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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ّاحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عيل سيدنا حممد وآله  ّ ّ

 . الطاهرينبنيّالطي
ّيعد هذا البحث حلقة من جمموعة أبحاث مستلة من كتاب  منطق >ّ

ّا الفاضل السيد رضا الغرايب ـ دامت ّقد تصدى ولدن ؛<فهم القرآن
توفيقاته ـ إلعادة قراءة هذا الكتاب يف بعديه النظري والتطبيقي، وقد 
ّركزت حماولته هذه ـ التي بني أيدينا ـ عىل اجلانب التطبيقي من الكتاب، 

ًلة برشح آية الكريس تفسريا وتأويالّواملتمث ً. 
ّ القدير أن يوفقه ّ العيلاهللاأدعو  ، إذ أشكر له هذا اجلهد املباركّإينو

مفاتيح فهم >ملواصلة هذا الشوط الذي ابتدأه بدراسة أخرى حتت عنوان 
ّه األمة من تساؤالت خمتلفة يف هذا املجال، يشعتّالسيام مع ما  <القرآن ُ

ّآمال أن تستجيب لبعض تلك املتطل  .باتً
 .ِّوآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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ً ً  

 . فضل القرآنبيان يف ّامليض من ًخريا بالعجز االعرتاف يكون قد
 وكيف مقامه؟ ّوسمو كعبه، ّلووع القرآن، عظمة يف الواصف يقول امذاف

 ّإال املحدود يصف وهل الواجب؟ كالم مدى يدرك أن املمكن يستطيع
 .)١(؟ًحمدودا
 عن ـ )٢(<القرآن فهم منطق> كتاب بحسب ـ الكالم يمكن ذلك ومع
 :التاليني املبحثني خالل من القرآن فضل
 
ّيبينان نيَّصبن منه فنكتفي ًاّقرآني القرآن فضل اّأم  العظمى وظيفته ُ

 عىل شاهد واآلخر ،لعصمته ُمثبت أحدمها :آخرين َّوبنصني واألعظم،
  .ذلك

ُإن هذا القرآن  هدي  ِل  ِ  أقوم { :تعاىل قوله يفف األعظم الوظيفة ّأما َ ْ َْ َ ِ
 ِ ْ َ ََ ْ ُ َ  ِ

َ و    ا مؤمن  ا ين  عملون ا ص ُ َ َْ َْ َ َِ  ْ
ِ ِ ُ ُ  ُ ًاِ ات أن  هم أجرا كب اَ ً

ِ
َ َْ  َ َْ ُ ِ  هّفإن )٩ :اإلرساء( }َ

                                                      
 .١٨ص: القرآنالبيان يف تفسري  )١(
: ّق الـسيد كـامل احليـدري، بقلـمّمنطق فهم القـرآن، للمرجـع الـديني املحقـ )٢(

 .الدكتور طالل احلسن



 ً تفسريا وتأويالالكريس آية ..............................................................٨

 الوظيفة هذه َّولكن ،أقوم هي للتي هيديه ّوإنام وحسب اإلنسان هيدي ال
ّمعينة، طبقة هبا ّختتص أعظم وظيفة قباهلا يف وتقع ّعام، تهاْمَس العظيمة ُ 
 قرنوا نالذي للمؤمنني يسوقها التي ُالبرشى يف الكامنة الوظيفة وهي
ًخاصة الصالح بالعمل إيامهنم  .ًعظيام ًأجرا هلم َّبأن ّ

ِّيبني الذي اآلخر ّالنص ّوأما ًخاصة عظيمة وظيفة لنا ُ ّمعينة ٍبطبقة ّ ُ 
َو  ل من القرآن ما هو شفاء ور ة  ِلمؤمن  وال { :تعاىل قوله يف فتكمن َ ََ َِ ِ ِْ َُ ْ ٌْ َ ْ ََ ٌَ ِ ُ َ ِ ْ ُ ُُ  

 يز د الظا ِم  إال 
ِ َ ِ  ُ ِ

ًخساراَ َ  حرص يف باعك يقرص وال ،)٨٢ :اإلرساء( }َ
ًجدا عظيمة فالوظيفة ّاملادية، باألمراض الشفاء  عند ّتدبرك ينتهي وال ،ّ
 أعظم والوظيفة ًأيضا، مراتب فللرمحة ة،ّاملعنوي األمراض من القلب جيل
 عن املقام يقرص ومداخل مطالب لآلية َّبأن واعلم بكثري، ذلك من

 القلب ويصبح الدموع، عندها وتفيض القلوب، إليها تسكن تفصيلها،
 للرسول بمقولتني ًعمال ناّولكن عينني؛ ذي ّلكل ًومنجى ًجمىل الصاغي
أ رتم إذا> :والثانية ،<با عسور ا  سور  سقط ال> :ُاألوىل ،’ األكرم

ُ
 بأ ر 

 احلقيقي الشفاء َّإن :فنقول احلديث، ُسنجمل ،)١(<استطعتم بما منه فأتوا
 مرتبتني، ذات وهي ُاملستعصية، ةّاحلقيقي باألمراض ّيتعلق الذي هو

 هي :والثانية ة،ّالعضوي ّاملادية باألمراض ّوتتمثل الدنيا، هي :األوىل
 ذات فهي ةّاحلقيقي الرمحة وهكذا ة؛ّاملعنوي باألمراض ّوتتمثل الوسطى،
 هي :نيةوالثا تعاىل، اهللا بمعرفة ّوتتمثل العليا، هي :األوىل مرتبتني،
 .ورؤيته تعاىل اهللا بلقاء ّوتتمثل األعىل،

                                                      
  .٢٠٦ ـ ٢٠٥ ح،٥٨، ص٤ ج:ئعوايل الآلل )١(



 ٩..............................................................ًوروائيا ًقرآنيا القرآن فضل

 والعليا والوسطى الدنيا( األربع املراتب هذه ّتمت إذا وعندئذ
 لغة واللغة ّتامة، الناقصة اجلملة وتصري سؤال، ُّكل فسينقطع )واألعىل

 اخلطى ّتكف وال ّوالتدبر، النظر تقرص فال هذا، ّثم هذا ينتظر، ال من
  .لذلك

 للخسار ُاملوجب احلقيقي الظلم مالك عن اإلغفال ينبغي وال
ُو ذ قال لقمان إلبنه وهو يعظه { :تعاىل قال ريب؛ وال الرشك فهو وزيادته، ُُ ِ َِ َ ُ َ َِ ْ ِ َ ْ ُ َ َ ْ

ِ
ٌيا    ال   ك با  إن ا  ك لظلم عظيم ٌِ َ َْ ُ َ َ َْ   ِْ ِ  ِ ِ

ْ ُ  َّالنصان ّوأما ؛ )١٣ :لقامن( }ُ 
ال { :تعاىل قوله فهام نفسه، القرآن عصمة عىل والشاهد ُاملثبت اآلخران،

ٍيأ يه ا اطل من    يديه وال من خلفه    ل من حكيم ِ يد َ ٍَ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ٌْ
ِ
ْ َُ ِ ِ ِ ِ

ْ َ ْ َ َِ ْ َ ْ ِ
ْ

 :ّفصلت( }
ُأفال  تدبرون القرآن و و  ن من عند    ا   وجدوا { :تعاىل وقوله ،)٤٢ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ْ َْ َِ ْ َ َ َْ َ ْ ُ ْ ُ  َ َ َ

ْ يه اخ ِ ًتالفا كث اِ ِ َِ   . )٨٢ :النساء( }ً
 

 تعليقني مع روايتني سنورد ولكننا ًا،ّروائي الفضل هذا حرص يصعب
  .يسريين

 ا  م، سائر   القرآن فضل> :’ اهللا رسول قال :ُاألوىل الرواية
 ما ّكل أوجزت التي اجلامعة الكلمة هذه َّإن ؛)١(<خلقه   اهللا كفضل

 :ّأمهها نكات ّعدة منها نستفيد ّتصوره ُيمكن
 ًوتفصيال، ًمجلة ّكله، اخللق كالم هو ُاألخرى ّالكفة يف الواقع َّإن .١
 عىل بقادرين سواهم، ّعمن ًفضال األولياء، وال األوصياء وال األنبياء فال

                                                      
  .٧ ح٢٣٧ص،  ٤ ج:مستدرك الوسائل )١(



 ً تفسريا وتأويالالكريس آية ............................................................١٠

  .واحدة ةّقرآني آية عرض يف تقع واحدة بجملة يأتوا أن

 اهللا أمام ًشيئا يعدلون ال ًوتفريقا، ًومجعا ًوتفصيال، ًمجلة لقاخل َّإن .٢
ًأوال كالمهم وهكذا تعاىل،  تعاىل، اهللا كلامت أمام ًشيئا يعدل ال ًوآخرا ّ

 .موضوع بال ًوتطبيقا ًنظرا املقايسة تصبح وبذلك
 هللا وجالل ومجال كامل ّلكل اجلامع اجلاللة بلفظ ّعرب احلديث َّإن .٣
 ّالتفضل بقرينة كتابه يف تعاىل هللا األعظم ّالتجيل ذلك لنا كيفيح تعاىل،
 ومجاله وبكامله وصفاته بأسامئه ِّاحلق ِّجتيل ّحمل يكن مل فلو اآلخر، عىل

  .ّالتفضل أصل عن السؤال ينقطع فلن وجالله

 تستقي وال جذوره تبتني ال كالم ّكل كون عن كناية احلديث يف .٤
 هو كالمه ّألن ؛ًشيئا يعدل ال زخرف ّجمرد وفه الكريم القرآن من فروعه
 .كامل ّألي وجه ال ودونه ،بكامله سبحانه

 عىل يزداد ال القرآن بال ما :× الصادق اإلمام سئل :الثانية الرواية
  عله  م وتعا  تبارك اهللا ّألن> :× فقال غضاضة؟ ّإال والدرس النرش
 قوم ّ  وعند جديد، زمان ّ    فهو ناس، دون  اس وال زمان، دون  زمان
 .)١(<القيامة يوم إ  ّغض
 :منها باثنتني نكتفي كثرية نكات الرواية هذه ويف 
 مل ّأنه :اخللق كالم سائر عىل ّوتقدمه فضله عظيم من القرآن َّإن .١
ًخماطبا يقصد  ومكان، زمان ّكل يف عاقل ٍّحي ّكل ُخماطبه كان ّوإنام بعينه، ُ
 منها يلزم ال ثيبح ةّالطولي من بنحو معانيه ّوتعدد ّجتدده ّيؤكد ما وهذا

                                                      
  .٨ ح،١٥ ص،٩٢ ج:بحار األنوار )١(



 ١١.............................................................ًوروائيا ًقرآنيا القرآن فضل

  . ذلك يف التفصيل وسيأيت الحق، وآخر سابق معنى بني التنايف وقوع
 ُيمكن التي الكامل مستويات أعىل الحظ قد القرآين اخلطاب َّإن .٢

ًغضا، يبقى سوف ذلك ّكل يف وإنه اإلنسان، إليها يصل أن  يعني ّمما ّ
 عىل ّاطلعنا قد ّاملتأخرون فنحن معانيه، يف ّجددالت وقوع بالرضورة

ّاملتقدمني تفاسري  ولكن آنذاك، هلم الظاهرة معانيه لنا حتكي وهي ُ
َوسمتها، َسمتها التكرار فعاد تآكلت قالوه ما غضاضة  جديد من َيبق فلم ِ

 إشارة ذلك ويف معانيه، بخفاء ُاملنبئ الكالم أصل غري غضاضة ومن
 إجياد من ّالبد بل ة،ّالتفسريي املعطيات يف ّالتجدد ورةرض إىل لطيفة ّخفية

ّتؤكد التفسري يف جديدة منظومة  أي جديد، زمان ّكل يف هو القرآن ّأن لنا ُ
 يف الفروع مع وتلتقي األصل، عن تنبثق جديدة ٍمعان له زمان ّكل يف

ّاملتأصل جذرها  .اخلزائن بعامل ّاملسمى ّاألول القرآن عامل يف ُ
 الكريم القرآن يصف التي × عيل املؤمنني أمري كلمة نفهم هنا من
 ويف قراءته يف جديد فهو ،)١(<ا سمع ُوو وج ّا رد ُك ة  لقه ال> :هّبأن فيها

 ًبكرا، ـ األثر يف جاء كام ـ القيامة يوم يأيت ًأيضا، فهمه ويف إليه االستامع
 سرب أو به طةاإلحا عن لتفسريه ِّاملتصدين عجز عن كناية ّإال ذلك وما

 بكامله تعاىل اهللا ّجتىل وقد ذلك هلم ّوأنى األربع، مراتبه ودرك غوره
 ّالرقي من له ّالبد معانيه ّكل عىل الوقوف أراد فمن فيه، وجالله ومجاله

 فيصري ّالكل يف ّكله ينتفي وأن احلقيقة، عامل إىل الرقيقة عامل من واخلروج
 .والصحو اليقظة من له ما بقدر فيها انعكس ما حتكي حاكية، مرآة

                                                      
 ).١٥٦( خطبة ٢٠٣ ص،٩ ج:بن أيب احلديد الهنج البالغة رشح )١(



 ً تفسريا وتأويالالكريس آية ............................................................١٢

 املوصلة الطرق ّأهم من الكريم القرآن ّأنًأيضا  لنا ّيتضح هنا منو
 أعىل يف فهم وأهله، الكريم القرآن َمحلة مكانة ًأيضا ّويتضح تعاىل اهللا إىل

 حيث ؛ريب وال بذلك جديرون وهم القيامة، يوم نيّاآلدمي من درجة
 الباقر ّحممد اإلمام تعبري ّحد عىل ،قلوهبم داء عىل القرآن دواء وضعوا

 فأسهر قلبه، داء   القرآن دواء فوضع القرآن قرأ ورجل> :يقول حيث ×
 فبأو ك فراشه، عن به و ا   ساجده،   به وقام نهاره، به وأظمأ  له، به

 األعداء، من ّوجل ّعز اهللا يديل و أو ك ا الء، ّا بار العز ز اهللا يدفع
ّقراء    ؤالء اهللا فو ا سماء، من الغيث ّوجل ّعز اهللا لُ ي و أو ك  القرآن ُ

  .)١(<األ ر ا ك  ت من ّأعز
 ةّالبرشي إىل ّتتعدى ّوإنام عندهم تقف ال وبركاهتم هؤالء ومردود

ّيبينه ما وهذا ّخاصة، واملؤمنني ّعامة  :الباقري ّالنص من الثاين املقطع ُ
 من ّوجل ّعز اهللا يديل و أو ك ا الء، ّبارا  العز ز اهللا يدفع فبأو ك>

ّقراء    ؤالء اهللا فو ا سماء، من الغيث ّوجل ّعز اهللا  لُي و أو ك األعداء، ُ 
  . <األ ر ا ك  ت من ّأعز القرآن
ّحيدده للمسلمني جتامعياال التصنيف يف هؤالء قيمة ّأن كام  ّالنص ُ
ّقر    ؤالء اهللا فو> :نفسه الباقري  .)٢(<األ ر ا ك  ت من ّأعز القرآن اءُ
 ّالسيد سامحة ذكر فقد التطبيق مستوى عىل اإلنجازات خيص فيام ّأما

  :ييل ما ـ <الدراسة هذه إنجازات خالصة> يف جاء ما بحسب ـ
                                                      

  .١ ح،٦٢٧ ص،٢ ج:صول الكايفأ )١(
   .٢٦٩ ـ ٢٦٤ ص،١ ج:نفسهدر املص )٢(



 ١٣.............................................................ًوروائيا ًقرآنيا القرآن فضل

 يف قصوى ّأمهية من أولته الذي بالقدر الدراسة هذه َّبأن ًعلام .١
 ذلك واكبت فقد املعتمدتني ّليةوالتأوي ّالتفسريية النظريتني أصل عرض

 وقد الكريس، بآية ّمتثل ّهام، ّوتأوييل ّتفسريي بنموذج النظري العرض
 خمتلفة بيانات يف الثالثة بمقاطعها الكريمة اآلية لعرض الفرصة سنحت
ًارتقائيا ًعرضا َّكونت ًحقيقيا، ّ  اختالف عىل ّللقراء يسمح ما وهذا ّ

 سلكت قد املحاولة هذه َّوكأن نتاج،ال هذا من االستفادة مستوياهتم
ًقرآنيا ًسلوكا  منه وينهل اجلميع يقرأه الكريم فالقرآن بياناهتا، عرض يف ّ
 يف ّواملتخصص والعارف والفيلسوف ّواملثقف العادي القارئ اجلميع،
ًأيا ّاإلسالمية، العلوم  غري أم ًتفسريا، أم عقيدة أم ًفقها ّختصصه، كان ّ
 العرض نفس من نقرتب أن الدراسة هذه يف ناحاول قد وهكذا ذلك،

 .هلم مناسب هو ما ينهلوا لكي للجميع الفرصة إلعطاء القرآين
 ُيمكنه مل الدراسة هذه اعتمدته الذي التطبيقي النموذج َّبأن ًعلام
 والتأوييل، التفسريي املستويني عىل ّالنظرية، تفاصيل مجيع استيعاب
ًأوال ّالتطبيقية تجربةال حداثة منها ّموضوعية، وألسباب  ولضيق ،ّ
 ولكون ًثانيا، الطوال السور أو لقرآنبا ًقياسا الكريس آية مساحات
 عن خيرج مل  ـبه فائقة عناية من أبديناه ما عىل  ـالتطبيقي النموذج
 ّالنظرية أصل عرض عىل ًمصبوبا كان األكرب َّاهلم َّأن بمعنى ته،ّنموذجي

 ّإال التطبيقي ّالنص ّخصوصية نغفل مل ّأننا رغم وزواياها، مالحمها وبيان
 لدينا ثبت ملا وذلك ّالنظرية؛ ّأولوية إىل بالقياس الثانية الرتبة يف جاء ّأنه
 بل ّالتفسريية، ّالنظرية ُأصول يف يكمن ّإنام ّالتفسريية ّالعملية ّتعثر َّأن من
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 اتفَّواملصن للمصادر مراجعاتنا يف هضمها يعرس حقائق ّتصيدنا ناّإن
 ّتعلق أن دون وانتهت انطلقت قد منها الكثري َّأن وجدنا حيث ّالتفسريية،

 التي هي احلقيقة وهذه التفسريي، املنهج اسمها موضوعة كاتبها ذهن يف
  .)١(التفسري ّهلوية الفاقدة ّالتفسريية ّاملصنفات من اهلائل الركام هذا أورثتنا
ّالتخصصية الدراسة هذه فضائل من َّإن .٢  ّالنظرية بني مجعت ّأهنا ّ

 التنظري، يف فاهتا ما التطبيق يف ُاملستطاع بقدر وتداركت والتطبيق،
ًأفقا والتطبيق ّالنظرية بني ّاملزجية ّالعملية َّفشكلت  عرض يف ًجديدا ُ
 يف تركيز من عليه بدت ما عىل ـ الدراسة هذه َّبأن ًعلام األمثل؛ القراءة

 هبا جاء التي ّاألساسية املسألة تغفل مل ـ تاملعلوما وتنظيم األفكار بيان
 إىل الطاغوت ظلامت من اإلنسان بإخراج ّتتمثل ّوالتي الكريم، القرآن
 عنها وعمت املؤمنة، القلوب فأبرصهتا القلوب، يف أرشق الذي اهللا نور

 ّالعملية ركب يف تسري الدراسة هذه فكانت املنكوسة؛ القلوب
 املسألة َّشكلت وقد ًمعا؛ والتطبيق ةّالنظري مستوى عىل ّاإلخراجية
 والفكرة املفردة فكانت ّطياهتا؛ يف كبرية مساحة ّوالعرفانية ّاألخالقية
 ّالعقائدية املسألة َّأن كام واملوعظة؛ الذكرى جنبها إىل ّتصطف ّالعلمية
 للتغيري، ّالباعثية إجياد عن بمعزل عرضها يكن ومل ّبقوة؛ حارضة كانت
 إىل الظلامت من اإلخراج ركب يف للسري ّعملية دراسة الدراسة فكانت
 يف تسري ُأخرى دراسات لتقديم التوفيق آملني املقاييس؛ بأفضل النور
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   .)١(العاملني رب هللا واحلمد اإلرشادي، العلمي الركب هذا
 :كـ[ ّالتفسريية ّالعملية يف ّالنظرية اجلوانب من العديد ّأن :ّواحلق

 واجلميل املفردايت( الثالثة ّالتفسريية األساليب بني ّيةاملزج ّالعملية اعتامد
 اإلطار داخل يف واالعتامد ّالنهائية، املحصلة إىل للوصول ،)واملوضوعي
 القرآن تفسري وهو األساس، بالدرجة املعتمد املنهج عىل األساليبي
 أم ّعقلية كانت سواء املقبولة، القرينة عىل طوله يف واالعتامد بالقرآن،

 ملوضوعة ّأساسية مةّمقد التفسريي النتاج واعتبار ّجتريبية، أم ّيةنقل
 من والعديد ]والباطن الظاهر بني للفصل فكرة ّكل ورفض التأويل،
 ّالقرآنية اإلشارات كاعتامد[ ّالتأويلية ّالعملية يف ّالنظرية اجلوانب
 واالستئناس ة،الثاني بالدرجة ّالروائية واإلرشادات األساس، بالدرجة
 املعرفة أساس عىل القائم ّاخلاص والنظر احلاجة، بمقدار ّالعلامئية بالرؤى
 التي ]ّاإلهلية والتوفيقات ّقية،ّوالتحق ّالتحقيقية املحدودة ّاألسامئية
 يف ًمبارشا ًتطبيقا هلا وجدت قد <القرآن فهم منطق> كتاب عليها اشتمل
  . الكريس آية تفسري خالل من الكتاب نفس

 يف ورد ما نرصد أن نحاول سوف دراسةال هذهقريب ت يف ونحن
 للجوانب تطبيقات من الكريس آلية احليدري ّالسيد وتأويل تفسري
 يف ّوالتأويلية ّالتفسريية تاهّنظري عليهام اشتملت التي املختلفة ّالنظرية
 من ّمهم جلانب التطبيقي للتجسيد ّسنقدمه الذي لّاملفص بياننا عرض

 بني املزج وهو ّوالتأويلية، ّالتفسريية تنيّالعملي يف ّالنظرية اجلوانب
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 )واملوضوعي واجلميل املفردايت( الثالثة ّوالتأويلية ّالتفسريية األساليب
   .ذلك ُتوضيح ٍبحوث من ييل وفيام . ّالنهائية لةّاملحص إىل للوصول
   :ييل ما ّنبني أن ّنود ذلك وقبل
ًأوال  املحاور من العديد فلكه يف تدور الذي ـ األسايس املحور ّأن بام: ّ
 للنظريتني التطبيقي اجلانب ّنبني أن خالله من نحاول الذي ـ األخرى
 الثالثة األساليب بني املزج هو احليدري، دّللسي ّوالتأويلية ّالتفسريية

 والتأوييل، التفسريي املستويني عىل )واملوضوعي والتجزيئي املفردايت(
   :كالتايل هي أقسام، بعةأر إىل البحث مّسنقس ناّفإن

  .الكريس آلية املفردايت التفسري :لّاألو القسم
   .الكريس آلية التجزيئي التفسري :الثاين القسم
   .الكريس آلية املوضوعي التفسري :الثالث القسم
 آلية )واملجموعي اجلميل( ّوالنيص املفردايت التفسري :الرابع القسم

   .الكريس
 منطق> لكتاب ّوالتأويلية ّالتفسريية لنظريتنيا ّأن الواضح من :ًثانيا

 ّوالتأويلية، ّالتفسريية القواعد من كبري عدد عىل تشتمالن <القرآن فهم
 تطبيقات ةسادرالهذه  يف سيجد ّأنه يتوقع ال أن  للقارئينبغي هنا ومن
 منطق> دراسة اعتمدته الذي التطبيقي النموذج ّألن ؛ّكافة القواعد هلذه
 آية هو ،باكتال اهذ يف عليه الضوء سنسلط ذيوال <القرآن فهم

 يمكنها ال ـ قدرها عظيم عىل ـ يةهذه اآل أن الواضح ومن الكريس،
 احليدري ّالسيد إليه أشار ما هو وهذا النظريتني، تفاصيل مجيع استيعاب
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 .)١(<كتاب منطق فهم القرآن خالصة> يف
 نربز أن حاولنا ّكلام انّأن ةسادرال هذه يف الكريم ئالقار سيجد :ًثالثا

 من جلانب ًناّمعي ًتطبيقا الكريس، آلية احليدري ّالسيد تفسري خالل من
 أن ـ األغلب يف ـ حرصنا لسامحته، ةّوالتأويلي ةّالتفرسي تنيّالنظري جوانب

 بالغرض يفي بحيث ،ًكامال ننقله بمثال نربزه بأن حاولنا ما عىل لّندل
 عىل ةولاحامل تقترص ال ّحتى :ًوثانيا ً،الّأو ثالبح يف ةّللدق ًياّتوخ ويزيد،
 ّالتفسريية النتائج أمهلنا قد بذلك فنكون وتطبيقاته، النظري اجلانب

 بشكل تبدو سوف هذا ثمرة ّولعل عنها، ضتّمتخ التي ةّاملهم ّوالتأويلية
 ّالتفسريية النتائج لبيان ضّنتعر لن ّأننا الكريم ئالقار يعلم حينام أوضح
 كنتيجة صةّوملخ مضغوطة النتائج هذه فيه تأيت بشكل ّإال ناه ّليةوالتأوي
   .ةولاحامل هذه من األساس اهلدف ضيهيقت ملا ّطبيعية

 مستوى عىل <القرآن فهم منطق> معطيات يف البحث تقسيم ّإن :ًرابعا
 ًمتايزا هناك ّأن يعني ال ـ ّتقدم ّمما واضح هو كام ـ أقسام أربعة إىل التطبيق
 عىل ترد القواعد لبعض تطبيقات هناك نعم، .األقسام هذه بني ًاّحاد

 هو كام ـ التجزيئي التفسري مستوى عىل ترد وال املفردايت التفسري مستوى
 يف احلال هو كام ـ صحيح والعكس الكلمة، جذر عن البحث يف احلال
 يعني ال هذا ولكن ـ النسخ دعاوى ورصد النزول سبب عن البحث
 ،ةّكاف ّوالتأويلية ّالتفسريية املستويات فيها تشرتك تتطبيقا وجود عدم
 النصوص ومن ،بالقرآن القرآن تفسري من االستفادة يف احلال هو كام
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  . ّالروائية
 ،ًأحيانا لّيتعج قد ّاملفرس ّأن يرى حينام فاجأي ال أن ئالقار عىل بل
 عىل تبحث أن هاّحق كان ًأمورا املفردايت التفسري مستوى عىل فيبحث
 ّاملفرس ّأن يرى حينام يفاجأ ال أن عليه وكذلك التجزيئي، التفسري مستوى

 التفسري مستوى عىل فاته ما التجزيئي التفسري مستوى عىل يتدارك قد
 التداخل عدم درجة إىل ًاّحاد ليس املستويات هذه بني فالتاميز املفردايت،

  . غاتّاملسو من العديد تفرضه الذي



 
 
 

ّ 

 

 املفردات جلميع املفردايت التفسري شمول .١
ًقرآنيا املفردة معنى إيضاح .٢ ّ 
ًروائيا املفردة معنى إيضاح .٣ ّ  
  جذرها يف بالبحث املفردة معنى إيضاح .٤
 اللغوي عناهام عىل للمفردة القرآين املعنى حكومة عىل التأكيد .٥
 ورفضها املفردات معاين لقبول ّالفن أرباب فاقّتاب حتجاجالا .٦
 املفردات بعض معنى إيضاح عند التامثيل احلمل فكرة إىل ّالتنبه .٧
 هبيئة املفردة تّتكرر ما إذا املفردة معنى يف البحث تكرار .٨

 املعنى توجيه يف تأثري من اهليئة الختالف يكون قد ملا ؛خمتلفة
 ّاملتعددة للمعاين اجلامع عن البحث .٩
  معناها إليضاح املفردات بإعراب هتامماال .١٠
 األنسب واختيار املفردة، ملعنى املختلفة التصويرات رصد .١١

  املقام يف منها



 
 
 
 
 
 

 يف ورودها عند أوصاف من للمفردة يعرض ما إىل ّالتنبه .١٢
 راتهّمرب عىل الوقوف وحماولة القرآن،

 وحماولة ّخصوصية، من املفردات بعض به متتاز ما إىل ّالتنبه .١٣
  ّاخلصوصية هذه ّعيةومرج منشأ عىل الوقوف

 الوقوف وحماولة القرآن، يف املفردة ورود اتّمر عدد إحصاء .١٤
  داللته عىل

  حيثياهتا مجيع يف البحث طريق عن املفردة معنى إيضاح .١٥
 خطوط إيضاح طريق عن املفردة معنى إيضاح يف قّالتعم .١٦

  املوضوعات ببعض املفردة تربط التي الصلة
 ّاملتعلقة ةّاملهم باألمور بحثال طريق عن املفردة معنى إيضاح .١٧

  املفردات من بغريها يربطها بام
 املفردة معنى تقريب .١٨



 
 

ًأوال بالوقوف املفردايت تفسريه <القرآن فهم منطق> كتاب ابتدأ  عند ّ
ً مدخال لتكون ،)الثالثة بمقاطعها( الكريمة الكريس آية مفردات أبرز

 القادمة الفصول يف ةالالحق اآلية أبحاث عىل خالهلا من ّنطل ونافذة
 ،)واملوضوعي التجزيئي( الرتكيبي باألسلوب تفسريها أوان حيني عندما
 لذلك تظهر وسوف بالقرآن، القرآن تفسري وهو املختار للمنهج ًووفقا
 .الكريمة اآلية تأويالت إىل نصل عندما ًأيضا جليلة فائدة

  :كالتايل فهي الثالثة، املقاطع بحسب املفردات ّوأما

َإ ، ال، ُاهللا،{ :ّاألول طعاملق َ َهو، ،ّإال ِ ُالقيوم، ْ ال ، ُ  َ ٌسنة ْ َ ٌنوم، ،ِ ْ  َما، َ
ِا سماوات، َ ِاألرض،   ْ ُ شفع َمن، َ ْ ِبإذنه ،َ ِ ْ ِ ِأيديهم يعلم، ،ِ ِ ْ

َ
ْخلفهم ، ُ َ ْ َ يطون، ال ،َ ُ ٍ  ء، ِ ِ 

ِعلمه، ِ ُكرسيه ء،شا ِ  ِ ْ ُيؤوده ُ ،ُ ُ ُ َحفظهما، ،َ ُ ُ ْ ِ الع ، ِ
َ ُعظيمْال ْ ِ َ{.   

َإكراه، َال{ :الثاين املقطع َ ْ ِا ين، ِ َت  ،   ُا رشد، َ  ْ َ ال ،   ْي فر، ْ ُ ْ ِالطاغوت، َ ُ   
ِيؤمن، ْ َاستمسك، ُ َ َْ َالعروة ا و   ْ ْ ُ ْ ِْ َ ْ َانفصام، ،ُ َ ٌسميع، ِ ِ ٌعليم َ ِ َ{.  

ِ و ،{ :الثالث املقطع ُ رجهم، آمنوا، َ ُ ِ
ْ ِالظلمات، ُ َ ُ َأوِ  ِر، ا و   ْ ُآؤهمَ ُ، 

ُأصحاب، َ ْ َ
   . )١( }َونَخاِ  ِر،اّا  
 عىل احليدري ّالسيد فعله ما ّألهم وصف النقاط من ييل وفيام
  :الكريس آلية املفردايت التفسري مستوى
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 املفردايت التفسري يكن مل الكريس، آلية دقيقة قراءة تقديم عىل ًحرصا
 واألفعال األسامء عىل ًمقترصا اآلية، هلذه <القرآن فهم منطق> ابكت يف
 هو، ّإال، ال،( قبيل من ًأيضا، والضامئر واألحرف األدوات شمل ّأنه بل
 )هو( ملفردة تفسريه يف احليدري ّالسيد كتبه ما ومثاله ،)من يف، ما له

  :كتب حيث
 يف ًفاوطر الكالم يف ًعمدة يكون ما عادة منفصل، ضمري )هو( 

 َّفإن ّوإال ،)اهللا( اجلاللة بلفظ تهّملسبوقي املقام يف به جيء ّوإنام اإلسناد،
 اجلاللة سبق فمع ،)اهللا ّإال إله ال( :اجلملة فتكون ذكره، يقتيض كان املقام
 .اهللا ّإال إله ال اهللا :ُيقال فال تكراره، املقام ُيناسب ال بذلك

 فهو اجلاللة لفظ يف يرد ما ّكل َّفإن :معناه ّوأما ًظاهرا، جميئه ُّرس هذا
 هذا يعنيه ما اآلية هذه تأويالت يف يأتينا وسوف الضمري، هذا يف وارد

 هو بل َالعلم، موقع َّتبوأ ّأنه وكيف والسالكني، العارفني لغة يف الضمري
َالعلم من أبلغ  ورده اقترص املريدين بعض َّأن ّحتى عليه، الداللة يف نفسه َ
 َّأنه اجلاللة لفظ جذر تصويرات يف بنا َّمر وقد ،)هو ّإال هو ال( :عىل

 جذور وفيه وجيه، معنى ّبأنه هنالك قلنا وقد ،فقط )اهلاء( من مأخوذ
 له ُأشري الرسمدي والفيض الذايت بالكامل َّتتعلق عميقة ّورمزية ّصوفية،
 ُمناسبة يف له ّبالتعرض وعدنا وقد ّاألويل، برسمه احلرف بتشكيلة

 .التأويالت يف سيأيت ما وهو ى،ُأخر

  :ومها ن،ّمهام أمران )هو( الضمري معنى يف بيانه ُنريد ما



 ٢٣..........................................................الكريس آلية املفردايت التفسري

 من ّأنه رغم وإهبام غموض عىل يشتمل )هو( الضمري َّإن :ّاألول
 مع املعارف، أعرف من اللغويني ملشهور ًوفقا الضمري َّإن بل املعارف،

 لفظ هو ًمطلقا سامءاأل أعرف َّوأن كذلك، هو العلم كون نستقرب ّأننا
 .اجلاللة

 ذلك فهل وغموض، إهبام نوع فيه الضمري كان إذا حال، ّأي وعىل
ّيقربه  يف ّتعينه ُيمكن ال ُمبهم اسم النكرة ّأن باعتبار ؛التنكري عامل من ُ

 الضمري فهل مصداقه، تعيني ُيمكننا فال ًرجال، رأيت :كقولك اخلارج،
  املقام؟ يف ذلكك

 الضمري َّوأن بعلم، ًمسبوقا كان إذا فيام ككذل ليس هو الصحيح
ً رجال ُرأيت :قلنا لو ما بخالف الكريمة، اآلية يف احلال هو كام إليه، عائد
ً جمهوال يبقى سوف )يقرأ( كلمة يف ُاملسترت الفاعل الضمري َّفإن ًكتابا، ُيقرأ
 ّالسياقية القرينة بحسب فالضمري .واضح وهذا جمهول، إىل يعود ّألنه
ًمبهام كونه من معناه، لنا ضحّيت ًمشخصا أو ُ َّ ُ.  

 اجلاللة لفظ من ًبدال بالضمري وتعاىل سبحانه هللا اإلشارة َّإن :الثاين
 وبعبارة َّاملقدسة، الذات عن حكاية وأعمق ،النفوس يف ًوقعا أكثر

 اجلاللة، لفظ ال الضمري هو ّبدقة َّاملقدسة الذات حيكي الذي َّإن :ُأخرى
 مراتبه بلغت مهام ألحد وليس وغموض، إهبام َّكلها َّاملقدسة الذات َّألن

 ملقتىض املوافق التعبري َّفإن وبالتايل َّاملقدسة، الذات غور يسرب أن ّاملعرفية
 موافقته عن ًفضال الكريمة اآلية يف به فالتعبري الضمري، هو احلال

 َّاملقدسة، اتالذ يف املقصود الكامل حلكاية األوفق َّفإنه ّاللغوية للصناعة
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 ّاهلوية مقام إىل إشارة )هو( كلمة> :َّأن التأويل بيانات يف يأتينا وسوف
 ّتتجىل أو الصفات ّبتعني َّتتعني أن دون من هي هي حيث من املطلقة
 عنه انقطعت مقام إىل إشارة )هو( ضمري> :َّأن وكيف ،)١(<األسامء ّبتجيل
 ّكل عن ّويتنزه ورسم، اسم ِّكل عن ّويتقدس وإيامءاهتم، العارفني آمال
ِّوهو ما يصطلح عليه عند الشاخمني يف فن العرفان بمقام  ،)٢(<وظهور ٍّجتل ُ

 .األحدية
 الضمري هذا أرسار عند َّمهمة ُأخرى وقفات هنالك لنا ستكون كام
 ًجمىل وصار لطيف، َّكل َّضم نطقه، ولطافة حروفه ّحمدودية عىل هو الذي
  .)٣(التأويل بيانات جتمعنا ّحتى اإلفصاح بعدم كفنستأذن عميق، ٍّرس ّلكل
 

 عىل املفردايت تفسريه يف كبري بشكل احليدري ّالسيد زّرك لقد
 القرآن تفسري باب من ـ املعنى إيضاح يف زيادة اآليات ببعض ستعانةالا

  :هّنص ما كتب حيث ،)بإذنه ّإال( ملفردة تفسريه يف كتبه ما ومثاله ـ بالقرآن
ِنهِبإذ> :مفردة ّوأما  جمرور واإلذن الواسطة، ُيفيد ّجر حرف فالباء ،<ِ
 .إليه مضاف ّجر ّحمل يف الكرس عىل ّمبني تعاىل، اهللا إىل عائد لضمري مضاف

ٌوأذان{ :تعاىل قوله ومنه ،)٤(اإلذن من وأصله اإلعالم، هو :واإليذان َ َ َ 
                                                      

ّاألربعون حديثا، للسيد اإلمام اخلميني) ١(   .٥٩٢ص: ً
 .نفسهاملصدر ) ٢(
 . ١٤٩ـ ١٤٧، ص٢ج: منطق فهم القرآن) ٣(
  .٥٢٨ص: تفسري غريب القرآن، للطرحيي) ٤(
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َمن ِورسو ِ ِاهللا   ُ َ َإ  َ ِا اس ِ ْفإن { :تعاىل وقوله إعالم، :أي ،)٣ :التوبة( }  ِ
َ

ٍتولوا  قل آذ ت م   سواء َ ََ َ َ ْ ُْ ُ ْ َ َْ ُ  املعنى فيكون أعلمتكم، :أي )١٠٩ :األنبياء( } َ
ِبإذنه( :لكلمة اللغوي ِ ْ ِ ْفإن  م { :العزيز التنزيل ويف سبحانه، بعلمه :هو )ِ َ َْ ِ

ِ فعلوا فأذنوا  رب م ٍ ْ َ ِ
ُ َ ْ َ ُ َ ْ ِن ا  ورسو َِ ُ َ َ ِ  علم، عىل كونوا :أي )٢٧٩ :البقرة( }َ 

 فهو الربا يرتك مل من ّكل :اعلموا :أي اهللا، من بحرب فآذنوا :قرئ وقد
ِّوشبه اجلارحة، االستامع آلة هي ُواألذن ورسوله، اهللا من ٍحرب يف  من به ُ

 بإجازته إعالم :اليشء يف واإلذن وغريها، القدر أذن احللقة حيث
َأرسلنا َوما{ :نحو ،فيه الرخصةو ْ َ ْ ٍرسول ِمن َ ُ َِ طاع ّإال   َ  :النساء( ِ}اهللا ِنِبإذ ُ

  .)١(وأمره سبحانه اهللا بإرادة :أي ،)٦٤
 يكون وقد احلقيقي، املصدر وهو اإليذان، مقام يقوم اسم :واألذان

َّيثنى ال مفرد لفظ وهو ُأذن، وامرأة ،ُأذن رجل :ُفيقال االستامع، بمعنى  وال ُ
ّيثنى وما ،)٢(ُجيمع  ومنه آذان، األذن فجمع اجلارحة، ُاألذن هو ُوجيمع منه ُ
ًف  نا   آذانهم   الكهف س   عددا{ :تعاىل قوله ََ ََ ََ ِ ِ ِ ْ َْ َْ

ِ ْ ِ ِ
َ َ  .)٣()١١ :الكهف( }َ

َوما{ :تعاىل قال ؛بأمره :وقيل ،بتوفيقه :أي ،)بإذنه( :معنى :وقيل َ 
َ ن ٍفسَِ  َ ْأن ْ

َ
ُ م  ْبإذ ّإال َوتَ

  .)٤(تعاىل اهللا بأمر :أي ،)١٤٥ :عمران آل( }اهللا ِنِ
 أن من ّأعم وهو بالفعل، السامح هو اإلذن َّأن :ّكله ذلك وخالصة

                                                      
   .١٤ص: مفردات الراغب) ١(
  .٩، ص١٣ج: لسان العرب) ٢(
  .٥٦، ص١ج: جممع البحرين )٣(
  .٥٣٨ص: تفسري غريب القرآن) ٤(
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ًتكوينيا ًإذنا يكون ّاألخروية، الشفاعة يف احلال هو كام ّ ًترشيعيا ًإذنا أو ُ  كام ّ
 اآلية مورد يف ناناإلذ وهذان ّالرشعية، ُّوالرخص املباحات يف احلال هو

   .)١(تعاىل اهللا وهو غري ال واحد مصدرمها الكريمة

 كتب حيث ،)ويؤمن( ملفردة تفسريه يفسامحته  كتبه ما :ًأيضا ومثاله
  :هّنص ما

ِيؤمن( الفعل َّإن ّثم ْ ّمشتق )ُ  العلم أهل ّاتفق وقد ،)اإليامن( مصدره ُ
 قوله يف جاء وقد ،)٢(التصديق معناه اإليامن ّأن عىل وغريهم اللغويني من

َوما أنت بمؤمن  ا و و كنا صاد  { :تعاىل ِ ِ َِ  ُ ْ َ َ َ ََ
ٍ

ْ ُ ِ َ َْ  أنت ما :أي ،)١٧ :يوسف( }َ
ّبمصدق َيؤمن با  و ؤمن  ِلمؤمن { :تعاىل قوله أو لنا، ُ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ْ ُ ُُ َُ  ،)٦١ :التوبة( }ِ 

ّيصدق :أي ّويصدق اهللا ُ  باهللا التصديق هو فاإليامن ًرشعا ّوأما ،)٣(املؤمنني ُ
 والرصاط وبالبعث وبمالئكته، وبكتبه وبرسله وبصفاته بوجوده تعاىل،

 .ذلك َّكل يلحق وما والنار، ّوباجلنة وامليزان،
  

 استجالء املفردات، لبعض تفسريه يف احليدري ّالسيد حاول لقد
 تفسريه سياق يف كتبه ما ومثاله ّالروائية، النصوص خالل من معانيها
 حيث ،<العصمة كلامت يف اجلاللة اسم معنى> عنوان حتت )اهللا( ملفردة
  :كتب

                                                      
  .١٦٩ـ١٦٨، ص٢ج: منطق فهم القرآن) ١(
  .٢٢، ص١٣ج: لسان العرب) ٢(
  .٧٩، ص٥ج: جممع البيان يف تفسري القرآن) ٣(
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ّاملقربة الروايات بعض املورد هذا يف روي  :منها اجلاللة، لفظ ملعنى ُ
 :قال ،‘ جعفر بن موسى اإلمام عن راشد، بن احلسن عن روي ما
 هذا ويف ،)١(< وجل  دق ما   استو  :× قال اهللا، معنى عن سألته>

ّتوجه جليلة ٍمعان الوصف  ويف ّاملقدسة، بساحته يليق بام االستيالء معنى ُ
 معنى َّفإن بالزمه، اليشء تفسري باب من هذا> :صدرا ّمال يقول ذلك
 غيبها وجليلها، دقيقها األشياء، مجيع وعىل االستيالء يلزمه ةّاإلهلي

 قائم توجيه ّهولكن ،)٢(<وأخراها ياهاُودن ومملوكها، ُوملكها وشهادهتا،
 غامض أمر ّهولكن أعاله، الرواية يف واجلواب السؤال وحدة أساس عىل
 .!؟إليه ُاملومأ باالستيالء )اهللا معنى( عالقة فام االستغراب، ُويثري ًا،ّجد

 وهو ،( املجليس ّالعالمة إليه اهتدى ما نستقرب فنحن هنا من
 بصدد يكن مل × الكاظم اإلمام َّفإن واجلواب، السؤال بني الفصل
 بقوله ّيتعلق آخر سؤال عن اإلجابة بصدد كان ّوإنام ذلك، عن اإلجابة

َا ر ن   العرش استوى{ :تعاىل َ َْ ِ ْ ْ َ َ َُ ْ  يف ُّالربقي ذلك روى وقد ،)٥ :طه( } 
 احلسن أيب عن راشد، بن احلسن ّجده عن حييى، بن القاسم عن حماسنه،
َا ر ن   العرش استوى{ :اهللا قول معنى عن ِئلُس ّأنه ، × موسى َ َْ ِ ْ ْ َ َ َُ ْ  {، 
 ّالدقة، غاية يف جواب وهو ،)٣(< وجل  دق ما   استو > :× فقال

 البحث مورد عن السامي معناه خلروج ًونظرا احلال، ُملقتىض ُومطابق
                                                      

  .٤ ح،٢٣ص: توحيد الصدوق) ١(
  .٢٦٢، ص٣ج: رشح األصول من الكايف) ٢(
  . باب جوامع الكلم ،٧ح١٥٩، ص١ج: املحاسن للربقي) ٣(
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 وما االستيالء معنى عن فيها القول نبسط ُأخرى، لفرصة عنه ُّسنكف
 .َّوجل َّدق

 املعبود معناه اهللا،> :قال ّأنه × عيل املؤمنني أمري عن روي ما :ومنها
  .)١(<إليه ُويؤله اخللق فيه يأله الذي

َأله الذي املعبود معناه اهللا،> :× الباقر اإلمام عن روي وما ِ  ُاخللق َ
 ومها دركه، عن اخللق َّحتري :أي ،)٢(<بكيفيته واإلحاطة ّماهيته درك عن

 .هلام اإلشارة َّتقدمت معنيان
 واالكتفاء اجلاللة، لفظ معنى عند ّالتوقف هو إليه اخللوص ُّنود وما
 ومطلوب، ممدوح وقوف وهو وجالله، ومجاله كامله عن به احلكاية بوجه
 .األقدام ّتزل ال لكي
 : × اهللا عبد أبو قال> :قال خالد بن سليامن عن ذلك يف روي وقد 

َوأن إ  ر ك ا منت { :ليقو اهللا  إن سليمان يا َ ْ ُ ْ َ  َ َ
ِ  

َ  اهللا إ  ا  م انت  فإذا ،}َ
 ّوإنام بعينه، اللفظ هو ليس املقام يف املراد َّبأن علمنا مع ،)٣(<فأ سكوا
َّومسمى الذات شخص  اعتباريته عىل اللفظ َّأن نجد ّاولكن اجلاللة، ُ
 ه،َّاممس يف ّلتفكرا عن ّالبتة ّينفك ال فيه ّالتفكر ّفإن اللغوي باللحاظ
ًعليا اإلمامني نجد ولذلك اجلهر، من أوىل اإلخفات فيكون  ‘ والباقر ّ
 ّتزل ما عادة ُأمور يف ّالتفكر عن الذهن َّليكفا له، بالعبادة معناه يقرنان

                                                      
  .٨٩ص: التوحيد) ١(
 .نفسهاملصدر ) ٢(
 .باب جوامع التوحيد ، ١ح١٥٨، ص١ج: املحاسن) ٣(
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  . )١(العامل واهللا األقدام، فيها
  

 من املفردة معنى إيضاح احليدري ّالسيد حاول التي األمور من
 وجوه ورصد فيه، قيل ما عّوتتب املفردة، جذر يف البحث خالهلا،

  . املقام يف املناسب اختيار ّثم ومناقشتها، قيل، فيام االختالف
 البحث يف سيأيت بنحو موجز ما :الكلمة جذر يف البحث أمثلة ومن

 ).اهللا( كلمة جذر عن
 جذر يف البحث :أي جذرها، يف فيبحث ًجذرا املفردة تكون وقد هذا
  .اجلذر

 
 القرآن ّأن عىل التأكيد يف ًكثريا <القرآن فهم منطق> كتاب ّاهتم لقد

 ليست تكون قد ولكنها للمفردة، ّاللغوية املعاين ينفي ال كان وإن
  . للمفردة لهاستعام عند للقرآن ًحمضا مقصودة
 للمعاين بيانه بعد الدين ملفردة تفسريه سياق يف احليدري ّالسيد كتب
 الكريم، القرآن ينفيها ال ّاللغوية املعاين وهذه :هّنص ما للمفردة ّاللغوية
 فاملعاين الدين، ملفردة استعامله عند ًحمضا له مقصودة ليست ولكنها
 ما قبيل من وبالعرض، ًثانيا مقصودة أو الزمة، تكون ما عادة ّاللغوية
 من مجلة ذكره آخر ًمعنى به قصد ّوإنام ذلك، فيه ُيقصد مل حيث فيه، نحن

                                                      
  .١٣٢ـ١٣١، ص٢ج: منطق فهم القرآن) ١(
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 القويم املنهج أو احلياة يف ُاملثىل الطريقة هو ًإمجاال الدين ّأن وهو ّاملفرسين،
  . األخروي الكامل ُيناسب بام ّالدنيوية سعادته إىل اإلنسان ُيوصل الذي

 السعادة إىل الوصول هبا يقصد التي املسلوكة يقةالطر هو :قل أو
 بحسب عاقل موجود ّكل فيطلبها املطلوبة، الغاية ّمتثل هي التي ّاحلقيقية
ًخارجيا ًطلبا الكامل، بوسائل ّوجتهزه وجوده ّتركب ًواقعيا، ّ  أن وحاشا ّ
 أو له، خلقته بحسب ّيتهيأ ومل بأمر اخلليقة من عاقل ّأي أو اإلنسان ُيسعد

ِّهيئ قد ّنهأ  املعارشة ترك أو النكاح أو يّالتغذ برتك يسعد كأن خلالفه، ُ
ِّجهز وقد واالجتامع،  يف باحلياة أو كالطري بالطريان يسعد أو بخالفها، ُ

   . )١(يوافقه بام َّجيهز ومل كالسمك البحار قعر

 ّواألخالقية ّاالعتقادية أبعادها بجميع احلياة يف منهج فالدين إذن،
 ّاجتامعية، أم ّفردية كانت سواء السلوك، جماالت وبمختلف ّكية،والسلو
 لمنهجل املعنى وهبذا وغريها، بالطبيعة بعالقاته ّيتعلق فيام ذلك ونحو

ُقل يا   ها ا اس { :تعاىل قوله قبيل من القرآين، االستعامل ورد والطريقة  َ َ َ ْ ُ

ِإن كنتم   شك من دي  ِ ِْ  َ ِ ْ ُ ْ ُ ْ  أسلكها التي طريقتي يف :أي ،)١٠٤ :يونس( }ِ
 .عليها وأثبت
 وهلا ّإال برشي كيان أو ّملة ُتوجد ال ّأنه لنا ّيتضح ذلك ضوء ويف
 القرآين، التعبري بحسب ّاجلاهلية دين وهو دين، هلم املالحدة ىّفحت دين،
 املصداق يف ُخيطئون مّأهن األمر يف ما غاية ًأيضا، به سعادهتم يطلبون وهم

                                                      
  .١٩٢، ص٧ج: لقرآنامليزان يف تفسري ا) ١(
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ّختلفها ّيةتراكم ألسباب  من ذلك وغري ّامللوثة، والبيئة الفاسدة املوروثات ُ
  .)١(ّاحلق ّباجتاه ّاجلادة احلركة عن اإلنسان تقطع وتقاليد وأعراف ظروف

 
 حيث ،)اهللا( اجلاللة للفظ املفردايت تفسريه سياق يفما ذكره : ومثاله

 لفظ جذر تصويرات من السادس للتصوير رفضه وجوه أحد يف ذكر
 من ّاملكونة ،)اإلله( كلمة هو اجلاللة لفظ أصل َّأن يرى ّوالذي[ اجلاللة

 ،)له( فصارت )إله( مهزة فحذفت ،)إله( كلمة ًزائدا التعريف ال
َّمشددة، ًالما ًمعا فصارتا ،)له( الم مع التعريف الم وأدغمت  قال كام ُ

ًلكنا هو ا  ر  وال أ ك بر  أحدا{ :نهسبحا َ َ    َ َِ ُ ِ
ْ ُ َ َُ  ُ ِ  :فكلمة ،)٣٨ :الكهف( }َ

 وهو مثلها، يف النون دغمتُأ َّثم اهلمزة ُفحذفت )أنا لكن( أصلها )ّانلك(
 ،والفراء كالكسائي النحاة لبعض ًأيضا ُونسب تفسريه يف الطربي قول
 اهللا( أقول أنا :واملعنى .بعده ملةاجل ّتفرسه الشأن ضمري )هو( :كلمة ّوأما
  :هّنص ما ] )ًأحدا ّبريب أرشك وال ّيبر

 إىل تنقلب أن ّيصح وال ،ّالفن أرباب فاقّبات وصل مهزته التعريف ّإن
 فكيف الكالم، أول يف جاءت إذا ّإال ،كذلك تلفظ أو ،ًأبدا قطع مهزة

  )٢(؟)أهللا يا( فنقول النداء، بدخول قطع إىل )اهللا( مهزة انقلبت

                                                      
  .١٩٦، ٢ج: منطق فهم القرآن) ١(
  .١٢٦، ص٢ج:  املصدر نفسه)٢(
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 ّالتنبه رضورة عىل التأكيد هو <القرآن فهم منطق> كتاب به ّاهتم ّاومم

 حينام معناها عن ًاخمتلف ًمعنى )اهللا( هبا يوصف حينام للمفردات ّأن إىل
 نيّاملهتم عند ىّيسم ما وهذا املخلوقات، من دونه هو من هبا يوصف
 من التامثيل احلمل فكرة تنطلق إذ ؛)التامثيل احلمل(بـ ّالدينية اللغة بدراسة

 :أي الديني، املجال يف عنه خيتلف البرشي املجال يف الكلامت استعامل ّأن
 هلا ما، يشء أو شخص إىل صفة هبا نسند التي الواحدة، الكلمة ّأن

 إىل تسند حينام ةّوخاص الديني، املجال يف تستعمل عندما خمتلف استعامل
  :ذكر حيث العظيم، ملفردة تفسريه يف ذكره ما :ومثاله ،)١(اهللا

 فإذا تعاىل، أوصافه من ،القدر وجاللة الشأن عظمة َّبأن قيل هنا ومن
 ّوجل، ّعز هللا احلقيقة يف العظمة ّألن ؛ّذم فهو بذلك العبد وصف ما

 ّأخالقي بحث يف وسيأتينا ه،ّوجترب املذموم ّتكربه تعني العبد وعظمة
 عذاب ُوصف حيث ،ّاإلهلية غري والعظمة ّاإلهلية العظمة معنى عرفاين
ًقرآنيا النار ٍ م يردون إ  عذاب عظيم{ :بالعظيم ّ ِ َ َ

ٍ
َ َ

ِ َ  َ ُ  ،)١٠١ :التوبة( }ُ 
ِ قال إنه من كيد ن إن { :تعاىل قوله يف ًأيضا بذلك النساء كيد ووصف ِ ُ ُِ ْ َ َْ ِ  َ

ْكي ٌد ن عظيمَ ِ َ  ُ   . )٢٨ :يوسف( }َ
  :ذكر حيث )السميع( ملفردة تفسريه يف ذكره ما ًأيضا ومثاله
 َّفإن ّباالستامعية، ال ّبالسميعية ُيوصف تعاىل اهللا َّأن بالذكر جدير

                                                      
 لوحي ا :، مقالة بعنوان١٥٦ص ) : ٤٨ ـ ٤٧(العدد : ّقضايا إسالمية معارصة) ١(
 .وجيه قانصو:  للدكتور،ّواللغة الدينية 
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 اهللا َّإن :يقال ال ولذا ليفهم، إليه باإلصغاء املسموع استفادة هو االستامع
 سبحانه، لديه يشء ّكل حضور :معنىب ،)١(سميع هو ّوإنام يستمع،
   .لديه احلضور معنى بيان وسيأيت

 حرض من هو <السميع> ملفردة اللغوي املفاد َّفإن ذلك ضوء ويف
 القريبة املعاين وهذه وأجابه، ففهمه له وأصغى لديه املسموع صوت

  .)٢(اإلهلي للعلم َاملوافقني واإلجابة احلضور معنى يف جتتمع ّواملتفرقة


 
 وملفردة )علمه( وملفردة )يعلم( ملفردة تفسريه يف ذكره ما :ومثاله

 ّنأ ّإال )علم( ّاألساسية هتاّماد يف املفردات هذه فاقّات فرغم ،)عليم(
 منها واحدة ّكل عن البحث اقتىض هبا وردت التي هليئاتا اختالف
 توجيه يف ّمدخلية من اهليئة الختالف ملا ؛األخرى عن ّمستقل بشكل
   . املعنى

   ):يعلم( ملفردة تفسريه يف احليدري ّالسيد كتب
 العلم وهو الذهن، يف صورته بانطباع ّيتحقق أن ّإما باليشء العلم
 ،ّاحلضوري العلم وهو به، العامل لدى وماملعل بحضور اّوإم احلصويل،

َإن ا  { :تعاىل قوله يف جاء كام ،ّحضوري فهو تعاىل باهللا يرتبط ما ّوكل   ِ
ِال    عليه  ء   األرض وال   ا سماء َ  ِ َِ ِ ْ َ ْ ٌ ْ َ ِ ْ ََ َ ْ  بمعنى ،)٥ :عمران آل( }َ

                                                      
 ).١٧٤( رقم ٤٩ص: ّالفروق اللغوية) ١(
 .٢١٣ـ٢١٢، ص٢ج: منطق فهم القرآن) ٢(
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 ضور،احل يف ُمندرج اآلية حتكيه معلوم ّفكل وبالتايل ّالتام، احلضور
 واالستمرار، واالستقبال احلال عىل ّيدل مضارع فعل )يعلم( ومفردة
 األخبار سلسلة يف مندرجة واجلملة اجلاللة، لفظ عىل يعود فاعلها

ّاملتقدمة،  هو، ّإال   ال{ :وهي الكريمة، اآلية يف األخبار آخر ّولعلها ُ
 ما يعلم األرض،   وما ا سموات   ما   نوم، وال سنة تأخذه ال  القيوم، ّال ،
 اهللا ،...ُّالقيوم اهللا ّاحلي، اهللا هو، ّإال إله ال اهللا :بمعنى ،}أيديهم ب 
  .)١(يعلم

  ):علمه( ملفردة تفسريه يف وكتب
َعلم :فقولنا اإلدراك، هو العلم ِ  بمعنى والدرك أدركه؛ :أي بيشء، َ
 قيل هنا ومن ه،ب العامل :أي ُاملدرك لدى بصورته أو بنفسه ُاملدرك حضور

 عامل هنالك كان فأينام واملعلوم، العامل من ُأخذ ٌّانتزاعي ًمعنى العلم َّبأن
 القول ُويمكن املعلوم، بحدود ّيتحدد بالرضورة علم فهنالك ومعلوم

 عن يكشف املعلوم ووجود واملعلوم، العلم عن يكشف العامل وجود َّبأن
  .ًأيضا والعامل العلم

 من بيشء أو ،)٢(معلومه به ُيراد تعاىل )علمه( :َّبأن قيل هنا من
 اإلحاطة لنكتة ؛)٣(ماملعلو موضع يف العلم فجعل التفصيل، عىل معلومه
 باليشء اإلحاطة َّإن وحيث علمه، ذات ال ،سبحانه معلومه ُتناسب التي

                                                      
 .٢٠٧، ص٢ج:  منطق فهم القرآن)١(
 .٣٤٩، ص٤ج: التبيان يف تفسري القرآن) ٢(
 .٤٢٧، ص٨ج: جممع البيان يف تفسري القرآن) ٣(
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َّتسمى  إذنه عىل املوقوفة اإلحاطة هذه َّأن إىل َّنبهت اآلية َّفإن ،ًعلام ُ
 َّعربت حيث معلوماته، من ما بيشء العلم عن خترج ال حانهسب وإشاءته
ِعلمه ِمن( :بقوله الكريمة اآلية  يظهر ّوالذي ّالكلية، ال ّالبعضية فأراد ،)ِْ
  .سيأيت كام املمكنة، معلوماته إرادة منه

  ـمنه بيشء اإلحاطة ُأريد إذا الذي ـ سبحانه معلومه َّأن بالذكر جدير
 ّعامة عليه الذي ّبالتعلم العلم هو منه املشهور َّولكن َّشتى، طرق له

 بواسطة العلم هو وآخر صاحبه، بلغ ما بلغ ّالعامي العلم وهو الناس،
 وكال ّاخلايص، العلم وهو الناس، من ّخواص عليه ما وهو التقوى
 ّمدخلية واملعلوم للعامل مراتب، عىل يشتمالن ّواخلايص ّالعامي العلمني
 تفسرينا يف ذلك تفصيل يأتينا وسوف دها،وحدو ّحدها يف كبرية

  .)١(تأويالهتا مباحث وبعض الكريمة اآلية هلذه املوضوعي
   ):عليم( ملفردة تفسريه يف وكتب
 فالن :ُفيقال املبالغة، صيغة أبنية من والعليم اجلهل، نقيض العلم
 ورد وقد املورد يف كام تعاىل هللا تكون صفة وهي ،)٢(وعليم ّوعالم ّعالمة

 بذلك وصفه ّفيصح اإلنسان ّوأما وعليم، مّوعال عامل ّأنه تعاىل وصفه يف
َقال { :× ُيوسف عن حكاية تعاىل قوله يف جاء وكام م،ّتقد كام ًأيضا، َ

ٌاجعل    خزائن األرض إ  حفيظ عليم ِ َ ٌَ ِ َ َ 
ِ ِ ْ َ ْ ِ ِِ َ َ َ ْ  :اليشء وعلمت ،)٥٥ :يوسف( }ْ

  . )٣(عرفته
                                                      

 .١٧٦ـ١٧٥، ص٢ج: منطق فهم القرآن) ١(
 .١٥٢، ص٢ج: كتاب العني) ٢(
 .١٩٩، ص٥ج: الصحاح تاج اللغة) ٣(
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 ؛بمعناه جاءت كام ،املعرفة بمعنى العلم جاء قد َّبأنه وقيل
 عن حصل وإن العلم َّألن باجلهل، ًمسبوقا منهام ّكل كون يف الشرتاكهام

  .)١(باجلهل مسبوق الكسب فذلك كسب
 بالنسبة باجلهل مسبوق فالعلم ذلك، خالف الصحيح َّولكن
 َّأن كام والغفلة، بالنسيان فمسبوقة املعرفة ّوأما الواجب، دون للممكن

 علم ّكل وليس علم معرفة ّفكل املطلق، واخلصوص العموم بينهام بةالنس
َّيسمى ال ولذا معرفة، ليس تعاىل فعلمه معرفة، َّيسمى ّوإنام ًعارفا اهللا ُ ُ 
 إدراك هي أو الذهن عن غيبته بعد سابق علم ّتذكر هي املعرفة ّألن ؛ًعاملا

 إليه يصل ّتأسيسية، ال ّاستكشافية فاملعرفة نسيانه، ّتوسط بعد ًثانيا اليشء
 العلوم يف املعهودة األدوات عن ًكثريا ختتلف ّخاصة أدوات وفق اإلنسان

  . )٢(إليها الرجوع ينبغي سابقة دراسات يف ذلك ّمنا ّتقدم وقد ّاحلصولية،
 

 عن البحث املفردة معنى إليضاح <القرآن فهم منطق> به ّاهتم ّاومم
  :التايل يف كتبه فيام ومثاله الواحدة، للمفردة املختلفة املعاين بني اجلامع

ُقيووم( :هو )ُّقيوم( :مفردة يف األصل َ  قلبت وقد فيعول، وزن عىل ،)َ
ّمتحركة، والواو ساكنه لكوهنا ًياء واوه  ملقتىض ًوفقا الياء أدغمت ّثم ُ

 والتقويم بذاته، القيام يف املبالغة هبا ُأريد ُمبالغة، صيغة وهي القاعدة،
                                                      

 .٢٣٤، ص٣ج: جممع البحرين) ١(
 .١٧١، ص١ج: معرفة اهللا) ٢(
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   .)١ً(ونقالً عقال ثابتان أمران والتقويم والقيام لغريه، واإلقامة

 الطرحيي ذكره ما :منها وجوه، ّعدة فيها ُذكرت فقد املفردة معنى ّوأما
ُالقيوم( :كلمة معنى َّأن من ُّ َ  وعن ،)٢()وحفظه اخللق بتدبري القيام( :هو )ْ
 أرزاقهم وإيصال ًابتداء، إنشائهم من خلقه، بتدبري مالقائ هو معناه َّأن قتادة
   .)٤(الزجاج منظور ابن نقله ما منه وقريب ،)٣(إليهم

 ابن أخرج وقد ،)٥(خلقه بتدبري القيام يف املبالغ هو )ُّالقيوم( :وقيل
 يف األنباري وعن له، زوال ال الذي هو )ُّالقيوم( :َّبأن حاتم أيب

   . )٦(هل بديل ال الذي القائم :ومّالقي :قال هّأن ًأيضا قتادة عن :املصاحف

 َّبأن وقيل الوجود، الدائم معناه َّبأن قال ّأنه جبري بن سعيد وعن
   . )٧(به عامل هو أي الكتاب، هذا ومّقي فالن :قوهلم من باألمور العامل معناه

 احلاجة دون لغريه، ُواملقيم بذاته، القائم كونه هو ذلك ّلكل واجلامع
ّمتقوم ّفالكل خلقه، نم ألحد  ؛ّالبتة اخللق يف ُّقيوم غريه أحد وال به، ُ
 يف ُاملبالغة مراتب أرشف مقتىض هو وهذا ،ّميتهُّقيو عن أحد خروج لعدم

ّالقيومية،  ورعاية، ًحياطة تدبريه، عن عداه ما ّينفك وال دائمة، ّيتهُّفقيوم ُّ
                                                      

 .٣٦٣ص: ّرشح األسامء احلسنى، للمال هادي السبزواري) ١(
 .٦١، ص١ج: جممع البحرين) ٢(
 .١٥٩، ص٢ج: جممع البيان يف تفسري القرآن) ٣(
 .٥٠٤، ص١٢ج: لسان العرب) ٤(
 .٥٦ص: تفسري اجلاللني) ٥(
 .٣٢٧، ص١ج:  املنثورّالدر) ٦(
 .٣٠٧، ص٢ج: التبيان يف تفسري القرآن) ٧(
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   .)١(ًوإماتة ًوحياة
 للمعاين استعراضه بعد )سنة( ملفردة هتفسري يف كتبه ما ًأيضا ومثاله

   :كتب حيث املفردة، هلذه دةّاملتعد
 الفتور هي ِّالسنة َّأن هو ّتقدم ما ّلكل اجلامع َّفإن حال، ِّأي وعىل

 عن يفرتق وبذلك ِواإلدراك، الشعور بقاء مع النوم ّأول يف يكون الذي
 ُمالحظة عن نانالوس فيها يغفل ال الفعيل النوم تسبق إغفاءة فهو النوم،
 الفتور من النوع وهذا الذهول، بحالة يكون ما أشبه يشء مع الواقع،
ًقيوما كان ملا ّوإال سبحانه، يعرتيه ال والذهول والغفلة ُّ)٢(.  

 
 لبيان ّالقرآنية املفردات بإعراب ًأيضا احليدري ّالسيد ّاهتم وقد  

 :كاآليت أعرهبا حيث ،)ّاحلي( لـمفردة إعرابه :ومثاله معناها،
َّللمرصح أو ،)هو( :بالضمري له املرموز تعاىل هللا صفة ّاحلي  ّأول يف به ُ
 :وكلمة ،)هو ّإال إله ال( :هو ّاألول فاخلرب للمبتدأ، ٍثان خرب هو أو اآلية،

 سوف عنىامل وهذا ثالث، خرب )ومّالقي( :كلمة أن كام ،ٍثان ٌخرب )ّاحلي(
 ّاأللوهية حرص يف هو كام تعاىل، به ّاحلقيقية احلياة حرص :أي احلرص، يفيد
 .تعاىل حياته هي ّالرسمدية احلياة حقيقة فتكون به،

 ا  ال إ  إال { :تعاىل قوله من فيه نحن فيام فاألوفق> :الطباطبائي قال
ِ َِ

َ ُ  

ُهو ال  القيوم  َ ْ ْ َ َ  ؛احلرص فيفيد خرب بعد ًخربا ّاحلي لفظ يكون أن. اآلية }...ُ
                                                      

 .١٥٣ـ١٥٢، ص٢ج: نطق فهم القرآنم) ١(
 .١٦، ص٢ج:  املصدر نفسه)٢(
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 أفاضه ما ّإال ًحمضا هللا احلياة َّأن تفيد فاآلية ّاحلي، اهللا :التقدير ّألن
 وزوال فناء يعرتهيا وال موت يشوهبا ال التي احلياة حقيقة فتكون ...لغريه
   )٢(.)١( <تعاىل حياته هي
 

 ـ للمفردة الصحيح املعنى إىل الوصول لضامن ـ ًأيضا ّالسيد ّاهتم ولقد
 األفضل اختيار ّثم ،املعنى هذا يف قيل ما ورصد الكلمة معنى يف بالبحث
 :ذكر حيث ،)ّاحلي( ملفردة تفسريه يف جاء ما :ومثاله املقام، يف واألنسب
 اهللا حياة ملعنى تصويرات َّعدة ينِّواملفرس اللغة أعالم ذكر وقد هذا،
 ّأول ال الذي والبقاء الدائمة، احلياة له الذي> :هّبأن قيل ما منها سبحانه،

ًحيا، كان وإن ّفإنه ،سواه ما ّكل كان إذ يؤمد؛ له آخر وال ّحيد، له  فلحياته ّ
  .)٣(<غايتها بانقضاء وينقيض أمدها بانقطاع ينقطع مأمود، وآخر حمدود ّأول

 ّأنه :عندي ذلك ومعنى> :سبحانه حياته معنى يف الطربي لوقا
 هو ما عنها ونفى انقطاع، وال هلا فناء ال التي الدائمة باحلياة نفسه وصف
 جميء عند احلياة وانقطاع الفناء، من خلقه، من حياة ذي ّكل يف ّحال
 ال الذي ،نفسه يف ّاحلي :أي :القيوم ّاحلي> :كثري ابن وقال ،)٤(<أجله
  .)٥(<ًأبدا وتيم

                                                      
 .٣٣، ص٢ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
 .١٥١، ص٢ج: منطق فهم القرآن) ٢(
 .٨، ص٣ج: جامع البيان يف تأويل القرآن) ٣(
 .٢٢٤، ص٣ج: املصدر نفسه) ٤(
  .٣١٦، ص١ج: تفسري ابن كثري) ٥(
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 معها يستحيل ال صفة عىل كان من هو :ّاحلي> :الطويس الشيخ وقال
 أن ألجلها جيب صفة عىل كان من هو :قلت شئت وان ًقادرا، ًعاملا كونه
  .)١(<وجدت إذا املدركات يدرك

 احلياة ذو ّأنه هو ّاحلي معنى يكون أن ِّكله ذلك يف األنسب ّولكن
 الدوام عىل داللتها يف ّاملشبهة لصفاتا سائر وزان عىل ؛الثابتة

 ّأنه بمعنى والقدرة، ُالعلم ّالرسمدية ّالذاتية احلياة هذه وقوام ،)٢(والثبات
 العلم من ّمركبة حياته َّأن ال قادر، هو حيث ومن عامل هو حيث من ّحي

 التجزيئي التفسري بحوث يف كثرية تفصيالت وستأتينا والقدرة؛
 اإلمكان بعامل ذلك وعالقة سبحانه حياته بمعنى قَّيتعل فيام واملوضوعي

 هلذه ّالتأويلية الوجوه تصوير ذلك بعد لنا َّليتبني الثالث، بمراتبه
  .)٣(احلياة


  

 من املفردات لبعض ضيعر ما ببيان <القرآن فهم منطق> ّاهتم ولقد
 مفردة تفسري يف ورد ما ومثاله القرآن، يف ورودها عند هبا ّختتص أوصاف

 ):األرض(
 بخالف مفردة، ّإال القرآن يف األرض كلمة ترد مل ّأنه بالذكر جدير

                                                      
 .٣٠٧ ص،٢ج: التبيان يف تفسري القرآن) ١(
 .٣٢٨، ص١ج: امليزان يف تفسري القرآن) ٢(
 .١٥٢ـ١٥١، ص٢ج: منطق فهم القرآن) ٣(
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 انحصارها يعني ال هذا َّولكن ًومجعا، مفردة جاءت التي السامء كلمة
ٍا  ا ي خلق سبع سماوات { :تعاىل قوله يف ورد فقد واحد، بمصداق َ َ َ ََ َْ َ َ ِ  ُ  

ُْ ومن األرض مثلهن َ ْ ِ ِِ
َ ْ َ  يف وستأتينا ،أرضني :سبع أي ،)١٢ :الطالق( }َ
  .)١(وعددها األرض بحقيقة َّتتعلق بيانات الالحقة الفصول


 

 تفسريه سياق يف <الذات اسم ةّحمبوبي> عنوان حتت ذكره ما :ومثاله
 ثابت أمر للقلوب اجلاللة لفظ ّحمبوبية ّأن :ذكر حيث ،)اهللا( ملفردة

 ّاملحبوبية ّمرجعية عند الوقوف نريد ّوإنام إلثباته، معنى فال ًوجدانا،
 فذلك َّاملقدسة، الذات ّبوبيةحم بذلك نعني ال ّأننا إىل التنبيه وينبغي هذه،
َفلم ًحتديدا، اجلاللة لفظ عنينا ّوإنام آخر، أمر  ُيمأل الذي ّاحلب هذا ّكل ِ

 ؟)اهللا( بلفظ نسمع عندما ووجداننا قلوبنا
  :ّمعية وجوه بثالثة ذلك عن واجلواب

 املستمع، عىل كبري نفيس أثر هلام ـ مها بام ـ والالم األلف َّأن :ّاألول
 وإن اإلنسان، عادة ومن والتعريف، الوضوح ّخلاصية ذلك جعمر امّورب
ًفطريا يميل ّأنه بلغ، ما العلم من بلغ  واملعرفة، والبيان الوضوح إىل ّ

 يف املوغلة احلروف من فهو ًمتاما، ذلك عكس عىل اهلاء حرف َّإن وحيث
 ضمري يف احلال هو كام وخطري، عظيم أمر عىل َّدل وإن واإلهبام، ّالرسية

                                                      
 .١٦٤، ص٢ج:  منطق فهم القرآن)١(
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 فإذا اإلهبام، َّشدة هي فيه البارزة الصفة َّأن ّإال ّوالقصة، واحلكاية لشأنا
 يعيش سوف املستمع َّفإن العميق اإلهبام مع الفسيح الوضوح اجتمع
  .سمعه بالطارق َّالقويني واالرتباط ّالشد من حالة

ّنفكك أن نستطيع ال ّأننا هو :الثاين  عادة فاالسم ومعناه، االسم بني ُ
 بكامله ِّكله، اخلري عن ٍحاك معناه َّإن وحيث معناه، يف ًفانيا ونيك ما

  .ّومربرة ِّبينة تكون سوف باملسموع ّالتعلق َّشدة َّفإن وجالله، ومجاله

 جمبولون فنحن ووجداننا، قلوبنا يف تعاىل اهللا أودعه ٌّرس هو :الثالث
 وهذا سة،َّاملقد روحه من ونفخة وفيضه أثره فنحن به، ّوالتعلق ّحبه عىل
   .)١(نحوه انجذابنا يف ٍكاف األمر

 
 التي اتّاملر عدد بإحصاء احليدري ّالسيد ّهيتم املفردات بعض ويف

 يف ورد قد )اهللا( اجلاللة لفظ ّأن ذكر فقد القرآن، يف املفردة فيها ترد
 ،)٢(ًموضعا وسبعني وسبعة وستامئة ألفني يف الكريم القرآن آيات جمموع

 وتكاد ،ًواشتقاقا ّمادة ،ًاّقرآني الرائجة األسامء من يعترب )الويل( اسم ّوأن
 وهذا ،ًوردام )٢٢٦( ّالكيل فعددها والفعل، االسم بني مناصفة تكون أن
 هبا، مرهون بأرسه فالدين الوالية، بموضوعة ةّخاص عناية عن يكشف ما
 به يأيت فيام خري فال وللمؤمنني ولرسوله تعاىل هللا املسلم والية يثبت مل فام

                                                      
 .١٣٦، ص٢ج:  منطق فهم القرآن)١(
ً، نقــال عــن االســم األعظــم أو معــارف ١٢٣، ص٢ج:  منطــق فهــم القــرآن)٢(

 .١٢٠ص: ّالبسملة، حممد الغروي
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 بيانات يف ذلك سياتينا كام الوالية، هو األعامل قبول فرشط أعامل، من
   .)١(الحقة

  

 التي اهتاّحيثي مجيع من املفردة إىل النظر يف احليدري ّالسيد ّاهتم وقد
 سبيل عىل ـ ذكر فقد معناها، وتعميق وإيضاح بيان يف تساهم أن يمكن
 لفظ حول نكات> عنوان وحتت )اهللا( ملفردة تفسريه سياق يف ـ املثال

 وتصوير إثارهتا يمكن التي ةّاملهم النكات من مجلة هناك ّأن :<اجلاللة
 عدد بلغ وقد املفردة، ذههب ّيتعلق فيام اآلخر البعض وتعميق بعضها
 يف البحث :األوىل النكتة>  باختصار هي نكات سبع أثارها التي النكات
 :الثالثة النكتة اهللا، كلمة معنى يف البحث :الثانية النكتة اهللا، كلمة جذر
 الصفة، عن الذات حكاية كفاية :الرابعة النكتة الصفة، عن احلكاية وجه
 الذات، اسم أثر :السادسة النكتة الذات، اسم ّحمبوبية :اخلامسة النكتة
 .)٢(<احلسنى باألسامء اجلاللة لفظ عالقة السابعة النكتة

   :ذكره ّفمام ،)حييطون وال( ملفردة تفسريه يف ذكره ما ًأيضا ومثاله
 ّاإلمجالية املعرفة منها فاملراد )ُحييطون( ّاملنفية اجلملة يف اإلحاطة ّوأما

 النسب اختالف مع ّللجزئية مساوية ّاإلمجالية َّبأن قلنا فإن ّالتفصيلية، أو
ّاملتيق القدر كوهنا من عرفت ملا ؛ّمنفية غري ّفإهنا  اهللا معرفة حتصيل من نُ
 تعاىل فعلمه إليه، سبيل ال ما فهو ّالتفصيلية املعرفة اّبأهن قلنا وإن تعاىل،

                                                      
 .٣٩٥، ص٢ج:  منطق فهم القرآن)١(
 .١٢٣، ص٢ج: املصدر نفسه) ٢(
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 ُيمكن ال واملطلق له، َّحد ال مطلق فهو ّاملقدسة للذات ّعينيته ّبحيثية
ًمقيدا، عاد ّوإال به، اإلحاطة  مجيع عىل الوقوف تعني ّالتفصيلية فاإلحاطة ّ
  .ّمظانه يف ثابت هو كام إلطالقه، له جهة ال تعاىل واهللا اليشء، جهات

 الدار، جلدران بالنسبة احلال هو كام ّمادية، تكون قد اإلحاطة َّإن َّثم
ّيسمى حيث  ّوالتي ّمعنوية، إحاطة كونت وقد ،باحلائط منها واحد ّكل ُ
 ّكل حراسة :ومنها يشء، ِّكل بتفاصيل العلم :منها ُخمتلفة، معاين ُتفيد
 وال يشء، عنه يعزب ال ُاملحيط َّأن هو ّكله لذلك ّالعملية والنتيجة يشء،
 لنا حكاه كام تعاىل، اهللا عىل ّإال تصدق ال ّاملعنوية اإلحاطة هذه َّبأن ريب

َوقال ا ين  فروا ال تأت نا ا ساعة قل ب  { :تعاىل لهبقو الكريم، القرآن َ َ َْ ُ ُ  ِ
ْ َ ُ َ َ َ ِ  َ َ َ

ِور   أت ن م   ِم الغيب ال  عزب  نه مثقال ذرة   ا سماوات وال    َِ َ َ َِ َ َ ٍ  َ ُ َْ ِ ُ ُْ ْ َْ َُ ُ ِ َ ْ ِ َ ْ   ِ
ْ َ َ

ِاألرض وال أصغر من ذ ِك وال أ   إال   كتاب مب ُ ٍ
َ ِ ِِ

 
ِ ُ َ ْ َ ََ ََ َ ْ ُ َ ْ ِ ْ َ  ولذيل ،)٣ :سبأ( }ٍ ْ

  . بتجليتها املقام يسع ال وكبرية عميقة وخفايا أرسار اآلية
 إحاطة هي ّوإنام ّاعتبارية، أو ّصورية ليست ّاملعنوية اإلحاطة وهذه
 َّإن وحيث منها، أرشف يةّاملاد اإلحاطة كانت ّوإال ّتكوينية، ّوجودية
 الالئق َّنفإ ًوآثارا ًاوجود األرشف هو ّاملجرد احلقيقي املعنوي الوجود

  .يشء ّبكل ّاحلضورية ّالعلمية ّاملعنوية باإلحاطة وصفه هو تعاىل باهللا

 ّإال علمه من بيشء اآلخرين إحاطة لعدم آخر ّرس لنا ّيتضح هنا من
 ال ّاملادي إطارها يف باألشياء إحاطته تتمحور عداه ما َّألن تعاىل، بمشيئته
 تعاىل، منه منبثقة تكون أن ّالبد ّاحلقيقية ةّاملعنوي اإلحاطة وتلك املعنوي،
 .تعاىل منه وإشاءة إذن إىل األمر فاحتاج
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 وهو اللغوي، بمعنامها تشرتكان واملعنوي يّاملاد بقسميها واإلحاطة
 والطاء والواو احلاء :ْحوط> :ابن فارس قال آخر، يشء حول يشء دوران
ُيطيف اليشء وهو واحدة، ٌكلمة ِ ًحوطا َحاطه ِمن طَفاحلو باليشء، ُ ْ َ> )١( .  

 واملعنى بذلك، وعالقتنا املشيئة تصوير يف ُأخرى بيانات وستأتينا
  .بذلك إلحاطتنا املجازي واملعنى باألشياء، تعاىل إلحاطته احلقيقي


  

 ترتبط قد املفردة ّأن إىل باإلشارة <القرآن فهم منطق> كتاب ّاهتم لقد
 الصلة خطوط بيان وبدون املوضوعات، ببعض صلة بخطوط ًأحيانا
  . وتشكيك هتمة ّوحمل مبهمة واملوضوعات املفردة هذه تبقى سوف

 َّأن بالذكر جدير :املشيئة ملفردة تفسريه سياق يف احليدري ّالسيد كتب
 من البداء وموضوعة جهة من الدعاء بموضوعة ةوثيق صلة للمشيئة
 وغريها املوضوعات هذه َّفإن الصلة خطوط َّتتبني مل وما ُأخرى، جهة

 مجلة املشيئة بحث يف وسيأتينا وتشكيك، هتمة ّوحمل ُمبهمة تبقى سوف
 واإلرادة املشيئة( األربع املفردات هذه بني ّاجلدلية العالقة تفصيالت من

 فيها وقع التي اخللط وجوه هنالك لنا َّسيتبني حيث ،)والدعاء والبداء
  .)٢(والالحقني السابقني من املسلمني أعالم من كثري

                                                      
 .٢٩٦، ص٢ج: معجم مقاييس اللغة) ١(
 .١٧٨ ـ١٧٧، ص٢ج: منطق فهم القرآن) ٢(
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 معاين بيان من الفراغ بعد الرضوري من ّأن احليدري ّالسيد يعتقد
 بعض يربط بام ّتتعلق ةّمهم أمور هناك كانت إذا ما مالحظة فرداتامل

 هذه ّأن يرى وهو ّاملتعلقة، األمور هذه وبيان اآلخر، بالبعض املفردات
 ّوالتجزيئية ّالتفسريية البحوث إىل أقرب هي وإن ّالتحليلية البيانات

 ملعاين ًاجديد ّطرحا بذلك يعرض أن أراد ّأنه ّإال ،ما بمقدار ّواملوضوعية
 تفسريه يف أورده ما ومثاله ّاملتعلقات، مجلة بيان خالل من املفردات هذه
   :هناك ذكر حيث ،)نوم( ملفردة
 احلالة وكونه النوم، معنى ًإمجاال لنا ّاتضح قد يكون ّتقدم َّمما

 ّوالذي اإلدراك، ّقوة ّوتوقف باخلارج اإلحساس لفقدان ُاملستوجبة
  .واضح وهذا ًمعا، والسامع بصاراإل غياب عالماته من يكون

 ًمعا، والنوم ِّالسنة بمعنى قانَّليتع نيَّممه أمرين إىل التنبيه ّنود ولكننا
  :مها

 بعد احلاصل حتصيل باب من يكون ـ النوم وهوـ  املنفي َّإن :ّاألول
 جدواه؟ يكون فام ِّبالسنة، ّاملتمثلة ّمقدماته نفي حتقيق

 عنه، الغفلة ُمطلق نفي يف ُاملبالغة إرادة :ُاألوىل جهتني، من واجلواب
 َّأن :والثانية النوم، ومنها ِّالسنة، منها عديدة، بمصاديق ّتتحقق والغفلة
ّمؤدى عليه يصدق وإن ّاملنفي النوم  أعمق هو ما يشمل ّأنه ّإال الغفلة، ُ
 النوم بنفي ّاملنفية ُاألخرى املراتب ّوأما مراتبه، أدنى فالغفلة ذلك، من
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 وإدراك هبا الشعور لفقدان احلياة، مبارشة عن االنقطاع فهو سبحانه عنه
ّوتدبره، الكون ُتدير ُأخرى ّلقوة احلاجة لزوم يعني وهذا موجوداهتا، ُ 

ّالقيومية ألصل ًنافيا ذلك فيكون   .ًآنفا الثابتة ُّ

ّاملتقدم املعنى هذا هو املنفي النوم من املراد فاملعنى وبالتايل  بجميع ُ
َّمتعل  ّاملتعلقات تشمل ُأخرى تفصيالت عىل الوقوف وسيأيت قاته،ُ

  .سبحانه عنه َّاملنفيني والنوم ِّللسنة ُاألخرى

ّالقيومية تأكيد وجه هو ما :والثاين  عنه؟ ًمعا والنوم ِّالسنة بنفي ُّ
 :ًأيضا جهتني من ذلك عن واجلواب

ّموجه اخلطاب َّإن :ُاألوىل  ّميتهُّقيو ّتتوقف الذي لإلنسان، ًابتداء ُ
 ما ُمجلة يعكس ّاملادي بطبعه اإلنسان َّإن وحيث النوم، عند ّعملية بصورة

 إشارة × الباقر ّحممد اإلمام عن ورد فقد وعال، َّجل ّربه عىل عليه هو
  لوق معانيه،  أدق   بأوهام م، تموهّم    ما> :قال حيث املعنى، هذا إىل

 تعا  هللا  أن ّتتوهم ا صغار  ملا  ولعل إ  م،  ردود مثل م  صنوع
 وهذا بهما، ّيتصف ال  ن نقصان عدمها  أن  و توهم كما ا، ذ ك  فإن ز ان ت 

 :× قوله هو الشاهد ّحمل ،)١(<به تعا  اهللا يصفون فيما العقالء حال
 قد َّعام ذلك نفي ُفأريد ،<به تعاىل اهللا يصفون فيام العقالء حال وهذا>

 .العقالء ضبع عىل خيطر
ّيمثالن والنوم ِّالسنة َّإن :والثانية  البرش يف ّكونية ّةوسن ّنوعية حركة ُ
ّقيومية ارتفاع َّفإن وبالتايل ًعموما، ّاملادية املخلوقات وسائر ،ًخصوصا ُّ 
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ّالسنة بتلك اإلنسان  ُفأريد اإلنسان، فيه ومعذور مقبول ّالكونية ّالنوعية ُّ
 ّلتتأكد عنه ّمنفي فهو فيه، العذر ُيمكن ما جمال يف ىّحت َّبأنه تعاىل عنه بنفيها

ّالقيومية   .)١(املراد هو النفي من الدقيق املعنى ذلك فيكون معانيها، ِّبأدق ُّ
 

 ّأنه <القرآن فهم منطق> كتابيف  املفردايت التفسري به صفّيت ومما
 ما ومثاله ، اإلمكان دجه ئللقار املفرادت بعض معاين تقريب حياول
  :هّنص ما ذكر حيث ،)عنده يشفع( ملفردة تفسريه سياق يف ذكره

 ّالتعدد تقتيض والشفاعة ّوالتشفع الشفع َّأن هو ّكله ذلك وخالصة
 يف الساعي والثاين له، املشفوع وهو الشفاعة، طالب ّاألول األطراف، يف

َّاملشفع، أو الشافع أو الشفيع وهو الشفاعة،  وهو عنده، املشفوع ثالثوال ُ
ِّاملشفع، هو أو عنده، الشافع شفاعة يقبل الذي َّاملشفع هو والرابع ُ ُ 

 ّكاملية، درجة نيل أو ًمثال املغفرة حصول وهو الشفاعة، غاية :أي ألجله،
  .ذلك شابه وما

 اهللا رسول من خاطئ مسلم طلب فلو بمثال، ذلك تقريب ُويمكن
 له، املشفوع هو الشفاعة فطالب ذنوبه، غفران يف له يشفع أن ’

َّواملشفع، الشفيع هو والرسول ِّاملشفع، أو عنده املشفوع هو تعاىل واهللا ُ ُ 
َّواملشفع َّومشفع شافع فهنالك الذنوب، غفران هو ألجله ُ  له، ومشفوع ُ
ّيمثل هو رابع وأمر   .)٢(ألجله املشفوع وهو الغاية ُ
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  ّمتهيدية بحوث من ّتقدم بام تذكري .١
 تسليط الضوء عىل سبب نزول اآلية .٢
  يتهّأمهوّهتامم بالعرض اإلمجايل ملا سيفعله يف كل مقطع اال .٣
 هتامم بالصلة الرابطة بني املقاطعاال .٤
ًإيضاح معنى الرتكيب اجلميل قرآنيا  .٥ ّ 
ًإيضاح معنى الرتكيب اجلميل روائيا  .٦ ّ 
 ّلرابطة بني الرتاكيب اجلملية االهتامم بالصلة ا .٧
ّع االستقرائي الدقيق للوجوه التفسريية املحتملة، واختيار ّالتتب .٨

 ألنسب يف املقاما
 ًصطالحي ال يأيت بعيدا عن اللغويّ أن املعنى االتأكيد .٩
 ّرتكازية عىل أصل الوضعمطابقة املعاين االالتأكيد عىل  .١٠
 ّستناد إىل القرائن العقليةاال .١١
  الرتكيب اجلميل من قرائن ّما حيف إىل ّالتنبه .١٢
 )ّالقرينة احلالية(ّهتامم بأجواء النص اال .١٣





 
 

 آية مفردات معاين بيان من <القرآن فهم منطق> كتاب فرغ أن وبعد
  . )ةالثالث بمقاطعها( لآلية اجلميل التفسري إىل حتول الكريس
   :كالتايل فهي ،ةالثالث املقاطع بحسب اجلمل ّأما

  

   :لّاألو للمقطع ّاجلملية الرتاكيب
ُا  ال إ  إال هو ال  القيوم{ :تعاىل قوله  َ ْ ْ َ َ ُ  

ِ َِ
َ ُ  {.  

ٌ تأخذه سنة وال نومال{ :تعاىل قوله ْ َ ٌَ َ ِ ُ ُ ُ ْ َ{ .  

ِ  ما   ا سماوات وما   األرض{ :تعاىل قوله ْ َ ْ ِ َِ ََ َِ َ  ُ َ{ . 

ِمن ذا ا ي  شفع ع{ :تعاىل قوله ُ َ ْ َ ِ  َ ْ ِنده إال بإذنهَ ِ ْ ِ ِِ
 ُ َ ْ{ .  

ْ علم ما    أيديهم وما خلفهم{ :تعاىل قوله ُْ َ ْ َ َ ََ ِ ِ ْ َْ َ ْ َ ُ َ َ{ .  

َوال  يطون   ء من علمه إال بما شاء{ :تعاىل قوله َ َ ِ
 
ِ ِ ِِ ٍ

ْ ِ ِْ ْ َ ِ َ ُ ُ َ{ . 

َوسع كرسيه ا سماوات واألرض{ :تعاىل قوله ْ َ ْ َ َ َِ َ َ ُ  ِ ِْ ُ{ .  

ُوال يؤود{ :تعاىل قوله ُ َ َه حفظهماَ ُ ُ ْ ِ ُ{ .  

ُوهو الع  العظيم{ :تعاىل قوله ِ َ َْ ْ ِ َ ُ َ{)١( .  

  

ّاجلملية الرتاكيب  :هي الثاين، للمقطع ُ
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َإكراه ال{ :تعاىل قوله َ ِا ين ِ  ِ  { .  
َ ت   َقد{ :تعاىل قوله ُا رشد   ْ َمن   َ ال  ِ ْ{ .  

ْفمن{ :تعاىل قوله ْي فر َ ُ ْ ُبالطاغ َ ِو ؤمن ِوتِ  ْ ُ ِباهللا َ ِ{ .  
َ قد استمسك بالعروة ا و   ال انفص{ :تعاىل قوله َِ ْ َ ْ ُ ْ ِْ َ ْ ُ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َام  هاَ َ َ{ .  
ٌوا  سميع عليم{ :تعاىل قوله ِ َ ٌ ِ َ ُ  َ{)١(.  
 

ّاجلملي الرتاكيب   :هي الثالث، للمقطع ةُ
ُا { :تعاىل قوله ُ و  ا ين آمنوا  َ َ ِ   ِ َ{ .  
ِرجهم من الظلمات إ  ا ورُْ { :تعاىل له وق ِ َ

ِ ِ َ ُ  َ ِ ْ ُ ُ{ .  
َوا ين{ : تعاىل قوله ِ ْ فروا َ  ُ َ ُأو آؤهم َ ُ ُ ِ ْ ُالطاغوت َ ُ  { .  

ُ رجونهم{ :تعاىل قوله َ ُ َمن ُ ِا ور   َإ    ِالظلمات ِ َ ُ  { .  

ُأو ِك أصحاب ا ار هم  يها خاِ و{ :تعاىل قوله  َ َ ِ ْ ُ ِ ُ َ َْ َ َ ُ
   . )٢(}َن

 عىل احليدري ّالسيد فعله ما ّألهم وصف ،النقاط من ييل وفيام
  :الكريس آلية التجزيئي التفسري مستوى

  

 آلية اجلميل تفسريه يبدأ أن قبل احليدري ّالسيد ّأن بالذكر جدير
 بحوث من ق،ساب ّحمل يف فيه البحث من فرغ بام رَّذك قد كان الكريس
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 )بذلك التسمية وجه ـ الكريس يةآ( منها اآلية، هبذه ّتتعلق ّمتهيدية
 الكريس آية ّموقعية(و )الكريس آية حدود(و )الكريس آية فضل(و

   . )الكريس آية ّحمورية(و )ًاّومعنوي ًاّمعرفي
 النقاط من ييل فيام نورد أن هنا واملفيد املالئم من ّأن نجد ونحن

   :البحوث تلك يف ءجا ملا ًصاّملخ
 هذا ّولعل ،رواية من أكثر يف اآلية هلذه الكريس آية عنوان ورد .أ

 الكريمة، اآلية من لّاألو املقطع يف الكلمة ملكان األنسب هو العنوان
 ّفظن اآلية، حدود رسم عىل انعكس ًسلبيا ًأثرا العنوان هذا بّرت وقد

     . هبا نحصارالا دليل ّأنه البعض
 هلا ردت ومل الكريمة، لآلية ًامَعل صار العنوان هذا ّفإن ،لحا ّأي وعىل
 مطلعها باسم تهاَّسم الروايات، من مجلة يف ورد ما ّإال أخرى تسمية
   . )١()القيوم ُّاحلي هو ّإال إله ال اهللا( :لّاألو

 باألصالة الكريس آلية فضل هو القرآن فضل يف ورد ام َّكل َّإن .ب
  . رحاه وقطب الكريم القرآن حمور لكوهنا ؛بالتبع ال

 كلامهتا مجيع يف ُمنترشة الكريس آية يف الكامنة الربكة َّإن .جـ
 بركة ألف منها حرف ّكل يف ّإن بل ًأيضا، حروفها مجيع يف بل ّاألصلية،
 . ’رسول اهللا  عن ّاملروي هو كام رمحة، وألف
 كالتفاضل ّالتكوينية، تعاىل اهللا كلامت بني الوجداين التفاضل َّإن .د
ِّيفرس أمجعني، والناس واملالئكة األنبياء بني  اآليات بني التفاضل وجه لنا ُ
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َوسوره، للقرآن ّالتدوينية  األسامء ّحتى تفاضل وفيه ّإال يشء من فام ُ
 األسامء بعض ّحاكمية وجه وما والنريان، اجلنان يف وهكذا احلسنى،
 ذات األسامء كانت لوف التفاضل، هذا وجود َّإال ُاألخرى عىل احلسنى
 بني التفاضل ومالك منها، لواحد بالوصول السري النقطع واحد فضل

 ما غري للتوحيد منها َّتعرض فام املضمون، مرجعه ّالتدوينية اآليات
 .وهكذا التوحيد، لغري منها َّتعرض

 أرقى يف الربويب التوحيد عرضت الكريس آية َّفإن ّتقدم ملا ًوتبعا
 بالسيادة ّتتصف جعلها ما وهذا ّالتقدم، ّأفضلية عطيهافي ومراتبه، صوره
 مطالبها عمق يف يكمن ُّتقدمها فمالك الروايات، يف جاء ما وفق

  .ّالتوحيدية ومعارفها

 ّالنهائية الصياغات يف كبري ٌأثر ـ ًوضيقا ًسعة ـ الكريس آية حلدود .هـ
 ّموضوعية، أم ّيئيةجتز الصياغات كانت سواء ّوالتأويلية، ّالتفسريية ّللعملية

  .القادمة األبحاث يف ّسيتضح كام

ّموسعة منها فالروايات حدودها، ّأما ّمضيقة، ومنها ُ  جعل ما وهذا ُ
 ما ًعادة ولكنهم هلا، ّالفعلية باحلدود ِّيرصحون ال الفقهاء من الكثري

 قائل فأكثرهم ّاملفرسون ّوأما هبا، ُاألخريني اآليتني بإحلاق حيتاطون
 ّبمفرس نظفر مل ونحن القرآين، والرتقيم للرسم ًتبعا التضييق،و بالفصل
 الصحيح َّولكن الثالث، اآليات درج بعد الكريس آية فضل ساق واحد

 ّمرجحاته ومن الكريس، آلية اآليتني ّوضم بالتوسعة القول املقام يف
 ُفيمكن األوىل باآلية احلرص ّوأما الثالث، اآليات بني املشرتكة اجلوامع
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   .)١(هبا املرشوطة العبادات يف منها املطلوب ّاحلد بيان عىل همحل
 ّأن يرى احليدري ّالسيد ّأن وضحناأ قد ّاكن السابقة اإلضاءة يف .و

 إذ ألوانه؛ سابق بالتفصيل القرآن يف الكريس آية ّموقعية عن احلديث
ًأوال لنا ينبغي  املفردايت املستوى عىل الكريس آية تفسري من الفراغ ّ

 ّاآلياتية ّاملوقعية رصد ضوابط من لّاألو للضابط ًوفقا ًمعا لتجزيئيوا
 النصوص استقراء لنا ينبغي :ًوثانيا املعصوم، غري صّاملتخص ئللقار

 بحسب ـ احلديث يمكن ذلك رغم ولكن الثاين، للضابط وفقا ّالقرآنية
 زاتناملرتك ًوفقا ّإمجالية بصورة الكريس آية ّموقعية عن ـ احليدري ّالسيد

   . السابقة ّالقرآنية ودراساتنا
 يف رصدها يمكن التي الكريس آية ّموقعية ّ أن:احليدري ّالسيد يعتقد

 ًأمرا وليست ّتكوينية ّموقعية كوهنا هي ّإمجالية، بصورة القرآين مّالسل
 الكريم؛ للقرآن واملعنوي املعريف املحور لّمتث ّاملوقعية وهذه ة،ّالبت ًاّاعتباري

 آلية فيكون ،ّمعنوي واآلخر ،ّمعريف أحدمها ؛أثرين ّقرآنية آية ّلكل ّإن إذ
 مع ًأيضا وينسجم الكاميل، بعدها مع ينسجم ّمعنوي أثر الكريس
   . ًوتأثريا ًحضورا املعرفية موقعيتها
 سابق ّتفصيلية بصورة الكريس آية ّموقعية عن احلديث كان إذا .ز
 ًأيضا هو الكريس آية ّوريةحم عن احلديث ّأن أوىل باب فمن ألوانه،
 من نملكه ما إىل ستنادالوبا ذلك، مع ولكن ألوانه، ًسابقا سيكون

 يف أوردناه ّمما واضح هو كام احليدري ّالسيد بحسب ـ يمكن مرتكزات
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 الذي اإلمجايل النموذج ّإن :ّإمجالية بصورة نقول أن ـ السابقة اإلضاءة
 عهاّلتمت الثالثة، بمقاطعها لكريسا آية هو امللتقى املحور ملصداق حهّنرج
 العملية، ّالسلوكية والزاوية ّالعقدية، ّالفكرية الزاوية :هي ثالث، بزوايا
   . امللتقى اهّباجت السري يةّحر أو االختيار يةّحر وزاوية
 تهاّوموقعي الكريس آية لفضل ّالتفصيلية الصورة ّأن بالذكر جدير .ح
 ّالتفسريية البيانات من الفراغ بعد ضحّتتس تهاّوحموري ًاّومعنوي ًاّمعرفي

   . لآلية ّوالتأويلية

 
 لبيان احليدري ّالسيد انتقل ،الكريس آية ةّهوي حتديد من الفراغ بعد
   :فذكر اآلية، نزول سبب
 اآلية نزول قبل ًسلفا الواقعة أو احلادثة هو النزول سبب َّأن ّتقدم قدل
 آية ضوئها يف جاءت التي احلادثة هي فام موضوعها، يف ّتتحدث يالت

  ؟هلا نزول سبب من أكثر هنالك وهل الكريس،

 اهللا عبد أبو جلس> :قال عثامن بن ادّمح عن الوشاء عن الكليني روى
ًمتوركا × )الصادق(  :رجل له فقال اليرسى، فخذه عىل اليمنى رجله ّ

 ملا :اليهود قالته يشء هو ّإنام ال، :فقال .مكروهة جلسة هذه فداك ُجعلت
 العرش عىل واستوى واألرض الساموات خلق من َّوجل َّعز اهللا فرغ أن

َ ا  ال إ  إال هو ال  { ّوجل ّعز اهللا فأنزل ليسرتيح، اجللسة هذه جلس ْ َ ُ  ِ َِ
َ ُ  

ُالقيوم ال  َ ٌ تأخذه سنة وال نومْ ْ َ ٌَ َ ِ ُ ُ ُ ْ   .)١( <هو كام ًكاّمتور × اهللا عبد أبو وبقي ،}َ
                                                      

 .٥ ح٦٦١، ص٢ج: صول الكايفأ) ١(
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 عقائد عىل ّالرد وهو اآلية، لنزول آخر ًسببا الشوكاين ذكر وقد
 أيب وابن جرير ابن أخرج> :قال حيث ،× عيسى ةّألوهي يف النصارى

 عيسى يف ’ّنبي لل وخماصمتهم نجران وفد فذكر الربيع عن حاتم
ِا  ال إ  إ{ :أنزل اهللا َّوأن ،× َِ

َ ُ َ ال هو ال  ا  ْ َ ُ ُلقيوم   َ ْ{ ...>)١(. 
 دفع نزوهلا وأهداف الكريس آية فضائل من َّبأن قلنا ذلك وألجل

 وإن ذلك، عرفت وقد ًأيضا، ةّالرشعي الشبهات بل ة،ّالعقائدي الشبهات
 ّاملهام َّأن من سيأتينا ِملا اآلية، لنزول الفعيل املالك ليس ذلك كان

 والوحدة الربويب حيدللتو ّالنيص التأسيس يف تكمن لآلية ةّاألساسي
 السم ًموضعا اآلية بكون ّتتعلق ُأخرى ُأمور لبيان ًوأيضا ّاحلقة، ةّاحلقيقي

 هذه إعطاء يف ًكافيا النزول سبب من ّتقدم ما فليس ّوإال األعظم، اهللا
 .)٢(القرآن آي سائر عىل ةّالسيادي صفة اآلية

 
   :كالتايل بيانه يمكن الصدد هبذا فعله وما

 ما لبيان انتقل ،باآلية قةّاملتعل ّالتمهيدية البحوث من الفراغ بعد ):أ(  
   :فقال منها، لّاألو املقطع يف سيفعله

 بعدها نقوم َّثم الكريس، آلية ُاجلميل البناء نستعرض سوف وفيه
َّمركب ومزج بسيط مزج بمحاولة  ُاملتقاربة، ّاجلملية الرتاكيب بني ُ

                                                      
 .٣١٣، ص١ج: فتح القدير) ١(
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ّمجلية برؤية للخروج  والبعيدة ّواملتوسطة القريبة املضامني عن ّجتزيئية ُ
ّاملتخصص ُاملتابع فيه سيلمح وبنحو الكريمة، لآلية   ـغريه عن ًفضالـ  ُ

 عرفته َّعام ُاجلميل العرض هذا وبينونة جهة، من ُاجلميل التفسري يةّأمه
َّاملصنفات    .)١(سيأيت كام ى،ُاألخر ُ

 آية من لّاألو للمقطع التجزيئي التفسري من الفراغ وبعد ):ب( 
 التفسري يف اآلنفة منهجتنا ضوء يف :ّأنه احليدري ّالسيد دّأك الكريس،
 وقوفنا سيكون ـ مقطع ّكل فقرات عىل الوقوف حيث ـ ُاجلميل التجزيئي

 :تعاىل قوله وهو ،مةالكري اآلية من الثاين املقطع هذا فقرات عىل ًأيضا
ِال إكراه   ا ين قد ت   ا رشد من ال   من ي فر بالطاغوت و ؤمن با  { ِ ِ  ِ ِْ  ْْ ُ َ َِ ُ ْ ُ َْ َ ََ ََ  ْ َْ َ َُ ْ  ْ َ

ِ  ِ ِ
ٌ قد استمسك بالعروة ا و   ال انفصام  ها وا  سميع عليم ِ َِ َ ٌَ َ َ َِ َ َُ  َ ََ ِ ْ َ ْ ُ ْ ِْ ْ ُ ِ ْ ْ َ  :البقرة( }َ

َّواملركب البسيط للمزجني ّالعملية الثمرة نال َّتبينت وقد ؛)٢٥٦  بني ُ
 ّاألول، للمقطع ُاجلميل التفسري ُمستوى عىل ُاملتقاربة، ّاجلملية الرتاكيب
ّمجلية برؤية اخلروج ّوكيفية  ّواملتوسطة القريبة املضامني عن ّجتزيئية ُ
 ُلألسلوب جديدة ّمعرفية ًأبعادا ُيعطى ّمما الكريمة، لآلية والبعيدة
 فيه يمتاز بنحو والنتائج، العرض حيث ومن ّاألمهية حيث من التجزيئي

َّاملصن َّقدمته َّعام  اآلية من الثاين املقطع هذا يف وستأيت ُاألخرى، اتفُ
ِّترسخ جديدة ّوعملية ّحقيقية إثباتات َّاملدعى هذا أمامنا ُ  ًيةّأمه االمتياز يف ُ
 العرض يف الطويل لتنظيما هذا جدوائية لنا َّوتتأكد ونتائج، ًوعرضا

                                                      
 .٢٤٥، ص٢ج:  القرآنمنطق فهم )١(
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  .)١(ّالعام بوجوده التفسريي
 للمقطع التجزيئي اجلميل التفسري من سامحته فرغ أن وبعد :)ج( 
  :هّنص ما وذكر الثالث، املقطع إىل لّحتو ،الثاين

 قوله وهو السابق، املنوال عىل الثالث، املقطع سوى أمامنا يبق ومل
َا  و  ا ين آ{ :تعاىل ِ   ِ َ ُ ُمنوا  رجهم من الظلمات إ  ا ور وا ين  فروا   َ َْ َ َِ  َ ِ ِ َ

ِ ِ َ ُ  ِ ْ ُ ُُ ُ َ

ْأوِ اؤهم الطاغوت  رجو هم من ا ور إ  الظلمات أو ِك أصحاب ا ار هم  ُْ ُ ُ
ِ ِ ِ  ُ َُ َ َْ َ ََ َُ

ِ ُ  
ِ َ ِ َ ْ ُ ُُ ُ  ُ َ ْ

َ يها خاِ ون ُ َ َ  دهاوجو يف ًاّجتزيئي اآلية تفسري من لننتهي )٢٥٧ :البقرة( }ِ
 عىل الوقوف حيث ـ ةّالتجزيئي منهجتنا يف عرفت وكام املجموعي،

 األخري املقطع هذا فقرات عىل ًأيضا وقوفنا سيكون ـ مقطع ّكل فقرات
 ُاملستوى عىل ةّالتفسريي حماولتنا يف َّأننا لك َّتبني وقد الكريمة، اآلية من

َّمركب ومزج بسيط مزج ةّبعملي نقوم ّإنام ُاجلميل  ّةاجلملي لرتاكيبا بني ُ
ّمجلي برؤية للخروج ُاملتقاربة،  ّواملتوسطة القريبة املضامني عن ةّجتزيئي ةُ
ّاملتخصص ُللمتابع فيه َّيتجىل وبنحو الكريمة، لآلية والبعيدة  عن ًفضال ـ ُ

 َّعام ُاجلميل العرض هذا وبينونة جهة، من ُاجلميل التفسري يةّأمه ـ غريه
َّاملصنفات َّقدمته  يف َّتقدم وقد .أخرى جهة من ُاألخرى ةّسرييالتف ُ

َّاملدعى هلذا ةّوعملي ةّحقيقي إثباتات والثاين ّاألول املقطعني ُ.  
 كثرية، مطالب من ّيتضمنه ملا ؛كبرية يةّأمه الثالث املقطع هلذا َّإن
ِّتشكل أن تكاد منه كلمة ّفكل َّمجة، ةّوالتطبيقي ةّاملعرفي ففوائده  ًمطلبا ُ
 من ُأخرى ملفردات ًاّوإرشادي ًاّتفهيمي ًومفتاحا جهة من بنفسه ًقائام ًاّمعرفي
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 َّتقدم بام صلته حيث من ّوأما ة،ّالرتكيبي ُبناه حيث من هذا ُأخرى، جهة
 َّفعال مقطع فهو ستعرف، كام ة،ّصميمي عالقة ّفإهنا السابقني املقطعني من
ِّويشكل ًا،ّجد  اآلية هذه يف بحوثنا يف َّتقدم ما ّلكل ةّهنائي ّحمصلة لنا ُ

  .الكريمة

 وهلة، ّألول ذلك منه يتبادر ال نكا وإن خالص، ّمعريف مقطع إنه
 من األغلب ّاألعم تعاطي هو هذا التبادر عدم عىل ُيساعد ّوالذي
 املفردايت، التفسري حدود تتجاوز أن تكاد ال التي له، ةّالتفسريي اتفَّاملصن
ِّحمقق ِّرسمف ّكل أمام املاثلة احلقيقة َّأن مع  من فيه َّفإن ذلك، غري هي ُ

ِّتبيض أن ُيمكن ما البحوث ًجملدا به ُ  يف وليس ذلك، من أكثر أو ًكامال، ّ
 يفوق ما وحدها الكتاب لبسملة أن ّاتضح أن بعد ،ُيذكر عجب ذلك

 عيل املؤمنني أمري فعن ّواملعنوية، ّوالفكرية ّاملعرفية املطالب من ّالتصور
 ويف ،)١(ً<بع ا سبع  الفا ة تفس  من ألوقرت شئت  و> :قال ّأنه ×
  سم باء من ًبع ا سبع  ألوقرت شئت  و> :قال ّأنه × عنه ُأخرى رواية
 فكيف ،)٣(<قليل العلم وأهل كث ، ا هل أهل> :َّولكن )٢(<ا رحيم ا ر ن اهللا
 ،األسود من األبيض اخليط معنى يعرف ال من وفيهم ذلك عليهم ُيميل
ِّتفرسها، واآلية  تفسريها وقرينة ّاألب، كلمة معنى يعرف ال من وفيهم ُ
 !ذلك؟ وغري معها،

                                                      
  .٢١٤، ص١ج: ةّاملودينابيع ) ١(
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 الضطر تم به ُ ت  و علم  كنون   ُاند ت> :× يقول كان وقد
 بئر إىل يذهب كان ّأنه قيل ّحتى ،)١(<ا عيدة الطوي   ةاألرشي اضطراب

 يفعل كان وقد محله، عن اآلخرون يعجز ما ويقول فيها رأسه ّفيمد نائية

 وذلك له، × الباقر ّحممد اإلمام من ّبوصية ًأيضا اجلعفي جابر ذلك

 صلوات دّحمم آل وأرسار علوم من محله بام صدره ضيق له شكا أن بعد
ِّينفس ما عىل َّفدله أمجعني، عليهم اهللا  .)٢(ذلك عنه ُ

 ووالية اىلتع اهللا والية من املراد نفهم أن نحتاج فهنا حال، ّأي وعىل
 الكافرين تشمل ّأهنا أم باملؤمنني َّخمتصة سبحانه واليته وهل الشيطان،

 تعاىل باهللا الوالية َّواختصت ُأفردت وملاذا للجميع؟ ًواجدا باعتباره ًأيضا
 والية معنى ما َّثم ًأيضا؟ واملالئكة واملؤمنني للرسول ًاّقرآني ثابتة ّأهنا مع

 غريها كانت ولو املؤمنني؟ عىل اهللا يةوال غرار عىل هي وهل الطاغوت؟
 استعارة جمرد أم حقيقي بالظلامت التعبري وهل بينهام؟ املقابلة فلامذا

 وكيف حدوده؟ هي وما الظلامت من اإلهلي اإلخراج معنى وما وجماز؟
 وملاذا ًأصال؟ النور يف وهو النور إىل الظلامت من املؤمن إخراج ّيصح
 اإلخراج هذا صلة وما النور؟ كلمة دتُوأفر الظلامت كلمة ُمجعت
 واملبدأ الغائي باملبدأ ذلك عالقة وما ة؟ّالكربوي القرآن بأهداف اإلهلي

 َّادعى كام اجلرب، ةّنظري بتأصيل عالقة اإلهلي لإلخراج وهل الفاعيل؟
 للمعتزلة أمكن وكيف املعتزيل؟ التفويض نفوا وبه ذلك، األشاعرة

                                                      
 .٥ ح٤١، ص١ج: هنج البالغة) ١(
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 اجلرب ونفي التفويض يف تهمّنظري ثباتإل املقطع ذيل من االستفادة
 الظلامت؟ إىل النور من ألوليائه الطاغويت اإلخراج معنى وما األشعري؟

 اإليامن وهل تعاىل؟ اهللا والية حتت املؤمن ليدخل به ُيراد إيامن ّوأي
ِّمشكك؟ أم ٍمتواط  طويل ٌّنسبي خلود هو فهل النار؟ يف اخللود معنى ما ُ
 وما الوعيد؟ دون الوعد إخفاء ّرس وما له؟ انقطاع ال ٌّأبدي ّأنه مأ األمد
 من ذلك وغري ذلك؟ عىل ّاملرتتبة ّوالرتبوية ّاألخالقية األبعاد هي

 املؤمن، حياة يف ّواملعنوية ّالفكرية اآلثار ذات َّاجلمة ّاملعرفية املطالب
ّتأملية، ّحتليلية بصورة عندها الوقوف ينبغي حيث  ةمجل َّأن الواضح ومن ّ
 إىل تتميامهتا تاركني احلاجة، بمقدار نتناوهلا سوف األبحاث هذه من

 منها ،وأليق ألصق باملوضوعي ّألهنا املوضوعي، التفسري بحوث
 .)١(سيأيت كام بالتجزيئي،

  

 حتت الثالث، للمقطع التجزيئي التفسري مطلع يف ذكره ما ومثاله
   :ذكر حيث ،)والثالث الثاين املقطعني بني العالقة بيان( نعنوا
 الكريمة اآلية من والثالث الثاين املقطعني بني العالقة بيان ضوء يفو  

 عرض خالل من وذلك ًحتديدا، وللثالث ًمعا، هلام ّكيل إمجال إىل سنصل
  :وهي له، ثالث نكات

 إبراز هو الكريمة ةاآلي من الثالث املقطع ُيربزها نكتة ّأول َّإن ـ أ
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 َّأن لنا ّاتضح أن فبعد الثاين، املقطع يف ّتقدم ما وبني بينه الوثيقة العالقة
 َّوأن تعاىل، باهللا اإليامن عىل ًاّعملي موقوف الوثقى بالعروة ّالتمسك
 ّةالفعلي النتيجة تظهر بالطاغوت، الكفر عىل موقوف تعاىل باهللا اإليامن

 تعاىل باهللا واإليامن بالطاغوت الكفر( الثالث الركائز لتلك ةّوالتطبيقي
 ّومؤدى تعاىل، اهللا والية يف الدخول وهي )الوثقى بالعروة ّوالتمسك

 النور يف والدخول الكثرية الظلامت من اخلروج هو الوالئي الدخول هذا
 سوف ّفإنه تعاىل باهللا والكفر الطاغوت متابعة ّإال أبى من ّوأما الواحد،
 نور من اخلروج هو الدخول هذا ّومؤدى الشيطان، والية يف يدخل
 يف والدخول بالطاغوت، والكفر تعاىل باهللا لإليامن ُاملقتضية الفطرة

 وميداهنام ساحتهام والدخول، اخلروج وهذا هلا؛ حرص ال التي الظلامت
 وخيرج النور، إىل الظلامت من املؤمن خيرج الدنيا ففي الدنيا، عامل هو

 ة،ّاجلن هو املؤمن فجزاء اآلخرة الدار ّوأما الظلامت، إىل النور من الكافر
  .النار هو الكافر وجزاء

 يف ّالقرآنية ّاإلسرتاتيجية وتوكيد إبراز يف تكمن نكتة وهي ـ ب
 دّجمر هو الكفر َّوأن األصل، هي ّأهنا عىل ةّاإليامني الطبيعة مع التعاطي
ًأوال ةّاإليامني لطبيعةا فاستعرض عارضة، حالة ّو  ُاهللا{ :قوله وهو ،ّ ِ َ 
َا ين ِ ْآمنوا   ُ ُ رجهم َ ُ ِ

َمن ُ ِالظلمات   َ ُ َإ    ًمقدما ،ِ}ر ا و ِ ِّ  احلالة عىل هااَّإي ُ
َوا ين  فروا أوِ اؤهم الطاغوت  رجو هم من { :قوله وهو العارضة، َِ ْ ُ َُ ْ َُ ِ

ُ ُُ ُ  ُ َ ْ َ ُ َ ِ  َ

ِا ور إ  الظلمات َ ُ  َ
ِ ِ َّوكنا ،}   الدراسة هذه يف مورد من أكثر يف ناأرش قد ُ
 ةّفطري وهي اخللقة، أصل يف موجودة ةّتكويني حقيقة إىل وغريها ّالقرآنية
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 ورساالت ة،ّالساموي الكتب ومجيع الكريم القرآن َّوأن ة،ّاإلهلي املعرفة
ّتؤدي ال أمجعني األنبياء  تعاىل اهللا معرفة جمال يف التأسيس وظيفة ُ

 ِّحد عىل املوارد، هذه يف العقول دفائن إثارة فتهاوظي ّوإنام وتوحيده،
َّاملسامة العليا ةّاإلهلي املعارف ةّوفطري ،× عيل املؤمنني أمري تعبري  بدفائن ُ

 ليشء، يشء ثبوت منظومة يف ال اليشء ثبوت منظومة يف تدخل العقول
ُّوأس اإلنسان صبغة ّألهنا  .وجوده ُ

 باملصري َّرصح قد املقطع هذا كون يف فتكمن الثالثة النكتة ّوأما ـ جـ
 ،فيها واخللود النار إىل املصري وهو العارضة، احلالة ألصحاب احلتمي
ِأو ك{ :قوله وهو َ ْ ُأصحاب ُ َ ْ َ

ِا ار  ْهم   َفيها ُ َخا ون ِ ِ َّيرصح ومل ،}َ  بمصري ُ
 سنقف عديدة وتوجيهات أسباب ولذلك ة،ّاإليامني الطبيعة أصحاب
 الترصيح وهذا األخري، املقطع هلذا ةّالتجزيئي وثنابح تفصيالت يف عندها
ِّمتعلقان آخر يشء عن والسكوت بيشء  الثالث فاملقطع اآلخرة، بعامل ُ
 اآلخرة، احلياة ميدان إىل بنا لينتهي الدنيا، احلياة ميدان يف َّويتحرك يبدأ

 ،ةّرويُألخا النتائج إىل ةّالدنيوي النتائج من بنا َّيتدرج إنه :ُأخرى وبعبارة
 يف سقف أعىل من تنطلق ةّثنائي صورة يف اآلجل، إىل العاجل من :قل أو

َّالسلم  البرشي ُّالتسفل يف سقف أدنى إىل ة،ّاإلهلي الوالية وهو الكاميل، ُّ
 احلقيقي الوجود الوجود، سقفي ُحتاكي وكأهنا الشيطان، والية وهو

 العاقل اإلنسان ليجد معانيه، ّبأخس االعتباري والوجود معانيه، بأرشف
 أن بعد ُيريد ما لنفسه فيختار طرق، ُمفرتق وأخطر ّأهم أمام نفسه ُاملختار
ُاخليط أمامه وافرتق ّالغي، من الرشد له َّتبني ْ ُيضَاألب َ َمن َ  ِودَاألس ِيطْاخل ِ
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ِالفجر، نِم ْ َ  كان شقوته غلبته ومن الفائزين، من كان سعادته أسعفته فمن ْ
 معاده، ليوم يستوثق ومل آخرته، أمر أمهل من والشقي اخلارسين، من

 يقول وفيه التوحيد، بدين القايض فطرته، لنداء يستجب مل الذي ذلك
 وتنفصم شقوته، ّتتحققً دينا اإلسالم غ  ي بع فمن> :× عيل املؤمنني أمري

  .<ا و يل والعذاب الطو ل ا زن إ  مآبه و  ون كبوته، وتعظم عروته،
َّأمة الكفر َّأن كام السعادة، ُمستودع وهو َّيتثنى، ال واحد ّواحلق ُ 

 أمران ًمعا ومها الشقاء، ُمستودع وهو مراتبه، اختلفت مهام واحدة
ِّيقررمها ْوقل ا ق من { :تعاىل قال وباطنه؛ وظاهره وفعله، بقوله اإلنسان ُ ِ  َ ْ ِ

ُ َ

ْر  م  من شاء فليؤمن ومن شاء فلي فر ُ ْ  َ ْ َْ ََ ََ َْ ْ َْ َ ِ ْ ُ َ َ ْ ُ ِهذه ِ إن{و ،)٢٩ :الكهف( }َ ِ َ 
ٌذكرةَت

ِ
َ م ْ َا ذ َشاء نَ  

َإ   ِر ه ِ ِس  َ   أن للعاقل ينبغي وال ،)٢٩ :اإلنسان( ً}اليَ
 ‘ جعفر بن موسى اإلمام عن األثر يف جاء وكام ًشيئا، َّاجلنة عىل خيتار
 ياا ن يرى ال ا يً قدرا ا اس أعظم  و ن> :احلكم بن هلشام طويلة ةّوصي يف

  . )١( <بغ ها ت يعوها فال ا نة، ّإال ثمن  ا ل س أبدان م  إن ّأما ًخطرا،  فسه
 

 ةّكاف عىل ـ احليدري ّالسيد به ّهيتم ما لياتّأو من ّأن يف ّشك ال
 وقد بالقرآن، القرآن تفسري ـ التجزيئي التفسري ومنها التفسري مستويات

 تفسريه يف ذكر فقد الكريس، آية تفسري يف بوضوح ذلك تطبيق اءج
   :هّنص ما )واألرض السموات هّكرسي وسع( اجلميل للرتكيب

                                                      
 .٣٩٣ـ٣٩١ص، ٢ج: منطق فهم القرآن )١(



 ً تفسريا وتأويالالكريس آية ............................................................٦٦

 يف منها ننطلق سوف الكريس ملوضوعة ّقرآنية إشارات هنالك نعم،
 بحوث يف ـ عرفت وقد الكريس، ملوضوعة ّالتقريبية الصورة تأسيس
ّمقدمايت ّمتهيدي اهّاجت ثالثة، اهاتّاجت يف يسري القرآين ّالنص َّأنـ  سابقة ّ، 
 ما هو الثاين اهّواالجت ،ّنتائجي اهّواجت ّتأسيسية، ّتفسريية ّمادة اهّواجت

 والالحق السابق اهنيّاالجت َّأن مع بالقرآن، القرآن بتفسري عليه ُيصطلح
  .آخر ّقرآين ّنص تفسري يف القرآين ّالنص ّطريقية يف عنه يفرتقان ال

 التأويل، أمام النوافذ يفتح االحتامالت جمال َّفإن حال، ّأي وعىل
 أن نحاول ما بقدر املقام يف ّالتأويلية الوجوه نستبق أن نريد ال ونحن
ِّنقدم ِّنؤسس سوف الكريس، ملوضوعة ّتقريبية صورة ُ  تفسرينا يف هلا ُ

 َّمث وضوعي،امل التفسري يف الفكرة لتعميق ّالكرة نعاود َّثم هذا، التجزيئي
ِّنحدد  ٍبنحو التأويل بحوث يف التأويل مستوى عىل التطبيقي الوجه ُ

  .واالنطباق الصدق قيمة حيث من االحتامل مستوى يتجاوز

 َّأن عىل ّتدلنا كثرية ّروائية ًنصوصا هنالك َّفإن ّالتقريبية الصورة ّأما
 ةجه ومن جهة، من هذا الكريس، يف ّكلها جمموعة واألرض الساموات
ّترصح ّقرآنية ًنصوصا نجد ُأخرى  ما عىل رَّفوت ًاّخاص ًوجودا هنالك َّبأن ُ
  .ولغريها هلا ًشامال فيكون واألرض، الساموات من ُّأعم هو

ٍإنا  ن ن  ا مو  ون تب ما قد وا وآثارهم و   ء { :تعاىل قال ْ َ  ُ َ َ َْ ُْ َُ َ ُ  َ ََ ُ ُْ َ َ ْ
ِ
ْ ُ ْ َ  

ِ
ِأحصيناه   إمام مب ُ ٍ َ ِ ِ ُ َ ْ َ ْ َ

 منها عديدة، توجيهات ُاملبني ولإلمام ،)١٢ :يس( }ٍ 

َّاملنصب اإلمام  فيكون الكريم، القرآن نفس ومنها تعاىل، اهللا قبل من ُ
 الساموات وسعا قد كليهام أو الكريم، القرآن أو املعصوم اإلمام َّأن املفاد
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  .)١(ًعلام واألرض
 بني مزج من ةالنقط هذه يف جاء ما نفهم أن يمكن ّتقدم ما ضوء يف

 ّالسيد أسامه ملا تطبيق ّأنه عىل ّالقرآنية واإلشارات ّالروائية النصوص
 .القرآين ّالنص فهم يف للرواية التعميقي الدور احليدري

  

 التفسري مستوى عىل ّالروائية بالنصوص احليدري ّالسيد استعان كام
 مستوى عىل فعل كذلك املفردات، بعض عاينم الستيضاح املفردايت
 كانت وقد ّاجلملية، كيباالرت بعض معاين الستيضاح التجزيئي، التفسري
 هلا يفرد أن بدون تفسريه سياق يف ًأحيانا تأيت ّالروائية بالنصوص استعانته

 البحث( بعنوان ّمستقل بحث شكل يف ًأحيانا تأيت بينام ،ًاّخاص ًبحثا
 جمموعة عىل املشتملة ـ ّاجلملية املقاطع هناية يف يأيت ما ًوغالبا ،)الروائي

 املقطع هناية يف أورده الذي الروائي البحث ومثاله ـ ةّاجلملي الرتاكيب من
 ةّعد إىل ضتّتعر روايات ةّعد فيه أورد فقد ،الكريس آية من لّاألو

 وأبرز ،اآلية مكانة عظمة بعضها يف أبرز حيث ،املقطع ذلك يف مواضيع
 بيان بعضها ويف ،اآلية لقراءة الوضعي األثر إىل اإلشارة اآلخر بعضها يف

 بني واملقارنة ،اإلمكان لعامل الكريس ةّظرفي بيان وكذلك ،الكريس معنى
  .)٢(الشافعني مصداق وبيان الكريس يف الغيبي البعد وبيان ،والعرش الكريس

                                                      
 .٢٩٤ ـ ٢٩٣، ص٢ج: نطق فهم القرآن م)١(
 .٣١٠ ـ ٣٠٣، ص ٢ج: صدر نفسهامل) ٢(
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 الثالث املقطع هناية يف أورده الذي الروائي البحث ـ ًأيضاـ  ومثاله
 :فيه جاء ما ّنص ييل وفيام الكريس، آية من

  ن دين ال> :قال ّأنه × اهللا عبد أيب عن يعفور أيب بن اهللا عبد عن
 من عدل إمام بوالية دان من   عتب وال اهللا، من ل س جائر إمام بوالية دان
 يند ال نعم :فقال هؤالء؟ عىل عتب وال ألولئك دين ال :قلت :قال ،اهللا

َا  و  ا ين { :اهللا لقول  سمع اأم :قال ّثم ،هؤالء   عتب وال ألو ك ِ   ِ َ ُ  

ِآمنوا  رجهم م ْ ُ ُُ ِ
ْ ُ ِن الظلمات إ  ا ورَ  َ

ِ ِ َ ُ  نور إىل الذنوب ظلامت من خيرجهم }َ 
َوا ين{ :اهللا قال اهللا، من عادل إمام ّكل لواليتهم ؛واملغفرة التوبة ِ ْ فروا َ  ُ َ َ 

ْأو
َ

ُ آؤهم ُ ُ ُالطاغوت ِ ُ ُ رجونهم   َ ُ ِ
َمن ُ ِا ور   ِالظلمات ِإ    َ ُ  اهللا أليس :قلت :قال ،} 

َعنى َوا ين{ :قال حني ّالكفار هبا َ ِ ْ فروا   ُ َ   ل فر نور ّوأي :فقال :قال }َ
 نور    نوا همّأن بهذا اهللا ع  ّإنما الظلمات؟ إ  منه فأخرج  فر وهو

 من ّإياهم بواليتهم خرجوا اهللا من ل س جائر إمام ّ  تو وا أن ّفلما اإلسالم،
ِأو ك{ :فقال ّا كفار، مع ا ار  م فأوجب ال فر، ظلمات إ  اإلسالم نور َ ْ ُ 

ُأصحاب ْ َ
ِا ار  ْهم   َفيها ُ َخاِ ون ِ ُ َ{ >)١(. 
 اهللا عبد أيب اإلمام عن صدقة بن مسعدة ّمروية إىل ّتقدم ما أضفنا فإذا
ْا  و  ا ين آمنوا  رجهم { :كتابه   قال اهللا  إن> :قال ّأنه × قالصاد ُ ُُ ِ ِ

ْ ُ َ َ ِ   َ ُ  

ِمن الظلمات إ  ا ور وا ين  فروا أوِ اؤهم الطاغوت  رجو هم م ِْ ُ َُ ْ َُ ِ ِ
ُ ُُ ُ  ُ َ ْ َ ُ َ َ َِ  َ  َ

ِ ِ َ ُ ِن ا ور    َ

ِإ  الظلمات َ ُ  َ
 َّأن لنا َّيتبني ،)٢(<ّعدوهم والظلمات ^ ّ مد آل هم فا ور ،}ِ

                                                      
 .١٣٨، ص١ج: ، وتفسري العيايش٣ ح٣٧٥، ص١ج: أصول الكايف) ١(
 .١٣٨، ص١ ج:تفسري العيايش) ٢(
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 الظلامت من باإلخراج ًمشموال يكون بطاعتهم والتزم ^ َّتوالهم من
 فقد ًقصورا ال ًتقصريا بغريهم اقتدى أو أعداءهم، َّتوىل ومن النور، إىل

 من ُأخرج :القرآين التعبري بحسب قل أو الكفر، إىل اإليامن ربقة من خرج
 حكمهم، عند والنزول ِّتوليهم هو يامناإل بقاء فضامنة الظلامت، إىل النور
 .عنهم اإلعراض يف فتكمن الظلامت إىل النور من اخلروج ّعلة ّأما

 اهللا قال :يقول × اهللا عبد أبا سمعت> :قال األسدي، مهزم وعن
ّ ألعذبن :وتعا  تبارك    ّا رعية  نت و ن اهللا، من ل س بإمام دانت ّرعية    ُ

  نت و ن اهللا، من إمام ّب ل دانت ّرعية ّ  عن  ألغفرنو ّتقية، ّبرة أعما ا
 :قال ! هؤالء ّويعذب هؤالء، عن فيعفو :قلت ،ّس ئة أعما ا   ّا رعية
ِا  و  ا ين آمنوا  رجهم من الظلمات إ  ا ور{ :يقول اهللا  إن نعم، ِ ِ َ

ِ ِ َ ُ  َ َِ ْ ُ ُُ ْ ُ َ ِ   َ ُ  {)١(.  
ِا  و  ا ين آمنوا  رجهم م{ :تعاىل قوله يف اسّعب ابن وعن ْ ُ ُُ ِ ِ

ْ ُ َ َ ِ   َ ُ َن  
ِالظلمات إ  ا ور  َ

ِ ِ َ ُ  . ’ بمحمد وآمنوا بع    فروا  نوا قوم هم :قال ،} 
َوا ين  فروا أوِ اؤهم الطاغوت  رجو هم من ا ور إ  { :قوله ويف

ِ ِ ِ َ َِ ْ ُ َُ ْ َُ ُ ُُ ُ  ُ َ ْ َ ُ َ ِ  َ

ِالظلمات َ ُ   . )٢(به  فروا ّ مد ُبعث فلما بع   آمنوا قوم هم :} 
َوا ين{ > :قوله يف × الباقر ّحممد اإلمام وعن ِ ْ فروا   ُ َ  ّ  بوالية ،}َ

ُأوِ آؤهم{ طالب أ  بن ُ ُ َ ْ ُالطاغوت َ ُ  أخرجوا تبعهم، ومن أعدائه   نزلت } 
  .)٣( <أعدائه والية :الظلمة إ  فصاروا ،×   والية وا ور ا ور، من ا اس

                                                      
 .٧ ح١٧٥، ص١٨ج: مستدرك الوسائل) ١(
 .٣٢٣ ص٦ ج:جممع الزوائد) ٢(
 .٢٧٧، ص٢ج: مناقب آل أيب طالب) ٣(
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 قبل ترفع راية ّ > :قال × اهللا عبد أيب عن بصري، أيب عن ًوأخريا
 .)٢)(١(<ّوجل ّعز اهللا دون من ُيعبد طاغوت فصاحبها القائم قيام
  

 التفسري مستوى عىل <القرآن فهم منطق> هبا ّاهتم التي األمور من
 املقاطع غري وهي ـ ّاجلملية الرتاكيب بني الرابطة الصلة التجزيئي،
 صلة[ :عنوان حتت ورد ما ومثاله ـ ّمجلية تراكيب عدة عىل املشتملة
 ما ورد حيث ،]بإذنه ّإال عنده يشفع الذي ذا من :بقوله السابق املقطع
  :هّنص

َّاملعرب بأرسه اإلمكان لعامل املطلقة تهّمالكي لنا ّاتضحت أن بعد  عنه ُ
 ّاملالكية هذه بني العالقة وجه نعرف أن نحتاج واألرض، سامواتبال

 ُنجيب وهنا البحث، فقرة من فيه نحن ِملا التالية الفقرة مفاد وبني املطلقة
 واجلواب الالحقة، الفقرة تفصيل يف ذلك لنا ّيتضح ّحتى الفتوى بنحو
ْمن ذا ا ي  ش{ الالحقة الفقرة َّأن هو َ ِ  َ ْ ِفع عنده إَ ُ َ ْ ِ ُ ِال بإذنهَ ِ ْ ِ ِ

َّمقيدة }   بالفقرة ُ
َ  ما   ا سماوات وم{ عليها السابقة ََ َِ َ  ِ ُ ِا   األرضَ ْ َ ْ  به الشفاعة فانحصار ،}ِ
 هي ةّاملالكي وهذه ّكله، لذلك املطلقة تهّمالكي فرع منه اإلذن أخذ وبمن
 ّكل مجلتان وهاتان> :الطباطبائي يقول هنا من البحث، فقرة ّوحمصلة مفاد
 قوله أعني الدخل، دفع معنى يف بقيد ّكاملقيدة أو ّمقيدة منهام حدةوا

                                                      
 .٤٥٢ ح٢٩٥، ص٨ج: الفروع من الكايف) ١(
 .٤٦٠ـ٤٥٩، ص٢ج: منطق فهم القرآن) ٢(
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ِ  ما   ا سماوات وما   األرض{ :تعاىل ْ َ ْ ِ َِ ََ َِ َ  ُ ِمن ذا ا ي { :تعاىل قوله مع }َ  َ ْ َ

ْ ش ِفع عنده إال بإذنهَ ِ ْ ِ ِِ
 ُ َ ْ ِ ُ َ{...> )٢)(١(. 


  

 التفسري مستوى عىل <القرآن فهم منطق> هبا ّاهتم التي األمور من
 املقبول وترجيح املحتملة للوجوه الدقيق االستقرائي عّالتتب التجزيئي،

 ألسلوب مالزم وصف هو األمر هذا ّأن أوضحنا قد وكنا وجد، إن منها
 ما يف ذلكل لناّمثوقد  ّامئية،العل النصوص قراءة مستوى عىل الكتاب هذا
 ّتقدم بام نكتفي سوف فإننا وهلذا املفردايت، التفسري مستوى عىل ّتقدم

  . أخرى نقطة إىل وننتقل
  

 ًبعدا املفردات بعض معنى يأخذ أن بعد احليدري ّالسيد عن يغب ومل
 التفسري مستوى عىل عليه كان ّمما التجزيئي التفسري مستوى عىل أعمق

 عن ًبعيدا يأيت ال مفردة ّألي صطالحياال املعنى ّأن إىل هّينب أن املفردايت
 ومثاله وشائج، من املعنيني بني عام يكشف أن وحياول هلا، اللغوي املعنى

 ،)بإذنه ّإال عنده يشفع الذي ذا من( اجلميل للرتكيب تفسريه يف ذكره ما
   :ذكر حيث

                                                      
 .٣٣٢، ٢ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
 .٢٧٦، ص٢ج: منطق فهم القرآن) ٢(
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 مفردة ّألي االصطالحي املعنى َّأن الواضح فمن الشفاعة معنى ّوأما
 ّاللغوية املعاين ّأمهية تأيت هنا من هلا، اللغوي املعنى عن ًبعيدا يأيت ال

 بناء ّيسهل ّمما االصطالحي؛ املعنى تبلور التي البذرة ّتعد ّألهنا للمفردات
 .ّواالصطالحية ّاللغوية املعاين فيه ارضتتع ال منسجم نحو عىل ّالنظرية

 االستعامل يف ًحمفوظا بقي للشفاعة اللغوي املعنى َّأن نجد ذلك عىل ًبناء
 املتعارف هو ّاألول :استعامالن ُيوجد وهنا ًأيضا، االصطالحي
 القرآن يف ورد الذي هو والثاين ّالعقالئية، املجتمعات يف واملستخدم

 وهذان ،^ البيت أهل ّوأئمة ’ كرماأل ّالنبي وروايات الكريم
 غري أحدمها مصداق أن ّإال اللغوي، املعنى يف اشرتكا وإن االستعامالن

 ّالعرفية باألمور ّختتص ّالعقالئية فالشفاعة به، له عالقة وال اآلخر
 لضابطة ختضع ال ّأهنا كام ّالتكوينية، باألمور هلا عالقة وال ّواالجتامعية،

 أساس عىل قائمة هي بل والتكوين، الترشيع َعاملي ضوابط بلحاظ ّحمددة
 األمور من ذلك غري أو مال بذل أو قربى من ّاخلاصة الرابطة أو الوجاهة

 ال الذي املذنب عن فيعفو القرار، حتديد بيده من أو احلاكم عىل ّتؤثر التي
 الشفاعة ّوأما ّيستحقه؛ ال ما ّاملستحق غري ويعطي العفو ّيستحق
 بينه واألسباب العلل ّتوسط هبا ُيراد ّفإنه القرآن اصطالح يف ّالتكوينية

 سبب ّفكل وبقائها، وجودها وتنظيم أمرها تدبري يف ّمسبباهتا وبني تعاىل
 وجوده فضله بصفات ّبالتمسك ّملسببه اهللا عند يشفع األسباب من

 نظام عىل ينطبق بعينه ّالسببية فنظام ّمسببه، إىل الوجود نعمة إليصال
  . شفاعةال
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 ّالرش دفع أو اخلري إيصال يف ّالتوسط تعني ًمعا املعنيني عىل فالشفاعة
  . )١(ُاملستشفع أمر يف الشفيع من ما ّوترصف

 
 إىل التنبيه <القرآن فهم منطق> كتاب باهتامم حظيت التي األمور من
 يف يرتكز ما عىل باالعتامد املفردات معاين خيصتش يف الركون عدم

 املعاين من الكثري ّأن وهي خطرية، حقيقة إىل االلتفات غري من الذهن
 اللغوي، الوضع ال العريف االستعامل وليدة هي الذهن يف املرتكزة
 وتغيب فيها، ةّعل هو كان التي معانيه إىل العريف الذهن ينرصف وبالتايل
 ّالنص كان إذا امّالسي خطرية، سابقة لّيشك ما وهذا ّاألصلية، املعاين
  . واآلخرة الدنيا أمور عليه تبّترت الذي الديني ّالنص هو املقروء

 النار أصحاب أولئك( :اجلميل للرتكيب تفسريه يف ذكره ما :ومثاله
   :ذكر حيث ،)ونلدخا فيها هم

   :مها تانّمهم نكتتان هنا وها

 ما غري وهو به، ّاخلاص مفهومه للقرآن َّإنف الثانية النكتة ّوأما...
 قصرية غري فرتة يعيش الذي الشخص يف يرى فالعرف العرف، يفهمه
 حيمل القرآن َّولكن للخلد، ّاللغوية املعاين بعض بنا َّمرت وقد ًخالدا،
 يف احلال هو كام العريف، الفهم ويرفض هلا، احلقيقي املعنى عىل ّالقضية
َوما ج{ :تعاىل قوله َ َعلنا ل   من  بلك ا   أفإن مت  هم ا اِ ونَ َُ ْ ُْ َُ َ  ِْ ِْ ِ

َ ََ ْ ُْ َ َِ ْ ٍ
َ َ َِ{ 

                                                      
 .٢٧٨ـ٢٧٧، ص٢ج:  القرآنمنطق فهم )١(
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 تطرح العريف الفهم بحسب ّالتأرخيية ّاملدونات َّأن فمع )٣٤ :األنبياء(
 عاشوا الذين األنبياء غري وإلياس، كاخلرض خالد، نموذج من أكثر أمامنا
 املوت دام ما ُاخللد صفة معنه تنفي الكريمة اآلية َّولكن السنني، مئات
 .مصريهم احلتمي

ًقرآنيا فاخللد  الكريم القرآن نجد ولذلك ًأبدا، والبقاء الديمومة :ُّ
 حيث مناسبة، من أكثر يف فينفيه يةّبجد الساذج العريف الفهم مع يتعاطى
ُومن  عص ا  ورسو { :تعاىل قوله قبيل من بالتأبيد، اخللود كلمة ُيردف َ ُ َ َ ََ َ ِ ْ َ ْ 

ًفإن   نار جهنم خاِ ين  يها أبدا َ َ ََ
ِ َ ِ َ َ َ َ َ ُ َ  ِ

  . )٢٣ :ّاجلن( }َ
 

 التي املوارد يف ّأنه ـ املنهج مستوى عىل ـ احليدري ّالسيد دّأك لقد
 يعني ّمما ؛األخرى الطريقيات إىل النوبة تصل ال ،القرآين املبني فيها رّيتوف
 االجتهاد( الربهاين والنظر الرواية قبيل منـ  رىُألخا الطرق َّأن

 ة،ّالتفسريي متناوالتنا يف تكون سوفـ  ةّالعقلي والقرينة ،)االصطالحي
 اعتامد ّهولكن ًا،ّوتأويلي ًاّتفسريي نعتمدها سوف ُاملعتمدة القرائن ُمطلق بل

ِّلنسمه أو تبعي، ّطويل َّمعلق اعتامد :أعني بالتعليقي، ُ  البيانات يابغ عىل ُ
 يف وحتقيقاتنا ُمتابعتنا بحسب ـ احليدري دّللسي والكالم ـ ونحن ة،ّالقرآني

 وقد ة،ّتقريبي بيانات إىل حتتاج قليلة غري موارد وجدنا ّالقرآنية النصوص
ًظاهريا ًغيابا ًأيضا وجدنا  ّالتوسل إىل ّسيضطرنا ّامم ّالقرآنية للبيانات ّ
   .آن ٍآن ِكل يف تعيينها ّيتم سوف التي تهاّأولوي وبحسب ُاألخرى، بالطرق

 التفسري مستوى عىل ّالعقلية بالقرائن ّالسيد اهتامم ضحّيت هنا من
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  . التجزيئي

 وسع( :اجلميل للرتكيب تفسريه سياق يف احليدري ّالسيد كتب  
   :هّنص ما )واألرض الساموات كرسيه

 العناوين َّأن إىل التنبيه ينبغي الكريس ملوضوعة ّالتعرض قبل
 ،)وغريها وامليزان واللوح والقلم والعرش الكريس( :قبيل من ّالقرآنية،

 كام حتقيقي، حقيقي ٌبحث هلم، والتابعني الصحابة طبقتي عن فيها، يرد مل
ِّيشكل ال هذا َّولكن التوحيد، بمسائل قةِّملتعلا ّاألهم املواضيع يف هو ُ 

 هو ًونقال ًعقال القاعدة فمقتىض والتحقيق، البحث من ًمانعا أو ًعائقا
 واملفاهيم الدين ُبأصول ِّاملتعلقة املسائل يف ّوالتعقل ّوالتدبر الفكر إعامل

َّمتيقن كقدر ّالقرآنية  بوقوع ُنفاجأ ولكننا الواجبة؛ املعرفة أصل من ُ
 البحث أصل منع من فهنالك فيها، البحث أصل يف البعض عند الكالم
 اآلخر والبعض عنها، والسكوت تالوهتا وه تفسريها َّ أنًمعتربا فيها

 ّإال ذلك وما بدعة،ـ  فيها البحث عن ًفضالـ  معناها عن السؤال اعترب
 ًذاتا ِّربه عن يسأل أن ِّحقه من فاإلنسان ًمعا، والوعي العلم يف لقصور
 والعمل لإليامن احلقيقي البناء َّبأن الواضح ومن وصفات، ًوأسامء
 ،واجلواب للسؤال وليدان واملعرفة والعلم فة،واملعر العلم هو الصالح

َك اب بقيع{ :أصبحا ّوإال ِ ِ ٍ َ َ ًة  سبه الظمآن ماءَ َ ُ ُْ  ُ َ ْ َ  ندري وال ،)٣٩ :النور( }ٍ
 أمام ّوالبدعية ّبالتوقف القائل يقفه سوف ٍموقف َّأي ـ ندري ّاكن وإن ـ

 وكيفام ذلك؟ل واملوجبة بل الكريم، القرآن يف ّالتدبر عىل َّاحلاثة اآليات
ًقدما ونميض ًجانبا فلنرتكهم كان،  تعاىل، اهللا كلامت يف ّوالتدبر ّالتفكر يف ُ
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ِّاملحصلني لدأب ًوفقا ُ. 
 اليشء أو عليه، قعدُي ملا اسم ّالعام العرف يف الكريس َّأن ّتقدم لقد
 أن يقتيض والساذج ّاألويل املعنى وهبذا عليه، لسُوجي عليه ُيعتمد الذي
 واتالسام حتته تنضوي حيث ًا،ّجد ًعظيام سبحانه هّكرسي يكون

 به القائلني من اقتىض املعنى وهذا ّالنص، بحسب وسعهام ّألنه واألرض،
 وعرشه عرشه، ّفكرسيه واحد، مصداق يف والعرش الكريس بني اجلمع
  ـعليه القعود بنكتةـ  ًمعا والعرش الكريس يأخذ سوف ٍوعندئذ ه؛ّكرسي
 من منه ويستلزم َّيتضمنه ملا ؛ّالبتة به القبول ُيمكن ال ما ووه ًيا،ّماد ًطابعا
  .ًونقالً عقال الباطل التجسيم أبرزها باطلة لوازم

َّكرسيه َّإن وقيل  وقد العرش، يدي بني جسم أو العرش، دون رسير ُ
ِّسمي  عن ًكثريا يبتعد ال قول وهو ، )١(السبع بالساموات إلحاطته بذلك ُ
  .)٢(هللوازم الباطل سابقه

 
 ما إىل ّالتنبه <القرآن فهم منطق> كتاب هبا ّاهتم التي األمور ومن

 للرتكيب تفسريه يف ذكره ما :ومثاله قرائن، من اجلميل بالرتكيب ّحيف
 حيث )الوالية معنى حتديد( عنوان حتت ،)آمنوا الذين ّويل اهللا( اجلميل
  :قال

َّيعني فلم مطلقة، البحث فقرة يف الواردة الوالية َّأن رغم  املراد فيها ُ
                                                      

 .٣٩ص: تفسري غريب القرآن) ١(
 .٢٩٢ـ٢٩١، ص٢ج: منطق فهم القرآن) ٢(
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ًنصا، َّاملتيقن القدر َّأن ّإال اآلنفة، املعاين جلميع شاملة فتكون ّ  هو منها ُ
 ّوالذي والتدبري، ّوالترصف احلكم والية :أعني ّاخلاص، باملعنى الوالية
ِّيؤكد َ رجهم من { :قوله وهو ّالنص، ّحتف التي ّاللفظية القرينة هو ذلك ُ ِ ْ ُ ُ ِ

ْ ُ

ِالظلمات إ  ا ور  
َ
ِ ِ َ ُ  املطلقة احلكومة عىل القدرة يقتيض فاإلخراج ،} 
 ال ما تعاىل هللا ثبوته َّأن كام فيه، خالف ال ما وهذا والتدبري، ّوالترصف

 وارتبط اإلهلي اإلخراج هذا اقرتن إذا فيام الكالم ّوإنام ًأيضا، فيه خالف
 نصوص ّعدة يف يأتينا وسوف َّخاصة، هداية نوع فاإلخراج ما، ٍبشخص
 ينسبه حيث تعاىل، اهللا لغري النور إىل الظلامت من اإلخراج نسبة ّقرآنية

 املطلقة ّاخلاصة الوالية من تعاىل هللا ثبت ما فيكون ، ’ األكرم للرسول
 :ىلتعا قوله وهو ،’ لرسوله ًعينا ثابتة والتدبري ّوالترصف احلكم يف
ِ هدي به ا  من ا بع رضوانه سبل ا سالم و رجهم من الظلمات إ  ا ور { ِ ِ ِ َ

ِ ِ َ َُ  َ ِ ْ ُ ُُ ْ  ُ َ ِ  َ َُ ُ َ ْ َْ ََ ُ  ِ ِ ِ
ٍبإذنه و هديهم إ   اط  ستقيم ِ َِ َْ ُ ٍ َ ِ

َ ْ
ِ ِْ ِ ِِ ْ َ  بالعرض إخراج ّهولكن ،)١٦ :املائدة( }ِ

 بعض أتينات وسوف تعاىل، اهللا من إذن عىل موقوف ّألنه بالذات، ال
  .)١(اإلخراج فقرة يف املسألة تفصيالت
 ّالعقلية :القرائن من العديد إىل ّالتنبه يستبطن وهو ـ ًأيضا ومثاله
 :تعاىل لقوله اجلميل تفسريه سياق يف ذكره ما ـ ّواللفظية ّوالنقلية

ِ رجهم م{ ْ ُ ُ ِ
ْ ِن الظلمات إ  ا ورُ  

َ
ِ ِ َ ُ  انعنو حتت ذكر حيث ،)٢٥٧ :البقرة( }َ 

   ):الظلامت من اإلخراج وحدود معنى(
 ولوال ملكتها، وتعميق عصمته تدعيم إىل ّمستمرة بحاجة فاملعصوم

                                                      
 .٤٠١، ص٢ج: منطق فهم القرآن )١(
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ْو وال أن { :تعاىل قوله يف ًقليال َّولنتأمل ًأيضا، عظيم خطر عىل فهو ذلك َ ْ َ َ

ًث تناك لقد كدت تر ن إ هم ش ئا قليال ِ َ ًَ َْ ْ َْ ْ ِ ْ ِ ُ َ َْ َ ِ َ َ َ ْ  )لوال( :ةوكلم ،)٧٤ :اإلرساء( }َ 
 ’ ركونه َّفإن التثبيت، لوجود الركون امتنع :أي لوجود، امتناع حرف
 ّةاملحالي مالك َّولكن ،ًونقال ًعقال عصمته لثبوت الوقوع، بحسب ُحمال
 ال الدفع باب من ولكن اإلخراج ةّبعملي ًمشموال فيكون التثبيت، هو

 .واضح هو كام الرفع،
 فيه جاء فقد ،× يقّلصدا يوسف ّقصة يف نجده ما منه وأوضح

َولقد همت به وهم بها  وال أن رأى برهان ر ه كذ ِك ِ  ف { :تعاىل قوله
ِ ْ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ َْ ََ َ َ َ َْ  ُ َ ْ ِ ِ ْ  ْ َ

َ نه ا سوء والفحشاء إنه من عبادنا ا مخلص  ِ َ ْ ُ ْ َْ ِ ِ َِ َْ ُ ُ 
ِ َ ََ ْ  َ َ  ُفرصف ،)٢٤ :يوسف( }ْ

 فيه الوقوع دليل عنه السوء رفع َّفإن ،الرفع ال الدفع بمعنى عنه السوء
ًأوال، أن ْ وال{ :قوله األوىل ّلفظيتني، بقرينتني ّمنفي وهو ّ

َ
رأى 

َ َبرهان   َ ْ ُ 
ِر ه ُِ  ف  نه{ :قوله والثانية ،}َ  ْ َ َ

ِ ْ  معنى يف داخل الدفع وهذا ،}َ
 أن بالرضورة يعني ال النور إىل الظلامت من اإلهلي فاإلخراج اإلخراج،

 أبرز مصداق للرفع املوافق فالوقوع واقعة، سابقة حالة هنالك تكون
 أخفى، ّهولكن ًأيضا مصداق فهو للدفع املوافق اإلمكان ّوأما للخروج،
 .ًّاحقائقي وليس ّعريف وخفاؤه

 ّالصديق يوسف عن القرآن حكاه ما هو ّكله ذلك من األرصح َّولعل
ٍ  تر ت  لة قوم الِإ{ :تعاىل قوله يف ًأيضا ِْ َ َ   ُ ْ َ ْ يؤمنون با  وهم باآلخرة هم َ ُْ ُ ُ ُِ َ َِ

ْ
ِ ِِ ِ َ ْ

َ فرون ُ ِ ْوا بعت  لة آبا  إبراهيم و سحاق و عقوب ما  ن  ا أن * َ َْ َ َ َ َ ََ  َ َ َ َ َُ ْ ْ َْ َ ََ
ِ َ ِ ِِ

َ ُ ِ   ك با     ِ َ ِ
ْ ُ

ٍمن  ء ْ َ ْ  فيه والكينونة الدخول يقتيض اليشء فرتك ،)٣٧ :يوسف( }ِ
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 الكفر ّملة يف دخل قد × ُيوسف اهللا ّينب يكون ذلك وبمقتىض ًمسبقا،
 َّبأن الواضح ومن ،^ األنبياء آبائه ّملة ليتبع منها خرج ّثم هبا واعتقد
ًنبيا ويكون ُجيتبى ال ّفالنبي ،ًونقال ًعقال باطل هذا ًمفارقا كان إذا ّإال ّ ُ 

 الرشك بعد فليس ظلم، بعده ليس الذي الرشك عن ًفضال ًمطلقا، للظلم
 منها وخروجه فيها، دخوله فرع الكفر ّمللة تركه يكون ال وعليه ذنب،
 معاين من عرفت كام وهو الدفع، بمعنى ترك هو ّوإنام الرفع، بمعنى

 الرتك كون عىل ةّلفظي قرينة الثانية اآلية ذيل يف جاء وما اإلهلي، اإلخراج
ْما  ن  ا أن{ :قوله وهو الرفع، ال الدفع بمعنى َ َ َ َ َ ِ   ك با َ  ِ َ ِ

ْ ٍ من  ءُ ْ َ ْ ِ{، 
 .ًأبدا عني طرفة الرشك منهم يقع مل :أي

َكان َما( :كلمة َّبأن الواضح ومن  ة،ّالفعلي لنفي ال ةّالشأني لنفي تأيت )َ
 يوسف َّأن يعني َّمما ،^ شأهنم من ليس ًمطلقا الرشك صدور َّأن بمعنى
 ،ةّالشأني نفي عنى ّوإنام عنهم، الفعل نفي بصدد يكن مل × يقّالصد
 ومن جهة، من هذا املوضوع، بانتفاء سالبة ةّالفعلي جيعل ةّالشأني ونفي
 أو الرشك صورة َّبأن القول أراد ذلك باستعامله × هّإن :ُأخرى جهة

 ة،ّالذهني الصورة ُتناسب ةّفالشأني ،^ آبائه وعن عنه ّمنفي به التفكري
 انتفت وإذا اخلارجي، والوجود الصدور تناسب ّفإهنا ةّالفعلي بخالف
 التعابري من وهو ًخارجا، ّلتوقعه معنى فال للرشك ةّالذهني الصورة
 وله القليل؛ تصويرها يف ونجا الكثري، جتليتها يف أخفق التي ًا،ّجد الدقيقة
 مع ّتتفق كثرية ةّقرآني مواضع هنالك َّبأن ًعلام ذلك؛ يف وحده ّاملنة سبحانه
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 .)١(الرفع ال الدفع بمعنى اإلخراج فكرة
 

 طبيعة مّاملتكل مراد بيان عىل ّحالية قرينة لّتشك التي ّالنص أجواء من
 تفسريه خالل ذلك إىل احليدري ّالسيد هّتنب وقد وخصوصياته، املخاطب
 عىل عود> عنوان حتت ذكر حيث ،)الدين يف إكراه ال( تعاىل لقوله اجلميل
  :ما ييل < )اإلكراه نفي موضوع حتديد مع ًطالحااص الدين( بدء

 وهو اآلية، من الثاين املقطع من األوىل للجملة العودة ينبغي واآلن
َإكراه َال{ :تعاىل قوله َ ْ ِا ين ِ  ِ  اللغوي بمعناه الدين َّأن بنا َّمر فقد ،} 

 بلحاظ جهة جهتان، ففيه ًاصطالحا ّوأما واملتابعة، الطاعة هو األقرب
 .)٢(املخاطبني بلحاظ وجهة ومفرداته، الدين نفس قسيامتت

 الدين مفردات :ُاألوىل اجلهة
 :، تدور بني اجتامع وافرتاق العقيدة والرشيعة، وهيثالث صور وفيه

انحصار مفردات الدين باألمور اجلوانحية، دون : الصورة األوىل
 .اجلوارحية

جلوارحية، فتقترص انحصار مفردات الدين باألمور ا: الصورة الثانية
عىل الرشيعة واألحكام الرشعية العملية، دون األمور اجلوانحية القلبية 

 .العقائدية
                                                      

 .٣٣٥ـ٣٣٣، ص٢ج: منطق فهم القرآن) ١(
 .٣٢٩، ص٢ج: م القرآنمنطق فه) ٢(



 ٨١.........................................................الكريس آلية التجزيئي التفسري

ّاشتامله عىل املوارد اجلوانحية واجلوارحية معا، املتمث: الصورة الثالثة لة ً
ًبالعقيدة والرشيعة معا، أو ما تسمى أيضا بأصول الدين وفرع الدين ًُ. 

ًالدين يشمل األمرين معا، ولكن ّوالصحيح يف ذلك هو أن 
  .)١(ّ نفي اإلكراه يف اآلية الكريمة ختتص بالعمل اجلوانحي القلبيةموضوع

 املخاطبني بلحاظ الدين :الثانية اجلهة
ّنبني َّثم نذكرمها قسمني، إىل الدين ينقسم وفيها  عليهام، ّاملرتتبة اآلثار ُ

  :ومها

ًموجها اخلطاب يكون وفيه ّالعام، باملعنى الدين :ّاألول القسم َّ  لغري ُ
  .ّنيكتابي غري أم نيّكتابي كانوا سواء ًعموما، املسلمني

 وفيه اإلسالمي، الدين أي ّاخلاص، باملعنى الدين :الثاين القسم
ًموجها اخلطاب يكون َّ   .الكتاب أهل من املسلمني غري إىل ُ

 صولُبأ باإلقرار ًعموما املسلم غري إلزام عدم عليه ّيرتتب ّواألول
 وجود ينفون الذين املالحدة ذلك يف بام فروعه، عن ًفضال اإلسالم
 إلمجاع خمالف هو ّربام بل للمشهور، الفخم قول وهو تعاىل، الواجب
 ُاملحاربني َّالسيام باإلسالم، وإلزامهم حماربتهم بوجوب القائل املسلمني

  .منهم

 بالد يف يعيشون أفراد ّجمرد ُأولئك كان إن :هو املقام يف نراه ما ّولكن
 املسلمني ديار عن باهلجرة إلزامهم أو حماربتهم من َّفالبد اإلسالم
 كانوا وإن ّحتى ُأخرى، إىل مسلمة بلدة من ُهياجروا أن ال ًعموما،

                                                      
 .٣٣٠، ص٢ج: منطق فهم القرآن) ١(
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 ّإال املسلمني بالد يقطنوا أن واملرشكني للمالحدة ّيصح فال ُمساملني،
ِّيقررها ُقصوى لرضورة   .َالفسقة مّاحلكا ال العادل اإلمام ُ

ّيمثلون كانوا إذا ّوأما ًمستقال ًكيانا ُ  ـاملعارص باالصطالح ـ دولة أو ُ
 حماربتهم يلزم ّفإنه له يكيدون ّنومم لإلسالم حماربني كانوا إن مّفإهن

 يطلب أو أرساهم عن يعفو أن العادل ولإلمام يلزم، بام وإلزامهم
ِفإذا لقيتم ا { :تعاىل لقوله افتداءهم،  ُ ُ ِ َ ََ

َين  فروا ف ب ا رقاب ح  إذا ِ
ِ ِ َ ََ َ ْ َ َُ َ َ

َ   أ نتموهم فشدوا ا وثاق فإما منا  عد و ما فداء ح  َ ًَ ِ ِ َ ُ ُْ ًْ ّ َ ِ
َ ََ ََ َ ْ  ُ ْ ُ ُ ْ َ

َ تضع ا رب أوزارها ََ َ َْ َْ ُ َ ْ َ{ 
 .)٤ :دّحمم(

 التعاون ّيصح بل عليهم، ضري فال ُمساملة دولة ضمن كانوا إن ّوأما 
 واملسلمني، لإلسالم ضعف أو ّذلة ذلك من يلزم مل ما ًمطلقا، معهم
 هو كام لنا، ةّفعلي ودعامة ةّحقيقي ّقوة معهم عالقاتنا يف كان إذا فكيف
َيلز أن دون عليه هم ما عىل يبقوا أن فلهؤالء وبالتايل احلال، واقع  ّبأي مواُ
 :تعاىل لقوله ُمساملني؛ داموا ما اإلسالمي، الدين عن ًفضال ّساموي دين

ُو ن جنحوا  ِلسلم فاجنح  ها وتو    ا  إنه هو ا سميع العليم{ ِ َ َ َ َْ ُْ ُِ  ْ ْ  َ َُ ُ  ِ ِ  َ َ َْ  َ َ ََ َ ِ ْ
ِ{ 

 منسوخ ّبأنه اسّعب ابن عن وروي مطلق، خطاب وهو ،)٦١ :األنفال(
 قوالن ومها ،)١(الكتاب بأهل ّخاص خطاب ّبأنه جماهد وعن السيف، بآية

 .هلام اعتبار ال ضعيفان،
 املالحدة شمول عدم ّاألول أمران، عليه ّفيرتتب الثاين ّوأما
 ّنيمعفي غري مّأهن أو اإلسالم، عىل ُيكرهوا أن َّفالبد باخلطاب، واملرشكني

                                                      
 .٦١ :، رقم٢٣٧ص: تفسري اجلاللني) ١(
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َّمتيقن، كقدر اإلكراه من  اإلسالم بدخول نيّالكتابي إلزام عدم هو والثاين ُ
ّمستقلة، ودولة ًياناك أم ًأفرادا كانوا سواء لإلسالم، ُحماربني يكونوا مل ما ُ 

 قتاهلم وجب دحرهم عىل ومكنة شوكة اإلسالم ويف ُحماربني كانوا فإن
 اجلزية دفع أو اإلسالم دخول أو القتل :وهي ثالثة، أمور بأحد وإلزامهم

 وهو فرض، أو رشط هلم يكون أن دون اجلزية دفع :أي صاغرون، وهم
ُقاتلوا ا ين ال يؤمنو{ :تعاىل قوله ُِ ْ َ ِ  ُ ِ َن با  وال با وم اآلخر وال  ر ون ما َ َ َُ  َ ُ َ َِ ِ

ْ ِ ْ َ ْ ِ ِِ  

ُحرم ا  ورسو  وال يدينون دين ا ق من ا ين أوتوا الكتاب ح   عطوا  ُْ ُ ُ َ َ َ ََ َِ ِ ِْ  ُ ُ َ َ َِ   َ ْ َ ِ َ َُ ُ ُ َ  

َا ز ة  ن يد وهم صاغرون ُ ِ َ ْ ُ َ ٍ َ َ َْ َ ْ ِ
 عىل َّيمن أن العادل ولإلمام )٢٩ :التوبة( }ْ

ِقاتلوا( :تعاىل قوله َّبأن ًعلام الفدية، بدفع إلزامهم أو بالعفو همأرسا  ُيراد )َ
َّيرشع مل فهؤالء منهم، املساملني ال ُيقاتلونكم الذين قاتلوا :به  وال قتاهلم، ُ

 .اإلسالمي بالدين إلزامهم ّيصح
 اإلكراه يف َّأن مع اإلكراه، عدم ّرس عن نسأل أن فلنا حال، ّأي وعىل

 للسرية موافق هو بل وعافية، ًخريا األفضل وانتخاب اخلري فعل عىل
  الدارين؟ يف والطمأنينة السعادة من فيه ملا ًنظرا ؛ًأيضا ّالعقالئية

 والطمأنينة والسعادة َّاحلقيقيني، والعافية اخلري َّأن هو والصحيح
 الراشد العاقل فإكراه اإلكراه، يف ال االختيار يف تكمن ّإنام تني،ّاألبدي

  . لكامله ٌسلب ملختارا

 الدين إرادة هو املقام يفـ  األظهر بلـ  الظاهر َّفإن حال ّأي وعىل
 بعينه، مذهب خصوص ال اإلسالمي الدين أي ّالعام، ال ّاخلاص بمعناه
َا وم { :تعاىل لقوله غريه دون مذهب عىل ّاألتم اإلسالم صدق ّوأما ْ َ ْ
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ُأ ملت ل م دين م وأ ممت ُْ َ َْ َ ََ ْ ُْ َُ ِ َ ْ َ علي م نعم  ورْ َ ِ َ
ْ ِْ ْ ُ َ ًضيت ل م اإلسالم ديناَ ِ َ ْ ِ

ْ ُ ُ َ ُ ِ{ 
 ،× عيل املؤمنني أمري بوالية باإلقرار األمر ارتباط حيث ،)٣ :املائدة(

  .)١(املقام يف ما عليه ينطبق ال به القبول مع فهو
 

 مستوى عىل <رآنالق فهم منطق> كتاب هبا ّاهتم التي األمور ومن
 اآليات يف النسخ دعاوى رصد :التجزيئي وبضمنه ّعام بشكل التفسري

 يف ذكره ما ومثاله باطلة، أم ةّحمق الدعاوى هذه كانت إذا فيام والتحقيق
 دعوى> عنوان حتت ،)الدين يف إكراه ال( اجلميل للرتكيب تفسريه سياق
َإكراه َال{ :تعاىل قوله نسخ َ ْ ِا ين ِ  ِ َادعي :هّنص ما ذكر يثح ،}   املقام يف ُّ
َإكراه َال{ :اجلزء هذا نسخ َ ْ ِا ين ِ  ِ  وناسخه اآلية، من الثاين املقطع من } 
ْفإذا ا سلخ األشهر ا رم فا تلوا ا م    حيث وجد موهم { :تعاىل قوله ُ ُ ُُ ُ ُُ ْ َ ََ ُ ْ َْ ِ ِ

ْ ُْ َ َ َُ ُُ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ
ِ

َوخذوهم واح وهم و َ َْ ُْ ُُ ُ ْ ُ َا عدوا  ُ ُ ُ ٍهم    رصدْ َ َْ  ُ ْ   . )٢(< )٥ :التوبة( }ُ
 حيث النسخ، دعوى منها ذلك، يفً أقواال اجلوزي ِّالقيم ابن ذكر وقد
 األمر قبل نزلت اآلية هذه َّألن ؛منسوخ هّإن :الثاين والقول> :يقول

  .)٣(<والسدي اكّالضح قول وهذا السيف، بآية ُنسخت َّثم بالقتال،
 عدم من + اخلوئي ُاألستاذ ّيدناس إليه ذهب ما هو والصحيح

ِيا   ها ا   جاهد { :تعاىل قوله هلا الناسخ كون لدعوى ورفضه نسخها، ِ َ  ِ
 َ َ َ

                                                      
 .٣٣٦ـ٣٢٩، ص٢ج: منطق فهم القرآن) ١(
  .٢٤ : رقم٣٠ص: الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكريم) ٢(
 .٩٢ص: نواسخ القرآن) ٣(
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ُالكفار وا منافق  واغلظ عليهم ومأواهم جهنم و  س ا مص  ِ َِ َْ ْ َْ ْ
ِ َ َ َ َ َُ  َ َ َْ ُْ ْ َ ِ

ْ َ ْ ُ ْ َُ ِ ُ َ  :التوبة( } 
 .الكتاب بأهل اختصاصها نفى كام ،)٧٣

 وال منسوخة وليست حمكمة اآلية َّأن :ّواحلق> :+ قال
 نفي عىل ّواستدل اإلكراه معنى يف دقيقة تفاصيل ذكر َّثم ،)١(<خمصوصة
 ما اإلكراه من املراد كون عىل تعتمد ّألهنا والتخصيص النسخ دعوى
  :وهي ثالثة، لوجوه ؛باطل وهو االختيار، يقابل ما ال الرضا، يقابل

  .ذلك عىل دليل ال هّإن :ّاألول

ُوذكر والفروع، األصول من ُّأعم الدين َّألن :الثاين  واإليامن الكفر ِ
 . فقط باألصول االختصاص عىل داللة فيه ليس ذلك بعد

َ قد ت   ا رشد من ال { :تعاىل قوله يناسبه ال ّألنه :الثالث ْ َ َِ ُ ْ   َ َ ْ  وبالتايل ،}َ
 ال ّخربية اجلملة َّوأن االختيار، ابليق ما اآلية يف باإلكراه املراد َّأن :ّفاحلق

 عىل مبتنية غري ّاإلهلية الرشيعة َّأن هو الكريمة اآلية من واملراد ّإنشائية،
 وال إيامن عىل خلقه من ٌأحد ُجيرب فال فروعها، يف وال أصوهلا يف ال اجلرب،
  .)٢(طاعة

 ة،احلقيق يف دين هو فيام إكراه ال :بذلك املراد> :الطويس الشيخ قال
 من عليه يكره ما اّفأم بوجوبه، لوجه فعل إذا القلوب أفعال من ذلك َّألن

 يكن مل الكفر كلمة عىل ُأكره من َّأن كام بدين، فليس الشهادتني إظهار
  .)٣(<ًكافرا

                                                      
 .٣٠٨ ـ٣٠٧ص: البيان يف تفسري القرآن) ١(
 .٣٠٨ـ٣٠٧ص: املصدر نفسه) ٢(
 .٣١١، ص٢ج: صدر نفسهامل) ٣(
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ًتكوينيا، كان إن اإلكراه َّإن َّثم ًترشيعيا كان وإن َّتقدم، كام فهو ّ  فال ّ
 أحد إكراه حكمته ِتقتض مل تعاىل اهللا َّأن ذلك إىل أضف املقام، يف له معنى
ًمفضيا سيكون ّولكنه ذلك، عىل ًقادرا سبحانه كان وإن يشء، عىل  لنقض ُ

ًمنسجام اإلكراه ذلك يكن مل فإذا والعقاب، الثواب فلسفة  فلسفة مع ُ
 فمن ّالبتة تعاىل منه اإلكراه حيصل ومل والعقاب الثواب وفلسفة اخللق
 لعدم ؛لصدوره معنى ال بل غريه، من ذلك صدور ّيصح ال أن ِّالبني
ًأوال املكنة ِو و شاء ر ك آلمن من   { :تعاىل قال ًثانيا؛ احلكمة ولعدم ،ّ ْ َ ََ َ َ  َ َ َ ْ َ َ

َاألرض  هم ِ يعا أفأنت ت ره ا اس ح  ي ونوا  ؤمن  ِ ِ ْ ُ ُ ُ َ َ َ  ُ ِ
ْ ُ َ ْ َ ََ ً َ ْ ُْ  ُ ِ

َ  ،)٩٩ :يونس( }ْ
 ال التي ّالتكوينية بسلطتنا ذلك عىل الناس إكراه عىل القادرون نحن :أي
 متلك ال وأنت بك فكيف للغرض، ونفيه لبطالنه ؛به نقم مل ّالبتة هلا ّراد

 من اإلكراه فكرة أصل إلغاء ّكله ذلك وراء من اهلدف َّوكأن .ذلك
 يفعل مل فالقادر ّاملقدس، للشارع ّوالترشيعية ّالتكوينية احلركة قامويس

 يف للدين واحلقيقي الفعيل املصداق من املراد ّوأما عنه؛ عاجز القادر وغري
 سواه، دون ًدينا لنا اهللا ارتضاه الذي املعروف ديننا ّفإنه ّالنص هذا حدود
  . )١(العظيم إسالمنا وهو

 يف ذكرها لّفض أخرى إجابة له كانت احليدري ّالسيد ّأن ويبدو
 هناك ذكره وما ،)الغي من الرشد ّتبني قد( اجلميل للرتكيب تفسريه سياق
   :هو

 من َّالبد ّوإنام املنسوخ، احلكم نفي عىل تقترص ال النسخ حقيقة َّإن
                                                      

 .١٦١، ص٢ج: جممع البيان يف تفسري القرآن) ١(
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 الشارع لنا قال لو ـ ًمثال ـ اآليات فصالة .ًأيضا املنسوخ احلكم ّعلة نسخ
 كوهنا هو وجوهبا ّفعلة اخلطر، من للناس أمان ّألهنا واجبة اّبأهن َّاملقدس
 أن َّفالبد اآليات صالة لوجوب ناسخ جميء رناّتصو فلو للناس، ًأمانا

ًأوال، احلكم ّلعلة ًناسخا يكون  فحقيقة احلكم، لنفس ًناسخا يكون َّثم ّ
 زوال يعني أمده وانتهاء أمده، بانتهاء املنسوخ احلكم انتهاء تعني النسخ

  .مفسدة الناسخ احلكم وجود مع به العمل فيكون مصلحته،

 الدين يف اإلكراه نفي حلكم ناسخة هاداجل آيات تكون فلكي وعليه
ًأوال َّفالبد َّاملدعى احلكم ّعلة نفي من ّ  املختار هو كام احلكم ّوعلة ،نسخه ُ
َقد ت{ :تعاىل قوله هو ْ َ    ا رشد من ال َ ْ َ َِ ُ ْ ًجدا الواضح ومن ،}َ    هذا َّبأن ّ

 معلوله، النتفاء معنى ال ّالعلة بقاء ومع اإلسالم، بقي ما ٍباق التعليل
 .ناسخة اجلهاد آيات تكون أن تصلح ال ولذلك
ِال إكراه   { :قوله أعني ـ اآلية َّأن ّتقدم ّمما ويظهر> :الطباطبائي قال َ َ ْ ِ

ِا ين  عىل الشواهد ومن بعضهم؛ ذكره كام السيف بآية منسوخة غري ـ } 
َقد ت{ :قوله :أعني فيها، الذي ُالتعليل ٍمنسوخة غري اآلية َّأن ْ َ  ا رشد من َ َ َِ ُ ْ   

َ ال   َّفإن احلكم، نفس ينسخ مل احلكم ّعلة ينسخ مل ما الناسخ َّفإن ؛}ْ
 اإلسالم أمر يف ّالغي من الرشد ّتبني َّأن ومعلوم ،سببه ببقاء ٍباق احلكم
َفا تلوا ا م    { :قوله ّفإن السيف، آية بمثل لالرتفاع قابل غري أمر ِ ِ

ْ ُ ْ ُْ ُ َ

ُحيث وجد  ْ َ ََ ُ ْموهمْ ُ ِقاتلوا   س يل ا َو{ :قوله أو ًمثال، ،}ُ  
ِ ِ َ ِ

ُ ِ  يف ّيؤثران ال ،}َ
  .هلذاً معلوال ًحكام ينسخا ّحتى ًشيئا الدين ّحقية ظهور

َإكراه َال{ :قوله ِّتعلل اآلية :ُأخرى وبعبارة َ ْ ِا ين ِ  ِ  ّاحلق، بظهور } 
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 ثابت فهو وله،نز وبعد القتال حكم نزول قبل حاله خيتلف ال معنى وهو
   . )١(<منسوخ غري فهو حال، ّكل عىل

ّاملتصور التنايف َّإن َّثم  اآليات وبني اإلكراه نفي آية بني هو وقوعه ُ
 ال الدفاعي اجلهاد َّفإن الدفاعي، اجلهاد ال االبتدائي اجلهاد عىل ّالدالة
 ّالعدو من اإلكراه إيقاع دفع ألجل قائم هو بل ًابتداء، اإلكراه فيه رَّوُيتص

 .أعدائهم عىل املسلمني من اإلكراه إيقاع مكنة رّوُيتص فكيف عليهم

 وبني اإلكراه نفي بني حمدود ٍتناف فهو ٍتناف وجود فرض فعىل إذن،
 االبتدائي اجلهاد ّعائدية إثبات من َّمتكنا ما وإذا االبتدائي، باجلهاد األمر

   .)٢(رأس من سريتفع التنايف إشكال َّفإن الدفاعي اجلهاد إىل

 إىل االبتدائي اجلهاد عودة أثبتّأنه  بعد فيام احليدري ّالسيد فعله وما
  . النسخ دعوى فأبطل الدفاعي، اجلهاد

 
 النزول أسباب رصد احليدري ّالسيد هبا ّاهتم التي األمور ومن
 سياق يف ذكره ما ومثاله اآلية، تفسري يف وتوضيفها ّاجلملية للرتاكيب

 عنوان حتت ذكر حيث ،)الدين يف إكراه ال( :اجلميل للرتكيب تفسريه
   :هّنص ما )اآلية من الرتكيب هذا نزول سبب(

َإكراه َال{ :تعاىل قوله َّبأن روي َ ْ ِا ين ِ  ِ  من رجل يف نزل قد ،} 
                                                      

 .٣٤٤ـ٣٤٣، ص٢ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
 .٣٤٣ـ٣٤١، ص٢ج: منطق فهم القرآن) ٢(
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 من رجل يف نزلت اّإهن :وقيل اإلسالم، عىل له ًغالما ُيكره كان األنصار
 من الرجوع أرادوا فلام املدينة، إىل الشام ّجتار فقدم ابنان، له كان األنصار
 الشام، إىل ومضيا ّفتنرصا ّالنرصانية، إىل فدعومها ابناه، أتاهم املدينة
َإكراه َال{ :تعاىل اهللا فأنزل ،بذلك ’ اهللا َرسول ُالرجل فأخرب َ ْ ِ  ِ 
ِا ين  .كفر من ّأول مها !اهللا أبعدمها :’ اهللا رسول فقال ،} 

 بقتال ’ ّالنبي ُيؤمر أن قبل كان هذا َّأن ِّوالسدي مسعود ابن وعن
  . )١(الكتاب أهل

 أو محل، هلا يستقيم ال ًمقالتا تكون املرأة كانت :قال اسّعب ابن وعن
 فلام ِّهتوده، أن ولد هلا عاش إن نفسها عىل فتجعل ،ولد هلا يعيش ال

 !أبناءنا ندع ال :فقالوا األنصار، أبناء من فيهم كان النضري بنو أجليت
َإكراه َال{ :ذكره تعاىل اهللا فأنزل َ ْ ِا ين ِ  ِ  ّاليهودية، اختار هبم حلق فمن ،} 
  . )٢(اإلسالم اختار أقام ومن

ّواملحصلة  القسم ذلك ُفيناسب الكتاب، بأهل اإلكراه نفي ّتعلق :منه ُ
ًموجها اخلطاب فيه يكون ذيّوال للدين، الثاين َّ  أهل من املسلمني غري إىل ُ

 والتطبيق اجلري دائرة يعدو ال ّأنه ّإال جودته عىل األمر وهذا الكتاب،
   . لآلية

   :ييل ما إىل اهلامش يف هّنب احليدري ّالسيد ّأن بالذكر وجدير
 هذا َّبأن لنا يكشف ّخاص نزول بسبب املقطع هذا ّتفرد َّبأن ُيقال قد

                                                      
 .١٦١، ص٢ج: جممع البيان يف تفسري القرآن) ١(
 .٢١، ص٣ج: جامع البيان) ٢(
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 ّيدعون؟ كام الكريس آية من ًثانيا ًمقطعا وليس ّمستقلة، آية هو املقطع
 ّالتفرد منه يلزم ال ّخاص نزول بسبب ّالتفرد أصل َّإن :وجوابه

 من كثرية ّعينات القرآن يف نعدم مل ناّإن :ًوثانيا ًال،ّأو هذا ة،ّاآليتي بعنوان
ِا وم ي س ا { :تعاىل قوله ّفإن القبيل، هذا  َ ِ َ َ ْ َ َين  فروا من دين م فال ْ ْ ُ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ

َ شوهم واخشون ا وم أ ملت ل م دين م وأ ممت علي م نعم  ور َ َ َِ َ َ َ َْ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ ََ َُ ُْ ْ َ َ
ِ ْ ْ َ ْ ِ َ َْ ُْ َ

ُضيت  ِ
ًل م اإلسالم دينا ِ َ ْ ِ

ْ ُ ُ ُحرمت علي م { :تعاىل قوله بني الواقع ،)٣ :املائدة( }َ ُ ْ َ َ ْ َ  ُ

ْا ميتة وا م و  َ َ َُ  ُ َ ْ َ ُم ا   ر وما أهل لغ  ا  به وا منخنقة وا موقوذة وا م دية ْ ُ َْ  َ َ َُ ُْ ْ َْ َ َ َُ َ ُ ْ َ َ ِ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ ُ َ ِ
ْ ُ

ُوا طيحة وما أ ل ا سبع إال ما ذكيتم وما ذبح   ا صب وأن  ستقسمو ُ ُِ ِْ َ ْ َْ َ ََ َ َ َِ ِ  َ َ َ َِ
ُ َ َ َْ ُ ُْ  َ   َ َ ا ُ

ٌباألزالم ذل م فسق ْ ِ ِْ ُ َ ِ ْ َ ْ ٍ من اضطر    مصة    متجانف { :تعاىل هوقول ،}ِ ِ َ َ َ ََ ُ َُ ْ َ ٍَ ْ ِ  ْ
ِ

َ

ٌإلثم فإن ا   فور رحيم َ ٌِ ُ َ َ   ِ
َ
ٍ
ْ
 به، ّخاصة نزول بأسباب ّتفرده من يمنع مل ،}ِ

 اآلية وهي واحدة، آية الثالثة املقاطع هذه مجيع ّأن مع الفريقني، فاقّوبات
  .)١(املائدة سورة من الثالثة
  

 فيها رّيتوف التي املوارد يف ّأنه احليدري ّالسيد تأكيد ّأن ّتقدم فيام ذكرنا
 غياب مع ّأما ،األخرى اتّالطريقي إىل النوبة تصل ال القرآين املبني

 ومنها ،عليها االعتامد يمكن طريقيات هناك ّأن ذكر فقد ّالقرآنية البيانات
 :اجلميل للرتكيب تفسريه يف عنه جاء ما ومثاله ،ةّالعلامئي االستفادات

َوسع كرسيه الساموات واألرض( ْ َ َّ َْ ْ َ َ ُ ُّ َ َِ ِ   :هّنص ما هناك كتب حيث ،)ُِ
                                                      

 .٣٢٧ـ٣٢٥، ص٢ج: منطق فهم القرآن) ١(
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 عامل ُيساوي وال ُيساوق ال يةّاملاد األجرام عامل َّأن إىل اإلشارة ّتقدمت
 مراتب من مرتبة ّأي َّإن بل الواجبي، الوجود عن ًفضال اإلمكاين الوجود
 ً،وكامال ًرشفا وأكثر ًوجودا أوسع هي األخرى اإلمكاين الوجود
 هنالك هل :هو بوضوح عنه واإلجابة طرحة ينبغي الذي والسؤال
 وما ّاملادي، املستوى وفوق لدينا، املعهودة غري ُأخرى وأراض ساموات
  اآلية؟ بموضوعة صلتها

 االستفاداتو ّالروائية والتلميحات ّالقرآنية اإلشارات َّإن :واجلواب
ِّتؤكد ّالعلامئية  هي امّوإن ية،ّماد ًأجراما ليست ُأخرى، ساموات وجود ُ
 والربزخ املثال عامل به ُأريد إن املعنوي الوجود وهذا ّمعنوية، ساموات

 ّإثباتية ّأدلة جمموعة عليه قامت وقد ،ّحقيقي وجود فهو )امللكوت(
 فاألمر العقيل الوجود هبا دُأري وإن ،)١(ّالفلسفية اتفَّاملصن هلا َّتعرضت
ُو لق{ :تعاىل لقوله ًوفقا ّخفي ٌأمر هبا ُأريد وإن كذلك، ُ َ َ علمون ال َما َ ُ َ ْ َ{ 

َّحتدد مل وإن كذلك، فاألمر ،)٨ :النحل(  ذلك جمموع من ناّولكن .تهّهوي ُ
ِّنرجح َّواملسمى ،والربزخ املثال عامل هو املراد َّبأن ُ ّنصي ُ  فمن بامللكوت، ًاِّ

 وجود ذلك ومقتىض وامللك، ّاملادة لعامل ّعلة املثال عامل َّأن ِّحمله يف لثابتا
 األقرب هو املثال مستوى عىل ساموات وجود فيكون مسانخة، نوع

 الساموات مراتب أدنى ّفإهنا يةّاملاد واألرض الساموات ّوأما لذلك،
 هبمراتب اإلمكان لعامل ّالوجودية فالسعة ،ّوجودي ًكمعنى واألرض

                                                      
 .٧ـ٦ ص،١ ج:)مفاتيح الغيب(التفسري الكبري ) ١(
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ِو و   ما   األرض { :تعاىل قوله يف ّولعل ّالتصور، مستوى فوق الثالث ْ َْ ْ
ِ َ  َ َ َ

َمن شجرة أقالم وا حر  مده من  عده سبعة أ ر ما نفدت  مات ا  إن ا   َ    ِْ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ٌ َِ َ ْْ ِ َ ٍ
ُ َُ َُ َ َْ َْ ِ ْ ُْ ُ َ ْ َ َْ

ٍ َ

ٌعز ز حكيم ِ َ ٌ ِ
 َّحدها يعلم ال التي ةّيالوجود السعة إىل ًتنبيها ،)٢٧ :لقامن( }َ

 يف عُمج قد سعته عىل الوجود وهذا العلم، يف والراسخون اهللا ّإال ورسمها
ِّكرسي  .سبحانه هُ

 مبارش بشكل املاورائي، الوجود هلذا التفسري أعالم بعض َّتنبه وقد
 ملكه كامل ّبني ّملا هّإن َّثم> :يقول حيث الرازي، كالفخر مبارش، وغري

 الساموات وراء فيام ملكه َّأن ّبني األرض، ويف اتالسامو يف وحكمه
 ّاملتومهني، أوهام إليه تصل ال ّمما ذلك ّوأن ّوأجل، أعظم واألرض
َوسع { :فقال ،ّاملتخيلني درجات من درجة أدنى إىل االرتقاء دون وينقطع ِ َ

َكرسيه ا سماوات واألرض ْ َ ْ َ َِ َ  ُ  ِ ْ  ّلوح وربام> :الطباطبائي يقول ذلك ويف ،)١(<}ُ
ْ علم ما    أيديهم وما خلفهم{ :فيها تعاىل ُقوله ًأيضا إليه ُْ َ ْ َ َ ََ ِ ِ ْ َْ َ ْ َ ُ َ  جعل حيث ،}َ

 هو وما ،األيدي بني ما أعني ـ ومها خلفهم، وما أيدهيم بني ما :املعلوم
 فيه جيتمع مقام فهناك ي،ّاملاد العامل هذا يف الوجود جمتمع غري ،خلف
 غري وجودات الوجودات هذه وليست حوها،ون ّالزمانية ّاملتفرقات مجيع

 اإلحاطة من االستثناء ّيصح مل ّوإال َّمقدرة وال حمدودة غري الكامل متناهية
َوال  يطون   ء من علمه إال بما شاء{ :تعاىل قوله يف َ َ ِ

 
ِ ِ ِِ ٍ

ْ ِ ِْ ْ َ ِ َ ُ ُ َ{ >)٢(.  
 هي الغيبي الطابع ذات ةّاملعنوي الساموات هذه َّأن :بالذكر جدير

                                                      
 .٧، ص٧ج): مفاتيح الغيب(التفسري الكبري  )١(
 .٣٤٠، ص٢ج: امليزان يف تفسري القرآن) ٢(
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ُإن ا ين كذبوا بآياتنا واستك وا  نها ال  فتح { :تعاىل قوله ملعنى قرباأل  َْ ُ َ َ َ َْ ُ َ ْ  َ ِ ِ ُ  َ َ ِ  ِ
ِ هم أبواب ا سماء َ  ُ َ ْ َ ْ ُ  يعلو الذي العلوي العامل حتكي فهي ،)٤٠ :األعراف( }َ

 هو العلوي العامل وهذا املالئكة، ومأوى النور عامل ّاملادي العامل بكامله
 الكريس فيكون له، سبحانه ِّكرسيه سعة يف وبالذات ًالّأو ّاملحكي
 تنعقد ذلك ِّطي ويف ّاملعنوية؛ بالساموات وثيق ارتباط ويذ ًمعا والعرش
 ُّالسفيل، العامل ّعلة العلوي فالعامل ُاجلرمي، يّاملاد للعامل والسعة العالقة

 وسع الذي الكريس فيكون ّالعلوية، ّعلته عن ُّالسفيل ّينفك وال
ًمتسعا ًعلام ّاملعنوية واألرض لسامواتا َّ  ّميةرُاجل واألرض للساموات ُ

 يف ّاملعنوية الساموات موضوعة يف ُأخرى وقفات وستأتينا .ّباألولوية
 .لآلية املوضوعي تفسرينا

 
 مستويات ّكل عىل <القرآن فهم منطق> هبا ّاهتم التي األمور من
 اآليات، يف والتطبيق اجلري موارد رصد :التجزيئي هاومن التفسري
 األمثلة أحد هو ةعرش اخلامسة النقطة يف أوردناه ما يكون أن ويمكن
  . القاعدة هلذه ـ الكريس آية عليها اشتملت التي العديدة ّالتطبيقية

 
 التفسري مستوى عىل <القرآن فهم منطق> هبا ّاهتم التي األمور من
 تأييد يف ّالتارخيية بالوقائع االستشهاد :التجزيئي وبضمنه ّعام بشكل
 تفسريه سياق يف ذكره ما ومثاله اها،ّيتبن التي ّالتفسريية النظر وجهة
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َ قد ت   ا رشد من ال { :اجلميل للرتكيب ْ َ َِ ُ ْ   َ َ ْ  التبيني( :عنوان حتت ،}َ
  :هّنص ما ذكر حيث ،)نتشاراال يف اإلسالم ّاسرتاتيجية
 نرش يف التأرخيي للسري األنسب هو بالتبيني التعليل َّأن بالذكر جدير
 يف ال َّوحقانيته بياناته يف تكمن انتشاره ّعلة َّأن بمعنى وانتشاره، اإلسالم
 اإلسالم انتشار لفكرة الرتويج املسترشقون حاول فقد السيف، سطوة

 اخلاطئة، الفكرة هذه يرفض الكريم قرآنال َّولكن بالفكر، ال بالسيف
 جعل ّوإنام اعتناقه، عىل ًأحدا ُيكره مل فهو بالتبيني، االنتشار فكرة ويدعم
 :بكلمة بدأ الذي فالقرآن به، اآلخر لقبول احلقيقي املنفذ هو التبيني

ِوختم }اقرأ{ ًورضيت ل م اإلسالم دينا{ :بكلمة ُ ِ َ ْ ِ
ْ ُ ُ َ ُ ِ َ  َّأن لك يكشف ،}َ

 اإلسالم ال واالختيار، الفكر عىل ُاملبتني اإلسالم هو املقبول اإلسالم
 الدعوة ّطياهتا يف حتمل التي <اقرأ> :فكلمة السيف، سلطة عىل ُاملبتني
 َّفإن وبالتايل والرضا، القبول مال رأس هي ّوالتدبر ّوالتفكر ّللتأمل
 ّتأرخيية ّةنس وهذه الطرد، ّمادة هو السيف َّأن كام اجلذب، ّمادة هو التبيني

 .اإلنسان مسرية يف
 من معه ومن ’ األكرمّنبي ال َّأن :ذلك عىل ّالتأرخيية ّاألدلة ومن
 يف مكوثهم طيلة اإلسالم اعتناق عىل ًأحدا ُيغروا أو ربواجي مل املسلمني

 ونّيتلق كانوا مّأهن رغم أنفسهم، عن ُيدافعوا مل بل املكرمة، ّمكة
 الدعوة سوى أمامهم تكن ومل لتعذيب،وا والتقتيل والترشيد الرضبات
 أيب شعب يف املرشكون هبم َّزج ّحتى سنة، عرشة ثالث طيلة ّالسلمية
 بالدفاع اإلذن جاء وقد أنفسهم، عن يدافعوا ومل عانوا، ما وعانوا طالب،
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 املهاجرين أهايل عىل املرشكون اعتدى أن بعد املدينة يف وهم أنفسهم عن
 وضعف ّمكة يف وجودهم َّولعل اهلم،أمو مجيع وصادروا ّمكة يف

 َّولكن اإلسالم، دخول عىل اآلخرين إكراه عن يمنعهم كان إمكانياهتم
 .النفس عن الدفاع عدم درجة إىل يصل ال ذلك

 ال بالفكر الدعوة هي اإلسالم ّإسرتاتيجية َّأن ّيتضح هنا من
 عالدفا باب من فذلك السيف الستعامل األمر اقتىض ما وإذا بالسيف،

 ذلك، توضيح وسيأيت املانع، رفع عىل العمل: عليه ُنطلق أو النفس عن
 .ّاملكية ال ّاملدنية الدعوة مرحلة يف املانع رفع عىل العمل حصل وقد

 أصبحوا بحيث املسلمني شوكة وقويت ّالدفاعية احلروب بدأت وعندما
ِّمتمكنني  :تعاىل قوله نزل ،ّبالقوة اإلسالم دخول عىل اآلخرين إكراه من ُ

َ ال إكراه   ا ين قد ت   ا رشد من ال { ْ َْ َ َِ ُ ْ   َ َ ْ َ
ِ  ِ َ ِ{)١(.  

 ّويل اهللا( :اجلميل للرتكيب تفسريه سياق يف ذكره ما ـ ًأيضا ـ ومثاله
 دّأك حيث ،)والتعاطي ّالتويل بني اخللط شبهة( عنوان حتت ،)آمنوا الذين

 املسلمني غري من الفقري عدةمسا ّأن تدعم كثرية ّتارخيية شواهد هناك ّأن
 لّيشك ال منهم، األقرباء ةّومود هدايتهم، عىل والعمل مريضهم، وعالج
 عن النهي بنصوص مشمول غري فذلك تعاىل، اهللا والية عن ًخروجا
  .)٢(هلم ًياّتول ليست ّألهنا ؛الكافر والية

                                                      
 .٣٤٠ـ٣٣٩ص، ٢ج: منطق فهم القرآن) ١(
 .٤١٤، ص٢ج: املصدر نفسه) ٢(
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 فيام بالنظر التجزيئي التفسري مستوى عىل احليدري ّالسيد ّاهتم لقد

 وحتليل مجلة، من أكثر عىل يشتمل التجزيئي أو اجلميل الرتكيب كان إذا
ُا { اجلميل للرتكيب تفسريه يف ذكره ما ومثاله ذلك، ضوء يف معنياه  ال  

َإ  َ َهو ِ إال ِ َ ال  ُ ُالقيوم ْ  َ    :ذكر حيث ،}ْ

ُا { :تعاىل قوله حتليل نُيمك ُاجلميل الرتكيب ضوء يف إذن، َإ  ال   َ  ِ إال ِ
َهو  ،)اهللا هو( :األوىل الصحيح، التقدير بلحاظ تنيّاسمي ُمجلتني إىل }ُ

َإ  ال{ :والثانية َ َهو ِ إال ِ  يف املفردايت وجودها يف حارضة ةّاخلربي َّوأن ،}ُ
َإ  ال{ بـ ّاملتمثل ُاجلميل وجودها ويف للمبتدأ، خرب فهو اجلاللة، لفظ َ  ِ إال ِ
َهو  احلقيقة عرض هو ُأخرى جهة ومن جهة، من هذا ،ٍثان ٌخرب ّفإهنا ،}ُ

 يف والتفصيل ،)اهللا هو( :رةّاملقد اجلملة يف اإلمجال صوريت يف الواحدة
َإ  ال{ :مجلة َ َهو ِ إال ِ  العرض بواسطة أكثر تفصيل إىل االنتقال َّثم ،}ُ

َ ال { :تعاىل قوله يف األسامئي ُالقيوم ْ  َ  بتفصيل ُأحلق ّاألول فالتفصيل ،}ْ
  .جديدة ببيانات السابقة احلقيقة توكيد ألجل ّوإنام ّتوهم لدفع ليس آخر

  :بوضوح نسأل أن فلنا ،ذلك ّتم إذا

 ريب ال ُخمتلفني؟ ببيانني ّمرتني تفصيله ّتم الذي اإلمجال هذا وجه ما
 والتفصيل اإلمجال كونفي ّاأللوهية، معنى تستبطن )اهللا( مفردة َّبأن

َّمؤداه والثاين اإلله، هو :َّمؤداه ّفاألول ًجدا، متقاربني ّاألول  اإلله هو :ُ
 .واضح هو كام ًمتاما، منعكسان تصويران وهذان وحده،

 وهو ّاألول، والتفصيل اإلمجال هدف يف ّاألول الوجه لنا ّيتضح ومنه
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 املوضوعة هذه َّبأن ريب وال والتوحيد، ّاأللوهية موضوعة عىل التأكيد
 القرآن مطالب مجيع يف ّاألهم هي بل اآلية، مطالب مجيع يف ّاألهم هي

  .الكريم

َ ال { :الثاين التفصيل يأيت َّثم ُالقيوم ْ  َ  ًوعمقا ًجديدا ًسقفا ليعطي ،}ْ
 الرتكيب بني آخر توافق فهنالك والتوحيد، األلوهية ملوضوعة آخر

 ال النتيجة يف توافق ّولكنه الثاين، الرتكيب وبني وتفصيله بإمجاله ّاألول
 تعاىل هللا الذاتية الصفات َّأن ّحمله يف الثابت فمن والعرض، الصورة يف
ّاحلي( :صفة َّبأن ريب وال تعاىل، ذاته عني هي َ  كام ّالذاتية، الصفات من )ْ
  .ّاإلضافية ّالفعلية الصفات من )ُّالقيوم( :صفة َّأن

ُا { املزجي بّللمرك القريب املعنى وأ ّاألول املفاد فيكون َإ  ال   َ  ِ إال ِ
َهو َ ال  ُ ُالقيوم ْ  َ َ ال { ًذاتا، )اهللا( :هو ًحقيقة الواحد اإلله َّأن هو }ْ ْ 

ُالقيوم  َ  )اهللا( :فهو املزجي بّاملرك هلذا ّاملتوسط املعنى ّوأما ،)صفات( }ْ
 ّوالقيوم الظهور، صفة ّواحلي ،ّاخلفي الباطن )هو( الواضح، الظاهر
  .البطون صفة
 اهللا ّإال إله ال َّأن كام :فهو املزجي ّاملركب هلذا البعيد املعنى ّوأما  
 َّشمة له كانت َّممن عداه وما تعاىل، اهللا ّإال ّقيوم وال َّحي ال فكذلك ،ًحتام

 صفة برشحات الوجود َّشم بذاته ِّميت فاملمكن سبحانه، له ٌعبد ٍوجود
 ّالقيوم، صفة برشحات الظهور من يشء له صار ٌّحريف ًمعنى وهو ّاحلي،
ّبقيومية َّجتلت َّثم اخلفاء ّطي يف حياة له كانت  من بارقة عىل ّوتوفر ُّالقيوم، ّ

َهل أ    { :الكريمة اآلية أشارت الدقيق املعنى هلذا ّولعل الظهور، َ َ َ ْ َ
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ْاإل سان ح  من ا هر  م ي ن  ُ َ ْ َ ِ
ْ  َ ٌِ ِ ِ َ ْ ِ

ًش ئا مذكوراْ ُ ْ َ ً ْ  . )١ :اإلنسان( }َ
 :  وهنا ينبغي االلتفات إىل ما ييل

ًأوال سة تعني االنحصار هبا ّصفة ذاتية للذات املقدّكل َّإن  :ّ
م أن تكون صفاته مطلقة ّ وبتبعها يتحت،ً نظرا إلطالقية الذات؛بالرضورة

 ّللظهور إالً فال تدع جماال للغري ،َّوهذه اإلطالقية قهارية بطبعها، ًأيضا
 .َّام بفعل إطالقية الذات وصفاهتا القهاريةّفربطية عامل اإلمكان إن، هبا

ُإن احلياة املست :ً ثانيا ُ منه تعاىل تنشق إىل حياة ناقصة نطلق عليها ّمدةَّ ّ
 .ُوحياة كاملة نطلق عليها احلياة البقائية، احلياة اإلبقائية

ّإن كل صفة ذاتية للذات املقد :ًثالثا َّ  :سة تشتمل عىل ثالث خصائصَّ
ًا تشكل طريقا جديدا ملعرفة الذاتّهن أ:األوىل ً ّ ُ. 
ًا ال تضيف كامال جديدا للذات كان مفقوداّهن أ:والثانية ً ً لنكتة العينية ، ُ

ام اإلضافة تنحرص يف اإلطار الصوري والذهني القادر عىل ّوإن، نفسها
ام ّبني الذات والصفة إن ّتعددَّ لدينا أن الّيتضحوسوف ، الفصل والتفصيل

 .ُويف أفق اآلثار واآليات، ُهو يف أفق الذهن وعىل مستوى املفهوم
ًفهي أن إهبام الذات منعكس أيضا عىل صفاهتا :ا الثالثةّوأم ولكن ، َُّ

ُومنه تستقرأ ، َّباعتبار أن اخللق بأرسه أثر لصفاته سبحانه، ّبدرجة أقل
ّمها يكمن يف رس أزليا الذات فمحور إهباّوأم، بعض كامالهتا ّ تها ُ

ِّوهو طريق صديقي ، سةّولذا فهي طريق ملعرفة ذاته املقد، وإطالقيتها
ّوليس إني وليست ، َّ من أن الصفات اإلهلية الذاتية عني ذاتههو ثابتِ ملا ًا؛ّ

ّومعرفة الذات هبا أو بذاتياهتا يسمى بربهان الصديقني، زائدة عليها َّ ُ. 
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َّة احلقة ال يلوهية املطلقة والوحدة احلقيقبصفة األَّإن االبتداء  :ًرابعا
ُيعكس لنا حقيقة تفرع مجيع األمور املعرفية النظرية واألمور ، بالعدد ُ ّ

َّلوهية والوحدة احلقة ال فام مل تثبت األ، العبادية العملية عىل ذلك األصل
 .ّالبتةيثبت يشء بعد ذلك 

 ّولمجال والتفصيلني األإذن فالرتكيب اجلميل املزجي بني اإل :ًخامسا
ّوالثاين يقدم لنا هذه املعطيات األ  عليها مجلة مباحث ّفرعوالتي تت، ةّوليُ

نظرية ومجلة آثار عملية سنقف عىل شطر منها يف تفسرينا املوضوعي 
  .)١(لآلية الكريمة

 
 ذكر حيث ،)القيوم ّاحلي( املزجي ركبامل يفيده فيام ذكره ما ومثاله

   :ّنصه ما )مفردتني من بّمرك اسم القيوم ّاحلي( عنوان حتت
َ ال { :َّأن إىل ِّاملحققني من مجلة ذهب هنا من ُالقيوم ْ  َ  واحد اسم }ْ
َّمركب ّمركب فهو مفردتني، من ُ ّتؤدي مزجي، ُ  َّخاصة، َمعاين مفردتاه ُ
ّويؤدي  الكامل حكاية فيها ُلوحظ ِّاألخصية وهذه ،ّأخص ًمعنى تركيبهام ُ
 ّجامعية من حيكيه وما الرتكيب وجه عرفت وقد األعظم، لالسم األعظم
 وهذه ُّبالقيوم، ّاملحكية ّالفعلية واألسامء ّباحلي، ّاملحكية ّالذاتية األسامء
َّنوفق ولعلنا الشاخمني، العرفاء تارخم هي ُّالقيوم ّاحلي السم ّاجلامعية  يانلب ُ
  .الكريس آلية ّالتأويلية بحوثنا يف اجلامع االسم هذا وثمرات خلفيات

 يف الفارد االسم هو ليس الرتكيبي االسم هذا َّأن بالذكر جدير
                                                      

 .٤٤٧ـ٤٤٤، ص٢ج: منطق فهم القرآن: انظر) ١(
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 تأيت ما ًغالبا ّوالتي ُأخرى، تركيبة أسامء فهنالك ّاإلهلية، األسامء سلسلة
 ،ِصريَالب َّالسميع :قبيل من كلمتني، من ممزوج واحد اسم اّوكأهن

ِالعليم عَّوالسمي َوالغفور ،اخلبري مْواحلكي ،ْ ّالعيلو ،َّالرحيم ْ َ ِالعظيم، ْ َ ْ 
ُّالعيل وكذلك ِ َ ِالكبري، ْ َ  والتنقيب، بالبحث اجلديرة األسامء من وغريها ْ
 التي اجلديدة ّاملعرفية املعطيات حتته تنضوي هبا ّخاص عنوان وإفراد

   .)١(ّالرتكيبية األسامء هذه لنا مهاّدتق


 
 االسم ّدليلية :<القرآن فهم منطق> عليها دّأك التي األمور من   

 ،)العظيم العيل وهو( :اجلميل للرتكيب تفسريه يف ذكره ما ومثاله اخلاتم،
  :ذكر حيث

ُع  العظيمْال{ اسم َّأن إىل اإلشارة بنا َّمرت ِ َ َْ  األسامء مجلة من }ِ 
ُال  القيوم{ اسم غرار عىل فهو ة،ّاملزجي ةّالرتكيبي  َ ْ  الرتكيب حيث من ،}َ ْ

 الكريم، القرآن يف ّمرة من أكثر االسم هذا َّتكرر وقد الكامل، أو املعنى ال
ِ  ما   ا سماوات وما   األرض{ :تعاىل قوله يف ورد حيث ْ َ ْ ِ َِ ََ َِ َ  ُ ِ  وهو الع  َ

َ ْ َ ُ َ

ُالعظيم ِ َ  آية سياق يف ماـ  كبري ٍّحد إىلـ  ُيشبه ٍسياق يف ،)٤ :الشورى( }ْ
 من ّاألول للمقطع خامتة جاء بصفته ـ االسم هذا َّبأن ريب وال الكريس،

 ّأهنا :اخلواتيم األسامء ّخواص مجلة من َّفإن ّخصوصية، له يكون ـاآلية
 كيف :وهو أسايس سؤال يرد املقام ففي ِّتقدمة،ُامل للمعاين ًتربيرا لنا ّتقدم

                                                      
 .٢٦١، ص٢ج: نمنطق فهم القرآ:  انظر)١(
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 واألرض؟ الساموات يسع أن الكريس هلذا
 منه جعلت العظمة من كبري مقدار عىل الكريس هذا يكون أن َّالبد
 حيتاج ّوالعلو العظمة من املعنى وهذا ًمعا، واألرض للساموات ًمستودعا

 اخلاتم االسم فووظائ ّخواص من األمر هذا وكان وتركيز، إرساء إىل
ُالع  العظيم{ :اسم جاء املقام ويف اآلية، أو للمقطع ِ َ َْ  احلاجة هذه يِّبِليل }ِ ْ
 املقام هذا َّأن ّاألهم، وهي ُأخرى، جهة ومن .جهة من هذا ّاملعرفية،
 وعدم وحفظهام واألرض للساموات بسعته ناله الذي ّللكريس الكاميل
ًياسلب ًأثرا يرتك قد ،ذلك يف التثاقل  سوف ّأنه بمعنى ّحده، عىل ُترك لو ّ

   كهذا فوجود التوحيد، دائرة يف ًوإرباكا ًضوضاء ُوحيدث ًغبارا ُيثري
ُيؤده ال هّوأن واألرض، للساموات جامع ـ َحفظهام َُ ُ ُ ْ  أو ًسؤاال ُيثري قد ـ ِ

 املانع اجلامع هذا َّبأن ًرسيعا ّدالر فجاء ته،ّوجوبي حول شبهة يرتك
 ،كامله يف ٍعال ّفالكريس العظيم، ّللعيل أمره موكول فظاحلا واحلارس

ًعليا هنالك َّولكن سعته، يف ٌعظيم  يشء فوقه ليس ُّوالعيل فوقه، ًعظيام ّ
 تكمن ّمعرفية وظيفة ُاألوىل وظيفة، من أكثر َّأدى قد االسم فيكون ّالبتة،
 ةوالوظيف عليه، َّتقدمت التي العالية للمعاين والرتكيز اإلرساء يف

 ذهن يف شبهة إجياد من السابق املعريف الكامل حفظ يف تكمن ُاألخرى
 ُشبهة ِّلكل ودافع اآلية مضمون عىل دليل اخلاتم فاالسم القارئ،
 .الرتكيبي االسم هلذا ثالثة وظيفة وستأتينا السابق، املضمون تصحب
 اآلية مضمون عىل اخلاتم االسم ّلدليلية الطباطبائي التفت وقد هذا،

 أصدق وهو والقضاء، السلوك هذا يف ّيصدقنا الكريم والقرآن> :لهبقو
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 مضامني يناسب بام الكريمة آياته ّيذيل فرتاه النظر، هذا ّصحة عىل شاهد
 االسم بذكر احلقائق من يفرغه ما ّويعلل ّاإلهلية، األسامء من متوهنا

  .)١(<ذلك من املورد يستدعيه ما بحسب األسامء من واالسمني
ُوهو{ :فقال> :بقوله الرازي الفخر لذلك َّولوح ّالع  َ

ِ
َ ُالعظيم ْ ِ َ ْ{، 

 من أمر يف غريه إىل حيتاج ال ّأنه :بمعنى والعظمة، ّالعلو منه فاملراد
 النعوت، من نعت يف وال الصفات من صفة يف غريه ينسب وال األمور،
ُوهو الع  العظيم{ :فقال ِ َ َْ ْ ِ َ ُ  ًوما،ّقي كونه من ة،اآلي يف به بدأ ما إىل إشارة }َ

ًمقوما بذاته ًقائام كونه بمعنى  ّأنه علم ذكرنا بام عقله أحاط ومن لغريه، ّ
 برهان وال أكمل، كالم ّاإلهلية األمور من ّالبرشية العقول عند ليس

  .)٢(<اآليات هذه عليه اشتملت َّمما أوضح
 باألسامء اآليات بعض ختم ّرس عند جليلة وقفة لنا تكون وسوف

   . لآلية املوضوعي التفسري بحوث يف وذلك سنى،احل

ِّنوضح أن بقي  أن أراد َّأنه وهي ثالثة، وظيفة الرتكيبي االسم هلذا ّأن ُ
ًجتليا ّإال ليس ّفإنه اآلية أثارته أو أثبتته سابق كامل َّكل َّأن إىل هناِّبُين  :السم ِّ
ُالع  العظيم{ ِ َ َْ  ِّوعلوه تعاىل اهللا ةلعظم ًمظهرا ِّالتجيل ذلك ليكون ،}ِ ْ

 وأظهر أثبت بعدما سبحانه هّإن> :املتأهلني صدر قال شأنه؛ ورفعة
ًعلوا والكريس العرش من املخلوقات  اخللقة، يف وعظمة املرتبة يف ّ

 والعالء، ّالعز يف الكربياء برداء ّتردى واحلكمة، القدرة لكامل ًإظهارا
                                                      

 .٣٥٣، ص٨ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
 .٧، ص٧ج) : مفاتيح الغيب(التفسري الكبري ) ٢(
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 والثناء، باملدحة ُّوأحق أوىل وهو والسناء، الرفعة يف العظمة بإزار ّواتزر
ُوهو الع  العظيم{ :تعاىل فقال ِ َ َْ ْ ِ َ ُ  والعظمة الشأن يف ّالعلو له :أي ،}َ

 الدنيا يف عظم ومن عال، قد فبإعالئه اآلخرة يف عال فمن والسلطان،
 ّربنا وسبحان العظيم، ّربنا فسبحان واستوىل، عظم قد فبتعظيمه
  .)١(<األعىل

 
 :التجزيئي التفسري مستوى عىل احليدري ّالسيد هبا ّاهتم األمور من 
 خالهلا من يمكن دالالت عىل يشتمل اجلميل الرتكيب كان إذا فيام النظر

 اجلميل للرتكيب تفسريه يف ذكره ما ومثاله الرتكيب، معنى استيضاح
 ما :الثالثة النكتة( عنوان حتت ،)شاء بام ّإال علمه من بيشء حييطون وال(

   :ّنصه ما ذكر حيث ،)منه مفاض وهو املعلوم تنكري داللة هي
 ذلك ضآلة عىل ّيدل التنكري َّأن وهي ّمهمة، داللة فيه )ٍءْبيش( :قوله َّإن
 بيشء تعاىل اهللا من املفاض العلم كان وإن :الفقرة فتقول املعلوم، اليشء
  .سبحانه منه بمشيئة ّإال تكون ال به اإلحاطة َّفإن ،به اعتبار ال ضئيل

 العلم إىل ُتشري أن ُتريد الفقرة َّأن :وهي ًجدا، ّخفية نكتة هنا وها
 أرفع ًشيئا هنالك َّولكن ُمسبق، ّتكويني وبإذن حيصل، قد ما بيشء

 املعلوم، باليشء اإلحاطة وهو اإلمكاين، العلم مستوى نفس من وأرشف
 العلم يكفي ال إذن تعاىل، منه مشيئة عىل َّتتوقف الثانية املرتبة فهذه

                                                      
 .١٩٢، ص٤ ج:ّتفسري القرآن الكريم، للمال صدرا) ١(
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 تفاصيل مجيع فيها حترض أمر فاإلحاطة به، اإلحاطة لتحقيق باليشء
 أو ّالتكوينية الشفاعة ُأوقفت ذلك ألجل َّولعل به، العامل لدى املعلوم
 ُأوقف حني يف سبحانه، منه ّتكويني إذن عىل ذلك من ّاألعم الشفاعة
  .تعاىل مشيئته عىل حاطياإل العلم

 بتنكري ُملتصقة ،)من( :كلمة مدلول يفرضها ُأخرى داللة وهنالك
ِعلمه ِمن( :فقوله ّالبعضية، وهي ّالشيئية،  يعني وهذا علمه، بعض ُتفيد )ِ

 منه، بمشيئة ّإال حتصيله ُيمكن ال علمه من الضئيل القليل اليشء ذلك َّأن
 املطلق علمه إفاضة ُتوقف مل فالفقرة له، طريق فال املطلق علمه نفس ّوأما
 استعداد وموضوعه موضوعه، بانتفاء سالب فذلك منه، مشيئة عىل

ّاملتلقي،  جمموع ويف تعاىل، به اإلطالق فانحرص غريه، ُمطلق ُيوجد وال ُ
 عن ّالكف طلب منها عالية، ّوتربوية ّأخالقية مضامني الدالالت هذه
ًمفاضا عليه َّنتحصل ما ّكل دام ما العلم حتصيل يف ّالعبقرية ِّادعاء  منه ُ
 ليس فذلك التحصيل يف الضعيفة قدراته من أحد ييأس أن ومنها تعاىل،
 مثل من وكم ّاإلهلية، اإلفاضة نفس ّاحلقيقية ّعلته ّإنام التحصيل، يف ّالعلة

 طوال، لسنوات التعليم معه ُيفلح ومل العلم عليه َّعز ومعارص ّتأرخيي
 وقد مني،ّلملتعوا العلامء عن ًفضال األعالم من يكون نيح بعد به وإذا
 العلم ل س> :البرصي لعنوان قاله فيام × الصادق اإلمام عن ورد

 أن اهللا ير د من قلب   تعا  اهللا يقذفه نور هو ّو نما ّا علم، ب  ة
 .)١(<يهديه

                                                      
 .٢٨٧ـ٢٨٦، ص٢ج: منطق فهم القرآن، و٦٧ص: منية املريد يف آداب املفيد) ١(



 ١٠٥.......................................................الكريس آلية التجزيئي التفسري


 

 معنى ّأن الكريس آلية التجزيئي احليدري ّالسيد تفسري من ضحّيت
 بل املفردايت، التفسري مستوى عىل النهائي بعده يأخذ ال املفردات بعض
 ما وهذا التجزيئي، التفسري مستوى عىل أعمق ًبعدا لّيتقب أن يمكن ّأنه

ُا { اجلميل للرتكيب تفسريه سياق يف إيضاحه حاول َإ  ال   َ َهو ِ إال ِ َ ال  ُ ْ 
ُالقيوم  َ  ما بداية يف ذكر حيث ،)ّوميةّوالقي احلياة من املراد( عنوان حتت }ْ
 لألسامء ّليةّاألو املالمح بعض بنا تّمر :ّنصه ما العنوان هذا حتت كتبه

 للحياة اإلشارات وبعض ،ّعام بشكل ّالذاتية والصفات ّاإلهلية
 صفتان مها وهل ّاجلملية، الصياغة هذه يف منهام املراد هو فام ّومية،ّوالقي
 غاية النتائج من مجلة إىل العنوان هذا حتت بامكتبه انتهى ّثم .)١(؟اسامن أو
  . اجتامعهام ّورس ومّوالقي ّاحلي باالسمني قّيتعل فيام يةّاألمه يف
 

 من استخالصها يمكن التي النكات بإبراز احليدري ّالسيد ّاهتم وقد
 للرتكيب تفسريه يف ذكره ما ومثاله ّاجلملية، كيباالرت بعض يف البحث
 احلديث ّأن ذكر حيث ،)شاء بام ّإال علمه من بيشء حييطون وال( اجلميل
 ينبغي عميقة، نكات نّتتضم ةّمهم ةأسئل ةّعد يثري الرتكيب هذا عن

 . ـ باختصار ـ وهي عندها، فالوقو
                                                      

 .٢٤٧، ص٢ج: منطق فهم القرآن )١(
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 ؟علينا منه العلم ّحمدودية ّرس هو ما :األوىل النكتة
  ؟اإلهلي العلم يف مقداره يساوي املفاض العلم هل :الثانية النكتة
  ؟منه مفاض وهو املعلوم تنكري داللة هي ما :الثالثة النكتة
 ءباليش اإلحاطة يالزم ما بيشء املفاض علمنا هل :الرابعة النكتة

  ؟نفسه
  ؟معلومه أم علمه ذات )علمه( من املراد هل :اخلامسة النكتة
   .)١( ؟البحث فقرة يف االستثناء داللة هي ما :السادسة النكتة

 أصحاب أولئك( :اجلميل للرتكيب تفسريه يف ذكره ما ًأيضا ومثاله
  :مها تانّمهم نكتتان هنا وها:  قالحيث ،)دونلخا فيها هم النار

ِّتعرب مل الفقرة َّإن :وىلُاأل النكتة  ّوإنام النار، يدخلون مّبأهن ّالكفار عن ُ
  ّالنارية؟ الصحبة هذه معنى فام النار، أصحاب بأهنم وصفتهم

 املكوث بمعنى النسبي اخللود هو املقام يف اخللود هل :الثانية النكتة
 الواقعي اخللود ّأنه أم ّجتوز، نسبة فيه باخللود الوصف فيكون الطويل،

 الداخل حال هو كام ّالبتة، خارج غري فيها فالداخل ة،ّحقيقي النسبة َّوأن
 ة؟ّاجلن يف

 حتديد إىل بنا تصل أن ُتريد الكريمة الفقرة َّفإن ُاألوىل النكتة ّأما
 ارّالكف هؤالء َّبأن تقول أن ُتريد حيث ة،ّاجلن يف للخلود املقابل الطرف
ًمؤقتا نازلني أو ًضيوفا ليسوا  الدار صاحب مثل مثلهم ّوإنام لنار،ا يف َّ
  .وأهلها النار أصحاب فهم َّالكفار وهكذا داره، ّألهنا داره يرتك ال الذي

                                                      
 .٢٩٠ـ٢٨٤، ص٢ج:  القرآنمنطق فهم )١(
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ّنفصلها سوف ّخفية إشارة هنالك َّأن كام  ّاملوضوعية بحوثنا يف ُ
ّملخصها ّوالتأويلية،  مّأهن بمعنى َّاجلهنميون، هم النار يف اخلالدين َّأن ُ

  .ُاملبعدين مصري وهذا ًنارا، بأنفسهم يكونون سوف

 منه أبعد ّظلامنية منطقة هنالك ليس :أي البعيد، الضالل هو والكفر
 جاء وقد َّاملقربون، قباهلم يف يقع ُاملبعدين هؤالء َّبأن الواضح ومن ًأبدا،

ًقرآنيا َّاملقربني وصف  فأما{ :تعاىل قوله وهو النعيم، ّجنة هم مّبأهن ّ
َ َ ن ِإن َ َ 

َمن َمقر  ا  ِ ِ  
َ َ فروح ور ان وجن * ُ ٌَ َ ٌَ َ ْ َ ْ ٍنعيمُة َ ِ  . )٨٨ :الواقعة( }َ

 ومن ّنارية، حقيقته م،ّجهن نفس هو الكافر يكون املقابلة وبمقتىض
  .تهّميّجهن يف األبدي اخللود الزمه ّنارية حقيقته كانت

 يفهمه ما غري وهو به، ّاخلاص مفهومه للقرآن َّفإن الثانية النكتة ّوأما
 ًخالدا، قصرية غري فرتة يعيش الذي الشخص يف يرى فالعرف لعرف،ا

 ّالقضية حيمل القرآن َّولكن للخلد، ّاللغوية املعاين بعض بنا َّمرت وقد
 قوله يف احلال هو كام العريف، الفهم ويرفض هلا، احلقيقي املعنى عىل

ِوما جعلنا ل   من  بلك ا   أفإ{ :تعاىل
َ ََ َ ْ ُْ ْ َ َ َِ ْ ْ ِ ٍ

َ َ َِ َ َن مت  هم ا اِ ونَ َُ ْ ُ ُ َ  ِ  :األنبياء( }ْ
 أكثر أمامنا تطرح العريف الفهم بحسب ةّالتأرخيي ّاملدونات َّأن فمع )٣٤
 مئات عاشوا الذين األنبياء غري وإلياس، كاخلرض خالد، نموذج من

 احلتمي املوت دام ما ُاخللد صفة عنهم تنفي الكريمة اآلية َّولكن السنني،
 .مصريهم
ًقرآنيا فاخللد  الكريم القرآن نجد ولذلك ًأبدا، والبقاء الديمومة ُّ

 حيث مناسبة، من أكثر يف فينفيه ،يةّبجد الساذج العريف الفهم مع يتعاطى
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ُومن  عص ا  ورسو  { :تعاىل قوله قبيل من بالتأبيد، اخللود كلمة ُيردف َ ُ َ َ ََ َ ِ ْ َ ْ

َفإن   نار جهنم خاِ ين  يها  َِ َ ِ َ َ َ َ َ ُ َ  ِ
ًأبداَ َ   .)١()٢٣ :اجلن( }َ

 
 مستوى عىل احليدري ّالسيد سلوبأ هبا زّمتي التي الصفات من
 أغلب يف للبحث خالصة بتقديم العناية املعلومات، ونظم التنظيم

 ما ومثاله التجزيئي، التفسري مستوى عىل األمر جرى وهكذا األحيان،
 حيث ،)خلفهم وما أيدهيم بني ما يعلم( اجلميل يبللرتك تفسريه يف ذكره
 أعطاه الذي اإلذن َّوأن يشء، ّبكل عامل تعاىل اهللا َّأن واخلالصة :قال

ًخمرجا ًإذنا ليس للشفعاء ّقيومي عن لليشء ُ  وذلك وسلطانه، تعاىل اهللا ةُّ
 خلفهم، وما أيدهيم بني بام عامل فهو به، ُوحميط له مملوك عداه ما ّكل َّألن

  .)٢(ّالبتة يشء عنه يعزب فال ذلك، ّبكل اإلحاطة بمعنى
 ،)علمه من بيشء حييطون وال( اجلميل للرتكيب تفسريه يف ذكره وما
َوال { :تعاىل قوله َّأن إىل ُنخلص ةّالتوضيحي البيانات هذه بعد :قال حيث

ِ يطون   ء م ٍ ْ َ ِ َ ُ ِ َن علمه إال بما شاءُ َ َ ِ
 
ِ ِ ِ

ْ ِ  َّفإن وكامله، لتدبريا متام معنى يفيد( }ْ
 شأنه من بالكرسـ ـ ِّاملدبر يريده بام ـ بالفتح ـ َّاملدبر ّأن التدبري كامل من

 فيفسد التدبري أمر من يكرهه ّعام ّالتخلص يف حيتال ّلئال أمره، ومستقبل
 له التدبري ّأن اجلملة هبذه تعاىل ّفيبني... تدبريه بالكرسـ ـ ِّاملدبر عىل

 والعلل األسباب ةّوبقي هلا، اجلاعل هو التي شياءاأل بروابط وبعلمه
                                                      

 .٤٥٧ـ٤٥٦، ص٢ج: منطق فهم القرآن )١(
 .٢٨٣، ص٢ج: املصدر نفسه) ٢(
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 من عندهم ما لكن وعلم، فّترص هلا كان وإن منها العلم أولو ّوخاصة
 وبمشيته تعاىل علمه من هو امّفإن منه ويستفيدون به ينتفعون الذي العلم

 شؤون من فهو به َّترصفوا وما اإلهلي، العلم شؤون من فهو وإرادته،
 خالف عىل يقدم أن منهم مملقد يسع فال تدبريه، وأنحاء ياإلهل ُّالترصف

 بعض وهو ّأال ،مملكته يف اجلاري التدبري من سبحانه اهللا يريده ما
 .)٢)(١(التدبري

                                                      
 .٣٣٥، ص٢ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
  .٢٩، ص٢ج: منطق فهم القرآن) ٢(
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 الكريس آلية التجزيئي اجلميل التفسري ّالسيد سامحة ختم أن بعد  

 هذا يبدأ أن قبل ّولكنه ،ًاّموضوعي اآلية لتفسري لّحتو ،)ةالثالث بمقاطعها(
 ،)املوضوعي األسلوب يف الكريس آية( موضوعة ّيبني أن حاول ،التفسري

   :سامحته كتب إذ ؛ًموضوعيا اآلية لتفسري سّيؤس ّحتى
ًموضوعيا ًتفسريا بعنواهنا اآلية تفسري بصدد لسنا ّبأننا عرفت قد  ؛ّ
 خالل من ُاملنطلقات ستكون ّوإنام املوضوع، بانتفاء ذلك النتفاء

 بيانات يف بحثنا ّمادة ستكون التي وهي الكريس، آية أثارهتا موضوعات
 ذات موضوعات مجلة اخرتنا وقد واملقاصد، باملطالب امليلء الفصل هذا
 عرضها سنحاول والعرفان، والفلسفة العقيدة آفاق يف تدور ُخمتلفة، أبعاد

 وناضجة واضحة ّقرآنية رؤية عندنا َّلتتشكل الكريمة، اآلية فهم خيدم بام
 التفسري مكنة وحول جهة، من القرآين ّالنص يف الكريمة اآلية ُأفق حول

  .ُأخرى جهة من ذلك ّيصتق يف املوضوعي

 ّمستقلة عناوين تأخذ سوف الكريمة اآلية موضوعات َّأن بالذكر جدير
   .)١(سيأيت كام بعينها، حارضة تكونس متوهنا َّإن بل اآلية، متن من ُمستفادة
   :فهي الكريس آية من املختارة املوضوعات ّأما
ُا { :تعاىل قوله .١ َإ  ال   َ َهو ِ إال ِ    . الربويب للتوحيد سالتأسي :}ُ

ُال  القيوم{ :تعاىل قوله .٢  َ ْ     . تعاىل هللا ةّوميّوالقي احلياة معنى }َ ْ

                                                      
 .١٦ـ١٥، ص٣ج: منطق فهم القرآن )١(
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ٌ تأخذه سنة وال نومال{:تعاىل قوله .٣ ْ َ ٌَ َ ِ ُ ُ ُ ْ  والنوم ِّالسنة امتناع أسباب :}َ
    . سبحانه عليه

ِ  ما   ا { :تعاىل قوله .٤ َ ُ ِسماوات وما   األرضَ ْ َ ْ ِ َ َ َِ َ  تهّمالكي أشكال :} 
ِالساموات ِيف ملا تعاىل َ َ  .ضواألر َّ
ْمن ذا ا ي  ش{ :تعاىل قوله .٥ َ ِ  َ ْ ِفع عنده إال بإذنهَ ِ ْ ِ ِِ

 ُ َ ْ ِ ُ  الشفاعة تصوير :}َ
 .واإلذن
َ علم ما   { :تعاىل قوله .٦ ْ َ َ ُ َ ْ ْ أيديهم وما خلفهمَ ُْ َ ْ َ َ َ ِ ِ ْ

 اإلهلي العلم معنى :}َ
 .وبه منه اإلحاطة وتصويرات

َإال بما شاء{ :تعاىل قوله .٧ َ َ ِ
 
 بمشيئة وعالقتها ّاإلهلية املشيئة ّجتليات :}ِ

 .اإلنسان
َوسع كرسيه ا سماوات واألرض{ :تعاىل قوله .٨ ْ َ ْ َ َ َِ َ َ ُ  ِ ِْ  بني العالقة ّجدلية :}ُ
ّوكرسيه، تعاىل علمه ِ ْ  .السعة ومعاين ُ

ْوال يؤوده حفظهما وهو ال{ تعاىل قوله .٩ َ ُ ُ َُ ََ ُ ْ ِ ُ ُ ُع  العظيمَ ِ َ َْ  خصوصيات :}ِ 
   .اإلهلي احلفظ

ِال إكراه   ا ين{ :تعاىل قوله .١٠  ِ َ َ ْ َاإلكراه حقيقة :}ِ َ ْ  ِّالدين يف ِ
  .التفويض ّبإشكالية  وعالقته

َ ت   دَق{ :تعاىل قوله .١١ ُا رشد   ْ َمن   َ ال  ِ ْفمن ْ ْي فر َ ُ ْ ِبالطاغوت َ ُ ِو ؤمن ِ  ْ ُ َ 
ِباهللا  .بالطاغوت روالكف ّوالغي دالرش تصويرات ؛باهللا اإليامن حقيقة :}ِ

ِ قد{ :تعاىل قوله .١٢ َ َاستمسك َ َ ُبالع ْ ْ ِروةِ ُا و  ْ َانفصام َال ََ ْ َ : } ا ِ
 ؛انفصامها امتناع وأرسار بالعروة الوثقى االستمساك تصويرات
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  .والتويل ّبالتربي تعاىل باهللا واإليامن بالطاغوت الكفر عالقة

ُا { :تعاىل هقول .١٣ ُ و  ا ين آمنوا  َ َ ِ   ِ   .املؤمنني عىل اهللا اليةو معنى :}َ

ِ رجهم م{ :تعاىل قوله .١٤ ْ ُ ُ ِ
ْ ِن الظلمات إ  ا ورُ  

َ
ِ ِ َ ُ ُالظلامت ياتّجتل :}َ  ُّ 

  .واإلدخال اإلخراج ومعنى ،والنور

ُأو ِك أصحاب ا ار هم  يها خاِ { :تعاىل قوله .١٥  َ َ ِ ْ ُ ِ ُ َ َْ َ َ ُ
 اخللود، :}َون

    .)١(ومستوياته حقيقته
 عىل احليدري ّالسيد فعله ما ّألهم ٌوصف النقاط من ييل وفيام
  . املوضوعي التفسري مستوى

   

  :احليدري ّالسيد قال الكريس، آلية املوضوعي بالتفسري رشوعه قبل
 التفسري ملنظومة ّالعملية واخلطوات ّليةّاألو املبادئ ناعرف بعدما
   :وهي ة،ّمهم مسائل ثالث عند بوضوح نقف ان نحتاج املوضوعي
ّمتوفرة) الكريس آية تفسري (ابحثن موضوعة هل :ُاألوىل املسألة  عىل ُ

  املوضوعي؟ التفسري وخطوات مبادئ

 التفسري وخطوات مبادئ عىل اآلية ّتوفر فرض عىل :الثانية املسألة  
 هذه عىل لوبُألسا هذا من تطبيقه ُيمكن ما مقدار هو فام ،املوضوعي

  الكريمة؟ اآلية

 األعالم من مجلة فيه وقع الذي اخللط حقيقة هي ما :الثالثة املسألة
َّاملميز، ُاألسلوب هبذا ةّالتفسريي ةّللعملي واُّتصد َّممن ُاملعارصين  ُّالرس وما ُ

                                                      
 .٢٧٥ وص١٦١ وص١٦، ص٣ج: منطق فهم القرآن )١(
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 ذلك؟ يف

 ةّإشكالي أو ًموضوعا نمتلك ال َّفإننا ُاألوىل للمسألة بةبالنس ّأما
 املوقف معرفة ُبغية الكريم القرآن عىل لنعرضها الكريس آية اسمها
  !ًا؟ّموضوعي تفسريها لنا َّيتسنى فكيف واضح، وهذا منها، القرآين

 املبدأ يف ذكرنا قد فإننا هذه، ةّالتفسريي ّمهمتنا من يعفينا ال هذا َّولكن
 ال املوضوعي التفسري موضوعة َّبأن ىلُألوا ةّالعملي واخلطوة ّولاأل

 وبالتايل القرآين، ّالنص مناخات خارج تبلورت قد تكون أن فيها ُيشرتط
 التفسريي اجلهد من ّتقدم َّعام ًفضال الكريس، آلية يسرية بمطالعة ناّفإن

 تبلورت قد الكريمة، لآلية ةّوالتجزيئي ةّاملفرداتي البيانات يف املبذول
 من بعينه، واحد موضوع ال الكريمة اآلية هذه يف موضوعات ّعدة عندنا
 اهللا علم وموضوعة الشفاعة، وموضوعة التوحيد، حقيقة موضوعة قبيل
 بعلمه وصلته نفسه الكريس وموضوعة به، ةّالعلمي واإلحاطة تعاىل
 اآلية موضوعات ضوء يف ًاّموضوعي ّسنتحرك فإننا وبالتايل تعاىل،

  .ًّاعملي لنا ّسيتضح كام املختلفة، اهتاّوإشكالي

 من تطبيقه ُيمكن ما بمقدار قةِّلُاملتع الثانية للمسألة بالنسبة ّوأما
 بموضوعات يرتبط ّفإنه الكريس، آية عىل املوضوعي التفسري ُأسلوب
 ال أمر وهو اإلنسان، حياة يف ةّوعملي ةّمعرفي أبعاد من ّمتثله وما اآلية
 موضوعات عن ّأويل ّتصور هنالك ّوإنام ة،ّهنائي بصورة به ّتالب ُيمكن
ّوالقيومي الربويب بالتوحيد ّتتعلق الكريمة اآلية ُتثريها ّمهمة  والشفاعة ةّ
  .ذلك بعض َّتقدم وقد اإلهلي، واإلذن والعلم
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 املوضوعي للتفسري ةّالعملي واخلطوات املبادئ ألصل بالنسبة ّوأما
ّاألولي ّتصوراتنا بحسب ّفإهنا  سنقف ما مجيع يف ّمتوفرة تكون سوف ةّ
  .الكريمة اآلية هذه يف عنده

 وقع الذي اخللط حقيقة أمامنا ُتثري التي الثالثة للمسألة بالنسبة ّوأما
 حيث املوضوعي، ُبأسلوهبا ةّالتفسريي ةّللعملي ّتصدواَّ ممن البعض فيه

 التفسري وانعن تأخذ سور بأسامء ةّتفسريي موضوعات ًأحيانا ُنطالع
َّويدعى املوضوعي،  ًتفسريا الفاحتة سورة تفسري قبيل من ذلك، هلا ُ
 ذلك، وغري الكهف، سورة تفسري أو يوسف، سورة تفسري أو ًا،ّموضوعي

َالسور هذه َّبأن الواضح فمن َّتفرس ال ُّ  ال ّألهنا ًا،ّموضوعي ًتفسريا بنفسها ُ
 ُيمكن ّمهمة موضوعات من ثريهُت ما ّوإنام بنفسها، ةّمعرفي إشكاليات ّمتثل
َّتفرس أن  .ًّاموضوعي ُ

 مقدار لنا يكشف وموضوعاهتا السورة عنوان بني اخللط وهذا
 ّتصدوا َّممن ًكثريا َّإن بل ،التفسريي ُاألسلوب هبذا حييط الذي اإلهبام
 ـ بعد ـ ُيدركوا مل املوضوعي التفسري طريق وسلكوا ةّالتفسريي ةّللعملي
 القرآن تفسري ومنهج املوضوعي التفسري بني القائمة ةّقيقياحل ةّاالثنيني
ًإنا لنا يكشف ما وهذا واحد، يشء امّأهن ّفيظنون بالقرآن،  خلطهم عن ّ

 قصور وعن جهة، من التفسري ومناهج ةّالتفسريي األساليب بني الكبري
 املوضوعي ُبأسلوهبا ةّالتفسريي النتائج عرض ةّدليلي انحصار يف النظر

  .)١(ُأخرى جهة من بالقرآن القرآن تفسري بمنهج

                                                      
 .١٥٠ـ١٢٩، ص٣ج: منطق فهم القرآن) ١(
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 انتقل ة،ّاملهم الثالث املسائل بيان من احليدري ّالسيد فرغ أن وبعد

   :قال حيث يةّاألمه غاية يف ًأمرا ّليبني
 هذه وراء من هاهّباجت نسري الذي احلقيقي اهلدف َّأن بالذكر جدير
   :ييل ما هو ةّاملعرفي اإلثارات

ّامللحة احلاجة عن الكشف .١  خالل من اإلهبام ذلك عن للكشف ُ
 تنهض ةّحقيقي ةّعملي خلطوات التأسيس ّثم ومن جديدة، بيانات
 األجود التفسريي لوبُألسا هذا اهّباجت هبا وتقفز ة،ّالتفسريي ةّبالعملي
ِّتوطد خطوات ّإهنا ُأخرى بارةوبع ًا،ّعملي واألنفع ًاّنظري  ّةاإلبداعي احلركة ُ
 .وتفعيله القرآين ّالنص فهم طليعتها يف يقع التي ّالقرآنية املعارف جمال يف

 يتناقلها التي ةّالتلقيني والثقافة ةّالتقليدي الصور من خلروجا .٢
 !ّتتكرر وال ّتتثنى ال حقيقة رصف أو خالدة ةّإهلي دساتري وكأهنا البعض
 ًصعبا كان وإن ةّاملعرفي املجاالت يف ةّالتكراري احلالة من اخلروج َّإن

 ُيفيد ٍاستقراء بعد بعمق حظنا ال وقد ًا،ّجد رضوري ّأنه ّإال ًعسريا بل
 لنا ّتقدمه الذي املعلومايت الرصيد يف األعظم النسبة َّبأن االطمئنان
 وهذا والقال، يلوالق واالجرتار التكرار عليه يغلب ةّالتفسريي ّاملصنفات

ًإنيا يعنى ّ  تكون أن ًكثريا املؤسف ومن غياهبا، أو ةّاإلبداعي احلالة ضعف ّ
 طليعتها يف تقف ّوالتي ذلك، يف األكرب ّاحلصة ذات ةّالديني ّاملصنفات
 . ةّالتفسريي الكتب

 ةّحتقيقي وقفات إىل املعارصين ةّاألم أعالم من حيتاج األمر وهذا
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  ـوصوره وأشكاله ومضامينه بمنابعهـ  ّالثري اإلسالمي تراثنا لتنقية كبرية
 وترك ة،ّالديني املعارف حتصيل ـكبري ّحد إىل ـ أربك الذي ّالغث ذلك من

 تفقد أن تكاد التي ةّالعملي حياتنا عىل بظالله ألقى ًاّسلبي ًانطباعا حوهلا
   .)١(ًخصوصا والقرآن ًعموما ّالنص ثقافة

 
 يف الرشوع قبل ًأيضا الرضوري من ّأن احليدري ّالسيد وجد وقد
 تفسري منهج وبني بينه الفرق بيان الكريس، آلية املوضوعي التفسري
 واّتصد ّنمم الكثري ّإن :مفادها ةبخالص سنكتفيو بالقرآن، القرآن
 ّاحلقيقية ّاإلثنينية بعد يدركوا مل وعياملوض سلوبألبا ّالتفسريية ّللعملية
 ّوأما بالقرآن، القرآن تفسري ومنهج املوضوعي التفسري بني القائمة
   ًّاقرآني ًباحثا ّاملفرس جيعالن اللذان الصلة ذات لآليات واجلمع العرض

 ّأنه ّإال صحيح فهو ـ ًّاعملي به القرآن تفسري منهجة يامرس فهو وبالتاي ـ
   . بينهام العالقة قّويعم قّيوث ّوإنام بينهام، العنوان حدةو لنا حّيصح ال

 عىل يعرضها لكي ّمعرفية ّإشكالية من ينطلق ال ًاّقرآني ّاملفرس ّإن
 ،ًاّقرآني نةّمعي آية فهم حماولة وهي قة،ّضي زاوية من ينطلق ّوإنام القرآن،
 ّحقيقية عرض ّعملية فيه نامرس الذي املوضوعي التفسري بخالف

 حماولة عن عبارة هو املوضوعي فالتفسري الكريم، القرآن عىل ّكاليةإلش
 بالقرآن القرآن تفسري ّإن حني يف الكريم، بالقرآن ّمعرفية ّإشكالية لتفسري

                                                      
 .١٥٠ـ١٤٥، ص٣ج: منطق فهم القرآن )١(
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  . )١(بالقرآن ّقرآنية ية آتفسري هو
  

 عىل ًواضحا جاء قد بالقرآن القرآن تفسري منهج تطبيق كان إذا
 عىل أوضح بشكل جاء قد ّفإنه الكريس، آلية التجزيئي التفسري مستوى
 فيام نورد األمر هذا يةّألمه ًونظرا اآلية، هلذه املوضوعي التفسري مستوى

 خالهلام من لنا ّيتبني ـ لنيّمطو يكونا ال أن عىل حرصنا قد ـ مثالني ييل
 .وضوعيامل التفسري مستوى عىل بالقرآن القرآن تفسري منهج تطبيق
ٌال تأخذه سنة وال نوم{ : تعاىل قوله :لّاألو املثال ْ َ َُ ٌ َ ُ َِ ُ ْ{ 

  نهسبحا عليه والنوم السنة امتناع أسباب
ّاملستحق سبحانه هّوأن ومكان زمان ّحيدها ال العبادة دامت ما ُ 
ّيتصور ال ّفإنه هلا األوحد ٌسنة املعبود ّالرب تنال أن معها ُ  ّوإال نوم، وال ِ

َّعباده، عن املعبود غيبوبة لزم ً كامال وأرشف منه، ًحضورا أكثر فكانوا ُ
 الغنى صفة دامت وما ًوتفصيال؛ مجلة باطل وهو اجلمعي، بوجودهم

ّيتصور ال ّفإنه له ةّذاتي املطلق  وما ًمطلقا، والنوم للسنة احلاجة ًأيضا معها ُ
ّقيوميته دامت  ونصب، اءإعي يناله ال ّفإنه السابقة، البيانات وفق مطلقة ُّ

 ةّفاأللوهي النوم، أو للسنة احلاجة عنه تنتفي ذلك وبتبع وتعب، جهد وال
 له عداه ما الفتقار املستدعي وغناه سبحانه، له سواه ما ةّلعبودي ُاملستدعية

ّوقيومي تعاىل،  َّإن بل ًمطلقا؛ عنه والنوم للسنة طارد ذلك ّكل املطلقة، تهُّ
                                                      

 .١٥٠ـ١٤٩، ص٣ج: منطق فهم القرآن )١(
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 شأن من فليس ًابتداء، ةّالشأني ينفي حيث ة،ّالفعلي مستوى فوق هو النفي
 ةّالشأني نفي َّبأن عرفت وقد نوم، أو سنة تناله أن ّالغني ّالقيوم ّاحلي
 ًسالبا الفعل فيكون ذلك، حلصول ّاملتومهة ةّالذهني الصورة نفي بصدد
 .ةّباألولوي ثابت انتفاءه َّبأن أو املوضوع، بانتفاء

ّاألولي التصويرات هذه َّفإن حال، ّأي وعىل  ّقةُحم كانت وإن ةّ
 له، حمكومني خملوقني والنوم السنة كون عن غفلت ّأهنا ّإال رضية،ُوم

 :القائل وهو، تعاىل باهللا َّيتحكامن وكيف عليه؟ عروضهام رَّوُيتص فكيف
َإن ا  م إال    قص ا ق وهو خ  الفاصل { ِ ِ َ ْ ُ ُْ َ َ ُ َ    َ ْ ُْ َ ِ ِ  ِ ُِ ْ  .) ٥٧:األنعام( }ِ

ُ م ردوا إ  ا   والهم{ :ئلوالقا ُُ ْ َ ِ  َ
ِ ُ ا ق أال   ا  مُ   ْ ُ ْ ُْ َ َ  .)٦٢ :األنعام( }َ 

َإن ا  م إال   عليه تو ت وعليه فليتو  ا متو ون{ :والقائل ُ َ َ َ   َ َ ََ َ َ َ َُ ْ ْ
ِ ِ ِْ َْ ُ ْ  َ ِ  ِ ِ ُِ ْ ُ ْ ِ{ 

 .)٦٧ :يوسف(
ُالتحكم ،ٍدودحم وامتداد ضئيل، ٍوأثر ٍضعيف ٍملخلوق َّيتسنى فكيف ّ 

 املطلق؟ الكبري ِّالقوي باخلالق
 ّاملاهية يعرضان عرضيان امّبأهن :تقول أن لك ُأخرى؛ وبعبارة
 فكيف ّاألخص، باملعنى له ّماهية ال وتعاىل سبحانه واهللا ّاجلوهرية،
َّاملقيد ّحيده فكيف املطلق ّاملجرد هو :قل أو يعرضانه؟  املحدود؟ ّيقيده أو ُ

 ُاألخرى هي ّأهنا ّإال ّجديتها رغم واجلديدة ّاحليوية جاباتاإل هذه َّإن
 عن التساؤل ألصل ِّاللمية احلركة ُتوقف ال ّأهنا بمعنى بالغرض، تفي ال

 لذلك؟ احلاجة عدم يف اآلخر الوجه هو فام ذلك،
 إشارات محلت التي ّالقرآنية النصوص بعض نستنطق أن نحتاج وهنا
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 وهي ذلك، عىل ّالروائية الشواهد بعض ونسوق ّتقصيها، سنحاول ّخفية
 :كاآليت
َوما هذه ا ياة ا  يا إال  هو ولعب و ن ا ار اآلخرة    { :تعاىل قوله  • ِ

َ َ ََ َ َ َ َِ ِ
ْ َ  ٌ   

ِ ٌ ِ ْ  
ِ َ َ َْ ُ َ ْ ِ َ

َا يوان  و  نوا  علمون ُ َ َْ َ َُ َ ْ ُ َ َ  اللهو سنخ من والنوم السنة َّإن .)٦٤ :العنكبوت( }ْ
 وقصورها ونقصها لضآلتها الدنيا احلياة َّإن :خرىُأ بعبارة واللعب،
 تنزيه ومقتىض والنوم، السنة أصحاهبا يشوب ولعب، هلو اّبأهن ّاتصفت
 وبالتايل ًأيضا، والنوم السنة عن تنزهيها واللعب اللهو عن اآلخرة احلياة
 منهام، خلو باألوىل هو والنوم السنة من اخلالية ّاألبدية احلياة واهب َّفإن
َّمتصف وهو ذلك عن خملوقاته يقي أن له يففك  به؟ ُ

 النار أهل َّأن كام والنوم، السنة عن ُشغل يف ّاجلنة أهل َّبأن ِّالبني ومن
 دوام النعيم مقتىض َّفإن ّاألول ّوأما فمعلوم، الثاين ّأما ذلك، عن ُشغل يف

 اّوظرفيته ةَّاجلن خصوصيات كون عن ًفضال عنه، االنقطاع ال به ّالتمتع
 ومن الكامل، مراتب من وليسا وحاجة، نقص والنوم فالسنة ذلك، تأبى

 ّاجلنة بحقيقة َّتتعلق بيانات هنالك َّأن كام كامل؛ دار ّاجلنة َّبأن الواضح
ّنوفق ناّلعل ؛ّاملاديني والفقر للنقص إبائها ّوكيفية  مناسبات يف لعرضها ُ
 .ُأخرى

َ سبحون ا ليل{ :تعاىل وقوله  •  ْ  َ َُ َ وا هار ال  ف ونُ  ُ ُ ْ َ ََ  َّإن ،)٢٠ :األنبياء( }َ 
 خلقه من ٌيسري خلق وهم  ـاملالئكة َّأن عىل رصيح بشكل ّتدل اآلية هذه

 وعدم تسبيحهم لديمومة ؛ًأبدا نوم وال سنة تأخذهم ال  ـسبحانه
 هلم، منه ّإهلية ومنحة ّإهلي كامل املكنة وهذه عليهم، الفتور عروض
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 مجيع يف ثبت وقد ّالتامة، ّلعلته ليس ما كامل من ولللمعل يكون فكيف
 ّلعلته ثابت فهو للمعلول ثابت ّوجودي كامل َّكل َّأن ّالفلسفية املباين
 عىل ًدليال املالئكة عن والنوم السنة انتفاء فيكون املراتب، وبأعىل ّالتامة
 أمكن ولو ّباألولوية؛ ثابت عنه انتفاؤه بل سبحانه، اهللا عن انتفائه

 له، منشأ ال بكامل املالئكة َّلتفردت سبحانه عليه والنوم السنة عروض
 .باطل وهو

ِإن ا  ال    عليه  ء   األرض وال   ا سماء{ :تعاىل وقوله  • َ   ِ َِ ِ ْ َ ْ ٌ ْ َ ِ ْ ََ َ ْ َ َ  ِ{ 
 بام عليه، الفتور مطلق عروض عدم الزمه اخلفاء وعدم ،)٥ :عمران آل(
 من عليه وقع ما مقدار يشء ّكل عنه خلفي ّإالو والنوم، السنة ذلك يف

 عنه والنوم السنة انتفاء أسباب من َّأن إىل إشارة اآلية ففي نوم، أو سنة
ًخاصة  اآلية، يف كام الدنيا، يف والسامء األرض يف عليه يشء خفاء عدمهو  ّ
َيوم هم بارزون ال     { :تعاىل قوله يف كام ًأيضا، اآلخرة ويف َ ََ ْ َ َ ُ ِ

َ َْ ْ ا  منهم ُْ ُ ْ ِ ِ  

ِ ء  ِمن ا ملك ا وم   ا واحد القهار ِ
 َ ْ ْ ْ ِْ ِ َ ِ  ِ َ َْ َ ْ ُ ُ ٌ ْ  . )١٦ :غافر( }َ

َهو ا  ا ي ال إ  إال هو  { :تعاىل وقوله • َ َُ ُ 
ِ َِ

َ ِ  ُ ِ ِم الغيب وا شهادة  َ َ  َْ ِ َ ْ ُ{ 
 بأرسه، الوجود عىل علمه وهيمنة ّرسمدية مقتىض َّفإن ،)٢٢ :احلرش(

ِّلوح الذي ُيغيبه ٌأمر يعرتيه ال أن :والشهادة بالغيب إليه ُ  بل ذلك، عن ِّ
 الوارد والنوم السنة نفي َّبأن قلنا هنا ومن ّالبتة، ِّحقه يف ذلك رَّوُيتص وال
 ّالفعلية النتفاء ّالشأنية نفي بصدد كان الكريس آية من الثالث املقطع يف

 .هِّحق يف ّتومهه ُيمكن ما فنفت بالرضورة،
ُهو ا  ا ي ال إ  إال هو ا ملك القدوس ا سالم { :تعاىل وقوله •  ُ ُ ُ ُ  ُ ْ ْ  ِ َ َ َ 

ِ َِ
َ ِ ُ
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َا مؤمن ا مهيمن العز ز ا بار ا متك  سبحان ا   ما    ون َُ
ِ
ْ ْ ْ ُْ   َ َ َ َِ َِ ُ ُ  َ ُ ُ ُْ ْ ْ ُْ  َ ْ ُ ِ ُ  :احلرش( }ُِ

ِّوتؤكد عنه، موالنو السنة نفي إىل ترمي ّبرمتها الصفات وهذه ،)٢٣ ُ 
ّقيومي ًمهيمنا يكون فكيف املطلقة، تهُّ ًوجبارا ًوعزيزا ُ ًومتكربا ّ ّ  وهو ُ

 املطلقة، اهليمنة مراسيم ُتلغي والنوم فالسنة !والنوم؟ السنة تعرضه
ِّواملتكرب ًمنخفضا، َّواجلبار ًذليال، العزيز وجتعل  عنه ذلك ونفي ًصغريا، ُ

 .ًأيضا عنه لنوموا السنة نفي منه فيلزم ،ٌّرضوري
 سبحانه، عنه والنوم السنة لنفي ّروائية إشارات من ورد ما ّوأما
 !إل > :الليل صالة بعد الواردة األدعية يف جاء ما فمنها لذلك، والتعليل
 بك ّيلم ال قيوم    وأنت الغافلون، ونام ،...ا فون وأغمضت العيون، هجعت
 اهلجوع، مطلق نفى حيث ؛)١(<هّسلطت ا فون و  خلقته، وأنت ا جوع،
ّويعلل اليسري؛ اخلفيف والنوم االضطجاع هو واهلجوع  اهلجوع َّبأن ذلك ُ
 ملخلوق فكيف مثله، آخر خملوق عىل َّسلطه هّوأن سبحانه، له خملوق
 !عليه؟ ُهييمن أن إليه خلقته أصل يف احتاج

 تنام قد ! رب يا> :له ُدعاء يف × الصادق جعفر اإلمام أيب وعن
 يواري لن نوم، وال سنة تأخذك ال  القيوم،  ال  وأنت ا جوم، و رت العيون،
 وال ّل ،  ر وال مهاد، ذات أرض وال أبراج، ذات سماء وال داج،  ل عنك

 فكيف ّالبتة، عليه ُّقيوم وهو خلقه عن يشء حيجبه ال ّفإنه ،)٢(<ظلمات
َّيتصور  ُتفيض بغفلة عنه نقطاعباال خلقه سائر عن االحتجاب ّحقه يف ُ

                                                      
 . ١ : رقم١٩٢ص: مصباح املتهجد) ١(
 .٣٣٧ص: مكارم األخالق) ٢(
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 .)١(نوم؟ أو سنة إليها
ِّقد تبني الرشد من الغي{ :تعاىل قوله :الثاين املثال ُّ ََّ ْ َ َِ ُ َ ْْ َ َ{ 

  والغي الرشد تصويرات
 الرشد صفات بيان عىل ًكثريا ّتتوقف ّوالغي الرشد تصويرات َّإن
 هبا، ّاالتصاف من َّالبد مزايا فللرشد والغواي، الغواية وصفات والراشد

َّليتأتى عنها، ّالتنصل من َّالبد صفات للغواية َّأن كام  ّكله ذلك من لنا ِ
 املزايا هذه عند الوقوف علينا َّيتعني هنا من الوثقى، بالعروة ّالتمسك

 ِّلكل وتبيان بيان ّألنه خالص، ّقرآين عرض خالل من وذلك والصفات،
 .يشء

  والغاوي الراشد صفات

 مفهوم ّلكل ةّاألساسي البيانات تقديمه الكريم القرآن خصائص من
ّواملتقني األبرار مفهوم يطرح عندما فتجده يطرحه، ِّيبني ُ  صفاهتم، لنا ُ
ِّيقدم والشاكرين املخلصني مفهوم يطرح وعندما  خالل من ذلك لنا ُ
 جيب صفات جمموعة هنالك َّأن بمعنى هلا، ّةالفعلي املصاديق عرض
 والنفاق والكفر الرشك مفاهيم يف نجده وهكذا املفهوم، لينطبق ّتوفرها
ِّيقدمها ّفإنه ِّتؤطر صفات جمموعة عرض خالل من ُ  وهكذا املفهوم، لنا ُ
 لبيان الكريم القرآن َّيتعرض حيث ّوالغي، الرشد مفهومي يف احلال

 .الغاوين وصفات الراشدين صفات
                                                      

 .١٩١، ٣ج: منطق فهم القرآن) ١(
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ُواعلموا أن  ي م رسول ا   و ي{ :تعاىل قال ْ َْ َِ ِ َ ُ َُ  َ ُ ْ ِطيع م   كث  من األ ر َ
ْ َ ْ َ ِ ٍ ِ َ ِ ْ ُ ُ ِ

ُلعنتم ول ن ا  حبب إ  م اإليمان وز نه   قلو  م و ره إ  م  ُُ ُ ُ ُْ َْ َ
ِ َِ َ َ َ َ َْ  ِْ

ُ ُ
ِ َ َ   َ َ ََ ِ

ْ َ  ِ َ َِ
َال فر والفسوق والعصيان أو ِك هم ا راشدون َُ ِ ِ ُ ُ َ َ ُ َ ْ ْ ْ َْ َ ََ ُ ُُ  فهنالك ،)٧ :احلجرات( }ْ

 فيه، والرغبة اإليامن ّبحب ّتتمثل هبا، ّتصافاال جيب ةّإجيابي صفات
 والفسوق الكفر بنفي ّتتمثل عنها، ّالتنزه جيب ةّسلبي صفات وهنالك

 ة؛ّبالراشدي والنفي اإلجياب لصفات اجلامع ّيتصف عندئذ والعصيان،
ِّيقدم ذلك قبال ويف ّمعينة؛ صفات خالل من والغاوية الغواية مفهوم لنا ُ ُ 
َ عبادي ل س  ك عليهم سلطان إال من ا بعك من الغاو نِ إن{ :تعاىل قال َِ ِ

َ ْ ِْ ِ َِ ََ َ َ َ َ َ 
ِ ٌ َُ ْ ِ

ْ َ َ َْ{ 
 كان من أو للشيطان، ّتباعهمإ :الغاوين صفات فمن ،)٤٢ :احلجر(

 الشيطان سلطان عن اخلارج َّأن يعني وهذا عليهم، سلطان للشيطان
 .واضح هو كام ة،ّللراشدي جديدة صفة ُفتضاف الراشدين، من يكون

ُواتل عليهم  بأ ا ي آت ناه آياتنا فا سلخ منها فأ بعه { :تعاىل وقال َ َ َ َ َ َ َ َْ َْ ََ َ َ َْ ِْ َ َ ْ ِ ُ ْ َ ِ  َ ْ ِ
ُ َ

َا شيطان ف ن من الغاو ن َِ
َ ْ ِ َ َ َ ُ َ ْ ِّتقرر حيث ،)١٧٥ :األعراف( }   حقيقة اآلية لنا ُ

 لطريق ُأوىل ّمقدمة هو تعاىل اهللا آيات عن ّوالتنصل االنسالخ كون
 فيكون للشيطان، اخلصب واملرتع ةّاألرضي َّوفر قد يكون ّألنه غاوين،ال

ًمؤهال  هي املقام يف والغواية ًا،ّحقيقي ًغاويا فيكون له الشيطان الحتضان َّ
 .تعاىل اهللا والية عن واخلروج الكفر

ِو و ش نا  ر عناه بها ولكنه أخ  إ  األرض{ :تعاىل وقال ْ َْ ْ َ
ِ َ َ َ َ َْ َ ُ  ِ َ َ ََ َ َِ ُ ْ َ ْ ُ وا بع هواه ِ َ َ ََ  َ

َ مثله كمثل ال ب إن  مل عليه يلهث أو   كه يلهث ذ ِك مثل القوم ا ين  ِ  ْ ْ ْ ْ ِْ ْ َ َ ْ َ َُ َ َ َ ََ َْ َْ َ َ َ َُ ُُ َ ْ َ ِ ْ َ َْ َِ ْ
َ ْ ِ ِ

ْ
ِ

ُ

َكذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم  تفكرون ُ   َ ََ َ َ َْ ُ َُ َ ََ َ ْ ْ
ِ ُ ِ ِ

 فاآلية ،)١٧٦ :األعراف( } 
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ِّتسجل هنا هاّولكن السابقة، لآلية تتميم ّألهنا ،ًأيضا الغاوين عن ّتتحدث ُ 
 اخللود ومعنى اهلوى، ّتباعإو األرض إىل اخللود أبرزها جديدة، صفات

 لتنقذ جاءت ةّالساموي القيم َّألن السامء، قيم عن ّالتنصل هو األرض إىل
 حمال فذلك ّاملادة، عىل القضاء وليس ّاملادة عامل ةّحاكمي من اإلنسان
 أن لك ّللامدة، ًعبدا تكون ال أن هو املطلوب ّوإنام ًأيضا، ةّرشعي فةوخمال

 قال العاقبة؛ فتسوء َّتتملكك أن ال املآب، ُحسن لك فيكون َّتتملكها
َز ن  ِلناس حب ا شهوات من ال ساء وا    والقناط  ا مقنطرة من {:تعاىل َ َ َِ ِ ِِ َِ َ ََ ْ  َ َ  ُ ُ ُْ ْ

ِ
َ َِ َ

ْ ِ َ ِ َ    

ْا هب وال َ ِ َ ُفضة وا يل ا مسومة واأل عام وا رث ذ ِك متاع ا ياة ا  يا وا     َ َ َ ََ َ ُ َ َْ ْ ِ َ َْ ْ َْ ََ َ ِ ْ  ِ
َ ْ

ِ َِ َُ ْ
ِ
ْ  ِ

ِعنده حسن ا مآب َ َْ ُ ُْ ُ ْ  أن يعني ال الزهد َّبأن قالوا ولذلك .)١٤ :عمران آل( }ِ
 كنت ما فإذا تعاىل، اهللا دون من يشء يملكك ال أن ّوإنام ًشيئا، متلك ال

 عىل األسى من الوقائي ُاخللق هو وذلك الراشدين، من كنت كذلك
ْلكيال تأسوا   ما فات م وال  فرحوا بما آتا م { :تعاىل قال الدنيا؛ ُحطام ْ ُْ َُ َ َ ََ َِ ُ َ َْ َ ََ َ َ ْ ْ ِ

ٍوا  ال  ب    تال فخور
ُ َ
ٍ
َ ْ ُ  ُ  ِ ُ ُ   .)٢٣ :احلديد( }َ 

 من ّمهمة حقيقة إىل شريُي ّفإنه الكريس آية من ّاألول املقطع ّوأما
 ُاملخرجة األسباب مجيع ِّتوفر حقيقة وهي ّالغي، من الرشد ةّبياني خالل
 ِملا ُمستوعب وهو طرق ُمفرتق عىل اإلنسان ليكون الغفلة، دوائر من

ِّفيخري الرشيفة، ّوالسنة ّالقرآنية البيانات من إليه وصل  سلوك بني نفسه ُ
 يسلك أو تعاىل، باهللا واإليامن بالطاغوت بالكفر ّاملتمثل الراشدين طريق
 إليه الواصلة تعاىل اهللا آيات من االنسالخ إىل ُاملفيض الغاوين طريق

 .الشيطان ُبؤر يف والكينونة
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 والغاوين، للراشدين صفات جمموعة هنالك َّأن هنا إىل َّفتلخص
 عليه، نحن َّعام ِّإنية كواشف لنا لتكون الكريم القرآن لنا يستعرضها

َونذر الرشاد بأسباب فنأخذ  ّمتسكنا مصداق هو وذلك الغواية، أسباب َ
 .الوثقى بالعروة

 
 ًواضحا أصبحـ  الثاين والقسم ّاألول القسم يفـ  ّتقدم ما ضوء يف
 لتعميق ّالروائية بالنصوص باالستعانة احليدري ّالسيد اهتامم حجم
 املستوى عىل أو املفردايت التفسريي وىاملست عىل كان سواء البحث

 مستوى عىل ـ أشد يكن مل إن ـ األمر كان وهكذا التجزيئي، التفسريي
 البحثني يف بالتفصيل ذلك دناّأك قد ّأننا وبام املوضوعي، التفسري

  .التأكيد من القدر بذلك فسنكتفي السابقني،
  

 مع باالنسياق املوضوعي التفسري مستوى عىل احليدري ّسيدال ّاهتم 
 ّشمولية عىل منه ًحرصا عاتهّتفر وكثرت أبعاده امتدت مهام املوضوع
 للتفسري األسايس الرشط قّنحق أن أردنا إذا فيام منها ّالبد التي البحث

 موضوع بخصوص ّالقرآنية ّالنظرية إىل اخللوص هو ّوالذي املوضوعي
 ملوضوع املوضوعي تفسريه يف فعله ما :ومثاله وضوعي،امل التفسري

 ّإال إله ال اهللا( تعاىل قوله متن من املستفاد )الربويب للتوحيد التأسيس(
 البحث عليها اشتمل التي ّالرئيسية العناوين عىل رسيعة فنظرة ،)هو

 الذات غري وكونه االسم ّعينية بيان( ،)الربويب للتوحيد التأسيس([
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 ّنيةآالقر النصوص :ّالرشعية ّالدينية النصوص يف االسم ّعينية( ،)املقدسة
 األسامء بني العالقة( ،)األسامء دّتعد أرسار( ،)ّالروائية والنصوص

 تداعيات( ،)ّاإلهلية باألسامء اإلمكان عامل عالقة( ،)دّالتعد أفق( ،)ّاإلهلية
 صلة( ،)عظماأل االسم( ،)ّاإلهلية واألسامء اخللق بني املتبادلة العالقة
 :التوحيد بموضوع صلة ذات نكات( ،)الكريس بآية األعظم االسم
 التوحيد، حقيقة :الثانية النكتة التوحيد، كلمة ّأرشفية :األوىل النكتة
 ّاحلقيقية الوحدة يةّنص :الرابعة النكتة ّالقهارية، الوحدة :الثالثة النكتة
 وبينونة الصفة بينونة معنى( ،)التوحيد مراتب :اخلامسة النكتة ة،ّاحلق

 برهان تقريب يقني،ّالصد وبرهان التوحيد كلمة بني العالقة( ،)العزلة
 اآليات بعض ختم رس( ،)يقنيّالصد بربهان الكريس آية صلة الصديقني،
 تصوير بالفهم، وصلته املعرفة عن العجز معنى( ،)احلسنى باألسامء
   .األمر هذا لك ّيتبنيل كافية ] ) والفهم املعرفة بني الفرق

 التفسري يف األسايس الرشط حتقيق عىل احليدري ّالسيد حرص ّإن
 تصوير( ملوضوع املوضوعي تفسريه يف يكتب جعله الذي هو املوضوعي
 ّإال عنده يشفع الذي ذا من( تعاىل قوله متن من املستفاد )إلذناو الشفاعة
 أوسع لشفاعةا أبحاث َّبأن ريب ال :ّنصه ما ):تنبيه( عنوان حتت ،)بإذنه
 وأجوبتها، الشفاعة بإشكاالت ّخاصة بحوث فهنالك بكثري، ذلك من

 له، واملشفوع الشفيع ّشخصية ومالمح ومصاديقها، الشفاعة وحدود
 املقام ّيتسع ال ّمما ذلك، وغري للشفاعة، ّواملعنوية ّاالجتامعية واآلثار
 يف ناَّمصنفات إىل والباحث القارئ ُنرجع ولذلك ًتفصيال، لعرضها
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  .)١(املقام يف له ّنتعرض مل ما بعض ففيها ؛الشفاعة موضوعة

  

 عىلـ  ّالتفسريية تهّنظري مستوى عىلـ  احليدري ّالسيد دّأك لطاملا
 فأكد ّالقرآنية، باملعطيات ّالعقلية املعطيات تربط التي الوثيقة الصلة

 ّالربهانية، ّوالنظرية منها ّالبدهيية ّالقطعية، ّالعقلية بالقرائن العناية ورةرض
 ّأن ًحاّوموض القرآين، ّالنص لفهم ّاألساسية املصادر من اهاّإي ًاّعاد

 أو دّالتزو عن بمعزل كانت إذا مأمونة غري تكون سوف ّالتفسريية ّالعملية
 تصاحب قد التي ّالعقلية ازماللو وجمموعة ّالعقلية القرائن إىل لتفاتالا

 كان ّالتفسريية السقطات من ًكثريا ّأن ًداّومؤك تفسريي، احتامل ّكل
 بالفلسفة القدح يرتض ومل ّالقطعية، ّالعقلية القرائن مراعاة عدم منشؤها
   .)٢(تافهة قضايا دّجمر العقليات وتصوير

ّبينا ـ قد ّأننا ورغم    التجزيئي تفسريال( الثاين البحث يف ،ّتقدم فيام ّ
 القرائن بخصوص احليدري ّالسيد تبناه ما انعكس كيفـ  )الكريس آلية

 نأيت أن هنا واملالئم املفيد من ّأن نجد التطبيقي، املستوى عىل ّالعقلية
 تفسريه سياق يف احليدري ّالسيد أورده ـ يتهّألمه ًنظرا ـ آخر بمثال

 اآلية متن من ملستفادا )الربويب للتوحيد التأسيس( ملوضوع املوضوعي
ُا { َإ  ال   َ َهو ِ إال ِ  ّالقرآنية املعطيات بني الوثيقة الصلة خالله من ّيبني ،}ُ

 وبرهان التوحيد كلمة بني الوثيقة الصلة ببيان ّالعقلية، واملعطيات
                                                      

 .٢٢٥، ص٣ج: منطق فهم القرآن )١(
 .٣٧٥ وص٣٤٣ـ٣٤٠، ص١ج: املصدر نفسه) ٢(
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   .يقنيّالصد
 وبرهان التوحيد كلمة بني العالقة( عنوان حتت احليدري ّالسيد كتب

   :ّنصه ام )يقنيّالصد
َا  ال إ  إال هو{ :تعاىل قوله وهو الكريس، آية ملطلع َّإن ُ  

ِ َِ
َ ُ  صلة ،} 

 ّأسد هو بل السديدة، لرباهنيا من ُيعترب الذي ّالصديقني، بربهان وثيقة
 املقصود، عني هو املقصود إىل الطريق يكون حيث إليه، وأرشفها الرباهني

 إليه وأرشفها الرباهني ّوأسد> :قولي حيث ،ِّاملتأهلني صدر تعبري ّحد عىل
 إىل الطريق فيكون باحلقيقة، غريه الربهان يف الوسط يكون ال الذي هو

 به يستشهدون الذين ّالصديقني سبيل وهو املقصود، عني هو املقصود
 ًواحدا أفعاله عىل وبصفاته صفاته، عىل بذاته يستشهدون ّثم عليه، تعاىل
 إىل ّيتوسلون وغريهم والطبيعيني منيّكاملتكل هؤالء وغري واحد، بعد

 ة،ّللامهي كاإلمكان غريه آخر أمر اعتبار بواسطة وصفاته تعاىل معرفته
 عىل دالئل ًأيضا وهي .ذلك غري أو للجسم واحلركة للخلق، واحلدوث

  .)١( <وأرشف أحكم املنهج هذا ّلكن ،صفاته عىل وشواهد ذاته
 االستدالل عن الربهان ذاهب اخلروج ِّاملتأهلني صدر حماولة ورغم

 كثرية؛ ّعقلية ّمقدمات عىل اعتمد ّأنه ّإال ،املالزمات برهان إىل ّاإلين
 األمور عىل وقفوا ّممن االختصاص أصحاب عىل به االنتفاع فحرص
 مع ينسجم ال واإلحالة التطويل من النحو وهذا الفلسفة، من ّالعامة
 الوصول، طريقة الختصار سطاألو ّاحلد ألغى الذي الربهان، هذا ةّأرضي

                                                      
 .٢٣٩ص: يف األسفار األربعةاحلكمة املتعالية ) ١(
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ّاملستدل َّوجنب  وأوثق أرشف فهو والتسلسل، الدور إبطال يف اخلوض ُ
 إذن ،)١(واآلميل السبزواري احلكيمني تعبري ّحد عىل ّكله، لذلك وأخرص

 من ينطلق الذي ةّاحلصولي الرباهني سلسلة يف األمثل الطريق فهو
 .الواجب إلثبات نفسه الواجب

 ّالتأمل إىل ّماسة بحاجة ـ وضوحها عىل ـ اليسرية تالكلام هذه َّإن
 هو ّوإنام ّمقدمات برهان ليس ّالصديقني برهان َّفإن ولذلك والتدقيق،

 فال ته،ّواجبي إلثبات وأصالته بالوجود ّالتأمل حيث ّتأمالت، برهان
 نفسه؛ عىل الدليل وهو احلارض هو دام ما ّواملقدمات للوسائط حاجة
 عليه با  ل ّا ال هو> :بقوله ذلك إىل × عيل ملؤمننيا أمري أشار وقد

 ّيدل أن عىل الدليل ّيدل الدليل هو تعاىل هّإن> :يأ ،)٢(<إ ه با عرفة ّوا ؤدى
 تعاىل إحاطته ملكان ّتعلق نوع تعاىل به ّيتعلق أن إىل املعرفة يّويؤد عليه،

 به ليحيط هذات إىل هيتدي أن ليشء يمكن فكيف يشء، ّكل عىل وسلطانه
 .)٣(<وباهتدائه به حميط وهو

ّيستدل فكيف نفسه، بتعريف ًكفيال سبحانه كان فإذا َ  عليه بغريه ُ
ّيصدق يقظ قلب وإىل وانتباه، التفات إىل حيتاج األمر َّولكن  وهذا بذلك، ُ
 بما> :ويقني بثبات ُفيجيب َّربك؟ عرفت ِبم :ُيسأل × عيل املؤمنني أمري

 :ألجابه ّريب؟ أعرف كيف :السائل سأله لو ربامو ،)٤(<نفسه  عرف 
                                                      

 .٤٢٩، ص١ج: ّدرر الفوائد للشيخ حممد تقي اآلميل) ١(
 .٢٩٩، ص١ج: االحتجاج) ٢(
 .١٠٢، ص٦ج: امليزان يف تفسري القرآن) ٣(
 .٢، ح٨٥، ص١ج: أصول الكايف )٤(
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 ّبربه، معرفته عن ُسئل ّهولكن ة،ّاألنفسي أو ّاآلفاقية اآليات بواسطة
 .بذلك َّفعرفه ّربه، غري ًحارضا يرى ال × إنه وحيث
 × الصادق اإلمام من ّالرتحم أصحابه ّاستحق الذي الربهان هّإن
 :× اهللا عبد أليب قلت> :قال ّأنه حازم بن منصور عن ورد فقد عليهم،

 أن من وأكرم ّوأعز ّأجل جالله ّجل اهللا ّإن :هلم فقلت ًقوما ناظرت ّإين
  .)١(<اهللا ر ك :فقال باهللا، ُيعرفون العباد بل بخلقه، ُيعرف
  ّالصديقني برهان تقريب

ِّقرب فقد حال، ّأي وعىل  هذا َّأن :منها كثرية، بطرق الربهان هذا ُ
 ثاين ال رصف واحد وجود ـ فرد ّبكل ّاخلاص الوجود ال ـ ّالعام الوجود

 ّيتثنى ال الذي هو والرصف التناهي، وعدم البساطة هي والرصافة له،
 ةّواملحدودي واالنتهاء االبتداء تعنيان والتكرار التثنية ّألن ؛ّيتكرر وال

 واحلقيقة ُمطلقة، واحدة حقيقة كونه خلف وهذا اإلطالق، وعدم
 وجوبه، الرصف الوجود هذا ثبوت والزم آخر، يشء لطهاخي ال الواحدة
 يثبت ّاألول وعىل بالغري، أو بالذات يكون أن ّإما الوجوب وهذا

 أصيل ّإنه قلنا حيث ؛الفرض خلف منه يلزم الثاين وعىل املطلوب،
  .به ليجب غريه يشء فال له، ثاين ال رصف

 املرتبة هو بالذات الواجبي الوجود من املراد ّأن :الواضح ومن
 ّمشككة واحدة حقيقة املطلق الوجود ّألن ؛املطلق الوجود من األوىل

                                                      
ّ باب أنه ال يعرف إال٣ ح٨٦، ص١ج: أصول الكايف) ١(  . بهّ
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 أعىل فتكون ـ املتعالية احلكمة مدرسة عىل ًبناء ـ ةّطولي مراتب ذات
 يكون ًأيضا مراتبها اختالف عىل دوهنا وما الواجبي الوجود هي مراتبها
   .بالغري الواجب أو املمكن الوجود

 أصالته عن الفراغ بعد الوجود حقيقة ّأن :باتهتقري أوجز من ّولعل
 العدم عليه يمتنع بذاته فاملوجود لذاهتا، العدم عليها يمتنع ُمرسلة حقيقة
 فحقيقة بالذات، الوجود واجب يكون العدم عليه يمتنع ّوالذي لذاته،

  .)١(بالذات واجبة الوجود

  ّالصديقني بربهان الكريس آية صلة

 قبيل من ّالصديقني برهان إىل أشارت ريةكث ةّقرآني نصوص هنالك
ٌأو م ي ف بر ك  نه      ء شهيد{ :تعاىل قوله َ َِ ِ

َ ٍ ْ َ  ُ َ ُ  َ َ َْ َِ َ ْ  فال ،)٥٣ :ّفصلت( }َ
َأو> :املعنى قل أو الرسمدي، وحضوره شهوده عىل غريه إلشهاد معنى ْمل َ َ 
 ّإال يشء من ما إذ ؛يشء ّكل عىل ًمشهودا ّربك كون ّاحلق ّتبني يف ِيكف
 فوقه، قاهر به، قائم تعاىل وهو به، ّمتعلق إليه، جهاته مجيع من فقري وهو
 .)٢(<األشياء بعض يعرفه مل وإن يشء، ّلكل معلوم تعاىل فهو

ٍهو األول واآلخر والظاهر وا اطن وهو ب ل  ء { :تعاىل وقوله ْ َ   ُ ِ َ َُ َُ َ َ َُ ِ َِ ْ ُ ُ ِ
ْ ُ  َ ْ

ٌعليم ِ  إذ ؛يشء َّكل وباطنيته وظاهريته وآخريته ليتهّبأو فقهر ،)٣ :احلديد( }َ
ّليستدل آخر يشء يبق مل  بك َّمرت وقد ّكله، الوجود مأل قد ّأنه دام ما به ُ

                                                      
ّ، يف ذيـل التعليـق األول ١٦ص،  ٩ج: ألربعـةاحلكمة املتعاليـة يف األسـفار ا) ١(

 .وتعليق احلكيم السبزواري
 .٤٠٥، ص١٧ج: امليزان يف تفسري القرآن) ٢(
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 .عنها تغفل فال َّتقدم، فيام األربعة املعاين هلذه وشوارق شواهد
ِا  نور ا سماوات واألرض{ :تعاىل وقوله ْ َ ْ َ َِ َ  ُ ُ ُ  رةإشا والنور ،)٣٥ :النور( } 
 الذي فام ّكله، الوجود هو فإذا للعدم، إشارة الظالم َّأن كام للوجود،

ّليستدل الوجود بعد ُيلحظ ُ  َّإن :ُأخرى جهة ومن جهة، من هذا .عليه به ِ
 .عنه للكشف حاجة يبقى فال غريه وعن نفسه عن كاشف النور

ّيقدم وهكذا  إليه الرباهني بأرشف للوصول نامذج الكريم القرآن لنا ُ
 :تعاىل فقوله الكريس، آية صدر يف جاء ما النصوص تلك ومن بحانه،س
َا  ال إ  إال هو{ ُ  

ِ َِ
َ ُ  ّننفك ال الذي السؤال إذ بوضوح؛ ذلك عىل ّيدلنا ،} 

 اهللا؟ هو ما :هو فيه اخلوض عن
 ة،ّباأللوهي ّاتصافه وهي ىل،ُألوا اهللا ّبخاصية اآلية ُجتيب وهنا
 إىل تنقلنا مل فاآلية بنفسه، عرفناه فنكون ذاته، عني ّمتثل صفة ةّواأللوهي
 .)١(فافهم سبحانه، ذاته عن خارج بأمر تربطنا ومل سبحانه، معاليله

  

 أجزاء بني الرابطة الصلة احليدري، ّالسيد هبا ّاهتم التي األمور من 
 سياق يف ذكره ما ومثاله املعاين، استيضاح يف ورد من هلا ملا ؛املوضوع
 الرتكيب متن من املستفاد )واإلذن الشفاعة( ملوضوع املوضوعي تفسريه
 عنوان حتت ذكر حيث ،)بإذنه ّإال عنده يشفع الذي ذا من( اجلميل

  ):البحث فقرة يف للشفاعة النهائي التشخيص(
                                                      

 .١٤٣ـ١٣٧، ص٣ج: منطق فهم القرآن) ١(
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 عىل ّالدالة عليها ابقةالس بالفقرة وثيقة صلة الفقرة هلذه َّأن ذكرنا
 حتديد ُيمكن ضوئهام ففي هلا، الالحقة وبالفقرة تعاىل، هللا ّالعامة ّامللكية
 والزخمرشي الرازي من ّكل َّخص فقد وقوعها، وزمان الشفاعة ّهوية

ّباألخروية، فيها الواردة الشفاعة  اّبأهن اآلية مفاد داّحد ذلك أساس وعىل ُ
ِما ِك يوم ا ين{ :فهو القيامة، يوم يف سبحانه كربيائه بيان بصدد  ِ ْ َ ِ  :بل ،}َ

ِ  ما   ا سماوات وما   األرض{ ْ َ ْ ِ َِ ََ َِ َ  ُ  يف ّبالتكلم ألحد ُيسمح ال ولذلك ،}َ
 ال  ت مون إال{ :له ُأذن من َّإال حرضته

ِ َ ُ  َ َ ُ من أذن   ا ر نَ َ ْ  ُ َ َ ِ
َ ْ  الظاهر ّولكن ،}َ

 بالشفاعة اختصاصها هوـ  املطلقة ةّالعام ملكيته قرينة وبحسبـ  لنا
َّاملتيقن القدر هي قل أو والطلب، السؤال بشفاعة ال ّالدنيوية ّالتكوينية ُ 

َ علم ما   { :الالحقة الفقرة الحظنا إذا َّالسيام منها، ْ َ َ ُ َ ْ َ أيديهم وما َ َ ْ ِ ِ ْ
َ

ْخلفهم ُ َ ْ  دون ّالتكوينية الوساطة مع تنسجم ّإنام ّالعلمية اإلحاطة َّفإن ،}َ
ّاألخروية؛ ال ّالدنيوية مع تنسجم :ُأخرى وبعبارة ّالترشيعية،    قل أو ُ

 َّتتقوم ّتكوينية شفاعة اّهنإ : ـّتقدم الذي األفضل التقسيم بحسبـ 
 قائمة ّاعتبارية شفاعة وليست وجوده، بكامل والشفيع الوسيط ّبتدخل
 .)١(املسؤول ندع والشفيع السائل مكانة عىل منها ًاعتامدا والطلب بالسؤال

  

 استيضاح لغرض القرائن عن الكشف احليدري ّالسيد به ّاهتم ّاومم
 ملوضوع املوضوعي تفسريه يف ذكره ما ومثاله دقيق، بشكل املعاين

                                                      
 .٢٢٥، ص٣ج: منطق فهم القرآن )١(
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ِ وال يؤوده حفظهما وهو الع { :تعاىل قوله متن يف الوارد )االهلي احلفظ(
َ َْ َ ُ ُ َُ ََ ُ ْ ِ ُ ُ 

ُالعظيم ِ َ    :ذكر حيث ،}ْ
 واألرض للساموات اإلهلي احلفظ خصوصيات تسجيل ُيمكن وهنا

َوال{ :قوله يف الضمري ةَّعائدي من الفراغ بعد ُيؤوده َ ُ ُ ِّرجحت فقد ،}َ ُ 
 ًمعا؛ الفريقني من ّاملفرسين، قول مشهور وهو تعاىل، اهللا إىل َّعائديته
 الطباطبائي، استظهره ما وهو ،الكريس إىل تهَّعائدي يرى من هنالك ولكن
 وإن الكريس، هو يؤوده، يف الضمري مرجع أن والظاهر> :يقول حيث
 حيث ذلك، عىل قرائن يسوق أن دون ولكن ،<تعاىل إليه رجوعه جاز

 سوف فإننا ذلك خالف املشهور َّإن وحيث للظاهر، ذلك بنسبة اكتفى
 الراجح القول فهو الطباطبائي، وافقه الذي اآلخر القول عند نقف
 لوجود ّوإنام ًأيضا، املشهور دليل فذلك الظاهر، لنكتة ليس ولكن عندنا،
 ّالروائية البيانات إىل إضافة عليه، ّالدالة ّاللفظية ّالسياقية القرائن بعض
 :كالتايل وهي ذلك، عن ّتنم التي

َوسع> :قوله :ُاألوىل القرينة  بالساموات اإلحاطة عىل ّالدال ،<ِ
 التدبري، نكتة ّتتضمن ّالعلمية اإلحاطة هذه َّبأن ًأنفا ذكرنا قدو واألرض،
 ال بل األقرب، هي الكريس عن التعب ونفي احلفظ مفردة تكون وعندئذ
 .لغوب أو تعب ّيمسه ال تعاىل كونه يف كالم ال إذ هبا؛ القبول عن مناص

 يكون حيث القريب، عىل العطف بقاعدة العمل هي :الثانية القرينة
ُيؤوده َال{ :قوله ُ ُ َوسع{ :عىل ًمعطوفا }َ ِ  الواضح ومن األقرب، فهو ،}َ
َوسع{ :فاعل َّبأن ِ ُكرسيه{ هو }َ  ْ  ّوأما كذلك؛ عليه املعطوف فيكون ،}ُ
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ُوهو الع  العظيم{ :ةّاللفظي ةّالسياقي القرينة ِ َ َْ ْ ِ َ ُ ِّمتعلقة ليست ّفإهنا }َ  :بقوله ُ
ُيؤوده َوال{ ُ ُ َحفظهما َ ُ ُ ْ  تعود ّوإنام تعاىل، اهللا عىل الضمري بعود لِليقا ،}ِ

ُوسع كرسيه{ :قوله عىل القرينة  ِ ِْ ُ َ  السعة فيه ما ّلتحقق مدح ّالعيل َّفإن ،}َ
 .واألرض للساموات
 خلق  ء ّ > :سأله لرجل × الصادق اإلمام قول :الثالثة القرينة

 تا سماوا فحشاه ا كر  خلق ّثم ...عرشه خال ا كر  جوف   اهللا
 تكون ما وعادة واألرض، للساموات وعاء فالكريس إذن )١(<واألرض
 التعب وعن احلفظ عن احلديث فيكون فيه، ُاملودع حفظ الوعاء وظيفة

ًمتعلقا واللغوب والنصب ّ  التعب وقوع لتنفي اآلية فجاءت بالكريس، ُ
 .احلفظ دوام ُوتثبت

 شبهة تعرتيه ال به آمن ملن وتعاىل سبحانه اهللا َّإن :الرابعة القرينة
 عندما ولذلك املوضوع، بانتفاء سالب فذلك منه، والنصب التعب وقوع
 ّتتحدث ّفإهنا احلفظ، دوام َّجراء والنصب التعب وقوع وتنفي اآلية تأيت
  .)٢(إليه سبيل ال اآلخر االحتامل َّألن الكريس، عن


 
 احليدري ّالسيد هبا ّاهتم التي األمور من ّأنـ  ّتقدم فيامـ  ذكرنا قد ّاكن

                                                      
 .١، ص٢ج: االحتجاج) ١(
 .٢٦٣ـ٢٦١، ص٣ج: منطق فهم القرآن) ٢(
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 للوجوه الدقيق االستقرائي عّالتتب :التجزيئي التفسري مستوى عىل
 مالزم وصف هو األمر هذاو وجد، إن منها املقبول وترجيح املحتملة
 وقد ّالعلامئية، النصوص قراءة مستوى عىل احليدري ّالسيد ألسلوب

 ّلنمث هنا نحن وها املفردايت، التفسري مستوى عىلـ  ّتقدم ما يفـ  له لناّمث
 العالقة ّجدلية ملوضوع املوضوعي تفسريه يف احليدري ّالسيد ذكره بام له
َوسع{ :تعاىل قوله من املستوحى> )السعة ومعاين( وكرسيه تعاىل علمه بني ِ َ 
ِ كرسي ْ َه ا سماوات واألرضُ ْ َ ْ َ َِ َ  :الثالث املحور( عنوان حتت ذكر حيث ،}ُ 
  :ّنصه ما )الكريس موضوعة مع املتعاطية اهاتّاالجت

 التعاطي يف املطروحة اهاتّلالجت سابقة دراسات يف َّتعرضنا قد ُكنا
 والقلم كالعرش الفاردة، العناوين من ُيشاهبها وما الكريس موضوعة مع

 ة،ّالتفسريي رؤيتنا ُيناسب بام عرضها ارتأينا وقد ذلك، شابه وما واللوح،
  :كالتايل وهي

  ِّاملعطلة :لّاألو اهّاالجت

 يف ّوالتدبر بالبحث َاآلمرين والنقل للعقل ُاملناهض اهّاالجت وهو
 اعترب فقد ذلك، عن السؤال يف ةّالبدعي بدعوى تعاىل، اهللا كلامت

 بدعة، ةّالديني املفاهيم هذه يف ثالبح ّأن السلبي اهّاالجت هذا أصحاب
َوحياسب بل ًرشعا، حرام عنها والسؤال  ّةخلفي له اهّاجت وهو عليه، ُ
 عن بعد فيام ذلك ُاشتهر ّحتى اإلسالم، من ّاألول الصدر إىل ّمتتد ةّتأرخيي
َا ر ن   { :تعاىل قوله معنى عن> :ُسئل فقد عنه، ورووه مالك اإلمام َ َُ ْ  

َالعرش است َْ ِ ْ  رأسه رفع َّثم يده، يف بعوده ينكت وصار وأطرق فعرق ،}َوىْ
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 به واإليامن جمهول، غري منه واالستواء معقول، غري منه الكيف :وقال
 بالسائل وأمر بدعة؛ صاحب ّوأظنك بدعة، عنه والسؤال واجب،
 عنه السؤال هذا إىل عاد من َّإن :قال ّأنه ُأخرى رواية ويف ،)١(<ُفأخرج
 َّثم اآلية ّنص بتكرار فأجاب ذلك عن األوزاعي سئل قدو عنقه، أرضب
  .)٢(بالضاللة السائل َّاهتم
 بتهمة والسائل الباحث بإلصاق باليشء اجلهل ُيواجه اهّاجت هّإن

َّ ممن الذكر أهل إىل الرجوع هبم األحرى كان وكم البدع، واقتفاء الضاللة
 حتجيم عن ّلكفوا السكوت أو هبم، ّبالتمسك ورسوله تعاىل اهللا أمر

 التأريخ يف الضارب اهّاالجت هذا َّأن له ُيؤسف َّومما الفكر، حركة
 لنا ِّيسجل وهنا ُاألمة، سلف من األعظم السواد ّيمثله كان اإلسالمي
 يف للناس> :يقول حيث ًأيضا، واملرعبة املؤملة احلقيقة هذه الطباطبائي

َاستوى ُ  م{ :قوله معنى يف بل العرش معنى ِالعرش َ  ْ ْ َ  التي واآليات ،}ْ
 من يشاكلها وما ّأهنا عىل السلف فأكثر خمتلفة، مسالك املساق هذا يف

 سبحانه، اهللا إىل علمها يرجع أن جيب التي املتشاهبات من اآليات
 ظواهر وراء ما إىل ّوالتطلع ّالدينية احلقائق عن البحث يرون وهؤالء
 ّبحجة التعطييل اهّاالجت هلذا ّأن جتد ولذلك ،)٣(<بدعة والسنة الكتاب
 .اآلذان ّمتص ًوأصداء وإمكانات ُودعاة ًأنصارا بالسلف ارتباطه

                                                      
 .٤٦٥، ص٦ج: مالك لإلمام ،نة الكربىّاملدو) ١(
 .٨٧، ص٢ج: الربهان يف علوم القرآن) ٢(
 .١٥٣، ص٨ج: امليزان يف تفسري القرآن) ٣(
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ّاملشبهة :الثاين اهّاالجت   ّواملجسمة ُ

 هو كام ظاهرها، عىل األلفاظ بحمل ّيتمثل املوارد هذه يف والتجسيم
 والعني اليد( :كلامت فيها وردت التي التشبيه، صفات مجيع يف احلال
 مصاديقها عىل محلوها حيث والعرش، الكريس يف جاء ما ومنه ،)جهوالو

 قوائم، له الرسير كهيئة خملوق احلرص ال املثال سبيل عىل فالعرش ّاملادية،
  !عروشهم عىل البرش ملوك استواء ِّحد عىل عليه، ٍمستو تعاىل اهللا َّوأن

ِ م استوى   العرش{ :تعاىل قوله يف كثري ابن فعن ْ  َ َْ َ َ َ ْ  كام ّمرُي ّأنه> }ُ
 ًعلوا اهللا تعاىل ؛متثيل وال تعطيل وال تشبيه وال تكييف غري من ،جاء
 هذا من العامل ييل ّمما ّقبة ّاألدلة عليه تقوم الذي الصحيح عىل ّأنه ...ًكبريا

 ،)١(<حيملونه ومحلة قوائم له َّألن األفالك، كسائر بمحيط وليس الوجه،
 قوائم له َّأن الرشع يف ثبت قد إنه> :هبقول الرشع إىل ذلك ينسب ّثم

 آية تفسري يف القرطبي فعن بالتشبيه، رصيح قول وهو ؛)٢(<حتمله
 ظاهر حيتمله ما عىل ّونفرسها نقرؤها :بعضهم وقال> :قال االستواء،

  .)٣(<ّاملشبهة قول وهذا اللغة،
 رشللع َّأن ُيثبت ّثم والتمثيل التشبيه ينفي ّأنه كثري ابن من والغريب

َا ين{ :تعاىل لقوله مغلوط ٍفهم من ذلك َّتوهم ّولعله قوائم، ِ َ ملون   ُ ِ َ 
َالعرش ْ َ  ُيساعد ما الكريس موضوعة يف األخبار يف جاء وما ،)٧ :غافر( }ْ

                                                      
 .٥١٧، ص٢ج: تفسري القرآن العظيم، ابن كثري) ١(
 .١٢، ص١ج: ، ابن كثريالبداية والنهاية) ٢(
 .٢٥٤، ص١ج: تفسري القرطبي) ٣(
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 واألرض ا سماء ّإن> :× عيل املؤمنني أمري عن ورد ما قبيل من ذلك، عىل
 بإذن  ملونه أ الك  عةأر و  ا كر ، جوف    لوق خلق من ّفيهن وما
 .قوائم أربعة بوجود ُتوحي قد أمالك فأربعة ،)١(<اهللا

 ّالتصور عىل ُنشكل ّوإنام اإلحياء، أصل عىل ًحمذورا بّنرت ال ونحن
 الكريس، أو العرش نفس إىل ترسي ّوالتي القوائم، لتلك الرصف ّاملادي
ًماديا العرش كان ما وإذا  كذلك، سيكون رؤيتهم يف عليه اجلالس َّفإن ّ
 جلوسه بمعنى العرش عىل اهللا استواء َّبأن ّمصنفاهتم معظم يف ورد حيث
 منربه، عىل بجلوسه اجللوس لذلك البعض ّمثل ّحتى وهيمنته، عليه

 حتته العرش ّيئط ّأنه َرووا حيث ذلك، عىل شاهدة األطيط وروايات
   .)٢(الثقيل الراكب حتت اجلديد الرحل أطيط

 والتجسيم التشبيه من رضب التمثيل من النوع هذا ّبأن ٍّخفي وغري
 املسلمني، من ّاملشبهة هم وهؤالء> :الطباطبائي قال ؛ًونقال ًعقال املمنوعني
 ُيامثل أن العاملني َّرب ّوتنزه ذلك، يف ختاصمهم والعقل ّوالسنة والكتاب

  .)٣( <َّوتقدس تعاىل فعل، أو صفه أو ذات يف ويشبهه خلقه، من ًشيئا
  واألفالك اهليئة :الثالث اهّجتاال

 ّنظرية عىل القائم البطليمويس اهليئة علم عىل اهّاالجت هذا اعتمد
 اجلسامين، بالعامل املحيط التاسع بالفلك العرش ّففرسوا التسعة، األفالك

                                                      
 .٤٥٨ ح ١٣٨، ص١ج: تفسري العيايش) ١(
 .١٥٩، ص١ج: ئد للهيثميجممع الزوا) ٢(
 .١٥٣، ص٨ج: امليزان يف تفسري القرآن) ٣(
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 ّالكلية األفالك جوفها ويف الثوابت، فيه الذي الثامن بالفلك والكريس
 األبحاث ومع جهة، من القرآن ظواهر عم يتعارض اهّاجت وهو السبعة،
 هذه أبطلت التي ـ والتجربة ِّباحلس ّاملؤيدة والطبيعيات اهليئة يف األخرية

 اليد ورفع تطبيقاهتا عن ّالتنصل إىل هؤالء اضطر ّمما القديمة؛ الفرضيات
 ّسلبية آثار من ّالبطليموسية لألفالك ما خيفى وال ُأخرى؛ جهة من عنهاـ
 بعد خيرجوا مل الذين العلم أرباب من للكثري ّالفكرية ملنظومةا عىل تركتها
  .ونتائجها أرسها من

  )ةّالرمزي( واملجاز الكناية :الرابع اهّاالجت
 ّاالجتاهات أفضل ّأنه ّإال التنزيه يف املبالغة اعتمد وإن ّاالجتاه هذا َّإن
 والكريس للعرش ّخارجية حقائق أو مصاديق وجود أنكر حيث اآلنفة،

 يعدو ال النصوص يف جاء ما َّأن واعترب ذلك، شابه وما والقلم، واأللواح
 تعابري والكريس والعرش فاالستواء .واملجازي الكنائي االستعامل عن

 اخللق، عامل عىل واستيالئه قدرته إىل اإلشارة وهو واحد، واملراد خمتلفة
 العناوين ذهوه وخلقه، تعاىل اهللا ّإال هنالك فليس تدبريه، يف والرشوع
 .ّخارجية موجودات ليست
ًتعطيليا، يكن مل وإن ّاالجتاه هذا َّإن  ُفأولئك بالنتيجة، ُيوافقه ّأنه ّإال ّ
 وجودها نفوا وهؤالء تفسريها، من منعوا ولكنهم حقيقة بوجودها قالوا

 ّاجتاه وهو تفسريه؛ إلغاء وبني اليشء أصل إلغاء بني كثري فرق وال ًابتداء،
 ّواقعية حقائق وجود عىل دالالته من الديني ّالنص ريغتف يف ّيصب

ًمكتفيا ألفاظها، وراء ّخارجية ومصاديق  .هلا واالعتباري الكنائي باملجال ُ
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 واملعارصين، القدماء من كثريين ًأنصارا ّاالجتاه هلذا ّفإن حال ِّأي وعىل
 اءإعط حاولوا الذين ،)١(اهلرمنيوطيقا عليه ُيصطلح ما أصحاب َّالسيام

 أنصارها بعض بالغ وقد بالقراءات، أسموها لأللفاظ جديدة دالالت
 فيها ُتؤخذ مل ّعيةّترب ٍمعان وإحداث ّاملتكلم مقاصد تغييب بمحاولة
 مثرية تزال وما كانت اهلرمنيوطيقا َّفإن حال ّأي وعىل م؛ّاملتكل مقاصد
  .األلفاظ مداليل حتديد يف واخلالف واجلدل َّللغط

  املصداق ّوتعدد املفهوم وحدة :مساخلا اهّاالجت

 ّواالجتاه ّللنص ّاللفظية املداليل بني جيمع أن حاول الذي ّاالجتاه وهو
 املفهوم، مستوى عىل َّوتتفرد َّتتوحد التي احلقائق مع التعاطي يف العقيل

                                                      
 مصطلح قديم ظهر يف الالهوت الكنيس بمعنى جمموعة القواعد :اهلرمنيوطيقا )١(

وقـد اسـتعمل يف الدراسـات ، سّ يف فهم الكتاب املقدّفرسالتي يعتمد عليها امل
 بـنفس ًيـزل مـستخدماومل ، م١٦٥٤ية للداللة عىل هذا املعنى منذ سنة تهوالال

سع بالتدريج فـشمل دوائـر ّ مفهومه اتّأن غري ،املعنى يف الالهوت الربوتستانتي
 األديب والنقـد اإلنـشائية تستوعب بجوار الدراسات الالهوتيـة العلـوم أخرى

ــظ َّنإو. روالفلكلــووفلــسفة اجلــامل  ــاين ) اهلرمنيوطيقــا( لف ــظ يون ــريي (لف ب
 املنطـق ويعنـي كـام ترمجـه قـدماء زاءأجـ كجزء مـن أرسطو وضعه )هرميناس
 عنـد األمـرر ّ تطـوّ ثـم.أي كيف يمكن تفـسري العبـارة، قضية العبارة: املناطقة
رت ّثـم تطـو، أي قـضية التفـسري، )ذانرتتـسيونك (ّسمى يـوأصبح، اللغويني
ويف ، ورجـنيأ وعنـد تاسـيان وعنـد أوغـسطني يف العرص الوسيط عند األمور

 . الـدينيّجل معرفة كيف يمكن فهم الـنصأكنيسة من العرص املبكر عند آباء ال
  .١٨ ص١ج): منطق فهم القرآن(ّمقدمة كتاب : انظر
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 الوجود بني تدور ّمتعددة آفاق ضمن املصداق، مستوى عىل ّوتتكثر
 هو واحد مصداق عىل ينطوي ال ًمثال فالكريس ّاملجرد؛ والوجود ّاملادي

 ّيتنوع أن له املمكن من ّوإنام َّاملجرد، املصداق أو ّاملادي، املصداق
 .ًمعا فيشملهام
 اإلمام إىل ّمتتد سابقة ّعلمية وممارسات ّتأرخيية خلفيات ّاالجتاه وهلذا
ًعمقا اكتسب ّثم الغزايل، ًتنظرييا ُ َعلمني، مع ّ  الشريازي الدين صدر مها َ

 إىل وصلت ّحتى ،)الصايف( تفسريه يف الكاشاين فيض واملال مفاتيحه، يف
 التفسريي، منهجه تكوين يف ّاالجتاه هذا اعتمد الذي الطباطبائي،

 ّالقرآنية احلقائق من ًكبريا ًعددا شمل واسع نطاق عىل معه وتعاطى
  .)١(ّوالدينية

  

 التفسري مستوى عىل احليدري ّالسيد تفسري هبا سمّات التي األمور من
 التجزيئي، التفسري يف أمجله قد كان ما يف البحث تعميق هو املوضوعي،

 املوضوعي، للتفسري ًحمورا لّيشك ال البحث موضوع كان ولو ّحتى
 االسم ّدليلية يف البحث بخصوص فعله ما منها كثرية، ذلك عىل واألمثلة
 ّوإنام املوضوعي للتفسري ًحمورا لّيشك مل وعاملوض هذا ّأن فربغم اخلاتم،
 ّأن ّإال )الربويب للتوحيد التأسيس(لـ املوضوعي التفسري سياق يف جاء

 عىل منه املوضوعي التفسري مستوى عىل ًعمقا أكثر جاء فيه البحث
                                                      

 .٢٥٢ ـ ٢٤٧ص ،٣ج: منطق فهم القرآن) ١(
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 ّدليلية يف البحث احليدري ّالسيد تناول فقد التجزيئي، التفسري مستوى
 :موضعني يف اخلاتم االسم

 العالقة تداعيات( عنوان حتت احليدري ّالسيد كتب :لّاألو املوضع
  :ييل ما ،)ّاإلهلية واألسامء اخللق بني املتبادلة

ِّذيلت التي األسامء يف ّالتنوع قانون نكتشف أن لنا ُيمكن  اآليات هبا ُ
ًمتناسقا يأيت ّفإنه الكريم، القرآن يف ُاملباركة  َّأن بمعنى اآلية، مضمون مع ُ
َّتذيل اآلية  التي فاآلية املضمون، ّحتقق يف الواسطة يكون الذي باالسم ُ

َّتذيل األجر مضاعفة عن احلديث بصدد تكون  ال )الواسع( :باسم ُ
ِمثل ا ين  نفقون أ وا هم   س يل ا  { :تعاىل قال ؛)القابض( :باسم  ِ ِ َ َِ ْ ُ َُ َ ْ َ ُ ِ ْ َ ِ  ُ َ َ

َكمثل حبة أن تت سبع س ََ َ َ َْ ْ َ ْ َ ٍ  ِ
َ ُنابل     س بلة مائة حبة وا  يضاعف  ِمن  شاء َ َ َ َ َْ َ َُ ِ ُِ ُُ  َ ٍ ٍ ُ َ َُ ْ ُ  

ِ َ
ِ

ٌوا  واسع عليم ِ َ ٌ ِ َ َُ  عن احلديث بصدد تكون التي واآلية ،)٢٦١:البقرة( } 
َّتذيل اإلنسان فقر َ  ها َيا{ :تعاىل قال ؛)احلميد ّالغني( :باسم ُ ُا اس َ  ُأنتم   ُ َ

 
َالفقراء َ ُ ُواهللاِ اهللا ِإ  ْ َهو َ ِ الغ  ُ

َ ِا ميد ْ
  .)١٥ :فاطر( }َ

َّذيلت قد البسملة آية ّأن نجد هنا من  ومل ،)الرحيم الرمحن( :باسمي ُ
َّتذيل  بدأ الوجود نظام َّأن بيان بصدد َّألهنا ،)ّاجلبار ُاملنتقم( :باسمي ُ

 منه، ًاانتقام ال به منه ًرمحة أوجده سبحانه ّأنه أو بالعذاب، ال بالرمحة
 :بأسامء ال ،)الرحيم الرمحن اهللا( :بأسامء ُيدار ّإنام بأرسه فالعامل ولذلك

 عىل قائمة بأرسه الكون إدارة َّإن :ُأخرى وبعبارة ،)ّاجلبار ُاملنتقم اهللا(
 من ،ّعريض معها فالتعاطي ّاريةّاجلب ّاالنتقامية ّوأما ّالرحيمية، ّالرمحانية

 .ّاإلهلية الرمحة من دائرة أضيق العذاب َّفإن ولذلك ّالكي، الدواء آخر باب
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َعذا  أصيب به من أشاء و{ :تعاىل قوله مغزى َّيتضح هنا ومن ُ َ َ ْ َ ِ ِِ ُ ُ
ِ
َ ِر   َ َ

ْ َ

ٍوسعت    ء ْ َ  ُ ْ َ ِ  عذابه إصابة سبحانه اهللا َّفقيد ،)١٥٦ :األعراف( }َ
 َبلِق من اقتضاء من نشأ ّإنام العذاب َّألن رمحته، سعة دون باإلشاءة
َّاملعذبني َقبله؛ من ال ُ ْما  فعل ا  بعذاب م إن شكر م وآمنتم { :تعاىل قال ِ ْ ُْ ْ َ ََ ُ ْ َ َ ْ ِ ُ ِ ِ

َ َ َ َُ  ُ ْ

ًو ن ا  شاكرا عليما ِ َ ً ِ َ ُ  َ َ ِّيعذب فال ،)١٤٧ :النساء( }َ  ًأحدا سبحانه اهللاُ ُ
ِّيعذب ّوإنام ٍأحد، َّكل َّلعذب ّوإال ته،ّربوبي بمقتىض  هب َّتعلقت َمن ُ
 :تعاىل قال بنعمه، كفروا بمن ّإال َّتتعلق ال بالعذاب ومشيئته مشيئته،

ٌو ذ تأذن ر  م ل  شكر م ألز دن م ول   فر م إن عذا   شديد{ َِ َ ََ َ َ َ
ِ
َ َ  ِ ْ ْ ْ ُْ ُْ َْ َ َْ ِْ َِ َُ ُ 

ِ ِ
َ َ  َ  َ َ ْ{ 

َقبل من باقتضاء هو ّإنام فالعذاب ،)٧ :إبراهيم( َّاملعذبني ِ  كفرهم نتيجة ُ
 :تعاىل قوله َّوأن ة،ّشأني ًسعة ليست الرمحة سعة َّأن يعني وهذا م،بالنع

ٍر   وسعت    ءَو{ ْ َ  ُ ْ َ ِ َ ِ َ
ْ ًمقيدا ليس }َ َّ َّاملقدرة، باملشيئة ُ  لوازم من هي ّوإنام ُ
 الرمحة هي بالرمحة املراد َّأن اآلية من الظاهر َّألن وذلك ؛ّالفعلية الرمحة
 َّحمل فال فلزمتها، ذلك اهللا شاء وقد الفعل،ب يشء َّكل تسع التي ّالعامة
  .<شئت إن> :لتقدير

 الرباءة، سورة عدا ما السور ّكل مفتتح البسملة آية كانت َّثم ومن
 يف كانت وإن ـ الرمحة بصدد وليست والوعيد، التهديد بصدد ّألهنا

   .)١(للبسملة جمال يكن فلم ـ تستبطنها الضمن
 بعض ختم ّرس( عنوان حتت حليدريا ّالسيد كتب :الثاين املوضع

   :ّنصه ما )احلسنى اآليات
                                                      

 .٦٥، ص٣ج: منطق فهم القرآن )١(
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 جهة، من البعض بعضها بني ة،ّحاكمي احلسنى لألسامء َّأن بنا َّمر
 من مسألة طرح ُنريد وهنا ُأخرى، جهة من اإلمكان عامل وبني وبينها
 اآليات يف احلسنى باألسامء املضامني صلة ما :وهي بمكان، ّاألمهية
  هبا؟ نتهيةُامل ّالقرآنية

 مضامني عىل تشتمل ّالقرآنية اآليات من مجلة َّإن :ُأخرى بعبارة
 املضامني وهذه ة،ّعملي ةّحكمي أم ةّعقدي ةّفكري كانت سواء عالية،
 األسامء لتلك فهل ّمعينة، ةّإهلي بأسامء ينتهي منها الكثري نجد ُاملختلفة
 األسامء بتلك قّتعل نحو السابقة للمضامني هل بمعنى ّتقدم، بام صلة

 الالحقة؟

ًتعلقا هنالك َّأن هو الصحيح  وخواتيمها املضامني بني ًوواضحا ًكبريا ّ
 هذا يف قناّيصد الكريم والقرآن> :الطباطبائي يقول ذلك ويف ة،ّاألسامئي
 ّيذيل فرتاه النظر، هذا ّصحة عىل شاهد أصدق وهو والقضاء، السلوك
 ما ِّويعلل ة،ّاإلهلي األسامء من امتوهن مضامني يناسب بام الكريمة آياته
 ما بحسب األسامء من واالسمني االسم بذكر احلقائق من يفرغه

  .)١( <ذلك من املورد يستدعيه
  :قبيل من ة،ّتطبيقي نامذج ّعدة مِّدُنق أن نحتاج ،ذلك توضيح ُوبغية

ًأوال َ تل  آدم من ر ه  مات  تاب ع{ :تعاىل قوله :ّ َ ََ ََ َ
ٍ ِ َ ِ  َ ْ ِ ُ َ ُليه إنه هو ا واب َ    َ ُ ُ  ِ ِ ْ َ

ُا رحيم ِ  والعمل للرمحة، حقيقي مصداق الكلامت ّتلقي ّنفإ ،)٣٧ :البقرة( } 
 كلامت، له وهب برمحته تعاىل ّأنه :هي النتيجة فتكون التوبة، يستدعي هبا

                                                      
 .٣٥٣، ص٨ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(



 ١٤٩......................................................الكريس آلية املوضوعي التفسري

 هذا ّوشدة، تعنيف مقام وليس وتوبة، رمحة مقام فاملقام عنه، عفا وبتوبته
 َّفإن والرتتيب التنظيم حيث من ّوأما ّواحلاكمية، العالقة حيث من

 .واضح وهذا َّتقدم، ما أمجال قد االسمني
َوا سارق وا سارقة فا طعوا أيد هما جزاء بما كسبا { :تعاىل قوله :ًثانيا ََ َ َ ََ َ َِ ً َ ُ ُِ ْ

َ َ ْ ُ
ِ ِ
  َ َُ

ٌن اال من ا  وا  عز ز حكيم ِ ِ َِ ٌ ِ
َ ُ   َ َ ً َ  اليد بقطع ألمرا َّفإن ،)٣٨ :املائدة( }َ

 املقام يف ّالعزة تعني الصفة وهذه ًأبدا، يشء ُيعيقها ال ّقوية جهة إىل حيتاج
 ال جهة إىل حيتاج طرياخلو دقيقال كماحلهذا  مثل َّإن وحيث ًحتديدا،
ّتقدر ًأبدا، ُختطئ  األمر فاحتاج احلكمة، ُمقتىض وهو باملثاقيل، األشياء ُ

 أن ُاملناسب من ليس إذ بذلك؛ اآلية تُختم وهكذا واحلكمة، ّالعزة إىل
 .واضح هو كام الرحيم، ّبالتواب ُختتم

ْال يؤاخذ م ا  با لغو   أ مان م ول ن { :تعاىل قوله :ًثالثا   ِ َ َ ْ ُ ُِ َ ْ َ ِ ِ
ْ  

ِ ُ  ُ ُ ِ َ ُ َ

ٌيؤاخذ م بما كسبت قلو  م وا   فور حليم ٌِ َِ َُ َ ُ  َْ ْ ُْ ُُ ُُ ُ َ ََ َ
ِ

 ِ {و ،)٢٢٥ :البقرة( }ُ
َأ ما ْ  كان فإن ،)تاهللا واهللا،( :قبيل من وأقسامكم، حلفكم يف :أي }ِن مَ

ْبما كسبت قلو  م{ بقصد ُ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ  وإن أثر، عليه ّويرتتب ّرشعي قسم فهو }ِ
ّتبني حيث منهام، الثاين النوع اآلية ُتعالج وهنا لغو، فهو قصد بغري كان ُ 

 ًأبدا، به غوبمر غري أمر ّهولكن ذلك، عىل املؤاخذة بعدم الرشعي احلكم
 صيغة فجاءت الكبري، احللم إىل األمر فاحتاج تكراره ّلتوقع ًونظرا
 فيه، مرغوب غري نفسه يف جائز ألمر فالغفور ،<احلليم> :بمفردة املبالغة
 املؤاخذة، عدم مع ًمتاما ينسجامن األمران نوهذا الفعل، لتكرار واحلليم

َّمتعلق يكون أن يبعد وال  :أي بقصد، الواقع القسم هو احلليم الغفور ُ



 ً تفسريا وتأويالالكريس آية ..........................................................١٥٠

ْبما كسبت قلو  م{ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ  االستغفار بعد الغموس اليمني عن غفور فهو ،}ِ
ّاملؤدى فيكون الذنب، عىل العقوبة تعجيل بعدم وحليم منه،  قّلُاملتع ّنأ ُ
ّاملفرسين معظم فهمه كام ـ ّاألول    الثاين قّلُاملتع ّوأما حاصل، حتصيل ّجمرد ـ ُ

 يدعوهم حيث وقدسه، فيضه بساحة يليق ما فهو ـ له تُيلتف مل الذي ـ
 أن رشط املؤاخذة، معنى هو وهذا املقصودة، اليمني تلك من لالستغفار

 .ذلك من واالستهزاء السخرية لزوم بمعنى ّفعيل، انتهاك منه يلزم ال
 ُ  ا{ :تعاىل قوله وهو الكريس، آية من ّاألول املقطع يف احلال وهكذا

ِال إ  إ َِ
ِال هو ال  القيوم ال تأخذه سنة وال نوم   ما   ا سماوات وما   األرض َ ْ َْ ْ

ِ َِ ََ َ َِ َ ٌ ُ َ َ ٌ َ ِ ُ ُ ُ ْ َ ُ  َ ْ ْ َ َ ُ  

َمن ذا ا ي  شفع عنده إال بإذنه  علم ما    أيديهم وما خلفهم وال  يطون  ُ ِ ُِ َ َْ ُْ َ َ ْْ  َ َ َ َِ ِِ ْ ْ َْ َ ْ َ َُ َ َ َِ ْ ِ ِ
 ُ ِ ُ ِ َ ْ

   ء من علمه إال
ِ ِ ِ ٍ

ْ ِ ِْ ْ َ َ بما شاء وسع كرسيه ا سماوات واألرض وال يؤوده حفظهما ِ َ َ َُ ُُ ْ ِ ُ ُ َُ ََ َ َ َْ َ ْ ِ   ِ ِْ ُ َ َ
ِ

ُوهو الع  العظيم ِ َ َْ ْ ِ َ ُ  .)٢٥٥ :البقرة( }َ
ّاملتقدمة املضامني مجيع َّفإن ّبالعيل وثيقة صلة ذات ُ ِ َ ِالعظيم، ْ َ ُّفعل ْ ُ  وهُ

 والنوم، للسنة ُاملالزم النقص عن َّونزهه َّجرده بأرسه اإلمكان أحكام عن
ُالتامة ُواإلحاطة يشء، عنه يعزب فال املطلق ُوالعلم  لديه، حارض ّفالكل ّ
ّمتفرعة تكون أن يقتيض ذلك ّكل فتور، وال ضعف بال الكامل واحلفظ ُ 

ّالعيل عىل َ ِالعظيم ْ َ ْ. 
ُا { َّأن :املعنى من اآلية تفيده ما لّوحمص> :الطباطبائي قال َإ  ال   َ   ِالإ ِ

َهو  ولذلك فتور، وال ضعف غري من املطلقة ةّوميّالقي وله احلياة ّكل له }ُ
 تناله ال ّلعلوه تعاىل؛ ّفإنه العظيم، ّالعيل :الكريمني باالسمني التعليل وقع
 أمره، يف ًوفتورا وجوده يف ًضعفا بذلك فيوجبوا املخلوقات أيدي
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  .)١(<ضواألر سمواتال عظمة يطيقه وال اخللق كثرة جيهده ال ولعظمته
َال إكراه   ا ين قد ت   { :تعاىل قوله وهو منها، الثاين املقطع وهكذا َ َ َ ْ َ

ِ  ِ َ ْ ِ
ِا رشد من ال   من ي فر بالطاغوت و ؤمن با   قد استمسك بالعروة  َ َْ ُْ ُْ ْ

ِ ِ َِ ََ ْ َ َ َْ ِْ َ َْ َِ ِ ِ ْ  ْْ ِ ُ ُ  َ ُ  

ِا و   ال انفصام  ها وا  سم َ ُ  َ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ ُ ٌيع عليمْ ِ َ  والكفر اإليامن َّفإن ،)٥٦ :البقرة( }ٌ
 وتارة السميع، صفة إىل معهام تاجُحي ُمعلنة ّظاهرية بصورة يكونان تارة

 األمر اقتىض وهكذا العليم، إىل تاجُحي وفيها ّخفية، ّباطنية بصورة يكونان
 .بذلك ّاخلامتية

 باملضمون ّاإلهلية باألسامء اآليات خواتيم عالقة ّأن بالذكر جدير
 ّالساموية الكتب سائر دون من الكريم القرآن ّخواص من ُيعترب السابق

 الساموي الكتاب هو والقرآن> :الطباطبائي يقول ذلك ويف ُاألخرى،
ِّويعلمنا مقاصده، تقرير يف ةّاإلهلي األسامء يستعمل الذي الوحيد  علم ُ
 ،)٢(<الوحي إىل املنسوبة ةّالساموي الكتب من بلغنا ما بني من األسامء
 ذلك، عن ّأمهية ّتقل ال ُأخرى تفصيالت البحث هلذا َّبأن ُيعلم أن وينبغي
  .)٣(اآلية تأويل موضوعة يف منها مجلة عند نقف ّلعلنا
  

 ّالسيد ّاهتم ّالتفسريية، ّللعملية ّوالفرعية ّاألساسية لألهداف ًحتقيقا
 تفسري من اخللوص بعد املوضوعي، التفسري مستوى عىل احليدري

                                                      
 .٣٣٦، ص٢ج: امليزان يف تفسري القرآن )١(
 .٣٥٣، ص٨ج: املصدر نفسه) ٢(
 .١٤٣، ص٣ج: منطق فهم القرآن) ٣(
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 من الكريم للقرآن النهائي املوقف لّمتث التي النتائج إىل ،ما موضوع
 ما ومثاله باملوضوع، تربطنا التي ّواملعنوية ّاملعرفية الصلة ببيان ،املوضوع

 ومعاين( رسيهوك تعاىل علمه بني العالقة ّجدلية> موضوع يف ذكره
َوسع كرسيه ا سماوات واألرض{ تعاىل قوله متن من املستفاد »)السعة ْ َ ْ َ َ َِ َ َ ُ  ِ ِْ ُ{، 
  ):بالكريس ّواملعنوية ّاملعرفية صلتنا( عنوان حتت ذكر حيث

 جتاه ووظيفتنا لصلتنا ّمهدنا قد نكون الرابع املحور يف ّتقدم ملا ًتبعا
ًمعرفيا، كامالته عىل وفبالوق ُمطالبون نحن جهة فمن .الكريس  ومن ّ
 للكريس، األعظم ّللتجيل بالطاعة ًمتاما ُملزمني أنفسنا نجد ُأخرى جهة
 لوجود افرتاضنا لوال ومقامه للكريس ًشيئا َّنتحسس نكاد ال فنحن
ِّعلم وقد األرض، يف تعاىل هللا خليفة  ّالتحقق بمعنى َّكلها، األسامء ُ

 خلفاء والية َّبأن نفهم ومنه ألسامء،ا تلك من واحد والكريس بكامالهتا،
 علينا، سبحانه واليته وعني تعاىل هللا ّتولينا عني هي هلم، ّوتولينا علينا اهللا

ِعرف فبهم    ّاألدالء   ا سالم> :فيهم ورد وقد عليه، ّاألدالء وهم اهللا، ُ
 هللا،ا  دى فقد  داهم ومن اهللا، وا  فقد واالهم من ا ين   ا سالم اهللا،
 لنا وستكون هذا، <اهللا جهل فقد جهلهم ومن اهللا، عرف فقد عرفهم ومن
ِّنعمق ُأخرى وقفة  وعىل الكريس، جتاه ووظيفتنا صلتنا أبحاث فيها ُ

 يف األخرية بياناتنا معرض يف وذلك واملعنوي، املعريف الصعيدين
  .)١(اآلية تأويالت

                                                      
 .٢٦١، ص٣ج: منطق فهم القرآن) ١(



 ١٥٣......................................................الكريس آلية املوضوعي التفسري

  

 العالقة ّجدلية(لـ املوضوعي تفسريه هناية يف احليدري ّالسيد كتب
  :ّنصه ما )السعة ومعاين ،هّوكرسي تعاىل علمه بني

 الرابع املحورين يف ّتقدم وما السابقة، النقطة معطيات ضوء يف :ًرابعا
 وذلك هلي،اإل باحلفظ وثيقة صلة هلا حقائق أمامنا َّستتجىل ،واخلامس

 الكوين احلفظ اقرتان عن ّتتحدث لروايات جديدة قراءة تقديم خالل من
 يف الكليني عقد وقد قبله، من املنصوب واإلمام اإلهلي اخلليفة بوجود
ًخاصا ًبابا الرشيف الكايف  ،<ّحجة من  لو ال األرض  أن>بـ أسامه بذلك ّ
 :منها رواية، عرشة ثالث فيه وأورد
 بغري األرض أتبقى :× اهللا عبد أليب قلت> :قال محزة أيب عن •
 بأهلها النخسفت :أي ،)١(< ساخت إمام بغ  األرض بقيت  و :قال إمام؟

 .هبم وذهبت
  اجت ساعة األرض من ُرفع اإلمام ّأن  و> :× الباقر اإلمام وعن •
  .)٢(<بأهله ا حر يموج كما بأهلها،

 األرض أر ن ّوجل  عز اهللا جعلهم> :األئمة وصف يف ًأيضا × وعنه
  .)٣(<هداه س يل   ورابطة اإلسالم، وعمد بأهلها، تميد أن

ِّيرصح ثم  تب  ما> :بقوله اإلمام ّهبوية × الصادق جعفر اإلمام ُ
                                                      

 . ١ ح ١٧٩، ص١ج: صول الكايفأ) ١(
  .١٢  ح١٧٩، ص١ج: املصدر نفسه) ٢(
  .٣ح ١٩٨، ص١ج: املصدر نفسه) ٣(
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 وجود عن الكاشف ،)١(<األمة إ ه تفزع ِ منا إمام بغ  ًواحدا ًيوما األرض
 بنا؛ وتنخسف األرض سيخت أن للزم ّوإال هذا، زماننا يف معصوم إمام

 األرض أهل بصالح ّوإنام فحسب، األرض بصالح َّيتعلق ال واألمر
ِّيبني × نجده ولذا ّاألهم، اإلهلي اهلدف هو وهذا فيها، والساكنني  لنا ُ

 ّإال ا اس يصلح ال ّهإن ّحجة، وفيها ّإال ت ون ال األرض  إن> :ًقائال ذلك
َم َي َ ح {و ا اس حال ف ستقيم ،)٢(<ذاك ّإال األرض يصلح وال ذ ك، ِا ب ِ

َ
 َثي

َمن   .)٤)(٣(ا اطل من ّا ق يعرف  م ذ ك و وال ،)١٧٩ :عمران آل( }  الطيب ِ

                                                      
 .٨٢  ح٤٢، ص٢٣ج: بحار األنوار) ١(
 .١٠١  ح٥١، ص٢٣ج: املصدر نفسه) ٢(
 .٥  ح١٧٨، ص١ج: صول الكايفأ) ٣(
  .٢٦٤، ص٣ج: منطق فهم القرآن) ٤(
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 ّالتأويلية، ّبالعملية احليدري ّالسيد قبل من الواسع هتامماال ّإن
 النقاط من ييل وفيام الكريس، آلية تأويله يف واضح بشكل انعكس
 مرتبة( التأويل مرتبتي مستوى عىل احليدري ّالسيد فعله ملا وصف

  ):ّالنص ومرتبة املفردات
.  

 التأويل من األوىل باملرتبة الكريس آلية تأويله احليدري ّالسيد ابتدأ
 التأويالت( عنوان حتت قال حيث يتها،ّوبأمه هبا فّفعر ،)املفردات مرتبة(

 والوصول القرآين ّالنص استنطاق َّبأن ريب ال ):الكريس آلية ّاملفرداتية
 يف التأوييل اجلانب اعتامد بدون ّالبتة ممكن غري أمر َّاملقدسة كينونته إىل

 ّالنص ومرتبة املفردات، مرتبة مرتبتان، التأوييل وللجانب ّالنص؛ قراءة
 يبدو كان وإن التأوييل البعد َّبأن ّتقدم وقد ُاألوىل، طول يف تأيت التي

 صحيح، غري ّالتصور هذا ّلكن للمفردة الداليل باملعنى ّمعني غري ًظاهرا
 أن ّالبد بالتأويل، والتفسري بالباطن، الظاهر تربط التي وشائجال ّفإن

 َّفإن ِّكله ولذلك االنحراف؛ من التأوييل ُاملعطى حلفظ حمفوظة تكون
 ّالقرآنية، للمفردة الداليل الوجه مالحظة من ُتعفى ال ّالتأويلية ّالعملية
 ُاملعطى مع ّالقرآنية املفردات داللة بني ّظاهري اختالف من يقع ما ّوأما

ِّتصحح وصل مهزات إىل َّيتحول أن ينبغي ّفإنه التأوييل  ال ّالنص قراءة لنا ُ
ّتعمق أن   .التباين درجات ُ
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 املعطى عن ّأمهية ّيقل ال ُاملفردات مستوى عىل التأوييل ُفاملعطى ،إذن
 ًتفسريا ّوالنص للمفردات املجموعي اللحاظ َّفإن وبالتايل هلا، التفسريي
   .)١(ّالنص مقاصد عن صحيحة رؤية لنا ِّشكلُي ًوتأويال

 ّأنه إىل أشار التأويل من األوىل باملرتبة التعريف من فرغ أن وبعد
 عىل ّاألولية بواطنها ملعرفة الكريس آية من ةّمهم كلامت ةّعد سينتخب
 القيوم اهللا،( :التالية الكلامت عىل اختياره وقع وقد املفردايت، املستوى
 الكلامت( اسم عليها ًمطلقا ،)الظلامت النور، ،ّويل وت،الطاغ ه،ّوكرسي

  .)٢(االعتبار دائرة عن خارج فيها امللحوظ ّألن ؛)ّالوجودية
  

 ،)ّالنص مرتبة( الثانية باملرتبة فّفعر احليدري ّالسيد انتقل ذلك بعد
  :قسمني إىل فيها البحث مّقس دوق األوىل، املرتبة طول يف تأيت ّأهنا فذكر
  

 بمقاطعها لآلية اجلميل التأويل مستوى عىل ّاجلملية الرتاكيب ّأما
  :التايل النحو عىل جاءت فقد ةالثالث

ُا  ال إ  إال هو ال  القيوم{ :تعاىل قوله *  َ ْ ْ َ َ ُ  
ِ َِ

َ ُ  واالسم التوحيد :} 
 .األعظم

ِ  ما   ا سماوات وما   األرض{ :تعاىل قوله * ْ َ ْ ِ َِ ََ َِ َ  ُ  ّالباطنية الصورة :}َ
                                                      

 .٣٨٥، ص٣ج: منطق فهم القرآن )١(
 .٣٧٦ـ٣٨٥، ص٣ج: املصدر نفسه) ٢(



 ١٥٩.......................................)ي واملجموعاجلميل( ّوالنيص املفردايت التأويل

 .واألرض للساموات
ِن ذا ا ي  شفع عنده إال بإذنهَم{ :تعاىل قوله * ِ ْ ِ ِِ

 ُ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ِ  َ  .الشفاعة بواطن : }ْ
ْ علم ما    أيديهم { :تعاىل قوله * ِ ِ ْ َْ َ ْ َ َ ُ َ ْوما خلفهمَ ُ َ ْ َ َ  اإلحاطة ّطنيةبا :}َ
 .ّالعلمية
ِوال  يطون   ء من ع{ :تعاىل قوله * ِْ ٍ ْ َ ِ َ ُ ِ ُ َلمه إال بما شاءَ َ َ ِ

 
ِ ِ ِ

 الفقر ّباطنية }ْ
 .اإلمكاين

ُسع كرسيهَو{ :تعاىل قوله *  ِ ِْ ُ َ ا سماوات واألرضَ ْ َ ْ َ َِ َ  ّالباطنية الصور :} 
 .للكريس

َوال يؤوده حفظهما و{ :تعاىل قوله * ََ ُ ُُ ْ ِ ُ ُ ُهو الع  العظيمَ ِ َ َْ ْ ِ َ  احلفظ بطون :}ُ
 .اإلهلي
ِال إكراه   ا ين{ :تعاىل قوله *  ِ َ َ ْ   .اإلكراه ةحقيق :}ِ
َ قد ت   ا رشد من ال { :تعاىل قوله * ْ َ َِ ُ ْ   َ َ ْ   .اإلهلي التبيني أرسار :}َ
ِ من ي فر با{ :تعاىل قوله * ْ ُ ْ َ ْ َ ِلطاغوت و ؤمن با َ ِ ِ ْ  ْ ُ َ ِ  القراءة  :}ُ

 .ّالطاغوتية بنفي ّالتوحيدية
َ قد است{ :تعاىل قوله * ْ ِ َ َمسك بالعروة ا و  َ ْ ُ ْ ِْ َ ْ ُ ِ َ َ  ّالباطنية املعاين  :}ْ
 .هبا االستمساك وصور للعروة
ٌ انفصام  ها وا  سميع عليمَال{ :تعاىل قوله * ِ َ ٌَ َ َِ َ ُ  َ َ ِ  االنفصام بطون  :}ْ
 .وتبعاته
ُ  ا ين آمنواَ و ُ ا{ :تعاىل قوله * َ َ ِ  احلقيقة ،للوالية ّالباطنية احلقيقة }ِ  
  .والنور للظلمة ّالباطنية



 ً تفسريا وتأويالالكريس آية ..........................................................١٦٠

ِ رجهم من الظلمات إ  ا ور{ :تعاىل قوله * ِ َ
ِ ِ َ ُ  َ ِ ْ ُ ُ ْ  ّالباطنية احلقيقة :}ُ

 :وإفراد )الظلامت( :مجع يف ّرس النوري اإلخراج حقيقة ،والنور للظلمة
 .)النور(

ُا ين  فرَو{ :تعاىل قوله * َ َ َ ِ ُوا أوِ اؤهم الطاغوت  ُ  ُ ُ ُ َ ْ  ّالباطنية الصور  :}َ
  .الظلامين اإلخراج حقيقة ،ّللطاغوتية

َأو ِك أصحاب ا ار هم  يها خاِ ون{ :تعاىل قوله * ُ  َ َ ِ ْ ُ ِ ُ َ َْ َ َ  الصور :}ُ
 .للخلود ّالباطنية
 
 خلصت التي ّالنهائية النتيجة احليدري ّالسيد لنا مّقد القسم هذا يفو
 .ّالتأويلية ّالعملية هلا
  

 لتحصيل ّالقرآنية باإلشارات كبري بشكل احليدري ّالسيد ّاهتم لقد
 ،)ّويل( ّالوجودية للكلمة تأويله يف ذكره ما :ذلك ومثال ّالباطنية، املعاين
 َّفوت من ّفكل به، النقص ُوردم به، العقل ُكمل من ّالويل :قال حيث

 ومن حقيقي؛ ٍّبويل ليس فهو عمد، بغري أم بعمد مفسدة، أوقع أو مصلحة
ِّيفرق ال فهو ًمعا والباطل ِّللحق هيدي كان  ُّفالويل ّبويل؛ ليس وهو بينهام، ُ
 وهو بأحد، هيتدي وال اجلميع، به هيتدي الذي هو اعبّتاال الواجب ّاحلق
َ من  هدي إ  ا ق أحق أن ي بع أمن ال يهدي إال أن  هدى { :تعاىل قوله َ َ َْ ُْ ُْ  َْ َ َ َ 

ِ ِ   ِ َ َ َْ  َْ ْ َ ِ َ

َ ما ل م كيف  كمون ُ ُ ْ َ َ ْ َ َْ ُ َ  العزيز عبد بن عمر أجاد ولقد ،)٣٥ :يونس( }َ



 ١٦١.......................................)واملجموعي اجلميل( ّوالنيص املفردايت التأويل

 فقال ،‘ احلسني بن ّعيل اإلمام عنده من قام عندما ذلك بتقريب
 أ ف  فإن ،ّ  :فقال أنتم؟ فقالوا ؟ا اس أ ف من :عنده للجالسني

ّ ب و م منه، ي ونوا أن ا اس  أحب من ًآنفا، عندي من القائم هذا ا اس  أن ُ
ّحيب وكيف ،)١(أحد من ي ون  هو ٍغري من يكون أن الكامل ّالويل ُ

 .)٢(!ناقص؟
 النور( نيتّالوجودي نيللكلمت تأويله يف ذكره ما :ًأيضا ومثاله
  :هناك ذكر حيث ،)والظلامت
 :كثرية ِّجتليات وله للجهل، العلم ُمقابلة الظلمة ُيقابل النور

ُا  { :تعاىل لقوله ؛سبحانه اهللا فهو •  ِنور ا سماوات واألرض  ْ َ ْ َ َِ َ  ُ  :النور( }ُ
٣٥(. 

ًأنز ا إ  م نورا مب ناَو{ :تعاىل لقوله ؛الكريم القرآن وهو  َ
ِ ُ

ً ُ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ْ َ{ 
 .)١٧٤ :النساء(

ٌقد جاء م من ا  نور { :تعاىل لقوله ؛’ األكرم الرسول وهو • ُ ِ ِ َ ْ ُ َ َ ْ َ

ٌو تاب مب  ِ ُ ٌ َ ِ   .)١٥ :املائدة( }َ
َومن  م  عل ا    نورا  ما { :تعاىل لقوله ؛× املعصوم ُّالويل وهو • َ ً ُ ُ َ ُ  ِ

َ ْ َْ ْ َ َ َ

ْ  من ِ ُ ٍ نورَ
  .)٤٠ :النور( }ُ
ِأ من  ح ا  صدره  ِإلسالم { :تعاىل لقوله ؛والبصرية العلم وهو • ْ

ِ
ْ ُ َ ْ َ َ َُ  َ َ ْ َ َ

                                                      
 .مناقب آل أيب طالب) ١(
 .٣٩، ص٣ج: منطق فهم القرآن) ٢(
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ٍ هو   نور
ُ َ َ َ ُ ِ من ر هَ  َ ْ   .)١()٢٢ :الزمر( }ِ

ُأومن  ن ميتا فأحي ناه وجعلنا   { :تعاىل لقوله ؛السليم العقل وهو • َ َ َ َ َْ َ َ َُ ْ ْ َ ََ ً ْ َ ََ َ ْ

ْورا  مُن َ ِ  به   ا اسً  ِ ِ ِ   .)١٢٢ :األنعام( }ِ
ّاألخروية احلياة وهو • ِيوم ترى ا مؤمن  وا مؤمنات { :تعاىل لقوله ؛ُ َ َِ ِْ ُْ ُْ َْ ََ ِ َ َ ْ

ُ س  نورهم    أيديهم و أ مانهم   ا م  ُُ َ ْ ْ ُْ ُْ ْ ِْ ِِ َ َ ََ َ
ِ َ ِ َ ْ ُ ْ ٌا وم جناتَ  َ َ ْ َ   .)١٢ :احلديد( }ْ

ِا  و  ا ين آمنوا  رجهم م{ :عاىلت لقوله ؛احلقيقي اإليامن وهو • ْ ُ ُُ ِ ِ
ْ ُ َ َ ِ   َ ُ َن  

ِالظلمات إ  ا ور  
َ
ِ ِ َ ُ  .)٢٥٧ :البقرة( } 

 احلقيقي، والوجود ّاحلقيقية احلياة تعكس اآلنفة ِّالتجليات مجيع َّإن • 
 له أحد انتسب ما فإذا ِّاحلق، للوجود األعظم ِّالتجيل هو النور فيكون
 ّوالويل األعظم والرسول الكريم القرآن وما ِّاحلق، جودللو انتسابه يكون

ّاألخروية واحلياة السليم والعقل املعصوم َّعلوية حواضن ّإال ُ  لذلك ُ
 بالرضورة فهو هلا، جامع والنور ِّاحلق، للوجود احلقيقي االنتساب
ًعليا اإلمام زياد بن كميل سأل وقد ّاحلق؛ والوجود َّاحلقة احلقيقة ّ × 

 :املؤمنني أمري قال ...احلقيقة؟ ما !املؤمنني أمري يا> :ًقائال يقةاحلق عن
 ًبيانا، زدين :كميل فقال ،إشارة غ  من ا الل سبحات كشف :ا قيقة

 ا س  هتك :قال ًبيانا، زدين :كميل فقال ،ا علوم صحو مع ا وهوم  و :قال
   يلوح ،زلاأل صبح من   ق نور :قال ًبيانا، زدين :فقال ،ّا   لغلبة
 ،)٢(<ا صبح طلع فقد ا  اج أطفئ :فقال ًبيانا، زدين :قال ،ا وحيد هيا 

                                                      
  .٥  ح١١٥، ص١ج: صول الكايفأ) ١(
 .٤٩٧ص: هيجيالحمبوب القلوب، املقالة الثانية، لقطب الدين ال) ٢(
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 .األزيل النور هي فاحلقيقة
ِالظلامت( :كلمة ّوأما َ ُ  يف اهتايّجتل تكون الذكر اآلنفة املقابلة فبحكم ،)ُّ

 الكفر، ةّأئم ‘ ّوالويل الرسول قبال ويف الطاغوت، عني تعاىل اهللا قبال
 تكون العقل قبال ويف والعمى، اجلهل تكون والبصرية العلم قبال ويف

ّاألخروية احلياة قبال ويف واجلنون، السفه  ويف الفانية، الدنيا تكون الباقية ُ
 ُّمتتد ّالنورية املساحات انطفاء وبقدر والنفاق؛ الكفر تكون اإليامن قبال

 عىل القائمة ّيةاإلهل الكامالت لفلسفة ًطبقا بالعكس، والعكس الظلامت،
 مقام إىل ًنزوال أو ّاألحسنية، ملقام ًارتقاء ّإما ّاالمتدادية، احلركات أساس

  .)١(ّاألسفلية
  

 لغرض ّالقرآنية باإلشارات ًكبريا احليدري ّالسيد اهتامم كان كام
 أوردناه ما ومثاله ّالروائية، بالنصوص مهاهتام كان كذلك ،املعاين حتصيل

 لقوله اجلميل تأويله سياق يف ذكره ما ًأيضا ومثاله السابقة، النقطة يف
ُ ال إ  إال هو ال  القيوماهللا{ تعاىل  َ ْ ْ َ َ ُ  ِ َِ

 املطلب( عنوان حتت ذكر حيث ،}َ
  ):ّالظهورية املعرفة ّمراتبية :لّاألو

 األعظم، االسم حروف حديث يف جاء فام تهّمراتبي عىل الدليل ّوأما
 ،‘ سليامن وزير برخيا بن آصف ةّقص يف كام ومورد، حادثة من أكثر يف

 ويف ؛)٢(منه ًحرفا وسبعني اثنني الطاهرة للعرتة ّأن :ًأيضا ُتثبت ّوالتي
                                                      

 .٣٩٢ـ٣٩٠، ص٣ج:  فهم القرآنمنطق) ١(
 .٢٣٠، ص١ج: صول الكايفأ) ٢(



 ً تفسريا وتأويالالكريس آية ..........................................................١٦٤

 أربعة، × وملوسى هبام، يعمل كان حرفني × لعيسى َّأن :ُأخرى رواية
 ّكله ذلك عُمج وقد وعرشين، مخسة وآلدم امنية،ث ولنوح ة،ّست وإلبراهيم
 علم يف به استأثر تعاىل اهللا عند ًواحدا ًحرفا هنالك َّوأن ،’ اهللا لرسول
 حروف كامالت جلميع جامع ّأنه خصوصياته من ٌحرف ّولكنه ؛)١(الغيب
َّاملنزلة األعظم االسم  حيكي احلروف بعدد ُاملختلف ّالتنزل فهذا ،)٢(ُ
  .)٣(األعظم سماال ّمراتبية

ُوسع كرسيه { تعاىل لقوله اجلميل تأويله سياق يف جاء ما :ًأيضا ومثاله  ِ ِْ ُ َ َ

ِا سماوات َ َ   :فيه جاء ومما ،)صلة ذات روايات( عنوان حتت ،} 
 ّالوجودية ناتّالعي َّنتلمس أن ُنحاول ّاألوليات هذه عرض بعد
 روايات عرض خالل من وذلك وخزائنه، ّلكرسيه الكربى ّواملظهرية

 :وهي باملورد، صلة ذات
 اهللا عبد أبا سمعت« :قال كثري بن الرمحن عبد عن :ُاألوىل الرواية

 و  وعيبة اهللا، علم وخزنة اهللا، أ ر والة  ن :يقول × ،)الصادق(
 العلم خزنة فهم فيضه، إىل إشارة والوحي الوعاء، هي والعيبة ،)٤(<اهللا

 يف والواسطة اخلزنة هم :أي م،خالهل من يصلنا الذي فيضه ووعاء
 .الفيض

                                                      
 .٤  ح٢٢٩ص: بصائر الدرجات) ١(
  .٣١٨، ص٥ج: صول الكايف للامزندراينأرشح ) ٢(
  .٣٩٧ـ٣٩٦، ص٣ج: منطق فهم القرآن) ٣(
  .١ ح١٩٢، ص١ ج:صول الكايفأ) ٤(
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 واهللا> :× جعفر أبو يل قال :قال كليب بن سورة عن :الثانية الرواية
 ،)١(<علمه   ّإال ةّفض   وال ذهب   ال وأرضه، سمائه   اهللا   زان ّاإن

 وصف هو وهذا واألرض، بالساموات املحيط العلم لسعة توكيد وهنا
 ذلك ورد وقد ُّكرسيه؛ هم :ُأخرى بعبارة هلم، ًوصفا فيكون ِّكرسيه،
  )٢(.الالحق اخلرب يف ًرصحيا

  

 ـ )اهللا( ّالوجودية للكلمة تأويله سياق يف ـ استخالصه خالل من
 هو ّوالذي ،اجلاللة معنى حقيقة من بناّيقر الذي ،ّالعام بّاملرك للمفهوم

 للفظ املختلفة ّالتفسريية املعاين من ،)هّورس وكامله تهّوهيلأ يف دّاملتفر(
 الكريم، اللفظ هلذا املفردايت التفسري مستوى عىل بنا تّمر التي اجلاللة

 عن املستعيص األنظار، عن الغائب العقول، ّحمري املعبود،(: قبيل من
 ىمستو عىل جاء ما لنا ّيتبني ،)واملسكن املفزع له، كّاملتنس األفكار،
 النقطة يف احليدري ّالسيد عن أوردناه ّمما واضح هو كام ـ ّالتأولية ّالنظرية
 بالتأويل، والتفسري بالباطن، الظاهر تربط التي الوشائج ّأن من ـ األوىل
 ال فالتأويل ولذا نحراف،اال من التأوييل املعطى حلفظ حتفظ أن ّالبد
 للمفردة جموعيامل فاللحاظ للمفردة، الداليل الوجه حلاظ من يعفى

 مّالسل معطى ّأن ومن الصحيحة، الرؤية لّيشك ًوتأويال ًتفسريا ّوالنص
  .للتأويل مّسل التفسري :أخرى وبعبارة التأوييل، مّللسل يفيض التفسريي

                                                      
  .٢ ح١٩٢، ص١ج: أصول الكايف) ١(
  .٤١١، ص٣ج: منطق فهم القرآن) ٢(
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 ّالوجودية للكلمة تأويله يف احليدري ّالسيد ذكره ما ّنص ييل وفيام
  ):اهللا(

ِّحمري املعبود،( :قبيل من اجلاللة، ملعنى إشارات بنا َّمرت  العقول، ُ
َّاملتنسك األفكار، عىل ُاملستعيص األنظار، عن الغائب  َاملفزع له، ُ
ِّتشكل ٍمعان وهي ذلك، غري وقيل ،)واملسكن ًمركبا ًمفهوما لنا ُ ًعاما َّ ّ 
ِّيقربنا ِّاملتفرد( :وهو احلقيقة، من ُ  إىل ُاملفيض ،)ِّورسه وكامله تهّألوهي يف ُ
 االمتياز هو وهذا معرفته، عن العجز يف تكمن َّاحلقة معرفته َّأنب اإلقرار
 هذا من فينقدح قريب؛ عنه بعيد ّوكل بعيد، منه ٍقريب ّفكل الفارد،
َالعلم، باسمه ّحتى واالمتياز ّالتفرد رساية واالمتياز ّالتفرد  له كان وقد َ
 .ومعناه لفظه يف ِّمتفرد )اهللا( :فهو ذلك،

َّللسلم ُاملفيض التفسريي َّلمُّالس ُمعطى هو هذا  جاء ّوالذي التأوييل، ُّ
 معناه اهللا،> :قال حيث ،× عيل املؤمنني ألمري كلمة يف ًإمجاال معناه
 :× الباقر اإلمام كلمة ويف ،)١( <إ ه ُو ؤ  ا لق فيه يأ  ا ي ا عبود

َأ  ا ي ا عبود معناه اهللا،> ِ
َ

 ،)٢( <تهّب يفي واإلحاطة ّماهيته درك عن ُا لق 
 .دركه عن اخللق َّحتري :أي

 إليه به ُيشار الذي <هو> بالضمري وثيقة صلة <اهللا> :لكلمة َّإن
 أصله اجلاللة لفظ َّبأن قيل ّحتى عديدة، آيات يف ذلك ورد وقد سبحانه،

ّالسلمية يف معناها ضوء ويف .<هو> :الضمري يف املوجودة اهلاء َّ  ّالتأويلية ُّ
                                                      

  .٨٩ص: التوحيد) ١(
  .٨٩ص: املصدر نفسه) ٢(
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 الرشيفة، الكلمة وهذه> :بقوله ذلك إىل االهتداء الماألع بعض حاول
 ّبتعني ّتتعني أن دون من ،هي هي حيث من املطلقة ّاهلوية مقام إىل إشارة

 مقام يف تعترب التي ّالذاتية األسامء ّحتى األسامء، ّبتجيل ّتتجىل أو الصفات
 القلب ذلك صاحب غري من اإلشارة هذه تكون أن يمكن وال ّاألحدية،

 وإن العظيم، املقام هذا صاحب غري ومن ّاألمحدي ّاألحدي ّالنقي ّتقيال
 هبذه ّتفوه ملا املتعايل، ِّاحلق نسب بإظهار ًمأمورا ’ ّحممد ّالنبي يكن مل

 أن سبحانه اهللا قضاء يف جرى ولكن واألبد؛ األزل يف الرشيفة الكلمة
  .)١(<هو :اإلشارة هبذه )’ اخلاتمّنبي ال( ينطق

 عن ُيباح يشء ِّوبأي البوح، عن مانعة سبحانه كامله ّالقيةإط فكانت
 ّيستمر مل وملا> .املطلق يف والغيبوبة اإلشارة أثمرت اجلذبة فتلك املطلق؟

 : اهللا عليهصلوات قال ّالربزخية مقام عىل وحاز املطلقة، اجلذبة يف ’
ٌأحد اهللاُ َ>)٢(.  

 ّنأل ُاألخرى، سامءاأل سائر دون ،<اهللا> :’ ّالزكي قلبه يف وقع وقد
 مقام يف ّالربزخية، عينه يف ’ أبرصها ّوالتي له ةيّلُاملتج األخرى األسامء
 االسم َّألنه ّلألحدية، اخلفي الغيبي ّالتجيل مقام ويف ّالواحدية، ظهور
 ،)قوسني قاب( :ّالواحدية ًمعا، املقامني يف له َّجتىل ما ِّلكل األعظم اجلامع

 اجلمع ّأحدية ملقام ّالكربوية ’ تهّجامعي  فكانت ،)أدنى أو( :ّواألحدية
ّوعلو الشامخ  ’ فنطق الشديد الركن إىل الركون من َّمكنتاه َّمهته ُ

                                                      
ّاألربعون حديثا، للسيد اإلمام اخلميني) ١(   .٥٩٢ص: ً
  .٥٩٢ص: املصدر نفسه) ٢(



 ً تفسريا وتأويالالكريس آية ..........................................................١٦٨

  .)١(بالتوحيد أردفه ّحتى فتئ وما ،اجلامع باالسم
  

 املساحات ّأن ّالتأويلية ّالنظرية مستوى عىل احليدري ّالسيد دّأك لقد
 واألخرى ّامتدادية فاألوىل ّالربهانية، باملساحات تقاس ال ّاإلرشاقية
  .العقيل اإلدراك مرتبة مستوى فوق ّالشهودية فاملعرفة ّانحصارية،
 ما خالل من ًأيضا ّتبني قد ّالتأويلية، ّالنظرية مستوى عىل ّتقدم وما

ُ إ  إال هو ال  القيومال اهللا{ تعاىل لقوله تأويله يف ذكره  َ ْ ْ َ َ ُ  ِ َِ
 ذكر حيث ،}َ

  :ّنصه ما )األعظم واالسم التوحيد( عنوان حتت
 جزء عىل وقف من ّكل يناله قريب هدف الكالمي باملعنى التوحيد

ِّواملؤيدات ّالعقلية ّاألدلة من يسري   ـتهّحتقيقي رغمـ  توحيد ّولكنه ّالنقلية، ُ
 احلدود هذه خطورة إىل النظر ألفتنا وقد هن،الذ دائرة يعدو ال ّصوري
 إىل ّمتت وال َّتعقلناها ٍومعان ألفاظ ّجمرد اّبالتوحيد،ألهن ِّاملتعلقة ّاملعرفية

 مع يتعاطى العرفاين باملعنى آخر توحيد هنالك ولكن بيشء، تعاىل اهللا
 ًياّوجتل القلب عىل ًمنبسطا ًفيضا وتوحيده تعاىل به املعرفة فتكون احلقيقة،
 ّحيز من اخلروج بمعنى باحلقيقة، ّومتاس مساس عىل العارف جيعل

  .نفسه اخلارج إىل اخلارج عن ّالذهنية التصويرات

 التوحيد بأصل األعظم االسم تربط التي الوثيقة الصلة َّبأن ريب وال
 ّاملشائي، الفلسفي أو الكالمي ال العرفاين التوحيد أساس عىل تبتني ّإنام
 يبلغ ال ّبرهاين ٍبقدم األعظم االسم إىل الوصول قصد من َّكل َّأن يعني ّمما

                                                      
  .٣٩١ـ٣٩٠، ص٣ج: منطق فهم القرآن) ١(
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 طريق العرفاين التوحيد َّفإن وبالتايل ضالل، وسعيه هباء فعمله مقصده،
 َّمما التحقيق، ال ّالتحقق :بالوصول ونعني األعظم، االسم إىل الوصول

 عالقة هي والتوحيد األعظم االسم بني ّاحلقيقية العالقة َّأن يعني
 بني مجعت قد الكريس آية َّإن وحيث ّالتوحيدية، املعرفة بنوع مرشوطة

َال إ  إال هو اهللا{ :قوله يف التوحيد كلمة ُ  ِ َِ
 :قوله يف األعظم واالسم ،}َ

ُال  القيوم{  َ ْ  هو التوحيد كلمة يف حتقيقه املطلوب َّأن عىل ّيدل فذلك ،}َ ْ
 جديدة، ونتائج جديدة عارفم تبتني ذلك ضوء ويف ّالعرفانية، املعرفة
 باالسم ّالتحقق بموضوعة أم التوحيد بموضوعة َّيتعلق فيام سواء

   .)١(األعظم

  

 عىل أنواعها بمختلف القرائن عىل احليدري ّالسيد اعتامد ترصقي مل
 ذكره ما ومثاله ًأيضا، التأوييل املستوى إىل اهّتعد بل التفسريي، املستوى
ْ علم ما    أيديهم وما خلفهم{ تعاىل لقوله تأويله يفسامحته  ُْ َ ْ َ َ ََ ِ ِ ْ َْ َ ْ َ ُ َ  حيث ،}َ

  :ّنصه ما )ّالعلمية اإلحاطة ّباطنية( عنوان حتت قال
َّمقدمتان هنا ها  :ومها اإلحاطة، ّباطنية إىل للوصول َّمهمتان ُ

 العلم، ّبخاصية َّتتعلق ّخفية ةإشار عن عبارة وهي :ُاألوىل ّاملقدمة
ًحصوليا العلم، َّفإن ًحضوريا، أم كان ّ  ما وهذا لالمتداد، قابل ّتوليدي ّ
 ناّولكن له، ّفعيل علم من العامل لدى ما نرصد أن نستطيع ّأننا يعني

                                                      
  .٣٩٦ـ٣٩٥، ص٣ج: منطق فهم القرآن )١(



 ً تفسريا وتأويالالكريس آية ..........................................................١٧٠

 العلم ّامتدادية من عرفت ملا ؛إليه سيصل ما رصد عن ًاّجد عاجزون
 .واملعرفة

 يكون أن احلقيقي الشفيع خصائص من َّأن بنا َّمر قد :الثانية َّاملقدمة
َّباملشفع ًوعارفا ّبربه، ًعارفا  فيها ُيلحظ قد ّالثنائية املعرفة وهذه ًأيضا، له ُ
 فجاء ًمعا، واملخلوق اخلالق شملت ّألهنا كبرية، مساحة ذات ّأهنا

 حمدودة يفه تهاّثنائي عىل املعرفة وتلك العلم ذلك َّأن إىل القرآين اإلرشاد
ْ   ما{ :الفعيل بعلمهم يعلم سبحانه فهو تعاىل، بعلمه ِأيديهم َ ِ ْ

َ{، 
َوما{ :القادم ّواالمتدادي ْخلفهم َ ُ َ ْ  وإن ّحتى ومعرفتهم، علمهم َّإن بل ،}َ

ِّمتوقف السبعة، ُاحلجب اخرتق  يف واضح هو كام سبحانه، مشيئته عىل ُ
 .الالحقة الفقرة

 إعطاؤها َّعلتها الشفعاء بعلم تعاىل هللا ّيةالعلم اإلحاطة ّفباطنية ،إذن
 تهاّجزئي عىل ّعرضية وإحاطتهم وإطالقها، سعتها عىل ّذاتية فإحاطته هلم،

 بعض تنجيل والتقييد، واإلطالق ّوالعرضية، ّالذاتية وبني تها،ّوحمدودي
 .البطون من صفحات َّوتتجىل احلدود،
 َّعممنا إذا ّوأما فعاء،الش إىل <هم> :الضمري بعود قلنا إذا فيام هذا

َّواملشفع الشفعاء إىل ذلك  للناس ذلك َّعممنا أو ببعيد، ليس وهو هلم، ُ
 ّالنص وظاهر ّباألولوية، حاصلة بالشفعاء اإلحاطة َّفإن أمجعني،
 :قوله يف القرينة َّأن ّإال للسياق، املوافق هو بل للشفعاء، الضمري انرصاف

َ  ما   ا سماوات وم{ ََ َِ َ  ِ ُ ِا   األرضَ ْ َ ْ  ّوأما ًأيضا، الشمول عىل ُتساعد }ِ
 حاكمة ّفإهنا ّنقلية، أم ّعقلية ،ّالنص عن اخلارجة القرائن بحسب



 ١٧١.......................................)واملجموعي اجلميل( ّوالنيص املفردايت التأويل

 تقتضيها ِّالكلية اإلحاطة وهذه بأرسه، للوجود الشاملة ّالكلية باإلحاطة
 .)١(تهّيُّقيوم


  

ُوسع كرسيه { تعاىل لقوله اجلميل تأويله سياق يف ذكره ما ومثاله  ِ ِْ ُ َ َ

َا سماوات واألرض ْ َ ْ َ َِ َ  ما )للكريس ّالباطنية الصور( عنوان حتت ذكر حيث ،} 
  :ييل

 َّلدقةا غاية يف ّتأويلية بنتائج للخروج بينهام اجلمع ينبغي أمران هنا ها
 التكوينية باخلزائنية َّتتعلق بيانات مجلة بنا َّمرت فقد :ّاألول ّأما ِّواألمهية،

َو ن من  ء إال عندنا { :تعاىل بقوله إليها ُواملشار بأرسه، اإلمكان لعامل َ ْ ِ ِ 
ِ ٍ ْ

َ ْ ْ
ِ َ

ٍخزائنه وما     إال بقدر معلوم ُِ ْ ََ َ
ٍ
َ َ ِ

 
ِ ُ ُ  ُ َ ُ ُ َ  هي ّزائنيةاخل هذه َّوأن ،)٢١ :احلجر( }َ

 فتكون ُأخرى، جهة من التأويل ّأرضية وهي جهة، من احلقائق ُمستودع
ِّاملحصلة  وجهه بمعنى وتأويله، حقيقته وعندنا ّإال يشء من ما :ُ
 .َّاحلقة ّالباطنية وصورته

 العلم، ّأزلية يف ضاربة »ُّكرسيه« :ّالوجودية الكلمة َّبأن قلنا :والثاين
 تفصييل؛ بوجه َّمصورة فيه ًمجيعا األشياء َّوأن اللوح، مظهر الكريس ّوأن

 .بالتفاصيل اإلحاطة هو الكريس معنى ّبظلها يلقي التي اهليمنة فتكون
 مودعة خزائنه َّأن وهي والدقيقة، َّاملهمة النتيجة عىل َّنتحصل وبذلك
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 ًوتكوينا ًحقيقة للتفاصيل اجلامعة فاخلزائن الكريس، هي بل ّكرسيه، يف
َسعَو{ :قد ّألنه ّبالكريس، اهب ُأحيط قد ُكرسيه ِ  ِ ِا سماوات ُ َ َ  ،}َضَواألر  

 ّاخلزائنية وتكون ّاخلزائنية، عني هي للكريس ّالباطنية الصورة َّفإن وبالتايل
 .لآلخر ًاّرسمف أحدمها والكريس
 يف منه أكمل ال الذي العامل يف اهللا أوجده يشء من ما> :عريب ابن قال
 وهذه ّكرسيه، يف اخلزائن وهذه جود،وال خزائن يف ثالأم وله ّإال اإلمكان
 من فاألمثال أشخاصها، تنتهي ال اخلزائن هذه عليها حتتوي التي األمثال

 منه وجد نوع ّكل لبقاء واآلخرة الدنيا يف فرد زمان ّكل يف ُتوجد يشء ّكل
  .)١( <وجد ما

 :افأعاله وتسفل، تعلو اهللا عند واخلزائن> :آخر مورد يف وقال
 يف األفكار خزنته ما :اخلزائن وأدنى ذاته، وعلمه ،علمه وهو ُّكرسيه
 عني ّفإنه اهللا عند ّوكلها ومعقولة، حمسوسة خزائن هذين بني وما البرش،

 فاخللق والقدم، واحلدوث والنسب لألعيان جامعة حرضة فهي الوجود،
 وقوت، أمر لصاحبه واحد ّكل واملالك وامللك والقادر واملقدور واخلالق

 أهل من اّفإن ّدنوه، وهو أرضه يف وقوته ّعلوه، وهو سامئه يف فأمره
 القرآن كان وهلذا غرينا، ليس اخلطاب هبذا املخاطبون ونحن األرض

 ّعلو، إىل ّإال يكون ال العروج كام ٍّعلو من ّإال يكون ال والنزول ً،منزال
 ّالعلوية قواتاأل َّأن علمنا ،ومعلول ّعلة ّإال الكون يف يكن مل وملا

                                                      
  .٣٦٨ب  البا٩٨، ص٦ج: ّالفتوحات املكية) ١(
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  .)١( <االفتقار ّإال مرض وال أمراض إلزالة أدوية ّوالسفلية
 ملعرفة يدعونا ما وهذا اإلنسان؛ إلنقاذ ُجعل ُببعديه فالكريس

ًمعرفيا الكريس جتاه وحتديدها وظائفنا ًومعنويا، ّ  ُيمكن ال األمر وهذا ّ
 بالبيان توضيحه يينبغ ما وهذا ِّوجتلياته، مظاهره معرفة دون ّالبتة حتقيقه
 :التايل

 بأرسه والعامل اليشء، بناء يف عليه ُيعتمد الذي األصل هو الكريس َّإن
 َملا الكريس ولوال الكريس، عىل ًاّمبني فيكون املجموعي، بوجوده يشء
ِّتعرب التي ّاخلزائنية َّفإن وبالتايل له، بقاء ال بمعنى الوجود، يف يشء ّاستقر ُ 
 والقطب املحور هي للعرش، تتجاوزه مل إن أدنى ٍّكحد الكريس عن

ًوجتليا قدرته مظاهر من ًمظهرا الكريس كان فإذا واخلليفة؛  ِّجتلياته من ّ
 َّأن ثبت فإذا وخلقه؛ تعاىل اهللا بني ّالتكوينية الواسطة فهو العظمى،

 الوجود يف ًوحمورا ًوقطبا له خليفة تعاىل اهللا جعلها ّوجودية نةّعي هنالك
 اخلزائن، وهو الكريس هو سيكون ّفإنه لفيضه، وواسطة اإلمكاين
  .)٢(عرفت كام ٍّجتل كينونة والكينونة

  

 املذاكرات( ّالعلامئية ستفاداتباال ًكثريا احليدري ّالسيد ّاهتم لقد
 ّالباطنية، املعاين من ةّمهم زوايا عن الكشف لغرض )ّالفن ألهل ّالعلمية

                                                      
  .٥٥٨ الباب ٣٦٥، ص٧ج: ّفتوحات املكيةال) ١(
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ً مثاال يكون أن يمكن السابقة النقطة يف »عريب ابن« عن أوردناه وما
  .لذلك

 يف اخلميني اإلمام عن نقله ما املجال هذا يف العديدة األمثلة بني ومن
  :هناك ذكره ّفمام ،»اهللا« ّالوجودية للكلمة تأويله يف ذكره ما سياق

 إليه به رُيشا الذي <هو> بالضمري وثيقة صلة <اهللا> :لكلمة َّإن
 أصله اجلاللة لفظ َّبأن قيل ّحتى عديدة، آيات يف ذلك ورد وقد سبحانه،

ّالسلمية يف معناها ضوء ويف ،<هو> :الضمري يف املوجودة اهلاء َّ  ّالتأويلية ُّ
 الرشيفة، الكلمة وهذه> :بقوله ذلك إىل االهتداء األعالم بعض حاول
 ّبتعني ّتتعني أن دون من يه هي حيث من املطلقة ّاهلوية مقام إىل إشارة

 مقام يف تعترب التي ّالذاتية األسامء ّحتى األسامء، ّبتجيل ّتتجىل أو الصفات
 القلب ذلك صاحب غري من اإلشارة هذه تكون أن يمكن وال ّاألحدية،

 وإن العظيم، املقام هذا صاحب غري ومن ّاألمحدي ّاألحدي ّالنقي ّالتقي
 هبذه ّتفوه ملا املتعايل، ِّاحلق نسب بإظهار ًمأمورا ’ ّحممدّنبي ال يكن مل

 أن سبحانه اهللا قضاء يف جرى ولكن واألبد؛ األزل يف الرشيفة الكلمة
  .)١( <هو :اإلشارة هبذه ،’ اخلاتم ّالنبي ينطق
 

 واللطائف اإلشارة( التأويل ّأرضية مستويات ّأن احليدري ّالسيد ذكر 
 ّالقرآنية شاراتاإلو ّاألسامئية املعرفة ّولكن التحصيل، عسرية )واحلقائق

                                                      
  .٥٩٢ص: ًاألربعون حديثا) ١(



 ١٧٥.......................................)واملجموعي اجلميل( ّوالنيص املفردايت التأويل

 عباده بتعليم اإلهلي والوعد ّالعلمية واملذاكرات ّالروائية والتنبيهات
 ّواجلاذبية به والعمل فهمه عىل والعمل القرآن روح مع والعيش قنيّاملت

  .القرآن أرسار فهم عىل يساعد ذلك ّكل ّالباطنية،
 اإلشارات من احليدري ّالسيد استفاد كيف ّتقدم فيام كرناذ قد ّاوكن 

 املعاين بعض حتصيل يف ّالعلمية واملذاكرات ّالروائية والتنبيهات ّالقرآنية
 تعاىل لقوله اجلميل تأويله يف احليدري ّالسيد كتبه ما ّأن لنا ويبدو ّالباطنية،

ِمن ذا ا ي  شفع عنده إال بإذنه{ ِ ْ ِ ِِ
 ُ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ِ  َ ْ  عن ذكره ملا ًكاشفا يكون أن يمكن }َ

 مع والعيش املتقني، بتعليم أإلهلي والوعد ّاألسامئية، املعرفة مساعدة
  .الكريم القرآن أرسار فهم يف القرآن روح

ُمن ذا ا ي  شفع { تعاىل لقوله اجلميل تأويله يف احليدري ّالسيد كتب َ ْ َ ِ  َ ْ َ

ِعنده إال بإذنه ِ ْ ِ ِِ
 ُ َ ْ   :ّنصه ما }ِ

   الشفاعة اطنبو

ّأخروي ان،ّعملي سلوكان للشفاعة  املقامات أصحاب به يقوم ُ
َّالكمل به ُينهض ّودنيوي تعاىل، اهللا لدى املقبولة  سبحانه، أوليائه من ُ
َّباملشفع يسلك حيث  ومن له، واملناسب املطلوب الكامل حتصيل ّباجتاه له ُ
 يكون أن ُيبعد ال بل ،اآلخرة يف لنيلها األقرب كان ّالدنيوية الشفاعة نال
 بيد األبواب، ُمرشع مقام فالشفاعة ًمعا، الدارين يف الشفاعة أهل من هو
 يقف صدارهتم ويف ،^ العصمة ألهل ُّادخرت ُالعليا مقاماهتا َّأن

 .’ ألكرما الرسول
 للشفاعة، دقيقة أرسار عن لنا ُّتنم ُأمور مجلة يف نبحث أن نحتاج وهنا
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 باملراتب ذلك وعالقة هبا، والقائم اختصاصهاو نشأهتا بأصل ِّتتعلق
َّواملشفع الشفيع عليها التي ّواإليامنية ّاملعرفية  الشفاعة حدود ًوأخريا له؛ ُ
 .بالتوحيد ذلك وعالقة هبا املأذون
 عىل القائم الكوين النظام ضمن تندرج ّفإهنا الشفاعة، نشأة ّأما
 هو كام ّعالجية، أو ّنويةثا ّعملية ليست ّفإهنا وبالتايل التكامل، أساس
 ًمفتاحا جيعلها أن البعض أراد حيث عنها، الساذجة ّالتصورات ظاهر
ِّمعوقات أو أزمات ِّحلل ّيمثل ال األمر هذا َّأن واحلال اإلنسان، فيها يقع ُ ُ 
 ّأساسية ّتكوينية ّوجودية حلقة فالشفاعة للشفاعة، ّجانبية زوايا من أكثر
 لبعض وتثبت ًابتداء، تعاىل باهللا مقرونة اّوأهن َّيامالس اإلمكان، عامل نظم يف

 ال األمر وهذا خالصة، ّإهلية وظيفة فهي ِّوالتجيل، ّباملظهرية ّخواصه
 فالقرآن الوجود، نظم يف الثانوي الدور من بنحو تصويرها مع ينسجم
 بدونه، إليها الوصول يستحيل كامالت إىل بإيصالنا لنا شفيع الكريم
 وهذا املطلوب؛ كامله إىل وإيصاله بإنقاذه لإلنسان شفيع صوماملع ّوالويل
 ّثانوية ِّحقهام يف رّوُيتص فكيف ًمعا، واملعصوم للقرآن األسايس الدور هو

ِّنؤكد زلنا وال ّاكن ولذلك الكاميل؛ الدور  يف الشفاعة كينونة عىل ًكثريا ُ
 ترصخت أن حاولت التي الساذجة النظرة بخالف اآلخرة، قبل الدنيا

 احلياة يف إليها واحلاجة مساحتها َّإن بل اآلخرة، الدار يف الشفاعة مساحة
 أن منذ اإلنسان َّفإن اآلخرة، الدار يف مساحتها من بكثري أوسع الدنيا
 آخر ّحتى معه ّوتستمر للشفاعة، احلاجة معه ُتولد العامل هذا يف ُيوجد
ّاألخروية، الشفاعة بخالف حياته؛ من حلظة  َّوإن دائرة، أضيق اّفإهن ُ
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 .ّمعينة مواقف تفرزها إليها احلاجة
 الوجود نظم يف ّكربوية وظيفة ّفإهنا هبا، والقائم اختصاصها ّوأما
 وهذا ّنوعية، حركة ضمن كامله إىل إيصاله خالل من وحفظه اإلمكاين
 الشفيع؛ ّشخصية يف ومميزات خصائص جمموعة يقتيض األعالئي الدور
 البعض فقصور وبالتايل الكامل، يف ُيسانخها من حتتاج الشفاعة َّأن بمعنى
 اإلذن َّبأن قل أو الشفيع، كامل قصور عن ِّإين كاشف الدور هذا أداء عن

 ّوأما الشفيع، عليه الذي الكاميل باملستوى مقرون اآلخر هو اإلهلي
 وتوحيده تعاىل اهللا معرفة قّقحت ًشأنا أرفعها َّفإن والصفات اخلصائص

 ّالذهنية الصور ليست الشفاعة ّفأرضية الكالمي، ال العرفاين باملعنى
 لكامالت جمىل الشفيع ليكون ّالتحقق حقيقتها ّوإنام ّاإلهلية، للمعارف
 التعقيد يف آخذة الشفاعة َّفإن وبالتايل تعاىل؛ اهللا وهو احلقيقي، الشفيع

 .الشفيع دور اتسع َّكلام
َّباملشفع ّاملعرفية اطتهوإح درايته للشفيع ُاألخرى اخلصائص ومن  له، ُ

َّاملشفع ّهبوية جاهل وهو الدور هبذا يقوم أن للشفيع فليس  ّوإال له، ُ
ّترد سوف  مقرونة شفاعته كانت وإن احلقيقي، الشفيع َّأن مع شفاعته، ُ
 ال األمر وهذا مقبولة، تكون ما عادة ّأهنا ّإال ًمعا، والقبول الشفاعة بإذن

َّباملشفع معرفتهم ّحتقق من الفراغ بعد ّإال يكون  أن تكاد املعرفة وهذه له، ُ
ًمتيقنا، ًقدرا تكون َّ  تعاىل، باهللا عارفون عنهم َّنتحدث الذين الشفعاء َّألن ُ
 ، )١( <ّر ه عرف فقد نفسه عرف من> :× عيل املؤمنني أمري عن ورد وقد
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 تّجل ّربه علم ّبتوسط ذلك يعرف ّألنه أعرف، لغريه كان ّربه عرف ومن
 عرف من> :قوله × عيل املؤمنني أمري عن ذلك يف ورد فقد ولذا قدرته،

 معرفة فتكون ؛)١(<أجهل بغ ه  ن نفسه جهل ومن أعرف، لغ ه  ن نفسه
َّباملشفع الشفيع  .ّبربه معرفته ألصل حاصل حتصيل له ُ
 بأصل َّتتعلق ّفإهنا عندها الوقوف ُّنود التي األخرية اخلصيصة ّوأما
 أو لذلك تهّأهلي عن النظر بقطع للشفاعة، َّيتقدم من فهنالك ة،الوظيف
َّمكلف غري ّأنه ّإال ّأهليته، عدم ّتربعية، شفاعة فهي بذلك، ُ  فيام َّالسيام ُّ

 ّإهلية وظيفة بصفتها بذلك يقوم من وهنالك ّالتكوينية، بالشفاعة َّيتعلق
ٌمكلف ]هو[ َّ ّالتربعية، ال ّظائفيةالو الشفاعة عن ّنتحدث ّإنام ونحن هبا، ُ ّ 

ّتقربنا ّالوظائفية وهذه  تنتهي سوف وبالتايل التنصيص، ّونظرية فكرة من ُ
 كامله بلغ مهام شفاعته َّفإن لغريه بالنسبة ّوأما ،× املعصوم ِّالويل عند بنا
ّالتربعية الشفاعة تعدو ال ّ. 

َّواملشفع الشفيع عليها التي ّواإليامنية ّاملعرفية للمراتب بالنسبة ّوأما ُ 
 ّوإنام ً،إمجاال ولو احلال فمعروف × املعصوم ِّبالويل َّيتعلق ففيام له،

 تعاىل اهللا والية يف ًداخال يكون أن َّبد ال الشفيع َّفإن سواه، يف الكالم
 دوائر من ًمتاما خرج قد ّأنه بمعنى الطاغوت، والية من ًوخارجا
ِ ا  و  { :تعاىل ولهق بمقتىض وذلك النور، دائرة يف ودخل الظلامت َ ُ  

ِا ين آمنوا  رجهم م ْ ُ ُُ ِ
ْ ُ َ َ ِ ِن الظلمات إ  ا ور   

َ
ِ ِ َ ُ  للنظر معنى فال ،)٢٥٧ :البقرة( }َ 

 نري حتت يرزح زال ما أو تعاىل، اهللا والية بعد يعرف مل شفيع شفاعة يف
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 .وأهدافه الطاغوت
 ّإهلية، ّينيةتكو وظيفة كوهنا من تّالتثب هي الشفاعة فبواطن ،إذن
ّتربعية، وليست َّوباملشفع تعاىل باهللا ًعارفا يكون أن هو هبا ُاملتمظهر َّوإن ّ ُ 

ّالويل خصائص عن ّينم ما وهذا قبله، من هلم  فتكون ،× املعصوم ِ
ِّاملفرسين من أحد له يلتفت مل األمر وهذا الشفيع؛ بواطن الشفاعة بواطن ُ 

ِّواملؤولني  ُليدركوا الشفاعة بواطن أصل يف يبحثوا مل بل الكريم، للقرآن ُ
 .الشفيع ببواطن صلتها

 وعالقة هبا املأذون الشفاعة حدود حول األخري للبحث بالنسبة ّوأما
 معرفة حدود نجهل ّألننا ؛حتديده يعرس ّمما ذلك َّفإن بالتوحيد، ذلك
 بالنسبة ّوأما ّاحلقيقية، الشفاعة صاحب باعتباره × املعصوم ِّالويل
 .الشفاعة حدود منها لنستنبط ًمقياسا ليست ّفإهنا ّاالعتبارية عةللشفا
 ّفإنه الشفاعة، حلدود ًومناطا ًمقياسا وكونه اإلهلي لإلذن بالنسبة ّوأما

 .ّالتطبيقية اجلنبة يف وكالمنا ّالعامة، ّالكربوية الضوابط ضمن يدخل
 ّليةالفع هو × املعصوم شفاعة يف األصل َّبأن ُيقال أن ُيمكن نعم،
 والتعليق، ّالرشطية هو املعصوم غري شفاعة يف األصل َّأن كام ّوالتحقق،

 عليه؛ هم ٍحال واقع تقرير هو ما بقدر شفاعاهتم انقطاع يعني ال وهذا
 يطلبها ال ّفإنه للشفاعة احتياجه صورة يف املعصوم َّالويل َّأن بالذكر جدير

 ّوالويل ورسوله تعاىل اهللا فشفيعه سواه ما ّوأما سبحانه، ّربه من ّإال
  .)١(احلال واقع عرفت وقد ّتربعيه، فشفاعتهم سواهم وما املعصوم،
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 يلفت ما عىل الوقوف احليدري ّالسيد هبا ّاهتم التي األمور من
 تكمن ّقرآنية ًأرسارا هناك أن باعتبار ّالقرآنية، التعابري بعض يف نتباهاال

 تأويله سياق يف احليدري ّالسيد له هّتنب ما ومثاله التعابري، هذه وراء
ِرجهم من الظلمات إ  ا ورُْ { تعاىل لقوله اجلميل ِ َ

ِ ِ َ ُ  َ ِ ْ ُ  حتت كتب حيث ،}ُ
  :ّنصه ما )»النور« وإفراد »الظلامت« مجع يف ّالرس( عنوان
 النور يف واإلفراد أسبابه، ّتعدد عن كاشف الظلامت يف اجلمع امّإن
 ويف حرصها، يعرس ِّواجلنية ّاإلنسية فالطواغيت سببه، وحدة عن كاشف
ّمستمر، ازدياد  واحلقيقة ته؛ّوحداني يف ّفمتمحض األحد الواحد ّوأما ُ

 الذي الزيف بخالف وحدته، يف هلا للمسانخ تنتمي واحدة، بطبيعتها
 النور فكان الشتات؛ لذلك الطبيعي فانتامؤه كثرية، ًجوهاو حيمل

ًتوحيديا ّكفرية الظلامت وكانت ّ  من برئ بالطاغوت كفر فمن ّورشكية؛ ُ
 ُاملنتقل املقابل بخالف وحدانيته؛ يف اجتمع تعاىل باهللا آمن ومن شتاته،
ًحقيقيا ًكشفا الظلامت يف باجلمع التعبري فكان الشتات، إىل الوحدة من ّ 
 يف باملفرد والتعبري والضالل، واالنحراف والكفر الرشك ّواقعية عن
  .)١(التوحيد ّواقعية عن ًكشفا النور
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 واالسم التوحيد بني ّاجلدلية العالقة توكيد يف فعله ما وهذا 
َا  ال إ  إال هو { تعاىل لهلقو اجلميل تأويله سياق يف ذكر فقد األعظم، ُ  ِ َِ

َ ُ  

ُال  القيوم  َ ْ  بني ّاجلدلية العالقة شواهد :الثالث املطلب( عنوان حتت ،}َ ْ
  :ّنصه ما )األعظم سمواال التوحيد

 العالقة هذه وتوكيد توطيد يف وردت كثرية شواهد وهنالك
 َّملدوناتا لنا حفظتها ٍحقيقة عىل نعتمد وسوف ّاملعرفية، ّواجلدلية
 العصمة أهل بسلوك ّتتعلقان َّمهمتني مسألتني عىل تعتمد وهي ّالتأرخيية،

 :ومها ،^
 قد ^ املعصومني ومطلق واملرسلني األنبياء َّأن وهي :ُاألوىل املسألة

 لتلك واجتباءهم اصطفاءهم َّإن بل التوحيد، مراتب أرشف بلغوا
 كان وقد اخلالص، همتوحيد ثمرة هي ّإنام العظيمة ّاإلهلية املناصب
 .ُاألوىل ودعوهتم األكرب َّمههم التوحيد

 ّأنه بمعنى العصمة، بأهل اقرتن قد األعظم االسم َّإن :الثانية املسألة
 املعصوم غري ّالويل ّاتصاف ُيبعد ال كان وإن به، ّواتصافهم عنهم ُعرف
 اضحةو ِّعينات نجد ال اجلزم سبيل عىل ناّولكن مراتبه؛ بأدنى ولو بذلك،
  .العصمة بأهل َّيتعلق َّمما أكثر

 ،وثيقة عالقة هنالك َّأن :لدينا ينتج املسألتني نتيجة بني مجعنا فإذا
 أهل َّفإن وبالتايل األعظم؛ واالسم التوحيد بني عميقة ارتباط ّوجدلية
 مّفإهن التوحيد إىل رعاياهم يدعون الذين الوقت يف ^ العصمة
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 إىل دعوا وما األعظم، االسم كامالت إىل الوصول إىل ًضمنا يدعوهنم
 ّوعملية ّمعرفية، ّعلمية فدعوهتم له، ًمظهرا صاروا أن بعد َّإال املقام ذلك

   .)١(ّمعنوية
 وصور الوثقى للعروة ّالباطنية املعاين(لـ تصويره يف فعله ما وهو

َقد استمسك َ { تعاىل لقوله اجلميل تأويله سياق يف )هبا ستمساكاال َ ْ َ ْ ِ َ

ْبال َعروة ا و  ِ ْ ُ ْ ِ َ ْ  :ّنصه ما هناك ذكر حيث ،}ُ
 يصل، مل ما سالك ّفكل كثرية، مراتب له الوثقى بالعروة ّالتمسك َّإن

 وبالتايل وكامله، إيامنه بحدود ُمنبسط الوثقى، بالعروة ّمتسك نوع له
ًنسبيا، وعدمه االنفصام سيكون  السالك، كامل يف امللحوظ للتفاوت ًتبعا ّ

 خمالفة ّوكل ّالتمسك، يف اندكاك هي للباطن وتصفية منه عةطا ّكل َّفإن
 يف استوثق رسومه السالك ّأتم ما فإذا بقدرها، لعروته انفصام هي منه

 املعنى وهلذا للسقوط، عرضة ّفإنه برسومه ّخلُملا بخالف ّمتسكه،
ٍأناس بسري قّلتتع كثرية شواهد هبا ّوالتمسك للعروة الباطني  يف سقطوا ُ
 ّثلة يف الكالم وليس العداء، وناصبوهم اهللا أولياء فحاربوا دنيا،ال هلكة
 ّإنام ًأبدا، عني طرفة تعاىل هللا أنابوا ما ُفأولئك واملنافقني، الطلقاء من

 تعاىل، اهللا سبيل يف ُمهجهم وبذلوا بأمواهلم جاهدوا الذين يف الكالم
 تركوا مّأهن أو م،باطنه تصفية ُحيسنوا مل لكنهم َّصوامني، َّقوامني وكانوا
 من ٍبنحو اهللا ِّويل قبال يف أنفسهم فوجدوا داخلهم يف ختفق األنا

  .له التفتوا ما االستدراج
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 وجلوا نافحوا طاملا َمن ِبعض ِمن وقع ما ذلك عىل شاهد وخري
 وأسقطتهم سعادهتم ُتسعفهم فلم ،’ اهللا رسول وجه عن الكرب
 اإلمام املسلمني أمر ِّوويل اهللا لرسو ّلويص حرهبم فتنة يف الدفينة شقوهتم

 × اإلمام جيش نفس من ُأخرى وشواهد ؛× طالب أيب بن عيل
 جيشه قائد فأسلم ،× احلسن اإلمام ولده إىل األمر آل عندما وأتباعه
 .األنا وبقايا الدنيا ّوحب إليها امليل َّخبأ دنانري حفنة لقاء للطلقاء نفسه

 صفحات سقطاهتم مألت رناذك َّمما أعظم ُأخرى شواهد وهنالك
ّيسل فأحدهم ،^ األنبياء واكبواَّ ممن التأريخ،  بدراهم، × عيسى مُ

 َّالنبوة كنف يف ترعرعوا الذين × يوسف إخوة وما احلواريني، من وهو
 ،^ األنبياء بوصايا العمل تركوا ّنمم وغريهم لذلك، ّحي مثال ّإال

 بعرتته ’ اهللا ولرس أوصاهم الذين ةّاألم هذه أبناء آخرهم وكان
 عرتته َّأن ّإال َّيتقدموهم، ال وأن هبم ّبالتمسك وألزمهم ًثالثا الطاهرة
 والتقتيل؛ والترشيد والتبعيد التهميش غري منهم يلقوا مل ^ الطاهرة

َّأمته أوىص لو ’ اهللا رسول َّبأن قيل ّحتى  فعلوا َملا وقتلهم عرتته بنفي ُ
 وال ُمنجية، القرابة فال عظيم، سدر لنا ذلك ويف ذلك؛ من أكثر فيهم

 عىل والعمل النفس ومراقبة الرسيرة صالح هو ّإنام عاصمة، الصحبة
 حسن إىل وركن ذلك عن املؤمن َّانفك ما ومتى وتزكيته، القلب تصفية
  .)١(سحيق ٍواد يف سقط ،بعمله ّالظن
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 <القرآن فهم منطق> بهكتا من صهاّخص التي الكبرية املساحة يف
 ّالسيد ذكر قد كان القرآين، ّالنص يف ومساحتها ّالرمزية عن للحديث
 فإذا ّوالرمزية، الرمز هو ّالتأويلية ّللعملية األسايس املرتكز ّأن احليدري

  .رأس من سقطت املرتكز هذا ّالتأويلية ّالعملية فقدت ما
 عنوان حتت فكتب ،الكريس آية ّرمزية عىل احليدري ّالسيد دّأك وقد

   :هّنص ما )الكريس آية يف ّالرمزية(
ٌرمزية :منها مفردة ّأول ويف الكريس آية ّسجلته يشء ّأول  ّالدقة بالغة ّ
 فلم واجلالل، واجلامل الكامل ّجامعية إىل هبا أشارت حيث ،والعمق
 لفظ خالل من ذلك كان وقد ُيذكر، ًشيئا ّاحلقي الوجود من ُتغادر
 هذه من منها فقرة ّكل يف ّللرمزية ُأخرى مواقع توالت َّثم ،)هللا( :اجلاللة
 الكريس، آية بنية يف ًوطوال ًعرضا ّالرمزية ّجتسدت فقد الرشيفة، اآلية
َهو، :التالية املفردات يف بوضوح ذلك نلمح حيث ُّاحلي، ُ ُالقيوم، ْ ُّ َ ُكرسيه، ْ ُّ ِ ْ ُ 
ُالرشد، ْ ِّالغي، ُّ َ ُالطاغوت ْ ُالع ،َّ َوثقى،ْال ِوةرْ ْ ِالظلامت، ُ َ ُ ِالنور، ُّ   .َونَخالد ُّ

ٌال تأخذه سنة وال نوم{ :التالية اجلمل يف ةّالرمزي ّجتلت كام ْ َ ٌَ َ ِ ُ ُ ُ ْ ُ علم { ، }َ َ ْ َ

ْما    أيديهم وما خلفهم ُْ َ ْ َ َ ََ ِ ِ ْ
َ َ ْ َوال  يطون   ء من علمه إال بما شاء{ ،}َ َ َ ِ

 
ِ ِ ِِ ٍ

ْ ِ ِْ ْ َ ِ َ ُ ُ َ{، 
ُ وسع كرسيه ا س{  ِ ِْ ُ َ َماوات واألرضَ ْ َ ْ َ َِ ِال إكراه   ا ين{ ،}َ  ِ َ َ ْ َا  و  ا ين { ،}ِ ِ   ِ َ ُ  

ُآمنوا ِ رجهم من الظلمات إ  ا ور{ ،}َ ِ َ
ِ ِ َ ُ  َ ِ ْ ُ ُ ْ ُوا ين  فروا أوِ اؤهم { ،}ُ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ِ  َ

ُالطاغوت ُ ِ رجو هم من ا ور إ  الظلمات{ ،}  َ ُ  َ
ِ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ ُْ ُ{. 

 وسوف ،املجموع بوجودها الكريمة اآلية يف ةّزيالرم ّجتلت كام
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ًجليا ذلك لنا ّيتضح  هذا يف القادمة ّوالتأويلية ّالتفسريية بحوثنا يف ّ
   .)١(السفر

 يف ّالرمزية األبعاد خالله من ّاتضحت قد ّتقدم ما ّأن من الرغم وعىل
 من ممكن قدر بأكرب الدراسة هذه إلغناء ًونظرا ـ ناّولكن الكريس، آية

 إىل ّتقدم فيام أشار احليدري ّالسيد ّوألن ً،الّأو ّوالتأويلية ّالتفسريية النتائج
 املالئم من ّأن وجدنا ـ املجموعي بوجودها الكريمة اآلية يف ّالرمزية ّجتيل

 حتت احليدري ّالسيد كتبه ما ّنص الكريم ئللقار ننقل أن هنا واملفيد
   :سامحته كتبه ما ّنص ييل فيامو ،)الكريس آلية املجموعي التأويل( عنوان

َا  ال إ  { :خالصة ةّتوحيدي بقدم يبدأ اخللق حلركة الكاميل السري َّإن َ ِ ُ  

َإال هو ُ  
 أحسن مقام فهو األعظم، االسم مقام نيل هو األسمى واهلدف ،}ِ

ِخياط به الذي تقويم، ّويسميه عبده املعبود بُ ُالقيوم َ ال { :باسمه ُ  َ ْ{، 
ٌال تأخذه سنة وال نوم{ :ّبرمته الغفلة عامل نم ليخرج ْ َ ٌَ َ ِ ُ ُ ُ ْ  َّأن بشهوده ّويقر ،}َ
ِما   ا سماوات وما   األرضَُ  { :َّالقهار للواحد امللك ْ َ ْ ِ َِ ََ َِ َ  مقام ينال ّحتى ،} 
ْمن ذا ا ي  ش{ :غريه ويف نفسه يف شفاعته بقبول القرب َ ِ  َ ْ  فع عنده إال َ

ِ ُ َ ْ ِ ُ َ

ِبإذنه ِ ْ ِ  هو ّمعنوي وفيض ّمعريف وصل من عنده ما َّكل َّبأن منه بشهادة ،}ِ
َ علم ما   { :غري ال سبحانه منه ْ َ َ ُ َ ْ ْ أيديهم وما خلفهمَ ُْ َ ْ َ َ َ ِ ِ ْ

 حمدود فيضه َّوأن }َ
َوال  يطون { :الباقي الواجب بإطالق املقهور الفاين، اإلمكاين ِّبحده ُ ِ ُ َ

َ  ء من علمه إال بما ش َ ِ
 
ِ ِ ِ ٍ

ْ ِ ِْ ْ َ  بواهب ويفنى السلطان، لعظمة فينساق ،}َاءِ
                                                      

  .١٤٠، ص١ج: منطق فهم القرآن )١(



 ً تفسريا وتأويالالكريس آية ..........................................................١٨٦

ِوسع كرس{ :الرسمدي بغناه األبدي فقره من ًفرارا اإلمكان، ِْ ُ َ ِيه ا سماوات َ َ َ  ُ  

َواألرض ْ َ ْ  الوجود نعمة بدوام عدم، أو زوال ذلك بعد يشوبه فال ،}َ
 موضع اإلمكان، كامالت ةّفعلي وخمتتم الرمحن، رشحات ُومفتتح بالقلم،

َوال يؤوده حفظهما { :فظاحل ِّرس ُ ُُ ْ ِ ُ ُ َ  واجلامع ُاملبني، الفتح صاحب ،}َ
ُوهو الع  العظيم{ :املستأثر سوى األعظم االسم حلروف ِ َ َْ ْ ِ َ ُ  الواصل }َ
ِال إكراه   ا ين{ :حلرضته واختياره إرادته بمحض  ِ َ َ ْ  ِّكل عىل الشاهد ،}ِ
َما زاغ{ الرؤية، يف غطش فال وظهور، بطون من حضور َ َ ا   وما َ َ ُ َ َ ْ

َط  َ قد ت   ا رشد من ال { :التبيني مقام صاحب )١٧ :النجم( }َ ْ َ َِ ُ ْ   َ َ ْ َ{، 
َّاملربأ ِ من ي فر بالطاغوت{ :ٍّغي ّكل من ُ ُ  ِْ ْ ُ ْ َ َ َّاملزين ،}َ ْو ؤمن { :رشد ِّبكل ُ ِ ْ ُ َ

ِبا  ْ قد استمسك بالعروة ا { :والقبول الظهور جمىل ،}ِ  ِْ َ ْ ُ ِ َ َ ْ َ ْ ِ َ َو  َ ْ  قد ألجله ،}ُ
َّواملزود ِّباحلق، اجلائي اإلرساء، برحلة بالبقاء اإلبقاء ُأبدل  بالرشعة ُ

َال انفصام  ها{ :املعراج ليلة يف واملنهاج َ َ َ ِ  النوافل قرب مقامي جامع ،}ْ
ٌوا  سميع عليم{ :تفرتق ال ةّأحدي والفرائض ِ َ ٌ ِ َ ُ  الوالية له أسلمت ،}َ 

ٌهنا ِك ا والية   ا ق هو خ  { :ّاحلق قبل من وديُون مقاليدها، العظمى َْ َ َ َُ ُ  ْ
ِ ِ ُ َ َْ َ

ًثوابا وخ   قبا ًْ ُ ٌ ْ َ َ َ  :به الذي واألوىف، الوفري اجلزاء فكان ،)٤٤ :الكهف( }َ
َأ   وأ  { َْ َ ََ ُا { :واملوىل ّالويل فكان ،)٤٨ :النجم( }ْ ُ و  ا ين آمنوا  َ َ ِ   ِ َ{، 

ِ رجهم م{ :والرسور اخلري ومنبع ور،واحلض الظهور وسيلة ْ ُ ُ ِ
ْ ِن الظلمات ُ َ ُ  َ

ِإ  ا ور  
َ
ُوا ين  فروا أوِ اؤهم { :والرشور ِالكتم لوسائل ُمقابلة ،}ِ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ِ  َ

َالطاغوت  رجو هم من ا ور إ  الظلمات أو ِك أصحاب ا ار هم  يها  ِ ِْ ُْ ُ
ِ ِ ِ  ُ َُ َ َْ َ َ َُ

ِ ُ  
ِ َ َ ْ ُ ُ ُ  

َخاِ ون ُ ٍ ب ة وذكرى ل   بد منيب{ :اّوإهن ،}َ ِ ُ ٍ ْ َْ  ُ ِ َ َْ ِ ً َ ِ  احلمد وله ،) ٨ :ق( }َ
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  .)١(وحده


  

 الغائي فـاهلدف ًكبريا، ًاهتامما األمر هذا احليدري ّالسيد أوىل لقد
 يوجد ال كام التفسريي، النتاج ّسلمية يف يكمن ال القرآين ّالنص لقراءة
 ّالسلمية يف تكمن ّاحلقيقية فالغاية .هو بام التأوييل النتاج يف ّغائي هدف
 دفهلوا املعنوي، للهدف مّسل والتأويل للتأويل، مّسل فالتفسري ،ّاملعنوية
  .بأرسه السري غاية املعنوي
 يتناسب كان اخلصوص هبذا بحوث من احليدري ّسيدال أورده وما

   :فـ املوضوع، يةّأمه مع

ِوسع كرسيه ا سماوات { تعاىل لقوله اجلميل تأويله سياق يف ):أ(  َ ََ َ ُ  ِ ِْ ُ

َواألرض ْ َ ْ  وهي ه،ّكرسي يف مودعة سبحانه خزائنه ّأن :ّتبني أن وبعد ،}َ
 عني للكريس ّطنيةالبا الصورة فتكون ّالتكوينية، للتفاصيل اجلامعة

   :ييل ما ذكر لآلخر، ًاّمفرس أحدمها ويكون ّاخلزائنية،

 ملعرفة يدعونا ما وهذا اإلنسان؛ إلنقاذ ُجعل ُببعديه فالكريس
ًمعرفيا الكريس جتاه وحتديدها وظائفنا ًومعنويا، ّ  ُيمكن ال األمر وهذا ّ
 بالبيان وضيحهت ينبغي ما وهذا ِّوجتلياته، مظاهره معرفة دون ّالبتة حتقيقه
   :التايل
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 بأرسه والعامل اليشء، بناء يف عليه ُيعتمد الذي األصل هو الكريس َّإن
ًمبنيا فيكون املجموعي، بوجوده يشء  َملا الكريس ولوال الكريس، عىل ّ
ِّتعرب التي ّاخلزائنية َّفإن وبالتايل له، بقاء ال بمعنى الوجود، يف يشء ّاستقر ُ 
 والقطب املحور هي للعرش، تتجاوزه مل نإ أدنى ٍّكحد الكريس عن

ًوجتليا قدرته مظاهر من ًمظهرا الكريس كان فإذا واخلليفة؛  ِّجتلياته من ّ
 َّأن ثبت فإذا وخلقه؛ تعاىل اهللا بني ّالتكوينية الواسطة فهو العظمى،

 الوجود يف ًوحمورا ًوقطبا له خليفة تعاىل اهللا جعلها ّوجودية عينة هنالك
 اخلزائن، وهو الكريس هو سيكون ّفإنه لفيضه، سطةووا اإلمكاين
   .عرفت كام ٍّجتل كينونة والكينونة

 ّالوجودية العينات َّنتلمس أن ُنحاول ّاألوليات هذه عرض بعد  
 روايات عرض خالل من وذلك وخزائنه، ّلكرسيه الكربى ّواملظهرية

  :وهي باملورد، صلة ذات

 اهللا عبد أبا سمعت :قال ثريك بن الرمحن عبد عن :ُاألوىل الرواية
 و  وعيبة اهللا، علم وخزنة اهللا، أ ر والة  ن> :يقول × )الصادق(

 العلم خزنة مُفه فيضه، إىل إشارة والوحي الوعاء، هي والعيبة ،)١(<اهللا
 يف والواسطة اخلزنة هم :أي خالهلم، من يصلنا الذي فيضه ووعاء
 .الفيض

 )الباقر (جعفر أبو يل قال :قال كليب بن سورة عن :الثانية الرواية
   ّإال ةّفض   وال ذهب   ال وأرضه، سمائه   اهللا   زان إنا واهللا> :×

                                                      
  .١ ح١٩٢، ص١ج: صول الكايفأ) ١(
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 هو وهذا واألرض، بالساموات املحيط العلم لسعة توكيد وهنا ،)١(<علمه
 وقد ُّكرسيه؛ ^ هم :ُأخرى بعبارة هلم، ًوصفا فيكون ِّكرسيه، وصف
 .الالحق اخلرب يف ًرصحيا ذلك ورد

 إ    عرج  ثم> :واملعراج اإلرساء حديث يف جاء :الثالثة الرواية
 هل !ّر   الئ ة :فقلت أصحابهم، مقالة مثل ا الئ ة فقالت ا انية، ا سماء

 ّوخزان خلقه، من اهللا صفوة وأنتم نعرف م ال و م :قا وا معرفتنا؟ ّحق تعرفوننا
 ا كرا  وأنتم وا انب ا نب وأنتم ،العظ  ّوا جة ا وث ، والعروة علمه،
ًعليا فاقرأ العلم؟ وأصول  ُأصوله، بل علمه َّخزان فهم إذن ،)٢( <ا سالم  منا ّ
 زمان يف تعاىل اهللا ّكريس كان ^ منهم واحد ّفكل الكرايس، وهم
 ّالكرسية فتكون يزول، ال منهم واحد ّكل وكامل ة،ّاإلهلي وخالفته واليته
 .ًوتفريقا ًمجعا الكرايس فهم هبم، ملصقة صفة

 َّتتبني ^ البيت أهل من ةّاألئم جتاه ّاإلهلية وظيفتنا ونتيجة هنا من
 التي ُالعليا سبحانه مظاهره من ًمظهرا بصفته ّالكريس جتاه وظيفتنا لنا

 ليست الوظيفة وهذه ؛^ الطاهرة وعرتته األعظم الرسول يف َّجتلت
ِّنؤديه، تكليف ّجمرد  الظلامت من اخلروج يف األوحد ريقناط هو ّوإنام ُ

  .النور يف والدخول

 تعاىل اهللا معرفة إىل بنا ُيفيض الذي السبيل هو :أخرى بعبارة
 الضالل ّإال هنالك ليس ركبهم يف السري ودون ًقا،ّوحتق ًحتقيقا وتوحيده

                                                      
  .١٩٢، ص١ج: أصول الكايف) ١(
  .٥٧ ص،٤ج: بحار األنوار) ٢(
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 اهللا عبد أبا سمعت قال كثري بن الرمحن عبد عن ذلك يف ورد وقد ُاملبني،
 اهللا ّن  ورثة و ن اهللا، ُعرف ما و والنا اهللا، ُعبد بنا> :يقول ×

 وجوب هي جتاههم وظائفنا رسوم ُأوىل َّبأن ِّالبني ومن ،)١(<وع ته
 أعدائهم، من والرباءة بمواالهتم ُّالتحقق أو متابعتهم، ولزوم طاعتهم

 ىضملقت ًوفقا املواالة قبل الرباءة ّحتقق لزوم مناسبة من أكثر يف عرفت وقد
ِ من ي فر با{ :تعاىل قوله وهو لكريس، آية ْ ُ ْ َ ْ َ ِلطاغوت و ؤمن با َ ِ ِ ْ  ْ ُ َ ِ  ؛ }ُ

 ّالعلمية وبصفتهم ًأعيانا، هلم احلقيقي االنتساب َّيتحقق ًمعا وباألمرين
ًمظهريا بالكريس ّاملتمثلة ًوإرشاقيا، ّ  ينتسب إحاطيته بنكتة فالكريس ّ
 املخلوقات مجيع انتساب بمعنى رسيهك َّإن( :ُأخرى بعبارة إليه، اجلميع
ًإرشاقيا، ًانتسابا إليه  ّفيعم املحدود، غري املطلق فيضه مظاهر من وهو ّ
 املتابعة ولزوم ّواحلاكمية، ّالعلمية اإلحاطة حيث من ، )٢( )املمكنات مجيع
 فيضه؛ ومستويات رعايته ختتلف واإليامن الكفر مناطي بلحاظ ّولكنه له؛

 ّاخلاص االنتساب وهذا فيه، لنا فضل ال ّقرسي ّعامال االنتساب فذلك
 ّكل يكمن الذي احلقيقي االنتساب وهو فيه، ّجلية ّمدخلية لنا ّطوعي
  .)٣(فيه الفضل

َ ا  ال إ  إال هو ال  { تعاىل لقوله اجلميل تأويله سياق ويف ):ب(  ْ َ ُ  
ِ َِ

َ ُ  

ُالقيوم  َ  مراتب أرفع ألعظما االسم :الثاين املطلب( عنوان وحتت ،}ْ
                                                      

  .٣ ح٨١ص: بصائر الدرجات) ١(
  .٢٦٣، ص٤ج:  الرمحنمواهب) ٢(
  .٤١٣ ـ٤١٠، ص٣ج: منطق فهم القرآن) ٣(
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  :ّنصه ما كتب ،)التوحيد
 املراتب أرشف هي مرتبة وجود تقتيض التوحيد ّمراتبية َّإن

 املراتب أرشف ّمتثل األعظم االسم ّمظهرية كانت وإذا ّالتوحيدية،
 منها َّتعلق ما هي َّاحلقة ّاحلقيقية ّاملعرفية َّوأن إنسان، يرتقيها التي ّاملعرفية

َّمتصور كامل ّكل َّبأن قيل ولذلك بالتوحيد،  َّيتعني ّفإنه التوحيد؛ فأصله ُ
 أردنا ما فإذا ًإطالقا، ّالتوحيدية املراتب أرشف األعظم االسم يكون أن
 اإلنسان من ُتؤخذ أن فينبغي اخلالصة ّالتوحيدية املعارف ننهل أن

 االسم مظاهر من ًمظهرا صار الذي× املعصوم ّالويل وهو الكامل،
 لالسم ُاملشرية الكلمة مع التوحيد كلمة اجتامع َّفإن التايلوب األعظم،
 املظهر من ّالتوحيدية معارفنا أخذ إىل الباطني باملعنى تدعونا األعظم

 املستقيم، ّاحلق والرصاط السبيل سواء هو فذلك األعظم، لالسم ِّاحلق
 األنبياء سبيل إنه غريه، يف السري يف للهدى ضامنة نملك ال الذي
َو ما توجه تلقاء مد ن قال ع  ر  أن  هدي  سواء { :تعاىل قال سلني؛واملر ََ َ ََ َ

ِ
َ َ َ َِ ْ ْ  َ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ ِ   َ َ

ِا س يل ِ َّومتعلق ،)٢٢ :القصص( }  ْإذ { :تعاىل قوله يف الرمحن مالئكة دعوة ُ ِ
ُدخلوا   داود  فزع منهم قا وا ال  ف خصمان     عض ُْ َْ َ َ ََ ِ ْ َ َ َْ ََ ُ َُ ْ ِ َ

ِ
َ َ َ َ ْنا    عض فاح م َُ ُ ْ َ

ٍ ْ َ ََ َ

ِب ننا با ق وال  شطط واهدنا إ  سواء ا  اط َ  ِ َ َ َ
ِ

َ ِ ْ َ َْ  ِ ْ ُ َ ْ ِ َ َ  مقام فطلب )٢٢ :ص( }َْ
 .)١(التوحيد مراتب ألرشف طلب هو مراتبه، بأدنى ولو األعظم االسم

 )واألرض السموات يف ما له( تعاىل لقوله اجلميل تأويله ويف ):ج( 
  :ّنصه ما درياحلي ّالسيد كتب
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 ً تفسريا وتأويالالكريس آية ..........................................................١٩٢

   واألرض للسموات ّالباطنية الصور
ًبعدا للساموات َّإن  فالسامء تعاىل، اهللا من القرب بمقام َّيتعلق ًاّمعنوي ُ
 السري تعني ةّاإلهلي الكامالت فلسفة يف ّوالعلو والرفعة ّوالعلو، الرفعة من
 األرض ىلإ واخللود ّالتسفل إىل ُتشري األرض َّأن كام اإلهلي، القرب اهّباجت

 الساموات كون عىل ّينص عندما سبحانه ّفإنه ولذلك الرتاب، يف ّوالدس
ِّيدلل فذلك له، ًملكا واألرض  ًأيضا، له ملك منه القرب مقام َّأن عىل ُ

 َّألنه منه، إذن بغري ذلك من ًشيئا ينال ال منه القرب طالب َّأن بمعنى
 أصل يف العبد كان وإن سبحانه، ملكه يف للدخول يرمي هذا بطلبه
 من إذن إىل بحاجة آخر إىل مقام من ّحتوله أن ّإال ملكه، يف ًداخال كينونته
 اإلنسان َّفإن األرض يف واخللود ّالتسفل مقام يف وهكذا احلقيقي، املالك

 ّإال ذلك منه يقع فال اختاره، وإن ّحتى ّمستقل بشكل ذلك يملك ال
 يف ذلك توضيح ّتقدم وقد رب،اجل منه يلزم أن دون وإرادته، تعاىل بإذنه
  .سابقة ودراسات الدراسة هذه من ّعدة موارد

َفإن ا  يضل من  شاء و هدي من  شاء فال { : تعاىل قوله تفهم ومنه َُ َُ ََ َ َْ َْ َ َِ ْ َ  ِ ُ   ِ
ٍتذهب  فسك عليهم ح ات َ َ َ َْ ِ

ْ َ َ َُ ْ َ ْ ْ  ّالعامة، باهلداية َّيتعلق فيام هذا ،) ٨ :فاطر( }َ

 ِّاملتعلقة ّاخلاصة، اهلداية طلب عند أكثر َّويتأكد ّيشتد األمر َّبأن ريب وال

َّاملعرب ،^ البيت أهل بوالية  حقيقتهم بلحاظ ُاملستقيم بالرصاط عنهم ُ
 االهتداء فذلك ة،ّاخلارجي ّتعيناهتم بلحاظ السالم ُسبل وهم الواحدة،

 معرفة نعمة من أعظم نعمة هنالك فليس ورعاية، عناية األكثر هو

 لتتميم يكفيان ال والرسول تعاىل باهللا وإيامنه فإسالمه زمانه، إمام َّاملكلف



 ١٩٣.......................................)واملجموعي اجلميل( ّوالنيص املفردايت التأويل

 يف ’ األكرم الرسول عن الصحيح احلديث يف ورد كام له، اهلداية
 مات إمامه يعرف ال مات من> :قوله زمانه، إمام فّلُاملك معرفة عدم عاقبة
 امليتة ذهه حقيقة× الصادق اإلمام لنا َّبني وقد ،)١(<ّجاهلية ميتة

ًمتعلقا األمر فيكون ،)٢( <وضالل ونفاق  فر> :بقوله ةّاجلاهلي ِّ  باهلداية ُ
 الذي األصل له ُحيفظ ال زمانه إمام يعرف ال الذي َّأن :بمعنى بقسميها،

 الشديد اإلرصار نجد ولذلك ورسوله، تعاىل باهللا اإليامن وهو منه انطلق
 كلامت يف هبا االعتقاد لواجبةا احلقيقة هذه إظهار عىل الكثري والتوكيد

 .^ البيت أهل ةّأئم
 عن أخربين> :× الباقر جعفر أليب قلت :قال أعني بن زرارة فعن
 بعث ّوجل ّعز اهللا ّإن :فقال اخللق؟ مجيع عىل واجبة منكم اإلمام معرفة

ًوحجة ًرسوال أ ع  ا اس إ  ’ً داّ م  فمن أرضه،   خلقه  يع   هللا ّ
  .)٣(<عليه واجبة ّمنا اإلمام معرفة ّفإن ّوصدقه ّواتبعه باهللا آمن

 والنفاق الكفر ميتة من ةّوقائي ةّعملي َّجمرد ليست اإلمام معرفة َّإن بل
 يف بام والكامالت، املعارف يف لالرتقاء األوحد السبيل ّوإنام والضالل،

 يفاملعر ّالسلم هو × املعصوم ّوالويل فاإلمام تعاىل، اهللا معرفة ذلك
 سبحانه؛ اهللا معرفة يف الكامن اخللق أصل من الغاية إىل للوصول ّاحلق
ُعلتُج> :ًقائال املعرفة هذه عن × الباقر ّحممد اإلمام محزة أبو سأل وقد ْ 
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َفداك،  ،’ رسو  وتصديق ّوجل، ّعز اهللا تصديق :قال اهللا؟ معرفة فام ِ
 ّوجل ّعز اهللا إ  اءةوال  ،^ ا دى ّو أئمة به واالئتمام ،× ّ  و واالة

  .)١(<ّوجل ّعز اهللا ُيعرف هكذا  عدوهم، من
 الحتامل ًأيضا؛ خطر عىل صاحبها َّأن ّإال ِّأمهيتها عىل املعرفة وهذه

 ّاألئمة رعايا من كثري انفالت يف السبب َّفإن منه، والتخاذل الزلل وقوع
 معرفتهم رغم ألعدائهم، االنتصار ّوربام وخذالهنم عنهم، ^

 ذلك فدعاهم وغرورها، الدنيا ملداخل ّتعرضهم هو هبم، ةّالتحقيقي
 بإمام ّالتحقيقية ةّالصوري معرفتهم تنفعهم فلم السلطان، بجوائز للطمع
ٌوما  مد إال رسول { :تعاىل قوله وهو عظيم، قرآين شاهد وأمامنا ؛ زماهنم ُ َ  ِ ٌ  َ ُ َ َ

ْقد خلت من  بله ا رسل أفإن  ِ
َ َ َ ََ ُ ُ  ِ ِ ْ ْ ِ ْ َ ْمات أو قتل ا قلبتم   أ قاب م ومن  نقلب ْ ِْ َ َ َْ ْ َْ َ ََ ْ ُْ ِ

َ ََ َ ُ َ ْ َ ِ ُ ْ َ

َ  عقبيه فلن ي  ا  ش ئا وسيجزي ا  ا شاكر ن ِ ِِ  ُْ   ْ َْ َ َ ََ َ ً َ َ  ُ ْ َ َ ِ ِ َ  ،)١٤٤ :عمران آل( }َ
 قوله وهو الشاكرين، من القليل ّإال منه ينج ومل اخلطري، االنقالب ذلك
ِوقليل م{ :تعاىل ٌ ِ َ ُن عبادي ا شكورَ ُ  َ ِ َِ  ذلك من اخلالص ُوبغية ؛)١٣ :سبأ( }ْ
ّالتحققي املعرفة سوى أمامنا ليس  بحث يف له اإلشارة وستأيت ة،ّالشهودي ةّ

 .الحق
 هللا ملك وهي والكامل، الرفعة مقام السامء َّفإن حال، ِّأي وعىل  
 وكذلك الرفعة، من ًشيئا له تكفل ال َّمستقلة اإلنسان وإرادة تعاىل،

 وقد سبحانه، إذنه من َّفالبد باألرض، إليها ُاملشار والضعة السقوط
 واألرض القرب، مقام السامء َّأن لنا َّفيتحصل ذلك؛ يف الوجه عرفت

                                                      
  .١ ح١٨٠، ص١ج: أصول الكايف) ١(
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 ُاحلجب ُاملريد فيها يتجاوز ُاألوىل مرتبتان، ُوالقرب والبعد ُالبعد، مقام
ِّخيلفها ة،ّالظلامني  القبول؛ هو اهلدف َّنفإ األنا، رشحات معه تبقى ولكن ُ
 يشء، منها يبقى ال حيث ة،ّالنوري ُاحلجب العارف فيها يتجاوز والثانية

 ةّهوي بحسب العدد ُمتفاوتة ةّالظلامني واحلجب الوصول؛ هو اهلدف َّفإن
 الساموات بعدد وثيقة صلة ولذلك سبعة، فهي ةّالنوري ّوأما املريد،
  .السبع

 ّأهنا ّإال فيها، ُظلمة ال ذاهتا يف ةّنوري كانت وإن احلجب هذه َّإن
 ،)نوري حجاب( سامء ّوكل األرباب، ّرب عن واأللباب القلوب حتجب

 فهي عندها ًرهينا أبقتك وإن سامء، فهي رىُألخا السامء إىل رفعتك إن
 والظلمة، النور ةّجدلي هي واألرض السامء ةّجدلي تكون وبذلك أرض؛
 والدنيا احلياة، املوت ةّجدلي اّإهن :تقول أن ولك والبعد، القرب ةّوجدلي

   .)١(واإلنسان والشيطان واآلخرة،

ُا  و  ا ين آمنوا{ تعاىل لقوله اجلميل تأويله ويف ):د(  َ َ ِ   ِ َ ُ  كتب } 
  :احليدري  ّالسيد

 واملالكات املناطات عىل العارف يقف األعالئي املعريف النمط هبذا
 شهوده حيال يملك فال ،× ماماإل ضوئها يف ّيتحرك التي ّالفعلية
 سبحانه، ونواهيه أوامره إىل وااللتفات تعاىل هللا الطاعة ّإال هذا ِّاحلقي

 .وجدانه يمأل واليقني فيميض
َّاملنصب واإلمام × املعصوم ُّالويل عليه بام املعريف ّالتحقق هذا ّإن   ُ 

                                                      
  .٤٠٢ـ٣٩٩، ص٣ج: منطق فهم القرآن) ١(



 ً تفسريا وتأويالالكريس آية ..........................................................١٩٦

 ّق،احل حرضة يف والصريورة الطاعة نحو بصاحبه ُيفيض سبحانه قبله من
 اإلمام يف احلسنى األسامء ّجتليات عىل سيقف َّاحلقة املعرفة هبذه ّألنه

ًإهليا، املنصوب  األسامء بتلك معرفة املعصوم ِّبالويل معرفته فتكون ّ
 النور؛ إىل الظلامت من لإلخراج ًوموردا ًأهال فيكون فيه، ّاملتجلية
 .طرق ُمفرتق فيها َّاحلقة فالوالية
 باإلخراج َّوحتقق واليته نال بمتابعتهم وىلامل أمر من تابع فمن
 ابتالء موضع ^ أولياءه جعل سبحانه ّأنه بمعنى فال، ّوإال التكويني،

 من فسجد ومتابعته، طاعته َّحمل آلدم السجود جعل كام املتابعة، يف الناس
 هو وهذا ذلك، وراء من للعبد طاعة تقبل وال َّمترد، من َّومترد سجد
 ما تفهم هنا ومن اهللا معرفة ّحمال فهم طرق، فرتقُم ^ كوهنم معنى
 إنك   يا> :’ اهللا رسول قال :قال حيث مسعود، بن اهللا عبد رواه
   .)١(<وا ار ّا نة قسيم
 واملعنوي، املعريف اإلهلي، الفيض سبيل َّاحلقة الوالية هذه َّإن ثم
ٍقرب دوام يف العبد فيكون  وثمرة يته،وال معنى فذلك سبحانه، ِّربه من ُ
 احلقيقة ُترشق ّحتى ُمستديم النور إىل الظلامت من اإلخراج َّفإن إيامنه،
ًسامويا ويكون األريض قلبه يف كاملة  :العزة ُّرب قال كام ًخالصا، ّ

ِوأ قت{ َ َ ْ ُاألرض َ َ ْ
ِبنور  َووضع َ ر ها ِ ِ ُ ُالكتاب َ ِ

َو ء ْ ِ َبا  ي  َ ِّ َوا شهداء ِ  َ ِوق  َ  ُ َ 
َب نهم َ ا قِب َْ

ْوهم  ُ َ ظلمونَ ال َ ُ َ   .)٢( )٦٩ :الزمر( }ُ
                                                      

  .٢ ح٢٤١، ص١ج: ع املودة لذي القربىييناب )١(
 .٤٣٠ـ٤٢٩، ص٣ج: منطق فهم القرآن) ٢(
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ُا { تعاىل لقوله اجلميل تأويله سياق يف احليدري ّالسيد كتب ِ  و    َ

ُا ين آمنوا َ َ ِ    :ّنصه ما )والنور للظلمة ّالباطنية احلقيقة( عنوان حتت ،} 
 ةّكاملي مرتبة وهلا هبا، ّخاص ّتشكل هلا ةّوجودي ةّإمكاني ِّعينة ّكل
َوأ { :ةّالنوراني من هبا ّخاصة ْ َ َقت األرض بنور ر هاَ  َ ِ

ُ ُِ ْ َ ْ ِ  أو ،)٦٩ :الزمر( }َ
َذهب ا  بنورهم وتر هم   ظلمات ال  ب ون{ :ةّالظلامني ُ ِ ْ ُ ُ ٍُ َ ُ ُ ِ ْ َْ َ ََ ِ ِ ِ ُ  َ َ  ،)١٧ :البقرة( }َ

ًوآخرون ا  فوا بذنو هم خلطوا  مال صاِ ا وآخر س ئا { :ًمعا منهام أو ً َ ََ َ ََ َ َ ََ ًَ َ ُ َ ْ ِ ِِ
ُ ُ ُ َ ْ ُ

ٌع  ا  أن  توب عليهم إن ا   فور رحيم َ ٌِ ُ َ َ    ِ ْ َِ
ْ َ َ َ ََ ُ ْ َ  وهذا ،)١٠٢ :التوبة( }ُ

 ّيتم ّواألول هلا، ًخمالفا أو النشأة ألصل ًموافقا يكون أن اّإم ّالتشكل
 يكون والثاين غري؛ ال ةّالنوراني وهو مسانخها، مع ةالفطر بانطباق
 احلقيقة فتكون غري، ال ةّالظلامني وهو ُملسانخها، ِّبالضد الفطرة بحجب
 ويف ة،ّالكفري احلالة وهي الفطرة، إطفاء ّاألول ُأفقها يف للظلمة ةّالباطني
 قةاحلقي وتكون ة؛ّالنفاقي احلالة وهي خالفها، عىل العمل الثاين ُأفقها
 ة،ّالتوحيدي احلالة وهي الفطرة، متابعة ّاألول ُأفقها يف ةّللنوراني ةّالباطني
 .ةّاإليامني احلالة وهي طبقها، عىل العمل الثاين ُأفقها ويف الكالمي، باملعنى

ٍمفض وكالمها والنفاق، الكفر بني تدور فالظلمة ،إذن  السقوط إىل ُ
 التوحيد بني يدور لنوروا خمتلفتني؛ بمرتبتني ولكن سحيق، ٍواد يف

ٍمفض وكالمها واإليامن،  بمرتبتني ولكن الوثقى، بالعروة ّللتمسك ُ
 .ُخمتلفتني

 الداخيل البناء ّبتشكل تضطلع املختلفة اآلفاق يف املراتب وهذه
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ِّوتشكل لإلنسان، ًخاصا ًنوعا له ُ  ّةاملنطقي ةّالنوعي إطار عن فيخرج به، ّ
 ّةالباطني ةّالنوعي وهذه ة،ّالعرفاني ةّالباطني ةّواجلنسي ةّالنوعي إىل وأجناسها

 يف فهو ةّظلامني ةّالباطني حقيقته كانت فمن ّالبتة، مالزماهتا عن تفرتق ال
ٌنزل هو بل النريان؛ حفر من حفرة ويف وسعري، عذاب ُ ٍمحيم؛ ْمن ُ ِ  ومن َ
 ورحيان روح هو بل ونعيم، ّةجن يف فهو ةّنوراني ةّالباطني حقيقته كانت
 عذاب ّأنه غايته عليه، كان ِملا إبصار ّإال والنرش احلرش وما نعيم؛ ّنةوج
 يرزح الذي ّاألول بخالف منه، ٍبالتفات عليه واقع ّألنه عليه وطأة ُّأشد
َّاملنعمني؛ حال وهكذا الغفلة، عامل يف فيه  رويُألخا اإلهلي الوعد فيكون ُ

  .ًسعيدا أو ًاّيشق بذلك ليكون العبد، عليه كان حال واقع عن ًكشفا

 الكثريين بال أشغل حلديث جديدة آفاق أمامنا َّتتفتح هنا ومن
 احلديث وهو اجلرب؛ أبواب فيه البعض ولج ّحتى وأخلطوا، فيه فخلطوا
 جعفر بن موسى احلسن أبا سألت> :قال عمري أيب بن ّحممد عن ّاملروي

 ّأمه، بطن يف شقي من ّالشقي :’ اهللا رسول قول معنى عن ‘
َعلم من ّا ش  :فقال ّأمه؟ بطن يف سعد من لسعيدوا ِ  ّأمه بطن   وهو اهللا َ
 سيعمل ّأنه ّأمه بطن   وهو اهللا علم من وا سعيد األشقياء، أعمال سيعمل ّأنه

  .)١( <ا سعداء أعمال
 التي األرض إىل إشارة ّاألم تكون َّقدمناها التي للرؤية ًوفقا هّفإن
ّيرد يهاوإل ،عليها وعاش منها ُخلق َمنها { :تعاىل قوله وهو ُينرش، ومنها ،ُ ْ ِ

َخلقنا م و يها نعيد م ومنها  رج م تارة أخرى َ َْ ُْ ً ََ َ ْ ْ ُْ ُ ُُ ُِ
ُ َ َ َْ ِ ِِ ُ ْ ٌّأم فهي ،) ٥٥ :طه( }َ ُ 

                                                      
  .٣ ح٣٥٦ص: التوحيد) ١(
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 فهو ًاّنوراني يكون أن َّإما األرض يف واإلنسان ة،ّجمازي وليست ةّحقيقي
ّأمه بطن يف سعيد  وهذه فيها؛ شقي فهو ًاّنيظلام يكون أن اّوإم األرض، ُ

ًمستغرقا يبقى أن له فيهام، الفاعل هو الشقاوة وتلك السعادة  يقظته يف ُ
 .ةّالظلامني غفلته يف ًمنغمسا أو ةّالنوراني
ِّتشكل التي ةّالباطني صورته تكون ذلك ضوء ويف ًخاصا ًنوعا ُ  أو به، ّ
ِّتشكل  النوع فيكون اإلنساين، النوع غري حتته، ينضوي ًجديدا ًنوعا ُ
 هي عليها ُسيحرش التي اإلنسان حقيقة َّبأن ريب وال له؛ ًجنسا املنطقي
 لدينا جمهولة ةّالباطني احلقيقة وهذه املنطقي، النوع وليس ةّالباطني صورته

 صدر يقول ة؛ّغيبي ةّقلبي عني إىل حيتاج فإبصارها عنها، غفلة يف نحن أو
 باملشاهدة ّإال بخصوصها ُتعرف ال موجود ّكل حقيقة َّإن> :ُاملتأهلني
 ال اّأهن ّفحق ة،ّاخلارجي صورها عني عندنا األشياء وفصول ة،ّاحلضوري

 وإن املفهومات وتلك عليها، صادقة وعنوانات بمفهومات ّإال ُتعرف
 ًجنسا ّيسمى ما عىل املشتمل ّباحلد ّاملسمى ّاملركب املفهوم يف داخلة كانت
ّيسمى وما  به الذي ّالصوري الوجود نحو من خارجة ّأهنا ّإال ًفصال ُ

 ال ّأنه لعلم ًقليال اإلنسان ّتأمل ولو ؛)١( <حقيقة ذا أو حقيقة اليشء يكون
 ّألن ُّالدنيا؛ احلياة يف عليها كان التي ةّالباطني صورته عىل ّإال حرشه يمكن
 حقيقة هي ّوإنام باطن، وثانيهام ظاهر أحدمها وجهني حتتمل ال اآلخرة
 ّإال ّالبتة ينسجم ال وهذا عليه، هي ما عىل احلقائق ّجتيل يف كمنت واحدة

 الظاهر هو سيكون الذي هذا، الظاهري عاملنا يف بالباطن ّنسميه ما مع
                                                      

  .٣٩٢، ص١ج: ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
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 الغطاء عنه ُرفع من ّللك كذلك هو ّوالذي اآلخرة، الدار يف والباطن
 نساناإل فصل ّيتحدد ةّالغيبي ةّالباطني الرؤية وهبذه ة،ّغيبي بعني وأبرص
 بخالف ًذهنا، ال ًخارجا عينه ّيمثل احلقيقي اليشء فصل ّفإن وجنسه؛
  .)١(ًخارجا ال ًذهنا ولكن اليشء عني ّيمثل ّفإنه املنطقي الفصل
  تعليق

ًأوال ّالتخصصية الدراسة هذه فضائل من ّأن يف ّشك ال :ّ  مجعت ّأهنا ّ
 يف فاهتا ما طبيقالت يف ُاملستطاع بقدر وتداركت والتطبيق، ّالنظرية بني

ًأفقا والتطبيق ّالنظرية بني ّاملزجية ّالعملية َّفشكلت التنظري،  يف ًجديدا ُ
   .األمثل القراءة عرض
 ًتفسريا الكريس آلية املفردايت احليدري ّالسيد تفسري كان لقد :ًثانيا

 يةّأمه حول النظري املستوى عىل ذكره ما خالله من دّجس فقد ،ًزاّمتمي
 أو ًفعال أو ًاسام كانت سواء باملفردة، ّفاهتم ّالقرآنية، فردةامل يف البحث
 جذرها، يف وبالبحث ،ًاّوروائي ًاّقرآني معناها وبإيضاح ،ًحرفا أو ًضمريا
 لااألقو بني واملقارنة معناها يف قيل ما بعّوتت ،ًأحيانا جذرها جذر ويف

 بإعراهبا، املفردة معنى إليضاح ّاهتم وقد املقام، يف األنسب واختيار
 القرآن، يف ورودها عند به صفّتت وبام اهتا،ّخصوصي عن وبالبحث
   .اهتاّحيثي مجيع يف وبالبحث ورودها، اتّمر عدد وبإحصاء

 ّوالتي السبعني عددها يقارب التي ـ املصادر عىل رسيعة نظرة ّإن
                                                      

  .٤٣٣ـ٤٣١، ص٣ج: منطق فهم القرآن) ١(
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 التي ـ )...و واحلديث والتفسري اللغة( املجاالت خمتلف عىل توزعت
 للتأكيد كافية املفردايت التفسري مستوى عىل احليدري ّالسيد اهب استعان

   استعان فلقد ّالقرآنية، املفردة يف للبحث أوالها التي البالغة يةّاألمه عىل
 لسان بمعجم ـ هبا ستعانةاال اتّمر عدد بحسب الكتب وترتيب ـ

 وبتفسري ة،ّمر )٢٤( اللغة تاج الصحاح وبمعجم ،)ةّمر ٣٤( العرب
 وبكتاب ة،ّمر )٢١( العني وبكتاب ة،ّمر )٢٣( القرآن تفسري يف نالتبيا
 جممع وبتفسري ة،ّمر )١٧( امليزان وبتفسري ة،ّمر )١٩( البحرين جممع
 ات،ّمر )٧( العسكري هالل أليب ّاللغوية وبالفروق ة،ّمر )١٦( البيان

 صولأوب القرطبي، وبتفسري احلديث، غريب يف والنهاية بالبداية وكذلك
 إصالح برتتيب وكذلك ات،ّمر )٥( القرآن ألفاظ وبمفردات ايف،الك

  ...و املنطق،
 ًزاّمتمي الكريس آلية املفردايت ّ السيد احليدريتفسري كان كام :ًثالثا  
 هلذه التجزيئي هتفسري كان كذلك النظري، املستوى عىل جاء ملا ًداّوجمس
 ّاجلملية الرتاكيب اينمع بإيضاح ًبالغا ًاهتامما سامحته أوىل فلقد اآلية،
 ًّاقرآني الرتاكيب هذه معاين بإيضاح ّفاهتم اآلية، عليها اشتملت التي

 بمختلف والقرائن الدالالت إىل ًملتفتا معناها، حتليل يف وتعمق ،ًاّوروائي
 املحتملة ّالتفسريية للوجوه بعهّتت وكان )ّوحالية ّولفظية ّعقلية( أنواعها
 برصد ّواهتم ، ةّالدق غاية يف املقام يف منها باألنس واختيار تركيب ّلكل
 والتحقق النسخ وبدعاوى ـ وجد إن ـ اجلميل للرتكيب النزول سبب
 عىل املفردة عىل تطرأ التي التّوبالتحو والتطبيق، اجلري وبموارد منها،
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 ّاجلملية، الرتاكيب بني بالصلة ًكثريا ّاهتم وقد التجزيئي، التفسري مستوى
 ّوبدليلية ،ٍمعان من ّاملزجية الرتاكيب تستبطنه وبام املقاطع، بني وبالصلة

   .املقطع ويف اجلميل الرتكيب يف اخلاتم سماال
 دّيؤك ـ نذكره ومل ّاعن غاب ما إىل باإلضافة ـ ذكرناه الذي هذا  

ّاملتخصص ُللمتابع  جهة، من ُاجلميل التفسري يةّأمه  ـغريه عن ًفضالـ  ُ
ّاملصن عرفته َّعام يلمُاجل العرض هذا وبينونة   .ُاألخرى اتفُ

 منهج عن املوضوعي للتفسري احليدري ّالسيد متييز دّجتس لقد :ًرابعا
 استوعب وقد الكريس، آلية تفسريه يف دقيق بشكل بالقرآن القرآن تفسري
 ًدقيقا اختياره فكان ،ًداّجي املوضوعي التفسري من اهلدف احليدري ّالسيد

 الكريس آية لتفسري ّاألساسية املنطلقات لتّشك التي للموضوعات
 الشفاعة وموضوعة التوحيد حقيقة موضوعة :قبيل من ،ًاّموضوعي

 نفسه الكريس وموضوعة ّالعلمية واإلحاطة تعاىل اهللا علم وموضوعة
  .تعاىل بعلمه وصلته

 للتفسري األساس اهلدف احليدري ّالسيد قّحيق نأ أجل ومن
 املواضيع من للقرآن النهائي وقفامل إيضاح هو ّوالذي املوضوعي
 ّالقرآنية اآليات فاستنطق ّالتفسريية نظريته إطار يف كّحتر املختارة،

 مجيع من املوضوعات هذه دراسة يف وتعمق ّالروائية، والنصوص
 ّالعلامئية، واالستفادات والقرائن الدالالت خمتلف إىل ًملتفتا جوانبها،

 مّيقد أن أو منها األنسب ليختار حتملةامل الوجوه ةّلكاف ةّبدق ًعاّومتتب
ًومهتام ،ًبديال  املختلفة اجلوانب بني الرابطة بالصالت ًبالغا ًاهتامما ّ
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   .للموضوع
 احليدري، دّللسي املوضوعي التفسري به زّمتي ما ّأهم من كان وقد
   .التفسري ذلك بموضوع تربطنا التي ّواملعنوية ّاملعرفية الصلة بإبراز العناية
 ّالسيد عند ذّاخت قد )ًوتطبيقا ًتنظريا( املوضوعي التفسري يكون ذاهك
    .ًراّتطو أكثر ًشكال احليدري

 احليدري دّللسي ةّالتأويلي ّالنظرية ّنإ :نقول أن يمكن :ًخامسا
 ّالسيد استعان فقد لتطبيقها، ًساعاّات األكثر ّالنص الكريس آية يف وجدت
 آلية تأويله من ّقرآنية وأرسار ّيةباطن ٍمعان من لهّحص فيام احليدري
 ّاألسامئية، وباملعرفة ّالروائية، وبالنصوص ّالقرآنية باإلشارات الكريس

 والعيش قني،ّاملت عباده بتعليم اإلهلي وبالوعد ّالعلامئية، ستفاداتوباال
 دّوأك للتأويل، التفسري ّسلمية واضح بشكل دّجس وقد القرآن، روح مع
  .ّالربهانية باملساحات تقاس ال ّقيةاإلرشا املساحات ّأن

 :الكريس آلية ّالتأويلية ّالعملية نهع ضتّمتخ ما ّأهم من كان ولقد
 هذه معطيات من لنا يرتشح ما عىل بناء ّواملعنوية ّاملعرفية وظيفتنا حتديد
   .ّالعملية

 قد )ًوتطبيقا ًتنظريا( ّالتأويلية ّالعملية ّنإ :نقول نأ يمكننا وبذلك
  .احليدري ّالسيد عند ًعميقا ًبعدا ذتّاخت

 الذي بالشكل والتجزيئي املفردايت التفسريين اتساع ّنإ :ًسادسا
 والتشابك التداخل إىل األحيان بعض يف يّيؤد قد احليدري ّالسيد طرحه
 منطقة هي التفسريين هذين بني الفاصلة املنطقة ّنأ يعني وهذا بينهام،
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 ّالسيد سهّتلم قد األمر هذا ّولعل ، احدودمه ضاحّات لعدم ؛ًنوعا مبهمة
 :التاسعة للمفردة املفردايت تفسريه سياق يف قال حيث نفسه، احليدري

 البحوث إىل أقرب هي ّالتحليلية البيانات هذه ّبأن ريب وال ):نوم(
 نعرض أن أردنا ناّولكن ،ما بمقدار ّواملوضوعية ّالتجزيئية ّالتفسريية
   .ّاملتعلقات من مجلة بيان خالل من ملفرداتا هذه ملعاين ًجديدا ًطرحا

 بني الفاصلة احلدود رسم يف أكثر التعمق اىل بحاجة فإننا ذلك ومع
 بني التداخل تسوغ التي غاتّاملسو وبيان واجلميل، املفردايت التفسري

 ّأن علمنا ما إذا بالذات احلاجة هذه دّوتتأك األحيان، بعض يف التفسريين
 التفسري مستوى عىل النهائي بعده يأخذ ال املفردات بعض معنى

 التفسري مستوى عىل أعمق ًبعدا لّيتقب أن يمكن ّنهإ بل ،املفردايت
  .ّتقدم فيام أوضحنا كام ،التجزيئي

 ّكل ّأن :الكريس آلية ّاجلملية التأويالت يف يالحظ قد :ًسابعا  
 الرتكيب ثناءباست اجلميل، بالتأويل حظيت قد اآلية هلذه ّاجلملية الرتاكيب
ٌال تأخذه سنة وال نوم{ اجلميل ْ َ ٌَ َ ِ ُ ُ ُ ْ َ رجو هم من ا ور إ  { اجلميل والرتكيب }َ

ِ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ ُْ ُ

ِالظلمات َ ُ  اجلميل الرتكيب تأويل ّأن ناّيدل الدقيق ّعالتتب ولكن ،} 
ِ رجو هم من ا ور إ  الظلمات{ َ ُ  َ

ِ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ ُْ  ميلاجل للرتكيب تأويله سياق يف جاء ،}ُ
ِ رجهم من الظلمات إ  ا ور{ ِ َ

ِ ِ َ ُ  َ ِ ْ ُ ُ ْ    :هناك  ذكر حيث ،}ُ
 يف إليه املشار الظلامين اإلخراج حقيقةـ  املقابلة بنكتةـ  ضحّيت ومنه

ِ رجو هم من ا ور إ  الظلمات{ تعاىل قوله َ ُ  َ
ِ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ ُْ  عىل مربم قضاء ّفإنه ،}ُ

 تنقطع ال جديدة، جهاالت يف وإركاسها السليمة الفطرة ّنورانية



 ٢٠٥.......................................)واملجموعي اجلميل( ّوالنيص املفردايت التأويل

ٍأو كظلمات    ر { :ايتههن تعرف مل ٍيهَكت امتها،ّدو فّتتوق وال منعطفاهتا
ْ َ ِ ٍ َ ُ ُ َ ْ َ

َل   غشاه  وج من فوقه  وج من فوقه سحاب ظلمات  عضها فوق  عض إذا 
ِ ٍ ْ َْ َ َ ٌ َ ٌ َ ٌ ََ َْ ْ ْ ْ َْ َ ََ َُ ٌ َُ ُُ ِ ِِ ِْ ِْ ِ ُ ْ   

َأخرج يده  م ي د يراها َ َ ََ َْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ْومن  م { ،نوره النعدام :قل أو ،ظلمته ةّشدل ،}َ َ ْ َ َ

ٍ عل ا    نورا  ما   من نور
ُ ُْ ِْ ُ َُ ََ َ ً ُ  ِ

َ   .)١( )٤٠ :النور( }َ
ٌال تأخذه سنة وال نوم{ اجلميل الرتكيب تأويل ّأما ْ َ ٌَ َ ِ ُ ُ ُ ْ  تغب فلم ،}َ
   .)٢(املجموعي ويلأالت عن لتهّحمص
 

                                                      
  .٤٣٤، ص٣ج: منطق فهم القرآن )١(
  .٤٣٨، ص٣ج: املصدر نفسه) ٢(





 
 
 

 

ّالسيد حممـد  حتقيق ،الطربيسد بن عيل أمحلشيخ  ل،االحتجاج .١ بـاقر ّ
 . النجف األرشف،م١٩٦٦ ، دار النعامن للطباعة والنرش،اخلرسان

َّبن النعامن امللقب باملفيدّ حممد بنّ حممد  للشيخ،االختصاص .٢  حتقيق ،ُ
 . قم املقدسة، مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية،عيل أكرب الغفاري

ّالـسيد  تعريـب ،إلمـام روح اهللا اخلمينـيد اّ للسي،ًاألربعون حديثا .٣
 . ّ قم املقدسة، مؤسسة دار الكتاب اإلسالمي،الغرويّحممد 

الغــروي، مؤســسة ّ حممــد ،االســم األعظــم أو معــارف البــسملة .٤
 . بريوت،األعلمي للمطبوعات

 ،الكلينـيبن يعقوب ّ حممد  لثقة اإلسالم أيب جعفر،األصول من الكايف .٥
 ، الطبعـة الثالثـة، دار الكتـب اإلسـالمية، عيل أكـرب الغفـاريحتقيق
 .  قم،م١٩٩٦

مـة املـوىل ّ للعال،ة األطهـارّبحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمـ .٦
 ١٤٠٣ّباقر املجليس، مؤسسة الوفاء، الطبعـة الثانيـة، ّ حممد الشيخ

 .هـ، بريوت
 ، للحافظ أيب الفداء إسـامعيل بـن كثـري الدمـشقي،البداية والنهاية .٧

 . بريوت،هـ ١٤٠٨ ، دار إحياء الرتاث العريب ،يل شرييعحتقيق 
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 ،بـن عبـد اهللا الزركـيشّ حممـد  بدر الدين،الربهان يف علوم القرآن .٨
 الطبعـة ،ب العـريبا دار إحياء الكت،أبو الفضل إبراهيمّ حممد حتقيق
 .  القاهرة،هـ١٣٧٦ ،األوىل

ا  حتقيـق مـريز،بن احلسن الـصفارّ حممد ، الكربىبصائر الدرجات .٩
  . طهران،هـ١٤١٤ ، مؤسسة األعلمي،حمسن باغي

د أيب القاسـم اخلـوئي، مؤسـسة إحيـاء ّالبيان يف تفسري القرآن للسي .١٠
 .تراث اإلمام اخلوئي، قم

 احلـسن بـنّ حممـد جعفـر أيب الطائفـة شيخ لـ،القرآن تفسري يف التبيان .١١
ــويس ــق ،الط ــب أمحــد حتقي ــصري حبي ــاميل ق ــالم ،الع ــب اإلع  مكت
 .  هـ١٤٠٩ ،اإلسالمي

 وجـالل الـدين ّبن أمحد املحـيلّ حممد الل الدين جل،تفسري اجلاللني .١٢
 . بريوت ،دار املعرفة، لسيوطياعبد الرمحن 

 قـسم حتقيـق بن مسعود العيايش،ّ حممد يب النرض، ألتفسري العيايش .١٣
 .  قم، هـ١٤٢١، ّمؤسسة البعثة الدراسات اإلسالمية،

 كثـري بـن عمـر بـن يلإسـامع الفـداء يب أل،العظـيم القـرآن تفسري .١٤
 طيبـة دار ،سالمةّ حممد بن سامي  حتقيق،) هـ٤٧٤: ت (الدمشقي

 .هـ١٤٢٠ ،الثانية الطبعة ،والتوزيع للنرش
 ،)مـال صـدرا(صدر الدين الـشريازي ّ حممد ،تفسري القرآن الكريم .١٥

َّ حققه وضبطه وعلق عليه الشيخ،احلادية عرشةاملقالة  جعفـر ّ حممد َّ
 .  بريوت، م١٩٩٨ ،ارف للمطبوعات دار التع،شمس الدين
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بن أمحد األنـصاري ّ حممد ،)اجلامع ألحكام القرآن(تفسري القرطبي  .١٦
 .  بريوت،هـ١٤٠٥ ،القرطبي، مؤسسة التأريخ العريب

الـرازي ّ حممـد لإلمام فخـر الـدين) مفاتيح الغيب(التفسري الكبري  .١٧
عيل بيضون، الكتب العلميـة، ّ حممد ، منشورات)  هـ٦٠٤-٥٤٤(

 .نرش الدار العامرة بمرص: كذلك.هـ١٤٢١وت، بري
ّ حممـد  حتقيـق وتعليـق،فخر الدين الطرحيي ل،تفسري غريب القرآن .١٨

  . قم املقدسة، نرش انتشارات الزاهدي،كاظم الطرحيي
بـن عـيل بـن ّ حممـد  للشيخ األقـدم الـصدوق أيب جعفـر،التوحيد .١٩

 ،هـراين هاشـم احلـسيني الطّالسيد حتقيق ،احلسني بن بابويه القمي
 .ّ قم املقدسة،هـ١٣٨٧ ،مجاعة املدرسني

بـن جريـر ّ حممـد  أليب جعفـر،جامع البيان عـن تأويـل آي القـرآن .٢٠
 ، دار الفكـر، ضبط وتوثيق وختريج صدقي مجيـل العطـار،الطربي
 . بريوت، هـ ١٤١٥

دار إحيـاء الـرتاث  ، العقليـة األربعـةألسـفاراحلكمة املتعاليـة يف ا .٢١
 . بريوت  هـ ،١٤١٩ ،الطبعة اخلامسة العريب،

ّ للمحـدث احلـافظ جـالل الـدين ،ّالدر املنثور يف التفـسري باملـأثور .٢٢
 .هـ١٣٦٥السيوطي، دار املعرفة، بريوت، 

ّ حممـد  للـشيخ،)تعليقة عىل رشح املنظومة للسبزواري(درر الفوائد  .٢٣
 . ّ قم املقدسة، مؤسسة إسامعليان للطباعة والنرش،تقي اآلميل

 تعليـق املـريزا ،صالح املازندراينّ حممد مويل لل،رشح أصول الكايف .٢٤
ــشعراين ــأريخ العــريب،أيب احلــسن ال ــة ، مؤســسة الت  الطبعــة الثاني
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  . بريوت، هـ١٤٢٩ ،َّاملصححة
 . مكتبة بصرييت، قم، ملال هادي السبزواري،رشح األسامء احلسنى .٢٥
 نـرش مؤسـسة ، صدر الـدين الـشريازي،ُرشح األصول من الكايف .٢٦

 . طهران، فرهنكيحتقيقات ومطالعات
 ، إلسامعيل بن محاد اجلوهري،تاج اللغة وصحاح العربيةالصحاح  .٢٧

 الطبعـة ، دار العلـم للماليـني،عطـار حتقيق أمحد بن عبـد الغفـور
  . بريوت، هـ١٤٠٧ ،الرابعة

 املرعـيش ّالـسيد حتقيـق ، مجهـور األحـسائيأيببن  ال،يلعوايل الآل .٢٨
 . قم، هـ١٤٠٣ ،ء مطبعة سيد الشهدا،والشيخ جمتبى العراقي

ّالفتوحات املكية .٢٩  للـشيخ األكـرب حميـي الـدين بـن عـريب، ضـبطه ،ّ
 . هـ، بريوت١٤٢٠أمحد شمس الدين، دار الكتب العلمية، ّوصححه 

 حتقيـق ،الكلينـي لثقة اإلسالم الشيخ أيب جعفر ،الكايفالفروع من  .٣٠
 . قم، هـ ١٤١٧ ،٤ ط، دار الكتب اإلسالمية،عيل أكرب الغفاري

ّاللغوية، أليب هالل العـسكري، مؤسـسة النـرش اإلسـالمي الفروق  .٣١
 .ّ قم املقدسة،هـ١٤٢٢ّ جلامعة املدرسني، الطبعة األوىل، التابعة

  . هـ١٤٠٥ ،، دار إحياء الرتاث العريببن منظور ال،لسان العرب .٣٢
 ، حتقيق أمحد احلـسيني،الطرحييفخر الدين لشيخ  ل،جممع البحرين .٣٣

  . هـ١٤٠٨ ، الطبعة الثانية،ةمكتبة نرش الثقافة اإلسالمي
 ألمني اإلسالم أيب الفضل بن احلـسن ،جممع البيان يف تفسري القرآن .٣٤

 .هـ، بريوت١٤١٥الطربيس، مؤسسة األعلمي، الطبعة األوىل، 
 نــور الــدين اهليثمــي، دار الكتــب ،جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد .٣٥
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 . بريوت،م١٩٨٨ ،العلمية
 بـاب جوامـع ،يبن خالد الربقد ّ حممأمحد بن أليب جعفر ،املحاسن .٣٦

 . بريوت، هـ١٤٢٩ ، مؤسسة األعلمي،الكلم
بــن الــشيخ ّ حممــد  لقطــب الــدين، املقالــة الثانيــة،حمبــوب القلــوب .٣٧

الالهيجي، حتقيـق الـدكتور حامـد صـدقي والـدكتور األشكوري 
 . إيران، هـ ١٤٢٤ ، نرش الرتاث املكتوب،إبراهيم الدياجي

 ، مطبعة الـسعادة، األصبحينسأك بن مام مالإلل ،نة الكربىّاملدو .٣٨
 . مرص،ُالطبعة األوىل

 مؤسـسة آل البيـت ، للمحقق النوري الطـربيس،مستدرك الوسائل .٣٩
 . هـ١٤٠٨ ، الطبعة األوىل،إلحياء الرتاث

 ،بن احلسن الطويسّ حممد  لشيخ الطائفة أيب جعفر،دّمصباح املتهج .٤٠
 .بريوت ،هـ ١٤١١ ،ُ الطبعة األوىل،ّنرش مؤسسة فقه الشيعة

معجم مقاييس اللغة أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريـا، حتقيـق  .٤١
  .م٢٠٠٢ ،العرب الكتاب ادّاحتهارون، ّ حممد وضبط عبد السالم

 كامل احليدري، بقلم طالل احلسن، نرش مؤسـسة ّالسيدمعرفة اهللا،  .٤٢
 .هـ١٤٢٨فراقد، الطبعة األوىل، 

، حتقيق صـفوان يناألصفهامفردات ألفاظ القرآن للعالمة الراغب  .٤٣
 .هـ١٤٢٤عدنان داوودي، انتشارات ذوي القربى، الطبعة الثالثة، 

 ّالــسيد حتقيــق جمــدي ،ابــن أيب الــدنيا للحــافظ ،مكــارم األخــالق .٤٤
 .، بوالق القاهرة نرش مكتبة القرآن،إبراهيم



 ً تفسريا وتأويالالكريس آية ..........................................................٢١٢

 حتقيـق جلنـة مـن أسـاتذة ،ابن شـهر آشـوب ، طالبأيبمناقب آل  .٤٥
 . النجف األرشف، هـ١٣٧٦ ،ة املطبعة احليدري،النجف األرشف

 ،)الـشهيد الثـاين( للشيخ زين الـدين بـن عـيل العـاميل ،منية املريد .٤٦
 ،ُ الطبعـة األوىل، مكتب اإلعـالم اإلسـالمي،ُحتقيق رضا املختاري

 .ّ قم املقدسة، هـ١٤٠٩
 تأليف فقيه عرصه آية اهللا العظمى ،مواهب الرمحن يف تفسري القرآن .٤٧

 ، الطبعة الثانية، دار التفسري، السبزواري عبد األعىل املوسويّالسيد
 . قم، هـ١٤١٩

 . هـ١٤١٦الري شهري ، دار احلديث،  ّ حممد  للشيخميزان احلكمة .٤٨
ّالـسيد حممـد امليزان يف تفسري القرآن للعالمة  .٤٩ حـسني الطباطبـائي، ّ

 .مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني، قم
 . د: حتقيق، البن حزم األندليس،مالناسخ واملنسوخ يف القرآن الكري .٥٠

 . هـ، بريوت١٤٠٦عبد الغفور سليامن البنداري، دار الكتب العلمية، 
مجع الرشيف الريض، حتقيـق ،  لإلمام عيل عليه السالم،هنج البالغة .٥١

 .عبده، دار املعرفة، بريوتّ حممد الشيخ
 جلامل الـدين أيب الفـرج عبـد الـرمحن بـن اجلـوزي ،نواسخ القرآن .٥٢

 .  بريوت،ادي، دار الكتب العلميةالبغد
 للشيخ سليامن بـن إبـراهيم القنـدوزي ،ة لذوي القربىّينابيع املود .٥٣

 الطبعة ،ُ دار األسوة، عيل مجال أرشف احلسينيّالسيد حتقيق ،احلنفي
 .ّ قم املقدسة، هـ١٤١٦ ،ُاألوىل
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  ٢٢ ........................شمول التفسري املفردايت جلميع املفردات. ١

ًإيضاح معنى املفردة قرآنيا. ٢ ّ...................................... ٢٤  

ًإيضاح معنى املفردة روائيا. ٣ ّ..................................... ٢٦  

  ٢٩ ......................... معنى املفردة بالبحث يف جذرهاإيضاح. ٤

  ٢٩ .........تأكيد حكومة املعنى القرآين للمفردة عىل معناها اللغوي. ٥

  ٣١ ... معاين املفردات ورفضهاّاالحتجاج باتفاق أرباب الفن لقبول. ٦

  ٣٢ ... إىل فكرة احلمل التامثيل عند إيضاح معنى بعض املفرداتّالتنبه. ٧

ّا تكررت املفردة هبيئة خمتلفة، ملا قد تكرار البحث يف معنى املفردة إذا م. ٨
  ٣٣ .....................يكون الختالف اهليئة من تأثري يف توجيه املعنى

  ٣٦ .............................ّالبحث عن اجلامع للمعاين املتعددة. ٩

  ٣٨ .....................االهتامم بإعراب املفردات إليضاح معناها. ١٠



 ً تفسريا وتأويالالكريس آية ..........................................................٢١٤

  ٣٩ .....رصد التصويرات املختلفة ملعنى املفردة، واختيار األنسب. ١١

للمفردة من أوصاف عنـد ورودهـا يف القـرآن،  إىل ما يعرض ّالتنبه. ١٢
  ٤٠ ......................................ّوحماولة الوقوف عىل مربراته

ّ إىل ما متتاز به بعض املفردات من خصوصية، وحماولة الوقوف ّالتنبه. ١٣
ّعىل منشأ ومرجعية هذه اخلصوصية ّ............................... ٤١  

ّإحصاء عدد مرات ورود املفردة يف القرآن، وحماولـة الوقـوف عـىل . ١٤
  ٤٢ ............................................................داللته

  ٤٣ ........إيضاح معنى املفردة عن طريق البحث يف مجيع حيثياهتا. ١٥

ّالتعمق يف إيضاح معنى املفردة عن طريـق إيـضاح خطـوط الـصلة . ١٦
  ٤٥ ..............................التي تربط املفردة ببعض املوضوعات

ّة املتعلقـة بـام إيضاح معنى املفردة عن طريق البحث بـاألمور املهمـ. ١٧
  ٤٦ ........................................يربطها بغريها من املفردات

   ٤٨ ..........................................تقريب معنى املفردة. ١٨
  القسم الثاين

  لتجزيئي آلية الكريسالتفسري ا

  ٥١ ......................................................ّاملقطع األول

  ٥١ ......................................................املقطع الثاين

  ٥٢ .....................................................املقطع الثالث

ّتذكري بام تقدم من بحوث متهيدية. ١ ّ............................... ٥٢  

  ٥٦ ............................تسليط الضوء عىل سبب نزول اآلية. ٢



 ٢١٥.......................................................................الكتاب فهرس

ّ بالعرض اإلمجايل ملا سيفعله يف كل مقطع وبيان أمهيتهاالهتامم. ٣ ّ... ٥٧  

  ٦٢ .......................... االهتامم بالصلة الرابطة بني املقاطع:ًرابعا

ًميل قرآنياإيضاح معنى الرتكيب اجل. ٥ ّ............................. ٦٥  

ًإيضاح معنى الرتكيب اجلميل روائيا. ٦ ّ............................ ٦٧  

  ٧٠ ...................ّاالهتامم بالصلة الرابطة بني الرتاكيب اجلملية. ٧

ّالتتبع االستقرائي للوجوه التفسريية املحتملة واختيار األنسب . ٨ ّ.. ٧١  

ً التأكيد أن املعنى االصطالحي ال يأيت بعيدا عن املعنى اللغوي.٩ ّ... ٧١  

  ٧٣ ........ّالتأكيد عىل مطابقة املعاين االرتكازية عىل أصل الوضع. ١٠

  ٧٤ ...................................ّاالستناد إىل القرائن العقلية. ١١

  ٧٦ ....................ّ إىل ما حيف الرتكيب اجلميل من قرائنّالتنبه. ١٢

  ٨٠ ........................)ّالقرينة احلالية(ّاالهتامم بأجواء النص . ١٣

  ٨٠ ......................................مفردات الدين: ُألوىلاجلهة ا

  ٨١ ..............................الدين بلحاظ املخاطبني: اجلهة الثانية

  ٨٤ ...........................رصد دعاوى النسخ والتحقيق فيها. ١٤

  ٨٨ ..............ً إىل ما إذا كان لبعض الرتاكيب سببا للنزولّالتنبه. ١٥

  ٩٠ ................................ّاالهتامم باالستفادات العلامئية. ١٦

  ٩٣................................. رصد موارد اجلري والتطبيق. ١٧

  ٩٣ ..................................ّاالستناد إىل الوقائع التارخيية. ١٨

  ٩٦ ..............................العمق يف حتليل الرتكيب اجلميل. ١٩

  ٩٩ ....................ّ إىل املعاين املستبطنة يف املركب املزجيّالتنبه. ٢٠



 ً تفسريا وتأويالالكريس آية ..........................................................٢١٦

  ١٠٠ ... عىل االسمةشتملّدليلية االسم اخلاتم يف الرتاكيب املتأكيد . ٢١

  ١٠٣ .........االهتامم بام يشتمل عليه الرتكيب اجلميل من دالالت. ٢٢

 إىل ما تكتسبه املفردة من عمق يف املعنى عىل مـستوى التفـسري ّالتنبه. ٢٣
  ١٠٥ .......................................................التجزيئي

  ١٠٥  إىل النكات التي يمكن استخالصها من الرتكيب اجلميلّالتنبه. ٢٤

   ١٠٨ ............................االهتامم بتقديم خالصة للبحث. ٢٥
  القسم الثالث

  التفسري املوضوعي آلية الكريس

  ١١٥ ..ّبيان لبعض املسائل املتعلقة بالتفسري املوضوعي آلية الكريس .١

  ١١٨ ّبيان بعض األهداف األساسية من التفسري املوضوعي آلية الكريس. ٢

  ١١٩ رضورة التمييز بني التفسري املوضوعي ومنهج تفسري القرآن بالقرآن. ٣

  ١٢٠ .....................................ّاستنطاق اآليات القرآنية. ٤

ٌال تأخذه سنة وال نوم{: تعاىل   قوله:ّاملثال األول َ َ ٌ َ ِ ُ ُ {............. ١٢٠  

  ١٢٠ ......................... عليه سبحانهأسباب امتناع السنة والنوم

  ١٢٥ ................)قد تبني الرشد من الغي: (قوله تعاىل: املثال الثاين

  ١٢٥ .........................................تصويرات الرشد والغي

  ١٢٥ ........................................والغاوي الراشد صفات

  ١٢٨ ..................................ّاستنطاق النصوص الروائية. ٥

  ١٢٨ ....................االهتامم بدراسة املوضوع من مجيع جوانبه. ٦

ّتأكيد التجاوب بني املعطيات القرآنية واملعطيات العقلية. ٧ ّ....... ١٣٠  



 ٢١٧.......................................................................الكتاب فهرس

  ١٣٣ .........................................ّالصديقني برهان تقريب

  ١٣٤ ..............................ّالصديقني بربهان الكريس آية صلة

  ١٣٥ ....االهتامم بالصالت الرابطة بني اجلوانب املختلفة للموضوع. ٨

ّم بام حيف النص من قرائناالهتام. ٩ ّ............................. ١٣٦  

ّالتتبــع االســتقرائي الــدقيق لالجتاهــات املختلفــة يف التعــاطي مــع . ١٠
  ١٣٨ .............................املوضوع، وترجيح األنسب يف املقام

  ١٣٩ ...........................................ِّاملعطلة :ّاألول ّاالجتاه

ّاملشبهة :الثاين ّاالجتاه   ١٤١ ..................................ّواملجسمة ُ

  ١٤٢ ...................................واألفالك اهليئة :الثالث ّاالجتاه

  ١٤٣ ..........................)ّالرمزية (واملجاز الكناية :الرابع ّاالجتاه

  ١٤٤ ...................املصداق ّوتعدد املفهوم وحدة :اخلامس ّاالجتاه

  ١٤٥ ............................................تفصيل املجمل. ١١

ّاالهتامم بالصلة املعرفية واملعنوية التي تربطنا باملوضوع. ١٢ ّ...... ١٥١  

وضوعي يف توجيـه معنـى بعـض االستفادة من معطيات التفسري امل. ١٣
   ١٥٣ .......................................................الروايات

  القسم الرابع

  )اجلميل واملجموعي(ّالتأويل املفردايت والنيص 

  ١٥٧ ...............................لتأويل التعريف باملرتبة األوىل ل.١

  ١٥٨ ...............................التعريف باملرتبة الثانية للتأويل. ٢

  ١٥٨ ...................ّ التأويالت اجلملية آلية الكريس:ّالقسم األول



 ً تفسريا وتأويالالكريس آية ..........................................................٢١٨

ّاالستفادة من اإلشارات القرآنية يف حتصيل املعاين الباطنية. ٣ ّ..... ١٦٠  

ّاالستفادة من النصوص الروائية يف حتصيل املعاين الباطنية. ٤ ّ..... ١٦٣  

  ١٦٥ ...........................ّالتأكيد عىل سلمية التفسري للتأويل. ٥

ّاملساحات اإلرشاقية ال تقاس باملساحات الربهانية. ٦ ّ............ ١٦٨  

  ١٦٩ ...............االستفادة من القرائن يف حتصيل املعطى التأوييل. ٧

ّمزج ما يرشح من معطيات تأويلية عىل الصعيدين النظري والتطبيقي . ٨
ّللخروج بنتائج يف غاية الدقة واألمهية ّ........................... ١٧١  

  ١٧٣ ................................ّاالهتامم باالستفادات العلامئية. ٩

  ١٧٤ ...................................ما يساعد عىل فهم القرآن. ١٠

  ١٧٥ .................................................بواطن الشفاعة

ّالوقوف عىل ما يلفت االنتباه يف التعابري القرآنية، باعتبارها إشارات . ١١
  ١٨٠ ...................................................ّألرسار قرآنية

ّاالستناد إىل املدونات التارخيية لتدعيم معطى. ١٢   ١٨١ ......... تأوييلّ

  ١٨٤ ......................................ّالرمزية يف آية الكريس. ١٣

ّالتنبيه إىل معرفة وحتديـد وظيفتنـا املعرفيـة واملعنويـة بنـاء عـىل مـا . ١٤ ّ
ّيات العملية التأويليةّيرتشح لنا من معط ّ......................... ١٨٧  

  ١٨٨ .............................ّالصور الباطنية للسموات واألرض

  ١٨٨ االستفادة من معطيات التأويل يف توجيه معنى بعض الروايات. ١٥

  ١٨٨ ..........................................................تعليق

  ١٨٨ ..................................................صادرفهرس امل



¼

�Å_³:�¡Nc�:�b;J>�
:Èb_Æ�:�¶;¸¯�_Æg³





¾

"*!
¾>c¬³:�ºÄ´�Ã��g¨G³:�

xëË|aTÐ��fQ��\eX��¼å¾�� �db=��zhZUÐ�Ú��T{UÐ��"Ð�é J�
xÑm�bTÐ�D�`=�9�Ñm�cTÐ�íúÐ�Ê~!Ðöé�{e"Ð�ÒÚ�H�E�a>��
xD�`�TÐ�é�ÉÌ�wíi�TÐí��
xëË|aTÐ��wíi=ÅÓmg\^BÐí�ow|]eTÐ��
xxg=m`X��fQ�|aTÐëË� �db=��-Ð}`UÐ�n�Ú�{h�UÐö�
xëË|aTÐ�D�`=�rvmeX� �db=��zhZUÐ�Ú��T{UÐ��"Ð�é J�
x¨Ë|aTÐ��eTÐ�9���BÐí�ow}X|TÐö� �db=��zhZUÐ�Ú��T{UÐ��"Ð�é J�
x°wíi=í�ÐD�`=��|bTÐ�owËð ð� �db=��-Ð}`UÐ�n�Ú�{h�UÐö�
x�w|��TÐ��X�ëË|aTÐ�ohmgÉ�



¿

"+!
³:_Î;¬ ³: ¹´�Ã�ºÕ°�

xÐzg@��Tº�=mg\^Xí���=Ð|X�9�ogcgc Ô��<��¼å½�� �db=��Ùn�HúÐ�T ML�ØÐ�@öÚn�
xÐ oQ|^X��¼å½�� �db=��zhZUÐ�Ú��T{UÐ��"Ð�é J�
xoghË|R�owÍÚ�ÅØm^BÐ��¼å½�� �db=��zhZUÐçÛÚ��hdB��
xzg@��TÐ�9�ÜíÚØ� �db=�ïØn�_UÐ�Ø�1�ML�zhZUÐ��
xogdg=��<Ð�ygYTÐ�zeK�zg@��TÐö� =�db��MYn_UÐ��hdB�
xMX�Z^BÐ�odýúÐ��cK�n=Ð|Xí�oaga@�9�Ô��<�ÅêmXüÐ��cKö� �db=���ïØn�_UÐ�Ø�1�ML�zhZUÐ�
xÅ�c^TÐ� 9� ë��GÐ|TÐogvmX� oGÐÚzT� �AzX�ê�Z^BÐ� �cK� �Xm4Î��<meXí�ìØíz@í� �db=��çÛÚ��hdB�zhZUÐ�
xoXmXüÐ�é�@�q�<� ÚÐ�Aº�db=���Ùn�HúÐ�T ML�ØÐ�@öÚn�
x`YTÐm*mg\^Xí�mfXm�RÌí�mf�aga@�9�Ô��<�ÅoKm�



À

x¨Ë|aTÐ�rfeBÐ�Ê���9�Lgc q�<�ÅodZ^TÐ� �db=��nbUÐ�{e7ö�
x�wzZTÐ��G�wöÅoghË|R�owÍÚ�� �db=��zhZUÐ¡nh!Ð�Ø�e7�
x�wzTÐ�o`�cQ�Å�ýÐOTÐ��Xmb=í��wzTÐ�NÎ�o?m"Ð�iYeX�oGÐÚzT��AzX� �db=��ïØn�_UÐ�ML�zhZUÐ�
x9 �a`�TÐö�wzTÐ� �db=��zhZUÐ�Ú��T{UÐ��"Ð�é J�
xëË|aTÐ�9�Êmg�húÐ�odZK� �db=��zhZUÐ¡nh!Ð�Ø�e7�
x�g�\�TÐí�ow|]eTÐ�M<�Ûm�KüÐ� �db=��zhZUÐ¡nh!Ð�Ø�e7�
xogew�b�TÐ�owø�TÐÅmv|vm]Xí�mf�aga@�� �db=�zhZUÐïØn�_UÐ�ML�
xêmXüÐ��cK�9�ÜíÚØ� �db=�ïØn�_UÐ�ML�zhZUÐ��
xï�XúÐ�ê°GüÐ�3m^X� �db=��Ùn�HúÐë{CÐ�ML�
x�wíi�TÐí����TÐ�oKmeÉí�Åo\c�TÐ� �db=��Ùn�HúÐë{CÐ�ML�
x�g�\�TÐí�ow|]eTÐ�M<�oXmXüÐ�q�<�rvmeX� �db=��ï{h=~UÐ�ØÐ�@�{e7�zhZUÐö�



Á

xëË|aTÐ�9�oKm`YTÐ�ê�f`X� �db=��ï{h=~UÐ�ØÐ�@�{e7�zhZUÐö�
x�]KúÐ��GøÐ]Xí���aga@�ºì|vm�
x¨m�hüÐ��^`TÐ��g\^=�ogTmbHÎí�ºÚzaTÐí�Êm[aTÐ�
xç°AúÐí�Òzga^TÐ�é°J�9�
xoXmXüÐ�NÎ��AzX�



Â

",!
³:�¹´�Á¬¨�

xcSöoX|�BÐ�nGmbBÐ��aQ�Ómgö� �db=��zhZUÐ�Ú��T{UÐ��"Ð�é J�
x�g�TÐ�zaK��aQ�9�Ô��<� �db=��àn]�UÐ�{xÛ�{h�UÐ�
xÚÐ¥� øí� Ú¥� øºpxË� Ôn�=ú� Ð}x}b>ðÐ{hgZUÐ� �e^_UÐ Ú{[UÐ�}Sn=�{e7���
x�a`TÐ�9�D_�BÐí�p<m�TÐ�ogTmbHÎ�o!m^X�Å�fa`TÐ�zwz��TÐ�3m^Xö �X°GüÐ� �db=��çÛÚ��hdB�zhZUÐ��
xogfaQ��ýmGÚ�h�UÐ� pA5H��fx{UÐ� �@}CÐ�Ôn�=ú� Ð}x}b>ö ðïÚ{h"Ð� é5T� {� �db=����iÊ \aUÐ��Y�p�
xogfa`TÐ�îím�`TÐ�de_UÐ�pUnH}UÐ��A5�U�ph��¼å¾��
xmvzwz 9 æ°#Ðí� ÒmS}TÐ� Ñ�?í� ØÚÐ�X�phdeL� :� Ô��= �gbaUÐ�àn�f�HøÐ�� �db=���_UÐ�çn�hY�zhZUÐ�
xÚí�TÐ� |beXï�db@� �Ií�� ��aga@� Å��phdeL� :� Ô��= �gbaUÐ�àn�f�HøÐ�� �db=��zhZUÐ�_UÐ�çn�hY�



Ã

xÈ¨Ë|R� �ÉÌ� nGmbBÐ� Öm<ÚÌ� ~d#� �v��phdeL� :� Ô��= øÐ�gbaUÐ�àn�f�H�� �db=���_UÐ�çn�hY�
xÊm�eTÐ�êmb@Ì��X�ÓÐÚm�8�
xr"Ð��GmeXö��h^f>í�ØÐ{LÎ��©n�hZUÐ�{1Ì�zhZUÐ�
xÒ|d^TÐí�r"Ð��GmeX�9�n��eBÐö�



Ä

"-!
¹´��¶Än<³:Á¬¨�

x�Xm�RÌí���g�@�9�oGÐÚØ�Å�\aTÐö� �db=��¡nh!Ð�Ø�e7�zhZUÐö�
x�Xm�RÌí���g�@�9�oGÐÚØ�Å�]TÐö ö� �db=��zhZUÐ�Ø�e7�¡nh!Ðö�
xo�Tm�TÐ�oac"Ð�Ö��ºé�ÉúÐ��dL�:�ÜíÚØ�Ñn�T��Y�{hgZdU� Ú{[UÐ�}Sn=�{e7ö�ÅéíúÐ���aTÐö��KOTÐ��gTzTÐ��¼åÀ�� �db=�-�b_hUÐ�Ú{hA�zhZUÐ��
x¨m�TÐ���aTÐ�Åo�Tm�TÐ�oac"Ð�Ö���ogcd^TÐ�é�ÉúÐ��¼åÁ�� �db=��ïØn�_UÐ�ML�zhZUÐ�
xÜíÚzTÐ�phin�UÐ�pbd"Ð�Ö h�dU�öe7�{hgZUÐ�{öÚ{[UÐ�}Sn=�{ ���¼å¿��
xNíúÐ�oac"Ð�Ö��Åé�ÉúÐ��dL�:�ÜíÚØ�Ñn�T��Y�{hgZdU� Ú{[UÐ�}Sn=�{e7�{h�UÐ��e^_UÐ� Ð pxË�{h_�UÐö ö�� =�db��Ynf`UÐ�{_H�zhZUÐ��



¼»

".!
ÊÆ¨g´¨³:�MÄSC³:�

xodb"Ð�owÐz<�Ö��¼å½�� �db=��çÛÚ��hdB�zhZUÐ�
xogTm^�BÐ�odb"Ð�9�ÜíÚØ�¼å½��
xúÐ Úm`GúÐ�Ñm�S�Ö��Åo`�c`TÐ�o^<Ú��KúÐ��e^Bm<�Ómg4üÐö ö� �¼å½�� �db=���ehe�UÐ�WhS�zhZUÐ��
xÅØm^BÐ�Ñm�So^<ÚúÐ�ogca^TÐ�Úm`GúÐ�Ñm�S�Ö��¼å½�� �db=�zhZUÐ{_HúÐ� Ð {�L�
xM4i�BÐ� ÚzÉ� o`�cQÅBÐ odb"Ð� ÓÐ}b=|X� 9� ÒÊÐ|R�ogTm^�� �db=��çÛÚ��hdB�zhZUÐ�
xog4üÐ���BÐö ô ôÅë�I°QÌ�ow|]h�9�ogcgc Ô��<�� �db=��{_HúÐ� Ð {�L�zhZUÐ�
xÔ��<�`�c`TÐ�~`eTÐ��cK�9�� �db=��zhZUÐ{_HúÐ� Ð {�L�
xé�a^BÐí��Rm^TÐí��a^TÐÑm�S��X�ÒOK�owØm"Ð�oc@|BÐ�Ö��Å� odb"Ð�owm¹� �db=�nJ çn�hY�zhZUÐ�oU�
xodb"Ð� owm¹� Ö�ºÒOK� oghm�TÐ� oc@|BÐ� Å��e^Bm<� Ómg4üÐ�ö �AúÐö�¼å½�� �db=��ïØn�_UÐ�Ø�1�ML�zhZUÐ��



¼¼

"/!
®ÕZÖ:Ã�¾;§c ³:�

x�^gYTÐ�ëmQ|^TÐÅogcd^TÐ��bTm�Xí�ow|]eTÐ��=Ð}b=|X�9�îÍÚ�ö ö� �db=��çÛÚ��hdB�zhZUÐ�
xogK5�?øÐ�Úm>ùÐ�9�oGÐÚØ�ÅëË|aTÐ�9�î�a�TÐ�
xÐ NÎ�è�c�TÐí�D�TÐ�n=Ð|X� �db=��zhZUÐ�Ú��T{UÐ��"Ð�é J�
x~`eTÐ�Ømf?�9�Ô��<�Åog@í|TÐ�og<FTÐ�
xo<��TÐÅmvÚm>Ëí�mfIí��9�oGÐÚØ��
x�=mg\^Xí��=mRÐ�Î�ÊmKzTÐ� �db=��zhZUÐ�Ú��T{UÐ��"Ð�é J�
xç°AúÐ��cK�9�oXzaXö� �db=��zhZUÐï{h=~UÐ�ØÐ�@�{e7ö�



¼½

"0!
Ê§c �:�ÊÅc�»Ã�ø¼�:�

x�\eBÐ�Ñm�S�Ö�Å°^cT�öd7�ygYTÐ�oXö|`]BÐ�m�Ú�zö�¼åÀ�� �db=��fx�fUÐ�Ön�i�zhZUÐ��
xoQ|^BÐ�ow|]h�9�.Ð{TÐ�nv{BÐ�
xogewzTÐ�æÚm^BÐ��fQ�9�og�feX�Ómw�TíÌ�
xMgX°GüÐ�zeK�oQ|^BÐ�rvmeX�NÎ��AzX� phUn�UÐ��ýnH}UÐ��eZxí�

xpR}_edU�ï�wnCÐ�E�a�UÐ��fw|UÐ�Ø�@�UÐ�:�r�=��
x: ç{[UÐ�è Yí��}YúÐ��ainxn\bUÐ�
x�Y HüÐ�W_UÐ�:��e#Ð�ÜÚÐ{CÐ�
xëË}bUÐ�E�a>�:��ýn�Jn�]UÐ�sgfY�
xÚ{[UÐ�{hgZUÐ�}cR�:�pYnL��ýn[Bö�

xogewzTÐ�oQ|^BÐ�9�D_�BÐí�p<m�TÐö ö� �db=��M_UÐ�ML�Ú��T{UÐö�



¼¾

"1!
ÊÆ§;¬J�MÄzÃ�¹N:cF�

x°^TÐö��feXí�og=Ð{TÐ��=DG��X�Óm�B�º�ým�Im�\TÐ�oXÐ�dc^T�
xÐ é5SrfeBÐí�ÒD�TÐ�9�ÒÊÐ|R�ÅïÚzg"�¼å½�� ØÐ{LÎ�í{w�{h6�{h1�Ú��T{UÐ�ö�
xÐ îzT� ��a��BÐ� çmQËí� ogewzTÐ� og^?|BÐ� âíOX�é5S� zg�Tö ïÚzg"Ð� �db=����iN�An�UÐ��Y�p�


