النظرية من د الكائنات احلّية يف السماواتـ نظرية وجو1

َوِمْن آَياِتِه َخْلُق السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَما َبثَّ ﴿قوله تعاىل:  :بعض آيات القرآن، من قبيل

 (. 29)الشورى:  ﴾ِفيِهَما ِمْن َدابٍَّة َوُهَو َعَلى َجْمِعِهْم ِإَذا َيَشاُء َقِديٌر

عاء القائل بوجود بعض الشواهد الكونية املطروحة حاليًا االّدوعلى الرغم من 

أن علماء الفلك مل  بشأن وجود الكائنات احلّية واملدركة يف الكواكب األخرى، إاّل

 ى هذه اللحظة. ولكْنموا نظرية قطعية بهذا الشأن، ومل ُيثبتوا هذا األمر حّتيقدِّ

علمية للقرآن، واعتبارها قاعدة ميكن العمل على توسيع هذا البحث بوصفه نظرية 

 . (11)ات والدراسات التجريبية يف جمال علم الفلكقللتحقي

: تستفاد هذه النظرية من بعض آيات القرآن الكريم، تاـ نظرية اتساع السماو2
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 (. 47)الذاريات:  ﴾َوالسََّماَء َبَنْيَناَها ِبَأْيٍد َوِإنَّا َلُموِسُعوَن﴿قوله تعاىل:  :من قبيل

الفيزياء الكونية نظريتان بشأن السماوات،  جماليف البحوث العلمية يف هناك 

. (12)ص وانقباض العامل: نظرية تقلُّواألخرى ؛ع العامل: نظرية انبساط وتوسُّإحداهما

طرح بعض الشواهد لكال النظريتني. ويستفاد من هذه اآلية نظرية انبساط  وقد مّت

بوصفها نظرية علمية  ةأساسًا للتحقيقات الكوني. وميكن اعتبارها (13)وتوّسع العامل

 للقرآن. 

ر القرآن مرارًا بالسماوات السبع، كما يف : لقد عبَّـ نظرية السماوات السبع3

من سورة  86و 17 تنيسراء، واآليمن سورة اإل 44من سورة البقرة، واآلية  29اآلية 

من سورة  15طالق، واآلية من سورة ال 12من سورة فصلت، واآلية  12املؤمنون، واآلية 

 من سورة النبأ.  12نوح، واآلية 

واحدة حتتوي على  يف حني أن علوم الفلك والنجوم احلديثة تتحّدث عن مساٍء

ن الوسائل إإذ  ؛ات، وتسكت عن السماوات األخرىآالف النجوم والسيارات واجملّر

 ل إىل ما هو أبعد من ذلك. احلديثة مل تتوصَّ

سألة السماوات السبع على حنو القطع واليقني، وميكن هلذه لقد طرح القرآن م

املسألة أن تطرح بوصفها نظرية علمية قرآنية، وجعلها قاعدة للدراسة والبحث بشأن 

ساعه. وبطبيعة احلال هناك آراء خمتلفة بشأن السماوات السبع، معرفة الكون واّت

آنفًا يقوم على اعتبار العدد مة، وما ذكرناه جيب مالحظتها يف تفسري اآليات املتقدِّ

على حنو احلقيقة، وأن املراد من السماوات موضع استقرار الكواكب  ًاسبعة مراد

 . (14)اتواجملّر

: لقد وردت مسألة خلق اإلنسان األول مباشرة ـ نظرية خلق اإلنسان من تراٍب4

وهناك بعض آيات  ،منها القرآن الكريم ـ ال سيَّمامن تراب يف الكتب السماوية ـ و

من سورة األنعام،  98كما يف اآلية  ،وطني القرآن تدّل على خلق اإلنسان من تراٍب

كان لبعض اآليات  من سورة الرمحن )وإْن 14من سورة آل عمران، واآلية  59واآلية 

ن والمارك مطروحة بشأن تطّور ِور لداْردالالت أخرى(. ومنذ سنوات ونظرية التطوُّ

 ل احليوانات القدمية. اإلنسان من نس
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رون أنفسهم حمشورين بني هاتني الرؤيتني. ويف العادة جيد العلماء واملفسِّ

فيضطرون إىل اختيار إحداهما وإنكار األخرى. وهناك الكثري من الكتب اليت مّت 

 . (15)تأليفها يف هذا اجملال

 لت قامسًا مشرتكًا بني هاتنيرمبا شكَّ ،ميكن طرح نظرية ثالثة ولكْن

ر والتكامل يف سلسلة الكائنات )إذا ثبتت الرؤيتني، وذلك بالقول بإمكانية التطوُّ

 ،ر بعض البشر من القردةبالشواهد القطعية(، بل وميكن القول: رمبا يكون قد تطوَّ

 ،ثم انقرضوا الحقًا. أما النيب آدم ـ بوصفه أبو البشر ـ فقد ُخلق من الرتاب ابتداًء

 على مدى فرتة طويلة(.  وبشكل استثنائي )وإْن

ع بها اإلنسان الراهن وال وبطبيعة احلال هناك الكثري من اخلصائص اليت يتمتَّ

مفقودة بني القرد  ر عن وجود حلقٍةصف بها القرد، بل تتحّدث نظرية التطوُّيتَّ

 واإلنسان، وميكن أن يكون هذا شاهدًا على هذه الرؤية. 

نظرية علمية قرآنية بشأن خلق اإلنسان، ميكن هلذه النظرية أن تطرح بوصفها 

ر والتكامل، ل أساسًا للدراسات يف علم األحياء، وتطرح ضمن نظرية التطوُّوتشكِّ

 علم احلفريات واآلثار وعلم األحياء.  جمالوالبحث عن أدلتها وشواهدها التجريبية يف 

يف القرآن،  : من قبيل: أسس اإلدارةالعلوم اإلنسانية جمالـ تنظريات القرآن يف 5

وأسس وأصول االقتصاد يف القرآن، وأسس السياسة يف القرآن، وأسس وأصول العلوم 

جيد  اليت لو مّت حبثها ودراستها بشكٍل ،الرتبوية يف القرآن، وما إىل ذلك من املوارد

رت وجه العامل يف القرن احلادي العلوم اإلنسانية، ولغيَّ جمالألحدثت ثورة يف 

 حّدًا للسلطة واهليمنة الثقافية للغرب على الشرق. والعشرين، ووضعت 

 وعلى سبيل املثال: 

ُيفهم من آيات القرآن حمورية اهلل يف مجيع األمور، مبعنى أن اهلل هو املصدر 

 َوِإنَّا ِإنَّا هلِل﴿جلميع الكائنات، وهو املنتهى ملسرية مجيع األمور، كما يف قوله تعاىل: 

 (. 156)البقرة:  ﴾ِإَلْيِه َراِجُعوَن

ِصْبَغَة ﴿إهلية:  وأساسًا فإن قيمة األعمال إمنا تكون فيما إذا اكتسبت صبغًة

(، وكانت يف سبيل اهلل. يف حني أن 135)البقرة:  ﴾ ِصْبَغًةاهلِل  َوَمْن َأْحَسُن ِمَناهلِل

ًا على وهذا يرتك تأثريًا كبري .مبنى العلوم اإلنسانية احلديثة يقوم على حمورية اإلنسان
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 هها وجهًةالعلوم الرتبوية والعلوم السياسية منها، ويوجِّ ال سيَّماالعلوم اإلنسانية، و

 خاصة. 

ويف االقتصاد مّت التأسيس لالقتصاد اإلسالمي الالربوي، يف حني يقوم 

يف البنوك  ال سيَّمااالقتصاد احلديث يف الغرب على أساس النظام الربوي )و

 ق هذه املباني القرآنية يف النظام املصريف لوصلنا إىل منظومٍةواملصارف(. فلو مّت تطبي

 جديدة يف هذا الشأن. 

تقوم العلوم السياسية احلديثة يف الغرب على أساس فصل الدين عن السياسة 

ل واألمور الدنيوية )العلمانية(، يف حني أن السياسة يف القرآن تقوم على أساس تدخُّ

ن مسائل احلكم الكثري من آيات القرآن الكريم تبيِّ الدين يف السياسة، من هنا جند

 وما إىل ذلك.  ،م واحلربْلوأصول السياسة اخلارجية، وقواعد السِّ

 ،وأصل العدالة ،وهكذا األمر بالنسبة إىل وجوب رعاية األسس األخالقية

د باإلضافة إىل الُبْع ،د الروحي من اإلنسانواالهتمام بالُبْع ،واإلدارة ،ومكافحة الفقر

 اجلسماني والنفساني وما إىل ذلك. 

هناك الكثري من آيات القرآن الكريم تشتمل على إشارات صرحية أو  ،أجل

غري صرحية ملباني العلوم اإلنسانية، وإنها من الكثرة حبيث حتتاج إىل كتابة العديد 

 . (16)من الكتب واملقاالت

 

 ــــــ أسس التفسري العلمي للقرآن

إن ألسلوب الفهم والتفسري العلمي للقرآن قواعد تفسريية عامة، وهي سائدة يف 

مجيع األساليب التفسريية، من قبيل: جواز وإمكان تفسري القرآن، ومنع التفسري 

ل يف تتمثَّ ،وله كذلك قواعد خاصة .ية الظواهر والنصوص القرآنيةبالرأي، وحجِّ

ها نشري إليها هنا على ت هذه األسس يف حملِّات هذا األسلوب. وحيث مّت إثباضّيَرَف

 : التاليالنحو 

 

 ــــــ أـ عدم قطعية أغلب مسائل العلوم التجريبية

إن العلوم التجريبية هي حصيلة حبوث وجتارب بشرية طويلة تراكمت عرب قرون 
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كان يتم تقسيم  امليالديى ما قبل النصف الثاني من القرن العشرين من الزمن. وحّت

وقوانني علمية ثابتة. فإذا مت  ؛م التجريبية إىل قسمني: نظريات علمية غري ثابتةالعلو

وصارت  ،اعتبارها ثابتة تأييد نظرية علمية من خالل املشاهدة وتكرار التجربة مّت

 . (17)قانونًا علميًا

ضح أن وإثر والدة النظريات اجلديدة يف فلسفة العلم، فقد اتَّ ،وأما فيما بعد

التجريبية ليست سوى أساطري نافعة، يتّم توظيفها يف عامل الطبيعة واحلياة، العلوم 

ق بتأسيس نظرية علمية ما يتعلَّ مبعنى أننا يفرقى أبدًا لتغدو قانونًا ثابتًا، ها لن تولكّن

. ويف املرحلة اًل مبواجهة املشكلة، ويف املرحلة الثانية حندس هلا طريقة حّلنقوم أّو

، ويف نتاج القضايا اليت ميكن مشاهدتها وجتربتها من ذلك احلّلاست الثالثة يتّم

ن من إبطاهلا سوف تبقى مل نتمكَّ فإْن؛ املرحلة الرابعة نعمل على إبطال هذه القضايا

أخرى أفضل  وهي املعمول بها، إىل حني العثور على نظريٍة ،هذه النظرية هي املطروحة

 . (18)منها

تجريبية غري قابلة لإلثبات، بل هي قابلة وعلى هذا األساس فإن العلوم ال

 قطعي أو يقيين.  لإلبطال، وال يوجد يف العلم قانوٌن

إن قضايا العلوم التجريبية غري قطعية )مبعنى القطع  :وبطبيعة احلال فإن قولنا

نه ال ميكن القول: إن القضية العلمية الكذائية هي مطابقة للواقع يعين أ املعريف(

أن بعض قضايا العلوم التجريبية قطعية )باملعنى  َبْيَدر. أن تتغيَّوال ميكن  ،حتمًا

ن بعض القضايا العلمية تغدو بعد املشاهدة والقرائن األخرى مثل إأي  ،النفسي(

 اليت أضحت يف عصرنا مثل البديهية.  ،«حركة األرض»البديهية، من قبيل: 

القطعية والنظريات  ويف التفسري العلمي يتّم التفريق بني العلوم التجريبية

مبعنى أنه ال يصّح توظيف النوع الثاني يف التفسري العلمي للقرآن الكريم؛ إذ  ،الظنية

وتبقى هي املطروحة يف  ،أحيانًا ملئات السنني ن النظريات الظنية يف العلوم تستمّرإ

أن  . إذن ال ميكن لنا(19)هذه الفرتة الطويلة ر بعد كّلالعلم، ومع ذلك قد تتغيَّ جمال

 نقيم تفسري القرآن الكريم عليها. 

إن توظيف الوسائل العلمية لفهم املعاني »بهذا الشأن:  معرفتقال األستاذ 
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ر ة؛ ألن العلم يفتقر إىل الثبات، فهو يف حالة تغيُّبالغة التعقيد والدّق القرآنية عمليٌة

يف يوم من األيام  ل عرب الزمن. وقد تكون النظرية العلمية ـ ناهيك عن الفرضية ـوحتوُّ

ل يف يوم الحق إىل سراب بقيعة ليس له من أثر. من هنا فإننا إذا فسرنا قطعية، ثم تتحوَّ

رة فسوف نعّرض القرآن إىل التزعزع املفاهيم القرآنية ]الثابتة[ باألدوات العلمية املتغيِّ

ر ال يبدو وعدم الثبات. وخالصة الكالم: إن ربط القرآن الثابت مبعطيات العلم املتغيِّ

لو أمكن لعامل من خالل األدوات العلمية،  ،نعم .عماًل صحيحًا من الناحية املنطقية..

اليت ثبتت عنده قطعيتها، أن يكشف النقاب عن بعض الغموض واإلبهام يف القرآن 

 . (20)«الكريم كان ذلك منه عماًل مشهودًا له

 

االستفادة من العلوم التجريبية يف فهمها ب ـ وجود اإلشارات العلمية يف القرآن وضرورة 

 ــــــ وتفسريها

( آية تشري إىل املسائل العلمية 1322هناك يف القرآن الكريم ما يزيد على الـ )

 .(21)وإىل الطبيعة واإلنسان وما إىل ذلك

 وميكن تقسيم هذه اآليات يف احلّد األدنى إىل ثالثة أقسام: 

ىل الظواهر الطبيعية، من قبيل: احليوانات : اإلشارات العلمية إلالقسم األّو

 .(22)والطبيعة

أن هذه  َبْيَد .ب الظاهر ال تشتمل على مسألة مذهلة أو إعجازيةَسوهي حَب

متّهد  ْتاإلشارة العلمية تلفت انتباه اإلنسان إىل الطبيعة والكون وما إىل ذلك، وأضَح

 األرضية لتطّور العلوم التجريبية يف عامل اإلسالم. 

: اإلشارات العلمية العجيبة للقرآن الكريم، مبعنى اآليات اليت القسم الثاني

أّمي عاش يف شبه  تشري إىل مسألة علمية خاصة، حبيث يستحيل صدورها عن شخٍص

إشارة  :من ذلكواجلزيرة العربية من تلك املرحلة التارخيية لنزول القرآن الكريم. 

، األمر الذي ُيخالف اهليئة البطليموسية والرأي املشهور (23)القرآن إىل حركة األرض

 بشأن الكون يف ذلك العصر. 

ّد من اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم؛ إذ َعوبطبيعة احلال فإن هذه املوارد ال ُت
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مل  بشأن حركة األرض عند بعض علماء اليونان قبل اإلسالم، وإْن كان هناك رأٌي

 . (24)يكن هو الرأي املشهور

إشارات  :من ذلكو: إشارات القرآن الكريم إىل اإلعجاز العلمي، لقسم الثالثا

، (26)، وقّوة اجلاذبية(25)القرآن الكريم إىل قانون الزوجية العام بني مجيع الكائنات

ن ، اليت مل يتمكَّ(29)، والرياح اللواقح(28)، ومراحل خلق اإلنسان(27)وحركة الشمس

 بعد قرون من نزول القرآن. العلم من إثباتها واكتشافها إاّل

وعليه فإن هذا النوع من اإلشارات ُيعترب نوعًا من اإلخبار الغييب للقرآن الكريم. 

ل شرحًا هلذه اإلشارات العلمية الواردة يف القرآن وإن التفسري العلمي للقرآن ميثِّ

 الكريم. 

وجود د أيضًا على يؤكِّ معرفتمة األستاذ وكما سبق أن ذكرنا فإن العاّل

اإلشارات العلمية يف القرآن الكريم، وُيصّر على ضرورة االستفادة من العلوم 

 . (30)التجريبية يف تفسري القرآن
 

 ــــــ ج ـ استحالة استخراج مجيع العلوم من ظواهر آيات القرآن

على الرغم من اشتمال القرآن الكريم على الكثري من اإلشارات العلمية، بل 

ِلُكلِّ  ًاَوَنزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَيان﴿تبيان لكل شيء؛ إذ يقول: إنه يصف نفسه بأنه 

ن مثل هذا إإذ  ؛أنه ال وجود جلميع العلوم البشرية يف ظواهره َبْيَد(، 89)النحل:  ﴾َشْيٍء

لّبي، مفاده أن القرآن الكريم  القول خمالف للبديهة، كما أن لآلية الشريفة قيٌد

 . (31)ق بهداية الناسما يتعلَّ يفيشتمل على كل شيء 

د على هذه املسألة، واعترب هذه قد أكَّ معرفتوكما سبق فإن العالمة األستاذ 

 . (32)التشريع جالاآلية مرتبطة مب

وجود »كما تقّدم ال يصّح استخراج العلوم من القرآن؛ ألن الزم ذلك القول بـ و

 من غري دليل.  ، وهو كالٌم«مجيع العلوم يف ظواهر القرآن الكريم

 

 ــــــ د ـ العالقة املنسجمة بني القرآن والعلم

لقد حّث القرآن الكريم اإلنسان مرارًا على طلب العلم، وأثنى على العلماء 
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ض يف الكثري من املوارد إىل م فإن القرآن قد تعرَّ. وكما تقدَّ(33)وعمل على تشجيعهم

يومًا موقف  ْففإن القرآن الكريم مل يِقاملسائل اإلعجازية أو العلمية املذهلة. من هنا 

املعارض للعلم والعلماء أبدًا، بل العالقة القائمة بني القرآن والعلم هي دومًا عالقة 

 إجيابية، وإن التفسري العلمي للقرآن هو نوع توضيح هلذا املبنى. 

م وجود بعض التعارض الظاهري أو توهَّ همعى بعُضوبطبيعة احلال فقد اّد

ل والتدقيق يف اآليات م يزول بالتأمُّأن هذا التوهُّ َبْيَدبني القرآن والعلم، والبدوي 

والعلوم، وال وجود للتعارض املستقر واحلقيقي بني القرآن والعلم أبدًا. وهذا األمر يتّم 

 توضيحه ضمن التفسري العلمي أيضًا. 

 

 ــــــ هـ ـ هداية الناس إىل اهلل غاية القرآن األساسية

، وأنه يهدف (34)د القرآن الكريم مرارًا على أنه كتاب هداية للناسلقد أكَّ

. وعليه إذا كان هناك من وجود لإلشارات (35)إىل إخراج الناس من الظلمات إىل النور

مبعنى أن اإلشارات العلمية يف القرآن  ،العلمية يف القرآن فإنها تأتي يف هذا السياق

، وأحيانًا بوصفها شواهد على وجود (36)تأتي أحيانًا بوصفها أدلة على وجود اهلل

. وعليه فإن بيان املطالب العلمية ليست هي اهلدف الرئيس للقرآن، وإن القرآن (37)املعاد

 إمنا هو كتاب هداية، وليس كتابًا يف علم الفلك أو الفيزياء وما شابه ذلك. 

مرارًا، وهو د على هذا األمر قد أكَّ معرفتم فإن العالمة األستاذ وكما تقدَّ

ل غايته الرئيسة، وإمنا اهلدف أن اإلشارات العلمية الواردة يف القرآن مل تكن تشكِّ

 . (38)الرئيس للقرآن الكريم هو هداية الناس إىل اهلل سبحانه وتعاىل

 

 ــــــ معايري الفهم العلمي من القرآن الكريم

 هناك يف املناهج التفسريية نوعان من الشرائط واملعايري: 

: الشرائط واملعايري العاّمة اليت جتب مراعاتها يف مجيع األساليب للنوع األّوا

 ب التفسري بالرأي، وما إىل ذلك.ر، وجتنُّالتفسريية، من قبيل: مراعاة شرائط املفسِّ

: الشرائط واملعايري اخلاّصة اليت جتب مراعاتها يف كل منهج النوع الثاني
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 .تفسريي خاّص

 ما يلي نهدف إىل بيان الشرائط واملعايري من النوع الثاني.  ويف

. وقد أوضحنا املراد ـ أن يتّم التفسري العلمي بواسطة العلوم التجريبية القطعية1

 نضيف إىل ذلك: و .من قطعية العلوم التجريبية يف مبحث العلم

 أـ إذا كانت العلوم التجريبية يقينية وقطعية أمكن تفسري القرآن على أساسها. 

يف األوساط العلمية على مستوى  ب ـ إذا كانت مسائل العلوم التجريبية مقبولًة

النظرية أمكن القول على حنو االحتمال بأن اآلية قد تنطوي على إشارة إىل تلك 

ن ننسبها إىل القرآن على حنو القطع واليقني؛ ال ميكن لنا أ ولكْن ،املسائل العلمية

 لعدم كونها قطعية. 

ج ـ إذا كانت مسائل العلوم التجريبية على شكل فرضيات حمتملة يف العلم، 

بتأييد احملافل العلمية، مل ميكن  َظومل تبلغ بعد مرحلة القطع واليقني، ومل حْت

عليها ذات اإلشكاالت  ُدِروَتللتغيري،  تفسري القرآن بها؛ ألن هذه الفرضيات عرضٌة

 . (39)اليت يثريها املعرتضون على منهج التفسري العلمي

د على هذا املعيار، وُيصّر على يؤكِّ معرفتوكما تقّدم فإن العالمة الشيخ 

 . (40)االستفادة من العلوم القطعية يف التفسري العلمي

تجريبية واضحة ـ أن تكون داللة ظاهر اآلية القرآنية على مسائل العلوم ال2

ا يف التفسري العلمي جيب نمبعنى أن ،جدًا، وال يكون يف األمر حتميل على اآلية أبدًا

أن نالحظ التناسب بني ظاهر اآلية واملسائل العلمية مورد البحث، حبيث تكون معاني 

ألفاظ وعبارات اآلية منسجمة ومتناغمة مع املسائل العلمية، وال يكون يف البني أّي 

أخرى: أن نسلك يف التفسري العلمي منهجًا حبيث ال  لرأي على اآلية. وبعبارٍةحتميل ل

 . (41)نا احلاجة إىل التربيرات والتفسريات املخالفة لظاهر اآليةئلجُت

ح د على هذا املعيار، ومل يصحِّقد أكَّ معرفتوكما تقّدم فإن العالمة الشيخ 

ألن من شأن ذلك أن يؤدي إىل التحميل والتفسري  ؛تطبيق القرآن على النظريات العلمية

 . (42)بالرأي والقول بغري علم

، أي توظيف العلوم يف فهم العلوم ـ االستفادة من النوع الصحيح للتفسري العلمي3
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ب التفسريات العلمية اخلاطئة، من قبيل: وبيان وتفسري القرآن الكريم، وجتنُّ

 ميل النظريات العلمية على القرآن الكريم. استخراج العلوم من القرآن، وتطبيق وحت

 

 ــــــ نتائج وامتيازات التفسري العلمي للقرآن الكريم

آية  1332: هناك يف القرآن الكريم ما يقرب من أفضل ـ فهم القرآن بشكٍل1

ى إىل بيان وتوضيح . وإن توظيف العلوم يف تفسري القرآن أّد(43)تشري إىل املسائل العلمية

علمية الواردة يف القرآن، وأنها تساعدنا على تفسري وفهم اآليات على حنو اإلشارات ال

أفضل. فعلى سبيل املثال: عندما يتعّرض اهلل سبحانه وتعاىل إىل بيان أضرار ومنافع 

اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّاِس  َيْسَأُلوَنَك َعِن﴿اخلمر يف قوله: 

( جند املعطيات واالكتشافات العلمية يف 219)البقرة:  ﴾َوِإْثُمُهَما َأْكَبُر ِمْن َنْفِعِهَما

تعمل على بيان مراد اهلل من هذه األضرار واملنافع، وتضع بني أيدينا  الطّب جمال

 هلذه اآلية.  تفسريًا واضحًا

 ًاأمر ،العلوم احلديثةبدون االستعانة  ،بل أحيانًا يكون تفسري بعض اآليات

من سورة املؤمنون،  14ـ  12فهم وتفسري اآليات  يفللغاية. فعلى سبيل املثال:  ًادمعقَّ

 من أجل توضيحها.  ؛يةمن سورة احلج، هناك حاجة ماّسة إىل العلوم الطّب 5واآلية 

من علم اللغة لفهم معاني مفردات اآلية، كذلك جيب علينا وكما نستفيد 

 ث عن مراحل خلق اإلنسان أيضًا. لفهم اآليات اليت تتحدَّ ؛ةاالستفادة من علم األجّن

إن يف القرآن إشارات »يف هذا الشأن:  معرفتقال العالمة الشيخ حممد هادي 

 ،عرفة مجلة من العلومبعد م عابرة إىل أسرار الوجود، ال ميكن فهم حقيقتها إاّل

اليت كشفها العلم وسيكشفها  ،والوقوف على كثري من أسرار الطبيعة الكامنة

وكشف رموزه  ،، وهي خري وسيلة نافعة للحصول على فهم كتاب اهللعلى استمراٍر

 . (44)«وإشاراته اخلافية

من اآليات الكونية،  إننا يف هذا العرض إمنا حناول فهم جانٍب»وقال أيضًا: 

رمبا صعب دركها قبلئٍذ، وأمكن االهتداء إليها يف ضوء حقائق علمية راهنة جهد 

 . (45)«املستطاع
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: ميكن للتفسري العلمي يف بعض املوارد أن ُيثبت ـ التفسري العلمي للقرآن2

مبعنى أن القرآن الكريم قد نزل قبل أربعة  ،(46)اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم

ر قرنًا، وقد ذكر منذ ذلك احلني مسائل علمية مل يكن بوسع اإلنسان يف حينها عش

ف على أبعادها، وكان الناس عاجزين عن أن يأتوا مبثلها، ثم أن يكتشفها أو يتعرَّ

 م القرون مّت اكتشافها بواسطة العلوم التجريبية على حنو القطع واليقني. وبعد تصرُّ

إهلية، ولذلك ال ميكن له أن يكون  معجزٌةوهذا ُيثبت أن القرآن الكريم 

 كالمًا بشريًا. 

يف مورد قانون الزوجية  ق باإلعجاز العلمي للقرآن مّت االستدالل بآياٍتما يتعلَّ ويف

، وحركة (48)، وقّوة اجلاذبية(47)ات )وقانون الزوجية يف النباتات(العام بني الكائن

، وتلقيح السحب (51)اإلنسان، ومراحل خلق (50)، وفلسفة حرمة اخلمر(49)الشمس

 وما إىل ذلك.  ،(52)والنباتات

يسعى أنصار القول بالتفسري العلمي »بهذا الشأن:  «راترود فيالنت»كما قال 

م القرآن على علماء العامل الغربي بعّدة قرون يف االكتشافات للقرآن إىل إثبات تقدُّ

الكشف عنها من قبل علماء الغرب  نه قد حتّدث عن مسائل علمية مل يتّمإذ إالعلمية؛ 

ك بهذه عني بالتفسري العلمي إىل التمسُّبعد ذلك بقرون طويلة. وقد ذهب أكثر املوَل إاّل

بوصفها دلياًل بارزًا على إثبات  ،املعرفة العلمية جمالاألفضلية الزمانية للقرآن يف 

لمية يف مواجهة الغرب دوا يف براهينهم وجمادالتهم العاإلعجاز العلمي للقرآن، وقد أكَّ

د من اإلعجاز العلمي، واستحالة اإلتيان مبثل القرآن الكريم أو على هذا الُبْع

 . (53)«حماكاته

فاته على اإلعجاز العلمي للقرآن، ومن يف مؤلَّ معرفتد األستاذ الشيخ وقد أكَّ

وم م )التمهيد يف علوم القرآن(، وكتابه )علبينها: اجلزء السادس من كتابه القيِّ

هـ.ش عن دار نشر التمهيد، حيث تناول فيهما اإلعجاز 1383الصادر يف عام  ،قرآني(

إليك بعض ما وصلت إليه »العلمي للقرآن يف العديد من املوارد. وقال يف بداية حبثه: 

ب ما وصلت إليه من العلوم الطبيعية املقطوع بها تقريبًا، وكان ذلك ْسأفهام البشرّية َح

دلياًل على معجزة القرآن اخلارقة للعادة، يف يوم كان سّر هذه العلوم واآلراء النظرية 
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ب مّر ْسمكتومًا على البشرية يومذاك، وأصبح اليوم مكشوفًا، وسيكشف َح

 . (54)«األيام

بشأن اإلعجاز العلمي  معرفتها األستاذ وميكن بيان بعض املوارد اليت ذكر

 : كما يلييف القرآن الكريم 

 

 ــــــ لتثبيت األرض واستقرارها أـ اجلبال أوتاٌد

 ،يف تسعة مواضع من القرآن الكريم «الرواسي»لقد مّت التعبري عن اجلبال بـ 

 . (55)(31)األنبياء:  ﴾ِبِهْمَوَجَعْلَنا ِفي اأَلْرِض َرَواِسَي َأْن َتِميَد ﴿من قبيل: قوله تعاىل: 

إن التعبري عن اجلبال بالرواسي يعود إىل أنها ثوابت على جذور متأّصلة 

، مبعنى إلقاء السفن للمراسي عندما يهيج «رست السفينة»من  وراسخة، وهو مأخوٌذ

اليت حتول  ،على سطحه. ومن هنا تكون اجلبال مبنزلة املراسي لتبقى ثابتًة ؛البحر

 األرض يف حركتها ودورانها.  َيداندون َم

اليت حتول دون انهيار  ،، مبعنى املسامري«األوتاد»كما مّت التعبري عن اجلبال بـ 

*  ًاَأَلْم َنْجَعِل اأَلْرَض ِمَهاد﴿األرض وخروجها عن موضعها، وذلك حيث يقول تعاىل: 

 (. 7ـ  6)األنبياء:  ﴾ًاَواْلِجَباَل َأْوَتاد

واخنفاض ـ دورًا كبريًا  صف به من علوٍّالصخرية ـ مبا تتَّتلعب السالسل اجلبلية 

يف ضمان التوازن لألرض وثباتها واستقرار طبقتها، وعلى الرغم من احلمم املوجودة يف 

 جوف وبطن هذه اجلبال فإنها حتول دون انهيار األرض وزواهلا. 

حبلقات من السالسل  يدرك املختصون يف العلوم الطبيعية أن األرض حماطٌة

اجلبلية، األمر الذي يضاعف من ثبات األرض واستقرارها. كما ال ختفى عليهم 

حكمة وكيفية ارتباط هذه السالسل اجلبلية ببعضها، واجتاهات امتداداتها أيضًا. 

لت هذه السالسل اجلبلية األرض ـ مبا هلا من النظم البديع واملتقن ـ إىل شكل لقد حوَّ

 حتيط بها من أطرافها األربعة. حلقات جبلية 

جاتها عندما ننظر إىل اجلغرافيا الطبيعية لألرض نشاهد تضاريسها وتعرُّ

ل ة، وكأنها متثَِّدبوضوح، حيث نرى امتداد هذه السالسل على طول كل قاّرة على ِح
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 العمود الفقري هلذه القارات. 

ية يف أطول ر يف كل قاّرة نشهد سالسل جبلوعندما ننظر إىل شبه اجُلُز

أشكاهلا املمكنة. كما نرى سالسل جبلية على طول اجلزر اجلبلية الكبرية أو 

 الصغرية. 

وقد أثبتت الدراسات األخرية بشأن البحار واحمليطات بالقطع واليقني أن أكثر 

منها، مبعنى أن  للسالسل اجلبلية وجزٌء اجلزر وارتفاعاتها إمنا هي يف احلقيقة امتداٌد

 ر. إىل ما حتت البحار، وأن منها ما يطفو فوقها على شكل ُجُز ميتّدجزءًا منها 

ببعضها من طريق السالسل  وعلى هذا األساس فإن مجيع القارات متصلٌة

اجلبلية من طريق اليابسة أو البحار. ومن اجلدير علمه أن هناك حلقة من السالسل 

ارات الشمالية الثالثة؛ إذ اجلبلية تقع حتت البحر قريبًا من ساحل القطب الشمالي للق

ر الواقعة إىل جوار هذا ن الكثري من اجُلُزإكامل، و حتيط بالقطب الشمالي بشكٍل

 ل نتوءات هلذه السالسل اجلبلية. الساحل متثِّ

أخرى من السالسل اجلبلية  وهذا يعين أن القطب اجلنوبي حيتوي على حلقٍة

املذكورتني حلقات أخرى من  اليت حتيط به أيضًا. وهناك بني هاتني احللقتني

السالسل اجلبلية املمتّدة على طول القارات واحمليطات من الشمال إىل اجلنوب، مؤلفة 

بذلك ارتباطًا وثيقًا فيما بينها. وكأن هذه السالسل اجلبلية عبارة عن أطر متشابكة 

 اط عقدها وتالشيها على شكل شظاياللحيلولة دون انفر ؛تقبض على األرض بإحكاٍم

 منتشرة يف الفضاء. 

ملتهبة من احلمم  ومن ناحية األخرى ندرك أن باطن األرض عبارة عن كرٍة

اهلادرة اليت توشك أن تنفجر، ولوال صالبة وقسوة القشرة والطبقة اخلارجية لألرض 

ألمكن هلذه احلمم أن تبيد األرض وتقضي عليها. وإن الزالزل والرباكني اليت حتدث 

يسري من نشاط هذه احلمم امللتهبة واملستعرة يف جوف  ل سوى جزٍءثِّآلخر ال مت من حنٍي

 األرض. 

لبة القاسية من السالسل اجلبلية الص ولو أن اهلل مل حيفظ األرض بهذه الطبقة

اهلل سبحانه  وانصهرت يف محمها، والنهارت أركانها. ولكّن ،لغارت األرض بأهلها
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إذ يقول  ؛اوات من الزوال واالنهياروحفظ السم ،وتعاىل قد أخذ على نفسه حفظها

 ُيْمِسُك السََّماَواِت َواأَلْرَض َأْن َتُزواَل َوَلِئْن َزاَلَتا ِإْن َأْمَسَكُهَما ِمْن َأَحٍد اهلَلِإنَّ ﴿تعاىل: 

 (. 41)فاطر:  ﴾ًاَغُفور ًاِمْن َبْعِدِه ِإنَُّه َكاَن َحِليم

حتيط باألرض من مجيع الحظ أن اجلبال عبارة عن صخور جبلية متسلسلة ُي

واحليلولة دون زلزلتها  ،أطرافها، األمر الذي يرتك تأثريًا مباشرًا على توازن األرض

وانهيارها. يضاف إىل ذلك أن قسوة هذه الطبقة احمليطة باألرض حتول دون االشتعال 

، إىل هذه احلقائق (56)يف كلماته ×الداخلي لألرض أيضًا، وقد أشار اإلمام علّي

 . (57)بواسطة العلوم احلديثة تنكشف إاّل اليت مل

 

 ــــــ س يف املرتفعات الشاهقةب ـ صعوبة التنفُّ

َوَمْن ُيِرْد َأْن ُيِضلَُّه َيْجَعْل َصْدَرُه ﴿قال اهلل تعاىل يف حمكم كتابه الكريم: 

 (. 125)األنعام:  ﴾َكَأنََّما َيصَّعَُّد ِفي السََّماِء ًاَحَرج ًاَضيِّق

ههم بالذي ر حياة الضالني واملنحرفني، وتشبِّاآلية عن صعوبة وُعْستتحّدث هذه 

ض إىل االختناق وضيق يف ق يف الطبقات العليا من جّو السماء، وأنه إثر ذلك يتعرَّحيلِّ

 س. التنفُّ

 ْنمَب رون املتقدمون يف بيان املناسبة والوجه يف تشبيه الضاّلوقد اختلف املفسِّ

 يصعد يف السماء.

البعض إىل القول بأن ذلك يأتي من باب التعجيز، حيث ال يستطيع  وقد ذهب

من  األمر الذي يشّق عليه وجيعله يف حالٍة ،مثل الطيور ،اإلنسان التحليق يف السماء

 سه حرجًا. وجيعل تنفُّ ،الضيق

قال: إن هذا التشبيه نظري احلالة اليت تكون عليها األشجار الصغرية  ْنوهناك َم

مرتفعة إىل األعلى، وقد سبقتها  طريقها يف النمّو يف الغابات عندما حتاول شّق

 بصعوبٍة عليها الطريق، فال تستطيع الوصول إىل غايتها إاّل ْتاألشجار العظيمة وسدَّ

 . ن مفهوم اآلية بوضوٍحتبيِّ وما إىل ذلك من األمور اليت ال ،ةومشّق

ل العلم إىل ظاهرة ضغط اهلواء على سطح األرض، وتناسبه أما اليوم حيث توصَّ
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ي إىل توازن الضغط اخلارجي مع درجة ضغط الدم داخل أجسامنا، األمر الذي يؤّد

واضح، ويزول اإلبهام  والداخلي، وبذلك ندرك وجه التشبيه يف اآلية على حنٍو

 سري اآلية. والغموض يف تف

َيصَّعَُّد ِفي ﴿ :رين من أنهم فهموا من عبارةمني من املفسِّوقد نشأ خطأ املتقدِّ

ـ السعي إىل الصعود إىل  «يف»ـ بتشديد الصاد والعني، واستعمال كلمة  ﴾السََّماِء

بداًل من  «إىل»يف حني لو كان هذا املعنى هو املراد لوجب استعمال كلمة  ،السماء

ـ من الناحية اللغوية ـ ال تفيد معنى الصعود  «دعَّيصَّ». األمر اآلخر أن كلمة «يف»كلمة 

ل، إلفادة معنى العسر والتحليق حنو األعلى، بل إن استعماهلا يأتي من باب التفعُّ

فإن معنى  ؛واملشقة، حبيث يضيق النفس يف الصدر لشّدة الشعور بالضغط والصعوبة

س وضيقه يف الصدر عند الشعور باحلزن واألمل. تنفُّهو صعوبة ال لغًة «د نفسهتصعَّ»

يف القمم والتضاريس اليت يصعب أو يشّق  «َصَعد»و «ودالصع»كما تستعمل كلمات 

 ر والصعوبة. شديد التعذُّ أمٍر اجتيازها، وتستعمل لكّل

َوَمْن ُيْعِرْض َعْن ﴿من حمكم الذكر:  وقال اهلل سبحانه وتعاىل يف سورة اجلّن

 (. 17)اجلّن:  ﴾ًاَصَعد ًابِِّه َيْسُلْكُه َعَذابِذْكِر َر

  (. 17)املدثر:  ﴾ًاَسُأْرِهُقُه َصُعود﴿ثر: وقال يف سورة املد

إنه كالذي »: ﴾َكَأنََّما َيصَّعَُّد ِفي السََّماِء﴿ومن هنا يكون معنى قوله تعاىل: 

املرتفعة من جّو  ق يف الطبقات العلياس عندما حيلِّض لالختناق وضيق يف التنفُّيتعرَّ

ض عن ذكر اهلل يكون يف حياته مثل الذي يرتفع ِر. ويف احلقيقة فإن الذي ُيْع«السماء

اليت ينعدم فيها األوكسجني الكايف. من هنا  ،يف هذه الطبقات العليا من السماء

ق يف الطبقات العليا من ضح من هذا التعبري اإلعجازي مبا ال لبس فيه أن الذي حيلِّيتَّ

س. وهذا ج يف التنفَُّروَح ض إىل ضيٍقسوف يتعرَّ ،د باألوكسجنيدون أن يتزوَّ ،اءالسم

 ما مل يكن بوسع اإلنسان أن يكتشفه يف عصر النزول. 

للوزن،  م قائمًا على أن اهلواء فاقٌد1643ى عام لقد كان االعتقاد السائد حّت

بعد اخرتاع جهاز قياس وزن اهلواء من قبل  ل العلم إىل خالف ذلك إاّلومل يتوصَّ

، حيث مّت التوصل إىل حقيقة أن للهواء وزنًا. كما مّت (58)م(1647ـ  1608) «توريتشلي»
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اليت لكل واحد منها وزنه  ،من الغازات اخلاصة ل إىل حقيقة أن اهلواء مزيٌجالتوصُّ

مع مقدار وحجم الضغط احلادث،  مكاٍن د، وميكن قياس وزن اهلواء يف كّلاحملدَّ

وكلما ارتفعنا فوق مستوى سطح البحر أكثر قّل حجم هذا الضغط. وقد مّت التوّصل 

نبوبة عمودية من الزئبق طوهلا أحاليًا إىل أن ضغط اهلواء على سطح البحر يعادل ثقل 

 َدَبْيض له جسم اإلنسان أيضًا. سم. ونفس مقدار هذا الضغط يف سطح البحر يتعرَّ 76

ع عن مستوى سطح البحر خبمسة أن هذا الضغط ينخفض إىل النصف عند االرتفا

يف طبقات  ال سيَّما، ومرتات. وعليه كلما ارتفعنا أكثر أصبح الضغط أقّلكيلو

 ويصبح رقيقًا جدًا.  ،اهلواء املرتفعة حيث ينخفض الضغط إىل مستويات فاحشة

الغطاء اجلّوي ـ سواء من  ويف احلقيقة فإن نصف غازات اهلواء، أي تراكم

 .مرتاتسطح البحر إىل ارتفاع مخسة كيلو تقع بني مستوى ،حيث الوزن أو الضغط ـ

 80عندما نصل إىل ارتفاع  مرتًا. ولكْنكيلو 12أرباعه متتد إىل ارتفاع  ن ثالثةإو

 تقريبًا. وقد مّت التوّصل من خالل الشهب 1/  20000مرتًا ينخفض وزن اهلواء إىل كيلو

مرتًا؛ وذلك ألن هذه كيلو 350قريبًا إىل حدود ارتفاع أن تراكم اهلواء يصل ت ىلإ

ات اهلواء املسافة هي اليت تلتهب األحجار واألجرام السماوية عند االصطدام بذّر

 . (59)فيها

نا ال نشعر إن اهلواء يضغط على أجسامنا، ويلقي بثقله علينا من اخلارج، ولكّن

ط الدم اجلاري يف عروقنا يعادل ضغط اهلواء، وبذلك بهذا الضغط؛ وذلك ألن ضغ

عندما يصعد اإلنسان ويرتقي  يعتدل الضغط اخلارجي والداخلي من أجسامنا. ولكْن

هذا التوازن، ويغدو  وينخفض ضغط اهلواء، سيختّل، فوق قمم اجلبال الشاهقة

الضغط الداخلي أكرب من الضغط اخلارجي. فإذ زاد اخنفاض ضغط اهلواء قد 

ينبجس الدم من منافذ اجلسم إىل اخلارج. والشعور األول الذي سيعرتي اإلنسان يف مثل 

سي، الذي حيصل بفعل ضغط الدم على هذه احلالة هو الضغط على اجلهاز التنفُّ

ي إىل ضيق يف الصدر وصعوبة س، ويؤّدمر الذي يسّد جمرى التنفُّاألوعية التنفسية، األ

 . (60)سيف التنفُّ
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 ــــــ ج ـ املاء قوام حياة الكائنات

 ﴾اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َوَجَعْلَنا ِمَن﴿قال تعاىل يف حمكم كتابه الكريم: 

 (. 30)األنبياء: 

 . (61)«املاءلق من كل شيء ُخ»أنه قال:  ‘وي عن النيب األكرموُر

ل ، ميثِّ‘وعليه طبقًا هلذه اآلية الشريفة، واحلديث املأثور عن النيب األكرم

 لوجود وحياة مجيع الكائنات.  املاء منشًأ

وقد نقل الشيخ الصدوق عن جابر بن يزيد اجلعفي ـ وهو من كبار التابعني ـ 

ق، فقال اإلمام سؤاله عن بدء اخلل :ها، ومن×أسئلته اليت طرحها على اإلمام الباقر

 منه، وهو األشياء مجيع الذي خلقه الشيء من خلقه شيء أول»الباقر يف جوابه: 

 . (62)«املاء

أجاب  ×كما ذكر الشيخ الكليين يف روضة الكايف رواية عن اإلمام الباقر

 مجيع الذي الشيء خلق»ل ما خلق اهلل؟ قائاًل: فيها عن سؤال الرجل الشامي له عن أّو

 املاء، ومل إىل شيء كل نسب منه، فجعل األشياء خلق الذي املاء وهو منه، األشياء

 . (63)«إليه يضاف نسبًا للماء جيعل

 ×وقد روى حممد بن مسلم ـ وهو من كبار الشخصيات ـ عن اإلمام الصادق

 . (64)«كان كل شيء ماء، وكان عرشه على املاء»أنه قال: 

السََّماَواِت َواأَلْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم َوَكاَن  َوُهَو الَِّذي َخَلَق﴿قوله تعاىل:  كما يدّل

وقبل خلق  ،( على أن املاء كان موجودًا قبل خلق الوجود7)هود:  ﴾َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء

 ﴾َوَكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء﴿يف قوله:  «شالعر»ن التعبري بلفظ إإذ  ؛السماوات واألرض

كناية عن عرش التدبري، واملراد به علم اهلل تعاىل جبميع املصاحل واألمور الضرورية 

عن أن اهلل  واهلاّمة يف فرتة ومرحلة مل يكن هناك سوى املاء. وبالتالي فإن اآلية كنايٌة

تعاىل كان ومل يكن معه شيء، وأنه عمد إىل خلق املاء قبل أن خيلق الكون، ثم 

 ن املاء. خلق مجيع املخلوقات م

إىل أن منشأ احلياة يف  وقد أشار القرآن الكريم يف أكثر من موضٍع

 إذ يقول:  ؛يعود إىل املاء ،والظهور على مسرح احلياة واستمرارها ،التكوين
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 (. 30)األنبياء:  ﴾اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َوَجَعْلَنا ِمَن﴿ـ 

 (. 45لنور: )ا ﴾ َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍءاهلُلَو﴿ـ 

 (. 54)الفرقان:  ﴾ًااْلَماِء َبَشر َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن﴿ـ 

كما ورد يف ، جلميع الكائنات واملراد من هذا املاء هو املاء الذي كان منشًأ

 مة، أو أن املراد منه هو النطفة، كما يف قوله تعاىل: اآليات املتقدِّ

 (. 6)الطارق:  ﴾ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفٍق﴿ـ 

 (. 20)املرسالت:  ﴾َأَلْم َنْخُلْقُكْم ِمْن َماٍء َمِهنٍي﴿ـ 

رين إال أن أغلب املفسِّ، ذر والننتحبسب الظاهر هو الق «املهني»إن املراد من 

هو الظاهرة األوىل، على ما قاله الفخر الرازي:  «املاء»ذهبوا إىل االعتقاد بأن املراد من 

وهو الشيء الذي نشأت عنه مجيع املخلوقات األخرى؛ ألن  ،(65)«ءأول ما خلق اهلل املا»

املاء هو البذرة والنواة األوىل جلميع الكائنات، فاملاء هو البذرة األوىل اليت تتكّون 

ف من خلية واحدة، ثم يأخذ بالتكامل والتحّول على شكل حيوان منوي األمييب املؤلَّ

 قيد، وقد تتجاوز خالياه املليون خلية. متكامل كثري اخلاليا والتع إىل كائن حّي

وأما كيفية ظهور احلياة ـ يف احمليطات والبحار واملستنقعات ـ فهي من األمور 

هها. من هنا فقد ْنن العلم التجرييب من الوصول إىل ُكالغامضة واملبهمة اليت مل يتمكَّ

ى اآلن ـ عمدت نظرية تكامل الكائنات احلية ـ على مجيع الفرضيات املطروحة حت

إىل دراسة مرحلة ما بعد ظهور أول خلية حّية، أما املرحلة السابقة عليها فال تزال 

رات إهلية ـ حاكمة على مجيع مقدِّ جمهولة. واملعلوم هو أن احلياة قد نشأت بإرادٍة

ثابت ال غبار عليه، وال مناص من االعتقاد به؛ وذلك لبطالن  وهذا أمٌر ،الوجود ـ

والستحالة اخللق الذاتي والتلقائي. كما أن العلم التجرييب احلديث يرى  ؛التسلسل

 . (66)بطالن اخللق التلقائي أيضًا

 

 ــــــ د ـ الغالف اجلّوي احمليط باألرض

)األنبياء:  ﴾َوُهْم َعْن آَياِتَها ُمْعِرُضوَن ًاَمْحُفوظ ًاَوَجَعْلَنا السََّماَء َسْقف﴿قال تعاىل: 

32 .) 
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مرتًا. كيلو 350وائي مسيك يصل طوله إىل األرض غالف هلقد أحاط ب

%، 20.99%، واألوكسجني بنسبة 78.03ويتكّون اهلواء من غاز النيرتوجني بنسبة 

%. 0.94%، وخبار املاء والغازات األخرى بنسبة 0.04وثاني أوكسيد الكاربون بنسبة 

املؤلفة من هذه املقادير من إن هذا الغالف اهلوائي على ما هو عليه من السمك والقّوة 

الغازات ميثل سّدًا ودرعًا حصينًا يقي األرض من أخطار األجرام والشهب واألحجار 

ومن مجيع اجلهات، وبذلك فإن هذا  ،السماوية العظيمة اليت تستهدف األرض بكثرٍة

من الزوال واالنهيار،  ،ل حصانة لسكان األرض، واألرض نفسهاالغالف اجلوي ميثِّ

 للحياة.  تكون األرض صاحلًة وبذلك

باألحجار الكبرية والصغرية املتكّونة بفعل انفجار النجوم  إن الفضاء زاخٌر

والكواكب وتالشيها. إن هذه األحجار تدور حول الشمس بأعداد كبرية، وإن 

بفعل قّوة جاذبيتها، حيث تنزل على األرض  ؛العشرات منها يقرتب من األرض يوميًا

مرتًا يف الثانية. ولكنها بفعل هذه ر خبمسني إىل ستني كيلوفائقة جدًا تقدَّ بسرعٍة

إىل  ةوترتفع احلرار ،السرعة الكبرية ترتفع حرارتها إثر اصطدامها بذّرات اهلواء

فتظهر يف الليل على شكل  ،ى تصل إىل حّد االحرتاق واالشتعالحّت ،درجاتها القصوى

بو، وهو ما يعرف بالُشُهب. وإن من هذه األحجار ما سرعان ما خي ،ممتد من النار خطٍّ

 ،يكون حجمه من العظم حبيث يتيح له اجتياز الغالف اجلوي واالصطدام باألرض

 وحمدثًا انفجارًا ودوّيًا هائاًل.  ،متفحمًا

وهذا من آثار رمحة اهلل تعاىل بأهل األرض؛ إذ حفظهم بهذا السقف احلصني 

الستحالت احلياة على الكرة  وية املدّمرة، وإاّلمن هذه القذائف واحلمم السما

ًا. إن هذه الطبقة ية كبرية جّدىل ذلك حتظى طبقة األوزون بأهمِّومضافًا إاألرضية. 

ن بفعل الرعد والربق حتفظ األرض جتاه األشعة الكونية الضاّرة. ولوال هذه اليت تتكوَّ

 ال ُبدَّوعليه  .صيل ذلك يف حملهالطبقة الستحالت احلياة على األرض أيضًا. وقد جاء تف

)الزخرف:  ﴾ُسْبحاَن الَِّذي َسخََّر َلَنا َهَذا َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقِرِننَي﴿من القول على الدوام: 

13 .) 

د األرضية لدخول غري ز إميان املسلمني، وُيمهِّـ إن التفسري العلمي للقرآن يعز3ِّ
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مبعنى أنه عندما يثبت أن القرآن  ،الكريماملسلمني يف اإلسالم وإميانهم بالقرآن 

 م بها على اكتشافات ومعطيات العلوم التجريبية بقروٍنحيتوي على إشارات علمية تقدَّ

ي ذلك بني الشباب منهم، كما سيؤّد ال سيَّمايرتفع الرصيد اإلمياني بني املسلمني، و

 باملخالفني إىل اإلذعان واإلقرار بعظمة القرآن. 

ف كتابًا حتت عنوان يؤلِّ «موريس بوكاي»لعامل الفرنسي من هنا جند ا

حيث حبث فيه املسائل العلمية يف القرآن حبثًا  ،(67)س والقرآن والعلم()الكتاب املقدَّ

مقارنًا بالتوراة واإلجنيل. وقد اعرتف يف أكثر من موضع من هذا الكتاب مبخالفة 

بأن القرآن الكريم ال حيتوي على  التوراة واإلجنيل ملعطيات العلوم التجريبية، وأقّر

 مما خيالف العلم، بل إنه حيتوي يف هذا اجملال على أمور إعجازية مذهلة.  شيٍء

 ض إىل هذه النتيجة من التفسري العلمي بشكٍلمل يتعرَّ معرفتأن األستاذ  َبْيَد

كان قد أشار يف بعض كلماته إىل اإلعجاز العلمي يف القرآن  صريح، وإْن

 . (68)الكريم

م فإن من بني مثار التفسري : كما تقدَّـ التنظريات العلمية للقرآن الكريم4

العلوم الطبيعية )من قبيل:  جمالالعلمي للقرآن الكريم ظهور النظريات املستحدثة يف 

العلوم اإلنسانية )من  جمال، ويف (69)ة يف الكواكب األخرى(وجود الكائنات احلّي

 (. قبيل: نظرية االقتصاد الالربوي

: كما سبق فإن من بني مثار التفسري العلمي للقرآن ـ إدارة دّفة العلوم اإلنسانية5

 جديد هلذه العلوم.  ٍهاليت تؤدي إىل توجُّ ،جديدة للعلوم اإلنسانية الكريم ظهور مباٍن

فعلى سبيل املثال: ميكن للعلوم اإلنسانية ـ من خالل رعاية أصل العدل يف 

كافحة الفقر يف االقتصاد واإلدارة، وكذلك رعاية األخالق االقتصاد، واالهتمام مب

دين من شخصية اإلنسان )الروح ْعاإلسالمية يف اإلدارة، وهكذا االهتمام بالُب

اًل من حمورية اإلنسان )النزعة َدواجلسد( يف علم النفس، واالهتمام مبحورية اهلل َب

هًا ديدة هلذه العلوم، وأن متنحها توجُّج س ملباٍناإلنسانية( يف العلوم اإلنسانية ـ أن تؤسِّ

 جديدًا، حبيث حنصل على علوم إنسانية جديدة يف العامل. 

فاته إىل هذين املوردين األخريين يف مؤلَّ معرفتض األستاذ : مل يتعرَّتنويه
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حيث  ،ز يف مورد التفسري العلمي على اإلعجاز العلميأنه ركَّ صريح، إاّل بشكٍل

 من االهتمام.  تناوله مبزيٍد

 

 ــــــ آفات التفسري العلمي للقرآن

ـ إن العلوم التجريبية غالبًا ما ال تكون قطعية، وإن نظرياتها متزعزعة 1

رة وغري فإذا فسرنا القرآن الكريم بهذه العلوم املتغيِّ .ر بعد فرتة من الزمنوعرضة للتغيُّ

ثبت بعد ذلك خطأ هذه يف مصداقية القرآن فيما لو  القطعية سوف ينسحب الشّك

ل. فعلى سبيل املثال: هناك من تزلزض إميان الناس إىل الالنظريات، األمر الذي يعرِّ

فّسر بعض آيات القرآن يف ضوء علم اهليئة البطليموسية، وطّبق األفالك  ْناملفسرين َم

ى ذلك بالبعض إىل ن بطالن هذه النظرية، فأّدوبعد قرون تبيَّ ،السبعة على القرآن

 . (70)ر أن علم اهليئة اجلديد )الذي صدع به كوبرنيق( يتعارض مع القرآنصوُّت

قد أشار إىل هذا اخلطر،  معرفتمة األستاذ فإن العاّلسابقًا وكما ذكرنا 

ن هذه العلوم غري قطعية جيب احلديث عنها يف التفسري العلمي على حنو إوقال: حيث 

 . (71)دون القطع واليقني ،االحتمال

التفسري العلمي يفضي يف الكثري من األحيان إىل التفسري بالرأي؛ ألن ـ إن 2

دة اليت سنأتي على ذكرها ـ ة املتعدِّالذين يسعون إىل التفسري العلمي قد سقطوا ـ لألدّل

 يف مغّبة التفسري بالرأي: 

ص الكايف يف القرآن والتفسري، ع بالتخصُّال يتمتَّ ْنأـ هناك من األشخاص َم

وهذا من  .ردون أن يتصف بشرائط املفسِّ ،باشر تفسري القرآن تفسريًا علميًاومع ذلك ي

 ر يف ورطة التفسري بالرأي. موارد سقوط املفسِّ

فني راج لدى بعض املثقَّ»إىل هذه اآلفة قائاًل:  معرفتوقد أشار العالمة األستاذ 

وكان من أثر هذه إىل جنب عنايتهم بالقرآن الكريم.  ،بالعلوم الذين هلم عناية وشغٌف

اليت تسّلطت على قلوب أصحابها، أن أخرج لنا املشغوفون  ،النزعة التفسريية اخلاصة

لوا القرآن كثريًا بها كثريًا من الكتب والرسائل اليت حياول أصحابها فيها أن حيمِّ

 . (72)«من علوم األرض والسماء
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قد يسعى ـ من خالل توظيف اآليات الناظرة إىل  ْنب ـ هناك من املغرضني َم

خمتلف العلوم ـ إىل إثبات نظرياته، وقد تكون هذه النظريات منحرفة، بل وإحلادية 

أنه يقيم هذه النظريات اإلحلادية من خالل االستعانة بالتفسري العلمي  أحيانًا، إاّل

يات على القرآن، للقرآن الكريم، األمر الذي قد يؤدي إىل حتميل وإسقاط النظر

حاول ربط  ْنوهذا من املصاديق البارزة للتفسري بالرأي. فعلى سبيل املثال: هناك َم

احلقائق الغيبية وما وراء الطبيعية يف القرآن الكريم باملسائل احملسوسة، وقد ذهب به 

كروبات اليت تقضي على ياألمر إىل حّد القول: إن مراد القرآن من املالئكة هو امل

آخر على مرحلة اجملتمع  أو أنه محل شخصية قابيل يف موضٍع ؛(73)الناس أرواح

كي يتطابق ذلك مع تكامل اجملتمع يف املذهب  ؛الالطبقي واجملتمع اإلقطاعي

 . (74)املاركسي

يسعى إىل استخراج مجيع العلوم من القرآن الكريم )كما ذكر  ْنج ـ هناك َم

علمية على القرآن،  مسألٍة بتطبيق كّل ذلك بشأن الغزالي(، حيث قام يف هذا الشأن

م ي إىل التحميل أحيانًا، ويفضي إىل التفسري بالرأي. يف حني تقدَّاألمر الذي قد يؤّد

 بطالن ذلك. 

ه، معتربًا بطالن املبنى الذي يقوم من خطر هذا التوجُّ معرفتر األستاذ وقد حذَّ

 . (75)عليه القائلون بهذا النوع من التفسري العلمي

قد ينتهي التفسري العلمي للقرآن إىل التأويل غري اجلائز أحيانًا، كما يفعل  ـ3

بعض األشخاص عند قيامهم بالتفسري العلمي للقرآن، حيث يتجاوز حدود ظواهر 

مع النظرية أو القانون العلمي )الذي يقول به(  ما تعارضت آيٌةاأللفاظ واآليات، وكّل

 . وبعبارٍة(76)كي يتمكن من نسبة تلك النظرية إىل القرآن الكريم ؛عمد إىل تأويلها

من التفسري  أخرى: يعمل على محل النظريات العلمية غري الثابتة على القرآن، وهو نوٌع

 بالرأي. 

ن. ِووالنموذج امللفت هلذا النوع من التأويالت جنده يف مورد نظرية التكامل لداْر

فرتض فيه متامية نظرية التكامل وصحتها، فيعمل ف كتابًا يحيث جند أحدهم يؤلِّ

توافق نظرية التكامل، ويعمل على تأويل اآليات املخالفة  آيٍة على االستشهاد بكّل
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ويف املقابل جند شخصًا  .لتوافق نظرية التكامل ؛وحيملها على خالف ظاهرها ،هلا

نية، ويسوق اآليات وِِف كتابًا آخر يفرتض فيه بطالن نظرية التكامل الداْرغريه يؤلِّ

 .(77)املخالفة هلذه النظرية، ويعمل على تأويل اآليات املوافقة هلا، مرتكبًا بذلك تأوياًل

 وكالهما ينسب رأيه إىل القرآن الكريم، بل ويصّر عليه أحيانًا. 

 «شْرالَع»كما ميكن مشاهدة هذا النوع من التفسري العلمي يف حبث 

 الثامن والتاسع.تأويلهما بالفلك و ،«الكرسي»و

كما نشاهد مثااًل آخر لذلك يف تأويل قصة إبراهيم، وحياة وموت اجملتمعات 

 .(78)يف )تفسري املنار(

هو هذا  «تطبيقًا»ورمبا كان مراد العالمة الطباطبائي من تسمية التفسري 

 . (79)التحميل والتأويل لآليات

 يف اجلزء السادس من كتاب التمهيد، أمثلًة ،معرفتوقد نقل العالمة األستاذ 

كثرية هلذا النوع من التأويالت عن السيوطي والزركشي وأبي الفضل املرسي وأبي 

 . (80)بكر املعافري والغزالي، وقام بنقدها

ـ إن اإلغراق يف بيان التفسري العلمي للقرآن، وإقحامه يف تضاعيف تفسري 4

ل بالرتبية والتزكية املتمثِّ ،قصد الرئيس للقرآنيؤدي إىل جتاهل الغاية وال ،القرآن

كما جند بعضًا من ذلك يف التفاسري اجلديدة )مثل: تفسري الطنطاوي(.  ،واهلداية

ب التفسري العلمي للقرآن، واالكتفاء ببيان املقاصد األصلية وعليه من األفضل جتنُّ

 والرئيسة للقرآن الكريم. 

ي إىل سوء فهم القرآن ومهمته الرئيسة، يؤّد أخرى: إن التفسري العلمي وبعبارٍة

ال  ،د كتاب لبيان العلومبالبعض إىل اعتبار القرآن الكريم جمّر حيث يذهب الظّن

 . (81)أكثر

يف معرض نقده لتفسري الطنطاوي، معتربًا  معرفته األستاذ إليوهذا ما أشار 

 . (82)إياه احنرافًا يف التفسري

 

 ــــــ خالصٌة واستنتاج

من أساليب تفسري القرآن الكريم،  م أن التفسري العلمي واحٌدمما تقدَّ ضحاّت
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  اآليات العلمية للقرآن الكريم.لفهم وتفسري وأن توظيفه واالستفادة منه ضروريٌة

 .ضح أيضًا أن هلذا األسوب التفسريي أنواعًا خمتلفةواّت

ن، وحتميل ن منها ما ال يكون صحيحًا، من قبيل: استخراج العلوم من القرآإو

 ؛ ألنها تؤدي إىل التفسري بالرأي.وإسقاط النظريات العلمية على القرآن

 م يف فهم القرآن الكريم وتفسريه.ومنها ما هو صحيح، من قبيل: توظيف العلو

ضح أيضًا أن التفسري العلمي ميتاز بأمور، من قبيل: فهم اآليات العلمية يف واّت

 العلمي.أفضل، وإثبات اإلعجاز  القرآن بشكٍل

ه ال خيلو من بعض اآلفات اليت تنشأ من عدم مراعاة األسلوب الصحيح ولكّن

 .ل بتوظيف العلوم التجريبية القطعية يف فهم القرآن(للتفسري العلمي )املتمثِّ

 ص من أغلب تلك اآلفات.ي إىل التخلُّوإن مراعاة ذلك ستؤّد

تفسري العلمي واإلعجاز ضمن قوله بال ،معرفتضح أيضًا أن العالمة األستاذ واّت

 ما على هذا األمر. د يف خمتلف كتبه بنحٍوالعلمي للقرآن، قد أكَّ

 

 

الهوامش
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(67) The Bible the Quran and Science. Maurice Bucaille.  



 

 

 بابا رتن اهلندي وتراثنا األخالقي
 

 

 )*(الشيخ جويا جهانبخش

 حسن مطرترجمة: 

 

عاّمي، أو يثبت بقول كل  ذ من كّل جاهٍل...دين اإلسالم أشرف من أن ُيؤَخ»

 . (1)«غافل غيّب...

بااللتفات إىل االختالفات القائمة بشأن سرية وأحوال رتن، بل وحتى تاريخ 

قال بعدم وجود مثل فقد ُي ؛ى إىل وجوده من األساسحّت والشّك وفاته، قد يتسلل الظّن

 هذا الشخص، وإنه شخصية خرافية قد مّت اختالقها من قبل بعض املغرضني! 

قال: إن اثين عشر شخصًا من خمتلف أحناء العامل اإلسالمي قد التقوا بهذا ُي

صّح هذا الكالم ميكن االطمئنان يف احلّد األدنى إىل  الرجل يف مسقط رأسه، فإْن

 اهلجري يف العامل اخلارجي. السابع رن عي يف القوجود هذا املدَّ

ين علّي بن ء الدنقلت من خّط عال»هـ( يف الوايف بالوفيات: 764قال الصفدي)

د بن نا القاضي األجل العامل جالل الدين أبو عبد اهلل حممثّدح: مظفر الكندّي

سنة  ،خامس عشر ذي احلّجة ،يف يوم األحد ،من لفظه ،سليمان بن إبراهيم الكاتب

ربنا الشريف قاضي أخ: قال، عادة بدمشق احملروسةبدار الس ،إحدى عشرة وسبعمئة

د بن أبي عبد اهلل حمم بن الشريف مشس الدين أبو احلسن علّي ينالقضاة نور الد

يف العشر اآلخر من مجادى األوىل عام  ،من لفظه ،احلسني احلسيين األثري احلنفّي

يف زمن  كنُت: قال، دي احلسني بن حممني جّدأخرب: قال، إحدى وسبعمئة بالقاهرة
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د وعمي عمر مثاني عشرة سنة سافرت مع أبي حممالّصبا وأنا ابن سبع عشرة سنة أو 

فلّما بلغنا أوائل بالد اهلند وصلنا إىل ضيعة من ، من خراسان إىل بلد اهلند يف جتارٍة

فسألناهم  ،أهل القافلة وضّج ،ونزلوا بها ،يعةحنو الض ةفلافعرج أهل الق، ضياع اهلند

اس ومسوه به النوعّر ،امسه باهلندية ،يخ رتنهذه ضيعة الش: فقالوا، أنعن الش

يعة رأينا بفنائها فلّما نزلنا خارج الض. عن العادة خارجًا ر عمرًالكونه عّم ؛رباملعمِّ

 فتبادر الكّل، يعةوحتتها مجع عظيم من أهل الض ،عظيمًا خلقًا شجرة عظيمة تظّل

ورأينا . موا علينامنا عليهم وسلَّيعة سلَّفلّما رآنا أهل الض ،جرة وحنن معهمحنو الش

هذا الزنبيل : فقالوا ،فسألنا عن ذاك ،يف بعض أغصان الشجرة قًامعلَّ زنبياًل كبريًا

فسألنا . ودعا له بطول العمر سّت مّرات ،مّرتني ملسو هيلع هللا ىلصيّبالذي رأى الن ،فيه الشيخ رتن

وما يروي  ؟ملسو هيلع هللا ىلصيّبوكيف رأى الن، ونسمع كالمه ،يخأن ينزل الشمجيع أهل الضيعة 

 فأنزله فإذا هو مملوٌء ،وكان ببكرٍة ،يعة إىل الزنبيلمن أهل الض م شيٌخفتقدَّ ؟عنه

 ،يخ فيه كالفرخففتح رأس الزنبيل وإذا الش ،يخ يف وسط القطنوالش ،بالقطن

ء قوم قد قدموا من هؤال ،اهيا جّد: وقال، ووضع فمه على أذنه ،فحسر عن وجهه

ثهم كيف رأيت رسول وقد سألوا أن حتدِّ ،ملسو هيلع هللا ىلصيّبوفيهم شرفاء أوالد الن ،خراسان

حل س الشيخ وتكلم بصوت كصوت النفعند ذلك تنفَّ ؟وماذا قال لك ؟ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

من هذه  سافرت مع أبي وأنا شابٌّ :فقال ،وحنن نسمع ونفهم كالمه ،بالفارسّية

وكان املطر قد مأل األودية  ،فلّما بلغنا بعض أودية مّكة ،البالد إىل احلجاز يف جتارٍة

يف تلك  وهو يرعى إباًل ،مائلون مليح الكون حسن الشاللأمسر  فرأيت غالمًا ،لْيبالسَّ

فعلمت  ،تهلقّو ؛لْيوهو خيشى من خوض السَّ ،ل بينه وبني إبلهْيوقد حال السَّ ،األودية

فلّما  ،سابقة ل إىل عند إبله من غري معرفٍةْيالسَّ ُتوخْض ،ومحلته ،فأتيت إليه ،حاله

بارك اهلل يف  ،بارك اهلل يف عمرك: ةوقال لي بالعربي ،وضعته عند إبله نظر إليَّ

 ،إىل أن دخلنا مّكة ،ومضيت إىل سبيلي ،هفرتكُت ،بارك اهلل يف عمرك ،عمرك

اولت املّدة على فلّما تط ،نا إىل الوطنْدوُع ،جارةينا ما كّنا أتينا له من أمر التوقض

يف كبد [ والبدر]رأينا ليلة البدر [و] ،مقمرة ليلًة ،يف فناء ضيعتنا هذه ًاذلك كّنا جلوس

 فغرب نصف يف املشرق ونصف يف املغرب ،إذ نظرنا إليه وقد انشّق نصفني ،ماءالس
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إىل  ثّم طلع النصف من املشرق والنصف الثاني من املغرب ،وأظلم الليل ،ساعة زمانية

ومل  ،فعجبنا من ذلك غاية العجب ،ل مّرةماء كما كان أّوأن التقيا يف وسط الس

هامشيًا  أخربونا أن رجاًلـ[ ف] ،وسألنا الركبان عن خرب ذلك وسببه. نعرف لذلك سببًا

 وأن أهل مّكة سألوه معجزًة ،واّدعى أنه رسول من اهلل إىل كاّفة العامل ،ظهر مبّكة

ماء ويغرب يف الس وأّنهم اقرتحوا عليه أن يأمر القمر فينشّق ،ءكمعجزة سائر األنبيا

ففعل هلم ذلك بقدرة  ،ثّم يعود إىل ما كان عليه ،نصفه يف الغرب ونصفه يف الشرق

 ،يف جتارٍة ُتْزفتجهَّ ،أن أرى املذكور ُتْقار اشَتفلّما مسعنا ذلك من السّف. اهلل تعاىل

 ،وني على موضعهفدّل ،عن الرجل املوصوف وسألُت ،إىل أن دخلت مّكة وسافرُت

يف صدر  فوجدته جالسًا، ودخلت عليه ،فأذن لي ،عليه واستأذنُت، إىل منزله فأتيُت

يت كنت وتغريت صفاته ال ،استنارت حماسنه وقد ،املنزل واألنوار تتألأل يف وجهه

، وعرفين ،موتبسَّ ،عليه نظر إليَّ فلّما سلمُت ،فلم أعرفه ،أعهدها يف السفرة األوىل

وحوله مجاعة من  ،وكان بني يديه طبق فيه رطب ،يمّن ُنْدا ،الموعليك الس: وقال

، ْلي وُكمّن ُنْداًا: فقال ثاني ،فتوقفت هليبته ،لونهمونه ويبجِّيعظِّ، جومأصحابه كالن

 ،وأكلت معهم الرطب ،وجلست ،فتقدمت ،واملنافقة من الزندقة ،املوافقة من املروءة

 سوى ما أكلُت ،إىل أن ناولين سّت رطبات ،وصار يناولين الرطب بيده املباركة

 ،ققَّغري أّني ما أحت، كأّني: قلُت؟ أمل تعرفين: وقال لي ،موتبسَّ ،ثّم نظر إليَّ ،بيدي

 ،ل بيين وبني إبليْيبيل حني حال السَّحتملين يف عام كذا وجاوزت بي السأمل : فقال

 امدد إليَّ: فقال لي ،يا صبيح الوجه ،بلى واهلل: وقلت له ،بالعالمةه فعند ذلك عرفُت

قل أشهد أن ال إله : وقال لي، فصافحين بيده اليمنى ،فمددت يدي اليمنى إليه. يدك

وقال  ،بذلك رَّفُس، مينذلك كما علَّ فقلُت ،عبده ورسوله ًاد وأشهد أن حمماهلل إاّل

بارك اهلل يف  ،بارك اهلل يف عمرك ،عمركبارك اهلل يف : لي عند خروجي من عنده

وبارك يف  ،ملسو هيلع هللا ىلصهفاستجاب اهلل دعاء نبيِّ. بلقائه وباإلسالم عته وأنا مستبشٌرفودَّ ،عمرك

يف هذه  ْنومجيع َم، ف وستمئة سنةوها عمري اليوم نيِّ، سنة مئة دعوٍة عمري بكّل

نعمة  ل خري وبكّلوعليهم بك وفتح اهلل عليَّ ،يعة العظيمة أوالد أوالد أوالديالض

 . انتهى ،ملسو هيلع هللا ىلصبربكة رسول اهلل
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يف حدود سنة اثنتني وثالثني  تويف وذكر عبد الوّهاب القارئ الصويف أنه

 . مئةوسّت

وأنه ، يخ حممود بن بابا رتنأنه مسع من الش وذكر النجيب عبد الوّهاب أيضًا 

وسبعني  وسّتوذكر أنه ابن مئة ، وأنه قدم عليهم شرياز، بقي إىل سنة تسع وسبعمئة

 . ًال ورزق أوالدتأهَّ وأنه، عامًا

ق هذه األعجوبة وآمن ببقاء رتن فما لنا فيه صدَّ ْنَم: ينقال الشيخ مشس الد

وما أبعد . وأنين عاجز منقطع معه يف املناظرة ،كذب بذلك ْنفليعلم أنين أول َم. طبٌّ

ال بل هذا شيخ معثر ! قوهفصدَّ ،واّدعى ما اّدعى ،ي تبدى بأرض اهلندأن يكون جّن

 ،وأتى بفضيحة كثرية ،ياعلكي تنصلح خائبة الض ؛كذبة ضخمةكذب  ،الدّج

فيه أخبار  ًاوقد أفردت جزء! ى يؤفكاهلل أّن هقاتل ،ابذي حيلف به أنه رتن لكّذلوا

 . كسر وثن رتن :هُتْيمسَّ هذا الضاّل

هو : فقال لي، ه عن هذا احلديثوقد سألُت ،ين الربزاليوقال لي الشيخ علم الد

 . (2)«!ةمن أحاديث الطرقّي

ل إىل ما قاله الصفدي يف هذا وقد عمد املريزا حسني النوري ـ الذي توصَّ

من الرتمجة حلكاية  للسيد علي خان ـ إىل تقديم نوٍع ،من طريق سلوة الغريب ،الشأن

 اليت رواها الصفدي، ومن هنا جند من املناسب نقل نّص كتابته:  ،«رتن»اللقاء بـ 

ر اجلليل السيد علي خان املدني، يف كتاب سلوة روى السيد الفاضل املتبحِّ»

حيث قال:  ،عن اجلزء الثامن لتذكرة صالح الدين الصفدي ،الغريب وأسوة األريب

ثّم ساق اخلرب ... كاآلتي: ما صورته ّينقلت من خّط عالء الدين علّي بن مظفر الِكْند

 . (3)«بطوله، على ما جتده يف النجم الثاقب

 رأيت قد: احلكاية هذه ذكر أن بعد الصفدي قال»ثم استطرد النوري قائاًل: 

 ،املقدار بهذا عمره بطول فيه الشّك وأدخل ،راملعمِّ هذا حديث يف فتوقَّ ْنَم بعض

 يأتي وسوف ،الطبيعيني وكالم التجربة من هشكِّ سبب أّن ذكر ثم. صدقه يف دوتردَّ

 من وغريهما الرحيان وأبي (4)معشر أبي بكالم الكالم ذلك رّد ثم. ذلك بعد

 . نذكرهم وسوف ،منياملنجِّ
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 رسول نإو. ‘اهلل لرسول عنه معجزة حكي الذي العمر هذا رتن بقاء: وقال

 جديدًا فليس: قال أن إىل ،العمر وطول الولد بكثرة أصحابه من جلماعٍة دعا ‘اهلل

 الباب يف ما األمر، غاية هذا إمكان مع ،سنة ئةاستم فيعيش ،مّرات سّت له يدعو أن

 املدلول.  عدم على يدّل ال الدليل ، وعدماحلّد هذا إىل وصل أحدًا َرَن مل أننا

 معني القاضي أخربني :الزمردي احلنفي علي بن الرمحن عبد بن حممد وقال

 ،السابق باحلديث هشام بن اهلل عبد الدين جالل القاضي بن احملسن عبد الدين

 اخلامس يف ،املذكور بالسند املذكور القضاة قاضي بهذا أخربني: عليه، قال مساعًا

 بيكذِّ أّنه الذهيب عن نقل ئة، ثّماوسبعم وثالثني سبع سنة اآلخرة ادىمج من عشر

 . (5)«مستندًا يذكر ومل ،الدعوى هذه

، و...، «رتن»احلال فإن ما ذكره النوري بشأن تضعيف التشكيك يف  وبطبعية

فات ليس موجودًا يف الوايف بالوفيات، وجيب البحث عنه ـ بطبيعة احلال ـ يف سائر مؤلَّ

 الصفدي. 

 ولكي ال نبتعد كثريًا:

ف كتاب شّد اإلزار سنة الذي ألَّ ،د الشريازيْيإن معني الدين أبو القاسم ُجَن

(: هـ634)«ر بن روزبهانالشيخ سعد الدين حممد بن مظفَّ»هـ، قال يف تقريره حلال 791

ودخل أرض هند،  ،وسافر الشيخ سعد الدين حممد اثنيت عشرة سنة، وجال البالد»

، وروى عنه (رتنـ )املعروف ب ،وصحب الشيخ ساهول بن مهاديو بن جكديو اليتوري

 . (6)«أحاديث

يف  ،هـ( يف نفحات األنس898ـ  817)قال نور الدين عبد الرمحن اجلاميو

نال الشيخ علي »هـ(: 642معرض احلديث عن الشيخ رضي الدين علي الالء الغزنوي)

إنه حصل على خرقة من أربع وعشرين ومئة  :الالء صحبة الكثري من املشايخ، وقيل

ومئة خرقة. وسافر إىل اهلند شيخ كامل مكّمل، وبعد وفاته بقي منها ثالثة عشر 

 ملسو هيلع هللا ىلصوأخذ منه أمانة رسول اهلل ،وحصل على صحبة أبي الرضا رتن ـ رضي اهلل عنه ـ

حه الشيخ ركن الدين عالء الدولة، وقال: صحب، يعين الشيخ رضي الدين كما صحَّ

 ،أبا الرضا رتن بن نصر ـ رضي اهلل تعاىل عنه ـ ملسو هيلع هللا ىلصعلي الالالء، صاحب رسول اهلل
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وقام الشيخ ركن الدين عالء الدولة بلّفه يف  ،ملسو هيلع هللا ىلصمن أمشاط رسول اهلل فأعطاه مشطًا

، وكتب على الورقة خبّطه املبارك: هذا املشط من ، ولّف اخلرقة يف ورقٍةخرقٍة

وهذه اخلرقة  ،ملسو هيلع هللا ىلصوصل إىل هذا الضعيف من صاحب رسول اهلل ،ملسو هيلع هللا ىلصأمشاط رسول اهلل

 قد وصلت من أبي الرضا َرَتن إىل هذا الضعيف. 

ه املبارك: إنه ُيقال: إن ذلك كان أمانة من كتب الشيخ ركن الدين خبطِّكما 

 . (7)«ليصل إىل الشيخ رضي الدين الالء ملسو هيلع هللا ىلصالرسول

وعمد دولتشاه السمرقندي يف كتابه تذكرة الشعراء )الذي فرغ من تأليفه 

، إىل نقد حال «حسن اإلسفرائيين الشيخ عز الدين »يف بيان حال  ،هـ(892سنة 

أدرك أبا الرضا بابا رتن اهلندي ـ رضي اهلل عنه ـ »قائاًل:  «يخ رضي الدين علي الالالش»

ثم  ،ملسو هيلع هللا ىلصيف اهلند، وقد أعطاه بابا رتن مشطًا من بني أمشاطه اليت أعطاها له الرسول

 :قال ْنوهناك َم ،ملسو هيلع هللا ىلصقالوا: إن بابا رتن قد أدرك صحبة رسول اهلل ،رحل عن هذه الدنيا

 . (8)«ئة سنةار أللف وأربعممَّإنه َع :وقيل ،×عيسىي النيب إنه من حوارّي

هـ( يف رياض العرافني، يف شرح حال 1288ـ  1215)قال رضا قلي خان هدايت

قيل: إنه يف سن اخلامسة عشر سنة رأى الشيخ جنم الدين ...»رضي الدين علي الال: 

ئة ايزيد على املف خبدمة ما ]جنم الدين كربى[ يف املنام، وجّد يف طلبه لسنوات. وتشرَّ

ى أدرك يف نهاية املطاف الشيخ جنم الدين، وسافر إىل اهلند بتوجيه منه للقاء حّت ،شيخ

آخر من  ي النيب عيسى، وعلى قوٍلمن حوارّي الشيخ أبي رضا رتن، وهو على قوٍل

ر أللف وأربعة عشر عامًا. وتفصيل هذا اإلمجال قد مّت أصحاب خامت األنبياء، وأنه عمَّ

 . (9)«ه وتصحيحه يف كتب هذه الطائفة...ح بالتصري

الذي كتبه  ،هـ( يف خالصة املناقب797ـ  740)وقال نور الدين جعفر البدخشي

ذكر ...»هـ(: 786ـ  714)السيد علي اهلمدانيلتقرير أحوال ومناقب شيخه ومراده املري 

وأصحابه قد جهروا بالذكر... كما كان  ملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى ؛ ألن النيّباجلهر ليس بدعًة

وهو من أصحاب رسول  ،اخلواجة أبو الرضا رتن بن كربال البرتندي ـ رضي اهلل عنه ـ

 جيهر بالذكر إىل آخر حياته، وكان ذلك ذكر خواجة اهلل.  ،اهلل

وإن الشيخ علي الال قد أدرك اخلواجة، وأخذ منه األمانات الثالثة اليت كان 
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 . ـ لها له بيد اخلواجة ـ رضي اهلل عنهقد أرس ×الرسول

، وبعد ثالثة أيام من خلوته (10)وقد رأيت بعض أتباع اخلواجة يف قصبة أندخود

وافق على رجاء مقدمه عليه، وبعد اخلروج من اخللوة سأل مقّدمه عن سبب عدم 

ل ذلك ل فخرًا ألهل احلديث؟ فقااشتهار األحاديث الرتنّية، سوى ثالثة منها، واليت متثِّ

قد أرسل ثالثة  ملسو هيلع هللا ىلصاملقّدم يف اجلواب: إن سبب عدم شهرتها يعود إىل أن النيب املصطفى

 ه ـ على سبيل األمانة: ـ قدس اهلل سرَّ (11)أشياء إىل الشيخ خمتار الدين األزنشي

 . (12)األول: كرده كرم

 الثاني: قطرة ماء من فمه املبارك. 

ى أوان حتصيل الشيخ خمتار اليت كانت موقوفة حّت الثالث: األحاديث الرتنية

 الدين. 

إىل الشيخ خمتار  (13)وقد أرسل اخلواجة هذه األشياء الثالثة بيد الشيخ موسى

الدين، وقد أوصى الشيخ موسى: إذا بلغت خوارزم سيأتي إليك شاب ربعة أمسر 

اف، الكّش ، وقد شّد على وسطه قرص شعري، ويقرأ تفسريه خاٌلالبشرة، وعلى خّد

تلك األمانات الثالثة إىل  ِطْعَأف ،سورة إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا (14)وقد بلغ يف قراءته

ذلك الشاب. وعندما تذكر الشيخ موسى تلك الوصية بايع الشيخ خمتار الدين الشيخ 

 (15)فال َجَرم أن تكون تلك الوقفة الرتنية ،بالسلوك يف سبيل اهلل تعاىل موسى، واهتّم

 . (17)«(16)سبب يف عدم اشتهار األحاديث الرتنيةهي ال

هـ( ـ الذي يستشهد يف بداية 997إن احلافظ حسني الكربالئي التربيزي)

، «األحاديث الرتنية»يف حبث املزارات وزيارة القبور بواحد من  «روضات اجلنان»كتابه 

ـ ذكر يف الروضة الثامنة من كتابه  (18)«رضي اهلل عنه»بلفظ  «بابا رتن»ويدعو لـ 

ف وتلخيص غري دقيق )ورمبا كان عدم دقته ، بتصرُّ«خالصة املناقب»كالم صاحب 

يف ذلك راجعًا إىل النسخة اليت اعتمدها(، ثّم أضاف من عنده توضيحًا بشأن حقيقة 

خالصة »اليت دار احلديث والكالم عنها يف  ،«عدم اشتهار األحاديث الرتنية»

والغرض من عدم شهرة هذه األحاديث كأنه يعود إىل عدم وجودها »، قائاًل: «قباملنا

 . (19)«، واهلل أعلمفهي مشهورٌة يف كتب الصحاح، وإاّل



 

 

هـ 1439م ـ  2017ـ السنة الثانية عشرة ــ العدد الثامن واألربعون ــ خريف نصوص معاصرة ـ  

 

 رمبا أراد احلافظ حسني بهذا التوضيح إيصال معنيني: 

، «رتن»: إن سند هذه الروايات ال وجود له يف املصادر احلديثية من طريق لاألّو

 يف متنها من وجهة نظر أمثاله.  خاّص يوجد إشكاٌل غري أنه ال

: إن عدم شهرة هذه األحاديث إمنا يعود إىل املصادر املعتربة عند الثاني

 . «رتن»رين من طريق فإنها قد اشتهرت بني املتأخِّ مني، وإاّلاملتقدِّ

بااللتفات إىل التوضيح الذي ذكره احلافظ حسني ـ خالفًا ملا ورد يف خالصة 

ـ يف عصره طبعًا ـ ميكن الوقوف على تأثري بعض  «األحاديث الرتنية»املناقب ـ الشتهار 

عي، الدراية يف اشتهار أقاويل ذلك اهلندي املدَّ جمالالصوفية الالمبالني واملرجتلني يف 

ك احلالة اليت كان عليها الواقع منذ عصر املري سيد علي وبذلك ميكن لنا أن ندر

 اهلجري! العاشر اهلمداني إىل نهاية القرن 

مثرات القدس »هـ( يف كتاب 1022ـ  968)البدخشييذكر املريزا لعل بيك لعلي 

شبه القارة ]اهلندية[ ـ قائاًل:  ـ وهو عبارة عن تذكرة صوفية عن «من شجرات األنس

ر اهلل تعاىل مضجعه ـ: إن للشيخ رضي الدين بن علي بن حلاجي ـ نوَّأبو الرضا رتن ا»

سعد الال بن عبد اخلليل الغزنوي ـ وهو ابن عم احلكيم السنائي الغزنوي، ومن أعاظم 

أربع وعشرين وليًا ـ خرقة من مئة ]و[ «قّدس سّره»املريدين للشيخ جنم الدين كربى 

فت بصحبة بابا رتن نصري الدين ئة، وتشرَّاكاماًل. وصلت إىل اهلند سنة عشرين وستم

ط بيده، وكانت األمانة ُمْش ‘اهلندي، وأعطاني األمانة اليت أرسلها لي رسول اهلل

الشيخ ركن الدين عالء الدولة السمناني ـ قدس روحه ـ وقال:  (20)حهحلية. وقد صحَّ

أبا الرضا رتن بن نصر ـ  ‘، صاحب رسول ]اهلل[الشيخ رضي الدين علّي (21)وصحب

 . ‘رسول اهلل (22)طًا من أمشاطفأعطاه ُمْش ،رضي اهلل تعاىل عنه ـ

وبالتالي فقد وصل ذلك املشط إىل حضرة الشيخ ركن الدين عالء الدولة. مع 

تلك اخلرقة اليت قام بابا رتن بلّف املشط بها، وعمد الشيخ إىل لّف اخلرقة بورقة، 

من أبي  (23)؛ هذه اخلرقة وصلت‘ن أمشاط رسول اهللوكتب عليها: هذا امُلشط م

 الضعيف.  (24)يدي الرضا رتن إىل

كما كتب الشيخ عالء الدولة خبطه املبارك: قالوا: إن تلك األمانة كان قد 
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 للشيخ رضي الدين علي الال.  ‘أرسلها النيّب

 :قال ْنئة، وهناك َمان لقاء الشيخ بأبي الرضا كان يف سنة ستمإ :وقال بعٌض

والعلم عند اهلل تعاىل  .إنها كانت بعد ذلك :قال ْنإنها كانت قبل ذلك، وهناك َم

 أكرب! 

اإلصابة »ـ قّدس سّره ـ يف كتاب  (25)لقد استفاض الشيخ ابن احلجر العسقالني

كبري وغريب.  الرضا رتن بشكٍل ييف الكالم عن أحوال بابا أب «يف معرفة الصحابة

وخالصة كالمه: كان بابا رتن من اهلند، وكان مولده يف ناحية بتهندة، من أعمال 

حيث كان من  ؛الهور. وهناك أقوال أخرى تفيد أنه ولد يف اجلاهلية، ولكنه

يهدي الناس إىل احلق، وبهذه النّية  ب ظهور شخٍصالسعداء، كان على الدوام يرتقَّ

قد  ‘اخلامت ر من طريق البحر، حني مل يكن النيّباقصد احلرمني مع بعض التّج

مسع بظهور ذلك  لإلسالم. وبعد عودته إىل اهلند مبّدٍة ُبعث بعد، ومل تكن هناك دعوٌة

 الوجود األثري يف تلك الديار، وأنه يّدعي النبّوة، ويدعو الناس إىل اإلسالم. فشّد

والتشّرف بالدخول إىل اإلسالم،  ،أفضل السالم ـ (26)ـ عليه الرحال خملصًا ليلقى النيّب

ـ ونال  (27)مة ـ زادها شرفًاومحل معه الكثري من املال واملتاع، قاصدًا الكعبة املعظَّ

أحاديث، وبقي فرتة خيدم سّيد األنام ـ  ‘ومسع من النيّب ،‘األكرم صحبة النيّب

شتهرت على وهي األحاديث اليت ضّمنها يف رسالته الرتنية، وا ،عليه الصالة والسالم ـ

 ،حها الشيخ ركن الدين عالء الدين السمناني ـ رضي اهلل عنه ـواسع. وقد صحَّ نطاٍق

من الوسائط إىل حضرة الشيخ  وهو من أكابر سلسلة النقشبندية، ويصل سنده بعدٍد

حها. رغم أن بعض إن الشيخ أبا الرضا قد صحَّ :وقال بعٌض ،علي الال ـ رضي اهلل عنه ـ

 ويكثرون من تشنيعها.  ،املتأخرين يطعنون فيهاثني احملدِّ

ة من مّك عاد بعد مّدٍة ‘األكرم يقال: إنه بعد أن حظي بشرف مبايعة النيّب

ة وجهاد النفس، املشّرفة إىل اهلند، وعندما وصل إليها لزم نفسه بالرياضات الشاّق

ئة اة ستموكان الكثري من السالطني واألمراء واملشايخ والعلماء يف اهلند يف سن

كون بأنفاسه، ويدخلون يف دائرة خري فون بلقائه وصحبته ويتربَّ]للهجرة[ وبعدها يتشرَّ

ئة، ائة سنة، ومل يتجاوز السبعماوقد جتاوز عمره الستم ،‘القرون قرن رسول اهلل
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 إنه جتاوزها.  :وقال بعٌض

إنه مارس العبادات والطاعات واكتسب الكماالت يف مجيع البقاع  :ُيقال

ر إنه خضر زمانه، حيث تنكَّ :قال ْنندية غربًا وشرقًا وجنوبًا ومشااًل. وهناك َماهل

وظهر بني الناس برداء هذه الشخصية، وقام بهداية الكثري من األشخاص. وقال  لفرتٍة

: إن لفظ رتن مرادف للخضر، (28)«فوايح الوالية»موالنا العامل الكابلي يف كتابه 

فاحشًا يف هذا املورد؛ ألن رتن كلمة  أن املولوي قد ارتكب خطًأ َبْيَديعين: اخلضرة. 

هندية، ومعناها ـ على ما جاء يف الكتب اهلندية املعتربة ـ اجلوهرة احلمراء، ولكنه 

 مل يكن على علم باللغة اهلندية. 

فاعلم أنه لو صّح هذا األمر، وكان رتن هو خضر زمانه، فإن القول القائل بأنه 

 لن يكون صحيحًا.  ،مولده يف اهلندابن نصري، و

ر طوياًل. وكانت وفاته بعد ب التحقيق هندّي األصل، وأنه قد عمََّسأنه حَب َبْيَد

ئة للهجرة، وقربه يف بتهندة الواقعة على بعد ستني كراعًا إىل اجلنوب من االستم

كن الهور. وإن الداعي يف سنة ألف وأربعة يف الوقت الذي خرج من أمحد نغر ملك د

لتقبيل أعتاب حضرة حامي اخلالفة، أعين: جالل امللة والدنيا  ؛إىل داك جوكي

والدين، أكرب امللوك وأعظم السالطني، جالل الدين حممد أكرب امللك الغازي ـ خّلد 

رة، وبعد الفراغ عندما بلغ قصبة بتهندة تشّرف بالطواف حول روضته املطهَّ ،ُملكه ـ

القصبة املذكورة، فوجد حائطها اخللفي متداعيًا،  من الطواف وقع بصره على قلعة

فتساءل: كيف تداعت مثل هذه القلعة احلصينة؟! قالوا: كان  ،ودعامة القلعة متهاوية

ئة افقالوا: يف سنة سبعني ومخسم ،فسأل عن حقيقة ذلك ،هذا بربكة دعاء بابا ]رتن[

ار، وملا تطاولت فرتة إلخضاع ما حوهلا من الدي ؛حاول بعض امللوك االستيالء عليها

احلصار جلأ إىل بابا ]رتن[ الواقع قربه يف هذا املكان حاليًا، وسأله الفتح والنصر. 

فإذا رفعت يدي  ،فقال بابا ]رتن[: أقدم إىل هنا مع جيشك عند حلول الصباح وانتظر

 ويف اليوم الثاني جاء طبقًا لكالمه ،بالدعاء تقّدم جبندك حنو االستيالء على القلعة

فرفع يده بالدعاء، فانهار هذا اجلانب من القلعة الذي  ،ال ُيحصى من جنوده بعدٍد

وبقيت هذه  ،د مشل الكفارواحدة، وبدَّ فسارع جيش اإلسالم إىل اهلجوم دفعًة، تراه
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 ى هذه اللحظة على ما هي عليه. القلعة من ذلك اليوم وحّت

ئة ]للهجرة[ أراد العثور اوقيل: إن السلطان حممود الغازي يف سنة إحدى وأربعم

ومن دون واسطة، ويف مقام البحث  مباشرًة ‘حممد مسع حديث النيّب على رجٍل

ى أنهي إليهم أن يف حّت ،ه املأمور بالبحث والتنقيب إىل مجيع البلدانوالفحص توجَّ

من دون واسطة، وأنه  ‘األكرم اهلند رجاًل امسه بابا رتن، مسع احلديث من النيّب

 طويلة من الزمن.  فرتًة ‘كان يف خدمة النيّب

فأرسل له بعض املعتمدين بأموال  ،فغلب الشوق على السلطان للقاء بابا ]رتن[

ل إليه بالقدوم عليه. ويف بداية األمر مل يقبل بابا ]رتن[ بالذهاب، ولكنه كثرية، وتوسَّ

حيث أظهروا  ،من الرسل كّرات ومّراتبعد أن أرسل له الكثري ، استجاب بعد ذلك

ه بابا ]رتن[ إىل غزني. وعندما وصل إىل له رجاء السلطان وحاجته إليه، وعندها توجَّ

مشارف غزني خرج السلطان جبميع خيله وأفراد حاشيته الستقباله، وأمر بنثر سبائك 

قط يف سبيكة ذهب تس الذهب والفضة عليه. فكان بابا ]رتن[ يسارع إىل التقاط كّل

فه فتعجب السلطان واألعيان من تصرُّ ،حيملها معه نكا ته، وخيفيها يف صّرٍةحمفظ

ملا يتمتع به من حسن الفراسة ونور  بابا ]رتن[ مبا جيول يف ضمائرهم؛ فعلم ،العجيب

بال واسطة أنه  ‘من رسول اهلل الكرامة، فرفع رأسه إىل السلطان وقال: مسعُت

. صدق رسول اهلل؛ وطول األمل، يه خصلتان: احلرصقال: يشيب ابن آدم، ويشيب ف

 . (29)«ففهم السلطان واجلميع الغاية بعد مساع هذا احلديث الصحيح. رمحة اهلل عليه

ولإلنصاف فإن هذه القّصة األخرية اليت رواها البدخشي بشأن رتن وحممود 

كما  ،«تضحك الثكلى»الغزنوي، مع تفاهتها، فإنها من السذاجة والغباء حبيث 

 يقول املثل. 

ثني الواضع األبله هلذه القّصة مل يلتفت إىل حركة ونشاط آالف احملدِّ وكأّن

ف نفسه عناء السؤال والرّحالة طوال القرون السابقة حملمود ]الغزنوي[، ولذلك مل يكلِّ

ثني والرجاليني والعلماء الذين جابوا ، وعدم اطالع احملدِّ«الظاهرة»عن غياب هذه 

 ليقوم السلطان الغزنوي يف غفلٍة ،املشرق يف تلك األيام طلبًا للحديث النبوياملغرب و

يروي احلديث عن رسول اهلل مباشرة  ْنشباعًا لرغبته ونزوته يف مساع َمإو ،من الدهر
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وبال واسطة، ثّم إنه مل يعهد بهذه املهّمة للمشايخ والباحثني عن احلديث، بل إىل 

يف اهلند، ويأتوه خبربها،  «التحفة»ثروا له على هذه من أفراد حاشيته، ليع جمموعٍة

 !!ومن ثّم يأتوه بالتحفة نفسها

هذا مع أن قّصة لقاء رتن مبحمود الغزنوي من أساسها ليست سوى كذبة 

ث من تابعي التابعني موصوفة املعامل، فلو مل يكن صحابيًا، بل جمّرد صويف أو حمدِّ

وذاع صيته يف القرن اخلامس، ومل  ،ته اآلفاققد التقى مبحمود ]الغزنوي[ لطبقت شهر

 لالنتظار سنوات وسنوات، لرتتفع ضوضاء رتن بعد ذلك من اهلند!  يكن هناك من داٍع

 ؛ويشيب فيه خصلتان: احلرص ،يشيب ابن آدم»فإن حديث  وحلسن احلّظ

 قد وصلنا ـ ولو مع شيٍء ،الذي وضعه خمتلق هذه القّصة على لسان رتن ،«وطول األمل

 . (30)«رتن»أخرى سابقة لـ  من االختالف يف األلفاظ ـ من طرٍق

كان يف بداية أمره على دين النصرانية، ثم  «رتن»ث بعض التقارير عن أن تتحدَّ

 . (31)اعتنق اإلسالم بعد ذلك

ال يبعد أن تكون هذه الكيفية قد مّتت صياغتها، لتناظر قّصة رتن مع ما ورد 

 ! (32)يف شأن إسالم سلمان الفارسي

كما كانت هناك قصص حملية وعلى ألسن الناس بشأن رتن، حيث تشتمل 

دًا عن املنطق من تقارير على تفاصيل طويلة وعريضة، هي أحيانًا أشّد غرابة وُبْع

 . (33)مصادر الرتاجم وكتب الرجال اإلسالمية

، فهل كان مسلمًا يف أول أمره، (34)«الشخص املشبوه»ل يف هذا كما يوجد تأمُّ

ل خطر بباله أن يسلك طريق االحتيال والكذب، أم أنه كان ـ من األساس ـ قد تسلَّثم 

  ؟بني املسلمني حبثًا عن سوق للرتويج لبضاعته وأكاذيبه حبثًا عن الشهرة

من املسلمني، وإمنا كان رجاًل مرتاضًا،  «رتن»رمبا مل يكن  :وعلى قوٍل

صفه صحابيًا، ومن هنا جنده حيظى ف نفسه هلم بوبساطة بعض املسلمني، فعرَّ استغّل

 .(35)على السواء! «اهلنود»و «املسلمني»باحرتام 

وإن قصة لقاء رضي الدين  .فةمن قبل املتصوِّ لقد كان رتن موضع اهتمام خاّص

 يف هذا املعنى.  كٍّال يبقي أّي َش ،علي الال، وموقف عالء الدولة السمناني و... منه
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ع به من واردًا من قناة هذا االهتمام الذي يتمتَّ «بابا»وحيتمل أن يكون تلقيبه بالـ 

 قبل الصوفية. 

يف الغالب على  اهلجريني يف القرنني السابع والثامن «بابا»فقد مّت إطالق لقب الـ 

الزّهاد والعرفاء الذين كان هلم بعض األتباع واملريدين. كما أطلق يف حدود القرن 

 . (36)الفتّوات وأصحاب النخوة واحلمّيةعلى زعماء  اهلجريني التاسع والعاشر

من دون واسطة  ‘أنه رواها عن رسول اهلل «رتن»إن األحاديث اليت يّدعي 

. وقد مّت مجع هذه األحاديث ضمن كتاب، شاهد ابن حجر نسخة «الرتنيات»ُتسّمى بـ 

هـ! وقد روى هذه 71ئة رواية. وقد محلت هذه النسخة تاريخ امنه قد اشتملت على ثالمث

 . (37)أبو الفتح موسى بن جملي الصويف «رتن»األحاديث عن 

إن أغلب العلماء والناقدين قد أثبتوا بطالن »وعلى حّد تعبري العالمة القزويين: 

ى من بني من السّذج ـ حّت مع ذلك ظهر بعٌض تام، ولكْن عياته وزيف رواياته بوضوٍحمدَّ

عياته، وحتّمسوا جلمع األحاديث املروية اظ ـ لينخدعوا به ويصّدقوا مدَّثني واحلّفاحملدِّ

 . (38)«الرتنيات :عنه حتت عنوان

بني طالب العلوم الدينية،  «رتن»لقد أمثرت جهود الناقدين والفاضحني لـ 

ى أن امسه ومروياته املشبوهة ب رتن والرتنيات، حّتوقامت األجيال املتالحقة منهم بتجنُّ

اته املختلقة مل أن جذور مروّي َبْيَد .(39)رين!تأخِّمل تطرق أمساع الكثري من الالحقني وامل

 جتّف متامًا! 

أن الفقهاء وعلماء احلديث ال يعبأون ملثل هذا النوع من »وعلى الرغم من 

هنا وهناك من طريق  أن األحاديث الرتنية ـ لألسف الشديد ـ منتشرٌة ، إاّل(40)«األحاديث

 قارئًا هنا أو طالبًا هناك.  فرتٍة كتب الصوفية، ومن شأنها أن ختدع يف كّل

ما يلي نعمد إىل ما عثرنا عليه يف النصوص حتت عنوان الرتنيات، لنضعه  ويف

 بني أيدي القارئ الكريم: 

. (41)«فاضح وال ٍزْخة، ومرّدًا غري ُمّينقة، وميتة سوّيّني أسألك عيشة إاللهم »ـ 1

 أيضًا(.  (42)«...عيشة هنيئة، وميتة سوية... »)وكذلك على صيغة: 

يف أن هذه العبارة ليست يف عداد خمتلقات رتن، وحيتمل أن يكون رتن  ال َشكَّ)
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فهذه الرواية قد وردت قبل أزمنة ، وقام بنقلها وروايتها؛ قد مسعها أو قرأها يف موضٍع

يسري يف املصادر  بنّصها أو مع اختالٍف اب، وهي موجودٌةبعيدة من ظهور رتن الكّذ

 . (43)ة للسنة والشيعة بوصفها حديثًا(الروائية القدمي

)وكذلك  .(44)«فإنه يبّعد عن اهلل ؛إياكم وأخذ الرفعة من السوقة والنساء»ـ 2

أخذ ...»؛ وكذلك بصيغة: (45)«أخذ الرفق... والنسوان... بعد من اهلل تعاىل...»بصيغة: 

 (. (46)« الّرفق... والنسوان...

...يف ». )وكذلك بصيغة: (47)«البكاء يوم عاشوراء نوٌر تامٌّ يوم القيامة»ـ 3

 (. (48)«يوم...

، (49)«ذّرة من أعمال الباطن خرٌي من اجلبال الرواسي من أعمال الظاهر»ـ 4

 (. (50)«خري من أعمال الظاهر كاجلبال الرواسي...»)وكذلك بصيغة: 

، (51)«ف اجملاهد يف سبيل اهللشّق العامل القلم أحّب إىل اهلل من شّق جو»ـ 5

شّق العلم جوف العامل أحّب إىل اهلل من شّق جوف اجملاهد يف سبيل »وأيضًا بصيغة: 

 . (52)«اهلل

 . (53)«الفقري على فقره أغري من أحدكم على أهل بيته»ـ 6

فتناثر الورق حتى ، ت الريحفهبَّ، حتت شجرة أيام اخلريف ملسو هيلع هللا ىلصكنا مع النيّب»ـ 7

إن املؤمن إذا صلى الفريضة يف اجلماعة تناثرت عنه الذنوب : قال ،عليها ورقة َقمل يْب

: ملسو هيلع هللا ىلص... فقالت ريٌحفهّب... ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللمع ... . )وكذلك بصيغة:(54)«كما تناثر هذا الورق

رسول مع وكذلك بصيغة:...  .(55)من هذه الشجرة كما تناثر الورقإن املؤمن... 

 (. (56)...ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 ْنوكان مثة َم ،يف مجاعة من الصحابة فاطمة على عليٍّكنت يف زفاف »ـ 8

، عن ليلتنا ملسو هيلع هللا ىلصفلما كان الغد سألنا رسول اهلل، فطربت قلوبنا ورقصنا ،يغين

اخشوشنوا وامشوا حفاة تروا اهلل : وقال ،ودعا لنا ،فلم ينكر علينا ،فأخربناه

يغين  ْنوكان ثّم َم ،زفاف فاطم ومجاعة من الصحابة...». )وكذلك بصيغة: (57)«ًجهرة

؛ (59): اخشوشنوا...(58)وقال ،ر علينا فعلناِكشيئًا فطابت... ليلتنا فدعا لنا ومل ُيْن

 (. (60)«...‘ كان ثّم... فطارت...وكذلك بصيغة: ...
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دت إىل باب أبي لرتدَّ ،فطلب مين قضاءها، حاجة إىل أبي جهل لو أن ليهوديٍّ»ـ 9

؛ وكذلك بصيغة: (62)«وطلب مين......». )وكذلك بصيغة: (61)«يف قضائها ٍةجهل مئة مّر

 . ((63)«... وطلب مين... إىل أبي جهل...»

كان يوم القيامة مع أولي العزم من  إاّل ما من عبد يبكي يوم قتل حسني»ـ 10

؛ وكذلك بصيغة: (65)«...يوم أصيب ولدي احلسني...». )وكذلك بصيغة: (64)«الرسل

 (. (66)«قتل احلسني......»

. (67)«همفكأمنا أعان على قتل األنبياء كّل أعان تارك الصالة بلقمٍة ْنَم»ـ 11

 (. (68)«همفكأمنا قتل األنبياء كّل...»)وكذلك بصيغة: 

يف لعنة اهلل أبد  ْلَزمل َي، لفقره أو أهان فقريًا، لغناه أكرم غنيًا ْنَم»ـ 12

؛ وكذلك بصيغة: (70)«أهان....ومن ..». )وكذلك بصيغة: (69)«أن يتوب إاّل ،اآلبدين

 (. (71) «أكرمه......»

 . (72)«سوائي ًافاطلب رّب؛ لست ربك: هقال له ربُّ ترك العشاء ْنَم»ـ 13

. (73)«مرساًل ولو كان نبيًا ،به اهللعذَّ وهو قادر على أن يشبعه جائعًا رّد ْنَم»ـ 14

 (. (74)«وهو يقدر......»)وكذلك بصيغة: 

 . (75)«ة مع آدممخسني حّج فكأمنا حّج صلى الفجر يف مجاعٍة ْنَم»ـ 15

 . (76)«دخل اجلنة إله إال اهلل وحده ال شريك له ال: قال ْنَم»ـ 16

 . (77)«مات على بغض آل حممد مات كافرًا ْنَم»ـ 17

يف أن هذه العبارة أيضًا هي مثل العبارة األوىل ليست يف عداد منتحالت  ال َشكَّ)

 ، وعمد إىل نقلها وروايتها. رتن، وحيتمل أن يكون رتن قد رآها أو مسعها يف موضٍع

ى قبل أن يعلو حّت ،يف بعض املصادر السنية الشيعية إن هذه الرواية موجودٌة

رواها جار  ْنيف األساس. وممَّ من وجوٍدضجيج رتن، بل وقبل أن ُيكتب هلذه الظاهرة 

رغم خمالفته الشديدة للشيعة، فقد رواها ضمن  ،هـ[538اهلل الزخمشري املعتزلي]

 . (78)ى اهلل عليه وعليهم أمجعنيطويل يف مناقب حممد وآل حممد ـ صّل حديٍث

حيث روى هذه الرواية  ،كما سبقه الثعليب ـ وهو كذلك من علماء أهل السنة ـ

 . (79)سريه أيضًايف تف
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دة له يف املصادر والروايات املؤيِّ ،ن األحاديث املشابهة هلذا احلديثإو ،هذا

 . (80)ة واخلاّصة، ليست بالقليلة(الروائية القدمية لدى العاّم

 . (81)«مل ترمد عيناه أبدًا، ى عليَّوصّل ،ليلٍة مشط حاجبيه كّل ْنَم»ـ 18

. )وكذلك (82)«إىل اهلل من عرق مئة ثوب شهيد من دواة عامل أحّب نقطٌة»ـ 19

م على ثوبه أحّب إلّي عامل أو متعلِّ...»؛ وكذلك بصيغة: (83)«أحّب إلّي من......»بصيغة: 

 (. (85)«عامٍل على ثوبه......»؛ وكذلك بصيغة: (84)«من...

 . (86)«ذاكر أو رجل صاحل يرتفع العذاب من املّيت بعبور رجٍل»ـ 20

السيد أمحد عاصم يف )األوقيانوس البسيط يف ترمجة قال أبو الكمال 

إن األحاديث الواردة يف مادة )رتن( موضوعة ومرفوضة، وغري »القاموس احمليط(: 

 . (87)«جديرة باالعتماد أبدًا

فق مع أبي الكمال يف الشطر األول من كالمه ـ مبعنى أننا إذا وحنن إذا مل نتَّ

من مصادر  مل جنزم بوضع واختالق مجيع الروايات الرتنية، واحتملنا أن بعضها مأخوٌذ

ـ فإننا  (88)أخرى، وأنه مزج يف مروياته بني احلق والباطل، وخلط بني الصحيح والسقيم

ديث الرتنية غري جديرة بالوثوق ما دام نوافقه على الشطر الثاني متامًا؛ فإن األحا

ومل يكن هلا من وجود يف الطرق والكتب املعتربة األخرى اليت سبقت  ،طريقها رتين

 عصر رتن. 

ث ق بالرتنيات ونظائرها بالنسبة إىل احملدِّما يتعلَّ رمبا كان من أهم الدوافع يف

ن الوسائط فيه إىل . واخلرب العالي السند هو اخلرب الذي تكو«علّو اإلسناد»هو 

ث يروي احلديث في الوقت الذي كان كّل حمدِّفأقل من احلّد املتعارف.  ×املعصوم

عون الرواية عن النيب للناس يدَّ أمثال رتن عرب العديد من الوسائط كان ‘عن النيب

ثني إىل قطع املسافات هذا كافيًا ليدعو بعض احملدِّ «علّو اإلسناد»دون واسطة. وكان 

 ،رين وتقليل الوسائط ـ إىل واسطة أو واسطتني ـلسماع حديث من املشايخ املعمِّ الطويلة

دير بهذا األمر أن يوسوس للبعض باخلوض يف ومن اجل .وكانوا لذلك يشّدون الرحال

 .(89)عياتمثل هذه املدَّ

على سطحية تفكري  وبطبيعة احلال فإن هذا النوع من الوساوس دليٌل
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 قيقة تارخيية ثابتة ال سبيل إىل إنكارها. ، إال أنها ح(90)ثاحملدِّ

فإن الرتاث الروائي الشيعي قد بقي مصانًا من الرتنيات إىل  وحلسن احلّظ

ثني حدود كبرية، ورمبا كان السبب الرئيس يف ذلك يعود إىل قلة اختالط احملدِّ

 العاشرن السادس والسابع والثامن والتاسع ووة الصوفيني طوال القرالشيعة بعلماء السّن

 . اهلجرية

ب بعض ولكن على الرغم من هذه املناعة النسبية يبدو ـ لألسف الشديد ـ تسرُّ

عن طريق كتاب جمهول ، ووصوهلا إىل بعض الواعظني من الشيعة ،«رتن»خمتلقات 

 إىل حدٍّ ما. 

 أعان تارك الصالة بلقمٍة ْنَم»لقد سبق لنا أن ذكرنا الرواية الرتنية بصيغة: 

 (. «فكأمنا قتل األنبياء كلهم...»)أو:  «همأعان على قتل األنبياء كّلفكأمنا 

يف أن  كٍّواضح أن هذا الكالم جمّرد كالم جزايف. ليس هناك من َشمن ال

إال أن جمّرد تقديم لقمة لتارك الصالة إذا كانت ، ترك الصالة من كبائر الذنوب

فغدًا يف يوم القيامة علينا أن  ،اءّد معصية وذنبًا، وكانت مبنزلة قتل مجيع األنبيَعُت

  !نقرأ فاحتة الصاحل والطاحل على السواء

ثم إذا كانت عقوبة مّد املسلم التارك للصالة بلقمة جرمية، وكانت العقوبة 

ى وحّت ،املرتتبة على هذه اجلرمية بهذا احلجم، ستكون عقوبة الكثري من الكبائر

  !على هذه اجلرمية أقّل من العقوبة ،عقوبة ترك الصالة نفسها

من الواضح يف الثقافة الدينية أن املسلم التارك للصالة ـ مهما كان ـ ال يرقى يف 

كان على شاكلتهما من شياطني  ْنوَم (91)السوء إىل مستوى دناءة وخبث يزيد ومشر

فة تقول: ليس هذا املسلم هو األسوأ من هؤالء يف حني أن هذه الرواية املزيَّ ،اإلنس

  !أسوأ من الشمر ومن يزيد أيضًا ى الذي ميّدهم بلقمٍةبل حّتب، ْسفَح

ث ل أّي حمدَِّبإن مثل هذه الكذبة يف باب الرتهيب ال ميكن تصديقها من ِق

ـ مع األسف الشديد ـ جند هذه الرواية مع شيء  ق وعميق، ولكْندقيق، وال مسلم حمقِّ

جامع »جمهول باسم  اٍبيف كت ُدِرَت ،من االختالف، وعلى ذات اهليئة اجلزافية

 بوصفها رواية نبوية.  ،«األخبار
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جيد، لألسف  فه بشكٍلجيب تناول كتاب جامع األخبار ـ الذي ال نعلم مؤلِّ

، وال مضمون األخبار الواردة فيه من نوع (92)الشديد، وال نعلم له طريقًا روائيًا واضحًا

 آخر.  يص يف مقاٍمف عندها ـ بالبحث والنقد والتمحتلك اليت ال جيب التوقُّ

أعان تارك  ْن: َم‘قال النيّب»تقول:  ثّم إننا نقرأ يف كتاب جامع األخبار روايًة

 . (93)«أّوهلم آدم وآخرهم حممد ،أو كسوة فكأمنا قتل سبعني نبيًا الصالة بلقمٍة

مل يتّم العثور على هذه الرواية بهذه الصيغة ـ بطبيعة احلال ـ يف أيٍّ من املصادر 

 الروائية املعتربة، وال يبعد أن يعود منشؤها إىل الرتنيات. 

ن كتاب جامع األخبار من الكتب اليت يتّم تداوهلا من قبل الواعظني إحيث و

س واحملاضرات والكتب لت إىل بعض اجملالواخلطباء ال يبعد أن تكون قد تسلَّ

أننا جند رواية فارسية هلذا الكالم يف كتابات أدهم  ال سيَّماواملتفّرقة أيضًا، 

رغم كونه من  ،إذ مل يتفّطن أدهم إىل فساد هذه الرواية ؛هـ(1052اخللخالي)

الشيخ البهائي، وقد مارس التدريس يف  :من أمثال ،الدارسني يف مدرسة كبار العلماء

 . (94)الوعظ واإلرشاد أيضًا ع على كرسّيأردبيل، وتربَّ

عن رسول  يف املروّي»نقرأ يف إحدى رسائل أدهم اخللخالي ما معناه بالعربية:  

أو لقمة فكأمنا هدم الكعبة سبعني  أعان تارك صالة بكسوٍة ْنأنه قال: َم ‘اهلل

 . (95)«مّرة، وقتل سبعني نبيًا، أوهلم آدم وآخرهم حممد رسول اهلل

مل يتم العثور عليه يف املصادر  ،وهذا التفصيل ،احلديث بصيغته املرويةوهذا 

ال جندها يف رواية جامع  الروائية املعتربة واملوثوقة، كما نالحظ اشتماله على إضافٍة

ث بفعل تضخيم الرواية مبرور األيام من قبل الواعظني َداألخبار! وال أستبعد أن ذلك َح

 هدم الكعبة أيضًا! واحملاضرين، حيث أضافوا هلا 

حال فإن يقظة العقل لدى املتدينني والباحثني يف الشأن الديين تقتضي  أّيوعلى 

وكل مأثور ورواية ال تقوم على أساس  ،أن حيذروا هذا النوع من رواسب الرتنيات

متني، وعليهم كذلك أن حيذروا املستفيدين من الرتاث املكتوب من قبل أسالفنا يف 

 . ومن اهلل التوفيق.هذا الشأن أيضًا
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 ــــــ «بابا رتن اهلندي وتراثنا األخالقي»: ملحق

)يف جملة آيينه مرياث،  «بابا رتن اهلندي وتراثنا األخالقي»لقد حظي نشر مقالة 

وتشجيع واهتمام من قبل عدد  ( ـ بلطف اهلل الرمحن الرحيم ـ بتأييٍد96ـ  49 :40العدد 

علينا علماء من قم ومشهد وطهران وغريها  ْلمن أهل الفضل والفضيلة، ومل يبَخ

كلماتهم أحيانًا من بعض اآلراء واألحكام  ُلعة واملخلصة، ومل خْتبكلماتهم املشجِّ

 واملالحظات أيضًا. 

إن هذه الكلمات تصّب بأمجعها يف دائرة االهتمام الدقيق والعناية بالرتاث، 

 يص وغربلة هذا الرتاث. ر عن حساسية خملصة تدعو إىل تنقية ونقد ومتحويعبِّ

، وما (96)ثنا يف ذلك املقال عما يعرفه التاريخ والرتاث عن شخصية بابا رتنحتدَّ

عيات الكاذبة واملختلقة، هلذه الشخصية املشبوهة هلذا الرجل من االرتباط الوثيق باملدَّ

 ى للعيان هنا وهناك نقاًل عن هذا الرجل. والزيف الذي يتجّل

ال أمثال رتن، والبحث والفحص يف التأثري الذي تركوه إن التعّرف على أحو

د مّرة أخرى على ضرورة االحتياط والتعاطي على الرتاث املكتوب ألخالفهم، يؤكِّ

خاص  ل بشكٍلالواعي واحلذر من قبل أهل الرأي والنظر مع الرتاث املشبوه الذي تسلَّ

 رة، وتغلغل يف الثقافة الدينية. إىل النصوص املتأخِّ

هـ.ش(، وهو من 1384ـ  1314)رحيمي اإلصفهاني الشيخ غالم حسني قال

حسني الطباطبائي الربوجردي ـ أعلى اهلل مقامه الشريف ـ يف  «سيد الطائفة»تالميذ 

سني يف جرت العادة بني املراجع العظام واملدرِّ»اليت كتبها بقلمه:  ،سريته الذاتية

]حيث[ يتّم تعطيل  ،م وشهر رمضاناحلوزات العلمية، قبل بداية شهر حمّرم احلرا

على ختصيص اليوم الدراسي األخري  ،ه علماء الدين إىل التبليغيتوجَّ كي ؛الدروس و...

 لنصح الطالب وإرشادهم. 

ضمن نصائحه  ،من مثل هذه األيام قال لنا السيد الربوجردي أذكر ذات يوٍم...

ألننا نعلم أن بعض األمور يف ؛ شيء جتدونه يف أّي كتاٍب وإرشاداته: ال تنقلوا كلَّ

 . (97)«عداد املوضوعات )واملختلقات(... بعض الكتب هي يف

وال أساس هلا من  ،ال تنسجم مع العقل لقد سبق أن ذكرنا يف مقالنا روايًة
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، وأثبتنا أن هذه الرواية «جامع األخبار»الصحة، وهي الرواية اليت وردت يف كتاب 

أّوهلم آدم  ،أو كسوة فكأمنا قتل سبعني نبيًا أعان تارك الصالة بلقمٍة ْنَم»اليت تقول: 

وتهويل  ( ليست سوى تضخيٍم80 :40)انظر: جملة آيينه مرياث، العدد  «وآخرهم حممد

ر، ثم جرت على ألسنة الناس بوصفها اب املزوِّمن كلمات بابا رتن الكّذ لواحدٍة

  .حديثًا

اجملهول احلال بني الواعظني واخلطباء  «األخبارجامع »حيث مّت تداول كتاب و

ل هذا املضمون إىل كتابات أدهم اخللخالي ـ الواعظ واملتحّدثني، مع مالحظة تسلُّ

أن تكون هذه الرواية املذكورة  هناك احتماٌل ،الصويف الشهري يف العصر الصفوي ـ

ية الدينية والثقافية لت إىل جمالس الوعظ والنصح، وتغلغلت يف البنهنا وهناك قد تسلَّ

 العامة. 

رات أحد ومن املناسب هنا أن نذكر شاهد صدق هلذا االحتمال من مذّك

س السابق يف مشاهري الواعظني قبل عقود، وهو السيد الدكتور خليل الرفاهي ـ املدرِّ

هـ.ش 1357جامعة إصفهان، وأحد أشهر اخلطباء وفرسان املنرب يف األعوام اليت سبقت 

لنكون قد أثبتنا على املستوى العملي ما هلذا النوع  ؛م ذكرهمنا إىل ما تقدَّ إضافًة ،ـ

من التسامح يف تقييم األخبار والرتاث املشبوه من التبعات اخلطرية على حياتنا 

 االجتماعية. 

من الطبقة الوسطى  كانت هناك سيدٌة»راته: يقول الدكتور الرفاهي يف مذّك

آغا رحيم[ األرباب، جاءته ذات مّرة، وقالت له: عندي  تقطن يف حملة آية اهلل ]احلاج

، فقال الواعظ ضمن خطبته: وهو أنين كنت باألمس يف جملس وعٍظ ،سؤال شرعي

وعدم  ،واإلعراض عنه ،)لو أن زوجًا قد ترك الصالة وجب على زوجته مقاطعته

ملاء تكون قّدمت له شيئًا من ا ألنها إْن ؛أصابه العطش ال تعطيه ماء إطاعته، فإْن

بصالته،  ن زوجي ال يهتّمإقتل مجيع األنبياء(. وحيث  ْنعاصية هلل، ويكون ذنبها كَم

وأحيانًا يرتكها باملّرة، وعندي منه ثالثة أوالد، أريد أن أعرف ما هي وظيفيت 

ثم قال هلا: ال أدري ما  !!عجيب أرباب يف جوابها: إنه ألمٌر السيدالشرعية جتاهه؟ قال 

أن الفرد املسلم  هو املستند الشرعي الذي استند له ذلك الرجل يف كالمه هذا. صحيٌح
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من األحوال،  عليه أن يلتزم بالتكاليف الشرعية حتمًا، وال جيوز له أن يرتكها حباٍل

يبدو أن كالم هذا الرجل يف غاية الضعف والوهن  تركها، ولكْن ويكون عاصيًا إْن

 . ثم استطرد قائاًل: أسأل اهلل أن يعود إىل التزامه بالصالة. ال ميكن قبوله حباٍلو

فأعاد السيد أرباب القول: أرجو أن يعود  !إنه ال يصلي أبدًا ،قالت املرأة: سيدي

 شاء اهلل.  إىل صالته إْن

ه املرأة: إذن أين تكون فريضة األمر باملعروف، ومتى جتب؟ وما هو ْتفسأَل

ض لغضب اهلل؟ قال كي ال أتعرَّ ؛فعله من هذه الناحية؟ ما الذي جيب عليَّتكليفي 

ميه بلني ولسان عذب ة جّيدة كلِّمزاجّي هلا السيد أرباب: عندما يكون زوجك يف حالٍة

ّبي لك، صالتك يف أوقاتها فسوف يتضاعف ُح َتْيك لو أدَّووجه طلق: أنا أحبك، ولكّن

 وال تزيدي على ذلك. 

حياتي أن  ْتَكأوَش ،الزوجة الصعداء، وقالت له: أطال اهلل عمرك ْتَسفتنفَّ

 . (98)«تتهاوى بفعل كلمات ذلك الرجل

 أقول: 

س اهلل روحه العزيز ـ أن جيهل املصدر الرئيس لكالم أرباب ـ قدَّ للسيدحّق 

 ،ذلك الواعظ غري الدقيق؛ إذ مل يكن قد رأى مثل هذا الكالم يف القرآن الكريم

وال يف أي مصدر روائي معترب آخر. واآلن نعلم أن مصدر كالم ذلك الواعظ هو ذلك 

الثقايف الشيعي من طريق  املناخل إىل اهلندي، والذي تسلَّ «رتن»اخلرب املنقول عن 

. واهلل وحده العامل كم هو عدد األشخاص البائسني الذين «جامع األخبار»كتاب 

منذ العهد الصفوي والقاجاري إىل هذه اللحظة بسبب  تهاوت حياتهم الدنيوية واألخروية

إذا أخذنا بنظر  ال سيَّماوالواردة يف كتاب جامع األخبار،  ،«الرواية الرتنية»هذه 

د خمطوطاته وطبعاته احلجرية، واإلقبال الذي حيظى به من قبل االعتبار تعدُّ

 الواعظني!! 

، وال «رتن اهلندي»بـ  خالصة القول: إن تاريخ الكذب والتزوير ال ينحصرو

. واحللول املاثلة أمامنا «جامع األخبار»ر على روايات يقتصر الكالم الكاذب واملدمِّ

وهو العمل على توظيف الرؤية النقدية الثاقبة يف تقييم املتون واألسانيد  ،أيضًا واضحٌة
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يف الرتاث املأثور، وهو املنهج الذي كان عليه مشاخينا الكبار،  ُدِروما إىل ذلك مما َي

ثني من املسلمني إىل يومنا هذا. ومن اهلل التوفيق وهو الطريق الذي سلكه كبار احملدِّ

 كالن.وعليه الّت
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 (1)حبث حول رسالة )احملكم واملتشابه(

 ف واهلوّيةاالسم واملؤلِّ

 

 )*(السيد أحمد المددي

 وسيم حيدرترجمة: 

 

 ــــــ تقديم

إذا استثنينا الصحيفة السجادية املباركة املشتملة على بعض أدعية اإلمام 

للشريف الرضي،  ،يف نهج البالغة ×، وجمموع كلمات أمري املؤمنني×السجاد

ضت مبختلف العناوين. وقد تعرَّ ^هناك بعض الرسائل والكتب املنسوبة إىل األئمة

هذه الكتب منذ القدم للبحث واملناقشة بني العلماء حول صحة هذه النسبة وضعفها. 

، حيث ٍدَمـ تراودني منذ َأ مستقّل وكانت فكرة حبث ودراسة هذه الكتب ـ بشكٍل

هذه الكتب إليهم من الناحية التارخيية، وتقييم مدى  كنت أبتغي بيان نسبة

. ومن هنا استمّد العون من اهلل والرعاية اخلاصة من (2)صالحيتها واعتبارها من عدمه

 ألحبث يف كتاب رسالة )احملكم واملتشابه(.  ؛أولياء اهلل ـ سالم اهلل عليهم أمجعني ـ

 

 ــــــ اسم الكتاب

الكتاب إىل السيد املرتضى، وأنه قد اقتبسه من على الرغم من نسبة هذا 

نه بأمجعه عبارة عن رواية واحدة مشتملة على سلسلة إحيث  تفسري النعماني، ولكْن

، فإننا سنعمل على حبثها ومناقشتها بوصفها من ×ينتهي إىل أمري املؤمنني سنٍد
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 . ^الرسائل والكتب املنسوبة إىل أهل البيت

رسالة احملكم »بعنوان  مستقّل طبع بشكٍللقد سبق هلذا الكتاب أن 

. (3)يف فصل القرآن من حبار األنوار العالمة اجمللسي كاملًة ا. وقد ذكره«واملتشابه

. وإن أرقام 97إىل الصفحة  1، من الصفحة 90ويف الطبعة اجلديدة من حبار األنوار، ج 

 نوار. الصفحات الواردة يف هذا املقال تعود إىل هذا اجلزء من حبار األ

مة خمتصرة حول أهمية القرآن الكريم، ثم إن هذا الكتاب يشتمل على مقّد

قال أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم بن »: التاليةاشتملت بعد هذه املقدمة على العبارة 

ثنا أمحد بن حممد بن يف كتابه يف تفسري القرآن: حدَّ ـ اهلل عنه رضيـ جعفر النعماني 

عن إمساعيل بن  ،أمحد بن يوسف بن يعقوب اجلعفي ثناقال: حدَّ، سعيد بن عقدة

عن إمساعيل بن جابر قال:  ،بن أبي محزة، عن أبيه مهران، عن احلسن بن علّي

 . «..يقول:. ×أبا عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق مسعًت

 ،بشأن أهمية القرآن الكريم ×ثم ينتقل إىل بيان كالم اإلمام الصادق

ه القرآن ْنبسبب عدم معرفته لُك بعضهم؛تأويل اخلاطٌ من قبل ضه للتفسري والوتعرُّ

 ×كالمًا عن أمري املؤمنني ×الكريم وأقسامه وأنواع آياته. ثم ينقل اإلمام الصادق

حول أقسام آيات القرآن، وشرح تفصيلي ملسائل تستفاد من خمتلف آيات القرآن 

 الكريم. 

فيه،  خر كلمٍةآمن هذه النقطة إىل  ،وظاهر العبارة ُيشعر أن الكتاب

 . ×بن أبي طالب عن اإلمام موىل املوحدين علّي مبجموعه مرويٍّ

أشبه بتأليف كتاب أو رسالة منه إىل نقل  عاّم إن أسلوب الكتاب بشكٍل

ف ضمن احلد . وهو من الناحية األدبية يصنَّ^كالم متعارف عن املعصومني

والناسخ  ،علمية، من قبيل: العام واخلاصاملتوسط، وهو ممتزج باملصطلحات ال

وما إىل ذلك. وأما من ناحية أسلوب البيان  ،والقياس والرأي واالجتهاد ،واملنسوخ

ومتانة األلفاظ ودقة املعاني ووضوح املسائل والشمول واالستيعاب فال ميكن مقارنته 

 من األحوال.  بنهج البالغة حباٍل

 ف الكتاب ضمن ثالثة حماور: ؤلِّض إىل التعريف مبما يلي نتعرَّ ويف
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 ــــــ ـ السيد املرتضى1

رة أن هذه الرسالة قد شاعت نسبتها إىل السيد يبدو من الشواهد والقرائن املتوفِّ

أن هذه النسبة قد  (4)ويرى صاحب الذريعة .فما بعد اهلجرياملرتضى منذ القرن العاشر 

 . (5)العاملي ّراشتهرت يف عصر العالمة اجمللسي والشيخ احُل

لوا ـ يف احلد ِكْشما يلي نذكر قائمة بأمساء كبار العلماء الذين مل ُي ويف

 األدنى ـ على نسبة هذا الكتاب إىل السيد املرتضى، وهم: 

الذي  ـ العالمة اجمللسي، حيث ذهب يف كتابه القّيم )حبار األنوار( إىل احلّد1

 . (6)السيد املرتضىفات معه هذا الكتاب ضمن سائر مصنَّ دََّع

العاملي، على ما جاء يف خامتة كتابه القّيم )وسائل الشيعة(،  ّرـ الشيخ احُل2

 . (7)وبعض إجازاته

من كتابه )األصول األصلية(، جزء  115ر، يف الصفحة بَّـ السيد عبد اهلل ُش3

 من كتابه التفصيلي )جامع املعارف واألحكام(. 

دة من كتابه )احلدائق ضع متعدِّـ الشيخ يوسف البحراني، يف موا4

 ، وكذلك كتابه )لؤلؤة البحرين(. (8)الناضرة(

 . (9)انساري يف كتابه )روضات اجلنات(اخلو السيدـ 5

 . (10)ث النوري، يف )خامتة املستدرك(ـ احملد6ِّ

 . (11)نصاري، يف بداية كتاب )املكاسب(ـ الشيخ األ7

فها السيد املصادر الفقهية اليت ألَّوقد ورد ذكر رسالة احملكم واملتشابه ضمن 

 أن ذكر مجيع هذه املصادر يستغرق منا وقتًا كثريًا.  َبْيَداملرتضى، 

يعترب كتاب )رسالة  من التذكري هنا بأن العالمة اجمللسي من ناحيٍة ال ُبدَّو

 احملكم واملتشابه( من تأليف السيد املرتضى، ويعترب ذلك أمرًا يف غاية الشهرة، إاّل

أخرى ـ ويف حدود مراجعيت لكتاب )]إعجاز[ القرآن( وسائر األبواب  ه من ناحيٍةأن

منها شيئًا عن هذا  موضٍع يف أّي ْلاملناسبة ملضامني كتاب )احملكم واملتشابه( ـ مل ينُق

الكتاب املذكور. وبطبيعة احلال فإنه قد عمد يف اجلزء التسعني من كتاب حبار 

، دون أن يشري يف بدايتها أو خامتتها إىل (12)ل هلذه الرسالةالكام األنوار إىل نقل النّص
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 ى هذه اللحظة. ه حّتضح لي سرُّمل يتَّ للسيد املرتضى. وهو أمٌر أنها رسالٌة

 

 ــــــ القرائن على عدم صحة نسبة هذه الرسالة إىل السيد املرتضى

سع إلنكار شهرة نسبة هذا الكتاب إىل السيد مّت حال ليس هناك أّي أّيوعلى 

مة على نا ال جند يف املصادر املتقدِّفما بعد، ولكّن اهلجرياملرتضى منذ القرن العاشر 

 فات السيد املرتضى: هذا التاريخ ما يذكر هذا الكتاب ضمن مؤلَّ

 حممد بن حممد ـ إن السيد املرتضى نفسه يف إجازته اليت كتبها إىل1

، أي قبل وفاته حبوالي عشرين سنة( ال يذكر هذه الرسالة هـ417نة البصروي )س

فها بعد ذلك . ومع ذلك يبقى احتمال أن يكون قد ألَّ(13)فاتهضمن أمساء وعناوين مؤلَّ

 قائمًا. 

هما امسًا هلذا ْييف فهرسَت ،، وال النجاشي(14)ـ مل يذكر الشيخ الطوسي2

أنهما كانا من تالميذه املعروفني، وقد  ، مع(15)فات السيد املرتضىالكتاب ضمن مؤلَّ

 . (16)ى النجاشي غسل السيد املرتضى بعد وفاته بنفسهتوّل

هـ( يف كتابه )معامل العلماء( هذا الكتاب 588ـ ال يذكر ابن شهرآشوب)3

مة كتاب )أمالي السيد املرتضى( نسب . ويف مقّد(17)فات السيد املرتضىضمن مؤلَّ

أنه باإلضافة إىل عدم وجود  َبْيَد .آشوب خطًأ ابن شهرق الكتاب هذا األمر إىلحمقِّ

 ،العاملي ّرهذا األمر يف كتاب )معامل العلماء(، كذلك ال جنده يف نسخة الشيخ احُل

 . (18)يف اجلزء الثاني من )أمل اآلمل( طبقًا ملا نقله

رسالة احملكم »وباإلضافة إىل هذه الشواهد، ليس هناك يف النسخة املوجودة لـ 

ما يثبت أن هذا الكتاب هو من تأليف السيد املرتضى، وال أدري متامًا  «ملتشابهوا

 سب هذا الكتاب إليه؟ كيف ُن

أن الُنَسخ األوىل للكتاب قد اشتملت على اسم السيد  قوّي حنتمل بشكٍل

فًا هلذا الكتاب، األمر الذي كان هو املنشأ يف نسبة هذا املرتضى بوصفه مؤلِّ

آخر امسه السيد املرتضى أيضًا،  ًاف الكتاب شخصيكون مؤلِّ الكتاب إليه، وقد

ال أكثر، وهو ما سنأتي عليه الحقًا  ،يف االسم مبعنى أن كل ما يف األمر هو تشابٌه
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 يف هذا املقال. 

رة تثبت أن طرق وصول هذا الكتاب إىل األصحاب كان إن الشواهد املتوفِّ

 ، وهو من الطرق الضعيفة يف نقل احلديث. «الوجادة»على حنو 

 ، وهو واضٌحثم إن األسلوب األدبي واالستدالل العلمي للسيد املرتضى معروٌف

كامل. وهذا الكتاب )رسالة احملكم  فاته األدبية والعلمية بشكٍلاطلع على مؤلَّ ْنمَل

، وال يتطابق واملتشابه( ال يشتمل على األسلوب األدبي الذي نعرفه من السيد املرتضى

من أسلوبه االستداللي. فإن هذه الرسالة ـ على سبيل املثال ـ تشتمل على حبث  مع شيٍء

. وقد ورد احلديث عن ذات هذه املسألة يف كتاب )الذريعة (19)يف إبطال الرأي والقياس

، األمر الذي يثبت (20)إىل أصول الشريعة(، حيث تناول حبث القياس والرأي بالتفصيل

 ف يف هذين الكتابني ]لو كان كاتبهما شخصًا واحدًا[. املؤلِّازدواجية 

 

 ــــــ ـ الشيخ النعماني2

حوا بأنه قد أخذ إن أكثر الذين نسبوا هذا الكتاب إىل السيد مرتضى قد صرَّ

ى يف هذه الرسالة من تفسري النعماني )حممد بن إبراهيم النعماني الكاتب، املتوّف

، وعلى حّد تعبري الشيخ النوري: إن هذا الكتاب (اهلجريمنتصف القرن الرابع 

 . (21)لذلك التفسري تلخيٌص

ويبدو الوجه يف نسبة هذا الكتاب إىل الشيخ النعماني يأتي من ذكر امسه بعد 

التفسري  وكتاب»ه: خطبة الكتاب. وقد قال العالمة اجمللسي يف حبار األنوار ما نصُّ

آيات القرآن وشرح ألفاظه  املشتمل على أنواع ،’الذي رواه الصادق، عن أمري املؤمنني

 . (22)«القرآن برواية حممد بن إبراهيم النعماني، وسيأتي بتمامه يف كتاب

 ما جنده يف بداية الرسالة يف حبار األنوار.  «برواية النعماني»من مضمون  وقريٌب

العاملي  ّرالشيخ احُل د اآلخر لنسبة هذا الكتاب إىل الشيخ النعماني عبارُةواملؤيِّ

فإنه بعد نسبة كتاب تفسريي إىل الشيخ  ،يف اجلزء الثاني من كتابه )أمل اآلمل(

. احتمل اآلغا (23)«منه قطعًة رأيُت ،فاته تفسري القرآنومن مؤلَّ»النعماني، أضاف قائاًل: 

ـ أن يكون مراد  «تفسري النعماني»الطهراني يف كتاب الذريعة ـ حتت عنوان  
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 . (24)العاملي هو هذه الرسالة ّرالشيخ احُل

؛ فإن أقدم ٍلدات تبقى هذه املسألة موضع تأمُّهذه املؤيِّ وعلى الرغم من كّل

املصادر ـ بل املصدر الوحيد القريب من عصر الشيخ النعماني ـ الذي يذكره ويذكر 

عناوين كتبه هو فهرست الشيخ النجاشي، ومع ذلك فإنه ال يأتي على ذكر تفسريه. 

فات العلمية للشيخ النعماني بواسطة الشيخ النجاشي على الرغم من ذكره للمؤلَّإن 

 . (25)أنه مع ذلك ال يذكر عنوان التفسري بينها واحدة، إاّل

، من كتابه «رف بكنيتهُع ْنَم يف» :بعنوان آشوب بدوره يف فصٍلوقال ابن شهر

. (26)«^القرآن ألهل البيت أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم: له تفسري»)معامل العلماء(: 

مع ذلك ال  وعلى الرغم من انطباق هذا االسم والكنية على الشيخ النعماني، ولكْن

ال وميكن االطمئنان ـ ناهيك عن القطع ـ بأن مراده من ذلك هو النعماني املعروف، 

حيث  ،أن هذا الكتاب ليس من التفسري باملعنى املتعارف، فهو ذو صبغة تبويبية سيَّما

ذلك على شكل رواية  يعمل فيه على تقسيم وتبويب أحباث وآيات القرآن، وكّل

آشوب على افرتاض أن يكون مراد ابن شهر. و×واحدة مأثورة عن اإلمام أمري املؤمنني

ر عن عدم اشتهار من ذلك هو النعماني املعروف فإن هذا التعبري اجململ واملبهم يعبِّ

 روف بقامة الشيخ النعماني. مع نسبة هذا الكتاب إىل شخٍص

ى إذا قبلنا بأن هذا الكتاب هو يف األصل من تأليف الشيخ النعماني، حّت هثم إن

ن السيد املرتضى مل يكن تلميذًا مباشرًا إوأن السيد املرتضى قد نقله عنه، فحيث 

رًا رة لدينا ال نرى أث، ويف النسخة املتوفِّللنعماني جيب أن يكون قد نقله عنه بواسطٍة

 لتلك الواسطة. 

ل يف العبارة االستهاللية يف النسخة الراهنة لـ )رسالة احملكم ومن خالل التأمُّ

ى لو كان هذا ها يف بداية هذا املقال، يبدو أنه حّتواملتشابه(، اليت ذكرنا نصَّ

ـ ولو جمهول ـ  الكتاب هو تفسري النعماني جيب على القاعدة أن يكون هناك شخٌص

ى ولو بعنوان اإلجازة وما شابه عن الشيخ النعماني، حّت لكتاب مباشرًةقد نقل هذا ا

 نا ال جند شيئًا من ذلك.ذلك، ولكّن

إىل األصحاب من طريق  ْتإن هذه القرائن تثبت أن النسخة الراهنة قد وصَل



 

 

ـه 1439م ـ  2017السنة الثانية عشرة ــ العدد الثامن واألربعون ــ خريف ــ نصوص معاصرة   

 

 الوجادة، وهي من الطرق الضعيفة لنقل األحاديث والروايات. 

ى م حياته يف الشام )مدينة حلب(، حّتوحيث كان النعماني قد قضى آخر أيا

اًل أخرى قد طغى على الفكر الشيعي )متمثِّ من ناحيٍة ، وكان تيار الغلّو(27)تويف هناك

ًا أن يكون ى هذه اللحظة، حيتمل قوّيالذي ال يزال قائمًا هناك حّت ،باالجتاه العلوي

بعد ذلك على هذه جد ضمن الرتاث العلمي للشيخ النعماني، لينتشر هذا الكتاب قد ُو

يف املراكز العلمية  ،مباشر إىل املؤلف ـ ولو على حنو اإلجازة ـ دون إسناٍد ،الصورة

آشوب قد رأى غداد والكوفة. ورمبا كان ابن شهراملعروفة يف ذلك العصر، مثل: قم وب

قال أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم بن »هذه العبارة الواردة يف بداية الكتاب، وهي: 

 ث عنها بتلك العبارة املبهمة. فتحدَّ ،«النعماني يف كتابه تفسري القرآنجعفر 

إىل املزيد من  حباجٍة هيرغم تعزيزها ببعض الشواهد،  ،إن هذه االحتماالت

إىل  «رسالة احملكم واملتشابه»خالفًا الحتمال نسبة الكتاب  :خالصة القولوالشواهد. 

لكتاب إىل الشيخ النعماني ـ مع مالحظة السيد املرتضى، جند أن احتمال نسبة هذا ا

 ذكر امسه يف بدايته ـ ال يبدو مستبعدًا. 

 

  ــــــ ×ـ أمري املؤمنني3

واحدة مأثورة عن  عن روايٍة عبارٌة «رسالة احملكم واملتشابه»ن كتاب إحيث 

وجب علينا أن نرى ما هو مدى إمكانية االعتماد والتعويل على هذا  ×أمري املؤمنني

 : التاليةويف هذا الشأن نواجه اإلشكاالت  ؟طبقًا لقواعد علم احلديث ،احلديث

 ه احملتملني. ْيَفضح نسبة أصل هذا الكتاب إىل مؤلِّـ مل تّت1

 ـ إن بعض رجال السند ال يعتّد بهم. 2

، بل إن أسلوبه أشبه بأسلوب ×احلديث ال ُيشبه كالم اإلمام علّي ـ إن نّص3

 تأليف الكتب. 

يف سائر املصادر الروائية، باستثناء تفسري  ْدِرمقاطع الرواية مل َتـ إن بعض 4

 ما رسالة سعد بن عبد اهلل.  القمي، وإىل حدٍّ

واحد من هذه األمور تكفي لوحدها كي تسقط الرواية عن االعتبار،  إن كّل
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 ا لو اجتمعت مع بعضها. بهفما ظنك 

ه احملتملني ـ ننتقل ْيَفإىل مؤلِّبعد حبث املسألة األوىل ـ وهي نسبة أصل الكتاب 

 إىل حبث سائر املسائل األخرى: 

 

 ــــــ دراسة سند احلديث

: على الرغم من اعتناقه املذهب الزيدي، أـ أمحد بن حممد بن سعيد بن عقدة

 :ّد من كبار أئمة احلديث، وحيظى باحرتام كبار علماء الشيعة. وقيل عنهه ُيَعولكّن

د . وبعد أن أثنى عليه النجاشي أخذ يعدِّ(28)ف حديث بأسانيدهالأإنه قد حفظ نّص مئة 

 وهو كتاٌب ،ورأيت له كتاب تفسري القرآن»فاته، ثم قال يف اخلتام: كتبه ومصنَّ

 . (29)«ثنا عنه ـ ذكرهحدَّ ْنوما رأيت أحدًا ـ ممَّ ،نَسَح

واضح  فيه توثيٌق ْدِر: مل َيب ـ أبو احلسن أمحد بن يوسف بن يعقوب اجلعفي

 وصريح. 

 . (30): ثقةج ـ إمساعيل بن مهران

هم ومتَّ : كالهما ضعيٌفوأبوه علّي ،بن أبي محزة البطائين د ـ احلسن بن علّي

 الحقًا.  «احلسن»ث عن . وسوف نتحدَّ(31)بالكذب

 . (32): ثقةو ـ إمساعيل بن جابر

 

 ــــــ ×احلديث لكالم اإلمام حبث عدم مشابهة نّص

 ×عدم مشابهة كلمات هذا احلديث لكالم اإلمام علي ميكن لنا أن نثبت

 : التاليوأسلوبه من خالل نقل بعض عباراته على النحو 

 هفمنه ما أنزل اهلل تعاىل يف مغازيه وأصحاب ‘وأما الذي كان يف عصر النيّب»

 . (33)«ا لو شرح لطال به الكتابوتوبيخهم... وغريه، مّم

ي عليه أنه معصوم مام املتوّلفمنها أن يعلم اإل مامةلإل مام املستحّقوأما حدود اإل»

وال ، وال خيطٌ يف اجلواب، يف الفتيا صغريها وكبريها، ال يزّل ،هاوب كّلنمن الذ

 من أمر الدنيا.  يٍءيسهو وال ينسى، وال يلهو بش
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أن يكون أعلم الناس حبالل اهلل وحرامه، وضروب أحكامه وأمره : والثاني

 إليه الناس، فيحتاج الناس إليه ويستغين عنهم. ونهيه، ومجيع ما حيتاج 

إن ، املؤمنني اليت يرجعون إليها نه فئةأل ؛جيب أن يكون أشجع الناس: والثالث

 انهزم من الزحف انهزم الناس بانهزامه... 

ن أن يقلب مل يؤَم نه لو مل يكن عاملًاإف وأما وجوب كونه أعلم الناس

أما . فال جييب عنها خبالفها، القضايا املشكلةواحلدود، وخيتلف عليه  حكاماأل

نه ال يصح أن ينهزم فيبوء بغضب من اهلل أل ؛مناهما قدَّ الناس يف وجوب كونه أشجع

ما  وأما وجوب كونه أسخى الناس يف .مامال يصح أن يكون صفة اإل وهذه ،تعاىل

ربعة دليلني األفرائض المام. وقد جعل اهلل تعاىل هلذه مناه وذلك ال يليق باإلقدَّ)فلما( 

 . (34)«ه بال فصلووصّي أي النيّب ،الشمس والقمر وهما ،أبان لنا بهما املشكالت

إن  :يقول ْنقال بالرأي والقياس واالستحسان واالجتهاد، وَم ْنعلى َم وأما الرّد»

قال بالرأي والقياس قد استعمل شبهات  ْن، فاعلم أنا ملا رأينا َماالختالف رمحٌة

قالوا: وقد رأينا ( :)إىل أن يقول... (35)ملا عجزوا عن عرفان إصابة احلكمحكام األ

وقوله ملعاذ بن جبل حني  ،:...(للمرأة اخلثعمية) بقوله استعمل الرأي والقياس النيّب

وحنن على  ،من الصحابة قالوا: وقد استعمل الرأي والقياس كثرٌي ،...أرسله إىل اليمن

صول أعليهم: إن  ًافنقول هلم رّد... كثري يف مثل هذا آثارهم مقتدون، وهلم احتجاٌج

ومن الدليل على فساد قوهلم يف االجتهاد والرأي ( :... )إىل أن يقول(36)أحكام العبادات

أو يستخرج البحث عنه، فإن  على أصٍل أن يكون متثياًل يءوالقياس أنه لن خيلو الش

 كان متثياًل العباد ذلك، وإْن نه ال جيوز يف عدل اهلل تعاىل تكليفإكان حبث عنه ف

، م ملصلحة اخللق، أو ملعنى يف نفسه خاّصصل أن يكون حّراأل فلن خيلو على أصٍل

م بعد ذلك ملعنى ثم حّر فقد كان قبل ذلك حالاًل م ملعنى يف نفسه خاّصكان حّر ْنإف

هذا  ىل من التحليل، وملا فسدْوة املعنى مل يكن التحريم له َأفيه، بل لو كان العّل

شياء ملصلحة اخللق، ال الوجه من دعواهم، علمنا أنه ملعنى أن اهلل تعاىل إمنا حرم األ

ا قدمنا ذكره من عندنا مّم ن احلّقأل ؛ة اليت فيها، وحنن إمنا ننفي القول باالجتهادللعّل

مام ة واإلصول اليت نصبها اهلل تعاىل، والدالئل اليت أقامها لنا، كالكتاب والسّناأل
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وما خالفها  ،ربعة اليت ذكرناهااألالوجوه ة، ولن خيلو اخللق عندنا من أحد هذه احلّج

 . (37)«ٌفباطل

ا هذه نا لو قارّنلالختصار، ولكّن رعايًة ؛نكتفي بهذا املقدار من العبارات

الواردة يف نهج البالغة ـ مثاًل ـ هل نستطيع القول  ×لكلمات بنصوص أمري املؤمننيا

 واحد؟  بأنهما لشخٍص

يف هذا الكتاب قد  ‘إن مضامني بعض الروايات املنسوبة إىل رسول اهلل

مغاير لسند هذا الكتاب. وتشتمل  بسنٍد وردت يف املصادر األخرى أيضًا، ولكْن

يف أنواع وأقسام آيات  ي على خطبٍةبن إبراهيم القّم مة التفسري املنسوب إىل علّيمقّد

 يف أيٍّ ْدِرمل َي اردة يف هذا الكتاب، ولكْنكبري املضامني الو القرآن تشبه إىل حدٍّ

وحيتمل أنهما قد اقتبسا من  ؟هما قد اقتبس من اآلخرإىل أيِّ من الكتابني إشارٌة

 ث حول رسالة سعد بن عبد اهلل الحقًا. ثالث. وسوف نتحدَّ مصدٍر

 

  ــــــ ف كتاب رسالة احملكم واملتشابه؟هو مؤلِّ ْنَم

 هناك يف هذا الشأن عّدة احتماالت: 

فه الشيخ النعماني، كما يبدو ذلك من ظاهر العبارة ـ حيتمل أن يكون مؤل1ِّ

 بيانه.  الواردة يف بداية رسالة احملكم واملتشابه، على ما مرَّ

أنه ليس  امسه السيد املرتضى، إاّل ًافه شخصـ االحتمال اآلخر أن يكون مؤل2ِّ

، وإن هذا الشخص قد عمد إىل تأليف هذا (38)ملعروف ]بعلم اهلدى[يد املرتضى اهو الس

ر مة قصرية، ثم حصل االشتباه الحقًا؛ إذ تصوَّوأضاف إىل بدايته مقّد ،الكتاب

أنه السيد املرتضى املعروف، ومنذ ذلك احلني اشتهر هذا الكتاب بنسبته له.  بعضهم

وقد كان هناك الكثري من األشخاص الذين حيملون اسم السيد مرتضى، ومن 

ورمبا كان أشهرهم: السيد املرتضى بن داعي بن قاسم احلسين، وهو من  ،هؤالء

امسًا له بطبيعة احلال،  . وقد كان مرتضىاهلجريكبار العلماء يف القرن السادس 

واملرتضى لقبه. وال خيفى أن التشابه يف  ،خالفًا للسيد املرتضى الذي كان امسه علّي

 أن هذا االحتمال وإْن غريمناسبة حلصول مثل هذا اخللط.  ًةهذا االسم خيلق أرضّي
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ة أنه ال يساعد على معرف ما، إاّل كان يلقي ضوءًا على وضع النسخة الراهنة إىل حدٍّ

 ف احلقيقي هلذا الكتاب. هوية املؤلِّ

ـ حيتمل أن يكون هذا الكتاب هو ذات كتاب )فضائل القرآن(، الذي هو 3

مة من صفحتني بن أبي محزة البطائين، مع إضافة مقّد من تأليف احلسن بن علّي

ه على هذه الشاكلة. وقد كان هذا الشخص وأبوه من كبار الواقفية الذين ْتأخرَج

 ، وأنه اإلمام املهدّيْتُممل َي حيٌّ ×دون بأن اإلمام موسى بن جعفركانوا يعتق

س املنتظر. وهي من الفرق املندثرة، ويذهب أغلب العلماء إىل القول بأن أباه هو املؤسِّ

ويرى الغضائري أن الوالد أوثق من  .همان بالكذب. إن احلسن وأباه متَّ(39)هلذه الفرقة

ملعون،  اٌبكّذ»ال: . وقال عنه ابن فّض(41)«رجل سوء». وقد وصف أحيانًا بأنه (40)الولد

 من أوله إىل آخره، إاّل ،هرويت عنه أحاديث كثرية، وكتبت عنه تفسري القرآن كّل

 . (42)«أن أروي عنه حديثًا واحدًا أني ال أستحّل

، وله كتاب فضائل القرآن»وقال النجاشي بعد بيان بعض مضامني كتبه: 

ثنا أمحد حدَّ: قال، عن أمحد بن حممد بن سعيد، أخربنا أمحد بن حممد بن هارون

[ احلال]يعرف بابن اجلال  ،زياد اجلعفي القصبانيبن بن يوسف بن يعقوب بن محزة 

 . (43)«به ،عن احلسن، ثنا إمساعيل بن مهران بن حممد بن أبي نصرحدَّ: قال، بعرزم

ورمبا عمد  .)رسالة احملكم واملتشابه(وقد ورد هذا السند بتمامه يف كتاب 

إدراج امسه يف  الشيخ النعماني بعد ذلك إىل رواية هذا الكتاب الحقًا، ومن هنا مّت

 بدايته. 

يف السابق على تأكيد صحة نسخة الكتاب  ْتن العادة قد جَرإ :توضيح ذلك

ل تسجَّمن خالل ذكر أمساء رواة الكتاب إىل عّدة طبقات، وإن هذه األمساء كانت 

ي بدوره أحيانًا إىل نسبة أحيانًا يف بداية تلك النسخة من الكتاب، وكان هذا يؤّد

وردت أمساؤهم يف سلسلة رواية الكتاب. وعندما  واحد إىل أكثر من شخٍص كتاٍب

ما ورد عن أمري »ه: نقل العالمة اجمللسي هذه الرسالة قال يف عنوان الباب ما نصُّ

حيث يشتمل على ظهور  ،(44)«القرآن... برواية النعماني...ات يف أصناف آي ×املؤمنني

فًا له. وحيتمل أن يكون اشتهار د راٍو هلذا الكتاب، وليس مؤلِّبأن النعماني هو جمرَّ
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ى إىل بقاء كتابه مهجورًا البطائين بالكذب قد أّد الذي هو احلسن بن علّي ،فاملؤلِّ

يف األروقة  جمنه بالتدري قًا نسخٌةيف احلوزات العلمية يف تلك احلقبة، ليظهر الح

 العلمية على هذه الصفة، بعد وفاة النعماني. 

ال ينطبق على  «فضائل القرآن»ن عنوان إمفاده:  وقد يتبادر إىل الذهن إشكاٌل

حمتوى الكتاب الذي بني أيدينا، وأعين بذلك )رسالة احملكم واملتشابه(، وحيتمل أن 

هو الذي ذكره الشيخ  ،بن علي البطائينللحسن  ،يكون كتاب فضائل القرآن

نقاًل عن احلسن بن  ،ثواب قراءة السور :بعنوان «ثواب األعمال»الصدوق يف كتاب 

 . «رسالة احملكم واملتشابه»، وال ربط له بكتاب (45)بن أبي محزة البطائين علّي

ـ  «فضائل القرآن»من القول يف توضيح هذا اإلشكال: إن عنوان  ال ُبدَّولكن 

لو  كثريًا، ولكْن «رسالة احملكم واملتشابه»لإلنصاف ـ ال ينسجم مع مضامني كتاب 

ملا  «فضائل القرآن وأصناف آياته...»احتملنا أن يكون العنوان الكامل للكتاب هو 

د هذا االحتمال ما ذكره كان هذا العنوان بعيد الصلة عن موضوع هذا الكتاب. ويؤيِّ

صلوات ـ ما ورد عن أمري املؤمنني »ة هذه الرسالة، حيث قال: مة اجمللسي يف بدايالعاّل

 ،برواية النعماني ،آيات القرآن وأنواعها، وتفسري بعض آياتها يف أصنافـ اهلل عليه 

 . (46)«نذكرها من فاحتتها اىل خامتتها ،كثرية الفوائد ،نةمفردة مدّو رسالٌة يوه

ان، عن إمساعيل بن بن حّس هي إىل حممدتوأما رواية ثواب قراءة القرآن فتن

 بن أبي محزة البطائين.  مهران، عن احلسن بن علّي

 . (47)«ثواب القرآن» :وقد نسب النجاشي إىل حممد بن حسان كتابًا عنوانه

، منها: حممد بن حسان الرازي، له كتٌب»وقال الشيخ الطوسي ما نّصه: 

بن ان، عن حممد حّس كتاب ثواب القرآن، أخربنا به ابن أبي جيد... عن حممد بن

بن أبي محزة  الصرييف، عن إمساعيل بن مهران، عن احلسن بن علّي علّي

 . (48)«البطائين

مّرة إىل  «فضائل القرآن»كما أن الشيخ ]الطوسي[ والنجاشي قد نسبا كتاب 

ال و ،(50)بن أبي محزة البطائين أيضًا ، ومّرة إىل احلسن بن علّي(49)إمساعيل بن مهران

يف  «رسالة احملكم واملتشابه»النجاشي إمنا ذكر السند املذكور يف بداية أن  سيَّما
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 فقط.  «فضائل القرآن»ذيل 

والذي يثبت  ،خالصة القول: إن الشاهد الوحيد والواضح املوجود بني أيدينا

حاد سنده مع هو اّت ،بن أبي محزة البطائين نسبة هذا الكتاب إىل احلسن بن علّي

أن عدم مطابقة عنوانه لعنوان الكتاب، وذكر اسم النعماني مع  َبْيَدطريق النجاشي، 

 ، يثبت خالف ذلك. «يف كتابه يف تفسري القرآن»عبارة 

هو ذات كتاب  «رسالة احملكم واملتشابه»ـ واالحتمال اآلخر أن يكون كتاب 4

الذي هو من تأليف سعد بن عبد اهلل  ،«ناسخ القرآن ومنسوخه وحمكمه ومتشابهه»

مة . والذي يدعو إىل هذا االحتمال هو كالم العاّل(51)هـ(301أو  299األشعري)

قدمية مفتتحها  رسالًة أقول: وجدُت»اجمللسي، حيث قال بعد ذكره جلميع الرسالة: 

 يشعري القّمسعد األ ثينقال: حدَّ &يالقّم ثنا جعفر بن حممد بن قولويههكذا: حدَّ

والكربياء،  احلمد هلل ذي النعماء واآلالء، واجملد والعّز :فهوهو مصنِّ ،&أبو القاسم

تقياء، روى مشاخينا عن نبياء، وعلى آله الربرة األاأل ى اهلل على حممد سيدوصّل

قال: قال أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه: أنزل القرآن  ×أصحابنا، عن أبي عبد اهلل

اف كاف: أمر، وزجر، وترغيب، وترهيب، وجدل، ش كلها ،على سبعة أحرف

بواب، قه على األه غري الرتتيب، وفرَّلكّن ،وقصص، ومثل. وساق احلديث إىل آخره

 . (52)«خباروزاد فيما بني ذلك بعض األ

قد أورد مجيع مضامني الرسالة املنسوبة إىل  ى لو أن العالمة اجمللسيوكنا نتمّن

سعد بن عبد اهلل األشعري، فإنه لو كان فعل ذلك لكان قد أسهم يف احلفاظ على 

، وألمكن لنا من خالل اهلجريأحد مصادر الرتاث العائد إىل نهاية القرن الثالث 

كلتا  فأن نعثر على بعض البصمات ملؤلِّ «رسالة احملكم واملتشابه»مقارنتها مع 

مة اجمللسي أجزاء هاّمة من تلك الرسالة يف حال فقد ذكر العاّل أّيالرسالتني. وعلى 

رسالة »، وما ذكره خيتلف كثريًا عن مضامني كتاب (53)«حبار األنوار»موسوعته 

ف هذه الرسالة ينتمي إىل تيار . ومن الواضح بطبيعة احلال أن مؤلِّ«احملكم واملتشابه

 ة على حتريف القرآن. ري من الروايات الداّلالغالة، وقد ذكر الكث

 دَّوَع»مة اجمللسي يف تأييد رسالة سعد بن عبد اهلل األشعري: وقال العاّل
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من كتب سعد بن عبد اهلل كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه وحمكمه  النجاشي

. ومن الناحية العلمية مبجّرد أن (54)«ومتشابهه، وذكر أسانيد صحيحة إىل كتبه

ينسب النجاشي كتابًا إىل سعد بن عبد اهلل، ثم يكتب خلف جلد نسخته املخطوطة: 

إنه ذات الكتاب الذي أخربنا عنه النجاشي. ومن  :، ال ميكن القول«كتاب سعد»

أخرى فإننا نعلم بأن الشيخ الكليين كان تلميذًا لسعد، وقد روى عنه يف  ناحيٍة

. وعليه لو كانت هذه النسخة من تأليف سعد بن عبد اهلل لكان (55)مباشرة الكايف

 تلك اخلاصة بروايات التحريف.  ال سيَّماالكليين قد نقل بعض عباراتها، و

 هـ(، وهو أقّل368على صحتها ـ هو ابن قولويه) إن الذي يروي هذه الرسالة ـ بناًء

الذي هو  ،تلميذ الشيخ الكليين هـ(؛ ألنه301أو  299رواية من سعد بن عبد اهلل)

روى عن »بدوره تلميذ سعد بن عبد اهلل األشعري. وقال النجاشي يف ترمجة ابن قولويه: 

. وقال يف ترمجة (56)«أربعة أحاديث ما مسعت من سعد إاّل :وقال ،عن سعد ،أبيه وأخيه

جئت باملنتخبات إىل أبي القاسم بن  :&قال احلسني بن عبيد اهلل»سعد بن عبد اهلل: 

، عنه ،ثين أبي وأخيال، بل حدَّ: فقال؟ ثك سعدحدَّ :فقلُت ،أقرؤها عليه ،&قولويه

 . (57)«حديثني وأنا مل أمسع من سعد إاّل

التفصيلية عن  وعليه كيف يعقل أن يكون ابن قولويه قد نقل مثل هذه الرسالة

 سعد بن عبد اهلل؟!

 رسالة مل يلتفت إىل هذه املسألة.إىل اختالق هذه الويبدو أن الذي عمد 

وباإلضافة إىل مجيع هذه األمور فإن رسالة سعد قد وصلتنا من طريق الوجادة، 

 وهو من الطرق الضعيفة. 

ـ وتفسري النعماني ـ  اهلجريى يف بداية القرن الرابع ويبدو أن لرسالة سعد ـ املتوّف

ـ مصدرًا مشرتكًا، وحيث اشتمال على  جرياهلى يف منتصف القرن الرابع املتوّف

ًا يف جّد قوّي روايات يف حتريف القرآن ـ والروايات يف رسالة سعد أكثر ـ هناك احتماٌل

بن أبي محزة  أن يكون منشأهما هو التيار املنحرف الذي يقوده احلسن بن علّي

 وتارًة ،نعمانيإىل ال كانا ينسبان تارًة ،لبعض األسباب ؛البطائين أو أبوه، وأنهما

ى إىل ضياع تراثهما أخرى إىل سعد بن عبد اهلل. وإن اشتهار سعد وأبيه بالكذب قد أّد
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 العلمي، ولذلك ال نستطيع حتديد مقدار التأثري الذي تركاه على هاتني الرسالتني. 

 

 ــــــ يف اإلجازات «رسالة احملكم واملتشابه»ذكر 

نسبة هذه الرسالة إىل السيد قد خيطر على ذهن بعض األشخاص أن وضوح 

املرتضى حبيث ذكرت اإلجازات التفصيلية لألصحاب هذا الكتاب بوصفه تأليفًا 

للسيد املرتضى. ويف هذا اإلطار ميكن الرجوع ـ على سبيل املثال ـ إىل إجازة الشيخ 

م ذكرها. ويف حدود العاملي وصاحب احلدائق يف لؤلؤة البحرين اليت تقدَّ ّراحُل

أدخل هذا الكتاب يف اإلجازات بوصفه كتابًا للسيد  ل شخٍصأّو معلوماتنا إّن

وهكذا أخذ  ،ـ «وسائل الشيعة»العاملي ـ صاحب كتاب  ّراملرتضى هو الشيخ احُل

 ّرالعلماء الذين جاؤوا بعده ينسبون هذا الكتاب يف إجازاتهم اليت تنتهي إىل احُل

 املرتضى. ه كتابًا من تأليف السيد فالعاملي بوص

العاملي على ما يبدو ينقل هذا الكتاب عن السيد املرتضى  ّرأن الشيخ احُل َبْيَد

عامة ينقل مجيع كتب وروايات  من خالل تلفيق اإلجازات، مبعنى أنه من خالل إجازٍة

فات السيد املرتضى، ويرى صاحب الوسائل أن رسالة الشيخ الطوسي ومجيع مؤلَّ

فات السيد املرتضى، ومن هنا فإنه ينقل هذا الكتاب مؤلَّ احملكم واملتشابه يف مجلة

العاملي يف خامتة وسائل  ّرعن السيد املرتضى بهذه اإلجازة العامة. وقال الشيخ احُل

من ذلك الطريق إىل  َتوقد عرْف»بعد بيان عّدة طرق إىل الشيخ الطوسي:  ،الشيعة

باإلسناد  للسيد املرتضى ونروي رسالة )احملكم واملتشابه(الكليين والصدوق... 

بن احلسني  عن السيد املرتضى علّي ،السابق عن الشيخ أبي جعفر الطوسي

 . (58)«املوسوي

إن التلفيق بني اإلجازات على النحو املذكور ال بأس به من وجهة نظر بعض 

بصدد إبداء الرأي  ص يف بيان منهج صاحب الوسائل، ولسُتقني. وغاييت هنا تتلخَّاحملقِّ

 لبعض األسباب.  ؛يف هذا الشأن
 

  ــــــ خالصة املقال

يف خطأ نسبة رسالة احملكم واملتشابه بوصفها عني  للشكِّـ تقريبًا ـ ـ ال جمال 1
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 . ^ةأو روايات إىل األئّم ألفاظ روايٍة

 ـ كما ال جمال ـ تقريبًا ـ للتشكيك يف خطأ نسبتها إىل السيد املرتضى أيضًا. 2

ـ إن احتمال نسبة هذا الكتاب إىل الشيخ النعماني ـ بوصفه تأليفًا أو رواية ـ 3

 ه يف الوقت نفسه ليس مستبعدًا أيضًا. مل يكن احتمااًل قويًا، ولكّن وإْن

 للغاية.  هلل األشعري إليه ضعيٌفـ إن احتمال نسبة رسالة سعد بن عبد ا4

، وإن ^ـ إن لكلتا الرسالتني جذورًا يف النصوص املأثورة عن أهل البيت5

ى ما كان منها مدرجًا ضمن روايات التحريف الكثري من املضامني الواردة فيهما ـ وحّت

متاخم لليقني بوجود  . وهناك احتماٌل^ـ قد وصلنا مرساًل أو مسندًا عن األئمة

 من الروايات يف فضائل القرآن الكريم، وأنواع اآليات، وتبويبها املوضوعي، الكثري

، وبطالن سائر الطرق األخرى ^ية طريقة أهل البيتوداللة آيات الكتاب على أحّق

جامعة: إن الروايات اليت تثبت احلضور الفاعل والواضح للقرآن يف  وبعبارٍة ،املنحرفة

 ال سيَّماو ،^سالمية، الواردة عن األئمة األطهاراملعارف واألحكام اإل جماالتمجيع 

قلت إىل قدماء األصحاب، فعمد هؤالء إىل نقلها باملعنى قد ُن ،×أمري املؤمنني

فني على ما نرى مثاله يف هاتني ة للمؤلِّواملضمون، ثم صيغت باألساليب اخلاّص

 الرسالتني. 

أو أبيه يف هاتني الرسالتني  البطائين ـ إن احتمال تأثري تفسري احلسن بن علّي6

 إىل حدٍّ ما. واضٌح

 

 

الهوامش
                                                      

^

^

×



 

 

ـه 1439م ـ  2017السنة الثانية عشرة ــ العدد الثامن واألربعون ــ خريف ــ نصوص معاصرة   

 

                                                                                                                                 

×



 

 

ـه 1439م ـ  2017السنة الثانية عشرة ــ العدد الثامن واألربعون ــ خريف نصوص معاصرة ــ   

 

                                                                                                                                 



 قسيمة االشرتاك
 معاصرة نصوص ةجمّل



 االشرتاك السنوي
 

 مثن النسخة














 

 

Nosos Moasera

 

 

 

 

Editor-in-chief: 

Haidar Hobballah 

 

 

Editor-in-Director: 

Mohamad Dohaini 

 

 

 

 

Correspondence: 

To the office of the Editor-in-chief

P.O.Box: 327 / 25 Beirut  Lebanon 

E-mail: info@nosos.net 

Th 12 YEAR   –   NO. 48   ,   Autumn 2017 - 1439


