
P¿;¼·��g¨F�¾>c¬³:�
½·�M;z<�ÊR;��¡Nc�:��Å_³:�

_Æg³:�¶;¸¯�Èb_Æ�:�
� ��

�ca<�









 
 

 
 ٩........................................................مةّاملقد
  ١٣.......................................................متهيد

  ١٥.....................................ًواصطالحا  ًلغة القرآن

  ١٧.............................................ّوأمهيته التفسري

  ٢٤..............................................ّوأمهيته املنهج

  ٢٨...................سرييةالتف العملية عىل االجتاهات خطورة

  ٣٠...........................................التفسريية املناهج

  ٣٧...................................بالقرآن القرآن تفسري )١(

  ٤١............................بالقرآن؟ القرآن تفسري جيب ملاذا

  ٤٨...............................................تطبيقية نامذج

  ٥٣.................................األثري الروائي التفسري )٢(

  ٥٥......................اهللا رسول بعد احلديث تاريخ عن ملحة

  ٦٣....................................القرآن فهم يف ّالنبي دور

  ٦٥..........................القرآن فهم يف البيت أهل ّأئمة دور

  ٧٢................................القرآن فهم يف الصحابة دور



  مناهج تفسري القرآن................................................................................٦

  ٧٩..............................االجتهادي العقيل التفسري )٣(

  ٨١...........................القرآن وتفسري فهم يف العقل دور

  ٨٩...................................املنطقية واألشكال القرآن

  ٩٤.............................................وردود شبهات

  ١٠٠.......................والتوظيف التحميل بني العقل دور

  ١٠٤....................العقيل واالستدالل التقوى بني العالقة

  ١١١..............................التجريبي العلمي التفسري )٤(

  ١٢٣......................................اإلشاري التفسري )٥(

  ١٣١...................................بالرأي القرآن تفسري )٦(

  ١٣٣......................................................متهيد

  ١٣٥..............بالرأي التفسري مقولة فهم يف األعالم كلامت

  ١٣٥.................................الغزايل اإلمام ذكره ما .١

  ١٣٨...............................الطويس شيخال ذكره ما .٢

  ١٤٠...............................تيمية ابن الشيخ ذكره ما .٣

  ١٤١..............................اآللويس مةّالعال ذكره ما .٤

  ١٤٤...................التونيس عاشور ابن مةّالعال ذكره ما .٥

  ١٤٧............................الطباطبائي مةّالعال ذكره ما .٦

  ١٥٤...............................ببعض بعضه القرآن رضب

  ١٥٦................................اخلميني اإلمام ذكره ما .٧



 ٧ ..............................................................................................الفهرس

  ١٦٠..................................................وجهان

  ١٦٣...........................................الثالث املناطق

  ١٦٦........................................الصدر ذكره ما .٨

  ١٦٩........................................اجلامع التفسري )٧(

  ١٧١.....................................اجلامع التفسري منهج

  ١٧٢..................التفسرييني واألسلوب املنهج بني الفرق

  ١٧٤..............................املقام يف املوضوعية من املراد

  ١٧٩.......................................الرتكيبي سلوباأل

  ١٨٢.....................املوضوعي للتفسري العملية اخلطوات

  ١٨٤......................................................تنبيه

  ١٨٨.بالقرآن القرآن وتفسري املوضوعي التفسري بني العالقة جدلية

  ١٩٣............................................منهجية نكات

  ١٩٥....................................................املصادر

 





 
 

 

 الرحيم الرمحن اهللا بسم
 واالشتغال االهتامم نعمة عىل ،ًوآخرا ًالّأو العاملني ّرب هللا احلمد
 إليه ُاملوحى األمني دّحمم دناّسي عىل اهللا ّوصىل ،وعلومه بالقرآن
 .وترامجته القرآن ظةَحف الطاهرين آله وعىل ،العزيز الكتاب
 رضورة تقنينهاو وضبطها التفسريية باملناهج التعريف َّإن
 التفسريية العملية دور يعد مل حيث التفسري؛ عامل يف معرفية
 وال ،اللغوية باملعاجم لالكتفاء اللغوية املعاين ببيان ًمنحرصا
 العلمية خذتَأ امّوإن بالروايات؛ ّللتزود املصداقية بالدائرة
َوأفق ّالطبيعي اَجماهل التفسريية  فقُواأل املجال وذلك هلا؛ املناسب هاُ
 بأعالم حدا ما وهذا املفهومية؛ الدائرة مع التعاطي يف يكمنان
 .التفسري مناهج موضوعة إىل ّالتعرض والصنعة ّالفن

 عن ًكثريا ِّمتأخرة فيها والتقنني املناهج موضوعة لكون ًونظرا
 أن دون انطلقت قد التفسريية فالعملية املختلفة؛ العلوم جمموعة
 احلاجة َّتولدت امّوإن ،املعتمدة ناهجامل بيان يف سابقة هلا تكون

 ًثانيا وضوابطها حدودها بيان ّثم ومن ،وبالذات ًالّأو للمناهج



  مناهج تفسري القرآن..............................................................................١٠

 .التفسريية العملية نفس فرضتها التي احلاجة نتيجة ،وبالعرض
 َّاألعم َّفإن ،وتقنينها التفسريية املناهج بيان ّلتأخر ًونظرا
 التفسريية املناهج مع َيتعاط مل ّالتفسريي النتاج من األغلب
 النتاج وتقييم نقد عند مالحظته ينبغي ما وهذا ،واضحة بصورة

 اعتامدها بعدم امهاّاهت املوضوعية من فليس .السابق التفسريي
 املنهجة عىل سابقة التفسريية العملية َّألن ؛التفسريية املنهجة

 .طويلة ةّزمني بمساحات
 الحق ّتفسريي تاجن من َّيقدم ما مجيع ذلك يف عذرُي ال ،نعم

 ،وضوابطها التفسريية املناهج ِتراع مل والتي التفسريية املنهجة عىل
ّيعد ال ـ كثري وهو ـ النتاج هذا مثل َّإن بل  من ّإال ًتفسريا ًنتاجا ُ
 َّولكن ،َّمجة علوم عىل تعتمد التفسريية العملية َّفإن املساحمة؛ باب
 .ًمجيعا َّمقدمتها يف يقف التفسريية املناهج علم

 املنهجة بموضوعة ًكثريا )هّظل دام( ُاألستاذ دناّسي ّاهتم وقد هذا
 ذلك لنا َّسجل وقد ،ًخصوصا التفسريية وباملناهج ،ًعموما
 وبصورة ،الدراسة وهذه سابقة دراسات خالل من نظرية بصورة
 صدر التي التفسريية دورته يف التفسريي نتاجه خالل من عملية
 ويف ،)الكتاب تفسري يف اللباب( :عنوان تحت لّاألو اجلزء منها

َّواملعمقة َّاملوسعة ّالتخصصية دراسته  الكريس آية وتأويل تفسري يف ُ
 ).القرآن فهم منطق( :كتاب ضمن



 ١١ ..............................................................................................املقدمة

 متوافقة التفسري مناهج يف املنهجية الدراسة هذه تأيت وبذلك
 تكون أن عىل ًكثريا فيها حرص التي املعرفية مبانيه مع ًمتاما
ِّتلبي اّأهن كام ة؛ممنهج  رفدها يف التفسريية للمكتبة حقيقية حاجة ُ
 دراساهتم يف اءّاألعز طلبتنا هبا ينتفع خمترصة ّختصصية بدراسة
 .واألكاديمية احلوزوية

 قد ـ إجيازها رغم ـ الدراسة هذه َّأن إىل اإلشارة وينبغي
 معنى تَّبين أهنا كام املعتمدة، التفسريية املناهج مجيع إىل َّتعرضت

ِّمفرقة ؛التفسريية واألساليب التفسريي االجتاه  علمية بصورة ُ
 إىل ِّمنبهة ،التفسريية واالجتاهات واألساليب املناهج بني دقيقة

 ِّالتوقي ورضورة ،التفسريية واألساليب باملناهج االلتزام رضورة
 .التفسريية االجتاهات عن واالجتناب

 

 احلسن طالل                                                   
 هـ١٤٣٤ / األول ربيع                                                   
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 ،)فعالن( زنة عىل مصدر وهي ،)١(أصيلة عربية كلمة القرآن

 .اجلامع .٢ .القراءة .١ :بمعنى تأيت
 وعىل قرأ، :لـ ًمصدرا القرآن كلمة تكون ّاألول عىل ًوبناء

 إىل بعضه مجعت أي اليشء، قرأت :لـ ًمصدرا تكون الثاين
 .)٢(بعض
 بني من ًقرآنا الكتاب هذا تسمية ّأن البعض يرى ذلك ويف
ْلقد{ :تعاىل لقوله ،)٣(كتبه لثمرة ًجامعا لكونه اهللا كتب َ َ ن َ َ  ِ 

ْقصصهم ِ ِ َ
ٌع ة َ َ ْ ِألو  ِ ْ

ُ
ِاأل اب ِ َ

ْ َ ن َما َ ًحديثا َ ِ َ ف ى َ َ ْ ِولـ ن ُ َ َتصديق َ ِ ْ َ 
ِا ي     َ ْ ِيديه َ ْ َ َو فصيل َ ِ ْ َ ٍ ء ُ   َ ْ ًوهدى َ ُ ًور ة َ َ ْ َ ٍلقوم َ ْ َ َيؤمنون   ُ ُِ ْ{ 

 .)١١١ :يوسف(
                                                 

ّعى بعض املسترشقني أن لفظة القرآن كلمة رسيانية أصلها من ّاد )١(
قضايا قرآنية : انظر. وهي دعوى مل تقم عىل دليل بمعنى القراءة،) قريانه(

 .٢٦ـ٢٥ص: ل حسن عباسيف املوسوعة الربيطانية للدكتور فض
 .٤١ ص،١ج: جممع البيان يف تفسري القرآن: انظر) ٢(
 ).قرأ(ة ّ، ماد٦٦٩ص: األصفهاينلراغب ل مفردات ألفاظ القرآن: انظر) ٣(
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 .)١(الثاين املعنى عىل ُتساعد اللغة ّولعل
 لقوله يشء، ّلكل ًتبيانا كونه بنكتة الكريم القرآن ّأن خيفى وال

َونز ا{ :تعاىل َْ َعليك َ  ْ َ َالكتاب َ َ ِ ًت يانا ْ َ ْ ُ ل  ِ ٍ ء   ْ ًوهدى َ ُ ًور ة َ َ ْ َ َو  ى َ ْ ُ َ 
ْ ِلمس ُ َلم ْ ِ  ولو يشء ّلكل ًجامعا يكون أن يقتيض ،)٨٩ :النحل( }ِ

 هو كام ،الثاين املعنى مع منسجمة الشاملة البيانية وهذه ًإمجاال،
 الكريم للقرآن األبعاد ّاملتنوعة املعرفية املقاصد ّإن بل واضح؛
 اللفظية القراءة ّجمرد ال اجلامعية معنى ُاألخرى هي تقتيض

 من مجلة يف املعنى هذا لنا ّيتضح سوفو الصوتية، واملقاطع
 .الكتاب هذا أبحاث
 به املراد ّوأما القرآن، لكلمة اللغوي باملعنى ّيتعلق فيام هذا

 ،’ األكرم ّالنبي قلب عىل ّاملنزل اإلهلي الكتاب فهو ًاصطالحا
ًعلام القرآن صار وبذلك  .الكتاب هلذا َ
 يف ًموردا ّستني من أكثر يف الكريمة اللفظة هذه وردت وقد
 هبا يراد الكريم للقرآن ُأخرى ألفاظ وردت قد كام الكريم، القرآن
 فيها اخلصوصيات بعض حلاظ مع الكريم القرآن نفس ًمجيعا

 .والذكر والكتاب كالفرقان
                                                 

  .٨٨ـ٧٨ ص ،٥ج: بن فارسمعجم مقاييس اللغة ال: انظر) ١(
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َوال{ :تعاىل قوله ومنه والتبيني، اإليضاح :اللغة يف التفسري> َ 
َيأتونك َ ُ ْ ٍبمثل َ

َ َ با ق َئناكِج ِ إال ِ َوأحسن ِ َ ْ َ ً فس ا َ ِ ْ  :أي )٣٣ :الفرقان( }َ
 اإلبانة بمعنى ،الفرس من مأخوذ وهو ًوتفصيال، ًبيانا

 .كشفته إذا وجهها عن املرأة أسفرت :يقال ولذا ،)١(<والكشف
 .)٢(<كالتفسري ّاملغطى وكشف اإلبانة :الفرس> :املحيط القاموس ويف

 التفسري تعريف يف االختالف وقوع فرغم االصطالح يف ّوأما
ّيقرب مشرتك بجامع اخلروج املمكن من ّأنه ّإال ّوحده  لنا ُ

 تدور الذي املوضوع خالل من وذلك التفسريي البحث مضمون
 .)٣(الكريم القرآن وهو وخصوصياته، التفسري مسائل مجيع حوله

                                                 
 .٤٠ ص،١ج: تفسري الثعالبي )١(
 .١١ص ،٢ج : القاموس املحيط للفريوز آبادي) ٢(
ّمن مجلة ما عرف به التفسري هو أنه) ٣( بيان معاين اآليات والكشف عن >: ُ

: مة الطباطبائيّامليزان يف تفسري القرآن للعال: انظر. <مقاصدها ومداليلها
  . ٣، ص١ج 

ّوهذا التعريف رغم جودته إال أنه يغفل مقاصد السور التي هلا حلاظ  ّ
ّ بام هي وحدة نصية غري ما تقدّتفسريي ّة، كام أنه يغفل ّمه آياهتا مستقلّ

ّحقيقة الرتابط بني اآليات والسور يف رسم موقف ال يمكن التوصل إليه 
كشف >ّوقد ذهب البعض إىل أن التفسري هو . بنظرة تفسريية جتزيئية
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 ّالنبي قلب عىل ّاملنُزل سبحانه اهللا كالم وهو الكريم فالقرآن
ُنز { ،’ ماخلات َ َقلبك ََ  َ  ِ

ْ ِبإذن َ
ْ
ِ  ّمادة هو ،)٩٧ :البقرة( ِ}اهللا ِ

 البحث ّفإن سبحانه اهللا كالم وبصفته التفسريي، البحث
 يف سبحانه كالمه من املراد بيان حول يدور سوف التفسريي
 املعرفية والسعة البرشية املكنة حدود ويف ،)١(القرآين ّالنص حدود

 من بل رشيفة غاية سبحانه اهللا كالم من املراد ومعرفة ،)٢(ّللمفرس
                                                                                                                 

َ دون أن يعني لنا املنكشف عنه ما هو؟<القناع ّ ّواملظنون أن مرادهم هو ! ّ
تفسري شأنه أعظم من كشف معنى اللفظ ّمع أن ال، خصوص معنى اللفظ

هو إيضاح مراد اهللا تعاىل من كتابه >: ًوأيضا. الذي ال يعدو دائرة اللغة
 .٣٩٧ص: البيان يف تفسري القرآن للسيد اخلوئي: انظر. <العزيز

ّولعل أفضل ما عرف به التفسري هو ُ ما يبحث فيه عن مراد اهللا تعاىل من >: ّ
واألمر . ١٥٩ ص،٦ج: يف تفسري القرآن البيان جممع: ، انظر<قرآنه املجيد

 .ملراد من العملية التفسرييةاّسهل بعدما اتضح لنا 
ّفهو كالم اهللا أيضا إال أنه يفرتق عن النص  إلخراج احلديث القديس،) ١( ّ ّ ً

 عن اهللا سبحانه يف مضامينه ًاالقرآين يف كون احلديث القديس صادر
ّوأما النص ا ومعناه دون ألفاظه، ًلقرآين فإنه كالم اهللا سبحانه لفظا ّ ّ

ّوال يبعد أن يتفق يف بعض األحاديث القدسية وحدة جهة  ومعنى، ُ
ًالصدور يف اللفظ فيكون صادرا عن اهللا سبحانه لفظا ومعنى ً. 

ٍإن القرآن الكريم يشتمل عىل معان) ٢(  ، ومعارف عظيمة ذات مراتب كثريةّ
ّما يمكن التوصل إليها والتوفر  منها عليها وهي املراتب املعرفية الداخلة ّ

: وهي عىل قسمني، ومنها ما يقع يف دائرة احلضور يف دائرة احلصول،
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 .الغايات أرشف
 كلامته، من املراد وبني كالمه من املراد بني ّجيل والفرق
 للقرآن اللفظي الوجود دائرة يف اللغوي البحث تعني فالكلامت
 واآليات ُاجلمل مضامني يف البحث يعني ّفإنه كالمه ّوأما الكريم،
 كانت وإن واحد، موضوع وحدة يف كةاملشرت واملضامني والسور،
 .)١(الكتاب ّدفتي بني منترشة

 ّإال اجلملة تركيبة يف رشكة نحو هلا كان وإن القرآنية فالكلمة
 ذاهتا، ّبحد ًتفسرييا ًمقصدا ّتشكل وال ًقرآنيا ًهدفا ّمتثل ال ّأهنا

 ًتفسرييا، ًومقصدا ًقرآنيا ًهدفا ّمتثل ّفإهنا القرآنية اجلملة بخالف
 مع تشرتك حلقة هي ّوإنام ًغائيا ًهدفا ّمتثل ال القرآنية اجلملة ّأن كام

 موضوعات من موضوع إزاء القرآين املوقف رسم يف ُأخر حلقات
 .فيها املبحوث القرآن

                                                                                                                 
ّل منهام يتوصل ويتحقق هبا من انفتحت أمامه نافذة الغيب والشهود ّاألو َّ

ّوالثاين منهام خاصة بمن حتقق بالوالية العظمى  وبقدر سعته املعرفية، ّ
ُوهي دائرة رشط الداخل  ّن التفسري بمعانيه إوحيث . فيها العصمةٌ

ّلية ينحرص بدائرة احلصول فإن املفرس مع بذل جهده وجهيده يبقى ّاألو ّ
 .استظهاره غري مقطوع بمطابقته للواقع الفعيل

ًسيتضح ذلك جليا يف أبحاث الحقة عند تناول ) ١(  التفسريي ُاألسلوبّ
 .املوضوعي
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 فرعية ُوأخرى ،أساسية ًأهدافا ّحتقق أن ينبغي التفسريية العملية ّإن
ّمرب عملية تكون لن ّفإهنا ّوإال ،)ّوخاصة ّعامة(   .ّالبتة ومطلوبة رةُ

  :قبيل فمن ،األساسية األهداف ّأما
 حدود يف ًوتفصيال ًإمجاال وتعاىل سبحانه اهللا مراد معرفة .١
 .املعرفية املنظومات مجيع َّتتحرك ضوئه يف والذي ،الكريم القرآن
 ًحتقيقا ،التطبيق إىل أقرب الكريم القرآن مرجعية جعل .٢

 .الفعلية ومقاصده فيه التحقيقية القراءة جلدوائية
 لغة يف الكريم القرآن اعتمده الذي املعريف ّالتدرج بيان .٣

ّاملثقف والقارئ ،ِّاملتخصص القارئ ملقام ًحتصيال ،اخلطاب ُ، 
 .العادي والقارئ
  :قبيل فمن ،ّالعامة الفرعية األهداف ّوأما
 .َواملخاطب ِاملخاطب بني العالقة توطيد .١
 .واملخلوق اخلالق جتاه املصريية مسؤولياهتا اهّباجت ّاألمة حتريك .٢

  :قبيل فمن ،َّاخلاصة الفرعية األهداف ّوأما
 املختلفة العلوم أرباب منه يستفيد معريف رصيد تقديم .١
 .والفقه العقيدة يف ّالسيام
 َّالسيام ،وجماالته آفاقه ّبكل ،القرآين اإلعجاز عظمة بيان .٢
 .والغيبية منها العلمية
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 يف الذوبان من واإلسالم ّاألمة حفظ يف القرآن دور يانب .٣
 وهذه ،قرآنية ُاألوىل ّهويته فاإلسالم ،ُاألخرى واألديان األمم
رة احلصانة من متتلك ّاهلوية  متتلك جيعلها ما ُاملتأثـِّرة غري ُاملؤثـِّ
 .ًوانتهاء ًابتداء ،التغيري يف املبادرة زمام

 ّيتبني بقسميها والفرعية ةاألساسي األهداف هذه جمموع ومن
 وما التفسريية العملية لنا ّتقدمه الذي التأسييس املعريف الدور لنا

 من ـ ًوعمليا ًمعرفيا ـ واخلطري األسايس الدور هذا عىل ّيرتتب
 واملجتمع الفردية بصورته اإلنسان ضوئها يف ّيتحرك نتائج

 .اجلامعية بصورته
 لنا تكشف بدورها هي ارضةاحل ملجتمعاتنا ّاجلدية القراءة ّإن

 وأمراض وقدرات امتيازات من املجتمعات هبذه حييط ما
 ّالعامة والقواعد الضوابط لنا ّتقدم أن دون ولكن وعاهات،

ًأيا ـ قراءة ّألهنا الضعف، نقاط وردم ّالقوة نقاط حلفظ  كانت ّ
 من ّاألمة النتشال جذرية ًحلوال رمحها يف حتمل ال ـ منطلقاهتا
 الناجعة احللول إجياد عن ًفضال وقدراهتا بامتيازاهتا جلهلا غيبوبة

 .وعاهاهتا ألمراضها
 ّواألمة لإلنسان القرآنية القراءة معطيات امتياز نفهم هنا من

 يف حتمل ّواألمة لإلنسان القرآنية فالقراءة ،ُاألخرى القراءات عن
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 املعريف االنحراف نتوءات وتردم اجلهل أبواب تغلق بيانات رمحها
 .والسلوكي
 ّوإنام واملجتمع، اإلنسان عليه ملا استكشافية قراءة ليست فهي

 البيضاء ّاملحجة عىل واملجتمع اإلنسان تضع إصالحية قراءة هي
 املؤمنني أمري قول معنى لنا ّيتضح هنا ومن املستقيم، والرصاط

 ّإال الظلمات ُت شف وال...{ :الكريم القرآن يصف وهو ×
 الذي التفسري ّوأمهية القرآنية القراءة ّأمهية لنا زترب وبذلك ،)١(}به

 .القرآنية القراءة وبيان إبراز يف ورضورية ّأولية أداة يعترب
 املالك هو ليس وتراثها ودينها لغتها عن ًنسبيا ّاألمة ابتعاد ّإن
 ّفإن هبا، لالهتامم والدعوة التفسريية العملية توطيد يف األوحد
 ّكل يف املسلم اإلنسان حيتاجه ذلك ّلك من ّأهم ًعامال هنالك
 الكونية الرؤية يف القرآين املوقف استجالء وهو وزمان مكان

 ُينطلق أسايس حمور عىل املوقف هذا ارتكاز كيفية وبيان اإلهلية،
 اهللا معرفة وهو الكونية للرؤية املعرفية اجلزئيات مجيع يف منه

 املصنّفات يف تداولُي ما غري ُأخرى معرفية مرتبة هي التي سبحانه
 .)٢(وتوحيده الواجب وجود إثبات من والفلسفية العقدية

                                                 
 .٥٦ ص،١ج: عبدهد ّ حتقيق الشيخ حمم،هنج البالغة) ١(
 : هنالك مراتب معرفية طولية ثالث، وهي) ٢(
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 ـ )١(تعاىل اهللا إىل ًمعرفيا ًطريقا باعتباره ـ الكريم القرآن ّإن
 يف الكامن الغائي املعريف البعد حتقيق إىل هيدف ّالكلية بصفته
 ّالنص يف انبسطت الغائية املعرفة هذه ّوأن سبحانه، اهللا معرفة

 عن السؤال بعدها لينقطع ،)٢(سينه إىل بائه من ًابتداء قرآينال
 يتسنّى ال )٣(االنبساط هذا ّإن وحيث املعريف، ّالتحقق حصول
َ ن َ ِمن{ ّإال أحد ّلكل ٌقلب َُ  َ ْ ْأو َ

َ
َأل   ْ
َ

َا سمع  ْ َوهو   ُ ٌشهيد َ ِ
 ،)٣٧ :ق( }َ

 أوجزت عليه ودالالت عالئم وضعت فقد عظيم، ّحظ ذا وكان
 . املعريف السفر ذلك الن

ًكام املعريف ّسلمه يف وضع الكريم القرآن ّإن :أخرى بعبارة ّ 
 ًمعا ّوالتحقق التحقيق صعيد عىل املعرفية املفاتيح من ًكبريا

                                                                                                                 
 . إثبات وجود الواجب)أ 
 . توحيد الواجب)ب
 . معرفته)ج

 .ّ للسيد كامل احليدري<معرفة اهللا>: ُيرجع يف تفصيل املسألة إىل
كتاب : للوقوف عىل طريقية القرآن الكريم إىل معرفة اهللا سبحانه ينظر) ١(

 .١٣٧ ص،٢ج: در السابق، املص)معرفة اهللا(
ل حرف يف القرآن الكريم، ّإشارة إىل باء البسملة، وهو أو) من بائه() ٢(

 .إشارة إىل سني الناس، وهو آخر حرف يف القرآن الكريم) إىل سينه(و
ُاالنبساط هو السعة املعرفية التي أرشقت يف باء البسملة األوىل باملراد ) ٣(

 .ة منهواكتملت يف سني الناس من آخر كلم
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 تكتمل به الذي ـ واضح هو كام ـ الغائي املعريف هدفه لتحقيق
 .اإلهلية الكونية الرؤية

 اإلهلية الكونية الرؤية ّأن مّتقد ّمما لنا ّتبني فقد حال، ّأي وعىل
 القرآنية والقراءة القرآنية، املعرفية املعطيات عن ًأبدا ّتنفك ال

 لنا تتبلور وبذلك التفسريية، العملية بدون إليها الوصول يعرس
 بدوره وهذا لذلك، جديدة رؤية لدينا ّوتشكل التفسري ّأمهية
 النمط هذا جتاه املعرفية مسؤوليتنا وترسيخ تعميق إىل ُيفيض

 .التفسري عملية به وأعني املعريف،
 
 ًركنا ّمتثل وكوهنا التفسريية العملية ّأمهية لنا ّاتضحت أن بعد
 مستوى عىل سؤال أمامنا ينقدح القرآنية القراءة بلورة يف ًأساسيا
 ّفأي كثرية، التفسريية املناهج ّإن :وهو ّاألمهية، من وكبري ٍعال
 القرآين؟ املعريف اهلدف ذلك لنا يكفل يتفسري منهج

ًأوال لنا ينبغي ذلك عن اإلجابة قبل ّنسلط أن ّ  عىل الضوء ُ
 بام املتداولة التفسريية املناهج عىل ّنعرج َّثم ،ّوأمهيته املنهج حقيقة
 .الكتاب وأهداف ّخطة مع ينسجم
 :االصطالح ويف ،)١(الواضح الطريق :ًلغة به ُفرياد املنهج ّأما

                                                 
 .٢٩٨ص: الفروق اللغوية أليب هالل العسكري: انظر) ١(
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 إثبات عىل االستدالل يف املعتمدة الكيفية أو االستدالل قةطري
 منهجه املطلوب إثبات يف العقلية ّاألدلة يعتمد فمن املطلوب،

 يف النقلية ّاألدلة يعتمد ومن ّاملشاء، فلسفة يف احلال هو كام عقيل
 فمنهجه ّمدعاه إثبات يف التجربة يعتمد ومن نقيل، فمنهجه ذلك

 يقيم املختلفة املناهج هذه أصحاب من ّوكل .وهكذا جتريبي،
 فاملنهج ،املنهج غياب يكون الدليل غياب ومع ّمدعاه، عىل الدليل
 الواضح الطريق هو الدليل ّأن فكام ما، بنحو الدليلية به يراد

 .املنهج فكذلك ّاملدعى إلثبات
 بدون ّأنه هو دليل بدون ّيدعي أو ُيفتي اإلنسان كون ومعنى

 نتائج إىل ُاملفضية الضوابط أو القواعد جمموعة وه فاملنهج منهج،
 .استعامهلا يف اخلطأ وقوع عدم عند هلا حتمية

 يف يقع ما عينه هو املنهج قبال يف يقع ما ّأن نعرف هنا ومن
 العلمي، البحث يف املنهج ّأمهية لنا ّيتضح وبذلك الدليل، قبال
ّحيدد أن دون ًعلميا ًبحثيا ًطريقا سلك فمن  رتبة يف ًجامنه له ُ

 ّمدعاه إثبات يف البحث يزيده وال املعرفية اهللكات يف وقع سابقة،
ًبعدا ّإال  بص ة غ    العا ل> :ُيروى ِملا مصداق وهو عنه، ُ

ًبعدا ّإال ا س   عة يز ده ال الطر ق غ      سائر  والبصرية ،)١(<ُ
                                                 

 .١ ح،٤٣ ص،١ج: األصول من الكايف) ١(
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 .والدليل املنهج هي املقام يف
 ّيقل ال سابقة، رتبة يف ًبحثيا ّاملتبع نهجامل حتديد ّأن خيفى وال
 كيفام بسوقها ّاألدلة فوىض يف الوقوع ّفإن املنهج؛ نفس عن ّأمهية
 متقنة ّاألدلة كون مع حتى االستداللية العملية ُيفسد سوف ّاتفق
 .ذاهتا ّبحد

 العملية ويف ًعموما االستداللية العملية يف املنهج موقعية ّإن
 التي البحثية الفوىض عن لنا النقاب يكشف ًخصوصا، التفسريية

 ويف املختلفة مصنّفاهتم يف املسلمني أعالم من كبري عدد فيها وقع
 .املجاالت خمتلف
 ّخايص وآخر ّعامي عرف إىل العرف تقسيم لنا جاز وإذا
 سلك قد املسلمني علامء مصنّفات من كبرية نسبة ّفإن علامئي،

 النتائج وأخذ أفكارهم ضعر يف ّاخلايص العرف أصحاهبا فيها
 مسؤولية من يعفيهم ال املنهجي غري املعريف السري وهذا عنها،
ّيصحح ال ّاخلايص العرف ّفإن كتبوه، فيام النظر إعادة  به العمل ُ
 علم أبحاث يف جتد ولذا صحيحة، ضوابط عىل ارتكازه لعدم
 الفلسفية املسائل من قليلة غري جمموعة ـ ًمثال ـ الفقه أصول
 االضطراب وهذا ،)١(واللغوية والرجالية والكالمية نطقيةوامل

                                                 
ّال خيفى عىل املتتبع وقوع اخللط الكبري والفوىض التصنيفية يف أكثر ) ١(
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 يف بينهم اخلالف وقع حتى كثرية معرفية مشاكل عنه نتج املنهجي
 .األصول علم تعريف نفس

 التي العلوم من وغريها اللغة علوم يف نجده احلال وهذا
ّوصنفت ّسستُأ ٍّخايص ٍّعرفـي أساس عىل ُ  أساس عىل أو ،ّ

 .املناهج تداخل يف ّفوضوي
 ًمنهجا ذاته ّبحد يكون أن يمكن ال ّاخلايص العرف ّإن

 هذه ّأن ريب وال ،واضحة وقواعد ضوابط إىل الفتقاره ًمستقال؛
 منه ُختل مل منهجي غري ُعرف وراء واالنسياق املعرفية الفوىض
 يف ذلك كان سواء التأرخيية، مراحلها مجيع يف التفسريية العملية
 يف أو مسائلها، وضبط رصد مرحلة يف وأ هلا التأسيس مرحلة
ًجدا حمدودة ّعينات لنا أبرزت التي ّاملتأخرة مراحله  ّجادة حاولت ّ

 القرآنية، احلقائق ّتقيص يف ُمثىل طريقة وتسلك أبحاثها ُمتنهج أن
 حماوالت كانت وإن فهي ولذا خمتلفة، بنسب نجحت قد ّولعلها
 .التفسري عامل يف ّفتية زالت ال ّأهنا ّإال ّوجادة ناجحة

                                                                                                                 
ّحتى أن البعض يتعذ مصنّفات العلوم اإلسالمية، ر باقتحام أبحاث ّ

ّأجنبية عن حمل كالمه بأعذار ال متت  ، إىل العملية االستداللية بصلةّ
 عىل فرض  ـّولعل الطلب منه ّكاستجابة املصنّف ملن ال يسعه ردهم،

ّ واستجابته هلم يدخالن ضمن خطوط ومقومات العرف  ـوقوعه
 !ّاخلايص



  مناهج تفسري القرآن..............................................................................٢٨

 اهلدف هذا تنضيج يف التفصيل من بيشء نقف سوف ّولعلنا
 يف ـ ّوأمهيته املنهج رضورة وهو له اإلشارة حاولنا الذي ـ املعريف
 يف غاية هي معرفية نتائج من عليه ّيرتتب ملا الالحقة أبحاثنا

 بصورة فيه املبحوث العلم مقاصد إىل الوصول ّأمهها ّاألمهية،
 .جيزةوو سليمة
 
 والظروف والعقدية واالجتامعية الفردية اإلسقاطات مجيع ّإن
 يسوق الذي ّاالجتاه تكوين يف ُتسهم عرص ّبكل املحيطة اآلنية
ّاملفرس  االلتزامات أملتها ّقبلية نتائج نحو ّالنص توجيه إىل ُ
  .السابقة

 مع املعريف التعاطي يف املنهج عن ًموضوعيا ّيتخلف ّفاالجتاه
 يف ًإجيابيا ًدورا املنهج فيه ّيؤدي الذي الوقت ففي القرآين، ّالنص
 بدور ّاالجتاه يقوم معانيه، الستجالء القرآين ّالنص مع السري
 مع بالسري ّاالجتاه صاحب يقوم حيث ًمتاما وخمتلف مغاير

 نتائج ّباجتاه القرآين ّالنص تطويع يف القبلية واعتقاداته مرتكزاته
 هبا خيرج التي التفسريية احلصيلة ّأن يعني ّمما قبلياته، ّحددهتا
 ملتبنّياته ًفعليا ًانعكاسا ّمتثل منها واسعة مساحة يف ّاالجتاه صاحب
 .القبلية
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 وقرأناها ،التفسريية الكتب استقرأنا ما إذا ّأننا :بالذكر جدير
 ّاالجتاهات ائرةد عن خيرج منها القليل ّفإن ،ومتحيص ّبدقة

 وأغراض أهداف خلدمة ّمكرسة منها ًبعضا فتجد خمتلفة، وبنسب
 ُأخرى ًوأغراضا ًأهدافا بعضها يف جتد بل فكرية ُوأخرى عقدية
 .قبلية ـ عصبية أو سياسية
 العقدية املتبنّيات عن النفس جتريد ّفإن ،حال ّأية وعىل

 العملية عىل سابقة رتبة يف والسياسية والفكرية واالجتامعية
ًجدا ّوشاق صعب أمر التفسريية  مع ّالسيام ًعسريا، يكن مل إن ،ّ
 ّتقبل وعدم الفردية املتبنّيات عىل معريف انغالق حالة حصول
 .ًوتفصيال ًمجلة املقابلة القراءات
 رؤية تقديم ًعابثة حتاول كوهنا يف تكمن ّاالجتاهات خطورة ّإن
 ًطبقة ُفتوقع الرشعية، لنصوصا عىل قائمة ّأهنا ّمدعية إهلية كونية
 ًعموما القارئ عىل ّيتعني هنا من .والضالل اهللكة يف ّاألمة من

 العلوم يف املعرفية املصادر إىل االلتفات ًخصوصا ّواملتتبع
 وينبغي ،ًخصوصا التفسريية املصادر ويف ًاعموم اإلسالمية
 تقتضيه ما وفق معه والتعاطي املوقف خطورة إىل االلتفات

  .ّاألمة جتاه واملعرفية الرشعية سؤوليةامل
 نحو ًقرسا بأصحاهبا تأخذ ّأهنا ّاالجتاهات خماطر من ّولعل
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 ّذمه عىل الصحيحة الروايات تظافرت الذي بالرأي التفسري
 ّأن ّتقدم ّعام خطورة ّتقل ال التي ُاألخرى املخاطر ومن ،وحتريمه

 ما ًعادة اهاتّاالجت دائرة يف الداخلة التفسريية املجاميع هذه
 واإلمجاع بل الشهرة تكوين يف واسعة ومساحة ًكبريا ًثقال ّتشكل
 ّمدعياهتم رشعية ّالعامة عن ًفضال ّللخاصة ُيوحي ّمما ًأيضا؛
ّتوفر وبذلك متبنّياهتم، ّوصحة  قبل من هبا لاللتزام الدواعي ُ

 .عنهم ّاملتأخرين
 معرفية علمية صبغة إلضفاء عديدة حماوالت جرت وقد

 قبيل من خمتلفة بعناوين إبرازها خالل من التفسريية ّلالجتاهات
 .شابه وما واملدارس، املذاهب
 منهج ضوء يف تنطلق مل تفسريية حركة ّكل ّفان حال، ّأي وعىل

ّمتثل سوف ّفإهنا معترب ًاجتاها ُ ًمعينا ّ  الثقل السلبية همردودات ّتشكل ّ
 لنا ّيؤكد ما وهذا التفسريية، العملية يف املعريف البناء ردم يف األكرب

ّيرشد تفسريي بمنهج االلتزام رضورة من أفدناه ما  العملية ُ
 .ُمنتجة مثمرة وجيعلها التفسريية
 
 الكيفية ّوأنه الواضح الطريق هو املنهج ّأن لنا ّاتضح أن بعد

 املنهج عن واضح بفهم اخلروج يمكننا املطلوب، عىل االستداللية
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 الكريم القرآن معاين كشف يف املعتمدة الكيفية فهو فسريي،الت
ّمتثل التفسريية العملية كانت فإذا ومقاصده،  عن الكشف نفس ُ
 اهليئة هو التفسريي املنهج ّفإن الكريم القرآن ومرادات مقاصد
 علمية والكيفية اهليئة كانت فإذا الكشف، ذلك عليها يقع التي
 ّوإال ُممنهجة تكون سوف ةالتفسريي العملية ّفإن حتقيقية بحثية
ًبعدا ّإال فيها ّواملتوغل الباحث يزيد ال معلومايت ركام ّجمرد فهي ُ 
 العملية وراء من إليه يصبو الذي والعلمي املعريف هدفه عن

 .التفسريية
 الكشفية والكيفية اهليئة هو التفسريي املنهج ّإن فحيث وعليه

 اختلفت قد والكيفية هليئةا هذه ّفإن الكريم القرآن مقاصد عن
ّنعرب ما هو والنتائجي البحثي االختالف وهذا ونتائجها، صورها ُ 

 ّوالكيفيات فاهليئات التفسري؛ مناهج باختالف ًأحيانا عنه
 ومذاهب مدارس أو التفسري مناهج ـ ًحتديدا ـ تعني التفسريية
ِاختلف التي ـ البعض يرى كام ـ التفسري  .وحقيقتها عددها يف ُ
 العلوم يف ّالفن أصحاب من مجلة حاول املضامر هذا يفو

ّيقدموا أن القرآنية  حرصت التفسري مناهج يف ّجيدة دراسات لنا ُ
 ولكن التفسري؛ علامء عند املعتمدة التفسريية املناهج ضبط عىل
 قضية يف ّتومهت فقد وجدواها ّجديتها رغم الدارسات هذه
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 ّمعني بعدد التفسريية ّواالجتاهات املناهج حرص :وهي ،ّمهمة
 خطأ ّأول وهذا ضوئها، يف الصادرة ونامذجها ّمقوماهتا فيها أبرزوا
 ّفإن التفسريية؛ ّواالجتاهات املناهج يف صنّف من فيه وقع منهجي
 باب من ّإال ّمعني بعدد حرصها ينبغي ال التفسريية املناهج

 ندها؛ع باالنتهاء االلتزام دون منها وقع ملا الناقص االستقراء
 ّفإن ّوإال منها وقع بام وحرصها ّعدها يمكن ال واحدة وبكلمة
 .إليه ًملتفتا يكن مل أكثرها ّإن بل ّمتأخرة، جاءت قد منها مجلة

 يكن مل إن ـ الكريم القرآن ّمفرسي من مجلة ّإن :ُأخرى بعبارة
 يف ّحيدد أن دون التفسريية العملية يامرس ـ منهم األغلب ّاألعم
 القرآن، معاين كشف يف يعتمده ًمعتربا ًتفسرييا ًمنهجا ٍةسابق ٍرتبة
 ضبط يف حيتاجه ما منه ينهل ٌّمعلومايت ٌّكم هو عنده ما فغاية

 يف واضحة وقواعد ضوابط هنالك يكون أن دون الكتاب مقاصد
 .هبا ّيصح ما ُويدخل عنها ّشذ ما هبا ُليخرج ذهنه

 ّمتأخرة مراحل يف نتُقنّ ّإنام التفسريية املناهج ّأن يعني وهذا
ًجدا  األكرم الرسول عهد منذ انطلقت التي التفسريية العملية عن ّ
’.  

 من اّألهن ؛ ّمتأخرة مراحل يف ُقنّنت قد كوهنا عن ّعربنا وقد
 التنظري ال هبا العمل مستوى عىل ولو ـ والتأصيل التأسيس حيث
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 التفسريية، للعملية ّاألولية املراحل مع ُمتزامنة انطلقت قد ـ هلا
 تلك رصد هو التفسريية املناهج كتب مصنّفو أثاره ما فغاية

 التفسريية الكتب تصنيف َّثم التفسريية، املتون يف املبعثرة املناهج
 العيايش تفسري تسمية قبيل من مناهج، من رصدوه ما ضوء يف

 بالتفاسري )١(الثقلني نور وتفسري الربهان وتفسري الصايف وتفسري
 معاين عن الكشف يف الروائي املنهج اعتمدت قد ّأهنا أي الروائية؛
 وتفسري التبيان تفسري كون يف وهكذا الكريم، القرآن ومقاصد

 تفسري ّوأن االجتهادي، العقيل املنهج فيهام ُسلك قد )٢(البيان جممع
 القرآن تفسري منهج فيهام ُسلك قد )٣(الرمحن آالء وتفسري امليزان

                                                 
: ت(د بن مسعود العيايش ّتفسري العيايش للشيخ أيب النرض حمم) ١(

ّوأما . ل والثاينّزء األوتفسري سوى اجلهذا المل يصلنا من  ،)هـ٣٢٠
: ت(ب بالفيض الكاشاين َّتفسري الصايف فهو للشيخ املوىل حمسن امللق

ًكان فقيها فيلسوفا وعارفا أخالقيا كبريا ،)هـ١٠٩١ ً ً ً ّوأما تفسري الربهان . ً
ّمة املحدث السيّفهو للعال ّوأما نور ). هـ١١٠٧: ت(د هاشم البحراين ّ

كان  ،)هـ١١١٢: ت( مجعة احلويزي الثقلني فهو للشيخ عبد عيل بن
ًحمدثا جليال ً ّ. 

 ـ٣٨٥(تفسري التبيان لشيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن الطويس ) ٢(
ّوأما تفسري جممع البيان فهو للشيخ أيب الفضل بن احلسن ).  هـ٤٦٠

 ).هـ٥٦٠: ت(الطربيس 
 ،)هـ١٤٠٢: ت(د حسني الطباطبائي ّمة حممّد العالّتفسري امليزان للسي) ٣(
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 .وهكذا بالقرآن،
 بعد ٌحتديد هو ّاملتقدمة التفاسري معظم يف املناهج ديدحت ّإن
 ّواملهتمون التفسري مناهج أبحاث مصنّفو ّسجله ،)١(الوقوع
ًمعينا ًمنهجا قصدوا قد األعاظم أولئك ّأن ًحتقيقا ُيعلم ومل بذلك، ّ 
 .آخر دون

 املناهج تقسيم ّأن هو إليه ننتهي أن ُنريد ما ّفإن حال، ّأي وعىل
 وليست استقرائية قسمة هي ّإنام املصنّفات من مجلة يف املتداولة

                                                                                                                 
ًتكلامكان م ً فيلسوفا عارفا ومفرسا كبرياّ ً ً ّوأما تفسري آالء الرمحن فهو . ًّ

وأما مناهجهم ).  هـ١٣٥٢: ت(للشيخ العالمة حممد جواد البالغي 
فسوف يأيت ) الروائي، واالجتهادي، وتفسري القرآن بالقرآن(التفسريية 

 .إيضاحها بإجياز مفيد
َّئي الذي رصح بمنهجه التفسريي يف طباطبالد اّ السي:ُيستثنى من ذلك) ١(

ّمقدمة اجلزء األو ً وأيضا يف ضمن أبحاث اجلزء ،ل من تفسريه امليزانَّ
 .الثالث
ّقدس رسه(  إنه: أقول ِّ فات َّقد كتب مقدمته )ُ  ،كام هي العادة اجلارية يف املصنَّ

 ثبت  لو،نعم. بمنهجه بعد االنتهاء من العملية التفسرييةَّفيكون قد رصح 
 بتفسريه بأنه سوف يعتمد عالرشو َّعنه أنه رصح يف حمرض درسه وقبل

َّمنهج تفسري القرآن بالقرآن فإنه سيتأكد لنا بأن ما رصح َّ ه ّمقدمت به يف َّ
ُ وينبغي أن يسأل يف ذلك تالمذته ،ًكاشف عن اعتامده ذلك مسبقا

َّاملربزين ُ.  
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 الضابطة تأسيس ّأن يعني ّمما ،واضح هو كام ،حرصية عقلية
 ّختتص ال التفسريية العملية يف التفسري ومنهجة للتفسري ّالعامة
 ًآنا موجود هو بام وال ُأخرى، دون بمناهج وال آخر، دون بمنهج
 .ُأخرى تفسريية مناهج من اكتشافه أو تأسيسه يمكن ما دون

 التي ُالعجالة هذه يف جديدة ملناهج التأسيس بصدد ولسنا
 ما بعض إىل والتنويه التنبيه أردنا ما بقدر التمهيد منها قصدنا
 يف املثىل طريقتنا بعد فيام ّوستتضح ،التفسري ومناهج باملنهج ّيتعلق
 قيقةح من النهائي املوقف ُيعرف ومنها ،القرآين ّالنص قراءة

 .تطبيقها وكيفية املناهج
  :فهي رصدها، ّتم التي التفسري مناهج ّوأما
 .بالقرآن القرآن تفسري منهج .١
 .األثري الروائي التفسري منهج .٢
 .االجتهادي العقيل التفسري منهج .٣
 .التجريبي العلمي التفسري منهج .٤
 . اإلشاري التفسري منهج .٥
 .)١(بالرأي التفسري منهج .٦

                                                 
ن ضوابط املنهج ّربام يقال إن التفسري بالرأي ال يدخل ضم) ١(
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 .اجلامع التفسريي املنهج .٧
 ّالنص مقاصد من زاوية بإبراز ّاهتمت تفسريية أنامط وهناك

 ذلك وغري والفقهي، واألخالقي األديب التفسري قبيل من القرآين،
 .التفسريية املناهج متون يف ّمدون هو ّمما

                                                                                                                 
ُوعليه فال ينبغي درجه  فهو عملية تفسريية غري ممنهجة، االصطالحي،

نه سوف تكون هنالك وقفة أوجواب ذلك هو . ضمن مناهج التفسري
ّجليلة لبيان ما يصح من هذا املنهج وما يبطل منه، وبلحاظ ما يصح منه  ّ

 .فانتظر ًسوف يكون منهجا،



 
 
 
 
 

)١( 
 

 

 بالقرآن؟ القرآن تفسري جيب ملاذا •
 ةتطبيقي نامذج •





 
 

 
 فال ،ًشأنا وأرفعها قاطبة التفسريية املناهج وأقدم ّأول وهو

ًمفرسا نجد نكاد ًخاصا ًمنهجا اعتمدوا الذين حتى عنه ّتنصل قد ّ ّ 
 .ذلك شابه وما باملأثور كالتفسري بعينه

ًمفرسا بعضها القرآنية النصوص تكون أن :به ُويراد ّ  للبعض، ُ
 ّالنص ومرادات معاين عن الكشف هو التفسري ّنأ عرفنا ما وإذا

 كشف املراد القرآين ّالنص يكون املنهج هذا ضوء يف ّفإنه القرآين
ًمنكشفا معانيه ًومفرسا ُ َّ  .آخر قرآين ّبنص ـ املفعول اسم بصيغة ـ ُ
 ًاعتامدا يعتمد للقرآن )١(املوضوعي التفسري ّأن ريب وال
 فال ولذا بالقرآن، القرآن تفسري منهج عىل ًوجوهريا ًأساسيا
 كانت سواء ـ مفصلية نتائج ّأي تقديم املوضوعي للتفسري يمكن
 .املنهج هبذا ّالتزود دون ـ بعدية أو قبلية
 بيته وأهل ’ اهللا رسول به ِعمل قد الصحيح املنهج هذا ّإن

                                                 
ّناهج واألساليب التفسريية أن التفسري سيأيت يف بحث الفرق بني امل) ١(

ّاملوضوعي ليس منهجا تفسرييا بعينه وإنام جمر ّ ً د أسلوب تفسريي يقع يف ً
 .يقبال التفسري التجزيئ
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 الفكرة تكون أن وألجل والتابعني؛ الصحابة من ومجلة ^
ّنقدم نبالقرآ القرآن لتفسري عملية  بالليلة ّيتعلق ًتطبيقيا ًأنموذجا ُ
  .القرآن فيها نزل التي املباركة
 الذي ّواألتم األكمل املنهج هو بالقرآن القرآن تفسري منهج ّإن
 سوى أمامنا طريق ال بل القرآن، تفسري يف ُيسلك أن ينبغي

ّويصدق ًبعضا، بعضه ّيفرس القرآن فإن )١(به االلتزام  بعضه ُ
                                                 

ال ريب أن منهج تفسري القرآن بالقرآن من أقدم وأجود املناهج املتداولة ) ١(
م به دون غريه ّولكن االلتزا ّ وأنه ال ينبغي اإلغفال عنه،،ّعند املفرسين

ُن ما ذكر يف إثباهتا من إُمن املناهج األخرى دعوى يصعب االلتزام هبا، و ّ
ُأدلة خمتلفة ال توجب القطع أو االطمئنان بذلك، ًفهي أدلة متثل فهام  ّ ّ ّ

ّ لبعض النصوص القرآنية املصحوبة ببعض املقدمات العقلية التي ًوقراءة
 مسألة اهلداية ومسألة حصل فيها ـ بحسب فهمنا ـ بعض اخللط بني

َفضال عن إمكان س التفسري، وق مجلة من االعرتاضات واإلشكاالت ً
زم ُلتُخذ بمعزل عن املناهج األخرى واُوالنقوض حول هذا املنهج إذا ما ا

 ’ّتفيد بأن النبي األكرم أهنا ّن من لوازم هذا املنهج إّ السيام وبه،
ّفضال عن العلامء واملتعلمـ  ^وأهل بيته  ّ ليسوا بمفرسين للقرآن  ـنيً

ّالكريم وإنام هم جمرد معلمني للقرآن؛ ّ ّألن القرآن الكريم ال حيتاج إىل  ّ
ًفهو يفرس بعضه بعضا وفقا ملا يراه أصحاب هذا املنهج ّمفرس، ً قال ؛ ّ
ْوأنز ا إ ك ا كر ِ     ِلناس ما نزل إ هم{: تعاىل ِ ْ َْ َ

ِ ِ
َ  ُ َ ِ  َ  َ َُ َ َ َْ  ْ َ . )٤٤: حلالن( }...َ

ّنا هو أنه ّومعنى كونه مبي ّ معلم ومشخص ملصاديق اآليات القرآنية ’ً ّ
ًالتي تفرس بعضها بعضا، ّمع أنه ال توجد وال رواية واحدة مروي  ّ ة عن ّ
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 .)٢(بعض عىل بعضه يشهدو ،)١(ًبعضا
 

 :بدليلني النظرية هلذه ّدلُاست

 :ّمقدمات ّعدة إىل اإلشارة من ّالبد ّيتضح لكي :ّاألول الدليل

 يديه بني من الباطل يأتيه ال كتاب الكريم القرآن ّإن :األوىل
 األرض اهللا يرث أن إىل اخلالدة ّالنبي معجزة ّألنه خلفه، من وال
ُنه َو{ :تعاىل قال ؛عليها ومن ٌلكتاب   َ ِ ٌعز ز َ ِ

ِيأ يه َال * َ ِ
ْ ُا اطل َ ِ َ

ْمن ْ ِ 
  ِ ْ ِيديه َ ْ َ َوال َ ْمن َ ِخلفه ِ ِ

ْ ٌت  ل َ
ِ
ْمن َ ٍحكيم ِ ِ  )٤٢ـ٤١ :فصّلت( }َِ يد َ

 ال ما وهو ،»املفردات« يف الراغب يقول كام ّاحلق نقيض والباطل
                                                                                                                 

ً ترصح بأن القرآن يفرس بعضه بعضا أو ^  أو عن أهل البيت’ ّنبيال ّّ ّ
 .تشري إىل ذلك

ّوعىل أي حال، فإن الرد عىل هذه ال ا إىل ّدعوى ومناقشة أدلتها حيتاج منّّّ
 يقرص املقام هبا، بل حيتاج األمر إىل إفراد ،إفراد مساحة ليست قليلة

رسالة منفصلة لبيان ما عليه املوقف واحلال يف حقيقة أصل املناهج وما 
ّينبغي االلتزام به وكيفية حتديد املنهج التفسريي، ويف أي مرحلة من 

ّ يتم تصويب املنهج، وما هي األطراف املصوبة مراحل العملية التفسريية ّ
 .له، هذا ما نأمل الوقوف عنده يف وقت الحق

ّإن القرآن  صدق بعضه بعضا فال ت ذبوا بعضه >: ّأنه قال ’ ّلنبيعن ا )١(  ً ّ

 . ٢٨٦١، ح٦١٩، ص١ج: لّكنز العام: انظر. <ببعض
 .١٣٣اخلطبة رقم : د عبدهّهنج البالغة، حتقيق الشيخ حمم) ٢(
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َذ ِك{ :تعاىل الق ؛عنه الفحص عند له ثبات  أنِـب َ
َ

َهو َاهللا  َ ا ق ُ  وأن ْ
َ َ 

َيدعون َما ُ ْ ْمن َ ِدونه ِ ِ َهو ُ ُا اطل ُ ِ َ
ْ{ )٦٢ :الحج(. 

ِيأ يه َال{ :قوله ذيل يف الرازي قال ِ
ْ ُا اطل َ ِ َ

ْمن ْ ِ   ِ ْ ِيديه َ ْ َ َوال َ ْمن َ ِ 
ِخلفه ِ
ْ  :وجوه وفيه« :}َ

 وال والزبور، إلنجيلوا كالتوراة ّاملتقدمة الكتب ّتكذبه ال ●
 .ّيكذبه بعده من كتاب جييء

ًحقا بكونه القرآن حكم ما ●  بكونه حكم وما ًباطال، يصري ال ّ
ًحقا يصري ال ًباطال ّ. 

 بني من الباطل فيأتيه منه ينقص أن من حمفوظ ّنهأ معناه ●
  نا َو{ قوله عليه والدليل خلفه، من الباطل فيأتيه فيه يزاد أو يديه،

 َُ  َ
َ

َافظون ُ  .والنقصان الزيادة هو ُالباطل هذا فعىل  )٩ :الحجر( }ِ

 يمكن كتاب املستقبل يف يوجد ال ّأنه املراد يكون أن حيتمل ●
 .)١(»له ًمعارضا جعله يصلح كتاب ّتقدم فيام يوجد ومل له ًمعارضا جعله

 جيد وال إليه ّيتطرق ال الباطل ّكأن مثل هذا« :الزخمرشي وقال
 .)٢(»به ّويتعلق إليه يصل ّحتى اجلهات من جهة من ًسبيال إليه

ٌت  ل{ :اآلية ذيل يف تعاىل قوله ّأما
ِ
ْمن َ ِحكيم ِ  فهو }َِ يد َ

                                                 
 .١١٤ ص،٢٧ج: التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب) ١(
 .٢٠٢ ص،٤ج: ّالكشاف) ٢(



 ٤٣ .............................................................................بالقرآن القرآن  تفسري

 فالباطل .القرآن إىل ـ ٍطريق ّبأي ـ الباطل وصول عدم عىل الدليل
 املحدود العلم ذوي األفراد من يصدر الذي الكالم إىل يرسي قد

 واحلكمة املطلق بالعلم ّيتصف الذي ّأما ،ةيالنسب والقدرات
 فال ،دللحم ًأهال جتعله التي الكاملية الصفات ّكل وجيمع املطلقة
 يد إليه ّدتمت أو ينقض أو ينسخ وال البطالن، كالمه عىل يطرأ

 واحلقائق الساموية الكتب مع كالمه تناقضي وال التحريف،
 التي لكت أو الراهنة العلمية باملكتشفات يعارض وال السابقة،
 نفي عىل الداللة واضحة اآلية ّفإن واحلاصل .املستقبل يكشفها
 ما وهذا النقصان، أو الزيادة جهة من سواء القرآن، عن التحريف

 .املسلمني علامء من ّاملحققني كلمة عليه ّاتفقت

 اختالف ّأي الكريم القرآن مضامني بني يوجد ال ّإنه :الثانية
َأفال{ :تعاىل لقوله .ًأصال َ

َ
َ تدبرون  ُ  َ َ َالقرآن َ ْ ُ ْو و ْ َ َ ن َ ْمن َ ِعند ِ ْ ِ   ِ ْ

 ِاهللا َ
ُ وجدوا َ َ ِ يه َ ًاختالفا ِ َ ِ ًكث ا ْ ِ  :ّمؤداه استثنائي قياس وهذا .)٨٢ :النساء( }َ

 ال وحيث كثري، اختالف فيه جدُلو اهللا غري عند من القرآن كان لو
 ّاملقدم بني ةاملالزم وجه .سبحانه اهللا عند من فهو ذلك، فيه يوجد
 ّكلها ،النشأة هذا يف الواقعة املوجودات من تعاىل غريه ّأن والتايل
 يف جيري عام قانون وهذا والتكامل، ّالتحرك أساس عىل قائمة

 آنني يبقى املوجودات هذه من ًواحدا ترى فال ًأيضا، اإلنسان
 .حال إىل حال من خيتلف يزال ال بل واحد، حال عىل متواليني
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 فهو فيه االختالف وجود عدم وهو التايل بطالن لدلي ّأما
ًمتضمنا لكان االختالف وجد لو إذ األوىل؛ ّاملقدمة يف مستبطن ّ 
 .خلفه من وال يديه بني من الباطل يأتيه ال ّأنه واملفروض للباطل،

 :أمور املباركة اآلية هذه من املستفاد واحلاصل

 أمر ملا كذلك يكن مل فلو .العادي الفهم يناله ّمما القرآن ّإن .١
 ّالتأمل ّوإن ّاحلق، ملعرفة فيه ّوالتأمل ّبالتدبر الناس وتعاىل سبحانه

 العليم تعاىل اهللا عند من القرآن كون إىل صاحبه هيدي فيه
 .أمرهم يصلح بام هيدهيم الذي عباده بمصالح

 يقبل ال اجلهات، مجيع من ّمكمل كامل الكريم القرآن ّإن .٢
 وال بطالاإل وال والنسخ ّالتحول وال تغيريال وال االختالف
 من ّكله ذلك ّألن ؛ًأبدا عليه حاكم فال التكميل، وال التهذيب
ًمنفيا كان فإذا .االختالف شؤون ًأيا القرآن يقبل فال ،ّبالكلية عنه ّ ّ 
 .القيامة يوم إىل ّمستمرة اإلسالمية الرشيعة ّأن ذلك والزم منها،

 يكون أن ّالبد جهة، ّكل من ًكامال نكا ّملا الكتاب هذا ّإن .٣
 ال الذي الكامل صفات جلميع املستجمع الكامل عند من ًنازال

 تعاىل غريه ّألن سبحانه، اهللا ّإال هو وليس ًأبدا، فيه النقص ّتصورُي
 النقص قرين آخر، خملوق ّأي أو ًملكا أو ًإنسانا كان سواء

 ّوإن اختالف، فيه ليس ما منه يصدر أن يمكن فال واالختالف،
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 والقرآن حمدود، فهو املخلوق يف الشأن من بلغ مهام الكامل
 عنه ّعرب لذا اخلالدة، املعجزة فهو حمدود، غري وغرائبه بعجائبه
 .»غرائبه تب  وال عجائبه    ال« :بقوله ’ املرسلني ّسيد

 الباطل يأتيه ال كتاب القرآن ّأن من ثبت ما إىل ًمضافا :الثالثة
 آياته ّأن وهي ثالثة خصوصية هناك االختالف، فيه يقع مل ّوأنه

 بعض يف ّواحتادها خمتلفة أشياء توافق هو والتشابه متشاهبة،
 هبذا القرآن مجيع سبحانه اهللا وصف وقد والكيفيات، األوصاف
َنزل ُاهللا{ :قال حيث الوصف َأحسن َ  َ ْ ِا ديث َ ِ َ

ْ
ًكتابا  َ َم شاب ِ َ َمثا  ًهاِـُ ِ َ َ 

ِ  قشعر َ ْ ُمنه َ ْ ُجلود ِ ُ َا ين ُ ِ َ شون   ْ َ ْ ْر هم َ ُ  آيات كون واملراد )٢٣ :الزمر( }َ 
 وإتقان النظم، جزالة حيث من واحد نسق ذات الكتاب

 كام ّاحلق، رصيح إىل واهلداية واحلكم، احلقائق وبيان ،األسلوب
 يف الذي التشابه غري وهذا .اآلية يف املأخوذة القيود عليه ّتدل

 وهذا الكتاب آيات بعض صفة ّفإنه للمحكم، املقابل املتشابه
 .للجميع صفة

 بعض النعطاف ؛املعطوف بمعنى مثنية مجع »مثاين« :وقوله
 لبعض بعضها وتفسري بعضها بتبيني إليه ورجوعه بعض عىل آياته
 .ويناقضه ًبعضا بعضه يدفع بحيث فيها اختالف غري من

 اآليات من فيه ام ّكل ّإن« :اآلية هذه ذيل يف الرازي قال
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 .)١(»ًبعضا بعضها ّويؤكد ًابعض بعضها ّيقوي ّفإنه والبيانات

 :كتاب القرآن ّأن ّاتضح ّتقدم ّمما

 .خلفه من وال يديه بني من الباطل يأتيه ال ●

 .ًأبدا مضامينه بني اختالف ال ●

 .مثاين متشابه ●

ًمفرسا يكون أن ّإال يمكن ال اخلصوصيات هذه مثل له وكتاب ِّ 
ًومبينا نفسهل  الغري إىل احتاج لو إذ الغري، إىل حاجة دون ملعارفه ّ

 .تعاىل منه الكتاب هذا ّأن إىل ًموصال فيه ّالتدبر يكون ال أن للزم
َأفال{ :قوله عليه ّدل ما خالف وهذا َ

َ
َ تدبرون  ُ  َ َ َالقرآن َ ْ ُ  أن ولزم ،}...ْ

 ّإال عباده من يشاء من اهللا به هيدي احلديث أحسن القرآن يكون ال
 ّالنبي ّنبوة ّصحة عىل الدليل هو ّأنه واملفروض الغري، بمعونة
 .’ األكرم

 ّوأنه ًهدى ّوأنه نور ّبأنه نفسه وصف القرآن ّنإ :الثاين الدليل
 ٍهاد إىل ًمفتقرا األوصاف هذه مثل له كتاب ّيتصور فكيف تبيان،
 يف باطبائيالط قال غريه؟ بأمر ًناَّومبي غريه بنور ًومستنريا غريه

 :منهجني خالل من ّيمر القرآن لفهم الطريق ّإن« :تفسريه
                                                 

 .٢٣٦ ص،٢٦ج: التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب) ١(
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 عن ذلك غري أو ًفلسفيا أو ًعلميا ًبحثا نبحث أن :أحدمها
 يف ّاحلق عىل نقف ّحتى اآلية اهل ّتتعرض التي املسائل من مسألة
 البحث يرتضيها ةقطري وهذه .عليه ونحملها باآلية نأيت ّثم املسألة
 .يرتضيها ال القرآن ّأن غري ،النظري

 من اآلية معنى ونستوضح بالقرآن القرآن ّنفرس أن :ثانيهام
 املصاديق ّونشخص ،هنفس القرآن يف إليه املندوب ّبالتدبر نظريهتا
َونز ا{ :تعاىل قال كام اآليات تعطيها التي ّباخلواص ّونتعرفها َْ  َ 
َعليك ْ َ َالكتاب َ َ ِ ًت يانا ْ َ ْ ُ ل  ِ  يكون أن وحاشا .)٨٩ :لالنح( }َْ ء ِ
ًهدى{ :تعاىل وقال لنفسه، ًتبيانا يكون وال يشء ّلكل ًتبيانا القرآن ُ 
ِ ِلناس َو  نات   َمن َ َ َا هدى ِ ُ ِوالفرقان ْ

َ ْ ُ ْ ْقد{ :تعاىل وقال )١٨٥ :البقرة( }َ َ 
ْجاء م ُ َ َمن َ ٌنور ِاهللا ِ ٌو تاب ُ َ ِ  يكون وكيف )١٥ :المائدة( }ٌِ ـُمب َ
 حيتاجون ما مجيع يف للناس ًمبينا ًونورا ًوفرقانا ًتبياناو هدى القرآن
 :تعاىل وقال !االحتياج ّأشد وهو إليه احتياجهم يف يكفيهم وال

َوا ين{ ِ ُجاهدوا َ  َ َ ينا َ ْ هد نهم ِ ُ  َ ِ ْ َ َسبلنا َ َ ُ  جهاد ّوأي )٦٩ :العنكبوت( }ُ
 من إليه أهدى سبيل ّوأي !كتابه فهم يف اجلهد بذل من أعظم

 !قرآنال

ًمعلام وجعله القرآن ّعلمه الذي ’ ّالنبي ّإن ّثم  كام لكتابه ّ
َنزل{ :تعاىل يقول َ ُا روح ِِهـب َ ُم األ   ْقلب ََ  ِ  )١٩٤ـ١٩٣ :الشعراء( }َِكـَ
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َوأنز ا{ :ويقول َْ َ َ كإ َ ْ َا كر َ ْ      َِ  َ ِ ِلناس ُ َنزل َما   ْ همإ ُ  ِ ْ
 )٤٤ :النحل( }َ

ُ تلو{و ْ َعل َ ْيهمَ ِ
ِآياته ْ ِ ْو ز يهم َ ِ

 َ ُ ُو علمهم َ ُ ُُ  َ َالكتاب َ َ ِ َوا كمة ْ َ ْ ِ
ْ  آل( }َ

 ـ املقام هذا ’ ّالنبي أقامهم الذين ـ بيته أهل وعرتته )١٦٤ :عمران
 إن ما ا قل  في م تارك ّإ « الفريقني بني عليه ّاملتفق احلديث يف

 يـب ت أهل  وع  اهللا كتاب ًأبدا، بعدي ّتضلوا لن بهما ّتمسكتم
 علمهم يف تعاىل اهللا ّوصدقه .»ا وض    يردا ّح  يف قا لن ّوأنهما
َ ماإ{ :قائل من ّعز قال حيث بالقرآن ُير د   ِ

َِ ذهب ُاهللا ُ ِ ْ ُ ن م ُ ُ ْ َ 
َا رجس ْ َأهل   ْ
َ

ِا يت  ْ َ
ْو طهر م ْ ُ َ َ َ ً طه ا ُ

ِ ْ
ُنهإ{ :وقال .)٣٣ :األحزاب( }َ   

ٌلقرآن ْ ُ ٌكر م َ ِ
ٍكتاب ِ  * َ

َ ُمكنون ِ ْ ُ مسه َال * َ  َ َا مطهرون  إال َ ُ  َ ُ  :الواقعة( }ْ
 عىل بعينها الطريقة هذه والتفسري التعليم يف طريقتهم كانت وقد )٧٩ـ٧٧
 .التفسري يف أخبارهم من إلينا وصل ما

 ّمعلمو سلكه الذي ّالسوي والرصاط املستقيم الطريق هو هذا
 .)١(»عليهم اهللا صلوات وهداته القرآن

 
 ّفهم أشهر ّلستة وضعت بامرأة ُأيت ّاخلطاب بن عمر ّإن ●

ًعليا ذلك فبلغ برمجها،  عمر ذلك فبلغ .رجم عليها ل س :فقال ّ
ُوا واِ ات{ :× عيل فقال يسأله، إليه فأرسل َ َ ْ َيرضعن َ ْ ِ ْ ُ أوالدهن ُ َ َ ْ َ 

                                                 
 .١١ ص،١ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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ِحول  ْ
َ ْ ِ  ل  َ ْ

َ ِ ْ ِمن َ َأراد َ َ
َ

ْأن 
َ

ِيت  َا رضاعة  مُ َ َ  :وقال )٢٣٣ :البقرة( } 
ُو له{ ُ ْ َ ُوفصا  َ ُ َ ِ َثالثون َ ُ َ ًشهرا َ ْ   له، أشهر ّفستة )١٥ :األحقاف( }َ

 ّفخىل :قال .عليها رجم وال عليها ّحد ال ا رضاعة، تمام وحوالن
 .)١(عنها

 املعروف سفيان بن اهللا عبد بن ّحممد ّلعله( ُزرقان عن ●
 داود أيب ابن رجع« :قال داود أيب ابن بصاح )ّالزيات بزرقان
 :فقال ذلك، يف له فقلت ، ّمغتم وهو املعتصم عند من يوم ذات

َومل :له قلت :قال .سنة عرشين منذ ُّمت قد ّأين اليوم ُوددت  ذاك؟ ِ
 يدي بني اليوم موسى بن عيل بن ّحممد جعفر أيب من كان ِملا :قال
 ّإن :قال ذلك؟ كان وكيف :له ُقلت :قال .املعتصم املؤمنني أمري

 ّاحلد بإقامة تطهريه اخلليفة وسأل بالرسقة نفسه عىل ّأقر ًسارقا
 عيل، بن ّحممد أحرض وقد جملسه، يف الفقهاء لذلك فجمع عليه،
 :من ُفقلت :قال ؟ُيقطع أن جيب موضع أي يف القطع عن فسألنا

 ّاحلجة وما :قال ).اخلنرص ييل الذي الزند طرف وهو( ُالكرسوع
 ؛الكرسوع إىل والكف األصابع هي اليد ّألن :قلت :قال ذلك؟ يف

ُفا سحوا{ :ّالتيمم يف تعاىل اهللا لقول َ ْ ْوجوه مِـب َ ُ ِ ُ ْوأيدي م ُ ُ ِ ْ
َ َ{ 

                                                 
، تاريخ ١٨٠ ص،٤٠ج: ّبحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار) ١(

 .٦١: مه، احلديث يف عل٩٣أمري املؤمنني الباب 
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 .قوم ذلك عىل معي ّواتفق )٤٣ :النساء(
 عىل الدليل وما :قال .ِاملرفق من القطع جيب بل :آخرون وقال
ْوأيدي م{ :قال ّملا اهللا ّألن :قالوا ذلك؟ ُ َ ِ ْ

َ ِا مرافق َ إ َ ِ َ َ
 )٦ :المائدة(  }ْ

 .ِاملرفق هو اليد ّحد ّأن عىل ذلك ّدل َالغسل، يف
 اأب يا هذا يف تقول ما :فقال عيل، بن ّحممد إىل فالتفت :قال
 ّأي به، ّتكلموا ّمما دعني :قال .فيه القوم ّت لم قد :فقال جعفر؟
 ّملا باهللا عليك تأقسم :قال .هذا عن أعف  :قال عندك؟ يشء

 ّنهمإ أقول ّإ  باهللا    أقسمت إذا ّأما :فقال .فيه عندك بام أخربت
ّا سنة، فيه واأأخط أصول َمفصل من نوي  أن  ب القطع ّفإن ُ

ُ
 

 رسول قول :قال ذلك؟ يف ّاحلجة وما :قال .ّا كف ُفي ك األصابع،
  ر ب  ،وا وا دين، ا وجه، :أعضاء سبعة   ا سجود« :’ اهللا

  سجد يد   يبق  م ا رفق أو ُا كرسوع من يده قطعت فإذا »وا رجل 
َ وأن{ :وتعا  تبارك اهللا وقال عليها، َا مساجد َ َِ َ

 هذه به ـييعن ِ}هللاِ ْ
َفال{ عليها جد س يـا  ا سبعة األعضاء ُتدعوا َ ْ َمع َ ًأحدا ِاهللا َ َ َ{ )الجن: 

 .ُيقطع  م هللا  ن وما )١٨
 مفصل من السارق يد بقطع وأمر ذلك املعتصم جبفأع :قال
 .ّالكف دون األصابع
ًحيا ُكأ مل ّأين ُومتنّيت قيامتي قامت :داود أيب ابن قال ّ«)١(. 

                                                 
 .٤٦ ص،٢ج: تفسري العيايش) ١(



 ٥١ .............................................................................بالقرآن القرآن  تفسري

 الباقر جعفر أليب قلنا« :قاال ّأهنام مسلم بن ّوحممد زرارة عن ●
 ّإن :فقال هي؟ وكم هي؟ كيف السفر يف الصالة يف تقول ما :×
ْ  تم َذا َو{ :يقول ّوجل ّعز اهللا ُ ْ َ ِرضاأل ِ  َ َفل س ْ ْ َ ْعلي م َ ُ ْ َ ٌجناح َ َ ْأن ُ

َ
 

ُ ق وا ُ ْ َمن َ ِا صالة ِ َ ً واجبا ا سفر   ا قص  فصار  )١٠١ :النساء( } 
 :ّوجل ّعز اهللا قال ّإنام :له قلنا :قاال .ا     ا مام كوجوب

َفل س{ ْ َ ْعلي م َ ُ ْ َ ٌجناح َ َ  ذلك؟ أوجب فكيف افعلوا :يقل ومل }ُ
ْ من{ :وا روة ا صفا   ّوجل ّعز اهللا قال قد أول س :× فقال َ  َ حج َ
َا يت ْ َ ِأو ْ
َ

َا تمر  َ َ َفال ْ َجناح َ َ ِعليه ُ ْ َ ْأن َ
َ

َ طوف  َهماِـب َ    أال )١٥٨ :البقرة( }ِ
 كتابه   ذكره ّوجل ّعز اهللا ّألن مفروض واجب بهما الطواف ّأن ترون
 ’ ّا   صنعه  ء ا سفر    قص ا و ذ ك ،’ ّن يه وصنعه
 .)١(»كتابه   وذكره

ُأنز اه ِ إنا{ :تعاىل قوله ففي َ ْ َ ٍ لة ِ  َ
َ ْ ٍمبار ة َ

َ َ َ  هنا ،)٣ :الدخان( }... 
 مجلة يف النصب ضمري مرجعية لدينا ّاتضح قد يكون أن بعد

ُأنزلنَاه( ْ َ  يف اإلهبام من مقدار أمام سنقف ،الكريم القرآن هو ،)َ
 هي فام ،الكريم القرآن فيها نزل التي املباركة الليلة هذه من ملرادا

  ظرفها؟ هو وما ؟ ّهويتها
                                                 

، كتـاب ٥١٧ ص،٨ج: تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة) ١(
 .٢:  من أبواب صالة املسافر، احلديث٢٢الصالة، الباب 
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 ،آخر قرآين ّنص بواسطة اإلهبام هذا رفع نحاول سوف وهنا
ُأنز اه ِ إنا{ :تعاىل قوله وهو َ ْ َ ِ لة ِ  َ َ ْ ِالقدر َ

ْ َ  ّيتبني وبذلك ،)١ :القدر( }ْ
 ّيتضح فإنه ظرفها ّوأما ،القدر ليلة هي ةاملبارك الليلة ّهوية أن لنا
ُشهر{ :تعاىل قوله وهو آخر قرآين ّنص خالل من لنا َر ضان ْ َ َ َا ي َ ِ   

َأنزل ِ
ُ

ِ يه  ُالقرآن ِ ْ ُ  ).١٨٥ :البقرة( }ْ
 تفسري سقوف من ٌسقف لدينا ّيتضح التقريبي املثال هبذا
 تاجحت التعقيد يف غاية ومستويات سقوف فهنالك ،بالقرآن القرآن

 .نظر ُوبعد وإتقان ّفن إىل



 
 
 
 
 

)٢( 
 

 

 اهللا رسول بعد احلديث تاريخ عن ملحة •
 القرآن فهم يف ّالنبي دور •
 القرآن فهم يف البيت أهل ّأئمة دور •
 القرآن فهم يف الصحابة دور •
 

 





 
 
 

 ّنأو مسدود، غري القرآن فهم إىل الطريق ّأن ّاتضح أن بعد
 نفسه، إىل اهلادي الطريق هو بنفسه احلكيم والذكر اإلهلي البيان
 ما :التساؤل هذا يأيت ،غريه إىل مقاصده تبيني يف حيتاج ال ّإنه أي
 بأس ال ذلك قبل لكن ؟الكريم القرآن فهم يف احلديث دور هو

 .’ ّالنبي بعد احلديث به ّمر ما إىل باإلشارة

 بالتعليم عهد حديثي ’ ّالنبي عهد يف موناملسل كان
 العلوم تدوين يف القديم اإلنسان حالب أشبه حاهلم اإلسالمي،

 غري ًساذجا ًاشتغاال العلمية باألبحاث يشتغلون والصناعات،
 املسلمون رزق بام نطاقه عّواتس صيته انترش وإن واإلسالم .فنّي
 كان حاتالفتو هبذه االشتغال لكن العظيمة، الفتوحات من

 والتامس العلوم روابط يف النظر إجالة يف ّالتعمق عن يعوقهم
 من عندهم ملا ـ يرون كانوا ما ّهنمإ أو مدارجها، يف االرتقاء
 الفتوحات هذه أيقظت وقد .ّالتوسع إىل حاجة ـ العلمي املستوى
 كانت ما بعد والنخوة الغرور من اجلاهلية العرب غريزة املتوالية

 مّاألم روح فيهم ّتترسب فكانت ية،ّالنبو يةبالرتب سكن يف



  مناهج تفسري القرآن..............................................................................٥٦

ّاألمة تقسيم شيوع به يشهد ًرويدا منهم ّوتتمكن ّاجلبارة املستعلية ُ 
 الشام وايل وهو ـ معاوية وسري واملوايل، العرب إىل يومئذ املسلمة
 كثرية ُأخرى ُوأمور قيرصية، ملوكية بسرية املسلمني بني ـ يومذاك
 يف تأثري هلا نفسيات وهذه ملسلمني،ا جيوش عن التاريخ ذكرها
 .القرآنية التعليامت ّوالسيام العلمي السري

 العلمي، السري حارض من عندهم الذي كان الذي ّأما
 ّمتعددة مصاحف صار وقد هحال عىل كان بالقرآن فاالشتغال

 راج فقد احلديث ّوأما .وغريهم مسعود وابن ُوأيب زيد إىل نسبت
ًبينا ًرواجا  الصحابة بعض عمر هنى حيث إىل والضبط نقلال وكثر ّ
 الكتاب أهل من ّعدة كان وقد ،يرو ما لكثرة ؛التحديث عن

 أخبار من ًكثريا ًشيئا ّاملحدثون عنهم وأخذ اإلسالم يف دخلوا
 من عندهم كان بام فخلطوا ُوأممهم، أنبيائهم وقصص كتبهم

 ّوالدس الوضع وأخذ ’ ّالنبي عن املحفوظة األحاديث
 ةاملقطوع األحاديث يف اليوم ويوجد األحاديث، يف انيدور

 من كثري يشء ّاألول الصدر يف ورواهتم الصحابة عن املنقولة
 .لفظه بظاهر القرآن يدفعه ذلك،

 :ثالثة ُأمور ذلك يف السبب ومجلة

 ّالنبي لصحبة الناس تعتقدها كانت التي الرفيعة املكانة .١
 النقلة وأصحاهبم الصحابة وكرامة عنه، احلديث وحفظ ’
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 األخذ إىل الناس ذلك فدعا ألمرهم، وتعظيمهم الناس عىل عنهم
 .الكتاب أهل مسلمي عن ّحتى واإلكثار

 َمنَعهم ونقله احلديث حفظ عىل منهم الشديد احلرص ّإن .٢
ْعرضه يف ّوخاصة معناه يف ّوالتدبر متحيصه عن  اهللا كتاب عىل َ
 قد فروعه، منه ّوتستمد ينالد بنية عليه تبتني الذي األصل وهو

 »القالة    ستك « :قوله من ّصح فيام ’ ّالنبي بذلك ّوصاهم
 أحاديث بينهم تدور ألن فرصة بذلك وحصلت .ّتقدم كام

 إىل منسوبة ّوزالت وأفعاله، وأسامئه اهللا صفات يف موضوعة
 وخرافات ’ ّالنبي إىل تنسب ّمشوهة ومساوئ الكرام األنبياء

 وغري القرآن وحتريف املاضية األمم وقصص إلجيادوا اخللق يف
 .القبيل هذا من واإلنجيل التوراة ّتتضمنه ّعام تقرص ال ّمما ذلك

َالتقدم ذلك عند واحلديث ُالقرآن واقتسم  ّفالتقدم .والعمل ّ
 القرآن يلبث فلم !باحلديث والعمل واألخذ ،للقرآن الصوري

 عن الصفح وهي ريةالس هذه جتري تزل ومل ًعمال، هجر أن دون
ْعرض  اليوم ّحتى ًعمال ّمةُاأل بني ّمستمرة القرآن عىل احلديث َ
َوقال{ ًقوال تنكرها كانت وإن َ ُا رسول َ ُ ِقو   نإ َ رب َيا   ْ ُا ذوا َ َ

 
َهذا  َ 

َالقرآن ْ ُ ً هجورا ْ ُ ْ  وهذا .آحاد بعد ًاآحاد ّإال ّاللهم )٣٠ :الفرقان( }َ
 اخلرافات من كثري بقاء يف باباألس أحد هو بعينه التساهل
 اإلسالم، يف دخوهلم بعد اإلسالمية مُّماأل بني القديمة القومية
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 .الداء ّجير والداء

 أوجب ’ اهللا رسول بعد اخلالفة أمر يف جرى ما ّإن .٣
 عليهم عاكف فمن ،^ بيته أهل يف املسلمني ّعامة آراء اختالف

 علم من مكانتهمو بأمرهم يعبأ ال عنهم معرض ومن هبم، هائم
 يرتاب ال بام ’ ّالنبي ّوصاهم وقد هلم، شانئ مبغض أو القرآن

 وهم ّيعلموهم وال منهم ّيتعلموا أن مسلم وداللته ّصحته يف
 ولن تفسريه يف يغلطوا لن ّأهنم هلم وذكر اهللا، بكتاب منهم أعلم
 في م تارك ّإ « :املتواتر الثقلني حديث يف قال .فهمه يف وائخيط
 .احلديث »ا وض    يردا ّح  يف قا ولن وع   اهللا كتاب ل ا ق
 .»من م أعلم ّفإنهم ّتعلموهم ال« :طرقه بعض ويف

 الذي ّالتفكر وطريق القرآن علم هبا انثلم ثلمة أعظم وهذا
 األحاديث ّقلة اإلعراض هذا عىل الشاهد ومن .إليه يندب
 علم عليه ما ّتأملت إذا ّفإنك ،^ البيت أهل ّأئمة عن املنقولة
 الناس عليه كان وما والكرامة، املكانة من اخللفاء عهد يف احلديث

 يف نقل ما أحصيت ّثم أخذه، عىل الشديد واحلرص الولع من
 يف ذلك من نقل ما ّوخاصة ،^ واحلسني واحلسن ّعيل عن ذلك
 × عيل عن ينقلوا فلم الصحابة ّأما . ًعجبا لرأيت القرآن تفسري
 مئة ـ ُأحيص إن ـ عنه نقلوا ما يبلغ فال التابعون ّوأما ذكر،ي ًشيئا
 يبلغ ال عنه املنقول ّفلعل × احلسن ّوأما .القرآن متام يف رواية
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 أهنى وقد يذكر، يشء عنه ينقل فلم × احلسني ّوأما ًعرشا،
 .ًاألف عرش ةسبع إىل التفسري يف الواردة الروايات بعضهم

 حديثهم؟ عن وأعرضوا ^ تالبي أهل هجروا ّألهنم فهذاأ
 الدولة يف ُونسيت ُأخفيت ّثم وأكثروا عنهم أخذوا ّألهنم مأ

 وعدم × عيل عزلة ّنأ غري عنهم؟ األمويني نحرافال األموية
ًأوال القرآن مجع يف اشرتاكه  ‘ نياحلسن حياة وتاريخ ًوأخريا، ّ
 ٌبعض أنكر أن إىل × حديثه أمر آل قد بل .االحتاملني ّأول ّيؤيد
 .كالمه من خطبه غرر من البالغة هنج كتاب عليه اشتمل ما كون
 يكاد فال يزيد ومخريات أبيه بن لزياد البرتاء اخلطبة أمثال ّوأما

 !اثنان فيها خيتلف

 أن إىل حديثهم ًمهجورا مضطهدين، البيت أهل يزل ومل
 الصادق ّحممد بن وجعفر الباقر عيل بن ّحممد اإلمامان انتهض

 ما ّفبينا ّالعباسية، والدولة األموية الدولة بني هلدنةكا برهة يف ×
 .آثارهم من وعفي أندرس ما ّوجددا آبائهم أحاديث من ضاع
 البيت أهل ّأئمة من وأبنائهام آبائهام من وغريمها حديثهام ّنأ غري
 والوضع ّالدس من خيلص ومل الدخيل من يسلم مل ًأيضا ^

 كالمهام، من الرصيح يف ذلك ذكر وقد ،’ اهللا رسول كحديث
 ّاخلطاب أيب وابن سعيد بن كمغرية ّالوضاعني من ًرجاال ّوعدا

 املنقولة األحاديث ْبعرض وشيعتهم أصحاهبم وأمروا وغريمها،
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 .خالفه ما وترك وافقه ما وأخذ القرآن عىل عنهم

 :الرمحن عبد بن يونس عن عيسى بن ّحممد روى
 ما ّحممد اأب يا :له فقال حارض وأنا سأله أصحابنا بعض ّإن«

 الذي فام أصحابنا، يرويه ملا إنكارك وأكثر احلديث يف ّأشدك
 ّأنه احلكم بن هشام ّحدثني :فقال األحاديث؟ ّرد عىل حيملك
 ما ّإال ًحديثا علينا تقبلوا ال :يقول × الصادق اهللا عبد أبا سمع
 ّفإن ة،ّا تقدم أحادي نا من ًشاهدا معه  دون أو ّوا سنة القرآن وافق
ّ دث  م أحاديث أ  أصحاب كتب   ّدس اهللا لعنه سعيد بن ا غ ة ُ 
ّوسنة ّر نا قول خالف ما علينا تقو وا وال اهللا ّفاتقوا أ ، بها  ّن ينا ُ
 اهللا رسول وقال ّوجل ّعز اهللا قال قلنا ّحدثنا إذا ّفإنا ،’ ّ مد
’. 

 أيب بأصحا من قطعة هبا فوجدت العراق ُوافيت :يونس قال
 × الصادق اهللا عبد أيب أصحاب ُووجدت × الباقر جعفر

ُفعرضتها كتبهم وأخذت منهم ُفسمعت متوافرين، َ  عىل ُبعد من َ
 من يكون أن كثرية أحاديث منها فأنكر ،× الرضا احلسن أيب

 كذب ّا طاب أبا ّإن :يل وقال × الصادق اهللا عبد أيب أحاديث
 أ  أصحاب و ذ ك ّا طاب أبا اهللا لعن .× اهللا عبد أ   

 اهللا عبد أ  كتب   هذا يومنا إ  األحاديث هذه   ّيدسون ّا طاب،
 ّحدثنا ّ دثنا إن ّفإنا القرآن، خالف علينا تقبلوا فال ،× ا صادق
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 .)١(»...ّا سنة و وافقة القرآن بموافقة

 النهج هذا ينهجوا مل البيت أهل مدرسة أتباع من مجلة ّنأ ّإال
 املعارف من الفقه غري يف ّوخاصة البيت أهل ّأئمة حاديثأ يف

 أتباع سلكه الذي السبيل ذلك يف سلكوا ّإهنم حيث الدينية،
 ّحجية عدم إىل منهم مجع فذهب ،’ ّالنبي أحاديث يف اخللفاء
 وجامع الرضا وفقه الرشيعة مصباح مثل ّوحجية الكتاب، ظواهر

 ّيفرس احلديث ّأن ضهمبع ذكر حيث إىل اإلفراط وبلغ األخبار،
 يف القرآن ّإن« :االسرتابادي قال .داللته لرصيح خمالفته مع القرآن
 وكذلك الرعية، أذهان إىل بالنسبة التعمية وجه عىل ورد األكثر
 األحكام من نعلمه ال فيام لنا سبيل ال ّوإنه النبوية، السنن من كثري

 الصادقني من عالسام ّإال فرعية أو كانت أصلية النظرية الرشعية
 اهللا كتاب ظواهر من النظرية األحكام استنباط جيوز ال ّوإنه .^
 أهل جهة من أحواهلام يعلم مل ما النبوية السنن ظواهر من وال

 .)٢(»فيهام واالحتياط ّالتوقف جيب بل ،^ الذكر

 اخلـرب ّنأ مـن اخللفاء أتباع بعض ذكره ما يوازن الكالم وهذا
 البـاحثني مـن لغريهم ّمةُاأل أمر من رتاءىامل ّولعل الكتاب، ينسخ

                                                 
 .٣٩ ص،٧ج: صولً، نقال عن بحوث يف علم األ١٤٦ص: رجال الكيش) ١(
 .١٠٦ص: الفوائد املدنية) ٢(
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 العـرتة، وتركوا بالكتاب أخذوا السنّة أهل ّإن« :بعضهم ذكره كام
 ّوإن »يف قـا لـن ّإنهمـا« :ّالنبـي لقـول ؛الكتاب ترك إىل ذلك فآل

 تـرك إىل مـنهم ذلـك فـآل الكتاب، وتركوا بالعرتة أخذوا الشيعة
 القـرآن ّمـةُاأل تركـت دفقـ ،يفرتقـا لـن ّإهنـام :’ لقوله ؛العرتة
 .ًمعا )والسنّة الكتاب( والعرتة

 عملـت التـي العوامل أحد كان احلديث قبول يف املنهج وهذا
 واألدبيـة الدينية العلوم وهي اإلسالمية العلوم رابطة انقطاع عىل
 الـشجرة هـذه مـن والثمرات كالفروع اجلميع ّنأ مع القرآن، عن

 حـني ّكـل ُأكلهـا تـؤيت السامء يف وفرعها ثابت أصلها التي ّالطيبة
 العلـوم هـذه أمـر ّتأملـت لـو ّنكأ ذلك عىل والشاهد .ّرهبا بإذن

 ّنـهأ ّحتـى ًأصال، القرآن إىل هلا حاجة ال ًتنظيام ّنظمت ّأهنا وجدت
 واللغـة والبيـان والنحـو الـرصف ًمجيعا، ّيتعلمها أن ّملتعلم يمكن

 ّثـم آخرهـا، يتأفيـ صولُواأل والفقه والدراية والرجال واحلديث
 ّيمـس ومل القـرآن، يقـرأ مل وهـو فيها ّويتمهر جيتهد ّثم هبا ّيتضلع
 لكـسب الـتالوة ّإال احلقيقة بحسب للقرآن يبق فلم ّقط، ًمصحفا
 .)١(»احلدثان طوارق عن حتفظهم لألوالد متيمة ّاختاذه أو الثواب

                                                 
 .٢٧٢ ص،٥ج:  يف تفسري القرآنامليزان) ١(
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 مـؤمن أو كـافر مـن ّعامة الناس تدعو التي اآليات ّأن ّتقدم«
 ّوتأملـه القـرآن ّتعقـل إىل عنـه غـاب أو النـزول عرص شاهد ّممن

َأفال{ :تعاىل قوله ّوخاصة فيه، ّوالتدبر َ
َ

َ تدبرون  ُ  َ َ َالقرآن َ ْ ُ ْو و ْ َ َ ن َ ْمن َ ِ 
ِعند ْ ِ   ِ ْ
ُ وجدواِ اهللا َ َ َ ِ يـه َ ًاختالفـا ِ َ ِ ًكثـ ا ْ ِ  داللـة ّتـدل )٨٢ :النـساء ( }َ

 ّبالتـدبر الباحـث يناهلا أن يمكن القرآنية املعارف ّنأ عىل واضحة
 واآليـة اآليات، بني االختالف من يرتاءى ما به ويرتفع والبحث،

 واملقـام ــ اآليـات معاين فهم إلرجاع معنى وال ّالتحدي مقام يف
 :’ ّبينه ما ّفإن ،ّالنبي بيان إىل ـ املقام هذا

 إليـه ّيـؤدي ّممـا فهو ،الكالم ظاهر يوافق معنى يكون أن ّإما ●
 .والبحث ّوالتأمل ّالتدبر بعد ولو اللفظ

 ّيـؤدي الكالم ّأن وال الظاهر، يوافق ال ًمعنى يكون أن ّوإما ●
 .ظاهر وهو ّاحلجة به ّتتم وال ّالتحدي يالئم ال ّمما فهو إليه

 ّالنبي بيان غري من ّتلقيه إىل سبيل ال ّمما األحكام تفاصيل ،نعم
َومـا{ :تعـاىل قوله يف إليه القرآن أرجعها كام ’ ْآتـا م َ ُ ُا رسـول َ ُ   
ُفخذوه ُ ُ َومـا َ ْ هـا م َ ُ َ ُ نـه َ ْ ُفـا تهوا َ َ ْ  مـن معنـاه يف ومـا )٧ :الحـشر ( }َ

 .ًمثال واملعاد القصص تفاصيل وكذا اآليات،

 التعلـيم هـو املقـام هـذا يف ’ ّالنبـي شـأن ّأن يظهر هنا من
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 وإرشاده ّاملتعلم ذهن اخلبري ّعلمامل هداية هو ّإنام والتعليم فحسب،
 من فهمه يمتنع ما ال عليه، واحلصول به العلم عليه يصعب ما إىل
 إجياد ال للمقصد وتقريب للطريق تسهيل التعليم ّفإنام تعليم، غري

 ترتيـب يـروم ّإنـام تعليمـه يف ّواملعلـم للمقـصد، وخلـق للطريق
 ويـأنس ّتعلمامل ذهن يستسهله نحو عىل ونضدها العلمية املطالب

 وموهبـة العمـر فيتلـف التنظيم ّوكد الرتتيب جهد يف يقع فال به،
 .املعرفة يف الغلط عىل يرشف أو ّالقوة

َوأنز ا{ :تعاىل قوله أمثال عليه ّيدل الذي هو وهذا َْ َ َ كإ َ ْ َا كر َ ْ   
   َِ  َ ِ ِلناس ُ َنـزل َما   ْ هـمإ ُ  ِ ْ

ُو { :تعـاىل وقولـه )٤٤ :النحـل ( }َ ُعلمهـمَ ُ ُ  َ 
َالكتاب َ ِ َوا كمة ْ َ ْ ِ

ْ  مـا هلم ّويبني الناس ّيعلم ّإنام ّفالنبي )٢ :الجمعـة ( }َ
 للنـاس ويمكن بكالمه، سبحانه اهللا ّويبينه بنفسه القرآن عليه ّيدل

 إىل طريـق ال معـاين هلـم ّيبـني ’ ّنهأ ال خرة،باآل عليه احلصول
 قولـه مثـل عىل البتة ينطبق ال ذلك ّفإن تعاىل، اهللا كالم من فهمها
ٌكتاب{ :تعاىل َ ْفصلت ِ  َ ُآياته ُ ُ ًقرآنا َ ْ َعر  ُ ًياِـَ ْلقوم ّ َ َ علمـون ِ ُ َ ْ  )٣ :فـصّلت ( }َ
َوهذا{ :تعاىل وقوله َ ٌ ِسان َ َ عر  َ ٌمب  َ  ّأكدته ما وهذا )١٠٣ :النحـل ( }ُ

 .^ البيت أهل ّأئمة عن الواردة الكثرية الروايات
   أنــزل اهللا ّإن« :قــال × ادقالــص اهللا عبــد أيب اإلمــام عــن
 ّإال إ ـه العباد  تاجً ش ئا اهللا ترك ما واهللا ّح   ء ّ  ت يان القرآن
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 ّإال القـرآن   نـزل هذا  ن  و :بقول عنه  ستطيع ال ّح   لناس ّب نه
 .)١(»فيه اهللا أنزل وقد

 لوصـيته ّاملتـضمنة ’ عنـه املتـواترة األخبار إىل ًمضافا هذا
ْوعرض به واألخذ بالقرآن ّبالتمسك  عـىل عنـه املنقولة الروايات َ

 عـن نقـل مـا مجيـع كـون مع ّإال معناها يستقيم ال ّفإنه اهللا، كتاب
 عـىل ذلـك ّتوقف ولو الكتاب، من استفادته يمكن ّمما ’ ّالنبي
 .)٢(»ظاهر وهو الباطل الدور من كان ’ ّالنبي بيان

 

 تـارك ّإ  :خطبهـا خطبـة آخـر يف قال ّأنه ’ ّالنبي عن رتوات
 ّر ، فكتـاب األ ـ  ّفأما األصغر، وا قل األ   ا قل ا قل  في م
 إن مـا ّتـضلوا فلـن فيهمـا، ِفـاحفظو  يـب ت أهل فع   األصغر ّوأما

  .بهما ّتمسكتم
 القـرآن يف ^ البيـت أهـل قـول ّحجيـة عـىل ّدال واحلديث

 ذلـك، عـىل واالقتـصار تفـسريه، يف عنهم ورد ما عّتباإ ووجوب
 مـا مـع هـذا ينـسجم فكيـف .القرآن وبني بينهم التفرقة لزمّوإال 

                                                 
، كتـاب ٨١ ص،٩٢ج: ّبحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهـار) ١(

ً إن للقرآن ظهرا وبطنا، احلديث٨القرآن، الباب  ً ّ :٩. 
 .٨٤ ص،٣ج: امليزان يف تفسري القرآن) ٢(
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 يكـون فـال يشء، ّكـل تبيـان ّوأنه ونور ًهدى القرآن ّأن من ّتقدم
ًومبينا غريه بنور ًومستنريا غريه هاد إىل ًمفتقرا  أو عقـل مـن بغريه ّ
 .نحوهاو جتربة أو عارف كشف أو رواية

 لفهم بالقرآن االستمداد يمكن ّأنه نعتقد كنّا إنو ّإننا :اجلواب
 هـل ّأنـه يف الكـالم ّأن ّإال ًبعضا، بعضه ّيفرس القرآن ّألن القرآن،
 الرسـول بيانات من وهداية توجيه غري من أحد ّلكل ذلك يمكن
 ؟^ البيت أهل ّوأئمة األعظم

 وبيـان هدايـة لـوال ّأنه إلثبات وغريه الثقلني حديث يأيت هنا
 القـرآن معارف الستخراج ّاختاذه ينبغي الذي للمنهج ^ هؤالء
 .ذلك أمكن ملا الكريم

 × البـاقر اإلمـام إىل رجل جاء :قال البحراين لبيد أيب عن ●
 الذي أنت :الرجل له قال ّثم .فيها فأجابه مسائل عن فسأله ّبمكة
 هكـذا لـ س :لقـا معروف، ّإال اهللا كتاب من يشء ليس ّأنه تزعم
 اهللا عـن نـاطق د ل عليه ّإال اهللا كتاب من  ء ل س ول ن ،قلت

 .)١(»ا اس يعلمه ال ّ ما كتابه  
  ـ ء ّحـدثت م إذا« :× البـاقر قال :قال اجلارود أيب عن ●

                                                 
، كتـاب ٩٠ ص،٩٢ج: ّبحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهـار) ١(

 .٣٤:  احلديث،٨ :قرآن، البابال
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 ’ ّا ـ  ّإن« :حديثـه بعـض يف قال ّثم .»اهللا كتاب من ِفاسأ و 
 بـن يـا :لـه فقيـل .»ا سؤال و  ة ا ال وفساد والقال القيل عن َن 

َخـ  ال{ :قوله :قال ّوجل؟ ّعز اهللا كتاب من هذا أين ،اهللا رسول ْ َ 
ٍكث  ِ  ِ
ْمن َ ْ واهم ِ ُ َ ْ ْمن  إال َ َأ ـر َ َ

َ
ٍصدقةِــب 

َ َ ْأو َ
َ

ٍمعـروف  ُ ْ ْأو َ
َ

ٍصـالحإ  َ َ ـ  ْ ْ َ 
ِا اس ُتؤتوا َوال{ :وقال )١١٤ :النساء( }  ْ َا سفهاء ُ َ َ َأ وال   َ ْ ُ مَ ِالـ  ُ

َجعـل   َ َ 
ْل م ُاهللا ُ ً ياما َ َ ُ سأ واَ ال{ :وقال )٥ :النساء( }ِ

َ ْ ْ ن َ َأشياء َ َ ْ َ بد ْنإ َ ْ ْل م ُ ُ َ 
ْ سؤ م ُ ُْ  .)١()١٠١ :المائدة( }َ
 ّالعـام مـن القـرآن يف ورد ما بجميع حيط مل حيثف غريهم ّأما

 أن هنـيمك ال ّفإنـه واملتشابه واملحكم واملنسوخ والناسخ ّواخلاص
 ّأن علمنا إذا ًخصوصا ،كامل غري ّجزئي بنحو ّإال الدور هبذا يقوم

 .ومقاصده معارفه بيان يف اخلاص منهجه للقرآن
 × الباقر جعفر أبا سألت« :قال اجلعفي يزيد بن جابر عن ●
 بجواب فأجابني ًثانيا عنه سألته ّثم فأجابني التفسري، من يشء عن

 غـري بجـواب املـسألة يف يأجبتن َكنت فداك جعلت :فقلت آخر،
 مـن ا رجال عقول من أبعد  ء ل س جابر يا :فقال اليوم؟ قبل هذا

 وهـو  ء،   وآخرهـا  ء   ّأو ـا ي ـون اآليـة ّإن القرآن، تفس 
 .)٢(»وجوه   فّ تم ّمتصل  م

                                                 
 .١٢: ، احلديث٨: ، كتاب القرآن، الباب٨٢ ص،٩٢ج: بحار األنوار )١(
 .٣٧: ، احلديث٩١ ص،٩٢ ج:بحار األنوار )٢(
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 :قــال جــابر بــن إســامعيل إىل ســنادهإب ،الــنعامين تفــسري يف ●
 بعـث وتعا  تبارك اهللا ّإن :يقول × الصادق اهللا عبد أبا سمعت«

ً مدا  فخـتمً كتابـا عليه وأنزل بعده، ّيـنب فال األن ياء به فختم ’ ّ
 حـالل فحال  ًحراما، ّوحرمً حالال فيه ّأحل بعده، كتاب فال ا كتب به
 مـن وخـ   ع م فيه القيامة، يوم إ  حرام وحرامه القيامة يوم إ 

ًعلما ’ ّا   وجعله و عد م، قبل م  فـ  هم أوصـيائه،  ً باقيا َ
 ّواتبعوا قتلوهم، ّثم عنهم وعد وا زمان، ّ  أهل   ا شهداء وهم ا اس
 األ ـر والة والية ردأه من  ندوا ّح  الطاعة  م أخلصوا ّثم غ هم،
ُ سواَو{ :تعا  قال علومهم، وطلب ًحظا َ ّ ُذكروا ِ  ما َ  ُعِلـ طَ  ُزالَت الَو ِبه ُ 
 بـبعض، القرآن بعض   وا ّأنهم وذ ك )١٣ :المائدة( }ْمُهْنِم ٍةَِنائَخ َ 

 وهـم با  ـشابه ّواحتجـوا ا اسـخ، ّأنـه ّيظنون وهم با  سوخ ّواحتجوا
 ّواحتجـوا العام، ّأنه ّيقدرون وهم ّبا اص ّواحتجوا ا ح م، ّأنه يرون
 ا ـ م يفـتح مـا إ  ينظـروا و م تأو لها،   ا سبب وتر وا اآلية لْبأو
 أهلـه عـن يأخـذوه  ـم إذ و ـصادره  ـوارده يعرفوا و م  تمه، ما و  
 .ّوأضلوا ّفضلوا

 ّوجـل ّعـز اهللا كتـاب مـن يعـرف  م من ّنهأ اهللا ر  م واعلموا
 ا  ـشابه، مـن وا ح ـم ّالعـام، مـن ّوا ـاص ،ا  ـسوخ مـن ا اسخ

ّوا ـد  ّوا ـ  العـزائم، من ُوا رخص  مـن وا ـبهم ز ل،ـ نـا وأسـباب ِ
 والقـدر، القضاء علم من فيه وما ّوا ؤلفة، ا نقطعة ألفاظه   القرآن
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 واالبتــداء وا ــاطن، والظــاهر والعميــق، ّوا بــ  وا ــأخ ، وا قــديم
 وا ـار ،منـه ـىوا س ثن وا وصل، والقطع وا واب، وا سؤال واالنتهاء،

 ّوا فـصل، منـه ّوا ؤ ـد د،بعـ مـا   ّيـدل ّ مـا قبـل  ا وا صفة فيه،
 فيـه هلـك ا ي وحرامـه حـال  ـىومعنـ وأح مه، فرائضه و واضع
 بعـده، ما و  قبله ما   وا حمول األلفاظ، من وا وصول ا لحدون،
 .أهله من هو وال ،بالقرآن بعا م فل س

َاد  ما وم    ذب فهـو د ـل بغـ  ّمـدع األقـسام هـذه معرفـة ّ
 .)١(»ا ص  و  س ّجهنم ومأواه ورسو  ا كذب اهللا   ٍمف   رتاب

 ّفإنـه بكامله، القرآن مجعوا ّأهنم ^ عنهم ورد ما معنى وهذا
 املـراد بل كامل، غري ناقص غريهم بيد الذي القرآن ّأن منه يراد ال
 .ومقاصده معانيه متام عىل الوقوف هو اجلمع من

 جعفـر أبـا سمعت« :قال جابر عن املقدام أيب بن عمرو عن ●
 كمـا ّ ـه القـرآن  ـع ّهأن ا اس من ٌأحد ّاد  ما :يقول × الباقر

أنزل
ُ

 أ  بـن   ّإال تعـا  اهللا ّنـز  كمـا وحفظه  عه وما ّكذاب، ّإال 
 .)٢(»^ بعده من ّواألئمة × طالب

                                                 
 .٨١ ص،٣ج:  عن امليزان يف تفسري القرآنًالنق) ١(
ّنه مل جيمع القرآن كلـه، أّ، كتاب احلجة، باب ٢٢٨ ص،١ج: صول الكايفأ) ٢( ّ

 .١: احلديث
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 أحد  ستطيع ما« :قال ّأنه × الباقر جعفر أيب عن جابر عن ●
 .)١(»األوصـياء غـ  و اطنه ظاهره ّ ه رآنالق  يع عنده ّأن ّيد  أن

 اجلملـة هـذه ّإن يقـال قـد »ّ ه القرآن  يع عنده ّإن« :× وقوله
 فيـه، والـنقص التحريـف بوقـوع ومـشعرة القرآن لفظ يف ظاهرة
 العلـم هـو املـراد ّأن يفيـد »وباطنـه ظـاهره« :بقوله تقييدها لكن

 العـادي الفهـم عـىل الظـاهرة معانيـه حيـث مـن القـرآن بجميع
 السابقة الرواية يف قوله وكذا العادي، الفهم عىل املستبطنة ومعانيه

 .باحلفظ اجلمع ّقيد حيث »وحفظه  عه وما«

 االسـتمداد التفـسري يف ّاملتعـني« :تفـسريه يف الطباطبـائي قال
 باآلثـار ّبالتـدرب وذلـك باآليـة، اآلية وتفسري فهمه عىل بالقرآن
 منهـا مكتسب ذوق وهتيئة ،^ بيته وأهل ’ ّالنبي عن املنقولة

 .ًمعـا هلـام ّاحلجيـة جيعـل »يف قـا لـن« ’ وقولـه ...الورود ّثم
 وألهل اإلهلية، املعارف عن والكشف معانيه عىل الداللة فللقرآن
 أغراضــه إىل النــاس وهدايــة الطريــق عــىل الداللــة البيــت

 .)٢(»ومقاصده
 بالــدور^دورهــم حــرص ذلــك مــن ُيفهــم أن ينبغــي وال

                                                 
 .٢: ، احلديث٢٢٨ ص١ج: نفسهاملصدر ) ١(
 .٨٧ ص،٣ج: امليزان يف تفسري القرآن) ٢(
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ِّمفرسين كانوا^ فإهنم القرآن؛ فهم جمال يف التفسريي لتعليميا ُ 
 يف املعرفيـةاملراتـب وأعظـم أعـىل بلغوا مّإهن بل للقرآن؛ وترامجة

 انتهـى ما َّأن التعليمي دورهم من عنينا امّوإن وتفسريه؛ القرآن فهم
 التطبيقـي الطـابع عليهـا غلـب قـد التفـسريية روايـاهتم من إلينا

 يف األبلـغ هو كان الدور هذا ّولعل القرآن؛ فهم فنونل والتعليمي
ّاألمـة تزويـد عـىل^فحرصـوا التفـسري؛ ُوأصـول مباين رسم ُ 

 عـىل تركيـزهم خـالل من القرآن لفهم ُاملفضية والطرق بالقواعد
 دورهــم يقــرصوا أن دون ولكــن والتعليمــي؛ التطبيقــي اجلانــب
 .ذلك عىل القرآين املعريف
 دورهم بني الدقيقة الفروق إىل اتااللتف ينبغي هنا من

ّلألم التعليمي  اعتبار ّيصح فال للقرآن؛ التفسريي دورهم وبني ةُ
 ـ التفسريية الروايات يف الغالب وهو ـ التطبيقي التعليمي الدور
 واحلركة املجال ّمفهومي التفسريي الدور َّفإن ًتفسرييا؛ ًدورا

 ؛واهلدف واحلركة املجال ّمصداقي التطبيق ّأن حني يف واهلدف؛
 بعنرصي َّاملقيدة وغري املفتوحة املفهومية الدائرة بني انّوشت

 بعنرصي َّواملقيدة املغلقة املصداقية الدائرة وبني واملكان؛ بالزمان
 .واملكان الزمان

 ًتفـسريا اهّإيـ ًمعتـربا املصداقي الفهم أحكام َّرسى فمن وعليه
 الوجـه يف الوارد صاحبها موت عند اآلية بموت آمن كمن يكون
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 يف الكليني روى وقد واملكان؛ الزمان يَلقيد املأسور هلا؛ التطبيقي
 :قـال ّأنـه بـصري أيب عـن روى فقد ذلك؛ يف الشبهة يدفع ما ذلك

َإ ما{ ×اهللا عبد أليب قلت« َأنت ِ 
َ

ٌمنذر  ِ ُ ولـ  ُ ِ ٍقـوم َ ْ ٍهـاد َ  :الرعـد( }َ
 مـن هـل دّ مـ أبـا يا ،ا ادي ّو  ،ا نذر’ اهللا رسول :فقال ؟)٧

 ىّحتـ ،ٍهاد بعد ٍهاد منكم مازالفداك جعلت بىل :قلت ا وم؟ ٍهاد
   آيـة نزلـت إذا  نـت  و دّ م أبا يا اهللا ر ك :فقال إليك فعتُد

  ـري ّ  ّو كنـه ،ا كتاب مات ،اآلية ماتت ا رجل ذ ك مات ّثم رجل
)١(»   فيمن جرى كما ب  فيمن 

  إن« :قـال ّأنه×الصادق اإلمام عن ذلك يف العيايش وروى
  ـري و مـا ،وا هـار ا ليـل  ـري ما  ري ّهنو  ،يمت  م ّ  القرآن
 هّإنـ :أي ؛)٢(» ـاّأو    ـري كمـا آخرنا   و ري ،والقمر ا شمس
 جمرى كثرية مصاديق عىل لالنطباق القابل املفهومي جماله يف جيري
.والنهار الليل 
 

 قال كام ويفهموه الناس ليعقله ُأنزل ّإنام القرآن ّأن الواضح من
                                                 

  .٣ ح١٩٢ ص١ج:  للشيخ الكليني،ُاألصول من الكايف )١(
منطق فهـم : ُوملراجعة تفصيل املسألة ينظر. ٢٠٤ ص٢ج: تفسري العيايش )٢(

؛ بحث ٢٢٦ ص١ج: ِّالقرآن؛ للمرجع الديني آية اهللا املحقق كامل احليدري
 ).ّعرصنة النص(
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َأنز ا  ناإ{ :تعاىل ْ َ ْ َعليك َ ْ َ َالكتاب َ َ ِ ِ ِلناس ْ ٌكتـاب{ :وقـال )٤١ :الزمر( }  َ ِ 
ْفصلت  َ ُآياته ُ ُ ًقرآنا َ ْ َعر  ُ ًياِـَ ٍلقـوم ّ ْ َ َ علمـون ِ ُ َ ْ ُجعلنـاه  نـاإ{ )٣ :فـصّلت ( }َ َ َْ َ 

ْقرآ َعر ـً ناُ ًياِـَ ْلعل ـم ّ ُ  َ َ عقلـون َ ُ ِ ْ َهـذا{ :وقـال )٣ :الزخـرف ( }َ ٌ يـان َ َ َ 
ِ ِلناس  ّأن ريـب وال اآليـات، مـن ذلك غري إىل )١٣٨ :عمران آل( } 
َوأنز ـا{ :تعاىل قال كام ’ الرسول هو ّمبينه َْ َ َ ـكإ َ ْ َا كـر َ ْ َِ  ـ     َ ُ 

ِ ِلناس َنزل َما   ْ همإ ُ  ِ ْ
 عـنهم أخذ ّثم للصحابة، ّبينه وقد )٤٤ :النحل( }َ

 التجـايف جيـوز ال ّنبوي بيان فهو إلينا ’ عنه نقلوه فام التابعون،
 .القرآن ّبنص عنه غامضواإل
 ما َّأن« :التفسريي الصحابة دور يف الطباطبائي يرى هناو

 جمرى جير مل وإن فهو ’ ّالنبي إىل إسناده غري من فيه ّتكلموا
 يف ذكروه ما ّفإن أسكن، إليه القلب لكن ،ّحجيتها يف النبويات
 الذوق إليه هداهم يشء أو ّالنبي من مسموع ّإما اآليات تفسري

 من تالمذهتم ذكره ما وكذا ،’ وتعليمه بيانه من املكتسب
 مع القرآن معاين عليهم خيفى وكيف .يتلوهم ومن التابعني

 الرسالة مصدر من ّتلقيها يف عيهموس العربية يف همقّتعر
 مساعي من التاريخ ّيقصه ما عىل الدين فقه يف البالغ واجتهادهم

 .اإلسالم صدر يف الدين رجال
 عـن واخلروج وسنّتهم طريقتهم عن العدول ّنأ يظهر هنا من
 بدعة وآرائهم أقواهلم بني يوجد ال بام اآليات من آية وتفسري مجاعتهم
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 ملـن ةكفايـ عـنهم نقـل ما ويف .واجب عنه سكتوا ّعام والسكوت
 ألـف عـرش بـضعة« هـاءز يبلـغ ّفإنـه )١(»تعـاىل اهللا كتاب فهم أراد

 .)٢(»حديث
 قطـع مـع ــ الصحابة كالم من النقل به ورد ما ّإن :واجلواب

 الـصحابة بـني فـيام االخـتالف عـن خيلـو ال ــ طرقـه عن النظر
 عىل منهم الواحد عن نقل فيام االختالف عن خيلو ال بل أنفسهم،

 الواجـب ّبـأن والقـول أخبارهم، يف ّاملتأمل ّاملتتبع عىل خيفى ال ما
 يف الـصحابة عـن املنقولـة املختلفـة األقوال أحد نختار أن حينئذ
 مـردود مجاعتهم، عن واخلروج إمجاعهم خرق عن وجيتنب اآلية،
 ومل املـنهج هـذا يلتزمـوا ومل الطريـق هذا يسلكوا مل أنفسهم ّبأهنم
 ما عىل يقفوا أن غريهم عىل جيب فكيف بينهم، فيام باخلالف يبالوا
 .غريهم عىل قوهلم ّبحجية ّخيتصوا ومل قالوا

 الغلـط عليـه جيـوز مـن ّإن« :ـ »املستصفى« يف ـ الغزايل يقول
 ّحيـتج فكيـف قولـه، يف ّحجـة فـال عنه عصمته تثبت ومل والسهو
 ّحجـة غـري مـن عـصمتهم عىّتد وكيف اخلطأ؟ جواز مع بقوهلم

 االخـتالف؟ علـيهم جيـوز قـوم عـصمة ّيتصور وكيف متواترة؟
 جـواز عىل الصحابة ّاتفقت وقد كيف املعصومان؟ خيتلف وكيف

                                                 
 .٨٤ ص،٣ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
 .ّ، املقدمة٧ ص،١ج: ّالدر املنثور) ٢(
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 خـالفهام مـن عـىل وعمـر بكـر أبـو ينكـر فلم !الصحابة؟ خمالفة
 يتبـع أن جمتهـد ّكل عىل االجتهاد مسائل يف أوجبوا بل باالجتهاد،

 .نفسه اجتهاد

ــنهمب االخــتالف ووقــوع ؛العــصمة عــىل الــدليل فانتفــاء  ؛ي
 .)١(»قاطعة ّأدلة ثالثة ،فيه خمالفتهم بجواز وترصحيهم

 ّمفـرسي مـن نقـل مـا عىل االقتصار وهو« املنهج هذا ّنأ عىل
 القرآنيـة، اآليـات معاين يف والتابعني الصحابة من اإلسالم صدر
 هـو كـام أثـره يف البحـث وبطـالن سريه، يف العلم ّتوقف يوجب
 التفسري يف ّاملؤلفة والكتب وائلاأل كلامت من بأيدينا ما يف مشهود

 معـان ّإال التفسري يف منهم ينقل ومل اإلسالم، من وىلُاأل القرون يف
 مـا فـأين النظـر، وتـدقيق البحث ّتعمق عن خالية بسيطة ساذجة
َونز ـا{ :تعـاىل قوله إليه يشري َْ َعليـك َ  ْ َ َالكتـاب َ َ ِ ًت يانـا ْ َ ْ ُ لـ  ِ  }َْ ء ِ

 القرآن؟ يف املعارف دقائق من )٨٩ :النحل(

 العـرش مثل عن ّحقيقي بحث الصحابة طبقة عن ينقل مل لذا
 ُأصـول ّوحتـى القرآنيـة احلقائق وسائر واللوح والقلم والكريس
 هبـا، يلحق وما واإلمامة ّوالنبوة واملعاد التوحيد كمسائل املعارف

 ذلـك وعـىل عليهـا، ويقفون الدينية الظواهر ّيتعدون ال كانوا بل
                                                 

 .٤٣٩ص: ّصول العامة للفقه املقارنًنقال عن األ) ١(
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 ّأنه عيينة بن سفيان عن نقل ّحتى ّاملفرسين وقدماء تابعونال جرى
 تالوتــه فتفــسريه كتابــه يف نفــسه مــن اهللا وصــف مــا ّكــل :قــال

 عبـد أبـا يـا :له قال ًرجال ّأن مالك اإلمام وعن .عليه والسكوت
 رأيـت فـام :الـراوي قال استوى؟ كيف العرش، عىل استوى ،اهللا

 يعني( الدحضاء وعاله تهمقال من كموجدته يشء من وجد ًمالكا
 غـري الكيـف :فقال مالك عن فرسي :قال .القوم وأطرق )العرق

 والـسؤال واجب، به واإليامن جمهول، غري منه واالستواء معقول،
 .ُفأخرج به وأمر . ًّضاال تكون أن أخاف ّوإين بدعة، نهع

 من عليه هم ما مع القرآن معاين عليهم خيتفي أن استبعاد ّوأما
 يف بيـنهم الواقـع اخلـالف نفـس فيبطلـه واالجتهاد، ّجلدوا الفهم
 املنقولـة الكلـامت يف الواقـع والتنـاقض اآليـات مـن كثـري معاين
 ّاحلـق خفاء فرض مع ّإال تناقض وال اختالف ّيتصور ال إذ عنهم،

 .)١(»بغريه طريقه واختالط
 يف مّأهن هو للصحابة التفسريي الدور يف الكالم وخالصة

 يف النقل ضوابط عليهم جتري التفسريية رواياتلل نقلهم إطار
 خصوص يف اّمأو .الصحابة عدالة ثبوت لعدم ًنظرا الراوي
 اهللا رسول من مأخوذة كوهنا عىل دليل ال ّفإهنا الشخصية آرائهم

                                                 
 .١٦١ ص،٨، ج٨٥ ص،٣ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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 الرأي صاحب كان فإن وبالتايل معترب، غري ّظن دّجمر فذلك ’
 ابن قبيل من ّوختصصه واجتهاده بالقرآن بعلمه عنه معروف منهم

 حاله ويكون عنه، الرواية ّصحت إذا فيام لالعتامد قابل عباس
 ًمتوافقا دام ما معتمد قوله ّفإن ،جماله يف ّمتخصص ّمفرس ّكل حال
 .التفسري يف ّواخلاصة ّالعامة الضوابط مع
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 ّمـر عـىل ًكثـريا فيهـا النـزاع وقع التي األساسية األبحاث من
 االسـتدالالت نتـائج عـىل االعتامد نامكإ الطويل اإلنسان تاريخ
 النزاع هذا ّإن :والواقع ،ةيدوالعق الفكر االتجم خمتلف يف العقلية
 :ييل كام تصويره يمكن

 ّإال يـؤمن ال الـذي ّاحلـيس ّاالجتـاه بني تصويره يمكن ًتارة ●
 وبـني التجريبي، املنهج أساس عىل القائمة الطبيعية العلوم بنتائج
 آمنـوا حيـث ًعمومـا الفالسـفة إليـه ذهـب الـذي العقيل ّاالجتاه
 أسـاس عـىل القائمـة العقليـة مالعلـو نتـائج عىل داالعتام بإمكان
 .األرسطي املنطق

 ظـواهر عـىل االقتـصار عـىل ّيرص الذي ّاالجتاه بني ُوأخرى ●
 والعقليـة املنطقية صولُاأل تعاطي عن واالجتناب والسنّة الكتاب
 الكتاب ّأن يعتقد الذي ّاالجتاه وبني ًعموما، الدينية املعارف لفهم

ــة الطــرق اســتعامل يف ّالتوســع إىل اعيانالــد مهــا والــسنّة  العقلي
 .ةيالبدهي عىل ّاملتكئة أو البدهيية ّاملقدمات وهي الصحيحة،

 مثـل يف بـه يـراد وماذا ،العقل تعريف من ّالبد وذاك هذا قبل
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 األبحاث؟ هذه

 :معان أربعة عىل باالشرتاك العقل اسم يطلق

 الـذي وهو البهائم، سائر اإلنسان يفارق به الذي الوصف .١
 الفكرية، ّاخلفية الصناعات وتدبري النظرية العلوم لقبول ّاستعد به

 ّإنـه« :العقـل ّحد يف قال حيث املحاسبي احلارث أراده الذي وهو
 ّوكأنـه الـصناعات، وتـدبري النظريـة العلوم إدراك هبا ّيتهيأ غريزة
 عـن الغافـل ّفإن األشياء، إلدراك ّيستعد به القلب، يف يقذف نور
 قـدف مع الغريزة هذه وجود باعتبار عاقلني ّيسميان والنائم علومال

ــوم ــام . العل ــاة ّأن وك ــزة احلي ــأ هبــا غري ــات اجلــسم ّيتهي  للحرك
 ّيتهيـأ هبـا غريـزة العقل فكذلك ، ّاحلسية دراكاتواإل االختيارية

 التـي بـاملرآة ذلك تشبيه ويمكن .النظرية للعلوم احليوانات بعض
 لـصفة ؛واأللـوان الـصور حكايـة يف اماألجـس من غريها تفارق

 بـصفة األعضاء فارقت نيعال وكذلك الصقالة، وهي هبا ّاختصت
 اسـتعدادها يف الغريـزة هـذه فنـسبة .للرؤيـة ّاستعدت هبا غريزية

 إىل العـني ونـسبة األلـوان صور إىل املرآة كنسبة العلوم النكشاف
 .)١(»املرئيات صور

 الربهــان كتــاب يف ســفةالفال يــستعمله املعنــى هبــذا والعقــل
                                                 

 .، كتاب العقل واجلهل٢٢٥ ص،١ج:  صول الكايفأرشح ) ١(
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 الـصادقة ّباملقـدمات اليقـني حيصل هبا التي النفس ّقوة به ويعنون
 .الرضورية

 مـن ّفـإن األحـوال، بمجـاري التجارب من تستفاد علوم .٢
 ومـن العادة، يف عاقل ّإنه :يقال املذاهب ّوهذبته التجارب حنّكته

 ةّيوالر جودة إىل ومرجعه« .جاهل ّغبي ّإنه :يقال بذلك ّيتصف ال
 كـان وإن يتجنّب، أو رثيؤ أن ينبغي ما استنباط يف ّالتفطن ورسعة

 ّفـإن بالـسوء، ّاألمـارة النفس وهوى الدنياوية األغراض باب يف
 ّاحلـق أهـل ّأمـا ًعاقال، املذكورة ةّيوالر هذه له من ّيسمون الناس
 الـشيطنة أو كالـدهاء ُأخـر أسـامء بل ًعقال احلالة هذه ّيسمون فال

 .)١(»اوغريمه

 ُاألمـور، عواقب يعرف أن إىل الغريزة تلك ّقوة ينتهي أن« .٣
 حـصلت فـإذا ويقهرهـا، العاجلة ّاللذة إىل الداعية الشهوة فيقمع

 وإحجامـه إقدامـه ّإن بحيـث ًعـاقال صـاحبها ّسـمي ّالقـوة هذه
 وهذا العاجلة، الشهوة بحكم ال العواقب يف النظر يقتضيه ما بحسب
 .)٢(»احليوانات سائر عن هبا ّيتميز التي نساناإل ّخواص من ًأيضا

 الـصادق اإلمام عن الرواية إليه أشارت الذي هو املعنى وهذا
                                                 

 .نفسهاملصدر ) ١(
 . يف احلاشية٧ص: آداب النفس) ٢(
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 به واكتسب الرمحن به ُعبد ما« :قال العقل؟ ما :له قلت :قال ×
 العقـل، مـن واملـراد« :»العقول مرآة« يف املجليس قال .)١(»اجلنان
 واجتناب واملنافع اخلريات اختيار إىل تدعو النفس يف وحالة ملكة

 الـشهوانية الدواعي زجر عىل النفس تقوى وهبا ّواملضار، الرشور
 .)٢(»الشيطانية والوساوس والغضبية

 وهـو الربوبيات، ومعرفة اإلهليات كتاب يف املذكور وهو« .٤
 فـال ّالقيـوم، اهللا وهـو بمبدعه ّإال بيشء له ّتعلق ال الذي املوجود
ــق ــه ّتعل ــال بموضــوع ل ــامدة وال عرضك ــصورة ّب ــدن وال كال  بب

 العدم جهات من جهة ذاته يف وال ،ّبالقوة كامل له وليس كالنفس،
 ّاحلـق وجـود بوجـوب ًمنجـربا صـار ما ّإال والقصور مكانواإل

 يـشوبه ال وخـري نور ّوكله اجلربوت، عامل لعامله يقال وهلذا تعاىل،
 أمر وهو األحدي الضوء بسطوة احتجب ما ّإال ّورش ظلمة شوب
 اهللا خلـق مـا ّأول« تاالرواي يف ورد الذي هو وهذا )٣(»وكلمته اهللا

 .»العقل
 ّإن :× الـصادق اهللا عبد أبو قال« :قال مهران بن سامعة عن

 يمـ  عـن ا روحـان   مـن خلـق ّأول وهو العقل خلق ّوجل ّعز اهللا
                                                 

 .٣: ، كتاب العقل واجلهل، احلديث١١ ص،١ج: صول من الكايفاأل) ١(
 .٢٥ ص،١ج: مرآة العقول) ٢(
 .٢٢٧ ص،١ج: صول الكايف، للشريازيأرشح ) ٣(
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 :اهللا فقـال فأقبـل، قبلأ :  قال ّثم فأدبر، أدبر :  فقال نوره من العرش
 .)١(»...خل   يع   ّو رمتكً عظيماً خلقا خلقتك

 قـال ؛ّاألول املعنـى هـو األبحـاث هـذه يف العقـل من واملراد
 ال والعلـوم ّاملتغـري، ّاجلزئـي غـري ينال ال ّاحلس ّإن« :الطباطبائي

 وال حمـسوسة غـري وهي ّالكلية، القضايا غري تستعمل وال تستنتج
 ًأفــرادا ًمـثال اإلنـسان مـن ينـال ّإنــام ًمـثال التـرشيح ّفـإن ّجمربـة،

 هلـذا ّنأ مـشاهدة فيهـا ّللحس يعطي كثريين، أو قليلني معدودين
 املـشاهدة مـن عدد تكرارها من وحيصل ًمثال، ًوكبدا ًقلبا اإلنسان

 فلـه إنـسان ّكـل« :قولنـا يف ّالكـيل احلكم غري وذلك يكثر أو ّيقل
 من يستفاد ما عىل التعويلو االعتامد يف اقترصنا فلو .»كبد أو قلب

 ،رأس مـن العقليـات عىل ركون غري من فحسب والتجربة ّاحلس
 يمكـن فكام .ّعلمي بحث وال ّنظري فكر وال ّكيل إدراك لنا ّيتم مل

 فـيام التعويل كذلك به، ّخيص مورد يف ّاحلس عىل يلزم أو التعويل
 صديقاتالتـ هلـذه املبـدأ هو بالعقل ومرادنا .العقلية ّبالقوة ّخيص
 معـه اإلنـسان ّأن ريـب وال ّالعامة، األحكام هلذه واملدرك ّالكلية
 .)٢(»الشأن هذا شأنه يشء

                                                 
 .١٤: ، كتاب العقل واجلهل، احلديث٢١ ص،١ج: صول من الكايفاأل) ١(
 .٤٨ ص،١ج: امليزان يف تفسري القرآن) ٢(
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 عقـد فيـه ّنإ حيث من اإلدراك عىل يطلق العقل« :ًأيضا وقال
 مـن عليـه اإلنـسان سـبحانه اهللا جبـل مـا عىل بالتصديق، القلب
 ّواملـضار فعواملنا ّوالرش واخلري النظريات، يف والباطل ّاحلق إدراك

 ّأول يف نفـسه يـدرك خلقـة سـبحانه اهللا خلقه حيث العمليات يف
 شـياء،األ ظـواهر هبـا يـدرك ظـاهرة ّبحـواس ّجهزه ّثم وجوده،
 األشـياء مـع نفـسه تـرتبط هبا روحية معاين يدرك باطنة ُوبأخرى
 ونحـو واخلوف والرجاء والبغض ّواحلب كاإلرادة عنها اخلارجة
ــك، ــم ذل ــرصف ّث ــا ّيت ــب فيه ــصيل بالرتتي  والتخــصيص والتف

 مرحلـة عن اخلارجة مورُواأل النظريات يف فيها فيقيض والتعميم،
 ًقضاء بالعمل املربوطة مورُواأل العمليات ويف ًنظريا، ًقضاء العمل
 فطرتـه لـه ّتشخـصه الـذي املجـرى عـىل ًجريـا ذلك ّكل ًعمليا،

 .)١(»العقل هو وهذا األصلية،

 عىل قائمة اإلنسانية احلياة ّإن :نقول العقل معنى ّاتضح أن بعد
 ّأصـح كـان ّكلـام الفكـر ّأن ذلـك والزم والفكر، اإلدراك أساس
 الـصحيح الفكـر إىل القـرآن ادعـ وقـد .أقـوم احليـاة كانت ّوأتم

 ّمتنوعـة وأسـاليب وبطـرق كثـرية آيـات يف العلـم طرق وترويج
ْأومن{ :كقوله َ َ َ ن َ ًميتا َ ْ ُفأحي ناه َ َ َْ ْ َ ْوجعل َ َ َ ًنورا َُ  َناَ ِ م  ُ ْ ِا ـاسِ  ِِهـبـ َ   

                                                 
 .٢٤٩ ص،٢ج: امليزان يف تفسري القرآن )١(
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ْكمن َ ُمثلـه َ ُ َ ِالظلمـاتِ  َ َ ُ َلـ س   ْ ٍخارجِـبـ َ ِ
َمنهـا َ ْ ْهـل{ ،)١٢٢ :األنعـام ( }ِ َ 

ِ ستوي
َ َا ين َْ ِ َ علمون   ُ َ ْ َوا ين َ ِ َ علمون ال َ  ُ َ ْ ِيرفع{ ،)٩ :الزمر( }َ َ ْ َا ين ُاهللا َ ِ   
ُآمنوا ْمن م َ ُ ْ َوا ين ِ ِ أو َ 

ُ
َالعلم ُتوا ْ ٍدرجات ِْ َ َ ْف  { ،)١١ :المجادلـة ( }َ  َ ِعباد َ َِ 

َا ين * ِ َ ستمعون   ُ ِ َ َالقول َْ ْ َ َ  ي ب ْ َعونِـَ ُأحـسنه ُ َ َ ْ َأو ِـك َ َ ْ َا يـن ُ ِ ْهـداهم   ُ َ  ُاهللا َ
َوأو ِك َ ْ ُ ْهم َ ُأو وا ُ ْ

ُ
ِ اباأل  َ

 .)١٨ ـ١٧ :الزمر( }ْ

 الـذي ّالقـيم صحيحالـ الفكـر هذا العزيز الكتاب يف ّيعني ومل
 عقـوهلم بحـسب النـاس يعرفـه ما إىل فيه أحال ّأنه ّإال إليه يندب

 اإلهلي الكتاب ّتتبعت ولو نفوسهم، يف املركوز وإدراكهم الفطرية
 ّتتـضمن آيـة ئـةثالثام عىل يزيد ّلعله ما وجدت آياته يف ّتدبرت ّثم

 ’ ّالنبـي ّتلقـن أو ّالتعقل، أو ّالتذكر أو ّالتفكر إىل الناس دعوة
ْقل{ :كقوله باطل إلبطال أو ّحق ثباتإل ّاحلجة ْ مـن ُ َ ُ ملـك َ ِ ْ َمـن َ ِِ 

ًش ئاِ اهللا ْ َأراد ْإن َ َ
َ

ْأن 
َ

َ هلك  ِ ْ َا مسيح ُ َِ
َا ن ْ َ ـر م ْ َ ْ ُوأمـه َ  ُ  أو )١٧ :المائـدة ( }َ

 وسـائر وموسـى وإبراهيم كنوح وأوليائه أنبيائه عن ّاحلجة حتكي
 :كقولــه ،وغريمهـا فرعــون آل منومـؤ ولقــامن العظـام، األنبيـاء

ْقالت{ َ ْرسلهم َ ُ ُ ُ ِأ  ُ
َ

ِفـاطر َ شكِ اهللا  ِ
َا ـسم َ ِواتا  ِرضَواأل َ  )١٠ :إبـراهيم ( }ْ

َقال ْذ َو{ :وقوله ُلقمان َ َ ْ ِالبنه ُ ِ َوهو ْ ُ ُيعظـه َ ُ ِ َ  ـ  َيـا َ ْ ـ كَ ال ُ
ِ
ْ   نإِ اهللاِـبـ ُ

َا  ك ْ ٌلظلم   ْ ُ ٌعظيم َ ِ َوقال{ :وقوله ).١٣ :لقمان( }َ َ ٌرجل َ ُ ٌ ـؤمن َ ِ ْ ْمـن ُ  ِآل ِ
َفرعون ْ َ ْ ُي تم ِ ُ ْ ُيمانهإ َ َ َأ قتلون َ ُ ُ ْ َ ًرجـال َ ُ ْأن َ

َ
َ قـول  ُ ْوقـد ُاهللا َ ر  َ َ ْجـاء م َ ُ َ َ 
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ِا  ناتِـب َ  َ
ْمن ْ ْر  م ِ ُ  :فرعـون سحرة عن حكاية وقوله )٢٨ :غافر( }َ 
ُقا وا{ ْلن َ َنؤثرك َ َ ِ ْ َجاءناَما ََ  ُ َ َمن َ َ ا   ِ ِناتْ ِوا ي َ َ طرنا َ  َ َ ِفاقض َ

ْ َأنـت َمـا َ ْ
َ

 
ٍقاض
َ ماإ َ ِ ق    ْ ِهذه َ ِ َا ياة َ َ َ َا  يا ْ ْ  .)٧٢ :طه( }... 

 به يؤمنوا أن واحدة آية يف وال كتابه يف عباده تعاىل اهللا يأمر ومل
 يشعرون، ال عمي وهم ًسبيال سلكواي أو عنده من هو ّمما بيشء أو

 سبيل ال ّمما ـ هلم جعلها التي واألحكام عالرشائ ّعلل ّأنه ّحتى
 االحتجاجات جمرى جتري ُبأمور ـ مالكاته تفاصيل إىل للعقل
َا صالة  نإ{ :كقوله َ َ ن    ْ ِعن َ

ِالفحشاء َ َ ْ َ ِوا منكر ْ
َ ْ ُ ْ ُو كر َ ْ ِ َ ُأ   ِاهللا َ َ ْ َ{ 

َكتب{ :وقوله )٤٥ :لعنكبوتا( ِ ُعلي م ُ ُ ْ َ ُا صيام َ َ َكما   َكتب َ ِ َا ين ََ  ُ ِ   
ْمن ْ بل م ِ ُ ِ ْ ْلعل م َ ُ  َ َ تقون َ ُ  َما{ :الوضوء آية ويف )١٨٣ :البقرة( }َ 
ُير د ِ
َِ جعل ُاهللا ُ َ ْ ْعلي م َ ُ ْ َ ْمن َ ٍحرج ِ َ ْول ن َ ِ َ ُير د َ ِ

ِْ طهر م ُ ُ َ  َ ِ وِ تم ُ ُ ُنعمته َ َ َ ْ ِ 
ْعلي م ُ ْ َ ْلعل م َ ُ  َ َ شكرون َ ُ ُ ْ  .آلياتا من ذلك غري إىل )٦ :المائدة( }َ

 إليـه حييـل الذي الصحيح الفكر أعني ـ العقيل اإلدراك وهذا
 أو ريخ أو ّحق من إليه يدعو ما تصديقه عىل ويبني الكريم القرآن
 هنعرفـ الـذي هـو ّإنـام ــ ّرض أو ّرش أو باطل من عنه ويزجر نفع،

 إنـسان فيـه يتنـازع وال ّيتبـدل وال ّيتغـري ال ّممـا والفطـرة باخللقة
 تنـازع أو اخـتالف فيـه فـرض وإن اثنان، فيه خيتلف وال وإنسان
 ّتـصور عـدم إىل ينتهـي البـدهييات، يف املشاجرة قبيل من هو ّفإنام
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 التفـاهم لعدم ؛فيه املتشاجر املعنى ّحق كليهام أو املتشاجرين أحد
 .الصحيح

 

ُادع{ :ّكافـة للبرش املنذر ’ ّنبيه ًخماطبا ّوجل ّعز اهللا قال  َ إ ْ
َر ك ِيلِـَسب ِبا كمة َ  َ ْ ِ

ْ
ِوا موعظة  َِ ْ َ ْ ِا سنة َ َ َ َ

ْ
ْوجاد هم  ُ ْ ِ َ ِال ِـبـ َ

ُأحـسن َِ    َ ْ َ{ 
 :بـالقول اآليـة هذه عىل الشريازي الدين صدر ّعلق ).١٢٥ :النحل(
 مـن نازلة مائدة بمنزلة ّألنه القرآن إىل دعوة الدعوة هذه ّنأ اعلم«

 أرض إىل العقـول سـامء من األطعمة من افيه األرض، إىل السامء
 مـن صـنف ّلكـل وفيها اآلخرة، أشجار غرس فيها التي النفوس

ــق أصــناف ــوم رزق اخلل ــصيب معل ــسوم ون ــا .مق ــل ففيه  أله
 فاحلكمة .ممنوعة وال مقطوعة غري وفواكه لطيفة أغذية اخلصوص
 ًأيـضا لغريمهـا ويوجـد لقوم، واخلطابة واملوعظة لقوم، والربهان
 ومقامهم، مرامهم حسب عىل والكثافة فةااللط يف ّمتوسطة أغذية

 والنخالة، القشور ّحد إىل والسفالة الثفالة يف األغذية ينتهي أن إىل
ًمتـا { :تعاىل قال كام األنعام، درجة درجتهم الذين ّللعوام وهي َ َ 
ْل م ُ ْ عام مَوأل َ ُ ِ َ  .)٣٣ :النازعات( }ْ

 جـنس مـن الغـذاء ّفـإن واألنعام، ّالدواب كأغذية فأغذيتهم
 باآليات والدعوة القرآن فتعليم .ّبالقوة نوعه ومن بالفعل ّاملتغذي
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 ويوافـق أذواقهـم ويالئـم يناسـبهم بـام يكون أن ينبغي قوم ّلكل
 قـوم باحلكمة اهللا إىل ّفاملدعو .أرواحهم ومشارب قراحيهم أمزجة

 .قوم وباملجادلة قوم وباملوعظة
 حسب األلوان خمتلفة القرآنية األغذية ّأن ّوتبني هذا ّتقرر فإذا
 ّحـق وشـاهد صادق معيار إىل فاحتيج اإلنسان، أصناف اختالف

 أقسامها من واالستعامل هبا االرتزاق من نصيبه أحد ّكل يعرف به
ْقد{ :تعاىل قال كام ولغريه لنفسه َعلم َ ِ ٍأنـاس ُ   َ َ

ُ
ْ ـ  هم  ُ َ َ ْ  :البقـرة ( }َ

٦٠(. 
 الـسامء من ُأنزل ًمستقيام ًميزانا لنا وضع دق تعاىل اهللا ّنأ فاعلم

 الروحانيـة األغذيـة ومكائيـل العقليـة النقـود موازين به ليعرف
 سـوق يف وراجيهـا باطلهـا مـن ّحقهـا ويفهـم املعنوية، واألرزاق
 .)١(»زيفها من اآلخرة

ْلقد{ :تعاىل قال َ َأرسلنا َ ْ َ ْ َرسلنا َ َ ُ ِا  ناتِـبـ ُ َ  َ
َوأنز ـا ْ َْ َ ْ ُمعهـم َ ُ َ َالكتـاب َ َ ِ ْ 

َوا م ان َ ِ
ْ َِ قوم َ ُ ُا اس َ ِالقسطِـب   ْ ِ

 ).٢٥ :الحديد( }ْ
َوا سماء{ وقال َ َر عها َ  َ َ َووضع َ َ َ َا مـ ان َ َ ِ

 أال * ْ
َ

ْ طغـوا  َ ْ ِا مـ ان ِ  َ َ ِ
ْ * 

ُوأ يموا ِ
َ َا وزن َ ْ َ ِالقسطِـب ْ ْ ِ

َوال ْ ُ  وا َ ِ ْ
ُ

َا م ان  َ ِ
 .)٩ـ٧ :الرحمن( }ْ

ُوزنوا{ :وقال ِ ِالقسطاسِـب َ َ ْ ِ
ِا مستقيم ْ ِ َ ْ ُ

 .)٣٥ :اإلسراء( }ْ
                                                 

 .٣٠٤ص: مفاتيح الغيب) ١(
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 ووهـ التعـادل، ميـزان :ثالثـة األصـل يف القرآن موازين ّإن«
 الـشكل أي واألصـغر، واألوسـط األكـرب أقسام ثالثة إىل نقسمي

 املنطـق يف املعروفـة األربعـة األشـكال من والثالث والثاين ّاألول
 وهو التالزم وميزان باع،الط عن لبعده الرابع يعترب ومل األرسطي،

 .املنفصالت وهو التعاند وميزان االستثنائي، القياس
َوهو{ :تعاىل كقوله األكرب، امليزان ● ُ ِا ي َ  بدأ  

ُ َ ْ َا لق َ ْ َ ُيعيـده ُ  ـم ْ ُ ِ ُ 
َوهو ُ ُأهون َ َ ْ ِعليه َ ْ َ  اإلبـداء، مـن عليـه أهون عادةاإل أي )٢٧ :الـروم ( }َ
 :تعـاىل وكقولـه .مكـاناإل يف أدخـل فهـو عليه أهون هو ما ّوكل

َوما{ َ أبر َ
ُ

ِ ف  ُئ ْ َا فس  نإ َ ْ ٌارة ألمـ   ِا ـسوءِـب َ  ّأهنـا أي )٥٣ :يوسـف ( } 
 .كثرية وأمثاهلام كذا، نفس ّوكل نفس
َ فلما{ :× اخلليل عن حكاية تعاىل كقوله األوسط، امليزان ● َ 
َأفل َ
َ

َقال  ِ أحبَ ال َ
ُ

َفل اآل  ِ  ّنأ امليـزان هذا صورة كاملو )٧٦ :األنعـام ( }ِ
 مبنـاه القرآن ّلكن .بإله ليس فالقمر بآفل، ليس واإلله آفل، القمر
 ّكـل ّنأ فهـو :امليـزان هذا ّحد ّأما .واإلضامر واحلذف جيازاإل عىل

 أي متباينان فهام اآلخر، عن يسلب بوصف أحدمها وصف شيئني
 احلكم ّنأ األكرب امليزان حكم ّأن وكام .اآلخر عن مسلوب أحدمها

 مـا عنـه ىينفـ الـذي ّنأ هذا ّفحد ،ّاألخص عىل حكم ّاألعم عىل
 فـول،ُاأل عنـه ينفـى فاإللـه اآلخـر، لذلك مباين فهو لآلخر ثبت

 .بينهام التباين يوجب فهذا فول،ُاأل له يثبت والقمر



  مناهج تفسري القرآن..............................................................................٩٢

َومـا{ :تعاىل كقوله األصغر، يزانامل ● ُقـدروا َ َ ِقـدره َ حـق َاهللا َ ِ
ْ  ْذإ َ

ُقا وا َأنزل اَم َ َ
َ

ٍ   ََ  ُاهللا 
َ ْمن َ  أن بـه الوزن ووجه )٩١ :األنعام( }َْ ء ِ

 اجدزولال باطل قول البرش عىل الوحي إنزال بنفي قوهلم ّإن :يقال
 منـزل ّإنه :والثاين برش، × موسى ّإن :أحدمها ؛أصلني بني املنتج
 البـرش بعض ّأن وهي ّخاصة قضية بالرضورة فيلزم ،الكتاب عليه
 ينـزل ال :ّبأنـه ّالعامـة الـدعوى هبـا ويبطـل ،الكتـاب عليه منزل

 .ًأصال برش عىل الكتاب

ْ ـو{ :تعـاىل قوله من مستفاد وهو التالزم، ميزان ● َ ن َ َ يهمـا َ ِ ِ 
ٌآ ِهة َلفسدتا ُاهللا  إال َ َ َ َ ْ ـو{ :وقوله )٢٢ :األنبيـاء ( }َ َ ن َ ِهـؤالء َ َ ُ ًآ ِهـة َ  َمـا َ

َوردوها ُ َ  طالعـة الـشمس كانـت إن قولـك، مثل فهو )٩٩ :األنبياء( }َ
 ،طالعـة لكنّهـا :قـولت ّثـم .بالتجربة يعلم وهذا موجود، فالنهار
 ّأن ّواحلـيس التجريبـي األصـلني مـن فيلـزم .ّبـاحلس يعلم وهذا
 فـرض لـو ّإنـه :وىلُاأل اآليـة يف ّاحلجـة وتقرير )١(»موجود النهار
 وتبـاين حقيقة، بايننيمت ًذاتا خمتلفني لكانوا الواحد فوق آهلة للعامل

 الـسامء وتفسد التدبريان فيتفاسد تدبريهم، بتباين يقيض حقائقهم
 يف األجـزاء مـتالئم واحـد نظـام اجلـاري النظام لكن واألرض،

ِا ي{ :تعاىل لقوله ؛غاياهتا َخلق   َ َسـبع َ ْ ٍسـماوات َ َ َ ًطباقـا َ َ َتـرى َمـا ِ َ  ِ 
                                                 

  .٣٠٩ص: ، لصدر الدين الشريازيمفاتيح الغيب) ١(
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ِخلق
ْ ِا ر ن َ َ

ْ ْمن   ٍ فاوت ِ ُ َ ِفارجع َ ِ ْ
َا   َ َ َ ْهل ْ َترى َ ْمن َ ٍ طور ِ

ُ ِارجـع ُ  ـم * ُ ِ ْ 
َا   َ َ ِكر   ْ ْ

َ ْينقلب َ  ِ َ َ كإ َ ْ ُا   َ َ َ ًخاسئا ْ ِ َوهـو َ ُ ٌحـس  َ ِ  )٤ــ ٣ :الملـك ( }َ
 .املطلوب وهو ،الواحد فوق آهلة للعامل فليس إذن

ْقل{ :تعاىل كقوله التعاند، ميزان ● ْمن ُ ْيرزق م َ ُ ُ ُ ْ َمن َ َا ـسم ِ  ِتَواا 
ِرضَواأل ْقل ْ ْأو  نا َو ُاهللا ُ

َ
ْيا مإ  ُ َلع    َ ًهدى َ ْأو ُ

َ
ٍضـالل ِ  

َ  :سـبأ ( }ِ ـُمبـ َ
 ضـالل يف أو هـدى لعـىل ّإيـاكم أو اّنإو امليزان، هذا وصورة )٢٤

 أصل وهذا .ضالل يف لسنا ّأنا ومعلوم :نقول ّثم أصل، هذا .مبني
 ضـالل يف كـمّأن وهي رضورية، نتيجة ازدواجهام من فيعلم آخر،
 .مبني

  :السبزواري احلكيم قال
 ينكـر ملـن ًاّبـتف والـسنّة، الكتـاب يف مـا سائر هذا عىل وقس«
 ُأريـد فـإن والسنّة، الكتاب يف يستعمل مل ّإنه ًقائال )املنطق( امليزان
 الدينيـة العلـوم من فكثري املصطلحة، األلفاظ فيهام يستعمل مل ّأنه

 يف وغريهـا والتسلـسل والـدور واحلـال واملنفي كالثابت كذلك،
 والتخيـريي والعينـي واملـرشوط املطلـق والواجب الكالم، علم

 علم يف وغريها والقياس اإلمجاع وأقسام واالستصحاب واألصل
 العقـود وأقسام والقبول واإلجياب واإليقاع والعقد الفقه، ُأصول
 ً.وضـالال بدعـة وليـست الفقـه، علم يف وغريها اإليقاع وأقسام
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 .)١(»االعتساف عن ووقانا اإلنصاف اهللا ارزقن

 

 الطريق هذا عىل ُأوردت التي والتشكيكات الشبه مجيع راجعنا إذا
 ومقاصـدهم دعـاوهيم استنتاج يف يعتمدون ّأهنم وجدنا املنطقي،

 ّواملـادة، اهليئـة إىل الراجعـة املنطـق يف ّاملدونـة القـوانني مثل عىل
 عـاد فيـه املأخوذة االبتدائية ّاملقدمات ىلإ كالمهم ّحللنا لو بحيث

 أو ّاملقـدمات تلـك بعـض ّغرينـا ولـو .منطقيـة وهيئات ّمواد إىل
 منـتج، غـري الكـالم عاد إنتاجها بعدم املنطق هيتف ما إىل اهليئات
 ّأن عـىل شـاهد أوضـح بعينـه وهـذا .بـذلك يرضون ال ورأيتهم
 صـولُاأل هـذه ّبـصحة اإلنسانية فطرهتم بحسب معرتفون هؤالء

 واســتيقنتها هبــا جحــدوا .ّإياهــا مــستعملون ّمــسلمون املنطقيــة
 .أنفسهم

 احلجـج عليهـا قامـت التـي ّاملقدمات ّحجية عىل الدليل ّإن ●
 احلكـم ّتبـاعإ بوجـوب القائلـة العقليـة ّاملقدمـة ّإال لـيس العقلية
 ،هنفـس العقل ّإال العقل حكم عىل ّحجة ال :ُأخرى بعبارة .العقيل
 إىل الرجـوع عن اخلالفية املسائل يف حميص فال ّمرصح، ردو وهذا

                                                 
ــة األربعــة) ١( ــة يف األســفار العقلي ، حاشــية ٣٠٠ ص،٩ج: احلكمــة املتعالي

 .٢: السبزواري رقم
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 .إمام أو ّنبي من املعصوم لقو

 ّفـإن هدمه، أنتج ّأنه ّإال بنيان تشييد به ُأريد وإن التشكيك هذا
 عـاد ّملا ّثم زعمه، عىل ّاملرصح بالدور العقل حكم به أبطل القائل

 وهـذا ،العقـل بحكـم عليـه ّيـستدل أن ّإما لزمه الرشع حكم إىل
 بـني يـدور ًحـائرا يـزل فلم .الدور وهو ،الرشع بحكم أو .الدور

 .ُأخرى حرية وهو التقليد إىل يرجع أن ّإال دورين،

 حكـم متابعـة وجوب« معنى حتصيل يف األمر عليه اشتبه وقد
 رظـاحل يقابـل مـا العقـل حكـم متابعة بوجوب ُأريد فإن »العقل
ًذمـا خمالفتـه ويـستتبع باحةواإل  متابعـة وجـوب نظـري ،ًبـاعقا أو ّ

 حكـم فهو ذلك، ونحو احلكم يف العدل ووجوب املشفق الناصح
 ّنأ املتابعـة بوجـوب ُأريـد وإن .فيـه لنـا كـالم وال العميل العقل

 ّبمقـدمات اعليهـ ّاسـتدل إذا النتيجـة تصديق ىلإ ّمضطر اإلنسان
 القـضايا، ألطراف ّالتام ّالتصور مع ّعلمي صحيح وشكل علمية
 يـسأل ألن عندئذ معنى وال بالوجدان، اإلنسان يشاهده رأم فهذا
 سـائر نظـري وهذا ّحجيته، لبداهة ّحجته ّحلجية ّاحلجة، عن العقل

 ّنـهأ ومعنـاه ،نفـسه هـي ّإنام بدهيي ّكل عىل ّاحلجة ّفإن البدهييات،
 .ّاحلجة عن مستغن

 الكتـاب يف خمزونـة اإلنسانية النفوس إليه حيتاج ما مجيع ّإن ●
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 أسـآر إىل احلاجـة فـام ،^ العصمة أهل أخبار يف مودعة ز،العزي
 واملالحدة؟ ّالكفار

 هذا يف تشاهد التي احلاجة عني إليها احلاجة ّنإ :عنه واجلواب
 ّاملـواد فيه واستعملت ًمنطقيا ًاقرتانيا ًتأليفا ّألف فقد بعينه، الكالم

 :فيه غولط لكن اليقينية،

ًأوال  يف مـودع خمـزون هو ما بعض ةاملنطقي صولُاأل تلك ّبأن :ّ
 .ّاملستقل البحث ّإال إليها طريق وال والسنّة، الكتاب

 عــن واســتغناءمها والــسنّة الكتــاب حاجــة عــدم ّإن :ًوثانيــا
 واملتعـاطي هبـام املستمـسك حاجة عدم غري إليهام، ّتنضم ضميمة

 عـن الباحث الطبيب كمثل ّإال هؤالء مثل وما .املغالطة وفيه ،امهل
 الطبيعيـة العلـوم ّتعلـم عـن االسـتغناء ّادعـى لـو نـساناإل بدن

 كمثــل أو باإلنــسان، ّمتعلــق اجلميــع ّألن واألدبيــة واالجتامعيــة
 مجيـع ّأن ًمعتـذرا العلـوم ّتعلـم عن استنكف إذا اجلاهل اإلنسان
 .اإلنسانية الفطرة يف مودعة العلوم

 اسـتعامل يف ّالتوسع إىل الداعيان مها والسنّة الكتاب ّإن :ًوثالثا
 ينهيـان والـسنّة الكتـاب نعـم .ّتقدم كام الصحيحة العقلية الطرق
 والـسنّة الكتـاب ّألن قطعيـة، رصحيـة خمالفة خيالفهام ما ّتباعإ عن

 ّاحلـق مـن كونـه عـىل العقـل رصيـح ّدل ما مصاديق من القطعية
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 بـرهن مـا بطالن عىل ًثانيا العقل يربهن أن املحال ومن والصدق،
 مـن ّاحلقـة العقليـة ّاملقـدمات متييـز إىل واحلاجة ًال،ّأو ّحقيته عىل

 اآليـات متييـز إىل كاحلاجـة ّاحلقـة، ّباملقـدمات ّالتعلـق ّثم الباطلة
 مــنهام، باملحكمــة ّالتعلــق ّثــم املتــشاهبة مــن املحكمــة واألخبــار
ًحقا الصادرة األخبار متييز إىل وكاحلاجة  املوضـوعة األخبـار مـن ّ
 .ةّمج أخبار وهي واملدسوسة

 حمـل ّأي وعـن ُأصـيب وكـيفام كان أينام ّحق ّاحلق ّإن :ًورابعا
ــؤثر وال ُأخــذ، ــه ّي ــامن في ــه إي ــره حامل ــواه وال وكف ــسقه، تق  وف

ًتعلقا ّإال ليس حلامله ًبغضا ّاحلق عن واإلعراض  اجلاهلية بعصبية ّ
 رسـله وبلـسان العزيـز كتابـه يف أهلها ّوذم سبحانه اهللا ّذمها التي
^. 

 الـدائر الكـالم مـن نألفه بام كالمه يف خاطبنا سبحانه اهللا ّإن ●
 البيانـات وظـاهر اللسان، أهل يعرفه الذي والتأليف والنظم بيننا

 واحلكمـة والقـصص والوعيد والوعد والنهي األمر عىل املشتملة
 يف حاجـة ال ُأمـور وهـذه أحـسن، هـي بالتي واجلدال واملوعظة
 تـراث هـو مـا وسـائر فلـسفةوال املنطـق ّتعلم إىل ّوتعقلها فهمها
 واليــتهم عــن هنانــا وقــد الظــاملني، وســبيل واملــرشكني ّالكفــار
 ورسـوله باهللا يؤمن من عىل فليس سبلهم، ّتباعإو إليهم والركون
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 الفهـم هّيتلقـا مـا عىل ويقف الدينية البيانات بظواهر يأخذ أن ّإال
 غريهـا، إىل ّيتعداها أو هلاّيؤو أن غري من الظواهر تلك من العادي
 .احلديث أصحاب من ّوعدة ّواملشبهة احلشوية يراه ما وهذا

 فيـه اسـتعمل فقـد ،اهليئـة حيـث مـن ّأما ّتام، غري كالم وهو
 ومل بعينهـا، اسـتعامهلا عـن املنـع بذلك ُأريد وقد املنطقية صولُاأل
 جيـب ّإنـه :املنطق ُأصول استعامل إىل هيدي القرآن ّبأن القائل يقل
 حميص ال ّمما االستعامل نفس لكن املنطق، ّيتعلم أن مسلم ّكل عىل
 ّإنـام القرآن ّإن :يقول من مثل ّإال هذا قوهلم يف هؤالء مثل فام عنه،
 اللـسان ّتعلـم إىل لنـا حاجـة فال الدين مقاصد إىل هيدينا أن يريد
 بعـد الكـالم هلـذا وقـع ال ّأنه فكام اجلاهلية، أهل تراث هو الذي
 التخاطــب مرحلـة يف اإلنـسان إليـه اجحيتـ ًطريقـا اللـسان كـون

 يف ’ ّوالنبـي كتابه يف سبحانه اهللا استعمله وقد الطبع، بحسب
 ًطريقـا كونـه بعـد املنطق عىل به اعرتض ملا معنى ال كذلك سنّته،
 وقـد الطبـع، بحسب ّالتعقل مرحلة يف اإلنسان إليه حيتاج ًمعنويا

 .تهسنّ يف ’ ّوالنبي كتابه يف سبحانه اهللا استعمله
 غـولط ّنهأ غري عقلية، ّمواد فيه ُأخذت فقد ّاملادة بحسب ّوأما

 واملـصاديق الكـالم مـن الظـاهر املعنى بني التسوية حيث من فيه
 املـؤمن املـسلم عـىل فالـذي .واملفـاهيم املعـاين عليها تنطبق التي

 والـسمع واحليـاة والقـدرة العلـم مثـل مـن يفهمه أن اهللا بكتاب
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 تقابـل معـاين يفهـم أن ًمـثال، واإلرادة شيئةواملـ والكالم والبرص
 يثبـت أن ّماأو .ونحوها والعمى والصمم واملامت والعجز اجلهل

 ًوسـمعا كحياتنـا وحيـاة كقـدرتنا وقـدرة كعلمنا ًعلام سبحانه هللا
 وال ًكتابـا ال ذلك له فليس كذلك، وإرادة ومشيئة ًوكالما ًوبرصا
 .واملتشابه املحكم يف ذلك يف البحث وسيأيت .ًعقال وال سنّة

 أهـل بـني االخـتالف يقـع مل ًموصـال ًاطريق املنطق كان لو ●
 .آرائهم يف خمتلفني نجدهم لكنّا املنطق،

 غفل وقد يشعر، ال حيث من االستثنائي القياس استعمل فقد
 اسـتعامله ّنأ االعتـصام، آلـة املنطق كون معنى ّأن عن القائل هذا
 لـه مـستعمل ّكـل ّنأ ّوأمـا أ،طاخل من اإلنسان يعصم ّحقه هو كام
 آلـة الـسيف ّنأ كـام وهذا أحد، ّيدعيه فال ًصحيحا يستعمله ّفإنام

 .صحيح استعامل عن ّإال يقطع ال لكن للقطع

 يبتنـي فكيـف ًتـدرجيا، كملـت ّثـم ّدونت القوانني هذه ّإن ●
 مل ملـن الواقـع إصابة يمكن وكيف الواقعية؟ احلقائق ثبوت عليها
 يستعملها؟ مل أو يعرفها

 غلـط وقـد .املغالطـة أردأ ومـن ّاستثنائي قياس كسابقه وهذا
 قواعـد عن التفصييل الكشف معناه ّفإن التدوين، معنى يف القائل
 .جياداإل هو التدوين معنى ّنأ ال ًإمجاال، بالفطرة لإلنسان معلومة
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 الفاسـد، الـشكل مـن املنـتج الشكل متييز ّيتكفل ّإنام املنطق ●
 وال فيهـا اخلطـأ مـن اإلنـسان يعصم قانون فيها فليس ّداملوا ّوأما
 الرجـوع هو ّفاملتعني العصمة، أهل غري راجعنا لو اخلطأ من يؤمن
 .إليهم

 أو اآلحـاد أخبـار ّحجيـة لبيان سيق ّأنه جهة من مغالطة وفيه
 ّأن املعلـوم ومـن الكتـاب، مـن الظنّيـة والظـواهر اآلحاد جمموع

 مـن أيقنّـا فـيام حيـصل ّإنـام ^ العـصمة أهل بعصمة االعتصام
 ذلـك حيـصل ّوأنى ًصادقا، ًيقينا ًمعا منه واملراد بصدوره كالمهم

 مـا ّكـل يف وكـذا وداللة؟ ًصدورا ظنّية هي التي اآلحاد أخبار يف
 فـام اليقينيـة، ّاملـادة هـو االعتصام يف املناط كان وإذا .ظنّية داللته
 اليقينيـة ّواملـادة المهـمك مـن املـأخوذة اليقينيـة ّاملـادة بني الفرق

 ىلعـ ذلـك مـع اهليئـة واعتبـار العقليـة؟ ّاملقـدمات مـن املأخوذة
 .)١(حاله

 

 ّتـؤدي أن من خشيتنا نعلن أن ّاحلق من أليس :سائل يسأل قد
 الرؤى هذه إسقاط إىل ّاملفرس حيملها التي الفلسفية القواعد خلفية

                                                 
 .٢٦٦ـ ٢٥٦ ص٥ج: امليزانتفسري يمكن مراجعة هذه الشبهات والردود يف ) ١(
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 معها؟ ينسجم بام وتوجيهه القرآين ّالنص عىل الفلسفية

 هـذا عـن ًسـابقا ّحتـدثنا وقـد مـرشوعة، خشية ّإهنا :اجلواب
ــا املحــذور ــة ّإن وقلن ــة الفلــسفية ّاالجتاهــات مــن مجل  والكالمي
 بالنزعـة ّمتولعـة أو الطبيعيـة بـالعلوم موغلـة ُوأخرى والعرفانية
 ّأن نـاوذكر التفـسري، عىل ورؤاها ُأصوهلا محل حاولت االجتامعية

 حتميـل مـن ّاالجتاهـات هـذه تـسلكه الذي املسري من النمط هذا
 القرآن عىل املعارصة العلوم حصائل أو واملكاشفة العقل معطيات

 املبـدأ عن قضية عندك كانت لو ًفمثال .تطبيق هو بل ًتفسريا ليس
 إىل الـسؤال ّوجهـت فإن واإلمامة، ّالنبوة عن أو املعاد أو سبحانه
 ّثـم الفلسفة، يف ّأسسها التي قواعده خالل من نهع وأجاب العقل

 ذهب ما هبا ّتؤيد اآليات من الشواهد جتمع القرآن تلقاء انرصفت
 ّاجتهنـا لـو ما بعكس وهذا .العقل هو هنا املجيب ّفإن العقل، إليه

 نحـن القـرآن، يدي بني نكون فعندئذ مبارشة، القرآن إىل بالسؤال
 .جييب والقرآن نسأل

 عىل األحيان من كثري يف تنطوي القرآن أجوبة ّأن اكهن ما غاية
 بنـا ّحيـث ّوموجـه وهـاد مرشـد إىل فنحتـاج ّمتعـددة، احتامالت

 ال فهـو كمـصباح، العقل دور يأيت هنا بعينه، مسار صوب اخلطى
 طريـق اإلنـسان عنـد كان فلو الطريق، إىل يرشد بل ًطريقا يوجد
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 ذلـك يف يمـيش نأ يـستطيع فـال بـه ءيستيض نور لديه ليس لكن
 .به وينتفع الطريق

 يف القـرآن، إىل أو العقـل إىل ّنتجـه أن :طريقني أمام نحن إذن
ًأوال العقل نسأل ّاألول الطريق  يف ّأمـا اآليـات، عليـه ّنطبـق ّثـم ّ
ًأوال، القرآن فنسأل الثاين الطريق  وبتوجيـه العقل من هبداية لكن ّ

 يف الطباطبـائي قال لذا .النقل دور عىل تنطبق ذاهتا واملنهجية منه،
 معنـى عـن الباحـث يقول أن بني ففرق« :إليه اإلشارة ّمرت ّنص
 نحمـل أن جيـب ماذا :يقول أو القرآن؟ يقول ماذا :اآليات من آية

 عنـد نظري أمر ّكل ُينسى أن يوجب ّاألول القول ّفإن اآلية؟ عليه
 وضـع يوجـب والثـاين ،ّبنظـري لـيس مـا عىل ئّيتك وأن البحث
 .)١(»عليها البحث وبناء وتسليمها املسألة يف رياتالنظ

 نفهـم فلكي والتوظيف، التحميل بني ًفرقا هناك ّإن :احلاصل
 ّصـح فلـو واملعطيـات، القواعـد مـن جمموعـة إىل نحتاج القرآن
 ًمـدفوعا العربيـة اللغـة تفهـم أن تريـد عندما نفسك جتد التمثيل
 هـذه تـدرس تفأنـ .ذلك ونحو والبيان والرصف النحو لدراسة
 القـرآين، ّالـنص ّيمثلـه الـذي العريب الكالم تفهم لكي ّاملقدمات
 أن دون فمـن ،× اإلمـام أو ’ ّالنبـي عـن صـدر ما وكذلك

                                                 
 .٦ ص،١ج: يزان يف تفسري القرآنامل) ١(
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 أن يمكنـك ال وقواعـدها ُبأصوهلا ودراية باللغة معرفة لك تكون
 .اللغوية تهّيحيث من القرآن تفهم

 اإلنـسان يفهـم فلكـي املحتـوى، حيـث مـن احلـال وكذلك
ًمزودا يكون أن ّالبد ورؤاه ونظرياته القرآن جواب  من بمجموعة ّ
 الـذي املـصباح وبمثابة النور بمنزلة هي التي واملعطيات القواعد
  .الفهم إىل السبيل ييضء

 املـسرية ّتوجه ّأهنا العقلية القواعد هذه دور ّإن :أوضح بعبارة
 وتـسقط الطريـق هـي تكـون ّهنـاأ ال ّاملتعـني، الطريق عىل ّوتدل

 .الكريم القرآن عىل لهاّوحتم العقل معطيات

 :ســبحانه اهللا لقــول أيتنــ عنــدما :بمثــال الرؤيــة ولنــستكمل
َوترى{ َا بال ََ َ ِ

ْ
َ سبها  ُ َ ْ ًجامدة َ َ َوِ  َِ ُ  مر َ ِا ـسحاب َ  ـر َ َ َصـنع   ْ ِا يِ اهللا ُ   

َأ قن َ ْ  العقـل ألنـس ًعقليـا كـان إن املبنى ّفإن )٨٨ :النمل( }َْ ء ُ   َ
ًأوال إليـه ّونتجه  كـان وإذا ّمتحـرك؟ أم هـو أثابـت العـامل هـذا :ّ
ًمتحركا  الـدين صـدر كـان وملا جوهرية؟ أم عرضية :حركة ّفبأي ّ

 فـسيكون جوهريـة، حركـة يف ّكلـه العـامل ّنأ ّقـرر قـد الشريازي
 يـذكر اآليـة إىل يـأيت وعندما جوهرية، حركة يف اجلبال ّإن :جوابه

 بـل التفـسري، يـامرس مل هنا .)١(اجلوهرية احلركة عىل دليل هذا ّأن
                                                 

 .٤٠٢ ص،١٥ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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 البحـث يف نتـائج مـن إليـه انتهـى قـد كـان مـا القـرآن عىل ّطبق
 إىل نـأيت الثانيـة املنهجيـة يف لكن التطبيق، منهجية هذه .الفلسفي
 مـراده السـتبيان خـرىُاأل باآليات نستعني بحيث الكريم القرآن
 مـن املطلـب لفهم ًهاديا لالعق نجعل بحيث اآلية، معنى وحتديد
 .نفسه القرآن

 وهـذه خيطـئ، وقـد يـصيب قد البرشي العقل ّإن حيث لكن
 فينبغـي ختطئـه، وقـد الواقـع تصيب قد إليها انتهى التي الرباهني
 والـسنّة القـرآن يف املوجودة ّالعامة الظواهر إىل يرجع أن لإلنسان
 أو ّتؤيـد رآنالقـ يف ّالعامـة املـسرية كانـت إذا فـيام ليجـد القطعية
 .عقلية نتائج من إليه انتهى ما ختالف

 

 ّوالتـذكر ّالتفكـر يف تـأثري تذا التقـوى الكـريم القرآن يعترب
 اسـتقامة عـىل للحصول الصالح بالعمل العلم قرن لذا ّوالتعقل،
 :تعـاىل قـال ؛األوهـام شوائب من وخلوصه العلم وإصابة الفكر

ُ تقوا ْنإ{ ْ عل َاهللا َ  َ ْ ْل م َ ُ ًفرقانا َ َ ْ َوما{ )٢٩ :األنفـال ( }ُ ُ تـذكر َ  َ َ ْمـن  إال َ َ 
ــب ُي ي ِ ْومــن{ )١٣ :غــافر( }ُ َ ِ تــق َ

ْ عــل َاهللا َ  َ ْ ً رجــا َُ  َ َ ْ  )٢ :لطــالقا( }َ
ْفأعرض{ ْ

ِ
َ َ تو  ْنَ  م َ ْ ـن َ َذكرنـا َ

ِ
ْ ْو ـم ِ َ ْيـرد َ ِ

َا يـاة  إال ُ َ َ َا  يـا ْ ْ َذ ِـك *   َ 
ْمبلغهم ُ ُ َ ْ َمن َ ِالعلم ِ ِ

ْ َر ك  نإ ْ َهو َ  ُأعلم ُ َ ْ ْمنِـب َ ْ ن َ ضل َ ِيلهِـَسب َ َوهـو ِ ُ ُأعلـم َ َ ْ َ 
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ِمنِـب َاهتدى َ َ  ّممـا املنطقـي ّالتفكـر طريـق ّنأ مـع ،)٣٠ــ ٢٩ :النجم( }ْ
 هـو فام ًاإذ ّواملتقي، الفاسق من ّويتأتى واملؤمن الكافر عليه يقوى
 أهـل غـري عـن الـصحيح ّوالتـذكر ّاملريض العلم ىلتعا نفيه معنى

 التقوى؟

 فيه، ريب ال ّمما العلم جانب يف التقوى القرآن اعتبار :اجلواب
 ًمـستقال ًطريقـا ّالتذكر معه الذي التقوى جلعل ليس ذلك ّنأ غري
 اإلنـسان يتعاطـاه الذي العقيل الفكري الطريق وراء احلقائق لنيل

 االحتجاجـات مجيع ْلغتل ذلك عىل األمر نكا لو إذ ًفطريا، ًتعاطيا
 والفجـور الفـسق وأهل واملرشكني ّالكفار عىل الكتاب يف الواردة

 سبيل ال ّفإهنم ّوالتذكر، التقوى هو ما يدري وال ّاحلق يتبع ال ّممن
 ومـع احلال، هذا وحاهلم املطلوب إدراك إىل الفرض هذا عىل هلم

 يف ورد مـا ونظريهـا معهـم، االحتجـاج يلغـو احلال ّتبدل فرض
 اعتبار بل ّالضالة، والطوائف الفرق ّشتى مع االحتجاج من السنّة

 .الفطرية استقامتها إىل املدركة اإلنسانية النفس ّلرد التقوى
 :ذلك توضيح

 قبيـل من ّإما اإلنسان، عن الصادرة واألفعال األعامل مجيع ّإن
 واللــبس والــرشب كــلألكا املنفعــة جلــب إىل املنــسوبة األفعــال
 قبيل من ّوإما ،الشهوي املبدأ عن ةصادرال األفعال وهي وغريها،
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ْوعرضه نفسه عن اإلنسان كدفاع ّاملرضة دفع إىل املنسوبة األفعال ِ 
 .يالغضب املبدأ عن الصادرة هي األفعال وهذه ذلك، ونحو وماله
 كتـأليف الفكري والتصديق ّالتصور إىل املنسوبة األعامل من ّوإما

 ّالقوة عن صادرة األفعال وهذه ذلك، وغري ّاحلجة وإقامة القياس
 .الفكرية النطقية

 القـوى هـذه مـن ّاملركبـة ّكاملؤلفـة اإلنـسان ذات كانـت ّوملا
 أفعال صدرت منها الرتكيبية الوحدة وحصول ّباحتادها التي الثالث
 هـذا جعـل أجلهـا من التي سعادته اإلنسان ويبلغ نوعية، ّخاصة

 القـوى مـن ّقـوة إىل اإلنسان متايل كان كذلك كان وإذا الرتكيب،
 يوجـب إليه، تبعث ما إىل واالنبعاث أوامرها طاعة يف واسرتساله

 بلـغ ربام ًاضطهادا هلا ّاملضادة ّالقوة واضطهاد املطاعة ّالقوة طغيان
 .يبلغ كاد أو البطالن ّحد إىل هبا

 مـن ّقـوة يدع ال أن اإلنسان وهو النوع هلذا الواجب فمن إذن
 عـن ومتيـل التفريط أو اإلفراط مسلك سلكت الثالث القوى هذه
 جزء خروج ذلك يف ّفإن والنقيصة، الزيادة طريف إىل الوسط ّحاق

 ذلـك ويف الرتكيب، أصل جعل يف منه املأخوذ املقدار عن ّاملركب
 غايــة بطــالن والزمــه ّاملركــب، ذاك كونــه عــن ّاملركــب خــروج
 .النوع سعادة هي التي الرتكيب
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 مـا عـىل اسـتعامهلا ووهـ ــ الشهوية ّالقوة يف االعتدال ّوحد ●
ًكام ينبغي  والتفـريط اإلفـراط يف واجلانبـان ّعفـة، ّيـسمى ـ ًوكيفا ّ
 .واخلمود الرشه

 واجلانبــان الــشجاعة، :الغــضبية ّالقــوة يف االعتــدال ّوحــد ●
 .واجلبن ّالتهور
 انبـانواجل حكمـة ّسمىيـ الفكريـة ّالقوة يف االعتدال ّوحد ●

 .والبالدة اجلربزة

 هـي رابعـة ملكـة امللكـات هذه اجتامع من النفس يف وحتصل
 مـن ّكل إعطاء وهي عدالة، ّتسمى التي وهي املمتزج من كاملزاج
 ال فاإلنـسان إذن .خـرىُاأل القـوى بـه تزاحم ال بام ّحظها القوى
 ًكـال يـورد ًتعديال املختلفة قواه ّعدل إذا ّإال اإلنسانية معنى له ّيتم
 .هلا املرشوع الطريق وسط منها

 صــفر النــشأة هــذه يف وجــوده ّأول يف اإلنــسان ّنأ ريــب وال
ُواهللا{ الوسـيعة واملعـارف العلوم هذه من ّالكف ْأخـرج م َ ُ َ َ ْ ْمـن َ ِ 
ِ طون ُ ْأ هات م ُ ُ ِ َ  
ُ

َ علمـونَ ال  ُ َ ْ ًشـ ئا َ ْ  قـواه تـشعر ّحتـى )٧٨ :النحـل ( }َ
 مبـدأ هو الشعور وهذا وتطلبه، تشتهيه ما عليه وتقرتح بحوائجها

 ّويركـب ّوخيـصص ّيعمـم يـزال ال ّثـم ومعارفـه، اإلنسان علوم
 اللبيـب حيدس هنا من .اإلنسانية األفكار أمر له ّيتم ّحتى ّويفصل
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 إجابة يف وإرسافه ّاملتضادة قواه من ّقوة طاعة يف اإلنسان ّتوغل ّأن
 ما مجيع تحكيمب ومعارفه أفكاره يف نحرافها يوجب عليه تقرتح ما

 واألفكـار، التصديقات من غريها يعطيه ما عىل ّالقوة هذه ّتصدقه
 .غريها يقتضيه ّعام وغفلته

 يف نـشاهده الـذي االنحراف هذا ّفإن ذلك، ّتصدق والتجربة
 الطغـاة البغـاة ويف الـشهوة، حلفـاء مـن املرتفني املرسفني األفراد
 هـؤالء ّفـإن ساين،اإلنـ املجتمـع يف احليـاة أمـر املفـسدين الظلمة

 والسامع، الرشب لذائذ عىل العاكفني الشهوات، جلج يف اخلائضني
 اإلنـساين املجتمـع مـسؤوليات يف ّالتفكـر يستطيعون يكادون ال

 روح ّتـرسبت وقد الرجال، أبطال فيها يتنافس التي مورُاأل ومهام
 .ذلـك وغـري وافـرتاقهم واجتامعهم وقيامهم قعودهم يف الشهوة
 وشـفقة رأفة ّيتصوروا أن هلم ّيتأتى ال املستكربون غاةالط وكذلك
ًوتذلال ًوخضوعا ورمحة  ّمتثـل وحيـاهتم ذلـك، فيه جيب فيام ّحتى ّ
 .مظاهرها مجيع يف عليه هم الذي حاهلم

 طائفـة ّكـل علـومهم، يف اخلطـأ طريـق سـالكو ًمجيعا فهؤالء
 ،اعنـده بام ّاملتعلقة املنحرفة واألفكار العلوم من تناله ما عىل ّمكبة

 ّاحلقـة واملعـارف النافعـة العلـوم وراءه وفـيام وراءه، ّعام غافلون
 إذا ّإال لإلنـسان ّتـتم ال النافعة والعلوم ّاحلقة فاملعارف .اإلنسانية
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 .التقوى يوه ّالقيمة، اإلنسانية الفضائل له ّومتت أخالقه صلحت

 األخـالق حتفـظ التـي هـي الـصاحلة األعـامل ّأن ّحتصل فقد
 والعلـوم ّاحلقة املعارف حتفظ التي هي احلسنة واألخالق سنة،احل

 .معه عمل ال علم يف خري وال الصحيحة، واألفكار النافعة

 :تعاىل قال ؛ّالغي إىل يسوق الشهوات باعّتإ ّأن القرآن يرى لذا
َفخلف{ َ ْمن ََ ْ عدهم ِ ِ ِ ْ ٌخلف َ ْ ُأضاعوا َ َ َا صالة َ َ ُوا بعـوا   َ ِا ـشهوات َ  َ َ ْفـسو   َ  َفَ

َيلقون ْ َ ْ ً يا َ ّ ْمـن  إال * َ َتـاب َ َوآمـن َ َ َوعمـل َ ِ َ ًصـاِ ا َ  .)٦٠ــ ٥٩ :مـريم ( }..َ
 مـن املعنـى قريـب وهو الواقع، إصابة وهو الرشد خالف ّوالغي
 الغايـة إىل املوصـل الطريـق ركـوب وهـو اهلدى خالف الضالل
ُسأ ف{ :تعاىل قال ؛املقصودة

ِ ْ
َ ْ ن َ ِآيا  َ َا ين َ ِ ُ تك     َ َ ِرضاأل ِ  َونَ ْ 

ِغ ِـب ْ
َ ا ق َ ْيروا ْن َو ْ َ ُيؤمنواَ ال َآية ُ   َ ُِ ْيـروا ْن َو َهاِـبـ ْ َ ِا رشـد َيلِـَسبـ َ ْ َ ال  

ُ تخذوه ُ ِ ًس يال َ  ْيروا ْن َو َ َ َس يل َ ُ تخذوه َ ال  َ ُ ِ ًس يال َ  َذ ِـك َ ْبـ  هم َ ُ  َ ُكـذبوا ِ  َ 
َآياتناِـب ُو نوا َِ َ َ نها َ َفلـ َ  َْ ِ ْولقـد{ :ًأيـضا وقـال )١٤٦ :األعـراف ( }ِ َ َ َ 

َذرأنا
ْ َ َ هنم َ  َ َ ًكث ا ِ ِ َمن َ ِ ا ن ِ

ْ
ْ هـم ِ سَواإل  ُ ٌقلـوب َ ُ َ فقهـونَ ال ُ ُ َ ْ ْو هـم َبهـا َ ُ َ َ 

ٌأ   ُ ْ َ ب ونَ ال َ ُ ِ ْ ْو هم َبها ُ ُ َ ٌآذان َ َ سمعونَ ال َ ُ َ ْ َأو ِك َهاِـب َ َ ْ ِ عامَ أل ُ َ ْبل ْ ْهم َ ُ 
َ أضل َأو ِك َ َ ْ ُهم ُ َالغافلون ُ ُ ِ َ  الغـافلني هؤالء ّأن فذكر )١٧٩ :األعراف( }ْ
 فقلـوهبم لإلنـسان، التـي املعـارف حقـائق عـن غـافلون مه ّإنام

 يف الـسعيد اإلنـسان ينالـه مـا نيـل عـن بمعـزل وآذاهنم وأعينهم
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 مـن ّلأضـ هـو مـا أو األنعـام تنالـه مـا هبـا ينالون ّوإنام إنسانيته،
 هبـا وتـألف إليهـا ومتيـل ّصوهباتـ ّإنام التي كارفاأل وهي األنعام،
 .)١(الضارية والسباع السائمة البهائم

                                                 
 .٢٧١ ص١، ج٢٦٧ص، ٥ج:  امليزان: يفيمكن مراجعة هذا البحث) ١(



 
 
 
 
 
 

)٤( 
 

 
 
 





 
 

 
 القـضايا جمموعـة املقـام يف بـه واملـراد ،للعلـم نـسبة العلمي
 ،ّاحلـسو واملـشاهدة التجربـة بواسـطة لإلثبـات القابلة احلقيقية
 التـي الوضـعية الفلـسفة بـه تلتـزم مـا هو العلم من املقدار وهذا

 خـرج وبـذلك ،خارجيـة واقعية له ما إثبات يف التجربة اعتمدت
 يعـد مل وبـذلك ،العلـم حـريم عـن ًجتريبيـا إثباته ُيمكن مل ما ّكل

 غـري مادامـت عنـدهم للبحث موضع امليتافيزيقية الغيبية للقضايا
 .شاهدةوامل للتجربة قابلة

ــذا ّإن وحيــث ــنهج ه  االســتقراء عــىل يعتمــد التفــسريي امل
 عـن ًعـاجزا يبقـى فإنه التجربة مفردات رصد يف ُاألوىل بالدرجة
 ،ّتـام اسـتقراء إىل الوصـول مـن مكنتـه لعـدم قطعية نتائج تقديم

ّمتمامت إىل بحاجة ظنّية ستبقى نتائجه ّفإن ولذلك ّتصحح ُ  العمل ُ
  .به واألخذ

 ليتـسنّى ،اسـتمرار إىل والتجربـة ،تكـرار إىل تاجحت فاملشاهدة
 ضــوابطه يف ثابــت قــانون إىل ّالتحــول مــنهام املــستفادة للنظريــة
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 اجلديدة النظرياهت ًطبقا )١(العلم فلسفة َّفإن ذلك ّكل ومع ،ونتائجه
 إىل بمعطياهتـا الوصول من التجريبية الطبيعية العلوم عجز أثبتت
 .ًتعقيدا أكثر اإلشكالية أصل جعل ّمما القانون مرتبة

 اهلـدف خـدم قـد التفـسريي املـنهج هذا ّفإن ،حال ّأي وعىل
 الكـريم القـرآن ّأن باعتبار ،اهلداية مفهوم تكريس وهو التفسريي

 أن ينبغي ذلك عدا ما ّكل وأن ،األساس بالدرجة هداية كتاب هو
                                                 

:  ومعناها احلريف،ة من فيالسوفياّالفلسفة كلمة يونانية األصل مشتق) ١(
حث يف املوجود ا العلم الب ولذا فهي، موضوعها الوجود،)ة احلكمةّحمب(

ّ وأما فلسفة العلوم فهي أحد فروع الفلسفة الذي هيتم،بام هو موجود ّ 
بدراسة األسس الفلسفية واالفرتاضات واملضامني املوجودة ضمن 

 الرياضيات والفيزياءالعلوم املختلفة، بام فيها العلوم الطبيعية مثل 
 علم االجتامع وعلم النفس مثل االجتامعية و ـ علوم احلياة ـالبيولوجياو
هبذا املفهوم تكون فلسفة العلوم وثيقة الصلة . السياسية العلومو

   نطولوجيا أو االاالنتولوجيا نظرية املعرفة ـ و ـاباالبستومولوجي
 ّصحةطبيعة و: أو الوجود ـ فهي تبحث عن أشياء مثلـ الكينونة 

د ّاملقوالت العلمية، طريقة إنتاج العلوم والنظريات العلمية، طرق التأك
والتوثيق من النتائج والنظريات العلمية، صياغة وطرق استعامل الطرق 

طرق االستنتاج  العلمية املختلفة أو ما يدعى باملنهج العلمي،
ًة، وأخريا تضمينات هذه ّخدم يف فروع العلم كافواالستدالل التي تست

املقوالت والطرق واملناهج العلمية عىل املجتمع بأكمله وعىل املجتمع 
 .ةّالعلمي خاص
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ًمتفرعا يكون  .املحورية هذه عىل ّ
 التجريبي العلمي املنهج هذا هاّقدم التي املعرفية اخلدمة ووجه

 مـن ينطلقـون مـا ًعـادة الـذين القـرآن خصوم مواجهة يف يكمن
 وبـذلك ،للتجربـة القرآنيـة املعارف إخضاع إمكان عدم إشكالية
 .حقيقية معارف عىل ّيتوفر ال ّوعظي كتاب ّجمرد القرآن يكون

 إخـضاع خـالل مـن الفرية هذه إبطال املنهج هذا ُحياول وهنا
 العلميـة املعـاجز من كبرية جمموعة وإثبات القرآن ملعطيات العلم
 .قرون ّبعدة العلم عرص قبل هبا إلخباره وذلك ،للقرآن
 هو التفسريي املنهج هذا أن األعالم من مجلة اعترب وقد هذا
 اعتامد يف ًكبريا ًاختالفا اختلف وقد ،)١(للتفسري منه للتطبيق أقرب
ّحمملني غري، ال به والتزموا قوم فأفرط ،نتائجه    العلمية النظريات ُ

 فجعلوا ،القرآن عىل ـ بعد فيام منها الكثري بطالن ثبت التي ـ
 ،)٢(ينفونه ما وينفي يقبلونه ما يقبل القرآن عن ناطقني أنفسهم
 بالعلوم صلة ّأي للقرآن يكون أن فأنكروا ،آخرون قوم ّوفرط
 ،)٣(هبا ّتعلقي وما اآلخرة أحكام ّليبني جاء كتاب ّجمرد هّوأن

                                                 
 .٧ ص،١ج: امليزان يف تفسري القرآن: انظر) ١(
 .للطنطاوي) اجلواهر يف تفسري القرآن( تفسري :انظر) ٢(
للفقيه ) ُقات يف أصول الرشيعةاملواف(: ني كتابّتقدممن امل: انظر) ٣(

ين ّتأخرومن امل.  بريوت، نرش دار املعرفة،األندليس أيب إسحاق الشاطبي
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 كانت إذا التجريبية العلمية املعطيات أن هو املقام يف والصحيح
 هبا، قبلنا ذلك يف ظاهرة أو الداللة قطعية قرآنية لنصوص ّمؤيدة

 عدا ما اّوأم ،)١(للقرآن العلمي اإلعجاز جمال يف تدخل وعندئذ
 إلغاء بمعنى ال ولكن ،اعتامده أو به األخذ ّيصح فال ذلك

 الوجه تصحيح عدم بمعنى امّوإن ةالتجريبي العلمية املعطيات
 القرآن كرامة ُحتفظ وبذلك ،املقام يف ُمورس الذي التطبيقي
 .ُأخرى جهة من التجريبية العلمية واجلهود ،جهة من الكريم

 قـد الكـريم للقرآن العلمي التفسري منهج َّأن ُيعلم أن وينبغي
 أغلـق أنـه كـام ،القـرآين اإلعجـاز لـدائرة جديـدة مساحة أعطى

 البيـاين القـرآين باإلعجـاز ًاّمعنيـ نفـسه جيـد ال من أمام األبواب
 العـرص هذا هلأل َّقدم هَّنأل ،اللغة أهل من ليس باعتباره واللغوي
 ةدامغـ ةعلميـ ًردودا َّقـدم هّأنـ كـام ؛عرصهم مع تناسبي ًإعجازا

                                                                                                                 
 نرش ،د حسني الذهبي املرصيّللدكتور حمم) ونّفرسالتفسري وامل(: كتاب

 .دار الكتب احلديثة
ًاإلعجاز العلمي للقرآن الكريم ـ وفقا الصطالح اهليئة العاملية لإلعجاز  )١(

إخبار القرآن الكريم بحقيقة أثبتها العلم : ة ـ هولمي يف القرآن والسنّالع
التجريبي وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البرشية يف زمن الرسول 

ّ مما يظهر صدقه فيام أخرب به عن رب’ موسوعة : انظر. ه سبحانه وتعاىلَّ
ة عيل لسنّ مجع وإعداد الباحث يف القرآن وا،البحوث واملقاالت العلمية

 .بن نايف الشحود؛ منشورة يف املكتبة الشاملة
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 مـن وذلـك ؛الرسـالة َّوبحقانية القرآن وحيانيةب كةّشكُامل ألفكارل
 عـرص يف يِّمـُأ ّنبـي قبل من الدقيقة العلمية احلقائق عرض خالل
 ةّوحيانيـ ِّيؤكـد مـا وهذا ،ّوالتخلف اجلهل لعنرصي ًحمكوما كان

.القرآن 
 ُدفعــات أعطــى قــد الكــريم القــرآن يف العلمــي اإلعجــاز َّإن
 هّأنـ كـام ،القرآن َّيتضمنها التي العميقة النكات يف للبحث جديدة
 بنحـو للقـرآن املطابقـة العلميـة املعطيات َّلصحة ضامنات أعطى
 عـىل ًدلـيال القـرآن فـصار ،الكـريم القـرآن لقطعيـة ًنظرا ،القطع
 لتوكيـد بحاجـة لـيس نفـسه يف القـرآن َّفـإن العكس؛ ال تهاّصح
 .تثبيتها عن ًفضال تهّصح

 ،املعـارصة املعرفيـة ومنجزاتـه العلمـي التفسري يةّألمه ًونظرا
 التفـسريي؛ املـنهج هذا يغفلوا ال أن القرآن بفهم نيّللمهتم ينبغي
ــوا وأن ــستجداته؛ ُيواكب ّم ــن ُ ــع ولك ــاة م ــع مراع ــرشوط مجي  ال

 .فيه امللحوظة والضوابط
 َّتتعلــق كونيــة أرسار جمموعــة إىل القــرآن َّتعــرض وقــد هــذا
َوهـو{:تعـاىل قوله قبيل من الكواكب، وحركة الساموية باألجرام ُ َ 
ِا ي َخلـق   َ ْا ليـ َ َوا هـار َل  َ َوا ـشمس َ  ْ َوالقمـر َ  ََ َ ٍفلـك ِ  ُ   ْ

َ َ ــسبحون َ ُ َ َْ{ 
ُوا شمس{:تعاىل وقوله ،)٣٣ :األنبياء( ْ ِ ري َ  ْ

َ
َ  ِمستقر  َ ْ َ ها ُ َذ ِـك   ُ قـدير َ ِ ْ َ 
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ِالعز ز ِ
َ ِالعليم ْ ِ َ

َوالقمر{:تعاىل وقوله ،)٣٨ :يـس ( }ْ ََ َ ُقدرناه ْ َ ْ َمنازل َ 
ِ
َ  َ حـ  َ

َ د ْ ل َ ِعرجونَ ُ ْ ِالقديم ُ ِ َ
 يبـدأ ،ليلة كل منازل َّقدره حيث ،)٣٩ :يس( }ْ

 ةعـرش الرابعـة الليلة يف ًمستديرا ًقمرا ملتيك أن إىل ًضئيالً هالال
ْعذق مثل ًضئيال يرجع ثم ،القمري الشهر من  يف سِّاملتقـو النخلة ِ
 لرتاكيـب َّتعـرض كـام ،ْويبـسه لقدمـه والصفرة؛ واالنحناء ةّالرق

ْولقد{:تعاىل قوله يف كام نشوئه، ومراحل اإلنسان َ َ َخلقنـا َ ْ َ َاإل ـسان َ َ ِ
ْ

 
ٍساللة ِمن

َ َ ٍط   من ُ ُجعلناه  ثم * ِ َ َْ ً طفـة َ َ ْ ٍقـرار ِ  ُ َ
ٍمكـ  َ ِ َخلقنـا  ثـم *   ْ َ َ 

َا طفة َ ْ ًعلقة   َ َ َفخلقنا َ ْ َ َالعلقة ََ َ َ َ ً ضغة ْ َ ْ َفخلقنا ُ ْ َ َا مـضغة ََ َ ْ ُ ًعظامـا ْ َ َفكـسونا ِ ْ َ َ َ 
َلعظاما َ ِ
ً ما ْ ْ

َ
ُأ ـشأناه  ثـم  َ ْ َ ًخلقـا َ ْ َآخـر َ َ تبـارك َ َ َ َ ُا  َ ُأحـسن   َ ْ َا ـالق  َ ِ ِ َ

ْ{ 
ْ لق م{ :تعاىل وقوله ،)١٤ـ١٢ :المؤمنون( ُ ُ ُ ْ ِ طون ِ  َ ُ ْأ هات م ُ ُ ِ َ  

ُ
ًخلقا  ْ َ 

ِ عد ِمن ْ ٍخلق َ
ْ ٍظلمـات ِ  َ َ

ُ ُذل ـم ٍثـالث ُ ُ ِ ُا  َ  إىل إضـافة ؛)٦ :الزمـر ( } 
 ذلك، وغري واجلامد، بالنبات َّتتعلق ُأخرى حقائق مجلة إىل ضهّتعر

َوأرسلنا{ :تعاىل كقوله ْ َ ْ َ َا ر اح َ َ َ واقح   ِ َ  ُيعلـم مل حيـث ،)٢٢ :الحجـر ( }َ
 القـرن مـن األخرية العقود يف إال األشجار تلقيح يف الرياح بدور

َوأنز ا{ :تعاىل وقوله ،)١(العرشين َْ َ َا ديد َ ِ َ
ْ

ِ يه  بـأ ِ
ْ ٌشـديد ٌسَ ِ ُومنـافع َ ِ َ َ َ 

                                                 
من أرسار القرآن، اإلشارات الكونية يف القرآن الكريم ( :مقالة: انظر )١(

 ومغزى داللتها العلمية، اإلعجاز العلمي يف ترصيف الرياح، تفسري قوله
ْ وت  ف ا ر اح وا سحاب ا مسخر    ا س{ :تعاىل  َ َ َِ

 َ ُ ْ ِ َ َِ َ  ِ ِ ْ
ٍماء واألرض آليات َ َ ِ ْ

َ َ َ
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ِ ِلناس  احلديـد مجيـع َّبـأن ًراّمـؤخ شفُكتـا حيث ،)٢٥ :الحديـد ( } 
 احلديـد مـن خلـو فـاألرض النيازك، مصدره األرض يف املوجود

 .العجيبة األرسار من ذلك وغري ؛)١(ًمتاما
 

 التجريبية العلمية النظريات امدالعت ورشوط ضوابط ةّعد هنالك
                                                                                                                 

َلقوم  عقلون ُ ِ ْ َ ٍ ْ َ . د النجارّ؛ للدكتور زغلول راغب حمم)١٦٤: البقرة (} 
 .منشورة يف موقع إسالميات

قال الدكتور اسرتوخ وهو من أشهر علامء وكالة ناسا األمريكية للفضاء ) ١(
لقد أجرينا أبحاثا كثرية :(يف مؤمترات اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم

ولكن املعدن الوحيد الذي حيري ... ىل معادن األرض وأبحاثا معمليةع
َّإن االلكرتونات ... قدرات احلديد هلا تكوين مميز... العلامء هو احلديد

والنيرتونات يف ذرة احلديد لكي تتحد فهي حمتاجة إىل طاقة هائلة تبلغ 
ك فال ولذل... أربع مرات جمموع الطاقة املوجودة يف جمموعتنا الشمسية

َّوالبد أنه عنرص غريب ... يمكن أن يكون احلديد قد تكون عىل األرض
 اإلعجاز العلمي آليات احلديد: انظر). َّوفد إىل األرض ومل يتكون فيها

مركز ، نرش ١٤ص:  اجلبوريحسني عيل املجيد، الدكتور القرآنيف 
موسوعة ( :وانظر. م، العراق٢٠٠٦، البحوث والدراسات اإلسالمية

. ، مجع وإعداد عيل بن نايف الشحود)البحوث واملقاالت العلمية
د متويل ّكام قد استعرض ذلك الشيخ حمم. منشورة يف املكتبة الشاملة

 .)ية عىل وجود اهللاّاملاداألدلة  (:الشعراوي يف كتابه
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 :منها القرآن؛ تفسري يف
 حني غةّلل املطابقة القرآنية املفردات معاين مراعاة رضورة .١
 قاعدة َّالسيام ،البالغية القواعدو النحوية القواعدو ،الوحي نزول
 وغري صارفة؛ بقرينة ّإال املجاز إىل احلقيقة من اللفظ جوخر عدم
 .ذلك
 املراد الكونية احلقيقة عىل القرآين ّالنص يف داللة وجود .٢
 احلقيقة تلك ثبوت مع ؛بصددها ّعلمي إعجاز وجود إثبات
 َّثم ؛عليها الربهنة سالمة قّحتق التي ةّاألدل رّتوف بعد ًعلميا الكونية

 .الكونية احلقيقة تلك وبني القرآين ّالنص داللة بني املطابقة قّحتق
 تكون أن َّالبد بل ،نظر ضعمو القرآن حقائق جعل عدم .٣
 .فضُر عارضها وما بلُق وافقها فام ،األصل هي

 ِّاملفرسة القطعية ةالسنّ مع العلمي التفسري يتقاطع ال أن .٥
 آيات مع املنافاة وعدم دينية، برضورة احلاكمة أو الكريم، للقرآن
 .ّقطعي ّعقيل حكم أو الداللة قطعية
 العلم من الثابت باليقني ّإال الكريم القرآن ّيفرس ال أن .٦

 ،ومتحيص فحص موضع تزال ال التي ضياتبالفر ال التجريبي،
 والتعديل للتصحيح عرضة اّألهن ،ياتوالظنّ لحدسياتل مكان فال
 .وقت ّأي يف بطاللإلو
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 القول من عليه بّيرتت وما العلمي التفسري َّأن ضحّيت هنا من
 مستوى عىل كبرية يةأمه من له ما عىل ـ للقرآن العلمي باإلعجاز

 ينبغي وخطري دقيق مسلك هّفإن ـ اهلداية مستوى وعىل تفسريه
 ةّاملاد َّفإن نتائجه، عرضو تبنِّي يف واحلذر واحليطة فيه ّالتبرص
 للصواب ًقابال ًبرشيا ًنتاجا ليست العلمي التفسري يف العلمية
 .)١(نقله يف أم أصله يف سواء واخلطأ،

                                                 
ا كالم املعصوم ّفكالم غري املعصوم قابل للصواب واخلطأ يف أصله، وأم) ١(

َّه معرض للخطأ والتحريف يف نقله، سواء ه صحيح يف أصله، ولكنّّفإن
 .بعمد من النقلة أم بغري عمد
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 وردت املعنـى وهبذا ،واإليامء العالمة بمعنى اللغة يف اإلشارة
ْفأشارت{ :تعاىل قوله يف مريم ّقصة يف َ َ َ ِإ ه َ ْ َ ُقـا وا ِ َكيـف َ ْ ُن لـم َ  َ  َمـن ُ
َ ن ِا مهد ِ  َ ْ ًصبيا َ ّ ِ  يشء استفادة تعني االصطالح ويف ،)٢٩ :مريم( }َ
 بالداللـة تكـون امـ أشـبه فهـي ،ظـاهره يف مذكور غري كالم من

ــة ــالم االلتزامي ــرآن ،للك ــل مــيلء والق ــذه بمث  اإلشــارات ه
 .والدالالت

ّتؤكد عديدة روايات ورود ّاملطلع عىل خيفى وال  قرآنية حقيقة ُ
 .)١(بطن من أكثر للقرآن بل ،ًوبطنا ًظهرا للقرآن أن وهي

 ًعبـدا سـألت :قـال منـصور بـن دّحمم عن الكليني روى فقد
ْقل{ :ّوجل ّعز اهللا قول عن )٢(ًصاحلا َإ مـا ُ َحـرم ِ  َر   َ َالفـواحش َ  ِ َ َ

 َمـا ْ
َظهر َ َمنها َ ْ َوما ِ َ طن َ َ    القـرآن  إن( :× فقـال :قال ،)٣٣ :األعراف( }َ
 مـن وا ـاطن ،الظـاهر هـو القرآن   اهللا م حر ما فجميع ،و طن ظهر
 ،لظـاهرا هـو ا كتـاب   تعـا  اهللا  أحـل مـا و يـع ،ا ور ّأئمة ذ ك

                                                 
ّوقد جاء ذلك رصحيا فيام روي عن النبي) ١(  ً، و طناً  لقرآن ظهراّإن>: ’ ً

 .١٠٧ ص،٤ج: ئلعوايل الآل: انظر. <أبطن سبعة إ و طنه بطن 
  .×يعني اإلمام موسى الكاظم ) ٢(
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 .)١()ا ق ّأئمة ذ ك من وا اطن
 عـن ّمـروي حديث يف لإلشارة االصطالحي املعنى ورد وقد
 أر عـة   ّوجـل ّعـز اهللا كتـاب( :يقول حيث ،× احلسني اإلمام
 ،ّ لعـوام فالعبـارة .وا قـائق وا لطـائف، ،واإلشارة العبارة،   :أشياء

 .)٢() ألن ياء ئقوا قا ، ألو اء وا لطائف ،ّ لخواص واإلشارة
 ّواملتـصوفة العرفـاء اهتامم َّحمط التفسريي املنهج هذا كان وقد

 من ّلعل تفاسري ّعدة ذلك يف ُصنّفت هّأن حتى ،الكشف وأصحاب
ّيـسمى ًوأحيانـا ،)٣(عـريب البـن املنسوب التفسري وأشهرها ّأمهها ُ 
 يناملعـا عرض العتامده ًنظرا التأوييل باملنهج التفسريي املنهج هذا

 .التأويل عىل ّاملتوقفة الباطنية
 هبـذا القبـول مـسألة يف األعالم بني شديد خالف حصل وقد
 وبـني ،لـه ُمنكـر وبـني ،عليه ُمقبل بني ،التأوييل التفسريي املنهج

                                                 
   .١٠ح، ٣٧٤ ص،١ج: ُأصول الكايف )١(
 .١٨ ح،٢٠ ص،٨٩ج: بحار األنوار) ٢(
ّالتعبري بالنسبة هنا نظرا لوجود اختالف حاد بني أعالم التفسري يف صحة ) ٣( ّ ً

قات ثبت أن هذا التفسري هو للشيخ عبد بحسب التحقي  ولكن ،النسبة
كتاب منازل : انظر). تأويالت القرآن الكريم(:  بعنوان،الرزاق القاساين

 ،٢٤ص:  رشح كامل الدين عبد الرزاق القاساين،السائرين لألنصاري
 .حتقيق وتعليق حمسن بيدارفر
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ّمفصل  .فيه ُ
 :تعـاىل قولـه يف جـاء مـا اإلشـاري للتفسري تطبيقي وكشاهد

َوعهدنا{ ْ ِ َ َإ  َ َإبراهيم ِ ِ َ ْ ِو سما ي ِ َ ْ ِ أن َلَ
َ

َطهـرا  َب ـ  َ  ِ
ْ َ ِلطـائف  َ ِ ِ َوالعـاكف    ِ ِ َ

ْ َ 
ِوا ركع ِا سجود َ   ُ  الظـاهر األمـر :الـبعض يقول حيث )١٢٥ :البقرة( } 
 وتطهـري ...القلـب تطهـري إىل اآليـة من واإلشارة ،البيت بتطهري
 هـو فالبيـت ،)١()واألغيـار األجنـاس مالحظة من بحفظه القلب
 ،ّالـنص ظاهر يمنحه ال املعنى وهذا ،لتزكيةا هو والتطهري ،القلب
 ،ّالـنص خـارج مـن القرائن وبعض والتأويل الباطن باعتامد امّوإن
 القلـب( :قال هّأن ،× الصادق جعفر اإلمام عن ُروي ما قبيل من
 قلـب ّبأن :قيل هنا ومن ،)٢()اهللا َغ  اهللا َحرم ُ س ن فال اهللا حرم

 .املعمور هوبيت الرمحن وعرش اهللا حرم املؤمن
َومن{ :تعاىل قوله يف جاء وهكذا ْ رج َ ُ ْ ِب ته ِمن َ ِ ْ ً هـاجرا َ

ِ َ َإ  ُ ِ اهللا ِ
ِورسو ِ ُ َ ُيدر ـه ُ  ـم َ ْ

ِ
ْ ُمـوت ا ُ ْ ْ قـد َ َ َو ـع َ َ ُأجـره َ ُ ْ َو نِ اهللا َ  َ َ ً فـورا ُاهللا َ ُ َ 

ًرحيما ِ  منـه ُهيـاجر الذي البيت هذا ّإن( :قالوا حيث ،)١٠ :النساء( } 
 ّاملـادة بيـت ال والـشهوات الـدنيا وبيـت القلب بيت هو ناإلنسا
 إذا هلـا قيمة ال واحلجارة الطني بيت من اهلجرة فإن وإال ،واآلجر

                                                 
 .١٣٦ ص،١ج:  أليب القاسم النيشابوري،لطائف اإلشارات: انظر) ١(
 .٢٧ ح،٢٥ ص،٦٧ج: ار األنواربح) ٢(
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ًمعلقا اإلنسان قلب كان ّ  .)١()وشهواهتا الدنيا هبذه ُ
 للقرآن َّأن ًاصطالحا به املقصود كان إذا اإلشاري التفسري َّإن
 االلتزام من مناص ال ّامم فهذا ظهارهوإ وتبيينه تفسريه ُويراد ًباطنا

 من أكثر بل ،قرآين باطن وجود عىل ّالدالة الروايات لتظافر به؛
 بدون مرصاعيه عىل الباب ترك يعني ال بذلك القبول ولكن ،بطن

 حتت يندرج سوف التفسري هذا مثل ّفإن ّوإال ،وقواعد ضوابط
 ال أن تفسريال هذا ضوابط ّأهم من ّولعل بالرأي؛ التفسري ّمظلة
 رضورة أو متواتر حديث أو له مناقض قرآين ظاهر هنالك يكون
 .ّمظاهنا يف ُتطلب ُأخرى ضوابط وهنالك ،دينية

 بالظـاهر العمل إلغاء اإلشاري التفسري من املراد كان إذا اّوأم
 اتّومرجعيـ ضـابط دون والتأويالت بالبواطن العمل إطالق أو

 أبـشع مـن هـو بل ًيال؛تفصو مجلة مرفوض فذلك ،ونقلية عقلية
 بـالرأي الظـاهر تفـسري كان وإذا الشخيص؛ بالرأي التفسري أنواع

 الشخـيص بـالرأي التأويل عن النهي فأولوية عنه ًاّمنهي الشخيص
 دعـوى كونـه عـن خيـرج ال الشخـيص التفسري َّألن وذلك ثابتة؛
 لفهـم دعـوى هّفإن الشخيصالتأويل اّوأم دليل، بال الظاهر لفهم
 بكثري أيرس ،بدليل الظاهر فهم َّأن الواضح ومن دليل؛ بال طنالبا

                                                 
 .٢١٥ص: د كامل احليدريّ للسي،الرتبية الروحية: انظر) ١(



 ١٢٩ ...............................................................................اإلشاري التفسري

 أكثـر دليـل بال الباطن فهم دعوى فتكون بدليل؛ الباطن فهم من
.وآكد ّأشد عنه النهي فيكون وشناعة؛ بشاعة 

ِّونؤكده به ننصح والذي  فهم جمال يف ِّللمتخصصني املقام يف ُ
 التعاطي عند ينالشديد واحلذر احليطة أخذ هو ،الكريم القرآن
 هلم جيوز فال ّاملتخصصني غري اّوأم القرآين؛ ّالنص تأويالت مع
 مع التعاطي عن ًفضال التفسريية العملية ّمهام مع التعاطي ةّالبت

 يف ّاملتخصص عن واألخذ ِّالتلقي باب من ّإال القرآن؛ تأويالت
 .واضح وهذا جماله؛





 
 

)٦( 
 

 

 متهيد •
 بالرأي التفسري مقولة فهم يف عالماأل كلامت •

  الغزايل اإلمام ذكره ما .١
 الطويس الشيخ ذكره ما .٢
 تيمية ابن الشيخ ذكره ما .٣
 اآللويس مةّالعال ذكره ما .٤
 التونيس عاشور ابن ّالعالمة ذكره ما .٥
 الطباطبائي مةّالعال ذكره ما .٦
 اخلميني اإلمام ذكره ما .٧
 الصدر الشهيد ذكره ما .٨





 

 
 

 

 عند التفسري حركة إعاقة إىل ّأدت التي ألساسيةا العوامل من
 عن ّيصد مانع إىل احلاالت من كثري يف ّحتولت بل املسلمني، علامء

 معانيه ارتياد من ّاملفرسين تردع وعقبة اهللا كتاب مع التعاطي
 الواردة )١(املتواترة بل املستفيضة النصوص أعامقه، يف والغوص

 عن ّحتدثت التي ^ تهبي وأهل ’ ّالنبي عن الفريقني من
 .بالرأي القرآن تفسري ظاهرة
 قال :قال سمرة بن الرمحن عبد عن ّاملسيب بن سعيد عن ●
 .)٢(»ا كذب اهللا   اف ى فقد برأيه القرآن ّف  من« :’ اهللا رسول
 من :قال ’ ّالنبي ّإن« :عباس ابن عن جبري بن سعيد عن ●

 .)٣(» ارا من مقعده ّفلي بوأ برأيه القرآن   قال

 ّف  من« :قال × الصادق اهللا عبد أيب عن بصري أيب عن ●
                                                 

 .٢٦٩ص: البيان يف تفسري القرآن) ١(
 مـن أبـواب ١٣ :، كتاب القضاء، البـاب١٩٠ ص،٢٧ج: وسائل الشيعة )٢(

 .٣٧: صفات القايض، احلديث
 .٥٨ ص،١ج: تفسري الطربي) ٣(
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 .)١(»ا سماء من أبعد ّخر أخطأ و ن يؤجر  م أصاب إن برأيه القرآن

 برأيه ح م من« :قال × الصادق عن موسى بن ّعامر عن ●
 فقد )برأيه(  اهللا كتاب من آية ّف  ومن  فر، فقد اث   ب 
 .)٢(» فر
 برأيه القرآن   ّت لم من« :قال ّأنه ’ اهللا رسول عن روي ●
 .)٤(والنسائي والرتمذي داود أبو أخرجه .)٣(»أخطأ فقد فأصاب
 احلديث هذا ّاملتورعة بعض محل قد« :نكته يف املاوردي قال

 معاين يستنبط أن من وامتنع ظاهره، عىل )برأيه القرآن ّفرس من(
 شواهدها عارضي ومل الشواهد، صحبتها ولو باجتهاده القرآن

 .)٥(»رصيح ّنص
 يعتقد أن« :التفسري من املانعة احلجب بيان يف الشريازي وقال

                                                 
 من أبواب صفات القـايض، ١٣ : الباب،٢٠٢ ص،٢٧ج: وسائل الشيعة )١(

 .٦٦: احلديث
ّ، أبواب مقدمة التفسري، يف من فـرس القـرآن ٩٦ ص،١ج: تفسري العيايش) ٢( ّ

 .٦ حبرأيه، 
 ـ ٨٠٨٤(، والنسائي يف الكربى )٢٩٥١ـ٢٩٥٠ ( يف السننرواه الرتمذي) ٣(

، والطـرباين يف املعجـم الكبـري ٥٩ ص،١ج: تفـسريالوالطربي يف ) ٨٠٨٥
 .وغريهم كثري ـ مصادر سابقة ـ) ١٢٣٩٢(

 .٤٤٥ ص،٢ج: )هـ٩١١: ت(، اإلمام السيوطي تقان يف علوم القرآناإل) ٤(
 .١٧٩ ص،٢ج: الربهان يف علوم القرآن) ٥(
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 عباس ابن عن النقل عىل يتناوله ما ّإال القرآن لكلامت معنى ال أن
 بالرأي، تفسري ذلك وراء ما ّنأو وغريهم، ومقاتل وجماهد وقتادة

 القرآن ّف  من مفاد عليه فورد منهم النقل عن جتاوز من ّنأو
 التي العظيمة احلجب من ًأيضا فهذا ،ا ار من مقعده ّتبوأ فقد برأيه

 التأويل معاين فهم عن الكثريين قلوب ليرصف الشيطان أوقعها
 .)١(»التنزيل وأنوار
 

 هلا وتأخذ طريقها ّتشق أن التفسري حركة استطاعت لقد
 خالل من األحاديث، هذه برغم القرآين الفكر يف ًمرشوعا ًموقعا
 مقولة فهم يف األعالم ذكرها التي األجوبةو فاتيكيتال من عدد

 .هاّأمه عىل ّنمر ،بالرأي التفسري
 

 معنى ال أن زعم من ّإن :خالصته ما <حياءاإل> يف الغزايل قال
 وهو نفسه، ّحد عن خمرب هوف التفسري ظاهر ترمجه ما ّإال للقرآن
 ّكافة اخللق ّبرد احلكم يف خمطئ لكنّه نفسه، عن خباراإل يف مصيب

 ّتدل واآلثار واألخبار القرآن بل ومقامه، ّحده هي التي درجته إىل
ًمتسعا الفهم ألرباب القرآن معاين يف ّنأ عىل  ًرحبا، ًوجماال ًبالغا ّ

                                                 
 .٦٣ص: ، لصدر الدين الشريازيمفاتيح الغيب) ١(
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 يكن مل فإن ،القرآن   ًفهما ًعبدا اهللا يؤ  أن ّإال :× عيل قال
 الفهم؟ ذلك فام املنقولة الرتمجة سوى

 وصفاته، ّوجل ّعز اهللا أفعال يف داخلة ّكلها فالعلوم وباجلملة
 هلا، هناية ال العلوم وهذه وصفاته، وأفعاله ذاته رشح القرآن ويف
 تفصيله يف ّالتعمق يف واملقامات .جمامعها إىل إشارة القرآن ويف
 ما ّكل بل .ذلك إىل يشري ال ظاهره ّوجمرد القرآن، فهم إىل ةراجع
 النظريات يف اخلالئق فيه واختلف ّالنظار عىل فيه أشكل

 أهل ّخيتص عليه ودالالت إليه رموز القرآن ففي واملعقوالت،
 وتفسريه؟ ظاهره ترمجة بذلك يفي فكيف بدركها، الفهم

 إىل به أشار ،العلم ُ ل به ّف  القرآن فهم من :× عيل وقال
 ّأن عىل ّتدل مورُاأل فهذه .ّكلها العلوم جمامع إىل يشري القرآن ّأن
ًومتسعا ًرحبا ًجماال القرآن معاين فهم يف  من املنقول ّنأو ًبالغا، ّ

 .فيه اإلدراك منتهى ليس التفسري ظاهر

 أن يمكن فيه فالنهي ،برأيه القرآن ّف  من :’ قوله ّوأما
 :وجهني أحد عىل ّينزل

 طبعه من ميل وإليه رأي اليشء يف له يكون أن :اأحدمه
 تصحيح عىل ّليحتج وهواه رأيه وفق عىل القرآن ّفيتأول وهواه،
 من له يلوح ال لكان واهلوى الرأي ذلك له يكن مل ولو غرضه،
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 .املعنى ذلك القرآن

 القرآن آيات ببعض ّحيتج كالذي العلم مع يكون ًتارة وهذا •
 ولكن ذلك باآلية املراد ليس ّأنه علمي وهو بدعته تصحيح عىل

 .خصمه عىل به يلبس

 فيميل حمتملة اآلية كانت إذا ولكن اجلهل مع يكون ًوتارة •
 برأيه اجلانب ذلك ّويرجح غرضه يوافق الذي الوجه إىل فهمه

 ذلك عىل محله الذي هو رأيه أي برأيه ّفرس قد فيكون وهواه،
 .الوجه ذلك عنده ّيرتجح كان ملا رأيه ولوال التفسري،

 القرآن من ًدليال له فيطلب صحيح غرض له يكون وقد •
 االستغفار إىل يدعو كمن .به ريدُأ ما ّأنه يعلم ّمما عليه ّويستدل

 »بر ة ا سحور   ّفإن ّ سحروا« :’ بقوله ّفيستدل باألسحار،
 .األكل به املراد ّأن يعلم وهو بالذكر ّالتسحر به املراد ّأن ويزعم

 إىل ودعوهتم الناس لتغرير الفاسدة املقاصد يف يستعمل وقد •
 عىل ومذهبهم رأهيم وفق عىل القرآن فينزلون الباطل، مذهبهم
 .به مرادة غري ّأهنا ًقطعا يعلمون ُأمور

 ويكون .بالرأي التفسري من املنع وجهي أحد الفنون فهذه
 االجتهاد دون للهوى املوافق الفاسد الرأي بالرأي املراد
 قد للهوى واملوافق والفاسد، الصحيح يتناول والرأي حيح،الص
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 .الرأي باسم ّخيصص

 من العربية بظاهر القرآن تفسري إىل يتسارع أن :الثاين والوجه
 من فيه وما القرآن بغرائب ّيتعلق فيام والنقل بالسامع استظهار غري

 واإلضامر واحلذف االختصار من فيه وما ّواملبدلة املبهمة األلفاظ
 استنباط إىل وبادر التفسري بظاهر حيكم مل فمن .والتأخري والتقديم

 ّيفرس من زمرة يف ودخل غلطه كثر العربية فهم ّبمجرد املعاين
ًأوال التفسري ظاهر يف منه ّالبد والسامع فالنقل .بالرأي  به لينفي ّ
 هذاو .)١(واالستنباط ّالتفهم ّيتسع ذلك بعد ّثم الغلط، مواضع
 .)٢(ًأيضا الكاشاين الفيض هاختار القول

 

 ّأن تثبت التي والروائية القرآنية ّاألدلة الطويس أورد أن بعد
 ّعلق ظاهره، من معانيه استخراج يمكن ّنهأو للفهم، قابل القرآن
 هذه ظاهر ّنأ عىل ّيدل ذلك ّوكل« :بقوله األحاديث هذه عىل

 .»كومرت األخبار
 معاين ّإن« :قال حيث النصوص هذه توجيه بصدد صار ّثم
 :أقسام أربعة عىل القرآن

                                                 
 .٢٩١ـ٢٨٩ ص،١ج: إحياء علوم الدين: انظر) ١(
 .٣٥ـ٣٢ ص،١ج: تفسري الصايف) ٢(
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 ّتكلف ألحد جيوز فال به، بالعلم تعاىل اهللا ّاختص ما :أحدها
َ سأ ونك{ :تعاىل قوله مثل وذلك معرفته، تعاطي وال فيه القول َ ُ َ ْ َ 
ِعن
ِا ساعة َ َ َ يان   َ رساها َ  َ ْ ْقل ُ َ ماإ ُ َعلمها   ُ ْ َعند ِ ْ َ ليها َال َ ر  ِ  َ َ ِوقتها ُ ِ

ْ   إال َ
َهو ُعنده َاهللا  إن{ :تعاىل قوله ومثل )١٨٧ :األعراف( }ُ َ ْ ُعلم ِ ْ ِا ساعة ِ َ  { 

 .خطأ به تعاىل اهللا ّاختص ما معرفة فتعاطي آخرها، إىل )٣٤ :لقمان(

 التي اللغة عرف من ّفكل ملعناه، ًمطابقا ظاهره كان ما :وثانيها
َوال{ :تعاىل قوله مثل معناها عرف هبا خوطب ُ قتلوا َ ُ ْ َا فس َ ْ ِال   

  
َحرم َ با ق  إال ُاهللا  َ ْقل{ :تعاىل وقوله )١٥١ :األنعام( }ْ َهو ُ ٌأحد ُاهللا ُ َ

َ
{ 

 .ذلك وغري )١ :التوحيد(

ًمفصال به املراد عن ظاهره ينبئ ال جممل هو ما :وثالثها  مثل ّ
ُأ يمواو{ :تعاىل قوله ِ

َ
َا صالة  َ َا ز ة ُآتواَو   َ  :قوله ومثل )٤٣ :البقرة( } 

ِوهللاِ{ ِا اس ََ  َ ِا يت ِ حج   ْ َ
ْمن ْ َاستطاع َ َْ ِإ ه َ ْ ًس يال َ  )٩٧ :عمران آل( }َ

ُوآتوا{ :وقوله ُحقه َ َيوم َ  ْ ِحصاده َ ِ َ َوا ين{ :وقوله )١٤١ :األنعام( }َ ِ  َ  ِ 
ْأ وا ِهم ِ َ ْ

َ
ٌمعلوم َ حق  ُ ْ  تفصيل ّفإن ذلك، أشبه وما )٢٤ :المعارج( }َ
 ورشوطه ّاحلج مناسك وتفصيل ركعاهتا وعدد الصالة أعداد

 ّالنبي ببيان ّإال استخراجه يمكن ال الزكاة يف النصاب ومقادير
 منه، ممنوع خطأ ذلك يف القول ّفتكلف اهللا، جهة من ووحي ’

 .له متناولة األخبار تكون أن ويمكن
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 عنهام، زاد فام معنيني بني ًمشرتكا اللفظ كان ما :ورابعها
 يقدم أن ينبغي ال ّفإنه ًمرادا، منهام واحد ّكل يكون أن ويمكن
 أو ّنبي بقول ّإال حيتمل ما بعض فيه اهللا مراد ّإن :فيقول به أحد
 ّوكل مورُأل حيتمل الظاهر ّإن :يقول أن ينبغي بل معصوم، إمام
 ومتى .باملراد أعلم واهللا التفصيل، عىل ًمرادا يكون أن جيوز واحد
 ّنهأ عىل الدليل ّودل عليهام، زاد ما أو شيئني بني ًمشرتكا اللفظ كان
 .املراد هو ّإنه :يقال أن جاز ًواحدا، ًوجها ّإال يريد أن جيوز ال

 ومل األخبار هذه قبلنا قد نكون األقسام، هذه ّقسمنا ومتى
 لكبذ منعنا وال هبا، ّواملتمسكني نقلتها يوحش وجه عىل نردها
 .)١(»مجلة اآلي تأويل يف الكالم من

 

 يدي بني ّويقدم حرام، بالرأي القرآن تفسري ّنأ تيمية ابن يرى
 الصحابة وأقوال ’ الرسول أحاديث من جمموعة الرأي هذا

 أصحاب عن العلم أهل بعض روى وهكذا« :قال والتابعني،
 ّيفرس أن يف ّشددوا ّأهنم وغريهم موسلّ ]هوآل[ عليه اهللا ىصلّ ّالنبي
 به علم ال ام ّتكلف فقد برأيه القرآن يف قال فمن علم، بغري القرآن
 لكان األمر نفس يف املعنى أصاب ّنهأ فلو به، مرُأ ما غري وسلك

                                                 
 .٥ ص،١ج:  التبيان يف تفسري القرآن)١(
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 عن الناس بني حكم كمن بابه، من األمر يأت مل ّألنه أخطأ، قد
 .)١(»األمر نفس يف الصواب حكمه وافق وإن النار يف فهو جهل

 السلف ّأئمة عن شاكلها وما اآلثار فهذه« :لويق أن إىل
 ّفأما به، هلم علم ال بام التفسري يف الكالم عن ّحترجهم عىل حممولة

 روي وهلذا عليه، حرج فال ًورشعا لغة ذلك من يعلم بام ّتكلم من
 امفي ّتكلموا ّألهنم ،منافاة وال التفسري يف أقوال وغريهم هؤالء عن

 ّفإنه أحد، ّكل عىل الواجب هو وهذا جهلوه، ّعام وسكتوا علموه
 سئل فيام القول جيب فكذلك به، له علم ال ّعام السكوت جيب كام
ُ  ي نه{ :تعاىل لقوله ؛يعلمه ّمما عنه   ُ َ ُ ِ ِلناس َ ُت تمونه َوال   َ ُ ُ ْ  آل( }َ

 عن سئل من :طرق من ّاملروي احلديث يف جاء وملا )١٨٧ :عمران
أ م فكتمه علم

ُ
 .)٢(»نار من بلجام القيامة يوم 

ّ 

 عنه، املنع فالشائع بالرأي التفسري ّوأما« :اآللويس قال
 قوله من والنسائي والرتمذي داود أبو أخرجه بام عليه ّواستدل

 فقد فأصاب برأيه القرآن   ّت لم من :وسلّم ]هوآل[ عليه اهللا ىصلّ
 ّفلي بوأ علم بغ  القرآن   قال من :داود أيب عن رواية ويف ،أأخط

                                                 
 .٥٣ ص،١ج: التفسري الكبري) ١(
 .٥٥ ص،١ج: ، ابن تيميةالتفسري الكبري) ٢(
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 :ذلك يف دليل وال ،ا ار من مقعده

ًأوال ّأما  :املدخل يف قال ًمقاال، ّاألول احلديث ّصحة يف ّفألن :ّ
 أخطأ فقد ـ أعلم واهللا ـ به أراد ّفإنام ّصح وإن نظر، ّصحته يف

 ويف اللغة، أهل إىل اظهألف تفسري يف الرجوع الطريق إذ الطريق،
 صاحب إىل منه املراد بيان ويف األخبار، إىل واملنسوخ الناسخ نحو

 ورد بام ّليستدل بالفكرة بأس فال وهنا هناك جيد مل فإن الرشع،
 جيعل بأن هواه يوافق ًقوال بالقرآن قال من أراد أو .يرد مل ما عىل

 أخطأ، فقد وجه ّبأي إليه فريد له، ًتابعا والتفسري ًأصال املذهب
 ّإال يعلمه ال الذي املتشابه يف ذلك يقال أو .سببية ذلك عىل فالباء
 .دليل غري من القطع عىل كذا تعاىل اهللا مراد ّبأن اجلزم يف أو .اهللا
 :معنيان فله الثاين احلديث ّوأما

 .اهللا لسخط ّمتعرض فهو يعلم ال بام القرآن مشكل يف قال من •

 ّفلي بوأ غ ه ّا ق ّنأ يعلم ًقوال قرآنال   قال من ّوصحح •
 .ا ار من مقعده

 القرآن يف واالجتهاد الرأي جواز عىل ّاألدلة ّفألن :ًثانيا ّوأما
ْو و{ :تعاىل قال فقد ،باملنع يشعر ما تعارض وهي كثرية، َ ُردوه َ  َإ  َ 
ِا رسول ُ َو     ِأو  َ

ُ
ِ راأل 

ْمنهم ْ ُ ْ ُلعلمه ِ َ ِ َ َا ين َ ِ ْ س   ُ نبطونهَ َ ُ ِ ْ ْمنهم َ ُ ْ  :النساء( }ِ
َأفال{ :تعاىل وقال )٨٣ َ

َ
َ تدبرون  ُ  َ َ َالقرآن َ ْ ُ ْأم ْ

َ
ٍقلوب ََ  

ُ َأ فا ها ُ ُ َ ْ َ{ 
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)ٌكتاب{ :تعاىل وقال )٢٤ :دمحم َ ُأنز اه ِ َ ْ َ َإ ك َ ْ ٌمبارك َ َ َ ُِ دبروا ُ ِآياته َ   ِ َ 
َوِ تذكر َ َ َ ُأو و َ ْ
ُ

ِ اباأل  َ
 من وغريه نعيم بوأ وأخرج )٢٩ :ص( }ْ

 أحسن عىل فامحلوه وجوه ذو ذلول القرآن« :باسع ابن حديث
 عباس البن وسلّم ]هوآل[ عليه اهللا ىصلّ اهللا رسول دعا وقد »وجوهه
 اهللا كرم عيل عن روي وقد ،ا أو ل ّوعلمه ا ين   ّفقهه ا ّ :بقوله
 وسلّم ]هوآل[ عليه اهللا صلى اهللا رسول ّخصكم هل :سئل ّأنه وجهه

ْ هم أو ا صحيفة، هذه   ما غ  عندنا ما :فقال بيشء؟  ا رجل يؤتاه َ
 .كثرة حيىص ال ّمما ذلك غري إىل ،كتابه  

 إىل ّمضطر التفسري علم ّنأ يزعم ّمما العجب ّكل والعجب
 التفاسري اختالف إىل ينظر ومل الرتاكيب، معاين فهم يف النقل

 ذلك يف وسلّم ]هوآل[ عليه اهللا ىصلّ هعن ورد ما ّنأ يعلم ومل ّوتنوعها
 .األمحر كالكربيت
ًمتبحرا كان من ّنأ عليه ّيعول أن ينبغي فالذي  علم يف ّ

ًمرتقيا اللسان،  الدينية العلوم رياض يف وله العرفان، ذوق إىل منه ّ
 القرآن إعجاز يدرك مكرع، أصفى حياضها ويف مرتع أوىف

 دقائق من أغلق ملا ذهنه غدا وقد بالتقليد، ال بالوجدان
 التفسري علم من يرتقي أن له جيوز فذاك قليد،إ أحسن التحقيقات

 .)١(»...صهوته منه ويمتطي ذروته
                                                 

 .١٥ ص،١ج: روح املعاين) ١(
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ّ 

 ّحممد بالرأي التفسري مقولة بحث عىل املعارصين من ّتوفر ّممن
 سألةامل هذه معاجلة عىل الوقوف حاول حيث عاشور، بن الطاهر
 علوم من عددت بام أتراك :قلت إن« :قال ًتفصيال، أكثر بنحو

 ’ ّالنبي مأثور إىل يستند مل للقرآن ًكثريا ًتفسريا ّأن تثبت التفسري
ًحظا العلوم تلك من استجمع ملن وتبيح أصحابه، عن وال  ًكافيا ّ

 من ّيفرس أن عليه ينفتح ما القرآن معاين من هبام له ينفتح ًوذوقا
 ،العلوم تقتضيها بمعان ّفيفرس هؤالء، عن رثيؤ مل بام قرآنال آي
 يف الواقع التحذير حال وكيف التفسري، علم منها ّيستمد يتال

 إىل فأشار .»...عباس ابن عن الرتمذي رواه الذي احلديث
 ّثم بالرأي، التفسري من النهي عىل ّالدالة النصوص من جمموعة

 التفسري عن السلف عضب حتايش من روي ما حممل وكيف« :قال
 ؟توقيف بغري

 ّاتسعت وهل بيحه،ُوأ ذلك أثبت حسبت كام أراين :قلت
 وتواُأ الذين ُرزقه بام ّإال القرآن معاين مستنبطات وتفنّنت التفاسري
 ال القرآن ّإن( علامئنا قول ّيتحقق وهل اهللا؟ كتاب فهم من العلم

 ذلك ولوال فسري؟الت ّباتساع املعاين بازدياد ّإال )عجائبه تنقيض
 التفسري كان لو ّثم .قليلة ورقات يف ًخمترصا القرآن تفسري لكان
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 التفسري لكان العربية جهة من القرآن معاين بيان عىل ًمقصورا
 يليهم فمن الصحابة من السلف أقوال كثرة نشاهد ونحن ًنزرا،
 .وعلمهم برأهيم االستنباط ذلك أكثر وما ،القرآن آيات تفسري يف

 الصحابة قاله ما ّكل يكون أن ّيصح ال :والقرطبي لغزايلا قال
 :لوجهني ’ ّالنبي من ًمسموعا التفسري يف

 ّإال التفسري من عنه يثبت مل وسلّم ]هوآل[ عليه اهللا ىصلّ ّالنبي ّإن ●
 .قليلة آيات تفسري

 اجلمع يمكن ال خمتلفة وجوه عىل التفسري يف اختلفوا ّإهنم ●
 حمال، وسلّم ]هوآل[ عليه اهللا ىصلّ اهللا رسول من مجيعها وسامع بينها،
 ًمسموعا بعضها كان لو أي ،اآلخر لرتك ًمسموعا بعضها كان ولو
 فرجع وسلّم ]هوآل[ عليه اهللا ىصلّ اهللا رسول من سمعه ّنهأ قائله لقال
 اآلية معنى يف قال ّمفرس ّكل ّنأ القطع عىل ّفتبني خالفه، من إليه
 .»باستنباطه له ظهر بام

 اآلثار من نشأت التي الشبهة عن اجلواب ّوأما« :قال أن إىل
 مخسة أحد إىل فمرجعه بالرأي، القرآن تفسري من التحذير يف ةّاملروي
 :وجوه

 استناد دون خاطر ّجمرد عن القول هو بالرأي املراد ّإن :ّأوهلا
 منه ّالبد وما وتصاريفها، الرشيعة ومقاصد العربية ّأدلة يف نظر إىل
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 إن حمالة ال فهذا النزول، وسبب واملنسوخ الناسخ معرفة من
 مضمون يكن مل ّألنه علم، بال ّتصوره يف أخطأ فقد أصاب

 .»رام غري من رمية« :املثل كقول ،الصواب
 بادئ من له خيطر بام ّفيفرسه ّتدبره ّحق هّيتدبر ال أن :ثانيها
 بعض عىل ًمقترصا التفسري ادروم اآلية بجوانب إحاطة دون الرأي
 .فقط العربية وجه من يبدو ما عىل يعتمد كأن ،بعض دون ّاألدلة

 ّتأوليف نحلة أو مذهب أو نزعة إىل ميل له يكون أن :ثالثها
 يساعد ال ما ّحتمل عىل ويرغمه املراد عن ويرصفه رأيه عىل القرآن
 عن ويمنعه رأيه لتقرير القرآن شهادة ّفيجر املتعارف، املعنى عليه
 جياوزه، أن عن ّالتعصب من عقله ّقيد ما فهمه ّحق آنالقر فهم
 وبدا ّحق بارق له ملع إن ّحتى ،مذهبه غري بباله خيطر أن يمكنه فال
 كيف وقال محلة ّالتعصب شيطان عليه محل مذهبه، يباين معنى له

 االستواء من يعتقد كمن معتقدك؟ خالف وهو ببالك، هذا خيطر
 قوله معنى ّنأ له خطر فإن واالستقرار، ّالتمكن العرش عىل

ُ القد{ :تعاىل  املحدثات، صفات ّكل عن ّاملنزه ّنهأ )٢٣ :الحشر( }سوْ
 فهمه ّلتوصل ّتقرر ولو .نفسه يف ذلك ّيتقرر أن عن تقليده حجبه
 عن ذلك دفع إىل يسارع ولكنّه ثالث، أو ثان معنى كشف إىل فيه

 من مانع الظاهر عىل الطبع ومجود مذهبه، ملناقضته خاطره
 .للغور ّالتوصل
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 يزعم ّثم اللفظ يقتضيه ما إىل مستند برأي القرآن ّيفرس أن :رابعها
 .ّاملتأولني عىل التضييق من ذلك يف ملا غريه، دون املراد هو ذلك ّأن

 ّالتدبر يف احليطة أخذ التحذير من القصد يكون أن :خامسها
 فيه، لعلامءا تفاوت مقام وهذا ذلك، إىل ّالترسع ونبذ والتأويل
 غري يشء تفسري يذكر ال كان ّحتى ببعضهم الورع يف ّالغلو ّواشتد

 .)١(»غريه إىل هزيعا

ّ 

 حيتمل بالرأي التفسري ّبأن السابقة األجوبة الطباطبائي ّخلص
 :ييل ما ّأمهها متعددة، ًوجوها

 .اهللا ّإال هيعلم ال الذي املتشابه تفسري •
 ًأصال املذهب جيعل بأن الفاسد للمذهب ّاملقرر التفسري •

 .ًضعيفا كان وإن أمكن طريق ّبأي إليه فريد ًتبعا، والتفسري
 .دليل غري من القطع عىل كذا تعاىل اهللا مراد ّبأن التفسري •
 .واهلوى باالستحسان التفسري •
 .غريه ّاحلق ّأن يعلم بام القرآن يف القول •
 خالفه ّاحلق ّأن علم سواء وتثبت، علم بغري القرآن يف القول •

 .ال أم
                                                 

 .٣٠ـ٢٦ ص،١ج: التحرير والتنوير املعروف بتفسري ابن عاشور التونيس) ١(
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 بعض، إىل بعضها رجاعإ أمكن وربام« :بقوله عليها ّعلق ّثم
 ظاهر بعضها ّنأ عىل الدليل، عن خالية وجوه فهي كان وكيف
 .»البطالن

 تفسري عن النهي عىل ّالدالة النصوص استعرض أن بعد ّثم
 هو الرأي ،برأيه القرآن ّف  من :’ قوله« :قال بالرأي القرآن

 اهلوى عن القول عىل أطلق وربام جتهاد،ا عن االعتقاد
 إىل ضافةاإل مع برأيه قوله ورد ملا كان وكيف واالستحسان،

 يف املطلق االجتهاد عن النهي به املراد ليس نأ منه علم الضمري،
 ما عىل واالقتصار ّتباعباإل ًأمرا باملالزمة يكون ّحتى القرآن تفسري

 اهللا صلّى بيته وأهل ّالنبي عن اآليات تفسري يف الروايات من ردو
 »برأيه« :قوله يف ضافةاإل بل .احلديث أهل يراه ما عىل وعليهم عليه
 ّاملفرس ّيستقل بأن واالستقالل واالنفراد االختصاص معنى تفيد
 العريب، الكالم فهم يف األسباب من عنده بام القرآن تفسري يف

 ّأي من الكالم من قطعة ّفإن الناس، بكالم اىلتع كالمه فيقيس
 يف املعمولة القواعد فيه نعمل أن دون نلبث مل علينا ورد إذا ّمتكلم
 عليه نجري كام ،كذا أراد ّإنه :بذلك ونحكم الكالمي املراد كشف

 عىل ًاّمبني بياننا لكون ذلك ّكل وغريمها، والشهادات األقارير يف
 .ًوجمازا حقيقة الكلامت مصاديق من ونعهده اللغة من نعلمه ما

 موصول كالم هو بل املجرى، هذا جار غري القرآين والبيان
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 ويشهد ببعض بعضه ينطق مفصول، ّنهأ عني يف ببعض بعضه
 آية من ّيتحصل ما يكفي فال ،× عيل قاله كام بعضه عىل بعضه
 انكشاف يف املربوطة العلوم يف ّاملقررة القواعد بإعامل واحدة

 وجيتهد هلا املناسبة اآليات مجيع يتعاهد أن دون منها، املراد نىاملع
َأفال{ :تعاىل قوله من يظهر كام فيها ّالتدبر يف َ

َ
َ تدبرون  ُ  َ َ َالقرآن َ ْ ُ ْو و ْ َ َ 

َ ن ْمن َ ِعند ِ ْ ِ   ِ ْ
ُ وجدواِ اهللا َ َ َ ِ يه َ ًاختالفا ِ َ ِ ًكث ا ْ ِ  .)٨٢ :النساء( }َ
 دون الكشف طريق إىل راجع أمر عنه ّاملنهي بالرأي فالتفسري

 طبيعة ويف املنهج يف مقولة بالرأي التفسري ّإن أي( املكشوف
 اإلنسان سلك ما فإذا القرآن، تفسري يف سلكُي الذي الطريق
 ذلك عىل ّوترتب ، بالرأي التفسري حمذور يف وقع اخلاطئ الطريق
 الواقع يصيب أن يمكن كان وإن النتائج خطأ ًوطبيعيا ًمنطقيا
 ).ًأحيانا

 ما نحو عىل تعاىل كالمه ّتفهم عن ’ هنى ّإنام خرىُأ بعبارة
 صادف ربام ّالتفهم من النحو هذا كان وإن غريه كالم به ّيتفهم

 من :خرىُاأل الرواية يف ’ قوله ذلك عىل والدليل الواقع،
 مع باخلطأ احلكم ّفإن ،أخطأ فقد فأصاب برأيه القرآن   ّت لم
 :× قوله وكذا الطريق، يف اخلطأ لكون ّالإ ليس صابةاإل فرض
 .يؤجر  م أصاب إن

 استعامل نحو يف غريه كالم مع تعاىل كالمه اختالف وليس
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 كالم هو ّفإنام اللفظية، الصناعات وإعامل اجلمل ورسد األلفاظ
 :تعاىل قال وقد ،ّعريب كالم يف يراعى ما مجيع فيه روعي ّعريب

َوما{ َأرسلنا َ ْ َ ْ ْمن َ ٍرسول ِ ُ ِلسانِـب  إال َ َ ِقومه ِ ِ ْ َ    َِ  َ ْ هم ُ ُ  وقال )٤ :إبراهيم( }َ
َوهذا{ :تعاىل َ ٌ ِسان َ َعر  َ ٌمب   ِيـَ   إنا{ :تعاىل وقال )١٠٣ :النحل( }ُ
ُجعلناه َ َْ ًقرآنا َ ْ َعر  ُ ًياِـَ ْلعل م ّ ُ  َ َ عقلون َ ُ ِ ْ  االختالف ّوإنام )٣ :الزخرف( }َ
 .الكالم مفهوم عليه نطبقي الذي واملصداق املراد جهة من

 اجلسامنية بالطبيعة وجودنا ّتعلق جهة من ّإنا :ذلك توضيح
 مصداقه معنى ّكل من لفناأ ّاملادية، الدنيا يف ّاملعجل وقطوننا
 واحد كالم سمعنا فإذا واجلسامنيات، باألجسام واعتدنا ّاملادي
 ناوفهم مورُاأل من أمر حال عن حيكي أمثالنا هم الذين الناس من
 والنظام املصداق من عندنا املعهود هو ما عىل محلناه معناه، منه

 ّإال يشعر ال مثلنا لكونه ؛ذلك ّإال يعني ال ّبأنه لعلمنا فيه، احلاكم
 يف حيكم املصداق يف احلاكم النظام يعود ذلك وعند بذلك،

 يف ّترصف أو ّاخلاص به ّعمم أو العام به ّخصص فربام املفهوم،
 القرائن ّبترصف ّنسميه الذي وهو آخر، ّترصف ّبأي املفهوم
 .اللفظية غري العقلية

 وثروة سؤدد ذا ّأعزتنا من ًعزيزا سمعنا إذا ّناأ ذلك مثال
 الكالم مفهوم ّوتعقلنا خزائنه، عندنا ّإال يشء من وإن :يقول

 أبنية له ّنأ املصداق عىل التطبيق مرحلة يف حكمنا مفرداته ومعاين
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 هكذا اخلزانة ّفإن املظروفات، من ًكثريا ًشيئا عتس حصينة حمصورة
 ّوالفضة الذهب من ًفرااو ًمقدارا فيها له ّنأو ّاختذت، إذا ّتتخذ

 التي هي موراأل هذه ّفإن والسالح، والزينة واألثاث والورق
 ّوالرب والسامء األرض ّوأما .ًحفظا وحتفظ عندنا ختزن أن يمكن
 ختزن ال لكنّها أشياء كانت وإن فهي واإلنسان والكوكب والبحر

 أفراده من بعض اليشء من املراد ّبأن نحكم ولذلك ترتاكم، وال
 النظام عاد فقد كثري، من قليل اخلزائن من وكذا املحصورة، غري

 ما ّنأو خيزن، ال األشياء من ًكثريا ّأن وهو املصداق يف املوجود
 والغارة، ةالغيل عن مأمون حصني بناء يف خيتزن ّإنام منها خيتزن
 .واخلزائن اليشء مفهوم إطالق يف ًعجيبا ًتقييدا أوجب

ْو ن{ :قوله رسوله عىل لزُين تعاىل اهللا سمعنا إذا ّثم • ْمن َ ٍ ء ِ ْ َ 
َعندنا  إال َ ْ ُخزائنه ِ ُ ِ َ  مستواها عن أذهاننا رقت مل فإن )٢١ :الحجر( }َ

 من حدالوا كالم به ّفرسنا ما بعني كالمه ّفرسنا ّاألويل الساذج
 غري من نراه بام تفسري فهو ةّالبت ذلك عىل لنا دليل ال ّنهأ مع الناس،
 .علم

 خيزن ال تعاىل ّبأنه وأذعنّا ًقليال، ذلك عن أذهاننا رقت وإن •
َوما{ :اآلية ذيل يف يقول تعاىل سمعناه إذا ّوخاصة املال َ    ُ ُ  َ   إال ُ
َقدرِـب ُمعلوم َ ْ َوما{ :ًأيضا ويقول }َ أن َ

َ
َزل َمن ُاهللا َ ِا سماء ِ َ ْمن   ْرزق ِ ِ 

َفأح  ْ َ األ ِِهـب َ
َ

َرض َ عد ْ َ وتها َْ ِ ْ  باليشء املراد ّبأن حكمنا )٥ :الجاثية( }َ



  مناهج تفسري القرآن...........................................................................١٥٢

 نشعر ال ّألنا املطر نزول بنزوله املراد ّنأو واملاء، اخلبز من الرزق
 ّثم اهللا عند يشء ّكل فاختزان املطر، غري السامء من ينزل بيشء
 .الغذائية املواد لتهيئة ونزوله املطر اختزان عن كناية دربالق نزوله
 ال ّناأ ّإال له مستند ال إذ ؛علم غري من نراه بام تفسري ًأيضا وهذا
 العلم عدم هاهنا بأيدينا والذي املطر، غري السامء من ًشيئا نعلم
 .بالعدم العلم دون

 القول من فيه ما واجتنبنا ًأيضا املستوى هذا عن تعالينا وإن •
 ّنأ وحكمنا ّالتام، إطالقه عىل الكالم وأبقينا علم بغري القرآن يف

ْو ن{ :قوله ْمن َ ٍ ء ِ ْ َعندنا  إال َ َ ْ ُخزائنه ِ ُ ِ َ  ّملا ّناأ غري اخللقة، أمر ّيبني }َ
 كاإلنسان باخللقة ّاملتجددة األشياء من نجده ما ّأن يف ّنشك ال كنّا

 ًحدوثا حتدث ّوإنام السامء، من تنزل ال وغريها والنبات واحليوان
ْو ن{ :قوله ّبأن حكمنا األرض، يف ْمن َ ٍ ء ِ ْ َعندنا  إال َ َ ْ ُخزائنه ِ ُ ِ َ َ{ 
 ّنأو تعاىل، اهللا إلرادة وجودها يف األشياء مطاوعة عن ايةنك

 خيرج ّوإنام املخلوقة، األشياء مجيع فيه خيتزن خمزن بمنزلة اإلرادة
 كام ًأيضا وهذا .تعاىل ّمشيته به ّلقيتع ما تعاىل عنده من وينزل منه

 ّناأ سوى فيه لنا مستند ال إذ ؛علم غري من نراه بام لآلية تفسري ترى
 النزول من نعهده الذي باملعنى اهللا عند من نازلة غري األشياء نجد
 .بغريه لنا علم وال

 وصفاته ذاته أسامء من كتابه يف تعاىل اهللا وصفه ما ّتأملت وإذا
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 وحكم هبا ّيتعلق وما والقيامة ورسله وكتبه ئكتهومال وأفعاله
 إعامل من تفسريها يف نرومه ما ّوتأملت ومالكاهتا، أحكامه
 من بالرأي التفسري قبيل من ّكله ذلك ّنأ وجدت العقلية، القرائن

 .مواضعه عن مهِلَِكل وحتريف علم غري

 بةبالنس القرآنية البيانات ّنأ واملتشابه املحكم بحث يف وسيأيت
 وقد .ّممثالهتا إىل بالنسبة أمثال هي أو كاألمثال اإلهلية املعارف إىل

 ببعض ّليتبني خمتلفة ببيانات ّوبينت ّاملتفرقة اآليات يف ّفرقت
 بعضها كان ولذلك بعض، يف معناه خيتفي أن يمكن ما اآليات
 أمر ّالختل ذلك ولوال لآلية، ّمفرسة واآلية البعض عىل ًشاهدا

 من اآلية تفسري يف ّالتخلص يمكن ومل حقائقها، يف هليةاإل املعارف
 :يظهر هنا من .بيانه ّتقدم ما عىل علم بغري القول

 كام علم بغري القول عن خيلو ال ّبيناه كام بالرأي التفسري ّنأ ●
 .ا ار من مقعده ّفلي بوأ علم بغ  القرآن   قال من :ّالنبوي يشري

 من القرآنية اآليات بني نايفالت ظهور إىل ّيؤدي ذلك ّوأن ●
 إىل ّفيؤدي مضامينها، يف املوجود املعنوي الرتتيب إبطاله حيث
 ويلزم .موضعها غري يف الكلمة ووضع موقعها غري يف اآلية وقوع
 كام ظاهرها، عن برصفها آياته أكثر أو القرآن بعض تأويل ذلك
 غالبو القدر، آيات ّواملفوضة االختيار، آيات ّاملجربة ّيتأول

 وهي القرآنية اآليات يف ّالتأول عن خيلو ال اإلسالم يف املذاهب
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 بذيل ذلك يف ّفيتشبثون مذهبهم، ظاهرها يوافق ال التي اآليات
 قد الفالين الظاهر ّإن قوهلم وهو العقلية القرينة إىل ًاستنادا التأويل

 .عنه الكالم رصف فيجب العقل عند خالفه ثبت

 

 ببعض بعضها اآليات اختالط إىل ذلك ّيؤدي باجلملةو
 بذلك ويبطل ببعض، بعضها مقاصدها ودفع ترتيبها، ببطالن
 بني االختالف فظهور القرآن، يف اختالف ال إذ ؛ًمجيعا املرادان
 واختالط األمر الختالل ّإال ليس ـ بعض مع بعضها ـ اآليات
 الروايات يف عنه التعبري ورد الذي هو وهذا .ًمعا فيهام املراد

 :التالية الروايات يف كام ببعض القرآن بعض برضب

 عن الصادق اإلمام عن العيايش وتفسري الكايف صولُأ يف ●
 .)١(» فر ّإال ببعض بعضه القرآن من رجل  ب ما« :قال ‘  أبيه

 فضائله يف الرضيس وابن سعد ابن أخرج املنثور، ّالدر يف ●
 رسول ّإن« :ّجده عن أبيه عن يبشع بن عمرو عن مردويه وابن
 :فقال مغضب، وهو القرآن يف يرتاجعون قوم عىل خرج ’ اهللا

                                                 
  ،، كتاب فضل القـرآن، بـاب النـوادر٦٣٢ ص،٢ج: صول من الكايفاأل) ١(

ّ، أبواب مقدمة التفسري، كراهية ٩٧ ص،١ج: تفسري العيايش؛ ١٧: احلديث
 .٢: اجلدال يف القرآن، احلديث
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األ ّضلت بهذا
ُ

 ا كتاب و ب أن يائهم   باختالفهم قبل م  م
 ول ن ًبعضا، بعضه ّ كذب زلـين  م القرآن ّو ن :قال ،ببعض بعضه

 علي م  شابه وما به فاعملوا عرفتم فما ًبعضا، بعضه قّيصد نزل
 .»به فآمنوا

 شعيب بن عمرو عن آخر وجه من أمحد وأخرج :ًأيضا وفيه ●
 ّإنما :فقال ونأيتدار ًقوما ’ اهللا رسول سمع« ّجده عن أبيه عن
 نزل ّو نما ببعض، بعضه اهللا كتاب   وا بهذا، قبل م  ن من هلك
 علمتم فما ببعض، بعضه ت ذبوا فال ًبعضا بعضه ّيصدق اهللا كتاب
 .»  ه إ  ف وه جهلتم وما و وافق منه

 ًمقابال ببعض بعضه القرآن رضب ّعدت ـ ترى كام ـ والروايات
 حيث من اآليات بني اخللط وهو ًبعضا، القرآن بعض لتصديق
 ًمتشاهبا املحكم كأخذ مقاصدها برتتيب واإلخالل معانيها، مقامات
 .ذلك ونحو ًحمكام واملتشابه

 هو كام علم بغري نآالقر يف والقول بالرأي، القرآن يف ّفالتكلم
 ببعض بعضه القرآن ورضب ًسابقا، املنقولة الروايات موضوع

 ًمعنى حول اجلميع حيوم ًآنفا املنقولة الروايات مضمون هو كام
 .)١(»بغريه القرآن تفسري يف االستمداد وهو واحد

                                                 
 .٨٣ـ٧٧ ص،٣ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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 اخلميني دّالسي نصوص من نستلهم أن يمكن عام بشكل
 يف يدخل ما متييز يف تسهم التي اتدّواملحد الضوابط من ًعددا

 :التالية املعايري خالل من عنه خيرج ّعام املمنوع بالرأي التفسري

 + اخلميني منها ينطلق التي الرئيسية التحديدات من ●
 وتفسري سواه، ما ّيتضح لكي للتفسري ّحمدد ًمعنى إىل االستناد
 ّفإن ّثم ومن )١(»الكتاب ذلك مقاصد رشح« هو عنده الكتاب
 ضوء يف .)٢(»النزول من املقصد فهمناُي حني ًاّمفرس يكون« ّاملفرس
 واإليامنية يةقخالاأل االستفادات ّنأ« :يستنتج التحديد هذا

 .)٣(»بالرأي بالتفسري فكيف ًأبدا، بالتفسري هلا شأن ال والعرفانية

 استفاد ما إذا ًمثال« :فيه قولي ًتطبيقيا ًمثاال احلالة هلذه يرضب
 وكيفية اخلرض مع × موسى حرضة مباحثات طبيعة من أحد

 العظيم ّالنبوة مقام مع إليه رحاله موسى حرضة ّوشد معارشهتام،
 عنده، يكن مل الذي العلم ذلك عىل حيصل لكي به، حيظى الذي
 اخلرض، حرضة عىل حاجته موسى عرض بكيفية ّتأمل ما إذا ّثم

                                                 
 .١٩٢ص: ّاآلداب املعنوية للصالة؛ للسيد اإلمام اخلميني) ١(
 .١٩٣ص: نفسهاملصدر ) ٢(
 .١٩٩ص:  نفسهاملصدر )٣(
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ْهل{ :الرشيفة الكريمة يف املذكورة لطريقةبا وذلك َ تبعك َ ُ ْأن ََ  َ 
َ

 
ِ علم  َ

 َ َعلمت ِ  ما ُ ْ ًرشدا ُ  ْ  اخلرض، جواب وكيفية )٦٦ :الكهف( }ُ
 استفاد ما إذا موسى، حرضة ساقها التي االعتذار ورضوب
 سلوك وآداب العلم مقام جالل ذلك ّبكل التفكري من اإلنسان
 ًأدبا، عرشين إىل املذكورة اآليات يف يصل قد امم ّلم،املع مع ّاملتعلم
 ًتفسريا يكون أن عن ًفضال ،بالتفسري ّكله لذلك صلة ّفأي

 .)١(»؟بالرأي

 القرآن من ّمستمدة فكارواأل واملعاين مورُاأل كانت إذا ●
 التفسري إىل لنسبتها معنى فال ّسمعية، شواهد وهلا واحلديث
 ليلة ملعنى ّمتعددة ًوجوها ساق أن بعد + نجده لذا .بالرأي
 النقطة ليثري عاد ،)٢(والروح املالئكة ّولتنزل وحقيقتها القدر
 تفسري الرسالة هذه مطالب من ًقسام ّأن البعض ّظن ربام« :التالية
 املعاين ّاستمد ّنهأ منها ّمتعددة، بإجابات ذلك عىل ّفرد )٣(»بالرأي

 ّمكثفة شواهد ّثم ثحي واحلديث، القرآن من املذكورة والوجوه
 أغلبها عن وأغمض البحث ثنايا يف بعضها ساق عليها، ّتدل
 نطاق يف يدخل ال حاله هذا وما .ذكر كام لالختصار رعاية

                                                 
 .١٩٩ ص: نفسهاملصدر )١(
 .٣٤٧ ـ ٣٢٨ص:  نفسهراجع املصدر) ٢(
 .٣٤٧ص:  نفسهاملصدر )٣(
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 .قال كام بالرأي التفسري

 من القرآن، من املستوحاة مورُاأل يف الدليل عليه قام ما ●
 عداد يف يدخل ال معهام ّاتسق وما العرفاين أو العقيل الربهان
 عليه قام وقد الرأي إىل يشء لنسبة معنى ال إذ بالرأي، التفسري
 العقلية االعتبارات مع انسجم أو القطعي العقيل الربهان
 يستوعب املدار وهذا .القطعية العرفانية أو الربهانية واملوازين

 بل فيها للعقل دور ال التي األحكام آيات دون املعارف آيات
 .املحض ّبدالتع سبيل عىل تؤخذ

 ذلك إىل ضافةباإل« :بقوله اجلديد التحديد عن + ّيتحدث
 صلة له التفسري هذا يكون ال ربام إذ بالرأي، التفسري يف كالم هناك
 الربهانية املوازين توافق التي العقلية والعلوم املعارف بآيات

 تطابق التفاسري هذه فمثل .دخل فيه للعقل ّمما يةقاألخال واآليات
 كان ما فإذا .الواضحة العقلية االعتبارات أو املتني العقيل الربهان
 ذلك عن الكالم رصف الالزم من ،خالفها عىل الكالم ظاهر
َوجاء{ :الرشيفة الكريمة يف :ًمثال .الظاهر َ َر ك َ  )٢٢ :الفجر( }َ 

ُا ر ن{و َ ْ ِالعرش ََ    ْ َ َاستوى ْ َ  الفهم فيهام يكون اللتني )٥ :طه( }ْ
   بام والتفسري الظاهر هذا ّرد ّيعد ال للربهان، ًالفاخم العريف
 عىل ًممنوعا ليس هو ّثم ومن بالرأي، ًتفسريا الربهانو يتطابق
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 .)١(»طالقاإل

 تضييق يف ًأيضا إليها يرتكز التي خرىُاأل التحديدات أحد ●
 القرآن معاين مع للتفاعل املجال وفتح بالرأي، التفسري منطقة

 املفاهيم مصاديق بيان هو املحذور، هذا عن ًبعيدا وحقائقه
 يف يدخالن ال األمرين هذين وكال احلقائق، مراتب يف ّوالتوغل

 يذهب كام ًأساسا بالتفسري امهل عالقة ال بل بالرأي، التفسري دائرة
 ال احلقائق ومراتب املصداق بيان ّإن« :يقول حيث سامحته يهإل

 .)٢(»بالرأي ًتفسريا يكون أن عن ًفضال بالتفسري له صلة

 يف اخلميني ّالسيد إليها استند التي جرائيةاإل اخلطوات من ●
  عنه، ّاملنهي بالرأي ّالتورط حمذور عن ينأى لكي التفسريي املجال
 تركه فيام عنه يؤثر يكاد فال القطعي، ّوالبت اجلزم لغة عن ابتعاده
 داملرا ّأن يقطع بحيث جزمية لغة استخدم ّأنه ّتفسريي تراث من
 التي للنتائج ّيقدم تراه بل غريه، دون إليه وصل ما هو اآلية من

 أحد ذكره ما فيكون ،»املحتمل من« أو »حيتمل« بكلمة يبلغها
 :هقول يف كام الدين يف االحتياط لغاية رعاية وذلك ؛املحتمالت

 باب يغلق مل ًأحدا ّأن الواضح ومن .املحتمالت أحد بيان هو ّوإنام«
                                                 

 .٢٠٠ص:  نفسهاملصدر ) ١(
 .٣٤٧ص:  نفسهاملصدر) ٢(
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ًمتصال يكون لن يبلغه ما ّفإن ّثم ومن االحتامل،  .)١(»بالرأي بالتفسري ّ
 ما احلمد سورة تفسري دروس من ّاألول الدرس يف يقول كام
 نآالقر آيات بعض بشأن هلا سأعرض التي الكلامت« :ّنصه

 نحو عىل ّسأحتدث املقصود، هو هذا ّنأ فيها أقول ال الكريم،
 املقصود هو هذا ّنأ أقول ولن اجلزم، سبيل عىل ال االحتامل

 .)٢(»ال وغريه

 

 ّالسيد ّنأ عن تكشف ودراستها ّاملتقدمة النصوص ّحتري َّإن
 :وجهني إىل عنه ّاملنهي بالرأي التفسري يعيد اخلميني
 ّعامة الرشعية األحكام تدخل :األحكام آيات :ّاألول الوجه

 املالكات تفاصيل إىل للعقل سبيل ال بحيث ّالتعبدي النطاق يف
 ِحكم أو علل من ذاهتا الرشيعة ذكرته ما ّإال الترشيع وعلل

َإ ما{ :سبحانه اهللا قول يف كام واحتجاجات ُا مر   ْ َ ُوا م   ْ ِ ْ َ
ْ َ 

واأل
َ ُنصابَ ُزالمَواأل َ َ ٌرجس ْ ْ ْمن ِ ِ مل ِ

َ ِا شيطان َ َ ْ ُفاجت بوه   ُ ِ َ ْ  )٩٠ :المائدة( }َ
َإ ما{ :وقوله ُير د   ِ

ُا شيطان ُ َ ْ ْأن  
َ

َقعُيو  ُب ن م ِ ُ َ َالعداوة َْ َ َ َ َوا غضاء ْ َ ْ َ ْ َ  ِ 
ِا مر
ْ َ ِوا م   ْ ِ

ْ َ ْ ْو صد م َ ُ  ُ َ ْ ن َ ِذكر َ
ْ ِوعن ِاهللا ِ

َ ِا صالة َ َ ْ هل   َ ْأ تم َ ُ ْ
َ

 
                                                 

 . نفسهاملصدر )١(
 .٩٦ص: د اإلمام اخلمينيّ، للسيتفسري سورة احلمد) ٢(
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َمنتهون ُ َ َا صالة  إن{ :وقوله )٩١ :لمائدةا( }ُ َ َ ن    ْ ِعن َ
ِالفحشاء َ َ ْ َ ْ 

ِوا منكر
َ ْ ُ ْ ُو كر َ ْ ِ َ ُأ  ِ اهللا َ َ ْ  .)٤٥ :العنكبوت( }َ
 اإلنسان فيها ّيفكر قد التي للحاالت الرشيعة ّحتسبت هذا عىل
 استخدام إىل ويلجأ ،اهب له عالقة ال ةمنطق يف عقله بإقحام

 وترشيعه، اهللا دين يف شابه وما والرأي والقياس االستحسان
 .األحاديث بعرشات نهع وردعت ذلك عىل النكري ّشددت بحيث
 ّتصب بالرأي التفسري عن النهي أحاديث ّأن اخلميني يراه ما

 آيات من غريها دون األحكام بآيات ّوختتص اإلطار، هذا يف
 ًفإذا« :+ قولي .النبوي والقصص واألخالق واملواعظ املعارف

 آيات إىل راجع بالرأي التفسري ّأن املظنون من بل املحتمل من
 العقول، متناول عن بعيدة ّوتعد اآلراء عنها تقرص التي األحكام

 برصف اهللا مالئكة ومهابط الوحي ّخزان من أخذه من ّالبد ّمما
 الروايات أكثر ّنأ من يلحظ ما عىل االنقياد، نحو وعىل ّالتعبد

 الذين ّالعامة فقهاء مقابل يف وردت قد الباب هذا يف الرشيفة
 جاء وما .ومقايساهتم بعقوهلم وإدراكه اهللا دين فهم يريدون كانوا
 عقول من أبعد  ء ل س« هنأ من الرشيفة رواياتال بعض يف

 اإلمام عن الرشيفة الرواية وكذلك )١(»القرآن تفس  من ا رجال
                                                 

ّ أبواب مقدمة التفـسري، يف مـن فـرس القـرآن ٩٦ ص،١ج: تفسري العيايش) ١( ّ
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 واآلراء ا اقصة بالعقول يصاب ال اهللا دين ّإن« :‘ احلسني بن عيل
 اهللا دين من املقصود ّنأ عىل يشهد )١(»الفاسدة وا قاي س ا اطلة
 والتوحيد الصانع إثبات فباب ّ وإالّالتعبدية، الدين أحكام

 طلق ّحق يه املعارف مطلق بل ّوالنبوة، املعاد وإثبات والتقديس
 .)٢(»ّخمتصاهتا ومن للعقول

 للتفسري يسوقه الذي املعنى هذا يف اخلميني يلتقي وهكذا
 القدماء فمن واملعارصين، القدماء ّاملفرسين من عدد مع بالرأي

 إىل ذهب حيث الطربي به التزم وما املوقف هذا بني قرابة ةّثم
 ’ ّالنبي بيان ّبنص ّإال علمه يدرك ال فيام نآبالقر القول حرمة
 ال األحكام آيات يشمل الوجه وهذا ،)٣(عليه الداللة بنصبه أو

 .حمالة
 اآلراء القرآن آيات بتحميل الوجه هذا ّيتلخص :الثاين الوجه
 القرآين ّالنص مع ودجمها والشخصية الذاتية والنزعات واألهواء
 قد املامرسة وهذه .والنزعات اآلراء تلك ختدم بحصيلة للخروج

                                                                                                                 
 .٥: يثبرأيه، احلد

، كتـاب ٣٠٣ ص،٢ج: ّبحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهـار) ١(
 .٤١: العلم، باب البدع والرأي واملقاييس، احلديث

 .٣٤٤ص: ، اآلداب املعنوية للصالة٢٠٠: آداب الصالة) ٢(
 .٥٨ ص،١ج: تفسري الطربي) ٣(
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 الفكرية ّاالجتاهات تفعل كام مسبق وبتخطيط عمد عن ّتتم
 ّحتيل لعدم طبيعية نتيجة تأيت وقد واملنحرفة، اهلجينة واحلركية
 القرآن يف الرأي بإبداء له تسمح التي املطلوبة ّباملؤهالت اإلنسان

 .ودليل هاداجت عن

 

 القرآن مع العالقة يف ننتهي البحث هذا يف جاء ما ضوء يف
 :هي مناطق ثالث إىل معه والتعاطي

 مقاصد عن الكشف ّاملفرس ّيتحرى وفيها التفسري، منطقة :وىلُاأل
 هبا يضطلع التي التفسري ّمهمة هي هذهو .ورشحها وبياهنا القرآن

 .املضامر هذا يلج أن االختصاص ذي لغري جيوز وال ّاملفرسون

 والعظات املعاين واستفادة ّوالتدبر التفكري منطقة :الثانية
 والدروس املفاهيم وكذلك واإليامنية، والرتبوية األخالقية
 منطقة وهذه .شابه وما السنن ووعي جتامعيةواال السياسية
 احلقائق ومراتب املفاهيم ومصاديق الكالم لوازم تشمل واسعة
 .العرفاين أو العقيل الربهان عليه قام وما عاينوامل

 استفادة ّكل وإقحام املنطقتني بني اخللط هو حصل ما ّنأ بيد
 التفسري ّنأ مع بالرأي، بالتفسري ًأحيانا ووصمها بالتفسري قرآنية
 ّحمددة مقاصد وجود عن احلديث ّفإن ّثم ومن املقاصد، ّحتري هو
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 من االستفادة طريق حرص ال ّاملفرس وظيفة لتحديد هو للقرآن
 مفتوح املسلمني طريق ّإن :ذلك معنى .وحده التفسري عىل القرآن
 الرتبوية والنظريات واألفكار املعاين القرآن من يستفيدوا كي

 عالقة وال والوجودية التارخيية والسنن والتارخيية والسياسية
 ّكل بمقدور بل ّباملفرسين، له اختصاص وال بالتفسري لذلك

 الفكرية سعته وفق وعىل قدره عىل اهللا كتاب من يستفيد أن نسانإ
 االستفادة مرتبة مع تنسجم التي الضوابط رعاية مع والوجودية

 اإلنسان يستوحيه وما االستفادات بعض جاءت ربام بل ولوهنا،
 اإلنسان قلب إىل وأقرب ّاملفرسين بحوث من أعمق القرآن من

 .التفاسري أغلب عليه ما مع ّالسيام روحه، إىل وأوصل

 وتستوعب اجلميع تسع وهي التفسري من أرحب املنطقة هذه ًاإذ
 بغيته اهللا كتاب يف جيد ٌّكل إذ ّواالجتاهات، واملواقع األذواق ّكل

 دون ًممدودا اهللا عطاء ويبقى يغرتف، أن له اهللا شاء ما منه ويغرتف
ْأ م{ انقطاع َ َتر َ َكيف َ ْ َ ب َ َ ًمثال ُاهللا َ َ َ  ِ ًمةَ ًطيبة َ َ ٍكشجرة َ  َ َ َ

َطيبة َ َأصلها َ  ُ ْ َ 
َوفر ها ٌِتـَثاب ُ ْ َ ِا سماء ِ  َ َ ِتؤ  *  

ْ َأ لها ُ َ ُ ِإذنِـب ِح  ُ   ُ
َر ها ْ  :إبراهيم( }َ 

 .)٢٥ـ٢٤

 من ونفوسهم املسلمني عقول وتعطيل املنطقة هذه جتميد ّإن
 مينياخل ّالسيد عند يساوق خالهلا، من القرآن عىل االنفتاح
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 اقترص لو القرآن عطاء من يبقى فامذا نفسه، القرآن مهجورية
 من لآلخرين يبقى وماذا وحدها، ّاملفرسين بحوث عىل األمر
 أن دون وحدهم ّباملفرسين مراجعته انحرصت لو فيه نصيب
 ّكل نآالقر يف ّإن« :سامحته يقول ؟إليه العودةّحق للمسلمني يكون
 القرآن املسلمون هجر وقد منه، فدنست مل األسف مع نالكن يشء،

 .)١(»ينبغي كام منه يستفيدوامل ّأهنم بمعنى
 الوظيفي، بمعناه التفسري إىل ّبالتصدي نفسه ّحيدث من أجل

 علمية، وبصيغة ّقطعي نحو عىل سبحانه اهللا مراد عن ّيعرب نأو
 ّنأ كام التفسري، يف املعروف العلمي املنهج يسلك أن له ينبغي

 املعرفة وطبيعة مرتبتها مع تنسجم ضوابط نفسها لالستفادة
 .إليه شارةاإل ّمرت كام املستوحاة
 ال ّضيقة منطقة وهي املمنوع، بالرأي التفسري منطقة :الثالثة

 واألهواء اآلراء وحتميل األحكام آيات اخلميني ّالسيد عند ّتتعدى
 .سبق الذي بالتفصيل
 أضيق هي ّاملحرم يبالرأ التفسري منطقة ّنأ سلف ّمما ّيتبني
 ّثم ّباملفرسين، ّختتص التي التفسري منطقة تأيت ّثم الثالث، املناطق
 والنهل اهللا كتاب مع للتعامل مفتوحة بينهام واسعة منطقة هناك

                                                 
 .٣٢٠ ص،١٢ج:  ـ بالفارسية ـ ماماإلصحيفة ) ١(
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 موضوعها بحسب اجلميع بمتناول هي بأنواره، ّوالتميل عطاياه من
 .ولوازمها ورشطها

 النتيجة ويف ثالث،ال املناطق بني اخللط هو ًفعال واحلاصل
 طائلة حتت القرآن مع التعامل من ًعمليا املسلمني حرمان

 .)١(بالرأي والتفسري التفسري من التخويف

 

 يف احتاملني هناك ّإن :صوليةُاأل بحوثه يف الصدر الشهيد قال
 .الشخيص االجتهاد قبال يف بالرأي بالتفسري املراد

 قبال يف التفسري يف الذايت اجلانب لإعام به يراد أن :ّاألول
 القرآين ّالنص عىل مسبق موقف حتكيم أي املوضوعي، اجلانب
 .ّللمفرس واملرغوب ىنّباملت الرأي مع ينسجم بام تأويله وحماولة

 منها ّكل صاحب حاول وآراء ّواجتاهات مذاهب شاعت قد ّفإنه
 يف آنللقر استغالل وهو ،ورأيه مذهبه عىل بالقرآن ّيستدل أن

 .استدالل بصورة ولكن واقعه

 وافقي وما اإلنسان يرغبه بام التفسري هو املراد واحلاصل
                                                 

ّ ما يتعلـق بـاجلواب الـذي ذكـره الـسيد اخلمينـي اقتبسنا) ١( مـع بعـض  +ّ
ّالترصفات بالتقديم والتأخري مـن كتـاب فهـم القـرآن دراسـة عـىل ضـوء 

 .٢٣٥ـ٢١٦ص: )١ (ي النهضة واملنهجـ اإلمام اخلمين،املدرسة السلوكية
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 األعامل أشنع من وهذا نفسه، يف املوضوع يقتضيه ما ال ،مصلحته
 تحريفل مساوق هو إذ ؛واهلوى بالكفر عنه َّعربُي أن وجدير
 .ريمالك القرآن بمرجعية اإليامن عدم وبالتايل والدالئل احلقائق
 قد الشخيص االجتهاد ّنأ الشخيص، االجتهاد وبني بينه والفرق
 يف كام العقيل والدليل الربهان أساس عىل أي ًموضوعيا يكون
 .القرآن تفسري يف املسلك هذا بخالف ،املعتزلة تفاسري

 .النواهي هذه فهم مقام يف املسلمني أكثر إليه ذهب رأي وهذا
 الشواهد بعض ضوء يف بإرادته القطع حيصل مل لو االحتامل وهذا

 .منها مجلة يف ًقريبا حمتمل ّأنه من ّأقل فال والقرائن،

 لعرص املعارصة الفقهية املدرسة بالرأي يراد أن :الثاين
 بالتخمينات العمل عىل بني الذي ّاالجتاه وهو ،‘ الصادقني
 ّفإنه واالستصالح، واالستحسان كالقياس منها الناشئة والظنون

 ومدرستني، ّاجتاهني إىل منيلاملس بني خطري انقسام دأب قد كان
ًقويا املحتمل فمن .احلديث ومدرسة الرأي مدرسة  يكون أن ّ
 وال املعنى، هذا بالرأي التفسري عن النهي روايات يف بالرأي املراد
 .اإلمجال يف كاف وهو احتامله من ّأقل

 ياللغو معناها كان وإن الرأي كلمة ّنأ ذلك عىل والشاهد
 الذي ّنأ ّإال املعنى، ذلك من يقرب ما أو ًمثال النظر هو األصيل
 هذه عرص ويطالع الرأي، باب يف الواردة الروايات جمموع يطالع
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 ةّاألئم قبل من ملقاة كانت الروايات هذه ّنأ يعرف الروايات،
 له ّخاص ّعلمي ّجو يف ّويفكرون يعيشون كانوا ناسُأ عىل ^

 املطروحة مسائله وله ّاخلاصة رياتهوتعب ّاخلاصة مصطلحاته
 .ًونفيا ًإثباتا للبحث
 الناس واختلف وذكرها بحثها راج التي املسائل تلك ّأهم من
 ‘ والصادق الباقر اإلمامني عرص ففي .الرأي مسألة بسببها
 مدرسة بعنوان السنّة علامء صفوف يف علمية مدرسة وجدت
 من األحكام وإخراج والتفسري االستنباط مقام يف الرأي

 استحدثت ملذاهب ًمصطلحا الكلمة هذه وكانت النصوص،
 .فروعها ّوتشعبت عنها احلديث وانترش ّوعمت وراجت
 ّاألئمة كالم يف ترد التي الرأي كلمة ّبأن االطمئنان ّيدعي فمن

 يكن مل اجلو هذا مثل يف يعيشون الذين هؤالء مثل عىل امللقاة ^
 ّالجتاهات ًاعنوان كان الذي حاملصطل ذلك نفس ّإال منها يفهم
 .بمجازف ليس والتفسري واالستنباط الفقه يف ّومشخصة ّمعينة

 الظنون إعامل ّألن ّاألول، من ًروحا قريب االحتامل وهذا
 أحد ترجيح وهو ،ّموضوعي غري ًذاتيا ًجانبا حمالة ال يستبطن

 نحو وهو وعلم، دليل بال التفسري مقام يف اآلخر عىل االحتاملني
 .)١(التفسري يف الذاتية من

                                                 
 .٢٣٣ ص٢ج: صول مباحث األ؛٢٨٧ ص٤ج: صولبحوث يف علم األ) ١(
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 أمكن ما فإذا ،ةاملعترب املناهج جلميع اجلامع التفسري وهو
 أمكن ما وإذا ،بالقرآن ًتفسريا كان ُأخرى بآية اآلية تفسري

 هو فيه فالعمدة ،...وهكذا ،بالرواية ًتفسريا كان بالرواية تفسريها
 ّفبأي ،آخر دون منهج عىل يقترص ال فهو ،والدليل املنهج اعتبار
 ّحترك ّالنص من املراد إىل الوصول أمكن وصحيح معترب منهج

 للمناهج اجلامع املنهج هذا بأن الواضح ومن ،اههّباجت ّفرسامل
 ،ّفرسامل كاهل عن ًكثريا املؤونة يرفع الذكر اآلنفة الصحيحة

ًجدا عالية بمرونة ّيتحرك جيعلهو ّ. 
 الوالدة حديث التفسريي جاملنه هذا ّبأن البعض َّيتوهم وربام

 َّولكن ،عديدة بمراحل ّمرت التي التفسريية التجربة أفرزته وأنه
 يف ويكفينا ،ًأيضا واملنترشة القديمة املناهج من أنه هو الصحيح

 منهاـ القديمة حتى ـ التفسريية للمصادر يسرية مطالعة ذلك حتقيق
 ضوء يف التفسريية عملياهتا رحى تدور عديدة نامذج سنجد حيث
 االتفاق باب من وقع قد األمر هذا ّأن نعتقد كنّا وإن ،املنهج هذا
 جاءت قد واصطالحاهتا وتسمياهتا املناهج فبلورة ،القصد ال
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  .التفسريية العملية ءبد عن ًكثريا ةّتأخرم
 آخر تعبري هو ـ العملية الناحية من ـ اجلامع التفسري منهج َّإن
 قطعية عقلية القرينة هذه كانت سواء ة؛ُاملعترب بالقرينة التفسري عن
 وثيقة صلة له ما ّكل هو املقام يف بالقرينية نعنيه وما نقلية؛ أو

 والرواية فاآلية فيه؛ املوقف جتلية يف ُويسهم التفسريي باملورد
ِّاملفرسة ِّاملفرسة القرينة بمثابة هي التفسريي للمورد ُ  .للمورد ُ

 يفرتقان القرينية واملنهج اجلامع التفسري منهج َّفإن وعليه
 نتيجة إىل ُيفضيان ًعمليا ألهنام املعنون؛ يف ويلتقيان بالعنوان
 .واحدة
 

 أو االستدالل طريقة وهو ـ ًاصطالحا ـ املنهج لنا ّاتضح
 التفسريية العملية ضوء ويف .املطلوب إثبات يف املعتمدة الكيفية
 ّالقرآين ّالنص ُمراد إىل الوصول يف املعتمدة الكيفية هو جاملنه يكون

 وبني الدليلية بني )١(املساوقة أو املساواة إىل وانتهينا ،ومقاصده
                                                 

ملساوقة، فاملساوقة تعني االختالف يف املفهوم ّعم من اأاملساواة ) ١(
واالنطباق يف احليثية واملصداق، كام هو احلال يف الصفات الذاتية هللا تعاىل 
ّفإن حيثية الصدق فيها واحدة وهي كوهنا عني ذات اهللا، كام أن مصداقها  ّ

ّمجيعا واحد ال غري وهو الذات املقدسة ً. 
ّوأما املساواة فإن االختالف يكون  يف املفهوم واحليثية، واالنطباق يكون يف ّ
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ًأيا ـ البحثية العملية يف ًمنهجا له ّيتخذ مل فمن وعليه ّاملتبع، املنهج ّ 
 وألجل مقاصده؛ إثبات يف الدليل يعتمد مل ّأنه يعني ـ جماهلا كان
 إىل مورد من أكثر يف والتنبيه التأكيد ارتأينا اجلوهرية النكتة ذهه

 ًطبقا ّاملتوخاة النتائج إىل ًوصوال املعارفية البحوث يف املنهج ّأمهية
 .الصحيحة العلمية للضوابط
 العملية يف ّاملتبعة املناهج يف ّالتنوع لنا ّاتضح قد ّأنه كام

 املراد ّالنص وفهم عرض يف القرآن اعتمدت إذا اّأهن ،التفسريية
 القرآن تفسري منهج اعتمدت قد تكون العملية هذه ّفإن تفسريه

 يف الروائي املجال التفسريية العملية اعتمدت ما وإذا بالقرآن،
ًبينا يكون القرآين ّالنص وتفسري قراءة  العملية هذه ّأن لدينا ّ

  .وهكذا الروائي، املنهج اعتمدت قد التفسريية
 من املراد عىل الوقوف لنا ينبغي ّفإنه ًجيدا لكذ ّاتضح إذا

 يف نقرأ ما ًفكثريا ،التفسريية العملية يف والتجزيئية املوضوعية
 ًموضوعيا ًتفسريا هنالك َّأن القرآنية والبحوث التفسريية املصادر

                                                                                                                 
ًكام هو بني الفصل واخلاصة بالنسبة لإلنسان ـ مثال ـ املصداق فقط،  ّ

فالناطقية والضاحكية خمتلفان يف املفهوم كام هو واضح، وكذلك يف 
ّاحليثية، فإن حيثية صدق الناطقية ذاتية وأما حيثية صدق الضاحكية فهي  ّ

 عىل فرض ـاملقام بني املنهج والدليلية فإهنام عرضية، وهكذا احلال يف 
ً خمتلفان مفهوما متحدان مصداقا وحيثية ـاملساوقة بينهام ًّ. 
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 وما التفسريية؟ املصطلحات هذه من املراد هو فام ًجتزيئيا، وآخر
 التفسريية؟ العملية يف عةّاملتب باملناهج عالقتهام
 إبراز يف تكمن التجزيئي للتفسري األساسية الوظيفة ّإن

 القرآين املوقف إعطاء دون القرآنية لآليات التفصيلية املدلوالت
 ما بخالف تفصيلية، مداليل جمموعة من ًعادة ّيتشكل الذي ّالعام
 يةاجلزئ املضامني بإبراز يكتفي ال ّفإنه املوضوعي التفسري عليه

 وأجدى، ّأهم هو ما إىل ذلك زيتجاو ّوإنام القرآنية للمفردات
 موضوعاته من موضوع جتاه القرآين املوقف بتحديد يقوم حيث

 .)١(املختلفة
 املوضوعية هبا يراد ال املقام يف املوضوعية ّأن الواضح ومن
 التفسري ّفإن ّوالتطرف، ّالتعصبو ّالتحيز قبال يف الواقعة

 خرجتّ وإال فيه املوضوعية هذه ّتوفر ينبغي خراآل هو التجزيئي
 هو كام اهات،ّاالجت دائرة إىل املنهجة دائرة من التفسريية العملية
 .واضح
 
  :مها بأمرين، ّتتقوم املقام يف املرادة املوضوعية ّإن
 يف تشرتك قرآنية آيات جمموعة املوضوعي ّاملفرس ُيفرز أن .١

                                                 
 . ٣٥ـ٣٤ص: املدرسة القرآنية: انظر) ١(
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 املوضوعي ّاملفرس فيقوم خمتلفة؛ بألفاظ جاءت وإن واحد ضوعمو
 اآليات هذه مداليل بني التوحيد مفادها جديدة صياغة بعملية

 بعد لينتهي ،)١(العرض طريقة يف ًعادة املختلفة ًموضوعا، ّاملتوحدة
 التفسريي البحث ثمرة إىل التوحيدية اإلفرازية العملية هذه

 .املوضوع ذلك جتاه القرآين قفاملو حتديد :وهي املوضوعي
 الذي املوضوع حتديد املوضوعية التفسريية العملية تسبق أن .٢
 ما موضوع ّاملفرس أمام ُأثري ما فإذا اإلنسانية، التجربة ًعادة تربزه
 سوف ّفإنه ـ )٢(ًعمليا أو ًمعرفيا ـ املجتمع حركة يف ةّمهيباأل ّيتسم
 القرآنية لنصوصا عىل احليايت املوضوع هذا بعرض يقوم

 جتاه للقرآن النهائي املوقف استجالء إىل منه ًوصوال ومعطياهتا
 هذا القرآين املوقف حدود ّأن الواضح ومن ،)٣(املوضوع ذلك

 .)٤(القرآين ّالنص قراءة يف ّاملفرس عليها التي املعرفية بالقيمة مرتبط
                                                 

ًفاآليات املكررة يف السور املختلفة ال جدوى كبرية يف مجعها فضال عن ) ١( ّ
 .البحث يف الوحدة الداللية بينها بام هي هي

ًفال معنى لطرح موضوع ال عالقة له بحركة اإلنسان واملجتمع معرفيا أو  )٢(
 .ًعمليا

 .٣٦ص: املدرسة القرآنية: انظر) ٣(
ّمن الواضح أنه ال يراد بقراءة النص القرآين القراءة اللفظية الصوتية ) ٤( ّ

ّللنص وإنام املراد هو خصوص الفهم ال غري، فقراءة النص يف املقام تعني  ّّ
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 ُمنهج فيه ُاعتمد الذي املوضوعي للتفسري تطبيقي وكشاهد
 ّأن من × عيل املؤمنني أمري استنبطه ما :بالقرآن القرآن تفسري
 اآليتني بني مجعه خالل من وذلك أشهر، ستة هي للحمل ّمدة ّأقل

ُو له...{ :تعاىل قوله ُاألوىل ،الكريمتني ُ ْ َ ُوفصا  َ ُ َ ِ َثالثون َ ًشهرا َ ْ...{ 
ُوفصا { :تعاىل قوله والثانية ،)١٥ :األحقاف( ُ َ ِ ِ م  ِ  َ ْ َ  .)١٤ :لقمان( }َ

 وعرشين أربعة ّمدة وهي الرضاعة فرتة هو املقام يف والفصال
 اخلليفة أمام اجتامعية رشعية ُمشكلة ُطرحت املقام ففي ،ًشهرا
 ّمدة وهي ،فيها النهائي القرآين املوقف عىل فيها يقف مل الثاين
 ،كاملة أشهر تسعة وهي ،احلمل يف الغالبة املدة أهنا ّفظن ،احلمل
 محلها يكون املألوفة املدة هذه مرور قبل وأنجبت تزوجت فمن

 احلمل رشعية وعدم منها الزنا وقوع عن ًإنـّيا ًكاشفا وإنجاهبا
 ،فاسد ّظن ولكنه ،غري ال الرجم هو ذلك يف واحلكم ،والطفل
 خالل من ذلك استفاد حيث ،)× ّعيل( القرآن رمجانت أبطله
َّتسمى سياقية داللة  .)١(اإلشارة ةبدالل ُ

 ألمري تسنّى قد القرآين االستنتاج فبهذا ،حال ّأي وعىل
                                                                                                                 

 .فهمه
 ،لّ الفصل الرابع من الباب األو:منطق فهم القرآن: ينظر تفصيل املسألة) ١(

 والدالالت ،)عالقة الدالالت الثالث بانعقاد الظهور(: حتت موضوعة
 .االقتضاء والتنبيه واإلشارة: الثالث هي
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 .)١(الرجم من مسلمة امرأة إنقاذ × املؤمنني
 من أحدثه ما رغم املوضوعي التفسري ّأن ُيعلم أن وينبغي

 إىل احلاجة ّأمس يف يبقى ّأنه ّإال التفسري عامل يف نوعية معرفية طفرة
 وإن اجلزئية اللفظية يلاملدال ّفإن التجزيئي، التفسري معطيات

ّحتدد ال كانت ًعاما ًقرآنيا ًموقفا ُ  العملية مبحث موضوع جتاه ّ
 ًوفاعال ًجيابياإ ًدورا متارس ّأهنا ّإال املوضوعي التفسري يف التفسريية

 القرآين ّللنص املعريف للنتاج يةّولاأل الصياغات وتوجيه حتديد يف
 .ياملوضوع تفسريه يف ّاملفرس ّيتوخاه والذي

 بعملية يقوم عندما املوضوعي التفسري ّإن :أخرى بعبارة
 املداليل نفس فهم إىل ذلك يف حيتاج اللفظية املداليل توحيد

 وإجياد الربط عملية إىل بعدها ينتقل َّثم جتزيئي، بنحو يةّولاأل
 .اجلزئية املداليل تلك بني الصحيحة العالقات

ًأيا ـ املوضوعي بأسلوهبا التفسريية فالعملية  ـ فيها ّاملتبع املنهج كان ّ
 الرشائط مجيع ّأن يعني ّمما التجزيئي، األسلوب عن ًأبدا ّتنفك ال

 .املوضوعي ّاملفرس عليها ّيتوفر أن ينبغي التجزيئي التفسري يف املطلوبة
 التجزيئي ـ األسلوبني هذين بني الوطيدة العالقة وهذه

 متبادلني، فنيطر من ال واحد طرف من هي ّإنام ـ واملوضوعي
                                                 

 .٤٠ ص،٦ج: ّوالدر املنثور. ٤٤٢ ص،٧ج: السنن الكربى: انظر) ١(
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 املداليل عرض يف ّأولية حاجات لديه توجد ال التجزيئي فالتفسري
 حدود يف ّإال املوضوعي التفسري معطيات عىل التجزيئية اللفظية
ًجدا، ّضيقة  لفظي مدلول فهم التجزيئي ّاملفرس عىل استعىص لو كام ّ
 من دتاستفا خرىُأ بآية يستعني ّربام ّفإنه ّمعينة آية سياق يف ّمعني
 ِّاملفرس أمام ّفيرتشح ًوانبساطا، ًوضوحا أكثر بنحو اللفظ نفس

ًأوال، إبرازه املراد اللفظي ُاملدلول  يوجد التفسريية العملية هذه ويف ّ
 هذا مع ولكنه ،املوضوعي للتفسري ّاألولية بالوظيفة حمدود شبه وجه

ّيسمى ال الضئيل جاالحتيا  ّألن املوضوعي بالتفسري املورد ذلك ُ
 ،القرآين ّالنص مفردات فهم عند وظيفته تنتهي التجزيئي التفسري
 الوصول وهو خرآ يشء إىل هيدف الذي املوضوعي التفسري بخالف

 .القرآن عىل املعروض املوضوع حدود يف النهائي القرآين املوقف إىل
 املناهج غري هي التفسريية األساليب ّأن :لدينا صّخلفت

 ّنأ :بمعنى عنها؛ ّتنفك أن دون ولكن الذكر، اآلنفة التفسريية
ًأيا التفسريي املنهج  ّمعني ُأسلوب له يكون أن ّالبد هويته كانت ّ

 أحد إىل ًعادة ُيصار وبذلك القرآين، ّالنص مراد إىل الوصول يف
 .)١()والتجزيئي املوضوعي( ّاملتقدمني األسلوبني

                                                 
 من قبيل ، ولكنها غري معتنى هبا،ًرى أيضاُتوجد هنالك أساليب أخ) ١(

التفسري االرتباطي الذي هيدف إىل اجلمع بني مواضيع خمتلفة والربط 
 من قبيل الربط بني الصرب والتضحية ،بينها للخروج بنتائج جديدة
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 ّوأما التجزيئي، بواألسلو املوضوعي األسلوب لنا ّاتضح
 األسلوبني بني اجلامع األسلوب فهو الرتكيبي األسلوب
ًمفرسا ِّاملفرس فيكون ّاملتقدمني،  ًعادة يبدأ حيث ًموضوعيا، ًجتزيئيا ِّ

 يقوم َّثم القرآين، ّللنص اللفظية املداليل بإبراز ُاألوىل الرتبة يف
 قد يكون نأ بعد هنائية بنتيجة للخروج املدالييل التوحيد بعملية
 .التوحيدية بالعملية رشوعه قبل ًخارجيا ًموضوعا ّحدد
 معظم يف آثاره نلمس أن نكاد الرتكيبي األسلوب هذا ّإن

 ،إليه ملتفت غري بنحو جاء وإن الفريقني، عند الرئيسية التفاسري
 الطاغية هي التجزيئي التفسري ُوأسلوب صيغة ّأن الواضح ومن
 .التفسري عامل يف ّالعام التفسريي ّاجلو عىل

ًجدا وحمدودة ضئيلة املوضوعي التفسري نسبة ّأن :بمعنى  ال ّ
 التفسريي النتاج من األعظم السواد أمام ًشيئا ّمتثل تكاد

 .)١(التجزيئي
                                                                                                                 

 . أو بني اإليامن والوالء،واجلهاد
ِّلعل األنس بعامل املادة واحلس يوقف املفرس عادة عىل) ١( ُ ّ ّ ُ  األسلوب ّ

ْالتجزيئي يف التفسري، بخالف األنس بعامل املجردات واملفاهيم واحلدس  ّ ُ
ِّفإنه جيعل املفرس أقرب إىل أسلوب التفسري املوضوعي، ّفإذا عرفت أن  ّ
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 األسلوب سلكت التي ُاملمنهجة التفسريية املحاوالت ُأوىل ّولعل
ًجدا واضح بنحو الرتكيبي  امليزان، تفسري يف هي ًأكيدا إليه ُوملتفت ّ

 االصطالح هذا التفسريية املصادر من غريه يف أو فيه ُيذكر مل وإن
 .)١(التفسري أساليب من الثالث األسلوب عىل أطلقناه الذي

 أنواع أجدى هو الرتكيبي التفسري ّأن املقام يف نراه والذي
 هو يكون اللفظية املداليل عىل الواقف ّفإن التفسريية، األساليب
 واملضامني املداليل تلك بني الربط أو العالقة وحر إىل األقرب
 أكثر سيكون القرآين املوقف حتديد إىل وصوله ّأن يعني ّمما اجلزئية،

                                                                                                                 
ّة منه بعامل التجرد يتضح لك ولو نسبيا رس ّاإلنسان آنس بعامل املاد ً ّ ّ

ا ما ّ وأم،نتاج املوضوعيالتفاوت الكبري بني نتاج التفسري التجزيئي وال
ه من أن هيمنة النزعة الروائية ّس رسّد الشهيد الصدر قدّذكره السي
ت إىل انتشار التفسري التجزيئي دون املوضوعي فهو مقبول ّواحلديثية أد
زت منهج التفسري الروائي يف ّ بمعنى أن النزعة الروائية عز،ّإىل حد ما

الواضح بأن العملية التفسريية ال  ومن ،قبال منهج تفسري القرآن بالقرآن
 الكبري الذي يقع فيه هً هذا فضال عن االشتبا،تقترص عىل التفسري الروائي

 التفسري املوضوعي هو تعبري آخر عن تفسري القرآن ّالبعض من أن
 ،ُ للخلط الواضح بني املنهج واألسلوب من جهةّ وما ذلك إال،بالقرآن

ّومن جهة أخرى عدم تصو لية التفسريية التي ّاملصادر األود ّرهم تعدُ
 . يعتمدها التفسري املوضوعي

 .ّهو من خمتصات هذا الكتاب) األسلوب الرتكيبي(ْإن اصطالح ) ١(
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 .وحياطة ّدقة
 تفسري ملنهج األقرب هو املوضوعي التفسري ّأن بالذكر جدير
 فهم يلتزم فالذي ُاألخرى، املناهج من غريه إىل منه بالقرآن القرآن
 القرآن روح إىل األقرب هو يكون بالقرآن نالقرآ وتفسري
 فيكون املفصلية، ونتاجاته النهائية ومواقفه ّالعامة ومراداته
 هو وهذا للقرآن، النهائية املواقف إبراز إىل ًداعيا القرآين ُاملعطى
 .املوضوعي التفسري

 القرآن تفسري منهج معطيات من مجلة ّإن :ُأخرى بعبارة
 إىل الصريورة إىل ِّاملفرس نفس يف الداعوية إجياد يف تكمن بالقرآن
 ومعانيها األلفاظ ِأنس نَم ّفإن بحسبه، ٌّوكل املوضوعي، التفسري
 يعرس ـ بالقرآن القرآن تفسري بمنهج ّتوسل وإن حتى ـ اجلزئية
 ِأنس نَم بخالف اجلزئية، املداليل عامل من اخلروج ًعادة  عليه

 ًعادة ّفإنه العقلية، الزماتوامل والربهنة املنطقية األقيسة رضوب
 .املوضوعي التفسري أسلوب إىل أقرب يكون ما

 بني التمييز رضورة هو إليه انتهينا ما فخالصة ٍحال، ّأي وعىل
ًأيا التفسريي املنهج ّنأو التفسرييني، األسلوبو املنهج  كانت ّ
 األساليب أحد ضمن نتائجه ويعرض دوره ّيؤدي أن ّالبد هّهويت

 .ّاملتقدمة التفسريية
 األسلوب هو ـ الرتكيبي ـ الثالث التفسريي األسلوب ّأن كام
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 .ومقاصده القرآين ّالنص واقعية إىل األقربو ًنضجا األكثر
 هبام ُوأريد استعمال ّربام ّواالجتاه املنهج ّأن إىل اإلشارة ينبغي
 أو ًجمازيا ًاستعامال االستعامل فيكون غري، ال األسلوب خصوص
ًمساحميا،  قد ّأنه كام اه،ّواالجت املنهج بني الفرق لنا ّاتضح فقد ّوإال ُ

 بني الفرق لنا ّيتضح ومنهام األسلوب،و املنهج بني الفرق ّاتضح
 .)١(واألسلوب اهّاالجت

 ّواالجتاه املنهج حقائق بيان يف املمنهجة الوقفة هذه ضوء ويف
ًبينا يكون واألسلوب  ريقني،الف أعالم من مجلة فيه وقع ما لدينا ّ

 جمال يف أو ًخصوصا التفسريية العملية يف اخلوض جمال يف سواء
 .واضح خلط من ًعموما القرآنية املعارف
 
 دعـت فقد املوضوعي التفسري ُألسلوب ُالكربى لألمهية ًنظرا
 يـسلكها أن ينبغـي التي العملية اخلطوات بيان إىل املعرفية احلاجة

 فـيام فـتكمن اخلطـوات وأمـا التفسريي؛ ُاألسلوب هذا يف ِّفرسُامل
 :ييل

                                                 
اه يف مورد األسلوب يف أكثر من ّورد استعامل اصطالحي املنهج واالجت) ١(

، الدرس ١٩ص: مورد وأكثر من مصدر، منها ما جاء يف املدرسة القرآنية
 .ل والثاينّاألو



 ١٨٣ ..................................................................................اجلامع التفسري

 ما عادة التحديد وهذا ًابتداء، البحث موضوع حتديد ً:الّأو
 من االنطالق خالل من وذلك القرآين، ّالنص خارج من يكون

 اجتامعية أم فكرية أم عقدية أم فقهية كانت سواء معرفية، إشكالية
 القرآين ّالنص عىل لنعرضها اقتصادية، أم سياسية أم أخالقية أم

 هذه تكون أن وينبغي اآلياتية، ال القرآنية اإلجابة حتصيل بغية
 .فردية كوهنا من أكثر نوعية ُاملشكلة

 ُمتثل ال ّللنص ّالنص خارج من ليةّاألو االنطالقة هذه ولكن
 املوضوعي، التفسري منظومة يف ًأساسيا ًركنا أو معرفية رضورة
 البحث، موضوعة أو اإلشكالية أصل حتديد يف َّحققيت فاهلدف
 القرآين ّالنص مناخات أم البيئة مناخات من ناشئة كانت سواء
 .نفسه
 البحث، بموضوعة الصلة ذات القرآنية اآليات مجع :ًثانيا
 ُاملطابقية، نحو عىل مأخوذة تكون أن ُيشرتط ال الصلة وهذه
 التزامية، أم نيةّتضم كانت سواء ما، عالقة ذات تكون أن فيكفي

 .ضحّسيت كام ًأيضا، ةّإشاري تكون أن ّيصح بل
ّواملتصي الظاهرة اآليات هذه مجيع بتفسري القيام :ًثالثا  دةُ
ًمفرداتيا ًتفسريا  عن بعضها ُمنفردة تفسريها وينبغي ًجتزيئيا، َّثم ُ
 .بعض
 ومزج ،)والتجزيئية ُاملفرداتية( التفسريية النتائج مجع :ًرابعا
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 رهّتتصد أن ينبغي ال الذي النهائي املوقف إىل للوصول عطياهتاُم
 وإن ىّحت ُاألخرى، لآليات ُاألخرى ُاملعطيات الغية واحدة آية

 إىل ترتق مل ُواألخرى الداللة حيث من ًاّنص اآلية هذه كانت
 يف ًعمليا سنلحظها ناّلعل كبرية يةّأمه النكتة وهلذه ّالنصية، مستوى
 .الكريمة لآلية ياملوضوع تفسرينا

ّيمث أن َّالبد النهائي ُاملعطى :ًخامسا  بمعنى القرآين، املوقف لُ
ّيمث هّأن  ّفكل وعليه املحدود، اجلزئي املوقف ال القرآنية النظرية لُ

 الرؤية عىل إطالقه حال ِّبأي ُيمكن ال حمدود ّجزئي موقف
 غاية يف اّأهن ّإال وضوحها رغم النكتة هذه َّبأن ريب وال القرآنية،
 ًموضوعيا التفسريية للعميلة ّتصدى َّممن ًكثريا ّولعل التعقيد،
 ُيغادر مل هّنإ حني يف القرآين املوقف استجالء من َّمتكن بأنه َّيتوهم
 .اجلزئية الدائرة حدود
 

 اخللط حقيقة حول تدور ةّمهم مسألة إىل التنبيه ينبغي وهنا
 ّتصدوا َّممن ُاملعارصين ماألعال من مجلة فيه وقع الذي الكبري
 يف ّالرس بيان مع املوضوعي؛ التفسري ُبأسلوب التفسريية للعملية
 . اخللط ذلك وقوع

 تأخذ سور بأسامء تفسريية موضوعات ًأحيانا ُنطالع حني
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َّويدعى املوضوعي، التفسري عنوان  تفسري قبيل من ذلك، هلا ُ
 أو يوسف، سورة تفسري أو ًموضوعيا، ًتفسريا الفاحتة سورة
َالسور هذه َّبأن الواضح فمن ذلك، وغري الكهف، سورة تفسري ُّ 

َّتفرس ال ّمتث ال اّألهن ًموضوعيا، ًتفسريا بنفسها ُ  معرفية إشكاليات لُ
َّتفرس أن ُيمكن ةّمهم موضوعات من ُتثريه ما امّوإن بنفسها، ُ 

 يكشف وموضوعاهتا السورة عنوان بني اخللط وهذا ًموضوعيا،
 َّإن بل ،)١(التفسريي ُاألسلوب هبذا حييط الذي اإلهبام ارمقد لنا

 التفسري طريق وسلكوا التفسريية للعملية ّتصدوا َّممن الكثري
 التفسري بني القائمة احلقيقية االثنينية ُبعد ُيدركوا مل املوضوعي
 يشء امّأهن ونفيظنّ بالقرآن، القرآن تفسري ومنهج املوضوعي

 األساليب بني الكبري خلطهم عن ًاّإن لنا يكشف ما هذاو واحد،
 انحصار يف النظر قصور وعن جهة، من التفسري ومناهج التفسريية

                                                 
ًإن من أسباب عزوف الكثري عن تفسري القرآن موضوعيا رغم ما فيه من  )١( َّ

َّ بمعنى أن الكثري ،اتهّ وإهبام آلي،ة تعقيدهّامتيازات معرفية وعلمية هو شد
 والعادة اقتضت ،ُمن العازفني عن هذا األسلوب يمنعهم قرص الباع

َّنرى بأن التفسري املوضوعي  ولذلك ،ُالسري باجتاه األمور اليسرية املنال
ُ وأن هذا األسلوب يقي ،ة اختبار حقيقية للمواهب التفسرييةّهو حمط َّ

 ة من الكثري من الصور التكراريةّالعملية التفسريية بصورة جاد
 ).   هّدام ظلمنه . (واالجرتارية
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 تفسري بمنهج املوضوعي ُبأسلوهبا التفسريية النتائج عرض دليلية
 .ُأخرى جهة من بالقرآن القرآن

 وراء من باجتاهه نسري الذي احلقيقي اهلدف َّأن بالذكر جدير
 :ييل ما هو عرفيةامل اإلثارات هذه
ّامللحة احلاجة عن الكشف .١  مـن اإلهبـام ذلك عن للكشف ُ
 حقيقيـة عملية خلطوات التأسيس ّثم ومن جديدة، بيانات خالل

 ُاألســلوب هــذا باجتــاه هبــا وتقفــز التفــسريية، بالعمليــة تــنهض
 اّإهنـ :ُأخـرى وبعبـارة ًعمليـا، واألنفـع ًنظريا األجود التفسريي
ِّتوطد خطوات  التـي القرآنيـة املعـارف جمـال يف اإلبداعية ركةاحل ُ

  .وتفعيله القرآين ّالنص فهم طليعتها يف يقع
 يتناقلها التي التلقينية والثقافة التقليدية الصور من اخلروج .٢

 وال تتثنـى ال حقيقـة رصف أو خالدة إهلية دساتري وكأهنا البعض
 !.رّتتكر
 كـان وإن املعرفية التاملجا يف التكرارية احلالة من اخلروج َّإن
 بعـد ٍبعمـق حظنـا ال وقـد ًا،ّجد رضوري هّأن إال ًعسريا بل ًصعبا

 املعلومـايت الرصـيد يف كبـرية نـسبة َّبـأن االطمئنان ُيفيد ٍاستقراء
ــذي ّتقدمــه ال ــصنّ لنــا ُ  التكــرار عليهــا يغلــب التفــسريية فاتامل

ّإني يعنى وهذا والقال، والقيل واالجرتار  إلبداعيةا احلالة ضعف ًاِّ
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 ذات الدينيـة فاتاملـصنّ تكـون أن ًكثـريا املؤسف ومن غياهبا، أو
ــص ــرب ةّاحل ــك، يف األك ــي ذل ــف والت ــا يف تق ــب طليعته  الكت

 إىل املعـارصين ُاألمـة إعـالم مـن حيتاج األمر وهذا ،)١(التفسريية
 بمنابعـه الثـري اإلسـالمي تراثنـا لتنقيـة كبـرية حتقيقيـة وقفات

 ّحـد إىل أربـك الذي ّالغث ذلك من هوصور وأشكاله ومضامينه
 ألقـى ًسـلبيا ًانطباعـا حوهلـا وتـرك الدينية، املعارف حتصيل كبري

                                                 
التبيان يف تفسري ( :ُفعىل سبيل املثال ال احلرص يمكنك مطالعة كتاب )١(

جممع البيان يف تفسري ( : وكتاب،)هـ٤٦٠:ت(للشيخ الطويس ) نالقرآ
ُ لتشاهد نسبة التكرار الغالبة عىل ،) هـ٥٦٠:ت(للشيخ الطربيس ) القرآن
ً واملأخوذة عادة من التبيان شكال ومضمونا وصياغة،املجمع  دون أن ،ً

ّينبه إىل ذلك  رواية أو يف نقل ،ُ يف جمال نقل الفتوى فيام يوافق املذهبّ إال،ُ
ًمع أن التبيان ليس كتابا روائيا وال تفسريا روائيا ،عنه ً ً ً  وهذا السمت ،ّ

 سواء يف مدرسة ،فات القديمةغالب وظاهر بشكل كبري يف معظم املصنّ
 ، وإن كان يف مدرسة أهل البيت أعظم،أهل البيت أم يف مدرسة اخللفاء

 ، جهة الصدورّفاقهم وتوحدهم عىلّها اتّ أمه،وهلذا أسبابه املوضوعية
َّبخالف مدرسة اخللفاء التي تشعبت منابعها بعدد أصحاب الفرق 

ّواملذاهب واملفرس َّين؛ وال ريب بأن صور التكرار واالجرتار دون معرفة ُ
 حيث حيتاج ،ًاّاألصل من الفرع جيعل عملية نسبة األقوال عسرية جد

ً ويتعقد املوضوع كثريا ،األمر إىل حتقيق وتدقيق كبريين يف صورة كون َّ
ر ّ ولذلك حيتاج األمر إىل تدب، واحدّالناقلني قد عاشوا يف مقطع زمني

 . كبريينٍّوترو
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 ًعمومـا ّالـنص ثقافة تفقد أن تكاد التي العملية حياتنا عىل بظالله
.ًخصوصا والقرآن 
 جدليـة عـىل للوقـوف احلاجـة ّبـأمس نـاّفإن حـال، ّأي وعىل
 ملـا ًنظـرا بـالقرآن، القرآن ريوتفس املوضوعي التفسري بني العالقة
ّتشكله  بني الكبري اخللط يف للوقوع خصبة أرضية من اجلدلية هذه ُ

.واملنهج ُاألسلوب 
 
ّيمث املوضوعي التفسري َّبأن لنا ضحّات ًأسلوبا لُ  ولـيس ًتفسرييا ُ

 مـنهج بـالقرآن القـرآن تفـسري َّبأن ًأيضا الن ضحّات قد كام ًمنهجا،
ًأسلوبا، وليس ّتفسريي  لتفـسري ُيمكـن ّكـربوي عنـوان فالدليلية ُ
ّيمث أن بالقرآن القرآن ّيمثـ الذي املوضوعي التفسري بخالف له،ُ  لُ
 .عليها الدليلية ال التفسريية املعطيات عرض طريقة
 املوضـوعي التفسري بني الوثيقة العالقة وجه ما :نسأل أن ولنا

 الأ :ُأخـرى بعبارة ؟ كمنهج بالقرآن القرآن تفسري وبني ُكأسلوب
ّيمث  العنوانـان عليه يصدق ًجيامز بينهام واالندكاك االرتباط هذا لُ

 ًمعا؟
 كـام املوضـوعي، التفـسري مبـادئ مـن هو ذلك عن واجلواب

 ومجـع ًنظريـا، الكريم القرآن عىل البحث موضوعة عرض َّتقدم،
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 وهـذان ًعمليـا، البحـث بموضـوعة الصلة ذات رآنيةالق اآليات
ّاملفـرس جيعـالن )واجلمـع العـرض( األمران  تفـسري عـن ًباحثـا ُ

 القـرآن تفـسري منهجة ُيامرس فهو وبالتايل ًقرآنيا، بحثه موضوعة
ّيصحح ال هّأن ّإال ًصحيحا كان وإن األمر وهذا ًعمليا، بالقرآن  لنا ُ
ـِّقُيو امّوإن بينهام، العنوان وحدة ّويعمق ث  ثنينيـةفاال بينهام، العالقة ُ
 بّيرتتـ ومـا ُواألسـلوب، املنهجة عنواين بنفسً الّأو قائم ُّحدمها
 عمليـة كـون يف االفـرتاق لـرضورة ًوثانيا ونتائج، آثار من عليهام
 تنطلـق امّوإنـ نة،ّمعي موضوعة من تنطلق ال بالقرآن القرآن تفسري
 ةّمهمـ بخـالف الكريم، آنالقر خالل من آية فهم عن البحث من

ّتـشكلها واسـعة فـضاءات مـن ينطلـق الذي املوضوعي التفسري ُ 
 .الفكري ونتاجه لإلنسان احلياتية التجارب
ّاملفرس َّإن :ُأخرى بعبارة  معرفيـة إشـكالية من ينطلق ال ًقرآنيا ُ

 الكـريم، القـرآن عـىل يعرضها لكي )رشعية أو عقدية أو فكرية(
 نـةّمعي ةّقرآنيـ آيـة فهـم إرادة وهـي قة،ّضي زاوية من ينطلق امّوإن

 عـرض ةّعمليـ ُنـامرس املوضـوعي التفسري يف ناّنإ حني يف ًقرآنيا،
ّاألم تعيشها ـ نوعية إلشكالية حقيقية  عـىل ـ النوعي اإلنسان أو ةُ
 تلك عن ُاملجيبة القرآنية والنظرية املوقف لتحصيل الكريم القرآن

 .اإلشكالية
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 تفـسري منهجة ُنامرس اكنّ وإن املوضوعي فسريالت يف ناّبأن ًعلام
 دّالتــزو مــن َّالبــد إذ عليهــا، نقتــرص ال نــاّأن ّإال بــالقرآن القــرآن

 َّفـإن القرينية، عنوان عليها ُنطلق ُأخرى وآليات مناهج بمجموعة
 إىل منهـا الكثـري حيتاج ُاألخرى هي باملوضوع الصلة ذات اآليات
 القرآن منها التي بالقرينية يكون امّإن تفسريها َّبأن ريب وال تفسري،
 .وحده الكريم بالقرآن ال الكريم

ِّاملفرس فيه ينتهج قد التجزيئي التفسري َّأن :بالذكر جدير  مـنهج ُ
 مـدارات بيان التجزيئي التفسري هدف َّألن بالقرآن، القرآن تفسري
 بعينـه، خاص موضوع من ينطلق ال فهو القرآنية، واجلملة املفردة
 يفعـل ال التجزيئـي بحثـه آية لفهم ُأخرى بآيات يستعني وعندما

 يبـدأ ألنـه معرفية، إشكالية أو فكرية موضوعة بلورة بقصد ذلك
 .إليها يعود ثم القرآنية اجلملة أو باملفردة
 بالتجزيئيـة نعنـي ال نحـن« :+الـصدر الشهيد ُأستاذنا قال
ّاملفـرس َّأن)١(التفـسريي املـنهج هذا ملثل  سـائر عـن نظـره يقطـع ُ

                                                 
ُالتعبري باملنهج عن األسلوب التجزيئي واملوضوعي أيضا فيه مساحمة )١( ً ُ، 

ّوقد تعرض السي ّد األستاذ لبيان الفرق بني املنهج واألسلوب واالجتَّ ُ اه يف ُ
ّن السيً علام بأ،هذا الكتاب اه واملنهج ّ قد أطلق عنوان االجت+د الشهيد َّ

ُمعا عىل هذين األسلوبني التفسرييني  تلتقي َّ، ولعل هذه املفردات الثالثً
 وقد عرفت ،ّ من كل ذلك+ وهو ما عناه ،بمعنى الطريق أو الطريقة
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 قـد هّإن بل للبحث، املطروحة اآلية فهم يف هبا يستعني وال اآليات
 ثباألحاديـ يـستعني كـام املجـال هـذا يف ُأخـرى بآيـات يستعني

املـدلول عن الكشف بقصد ّتتم االستعانة هذه َّولكن والروايات،
 خطوة ّكل يف فاهلدف للبحث، املطروحة اآلية حتمله الذي اللفظي

 ّبكـل ِّاملفـرس يواجههـا التـي اآليـة مـدلول فهـم التفسري هذا من
 ًدائـام يقـف هّألنـ ،ّجتزيئـي هدف اهلدف َّإن :أي املمكنة، الوسائل

 يتجـاوز وال القـرآين ّالنص من ذاك أو اجلزء هذا فهم حدود عند
 ُتـساوي ّكلـه الكـريم للقرآن جتزيئي تفسري وحصيلة ًغالبا، ذلك
 ملحوظـة الكـريم، آنالقـر مـدلوالت جمموعـة تقدير أفضل عىل

 التفـسري يف احلـال عليـه مـا بخـالف وهـذا ،)١( »...جتزيئية بنظرة
 القرآنيـة والنظريـة املوقف حتصيل اهّباجت ّيتحرك الذي املوضوعي

  .اآليايت املوقف ال 
 هـو املوضوعي التفسري وراء يقف الذي احلقيقي فاهلدف إذن
 معرفيـة كاليةإشـ عـن ُاملجيبـة القرآنيـة والنظرية املوقف حتصيل
ّاملفـرس ّفتـصدى ًقرآنيـا، احللـول منه وطلبت اإلنسان عىل َّأحلت ُ 

 هـو املوضـوعي التفسري َّأن لنا ّيتجىل هنا ومن لذلك، املوضوعي
                                                                                                                 

 .َّبأهنا حتمل مضامني اصطالحية خمتلفة
 .٢٢ص : د باقر الصدرّهيد حممد الشّ للسي،املدرسة القرآنية: انظر )١(
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 حـني يف الكريم، بالقرآن معرفية إشكالية لتفسري حماولة عن عبارة
 .بالقرآن قرآنية آية تفسري هو بالقرآن القرآن تفسري َّنإ

 بـصفتها بـالقرآن القـرآن تفسري منهجة ُنامرس فنحن وبالتايل
ّمتث  القـرآن تفـسري ألجـل ليس ُاملعتربة، للقرينية ًحقيقيا ًمصداقا لُ

 النهـائي واملوقف القرآنية النظرية إىل الوصول بغية امّوإن بالقرآن،
ــن ــوعة م ــث، موض ــذه البح ــة وه ــة النظري ــدود يف القرآني  ح

 بيانــات مــن اقرتبنــا دقــ نكــون ّتــصيدها صــورة يف موضــوعها،
 قرآنيـة، نظريات جمموعة من ّتتشكل التي ةّالعام القرآنية املنظومة
 ألصـل اجلذريـة احللـول أمـام يـضعنا ّتـصيدها كـون عن ًفضال

 القرآن َّبأن لنا ضحّيت ّثم ومن منها، انطلقنا التي املعرفية اإلشكالية
ــريم ــو الك ــة ه ــة املنظوم ــتثنائية املعرفي ــي االس ــالج الت ــل ُتع  ّك
ّمستجد ’األكـرم الرسـول قـول معنـى هو وهذا العرص، اتُ
 ،قـبل م مـن أنب فيه اهللا كتاب« :بقوله الكريم القرآن يصف وهو
 يف ،)١(»با زل ل س الفصل هو ،ب ن م ما وح م ،بعد م من وخ 
 و يـان تفصيل كتاب وهو ،ا س يل   ّيدل ا  ل هو« :النوادر رواية

َّجـل لنـا ُتـوجز كلمــة مـن اأبلغهـ ومـا ،)٢( »و ـصيل  ُاملعطيــات ُ
                                                 

 .٨٨٧ ح ١٧٥ ص ١ج : كنز العامل: انظر )١(
 .١٤٤ص :  الراوندي،كتاب النوادر: انظر )٢(



 ١٩٣ ..................................................................................اجلامع التفسري

 التفـصيل وهـي الكـريم، القـرآن من نحتاجه ما َّكل بل القرآنية،
ــان ــة ســاحتنا يف والتحــصيل والبي ــة العقدي ــة والفكري  والروحي

 فإمجالـه املعـصوم، قراءة ضوء يف كذلك هّبأن ريب وال والرشعية،
.حتصيل نال فهو به ّيمن ما وكل له، بيان وخفاؤه له، تفصيل لنا 

 
 باألسـاليب َّتتعلـق منهجيـة نكـات ةّعد إىل التنبيه ينبغي وهنا

 :وهي التفسريية؛
ّيمث ال املوضوعي التفسري َّإن ً:الّأو  جلميـع قـصوى رضورة لُ

 واالنتهـاء املفردايت التفسري من االنطالق ُيمكن حيث النصوص،
 .املحدود الطابع ذات املوارد يف بالتجزيئي
 صـورة يف حتـى تـهّهوي عىل ُحيافظ التجزيئي التفسري َّإن :ًياثان

 الرتادف ِلعدم قرآين، ّنص تفسري يف القرآنية بالنصوص االستعانة
 بـالقرآن؛ القـرآن تفـسري ومـنهج املوضوعي التفسري ُأسلوب بني

ــام ــاج فك ــنهج إىل نحت ــسري م ــرآن تف ــالقرآن الق ــسري يف ب  التف
 والفاصـلة التجزيئـي، سريالتفـ يف نحتاجـه فكـذلك ،املوضوعي
 :مها مسألتني، يف تكمن احلقيقية
 فيكون ّاملفرس منها ينطلق ةّنوعي إشكالية وجود :ُاألوىل املسألة

 .ًجتزيئيا تفسريه فيكون وجودها عدم أو ًموضوعيا، تفسريه
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العمليـة يف املقـصود املوقـف ةّهويـ يف تكمـن :الثانيـة املسألة
 فهـو ًآياتيـا كـان وإن ،ّموضـوعي هـوف ًاّقرآني كان فإن التفسريية،

َّيعرب املوضوعي واملوقف ،ّجتزيئي  القرآنيـة، بالنظريـة ًأيـضا عنـه ُ
     .التجزيئي املوقف بخالف
 ُاألسلوب يف بالقرآن القرآن تفسري منهج اعتامد من َّالبد :ًثالثا

َّمتيقن، كقدر املوضوعي  صورة يف ّإال به الدائرة انحصار دون ُ
 التجزيئي التفسري جتاوز املوضوعي ّللمفرس ُيمكن امك االستغناء،

 اللغوي، املقصد حدود يف املفردايت بالتفسري االكتفاء صورة يف
 .واملوضوعي التجزيئي بني واحد طرف من فّالتوق يبطل وبذلك



 

 
 

 

 دار )هـ٩١١ :ت( السيوطي اإلمام ،القرآن علوم يف تقاناإل .١
 .١٤١٦ وىل،األ الطبعة لبنان، الفكر،

 ّحممد بن ّحممد حامد أيب اإلمام تصنيف ،الدين علوم إحياء .٢
 لبنان ـ بريوت ،املعرفة دار ،هـ٥٠٥ سنة ّاملتوىف الغزايل،
١٩٨٢. 

 آثار نرشو تنظيم ّمؤسسة اخلميني، اإلمام ،الصالة آداب .٣
 .ةفارسيبال ،مامإلا

 ،فهري أمحد :ترمجة اخلميني، اإلمام ،للصالة املعنوية اآلداب .٤
 .م١٩٨٤ طالس دار طبعة دمشق،

 ّحققه العيناين، ّحممد ّالسيد احلكيم للعارف ،النفس آداب .٥
 املكتبة منشورات املياموي، املوسوي كاظم ّالسيد ّوصححه
 .الرضوية

 يعقوب بن دّحمم جعفر أيب اإلسالم لثقة ،الكايف من األصول .٦
 ،اإلسالمية الكتب دار ،الغفاري أكرب عيل حتقيق ،الكليني
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 .قم ،م١٩٩٦ ،الثالثة لطبعةا

 مةّللعال ،األطهار ةّاألئم أخبار لدرر اجلامعة األنوار بحار .٧
 الطبعة الوفاء، ّمؤسسة املجليس، باقر دّحمم الشيخ املوىل

 .بريوت هـ، ١٤٠٣ الثانية،

 اهللا عبد بن ّحممد ِّالدين بدر لإلمام القرآن علوم يف الربهان .٨
 ّوعلق له ّوقدم حديثه ّخرج ،)هـ٧٩٤ :ت( الزركيش،

 والنرش للطباعة الفكر دار .عطا القادر عبد مصطفى :عليه
 .هـ١٤٢١ ـ م ٢٠٠١ الطبع سنة والتوزيع،

 بن حممد جعفر أيب الطائفة شيخل ،القرآن تفسري يف التبيان .٩
 مكتب ،العاميل قصري حبيب أمحد :حتقيق ،الطويس احلسن

 .هـ ١٤٠٩ ،اإلسالمي اإلعالم

 جعفر أيب الطائفة شيخ :تأليف ،قرآنال تفسري يف التبيان .١٠
 إحياء دار ، هـ٤٦٠ سنة ّاملتوىف الطويس، حسن بن ّحممد

 .بريوت ،العريب الرتاث

 الطبعة ،فراقد دار احليدري، كامل دّللسي ،الروحية الرتبية .١١
 .ّاملقدسة قم ،هـ ١٤٢٨ ،الثامنة

 :ت( البالغي جواد دّحمم مةّالعال لشيخا ،الرمحن آالء .١٢
 .)هـ ١٣٥٢
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 :ت( البحراين هاشم دّالسي ّاملحدث مةّللعال ،الربهان .١٣
 .)هـ١١٠٧

 حمسن املوىل دهره ووحيد عرصه ستاذأ :تأليف ،لصايفا .١٤
 منشورات هـ،١٠٩١ سنة ّاملتوىف الكاشاين، بالفيض ّامللقب
 الطبعة لبنان، ـ بريوت ،للمطبوعات األعلمي ّمؤسسة

 .١٩٧٩ وىل،األ

 جرير بن ّحممد جعفر يبأل ،القرآن تأويل يف البيان جامع .١٥
 ،العلمي الكتاب مركز هـ،٣١٠ سنة ّاملتوىف الطربي،
 ،لبنان ـ بريوت العلمية، الكتب دار منشورات ،القاهرة
 .هـ١٤١٨

 العيايش، مسعود بن دّحمم النرض يبأل ،العيايش تفسري .١٦
 ،البعثة ّمؤسسة اإلسالمية، الدراسات قسم :حتقيق
 .قم ،هـ١٤٢١

 بن ّحممد الدين فخر لإلمام ،الغيب فاتيحم أو الكبري التفسري .١٧
 الرازي البكري التميمي عيل بن احلسن بن احلسني بن عمر

 بيضون عيل ّحممد منشورات هـ،٦٠٤ ـ ٥٥٤ الشافعي،
 ـ بريوت ،العلمية الكتب دار واجلامعة، السنّة كتب لنرش

 العامرة الدار :ًوأيضا .هـ١٤٢١ :وىلاأل الطبعة لبنان،
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 .بمرص

 :ت( ةيتيم ابن الدين تقي ّالعالمة لإلمام الكبري التفسري .١٨
 دار عمرية، الرمحن عبد الدكتور :وتعليق حتقيق )هـ٧٢٨
 .م١٩٨٨ ،وىلاأل الطبعة بريوت، ،العلمية الكتب

 ،احلويزي العرويس مجعة بن عيل عبد لشيخل ،الثقلني نور .١٩
 ،هـ١٤١٢ ،الرابعة الطبعة ،املحاليت هاشم دّالسي حتقيق

 .قم ،إسامعليان

 ،املرصي الذهبي حسني دّحمم للدكتور ،ّواملفرسون التفسري .٢٠
 .احلديثة الكتب دار نرش

 للفقيه ،الرشيعة مسائل حتصيل إىل الشيعة وسائل تفصيل .٢١
 ونرش حتقيق ،العاميل ّاحلر احلسن بن دّحمم الشيخ ّاملحدث
 .ّاملقدسة قم هـ، ١٤٠٩ الرتاث، إلحياء البيت آل مؤسسة

 زيد أليب )الثعالبي تفسري( القرآن تفسري يف احلسان اجلواهر .٢٢
 الرتاث إحياء دار املالكي، الثعالبي دّحمم بن الرمحن عبد

 .هـ١٤١٨ األوىل، الطبعة العريب،

 .الفكر دار ،الطنطاوي للشيخ ،القرآن تفسري يف اجلواهر .٢٣
 احلكيم ّملؤلفه ،األربعة العقلية األسفار يف املتعالية احلكمة .٢٤

 ّجمدد الشريازي ّحممد الدين صدر ّالرباين والفيلسوف اإلهلي



 ١٩٩ ..................................................................................املصادر فهرس

 الرتاث إحياء دار ، هـ١٠٥٠ سنة ّاملتوىف اإلسالمية الفلسفة
 .هـ١٤١٠ الرابعة الطبعة لبنان، ـ بريوت العريب،

 جالل الرمحن عبد لإلمام ،املأثور التفسري يف املنثور ّالدر .٢٥
 .هـ١٤٠٣ ،وىلاأل الطبعة الفكر، دار السيوطي، الدين

 لإلمام ،يـاملثان والسبع العظيم القرآن تفسري يف يـعانامل روح .٢٦
 البغدادي، اآللويس حممود ّالسيد الدين شهاب الفضل أيب
 العرب، حسني ّحممد :ّوصححه قرأه هـ،١٢٧٠ سنة ّاملتوىف

 .بريوت ،الفكر دار والدراسات، البحوث هيئة بإرشاف

 زي،الشريا إبراهيم بن ّحممد الدين صدرل الكايف صولأ رشح .٢٧
 ،فرهنگى مطالعات ّمؤسسة خواجوي، ّحممد :بتصحيحه يعن
 .١ط ،يرانإ

 دّالسي :حتقيق ،األحسائي مجهور أيب بنال ،ئلالآل عوايل .٢٨
 ،الشهداء دّسي مطبعة ،العراقي جمتبى والشيخ املرعيش
 .قم ،هـ ١٤٠٣

 النرش ّمؤسسة العسكري، هالل أليب ،اللغوية الفروق .٢٩
 األوىل، الطبعة ّدرسني،امل جلامعة التابعة اإلسالمي
 .ّاملقدسة قم ،هـ١٤٢٢

 اإلمام ،السلوكية املدرسة ضوء عىل دراسة القرآن فهم .٣٠
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 ،ّكسار عيل جواد :تأليف ،)١( واملنهج النهضة يـاخلمين
 .العروج ّمؤسسة ،١٤٢٤ ،وىلاأل الطبعة

 ّحممد املوىل ّاملجددين وقدوة ّاملحدثني لفخر ،املدنية الفوائد .٣١
 النرش ّمؤسسة :حتقيق ، هـ١٠٣٣ :ّاملتوىف ادي،االسرتاب أمني

 الطبعة ّاملرشفة، بقم ّاملدرسني جلامعة التابعة اإلسالمي
 .هـ١٤٢٤ وىلاأل

 يعقوب بن دّحمم الدين جمد الشيخ مةّللعال املحيط القاموس .٣٢
 .بريوت العلم، دار آبادي، الفريوز

 حسن فضل للدكتور ،الربيطانية املوسوعة يف قرآنية قضايا .٣٣
 .هـ١٤١٠ الثانية، الطبعة البشري، دار باس،ع

 يف األقاويل وعيون زيلـالتن غوامض حقائق عن ّالكشاف .٣٤
 الزخمرشي عمر بن حممود اهللا رجا لإلمام ،التأويل وجوه
 ـ بريوت ،العريب الكتاب دار النارش هـ،٥٢٨ سنة ّاملتوىف
 .لبنان

 دينال عالء مةّللعال واألفعال األقوال سنن يف ّالعامل كنز .٣٥
 .اهلندي الدين حسام بن ّاملتقي عيل

 أليب ،)القشريي تفسري( القرآن تفسري يف اإلشارات لطائف .٣٦
 الشافعي ُالقشريي هوازن بن الكريم عبد القاسم
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 الثقافة وزارة ،املخطوط الرتاث نرش مركز ،النيشابوري
 .طهران ،اإلسالمي واإلرشاد

 بن الفضل يبأ اإلسالم ألمني ،القرآن تفسري يف البيان جممع .٣٧
 األوىل، الطبعة األعلمي، سةّمؤس الطربيس، احلسن
 .بريوت هـ،١٤١٥

 شيخ مةّالعال ،الرسول آل أخبار رشح يف العقول مرآة .٣٨
 هـ،١٤٠٤ الثانية، الطبعة املجليس، باقر ّحممد املوىل اإلسالم

 ّالسيد :وتصحيح ومقابلة إخراج اإلسالمية، الكتب دار
 .الرسويل هاشم

 زكريا، بن فارس بن أمحد احلسني أليب اللغة مقاييس معجم .٣٩
 الكتاب ادّاحت هارون، دّحمم السالم عبد وضبط حتقيق
 .م٢٠٠٢ ،العرب

 نرش احلسن، طالل بقلم احليدري، كامل السيد ،اهللا معرفة .٤٠
 .هـ١٤٢٨ األوىل، الطبعة فراقد، سةّمؤس

 إبراهيم بن ّحممد الدين صدر :تأليف ،الغيب مفاتيح .٤١
 ّوقدم ّصححه النوري، عيل للموىل تعليقات مع الشريازي،

 فرهنگي، وحتقيقات مطالعات ّمؤسسة خواجوي، ّحممد له
 .وىلاأل الطبعة
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 :حتقيق ،األصفهاين الراغب للعالمة ،القرآن ألفاظ مفردات .٤٢
 الطبعة القربى، ذوي انتشارات داوودي، عدنان صفوان
 .هـ١٤٢٤ الثالثة،

 الرزاق عبد الدين كامل رشح ،لألنصاري السائرين منازل .٤٣
 .بيدارفر حمسن :وتعليق حتقيق ،القاساين

 إسحاق أيب األندليس للفقيه ،الرشيعة ُأصول يف املوافقات .٤٤
  .بريوت ،املعرفة دار نرش ،الشاطبي

 حسني دّحمم دّالسي مةّللعال القرآن تفسري يف امليزان .٤٥
 جلامعة التابعة اإلسالمي النرش سةّمؤس الطباطبائي،
 .قم املدرسني،

 :حتقيق الريض، الرشيف مجع ،× عيل لإلمام ،البالغة هنج .٤٦
 .بريوت املعرفة، دار عبده، دّحمم الشيخ



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�


