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 مسير التفسير
هللا عليرررس وسرررلم هرررو او  مفسرررر معررررون ال الرسرررو   رررل  

هرو نقطرة  هرذا البرا فر  عليرس السر م ما قالرس  فإل وعل  هذاللقرآل، 
، وبخا ررة ال هنررا  عررل ترراريم علررم التفسرريرالبرردف فرر  اي  رردي  

كثيرر  منهرا مترتر   علر  مرا  اخت فات ف  فهم بعض ن وص القررآل
وهرررذ  ، ورد إلينرررا مرررل روايرررات منسررروبة لرررس  رررل  هللا عليرررس وسرررلم

الخت فات ت تاج  إلر  رربلرة لتمييرح  ر ي ها مرل فاسردها، وَرث هرا ا
مل سمينها، فوج  ال نعرن مرا قالرس الرسرو  فعر  ممرا قير  ون ِسر  
وًرا ك  يمكننا إحالة بعض هذ  االخت فات عل  األق .  إليس خطأً او ح 

" التفسير النبوي للقرآلسلمال العودة ف  مب   لس بعنوال " يقو   د.
إل هرذا الخر ن فرف تفسرير القررآل موقر  "اسسر م اليروم"  "ب نشورم

الكريم يوج  عل  المسلم ال ريص علر  معرفرة كر م هللا عرح وجر  
وهرو سرنة الرسرو   ال يعود إل  الم در األو  والمنب  ال رافف، اال

رر كترا  هللا  عليس ال  ة والس م ال  ي ة الثابتة، فهف خير مرا يفس ِ
قررا  تعررال    .َر بررالب  هللا عليررس وسررلم ا ِمرر ألل الرسررو   ررل  ،تعررال 

ال ت َ ررر ِ  بِررِس ِلَسررانََ  ، وقررا   "(48 /الشرروري)" إِل َعلَيررَ  إاِلَّ الرربَ    "
ث ررمَّ إِلَّ * فَررإِذَا قََرانَررا   فَرراتَّبِ  ق رآنَررس  * إِلَّ َعلَينَررا َجمعَررس  َوق رآنَررس  * ِلتَعَجررَ  بِررسِ 
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س  ، وقا   "(16 /اسنسال) "َعلَينَا بَيَانَس   و   بَل ِغ َما ا نِحَ  إِلَيرَ  يَا اَيَُّها الرَّ
ررَت ِرَسررالَتَس   . فالرسررو  (67 /المائرردة) "ِمررل َرب ِررَ  َوإِل لَررم تَفعَرر  فََمررا بَلََّ

 ". عليس ال  ة والس م مطال  بالب   والبيال
ال او  مرل فسرر القررآل  وال شر هذا ما قالس الدكتور العرودة، 

عليرس السر م، كمرا ال تفسرير  عليرس ال ر ة والسر م  الكريم هو النب 
لآليات الت  تناولها هو سريد التفاسرير، وينبَر  مرل ثرم اتخراذ  مرجعرا 
وفي  ، وبخا رة  لردي اشرتبا  التفاسرير واشرتبا  طريرم الفهرم علر  

ال ترد  الدكتور العرودة الت  استند إليها  اتإال ال اآلي كما قلنا. المسلم
ه  ف  الب   فقط، والب   ش ف رير البيرال. ذلر  عل  ما يقو ، إذ 

ررس. ََ  َّ  تر  يكرول قرد بَ النرا  انس يكفر  ال يقررا النبر  القررآل علر  
. اما البيال، ف  مقالس وهذا هو الب   اللفظ  كما قا  األستاذ الدكتور
َرررس ح هرررذا الرررذي بلَّ رْ او "الرررب   المعنررروي" بتعبيرررر  ايضرررا، فهرررو َشررر

يرن بكيفيرة تطبيقرس والعمر  برس. ولرو اردنرا ال وتوضيح معانيس والتعر
مرث  قولرس تعرال   "فرإل تروليتم  فأمامنا نأت  بش ف مل ذل  ف  القرآل

(، "وانحلنا إلر  92فاعلموا انما عل  رسولنا الب   المبيل" )المائدة/ 
(. 44ر لتبرري ل للنررا  مررا ن ررح ِ  إلرريهم، ولعلهررم يتفكرررول" )الن رر / كْ الررذ ِ 

َُّ  َعلَر  تور العودة بعد ذل  بقولس تعرال   "ولقد استشهد الدك لَقَرْد َمرلَّ 
يِهم  ْؤِمنِيَل إِْذ بَعََ  فِريِهْم َرس روالً ِمرل اَنف ِسرِهم يَتل رو َعلَريِهم آيَاتِرِس َوي رَحك ِ اْلم 

م  الِكتَاَ  َوالِ كَمرةَ  ه  (، وهرذا 2، والجمعرة/ 164"  )آ  عمررال/ َوي عَل ِم 
كل االستشهاد بها عل  ال الرسو  كال، الن وص الت  يم ا د  فع 

بجان  مهمة تبليغ الو  ، يقوم ايضا بتبيينس وتفسير  لمل ي تاج مرل 
 رر ابتس او مررل ريرررهم إلرر  شرررح وتوضرريح لشرر ف مررل ن رروص 
القرآل الكريم. وهنا  ايضا هذ  اآلية الت  جافت عل  لسال إبرراهيم 

ْم يَتْل رررو َعلَرررْيِهْم آَيَاتِرررَ  َربَّنَرررا َواْبعَرررْ  فِررريِهْم َرس ررروالً عليرررس السررر م  "  ِمرررْنه 
يِهمْ  م  اْلِكتَاَ  َواْلِ ْكَمرةَ َوي رَحك ِ ه  وكثيررا مرا كرال  (.129" )البقررة/ َوي عَل ِم 

ا د ال  ابة او ريرهم عل معن   ل  هللا عليس وسلم يق  ال يسألس 
معنر  يختلرن عرل معناهرا ال ر يح  إمرا ب يفهمهاهذ  اآلية او تل  او 

يكرل يعررن سرب  نحولهرا، او ألنرس اخرذها علر   رفيتهررا، او  ألنرس لرم
 ب الة معينة...إلم.  اخت ا ها ررمألنس عمم ما فيها مل  كم 

يقو  إنس  ل  هللا عليس وسلم لرم التاريخ  ايضا كذل  فالواق  
يكل يكتف  بت وة القرآل ف س ، ب  كال إل  جان  هذا يقروم بشررح 

بس او يَمرض علريهم. وهنرا  فر  ما يسرألس فيرس ا ر ابس وريرر ا ر ا
كثير مل كت  ال دي  با  خاص بما ورد عنس  ل  هللا عليس وسرلم 
فرر  هررذا المجررا ، فضرر  عررل تنرراثر كثيررر مررل التفسررير النبرروي برريل 
األبوا  المختلفة األخري مل تل  الكت ، وإل كال هذا كلس ال يَطر  

او كرر  جميرر  القرررآل وال كررال عليررس السرر م يجلرر  بانتظررام  كرر  يرروم 
اسررربوث مرررث  بررريل النرررا  ليفسرررر لهرررم كترررا  هللا كمرررا يفعررر  بعرررض 
المفسريل، فض  عل انس لم يؤلن كتابا ف  التفسير، ألنرس ببسراطة لرم 

يعرفرول الترألين ا ر ، ونوا ال العر  لم يك كمايكل يكت  او يقرا، 
علرر   ال م الشررعر الررذي كررال يررتم عررادة فرر  ذهررل الشرراعرْظرراللهررم إال نَ 
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لم يكل العرر  يعرفرول الترألين مثلمرا نعرفرس   ْ جَ راق. اَ  ف ات األو
هرو و ،اآلل، ب  جاف ذل  ف  مر لة تالية، وإال لكال ابل عبرا  مرث 

قرد  ،"ترجمال القررآل"  سربما و رفس الرسرو   رل  هللا عليرس وسرلم
خل ررن وراف  كتابررا فرر  التفسررير برردال مررل الروايررات الترر  اتتنررا عنررس. 

امة تَل  عليها األمية، ولرم تكرل هنرا   وع وة عل  هذا كال العر 
مدار  تعلم ط بها القرافة والكتابة والرجوث إل  الكت . وبالمث  لم 
يكررل هنررا  مررواد  متا ررة برروفرة تعرريل علرر  الكتابررة والقرررافة باالتسرراث 
واالنتشررار الررذي نعرفررس اآلل. علرر  انرر  ال اقررو  إل الكتابررة والقرررافة 

إال فر   ود انهمرا لرم تكونرا معرروفتيل ، ب  المقتماما كانتا مجهولتيل
 .نطاق  ضي م

ومررل الشررواهد علرر  ال بعررض ال رر ابة او ريرررهم كررانوا ال 
عل  وجهها ال  يح مرا روترس كتر    يتبينول معن  هذ  اآلية او تل 

بل  اتم مث  يفهم بها آية سرورة  ي  دِ ال دي  عل الطريقة الت  كال عَ 
 ، ثم شر ها لس الرسو  عليس "البقرة" الخا ة بميقات ال يام اليوم

الس م ف  لفتة دعابية ألنس رض  هللا عنس قد نظر إليها بعيل ال رن 
فرر  اآليررة ال بعرريل المجرراح، ففهررم ال الخرريط األبرريض والخرريط السررود 

هما فع  خيطال  قيقيال وليسا ظ م اللير  وضروف الفجرر. المذكورة 
م الخررريط ل لكررر تررر  يتبررري  "لمرررا نحلرررت روي مسرررلم فررر  " ررر ي س"  "

عدي بل  قا  لس (187 /" )البقرةاألبيض مل الخيط األسود مل الفجر
إنرف اجعر  ت رت وسرادتف عقراليل  عقراال ابريض  ،هللا يا رسرو    اتم

النهار. فقا  رسو  هللا  ل  هللا عليس  اعرن اللي  مل ،وعقاال اسود
 ".اللير  وبيراض النهرار يض. إنمرا هرو سروادرِ وسلم  "إل وسراد  لعَر

يررة اآلفرر   دي ايضررا انررس فهررم اتخرراذ األ بررار والرهبررال آلهررةً وعررل عرر
ال المق ود منها عبادتهم، اسا  "التوبة" عل  ال ادية والث ثيل مل 

، ففسرر لرس ريرر  الكثيررمرل الروال التأليرس هنرا  وا رد فقرط وهو لرول 
 مدِ قَر  "الترال الرسو  المق ود باآلية عل  الن و المرراد فر  ال ردي  

 ،وهررو ن رررانف ،وسررلم علرر  النبررف  ررل  هللا عليررس بررل  رراتم ي  دِ َعرر
هللا  ا مرل دولهم اربابً هم ورهبانَ ذوا ا بارَ خَ اتَّ "فسمعس يقرا هذ  اآلية  

 .روا إال ليعبردوا إلهرا وا ردا ال إلرس إال هروِمرومرا ا   .مرريم بلَ  والمسيحَ 
قرا   الري   .قرا   فقلرت لرس  إنرا لسرنا نعبردهم ".يشرركول سب انس عمرا

قرا    ؟ونرسل   ِ م هللا فت  ول مرا  ررَّ ل ر ِ مونس، وي  فت ر ِ  ا   هللا مول ماي ر ِ 
 ."قا   فتل  عبادتهم .قلت  بل 

َ  اآليرررة  ِ وفررر  ال ررردي  الترررال  يتضرررح لنرررا ال ال ررر اب َّ مترررأو 
لم يكل عل  دراية بسب  نحولها، ومل هنا جاف  الخطأ.  المذكورة فيس

و امر ضروري ه لكثير مل الن وصذل  ال معرفة السياق بالنسبة 
، إذ كرر  شرر ف لررس ع مررة ودليرر ، كرر مكرري  يخطررن اسنسررال فهررم ال
 سرنة.  نراتورط ف  الخطإ مهما تكرل نيتنوبدونهما مل السه  جدا ال 

ا ررد المسررلميل مررل المهرراجريل ل ابررل عبررا  رضررف هللا عنهمرا ال فعر
األولرريل شررر  الخمررر فجرر ف بررس إلرر  اميررر المررؤمنيل ابررل الخطررا ، 

قرا    .لم تجلدنف؟ بينف وبينر  كترا  هللا  يجلد ، فقا فأراد عمر ال "
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فرف  قرا   فرإل هللا عرح وجر  يقرو  وفف اي كتا  هللا تجرد اال اجلرد ؟
 مرواعِ فيمرا طَ  اح  نَرج   لي  عل  الذيل آمنروا وعملروا ال رال ات"  كتابس

ْوا وآمنرروا وعملررو ال ررال ات ثررم اتَّ  ََ ا وْ قَررا وآمنرروا ثررم اتَّ وْ قَررإذا مررا اتَّررَم
وعملررروا  فأنرررا مرررل الرررذيل آمنررروا ."وهللا ي ررر  الم سرررنيل ،اوا سرررنو

شرهدت مر  رسرو  هللا  .وا سرنوا اوْ قَراتَّ ثرم  وآمنوا اوْ قَ اتَّ ال ال ات ثم 
رهللا عليس وسلم بدرا وا    ل  فقرا  عمرر  اال  .ا والخنردق والمشراهددً   

 ،عذرا للماضيل تْ لَ حِ نْ ابل عبا   إل هذ  اآليات ا   تردول عليس؟ فقا 
م الخمر، وا هللا قب  ال ت رَّ ق  لَ  للماضيل انهم ر  ذْ فع    عل  الباقيلو جة 
الذيل آمنروا إنمرا الخمرر  يا ايها"ل هللا تعال  قا   اعل  الباقيل  و جة  

. ..فراجتنبو  ،مرل عمر  الشريطال    جْ والميسر واألن ا  واألحالم رِ 
إل هللا ا فليجتنرر  الخمررر، فرروْ قَرر. فررإل كررال مررل الررذيل آمنرروا واتَّ "اآليررات

 ". قدَ  َ  فقا  عمر  .يشر  الخمر تعال  نه  ال
بررر  إل عمرررر برررل الخطرررا ، علررر  جررر   قررردر  وتوقرررد ذهنرررس 
وعبقريتس، كانت تفوتس بعض اشياف ف  القرآل. لقد راينرا  فر  المثرا  
السابم يستعيل بمل  ولس ف  الرد عل  ال ر اب  الرذي اخطرأ تأوير  

نَررر اح ممرررل آمنررروا وعملررروا آيرررة "المائررردة" فررر  الرررذيل لررري  علررريهم ج 
. اما ف  ال دي  الترال  فنررا  يتوقرن فيما اكلو  او شربو  ال ال ات

" الررواردة فرر  اآليررة  ال اديررة والث ثرريل مررل سررورة إحاف كلمررة "األَ    
ال عمرر برل  ففر  كتر  التفاسرير "َعبَ "، معلنًا انس ال يردر  معناهرا.

* فَأَنبَتنَا فِيَها َ بًّرا*  َشقًّاث مَّ َشقَقنَا األرضَ "  س عح شأنسالخطا  قرا قول
 /عرب " )َوفَاِكَهرةً َواَبًّرا* بًراَوَ رَدائَِم ر لْ  *َوَحيت ونًا َونَخ ً * َوِعنَبًا َوقَضبًا

؟ ثررم رجرر  إلرر  نفسررس ، فقررا   قررد عرفنررا الفاكهررة، فمررا األَ (31 -26   
، وإل كنرت ال اظرل ال عمرر وقا   وهللا إل هذا لهو التَكلُّن يراعمر""

يجهرر  تلرر  الكلمررة تمامررا، إذ السررياق واضررح فرر  انهررا تررد  علرر   كررال
ش ف مما تنبترس األرض، ولكرل مرا هرو بالضربط؟ هنرا مرربط الفرر ، 
فكر  مررا هنالرر  ال معناهررا الرردقيم لرم يكررل واضرر ا فرر  ذهررل الفرراروق 
 سبما ات ور، او ربما لم تكل الكلمة مل المعجم اللفظ  لقريش، ب  

و ربما كانرت معروفرة لردي قرريش، لكرل كانت مل لَة قبيلة اخري، ا
ألمررر او آلخررر رررا  معناهررا عنررس كمررا ي ررد  ألي منررا بالَررا مررا بلررغ 

ََررذًّي وبًررمسررتوا  فرر  العلررم والمعرفررة، إذ اسنسررال لرري  كات   ا مبرمجررا م 
بكرر  شرر ف او معجمررا يضررم كرر  كلمررات اللَررة وتراكيبهررا وعباراتهررا 

الوقت الذي يعرن و ورها مث ، ب  كثيرا ما يفوتس ش ف بسيط ف  
لمة كبس هذ  ال تْ  َ رِ فيس ما ال   ر لس مل األشياف. ولقد تتبعت ما ش  

ف  عدد مل التفاسرير المختلفرة المشرار  والمرذاه  فكانرت ال  ريلة 
الثمررار  /كرر  النررا أنبترت االرض ممررا ال يا مررا /والمرعرر  الكررأهر   

 /االنعرامكر  أي مرا /ك  النا  واالنعرامأتنبت االرض مما ي ما /الرطبة
 /ينبرررت علررر  وجرررس االرض فكررر  شرررف /كررر  الررردوا أت مرررا /المرعررر 
 /للبهرررائم كالفاكهرررة للنرررا   ُّ األَ  /كررر  نبرررات سررروي الفاكهرررة /العشررر 

والمرعرر  الررذي لررم يحرعررس  الكررأ /المرعرر  المتهيررن للرعررف والجررح
ال شررريش  /الفاكهرررة اليابسرررة /كلرررس االنعرررام والررردوا أي ال النرررا  ممرررا
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نرت،  الفيت   ...إلم. ولقدوالبطاط  مل يقو  إنها ريرر قرشرية كمرا خم 
 وإل َعَرفها ابل عبا  لسعة اط عس عل  لَات القبائ .

ومل ذل  كذل  ال بعض اليهود  يل نح  قولس تعال   "مل ذا 
" اخررذوا ؟افا كثيرررةعا َ َسررنًا فيضرراعفَس لررس اضررًضرررْ الررذي ي ْقررِرض هللاَ قَ 

 جراف فر مرا كس سب انس يتطاولول عل  الذات اسلهية ويجد فول ف   ق
ال ذلرر  الرربعض اسررتَ  معنرر  اآليررة  كيررنال رردي  التررال  الررذي يبرريل 

ال رفررر  ليكيرررد لأسررر م، او انرررس كرررال جررراه  بمرررا تريرررد ال ت رررض 
هم ال مررل ينفررم فرر  المسررلميل عليررس مررل اسنفرراق فرر  سرربي  هللا فررأفهمتْ 

يم سبي  هللا فكأنس قد اقرض هللا، وذل  عل  ن و ما قا  الرسو  الكر
مل ال ال دقة إنما تق  ف  كن الر مل قب  ال تق  ف  كن الفقير ال 

االقترراض مرل عبراد  كمرا يقرو  مرل ثرم إلر  وي تاج  انس سب انس فقير
بيت المدرا  فوجد مل يهرود اناسرا  يمد  دخ  ابو بكر ال  ِ ف  "سفهاال

منهم يقا  لس  فن اص، وكال مل علمائهم  كثيرا قد اجتمعوا إل  رج 
ابررو بكررر  وي رر  يررا  يقررا  لررس  اشرري . فقررا  ر  ْبررهم، ومعررس  َ وا بررار

قررد  فن رراص، اتررم هللا واسررلم، فرروهللا إنرر  لررتعلم ال م مرردا رسررو  هللا
 .تجدونس مكتوبا عندكم فرف التروراة واسنجير  .جافكم بال م مل عند 

وهللا يا ابا بكر ما بنا إل  هللا مل  اجرة مرل فقرر، وإنرس  فقا  فن اص 
ا عنرس ألرنيراف، ولرو نتضرث إليس كما يتضرث إلينا" وإن   ماإلينا لفقير" 

 كما يحعم  را بكم" ينهراكم عرل الربرا كال عنا رنيا ما استقرض منا
" فَضرر  ابررو بكررر، ، ولررو كررال رنيررا عنررا مررا اعطانررا الربررا ويعطينررا

لوال الذي  وقا   والذي نفسف بيد  فضر  وجس فن اص ضربا شديدا
فأكرررذبونا مرررا . عنقررر  يرررا عررردوا هللا ت  بيننرررا وبينررر  مرررل العهرررد لضررررب

فرذه  فن راص إلر  رسرو  هللا  رل  هللا  .استطعتم إل كنتم  ادقيل
وسلم فقا   يا م مد، اب ر ما  ن  بف  ا ب " فقرا  رسرو   عليس

ألبف بكر  ما  مل  علر  مرا  رنعت؟ فقرا    هللا  ل  هللا عليس وسلم
عم ال هللا فقير وانهم ح  عظيما يا رسو  هللا، إل عدو هللا قد قا  قوال

فج رد . وجهس فضربت   هلل مما قا  عنس ارنياف" فلما قا  ذل  رضبت  
 ادًّ فررأنح  هللا فيمررا قررا  فن رراص رَ  .ذلرر  فن رراص وقررا   مررا قلررت ذلرر 

 ،إل هللا فقيرر  الرذيل قرالوا قرو َ  وت ديقا ألبف بكر  لقد سم  هللا  عليس 
 ". اآلية... ون ل ارنياف

بررا  خرراص بالتفسررير اسررمس  مررث  وفرر  " رر يح البخرراري" 
"كتررا  التفسررير" يشررتم  علرر  عشرررات األ اديرر  الترر  يتنرراو  سرريد 

شرررح هررذ  اآليررة او تلرر  او يعرررض لرربعض األشررياف  فيهرراالمرسررليل 
 ردثنا مسردد  ردثنا ي ير  عرل الشرواهد التاليرة  " كما ف المت لة بها 

 دثنف خبي  بل عبد الر مل عل  فرص برل عا رم عرل   شعبة قا 
كنت ا لف فف المسجد فدعانف رسو  هللا   قا  ،بف سعيد بل المعل ا

 .إنف كنت ا رلف ،يا رسو  هللا  فقلت . ل  هللا عليس وسلم فلم اجبس
ثرم  "؟استجيبوا هلل وللرسو  إذا دعاكم لمرا ي يريكم"  الم يق  هللا  فقا 

  سورة هف اعظرم السرور فرف القررآل قبر  ال تخررج ن  مَ ل  عَ أل    قا  لف
  الررم تقرر   فلمررا اراد ال يخرررج قلررت لررس ،ثررم اخررذ بيرردي .المسررجدمررل 
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ال مررد هلل ر  "  قررا  ؟ألعلمنرر  سررورة هررف اعظررم سررورة فررف القرررآل
 ردثنف "، "سيت روتِ هف السرب  المثرانف والقررآل العظريم الرذي ا   "العالميل

م مد  دثنا عبد الر مل بل مهدي عرل برل المبرار  عرل معمرر عرل 
يرة رض  هللا تعال  عنرس عرل النبرف  رل  س عل ابف هرهمام بل منب  

  ا وقولروادً جَّ ادخلروا البرا  س ر  قي  لبنف إسرائي   قا  ،هللا عليس وسلم
 طرة  برة فرف   لوا وقرالوافدخلوا يح فرول علر  اسرتاههم فبرد    ،ةطَّ  ِ 

 رردثنا عبررد   سررم  ابررا النضررر،  رردثنف عبررد هللا بررل منيررر "، "شررعرة
عرل ابيرس عرل ابرف  رالح عرل ابرف الر مل هو بل عبد هللا برل دينرار 

مل آتا  هللا ماال فلم   قا  رسو  هللا  ل  هللا عليس وسلم  قا  ،هريرة
 ،قرس يروم القيامرةس شرجاعا اقررث لرس حبيبترال يطو  لس مال    َ ث ِ حكاتس م   يؤد  

ثرم تر  هرذ   .انا كنح  . ال  انا مَ   يقو  ،بشدقيس  يعنف ،سيْ تَ مَ حِ هْ يأخذ بلِ 
)هو خيرا لهم  الذيل يبخلول بما آتاهم هللا مل فضلس وال ي سبل    اآلية

قول ما بخلوا بس يوم القيامة(...ب  هو شر لهم سي    "،إل  آخر اآلية َطوَّ
 ردثنا    ردثنا عمرارة   دثنا عبرد الوا رد   دثنا موس  بل إسماعي "

قرا  رسرو    قرا  ، دثنا ابو هريرة رض  هللا تعال  عنس  ابو حرعة
ال تقرروم السرراعة  ترر  تطلرر  الشررم  مررل   يررس وسررلمهللا  ررل  هللا عل

ا فررذا   رريل ال ينفرر  نفًسرر .عليهررا لْ فررإذا رآهررا النررا  آمررل َمرر ،مَربهررا
  قرا  ، ردثنا شرعبة   ردثنا ابرو الوليرد"، "مل قب  ها لم تكل آمنتْ إيمان  

سمعت سرعد برل عبيردة عرل البرراف برل   قا  ،اخبرنف علقمة بل مرثد
المسرلم إذا سرئ  فرف   عليرس وسرلم قرا  عاح  ال رسو  هللا  رل  هللا

ت هللا يثب ِ   فذل  قولس ،القبر يشهد اال إلس إال هللا وال م مدا رسو  هللا
 رردثنا "، "الررذيل آمنرروا بررالقو  الثابررت فررف ال يرراة الرردنيا وفررف اآلخرررة

اخبرنف سعيد بل   قا  ، دثنا عمرو بل دينار   دثنا سفيال  ال ميدي
إل نوفرررا البكرررالف يرررحعم ال موسررر    قلرررت البرررل عبرررا   قرررا  ،جبيرررر

بررل افقررا   . ررا   الخضررر لرري  هررو موسرر   ررا   بنررف إسرررائي 
بل كع  انس سم  رسو  هللا  ل   ف  بَ  دثنف ا   .هللا كذ  عدو    عبا 

اي   إل موس  قام خطيبا فف بنف إسرائي  فسئ   هللا عليس وسلم يقو 
فأو   هللا  ،إليس العلمَ  فعت  هللا عليس إذ لم يرد   .انا  فقا  ؟النا  اعلم

 ،يرا ر   قا  موس  .إل لف عبدا بمجم  الب ريل هو اعلم من   إليس
 تَ دْ قَرف يثمرا فَ  ، تَركْ تأخذ معر   وترا فتجعلرس فرف مِ   قا  ؟فكين لف بس

فأخذ  وتا فجعلس فف مكت  ثم انطلم وانطلم معس فتا   .مَّ ال وت فهو ثَ 
 ،رؤوسرررهما فنامرررا  برررل نرررول  تررر  إذا اتيرررا ال رررخرة وضرررعا وَشررري  

فاتخرذ ، "واضطر  ال وت فرف المكتر  فخررج منرس فسرقط فرف الب رر
وامسر  هللا عرل ال روت جريرة المراف ف رار  ".ابً رَ سبيلس فف الب ر َسر
 ،فلمررا اسررتيقظ نسررف  ررا بس ال يخبررر  بررال وت ،عليررس مثرر  الطرراق

  قا  موسر  لفترا "فانطلقا بقية يومهما وليلتهما  ت  إذا كال مل الَد 
ولررم يجررد موسرر    قررا  ".ابً َ ررينررا مررل سررفرنا هررذا نَ قِ افنا لقررد لَ دَ َرررآتنررا 

إذ  ارايرتَ   "فقا  لس فتا  .   ت  جاوحا المكال الذي امر هللا بس َ النَّ 
ومرا انسرانيس إال الشريطال ال  ،ال روت يت  ِسرنا إل  ال خرة فرإنف نَ يْ وَ اَ 
 ،ابً رَ فكررال لل رروت َسرر  قررا  ".ابًررجَ واتخررذ سرربيلس فررف الب ررر عَ  ،ر ك ررذْ اَ 
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ذلر  مرا كنرا نبَرف فارتردا علر  "  فقرا  موسر  .ابًرجَ ولموسر  ولفترا  عَ 
ررر  قرررا  ".اً ررر َ آثارهمرررا قَ  ال آثارهمرررا  تررر  انتهيرررا إلررر  رجعرررا يق  

  فقرا  الخضرر ،م عليرس موسر فسرل   ،  ثوبراجًّ سَ فإذا رج  م   ،ال خرة
 ؟موسر  بنرف إسررائي   قرا  .انرا موسر   قرا  ؟  بأرضر  السر منَّ واَ 

إن  لل تستطي  معرف "  قا  .رشدا تَ مْ ل ِ م اتيت  لتعلمنف مما ع  نع  قا 
 ،نيرس ال تعلمرس انرتمَ إنف عل  علرم مرل علرم هللا علَّ  ،يا موس  ". برا

  فقرررا  موسررر  .ال اعلمرررس كرررس هللا  مَ وانرررت علررر  علرررم مرررل علرررم هللا علَّ 
  فقا  لس الخضر ".ف ل  امراِ  عْ ستجدنف إل شاف هللا  ابرا وال اَ "
فانطلقا  ".  ل  منس ذكرادِ  ْ عتنف ف  تسألنف عل شفف  ت  ا  فإل اتب"

 ،فمرررت سررفينة فكلمرروهم ال ي ملرروهم ،يمشرريال علرر  سررا   الب ررر
أ إال َجرفْ فلما ركبا فف السفينة لم ي   . وْ فعرفوا الخضر ف ملوهم بَير نَ 

قروم   فقا  لس موس  ،ومد  والخضر قد قل  لو ا مل الواح السفينة بالقَ 
لقررد  ؟لتَرررق اهلهررا"إلرر  سررفينتهم فخرقتهررا  نررو  عمرردتَ   ملونررا بَيررر

ال   قرا ؟ الم اقر  إنر  لرل تسرتطي  معرف  ربرا  قا  .جئت شيئا إمرا
وقا  رسو    قا  ".ارً سْ نف مل امري ع  قْ هِ رْ تؤاخذنف بما نسيت وال ت  
وجاف   قا  .وكانت األول  مل موس  نسيانا  هللا  ل  هللا عليس وسلم

فقررا  لررس  ،السررفينة فنقررر فررف الب ررر نقرررة ع ررفور فوقرر  علرر   رررن
ما علمف وعلم  مل علم هللا إال مث  ما نقص هذا الع فور   الخضر

فبينا هما يمشريال علر  السرا    ،ثم خرجا مل السفينة .مل هذا الب ر
إذ اب ر الخضر ر ما يلعر  مر  الَلمرال فأخرذ الخضرر راسرس بيرد  

لقرد ؟    ْفرة بَيرر نَ نفسا حكيَّر اقتلتَ "  فقا  لس موس  ،فاقتلعس بيد  فقتلس
  قا  ".؟الم اق  ل  إن  لل تستطي  معف  برا  قا  .ارً كْ شيئا ن   جئتَ 

إل سرررألت  عرررل شرررفف بعررردها فررر    قرررا " .وهرررذا اشرررد مرررل األولررر 
فانطلقرا  تر  إذا اتيرا اهر  قريرة  .راذْ ف ع رن ِ د  مل لَر تَ َْ لَ قد بَ  .ت ا بنف

 َ فوجررردا فيهرررا جررردارا يريرررد ال  ،فوهماا ال يضررري ِ وْ بَ اسرررتطعما اهلهرررا فرررأ
قرروم   فقررا  موسرر  ،فقررام الخضررر فأقامررس بيررد  .مائرر   قررا  ،"يررنقض  

  قا  .عليس اجرا تَ ذْ خَ التَّ  تَ ئْ لو شِ . "فونااتيناهم فلم يطعمونا ولم يضي  
عليرس   ْ طِ ْسرذلر  تأوير  مرا لرم تَ   "إلر  قولرس ..." بينف وبينِر هذا فراق  

وددنرا ال موسر  كرال   عليس وسرلمفقا  رسو  هللا  ل  هللا ".  برا
بل افكال   قا  سعيد بل جبير .هللا علينا مل خبرهما  ت  يقص   رَ بَ  َ 

وكرال  .ابً ْ ريأخذ ك  سفينة  رال ة رَ     لِ وكال امامهم مَ   عبا  يقرا
قرررد جمررر  و ".ليْ وكرررال ابررروا  مرررؤمنَ  ،وامرررا الَررر م فكرررال كرررافرا  يقررررا

لمنثررررور فرررر  التفسررررير السرررريوط ، فرررر  تفسررررير  المسررررمَّ  بـررررـ"الدر ا
بالمأثور"، مئات ومئات مرل األ ادير  المنسروبة للنبر  عليرس ال ر ة 

 تت   بس.      والس م ف  تفسير القرآل او ف  مسائ 
  علر  النتيجرة التر  ر برل المثنَّرَمرعْ ال نوافم ابرا عبيردة مَ و هذا،

إل يرتبها عل  معرفرة العرر  فر  ع رر الرسرو  بلَرتهم فر  قولرس "
مرا ا نرح  بلسرال عربررف مبريل... فلرم ي رتج السرلن وال الررذيل القررآل إن

ادركوا و يس إلر  النبرف  رل  هللا عليرس وسرلم ال يسرألوا عرل معانيرس 
ا بعلمهم بس عل المسألة عل معانيس وْ ألنهم كانوا عرَ  األلس ل، فاستَنَ 
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وعمررا فيررس ممررا فررف كرر م العررر  مثل ررس مررل الوجررو  والتلخرريص. وفررف 

فف الك م العربف مرل وجرو  اسعررا ، ومرل الَرير     ما ثْ القرآل مِ 
  بهرا القررآل حِ ْنر  يح انهرم كرانوا يعرفرول لَرتهم التر  ا   والمعانف".

ا سرررل ممرررا نعرفهرررا ن رررل اآلل، إذ كانرررت معررررفتهم لهرررا بوجرررس عرررام 
بالممارسة التر  تشربس السرليقة، علر   ريل اننرا نعرفهرا معرفرة دراسرة 

بشرر مرل البشرر، والبشرر ال يمكرنهم  وتعلم. إال انهم ف  نهاية المطان
ال يعرفوا ك  ش ف معرفة تامة، وال كال ك  ال  ابة متسراويل فر  

ر رول مرنهم فر  لَرتهم معراجم المعرفة والفهم والذكاف، وال كرال المتب  
الفراظ  يعررنمت ركة ال تند  عنها شاردة وال واردة، وال كال ك  مل 

لظررون التر  واكبرت القرآل وعباراترس ي ريط بكر  اسربا  النرحو  وا
مررا يمكررل ال يترترر  عليررس وهررو  الررو   بهررذا الررنص القرآنرر  او ذا ،

. ثرم ال نرن  ال القررآل قرد رروامض الرنصا تياجس إل  مل يفسر لرس 
ات  بمفاهيم جديدة واشتقاقات او استعماالت جديدة مما لم يكل العر  

يمال" قب  كـ"ال  ة" و"الحكاة" و"النفاق" و"اسس م" و"اس سيعرفون
و"اس سرررال" و"الجهرررراد" و"الفقرررس" و"السررررب  المثررران " و"الفرقررررال" 
و"الو  "، فض  عل ك مس فر   رفات هللا سرب انس ومسرائ  الَير  
ومقارنترررس بررريل بعرررض المضررراميل القرآنيرررة ونظيراتهرررا فررر  الكترررا  

 المقد ...إلم. ولي  ف  هذا ما يس ف إليهم ف  قلي  او كثير.
النب  مل تفسير للقرآل ال يَط  ك  والم  ظ ال ما ورد عل 

. ذلر  ال ال ر ابة كرانوا كما قلنرا مرل قبر  القرآل وال يتَِّسم بالتف ي 
ل ً ا، ولم بكونوا قد اختلطوا بعد بالعجم، فكانوا  إل   رد بعيرد عربًا خ 

معرفررة  ميمررة وسررليمة، وإل لررم يعرفرروا م ررطل اتها لَررتهم يعرفررول 
دية الت  ظهرت فيما بعد، ب  كانت الن وية وال رفية والب رية والنق

معرفررةَ سررليقة ، اي شرريئا مرنرروا عليررس وبررات  بتلرر  األشرريافمعرررفتهم 
يجري ف  دمائهم فكانوا يمارسونس دول تفكير. وهنا  سب  آخر مهم 
جرردا هررو انهررم كررانوا يشرراهدول الررو   وهررو ينررح  علرر  النبرر  عليررس 

شاهدة او السماث ول مل ثم عل طريم المم  لِ الس م او يسمعول بس، وي  
بأسبا  النحو ، اي السياق الرذي ي ريط برالنص والرذي عليرس المعروَّ  
بعد اللَة ف  فهم مراميس وابعاد . كما ال رؤيتهم للرسو  وهو يطبم 
اسس م سلوكا او قضاف وا كاما كانت تَنيهم ف   راالت كثيررة عرل 

ا  كال ال اجة إل  التفسير. ويضان إل  هذا ال المستوي الثقاف  آنذ
بوجس عام يتسم بالبساطة، فلم يكونروا ي تراجول إلر  التعمرم والب ر  
عل التفا ي  واآلراف المختلفرة وتشرقيم القرو  فر  كر  ذلر  كمرا هرو 
ال را  مرث  ايررام بنر  اميررة او بنر  العبرا ، فضرر  عنرس اآلل. وحيررادة 
عل  هذا ينبَ  اال ننس  ال البيئة الت  كانوا يعيشول فيهرا هر  ذاتهرا 

لم تكل هنا  ررابة بالنسبة لهرم  وبالتال بيئة الت  نح  فيها القرآل، ال
مررل مسررائ  ومشرراك  وعررادات وتقاليرررد  كتررا  هللافيمررا يت ررد  عنررس 

 اخ وما إل  ذل . نَ وعقائد واوهام واساطير وشعائر ومناظر وم  
برس   َ إل  اْل لي  كر  مرا ت ردَّ  ، م  ذل  كلس،سيال بد مل التنبو

َنا عنس  ل  هللا عليس وسلم ما ال ل  ابة، وإال لبلَ الرسو  قد روا  ا
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يمكل إ  اؤ . وك  ما هنال  انهرم َرَوْوا بعضرا مرل ا اديثرس وتركروا 
بعضا، ال سهما  منهم، ب  ألل الرذاكرة ال تسرتطي  ال تسرتوع  كر  

وبالمث  لري  كر  مرل سرم  او راي شريئا عرل النبر   .ما تسم  وتري
مرررا سرررمعس ورآ ، وإال لتسررراوي  عليرررس السررر م قرررد ذكرررر بالضررررورة

ال  ابة ف  مروياتهم عنس  رل  هللا عليرس وسرلم. لكننرا ننظرر فنرري 
ال هنا  مل ال  ابة مل كانوا ل يقيل جدا برالنب  طرويل  ال ر بة 

وا عنررس و  رْ لررس كررأب  بكررر وعمررر وعثمررال وعلرر   مررث ، ومرر  هررذا لررم يَرر
لم انرس فسرر لرم يبلَنرا عنرس  رل  هللا عليرس وسر وعل  اي  را الكثير. 

ل الرسرو  ي ْفَهرم مرل ك مهرم ا قد القرآل كام . إال ال مل العلماف مل
ررم انس لم ت لنا اية رواية بأنس  رل   ،قد فسر القرآل كلس لل  ابة

فعرر  ذلرر ، برر  كرر  مررا هنالرر  ال بعررض األ اديرر  قررد  هللا عليررس وسررلم
تفسرير  تل  لي  إال. امرا القررآل كلرس فرأيل تذكر انس فسر هذ  اآلية او

النبر  عليررس ال ر ة والسرر م لررس، او علر  األقرر   ايرل األ اديرر  الترر  
 تقو  إنس قد فسر  كلس؟ 

ابرل تيميرة، إذ جراف  ي ْفَهم مل ك مهم ذل  المعنر  قد ومل الذيل
علررم ال تيجرر  ال فرر  بدايررة رسررالتس  "مقدمررة فرر  ا ررو  التفسررير"  "

لقرآل  كمرا بريَّل لهرم النب   ل  هللا عليس وسلم بيَّل أل  ابس معانف ا
بَي ل للنررا  مررا ن ررح ِ  إلرريهم" يتنرراو  هررذا الفاظررس، فقولررس تعررال   "لررتِ   َ

ئوننرا رِ قْ وقد قا  ابو عبد الرر مل السرلمف   ردثنا الرذيل كرانوا ي  . وهذا
كعثمال بل عفال وعبد هللا بل مسعود وريرهما انهرم كرانوا إذا  القرآل

ر آيات لم يجاوحوهرا  تر  تعلموا مل النبف  ل  هللا عليس و سلم عش
قالوا  فتعلمنا القرآل والعلرم والعمر   .يتعلموا ما فيها مل العلم والعم 

وقررا  انرر   كررال . ل مرردة فررف  فررظ السررورةوْ قَرربْ ولهررذا كررانوا يَ  .جميعررا
واقام ابل عمرر  .فف اعيننا  َّ جَ  "رالمْ   عِ "آو "البقرة"الرج  إذا قرا 

كتا  انحلنا  إلي  "   تعال  قا وذل  ال هللا... عل   فظ البقرة سنيل
افلرم "  وقرا  "،؟افر  يتردبرول القررآل"  وقرا  "،روا آياترسبَ دَّ مبار  ليَر

كرذل  قرا   .ر الكر م بردول فهرم معانيرس ال يمكرلوتدبُّ  ".؟روا القو بَّ دَّ يَ 
وعقر  الكر م متضرمل  "،إنا انحلنا  قرآنا عربيا لعلكم تعقلول"  تعال 
منس فهم معانيس دول مجرد  المق ود   ك  ك م   ومل المعلوم ال .لفهمس

قوم كتابا فرف  اوايضا فالعادة تمن  ال يقر. فالقرآل اول  بذل  ،الفاظس
فكين بك م هللا الرذي  ،فل مل العلم كالط  وال سا  وال يستشر و 

  وبس نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟". ،هو ع متهم
ال ترد   ا ابل تيمية ر مرس هللاات الت  استشهد بهوال م ال اآلي

وإال لكال  وال ال جج الت  ساقها مقنعة، بالضرورة عل  هذا المعن ،
إل القرآل كلس بالنسبة لل  ابة م تاجا إلر  تبيريل. ومرل يقرو  بهرذا؟ 

ع رنا هذا يعرفول اشياف كثيررة فر  القررآل بمجررد  كثيرا مل عوام  
ع ررنا فر  المقردرة  ت وتس دول تفسير، فه  ال  ابة اق  مل عوام  

 ؟عل  فهم القرآل  ت  ي تاجوا إل  ال يشرح لهم النب  ك  ش ف فيس
وه  ال  ابة يختلفرول عرل الكفرار  "ع رنا مل هم عوام   ومعرون  

واليهود والن اري فر  ع ررهم  تر  ي تراجوا هرم دول اولئر  إلر  
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عليرس السر م كرال ي تْبِر   شررح كر  شر ف؟ ذلر  اننرا لرم نسرم  ال النبر 
افةَ الررو   علرر  الكفررار واهرر  الكتررا  بتفسررير ن و ررس لهررم اوال قررر

او كانوا هم يخطثول فهمس إال ف  القلي  النادر، وقد يكول ذل   ،بأو 
القلي  النادر بسب  تعمدهم المعاندة والتشويش عل  ما ف  القرآل مل 

فر   الرة   ر يحفلماذا ينبَ  ال يكول عك  ذل  هو الانوار ال م. 
كال ال  ابة يعرفول الف    كما نعرن ن رل اللَرة  لقدال  ابة؟ 

، وكرانوا علر  علرم بأسربا  النرحو . ف   ياتنرا اليوميرةها ستعملالت  ن
كما انهرم لرم يكونروا يطلبرول التعمرم المف ر  الرذي نعرفرس ن رل اآلل 
ررم تهاوننا ف  تطبيم مبادئ القرآل اآلل، علر  العكر  مرنهم. ومرل 

هرم كترا  هللا، اللهرم إال  ريل فلهرم فر  ثم لم تكرل هنرا  مشركلة كبيررة 
كررول هنررا  لفررظ او معنرر  مجرراحي رريرر  بعررض الشرر ف علرر  هررذا ي

ال  اب  او ذا ، او تكول هنا  قضرية جديردة لرم يكرل لهرم بهرا علرم 
ثرم إل ابرل تيميرة يعرود بعرد قلير  قب  اسس م. اما فيمرا خر  هرذا فر . 

فرف السُّرن ة رجعنرا فرف إذا لرم نجرد التفسرير فر  القررآل وال فيقو  إننا "
 ذل  إلر  اقروا  ال ر ابة فرإنهم ادري برذل  لمرا شراهدو  مرل القررآل
"، واأل وا  الت  اخت وا بها ولما لهم مل الفهم التام والعلم ال  يح

وهو ما يد  عل  انس يقرر برأل السرنة لرم تفسرر القررآل كلرس. وهرذا هرو 
 المعقو  الذي يقض  بس المنطم.

مررل تفسررير عررل النبرر  عليررس ال رر ة إلرر  جانرر  مررا ورد لنررا و
هنررا  تفسررير آليررات كثيرررة مررل القرررآل جافنررا عررل بعررض والسرر م 

ال  ابة ممل اشتهروا بذل . وقد ذكر السيوط  فر  كتابرس  "استقرال 
" ال عشرة طبقات المفسريلف  علوم القرآل" ف  الف   الخاص بــ"

اف األربعة الخلفاشتهروا بالتفسير اكثر مل سواهم، وهم مل ال  ابة 
موسر   ع  وحيرد برل ثابرت وابروكوابل مسعود وابل عبا  وابف  بل 

وهنررا  بررالطب  ريررر هررؤالف، وإل لررم  .األشرعري وعبررد هللا بررل الحبيررر
وقرد ذكرر السريوط  بعضرهم فقرا  إنرس  .يشتهروا ف  التفسير شرهرتهم

مرل التفسررير  ل ال رر ابة ريرر هرؤالف اليسررير  مرد عرل جماعررة رَ وَ "قرد 
 َ ". ومرل ابف هريرة وابل عمر وجابر وابرف موسر  األشرعريو    نَ كأ

التفسير المعحو  ل  ابة رسو  هللا، رضر  هللا عرنهم وارضراهم، مرا 
روا  البخاري مل ال عروة برل الحبيرر سرأ  خالترس عائشرة عرل قولرس 

ذبوا جرافهم ن ررنا وظنوا انهم قد ك   تعال   " ت  إذا استيأ  الرس   
َ  مل نشاف"  " بوا. ذ ِ ك رعائشرة  بوا؟ قالرت  ذ ِ بوا ام ك  ذِ قلت  اك   قا  فن ج ِ

 ، ْ َجررقالررت  اَ  .بوهم، فمررا هررو بررالظلقلررت  فقررد اسررتيقنوا ال قررومهم كررذَّ 
قالررت  . بواذِ وا انهررم قرد ك رري لقررد اسرتيقنوا بررذل . فقلررت لهرا  وظن رررِ ْمرعَ لَ 

فما هرذ  اآليرة؟ قالرت   لم تكل الرس  تظل ذل  بربها. قلت  "معاذ هللا
قوهم فطررا  علرريهم الررب ف اتبرراث الرسرر  الررذيل آمنرروا بررربهم و ررد  هررم 

بهم مررل اسررتيأ  الرسرر  ممررل كررذ  واسررتأخر عررنهم الن ررر.  ترر  إذا 
بوهم جررافهم ن ررر هللا عنررد قررومهم وظنررت الرسرر  ال اتبرراعهم قررد كررذ  

اخبرنررف   قررا  ،الحهررريعررل شررعي  ابررو اليمررال اخبرنررا   رردثناذلرر . 
 ".بوا" مخففةً. قالت  معاذ هللا...ذِ ها "ك  لعل فقلت   عروة

This file was downloaded from QuranicThought.com



13 
 
ومثلرس مررا روا  البخرراري ايضررا مررل ال عررروة سررأ  خالتررس ذات 

قررو  هللا تبررار   ارايررتِ يرروم وهررو  رردي  السررل كمررا قررا  عررل نفسررس  "
إل ال فا والمروة مل شعائر هللا فمل  رج البيرت او اعتمرر "  وتعال 

علر  ا رد شريئا اال يطرون فما اري  "؟ن بهماوَّ طَّ ف  جناح عليس ال يَ 
ك  لو كانت كما تقو  ف  جناح عليس اال يطون   فقالت عائشة .بهما
وكانرت  ،ول لمنراةل رهِ كرانوا ي    إنما انحلت هذ  اآلية فرف األن رار .بهما

فلما  .وكانوا يت رجول ال يطوفوا بيل ال فا والمروة ،قديد وَ ذْ مناة  َ 
عليرس وسرلم عرل ذلر  فرأنح  جاف اسس م سرألوا رسرو  هللا  رل  هللا 

إل ال فا والمروة مرل شرعائر هللا فمرل  رج البيرت او اعتمرر فر    هللا
   ".ن بهماوَّ طَّ اح عليس ال يَ نَ ج  

وفرر  البخررراري ايضررا عرررل ابررل عبرررا  مقارنررة بررريل التشرررري  
اليهررودي والتشررري  اسسرر م  فرر  مسررألة القترر  والق رراص والديررة  

فقا  هللا تعرال   ،لم تكل فيهم الديةو ،اص َ كال فف بنف إسرائي  القِ "
والعبرد  ر     ـبالر ر     ـالر  اص فرف القتلر َ ر  علريكم القِ تِرك  "  لهذ  األمة

فرالعفو ال يقبر   "،لس مل اخيس شفف فَ فِ فمل ع   .بالعبد واألنث  باألنث 
بررر  يت    "إليرررس بإ سرررال برررالمعرون واداف   بررراث فات ِ " ،دْمرررالديرررة فرررف العَ 

ممررا  "ذلرر  تخفيررن مررل ربكررم ور مررة" .الي بإ سرربررالمعرون ويررؤد  
  تَرقَ  " فمل اعتدي بعد ذل  فلس عذا  الريم" .  عل  مل كال قبلكمتِ ك  

 ".بعد قبو  الدية
كررال عمررر وفرر  البخرراري كررذل  عررل هررذا ال رر اب  الجليرر   "

يردخ   مَ ِلر  فكأل بعضرهم وجرد فرف نفسرس فقرا  ،لنف م  اشياخ بدرخِ دْ ي  
فدعاهم ذات  .إنس ممل علمتم  فقا  عمر ؟لسوإل لنا ابناف مث ،هذا معنا

  فقرا  ،فما رايت انس دعانف فريهم يومئرذ إال ليرريهم ،يوم فأدخلس معهم
فقررا  "؟ إذا جرراف ن ررر هللا والفررتح"  ولررول فررف قررو  هللا تعررال قمررا ت

 ،نرررا ال ن مرررد هللا ونسرررتَفر  إذا ن ررررنا وفرررتح علينررراََ رْ مِ ا    بعضرررهم
  فقلرت ؟اكذل  تقو  يا ابل عبا   فقا  .اوسكت بعضهم فلم يق  شيئً 

رسرو  هللا  رل  هللا عليرس وسرلم     َجراَ  هرو  فقلرت ؟ما تقو   فقا  .ال
، فررذل  ع مررة اجلرر  "،إذا جرراف ن ررر هللا والفررتح"  قررا  ،اعلمررس لررس

ال اعلرم منهرا   فقا  عمرر ".ْح ب مد رب  واستَفر  إنس كال توابًافَسب ِ "
قررا  عمررر بررل الخطررا  يوًمررا أل رر ا  " وفيررس ايضررا  ".إال مررا تقررو 

كم ا د   د  وَ ايَ "  ل هذ  اآلية نحلتوْ رَ فيمل تَ   النبف  ل  هللا عليس وسلم
فَضر  عمرر  .هللا اعلرم  قرالوا "؟ال تكول لس جنة مل نخير  واعنرا 

 .فرف نفسرف منهرا شرفف  فقا  ابل عبرا  .ال نعلم نعلم او  قولوا  فقا 
ر  قا  ابل عبا  .نفس  رْ قِ  ْ ق  وال تَ  ،اخف يا ابل  فقا  مرث ً  تْ بَ رِ ض 
لرج  رنف يعم  بطاعة   قا  ابل عبا  ؟اي  عم   فقا  عمر .لعم 

 ."رق اعمالس ثم بع  لس الشيطال فعم  بالمعا ف  ت  ا ،هللا
الررذي كررال يلقرر   ابررل عبررا ،وقررد اشررتهر فرر  مجررا  التفسررير 

كترا   ن ِسر  لرس" و"َ ْبر األمة"، والرذي بــ"ترجمال القرآل" و"الب ر
بضر  عشررات ْت رَ ثِ كما ا   ،كام  ف  التفسير يسم   "تنوير المقيا "

ِوَي المل األجوبة عل  سؤاالت ف  معان  كثير مل الفراظ القررآل   ر 
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شافعا ك  جوا  بشاهد  ،إليس فأجابس عنها كلها رفعها ناف  بل األحرق
ة عل  ال اللفظة المبرهانًا شعري   بردلي ستفَسر عنها لفظة عربية ق   
فر  الشرعر الجراهل . وهرذ  اسجابرات واألسرئلة التر  اثارتهرا  ورودهرا

منشورة فر  كتر  مختلفرة الطبعرات، واورد بعضرها اسمرام السريوط  
ف  كتابس  "استقال ف  علوم القرآل". ومر  هرذا فهنرا  مرل ال يطمرئل 

 إل  نسبة جمير  مرا فيهمرا،إل  نسبة هذيل الكتابيل لس، او عل  األق   
فقد عكن العلماف عل  تم يص ما ورد مل روايات ف  التفسرير عرل 

ا، وضرعفً  تتعردد وتتفراوت  ر ةً ذل  ال ر اب  الجلير ، فوجردوا انهرا 
، فقبلروا بعًضرا هذ  الروايات وكشفوا عرل مبلَهرا مرل ال ر ة واتتبعف

وردُّوا بعضررا كمررا جرراف فرر  ف ررر  "طبقررات المفسررريل" مررل كترررا  
شرور فر  كتابرس  االفاضر  برل عم مد يقو  . السالن الذكر سيوط لا

  إلر  ابرل عبرا  َسرنْ وبذل  ا بح السقيم فيمرا ي  "التفسير ورجالس"  "
رالبررا علررر  ال رر يح  تررر  ذكرررر علمرراف ال ررردي ، نقرر ً عرررل اسمرررام 
الشررافعف، انررس لررم يثبررت علرر  ابررل عبررا  فررف التفسررير إال ن ررو مائررة 

وقررد  ،اد علرر  ال تلرر  الكترر  المشررهورة رردي . وبررذل  ينبَررف االعتمرر
إلر  ابرل عبرا  هرف  مسرند   كثيرر   المشرتملة علر  تفسرير   ،  بعضرهابِ ط  

رير موثوق بها للتفسير عنرد العلمراف، وال التفسرير الموثروق  م ادر  
فررانته  إلرر  الكترر   بنسرربتس إلرر  ابررل عبررا  هررو مررا مررر بَرابيرر  النقررد

" )نق  عل ية ال  احالموثوق بها مث    ي ف البخاري ومسلم وبق
موقررررررررر  "اهررررررررر  ال ررررررررردي    متا رررررررررة فررررررررر نسرررررررررخة ضررررررررروئية 

www.ahlalhdeeth.com.)" 
 ر ابة اشرتهروا بالتفسرير، وعلر  راسرهم ابرل  كال هنرا  إذل

ال بد مل التوضيح بأل ابرل عبرا ،  تر  لكل عبا  رض  هللا عنس. 
يل لرس بتمامهمرا، لرم يؤلفهمرا تأليفرا، بر  قرا  مرا لو ثبت ال هذيل الكتراب

ِم  ذل  عنس عل  سبي  الرواية واخرتلط فر  كتر  التفسرير  فيهما ثم   
ص مرا هرو منسرو  لرس بك م رير ، إلر  ال جراف بعرض العلمراف وخل ر

لس ف  كترا . ومرل البري ل الرذي ال ي تراج إلر  برهرال ال وجمعس وسج  
مل وض  المتأخريل، هو عنس  عنوال التفسير المنسو  لس رض  هللا

فابل عبا  ورير  مل ال  ابة لرم يكونروا يعرفرول وضر  العنراويل، 
فضرر  عررل ال تكررول تلرر  العنرراويل مسررجوعة وملتويررة المعنرر  علرر  
طريقة الع ور المتأخرة كما هو ال ا  ف  عنوال الكترا  المنسرو  

م لس، وهو "تنوير المقيا  ف  تفسير ابل عبا "، فضر  عرل ال يرتكل
عررل نفسررس هكررذا بضررمير الَائرر  فيقررو   "تفسررير ابررل عبررا " وكأنررس 
يت رد  عررل شررخص آخرر. ومررل هنررا فرإل قررو  الرردكتور الشربا رر   
"ويظهرررر ال هرررذا العنررروال لررري  مررررل وضررر  ابرررل عبرررا " )ا مررررد 

او  فبرايررر  /54الشربا رر / ق ررة التفسررير/ المكتبررة الثقافيررة/ العرردد 
مررر ال ي تمرر  مثرر  هررذ  ( هررو كرر م مخفررن جرردا، إذ األ68م/ 1962

العبارة الهادئة الت  قد توهم ال هنا  ا تماال ولو بعيدا ال يكول ذل  
العنوال البل عبا  فع . ثم لو رضضنا الطررن عرل كر  هرذا وقلنرا 
إل ابل عبا  هو فع  واض  عنوال هذا الكتا  بما يفيد انس الفس  قا 
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ت رَري ال يكرول هنرا  ولم يجمعس الجامعول لس فيما بعد، فهر  ي ْعقَر  يرا 
مث  هذا التفسير المكتو  ف  ذل  الوقت المبكر لوا د مل ال  ابة، 
ويسكت عنس التاريم ف  يشير إليس إال بعد ذل  بقرول؟ ويعود الفض  
ف  جم  ذل  الكتا  وعنونترس إلر  مجرد الرديل الفيراحابرادي  را   

ري، "القامو  الم يط" المعرون، وهو مل اهر  القررل الثرامل الهجر
ِلد ر مس هللا عام  إذ ب  إل اميل الخول  ليرذه  إلر  القرو   هـ.726و 

ولي  البل عبا  )انظر  ،بأل هذا الكتا  إنما هو للفيروحابادي نفسس
 (.69 -68ا مد الشربا  / ق ة التفسير/ 

ل ترررابعو يثررم جررراف بعرررد ال رر ابة الترررابعول، وجررراف بعررد الترررابع
. وقرد مساهماتهم ف  ذل  الميدال، وكال لكثير منهم التابعيل... وهكذا

وريرررهم، فقررا  األو  فرر  السرريوط  الحركشرر  وتنرراو  هررذ  المسررألة 
مهرات مخخرذ عنوانرس  "اف ر  كتابس  "البرهال ف  علروم القررآل" مرل 

و  النق  عل األ  ربعةالطال  التفسير مخخذ كثيرة امهاتها " " التفسير
 رذر مرل الضرعين يجر  ال لكرلْ  ،وهذا هو الطراح األو  .رسو  هللا

قرا   .وإل سواد األوراق سواد فرف القلر  ،فإنس كثير ،فيس والموضوث
   رو اكتر  لري  لهرا  ةث ث   مد بل  نب  يقو اسمعت   الميمونف

ل اومرراد     ر ابساقا  الم ققول مل  .المَاحي والم  م والتفسير
مرل ذلر   وإال فقرد  رح   ،مت رلة  ر اح   سرانيد  انها لي  لهرا االَال  

الرذيل آمنروا "    فف قولرس تعرال رْ بالش ِ  "الظلم"فمل ذل  تفسير   ثيرك
 ،ضرْ برررالعَ  "ال سررا  اليسررير"وتفسررير  "،سرروا إيمررانهم بظلررمبِ لْ ولررم يَ 

وا لهرم مرا اسرتطعتم مرل د  واِعر"فرف  "القوة"وتفسير  ،رواهما البخاري
وكتفسير  ، وبذل  يرد تفسير مجاهد بالخيْ  ،روا  مسلم ،بالرمف "قوة

الثانف  ".إل الذيل يستكبرول عل عبادتف"  بالدعاف فف قولس "بادةالع"
لر  النبرف إفإل تفسير  عندهم بمنحلة المرفروث  ،خذ بقو  ال  ابفاأل

ال اي تم    بو الخطا  مل ال نابلةاوقا  . كما قالس ال اكم فف تفسير 
وال وا  األو  ألنس مل با   .ل قولس لي  ب جةإذا قلنا إيرج  اليس 

وقرا  عبرد هللا   خرج ابل جرير عرل مسرروقاوقد  .اية ال الرايالرو
آيرة فرف كترا  هللا إال وانرا  ال هرو مرا نحلرتْ إلرس إوالذي ال   بل مسعود

علرم بكترا  هللا ا رد اعلرم مكرال اولرو  .وايرل نحلرت ،علم فيمل نحلرتا
ذا تعلرم عشرر إكرال الرجر  منرا   يضرااوقا   .سمنف تنالس المطايا ألتيت  

و ررردور . تجررراوحهل  تررر  يعلرررم معرررانيهل والعمررر  بهرررلآيرررات لرررم ي
كثر مل اوالم فوظ عنس  ...ثم ابل عبا  المفسريل مل ال  ابة علف  

 وكر  مرا .ويتلو  عبد هللا بل عمررو برل العراص ...الم فوظ عل علف
 ...ممقدَّ  ل  سَ ورد عل ريرهم مل ال  ابة ف َ 

ابرل  واختار . مدال  قو  التابعف روايتال عل إوفف الرجوث 
وقد  س.  المفسريل عل  خ فمَ عَ  لكل   ،  عل شعبةوْ كَ و َ  ،عقي  المن 

ر ْيررربَ قرروالهم كالضررر ا  برررل مررحا م وسرررعيد برررل ج  اا فرررف كتررربهم وْ َكرر َ 
ادة وابف العاليرة الريرا ف وال سرل الب رري والربير  برل تَ ومجاهد وقَ 

ررلَ نرر  ومقاترر  بررل سررليمال وعطرراف بررل ابررف َسررا ة ر  مة الخراسررانف وم 
ف وابرف ظِ رَ بف طل ة الوالبف وم مد بل كع  الق  اف وعل  بل الهمدان
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 ي  د ِ سال وإسماعي  بل عبد الر مل السُّ يْ بكر األ م عبد الر مل بل كَ 
اح وعبد بَ مة مول  ابل عبا  وعطية الموفف وعطاف بل ابف رَ رِ كْ وعِ 

قوالهم اورال   ،فهذ  تفاسير القدماف المشهوريل .سلماهللا بل حيد بل 
نمرا هرو فيمرا إ مرد اولع  اخرت ن الروايرة عرل  .ها مل ال  ابةوْ تلقَّ 

 .قوالهم وآرائهماكال مل 
 ،حيل فف التابعيل ال سل ومجاهرد وسرعيد برل جبيررومل المبر ِ 

خرذ عرل اوإنمرا  ،وإل لم يلم ابل عبا  ،ا ة والض   مَ رِ كْ ثم يتلوهم عِ 
ر ي  د  واما عامر السُّ  .ابل جبير عليرس وعلر  يطعرل  ف  بِ عْ فكال عرامر الش ِ

را برو اوقرا  ال رافظ . ريل فرف النظرربف  الح ألنرس كرال يراهمرا مق  ِ
وخا رة  ، ادي   ال ةاللكلبف  " الكام "  ا مد بل عدي فف كتابس

 طو  منساولي  أل د تفسير  .وهو معرون بالتفسير ،بف  الحاعل 
ررإ ،وبعررد  مقاترر  بررل سررليمال .شرري  فيررساوال    علرر  ال ال الكلبررف يفضَّ

 .ما فف مقات  مل المذاه  الرديئةمقات  ل
قوا  ال  ابة والتابعيل اتفاسير تجم   تْ فَ ل ِ ا  ثم بعد هذ  الطبقة 

ة بل ال جاج ويحيرد بَ عْ اح وش  ة ووكي  بل الجر  نَ يْ يَ كتفسير سفيال بل ع  
بل هارول والمفض  وعبد الرحاق برل همرام ال رنعانف وإسر اق برل 

 ي  وِ رَ ريش ومال  بل سليمال الهَ ح بل عبادة وي ي  بل قوْ س ورَ يْ وَ راهَ 
وعبد بل  ميد الكشف وعبد هللا بل الجراح وهشيم برل بشرير و رالح 

يا  السعدي وي ي  بل م مد إبل م مد اليحيدي وعلف بل  جر بل 
س وسرررنيد ْيررروَ برررف طل رررة وابرررل مردَ ابررل عبرررد هللا الهرررروي وعلرررف برررل 

م الطبرانرف  مرد والبرحار ومعجراد نَ ْسرووق  فرف م   .سائف وريرهموالنَّ 
ل م مرد برل جريرر الطبرري جمر  علر  إثرم  .وريرهم كثيرر مرل ذلر 

بررف اوكررذل  عبررد الررر مل بررل  ،  البعيرردشررتات التفاسررير وقررر  االنررا  
بررو بكررر النقرراش وابررو جعفررر الن ررا  فكثيرررا مررا اوامررا  . راتم الررراحي

 ،ل الترألينْسراستدر  النا  عليهما وعل  سننهما مكرف والمهردوي    
فجررحاهم هللا  ،وكلهررم مررتقل مررأجور ،هم كررابل عطيررةوكررذل  مررل ترربع

 ".خيرا
فر  "استقررال" فرر  الف ر  الخرراص بـررـ"طبقات وقرا  السرريوط  

  اشررتهر بالتفسررير مررل ال رر ابة عشرررة  "بتف رري  اكثررر المفسررريل"
الخلفرراف األربعررة وابررل مسررعود وابررل عبررا  وابررف  بررل عرر  وحيررد بررل 

اما الخلفاف فأكثر مل  .يرثابت وابوموس  األشعري وعبد هللا بل الحب
 .والروايررة عررل الث ثررة نررحرة جررًدا ،مررنهم علررف  ابررل ابررف طالرر  يَ وِ ر  

ذلر  هرو السرب  فرف قلرة  الكمرا  ،م وفراتهموكرال السرب  فرف ذلر  تقردُّ 
وال ا فررظ عررل ابررف بكررر  . رردي لروايررة ابررف بكررر رضررف هللا عنررس ل

 ،د تجاوح العشررةرضف هللا عنس فف التفسير إال آثاًرا قليلة جًدا ال تكا
وقد روي معمر عرل وهر  برل عبرد هللا  .عنس الكثير يَ وِ واما علف  فر  

فوهللا ال  ،ونفل  سَ   يقو  ا يخط  وهوشهدت عليًّ   عل ابف الطفي  قا 
فروهللا مرا مرل  ،وسلونف عل كترا  هللا .تسألول عل شفف إال اخبرتكم

 .سرره  ام فررف جبرر ام فررف  ،نحلررت ام بنهررار آيررة إال وانررا اعلررم ابليرر ِ 
  حِ ْنرإل القررآل ا    قرا  ،عل ابل مسرعود "ةيَ لْ ال ِ "نعيم فف  واخرج ابو
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وإل علرف  برل  ،عل  سبعة ا رن ما منها  رن إال ولرس ظهرر وبطرل
ل طريرم ابرف مرواخررج ايًضرا . ابف طال  عند  مل الظاهر والبراطل

 ،بكر بل عياش عل ن رير برل سرليمال األ مسرف عرل ابيرس عرل علرف  
إل ربرف وهر  لرف  .فريم انحلرت  ما نحلت آية إال وقد علمرت  وهللا   قا

 يعنس اكثر ممرا روي واما ابل مسعود فرو .والً ئ  والً ولسانًا سَ ق  قلبًا عَ 
والرذي ال إلرس   ر وريرر  عنرس انرس قرا يرخررج ابرل جراوقد  .عل علف  

 .لترير  ما نحلت آية مل كتا  هللا إال وانا اعلم فيمل نحلت وايل نح
واخررج  .ساعلم مكال ا د اعلم بكتا  هللا منف تنالس المطايرا ألتيت ر ولو
 .اخبرنرا عرل ابرل مسرعود  قالوا لعلرف    نعيم عل ابف الب تري قا  ابو
 .وكف  بذل  علًما ،علم القرآل والسنة ثم انته   قا 

ترجمال القرآل الذي دعرا لرس النبرف  رل   بل عبا  فهواواما 
  وقرا  لرس ايًضرا .وعلمس التأوير  ،س فف الديلهْ اللهم فق ِ   وسلم هللا عليس

نعريم  واخررج ابرو .اللهرم علمرس ال كمرة  وفف رواية .اللهم آتس ال كمة
دعا رسو  هللا  ل  هللا عليس وسرلم   قا  ،عل ابل عمر "ال لية"فف 

 واخرج مل طريم .اللهم بار  فيس وانشر نس  لعبد هللا بل عبا  فقا 
  قررا  ، بررل بريرردة عررل ابررل عبررا عبررد المررؤمل بررل خالررد بررل عبررد هللا

إنرس   ، فقرا  لرسانتهيت إل  النبف  رل  هللا عليرس وسرلم وعنرد  جبرير 
واخرج مل طريرم عبرد هللا  .فاستوص بس خيًرا ،بر هذ  األمة كائل 

  قرا  ابرل عبرا   قرا  ،بل  راش عل العوام بل  وش  عل مجاهرد
 .ترجمرال القررآل انرت مَ ْعرنِ   هللا  رل  هللا عليرس وسرلمقا  لرف رسرو  

ترجمررال  مَ ْعررنِ   قررا  ،عررل ابررل مسررعود "الرردالئ "واخرررج البيهقررف فررف 
كرال ابرل   قا  ،واخرج ابونعيم عل مجاهد .القرآل عبد هللا بل عبا 

كرال   خرج عل ابرل ال نيفرة قرا او .ر لكثرة علمس ْ البَ   عبا  يسم 
إل ابرل عبرا    واخررج عرل ال سرل قرا  .ر هرذ  األمرةبْ ابل عبا   َ 

إل لررس  .ذاكررم فترر  الكهررو   كررال عمررر يقررو  .كررال مررل القرررآل بمنررح 
واخررج مرل طريرم عبرد هللا برل دينرار عرل  .والً ق روالً وقلبًرا عَ ئ  لسانًا سَ 

قًررا تْ السررموات واألرض كانتررا رَ "ابررل عمررر ال رجرر ً اتررا  يسررألس عررل 
 .ثررم تعررا  فررأخبرنف ،اذهرر  إلر  ابررل عبررا  فاسرألس  قررا ف "،ففتقناهمرا

وكانررت األرض  ،قًررا ال تمطرررتْ كانررت السررموات رَ   فررذه  فسررألس فقررا 
فرجر  إلر  ابرل عمرر  .وهذ  بالنبات ،ففتم هذ  بالمطر ،قًا ال تنبتتْ رَ 

مررا يعجبنررف جرررافة ابررل عبررا  علرر    قررد كنررت اقررو   فقررا  ،فررأخبر 
واخررج البخراري مرل  .انس اوترف علًمرا قد علمت  فاآلل  .تفسير القرآل

كرال عمرر يردخلنف مر    قرا  ،طريم سرعيد برل جبيرر عرل ابرل عبرا 
لم يدخ  هذا معنرا وإل   فكأل بعضهم وجد فف نفسس فقا  ،اشياخ بدر

فردعاهم ذات يروم فأدخلررس  .إنررس مرل علمرتم  فقرا  عمرر ؟لنرا ابنراف مثلرس
ولول فف قما ت  يومئذ إال ليريهم فقا  فما رايت انس دعانف فيهم ،معهم

امرنرا ال   فقرا  بعضرهم "؟إذا جراف ن رر هللا والفرتح"  قو  هللا تعال 
وسركت بعضرهم فلرم يقر   .ن مد هللا ونسرتَفر  إذا ن ررنا وفرتح علينرا

 ؟مررا تقررو   فقررا  .ال  فقلررت ؟اكررذل  تقررو  يررا ابررل عبررا   فقررا  .شرريئًا
إذا   قرا  ،  رل  هللا عليرس وسرلم اعلمرس لرسجر  رسرو  هللاا هرو  فقلت
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 .ب مد رب  واسرتَفر  حْ فسب ِ  ،فذل  ع مة اجل  جاف ن ر هللا والفتح
واخرج ايًضا مل  .ال اعلم منها إال ما تقو   فقا  عمر .إنس كال توابًا

قرا  عمرر برل الخطرا    قرا  ،يكرة عرل ابرل عبرا لطريم ابرل ابرف م
ل هررذ  اآليررة وْ رَ فرريمل تَرر   عليررس وسررلميوًمررا أل رر ا  النبررف  ررل  هللا

هللا   قرالوا "؟ا دكم ال تكول لس جنرة مرل نخير  واعنرا  دُّ وَ ايَ "  نحلت
فف   فقا  ابل عبا  .ال نعلم نعلم او  قولوا  فَض  عمر فقا  .اعلم

قرا  ابرل  .قر  وال ت قرر نفسر  ،يرا ابرل اخرف  فقرا  .نفسف منها شفف
ر  عبرا    قرا  ابرل عبررا  ؟اي  عمر   فقررا  عمرر .لعمر  مرث ً  تْ بَ رِ ض 

لرجر  رنرف يعمر  بطاعرة هللا ثررم بعر  لرس الشريطال فعمر  بالمعا ررف 
عل  ف  ظِ رَ نعيم عل م مد بل كع  الق   واخرج ابو .رق اعمالس  ت  ا

ابل عبا  ال عمر بل الخطرا  جلر  فرف رهرط مرل المهراجريل مرل 
مال  يا بل   فقا  عمر ،عند ال  ابة فذكروا ليلة القدر فتكلم ك  بما 

  قررا  ابررل عبررا  .وال تمنعرر  ال داثررة، تكلررم ؟ال تررتكلم اعبررا   ررامت
فجعرر  ايررام الرردنيا   إل هللا وتررر ي رر  الرروتر  فقلررت يررا اميررر المررؤمنيل

 ،وخلرم اسنسرال مرل سرب  ،وخلرم ارحاقنرا مرل سرب  ،تدور عل  سب 
واعطر  مرل  ،اوخلرم ت تنرا ارضريل سربعً  ا،سربعً  وخلم فوقنا سموات  

وقسررم  ،ونهرر  فرف كتابرس عررل نكراح األقرربيل عررل سرب  ،المثرانف سربعًا
ونقرر  فررف السررجود مررل اجسررادنا علرر   ،الميرررا  فررف كتابررس علرر  سررب 

وبرريل  ،طرران رسررو  هللا  ررل  هللا عليررس وسررلم بالكعبررة سرربعًاو ،سررب 
فأراها فف السب  األواخرر  .ورم  الجمار بسب  ،ال فا والمروة سبعًا

مرا وافقنرف فيهرا ا رد إال هرذا   فتعجر  عمرر فقرا  .رمضرالمل شرهر 
مرل يرؤدينف فرف  ،يا هؤالف  ثم قا  .شؤول راسس الَ م الذي لم تستو

وقررد ورد عررل ابررل عبررا  فررف التفسررير مررا ال ؟ هررذا كررأداف ابررل عبررا 
  ...وفيس روايات وطرق مختلفة ،  كثرةً  َ  ْ ي  

ليسررير مررل ل ال رر ابة ريررر هررؤالف امرروقررد ورد عررل جماعررة 
 .التفسير كأن  وابف هريرة وابل عمر وجابر وابف موس  األشعري

بررل العرراص اشررياف تتعلررم بالق ررص  ووورد عررل عبررد هللا بررل عمررر
لررس عررل اهرر  ومررا اشرربهها بررأل يكررول مررا ت م   ،واخبررار الفررتل واآلخرررة

 ".مررل الَمررام    لَررفررف ظ  "  كالررذي ورد عنررس فررف قولررس تعررال  ،الكتررا 
  .رنا إليس جام  لجمي  ما ورد عل ال  ابة مل ذل وكتابنا الذي اش

اعلرم النرا  بالتفسرير اهر  مكرة   قرا  ابرل تيميرةطبقة التابعيل  
ألنهرم ا رر ا  ابررل عبرا  كمجاهررد وعطرراف برل ابررف ربرراح وعكرمررة 

وكررذل  فررف  ،  وريرررهمومررول  ابررل عبررا  وسررعيد بررل جبيررر وطرراو
فرف التفسرير مثرر   وعلمراف اهر  المدينرة ،الكوفرة ا ر ا  ابرل مسرعود

ومالر  برل  ،الرذي اخرذ عنرس ابنرس عبرد الرر مل برل حيرد ،حيد بل اسرلم
سرمعت مجاهرًدا   قا  الفض  برل ميمرول .حيل مجاهدفمل المبر ِ . ان 
  قا  ،وعنس ايًضا .القرآل عل  ابل عبا  ث ثيل مرة عرضت    يقو 

 عرضت الم  ن عل  ابل عبا  ث   عرضات اقن عند ك  آيرة
كال اعلمهم   وقا  خ ين .منس واسألس عنها فيما نحلت وكين كانت

إذا جاف  التفسير عل مجاهد ف سب    وقا  النووي .بالتفسير مجاهد
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ولهررذا يعتمررد علرر  تفسررير  الشررافعف والبخرراري   قررا  ابررل تيميررة .بررس
ورال  ما اورد  الفريرانف فرف تفسرير    قلت .وريرهما مل اه  العلم

ومنهم سعيد بل  .رير  قلي  جًدا نس وما اورد  فيس عل ابل عبا  اوع
عرل سرعيد برل   خرذوا التفسرير عرل اربعرة  قا  سرفيال الثروري .جبير

 .جبير ومجاهد وعكرمة والض ا 
كال عطاف بل ابرف ربراح   علم التابعيل اربعةاكال   وقا  قتادة

وكررال  ،م بالتفسرريروكررال سررعيد بررل جبيررر اعلمهرر ،اعلمهررم بالمناسرر 
ومنهم  .وكال ال سل اعلمهم بال    وال رام ،ريَ عكرمة اعلمهم بالس ِ 

مرا بقرف ا رد اعلرم بكترا  هللا   قرا  الشرعبف .عكرمة مول  ابل عبرا 
لقد فسررت   سمعت عكرمة يقو   وقا  سما  بل  ر  .مل عكرمة

فررف رجلررف  كررال ابررل عبررا  يجعرر   وقررا  عكرمررة .مررا برريل اللررو يل
 ،واخررج ابرل ابرف  راتم عرل سرما  .ويعلمنرف القررآل والسرنل ، بْ الكَ 
 .عرل ابرل عبرا  ك  شفف ا دثكم فرف القررآل فهرو  قا  عكرمة  قا 

وعطراف برل ابرف سرلمة  ومنهم ال سل الب ري وعطاف بل ابف رباح 
العاليررة والضرر ا  بررل  الخراسررانف وم مررد بررل كعرر  القرظررف وابررو

 العرروفف وقتررادة وحيررد بررل اسررلم ومرررة الهمرردانف وابررومررحا م وعطيررة 
 مال  ويليهم الربي  بل ان  وعبد الر مل بل حيد بل اسلم فف آخريل

 .ها عل ال  ابةوْ ورال  اقوالهم تلقَّ  ،فهؤالف قدماف المفسريل 
تفاسررير تجمرر  اقرروا  ال رر ابة والتررابعيل  تْ فَررل ِ ثررم بعررد هررذ  الطبقررة ا  

كي  بل الجراح وشعبة بل ال جاج ويحيرد كتفسير سفيال بل عيينة وو
س ْيرروَ بررل هررارول وعبررد الرررحاق وآدم بررل ابررف إيررا  وإسرر اق بررل راهَ 

ح بررل عبررادة وعبررد بررل  ميررد وسررعيد وابررف بكررر بررل ابررف شرريبة وْ ورَ 
التفاسررررير  وكتابررررس اجرررر    ،وبعرررردهم ابررررل جريررررر الطبررررري .وآخررررريل

 دويرس وابروثم ابل ابف  اتم وابل ماجرس وال راكم وابرل مر ،واعظمهما
وكلهرا مسرندة إلر  ال ر ابة  .الشيم ابل  بال وابل المنذر فف آخريل

فإنس يتعرض  ،ولي  فيها رير ذل  إال ابل جرير ،والتابعيل واتباعهم
 ،لتوجيس األقوا  وترجيح بعضرها علر  بعرض واسعررا  واالسرتنباط

ثررم الررن فررف التفسررير خ ئررم فاخت ررروا األسررانيد  .يفوقهررا بررذل  فهررو
والترررب  ال ررر يح  ،ل هنرررا الررردخي مرررفررردخ   ،وا األقررروا  تترررريونقلررر

ومل يخطر ببالس شفف  ،ثم  ار ك  مل يسنح لس قو  يورد  ،بالعلي 
ريررر  ،ا ال لررس ا رر ً ثررم ينقرر  ذلرر  عنررس مررل يجررفف بعررد  ظانًّرر ،يعتمررد 

  إلريهم فرف َجررْ ملتفت إل  ت رير ما ورد عل السرلن ال رالح ومرل ي  
 ...التفسير

فكال ك  منهم يقت ر  ،د ذل  قوم برعوا فف علومن بعنَّ ثم  َ 
فالن وي تررا  لري  لرس هرم  إال   فف تفسير  عل  الفل الذي يَل  عليس

ومسررائلس  لررة فيررس ونقرر  قواعررد الن ررواسعرررا  وتكثيررر األوجررس الم تمَ 
وابف  يرال فرف  "البسيط"اج والوا دي فف ج  وفروعس وخ فياتس كالحَّ 

ها فباري لي  لس شَ  إال الق ص واسرتيفاواسخ ."النهر"و "الب ر"
والفقيرس  .باطلة كالثعلبف واسخبار عمل سلن سواف كانت   ي ة او

وربمررا  ،يكرراد يسرررد فيررس الفقررس مررل بررا  الطهررارة إلرر  امهررات األوالد
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اسرررتطرد إلررر  إقامرررة ادلرررة الفرررروث الفقهيرررة الترررف ال تعلرررم لهرررا باآليرررة 

 ،و ررا   العلرروم العقليررة .والجرروا  عررل ادلررة المخررالفيل كررالقرطبف
قد مأ تفسير  بأقوا  ال كماف والف سفة  ،خ وً ا اسمام فخر الديل

وخرج مل شفف إل  شفف  ت  يقضرف النراظر العجر  مرل  ،ههابْ وشِ 
جمر  اسمرام   "الب رر" يرال فرف  قرا  ابرو .عدم مطابقة المرورد لآليرة

 .ف علم التفسريرالراحي فف تفسير  اشياف كثيرة طويلة ال  اجة بها ف
والمبتدث لي  لرس  .فيس ك  شفف إال التفسير  ولذل  قا  بعض العلماف

نرس متر  إب ير   ق د إال ت رين اآليات وتسويتها عل  مذهبس الفاسد
وجد موضعًا لس فيس ادن  مجرا   لس شاردة مل بعيد اقتن ها او تال 

اال بالمناقيش اعتح "الكشان"استخرجت مل   قا  البلقينف .سارث إليس
  الجنرة فقرد ِخردْ ح عرل النرار وا  حِ ْ رفمرل ح  " مل قولس تعال  فف تفسرير

 .اشرار برس إلر  عردم الرؤيرة ؟واي فوح اعظم مرل دخرو  الجنرة  "فاح
ف  تسأ  عل كفر  وإل راد  فرف آيرات هللا وافترائرس علر  هللا  ،والمل د

 لعباد اضر  ما عل  ا" " إل هف إال فتنت "ما لم يقلس كقو  بعضهم فف 
"إل  فف وقو  الرافضة ،رة موس  ما قا  َ وكقولس فف سَ  "،مل ربهم

  مررا َمرر ْ وعلرر  هررذا وامثالررس ي   .مررا قررالوا "أمركم ال تررذب وا بقرررةهللا يرر
يعلرف وريررر  عرل  ذيفرة ال النبررف  رل  هللا عليرس وسررلم  اخرجرس ابرو

أولونرس يت ،إل فف امتف قوًما يقرفول القرآل ينثرونرس نثرر الردق "  قا 
فأي التفاسير ترشد إليس وتأمر الناظر ال   فإل قلت ."عل  رير تأويلس

الرذي  ،تفيسر اسمام ابرف جعفرر برل جريرر الطبرري  قلت ،  عليسيعو ِ 
قررا   .ن فررف التفسررير مثلررساجمرر  العلمرراف المعتبرررول علرر  انررس لررم يؤلَّرر

ن ا رد كترا  ابرل جريرر فرف التفسرير لرم ي رن  "تهذيبرس"النرووي فرف 
 ".مثلس

ومعرون ال كت  التفاسير ال   ر لها، ومنها طائفة  ظيت 
بشهرة عظيمة عل  مر الع ور، منها عل  سبي  التمثي  ال الـَ ْ ر 

ررراج )ق2اف )قر  "معررران  القررررآل" للفَررر ج  (، 3(، و"معررران  القررررآل" للحَّ
(، و"معران  القرررآل" 3(، وتفسررير التسرتري )ق3وتفسرير الطبرري )ق

، وتفسررير القاضرر  عبررد الجبررار  "تنحيررس القرررآل عررل (4للن ررا  )ق
ررراص 4(، وتفسرررير النيسررابوري )ق4المطرراعل" )ق (، وتفسرررير الج  

(، وتفسررررير 5(، وتفسررررير كيررررا الهراسرررر   "ا كررررام القرررررآل" )ق4)ق
(، 5(، وتفسررير الثعررالب  )ق5(، وتفسررير الطوسرر  )ق5القشرريري )ق

ر (، وتفسررررري6(، وتفسرررررير ابرررررل عطيرررررة )ق6وتفسرررررير الرررررراحي )ق
(، 6(، وتفسير البَوي )ق6(، وتفسير الطبرس  )ق6الحمخشري )ق

(، وتفسرير الخراحل 7(، وتفسرير القرطبر  )ق7وتفسير البيضاوي )ق
(، وتفسررير 8(، وتفسرير ابر   يرال )ق8(، وتفسرير ابرل كثيرر )ق8)ق

(، وتفسررير السرريوط  المسررم   9(، وتفسررير البقرراع  )ق8النسررف  )ق
(، 9(، وتفسرير الج لريل )ق9لمأثور" )ق"الدر المنثور ف  التفسير با

(، وتفسررير بهرراف الررديل العررامل  المسررم   10وتفسررير ابرر  السررعود )ق
(، وتفسير هاشم الب ران   "البرهرال فر  تفسرير 11"عيل ال ياة" )ق

(، وتفسرير 13(، وتفسرير الشروكان   "فرتح القردير" )ق12القرآل" )ق
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كتفسرير "المنرار" (، وكثيرر مرل التفاسرير فر  ع ررنا 13اآللوس  )ق
لم مررد عبررد  ورشرريد رضررا، وتفسررير "ِهْميَررال الررحاد إلرر  دار المعرراد" 
لم مد بل يوسرن إِْطفَري ِش، وتفسرير "الجرواهر" لطنطراوي جروهري، 
وتفسررررير "الميررررحال" للطباطبررررائ ، وتفسررررير المراررررر ، و"الت ريررررر 

لم مد عحة  "التفسير ال دي والتنوير" لم مد الطاهر بل عاشور، و"
و"ف  ظ   القرآل" لسيد قط ، و"اضواف البيال ف  تفسرير ة، حَ وَ رْ دَ 

القررآل برالقرآل" للشرنقيط ، و"التفسرير القرآنر  للقررآل" لعبرد الكررريم 
الخطيرر ، وتفسررير الشرريم م مررد الَحالرر   "ن ررو تفسررير موضرروع  

  لسور القرآل"...إلم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ضوابط التفسير
لترر  ينبَرر  توفرهررا فرر  مررل مررا هرر  الشررروط والموا ررفات ا

نبردا باسشرارة اسجابرة علر  ذلر  السرؤا    فريت دي لتفسير القرآل؟ 
 اجة المفسر ال  الفهم ف  الف   الخاص بــ" ،الحركش  إل  ما قالس

ال مرل  ،فر  علروم القررآل" البرهرال" " مرل كتابرس والتب ر فف العلوم
آل حاخررر فهررم القرررآل ي ترراج إلرر  معرفررة كرر  العلرروم ألل ب ررر القررر

ذكر اربر  ركرائح تضربط االسرتفادة خص بالرعاد فوإل كال قد عميم، 
 لر  التفسرير مخخرذ كثيرررةالط"  مرل تلر  العلروم التر  ال تتنراه ، قرائ 

هو  اوهذ ،النق  عل النبف  ل  هللا عليس وسلم  األو  .امهاتها اربعة
فإنرس  ،ثلكل يج  ال ذر مل الضعين منس والموضو .ملَ عْ م  ـالطراح ال

فررإل تفسررير  عنرردهم بمنحلررة  ،األخررذ بقررو  ال رر ابف  الثررانف... كثيررر
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األخررذ بمطلررم   الثالرر ... المرفرروث إلرر  النبررف  ررل  هللا عليررس وسررلم
  مل التفسير بالمقتضَ   الراب ... فإل القرآل نح  بلسال عربف، اللَة

لنبرف وهذا هو الذي دعا بس ا ،  مل قوة الشرثمعن  الك م والمقتضَ 
س فررف الررديل ْهررق ِ هررم فَ لال   ررل  هللا عليررس وسررلم البررل عبررا   يرر  قررا 

إال فهًمررا يؤتررا  الرجرر  فررف   بقولررس والررذي عنررا  علررف   ،س التأويرر ْمررل ِ وعَ 
برايرس  فأخرذ كر    ،ومرل هنرا اختلرن ال ر ابة فرف معنر  اآليرة .القرآل

الجتهراد وال يجوح تفسير القرآل بمجررد الرراي وا .عل  منته  نظر 
  وقرا  ."مرا لري  لر  برس علرم ن  ْقروال تَ "  قرا  تعرال  .مل ريرر ا ر 

  ح ِ ل للنررا  مررا ن ررلتبرري ِ "  وقررا ". وال تقولرروا علرر  هللا مررا ال تعلمررول"
 ."اضان البيال إليس ".إليهم

مرل   قرا  العلمرافوف  "استقال ف  علروم القررآل" للسريوط   "
  منرس فرف ِمرجْ فمرا ا   ،مرل القررآلاراد تفسير الكتا  العحيح طلبس اوالً 

ط فرف ِسرر فرف مكرال فقرد ب  ِ  وما اخت   ،ر فف موض  آخرس ِ مكال فقد ف  
فإنهررا شررار ة ، ةفررإل اعيررا  ذلرر  طلبررس مررل السررن   ...موضرر  آخررر منررس

ك  ما  كم بس   وقد قا  الشافعف رضف هللا عنس . ة لسللقرآل وموض  
  قا  تعال  .مس مل القرآلمما فه رسو  هللا  ل  هللا عليس وسلم فهو

فررف  "إنررا انحلنررا إليرر  الكتررا  بررال م لررت كم برريل النررا  بمررا ارا  هللا"
القررآل ومثلرس  اال إنرف اوتيرت  "  وقا   ل  هللا عليس وسلم .رخَ ا   آيات  
 ،ة رج  إلر  اقروا  ال ر ابةن  فإل لم يجد  مل السُّ  .ةن  السُّ   نَ عَ  ،"معس

ولمرا  ،ل القرائل واأل وا  عند نحولرسفإنهم ادري بذل  لما شاهدو  م
وقد روي  .وا بس مل الفهم التام والعلم ال  يح والعم  ال الح   اخت  

ال تفسرررير ال ررر ابف الرررذي شرررهد الرررو ف  "المسرررتدر "ال ررراكم فرررف 
وقا  اسمرام ابوطالر  الطبرري فرف اوائر   .لس  كم المرفوث ،والتنح 
 ،اوال لرحوم سرنة الرديلاعلم ال مل شرطس   ة االعتقاد .. . تفسير 

فكين عل   ،فإل مل كال مَموً ا عليس فف دينس ال يؤتمل عل  الدنيا
فكين يؤتمل فف  ،ثم ال يؤتمل فف الديل عل  اسخبار عل عالم ؟الديل

هًمرا باسل راد ل إل كرال متَّ وألنس ال يؤمَ  ؟اسخبار عل اسرار هللا تعال 
ويجر  ال يكرول اعتمراد  ... س وخداعرسالنا  بلي   ر  َ  ال يبَف الفتنة ويَ 

علرر  النقرر  عررل النبرررف  ررل  هللا عليررس وسرررلم وعررل ا رر ابس ومرررل 
وإذا تعارضرت اقروالهم وامكرل الجمر   .ثاتدَ  ْ م  ـعا رهم ويتجن  ال

واقرروالهم فيررس  "،ال ررراط المسررتقيم"ال يررتكلم علرر   ن ررو  بينهررا فعلرر
فر  تنرافف  ،فيردخ  منهرا مرا يردخ  فرف الجمر  ،ترج  إل  شفف وا رد

ة وطريرم النبرف  رل  هللا ن  فطريرم السُّر ،بيل القرآل وطريرم األنبيراف
فررأي  هررذ  األقرروا  افرررد  كررال  ،عليررس وسررلم وطريررم ابررف بكررر وعمررر

فرإل لرم يجرد  .وإل تعارضت رد األمر إل  ما ثبت فيس السرم  .م سنًا
رر ،وكررال ل سررتدال  طريررم إلرر  تقويررة ا رردهما ،سررمعًا  يَ وِ ح مررا قَرررجَّ

ح قرو  مرل يررج    س كاخت فهم فرف معنر   ررون الهجرافاالستدال  في
وإل تعارضت األدلة فف المراد علم انس قد اشرتبس عليرس  .مسَ نها قَ إقا  

  مرلرس منحلرة المجفيؤمل بمراد هللا تعال  وال يتهجم علر  تعيينرس وينح  
  ."والمتشابس قب  تبيينس ،قب  تف يلس
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اآلراف دا ثررم عرراد السررريوط  فطرررح القضررية مرررل جديررد مرررور 
هر  يجروح لكر    اختلن النا  فف تفسير القررآل" فيها فقا   المختلفة

ال يجوح أل رد ال يتعراط  تفسرير شرفف   فقا  قوم ؟ا د الخوض فيس
ا اديبًررا متسررعًا فررف معرفررة األدلررة والفقررس وإل كررال عالًمرر، مررل القرررآل

 عررل يَ وِ ولرري  لررس إال ال ينتهررف إلرر  مررا ر   ،األخبررار واآلثررار والن ررو
يجروح تفسرير    ومرنهم مرل قرا  .النبف  ل  هللا عليرس وسرلم فرف ذلر 

وهرف خمسرة عشرر ، لمل كال جامعًا للعلوم الترف ي تراج المفسرر إليهرا
اللَة ألل بها يعرن شرح مفرردات األلفراظ ومردلوالتها   ا دها .علًما

فقرد يكرول  ،وال يكفف فرف  قرس معرفرة اليسرير منهرا.. .ب س  الوض 
الن رو   الثانف .والمراد اآلخر ،يعلم ا د المعنييل وهو ،مشترًكااللفظ 

.. .ف  برد مرل اعتبرار  ،ألل المعن  يتَير ويختلن باخت ن اسعرا 
االشرتقاق   الرابر .. .ن األبنية وال يغرَ عْ الت رين ألل بس ت    الثال 

 ، فهمراألل االسم إذا كرال اشرتقاقس مرل مرادتيل مختلفتريل اختلرن باخت
  الخام  والساد  والساب  ؟المسح مل السيا ة او ه  هو  كالمسيح

تراكير  الكر م  ن براألو  خرواص  رَ ْعرالمعرانف والبيرال والبردي  ألنرس ي  
ها مل  ي  اخت فها ب سر  وبالثانف خوا    ،مل جهة إفادتها المعن 
وم وهرذ  العلر .وبالثال  وجو  ت سيل الكر م ،وضوح الداللة وخفائها

وهف مل اعظم اركال المفسر ألنس ال بد لس  ،الث ثة هف علوم الب رة
  الثرامل.. .  بهرذ  العلرومرَ دْ وإنمرا ي ر ،مل مراعاة ما يقتضيس اسعجاح

وبالقرافات يترجح  ،علم القرافات ألل بس يعرن كيفية النطم بالقرآل
ف ا ررو  الررديل بمررا فرر  التاسرر  .بعررض الوجررو  الم تملررة علرر  بعررض

 ،القرررآل مررل اآليررة الدالررة بظاهرهررا علرر  مررا ال يجرروح علرر  هللا تعررال 
 .  ذل  ويستد  عل  ما يست ي  وما يج  ومرا يجروحفاأل ولف يؤو  

ن وجررس االسررتدال  علرر  األ كررام رَ ْعررإذ بررس ي   ،ا ررو  الفقررس  العاشررر
إذ بسرررب   ،اسررربا  النرررحو  والق رررص  ال رررادي عشرررر .واالسرررتنباط

الثرانف  .لرت فيرسحِ نْ لة فيس ب سر  مرا ا  حَ نْ م  ـ  اآلية الالنحو  يعرن معن
 .الفقرس  الثال  عشرر .الناسم والمنسوخ ليعلم الم كم مل رير   عشر

الخررام   .نررة لتفسررير المجمرر  والمرربهماأل اديرر  المبي ِ   الرابرر  عشررر
 .علرم يورثرس هللا تعرال  لمرل عمر  بمرا علرم وهرو، علم الموهبرة  عشر

 ."مل عم  بمرا علرم ورثرس هللا علرم مرا لرم يعلرم"سشارة ب دي  وإليس ا
 .وعلوم القرآل وما يستنبط منرس ب رر ال سرا   لرس  قا  ابل ابف الدنيا

فهرررذ  العلررروم الترررف هرررف كاآللرررة للمفسرررر ال يكرررول مفسرررًرا إال   قرررا 
وإذا  ،فمررل فسررر برردونها كررال مفسررًرا بررالراي المنهررف عنررس .بت  رريلها

وال  ابة   قا  .ا لم يكل مفسًرا بالراي المنهف عنسفسر م    وله
واسرتفادوا  ،والتابعول كال عندهم علوم العربية برالطب  ال باالكتسرا 

ولعلر  تستشرك    قلت .العلوم األخري مل النبف  ل  هللا عليس وسلم
ولرري  كمررا  .هررذا شررفف لري  فررف قرردرة اسنسرال  الموهبررة وتقرو  علرم

والطريم فف ت  يلس ارتكا  األسربا  الموجبرة  ،مل اسشكا  ظننتَ 
نق  د. ا مد الشربا   هذ  الشروط كما  ". وقدلس مل العم  والحهد
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هر   لرم يخررم منهررا شريئا، ولرم يرحد عليهررا شريئا )انظرر كتابرس  "ق ررة 

 (.29 -25التفسير"/ 
وواضررح ال مررل رفضرروا قيررام ا ررد بتفسررير القرررآل مهمررا كررال 

رروا  ظس مل العلرم إال إذا كرا ل تفسرير  نقر  عرل رسرو  هللا إنمرا  ج 
ََ  عرل رسرو  هللا تفسرير جمير  اآليرات  واسعا، وبخا ة انس لم ي ْنرَم

، برر  بعضررها ف سرر ، وهررو تفسررير مباشررر كمررا قلنررا مررل قبرر  القرآنيررة
وموجح عادة. كما ال الع رور التاليرة لع رر   رل  هللا عليرس وسرلم 

كر   ال ي ْعِمر  اهر    ات كثيررة ال   رر لهرا ت تراج إلر شهدت مستجد  
ع ر عقولَهم ف  تفسير القرآل الكريم، فكيرن نفعر ؟ انقرن مكتروف  

  األيدي نبك   ظنا وال ن ن  شيئا ما دام لم ي رلنا عرل الرسرو  فر
شرر ف؟ ثررم إل القرررآل إنمررا ا ْنررِح  لكرر  الع ررور واألمررم والررب د،  ذلرر 

ومعرون ال ك  امة وكر  ع رر وكر  بلرد لرس اوضراعس التر  ينبَر  
لب ررر  لهرررا عرررل  كرررم القررررآل فيهرررا ممرررا لرررم يتناولرررس رسرررو  هللا وال ا

  ابتس. وبالمث  ال يمكل ال تشب  التفاسرير القليلرة التر  وردتنرا عرل 
رسررو  هللا و رر ابتس  اجررة العقرر  ال رردي  مررث  بكرر  تطلعاتررس ومررا 
يعرض لس مل شربهات وتسراؤالت، وإل كانرت هرذ  التفاسرير تتضرمل 

 اسجابات المطلوبة منها.البذور الت  يمكل توليد 
برريل  قرردوفرر  "مناهرر  العرفررال" للحرقرران  يقررو  ذلرر  العررالم  "

هرف اللَرة   العلماف انواث العلوم التف يج  توافرها فف المفسر فقرالوا
والن رو وال ررن وعلرروم الب ررة وعلررم ا رو  الفقررس وعلرم التو يررد 
ومعرفررة اسرربا  النررحو  والق ررص والناسررم والمنسرروخ واأل اديرر  

وهو علم يورثس هللا تعال  لمل  ،مبينة للمجم  والمبهم وعلم الموهبةال
وال ينالس مل فف قلبس بدعة او كبر او    دنيا او مي   ،عم  بما علم

سأ ررن عرل آيراتف الرذيل يتكبررول فرف   قرا  تعرال  .إل  المعا رف
...". وكما يري القرارئ فهر  نفر  الشرروط التر  األرض بَير ال م
 الحرقرران  تقررال"، ومررل ثررم فرر  جديررد فيهررا، إال الاوردناهررا مررل "اس

هذ  الشروط التف ذكرناهرا وهرذ  العلروم سرعال ما يضين قائ  إل "
مررر  إضرررافة تلررر   ،كلهرررا إنمرررا هرررف لت قيرررم اعلررر  مراتررر  التفسرررير

امرا المعرانف  .االعتبارات المهمة المسطورة فف الكلمات القيمرة اآلتيرة
مرة مروال  والترف يفهمهرا اسنسرال العامة التف يستشعر منها المررف عظ

عنررد إطرر ق اللفررظ الكررريم فهررف قرردر يكرراد يكررول مشررتركا برريل عامررة 
 ،ر لس ويسَّروهرو المرأمور برس للتردبر والترذكر ألنرس سرب انس سرهَّ  ،النا 

قا  الع مة المر روم الشريم م مرد عبرد   .وذل  ادن  مرات  التفسير
   القل َ رِ شْ جما  ما ي  للتفسير مرات  ادناها ال يبيل باس  ما خ  تس

 .عظمة هللا وتنحيهرس وي ررن الرنف  عرل الشرر ويجرذبها إلر  الخيرر
رنا القررآل للرذكر ولقرد يس ر"  وهذ  هف التف قلنا إنها متيسرة لك  ا رد

ا ردها فهرم   واما المرتبة العليا فهف ال تتم إال بأمور ."ركِ دَّ فه  مل م  
ب ير  ي قرم المفسرر ذلر    قائم األلفاظ المفردة التف اودعها القرآل

فررإل  ،مررل اسررتعماالت اهرر  اللَررة ريررر مكتررن بقررو  فرر ل وفهررم فرر ل
ثررم رلبررت  كثيرررا مررل األلفرراظ كانررت تسررتعم  فررف حمررل التنحيرر  لمعررال  
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 " التأوير "ومرل ذلر  لفرظ  .عل  ريرها بعد ذل  بحمل قري  او بعيرد
 ولكنس جاف فف ،اشتهر بمعن  التفسير مطلقا او عل  وجس مخ وص

يوم يرأتف  ؟نظرول إال تأويلس"ه  ي  لقرآل بمعال اخري كقولس تعال ا
فرإل "، قرد جرافت رسر  ربنرا برال م  و  مل قبر س  تأويلس يقو  الذيل نَ 

اي مررا  ،د بررس القرررآل مررل المثوبررة والعقوبررةِعررالمررراد بررس العاقبررة ومررا يَ 
فعلر  الم قرم المردقم ال يفسرر  .يؤدي إليس األمرر فرف وعرد  ووعيرد 

 . سررر  المعرررانف الترررف كانرررت مسرررتعملة فرررف ع رررر نحولرررسالقررررآل ب
واأل سررل ال يفهررم اللفررظ مررل القرررآل نفسررس بررأل يجمرر  مررا تكرررر فررف 

 "الهدايرة"  بمعال مختلفة كلفظ مِ عْ فربما است   ،مواض  منس وينظر فيس
وي قم كين يتفم معنا  م  جملتس مرل اآليرة فيعررن المعنر   ،ورير 

 ،إل القررآل يفسرر بعضرس بعضرا  اوقرد قرالو .المطلو  مل بيل معانيس
وإل افض  قرينة تقوم عل   قيقة معن  اللفظ موافقتس لما سبم لس مل 
القررو  واتفاقررس مرر  جملررة المعنرر  وائت فررس مرر  الق ررد الررذي جرراف لررس 

فينبَف ال يكول عنرد  مرل علمهرا مرا  ،ثانيها األسالي  .الكتا  بجملتس
ممارسرة الكر م البليرغ وذلر  ي  ر  ب ،يفهم بس هذ  األسالي  الرفيعرة

 .ومحاولتس م  التفطل لنكتس وم اسنس والوقون عل  مراد المتكلم منس
نعررم إننررا ال نتسررام  إلرر  فهررم مررراد هللا تعررال  كلررس علرر  وجررس الكمررا  

اج فرف هرذ  تَر ْ وي   .ولكل يمكننا فهم ما نهتدي بس بقردر الطاقرة ،والتمام
ولكررل مجرررد  .يررال()المعررانف والب إلرر  علررم اسعرررا  وعلررم األسررالي 

 .العلررم بهررذ  الفنررول وفهررم مسررائلها و فررظ ا كامهررا ال يفيررد المطلررو 
يتكلمرول  ،ديل فف النطمل العر  كانوا مسدَّ ال فف كت  العربية وْ رَ تَ 

 ؟ل ذل  كال طبيعيرا لهرماات سبول  .بما يوافم القواعد قب  ال توض 
ر ابنرراف لررذل   ررا .والم اكرراة وإنمررا هررف ملكررة مكتسرربة بالسررماث ،كرر 

لرو كرال طبيعيرا و ، العر  اشد عجمة مل العجرم عنردما اختلطروا بهرم
ثالثهرا علرم . ذاتيا لهم لما فقدو  فف مدة خمسريل سرنة مرل بعرد الهجررة

ل فيرس فقد انح  هللا هذا الكتا  وجعلرس آخرر الكتر  وبري   ،ا وا  البشر
وبرريل فيررس كثيرررا مررل ا رروا  الخلررم وطبائعررس  ،مررا لررم يبينررس فررف ريررر 

نس اسلهيررة فررف البشررر وقررص علينررا ا سررل الق ررص عررل األمررم وسررن
ف  بد للنظرر فرف هرذا الكترا  مرل النظرر  ،رها الموافقة لسنتس فيسيَ وسِ 

اخرت ن ا روالهم  نفف ا وا  البشر فرف اطروارهم وادوارهرم ومناشر
ومرل العلرم  ،مل قروة وضرعن وعرح وذ  وعلرم وجهر  وإيمرال وكفرر

وي تاج فف هذا إلر  فنرول كثيررة  .سلي  س وسفبأ وا  العالم الكبير علوي  
اجم  القرآل الك م عل األمم وعل السنل  .مل اهمها التاريم بأنواعس

وهرو  ،اسلهية وعل آياتس فف السموات واألرض وفف اآلفاق واألنفر 
وامرنرا برالنظر والتفكررر  ،إجمرا   رادر عمرل ا رراط بكر  شرفف علمررا

ي يحيررردنا ارتقررراف والسرررير فرررف األرض لرررنفهم إجمالرررس بالتف ررري  الرررذ
ولو اكتفينا مل علم الكول بنظرة فف ظاهر  لكنرا كمرل يعتبرر  .وكماال

وجرس برابعهرا العلرم  .الكتا  بلول جلرد  ال بمرا  روا  مرل علرم و كمرة
فيج  عل  المفسر القائم بهرذا الفررض  ،القرآل مل هداية البشر كلهم

لعررر  ائف ال يعلررم مررا كررال عليررس النررا  فررف ع ررر النبرروة مررل افَررالكِ 
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 ،وريرهم ألل القرآل ينادي بأل النا  كلهرم كرانوا فرف شرقاف وضر  
وكيرن  .  برس لهردايتهم وإسرعادهمِعروال النبف  ل  هللا عليرس وسرلم ب  

يفهم المفسر ما قب ترس اآليرات مرل عوائردهم علر  وجرس ال قيقرة او مرا 
ي عرل وَ رْ ي ر ؟يقر  منها إذا لرم يكرل عارفرا برأ والهم ومرا كرانوا عليرس

إل اجهر  النرا  برأ وا  الجاهليرة هرو   ضف هللا عنرس انرس قرا عمر ر
 .بررالمعن  ـاهرر .ي اسسرر م عررروة عررروةرَ الررذي يخشرر  ال يررنقض ع رر

والمرراد ال مرل نشرأ فرف اسسر م ولررم يعررن  را  النرا  قبلرس يجهرر  
تأثير هدايتس وعناية هللا بجعلس مَيرا أل وا  البشر ومخرجا لهرم مرل 

كمرا  عرادي   ه  هذا يظرل ال اسسر م امرر  ومل ج .الظلمات إل  النور
ول التشديد فف األمر د  ع  تري بعض الذيل يتربَّْول فف النظافة والنعيم يَ 

 .بالنظافة والسوا  مل قبي  اللَو ألنس مرل ضرروريات ال يراة عنردهم
ولررو اختبررروا ريرررهم مررل طبقرررات النررا  لعرفرروا ال كمررة فررف تلررر  

خامسرها العلرم بسريرة النبرف  .افيرل جرااألوامر وتأثير تل  اآلدا  مل 
 ررل  هللا عليررس وسررلم وا رر ابس ومررا كررانوا عليررس مررل علررم وعمرر  

". وقرد نقر  الحرقران  كر م وت رن فرف الشرؤول دنيويهرا واخرويهرا
مر  شر ف مرل  ، لكرلمل تفسير المنراراآلنن الذكر الشيم م مد عبد  

 الت رن. وواضح مرا اضرافس الشريم مرل العلروم التر  لرم ي رنَص  علر 
ذكرها ال ف  "البرهال" وال ف  "استقال" كالتاريم واألسرلو  السرليم 

 لهداية البشر.
والواق  اننا كلما احددنا علمرا وتعمقنرا فر  ميراديل المعرفرة كنرا 

نص، واقمل بالنجاح ف  هذ  المواجهة  اقدر عل  مواجهة النص، اي  
و كال هذا مما لو لم نحدد علما ونتعمم ف  مياديل المعرفة. فما بالنا ل

النص هو القرآل، الذي نح  مل عند هللا العليم الخبير الم يط بك  ما 
ابتررس الترر  ال تتنرراه ، والررذي يتنرراو  كرر  القضررايا  فر  الكررول علرر  ر

ويتعرض ألمور ال ياة عل  اخرت ن مجاالتهرا؟ إل مرا ذكرر  العلمراف 
هو عينة الذيل نقلنا عنهم ما نقلنا مل العلوم الت  ي تاجها المفسر إنما 

فقط مل تل  العلوم، وإال فإل فهم القرآل الفهرم العميرم واألقرر  إلر  
 الس مة يعتمد علر  مرا ال ي ْ َ ر  مرل العلروم. وال شر  انرس كلمرا جرد

واجبرا.  بر علم كال اسلمام بس، إل لم يكل التعمم فيرس، امررا مطلوبرا، 
 وعلرر  هررذا ال يكفرر  مررا ذكررر  العلمرراف مررل علرروم الحمررة للمفسررر، برر 

يضان إليها النقد األدب  والفنول التشكيلية والتاريم والجَرافيا وعلم 
االجتمرراث والررنف  والفلسررفة ومقارنررة األديررال واس  رراف واالقت رراد 
والسياسررة والجيولوجيررا والفلرر  والكيمرراف والطبيعررة والطرر  والفضرراف 
والذرة...إلم إل كال لدنيا العلم مل آِخر  تنته  عنرد ، وهيهرات" ولقرد 

سل د. م مد  سيل الذهب   يل قا  ف  كتي بس  "علم التفسير" بعرد ا 
نرا  آنفرا  "وقرد حاد نقلال نق  ما اورد  السيوط  مرل تلر  العلروم ممرا 

وبعضرهم علمر  التراريم وتقرويم البلردال،  بعضهم علم ا روا  البشرر،
يتوقن عليرس  . وايا ما يكل األمر فك  علم وبعضهم نقص مما ذكرنا 

كتا  هللا تعال  بج  عل  المفسر معرفتس، وإال كال  ملتفسير ش ف 
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رير مستون  شروَط المفسر"  )دار المعارن/ سلسلة "كتاب "/ العدد 

 (. 55م/ 1977 /9
اسنسال مهمرا ترذرث لمهمرة التفسرير بكر  مرا هنالر   ال والواق 

مل علم ومعارن ف  مناص لس مل الوقوث ف  الخطإ ولو عل  سبي  
نت المسألة الت  يتناولها ف  التفسير مسرألة بسريطة السهو،  ت  لو كا

وهذا امر طبيع ، فكلنا بشر، والبشر بفطررتهم ي ريبول رير معقدة. 
ويخطئررول، ويكمرر  بعضررهم بعضررا  بالت رر يح واالسررتدرا  والتنبيررس 
واسضافة...إلم. ومثاال علر  ذلر  يكفر  ال اشرير إلر  ال الشروكان ، 

، قرد سرها فر  استشرهاد  بالشرعر وهو عالم ومفسر لس وحنس وا ترامرس
عل  بعض الفراظ القررآل الكرريم، فاستشرهد مرث  بالفعر   "جعر " فر  

 قو  الشاعر  
ا َهدَّنِ     اري اسثنيل اربعةً  وقد جعلت      الِكبَر  واألرب  اثنيل لـم 

علرر  "َجعَرر " فرر  قولررس عررح شررأنس  "الررذي جعرر  لكررم األرَض 
و}جع { هنرا (، وهذا نص ما قا   "22فَِراًشا والسماَف بِنَاف" )البقرة/ 

 بمعن  "َ يََّر" لتعد يس إل  المفعوليل، ومنس قو  الشاعر  
 واألرب  اثنيل لما هدَّنف الكبر    وقد جعلت اري اسثنيل اربعةً 

 " عَ  " هنا رير "جَ عَ ررم انس مل الوضوح بمكال مكيل ال "جَ 
"َ يَّر"،  معنا    مفعوليل اثنيل، وهنا   فه  ف  اآلية فع  يتعدي إل

فع  الحم رير متعد    ال إل  مفعوليل وال اما ف  الشاهد الشعري فه  
ال  معنرر  البيررت، وال تعنرر  "َ رريَّر" برر  "برردا". وإلرر  مفعررو  وا ررد

الشرراعر بعررد ال طعررل فرر  السررل وضررعن ب ررر  برردا يررري األشررياف 
مضاعفة. ولقد شرح القرطب  الفع  فر  هرذا الشراهد علر  انرس حائرد، 

ادري كين. وارل  الظل ال الشوكان  قرد وهرم فرانقرات الجملرة وال 
ف  ذهنس هكذا  "ولقد جعلت االثنريل اربعرة"، وإال فرإل مثلرس ال يجهر  

 ال ما قالس ال وجس لس.
قولس تعال   "َكبَاِسِط َكفَّْيِس إِلَر  لْلَمرخِف ِليَْبل رَغ فَرا   َوَمرا  وف  تفسير

رِس" مرل َِ لَرس  َدْعرَوة  عشررة فر  سرورة "الرعرد"  "اآليرة الرابعرة  ه َو بِبَاِل
ِ َوللَِّذيَل يَْدع وَل ِمل د ونِِس الَ يَْستَِجيب وَل لَه م بَِشْفف  إاِلَّ َكبَاِسِط َكفَّْيِس  لْلَ م 

ِس َوَما د َعرخف  لْلَكرافِ  َِ " ِريَل إاِلَّ فِرف َضر َ   إِلَ  لْلَمخِف ِليَْبل َغ فَا   َوَما ه َو بِبَاِل
تفسررير التبيررال الجررام  لعلرروم فرر  " هررـ(460)ت نجررد مررث  الطوسرر  

العررر  تضررربس مررث ً لمررل سررع  فيمررا ال يدركررس " يقررو  إل "القرررآل
 "، ثرررم يستشرررهد علررر  ذلررر  برررالبيتيل الشرررعرييلكالقرررابض علررر  المررراف

  التالييل
 ملسنااكقابض ماف لم تسقس    وليكمإا ياكم وشوقً إنف وإف

*** 
 مل الود مث  القابض الماف باليد   فأ ب ت مما كال بينف وبينها

ررررم ال ال ررورة البيانيررة فرر  اآليررة تختلررن عررل نظيرتهررا فرر  
. والعجي  انس قد اورد التفسير ال  يح لتل   البيتيل كما هو بَي ِل  َجِل  

إلرر  خطررإ  هررذا ينبهررسينبَرر  ال العبررارة عررل مجاهررد وال سررل، وكررال 
د عليها بالبيتيل المذكوريل، لكنس لأسرن لرم يتنبرس. وهرذا مرا االستشها
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قرا  مجاهرد  كباسرط قالس ذان  المفسرال كمرا نقلرس هرو نفسرس عنهمرا  "
نراف ليبلرغ فرا  ببسرط كفرس ا اليرس مرل ريرر تنراو  اسل  الماف مشيرً إكفس 

ل امعنا  كباسط كفيس ال  المراف، فمرات قبر    ودعائس لس. وقا  ال سل
والعررر  بيررد انررس لأسررن قررد عقَّرر  علرر  ذلرر  بقولررس  " ".ي رر  اليررس

"، ثرم مرر  تضربس مث ً لمل سع  فيمرا ال يدركرس كالقرابض علر  المراف
  فأورد الشاهديل المذكوريل.

واآللهررة الررذيل ومثلررس فرر  هررذا اسمررام الشرروكان ، الررذي قررا   "
يرردعونهم، يعنررف الكفررار، مررل دول هللا عررح  وجرر   ال يسررتجيبول لهرررم 

كاستجابة الماف لمل  ا يطلبونس منهم كائنًا ما كال إال استجابةً بشفف مم
ألنرس جمراد ال يشرعر ب اجتررس  فإنررس ال يجيبرس ،بسرط كفيرس إليرس مرل بعيرد

اي  ،إليس، وال يدري انس طل  منس ال يبلغ فا . ولهرذا قرا   }َوَمرا ه رَو{
ررِس{ َِ ررفيررس. قررا  الحَّ  اي ببررالغِ  ،المرراف }بِبَاِل   للررذي اج  إال  كمررا يسررتجاج 

يبسط كفيس إل  الماف يدعو الماف إل  فيس، والماف ال يستجي . اعلم هللا 
سرب انس ال دعرافهم األ ررنام كردعاف العطشرال إلرر  المراف يردعو  إلرر  
بلو  فمس، وما الماف ببالَس. وقي   المعن  انس كباسرط كفيرس إلر  المراف 
ليقبض عليس ف  ي    فف كفس شفف منس. وقد ضرربت العرر  لمرل 

 ع  فيما ال يدركس مث ً بالقبض عل  الماف كما قا  الشاعر س
 مل الود مث  القابض الماف باليد   فأ ب ت مما كال بينف وبينها

 وقا  اآلخر 
عل  الماف، خانتس فروج    ومل يأمل الدنيا يكل مث  قابض  

 اب ــاأل 
، وإنس شبهس بمل ...اف  إل المراد بالماف هنا ماف البئرر  وقا  الفَ 

مد يد  إل  البئر بَير رشاف. ضر  هللا سب انس هرذا مرث ً لمرل يردعو 
} َـّ   ِفِريَل إاِلَّ فِرر  َضلَرر َـّ اي يضرر    ،ريررر  مررل األ ررنام. }َوَمررا د َعرراف لْلَكرر

عنهم ذل  الدعاف ف  يجدول منس شيئا، وال ينفعهم بوجس مل الوجرو ، 
 ". ب  هو ضائ  ذاه 

اورد فرر  تفسررير  ومثلررس ايضررا د. م مررد سرريد طنطرراوي، الررذي
العبارة اقواال ث ثة نقلها عل القرطب ، ثم لم يضن شريئا ولرم ي راو  

قرا  ال يدل  برايس ف  األمر، ب  نق  كر م القرطبر  ومضر . قرا   "
القرطب   وف  معن  هذا المث  ث ثة اوجس  ا دها ال الذي يدعو إلها 

ريرد تناولرس مل دول هللا كالظمخل الذي يدعو الماف إلر  فيرس مرل بعيرد ي
وال يقرردر عليررس بلسررانس، ويشررير إليررس بيررد  فرر  يأتيررس ابرردا ألل المرراف ال 

قالس مجاهد. الثران  انرس كالظمرخل الرذي   يستجي ، وما الماف ببالغ إليس
وقررد بسررط كفررس فيررس ليبلررغ فررا  ومررا هررو ببالَررس،  ،يررري خيالررس فرر  المرراف

ط كفيس إلر  قالس ابل عبا . الثال  انس كباس  لكذ  ظنس وفساد توهمس
الماف ليقبض عليس، ف  يجرد فر  كفرس شريئا منرس. وقرد ضرربت العرر  

 مث  لمل سع  فيما ال يدركس، بالقبض عل  الماف كما قا  الشاعر 
عل  الماف، خانتس فروج    ومل يأمل الدنيا يكل مث  قابض

 األ اب ".
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، وهو ال دعراف الكفرار لأ رنام  والمعن  ف  اآلية واضح  جل  

دهم بش ف مثلما ال يفيرد العطشراَل ال يمرد كفيرس ن رو المراف دول ال يفي
ال ينح  إل  البئر ويَترن منها مرا يطفرن برس ظمرأ ، إذ إل المراف لرل 
يقفررح فرر  الهررواف ويسررتقر فرر  كفررس. ومررل ثررم فرر   ررلة برريل العبررارة 

 والشاهد الشعري عل  اسط ق.
 
 
 
 
 

 ك  العلوم ف  خدمة التفسير
  اضرررفناها إلررر  مرررا ذكرررر  القررردماف مرررل لضررروابط الترررلوَعرررْوًدا 

المعررارن والعلرروم الترر  ي تاجهررا المفسررر  ترر  ال يضرر  فرر  بيررداف 
التخرربط واالعتسرران والجهرر  نأخررذ علرر  سرربي  المثررا  النقررد األدبرر  
وكيررن كررال اداة نافعررة ناجعررة فرر  يررد ناقررد  سررا  كسرريد قطرر  فرر  

المفسررول  لتَلَ  إل  مناطم ف  النص القرآن  الكريم لم يتنبس إليهاا
ال لش ف إال ألل سريد  ،مل قب  م  ك  ما نكنس لهم مل ا ترام وإكبار

قط ، وهو هنا مجرد مثا ، جاف بعدهم بوقت طوي  كانرت الردنيا قرد 
تقدمت فيس تقدما هائ  ف  ك  مجاالت العلم والمعرفة والفنول، ومرل 

كرال وإال فلرو  .بينها ميدال النقد األدب ، فانعك  هرذا كلرس فر  تفسرير 
فرأي معنر   ،يخررج عنرس مقت ر عل  ما قالس القدماف لرقد اسيد قط  

إذل للتقدم ال ضاري والفكري والثقاف  والذوق ؟ ومل هنا راينا  ف  
ها فيت رد  قروم بتفسريرتفسير  يهتم اشد االهتمام ببناف السرورة التر  ي

ررر يها، عرررل م ورهرررا الفكرررري، وجوهرررا النفسررر ، والظررر   التررر  تَش 
ف  جنباتها وكين تتَير مل قسم إل   لموسيقية الت  ترل  واسيقاعات ا

 ررة فرر  لَررة مجنَّ هررذا ومررا إلرر  ذلرر ، كرر   والعاطفررةقسررم تبعررا للمعنرر  
جعلر  تعريش السرورة معيشرةً ال ال تقراهرا ف سر . ذلر  ال تفة مرفرِ 

  الفؤاد ال مل العق  وْ سيد قط  إنما يقب ، وهو يفسر القرآل، مل ذَ 
يمرحج النقرد الت ليلر  بالنقرد االنطبراع  علر   البارد. وهو، كما نرري،

ن و عجي . ولنأخذ عل  سبي  التمثي  ك مس ف  بدايرة سرورة"مريم" 
قب  ال يدخ  ف   ل  تفسير اآليات، إذ هو ف  مقدمرة السرورة إنمرا 

   بالخطوط العريضة لها دول الدخو  ف  التفا ي .نَ عْ ي  
سرياق  يردور" " السورة مقدمةيقو ، ر مس هللا، ت ت عنوال "

بقضرية  م  ِلروي  ، والشرري  دهذ  السورة عل  م ور التو يرد ونفرف الولر
 الرذي البع  القائمة عل  قضية التو يد. هذا هو الموضوث األساسف

ر هرو مرادة  ر المكيرة رالبرا. والق رصوَ تعالجس السورة كالشأل فرف السُّ
هررذ  السررورة، فهررف تبرردا بق ررة حكريررا وي يرر ، فق ررة مررريم ومولررد 

مرل ق رة إبرراهيم مر  ابيرس. ثرم تعقبهرا إشرارات إلر   فطررن   ،عيسر 
وهرررول، وإسررماعي ، وإدريرر ،  وموسرر  النبيرريل  إسرر اق ويعقررو ،

ويسرتهدن  ،السرورة وآدم ونوح. ويستَرق هذا الق ص  والف ثلثف
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 المهترديل إثبات الو دانية والبع ، ونفف الولد والشري ، وبيال مرنهج
ثررم بعررض مشرراهد القيامررة،  ومررل ،ومررنهج الضرراليل مررل اتبرراث النبيرريل

 ،للشر  ودعروي الولرد وبعض الجد  م  المنكريل للبع ، واستنكار
وكلرس  .اآلخررة وعرض لم ارث المشركيل والمكذبيل فف الدنيا وفف

يتناسرررم مررر  اتجرررا  الق رررص فرررف السرررورة ويتجمررر   رررو  م ورهرررا 
كلها جرو خراص يظللهرا ويشري  فيهرا، ويتمشر  فرف  األ ي . وللسورة

ل نفعرراالت والمشرراعر  ض  رِ ْعررسررياق هررذ  السررورة مَ  اتها. إلموضرروع
وفف "نف " الكول مل  ولهرا.  ،البشرية االنفعاالت فف النف   القوية

السررياق ذا  فرف ضرَ ْعررفهرذا الكرول الررذي نت رور  جمررادا ال  ر  لرس ي  
نف  و   ومشاعر وانفعاالت تشار  فف رسرم الجرو العرام للسرورة 

والجبرا  تَضر  وتنفعر   تر  لتكراد واألرض  السرماوات  ي  نرري
َدَعررْوا للررر مل ولرردا* ومررا ينبَررف  لْ اَ " تنفطررر وتنشررم وتنهررد اسررتنكارا

امرا االنفعراالت فرف الرنف  البشررية فتبردا مر   للر مل ال يتخذ ولردا".
الرئيسف فيها  اف  بهذ   والق ص مفتتح السورة وتنتهف م  ختامها.

مريم ومي د  ق ة وبخا ة ففاالنفعاالت فف مواقفس العنيفة العميقة، 
  عيس .

الَال  فف الجو هو ظ  الر مرة والرضر  واالت را .  والظ 
حكريررا  "ذكررر ر مررة ربرر  عبررد   لعبررد  فهررف تبرردا بررذكر ر مررة هللا

ويتكررر  حكريا"، وهو ينراجف ربرس نجراف  "إذ نرادي ربرس نرداف خفيرا".
 اسم فيهاويكثر  ،ومعناها وظلها فف ثنايا السورة كثيرا "الر مة"لفظ 

ر النعريم الرذي يلقرا  المؤمنرول برس فرف  رورة ود   ،الر مل"" وي روَّ
ال ال ات سيجع  لهم الر مل ودا". ويذكر  وعملوا "إل الذيل آمنوا

 و نانررا مررل لَررد ن ا وحكرراةً   " نانررا مررل نعمررة هللا علرر  ي يرر  ال آتررا  هللا
ا وديعرا  بوالدترس وكرال تقيرا". ومرل نعمرة هللا علر  عيسر  ال جعلرس بَررًّ

ا بوالدتف ولم يجعلنف جبرارا شرقيا"." لطيفا  لرت   لمسرات  وإنر  وبَرًّ
 كمرا ،الر مة الندية ودبيبها اللطين فف الكلمرات والعبرارات والظر  

ت   انتفاضات الكول وارتجافاتس لوق  كلمرة الشرر  الترف ال تطيقهرا 
ال للسورة إيقاعرا موسريقيا خا را، ف تر  جرر   ت   فطرتس. كذل 

"َرِضرريًّا. َسررِريًّا. َ ِفيًّررا.  :عمررم وفيررس ،ا وفوا ررلها فيررس رخررافالفاظهرر
الفا لة  فيها نَِجيًا". فأما المواض  التف تقتضف الشد والعنن، فتجفف

ا.  مشددة  "داال" فف الَال   "َمدًّا. ِضردًّا. إِدًّا. َهردًّا"، او "حايرا"  "ِعرحًّ
ا".   اَحًّ

فيرررة بتنررروث الجرررو اسيقررراث الموسررريقف والفا رررلة والقا ثوتنررروُّ 
فهف تبدا بق ة حكريا وي ي   ،السورة هذ  والموضوث يبدو جليا فف

ر مة رب  عبَد  حكريا* إذ نادي  "ِذْكر   فتسير الفا لة والقافية هكذا 
ق ررة مررريم وعيسرر  فتسررير الفا ررلة  وتليهررا ،ربررس نررداف خفيررا...إلم"

ت مررل فرف الكتررا  مرريم إذ انتبرذ "واذكرر والقافيرة علر  النظرام نفسررس 
إليهرا رو نرا  فأرسرلنا ابراجَ دونهرم  ِ  لْ اهلهرا مكانرا شررقيا* فاتخرذت ِمر

ال ينتهف الق ص ويجفف التعقير   إل "، إلم..لها بشرا سويا.  َ ثَّ مَ فتَ 
بنوترس، فيختلرن  قضرية لتقريرر  قيقرة عيسر  برل مرريم، وللف ر  فرف
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 المريم نظام الفوا   والقوافف  تطو  الفا لة، وتنتهف القافية ب رن
علر   ،و النول المستقر الساكل عند الوقن ال بالياف الممدودة الرخيةا

ول* مرا ر  تَرمْ ال م الذي فيس يَ   َ وْ عيس  ابل مريم قَ  "ذل    التال الن و
قضرف امررا فإنمرا يقرو  لرس  كرل  إذا كال هلل ال يتخذ مرل ولرد سرب انس

إذا انتهررر  التقريرررر والف ررر  وعررراد السرررياق إلررر   فيكرررول...إلم". ت 
فف الكتا  إبراهيم إنس  المديدة  "واذكر ص عادت القافية الرخيةالق 

يسرم  وال يب رر  ال كال  ديقا نبيا* إذ قا  ألبيرس يا ابرت لرم تعبرد مرا
إذا جاف ذكر المكذبيل وما ينتظرهم   ت  وال يَنف عن  شيئا...إلم".

مررل  "قر  القافيرة   رْ وَجرر اسيقراث الموسريقف رَ مرل عرذا  وانتقرام تَيَّرر
ف الض لة فْليَْمرد ْد لرس الرر مل  َمردًّا*  تر  إذا َراَْوا مرا ي وَعردول كال ف

وإمررا السرراعة فسرريعلمول َمررْل هررو َشررر  مكانررا واضررعن  إمررا العررذا 
  والررنَم بتشررديد رْ جَ ـموضرر  االسررتنكار يشررتد الرر جنرردا...إلم". وفررف

اتخذ الر مل ولدا* لقد جئتم شريئا إدًّا* تكراد السرماوات  "وقالوا الدا  
يسرير  وهكرذا وت رح الجبرا  َهردًّا...إلم". األرض تفطرل منس وتنشرمي

اسيقاث الموسيقف فف السورة وفم المعن  والجو، ويشرار  فرف إبقراف 
يتناسم م  المعن  فف ثنايا السرورة وفرم انتقراالت السرياق  الذي الظ 

 إل  معن ". معن  ومل ،مل جو إل  جو
ت فلنسرتم  إلر  مرا هذا ف  الخطوط العامة، فأمرا فر  التف ري 

ًحا" او "ك ْبِكبروا" او "ي رطرخول"، او  ،يقولرس فر  كلمرات   رر  مثر   "ج 
َور   تعقيبا علر    وقي   لنستم  إليس وهومث   "وال بح إذا تنف " ،  

قولررس تعررال  مررل سررورة "الكهررن"  "وإنررا لجرراعلول مررا عليهررا  ررعيدا 
ة منهرا، هذ  الحينة م تومرة، فسرتعود األرض مجررد ونهاية  "ا"حً ر  ج  

قبر  يروم القيامرة سرط ا اجررد خشرنا  فت ربح وسريهل  كر  مرا عليهرا،
ًحا". وفف ر  التعبيرر  ررامة،  جدبا  "وإنا لجاعلول ما عليها  عيًدا ج 

ًحا" ت ور معن  الجد  ر   وفف المشهد الذي يرسمس كذل . وكلمة "ج 
اللفظرررف، كمرررا ال كلمرررة " رررعيدا" ترسرررم مشرررهد االسرررتواف  سرررهارْ بجَ 

وف  التعليم عل  قولس تعال  مرل سرورة "الشرعراف" عرل  وال  دة".
الج ررريم  "فك ْبِكب ررروا فيهرررا هرررم  عرررذا الكرررافريل ومرررا ينتظررررهم مرررل 

يقرو   "ك ْبِكب رروا  وإننرا لنكراد نسررم  ِمرْل َجرْر  اللفررظ نررا  والَراوول" 
برر  عنايررة وال نظررام، و رروت  وتسرراقطهم  رروت ترردفُّعهم وتكفُّررئهم

ون، فهرو ر  ج  ـالر فتتبعس نر  ج  ـة كما ينهار الالكركبة الناشن مل الكبكب
ر  بَجْرِسس لمعنا ". ولَد ْل تعرضس آليرة سرورة "فراطر" التر   ِ لفظ  م و 
تت د  عل  راخ الكافريل ف  النار واستَاثتهم برربهم ال يخررجهم 
مل العذا  الرهير  الرذي ي رطلونس ويعيردهم إلر  الردنيا كررة اخرري 

ر واسجرررام الررذي اقترفررو   "وهررم  ترر  يعملرروا  ررال ا برردال مررل الكفرر
ي طرخول فيها  ربنا، اَْخِرْجنا نعمرْ   رال ا ريرر الرذي كنرا نعمر " 

ها ن ل اوالف يطرق اسماعنا  روت رلريظ  يقو  مفسرنا الكبير  "ثم
إنرس  رروت  .األرجراف م شررج مخرتلط األ رداف، متنرراوح مرل شرت 

فسررس اللفررظ ن "وهررم ي رطرخول فيهررا". وَجررْر  المنبروذيل فررف جهررنم 
 الَلريظ يلقف فف ال   هذ  المعانف جميعًا ، فلنتبيل مل ذل  ال وت

This file was downloaded from QuranicThought.com



32 
 

ربنررا اخرجنررا نعمرر   ررالً ا ريررر الررذي كنررا " مرراذا يقررو . إنررس يقررو  
اسنابرة واالعترران والنردم إذل، ولكرل بعرد فروات األوال،  نعم ". إنس

او لررم " ال اسررم ي مرر  التأنيرر  القاسررف  الرررد فهررا ن ررل اوالف نسررم 
ركم  تنتفعوا بهذ  الفس ة مل العمر،  ما يتذكر فيس مل تَذَكَّر؟"، فلمنعم ِ

فرف  حيرادةً  وجرافكم النرذير""وهف كافيرة للترذكر لمرل اراد ال يترذكر؟ 
التنبيس والت ذير، فلم تتذكروا ولم ت ذروا، "فذوقوا فمرا للظرالميل مرل 

 ررورتال متقابلتررال   ررورة األمررل والرا ررة تقابلهررا  ن ررير". إنهمررا
الشرركر والرردعاف تقابلهررا ضررجة  ونَمررة لررم واالضررطرا ، ررورة الق

مظهرر اسهمرا   يقابلرس اال طراخ والنرداف، ومظهرر العنايرة والتكرريم
 الَلرريظ    اللرري ل واسيقرراث الرتيرر  يقابلهمررا الجرررْ والتأنيرر ، والجرررْ 

واسيقرراث العنيررن، فيرررتم التقابرر ، ويررتم التناسرررم فررف الجحئيررات وفرررف 
 ".سواف الكليات
س آيررات سررورة "التكرروير" التاليررة مررل وفرر  اسررتنط  اقس لمررا تضررم 

َور  بديعة  يقرو  سريد قطر  اقسرم    "فر فر  تفسرير قولرس جر  شرأنس   
نَّ * الَجَواِر الك نَّ * واللي  إذا َعْسعَ * وال بح إذا ترنفَّ * إنرس  بالخ 

كريم* ذي قوة عند ذي العررش مكريل* مطراث  ثَرم  امريل*  رسو  لقو 
باألفم المبيل* ومرا هرو علر  الَير   رآ  ولقد وما  ا بكم بمجنول*

إل هرو إال ِذْكرر   *ترذهبول بضنيل* وما هو بقو  شيطال رجيم* فرأيل
هللا ر   يشاف للعالميل* لمل شاف منكم ال يستقيم* وما تشافول إال ال

 ، اي نِ ْخر " هف الكواك  الترف تَ نَّ ر الك  اِ وَ الجَ   نَّ خ  ـو"ال"  العالميل"
والتعبير يخل  عليهرا  يراة  .وتختفف لفلكية وتجريترج  فف دورتها ا

مررل  وترجرر  رشريقة ك يرراة الظبراف وهررف تجرري وتختبررن فررف ِكنَاسرها
نا ية اخري. فهنا   ياة تنبض مل خ   التعبير الرشيم األنيم عل 

وهنرررا  إي رراف شرررعوري بالجمرررا  فررف  ركتهرررا  فرررف  ،الكواكررر  هررذ 
ها، فرف جريهرا وفرف وفرف سرفور تواريهرا اختفائها وفف ظهورها، فرف

"واللير  إذا  .وجرسرس عودتهرا، يقابلرس إي راف بالجمرا  فرف شرك  اللفرظ
  "، اي إذا اظلم. ولكل اللفظ فيرس تلر  اسي رافات كرذل . فلفرظعَ سْ عَ 

"، وهررو يررو ف بَجْرِسررس  ْ َعرر  ْ مؤلَّررن مررل مقطعرريل  "َعرر" "عسررع 
 ي"بيرد  او برجلرس ال يرر الظر م ب يراة فرف هرذا اللير  وهرو يَِعر   فرف

ْبحِ " * ِذي َوال ُّ ة   إِذَا تَنَفََّ * إِنَّس  لَقَْو   َرس و   َكِريم  ِعنرَد ِذي اْلعَرْرِش  ق وَّ
* َوَمررا َطرراث  ثَررمَّ اَِمرريل  * م  * َولَقَررْد َرآ   بِرراأل ف ِم  َ رراِ ب ك م َمِكرريل  بَِمْجن ررول 

بِريِل* َوَمرا ". ه روَ  اْلم  تيرار إي راف عجير  واخ وهرو َعلَر  اْلََْيرِ  بَِضرنِيل 
وال بح إذا تنف "، ب  هو اظهر  يوية، واشرد " ومثلس للتعبير رائ .

النور وال ياة وال ركة التف ترد   انفاسس ،إي اف. وال بح  ف يتنف 
التعبيريرة ال  مأثوراتها فف ك   ف. واكاد اجحم ال اللَة العربية بك 

 ت ترروي نظيرررا لهررذا التعبيررر عررل ال رربح. ورؤيررة الفجررر تكرراد ت ْشررِعر
المتفتح انس بالفعر  يترنف " ثرم يجرفف هرذا التعبيرر في رور هرذ   قل ال

مترذوق لجمرا  التعبيرر  وكر  القلر  المتفرتح. بهرا ال قيقرة الترف يشرعر
*  نَّ الك    * الجوارنَّ خ  ـوالت وير يدر  ال قولس تعال   "ف  اقسم بال

 " ثروة شعورية وتعبيريرة فروق  * وال بح إذا تنفَّ عَ سْ واللي  إذا عَ 
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مل  قائم كونية، ثروة جميلة بديعة رشريقة تضران إلر   إليس يشيرما 
وهررف تسررتقب  هررذ  الظررواهر الكونيررة  ،ر رريد البشرررية مررل المشرراعر

  بال   الشاعر".
ثرررم هرررا هرررو ذا ناقررردنا، ر مرررس هللا، يتنررراو  ق رررة يوسرررن فررر  

، ممررا بررذل  االسررم ررف ات مطولررة كمررا وردت فرر  السررورة المسررماة 
ليررري القررارئ بنفسررس كيررن ال االسررتعانة ن رر  ال نررورد بعضررس هنررا 

حيدنا فهمرا لرس وترذوقا تال  ابالنقد األدب  ف  تفسير كتا  هللا مل شأنه
 "إل وإ ساسا بعظمتس وتفرد  وتعمقا ف  ارروار . يقرو  سريد قطر  

ق ة يوسن كما جافت فف هذ  السورة  تمث  النموذج الكام  لمنهج 
تمثر  النمرروذج الكامر  لهررذا  الفنررف للق رة بقرردر مرا األداف اسسر م فرف

والتربروي وال ركرف ايضرا. ومر   والعقيدير المنهج فف األداف النفسي
إال ال ق رررة  ،ادائرررس ال المرررنهج القرآنرررف وا رررد فرررف موضررروعس وفرررف

يوسن تبدو وكأنها المعرض المتخ ص فف عرض هذا المنهج مرل 
الق ة تعرض شخ ية يوسن عليس الس م،  إل لأداف" الفنية النا ية

مجراالت  فرف كر  كرام  وهف الشخ ية الرئيسية فف الق ة، عرضرا
اسرتجابات هرذ  الشخ رية فرف  وبكر   ياتها بك  جوانر  هرذ  ال يراة،

الترف  االبرت فات هرذ  الجوانر  وفرف تلر  المجراالت. وتعررض انرواث
تعرضررت لهررا تلرر  الشخ ررية الرئيسررية فررف الق ررة، وهررف ابررت فات 

  ابرررت فات الشررردة وابرررت فات وفرررف اتجاهاتهرررا طبيعتهرررا متنوعرررة فرررف
وابت فات الفتنرة  ،والفتنة بالسلطال بالشهوة الرخاف، وابت فات الفتنة

المواقرررررن وشرررررت   شرررررت  باالنفعررررراالت والمشررررراعر البشررررررية تجرررررا 
 الشخ يات. ويخرج العبرد ال رالح مرل هرذ  االبرت فات والفرتل كلهرا

ذل  الردعاف خال ا متجردا فف وقفتس األخيررة، متجهرا إلر  ربرس بر نقيا
  فف نهاية الفقرة السابقة. اسلفنا المني  الخاش  كما

جانرر  عرررض الشخ رية الرئيسررية فررف الق ررة تعرررض  وإلر 
التركيرح، وفرف مسرا ات  مرل الشخ يات الم يطرة بردرجات متفاوترة

 ،الرؤيرة متناسبة مل رقعة العررض، وعلر  ابعراد متفاوترة مرل مركرح
تتعامرر  الق ررة مرر  والظرر  . و وفررف اوضرراث خا ررة مررل األضررواف

الكاملة متمثلة فف نمراذج متنوعرة  نمروذج  واقعيتها النف  البشرية فف
المطمئل المو رو . ونمروذج  والنبف ،يعقو  الوالد الم   الملهون

والمنراورة،  والمرؤامرة إخوة يوسن وهواترن الَيررة وال سرد وال قرد
 ومواجهررة آثررار الجريمررة، والضررعن وال يرررة امررام هررذ  المواجهررة،

فيهم ا دهم بشخ ية مو دة السرمات فرف كر  مرا ر  الق رة  ميحامت
العحيح بك  ررائحها وررائبهرا وانردفاعاتها  امراة ومواقفها. ونموذج

الم رررية الجاهليررة فررف برر ط  البيئررة األنثويررة كمررا ت ررنعها وتوجههررا
 ت ررفها الملو ، إل  جان  طابعهرا الشخ رف الخراص الواضرح فرف

ة فرف م رر يَرلْ وذج النسوة مرل طبقرة العِ وضوح انطباعات البيئة. ونم
التف تلقيها عل  البيئة، ومنطقهرا كمرا يتجلر  فرف  واألضواف، الجاهلية

وفتاهرا، وفرف إرررائهل كرذل  ليوسرن  العحيرح ك م النسوة عل امرراة
ومررا وراف اسررتار ، امررراة العحيررح لررس فررف مررواجهتهل جميعررا وتهديررد
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سررجل يوسررن ب ررفة الق ررور ودسائسررها ومناوراتهررا كمررا يتجلرر  فررف 
ونمروذج "العحيرح"، وعليرس ظر   طبقترس وبيئترس فرف مواجهرة  خا ة.

ونمررروذج "الملرر " فرررف خطفرررة  جرررائم الشررررن مررل خررر   مجتمعررس"
منطقرة  عرل يتواري بعدها كما تواري العحيح فف منطقة الظ   بعيدا

األضرررواف فرررف مجرررا  العررررض المتناسرررم. وتبررررح الم مرررح البشررررية 
كاملرررة فرررف هرررذا ال شرررد مرررل الشخ ررريات  بواقعيرررة واضررر ة  رررادقة

وهررذا ال شررد مررل  ،والبيئررات، وهررذا ال شررد مررل المواقررن والمشرراهد
  ال ركات والمشاعر.

 اسرتيفاف الق رة لكر  م مرح "الواقعيرة" السرليمة المتكاملرة وم 
وفف ك  موقن وفف كر  خالجرة، فإنهرا  شخ ية وخ ائ ها فف ك 

الفنرف للق رة، ذلر   دافاأل تمثر  النمروذج الكامر  لمرنهج اسسر م فرف
المرنهج الرذي  األداف ال ادق الرائ  ب دقس العميم وواقعيتس السرليمة.

ال يهمرر  خلجررة بشررررية واقعيررة وا ررردة، وفررف الوقرررت ذاتررس ال ينشرررن 
الو ررر  يسرررميس  "الواقعيرررة " كالمسرررتنق  الرررذي انشرررأتس  مرررل مسرررتنقعا

ضرعن المرت الق رة برألوال مرل ال وقرد "الواقعيرة" الَربيرة الجاهليرة"
اي تحويرر  رترحو   البشري بما فيها ل ظة الضعن الجنسف، ودول ال

 فف ت وير النف  البشرية بواقعيتها الكاملة فف هرذ  المواقرن، ودول
فإنها لم ت ِسن   .تَف  اية لم ة  قيقية مل لم ات النف  او الموقن ال

المقرحح للفطررة السرليمة، ذلر  الرذي يسرمونس  المسرتنق  قط لتنشن ذل 
"الطبيعية".   الواقعية" او يسمونس اخيرا" هلية القرل العشريل فف جا

الق رررة  رررورة نظيفرررة لرررأداف الرررواقعف الكامررر  مررر  تنررروث  وظلرررت
ث الشهوة التف االعحيح فف  ر امراة... الشخ يات وتنوث المواقن 

ف  ت ف   ياف انثويا  ،تعمف عل ك  شفف فف اندفاعها الهائج الكاسح
 ،عائليرة ال ت ف  مركرحا اجتماعيرا وال فضري ة وال كبرياف ذاتيا، كما

والتررف تسررتخدم  مرر  ذلرر  كرر  مكررر األنثرر  وكيرردها، سررواف فررف تبرئررة 
مل تهوي مل جرائر التهمة التف ال قتها بس، وت ديد   ماية نفسها او

الكيرررد للنسررروة مرررل ثَررررة الضرررعن  رد عقوبرررة ال ترررودي ب ياترررس" او
التربجح  او هرا لنفسرها"الَريحي الشهوي الذي تعرفرس فريهل مرل معرفت

بشهوانيتها امام انكشان ضعن عحيمتهرا وكبريائهرا امرام مرل تهروي، 
معهررا علرر  ارض وا رردة  يرر  تبرردو فيهررا األنثرر   نسرروتهان ووقررو

 األنث  التف ال ت   فف إرواف ،و يائها متجردة مل ك  تجم  المراة
ا  " وم   دق الت وير والتعبير عل  يعا  هواتفها األنثوية امرا

هذ  الل ظة الخا ة  وعل هذا النموذج البشري الخاص بك  واقعيتس،
 النمروذج بك  طبيعيتها، فإل األداف القرآنف الرذي ينبَرف ال يكرول هرو

عل طابعس النظين مرة وا دة   األعل  لأداف الفنف اسس مف لم يتخ   
ي رررور ل ظررة التعرررري النفسرررف والجسرردي الكامررر  بكررر   وهرررو  ترر 

الكريررس الررذي يتمررر  فررف  المسررتنق  هررا لينشررن ذلرر انرردفاعها و يوانيت
فررف هررذ   ا  "الق ررة الواقعيررة" وكتررا  "الق ررة الطبيعيررة"ت ررو لررس ك  

  ...الجاهلية النكدة ب جة الكما  الفنف فف األداف"
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وكذل   يل نلتقف بهرا مررة اخرري بعردما دخر  يوسرن السرجل 

وترذكر   رؤيرا ، هنا   ت  راي المِلر وبقف بسب  كيدها وكيد النسوة
يعررن تأوير   الرذي الفت  الذي كال سجينا معس ال يوسرن هرو و رد 

 الرؤيا، فطل  المل  ال يرأتو  برس، فرأب   تر  ي قرم قضريتس ويبرريف
وإذا بها ما تحا  المراة الم برة،  ،فاستدعاها المل  م  النسوة ،سا تس

الرواقعف الرذي ي دثرس الرحمل والعمرر واأل ردا   الطبيعرف مر  التَيرر
مرل يوسرن مرل خر    تعرفرس وم  تسرر  اسيمرال الرذيوالظرون، 

  تل  المشاعر والمؤثرات جميعا...
القرآنرف فرف  ر األدافالعبرد ال رالح  اسنسرال لرم يرحو   ويوسرن

وا ردة وهرو يواجرس الفتنرة بكر  بشرريتس مر   لم رة شخ يتس اسنسرانية
وبشرررريتس تمثررر  بمجموعهرررا  وتربيترررس ودينرررس ،نشرررأتس فرررف بيرررت النبررروة

همرت برس  تر  هرم بهرا، ولكرل   ريل ك  جوانبها. لقد ضعنواقعيتس ب
شرعر بضرعفس إحاف  ولقرد السرقوط فعر . الخيط اآلخر شرد  وانقرذ  مرل

 ولكنس وجو الق ور، ونسوة الق ور ايضا" كيد النسوة ومنطم البيئة
تمس  بالعروة الوثق . ليست هنال  لم رة وا ردة مرحورة فرف واقعيرة 

رائ ررة مررل مسررتنقعات الجاهليررة ولرري  هنالرر  ا، وطبيعتهرر الشخ ررية
 ...السليم بك  جوانبس الواق  وو لها الفنف" ذل  ال هذا هو

ة النظيفرة السرليمة فرف الوقرت نفسرس ال نال ادقة األمي والواقعية
اسنسانية التف ت ف  بها الق رة فرف هرذا  الشخ يات تقن عند واقعية

ل  فرف ولكنهرا تتجلر  كرذ ،الرائر  المجرا  الواسر  علر  هرذا المسرتوي
 مكانهررا واقعيررة األ رردا  والسرررد والعرررض و رردقها وطبيعيتهررا فررف

وحمانها، وفف بيئتها وم بساتها. فك   ركة وكر  خالجرة وكر  كلمرة 
تجررفف فررف ال ررورة المتوقعررة لهررا، وتجررفف فررف ا، واوانهرر تجررفف فررف

منطقة الظ  ومنطقة الضوف  بيل مكانها مل مسرح العرض متراو ة
  بيعة جريال ال ياة بها...ب س  اهميتها ودورها وط

 ل ظات الجن  فف الق ة ومواقفس اخذت مسا تها كاملة  ت 
باسنسررال" فررف ريررر تحويررر وال " ال ئررم فررف  رردود المررنهج النظيررن

وتكاملهررا.  و ردقها نقرص وال ت ريرن للواقعيررة البشررية فرف شررمولها
 ولكررل اسررتيفاف تلرر  الل ظررات لمسررا تها المتناسررقة مرر  بقيررة األ رردا 

لم يكل معنا  الوقون امامها كما لو كانرت هرف كر  واقعيرة  مواقنوال
لررو كانررت هررف م ررور  ياتررس كلهررا، وهررف كرر   الكررائل البشررري، وكمررا

ال تفهمنرا ال هرذا  الجاهليرة اهردان  ياترس الترف تسرتَرقها كمرا ت راو 
الجاهلية إنما تمسرم الكرائل البشرري باسرم  إل و د  هو الفل ال ادق"
كمرا لرو كانرت هرف كر   الجرن  ن امرام ل ظرةال دق الفنف" وهرف تقر

عميقررا،  منهررا مسررتنقعا واسررعا نوجهررة ال يرراة البشرررية بجملتهررا فتنشرر
ال تفع  هرذا ألل هرذا  محينا فف الوقت ذاتس باألحهار الشيطانية" وهف

تفعلرس  إنمرا هو الواق ، وال ألنها هف مخل ة فف ت وير هرذا الواقر "
 ريد تجريد "اسنسال" إال ملألل "بروتوكوالت  هيول" تريد هذا" ت

 ت  ال ي وَ م اليهود و دهم برأنهم هرم الرذيل يتجرردول مرل   يوانيتس
وتريرررد ال تَرررق البشررررية كلهرررا فرررف و ررر   كرر  القررريم ريرررر الماديرررة"
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فيرس كر  طاقاتهرا.  وتسرتَرق المستنق  كف تن  ر فيس ك  اهتماماتهرا،
 يهررافهررذ  هررف اضررمل سرربي  لترردمير البشرررية  ترر  تجثررو علرر  ركبت

لمل   هيول المرتق  الملعول" ثم تتخذ مل الفل وسيلة إل   خاضعة
مررا تتخررذ  مررل نشررر المررذاه  "العلميررة""  جانرر  هررذا الشررر كلررس، إلرر 

وترررارة باسرررم  ،الدَّاْرِوينِي رررة"" ترررارة باسرررم  المؤديرررة إلررر  ذات الهررردن
وْيِدي ة"  وكلهرا العلميرة. وتارة باسم "الماركسية" او "االشرتراكية، "الف ر 

  سواف فف ت قيم المخططات ال هيونية الرهيبة"
بعد ذل  تتجاوح الشخ يات واأل ردا  لترسرم ظر    والق ة

ا رردا  الق ررة، وتت ررر  فيهررا  فيهررا الفترررة التاريخيررة التررف تجررري
األ ردا   مسررح شخ ياتها الكثيرة، وتسرج  سرماتها العامرة، فترسرم

 فرف بربعض اللم راتبأبعراد  العالميرة فرف تلر  الفتررة التاريخيرة. ونكت
م رر فرف هرذ  الفتررة لرم يكرل  الترف ترسرم تلر  األبعراد  إل والسرهام

األسررر الم رررية. إنمررا كررال ي كمهررا "الرعرراة"  مررل ي كمهررا الفراعنررة
قريبا مرنهم، فعرفروا  ويعقو  الذيل عاش إبراهيم وإسماعي  وإس اق

 " ِلرمَ ال" بلق   لِ شيئا عل ديل هللا منهم. نأخذ هذا مل ذكر القرآل للمَ 
  المل  الذي جراف علر  عهرد موسر   عليرس السر م مرل فف  يل يسمَّ 

المعرون  "فرعول". ومل هرذا يت ردد حمرل وجرود يوسرن  بلقبس بعد
كرال مرا بريل عهرد األسررة الثالثرة عشررة  فهرو، عليس الس م فف م رر

سررررماهم  الررررذيل وهررررف اسررررر "الرعرررراة" ،واألسرررررة السررررابعة عشرررررة
إل معنرر  الكلمررة فررف  ة لهررم، إذ يقررا الم رريول  "الهكسررو " كراهيرر

القديمة  "الخناحير" او "رعاة الخنراحير"" وهرف فتررة  الم رية اللَة
تتجراوح "الق رة"  ردود الرقعرة  ...تستَرق ن رو قررل ون رن قررل

طرراب  الع ررر كلررس. فواضررح تمامررا انطبرراث هررذ   وتسررج  الم رررية،
ض وا ردة، ال تقت رر علر  ار التف الفترة الحمنية بالرؤي والتنبؤات

فرف رؤيرا  واضر ة وال عل  قوم بأعيرانهم. ون رل نرري هرذ  الظراهرة
يوسررن وتعبيرهررا وتأويلهررا فررف النهايررة، وفررف رؤيررا الفتيرريل  ررا بف 

  باالهتمررام سررواف قَّررلَ تَ رؤيررا الملرر  فررف النهايررة، وكلهررا ت   وفررف السررجل،
 .ف بطاب  الع ر كلسشِ مما يَ  يسمعونها ممل يرونها او ممل

جمرا  فرإل الق رة رنيرة بالعنا رر الفنيرة، رنيرة وجس اس وعل 
وطريقرة األداف  . افلرة باالنفعرا  وال ركرة ،كذل  بالعن رر اسنسرانف

خ ائص التعبير القرآنية  عل  تبرح هذ  العنا ر إبراحا قويا، فض 
األجواف  مل المو ية المؤثرة ذات اسيقاث الموسيقف المناس  لك  جو

ة يتجلر  عن رر ال ر  األبروي فرف الق ر فرف التف ي ورها السرياق 
يعقرو    ر   ور ودرجات منوعة واض ة الخطوط والظ    فرف

ليوسن واخيس و بس لبقية ابنائس، وفف اسرتجاباتس الشرعورية لأ ردا  
الَيررة والت اسرد  وعن رر او  الق رة إلر  آخرهرا. مل  و  يوسن

 مررل تنروث  ررور لَ وْ رَ بريل اسخروة مررل امهرات مختلفرات ب سرر  مرا يَر
األبرروي. وعن ررر التفرراوت فررف االسررتجابات المختلفررة للَيرررة   ال رر

فبعضهم يقودهم هذا الشرعور إلر  إضرمار ة  وال سد فف نفو  اسخو
تلتقطرس  الجر  جريمرة القتر ، وبعضرهم يشرير فقرط بطررح يوسرن فرف
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المكر والخداث فف  رور  وعن ر بعض السيارة نفورا مل الجريمة.
 يوسررنب امررراة العحيررحشرت  مررل مكررر إخروة يوسررن بررس، إلرر  مكرر 

الشرررهوة ونحواتهرررا واالسرررتجابة لهرررا  وعن رررر وبحوجهرررا وبالنسررروة.
واالعت ررام والتررأبف.  ،والتمنررف و باس جررام، وباسعجررا اباالنرردفاث 
والفرررح بتجمرر   ،النرردم فررف بعررض الوانررس، والعفررو فررف اوانررس وعن ررر

ة يَرلْ إل  بعض  ور المجتم  الجاهلف فرف طبقرة العِ  وذل  المتفارقيل.
والرديوال فرف م رر يومرذا ،  والسروق فف البيرت والسرجل ل المأ م

ترري  .والتنبرؤات" والمجتم  العبرانف، وما يسود الع ر مرل الررؤي
يمكل القو  بعرد ذلر  إل تفسرير القررآل دول االسرتعانة بالنقرد األدبر  ا

 هو كتفسير القرآل م  االستعانة بذل  النقد؟ 
سررلوبية الترر  يمكررل ال ويرردخ  فرر  النقررد األدبرر  الت لرري ت األ

  قطعرة منهرالتساعد المفسر عل  ت ديرد الهويرة التاريخيرة للسرورة او 
وكررذل  فرر  دراسررة الروايررات الترر  يررحعم  ؟هرر  هرر  مكيررة او مدنيررة

رِذن او ن ِسرم، او  ا  ابها ال هذا النص او ذا  كال ف  القرآل ثرم   
فر   ف  التفرقة بيل اسلو  القرآل واسرلو  ال ردي ، كمرا هرو ال را 

دراسررت  لمكيررة سررورة "الرعررد" و"طررس" و"الررر مل" ل سررم الخرر ن 
 و  مكيتها ومدنيتها،  ي  يجد القارئ عشررات السرمات األسرلوبية 
المكية الت  استخل تها مل هذ  السور ف  الف و  األول  مل الكت  
الت  الفتها عنهرا كمرا سربم القرو ، فر  لرحوم إذل سعرادة ال ردي  فر  

مقارنرررة  -مثررر  ذلررر  كتررراب   "القررررآل وال ررردي هرررذا األمرررر هنرررا. و
اسررلوبية"، وهررو ب رر  منهجرر  كبيررر مررل سررتمائة  ررف ة مخ ررص 
لر د عشرات الفروق بيل اسلو  القرآل واسلو  ال دي  ف  اللفظ 
وال ررريَة والعبرررارة والتركيررر  وال رررورة والبنررراف، عررر وة علررر  مرررا 

 منهجر ، مرل تلر  الفرروق فر  كتراب ريرر س، ولكل علر  ن رو ر دت  
ر آللن مرل كنروح السرنة النبويرة". وي سرل الرجروث إلر  شْ اآلخر  "عَ 

هررذيل الكتررابيل  ترر  يلررم القررارئ بمررا فيهمررا. وفضرر  عررل ذلرر  فقررد 
لجملتَِ  الَرانيم اللتريل جراف فر  بعرض الروايرات ال  دراسةً  وضعت  

النا  سمعوهما  يل كال الرسو  يقرا عليهم سورة "النجم" ف  مكة 
ختلفرت الروايرات فر  تف ري  ذلر   فِمرْل قائر   إنرس عند نحولهرا، وإل ا

إل  هرذا عليس الس م قد سها فقراهما فع ، ثم نح  عليس جبري  فنبهس 
وتررم  ررذفهما. وِمررْل قائرر   إل الشرريطال قررد انتهررح فر ررة قرررافة السررهو 

النبرررر  للسررررورة المررررذكورة، ود  ب رررروتس هرررراتيل الجملترررريل فتخيرررر  
ِمْل قائ   إل الحنادقرة والمل رديل هرم السامعول ال قائلهما هو النب . و

الذيل حيفوا هاتيل الجملتيل ونسبوهما إل  قررافة النبر  عليرس السر م. 
وهو ما ت ديت لس بالت لي  النفس  والعقل  والتاريخ  للسرورة كلهرا 
بمرا فيهررا الجملتررال المحعومتررال، فضرر  عررل الت ليرر  األسررلوب  لهمررا، 

همرا يسرت ي  ال تكونرا مرل نسريج وهو الت لي  الرذي انتهر  بر  إلر  ان
 القرآل.

سورة "النجم" او ف  سيرة  ياترس  رل   ال اق  نظرة ف  ذل 
هللا عليررس وسررلم كافيررة للقطرر  بررأل تلرر  الق ررة ال يمكررل ال تكررول قررد 

This file was downloaded from QuranicThought.com



38 
 

واخررذ  ، رردثت علرر  هررذا الن ررو الررذي اخترعررس بعررض الحنادقررة قررديما
ير إل ب شرررر دول فهررررم او تب ررررر،  ترررر يرددونهررررا اعررررداف اسسرررر م 

ف  ترجمتس الفرنسية للقرآل الكريم قد اقدم علر  المستشرق الفرنس  
ش ف بلرغ الَايرة فر  الشرذوذ والخيانرة العلميرة، اال وهرو إثبرات هراتيل 

"الررنجم" بحعمهمررا آيترريل  اآليتريل المرردََّعاتَْيل فرر  نررص ترجمترس لسررورة
قرررآنيتيل كانتررا موجررودتيل فيهررا يومررا. وقررد تنرراو  عرردد مررل علمرراف 

يل قررررديما و ررررديثا الروايررررات الترررر  تتعلررررم بهرررراتيل اآليترررريل المسررررلم
المحعومتيل وبينروا انهرا ال تتمتر  بأيرة م رداقية. وال قيقرة إل النظرر 
ف  سورة "النجم" ليؤكد هذا ال كم الذي تو ر  إليرس اولئر  العلمراف، 
فهررذ  السررورة مررل اولهررا إلرر  آخرهررا عبررارة عررل  ملررة مدمدمررة علرر  

ا نام ب ي  ال ي ْعقَ  إمكال ا توائها عل  المشركيل وما يعبدول مل 
فيهررا الررذم    ررمهراتيل اآليترريل المحعررومتيل، وإال فكيررن يمكررل ال يت

ر ال  العنين لأوثال والمدح الشرديد لهرا؟ ترري هر  يمكرل مرث  ت روُّ
ينهررا  شررخص بالسرر  واسهانررة علرر  را  إنسررال مررا، ثررم إذا بررس فرر  

رط فجرأة فر  فا ر  مرل رمرة ان بابس ب واعقس الم رقة عليرس ينخر
للسر  واسهانرة؟ هر  يعقر  ال  التقريظ، ليعود كرة اخرري فر  ال را 

بل  العر  مث  هراتيل اآليتريل اللتريل تمرد ال آلهرتهم، وهرم يسرمعول ي
األنثرر ؟* تلرر  إذل قسررمة   عقرر  ذلرر  قولررس تعررال   "الكررم الررذََّكر ولررس

هللا بها مل  ِضيَحي* إل ه  إال اسماف  سميتموها انتم وآباؤكم ما انح 
تتَّبعول إال الظل وما تَْهَوي األنف  ولقد جرافهم مرل ربهرم  سلطال إلْ 

كما ال وقائ   ياتس  ل  هللا   الهدي"؟ إل هذا امر ال يمكل ت ور "
عليس وسلم تجعلنا نستبعد تمام االستبعاد ال تكول عحيمتس قرد ضرعفت 

ترررس. كرررال مثرررا  ال ررربر واسيمرررال بن ررررة ربرررس لرررـس ولدعو إذ يومرررا،
ومواقفس مرل الكفرار طروا  ث ثرة وعشرريل عامرا وعردم اسرتجابتس فر  
مكة لوساطة عمس بينس وبينهم ررم ما كال يشعر بس مل    وا ترام 
عميم ن و ، وكذل  رفضس لمرا عرضرو  عليرس مرل المرا  والرئاسرة، 
ه  اقوي برهال عل  انس لي  ذل  الشخص الرذي يمكرل ال يقر  فر  

 "مث  هذا الضعن والتخاذ 
 هذا، وقد اضفت طريقةً جديدةً للت قرم مرل امرر هراتيل اآليتريل

ه  الطريقة األسلوبية، إذ نظرت ف  اآليتيل المذكورتيل ألري مدي 
مشررابهتهما لسررائر آيررات القرررآل فوجرردت انهمررا ال تمتررال إليهررا ب ررلة  
البتررة. كيررن ذلرر ؟ إل اآليترريل المحعررومتيل تجعرر ل األ ررنام الث ثررة 

وم القيامة دول تعليقها عل  إذل هللا، وهو ما لم يسند  مناطا للشفاعة ي
القرررررآل فرررر  اي موضرررر  منررررس إلرررر  اي كررررائل مهمررررا تكررررل منحلتررررس 

سب انس. ولل نذه  بعيدا ل ستشهاد عل  ما نقرو ، فبعرد هراتيل  عند 
اآليترريل بخمرر  آيررات فقررط نقرررا قولررس تعررال   " وكررم ِمررْل َملَرر   فرر  

َْنِر  شرفاعت هم شري ئا إال مرل بعرد ال يرأذل هللا لمرل يشراف السماوات ال ت 
فكين يقا  هذا عل الم ئكة فر  ذات الوقرت الرذي تؤكرد  ،ويَْرَض  "

إ دي اآليتيل المحعومتيل ال شفاعة األ نام الث ثة جرديرة بالرجراف 
مل رير تعليم لها عل  إذل هللا؟ ثم إنرس قرد ورد فر  اآليرة الثانيرة مرل 
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"، وهرر  ايضررا رريبررة علرر  األسررلو  آيترر  الَرانيررم كلمررة " ت ْرتََجرر  
و" عل    "ر ج  القرآن ، إذ لي  ف  القرآل المجيد اي فع  مل مادة

"افتعر ". امرا مرا جراف فر  إ ردي الروايرات مرل ال نرص اآليرة   يَة
 هو  "وإل  شفاعتهل لَت ْرتََضر "، فرالرد عليرس هرو ال هرذ  الكلمرة، وإلْ 

هرا علر  "الشرفاعة"، وردت ف  القرآل ث   مرات، لم تق  ف  اي من
 وإنما ت ْستَْخَدم م  الشفاعة عادةً األفعا  التالية  "تنف ، تَن ، يمل ".

كررذل  فقررد برردات مجموعررة  اآليررات الترر  تت ررد  عررل الرر ت  
ي ومناة بقولس َعرحَّ شرأن س  "ا)فـ(رـرايتم...؟"، وهرذا التركير  قرد  والع حَّ

كفرار، ولرم تكرر ف  القرآل إ ردي وعشرريل مررة كلهرا فر  خطرا  ال
ي ْسرتَْعَم  فر  اي منهرا فر  م ينررة او تلطرن، بر  ورد فيهرا جميعرا فرر  
مواقررن الخ ررومة والررتهكم ومررا إلرر  ذلرر  بسرربي  كمررا فرر  الشررواهد 
التالية  "ق   ارايرتم إل اتراكم عذاب رس بَيَاتًرا او نهرارا مراذا يسرتعج  منرس 

ق  (، "قر   ارايرتم مرا انرح  هللا لكرم مرل رح50المجرمول؟" )يرون / 
فجعلررتم منررس  رر ال و رامررا، قرر   آهلل  اَِذَل لكررم ام علرر  هللا تفترررول؟" 

(، "قرر   ارايررتم إل كررال مررل عنررد هللا وكفرررتم بررس وَشررِهد 59)يررون / 
َْ  فخمل واستكبرتم؟ إل هللا ال يهردي  شاهد  مل بن  إسرائي  عل  ِمثِ 

انتم (، "افرايتم الماف الذي تشربول؟* ا10القوم الظالميل" )األ قان/ 
ْنِحلول؟* لو نشاف جعلنا  ا َجاًجرا، فلروال  ْحل ام ن ل الم  انحلتمو  مل الم 

(. فكيرررن يمكرررل إذل ال يجررر ف هرررذا 70 – 68تشررركرول" )الواقعرررة/ 
التركيررر  فررر  سرررورة "الرررنجم" بالرررذات فررر  سرررياق م طفرررة الكفرررار 

وفرروق هررذا لررم ي ررد  ال ا ضرريفت كلمررة   ومراضرراتهم بمرردح آلهررتهم؟
ل الكريم )ف   ا  مجيئها مضافة( إال إل  الضمير "شفاعة" ف  القرآ

لَتَِ  الَرانيم مرل إضرافتها إلر  مْ ج   "هم" عل  خ ن ما اتت عليس ف 
 ."  الضمير "هل 

وفض  عل ذل  فتركي  اآلية األول  مل اآليتيل المحعرومتيل 
رردة كمررا نعرررن(ا ضررمير )اسررمها(ا اسررم  يتكررول مررل "إل  )وهرر  مؤك ِ

ن باأللن وال م   )خبرها("، وهذا التركير  لرم ي ْسرتَْعَم  لرـ" ذات  معر 
" ف  اي مل المواض  الت  ورد فيها فر  القررآل الكرريم )وهر  عاقلة  

" بضمير  مثلس كمرا فر    تبلغ العشرات( إال م  حيادة التأكيد السم "إل 
السرفهاف/ إنرس هرو   األمثلة التالية  "اال إنهم هم المفسدول/ اال إنهم هرم

إنرس   الر يم/ إن  انت السمي  العليم/ إن  انت التوا  /التوا  الر يم
هو السمي  العليم/ إنس هو العليم ال كيم/ إنرس هرو الَفرور الرر يم/ إنر  
انررا النررذير المبرريل/ إنررس هررو السررمي  الب ررير/ إننرر  انررا هللا/ إنرر  انررت 
األعلررر / إنرررا لرررن ل الَرررالبول/ إنرررس هرررو العحيرررح ال كررريم/ وإنرررا لرررن ل 

لررن ل المسررب ِ ول/ إنهررم لهررم المن ررورول/ إنرر  انررت  ال رراف ول/ وإنررا
الوها / إنرس هرو السرمي  الب رير/ إنرس هرو العحيرح الرر يم/ إنر  انرت 

العليم/ إنس هو البَر  الر يم/ اال إنهم هم   العحيح الكريم/ إنس هو ال كيم
الكاذبول/ فإل هللا هو الَن  ال ميد". اما ف  المرة الو يدة التر  ورد 

" بضرمير  مثلرس )وذلر  التركي  الم ذكور دول حيادة التأكيرد السرم "إل 
( فلرم يكرل الضرمير 17ف  قولس تعرال   "إنرس ال رم مرل ربر "/ هرود/ 
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عائدا عل  ذات عاقلة، إذ الك م فيهرا عرل القررآل. ولرو كرال الرسرو  
يريد التقر  إل  المشركيل بمدح آلهرتهم لكرال قرد حاد تأكيرد الضرمير 

لرس علر  عرادة القررآل الكرريم بو رفها "ذوات  العائد عليهرا بضرمير  مث
 " ما داموا يعتقدول انها آلهة. وعل  ذل  فإل التركي  ف  ا ولَ  عاقلةً 

 لَتَِ  الَرانيم هو ايضا تركي  رري  عل  اسلو  القرآل الكريم. مْ ج  
كما ال كلمة "الَرانيرم"، جمعرا او مفرردا، لرم تررد فر  القررآل 

ال و فا لأ نام وال ألي ش ف آخر،  الكريم عل  اتساعس المتناوح،
فلماذا تنفرد تل  اآلية بورود تل  الكلمة فيها؟ وهذا، عل  األق ، دلي   

قَو   لأدلة الت  مرت آنفا. ب  إن  ستبعد ال تكول كلمة "الَرانيم" أل م 
فررر  اي مرررل األ اديررر  التررر  قالهرررا النبررر  عليرررس ال ررر ة   قرررد وردت

اح لم يرد فيها  َ ك ت   ال  ِ   ما مر  الوالس م. وينبَ  ال نضين إل  
اي ذكر لهذ  الرواية، ومثلها ف  ذل  مرا كتبرس ابرل هشرام وامثالرس فر  
السررريرة النبويرررة. ممرررا سررربم يتأكرررد لنرررا علررر  ن رررو  قررراط   ال اآليتررريل 

 المذكورتيل ليستا مل القرآل، ولي  القرآل منهما، ف  قلي  او كثير.
بررل الكلبرر  )ت قيررم ا مررد ولقررد قرررات فرر  كتررا  "األ ررنام" ال
( ال المشرررركيل كرررانوا 19حكررر / الررردار القوميرررة للطباعرررة والنشرررر/ 

، ومرل  يرددول هاتيل العبارتيل ف  الجاهلية تعظيما لأ رنام الث ثرة
ثررم فررإن  ال اسررتطي  إال ال اتفررم مرر  مررا طر ررس سرريد اميررر علرر  مررل 

ت ف  تفسير لما يمكل ال يكول قد  د ، بناًف عل  ما ورد مل روايا
هررذا الموضرروث، إذ يررري ال النبرر ، عنرردما كررال يقرررا سررورة "الررنجم" 
وبلغ اآليات التر  تهراجم األ رنام الث ثرة، توقَّر  بعرض  المشرركيل مرا 
سيأت  فسارث إل  ترديد هاتيل العبارتيل فر  م اولرة ل ررن مسرار 

 Ameer Ali, Theال ـــدي  إل  المـدح بـدال مل الــذم والتروبيم )
Spirit of Islam, Chatto and Windus, London, 1978, 

P.134 وقررد كررال الكفررار فرر  كثيررر مررل األ يررال إذا سررمعوا القرررآل .)
ًَْوا ك  ي رفوا ال اضريل عمرا تقولرس آياترس الكريمرة  ًَْطا ولَ ا دثوا لَ

لَْت/  البرا .   (، فهذا الذي يقولس الكات  الهنردي هرو مرل ذلر 26)ف   ِ
كنت مل شرهودها، إذ كرال     الطريقة بواقعةولتقري  األمر امث ِ  لهذ

رئررري  ومرؤوسرررس يتعاتبرررال منرررذ اعررروام فررر   ضررروري انرررا وبعرررض 
الحم ف، وكال الرئي  يتهم المرؤو  المسكيل بأنس يكرهس، واآلخرر 
ي او  ال يبرئ نفسس عبثا ألنس كرال معروفرا عنرس خوضرس فر  سريرة 

كرد ك مرس رئيسس ف  ك  مكرال. وفر  نوبرة يرأ  اسررث قرائ  وهرو يؤ
بك  ما لديس مل قوة  "إل ما بين  وبين  عميم""، فما كال مرل حمير  
ِ  مجرري ال ردي   معرون ب ضور بديهتس وسرعة ردود  الت  ت رو 
مل وجهتس إلر  وجهرة اخرري معاكسرة إال ال تردخ  قرائ  فر  سررعة 

ي ْعبَر". وهنا امس    ال عجيبة كأنس يكم  ك ما ناق ا  "فع " عميم  
بهرررذ  العبرررارة وعررردَّها ملِخ  رررةً ا سرررل تلخررريص للموقرررن الررررئي  

ولمشراعر مرؤوسرس المحنرروق الرذي ي راو  التن رر  ممرا ي ْنَسر  إليررس" 
   المر لرة الثانويرةمدرسرمرل ا معارفنرايضا ما كال بعض  ومل ذل 

يعاب  بس تلميذاتس إذا رآهل قد اسرفل ف  الت م  لقاسم اميل وإبراح 
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راة ف  ال ياة، إذ كرال، كلمرا رد دل امامرس الم  اهمية الدور الت  تؤديس
العبارة المشرهورة فر  هرذا السرياق مرل ال "وراف كر  عظريم امرراة"، 
يجيبهل مرة  "طبعا وراف  ال امامس، فهو  ا   ال دارة والتفروق، 
اما هر  فتابعرة لرـس"، ومررة  "فعر  وراف ، والحمرال طوير "، ومررة  

دة عيشتس"... وهكذا. ِ  "وراف  مسو 
ي ت األسلوبية ل سم ما قي  مرل انرس لالدور قد ادتس الت ونف  

كانرررت هنرررا  سرررورتال قرآنيترررال  رررَيرتال اسرررمهما "سرررورة الَ ْفرررد" 
تا وت ولتررا إلرر  دعرراف يقولررس المسررلم فرر  خَ ِسررو"سررورة الَخْلرر "، ثررم ن  

د* برر رر تس. وهررذا اوال نررص السررورتيل المحعررومتيل  "اللهررم إيررا  نع
ونَْ ِفررد* نرجررو ر مترر  ونخشرر   ولرر  ن ررل  ونسررجد* وإليرر  نسررع 

عرذاب * إل عرذاب  بالكفررار مل رم"، "اللهرم إنررا نسرتعين  ونسررتَفر * 
ر " . ومل او  نظرة ون ثْنِ  علي  وال نَْكف ر * ونخل  ونتر  مل يَْفج 

نقو ، ون ل موقنول ب  ة ما نقو ، إل هرذ  السرطور ال تمرت  بأيرة 
يخ  والنفسر  ال يقبلهرا وشيجة للقرآل الكريم، فالمنطم العقلر  والترار

ترفض هر  نفسرها  الت  اوردت هذيل الن يلبتاتا، كما ال الروايات 
مثرر  هررذا الررحعم  سرربما سررنبيل بعررد قليرر . عرر وة علرر  ال األسررلو  

لي  هو األسلو  القرآن ، وال اللفتات ه  اللفتات، وال الروح يهما ف
 ه  الروح. 

ل فرر  كترر  ونبرردا بالروايررات. ولقررد فتشررت عررل تينرر  السررورتي
ال دي  التسعة الرئيسية  البخاري ومسرلم والترمرذي والنسرائ  وابر  
داود وابل ماجة والردارم  ومسرند ا مرد وموطرأ مالر ، فلرم اجردهما. 
واذكر انن ، وانا  َير، كنت ا فظهما عل  انهما مرل القنروت لري  

كونررا شرريئا آخررر سرروي هررذا. وال اظررل تإال. وال ررم انهمررا ال يمكررل ال 
ا ف  م  ن ا بَ   برل كعر  او ريرر ، إذ ال ي ْعقَر  ال ينفررد تنانهما كا

ا رررد ال ررر ابة دونهرررم جميعرررا بإثبرررات سرررورتيل ال يعرفهمرررا سرررائر 
المسررلميل، وبخا ررة إذا علمنررا ال جمرر  القرررآل كررال يعتمررد علرر  ال 
يكرول هنررا  شراهدال مررل ال رر ابة لكر  نررص، عر وة علرر  مظرراهرة 

  ال يسرتمر ا بَر   او ريرر ا بَر    رررم قَ عْ ذا  للذاكرة. فه  ي   الكتابة عند
التمسررر  بظنرررس هرررو و رررد  بكرررول هرررذيل الن ررريل سرررورتبل  فررر ذلررر  

قرررآنيتيل ويهمرر  آراف سررائر ال رر ابة؟ وهررذا لررو كررال للروايررة وجررس، 
 وهو ما ال اظنس ابدا"

وقد اورد السجستان  ف  كتابس  "الم را ن" روايرة تقرو  إل 
لذي تم جمعس ايرام ابر  بكرر، إذ كرال ا بَيًّا اشتر  ف  كتابة الم  ن ا

، وهرو مرا 15رجا  ي ْمل ول عليس فيكت  )دار الكت  العلمية/ بيرروت/ 
    بَرعرل ا    الريرا  العالية   دي  اب نجد  ايضا ف  "مسند ا مد" ف 

( اكثر مرل روايرة 34 -33ما اورد )ص (، كعنس هللا  بل كع  رض
بأنررس كررال وا رردا مررل اللجنررة الترر  عينهررا عثمررال لجمرر  النررا  علرر  

 يم  ن  وا د  إمام  خشية الفتنة. ونف  الش ف نجد  ف  "فتح البار
" اثنرررراف شرررررح ال رررردي  الخرررراص بكتابررررة يبشرررررح  رررر يح البخررررار

ابرف  الم  ن األم  عل  عهد عثمال، إذ يذكر ابل  جر نق  عل ابل
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داود مررل طريررم م مررد بررل سرريريل ال عثمررال رضرر  هللا عنررس "جمرر  

وفر   ا بَرف  برل كعر ". اثنف عشرر رجر  مرل قرريش واألن رار، مرنهم
"ال ررا ب " البررل فررار  روايررة عررل هررانن قررا   "كنررت عنررد عثمررال 
رضررف هللا تعررال  عنررس، وهررم يعرضررول الم ررا ن، فأرسررلنف بكتِررن 

" و"فأَْمِه  الكرافريل" و"ال تبردي  شا  إل  ا بَف  بل كع  فِيَها "لَ  ْم يَتََسلَّ
للخلررم"، قررا   فرردعا بالررد واة فم ررا إ رردي ال مرريل وكترر  "لخلررم هللا" 

ال َم فِيَها هاًف". فلو   وم ا "فأمه " وكت  "فََمه ِ " وكت  "لَْم يَتََسنَّْس"
كانت ف  م  فس تان  السورتال لقد كال يعتقد إذل انهما قرآل فع ، 

لم يثر هذ  المسألة عل  اعيل النرا   ينهرا وآذانهرم؟ ولرو كرال فلماذا 
ا، ولم ي رلنا شر ف  ِوَي هذا الذي فع . الي  كذل ؟ ام  فع  لكال قد ر 
عررل هررذا، فمعنررا  انررس لررم ي ثِررر األمررر وانررس لررم يكررل يعتقررد ال هرراتيل 
السورتيل مل القرآل فع ، إذ ال ي ْعقَ  انس كرال يرؤمل بأنهمرا سرورتال 

ثم يسكت ف  يفاتح إخوانس ال  ابة ف  مث  ذل  الموضروث  قرآنيتال
الخطيررر، فإمررا اقررنعهم وإمررا اقنعررو " وقررد القرر  ابررو ال سررل األشررعري 
الضوف عل  جان  مهم ف  تل  المسألة بقولس  "قد رايت انا م  ن 
اَنـَ   بالب رة عند قوم  مل ولِد ، فوجدت س مساويًا لم  ن الجماعة، 

ََ   وإمر ف ا بَررف  برل كعرر ". امررا  وكرال ولررد انر   يررروي انرس َخررطُّ انررـَ
إيراد بعض علمائنا القردام  لمثر  تلر  الروايرات فرإل د   علر  شر ف 
فعلرر  انهررم كررانوا ال يت رجررول فرر  امررور العلررم والب رر ، برر  كررانوا 
يرروردول كرر  شرر ف ي ررلهم، عررارفيل ال العقرر  اسسرر م  قررادر علرر  

ا فر  الواقر  اوفيراف لمرنهج تم ي س وإنحالس منحلس ال  يح. لقد كرانو
ال يراد فكرانوا يثبتررول كر  مررا يقر  لهرم دول خشررية، وإل لرم نشرراطرهم 

   ررم ك  ش ف. اموقفهم ذ
فر   فقرراتاما ما كتبس ا د القرراف األفاضر  تعليقرا علر  هرذ  ال

نسختها األول  ف  موق  "ملتقر  اهر  التفسرير" بقولرس  " قيقرة ال مرا 
م عرروض مررل ال هرراتيل السررورتيل و رر  إليررس الشرريم الفاضرر  إبررراهي

استقر ال ا  عل  القنوت بهما فف الن ن الثانف مل رمضال اوافقرس 
عليس ل  ة ال دي  برذل  عرل سريدنا عمرر رضرف هللا عنرس كمرا عنرد 

ا مل القرآل فهذا م   نظر، بر  تابل خحيمة. إال ال ترجيح انهما ليس
آل وانهما مما الراجح كما ذه  إليس جماعة مل العلماف انهما مل القر

ن ِسررم لفظررا و كمررا. وكيررن يسررتجيح سرريدنا ا بَررف  وريررر  مررل ال رر ابة 
كتابتهمرررا فرررف الم ررر ن، وهمرررا ليسرررتا مرررل القررررآل؟ قرررا  الع مرررة 

ة ن  الكترا  بالسُّر مْسرالشنقيطف )مرالكف( فرف "اضرواف البيرال"  ومثرا  نَ 
ا بالسنة المتواترة، ونسرم سرورة و كمً  نسم آية عشر رضعات ت وةً 

ة المتررواترة. وسررورة ن  و كًمررا بالسُّرر لخلرر " وسررورة "ال فررد" ترر وةً "ا
"الخل " وسورة "ال فرد" همرا القنروت فرف ال ربح عنرد المالكيرة. وقرد 

كانتا سورتيل مل  اوضح  ا   "الدر المنثور" ورير  ت قيم انهما
فرف  اشريتس  ( نفرف)كتا  هللا ثم ن ِسَختا. وقا  الشيم ا مد الط راوي 

لف ح"  ذكر السيوطف ال دعاف القنوت مل جملة الذي عل  "مراقف ا
عل  النبف  ل  هللا عليس وسلم، وكانا سورتيل، كر   سرورة  انحلس هللا
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إ ررداهما تسررم   سررورة "الخلرر "، وهررف  بسررم هللا   ببسررملة وفوا رر 
واألخرري  .إل  قولس  مل يكفر  .الر مل الر يم اللهم إنا نستعين ..

بسررم هللا الررر مل الررر يم اللهررم إيررا    تسررم   سررورة "ال فررد"، وهررف
خهما، وكتبهمرا ا بَرف  ْسرنعبد... إل   مل م. وقد اختلفت ال  ابة فرف نَ 

سرورة. وقرا   فف م  فس، فِعد ة سور القرآل عند  مائة وست عشررة
الشيم حكريا األن اري )شافعف( فف "البهجة الورديرة"  َوَراَْيرت  فِرف 

رري وِطف   َُّ  ك رر ُّ َواِ ررَدة    اَنَّررس  َكرراَل س رروَرتَْيلِ ِرَسررالَِة اِسَمرراِم السُّ اَْنَحلَه َمررا 
َ "، َوَمْبررَدا   ر  ْلرر ِ" بِـررـ"يَْفج  اة   س رروَرةَ "اْلخ  َسررمَّ بِبَْسررَملَة   تَْنتَِهررف األ ولَرر  اْلم 

َ ابَة  فِيهِ  اةِ  س وَرةَ "اْلَ ْفِد"  "إيَّاَ ". ث مَّ اْختَلََن ال َّ َسمَّ َما َهْ  الثَّانِيَِة اْلم 
ْ َ ن  فََجعََ  َعَددَ  ،ن ِسَخا اَْم ال ْم فِف م  ه  السَُّوِر ِمائَرةً  َ تَّ  َكتَبَه َما بَْعض 

وهللا اعلم"، فررم سعادت  بس لداللتس علر  اهتمرام  .َوِستَّةَ َعَشَر س وَرةً 
القررراف بالمسررألة المطرو ررة فرر  تلرر  الدراسررة ذلرر  االهتمررام العلمرر  

فرر  ت ريرر  عقلرر ، فهررو ريررر مقنرر  لأسرربا   الراقرر  وكررذل  لنجا ررس
 التالية 

فأوال  كين يقا  إل السورتيل قد ن ِسرَختا لفظرا، وهمرا مرا حالترا 
"، او  موجودتيل بألفاظهما؟ إل هذا كمل يقرو   "سرعيد رائر    اضرر 
" مرث ، وهرو مرا ال يجروح فر  شررعة العقر . ثرم مرا معنر   "    ميرت 

تعرضال لمسألة تشريعية  ت  يمكل ال انهما ن ِسَختا  كما؟ إنهما ال ت
يقا  إل ال كم التشريع  الذي كرال فيهمرا قرد تَيرر. ومعررون انرس ال 
نسررررم فرررر  مسررررائ  االعتقررررادات والترررراريم، ويل ررررم بهمررررا األدعيررررة، 
والسورتال منها. وعل  اية  را  فمرا حلنرا نردعو بالسرورتيل ولرم يقر  

وثانيرا  كيرن يقرا  ا د إل الدعاف بهما ا ربح الريرا، فمرا القرو  إذل؟ 
ختا، وم  ذل  يستمر ا بَ   ف  إثباتهما بم  فس؟ والعجي  سِ إنهما قد ن  

ال يستد  بعرض العلمراف علر  قرآنيتهمرا مرل وجودهمرا فر  م ر ن 
ذل  ال  اب  الكريم، وكال األ ري ال يتعجبوا مل بقائهما فيس ررم 

وثالثرا  هر  ذل  بدال مل استداللهم بهذا البقاف عل  انهما مرل القررآل" 
مررل المعقررو  ال ت ْنَسررم السررورتال وال يرردور برريل ال رر ابة اخررذ ورد 
 و  إبقاف ا بَ    عليهما ف  نسختس، ب  يمر  األمر مرور الكرام، وكأل 
 " امرهما مل الهوال بمكال؟ اال إل ذلر  ألمرر  ررير   وبعيرد  ِجردُّ بعيرد 

ري مرا  كمهمرا ورابعا  إذا كال هذال الن ال ف  البداية قرآنا، فيرا تر
اآلل؟ اال يحاالل قرآنا؟ إذل فهما لم ي ْنَسخا؟ ام لم يعودا قرآنرا؟ فكيرن 
ننظر إليهما اآلل إذل مل نا ية اسعجاح مث ؟ اما فتئا معجحيل ررم 
ْعِجررح مررل الكرر م إال القرررآل؟ ام  حوا  قرآنيتهمررا عنهمررا؟ كيررن، وال م 

نعرم كيرن يسر   نقو  إنهما قرد حالرت عنهمرا تلر  اسعجاحيرة؟ فكيرن؟
المسلَم الحعم  بأل ك م هللا قد ت رو  وحالرت عنرس طبيعترس التر  كانرت 
لس؟ ام نقو  إنهما لم يبقيا ك ما مل ك م هللا؟ اال إل ذلر  لخطيرر  ِجردُّ 
" وخامسا  فرإل الررد علر  التسراؤ  الهرام الرذي طر رس المعلرم  خطير 

بة كتابتهمرا الكريم قائ   كين يسرتجيح سريدنا ابرف وريرر  مرل ال ر ا
فف الم ر ن، وهمرا ليسرتا مرل القررآل؟ هرو تسراؤ  ال يقر  بر  يحيرد 
عنس اهمية، اال وهو  وكين يستجيح سائر ال  ابة عدم إثباتهمرا فر  
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م ا فهم وهما مل القرآل؟ وبهذا نعود إل  ما قلت س آنفا مرل انرس لري  
مل المقبو  منطقا وال عق  وال شررعا ال نأخرذ برراي ا بَر   برل كعر  
و رد  ونهمر  آراف ال ر ابة اجمعرريل، وعلر  راسرهم اللجنترال اللتررال 
فَتا ف  عهد اب  بكر وعثمال بجم  القرآل" وهذا لو كرال ثمرة وجرس  ك ل ِ
لتل  الرواية القائلة برأل ابيرا كرال يثبتهمرا فر  م ر فس، وهرو مرا قلرت 
إنن  رير مقتن  بس. وقرد وجردت ابرل قتيبرة يرذه  إلر  مرا ذهبرت إليرس 

بر عل رايس ف  "تأوي  مشك  القررآل" بقولرس  "ال نقرو  إل هنا، إذ ع
ا بَيًّا ر مة هللا عليس ا ا  و د ، واخطأ المهاجرول واألن ار كلهم 

ف  دعراف القنروت إلر  انرس     بَ رضوال هللا عليهم، ولكل نقو   ذه  ا  
س فرر  بررمرل القرررآل ألنررس راي رسررو  هللا  ررل  هللا عليرس وسررلم يرردعو 

مرا، فظرل انرس مرل القررآل، واقرام علر  ظنرس ومخالفرة ال  ة دعاف دائ
 ال  ابة".  

واضح ال الن يل ال يخرجال عل ال يكونا قنوتا كال عمر او 
علرر   يقنررت بررس بعررد القيررام مررل الركرروث، او عقرر  االنتهرراف مررل قرررافة 
السورة التر  بعرد الفات رة وقبر  ال يركر . ومعررون ال المسرلميل ال 

و ت  لو َضَرْبنا عل ك  ما سبم َ ْفً ا  يقنتول ف    تهم بالقرآل"
وقلنررا إل الروايررة  رر ي ة وإل ا بَيًّررا كررال ررررم ذلرر  يعتقررد ال هررذيل 
الن يل سورتال قرآنيتال فعر  علر  عكر  مرا كرال ال ر ابة جميعرا 
يؤمنول، فإل هذا ال يعدو ال يكول اجتهرادا منرس ال ي ْلرِحم ريرر ، ومرل 

موقن ال  ابة عل  بَْكَرة ابيهم،  ثم ال يمكل ال نأخذ بما لديس ونهم 
 إذ لي  هذا مل المنهج العلم  وال المنطم العقل  ف  ش ف. 

وقررد قرررات فرر  "الم ررنَّن" البررل ابرر  شرريبة ت ررت عنرروال "َمررا 
 " ََ عدة روايات تد  عل  ال هذيل الن ريل يَْدع و بِِس فِف ق ن وِت اْلفَْجِر

الترر  تَنينررا عررل ذكررر  ليسررا إال قنوتررا، ومنهررا الروايررات الررث   التاليررة
 اَبِرف لَْيلَر  اْبرل   قَراَ   اَْخبََرنَرا ه َشْيم   قَاَ   َ دَّثَنَا اَب و بَْكر   "َ دَّثَنَا  سائرها

 ْبرِل اْلَخطَّرا ِ  ع َمررَ  قَراَ   َ رلَّْيت َخْلرنَ  ع بَْيرِد ْبرِل ع َمْيرر   َعلْ  َعَطاف   َعلْ 
َِْفر  ، َون ثْنِرف ْلََرَداةَ ا َعلَْير   فَقَراَ  فِرف ق ن وتِرِس  اللَّه رمَّ إنَّرا نَْسرتَِعين   َونَْسرتَ

َ . اللَّه رمَّ إيَّراَ  نَْعب رد ، َولَر   رر  اْلَخْيَر َوال نَْكف ر  ، َونَْخلَ   َونَتْر    َمْل يَْفج 
د ، َوإِلَْي  نَْسعَ  َونَْ ِفد ، َونَْرج   و َرْ َمتَ  َونَْخَش  َعذَابَ ، ن َ ل ِف َونَْسج 

ْلِ م إلَّ َعذَابَ  بِاْلك فَّارِ  َ بِيرِ   َعرلْ  س رْفيَال   قَراَ  َ ردَّثَنَا َوِكي    َ دَّثَنَا"، "م 
ِ اَلَّ  َعْبدِ  َعلْ  ْبِل اَبِف ثَابِت    قَنََت فِف اْلفَْجرِ  َعِليًّا اْلَمِلِ  ْبِل س َوْيد اْلَكاِهِلف 

َِْفر  ، َون ثْنِرف َعلَْير  اْلَخْيرَر  مَّ إنَّرا نَْسرتَِعين   َونَْسرتَ بَِهاتَْيِل السُّوَرتَْيِل  اللَّه 
مَّ إيَّراَ  نَْعب رد ، َولَر  ن َ رل ِف َوال نَْكف ر  ، َونَخْ  َ . اللَّه  ر  لَ   َونَتْر    َمْل يَْفج 

ررو َرْ َمتَرر  َونَْخَشرر  َعررذَابَ ، إلَّ  د ، َوإِلَْيرر  نَْسررعَ  َونَْ ِفررد ، نَْرج  َونَْسررج 
ْلِ م   َ رْيل   ه َشرْيم   دَّثَنَا"، "َ رَعذَابَ  اْلِجدَّ بِاْلك فَّاِر م  قَراَ    قَراَ   اَْخبََرنَرا   

قَراَ   فَقَنَرتُّ فِرف  ع ثَْمرال  ْبرل  ِحيَراد   َخْلِفرف َ لَّْيت اْلَََداةَ ذَاَت يَْوم  َوَ لَّ 
ا قََضْيت  َ  تِف قَاَ  ِلرف  َمرا ق ْلرَت فِرف ق ن و ْبحِ قَاَ   فَلَمَّ تِر ؟ َ  ةِ ال ُّ

َِْفر  ،  قَراَ   فَق ْلرت   ذََكررْرت   الِف اْلَكِلَمرراِت  اللَّه رمَّ إنَّررا نَْسرتَِعين   َونَْسررتَ َهرؤ 
رر  َ  اللَّه رمَّ . َون ثْنِف َعلَْي  اْلَخْيَر ك لَّس  َوال نَْكف ر  ، َونَْخلَ   َونَتْر    َمرْل يَْفج 

د ، َوإِلَْير رو َرْ َمتَر  إيَّاَ  نَْعب د ، َولَ  ن َ ل ِف َونَْسج    نَْسرعَ  َونَْ ِفرد ، نَْرج 
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. فَقَا َ  ْلِ م  ع ثَْمال   َكرذَا َكراَل  َونَْخَش  َعذَابَ . إلَّ َعذَابَ  اْلِجدَّ بِاْلك فَّاِر م 
 َوع ثَْمال  ْبل  َعفَّال". ع َمر  ْبل  اْلَخطَّا ِ  يَْ نَ   

كمرررا قررررات فررر  كترررا  "التررردويل فررر  اخبرررار قرررحويل" لأمرررام 
ل هررذيل الن رريل قنرروت مررل القنرروت  "م مررد بررل ا مررد بررل الرافعرر  ا

جابارة ابو سرليمال الجابراري القحوينرف سرم  ابرا طل رة الخطير  فرف 
"الطواالت" ألبف ال سل القطال بسماث الخطي  منس  انبرا ابرو م مرد 

ابرال برل  أال ار  بل م مد بل ابف اسرامة  ثنرا يحيرد برل هرارول  انبر
لر  رضرف هللا عنرس عرل الكر م فرف ابف عياش قا   سألت ان  برل ما

القنوت، فقا   اللهم إنا نسرتعين  ونسرتَفر ، ونثنرف علير  الخيرر وال 
نكفر ، ونؤمل ب  ونخل  ونتر  مل يفجر ، اللهرم إيرا  نعبرد، ولر  
ن لف ونسجد، وإلي  نسع  ون فد، ونرجو ر مت  ونخشر  عرذاب  

لم فف قلوبهم الجد، إل عذاب  بالكافريل مل م. اللهم عذ  الكفرة، وا
الرعرر ، وخررالن برريل كلمررتهم، وانررح  علرريهم ِرْجررَح  وعررذاب . اللهررم 
عذ  الكفرة اه  الكتا  الذيل ي دول عل سربيل ، ويكرذ بول رسرل  
ويج رردول بخياترر ، ويجعلررول معرر  إلًهررا ال إلررس ريررر . اللهررم ارفررر 
للمؤمنيل والمؤمنات، والمسلميل والمسلمات، وا ل هم واست ل هم 

قلرروبهم وا ررلح ذات بيررنهم، واجعرر  فررف قلرروبهم اسيمررال والررن برريل 
وال كمة وثب تْهم عل  ملة رسول ، واَْوِحْعهم ال يشكروا نعمتر  الترف 
انعمت عليهم، وال يوفوا بعهد  الذي عاهدتهم عليس، وان رهم عل  

 عدوهم وعدو  إلس ال م. قا  ان   وهللا إِْل ا ْنِحلَتا إال مل السماف".
عاشرررر مرررل "تيسرررير الو رررو  إلررر  ا اديررر  اس ررردار الوفررر  

موق  "الدرر السنية" ب ثرت ايضرا الرسو   ل  هللا عليس وسلم" ف  
عرل هررذيل الن ريل فوجرردت انهمرا، كمررا قلرت وكمررا جراف فرر  الكتررابيل 

األ ادير   ا  ردي  مرلالسابقيل، ال يحيدال عرل ال يكونرا قنوترا. وهرذ
  نفر  المنروا ، وكلهرا تجرري علر  الت  عثرت عليها ف  هذا ال دد

ال عمررر رضررف هللا عنررس قنررت بعررد الركرروث فقررا   اللهررم ارفررر لنررا "
والمؤمنررات، والمسررلميل والمسررلمات، والررن برريل قلرروبهم،  وللمرؤمنيل

عل  عدو  وعدوهم. اللهم العل كفررة  وا لح ذات بينهم، وان رهم
رسرل ، ويقراتلول  اه  الكترا ، الرذيل ي ردول عرل سربيل ، ويكرذبول

 هم خالن بيل كلمتهم، وحلح  اقردامهم، وانرح  بهرم بأسر اولياف . الل
الذي ال ترد  عل القوم المجرميل. بسم هللا الر مل الر يم، اللهرم إنرا 

 ونخلرر  ونترر  مررل ونسررتَفر ، ونثنرف عليرر  وال نكفرر ، نسرتعين 
يفجررر . بسرررم هللا الرررر مل الررر يم، اللهرررم إيرررا  نعبررد، ولررر  ن رررلف 

عرذاب  الجرد، ونرجرو ر متر ،  نسع  ون فرد، ونخشر  ونسجد، ول 
خ  رررة . إل عرررذاب  بالكرررافريل مل رررم" )الرررراوي  عبيرررد برررل عميرررر

 الم رردر  السررنل. البيهقررف الدرجررة   رر يح مو ررو . الم ررد  
 الكبري(.

واآلل نررأت  إلرر  الت ليرر  األسررلوب  ررررم ال المنطررم واتجررا  
ل األ دا  وت لي  الروايات يكف  تماما ف  ال كم باستبعاد انتماف هذي

الن يل للقرآل المجيد دول نقض او إبرام  واو  ش ف نقولس ف  هذا 
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ال دد هو ال كلمة "اللهم" الت  اْفت تِ ت بها السورة األول  المحعومة 
قد وردت ف  القرآل خم  مرات لم تأت اي منها ف  بداية اية سورة 

 بتاتا.
ثان  ش ف  لم ي د  ال ابتدات ايرة سرورة قرآنيرة بمنراداة هللا، 

إنما بمناداة البشر  "يا ايها النرا "، "يرا ايهرا الرذيل آمنروا"، "يرا ايهرا و
م ِ "، "يا ايها المــ دَّث ِر".  المـ حَّ

ثالر  شرر ف  لررم تررأت كلمررة "اللهررم" فرر  ايررة سررورة إال وسرربقتها 
كلمررة تررد  علرر  "القررو " لفظررا او معنرر . وهررذ  هرر  المرررات الخمرر  

بينررة خال ررة ممررا نقررو   المررذكورة نسرروقها امررام القررارئ ليكررول علرر 
 واطمئنال تام إليس  

رْل  ْلرَ  ِممَّ ْلَ  َمْل تََشاف  َوتَْنرِحث  اْلم  ْلِ  ت ْؤتِف اْلم  مَّ َماِلَ  اْلم  "ق ِ  اللَّه 
تََشاف  َوت ِعحُّ َمْل تََشاف  َوت ِذ ُّ َمْل تََشاف  بِيَِدَ  اْلَخْيرر  إِنَّرَ  َعلَر  ك ر  ِ َشرْفف  

" )آ  عمرال/   (.26قَِدير 
مَّ َربَّنَا اَْنرِحْ  َعلَْينَرا َمائِرَدةً ِمرَل السَّرَماِف  "قَاَ  ِعيَس  اْبل  َمْريََم اللَّه 
اِحقِيَل"  ْقنَا َواَْنَت َخير  الررَّ ِلنَا َوآَِخِرنَا َوآَيَةً ِمْنَ  َواْرح  تَك ول  لَنَا ِعيًدا ألَوَّ

 (.114)المائدة/ 
مَّ إِْل َكالَ  َهذَا ه َو اْلَ مَّ ِمرْل ِعْنرِدَ  فَرأَْمِطْر َعلَْينَرا  "َوإِْذ قَال وا اللَّه 

" )األنفا /   (.32ِ َجاَرةً ِمَل السََّماِف اَِو ائْتِنَا بِعَذَا   اَِليم 
ْم فِيَها َس م  َوآَِخرر  َدْعرَواه ْم  مَّ َوتَِ يَّت ه  "َدْعَواه ْم فِيَها س ْبَ انََ  اللَّه 

ِ الْ  ِ َر    (.10عَالَِميَل" )يون / اَِل اْلَ ْمد  ّلِِلَّ
مَّ فَاِطَر السََّماَواِت َواألَْرِض َعاِلَم اْلََْيِ  َوالشََّهاَدةِ اَْنرَت  "ق ِ  اللَّه 

 (.46تَْ ك م  بَْيَل ِعبَاِدَ  فِف َما َكان وا فِيِس يَْختَِلف وَل" )الحمر/ 
رابرر  شرر ف  لررم يرررد بعررد النررداف بكلمررة "اللهررم" فرر  القرررآل اي 

عل ال يكول هذا الضمير منف   كرـ"إيا " )كمرا فر  ضمير، فض  
" الناسرخة )كمرا  السورة األول  المحعومة  "اللهم إيا  نعبرد"( او "إل 

 ف  السورة المحعومة األخري  "اللهم إنا نستعين  ونستَفر "(.
خامسا  ال يوجد ف  القرآل كلس الفع   "ن َ ل ِ " ابدا، بر  الرذي 

" "، فيس هو "َ لَّ "، "ت َ   ِ ، "ي َ رل وا"، "ي َ رل ول"، "ي َ رل ِ "، "َ ر  ِ
 "َ لُّوا". 

سادسا  لم ي د  ف  القررآل ال تَقَردَّم  ررن  الجرر علر  الفعر  
الدا  عل  ال  ة كمرا فر  سرورة "ال فرد"، بر  المشراهد انرس إذا كرال 
هنا   رن جرر فإنرس يرأت  بعرد الفعر ، او ت رْذَكر ال ر ة مطلقرة دول 

 ه  الشواهد القرآنية   رن جر ا  . وهذ  
 -31"فرر   رردَّق وال  ررلَّ * ولكررْل كررذََّ  وتررولَّ " )القيامررة/ 

32.) 
 (.15"وذََكر اْسَم رب ِس ف لَّ " )األعل / 

 (.10 -9"ارايَت الذي يَْنَه * عبًدا إذا  لَّ " )العلم/ 
"وال ت ررر  ِ علررر  ا رررد  مرررنهم مرررات ابرررًدا وال تقرررم علررر  قبرررر " 

 (.84)التوبة/ 
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 (.102ِت طائفة  اخري لم ي َ لُّوا فْلي َ لُّوا مع " )النساف/ "وْلتَأْ 
"إل هللا وم ئكتس ي َ لُّول عل  النب   يا ايها الرذيل آمنروا َ رلُّوا 

 (.56عليس وَسل ِموا تسليما" )األ حا / 
"هررو الررذي ي َ ررل ِ  علرريكم وم ئكت ررس لي ْخررِرَجكم مررل النررور إلرر  

 (.43الظلمات" )األ حا / 
يهم بهرا وَ ر  ِ علريهم"  "خذ مل ررهم وترحك ِ امروالهم  ردقةً تطه ِ

 (.103)التوبة/ 
 (.2 -1"إن ا اعطينا  الَكْوثَر* فَ   ِ لرب  واْنَ ْر" )الكوثر/ 

ْسرعَ " ابردا، بر  الرذي فيرس هرو نسابعا  لي  ف  القررآل الفعر  "
 "سع "، "َسعَْوا"، "تَْسعَ "، "تَْسعَْول"، "يَْسعَْول". وشرواهد مرا نقرو 

، 19، واسسرراف/ 205، 114موجرودة فر  المواضر  التاليرة  البقررة/ 
، 15، وطررس/ 5، وسرربأ/ 51، وال ررج/ 35، والناحعررات/ 39والررنجم/ 

، 8، والت رريم/ 12، وال ديرد/ 20، وي / 20، والق ص/ 66، 20
، 38، وسرررررربأ/ 64، 33، والمائرررررردة/ 8، وعررررررب / 22والناحعررررررات/ 

 .6والجمعة/ 
ف  اي حمل او ف  اية )سع " ف  القرآل ثامنا  لم يأت الفع  "

مسبوقا ب ررن جرر ومجررور   كمرا هرو ال را  هنرا  "وإلير   ( يَة
نسررع  ون فررد". كمررا ال  رررن الجررر الَالرر  مجيئررس معررس هررو "فرر "، 

 يدينا. اف  السورة الموهومة الت  بيل  الموجودولي  "إل " 
لر " تاسعا  ثم إنس ف  المرة اليتيمة التر  جراف بعرد  ال ررن  "إ

لم يدخ  هذا ال رن عل  اسم هللا او ضمير ، ب  عل  كلمة "الذكر"  
وا البي " )الجمعة/  (. وكما ت  ظ فالفع  9"فاْسعَْوا إل  ِذْكر هللا وذَر 

 هنا فع   امر  ال مضارث  كما هو ف  الجملة الت  معنا. 
عاشرررا  وفرروق ذلرر  فالسررع  فرر  القرررآل رالبررا مررا يكررول فرر  

، والمائرردة/ 205، 114والمعرراجحة كمررا فرر  البقرررة/ الخرررا  والفسرراد 
علرر  سرربي  القررو  ال ررريح،  38، 5، وسرربإ/ 51، وال ررج/ 64، 33

علر  سربي  التضرميل، امرا  22، والناحعرات/ 104وكمرا فر  الكهرن/ 
ف  الخير فأق  مل ذل ، كما ال ذكر الخير ف  معظم األ يال ضمن  

 ال  ريح.  
قررآل مرل اولرس إلر  آخرر  فرتش فر  الن نرا ادي عشر  ولو ذهب

عثر عل  الفع  "ي فد" ف  اي حمرل مرل األحمرال او ايرة  ريَة نفلل 
مل ال يغ. ب  ال وجود لمادة "ح ن د" فيس عل  اسط ق، اللهرم إال 

(، وهررم ابنرراف األبنرراف، وهررذا شرر ف مختلررن 72كلمرة "َ فَررَدة" )الن رر / 
  سرورة عما ن ل فيس، ومعنا  اسسرراث. اي ال مجر ف ذلر  الفعر  فر

"الَ ْفد" المدَّعاة هرو امرر شراذ كسرائر مرا يتعلرم بتلر  السرورة  سربما 
 تبي ِل هذ  الدراسة.

 22يرجرو" فر  القررآل  -ثان  عشرر  رررم ورود الفعر  "رجرا
مرة، فإنس لم يأت قط مضارعا مسندا إل  ضمير المتكلميل  "نرجرو" 

تاليرة  كما هو ال ا  هنا. والشرواهد متا رة لمرل يريرد فر  المواضر  ال
، والكهن/ 28، واسسراف/ 13، ونوح/ 104، والنساف/ 86الق ص/ 
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، 6، والممت نررة/ 9، والحمررر/ 21، واأل ررحا / 5، والعنكبرروت/ 110
، واسسرررراف/ 15، 11، 7، ويرررون / 104، والنسررراف/ 218والبقررررة/ 

، 14، والجاثيرة/ 29، وفراطر/ 40، 21، والفرقال/ 60، والنور/ 57
 .36وت/ ، والعنكب27والنبأ/ 

ثال  عشرر  لرم تقر  كلمرة "ر متر " فر  المررات الرث   التر  
تكررت فيها ف  القررآل مفعروال برس مباشررا قرط كمرا هرو َوْضرعها فر  
سورة "ال فد"، ب  كانت ف  ك  تل  المررات مجررورة ب ررن جرر. 
كمررا انهررا لررم تقترررل فرر  اي مررل تلرر  المرررات بفعرر  الرجرراف علرر  اي 

رفر ل  وألخ  واَْدِخْلنا ف  ر مت " وض  مل األوضاث  "قا  ر  ا
نررا بر مترر  مررل القرروم الكررافريل" )يررون / 151)األعررران/  (، "ونج ِ

 (.19(، "واَْدِخْلن  بر مت  ف  عباد  ال ال يل" )النم / 86
رابرر  عشررر  لررم يررأت الفعرر   "نخشرر " فرر  القرررآل سرروي مرررة 

اتر  ، وقرد (52وا دة  "يقولرول  نخشر  ال ت ريبنا دائررة" )المائردة/ 
عل  لسال المنافقيل المذبذبيل ال علر  لسرال المرؤمنيل المروقنيل. كمرا 
انررس لررم يقرر  علرر  العررذا ، برر  علرر  إ ررابتهم برردائرة، فضرر  عررل ال 
المفعررو  بررس الررذي وقرر  عليررس فرر  اآليررة القرآنيررة كررال م رردرا مررؤوال 
بال ريح  "ال ت يبنا دائرة" ال م درا  ري ا  "عرذاب " كمرا هرو 

مرا يسرم  برـ"سورة ال فرد". واكثرر مرل ذلر  انرس لرم  ال ا  فر  عبرارة
يخَشرر " فرر  ايررة  ررورة منررس علرر   -ي ررد  ال وقرر  الفعرر   "َخِشرر َ 

 "العذا " ف  كتا  هللا بتاتا
خررام  عشررر  مرر  ال كلمررة "عررذا " قررد تكررررت فرر  القرررآل 
فرةً بـرـ"ا " ومضرافةً، فلرم  المجيد بض  مئات مل المرات  نكرةً ومعرَّ

افة إل  "كان الخطا " قط كما هو َوْضرعها يت ادن ال جافت مض
 هنا.

سراد  عشرر  لررم ي رد  البترة ال اقترررل الرجراف والخشرية فرر  
كتا  هللا كما هو ال ا  ف  قو  المبتهليل ف  السورة الموهومة التر  

 بيل ايدينا  "نرجو ر مت ، ونخش  عذاب ". 
 " " او "ال  سرراب  عشررر  لررم يررأت فرر  القرررآل متعل ِررم لخبررر "إل 

داخلررة علرر  كلمررة "عررذا "، فضرر  عررل ال يكررول سررابقا علرر  ذلرر  ال
الخبر كما هو ال ا  ف  الجملرة األخيررة مرل السرورة الموهومرة التر  
ن ل ب ددها هنا  "إل عذاب  بالكفار مل م". هرذا، وإذا كانرت كلمرة 
" ف  الشواهد التاليرة   " و"لكل  "، و"ال  "عذا " قد وردت خبرا لــ"إل 

( ، "وال عرررذاب  هرررو 7عرررذاب  لَشرررديد" )إبرررراهيم/ "وسل كفررررتم إل  
(، "إل عرررذا  ربررر  كرررال م رررذورا" 50العرررذا  األلررريم" )ال جرررر/ 

(، "ذلكرررم 65(، "إل عرررذابها كرررال َرَرامرررا" )الفرقرررال/ 57)اسسرررراف/ 
(، "إن ا قد ا وِ َ  إلينرا 14فذ وق و  وال للكافريل عذاَ  النار" )األنفا / 

(، "ولكررل عررذا  هللا 48لَّ " )طررس/ ال العررذا  علرر  مررل َكررذَّ  وتررو
(، "إل عرذا  7(، "إل عذا  ربر  لَواقر " )الطرور/ 2شديد" )ال ج/ 

(، فلررل تجررد للخبررر فرر  اي منهررا 38ربهررم ريررر مررأمول" )المعررارج/ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



49 
 
متعلقا ا  ، فض  عل ال يكول متعلرم الخبرر متقردما عليرس كمرا هرو 

 ال ا  هنا.
ْلَ رم" الواقر  خبررا ثامل عشر  واما بالنسربة السرم المفعرو  "م  

لــ"إل" ف  جملتنا ال الية ف  وجود لس ف  القرآل ف  اي موض  منس. 
كرذل  لررم ي رد  ال وقرر  فعر  مررل افعرا  "اسل رراق" فر  القرررآل علرر  
العرررذا  قرررط، بررر  علررر  ذريرررة المرررؤمنيل او علررر  المرررؤمنيل او علررر  

  "ق  الشركاف الذيل كال الكفار يعبدونهم م  هللا، اما عل  العذا  ف 
ونَِ  الذيل اَْلَ ْقتم بس شرركاف" )سربأ/  (، "والرذيل آمنروا واتَّبَعَرتْهم 27اَر 

ْسررِلًما 21ذريررت هم بإيمررال  ال قنررا بهررم ذريررتَهم" )الطررور/  (، "ترروفَّن  م 
ْكًمرا واَْلِ ْقنر  101واَْلِ ْقن  بال ال يل" )يوسن/  ِ َهْ  لر     (، "ر  

 (.83بال ال يل" )الشعراف/ 
فر  ت رريفاتس جراف الفعر   "اسرتعال" فر  القررآل  تاس  عشرر 

لم ي د  ال خ  مفعولس المتقدم عليس  ، وم  ذل ارب  مرات المختلفة
(، 45مرررل "بررراف" الجرررر  "واسرررتعينوا بال ررربر وال ررر ة" )البقررررة/ 

(، "اسرررررتعينوا بررررراهلل 152"اسررررتعينوا بال ررررربر وال ررررر ة" )البقررررررة/ 
ال جرراف هررذا المفعررو  (، كمررا لررم ي ررد  138وا رربروا" )األعررران/ 

ضميرا إال مرة وا ردة تقردم فيهرا المفعرو  علر  الفعر ، ومرل ثرم كرال 
ضميرا منف   ال مت   )هكذا  "إيا  نعبد وإيرا  نسرتعيل"(، علر  
عكرر  الوضرر  تمامررا مررل هررذا وذا  فرر  الجملررة األولرر  مررل السررورة 

 المحعومة الثانية  )هكذا  "اللهم إنا نستعين "(.
يتفرم ال اقترنرت االسرتعانة باالسرتَفار فر   عشريل  وكذل  لم

القرررآل قررط كمررا هررو األمررر فرر  الجملررة الترر  ن ررل امامهررا  "نسررتعين  
 ونستَفر ". 

  الفعر  "اسرتَفر" فر  كترا  مِ عْ  اديًا وعشريل  لم يق  ال است  
هللا الكريم مضارعا مسندا إل  ضمير جماعة المتكلمريل بتاترا او جراف 

 ف  الجملة ال الية  "نستَفر ". مفعولس "كان خطا " قط كما
ثانيًررا وعشررريل  بررررم ورود كلمررة "ال مررد" واشررتقاقاتها فررر  
القرآل ن و سبعيل مرة، فإل كلمة "الثناف" المقتربرة منهرا فر  المعنر  
إل   د بعيد والمشتم منها الفع   "ن ثْنِ " ف  الجملة الثالثة مل سورة 

نِر  علير  وال نَْكف رر "(، "الخل " الت  ن ل ب ددها هنرا )وهر   "ون ثْ 
 هذ  الكلمة رائبة تماما عل كتا  هللا ه  وك  مشتقاتها.

ثالثا وعشريل  بالنسبة لجملة "نَْكف ر " نقو  إنس قد ورد الفع  
المضارث  "يَْكف ر" ف  القرآل الكريم بت ريفات مختلفة ما يقر  مل 

ر جماعرة ستيل مرة، وم  هذا لم ي د  ال ا ْسنِد هذا الفع  إل  ضرمي
ر  ذلر  الفعر  إلر   المتكلميل ف  اية مرة منها. كما لم ي رد  ال تو َّ
مفعولررس مباشرررة دول "برراف الجررر" كمررا هررو ال ررا  هنررا، اللهررم إال مرررة 
وا دة ات  فيها مبنيا للمجهو  ووق  عل  ضمير الَائ  ال المخاط  
وكال ذل  الضمير عائدا عل  عم  اسنسال ال عل  هللا سب انس، وهو 

ا يختلن فيس م  الجملرة التر  ن رل ب رددها اخت فرا تامرا. وهرذا هرو م
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الشاهد القرآن  اليتيم  "وما يَْفعَلوا مل خير فلل ي ْكفَرو " )آ  عمررال/ 

115.) 
رابعا وعشريل  لي  فر  القررآل كلرس كلمرة "َخْلر " التر  تردور 

إال  عليها السورة المدَّعاة وع ْنِونَْت بهرا، بر  لري  فيرس مرل ذات المرادة
فع  األمر  "اخل "  "فاخل  نعلي  إن  بالوادي المقدَّ  ط ًوي" )طرس/ 

(، وهو خطا  مل هللا لوا د مل البشر هرو موسر  عليرس السر م، 12
ولي  خطابا مل البشر لس عح وج  كما ف  الجملة الت  يدور الكر م 

ل عليها  اليًّا والت  ورد فيها الفع  مضارًعا ال اَْمرًرا مر  ذلر . كمرا ا
الخل  ف  اآلية القرآنية  قيق ، بخ فس ف  آية السرورة المحعومرة، إذ 

 معنا  فيها مجاحي كما هو واضح.
خامسا وعشريل  لم يرد الفعر  المضرارث  "نترر " فر  كترا  
هللا سوي مرة وا دة وق  فيها مفعولس اسما مو وال رير عاق  عائدا 

ل  "قرالوا يرا شرعي  عل  األ نام الت  يعبردها آبراف المتكلمريل الكرافري
(، ال اسرررما 87ا ررر ت  ترررأمر  ال نترررر  مرررا يعبرررد آباؤنرررا" )هرررود/ 

ر هللا سب انس كمرا هرو الوضر  فر  ج  فْ مو وال عاق  عائدا عل  مل يَ 
ر ".  الجملة الت  بيل ايدينا  "ونخل  ونتر  مل يَْفج 

سادسا وعشريل  عل  الررم  مل مج ف مشتقات مرادة "ت ر 
فرر  القرررآل المجيررد لررم ي ررد  ال اترر  االسررم   " نيفررا واربعرريل مرررة

" مفعوال ألي مل هذ  المشتقات كما هرو الوضر  فر  لْ المو و   "مَ 
ر ".   الجملة الت  معنا اآلل  "ونتر  مل يَْفج 

ر" )مضارعا مسندا إلر   سابعا وعشريل  ال يوجد الفع   "نَْفج 
ررور" ال التفجيررر( فرر  القرررآل  المجيررد جماعررة المتكلمرريل وبمعنرر  "الف ج 

ر" )المضارث المسند لضمير الَائ  المفررد  ابدا. كما ال الفع   "يَْفج 
المذكَّر( الذي ورد فيس مرة وا ردة ال ريرر لرم ي رْذَكر معرس مفعرو  برس، 
فض  عرل ال يكرول المفعرو  برس مفعروال مباشررا  "بر  يريرد اسنسرال 

ر امامس" )القيامة/  دا علر  هللا (، بَْلسَ ال يكول ذل  الضمير عائر5ليَْفج 
 ج  وع  كما هو ال ا  معنا اآلل.

واآلل يستطي  القراف الكرام ال يََرْوا معنا بك  وضوح وج ف 
ال هذيل الن ريل ال ع قرة لهمرا مرل قرير  او مرل بعيرد برالقرآل مرل 
نا يررة األسررلو  والررروح ايضررا، فب ررماتهما اللَويررة والذوقيررة ليسررت 

مثلمرا َراَْوا قرب ً انهمرا ال  ه  ب مات األسلو  القرآن  كما هو بريل،
علرر  ت ليرر   يمكررل ال يكونررا مررل القرررآل ب كررم المنطررم العقلرر  وبنررافً 

النروريل" التر  يردع  "وهنا  دراسة كاملة ل  عل سورة  الروايات.
فريرم مررل الشرريعة انهررا كانررت فر  القرررآل ثررم  ررذفها عثمررال وان ررار  

المسرلميل إلر  سحالة الدلي  عل  ا قية عل  وذريتس ف  ترول  خ فرة 
األبد ألل السورة المحعومة تنص عل  ذلر . والدراسرة المشرار إليهرا 
مطبوعة بعنوال "سورة النوريل الت  يحعم فريم مل الشيعة انها مل 

 دراسة ت ليلية اسلوبية"، في ْرَج  إليها.  -القرآل الكريم
بعد ال انتهينرا مرل الكر م عرل اهميرة االسرتعانة بالنقرد األدبر  و

برررالك م عرررل  سرررة األسرررلوبية فررر  تفسرررير القررررآل المجيرررد نثن ررر والدرا
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 ففر  القررآل كر م كثيرر عرل اقروام   هذا الميدال.االستعانة بالتاريم ف  
ماضيل، وك م القرآل عرنهم هرو فر  رالر  األ يرال  وانبيافَ  وحعمافَ 

ك م موجح، فك  ما يهم ف  تل  الق ص هو موض  العبرة والتنبيرس 
بمرا جرافهم وكفررهم لنبريهم   سوف مَبة عنادهم ولفت نظر العر  إل

األمم  يل شَبت عل  رسلها  ل وانهم ينبَ  ال يتأَسَّْوا بما وق  لتبس 
ها بس.لكل العق  البشري ط لَعَة مفطرور علر  الفضرو  وْ وكفرت بما اتَ 

ي   ال يستحيد مما يذكر لس. كما ال هنا  مرل يشرك  فر   ر ة مرا 
قروام، كالرذي  رد  عنردما كتر  بعرض ذكر  كترا  هللا عرل اولئر  األ

المستشرقيل والمبشريل ينكرول ال يكرول هنرا  نرا  اسرمهم عراد او 
نبرر  اسررمس هررود. فرر  شرر  ال دراسررة علررم الترراريم مطلوبررة هنررا  اوال 
سشباث فضو  العق  البشري، وثانيا للرد عل  المنكريل، فضر  عرل 

ضررارية ال التوسرر  والتعمررم فرر  المعرفررة فرر   ررد ذاتررس هررو قيمررة  
وثقافية مهمة ال رن  عنها أليرة امرة تريرد ال تكرول م ترمرة الجانر  

 مهيبة الذكر.
ولقرد كنررت وانررا شررا   ررَير، كلمرا قرررات مررا جرراف فرر  سررورة 
رر   "الفجر" عل "إَِرم ذاِت العمراد التر  لرم ي ْخلَرم مثلهرا فر  الرب د"، اَم 

قررآل عليها وف  نفس   يرة، ألن  ال استطي  ال ات ور مرا يقولرس ال
م مثلها ف  الب د، واتساف  بين  وبيل لَ خْ عنها وعل عمادها الت  لم ي  

نفس   ما المق ود بالِعَماد يا تري؟ وكين لم يخلم مثلها فر  الرب د؟ 
وبأيررة وسرريلة اسررتطاعت قبيلررة عربيررة تعرريش فرر  قلرر  ال رر راف قبرر  
 اسس م بقرول ال يكول لها ِعَمراد لري  لهرا نظيرر فر  التراريم ايرا مرا

يكل معن  "العماد"؟ وظ  األمر يرهرم عقلر  عسررا إلر  ال سرمعت 
فرر  إ رردي ال لقررات التلفاحيررة عررل اسعجرراح فرر  القرررآل الكررريم الترر  

رريقرردمها د. حرلررو  النجررار ال هنررا  كشرروفا اثريررة تَ  عررل طريررم  تْ مَّ
ألبنيررة  امريكررال   التقرراط  ررور مررل الفضرراف الخررارج  مررل قِبَرر  علمررافَ 

لخال  مل الجحيرة العربية ذات اعمدة هائلة ت ت األرض ف  الرب  ا
الضخامة والطو  فارتاح فضول ، لكن  اردت ال ا    علر  اسرم 

الخبر. وظللت اتتب  هرذا الموضروث  المجلة األجنبية الت  اوردت هذا
 تر  قرررات الفقررات التاليررة مرل مقررا  كبيرر للرردكتور حرلرو  عنوانررس 

"األهررام" الم ررية  " بجريردةالكشن ال ردي  عرل إرم ذات العمراد"
 م 2002 /10 /7بتاريم 
بجهاح رادار لرس  د ا د مكوكات الفضافو ِ م ح  1984 فف سنة *

القدرة علف اختراق التربة الجافة الرف عمرم عردة امترار يعررن باسرم 
 Ground Penetrating) رادار اختررراق سررطح األرض جهرراح

Radar Or GPR) لجافرة فكشن عرل العديرد مرل المجراري المائيرة ا
مدفونة ت ت رما  ال حام ال  راوي الممتد مل موريتانيا رربا الف 

وبمجرررد نشررر نتررائج ت ليرر  ال ررور المررأخوذة  .اواسررط آسرريا شرررقا
واسرمس  ، د هواة دراسرة اآلثرار األمريكرالاالجهاح تقدم  بواسطة هذا

مؤسسررة ب ررو  الفضرراف   إلرر، Nicholas Clapp نيكرروال  كرر  
 تْ ذَ خِ " بطل  لل ور التف ا  NASA  ناسا"باسم  األمريكية المعروفة
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وبدراستها اتضح وجود آثرار  ،بتل  الواسطة لجنو  الجحيرة العربية
الرما   مدقات للطرق القديمة المؤدية الف عدد مل ابنية مدفونة ت ت

وعرردد مررل اوديررة األنهررار  ،السررافية التررف تمررأ  رروض الربرر  الخررالف
لتررف يحيررد قطررر بعضررها عررل عرردة كيلررو والب يرررات الجافررة ا القديمررة
فلجأوا الف  ،الدارسول فف معرفة  قيقة تل  اآلثار وقد ا تار .مترات

إ دي المكتبات المتخ  ة فرف واليرة  الكتابات القديمة الموجودة فف
 Huntington  مكتبررررة هنتنجتررررول"كاليفورنيررررا وتعرررررن باسررررم 

Library "لجحيرررة وإلررف عرردد مررل المتخ  رريل فررف ترراريم شرربس ا
 Zarins العربيررة القررديم وفررف مقرردمتهم األمريكررف جرروري  حارينررح

Juris  والبريطرررانف رانولرررن فينررري Ranulph Fiennes . وبعرررد
عا رمة ملر  عراد الترف  دراسة مستفيضة اجمعوا علف انها هرف آثرار

 ،"الفجررر"كمررا جرراف فررف سررورة  "مرَ إِ  " ل اسررمهااذكرر القرررآل الكررريم 
ال نررح  بهررا عقررا   إلرر  .م.ق 3000رهررا بررالفترة مررلر عمد ِ والتررف ق رر

وعلررف الفررور قررام معمرر   .رمليررة ريرر عاديررة ربهرا فطمرتهررا عا ررفة
 The Jet  معهرررد كاليفورنيرررا للتقنيرررة" الررردف  النفرررا  بكاليفورنيرررا

Propulsion Laboratories California Institute of 
Technology،J.P.L" يضررم نتررائج الدراسررةعررداد تقريررر مطررو  إب، 

للكشن  بسخاف ويدعو رجا  األعما  وال كومات العربية الف التبرث
وكررال عنرروال  ،عررل تلرر  اآلثررار التررف تمررأ فرارررا فررف ترراريم البشرررية

 The Trans-Arabiaالبعثرررة عبرررر الجحيررررة "  التقريرررر هرررو
Expedition  " وت ررت العنرروال مباشرررة جررافت اآليتررال الكريمتررال

وقرد  .التقرير لدراستس   الفَّ سِ رْ وقد ا   ،"الفجر"مل سورة  8 -7 رقما
قمررت بررذل  فعرر  وقرردمت رايررف فيررس كتابررة الررف المسررئوليل بالمملكررة 

، وقد ذكر التقرير ال اثنريل مرل العلمراف القردامف قرد العربية السعودية
 وكانرت المنطقرة ال ،مملكرة عراد فرف اواخرر  كمهرا سربم لهمرا حيرارة

 ،فيهررررا متدفقررررة بالمرررراف واألنهررررار ،امرة ب ضررررارة حاهرررررةتررررحا  عرررر
وقرروم عرراد  ،واألرض مكسرروة بالخضرررة ،والب يرررات حاخرررة بال يرراة

وذلر  قبر   ،ويشكلول ال ضارة السائدة فيهرا ،مستكبرول فف األرض
 رد هرؤالف هرو بلينرف الكبيرر مرل اوكال  ،مباشرة تعالف هللا ل يهلكهما

 ،م79 م الف23والذي عاش فف الفترة مل، الرومانية علماف ال ضارة
سركندري الرذي كرال والجَرافف بطليمرو  اس واآلخر كال هو الفلكف

م 170م الررف 100مررل وعرراش فررف الفترررة، امينررا لمكتبررة االسرركندرية
وطرقاتهررا  وقررام برسررم خريطررة للمنطقررة بأنهارهررا المتدفقررة "،تقريبررا

 سرروق" ف  ررو  منطقررة واسررعة سررماها باسررموالتررف تلتقرر ،المتشررعبة
بأنهررا لررم يكررل   ". وو ررن بلينررف الكبيررر  ضررارة عرراد األولررعمررال

وذلرر  فررف  ،حمانهررا  ضررارة اخررري علررف وجررس األرض يرردانيها فررف
مفترق طرق التجارة    ي  كانت عل ،وقوتها ووفرة خيراتها ثرائها

روبرا مرل جهرة بيل ك  مرل ال ريل والهنرد مرل جهرة وبر د الشرام واو
رررليهرررا البَ إوالترررف كانرررت ت ررردر  ،اخرررري  ور واألخشرررا ط رررور والع  خ 

وقررد علررم كثيررر مررل  .والررذه  وال ريررر وريرهررا المجففررة والفواكررس
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سركندري ك  مرل بلينرف الكبيرر وبطليمرو  اس المتأخريل علف كتابات
يتشك  فيها بعض مردعف  كما ،بأنها ضر  مل الخرافات واألساطير

 وهرو مرل ،حماننرا ممرل لرم يسرتطيعوا ت رور الربر  الخرالفالعلم فف 
مليئررا فررف يرروم مررل األيررام  ،اكثررر اجررحاف األرض ق ولررة وجفافررا اليرروم

ولكل  ور المكو  الفضرائف جرافت  .والعمرال باألنهار والب يرات
قرد كتبرس مرل قبر   ومؤكردة مرا ،مطابقة لخريطة بطليمو  االسكندري

 . كما جاف فف تقرير معهد الدف  النفا ك  منس ومل بلينف الكبير 
  م  رَ إرها ات قب  الكشن عل إِ 

لمدينررة قديمرة فررف شررما   م  ترم اكتشرران آثرار1975فرف سررنة *
تاريخهرا ب روالف  " ترم ت ديردEbla إبر   " رربف سوريا باسرم مدينرة

وفررف بقايررا مكتبررة ق ررر ال كررم فررف هررذ  المدينررة  ،سررنة مضررت 4500
  ررروالف) مجموعرررة كبيررررة مرررل األلرررواح ال ل رررالية القديمررة وجررردت

اللَرات القديمرة الترف ترم معرفرة  ت مر  كتابرات بإ ردي (لروح 15000
 .مفاتي ها وتمت قرافتها

المجلرة "م نشررت 1978بتراريم ديسرمبر فف عرددها ال رادر *
مقراال  "National Geographic Magazine األهليرة  الجَرافيرة

" Ebla: Splendor of an unknown Empire"بعنرروال 
(vol.154, no6, pp.731-759) لكات  باسم Howard La Fay 

الواح مدينرة  جافت فيس اسشارة إلف ال مل األسماف التف وجدت علف
م علررف انررس اسررم لمدينررة ريررر معروفررة جرراف ذكررر  فررف رَ إبرر  اسسررم إِ 
 .مل القرآل الكريم 89 السورة رقم

اثنال مل ر ة  نشر ،م1979اي فف سنة ،وا دبعد ذل  بعام  *
 Chaim  رررراييم برمانررررت وميخائيرررر  ويتحمررررال  ال ررررهاينة همررررا

Bermant and Michael Wetzman بعنروال كتابرا "Ebla- A 
Revelation in Archaeology" وجردت ث ثرةً  فيرس اسرمافً  ذكررا 

او ) "شاموتو"  هف "إب " الواح ال ل ا  المكتشفة فف  مكتوبة عل
وذكرررا ال هررذ  األسررماف الث ثررة ذكرررت فررف  ،"إرمو" "عرراد"و (ثمررود

 واضران هرذال ال رهيونيال ال .مرل القررآل الكرريم 89 السرورة رقرم
فرف القررل  (Sargon II)اسرم قبيلرة ذكرهرا سرارجول الثرانف  "ثمرود"

فمل المرؤرخيل   ن فيسلِ ت  خْ قد ا "إرم"  سمبينما اال ،الثامل قب  المي د
امرا  .اسرما لمكرال ومرنهم مرل اعتبرر  ،مل اعتبر  اسما س دي القبائر 

قبير   وهرذا مرل ،سرطورياافقد اعتبرا  اسرما  "عاد"  عل االسم الثال 
وقد سبقهم فف ذل   .تحيين التاريم الذي برث فيس ال هاينة منذ القدم

 Thomas بيررة علرف راسررهممحيفررف تراريم الجحيررة العر جريش مرل
Bertram ، الررذي نشررر فررف الث ثينيررات مررل القرررل العشررريل ك مررا

 .مشابها
ررم تشررك  فريررم مررل الب  1990فررف يوليررو سررنة * ا  فررف وكالررة   

ومررل ، Charles Elachiبرئاسررة   "NASA  "الفضرراف األمريكيررة
 للب ر  عرل Ronald Blom " برئاسرة J.P.Lمعهرد الردف  النفرا  "
  ت ررت رعايررة وتشررجي  عرردد مررل األسررماف البررارحة "إرم ذات العمرراد"
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  Armand Hammar, Sir Ranulph Fiennes, Georgeمنهرا
Hedges، ولكل الب   تأج  بسب   ر  الخليج. 

 بعد الكشن عل إرم  
ثرار فرف الكشرن عرل اآل م بدات عمليات1991 فف يناير سنة *

، "الشي رار"واسرمها ال رالف  ،الفضائيةالمنطقة التف  ددتها ال ور 
ل خ   ذل  عل اكتشان قلعرة لِ عْ وا   .م1998 مطل  سنة  واستمر إل

علررف  الجرردرال بررأبراج فررف حواياهررا مقامررة   ة األضرر ث سررميكةثماني رر
امتار ربما  3 إلف امتار وقطرها 9  رتفاعها إلااعمدة ضخمة ي   

 .تكول هف التف و فها القرآل الكريم
األمريكية  "Time تايم "م نشر فف مجلة 1992 /2 /17 فف *

 Richard لـرـ  "Arabia's Lost Sand Castle" مقرا  بعنروال 
Ostling ذكر فيس الكشن عل إرم. 

اكتشران مدينرة "مقراال بعنروال  م كتبرت  4/1992 /10بتراريم *
س مررا فيرر القاهريررة لخ ررت   "األهرررام" نشررر بجريرردة "م ذات العمررادرَ إِ 

 .و لنف مل اخبار ذل  الكشن  تف تاريخس
كتابررس ( Bill Harris) م نشررر بيرر  هرراري 1993 فررف سررنة *
 ."Lost Civilizations"  المعنول
كتابررس  Nicholas Clapp نشررر  م1998 /4 /23 بترراريم *
 ".The Road to Ubar  "المعنول
كتابرس  (Pico Iyer) م نشر بيكو إير 1999 /6 /14 بتاريم *
 Falling off the Map: Some Lonely Places in  "المعنول

the World". 
والنشرررات والمواقرر  علررف شرربكة المعلومررات  وتوالررت الكترر 

القائمول علف الكشن نشرر محيرد  مولكل تكتَّ  ،الدولية منذ ذل  التاريم
لوا اليهود كما فع يتمكنوا مل تحييفس وإل اقس بأساطير  مل اخبار   ت

 ،المواقر  وريرهرا مرل "إبر " مل قبر  فرف لفرائن الب رر الميرت وآثرار
يؤكد  دق ماجراف برالقرآل الكرريم عرل  ،قلتس  عل ،رشِ ن   ولكل ك  ما

ولكرنهم بطروهرا  ،كانوا فف نعمرة مرل هللا عظيمرة (1)  قوم عاد بأنهم
بلينررف الكبيررر لتلرر  ال ضررارة بأنهررا لررم يكررل  ن  ْ ررووَ  .ولررم يشرركروها

  لمنطوق اآلية الكريمة يدانيها فف حمانها  ضارة اخري كأنس ترجمة
ال ضرارة قرد طمرتهرا  ال هرذ  (2) ".التف لم يخلرم مثلهرا فرف الرب د"

 .إليرس وهو ماسبم القرآل الكرريم باسشرارة ،عا فة رملية رير عادية
ال هنرررا  م ررراوالت مسرررتميتة مرررل اليهرررود لتحييرررن تررراريم تلررر   (3)

ولذل   ،نسبة ك   ضارة تكتشن فيها إلف تاريخهم المحينو المنطقة
يفراجئوا العرالم بمرا قرد   نترائج الكشرن  تر  كال هذا التكتم الشديد عل

إلررف اسررم عبررري هررو  "مرَ إِ " ومررل ذلرر  م اولررة تَييررر اسررم ،حيفررو 
 ".Ubar"اوبار

التررف جرررافت  ،قرروم عررراد مدينررة "ادَمرررم ذات العِ رَ إِ " هررذ  ق ررة
وإل  .الكرريم ر عنها فف القررآلكِ ذ   كشون األثرية ال ديثة بإثبات ماال

 ،كال نفر مل األقدميل قد  راو  إنكرار ذلر  تطراوال علرف هللا وكتابرس
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فإل نفرا مل الم دثيل قد  راو  إنكرار  تطراوال علرف العلرم واهلرس فرف 

 ، لف هللا عليس وسلم الرويبضة كما اخبرنا رسو  هللا حمل يتكلم فيس
ويبقرف ماجراف فرف القررآل الكرريم مرل ذكرر  .باهلل وال  و  وال قوة إال

ولمرا ا ررابها وا رابهم مررل  "،ذات العمراد مرَ إِ "  تهمنيلقروم عراد ولمررد
اسعجاح التاريخف  دمار بعا فة رملية رير عادية  ورة مل  ور

س ال وبأنر ،وإشرراقاتس النورانيرة فف كتا  هللا تشهد لس ب فائس الربرانف
 ،نعمة القررآل  فال مد هلل عل .يأتيس الباط  مل بيل يديس وال مل خلفس

الرسو  الخراتم   وال  ة والس م عل ،نعمة اسس م  وال مد هلل عل
آلس و ر بس ومرل   وعل ،اتا  اليقيل  وجاهد فف سبيلس  ت الذي تلقا 

ما خطتس يراعة  وبعد ال قرانا ".يوم الديل تب  هدا  ودعا بدعوتس إلف
ترري اكرال ممكنرا الدكتور حرلو  النجار، يأت  دور التسراؤ  الترال   

دول اس اطرة بتلر  المعلومرات مل سورة "الفجر" يات هذ  اآلتفسير 
التاريخيررة واالطرر ث علرر  تلرر  المجرر ت األجنبيررة واالت ررا  بتلرر  
المراكرررح العلميرررة والتخ رررص فررر  تلررر  المجررراالت المعرفيرررة؟ مرررل 

 ل الجوا  بطبيعة ال ا  ال يمكل ال يكول إال سلبيًّا"الواضح ا
واآلل إل  ميدال آخرر مرل ميراديل المعرفرة التر  مرل شرأنها ال 

ا، وهو مقارنرة األديرال. ا ممتعً عً بِ شْ ا وم  ا عميقً تجع  تفسير المفسر رنيًّ 
تري كيرن يمكرل ال يردر  قرارئ القررآل مَرحي ن رس سرب انس علر  

لرم  ،ألرض ف  ستة ايام ف  او  الخليقةخلم السماوات وا ماعند ،انس
ر "التكويل" مل العهد القديم قد فْ لو انس لم يعرن ال سِ  ،يمسسس لَ  و   

ذكررر  رررا ة انررس عررح وجرر ، بعررد ال انتهرر  مررل عمرر  السررماوات 
 ؟مرل عملرس يروم السربت "اسرتراح"واألرض ف  تل  الستة األيرام، قرد 

اِت َواألَْرَض َوَما بَْينَه َمرا فِرف ِسرتَِّة َولَقَْد َخلَْقنَا السََّماوَ يقو  عح وج   "
ررنَا ِمررْل لَ  ررو  " )ق/  فَأ ْكِملَررِت 1(، وفرر  العهررد القررديم  "38اَيَّررام  َوَمررا َمسَّ

ْنررِدَها.  ررَماَوات  َواألَْرض  َوك رر ُّ ج  رراب ِ ِمررْل 2السَّ َوفَررَرَ  هللا  فِررف اْليَررْوِم السَّ
رراب ِ ِمررْل َجِميرر ِ َعَمِلررِس الَّررِذي  َعَمِلررِس الَّررِذي َعِمررَ . فَاْسررتََراَح فِررف اْليَررْوِم السَّ

َسرس ، ألَنَّرس  فِيرِس اْسرتََراَح ِمرْل َجِمير ِ 3َعِمَ .  َوبَاَرَ  هللا  اْليَرْوَم السَّرابَ  َوقَدَّ
(. ام كيررن نعرررن مرردي دقررة 2َعَمِلررِس الَّررِذي َعِمررَ  هللا  َخاِلقًررا" )تكررويل/ 

س الس م ف  سرورة "طرس" القرآل وس متس  يل نقرا ق ة موس  علي
فنجررد انررس سررب انس وتعررال  َجرردُّ  يقررو  إل ام الطفرر  ال ررَير بعررد ال 

فر   ،وفيس  رَيرها ، نعت لس التابوت وضعتس فيس ثم القت التابوت
اليم ، عل   يل نقرا ف  سفر "التكويل" ايضرا ال اخرت موسر  كانرت 

  راقدا تمش  بطو  النهر وه  ت م  َسفَط البَْرِدي الذي كال الرضي
ْفررت كرري  ينفررذ منررس المرراف، ثررم لمررا ـفيررس والررذي طلتررس امررس بالرر َمر والح ِ   

فاف علر  الشرط لْ  َ ـو لت األخت إحاف ق ر فرعرول وضرعتس بريل الر
ِم  إل  ابنرة الفرعرول، لرو لرم نقررا ت ي  لم  س عيول خدم الق ر ف  

هذ  الق ة بالسفر المذكور فنعرن ما ذكرنا  قب  قلي  مل ال األم قد 
تمن  تسر  الماف إليس بما يد  عل  انها قد  نعتس  طلت السَّفَط بموادَّ 

لك  تضعس فر  النهرر، ونقررا مرا علَّقرت برس ابنرة فرعرول علر  تسرمية 
ال َير باسم "موس " بأنها قد انتشلتس مل الماف. وهرذا كلرس يؤكرد ال 
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رواية القرآل قد ن ت عل  ما وق  فع   ريل قالرت إل ام موسر  قرد 

ترابوت فرر  المراف ولرم تكلررن اخترس ب ملرس ووضررعس بريل اعررواد القرت ال
ال لفاف قبالة الق رر كمرا ورد فر  سرفر "التكرويل"، وال روايرة سرفر 
"التكويل" تتناقض، وإل كال ما فيها مل تف ي ت عفوية، وه  الت  
د ما جراف فر  القررآل الكرريم.  عليها المعوَّ  ف  مث  هذ  ال الة، يعض 

ةً ا ْخرَري* إِْذ وإل  القرارئ الن ريل  المرذكوريل  "َولَقَرْد َمنَنَّرا َعلَْيرَ  َمررَّ
ررَ  َمررا ي رروَ  * اَِل اْقِذفِيررِس فِررف التَّرراب وِت فَاْقِذفِيررِس فِررف اْلرريَم ِ  اَْوَ ْينَررا إِلَرر  ا م ِ

ْذ   َعد و  ِلف َوَعد و  لَس  َواَْلقَْيرت  َعلَْيرَ  َم َ  بَّرةً ِمن ِرف فَْلي ْلِقِس اْليَمُّ بِالسَّاِ ِ  يَأْخ 
َوذََهَ  َرج    ِمْل بَْيرِت الَِوي 1(، "39 -37َوِلت ْ نََ  َعلَ  َعْينِف" )طس/ 

، 2َواََخذَ بِْنَت الَِوي،  را َراَتْرس  اَنَّرس  َ َسرل  فََ بِلَِت اْلَمرْراَة  َوَولَرَدِت اْبنًرا. َولَمَّ
 . ا لَْم ي ْمِكْنَها اَلْ 3َخبَّأَتْس  ثَ َثَةَ اَْشه ر  ت َخب ِئَس  بَْعد ، اََخذَْت لَس  َسفًَطا ِمرَل  َولَمَّ

ْفرِت، َوَوَضرعَِت اْلَولَرَد فِيرِس، َوَوَضرعَتْس  بَرْيَل  َمِر َوالح ِ ِ َوَطلَتْرس  بِراْل   اْلبَْرِدي 
 َوَوقَفَْت ا ْخت س  ِمْل بَِعيد  ِلتَْعِرَن َماذَا ي ْفعَ   بِِس.4اْلَ ْلفَاِف َعلَ  َ افَِة النَّْهِر. 

َْتَِسررَ ، َوَكانَررْت َجَواِريَهررا َماِشرريَات  فَنَحَ 5 لَررِت اْبنَررة  فِْرَعررْوَل إِلَرر  النَّْهررِر ِلتَ
فََط بَْيَل اْلَ ْلفَراِف، فَأَْرَسرلَْت اََمتََهرا َواََخذَتْرس .  َعلَ  َجانِِ  النَّْهِر. فََراَِت السَّ

ا فَتََ تْس  َراَِت اْلَولََد، َوإِذَا ه َو َ بِف  يَْبكِ 6 هذَا »ف. فََرقَّْت لَس  َوقَالَْت  َولَمَّ
َهرررْ  اَْذَهررر   »فَقَالَرررْت ا ْخت رررس  الْبنَرررِة فِْرَعرررْوَل  7«. ِمرررْل اَْوالَِد اْلِعْبرررَرانِي ِيلَ 

ْرِضعَةً ِمَل اْلِعْبَرانِيَّاِت ِلت ْرِضَ  لَِ  اْلَولَرَد؟ فَقَالَرْت 8« َواَْدع و لَِ  اْمَراَةً م 
فَقَالَْت لََها 9فَذََهبَِت اْلفَتَاة  َوَدَعْت ا مَّ اْلَولَِد. «. َهبِفاذْ »لََها اْبنَة  فِْرَعْوَل  

«. اْذَهبِف بِهذَا اْلَولَِد َواَْرِضِعيِس ِلف َواَنَا ا ْعِطرف ا ْجَرتَر ِ »اْبنَة  فِْرَعْوَل  
ا َكبَِر اْلَولَرد  َجراَفْت بِرسِ 10فَأََخذَِت اْلَمْراَة  اْلَولََد َواَْرَضعَتْس .  إِلَر  اْبنَرِة  َولَمَّ

وَس »فِْرَعْوَل فََ اَر لََها اْبنًا، َوَدَعِت اْسَمس   إِن ِف اْنتََشْلت س  »َوقَالَْت  « م 
وقد عالجت هرذ  المقابلرة بريل الكترابيل فر  (. 2)خروج/ «" ِمَل اْلَمافِ 

دراسررة لَويررة اسررلوبية مقارنررة" )دار النهضررة  -كترراب   "سررورة طررس
 (. 31 -30م/ 1995 -هـ1416العربية/ القاهرة/ 

اما ف  مجرا  االسرتعانة فر  تفسرير القررآل المجيرد بعلرم الرنف  
ومبا ثررس في ضرررن  مررا كنررت قراتررس فرر  شررباب  األو   رريل وقرر  لرر  
كتا  األستاذ عبد الوها   مودة  "القرآل وعلم النف " المنشور ف  

( واألمثلة الت  1962فبراير  15 /55سلسلة "المكتبة الثقافية" )العدد 
رر   هررا مررل خرر   تلرر  إليسرراقها فيررس علرر  خ رروبة النتررائج الترر  ي تََو َّ

االستعانة، ومنها قولس بخ وص اآلية السادسة واألربعيل مل سرورة 
الترر  تت رر  نفسررية القرروانيل ال"سرربأ" إل "القرررآل الكررريم قررد راعرر  

يسرراير  وإنررسالتررأثير،   مظرراهر االعتقرراد ومسررار  االنفعررا  ونرروا ب
شرعابها وجوانبهرا، ممرا لرم يهترد   انية، ويتَلَر  فرول النف  اسنسؤش

وهذا يد  عل  ال القررآل لري  مرل وضر  م مرد .  ديثًاإال إليس العلم 
فمث  تكشن لنا ر. دَ ي والق  وَ ، وإنما هو مل  ن  خالم الق   األم  النب

ِ سررورة "سرربأ"  "مررل  46اآليررة  رروا ّلِِلَّ  ق ررْ  إِنََّمررا اَِعظ ك ررْم بَِواِ ررَدة  اَْل تَق وم 
وا َمرا بَِ راِ بِك ْم ِمرْل ِجنَّرة  إِْل ه رَو إاِلَّ  نَرِذير  لَك رْم  َمثْنَ  َوف َراَدي ث مَّ تَتَفَكَّر 

مرررا عرفرررس العلرررم  رررديثًا وسرررما   "العقررر  ع "بَرررْيَل يَرررَدْي َعرررذَا   َشرررِديد  
جسررررتان لوبررررول العررررالم عنررررس يقررررو   ، هررررذا العقرررر  الررررذيالجمعررررف"
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ا ة بس، و فات نفسية تمتاح بها االجتماعف  "إل ل جتماث روً ا خ
الجماعررة  يرر  تجعرر  جميرر  افرادهررا يشررعرول ويفكرررول ويعملررول 
بكيفية تخالن تمام المخالفة الكيفية التف يشرير ويفكرر ويعمر  بهرا كر  
وا د عل  انفراد . فالجماعة دائًما دول الفرد إدراًكا، ولكنها مل جهة 

عررات قابليتهرررا المشرراعر مندفعررة متوقرردة. ومررل اهررم خ ررائص الجما
ل ندفاث والَض  وعردم القردرة علر  التعقر  وفقردال االدرا  وملكرة 
النقد والتطرن فف المشاعر". فهذا كلس يلقف ضوفا عل  ما جراف فرف 

امرررر هللا نبيرررس إذ  ،اآليرررة مرررل التعبيرررر  "َمثْنَررر  وف رررَراَدي ثرررم تتفكرررروا"
مررا    إننررفبقولرس  رلوات هللا وسرر مس عليرس ال يتوجررس إلر  المشررركيل

ارشرردكم وان ررح لكررم إال بخ ررلة وا رردة هررف ال تقومرروا مجتهررديل 
مترردبريل فرررف األمرررر برررإخ ص لوجرررس هللا، ومتفررررقيل  ررريل تفكيرررركم 

وا رردا، فررإل فررف االجتمرراث تهررويش  ايكم اثنرريل اثنرريل او وا رردوترررو ِ 
الخاطر، وتخليط اآلراف، والخضوث لروح االجتمراث، واالنسرياق مر  

قيقررة ويررنطم  وجررس ال رروا ، ويتَلرر  العقرر  الجمعررف، فتضرري  ال 
تهريج الجماعة عل   وا  الفررد. فرإذا مرا فعلرتم ذلر  وفكررتم علر  
هذ  ال ورة التف نبهتكم إليها اآلية ظهر لكم ال  ا بكم علر   رم، 
وانررس لرري  بمجنررول، برر  هررو ارجررح النررا  عقرر ، وا رردقهم قرروال، 

ت ردقو   واذكاهم نفسا، واجمعهرم للكمراالت البشررية، فوجر  إذل ال
فررف دعرروا ، وتؤمنرروا بمررا انررذركم بررس مررل عررذا  شررديد" )انظررر ب رر  

 : مرررررررررررررررررررررررررررررودة فررررررررررررررررررررررررررررر  الررررررررررررررررررررررررررررررابط الترررررررررررررررررررررررررررررال 
www.taghrib.org/arabic/nashat/esdarat/kotob/arabic/

books/resalatalislam/08/31/09.htm.  ، وهررررو، فرررر  األ رررر
الت  ي درها "المجم  العالم   ،اسس م" مقا  منشور بمجلة "رسالة

يرر  برريل المررذاه  اسسرر مية" والموجررودة اآلل علرر  المشرربا ، للتقر
 . (وعنوانس  "بيل القرآل وعلم النف "

وف  مقا  بقلم د.ع ف القبانجف عنوانس "معالم علرم الرنف  فرف 
" القرآل" منشور لمل يريد االط ث عليس مل القراف بـرـ"موق  الراشرد
  علررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررابط الترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررال 

nlpnote.com/forum/showthread.php?t=12232  يعرررررض
ِلرم َهل وعرا*  الكات  لقولس تعال  ف  سورة "المعارج"  "إل اسنسرال خ 
وًعا* وإذا مسَّس الخير َمن وًعا"، فيقو  إننا "امام هذا  إذا مسَّس الشرُّ َجح 
التوسرر  الهائرر  لعلررم الررنف  وضرررورتس اليوميررة فررف مجرراالت م ررددة 

النظررر إلر  مررا فرف ذخيرتنررا واسدارة والتربيرة البررد لنرا مرل  كراسع م
والتاريخيرررة مرررل نظريرررات وت لررري ت نفسرررية  القرآنيرررة واسسررر مية

ِ ن اسنسال بــ"الَهل وث"، والَهلَ  يعتبر .وسلوكية فف هذا المجا  .. و 
او الشخ ية رير الم مودة، وال  وي نَّن مل جملة الخ ا  النفسية

لأنسرال  يةنري لس ريرر ذلر . والهلر  يرأتف مرل ضرعن البنيرة الع رب
عمومررا مررل النا يررة الفسرريولوجية ومررل ضررعن الثقافررة الفكريررة وعرردم 
المعرفة ب قائم الشدائد التف ت يم بالشخ ية او ظرون وم بسرات 

الهل  والخرون نسربيا عنرد اسنسرال إذا  المشاك . ومل البديهف ال يق 
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ر لررس ال يطلرر  علرر   قررائم تلرر  الشرردائد والمشرراك  والم ررل  مررا ق ررد ِ
تهرررا األ رررولية، ولكنرررس )اي الهلررر ( يبقررر  سرررمةً مرررل سرررمات وت لي 

شخ رررية اسنسرررال الضرررعين. والهلررر  هرررو االرتبرررا  الظررراهر علررر  
عدد مل إفراحاتس وانحيماتس  الشخ ية او داخ  النف  نتيجة تَير فف

هرف  بواحث مل خ يا دماريرة تعرانف مرل وطرأ  ت لير  لظراهرة معينرة
موقفررررا سررررلبيا او تهديرررردا علررررة ذلرررر  الهلرررر . وهررررذ  العلررررة قررررد تكررررول 

مباشرا...إلم. يرتبط الع ج الفيحياوي لجسم اسنسال بالع ج النفسف 
لس فف الكثير مل المجاالت  ير  نجرد ال الرنف  البشررية ب اجرة إلر  
الطمأنينة والثقة خ و ا عند إجراف العمليات الجرا ية مهما كانرت 

اسنسررال  واآليررة الكريمررة التررف ت ررن .نوعيتهررا او درجررة خطورتهررا
وًعرا* وإذا مسَّر ِلرم َهل وعرا* إذا مسَّرس الشرر َجح  س بالهل   "إل اسنسال خ 

ال هررذا الهلرر  لرري   ررفة َعَرِضرري ة علرر   الخيررر َمن وًعررا" تؤكررد علرر 
 شخ رية اسنسرال، بر  هرف خ رلة او خ و رية مرل خ و ريات

خلقس وتقويمس الذاتيرة الترف تنردرج فرف بنيترس منرذ نشرأتس األولر  والترف 
النطفررة والمرراف الردافم  يرر  قررا  جر  ج لررس  "مررل  اساسررا إلر ترجر  

ِلم مل ماف  دافم* يخررج مرل بريل  نطفة َخلَقَس فقدَّر "، وقا  ايضا  "خ 
ْل  والترائ " ، 80، 70السرور  لري  التسلسر  فرف وال قيقرة الْ  .ال ُّ

فقط هو الذي يو ف ويعحو باستقراف ال هل  النف  يرج  اساسا  86
اف الرردافم، برر  إل التطررور العلمررف كشررن للعررالم عررل إلرر  النطفررة والمرر

ي ات الوراثية َِ ْب الموجرودة فرف الجينرات والترف يطلرم عليهرا   قيقة ال  ِ
اي"، وال هذ  ال بَيات هف -ال-اي"، وكذل  "دي-ال- اليا  "ام ار

الترررف ت تررروي علررر  الموروثرررات الطبيعيرررة للشخ رررية، وهرررف ريرررر 
نسرررال خررر   تجاربرررس ال ياتيرررة الخ رررا  التطبُّعيرررة الترررف يكتسررربها اس

تستطي  البشرية فف الَد القرير  اكتشران  وظروفس البيئية. ونأم  ال
األسرررار العلميررة العميقررة لهررذ  ال رربَيات ومعادالتهررا ال قيقيررة كررف 

 ومررل ثررم نكررول اهرر ً  ،نسررتطي  الررتخلص مررل هررذا المررورو  الَهل رروث
ا بقيررة اآليررات امرر .لخ فررة هللا فررف األرض كمررا اراد هللا لنررا ال نكررول

السابقة مل سورة "المعارج"، والتف ت ن اسنسال  21 -20 الكريمة
وث" عندما يمسرس الشرر، و"المنروث" عنردما يمسرس الخيرر فرف  بــ"الـَجح 
ظرون معينة، فهرف تكمر  خ و رية الهلر  الشخ رف والنفسرف، إذ 

الررنف  البشرررية فررف مواقرررن الشررر والشرردة عنهررا فررف مواقرررن  تميررح
هنررا مررل اسشررارة إلرر  الفررارق برريل الهلرر   والبررد .خررافاالنفررراج والر

ك فتيل ناتجتيل عل  المورو  كسمة نفسية وبيل الجحث او االمتناث
 تل  السمة. وال قيقة التف يتوج  النظر إليها هف ال هذا التشرخيص

النفسرف والموا ررفات المكملررة لرس  الجررحث ومنرر  الخيرر لررم تررأت علرر  
ب  علر  المسرتوي التجريبرف الرذي  المستوي النظري او الثقافف فقط،

ع رر النهضرة اسسر مية  دام قرونا بدات منذ النرحو  وليسرت وليردة
واستدرجنا النظرر فرف  ولو تعمقنا قلي ً  .وال ع ر النهضة األوروبية

 اآليات التالية مل سورة "المعارج" لوجدنا واكتشفنا ضرورة و تمية
الخ ا  النفسرية ريرر الع ج النفسف بعد ذل  التشخيص اسلهف لتل  
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 ."...سررواف كانررت متأ ررلة موروثررة او ناتجررة  تميررة عنهررا ،ال ميرردة
ة مررل االسررتعانة بعلررم الررنف  فرر  إلقرراف  واألمثلررة علرر  الفائرردة المرجررو 
الضوف عل  اروار بعض اآليات القرآنيرة كثيررة، لكننرا نكتفر  بهرذيل 

 المثاليل.
ل وفررر  علررروم الب رررار ال اسرررتطي  ال انسررر  تخررربط كثيرررر مررر

المفسريل القدماف امام قولس تعال  فر  اآليرة الثانيرة عشررة مرل سرورة 
"فاطر"  "َوَما يَْسرتَِوي اْلبَْ رَراِل َهرذَا َعرْذ   ف رَرات  َسرائِغ  َشرَراب س  َوَهرذَا 
وَل ِ ْليَرةً تَْلبَس رونََها  ِمْلح  ا َجاج  َوِمْل ك ر    تَرأْك ل وَل لَْ ًمرا َطِريًّرا َوتَْسرتَْخِرج 

وَل"، إذ ظنروا  َوتََري اْلف ْلَ  فِيِس َمَواِخَر ِلتَْبتََ وا ِمْل فَْضِلِس َولَعَلَّك ْم تَْشك ر 
لروا اآليرة إنما تسرتخرج مرل الب رر الملرح فقرط، ومرل هنرا او   ال ال ل   

ج مررل رَ خْ ْسررتَ ال ت   وقررالوا إل الكرر م فيهررا علرر  التعمرريم. اي ال ال لرر   
قررررآل برررررم هرررذا قرررا  إنهرررا ، وهررر  األنهرررار، إال ال الةر العذبررراالب ررر

تسررتخرج مررل الب ررر والنهررر جميعررا، وكررأل القرررآل يمكررل ال يسررتخدم 
تأكلول ل مرا  ومنهماد  التعميم لقا   " ْ اللَة خطأ. ذل  انس لو كال قَ 

طريا وتستخرجول  لية تلبسونها". اما ال يقو  علر  وجرس الت ديرد  
ول لس إال معن  تأكلول... وتستخرجول..." ف  يمكل ال يك ومل ك     "

 ة فكذل  تستخرج لْ كما تستخرج مل الب ار المِ  وا د، وهو ال ال ل   
ن عدد مل مفسرينا القدماف عل  مل األنهار العذبة. وم  ذل  فقد تكلَّ 

ج لة قدرهم ف  ك مهرم عرل تلر  اآليرة ولَرَوْوا عنقهرا وكسرروا رقبرة 
لعلميرة فر  الن و لك  يستقيم لهم فهمهم الناشن مل ق رور معرارفهم ا

ذل  الوقت. وقد ا ِخْذت  ذات ليلة منذ عشريل عاما  يل بدا ل  كما لو 
كنت اري هذ  اآلية ألو  مرة وانها تقرر امرا يبع  عل  ال يرة، إذ 
كانت معلومرات  وقترذا  هر  نفر  مرا كرال يرردد  جمهرور المفسرريل 
القدماف، ب  ومعظم النا   ت  اآلل، مل ال م در ال ل  هرو المراف 

لملح لي  إال. ثم عكفت وقتا عل  ت ريرر هرذ  القضرية  تر  اسرتبال ا
ل  ال ال ل   تستخرج فعر  مرل األنهرار مثلمرا تسرتخرج مرل الب رار. 
وقد وجدت هذ  المعلومة ف  عدد مل المراج  اهمها واشدها تف ي  
ما قراتس ف  "المنتخ  فف تفسير القرآل الكريم"، الذي ا در  مجم  

ة، وهو تفسرير بسريط ق ِ رد برس إلر  القرارئ العرادي، الب و  اسس مي
إال ال فيس عددا مل الهوامش العلمية الشديدة األهمية كتبها طائفة مرل 
العلماف األج ف ف  ميردال العلروم الطبيعيرة والرياضرية. ففر  الهرامش 
المخ ص لآليرة المرذكورة نقررا ال هنرا  انهرارا فر  منراطم مختلفرة 

لررذه  واأللمررا  والحيركررول واليرراقوت مررل العررالم يسررتخرج منهررا ا
والسليكول وريرها. والعجي ، كما ال ظت، ال هذ  األنهار كلها تق  
خررارج الشرررق األوسررط، برر  بعيرردا عنررس بعرردا شررديدا، إذ توجررد فرر  
تشيكوسلوفاكيا مث  وسيبريا واألورا  واسكتلندا والبراحي  واليابرال. 

 ل ادن  ري .ومعن  ذل  ال اآلية مل اسعجاح القرآن  دو
م طبقات األرض نستمد تفسرير قولرس تعرال  فر  سرورة لومل ع

مقا  لس منشور  مل. يقو  د. حرلو  النجار "اوتادا والجبا َ ""النبأ"  
 ، وعنوانررررسم2001ال ررررادي والث ثرررريل مررررل ديسررررمبر  برررراألهرام فرررر 
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الررم   اسشررارات الكونيررة فررف القرررآل الكررريم ومَررحي داللتهررا العلميررة"
ذكررررر ا رررر ا  ... و  "؟"والجبررررا  اوتررررادا ،مهررررادا نجعرررر  األرض

ا مررل آيررات وْ رَ الررم يَرر  "المنتخرر  فررف تفسررير القرررآل الكررريم" مررا ن ررس
، دة ل ستقرار عليها والتقل  فف ان ائهراقدرتنا انا جعلنا األرض ممهَّ 

وجعلنا الجبا  اوتادا لأرض تثبتها؟ وفرف تعليرم هامشرف اضرافوا مرا 
كيلرو  60 حف ال ل  مل القشرة األرضية ن رو"يبلغ سم  الج  ن س
ل ويررنخفض ليكررو   ،وتكثررر فيررس التجاعيررد فيرتفرر   يرر  الجبررا  ،مترررا

وهرو فرف  الرة مرل الترواحل بسرب   ،بطول الب ار وقيعال الم يطرات
وال يخترر  هرررذا التررواحل إال بعوامررر   ،الضررَوط الناتجرررة مررل الجبرررا 

ا الجبررا  كمررا ترسررف األوترراد فقشرررة األرض اليابسررة ترسرريه ،التعريررة
  مررا ن ررس ،، بررار  هللا فيررسوذكررر  ررا    ررفوة التفاسررير ".الخيمررة

اي وجعلنا الجبا  كاألوتاد لأرض تثبتهرا لرئ  تميرد   والجبا  اوتادا"
شبهها باألوتاد ألنهرا  " التسهي "قا  فف  .ت البيت باألوتادبكم كما يثبَّ 

 "....تمس  األرض ال تميد
 ،مررل األمررور المشرراهدة ال سررطح األرض لرري  تررام االسررتواف

وبالترالف اخرت ن  ،وذل  بسب  اخت ن التركي  الكيميائف والمعردنف
  كثافة ال خور المكونة لمختلن اجرحاف الَر ن ال رخري لرأرض

  وترنخفض تلر  القمرم السرامقة إلر ،فهنا  قمم عالية للس س  الجبليرة
 او اآلكررام ("رابيررة"او  "وةْبرررَ ")جمرر   فبَرراو الرُّ ثررم الروابررف  ،الررت  
جمر  ) ثرم الهضرا  او النجرود ،او النتوفات األرضرية ("ةمَ كَ اَ ")جم  

ويبلغ ارتفاث  .ثم المنخفضات األرضية والب رية ،ثم السهو  ("دجْ نَ "
فرف سلسرلة  ،، وهرف قمرة جبر  إفرسرتسرطح األرض  قمة علر  اعل

بينمررا  ،سرطح الب رر يمتررا تقريبرا فرروق مسرتو 8840اليراجبرا  الهيما
وهرف  روض الب رر ، سرطح اليابسرة  خفض نقطة علرار منسو  يقدَّ 

ويقدر متوسط  .سطح الب ر يمترا ت ت مستو 395 ب والف ،الميت
 ،سرطح الب ررر يمتررا فروق مسرتو 840 منسرو  سرطح اليابسرة بن رو

، وهرو ررور مترر 10800قراويبلغ منسو  اكثر اروار الم يطات عم
، بينمررا ماريرانو  فررف قرراث الم ريط الهررادي بررالقر  مرل جررحر الفلبرريل

 -3729)عمرراق الم يطررات ن ررو اربعررة كيلررو مترررات ايبلررغ متوسررط 
ويبلغ الفارق بيل اعلر  قمرة  .سطح الب ر يت ت مستو (متر 4500

اليابسررررررررررررررة واخفررررررررررررررض نقطررررررررررررررة فررررررررررررررف قيعررررررررررررررال   علرررررررررررررر
اي اق  قلي  مل عشريل ، مترا 19640=10800ا8840الم يطات
سرطح اليابسرة واخفرض   قمرة علر  . وهذا الفارق بريل اعلركيلو مترا

نقطة فف اروار قيعال الب ار العميقة والم يطات إذا قرورل بمتوسرط 
كيلرو متررا فرإل النسربة ال  6371 ن ن قطرر األرض والمقردر بن رو

تلعر  دورا مهمرا فرف  وهرذ  النسربة الضرئيلة .% 003,0 يتكاد تتعد
ي  رررخور مرتفعرررات رْ معاونرررة عوامررر  التعريرررة المختلفرررة علرررف بَررر

وإلقررراف الفترررات النررراتج عنهرررا فرررف المنخفضرررات فرررف دورات  ،األرض
وتركيررح  ،وتكررويل التربررة ،تسرروية سررطح األرض  متعاقبررة تعمرر  علرر

وجعرر  األرض  رررال ة للعمرررال كمررا سررربم ال  ،الخامررات المعدنيررة
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مرردي القرررنيل   ذل  فررإل األدلررة العلميررة التررف تراكمررت علرركرر .سررلفناا
ال الَ ن ال رخري لرأرض فرف   التاس  عشر والعشريل تشير إل

االخت   فف اية نقطة   وإذا تعرض هذا التواحل إل ، الة تواحل تام
 .سطح األرض فإل تعديلس يتم مباشرة  عل

  علر اسرف   ومل هذ  االدلة ال القشررة األرضرية ترنخفض إلر
  وترتفرر  إلرر ،هيئررة منخفضررات ارضررية عنررد تعرضررها أل مررا  حائرردة

ويرتم  ،هيئة نتوفات ارضية عند إحالرة تلر  األ مرا  عنهرا  عل  اعل
الرذي يرتم مرل  ،ذل  بما يسمف باسرم التضرارط واالرترداد التضرارطف

ومرل امثلرة ذلر  مرا ينرتج عرل  .االتحال االرضرف  ج  الم افظة علا
او عنرد تخرحيل  ،اليابسرة ثرم ان رهار   علر كبيرر      مْ بس رتجم  الجليد 

او بتررراكم  ،مررام السرردود ثررم ت ررريفساالمرراف بم يرريل االمتررار المكعبررة 
او بتسرراقط  ،حالتهرراإثررم  مررام السرردوداطنررال مررل الترسرربات م يرريل األ

نواتج الثورات البركانيرة العنيفرة  رو  عردد مرل فوهرات البرراكيل ثرم 
 .تعريتها

ف العهرررد ال ررردي  بررردات فرررف االن رررهار تراكمرررات الجليرررد ففررر
جرحاف اليابسرة مرل ن رن ابعض   السميكة التف كانت قد تجمعت عل

كبرر الع رور اخ   وا رد مرل  الكرة الشمالف منذ ن و المليونف سنة
ونتيجررررة لررررذل  برررردات األرض  .الجليديررررة التررررف مرررررت بهررررا األرض

لترردريجف للجليرد لت قيررم باالرتفراث الترردريجف فرف منرراطم االن رهار ا
وقد بلغ ارتفراث  .وهو مل سنل هللا فيها ،التواحل التضارطف ل رض

متررا فرف منطقرة خلريج هدسرول فرف شرما  امريكرا  330االرض بذل 
يرحا  ارتفراث  ون و المائة متر  و  ب رر البلطيرم  ير  ال ،الشمالية

مجراري   . وامرام كثيرر مرل السردود الترف اقيمرت علراالرض مستمرا
طنرال مرل متار المكعبة مل الميا  وم ييل األاألنهار تسببت ب ييل األ

مررام تلرر  السرردود فررف  رردو  انخفاضررات االرسرروبيات التررف تجمعررت 
 .وحيرادة مل وظرة فرف نشراطها الحلحالرف ،عامة فرف مناسري  المنطقرة

والتررف ، يفسررر ذلرر  بررأل الررواح الَرر ن ال ررخري المكونررة للقررارات
يَلر   ،ك  منها بيل المائة والمائة وخمسريل كيلرو متررا  مْ يتراوح س  

بينمررا يَلرر  علررف  ،علررف تركيبهررا  ررخور ذات كثافررة منخفضررة نسرربيا
تركي  الواح الَر ن ال رخري المكونرة لقيعرال الب رار والم يطرات 
 خور ذات كثافة عالية نسبيا، ولرذل  ال يتجراوح سرم  الوا رد منهرا 

 .سبعيل كيلو مترا فقط
ل الررواح الَرر ن ال ررخري القاريررة والم يطيررة يطفررو وكرر  مرر

 (مررل) ل  دْ لَر وهرو نطراق   ،كثافة  فوق نطاق الضعن األرضف األعل
ولرررذل  فهرررو يترررأثر بالضرررَوط فوقرررس  .عرررالف اللحوجرررة شررربس من رررهر

وبالمثررر  فرررإل قشررررة األرض المكونرررة لكتررر   .ويت رررر  اسرررتجابة لهرررا
ويَلر  علرف  ،كيلرو متررا تقريبرا 40و 30كها بريلمْ القارات يتراوح س  

ا يانررا بتتابعررات رقيقررة   تركيبهررا ال ررخور الجرانيتيررة والتررف تَطرر
ومتوسررط كثافررة ال ررخور  .ومتفاوتررة السررم  مررل ال ررخور الرسرروبية

بينمررا يتررراوح سررم   ،جرررام للسررنتيمتر المكعرر  2،7الجرانيتيررة يبلررغ
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كيلررو  8و 5 قشرررة االرض المكونررة لقيعررال الب ررار والم يطررات برريل
تركيبهرا ال رخور الباحلتيرة الترف قرد تتبراد    ويَل  عل ،مترات فقط

ويبلرغ متوسرط  .م  ال خور الرسوبية او تتَطف بطبقات رقيقة منهرا
لرذل  تطفررو  .جررام للسرنتيمتر المكعر  2،9 سرم  ال رخور الباحلتيرة

 .كت  القارات فوق قيعال الب ار والم يطات
يمكررل تفسررير االخررت ن فررف تضرراري   وبررنف  هررذا الت ررور

اسا  مل التبايل فف كثافة ال خور المكونة لك    سطح األرض عل
بد  فالمرتفعات علف سطح اليابسة ال .شك  مل اشكا  تل  التضاري 

 ،وال يَل  علف تكوينها  خور اق  كثافة مل ال خور الم يطة بها
الخفيفرة نسربيا  بد وال يكرول لهرا امتردادات مرل  رخورها ومل ثم ف 

ومرررل هنرررا كرررال  ،كثافرررة الم يطرررة بهرررا  علرررفرررف داخررر  ال رررخور األ
االسررتنتاج بررأل الجبررا  البررد لهررا مررل جررذور عميقررة تخترررق الَرر ن 

وهنرا  .ال خري لأرض بالكام  لتطفو فف نطاق الضعن االرضرف
ت كمهرررا قررروانيل الطفرررو كمرررا ت كرررم جبرررا  الجليرررد الطافيرررة فرررف ميرررا  

يدت قياسات عجلة الجاذبية األرضية هذا االسرتنتاج وقد ا .الم يطات
وإلف  ،بإشارتها إلف قيم اق  مل المفروض نظريا فف المناطم الجبلية

مررل المفررروض فررف المنخفضررات األرضررية وفرروق قيعررال   قرريم اعلرر
ويعتبر انكشان جذور الجبا  القديمة فف اواسط  ،الب ار والم يطات

إعررادة التعرردي  التضررارطف فررف القررارات ممررا يثبررت  رردو  عمليررات 
 .الَ ن ال خري لأرض

 يوبفهم دورة  ياة الجبا  ثبت ال ك  نتوف ارضف فوق مستو
رض يترراوح سطح الب ر لس امتداد فرف داخر  الَر ن ال رخري لرأ

 يوكلما كال االرتفاث فوق مستو ،ضعن ارتفاعس 15و 10طولس بيل
ئر فرف األرض امتردادا سطح الب ر كبيرا تضراعن طرو  الجرحف الَرا

فرسرت ال يكراد ارتفاعهرا فروق إمثر   وعلف ذل  فإل قمرةً  .إلف الداخ 
لهرا  (متررا 8848)سطح الب ر ي   إلف تسعة كيلو متررات  يمستو

امتداد فف داخ  الَ ن ال خري لأرض يحيد عل المائة والث ثريل 
فررف رض بالكامرر  ليطفررو يخترررق الَرر ن ال ررخري لررأ ،كيلررو مترررا

 ،(اي مررل)ل دْ لَر وهرو نطراق شربس من رهر ،رضفنطاق الضعن األ
ت كمس فف ذل  قوانيل الطفو كما ت كم جبا   ،عالف الكثافة واللحوجة

 التعريرة قمرمَ  عوامر    تْ رَ فكلمرا بَر .الجليد الطافيرة فرف ميرا  الم يطرات
 وتظرر  عمليررة االرتفرراث تلرر  ، الجبررا  ارتفعررت تلرر  الجبررا  الررف اعلرر

و ينئذ  .يخرج جذر الجب  مل نطاق الضعن األرضف بالكام    ت
متوسرط   كس إلرمْ ي ر  س ر  س  تي  رْ ويتم بَ  ،يتوقن الجب  عل ال ركة

  وبررذل  يظهررر جررذر الجبرر  علرر .رضررف الررذي ي ملررسسررم  اللرروح األ
ل يتكرول إال اوبس مل الثروات االرضرية مرا ال يمكرل  ،سطح االرض

فرف جرذور  المل الضَط وال رارة ال تتوفر إت ت ظرون استثنائية 
 .الجبا 

 فسررب ال الررذي و ررن الجبررا  مررل قبرر  الررن واربعمائررة سررنة
"، وهررف لفظررة وا رردة ت ررن كرر  مررل الشررك  الخررارجف وتادبـررـ"األ
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 ،ل فف األرضفَ دْ رلبس ي  األل الوتد  ،وامتداد  الداخلف ووظيفتس ،للجب 
فتس التثبيت. وقد اثبتت علروم األرض ووظي ،س يظهر علف السطحواقل  

ل ظر  ابعرد  فف العقود المتأخرة مل القرل العشرريل ال هكرذا الجبرا 
مشرارن التسرعينيات مرل القررل العشرريل قا ررا  إلر و ن الجبا  

واختلفوا فف ت ديرد  رد  ،انها مجرد نتوفات فوق سطح األرض  عل
وفررف السرربم  .االرتفرراث تلرر  النترروفات االرضررية اخت فررا كبيررر ادنرر 

وتراد تأكيرد ال القررآل الكرريم هرو كر م االقرآنف بو ن الجبا  بأنهرا 
هللا الخالم وال النبف الخاتم والرسو  الخاتم الذي تلقا  كال مو وال 
بالو ف ومعلما مل قب  خالم السماوات واألرض  ي  لم يكل أل رد 

الررو ف ال بعررد نررحو  إمررل البشررر إلمررام بامترردادات الجبررا  الداخليررة 
سيدنا   هللا وسلم وبار  عل  ف ل .ثنف عشر قرناابالقرآل بأكثر مل 

ولعرر   ."وال مررد هلل ر  العررالميل ،آلررس و رر بس وسررلم  م مررد وعلرر
القررارئ، بعررد ال قابرر  برريل النفسررير التقليرردي والتفسررير العلمرر  وراي 
الفرق الهائ  الجبار بينهما، يلم  بيد  كين ال القرآل ي تاج إل  ك  
علوم األرض، ال مرا و رلت إليرس البشررية منهرا ف سر ، بر  ومرا لرم 
ت   إليس بعد، وذل  كر  نفهمرس افضر ، وال القرو  برأل القررآل إنمرا 
نح  ف  امية اميرة وخاطبهرا علر  قردر عقولهرا، ومرل ثرم ال ي رح ال 
رر  نعرضس لمث  تل  التفسريرات العلميرة، إنمرا هرو قرو  قا رر ومق  

 معا.
بالسررطور التاليررة الترر  نقلتهررا مررل مقررا  ونخررتم هررذا الموضرروث 

"، وهرو متراح فر  المشربا  علر  الررابط الترال  مرا   تََخلُّم الجنيل"
االطررررررررررررررر ث عليرررررررررررررررس مرررررررررررررررل القرررررررررررررررراف  لمرررررررررررررررل يريرررررررررررررررد 

www.islampedia.com/ijaz/Html/MarahelKhalkInsan
.htm.   منرذ اعروام ريرر قليلرة نقل  لها اننر  كنرت اسرتم  والسب  ف

 رررو  متخ  ررريل فررر  الطررر  إلرر  مناقشرررة بررريل اسرررتاذيل جرررامعييل 
المرا رر  الترر  يمررر بهررا الجنيرريل إلرر  ال ينررح  مررل بطررل امررس، فأخررذ 
ا دهما يت د  بش ف مل السخرية عل قو  القرآل إل العظام تتكول 

ل ، ولي  العكر . وهأنرذا اجرد فر  ذ بعدف  الجنيل ثم يكسوها الل م 
الموقر  المرذكور مقرراال كبيررا فرر  هرذا الموضرروث نسرخت منررس هنرا مررا 
يهمن  ف  األمر، وهو مر لة خلم المضَة عظاما ثرم كسرائها ل مرا  
"مرر  بدايرررة األسررربوث السررراب  يبرردا الهيكررر  العظمرررف الَضرررروفف فرررف 

ل  .االنتشار فف الجسم كلس، فيأخذ الجنيل شرك  الهيكر  العظمرف وتَكروُّ
العظام هو ابررح تكرويل فرف هرذا الطرور  ير  يرتم االنتقرا  مرل شرك  
المضررَة الررذي ال تررري فيررس م مررح ال ررورة اآلدميررة إلرر  بدايررة شررك  
الهيكرر  العظمررف فررف فترررة حمنيررة وجيررحة، وهررذا الهيكرر  العظمررف هررو 
الررذي يعطررف الجنرريل مظهررر  اآلدمررف. وم ررطلح العظررام الررذي اطلقررس 

  هررذا الطررور هررو الم ررطلح الررذي يعبررر عررل هررذ  القرررآل الكررريم علرر
َميْ    تعبيًرا دقيقًا يشم  المظهر الخرارجف، وهرو المر لة مل  ياة ال  

اهررم تَييررر فررف البنرراف الررداخلف ومررا ي ررا بس مررل ع قررات جديرردة برريل 
َميْ  ويتميح بوضوح عل طرور  ، اجحاف الجسم واستواف فف مظهر ال  
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ْضرََةَ ِعَظاًمرا" )المؤمنرول/ قا  تعال   "فَ  .المضَة الذي قبلس َخلَْقنَرا اْلم 
(. ويتميررح طررور الكسرراف بررالل م بانتشررار العضرر ت  ررو  العظررام 14

وإ اطتهرررا بهرررا كمرررا ي ررريط الكسررراف ب بسرررس. وبتمرررام كسررراف العظرررام 
بالعضرر ت تبرردا ال ررورة اآلدميررة باالعترردا ، فترررتبط اجررحاف الجسررم 

ضر ت يمكرل للجنرريل ال بع قرات اكثرر تناسررقًا، وبعرد تمرام تكررويل الع
يبرردا بررالت ر . تبرردا مر لررة كسرراف العظررام بررالل م فررف نهايررة األسرربوث 
الساب  وتستمر إل  نهاية األسبوث الثامل، وترأتف عقر  طرور العظرام 
كما بيل ذلر  القررآل الكرريم فرف قولرس تعرال   "فََكَسرْونَا اْلِعَظراَم لَْ ًمرا" 

تهررف بنهايررة األسرربوث (. ويعتبررر هررذا الطررور الررذي ين14)المؤمنررول/ 
الثامل نهاية مر لة التخلم، كما ا رطلح علمراف األجنرة علر  اعتبرار 

َميرر  ثررم تررأتف  (،Embryo) نهايررة األسرربوث الثررامل نهايررة لمر لررة ال  
التف توافم مر لة النشرأة، كمرا جراف ( Foetus) بعدها مر لة الجنيل

َُّ  فف قولس تعال   "فََكَسْونَا اْلِعَظاَم لَْ ًما ث مَّ اَ  نَشأْنَا   َخْلقًا آَخرَر فَتَبَراَرَ  
واآلل مررا راي السررادة العلمرراف  (".14 /" )المؤمنررولاَْ َسررل  اْلَخرراِلِقيلَ 

الرذيل ينكرررول التفسرير العلمرر  لن رروص القررآل المجيررد؟ اين رر ول 
المسررررلم بالسرررركوت علرررر  مررررا يسررررمعونس مررررل مثرررر  هررررذ  التشرررركيكات 

ذا؟ ولكل ه  يستطي  اسنسال ال ام ما ؟والتهكمات وكأل شيئا لم يكل
يررت كم فرر  عقلررس فيمنعررس مررل التطلرر  والتشررون والفضررو  والشرركو ؟ 
وه  العق   جر يمكل تشكيلس بإحمي  اسرادة فيتشرك  كمرا تريرد تلر  
اسرادة؟ ثم قب  ذل  كلس هر  ي رح ال نترر  المتشرككيل والمتهكمريل 

   علر  بركرة دول ال نبيل لهم وجس الخطإ ف  ك مهرم؟ امرا انرا فرأقو
هللا يفسرررر القرررادرول آيرررات القررررآل المت رررلة برررالعلم تفسررريرا علميرررا. 
ولنفترض انهرم قرد يخطئرول، فلرل يضرر ذلر  فر  شر ف، فالمفسررول 
التقليررديول الررذيل يكتفررول باللَررة والب ررررة ومررا إلرر  ذلرر  كثيرررا مرررا 

ف  ش ف، إذ مل المعررون ال الرنص  اخطأوا، ولم يضر ذل  القرآلَ 
، وتفسير  ش ف آخر ال يلحم الكتا  الكريم بش ف. إنما القرآن  ش ف

 هو اجتهاد بشري يجوح عليس الخطأ وال وا .
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 مثا  تطبيق  -دول ضوابطالتفسير 
بعررد هررذ  الجولررة مرر  الضرروابط الترر  ينبَرر  ال يتقيررد بهررا مررل 
يت رردي لمهمررة التفسررير، والعلرروم والمعررارن الترر  ال بررد منهررا لفهررم 

القرآنرر  وتذوقررس، يمكننررا ال نفهررم مررا ي ررتََّهم بررس ا يانررا "التفسررير  الررنص
بالراي". واسا  هذا ما ي ْرَوي عنس  ل  هللا عليس وسلم مل انس "مل 
تكلم ف  القرآل برايس فأ ا  فقد اخطأ"، وهو ال دي  الذي ال يمكل 
استَناف َمْل ينظر فيس ِمَل است  ا  ال دي  اآلخر الذي يقو   "مل 

 او ذل  الذي يقو   ،بَير علم فقد اخطأ، وإل ا ا " فف القرآل تكلم
"مل قا  فف القرآل بَير علم فليتبوا مقعد  مل النار". وقد نظرت ف  
هذ  األ ادي  مل نا يرة التم ريص والتخرريج، فظهرر ال األو  منهرا 

ال فر    المسماة  "الدرر السرنية"  ديثيةموسوعة الالرير موجود ف  
 ي ة وال الضررعيفة وال الموضرروعة، كمررا ال ال رردي  األ اديرر  ال رر

ِكم عليس مررة بأنرس " سرل  ر يح"، ومررة بأنرس " سرل"،  الثال  قد   
ِوَي مررل  وسرربعا بأنررس "ضررعين"، وذلرر   سرر  سلسررلة اسسررناد الترر  ر 
خ لهرا، امررا الثرران  فقرد قيرر  فرر   قرس إنررس إل لررم يكرل مررل جهررة السررند 

نر . ولسرون ات رور ال   ي ا فهو   يح ررم هذا مل جهة المع
ننظررر فيهررا علرر  هررذا ثررم كرر  تلرر  األ اديرر   رر ي ة  رر ة مطلقررة 

األسا  لنري ابعادها ومدي دقة فهمنا لها. ذلر  ال كثيررا مرل النرا  
يظل انها تديل تشَي  العق  و رص اسنسال عل  ال يكرول لرس راي 
فر  فهمررس للقررآل. فهرر  مررل الممكرل ال يثنرر  الرسررو  علر  مررل لرري  

عليرس مرل يرردد مرا  وي رْؤثِر، ويرفض ال يكرول عنرد  راي، عند  راي
 إيثارا شديدا؟دول تم يص يسمعس مل مأثورات ف  عالم التفسير 

عَرة، اي  المعرون ال الرسو  الكريم يكر  للرجر  ال يكرول إِمَّ
ال راي لررس وال موقررن نرراب  مررل عقلررس وقلبررس وضررمير ، برر  كرر  همررس 

دول تفكيررر. لكررل قررد يرررد  متابعررة النررا  علرر  مررا يقولررول ويعملررول 
البعض برأل المسرألة هنرا ال تتعلرم برراي النرا  الرذي ينبَر  ال يحنرس 
الشخص قب  ال يتابعهم عليس، ب  بأقوا  الرسو  ف  تفسرير القررآل. 
وجوابنا عل  هذا هو ال الرسو  لرم يترر  لنرا تفسريرا كرام  للقررآل، 

لنرا  رل  هللا  الت  تركهراتفسيرات فالوفوق هذا  .ب  لبعض آياتس فقط
فمراذا نفعر  فر  بقيرة القررآل إذا  ،مخت رة جدا فر  العرادةعليس وسلم 

اردنرررا ال نفسررررها؟ هررر  نتركهرررا دول تفسرررير مرررا دام لرررم ي رررلنا عرررل 
 رلتنا عنرس والرسو  فيها ش ف؟ و تر  بالنسربة إلر  األ ادير  التر  

وًرا  رر   ل  هللا عليس وسلم ه  مل الممكرل ال يخرر  اسنسرال عليهرا خ 
ل ال يتأكررد انهررا ا اديرر   رر ي ة؟ وهررذا التأكررد الرري  هررو إعمرراال دو

للراي؟ ثم اليست هذ  األ ادي  ب اجة إل  ال يفهمها ذل  الشخص؟ 
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اولي  الفهم هرو ايضرا لونرا مرل إعمرا  الرراي؟ ولقرد راينرا ال تفسرير 
القرررآل ي ترراج إلرر  الرروال مختلفررات مررل العلرروم والفنررول والمعررارن 

ع رررنا هررذا  يرر  بلررغ التقرردم العلمرر   والتخ  ررات، وبخا ررة فرر 
بمررا لرم يكررل فرر   هررذ  المهمرةوالفنر  مبلَررا هرائ  ممررا يوجر  الترردرث ل

طوق السابقيل وال ف  خيالهم، فما بالنا بالع ور المقبلرة التر  سرون 
يتقررردم العلرررم فيهرررا تقررردما يررردير الررررؤو  ويشرررد  العقرررو  والنفرررو ؟ 

ها وم اولة تطبيقها عل  فاالط ث عل  تل  العلوم والفنول واسلمام ب
 النص القرآن  بَية فهمس وتذوقس، اال ي عَد  هذا إعماال للراي؟ 

ما نجد ، ف  تفسير  الذي اشتهر بأنس إمام  ا يانا ت  الطبري 
كتررر  التفسرررير بالمرررأثور، يرررواحل بررريل الروايرررات التررر  و رررلتس عرررل 
 الرسو  وال  ابة والتابعيل ليري ايتها   ي ة، وايتهرا ريرر ذلر ،

ْعِمر ً خر   ذلر  كلرس  ومل ثم يختار ما يطمئل إليس ويتر  ما سوا ، م 
وقرد نبرس ا ف  نهاية المطان برايرس. يً لِ دْ معتمًدا عل  معارفس ثم م   ،عقلس

فر  كتابرس  "التفسرير الفاض  بل عاشرور م مد إل  هذا فضيلة الشيم 
فقا   "وهو فرف كثيرر مرل  رور انتقراد  لأ ادير  المسرندة ورجالس" 

د  مرا يَر اار مل األقروا ، فكثيررثمة اآلفي االعتماد عل  الفقس وم قو ر 
 ديثًا فف تأوي  آية بأنس خ ن ما تقرر عنرد الفقهراف مرل ال كرم. كمرا 

االستناد إل  ما بيل الن وييل مل كر م فرف  انس فف  ور اخري قويُّ 
تخريج التراكي  وما تجاذبو  مل نظر فف تأوي  شواهدها. وكثيًرا ما 

 ،عرر  التخررريج الن رروي الررراجح توجيًهررا للقرررافة وبيانًررا ألولويتهررايج
ويسررتخرج مررل رج ررال القرررافة وتوجيههررا اختيررار المعنرر  او ال كررم 
الررذي يأخررذ بررس، تبعًررا الختيررار القرررافة واختيررار الوجررس الن رروي الررذي 
خرجت عليس، فيقو   "واَْولَ  القرافتيل بال روا  فرف ذلر ". وربمرا 

". ...يررار فيقررو   "والقرررافة التررف ال اختررار ريرهررايؤكررد جحمررس باالخت
وبهذ  الطريقة ا بح تفسير ابل جريرر الطبرري تفسريًرا علميًّرا يَلر  
فيررس جانرر  األنظررار رلبررة واضرر ة علرر  جانرر  اآلثررار،  ترر  انررس لررو 

د عرل اقْ  رر ِ ت ِ ر فيس عل  مجرد َعرْحو األقروا  المتخالفرة ألربابهرا، وج 
بقررف وافيًررا تمررام الوفرراف بمررا يق ررد لررس مررل رهررا لطويرر  األسررانيد ومكرَّ 

كشررن عررل دقررائم المعررانف القرآنيررة ومررا يسررتخرج منهررا مررل الِ كررم 
واأل كررررام علرررر  اخررررت ن المررررذاه  واآلراف ومررررا يت رررر  بهررررا مررررل 
اسررتعماالت اللَررة ومسررائ  العربيررة، والحداد شرربهس بالتفاسررير العلميررة 

تعتبر  ت روالً فرف ووضوً ا، فلذل  ي ح ال  قوةً  د  عْ التف جافت مل بَ 
منهج التفسرير ذا اثرر بعيرد قطر  برس التفسرير مرا كرال يربطرس إلر  علرم 
ال رردي  مررل تبعيررة ملتحمررة. برر  إنررس جعرر  العن ررر الررذي كررال علررم 
ال دي  يسيطر بس عل  التفسير اق  عنا ر التفسير اهمية، وذل  هو 
عن ررر تفسررير المبهمررات ومعرفررة اسرربا  النررحو ، وجعرر  العن ررر 

ن  للتفسير فيس عل النق ، وهو عن ر بيال األ كام معتمًدا الذي ال ر
علرر  فترراوي الفقهرراف، معتضررًدا بمعاقررد اسجمرراث. وإل الررذيل يعتبرررول 
تفسررير الطبررري تفسرريًرا اثريًّررا او مررل  ررنن التفسررير بالمررأثور إنمررا 
يقت رول عل  النظر إل  ظاهر  بما فيس مل كثرة ال دي  واسسناد، 
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قتررس ورايتررس التررف ي رررح بهررا مررل إيررراد تلرر  وال يترردبرول فررف طري
 ".  ةبة المم َّ فة المرتَّ األسانيد الم نَّ 

وقد تناولت تفسير الطبري عل  ن و شديد التف ي  عل  مدي 
عشرات ال ف ات فر  الف ر  األو  مرل كتراب   "مرل الطبرري إلر  
سيد قط "، وبينت الجهد الهائ  الذي نهض بس هرذا المفسرر العظريم. 

ال عملس ف  ذل  الميدال لي  مجرد جم  لآلثار الواردة  ومنس يتضح
عرل الرسررو  وال رر ابة والتررابعيل وتررابعيهم، بر  رفررد هررذا كلَّررس عنررد  
، وراي  كثير. فالراي إذل هو امرر ال يمكرل االسرتَناف عنرس بتاترا  راي 
فرر  ميرردال التررألين مررل التفسررير القرآنرر ، اللهررم إال إذا الَرر  اسنسررال 

اترس واتر  إلر  كترا  مرل كتر  التفسرير يجرد  امامرس عقلس ب  وجود  ذ
يفع  ذل ؟ ب  إل ال  ابة  ِمَل العق ف لْ بالم ادفة فنقلس كما هو. ومَ 

والتررابعيل كررانوا هررم انفسررهم ي ْعِملررول عقررولهم وي ررْدل ول بررخرائهم، وإال 
فلماذا كال هنا  اخت ن بينهم ف  فهرم القررآل ا يانرا؟ لرو كرال هنرا  

لمسلم ال يسلكس ف  تفسير كتا  هللا لكال ال  ابة طريم وا د عل  ا
اول  النرا  واولهرم بسرلو  هرذا الطريرم والترحام جاد ترس ال يت ولرول 

ال  إذل ال ِرنَرر  فرر  تفسرير القرررآل عررل اسرتعما  الررراي، علرر  عنهرا.
يكرول إعمررا  العقر  مبنيررا علر  ترروفر العلرم الواسرر  العميررم واألدوات 

لرو  الَايرة فر  هرذا المجرا ، مر  اتبراث الت  مل شأنها ال تعيل عل  ب
األسررلو  المنهجرر  السررليم والرربررة فرر  الو ررو  إلرر  برررد اليقرريل 

 وإفرا  الوس  كلس ف  الب   والتق   واالجتهاد.
ونظرنررا، فرر  فرإذا عرردنا إلر  األ اديرر  الث ثررة التر  مرررت آنفرا 

إلر  ال ردي  الرذي يت رد  عرل منهرا،  ضوف ال ديثيل الثران  والثالر 
وي ْفَهم منس كراهيت س  ل  هللا عليس وسلم لس، تبيل لنا ف  ال را   الراي

ال المق ررود هررو ال يرردل  اسنسررال برايررس فرر  تفسررير كتررا  هللا علرر  
سررربي  الرررتق م واالعتسررران والهجررروم ريرررر المررردرو ، اي دول ال 
يستعيل بمرا يعنيرس علر  هرذا الفهرم. ذلر  ال لكر  شر ف بابرا يرولَج مرل 

فح عل  اي موضوث ف  ال ا  مل ريرر االسرتعداد خ لس إليس، اما الق
لمواجهتس بالوسائ  واألدوات التر  تعريل عليرس فهرو محلرم عظريم مرل 
محالم الخطر والفساد. وعل  هذا فلو افترضنا ال ثمة شخ ا جاه  
فرر  موضرروث مررا ادلرر  برايررس فرر  مسررألة مررل المسررائ  المتعلقررة بررذل  

ل هرذا ال ينبَر  ال الموضوث ثرم ت رادن ال جراف رايرس  ر ي ا، فرإ
يتخذ تكأة لتسويغ مثر  ذلر  التجررؤ علر  الرراي. إل المبردا ال ينخررم 
ألل  الة شاذة قائمة عل  الم ادفة الم ضة قد كسرتس مرةً او يمكل 
ال تكسررر . واسسرر م ال يقرريم امررور  علرر  الم ررادفات واالقت امررات 

جرراح العميرراف، برر  علرر  الدراسررة واتخرراذ الضرروابط الترر  مررل شررأنها إن
العم . والدنيا قائمرة علر  نظرام م كرم يتمثر  فر  قروانيل الكرول التر  
نعرفها، امرا الت ررن علر  اسرا  ال اسسر م يشرذ عرل ذلر  النظرام 
وتل  القوانيل ويؤس  للجراة القائمة علر  ريرر اسرا  سروي اسرا  
التشب  برأل  الرة مرل ال راالت الشراذة قرد  ر ت او يمكرل ال ت رح 

 و  بالمرة" ذات يوم فأمر رير مقب
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إذل ال مناص مل استعما  الراي، بيد انس ال بد لس مل ضوابط 
كما شر نا. وإل األمر كمرا ذكرر د. مسراعد فر  ب ثرس المنشرور علر  
المشبا   و  "التفسير بالراي  مفهومس،  كمس، انواعرس"، إذ قرا  إل 
"الراي فف التفسير نوعال  م مود، ومذموم"، و"إنما ي ْ َمد الراي إذا 

ل مسرتندا إلرر  علرم يقررف  را بس الوقرروث فرف الخطررأ"، امرا التفسررير كرا
المذموم مل هذا النوث فهو "القو  فف القرآل بَيرر علرم، سرواف اكرال 
عررل جهرر   او ق ررور  فررف العلررم ام كررال عررل هرروي يرردف   ررا بس إلرر  
مخالفة ال رم". ومرل ذلر  إقردام المفسرر علر  مرا ال يعلمرس إال هللا، او 

مرل تفسرير، او اعتمراد  علر  اللَرة يقينرا النبر   مناقضتس لما ورد عرل
و دها دول سائر ما ت تاج إليس تل  المهمة الجليلة مل ادوات علميرة 
مساعدة، او الدخو  عل  القرآل بهوي مسبَّم يتأولس عليس  سبما ذكر 

 الكات .
ف  التفسير برالراي اذكرر انرس،  رفوضةومثاال عل  الطريقة الم

م علر  وجرس الت ديرد(،  ردر 1996سرنة ) يلعشرر سرن اكثر مرلمنذ 
 -لأستاذ جما  البنا كتا  عنوانس  "ن و فقس جديد  منطلقات ومفراهيم

فهم الخطرا  القرآنر "، دعرا فيرس إلر  الردخو  علر  القررآل والتعامر  
معس دول االستعانة عل  ذل  بأي ش ف آخر، إذ يكفر  عنرد  ال يقررا 

ففر   .تس ف  هذا ال دداسنسال القرآل لك  يفهمس. وهذ  بعض عبارا
الف رر  السرراب  مررل الكتررا ، وهررو الف رر  المسررمَّ   "فهررم الخطررا  
القرآن  كما يج  ال يكول" نقرا انس "لك  نقترر  مرل تلر  المعايشرة 
)للقرآل( علينا ال نكشط ك  الَشاوات الت  توالت عبر القرول، وال 

يح فهرم القررآل  ، وال ن ِلرم  بمفراتو ردَ  س، والقررآلِ نفِسر نعود إل  القررآلِ 
بها ال  ابة بطريقة تلقائية وعفوية" )جما  البنرا/ ن رو فقرس  م  ـالت  ال

فهم الخطا  القرآن / دار الفكر اسس م /  -جديد  منطلقات ومفاهيم
(. وفرر  خاتمررة الكتررا  نقرررا ايضررا "انررس مررا دام القرررآل 152م/ 1996

فر   تْ عَ ِضريمل  و د  قوة التاثير المطلوبرة فرإل كر  التفاسرير التر  و  
ل تفتررات علرر  نقرراف اال قررة هرر  ممررا ال داعرر  لررس، برر  يمكررل  دعهررو

وخلوص رؤية القرآل نفسس او المضمول القرآن " )المرج  السرابم/ 
(. ذلرر  ال التفاسررير قررد "ا رر بت رابررة  كثيفررة  جبررت القرررآل 197

تمامرررا وا لرررت م لرررس هرررذا الَثررراف الرررذي يقررروم علررر  اسسررررائيليات 
واالجتهرررررادات المترررررأثرة برررررروح الع رررررر واأل اديررررر  الموضررررروعة 

مرر  عرردد مررل كترر  الكاترر  (. وقررد جررا  104وضررروراتس" )السررابم/ 
التفسرير مرل مختلرن الع رور بمرا فيهرا الع رر ال ردي ، فرانته  فرر  
آخررر المطرران إلرر  القررو  بأنررس "ال يتسرر  المجررا  لضررر  امثلررة علرر  

  عجح المفسريل القدام  والم دثيل عل تفهم جوهر القررآل للو رو
(. كررذل  يرررفض االسررتعانة فرر  121إلرر  تفسررير الفاظررس" )السررابم/ 

تفسير القرآل بمعرفة تراريم نرحو  آياترس وسرور ، وهرو مرا يعنر  انرس 
يَْضِر  َ ْفً ا عرل علرم "اسربا  النرحو "، وهرو العلرم الرذي يخرتص 
بتوضيح السياق التاريخ  واالجتماع  والنفس  للنص القرآن ، وهو 

لوجرس  امرام المجهرو . بر  إنرس ليشرك  فر   ر ة  رفرض  ي وقِفنرا وجًهرا
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(. وم  ذلر  121، 103 -102معظم ما ورد ف  هذا البا  )السابم/ 
نرررا  يعررود فيررذكر انررس مررا مررل مررنهج وا ررد يسررتطي  الت رردي لتفسررير 
القرآل، سواف كال هو المنهج اللَوي او المنهج العلم  او النفسر  او 

"الموقن األمث  ال نتعلم مل الفن . لكنس يرج  كرة اخري مؤكًدا ال 
القرآل ال ال نفتات عليس وال ال ن او  ال نفككرس كمرا يفر  السراعات  

ل إ قو (. لي  ذل  فقط، ب  إنس لي199ساعة، والميكانيك  آلة" )ص 
"الرسررو   ررل  هللا عليررس وسررلم لررم يفسررر القرررآل، ونهرر  عررل كتابررة 

 (.101 ديثس، ب  امر مل كال يكت  بأل يم و " )ص 
ذا كلس ك م رري  ال يستند إل  ش ف، إذ ثبرت ال الرسرو  وه

قد ترر  لنرا تراثرا تفسريريا، وإل لرم يَرط  القررآل كلرس وال كرال تفسريرا 
مف   كما قلنا. كذل  لي  مل المعقو  وال مل المقبو  ال يقوم ا د 
بمنته  البساطة بكشط قاعدة المعلومات واآلراف المتروفرة فر  ميردال 

فرررة، تلررر  القاعررردة التررر  انجحتهرررا جهرررود األسررر ن مررل ميررراديل المعر
الجبارة العم قة، حاعمرا انرس ينظرن الطريرم  تر  يكرول المشر  فيرس 

ت اسه . ولو اتب  ا  ا  ك  تخ رص هرذا المرنهج العجير  الرترد  
إل  فجر التاريم اسنسان   يل لم يكل ف  عق  اسنسرال  البشرية للتو  

ل العقر  فر  هرذ  ال الرة ليشربس اية اثارة مل علم او تجربرة معرفيرة. إ
 بقر تط نرس، فر  ي    َرً ا تدور عل  الفاض  دول ال يكول هنرا  َ ر

امامها إال ال يظ  ا د ِشقَّْيها ي تر  براآلخر فر  إحعراج مسرتمر وبر  
اي ط يل، وهو ما يعبر عنس المثر  القائر   "اسرم  جعجعرة وال اري 

ا. امرا قياسرس موقفنرا اآلل ِطْ نًا"... وهكذا إل  ال ينبري الشقال ويتفتت
عل  موقن ال  ابة فهو قيا  خاطن، إذ ال ر ابة كثيررا مرا سرألوا 
النبرر  عررل اشررياف فرر  القرررآل فشررر ها لهررم. وعرر وة علرر  هررذا فررإنهم 
كانوا اجدر منا بفهم لَة القرآل ألنها كانت قريبة منهم، امرا ن رل فر  

 رفا ومعجما بد لنا مل دراسة العربية اوال دراسة مستفيضة ن وا و
ثررم نرردر  لَررة القرررآل برردورها  ترر  يكررول لرردينا الملكررة  وب رررة...

للتعام  م  النص الكريم. وال نن  ايضا انهم كانوا يعيشرول القررآل، 
إذ يسررمعونس رضررا طريررا مررل فمررس  ررل  هللا عليررس وسررلم، ويشرراهدول 
الوقرائ  التر  اقتضرت نرحو  هرذا الرنص او ذا ، او علر  اقر  تقردير  

لمررول بهررا او يمكررنهم ال يعلمرروا بهررا مباشرررة  ممررل شرراهدها، كررانوا يع
وباسرتطاعتهم الرجروث إلر  الرسرو  متر  ارادوا، إذ كرال يعريش برريل 

انَْيهم ويََرْونس ويختلطول بس. اما ن ل فب اجة إل  معرفة اسربا  رَ هْ ظَ 
النحو  وتم ي ها قب  األخذ بها او رفضها. ولي  معنرا النبر  عليرس 

َْم رض علينرا. وإذا كنرا الس م ب ي  نسأل س عل اي ش ف يَِعرل  لنرا او يَ
قد راينا ال بعرض ال ر ابة، برررم ذلر ، لرم يكونروا ي ربيول ا يانرا 

 معن  اآليات، فما بال  بنا، وظروفنا ا ع  مل ظروفهم؟ 
لقد كنت جديرا بأل افهم واقدر موقن الكات  لو انس، بردال مرل 

إل  قرافة كت  التفاسرير واسربا  هذ  النحعة العََدمي ة التدميري ة، دعا 
النحو  وريرها مل الكت  المعينة عل  تفسير القرآل بعيرول مفتو رة 

كر  مرا يجرد  دول فهرم او القرارئ وعقلية يقظر  نقديرة ب ير  ال يقبر  
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تدبر، ب  ي ْعِم  فيس عقلس ويخضرعس لعمليرة رربلرة وتنقيرة عنرد ال اجرة 

  مثمرر ثرري بريل تلر  إل  مث  تل  العملية. اي ال يكرول هنرا  تفاعر
الكت  وبيل العق  والفهم، تفاع    قيم  بإنتاج النتائج الجديدة النافعرة، 
مرر  اسبقرراف علرر  النتررائج القديمررة الترر  تقنرر  العقرر  وتشررد مررل احر  
وتساعد  علر  القفرح والوثرو  إلر  آفراق اعلر  واروث. امرا مرا يقولرس 

خ ص علم . فهو لأسن تدمير ف  تدمير ال يقو  بس ا د ف  اي ت
كذل  فدعوا  بأل التفاسير كلهرا قائمرة علر  اسسررائيليات هر   ردي  

اسسررررائيليات إلررر  كررر  كتررر   خرافرررة ريرررر معقولرررة، إذ لرررم تتسرررر 
التفسرررير، كمرررا انهرررا فررر   رررا  دخولهرررا هرررذا التفسرررير او ذا  تكرررول 
م  ورة ف  بعض المسائ  ال تعدوها، وه  المسائ  الت  لها  رلة 

ص األنبيراف مرث . امرا سرائر موضروعات القرررآل، بالعهرد القرديم كق ر
وه  تشك  األرلبية السرا قة، فلري  لهرا ع قرة برذل  الكترا ، فكيرن 

 تدخلها اسسرائيليات إذل؟
ها ف  وكنت مل الذيل ناقشوا الكات  ف  ك مس ذا  بندوة عقدتْ 

ذلر  الوقررت جريردة "آفرراق عربيرة"، وقلررت لرس إل مررل ريرر المت ررور 
لقررآل علرر  ذلر  الن رو الجررريف الرذي مرل شررأنس ال لاقت رام اسنسرال 

ينشر الفساد ف  فهم كتا  هللا وتفسير  واسرتخ ص األ كرام منرس. ثرم 
مرررت السررنول وطلرر  األسررتاذ البنررا بررخراف رريبررة بنرراف علرر  دعوتررس 

" www.alarabiya.net"السالفة الذكر. ومل ذل  ما نشر  موق  الــ
ت ررت عنرروال م 2006 مررار  9 -هررـ 1427 ررفر  9الخمرري  يرروم 

جمررا  البنررا   -وإمامررة المررراة جررائحة ،"ف رر  الجنسرريل عمليررة و شررية
، إذ كتر  ال جا  رير شررعف والرحواج  ر يح دول شرهود وولرف"

  "طرح المفكر االس مف جما  البنا، ال  ف  فراج إسماعي  ما يل 
كرة اسخروال المسرلميل  سرل البنرا،  َر لمؤس   روهو الشقيم األ

آراف  و  ال جا  والمرراة والرحواج قرد تثيرر جردال كبيررا لت رادمها 
م  معظم االجتهادات الفقية القديمة والمعا رة. وقا  فرف  روار مر  

نس ال  اجة اآلل لل جا  ألنس يعوق المراة عل  ياتها إ"العربية.نت" 
واضررران   فرضررريتس. العمليررة، وانرررس ال يوجرررد فررف االسررر م مرررا يؤكررد

سر م ال جرا ، فشرعر ض اسرِ ْفرولرم يَ  ،سر ماس ض علر رِ ال جا  ف  
ل تؤدي   تها بمفردها وهف كاشرفة االمراة لي  عورة، ب  يمكنها 

"مطلقرا ال اري ذلر "،   واعتبر شعر المراة لي  عورة قرائ  الشعر.
مشيرا إل  ال المجتمعات الذكورية التف تخ ص المرراة للبيرت فقرط 

ف التف تلح عل  هذ  النقطة. واستطرد بأل االخت ط ضرورة  ت  ه
نسال عندما ت دمس سيارة فف الشرارث خطاف، فاسلو  دثت بعض األ

لَرراف السررير فيررس. اوضررح البنررا انررس ال يستسرريغ ال يكررول ذلرر  مرردعاة س
ة تفرض لهرل  قوقرا عح  النساف عل الرجا ، بينما التطورات ال الي  

اقت ادية مساوية للرجا ، متسرائ   كيرن نعرح  سياسية واجتماعية و
ة جديرردة خا ررة أويفجررر مفاجرر؟ نثرر ا وحيررة عررل بقيررة الرروحراف ألنهررا

بررالحواج قررائ  إل مسررألة الشررهود توثيقيررة فقررط، فيكفررف رضررا وتوافررم 
الرج  والمراة عل  الحواج و  و  توافم بينهما لت ربح ع قتهمرا 
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لررحواج وقبررو  نتائجررس  رر ي ة، بشرررط وجررود النيررة باسررتمرار هررذا ا
ولكنررس  رررص علرر   المتمثلررة فررف اسنجررا  واسقامررة فررف بيررت وا ررد.

اسرتثناف الع قرات داخر  المردار  والجامعررات مرل هرذا ال كرم بقولررس  
ريرر شررعية ألنرس لري  هنرا   "حواجا"  تبق  ع قاتهم التف يسمونها

والع قررة بينهمررا يَلفهررا السرررية، وال ضررمال  ،بيررت يجمرر  الررحوجيل
 ن  رَ الرجر  او الفتراة َطر وقرد يخطرن قلر َ  ،فالقلو  تتَيرر .مومتهالدي

واكد جما  البنرا ال ال جرا  ابردا لرم يكرل عقيردة او شرريعة بر   آخر.
نرا  فرف كترا   .إنس موجود مل قب  االس م بألفف عام .مجرد عادات

 ير  كرال ينظرر  ،رسرطوا مورابف، وفف اثينرا فرف عهرد اف طرول و
كذل  ركحت اليهودية عل  ال جا   .مل ال ريم إل  المراة عل  انها

وايدتس المسي ية ايضا. وقا   كال ال جا  موجودا فف  ،بشك  مكثن
 ،العالم كلس عل  اسا  انها مجتمعات ذكورية خ  ت المراة للبيت

ولررم يكررل ذلرر  محعجررا للمررراة ألنهررا  .والرجرر  للعمرر  وكسرر  الرررحق
ال يراة فرف الع رر وجدت فف األمومرة مرا يعوضرها، لكرل مر  تطرور 

تَيررررت  ،ل المرررراة إنسرررال ايضرررااال ررردي  ونمرررو فكررررة اسنسرررال و
واقتضر  ذلر  دخرو  المرراة  .نسرالإمشاعرها وبدات تطال  ب قها ك

مجا  العم  ومشاركتها فف العم  السياسف مثر  الرجر  تمامرا، ومرل 
ثرم ا ربح ال ضررورة لل جرا  الررذي ي مر  معنيريل  ال ت تجر  فررف 

ف شعرها فقط او شعرها ووجههرا، وهرو مرا يسرم  البيت، او ال تَط
 ."النقا ــ"فف هذ  ال الة ب

واضرران ال ال جررا  ي ررو  عمليررا دول مشرراركتها فررف ال يرراة 
فمرا دامرت األوضراث السياسرية واالقت رادية واالجتماعيرة قرد  العملية،

يسررتدعف تَييررر المفراهيم بشررأنها ومررا  ريررت مررل وضر  المررراة، ممررا
المرراة لري   ريرر  جرا . واوضرح ال شرعر يستتبعها مرل  جرا  او

عورة، وال يوجد ابدا فف الكتا  والسنة ما يقو  ذل . وهنرا   ردي  
بأل الرجا  والنساف كانوا يتوضأول فرف عهرد  "البخاري   يح"فف 

وا د فف وقت وا د، فكين  الرسو   ل  هللا عليس وسلم مل  وض
شرب ا  الذي يجعلها عة مرتدية ذل  اللبا إذل تتوضأ المراة وهف مقنَّ 

وكين تمسح  ؟كين تَس  وجهها وقدميها ويديها إل  المرفقيل ؟اسود
استمر هرذا الوضر  طيلرة  يراة الرسرو  وفرف جرحف  عل  شعرها؟ لقد

عمر، الرذي ف ر  بريل  ة ابف بكر ال ديم وجحف مل خ فةفمل خ 
 وا د. الرجا  والنساف فف الوضوف مل مكال

برردا. لرري  فرف القرررآل الكررريم او ة ليسررت كمررا يت رورول ان  السُّر
الشررررريفة مررررا يررررأمر بال جررررا  مطلقررررا. القرررررآل عنرررردما قررررا    السررررنة

م رهل عل  جيوبهل" كال ذلر  فرف إطرار ال ردي  عرل  "وْليَْضِرْبل بخ 
فالرجرررا  يلبسررول العمرررائم،   لبررا  اجتمرراعف سرررائد فررف ذلررر  الوقررت

ف والنسرراف تختمررر لتقررف نفسررها مررل الترررا  او مررل الشررم ، وبالتررال
مررر القرررآل ال تسررد المررراة اومررل هنررا  .بالررديل فالمسررألة ال ع قررة لهررا

كعرادة اجتماعيرة، لكنرس لرم  فت رة ال ردر بالخمرار الرذي كانرت ترتديرس
  ولرم يقر  إنرس مرل الضرروري ال يَطَّر ،يأمرها برأل ترتردي الخمرار
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الرررا . القرررآل لرري  فيررس آيررة وا رردة ت رر  علرر  ال جررا  إال بالنسرربة 

حيررا، وانمررا بررا  او سررتار. واضرران   وهررو لرري  ،لحوجررات الرسررو 
الَطراف.  اسس م ال يطل  مل المراة ال تَطف شرعرها او تنرحث ذلر 

طار  قوقها الشخ ية. وقا   ال اجد إهذا لي  شأنس، وإنما يدخ  فف 
، ومرر  ذلرر  )المكشرون(  رجرا مطلقررا فرف ال ت ررلف المرراة بشررعرها
ضررورة ألل تلرب   ريالبد ال نفررق بريل كونهرا فرف الشرارث، فر  نر

رطاف عل  راسها، وبيل ال تكول فف ال ر ة فترتديرس، وإل كنرت ال 
  رجا فف ال ت لف بدونس اري

ويري جما  البنا ال البنطلول الذي ترتديس بعض النسراف اكثرر 
و شمة مل الفسرتال، خ و را انهرا تركر  موا ر ت عامرة.  سترة

تر فف هذ  ال الرة وقد تجري وتؤدي اعماال تناس  البنطلول الذي يس
موضرروث  اكثررر مررل اي م برر  اخررري. وقررا   ال اجررد داعيررا سثررارة

ال جا  م  الَر  بريل ال ريل واآلخرر. إنهرا منتهر  ال ماقرة، فضر  
يتنراف  مر  اهميرة ال يتعرايش المسرلمول مر  المجتمعرات  عرل ال ذلر 

الرداعف لمعيشرتهم فيهرا؟ علريهم ال يعرودوا  التف يقيمول فيها، وإال فما
ابجرررديات هرررذا   دهم األ رررلية. وشررررح ذلررر  مسرررتطردا  إل او لرررب

التعررايش اال يوجرردوا فروقررا بيررنهم وبرريل برراقف المجتمرر . لقررد قلررت فررف 
كتا  "مسؤولية الدولة اسس مية فف الع ر ال ردي " والرذي  راو  

المراة المسلمة فرف المجتمر  األوروبرف  األحهر م ادرتس  إذا وجدت
إسر مف كمررا  طبعررا لري  لررس اسرا  رجرا مرل كشررن شرعرها، وهرذا 

قلت، ولكل إذا كال عنردها هرذا ال ررج فلتلرب  "برنيطرة" )قبعرة( وال 
الررذي سرريعح  بينهررا وبرريل  "،ال جا  االسرر مفـررـ"يسررم  ب تلررب  مررا
  ال ي ْعرَرْفل نَردْ واضان ال ال كمة مل ال جا  هف "ذل  اَ  المجتم .

 .يتعرضرل لرأذي ف  ي ْؤذَْيل". اي يعرن النرا  انهرل م تشرمات فر 
 .الم جبات يتعرضل لأذي اآلل

وو ررن جمررا  البنررا االخررت ط بأنررس ضررروري ومررل الطبيعررة 
الف رر  برريل الجنسرريل عمليررة و شررية، فقررد عشررنا فررف  ألل ،والفطرررة

يتمنر  فيهرا اي شرا  ال  الث ثينيات مرل القررل الماضرف مر لرة كرال
ولكرل  سريئا،يجل  ولو عل  البعرد مر  امرراة، ال يريرد ال يفعر  شريئا 

لمجرررد ال يتعرررن علرر  هررذا الكررائل الررذي كررال مجرررد الجلررو  إليررس 
 ردو  اشرياف خاطئرة مبرررا ألل نمنر  بسرببها  مسرت ي . وقرا   لري 

فهرر   ،فت رردمس سرريارة االخررت ط. الشررخص يمشررف فررف الشررارث مررث 
ن ررم المشررف فرف الشررارث؟هنا  نروث مررل التوجيهرات يررراد بهرا اتقرراف 

النف  البشرية، فعندما نجد  ضا علر  عردم  معينة فف اعماق ثَرات
االخت ط، فالخلوة المق ودة هنا هو المكال  الخلوة ف  يعنف ذل  من 

 .وامراة الذي يَلم بابس عل  رج 
 وقا   ال يتم الحواج إال برضاف المراة، وهف نفسها التف توق 

عليها، فهف ليست قا را. المراة  رة  العقد وال يوجد شن اسمس ولف  
كال عمرهرا. مرا دامرت تت ررن فرف اموالهرا  فف اختيار حوجها مهما

يقرررر م ررير  واشرريائها، فكيررن ال تت رررن فررف عقررد الحوجيررة الررذي
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 ياتهررا كلس.واضرران ال مسررألة الشررهود فررف الررحواج ليسررت مطلوبررة 

منهرا التوثيرم والتأكيرد علر  ال العمليرة جرادة  ر را  تماما، فالَرض
الطر ق او المروت كرالميرا  مرث   عل  ال قوق والواجبات فرف  الرة

الع ور اسس مية  او نسبة األوالد. الشهود لتثبيت ذل ، ولم يكل فف
األول  ال توثيم وال شهود، فقرد ذهبرت امرراة ورجر  إلر  رسرو  هللا 

هللا عليس وسلم وقاال لس  حوجنا يا رسو  هللا، فقا  للمرراة  هر    ل 
يررا رسررو  هللا. وسررأ  حوجررا لرر ؟ فررردت  قبلررت  تقبلرريل هررذا الرجرر 

 .الحواج السؤا  نفسس للرج  فأجابس بااليجا ، فتم
واستطرد  إذل هو عقد رضائف مل الدرجة األول ، ف  شهود 

وال ولرف، ومررا   رر  فرف الررحواج مررل هرذ  األمررور عمليررة  وال مهرر
تنظيميررة لجررأ إليهررا الفقهرراف ال قررا. علينررا ال نررري ال هنررا  فرقررا برريل 

ح وبيل لرحوم التطرورات االجتماعيرة الترف تجعر  اسس م ال ر المفتو
اهر  الفقرس يقومررول بتفسرير لخطرروط عريضرة وضررعها القررآل الكررريم 

يناسرر  مقتضرر  ال ررا  والوقررت، لكررل ال ع قررة لهررذا  والسررنة النبويررة
وجاهتهرا لسر مة العقر . وردا  بال    وال رام. هرف اجررافات َراَْوا

فرف  الرة  رج  وامراة ليساعل  سؤا  لـ"العربية.نت" اجا   لو ال 
موان  شرعية توافقا عل  الحواج فإنس ي رح، وتجروح ع قتهمرا. هرذا 

لكل عليهمرا ال يثبترا ذلر  بالشرهود والعقرد. العامر  األساسرف  ما ارا ،
االثنرريل وال ينويررا  يرراة حوجيررة  فررف  رر ة الررحواج هررو الرضررا مررل

 .معينة وليست ع قة جنسية لمدة ،مستقرة
م قا  البنا  ال يجوح مطلقا للرج  ال يطل ِ وبخ وص الط ق 

ألنرس ترحوج ب رفة رضرائية، ولرذل  تقتضرف  ر ة الطرر ق  منفرردا،
ولكرل ال يقروم بتخرير  بيتهرا  .االنف ا  رضا االثنيل واتفاقهما عل 

جرررام والظلررم، اس وترردمير  ياتهررا وي رمهررا مررل اوالدهررا فهررذا منتهرر 
 المسرراف فهرذا ال يعررد وبالترالف مهمررا  لرن بررالط ق مرل ال ررباح  تر 

ط قا. الط ق يتم باتفاق تتقبلس المراة. حيجات المدار  والجامعرات 
ع قررات جنسررية ريررر شرررعية. ويسررتثنف جمررا  البنررا مررا ي ررد  فررف 

اسرا  حواج  المدار  والجامعات مل ع قات ط   وطالبات علر 
قائ   هنا يوجرد  ،عرفف مل   ة الحواج بمجرد الرضا بيل االثنيل

ي د  بريل الطر   والطالبرات لري  نيترس االسرتمرار، ألل  ق، فمافار
ل يتقرب  نتررائج اولررو فرف ررفررة و األسرا  هنررا ال يعيشرا مرر  بعضرهما

خطررن  الررحواج المتمثلررة فررف االنجررا ، لكررل مررا ي ررد  هررو نرروث مررل
نهم ينررروول أو تررر  لرررو ت جرررج الررربعض مرررنهم بررر الع قرررات الجنسرررية.

ننا علينرا إال  و  عل  العم ، فالتخرج و االستمرار فف الحواج بعد
ل نتوقرر  ال القلررو  قررد تتَيررر، وبالتررالف ي رربح كرر  مررا مضرر  مررل ا

ع قررات عاطفيررة بينهمررا هررف ع قررات جنسررية عررابرة ليسررت شرررعية. 
الحواج الذي ات د  عنس ب ريَة الرضرا بريل الطررفيل هرو ال يكرول 

. ل ي رد  اسرتقرار ثرم اوالدالهما بيت يعيشال فيس  تر  لرو ررفرة، و
الرذي  وقا  إل المراة تساوي الرجر   "شرقائم الرجرا "، "ولهرل مثر 

عليهل"، "وللرجا  علريهل درجرة". وهرذ  الدرجرة موجرودة اآلل فرف 
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امريكا، فر  يوجرد هنرا  مسراواة كاملرة فرف الوظرائن وقيرادة الجريش، 

  .وتقريبا هذ  الدرجة خا ة بالنوا ف البدنية
ف ال ر ة إذا كانرت الرجرا  فر واضان  يجروح للمرراة ال ترؤم  

كترا  "جرواح إمامرة المرراة الرجرا "،  بالقرآل. ولقرد الفرت   اكثر علما
وهررو يتضررمل ذلرر . فاسمامررة عمليررة ت ترراج إلرر  مؤهرر ، وليسررت  قررا 

 فطريا. وقد وض  الرسو  )ص( هرذا المؤهر ، وهرو العلرم برالقرآل،
فجع   بيا يرؤم قومرس بمرل فريهم الشريوخ ألنرس كرال اعلمهرم برالقرآل، 

بكرر  ويؤم ال  ابة كلهرم، وكرال مرل بيرنهم ابر ا(الً )اي عبدً وْ ع  مَ وج
هم فهف ا م باسمامة، ولكنهرا وعمر. فإذا كانت المراة اعلم ممل تؤم  

وبالتررالف فررإل األمررر  .تَطررف شررعرها، فهررف هنررا فررف  رر ة جماعررة
بالنسبة لَطاف الشعر يختلرن فيمرا لرو كانرت ت رلف بمفردهرا، ف ر ة 

الضروابط. وبرالطب  ال توجرد مرل ست رلف إمامرا  الجماعة ت تراج الر 
ر الردكتورة امينرة َطرفرف قَ  واضران  قابلرت   بالنا  وشعرها مكشون.

ودود، التف فجرت موضوث قيام المراة بإمامة الم ليل، وهرف سريدة 
وعل  علم، واعطيتها نسخا مل كترابف  ،وتَطف راسها ،جدا م تشمة

 ." و  هذ  القضية
ا جاف ف  هذا ال وار  فأمرا قولرس إل واآلل إل  مناقشة بعض م

 لهرا وال ردي القررآل فهو يتعارض م  امرر  شعر المراة لي  عورة"
بأل تَط  شعرها و درها وال تبدي حينهرا إال مرا ظهرر منهرا، وهرو 
الوجس والكفال. وهذا ما ف رلس ال ردي  الشررين  ريل  ردد مرا يجر  

س والكفريل. عل  المراة البالَرة سرتر ، وهرو كر  جسرمها مرا عردا الوجر
وقررد امررر القرررآل وال رردي  المررراة المسررلمة بهررذا ررررم انررس لررم يقيرردها 
بلررحوم البيررت خ فررا لمررا يقولررس البنررا عررل المجتمعررات الذكوريررة الترر  

ثرم إنرس لمرل ريرر المفهروم اال يكرول  .التري لهرا مكانرا خرراج المنرح 
ررت  شررعر المررراة عررورة، ومرر  هررذا ي ررر الكاترر  علرر  تَطيتررس إذا امَّ

ف    ة الجماعة، إذ ما دام قد اباح لهرا كشرفس فر  الظررون  الرج َ 
فلمرراذا اس رررار علرر  تَطيتررس فرر   ،االعتياديررة وفرر  ال رر ة الفرديررة

  ة الجماعة الت  تكول فيها إماما للرج ؟ تري مرل ايرل اتر  بهرذ  
 التفرقة؟ 

  رجرا مطلقرا فرف ال ت رلف المرراة بشرعرها"جرد يال يقو  إنس 
 ل  البد ال نفرق بيل كونها فف الشارث، ف  نري، وم  ذ)المكشون(

 ،ضرورة ألل تلب  رطراف علر  راسرها، وبريل ال تكرول فرف ال ر ة
". فلررن  ظ  رجررا فررف ال ت ررلف بدونررس فترتديررس، وإل كنررت ال اري

كلمررة "ال اجررد"، و"ال اري"، وهررذا هررو الررراي المررذموم، وهررو الررراي 
 ، وكرأل مرل  رم الذي يقوم عل  النحوة والرت كم دول ضرابط شررع

كرر  إنسررال ال يقرريم مررل نفسررس مشرررعا بَيررر االسررتناد إلرر  ن رروص 
القرآل والسرنة. ثرم يمضر  األسرتاذ الكاتر  خطروة اخرري فر  طريرم 

لرري  فررف القرررآل الرردعاوي الترر  لرري  لهررا مضررمول  قيقرر  فيقررو   "
الشريفة ما يأمر بال جا  مطلقا. القرآل عنردما قرا    الكريم او السنة

م رهل عل  جيوبهل" كال"وْليَْضِربْ  ذلر  فرف إطرار ال ردي  عرل  ل بخ 
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لبرررا  اجتمررراعف سرررائد فرررف ذلررر  الوقرررت، فالرجرررا  يلبسرررول العمرررائم، 
والنسرراف تختمررر لتقررف نفسررها مررل الترررا  او مررل الشررم ، وبالتررالف 

مررر القرررآل ال تسررد المررراة اومررل هنررا  .بالررديل فالمسررألة ال ع قررة لهررا
كعررادة اجتماعيررة، لكنررس لررم  تديررسفت ررة ال رردر بالخمررار الررذي كانررت تر

  ولرم يقر  إنرس مرل الضرروري ال يَطَّر ،يأمرها برأل ترتردي الخمرار
". فه   يل يقو  القرآل ب يَة األمرر  "وليضرربل بخمررهل الرا 

عل  جيوبهل وال يبديل حينتهل إال ما ظهر منها..." يكرول المق رود 
إلرر   لفتهررا إلرر  وضرر  اجتمرراع  سررائد فرر  الم برر  يمكررل ال يت ررو 

تعرية جحف او اجحاف مرل الجسرد فر  اي وقرت، بر  يمكرل ال يت رو  
إلر  الكشررن الكامرر  كمرا هررو ال ررا  فرر  مجتمعرات العررراة؟ ومررل ايررل 
للكات  بأل النص هنرا خراص بع رر الرسرو ؟ إل األمرر موجرس إلر  

 المؤمنات بإط ق، ولي  إل  ال  ابيات و دهل. 
بإ دار مثر  ذلر   اهتم  لو كال هذا هو مق د القرآل لما  كذل 

األمررر الررذي سررتلتحم بررس المررراة تلقائيررا نررحوال علرر  مقتضرريات التقاليررد 
  واألعران االجتماعية، او ألراح واستراح فقا  مث   قر  للمؤمنرات

يلتحمل بم ب  ع رهل. ولكل مل الذي سون ي ردد تلر  الم بر  
يا تري؟ السل هل؟ ومعن  هذا ال عليهل االلتحام بمرا سرون يضرعنس 

بيروت مل نظام للحي. لكل الي  ذلر  القرو  هرو العبر  بعينرس؟ ام إل 
األحياف الَاوية المفسدة ال ري ة عل  ع ْري اكبرر مسرا ة مرل جسرد 

مهمرررة ت ديرررد الرررحي المررراة هررر  التررر  ينبَررر  ال تو ررر  فررر  ايرررديها 
او عل  األق   نشر ، فر  المجتمر  المسرلم؟ وهكرذا ترري ال  ،النسائ 

ف  ك  األ روا  إلر  مرا ال يقبلرس اسسر م. لكرل  ك م الكات  يؤدي بنا
ما رايس ف  ال دي  التال  الذي ينسن ك  ما يقولس عل ال األمر فر  
م برر  النسرراف مرجعررس إلرر  تقاليررد المجتمرر  وعاداتررس؟ ففرر  البخرراري 

ير م هللا نسراف المهراجرات   عل عائشة رض  هللا تعال  عنها قالت"
رررل بخ  وليضررررب"لمرررا انرررح  هللا  . وَ األ   شرررققل  "علررر  جيررروبهل هل  رِ م 
رر ". فمررل الواضررح ال تقاليررد المجتمرر  العربرر  فرراختمرل بهررا هل  وطَ ر  م 

آنذا  لم تكل تَطية المراة  درها كما هو واضح مرل ال ردي . فمرا 
  قولس ف  ذل ؟

ثم كين ينكر ال يكول ف  السنة امر بال جا ، بمعنر  تَطيرة 
إل المراة  ادي  الرسو   "جسم المراة ما عدا الوجس والكفيل، وف  ا

وفر  "، هرايْ وجههرا وكفَّ  إذا بلَت الم يض لم ي لح ال يرري منهرا إال
اسرماف بنرت ابرف بكرر  لارضرف هللا عنهرا  عائشرة  عرل  دي  آخرر "

 ،وعليهرا ثيررا  رقرراق ، رل  هللا عليررس وسررلم دخلرت علرر  رسررو  هللا 
إل  ،اسرمافيرا   قرا و رل  هللا عليرس وسرلم  هللا فأعرض عنها رسرو 

واشار  .ي منها إال هذا وهذارَ ت لح ال ي   المراة إذا بلَت الم يض لم
قرا  رسرو    قالرت عائشة عل "، وف   دي  ثال  "إل  وجهس وكفيس

)اي الفتاة الت  بلَت     ة ال ائض بَ قْ ال ت    وسلم  ل  هللا عليس هللا
 رل  هللا عليرس  قرا  النبرف"، وف   دي  راب   "ارمَ بخِ إال الم يض( 

"، وفر  لحوجها كأنس ينظر إليهراال تباشر المراة المراة فتنعتها   وسلم
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عليرس   رل  هللاقرا  رسرو  هللا   قرا  ابف هريررة عل  دي  خام  "
قوم معهم سياط كأذنرا  البقرر    نفال مل اه  النار لم ارهما  وسلم

مرررائ ت ممررري ت  يررراتكاسررريات عار ونسررراف ،النرررا  يضرررربول بهرررا
 ،ال يردخلل الجنرة وال يجردل ري هرا .المائلرةت ْخرالب  رفوسهل كأسنمة 

 ا"؟د مل مسيرة كذا وكذوجَ وإل ري ها لي  
اما القو  بأل القرآل إنما امر النساف بتَطية ال دور  ت  ال  

يرردخلها الترررا  وال تسررفعها الشررم  فهررو كرر م مضرر  ، إذ الترررا  
فت ررة فرر  الم برر . وبالمثرر  ال يقت ررر سررف  سررون يرردخ  مررل ايررة 

لرو كرال  ثرمالشم  عل  ال دور، بر  هنرا  الوجرو  واأليردي ايضرا. 
هذا هو السب  لكال قد امرر الرجرا  ايضرا برذل . ام ترري اسسر م ال 
يبال  بتَبير اجسام الجن  الخشل وتلويح الشم  لهرا؟ وهر  التررا  

ا ؟ وهرر  الترررا  والشررم  ال يهررددال المررراة إال فرر   ضررور الرجرر
الرسو  قد ذل  ال والشم  ال يهددال المراة إال  يل تبلغ الم يض؟ 

 دد الوقت الذي يج  عل  المراة تَطية نفسها، اال وهو وقت بلرو  
بريل تلر   القررآل ربرط كمراالم يض كما راينا فر  ال ردي  الشررين. 
ما تقو  بقية اآلية. ثم  سبالتَطية وبيل وجودهل ف   ضرة الرجا  

لماذا نه  القرآل الرج  عرل النظرر إلر  النسراف، ونهراهل عرل النظرر 
ررْؤِمنِيَل إليررس، إذا كانررت المسررألة مسررألة اتربررة واشررع ة شمسررية؟ " ق ررْ  ِلْلم 

َ َخبِيرر   َُّ ْم ذَِلَ  اَْحَكر  لَه رْم إِلَّ  وَجه  وا ِمْل اَْبَ اِرِهْم َويَْ فَظ وا ف ر  يََ ضُّ
ْضررَل ِمررْل اَْبَ رراِرِهلَّ َويَْ فَْظررَل َوق ررْ  لِ * بَِمررا يَْ ررنَع ولَ  َْض  ْؤِمنَرراِت يَ ْلم 

ِرِهلَّ َعلَ   م  وَجه لَّ َوال ي ْبِديَل ِحينَتَه لَّ إاِلَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْليَْضِرْبَل بِخ  ف ر 
ي وبِِهلَّ َوال ي ْبِديَل ِحينَتَه لَّ إاِلَّ ِلب ع ولَتِِهلَّ   (. 31 -30..." )النور/ ج 

لقرآل الكررريم واضررح تمامررا فرر  الررربط برريل ضررر  كررذل  فررا 
النسرراف الخمررار علرر  جيرروبهل، اي اطررواق ج بيرربهل، وبرريل إخفرراف 
الحينررة، ولرري  برريل ضررر  الخمررر علرر  الجيررو  وبرريل الوقايررة مررل 

َْض ْضَل ِمرْل اَْبَ راِرِهلَّ َويَْ فَْظرَل الترا  والشم   " ْؤِمنَاِت يَ َوق ْ  ِلْلم 
وَجه لَّ َوال ي بْ  ِرِهلَّ َعلَ  ف ر  م  ِديَل ِحينَتَه لَّ إاِلَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْليَْضِرْبَل بِخ 

ي وبِِهلَّ َوال ي ْبِديَل ِحينَتَه لَّ إاِلَّ ِلب ع ولَتِِهلَّ اَْو آَبَائِِهلَّ اَْو آَبَراِف ب ع رولَتِِهلَّ اَْو  ج 
لَّ اَْو بَنِررررف إِْخررررَوانِِهلَّ اَْو بَنِررررف اَْبنَررررائِِهلَّ اَْو اَْبنَرررراِف ب ع ررررولَتِِهلَّ اَْو إِْخررررَوانِهِ 

اََخَواتِِهلَّ اَْو نَِسائِِهلَّ اَْو َما َملََكْت اَْيَمان ه لَّ اَِو التَّابِِعيَل َرْيِر ا وِلف اِسْربَِة 
وا َعلَرر  َعررْوَراِت الن َِسرراِف َوال  ْفررِ  الَّررِذيَل لَررْم يَْظَهررر  َجرراِ  اَِو الط ِ ِمررَل الر ِ

 َ ِ َجِميعًرا يَْضِرْبَل بِأ َُّ ِلِهلَّ ِلي ْعلََم َمرا ي ْخِفريَل ِمرْل ِحينَرتِِهلَّ َوت وب روا إِلَر   ْرج 
ولَ  ْؤِمن وَل لَعَلَّك ْم ت ْفِل   . ويررتبط بهرذا، كمرا سربم (31النرور/ )" اَيَُّها اْلم 

بيانس، ال اآلية السابقة عل  هذ  تأمر الرجا  بَض الب ر، بمرا يرد  
 در هنا مسألة اخ قية ال   ية كما يردد عل  ال تَطية الشعر وال

المؤلن عل  رير اسا . وهو ما ن  ظس ايضا ف   دي  القرآل ف  
موض  آخر مل ذات السورة عرل القواعرد مرل النسراف، إذ ذكرر كلمرة 

نَاح" و"االسررتعفان"   رروَل ""الررـج  َواْلقََواِعررد  ِمررَل الن َِسرراِف ال تِررف ال يَْرج 
َجات  بِِحينَرة  َواَْل نَِكاً ا فَلَْيَ  َعلَيْ  تَبَر ِ نَاح  اَْل يََضْعَل ثِيَابَه لَّ َرْيَر م  ِهلَّ ج 

َُّ  َسررِمي   َعِلرريم   . وهرر  يت ررور (60النررور/ )" يَْسررتَْعِفْفَل َخْيررر  لَه ررلَّ َو
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ر  ال عقا  المراة الت  ال ت م  نفسها مل الَبار والشم  هو  ِ مت و 

ه  كال ف  بيت رسو  هللا  ريل النار كما ورد ف  ال دي  اآلخر؟ و
دخلررت عليررس اسررماف و رردد لهررا ضرروابط ملررب  المررراة المسررلمة اتربررة 
وشرررم ؟ ام هررر  كرررال معمررروال  سرررا  الَبرررار والشرررم   ررريل نهررر  
الرسو  المراة عل ال ت ن  ديقتها لحوجها كأنس يراهرا خوفرا مرل 

 ال تتَب ر وتَْسَمر  او افها؟
موضرروث  اعيررا سثرارةال اجرد دوادهر  مرل هررذا قرو  الكاترر   "

ال جا  م  الَر  بريل ال ريل واآلخرر. إنهرا منتهر  ال ماقرة، فضر  
يتنراف  مر  اهميرة ال يتعرايش المسرلمول مر  المجتمعرات  عرل ال ذلر 

الرداعف لمعيشرتهم فيهرا؟ علريهم ال يعرودوا  التف يقيمول فيها، وإال فما
ابجرررديات هرررذا  لرررب دهم األ رررلية. وشررررح ذلررر  مسرررتطردا  إل او 

إذل فعلرر   ."تعررايش اال يوجرردوا فروقررا بيررنهم وبرريل برراقف المجتمرر ال
واخ قررس وقيمررس وعقيدتررس وعباداتررس س شخ رريت المسررلم ال يَيررر لررول

المجتمرر  الررذي يعرريش فيررس، وعلرر  اوامررر  اوضرراث سرر  ومعام تررس 
تنظررر  بوجرس عرام ال المجتمعرات الَربيرة ذلر الرديل ونواهيرس العفراف. 

النسرائ  منرس ف سر ، نظررة الكراهيرة  إل  اسس م كلرس، ولري  الرحي
والعداف، وتعم  بك  سبي  إل  تذوي  المسلميل ف  عاداتها وتقاليدها 
وذوقها وطعامها وم بسها وعقائدها وثقافتها عموما، وتريد مرنهم ال 
يشربوا مثلها الخمر ويأكلوا الخنحير ويمارسوا الربرا والحنرا واللرواط 

م وال رج والخترال ويشرتموا م مردا والس اق ويَرَدع وا ال ر ة وال ريا
ور  م مرد والكترا  الرذي نرح  علرر  م مرد. ولرو ا راخ المسررلمول 
السم  إلر  ن ري ة جمرا  البنرا لكرال فيهرا  رتفهم المعنروي ولمرا بَق روا 
بعرردها مسررلميل. ام إل اسسرر م معنررا  لرردي كاتبنررا ال يتضرراف  المسررلم 

ا ابرردا  ترر  يظرر  يتضرراف  دائمررثررم  ،كلمررا واجهتررس عقبررة مررل العقبررات
لمراذا لرم يعتمرد الرسرو  فيت ش  وال يعود ف  نهاية المطان مسرلما؟ 

هذ  السياسة ف  مكة والمدينة ويبتعد عل إثارة المشرركيل والمنرافقيل 
واه  الكتا  باختطاط ذل  الطريم الجديد الذي لم يكونروا يعرفونرس، 

سبقاف طريم اسس م، ويريح نفسس ويريح اتباعس ويريح تل  الفئات با
، واضعا عل  ك  ش ف كانت هذ  الفئات تسير عليس  ت  ال يستفحهم

 ؟ دول ادن  داث ف  موقن  رجنفسس واتباعس 
ثم إل البنا يحجر المسلمات ال تر  يعشرل فر  الَرر  ويَطريل 
 ردورهل واذرعررتهل وشرعورهل، داعيررا إيراهل ال يعرردل إلر  الررب د 

يست بذات اهمية عند  ف  الت  اتيل منها. لكنس نس  ال تل  ال شمة ل
فررر  الَرررر  و رررد . كمرررا نسررر  ايضرررا ال فلسرررفة  ولررري اي مكرررال، 

الديمقراطية الَربية ه   رية ك  فرد ف  ال يلب  ما يشاف، بر  فر  
ال ي ن  بجسمس كلس ما يشاف بمرا فر  ذلر  اللرواط والحنرا والسر اق، 

تبعرا  فكين يضيم  در تلر  الديمقراطيرة ويضريم  ردر  هرو ايضرا
  المسا ة ال َيرة الت  تريد المراة المسلمة ال تمرار  فيهرا بتل لها

 ريتها؟ ثم ايل  كاية الوقاية مل األتربرة واشرعة الشرم ؟ ترري هر  
يتعرررريل علرررر  الَررررربييل ال يتجرررراهلوا االعتبررررارات ال رررر ية مررررا دام 
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للمسررلميل  ررلة برراألمر؟ لررو انررس ن ررح المسررلميل الررذيل يعيشررول فرر  

ث مر  الم ريط السياسر  واالجتمراع  الَر  بعردم اال رطدام دول دا
الذي يعيشول فيرس وال يأخرذوا مرل ا كرام العلمراف بمرا ال يوقر  علريهم 
روا  العنت ف  مجتمعهم الجديد، متخذيل مل قو  الرسو  الكريم  "يس ِ

رروا" و ررس  رل  هللا عليررس وسررلم لوال تعس ِ لتنطر  شررعارا ودثررارا ِمررْل ذَم 
شررول فرر  مجتمرر  مسررلم وال لهررم، واضررعيل فرر  اعتبررارهم انهررم ال يعي

عليهم ا ترام اوضراث هرذا المجتمر  فيمرا ال يجرور علريهم فر  ديرنهم، 
ومجاملرررة النرررا  مرررل  رررولهم والبشاشرررة فررر  وجررروههم مرررا دامررروا ال 
يتعرضررول لهررم بررأذي، ومبادلررة المررودة والهديررة بمثلهررا لمررل يررود ونهم 

د نقر  د. هم، لكال لك مس وق  آخر ولقلنا معس ما يقو . وقإلي وي ْهد ول
القرضاوي عل سفيال الثوري كلمة عبقرية ه   "إنما الفقس الرخ ة 

يوسن القرضاوي/  )د.         مل ثقة، اما التشديد في سنس ك  ا د"
(. امرا ال 50م/ 2001فقس األقليات المسرلمة/ دار الشرروق/ القراهرة/ 

يم و جما  البنا المسلميل الذيل يعيشول ف  الَرر  ويرري انرس لري  
 قهرررم ال يمارسررروا اوامرررر ديرررنهم ولرررو فررر  مثررر  هرررذ  التف ررربلة مرررل 

 ال يمكل الموافقة عليس. امرال َيرة فذل  
وكنت كتبت الفقرات الخا ة باألستاذ البنا قب  عدة ايرام، وإذا 

 /7 /26ب  ف  الساعة الوا دة والن ن مل  بي ة اليوم )الخمري  
بعنررروال م( اطرررال  فررر  جريررردة "الم رررريول" الضررروئية مقررراال 2007

عامرررا لمرررل يعتنرررم  20مشرررروث قرررانول امريكرررف يقضرررف بالسرررجل "
"، وهذا المقا  يرد باسيجا  عل  توجسات  مل نظرة الَر  اسس م

إل  اسس م، فما راي األستاذ البنرا؟ علر  كر   را  ارجرو مرل هللا اال 
يكررول تعليقررس هررو ال األمريكررال ا رررار فيمررا ينرروول فعلررس باسسرر م 

عل  المتضرر اللجوف إل  تر  امريكا والعودة مرل والمسلميل، وال 
 ي  جاف. لكل سون تكول هنا  مشكلة اخري هر  ال هرذا القرانول 

علرر  األمررريكييل الررذيل يريرردول  بالدرجررة األولرر إذا  رردر فسرريطبَّم 
اعتناق اسس م، فأيل يذه  هؤالف، ولي  لهم مرل وطرل إال امريكرا؟ 

"قامرت منظمرة يس لأستاذ البنا  عل  ك   ا  هذا هو المقا ، وانا اهد
"امررريكييل مررل اجرر  الوجررود القررومف" العن رررية بتدشرريل مشررروث 

م ويتمس  باسسر م لِ سْ قانول لتجريم اعتناق اسس م وتجريم ك  مل ي  
عاما. جراف هرذا ضرمل خطرة كبيررة تتبناهرا المنظمرة  20و بسس لمدة 

سسرررقاط للقضررراف علررر  اسسررر م الرررذي ت رررفس برررالمؤامرة اسجراميرررة 
ال كومة األمريكية وتقويض الدستور. وتأتف هذ  المطالبات مل هرذ  

خا رة بعردما اثبترت  ،المنظمة نتيجة لمخاوفهرا المتحايردة مرل اسسر م
إ  ائيات رسمية ارتفاث نسبة معتنقف اسس م فف الواليات المت ردة 
عل اي وقت سابم. هذا، وتعتبر هذ  المطالبة األول  مرل نوعهرا فرف 

لم. وتقررو  المنظمررة إنهررا فررف  رردد ت ررنين المسرراجد والمراكررح العررا
اسس مية  س  درجرة تمسركها بتعراليم اسسر م، وإنهرا سرتطرح هرذا 
الت رررنين علررر  الرررراي العرررام و رررناث القررررار األمريكرررف. و سررر  

األردنيرة ترأتف هرذ  المطالبرات ضرمل مجموعرة مرل  "اللرواف"  يفة 
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م والمسررلميل فررف الواليررات المشرراري  الهادفررة للتضررييم علرر  اسسرر 
المت دة بهردن تهجيررهم وخنرم تطرور الردعوة اسسر مية فرف الرب د. 
ويرجح الربعض انرس لرو اسرتمر ال را  علر  مرا هرو عليرس مرل تضرييم 

 فرف وتشديد فإل اسس م فف الواليات المت دة سيعود إل  ايرام السررية
 بداية الدعوة فف مكة المكرمة".

تاذ البنرا، بعرد كر  مرا قالرس عرل واطرن شر ف هنرا هرو ال األسر
انعدام ال لة بيل تَطية الرا  والديل وبعد تأكيد  ال تل  التَطية ال 
تعن  اال تشام بقدر ما ه  اتباث للتقاليد الت  كانت موجودة فر  بر د 
العررر  وقتررذا ، يسررتدير علرر  اعقابررس بعررد كرر  هررذا فيؤكررد ال امينررة 

    ة الجمعة ف  إ دي ودود، الت  كانت او  امراة تؤم الرجا  ف
الكنائ  األمريكية منذ عدة سنوات، ه  امراة م تشمة. كيرن؟ ألنهرا 

فف قطرر الردكتورة امينرة ودود،  قابلت  "تَط  راسها" بنص ك مس  "
الترررف فجررررت موضررروث قيرررام المرررراة بإمامرررة الم رررليل، وهرررف سررريدة 

م، واعطيتها نسخا مل كترابف لْ وعل  عِ  ،وتَطف راسها ،جدا م تشمة
"" وامعررل  فرر  الطرافررة ال يقررو  عنهررا ذلرر  وهرر   ررو  هررذ  القضررية

تعرريش فرر  الَررر ، الَررر  الررذي يكررر  ال تَطرر  النسرراف المسررلمات 
عهل كاتبنا ويحجرهل ويدعوهل إل  تر  ذل  الَرر   شعورهل فيقر 
والعودة إل  ب دهل إل ا ررل عل  مخالفة المجتم  هنرا  وتَطيرة 

ف فإنما يرد  علر  التخربط وعردم رؤوسهل" وهذا كلس إل د  عل  ش 
ؤ عل  اقت ام َ َرم التفسرير دول ضروابط  اتباث المنهج العلم  والتجرُّ
ودول اخررذ األهبررة لررذل  باالسررتعانة بررالعلوم والمعررارن ال حمررة لهررذ  

 المهمة. 
امرام قولرس  اما بالنسبة إل  مرا قالرس عرل الرحواج فنقرن منرس اوالً 

توافم بيل الرجر  والمرراة وال إنس يكف  تماما ال يكول هنا  رضا و
تكول هنا  نية االستمرار ف  تل  الع قة وقبو  نتائجها المتمثلة فر  
اسنجا  والعيش ف  بيت وا د  ت  يكرول الرحواج  ر ي ا. وال رم 
ال هررذا كرر م رريرر  ال ادري مررل اي معرريل شرررع  اسررتقا . فهرر  يررا 

فعلر  تري لرو لرم يعرش الطرفرال فر  بيرت وا رد، اال ي رح الرحواج؟ 
سبي  المثا  إذا لم يكل بمقدور الحوج توفير بيت لس ولحوجتس وعاش 
كرر  منهمررا فرر  بيررت اهلررس مرررة، وفرر  بيررت اهلهررا مرررة، اال يكررول هررذا 
حواجا سليما؟ وعلر  النا يرة األخرري الري  هنرا  كثيرر مرل الرجرا  
والنساف يعيشول ف  بيت وا د، ولكل عل  سبي  المخاللة ال الحواج؟ 

قبررو  اسنجررا  ايضررا؟ اتررري لررو ال الررحوجيل قررررا اال  ثررم مررا  كايررة
ينجبا، اال يكول حواجهما شرعيا؟ وماذا لو قدر هللا عليهمرا نكايرة فر  
جما  البنا اال ينجبا؟ اال ي ح لهما حواج؟ ثم فلنفترض اننا قبلنا هرذ  
التشررريعات العجيبررة، فكيررن نعرررن منررذ البدايررة انهمررا سررينجبال او ال 

  شرطا مل شروط الحواج عند الكاتر ؟ فكيرن يرتم ينجبال؟ الي  ذل
وا د شروطس لم يت قم ولل يت قرم إال بعرد الرحواج، وربمرا  ،الحواج

ْرق تستطي   لهرا" لكرل  لل يت قم إل  األبد؟ مشكلة  وال الشياطيل الحُّ
شرث ذل ؟ ه  نجد  فر  القررآل او فر  ال ردي ؟ ام ترري مه  قا  ال
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مشرررعا؟ فهرر  ي ررح هررذا فرر   الكاترر  قررد قرررر ال يجعرر  مررل نفسررس
 اسس م؟ 

إل جمرا  البنرا ينظرر إلر  الرحواج علر  انرس مسرألة شخ رية ال 
دخ  للمجتم  فيها، م  انس عقرد اجتمراع ، ولري  ت ررفا فرديرا مثر  

فلماذا إذل يشترط فيس ال يقب  الحوجال تناو  الطعام والشرا  مث . 
 رية؟ لكنرس مرل باسنجا ؟ الي  ذل  افتياترا منرس علر   ريتهمرا الشخ

ال ف  الحواج يحعم ال اسشهاد منطلم ال رية الشخ ية ايضا يعود ف
ه  التوثيم ش ف بسريط فقيمة لس وال لحوم، وانس لمجرد التوثيم فقط. 

فر  نفر  القرارئ؟ إنرس مردار كر  شر ف فر  البنا كما ي او  ال يحرث 
الواقرر . وبرردول هررذا اسشررهاد والتوثيررم كيررن يعرررن النررا  ال ف نررا 

ال  كر  مرل الطررفيلج ف نة، وانها حوجة ف ل؟ وكيرن يسرتطي  وْ حَ 
يثبت  قوقس وواجبات الطرن اآلخرر تجاهرس امرام مؤسسرات الدولرة؟ 
م الكاتر  بنفسرس حواج طر   الجامعرة ب جرة السررية؟ فلمراذا  الم ي ر 
يقب  السرية هنا، ويري الحواج   ي ا دول إع ل وشهود؟ الم يق  

ظر  السررية ريرر موجرود، وإل القلرو  قرد إل ضمال االستمرار فر  
تخطرن قلر  الرجرر  امرراة اخرري؟ لكرل هرر  ثمرة ضرمال فرر  فتتَيرر 

ت ررو  قلرر  الرجرر  عررل الحوجررة إلرر  امررراة اخررري فرر  ظرر  التوثيررم 
واسعررر ل والعررريش فررر  بيرررت وا رررد  تررر  لرررو انجبرررت لرررس قبيلرررة مرررل 

 األطفا ؟ 
ع  كررذل  ال الررحواج علرر  عهررد رسررو  هللا كررال يقرر  وهررو يررد  

ضرراربا مررث  ال ادري مررل ايررل اترر  بررس علرر  هررذا الررذي  ،دول شررهود
يدعيس. هر  يظرل اننرا ن ردق مرا يقرو  مرل ال ال ر اب  وال ر ابية 

مررا مررا إل انتهيررا مررل هررذ  حواجهاللررذيل طلبررا مررل الرسررو  ال يعقررد 
الخطرروة  ترر  اخررذ الررحوج حوجتررس إلرر  فنرردق ال يعرفهمررا فيررس ا ررد 

جرررات دول ال تعلرررم قبيلتاهمرررا وعاشررررها فيرررس معاشررررة األحواج للحو
التوثيم  ولقد كالويدعوا النا  إل  طعام العر  وت ْضَر  الدفون؟ 

  ف  اوراق رسمية، ا ف  ك  عقود الحواج آنذا ، وإل لم يسجَّ مرعيًّ 
إذ كال يكف  شهادة النا  الشفوية، وه  مث  شهادتهم الكتابيرة سرواف 

ل كر  فررد فر  م ريط بسواف، ألل ال ياة لم تكل قرد تعقردت بعرد، وكرا
الحوجيل يعرن كر  فررد آخرر ِعرحَّ المعرفرة، ومرل ثرم لرم يكرل ممكنرا 
الترردلي  فرر  اي امررر مررل امررور الررحواج. وهررذا هررو التوثيررم، إال ال 
الكات  ينظر إلر  عمليرة التوثيرم مرل ثَْقر  إبررة فر  يتخيلهرا إال علر  
 ورة وا دة ه   رورة األوراق الرسرمية التر  عليهرا ورقرة دمَرة 

تم النسر وتوقي  شاهديل. وهذا هو الفهم والت لي  لدل الكات ، ثم وخ
عا للمسلميل، ضاربا ع ْرض ال ائط  م  ذل  هو يجع  مل نفسس مشر 

بكرر  الترررا  التشررريع  فرر  هررذا ال رردد، وعلرر  راسررس ا كررام القرررآل 
والسنة" ال م ال مرا يحعمرس كاتبنرا ررير  رايرة الَرابرة. إل ك مرس، 

سن، اقر  إل  التباسط ف  ال دي  منس إل  اي م  شديد األس  واأل
ش ف آخر. والخوض فر  شرؤول القرانول والشرريعة علر  هرذا الن رو 

 امر ال ي ح"
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ثرم مررا قالرس عررل المهررر، ومرا ادرا  مررا قالررس عرل المهررر" إنررس ال 
يري اهمية لس، والحواج عند  يتم دول مهرر علر  اسطر ق. ولرو انرس 

مسرت بة، وإنررس إذا كرال الرحوج فقيرررا المهرر مسررألة ريرر  و  ل رقرا  إل ر  
م حوجترس شريئا مرل القررآل م ولو خاتمرا مرل  ديرد او يعل رفيكفيس ال يقد  

مث  او يقوم بالعم  عند والدها مدة معينة نظير حواجس منها لقلنا لس  
"نعم ونعام عيل"، لكنس مر  برالغ االسرن يلَر  المهرر تمامرا. وبإلَائرس 

الرررحواج والمخاللرررة. امرررا النيرررة  المهرررر ال يعرررود هنرررا  اي فررررق بررريل
فمرجعها إل  هللا، ومرل يرا ترري يسرتطي  قررافة النفرو  ومرا تنتويرس؟ 
وعل  هذا كلس فمل الواضح ال عقد الحواج قد ت و  عل  يد األستاذ 

 جما  البنا إل  ش ف ه  َِم   ال قَِوام لس وال  قيقة.
واآلل إلرر  الن رروص لنررري المرردي الشاسرر  الررذي يف رر  برريل 

مس وبيل شريعة اسسر م فر  موضروث المهرر واسشرهاد. الرم يرأمر ك 
هللا الرجا  بأل يؤتوا النساف َ رد قاتهل نِْ لَرة، اي ال يعطروهل المهرر 
ف  مقاب  حواجهرم بهرل؟ قرا  تعرال   "وآتروا النسراف َ رد قاتهل نِْ لَرة. 

م (. الر2فإل ِطْبل لكم عل ش ف  منس نَْفًسا فكلو  هنيئا مريئا" )النسراف/ 
مرل  ديرد  يأمر الرسو    ابيا يريد الحواج بأل يلتم  ولرو  خاتمرا

ال يكرول  ، ريل تبريل لرس عجرح  ،فيقدمس إ  حوجترس؟ الرم يقتررح عليرس
هر  مهر  هو مرا ي فرظ مرل القررآل؟ ففر  ال ردي  انرس قرا  لرس اوال  "

؟ فقا   ما عنردي إال إحاري )اي تمهرها بس( قهادِ  ْ عند  مل شفف ت  
 ها جلستَ عليس وسلم  إحار  إل اعطيتَ  هللا  ل  هللا هذا. فقا  رسو 

مرل  ولو خاتما  ْ مِ تَ الْ   فالتم  شيئا. فقا   ما اجد. قا  ،وال إحار ل 
فقررا  رسرو  هللا  ررل  هللا عليررس  .يجررد شريئا  ديرد. قررا   فرالتم  فلررم

 "سورة كذا، وسورة كذا نعم"وسلم  ه  مع  مل القرآل شفف؟ قا   
 جتكهررا بمررا  رسررو  هللا  ررل  هللا عليررس وسررلم  حو  فقررا .سررماها ر  وَ س ررل

الم ينس الرسو  عليس الس م عل إهما  المهر  ت   ".مع  مل القرآل
لو كال متبادال بيل رجليل يحوج ك  منهما اآلخر اختس او ابنتس مث ، 
هذ  ف  مقاب  تل ؟ جراف فر  ال ردي  "ال رسرو  هللا  رل  هللا عليرس 

الشَار  ال يحوج الرج  الرجر  ابنترس علر  و .ارََ نه  عل الش ِ وسلم 
". وجرراف فرر   ررداق ولرري  بينهمررا ابنتررس، اآلخررر الرجرر  ال يحوجررس

يؤديس   داق، وهو ينوي ال ال مل تحوج امراة عل ال دي  ايضا  "
". ه  يستطي  الكات  ال يمدنا ولرو بمثرا  وا رد علر  فهو حال   ،إليها

اخري نقو  إنس ال  الة حواج تمت ف  عهد الرسو  دول مهر؟ مرة 
يهم قيمة المهر وال نوعيتس، فالمهم ال هنا  مهررا، وانرس عن رر مرل 

 فَ  ْ ِمر امرراة   اقدَ َ ر مرل اعطر  فرفعنا ر الحواج ال ي ح إال برس  "
". ال برد إذل مرل المهرر  تر  لرو كرال فقرد اسرت     ا او تمرايقً وِ س سَ يْ كف  

ل  هللا عليررس ال رسررو  هللا  رراعتباريررا ال شرريئا ماديررا، ففرر  ال رردي  "
ترحوج ابرو طل رة ام "، كما "وجع  عتقها  داقها ،وسلم اعتم  فية

اسلمت ام سليم قب  ابف طل رة،   اسس م ما بينهما  داق سليم، فكال
 فأسرلم، فكرال . نك ت ر فرإل اسرلمتَ . فقالرت  إنرف قرد اسرلمت   ،فخطبها
 يْ دَ مرشرد وشراهِ  برولف    ال نكراح إال". وفر  الشرهود  "ما بينهما  داق
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فكين تواتف البنا نفس رس بعرد ذلر  كلرس علر  إنكرار لرحوم المهرر  ، "دْ عَ 
 واسشهاد واسشهار إذل؟

ويبقرر  الطرر ق، الررذي افترر  فيررس كاتبنررا مررل عنررد نفسررس، وعلرر  
ألنررس  م منفررردا،ال يجرروح مطلقررا للرجرر  ال يطل رررا تررس تمامررا، بأنررس "

 ترحوج ب ررفة رضررائية، ولرذل  تقتضررف  رر ة الطر ق رضررا االثنرريل
ولكل ال يقوم بتخري  بيتها وتدمير  ياتها  .االنف ا  واتفاقهما عل 

وبالتررالف مهمررا  .جرررام والظلررماس وي رمهررا مررل اوالدهررا فهررذا منتهرر 
". تري مرل ط قا  لن بالط ق مل ال باح  ت  المساف فهذا ال يعد

ايل للكات  بهرذا الكر م؟ إل التشرري  ال يسرتند إلر  هروي كر  إنسرال، 
ال تشرررريعا. وفررر  اسسررر م تشرررريعات للطررر ق ال برررد مرررل وإال مرررا كررر

مراعاتها، وإال لم يكل ط قا شرعيا. ولي  ف  تلر  التشرريعات اخرذ 
موافقة الحوجة عل  تل  الخطوة. لو انس قا  إل هنا  خطوات ينبَ  
استنفادها اوال قبر  وقروث الطر ق لكرال هرذا هرو الكر م السرليم. ومرل 

اعاتهررا قبرر  الطرر ق استيررال ب كمرريل  تلرر  الخطرروات الترر  ينبَرر  مر
وا ررد مررل اهرر  الررحوج، ووا ررد مررل اهرر  الحوجررة، لي رراوال التوفيررم 
بينهما وإحالة اسربا  الشرقاق التر  تعكرر  رفو ع قتهمرا. ومنهرا ممرا 

ال الطرر ق ال يقرر  إذا  ررد  فرر  فترررة  اآلل يهملررس كثيررر مررل النررا 
واال يكررول ر تمررت فيهررا معاشرررة برريل الررحوجيل، ْهرر رريض او فترررة ط  

الحوج رضبال منفع  ال يت كم ف  اع ابس فيرتلفظ برالط ق وهرو ال 
م طليقتس مل البيت ينويس وال يريد ... كذل  ال ينبَ  ال يخرج المطل ِ 

امامس تَلبس اعتبارات العشررة  كلما رآهاإال بعد استيفائها الِعد ة، فلعلس 
ضررا ويراجعهررا مرررة اخررري. امررا إلررحام الررحوج بررأل ي  رر  علرر  ر

حوجتس بالضرورة قب  تطليقها فذل  تعسرن ريرر مقبرو ، وإكررا  لرس 
علر  العريش مر  امررراة ال يريردها وال يجرد سررعادتس معهرا، فرأي عرريش 
هذا؟ ومعرون ال ال كمريل يسرتطيعال الكثيرر فر  هرذا ال ردد، وهرو 
كان جدا. وك م البنا عل الضرر الذي يل رم بالحوجرة ال معنر  لرس، 

وج، ألل عليس دف  النفقة ومؤخر ال داق وما فالضرر رالبا عل  الح
إل  ذل ، فوق خسارتس لمقدم ال رداق. وكمرا انرس ال خرون عليرس مرل 

، فكرذل  ال خرون عليهرا وال شرافجديردة إل حواج الدخو  ف  تجربة 
ضرررر مررل الرردخو  فرر  تجربررة مشررابهة. وال يقررولل  ا ررد إل وضرر  

ال تخلعس، وبردول الط ق ف  يد الرج  فيس ربل للمراة، إذ مل  قها 
رضا  او موافقتس بالضرورة. اما قو  الكات  إنس مثلما تحوج الرج  
رضائيا فكذل  ال ينبَ  ال يطلم حوجتس إال رضائيا، فقيا  خراطن. 
ذل  انس  يل اراد الحواج منها كال ال بد مل رضاها، ولو لرم تررض 

يش وكال هو يريرد إمضراف الرحواج فإنرس ال يجروح ال ت ْكرَر  علر  "العر
معررس ضررد رربتهررا". ونفرر  الشرر ف نقولررس فرر  الطرر ق، الررذي يريررد  

إكراهس عل  "العريش معهرا ضرد  الحوجةف  الوقت الذي تريد  الحوج
رربتس". فه  يجوح ذل ؟ هذا هو وضر  القضرية علر  الن رو السرليم، 
اما ت وير األستاذ البنا لأمر فهو ت وير خاطن، ع وة علر  عردم 
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فليأتنا بن وص مل القرآل او ال ردي ، وال  مشروعيتس إس ميا، وإال
 اقو   بن وص مل الفقهاف، تد  عل  ال ما يقولس   يح" وهيهات" 

َوإِِل اْمررررَراَة  َخافَرررْت ِمررررْل بَْعِلَهرررا ن ش رررروًحا اَْو يقرررو  هللا تعرررال   "
ررْلح  خَ  ررْلً ا َوال ُّ نَرراَح َعلَْيِهَمررا اَْل ي ْ ررِلَ ا بَْينَه َمررا    ْيررر  إِْعَراًضررا فَرر  ج 

َ َكاَل بَِمرا تَْعَمل روَل  َُّ َوا ْ ِضَرِت األَْنف    الشُّحَّ َوإِْل ت ْ ِسن وا َوتَتَّق وا فَإِلَّ 
َولَْل تَْستَِطيع وا اَْل تَْعِدل وا بَْيَل الن َِسراِف َولَرْو َ َرْ رت ْم فَر  تَِميل روا  *َخبِيًرا

عَلَّقَِة َوإِ  وَها َكاْلم  َ َكراَل َرف روًرا ك  َّ اْلَمْيِ  فَتَذَر  َُّ وا َوتَتَّق روا فَرإِلَّ  ْل ت ْ ِل  
َُّ  َواِسررعًا َ ِكيًمررا* َرِ يًمرا َُّ  ك رر ً ِمرْل َسررعَتِِس َوَكراَل  َْرِل  قَررا ي  " َوإِْل يَتَفَرَّ

. ويرررتبط بررذل  مررا ورد فرر  ال رردي  الشرررين (130 -128النسرراف/ )
خافررت مررل  امررراة   وإلِ "  عررل عائشررة رضرر  هللا تعررال  عنهررا"التررال   

هررف المررراة تكررول عنررد الرجرر  ال   قالررت "،بعلهررا نشرروحا او إعراضررا
امسركنف وال   تقرو  لرس ،فيريرد ط قهرا ويترحوج ريرهرا ،يستكثر منها

 .والقسرمة لرف مل النفقة علرف       فأنت فف  ِ  .ريري جْ ثم تحوَّ  ،قنفتطل ِ 
وال رلح  ، ااح عليهما ال ي ل ا بينهما  لنَ ف  ج    فذل  قولس تعال 

". وهررذا مثررا  علرر  مررا يمكررل عملررس فرر  تلرر  ال الررة، امررا إكرررا  خيررر
الحوج عل  االستمرار فر  حواجرس برامراة ال يرربهرا فهرذا هرو الظلرم 
المبرريل. ومعرررون ال الطرر ق بَرريض فرر  اسسرر م، برر  هررو ابَررض 
ش ف إل  هللا ررم ِ ل ِي تس، فينبَ  اال يسارث الرج  إل  الط ق، كمرا 

ْلر ، إال ال هررذ  قضررية ال ينبَر   ال تسررارث المرراة هرر  ايضرا إلرر  الخ 
 اخري.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مناهج التفسير
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او  ما ي  ظس المطل  عل  المكتبرة القرآنيرة ال كتر  التفسرير 

فيما بينها اخت فرا كبيررا  تختلن التفاسير هذ   ، والكثيرة كثرة هائلة
ال يتر  منس شيئا. وبعضها فبعضها تام، اي يتناو  تفسير القرآل كلس 

ال يتناو  بالتفسير إال بعض القرآل فقط م  تفاوت هذا الربعض  فمرل 
سررور او آيررات مررل هنررا   المفسررريل مررل قررام بتفسررير سررورة او بضرر

وهنا ، مث  الشيم م مد عبد ، الذي فسر مل او  القرآل  ت  اآلية 
 ،"مل سورة "النساف"، إل  جان  جحف "عرمَّ" وسرورة "الع رر 125

مرررا فيهمرررا مرررل تعرررارض ، ومرررل سرررورة "النسررراف" 79 -78واآليتررريل 
 مررل 55 -52يررات اآلو ،المشرريئة اسلهيررة ومشرريئة البشررربرريل ظرراهري 

سورة "ال ج" الت  ترذكر انرس مرا مرل رسرو  وال نبر  ارسرلس هللا قبر  
 37واآليرة  ،رسولنا عليس الس م إال إذا تمن  الق  الشيطال ف  امنيتس

" الت  تت د  عل حواج نبينا الكريم مرل السريدة مل سورة "األ حا 
حينرر  بنررت ج ررش بعررد ط قهررا مررل حيررد بررل ثابررت، والشرريم م مررد 

وسرررورة  "لقمرررال"م رررطف  المرارررر ، الرررذي لرررم يفسرررر إال سرررورة 
، واآليررات األخيرررة "الع ررر"وسررورة  "ال ديررد"وسررورة  "ال جرررات"

م عبد مل سورة "الفرقال" الخا ة ب فات عباد الر مل، ومث  الشي
القرادر المَربرر ، الررذي قرام بتفسررير جررحف "تبرار "، والرردكتور شرروق  

)قبر   ضين، الذي لس تفسير سورة "الر مل" وبعرض ق رار السرور
تفسير القرآل   الوجيح ف"ال يؤلن تفسيرا كام  للقرآل الكريم باسم 

فت جرحفيل مرل "التفسرير ، والدكتورة بنت الشاطن، الت  خل  ("الكريم
آل الكرررريم" تعرضرررت فيهمرررا لتفسرررير عررردد مرررل السرررور البيررران  للقرررر

ر"...إلم، و نفر  دْ م" "والقَرلَرال َيرة مث  "البلد" و"الضر  " و"العَ 
ا مرد،  را   كترا  "التفسرير العلمر  لآليرات الكونيرة فر  القرررآل"، 

بررالعلوم الطبيعيررة  ع قررةالررذي يقت ررر علرر  تفسررير اآليررات الترر  لهررا 
شررري  ررا   "تفسررير اآليررات ف سرر ، ومثلررس عبررد المررنعم السرريد ع

الكونية ف  القرآل الكريم"، والمفسريل الذيل اقت رروا فر  تفسريرهم 
القررررآل الكرررريم لررري  كلرررس ا كامرررا  ذلررر  ال علررر  آيرررات األ كرررام، 

وتشريعات، ب  بعض آياتس ف س . ومل الذيل لم يفسروا مل القررآل 
المجيد سوي بعض سور   ا   هذا الكتا ، الذي قام بتفسير سور 
"المائررررردة" و"التوبرررررة" و"يوسرررررن" و"الرعرررررد" و"طرررررس" و"الرررررنجم" 
و"الر مل" لي  إال، ك  منها فر  كترا  مسرتق . وهنرا  مرل العلمراف 
مل تركوا ورافهم تفسير قسم  كبير  مل القرآل الكرريم، مثر  القاضر  
عبد الجبار، إذ لس ف  التفسير كتا  "تنحيس القرآل عل المطاعل"، إال 

ة مل ك  سورة، ب  كال يقرن امرام اآليرات التر  انس لم يعرض لك  آي
تثير قضرايا تت ر  بعنروال كتابرس، ويترر  مرا عرداها، ومثر  الشررين 

" قررائم التأويرر  فرر  متشررابس التنحيرر " بعنرروال الرضرر ، إذ لررس كتررا  
ض فيررس بالت ليرر  لكثيررر مررل آيررات القرررآل ومررا فيهررا مررل مجرراح، تعرررَّ 

يضررة فرر  بعررض أخيررس المرتضرر ، الررذي كترر  عرردة ب ررو  مستفكو
اآليررات القرآنيررة لرري  ريررر، ت ْعررَرن بـررـ"امال  الشرررين المرتضرر "، 
وابل العرب  المالك ، الرذي وضر  كتابرا فر  التفسرير لرم يهرتم فيرس إال 
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باآليات الت  تشتم  عل  ا كام فقهية ال ريرر. ومثلرس فر  هرذا يوسرن 
الث ثررر  الحيررردي فررر  كتابرررس  "الثمررررات اليانعرررة واأل كرررام الواضررر ة 

قاطعة". ومل العلماف الرذيل لرم يتركروا خلفهرم تفسريرا كرام  للقررآل ال
ابل القريم، الرذي لرس كترا  فر  التفسرير اسرمس  "التفسرير ايضا الع مة 

قرام ا رد علمراف الهنرد، وهرو الشريم م مرد ا َوْير   إذالقيم البل القريم"، 
الندوي، بمراجعة ك  ترا  ذل  العالم الجلي  واستخلص منس ما كال 

 650  قرد كتبرس فر  التفسرير، ف  ر  مرل ذلر  كترا  كبيرر مرل الرج
 رف ة، وكررذل  م مررد بررل ال سرريل السرلم  ال رروف  الررذي لررس كتررا  
اسمس  " قائم التفسرير" لرم يتنراو  فيرس كر  اآليرات القرآنيرة بر  وقرن 
امام بعضها وتر  البعض اآلخر، ونجم الديل داية، وهرو  روف  لرس 

مررات قبرر  ال يتمررس، فأتمررس عرر ف  ""التررأوي ت النجميررةبعنرروال تفسررير 
وهررو نفسررس مررا وقرر  لجرر   الررديل الم رر وي، الررذي  ،الررديل السررمنان 

عاجلتررس مني تررس قبرر  ال ي ررتِم  تفسررير  للقرررآل، وكررال قررد و رر  بررس إلرر  
، فجرراف جر   الرديل السريوط  واكمرر  تقريبرامنت رن الكترا  الكرريم 

ر المسرم   "تفسرير نهاية كتا  هللا، وهو التفسري االمسيرة  ت  بلغ به
وشيم اسس م ابل تيميرة، الرذي جمر  إيراد القيسر  ورفاقرس الج ليل"، 
، باسضرافة كتبرس ومخطوطاترس فر لقررآل لتفسرير خطس مرل ما كال قد 

ومثر  الشريم رشريد رضررا، إلر  كتر  ت ميرذ  كرابل القريم وابرل كثيرر، 
 الذي تاب  تفسير القررآل مرل  ير  انتهر  م مرد عبرد  إلر  ال بلرغ برس

منت ررن سررورة "يوسررن" فرر  مجلرردات عشرررة كبيرررة تفرريض بررالعلم 
فيضررا وتضررم مررل المعررارن المتنوعررة مررا ال يقرردر  قرردر  إال العلمرراف 

بل بادي   ا   "مجال  الترذكير فرف  األفذاذ، وكالشيم عبد ال ميد
ك م ال كيم الخبير"، وكالشيم م مود شلتوت، الذي لس تفسرير الثلر  

وكاألسرتاذ م مرد لطفر  جمعرة، الرذي الرن  األو  مل القرآل العظريم،
كتابا ف  التفسير لم يتعرض فيرس لكر  آيرة مرل كر  سرورة، بر  اآليرات 

سرواف  ،الت  راي ال بمسرتطاعس اسدالف برخراف ع ررية فر  تفسريرها
مرررل النا يرررة العقيديرررة او االجتماعيرررة او القانونيرررة او العلميرررة. وهرررذا 

ابنرس المستشرار رابرح  الكتا  لم ي در ف   ياة  را بس، بر  ا ردر 
م، اي بعد وفاة والد  بن و اربعريل 1991لطف  جمعة ر مس هللا عام 

عاما، واعطا  عنوال "نظرات ع رية ف  القرآل الكريم". وهو يق  
ف  اكثر مل خمسمائة وخمسيل  ف ة. ولكات  هذ  السطور دراسة 
مف لة ف  عشرات ال رف ات لهرذا التفسرير تشرَ  ف ر  كرام  مرل 

   "م مد لطف  جمعة  كات  مل جي  العمالقة". كتاب 
تفسرير لعردد  ، كما سلن القو  قب  قلير ،ول ا   هذا الكتا 

مل سور القرآل ه  "المائدة" و"التوبة" و"يوسن" و"الرعد" و"طس" 
منهج  ف  معالجة التفسير وي  ظ القارئ ال و"النجم" و"الر مل". 

وبة" الت  كنت فيها اقرر  ف  تل  الكت ، ما عدا دراست  لسورة "الت
كول إل  الطريقة التقليدية، مختلن عما اعرفرس مرل تفاسرير. ذلر  اما 

ان  لم اتناو  اآليات ف  تل  السرور وا ردة بعرد األخرري، وال طائفرة 
افر  مل السرورة كلهرا، بر  قسرمت كر  كترا   إل  المنها بعد طائفة 
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ت إلر  عردة ف ررو  متنراوال فرر  كر  ف ر  موضرروعا مرل الموضرروعا
المتعلقة بالسورة  فهذا ف   خاص بالسرمات األسرلوبية فر  السرورة  
سواف منها ما يميحها عل ريرها مل السور او ما ينبن عل مكيتها او 
مدنيتها. وهذا ف   خاص بقضية مل القضايا التشرريعية او العقيديرة 

ف ر  آخررر خراص بقضرية اخررري مرل تلرر   يليرس التر  تثيرهرا السررورة
وهررذا ف رر  خرراص بالمقارنررة برريل بعررض  اليرر .، وهكررذا دوالقضررايا

. كمررا اننرر  لررم إلمموضرروعات السررورة ونظيرتهررا فرر  العهررد القررديم...
اقت ر عل  الم ادر والمراج  العربية اسسر مية فقرط، بر  اضرفت 
إليها ما اتيح ل  مل كت  التفسير اسس مية رير العربيرة، وترجمرات 

اكرررل اورد شررريئا مرررل القرررآل التررر  عملهرررا المستشررررقول. وكرررذل  لرررم 
الروايات او اآلراف إال وناقشتس وقلبتس عل  ك  وجوهرس وابنرت راير  
فيررس بوضررروح مهمرررا يكرررل قائلرررس، معتمرردا علررر  الرررروح العرررام للقررررآل 
واسسررر م، والن ررروص القرآنيرررة، واأل اديررر  ال ررر ي ة، ومنطرررم 

 العق ، و قائم العلم...
اسرررة فمرررث  تجرررري الف رررو  فررر  كتررراب   "سرررورة المائررردة  در

اسلوبية فقهية مقارنة" هكذا  "دراسة السورة اسرلوبيا"، "مقارنرة بريل 
ار الكترا  المقرد "، "القضرايا التر  تعرضرت لهرا اسفسورة المائدة و

 -3 .األ كرررام التشرررريعية فررر  السرررورة-2 .اهررر  الكترررا  -1السرررورة  
الررردة"، "م  ظررات فرر  تفسررير السررورة". امررا كترراب   "سررورة طررس  

وبية مقارنرررة" فعنررراويل ف رررولس كالترررال   "مكيرررة دراسرررة لَويرررة اسرررل
السورة"، "موضوعات السورة وبناؤها"، "مقارنرة بريل ق رة موسر  
ف  القرآل والعهد القديم"، "م  ظرات فر  تفسرير السرورة"، "مسرائ  

 لَوية واسلوبية ف  السورة"، "بيل سورة طس وسورة األعل ". 
عتبرار آخرر  كذل  تختلن الكت  الت  تتعرض لشرح القرآل با

. ونبردا بريل هرذا وذا  فمنها الموجح، ومنهرا المبسروط، ومنهرا الوسرط
التفاسرير التر  لرم تتنراو  القررآل  وبالموجح، وهو نوعرال  األو ، وهر

كلس آية آية، بر  اكتفرت بمرا راي مؤلفوهرا انرس هرو و رد  الرذي ي تراج 
إل  شرح. وه  كت  رري  القرآل، الت  اخذ مؤلفوها علر  عراتقهم 

يم شرررح لمررا راوا انررس ب اجررة إلرر  الشرررح والتوضرريح مررل الفرراظ تقررد
عررادة علرر  التفسررير اللَرروي، فرر  ن ررو وال  مركررحيل القرررآل المجيررد،

 رن وال ب رة وال اسبا  نرحو  وال ناسرم ومنسروخ وال تعررض 
لمرررا ت تويرررس السرررورة او اآليرررة مرررل قضرررايا فقهيرررة او عقيديرررة إال فررر  

القرآنيررة فرر  هررذ  الكترر  إمررا علرر  النرردرة... ويقرروم ترتيرر  الكلمررات 
ترتيبها ف  السور سرورة وراف سرورة، وإمرا علر  نظرام األلفبراف، مر  

 الترتي  ا يانا مل مؤلن إل  آخر. ابعض االخت ن ف  هذ
ومرررل الرررذيل الفررروا فررر  هرررذا البرررا  ابرررال برررل تَلررر  البكرررري، 
ج السدوسرر ، وي يرر  بررل المبررار ، والنضررر بررل  والكسررائ ، ومررؤر 

عبيدة معمرر برل المثنر ، واألخفرش األوسرط، وابرو عبيرد  شمي ، وابو
القاسم بل س م، وابرل سر م الجم ر ، وم مرد برل عبرد هللا برل قرادم، 
وابررل اليحيرردي، وابررل قتيبررة )رريرر  القرررآل(، وثعلرر ، وم مررد بررل 
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ال سررل بررل دينررار، وا مررد بررل م مررد بررل يررحداد الطبررري، وم مررد بررل 

الرار  األ فهان  )المفرردات ع َحْيح السجستان  )رري  القرآل(، و
رري  القرآل(، ومك  )بل اب  طال ( ) ا   "تفسير المشرك    ف

مل ررير  القررآل"(، وم مرد برل ابر  بكرر برل عبرد القرادر الرراحي، 
وابل السميل ال لب  )مفردات القرآل(، والمراردين  ) را   "بهجرة 

كتررا  هللا مررل الَريرر "(، وابررل الجرروحي   األريرر  فررف بيررال مررا فرر
القررآل مرل   تذكرة األري (، وابو  يال )ولس "ت فة األرير  بمرا فر)

الَريرر "(، وعبررد البرراق  اليمرران  )الترجمررال(، وال ررنعان  )مؤلررن 
وحيل الديل العراق  )ولس منظومرة فر  ذلر   القرآل"(، كتا  "رري 

مل الن بيت(، وم طف  بل  نف  الذهب  الم ري )تفسير ررير  
ئم الم ررري، وم مررد فررؤاد عبررد البرراق ، القرررآل العظرريم(، وابررل الهررا

ومجمرر  اللَررة العربيررة بم ررر )الررذي ا رردر "معجررم الفرراظ القرررآل 
الكريم"(، و سنيل م مرد مخلرون ) را   "كلمرات القررآل  تفسرير 

القررامو  الرروجيح لمعرران  ) م سررل آ  ع ررفور والميرررحا وبيررال"(،
(، ونررديم الجسررر )رريرر  القرررآل ومتشررابهس(، الكررريم كلمررات القرررآل

وم مود شيت خطا  ) ا   "الم رطل ات العسركرية فر  القررآل 
(، وم مد ال ادق عرجول )ولرس "قرامو  ررير  القررآل"(، الكريم"

  وإبراهيم ا مد عبد الفتاح )مؤلن "القامو  القويم للقرآل الكريم"(.
 مقدمتررسفرر  ابررل قتيبررة وتمثرري  لمررا ذكرنررا  نعرررض لمررا كتبررس 

فا بس  ي  يقو    "وررضنا الرذي امتثلنرا  لتفسير  السالن الذكر معر ِ
 ، واال نستشرهد ِمرجْ  ، وال نوضرح ون  مِ كْ فف كتابنا هذا ال نخت ر ون  

ر الداللررة علرر  ال رررن المسررتعم ، واال ثِرركْ علرر  اللفررظ المبتررذَ ، وال ن  
ن شو كتابنا برالن و وبال ردي  واألسرانيد. فإنرا لرو فعلنرا ذلر  فرف نقر  
ال دي  ال تجنا إل  ال نأتف بتفسرير السرلن ر مرة هللا علريهم بعينرس. 

لرررة قَ ل كتابنررا كسرررائر الكتررر  الترررف الفهرررا نَ ولررو اتينرررا بتلررر  األلفررراظ كرررا
اقت راص اخرت فهم، وتبيريل معرانيهم، وفترم  د  ْعرال دي ، ولو تكلفنرا بَ 

جملهم بألفاظنا، وموض  االختيار مل ذل  االخت ن، وإقامة الردالئ  
عليررس، واسخبررار عررل العلررة فيررس ألسررهبنا فررف القررو ، واطلنررا الكتررا ، 

نا  مرل بَيرة المترأد ، وتكلفنرا مرل وقطعنا منس طمر  المرت فظ، وباعرد
قِينررا  وك ِفينررا ... وكتابنررا هررذا مسررتنبَ  مررل كترر   ط  نقرر  ال رردي  مررا قررد و 

المفسريل وكت  ا  ا  اللَة العالميل، لم نخررج فيرس عرل مرذهبهم، 
نا فف شفف منس بخرائنا رير معانيهم، بعد اختيارنا فف ال رن فْ وال تكلَّ 

بق رة اآليرة، ونبرذنا منكرر التأوير ،  بهها  األقاوي  فف اللَة، واشلَ وْ اَ 
ومن و  التفسير". وقد افتتح كتابس بذكر اسرماف هللا ال سرن  فشرر ها 
وبيل اشتقاقها، ثرم تتبر  بعرض  األلفراظ الرذي كثرر تردادهرا فرف كترا  

 هللا، ثم ابتدا فف تفسير رري  القرآل  سبما كت  ف  المقدمة.
"مفردات لـررـ ررفهان  الراررر  األالمقدمررة الترر  كتبهررا  ومثلهررا

عل  اسلوبس ف  ترتيبس والَايرة مرل فيها ينص  ، والت رري  القرآل"
تأليفرس إيررا  قررائ   "ذكررت ال او  مررا ي ترراج ال ي ْشرتَََ  بررس مررل علرروم 

األلفرراظ المفررردة  اللفظيررة ت قيرم   القررآل العلرروم اللفظيرة، ومررل العلرروم
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ائر  المعرراول معرانف مفررردات الفراظ القرررآل فرف كونرس فررف او فت  ري   
لمل يريد ال يدر  معانيس كت  ي  اللَّبِل فف كونرس مرل او  المعراول 
فف بناف ما يريد ال يبنيس. ولي  ذلر  نافعًرا فرف علرم القررآل فقرط، بر  

َ     هو ناف  فف ك  علم مل علوم الشرث. فألفاظ القرآل هف ل   ك م  َ 
وال كمراف س وواسرطتس وكرائمرس، وعليهرا اعتمرد الفقهراف ت  دَ بْ العر  وح  

ررذ اق الشررعراف والبلَرراف فررف  فررف ا كررامهم و كمهررم، وإليهررا َمْفررَحث   
ونثرهم. وما عداها وعدا األلفاظ المتفرعات عنها والمشرتقات  نظمهم

منهرررا هرررو باسضرررافة إليهرررا كالقشرررور والنررروي باسضرررافة إلررر  اطايررر  
وكال ثالة والتبل باسضافة إل  ل ب و  ال نطرة. وقرد اسرتخرت  الثمرة،

 تعال  فف إم ف كتا   مستون  الفاظ القرآل عل   رون التهجف، هللا
س األلن، ثرم البرا  علر  ترتير   ررون المعجرم، معتبررا ل  م ما اوَّ فتقدَّ 

فيس اوائ   روفس األ لية دول الحائرد، واسشرارة فيرس إلر  المناسربات 
التف بيل األلفاظ المستعارات منها والمشرتقات  سربما ي تمر  التوسر  

الكتا ، واجب  بالقوانيل الدالة علر  ت قيرم مناسربات األلفراظ  فف هذا
 البا ".  عل  الرسالة التف عملتها مخت ة بهذا

 نموذجرراهررذا مررا قالررس المؤلررن فرر  مقدمررة الكتررا ، واآلل نأخررذ 
 نيعس مل مادة "بيت". قا  ر مس هللا  "ا   البيت  مأوي اسنسال ل

ا يقا   ظ َّ بالنهرار. ثرم قرد يقرا  باللي  ألنس يقا   بات  اقام باللي ، كم
للمسكل  "بيت" مل رير اعتبار اللير  فيرس. وجمعرس "ابيرات وبيروت"، 

رْعر. قرا  عرح وجر    ت"، و"األبيراص  َخرلكل "البيوت" بالمسكل اَ  بالش ِ
وقا  تعال   "واجعلروا  ،(52بما ظلموا" )النم /  "فتل  بيوتهم خاوية  
ر وَمرَدر َجر  علر  المتََّخرذ مرل  َ (. ويقر  ذلر27 /بيروتكم قِْبلرة" )النرور

رْعر. وعبرر عرل مكرال الشرفف بأنرس  ،ربَ و ون ووَ  وبس ش رب ِس بيرت الش ِ
النبررف عليررس ال ررر ة  "بيتررس". و ررار "اهررر  البيررت" متعاَرفررا فرررف آ 

والسرر م. ونبررس النبررف  ررل  هللا عليررس وسررلم بقولررس  "سررلمال منررا اهرر  
ا   "مررول  القرروم  ررح نسرربتس إلرريهم، كمررا قررتالبيررت" ال مررول  القرروم 

منهم، وابنس مل انفسهم". وبيت هللا، والبيت العتيم  مكة. قا  هللا عح 
ف وا بالبيرت العتيرم" )ال رج/    ِضر(، "إل او  بيرت و  29وج   "وْليَطَّوَّ

القواعرد مرل  (، "وإذ يرف  إبراهيم  96ة" )آ  عمرال/ ك  للنا  لَلَِّذي ببَ 
. وقولررس عررح وجرر   "ولرري  "بيررت هللا"يعنررف  ،(127 /البيررت" )البقرررة

ولكرل البِررر  مرل اتقر " )البقرررة/  ،البِرر  برأل ترأتوا البيرروت مرل ظهورهرا
( إنمررا نررح  فررف قرروم  كررانوا يت اَشررْول ال يسررتقبلوا بيرروتهم بعررد 189

. وقولس عح وج   "والم ئكة إ رامهم، فنبَّ  س تعال  ال ذل  منان  للبِر 
   بكرر  نرروث مررل ( معنررا23كرر  بررا " )الرعررد/  يرردخلول علرريهم مررل

(. 36 /المسررار. وقولررس تعررال   "فررف بيرروت اَِذَل هللا ال ت ْرفَرر " )النررور
قيرر   بيرروت النبررف ن ررو  "ال ترردخلوا بيرروت النبررف إال ال يررؤذَل لكررم" 

(. وقيرر   ا ِشرريَر بقولررس  "فررف بيرروت" إلرر  اهرر  بيتررس 53)األ ررحا / 
النبف  وقومس. وقي   اشير بس إل  القل . وقا  بعض ال كماف فف قو 

  ل  هللا عليس وسلم  "ال تدخ  الم ئكة بيتا فيس كل  وال  ورة".
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ونختم بكتا  الشيم مخلرون  "كلمرات القررآل  تفسرير وبيرال"، 

ف  مقدمترس ايضرا الطريقرة التر  اتبعهرا فر   ،رفر هللا لس ،الذي اوضح
تأليفس، إذ قا   "هذا تفسير لما ي تاج إل  التفسير والبيرال مرل كلمرات 

فهررم اآليررات التررف هررف فيهررا.  ل يوضررح معانيهررا، ويعرريل علرر القرررآ
 فيس الكلمات عل  ترتي  اآليات فف السور، وعرل يمريل كر  وضعت  

كلمرة رقرم آيتهرا، وعرل يسرارها تفسرريرها فرف دقرة وإيجراح مر  سررهولة 
ووضروح ليكررول رفيقرا للمقرريم، وحادا للمسرافر خفيررن الم مر ، سرره  

لترالف والسرام  فيسرعفس بطلبترس، المأخذ، دانرف القطرون، يسرارث إليرس ا
ويعينس عل  بلو  رايترس دول تجشرم وعنراف... )و(لرم نفسرر ال ررون 
المقطعررة فررف فررواتح بعررض السررور اختيررارا للقررو  بأنهررا مررل اسرررار 
التنحيرر ، وهللا اعلررم بمررراد . )وقررد( فسرررنا كلمررات القرررآل بالمعررانف 

د تكررول المرررادة منهررا فررف اآليررات  وقررد تكررول المعررانف  قيقيررة، وقرر
 مجاحية او كنائية". 

وهذا نموذج مل عم  المؤلن ف  كتابس، وهو مأخوذ ممرا قالرس 
فر  شرررح الفراظ بعررض آيررات سرورة "البقرررة" برردفا مرل اآليررة ال اديررة 

تسرقف  والسبعيل  "قا  إنس يقرو  إنهرا بقررة  ال ذَل رو   تثيرر األرض وال
 .سررهلة االنقيرراد ال ررر  مسررلََّمة  ال ِشرريَة فيهررا"  "ال ذلررو   ليسررت هينررة

ال ررر   الررحرث او األرض  .للحراعررة تثيررر األرض  تقلرر  األرض
ال ِشريَة فيهرا  ال لرول فيهرا ريرر  .العيو  مسلَّمة  مبراة مل .المهيأة لس

ر   فتدافعتم وتخا متم فيها. فاد اراتم فيها ال فرة الفاقعة.  يتفت ح يتفج 
قَم   بسعة وكثرة.  فونس  ي يت د ث بطو  او بعرض. يَشَّ يبد لونس، او ر 

لررول بالباطرر . فررتح هللا   مضرر  إليررس او انفرررد معررس. خرر  بعضررهم يؤو 
ررس علرريكم. علرريكم   يُّررول  َ َكررَم بررس او ق َّ جهلررة بكتررابهم )الترروراة(. ا ِم 
 اكاذي  تلقَّْوها عل ا بارهم".امانف   

" فإل  القارئ نموذجرا منهرا، وقرد حيل الديل العراق اما "الفية 
ْضررل  علرر  المشرربا .  س مررلنقلت رر مخطوطررة عثرررت عليهررا بعررد ب رر   م 

 وواضح ال الَري  فيها مرت  عل   رون المعجم  
 ة .ــــــرا ــــاتًا  الس بـــــــــ

 اـــــــونــــيَْسبِت
بت  ــــــ   ف  الســــــلعم
 اـــــــتركونــــــــــي

س ، ــــــاَل  تنحيـــــسب 
  ـــــاسرائي وف 

عو  ف  ـــــس. الشـــاسباط
  ــــــاسماعي

ظ ـفـغ، اي اتم . لــبـــــاس
 ْم"ــــــ"تستب

بَ      ه  ـــاق. س بْ ــــمل الس ِ
 رقـــــــــالط

َرْت، اي ــــــوس ج ِ 
لِ   يل  ــــــئَْت. ِسج ِ ـــم 

ي ار، ـــــــ    األ جــــِسج ِ
 ل  ـــــــا طيــــإم

ْل    ْل    ،     او ال ُّ
 ار  ـــجــــال ِ 

. ــــج   االـــوقي ر 
جِ   ا ك تِ ْ ـــ ُّ  مـــالس ِ
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 ِر ْ ـــــــوالظَّ 
ا  ـــــــس او الكتـــــــــفي
 اــــــل نبي نــــــع

وي ـَج   استــــــسَ 
 ناـ ِ كـــس وس  ــــــظ م

وة  ــــــْ ت  رشـــالسُّ 
 ا الـــــوَكْس   م

. ي سْ ـــــيَ ِ  ِ ت   ي ْهِل  ــــ  
 االــــ استئ

ريل، اي ــ َّ ــــــــــــمس
 اــــــــــونــــــــــمعل ل

را . ــــــم والشــــــــبالطع
 اــــــــت ْسَ رون

م  ــيـول. وس ـاي ت ْخَدع
 دـــيـاي بع

ًدا ــــْ قًا، اي ب عْ ــوس  
 دـــــــا   عنيـــــألف  

رول، ـــــــيستسخ
 ِري اـــــذا ِسخْ ــــــــوك

حاول ــــــــــاي يه
 اـــــــــِري  ـــحًؤا. س خْ ــــــه

ل ــم ، مـــبالض
 داــَرة "، ال ي ْضهَ ــ"س خْ 

َط  ــــــــي  ي عْ ــول
 داــــــــــرةً تعمُّ ــــــــــاج

وثَمَّ لول آخر مرل تفسرير القررآل ينتمر  إلر  هرذا النروث ايضرا، 
. وهرر  كترر  وتمثلررس طائفررة مررل الكترر  تسررم   "كترر  معرران  القرررآل"

ت ْعنَ  بتفسير ما يرا  مؤلفوها م تاجا إل  التفسير مل آيات ك  سورة 
عل  ن و موجح. اما ما ال يرونس م تاجا إلر  ذلر  فرإنهم يتجاوحونرس 
وال يلتفتول لس. وهذا الشرح ال يقن عند المفردات كما هو ال ا  ف  
كتررر  "رريررر  القررررآل"، بررر  يشرررم  الجمررر  والعبرررارات والتراكيررر  

 ور الب رية. وعادة ما ال تلفتت تل  الكتر  إلر  اسربا  النرحو  وال
وال إل  الناسم والمنسوخ وال القضايا الكبيرة الت  تتضمنها السورة. 
د،  اف، واألخفرش األوسرط، والمبرر  ونستطي  ال نعد  منها ما تركرس الفَرر 
وثعل ، وإسماعي  بل إس اق، وَسلَمة بل عا رم، والكسرائ ، وعلر  

اح، وعمر بل بكير، والمفض  بل سلمة، بل عيس  ب ل داود بل الجـَر 
وابررو ع بَْيررد القاسررم بررل سرر م، وابررل َكْيَسررال، وابررو بكررر بررل الخيرراط، 
َؤاس ، وابو بكر الـَجْعد، وابو جعفر الرؤاس ،  وم مد بل ال سل الرُّ
وق ْطر  ، ومؤرج السدوس ، ووا   بل عطاف، ويون  برل  بير ، 

اذ برل خلرن الن روي، وابرل األنبراري، وابرو وخلن الن وي، وابو مع
 عيينة بل المنها  وابال بل تَل ... 

ولنأخذ كتا  األخفش مثاال عل  هذا اللول مرل الكتر   فهرو ال 
يتناو  ك  كلمة ف  السورة التر  يفسررها وال كر  آيرة فيهرا، بر  يقرن 
فقط امام ما يري انس ي تاج فيها إل  شرح وتوضريح. ومرل هنرا نررا  

  را  ك  سورة يفسرها  "المعان  الواردة فف آيات السورة يقو  ف
تفسرير   لَ وَ ْنرالف نية"، كما هو ال را  فر  سرورة "الرعرد" مرث ، إذ عَ 

لها بقولس  "المعان  الواردة فف آيات سورة الرعد"، ثرم انطلرم يفسرر 
َُّ  الَِّذي  ما يري انس ب اجة إل  مث  ذل  التفسير عل  الن و التال   "

َر رَ  ررَماَواِت بََِْيررِر َعَمررد  تََرْونََهررا ث ررمَّ اْسررتََوي َعلَرر  اْلعَررْرِش َوَسررخَّ فَررَ  السَّ
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رر   اآليَرراِت  َسررمًّ  ي ررَدب ِر  األَْمررَر ي فَ  ِ ررْمَ  َواْلقََمررَر ك رر   يَْجررِري ألََجرر   مُّ الشَّ

كمرا تقرو    ،سلَعَلَّك ْم بِِلقَخِف َرب ِك ْم ت وقِن وَل ". قا   "ك    يَْجِري" يعنرف ك لُّر
" اي  ك لُّه م. ْنَطِلم   "ك ُّ م 

"َوه َو الَِّذي َمدَّ األَْرَض َوَجعََ  فِيَهرا َرَواِسرَف َواَْنَهراًرا َوِمرل ك ر  ِ 
َِْشف اْللَّْيَ  النََّهاَر إِلَّ فِف ذل  آليَات   الثََّمَراِت َجعََ  فِيَها َحْوَجْيِل اثْنَْيِل ي 

وَل" قَْوم  يَتَفَكَّر   قا   "َرَواِسَف"، فوا دتها "راِسيَة ".و. ل ِ
رررْل اَْعنَرررا   َوَحْرث   تََجررراِوَرات  َوَجنَّرررات  م ِ "َوفِرررف األَْرِض قَِطررر   مُّ
َونَِخي   ِ ْنَوال  َوَرْير  ِ ْنَوال  ي ْسقَ  بَِمخف  َواِ د  َون فَض ِ   بَْعَضرَها َعلَر  

قَْوم   قَ  بَِمرخف  ت ْسريَْعِقل وَل". وقرا   " بَْعض  فِف األ ك ِ  إِلَّ فِف ذل  آليَات  ل ِ
"، فهذا التأني  عل  "الَجنَّاِت"، وإِل  ِشرئَْت علر  "األَْعنراِ " أللَّ  َواِ د 

  "األْعنا " جماعة مل رير اِسْن ، فهف مؤنثة. إاِلَّ الَّ بعضهم قراها
"، فجعلس عل  "األَْعناِ " كما ذكَّر ا   ر "األَْنعرام" فقر"ي ْسقَ  بِماف  واِ د 

ا فِف ب ط ونِِس"، ثم انَّ  مَّ فقرا   "َوَعلَْيَهرا َوَعلَر  اْلف ْلرِ  ت ْ َمل روَل".  د  عْ   بَ "م ِ
فمررل قررا   "ي ْسررقَ " باليرراف جعرر  "األَْعنررا " ممررا يؤنرر   ويررذك ر مثرر  

 "األَْنعام".
ْم اَإِذَا ك نَّرا ت َرابًرا اَإِنَّرا لَِفرف َخْلرم  جَ   *ِديرد  "َوإِل تَْعَجْ  فَعََج   قَرْول ه 

واْ بِررَرب ِِهْم َوا ْولَئِررَ  األَْررر َ   فِررف اَْعنَرراقِِهْم َوا ْوالئِررَ   ا ْوالئِررَ  الَّررِذيَل َكفَررر 
وقا   "اَإِذَا ك نَّرا ت َرابًرا اَإِنَّرا لَِفرف َخْلرم   .اَْ َ ا   النَّاِر ه ْم فِيَها َخاِلدوَل"

"، وفررف موضرر  آخررر  "اَإِذَا ك نَّررا ت َرابًررا َوآبَ  رروَل". َجِديررد  ْخَرج  نَررخ اَإِنَّررا لَم  خؤ 
ر هو الذي وق  عليس االستفهام، واألو   رن، كما تقو  "اَيَْوَم فاآلخِ 

؟". وَمْل اَْوقََ  استفهاما آخر َجعَ  قولَس  "اَإِذَا ِمتْنَرا  ْنَطِلم  عَِة َحْيد  م  م  الج 
 َوك نَّا ت َرابًا" ظرفا لشفف مذكور قبلس، ثم جعر  هرذا الرذي اسرتفهم عنرس

اسررتفهاما آخررر، وهررذا بعيررد. وإل شررئت لررم تجعرر  فررف قولرر   "اَإِذا" 
استفهاما، وجعلَت االستفهام فرف اللفرظ علر  "اَإِن را"، كأنر  قلرت  "يروَم 
؟" واضمرت فيس. فهذا موض  قد ابتردات فيرس  الجمعة اََعْبد  هللا منطلم 

" لم "إِذا"، ولي  بكثير فف الك م. ولو قلت  "اليوَم إِلَّ َعْبَد هللاِ  ْنَطِلم   م 
ي سل، وهو جائح. وقد قالت العر   "َما َعِلْمت  إِنَّس لَ راِلح"، يريرد  

.  إِنَّس لَ اِلح  ما َعِلْمت 
ْسرتَْخن   ْل اََسررَّ اْلقَرْوَ  َوَمرْل َجَهرَر بِرِس َوَمرْل ه رَو م  ْنك ْم مَّ "َسَوآف  م ِ

ْسررتَْخن   بِاْللَّْيررِ  َوَسرراِر   بِالنََّهرراِر"،  بِاْللَّْيررِ  َوَسرراِر   بِالنََّهرراِر". وقررا   "م 
تَرواِريِ. وقرد ق ِرئَرْت  . و"السراِر "  الم  " يقو   ظراِهر  ْستَْخن  فقولس  "م 
" اَْي  اْظَهْرت رررس .  ررررَّ هرررا، ألَنَّرررَ  تقرررو  "َخفَْيرررت  الس ِ "اَِخْفيهرررا" اي  ا ْظِهر 

 واَْنَشَد 
 دِ ــوا الَ ْرَ  الَ نَْقع  ـــثَوإِْل تَْبعَ     سِ ــإِْل تَْكت موا الداَف ال نَْخفِ 

َرة  ألَل  والضم اَْجَود . وحعموا اَلَّ تفسير "اَكاد "  ا ريد، واَنَّهرا لَ 
"ا ِريد " قد تجع  مكال "اَكاد " مث  "ِجداًرا ي ريد  اَْل يَْنقََض"، اْي "يَكاد  

"، فكذل  "اَكاد " إِنَّما هف  . وقا  الشاعر "ريد  "ا   اَْل يَْنقَضَّ
 اَد ِمْل لَْهِو ال بَّابَِة ما َمَض ـلَْو ع    َوِكْدت  َوتِْلَ  َخْير  إراَدة  َكاَدتْ 

ررابَة"  " فإِنمررا ا نِ ثَررْت لكثرررة ذلرر  منهررا ن ررو "النَّس  عَق ِبررات  ررا "الم  َوام 
 و"العَ ََّمة"، ثم ذكَّر الل المعن  مذكَّر فقا   "يَْ فَظ ون س ِمْل اَْمِر هللاِ"
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د  مَ  ِ يَْسج  ل فِف السََّماَواِت َواألَْرِض َطْوًعا َوَكْرًها َوِظ ل ه م "َوّلِلَّ
ِ َواِسْبَكرراِر"،  ِ َواآلَ رراِ " و"بِاْلعَِشررف  ِ َواآلَ رراِ ". وقررا   "بِاْلَ ررد و  بِاْلَ ررد و 
. وكذل  "اِسْبكرار"  " فِْع   " يد  عل  الََداةِ، وإِنما "الَ د و  فجع  "الَ د و 

كراًرا". والرذيل قرالوا  "األَْبكرار" ا تجروا برأنهم إنما هو مل "اَْبَكرَر" "إِبْ 
" ال تجم  النس اسم لي  بمتمكل، جمعوا "ب ْكرا" عل  "اَْبكار". و"ب كْ  ر 

وهررو ايضررا م رردر مثرر  "اِسبكررار". فأمررا الررذيل جمعرروا فقررالوا  إِنمررا 
جمعنا "ب ْكَرةً" و"ر ْدَوةً". ومث  "الب ْكَرة" و"الَ ْدَوة" ال يجم  هكرذا. ال 

  ف "ف ْعلَة " و"اَفعا "، وإنما تجفف "ف ْعلَة " و"ف عَ ".تج
ل د ونِرِس  َُّ  ق ْ  اَفَاتََّخْذت ْم م ِ "ق ْ  َمل رَّ ُّ السََّماَواِت َواألَْرِض ق ِ  
ا ق ررْ  َهررْ  يَْسررتَِوي األَْعَمرر   اَْوِليَررخَف الَ يَْمِلك رروَل ألَْنف ِسررِهْم نَْفعًررا َوالَ َضرررًّ

ِ ش رَرَكخَف َخلَق رواْ َواْلبَِ ير  اَمْ  ل َمرات  َوالنُّرور  اَْم َجعَل رواْ ّلِلَّ  َهْ  تَْسرتَِوي الظُّ
َُّ  َخرراِلم  ك رر  ِ َشررْفف  َوه ررَو اْلَواِ ررد   َكَخْلِقررِس فَتََشررابَسَ اْلَخْلررم  َعلَررْيِهْم ق ررِ  

ِ ش َرَكخَف". فهذ  "اَْم" الترف تكرول  "، وقا   "اَْم َجعَل واْ ّلِلَّ منقطعرة اْلقَهَّار 
 مل او  الك م.

"اَنََحَ  ِمَل السََّمخِف َمخًف فََسالَْت اَْوِديَة  بِقََدِرَها فَاْ تََمَ  السَّْي   َحبًَدا 
ثْل س  َكذل   ا ي وقِد وَل َعلَْيِس فِف النَّاِر اْبتََِخَف ِ ْليَة  اَْو َمتَاث  َحبَد  م ِ ابِيًا َوِممَّ رَّ

َُّ  اْلَ مَّ َوالْ  ا َما يَنفَ   النَّاَ  يَْضِر    فَخًف َواَمَّ بَد  فَيَْذَه   ج  ا الحَّ بَاِطَ  فَأَمَّ
َُّ  األَْمثَاَ ". وقا   "فََسرالَْت اَْوِديَرة   فَيَْمك    فِف األَْرِض َكذل  يَْضِر   
"، وتقرو   "قَرَدْرت   " و"قَرَدَر ِشرْبر  بِقََدِرَها". تقرو   "اَْعِطنرف قَرْدَر ِشرْبر 

رواَنَا اَقْ  َِ " و"القََدر". وقا   "اَْو َمتَراث   د  قَْدًرا". فأما الِمثْ   ففيس "القَْدر 
ثْل س ". يقرو   "وِمر ذلر  الرذي يوقردول عليرس َحبَرد  مثلرس". يقرو    لْ َحبَد  م ِ

 "وِمْل ذل  الذي ي وقِدول عليس َحبَد  ِمثْ  هذا".
ل ونََها َوَمرررْل َ رررلََح ِمرررْل آبَرررائِ  ِهْم َواَْحَواِجِهرررْم "َجنَّرررات  َعرررْدل  يَرررْدخ 

ررل ك رر  ِ بَررا  * َسرر َم  َعلَررْيك م بَِمررا  ل وَل َعلَررْيِهْم م ِ يَّرراتِِهْم َوالَم َئَِكررة  يَررْدخ  َوذ ر ِ
رل ك ر  ِ بَرا    َسر َم   ل وَل َعلَرْيِهْم م ِ َ بَْرت ْم فَنِْعَم ع ْقبَ  الدَّاِر " وقا  "يَْدخ 

 َعلَْيك م"، اي  يقولول "س م  عليكم".
ْسررل  َمررخ  ". "الَّرر ررْم َو   رراِلَ اِت ط رروبَ  لَه  ِذيَل آَمن ررواْ َوَعِمل ررواْ ال َّ

ْسل  َمرخ  "، فرـ"ط وبَ " فرف موضر  رفر . يردل   ْم َو   وقا   "ط وبَ  لَه 
" ألنر   ْسل  مخ  "، وهو يجري مجري "َوْي   ِلحيرد  عل  ذل  رف  "َو  

جررت مجرري اَ ". ولو لرم تضرفها لقد تضيفها بَير الم. تقو   "ط وبَ 
". وإل قلرت  "لَرَ  ط روب " لرم يَْ س رل، كمرا ال تقرو   "لَرَ   "تَْعًسا ِلَحْيرد 

."  َوْي  
ِ ش َرَكخَف ق ْ   " اَفََمْل ه َو قَخئِم  َعلَ  ك   ِ نَْف   بَِما َكَسبَْت َوَجعَل واْ ّلِلَّ

وه ْم اَْم ت نَب ِئ ونَررس  بَِمررا الَ يَْعلَررم  فِررف األَْرِض اَم بَِظرراهِ  ررَل اْلقَررْوِ  بَررْ  َسررمُّ ر  م ِ
َُّ  فََمرا لَرس   دُّواْ َعِل السَّربِيِ  َوَمرل ي ْضرِلِ   ه ْم َو   واْ َمْكر  ي َِل ِللَِّذيَل َكفَر  ح 

." ِ  ِمْل َهاد  وقا   "اَفََمْل ه َو قَخئِم  َعلَ  ك ر  ِ نَْفر   بَِمرا َكَسربَْت َوَجعَل رواْ ّلِلَّ
ْل هرررو قرررائم علررر  كررر  نفررر  مثررر  ش رررَرَكخَف"، فهرررذا فرررف المعنررر   "اَفََمررر

 ."ن ف ار "َوَجعَل وا هللِ ش َرَكاَف" يد  عليسذَ شركائهم"، و َ 
ولع  القارئ قد ال ظ ال عم  األخفش فر  تفسرير اآليرة التر  
يتناولهررا ين  ررر فرر  إيررراد معنرر  كلمررة او عبررارة، او التعليررم علرر  
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ير  استعما   يَة  ررفية، او ذكرر اشرتقاق لفرظ مرل األلفراظ، او ت ل
ا د التراكي  الن وية ت لي  سريعا، قائ  بيل ال يل واآلخر إل هرذا 
مررا درجررت عليررس العررر  فرر  هررذا السررياق، وقررد يستشررهد بشرر ف مررل 
ك مهم عل  مرا يقرو . ثرم يتركهرا ويمضر  إلر  آيرة اخرري قرد تكرول 
بعرردها بعرردة آيررات. وهررذا هررو السررب  فرر  ال عرردد اآليررات الترر  وقررن 

" عشرر تقريبرا رررم ال السرورة تتكرول مرل إحافها مل سورة "الرعرد
ث   واربعيل آية. ب  إل نسبة اآليات الت  يتناولها مل بعض السور 
لتق   عل ذل  كثيرا، كمرا هرو ال را  فر  سرورة "ص"، التر  لرم يقرن 
منها إال عند خم  آيات ف سر  مرل ا ر  ثمرال وثمرانيل. لري  ذلر  

طارق" او "األعل " فقط، ب  إن  لم اجد لأخفش ك ما ف  سورة "ال
او "الضررر  " او"االنشرررراح" او "التكررراثر" او "الع رررر". وألنرررس ال 
يتعامر  مرر  كرر  اآليرات نجررد  فرر  السررورة التر  ن ررل ب ررددها، وهرر  
سورة "الرعد"، يبدا عملس باآلية الرابعة ال األولر ، كمرا يخرتم الكر م 

طريقترس ال ف  السورة ال باآلية األخيرة ب  باآلية الثالثرة والث ثريل. و
  عليس بعبارة "قا " او "يقو " يأت  بالنص الذي يريد تناولس، ثم يعق ِ 

او ما إل  ذل  )اي قا  هللا سرب انس وتعرال (، ثرم يرورد مرا عنرد  فيرس، 
قرد  ،فر  اثنراف ذلر  ،ري. وهروتوهو لي  بالمف َّ  وال بالمتنوث كما 

ف يستشهد ببيرت مرل الشرعر علر  مرا يقررر . ثرم هرو ال يتعررض بشر 
لمكية السورة او مدنيتها، او سب  نحو  هذ  اآلية او تل ، او ما فيها 

ها مل روايات عل بشأن ورد مل ا كام فقهية او مسائ  عقيدية، او ما
النبرر  او  رر ابتس. كمرررا ال يعن ِرر  نفسررس بمناقشرررة مرردي ترررابط آيرررات 

 ال...إلم.  السورة اوْ 
شر ف عرل اما طريقة "معان  القرآل" للن ا  فتختلن بعض ال

طريقرررة كترررا  األخفرررش، إذ نجرررد فيرررس سرررب  نرررحو  اآليرررة والناسرررم 
اكثررر مررل راي ويعررحو كرر  منهررا إلرر   المؤلررنوالمنسرروخ، وقررد يررورد 

ل ال فيرس تف ري  ال نررا  فر  كترا  عر ا بس بسلسلة إسناد ، فض  
 يَْسأَل ونََ  َعلِ األخفش... وهذا مثا  منس مل مفتتح سورة "األنفا "  "

 َ س ررروِ  فَررر تَّق واْ لّلِلَّ ِ َوللرَّ واْ ذَاَت بِْيرررنِك ْم  لألَْنفَررراِ  ق رررِ  لألَنفَرررا   ّلِلَّ َواَْ رررِل  
َ َوَرس ولَس  إِل ك نت م ْؤِمنِيَل. َواَِطيع واْ لّلِلَّ َعرِل  قولس ج َّ وعح   "يَْسأَل ونَ َ  مُّ

 ِ س وِ ". قا  ابل عبا   نحلتْ لألَْنفَاِ  ق ِ  لألَنفَا   ّلِلَّ  .فف يوم بردر  َوللرَّ
ابيرس  وروي إسرائي   عل ِسَماِ  بِل َ ْر   عرل م رع  برل سرعد عرل

قا   "ا بت  سيفًا يوم بدر، فاست سنتس، فقلت  يا رسو  هللا  َهْبس  لف" 
س رروِ ". ِ َوللرَّ قررا  ابررو  فنحلررت "يَْسررأَل ونََ  َعررِل لألَْنفَرراِ  ق ررِ  لألَنفَررا   ّلِلَّ

جعفر  المعرون  مل قرافة سرعد برل ابرف وقَّراص "يَْسرأَل ونََ  لألَْنفَراَ " 
ْ رعَ  عرل ابيرس بَير قرا   ."َعْل" هكذا روا  شرعبة  عرل ِسرَما  عرل م 

النبرف  رل  هللا عليرس وسرلم فرف يروم برْدر   "َمرْل قَتَرَ   ابل عبرا   قرا 
ا  رسَ قتي ً فلس كذا، ومل اَ  وا يطلبرول ؤف تِح لهرم جرااسيًرا فلس كذا". فلمَّ

َمقاَم ـذل ، فقرام سرْعد  واألشرياخ  فقرالوا  يرا رسرو  هللا إنمرا قمنَرا هرذا الر
ْبنًررا، فنحلررت "يَْسررأَل ونََ  َعررِل لألَْنفَرراِ "، فسررلَّموا الَنيمررةَ  ِرْدًفا لكررم ال ج 
روا اَنََّمرا َرنِْمرت ْم  لرسو  هللا  ل  هللا عليس وسلم. ثمَّ نحلرْت بعرد  "واْعلَم 
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َسررس "، فبرريََّل هللا  جرر َّ وعررحَّ فررف هررذا ال األنفرراَ   ِمررْل َشررفف  فَررأَلَّ هللِ  م  خ 
ْملَرررةِ  رررِ  ال مرررل الج  م  قرررا  مجاهرررد وعكرمرررة  هرررف  . رررارت مرررل الخ 

وا اَلَّ  َسرس   منسوخة ، نََسخها "َواْعلَم  م  " ...َما َرنِْمت ْم ِمرْل َشرْفف  فَرأَلَّ هللِ خ 
قرررا  ابرررو جعفرررر   .ا    الَنرررائم  قرررا  مجاهرررد  واألنفررر .إلررر  آخرررر اآليرررة

ث برس "األنفرا "و را ال يجر  عليرس، ن رو  فرف اللَرِة  َمرا يَتَطروَّ اِسمرام  ممَّ
رلوات. ثرم قير   قولس  "مل جاف بأسير فلرس كرذا". ومنرس النَّافلرة  مرل ال َّ

، ألنررس ي رر ررد  ي "ال الَنررائم لررم ت رر َّ أل ررد  إالَّ وَ رْ للَنيمررة  نَفَرر   ررة م مَّ ألم 
فكأنهم ا ْعط وَها نافلةً. وقولس ج   وعح   "فَ تَّق واْ  ،وسلم"  ل  هللا عليس

واْ ذَاَت بَ  َ َواَْ ِل   ، ومنس "لَقَْد لّلِلَّ ْينِك ْم". الذات   ال قيقة . والبَْيل   الو   
   .بَْينَك ْم" تَقَطَّ َ 

ْم وَ  ْؤِمن وَل للَِّذيَل إِذَا ذ ِكَر لّلِلَّ  َوِجلَْت ق ل وب ه  إِذَا ت ِليَْت َعلَْيِهْم إِنََّما لْلم 
ل روَل. وقولررس جرر   وعررح   "إِنََّمررا ررْم إِيَمانًررا َوَعلَرر َّ َرب ِِهررْم يَتََوكَّ  آيَات رس  َحاَدتْه 

ْؤِمن وَل للَِّذيَل إِذَا ذ ِكَر لّلِلَّ  َوِجلَرْت ق ل روب ه ْم". قرا  ابرل ابرف نجريح   اْي  لْلم 
 :فَِرقَْت. وانشد اه   اللَة

َ  َما اَ  َْد وا الَمنِيَّة  اَوَّ     َج   وْ ْدِري َوإن ِف ألَ لَعَْمر   َعلَ  اَي ِنَا تَ
ي  فف قولس ج  وعح   "للَِّذيَل إِذَا ذ ِكَر لّلِلَّ   وروي س فيال  عل الس د ِ

 قا    ،َوِجلَْت ق ل وب ه ْم"
 ســـقَْلب   ، كنَّ َوَوِج َ "ات ِم هللاَ "  لَمةً قي  لس  ظْ إذا اراد ال يظلم مَ 

  َج َّ وعحَّ  "َوإِذَا ت ِليَْت َعلَرْيِهْم آيَات رس  َحاَدتْه رْم إِيَمانًرا"، اي  ثم قا
رر ةَ" رروَل ال َّ    ررد قوا بهررا فرراحدادوا إيمانًررا. قررا  ال سررل   "الَّررِذيَل ي ِقيم 

وقررا  مقاترر  بررل  .الَخْمرر  بوضرروئها وركوعهررا وسررجودها وخشرروعها
الطَّه رروِر فيهررا وتمرراِم  ا ِ ظ علرر  مواقيتهررا وإسرربَ ي رراَل  إقامت هررا ال ت ررافِ 

ر ةِ علر  الن ركوعها وسجودها وت وةِ القرآل فيهرا والتشرهدِ  ف بروال َّ
 َوَهذَا إقامتها". . ل  هللا عليس وسلم

ظهر ف  اواسط القررل العشرريل كترا  لعبرد الرر يم فرودة قد و
اسررمس  "مررل معرران  القرررآل"، بينررس وبرريل كترر  معرران  القرررآل بعررض 

بعرض االخت فرات ايضرا. وعلينرا اوال ال نوضرح  المشابس، لكل هنرا 
ال الكتررا  ال يتنرراو  سررور القرررآل كلهررا وال ن ررفها وال ربعهررا وال 

سبعها وال ثمنها وال تسرعها وال  تر  عشررها ال خمسها وال سدسها و
وال وال وال وال وال، برر  "الفات رررة" وجرررحفا مررل "البقررررة" فقرررط إلررر  

  وا ردا علر  وهرو مرا يشرك  ن ن رب  "افتطمعول ال يؤمنروا لكرم"، 
ال  فررودةسررتيل مررل الررنص القرآنرر  الكررريم. امررا وجررس التشررابس ففرر  ال 

ض لهرا بالتفسرير، بر  يقرن يتناو  ك  ش ف ف  الن روص التر  تعررَّ 
امام المسائ  األساسرية و ردها. وامرا االخرت ن ففر  انرس كرال يتوسر  

 والعهرد ف  التفسير فيتنق  بيل جنبرات القررآل، ويقرارل بريل كترا  هللا
، بمرا يفسرر  مرل آيراتالقديم، وي ك  بعض ما وق  لس مما لس وشيجة 

ويستشهد بالشعر، ويشرح معان  بعض الكلمات شر ا لَويا، ويجل ِ  
، بعض النكات الب رية، ويرد عل  ما جاف فر  رسرائ  بعرض القرراف

وما إل  ذل . ولك  يأخذ القارئ فكرة عل مدي استطالة التفسير فر  
  لس إل  ف ات الكتا  قد بلَت ن و اربعمائة  ف ة. وقرد يديس اقو
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كرال الكترا  فر  األ ر  مقراالت برذات العنروال فر  جريردة "الشرع " 
الم رررية ال كوميررة الترر  كانررت ت رردر فرر  القرراهرة فرر  الخمسررينات 
والستينات مل القرل الماض ، ثم جمعها ف  مجلد وا د نشررتس "دار 

 الكتا  العرب ".
و  مررل كترر  التفسررير المرروجحة، امررا النرروث هررذا عررل النرروث األ

، ولكررل الثرران  الررذي يتنرراو  فيررس  ررا بس السررور كلهررا وآياتهررا كاملررة
مخت ررر تفسررير و"فنسررتطي  ال نمثرر  لررس بتفسررير الوا رردي، بإيجرراح، 
التُِّجيب  )مرل اهر  القررنيل الرابر  والخرام   " البل  مادح الطبري

ف َِ  ف  قم )الهجرييل(، وتفسير الج ليل، وتفسير األع القرل التاس  ت و 
الهجرري(، وتفسرير م مررد فريرد وجردي  " ررفوة العرفرال فرف تفسررير 
القرررآل" )او "الم رر ن المفسَّررر"(، وتفسررير الرردكتور م مررد البهرر ، 
و"المنتخ  ف  تفسير القرآل الكريم"، وهو مل عمر  مجمر  الب رو  

سرررعد اسسررر مية، و"تيسرررير التفسرررير" للقطرررال، و"ايسرررر التفاسرررير" أل
 ومد، و"ايسر التفاسير" ايضا للجحائري. ولنأخذ مثاال عل  ذل  مل 
ك  مل تفسرير الوا ردي المسرم  بـرـ"الوجيح" و"المنتخر  فر  تفسرير 
القرآل الكريم"، وليكل مل تفسير سورة  "األنبياف" مل اآلية السادسة 

ْرَض َوَمرا عشرة إل  اآلية الثانية والعشرريل  "َوَمرا َخلَْقنَرا السَّرَماَف َواألَ 
لَررْو اََرْدنَررا اَْل نَتَِّخرررذَ لَْهررًوا التََّخررْذنَا   ِمررْل لَررد نَّا إِْل ك نَّرررا  *بَْينَه َمررا الِعبِرريلَ 

ِ َعلَرر  اْلبَاِطرِ  فَيَْدَمَ ررس  فَرإِذَا ه ررَو َحاِهرم  َولَك ررم   *فَراِعِليلَ  بَرْ  نَْقررِذن  بِراْلَ م 
ررا تَِ ررف ولَ  ررَماَواِت َواألَْرِض َوَمررْل ِعْنررَد   ال َولَررس  َمررْل فِررف ا *اْلَوْيرر   ِممَّ لسَّ

ولَ  وَل َعررْل ِعبَاَدتِررِس َوال يَْستَْ ِسررر  وَل اللَّْيررَ  َوالنََّهرراَر ال  *يَْسررتَْكبِر  ي َسررب ِ  
ولَ  ولَ  *يَْفت ر  لَْو َكاَل فِيِهَمرا آَِلَهرة   *اَِم اتََّخذ وا آَِلَهةً ِمَل األَْرِض ه ْم ي ْنِشر 

َُّ  لَفََسرر ررا يَِ ررف ولَ إاِلَّ  ِ اْلعَررْرِش َعمَّ ِ َر   َُّ ررا  *َدتَا فَس ررْبَ اَل  ال ي ْسررأَ   َعمَّ
 يَْفعَ   َوه ْم ي ْسأَل وَل". 

ومررا خلقنررا السررماف واألرض "..."وهررذا اوال تفسررير الوا رردي  
همرررا إالَّ أل َجررراحي ومرررا بينهمرررا العبررريل"  عبثًرررا وبررراط ً، اَْي مرررا خلقت  

ف. "لررو اردنررا ال نتخررذ لهررًوا"  امررراةً. وقيرر   اوليررائف، وا َعررذ ِ  اعرردائ
 ا" ب ي  ال يظهر لكرم وال تطَّلعرول عليرس. "إلْ ن  د  ولًدا. "التخذنا  مل لَ 

ل يفعلس. "ب  نقذن بال م علر    كنا فاعليل" ما كنَّا فاعليل، ولسنا ممَّ
برس ويكسرر . "فرإذا هِ ذْ الباط "  ن ْلِقف القرآل عل  باطلهم. "فيدمَس"  في  

. "ولكم الوي " يا معشر الكفَّار. " مما ت فول" هللا هو حا "  ذاه   هم 
ْلًكرا.  تعال  بما ال يليم بس. "ولس مل فف السموات واألرض" عبيرًدا وم 

يعنررررف الم ئكررررة. "ال يسررررتكبرول عررررل عبادتررررس وال   "وَمررررْل عنررررد "
يست سرررررول"  ال يملُّررررول وال يَْعيَررررْول. "يسررررب  ول الليرررر  والنهررررار ال 

يعنف األ نام.   ال يضعفول. "ام اتخذوا آلهةً مل األرض"يفترول"  
رول"  ي ْ ي رررول األمررروات، والمعنررر   اَتنشرررر آلهرررتهم الترررف ِشرررنْ "هرررم ي  

َُّ "  ريرر  اتَّخذوها؟ "لو كال فيهما"  فف السَّماف واألرض. "آلهرة  إالَّ 
"ال هللا. "لفسدتا"  لخربتا وهل  َمْل فيهما بوقوث التَّناحث بريل اآللهرة. 

را عملروا  ي ْسأَ  عما يفعر "  عرل  كمرس فرف عبراد . "وهرم ي ْسرأَلول" عمَّ
 سؤا  توبيم".
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 -18واآلل إل  "تفسرير المنتخر  فرف تفسرير القررال الكرريم"  "
نا الذي يليم بنا هو ال نقرذن ال رم فر  وجرس الباطر  فَي ْذِهبرس،  ب  اَْمر 

 -19سررولس. ولكرم ايهررا الكرافرول الهرر   بسررب  افتررائكم علرر  هللا ور
لًكا فمل  قس و د   ،وهلل و د  ك  مل ف  السموات واألرض َخلقًا وم 

برررول إليرررس مرررل الم ئكرررة ال يسرررتكبرول عرررل عبادترررس  .ال ي عبرررد والمقرَّ
والخضوث لس، وال يشعرول باسعياف والمل  مرل طرو  عبادترس باللير  

هونس ج  شرأنس عمرا ال يليرم برس، ال يتخلر  تنرحيه -20والنهار.  هم ي نَح 
لررم يفعرر   -21هرذا ف ت ررور، برر  هررو تنحيررس دائرم ال يشررَلهم عنررس شررار . 

المشررركول مررا يفعلررس المقربررول مررل إخرر ص العبررادة هلل، برر  عبرردوا 
 لْ وكيرن ي ْعبَرد ِمر .دبَ عْ رير ، واتخذوا مل األرض آلهة ال تست م ال ت  

لرررو كرررال فررر  السرررماف  -22ال يسرررتطي  إعرررادة ال يررراة؟  لْ دول هللا َمررر
لهررة ريررر هللا ت رردب ِر امرهمررا الخترر َّ النظررام الررذي قررام عليررس واألرض آ

خلقهما، ولما بلغ راية الدقة واس كام، فتنحيًها هلل  ا ِ  الملر  عمرا 
  عمرا يفعر  أَ   سرب انس وال ي ْسرال ي  اَسر -23ينسبس إليس المشرركول. 

ألنس الوا د المتفررد برالعحة والسرلطال ال كريم العلريم، فر  يخطرن فر  
ي شررن، وهررم ي َ اَسرربول وي ْسررأَلول عمررا يفعلررول ألنهررم يخطئررول فعرر  ا

 لضعفهم وجهلهم ورلبة الشهوة عليهم". 
ولعل  ال ظت الفرق بيل الطريقتيل  فعلر   ريل ال الوا ردي 
يقوم بتفسير ك  كلمة او عبارة اوال بأو ، فإل "المنتخر " يقرن عنرد 

د الجحئيرات. اآلية معطيا معناها الكام  مررة وا ردة دول الوقرون عنر
ومثلس ف  ذل  "تيسير التفسير" للقطال. امرا وجردي ف رن  مرا  رنعس 
ا رر ا  "المنتخرر "، لكنررس يسرروق قبرر  ذلرر  معرران  المفررردات الترر  
ت تررراج إلررر  شررررح لَررروي فيشرررر ها معرررا قبررر  ال ينتقررر  إلررر  شررررح 
مضمول اآليات، باسضافة إل  إيراد  ايضا عل   دة  اسبا  النحو . 

حائررري "الم رر َن المفسَّررر" لوجرردي فرر  انررس يررأت  ويشرربس تفسررير  الج
بالشرح اللَوي لكلمات اآلية، ثم يورد معناها عل  سبي  اسيجاح، إال 
انس يضين إل  ذل  ما يسميس  "هداية اآليات"، اي األفكرار األساسرية 
فيها والعبر الت  ينبَ  ال يخررج بهرا القرارئ منهرا، كمرا انرس ال يفررد 

ت كما يفع  فريرد وجردي، وهرذا إل اهرتم بهرا بالذكر سب  نحو  اآليا
 ا  .

منها تفسير الطوس  والقشيري   وهنا  تفاسير متوسطة كثيرة
والنسرررف  والبَررروي والخررراحل والحمخشرررري والبيضررراوي والسرررعدي، 
وتفسررير المراررر  )ا مررد م ررطف  المراررر (، و"التفسررير الواضررح" 

ر م مد سيد للدكتور م مد ا مد  جاحي، و"التفسير الوسيط" للدكتو
  طنطررراوي، وتفسرررير الشررريم م مرررد الَحالررر   "التفسرررير الموضررروع

تفسرير القررآل   الروجيح فرللقرآل"، وتفسير الدكتور شوق  ضرين  "
". وبطبيعة ال ا  فإل هنا  تفاوتا بيل هذ  التفاسير فر  درجرة الكريم

الوسررطية. امررا مبسرروطات التفسررير فلرردينا علرر  سرربي  المثررا  تفسررير 
ير الطبرسرر ، وتفسررير الررراحي، وتفسررير القرطبرر ، الطبررري، وتفسرر

وتفسرير ابرل عطيرة، وتفسرير ابر   يرال، وتفسرير ابرل كثيرر، وتفسرير 
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الشوكان ، وتفسير اآللوسر ، وتفسرير المنرار، و"الجرواهر فر  تفسرير 
القرررآل الكررريم" لطنطرراوي جرروهري، وتفسررير الطرراهر ابررل عاشررور، 

قيط ، وتفسرررير سررريد و"تفسرررير الميرررحال" للطباطبرررائ ، وتفسرررير الشرررن
قط ، و"التفسير القرآن  برالقرآل" لعبرد الكرريم الخطير ، و"التفسرير 
الموضرروع  للقرررآل الكررريم" لسررميح عرراطن الررحيل. ومررا قلنررا  عررل 
وجود تفاوت بيل التفاسرير المتوسرطة فر  درجرة الوسرطية نقولرس هنرا 
ايضررا عررل التفاسررير المطولررة، فليسررت كلهررا سررواف فرر  الطررو ، وهررذا 

 يه . ش ف بد
ال يتنراو  المفسرر الكترا  الكاملة والَال  عل  تفاسير القرآل 

السورة آية بعد آية، او عبارة بعرد عبرارة، والكريم سورة بعد سورة، 
وربما كذل  كلمة بعد كلمة، ك  ذل  ف  خط مستقيم  تر  ينتهر  مرل 
السررورة فررالت  بعرردها فررالت  بعرردها... وهكررذا دواليرر   ترر  يفررر  مررل 

ل كلس. ويسم  هذا التفسير بـرـ"التفسير التجحيئر ". وهرذا تفسير القرآ
هررو األسررلو  الررذي يجررري عليررس الطبررري والحمخشررري والطبرسرر   

ل ورشررريد رضرررا والنسرررف  والخررراحل والبَررروي وابرررل كثيرررر والجررر ال
هنرررا  بطبيعرررة ال رررا   توالطررراهر برررل عاشرررور... وهكرررذا، وإل كانررر

هرـ(  710لنََّسرِف   )ت هرا هرو ذا او  هذا اسطرار الكلر . ختنويعات دا
مث ، ف  تفسير  المسم   "مردار  التنحير  و قرائم التأوير "، يفسرر 
لنررا اآليررات األولرر  مررل سررورة "النسرراف" فيقررو  بعررد إشررارتس إلرر  ال 

 السورة "نحلت بالمدينة" وال "آياتها مائة وست وسبعول آية" 
} رل نَّْفر    }لتَّق واْ َربَّك م  ،يا بنف آدم  "}يَا اَيَُّها للنَّا   للَِّذي َخلَقَك رْم م 

ِ ررَدة { }َوَخلَررَم ِمْنَهررا  ،عكم مررل ا رر  وا ررد وهررو نفرر  آدم ابرريكمرَ فَرر  وَّ
معطون علر  م رذون كأنرس قير   مرل نفر  وا ردة انشرأها   َحْوَجَها{

كم مررل نفرر  وا رردة هررذ   ررفتها، وخلررم منهررا حوجهررا. والمعنرر  َشررعَبَ 
 رواف مرل ضرل  مرل وخلرم منهرا حوجهرا  ،وهف انس انشأها مل ترا 

{ ونشر مل آدم و واف }ِرَجاالً َكثِيرًرا َونَِسرافً   }َوبَ َّ ِمْنه َما{ ،اض عس
وهمرا الرذكور واسنرا ، ، منهمرا نروعف جرن  اسنر  اي وبر َّ  .كثيرة

 .فو فها ب فة هف بيال وتف ي  لكيفية خلقهم منها، او علر  خلقكرم
رسرو  هللا  رل  هللا   إلريهم عِ للذيل ب  « يا ايها النا »والخطا  فف 

 ،خلقكرم مررل نفر  آدم وخلرم منهررا امكرم  ررواف  عنرر . والمعليرس وسرلم
وب  منهما رجاالً كثيًرا ونساف ريركم مل األمم الفائتة لل  رر. فرإل 
قلت  الرذي تقتضريس جحالرة الرنظم ال يجراف عقير  األمرر برالتقوي بمرا 

  الذي و إليها، فكين كال خلقس إياهم مل نف  وا دة عل  التف يعيد
 لْ وَمر .ذكر  داعيًا إليها؟ قلت  ألل ذل  مما يد  عل  القردرة العظيمرة

ومرل المقردورات عقرا   .علر  ن رو  كرال قرادًرا علر  كر  شرفف رَ دَ قَ 
فالنظر فيس يرؤدي إلر  ال يتقرف القرادر عليرس ويخشر   .ارج  الكفار والف  

عقابررس، وألنررس يررد  علرر  النعمررة السررابَة علرريهم ف قهررم ال يتقررو  فررف 
ِلقت المراة مل الرج ، ك فرانها. قا  عليس الس م عند نحو  اآلية  "خ 

رررررس فرررررف  ِلرررررم الرجررررر  مرررررل التررررررا ، فَهمُّ هرررررا فرررررف الرجررررر . وخ  فَهمُّ
َ للَّرررِذي تََسرررافل وَل بِرررِس{.الترا " واأل ررر  "تتسرررافلول"،  ،}َولتَّق رررواْ لّلِلَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



98 
 

ل ت الترراف فررف السرريل بعررد إبرردالها سررينًا لقررر  الترراف مررل السرريَمرررِ دْ فأ  
، علرر   ررذن الترراف الثانيررة  للهمرر . "تََسررافلول بررس" بررالتخفين  ك رروفِف 

م  ِ اسررتثقاال الجتمرراث التررافيل. اي يسرررأ  بعضرركم بعًضررا برراهلل وبرررالرَّ 
، م افعرررر  كررررذا"، علرررر  سرررربي  االسررررتعطان ِ فيقررررو   "برررراهلل وبررررالرَّ 

اي  ،}َولألْرَ رراَم{ بالن رر  علرر  انررس معطررون علرر  اسررم هللا تعررال 
او عل  موض  الجار والمجرور كقول   ،م ال تقطعوهاواتقوا األر ا

وبررالجر   مررحة، علرر  عطررن الظرراهر علرر   ،"مررررت بحيررد وعمررًرا"
الضمير، وهو ضعين، ألل الضمير المت   كاسمس مت  ، والجار 

َ  .والمجرور كشفف وا رد، فأشربس العطرن علر  بعرض الكلمرة }إِلَّ لّلِلَّ
 عالًما. افًظا او   َكاَل َعلَْيك ْم َرقِيبًا{

لَه ْم{  َم َّ اَْمروَّ َـّ يعنرف الرذيل ماترت آبراؤهم فرانفردوا   }َوفات واْ لْليَتَر
عنهم. واليتم  االنفراد، ومنس "الدرة اليتيمة". وقي   اليتم فف األناسرف 
مل قب  اآلباف، وفف البهائم مل قب  األمهات. و م هذا االسم ال يقر  

اآلباف، إال انس قد رلر  عل  ال َار والكبار لبقاف معن  االنفراد عل 
ا بأنفسرهم عرل ا بس قبر  ال يبلَروا مبلرغ الرجرا . فرإذا اسرتَنوْ وْ مَّ سَ ال ي  

 كاف  وقائم عليهم حا  هذا االسم عنهم.
ل م" تعلريم شرريعة ال لَرة.  وقولس عليس السر م  "ال ي رتْم بعرد الرـ  

عليررس ا كررام ال ررَار. والمعنرر   وآترروا  رِ ْجرريعنررف انررس إذا ا ررتلم لررم تَ 
إذا  ،"يتررام " لقررر  عهرردهم ليتررام  امرروالهم بعررد البلررو . وسررماهم ا

ر دف  اموالهم إلريهم عرل  رد  ،بلَوا بال َر. وفيس إشارة إل  اال يؤخَّ
ْوها قب  ال يحو  عنهم اسم تَ ؤْ منهم الرشد، وال ي    َ ونِ البلو  إل ا   ََ

ي ررررِ { .اليتررررام  وال ررررَار ل واْ لْلَخبِيررررَ  بِ لطَّ ال تسررررتبدلوا و  }َوالَ تَتَبَرررردَّ
ال رام، وهو ما  اليتام ، بال   ، وهو مالكم. او ال تستبدلوا األمر 
الخبيرر ، وهررو اختررحا  امرروا  اليتررام ، برراألمر الطيرر ، وهررو  فظهررا 

ومنرس التعجر   ،والتورث عنها. والتفعُّ  بمعنر  االسرتفعا  ريرر عحيرح
ْم إِلَرر َّ اَ   .بمعنرر  االسررتعجا  لَه  ِلك ْم{}َوالَ تَررأْك ل واْ اَْمرروَّ "إلرر " متعلقررة   ْمرروَّ

بم ذون، وهف فف موض  ال ا ، اي مضافة إل  اموالكم. والمعن   
وال تضموها إليها فرف اسنفراق  تر  ال تفرقروا بريل امروالكم وامروالهم 

 }إن رررس { إل  . قلررةَ مبررراالة  بمرررا ال ي ررر  لكرررم وتسررويةً بينرررس وبررريل ال ررر  
وبًا َكبِيًرا{  ".ذنبًا عظيًما  اكلها}َكاَل   

ومل الواضح ال النسف  يتنراو  السرورة آيرة آيرة، واآليرة كلمرة 
كلمة او عبارة عبرارة... وهكرذا  تر  ينتهر  مرل السرورة، ومرل التر  
بعدها، ثم مل الت  بعدها والت  بعدها إل  ال ينته  بدور  مل القرآل 
كلس. ونرا  اثناف ذل  يأخذ فر  طريقرس كر  شر ف، فهرو يمرحج الشررح 

ت الن وية وال رفية والب ريرة باآلثرار الرواردة عرل اللَوي بالت لي 
النب  وال  ابة بالقرافات المختلفرة باأل كرام الفقهيرة دول ترتير  او 
ت ررنين، برر  كلمررا مررر بشرر ف اورد  فرر  ال ررا ، ثررم انطلررم منررس إلرر  
رر  القررو  فرر  ذلرر  تف رري  المفسررريل المطيلرريل  ريررر ، وإل لررم يف  

جس عام، ه  الطريقة المعتادة ف  كالطبري والقرطب  مث . وهذ ، بو
ذل  النوث مل التفسير. ولن  ظ ال ما اوردنا  هنا مرل كر م النسرف  
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مرل السرورة المرذكورة. فلننظرر اآلل  اآليتريل األ ولَيَرْيلإنما هو تفسرير  
و ردها مرل تلر  اآليرات اآليرة األولر  إل  ما قالس الطبرري فر  تفسرير 

سواف ف  اسجما  والتف ي ، او  لنري الفرق بيل المفسريل الجليليل،
فرر  التنويعررات الفرعيررة داخرر  الطريقررة التجحيئيررة الترر  يسررير عليهررا 

 ك هما  
رل نَّْفر   َواِ رَدة  َوَخلَرَم "} أَيَُّها للنَّا   لتَّق رواْ َربَّك رم  للَّرِذي َخلَقَك رْم م ِ يَّ

َ للَِّذي تََسخَفل وَل ِمْنَها َحْوَجَها َوبَ َّ  ِمْنه َما ِرَجاالً َكثِيًرا َونَِسخًف َولتَّق واْ لّلِلَّ
َ َكراَل َعلَرْيك ْم َرقِيبًرا قرا  ابرو جعفرر  يعنرـف بقولرس . {بِِس َولألَْرَ راَم إِلَّ لّلِلَّ

ِ ر رل نَّْفر   وَّ َدة {  تعالـ  ذكر   }يَـأَيَُّها للنَّا   لتَّق واْ َربَّك م  للَّرِذي َخلَقَك رْم م 
ا ذروا ايها النا  ربكم فـف ال ترـخالفو  فـيرـما امرركم وفـيرـما نهراكم 

س َسرفْ   نَ ر  ْكرفـي    بكم مل عقوبتس ما ال قِبَ  لكم بس. ثم و ن تعالـ  ذِ 
ن عبرـاد   بأنس الـمتو د بخرـلم جمير  األنرام مرل شرخص وا رد، وعرر 

  علرـ  ال كين كال مبتدا إنشائس ذل  مل النف  الوا دة، ونبههم بذل
جميعهم بنو رج  وا د وام  وا دة، وال بعضهم مل بعض، وال  م  
بعضهم علـ  بعض واج  وجو   م  األخ علـ  اخيرس الجترـماعهم 

وال الرذي يرـلحمهم مرل رعايرة  ،فـف النس  إلـ  ا  وا د وام وا ردة
بعضهم  م  بعض، وإل بعد الت قـف فرـف النسر  إلرـ  األ  الرـجام  

وعاطفرـًا برذل   ،الذي يـلحمهم مل ذل  فـف النس  األدنر     ثْ بـينهم، مِ 
بعضررهم علررـ  بعررض لررـيتنا فوا وال يتظالررـموا، ولررـيبذ  القرروي  مررل 
نفسس للضعين  قس بـالـمعرون علـ  مرا الحمرس هللا لرس، فقرا   }للَّرِذي 

ِ َدة { ل نَّْف   وَّ كما  دثنا مـ مد بل الـ سيل،  ،يعنـف مل آدم  َخلَقَك ْم م 
ل     ثنا ا مد بل مفض ، قا   ثنا اسبـاط عل السدي   اماقا }َخلَقَك ْم م 

ِ َدة { فمل آدم  ل  هللا عليس وسلم.  دثنا بشر بل معاذ، قرا    نَّْف   وَّ
ثنا يحيد بل حري ، قا   ثنا سعيد عل قتادة، قولس  }يَـأَيَُّها للنَّا   لتَّق رواْ 

ل نَّْفر ِ رَدة { يعنرـف  آدم  رل  هللا عليرس وسرلم. َربَّك م  للَِّذي َخلَقَك ْم م     وَّ
 رردثنا سفررـيال بررل وكيرر ، قررا   ثنررا ابررـف عررل سفررـيال عررل رجرر  عررل 
رل نَّْفر    ِ رَدة { قرا   آدم. ونظيرر قولرس  }م  رل نَّْفر   وَّ مـجاهد  }َخلَقَك ْم م 

ِ َدة {، والـَمْعنِـف  بس رج ، قو  الشاعر   وَّ
 وانَت خـلـيفة  ذاَ  الَكما      ابوَ  خـلـيفَة  َولَدتْس  ا ْخَري

فقا   "ولدتس اخري"، وهو يريد الرج ، فأن  للفظ الـخـلرـيفة. 
ِ َدة { لتأنـي  "النف " والـمعن    ل نَّْف   وَّ مرل "وقا  تعالـ  ذكر   }م 

"، وا ْخررِرج اللفررظ علررـ  وا ررد      ْفررولررو قـيررـ   "مررل نَ  ".رجرر  وا ررد
 التذكير للـمعن ، كال  وابـًا.

فـف تأويـ  قولس تعالـ   }َوَخلََم ِمْنَها َحْوَجَها َوبَ َّ ِمْنه َما  القو 
  ِرَجاالً َكثِيًرا َونَِساف{. يعنـف بقولرس جر   ثنراؤ   }َوَخلَرَم ِمْنَهرا َحْوَجَهرا{

يعنـف بـ"الحوج" الثانـف لها، وهرو  .وخـلم مل النف  الوا دة حوجها
اف. ر مرل قرا  ذلر    دثنرـف ْكرذِ  فـيـما قا  اه  التأويـ   امراتهرا،  رو 

مـ مد بل عمرو، قا   ثنا ابو عا م، قا   ثنا عيس ، عل ابرل ابرـف 
اف مرل  ،نـجيح عل مـجاهد فـف قولرس  }َوَخلَرَم ِمْنَهرا َحْوَجَهرا{ قرا    رو 

برـالنبطية، امرراة.  ردثنا  "اثا"ق َ ْيَري آدم وهو نائم، فـاستـيقظ فقا   
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قرا   ثنرا شرب  عرل ابرل ابرـف نرـجيح عرل الـمثن ، قا   ثنا ابو  ذيفرة، 
مـجاهد مثلس.  دثنا بشر بل معاذ، قا   ثنا يحيرد، قرا   ثنرا سرعيد عرل 

ر  قتادة  }َوَخلََم ِمْنَها َحْوَجَهرا{ يعنرـف اف خ  ت مرل آدم، مرل ضرل  قْ لَـ ِ  رو 
 مل اض عس. 

 دثنـف موس  بل هارول، قا   اخبرنا عمرو بل  مراد، قرا   
ل آدم الررـجنة، فكررال يررـمشف فررـيها كِ ْسرر، قررا   ا  ثنررا اسبررـاط عررل السرردي  

فنام نومة، فـاستـيقظ فإذا عند راسس  .َوِ ًشا لـي  لس حوج يسكل إلـيها
قا    .امراة  ما انِت؟ قالت  امراة قاعدة خـلقها هللا مل ضلعس، فسألها

.  دثنا ابل  ميد، قا   ثنا سلرـمة عرل قِت؟ قالت  لتسكل إلـفَّ لـْ ِ ولـم خ  
ر القر سر اق، قرا   ابرل إ ة فـيررـما نَ علررـ  آدم  رل  هللا عليرس وسرلم الس ِ

بلَنا عل اه  الكتا  مل اهر  التروراة وريررهم مرل اهر  العلرـم، عرل 
عبررد هللا بررل العبررـا  وريررر ، ثررم اخررذ ِضررلعًا مررل اضرر عس مررل شررقس 

مكانرس، وآدم نررائم لرـم يهرر   مرل نومتررس،  ترـ  خررـلم هللا  مَ األيسرر، وألَ 
اها امرراة لرـيسكل تبـار  وتعال اف، فسرو  ـ  مل ضلعس تل  حوجترس  رو 

نة وه   مل نومتس رآهرا إلرـ  جنبرس، فقرا   .إلـيها فلـما ك شفت عنس الس ِ
فـيرـما يحعمرول، وهللا اعلرـم  لرـ مف ودمرف وحوجترـف" فسركل إلررـيها. 
 دثنررـف مررـ مد بررل الررـ سيل، قررا   ثنررا ا مررد بررل الررـمفض ، قررا   ثنررا 

اف.  َوَخلََم ِمْنَها َحْوَجَها{اسبـاط عل السد ي  }  جع  مل آدم  و 
ونشر   واما قولس  }َوبَ َّ ِمْنه َما ِرَجاالً َكثِيًرا َونَِساف{ فإنس يعنـف

}ِرَجاالً َكثِيًرا َونَِساًف{ قد رآهم، كما قا   ،يعنـف مل آدم و واف ،منهما
هم. ثَّ بَررلـخررـلم واَ يقررا  منررس  برر   هللا ا .جرر   ثنرراؤ   }َكرر ْلفََراِش لْلَمْبث رروِ {

ر مل قا  ذل    ردثنا كْ وبنـ و الذي قلنا فـف ذل  قا  اه  التأويـ . ذِ 
مـ مد بل الـ سيل، قا   ثنا ا مد بل الـمفض ، قا   ثنا اسبرـاط عرل 

   َخـلَم.  َّ وبَ  .السدي   }َوبَ َّ ِمْنه َما ِرَجاالً َكثِيًرا َونَِساًف{
َ للَّرِذي تََسرافل وَل بِرِس القو  فرـف تأويرـ  قولرس تعالرـ   }وَ  لتَّق رواْ لّلِلَّ

َولألَْرَ رراَم{. اختلفررت القررراف فررـف قرررافة ذلرر ، فقرررا  عامررة قررراف اهرر  
بـالتشديد، بـمعن   تتسافلول، ثم ادررم  "تَسَّاَفل ولَ "الـمدينة والب رة  

إ دي التافيل فرـف السريل، فجعلهمرا سرينًا مشرددة. وقررا  بعرض قرراف 
، وهما قرافتال "تَفَـاَعل ولَ "وَل{ بـالتـخفـين علـ  مثا  الكوفة  }تََسافل  

معروفتال، ولَتال ف ري تال، اعنرـف التـخفرـين والتشرديد فرـف قولرس  
}تََسرافل وَل بِررِس{، وبررأي  ذلر  قرررا القرراريف ا را  ال رروا  فررـيس، ألل 

َ{ رير   ئَ رِ معن  ذل  بأي  وجهيس ق    مختلرن. وامرا تأويرـلس  }َولتَّق رواْ لّلِلَّ
ايهررا النررا ، الرررذي إذا سررأ  بعضررركم بعًضررا سررأ  برررس، فقررا  السرررائ  

د  بـاهلل، واعحم علـي  بـاهلل، وما اشربس ش  نْ للـمسؤو   اسأل  بـاهلل، واَ 
    فكمررا تعظ مررول ايهررا النررا  ربكررم بألسررنتكمر  ْكررذلرر . يقررو  تعالررـ  ذِ 

 تـ  تروا ال مل اعطاكم عهد  فأخفركمو  فقد اتـ  عظيـًما، فكرذل  
مو  بطاعتكم إيا  فـيـما امركم واجتنابكم ما نهاكم عنس، وا رذروا عظ ِ ف

كمرا  دثنرـف  ،عقابس مل مخرالفتكم إيرا  فـيرـما امرركم برس او نهراكم عنرس
الـمثن ، قا   ثنا إس اق، قا   ثنا ابو حهير عل جويبر عل الض ا  

َ للَِّذي تََسافل وَل بِِس{ قرو   اتقروا هللا الرذي قرا   ي ،فـف قولس  }َولتَّق واْ لّلِلَّ
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اهدول بس.  دثنـف الـمثن ، قا   ثنا إس اق، قا   ثنا ابرل عَ اقدول وتَ عَ تَ 
َ للَّررِذي تََسررافل وَل بِررِس{  ،ابررـف جعفررر عررل ابررـيس عررل الربررـي   }َولتَّق ررواْ لّلِلَّ

اهردول.  ردثنا القاسرم، قرا   ثنرا عَ اقردول وتَ عَ يقو   اتقوا هللا الذي برس تَ 
ـف  جاج عل ابل ابـف جعفر عل ابرـيس عرل الربرـي  الـ سيل، قا   ثن

بل ان  مثلس.  دثنا القاسم، قا   ثنا الـ سيل، قا   اخبرنا  جاج عل 
 اطفول بس.عَ ابل جريج، قا   قا  ابل عبـا   }تََسافل وَل بِِس{ قا   تَ 

واما قولس  }َولألَْرَ اَم{ فإل اهر  التأويرـ  اختلفروا فرـف تأويرـلس، 
عنررا   واتقرروا هللا الررذي إذا سألتررـم بررـينكم قررا  السررائ  فقررا  بعضررهم  م

للـمسؤو   اسأل  بس وبـالر م. ذكر مرل قرا  ذلر    ردثنا ابرل  ميرد، 
َ للَِّذي  قا   ثنا  كام عل عمرو عل من ور عل إبراهيـم  }َولتَّق واْ لّلِلَّ

ر رام. اطفول برس واألعَرتََسافل وَل بِِس َولألَْرَ اَم{ يقو   اتقروا هللا الرذي تَ 
يقو   الرج  يسأ  بـاهلل وبـالر م.  دثنـف يعقو  بل إبراهيـم، قرا   
ثنرا هشيررـم عرل مَيرررة عررل إبراهيرـم، قررا   هررو كقرو  الرجرر   اسررأل  

َ للَّررِذي تََسررافل وَل بِررِس  .بررـاهلل اسررأل  بررـالر م. يعنررـف قولررس  }َولتَّق ررواْ لّلِلَّ
عبرد الرر مل، قرا   ثنرا  َولألَْرَ اَم{.  دثنا مرـ مد برل بشرار، قرا   ثنرا

َ للَّررِذي تََسررافل وَل بِررِس  سفررـيال عررل من ررور عررل إبراهيررـم  }َولتَّق ررواْ لّلِلَّ
لألَْرَ اِم{ قا   يقو   اسأل  بـاهلل وبـالر م.  ردثنا ابرو كرير ، قرا   و

هو كقو  الرج   اسأل  برـالر م.   ثنا هشيـم عل مَيرة عل إبراهيـم
الر مل، قا   ثنا سفـيال عل ابرل ابرـف   دثنا ابل بشار، قا   ثنا عبد

َ للَّررِذي تََسررافل وَل بِررِس َولألَْرَ رراَم{ قررا    نررـجيح عررل مررـجاهد  }َولتَّق ررواْ لّلِلَّ
يقررو   اسررأل  بررـاهلل وبررـالر م.  دثنررـف الررـمثن ، قررا   ثنررا الـ مانررـف، 
قا   ثنا شري  عل من ور او مَيرة عل إبراهيـم فـف قولس  }َولتَّق واْ 

 َ قرا   هرو قرو  الرجر   اسرأل  برـاهلل  ، للَِّذي تََسافل وَل بِِس َولألَْرَ اَم{لّلِلَّ
والر م.  دثنـف الـمثن ، قا   ثنا سرويد، قرا   اخبرنرا ابرل الـمبرـار  

 عل معمر عل الـ سل، قا   هو قو  الرج   انشد  بـاهلل والر م.
قررا  مررـ مد  وعلررـ  هررذا التأويررـ  قررو  بعررض مررل قرررا قولررس  

علررـ  الهرراف التررـف فررـف " األر امـررـ"ْر رراِم" بـالررـخفض عطفررـًا ب"واأل
قولررس  "بررس"، كأنررس اراد  واتقرروا هللا الررذي تسررافلول بررس وبررـاألر ام، 
فعطن بظاهر علـ  َمْكنِـف  مخفروض. وذلر  ريرر ف ريح مرل الكر م 

فرـف الرـخفض إال فرـف  ـف   نِركْ علرـ  مَ  عند العر  ألنها ال تنسم بظاهر  
وامرا الكر م فر  شرفف يضرطر   .وذلر  لضريم الشرعرضرورة شرعر، 

الـمتكلـم إلـ  اختـيار الـمكرو  مرل الرـمنطم والررديف فرـف اسعررا  
ـف  فررـف  ررا  نِرركْ علررـ  مَ  ظرراهر   منررس. ومررـما جرراف فررـف الشررعر مررل رد ِ 

 الـخفض قو  الشاعر  
 ر وط  نَفـانِن  ن عَل ِم  فِـف ِمثِْ  السََّواِري س ي وفَنا* َوما بـينها َوالَكْعِ  

فعطن "الكع "، وهرو ظراهر، علرـ  الهراف واأللرن فرـف قولرس 
 "بـينها"، وهف مكنـية. 

َ للَّررِذي تََسررافل وَل بِررِس{   وقررا  آخرررول  تأويررـ  ذلرر   }َولتَّق ررواْ لّلِلَّ
واتقرروا األر ررام ال تقطعوهررا. ذكررر مررل قررا  ذلرر    رردثنا مررـ مد بررل 

ا   ثنا اسبـاط عل السدي  فـف الـ سيل، قا   ثنا ا مد بل الـمفض ، ق
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َ للَِّذي تََسافل وَل بِِس َولألَْرَ اَم{ يقو   اتقوا هللا، واتقوا  ،قولس  }َولتَّق واْ لّلِلَّ
األر رام ال تقطعوهرا.  ردثنا بشررر برل معراذ، قرا   ثنررا يحيرد، قرا   ثنررا 

َ للَّرِذي تََسرافل وَل بِرِس َولألَْرَ ر َ َكراَل سعيد عل قتادة  }َولتَّق رواْ لّلِلَّ اَم إِلَّ لّلِلَّ
ر لنرا ال نبرـف  هللا  رل  هللا عليرس وسرلم كرال يقرو   ِكرذ    َعلَْيك ْم َرقِيبًا{

َ َوِ ل وا األْر اَم، فإنَّس  اْبقَـ  لَك ْم فِـف الدُّنـْيا، َوَخْيرر  لَك رْم فِرـف  َُّ "اتَّق وا 
ـح، قرا   اآلِخَرةِ".  دثنـف علـف  برل داود، قرا   ثنرا عبرد هللا برل  الر

ثنـف معاوية بل  الـح عل علـف  بل ابـف طلـ ة عل ابل عبـا  فـف 
َ للَّررِذي تََسررافل وَل بِررِس َولألَْرَ رراَم{ يقررو   اتقرروا هللا  ،قررو  هللا  }َولتَّق ررواْ لّلِلَّ

الذي تسافلول بس، واتقوا هللا فـف األر ام فِ ل وها.  دثنا ابو كري ، 
َ للَّرِذي قا   ثنا هشيـم عل من ور عل الـ  سل فرـف قولرس  }َولتَّق رواْ لّلِلَّ

قا   اتقوا هللا الذي تسافلول برس، واتقرو  فرـف  ،تََسافل وَل بِِس َولألَْرَ اَم{
عرل  األر ام.  دثنا سفـيال، قا   ثنرا ابرـف عرل سفرـيال عرل خ رين

قررا   اتقرروا  ،عكرمررة فررـف قررو  هللا  }للَّررِذي تََسررافل وَل بِررِس َولألَْرَ رراَم{
ام ال تقطعوهررا.  رردثنا الررـ سل بررل ي يررـ ، قررا   اخبرنررا عبررد األر رر

َ للَّرِذي  الرحاق، قا   اخبرنا معمر عل الرـ سل فرـف قولرس  }َولتَّق رواْ لّلِلَّ
م.  ِ قا   هو قو  الرجر   اَْنش رد  برـاهلل والررَّ  ،تََسافل وَل بِِس َولألَْرَ اَم{

   اخبرنررا  رردثنا الررـ سل بررل ي يررـ ، قررا   اخبرنررا عبررد الرررحاق، قررا
َ َوِ ل وا  َُّ معمر عل قتادة ال النبـف   ل  هللا عليس وسلم قا   "اتَّق وا 
األْر اَم".  دثنـف الـمثن ، قا   ثنا ابو  ذيفة، قا   ثنا شب  عل ابرل 

قرا   اتقروا  ،ابـف نرـجيح عرل مرـجاهد  }للَّرِذي تََسرافل وَل بِرِس َولألَْرَ راَم{
الـمثن ، قا   ثنا إس اق، قا   ثنـف ابو األر ام ال تقطعوها.  دثنـف 

حهيرررر عرررل جرررويبر عرررل الضررر ا  فرررـف قولرررس  }للَّرررِذي تََسرررافل وَل بِرررِس 
وها.  دثنرررـف قرررا   يقررو   اتقررروا هللا فررـف األر رررام فِ ررل   ،َولألَْرَ رراَم{

الررـمثن ، قررا   ثنررا إسرر اق، قررا   ثنررا ابررل ابررـف جعفررر عررل ابررـيس عررل 
 َ قرا   يقرو   واتقروا  ،للَِّذي تََسافل وَل بِِس َولألَْرَ اَم{الربـي   }َولتَّق واْ لّلِلَّ

وها.  دثنـف الـمثن ، قا   ثنرا إسر اق عرل عبرد هللا فـف األر ام فِ ل  
الر مل بل ابـف  ماد، واخبرنا ابرو جعفرر الرـخحاح عرل جرويبر عرل 

يقررو   اتقرروا هللا ال  ،الضرر ا  ال ابررل عبررـا  كررال يقرررا  }َولألَْرَ رراَم{
.  دثنا القاسم، قا   ثنا الـ سيل، قا   ثنرـف  جراج عرل ابرل تقطعوها

جريج، قا   قا  ابل عبرـا   اتقروا األر رام.  ردثنا القاسرم، قرا   ثنرا 
الـ سيل، قا   ثنـف  جاج عل ابل ابـف جعفر عل ابـيس عل الربـي ، 

َ للَِّذي تََسافل وَل بِِس َولألَْرَ اَم{ ال تقطعو  ها.قا   }َولتَّق واْ لّلِلَّ
 دثنـف يون ، قا   اخبرنا ابل وه ، قا   قرا  ابرل حيرد فرـف 

َ للَّررِذي تََسررافل وَل بِررِس{ واتقرروا األر ررام ال تقطعوهررا.   قولررس  }َولتَّق ررواْ لّلِلَّ
قررا  ابررو جعفررر   .}َوللَّررِذيَل يَِ ررل وَل َمررا اََمررَر لّلِلَّ  بِررِس اَل ي وَ ررَ { وقرررا 

ن بـًا، بـمعن   واتقوا هللا الذي وعلـ  هذا التأويـ  قرا ذل  مل قرا  
تسررافلول بررس، واتقرروا األر ررام ال تقطعوهررا، عطفررـًا بررـاألر ام فررـف 

 . قرا   والقررافة الترـف ال ر  كْ إعرابها بـالن   علـ  اسم هللا تعالـ  ذِ 
َ للَّرِذي    ْ رنستـجيح للقاريف ال يقرا ريرها فـف ذل  النَّ    }َولتَّق رواْ لّلِلَّ

َولألَْرَ اَم{ بـمعن   واتقوا األر رام ال تقطعوهرا، لرـما قرد  تََسافل وَل بِسِ 
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فرـف  را   ـف   نِركْ مرل األسرماف علرـ  مَ  ا ال العر  ال تعطن بظاهر  بـين  
 قب . الـخفض إال فـف ضرورة شعر علـ  ما قد و فت  

َ َكاَل َعلَْيك ْم َرقِيبًا{. قرا    القو  فـف تأويـ  قولس تعالـ   }إِلَّ لّلِلَّ
فر  يعنـف بذل  تعالرـ  ذكرر   إل هللا لرـم يرح  علرـيكم رقـيبرـًا. ابو جع

ويعنـف بقولس  }َعلَْيك ْم{  علـ  النا  الذيل قا  لهم ج   ثنراؤ   يرا ايهرا 
والـمخاط  والَائ  إذا اجترـمعا فرـف الرـخبر، فرإل  .النا  اتقوا ربكم

ا العر  تـخرج الك م علـ  الـخطا ، فتقو  إذا خاطبت رج ً وا دً 
م عنمعهم فع ً  فعلترـم كرذا، و رن    يَّ او جماعة فعلْت هف وآخرول ر  

يًا علرـيكم اعمرالكم، متفقرًدا ِ ر ْ ويعنف بقولس  }َرقِيبًا{   فرـيًظا، م   .كذا
ـيعكم ضيرركموهررا وتعَ طْ تكم إياهررا، وقَ لَ رعررايتكم  رمررة ار ررامكم وِ رر

شرب  عرل  كما  دثنـف الـمثن ، قا   ثنا ابو  ذيفة، قرا   ثنرا ، رمتها
َ َكرراَل َعلَررْيك ْم َرقِيبًررا{   فررـيًظا.  ابررل ابررـف نررـجيح عررل مررـجاهد  }إِلَّ لّلِلَّ
 دثنررـف يررون ، قررا   اخبرنررا ابررل وهرر ، قررا   سررمعت ابررل حيررد فررـف 
َ َكرراَل َعلَررْيك ْم َرقِيبًررا{ علررـ  اعمررالكم، يعلررـمها ويعرفهررا.  قولررس  }إِلَّ لّلِلَّ

 ومنس قو  ابـف دؤاد اسيادي  
َربـا     ِف ايِديهِ كَمقاعِ  قَبـاِف للضُّ  ْد"ــــْم نََواهِ ـــــِد الرُّ

واآلل مرررل الواضرررح تمامرررا ال الطبرررري يطيررر  التفسرررير إطالرررة 
شديدة  ت  إنس ليستَرق مل ال ف ات ف  تفسير آية وا دة اضعان 
مررا قررد يسررتَرقس النسررف  وامثالررس فرر  تفسررير عرردة آيررات. كمررا تررتلخص 

قرن إحاف كر  جرحف مرل اآليرة معطيرا اوال طريقتس بوجس عام ف  انرس ي
ممهرردا لررس بعبررارة "قررا  ابررو جعفررر ..."، ثررم يررورد  ،معنررا  اسجمررال 

الروايررات المختلفررة الترر  و ررلتس بشررأنس، ثررم هررو كثيرررا مررا يرررجح او 
يختار رواية منها، م  ذكر األسبا  الت  دفعتس إلر  هرذا االختيرار او 

لررس فرر  ذلرر  الجررحف مررل ذلرر  الترررجيح عررادة. وهكررذا فرر  كرر  مررا يتناو
اآلية، سواف كال األمر يتعلم بالقرافات القرآنية او المعن  اللَوي او 
سررب  النررحو  او ال كررم الفقهرر ...إلم. وهررو، فرر  كرر  روايررة، يررورد 
سلسلة السند الخا ة بها كاملة. وكثيررا مرا تكرول الروايرات المختلفرة 

ها مل جديرد، الت  يوردها الطبري كلها او بعضها شيئا وا دا لي  في
وم  هذا نرا   ري را فر  معظرم األ يرال علر  إيرادهرا كلهرا. ولكرل 

انررس فررر  العررادة ال يهررتم بت رر يح السرررند او فرر  ذات الوقررت ي  ررظ 
تخطئترررس، بررر  يكتفررر  برررإيراد  و سررر . كرررذل  فإنرررس يستشرررهد كثيررررا 
باألشررعار علرر  مررا يقررو . وكمررا نررري ففرر  عملررس شرر ف مررل التنظرريم 

تفسير النسف  ررم انس، كما قلنرا، اشرد تف ري   والتنسيم ال يتوفر ف 
منس بما ال يقا . وبطبيعة ال ا  قد يتخلن ش ف مل هذا او اكثر ف  
بعض األ يال. وباستطاعة مل شاف مرل القرراف الرجروث إلر  الف ر  
ْ ت س لتفسير الطبري مل كتاب   "مل الطبري إل   المطو  الذي َخ َّ

ر ومذاهبرس"، وهرو او  ف ر  دراسرات فر  منراهج التفسري -سيد قط 
 مل الكتا ، إل اراد دراسة تل  النقطة دراسة اكثر تف ي .

لكل هنا  تفسيرا آخر مل التفاسير القديمة والطويلة يتسم بقدر 
مل النظام اكبر مما عند الطبري، كمرا انرس ال يتنراو  السرورة آيرة آيرة 
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  كر  كأمثالس مل كت  التفسير، ب  مجموعة مل اآليات بعد اخرري فر
مرة، إذ يورد معًا اآليات التر  تردور  رو  فكررة وا ردة وال يمحقهرا. 

 ف  ِسررْ بَ وهذا التفسير هو كترا  "مجمر  البيرال فرف تفسرير القررال" للطَّ 
هـ(، وهو مل الشيعة االثنا عشرية. وقب  ال اشرح النظرام  548)ت 

نموذجرا مرل ذلر   الذي يسير الطبرسر  عليرس فر  تفسرير  اسروق اوالً 
ر يتول  تقديم نفسس بنفسرس علر  وجرس السررعة إلر  القرارئ، ثرم التفسي

اتدخ   انا بعرد هرذا ألحيرد القرارئ معرفرة برس. وسرون يكرول النمروذج 
سوقس هو تفسير ذلر  العرالم لآليرات الخمر  األولر  مرل سرورة االذي 

 "ال ج" 
ْلَحلَرةَ "بسم هللا الر مل الر يم  يَا اَيَُّهرا النَّرا   اتَّق روا َربَّك رْم إِلَّ حَ 

را اَْرَضرعَْت  *السَّاَعِة َشرْفف  َعِظريم   ْرِضرعَة  َعمَّ يَرْوَم تََرْونََهرا تَرْذَه   ك ر ُّ م 
َوتََض   ك  ُّ ذَاِت َ ْم   َ ْملََها َوتَرَري النَّراَ  س رَكاَري َوَمرا ه رْم بِس رَكاَري 

ِ َشِديد   َُّ ِ  *َولَِكلَّ َعذَاَ   َُّ  بََِْيِر ِعْلم  َويَتَّبِر   َوِمَل النَّاِ  َمْل ي َجاِد   فِف 
ك تِرَ  َعلَْيرِس اَنَّرس  َمرْل تَرَوال   فَأَنَّرس  ي ِضرلُّس  َويَْهِديرِس إِلَر   *ك  َّ َشرْيَطال  َمِريرد  

يَا اَيَُّها النَّا   إِْل ك ْنت ْم فِف َرْي   ِمَل اْلبَْعِ  فَإِنَّا َخلَْقنَراك ْم  *َعذَاِ  السَِّعيرِ 
َخلَّقَرة  ِمْل ت َرا   ث   َخلَّقَة  َوَرْيرِر م  ْضََة  م  مَّ ِمْل ن ْطفَة  ث مَّ ِمْل َعلَقَة  ث مَّ ِمْل م 

ك ْم ِطْف ً  َسمًّ  ث مَّ ن ْخِرج  ِلن بَي َِل لَك ْم َون ِقرُّ فِف األَْرَ اِم َما نََشاف  إِلَ  اََج   م 
رِر ث مَّ ِلتَْبلَ  وا اَش ردَّك ْم َوِمرْنك ْم َمرْل ي تَرَوفَّ  وَ  ِمرْنك ْم َمرْل ي رَردُّ إِلَر  اَْرذَِ  اْلع م 

ِلَكْي  يَْعلََم ِمرْل بَْعرِد ِعْلرم  َشرْيئًا َوتَرَري األَْرَض َهاِمرَدةً فَرإِذَا اَْنَحْلنَرا َعلَْيَهرا 
ْت َوَربَْت َواَْنبَتَْت ِمْل ك   ِ َحْوج  بَِهيج  .اْلَماَف اْهتَحَّ

ومرررا هرررم  ،َريالقررررافة  قررررا اهررر  الكوفرررة ريرررر عا رررم "َسررركْ 
بَسرْكَري"، والبرراقول  "س ررَكاَري" فررف الموضرعيل. وفررف الشررواذ قرررافة 
األعرررج وال سررل بخرر ن "س ررْكَري" بضررم السرريل. وقرررا ابررو جعفررر 

 "وَربَْت".  "وَربَأَْت" بالهمحة ههنا وفف " م"، والباقول
والجمر  س رَكاَري  ،يرَ كْ وامراة َسر ،ال جة  قالوا  رج  سكرال

السيل وفت ها، إال ال القرافة بالضم. واما َسْكَري فف وَسَكاَري بضم 
 ، وذل  ألل السُّْكر كأنس علرة ل قرت  َ رْ   وجَ عَ رْ الجم  فهو مث   َ 

 "فَْعلَرر "و .كمررا ال ال رررث والجرررح علررة ل قررت اجسررامهم ،عقررولهم
ررْقَم  والَهْلَكرر . وامررا  مخررتص فررف الجمرر  بررالمبتلَْيل كالررـَمْرَض  والسَّ

جوح ال يكول اسًما مفرًدا عل  ف ْعلَ  بمعنر  الجمر . س ْكَري بالضم في
واما قولس }َربَْت{ فهو مل ربرا يربرو إذا حاد. وامرا الهمرح فمرل َربَرأْت  

 ظهم. وهرذا كأنرس ذهر  إلر  علرو  فَ  ْ علريهم عاليًرا لرتَ  تَ فْ رَ ْشرالقروم، إذا اَ 
األرض لمررا فيهررا مررل إفررراط الربررو. فررإذا و ررن علوهررا د َّ علرر  ال 

 عت فيها.الحيادة شا
شدة ال ركة عل  ال ا  الهائلة. وقي    اللَة  الحلحلة والحلحا 

فضرروعن للمبالَررة، واثبتررس الب ررريول. قررالوا إل "،   َّ حَ "إل ا ررلس 
ربررراعف، وإل اتفرررم بعرررض ال ررررون فرررف  " َ حَ ْلرررحَ "ث ثرررف و "َح َّ "

 ،َدْمر  ودمثرر  الكلمتيل ألنس ال يمتن  مث  هذا. اال تري انهرم يقولرول
ط وسبطر، ولي  ا دهما مأخوذًا مرل اآلخرر، وإل كرال معناهمرا وَسبْ 
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لررحا "وا ررًدا، ألل الررحاي ليسررت مررل  رررون الحيررادة. و بررالفتح  "الحَّ
 االسم. قا  الشاعر  

َضلَّ   الَّ الدَّ   ْلحا     يَْعِرن  اْلجاِه   اْلم   ْهَر فِيـــِس النَّْكــراف  َوالـحَّ
عنررس   يرررة. يقررا  ذهرروالررذهو  الررذها  عررل الشررفف دهًشررا و 

. قا   "َ  ا قَْلب س  يا عحَّ اْو و  ل  السُّ   َ  ذه والً وذَْه ً بمعن . والذه هَ ذْ يَ 
". والَ ْمرر  بفررتح ال رراف مررا كررال فررف بطررل او علرر  را    كرراَد يَررْذَه  

مررا كررال علرر  ظهررر او علرر  را .   شررجرة، والِ ْمرر  بكسررر ال رراف
لس الم سة، فكأنس مرتمل ِ  مرل إل ا   والـَمِريد المتجرد للفساد. وقي 

د مرل  الخير. ومنس  خرة مررداف، اي ملسراف. ومنرس األمررد. والممررَّ
مقردار مررا يمضرغ مرل الل ررم.   المتطراو  المتجرراوح. والمضرَة  البنراف

 الدرو  والدثور. قا  األعش     والهمود
دا؟قالَْت ق تَْيلَة   ما ِلِجْسِمَ  شاِ بًا   َواري ثِيابَـــَ  باِليـَـ  ـات  ه مَّ

 ال سل ال ورة.  والبهيج
قولس }تذه {، اي تذه  ك   "يوم ترونها"اسعرا   العام  فف 

 "مرررا"مرضرررعة فرررف هرررذا اليررروم عمرررا ارضرررعتس. ويجررروح ال يكرررول 
فيكررول التقرردير  تررذه  كرر  مرضررعة فررف هررذا اليرروم عررل  ،م رردرية

إرضررراعها ولررردها. ومفعرررو  "ارضرررعْت" م رررذون علررر  الررروجهيل. 
ْرِضعة"و ْرِض ، اي ذات إرضاث،  جار   "م  عل  الفع . يقا   امراة م 

ْرِضررعة  . قررا  امرررؤ ِضرررْ ت    ارضرعت ولرردها او ارضررعتس ريرهررا. وم 
 القي   

ْ ِو ِ  ـها َعْل ِذي تَمـــائِم م  ْرِض      فَأْلَهْيتـ  ْبل  قَْد َطَرْقت  َوم   َوِمثِْلِ    
  "تررري" بمعنرر   علرر  ال ررا . وإل جعلررتَ ِ ررن   "سرركاري"و

نرس يضرلس"  أالظل فهو المفعو  الثانف لس. "ك تَِ  عليس انرس مرل تروال  ف
  الهاف فف "عليس" يعود إل  الشيطال. والهاف فف "انس" ي تم  وجهيل

ال يكول ضمير األمر والشأل، وال يكول عائًدا إل  الشريطال. وإنمرا 
" فف قولس  }فأنس يضل س{ عل  ا د وجهيل  ال يكول عطفًرا  فت ت "ال 

لرر  األولررر  للتأكيرررد. والمعنررر   ك تِرررَ  عليرررس انرررس مرررل تررروال  يضرررلس. ع
وتأويلررس  ك تِررَ  علرر  الشرريطال إضرر   متول يررس وهرردايتهم إلرر  عررذا  
رراج، وفيررس نظررر ألل األ رر  فررف التوكيررد اال  السررعير. وهررذا قررو  الحج 
ررد. فرالقو  ال رر يح فيررس ال  يردخ   رررن العطررن بريل المؤكَّررد والمؤك ِ

 إ  ا علررر  مبتررردلشرررأل انرررس يضرررلس"، فيكرررول مبنيًّررريكرررول علررر  معنررر  "فا
" مرفرروث بررالعطن علرر  "خلقنرراكم" او ل سررتئنان،   مضررمر. "ون ِقررر 
يجروح ال   م ذون، اي "ون ل نقر". و"ما نشراف" إويكول خبر مبتد

"، ويجروح ال يكرول ظررن حمرال ويكرول مفعرو   يكول مفعرو  "نقرر 
" م رررذوفًا، وتقررردير   ونقرررر فرررف األر رررام الولررر د مررردة مشررريئتنا. "نقرررر 

من و  عل  ال ا . "ثم لتبلَوا"، اي ألل تبلَوا. والجرار   و"طف ً"
وا ثررم ب  والمجرررور معطررون علرر  م ررذون تقرردير   لترضررعوا وتش رر

لتبلَوا اَش د كم. "لكي  يعلم"  إذا اجتم  الر م بمعنر  "كرف" مر  "كرف" 
 د ".فال كم ل م، و"كف" يكول بمعن  "اْل"، وال م يتعلم بــ"ي رَ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



106 
 

نحلرت "النحو   قا  عمرال بل ال  يل وابو سرعيد الخردري  
اآليتال مل او  السورة لي ً فف رحاة بنرف الم رطلم، وهرم  رف  مرل 
خحاعررة، والنررا  يسرريرول. فنررادي رسررو  هللا  ررل  هللا عليررس وسررلم 
ف ث وا المطف   ت  كانوا  و  رسو  هللا  ل  هللا عليس وسلم فقراها 

كثررر باكيًررا مررل تلرر  الليلررة. فلمررا ا ررب وا لررم ي ط رروا علرريهم، فلررم ي ررَر ا
اي  ،رج عررل الرردوا  ولررم يضررربوا الخيررام، والنررا  مررا برريل بررا   الس رر

جال   حيل متفكر. فقرا  رسرو  هللا  رل  هللا عليرس وسرلم  اتردرول 
اي  يوم ذا ؟ قالوا  هللا ورسولس اعلم. قرا   ذا  يروم يقرو  هللا تعرال  

ولد . فيقو  آدم  مرل كرم وكرم؟ فيقرو  هللا  آلدم  ابع  بع  النار مل
عح وج   مرل كر  الرن تسرعمائة وتسرعة وتسرعيل إلر  النرار، ووا رد 
إلرر  الجنررة. فكبررر ذلرر  علرر  المسررلميل وبََكررْوا وقررالوا  فمررل ينجررو يررا 

مررا  ،يررأجوج ومررأجوج  رسرو  هللا؟ فقررا   ابشررروا فررإل معكرم خليقترريل
نرا  إال كشرعرة بيضراف فرف كانتا فرف شرفف إال كث رترا . مرا انرتم فرف ال

الثور األسود، او كَرْقم  فف ذراث البكرر، او كشرامة  فرف جنر  البعيرر. 
ثرم قرا   إنرف  .فكب رروا .ثم قا   إنف ألرجو ال تكونوا رب  اه  الجنرة

ثرم قرا   إنرف ألرجرو ال  .فكب رروا .ألرجو ال تكونروا ثلر  اهر  الجنرة
عشرول  فًّا، ثمرانول تكونوا ثلثف اه  الجنة، وإل اه  الجنة مائة و

. "منها امتف. ثم قا   ويدخ  مل امتف سبعول الفًا الجنة بَير  سرا 
وفف بعض الروايات ال عمر بل الخطا  قا   يا رسو  هللا سربعول 
الفًا؟ قا   نعم، وم  ك  وا رد سربعول الفرا. فقرام عكاشرة برل م  رل 

م اجعلس منهم. فقا   يا رسو  هللا، ادث هللا ال يجعلنف منهم. فقا   الله
فقام رج  مل األن ار فقا   ادث هللا ال يجعلنف منهم. فقا   ل  هللا 

 ،عليس وسلم  سبق  بها عكاشة. قا  ابل عبا   كال األن اري منافقًا
 فلذل  لم يدث لس.

المعن   خاط  هللا سب انس جمي  المكلفيل فقا  }يا ايهرا النرا  
مكلفررول، اتقرروا عررذا  ربكررم معنررا   يررا ايهررا العقرر ف ال .اتقرروا ربكررم{

واخَشْوا مع ية ربكم، كما يقا   ا ذر األسد، والمراد ا ذر افتراسس 
اي حلحلة األرض يوم القيامة، عل ابل  ،ال عينس. }إل حلحلة الساعة{

عبررا  وال سررل والسرردي. والمعنرر  انهررا تقررارل قيررام السرراعة وتكررول 
اضررافها إلرر   معهررا. وقيرر  إل هررذ  الحلحلررة قبرر  قيررام السرراعة، وإنمررا

السررراعة ألنهرررا مرررل اشرررراط ظهورهرررا وآيرررات مجيئهرررا، عرررل علقمرررة 
والشعبف.}شفف عظيم{ اي امر عظيم هائ  ال يطاق. وقي   معنا  ال 
شدة يوم القيامة امر  ع . وفف هرذا داللرة علر  ال المعردوم يسرم  

اها شيئًا  وهف معدومة. ،شيئًا، فإل هللا سب انس سم 
  ك  هَ ذْ }تَ . يوم ترول الحلحلة او الساعة ها{ معنا  نَ وْ رَ }يوم تَ  

  كر  مرضرعة عرل ولردها وتنسرا . ََ ْشرمرضعة عما ارضعت{، اي ت  
 ملهررا{، اي تضرر   وقيرر   تسررلو عررل ولرردها.} وتضرر  كرر  ذات  مرر   

ال بررال  مررا فررف بطونهررا. وفررف هررذا داللررة علرر  ال الحلحلررة تكررول فررف 
دنيا. قررا  الرردنيا، فررإل الرضرراث ووْضرر  ال مرر  إنمررا يت ررور فررف الرر

ال سل  تذه  المرضعة عل ولدها لَير فطام، وتض  ال ام  ما فرف 
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بطنها لَير تمرام. ومرل قرا  إل المرراد برس يروم القيامرة قرا  إنرس تهوير  

 مَّ ألمررر القيامررة وتعظرريم لمررا يكررول فيررس مررل الشرردائد. اي لررو كررال ثَررر
مرضررعة لررذهلت، او  امرر  لوضررعت، وإل لررم يكررل هنررا   امرر  وال 

اري{ مرل شردة الخرون والفحث.}ومرا هرم كَ ري النا  س رمرضعة. }وت
بسكاري{ مل الشرا . وقي   معنا  كأنهم سكاري مل ذهو  عقرولهم 
لشرردة مررا يمرررُّ بهررم ألنهررم يضررطربول اضررطرا  السرركرال. ثررم علَّرر  
سررب انس ذلرر  فقررا  }ولكل عررذا  هللا شررديد{، فمررل شرردتس ي رريبهم مررا 

 ي يبهم.
بَيررر علررم{  هررذا إخبررار عررل }ومررل النررا  مررل يجرراد  فررف هللا  

المشركيل الذيل يخا مول فف تو يد هللا سرب انس ونفرف الشرر  عنرس 
بَيرر علررم مررنهم برر  للجهرر  الم رض. وقيرر  إل المررراد بررس النضررر بررل 
ال ررر ، فإنررس كررال كثيررر الجرردا ، وكررال يقررو   الم ئكررة بنررات هللا، 

د{  والقرررآل اسرراطير األولرريل، وينكررر البعرر .}ويت ب  كرر  شرريطال مريرر
وإل كال المراد باآلية النضر . يَويس عل الهدي ويدعو  إل  الض  

بل ال ر  فالمراد بالشيطال المريد شيطال اسن  ألنس كال يأخذ مل 
 األعجام واليهود ما يطعل بس عل  المسلميل.

معنررا  انررس يتبرر  كرر   .س{ل  ِضرر}ك تِررَ  عليررس انررس مررل ترروال  فأنررس ي   
شريطال فرف اللروح الم فروظ انرس يضر  كت  هللا عل  ذل  الو ،شيطال

مررل ترروال ، فكيررن يتبرر  مثلررس ويعررد  بقولررس عمررل دعررا  إلرر  الر مررة؟ 
وقي   معنا  ك تِ  عل  الشيطال انس مل توال  اضلَّس هللا تعال . وقير   
معنا  ك تِ  عل  المجاد  بالباط  ال مل اتبعس وواال  يضل س عل الديل 

 }ويهديس إل  عذا  السعير{. 
سررب انس ال جررة فررف البعرر  ألل اكثررر الجرردا  كررال فيررس  ثررم ذكررر

}يررا ايهررا النررا  إل كنررتم فررف ريرر {، اي فررف شرر .}مل البعرر {  فقررا  
والري  اقبح الش .}فإنا خلقناكم مل تررا { معنرا   فالردلي   .والنشور

علر   رر تس انررا خلقنررا ا ررلكم، وهرو آدم )ث(، مررل ترررا ، فمررل قَررَدَر 
ا  يًّا فف االبتداف قََدَر عل  ال ي يف عل  ال ي ير الترا  بشًرا سويًّ 

العظام ويعيد األموات.}ثم مل نطفة{ معنا   ثم خلقنا اوالد  ونسلس مل 
نطفة فف ار ام األمهات، وهف الماف القلي  يكول مل الذكر واألنثر . 

قة{ بأل ت ير النطفة لَ وك  ماف  ان فهو نطفة ق َّ ام كثر.}ثم مل عَ 
دم الجامرد.}ثم مرل مضرَة{، اي شربس قطعرة علقة، وهف القطعة مل الر

مل الل م ممضورة، فإل معنر  المضرَة مقردار مرا يمضرغ مرل الل رم 
}مخلَّقة وريرر مخلَّقرة{، اي تامرة الخلرم وريرر تامرة، عرل ابرل عبرا  
رة، وهف ما كال سقًطا ال تخطيط  رة ورير م وَّ وقتادة. وقي   م وَّ

   لنردلَّكم علر  مقردورنا فيس وال ت وير، عل مجاهد.}لنبي ل لكم{ معنرا
بت ريفكم فف ضرو  الخلم، او لنبي ل لكم ال َمْل قََدَر عل  االبترداف 

 .ف ررذن المفعررو  ،قَررَدَر علرر  اسعررادة، او لنبرري ل لكررم مررا يحيرر  ريرربكم
}ونقر  فف األر ام ما نشاف إل  اج  مسم { معنا   ون ْبِقف فرف ار رام 

د. وقي   ونقر  مل قردَّرنا األمهات ما نشاف إل  وقت تمامس، عل مجاه
لررس اجرر ً مسررم  فررف ر ررم امررس إلرر  اجلررس.}ثم نخرررجكم طفرر ً{، اي 
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نخرجكم مل بطول امهاتكم وانتم اطفا . والطف   ال َير مل النا . 

د، والمراد بس الجمر ، ألنرس بمعنر  الم ردر، كقرولهم  رجر   وإنما وَ  َّ  
مرنكم طفر ً }ثرم  . وقي   اراد ثرم نخررج كر  وا رد   دْ عَ  ورجا    ،   دْ عَ 

لتبلَوا اَش د كم{، وهو  ا  اجتماث العقر  والقروة وتمرام الخلرم. وقير   
واخت ن العلماف " د  ش  األَ "هو وقت اال ت م والبلو . وقد سبم تفسير 

فف معنا .}ومنكم مل ي تََوفَّ {، اي قب  بلو  األَش رد ، اي يقربض رو رس 
د  إلر  ارذ  العمرر{، }ومنكم مل ي رَ  .فيموت فف  ا   َر  او شبابس

العمر واخبثرس عنرد اهلرس. وقير   ا قرر  واهونرس، وهرف  را   إاي اسو
الخون. وإنمرا  رار ارذَ  العمرر ألل اسنسرال ال يرجرو بعرد   ر ة 
وقوة، وإنما يرتق  الموت والفناف، بخر ن  را  الطفوليرة والضرعن 

ئًا{، الذي يرج  لس الكما  والتمام بعردها.}لكي  يعلرم مرل بعرد علرم شري
اي لكرري  يسررتفيد علًمررا وينسرر  مررا كررال بررس عالًمررا. وقيرر   معنررا  لكررف 
ي ير إل   ا  ينعدم عقلس او يذه  عنس علومس هرًما فر  يعلرم شريئًا 
ممررا كررال َعِلَمررس. وإذا ذهرر  اكثررر علومررس جرراح ال يطلررم عليررس ذهررا  

ر بهرذ  ال الرة، وا رتجَّ الجمي . قا  عكرمة  مرل قررا القررآل لرم ي ريَّ 
ولررس }ثم رددنررا  اسررف  سررافليل إال الررذيل آمنرروا وعملرروا ال ررال ات{ بق

اي قررراوا القرررآل. ثررم ذكررر سررب انس داللررة اخررري علرر   ،(5)الترريل/ 
اي  ،عرل مجاهرد ،يعنرف هالكرة ،البع  فقرا   }وترري األرض هامردة{

يابسرررة دارسررررة مررررل اثرررر النبات.}فررررإذا انحلنررررا عليهرررا المرررراف{، وهررررو 
بالنبررات واالهتررحاح شرردة ال ركررة فررف }اهتررحت{، اي ت ركررت .المطر

الجهات.}وَربَرررْت{، اي حادت، اي اضرررعفت نباتهرررا. وقيررر   انتفخرررت 
 ،عرل ال سرل.}وانبتت{ يعنرف األرض.}مرل كر  حوج{ ،لظهور نباتها

 مؤنم للعيل  سل ال ورة واللول".  }بهيج{ .اي مل ك   نن
واعتقد ال مهمت  ف  رسم معالم النهج الرذي ينهجرس الطبرسر  

فسير  قد باتت سهلة اآلل بعد ال طال  القارئ الفقررات السرالفة  ف  ت
يات الت  يريد تفسيرها، ثم يذكر القرافات المختلفة فهو اوال يورد اآل

الترر  جررافت بهررا، ثررم ي ْعِقرر  ذلرر  بمررا يسررميس  "ال جررة"، اي األسررا  
اللَوي الذي تستند إليس تل  القرافات، ثرم ينتقر  بعردها إلر  شررح مرا 

ينبَ  شر س مل مفردات النص الكرريم، مستشرهدا علر  مرا  يري انس
يقولس هنا وف  القسم السابم بالشواهد الشعرية المناسربة، ثرم يرذكر مرا 
جاف ف  اآليات مل اسبا  النحو . ثم ينته  اخيرا بشرح النص دول 
ال يمحجس بش ف آخر،  إذ سبم لس ال عالج ك  ش ف ف   ينس بما ال 

س لآليرات بشر ف آخرر ممرا قرد يشرتت ذهرل ي وجس إلر  ال يثقر  شرر 
القارئ. وهو ي عَْنِول ما يشرح برس الرنص بكلمرة "المعنر ". والم  رظ 
انررس فرر  رواياتررس الترر  يوردهررا هنررا وهنررا  ال يقت ررر علرر  الشرريعة 

عليهم وعلر  السرنة جميعرا. كمرا انرس ال يعن ِر  نفسرس يعتمد و دهم، ب  
الطبرسر  فروق ذلر   وال القارئ بذكر س س  اسسناد. وقد يخ ص

كلس عدة فقرات أل د الموضوعات الت  وردت ف  اآلية معنونا إياها 
بكلمة "ف   ف  التقروي والمتقر " مرث . وقرد يضرم اللَرة واسعررا  
ف  بعض األ يال معا ت ت عنروال وا رد. وإذا كرال هنرا  اكثرر مرل 
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اسرررم ال ررر اب  او ، مررروردا راي فررر  تفسرررير اآليرررة ذكرررر هرررذ  اآلراف
  الررذي يقررو  بهررذا الررراي او ذا ، ثررم يشررف  ذلرر  بررالراي الررذي التررابع

يختار  هو مر  ذكرر مسروراتس. كمرا انرس ا يانرا مرا يشرير بسررعة إلر  
الموضروث الرئيسر  للسرورة التر  يفسررها كمرا هرو ال را  فر  سرورة 

اج علرر  َجرر"األنعررام"، الترر  قررا  فرر  تقديمررس لتفسرريرها إل "اكثرهررا  ِ 
بع  والنشور". وقد اثن  الشيم م مود المشركيل وعل  مل كذ   بال

شلتوت ف  مقدمتس لتفسرير "مجمر  البيرال" الرذي طبعترس دار التقرير  
فرر  مجلررة "رسرررالة  ترررسبرريل السررنة والشررريعة بالقرراهرة، ونشرررت مقدم

علر  مرا   وان ر  ثنراؤ ،اسس م" ف  العدد الثال  مل السنة العاشرة
ما فيس مل بعد عرل ف  الكتا  مل نظام وتسهي  عل  القارئ، وكذل  

الع بية المذهبية. ومل ك مس قولس  "إل هذا الكتا  نسيج  َوْ ِد  بريل 
لررس  ،مرر  سررعة ب وثررس وعمقهررا وتنوعهررا ،كترر  التفسررير، وذلرر  ألنررس

خا ررية فررف الترتيرر  والتبويرر  والتنسرريم والتهررذي  لررم ت ْعررَرن لكترر  
هرذا، وقرد  التفسير مل قبلس، وال تكاد ت ْعَرن لكت  التفسير مل بعرد ".

توسعت ف  دراسة هرذا التفسرير ايضرا فر  كتراب   "مرل الطبرري إلر  
 ف   كام  كبيرا هو الف   الثال .سيد قط "،  ي  خ  ت لس 

هرـ( المسرمَّ  بـرـ"الدر المنثرور  911وف  تفسير السيوط  )ت 
فف التفسير بالمأثور" يقابلنرا مرنهج آخرر، إذ يكتفر  ذلر  العرالم الكبيرر 

يراد األ اديرر  واآلثررار الترر  جافتنررا عررل النبرر  الكررريم فرر  تفسررير  بررإ
 رل  هللا عليررس وسررلم و رر ابتس وتررابعيهم ال يخرررج عررل ذلرر ، سررائقا 
تل  الروايات وا دة بعد األخري دول ال ي ن  شريئا آخرر. بر  إنرس، 
كما ذكر د. م مد  سيل الذهب ، لم يهرتم بت رري ال ر ة فيمرا جمر  

وف  مقدمة هرذا التفسرير نجرد  . مل روايات، فخلط ال  يح والمعلو
السيوط  يت د  عل الظرون الت  الفس فيها والباعر  الرذي  ردا برس 

وبعد، فلما الفرت إل  ذل . قا  بعد ال  مد هللا و ل  عل  رسولس  "
المسرررند عرررل رسرررو  هللا  ، وهرررو التفسرررير"ترجمرررال القررررال"كترررا  

ا فكررال مرروا رر ابس رضررف هللا عررنهم، وتررم ب مررد هللا فررف مجلرردات، 
اوردترس فيرس مررل اآلثرار بأسررانيد الكتر  المخرررج منهرا واردات، رايررت 

ت  يلس، ورربرتهم فرف االقت رار علر  مترول  ق ور اكثر الهمم عل
المخت ر مقت را  األ ادي  دول اسسناد وتطويلس، فخل  ت منس هذا

 فيس عل  متل األثر، م دَّرا بالعَْحو والتخريج إل  ك  كتا  معتبرر،
ومررنهج الكتررا  بهررذ   التفسررير بالمررأثور". الرردر المنثررور فررف  وسررميتس

الطريقررة مررنهج متفرررد  ترر  إل الرردكتور الررذهب ، علرر  سررعة معرفتررس 
بكت  التفسير ف  ع ورها المختلفة، ليؤكد انس، عل  األقر  مرل بريل 
عشررررات الكتررر  التررر  تناولهرررا بالدراسرررة فررر  موسررروعتس المعروفرررة 

كترررا  الو يرررد الرررذي اقت رررر علررر  بـرررـ"التفسير والمفسررررول"، هرررو ال
التفسررير بالمررأثور خال ررا ال شررائبة فيررس. وهررذا نمرروذج علرر  مررا نقررو  
اخررذنا  مررل تفسررير  لمطلرر  سررورة "الررنجم". وفرر  الررنص المنقررو  هنررا 
سون نري ال السيوط  قد  ن  ما  نعس م  ك  سورة، إذ قدم لها 
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واكبررت  نررا فيهررا بمكررال نحولهررا وتاريخررس والظرررون الترر فَ بمقدمررة عرَّ 
 إلم  … آياتها، مما يعرن بــ"اسبا  النحو "

"بسم هللا الر مل الر يم. اخرج ابرل مردويرس عرل ابرل عبرا  
واخرج ابل مردويس عل ابرل الحبيرر  .بمكة "النجم"نحلت سورة   قا 

واخرررج ابررل ابررف شرريبة والبخرراري ومسررلم وابررو داود والنسررائف  .مثلررس
  او  سرورة نحلرت فيهرا سرجدة  قرا  ،عرل ابرل مسرعود وابرل مردويرس

عليس وسلم، وسرجد النرا  كلهرم  فسجد رسو  هللا  ل  هللا ،{والنجم}
  تِرذلر  ق   إال رج  رايتس اخذ كفا مل تررا  فسرجد عليرس، فرايترس بعرد

  واخرج ابل مردويس عل ابل مسعود قرا  .وهو امية بل خلن ،كافرا
 .{والرنجم}  وسرلم يقرؤهرا هللا عليرس او  سورة اعلل بها النبف  رل 

واخررج ابررل مردويررس عررل ابررف هريرررة ال رسررو  هللا  ررل  هللا عليررس 
وسجد مل  ضرر مرل الجرل واسنر   ،{والنجم}وسلم سجد فف سورة 

واخررج ابرل ابرف شريبة عرل ابرف العاليرة ال النبرف  رل  هللا  .والشجر
برف شريبة عرل واخرج ابرل ا .والمسلمول "النجم"فف  عليس وسلم سجد

 ررل  هللا عليررس  سررجد رسررو  هللا  قررا  ،ابررف هريرررة رضررف هللا عنررس
إال رجلررريل مرررل قرررريش ارادا برررذل   "الرررنجم"وسرررلم والمسرررلمول فرررف 

ر ِكرذ    واخرج ابل مردويس عرل الشرعبف رضرف هللا عنرس قرا  .الشهرة
سرجد بهرا رسرو  هللا   فقرا  جرابر ،{والرنجم}  عبرد هللا عنرد جرابر برل

واخررج ابرل ابرف  .والمشرركول واسنر  والجرل ل  هللا عليرس وسرلم 
عليرس وسرلم  شيبة عل الشعبف رضف هللا عنس ال رسو  هللا  رل  هللا

 .فسررجد فيهررا المسررلمول والمشررركول والجررل واسنرر  ،{والررنجم}قرررا 
  عل ابل عمر رضف هللا عنهمرا قرا  "سننس"واخرج ابل مردويس فف 

، فسرجد بنرا "الرنجم"  رل  هللا عليرس وسرلم، فقررا  ل  بنا رسرو  هللا
واخرج ابل مردويرس عرل عائشرة رضرف هللا عنهرا ال  .فأطا  السجود

، فلما بلرغ السرجدة سرجد "النجم"وسلم قرا سورة  النبف  ل  هللا عليس
عرل ال سرل رضرف هللا  "نالم رنَّ "واخررج ابرل ابرف شريبة فرف  .فيهرا

لم  ل  فف كسون الشرم  ركعتريل عنس ال النبف  ل  هللا عليس وس
واخررج الطيالسرف وابرل ابرف شريبة وا مرد  ."الرنجم"قرا فرف إ رداهما 

والترمررذي والنسررائف والطبرانررف وابررل  والبخرراري ومسررلم وابررو داود
عنرد  "الرنجم"قررات   مردويس عرل حيرد برل ثابرت رضرف هللا عنرس قرا 

ل مردويرس عرل واخررج ابر .النبف  ل  هللا عليس وسلم فلم يسرجد فيهرا
 ل  هللا عليس وسلم  كال رسو  هللا  ابل عبا  رضف هللا عنهما قا 

واخرج  .بمكة، فلما هاجر إل  المدينة لم يسجد فيها "النجم"يسجد فف 
 ابل مردويس عل ابل عبا  رضف هللا عنهما ال رسو  هللا  ل  هللا

ر  .ينرة  منرذ ت رو  إلر  المدعليس وسلم لم يسجد فف شرفف مرل المف َّ
واخرج ا مد عل ابف الدرداف رضف هللا عنس انس سجد م  رسو  هللا 

  ."النجم"هللا عليس وسلم إ دي عشرة سجدة منهل   ل 
اخرج عبرد الررحاق وعبرد برل  ميرد وابرل جريرر وابرل المنرذر 
وابررل ابررف  رراتم عررل مجاهررد رضررف هللا عنررس فررف قولررس  }والررنجم إذا 

لفظ  إذا سرقطت مر  الفجرر، وفرف  قا   الثريا إذا رابت، وفف ،هوي{
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لفظ  قا   الثريا إذا وقعت. واخرج ابل المنذر عل ابرل عبرا  رضرف 

قا   الثريا إذا تدلت. واخرج ابل جرير  ،هللا عنهما}والنجم إذا هوي{
قرا   إذا ان ر .  ،عل ابل عبا  رضف هللا عنهما}والنجم إذا هروي{

 ،نجم إذا هروي{واخرج عبد الرحاق عل ال سل رضرف هللا عنرس }والر
قا   إذا را . واخرج ابل جرير عل مجاهد رضف هللا عنس }والنجم 

قا   القرآل إذا نح . واخرج عبد الرحاق وعبد بل  ميرد  ،إذا هوي{
 ،وابل جرير عل معمر عل قترادة رضرف هللا عنرس }والرنجم إذا هروي{

قررا  معمررر   .قررا   قررا  عتبررة بررل ابررف لهرر   إنررف كفرررت بررر  الررنجم
ابل طاوو  عل ابيس ال النبف  ل  هللا عليس وسلم قا  لرس  فأخبرنف 

اما تخان ال يسلط هللا علي  كلبس؟ فخرج ابل ابف له  م  النا  فف 
سفر  ت  إذا كانوا ببعض الطريم سمعوا  وت األسد، فقا   ما هو 

فاجتم  ا  ابس  ولس وجعلو  فف وسطهم  ت  إذا ناموا  .إال يريدنف
 . جاف األسد فأخذ هامتس

واخرج ابو الفرج األ بهانف فف كتا  "األرانف" عل عكرمة 
}والنجم إذا هوي{ قا  عتبة برل ابرف  عنس قا   "لما نحلتْ  ،رضف هللا

. له  للنبرف  رل  هللا عليرس وسرلم  إنرف كفررت برر  الرنجم إذا هروي
 .فقا  النبف  ل  هللا عليس وسلم  "اللهم ارس  عليس كلبًرا مرل ك بر "

 عبرا  رضرف هللا عنهمرا  فخررج إلر  الشرام فرف ركر   قا   فقا  ابل 
 ت  إذا كانوا بوادي الَاضرة، وهرف َمْسربَعَة،  .فيهم هب ار بل األسود

ا وا رًدا، فقرا  عتبرة  اتريردول ال تجعلررونف نحلروا لري ً فافترشروا  رفًّ 
فمرررا انبهنرررف إال السرررب  يشرررم  . جرررحة؟ ال وهللا ال ابيرررت إال وسرررطكم

 انيابس فف  دريس". تْ انته  إليس فالتف   رؤوسهم رج ً رج ً  ت 
هررـ( فيمررحج فرر  طريقتررس برريل مررنهج 1250امررا الشرروكان  )ت 

السيوط  ف  إيراد اآلثار والروايات وبيل مرنهج المفسرريل اآلخرريل 
الذيل يتناولول ما فر  الرنص الرذي يفسررونس مرل لَرة وفقرس وقررافات 

لر  مرا يقرو  وجدا  ك م  وتاريم وما إل  هذا، مستشرهدا بالشرعر ع
كلما دعت ال اجة. وهو يورد تل  الروايات ف  موضعيل  األو  ف  
مطل   السورة، إذ يأت  بما جاف عنهرا مرل روايرات تتعلرم بمكيتهرا او 
مردنيتها وسرب  نحولهرا ومررا يمكرل ال يكرول فيهررا مرل ناسرم ومنسرروخ 
والفضائ  التر  ت ْعرَحي لهرا واسرمائها. والموضر  الثران  عنردما ينتهر  

فسير مجموعة اآليات الت  يتعرض لها، إذ هو ال يقرن بكر  آيرة مل ت
بالضرورة عل   دة كما ي ن  معظم المفسرريل، بر  يفعر  مرا يفعلرس 

 نرررا  يررذكر ايضررا فرر  هررذ  ال الررةوالطبرسرر   سرربما وضرر نا قررب . 
 الروايات واآلثار الت  وردت ف  آيات القسم الذي فر  لتو  منس.

مقدمررة تفسررير   "فررتح القرردير وقررد ذكررر، رضرر  هللا عنررس، فرر  
الجررام  برريل فَنَّررِ  الروايررة والدرايررة مررل علررم التفسررير" األسرربا  الترر  
 ملتس عل  انتهراج هرذا األسرلو  فر  تفسرير  للقررآل، ذلر  األسرلو  

"إل اشررن الذي يجم  بيل "الرواية والدراية"  سر  عبارترس فقرا   
اق وارفعها قدرا العلوم عل  اسط ق واوالها بالتفضي  عل  االست ق

إذا كررال علرر  الوجررس  ،باالتفرراق هررو علررم التفسررير لكرر م القرروي القرردير
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و  بشفف مرل التفسرير برالراي ش  رير مَ  ،ردَ المعتبر فف الورود وال َّ 
الررذي هررو مررل اعظررم الخطررر. وهررذ  األشرررفية لهررذا العلررم رنيررة عررل 

ل البرهال قريبة إلر  األفهرام واألذهرال، يعرفهرا مرل يعررن الفررق بري
ك م الخلم وال م، ويدري بها مل يميح بيل ك م البشر وك م خالم 
الق ررَوي والق ررَدر. فمررل فهررم هررذا اسررتَن  عررل التطويرر ، ومررل لررم يفهمررس 

  للت  ي . ولقد  دق رسرو  هللا  رل  هللا عليرس وسرلم فلي  بمتأه ِ 
 ي  يقو  فيما اخرجس عنس الترمذي و سَّرنس مرل  ردي  ابرف سرعيد، 

و  هللا  ل  هللا عليس وسلم  "فض  ك م هللا عل  سرائر قا   قا  رس
الكرر م كفضرر  هللا علرر  خلقررس". ولمررا كررال هررذا العلررم بهررذ  المنحلررة 

رربت إل  الردخو   ،الشامخة األركال العالية البنيال المرتفعة المكال
 ،ود فررف م رابررس والكررول مررل ا حابررسعررمررل ابوابررس ونشررطت إلرر  الق

 ريقة هف بالقبو  عند الف و   قيقة.نت النف  عل  سلو  طووطَّ 
وهررا انررا اوضررح لرر  منارهررا، وابرريل لرر  إيرادهررا وإ رردارها،  

وسرلكوا طرريقيل  الفريرم  ،فأقو  إل رال  المفسرريل تفرقروا فرريقيل
األو  اقت روا فف تفاسيرهم عل  مجرد الرواية، وقنعروا برفر  هرذ  

اللَة العربية، الراية. والفريم اآلخر جردوا انظارهم إل  ما تقتضيس 
وما تفيد  العلوم اآللية، ولم يرفعوا إل  الرواية راسا، وإل جافوا بها 
لم ي ر  وا لهرا اساسرا. وكر  الفرريقيل قرد ا را ، واطرا  واطرا ، 
وإْل َرفََ  عماَد بيِت ت نيِفس عل  بعرض األطنرا ، وترر  منهرا مرا ال 

عرل رسرو   يتم بدونس كما  االنت ا . فإل ما كال مرل التفسرير ثابترا
نررا، وتقديمررس هللا  ررل  هللا عليررس وسررلم، وإل كررال الم ررير إليررس متعي ِ 

ما، رير ال الذي  ح عنرس مرل ذلر  إنمرا هرو تفسرير آيرات قليلرة مت ت ِ 
بالنسرربة إلرر  جميرر  القرررآل، وال يختلررن فررف مثرر  ذلرر  مررل ائمررة هررذا 
الشأل اثنال. واما ما كرال منهرا ثابترا عرل ال ر ابة رضرف هللا عرنهم، 

كرال مرل األلفراظ الترف قرد نقلهرا الشررث إلر  معنر  مَراير للمعنر   فإل
األلفراظ مرل اللَوي بوجس مل الوجو  فهو مقدَّم عل  رير ، وإل كرال 

التف لم ينقلهرا الشررث فهرو كوا رد مرل اهر  اللَرة الموثروق بعرربيتهم. 
فإذا خالن المشهور المستفيض لم تقم ال جة علينا بتفسير  الذي قالس 

لَررة العررر . فرراألول  تفاسررير مررل بعرردهم مررل التررابعيل علرر  مقتضرر  
بعرد   لْ وتابعيهم وسائر األمة. وايضا كثيرا مرا يقت رر ال ر ابف وَمر

م القرآنف باعتبار المعن  ظْ مل السلن عل  وجس وا د مما يقتضيس النَّ 
اللَوي، ومعلوم ال ذل  ال يستلحم إهمرا  سرائر المعرانف الترف تفيردها 

همرا  مرا يسرتفاد مرل العلروم الترف تتبريل بهرا دقرائم اللَة العربيرة وال إ
العربية واسرارها كعلم المعانف والبيال، فإل التفسير بذل  هو تفسرير 
باللَررة ال تفسررير بم ررض الررراي المنهررف عنررس. وقررد اخرررج سررعيد بررل 

عرل  "الرؤيرة"وابرل المنرذر والبيهقرف فرف كترا   "سرننس"من رور فرف 
إنما هو ك م جام  يراد  .اخت نقا   لي  فف تفسير القرآل  ،سفيال

وابو نعيم فف "ال لية"  "الطبقات"واخرج ابل سعد فف  .منس هذا وهذا
قرا   قررا  ابرو الردرداف  ال تَْفق ررس  كر  الفقررس  تر  تررري  ،عرل ابرف ق بررة

القرررآل وجوهررا. واخرررج ابررل سررعد ال عليررا قررا  البررل عبررا   اذهرر  
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فإنرس ذو وجرو ، ولكرل  إليهم )يعنف الخوارج( وال تخا رمهم برالقرآل،
ن ة. فقرا  لرس  انرا اعلرم بكترا  هللا مرنهم. فقرا    ردقت، خا مهم بالسُّ 

را   ذو وجرو . وايضرا ال يتيسرر فرف كر  تركير  مرل  ولكل القررآل  م 
التراكي  القرآنية تفسير ثابت عل السلن، ب  قد يخلو عل ذل  كثيرر 

إسناد ضعين، مل القرآل. وال اعتبار بما لم ي ح كالتفسير المنقو  ب
وال بتفسير مل لي  بثقة مرنهم، وإل  رح إسرناد  إليرس. وبهرذا تعررن 
انس ال برد مرل الجمر  بريل األمرريل، وعردم االقت رار علر  مسر  ا رد 
الفريقيل. وهذا هو المق د الذي وطنت نفسرف عليرس، والمسرل  الرذي 
عحمت عل  سرلوكس إل شراف هللا مر  تعرضرف للتررجيح بريل التفاسرير 

مهما امكل واتضرح لرف وجهرس، واخرذي مرل بيرال المعنر  المتعارضة 
العربف واسعرابف والبيانف بأوفر ن ري ، وال ررص علر  إيرراد مرا 
ثبت مل التفسير عل رسو  هللا  ل  هللا عليس وسرلم او ال ر ابة او 
التررابعيل او تررابعيهم او األئمررة المعتبررريل. وقررد اذكررر مررا فررف إسررناد  

يرس او لموافقترس للمعنر  العربرف. وقرد ل فف المقرام مرا يقوضعن إما أل
ا إل  راويس مل رير بيال  ا  اسسناد ألنف اجرد   وًّ اذكر ال دي  َمْعح 
فف األ رو  الترف نقلرت عنهرا كرذل ، كمرا يقر  فرف تفسرير ابرل جريرر 
والقرطبف وابل كثير والسيوطف وريرهم. ويبعد ك  البعرد ال يعلمروا 

ال يقا  فيما اطلقو  إنهم قد  فف ال دي  ضعفا وال يبينونس. وال ينبَف
فررإل مررل الجررائح ال ينقلررو  مررل دول كشررن عررل  ررا   ،علمرروا ثبوتررس

اسسناد، ب  هذا هو الذي يَل  بس الظرل ألنهرم لرو كشرفوا عنرس فثبترت 
عنرردهم  رر تس لررم يتركرروا بيررال ذلرر  كمررا يقرر  مررنهم كثيرررا الت ررريح 

ول ما بال  ة او ال سل. فمل وجد األ و  التف يروول عنها ويَعْ  ح 
 فف تفاسيرهم إليها فلينظر فف اسانيدها موفقا إل شاف هللا. 

واعلم ال تفسير السيوطف المسم  بـ"الدر المنثور" قرد اشرتم  
عل  رال  مرا فرف تفاسرير السرلن مرل التفاسرير المرفوعرة إلر  النبرف 
 ررل  هللا عليررس وسررلم وتفاسررير ال رر ابة ومررل بعرردهم، ومررا فاتررس إال 

د اشتم  هذا التفسير عل  جمي  ما تدعو إليس ال اجة القلي  النادر. وق
  ا وات ررد معنًررمنررس ممررا يليررم بالتفسررير، مرر  اخت ررار لمررا تكرررر لفًظرر

بقولف  "ومثلس" او "ن و ". وضممت إل  ذل  فوائد لم يشرتم  عليهرا 
وجدتها فف رير  مل تفاسير علماف الرواية او مل الفوائد التف ال ت 

تضرعين او تعقر  او جمر  او تررجيح.  لف مل ت  يح او ت سيل او
فهرذا التفسرير، وإل كبرر  جمررس، فقرد كثرر علمررس، وتروفر مرل الت قيررم 
قسررمس، وا ررا  ررررض ال ررم سررهمس، واشررتم  علرر  مررا فررف كترر  
التفاسررير مررل برردائ  الفوائررد، مرر  حوائررد فوائررد، وقواعررد شرروارد. فررإل 
 ا ببت ال تعتبر   ة هرذا فهرذ  كتر  التفسرير علر  ظهرر البسريطة 

انظر تفاسير المعتمديل عل  الرواية، ثم ارج  إل  تفاسير المعتمديل 
عل  الدراية، ثم انظر فف هذا التفسير بعد النظريل، فعنرد ذلر  يسرفر 
ال بح لذي عينيل، ويتبيل ل  ال هذا الكتا  هو ل  اللبا ، وعج  
العجا ، وذخيرة الط  ، ونهاية مرأر  األلبرا . وقرد سرميتس  "فرتح 

مستمدا مل  لجام  بيل فنف الرواية والدراية مل علم التفسير"،القدير ا
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هللا سب انس بلو  الَاية، والو و  بعد هذ  البداية إل  النهاية، راجيرا 
منس ج  ج لس ال يديم بس االنتفاث، ويجعلس مل الذخائر التف لي  لهرا 

 انقطاث".
وهررذا مثررا  علرر  طريقتررس اخترتررس مررل ك مررس فرر  بدايررة سررورة 

كلهرا مكيرة بر  خر ن.   "هف ستول آية. قا  القرطبف  . قا م""الرو
واخرج ابل الضري  والن ا  وابل مردويس والبيهقف فرف "الردالئ " 

قا   نحلت سورة الروم بمكة. واخرج ابل  ،مل طرق عل ابل عبا 
مردويررس عررل ابررل الحبيررر مثلررس. واخرررج عبررد الرررحاق وا مررد، قررا  

ال رسرو  هللا  رل   ،ل ر ابةبسند  سل عل رجر  مرل ا  السيوطف
. واخررج "الرروم"هللا عليس وسلم  ل  بهم ال بح، فقررا فيهرا سرورة 

البحار عل األررر المردنف مثلرس. واخررج عبرد الررحاق عرل معمرر برل 
عبد المل  بل عمير ال النبف  ل  هللا عليس وسلم قرا فف الفجر يروم 

ن" وا مد . واخرج ابل ابف شيبة فف "الم نَّ "الروم"الجمعة بسورة 
وابل قان  مل طريم عبد المل  بل عمير مث   دي  الرج  الذي مل 

  علينرا فرف ال  ابة، وحاد  يتردد فيها، فلما ان رن قرا   إنمرا يلرب ِ 
  تنا قوم ي ضرول ال  ة بَير طهور، مل شهد ال  ة فلي سل 

 الطهور. 
"الررم" قررد تقرردم الكرر م علرر  فات ررة السررورة فررف فات ررة سررورة 

وتقردم الكر م علر  م لهرا مرل اسعررا  وم ر  امثالهرا فرف  "،رةالبق"
 رير موض  مل فواتح السور.

قرا الجمهور "ر ِلبَِت الروم" بضم الَيل المعجمة وكسرر الر م 
ا للمفعو ، وقرا علف بل ابف طال  وابو سعيد الخدري ومعاويرة نيًّ مب

فاعر . قرا  بل قرة وابل عمر واهر  الشرام بفرتح الَريل والر م مبنيًّرا لل
الن ا   قرافة اكثر النا  "ر ِلبَْت" بضم الَيل وكسر ال م. قا  اه  
التفسير  َرلَبَْت فار   الروَم ففرح بذل  كفار مكة وقالوا  الذيل لري  
لهم كترا  رلبروا الرذيل لهرم كترا ، وافتخرروا علر  المسرلميل وقرالوا  

ي بول ال  ولمن ل ايًضا نَلبكم كما رلبت فار  الروم. وكال المسل
 تظهر الروم عل  فار  ألنهم اه  كتا 

ومعنرر  "فررف ادنرر  األرض"  فررف اقررر  ارضررهم مررل ارض 
العر ، او فف اقر  ارض العر  منهم. قير   هرف ارض الجحيررة، 
وقي   اذرعات، وقي   كسكر، وقي   األردل، وقير   فلسرطيل. وهرذ  

ِملَرر ِت المواضرر  هررف اقررر  إلرر  برر د العررر  مررل ريرهررا، وإنمررا   
األرض علرر  ارض العررر  ألنهررا المعهررود فررف السررنتهم  إذا اطلقرروا 
األرض ارادوا بها جحيرة العر . وقي  إل األلن وال م ِعَوض  عل 
المضرران إليررس، والتقرردير  "فررف ادنرر  ارضررهم"، فيعررود الضررمير إلرر  
الروم، ويكول المعن   فف اقرر  ارض الرروم مرل العرر . قرا  ابرل 

بأْذِرعات فهف مل ادن  األرض بالقيا  إلر  عطية  إل كانت الوقعة 
مكرررة، وإل كانرررت الوقعرررة برررالجحيرة فهرررف ادنررر  بالقيرررا  إلررر  ارض 
كسري، وإل كانت براألردل فهرف ادنر  إلر  ارض الرروم. "وهرم مرل 
َِْلبول"، اي والروم مل بعد رلر  فرار  سريَلبول اهر   بعد َرلَبهم سيَ

This file was downloaded from QuranicThought.com



115 
 

ان إلر  المفعرو  علر  الفر . والََلَ  والََلَبة لَتال، والم ردر مضر
قرررافة الجمهررور، وإلرر  الفاعرر  علرر  قرررافة ريرررهم. قرررا الجمهررور 

َِْلبول" مبنيًّ  ا للفاع ، وقرا علف وابو سعيد ومعاوية بل قرة وابرل "سيَ
"مل بعد رْلبهم"   عمر واه  الشام عل  البناف للمفعو ، وابل السميف 

 بسكول ال م.
 "البِْضر "تقردم تفسرير وقرد  .متعلم بمرا قبلرس  "فف بض  سنيل"

واشررتقاقس فررف سررورة "يوسررن"، والمررراد بررس هنررا مررا برريل الث ثررة إلرر  
اذ فرالعشرة. "هلل األمر مل قب  ومل بعد"، اي هو المنفررد بالقردرة وإن

األ كام وقت مَلروبيتهم ووقرت ررالبيتهم، فكر  ذلر  برأمر هللا سرب انس 
مهما لكونهمرررا وقضرررائس. قررررا الجمهرررور "ِمرررْل قَْبررر   وِمرررْل بَْعرررد " بضررر

مقطوعيل عل اسضافة، والتقدير  مل قبر  الَلر  ومرل بعرد ، او مرل 
"، بكسرر قب  ك  امر ومل بعد . و ك  الكسائف  "مل قبر   ومرل بعرد  

األو  منونًرا وضررم الثرانف برر  تنرويل. و كرر  الفرراف  "مررل قبرِ  ومررل 
بعِد"، بكسرهما مل رير تنويل، ورل طرس الن را . قرا  شرها  الرديل  

ق ِرئ بكسرهما منونيل. قا  الحجاج  ومعن  اآلية  مل متقدم ومرل قد 
متررأخر. "ويومئرررذ يفرررح المؤمنرررول* بن ررر هللا"، اي يررروم ال تَلررر  
الروم عل  فار  فف بضر  سرنيل يفررح المؤمنرول بن رر هللا للرروم 
لكونهم اه  كتا  كما ال المسلميل اه  كتا ، بخ ن فار  فإنرس ال 

المشركول بن ررهم علر  الرروم. وقير   ن رر  كتا  لهم، ولهذا س رَّ 
هللا هرو إظهرار  ردق المرؤمنيل فيمرا اخبرروا برس المشرركيل مرل رلبرة 
الروم عل  فار ، واألو  اول . قا  الحجاج  هرذ  اآليرة مرل اآليرات 
التف تد  عل  ال القرآل مل عند هللا ألنس إنبراف بمرا سريكول، وهرذا ال 

 يعلمس إال هللا سب انس.
شاف" ال ين ر . "وهو العحيح"  الَالر  القراهر. "ين ر مل ي

"الر يم"  الكثير الر مة لعباد  المؤمنيل. وقي   المراد بالر مرة هنرا 
 الدنيوية، وهف شاملة للمسلم والكافر.

 "، اي َوَعررد هللا وعررًدا ال يخلفررس، دَ ْعررن هللا وَ ِلررخْ هللا ال ي   دَ ْعرر"وَ 
ال يعلمرول" ال هللا  وهو ظهور الروم عل  فار . "ولكل اكثر النا 

 ال يخلن وعد ، وهم الكفار. وقي   كفار مكة عل  الخ وص.
"يعلمرررول ظررراهًرا مرررل ال يررراة الررردنيا"، اي يعلمرررول ظررراهر مرررا 
يشاهدونس مل حخارن الدنيا وم ذ ها وامر معاشهم واسبا  ت  ي  
فوائدهم الدنيوية. وقي   هو ما تلقيرس الشرياطيل إلريهم مرل امرور الردنيا 

تراقهم السم . وقي   الظاهر الباط . "وهم عل اآلخرة" الترف عند اس
هف النعمة الدائمة، واللذة الخال ة "هم رافلول" ال يلتفتول إليهرا وال 

عررل اسيمررال بهررا والت ررديم  ولاج إليررس، او رررافلتَرر ْ ي ِعررد ول لهررا مررا ي  
 بمجيئها.

" اولم يتفكروا فف انفسهم ما خلم هللا السماوات واألرض وما 
نهمرا"  الهمررحة لأنكرار علرريهم، والررواو للعطرن علرر  مقردَّر كمررا فررف بي

نظائر . و"فف انفسهم"  ظرن للتفكر، ولي  مفعوالً للتفكر. والمعن  
ال اسرربا  التفكررر  ا ررلة لهررم، وهررف انفسررهم. لررو تفكررروا فيهررا كمررا 
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ينبَرف لعلمروا و دانيررة هللا و ردق انبيائرس. وقيرر  إنهرا مفعرو  للتفكررر. 

لم يتفكروا فف خلرم هللا إيراهم ولرم يكونروا شريئًا؟ و "مرا"  والمعن   او
نافيرة، اي لرم يخلقهرا إال برال م الثابرت الرذي ي رم   فف "ما َخلَرم هللا "

او هف اسرم فرف م ر  ن ر  علر  إسرقاط الخرافض، اي برـ"ما  ،ثبوتس
خلم هللا"، والعام  فيها الِعْلم الذي يؤدي إليرس التفكرر. وقرا  الحجراج  

ذن، اي فيعلمروا، فجعرر  "مرا" معمولررةً للفعر  المقرردَّر ال فرف الكر م  رر
للعلرررم المررردلو  عليرررس. والبررراف فرررف "إال برررال م" إمرررا للسرررببية، او هرررف 
ومجرورهررا فررف م رر  ن رر  علرر  ال ررا ، اي ملتبسررة بررال م. قررا  
الفراف  معنا  "إال لل م"، اي للثوا  والعقا . وقي   بالعرد . وقير   

ولل ررم خلقهررا. "واجرر   ،نررس هررو ال ررمبال كمررة. وقيرر   بررال م. اي ا
مسم " معطون علر  ال رم. اي وبأجر  مسرم  للسرموات واألرض 
وما بينهما تنتهف إليس، وهو يروم القيامرة. وفرف هرذا تنبيرس علر  الفنراف، 

انرس     "واجر  مسرم "نَرعْ وال لك  مخلوق اج ً ال يجراوح . وقير   مَ 
ثيًرا مل النا  ا  لخلم ذل  الشفف. "وإل كخلم ما خلم فف وقت سم  

بلقراف ربهرم لكرافرول"، اي لكرافرول بالبعر  بعرد المروت. والر م هرف 
 مكة. عل  اسط ق، او كفار   المؤكدة. والمراد بهؤالف الكفار  

"اولرم يسريروا فرف األرض"  االسرتفهام للتقرير  والتروبيم لعرردم 
تفكرررهم فررف اآلثررار وتررأملهم لمواقرر  االعتبررار. والفرراف فررف "فينظررروا" 

ن عل  "يسيروا" داخ  ت ت مرا تضرمنس االسرتفهام مرل التقرير  للعط
والتوبيم. والمعن  انهم قرد سراروا وشراهدوا "كيرن كرال عاقبرة الرذيل 
مررل قرربلهم" مررل طوائررن الكفررار الررذيل اهلكهررم هللا بسررب  كفرررهم برراهلل 
وج ودهم لل م وتكذيبهم للرس . وجملة "كانوا اشد منهم قوة" مبي ِنة 

عهم علر  ترابَ  لْ وا عليها، وانهم اقدر مل كفار مكرة وَمرللكيفية التف كان
 رثوهررررا وقلبوهررررا   األمررررور الدنيويررررة. ومعنرررر  "واثرررراروا األرض"

ولرررم يكرررل اهررر  مكرررة اهررر   رررر .  ،للحراعرررة وحاولررروا اسررربا  ذلررر 
"وَعَمروها اكثر مما َعَمروها"، اي عمروها عمارة اكثر مما عمرها 

اًرا، واقروي اجسراًما، واكثرر هؤالف، ألل اولئ  كانوا اطو  منهم اعمر
ت  رررري ً ألسرررربا  المعرررراش، فعمررررروا األرض باألبنيررررة والحراعررررة 
والَررررر . "وجررررافتهم رسررررلهم" بالبينررررات، اي المعجررررحات. وقيرررر   
باأل كام الشرعية. "فما كرال هللا لريظلمهم" بتعرذيبهم علر  ريرر ذنر . 

 "ولكل كانوا انفسهم يظلمول" بالكفر والتكذي .
لذيل اساؤوا"، اي عملروا السريئات مرل الشرر  "ثم كال عاقبة ا
تأنير  األسروإ، وهرو  ،هف "ف ْعلَ " مل السروف  والمعا ف. "السُّواَي"

األقبح. اي كال عاقبتهم العقوبة التف هف اسوا العقوبرات. وقير   هرف 
اسرم للجنرة. ويجروح ال تكرول م ردًرا " كما ال "ال سن  ،اسم لجهنم

ِ فَ  ْكَري، و  ْت بس العقوبرة مبالَرة. قررا نراف  وابرل كثيرر كالب ْشَري والذ ِ
وابو عمرو "عاقبة " بالرف  عل  انها اسرم كرال، وترذكير الفعر  لكرول 

ا. والخبرر "السُّرواَي"، اي الفعلرة او الخ رلة او العقوبرة تأنيثها مجاحيًّ 
رررواَي. او الخبررررر "اَْل كررررذَّبوا"، اي كرررال آخررررر امرررررهم التكررررذي .  السُّ

فوا" او  ررفة لم ررذون. وقررا  الكسررائف إل و"السُّررواَي" م رردر "اسررا
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قولس  "اَْل َكذَّبوا" فرف م ر  ن ر  علر  العلرة. اي "ألل كرذ بوا بخيرات 
هللا التررف انحلهررا علرر  رسررلس"، او "برررأل كررذبوا". ومررل القررائليل برررأل 
ررراج وابرررل قتيبرررة واكثرررر المفسرررريل.  رررواَي" جهرررنم  الفرررراف والحج  "السُّ

ا. قرا  الحجراج  المعنر  "ثرم وسميت  "س واَي" لكونهرا تسروف  را به
كال عاقبة الذيل اشركوا النار بتكذيبهم آيات هللا واستهحائهم". وجملة 
"وكررانوا بهررا يسررتهحئول" عطررن علرر  "كررذَّبوا" داخلررة معررس فررف  كررم 

ة عل  ا د القوليل، او فف  كم االسمية لـ"كال"، او الخبرية لهرا يَّ ل  العِ 
 عل  القو  اآلخر.

مررذي و سَّررنس، والنسررائف وابررل المنررذر وقررد اخرررج ا مررد والتر
وابررل ابررف  رراتم والطبرانررف فررف "الكبيررر" وال رراكم و رر َّ س، وابررل 
مردويررس والبيهقررف فررف "الرردالئ " والضررياف فررف "المختررارة" عررل ابررل 
عبا  فف قولس  "الم* رلبرت الرروم"، قرا   "كرال المشرركول ي برول 

وكرررال ال تظهررر فرررار  علررر  الرررروم ألنهررم كرررانوا ا ررر ا  اوثرررال، 
المسملول ي بول ال تَْظَهر الروم عل  فرار  ألنهرم ا ر ا  كترا ، 
فذكرو  ألبف بكر، فذكر  ابو بكرر لرسرو  هللا  رل  هللا عليرس وسرلم، 

ا إنهرم سريَلبول. فرذكر  ابرو فقا  رسو  هللا  ل  هللا عليرس وسرلم  اَمر
بكررر لهررم، فقررالوا  اجعرر  بيننررا وبينرر  اجرر ً، فررإل َظَهْرنررا كررال لنررا كررذا 
وكذا، وإل ظهرتم كال لكم كذا وكذا. فجعر  بيرنهم اجر  خمر  سرنيل 
فلررم يظهررروا، فررذكر ذلرر  ابررو بكررر لرسررو  هللا  ررل  هللا عليررس وسررلم 
فقررا   اال جعلتررس )ارا  قررا  ( دول العَْشررر. فظهرررت الررروم بعررد ذلرر ، 

بقرو  هللا  "هلل  فذل  قولس  "الم* ر ِلبَرت الرروم" فََلَبَرْت. ثرم رلبرت بعرد
مررل قبر  ومررل بعررد ويومئرذ يفرررح المؤمنرول* بن ررر هللا". قررا   األمرر

سفيال  سمعت انهم ظهروا علريهم يروم بردر. واخررج ابرو يعلر  وابرل 
ابف  راتم وابرل مردويرس وابرل عسراكر عرل البرراف برل عراح  ن رو ، 

ما جعلس  وحاد انس لما مض  األج  ولم تَل  الروم فارًسا، ساف النبفَّ 
هس وقا   مرا دعرا  إلر  هرذا؟ قرا   ت رديقًا هلل رِ ابو بكر مل المدة وكَ 

ْض لهم واَْعِظم الَخَطر، واجعلس إل  بض  سنيل.  ولرسولس. فقا   تعرَّ
قرالوا  نعرم.  .فأتاهم ابو بكر فقا   ه  لكم فف العَْود؟ فإل العَْود ا مرد

فلررم تمررض تلرر  السررنول  ترر  رلبررت الررروم فارًسررا وربطرروا خيررولهم 
ة. فقََمرر ابرو بكرر، فجراف برس ابرو بكرر ي ملرس إلر  بالمدائل وبَنَْوا رومير

رسررو  هللا  ررل  هللا عليررس وسررلم، فقررا   هررذا السُّررْ ت" ت رردق بررس. 
واخرج الترمذي و   س والدارقطنف فف "األفراد" والطبرانف وابل 
مردويس وابو نعيم فف "الدالئ " والبيهقف فرف "الشرع " عرل نيرار برل 

* رلبرت الرروم... اآليرة" كانرت  مكرم األسرلمف، قرا   لمرا نحلرت "الرم
فار  يوم نحلرت هرذ  اآليرة قراهريل الرروم، وكرال المسرلمول ي برول 
ظهررور الررروم علرريهم ألنهررم وإيرراهم اهرر  كتررا ، وفررف ذلرر  يقررو  هللا  
"ويومئررذ يفرررح المؤمنررول* بن ررر هللا". وكانررت قررريش ت رر  ظهررور 

نرح  هللا فار  ألنهم وإياهم ليسوا اه  كترا  وال إيمرال ببعر . فلمرا ا
"الرم* رلبرت الرروم*   هذ  اآلية خرج ابو بكر ي يح فف نوا ف مكرة

فررف ادنرر  األرض وهررم مررل بعررد رلرربهم سرريَلبول* فررف بضرر  سررنيل". 
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فقا  نا  مل قريش ألبف بكرر  ذلر  بيننرا وبيرنكم. يرحعم  را ب  ال 
الروم ستَل  فار  فرف بضر  سرنيل. افر  نراهنر  علر  ذلر ؟ قرا   

الرهرررال. فرررارتهل ابرررو بكرررر والمشرررركول  بلررر . وذلررر  قبررر  ت رررريم
َهرال، وقرالوا ألبرف بكرر  لرم تجعر  البِ    ثر   سرنيل ْضروتواضعوا الر ِ

ْوا بيرنهم  إل  تس  سنيل؟ فَسم ِ بيننا وبين  وسًطا تنتهف إليس. قرا   فَسرمَّ
قب  ال يظهروا، فأخذ المشركول رهل ابف  تُّ ست  سنيل. فمضت الس  

ة ظهرت الرروم، فعرا  المسرلمول علر  بكر. فلما دخلت السنة السابع
فأسلم عند  ،ابف بكر تسميتس ست سنيل ألل هللا قا   "فف بض  سنيل"

ذل  نا  كثير. واخرج الترمرذي و سرنس وابرل جريرر وابرل مردويرس 
عررل ابررل عبررا  ال النبررف  ررل  هللا عليررس وسررلم قررا  ألبررف بكررر  "اال 

سرر ". واخرررج   مررا برريل ثرر   إلرر  تْضررا تطررت يررا ابررا بكررر؟ فررإل البِ 
البخررراري عنرررس فرررف "تاريخرررس" ن رررو . واخررررج الفريرررابف والترمرررذي 
و سَّنس، وابل جرير وابل المنرذر وابرل ابرف  راتم وابرل مردويرس عرل 
ابف سعيد، قا   لما كال يروم بردر ظهرر الرروم علر  فرار ، فأعجر  

قراهررا بالن رر ، يعنررف  ،بررت الررروم"لَ ذلرر  المررؤمنيل، فنحلررت "الررم* رَ 
اف للفاعرر  إلرر  قولررس  "يفرررح المؤمنررول* بن ررر هللا". للَرريل علرر  البنرر

قا   ففرح المؤمنول بظهور الروم عل  فار . وهذ  الرواية مفسرة 
لقرررافة ابررف سررعيد ومررل معررس. واخرررج ال رراكم و رر َّ س عررل ابررف 
الدرداف، قا   سيجفف اقوام يقرراول "الرم* َرلَبَرت الرروم" يعنرف بفرتح 

بضرمها. وفرف البرا  روايرات، ومرا الَيل، وإنما هرف "ر ِلبرت"، يعنرف 
ذكرنا  يَنف عما سوا . واخرج ابرل جريرر وابرل ابرف  راتم عرل ابرل 

يعنرررف معايشرررهم متررر    عبرررا  "يعلمرررول ظررراهًرا مرررل ال يررراة الررردنيا"
يَرسررول، ومترر  يحرعررول، ومترر  ي  رردول. واخرررج ابررل مردويررس 
عل ابل عمر فف قولس  "كانوا اشد منهم قوة"، قا   كال الرج  ممرل 

 ال قبلكم بيل منكبيس مي ".ك
مما سبم يتبيل لنا ال الطريقة الت  يتبعها عموم المفسريل مرل 
اقرردم الع ررور  ترر  اآلل، هرر  الطريقررة الترر  تتنرراو  القرررآل سررورة 
سورة، وآية آية او مجموعة بعد مجموعة مل اآليات ف  خط مستقيم 

ا رد إل  ال ينته  المفسر مل السورة فيشرث ف  ريرها. ولم ي او  
منهم، فيما نعلم، ال يدر  بناف السورة كلها ف  و دة وا دة، إل  ال 
جاف سريد قطر  فاجتهرد فر  ال يعثرر فر  كر  سرورة علر  ذلر  البنراف 
الذي ترتبط فيس اقسام السورة بعضرها بربعض وت ربح و ردة وا ردة. 
ذل  انس، ر مس هللا، لدل تفسير  ألية سورة، يبدا بمقدمة طويلة يجو  

ضوعاتها المختلفة م اوال الربط بينها ومبرحا الجو الرذي فيها م  مو
يسودها، والم ور الذي تدور عليرس مرل اولهرا إلر  آخرهرا. فرإذا فرر  
مل هذ  المقدمة شرث ف  تفسير السورة عندئذ، إال انس ال يتناولها آية 
آية كأنها  بات المسب ة كما تفع  الَالبية السا قة مل المفسريل، ب  

وعرة مجموعرة مرل اآليرات ب ير  تشرك   كر  وا ردة مررل يتناولهرا مجم
هررررذ  المجموعررررات موضرررروعا كررررام . اي انررررس إذا كررررال المفسرررررول 
اآلخرول يتناولول القرآل آية آية، فإذا حادوا عل  ذل  فإنما ليتنراولوا 
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تفسير عدة آيات معا، فإل سريد قطر  ال يكتفر  بهرذا، بر  يمرد يرد  فر  

رها المكنرول الرذي يؤلرن بريل اعماق السورة م اوال ال يسرتخرج سر
آياتها ررم ما قد يبدو للنظرة العجل  مل تفككها. وبعد ال يسرتعرض 
موضوعات السورة المختلفة مبرحا بعض ما فيها مل الجمرا  إبرراحا 
سريعا يقسمها عدة اجحاف، مسميا ك  جحف منها  " لقرة او شروطا او 

ا، ويسرتبطل جولة او درسا"، وواقفرا عنرد كر   لقرة يطير  التأمر  فيهر
معانيها، ويتذوق   وتها آية آية، وكلمة كلمة كلما عل لرس مرا يوجر  

 ترر   ،ذلرر ، رابطررا برريل الكلمررات فرر  اآليررات، واآليررات فرر  ال لقررات
لتبردو السرورة عنررد  فر  النهايررة بنراًف فكريرا وفنيررا  رلبا لرري  فيرس مررل 

ا، خل . وكثيرا ما يهتم بإبراح التناسم الفنر  بريل اجرحاف السرورة كلهر
 والجو النفس  الذي يهيمل عليها جميعا.

ولنأخررذ مثرراال يوضررح مررا نقررو   ترر  ال يظرر  هررذا الررذي نقولررس 
مجرد ك م نظري، وليكل النموذج الرذي نخترار  مرل تفسرير  لسرورة 

هررو  القََ ررص"الكهررن"، الررذي يبرردا تناولررس لهررا علرر  الن ررو التررال   "
ة ا رر ا  تجرفف ق ر اولهرافر  العن رر الَالر  فرف هرذ  السرورة  ف

 وفرف الكهن، وبعدها ق ة الجنتيل، ثم إشارة إل  ق رة آدم وإبلري .
وفرف نهايتهرا ق رة ذي  ،وسطها تجفف ق ة موس  م  العبد ال الح

ص معظم آيرات السرورة، فهرو وارد فرف  َ القَ  هذا القرنيل. ويستَرق
مرا يتبقر  مرل آيرات  ومعظرم آيرة. ومائرةِ  ر  ْشرإ دي وسبعيل آيرة مرل عَ 

 ليم او تعقي  عل  الق ص فيها. وإل  جوار الق صالسورة هو تع
ال يراة الترف ت رور فكررة او  مشراهد القيامرة، وبعرض مشراهد بعرض

  القرآل فف التعبير بالت وير. طريقة معن  عل 
الم ور الموضوعف للسورة والذي ترتبط برس موضروعاتها  اما

العقيرردة وت ر يح مررنهج النظررر  ت ر يح ويردور  ولررس سرياقها، فهررو
ت ر يح العقيرردة  فأمرا ر، وت ر يح القرريم بميرحال هرذ  العقيرردة.والفكر

البردف  "ال مرد هلل الرذي انرح  علر  عبرد   فيقرر  بدؤها وختامهرا  فرف
س ويبشرر ْنرد  بأسرا شرديدا مرل لَ  ا لينرذرًمري ِ قَ  *اًجروَ الكتا  ولم يجع  لرس عِ 

فيررس  مراكثيل* المرؤمنيل الرذيل يعملرول ال رال ات ال لهررم اجررا  سرنا
 م.ما لهم بس مل علم وال آلبائه *نذر الذيل قالوا  اتخذ هللا ولداوي *ابدا

الخترام   وفرف يقولرول إال كرذبا". إلْ  "تخررج مرل افرواههم كلمرةً  تْ رَ ب  كَ 
  إلرف انمرا إلهكرم إلرس وا رد، فمرل كرال مرثلكم يرو َ  "ق   إنما انرا بشرر  

 بعبرادة ربرس ا ردا". يعمر  عمر   رال ا وال يشرر ْ ربرس فلْ  لقراف يرجرو
يتسرراوق البرردف والختررام فررف إعرر ل الو دانيررة وإنكررار الشررر ،  كررذاوه

  المطلم بيل الذات اسلهية وذوات ال واد . والتمييح وإثبات الو ف،
سياق السورة هرذا الموضروث مررات كثيررة فرف  رور  ويلم 

نرا ربُّ "ق ة ا  ا  الكهن يقو  الفتية الذيل آمنوا بربهم   شت   فف
 ."ا شططامل دونس إلها. لقد قلنا إذً  ْدع وَ نَ  لالسماوات واألرض. ل ر ُّ 
التعقي  عليها  "ما لهم مل دونس مل ولف، وال يشر  فرف  كمرس  وفف

ق ة الجنتيل يقو  الرج  المؤمل ل ا بس وهو ي اور    وفف ا دا".
 لكرلَّ  ؟*مرل نطفرة ثرم سروا  رجر  ثرم بالذي خلق  مل ترا  اكفرتَ "
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"ولم تكل لس  التعقي  عليها  وفف ."هو هللا ربف وال اشر  بربف ا دا
هلل  اليررةالوَ  هنالرر  *ومررا كررال منت رررا ،فئررة ين رررونس مررل دول هللا

مشرهد مرل مشراهد القيامرة   وفرف ا".بًرق  ع   ا وخيرر  ثوابًر ال رم، هرو خيرر  
لهم،  يستجيبوا فلم ،"ويوم يقو   ناد وا شركائَف الذيل حعمتم. فَدَعْوهم

الرذيل   َ ِسرلتعقير  علر  مشرهد آخرر  "اف َ ا وفف وجعلنا بينهم َمْوبِقًا".
اَْعتَرْدنا جهرنم للكرافريل  كفروا ال يتخذوا عبادي مل دونف اوليراف؟ إنرا

الً".   ن ح 
ت  يح مرنهج الفكرر والنظرر فيتجلر  فرف اسرتنكار دعراوي  اما

لهم بس علم والرذيل ال يرأتول علر  مرا  لي  المشركيل الذيل يقولول ما
بمررا يعلررم وال  ي كررم سنسررال إلرر  اليقولررول ببرهررال، وفررف توجيررس ا

مطلر  السررورة   يتعردا ، ومرا ال علرم لرس بررس فليردث امرر  إلر  هللا  ففررف
". آلبرائهم مرا لهرم برس مرل علرم وال *الذيل قالوا  اتخرذ هللا ولردا "وينذرَ 
ا  ا  الكهن يقولول  "هؤالف قومنا اتخذوا مل دونس آلهرة.  والفتية

"". وعنردما يتسرافلول عرل فتررة لبرثهم بسرلطال  بَري ِل   علريهم لوال يأتول
ثنايرا  وفرف قالوا  ربكرم اعلرم بمرا لبثرتم"." فف الكهن يَِكل ول علمها هلل 

ا بالَي   "سيقولول  الق ة إنكار عل  مل يت دثول عل عددهم رجمً 
 ا بالَير ،سادسرهم كلربهم رجًمر كلربهم، ويقولرول  خمسرة   رابعهم ث ثة  

يعلمهرم إال  ق   ربف اعلم بِعد تهم. مرا .كلبهم وثامنهم ،ويقولول  سبعة
 وال تسرتفِت فريهم مرنهم ا ردا".، ظراهرا قلي . ف  ت َمراِر فريهم إال ِمرَرافً 

ق ررة موسرر  مرر  العبررد ال ررالح عنرردما يكشررن لررس عررل سررر  وفررف
مل رب ، وما فعلتس  يقو   "ر مةً  موس  ت رفاتس التف انكرها عليس

  عل امري"، فيَِك   األمر فيها هلل.
فررف مواضرر  متفرقررة  د  رِ ت رر يح القرريم بميررحال العقيرردة فيَرر افأمرر
ر مررا إلرر  اسيمررال والعمر  ال ررالح، وي ررَ   ال قيقيررة القرريم  ير  يرررد  

مرا علر   تبهرر األنظرار  فكر  الترف عداها مل القريم األرضرية الدنيويرة
   ل بررت ف واالختبررار، ونهايتررس إلرر  فنررافِعرراألرض مررل حينررة إنمررا ج  

مررا علرر  األرض حينررة لهررا لنَْبل ررَوهم ايُّهررم ا سررل  إنررا جعلنررا " :وحوا 
ًحا". عليهررا وإنررا لجرراعلول مررا *عمر  رر  هللا اوسرر   و مرر   ررعيًدا ج 

 وار  ، ولو اوي اسنسال إل  كهن خشل ضيم. والفتية المؤمنول
اعتحلتمروهم ومرا  الكهن يقولول بعد اعتحالهم لقرومهم  "وإذِ  ا  ا 

 نْ لكرم ربكرم مرل ر مترس، ويهي ِر هن ينشرْ إل  الك واو  فأْ  يعبدول إال هللا
ر بِ ْ ريوجرس إلر  الرسرو  )ص( ليَ  والخطرا  قرا".فَ رْ لكم مل امرركم مِ 

الردنيا واهلهرا الَرافليل  ال يراة نفسس مر  اهر  اسيمرال ريرر مبرا  بحينرة
 والعشررف   نفسرر  مرر  الررذيل يرردعول ربهررم بالَررداة رْ عررل هللا  "وا رربِ 

تريد حينة ال ياة الدنيا، وال تط   عينا  عنهم د  عْ يريدول وجهس، وال تَ 
وقر   ال رم  *اًطرر  قلبس عل ذكرنا واتب  هروا  وكرال امرر  ف   ارفلنا مل

الجنتريل  وق رة ومرل شراف فليكفرر". فليرؤمل، فمرل شراف .مرل ربكرم
 ،ت ررور كيررن يعتررح المررؤمل بإيمانررس فررف وجررس المررا  والجررا  والحينررة

نبرس علر  نسريال هللا   ا بها المنتفش المنتفم برال م ويؤ يَْجبَس وكين
بالذي خلقر  مرل تررا  ثرم مرل  اكفرتَ  :ي اور  قا  لس  ا بس وهو"
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ولوال  *بربف ا دا ا ْشِر  لكلَّ هو هللا ربف وال *نطفة ثم سوا  رج ؟
اق َّ من   انا جنت  قلت  ما شاف هللا، ال قوة إال باهلل. إل تََرلِ  إذ دخلتَ 

را مررل جنترر ، ويرسرر  عليهررا فعسرر  ربررف ال ي ررْؤتِيَِل خيرر *مرراال وولرردا
ْسبانا مل ا فلرل رً وْ او ي ربح ماؤهرا َرر *فت بح  رعيدا َحلَقًرا السماف   

  ."تستطي  لس طلبا
الق ة يضرر  مرث  لل يراة الردنيا وسررعة حوالهرا بعرد  وعق 

الردنيا كمراف انحلنرا  مرل السرماف  ال يراة احدهارها  "واضر  لهم َمثَر 
و فاختلط بس نبات األرض فأ بح َهِشي وكال هللا علر  ، الرياح ًما تَْذر 

عليررس ببيرال للقريم الحائلررة والقريم الباقيررة   ويعقرر  كر  شرفف مقترردرا".
والباقيات ال ال ات خير  عند رب   ،الدنيا "الما  والبنول حينة ال ياة

القرررنيل ال ي ررْذَكر ألنررس ملرر ، ولكررل ي ررْذَكر  وذو ثوابررا وخيررر  امرر ".
ل يْ دَّ الذيل وجدهم بيل السَّ  القوم عليس ألعمالس ال ال ة. و يل يعرض

 يعطرو  ال يبنف لهم سدا ي مريهم مرل يرأجوج ومرأجوج فرف مقابر  ال
ماال، فإنس يرد  عليهم مرا عرضرو  مرل المرا ، ألل تمكريل هللا لرس خيرر 

ن ِررف فيرس ربرف خيرر". و رريل يرتم السرد يرررد " .مرل امروالهم قرا   مرا مكَّ
مل ربف، فرإذا جراف وعرد  ر مة هذااألمر هلل ال لقوتس البشرية  "قا   

نهايرة السرورة يقررر ال  وفرف ، وكال وعد ربف  قا".ك افَ ربف جعلس دَ 
وهرؤالف ال . اخسر الخلم اعماال هم الرذيل كفرروا بخيرات ربهرم ولقائرس

ه  ننبرئكم  وإل  سبوا انهم ي سنول  نعا  "ق   ،وحل لهم وال قيمة
ة الردنيا وهرم ي سربول الذيل ض  سعيهم فف ال يا* اعماال باألخسريل

 تْ َطربِ بخيات ربهم ولقائس ف َ  كفروا اولئ  الذيل ؟*انهم ي سنول  نعا
نجد م ور السورة هو  وهكذا يم لهم يوم القيامة وحنا".قِ اعمالهم ف  ن  

 القررريم وت رر يح ،وت رر يح مرررنهج الفكررر والنظرررر ،ت رر يح العقيررردة
  بميحال العقيدة.
ات الرئيسررية فررف سررياق السررورة  ررو  هررذ  الموضرروع ويسررير

السورة بال مد هلل الذي انح  علر  عبراد  الكترا   تبدا اشواط متتابعة 
 "،اتخذ هللا ولدا" وإنذار الذيل قالوا  المؤمنيل تبشير  لأنذار والتبشير

ل بررت ف واالختبررار،  هررو وتقريررر ال مررا علرر  األرض مررل حينررة إنمررا
 وهررف ،لكهررنوالنهايررة إلرر  حوا  وفنرراف. ويتلررو هررذا ق ررة ا رر ا  ا

نمرروذج سيثررار اسيمررال علرر  باطرر  ال يرراة وحخرفهررا، وااللتجرراف إلرر  
الشروط الثرانف  ويبردا .   َمرهربرا بالعقيردة ال ت   الكهرن ر مرة هللا فرف

 بالَرداة ر نفسس م  الذيل يدعول ربهرمبِ  ْ بتوجيس الرسو  )ص( ال يَ 
ف   الَرافليل عرل ذكرر هللا. ثرم تجرفِفرَْ يريردول وجهرس، وال ي   والعشف  

براهلل، واست رَار  لقريم  المرؤمل ت رور اعترحاح القلر  الجنتريل ق رة
 والشروط بتقريرر القريم ال قيقيرة الباقيرة. الشروط األرض. وينتهف هرذا

الثال  يتضمل عدة مشاهد مت لة مل مشاهد القيامة تتوسطها إشرارة 
ة هللا فف إه   الظالميل، ور مة ن  وينتهف ببيال س  ، وإبلي  ق ة آدم

ق رة موسر  مر  العبرد  وتشرَ  اج  معلروم. إل  هالس للمذنبيلهللا وإم
تخرتم  ثرم وق ة ذي القرنيل الشروط الخرام . ،ال الح الشوط الراب 

تبشرريرا للمررؤمنيل وإنررذارا للكررافريل، وإثباتررا  السررورة بمثرر  مررا برردات 
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بعرد  سريد قطر  ر مرس هللا ثرم يأخرذ هلل عرل الشرري ". وتنحيهرا للو ف
  األشواط شوطا شوطا...إلم.ذل  ف  ال دي  عل تل  

وقد نوافم بعد ذل  مفسررنا الكبيرر او نختلرن معرس فر  هرذا او 
ذا ، بيد انس ال يمكنن  المماراة ف  انس، ف   دود علم ، هو المفسر 
الو يد الذي يعتمد هذا المنهج ف  تفسير  للقررآل الكرريم.  ر يح ال 

نهم، وهرم المفسريل القدماف كانوا يضعول ن   اعير ا ملهنا  بعض
يفسرول ك  سورة، ال يربطوا بيل ك  آية فيهرا واآليرة التر  تليهرا... 
إل  آخر السورة، وقد يشريرول إلر  الموضروث الرئيسر  الرذي تردور 

بها مرر  السررورة السررابقة عليررس، مرر   ر ررهم علرر  ال يظهررروا تناس رر
  السرورة ال  قرة بهرا معهرا ايضرا، لكرل ايرا مرنهم لرم عليها، ثرم تناس ر

 نعس سيد قط  مل نظرترس العامرة إلر  السرورة كلهرا علر  ي ن  ما 
انها بنية وا دة مل نا يرة مضرمونها الفكرري وجوهرا النفسر  جميعرا، 
وانها تدور  و  م ور وا د ينتظمها مل اولها إل  آخرها، وانها إذا 
َمْت فإل  اشواط متتابعة يت   ا دها باآلخر كما راينا فر  الرنص  ق س ِ

ر، إذا اشررار، إلرر  موضرروث السررورة كلهررا بهررذا السررابم، وال كررال يشرري
التف ي  الذي نجد  هنا. وهو امر طبيع ، فقرد تطرور الفكرر والرذوق 

 والنقد األدب  عل  مدي تل  القرول تطورا كبيرا.
المفسريل الرذيل كرانوا يعملرول علر  ربرط آيرات واشهر هؤالف 

(  ررا   هررـ 885ت هررو اسمررام البقرراع  )السررورة بعضررها برربعض 
". فلننظرر نَْظرم الردَُّرر فر  تناسر  اآليرات والسرورير المسرم   "التفس

إلرر  مررا كتبررس، ر مررس هللا، فرر  مطلرر  تفسررير  لسررورة "الرعررد" لنررري 
و ني  مفسر مل المفسريل الم ردثيل وناقرد ادبر   سالفرق بيل  نيع

كبير ووا د مل ا  ا  األسالي  المتميحة ف  األد  العربر  القرديم 
}بسم هللا{ ال م الذي ك  ما عدا  سيد قط   "ك وال دي  عل  السواف

باط  }الر مل{ الذي عرم بالرربرة والرهبرة بعمروم ر مترس }الرر يم{ 
لمررا خررتم   }المررر{ .الررذي خررص مررل شرراف بمررا يرضررا  عظرريم الوهيتررس

التف قبلها بالدلي  عل  َ ق ِي ة القرآل وانس هدي ور مة لقوم )السورة( 
ا ي سونس مل آياترس فرف السرماوات يؤمنول، وبعد ال اشار إل  كثرة م
بذل  علر  طريرم اللرن )السورة( واألرض م  اسعراض، ابتدا هذ  

والنشر المشوش ألنس اف ح للبدافة فف نشر  باألقر  فاألقر  فقا   
ة المف لة بدر  المعرانف ة واألقا يص المجلو  }تل {، اي األنباف المتلو  

ية المرات  }آيات{، واآلية  وبدي  ال كم وثابت القواعد والمبانف العال
}الكترا { المنرح  إلير . ولمرا  .الداللة العجيبة فف التأدية إل  المعرفرة

كال ت قم ال هذا الكتا  مل عند المل  امررا ال تطرقرس ِمْريَرة لمرا لرس 
مل اسعجاح، وكذا ما تبعس مل بيانس بالسن ة لما لرس مرل ال رم الرذي ال 

نرس كرذل  يعلرم ال اآلترف برس ال عل  ك  عاق ، وكال مرا ت قرم ا  يخف
  إليرر { حِ ْنررا   يكرول إال عظيمررا، ب نِررَف للمفعرو  قولررس  }و{ جميرر  }الرذي

كائل }مل ربر {، فثبرت  ينئرذ قطعرا انرس هرو }ال رم{، اي الموضروث 
ك  شفف منس فف موضعس عل  ما تدعو إليرس ال كمرة، الواضرح الرذي 

 ، فهرو ابعرد ال يتخلن شفف منس عل مطابقة الواق  مل بع  وال رير
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فوجر  لثبروت  قيترس علر   .شفف عل قولهم  إل َوْعرد  بالبعر  ِسرْ ر
}ولكل اكثر النرا {، اي اآلنسريل  .ك  مل ات ن بالعق  ال يؤمل بس

بأنفسررهم المضررطربيل فررف آرائهررم }ال يؤمنررول{، اي ال يتجرردد مررنهم 
إيمال ا  ً بأنس ال م فف نفسس وانس مل عند هللا، ب  يقولول  إنس مل 

ند م مد  ل  هللا عليس وعل  آلس وسلم، وإنرس تخيير  ليسرت معاينرة ع
(، 103}ومررا اكثررر النررا  ولررو  ر ررت بررؤمنيل{ )يوسررن  .كمررا قلنا

هذا التقدير م تم ، ولكل الذي  .فلي  هدي لهم كام ً وال ر مة تامة
يررد  عليررس ظرراهر قولررس تعررال   }افمررل يعلررم انمررا انررح  إليرر  مررل ربرر  

ربرر {  ررلة }ا ْنررِح {،  لْ ال }الررذي{ مبترردا، و}ِمرر( 19ال ررم{ )الرعررد/ 
والخبر }ال م{. والمق ود مل هذ  السورة هذ  اآليرة، وهرف و رن 
ْنَح  بأنررس ال ررم وإقامررة الرردلي  عليررس. وذلرر  ألنررس لمررا تررم و ررن  الررـم 
ر  مبريل َعَطرن الكر م إلر  تف ري  او   ْ َكم مف َّ الكتا  بأنس  كيم م 

نس  ال اجتناف الثمرة فرف هرذ  السرورة سورة "البقرة"، واسيماف إل  ا
 والتف بعدها. ويلت م بذل  و ن الم دقيل بذل   كما ستقن عليس.

وقا  اسمام ابو جعفر بل حبير ر مس هللا فف "برهانس" )يق د 
كترا  "البرهررال فرر  مناسرربة ترتيرر  القرررآل"(  "هررذ  السررورة تف رري  

م  }وكرأي ل لمجم  قولس سرب انس فرف خاتمرة سرورة يوسرن عليرس السر 
مل آية فف السماوات واألرض يمرول عليهرا وهرم عنهرا معرضرول* 
وما يرؤمل اكثررهم براهلل إال وهرم مشرركول* افرامنوا ال ترأتيهم راشرية 

هررذ    * قرر ؟مررل عررذا  هللا او تررأتيهم السرراعة بَتررة وهررم ال يشررعرول
ومرا  .وسب ال هللا .دعوا إل  هللا عل  ب يرة انا ومل اتبعنفا .سبيلف

(  فبيررال آي السررماوات فررف 108 -105مررل المشررركيل{ )يوسررن/ انرا 
نهررا ثررم اسررتوي علرر  وْ رَ تَ  د  َمررقولررس  }هللا الررذي رفرر  السررماوات بَيررر عَ 

يجرري ألجر  مسرم {، وبيرال آي  ر الشم  والقمرر كر   العرش وسخَّ 
األرض فف قولس  }وهو الذي مد األرض وجع  فيها رواسف وانهاًرا 

حوجرريل اثنرريل{، فهررذ  آي السررماوات  ومررل كرر  الثمرررات جعرر  فيهررا
  ِشرَْ بيانرا فرف مواضر . ثرم فرف قولرس تعرال   }ي   تْ يدَ واألرض، وقد حِ 

{ مرررا يكرررول مرررل اآليرررات عرررنهل ألل الظلمرررة عرررل جررررم النهرررارَ   َ ال ْيررر
األرض، وهف ارضية، والضياف عل نور الشم ، وهف سماوية. ثرم 

   }وفف األرض حاد تعال  آيات األرض بيانا وتف ي ً فف قولس تعال
(. 4( إل  قولس  }لقروم يعقلرول{ )الرعرد/ 4{ )الرعد/ متجاورات      طَ قِ 

، ودلي ً سولما كال إخراج الثمر بالماف الناح  مل السماف مل اعظم آي
واضررً ا علرر   رر ة المعرراد، ولهررذا قررا  تعررال  فررف اآليررة األخررري  

وكررال قررد ورد هنررا اعظررم  ،(57}كررذل  نخرررج المرروت { )األعررران/ 
جهرررة فرررف االعتبرررار مرررل إخراجهرررا مختلفرررات فرررف الطعررروم واأللررروال 
والرروائح مرر  ات راد المررادة "ي ْسرقَ  بمرراف وا رد ونفضرر  بعضرها علرر  

لرذل  مرا اعقر  قولرس تعرال   }وفرف األرض قطرر   ،بعرض فرف األ ك ر "
اإذا كنرا ترابرا   متجاورات... اآلية{ بقولس  }وإل تعج  فعََجر   قرولهم

ثررم برريل سررب انس ال ررنن القائرر  بهررذا وانهررم  .{؟ائن ررا لفررف خلررم جديررد
مررس لْ الكررافرول اهرر  الخلررود فررف النررار، ثررم اعقرر  ذلرر  ببيررال عظرريم  ِ 
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(، 6وعفو  فقا   }ويستعجلون  بالسيئة قب  ال سنة... اآلية{ )الرعد/ 
ثرم اتبرر  ذلرر  بمرا ي ْشررِعر بررالجري علر  السرروابم فررف قولرس  }إنمررا انررت 

(، ثم بيل عظيم ملكس واط عس عل  7 /{ )الرعدولك  قوم هاد   ،منذر  
 دقائم ما اوجد  مل جلي   نعس واقتدار  فقا  }هللا يعلم ما ت م  كر ُّ 

يض األر ام{... اآليات إل  قولس }وما لكم مرل دونرس مرل َِ انث  وما تَ 
ن عبرراد  وانررذرهم وررَّرربهم  }هررو الررذي يررريكم البرررق  {، ثررم خرروَّ وا  

(، وك  ذل  راج  إلر  مرا اودث 12 /خوفًا وطمعًا... اآليات{ )الرعد
سررب انس فررف السررماوات واألرض ومررا بينهمررا مررل اآليررات، وفررف ذلرر  

س تعرال  علر  اآليرة الكبرري والمعجرحة العظمر  اكثر آي السورة. ونبَّ 
َم بس  عَْت بس األرض او ك ل ِ فقا   }ولو ال قرانًا س ي َِرْت بس الجبا  او ق ط ِ

}ولو كرال مرل عنرد .لكال هذا القرآل (، والمراد 31الموت { )الرعد/ 
(. والتنبيس بعظيم هذ  82رير هللا لوجدوا فيس اخت فًا كثيًرا{ )النساف/ 

اآليات مناس  لمقتض  السورة مل التنبيس بما اودث تعال  مل اآليات 
فررف السررماوات واألرض، وكأنررس جرر  وتعررال  لمررا برريَّل لهررم عظرريم مررا 

مررا مررل اآليررات وبسررط ذلرر  اودث مررل السررماوات واألرض ومررا بينه
واوض س، اردن ذل  بخية اخري جامعة لآليات ومتسعة ل عتبارات 

( فهرو مرل 31فقا  تعال   }ولو ال قرآنًا س ي َِرْت برس الجبرا { )الرعرد/ 
وفرررف خلقكرررم{  *للمرررؤمنيل ن رررو }إل فرررف السرررماوات واألرض آليرررات  

تكم (، اي لررو فكرررتم فررف آيررات السررماوات واألرض ألقل رر3)الجاثيررة/ 
كم فف بيال الطريم إليس، ولو فكرتم فف انفسكم ومرا اودث تعرال  وكفتْ 

فيكم مل العجائ  الكتفيتم  "مل عرن نفسس عررن ربرس". فمرل قبير  
مرل بسررط  "الرعررد"هرذا الضرر  مررل االعتبرار هررو الواقر  فررف سرورة 

فهذ  إشارة إل   .آيات السماوات واألرض، ثم ذكر القرآل وما ي تم 
السرررورة الجليلرررة مرررل بسرررط اآليرررات المودعرررة فرررف  مرررا تضرررمنت هرررذ 

 األرضيل والسماوات. 
 واما قولس تعال   }ومرا يرؤمل اكثررهم براهلل إال وهرم مشرركول{

( فقررد اشررار إليررس قولررس تعررال   }ولكررل اكثررر النررا  ال 106)يوسررن/ 
إنمررا يتررذكر اولرروا األلبرررا {، وقولررس تعررال   }الررذيل آمنررروا  *يؤمنررول

(. 28القلو { )الرعد/  ال بذكر هللا تطمئل  ا .وتطمئل قلوبهم بذكر هللا
فالررذيل تطمررئل قلرروبهم بررذكر هللا هررم اولررو األلبررا  المتررذكرول التررامو 
اسيمررال، وهررم القليرر  المشررار إلرريهم فررف قولررس تعررال   }وقليرر   مررا هررم{ 

(. 4( والمقو  فريهم  }اولئر  هرم المؤمنرول  قًّرا{ )األنفرا / 24)ص/ 
لمررؤمنيل ليسرروا فررف درجرراتهم وال بلَرروا ودول هررؤالف طوائررن مررل ا

يقيرررنهم، وإلررريهم اسشرررارة بقولرررس  }ومرررا يرررؤمل اكثررررهم بررراهلل إال وهرررم 
قا  عليرس ال ر ة والسر م  "الشرر  فرف  .(106مشركول{ )يوسن/ 

}وما يؤمل   امتف اخف  مل دبي  النم ". فهذا بيال ما اجم  فف قولس
عرال   }افرأمنوا ال ترأتيهم اكثرهم باهلل إال وهم مشركول{. واما قولرس ت

ر  لهرم مرل ذلر  فرف 107{ )يوسرن/ ؟راشية مرل عرذا  هللا ( فمرا عج 
قولررس  }وال يررحا  الررذيل كفررروا ت رريبهم بمررا  ررنعوا قارعررة او ت رر  
قريبًررا مررل دارهررم  ترر  يررأتف وعررد هللا{ القرراط  دابرررهم، والمستأ رر  
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  ادعرروا إلرر  هللا علرر .ألمرررهم. وامررا قولررس تعررال   }قرر  هررذ  سرربيلف
سرورة "الرعرد"  اوضر ت آي   (، فقرد108ب يرة... اآلية{ )يوسرن/ 

سبيلس عليس الس م بما ت ملتس مل عظيم التنبيس وبسط الردالئ  بمرا فرف 
لررس السررماوات واألرض ومررا بينهمررا ومررا فررف العررالم بجملتررس ومررا ت م  

 الكتا  المبيل كما تقدم. 
ثرررم قرررد تعرضرررت السرررورة ببيرررال جلرررف  لسرررالكف تلررر  السررربي  

لواض ة المنجيرة فقرا  تعرال   }الرذيل يوفرول بعهرد هللا وال ينقضرول ا
( إلرر  آخرر مرا    هررم برس اْخرذًا وتْرًكررا، ثرم عرراد 20الميثراق{ )الرعرد/ 

إلر  مررا فيررس مرل التنبيررس والبسررط وتقرير  الكفررار وترروبيخهم  الكر م بعررد  
}ولقرد  (،7)الرعرد/  وتسليتس عليس الس م فف امرهم  }إنما انت منذر{

(، 38سررلنا رسرر ً مررل قبلرر  وجعلنررا لهررم احواًجررا وذريررة{ )الرعررد/ ار
(، }ويقررو  الررذيل 40}فإنمررا عليرر  الررب   وعلينررا ال سررا { )الرعررد/ 

(. والسورة بجملتها رير  ائدة عرل 43كفروا لست مرس ً{ )الرعد/ 
تل  األرراض المجملة فف اآليات األرب  المذكورات مل آخر سورة 

هررا فررف التنبيررس وبسررط الرردالالت ة ورالرر  آيِ ، ومعظررم السررور"يوسررن"
والتذكير بعظيم ما اودعرت مرل اآليرات. ولمرا كرال هرذا شرأنها اعقبرت 

 بمفتتح سورة إبراهيم عليس الس م".
فلما اثبت سب انس لهذا الكتا  انس المختص بكونس  قًّا فثبت انس 
 اعظم األدلرة واآليرات، شررث يرذكر مرا اشرار إليرس بقولرس  }وكرأي ِْل مرل

آية{ مل اآليات الم سوسة الظاهرة الدالة عل  كول آيات الكتا   قًّا 
بمرررا لهرررا فرررف انفسرررها مرررل الثبرررات، والداللرررة بمرررا لفاعلهرررا مرررل القررردرة 
واالختيار عل  انس قادر علر  كر  شرفف وال مرا اخبرر برس مرل البعر  
 م لما لس مرل ال كمرة، والدالرة بمرا للتعبيرر عنهرا مرل اسعجراح علر  

د هللا، وبرردا بمررا برردا بررس فررف تلرر  مررل آيررات السررماوات كونهررا مررل عنرر
لشرررفها وألنهررا اد ، فقررا   }هللا{، اي الملرر  األعظررم الررذي لررس جميرر  
 فات الكما  و د  }الذي رف  السماوات{ بعد إيجادها مل عدم كمرا 

ول. والرفر   وضر  الشرفف فرف جهرة العلرو سرواف كرال ر  ِقرانتم بذل  م  
{  جمر  "عمراد" كأ  م}بَير ع كائنة .بالنق  او باالختراث ا  َهر  وإِ ه رد 

او "عمود"، والعمود  جسم مستطي  يمنر  المرتفر  ال يمير ، وا رلس 
}تََرْونهررا{، اي مرئيررة  املررة لهررذ  األجرررام العظررام التررف  .منرر  الميرر 

مثلها ال ت ْ َم  فف مجاري عراداتكم إال بعرد تناسربها فرف العظرم. وهرذا 
ولعلس ا سل، ال يكرول علر  تقردير عل  ال }ترونها{  فة. ويجوح، 

سؤا  كأنس قا   ما دلي  انها بَير عمد؟ فقي   المشاهدة التف ال اجل  
 منها. 

ولما كال رف  السماوات بعد خلم األرض وقب  تسرويتها ذكرر 
انس شرث فف تدبير ما للكرونيل مرل المنراف  ومرا فيهمرا مرل األعرراض 

اة التراخرف فقرا   }ثرم والجواهر، واشرار إلر  عظمرة ذلر  التردبير برأد
اسرتوي علرر  العررش{. قررا  الرراحي فررف "لوامر  البرهررال"  "وخررصَّ 
العرش ألنس اعلر  خلقرس و رفوتس ومنظرر  األعلر  وموضر  تسربي س 
ومظهررر ملكررس ومبرردا و يررس وم رر  قربررس، ولررم ينسرر  شرريئًا مررل خلقررس 
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كنسبتس، فقا  تعال   }ذو العرش{ كما قا   }ذو الج  {. و"ذو" كلمة 

  "االسررررتواف"وقررررا  الرمررررانف  و ."إومبررررد وظهررررور   وات ررررا    م   ْ ـَ لرررر
وا رلس  اسرتوي التردبير، كمرا ال  .االستي ف باالقتدار ونفوذ السلطال

ر بـ"ثم" لبعد هرذ  ا   القيام االنت ا ، ثم يقا   قائم بالتدبير". وعب  
الرتبررة عررل األطمرراث وعلوهررا عمررا يسررتطاث، فلرري  هنررا  ترتيرر  وال 

ال ما قب  كال علر  ريرر ذلر . والمرراد انرس اخرذ فرف  مهلة  ت  يفهم
ا علر  عروشرهم، اي وْ وَ م كما هو شرأل الملرو  إذا اسرتَ لَ التدبير لما خَ 
اف ، وإل لم يكرل هنرا  جلرو  ا ر ً. وذلر  ألل روح دَ لم يكل لهم م  

ر{ اي ذل   ْل  التدبير، وهو اعد  ا والس، وهللا اعلم. }وسخَّ   تذلي ً الـم 
م {، اي التف هف آية النهار }والقمر{، اي الذي هرو آيرة عظيًما }الش

اللي ، لما فيهما مل الِ َكم والمناف  والم الح التف بهرا  ر ح الرب د 
والعبرراد. ودخلررت الرر م فيهمررا، وكرر  وا ررد منهمررا ال ثررانف لررس لمررا فررف 

لهمرا لرم يتوقرن فرف إطر ق     ثْرد مِ ِجراالسم مل معن  ال رفة، إذ لرو و  
ال كذل  حيد وعمررو. والتسرخير  التهيئرة لرذل  المعنر  االسم عليس، و

ر لررس ليكررول بنفسررس مررل ريررر معانرراة  ررا بس فيمررا ي ترراج إليررس  المسررخَّ
{، اي مررل الكرروكبيل  كتسررخير النررار لأنضرراج، والمرراف للجريررال. }ك رر  

 }يجري{. 
ولما كرال السرياق للتردبير علرم ال المرراد بجريهمرا لرذل ، وهرو 

الرردرجات التررف تت ررو  بهررا الف ررو ، ويتَيررر تنقلهمررا فررف المنرراح  و
النبات، وتضبط األوقات. وكلمرا كرال التردبير اسررث علرم ال  را بس 
اعلررم، وال سرريما إل كررال ا كررم، فكررال الموضرر  لررـ"ال م" ال لررـ"إل "، 

{ اي ألجْ فعَلََّ  بقولس  }ألجَ     }مسمًّ {  هذي اجلها   اخت ا س بأجَ   
الوقررت المضرررو  ل رردو  امررر    سررنة، وذا  اجلررس شررهر. واألَجرر

عل  وانقطاعس. ولما كال ك  مل ذل  مشتم ً مل اآليات عل  ما يج   
ر م  كونس فف راية اس كام، استأنن خبًرا هو كالتنبيس عل  ما ال  ْ 

فيمررا مضرر  مررل ال كمررة، فقررا  مبينًررا ل سررتواف علرر  العرررش بعررد ال 
ألو ران اشار إل  عظمرة هرذا الخبرر بمرا فرف  رلة المو رو  مرل ا

العظيمررة  }يرردبر األمررر{، اي فررف المعرراش والمعرراد ومررا ينظمهمررا بررأل 
يفع  فيس فِْع  مل ينظر فف ادبار  وعواقبس ليأتف م كًما يج   عرل ال 
ي َرام برنقض، بر  هرو بال قيقرة الرذي يعلرم ادبرار األمرور وعواقبهرا، ال 
يشَلس شرأل عرل شرأل، مر  ال هرذا العرالم، مرل اعلر  العررش إلر  مرا 

الثََّري، م تو  عل  اجنا  وانواث وف و  وا نان واشخاص  ت ت
ال ي يط بها سوا . وذل  دا   قطعًا عل  انس سب انس فف ذاتس و رفاتس 

 متعا   عل مشابهة الم دثات وا د  ا د  َ َمد  لي  لس ك ف ًوا ا د.
ر  اآليرات{،  ولما كال هذا بيانًا عظيًما ال لَرْب  فيرس، قرا   }يف  ِ

ح إلرر  الوجررود ترردبيرها، الدالررة علرر  و دانيتررس وكمررا  اي التررف بررر
قهرا ويبرايل بينهرا مباينرة ال لَرْب    كمتس، المشتملة عليها مبدعاتس، فيفر 
فيهررا، تقريبًرررا لعقرررولكم وتررردريبًا لفهرررومكم، لتعلمررروا انهرررا فعررر  الوا رررد 
المختار، ال فعر  الطبرائ  وال ريرهرا مرل األسربا  الترف ابردعها، وإال 

وا ررد. وَجَمعهررا لمررا تقرردم مررل اسشررارة إلرر  كثرتهررا  كانررت علرر  نسررم
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بقولررس  }وكررأي ِْل مررل آيررة فررف السررماوات واألرض{، فكررأل هررذ  األلررن 

 علر  ر هنا . ولما كرال التردبير وهرذا التف ري  داالًّ وال م لذل  المنكَّ 
تمام القدرة وراية ال كمة، وكال البع  لف   القضاف وال كم بالعد  

ال كمرة، علَّر  بقولرس  }لعلكرم بلقراف ربكرم{،   رط  وإظهار العظمة هو م
 اي لتكول  الكم  ا  مل ي ْرَج  لس، بما ينظرر مرل الردالالت، اسيقرال  

بلقاف الموِجد لس الم سل إليس بجمي  ما ت تاجس التربية. }توقنول{، اي 
تعلمول ذل  مرل ريرر شر  اسرتدالالً بالقردرة علر  ابترداف الخلرم علر  

وهرو اسعرادة،  ،لعرادة بأنرس اهرول مرل االبتردافالقدرة علر  مرا جررت ا
وانس ال تتم ال كمة إال بذل ". وواضح ال البقاع   ريص عل  ربط 
ك  آية، ب  ك  جحف مل آية بالذي قبلها، وعل  ربط السورة بالسورة 
التر  قبلهرا والسررورة التر  بعرردها  سربما راينررا  هنرا يررربط بريل سررورة 

السررابقة، وسررورة "إبررراهيم" كرر  مررل سرورة "يوسررن" برريل "الرعرد" و
ال  قة. إال انس، كما قلنا، ربط جحئ  ال ينظر نظرة فوقية شاملة إل  
السررورة كلهررا ب يرر  نب ررر خطوطهررا العامررة وترررابط تلرر  الخطرروط 
بعضها م  بعض، ك  ذل  ف  ظ  جو نفس  يسود السورة كلهرا مرل 
مبرردئها إلرر  ختامهررا، فضرر  عررل األسررلو  األدبرر  المترقرررق الررذي 
ي و  بس سيد قط  تفسير ، وفض  عل التذوق القائم علر  الت لير  
واالنطبراث معرا الرذي يلجررأ إليرس سريد قطر  فرر  التعبيرر عرل ا اسيسررس 

البقراع  وال عنرد  دومواجد  تجا  النص القرآن ، مما ال وجود لس عنر
 اي مفسر قديم ممل اطلعنا عل  تفسيرهم، وهم ليسوا بالقلي .

ر  َكررن  رايررا فرر  قضررية تناسرر  اآليررات ذَ إال ال لأمررام الشرروكا
قولس تعال  مرل سرورة "البقررة"  "والرذيل كفرروا وكرذَّبوا لعند تفسير  

بخياتنا اولئ  ا  ا  النار هم فيها خالدول"، إذ كت  يقو   "اعلم ال 
متكلَّن، وخاضوا فف ب رر لرم يكلَّفروا  كثيًرا مل المفسريل جافوا بعلم  

فف فل ال يعود علريهم بفائردة، بر  اوقعروا  سبا تس، واستَرقوا اوقاتهم
انفسررهم فررف الررتكلم بم ررض الررراي المنهررف  عنررس فررف األمررور المتعلقررة 
بكتا  هللا سب انس. وذل  انهم ارادوا ال يذكروا المناسربة بريل اآليرات 
القرآنية المسرودة عل  هذا الترتي  الموجود فف الم را ن فجرافوا 

ان، ويتنرح  عنهرا كر م البلَراف، بتكلفرات وتعسرفات يتبررا منهرا اسن ر
فض ً عل ك م الر  سب انس،  ت  افردوا ذل  بالت رنين، وجعلرو  
المق د األهم مل التألين، كما فعلرس البقراعف فرف تفسرير  ومرل تقدَّمرس 
 سبما ذكر فف خطبتس. وإل هذا لمل اعج  ما يسمعس مل يعرن ال 

ية لنحولس المقتِض هذا القرآل ما حا  ينح  مفرقًا عل   س  ال واد  
منذ نحو  الو ف عل  رسو  هللا  ل  هللا عليس وسلم إل  ال قبضرس 

ال يشرر  ال هررذ   ،فضرر ً عررل عررالم ،وكرر  عاقرر  .هللا عررح وجرر  إليررس
باعتبار نفسها، ب  قد تكرول  القرآل متخالفة   ية نحو َ ال واد  المقتِض 

ثبرات متناقضة كت ريم امر كرال  ر الً، وت لير  امرر كرال  راًمرا، وإ
امررر لشررخص او اشررخاص ينرراقض مررا كررال قررد ثبررت لهررم قبلررس، وتررارة 
يكول الك م م  المسلميل، وتارة م  الكافريل، وتارة م  مل مضر ، 
وتارة م  مل  ضر، و ينًا فف عبادة، و ينًرا فرف معاملرة، ووقتًرا فرف 

This file was downloaded from QuranicThought.com



128 
 
ترريرر ، ووقتًررا فررف ترهيرر ، وآونررة فررف بشررارة، وآونررة فررف نررذارة، 

، آتيرة   ، وطوًرا فف امر آخررة، ومررة فرف تكرالينَ وطوًرا فف امر دنيا
ماضرية. وإذا كانرت اسربا  النرحو  مختلفرة هرذا  ومرة فرف اقا ريصَ 

خت ن، ومتباينة هذا التبايل الذي ال يتيسر معس االئت ن، فالقرآل اال
الناح  فيها هو باعتبار  نفسس مختلن كاخت فها، فكين يطل  العاقر  

وهر   ؟والم ح وال رادي ،والماف والنار ،ولنُّ وال    المناسبة بيل الضَّ 
فتح ابوا  الش  وتوسي  دائرة الرير  علر  مرل فرف قلبرس  لْ هذا إال مِ 

فإنرس إذا وجرد اهر   ؟مرض، او كال مرضرس مجررد الجهر  والق رور
العلرررم يتكلمرررول فرررف التناسررر  بررريل جميررر  آي القررررآل ويفرررردول ذلررر  

وانرس ال يكرول القرررآل بالت رنين تقررر عنرد  ال هررذا امرر ال برد منررس، 
بليًَررا معجررًحا إال إذا ظهررر الوجررس المقتضررف للمناسرربة، وتبرريل األمررر 

فإل وجد االخت ن بيل اآليات فرج  إل  مرا قالرس  .الموج  ل رتباط
المتكلمول فف ذل  فوجد  تكلفًا م ًضا، وتعسفًا بينًا انقدح فف قلبرس مرا 

القررآل كرال  هرذا علر  فررض ال نرحو  .كال عنس فف عافيرة وسر مة
مرل لرس  وكر    ،مترتبًا عل  هذا الترتير  الكرائل فرف الم ر ن، فكيرن

يعلم علًما يقينًا انس لم يكل  ،ادن  علم بالكتا ، وايسر  ظ مل معرفتس
رجر   ،وإل لم يكل مما يش  فيرس اهر  العلرم ،ومل ش  فف هذا .كذل 

د  إل  ك م اه  العلم العارفيل بأسبا  النحو ، المطلعيل علر   روا
النبوة، فإنس ينثلج  در ، ويرحو  عنرس الرير  برالنظر فرف سرورة مرل 

ألنرس ال م الرة يجردها مشرتملة  ،السور المتوسطة، فض ً عل المطولة
عل  آيات نحلت فف  واد  مختلفرة، واوقرات متباينرة ال مطابقرة بريل 

ر .اسبابها وما نح  فيها فف الترتي  ر ال يعلرم ال او  ب  يكفف المق  ِ
"يرا ايهرا  ،اقرا باسم رب  الذي خلم" وبعد  "يا ايهرا المردثر"ما نح  "
وينظرررر ايرررل موضررر  هرررذ  اآليرررات والسرررور فرررف ترتيررر   ،المحمررر "

 الم  ن؟ 
وإذا كال األمر هكذا، فأي معن  لطل  المناسبة بيل آيات نعلم 
قطعًا انس قد تقدم فف ترتي  الم  ن ما انح  هللا متأخًرا، وتأخر ما 

فإل هذا عم  ال يرج  إل  ترتي  نحو  القرآل، ب   ؟اانحلس هللا متقدمً 
 .إل  ما وق  مل الترتي  عند جمعس ممل ت ردي لرذل  مرل ال ر ابة

بر  هرو عنرد مرل  ،وانحر ثمرتس، وا قرر فائدترس ،وما اق  نف  مث  هذا
يفهم ما يقو  وما يقرا  لرس مرل تضريي  األوقرات وإنفراق السراعات فرف 

وانت  .ال عل  مل يقن عليس مل النا امر ال يعود بنف  عل  فاعلس و
تعلم انس لو ت دي رج  مل اه  العلم للمناسبة بيل ما قالس رج  مرل 
البلَرراف مررل خطبررس ورسررائلس وإنشررافاتس، او إلرر  مررا قالررس شرراعر مررل 
الشررعراف مررل الق ررائد التررف تكررول تررارة مرردً ا واخررري هجرراًف، و ينًررا 

لمتخالفررة، فعمررد هرررذا نسرريبًا و ينًررا رثرراًف، وريرررر ذلرر  مررل األنرررواث ا
ر  ومقاطعررس، ثررم تكلررن قَررالمت ردي إلرر  ذلرر  المجمرروث فناسرر  برريل فِ 

تكلفًا آخر فناس  بيل الخطبة الترف خطبهرا فرف الجهراد والخطبرة الترف 
فف ال ج والخطبة التف خطبها فف النكاح ون و ذل ، وناسر  خطبها 

يشرابس  بيل اسنشاف الكائل فف العرحاف واسنشراف الكرائل فرف الهنراف ومرا
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هررذا المت ردي لمثر  هررذا م رابًا فرف عقلررس مت عبًرا بأوقاتررس  دَّ ذلر ، لع ر
عابثًرا بعمررر  الرذي هررو را  مالرس، وإذا كررال مثر  هررذا بهرذ  المنحلررة، 
وهو ركو  األ موقة فف ك م البشر، فكين ترا  يكول فف كر م هللا 
سرررب انس الرررذي اعجرررحت ب رترررس بلَررراف العرررر ، وابكمرررت ف رررا تس 

ر ؟ال وق طالف  اف عدن ر وكامر  ال هللا سرب انس وقد علم كر  مق  ِ
و ررن هررذا القرررآل بأنررس عربررف، وانحلررس بلَررة العررر ، وسررل  فيررس 
مسالكهم فف الك م، وجري بس مجاريهم فرف الخطرا . وقرد علمنرا ال 
خطيرربهم كررال يقرروم المقررام الوا ررد فيررأتف بفنررول متخالفررة، وطرائررم 

ل المقامرات، فضر ً عرل جمير  فض ً عل المقاميل، فض ً عر ،متباينة
ا، وكرذل  شراعرهم. ولنكترن بهرذا التنبيرس علر  هرذ  ما قالس ما دام  يًّر
وإنمرا ذكرنرا هرذا  .ر فف سا اتها كثيرر مرل الم ققريلالمفسدة التف تعثَّ 

الب   فف هذا الموطل ألل الك م هنا قد انتق  مر  بنرف إسررائي  بعرد 
فرإذا قرا  متكلرن  كيرن  .مال كال قبلس م  ابرف البشرر آدم عليرس السر 

 ناس  هذا ما قبلس؟ قلنا  ال كين"
وهات  ديثًا ما  دي     راتســفف  ج يحَ دث عن  نهبًا ِ  ــف

 ". ِ الروا 
والواقرر  ال هررذا تشرردد مررل الشرروكان  ال مسررو  لررس البتررة، فهررو 

م األمررر دونمررا داث، إذ المسررألة إنمررا هرر  مسررألة ذوق لأسررن يضرري  
ذا كال بعض المفسريل يََرْول ال آيات سورة مرا لك م هللا العحيح. وإ

ليست مترابطة، فقد يري ريرهم انها يمكل ال تكرول. والعبررة  ينئرذ 
بمدي قدرتهم عل  إثبات ما يقولول دول اعتسان او شطط. واق   
ما يمكل ال ي نعس مل يري ف  األمر شططا او اعتسرافا ال يررفض 

لهرذا الهجروم الشرديد الرذي ذل . وإنس لمل ال ع  عل   ال اجد وجها 
يقوم عل  التشكي  ف  عق  مل ي او  ذل  وعقيدتس، إذ القضرية إنمرا 

م  ا ترام  الشديد  ،ه  قضية تذوق اسلوب  ال قضية اعتقاد إيمان 
للعالم الجلير  ر مرس هللا، عر وة علر  ال كثيررا ممرا قالرس العلمراف فر  

ترري مراذا يمكرل  ذل  هو، عل  اق  تقدير، ك م ال يخلو مل وجاهرة.
ال يؤخذ مل نا ية العقيدة عل  البقاع   را   الكر م الترال ، وهرو 
ف  الربط بريل ال ررون المقطعرة  " رم عسرم" التر  فر  او  سرورة 
"الشوري" وبيل اآلية الت  تليها؟ ولرن  ظ كيرن ال البقراع  يفروض 
األمر فيما يقو  إل  هللا سب انس، إذ يت رح قب  ال يخط شيئا ف  ذل  

لربط بقولس  "وهللا اعلم". وانا هنا ال اداف  عل   ة ما تو   إليرس ا
البقاع  ف  مسألة الربط تل ، فقد انته  مل مطالعرة ك مرس فيهرا إلر  
مخالفتس. ب  ك  ما انبس لس هو ال ما قالرس الرجر  فر  ذلر  الموضروث 

ولمرررا كانرررت هرررذ  يخلرررو تمامرررا ممرررا يمررر  الرررديل. قرررا  ر مرررس هللا  "
 اعلم، مشيرة إل  االجتماث كما اشار إليس آخر السورة ال رون، وهللا

الماضرررية، قرررا  هللا سرررب انس وتعرررال   }كرررذل { اي مثررر  هرررذا اسي ررراف 
ررلَْت" مررل ال  َ  "ف   ِ العظرريم الشررأل الررذي اخبررر  بررس ربرر   ررريً ا او 
اسلس إلس وا د، وآخَرها مل انس "ما يقا  ل  إال ما قد قي  للرس  مرل 

مرر  امترر  علرر  هررذا الررديل بمررا يتبرريل لهررم ال هررذا قبلرر "، ومررل انررس يج
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القرآل هو ال م بما يريهم مل اآليات البينرات والردالالت الواضر ات 
فف اآلفاق وفف انفسهم وبشهادتس سب انس بإعجاح القرآل لجمي  اسن  
والجال، وال سيما إذا اقدم ضا   عل  معارضتس كمسيلمة، فإنرس يتبريل 

ال، وبضرد ها تتبريل األشرياف، ورمرح لر  برس لهم األمرر برذل  رايرة البير
سررب انس تلوي ررا او  هررذ  السررورة بهررذ  األ رررن المقطَّعررة التررف هررف 
اعل  وارل  مل الجواهر المر َّعة إل  مثر  ذلر ، فهمرا نوعرال مرل 
الو ف   ريح وعبارة، وتلويح وإشارة. ولما كال المق رود اسفهرام 

، ميرر  انبيائررس ورسررلسألل اسي رراف منررس سررب انس عررادة مسررتمرة إلرر  ج
والبشارة لس  ل  هللا عليس وسلم بتجديد  لس مردة  ياترس تثبيترا لفرؤاد ، 
وداللررررة علرررر  دوام وداد ، عبَّررررر بالمضررررارث الرررردا  علرررر  التجرررردد 
واالسررتمرار. وتقرردَّم فررف او  البقرررة نقرر ً عررل ابررف  يررال، ومررل قبلررس 

د مطلرم ظ منس حمل معيل، ب  يراالحمخشري ورير ، انس قد ال ي  َ 
الوجود فقا   }ي وِ   إلي {، اي سابقا وال قا ما دمرت  يرا، ال يقطر  

ف لرر  ذلرر  عنرر  ا رر ً توديعًررا وال قِلًرر  بمررا يريررد مررل امررر  ممررا ي ْعِل رر
لري  فر   مقدار ، وينشر انوار ، وي ْعِلف منار ".  واضح تمامرا الْ 

ك م البقراع  شر ف يمكرل ال ينرا  مرل عقيردة  را بس او يسر ف إلر  
ن  ق  رير م لس.ا ن الشوكان  إذل تخوُّ  لقرآل ادن  إسافة. فتخوُّ

وإذا كررال الشرروكان  يقررارل فرر  ك مررس برريل السررورة القرآنيررة 
َط  ك  خطي ، فإل مرل السره  الررد عْ ومجموث شِ  ر ك  شاعر او خ 

عل  ذل  بأل المقارنرة فر  ريرر م لهرا، وإال فالواجر  ال تكرول بريل 
وا رردة.  رر يح انررس قررد يقررا  )كمررا المررح السرورة الوا رردة والق رريدة ال

العربيررة القديمررة تفتقررر إلرر   ةالشرروكان  نفسررس إلرر  ذلرر ( إل الق رريد
الو دة، إذ تجم  بيل موضوعات متنوعة. لكل فات مل يلجرأول إلر  
مث  تل  ال جة ال ثمة ق رائد ريرر قليلرة  تر  فر  الجاهليرة و ردر 

فيرس. ثرم مرل قرا  إل اسس م قد ت قم لها ضر  مل الترابط ال ِمْريَة 
العرر  و ردهم العر  الذيل نح  القرآل عل  اسلوبهم ف  الك م هرم 

القدماف؟ السنا ن ل ايضرا عربرا؟ السرنا نرؤثر ال تتروفر للرنص األدبر  
و دة عضوية؟ الي  القرآل المجيرد هرو  او ق ة   ا   قاو م مل ق يدة  

ألوائ  لم كلمة هللا سب انس وتعال  لك  الع ور؟ فإذا كال المسلمول ا
يبالوا بهذ  النقطة فإننا ن ل نبال . وهذا االهتمام قد يجعلنا نب ر ف  
بناف السورة ما لم يلتفت إليس القدماف. والمهم اال يكول هنا  اعتسران 

و ترر  لررو كررال فإنررس ال يقرردح فرر  إيمررال  ررا بس، إذ المسررألة  .وتكلرن
 مسألة ذوق ونقد ادب  ال مسألة عقيدة وتشري .

 قرآنس سورا، وال ش  ال لهرذا التقسريم داللترس فر  ولقد قسم هللا
ال كرر  سررورة تمثرر  و رردة متمررايحة، وإال فلمرراذا لررم يكررل القرررآل كلررس 
ك ما وا دا مت ر  مرل اولرس إلر  آخرر ؟ وإذا كرال اسمرام الشروكان  
ي تج بأل معظم السور القرآنية مكول مل آيات او مل مجموعات مل 

، وتشرتم  علر  موضروعات متباينرة، اآليات نحلت ف  اوقات متفرقرة
فررإل هنررا  سررورا اخررري ال ينطبررم عليهررا هررذا ال كررم. و ترر  بالنسرربة 
للسور الت  يت د  عنها، هنا  ف  الواق  سرؤا  ي تراج إلر  جروا ، 
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وهو  لماذا اريرَد لهرذ  اآليرات المتنوعرة فر  موضروعاتها، والمتباعردة 

يري راف  ال ثمة ال تشك  معا سورة مستقلة؟ وقد  ،ف  اوقات نحولها
رباطا بيل الموضوعيل اللذيل اكد الشوكان  ف  النص السابم انرس ال 
رابط بينهما، وهما إخراج آدم مل الجنة بعد انتهاكس  رمة األك  مرل 
الشجرة، ولعنة بن  إسرائي  بسب  تمرردهم وكفررهم بعرد ال كرال هللا 

 مررلط يتمثرر  فرر  ال كرر  بقررد فضررلهم علرر  العررالميل، وال هررذا الرررا
لكل الطررن  ،عقد  هللا م  بعض البشر يدور  و  عقد   الموضوعيل

البشري لم يلتحم بالعقد، ف م عليس الطرد مل النعمرة التر  كرال فيهرا، 
وإل كال مل  قس وباستطاعتس ال يعرود مجرددا إلر  وضرعس األو  لرو 
تا  وانا . وهو مجرد اجتهاد ال يم  الديل ف  ش ف، ومرل ثرم فر  

  إيمال مل يقو  بس. ب  إننا نعررن ال المجتهرد فر  داع  للتشكي  ف
ديل م مد عليس ال  ة والس م  ت  لو اخطأ فلل يعدم اجرا إل شاف 

اال يري القارئ كين ال بعض العلماف، عل  ج   قدرهم واآلل  هللا.
فر  ، يكونرول مرل ضريم ال ردر كاسمام الشوكان  مث  وسعة علمهم

يا ويقعرردونها علرر  مررل يفكررر فرر  ب يرر  يقيمررول الرردنبعررض األ يررال 
مسررألة كهررذ  ال خطررر منهررا علرر  العقيرردة إط قررا، ولرري  ورافهررا مررل 
ضرر عل  اي إنسال او عل  اي ش ف؟ وباهلل علي  ايها القارئ، إذا 
كرال التفكيرر  رامرا فر  مثر  تلر  المسرألة، فمتر  يكرول  ر ال؟ علرر  

لتناسر  بريل انن  ال اقو  إل ما ي   إليس المفسررول البرا ثول عرل ا
اآليات هو بالضرورة   يح، ب  ك  ما استطي  قولس هو ال  رص 
الرسو  عل  وض  ك  آية ف  موضعها مل سرورتها هرو امرر لرس مرا 

 وراف .
وللعح بل عبد الس م موقن مشابس لموقرن الشروكان  مرل هرذا 
الموضوث، وإل لم ير فيس ما يقردح فر  إيمرال مرل يب ر  عرل ارتبراط 

ببعض، إذ كال رايس،  سبما نق  عنس الحركش   اآيات السورة بعضه
فرر  كتابررس  "البرهررال فرر  علرروم القرررآل"، هررو ال "ِعْلررَم المناسرربة علررم  

، ولكل ي ْشرتََرط فر   سرل ارتبراط الكر م ال يقر  فر  امرر  مت ِ رد  سَ  َ  ل 
مرررتبط  اولررس بررخخر . فررإل وقرر  علرر  اسرربا  مختلفررة لررم ي ْشررتََرط فيررس 

ومل ربط ذل  فهو متكلرن بمرا ال يقردر عليرس  ارتباط ا دهما باآلخر.
إال برباط ركي  ي ال عنرس َ َسرل ال ردي ، فضر  عرل ا سرنس. فرإل 

وعشررريل سررنة فرر  ا كررام مختلفررة وألسرربا   ن  ي ِررالقرررآل نررح  فرر  نَ 
مختلفة، وما كال كذل  ال يتأت  ربط بعضرس بربعض، إذ ال يَْ س رل ال 

بربعض مر  اخرت ن قرس وا كامرس بعضرها يرتبط ت رن اسلرس فر  خلْ 
العل  واألسبا  كت رن الملو  وال كام والمفتيل وت رن اسنسال 
نفسس بأمور متوافقة ومتخالفة ومتضادة. ولري  أل رد ال يطلر  ربرط 
بعررض تلرر  الت رررفات مرر  بعررض مرر  اخت فهررا فرر  نفسررها واخررت ن 

عل  هذا انرس ال مران  مرل ال تكرول آيرات كثيرر مرل  ليق وتع اوقاتها".
قد نحلت متفرقة، إال ال هللا سب انس يريد لها م  ذل  ال يكول  السَُّور

هنا  ارتبراط بريل بعضرها وبعرض. وإذا كرال المهندسرول مرث  يبنرول 
، ب  شارعا بعد شرارث، بر   مدينة كاملة ف  سنيل طويلة  يًّا بعد َ   
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منررحال بعررد منررح ، ثررم المنررح  طابقررا بعررد طررابم، ثررم بعررد فرررارهم مررل 

و ردة وا رردة تأخرذ باأللبررا   مطراندينررة فر  آخررر العملهرم تتجلر  الم
ررررم كرر  شرر ف، افيكررول هللا اقررر  فرر  القرردرة والتخطرريط، اسرررتَفر  
سب انس عل  هذ  المقالة، مل عباد  المهندسريل الرذيل يردينول لرس بكر  
شرر ف فرر  وجررودهم مررل  يرراة وعلررم وفهررم وت ررميم وتخطرريط و رربر 

 وتطل  وطموح...؟ 
لكررر م بقولرررس  "قرررا  بعرررض وقرررد عقررر  الحركشررر  علررر  هرررذا ا

مشايخنا الم ققيل  قد وهرم مرل قرا   ال ي ْطلَر  لرآلي الكريمرة مناسربة 
ألنها  س  الوقائ  المتفرقة. وفَْ   الخطا  انها عل   س  الوقائ  
تنحي ، وعل   سر  ال كمرة ترتيبرا. فالم ر ن كال ر ن الكريمرة 

 .برالتوقينعل  وفم ما ف  الكتا  المكنول مرتبة سرور  كلهرا وآياترس 
ر فيهرا او القرآل العظيم لرو اسرت ْفتَِ  فر  ا كرام متعرددة او نراظَ  ظ  و افِ 

ام ها لذ كر آية ك   كم عل  ما سئ ، وإذا رج  إل  الت وة لم يَتْر   
  جملرة إلر  بيرت العررحة. حِ ْنركمرا افتر  وال كمرا نرح  مفرقرا، برر  كمرا ا  

   ا ْ ِكَمْت آياتس ثم ومل المعجح البيل اسلوبس ونظمس الباهر، فإنس "كتا
لَْت مل لَد ْل  كيم خبير". قا   والذي ينبَ  ف  ك  آية ال ي     َ ربْ ف   ِ

ك  ش ف عل كونها مكملرة لمرا قبلهرا او مسرتقلة، ثرم المسرتقلة مرا   َ او  
. وهكرذا فر  السرور ي     لَرطْ وجس مناسبتها لما قبلها، فف  ذلر  ِعْلرم  َجرم 

 ْت لس". وجس ات الها بما قبلها وما ِسيقَ 
وعلرر  ايررة  ررا  فقررد تكرررر مررل اسمررام الشرروكان  ذاتررس م اولررة 
الربط بيل آية او بض  آيات فر  سرورة مرل السرور وتلر  التر  تليهرا  

مررل سررورة  18 -15ومررل ذلرر  انررس، قبرر  ال يتنرراو  بالتفسررير اآليررات 
"النسرراف"، الترر  تبرردا بتقريررر عقوبررة ال ترر  يررأتيل الفا شررة مررل بنررات 

و   "لمرا ذكرر سرب انس فرف هرذ  السرورة اس سرال إلر   واف، نجد  يق
قاتهل إليهل وميراثهل مر  الرجرا ، ذكرر التَلريظ د  النساف وإي ا   َ 

عليهل فيما يرأتيل برس مرل الفا شرة لرئ  يتروهمل انرس يسرو  لهرل ترر  
التعفن". فمل الواضح انس هنا  ريص عل  ربط هذ  اآليات المتعلقة 

 ،عل  عقوبتهل إذا مرا ارتكربل جرمرا بتقرير  قوقهل بتل  الت  تنص
وهو ذاتس ما راينا  ينكر  ويسرتنكر  قبر  قلير . ومنرس ايضرا قولرس لردل 

مرل سرورة "الرعرد"، وهر  خا رة  25 -19انتقالس مل تفسير اآليات 
بالمقابلة بيل المؤمنيل وم يرهم والكافريل ومخلهم فر  اآلخررة، إلر  

 انس عاقبرة المشرركيل بقولررس  اآليتريل اللتريل تليانهررا  "لمرا ذكرر هللا سررب
"ولهم سوف الدار" كال لقائ  ال يقو   قد نري كثيًرا منهم قد وفَّر هللا 

ط لرس فيرس، فأجرا  عرل ذلر  بقولرس  "هللا يبسرط الررحق َسرلس الرحق وبَ 
لمل يشاف ويقدر". فقد يبسط الرحق لمل كال كافرا، ويقت ر  عل  مرل 

البسط عل  الكرامة، وال القربض  كال مؤمنًا ابت ًف وامت انًا، وال يد 
عل  اسهانة". وواضح هنا ايضا انس يري بيل آيات السرورة ترابطرا، 

ما لي   الب   عل الو دة بيل آيات سورة  إذل فايا كال هذا الترابط. 
فيس ما يطعل ف  ديل م اِولس، وال األمر لري  إال اجتهرادا مشرروعا، 

، وقرد بخطرن، ولري  ب  مرأجورا إل شراف هللا قرد ي ري  فيرس  را بس
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عليس ف  كر   را  مرل ضرير. وإلر  القرارئ هرذا المثرا  الثالر ، وهرو 

عنرررد تناولرررس لتفسرررير اآليرررة الثانيرررة مرررل سرررورة  ،قرررو  عالمنرررا الكبيرررر
"وجس ات را  هرذ  الجملرة بمرا قبلهرا انرس  رل  هللا عليرس  إل "الن  "،

َ  امرر ، ونهراهم عرل االسرتع جا  وسلم لما اخبرهم عل هللا انس قد قَرر 
ترررددوا فررف الطريررم التررف علررم بهررا رسررو  هللا  ررل  هللا عليررس وسررلم 
برذل ، فرأخبر انرس علررم بهرا برالو ف علر  السررل رسر  هللا سرب انس مررل 

 م ئكتس". 
قرد يقرا  إل الشرروكان  إنمرا يرربط برريل اآليرات المتجراورة. لكررل 

؟ وه  هنا  نص شررع  رير ه  ثم فرق بيل مث  هذا الربط وبيل 
يجيح ذا ؟ فأيل هو؟ كنت ارجو مل ذلر  المفسرر الكبيرر يمن  هذا، و

ال يكول واس  ال در كما هو  الس فيما هو اخطر مل هذ  القضايا. 
وعلر  ايرة  را  فهرو مرث  فرر  تفسرير  لسرورة "الن ر " كرال  ري ررا 
علرر  ال يررربط كرر  مجموعررة آيررات يتنرراو  تفسرريرها معررا بمجموعررة 

انس ال ي  ر نفسرس فر  نطراق  اآليات السابقة عليها وال  قة بها. اي
مجمرروعتيل فقررط مررل تلرر  المجموعررات، برر  يتسرر  فرر  ك مررس ليشررم  
جمي  آيات السورة او معظمها. ولس عبارات تتكرر فر  هرذا السرياق، 

او  ،مث   "لما فع  هللا كذا ف  اآليات السابقة ذََكر كذا بعد  فقرا  ..."
  مررل تعديررد كررذا "ث ررم  عقرر  ِذْكررر كررذا بال رردي  عررل كررذا" او "لمررا فررر

 قا  ..."...إلم.
وإل  جان  اشركا  التفسرير ومناهجرس التر  مرر ال ردي  عنهرا، 
هنا  لول آخر منها ال يقن لدي ك  كلمة او لدي ك  عبرارة او لردي 
ك  آية او  ت  لدي كر  مجموعرة آيرات داخر  السرورة كالرذي راينرا  

ختلفرة، ف  التفسير التجحيئ ، ب  يتناو  القرآل  س  موضوعاتس الم
كموضوث األلوهية مث  او موضوث يوم القيامة او موضوث القضراف 
والقدر او موضوث ال سا  األخروي او موضوث العلم او موضوث 

  ة او موضوث الجن  وال   او موضوث ال ردود...إلم. ويسرمَّ د  الر ِ 
هررذا  "التفسررير الموضرروع ". وتكمررل اهميررة هررذا الفرررث مررل فررروث 

مرل شرأنها قرد يكرول بنا مل نطاق الجحئية الت  التفسير ف  انس يخرج 
العامررة فرر   رؤيتررسم نظرتنررا إلرر  القرررآل الكررريم فرر  نتنبررس إلرر  يتَيرر

القضرايا المختلفررة، إلر  نطرراق الكليرة الترر  تعريل علرر  الرؤيرة الشرراملة 
افضررر  ، وهررر  بكررر  يقررريل  رؤيرررة بكررر  جوانررر  الموضررروث الم يطرررة

قسرام المتكلمريل بشرأل واوضح واعمم. ومثاال عل  ذلر  اشرير إلر  ان
ر. والسب  هو َخيَّ ر، ومنهم مل بَّ قضية الجبر واالختيار  فمنهم مل جَ 

اقت ار ك  فريم عل  طائفة مل اآليات القرآنية الت  توافم نظرترس. 
الترر  تتعرررض لتلرر   جميعهررا جمرر  اآليررات كرر  مررل الفررريقيل ولررو ال

ال القضررية ووضررعها ت ررت عينيررس وامعررل فيهررا النظررر لكررال ا جرر  
ي ي  وجس ال م. ولي  معن  هذا ال التفسير الجحئ  قلير  الشرأل، 
إذ الواق  ال التفسرير الموضروع  ال يسرتطي  ال يرنهض إال إذا سربقس 

 ، فهما إذل متكام ل ال متعارضال.تفسيرا جحئيا تفسير اآليات
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وهنا  مرل يظرل ال التفسرير الموضروع  للقررآل المجيرد يلَر  

قررن إحاف كرر  آيررة، برر  كرر  جملررة فيهررا وكرر  التفسررير التقليرردي الررذي ي
ر    كلمة، وهو راي  نَي ِن   متشنج، إذ ال يقو  عاق  إل النظرة الكلية تَج 

ل  كمرا عامرا فر  النظرات الجحئية. كين، ون ل ال نسرتطي  ال نكرو  
اي شر ف مررا لرم نطلرر  علرر  جحئياترس ون سررل معرفتهرا ونقتررر  منهررا 

راف سريارة مرث  بمجررد إلقراف ون ِ د  النظر إليها؟ ترري كيرن يمكرل شر
نظررة عليهررا مررل بعيررد تلررم بشركلها العررام دول االطرر ث علرر  م ركهررا 
والتأكررد مرررل قوتررس و ررر  يتس، وجسررمها والعلرررم بمتانتررس و ررر بتس، 
وكراسيها واالطمئنال إلر  وثارتهرا وجمالهرا...إلم؟ فكرذل  األمرر فر  

تأدية مهمتس،  تفسير القرآل، إذ ك  المنهجيل يكم  اآلخر ويعينس عل 
وبررذل  يتعاضرردال فرر  تعمررم فهررم الكتررا  الكررريم. يقررو  د. مسرراعد 
الطيررررار فرررر  كلمررررة لررررس بـررررـ"شبكة التفسررررير والدراسررررات القرآنيررررة  

tafsir.net " وجهررررة نظررررر  -التفسررررير الموضرررروعفعنرررروال "ت ررررت
ر القو  مل بعض المعا ريل فف التفسير الرذي سرارت ث  كَ "  "اخري

كمرا  ،ا ال ع ر التفسرير الت ليلرفوْ وراَ  قديم،عليس علماف األمة منذ ال
تجديد الطريقة فف عرض  قد انته ، وال الع ر ب اجة إل  ،يسمونس
 وقرد حعرم بعضرهم ال التفسرير الموضروعف هرو الرذي يمكنرس .التفسير

  ُّ المشك ت، واسجابة عل المعض ت، وانرس األنسر  إلر  اسرلو  
برر  هررذا اللررول مررل القررو  ال برهررال لررس.  وهررذا ضررر  مررل .الع ررر

الم اضرررات  عرررض اآليررات واالسررتنباط منهررا ممررا يسررتفاد منررس فررف
والكلمررات، والتفسررير علرر  األسرررلو  المعهررود برراق  ال يمكررل إحالترررس 

وال ادري لماذا يذه  مل ي   إل  فكرة جديدة إل  نقرد  .والبعد عنس
ْسَل ما عند  السابم او نقضس لكف ي ثبِت فرف لمراذا ال يكرول المجرد د  .  

مث  هذ  العلوم بانيًا ال هادًما، ويكول ذاكًرا لما فعلس سرلفس، مسرتوعبًا 
يكرول ممرل يرري إمكانيرة ترر   لمرا قردَّمو  مسرتفيًدا ممرا طر رو ، وال

؟لَ ِ  السابم واستيال بما ال يمتُّ لهم بِ  بعرض البرا ثيل  لماذا يعررض ة 
ا هرو فكرتس التف و   إليها بالتضخيم والتعميم، وبردعوي ال سرلوكه

؟". ينفرر  األمررة اآلل، وهررو المنقررذ لهررا مررل مشررك تها وهمومهررا الررذي
ون ررل معررس تمامررا فرر  موقفررس هررذا، اللهررم إال مررا قالررس مررل ال التفسررير 
الموضوع  إنما مكانس الم اضرات وقاعرات الردر ، إذ إننرا ب اجرة 
إل  ك  التفسيريل ف  ك  مكال  ف  قاعات الدر ، وخرارج قاعرات 

اف. وقد راينا كيرن ال الرراي ال ر يح ال يرتم علر  الدر  عل  السو
 الوجس األمث  إال مل خ   التفسيريل جميعا.

امررا اعتررراض الكاترر  بعررد ذلرر  علرر  التفسررير الموضرروع  او 
مرل يقررا عل  األق   التهويل مل شأنس ف  نوافقس عليرس، إذ يقرو  إل "

يقيررة مررا ك تِررَ  فررف التفسررير الموضرروعف مررل جهتيررس التنظيريررة والتطب
فهررذا يسررتدر  علرر  هررذا فررف   االتفرراق فررف كثيررر  منررس سرريجد عرردم

التطبيقررات. والشرر َّ ال  فررف التنظيرررات، وذا  ال يرضرر  طريقررة هررذا
وضو س منذ بداياتس  هذ  االستدراكات نابعة مل جدَّةِ الموضوث وعدم

 وهررذا يعنررف الَّ مجررا  .فرف الن ررن الثررانف مررل القرررل الرابرر  عشررر
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ااالستدرا  الحا  مسر طريقرة كتابرة التفسرير الموضروعف "إل "، وتمرًّ
موضوًعا مرل خر   القررآل ام كرال موضروًعا مرل خر    سواف اكال

ين رر  فررف الكتابررة إلرر  األسررلو   فبعضررهم  سررورة ريررر متفررم  عليهررا
فف الفاظ ينتقيها،  األدبف والخطابف، فترا  يقل ِ  عبارتس، ويبدي ويعيد

س فرف سرطر ون رن السرطر. ويطي  الك م فف موضوث يمكرل إجمالر
الق د  األسلو ، فاستَربت   اطَّلعت عل  رسائ  سارت عل  هذا وقد

العبارات ألج  إثبات قضية يمكل إثباتها وبيانها  إل  هذا التطوي  فف
بأقرر  ممررا ال رررا  عليررس فرررف هررذ  الرسرررائ ،  ترر  ظهرررر لررف ال هرررذا 

ال قيقرة مرل  األسلو  مق ود  لذاتس، وال تتمُّ الرسالة إال بس. وهذا فرف
 ال شو الذي يمكل االستَناف عنس. وبعضهم ين   إل  تقريرر المسرألة

ا مباشًرا ب   شو عبارات ال داعف لها، وهذا هو السبي  تقريًرا علميًّ 
العلررم ألل األسررالي  الخطابيررة واألدبيررة ال مرردخ  لهررا فررف  األمثر  فررف

ف الطعرام، وإنما قد توجد فيها كوجود الملرح فر إثبات المسائ  العلمية،
ال مث   والواق ". الملح الطعام د الك م كما يفسد بحيادةسَ فإذا حادت فَ 

تلرر  االخت فررات ليسررت ق رررا علرر  التفسررير الموضرروع ، برر  هرر  
موجودة ف  اي لول مل الوال التفسير، ب  ف  اي ميردال مرل ميراديل 
العلررم وريررر العلررم، إذ ال يرراة قائمررة علرر  التنرروث واالخررت ن، وهررذا 

خت ن هو سر مرل اسررار ثرائهرا و يويتهرا. والمهرم ال يبرذ  كر  اال
 ،ْيد عنررس مترر  مررا اسررتبال لررسـَ منررا جهررد  فرر  تق رر  ال ررم وعرردم ال رر

 .كفور   او عناد   او مداجاة   واسخ ص والدؤو  ف  طلبس دول توال  
ال هررذا اللررول التفسرريري لررم يكررل لررس  يليظررل بعررض الظرران  وقررد 

، األمر ف  واق  ال اسا  لس ظل  هذا الوجود لدي القدماف، إال ال مث
إذ هنررا  كترر  ودراسررات كثيرررة تتنرراو  هررذا الموضرروث او ذا  مررل 

، وبعضرها سرلو القرآل الكريم، وبعض هذ  الموضوعات يتعلرم باأل
يتعلرم بالمضررمول  فمرل ذلرر  مررث  كترا  "التبيررال فر  اقسررام القرررآل" 

هرذا الموضروث نفر  ما كتبس السيوط  ف   وكذل البل قيم الجوحية، 
ع ررنا مرل ف  كتابرس  "استقرال فر  علروم القررآل". وممرل الفروا فيرس 

جعفر السب ان ، الذي لس كترا  "األقسرام فر  القررآل"، وعبرد ال ميرد 
معال ف  اقسام القرآل". ومل هذا اللرول اسالفراه  الهندي  ا   "

َمال فرر  تشرربيهات  مررل الدراسررات التفسرريرية الموضرروعية ايضررا "الررـج 
ْبَهمرررات القررر ْفِ مرررات األقررررال فررر  م  رآل" البرررل ناقيرررا البَررردادي، و"م 

وكذل  "تناسرم الردَُّرر فرف تناسر  السُّرَور" للسريوط . وفر   ،القرآل"
الع ر ال دي  وض  عبد هللا م مد ال ديم الَماري ايضا كتابا ف  
موضرروث تناسرر  السررور القرآنيررة اسررمس  "جررواهر البيررال فرر  تناسرر  

عنوال "امثا  القرآل" الن ك  مرل القرواريري سور القرآل". وت ت 
نَْيد اسسكاف  والنيسابوري والمراوردي وابرل القَري ِم  ونْفطَوْيس وابل الـج 
كتابا، إل  جان  مل الفوا ف  ذل  الموضوث مل الم ردثيل كالردكتور 
م مود بل الشرين وعبرد الرر مل  سرل  بنكرة الميردان  ود. م مرد 

ال رررَير. وعنررردنا ايضرررا الكتررر   جرررابر الفياضررر  ود. م مرررد  سررريل
رران   م  والرسررائ  الخا ررة بموضرروث "إعجرراح القرررآل" كالررذي الفررس الرُّ
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ْرَجان  والخط رراب  والبرراق ن . والبررل قتيبررة كتررا  فرر  موضرروث  والررـج 
بعينس يت   بالقرآل الكريم هو كترا  "تأوير  مشرك  القررآل". ومثلرس 

ْشر ْشرِك  القررآل وم  ْشِكلَْيل"، اي م  ِك  السُّرن ة، البرل العربر ، "كتا  الرـم 
ْشرِك  القررآل " للَحنروي. ومرل الكترر   وكترا  "وضرح البرهرال فر  م 
التررر  ظهررررت فررر  ع ررررنا فررر  نفررر  الموضررروث كتابرررا "دفررر  إيهرررام 
االضررطرا  عررل آيررات الكتررا " لم مررد األمرريل بررل م مررد المختررار 
ْشِك  القرآل الكريم" لعبد هللا بل  مرد المن رور. وثَرمَّ   الشنقيط ، و"م 

  باأللفرراظ الترر  نَررعْ الوجررو  والنظررائر فرر  القرررآل، وهرر  ت  ايضررا كترر  
تأت  ف  مواض  متعددة مل القرآل الكريم لكرل بمعرال مختلفرة. ومرل 
تل  الكت   "إ  ح الوجو  والنظائر ف  القرآل الكرريم" للردامَان ، 
و"نحهة األعيل النرواظر فر  علرم الوجرو  والنظرائر" البرل الجروحي، 

وينبَر  اال ننسر  والنظرائر فر  األلفراظ القرآنيرة" للثعرالب . و"األشبا  
ال اب ررا  القضررراف والقررردر، والجبرررر واالختيرررار، والثررروا  والعقرررا  
ورير ذلر  ممرا تعرج برس كتر  الِفرَرق والملر  والن ر ، وهر  األب را  
الت  تتكن عل  آيات الكترا  المجيرد، إنمرا تنتمر  فر  الواقر  إلر  هرذا 

التفسررير الموضرروع . ومثلهررا فرر  ذلرر  كترر   ال قرر  مررل التفسررير، اي
 ."علوم القرآل" كلها

السريوري  كترا كتابال يلفترال االنتبرا  هنرا بقروة، اال وهمرا  مَّ وثَ 
وكترررا  "ا كرررام القررررآل"  فررر  تفسرررير آيرررات األ كرررام، هرررـ(826)ت 

فك  ما تقدم ذكر  مل الكت  إنما يتعررض  للشافع  مل جم  البيهق .
وضرروعيل مرث  مررل كترا  هللا، لكنهررا ال د وا رد او مولموضروث م ررد

تتعرض لموضوث كبير شام  كموضوث الفقس  سبما يعرضس القرآل 
.  رر يح ال كترر  تفسررير األ كررام س وفرر  كرر  آياتررسبرربكرر  ابوا الكررريم

ال نفر / ت  القرآل" لعل  برل موسر  برل يرحداد القمر  )ومنها "ا كام
ت  /نفرر و"ا كررام القرررآل" أل مررد بررل م مررد الط رراوي ال  هررـ،305
لبكررر بررل  هررـ، و"مخت ررر ا كررام القرررآل سسررماعي  القاضرر " 321

و"ا كررام القرررآل"  هررـ، 344م مررد بررل العرر ف القشرريري المررالك / ت 
رررراص/ ت  هررررـ، و"ا كررررام القرررررآل" أللكيررررا الهراسرررر / ت 370للَج  

هرـ، و"ا كرام الرراي 543هـ، و"ا كام القرآل" البل العرب / ت 504
و"الثمررررات  هرررـ، 776غ ال نبلررر / ت فرررف ا كرررام اآلي" البرررل ال رررائ

اليانعة واأل كام الواض ة الناطقة" ليوسن بل ا مد الث ث  الرراحي 
الكتر  إنمرا  هرذ هـ( إنمرا تفعر  ذات الشر ف، بَْيرَد ال  832اليمن / ت 

تتبرر  آيررات األ كررام بررنف  الترتيرر  الررذي وردت بررس فرر  الم رر ن، 
يهق ، فقرد رتبرت كتا  السيوري وكتا  الشافع  مل عم  الببخ ن 

كترر  الفقررس ال  وعات سرر  موضرر موضرروعيا، اي تلرر  اآليررات فيهمررا
فر  ميردال  مرامكانهما برذل   س  موضعها مل الم  ن، فت قم له

وهرذ  بعررض ابرروا  الكترا  فرر  كتررا   التفسرير الموضرروع  بجرردارة.
ا كام ال  ة، ا كرام  ،الطهارةالسيوري نسوقها لتوضيح ما نقو   "

نفرا ، ا كرام ال رج، ا كرام   واألمْ خ  ـا كام الر ،كاةا كام الح ،ال وم
 ،البي  ،المكاس ، عل المنكر  ا كام األمر بالمعرون والنه ،الجهاد
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 ،المضررراربة ،الشرررركة ،جرررارةال رررلح واس ،الضرررمال ،الررررهل ،الرررديل
 ،قراراس ،الَ   ،طةقْ اللُّ  ،عةفْ الشُّ  ،السبم والرماية ،ةالعاري   ،يداثاس

اليمرريل، المطرراعم ، العهررد ،النررذر ،الطرر ق، لنكرراحا ،العتررم ،الو ررية
". اصَ ررالقِ  ،القضرراف والشررهادات، ال رردود ،المواريرر  ،والمشررار 

م مد واعظ حاد  الخراسان  األميل العام يقو   وعل كتا  السيوري
للمجم  العرالمف للتقرير  بريل المرذاه  اسسر مية فر  مقدمرة الطبعرة 

المجم  العررالمف الترراب  لـررـ" مركررح الدراسررات العلميررةال ررادرة عررل 
بت قيرم السريد  كترا  السريوري،مل للتقري  بيل المذاه  اسس مية" 

ان ررس مرت رر  ب سرر  ... م مررد القاضرر   "والررذي تمي ررح بررس هررذا الكتررا 
الفقس بدًفا بكتا  الطهارة، وختاًما بكتا  الجنايات والق اص،  ابوا 

 كرام دول مرا تعل رم بهرا نس خاص باآليات التف ت ْستَْخَرج منها األا كما
 كم مل اآليات. كما امتاح، إضافة إل  ما تقد م، ب سل التنظيم آليات 

 ويذكر ت ت كر  نروث  مرا فيرس مرل ،ك  با   ي  يقس مها عل  انواث
ومررل مميررحات هررذا الكتررا  ايضررا هررو ذكررر آراف المررذاه   ...اآليررات

اسرتفرا   الفقهية األ خرري، األمرر الرذي يجر  االلتفرات إليرس لمرل اراد
. ومثر  كترا  السرريوري فر  ذلر  كتررا  الوسر  فرف اسرتنباط األ كررام"

"ا كام القرآل" الذي جمعرس البيهقر  مرل كتر  الشرافع  فر  األ رو  
 واأل كام ورتبس عل  ابوا  الفقس كما سبم التنويس.

امررا فرر  الع ررر ال رردي  فقررد وضرر  مررث  سرريد قطرر  كتابيررس  
لقيامة فر  القررآل". وللردكتور "الت وير الفن  ف  القرآل" و"مشاهد ا

شركري م مررد عيرراد دراسرة  ِجرردُّ قريبررة  مررل الكترا  األخيررر عررل "يرروم 
الرررديل وال سرررا  فررر  القررررآل". كمرررا كتررر  د. م مرررد عبرررد هللا دراح 
"األخ ق ف  القرآل"، وه  الرسالة الت      بها علر  الدكتوري رة 

 مررد عررحة مررل فرنسررا، ثررم نقلهررا بعررد ذلرر  إلرر  العربيررة. وثررم كتررا  لم
َدْرَوَحة ف  سيرة الرسو  كانت نقطة انط قس فيس آيات القرآل الكريم 
الترر  تت ررد  عررل الرسررو  او تت رر  بررس وب ياتررس وشخ رريتس. ومررل 
اآلثار العلمية للشيم م مود شلتوت كترا  بعنروال "مرنهج القررآل فر  
بنراف المجتمرر ". ولعبررد الوهرا   مررودة كتررا  عنوانرس  "القرررآل وعلررم 

ومل مؤلفات العقاد  "اسنسرال فر  القررآل الكرريم" و"المرراة النف ". 
ف  القرآل" و"الفلسفة القرآنية" و"التفكير فريضة إس مية". ولم مرد 
عبررد السرر م ابررو النيرر  "بنررو إسرررائي  فرر  القرررآل الكررريم". وبالمثرر  
للررردكتور سررريد رحق الطويررر  "بنرررو إسررررائي  فررر  القررررآل". ولراشرررد 

والررررنظم االجتماعيرررة" و"التفسرررير القرآنرررر   البرررراوي كتابرررا "القررررآل
فررر  القرررررآل".  ق  للتررراريم". وسبرررراهيم هاشرررم الف لرررر  كترررا  "ال رِ 

وللدكتور ا مد ا مد بدوي كتا  "مل ب رة القرآل". وللدكتور عبرد 
العظرريم المطعنرر  كتررا  ضررخم فرر  "التفسررير الب ررر  ل سررتفهام فرر  

ي كترررا  "ب ررررة القررررآل الكرررريم". وللررردكتور عفرررت م مرررد الشررررقاو
العطن ف  القرآل الكريم". وللدكتور بكري شيم اميل "التعبير الفن  

 -ف  القرآل". ولكات  هرذ  السرطور كترا  بعنروال "القررآل وال ردي 
مقارنرة اسررلوبية". وهنررا  عرردد مررل الب ررو  والدراسررات ترردور  ررو  
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الق ة القرآنية اشهرها كتا  الدكتور م مد ا مد خلن هللا عل "الفل 

لق  رر  فرر  القرررآل الكررريم"، وهررو الكتررا  الررذي كررال فرر  األ رر  ا
رسررالة علميررة اعرردها  ررا بها لل  ررو  علرر  الدكتوريررة مررل جامعررة 

م ضررجة شررديدة 1947القرراهرة، لكنهررا اثررارت عنررد فرارررس منهررا عررام 
. ومل الكت  الت  تتم ور  و  ذات الموضوث الرسالةانتهت بإلَاف 

حم ئرس، و"ق رص األنبيراف" "ق ص القررآل" لم مرد جراد المرول  و
لعبد الوها  النجار، و"الق ص القرآن  ف  منطوقس ومفهومس" لعبرد 
الكرررريم الخطيررر ، و"الق رررة فررر  القررررآل الكرررريم" للررردكتورة مرررريم 
السباع ، و"البيال الق    ف  القرآل الكرريم" سبرراهيم عوضريل، 

حاح. الم سل قاسرم البر نسانية ف  الق ص القرآن " لعبدو"التربية اس
دراسررات متعررددة خا ررة بررالن و القرآنرر  بالررذات دول الن ررو  وهنررا 

بوجس عام. ولعبد الرحاق نوف   "دنيا الحراعة والنبرات ومرا فيهرا مرل 
آيررات"، و"اسعجرراح العررددي للقرررآل الكررريم". ومثرر  هررذيل الكتررابيل 

الكترر  واألب ررا  الترر  تخررتص  بتفسررير اآليررات  كثيررر مررلاألخيررريل 
ها ات ا  بالعلوم ال ديثة. ول ا   هذ  الدراسة الت  القرآنية الت  ل

ف  يد القارئ كتا  بعنوال "م در القررآل" خ  رت  البرا  الثران  
منس لدراسة ث ثة موضوعات قرآنية م ددة ه  ما تد  عليرس اآليرات 
القرآنية مل علم إله  شام ، وما يترقرق فيها مل روح إله  مفرارق 

نعك  فيس افراح الرسرو  وا حانرس، يعلو فوق الضعن البشري وال ت
وكرذل  مرا تظهرر  الدراسرة المقارنرة مر  الرديانات السرابقة مرل انرس لررم 
يتأثر بأي منها، ب  كانت لرس شخ ريتس الطاريرة المهيمنرة الدال رة علر  

عرل ال يروال اخرري انس مل لَد ْل  كيم خبير. وهنا  دراسات مستقلة 
 مرا  او المسرؤولية الفرديرةمث  او الر مة او التقوي او ال ر  او ال

او العررررد  او الجهرررراد او البعرررر  او اآلخرررررة او الم ئكررررة او الرسرررر  
 . السابقيل او الكت  السماوية األخري ف  القرآل الكريم

وف  النهاية ال ينبَ  ال يَي  عل بالنرا لرول مرل المؤلفرات لرس 
اقررروي االت رررا  بالتفسرررير الرررذي ن رررل ب ررردد ، اال وهرررو المعررراجم 

ة الخا رررة برررالقرآل الكرررريم، ومنهرررا علررر  التمثيررر  معجرررم الموضرروعي
المستشرررق جررول البرروم  "تف رري  آيررات القرررآل الكررريم"، و"الترتيرر  
والبيال عل تف ي  آي القرآل" لم مرد حكر   رالح )الرذي لرم يكترن 
بهذا، ب  اضان إل  كثير مل الن وص القرآنية الت  يوردها ف  اي 

التر  يرري انهرا ب اجرة  موضوث مرل الموضروعات معران  المفرردات
ل  طريقرة الكتر  يإل  شرح، جامعا بريل ال سرنييل، وماحجرا الطرريقت

الخا ة بَري  القررآل، وطريقرة الكتر  التر  ت رنن اآليرات  سر  
موضوعات القرآل(، و"تبوير  آي القررآل مرل النا يرة الموضروعية" 
للدكتور ا مد إبراهيم مهنا، و"الجام  لمواضي  آيات القرآل الكرريم" 
لم مررد فررار  بركررات، و"دليرر  البررا ثيل فررف الموضرروعات القرآنيررة" 
لم مد م مود، و"المعجم الموضوع  آليات القرآل الكريم" ل ب   
عبررررد الرررررفون ع ررررر، و"الفهررررر  الموضرررروع  آليررررات القرررررآل 
الكريم"لم مررد م ررطف  م مررد، و"المعجررم المفهررر  لمعرران  القرررآل 
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لمعاجم مرل شرأنها تسرهي  العحيح" لم مد بسام ورشدي الحيل. وهذ  ا
عملية التفسير الموضوع  للقرآل المجيد ألنها توفر للمفسر آيات ك  

اخيررا موضوث ف  مكال وا د، فتَنيس عل الب   عل تل  اآليرات. و
هررذ  الفقرررة بررإيراد بعررض رؤو  الموضرروعات الترر  ذكرهررا  ننهرر 

التو يررد، "م مررد حكرر   ررالح فرر  كتابررس  "الترتيرر  والبيررال"، وهرر   
ماف هللا ال سررن ، مفرراتيح الَيرر ، القضرراف والقرردر، ررائررح الررنف ، اسرر

م مد رسو  هللا  ل  هللا عليس وسرلم، الهجررة مرل مكرة إلر  المدينرة 
فرر  او  اسسرر م، الررو  ، الررديل السررماوي وا ررد، بررا  التوبررة، بررا  
الخمر والميسر، برا  المعاينرة والمراهنرة، برا  ال ردود والق راص، 

عشررررات اخرررري مماثلرررة مرررل تلررر   ..." إلررر هرررابرررا  األيمرررال وكفارت
  العناويل.

لكل ينبَ ، بعد هذا كلس، ال نتنبس إل  امريل  األو  ال وجرود 
دراسررات تنتمرر  او يمكررل ال تنتمرر ، علرر  ن ررو او علرر  آخررر، إلرر  
التفسرررير الموضررروع  شررر ف، ووجرررود هرررذا الم رررطلح شررر ف آخرررر. 

ذل . كما ال مفهوم فالم طلح هو ابل العقود األخيرة، لم ي ْعَرن قب  
هررذا التفسررير لررم يكررل واضرر ا فرر  اذهررال العلمرراف، برر  كانررت اب رراثهم 
ودراساتهم القيمة ف  هذا الميدال اشبس بمل يتنف ، لكنرس ال يلقر  براال 

وال يضر  فر  ذهنرس كيررن ترتم وال يفكرر فرر  ذاتهررا يرة الترنف  لإلر  عم
. والبشرر الوقون امامها ودراستها علميرا. إنمرا هرو يمارسرها بالسرليقة

يتنفسررول منررذ ال خلقهررم هللا، لكررنهم لررم يفكررروا فرر  ال يجعلرروا هررذ  
العمليررة موضرروعا مررل موضرروعات الدراسررة إال بعررد ظهررورهم علرر  

ودهررور ودهررور ودهررور، امررا قبرر  ذلرر  فكررانوا  روجررس البسرريطة برردهو
يمارسول التنف  وَ ْس . وفرق كبير بيل ممارسة الشر ف ووضروح 

س للدراسررة واسررتعما  م ررطلح علمرر  مفهومررس فرر  الررذهل وإخضرراع
لس...إلم. ومل المعرون ال كثيرا مرل العلروم التر  تبردو وكأنهرا بنرت 
الع ر ال دي  قرد سربم ال كتر  فيهرا القردماف ولرو علر  هيئرة برذور 
وخمرررائر، إال انهرررم لرررم يكونررروا علررر  وعررر  برررأنهم يكتبرررول شررريئا لرررس 

ل هررذا اسررتق ليتس و رردو  ومفهومررس وم ررطل اتس. نخلررص إذل إلرر  ا
اللول مل الدراسات، وإل لم يكل جديدا تماما مرل  ير  الترألين فيرس، 
لم يكل لس م  ذل  م طلح خاص ي ْعَرن بس. كما لم يكل هنا  تفسير 
كام  للقرآل يتناو  ك  الموضوعات الت  يشتم  عليهرا كترا  هللا او 

 معظمها او عددا كبيرا منها او يطمح إل  هذا. 
تار فرتح هللا سرعيد دراسرة عرل التفسرير وللدكتور عبرد السرهذا، 

الموضررررروع  للقررررررآل الكرررررريم عنوانهرررررا  "المررررردخ  إلررررر  التفسرررررير 
م عرررل دار الطباعرررة 1986 -هرررـ1406الموضررروع "  ررردرت عرررام 

والنشررر اسسرر مية، وهرر  تبرردا بمب رر  نظررري يسررتَرق ن ررو مائررة 
 ف ة، اما ال ف ات الباقية التر  تشرارن المرائتيل فتطبيرم لمرا قالرس 

جررررحف النظررررري. وقررررد در  فرررر  الجررررحف التطبيقرررر  خمسررررة فرررر  ال
ة فر  القررآل الكرريم" موضوعات ه   "الو دانية والتو يد" و"المعي  

العلم والعلمراف فر  القررآل" و"اآلخررة "ة ف  القرآل الكريم" وو"التبعي  
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التفسير الموضوع  إل  العهد  إرجاعسومشاهدها ف  القرآل". وررم 
القررآل ي ير  فر  كثيرر مرل آياترس إلر  مرا النبوي ذاتس عل  اعتبرار ال 
ما ال الرسو  عليس الس م كال ا يانرا مثلقالس ف  آيات اخري سابقة، 

مررا ي يرر  فرر  تفسررير مررا يتناولررس مررل آيررات إلرر  آيررات قرآنيررة اخررري 
(، فإنررس يعررود بعررد بضرر   ررف ات فيسررميس بـررـ"هذا الفررل 29 -28)ص

سرؤولة عرل ظهرور  التفسيري الجديد"، ساردا العوامر  التر  يراهرا م
وما بعدها(. ولو انس نو  إل  ال ذل  النوث  24ف  ع رنا هذا )ص 

مل التفسير، وإل لم يكل مجهروال مرل قبر ، فرإل التأ ري  لرس ووضر  
م ررطل ات خا ررة بررس شرر ف جديررد تمامررا، كمررا انررس لررم ي ررلنا عررل 
علمائنا القدام  تفسير موضوع  كام  او شبس كام  للقررآل المجيرد، 

بس واسلم، واقمل ال يمنعس مل الوقوث ف  هرذا التنراقض. لكال ا ج  
اما ما اشار إليس مل تفسير موضوع  منذ ع ر النب  فهو اشبس بأل 

الكرريم"  يكول بذورا لما نسرميس اآلل بـرـ"التفسير الموضروع  للقررآل
ل هرذا اال رط ح لرم يكرل معروفرا مرل قبر  علر  والمث  فرإلي  إال. 

ل كترا  الرردكتور عبررد السررتار فررتح هللا فرر  شرر  ا ذلرر اسطر ق. ومرر  
س تسبق قد سعيد هو مل الكت  المبكرة نسبيا ف  هذا الميدال، وإل كال

كت  اخري مل هذا اللول ذكر هو بعضرها بريل مراجعرس، مثر  كترا  
"م اضرات فر  التفسرير الموضروع " لفروحي السريد عثمرال )مكتبرة 

كريم" للدكتور م(، و"الو دة الموضوعية ف  القرآل ال1960الشع / 
م مد م مود  جاحي، و"البدايرة فر  التفسرير الموضروع " للردكتور 
عبد ال   الفرماوي، و"التفسير الموضوع  للقررآل" للردكتور م مرد 

 السيد الكوم . 
ن األسرتاذ الردكتور التفسرير الموضروع  بقولرس  " هرو وقد عرر 

عل طريم    او رايةً يب   فف قضايا القرآل الكريم المت دة معنً  م  لْ عِ 
المتفرقررة والنظررر فيهررا علرر  هيئررة مخ و ررة، بشررروط  جمرر  آياتهررا

عنا ررررها وربطهرررا بربررراط  مخ و رررة، لبيرررال معناهرررا واسرررتخراج
إعجاح القرآل الكريم  (. كما بيل اهميتس ف  تأكيد20" )السابم/ جام 

إبراح التوافم والتناسرم بريل مل خ   ال دي  الع ربطريقة تناس  
َمرررةً علررر  مررردار بضررر  س الكثيررررة اموضررروعات نَجَّ لتررر  كانرررت تنرررح  م 

هذا الع رر  ةالوفاف ب اج، وكذل  ف  م  وجاحة لفظس وعشريل سنة
 لررروالً  م للبشرررريةيقرررد   ألل ذلررر  الضرررر  مرررل التفسرررير إلررر  الرررديل

 األخ قيررة واالقت ررادية هاالنفسررية واالجتماعيررة ومعضرر ت هالمشررك ت
 .دة لموضوعات القرآلبدراسات علمية جاإال  يت قم مما ال يمكل ال

ت رررنين  ألل ةتأ ررري  الدراسرررات القرآنيرررة والعلميرررثرررم هنرررا  ايضرررا 
وتفسررريرها علرر  هرررذا   سرر  موضرروعاتها الكريمرررةالقرآنيررة اآليررات 

وتتبر  تعردد الردالالت   واستق راف المعران النمط، م  إ  راف األلفراظ
 بلرورة ، مرل شرأنس المسراعدة فر مواضرعها وموضروعاتها  القرآنية ف

ينبَر  اال كرذل   .االكتمرا  ودفعهرا ن رووتأ يلها رآنية جديدة علوم ق
ت  يح مسار الدراسات الدينية والعربيرة ننس  دور هذا التفسير ف  
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المرجرر  السررابم/ ) وضرربطها علرر  معررايير قرآنيررة جامعررة اآللالقائمررة 
 وما بعدها(. 40

ال  األو  مررل عشررريل كتابررفلررس نا ررر مكررارم الشرريراحي امررا 
ْنَح "، والثرران  مجلرردا، واسررمس مررل  "األمثرر  فرر  تفسررير كتررا  هللا الررـم 

، وك همررا فرر  التفسررير عنوانررس  "نف ررات القرررآل"، وعشرررة مجلرردات
 الموضوع  للقرآل العحيح. وسنقن قلي  امام األخير، فن  ظ انس قد

ا َّ  ف  مقدمتس لهذا اللول مل التفسير، ثم قَفَّ  عل  ذل  بتناو  عدد 
عات القررآل. والكترا  متراح فر  "مكتبرة القررآل رير قلي  مل موضو

الكررريم وعلومررس" بموقرر  "اسمررام الكرراظم" علرر  المشرربا . وننظررر فرر  
المجلد الساد  مرث ، وهرو خراص بـرـ"المعاد"، فن ْلِفر  فهرسرس يجرري 

ظهرور  ة.اشرراط السراعمناح  االخرة.  "المقدمة.عل  الن و االتال   
يرروم تررأتف السررماف برردخال مبرريل. اقتربررت السرراعة.  ع مررات القيامررة.

انفجرار الب رار. ت شف الجبا . الع مات التف تنذر بنهاية هذا العالم. 
الشررم  والقمررر والكواكرر . وف . ذهررا  ضررالحلررحا  العظرريم المرردمر

نفخرة . نفخرة ال رور ع مرات برد القيامرة. انشقاق االجررام السرماوية.
ما المراد بـ "نفخة ال رور" او  ررخة المروت الموت ونفخة ال ياة. 

علررررررر  اسنسررررررال وسرررررررائر  تررررررأثير األمرررررررواج ال رررررروتية وال يرررررراة؟
 مرا الفا رلة بريل النفختريل؟إجابات  و  نفخرة ال رور.  الموجودات.

كترر  فررف تررا  الررذي يررتكلم. الككتررا  األعمررا .  فلسررفة نفخررة ال ررور.
كترررا   ررر يفة برررول. الم ئكرررة المراقِ  يل.ج ِ يل واخرررري فرررف ِسررريِ رررل  عِ 

كترا  اعمالنرا امرام  ما .الش ِ  كتا  األعما  فف اليميل او ففاألعما . 
اقسام كت  فلسفة كتا  األعما .  ماهية كتا  األعما .انظار الجم . 

 يومئرذ يرري كر    .تجسيد األعما خ ائص كتا  األعما . األعما . 
ذكرر تجسرم جحاؤكم هو اعمالكم. استيفاف األعما  يوم القيامة. س. عملَ 

تجسررم األعمرا  فررف منطرم العقرر . األعمرا  فرف الروايررات اسسر مية. 
م كمرررررة الشرررررهود والميرررررحال تجسرررررد اخررررر ق وسرررررجايا االنسرررررال. 

 وال سا ..." إلم.          
ذكرنا  هنا مل العنراويل ال رَيرة اقر   واود ال انبس إل  ال ما

كثيرا جدا مل ذل  الرذي لرم نرذكر . والكاتر ، فر  كر  نقطرة مرل تلر  
النقاط، يشقم الك م ويثير القضرايا ويردل  براآلراف ويستشرهد باآليرات 
القرآنية وبأ ادي  الرسو  واه  البيت المتعلقة بالموضوث... وهكذا 

أنررس سرري  ين رر   ان رربابا. ممررا ينفررم فيررس ال ررف ات تلررو ال ررف ات ك
إل  هذا فإل المؤلن يشرح مل مفردات النص الذي يتعرض  وإضافةً 

لس ما يرا  م تاجا إل  الشرح. وإل  القارئ اآلل بعض ما كتبس ت ت 
عنوال "م كمة الشهود والميحال وال سا "  "تمهيد  إل اهـم مـنح  

عررد  مررل منرراح  يرروم القيامررة مر لررة  سررا  الخ ئررم فررف م كمررة ال
وَحل األعمرررا  هنرررا  بميرررحال االلهرررف ب ضرررور مختلرررن الشرررهود، فت ررر

خاص. نعم هف م كمة تحلح  الجم ، م كمة تشير الخون والوج . 
ُ  جرر  ج لرس، وشررهودها الم ئكررة المقربررول.  قاضريها و اكمهررا هررو 

كتابها اليَادر  َيرة وال كبيرة إال ا  راها في ْسرأَ  االنسرال  م كمة  
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 ترر  عررل نياتررس. وآيررـات الـمررـعاد فررف هررذا المجررا  فيهررا عررل كرر  شررف 
كثيرة  فأ يانا تشير ال  ا   م كمرة االخررة وإلر  قاضريها سرب انس 
وتعررال ، وا يانررا اخرررري تشررير الررر  الشررهود، وثالثرررة إلرر  الميرررحال، 
ورابعة إل  كيفية ال سا  فف ذل  اليوم. إل اآليـات الـقرآنية المتعلقة 

اتطر رس مرل نكرات ظريفرة ودقيقرة فرف بهذا الموضوث، إضرافةً الر  م
فـإنها ت م  رسالة تربوية هامة لها ابلرغ االثرر فرف  ،كافة الـمـجـاالت

لررر  القيرررام إتنررروير القلرررو  بنرررور التقررروي والهدايرررة، وتررردف  االنسرررال 
 بمسؤولياتس عل  اكم  وجس لتو لس إل  طريم السعادة والتكام .

هرذ  الطائفرة  النقررو .بعد هذ  المقدمة نرج  ال  القرآل الكريم
ُ  32رول " )ير /َضر ْ لردينا م   ا جمير   م  ـَ لر    ك ر يات  "وإلْ مل اآل " ،)
(، "فمررا 69يرروم القيمررة فيمررا كنررتم فيررس تختلفررول" )ال ررج/  بيررنكم ي كررم

ُ  ب ب  بعد  يكذ   (، "فإلينرا 8 -7 كم ال راكميل" )التريل/ أبالديل* الي  
ُ  شهيد عل  ما (، "فكين إذا جئنرا 46)يون / يفعلول"  مرجعهم ثم 

ررا  مررل كرر   (، 41وجئنررا برر  علرر  هررؤال شررهيدا" )النسرراف/  بشررهيد   ة  م 
(، "يروم تشرهد علريهم 21"وجافت ك  نف  معها سرائم وشرهيد" )ق/ 

(، "وقررالوا 24السرنتهم وايرديهم وارجلهرم بمررا كرانوا يعملرول" )النرور/ 
ُ  الرررذي انطرررم كررر  شرررف"  لجلرررودهم لرررم شرررهدتم علينرررا قرررالوا انطقنرررا 

هرررا* برررأل ربررر  او ررر  لهرررا" ت رررد ِ  اخبارَ  (، "يومئرررذ29)ف رررلت/ 
ليرروم القيامررة فرر  ت ْظلَررم  طَ ْسرر(، "ونـضررـ  المررواحيل القِ 5 -4 /ة)الحلحلرر

نف  شيئا وإل كال مثقاَ   بة مل خرد  اتينا بها وكف  بنا  اسربيل" 
هرم مواحينرس فأولئر   تْ لَرق  (، "والـوحل يومئذ ال م فمرل ثَ 47األنبياف/ 

نفسرررهم" امواحينرررس فأولئررر  الرررذيل خسرررروا  تْ فَّرررالمفل رررول* ومرررل خَ 
(، "إل 53(، "هذا ما توعدول ليوم ال سا " )ص/ 9 -8عران/ )األ

، 51، إبررراهيم/ 4، المائرردة/ 199ُ  سررري  ال سررا " )آ  عمرررال/ 
(، "إل 62نعام/ (، "اال لس ال كم وهو اسرث ال اسبيل" )األ17رافر/ 

(، "اقررا كتابر  26 -25م إل علينرا  سرابهم" )الَاشرية/ إلينا إيابهم* ث
 (.14سراف/ كف  بنفس  اليوم علي   سيبا" )اس

 تفسير وفذلكة 
ْ َضرول فف تل  الم كمة العظم    الجمي  م 

ُ  تعرال   اآليـة االولـ  تـت د  عل  ضور جمي  األمرم امرام 
يفيرة ه كهرا فف م كمة عدلس، فبعد ال اشارت إل  األقوام السرابقة وك

ْ َضررول".  ـ ـيرـح  ا جمير   لردينا م  بذنوبها قا  تعال   "وإْل ك    لـَم 
ال الـنا  وجمير  المخلوقرات فرف هرذ  الردنيا وفرف كافرة األ روا  فرف 
ُ  تبررار  وتـعرـال ، فهررو  اضرر فررف كر  مكررال، وهرو معنررا  م ضرر 

خرـذ بعردا لة تـتـأاينما كنا، وهو اقر  إل  انفسنا منا، ولكرل هرذ  المسر
رن عرل جمير     َشركْ آخر يوم القيامة  فمرل جهرة ي     الَفلرة والجهر  ج 

فت بح األب ار  ادة قـويـة، والـقلو  ذات ب يرة نافذة. ومل جهة 
ُ  اكثررر مررل اي وقررت آخررر فتقررام  اخررري تتجلرر  فررف ذلرر  اليرروم آثررار 
م كمررة عدلررس وتوضرر  مررواحيل القسررط.  قررا انررس مشررهد عظرريم. الكرر  

م وعمر  فرف ال يراة الردنيا. الكر  فرف م ضرر قدَّ  عل  ماي ضر ليقن 
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ية الثانية عرل  كمرس وقضرائس تبرار  وتعرال  ُ  تعال . وتـتـ ـد  اآل
بررريل النرررا  فرررف ذلررر  اليررروم، وعرررل الف ررر  بررريل جميررر  اخت فرررات 

و اشكالها والوانها العقائديرة اومناحعات النا  فف دار الدنيا بمختلن 
  ُ  ي كرررم بيرررنكم يررروم القيمرررة فيمرررا كنرررتم فيرررس اليوميرررة. قرررا  تعرررال   "

 تختلفول".
مرررـل الـبـديرررـهف ال انرررواث ال جررر  الترررف ت ررريط بفكرررر وقلررر  
االنسررال فررف هررذ  الرردنيا ) رر  الررذات، األنانيررة، الم ررالح الشخ ررية 

 جا  الذنو ( التسمح ب ر  اخت فرات األقروام  ،والطائفية، الع بية
ي  هرذ  ال جر  وي ربح ال كرم والشعو ، ولـكـل عـنـدمـا تـ ْرفَـ  جم

ّلِل  الوا د القهار، عند ذلر  تنتهرف جمير  االخـتـ فرـات والمناحعرات. 
حالرة هرذ  ال جر  ينقرادول ويرجعرول إلر  عقرولهم إإل المبطليل بعرد 

ب ير  ي ررب ول هررم الم اسرربول ألنفسرهم... اآليررـة الـثـالـثررـة ابرررحت 
ود الررذي    جَ ـنفرر  هررذا المعنرر  بلبررا  آخررر، فت رردثت عررل اسنسررال الرر

ُ  سب انس وتعال  "فف   سل تقرويم"، وعلر  اثرر سروف اعمالرس اخلقس 
بالرديل". اْي  د  ْعرب  بَ سقط فف "اسف  سافليل"، فتقو  اآلية  "فما يـكرـذ ِ 

اي  شف يكذب  ايها االنسال بعد ك  هذ  ال جج والدالئ  بالديل الـذي 
ل بعرد كر  هرذ  هـو الجحاف وال سا ؟ او اي شرف يكرذب  ايهرا االنسرا

ُ  برأ كم ال راكميل". اْي إال جج والدالئ  عل   نكار المعراد؟ "الري  
ُ  بأقضر  القاضريل فري كم بينر  يرا م مرد وبريل اهر  التكرذي   الي  
ب ؟ اجـ  فـهو ا كم ال اكميل لعلمس الم يط بك  شف ف  تخف  عليس 

اكم. هرذا خافية. فالعلم هو الشرط األو  الـذي يـجـ  ترـوفر  فرف ال ر
مل جهة، ومرل جهرة اخرري إنرس تعرال  ريرر م تراج أل رد، ولري  لرس 

 ت  يقضف ألجلس عل  خ ن ال م. امرـا الـنرـا   فم ل ة فف شف
ثير الم الح الشخ ية او الجماعية، أفـهـم مـ تاجول فيقعول ت ت ت

 ـاسرـي ، في كمرول  كمرا علر  خر ن ال رم وا يانا العواطن واأل
  ُ  سررب انس وتعررال  منررح  عررل كرر  ذلرر  فهررو ا كررم والعررد . وبمررا ال 

ال رراكميل وخيررر الفا ررليل. والجرردير بالررذكر ال كثيرررا مررل التفاسررير 
ذكرت هذ  الرواية عل الرسو  األكرم،  وهف انس عنردما كرال يكمر  

وانررا علرر  ذلرر  مررل الشرراهديل". هررذا  ،هررذ  اآليررات كررال يقررو   "بلرر 
   سابقا". ال دي  هو دلي  عل  التفسير الذي ذكرنا 

وهنررررررررررررررررا  كتررررررررررررررررا   آخررررررررررررررررر  مشررررررررررررررررابس  عنوانررررررررررررررررس  
" لكاظم ال سين  ال ائري، إال ال الكريم للقرآل الموضوعف التفسير"

 ا بس قد مات فلم يوا   الكتابة فيس ويوسعس كما فع  مؤلفنرا هرذا، 
ينجرررح منرررس إال موضررروعيل اثنررريل ال ريرررر همرررا  "سرررنل ومرررل ثرررم لرررم 

وقرد ظهرر هرذال الموضروعال فر   .التاريم" و"دور القضاف والقردر"
اربعة اجحاف. والمؤلن يمحج ف  كتابس بريل التفسرير والفلسرفة، وهرذا 
امر رير مستَر ، إذ إل هذيل الموضروعيل همرا مرل الموضروعات 

ل األ برار، وسرودوا كثيررا الت  اراق فيها الف سفة كثيرا جردا جردا مر
جررردا جررردا مرررل ال ررر ائن. والكترررا  موجرررود علررر  الموقررر  الخررراص 

( لمل يريد االط ث عليرس او ت ميلرس www.alhaeri.comبالكات  )
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 لكاتوبرررس. وهنرررا  كرررذل  ب ررر  مسررره  للررردكتور ا مرررد برررل عبرررد هللا
الحهران  عنوانس  "التفسير الموضوع  للقرآل الكرريم ونمراذج منرس" 

مؤلفس التأريم والتأ ي  لهذا الضر  مل التفسرير ووضر    او  فيس
الضرروابط ال حمررة لررس، ثررم لررم يكتررن بررالك م النظررري، برر  ال ررم بررس 
تفسيرا لبعض الموضوعات القرآنية، وه  العقائد والم ئكة والرس  
والبع  واه  الكتا  والحكاة وال وم واألمر بالمعرون والنه  عل 

يل ونظام األسرة. وهذا رابط الب   لمل المنكر واس سال إل  الوالد
". كمرررررا www.iu.edu.sa/magazine/85-100/2.htmيريرررررد  "

تفسررررير هنررررا  مشررررروعا فرررر  جامعررررة الشررررارقة س رررردار  قرررررات ال
موضرروع  كامرر  لكتررا  هللا. ولررو ت قررم هررذا المشررروث لكررال إنجرراحا 

 عظيما.
"مقرردمات فرر  التفسررير ق م مررد برراقر ال رردر فرر  كتابررس  ويفررر  

هذا النوث مرل التفسرير والتفسرير الموضرع  بيل  ضوع  للقرآل"المو
ال شرر  فررف تنرروث التفسررير واخررت ن مذاهبررس فيقررو   "او التجحيئرر  

 يرررال برررريل اهتماماتررررس وتعررردد مدارسررررس والتبرررايل فررررف كثيرررر مررررل األ
دبرررف واتجاهاترررس  فهنرررا  التفسرررير الرررذي يهرررتم بالجانررر  اللفظرررف واأل

التفسررير الررذي يهررتم بجانرر   والب رررف مررل الررنص القرآنررف، وهنررا 
الم ترروي والمعنرر  والمضررمول، وهنررا  التفسررير الررذي يركررح علرر  
ال دي  ويفسر النص القرآنف بالمأثور عرل الرسرو  واهر  بيترس )ث( 
او بالمأثور عل ال  ابة والتابعيل، وهنا  التفسير الذي يعتمد العق  

ل ، ايًضررا كأسررا  مررل اسرر  التفسررير وفهررم كتررا  هللا سررب انس وتعررا
يح الذي يتخذ مواقن مذهبية مسربقة وي راو  ال  وهنا  التفسير المت

يطبم النص القرآنف عل  اساسها، وهنا  التفسير رير المت يح الذي 
ي رراو  ال يسررتنطم الررنص القرآنررف ويطبررم الررراي علرر  القرررآل ال 
القرررآل علرر  الررراي... إلرر  ريررر ذلرر  مررل االتجاهررات المختلفررة فررف 

ون ل عل  ابوا  هذ  الدراسة  ،إال ال الذي يهمناس مف. التفسير اس
ال نركح عل  إبراح اتجراهيل رئيسرييل ل ركرة التفسرير فرف  ،القرآنية

الفكررر االسرر مف. ونطلررم علرر  ا رردهما اسررم "االتجررا  التجحيئررف فررف 
وعلر  اآلخرر اسررم "االتجرا  التو يردي او الموضروعف فررف  ،التفسرير"

 التفسير".    
جا  التجحيئف  المرنهج الرذي يتنراو  المفسرر االت -االتجا  االو 

ضمل اطار  القرآل الكرريم آيرة فخيرة وفقرا لتسلسر  تردويل اآليرات فرف 
الم ررر ن الشررررين. والمفسرررر فرررف نطررراق هرررذا المرررنهج يسرررير مررر  
الم  ن ويفسر قطعاترس تردريجيا بمرا يرؤمل برس مرل ادوات ووسرائ  

او اآليررات   اديرر  او العقرر للتفسررير مررل الظهررور او المررأثور مررل األ
االخري التف تشتر  م  تل  اآلية فف م طلح او مفهوم بالقدر الذي 
يلقف ضوفا عل  مدلو  القطعة القرآنية التف يراد تفسريرها، مر  اخرذ 
السياق الذي وضعت تل  القطعرة ضرمنس بعريل االعتبرار فرف كر  تلر  
ال االت. وطبعا ن ل  ينما نت د  عل التفسرير التجحيئرف نقدمرس فرف 

فرإل التفسرير التجحيئرف تردرج  .واكم   ور  الترف انتهر  اليهرااوس  
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تاريخيا إل  ال و   إلر  مسرتوي االسرتيعا  الشرام  للقررآل الكرريم 

والرذي يعريل  ،وكال قرد بردا فرف ع رر ال ر ابة ،بالطريقة التجحيئية
عل  مستوي شرح تجحيئف لبعض اآليات القرآنية وتفسير لمفرداتها، 

ت ال اجة ال  تفسير المحيد مرل اآليرات، إلر  وكلما امتد الحمل احداد
ل  ال رورة الترف قردم فيهرا ابرل ماجرة والطبرري وريرهمرا إال انته  
التفسررير فررف اواخررر القرررل الثالرر  واوائرر  القرررل الرابرر ،  كترربهم فررف

وكانررت تمثرر  اوسرر   ررورة للمررنهج التجحيئررف فررف التفسررير. فررالمنهج 
و ير  ال فهرم  .  اللفرظالتجحيئف فف التفسير كال يستهدن فهم مردلو

مدلو  اللفظ كال فف البداية ميسرا لعدد كبير مل النرا  ثرم بردا اللفرظ 
يتعقرررد مرررل  يررر  المعنررر  بمررررور الرررحمل واحديررراد الفا ررر  وترررراكم 

مررل هنررا توسرر   ،وضرراث رردا  واألالخبرررات والتجررار  وتطررور األ
التفسير التجحيئرف تبعرا لمرا اعترور الرنص القرآنرف مرل رمروض ومرل 

ت ديررد مرردلو  اللفررظ  ترر  تكامرر  بالطريقررة التررف نراهررا فررف شرر  فررف 
ولر  مرل سرورة موسوعات التفسير  ي  إل المفسر يبدا مل اآليرة األ

فيفسررر القرررآل آيررة آيررة ألل كثيرررا مررل  "النررا "إلرر  سررورة  "الفات ررة"
اآليررات بمرررور الررحمل ا رربح معناهررا ومرردلولها اللفظررف ب اجررة الرر  

 ذل . هذا هو التفسير التجحيئف.    إبراح او تجربة او تأكيد ون و
طبعررا ن ررل ال نعنررف بالتجحيئيررة فررف هررذا المررنهج التفسرريري ال 
المفسر يقط  نظر  عرل سرائر اآليرات وال يسرتعيل بهرا فرف فهرم اآليرة 
المطرو ة للب  ، ب  إنرس قرد يسرتعيل بخيرات اخرري فرف هرذا المجرا  

تررتم بق ررد  كمررا يسررتعيل باأل اديرر  والروايررات، ولكررل هررذ  االسررتعانة
الكشررن عررل المرردلو  اللفظررف الررذي ت ملررس اآليررة المطرو ررة للب رر ، 
فالهدن فف ك  خطوة مل هذا التفسير فهم مدلو  اآلية التف يواجههرا 

اي ال الهردن "هردن تجحيئرف"، ألنرس  .المفسر بكر  الوسرائ  الممكنرة
يقن دائما عند  دود فهم هرذا الجرحف او ذا  مرل الرنص القرآنرف وال 

لررر  رالبرررا. و  ررريلة تفسرررير تجحيئرررف للقررررآل الكرررريم كلرررس يتجررراوح ذ
مجموعرررة مررردلوالت القررررآل الكرررريم  ،علررر  افضررر  تقررردير ،تسررراوي

عررداد امل وظررة بنظرررة تجحيئيررة ايضررا. اي انررس سررون ن  رر  علرر  
كبيرة مل المعارن والمدلوالت القرآنية، لكل فف  الرة تنراثر وترراكم 

نكتشررن التركيرر  عررددي دول ال نكتشررن اوجررس االرتبرراط، دول ال 
العضوي لهذ  المجامي  مل االفكار، دول ال ن دد فف نهاية المطان 
نظريررة قرآنيررة لكرر  مجررا  مررل مجرراالت ال يرراة. فهنررا  تررراكم عررددي 
للمعلومررررات، إال ال الخيرررروط برررريل هررررذ  المعلومررررات، اي الرررررروابط 

بات نظرية ومجامي  فكرية باسمكرال والع قات التف ت ولها إل  مركَّ 
 رررررر علررررر  اساسرررررها نظريرررررة القررررررآل لمختلرررررن المجررررراالت ال ن 

والمواضررري ، امرررا هرررذا فلررري  مسرررتهدفا بالرررذات فرررف مرررنهج التفسرررير 
التجحيئف، وإل كرال قرد ي  ر  ا يانرا. وقرد ادي هرذا التنراثر ونحعرة 
االتجا  التجحيئف إلر  ظهرور التناقضرات المذهبيرة العديردة فرف ال يراة 

المفسر او ذا  آية تبرر مذهبس  االس مية، ألنس كال يكفف ال يجد هذا
لكف يعلل عنس ويجم   ولس األن ار واألشياث كما وق  فف كثير مرل 
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المررذاه  الك ميررة، كمسررألة الجبررر والتفررويض واالختيررار مررث ، بينمررا 
كال باسمكال تفادي كثير مل هذ  التناقضات لو ال المفسر التجحيئرف 

لعرددي كمرا نرري خطا خطوة اخري ولرم يقت رر علر  هرذا التجمير  ا
 ذل  فف االتجا  الثانف.

االتجرا  التو يردي او الموضروعف فرف   االتجا  الثانف، ونسميس
الطريقرة الترف بهذا االتجا  ال يتنراو  تفسرير القررآل آيرة فخيرة   التفسير

يمارسرررها التفسرررير التجحيئرررف، بررر  ي ررراو  القيرررام بالدراسرررة القرآنيرررة 
و االجتماعيرة او الكونيرة، لموضوث مل موضوعات ال ياة العقائدية ا

فيبيل ويب   ويدر  مث  عقيدة التو يد فف القررآل او يب ر  عقيردة 
النبوة فف القرآل او عل المذه  االقت ادي فرف القررآل او عرل سرنل 

... التاريم فف القررآل او عرل السرماوات واألرض فرف القررآل الكرريم
يرام بهرذ  و الموضروعف مرل القاوهكذا. ويستهدن التفسرير التو يردي 

وبالتررالف للرسررالة  ،الدراسررات ت ديررد موقررن نظررري للقرررآل الكررريم
و الكررول. امررل ذلرر  الموضرروث مررل موضرروعات ال يرراة  ،اسسرر مية

ل يكول واض ا ال الف ر  بريل االتجراهيل المرذكوريل لري  اوينبَف 
 ديا عل  مستوي الواق  العملف والممارسة التاريخية لعملية التفسرير 

موضوعف ب اجة قطعا إل  ت ديد المدلوالت التجحيئيرة ألل االتجا  ال
فررف اآليررات التررف يريررد التعامرر  معهررا ضررمل إطررار الموضرروث الررذي 

ثنرراف الطريررم ب قيقررة ايتبنررا . كمررا ال االتجررا  التجحيئررف قررد يعثررر فررف 
قرآنيررة مررل  قررائم ال يرراة االخررري. ولكررل االتجرراهيل علرر  اي  ررا  

م م همرررا واهررردافهما  يظررر ل علررر  الرررررم مرررل ذلررر  مختلفررريل فرررف
و  ررريلتهما الفكريرررة. وممرررا سررراعد علررر  شررريوث االتجرررا  التجحيئرررف 
للتفسرررير وسررريطرتس علررر  السرررا ة قرونرررا عديررردة النحعرررة الروائيرررة 
وال ديثية للتفسير  ي  إل التفسير لم يكل فف ال قيقة وفف البداية إال 
شررعبة مررل ال رردي  ب ررورة او بررأخري. وكررال ال رردي  هررو األسررا  

تقريبرررا، مضرررافا إلررر  بعرررض المعلومرررات اللَويرررة واألدبيرررة  الو يرررد
والتاريخيرة الترف يعتمرد عليهرا التفسرير طيلرة فتررة طويلرة مرل الرحمل. 
ومل هنا لم يكل بإمكال تفسير يقن عند  دود المأثور مرل الروايرات 

خرري اعل ال  ابة والتابعيل وعل الرسو  واألئمة ال يتقدم خطوة 
القررررآل والمقارنرررة بينهرررا واسرررتخراج وال ي ررراو  تركيررر  مررردلوالت 

النظرية مل وراف هذ  المدلوالت اللفظية. التفسير كال بطبعس تفسيرا 
تفسرريرا للمفررردات وشرررح بعررض المسررتجد مررل الم ررطل ات  ،لفظيررا

سبا  النحو . ومث  هذ  العملية لم يكل اوتطبيم بعض المفاهيم عل  
إلرر  مررا وراف بإمكانهررا ال تقرروم برردور اجتهررادي مبرردث فررف التو رر  

المرردلو  اللَرروي واللفظررف فررف التو رر  إلرر  األفكررار األساسررية التررف 
 ررراو  القررررآل الكررررريم ال يعطيهرررا مرررل خرررر   المتنررراثر مرررل آياتررررس 

 الشريفة... 
ساعد انتشار االتجرا  التجحيئرف فرف التفسرير علر  إعاقرة الفكرر 

س مف القرآنف عل النمو المستمر وساعد عل  إكسرابس  الرة تشربس اس
ل رراالت التكراريررة  ترر  تكرراد تقررو  إل قرونررا مررل الررحمل متراكمررة ا
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مرت بعرد تفاسرير الطبرري والرراحي والطوسرف لرم ي قرم فيهرا الفكرر 
االس مف مكاس   قيقية جديدة، وظ  التفسير ثابتا ال يتَير إال قلي  
مل خ   تل  القرول علر  الرررم مرل الروال التَيرر الترف  فلرت بهرا 

يررراديل... إل دور المفسرررر التجحيئرررف سرررلبف علررر  ال يرراة بمختلرررن الم
األرلرر ، فهررو يبرردا اوال بتنرراو  الررنص القرآنررف الم رردد آيررة مررث  او 
مقطعا قرآنيا مرل دول اي افتراضرات او طرو رات مسربقة، وي راو  
ال ي دد المدلو  القرآنف عل  ضوف ما يسعفس بس اللفظ م  ما يتاح لس 

يررة فررف طابعهررا العررام، عمليررة مررل القرررائل المت ررلة والمنف ررلة العمل
تفسرررير نرررص معررريل. وكرررال دور الرررنص فيهرررا دور المت رررد ، ودور 
المفسر هو اس َاف والتفهم، وهذا ما نسميس بالردور السرلبف. المفسرر 
هنا شَلس ال يستم ، لكل بذهل مضفف، بفكر  ان، برروح م يطرة 

لذهنية بمث  هذ  ا ،بمث  هذ  الروح .بخدا  اللَة واساليبها فف التعبير
وبمث  هذا الفكر يجل  بيل يدي القرآل ليستم ، وهو ذو دور سلبف، 
والقرآل ذو دور ايجابف. والقررآل يعطرف  ينئرذ، وبقردر مرا يفهرم هرذا 

المفسررر    المفسررر مررل مرردلو  اللفررظ يسررج  فررف تفسررير . وخ فررا لررذل 
، ف نس ال يبدا فف عملس مل النص ب  مل واق  إالتو يديُّ والموضوعفُّ

اة، فيركح نظر  عل  موضروث مرل موضروعات ال يراة العقائديرة ال ي
ويسررررتوع  مرررا اثارتررررس تجررررار  الفكررررر  ،او االجتماعيرررة او الكونيررررة

اسنسانف  و  ذل  الموضوث مرل مشراك  ومرا قدمرس الفكرر االنسرانف 
مل  لو  وما طر س التطبيم التاريخف مرل اسرئلة ومرل نقراط فررا ، 

مرل نفسررس بالنسربة الر  الررنص دور ثرم يأخرذ الرنص القرآنررف، ال ليتخرذ 
ف سرر ، برر  ليطرررح برريل يرردي الررنص موضرروعا  المسررتم  والمسررج 

جاهحا مشررقا بعردد كبيرر مرل األفكرار والمواقرن البشررية، ويبردا مر  
علرر   الررنص القرآنررف  رروارا  المفسررر يسررأ ، والقرررآل يجيرر  المفسرررَ 

ضوف ال  يلة التف استطاث ال يجمعها مل خ   التجرار  البشررية 
النافعة. وهو يستهدن مل ذل  ال يكتشرن موقرن القررآل الكرريم مرل 
الموضوث المطروح والنظريرة الترف بإمكانرس ال يسرتلهمها مرل الرنص 
مل خ   مقارنة هذا النص بما استوعبس البا   عرل الموضروث مرل 
افكررار واتجاهررات. ومررل هنررا كانررت نتررائج التفسررير الموضرروعف نتررائج 

ة البشررية ألنهرا تمثر  المعرالم واالتجاهرات مرتبطة دائما بتيار التجربر
القرآنيرررة لت ديرررد النظريرررة االسررر مية بشرررأل موضررروث مرررل مواضررري  
ال ياة. ومل هنا ايضا كانت عملية التفسير الموضوعف عمليرة  روار 
مرر  القرررآل الكررريم واسررتنطاق لررس، وليسررت عمليررة اسررتجابة سررلبية برر  

ف سرربي  الكشرن عررل اسرتجابة فعالررة وتوظيفرا هادفررا للرنص القرآنررف فر
  قيقة مل  قائم ال ياة الكبري...". 

وفرر  موضرر  آخررر نرررا  يقررو   "إل  الكثيررر مررل آيررات القرررآل 
فيمررا يخررص  الكررريم تأخررذ ب عررًدا وا ررًدا مررل ابعرراد موضرروث مررا  فمررث 

مسرألة "الشرفاعة" فقررد ورد فرف بعررض اآليرات ا رر  إمكرال الشررفاعة، 
(، وفرف 78، ومرريم/ 23وفف الربعض اآلخرر شرروط الشرفاعة )سربأ/ 

(، وفرف بعرض 18، ررافر/ 28نبيراف/ بعضها شرروط المشرفَّ  لهرم )األ
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(، وفف بعرض 44ت ْنفَ  الشفاعة عل الجمي  ما عدا هللا تعال  )الحمر/ 
نجد الَّ  الة مل الَموض  .(48آخر ثبتت الشفاعة لَير هللا )المدثر/ 

ر الشرروط مور الشفاعة بردًفا مرل  قيقرة الشرفاعة و تر  سرائأت يط ب
والخ ائص، ولكرل عنردما نأخرذ آيرات الشرفاعة مرل القررآل ونضرعها 
إلرر  جانرر  بعضررها ونفس رررها فررف ظرر  ِ بعضررها الرربعض يرتفرر  هررذا 

المتعلقرة  وكرذل  اآليرات  .وت َ  ُّ المشركلة علر  ا سرل وجرس ضالَمو
سرر م، او اآليررات المتعلقررة بأبعرراد الجهرراد، او الَرررض مررل ا كررام اس

لة علررم هللا، وكررذل  موضروث علررم الَيرر ، وهرر  ال  برالبرحخ، او مسررأ
ِضررر آيرررات كررر   تْ عَ العلرررم بالَيررر  ممكرررل  لمرررا سررروي هللا ام ال؟ فلرررو و 

موضرررروث فررررف جانرررر  فمررررل الممكررررل اداف  ررررم الموضرررروث وت َ رررر ُّ 
واساًسرا فرإل  .شكاالت الموجرودة عرل طريرم التفسرير الموضروعفاس

ح بتفسررير اآليرررات اآليررات المتعلقررة بررـ"الم كم والمتشرررابس" التررف ترروع
"المتشررابهات" علرر  ضرروف "الم كمررات" هررف فررف  ررد ِ ذاتهررا نمررط  مررل 

عل  اية  ا  فمل خ   تفسير اآليات المتعلقة   .التفسير الموضوعف
بموضرروث مررا علرر  اضررواف بعضررها الرربعض تنبثررم عنهررا ومضررات 
جديدة، الومضات التف تكمل فيها معارن القرآل وال لو  لكثيرر مرل 

مل هذا البا  يمكل تشبيس آيات  .س مقائدية وا كام اسالمعض ت الع
لكرر    منهررا مفهوًمررا ذاتيًّررا، ولكررل  القرررآل بالكلمررات المتفرقررة،  يرر  إلَّ 

و تشربيهها بالعنا رر ة، اجديرد  ينما ت رتَّ   سروي ةً فهرف تعطرف مفراهيمَ 
ال ياتية مث  األوكسجيل والهيدروجيل التف  ينما ت ركَّ   مر  بعضرها 

خ  ررة القررو  فرر   .نهررا المرراف الررذي هررو عن ررر  يرراتف آخرررينررتج ع
وال يمكرل  يمكل     الكثير مرل اسررار القررآل إال  عرل هرذا الطريرم،

إال  مل خ   هذا السبي . ونعتقد بأل هذا القدر كان  النفوذ إل  عمقها
 .لتوضيح اهمية التفسير الموضوعف"

ور ويذكر م مد بل عبد العحيرح الخضريري فر  ب ر  لرس منشر
( ت رررت www.islamselect.comبموقررر  "المخترررار اسسررر م " )

"مقدمة ف  التفسير الموضوع " ال هذا الم طلح "لم يظهرر  عنوال
رت  َعلًَما عل  ِعْلم  معيل إال فف القرل الراب  عشر الهجري عندما ق ِر 
هررذ  المررادة ضررمل مررواد قسررم التـفـسررـير بكليررة ا ررو  الررديل بالجررام  

س سرعال ما يستدر  قرائ  إل "لبنرات هرذا اللرول مرل األحهر"، إال ان
التفسررير كانررت موجررودة مـنـررـذ عهررد النبرروة ومررا بعررد "، وإنررس "يمكررل 

تفسير القرآل  -1إجما  مظاهر وجود هذا التفسير فف األمور التالية  
برررالقرآل  ال ريررر  ال تفـسـيرررـر الـقرررـرآل برررالقرآل هرررو لررر  التفسرررير 

  اآليات التف تناولت قضية وا ــدة الموضوعف واعل  ثمراتس. وجم
والجم  بيل دالالتها والتنسيم بينها كال ابرح الوال التفسير التف كال 
النب   ل  هللا عليس وسلم يربف ا ر ابس عليهرا، فقرد روي البخراري 
ال رسو  هللا  ل  هللا عليس وسلم فسر مفاتح الَي  فف قولس تعرال   

َهررا إالَّ ه ررَو" ) األنعررام/ "وِعنررَد   َمفَرراتِح  الََْيررِ  ال  (، فـقـــررـا   59يَْعلَم 
َ ِعنَد   ِعْلم  السَّاَعِة وي نَِح    الََْيَ  ويَْعلَرم   َُّ مفاتح الَي  خـمـســة  "إلَّ 
  ِ اذَا تَْكِس   َرًدا وَما تَرْدِري نَْفر   بِرأَي َما فِف األَْرَ اِم وَما تَْدِري نَْف   مَّ
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 َ َُّ " )لقمرال/ اَْرض  تَم وت  إلَّ  (. ومرل هرذا القـبرـي  مرا 34 َعِلريم  َخبِيرر 
كرال يلجرأ إليرس ال ر ابة رضروال هللا علريهم مرل الجـمرـ  بريل اآليرات 
. وقد وض  العلماف بعرد  قاعردة فرف  الـقـرآنية التف ي ظلُّ بينها تعارض 
ا ررو  التـفررـسير تقتضررف بررأل او  مـررـا يرجرر  إليررس المفسررر القرررآل 

ـم فـف آيــة ـلِ طْ   فف آخر، وما ا    ِ   فف مكال قد ف  مِ جْ ا  الكريم، إذ ما 
را فرف سرورة جراف مرا يخ  رس فرـف ي ِ قد ق   د فرف اخرري، ومرا ورد عامًّ

سورة اخــري. وهـرـذا اللرول مرل التفسرير هرو اعلر  مراتر  التفسرير 
آيررات األ كررام  قررام  -2وا رردقها، إذ ال ا ررد اعلررم بكرر م هللا مررل هللا. 

ات ك  برا  مرل ابروا  الفقرس علر   ردة، واخرذوا فرف الفقهاف بجم  آي
 بينررررس دراسرررتها واسرررتنباط األ كررررام منهرررا، والجمررر  برررريل مرررا يظهرررر

ط مرل القررآل بطريرم بِ نْ عليس ومــــرـا اسرت   صَّ التعارض، وذكروا ما ن  
اسشارة والداللة الخفية ون و ذل ، وكلس داخ  ت رت مسرم  التفسرير 

ن را  بعرض العلمراف  ر  وهرو اتجرا   األشـبــا  والنظائ -3الموضوعف. 
مثرا   .فف تتب  اللفظة القرآنية ومـ ـاولة مـعـرفة دالالتـهـــا المختلفة

كلمة "خير" وردت فف القرآل عل  ثمانية اوجس  ـسـبـما ذكر    ذل 
الدامَانف فف كتابس  "إ  ح الوجو  والنظائر"، وهف  الما  كقولرس  

(، واسيمرال 180 إل تَرَرَ  َخْيرًرا" )البقررة/ "إذَا َ َضرَر اََ رَدك م  الَمرْوت  
َُّ  فِريِهْم َخْيرًرا ألَْسرَمعَه ْم" )األنفرا /  (، واسسر م 23كقولس  "ولَْو َعِلَم 

نَّرراث  ِل ْلَخْيررِر" )القلررم/  كقولررس  "واَنررَت  "افضرر "(، وبمعنرر  2كقولررس  "مَّ
اِ ِميَل" )المؤمنول/  س  "وإل يَْمَسْسرَ  (، والعافية كقولر109َخـْيــر  الرَّ

ر   فَ  َكاِشرَن لَرس  إالَّ ه ــــرـَو وإل يَْمَسْسرَ  بَِخْيرر  فَه رَو َعلَر  ك رِ    َُّ  بِض 
" )األنعام/  " )ال رج/ 17َشْفف  قَِدير  (، واألَْجرر كقولرس  "لَك رْم فِيَهرا َخْيرر 

" (، والطعام كقولس  "فَقَاَ  َرِ   إنِ ف ِلَما اَنَحْلرَت إلَرفَّ ِمرلْ 36  َخْيرر  فَِقيرر 
كقولس   "الظفر والَنيمة والطعل فف القتا "(، وبمعن  24)الق ص/ 

وا بََِرررْيِظِهْم لَررْم يَنَرررال وا َخْيرررًرا" )األ رررحا /  َُّ  الَررِذيَل َكفَرررر  (. 25"وَردَّ 
وهذا، كما تري، لول مل التفسير الموضوعف، وهو او  وسيلة يلجرأ 

ـرـوعات القررآل  ير  يجمعرول إليها البا ثول فف الب ر  عرل مـوضـ
الفاظ ذل  الموضوث مل سرور القررآل ثرم يتعرفرول علر  داللرة اللفرظ 

الدراسررات فررف علرروم القرررآل  اهـتـررـم العلمرراف  -4فررف امرراكل ورود . 
بموضرروعات علرروم القرررآل فأشرربعوها، ومررل برريل هررذ  الموضرروعات 

 علر  دراسرة وجمر  اآليرات الترف لهرا رابطرة والدراسات لول ين ر ُّ 
م والمشك  والجـــد  واألمثا  ورير ذل ، سَ ا دة، كخيات النسم والقَ و

وهرف اشرهر مرل ال  ،ومؤلفاتهم فرف ذلر  يعرح علر  البا ر    ررها
 ر. كَ ذْ ت  

ك  هذ  األمور وال قائم تدلنا عل  ال التفـسـيرـر الموضروعف 
ًعا مل العلوم افرحتس عقو  المتأخريل، ورفلرت عرل االهتمرام دْ لي  بِ 

م األوليل. لكل بروح  لونًا مل التفسير لرس كيانرس وطريقترس لرم بس افـهـا
د فيهرا مرل ِجرل اجات اهلها التر  و   يوجد إال فف الع   ر األخيرة تلبيةً 

د فيهررا مررل اآلراف والمــوضـوعررـات مررا ِجررالمررذاه  واألفكررار كمررا و  
اضطر علماف الشرريعة إلر  ب ثهرا مرل وجهرة النظرر القرآنيرة ليقيرنهم 
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موضرروث يطرررا فررف    ِ ك ر وعرر جَ  الــــررـذي ي روي دراسررةَ  بأنرس الكتررا 
"ااَل يَْعلَرم  َمرْل َخلَررَم  . يراة النرا   َعِلَمرس َمرْل َعِلَمرس، وَجِهلَرس َمرْل َجِهلَرس

" )المل /  (". والبا   بك مس هرذا إنمرا يؤكرد 14وه َو اللَِّطين  الَخبِير 
يم، وإل لررم مررا قلنررا  آنفررا مررل ال هررذا التفسررير كررال معروفررا منررذ القررد

  اآلل.ي ْستَْعَم  لس االسم الذي ي ْعَرن بس 
بس برريل التفسررير  وهنررا  تفسررير للقرررآل المجيررد جمرر  فيررس  ررا

والتفسررير الموضرروع ، وهررو تفسررير "فررتح الررر مل فرر   الموضررع 
تفسير القرآل" )ف  سربعة مجلردات( للشريم عبرد المرنعم تعيلر ، الرذي 

 "إسرر م اول اليل.نررت  فرر  موقرر لررس يقررو  فيررس  سررام تمررام مررل مقررا  
www.islamonline.net   بعنوال "الشيم تعيل   ا "

فتح الر مل ف  تفسير القررآل"  "إذا ت ردثنا عرل هرذا التفسرير فيجر  
التوقررن كثيررًرا امررام منهجررس الررذي يجعلررس إضررافة لَيررر  مررل التفاسررير 
القديمة وال ديثة، ولي  مجرد استعادة او تكرار لما سبقس. فمل  ي  

ج يمكرل القرو  إنرس تميرح برالجم  بريل التفسرير الت ليلرف )ب سرر  المرنه
ترتي  اآليات( وبيل التفسرير الموضروعف )ب سر  مطالر  القررآل(، 
 ي  يقوم بتفسير السرورة الوا ردة وفرم ترتير  آياتهرا، ثرم يل رم بهرا 
مل قًا لموضوعاتها ومطالبهرا. كمرا تميرح باعتمراد لَرة تفسرير وسريطة 

اليومية )ال  افية( ودول ال تت رو  إلر  لَرة تسمو عل  لَة الكتابة 
تراثية  عبة عل  القارئ ال دي ، وهو ما ي رو  بريل القرارئ وبريل 

طبقرا لمرا  ،معظرم كتر  التفاسرير القديمرة". لري  ذلر  ف سر ، بر  إنرس
"سلسلة "تفسررير قرد بردا اوال بـرـ ،ذكرر لنرا  سرام تمرام فر  نفرر  المقرا 

التررحم فيهررا الشرريم تعيلرر   كترر    القرررآل  سرر  مطالبررس"، وهررف سلسررلة  
مررنهج التفسررير الموضرروعف للقرررآل الكررريم ب سرر  مطالبررس، ولرري  
بترتي  سور . وقد قدم فيها سبعة كتر  هرف بالترتير   آيرات اسيمرال 
باهلل، وآيات اسيمال بالم ئكة، وآيات اسيمال بالكت ، وآيرات اسيمرال 

مشرركيل براهلل، بالرس ، وآيات اسيمال باآلخرة، وآيات ال جة عل  ال
وهف سلسرلة مبسرطة واضر ة  .وآيات ال جة عل  الكافريل بالم ئكة

التحم فيها منهج الو ردة الموضروعية فرف التفسرير، وقرد ترجمرت إلر  
اللَة اسنجليحية نظرًرا لبسراطتها والتحامهرا بقواعرد التفسرير". فالشريم 

 مل اوس  األبوا .ال اف  إذل يدخ  ميدال التفسير الموضوع  
التفسررررير مَّ كترررر  اخررررري فرررر  هررررذا المجررررا  نررررذكر منهررررا "وثَررر

التفسررررير " لسررررميح عرررراطن الررررحيل، و"الموضرررروعف للقرررررآل الكررررريم
، و"التفسرير فرهود يسعد م مد" للدكتور للقرآل الكريم  الموضوع

الموضررررروع  آليرررررات الم ئكرررررة فررررر  القررررررآل الكرررررريم" و"التفسرررررير 
القرآنيرررة المتعلقرررة بوجرررو  اسيمرررال باألنبيررراف  الموضررروع  لآليرررات

التفسرررير   دراسرررات فرررو"، " لعبرررد العحيرررح الررردردير موسررر والرسررر 
 ، لمعررررحاهررررر عررررواض األ" للرررردكتور للقرررررآل الكررررريم  الموضرررروع

 كترررا مرررل خررر    نظريرررة الو ررردة الموضررروعية للقررررآل الكرررريمو"
ا مـد برل م مرد  " مل إعدادللشيم سعيد  وي "األسا  فف التفسير"

كتررا  "مبا رر  فرر  التفسررير الموضرروع " . وهنررا  كررذل  الشرررقاوي
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، وهو يتكول مل مقدمة وخاتمة وخمسة ق رو  هر   لم طف  مسلم
التفسرررير الموضررروع ، ومنررراهج الب ررر  فرررف التفسرررير الموضررروع   

ميتررس، علررم المناسرربات والتفسررير، اه -الوانررس -تطررور  -نشررأتس -تعريفررس
مثا  تطبيقر  علر  موضروث مرل خر   القررآل الكرريم  األلوهيرة مرل 
خرر   آيررات القرررآل الكررريم، مثررا  تطبيقرر  فرر  تفسررير سررورة تفسرريًرا 

تعررن علر  نويهمنرا ال  موضوعيًّا  القيم فر  ضروف سرورة الكهرن".
ا مروهمشتم ت الف ليل الخا يل بالتفسير الموضوع  ف  الكتا ، 

يل مقسرفيتكول مل  هذيل الف ليل الف  ل األخيرال  فأما األو  مل
هما  "مقدمات بيل يدي الموضوث"، و"ابرح انواث األدلة عل  تو يد 
هللا ج  ج لس فرف القررآل الكرريم". وامرا الف ر  األخيرر فيتضرمل مرا 
يلرر   "تمهيررد، برريل يرردي سررورة الكهررن، وقررت نحولهررا وسررببس، مثررا  

تفسيًرا موضروعيًّا  "القريم فرف ضروف الكهن سير سورة تطبيقف فف تف
، سورة الكهن، اهردان سرورة الكهرن، المناسربات فرف سرورة الكهرن

افتتا ية سورة الكهن، المقط  األو   ق ة الفتية المرؤمنيل، المقطر  
الثررانف  مفارقررات ومواقررن فررف بواعرر  العررحة، المقطرر  الثالرر   وقفررة 

لرابرر   الر لررة فررف طلرر  العلررم، تأمرر  فررف المررا  والم ررير، المقطرر  ا
ان، خاتمة السورة". المقط  الخام   ق ة ذي القرنيل الرج  الطو  

وواضح ال الف   األو  مل ذين  الف ليل يعتحي فع  إل  التفسير 
مررل السرره  تمامررا الموضرروع ، علرر  عكرر  الف رر  األخيررر الررذي 

م  ت  التفسير الذي يتناو  السورة ف  خط مستقي م  ظة انتمائس إل 
السرورة تنراوال يبردا  و  موضروعاتابتن مكتفيا لو لم يقن عند ك  آية

 مل اولها وينته  بخخرها. 
وها هو ذا جرحف مرل ا رد تقسريمات القسرم األخيرر مرل الف ر  

م فررف ق ررة ذي يَ الِقررالثرران  مررل الف ررليل المررذكوريل، وهررو بعنرروال "
"تمثلت القيم  القيم ال  ي ة"  -م فف ق ة ذي القرنيليَ القرنيل"  "القِ 

ال رر ي ة فررف سرريرة ذي القرررنيل واعمالررس واقوالررس، وهررف فررف نفرر  
الوقررت تأكيررد للقرريم ال رر ي ة التررف مررر ذكرهررا فررف الق ررص الررث   

ر ال كررم والسررلطة والتمكرريل فررف األرض ينبَررف ال يسررخَّ  -1السررابقة  
لتنفيذ شرث هللا فرف األرض وإقامرة العرد  بريل العبراد، وتيسرير األمرر 

 ،منيل الم سنيل، وتضرييم الخنراق علر  الظرالميل المعترديلعل  المؤ
ومنرر  الفسرراد والظلررم و مايررة الضررعفاف مررل بطررش المفسررديل، وهررف 
عكرر  مررا ورد فررف ق ررة ا رر ا  الكهررن  يرر  اسررتخدمت السررلطة 

نَا اتََّخذ وا ِمرْل   وال كم فف االن ران والدعوة إل  الشر  الِف قَْوم  }َهؤ 
{.د ونِِس آِلَهةً لَْوال يَرأْ  الرجرا  األشرداف ذوو  -2 ت وَل َعلَرْيِهْم بِس رْلَطال  بَري ِل 

الخبرات الفنية العالية فف النوا ف العسكرية والعمرانية واالقت ادية 
الذيل كانوا طوث بنال ذي القرنيل، وكذل  خضروث األقراليم لرس وفرتح 

كر  ذلر  لرم يردخ   .الشعو  لس طواعيرس جارَ الخحائل امامس وتقديم خَ 
بر  بقرف مثرا  الرجر   ،سس الَررور والبطرر والطريش والَوايرةعل  نف

}َمرا َمكَّن ِرف فِيرِس َرب ِرف   المؤمل العفين المترفر  عرل حينرة ال يراة الردنيا
{. وبعد االنتهاف مل تشييد السرد قرا   }َهرذَا َرْ َمرة  ِمرْل َرب ِرف فَرإِذَا  َخْير 
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َرب ِف َ قًّا{. وقارل هرذا بمرا قالرس َجاَف َوْعد  َرب ِف َجعَلَس  َدكَّاَف َوَكاَل َوْعد  
}فَقَرراَ  ِلَ رراِ بِِس َوه ررَو ي َ رراِور    اَنَررا اَْكثَررر  ِمْنررَ  َمرراالً  ، ررا   الجنترريل

ِدْدت  إِلَر  َرب ِرف ألَِجرَدلَّ  َواََعحُّ نَفًَرا{، }َوَما اَظ رلُّ السَّراَعةَ قَائَِمرةً َولَرئِْل ر 
ْنقَلَبًا{.  برة لبلرو  ألسبا  الظاهرة والخفيرة المَيَّ اتخاذ ا -3َخْيًرا ِمْنَها م 

الَايات واألهدان التف سع  إليهرا  ير  آترا  هللا مرل كر  شرفف سرببًا 
ثم  ،فأتب  سببًا  ت  إذا بلغ مَر  الشم  لنشر اسيمال وإقامة العد 

ثرم اتبر  سرببًا  ،اتب  سببًا  ت  إذا بلغ مطلر  الشرم  لم اربرة التخلرن
وهذ   . ح األرض ومن  الفساد والدمار ت  إذا بلغ بيل السديل س 

األسبا  الظاهرة والتف كانت مل دواعف التمكريل لرس فرف األرض لرم 
ت رفس عل النظر فف األسبا  الَيبية التف تكول مل دواعف التمكيل 

 ،مث  العد ، واس سال إل  المؤمل الم سل والتيسير عليس ،المعنوي
لهررا مررل دواعررف التمكرريل وك ،واألخرذ علرر  يررد الظررالم والتضررييم عليرس

 -يها سرررب انس وتعرررال . دِ ْسرررإعرررادة الرررنعم والفضررر  إلررر  م   -المعنرروي. 
القريم الحائفرة فرف  -  ومنس قيرام السراعة. ،اسيمال المطلم بعلم الَي 

رر ق ررة ذي القرررنيل  س إليررس ذو القرررنيل وتمثلررت القرريم الحائفررة فيمررا وجَّ
م واالعترداف الرذي الكفر والظلر -1فمل ذل    ،همتس سحالتس وإ   س

ب س  ث مَّ ي َردُّ إِلَ    قض  عليس فف مَر  الشم  ا َمْل َظلََم فََسْوَن ن عَذ ِ }اَمَّ
ب ررس  َعررذَابًا ن ْكررًرا{ َرب ِررسِ  التخلررن المتمثرر  فررف القرروم عنررد مطلرر   -2 .فَي عَذ ِ

 -3 .تًْرا{}َوَجَدَها تَْطل    َعلَ  قَْوم  لَرْم نَْجعَرْ  لَه رْم ِمرْل د ونَِهرا ِسر  الشم 
}قَرال وا يَرا ذَا   اسفساد والدمار المتمث  فرف ت ررفات يرأجوج ومرأجوج

ْفِسد وَل فِف األَْرِض{ وَج م  وَج َوَمأْج   ". اْلقَْرنَْيِل إِلَّ يَأْج 
وقد اقترح كات  لم ي رح باسمس فر  موقر  "منترديات مرسر  

" ال ي ْطلَررم علرر  هررذا ال ررنن مررل  marsa-alaqlam.comاألقر م  
  درو  فرالتفسير اسم "التفسير المقرارل"، قرائ  فر  مقرا  بعنروال "

  التفسررير الموضرروعف للقرررآل يمكررل ايضررا ال نسررميس" إل "التفسررير
فهو يجمر  كر  اآليرات الترف ترتكلم فرف الموضروث ، "المقارل التفسير"

للتو ر  إلر  ة( اوجس التشرابس واالخرت ن )المقارنر الوا د لتب   فف
بطريقة اشم  واوس  ميدانيا وتلقف بظ   واسعة عل   المعن  المراد

رآخرر برر  تَ  افرم التفسررير فر  يَلرر  طررن علرر  المعررانف األخررري  د    
ر موفررم، ألل اآليررات الترر  ". وهررو اقتررراح ريرراتسرراث معررال  اخررري

يت د  عنها لي  بينها اخت ن ب  تكامر ، إذ يتنراو  كر  نرص جانبرا 
مل الموضوث، ومل ثرم تتعراول الن روص جميعرا فر  رؤيرة جوانر  

"التفسررير المقررارل" فينبَرر  اسررتبقاؤ  م ررطلح الموضرروث كلهررا. امررا 
آل ارنة بيل ما جاف ف  القرقللتفسير الذي يأخذ  ا بس عل  عاتقس الم

فر  ف  موضوث ما وما جراف فر  كتر  األديرال او المرذاه  األخرري 
كالذي فعلس عبرد الوهرا  النجرار فر  كتابرس  "ق رص ذات الموضوث 

القرآل"، وكالذي فعلتس انا ف  الف و  الت  خ   تها مل كتب  عرل 
سرررورة "المائررردة" و"يوسرررن" و"طرررس" للمقارنرررة بررريل روايرررة القررررآل 

ورواية العهرد القرديم لهرا. امرا  س لق ص يوسن وبن  إسرائي  ومو
إطرر ق "التفسررير المقررارل" علرر  "التفسررير الموضرروع " فينبررن عررل 
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تررررداخ  فرررر  االخت ا ررررات، وتعقيررررد فرررر  األداف، واضررررطرا  فرررر  

 الت ورات والمفاهيم.
وهنا  بعض كت  ف  التفسير ا   ال اتري  قبالتهرا فر  هرذا 

طائفرة مرل السرور السياق، ومنها التفسير الذي وضعتس بنت الشاطن ل
القرآنية ال َيرة ف  جحئيل وسمتس  "التفسير البيان  للقرآل الكريم". 

ف  ت ديد المرنهج الرذي اتبعترس  ،وسب  رربت  ف  التري  عند  قولها
إل األ رر  فرر  ذلرر  المررنهج،  سرربما ضرربطس حوجهررا واسررتاذها  ،فيررس

ما ل التناو  الموضوع اميل الخول  ف  كتابس  "مناهج تجديد"، هو "
يراد فهمس مل كتا  اسس م، ويبدا بجمر  كر  مرا فر  الكترا  الم كرم 
 مررل سررور وآيررات فرر  الموضرروث المرردرو ". كررذل  يقتضرر  المررنهج

ال "ت َرتَّرر  اآليررات فيررس علرر   سرر  نحولهررا لمعرفررة ظرررون  عنرردها
المكال والحمال، كما يستأن  بالمرويات ف  اسبا  النحو  مل  ي  

يررة". وبالمثرر  "ت ْلررتََم  الداللررة اللَويررة هرر  قرررائل البسررت نررحو  اآل
األ رريلة الترر  تعطينررا  رر  العربيررة للمررادة فرر  مختلررن اسررتعماالتها 

ح الداللرة القرآنيرة باسرتقراف كر  مرا ْمرال سية والمجاحية، ثم نخلص للَ 
ف  القرآل مل  يغ اللفرظ وتردبر سرياقها الخراص فر  اآليرة والسرورة 

"ن رتكم إلر  سرياق الرنص فر   ل كرذو ،وسياقها العام ف  القرآل كلرس"
تحميل ما ي تملس ن ا ورو ا، ونعرض عليس اقوا  لالكتا  الم كم م

المفسريل فنقب  منهرا مرا يقبلرس الرنص، ونت اشر  مرا ا ْقِ رم علر  كتر  
ث دَ سررائيليات وشروائ  األهرواف المذهبيرة وبِرسالتفسير مل مدسرو  ا

م كررم فرر  التوجيررس التأويرر . كمررا ن ررتكم إلرر  الكتررا  العربرر  المبرريل ال
نعرض عليس قواعد الن وييل والب رييل  ،اسعراب  واألسرار البيانية

وال نعرضس عليها، وال نأخذ فيرس بتأوير  لعلمراف السرلن علر   رريح 
 وية وضوابط علروم الب ررة، لنن س وسياقس لتسوية قواعد ال نعة ا

هو النص إذ القرآل هو الذروة العليا ف  نقاف ا التس وإعجاح بيانس، و
َوثَّم الرررذي لرررم تشررربس شرررائبة ممرررا تعرضرررت لرررس روايرررة ن ررروص  الرررـم 
الف ررر   مرررل ت ريرررن او وضررر . ثرررم إنرررس لررري  بموضررر  ضررررورة 
كالشواهد الشعرية ليجوح عليس ما يجوح عليها مل تأوي " )د. عائشة 

دار المعررارن/  /6عبررد الررر مل/ التفسررير البيرران  للقرررآل الكررريم/ ط
 (.11 -10م/ 1982

ها هنا ال يعن  لمل و  ضابط مل الضوابط الت  ذكرتْ ذل  ال ا
لهررم علررم بررـ"التفسير الموضرروع  للقرررآل الكررريم" الررذي ن ررل ب رردد  
سرروي ال تفسرريرها هررو ايضررا تفسررير موضرروع ، علرر   رريل ال مررا 
التحمت بس مل الضوابط الت  قالت إنها سون تلتحم بها فر  تفسريرها 

تبعرت األسرلو  التقليردي فر  البيان  يخلو مل هذا الضابط تمامرا، إذ ا
السير م  آيات ك  سورة آية بعد آية، ب  كلمة بعرد كلمرة وجملرة بعرد 
جملة، م  الرجروث إلر  عردد مرل امهرات التفسرير تسترشرد بهرا  ينرا، 
وتناقشها  ينا، وتخالفها  ينرا، وتسرتدر  عليهرا  ينرا، وتضرين إليهرا 

ملمرح مهرم   ينا، وكذل  كت  اسبا  النحو ، وإل كال هنا  م  ذل 
يميح عملها مل معظم ما نعرن مل تفاسير، اال وهو الرجروث تقريبرا 
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ف  ك  "كلمة" ت تلن فيها م  المفسرريل السرابقيل )"كلمرة" ال عبرارة 
وال  رررورة وال تركيررر ( إلررر  المواضررر  القرآنيرررة التررر  ورد فيهررررا 

ا نهائيرا، مر  است ر ا  ًمركَ االستعما  م   االخرت ن متخرذة منهرا  َ 
ايضررا. إال ال هررذا الملمررح ال يخرجهررا عررل التفسررير التقليرردي المعرراجم 
  القرررآل سررورة سررورة، وآيررة آيررة، وجملررة جملررة، وكلمررة والررذي يتنررا

ْكررررد  إلرررر  تتبرررر   كلمررررة، إلرررر  التفسررررير الموضرررروع  الررررذي يجعرررر  و 
الكتا  الكرريم موضوعات القرآل موضوعا موضوعا عبر  ف ات 

ألوقات الت  نحلت مهما تباعدت مواض  الن وص ف  الم  ن، وا
 فيها مل عمر النب  الكريم  ل  هللا عليس وسلم.
  طريقرة الردكتورة علروسون يكول النموذج الرذي نستشرهدبس 

ر مهررا هللا بعررض مررا كتبتررس فرر  تفسررير سررورة "الع ررر" فرر  الجررحف 
الثان  مل كتابها المذكور عل كلمت  "الع رر" و"اسنسرال". فبعرد ال 

يبهررا فرر  النررحو ، وبعررد ال اوردت اشررارت إلرر  مكيررة السررورة وترت
معن  مادة "الع ر" ف  اشتقاقاتها المختلفة  سربما اوردتهرا المعراجم 

انتقلرت إلر  م اولرة ت ديرد معناهرا فر  القررآل المجيرد قائلرة   ،العربية
بمعنررا  اللَرروي األو  فررف  "الع ررر"والررذي فررف القرررآل مررل المررادة  "

ررْجَل فَتَيَرراَل قَرراَ  َوَدَخررَ  مَ "  36/يوسررنة اعت ررار الخمررر بخيرر عَررس  الس ِ
  الممطررة    للسُّر "المع ررات"و"، اََ د ه َمخ إِن ِف اََرانِف اَْعِ ر  َخْمًرا

ْعِ رَراِت َمرافً "  14 /فف آية النبأ اًجرا َواَنَحْلنَا ِمَل اْلم  ومعهمرا آيرة "، ثَجَّ
َررا   النَّرر  "49 /يوسررن ا   َوفِيررِس ث ررمَّ يَررأْتِف ِمررل بَْعررِد ذَِلررَ  َعررام  فِيررِس يَ 

ولَ  فف سورة  "الع ر"، و266 /آية البقرة  ف "اسع ار"و"، يَْعِ ر 
 /2م/ 1969" )التفسير البيان  للقرآل الكرريم/ دار المعرارن/ الع ر

77- 78).  
ثم مضت ر مها هللا تسوق اخت ن المفسريل ف  معنر  كلمرة 

كلمررة  "الع ررر" لتنتهرر  إلرر  مررا اطمررأل إليررس عقلهررا مررل تفسررير تلرر  ال
الدهر، او الوقت بعينس مل النهرار، وعليهمرا اقت رر اسمرام هو   قي "

  ة الع ر علر  . وقي  إنس "الدهر"تفسير ، ثم اختار  الطبري فف
وقد ساق الرراحي هرذ  األقروا  .  ذن المضان، او هو ع ر النبوة

إال ال ي ْفَهررم ضررمنيا مررل إيرادهررا علرر   ترررجيح بينهررافررف الع ررر دول 
يختار القو  بأنها  ر ة  ويبدو ال الحمخشري   المذكور آنفا.الترتي

 ، وقرررو "وال رر ة الوسررط   "الع ررر لفضررلها، برردلي  قولرررس تعررال 
ر تِرمرل فاتترس  ر ة الع رر فكأنمرا و  "  ل  هللا عليس وسرلم  الرسو 

لتهافت النا  فف تجارتهم  ادائها اشم  ف التكلين فوألل  "،سس ومالَ اهلَ 
 يررال فررف نقلررس ابررو ". لنهررار، واشررتَالهم بمعايشررهمومكاسرربهم آخررر ا

مرل قرو  الشريم  . وعبارة الحمخشري اوجرح واقرر "الب ر الم يط"
العررر  ال يجتمعرروا وقررت الع ررر "وكررال مررل عررادة  عبررد   م مررد

وقد يكول فف  ديثهم ما ال يليم او  ويت ادثوا ويتذاكروا فف شؤونهم،
مرذموم، فأقسرم هللا  ل الوقتما يؤذي بس بعضهم بعضا فيتوهم النا  ا

 م  ذَ ي ر ، وإنمرا قرد   سَ وي   م  ذَ لي  مما ي  بس لينبه  إل  ال الحمال فف نفسس 
فرف ا رد الوجرو  الترف     وهذا توسُّ ما يق  فيس مل األفاعي  الممقوتة". 
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ابررل القرريم  والررراجح عنررد الفخررر الررراحي فررف تفسررير  الكبيررر. سرراقها
، وهذا "الدهر"ثر المفسريل عل  انس قا   "واك ".الدهر"الجوحية انس 

وهو ما نطمئل  امر معرون". "ع را"  الراجح. وتسمية الدهر هو
إليس كما اطمأل اسمام الطبري مستأنسيل بسياق اآلية ف  السرورة، إذ 
اللَّْفت إل  ما يعت ر الحمل مرل خ  رة اسنسرال بالضرَط والمعانراة 

  (.79 -78فيكشن عل خير  او شر " )المرج  السابم/ 
وبعد قلي  تنتق  إل  ب   معن  كلمة "اسنسال"  سبما جافت 

  "وبقرر  ال نترردبر فتقررو  فرر  مواضررعها المختلفررة مررل القرررآل الكررريم
يمكل بهرا ال ال الذي  لنلمح سر الداللة لهذا اللفظموض  اسنسال هنا 

 .بترادفهرراالقررو   علرر  "اسنرر "او  "النا ـ"يقرروم مقامررس لفررظ آخررر كرر
يشرهد برأل  راف هرذ  األلفراظ فرف كر  مواضر  اسرتعمالها القرآنرففاسرتق

الداللررة، إلررر  جانرر  المل ررظ الرررداللف لكرر  منهررا مل ظررا خا رررا فررف 
 جميعرررا ب كرررم تقرررار  مادتهرررا اللَويرررة فرررف األ ررر   المشرررتر  فيهرررا

رل ذََكرر  َوا نثَر   يَرا"لعامة الجرن    "النا ـ"ف اَيَُّهرا النَّرا   إِنَّرا َخلَْقنَراك م م ِ
ِ  َوَجعَْلنَرررراك مْ  َُّ  "اَتْقَرررراك مْ ش ررررع وبًا َوقَبَائِررررَ  ِلتَعَرررراَرف وا إِلَّ اَْكررررَرَمك ْم ِعنررررَد 

را َمرا(، "نَ 13 /ال جررات) فَراف َواَمَّ بَرد  فَيَرْذَه   ج  را الحَّ اَمَّ يَنفَر   النَّراَ   ََ
ُ   األَْمثَرا َ  َوتِْلرَ  " (،17 /الرعرد)" فَيَْمك    فِف األَْرِض َكذَِلَ  يَْضِر   

ول ررْم يَتَفَكَّررر  ويررأتف لفررظ  .(21 /ال شررر" )األَْمثَررا   نَْضررِرب َها ِللنَّرراِ  لَعَلَّه 
د هِ كلهرا مر  الجرل، فَشرا فرف القررآل فرف ثمانيرة عشرر موضرع "اسن "

 نرةبما تعنرف مرل نقريض الو شرية، هرف المتعي ِ ذل  بأل داللة اسنسية، 
ومررل  ،"النررا "كونررس مررل  فررإل  جانرر  "اسنسررال"امررا  فررف اسنرر .

يتميح بداللة  ،(14 /الر ملو، 26 /ال جر" )الجال"نقيض " اسن "
 "اسنسرال"باسرتقراف آيرات  خا ة عل  اسنسانية. وتتضح هذ  الداللة

 خمر  وسرتول آيرة، فرف سرياق األهليرة ال تمرا وعرددها  ،فف القرآل
يررة، ومررا للَواتبعررات التكليررن، واالبررت ف بررالخير والشررر، والتعرررض 

واسنسال فف القرآل الكريم ال اسن   وطَيال. ي ب  ذل  مل ررور
يتلقر  الو رية والجد ، كما انس الذي  هو الذي اختص بالعلم وبالبيال

مجرد فرد مل اسنر  او  د ذل  بأل اسنسال لي هِ وي م  األمانة. فشَ 
اسنسرية  برس مرل مجررد  قَررْ النا ، وإنما مناط اسنسانية فيس معنويرة تَ 

 البشرية إل   ير  ي تمر  تبعرات التكليرن واسدرا  والرشرد، وامانرة
فررف سررورة  "اسنسررال"... وبهررذ  الداللررة الخا ررة يررأتف لفررظ اسنسررال

التكليرن ومسرؤولية اسنسرال سياق ما ي تم  مل تبعات  فف "الع ر"
  .(85-83)السابم/  واالجتماعية" الفردية

لشاطن البيان  هو ش ف آخر وواضح مما تقدم ال تفسير بنت ا
رير التفسير الموضوع  للقرآل. وقد رجعت بعد ال كتبرت مرا كتبترس 
هنرررا إلررر  ب ررر  "التفسرررير القرآنررر " للررردكتور م مرررد رجررر  البيررروم  
ات ف س فإذا ب  اقررا عنرد  ال بنرت الشراطن قرد اوردت كر م الشريم 
امرريل الخررول  فرر  الضرروابط الترر  ينبَرر  ال يضررعها المفسررر ن رر  

س، لكنهررا "اختررارت فرر  مجررا  التطبيررم  ررَار السررور مررل جررحف عينيرر
"َعمَّ". اي عمدت إلر  السرور المسرتقلة، ولرم تعمرد للموضروث تجمعرس 
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مل شت  السور كما دعرا األسرتاذ لرذل . كمرا انهرا فر  تفسرير الكلمرات 

ترار مرا يناسر . وقرد ترأت  خنقلت اقوا  المفسريل لترواحل وتررجح وت
لمررا قيرر . وبررذل  وقفررت عنررد الدراسررة  بررالمعن  الجديررد او المقررار 

اللَوية والبيانية و دهما" )د. م مد رج  البيوم / التفسير القرآن / 
(، فسرعدت 141م/ 1988المؤسسة العربية للطب  والنشرر والتوحير / 

لهذا التوافم، وبخا ة ال بعض مل رجعت إليهم قب  ذل  يتواطأول 
وِلي ة بو فها الضوا بط الت  اتبعتها الردكتورة عل  إيراد الضوابط الخ 

، ال ب ررد ، إلرر   رر   فرر  تفسرريرها بالفعرر ، مرر  ال النظررر فرر  عملهررا مو  ِ
النتيجة الت  تو رلت إليهرا وتو ر  إليهرا الردكتور البيروم  مرل قبر . 
وم  ذل  فإل هذا كلس ال ينبَ  ال ي جحن  عل الشهادة بأل جمي  ما 

لوبها الم كم الجمي  تكتبس بنت الشاطن لس مذاقس المتميح الناب  مل اس
وطريقتها الب ثية الت  تعك  شخ يتها المستقلة، م  بعرض ال ذلقرة 
الرجوليررة الم ببررة فرر  التعبيررر، وهررو مررا تنفرررد بررس كاتبتنررا برريل جميرر  
اديبرررات العربيرررة، وتتربررر  علررر  رؤوسرررهل جمعررراوات بكررر  جررردارة 

 واست قاق.
فسير وللشيم م مد الَحال  تفسير للقرآل الكريم سما   "ن و ت

ال ين رو ن رو التفسرير ، رررم هرذا، موضوع  لس رَور لقررآل"، إال انرس
الذي ن ل ب دد  هنا، إذ ذكر ف  مقدمترس انرس إنمرا يق رد تفسرير كر  
سورة )ال ظ  "تفسير ك  سورة"، ولي  تفسير القررآل كلرس( تفسريرا 
موضوعيا. وقد يو   ك مس ف  تل  المقدمرة انرس ينظرر إلر  طريقترس 

ئا جديرردا يختلررن عررل الطريقررة الشررائعة فرر  تفسررير هررذ  بو ررفها شرري
القرآل، تل  الت  يسميها بــ"التفسير الموضع "، وهرو التفسرير الرذي 
"يتنررراو  اآليرررة او الطائفرررة مرررل اآليرررات فيشررررح األلفررراظ والتراكيررر  
واأل كام"، اما التفسير الموضوع  الذي يقدمس ف  كتابس "فهو يتناو  

شمسية" لها تتناو  اولها وآخرهرا،  السورة كلها ي او  رسم " ورة
  اولهرا تمهيردا عروتتعرن عل  الروابط الخفية الت  تشدها كلهرا، وتج

آلخرها، وآخرها ت ديقا ألولها"، وإل عراد بعرد قلير  فقرا  إل كترا  
"النبررأ العظرريم" للرردكتور م مررد عبررد هللا دراح هررو او  كتررا  فرر  هررذا 

تفسررير موضرروع   المجررا  علرر  قرردر علمررس، او بررنص ك مررس  "او 
لسررورة كاملررة فيمررا اعتقررد". ثررم ذكررر ال الباعرر  لررس علرر  انتهرراج تلرر  
الطريقة ف  التفسير هو ما ا سرس مرل نفسرس مرل ال المسرلميل ب اجرة 
إل  هرذا اللرول مرل التفسرير، إذ إنرس ظر  يشرعر رررم قرافاترس الكثيررة 

لَوص للقرآل انس لم يلم  إال المعان  القريبة منس، وانس ال بد لس مل ا
باطهررا بمررا قبلهررا ومررا بعرردها والتعرررن ترافرر  اعمرراق اآليررات سدرا  

عل  السورة كلها متماسكة متساوقة، وإل اكد ف  ذات الوقت ال هرذا 
اللررول مررل التفسررير ال يَنرر  عررل التفسررير الموضررع ، برر  يكمرر  كرر  

 منهما اآلخر.
مما سبم يتبيل ال م طلح "التفسير الموضوع " عنرد الشريم 

ختلن عما نق د  هنا. كما انرس هرو نفسرس قرد اقرر برأل هنرا  الَحال  ي
مرررل سررربقس إلررر  الترررألين فررر  هرررذا الضرررر  الخررراص مرررل التفسرررير 
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الموضوع ، وهو د. م مد عبد هللا دراح. لكرل ال برد مرل ال نضرين 
إل  ذل  ال سيد قط  قد ا رح ف  هذا الميدال مكانة سامقة بما كتبس 

". وال ادري كيرن ررا  هررذا فر  تفسرير  العظريم  "فر  ظرر   القررآل
عررل الشرريم ر مررس هللا، او كيررن سرركت فلررم يررذكر  مرر  ال سرريد قطرر  
وكتابس ال يقب ل النسيال وال ال مت، وبخا ة ف  هذا السرياق وفر  
تلرر  المقدمررة الترر ، كمررا قلررت، قررد يررو   كرر م الشرريم فيهررا بررأل عملررس 

هرا ش ف جديرد، علر  األقر   مرل نا يرة انرس قرد تنراو  سرور القررآل كل
وا دة بعد وا دة، ولي  سورة وا دة كما  ن  الدكتور دراح، الذي 
لم يفسر مل القرآل إال سورة "البقرة". كذل  فات الشيم ال يشير ف  
مقدمتس إل  تفسير الشيم م مود شلتوت لأجحاف العشرة األولر  مرل 
القررآل، فهرو يعتمرد ايضرا تفسرير السرورة بو رفها و ردة وا ردة، وال 

 ا وب ررةً ا وفقًهراوال تجحيئيا يقن امرام اآليرة بعرد اآليرة ن روً يتناولها تن
وما إل  ذل . وبطبيعة ال را  فرإل كتر  التفسرير التر  مرل هرذا النروث 
ليست بالقليلة، وهو ما اردت اسشارة إليرس هنرا، ومنهرا كتبر  الخمسرة 
ْضت  ف  ك  منها لسورة مرل سرور القررآل كمرا سربم القرو   الت  تعر 

وم  ذل  فلكترا  الشريم الَحالر  طعمرس الخراص لمرا  ف  هذا الكتا .
هو معرون عل كتاباتس مل   وة األسلو  و رارة التعبيرر وتهردُّج 
المشرراعر، ممررا يمترر  العقرر  واس سررا  ويسررتجيش الضررمير. بقرر  ال 
اشررير إلرر  ال  ررني  الشرريم الَحالرر  فرر  تفسررير  اقررر  إلرر  طريقررة 

سررريد قطرررر ، إذ  الررردكتور دراح والشررريم شرررلتوت منررررس إلررر  طريقرررة
"الظ  " ي توي، إل  جان  نظراترس العامرة فر  كر  سرورة، معالجرة 
لك  آية مل آياتها ودراسة لمرا فيهرا مرل ا كرام فقهيرة ومرا واكبهرا مرل 
اسبا  استدعت نحولها، وإل لم يقن عند ش ف مل التفا ي  الن وية 

هرا، واللَوية او يجع  ديدنس دائما تتب  ما قالرس المفسررول السرابقول في
 سواف استدع  األمر ذل  او ال، اللهم إال ف  ال يل بعد ال يل.

، ر مرس هللا، عرل التفسرير الَحالر  وم  ذل  فقرد يخررج الشريم
الموضوع  للسورة إل  ش ف مل التفسرير الموضروع  للقررآل كلرس، 
كما  ن  مث  عند ك مس اثناف تفسير  لسورة "البقرة" عل القتا  ف  

هنررا  مبرردا خالرردا فرر  اسسرر م هررو عرردم مقاتلررة اسسرر م، إذ اكررد ال 
اتباعررا لقولررس تعررال  فرر   ،لررم يقرراتلهم او يبررداهم بعرردوال مررلالمسررلميل 

لوا ف  سبي  هللا الذيل يقاتلونكم، وال تعتدوا. إل سورة "البقرة"  "وقاتِ 
هللا ال ي رر  المعتررديل"، ثررم راي انررس ال بررد لررس فرر  هررذا السررياق مررل 

ات الموضوث ف  سورة "التوبة" مرل آيرات التطرق إل  ما ورد ف  ذ
قررد ت رروِهم مررل ال يعرررن طبيعررة اسسرر م انهررا ت ررض علرر  العرردوال 
وتناقض مل ثم ما ارستس سرورة "البقررة" مرل ا كرام ال رر ، مؤكردا 
ال األمرر بالقتررا  فرر  السرورة المررذكورة لرري  علر  إط قررس، برر  للرررد 

ل العردوال علر  ول عرعل  قوم اعتادوا نك  العهرود ولرم يكونروا يكف ر
المسررلميل وإيررذائهم وم اولررة استئ ررا  ديررنهم. فهرر  إذل ال تتعررارض 
بتاتا م  ذل  المبدإ الخالد الذي ارستس آيرة سرورة "البقررة". وفر  هرذا 
شر ف مرل التفسرير الموضروع  للقرررآل الكرريم برالمعن  الرذي نق ررد  

This file was downloaded from QuranicThought.com



158 
 

يل هنا، وإل لم يجر عليس الشيم ف  ك  تفسير ، ب  كال يلجأ إليرس ال ر
 بعد ال يل، ودول توس ، كما فع  ف  هذا الموض . 

قلت إل فيما فعلس الَحال  عند تفسير  لسورة "البقرة" مل وقد 
إشرررارة إلررر  سرررورة "التوبرررة" "شررريئا" )"شررريئا" فقرررط( مرررل التفسرررير 
الموضوع  للقرآل، ألنس اقت ر عل  ما جاف ف  "التوبة" ولم يتعدها 

ضرروث القتررا  مررل جوانبررس إلرر  ريرهررا مررل السررور الترر  عالجررت مو
المختلفررة  "آ  عمرررال" و"النسرراف" و"المائرردة" و"األنفررا " و"ال ررج" 
و"النور" و"األ حا " و"الفرتح"  و"م مرد" و"ال شرر" و"الممت نرة" 
ترس مرل  مَّ و"المنافقول" و"الت ريم"، ومل ثرم لرم يعررض الموضروث بر 

  القرارئ  رورة كاملرة للقضررية، بر  كرال كرر بَيرة إعطررافكر  حوايرا  
همس تقريبا إحالة التناقض الموهوم الذي يتخيلس بعض المتسرعيل مل 

نسررًخا لمبرردإ الكررن عمررل ال  آيررة "التوبررة" ت عَررد  السررط ييل القررائليل بررأل 
يعتدول علينا وامًرا بمبادرة جمي  األمم األخري بالقترا  ال لشر ف إال 

كذل  مل ألل اسس م ال بد ال يسود الدنيا َرِضَ  اآلخرول ام ابَْوا، و
ذوي النيررات السرريئة ممررل ي بررول ال يلطخرروا  ررورة اسسرر م النبيلررة 
ويشوشرروا علرر  مبادئررس الكريمررة العظيمررة. امررا فرر   رردي  الشرريم عررل 
ا كام األسرة ف  سورتنا ال الية فقد كال  رظ "التفسرير الموضروع  
للقرررآل" اوفررر، إذ اورد عررددا مررل اآليررات المتعلقررة بتلرر  المسررألة فرر  

لم يف   القرو  فيهرا، بر  لمسرها لمسرا، وإل  ررم انس تلفةالسور المخ
 ذل .  م كال لمسا مهما مفيدا 

وإذا كررال الشرريم الَحالرر  قررد  رردد تفسررير  الموضرروع  بأنررس 
تفسير للسور، ولي  تفسيرا للقرآل كلس، فإل د. م مد البه  لم ي ردد 

سررما   إذ عملرس هررذا الت ديرد ررررم انررس ال يختلرن عررل عمر  الَحالرر ، 
يم"، مخ  ا ك  جحف مل اجحائس الكر للقرآل  لتفسير الموضوعا"

بينس وبيل الَحال ، فاألخير آنم كبير فرق  هنا لسورة مل السور. و
اسلوبا، واكثر تدقيقا فيمرا يكتبرس مرل التفسرير. وال يقرن االلتبرا  عنرد 
هذا ال د، فلقد اذكر انن  قررات لرس فر   ردر شرباب  تفسرير  لسرورة 

بمررا يخررالن المفهرروم    الجررلر مررس هللا، يفسررر معنرر "الجررل" فألفيتررس،
وهأنرذا بعرد كر  هرذا العمرر الطوير  اعثرر  .السائد لدينا ن ل المسلميل

التفسررير الموضرروع   إنكررار الجررل مررل شررط اتعلرر  مقررا  بعنرروال "
يهرراجم فيررس التفسررير الموضرروع   م ررطف  الرروراق إبررراهيمللقرررآل" ل

ر البه  لوجود الجل برالمفهوم لس وحر إنكار الدكتوالذي يبدو انس ي م  
الشررائ ، ال لشرر ف إال ألل البهرر  قررد كترر  علرر  تفسررير  انررس "تفسررير 
موضوع  للقرآل الكريم"، وكأل ا دا مل ا  ا  التفسرير التقليردي 
لم ينكر الجل، م  ال إنكار اي ش ف او إثباتس يمكل ال يوجد فر  اي 

ل والنمرر  مرل التفسريريل. وواضررح مرل كرر م الردكتور البهر  عررل الجر
وعرررش ملكررة سرربإ فرر  سررورة "الجررل" و"النمرر " انررس يررردد مقرروالت 
القاديررانييل او مررا يشرربهها، وهررذ  المقرروالت موجررودة فرر  تفسرريراتهم 
للقرآل كتفسير موالي م مد عل  والتفسير الذي اشرن عل  ت رير  
مل  ر م فريد )باسنجليحية( وتفسير موالنا  در الديل )باأللمانية(، 
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فسرريرات هرر  تفسرريرات موضررعية ال موضرروعية. فمررا قررو  وهررذ  الت
الكات  فر  هرذا؟ ثرم مراذا يكرول جوابرس لرو قلنرا لرس إل تفسرير الردكتور 
البهررر ، فررروق ذلررر ، ال ع قرررة لرررس بـرررـ"التفسير الموضررروع  للقررررآل 
الكريم"، ب  هو ، مث  تفسير الشريم الَحالر ، يتنراو  كر  سرورة مرل 

ِ َ  الكات  التفسيَر الموضروع  القرآل عل   دة؟ فكال ينبَ  ال ي قْ 
للردكتور البهر  ال موجهرا للقرآل الكريم عل ب ثس ب ي  يكول انتقاد  

لذل  التفسرير، وهرو مرا يرذكرن  بمرا وقر  فر  اواخرر القررل الماضر  
  يل قت  ا د الط   الذيل يدرسول الفلسفة ابويس، فهاج النا  ضرد

سفة بمرل يدرسرها" ولمرل قائليل  انظروا ماذا تفع  الفل الفلسفة دراسة
  رطف  الروراق إبرراهيميريد االط ث عل  المقرا  الرذي جعر  فيرس م

مررل إنكررار الجررل شررط ة مررل شررط ات التفسررير الموضرروع  للقرررآل، 
 ".www.iu.edu.sa/Magazine/53/27.htmهذا رابطس  "ف

لررول آخررر مررل التفسررير يمثلررس "التفسررير ال رردي " للكاترر   م  وثَرر
ذلرر  ال هررذا الكاترر ، ر مررس هللا، قررد  .وحةالفلسررطين  م مررد عررحة در

، تفسرير السرور القرآنيرة  سر  نحولهرا بنراف  تناو ، ف  عردة مجلردات 
علرر  اجتهررراد  ال  سرر  ترتيبهرررا المعرررون فررر  الم رر ن. ولسرررت 

ق المستشررراعرررن تفسرريرا آخررر جررري علرر  هررذ  الخطررة، وإل كررال 
ة عرام ب شير قرد قرام بترجمرة القررآل الكرريم للفرنسري  ريج  الفرنس
 ثرم اعراد ،ترتير  النرحو  مرا يعتقرد انرس  سر  مرتبرا السرور ،م1950

كرذل   .الم  نها ف   س  ترتيبذل  مرتبةً بعد  نشر تل  الترجمة
ت ِبَْت السور فيها طبقا لما يت ور  هنا  ترجمات للقرآل باسنجليحية ر 
ا  ابها انس هو ترتيبها التراريخ ، ومرل تلر  الترجمرات ترجمرة كر  

 تلر ل ي  وبالمر وداود. وقد ذكر دروحة ف  مقدمرة كتابرس امل رودو
القررارئ فررف تتبرر  سررور التنحيرر  القرآنررف  تفيرردالترر  اتبعهررا "الطريقررة 

يكرررول هرررذا  مر لرررة فمر لرررة، واالستشرررعار بجرررو هرررذ  السرررور  يررر 
نس يتسم م  المرنهج اكما  .تفهم القرآل و كمة التنحي لالترتي  ادع  

". وهنررا  دراسررة لررذل  قرررآل وخدمتررساعتقررد  األفضرر  لفهررم ال الررذي
، وهرر  فرر  األ رر  لرردكتور فريررد م ررطف  سررلمالالتفسررير قررام بهررا ا

 ".م مد عحة دروحة وتفسير القرآل الكريمرسالة جامعية، عنوانها  "
ولو اخذنا الجحف الساب  مل ذلر  التفسرير مثراال علر  مرا نقرو  

عد" لوجررردنا  يضرررم تفسرررير سرررور "العنكبررروت" فرررـ"المطففيل" فرررـ"الر
فـ"ال ج" فـ"الر مل" فـ"اسنسال" فـ"الحلحلة" فـ"البقرة". وكمرا يرري 
القارئ فقد جع  المر روم دروحة سرورة "الرر مل" و"الحلحلرة" بعرد 
سررورة "ال ررج"، ومعرررون ال األخيرررة قررد نحلررت فرر  اواخررر العهررد 
المكرر  واوائرر  العهررد المرردن ، وهررو مررا قررد يقررود إلرر  االعتقرراد بررأل 

لة" عند  سورتال مردنيتال، فهر  همرا كرذل ؟ كر ، "الر مل" و"الحلح
، كمرا سربقت اسشرارة،  ذ هوإ يعدهما مكيتيل. ومل جهتر  فقرد درسرت 

سررورة "الررر مل" مررل النا يررة األسررلوبية والمضررمونية فألفيتهررا تنطررم 
يررة. امررا "الحلحلررة" فلسررت اعلررم ال هنررا  مررل كبكرر  قرروة انهررا سررورة م

ا يعردهما سرورتيل مكيتريل. يشك  ف  مكيتها. والطرين انرس هرو ايضر
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فما معن  وضعس سورة "ال ج" ف  تفسرير  قبلهمرا إذل؟ ال اريرد بهرذا 
ال اخطن ذل  المفسر الكبير الذي ال اكتم القارئ إعجراب  رررم هرذا 
بعملرس، برر  كرر  مررا اريررد تقريررر  هنررا هررو ال الترتيرر  الررذي يتبعررس هررو 

رد مرل روايرات وامثالس ال يعدو ال يكول اجتهادا منهم بناف عل  ما و
فر  ذلرر  الموضرروث ال نرردري بالضربط مرردي  رر تها، فضرر  عررل ال 
هنررا  اكثررر مررل ترتيرر  اتررت بررس تلرر  الروايررات. ومررل هنررا نجررد ال 
المستشرقيل الذيل رتبوا القرآل ف  ترجماتهم  س  نحولس ال يتفقول 

 ابدا ف  هذا الترتي .
ها ك  سورة بجولة ف  ارجائل  يبدا تفسيرالم  ظ ال دروحة و

مشيرا إل  الموضوعات المختلفة الت  تتضرمنها، وكرذل  إلر  ال رلة 
بيل تل  الموضوعات. ثم يبدا تفسير السورة ال آية آية، ب  طائفة بعد 
طائفررة منهررا. وطريقتررس فرر  ذلرر  إيررراد الررنص الررذي سيفسررر  متبوعررا 

ا شر ا سريعا، اما فيشر هبالكلمات الت  يري انها ت تاج إل  شرح 
حوما لمث  ذل  الشرح فإنس يقفح فوق هذ  الخطوة. ثم يتكلم إذا لم ير ل

عل المعان  الواردة ف  النص الرذي امامرس بشر ف مرل التف ري ، مر  
التوقن امام ما يريد اسفاضة فيس منها، مخ  ا ك  معن  او قضية 
بررـ"تعليم" خرراص ينرراقش فيررس مررا قالررس المفسرررول السررابقول، او يلفررت 

دعو إليهررا اآليررة او مررا إلرر  ذلرر ، ليبرردا بعرردها م الترر  ترريَ النظررر إلرر  الِقرر
. دوالي  تفسير طائفة اخري مل آيات السورة بذات الطريقة... وهكذا

وللعلم فقد استَرق تفسير السور المرذكورة فر  هرذا الجرحف اكثرر مرل 
 اربعمائة  ف ة مل القط  المتوسط. 

بق  ال اقو  إل هنا  طريقة اخرري فر  التفسرير هر  التفسرير 
وهررذا امررر عجيرر ، وبخا ررة ال هررذا األمررر ي ترراج إلرر  وقررت  نظمررا،

طوي  وجهد مت   ومقدرة عل  النظم سلسة مواتية. ثم هنا  اآليات 
القرآنية، وسون تدخ  ف  النظم، فما الذي سي د  لها؟ واعرن انس 
يوجررد علرر  األقرر  ث ثررة تفسرريرات للقرررآل مررل هررذا النرروث  األو  هررو 

ي، والتفسير الذي قام بس بدر الد  يولد ا مذا مد بل منظومة يل الََح 
، ثررم مررا نظمررس فرر  هررذا ا  فررف ترردبر كتررا  هللا"األو    "مراقرر المسررماة 

فأمررا برردر الررديل  المجررا  م مررد سررين الررديل طررس فرر  الفترررة األخيرررة 
المنراح    المطرال  البدريرة فرالَحي فهرو  را   الر لرة المسرماة  "

رررررآدا  العشررررررة وذكرررررر ال ررررر بة واأل  " و"الروميرررررة "، و"آدا  ةو  خ 
ْبرَدة فر  شررح الب رْرَدة" )اي المرراح فرف المرحاحالمؤاكلة"، و" "، و"الحُّ

برررردة البو ررريري( وريرهرررا مرررل الكتررر  التررر  بلَرررت َ ررروالَْ  مائرررة 
ل كتابررا. وقررد قرررات ف رر   ممتعررا عنررس فرر  كتررا  د. عمررر وعشررري

الع ررر العثمرران " )دار الفكررر  -موسرر  باشررا  "ترراريم األد  العربرر 
(، وفيرس 626 -613م/ 1999المعا ر ببيروت ودار الفكر بدمشرم/ 

ال هذا العالم وض  ف  تفسير القرآل منظومة سلسة لري  فيهرا شر ف 
ة وثمانيل الن بيرت. وقرد اشرار ال شو ررم بلورها مائ اومل التكلن 

إليهررا ابررل العمرراد فرر  "شررذرات الررذه " و رراج  خليفررة فرر  "كشررن 
رر   القررو  فيهررا تف رري  تلميررذ  البررورين  فرر  كتابررس  الظنررول"، وف  
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"تراجم األعيال"، الذي لرم يتروفر لر . وال رم ال عمر  الَرحي شر ف 

ها هائرر ، وبخا ررة انررس قررد اورد اآليررات القرآنيررة فرر  هررذا الررنظم بن رر
دول ال يَيررر فيهرررا شررريئا، اللهرررم إال إطررر ق األلرررن فررر  آخرررر بعرررض 
الكلمات  سبما قررات. وإنر  ألتمنر  لرو اتريح لر  االطر ث علر  هرذا 
النظم الذي اثار عا فة مل األخذ والررد عنرد ظهرور  مرا بريل راض 
بس ومنتقد لس ناقم عل   ا بس. وبسب  تشوق  إل  االط ث عل  هذا 

د  عل  ما ف  عق   ا بس مل اسبرداث والرذي العم  العجي  الذي ي
اثار مل الجد  والخ ام العلم  ما اثار ال ا   ال ارادر الموضوث 
عند هرذ  النقطرة، بر  اسروق إلر  القرارئ   راد مرا وجدترس عرل ذلر  

 العالم الكبير بعد سع   مرهم  وراف  هو وعملس  
ر كما وجردتها فر  المجلرد العاشر ،ر مس هللا ،ومل ذل  ترجمتس

مررل "موسرروعة طبقررات الفقهرراف" المنشررورة علرر  المشرربا  فرر  موقرر  
م مد بل م مد "، فهو "www.imamsadeq.org "اسمام ال ادق 

ُ  العررامري القرشررف، برردر الررديل ابررو  بررل م مررد بررل ا مررد بررل عبررد 
ي  الدمشررقف، والررد المررؤرخ نجررم ا لررديل الَررحي  مؤلررن البركررات الََررح ِ

"الكواك  السائرة". ولد سنة ارب  وتسعمائة، وقرا القرآل عل  البدر 
السرررنهوري، وتتلمرررذ علررر  والرررد  رضرررف الرررديل فرررف الفقرررس والعربيرررة 
والمنطررم، كمرررا در  الفقرررس علرر  تقرررف الرررديل ابررل قاضرررف عجلرررول، 
ن عل  البدر ابرل الشريم المقدسرف، واخرذ بالقراهرة  وال دي  والت و 

ضرف حكريرا والبرهرال ابرل ابرف شررين والبرهرال القلقشرندي عل القا
والقسط نف. وبرث فف الفقس الشافعف واأل و  والتفسرير وال ردي ، 
اف بالجرررام  األمررروي وإمامرررة  وتول رررـ  وظرررائن دينيرررة كمشررريخة القرررر 
المق ررورة. ودر   بالعادليررة والفارسررية والتقويررة وريرهررا، واشررتهر 

ررا ت ررانيفس وعظ مررس النررا ، وكررال يميرر  إلرر  ا ل رروفية ويكرررمهم. وام 
منهررا تفسرريرال منظومررال وثالرر  منثررور،  اشرريتال علرر    فهررف كثيرررة

"شرح المنهاج" للم ل ـف، شر ال عل  "المنهاج"، ث ثة شروح عل  
"األلفية" فف الن و  منظومال ومنثور، العقد الجام  فف شررح الردرر 

م فرف ت ر يح مرا اللوام ، اسبا  النجاح فف آدا  النكاح، فتح المَلر
فررف الروضررة مررل الخرر ن المطلررم، المررراح فررف المررحاح )مطبرروث(، 
ف َِف فف شوا  سنة ارب   شرح ال دور بشرح الشذور، ورير ذل . ت و 

وتسررعمائة". وال يوجررد فرر  ترجمتررس فرر  الجررحف العاشررر مررل  وثمرانيل
م( شر ف جديرد 1993"شذرات الرذه " البرل العمراد )دار ابرل كثيرر/ 

  ا. فيما يهمنا هن
كذل  تكلم  اج  خليفة عل الَحي ف  كتابس  "كشن الظنول" 
ف  موضرعيل  األو   ريل ذكرر، علر  سربي  االسرتطراد اثنراف  ديثرس 

هرف  " طبقاتس"اوردها تقف الديل فف  فائدةعل كت  إعرا  القرآل، "
ال المول  الفاض  علف بل امر هللا المعررون برابل ال نرائف القاضرف 

الشيم الع مة بدر الديل الَحي لما خرتم فرف بالشام  ضر مرة در  
ب را  اوجرري فيرس بينهمرا  ،الجام  األمروي مرل التفسرير الرذي  رنفس

ل اكثرهررا ريررر إ  فقررا  الشريم ،منهرا اعتراضررات السررميل علر  شرريخس
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 ،ل اكثرهرررا وارداوالرررذي فرررف اعتقرررادي   وقرررا  المرررول  علرررف ،وارد
ل ا ايسميل فرل المذكور كشن عل ترجمة الإثم  . را عل  ذل او

ن فرف  يراة  رنَّ  " الردرر"ال افظ بل  جر وافقس فيرس  ير  قرا  فرف 
إل  الشيم ابياتس  فكت  .شيخس وناقشس فيس مناقشات كثيرة رالبها جيدة

فاسرتخرج عشررة  ،ب اثرسال يكتر  مرا عثرر عليرس الشرها  مرل ايسألس 
 ،ن اعتراضات السرميل عليهراوحي   ،ح فيها ك م ابف  يالورج   ،منها
 رسرلهااو "،الدر الثميل فف المناقشة بيل ابف  يال والسرميلـ"ما  بوس

ورجح ك مرس علر  كر م ابرف  للسميلفلما وقن انت ر  .إل  القاضف
ك مررس فررف  واجررا  عررل اعتراضررات الشرريم برردر الررديل وردَّ  ، يررال

ورج روا كتابتررس علر  كتابررة  ،رسرالة كبيرررة وقرن عليهررا علمراف الشررام
". والثانيرة فر  معرررض ك مرس عررل والتقرردم لررس بالفضر  قرروااالبردر و

تفسرير كت  التفسرير  ير  كتر  النبرذة التاليرة عرل منظومرة الَرحي  "
هو الشيم بدر الديل م مرد برل رضرف الرديل م مرد العرامري   الَحي

وهررو تفسرررير  .سررتيل وتسرررعمائة 960 الشررافعف المتررروف  تقريبررا سرررنة
العلمراف عليرس  وانكرر كثيرر مرل "،التيسرير فرف التفسرير"  منظوم سرما 

إخررراج القرررآل العظرريم مررل نظمررس الشرررين  إلرر  نظمررس ألنررس يررؤدي
ذكر  القط  المكرف  .دخالس فف الوحل ما لم يكل مل النظم الشرينس

 ". فف ر لتس
كما قرات ف  مقا  بعنوال "الر لة إل  القسطنطينية  األسبا  

  والدواف " منشور بموق  "مركح  مد الجاسر الثقراف " علر  المشربا
بعررض المعلومررات المهمررة عررل ر لتررس إلرر  إسررتانبو ، إذ قررا  كاترر  

وكانررت سررورية بسررب  قربهررا مررل عا ررمة الخ فررة منطلقًررا المقررا   "
ا للكثير مل الر  ت المتوجهرة إلر  إسرتانبو  مرل ذلر  ر لرة  .وممرًّ

اها 1577 هرـ/984بدر الديل م مد بل م مرد الَرحي  )ت م( الترف سرم 
كال خروجرس مرل دمشرم فرف  .مناح  الرومية""المطال  البدرية فف ال

م، واستمرت ريبترس عنهرا مردة شرهريل، 1530 هـ/936رمضال سنة 
وكال ال ام  لس عل  الر لة رف  مظلمتس وشكايتس إل  السلطال ألمر  

 ."تعل م بعحلس مل وظيفة تدري  دول وجس  م
واما التفسير الثان  مل هذا النروث فهرو منظومرة ا مرد برل ولرد 

وقد عثررت فر  المشربا  علر  عنروال رسرالة جامعيرة قردمها  ا مذي.
كليرة اآلدا  لل  و  عل  درجرة الردبلوم مرل  م مد ولد ابا الطال  

ا  فرف تردبر مراقرف األو  ، وعنوانهرا  "بالمَر  بجامعة م مد الخام 
". وقرا  ي  ت قيم ودراسةذكتا  هللا للشيم الموريتانف ا مد بل ا م

ف  كلمة لس منشورة برـ"موق  اسسر م   م مد ال سل ولد الددو الشيم
www.islamway.com " الع مة ا مد ولد ا مذي ر مرة هللا "إل

 "ا  فررف ترردبر كتررا  هللامراقررف األو"ا اراد ال يررنظم كتررا  م  ـعليهمررا لرر
اختار خم  تفاسير هف مل اجود التفاسير فرج  إليها جميعا وقرارل 

  هنا فف هذ  الب د، ونرجو ال مس مشهور متداوَ ظْ ونَ  .مسظْ بينها فف نَ 
 ". بَ ينتشر إل شاف هللا وال ي طْ 
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 منظرومثم هنا  خبر قراتس، وانا اكت  هذ  الب  ، عل تفسرير 
تهرر  منررس  ررا بس فرر  الفترررة األخيرررة بعررد ال آخررر للقرررآل الكررريم ان

مجمر  قض  ف  إنجاح  خمسة عشر عاما  سربما قرا ، ثرم قدمرس إلر  
بالقراهرة لل  رو  علر  الموافقرة علر  طبعرس، إال اسس مية  الب و 

ال المجمر  رفررض. وهررذا هررو الخبررر، وهررو منشررور بجريرردة "الفجررر" 
مجمررررر  "م، وعنوانرررررس  2007 /7 /30الثنررررريل الم ررررررية بتررررراريم ا

"  الررن بيررت شررعر 27الب ررو  يرررفض موسرروعة تفسررير القرررآل بررـ
عردم   يرام إلراقبر   319رج  المجمر  قررار رفضرس ال رادر بررقم "ا

ال يسررتطي  المجمرر   وهررو مررا ،والتررداو   رر  ية الموسرروعة للنظررر
 يتشرويًها ينرح  بمسرتو تحكيتس لكونس منظومرة تشرو  المعرانف القرآنيرة

 سررافة لررذات هللا عررح وجرر  ب ررورةإيم وبيانهررا الربررانف إلررف لَررو سررق
ج لس وتعظيمس. مل نا يتس تقدم مؤلن الموسوعة م مد إتتناقض م  

قضائية عاجلة ضد شيم األحهر يطال  فيهرا  ويسين الديل طس بدع
اسسررر مية بعررردم  بمليررول جنيرررس تعويًضررا عرررل قرررار مجمررر  الب ررو 

 ر  عرادة عرضرها للبإ   ية الموسروعة للنشرر والترداو  ورفرض 
ل الموسروعة هرف مجهرود ا  ، مشريًرا فرف دعروا  إلرياخر لجنة  عل

للنرور فررف شرك  او  مل مررة  خرجرت  عاًمرا  ترر 15اسرتمر قرابرة الررـ
تفسررير  و او  مل مررة قالهررا االنسررال واعربيررة فررف ترراريم العررر ، و

 للقرآل الكريم بالشعر، ومطلعها يقو   
 دـار هللا رشــــمن

 اــــالعالمين
ا ورب ِ  ـنس د مْ ــــــب

 اـــمؤمنين
ذا قد نهضنا ــبه

 مـــمل قدي
و ال ـــونرج

 اـود موفَّقينـــنع
رآل اعظم ــهو الق

 ســما َوَعتْ 
ارئيل ــدور القـ 

 المبدعينا
 إ رررديل الشرررعر كرررال ا إلررر  واشرررار م مرررد سرررين الرررديل طرررس

نرس سره  ا كمرا ،واسرتقطابا الرئيسية للردعوة اسسر مية دفاعرا الوسائ 
الكرريم بالشرعر  ل تفسير القررآلاكما  .العلوم م لتقري دَ خْ تَ سْ ي  ال فظ و

 وإال فما الفرق بيل تفسير الطبرري ،ي ول قدسيتس وال يقل  مل شأنس
و ن سورة مل سور القررآل الكرريم بالشرعر ثم إل والتفسير نظما؟ 

و رن يت رد  عرل هرو  فرف التفسرير النظمرف ومرا يقرا  .شفف فيس ال
جديرد عردا كونرس  ولم يأت بشرفف ،ت لة باآليات ادي  الماآلراف واأل

ل المجم  تجاه  تمامرا المؤلرن  را   ا يشعرا. واوض ت الدعو
 ولم يخطر  بأي مل االعتراضات ولم يسرتم  لشرر س او، الموسوعة

واتهامررس حورا وبهتانررا بالتعرردي    عليهررا، بخرر ن المسررا  بعقيدتررسرد  
سررب انس  وتعظيمررسج لررس إب ررورة تمرر    سررافة لررذات هللا تعررالواس

عامرا مرل العمر  كانرت  15مردار   ، وضياث مجهود جبار عل وتعال
 ، ررف ة 1073بيتررا شررعريا فررف  27369ضررمت  م  ررلتس موسرروعة
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لتيسير فهرم القررآل الكرريم  ومن  جمي  مسلمف العالم مل االستفادة بها
". والخبر يذك رنا بما  د  لبردر وإدرا  معانيس بوسيلة سهلة ويسيرة

ي   يل طل  عل  النا  منرذ عردة قررول بتفسرير  المنظروم الديل ال ََح ِ
الرذي يقر  فر  مائرة وثمرانيل الرن بيرت، فانقسرم العلمراف إحاف  انقسراما 
شديدا، وعان  هو وعملس مرل جرراف ذلر  ايمرا معانراة. ومرل الواضرح 
ال مررا جرراف فرر  الخبررر مررل ال هررذا الررنظم هررو األو  مررل نوعررس ريررر 

  علر  األقر  منظرومتيل سرابقتيل عليرس    يح بعد ال علمنا ال هنرا
وا دة شامية، واألخري مل ب د شنقيط، الت  يشتهر اهلوهرا بسرهولة 

 النظم وتدفم ينبوث الشعر عل  السنتهم.
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  اتجاهات التفسير
 التفسير بالمأثور

 "البيرال"ف  مقا  لس بمجلة  ،يقو  د. مساعد سليمال الطيار
إل  ،"نقرد للم رطلح وتأ ري  -التفسرير بالمرأثوراللندنية عنوانرس  "

ر عل رسرو  هللا  رل  هللا عليرس وسرلم ثِ هو ما ا  "المأثور التفسير ب
فروا بالتفسرير وعل  ر ابتس وعرل الترابعيل وعرل ترابعيهم ممرل ع رِ 

 لْ َمر جَ رَ وكانت لهم آراف مستقلة مبنية عل  اجتهادهم. وعل  هذا دَ 
برل مخلرد وابرل ابرف  راتم وال راكم  ف  قِ كبَ  ،ن فف التفسير المأثورال  

الرردر   "وريرررهم. وقررد  رراو  السرريوطف جمرر  المررأثور فررف كتابررس
وذكررر الروايررات الـررـواردة عـررـل  "،المنثررور فررف التفسررير بالمررأثور
و ر ابتس وترابعيهم وترابعف ترابعيهم  الرسو   ل  هللا عليس وسرلم

يمكل اما ما يج  اتباعس واألخرذ برس فرف التفسرير فر ..ومــل بعدهم.
ما  ح مل تفسير النبف  رل  هللا  األو  تقسيمس إل  اربعة انواث 

عرل ال ر ابة ممرا لرس  كرم  يَ وِ عليس وسلم. الثرانف مرا  رح ممرا ر  
المرفررروث كأسررربا  النرررحو  والَيبيرررات. الثالررر  مرررا اجمررر  عليرررس 

ألل إجماعهم  جرة يجر  األخرذ برس. الرابر   ،ال  ابة او التابعول
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ً ررا او عررل التررابعيل ممررل هررم فررف مـررـا ورد عررل ال رر ابة خ و
ع ر اال تجاج اللَوي مل تفسير لـَـــوي، فإل كال مجمعا عليس 

ن رَ عْ ف  إشكا  فف قبولس و جيتس، وإل ورد عل وا د منهم ولم ي  
وإل اختلفوا فف معنر  ... لس مخالن فهو مقبو  كما قا  الحركشف

 رات. امرا مرج ِ د فيس إلر  المَ عْ لفظة ال تمالها اكثر مل معن  فهذا ي  
 ،فف الرتبة مما روو  عل ال ر ابف   عل التابعف فهو اق   وْ وَ ما رَ 

ويفهم مل هذا التعرين ال  ."م عل  رير د ويقدَّ مَ تَ عْ وم  ذل  فإنس ي  
التفسير بالمأثور هو ما قام عل  الرواية  تر  ترابع  الترابعيل قبر  

ر علر  تألين كت  التفسير. ولكل هنا  مل يق ر التفسير بالمرأثو
عررل رسررو  هللا، امرا مررا كررال مررل اجتهرراد ال رر اب  او  مرا ن ِقرر  لنررا

التابع  او تاب  التابع  فهو مل التفسير بالراي عند هؤالف، ومنهم 
الشيم الفاض  بل عاشور ف  كتابس  "التفسير ورجالس"، ود. م مد 
رج  البيروم  فر  "التفسرير القرآنر " )المؤسسرة العربيرة ال ديثرة 

 -ر والترجمررررة/ سلسررررلة مكتبررررة المسررررلم الع ررررريةللطبرررر  والنشرررر
لرري   س(. إال انرر33 -32م/ 1988القرراهرة/  /37إسرر ميات/ العرردد 

مل السه  دائما الف   بيل ما هو منقو  عرل رسرو  هللا ومرا هرو 
. وعل  ذل  فربما كال األخرذ برالتعرين مث  مل اجتهاد ال  اب 

لعلررس األَْشررَهر الررذي ذكررر  الرردكتور الطيررار اسرره  واكثررر عمليررة، و
 واألَْسيَر بيل مؤرخ  علم التفسير فوق ذل  ايضا. 

 هذا النوث مرلوالمفترض ال التفسير بالمأثور يقت ر عل  
الكت  اندر مل الكبريرت األ مرر، إذ ال مث  تل  الروايات، إال ال 

نعررررن منهرررا إال كترررا  السررريوط   "الررردر المنثرررور فررر  التفسرررير 
والسمرقندي والثعلب  والبَوي وابل  المأثور". اما تفاسير الطبري
ممررا  ررنفس د. م مررد  سرريل الررذهب  عطيررة وابررل كثيررر والثعررالب  

فليست مل التفسير بالمأثور إال عل  سبي  ضمل التفسير بالمأثور 
علرر  سرربي  التَليرر ، إذ تكثررر فيهررا روايررات إال المجرراح، او فلنقرر   

 ابها التر  المأثور لي  إال، لكل يوجرد إلر  جانبهرا اجتهرادات ا ر
فرر  آخررر ك مررس فرر  الف رر   ،د. م مررد  سرريل الررذهب  يقرو  عنهررا

ترأت  ، إنهرا الذي خ  س لل دي  عرل ذلر  الضرر  مرل التفسرير
عررل "الرردر المنثررور"  ابرردا هنرا بررالك م فر  المرتبررة التاليررة. وسررون

اوال ألنس، كما قلرت، هرو التفسرير الو يرد الرذي ينطبرم عليرس تمامرا 
 ور. ن التفسير بالمأثيتعر

يقو  السيوط  ف   مقدمة كتابرس الرذي ن رل ب ردد  تعريفرا 
وهرو التفسرير المسرند عرل  ،كتا  "ترجمرال القررآل" لما الفت  بس  "

رسو  هللا وا  ابس رضف هللا عنهم، وتم ب مد هللا فرف مجلردات، 
فكرررال مرررا اوردترررس فيرررس مرررل اآلثرررار بأسرررانيد الكتررر  المخررررج منهرررا 

عررل ت  رريلس، ورربررتهم فررف  واردات، رايررت ق ررور اكثررر الهمررم
 ررت االقت رار علر  متررول األ ادير  دول اسسررناد وتطويلرس، فخل  

را برالعحو منس هذا المخت ر مقت ررا فيرس علر  مرتل األثرر، م رد  
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الدر المنثور فف التفسير "والتخريج إل  ك  كتا  معتبر، وسميتس  
 ."..".بالمأثور

يخلو  انس سون يل ظ كتا  "الدر المنثور"والذي ينظر ف  
تمامررا مررل اي كرر م فرر  اللَررة او الب رررة او االسررتنباط، برر  سررون 
يل ظ انس يخلو ايضرا مرل اي شر ف سروي الروايرات المرأثورة عرل 
الرسو  و  ابتس وعل التابعيل وتابعيهم دول اي جرح او تعدي  
للرواة، ودول اي  كم عل  اآلثار الواردة فيس. وهو نفسس ما كتبس 

، إذ قا  "التفسير والمفسرول"ب  ف  كتابس  المر وم الدكتور الذه
استنباط وال إعرا  وال نكات إنس ال يوجد ف  كتا  السيوط  "ال 

نات بديعية َ س ِ د الروايات عرل رْ وك  ما فيس هو سَ  ...ب رية وال م 
ح، وال   الَسلَن ف  التفسير بدول ال ي عق ِ  عليها ف  ي عَد ِ  وال يََجر ِ

ن وال ي َ   ِ  ي عرل الَسرلَن وَ فهو كتا  جام  فقرط لمرا ي ررْ  .حي َضع ِ
فررر  التفسرررير، اخرررذ  السررريوط  مرررل البخررراري ومسرررلم والنسرررائ  
والترمذي وا مد واب  داود وابل جرير وابل اب   راتم وعبرد برل 

ل التفسررررير.   ميرررد وابرررل ابرررر  الررردنيا وريررررهم ممررررل تَقدَّمرررس وَدوَّ
َْر مر  ج لرة  ،ووهر .م برالجم  وكثررة الروايرةرَ والسيوط  رجر  م 

ال  ة فيما جم  ف  هرذا  ومعرفتس بال دي  وعللس، لم يت رَّ  قدر 
فالكتا  ي تراج إلر   .التفسير، وإنما خلط فيس بيل ال  يح والعلي 

 ةوهررو مطبرروث فرر  سررت .س مررل سررمينسَرثُّررت ررفية  ترر  يتميررح لنررا 
 ".مجلدات، ومتداَو  بيل اه  العلم

تفسررير ا رر  ال وكرر  يأخررذ القررارئ فكرررة عررل طبيعررة ذلرر  ال
اض  بيل يديس ما كتبس مؤلفس ف  تفسرير سرورة "النرا "، وهر  آخرر 

 الحبيررر بررل هللا عبررد عررل مردويررس ابررل اخرررجسررور القرررآل المجيررد  "
 واخررج {.النا  بر  اعوذ ق } بالمدينة  حِ نْ ا    قا  ،عنس هللا رضف

 النبرف عرل عنرس هللا رضرف الثمرالف عميرر برل ال كم عل مردويس ابل
 والوسروا  وإيراكم .النرا  ايهرا ال رذر"  قرا  ،وسرلم عليرس هللا  ل 

 عرل شريبة ابرف ابل واخرج ."عم ً  ا سل ايكم يبلوكم فإنما، الخنا 
 مرررل الوسررروا  يبرردا مرررا او   قرررا  عنررس هللا رضرررف التيمرررف إبررراهيم
 البرو   قرا  ،مَفر  برل هللا عبرد عرل شيبة ابف ابل واخرج .الوضوف

 هللا عبرد عرل شيبة ابف ابل واخرج . الوسوا منس يأخذ المَتس  فف
 .فيس تعم  يراها ممل بأول  وسوسة ما  قا  ،عنس هللا رضف مرة بل

 معاويرة عرل "الوسوسرة ذم" كترا  فرف داود ابف بل بكر ابو واخرج
  وسررلم عليررس هللا  ررل  النبررف دعرراف مررل كررال  قررا  ،طل ررة ابررف بررل

 وسررروا  عنرررف واطررررد ذكرررر  وسررروا  مرررل قلبرررف اعمرررر، اللهرررم"
 عرررل "الوسوسررة ذم" كتررا  فررف داود ابررف ابررل واخرررج ."الشرريطال

 ابرل  ثَركمَ  الشيطال  ثَ مَ   قا  ،{الخنا  الوسوا   }قولس فف معاوية
،  نَ َخر هللا ذكرر فإذا  إليس فيوسو  القل  فم عل  فمس واض  عر 

 الردنيا ابف ابل واخرج {.الخنا  الوسوا } فهو إليس عاد سكت وإل
 فررف الترريرر " فررف شرراهيل وابررل ،يعلرر  وابررو "الشرريطال مكايررد" فررف

 إل"  قرا  ،النبف عل ان  عل "اِسيمال شع " فف والبيهقف "،الذكر
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 وإل، خرن  هللا ذكرر فرإل  آدم ابرل قلر  عل  مسطْ خَ  واض  الشيطال
 عرل شاهيل ابل واخرج ."{الخنا  الوسوا } فذل  .قلبس التقم نسف
 للوسروا  إل"  قرو ي وسرلم عليرس هللا  رل  هللا رسو  سمعت  ان 

 اذل فرف المنقرار ذلر  وضر  آدم ابرل رفر  فإذا  الطائر مطْ كخَ  امً طْ خَ 
  فَ م ِ س رر فلررذل  .وخررن  نكررص هللا ذكررر آدم ابررل فررإلِ ، يوسررو  القلرر 

 وابررل جريررر وابررل شرريبة ابررف ابررل واخرررج ."{الخنررا  الوسرروا }
 الشيطال  قا  ،{الخنا  الوسوا   }قولس فف عبا  ابل عل مردويس

 . نَ خَ  هللا ذكر وإذا، وسو  ورف  سها فإذا  آدم ابل قل  عل  جاثم
 ،و ر  س وال راكم المنرذر وابرل جريرر وابل الدنيا ابف ابل واخرج

 ،عبررا  ابرل عرل "المختررارة" فرف والضرياف ،والبيهقررف مردويرس وابرل
، خرن  هللا ذكرر فإذا  الوسوا  قلبس عل  إال يولد مولود مل ما  قا 
 ابررل واخرررج {.الخنررا  الوسرروا   }قولررس  فلررذل .وسررو  رفرر  وإذا

 مررة ويخرن  مررة يوسرو  الرذي الخنرا   قا  ،حيد ابل عل جرير
 مرل النرا  علر  اشرد اِسنر  شريطال  يقرا  وكرال .واِسن  الجل مل

 .معاينرة يعاينر  وهذا ،ترا  وال يوسو  الجل شيطال .الجل شيطال
 لرس الوسروا  إل  قرا  كثير ابف بل ي ي  عل الدنيا ابف ابل واخرج

وكما يري القارئ فإل كر  مرا  ."منس يوسو  آدم ابل  در فف با 
 ررنعس السرريوط  هررو إيررراد الروايررات، والروايررات فقررط  فرر  تعليررم 
علرر  اي شرر ف، وال  كررم علرر  اي شرر ف، وال م اولررة للترردخ  بررأي 

 عن ر شخ   البتة.
وألنس لري  فر  الكترا  إال الروايرات دول تم ريص فإننرا نجرد 

  والسميل كما ذكرنا سابقا. خذ مث  ما اورد  السيوط  مل فيس الَ
 عبرد اخررجآثار عل قولس تعرال   "ل والقلرِم ومرا يَْسرط رول". قرا   "

 جريرر وابرل  ميرد برل وعبرد من رور برل وسرعيد والفريرابف الرحاق
 "العظمرة" فف الشيم وابو ، اتم ابف وابل مردويس وابل المنذر وابل

 فف والخطي  "،وال فات األسماف" فف فوالبيهق ،و   س وال اكم
 او  إل  قررا  ،عبررا  ابررل عررل "المختررارة" فررف والضررياف "،تاريخررس"

  قرا  اكتر ؟ ومرا ،ر  يا  فقا  .اكت   لس فقا ، القلم هللا خلم شفف
 .السراعة تقروم ال إلر  كائل هو ما اليوم ذل  مل فجري .ردَ القَ  اكت 

 بخرار فارتف ، الماف عل  شسعر وكال .القلم وارتف  الكتا  يَ وِ ط   ثم
، عليررس األرض تِ طَ ِسررفب   النررور خلررم ثررم ،السررموات منررس تْ قَررتِ فف   المراف

 األرض فمرررادت، النرررول فاضرررطر ، النرررول ظهرررر علررر  واألرض
 ثرم .القيامرة يروم إل  األرض عل  لتفخر الجبا  فإل .بالجبا  تتبِ ثْ فأ  

 جريرررر ابرررل واخررررج {.يسرررطرول ومرررا والقلرررم ل} عبرررا  ابرررل قررررا
  رل  هللا رسرو  قرا   قرا  عبا  ابل عل مردويس وابل الطبرانفو

  قا  .اكت   قا  .وال وت القلم هللا خلم ما او  إل"  وسلم عليس هللا
 ومرا والقلم ل} قرا ثم .القيامة يوم إل  كائل شفف ك   قا  اكت ؟ ما

 شرريبة ابررف ابررل واخرررج .م"القلرر والقلررم ،ال رروت فررالنول .{يسررطرول
 ال ررامت بررل عبررادة عررل مردويررس وابررل و رر  س يوالترمررذ وا مررد
 هللا خلرم مرا او  إل"  يقرو  وسرلم عليرس هللا  ل  هللا رسو  سمعت
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 ابرل واخررج". األبرد إلر  كرائل هرو بمرا فجرري .اكت   لس فقا ، القلم
 هللا  رل  هللا رسرو  قرا   قرا  ابيرس عرل قررة برل معاويرة عل جرير
 مرل وقلرم ،نرور مل لوح  قا  ،{يسطرول وما والقلم ل  }وسلم عليس
 وابرل جريرر ابرل واخررج .ة"القيام يوم إل  كائل هو بما يجري نور

 وخلرم، الردواة وهرف ،النرول خلرم هللا إل  قا  عبا  ابل عل المنذر
 يروم إلر  كرائل هرو مرا اكتر   قرا  اكت ؟ ما  قا  .اكت   فقا ، القلم

 عرل جرويبر طريرم مل "قحويل تاريم" فف الرافعف واخرج .القيامة
  وسرلم عليرس هللا  ل  هللا رسو  قا   قا  ،عبا  ابل عل الض ا 

 ال كرريم واخرررج . "سرراط نررور مررل والقلررم ،الم فرروظ اللرروح النررول"
 عليررس هللا  ررل  هللا رسررو  سررمعت  قررا  هريرررة ابررف عررل الترمررذي

 وهررف، النررول خلررم ثررم، القلررم هللا خلررم شررفف او  إل"  يقررو  وسررلم
 كرائل هرو وما كال ما  قا  اكت ؟ وما  ا ق .اكت   لس قا  ثم، الدواة

 هرو ومرا يكرول مرا فكتر  .رحق او اثرر او عمر  مرل القيامة يوم إل 
 خرتم ثم .{يسطرول وما والقلم ل  }قولس وذل ، القيامة يوم إل  كائل
، العق  هللا خلم ثم .القيامة يوم إل  ينطم وال ينطم فلم القلم فف عل 
 ."ابَضررت فرريمل وألنق ررن  ،ا ببررت فرريمل ألكملنرر  وعحتررف  فقررا 

ويري القارئ كين يسود االضطرا  تل  الرويات  تر  إننرا لنرري 
النول مرة هو النور، ومررة هرو الردواة، ومررة هرو اللروح الم فروظ، 
ومرة هو ال وت. ومرة يكول القلم هو النور، ومرة يكول هو القلم، 
وال ادري مَررحي هررذا التفسررير األخيررر. ثررم عرر م تنبسررط األرض؟ 

عل  ظهر ال وت ام عل  ظهر النور؟ وه  يمكل ال ي دق عاقر  ا
ال األرض موضوعة عل  ظهر  وت كمرا تقرو  إ ردي الروايرات، 
وانها تتحلح  كلما اضطر  ذل  ال وت؟ إل كتا  هللا اسم  مل ال 
ِلرم هرو القلرم  ي توي عل  مث  تل  الخرافات. ومرة يكول او  مرا خ 

رة هو القلرم وال روت. اال إل ذلر  و د ، ومرة هو القلم والدواة، وم
 كلس لمرب  وال يقب  الت ديم"

ويحداد اسربا  إذا ما عرفنا ال ثم رواية اخري عل األرض 
وال وت تختلن عل هذ  ف  التفا ي ، وإل كانت تشبهها ف  انها ال 
تدخ  عق  عاق . وقد اوردها السيوط  ف  تفسير اآلية األخيرة مل 

 فررف جررريج ابررل عررل المنررذر ابررل واخرررجسررورة"الط ق"، إذ قررا   "
 ال بلَنررف  قررا { مررثلهل األرض ومررل سررماوات سررب  خلررم  }قولررس

 ارضررريلكرر   بررريل وال سررنة، خمسرررمائة مسرريرة ارض كررر  عرررض
 الثانيرررة األرض بررريل الرررريح ال ت  رْ بِرررخْ وا   سرررنة، خمسرررمائة مسررريرة
 ارواح وال تخروم، واسرمها الثرري، فروق السرابعة واألرض ،والثالثة
 إلر  القرتهم القيامرة يروم كرال فرإذا . نريل اليروم فيها ولها ،فيها الكفار

 ال ررخرة فرروق والثررري بالجابيررة، المسررلميل انفرر  فرراجتم  برهرروت،
 وال رخرة مكللرة، خضرراف وال رخرة ،" رخرة فرف"  هللا قا  التف
 األرض مراف يبتلر  ،قروائم ثر   ولرس ،قرنرال لرس والثرور الثور، عل 
 راسررس عنررد ال رروت  نَرروذَ  ال رروت، علرر  والثررور القيامررة، يرروم كلهررا

 .العررررش ت رررت منعقررردال وطرفرررا  ،السرررفل  األرض ت رررت مسرررتدير
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 علر  بر   ويقرا  .الثرور قرنرف مرل عمد عل  السفل  األرض  ويقا 
 مرل فيشربعول ،الجنة اه   ح  ن   انهما يأثرول ،بهموت واسمس ،ظهر 

 سرأ  سر م برل هللا عبرد بأل ت  رْ بِ خْ وا   .الثور ورا  ال وت كبد حائد
 ومرا .اسود ماف عل   قا  ال وت؟ ع م  وسلم عليس هللا  ل  النبف
 هرذ  مرل ب رر مرل  يترانكم مرل  روت اخرذ كمرا إال ال روت منرس اخذ

  وقرا  نفسرس لرس مفعظَّر ال روت إلر  تَلَر  إبلي  ال ت  ثْ د ِ و    .الب ار
 نفسررس فررف ال رروت فوجررد .اقرروي وال  نًرررِ  منرر  بررأعظم خلررم   لرري 

  ررَيرا  وتررا هللا فبعرر  .ت ررر  إذا الحلحلررة تكررول فمنررس .فت ررر 
". فسركل اذنرس فرف الرذي ت رر  يت رر  ذهر  فرإذا اذنرس، فرف فأسركنس

ال م ال هذا لي  إال خرافات واساطير ال  لة بينها وبيل اسس م، 
الذي جاف مخاطبا العق  وم ذرا اسنسال مرل ترديرد مرا يسرمعس دول 

 تفكير وتدبر. 
لضمير مرا ي ْعرَحي إلر  ال سرل برل علر  ومما ال يستريح إليس ا

رضررر  هللا عنرررس فررر  الروايرررة التاليرررة التررر  اوردهرررا السررريوط  عنرررد 
التعررررض لقولرررس جررر  شرررأنس  "إل ربكرررم هللا الرررذي خلرررم السرررماوات 

 ابررف ابررل واخرررج(. قررا   "54واألرض فرر  سررتة ايررام" )األعررران/ 
 بررل ال سررل عررل "تاريخررس" فرف والخطيرر  "الرردعاف" كتررا  فررف الردنيا

 مرل هللا يع رمس ال آيرة العشرريل هرذ  قررا لمرل ضامل انا  قا  لفع
 ومرل ،ضار   سب    ك  ومل مريد، شيطال ك  ومل ظالم، سلطال ك 
 هللا ربكرم إل} األعران مل آيات وث   الكرسف، آية  عاد   لص    ك 

 وثر   ال افات، او  مل اوعشرً  ،{واألرض السماوات خلم الذي
 وخاتمررة (،33 /الررر مل){  الجررل رمعشرر يررا}   الررر مل مررل آيررات

ذلرر  ال مثرر  تلرر  الروايررات مررل شررأنها ال تسررط ح  ".ال شررر سررورة
تفكير المسلم وت ِضل س عل  قرائم ال يراة وانهرا إنمرا تقروم علر  العمر  
واالجتهرراد ال علرر  مجرررد ترديررد الكلمررات اعتقررادا فرر  ال لهررا قرروة 

جاتنرا وينقشر  س رية. والقرآل لم ينح  لنردد كلماتس فتنقض  لنرا  ا
عنا ما يهدد امننا و ياتنا وممتلكاتنا، وإال كانت  ياة المسلميل سرمنا 
عل  عس  بأق  مجهود، وهرو مرا تكذبرس الوقرائ ، ولوجر  علريهم ال 
يتخل وا مل الشرطة والم اكم وال يفكروا ف  الكفاح ضد االستبداد 

ي تاج   السياس  وال ف  سل القوانيل وكتابة الدساتير ما دام األمر ال
إل  اكثر مل ت وة بعض اآليات. ثم إل الواق  يقو  إل هذ  الو فة 
ال ت ررلح لشرر ف ممررا ي ْنَسرر  لهررا. الررم ينت ررر بنررو اميررة علرر  ال سررل 
وال سرريل؟ فكيررن فررات ال سررل رضرر  هللا عنررس ال يسررتعيل باآليررات 
المذكورة  ت  ال يَلبس هو واخا  بنو امية؟ مرل الواضرح ال ال سرل 

بريف مل هذ  الرواية تمام البرافة، ف فيد رسو  هللا  رض  هللا عنس
الذي خاط  قرآنس العق  و   عل  العلم ال يمكل ال يعتقد ف  مثر  

 تل  األشياف.
ثم الروايات التالية، وه  ف  تفسير خلم السماوات واألرض 

 حيرد عرل "فوائرد " فرف سرمويس اخررجف  ستة ايام مل اآلية نفسرها  "
 سررتة فررف واألرض السررموات خلررم وجرر َّ  عررحَّ  هللا إل  قررا  ،ارقررم برل
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 وابرل من رور بل سعيد واخرج. سنة الن مقدار  يوم ك   قا  ايام،
 فررف والبيهقررف ، رراتم ابررف وابررل المنررذر وابررل جريررر وابررل شرريبة ابررف

 والمرراف العرررش   الخلررمِ  ف  دْ بَرر  قررا  ،مجاهررد عررل "وال ررفات األسررماف"
 ويوم األ د يوم الخلم بدف وكال .الماف مل األرض تقَ لِ وخ   والهواف،

 يررروم فرررف الخلرررم وجميررر  ،والخمررري  واألربعررراف والث ثررراف ثنررريلاال
 سرنة كرألن ايام الستة مل ويوم .السبت يوم اليهود وتهودت الجمعة،

 خلرم بردا هللا إل  قرا  عكرمة عل  اتم ابف ابل واخرج. تعدول مما
 رشالعر علر  اسرتوي ثرم األ رد، يروم بينهمرا ومرا واألرض السموات

 كرف الشرمو  منهرا سراعة فرف فخلرم سراعات، ثر   فف الجمعة يوم
 النرتل سراعة   فرف وخلم والمسألة، الدعاف فف ربهم إل  النا  يرر 

. فاليوم ف  روايتريل برألن "ربَ قْ ي   لكف مات إذا آدم ابل عل  يق  الذي
سررنة، وررررم ذلرر  يقررا  فرر  ذات الوقررت إل اليرروم هررو اليرروم العررادي 

ل مرل اربر  وعشرريل سراعة كيروم الجمعرة ويروم السربت ويروم  المكوَّ
األ ررد...إلم، وهررذا ريررر ذا . كمررا ال ثمررة روايررة تقررو  إل هللا برردا 
الخلررم كلررس او برردا خلررم السررماوات واألرض فرر  يرروم كررذا، ونسرر  
 ررا   الروايرررة انرررس قبرر  الخلرررم، بررر   ترر  قبررر  خلرررم السرررماوات 

ايررام واألرض لررم يكررل هنررا  شررم  وقمررر، ومررل ثررم لررم تكررل هنررا  
كأيامنا هذ  الت  نعرفها. و ت  لو كانت هنرا  ايرام كأيامنرا هرذ  فرإل 
ذلر  ال يعنر  إال شريئا وا رردا هرو ال هللا مرل سركال كوكرر  األرض، 
وهررو الكوكرر  الو يررد الررذي يعرررن اهلررس اليرروم المكررول مررل اربرر  
وعشررريل سرراعة، واسررمس السرربت واأل ررد واالثنرريل والث ثرراف... إلررم. 

وتعال ، الذي هرو األو  واآلِخرر والظراهر والبراطل فه  هللا سب انس 
والرذي ال ي رد   حمرال وال مكرال، هرو مرل سركال األرض مثلنرا ن رل 
البشررر؟ اسررتَفر هللا علرر  ذلرر ، لكنهررا ضرررورة الِ َجرراج الترر  اوقعنررا 

 فيها مل  نعوا مث  تل  األ ادي . 
 وكرالثم ما معن  العبارة التالية التر  ال را  لهرا وال ذَنَر   "

"؟ والخمري  واألربعراف والث ثراف ثنريلاال ويروم األ د يوم الخلم بدف
تري كين يبدا الخلم ف  ايام األسربوث كلهرا تقريبرا؟ المفرروض، لرو 
كال الك م  ر ي ا، ال يقرا  إل عمليرة الخلرم بردات فر  يروم وا رد 
بعينس هو السبت مث  او األ د، ال ف  ايرام األ رد واالثنريل والث ثراف 

ف والخمرري  جميعررا. فمررا الررذي بقرر  مررل ايررام األسرربوث إذل؟ واألربعرا
ويحيد األمر اضطرابا ال السيوط  يرورد فر  تفسرير اآليرة العاشررة 
رلَْت" روايرة ترذكر مواعيرد اخرري لخلرم األشرياف فر   مل سورة "ف   ِ

 الشيم وابو "،ناسخس" فف والن ا  ،جرير ابل اخرجبداية الكول  "
 فرررف والبيهقرررف ،مردويرررس وابررل ،و ررر  س وال ررراكم "،العظمرررة" فررف

 اتت اليهود ال عنهما هللا رضف عبا  ابل عل "وال فات األسماف"
 ،واألرض السررموات خلررم عررل فسررألتس وسررلم عليررس هللا  ررل  النبررف
 فريهل ومرا الجبرا  وخلم ثنيل،واال األ د يوم األرض هللا خلم  فقا 
 والمردائل والمراف الشرجر األربعراف يروم وخلم الث ثاف، يوم مناف  مل

 يررروم وخلرررم السرررماف، الخمررري  يررروم وخلرررم ...والخررررا  والعمررررال
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 يلَ ِقرربَ  سراعات ثر   إلر  والم ئكرة والقمرر والشرم  النجروم الجمعرة
هرو  ربَرقْ ي   لكرف مرات إذا آدم ابرل عل  يق . كذل  ه  النتل الذي "منس

ش ف مستق  ب ي  ي ْخلَم عل   دة؟ الي  هو تَيرا يعترري األشرياف 
 تهرررا بعرررد ال كانرررت ذات رائ رررة طيبرررة، او علررر  األقررر   فتنرررتل رائ

مقبولة؟ ولماذا هذا النتل بالذات دول بقية األنترال جميعرا، وهر  ممرا 
ال يتنرراه ؟ وكيررن يكررول هنررا  نررتل يل ررم بررالجين البشرررية قبرر  ال 
يكول هنا  بشر واجساد بشرية ومروت ا ر ؟ ذلر  ال األثرر الرذي 

 ْلقهم بش ف.ن ل ب دد  هنا لم يتعرض للبشر وخَ 
ومل ينظر إل  القررآل فلرل يجرد مرل ذلر  كلرس شريئا البترة، بر  
يجرد مثيلرس فر  العهررد القرديم  ير  نقررا فرر  سرفر "التكرويل" مررث  ال 
األيام الت  خلم هللا فيها الردنيا هر  ايرام كأيامنرا ذات  رباح ومسراف، 
اي مكونررة مررل اربرر  وعشررريل سرراعة، امررا فرر  القرررآل فلررم ي رردد هللا 

ل  األيام بهذ  الطريقة، كما ال اليوم عند  سرب انس قرد يكرول طبيعة ت
بررألن سررنة، برر  قررد يكررول بخمسرريل الفررا، علرر  مررا جرراف فرر  س رروَرتَِ  
"السجدة" و"المعرارج". ومرل ثرم فهرذ  اآلثرار التر  رواهرا السريوط  
ه  روايات خرافية ال ي دقها عق ، فض  عل ال يكول هذا العق  

 ائدة القرآل المجيد.هو العق  الذي ترب  عل  م
امررا الطبررري، وهررو عمرردة التفسررير بالمررأثور ررررم ال تفسررير  
ر نا، فإنرس فر  رالر  األ يرال يرورد اوال  لي  خال را لرذل  كمرا وض 
اآلية او جحفا منها، ومعس تفسير  لها، ثم يورد مرا قالرس علمراف اللَرة 
فرر  شررررح مررا فررر  الرررنص مررل مفرررردات وعبرررارات ومررا بيرررنهم مرررل 

  مث  ذل  مر  الن راة والقرراف، ثرم يرورد كر  مرا بلَرس خ فات، ويفع
مل روايات ف  تفسير النص ت ت عنوال "قا  اهر  التأوير ". وهرو 
عررادة مررا يستشررهد بالشررعر وكرر م العررر  و رردي  النبرر  لتعضرريد مررا 
يقولررس فرر  تفسررير هررذ  اللفظررة او تلرر  العبررارة. وفرر  ا يررال كثيرررة ال 

متفقرة مر  مرا قالرس فر  البدايرة  يكتف  برإيراد الروايرات التر  إل كانرت
د لها بعبارة "وبن و الذي قلنا قا  اه  التفسير" او ما يشابهها، ثم  مه 
يورد الروايات الت  تقو  هرذا، بادئرا كر  روايرة بقولرس  " ردثن ، او 
 دثنا، ف ل عل فر ل عرل فر ل..."، وعنرد االنتقرا  إلر  راي آخرر 

مرل قرا  ذلر "، بر  يبردي رايرس نجد  يذكر مث  العبارة التالية  "ِذْكر 
فيما يسوقس مل آراف مختلفة قبوال او تعضيدا او رفضرا وتفنيردا، مر  
ذكررر اسرربا  هررذا او ذا . وفرر  مواضرر  اخررري نرررا  ال يررورد ايررة 
روايررات فرر  تفسررير اآليررة او فرر  تفسررير جحئهررا، برر  يررذكر تفسررير  
الموجح المشار إليرس دول ال يتعررض لن رو او  ررن او ب ررة او 

 افات.قر
والواق  ال نواة التفسير عند الطبري ه  تلر  الروايرات التر  
ي   س س  بعضها إل  الرسو ، ف   يل يقن بعضها اآلخر عند 
ال رر اب  او التررابع . وهررو عررادة ال يتنرراو  س سرر  اسسررناد بنقررد. 
ويداف  عنس الدكتور الذهب  ف  هذ  النقطة قائ  إنس "كال يري، كمرا 

ل  الب   عل هو مقرر ف  ا و   ال دي ، ال مل اسند ل  فقد  م 

This file was downloaded from QuranicThought.com



172 
 
رجا  السند ومعرفرة مربلَهم مرل العدالرة او الجررح. فهرو بعملرس هرذا 
خرج عل العهردة". والواقر  ال هرذا لري  بِرَرد   اوال ألل الطبرري لرم 
يكرررل مجررررد راويرررة، بررر  كرررال عالمرررامل علمررراف ال ررردي  وطرقرررس 

ال مروي فر  و  ي س وسقيمس وناسخس ومنسوخس كمرا ذكرر يراقوت 
ترجمترررس فررر  "معجرررم األدبررراف"، كمرررا كرررال عالمرررا ضرررليعا فررر  اللَرررة 
والقرافات، ولس ف  معظم األ يال رايرس الرذي يؤسسرس علر  برراهيل 
مسرررتمدة مرررل ذوقرررس اللَررروي المرهرررن و سرررس األدبررر  واألسرررلوب  
والمنطم اسنسان  العام ورير ذل . فأيل كال هذا كلس لدل إيراد  ك  

يعج بهرا كتابرس والتر  ينرد  عنهرا اس  راف؟ وثانيرا تل  الروايات الت  
ه  يعق  ال ننتظر مل ك  مل يرج  إل  الطبري ال يقرن عنرد كر  
سلسررلة مررل س سرر  إسررناد  فرريم ص رجالهررا رجرر  رجرر  قبرر  ال 
يرفض او يقب  هذ  الرواية او تل ؟ وثالثا كين نقب  هذا الرد ون ل 

العهرردة بمجرررد إيررراد نررري ال الطبررري لررم يَع ررد  نفسررس قررد خرررج مررل 
السند، ب  علم عل  بعض س سر  إسرناد  او بعرض رجالهرا برايرس، 
وإل كررال يجررنح فرر  ذلرر  ن ررو إسيجرراح؟ امررا قررو  م مررود شرراكر إل 
"استدال  الطبري بهذ  اآلثار الت  يرويهرا بأسرانيدها ال يرراد بهرا إال 
 ت قيم معن  لقط او بيال عبارة"، وإنس "مرل اجر  هرذا االسرتدال  لرم

يبا  بما ف  اسسناد مل وهل ال يرتضيس" ألنس "اسرتدال  يكراد يكرول 
 -453لَويا" )تفسير الطبري/ ت قيم م مود شاكر/ دار المعرارن/ 

بالهامش(، فهو م  ظرة ت رح فر  بعرض األ يرال، لكنهرا فر   454
 معظم األ يال رير   ي ة. 

وإلرر  القررارئ بعررض امثلررة علرر  مررا نقررو   ففرر  تفسررير قولررس 
يَا اَيَُّها النَّا   اتَّق وا َربَّك م  الَِّذي َخلَقَك ْم ف  او  سورة "النساف"  "تعال  

" نجررد يررورد الروايررة التالبررة  ِمررْل نَْفرر   َواِ ررَدة  َوَخلَررَم ِمْنَهررا َحْوَجَهررا
قا    دثنا عيس   ،قا    دثنا ابو عا م ، دثنـف مـ مد بل عمرو"

، }َوَخرـلََم ِمْنهرا َحْوَجهرا{ عل ابل ابـف نـجيح عرل مرـجاهد فرـف قولرس 
اف مرررل ق َ رررْيَري آدم وهرررو نرررائم  "اثرررا" فـاسترررـيقظ فقرررا   ،قرررا    رررو 

". فمل ذا الذي يستطي  ال يقو  إل آدم قرد قرا  هرذا امراة ،بـالنبطية
 رريل راي  ررواف وإنررس قالررس بالنبطيررة إال ال يكررول ذلرر  مررل كتررا  

وً   ن او ك م نب  مقطوث ب  تس م  إليرس مرل ر   سماوي لم ي رَّ
العحة؟ وه  كانت هنا  لَة نبطية ف  او  التراريم البشرري قبر  ال 
لم يكل هنا  ك م او لَة ا  ؟ ومث   ذل  ف  التعرض لعلم الَي  
دول اسرتناد إلر  و ر  يقينر  قول رس فر  اآليرة التاسرعة  ومابعردها مررل 
سررورة "ف ررلت"، وهرر  اآليررات الترر  تت ررد  عررل خلررم السررماوات 

، قا    دثنا ابو بكر بل عياش عرل  دثواألرض   نا هناد بل السري 
ابف سعيد البقا  عل عكرمة عل ابل عبا ، قا   هناد  قرات سرائر 
ال رردي  علرر  ابررف بكررر ال اليهررود اتررت النبررف   ررل  هللا عليررس وسررلم 

ُ   األْرَض يَررْوَم "فسررألتس عررل خلررم السررموات واألرض، قررا    َخلَررَم 
َخلَررَم الِجبرراَ  يَررْوَم الث  ثرراِف وَمررا فِرريِهل  ِمررْل منَررافَِ ، األَ ررِد َواالثْنَررْيِل، وَ 

ررَجَر والَمرراَف والَمررَدائَِل والع ْمررَراَل والَخررَراَ ،  َوَخلَررَم يَررْوَم األْربَعرراِف الش 
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فََهِذِ  اْربَعَة ، ث م  قا   ائِن ك ْم لَتَْكف رروَل بال رِذي َخلَرَم األْرَض فِرف يَرْوَمْيِل، 

 اْنَدادا، ذلَ  َر   العَالَِميَل، َوَجعََ  فِيها َرَواسف ِمْل فَْوقِها َوتَْجعَل وَل لَس  
وبَاَرَ  فِيهرا، َوقَرد َر فِيهرا اْقَواتَهرا فرف اْربَعَرِة اي رام  َسرَواًف للس رائِليَِل ِلَمرْل 
روَم  عَرِة الن ج  م  سأََ . قراَ   َوَخلَرَم يَرْوَم الَخِمريِ  الس رماَف، وَخلَرَم يَرْوَم الج 

فََخلَرَم فرف    والقََمَر َوالَم ئَِكِة إلر  ثَر َ  سراعات  بَِقيَرْت ِمْنرس  والش ْم َ 
ِ  ساَعة  ِمْل َهِذِ  الث  ثَِة االَجاَ  ِ يَل يَم وت  َمْل مراَت، وفرف الث انِيَرِة  او 

، وفررف الث اِلثَررِة آَدَم  فَررةَ علرر  ك رر   َشررْفف  اْلقَرر  اآل ررا يَْنتَِفرر   بِررِس الن ررا   ِمم 
وِد لَررس ، واْخَرَجررس  ِمْنهررا فررف آِخررِر واْسررَكنَس  ا لَجن ررةَ، واَمررَر إْبِلرريَ  بالس ررج 

ث ررم  اْسررتََوي علرر  "قالررت اليهررود  ثررم مرراذا يررا م مررد؟ قررا    ".سرراَعة  
فَضرر   .ثررم اسررتراح  قررالوا .قررالوا  قررد ا رربت لررو اتممررت ".العَررْرِش 

س َمَواِت َولَقَْد َخلَْقنا ال}فنح    ،النبف   ل  هللا عليس وسلم رضبا شديدا
فاْ ربِْر َعلر   *واألْرَض َوَما بَْينَه ما فِف ِست ِة اي ام  َوما َمس نا ِمْل لََ و   

قا   اخبرنا إس اق عل شري   ،.  دثنا تميم بل المنت ر{ما يَق ول ولَ 
عل رال  بل ر   عل عطاف بل ابف رباح عرل ابرل عبرا ، قرا   

االثنريل،   ثانيرا فسرما  األ د، ثم خلرم  إل هللا خلم يوما وا دا فسما 
األربعاف، ثم خلم   الث ثاف، ثم خلم رابعا فسما   ثم خلم ثالثا فسما 

قرررا   فخلرررم األرض فرررف يررروميل  األ رررد  .الخمررري   خامسرررا فسرررما 
 .وخلم الجبا  يوم الث ثاف، فذل  قو  النا   هو يوم ثقي  .واالثنيل

لطيرررر وخلرررم ا .وخلرررم مواضررر  األنهرررار واألشرررجار يررروم األربعررراف
وخلرررم اسنسرررال يررروم  .والو ررروش والهررروام  والسرررباث يررروم الخمررري 

الجمعة، ففر  مل خلم ك   شرفف يروم الجمعرة.  ردثنا موسر ، قرا   
َخلَررَم األْرَض فِررف   عررل السرردي    رردثنا عمرررو، قررا    رردثنا اسررباط

 رردثنف  وذلرر  مررا ،فررف األ ررد واالثنرريل. وقررد قيرر  ريررر ذلرر   يَررْوَمْيلِ 
قراال   ردثنا  جراج  ،رون وال سريل برل علرف  القاسم بل بشر برل معر

عل ابل جريج، قا  اخبرنف إسرماعي  برل اميرة عرل ايرو  برل خالرد 
قررا   اخررذ  ،عررل عبررد هللا بررل رافرر  مررول  ام  سررلمة عررل ابررف هريرررة

ُ   الت ْربَررةَ يَررْوَم "رسررو  هللا  ررل  هللا عليررس وسررلم بيرردي فقررا    َخلَررَم 
 يَرْوَم األَ رِد، َوَخلَرَم الش رَجَر يَرْوَم االثْنَررْيِل، الس رْبِت، َوَخلَرَم فِيهرا الِجبرا َ 

و   يَْوَم الث  ثراِف، َوَخلَرَم الن روَر يَرْوَم األْربِعراِف، َوبَر   فِيهرا  َوَخلََم الَمْكر 
عَرِة آِخرِر َخْلرم  م  الد َوا   يَْوَم الَخِميِ ، َوَخلََم آَدَم بَْعَد العَْ رِر يَرْوَم الج 

عَِة فِيما بَيَل العَْ ِر إلر  الل ْير ِ فف آخِر ساَعة  ِمْل س م  ومرا  ."اعاِت الج 
قلنررا  فرر   ررم مررا ذكررر  السرريوط  مررل روايررات فرر  ذات الموضرروث 

 نقولس هنا ايضا. 
َُّ  ِميثَراَق بَنِرف إِْسرَرائِيَ  وف  تفسير قولس سرب انس  " َولَقَرْد اََخرذَ 

م  اثْنَْف َعَشَر نَِقيبًا  دثنـف مـ مد ( يقو   "12ائدة/ ..." )المَوبَعَثْنَا ِمْنه 
بل سعد، قا   ثنـف ابـف، قا   ثنـف عمف، قا   ثنرـف ابرـف عرل ابرـيس 

م  اثْنَـْف َعَشَر نَِقـيبـا" عل ابل عبـا ، قولس  فهم مل بنـف  "َوبَعَثْنا ِمْنه 
إسرائيـ ، بعثهم موس  لـينظروا لس إلـ  الـمدينة. فرـانطلقوا فنظرروا 

روا وا ب برة مرل فرـاكهتهم ِوْقرَر رجر ، فقرالوا  قرد ِ ؤإلـ  الـمدينة، فجرا
ة قرروم وبأسررهم هررذ  فررـاكهتهم. فعنررد ذلرر  ف   نرروا فقررالوا  ال نسررتطي  تِ قررو 
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". ولكرل مرل ريرر القتا  فَـاْذَهْ  اْنَت َوَرب رَ  فَقراتِ َ إن را َهه نرا قَاِعردولَ 
المعقرررو  ال يكرررول شررر ف مرررل ذلررر   ررر ي ا، إذ إل سررريماف التحيرررد 

واض ة اشد الوضوح ف  هذا الك م. اما ف  شر س لقولس والمبالَة 
" َُّ  الَّرررِذي َخلَرررَم َسرررْبَ  َسرررَمَوات  َوِمرررَل األَْرِض ِمرررثْلَه لَّ عرررح شرررأنس  "

( فإنررس يررورد  ررديثا رريبررا ال ادري كيررن واتتررس نفسررس 12)الطرر ق/ 
عل  السكوت عل  ما جاف فيس مل كر م منسرو  للنبر  عليرس السر م 

ن رو التررال   "والرذي نفسرر  بيرد  لررو دلَّر  رجرر  ب برر  يجرري علرر  ال
 ت  يبلغ اسف  األرضيل  السابعة لهربط علر  هللا" بمرا يفيرد مرل انرس 
سرب انس وتعرال  مت يررح فر  مكرال. فهرر  هرذا ممرا يليررم بذاترس العليررة؟ 
وهرر  هررذا ممررا ي ررح  ال  يمررر  بررس مفسررر عظرريم كررالطبري دول ال 

 ر ؟يفن د ، بلس ال يورد  ا   ف  تفسي
واآلل إل  مثا  مل لول آخر، وهو قولس ر مس هللا ف  تفسرير 

". َوفَررَدْينا   بِررِذْبح  َعِظيررـم  "قولررس  مررل سررورة "ال ررافات"  " 107اآليررة 
يقرو   جحينرا   .والفديرة  الرـجحاف .يقو   وفدينا إس اق برذبح عظيرـم

بأل جعلنا مكال ذب س ذبح كبش عظيـم، وانقذنا  مل الذبح. واختلرن 
ي  مل الذبح مل ابنـف إبراهيـم، فقا  بعضهم  دِ فْ التأويـ  فـف الـمَ اه  

ر مرل قرا  ذلر    ردثنا ابرو ك َرير ، قرا    ردثنا ابرل ْكرهو إسر اق. ذِ 
يـمال عل مبـار  عل الرـ سل عرل األ نرن برل قرـي  عرل العبرـا  

قرا   هرو إسر اق.  دثنرـف ". َوفََدْينا   بِِذْبح  َعِظيرـم  "  بل عبد الـمطل 
ل عرعرل داود   سيل بل يحيد بل إس اق، قا    ردثنا ابرل إدرير الـ

ابـف هند عل عكرمة عل ابل عبـا ، قا   الذي ا ِمر بذب س إبراهيـم 
هو إس اق.  دثنا ابل الـمثن ، قا    دثنا ابرل ابرـف عردي  عرل داود 

قررا   هررو  ".َوفَررَدْينا   بِررِذْبح  َعِظيررـم  "  عررل عكرمررة عررل ابررل عبررـا 
عل عكرمة  دـف يعقو ، قا    دثنا ابل علـية عل داوإس اق.  دثن

قا   قا  ابل عبـا   الذبـيح إس اق.  دثنا ابرو ك َرير ، قرا    ردثنا 
رْدعال  حيد بل  بـا  عل الـ سل بل دينار عرل علرـف  برل حيرد برل ج 
عل الـ سل عل األ نن بل قـي  عل العبـا  بل عبد الـمطل  عل 

 دثنا  ـف  دي  ذكر ، قا   هو إس اق.النبـف   ل  هللا عليس وسلم ف
 دثنا ابرو ك َرير ، قرا    ردثنا ابرل يرـمال عرل سفرـيال  ...ابل الـمثن 

عررل عبررـيد بررل عميررر، قررا   هررو إسرر اق.  رردثنا  عررل حيررد بررل اسلررـم
، قا    دثنا ابو عا م، قا    دثنا سفـيال عرل حيرد  عمرو بل علـف 

  يقولرول ،سر   يرا ر   قا   قرا  مو ،بل اسلـم عل عبد هللا بل عمير
يا إلس إبراهيـم وإس اق ويعقو ، فبرـم قرالوا ذلر ؟ قرا   إل إبراهيرـم 
لررـم يعررد  بررـف شرريئا قررط  إال اختارنررـف علررـيس، وإل إسرر اق جرراد لررـف 
بـالذبح، وهو بَير ذل  اجود، وإل يعقرو  كلرـما حدترس بر ف حادنرـف 

نررـف ابررل  رردثنا ابررل  ميررد، قررا    رردثنا سلررـمة، قررا   ث ... سررل ظررل  
إس اق عل عبد هللا بل ابـف بكر عل مـ مد بل مسلـم الحهرري عرل 
ابـف سفـيال بل العر ف برل  ارثرة الثقـفرـف،  لرـين بنرـف حهررة عرل 
ابررـف هريرررة عررل كعرر  األ بررـار ال الررذي ا ِمررر إبراهيررـم بذب ررس مررل 
ج لرس والبنرس مرل الرب ف العظيرـم الرذي  ابنـيس إس اق، وال هللا لـما فرر 
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ـيس قرا  هللا سسر اق  إنرـف قرد اعطيتر  ب ربر  ألمرري دعروة كال ف
اسرأل  ال ال تعرذ   عبردا  ،قا   ر    .ـفنِ لْ اعطي  فـيها ما سألت، فسَ 

فكانررت تلرر  مسررألتس التررـف سررأ .  .مررل عبررـاد  لقررـي  وهررو يررؤمل برر 
 دثنا ابو ك َري ، قرا    ردثنا ابرل يرـمال، قرا    ردثنا إسرائيرـ  عرل 

 ..ا   هو إس اق.جابر عل ابل سابط ق
وقا  آخرول  الرذي ف رِدي برـالذ بح العظيرـم مرل بنرـف إبراهيرـم  

قا  ذل    دثنا ابو ك َري  وإس اق برل إبراهيرـم  لْ مَ  ر  كْ إسماعيـ . ذِ 
بل  بـي  بل الشهيد، قاال   دثنا ي ي  بل يـمال عرل إسرائيرـ  عرل 

ا ابرل ثور عل مـجاهد عل ابل عمر، قرا   الذبرـيح  إسماعيرـ .  ردثن
عررل ابررل  عررل الشعبررـف   بشررار، قررا    رردثنا سفررـيال، قررا   ثنررـف بررـيال

قا   إسماعيـ .  دثنا ابل  ميرد، قرا    ،َوفََدْينا   بِِذْبح  َعِظيـم    عبـا 
عل مـ مد بل ميـمول   دثنا ي ي  بل واضح، قا    دثنا ابو  محة

بَـير عل عطاف بل السائ  السكري    ، عل ابل عبرـا عل سعيد بل ج 
قا   إل الذي ا مر بذب س إبراهيرـم إسماعيرـ .  دثنرـف يعقرو ، قرا   

عل عمار، مولـ  بنـف هاشم، او عل  عل علـف  بل حيد  دثنا هشيـم
يعنررـف  .عررل ابررل عبررـا ، قررا   هررو إسماعيررـ  يوسررن بررل ِمْهرررال

 ة، قرا  .  دثنـف يعقو ، قا    ردثنا ابرل ع لَرـي  "َوفََدْينا   بِِذْبح  َعِظيـم  "
، قرررا   قرررا  ابرررل عبرررـا   هرررو إسماعيرررـ .   ررردثنا داودعرررل الشعبرررـف 

ة اخرري، قرا    ردثنا ابرل ع لَرـي   ة، قرا   سرئ  و دثنـف بس يعقرو  مرر 
ال  مر بذب ررس؟ فررحعإبراهيررـم الررذي ا ِمرر فْ داود بررل ابررـف هنررد  اي  ابنررـَ 

الشعبررـف  قررا   قررا  ابررل عبررـا   هررو إسماعيررـ .  رردثنا ابررل الررـمثن ، 
 عل الشعبـف عل بـيال مـ مد بل جعفر، قا    دثنا شعبةقا    دثنا 

قرا   هررو  ،عرل ابرل عبرـا  انررس قرا  فرـف الرذي فرردا  هللا برذبح عظيرـم
عل  إسماعيـ .  دثنا يعقو ، قا    دثنا ابل ع ِلـية، قا    دثنا لـي 

قررا   هررو  "،فررَدْينا   بِررِذْبح  َعِظيررـم"َعررل ابررل عبررـا ، قولررس   مررـجاهد
دثنـف الرـمثن ، قرا    ردثنا عبرد األعلرـ ، قرا    ردثنا  .. إسماعيـ .

قرا    "،َوفَرَدْينا   بِرِذْبح  َعِظيرـم  "  عل عامر انس قا  فـف هذ  االَية داود
هو إسماعيـ ، قا   وكرال قَْرنَرا الكربش َمن روطيل برـالكعبة.  ردثنا ابرو 

،  عل جرابر عل إسرائيـ  ك َري ، قا    دثنا ابل يـمال عرل الشعبرـف 
 عرل جرابر عرل إسرائيرـ     الذبـيح إسماعيـ . قا   ثنا ابرل يرـمالقا

عررل الشعبررـف، قررا   رايررت قرنررـف الكرربش فررـف الكعبررة. قررا   ثنررا ابررل 
ررْدعال عررل مبررـار  بررل فضررالة يررـمال عررل  عررل علررـف  بررل حيررد بررل ج 

يوسررن بررل ِمْهرررال، قررا   هررو إسماعيررـ . قررا   ثنررا ابررل يررـمال، قررا   
عل مرـجاهد، قرا   هرو إسماعيرـ .  ـف نـجيحعل ابل اب  دثنا سفـيال

  دثنـف يعقو  برل إبراهيرـم، قرا    ردثنا هشيرـم، قرا    ردثنا عرون
قرا   هرو إسماعيرـ .  ردثنا ابرل  "َوفََدْينا   بِرِذْبح  َعِظيرـم  "  عل الـ سل

عرل ابرل إسر اق، قرا   سرمعت مرـ مد برل   ميد، قرا    ردثنا سلرـمة
امر هللا إبراهيـم بذب رس مرل بنرـيس كع  الق رِظف وهو يقو   إل الذي 

إسماعيررـ ، وإنررا لنررـجد ذلرر  فررـف كتررا  هللا فررـف ق ررة الررـخبر عررل 
وذل  ال هللا يقو ،  يل  .ر بس مل ذبح ابنس إسماعيـ إبراهيـم وما ا مِ 
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َوبَش رْرنا   بإْسر اَق نَبِرـي ا " فر  مل ق ة الرـمذبوح مرل إبراهيرـم، قرا  
اِلـ يلَ   .ومل وراف إس اق يعقو  ،رنا  بإس اقيقو   بش   ".ِمَل ال  

فلـم يكل لـيأمر  بذبح إس اق ولس فـيس مل هللا  .يقو   بـابل وابل ابل
 ردثنا .. الـموعود ما وعد  هللا، وما الرذي ا ِمرر بذب رس إال إسماعيرـ .

عل بريدة  ابل  ميد، قا    دثنا سلـمة، قا   ثنـف مـ مد بل إس اق
، انررس ِظررمف عررل مررـ مد بررل كعرر  اْلق رَ بررل سفررـيال بررل فَررْروة األسلررـ ف 

 دثهم انس ذََكر ذل  لعمر بل عبد العحيح وهو خـلرـيفة، إذ كرال معرس 
بـالشام فقا  لس عمر  إل هذا لشفف ما كنت انظر فرـيس، وإنرـف ألرا  

ثم ارسر  إلرـ  رجر  كرال عنرد  برـالشام كرال يهوديرا فأسلرـم  .كما هو
اف يهود، فسألس عمر بل عبرد ف س ل إس مس، وكال يري انس مل علـم

العحيررح عررل ذلرر ، فقررا  مررـ مد بررل كعرر   وانررا عنررد عمررر بررل عبررد 
إبراهيرررـم ا ِمرررر بذب رررس؟ فقرررا    فْ العحيرررح، فقرررا  لرررس عمرررر  اي  ابنرررـَ 

إسماعيررـ  وهللا يررا اميررر الـمؤمنررـيل، وإل يهررود لتعلررـم بررذل ، ولكررنهم 
ل امر هللا ي س دونكم معشر العر  علـ  ال يكول ابـاكم الذي كال م

فهرم يج ردول  .فـيس، والفض  الذي ذكر  هللا منس ل بر  لـما امر برس
ذلرر  ويحعمررول انررس إسرر اق، ألل إسرر اق ابرروهم، فررـاهلل اعلررـم ايهمررا 

قد كال طاهرا طيبـا مطيعا لربس.  دثنـف مـ مد برل عمرار  ك    .كال
ا الراحي، قا    دثنا إسماعيـ  بل عبـيد بل ابـف كريـمة، قا    دثن

عل عبـيد بل مـ مد الع تبـف مل ولد  عمر بل عبد الر يـم الـخطابـف  
عررل ابررـيس، قررا   ثنررـف عبررد هللا بررل سررعيدعل  عتبررة بررل ابررـف سفررـيال

ناب ف، قرا   كنرا عنرد معاويرة برل ابرـف سفرـيال، فرذكروا الذبرـيح  ال  
إسماعيـ  او إس اق، فقا   علـ  الـخبـير سقطترـم  كنرا عنرد رسرو  

ع رْد علرـف   ،هللا عليس وسلم فجاف  رج ، فقا   يا رسو  هللاهللا  ل  
فضررر   علرررـيس ال ررر ة  .مرررـما افرررـاف هللا علرررـي  يرررا ابرررل الذبرررـي يل

فقلنا لس  يا امير الـمؤمنرـيل، ومرا الذبرـي ال؟ فقرا   إل عبرد  .والس م
الـمطل  لـما ا ِمر ب ْفر حمحم نذر هلل لئل َسه   علـيس امرها لـيذب ل  

قا   فخرج السهم علـ  عبد هللا، فمنعس اخوالس وقالوا  اْفِد  . دِ لَ وَ  دَ ا َ 
 ..ئة مل اسب ، وإسماعيـ  الثانـف.ائة مل اسب ، ففدا  بـماابن  بـم

قا  ابو جعفرر  واولرـ  القولرـيل برـال وا  فرـف الرـمْفِدي  مرل 
ابنـف إبراهيـم خـلـيـ  الرر مل علرـ  ظراهر التنحيرـ  قرو  مرل قرا   

فررذكر انررس فَررَدي  "،َوفَررَدْينا   بِررِذْبح  َعِظيررـم  "سرر اق، ألل هللا قررا   هررو إ
الَر َم الـ لـيررـَم الرذي ب ش ررر برس إبراهيررـم  ريل سررألس ال يهر  لررس ولرردا 

اِلرـِ يلَ " الـ ا مل ال الـ يل، فقا    فرإذ  ".َر   َهرْ  لرـف ِمرَل ال  
هللا تبـار  اسمس ر بس، وكال كال الـمفِدي  بـالذبح مل ابنـيس هو الـمبشَّ 

قد بـيل فـف كتابس ال الذي ب ش رر برس هرو إسر اق، ومرل وراف إسر اق 
رررْرنا   بإَسرررَ اَق َوِمرررْل َوَراِف إسرررَ اَق "يعقرررو ، فقرررا  جررر   ثنررراؤ    فَبَش 

وكال فـف كر  موضر  مرل القررآل ذكرر تبشرير  إيرا  بولرد،  "،يَْعق و َ 
فَبَش رْرنا   "ير  إيا  بقولس  ا ال تبشبس إس اق، كال بـي نً     نِ عْ فإنـما هو مَ 
فـف هذا الرـموض  نرـ و سرائر اخبرـار  فرـف ريرر  مرل  "بَ  م  َ ِلـيـم  

 آيات القرآل.
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 سفإل هللا اخبر ج   ثناؤ  فـف هذ  االَية عل خـلـيـلس انر ،وبعد  
بش ر  بـالَ م الـ لـيـم عل مسرألتس إيرا  ال يهر  لرس مرل ال الرـ يل، 

ذلرر  إال فررـف  ررا  لررـم يكررل لررس فررـيس ولررد مررل ومعلرروم انررس لررـم يسررألس 
ال الرـ يل، ألنررس لرـم يكررل لرس مررل ابنرـيس إال إمررام ال الرـ يل، وريررر 
موهوم منس ال يكول سأ  ربس فـف هبة ما قد كال اعطا  ووهبرس لرس. 

  فررـف هررذا ر  ْكررفررإذ كررال ذلرر  كررذل  فمعلرروم ال الررذي ذكررر تعالررـ  ذِ 
وذل  ال شر   ،انس بش ر  بسالـموض  هو الذي ذكر فـف سائر القرآل 

ر بس. واما الرذي اعتر   برس مرل انس إس اق، إذ كال الـمفدي  هو الـمبشَّ 
اعت   فـف انرس إسماعيرـ ، ال هللا قرد كرال وعرد إبراهيرـم ال يكرول لرس 
مل إس اق ابل ابل، فلـم يكل جائحا ال يأمر  بذب س م  الوعد الرذي 

ل بلغ معس السعف، وتل   ا  فإل هللا إنـما امر  بذب س بعد ا ،قد تقدم
ِلرر د سسرر اق فررـيها اوالد، فكيررن الوا ررد؟ ريررر مررـمكل ال يكررول قررد و 

برأل هللا اتبر  ق رة الرـمفدي  مرل ولرد إبراهيرـم  واما اعت   مل اعتر َّ 
ررْرنا   بإسرَ اَق نَبِررـيًّ "بقولرس   ولرو كررال الرـمفدي  هررو إسر اق لررـم  "،اَوبَش 

السرعف، فرإل البشرارة بنبرو   إسر اق د وبلغ معرس لِ يبش ر بس بعد، وقد و  
مررل هللا فـيررـما جررافت بررس األخبررـار جررافت إبراهيررـم وإسرر اق بعررد ال 

مل هللا لس علـ   بر  ألمرر ربرس فـيرـما امترـ نس برس مرل  ف ِدي تكرمةً 
الذبح، وقد تقدمت الرواية قب   عمل قا  ذل . واما اعت   مل اعت   

ِم  بأل قرل الكبش كال معلقا فـف الكعبة ف َير مستـ يـ  ال يكول   
وِ  عل جماعة مل اه  العلـم ال إبراهيـم  يَ مل الشام إلـ  مكة. وقد ر 

 ".إنـما ا ِمر بذبح ابنس إس اق بـالشام، وبها اراد ذب س
هررذا مررا قالررس الطبررري، وبررررم ال المسررألة ليسررت مررل  ررل  
الديل وال تتعلم بأ   مل ا و  اسيمال، وبررم اننا ال نفررق بريل 
لهم  ا د مل رس  هللا عليهم ال  ة والس م، ب  نؤمل بهم كل ِهم ونبج 
كلَّهررم، ويسررتوي لرردينا ال يكررول الفررائح بررالتكريم فرر  هررذ  الق ررة هررو 
إس اق او إسماعي ، فإننا نخالن الطبري ف  استنباطس ونري انس لم 
ي سرل قررافة مررا بريل سررطور الرنص القرآنرر  الكرريم، إذ ال يعقرر  ال 

سب انس ذكر البشارة بإس اق ف  هذ  اآليرات مررتيل  مررة يكرر هللا 
فرر  قولررس سررب انس  "فبشرررنا  بَرر م  لرريم"، ومرررة فرر  قولررس تعررال   
"فبشررنا  بإسر اق نبيرا مرل ال رال يل". وال يقرولل قائر  إل البشررارة 
األول  خا ة بوالدة إس اق، والثانية بنبوتس. ذل  ال البشارة الثانية 

  األ  ، ب  بوالدة إس اق وانس سيكول، بعد ليست بشارة بالنبوة ف
ال يولرررد ويكبرررر، نبيرررا مرررل ال رررال يل. وهررر  نفررر  ال ررريَة التررر  
اسررتعملت فرر  تبشررير حكريررا برروالدة ي يرر  عليهمررا السرر م، إذ نادتررس 
قًا بكلمة مرل  الم ئكة وهو ف  الم را  "ال هللا يبشر  بي ي  م د ِ

يل". والدلي  علر  ال البشرري هللا وسي ًدا وَ   وًرا ونبيًّا مل ال ال 
هنا ه  ف  األ ر  بشرري بروالدة ي ير  ال بنبوترس ال تعليرم حكريرا 
، وامراترر   ِ، اَنَّرر  يكررول لرر  ررر م، وقررد بلَنرر  الِكبَررر  عليهررا هررو "ر  
عاقر؟"، وال هذ  البشارة كانت ردا عل  دعراف حكريرا  "ر ، َهرْ  

  بررالنبوة لر  مرل لردن  ذريرة طيبرة". ولررو كانرت البشرري فر  األسرا
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لقا  المول  مث   "وبشررنا  بنبروة إسر اق" او "بشررنا  برأل إسر اق 
سريكول نبيرا مررل ال رال يل". امررا قولرس  "وبشررنا  بإسرر اق نبيرا مررل 
ال ال يل" فمعنرا   "وبشررنا  بإسر اق، الرذي سريكول، بعرد ال يولرد 

 ويكبر، نبيا مل ال ال يل".
ال ي  ظ انس لم كذل  كال األجدر بالطبري، ر مة هللا عليس، 

تَِرْد قَطُّ بشارة ف  القرآل بالنبوة ابتداًف، ب  البشارة ف  األ   دائما 
بالوالدة. ثم إل دعراف إبرراهيم لربرس ال يهبرس مرل ال رال يل ال يعنر  
ِلررد سبررراهيم قبرر  هررذا،  عنرردي إال إسررماعي ، ألل إسررماعي  كررال قررد و 

ال يهبرس مرل فه  كال مرل ريرر ال رال يل  تر  يسرأ  إبرراهيم ربرس 
ال رررال يل؟ وفررروق ذلررر  فلرررو كرررال المق رررود فررر  قرررو  ر  العرررحة 
والمجد  "فبشرنا  بَ م  ليم" هو إس اق لقا  جر  شرأنس  "فبشررنا  
بَر م آخرر  لريم". ثرم إل طاعررة إبرراهيم ألمرر هللا لتتجلر  فر  ابهرر  
معانيها إذا كال قد اقدم عل  االمتثا  ألمر ربس لرس برذبح ابنرس الو يرد 

ِهبَررس علرر  طررو  انتظررار  رريل لررم تلررد لررس حوجتررس سررارة ولرردا الررذي و  
واهدتس امتَها هاجر، الت  ولردت لرس إسرماعي . وفضر  عرل هرذا فقرد 
و ن القرآل إسماعي  ف  موض  بأنس "كال  ادق الوعد" )مريم/ 

(، 85(، وو ررفس مرررة اخررري بأنررس "مررل ال ررابريل" )األنبيرراف/ 54
عليس الس م ف  القرآل قط. وهاتال ال فتال لم يو ن بهما إس اق 

فإذا راينا الرذبيح يقرو  ألبيرس  "سرتجدن  إل شراف هللا مرل ال رابريل" 
عرفنا ال قائ  هذا الك م ومنف ِذ  هو نفسس الذي و فس هللا بأنس "كال 
 ادق الوعد" وانس "مل ال ابريل"، اي إسماعي . فرإذا اضرفنا إلر  

ا امر إبراهيم عليرس السر م هذا ما جاف ف  العهد القديم مل ال هللا إنم
ال يضر   بابنرس الو يررد، ولرم يكررل إسر اق يومررا و يرد إبررراهيم ألل 
إسماعي  كال قد سبقس إل  الوجرود ببضرعة عشرر عامرا، تبريل لنرا ال 
الطبررري قررد فاتتررس القرررافة السررليمة للررنص ولمررا برريل سررطور الررنص، 

يسرتط   فض  عل انس لم يلتفت إل  ما قالس العهد القرديم، ومرل ثرم لرم
 إ ابة ال قيقة ررم انها كانت عل  اطران ا ابعس.

هررذا، وررررم ال تفسررير الطبررري ينتمرر  إلرر  التفسررير بالمررأثور 
ولررو بشرر ف مررل التوسرر  فإنررس، ر مررس هللا، قررد يضررطر  فرر  تفسررير 
اآلثررار الررواردة فرر  بعررض الموضرروعات، كمررا هررو ال ررا  مررث  فرر  

البشر اْو ال. ذل  قضية  شر ال يوانات وه  ست اَس  كما ي اَس  
َوَما ِمْل َدابَّة  فِف األَْرِض َوال َطائِر  انس ف  تفسير  لقولس عح ج لس  "

ْطنَا فِف اْلِكتَاِ  ِمرْل َشرْفف  ث رمَّ إِلَر   يَِطير  بَِجنَاَ ْيِس إاِلَّ  ا َمم  اَْمثَال ك ْم َما فَرَّ
ولَ    ويعررذَّ  يقررو  بأنهررا سررون ت اَسرر (38األنعررام/ ) "َرب ِِهررْم ي ْ َشررر 

منهررا مررا اجترررح ظلمررا فرر   ررم امثالررس مررل العجمرراوات. وهررذا نررص 
  لنبيررس م مررد  ررل  هللا عليررس وسررلم  قرر  ر  ْكرريقررو  تعررال  ذِ ك مررس  "

ل  لهؤالف المعرضريل عنر  المكرذ بيل بخيرات هللا  ايهرا القروم، ال ت سرب  
وكيرن  .هللا راف ً عما تعملول او انس رير مجاحيكم عل  ما تكسبول

وهرو ريرر رافر  عرل  ،عرل اعمرالكم او يترر  مجراحاتكم عليهرا يَف 
عم  شفف د   علر  األرض  رَير او كبيرر وال عمر  طرائر طرار 
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سررة وا ررنافا بجنا يررس فررف الهررواف؟ برر  جعرر  ذلرر  كلررس اجناسررا مجنَّ 
ن فيمرررا س رررم رررنَّ  رْت لرررس كمرررا خ ِ فة، تعررررن كمرررا تعرفرررول وتت رررر 

فول، وم فوظ عليها ما عملرت مرل عمر  لهرا ت وعليهرا، ومثبَر تت ر 
مميتهرا ثرم  ،تعرال  ذكرر  ،نرسإثرم  .ك   ذل  مل اعمالها فرف ام  الكترا 

رها ومجاحيها يوم القيامة جحاف اعمالها. يقو   فرالر   الرذي لرم شِ نْ م  
يضي   فظ اعما  البهرائم والردوا   فرف األرض والطيرر فرف الهرواف 

م  الكترا  ظ عليهرا  ركاتهرا وافعالهرا واثبرت ذلر  منهرا فرف اِفر تر   َ 
ي اال رَ ْ ررها ثرم جاحاهرا علر  مرا سرلن منهرا فرف دار الرب ف، اَ شَ و َ 

ط فررف  فررظ افعررالكم التررف تجتر ونهررا ايهررا يضرري  اعمررالكم وال يفررر  
إل خيرررا فخيرررا وإل   النرا   ترر  ي شررركم فيجرراحيكم علر  جميعهررا

ا، إذ كال قد خ كم مل نعمس وبسط عليكم مل فضلس ما لم  ا فشر  شر 
وبمعرفرة واجبرس علريكم  ،ركم فف الدنيا، وكنتم بشكر  ا م  يعم  بس ري

اول  لما اعطاكم مل العق  الذي بس بيل األشياف تميحول والفهم الذي 
قرول كم تفر  ". لم يعطس البهائم والطير الذي بس بيل م ال كم ومضار 

وبعد ال اورد آثارا تقو  بأنها سرت ْبعَ  وت اَسر ، منهرا مرا ورد عرل 
البهرائم   قا   ي شر هللا الخلم كلهرم يروم القيامرةنس "اب  هريرة مل ا

والرردوا   والطيررر وكرر   شررفف، فيبلررغ مررل عررد  هللا يومئررذ  ال يأخررذ 
رللجَ  ذل  يقررو  الكررافر  يررا لررف .اف مررل القرنرراف، ثررم يقررو   كرونف ترابررام 

قا   انتط ت شاتال عند "، وعل اب  ذر مل قولس  "لَْيتَنف ك ْنت  ت رابا
اتَرررْدِري فِررريَم  ،يرررا ابرررا ذَر  " عليرررس وسرررلم، فقرررا  لرررف  النبرررف   رررل  هللا

ُ   يَرْدِري"قرا    .قلت  ال ".اْنتََط تَا؟ . قرا  "َوَسيَْقِضرف بَْينَه مرا ،لَِكرِل 
ابو ذر   لقد تركنا رسو  هللا  ل  هللا عليرس وسرلم، ومرا يقلر  طرائر 

ا ا، وبعرد ال اورد كرذل  آثررارجنا يرس فرف السرماف إال  ذكرنرا منرس علمر
ال رروا  مررل اخررري بأنهررا سررتموت فقررط وال ت ْبعَرر  ينتهرر  إلرر  ال "

القو  فف ذل  عندي ال يقا   إل هللا تعال  اخبر ال ك   دابة وطائر 
ا برذل   شرر القيامرة، وجرائح ال وجائح ال يكول معنيًّر  م شور إليس

يكررول معنيررا بررس  شررر المرروت، وجررائح ال يكررول معنيررا بررس ال شرررال 
فف ظاهر التنحي  وال فف خبر عل النبف   رل  هللا  جميعا. وال داللة

ولَ "عليس وسلم اي  ذل  المراد بقولس   إذ كرال  "،ث رم  إلر  َرب ِهرْم ي ْ َشرر 
ْيرَر "ومل ذلر  قرو  هللا تعرال    .ال شر فف ك م العر   الجم  والط 

ا     ،فإذ كال الجم  هو ال شر .مجموعة  يعنف "،َمْ ش وَرةً ك    لَس  او 
هللا تعال  جامعا خلقس إليرس يروم القيامرة وجرامعهم برالموت كرال وكال 

س هللا بظاهرهرا وال م  ية ما عَ م  بمعن  اآلا و  القو  فف ذل  ال ي عَ 
يقررا   كرر   دابررة وكرر   طررائر م شررور إلرر  هللا بعررد الفنرراف وبعررد بعرر  

ولَ "القيامة، إذ كال هللا تعال  قد عم  بقولس   ولرم  "ث م  إل  َرب ِهْم ي ْ َشرر 
 ".يخ ص بس  شرا دول  شر

هررذا مررا قالررس الطبررري واكررد  لَررد ْل َشررْرِ س لمررا جرراف فرر  اآليررة 
المذكورة، وإل كال قد قد اورد اثناف تناولس لآلية، كما راينا، اثرريل  
ررال علرر  انهررا  ا رردهما عررل ابرر  هريرررة، واآلخررر عررل ابرر  ذر، ين  

ي علرر  سرون تبعر  وت اسرر . ولهرذا لررم يعتمرد فيمرا اختررار  مرل را
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هذيل األثريل، ب  عل  انس لم يرد عل الرسو  شر ف فر  ذلر ، وال 
كلمة ال شر كلمة عامة، فاألَْولَ  إذل َ ْمل هرا علر  كر  مرا ترد  عليرس 
مل معال مختلفة. وم  هذا كلس فإنس،  يل تناو  قولس تعال  ف  اآلية 

ِشررَرتْ الخامسرة مررل سررورة "التكروير"  " رروش     ال "، وبعررد َوإِذَا اْلو   
ساق اآلراف المختلفة ف  تفسير "ال شر" فيها مل انس الموت والجم  
واالخت ط والبعر  وال سرا ، انهر  ك مرس فر  تلر  القضرية بقولرس  

  تْ رَ ِشرمعنر     "   األقوا  فرف ذلر  بال روا  قرو  مرل قرا  لَ وْ واَ "
ألل المعررون فرف كر م العرر  مرل معنر  ال شرر   "تْ يتَ مِ فأ   تْ عَ مِ ج  

 )لمشاركة داود ف  التأوي  والط ْيَر َمْ ش وَرةً "  س قو  هللاومن .الجم 
)اي  شرر فرعرول السر رة  فََ َشرَ "وقولس   ،يعنف  مجموعة لربس(،

  تأوي  القرآل عل  األرل  مَ  ْ وإنما ي   ".فَناَدي مل ك  ان اف م ر(
". وهرو مرا يعنر  انرس قرد الظاهر مل تأويلس ال علر  األنكرر المجهرو 

نقيضررس فرر  قضررية واضرر ة تمررام الوضرروح ال ت تمرر  قررا  بررالقو  و
تناقضررا. كمرررا انرررس، عنرردما اخترررار القرررو  بررأل ال شرررر معنرررا  البعررر  
وال سررا ، لررم يسررتند إلرر  اآلثررار الررواردة فرر  ذلرر ، برر  علرر  عقلررس 
وت ليلس المنطق  واللَوي كما راينا. كذل  كرال عليرس، عنردما اخترار 

رد  اآلثررار الررواردة القررو  بررأل ال شررر هررو مجرررد الجمرر ، إمررا ال يرر
بخرر ن هررذا المعنرر  والترر  ذكرهررا هررو نفسررس ويبرريل انهررا آثررار ريررر 
مقبولررة، وإمررا ال يقررو  إنهررا آثررار  رر ي ة، لكررل الكرر م فيهررا علرر  
المجاح. بيد انس لأسن لم يفع  هذا وال ذا . اي انس ف  ك  ال اليل 
لم ي ن  ما كال ينبَ  ال ي نعس، وهو امر رري ، وبخا رة انرس، 
ر هللا َجَدثس، لي  مفسررا وال عالمرا عاديرا، بر   ا رد كبرار العلمراف  نوَّ

     وعميد المفسريل ف  ك  الع ور.
علرر  اننرر  ال ا رر  ال يترروهم ا ررد ِمررْل َجْمرر  انتقررادي لكتررابَِ  
الطبري والسيوط  معرا فر  سرلة وا ردة ال قيمرة الكترابيل متسراوية. 

" لتربو كثيرا جدا جدا عل ك  ثم ك  ثم ك ، فإل قيمة "جام  البيال
قيمة "الدر المنثور"، إال انن  هنرا ال القر  براال مرل تفسرير الطبرري، 
الررذي يعررد ب ررم   عميررد المفسررريل فرر  كرر  الع ررور، إال إلرر  جانرر  
الروايرات منرس، اي  جانر  المرأثور، وإال فهرو تفسرير عظريم ال يقردر 

يرجر  بثمل ررم ك  شر ف. ومرل يررد ال يقررا راير  فيرس تف ري  فل
ريررر مررأمور إلرر  الف رر  األو  مررل كترراب   "مررل الطبررري إلرر  سرريد 

دراسررة فرر  منرراهج التفسررير ومذاهبررس"، وهررو يقرر  فرر  ثمررانيل  -قطرر 
  ف ة تقريبا.

هذا، وقد اكد الدكتور الذهب  ال الطبرري موافرم ألهر  السرنة 
ف  آرائهم الك مية، رير ال هذا الك م رير مطرد ال  ة.   يح 

 عليس، كال يري راي اه  السرنة فر  مسرألة رؤيرة هللا انس، ر مة هللا
ف  اآلخرة مث ، لكنس ف  مسرألة الكرسر  كرال يرري راي المعتحلرة، 
إذ بعد ال ساق، ف  تفسير  آلية الكرس ، ما قي  مرل ال "الكرسر " 
هو علم هللا، او انس هو العرش نفسس، يخترار القرو  األو  الرذي ورد 

ود   فظ همررا"، فهررو ال عررل ابررل عبررا  لداللررة قولررس تعرر ال   "وال يَررؤ 
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يؤود   فظ ما علم وا اط برس فر  السرماوات واألرض كمرا جراف فر  
 ََ آية الكرس ، ع وة عل  ال الم ئكة يدعونس قائليل  "ربنا َوِسْعَت
ك َّ ش ف ر مةً وعلًما"، وهو  نفسس ما جاف فر   رفة الكرسر  مرل 

فرروق هررذا نرررا  يمضرر  انررس "َوِسررَ  كرسرريُّس السررماواِت و األرَض". و
فيورد الشواهد عل  ال األ   اللَروي لكلمرة "الكرسر " هرو العلرم. 
والش ف ذاتس يقا  عل تفسير  لقولس ج  ج لس يخاط  موس  عليرس 

(. 39" )طرس/ َواَْلقَْيت  َعلَْيَ  َمَ بَّةً ِمن ِف َوِلت ْ نََ  َعلَر  َعْينِرفالس م  "
اولررـ  ر اآليررة، ذكررر ال "ذلرر  انررس، بعررد ال اورد مررا قيرر  فرر  تفسرري

لس قَتاَدة، وهو   َواْلقَـْيت  َعلَـْيَ  َمـَ بَّةً "التأويـلـيل بس التأويـ  الذي تأو 
  نَررالقررـيت علررـي  الـمررـ بة منررـف. وعَ  ولتَررذي علررـ  عينررـف"  ِمن ِررـف

". وهرو ذاترس مرا بـمراي منرـف ومرـ بة وإرادة " َعلـ  َعْينِـف"بقولس  
لررس عررح شررأنس  "ولررو تقرروَّ  علينررا بعررَض جررري عليررس فرر  تفسررير قو

(، فهرررو يفسرررر 45 -44األقاويررر * ألخرررْذنا منرررس بررراليميل" )ال اقرررة/ 
"اليمريل" تفسرريرا مجاحيررا كمررا يفعرر  المعتحلررة، إذ معنررا  عنررد  "القرروة 
والمقرردرة". ومثلررس تفسررير  لقولررس جرر  شررأنس  "يررد هللا فرروق ايررديهم" 

المررراد هررو القرروة  (،  يرر  يررورد رايرريل يرردالل علرر  ال10)الفررتح/ 
" َوْجَهررس   ك رر ُّ َشررْفف  َهاِلرر   إاِلَّ والن رررة ال اليررد. وفرر  قولررس تعررال   "

واخت ِلرررَن فرررـف معنررر  قولرررس  "إالَّ ( يكتررر  مرررا يلررر   "88)الق رررص/ 
َوْجَهررس "  فقررا  بعضررهم  معنررا  كرر   شررفف هالرر  إالَّ هررو. كررذل  يقررو  

 الشاعر 
ـ ْ  َ ذَْنبـا لَْست  م   ُ ِفر   َْ ِ يَس     َر ُّ الِعبــاِد إلَـْيِس الَوْجــس  اْستَ

"  والعََمــ  
 يرر  نجررد انفسررنا هنررا ايضررا امررام تأويرر  لآليررة يبعرردها عررل 
ظاهرها كما هو واضح.  وذات الش ف يقا  عرل تفسرير  لقولرس جر  

وهرو شراهد (، إذ قرا   "4" )ال ديرد/ َوه َو َمعَك ْم اَْيَل َما ك ْنرت مْ ج لس  "
بكم ومثرواكم، يعلمكرم ويعلرم اعمرالكم ومتقلَّر    اينما كنتملكم ايها النا

". ومل الجل   البي ل ال "المعية" وهو عل  عرشس فوق سمواتس السب 
 هنا قد تم تأويلها بمعن  العلم والشهود.

واما بالنسبة إل  قضية الجبر واالختيار فهو ف  تفسرير  لقرو  
ل َمرراِت إِلَرر  النُّررورِ َُّ  َوِلررفُّ الَّررِذيَل آََمن رروا تعررال   " ْم ِمررَل الظُّ ه  " ي ْخررِرج 
( يررردد مررا يقولررس المعتحلررة مررل ال هللا يوفررم المررؤمنيل 257)البقرررة/ 

ا، وإل كال فر   ألدلة اسيمال. وهذ  عقيدة المعتحلة، ب  عبارتهم ن ًّ
موض  آخر قد هاجمهم مسميا إياهم  "اه  التفويض والقََدر"، وذل  

ررْم َعلَرر  اْله ررَدي فَرر    "عنررد شررر س لقولررس سررب انس َُّ  لََجَمعَه  َولَررْو َشرراَف 
 93. ومث  ذلر  قولرس، فر  اآليرة (35األنعام/ ) "تَك ونَلَّ ِمَل اْلَجاِهِليلَ 

ةً َواِ َدةً َولرـَِكل مل سورة "الن  "، ون ها  " ُ   لََجعَلَك ْم ا م  َولَْو َشخَف 
را ك ْنرت ْم تَْعَمل روَل ي ِض   َمل يََشخف  َويَْهرِدي َمرل يََشرخف  وَ  "، إنرس لَت ْسرأَل ل  َعم 

وف رم هرؤالف لِأيرـمال بررس والعمر  بطاعترس فكرانوا مؤمنررـيل، سرب انس "
". ومثلرس ايضرا مرا قالرس  وخذ  هؤالف فَ َرَمهم توفـيقس فكرانوا كرافريل

َُّ  َمرْل يََشراف  مل سورة "المدثر"  " 31ف  تفسير اآلية  َكرذَِلَ  ي ِضر ُّ 
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ُ   َمْل يَشاف  ِمْل َخْلِقِس فيخذلس عرل "، إذ قا   "ِدي َمْل يََشاف  َويَهْ  ي ِض  
امرا  ".ويَْهِدي َمْل يَشاف  مرنهم فيوفقرس س رابة ال روا  ،إ ابة ال م  

فرر  تفسررير  لقولررس جرر  ج لررس فرر  قولررس تعررال   "ويهرردي بررس كثيرررا" 
 " ثِررـيراي ِضرر   بِررِس كَ "يعنررـف بقولررس جرر  وعررح   ( فيقررو   "26)البقرررة/ 

. ومعن  الك م  ال هللا يض   بـالرـمث  ..يض   هللا بس كثـيرا مل خـلقس
الذي يضربس كثـيرا مل اه  النفـاق والكفر. كما  دثنرـف موسر  برل 
هارول، قا    دثنا عمرو بل  ماد، قا    دثنا اسبرـاط عرل السردي 
فـف خبر ذكر  عل ابـف مال ، وعرل ابرـف  الرـح عرل ابرل عبرـا ، 

مرة عل ابل مسعود، وعل نا  مل ا  ا  النبرـف  رل  هللا  وعل
 "َويَْهِدي بِرِس َكثِرـيرا"يعنـف الـمنافقـيل،  "ي ِض   بِِس َكثِـيرا"عليس وسلم  

فـيحيد هؤالف ض الً إلـ  ض لهم لتكذيبهم بـما قد   يعنـف الـمؤمنـيل
ا مَ نس لرـِ علـمو   قا يقـينا مل الـمث  الذي ضربس هللا لـما ضربس لس وا
يعنررـف  ،ضررربس لررس موافررم، فررذل  إضرر   هللا إيرراهم بررس. ويهرردي بررس

كثررـيرا مررل اهرر  اسيرـمال والت ررديم، فررـيحيدهم هرردي إلررـ   ، ثَ بـالرـمَ 
هداهم وإيـمانا إلـ  إيـمانهم، لت ديقهم بـما قد علـمو   قرا يقرـينا انرس 

 لهرم موافم ما ضربس هللا لس مث ً وإقرارهم برس، وذلر  هدايرة مرل هللا
 ".بس

وا كررذل  فإنررس يفسررر قولررس َعررحَّ ِعررحُّ   " َوإِْل يََكرراد  الَّررِذيَل َكفَررر 
ْكَر َويَق ول وَل إِنَّرس  لََمْجن رول   ا َسِمع وا الذ ِ " )القلرم/ لَي ْحِلق ونََ  بِأَْبَ اِرِهْم لَمَّ

( بأل المق ود لري  هرو العريل كمرا فر  تفسرير بعرض المفسرريل 51
قولرس  والبَض لرديل هللا. وهرذا نرص مرا قرا   "اآلخريل، ب  العداوة 

وا لَي ْحِلق ونََ  بأْبَ اِرِهمْ " يقرو  جر   ثنراؤ   وإل  "،َوإْل يَكاد  ال ِذيَل َكفَر 
يكاد الذيل كفروا يا م مد يَْنف ذون  بأب ارهم مرل شردة عرداوتهم لر  
ويحيلون  فيرموا بر  عنرد نظررهم إلير  ريظرا علير . وقرد قير   إنرس 

يرمول ب  و  بأب ارهم لَ الذيل كفروا مما عان   د   وإل يكاع نَِف بذل
 يا م مد وي رعون ، كما تقو  العر   كراد فر ل ي ررعنف بشرد ةِ 

)رسرو  هللا وقرالوا إنرس( وا قالوا  وإنمرا كانرت قرريش عران   .  إلف  نظرِ 
فقررا  هللا لنبيررس عنرد ذلرر   وإل يكرراد الرذيل كفررروا ليرمونرر  لمجنرول، 

ا سَ  . وبن رو الرذي قلنرا بأب ارهم لَم  ِمع وا الذ ْكَر َويَق ول وَل إن س  لَمْجن رول 
ر مل قا  ذل    ردثنا ابرو كْ قا  اه  التأوي . ذِ  "لَي ْحِلق ونَ َ "فف معن  

ك َري ، قا    دثنا ابل عيينة عل عمرو عل عطراف عرل ابرل عبرا  
وا لَي ْحِلق ونَرر  بأْبَ رراِرهِ "فررف قولررس   ررا َسررِمع وا َوإْل يكرراد  ال ررِذيَل َكفَررر  م لَم 

يقو  ابل عبرا    .يقو   يَْنف ذون  بأب ارهم مل شد ة النظر "،الذ ْكرَ 
، قررا    رردثنا ابررو  يقررا  للسررهم  َحَهررم السررهم او حلررم.  رردثنف علررف 

لَي ْحِلقونَر  "قولرس     الح، قا   ثنف معاوية عل علف  عل ابل عبرا 
نف م مد بل سعد، قا   يقو   لَيَْنف ذون  بأب ارهم.  دث "،بأْبَ اِرِهمْ 

عرل ابيرس عرل ابرل عبرا   ثنرف ابرف، قرا   ثنرف عمرف، قرا   ثنرف ابرف
وا لَي ْحِلق ونََ  بأْبَ اِرِهمْ "  قولس يقو   ليحهقون   "،َوإْل يكاد  ال ِذيَل َكفَر 

بأب ررارهم.  رردثنف يعقررو  بررل إبررراهيم، قررا    رردثنا هشرريم، قررا   
َوإْل يَكرراد  "س كررال يقرررا  اخبرنررا معاويررة عررل إبررراهيم عررل عبررد هللا انرر
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وا لَي ْحِهق ونَر َ   ردثنف م مررد برل عمررو، قرا    ردثنا ابررو ". ال رِذيَل َكفَرر 
عا ررم، قررا    رردثنا عيسرر  و رردثنف ال ررار ، قررا    رردثنا ال سررل، 
قا    دثنا ورقاف، جميعا عل ابرل ابرف نجريح عرل مجاهرد فرف قولرس  

نا ابل عبد األعلر ، قرا   قا   لينفذون  بأب ارهم.  دث "،لَي ْحِلق ونَ َ "
 "،لَي ْحِلق ونََ  بأْبَ اِرِهمْ "عل معمر عل قتادة فف قولس    دثنا ابل ثور

ليْ َرعون .  ردثنا بشرر، قرا    ردثنا   وقا  الكلبف .قا   ليحهقون 
وا لَي ْحِلقونَرَ  "  يحيد، قا    دثنا سعيد عل قتادة َوإْل يَكراد  ال رِذيَل َكفَرر 

د ِ لي " بأْبَ اِرِهمْ   ت  ثْ نفذون  بأب ارهم معاداة لكتا  هللا ولذكر هللا.   
عل ال سيل، قا   سمعت ابا معراذ يقرو    ردثنا عبيرد، قرا   سرمعت 

وا لَي ْحِلق ونَررررَ  "الضرررر ا  يقررررو  فررررف قولررررس   َوإْل يَكرررراد  ال ررررِذيَل َكفَررررر 
 ."يقو   يَْنفذون  بأب ارهم مل العداوة والبَضاف "،بأْبَ اِرهمْ 

مرل سرورة  116ة فرعرول كمرا تناولترس اآليرة وف  س ر س ر
"يون " نرا ، ر مة هللا عليس، يؤكد انس لي  سوي خداث وتخيي ت 
ال  قيقة لها، ررم ال هذ  اآلية لم تق  إنس كال يخيَّ  لهم ال الع   
وال برررا  كانرررت  يرررات وثعرررابيل، بررر  و رررفت السررر ر بأنرررس "سررر ر 

الت  ن ت عل  انس  عظيم". وهو نفسس ما قالس ف  آية سورة "طس"،
كال يخيَّ  للرائيل ال الع   وال با  ثعابيل و يرات. امرا فر  اآليرة 

مل سورة "البقرة" فقد ت د  عل الس ر دول ال يبيل لنا رايس  102
ف  معنا  بالضبط، مكتفيا بتفسير ما اتت بس اآليرة عنرس، وإل كرال قرد 

يقو   اََو مرا  ولع   قائ ً الاكد ال الس ر موجود منذ قديم الحمال  "
 .قد كال ذلر  قبر  ذلر  ،كال الس ر إال ايام سلـيـمال؟ قـيـ  لس  بلـ 

وقررد اخبررر هللا عررل َسررَ رة فرعررول مررا اخبررر عررنهم، وقررد كررانوا قبرر  
". بر  لقرد سلـيـمال، واخبر عل قوم نوح انهم قرالوا لنروح إنرس سرا ر

 اكد ال الس ر موجود "ف  ك  حمال ووقت"، وهذا نص عبارتس.
ل إل  هذ  الن وص التالية مرل بعرض الكتر  األخرري واآل

الم سروبة ضرمل كتر  التفسرير بالمرأثور  فمرل تفسرير السرمرقندي 
المسم   "ب ر العلوم" نأخذ تفسير اآليتريل التاسرعة والعاشررة مرل 
س رِ  َوَمرا  سورة "األ قران"، ون رهما  "ق رْ  َمرا ك ْنرت  بِرْدًعا ِمرَل الرُّ

َوال بِك ررْم إِْل اَتَّبِر   إاِل َمررا ي روَ   إِلَررفَّ َوَمرا اَنَررا إاِل اَْدِري َمرا ي ْفعَرر   بِرف 
ِ َوَكفَْرت ْم بِرِس َوَشرِهَد َشراِهد   َُّ * ق ْ  اََراَْيت ْم إِْل َكاَل ِمْل ِعْنِد  بِيل  نَِذير  م 

َ ال يَْهر َُّ ِدي اْلقَرْوَم ِمْل بَنِف إِْسَرائِيَ  َعلَ  ِمثِْلِس فَخََمَل َواْسرتَْكبَْرت ْم إِلَّ 
    برف وال بكرمعَ فْ ما ادري ما ي    يقا الظَّاِلِميَل". قا  السمرقندي  "

ير منررف وإيرراكم او يعررذبنف وإيرراكم. فقررالوا للنبررف  ررل  هللا عليررس 
ال  عر  بنرافَ يْ كمرا ن رل ال نردري مرا   ،ا ال فرق بيننرا وبينر إذً   وسلم

"إل   لوا  برر . وقررد عيررر المشررركول المسررلميل فقرراعَررفْ ترردري مررا ي  
 .  برسعَرفْ ( ال يدري مرا ي  47 /بعول إال رج  مس ورا" )اسسرافتت  

"تبار  الذي إل شاف جع  ل  خيررا مرل   فأنح  هللا تبار  وتعال 
فلما قدم النبف  رل  هللا عليرس وسرلم المدينرة  .(10 /ذل " )الفرقال

 /ر" )الفررتحم مررل ذنبرر  ومررا تررأخَّ "ليَفررر لرر  هللا مررا تقرردَّ   نررح  عليررس
وقرررد نسرررخت هرررذ  اآليرررة "إل تتبعرررول إال رجررر  مسررر ورا"  .(20
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  يعنررف ،"ومررا انررا إال نررذير مبرريل"  (. ثررم قررا  تعررال 47 /)اسسررراف
"قر  ارايرتم إل كرال   ها لكم بلَرة تعرفونهرا. قولرس تعرال فا مفق ِ مخو ِ 

إل كرال القرررآل مرل عنرد هللا تعرال  "وكفرررتم   يعنرف ،مرل عنرد هللا"
قرا    "وشهد شاهد مل بنرف إسررائي " ،قرآلج دتم بال  يعنف ،بس"

هرو عبرد هللا برل سر م. وروي عرامر برل   مجاهد وعكرمرة وقترادة
سعد بل ابف وقاص عل ابيس قا  سمعت رسو  هللا  ل  هللا عليس 

ال يشهد أل د يمشف عل  األرض انس مل اه  الجنة "  وسلم يقو 
 نرف إسررائي وفيس نحلت "وشهد شاهد مرل ب ".إال لعبد هللا بل س م

يعنرف ابرل بنيراميل مثر  شرهادة  ،"وشهد شراهد"  ويقا  .عل  مثلس"
يشهد علر  نبروة ، وكال ابل اخ عبد هللا بل س م ،عبد هللا بل س م

ر كِ ذ    قا  ،م مد  ل  هللا عليس وسلم. وروي وكي  عل ابل عول
عند الشعبف "وشهد شاهد مل بنف إسرائي " انس عبد هللا بل سر م. 

وهررذ   ،وكيررن يكررول عبررد هللا بررل سرر م هررو الشرراهد  شررعبففقررا  ال
 رردق   قررا  ابررل عررول ؟وكررال ابررل سرر م بالمدينررة ،السررورة مكيررة

ولكرررل هررذ  اآليرررة نحلرررت  ،إل تلررر  السرررورة نحلررت بمكرررة .الشررعبف
فف هذ  السورة. وروي داود برل ابرف هنرد عرل  تْ عَ ِض فو   ،بالمدينة

ولقررد  . بررل سرر موهللا مررا هررو عبررد هللا  قررا  ،الشررعبف عررل مسررروق
النبف  رل  هللا عليرس وسرلم الرذيل كفرروا  افخا م به ،بمكة تْ لَ حِ نْ ا  

وموس  مث  م مد  ل  هللا  ،مل اه  مكة ال التوراة مث  القرآل
وك  مؤمل برالتوراة فهرو شراهد مرل بنرف إسررائي . ثرم  ،عليس وسلم

"إل  .يعنف تكبرتم وتعاظمتم عرل اسيمرال ،"فخمل واستكبرتم"  قا 
 ."يعنف الكافريل ، ال يهدي القوم الظالميل"هللا

ومررل "معررالم التنحيرر " للبَرروي ننقرر  هررذا الررنص فرر  تفسررير 
قولرررس تعرررال   "َولَقَرررْد آَتَْينَررراَ  َسرررْبعًا ِمرررَل اْلَمثَرررانِف َواْلق رررْرآََل اْلعَِظررريَم" 

قولرررس تعرررال   "ولقرررد آتينرررا  سررربعًا مرررل (، وهرررو  "87ر/ ْجررر)ال ِ 
قتررادة   ف  هررف فات ررة الكتررا . وهررو قرروالمثررانف"، قررا  عمررر وعلرر

وعطراف وال سررل وسرعيد بررل جبيررر. اخبرنرا عبررد الوا رد بررل ا مررد 
الملي ررف، اخبرنررا ا مررد بررل عبررد هللا النعيمررف، اخبرنررا م مررد بررل 
يوسن،  دثنا م مد بل إسماعي ،  دثنا آدم،  دثنا ابرل ابرف ذئر  

ل  قرا   قرا  رسرو  هللا  ر ، دثنا سعيد المقبري عل ابرف هريررة
هللا عليررس وسررلم  "ام القرررآل هررف السررب  المثررانف والقرررآل العظرريم". 

 .قررا  فررف السررب  المثررانف  هررف فات ررة الكتررا  ،وعررل ابررل مسررعود
لرم  "الفات رة"والقرآل العظريم  هرو سرائر القررآل. واختلفروا فرف ال 

  فررف قررا  ابررل عبررا  وال سررل وقتررادة  ألنهررا تثنَّرر  سررميت مثررانف
ركعررة. وقير   ألنهررا مقسررومة برريل هللا وبرريل ا فررف كرر  رَ ْقررال ر ة فت  

عررل ابررف  يَ وِ كمررا ر   .ون ررفها دعرراف ،ن ررفها ثنرراف  العبررد ن ررفيل
يقرو    قرا  ،هريرة رضف هللا عنس عل النبف  ل  هللا عليس وسرلم

"قسررمت ال رر ة بينررف وبرريل عبرردي ن ررفيل". قررا   هللا عررح وجرر  
يل  مرررة ألنهررا نحلررت مرررت "مثررانف"  تْ يَ م ِ ال سرريل بررل الفضرر   س رر

بمكررة، ومرررة بالمدينررة، كرر  مرررة معهررا سرربعول الررن ملرر . وقررا  
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ألل هللا تعررال  اسررتثناها وادخرهررا لهررذ   "مثررانف"  مجاهررد  سررميت
 "مثرانف"  األمة فما اعطاها ريرهم. وقا  ابو حيرد البلخرف  سرميت

انف. نَرعِ  ت  ْيرنَ ف اه  الشر عرل الفسرم، مرل قرو  العرر   ثَ نِ ثْ ألنها تَ 
ها ثنراف. وقرا  سرعيد برل جبيرر عرل ابرل عبرا    إل وقي   ألل اول

ر ، وآخرهرا "البقررة"اولهرا سرورة   ا وَ السب  المثانف هف السرب  الط ِ
برررد   "يرررون ". وقرررا  بعضرررهم  سرررورة "التوبرررة"مررر   "األنفرررا "
. اخبرنرا ابرو سرعيد ا مررد برل إبرراهيم الشرري ف، انرا ابررو "األنفرا "

 ،ا مررد المخلرردي إسرر اق الثعلبررف،  رردثنا ابررو م مررد ال سررل ابررل
اخبرنا ابو بكر م مد بل  مدول بل خالرد وعبرد هللا برل م مرد برل 
مسلم قاال  انبأنا ه   بل الع ف،  دثنا  جاج بل م مد عل ايو  
برل عتبررة، عرل ي يرر  برل كثيررر، عرل شررداد ابرل عبررد هللا، عرل ابررف 
اسماف الر بف عل ثوبال رضرف هللا عنرس ال رسرو  هللا  رل  هللا 

قررا   "إل هللا تعرررال  اعطررانف السرررب  الطرروا  مكرررال  ،عليررس وسرررلم
واعطرانف مكرال الحبرور  ،التوراة، واعطانف المئيل مكرال اسنجير 

 ". وعرل سرعيد برل جبيرر عرل ابرل المثانف، وفضلنف ربف بالمف َّ 
عبررا  رضررف هللا عنهمررا قررا   اوتررف النبررف  ررل  هللا عليررس وسررلم 

ثنترال   َ فِرقر  األلرواح ر  ا فلمرا الموسر  سرتًّ  فَ عِطرالسب  الطوا ، وا  
وبقف ارب . قا  ابل عبا    وإنما سميت السب  الطوا  مثانف ألل 

فيهرررا. وقرررا   تْ يَرررن ِ ر ث  بَرررالفررررائض وال ررردود واألمثرررا  والخبرررر والعِ 
قرررا  هللا تعرررال   "هللا نرررح  ا سرررل  .طررراوو   القررررآل كلرررس مثرررانف

مثرانف   ل(. وسمف القرآ23 /" )الحمرمثانفَ  اا متشابهً ال دي  كتابً 
المراد بالسب    ،فيس. وعل  هذا القو  تْ يَ ن ِ ألل األنبياف والق ص ث  

 ."سب  اسباث القرآل، فيكول تقدير  عل  هذا  وهف القرآل العظيم
ومررل تفسررير ابررل عطيررة  "الم رررر الرروجيح فرر  تفسررير الكتررا  
العحيررح" نسرروق هررذ  السررطور، وهرر  فرر  تفسررير قولررس سررب انس  "إِْل 

ررْدَخ ً تَْجتَنِب رروا  ررْر َعررْنك ْم َسرري ِئَاتِك ْم َون ررْدِخْلك ْم م  َكبَررائَِر َمررا ت ْنَهررْوَل َعْنررس  ن َكف ِ
 فَ هِ ألل ك  ما ن  (. وهذا نص ما قالس ابل عطية  "31َكِريًما" )النساف/ 

  "قولررس تعررال   بررس وعيررد إال مررل قولررس لَ رِ عنررس مررل او  السررورة ق رر
إل "  ابررل مسررعود وابررل جبيررروقرررا  .ول جانبرراع  دَ تَرر  "تجتنبرروا" معنررا 

علر   "كملْ خِ دْ ر وي رف ركَ ي  "  وقرا المفضر  عرل عا رم ...".تجتنبوا كبيرَ 
وقررا ابرل  .والقرافترال  سرنتال .وقرا البراقول برالنول .ع مة الَائ 

وقرررا السرربعة سرروي ".  لْ ِمرر"بحيررادة  "عررنكم مررل سرريئاتكم"...   عبررا 
وقد روا  ايضرا  ،بالفتح " خَ دْ مَ "وقرا ناف   .بضم الميم " ً خَ دْ م  "ناف  

بنرف "ولم يختلن فف سرورة  ".ال ج"هنا وفف  ابو بكر عل عا م ها
قرا   .ق" انهمرا بضرم المريمدْ ج ِ ررَ ْخروم  ِ رْدق   خَ دْ فف "م   "إسرائي 

والعامرر  فيررس  ،ي تمر  ال يكررول م ردرا   بررالفتح " ً خَ دْ َمر"  ابرو علررف
وي تم  ال  .لول مدخ ويدخلكم فتدخ  التقدير .فع  يد  عليس الظاهر

ر"وكرذل  ي تمر   .يكول مكانا فيعم  فيرس الفعر  الظراهر بضرم  " خَ دْ م 
 وإذا لم يعم  الفعر  الظراهر فمعمولرس الثرانف م رذون   .الميم للوجهيل

فقرا  علرف   واختلن اه  العلرم فرف الكبرائر ".ويدخلكم الجنة"  تقدير 
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قذن الم  نات اسشرا  باهلل وقت  النف  و  هف سب   بل ابف طال 
واكرر  مررا  اليترريم واكرر  الربررا والفرررار يرروم الح ررن والتعررر  بعررد 

الكبائر سب  فف ك  وا دة منها آية فرف   وقا  عبيد بل عمير .الهجرة
وجع   ،كتا  هللا عح وج  . قا  القاضف ابو م مد وذكر كقو  علف

"إل الذيل ارتدوا عل  ادبارهم مرل بعرد   اآلية فف التعر  قولس تعال 
فرف برا   "ال ردود"ووق  فف البخاري فف كترا   .ما تبيل لهم الهدي"

اسشرررا  برراهلل والسرر ر   اتقرروا السررب  الموبقررات " رمررف الم  ررنات"
وقت  النف  واك  الربا واك  ما  اليتريم والترولف يروم الح رن وقرذن 

  هررف تسرر   وقررا  عبرد هللا بررل عمرر .الم  رنات الَرراف ت المؤمنرات
ترر  والفرررار والقررذن واكرر  الربررا واكرر  مررا  اليترريم اسشرررا  برراهلل والق

وإل ررراد فرررف المسرررجد ال ررررام والرررذي يستسررر ر وبكررراف الوالرررديل مرررل 
هرف فرف جمير  مرا   قا  عبد هللا بل مسعود وإبراهيم النخعرف .العقوق

وهررف "إل  ،إلرر  ث ثرريل آيررة منهررا "النسرراف"نهرر  عنررس مررل او  سررورة 
اسشررا  براهلل   اربر  ايضراهرف   وقرا  عبرد هللا برل مسرعود .تجتنبوا"

 .ح هللا واألمررل مررل مكررر هللاوْ والقنرروط مررل ر مررة هللا واليررأ  مررل رَ 
 ،القنرروط واليررأ  واألمررل  هررف ثرر    ايضررا عررل ابررل مسررعود يَ وِ ور  

الكبررائر كرر  مررا ورد عليررس   وقررا  ابررل عبررا  ايضررا وريررر  .المتقدمررة
مرررل  وقالرررت فرقررة .وعيررد بنرررار او عررذا  او لعنرررة او مررا اشررربس ذلرر 

هف فف هذا الموض  انرواث الشرر  الترف ال ت رلح معهرا   األ ولييل
  فقرا  .اخبرنرف عرل الكبرائر السرب   وقا  رج  البل عبا  .األعما 

كر  مرا نهر  هللا عنرس فهرو   وقرا  ابرل عبرا  .هف إل  السبعيل اقرر 
َِ  .كبير يبة ورير ذلر  ممرا فهنا يدخ  الحنا وشر  الخمر والحور وال

برر  ذكررر  ،ا اديرر  لررم يق ررد ال  ررر للكبررائر بهررا قررد نررص عليررس فررف
القاضررف وابررو المعررالف   وعلرر  هرذا القررو  ائمررة الكر م .بعضرها مثرراال

وهف  ،باسضافة إل  اكبر منها " َيرة"  وإنما قي   قالوا ،وريرهما
وهررذ  اآليررة  .الجميرر  وا ررد ةمررل  يرر  المع رريو .فررف نفسررها كبيرررة

 عليرررس وسرررلم فرررف كترررا  يتعاضررد معهرررا  ررردي  رسرررو  هللا  رررل  هللا
سمعت رسرو    قا  ،مل مسلم عل عثمال رضف هللا عنس "الوضوف"

مرا مرل امرريف مسرلم ت ضرر   ر ة   هللا  ل  هللا عليس وسلم يقرو 
مكتوبررة في سررل وضرروفها وخشرروعها وركوعهررا إال كانررت كفررارة لمررا 

وذل  الدهر كلس. واختلرن العلمراف  ،قبلها مل الذنو  ما لم يأت كبيرة
ل ال الرجر  وْ رَ فجماعة مل الفقهاف واه  ال ردي  يَر  ذ  المسألةفف ه

 رَائر  كرالنظر وشربهس  تْ رَ ف ِرإذا اجتن  الكبرائر وامتثر  الفررائض ك  
ال   وامرا األ روليول فقرالوا .قطعا بظاهر هذ  اآليرة وظراهر ال ردي 

  ذلر  َمر ْ وإنمرا ي   ،يج  عل  القط  تكفير ال رَائر باجتنرا  الكبرائر
ود  علر  ذلر  انرس لرو  .والمشيئة ثابتة ،لظل وقوة الرجافعل  رلبة ا
  الفرائض بتكفير  َائر  قطعرا لكانرت   الكبائر وممتثِ قطعنا لمجتنِ 

ي رَ وذلر  نقرض لع ر ،فيرس ةلس فف  كرم المبراح الرذي يقطر  بأنرس ال تبعر
 .الشريعة. وم م  الكبائر عند األ ولييل فف هذ  اآلية اجنا  الكفر

  قولرس تعرال  .قات كلهرالَ طْ م  ـإليها هذ  الر د  رَ ال كم فت  واآلية التف قيدت 
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"ويَفررر مررا دول ذلرر  لمررل يشرراف" و" كريمررا" يقتضررف كرررم الفضرريلة 

 .وهذ  آيرة رجراف .دوكريم الم تِ  ،ثو  كريم  ونفف العيو  كما تقو 
 "النساف"خم  آيات مل سورة   عل عبد هللا بل مسعود انس قا  يَ وِ ر  

  وقولرس ،اآليرة ..."إل تجتنبروا"  قولرس  يا جميعرامل الدن هف ا   إلفَّ 
 ،م"َِ  ِ ظْ ا او يَ وفً س    ْ مَ عْ "مل يَ   وقولس ،  بس"رَ شْ "إل هللا ال يَفر ال ي  

 ..."."والذيل آمنوا باهلل ورسلس"  وقولس ،ها"فْ "يضاعِ   وقولس ايضا
ومل تفسرير ابرل كثيرر المسرم   "تفسرير القررآل العظريم" نأخرذ 

يَرا بَنِرف إِْسرَرائِيَ  ة واألربعيل مل سورة "البقررة"  "اآلية السابع تفسير
ْلت ك ْم َعلَ  اْلعَالَِميلَ  واْ نِْعَمتَِف الَّتِف اَْنعَْمت  َعلَْيك ْم َواَن ِف فَضَّ ، وهرذا "اْذك ر 

رهم تعررال  بسررالن نعمررس علرر  آبررائهم يررذك    "نررص مررا قالررس ر مررس هللا
  مرنهم وإنرحا  الكتر  ل إرسا  الرسرملهم بس واس فهم وما كال فضَّ 

ولقررد   "علرريهم وعلرر  سررائر األمررم مررل اهرر  حمررانهم كمررا قررا  تعررال 
وإذ قررا  موسرر    "وقررا  تعررال  "،علرر  العررالميل م  ْلرراخترنرراهم علرر  عِ 

لقومررس يررا قرروم اذكررروا نعمررة هللا علرريكم إذ جعرر  فرريكم انبيرراف وجعلكررم 
الرراحي قرا  ابرو جعفرر  ".ا ردا مرل العرالميل ملوكا وآتاكم ما لم يؤتِ 

ر"  عل الربي  بل ان  عل ابرف العاليرة فرف قولرس تعرال  لتكم وانرف فض 
 مِ وا مل المل  والرس  والكتر  علر  عرالَ ط  عْ بما ا    قا  "عل  العالميل

عرل مجاهرد  يَ وِ ور   .فرإل لكر  حمرال عالمرا ،كال فف ذلر  الحمرال لْ مَ 
ويجر   .ابرل ابرف خالرد ن رو ذلر  والربي  برل انر  وقترادة وإسرماعي 

م  عل  هذا ألل هذ  األمة افضر  مرنهم لقولرس تعرال  خطابرا لهرذ  ال 
ل عل وْ هَ نْ كنتم خير امة اخرجت للنا  تأمرول بالمعرون وتَ "  األمة

وفرف  "،ولرو آمرل اهر  الكترا  لكرال خيررا لهرم .المنكر وتؤمنرول براهلل
قا  رسو  هللا   عل معاوية بل  يدة القشيري قا  "المسانيد والسنل"

انررتم توفررول سرربعيل امررة انررتم خيرهررا واكرمهررا   يررس وسررلم ررل  هللا عل
كنتم خيرر "  ر عند قولس تعال كَ ذْ واأل ادي  فف هذا كثيرة ت   .عل  هللا

تفضي  بنوث ما مل الفض  عل  الالمراد   وقي  ".للنا  تْ جَ رِ خْ امة ا  
 .وفيررس نظررر ، كررا  الررراحي .وال يلررحم تفضرريلهم مطلقررا ،سررائر النررا 

 .لوا عل  سائر األمم الشتما  امتهم عل  األنبياف منهمض ِ إنهم ف    وقي 
 لْ يشرم  َمرر يل عررام  مِ وفيرس نظررر ألل العرالَ  ، كرا  القرطبررف فرف تفسررير 

وهو افض  مرل  ،فإبراهيم الخلي  قبلهم  بعدهم مل األنبياف لْ قبلهم ومَ 
وسيد ولد  ،وهو افض  مل جمي  الخلم ،وم مد بعدهم .سائر انبيائهم
  ". لوات هللا وس مس عليس ،واآلخرة آدم فف الدنيا
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 التفسير الشيع 
الشريعة جاف ف  "المل  والن  " لعبرد الكرريم الشهرسرتان  ال "

بإمامتس  ا رضف هللا عنس عل  الخ وص وقالواالذيل شايعوا عليًّ   هم
سمامرة ال واعتقردوا ال ا، اا وإمرا خفيًّرإما جليًّر  ةً ا وو ي  ن ًّ   وخ فتس

مرل  ة  او بتقي ر يكرول مرل ريرر  بظلم  فروإل خرجرت  ،تخررج مرل اوالد 
ليسررت اسمامررة قضررية م ررل ة تنرراط باختيررار العامررة   وقررالوا .عنررد 

وهف ركل الرديل ال . ب  هف قضية ا ولية ،بهم ْ اسمام بنَ  وينت  
وإهمالرس وال تفويضرس إلر  العامرة  يجوح للرسر  علريهم السر م إرفالرس

ويجمعهم القو  بوجو  التعييل والتن يص وثبوت ع مة  .السوإرس
وجوبًرررا عرررل الكبرررائر وال رررَائر والقرررو  برررالتولف  األنبيررراف واألئمرررة

ويخررالفهم بعررض  .ة ررا  التقي رر قرروالً وفعرر ً وعقررًدا إال فررف  ير ِ بَرروالتَّ 
وعند ك   ،ك م وخ ن كثير ولهم فف تعدية اسمامة .الحيدية فف ذل 

كيسانية وحيدية   وهم خم  فرق .مقالة ومذه  وخبط وتوقنتعدية 
وبعضررررهم يميررر  فررررف األ ررررو  إلرررر   .ة وإسررررماعيلية َ ماميرررة ور ررررإو

  ."التشبيس وبعضهم إل  ،وبعضهم إل  السنة ،االعتحا 
والذي يهممنا هنرا الشريعة اسماميرة، وفريهم يقرو  الشهرسرتان   

 ف هللا عنرس بعرد النبرف عليرساسماميرة هرم القرائلول بإمامرة علرف رضر"
ا ظراهًرا وتعيينًرا  رادقًا مرل ريرر تعرريض بالو رن بر  ن ًّ   الس م

ومرا كرال فرف الرديل واسسر م امرر اهرم مرل   قرالوا .ليْ برالعَ  إشارة إليس
 ،مل امر األمرة تكول مفارقتس الدنيا عل  فرا  قل    تعييل اسمام  ت 

فرر  يجرروح ال يفررارق  ،يررر الوفرراقوتقر لرفرر  الخرر ن  ِعررفإنررس إنمررا ب  
ويسل  ك  منهم طريقًرا  يري ك  وا د منهم رايًا األمة ويتركهم هم ً 

، ب  يج  ال يعيل شخً ا هو المرجوث إليس ،ال يوافقس فف ذل  رير 
ا عليًّرر لَ وقررد عرريَّ  .  عليررسويرنص علرر  وا ررد هررو الموثرروق بررس والمعروَّ 

امررا  .ت ررريً ا مواضرر  وفررف ،تعريًضررا رضرف هللا عنررس فررف مواضرر 
 عل  النا  فف "برافة"بع  ابا بكر ليقرا سورة  ستعريضاتس فمث  ان

ا ليكررول هررو القرراريف علرريهم والمبلررغ عنررس وبعرر  بعررد  عليًّرر ،المشررهد
او  ،َس رج  من يبل ِ   جبري  عليس الس م فقا  فَّ نح  عل  وقا  ،إليهم
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ر كال يرؤم ِ  سومث  ان .ا عليسعليًّ  وهو يد  عل  تقديمس .مل قوم   قا 
روقرد اَ  عرو ،ريرهمرا مرل ال ر ابة فرف البوعل  ابف بكرر وعمرر  ر مَّ

ومرا  ،واسرامة برل حيرد فرف بعر  ،عمرو برل العراص فرف بعر  عليهما
ر مرا ت رري اتس فمثر  مرا جرري فرف نأنرأة او .ا رًدا قرط ر علر  علرف   امَّ

ثرم  .يعترس جماعرةفبا ؟يبرايعنف علر  مالرس مرل الرذي  اسس م  ريل قرا 
هذا األمر مرل  ف وولف  ي ِ وهو و  ،مل الذي يبايعنف عل  رو س  قا 

عنس يد   فلم يبايعس ا د  ت  مد امير المؤمنيل علف رضف هللا ؟بعدي
 ر ابرا طالر   بذل   ت  كانت قريش تعي ِرفبايعس عل  رو س ووفَّ اليس 

وانتظرام ال را   سر مما جري فف كمرا  اس مث و .ابن  ر علي انس امَّ 
ربَ  ،ياايها الرسو   " يل نح  قولس تعال  ل إو ،  الير  ربر حِ ْنرا  مرا  غْ ل ِ

فلمرا و ر  إلر   "،وهللا يع م  مل النا . رسالتس َتَ فما بل   لم تفع 
ثرم قرا  عليرس  .جامعرة ال  ة  اوْ ونادَ  لَ مْ مِ ردير خم امر بالدو ات فق  

 وا ِ  ،اللهرم. مروال  وال  فعلرف  مرل كنرت مر"  الس م وهو عل  الر ا 
 ،واخرذ  مرل خذلررس ، رر مرل ن رر نوا ،مرل عرادا  وعرادِ  ،مرل واال 

عت اسماميرة ال فادَّ  ،"ث ثًا ؟اال ه  بلَت . ي  دار وادر ال م معس
مررل كررال النبررف  ررل  هللا عليررس وسررلم   فإنررا ننظررر .هررذا نررص  ررريح

وقرد  .رضف هللا عنس  م علف   د ذل  فف ر  طْ فنَ  ،وبأي معن  ،مول  لس
 فهمررت ال رر ابة مررل التوليررة مررا فهمنررا   ترر  قررا  عمررر  رريل اسررتقب 

 .مول  ك  مؤمل ومؤمنة ا ب تَ  "  ل  يا علفوبَ ط    اعليًّ 
 فرف ص  نَر "اقضراكم علرف"  و قرو  النبرف عليرس السر م  قرالوا 
قض  القضراة فرف كر  ا فإل اسمامة ال معن  لها إال ال يكول ،اسمامة
وهو معن  قرو  هللا  .عل  المتخا ميل فف ك  واقعة وال اكم ، ادثة

 ."واولرف األمرر مرنكم اطيعروا هللا واطيعروا الرسرو "  سب انس وتعال 
لخ فرة  تر  فرف مسرألة ا .إليس القضاف وال كم لْ مَ  وا األمرول  فأ    قالوا

اميرر  ذلر  هرو لما تخا مت المهاجرول واألن ار كال القاضرف فرف
فرإل النبرف  رل  هللا عليرس وسرلم كمرا  كرم  .دول رير  فالمؤمنيل عل

 ،افرضرركم حيررد  وا ررد مررل ال رر ابة بررأخص و ررن لررس فقررا  لكرر 
،واقرررؤكم  واعرررفكم بررال    وال رررام معرراذ. وكررذل   كررم لعلررف  ا بَررف 

والقضاف يستدعف ك   ،"عل  "اقضاكم  لسوهو قوبأخص و ن لس، 
ثم إل اسمامية تخطت عل هرذ   .ولي  ك  علم يستدعف القضاف ،علم

ظلًمررا   واقلرس ،طعنًرا وتكفيرًرا الدرجرة إلر  الوقيعرة فرف كبررار ال ر ابة
ل علرر  عرردالتهم والرضررا عررل آوقررد شررهدت ن رروص القررر، وعرردوانًا
رضررف هللا عررل المررؤمنيل إذ يبايعونرر   لقررد"  تعررال  قررا  هللا .جملررتهم

 لوقررا  هللا تعررال  عرر .وكررانوا إذ ذا  الفًررا واربعمائررة "،ت ررت الشررجرة
  والرررذيل اتبعررروهم بإ سرررال رضرررف هللا عرررنهم واألن رررار المهررراجريل

م واألن رررار والرررذيل اتبعررروه والسررابقول األولرررول مرررل المهررراجريل"
ررهللا عررنهم ورَ  فَ ِضرربإ سررال رَ   لقررد تررا  هللا علرر "  وقررا  ".وا عنررسض 

وقرا   ".رةْسرالنبف والمهاجريل واألن ار الذيل اتبعرو  فرف سراعة الع  
هم فرف وعملوا ال رال ات ليسرتخلفن   وعد هللا الذيل آمنوا منكم"  تعال 

وفررف ذلرر  دليرر  علرر  عظررم  ."تخلن الررذيل مررل قرربلهماالرض كمررا اسرر
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سو   ل  هللا عليس رال قدرهم عند هللا تعال  وكرامتهم ودرجتهم عند
الطعرل فريهم ونسربة الكفرر  كيرن يسرتجير ذو ديرل   فليت شعري .وسلم
ابرو   عشرة مل ا  ابف فف الجنة  وقد قا  النبف عليس الس م ؟إليهم

وطل رة والحبيررر وسررعد برل ابررف وقرراص  وعلررفبكرر وعمررر وعثمرال 
إل   ...الجراح وسعيد بل حيد وعبد الر مل بل عون وابو عبيدة بل

 .وا رد مرنهم علر  انفرراد  رير ذل  مل األخبرار الرواردة فرف  رم كر
فررإل اكاذيرر  الررروافض  ،ر النقرر ب  دَ تَررمررل بعضررهم فلي   ات  نَررهَ  تْ لَررقِ وإل ن  
  . دا  الم دثيل كثيرةوا ،كثيرة

 ال سل وال سيل فف تعييل األئمة بعد ،م إل اسمامية لم يثبتواث
بر  اخت فراتهم  ،علر  راي وا رد ،وعلف بل ال سيل رضف هللا عرنهم

إل نيفًرا وسربعيل   كلهرا  تر  قرا  بعضرهم اكثرر مرل اخت فرات الفررق
ومررل  ،خا رة الشريعة فرقرة مرل الفررق المرذكورة فرف الخبرر هررو فرف

وهم متفقول فف اسمامة وسوقها إلر   .ألمةعداهم فهم خارجول عل ا
ومختلفرول فرف المن روص ، جعفر بل م مد ال ادق رضف هللا عنرس

م مررد   سررتة  وقير  ،إذ كانررت لرس خمسررة اوالد ،عليرس بعررد  مرل اوالد 
ومل ادع  منهم النص  .وموس  وإسماعي  وعلف س اق وعبد هللاإو

مرنهم مرل مرات ولرم  ثرم.عي بد هللا وموسر  وإسرماعم مد و  والتعييل
  .ومنهم مل مات واعق  ،يعق 

ومرنهم مرل قرا  ، نتظرار والرجعرةومنهم مرل قرا  برالتوقن واال
 .طائفرة طائفرة بالسوق والتعدية كما سيأتف ذكرر اخت فراتهم عنرد ذكرر

ثررم لمررا اختلفررت  ،وكررانوا فررف األو  علرر  مررذه  ائمررتهم فررف األ ررو 
  اختارت ك  فرقة مرنهم طريقرة لحمالدي ااعل ائمتهم وتم الروايات

وبعضها  ،إما وعيدية وإما تفضيليةمعتحلة   ف ارت اسمامية بعضها
ومل ضر  الطريرم وترا  لرم يبرا  هللا  .ما سلفيةإهة وما مشب ِ إ  إخبارية

 ".بس فف اي واد هل 
واآلل إل  ما قالتس كت  التفسير الشيع  ف  الن وص القرآنية 

 يرر  تظهررر فيهررا م مررح عقيرردتهم، تلرر  العقيرردة الترر  الترر  يلوونهررا ب
 مررل 16 -8اآليررات فرر  تفسررير تتم ررور  ررو  علرر   كرررم هللا وجهررس  ف

ِ َوبِاْليَْوِم اآلَِخِر َوَما ه ْم سورة "البقرة"  " َوِمَل النَّاِ  َمْل يَق و   آََمنَّا بِاّلِلَّ
ررْؤِمنِيلَ  َ َوالَّررِذيَل آََمن ررو *بِم  َُّ ْم َوَمررا  ا َوَمررا يَْخررَدع وَل إاِلَّ ي َخرراِدع وَل  اَْنف َسرره 
ولَ  َُّ  َمَرًضرا َولَه رْم َعرذَا   اَِلريم  بَِمرا  *يَْشع ر  فِف ق ل وبِِهْم َمَرض  فََحاَده م  

ررْم ال ت ْفِسررد وا فِررف األَْرِض قَررال وا إِنََّمررا نَْ ررل   *َكرران وا يَْكررِذب ولَ  َوإِذَا قِيررَ  لَه 
ولَ  ْ رِل   ولَ ااَل إِنَّ  *م  ْفِسررد وَل َولَِكررْل ال يَْشررع ر  ررْم ه ررم  اْلم  ررْم  *ه  َوإِذَا قِيررَ  لَه 

فََهاف   ْم ه م  السُّ فََهاف  ااَل إِنَّه  آَِمن وا َكَما آََمَل النَّا   قَال وا اَن ْؤِمل  َكَما آََمَل السُّ
ررولَ  َوإِذَا َخلَررْوا إِلَرر   َوإِذَا لَق رروا الَّررِذيَل آََمن رروا قَررال وا آََمنَّررا* َولَِكررْل ال يَْعلَم 

ْسررتَْهِحئ ولَ  َُّ  يَْسررتَْهِحئ  بِِهررْم * َشرريَاِطينِِهْم قَررال وا إِنَّررا َمعَك ررْم إِنََّمررا نَْ ررل  م 
َْيَانِِهْم يَْعَمه رولَ  دُّه ْم فِف ط  ر لَةَ بِاْله رَدي  *َويَم  ا الضَّ ا ولَئِرَ  الَّرِذيَل اْشرتََرو 

ْم َوَما ْهتَِديلَ  فََما َربَِ ْت تَِجاَرت ه  علرف برل ابرراهيم القمرف  يقو  "َكان وا م 
فر  فريرم  إنهرا "تفسير القررآل"كتابس الموسوم بــف   هـ(4)ت القرل 

ول إلر  الكفرار ر  ِسرمل المنرافقيل علر  ايرام النبر  عليرس السر م كرانوا ي  
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بأنهم معهرم ويسرتهحئول بالمسرلميل، فر  الوقرت الرذي يتظراهرول فيرس 

لهررا أنهم مؤمنررول. ومررل ثرم فررإل القمرر  ال ي م  امرام النبرر  وال رر ابة بر
لطوسرف )ت ل "التبيال الجام  لعلوم القرآل"تفسير تأوي  شيعيا. وف  

نجررد نفرر  الشرر ف، إال انررس يحيررد األمررر توضرري ا فيقررو  إل  هررـ(460
س ال خر ن بريل إنرالمنافقيل هم قوم مرل األو  والخرحرج وريررهم و

ل هرذ  اآليرة ايل المفسرريل وال خر ن برالمفسريل انها نحلرت فريهم  "
 .وما بعدها نحلت فف قوم مل المنافقيل مل األو  والخحرج وريرهم

وال فائرردة فررف ذكرهررا.  ،مافهماسرروذكررر  ،ذلرر  عررل ابررل عبررا  يَ وِ ر  
هرؤالف  ةوكذل  ما بعدها إل  قولس  }وما كانوا مهتديل{ كلها فرف  رف

ولم  ."كر  بقلبسس م بلسانس وينالمنافقيل. والمنافم هو الذي يظهر اس
 "مجمر  البيرال فرف تفسرير القررآلفر  " هـ(548)ت يخرج الطبرس  

هو ايضا عل هذا التفسير، وإل كال قد حاد األمر إيضا ا مرل نا يرة 
و  ل  برل َسر ف  بَ عبد هللا بل ا    "نحلت فاسماف اولئ  المنافقيل فقا  إنها 

 ."واكثررهم مرل اليهررود ،وجرد برل قري  ومعتر  برل قشرير وا ر ابهم
الميررحال  ررا   " هررـ(1401)ت والمنرافقول كررذل  عنررد الطباطبررائ  

هررم ابررل سررلو  وا رر ابس. ذكررر هررذا فرر  تفسررير   "فررف تفسررير القرررآل
 لسورة "المنافقول" الت  ا ا  عليها عند تناولس آلية سورة "البقرة". 

لفرريض ل "ال ررافف فررف تفسررير كرر م هللا الررواففامررا فرر  تفسررير "
ف  كرررابل ا بَررر  اقرررو قررررا شررريئا خطيررررا  "فن هرررـ(1090الكاشرررانف )ت 

)يق رد ابرا بكرر وعمرر الخليفترريل األو  وكراألو  والثرانف  ،وا ر ابس
ضرررابهما مررل المنرافقيل الررذي حادوا علرر  اووالثران  بعررد رسرو  هللا( 

وال سرريما عنرد ن رر  اميررر ، الكفرر الموجرر  للخرتم والَشرراوة والنفراق
و   ويردخ  فيرس كر  مرل المرؤمنيل عليرس السر م للخ فرة واسمامرة. اقر

وإل كرال دونهرم فرف النفراق كمرا قرا   ،ينافم فف الديل إل  يوم القيامرة
الباقر عليس السر م فرف  كرم برل عتيبرة إنرس مرل اهر  هرذ  اآليرة. وفرف 
تفسرير اسمررام مررا ملخ ررس انررس لمرا امررر ال رر ابة يرروم الَرردير بمبايعررة 

بكرر وعمرر إلر  امير المؤمنيل عليس الس م بإمرة المؤمنيل وقرام ابرو 
د علرريهم بررالعهود تسررعة مررل المهرراجريل واألن ررار فبررايعو  بهررا ووكَّرر

ترر  عمررر بالبخبخررة وتفرقرروا، تواطررأ قرروم مررل متمرررديهم اوالمواثيررم و
لرئل كانرت بم مرد  رل   هللا عليرس وآلرس وسرلم كائنرة   وجبابرتهم بينهم

يأتول  وكانوا .هذا األمر عل علف عليس الس م وال يتركونس لس ل  ع  ليدفَ 
 رسو  هللا  ل  هللا عليس وآلس وسلم ويقولول  لقرد اقمرت علينرا ا ر   

وكفيتنررا بررس مؤنررة الظلمررة لنررا والجررائريل فررف  ،الخلررم إلرر  هللا وإليرر 
م هللا تعال  مل قلروبهم خر ن ذلر  وانهرم مقيمرول علر  لِ وعَ  .سياستنا

َمرا }وَ  .فرأخبر هللا عرنهم بهرذ  اآليرة ،العداوة ودف  ال م عرل مسرت قيس
ْؤِمنِيَل{  ب  تواط ه   مرل ا بر  وت برس إذا إوا عل  إه ك  وأه ْم بِم 

د عل ا كام هللا س بأمر هللا تَ خ و ا خ فة مل استخلف ،قدروا والتمر 
ت  مل بعد  لج ودهم خ فترس وإمارترس علريهم َ َسردً  ا. وًّ ت روع   اعل  ا م 

مرال عرنهم يقي   اخرج ذواتهم مل عرداد المرؤمنيل مبالَرة فرف نفرف اس
 ."ساار
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هرـ( 260اما اسمام الرذي يشرير إليرس فهرو اسمرام العسركري )ت 
ابررو المهرردي المنتظررر لرردي الشرريعة، والمق ررود ك مررس فرر  التفسررير 

قا  العالم موس  بل جعفر  إل رسو  هللا المنسو  لس، إذ جاف فيس  "
لما اوقن امير المرؤمنيل علر   برل ابر  طالر  فر  يروم الَردير موقفرس 

انسبون ، قرالوا  انرت م مرد  ،ور المعرون، ثم قا   يا عباد هللاالمشه
بل عبد هللا بل عبد المطل  بل هاشم بل عبرد منران، ثرم قرا   يرا ايهرا 

فنظرر  .الست اول  بكم مرل انفسركم؟ قرالوا  بلر  يرا رسرو  هللا ،النا 
وهرو يقرو  ويقولرول ذلر   ،إل  السماف وقا   اللَّهم اشهد بقو  هرؤالف

قا   اال فمل كنت  موال  واولر  برس فهرذا علر   مروال  واولر   ثم .ث ثا
َمل عادا ، وان ر َمل ن ر ، واخرذ   َمل واال ، وعادِ  اللَّهم وا ِ  .بس

فقرام وبراي   .مل خذلس. ثم قا   قم يا ابا بكر فبراي  لرس برإمرة المرؤمنيل
ا  ثرم قر .فقام فباي  لرس .لس. ثم قا   قم يا عمر فباي  لس بإمر  المؤمنيل

 .بعرد ذلر  لتمررام التسرعة رؤسراف المهرراجريل واألن رار، فبرايعوا كلهررم
فقررام مررل برريل جمرراعتهم عمررر بررل الخطررا  فقررا   بَررم  بَررم  يررا ابررل ابرر  

قروا عنرد  .مروالي ومرول  كر  مرؤمل ومؤمنرة تَ  ا رب .طال  ثرم تفر 
َدْت علريهم العهرود والمواثيرم. ثرم إل قومرا مرل متمررديهم  ك ِ ذل  وقد و 

هذا األمر مل  ل  لئل كال بم مد كائنة ليدفع    تواطأوا بينهموجبابرتهم 
وكانوا يأتول رسرو  هللا  .فعرن هللا ذل  مل قِبَلهم .عل   وال يتركونس

فكفيتنرا  ،ينا ا   خلم هللا إلر  هللا وإلير  وإلينرالويقولول  لقد اقمَت ع
 وعلم هللا مل قلروبهم خر ن .مؤنة الظلمة لنا والمتجبريل ف  سياستنا

ذلرر  مررل مواطررأة بعضررهم لرربعض انهررم علرر  العررداوة مقيمررول، ولرردف  
عرنهم فقرا    رول، فأخبر هللا َعحَّ وَج َّ م مرداثِ ؤْ األمر عل مست قس م  

ِ{ الرذي امرر  بن ر  علر    ،يا م مد }َوِمَل للنَّاِ  َمل يَق رو   آَمنَّرا بِر ّلِلَّ
رررْؤِمنِيَل{  برررذل ، ولكرررنهم إمامرررا وسايسرررا أل متررر  ومررردبرا، }َوَمرررا ه رررم بِم 

نرول انفسرهم علر  التمررد علر  يوط   .يتواطأول عل  إه ك  وإه كس
  عل   إل كانت ب  كائنة".

مرل سرورة البقررة   13عند قولس تعال  ف  اآليرة نف  الش ف و
اْ اَن رْؤِمل  َكَمرخ آَمرَل للسُّرفََهخف  ااَلا  ْم آِمن واْ َكَمخ آَمَل للنَّا   قَرال وا }َوإِذَا قِيَ  لَه 

روَل{إِ  ِكل الَّ يَْعلَم  َـّ ْم ه رم  للسُّرفََهخف  َولَر ، إذ نقررا ايضرا فر  ذلر  التفسرير نَّه 
"قا  موس  بل جعفرر  إذا قير  لهرؤالف النراكثيل  المنسو  للعسكري 

للبَْيعرة، قررا  لهررم خيررار المررؤمنيل كسررلمال والمقررداد وابرر  ذر وعمررار  
مقامس واناط م الح وا برسو  هللا وعل   الذي اوقفس موقفس واقامس ن  آمِ 

نوا بهذا النب  وسرل ِموا لهرذا اسمرام، وسرل ِموا الديل والدنيا كلها بس، وآمِ 
لس ف  ظاهر األمر وباطنرس، كمرا آمرل النرا ، قرالوا فر  الجروا  لمرل 
يفضول إليرس ال لهرؤالف المرؤمنيل، فرإنهم ال يجسررول علر  مكاشرفتهم 

ررفْ بهررذا الجرروا ، ولكررنهم يررذكرول لمررل ي   مررل اهلهررم والررذيل ول إليررس ض 
يثقررول بهررم مررل المنررافقيل ومررل المستضررعفيل مررل المررؤمنيل الررذيل هررم 

. بالستر عليهم واثقرول بهرم، يقولرول لهرم  }اَن رْؤِمل  َكَمرخ آَمرَل للسُّرفََهخف {
ا خررالص ودهررم وم رررض يعنررول سررلمال وا رر ابس لمررا اعطررروا عليًّرر

 لِ  ترر  إِ االة اوليائرس ومعرراداة اعدائررس وطراعتهم، وكشررفوا رؤوسررهم بمرر
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اضرررم   امرررر م مرررد ط ط هرررم اعرررداؤ ، واهلكهرررم سرررائر الملرررو  

 .فهم بهذا التعرض ألعداف م مرد جراهلول سرفهاف .والمخالفيل لم مد
ررفََهخف { األخف رر ررْم ه ررم  للسُّ اف العقررو  واآلراف، قررا  هللا َعررحَّ وَجرر َّ  }ااَلا إِنَّه 

يعرفروا الذيل لم ينظروا ف  امرر م مرد  رم النظرر فيعرفروا نبوترس، و
رق ر  ة ما ناطس بعلمس مل امرر الرديل والردنيا،  تر  بَ    وا لترركهم تأمُّ

يترس ومرل   جج هللا جراهليل، و راروا خرائفيل وجلريل مرل م مرد وذ ر ِ
مخالفيهم، ال يأمنول ايهرم يَلر  فيهلكرول معرس. فهرم السرفهاف  ير  ال 

م لهررم بنفرراقهم هررذا ال م بررة م مررد والمررؤمنيل وال م بررة اليهررود لَ ْسرريَ 
رول لم مررد مررل مواالتررس ومررواالة اخيررس ِهرروسررائر الكررافريل، ألنهررم ي ظْ 

علر   ومعراداة اعرردائهم اليهرود والن راري، كمررا ي ظهررول لهرم معرراداة 
رول فيهم نفراقهم معهرم كنفراقهم  م مد وعل   ومواالة اعدائهم، فهم ي قد ِ
، ولكل ال يعلمول ال األمر كرذل  وال هللا ي ْطِلر  نبيرس  م  م مد وعل  

وهو يس   هذا التفسير  عل  اسرارهم فيخشاهم ويعلنهم وي سقطهم".
عل  آيات اخري كثيرة ال  لة بينها وال بريل سرياقها وبريل ال ر ابة 
الكرام  ابر  بكرر وعمرر وعثمرال ممرل يرتهمهم الشريعة برأنهم اْسرتَْولَْوا 

إِلَّ للَّرِذيَل عل  الخ فة مل عل   كررم هللا وجهرس، كقولرس تعرال  مرث   "
رروَل َمررخ اَنَحْلنَررا ِمررَل لْلبَي ِنَرراِت َولْله ررَديَّ ِمررل بَْعررِد َمررا بَيَّنَّررا   ِللنَّرراِ  فِررف  يَْكت م 
واْ  ئَِ  يَلعَن ه م  لّلِلَّ  َويَْلعَن ه م  لل َِّعن وَل* إاِلَّ للَِّذيَل تَاب واْ َواَْ رلَ   َـّ لْلِكتَاِ  ا ولَ

ِ يم {َوبَيَّن واْ فَأ ْولَـئَِ  اَت و   َعلَْيِهمْ  ا   الرَّ  ورير ذل .  َواَنَا التَّوَّ
تفسرير بيرال السرعادة فرف وم  آية سورة "البقرة" نمضر  إلر  "

فنجررد  يقررو    هررـ(14القرررل  مررل َوفَيَررات) يلجنابررذ" لمقامررات العبررادة
 ر  كر   الخيررات اا انساق ذكر الكتا  الذي هرو م  ـل  }َوِمَل للنَّاِ {"

وكررر    ،وم ررردر الكررر    ،والورائررر  كررر   عنررر ،وعنررروال كررر   رائررر 
رروادر لرر  ذكررر المررؤمنيل إ ،عنرر  كتررا  علرر   )ث(ا ،الم ررادر وال  

ل يرذكر المذبرذ  اراد ا ،  علريهم برالكفرعنر  المسرجَّ ا ،يمهمسِ وذكر قَ 
يمررال بالل سررال المضررمر للكفررر فرر  اعنرر  المنررافم المظهررر لأ ،بينهمررا
ت ذيرا لهرم وقة رْ مة عل   ا  هذ  الفِ تتميما للقسمة وتنبيها لأ ،القل 

ق تبجير  الكترا  وْ كرال المق رود مرل َسر  ب  نقرو  .عل مث  ا والهم
ذيل لرل  ذكر المؤمنيل واستطرادهم بالكافريل ذكر هؤالف المنافقيل اإ

م  مررل تررخ و ررا علرر  مررا هررو المق ررود األ ،نرافقوا بواليررة علرر   )ث(
والكفرر  عن  كتا  الوالية وااليمالا .يمال والكفر والن فاقالكتا  واس
ها علر  المرؤمنيل اقسام الكفرر فر  نفسرس واقبح اس إنف ،والن فاق بس ضرر 

ررالبيلاو هرم وبرالغ فرر  ذكرر قبررائ هم  .شرد ها منعرا للط  ولرذا بسرط فرر  ذم 
هم قرينةً  ل  المرراد المنرافقول اعلر   دال رةً  وذكر مث   الهم ف  آخر ذم 

سررالة ليسررت  ررالهم شرربيهة ب ررابالواليررة أل   المسررتوقد ل  المنررافقيل بالر 
سالة ال يستضفإففف، المض عما  لعردم مل األ فبشف فل  المنافم بالر 

اعتقاد  بالرسالة وعردم القبرو  مرل الرسرو  بخر ن المنرافم بالواليرة 
بنرور الرسرالة واالعمرا  المرأخوذة مرل  فس بقبولس للرسالة يستضرفإنف

سررو  )ص( ا لررم ـلرر لكررلْ  .الر  سررااكررل تم  لة عمالررس المررأخوذة وقبولررس الر 
مرام وما يسرتفاد مرل تفسرير اس .مت  لة بنور الوالية كال نور  منقطعا
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لر  مرا سريق  مرل النفراق بعلر   )ث( يروم الَردير إشرارة إل اآلية كانت ا
ة والمنافقيل معسومبايعة األ وتواطؤهم عل  خ فس بعد البيعة وبعد  .م 

 ."بالواليرة ل  المراد الن فاقاالت أكيد بالعهود والمواثيم عليهم يد   عل  
الرربط الخطيرر بريل علر  وبريل  ،ف  هذا الرنص ،فتسيولع  القارئ لم 

وال اتهرررام كبرررار ال ررر ابة ومرررل لرررم يشرررتر  فررر  ذمهرررم  ،األلوهيرررة
 وتنقي هم وكراهيتهم بالنفاق والكفر، اعوذ باهلل.

 ،ومررل البرريل الجلرر   ال الررذيل يتهمررول الخلفرراف الث ثررة األوائرر 
ليهم ورضر  بخ فرتهم، بالنفراق والكفرر ويتهمول كذل  مل لم ينكر ع

إنما يلقول الك م عل  عواهنس دول عق  او منطم او استلهام لمنطرم 
التررراريم وروح اسسررر م وسرررياق اآليرررات وت ررررفات النبررر  ومواقفرررس 

وا اديثررس فرر   ررم اولئرر    ذاتررسوا اديثررس، وقبرر  ذلرر  مواقررن علرر   
النبرر  نفرراق ال رر ابة الكرررام. ذلرر  انررس لرري  مررل المعقررو  ال يعرررن 

اولئرر  ال رر ابة وكفرررهم ويظرر  علرر  ع قتررس الطيبررة معهررم طرروا  
الوقت ال ي ردر منرس مرا يرو   علر  األقر  بتوجسرس مرنهم وانقباضرس 
عنهم. لقد كال عليس الس م، عل  العكر  مرل ذلر ، يكررمهم ويقرربهم 
دائما منرس ويثنر  علريهم ويشراورهم ويطمرئل إلريهم ويسرتعيل برأموالهم 

عيم الديل الجديد. وهم مل جهتهم لم ي در عنهم ف  وجهودهم ف  تد
اخ قهم، ب  كرانوا  اودينهم  ينا  مل ياتس وال بعد مماتس ما يمكل ال 

ْوا ف  سبيلس بكر  نفري  وررا   طو  الوقت مخل يل لس ولدينس وَض َّ
ر وا فر  ذات هللا وال رلم يتقهقروا يوما. وعنرد تروليهم الخ فرة لرم يق  

نعوا ك  ما بوسعهم لن ر  ونشر  وتأييد . لقرد ف  ذات الديل، ب   
كانوا امثلة عليا قلمرا يجرود الحمرال بنظيرهرا. وال نرن  انرس  رل  هللا 
ج  عليس وسلم قد تحوج عائشة بنت اب  بكر، و ف ة بنت عمر، وحو 
اثنتيل مل بناتس لعثمال، وقا  لس  يل ماتت األخيرة منهمرا  لرو كانرت 

جنا " فه  ي مكل ال يكول هؤالف منافقيل؟ اعوذ باهلل" عندنا ثالثة لحو 
ه  يمكل ال يج ف اسس م ا   بوراثة ال كم؟ فما الجديرد الرذي  ثم

اترر  بررس إذل إذا كررال ق َ رراَري مررا لديررس فرر  ذلرر  هررو التوريرر  دول 
ل  ا رد برأل معاويرة قرد  الكفافة واختيار النا  لمل ي كمهم؟ وال ي رتجَّ

واسرتس، فلري   رني  معاويرة هنرا فعلها وور   ال كم مل بعد  البنس 
بالذي نرضا ، ب  نرفضس وندينس ونري انس رير ما يريد  اسس م. ثم 
لماذا لم نسم  عليا يذم ابا بكر وعمرر وعثمرال ويررميهم بالنفراق؟ لقرد 

جهرا لرجر  مرل المنرافقيل؟ إل هرذ  ومرث  لعمرر، فكيرن يح سحوج ابنت
عمر إل كال عمر  عل   قب  ال تكول سبة ف  جبيل خلملو مة ف  

كما يقو  المرجفول" ثم لقد انتهت الخ فة إل  عل   كرم هللا هو فع  
وجهرس بعرد مروت الخلفراف الث ثرة األوائر  ولرم تسرتقم لرس األمرور ررررم 

 ذل ، فه  كانوا هم ايضا الذيل افسدوها عليس، وهم ف  قبورهم؟ 
ابردا واما مل نا ية السياق الذي وردت فيس اآلية فإنس ال يمكرل 

ال يؤدي إل   هذا المعن  الذي يفتريس المفتررول. ذلر  ال الكر م فر  
او  السرررورة يررردور علررر  "الكترررا "، اي القررررآل. بيرررد ال المفترررريل 
يت ورول انهم يستطيعول ال يلووا ذراث النص لينطم بما يشتهول، 
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وهيهات. إنهم يحعمول ال "الكتا " المق رود إنمرا هرو الكترا  الرذي 

 كررم لنبرر  عليررس السرر م قررد كتبررس بوراثررة علرر  وذريتررس يررد عول ال ال
للرفيرم األعلر ، مر  انرس لرم   ل  هللا عليس وسلم المسلميل بعد انتقالس

يسرربم اي ذكررر لهررذ  المسررألة بتاتررا فرر  اآليررات الماضررية، ومررل ثررم ال 
عرررل  المحعررروم، بررر ي رررلح ال يكرررول ال ررردي  فيهرررا عرررل "الكترررا " 

السور الت  تبتردئ برذكر الكترا   "الكتا " بمعن  القرآل، كما ف  ك 
او آياتررس مثرر  سررورة "آ  عمرررال" و"األعررران" و"يررون " و"هررود" 

هرذ  السرور قرد نرح  فر   معظرمو"الرعد" و"الِ ْجرر" و"الكهرن"... و
مكرة، اي قبرر  ال يكررول هنررا  علرر   ررد حعررم الررحاعميل كتررا   يررنص 

برد عل   م عل    وذريتس ف  خ فة النب  عل   كم المسرلميل إلر  األ
ألل الشرريعة يقولررول إل ذلرر  الكتررا  إنمررا ك تِرر  فرر  المدينررة. كمررا ال 
الكتا  المحعوم ال ت دق معس كلمة "آيات" الت  وردت ف  عدد مل 

ال يشرتم  علر   هذا النروث مرل الكتر  افتتا يات السور المذكورة ألل
 آيات ب  عل  شروط وبنود. 

قرة" لنرري مراذا عل  اية  ا  تعالَْوا نقرا معا مفتتح سورة "الب
ذَِلررَ  اْلِكتَررا   ال َرْيررَ  فِيررِس ه ررًدي  *الررمفيررس. يقررو  المررول  سررب انس  "

تَِّقررريلَ  رررا َرَحْقنَررراه ْم * ِلْلم  ررر ةَ َوِممَّ ررروَل ال َّ الَّرررِذيَل ي ْؤِمن ررروَل بِاْلََْيرررِ  َوي ِقيم 
 ِمرْل قَْبِلرَ  َوبِراآلَِخَرةِ َوالَِّذيَل ي ْؤِمن وَل بَِما ا ْنِحَ  إِلَْيَ  َوَمرا ا ْنرِح َ * ي ْنِفق ولَ 

ولَ * ه ْم ي وقِن ولَ  ْفِل   ". هذا ما ا ولَئَِ  َعلَ  ه ًدي ِمْل َرب ِِهْم َوا ولَئَِ  ه م  اْلم 
قولس افتتا ية "البقرة"، فكين يا تري يجرؤ حاعم عل  االدعراف برأل ت

اولئرر  ال رر ابة الكرررام ال ينرردرجول، برر  ال يررأتول علرر  را  مررل 
ت هذ  ال رفات   رفات اسيمرال بالَير  واسيمرال بمرا يندرجول، ت 

ن ررح ِ  علررر  م مرررد وعلررر  إخوانرررس األنبيرراف مرررل قبررر  وإقامرررة ال ررر ة 
واسنفاق مما رحقهم هللا واسيقال باآلخرة؟ وإل لم يندرج هؤالف، فمل 

ِسم المنرافقول فر  آياتنرا يا تري يمكل ال ينجو ويدخ  الجنة؟  ثم لقد و 
ق رروا الَّررِذيَل آََمن رروا قَررال وا آََمنَّررا َوإِذَا َخلَررْوا إِلَرر  َشرريَاِطينِِهْم إِذَا لَ "هررذ  بررأنهم 

ْسررتَْهِحئ ولَ  "، فمترر  قررا  هررؤالف ال رر ابة قَررال وا إِنَّررا َمعَك ررْم إِنََّمررا نَْ ررل  م 
الشررفاف النرب ف ذلر ؟ ولمرل قرالو  يرا ترري؟ وكيرن سركت المسررلمول 

يفضر وهم؟ وكيرن رضر  عوا علريهم وجميعا بمرا فريهم علر   فلرم يشرن  
افًا إل  هذا ال د فكال يتب   عل  بتحويج عمر ابنتس ام كلثوم؟ اكال خو 
معهم اسلو  التقية؟ إنس إذل لي  عليًّا البط  الشجاث الجسور المقدام 
الذي نعرفس. ب  كين سكت النب  عليس الس م فلم يت ررن بمقتضر  

 يلرة التقيرة؟ اال ا هو ايضهذ  اآلية؟ ام ترا  كال يخافهم ويتخذ معهم 
منس العقرو  والضرمائر والنفرو " بر  كيرن سركت  إل ذل  لمما تضج  

القرآل فلم يض  نهاية  اسمة لتل  المهحلة، مهحلة ال كر  مرل  رو  
ا كرم هللا وجهس ونفرا ضئي  مل النب  منافقول كافرول، اللهم إال عليًّ 

 إل  جانبس؟ وقفوا بعد ذل ال  ابة 
ن  عل  سنتس الشرريرة فر  الطعرل علر  ويستمر الفيض الكاشا

تفسرير  لقولرس تعرال  فر   ذلر الخلفاف الث ثة الكرام بكر  سربي . ومرل 
مررل سررورة "التوبررة" عررل الَررار الررذي لجررأ إليررس النبرر   40اآليررة رقررم 
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َُّ  إِْذ  إاِلَّ يم اثناف هجرتهما إل  المدينة  "د  وال  ِ  و   فَقَرْد نََ رَر    رر  تَْن  
وا ثَانَِف اثْنَْيِل إِْذ ه َما فِرف اْلََراِر إِْذ يَق رو   ِلَ راِ بِِس ال اَْخَرَجس  الَّ  ِذيَل َكفَر 

ن ررود  لَررْم تََرْوَهررا  َُّ  َسررِكينَتَس  َعلَْيررِس َواَيَّررَد   بِج  َ َمعَنَررا فَررأَْنَحَ   َُّ تَْ ررَحْل إِلَّ 
 ِ َُّ ررْفلَ  َوَكِلَمررة   وا السُّ َُّ  َعِحيررح  َوَجعَررَ  َكِلَمررةَ الَّررِذيَل َكفَررر   ِهررَف اْلع ْليَررا َو

  وهرو ابرو بكرر ،  }إِْذ يَق رو   ِلَ راِ بِِس{ف  هذا التفسرير جاف "، إذَ ِكيم  
َ َمعَنَرا{ بالع رمة والمعونرة. فر  الكراف   ال تخرن، ،}الَ تَْ َحْل{ }إِلَّ لّلِلَّ

عل الباقر ال رسو  هللا  ل  هللا عليس وسلم اقب  يقو  ألب  بكر ف  
فلمرا  .وقد اخذتس الرعدة وهرو ال يسركل "،فإل هللا معنا ،اسكل"ار  الَ

راي رسو  هللا  الس قا  لس  تريد ال اري  ا  اب  مل األن ار ف  
مجالسررهم يت رردثول؟ واريرر  جعفررر وا رر ابس فرر  الب ررر يَو ررول؟ 

فمسررح رسررو  هللا  ررل  هللا عليررس وسررلم بيررد  علرر  وجهررس  .قررا   نعررم
ول، وإلررر  جعفرررر وا ررر ابس فررر  الب رررر فنظرررر إلررر  األن رررار يت ررردث

س تَرنَ مَ يَو ول، فأضمر تل  الساعة انس سا ر، }فَرأَنَحَ  لّلِلَّ  َسرِكينَتَس { اَ 
الت  تسركل إليهرا القلرو  }َعلَْيرِس{. فر  الكراف  عرل الرضرا انرس قراهرا  

قيرر  لررس  هكررذا؟ قررا   هكررذا نقرؤهررا، وهكررذا تنحيلهررا.  ."علر  رسررولس"
ول علينرا بقولرس تعرال   }ثَرانَِف لثْنَرْيِل إِْذ ه َمرا والعياش  عنس  إنهم ي تج

ة، فوهللا لقرد قرا  هللا  "فرأنح  هللا  ،فِف لْلََاِر{ جَّ وما لهم ف  ذل  مل   
قي   هكذا تقراونها؟ قرا    ير.سكينتس عل  رسولس" وما ذكر  فيها بخ

 هكذا قرافتها".
قرررة ورريررر   ِجررردُّ رريررر   ال يرررتم تفسرررير آيرررات هللا بهرررذ  الطري

المفسدة للنص القرآن  قب  ال تكول مفسردة للرذوق والمرروفة والرديل 
وال م وال دق والتاريم، إذ كين ي تََّهم بهذ  الطريقة البشعة الكريهة 
ابو بكر، رض  هللا عنس، الذي ل ق ِ  بـرـ"ال ديم" لت رديقس النبر  فر  

متعررددة  اسررمة خطيرررة كرر  مررا اترر  بررس وت ررديس للكفررار فرر  مواقررن 
 ررل  هللا عليررس وسررلم فيهررا، وبخا ررة رررداة  ادثررة اسسررراف  كررذ بو 

والمعررراج الترر  حلحلررت إيمررال بعررض المسررلميل انفسررهم علرر  مررا هررو 
معرون، فيقا  عنس إنرس كرال يعتقرد ال رسرو  هللا سرا ر؟ وهر  مثر  
اب  بكر، بعد ك  الذي  نعس مل اج  ن رة اسس م وبعد ك  الرذي 

  فر  سربي  هللا، يمكرل ال يشر  فر  تلقا  مل األذي وانفقس مرل األمروا
 رردق الوعررد اسلهرر  فرر  تلرر  الظرررون بأنررس سررب انس نا ررر رسررولس 
ودينررس  ترر  ي ترراج إلرر  ال يريررس النبرر  ا رر ابس الَررائبيل علرر  ذلرر  
الن و اسعجاحي الذي لم ينجح ررم ذل  ف  تهدئة شركوكس ومخاوفرس 

ر واضطرا  اع رابس، بر  حاد   يررة وضر ال )اسرتَفر هللا( فأضرم
لسراعتها ال م مردا سرا ر؟ لكرل إذا كررال األمرر كرذل  فلمراذا يرا تررري 
رها سريرة" ويت رو   استمر ف  ر لتس معس ولم ينقل  إلر  مكرة "ويفض 
إل  معسكر المشركيل؟ ولماذا اختار النبر  هرذ  المعجرحة بالرذات فر  
ذلرر  الوقررت؟ وهرر  كانررت الظرررون م ئمررة للقيررام بهررا وهمررا  ابسررال 

دام ثَم  مكرال  عل  مقربة مل اقدام المطارديل؟ وما انفاسهما ف  الَار
للمعجحة ف  تل  الظرون، افلم يكل األجردي ال تكرول تلر  المعجرحة 
ه  نقلهما ف  لمح الب ر إل  يثر  بعيدا عل الخطر الم ردق بهمرا، 
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وكف  هللا المؤمنيل شر ال يرة والضر  ؟ ثرم مرا معنر  ال النبر  ارا  

و رول؟ هر  كرانوا يمتهنرول ال ريد او جعفرا وا  ابس ف  الب ر يَ
الب   عل اللؤلؤ ت ت الماف ف  ال بشرة  ير  كرانوا يقيمرول وقتهرا؟ 

، وهم إنما كانوا يعيشرول علر  مقربرة مرل واي ب ر يا تري كال ذل 
؟ ولمرراذا هررذا المشررهد النجاشرر  فرر  عا ررمة برر د  بعيرردا عررل الب ررار

 علرر  بررل جمعررةعبررد " لنررـور الثقلرريلبالرذات؟ ولقررد قرررات فرر  تفسررير "
هـ( رواية تقو  إل النب  اََري ابا بكر 1112العروس  ال ويحي )ت 

جعفرا وا  ابس راكبيل السفينة ف  الب ر. فما معن  ذل ؟ ه  كانوا 
فرر  طررريقهم للعررودة إلرر  برر د العررر ؟ لكررنهم لررم يعررودوا إال بعررد هررذا 

ذا بأعوام عل  ما هو معلوم،  ي  ذهبوا إل  المدينرة مباشررة. ثرم لمرا
جعفر وا  ابس بالذات؟ وه  عبارة "ال ت حل" معناها  "ال تخن"؟ 

دام ابو بكر خائفا إل  هذا ال د، فمل كرال اَْولَر  االثنريل برإنحا   ثم ما
السكينة  النب  الررابط الجرأش الثابرت الَجنَرال ام ابرو بكرر المضرطر  

ول اللهفال؟ ولماذا تر  هللا سب انس نبيس يطمئل  إل    بة اب  بكر د
رير  مل ال  ابة ف  هذ  الر لة البالَة الخطورة ما دام فر  إيمانرس 
َدَخ ؟ ولقد كنرت ا رد  حوجتر  فر  هرذا األمرر ثران  يروم كتبرت فيرس 

ال  قررة، فرإذا بهرا تسررألن  مسرتنكرة موقرن الشرريعة والفقررات السرابقة 
فتقو   فمل يا تري اخبر هرؤالف النرا  بمرا جرري فر  الَرار؟ فقلرت  

إال افتراضال  فإما ال الرسو  هو الرذي روي مرا  رد ، لي  امامنا 
وإمرا ابرو بكررر نفسرس. فأمرا ابررو بكرر فلررل يقرو  عرل نفسررس إنرس ضررعين 

جرا  ذلر  اسس م مرا دام لرم يشرأ ال يعلرل مشراعر  ال قيقيرة تباسيمال 
وتجرا  الرجر  الرذي اتر  برس. فلرم يبرم إال النبر . لكرل مرل الرذي  الديل

يجر  هرؤالف الحاعمرول إل كرال عنردهم مرا روي لس النب  مرا وقر ؟ فل
يقولول. ولكل هيهات ثم هيهات ثم هيهات" وإال ما سكتوا طوا  تل  
القرررول. إنهررا كذبررة ريررر م بوكررة األطررران كمررا نررري. وفرر  تفسررير 

 الجنابذي لتل  اآلية نقرا نف  الك م. 
اما الطوس  فررم انس لم يورد تلر  الروايرة البلهراف لرم يشرأ ال 

، "سبر  بكرر بأنرس " را بالقررآل ألر بس م، فقا  إل و ن يمر األم
علر   تر  ال يوج  لس فضيلة، إذ ال  بة تطلرم  اي  ا   النب ،

الكافر واليهودي، ب   ت  عل  البهائم. بار  هللا في  يرا موالنرا علر  
ادب  الرفي " ما ك  هذا الرذوق؟ ومرا كر  تلر  اللياقرة؟ والطريرن انرس 

د ابا بكر مل ك  فضريلة ولروي اآليرة  يقو ، بعد ذل  كلس وبعد ال جرَّ
ووقائ  التاريم عل وجهتها، إنس لم يذكر هرذا للطعرل علر  ابر  بكرر" 
وهرر  تركررت يررا موالنررا شرريئا فرر  ِعررْرض ابرر  بكررر لررم تمحقررس ب قررد  
را فر  النقطرة األخيررة   وسواد قلب ؟ عل  ك   ا  هذا هو ك مرس ن ًّ

}ثررانف   كررر، ألل قولررسيررة مررا يررد  علرر  تفضرري  ابررف بولرري  فررف اآل"
خبار ال النبف  ل  هللا عليس وآلس خرج ومعس رير ، اثنيل{ مجرد اس

}إذ   وقولررس .}إذ همررا فررف الَررار{ خبررر عررل كونهمررا فيررس  وكررذل  قولررس
ال تفيررد  "ال ررا  "يقررو  ل ررا بس{ ال مرردح فيررس ايضررا، ألل تسررمية 

}قرا  لرس   اال تري ال هللا تعال  قا  فف  فة المؤمل والكافر .فضيلة
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وقد يسمول البهيمة بأنها  ؟اكفرت بالذي خلق {   ا بس وهو ي اور 
وقرد يقرو   ".شرمو  و ا بف باح     " ا   االنسال كقو  الشاعر

، وال يرد  ذلر  "الير   را بف اليهرودي    سِ رْ "ا  الرج  المسلم لَير   
ر  وقولس .عل  الفض  بر  هرو  ،ا فلري  بمردح}ال ت حل{ إل لم يكل ذمًّ
}إل هللا معنررا{ قيرر  إل المررراد بررس   وقولررس .عررل الخررون نهررف م ررض

ولررو اريررد بررس ابررو بكررر معررس لررم يكررل فيررس  .النبررف  ررل  هللا عليررس وآلررس
فضيلة، ألنس ي تم  ال يكول ذل  عل  وجس التهديد، كما يقو  القائر  

يريررد انررس مطلرر   "،إل هللا معنررا .ال تفعرر "  لَيررر  إذا رآ  يفعرر  القبرريح
ا انهرا نحلرت علر  النبرف  رل  هللا ن رنا. والسكينة قرد بيَّ علينا، عالم ب ال

ل التأييرد بجنرود الم ئكرة كرال يخرتص برالنبف اعليس وآلس بما بينا  مل 
ولرم  ؟فرأيل موضر  الفضرلية للرجر  لروال العنراد . ل  هللا عليرس وآلرس

يررة علرر  برر  بينررا ال االسررتدال  باآل ،بررف بكرررانررذكر هررذا للطعررل علرر  
 ."الفض  رير   يح

ابرا بكرر مرا ارا   الرسرو  بعرد ال اري س،وف  تفسرير القمر  انر
يقرو  لررس   س  ررل  هللا عليرس وسررلموقرا  هررذا فر  نفسررس مرا قررا ، نسرمع

"وانررت ال ررديم"، وهررو مررا ال افهررم لررس معنرر ، إال ال تكررول الجملررة 
استفهامية إنكارية، بمعن   "اتقو  هرذا وانرت المسرمَّ  بـرـ"ال د يم"؟ 

يقي تس ويرتهكم بهرا. اعروذ براهلل، وإال فلمراذا كأنس عليس السر م ين كرر ِ رد ِ
بس إليس ويكرمس ويستشرير ؟ بر  لمراذا اترم حواجرس  ظ  عليس الس م يقر 
مل ابنتس ما دام قد اتضح لس انس لي  اه  لتل  الم اهرة؟ ثم يضين 
القم  بأل كلمة هللا العليا ف  قولس عح شأنس عند نهايرة اآليرة  "وجعر  

روا السفل ، وكلمة  هللا ه  العليرا" هر  قرو  رسرو  هللا كلمة الذيل كف
وآلس. والمَحي واضح، وهو ال كلمة اب  بكر ف  المقاب  ه  الكلمة 
السررفل  ألنهررا كلمررة الررذيل كفررروا. برر  لقررد جرراف هررذا التفسررير  رررا ة 

" للعروسرر  نررـور الثقلرريلمنسروبا إلرر   اسمررام ابرر  جعفررر فر  تفسررير "
نح  هللا سركينتس أجعفرر عليرس السر م  فر بروقا  اال ويحي  ي  قا   "

وجعرر   ،نمررا نحلررت علرر  رسررولسإل السرركينة اال تررري . اعلرر  رسررولس
". قررا   هررو الكرر م الررذي يررتكلم بررس عتيررم ؟كلمررة الررذيل كفررروا السررفل 

 و"عتيم" هو اسم اب  بكر رض  هللا عنس وارضا . 
وفر  موقر  شريع  اسرمس "البرهرال موقر  اهر  السرنة والقرررآل  

www.alborhan.org  يطالعنرررا مقرررا  طويررر  ر ْفررر  مرررل التوقيررر "
" جاف معاناة النبف  ل  هللا عليس وآلس مل ابف بكر فف الَاربعنوال "

هللا عليرس وآلرس ولرم يكرل معرس إال  ال الكفار اخرجروا النبرف  رل فيس "
إليرس او منفرذ  فلم يكل لس اي ملجأ يلجأ ،وقد دخ  الَار ،شخص وا د

ومرر  هررذ  المعانرراة الشررديدة التررف كررال  . و ررر فيررسيفررر إليررس بعررد ال 
مل انعردام سرب  الخر ص مرل المشرركيل بعرد ال دخر  الَرار  يتكبدها

يَق رو   ة "قتلس، م  كر  هرذ  المعانرا ووجود الكفار خارج الَار يريدول
َ َمعَنَررا الَ تَْ ررَحلْ   ِلَ رراِ بِسِ  َُّ اي ال النبررف  ررار يتكبررد معانرراة ". إِلَّ 

وهف تـهدئة هذا الشخص الذي لم  ،المتراكمة ل  المخسفاخري رير ت
مرتعرردا مضررطربا  يررح  مت سرررا علرر  مررا فاتررس خائفررا ممررا سرريل م بررس
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اوش  ال يوق  بالنبف لشدة خوفس واضطرابس ورعدتس" وماحا  النبرف 

 ال اآلية الكريمة  ري ة فف ذم"... )و(ال هللا لل يتر  رسولس يقنعس
ورعدتررس واضررطرابس و حنررس وم اولررة ط ابررف بكررر وذم موقفررس المثررب  
إذ اآليررة فررف مقررام بيررال عظررم  ،هللا معهمررا النبررف جاهرردا تررـهدئتس بررأل

للنبررف  ينهررا إال هللا  المأسرراة وتكالرر  الم ررائ  عليررس وفقرردال النا ررر
ال ابرا بكرر فشر  فشر  .. )و(.لتتجل  عظمة قدرة هللا وعظريم سرلطانس

اخرتص هللا  ، )وانس قد(لذريعا فف هذا االختبار ولم يكل مل ال ابري
 ،الذي قلم مل اضطرا  ابف بكرر ،عح وج  معيتس وسكينتس برسولس

م ابرا بكرر مرل هرذ  السركينة الترف كرال رَ وَ ر ،وايد  بجنود مرل السرماف
َ َمعَنَرا{   قرو  النبرف مهردئا ابرا بكرر... )وال( بأشد ال اجة إليها َُّ }إِلَّ 

بكررر لرم يكررل نا رررا  دلير   ررريح وواضرح علرر  مرا قلنررا  مررل ال ابرا
وإنمررا كررال عالررة ومعانرراة وم رردر إحعرراج  ،للنبررف فررف خروجررس للَررار

وقلم للنبف  ت  ا تاج النبف  ل  هللا عليس وآلس لسركينة مرل هللا وال 
وهرف معيرة هللا للمرؤمنيل و ونرـهم  ،ر ابا بكر برألن براف اسسر ميذك  

ري بـهم مل الكافريل وال هللا عح وج  يراقبهم ويسم  ويب ر ما يج
ومرر  كرر  هرررذا فشرر  ابررو بكرررر فررف هرررذا  وال هللا لرري  بَافرر  عرررنهم"

واآلية الكريمة ال رري ة فرف موقرن ابرف بكرر المخرحي  ...االختبار"
تتعاضد م  الروايات التف ت كف لنا سوف نيتس وما اضرمر  فرف نفسرس 

 ،والعيرراذ برراهلل ،عررل شخ ررية النبررف  ررل  هللا عليررس وآلررس بأنررس سررا ر
هرا ترـهدئ روث لَّ يديس  ل  هللا عليس وآلرس كرامرة عَ عندما جرت عل  

  ".ابف بكر" ولكل دونما فائدة"
ررد يم رضرر  هللا عنرس علرر  الن ررو الررذي  لكرل ت ررَري لررو كرال ال  ِ

اسررتمرار النبرر  الكررريم  يررا تررري ي ررفس بررس هررذا الكاترر ، فكيررن نفسررر
 ررل  هللا عليررس وسررلم فرر  تقريبررس إيررا  إليررس ومعاملتررس بررإكرام ومررودة 

س علرر  مشرراورتس فرر  كرر  امررور ؟ وكيررن ي كررم مثرر  ذلرر  و ر رر
الشررخص عليررس بهررذا ال كررم الَريرر ، وهررو رضرر  هللا عنررس لررم تسررجَّ  
عليس مأخوذة  ممرا تؤخرذ علر  المنرافقيل والمذبرذبيل وضرعفاف الرديل؟ 
ف  هو رج  مرة عل الجيش وال تخلن عل معركة وال كانت لس مر  

نررافقيل وال تررأخر يومررا عررل اليهررود مررودة وال كررال  ررديقا لجماعررة الم
اسنفراق فر  سربي  هللا وال ات ر  بمشررك  مكرة يرؤلبهم علر  اسسرر م 
ورسولس؟ ب  ك  ما ا ثِر عنس إنما يرد  علر  نبر  وشررن وقروة إيمرال 
و رر بة فرر  ال ررم والخيررر والَيرررة علرر  ديررل هللا ورسررو  هللا. ولررو 

ائرر  فرر  كررال كارهررا للنبرر  ودينررس فكيررن ابلرر  هررذا الررب ف العظرريم الر
  هللا ونشررر اسسرر م بعررد توليررس يم اربررة الررردة وفرر  الجهرراد فرر  سررب

الخ فة؟ اهرذ  اعمرا  المنرافقيل المذبرذبيل الضرارعيل الخرائفيل الرذيل 
يعتقدول ال رسو  هللا سا ر؟ استعَفر هللا العظيم" ولي  ظ القرارئ 
انن  ال استشهد عل  فض  اب  بكر بأ ادي  اه  السنة او رواياتهم، 
ب  استعم  المنطم العام واستنطم وقائ  التاريم التر  ال يسرتطي  ال 

 يشك  فيها ا د.
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اما الطبرس  والطباطبائ  فلرم ي ردر عنهمرا مرا ينرا  مرل ابر  
بكرررر علررر  الن رررو الجلرررن الرررذي شررراهدنا  عنرررد الطوسررر  والجنابرررذي 
والكاشان ، وإل كال الطباطبائ  قد استفر  ك  وسرعس لل يلولرة دول 

الطبرس  قد  وكألو  السكينة عل  اب  بكر رض  هللا عنس.القو  بنح
ر  رمرال علر علماف مذهبس   رصتبرا مل  يم رضر  هللا عنرس د  ال  ِ

وقررد ذكرررت الشرريعة فررف مررل فضرريلة نررحو  السرركينة عليررس، إذ قررا   "
تخ يص النبرف  رل  هللا عليرس وسرلم فرف هرذ  اآليرة بالسركينة ك مرا 

وال  ."إلر  شرفف   ينسربنا ناسر   ي لرئرَ ْ رراينا اسضرا  عل ذكر  اَ 
امررا نا ررر  شرر  ال هررذ  ت ْ َسرر  لررس وت ْشررَكر مهمررا يكررل باعثررس عليهررا.

نْ ـتفسرير كترا  هللا الر  فر األَْمثَ مكارم الشيراحي  ا   " قرد ف "َح م 
وقررن موقفررا وسررطا، إذ لررم يتعررا  تمامررا علرر  التررنقص مررل ابرر  بكررر 
كالطبرس ، لكنس فر  ذات الوقرت لرم يسرن إليرس بشرك  مباشرر، مكتفيرا 
بالقو  بأل ال  بة ال تد  بالضرورة عل  ال المو رون بهرا رجر  
 ررالح، برر  ت رردق علرر  ال ررالح والطررالح جميعررا، وإل لررم يضررر  

ما فع  حمي  لس مل قبر . كمرا مثللبهائم المث  هنا بالكافر واليهودي وا
 ا ر عل  نف  نحو  السكينة عل  ال ديم رض  هللا عنس. 

وتبلرررغ كراهيرررة الشررريعة لل ررر ابة الكررررام الرررذيل يَرررَرْول انهرررم 
ف  الخ فة ال يقرو  بعرض مفسرريهم إل "الجبرت  ارت بوا  م عل    

ة والطاروت" ف  قولرس تعرال  فر  اآليرة ال اديرة والخمسريل مرل سرور
"النسراف" همرا فر ل وفر ل، اي ابررو بكرر وعمرر، جراعليل إياهمرا مررل 

اَلَْم تَرَر إِلَر  ال رِذيَل ا وت روا نَِ ريبًا ِمرَل اْلِكتَراِ  الكفار. يقو  الكاشان   "}
ف قا  ي ْؤِمن وَل بِاْلِجْبِت َوالط ار وِت{. نحلت فف اليهود  يل سألهم   القم 

 ؟مد  ل   هللا عليس وآلس وسلماديننا افض  ام ديل م   مشركو العر 
ايًضررا انهررا نحلررت فررف الررذيل  يَ وِ ور    قررا  .برر  ديررنكم افضرر   قررالوا

ل  قهم و سدوا منحلتهم. ير بوا آ  م مد  لوات هللا عليهم اجمع
فر ل وفر ل.  "ت والطاروتبْ الجِ "  والعياشف عل الباقر عليس الس م

د مرل بِرفرف كر  مرا ع    مِ عْ فاست   ،اسم  نم  فف األ   "تبْ الجِ "اقو   
يطلرم علر  الشريطال وعلر  كر  باطر   "الطاروت"و .دول هللا تعال 

وا{ ألجلهم وفيهم .مل معبود او رير  الِف{   }َويَق ول وَل ِلل ِذيَل َكفَر  }اََهرؤ 
 ؟رشرد طريقًرااقروم دينًرا وا  إشارة إليهم }اَْهَدي ِمَل ال ِذيَل آَمن وا َسبِي ً{

يقولول ألئمة الض   والدعاة إل    يس الس مفف الكافف عل الباقر عل
هؤالف اهدي مل آ  م مد  لوات هللا عليهم اجمعريل. }ا ولَئِرَ    النار

ْم نَِ ي   ِمرَل  ال ِذيَل لَعَنَه م  هللا  َوَمْل يَْلعَِل هللا  فَلَْل تَِجَد لَس  نَِ يًرا{.}اَْم لَه 
ْلررِ {   ا{الَ ي ْؤت رروَل الن رراَ  نَِقيرررً  ا}فَررإِذً  .يعنررف لرري  لهررم ذلرر  .نكررارإ  اْلم 

يرًرا. فرف قِ يعنف لو كرال لهرم ن ري  فرف الملر  فرإذا ال يؤترول النرا  نَ 
 ؟ام لهرم ن ري  مرل الملر   الكافف عرل البراقر عليرس ال ر ة والسر م

 " يررقِ النَّ "و .  هللانَرون ل النا  الذيل عَ   قا  .يعنف اسمامة والخ فة
قرو   لعر  التخ ريص ألجر  ال الردنيا النقطة التف فف وسرط النرواة. ا

فر  بهرا نتفلو كانت األموا  فرف ايرديهم ال  .والخ فة  قهم ،لهم تْ قَ لِ خ  
فكرأنهم كر   ،  سرائر النرا نِ م  ـعروا عرل  قروقهم لرنِ ولو م   ،سائر النا 
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وسررائر النررا   ،يعتنا اشرربا  النررا وِشرر ،ن ررل النررا   وقررد ورد .النررا 
 ."نسنا 

ام مرل اهر  البيرت القرو  بأنرس واهر  ورري  ال ي ْنَسر  إلر  إمر
بيتس هم و دهم النا ، اما اتباعهم فليسوا ناسا، بر  اشربا  نرا . وامرا 

يستوي ف  ذلر  المسرلمول وريرر المسرلميل. وال   بقية البشر فنسنا 
اظل الباقر ابدا او سوا  مل العترة النبوية يمكرل ال ت ردر عنرس هرذ  

 مرل ديرل وال مرل مرروفة وال الج فة والعنجهية الت  ال مسو  لها ال
مل لياقة. وليست هذ  سنة جد  الت  ال اش  ل ظرة انرس كرال  ري را 
علرر  السررير فرر  نورهررا وعلرر  دربهررا. ثررم مترر  كررال النبرر  وعترتررس 
 ر اف عل  ال تكول األموا  ت ت ايرديهم علر  هرذا الن رو الجشر  

 الح الذي ي او  ال يتستر برداف الكرم واألَْريَِ ي ة وال رص عل  م
النرا   كمرا فر  الكر م المنسرو  لأمرام البراقر؟ وامعرل مرل ذلر  فرر  
الَرابة واض  سبي  ال يقا  إل اآلية نحلت ف  ف ل وف ل، اي فر  
ابر  بكررر وعمرر، واآليررة إنمررا نحلرت قبرر   ادثررة الَردير بوقررت طويرر  
 ت  لو  رد قنا برأل النبر  عليرس السر م قرد او ر  بالخ فرة فر  ذلر  

لعلر  وذريترس مرل بعرد . فكيرن إذل ي رد ق عاقر  برأل آيرةً اليوم فعر  
تت د  عل  ادثة وقعت، وتت د  عنها ب يَة الماض  )هكذا  "الم 
تر...؟"(، ثم يقا  ررم هذا وذا  إنها نحلت ف  امر لم يق  بعد؟ كمرا 
ال اآلية واض ة الداللة عل  ال المق ود هم اه  الكتا  ال نفر مرل 

فه  كال الشيخال  .إس م هؤالف النفر تهمة المسلميل  ت  لو كال ف 
الكريمال ومل ي بهمرا ينتسربول إلر  اهر  الكترا ؟ ثرم إل السرياق هرو 
سرياق  رردي  عرل انتقررا  النبروة مررل بنر  إسرررائي  إلر  بنرر  إسررماعي  
واضررطَال اليهررود علرر  سرريدنا م مررد  ررل  هللا عليررس وسررلم بسررب  

يقة مل دائرتهم الت  لم اختيار هللا لس رسوال وخروج النبوة بهذ  الطر
فمررا ع قررة هررذا  .يكونرروا ي سرربول يومررا انهررا يمكررل ال تخرررج منهررا

 بالخ فة و كم المسلميل؟ إنهما افقال مختلفال تماما. 
 ورري  كذل  ال ينس  الكاشان  إل  القم  الك م التال  كلرس 

ررف قررا " اديننررا   نحلررت فررف اليهررود  رريل سررألهم مشررركو العررر   القم 
برر  ديررنكم   قررالوا ؟يررل م مررد  ررل   هللا عليررس وآلررس وسررلمافضرر  ام د

ايًضررا انهررا نحلررت فررف الررذيل ر رربوا آ  م مررد  يَ وِ ور    قررا  .افضرر 
"، مر  ال كر  مرا ل  قهرم و سردوا منرحلتهمي لوات هللا علريهم اجمعر

قولس  }الم تر إل  قالس القم  ف  تفسير  هو ما يل  ال اكثر وال اق   "
لكترا  يؤمنرول بالجبرت والطراروت ويقولرول ا مرل االذيل اوتوا ن يبً 

نحلررت فررف   قررا  ،للررذيل كفررروا هررؤالف اهرردي مررل الررذيل آمنرروا سرربي ً{
ديننا افض  ام ديل م مرد؟   اليهود  يل سألهم مشركو العر ، فقالوا

وكما هو واضح لي  فر  كر م القمر  شر ف  ."ب  دينكم افض   قالوا
ينس  إل  ذل  المفسر ما مل التفسير األخير المنسو  لس، فكين إذل 

لم يقلس؟ مل البيل ال الكاشان  إنما  ن  مرا  رن  علر  سربي  التكثرر 
مرل التفاسرير المسريئة، ولمجررد النكايرة فر  الشريخيل الكرريميل" ومر  

}اَلَْم تََر إلَ  ال ِذيَل ي َحكُّوَل هذا فإل القم  يفسر قولس تعال  قبي  ذل   "
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يم والفاروق د  ا انفسهم بال  ِ وْ مَّ م الذيل سَ هبأل المق ود هنا " اَنف َسه ْم{
ا وْ امررا الطوسرر  والطبرسرر  والطباطبررائ  فقررد اكتفَرر ."وذي النرروريل

بررالقو  بررأل الكرر م فرر  اآليررات كلهررا عررل اليهررود، ولررم يتطرقرروا إلرر  
ررذكر هرروا ، علرريهم رضرروال هللا، ونح  يم والفرراروق وذي النرروريلد  ال  ِ

مرا الجنابرذي فإنرس، وإل لرم ي رن اق مهم هنرا عرل التشرني  علريهم. وا
الشيخيل بــ"الجبت والطاروت"، قد اخررج كر  مرل لري  بشريع  مرل 

ة المؤمنيل الذيل سون يَفر هللا لهم، وسون يكول الَفررال آليًّرا رحم
لتجربرة المروت لري  إال. وهرذا  ال لش ف إال لمجرد تذوق شريعة علر    

لو ال    التال   "، إذ ينسبول إليس ال دي سبما يحعمول ك م الرسو 
هر  االرض لكرال المروت االمؤمل خرج مل الد نيا وعليس مثر  ذنرو  

". والمررؤمل لررديهم هررو المررؤمل بواليررة علرر ، امررا كف ررارة لتلرر  الررذ نو 
 المشر  فهو مل اشر  ف  تل  الوالية، وهو ايضا منافم.

 تر  يتبريل القرارئ  فهذا هو النص فر  سرياقس كرام وعل  ك    
بتاتررا بينرس وبرريل ابر  بكررر وعمرر وعلرر   رضر  هللا عررل  انرس ال ع قرة

الجميررر  رضرررا واسرررعا، وال الجبرررت والطررراروت يسرررت ي  ال يكرررول 
المق ود بهمرا الخليفتريل األولريل، إذ الكر م فر  الرنص مرل اولرس إلر  
آخر  إنما يدور عل  اليهود فر  المدينرة وان يراحهم لروثني  مكرة ضرد 

اذبررة بررأل شررركهم افضرر  مررل الرسررو  ودينررس واتباعررس وشررهادتهم الك
اَلَْم تََر إِلَ  الَِّذيَل التو يد الذي ات  بس الرسو   ل  هللا عليس وسلم  "

ررر لَةَ َوي ِريرررد وَل اَْل تَِضرررلُّوا  وَل الضَّ ا وت ررروا نَِ ررريبًا ِمرررَل اْلِكتَررراِ  يَْشرررتَر 
ِ َوِليًّر *السَّبِي َ  َُّ  اَْعلَم  بِأَْعرَدائِك ْم َوَكفَر  بِراّلِلَّ ِ نَِ ريًراَو ِمرَل * ا َوَكفَر  بِراّلِلَّ

ف رروَل اْلَكِلررَم َعررْل َمَواِضررِعِس َويَق ول رروَل َسررِمْعنَا َوَعَ ررْينَا  الَّررِذيَل َهرراد وا ي َ ر ِ
ررْم  يِل َولَررْو اَنَّه  ْسررَم   َوَراِعنَررا لَيًّررا بِأَْلِسررنَتِِهْم َوَطْعنًررا فِررف الررد ِ َواْسررَمْ  َرْيررَر م 

م  قَال وا َسِمْعنَا َواََطْعنَ  ْم َواَْقَوَم َولَِكْل لَعَنَه  ا َواْسَمْ  َواْنظ ْرنَا لََكاَل َخْيًرا لَه 
يَا اَيَُّها الَِّذيَل ا وت وا اْلِكتَاَ  آَِمن روا بَِمرا * قَِلي ً  َُّ  بِك ْفِرِهْم فَ  ي ْؤِمن وَل إاِلَّ 

قًا ِلَمررا َمعَك ررْم ِمررْل قَْبررِ  اَْل نَْطِمررَ  و   َ ررد ِ ْلنَررا م  دََّهررا َعلَرر  نَحَّ وًهررا فَنَر  ج 
ِ َمْفع روالً  َُّ ْم َكَما لَعَنَّا اَْ َ اَ  السَّْبِت َوَكاَل اَْمرر   إِلَّ * اَْدبَاِرَها اَْو نَْلعَنَه 

ِفرر  َمرا د وَل ذَِلرَ  ِلَمرْل يََشراف  َوَمرْل ي ْشرِرْ   َْ ِفر  اَْل ي ْشَرَ  بِِس َويَ َْ َ ال يَ َُّ
ِ فَقَِد اْفتَرَ  َُّ  * ي إِثًْما َعِظيًمابِاّلِلَّ ْم بَرِ   اَلَرْم تَرَر إِلَر  الَّرِذيَل ي َحكُّروَل اَْنف َسره 

رروَل فَتِرري ً  ررف َمررْل يََشرراف  َوال ي ْظلَم  ِ  *ي َحك ِ َُّ وَل َعلَرر   اْنظ ررْر َكْيررَن يَْفتَررر 
بِينًا يبًا ِمرَل اْلِكتَراِ  اَلَْم تََر إِلَ  الَِّذيَل ا وت روا نَِ ر *اْلَكِذَ  َوَكفَ  بِِس إِثًْما م 

الِف اَْهرَدي ِمرَل  وا َهرؤ  ي ْؤِمن وَل بِاْلِجْبِت َوالطَّار وِت َويَق ول روَل ِللَّرِذيَل َكفَرر 
َُّ  فَلَرْل تَِجرَد لَرس  * الَِّذيَل آََمن وا َسبِي ً  َُّ  َوَمرْل يَْلعَرِل  م   ا ولَئَِ  الَّرِذيَل لَعَرنَه 

ررْم نَِ رري   ِمرر *نَِ رريًرا ْلررِ  فَررإِذًا ال ي ْؤت رروَل النَّرراَ  نَِقيررًرااَْم لَه  اَْم  *َل اْلم 
َُّ  ِمررْل فَْضررِلِس فَقَررْد آَتَْينَررا آََ  إِْبررَراِهيَم  يَْ س ررد وَل النَّرراَ  َعلَرر  َمررا آَتَرراه م  

ْلًكا َعِظيًما ْم َمر *اْلِكتَاَ  َواْلِ ْكَمةَ َوآَتَْينَاه ْم م  ْم َمرْل آََمرَل بِرِس َوِمرْنه  ْل فَِمرْنه 
". إل القو  بأل "الجبت والطاروت" ف  َ دَّ َعْنس  َوَكفَ  بَِجَهنََّم َسِعيًرا

الررنص الشرررين همررا ابررو بكررر وعمررر إنمررا هررو جهرر  باللَررة والترراريم 
ومل العي  بر  مرل  .والفهم قب  ال يكول إثما دينيا وض   ف  العق 

الخرررحي ال يت ررردي لتفسرررير القررررآل الكرررريم مرررل ال يفهمرررول لَترررس 
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رررر الطبرسررر  وي  رررلول فررر  الجهررر  بهرررا إلررر  هرررذا المررردي" وقرررد فس 
 والطباطبائ  اآليات عل  انها جميعها ف  اليهود كما سلفت اسشارة.

وإذا كررال هررذا هررو راي بعررض مفسررري الشرريعة فرر  الشرريخيل 
الجليليل، فأ ري ال يكول هو نفسس رايهم فر  بنر  اميرة، إل لرم يكرل 

قررا للعياشر  مرث  فر  تفسرير اشد سوفا. ومل هنرا ال ررابرة فر  ال ن
قولس تعال  عل اليهود ف  اآلية التاسعة والثمانيل مل سورة "البقرة"  

ررْم َوَكرران وا ِمررْل قَْبرر   " ق  ِلَمررا َمعَه  َ ررد ِ ِ م  َُّ ررا َجرراَفه ْم ِكتَررا   ِمررْل ِعْنررِد  َولَمَّ
ا َجاَفه ْم َما َعَرف   وا فَلَمَّ وَل َعلَ  الَِّذيَل َكفَر  ِ يَْستَْفتِ   َُّ وا بِِس فَلَْعنَة   وا َكفَر 

هللا عليررس  عبررد عررل ابرر  ب ررير عررل ابررف" مررا ن ررس  "َعلَرر  اْلَكررافِِريلَ 
الس م فف قولس   "وكانوا مل قب  يستفت ول عل  الذيل كفروا" فقا   

لسر م مرا اة ور م مد عليس ال  اجَ هَ ل م  اكانت اليهود تجد فف كتبها 
ة والس م آمنرت برس  م مدا عليس ال  فلما بع  هللا ...بيل عير وا د

"وكرررانوا مرررل قبررر    االن رررار وكفررررت برررس اليهرررود، وهرررو قرررو  هللا
  .يستفت ول عل  الذيل كفروا" إل  "فلعنة هللا عل  الكافريل"

عل جابر قا   سألت ابا جعفر عليس الس م عل هذ  اآليرة عرل 
  فرف البراطل تفسريرها  هم ما عرفوا كفروا بس" قا ف"لما جا  قو  هللا
فلعنرة هللا "  فقرا  هللا فريهم ،كفرروا برس هم مرا عرفروا فرف علر    فلما جرا

يعنرر  بنرر   م"فرريه"  برروجعفراقررا   .فررف برراطل القرررآل "علرر  الكررافريل
نحلرت هرذ  اآليرة   قرا  ابروجعفر. هم الكافرول فف باطل القرآل .ميةا

هم نفَسر"بئسرما اشرتروا برس ا  عل  رسو  هللا  ل  هللا عليس وآلس هكذا
  ل ينرح  ا"   وقا  هللا فف عل    .ا"يً َْ بَ  هللا فف علف   ال يكفروا بما انح 

"فبراؤا   قرا  هللا .ايعنر  عليًّر، فضلس عل  مل يشاف مل عبراد " لْ مِ  هللا  
ميرة ايعنر  بنر    "وللكرافريل". ميةا فيعن  بن  بَض  عل  رض "

علر  م مرد  يةوقا  جابر  قا  ابوجعفر  نحلت هذ  اآل "."عذا  اليم
وقا  جابر  قا  ابوجعفر  نحلرت هرذ   . ل  هللا عليس وآلس هكذا وهللا

مراذا   ذا قير  لهرمإ"و  ية عل  م مد  ل  هللا عليس وآلس هكرذا وهللااآل
    علينا"حِ نْ ا  نؤمل بما   "قالوا ،ميةايعن  بن    "؟نح  ربكم فف عل    ا

نرح  ابمرا   ا وراف ""ويكفرول بم ،نح  هللا عليسايعن  فف قلوبهم بما 
". وهرذا كرذ  يعن  عليا  ا لما معهم"قً "وهو ال م م د ِ  ،هللا فف عل    

علر  ابر  جعفرر، إذ ال يعقر  ال يقريم ابرو جعفرر مرل نفسرس إلهرا ي كرم 
علر  هررذا او ذا  بررالكفر، وي ررْدِخ  هررذا او ذا  النررار، ويت عرر  هكررذا 

سس م، و اشا بن وص القرآل، وهو ما ال يقدم عليس إال متفلت مل ا
ال يكول ا د مل عترة رسو  هللا عل  هذ  الشاكلة مرل الجرراة علر  
مقررام األلوهيررة وعلرر  كتررا  هللا، فضرر  عررل الجهرر  بررالقرآل واسرربا  
نحولس وفهم سياقاتس مما ال يمكل ال يفوت ا دا إال إذا كال عريقا ف  

 الجه  واللؤم واالن طاط، والعياذ باهلل"
مل سورة "المائدة"   56 -55  اآليتيل فوف  قولس ج  ج لس 

ر ةَ َوي ْؤت روَل  إِنََّما" روَل ال َّ َُّ  َوَرس ول س  َوالَّرِذيَل آََمن روا الَّرِذيَل ي ِقيم  َوِليُّك م  
َكاةَ َوه ْم َراِكع ولَ  َ َوَرس ولَس  َوالَِّذيَل آََمن وا فَإِلَّ ِ رْحَ  * الحَّ َُّ َوَمْل يَتََو َّ 

ِ ه م   اختلفوا فيمل نحلت هرذ  اآليرة فيرس  يقو  الطوس   " " اْلََاِلب ولَ َُّ
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فررروي ابررو بكررر الررراحي فررف كتررا  "ا كررام القرررآل" علرر  مررا  كررا  

نهرا نحلرت فرف ا ،المَربف عنس، والطبري والرمانف ومجاهرد والسردي
وهو قو  ابف جعفرر وابرف  .علف )ث(  يل ت دق بخاتمس وهو راك 

ف اهر  البيرت. وقرا  ال سرل والجبرائف  إنهرا عبد هللا )ث( وجمي  علما
نحلت فف جمي  المرؤمنيل. وقرا  قروم  نحلرت فرف عبرادة برل ال رامت 

ئررس مررل يهررود بنررف قينقرراث و ِ  فهررم إلرر  رسررو  هللا والمررؤمنيل. لْ فررف تبرُّ
وقا  الكلبف  نحلت فف عبد هللا بل س م وا  ابس لما اسلموا فقطعت 

لرررم ال هرررذ  اآليرررة مرررل األدلرررة اليهرررود مرررواالتهم، فنحلرررت اآليرررة. واع
 الواض ة عل  إمامة امير المؤمنيل )ث( بعد النبف ب  ف  .

" فررف اآليررة بمعنرر   ووجررس الداللررة فيهررا انررس قررد ثبررت ال "الررولفَّ
}والرذيل آمنروا{ اميرر   وثبت ايضرا ال المعنرف  بقولرس ،  واأل م  لَ وْ األَ 

ألل ك  مرل المؤمنيل )ث(. فإذا ثبت هذال األ  ل د  عل  إمامتس، 
" فف اآلية ما ذكرنا  قرا  إنهرا خا رة فيرس، ومرل  قا  إل معن  "الولف 
قا  باخت ا ها بس )ث( قا   المراد بهرا اسمامرة... فالرذي يرد  علر  
ال امير المؤمنيل )ث( هرو المخ روص بهرا اشرياف  منهرا ال كر  مرل 
قا  إل معن  الولف فف اآليرة معنر  األ رم  قرا  إِنرس هرو المخ روص 

 ،مل خالن فف اخت اص اآلية يجع  اآليرة عامرة فرف المرؤمنيلبس. و
وذلر  قرد ابطلنرا . ومنهرا ال الطرائفتيل المختلفتريل  الشريعة وا ر ا  
ال دي  رووا ال اآلية نحلرت فيرس عليرس السر م خا رة. ومنهرا ال هللا 
تعال  و ن الرذيل آمنروا ب رفات ليسرت  ا رلة إاِل فيرس، ألنرس قرا   

يقيمرول ال ر ة ويؤترول الحكراة وهرم راكعرول{، }والذيل آمنوا الرذيل 
فبررريل ال المعنرررف  باآليرررة هرررو الرررذي آتررر  الحكررراة فرررف  رررا  الركررروث. 
واجمعت األمة عل  انس لم ي رْؤِت الحكراة فرف  را  الركروث ريرر اميرر 
المؤمنيل )ث(، ولي  أل د ال يقرو   إِل قولرس  }وهرم راكعرول{ لري  

برس مرل  رفتهم إِيتراف الحكراة،  }يؤتول الحكراة{، بر  المررادـهو  االً لـر
لقيرت ف نرا "  ألل ذل  خ ن أله  العربية، ألل القائ  إذا قا  لَيرر 

م منس اال لقاؤ  لس فف  ا  الركو ، ولم يفهرم منرس هَ فْ لم ي   "وهو راك 
رايترس وهرو جرال  او جرافنف وهرو "ال مل شأنس الركو . وإذا قرا   

س فررف  ررا  الجلررو  او لررم يفهررم مرل ذلرر  كلررس إال موافقررة رؤيتر "مراش
 ذا ثبت ذل  وج  ال يكول  كم اآلية مث  ذل .إمجيئس ماشيا. و

ل قي   ما انكرتم ال يكول الركوث المذكور فف اآليرة المرراد إف
يؤتول الحكاة خاضرعيل متواضرعيل كمرا قرا    بس الخضوث؟ كأنس قا 

 الشاعر  
 دهر قد َرفَعَسْ ترك  يوًما، وال    ر َعلََّ  الـــــيل الفقيـــــوال ته

الركرررروث هررررو التطررررأطؤ   ، قلنررررا"  ال تخضرررر لَّرررروالمررررراد "عَ 
تشبيها ومجراحا ألل فيرس  "ركوث"  وإِنما يقا  للخضوث .المخ وص

ضربا مل االنخفاض. يرد  علر  مرا قلنرا  نرص اهر  اللَرة عليرس. قرا  
رض او ال لوجهررس فررتم  ركبتيررس األ  ررا   العرريل  كرر  شررن ينكرر   

 س فهو راك . قا  لبيد تم  بعد ال يطأطن راس
 راك    ،كلما قمت   ،كأنف    دِ اَ    ر اخبار القرول التف مضتاخب  
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وقا  ابل دريد  الراك  الرذي يكبرو علر  وجهرس، ومنرس الركروث 

كيرن ت ملرول  ،   ْمرفف ال  ة... فإل قي   قولس  }الذيل آمنوا{ لفظ جَ 
ال معظما ذل  عل  الوا د؟ قي   قد يعبر عل الوا د لفظ الجم  إِذا ك

 ،ا لررس ل ررافظول{ا ن رل نحلنررا الررذكر وإِن رعرالف الررذكر. قرا  تعررال   }إِن رر
ونظرائر ذلر  كثيررة. وقرا   }الرذيل  ،هرداها{ }ولو شئنا آلتينا ك  نف   

وال خ ن فف ال المراد برس  ،ل النا  قد جمعوا لكم{إقا  لهم النا  
ذلر  كرال  ذا ثبت اسرتعما إوا د، وهو ن عَْيم بل مسعود األشجعف... ف

ل إقولس  }الذيل يقيمول ال  ة{ م موال عل  الوا رد الرذي قردمنا . فر
قي   لو كانت اآلية تفيد اسمامة لوج  ال يكول ذل  إماما فر  ال را  

قلنا  مل ا  ابنا  ،ولجاح لس ال يأمر وينه  ويقوم بما يقوم بس األئمة
النبرف  رل  ولكرل لرم يرأمر لوجرود  ،مل قا   إِنس كال إِماًما فف ال ا 

فلمررا مضرر  النبررف  .وكررال وجررود  مانعًررا مررل ت رررفس ،هللا عليررس وسررلم
 ررل  هللا عليررس وسررلم قررام بمررا كررال لررس. ومررنهم مررل قررا ، وهررو الررذي 

ل اآلية دلرت علر  فررض طاعترس واسرت قاقس ل مامرة. وهرذا إنعتمد ، 
 كال  ا   لس...

ِوَي انهرا نحلرت فرف عبرادة برل ال رامت اإف و ل قي   الي  قد ر 
عبد هللا بل س م وا  ابس؟ فما انكرتم ال يكول المرراد بالرذيل آمنروا 

لنا عل  ال هذ  اآليرة ا دل  هم دول مل ذهبتم اليس؟ قلنا  او  ما نقولس إِن  
نحلررت فررف اميررر المررؤمنيل )ث( بنقرر  الطررائفتيل، ولمررا اعتبرنررا  مررل 
 اعتبار ال فة المذكورة فف اآلية وانها ليست  ا لة فف ريرر  بطر 

ِوَي فرف الخبرر مرل نحولهرا وَ رْ ما ي   ي فف خ ن ذل . عل  ال الرذي ر 
فف عبادة بل ال امت ال ينافف ما قلنا ، ألل عبادة لما تبرا مل  لرن 

والذي يكشرن عمرا قلنرا  انرس  اليهود ا ْعِطَف والية مل تضمنتس اآلية...
مرل البيرت،  انها لما نحلت خرج النبرف  رل  هللا عليرس وسرلم يَ وِ قد ر  

فقرالوا  نعرم يرا  ."؟"ه  اعطر  ا رد سرائ ً شريئا  فقا  لبعض ا  ابس
اعط  علف بل ابف طال  السائ  خاتمرس، وهرو راكر .  قد .رسو  هللا
ثم  ،قد انح  هللا فيس قرآنًا" ""هللا اكبر   ل  هللا عليس وسلم فقا  النبف

  بمعن "الولف"فأما .. ت  اآلية ال  آخرها. وفف ذل  بط ل ما قالو .
لكل ال يجوح ال يكول مرادا فرف اآليرة  ،النا ر فلسنا ندفعس فف اللَة

امهرررا بجميررر  متإلمرررا بينرررا  مرررل نفرررف االخت ررراص. وإِقامرررة ال ررر ة 
اي يرروفف العمرر  ، سيَررلِ فرر ل قررائم بعملررس الررذي وَ   مررل قررولهم ،فروضررها

 ."جمي   قوقس
فرر   والررذي قالررس الطوسرر  هنررا فرر  داللررة اآليررة علرر   ررم علرر   

لنب  ف   كم المسلميل يقولس علماف الشيعة كلهم، سرواف مرنهم خ فة ا
مل اورد التفاسرير والروايرات األخرري او ال. ورررم م بتر  الشرديدة 
لعلرر  بررل ابرر  طالرر ، وإل كنررت ال افضررلس علرر  الشرريوخ الث ثررة وال 
افضلهم عليس، ب  اَِك   ذلر  إلر  هللا واكتفر  برالقو  برأل كر  مرنهم قرد 

ريتس ومواهبس الخا ة الت  افاضها هللا عليس، اقرو   خدم اسس م بعبق
إننرر ، ررررم م بترر  لررس كرررم هللا وجهررس، ال اسررتطي  االقتنرراث بمررا قالررس 
الطوس  لأسبا  التالية الت  ال اعد ها م  ذل  ملحمة لرس وال لَيرر ، 
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. فالشريعة، كمرا هرو واضرح،  ب  هر  مجررد راي اجتهردت فيرس ولرم آ  

الررذي برريل ايرردينا علرر  انهررا واليررة ال كررم، يفهمررول الواليررة فرر  الررنص 
بمعن  ال خ فرة النبر  بعرد انتقالرس إلر  الرفيرم األعلر  هر  مرل  رم 
عل   وذريتس دول المسلميل جميعا ررم ال السياق ال يقبر  هرذا الفهرم 
ابرردا. فاآليررة ت رردد الررذيل يجرر  علرر  المسررلم مررواالتهم بعررد ال  ذرتررس 

هررود والن رراري الررذيل يتررخمرول مررل مررواالة اليعليهررا اآليررات السررابقة 
عل  اسس م والمسلميل. فلي  الك م إذل عرل الواليرة السياسرية، بر  
عررل مررواالة المررودة والتعضرريد والمعاونررة، وال ي ْعقَرر  ال ي  ررر هللا 

رضر  هللا عنرس ال ريرر، فعلر    سب انس موضوث هذ  الوالية ف  عل   
يعرا، بر  مجررد فررد ررم  فاتس النبيلة الكثيرة لي  هو المرؤمنيل جم

وا د منهم ف س . فرد كرريم وعظريم ومرل افرذاذ الرجرا  نعرم، لكنرس 
ررم هرذا لري  إال فرردا وا ردا. وإال فمراذا نسرم  سرائر ال ر ابة إل 
كال عل   هو المؤمنيل جميعا؟ إل هنا  روايرة تقرو  إنرس كرال ي رل  

  يوما  يل دخ  المسجد سائ ، فما كال منس كرم هللا وجهس إال ال خل
اآليرة قرد عبررت عرل لكل الم  ظ ال خاتمس وهو راك  واعطا  إيا . 

إيترررراف الحكرررراة ب رررريَة المضررررارث )هكررررذا  "ويؤتررررول الحكرررراة وهررررم 
تم بهرذ  ال رورة دائمرا. يرراكعول"( بما يد  عل  ال هذا العمر  كرال 

فه  كال عل   يؤت  حكاتس باستمرار وهو راك ؟ وه  كرال علر   هرو 
دول سررائر المسررلميل مررا دامررت اآليررة قررد  و ررد  الررذي يقرريم ال رر ة

و ررفت الررذيل آمنرروا بررأنهم "يقيمررول ال رر ة"؟ ثررم لقررد كانررت الحكرراة 
تؤدَّي لموظفيل مخت يل بجمعها ف  اوقات معلومة ممل تج  عليهم 
وإي الها لمل يست قونها، ولي  للم تراجيل مباشررة او فر  اي وقرت 

ذلر  فقرد نهر   كما يحعم ا  ا  هذا التفسرير الَرير . وفضر  عرل
الرسو  عل السؤا  ف  المساجد، فكيرن ي رح تفسرير اآليرة بمرا يفيرد 

  عل  مل يخالفول و ية النبر  عليرس السر م فر  هرذا الشرأل نِ ثْ انها ت  
فيعطول ال دقات للذيل يسألول داخر  المسرجد وا رفة إيراهم بكمرا  
اسيمال؟ ولو رضضرنا الطرْرن عرل هرذ ، افلرم يكرل ممكنرا ال ينتظرر 

، كرررم هللا وجهررس، إلرر  ال يفررر  مررل  رر تس ويتثبررت مررل  اجررة علرر   
 السائ  الفعلية ومقدار ما ي تاجس مل ما ؟ 

وذلرر  كلررس عرر وة علرر   رررن "الررذيل آمنرروا الررذيل يقيمررول 
ال رر ة ويؤتررول الحكرراة" مررل الداللررة علرر  الجمرر  إلرر  الداللررة علرر  

فر   الوا د دول ادن  مسو . وفوق هذا فقد ورد فر   رفة المرؤمنيل
مواض  كثيرة مل القرآل الكريم انهم يقيمول ال  ة ويؤتول الحكاة، 

 تِ دَ رَ وال يقرو  عاقر  إل المق ررود بهرذا كلررس هرو علرر  و رد . وقررد اوْ 
اسنجليحية لتفسرير العرالم الباكسرتان  ابر  األعلر  المرودودي  الترجمة  

 ,Only Allah, His Messengerهرذ  اآليرة علر  الن رو الترال   "
and those who establish Prayer, pay Zakah, and bow 

(before Allah) are your allies ابتعردت اآليرة". وبهذ  الطريقة 
 ربح اموضعا لأخذ والرد بريل طوائرن المسرلميل، إذ  عل ال تكول

معناهررا هررو  "إنمررا ولرريكم هللا ورسررولس والررذيل آمنرروا الررذيل يقيمررول 

This file was downloaded from QuranicThought.com



207 
 

"الواو" فرر  "وهررم راكعررول"  رر ة ويؤتررول الحكرراة ويركعررول"، فـررـلا
ليست "واو  ا "، ب  "واو عطن او استئنان". اي ال المؤمنيل مل 
 فاتهم إقامة ال  ة وإيتاف الحكاة والركوث. و"الركوث" هنرا بمعنرا  
المجرراحي، وهررو الخضرروث واسخبررات. اي ال هررؤالف المررؤمنيل  رريل 

ا بالم تاج يل، ورجراًف يخرجول حكاتهم إنما يفعلول ذل  تواضعًا وبِرًّ
فررر  المثوبرررة اسلهيرررة، وال يشرررمخول بهرررا علررر  الفقرررراف والمسررراكيل 
اويراؤول النرا  بهرا مرل  رولهم. وقرد ورد فر  الشرعر الجراهل  لفرظ 

 "الركوث" بهذا المعن   
ة ــــــس ر  البريــــــــإل  رب    سيبلغ عذرا او نجا ا مل امرئ  
  ـــــراك

يميرة وريرر  للروايرة ك  ذل ، ولم اتطررق إلر  تضرعين ابرل ت
الت  تنس  إل  عل  ت دقس بخاتمس فر  الركروث، ألننر  اعررن مراذا 
 سيكول الرد عل  هذا، إذ سيقا   ولكل الرواية عندنا ن ل   ي ة.  
ويرررتبط برراآليتيل السررابقتيل قولررس عررح شررأنس فرر  اآليررة السررابعة 

س و   بَل ِْغ َما ا  والستيل مل ذات السورة  " ْنِحَ  إِلَْيَ  ِمْل َرب َِ  يَا اَيَُّها الرَّ
َ ال  َُّ َ  ِمررَل النَّرراِ  إِلَّ  َُّ  يَْعِ ررم  َْررَت ِرَسررالَتَس  َو َوإِْل لَررْم تَْفعَررْ  فََمررا بَلَّ

"، الت  ذكر الطوس  ف  تفسيرها اربعرة اقروا ، يَْهِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِريلَ 
مييرح بيرنهم م  اخذ  برالقو  األخيرر بطبيعرة ال را  ألنرس هرو اسرا  الت

وبيل سائر فرق المسلميل، وألنس منسو  إل  اثنيل مل ائمرتهم  "قير  
قرا  م مرد برل كعر    فف سب  نحو  هذ  االية اربعرة اقروا   ا ردها

الق َرِظف  ورير  إِل اعرابيا هم بقت  النبف  ل  هللا عليس وسرلم فسرقط 
السين مل يد  وجع  يضر  براسس شجرة  ت  انتثر دمارس. الثانف 
ال النبف  ل  هللا عليس وسلم كرال يهرا  قريشرا فرأحا  هللا عرح وجر  

كال للنبف  رل  هللا عليرس وسرلم  ررا  بريل   باآلية تل  الهيبة. وقي 
ل هللا ع رمنف إال قروا بم  قكرم، فر  ا ر ابس، فلمرا نحلرت اآليرة قرا 

قالت عائشة إل المراد بذل  إحالة التوهم ال النبف   مل النا . الثال 
قررا  ابررو   ة. الرابرر  عليررس وسررلم كررتم شرريئا مررل الررو ف للتقي رر ررل  هللا

لر  النبرف إجعفر وابو عبد هللا عليهما الس م إل هللا تعرال  لمرا او ر  
ذلر  علر    ل  هللا عليس وسلم ال يستخلن عليا كال يخان ال يشرم  

جماعة مل ا  ابس، فأنح  هللا تعال  هذ  اآلية تشجيعا لس عل  القيام 
بأدائررس. واآليررة فيهررا خطررا  للنبررف  ررل  هللا عليررس وسررلم بمررا امررر  

ليس مل ربس وتهديرد لرس إل لرم يفعر  وانرس إما ا ْنِح   وإيجا  عليس تبليغَ 
وإل اسنسرال ليتسراف    يجري مجري إل لم يفع  ولرم يبل رغ رسرالتس".

مل اركال الرديل إنهرا إذل لكارثرة   كرم هللا وجهسإذا كانت إمامة عل   
التلجلج  ت  لينرح  عليرس الرو   يهردد   ذل ها النب  ك  ال يتلجلج في

رررم إج لر   ،عل  هذا الن و. الواق  ال ما يقا  عل استخ ن عل 
هرو امرر ال  ،وإكباري إيا  و ب  الشديد لس ولولديس ِسْبَطْ  رسرو  هللا

يقنعن  ابدا. وم  هذا فمل  م الشيعة ال يؤمنوا بذل ، لكننرا كنرا نرود  
هررذا ال رر  علرر  البررذافة فرر   ررم ريررر  مررل ال رر ابة  مهمرِ ْجرراال يَ 
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األج ف، وعل  راسهم ابو بكر وعمر وعثمال رض  هللا عنهم وعرل 

 عل    اجمعيل.
مرل سرورة  69 -68ف  اآليتيل  تفسيرا لقولس تعال     م ِ وف  الق  

ا َوِمرَل َواَْوَ   َربَُّ  إِلَ  النَّْ ِ  اَِل اتَِّخرِذي ِمرَل اْلِجبَراِ  ب ي وتًر  ""الن  "
ا يَْعِرش ولَ  ث رمَّ ك ِلرف ِمرْل ك ر  ِ الثََّمرَراِت فَاْسرل ِكف س رب َ  َرب ِرِ   *الشََّجِر َوِممَّ

ْختَِلن  اَْلَوان س  فِيِس ِشفَاف  ِللنَّاِ   ذ ل  ً  ج  ِمْل ب ط ونَِها َشَرا   م  نقرا  "...يَْخر 
أخذ الن   ف إلهام. ت ْ قولس  }واو   رب  إل  الن  { قا   وَ اآلت   "

ر ثرم تتخرذ  عسر ً. و ردثنف ابرف عرل ال سرل برل علرف وْ مل جمي  النَّ 
اف عل رج  عل  ريح بل عبد هللا عل ابف عبد هللا عليس الس م الوش  

قا   ن ل الن   التف او ر  هللا  ،فف قولس  "واو   رب  إل  الن  "
. إليها }ال اتخذي مل الجبا  بيوتا{، امرنا ال نتخذ مرل العرر  شريعة

}ومررل الشرررجر{، يقرررو   مرررل العجررم. }وممرررا يعرشرررول{، يقرررو   مرررل 
وكالعررادة فررإل مثرر  تلرر  التفسرريرات تتنكررر للسررياق وترردير  المرروالف".

فإل الكر م فر  اآليرات  ظهرها لس وتفسد اللَة والمنطم إفسادا شنيعا،
اللربل والعسر ، وال مردخ  فر  وعل نعم هللا ف  الماف والربلح والعنر  

ال  ت  للرسو  نفسس، فن ل هنا فر  طعرام وشررا  هذا لبن  هاشم و
 ر يح، الرذي يقدمرس القمر  ال ف  علم. ولو افترضنا ال هذا التفسير 

فلمررراذا يكرررول بنرررو هاشرررم هرررم الن ررر  فقرررط وال يكونرررول ايضرررا ابقرررارا 
وجروامي  ترردر اللرربل مررل برريل فررر  ودم فرر  اآليررة الترر  تسرربم هررذ ؟ 

شيئيل دول اآلخر؟ ولست ب اجة تري اَثَم  مسو   لهذا االنتقاف أل د ال
بطبيعة ال ا  للتنبيس إلر  اننر  ال اق رد ابردا النير  مرل بنر  هاشرم آ  
النبررر  وآ  َختَنرررس، بررر  كررر  مرررا اردت هرررو اسيمررراف إلررر  ال مثررر  تلررر  
التفسيرات توق   ا بها ف  مخحق ومهالر  مرا كرال ارنرا  عنهرا لروال 

 التنط " 
رروقررد نقرر  الكاشرران  فرر  تفسررير  مررا يلرر   "ا ف  عررل ال ررادق لقم 

اتخررذي مررل "عليررس السرر م  ن ررل وهللا الن رر  الررذي او رر  هللا إليررس ال 
، "ومررل الشررجر" .نررا ال نتخررذ مررل العررر  شرريعةرْ مِ . ا  "الجبررا  بيوتررا

ررا يعرشررول" .يقررو   مررل العجررم ، يقررو   مررل المرروالف. والررذي "ومم 
، اي العلم الذي يخررج من را "يخرج مل بطونها شرا  مختلن الوانس"
ررة، والجبررا  العررر ، إ لرريكم. والعياشررف عنررس عليررس السرر م  الن رر  األئم 

يعنف األوالد والعبيد ممل   . "ومنها يعرشول"ةوالش جر الموالف عتاق
  ئمة. والثمرات المختلفة الوانرسوهو يتول  هللا ورسولس واأل ،متَ عْ لم ي  

ة شريعتهم. فيرس شرفاف للنرا  سفنول العلم الذي يعل م ة هرم والشريع  األئم 
ولو كرال كمرا ترحعم ان رس العسر   ؟ما هم  النا ، وريرهم هللا اعلم بهم

الذي يأكلس النا  إذل ما اك  منس وال شر  ذو عاهرة إال  ش رِفَف لقرو  
ْلرنَ  .هللا تعال   "فيرس شرفاف للنرا " لقرو  هللا، وإن مرا الشرفاف فرف  وال خ 

س ال شر   فيرس   مل القرآل ما هو شفاف ور مة ألهلرح ِ نَ علم القرآل. ون  
ة الهردي الرذيل قرا  هللايَ رْ وال مِ    "ثرم  اورثنرا الكترا  فريهم ة، واهلس ائم 

( هرـ 324ت وفر  تفسرير العياشر  ) ."...الذيل اْ رَطفينا مرل عبادنرا"
امررررا الطوسرررر  والطبرسرررر   ( مثلررررس،4وفرررررات الكرررروف  )ت القرررررل 
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وتقرر   الررديل المدرسرر ، وهررو عررالم شرريع  معا ررر لررس والطباطبررائ  
فكانوا مل العق  وال كمة ب ي  لم ر  يسمَّ   "مل هدي القرآل"، تفسي

نا ررر وامررا  يشرريروا ولررو مجرررد إشررارة إلرر  هررذا التفسررير المضرر  "
 رررا   تفسرررير "األمثررر  فررر  تفسرررير كترررا  هللا  يمكرررارم الشررريراح

ْنَح " فباسضافة إل  َسر ر  علر  منروا  هرؤالف األربعرة األخيرريل يْ الـم 
لخحعب ت الت  يريد بعضهم إل راقها باآليرة ف  َضْر  َ ْفِ س عل ا

الكريمة نرا  ينفم جهد  ف  ال دي  عل طبرائ  الن ر  وامراكل سركنس 
وطريقتس ف  إفراح العس  والعنا ر الَذائية الت  ي توي عليها ذلر  

 الطعام وما إل  ذل . 
ولقد قرات ذات مرة منذ وقت طوي  ال بش ار بل ب ْرد الشراعر 

د رد  عل  ا د المتشيعيل الذيل يفسرول "الن ر " العباس  المشهور ق
ف  اآلية ال الي ة بأنهم بنو هاشم ردا مف مرا قطعرس برس فلرم ي ِ رْر جوابرا 

 ،واض   ك   مل كال بالمجل  عليرس، وكرذل  كر  مرل سرم  بالق رة
جعلس اض وكة عل  َمر  األجيا . وهذ  ه  الق ة كما وردت ف  ب  

التذكرة ال مدونيرة" البرل  مردول، ك  مل "األران " لأ فهان ، و"
و"الكشكو " لبهاف الرديل العرامل ، و"معاهرد التن ريص علر  شرواهد 

أررران "  "كررال بشررار "لالتلخرريص" لعبررد الررر يم العباسرر ، واللفررظ 
والنرا  ينتظررول اسذل، فقرا  بعرض مروالف  ،جالسا فف دار المهردي

ربر    ضر  ما عندكم فف قو  هللا عرح وجر   "واو ر  المهدي لمل
إل  الن   ال اتخذي مل الجبا  بيوتا ومرل الشرجر"؟ فقرا  لرس بشرار  

بنررو   هيهررات يررا ابررا معرراذ. "الن رر "  الن رر  التررف يعرفهررا النررا . قررا 
هاشررم، وقولررس  "يخرررج مررل بطونهررا شرررا  مختلررن الوانررس فيررس شررفاف 
للنرررا " يعنرررف العلرررم. فقرررا  لرررس بشرررار  ارانرررف هللا طعامررر  وشرررراب  

مل بطول بنف هاشم، فقد اوسعتنا رثاثةً. فَض   ما يخرجموشفاف  
فرردعا بهمررا فسررألهما عررل الق ررة،  الخبررر   وشررتم بشررارا. وبلررغ المهررديَّ 

ف دثرس بشرار بهرا، فضر    تر  امسرر  بطنرس، ثرم قرا  للرجر   اجرر " 
فجع  طعام  وشراب  مما يخرج مرل بطرول بنرف هاشرم، فإنر  برارد  

."  َر  
لروا قولرس تعرال  فر  ولم يكتن بعض علماف الشيعة بهذا،  ب  او 

. يقررو  سررورة "الررر مل"  "فبررأي آالف ربكمررا تكررذبال؟" بررالنب  وعلرر   
قرا   فرف الظراهر مخاطبرة  ،قولس  }فبأي آالف ربكمرا تكرذبال{القم   "

 ردثنا ا مرد برل علرف قرا    .وفف البراطل فر ل وفر ل ،الجل واِسن 
لم عرل  دثنا م مد بل ي ي  عل م مد بل ال سيل عل م مرد برل اسر

علف بل ابف  محة عل ابف ب ير قا   سألت ابا عبد هللا عليس الس م 
قررا   قرا  هللا تبرار  وتعررال   ؟عرل قرو  هللا  فبررأي آالف ربكمرا تكرذبال

بم مرد  رل  هللا عليرس وآلرس ام بعلرف   فبأي النعمتيل تكفررال  وتقد 
ل  وعند الكاشان  مثلس. وف  تفسير الجنابذي حيادة ع .؟"عليس الس م

بَاِل{ذلرر   " ِف َرب ِك َمررا ت َكررذ ِ ِ آالا ضررا )ث( انررس قررا    }فَبِررأَي   روي عررل الر 
(  هللا عل م القرآل قب  خلم اسنسال، وذلر  2)الر مل/  }َعلََّم لْلق ْرآَل{

اميررر المررؤمنيل )ث(. قيرر   عل مررس البيررال؟ قررا   عل مررس بيررال كرر   شررفف  
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سربال؟  قرا   همرا بعرذا  . ي تاج إليس الن ا . قير   الش رم  والقمرر ب 
قي   الش م  والقمر يعذ بال؟  قا   سألَت عل شفف  فأتقْنس. إل  الش م  
والقمر آيتال مل آيرات هللا يجريرال برأمر  مطيعرال لرس، ضروؤهما مرل 

هما مل جهرن م. فرإذا كانرت القيامرة عراد إلر  العررش نور عرشس، و َ  ر 
همررا فرر  يكررول شررم    . وإن مررا نورهمررا، وعرراد إلرر  الن ررار  ر   وال قمررر 

عناهما لعنهما هللا" اولري  قرد روي الن را  ال  رسرو  هللا )ص( قرا   
إل  الش م  والقمر نورال ف  الن ار؟ قا   بلر . قرا   امرا سرمعت قرو  
ة ونورها؟ فهما ف  الن ار. وهللا مرا  الن ا   ف ل وف ل شم  هذ  االم 

 . َعنَ  ريرهما"
ل ال الكرر م هكررذا ال يسررتقيم وْ َسررنْ وهررم، فرر  رمرررة الترردلي ، يَ 

وال سرياقيا  فأمرا السرياق فهررو مخاطبرة الجرل واسنر ، ال فرر ل  ن ويرا
وفرر ل، والمق ررود طبعررا ابررو بكررر وعمررر. وإذا كررال الجررل واسنرر  

 ايرمحال إل  الخليفتيل األوليل، فمل منهما الجل يا تري؟ ومرل منهمر
شررأل ال رر ابييل  لا مرروْ لَررعْ اسنرر ؟ ثررم اال يررري المدلسررول انهررم قررد اَ 

ا الثقلريل جميعرا، بمرا يعنر  ال همرالجليليل ف  رمررة  قردهم، إذ جعلو
منهما يشم ، فيما يشم ، النبر  وعليرا وفاطمرة و سرنا  ن المقاب  لأ

و سررينا... إلرر  آخررر فرررد فرر  البشررر. وامررا الن ررو فكيررن يت ررد  هللا 
ال فقط هما سب انس عل "آالف" َجْمعًا، فيقو  الشيعة إل هذ  اآلالف اثنت

م مررد وعلرر ؟ لقررد رطررت كررراهيتهم للشرريخيل فخلطررا برريل المخرراطبَْيل 
اللذيل يحعم الشيعة انهما هما الشيخال وبيل "اآلالف" فظنوها بدورها 

لررم يتنبهرروا إلرر   ،فرر  رمرررة تدليسررهمفهررم، اثنترريل هرر  ايضررا. كررذل  
االرتبا  ف  ك مهم عل الشم  والقمر، إذ بينما جعلوا  رهما يعود 

م القيامة إل  النار، نراهم يقولول بعودة نورها إل  عررش هللا. اي يو
ال ف  اب  بكر وعمر نورا، وهذا النور م ير  إل  عرش الر مل، 

  لعنهما وت قيرهما؟ اهنرا  علالشتاميل   رصفكين يتسم هذا م  
شررن اعظرم مررل هرذا الشرررن؟ ثرم كيرن يتسررم هرذا مرررة اخرري مرر  

ا ي ير ف  اآلخ  رة إل  النار؟ كونهما َ رًّ
 ،"www.holykarbala.netفرر  "شرربكة كرررب ف المقدسررة  و

علر  سرؤا   قررات  فر  الرردف  با  "عقائدنا بيل السائ  والمجي "، 
يستفسر فيس  ا بس عل مدي  دق ما يقا  مرل ال الشريعة يفسررول 
 "البقرررة" فرر  قولررس تعررال   "إل هللا يررأمركم ال تررذب وا بقرررة" )البقرررة/

ائشررة"، ال هررذا التفسررير ال يوجررد فرر  اي مررل التفاسررير ( بأنهررا "ع67
ة. وقد ب ثت ف  بعض التفاسير الشيعية المتا رة لر  فلرم مأجرد يالشيع

إل الق رة مرل ق رص بنر   تقرو كلها وجدتها فع  تفسيرا كهذا، ب  
إسرررائي ، ولررم يتطرررق اي منهررا إلرر  انهررا تتعلررم بعائشررة او بأ ررد مررل 

ي ف  الرد قرو  المجير  الشريع  بعرد المسلميل البتة. ولكل لفت نظر
ثم ه  هنا  مل مناسبة فف اآلية مل تشربيس وو رن او مجراح ذل   "

يمكل للمفس رر ولَيرر  ال يرربط بريل اآليرة  ل  رير ذل إاو استعارات 
مرا ع قرة الرذبح وريرر ذلر   وبيل المناسبة  ما ع قة البقررة بعائشرة؟

ال نكرول علر  ذكرر منرس وهذا مرا اريرد  ".مما ورد فف اآلية الكريمة؟
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 يل نفسر آيات القرآل، فقرد ال ظنرا ال بعرض المفسرريل الشريعة فر  
تفسيراتهم المسيئة ف   م الشيخيل وابنتيهما، يمحقول النص القرآن  

لونهرا مرا ال ت تمر  وينحعول بعض آياتس او عباراتس مل سياقها وي م  
س الكات    مث  هذا ال ني  الذي  ذر مندول ال يكول هنا  ما يسو  

 عل  السؤا  ال ال .   ا   اسجابة
كمرررا او   بعضرررهم الب رررريل ومرررا يخررررج منهمرررا مرررل اللؤلرررؤ 
والمرجال ف  قولس عح ج لس  "مرج الب ريل يلتقيال* بينهمرا بررحخ 
 ال يبَيال* فبأي آالف ربكما تكرذبال* يخررج منهمرا اللؤلرؤ والمرجرال"

ة، والبرحخ م مد، عل  وفاطمهما بأل الب ريل  (22 -19)الر مل/ 
واللؤلرؤ والمرجرال ال سرل وال سريل. ففر  تفسرير فررات الكرروف  )ت 

القاسم العلوي، قا    دثنا فرات معنعنا عل ابل  (  " دثنا ابو4القرل
عبا  رضف هللا عنس فف قولس تعال   "مرج الب رريل يلتقيرال"، قرا   

هللا علرف وفاطمرة. "بينهمرا برررحخ ال يبَيرال"، قرا   رسرو  هللا  ررل  
عليررس وآلررس وسررلم. "يخرررج منهمررا اللؤلررؤ والمرجررال"، قررا   ال سررل 
وال سيل عليهما الس م... م مد الفحاري معنعنا عل جعفر بل م مد 
ال ادق عليهما الس م قا  ... علف وفاطمة ب ررال عميقرال ال يبَرف 

همررا النبررف  ررل  هللا عليررس وآلررس فأدخرر  ا رردهما علرر   ررا بس، جاف
وعلرف. "يخررج منهمرا اللؤلرؤ والمرجرال"  ال سرل  رجليس بيل فاطمرة

وال سيل عليهما السر م...  ردثنا م مرد برل إبرراهيم الفرحاري معنعنرا 
عل علف بل فضي  عل علف برل موسر  الرضرا عليهمرا السر م قرا   
سألتس عل قو  هللا تبار  وتعال   "مرج الب ريل يلتقيال". قا   ذلر  

ال"، قررا   العهررد الررذي اخررذ  علررف وفاطمررة. "بينهمررا برررحخ ال يبَيرر
يعنررف  ال يحنيررال. "يخرررج  .عليهمررا النبررف  ررل  هللا عليررس وآلررس وسررلم

قا   ال سرل وال سريل وذريتهمرا... وقولرس   ،منهما اللؤلؤ والمرجال"
"ال يحنيال" ربمرا ال يتناسر  مر  ظراهر اآليرة وسرمو اهر  البيرت، بر  

انف فررف المتناسرر  مرراورد فررف  رردي  ابررل عبررا  الررذي روا  ال سررك
د ابدا. وفر  فَ نْ قا      دائم ال ينقط  وال يَ  ،"شواهد التنحي " بأسانيد

رواية  ود ال يتبارضال.... عل ابف ذر الَفاري رضرف هللا عنرس فرف 
قرا   اميرر المرؤمنيل علرف برل  ،قولس تعرال   "مررج الب رريل يلتقيرال"

 ابف طال  وفاطمرة عليهمرا السر م. "يخررج منهرا اللؤلرؤ والمرجرال" 
ال سررل وال سرريل عليهمررا السرر م. فمررل راي مثرر  هررؤالف االربعررة؟ 

فكونروا مرؤمنيل ب ر  اهر   .وال يبَضهم إال كافر ،الي بهم إال مؤمل
ا فررف النررار. قررا   وْ قَررلْ وال تكونرروا كفررارا برربَض اهرر  البيررت فت   ،البيررت

 دثنف م مد بل ا مد بل علف الكسائف معنعنا عل عبدهللا بل مسعود 
يومرا فرف م فر  مرل المهراجريل واالن رار  وقد سئ  ،رضف هللا عنس

عل   قا   ال يبَف علف   "،بينهما برحخ ال يبَيال"وج    فف قولس عح
ر بما اعد م علف  عَ نْ يَ  .بَف فاطمة عل  علف  توال  ،فاطمة س هللا لرس وخ َّ

بهمرا مرنهم في ر  مرل  لِ يْ بفاطمة، ات ر  معهرا ابناهمرا  رافَّ  سِ مل نعيمِ 
مرل النظرر  يقن علف   .وا بس مل بيل اه  الجنال ُّ خ   ،النور كال جا 
 ،وهللا يعطرف فضرلس مرل يشراف .وإلر  ولديرس فيفررح ،معَ نْ إل  فاطمرة فيَر
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يتناحعول فيها كأسا ال "هذ  اآلية   اوهذا اوس  وار م والطن" ثم قر
رلَ  بريل اميررر المرؤمنيل علررف برل ابررف  (23" )الطررور/ فيهررا وال ترأثيم و  َْ

وكر   ،مل ريرر تكلرن  سل وال سيل عليهم الس مطال  وفاطمة وال
َ ْسررفيومئررذ ال ي  ، "فررف اماكنررس ونعيمررس مررد ب ررر  وال    عررل ذنبررس إنرر   أ

 ."جال  
رف عرل ال رادق عليرس السر م قرا وعند الجنابرذي  " علرف    القم 

 رردهما علرر  اوفاطمررة  ررلوات هللا عليهمررا ب رررال عميقررال ال يبَررف 
ال سررل وال سرريل   قررا  "،جرراليخرررج منهمررا الل ؤلررؤ والمر" . ررا بس

عل سلمال الفارسرف وسرعيد برل جبيرر  "المجم "عليهما الس م. وفف 
 ،علررررف  وفاطمررررة عليهمررررا السرررر م "الب ررررريل"ل  اوسررررفيال الثرررروري 

ال سرل  "الل ؤلرؤ والمرجرال"و ،م مد  ل   هللا عليرس وآلرس "البرحخ"و
  لتلر  ". واليخررج ف رَرات  الكروف  فر  تفسريروال سيل عليهما السر م

اآلية عل هذا. وبهذ  الطريقة ي ْمتَلَم النص مل سياقس وي ْخلَ  عليس مرل 
المعران  مرا ال ع قرة بينرس وبينهرا، إذ الكر م فر  اآليرات إنمرا هرو عرل 
الطبيعرة ومناظرهرا والررنعم التر  بثهررا هللا فيهرا، والخطررا  فيهرا موجررس 

ليهم إل  الجل واسن ، فما دخ  ذل  بعل  وفاطمة و سل و سيل ع
رضرروال هللا اجمعرريل؟ عرر وة علرر  انررس مررل سرروف األد  ال يجعلرروا 
الب ريل هما عليا وفاطمة، ف   يل ال الرسو  ال يحيد عل ال يكول 
برحخا ي جح بينهما، وإل كنت مر  هرذا ال ادري  كمرة ال جرح هنرا، 
والحوجال إنما يتحوجال ليختلطا وين رهرا وي رب ا كيانرا وا ردا، ال 

قررروم بينهمرررا رقيررر  ي جرررح بينهمرررا. ومرررا معنررر  ال لررريظ  منف رررليل ي
البرررحخ، الررذي هررو م مررد، يمنرر  عليررا وفاطمررة مررل ال يبَرر  ا رردهما 
علرر  اآلخررر؟ اتراهمررا لررو لررم ي جررح بينهمررا البرررحخ سررون يتظالمررال 
ويتباريال؟ فلقد مات قبلهما الرسرو  إذل، فهر  نفهرم ال البَر  بينهمرا 

ا كال ال سرل وال سريل همرا وفاتس  ل  هللا عليس وسلم؟ وإذ عق بدا 
اللؤلؤ والمرجال، بَض النظر عرل ال مفسرري اآليرة لرم ي رددوا مرل 
منهما اللؤلؤ، ومل منهمرا المرجرال، فمرل هرم الجرواري المنشرخت فر  

ب رررال  ذلرر الب ررر كرراألع م؟ وينبَرر  اال ننسرر  انررس كررال عنرردنا قبرر  
؟ واي اثنال، فأ بح لدينا اآلل ب ر وا د، فأيل ذه  اآلخرر يرا ترري

الب ريل هو الذي ذه ؟ عل   ام فاطمة؟ امرا الطبرسر  والطباطبرائ  
وتق   الديل المدرس   ا   تفسير "مل َهْدي القرآل" فقد اعرضوا 
ونَررأَْوا بجررانبهم عررل كررر  هررذا الشررطط فلررم يَتََدْهرررَدْوا إلرر  مررا ال يليرررم 

 بالعق ف، ولم ينَمسوا فيما ف  ذل  مل إثم وإ ر.  
 الت  يعرن القا   والدان  انها نحلت تبرئرةً  وف  آيات اسف 

للسرريدة عائشررة رضرر  هللا عنهررا وارضرراها ممررا ب ِهتَررْت بررس فرر  ق ررة 
والنب  والمسلميل   ها هعَ جِ رْ د الذي فقدتس ف  ال  راف مَ قْ ضياث العِ 

ي رررن الق ررة عررل  مررث مررل رررحوة بنرر  الم ررطلم، نررري القمرر  
اسقرار برأي فضر  لهرا. واي إل    هو وامثالسر  طَ ضْ  قيقتها  ت  ال ي  

فض  اعظم مل الفض  الذي ظلرت ام المرؤمنيل تبراه  برس نظيراتهرا، 
وهو ال هللا سب انس وتعال  قد انح  تبرئتها مرل فروق سرب  سرماوات؟ 
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 يل دارت  استطل  النب  رايس لة بالق ة، إذ لما  وال نن  ال لعل    
الروايرات ال  الشائعات ف  ارجاف المدينة كرال رد   سربما ت كر  لنرا

النساف كثير.   يح انس رض  هللا عنس لم يلو  لسانس بقالة سوف ف  
سيدة كريمة لم يل ظ عليها اية ريبة، إال انس لم يراث مدي وق  الكلمة 

كرر  همررس إرا ررة الرسررو  مررل القلررم الررذي كررال كررال علرر  نفسررها، إذ 
ح يعانيس، فظل ال الرسو  إل نفض يد  منها واقتررل بَيرهرا فقرد ارا

ق رة اسفر  مرل فضر  يرحيل عرضرها  ي ولرولنفسس. فعلماف الشريعة 
وكرامتها إل  منق ة تنا  منها، إذ حعمروا ال اآليرات المرذكورة إنمرا 
نحلررت سدانررة عائشررة بسررب  اتهامهررا لماريررة القبطيررة ام إبررراهيم ابررل 

نقرا ما كتبس القم  ف  تفسير قولس رسو  هللا ف  سمعتها وسلوكها. ولْ 
ا لَّك رْم بَرْ  تعال   "إِ  رْنك ْم الَ تَْ َسرب و   َشررًّ لَّ للَِّذيَل َجخف وا بِ ِسْفِ  ع ْ بَة  م ِ

ا لْكتََسَ  ِمَل لِسثِْم َوللَِّذي تَرَولَّ َّ ِكْبرَر    ْم مَّ ْنه  ه َو َخْير  لَّك ْم ِلك   ِ لْمِريف  م ِ
ْم لَس  َعذَا   َعِظيم ". قا   "  باسف  ع بة  اما قولس  }إل الذيل جاؤا ِمْنه 

ا لكررم برر  هررو خيررر لكررم{ فررإل العامررة َرَوْوا انهررا مررنكم ال ت سرربو  شرررًّ 
ِميَْت بس فف رحوة بنف الم طلم مل خحاعة.  نحلت فف عائشة وما ر 
واما الخا ة فإنهم َرَوْوا انها نحلت فف مارية القبطيرة ومرا رمتهرا برس 

بل عيس   والمنافقات.  دثنا م مد بل جعفر قا    دثنا م مد عائشة
عررل ال سررل بررل علررف بررل فضررا  قررا    رردثنا عبررد هللا بررل بكيررر عررل 

قا   سمعت ابا جعفر عليهما الس م يقو   لمرا مرات إبرراهيم  ،حرارة
بل رسرو  هللا  رل  هللا عليرس وآلرس  رحل عليرس  حنرا شرديدا، فقالرت ا

ر ج. فبعر  رسرو  يْ رَ عائشة  ما الذي ي حن  عليس؟ فمرا هرو إال ابرل ج 
فذه  علف عليس الس م إليس  ،هللا عليس وآلس عليًّا وامر  بقتلسهللا  ل  

عليررس  ومعررس السررين. وكررال جررريج القبطررف فررف  ررائط، وضررر  علررف  
الس م با  البستال، فأقب  إليس جريج ليفتح لرس البرا . فلمرا راي عليرا 
عليس الس م عرن فف وجهس الَض  فرأدبر راجعرا ولرم يفرتح البرا . 

م عل  ال ائط ونح  إل  البستال واتبعرس وولر  فوث  علف عليس الس 
و عد علف عليرس  ،فلما خشف ال يرهقس  عد فف نخلة .جريج مدبرا

السرر م فررف اثررر . فلمررا دنررا منررس رمرر  بنفسررس مررل فرروق النخلررة فبرردت 
عورتس، فإذا لي  لس ما للرجا  وال مرا للنسراف. فان ررن علرف عليرس 

إذا بعثتنرف  ،ا   يرا رسرو  هللاالس م إل  النبف  ل  هللا عليس وآلس فقر
فقا     فف األمر اكول فيس كالمسمار الم م  فف الوبر ام اتثبت؟ قا 

ال برر  تتثبررت. فقررا   والررذي بعثرر  بررال م مررا لررس مررا للرجررا  وال مررا 
للنساف. فقا  رسو  هللا  ل  هللا عليس وآلس  ال مرد هلل الرذي ي ررن 

 عنا السوف اه  البيت".
لنظرر إلر  كلمتر  "العامرة" و"الخا رة" وبادئ ذي بردف نلفرت ا

ف  النص السابم  فالعامة هم اهر  السرنة، والخا رة هرم المتشريعول. 
ومَحي إط قهما واضح ال ي تاج من  إل  اي شررح، فهمرا تتكلمرال 
مل تلقاف نفسريهما. كرذل  نلفرت النظرر إلر  وضر  الكاتر  لعائشرة مر  

لجرررم، اال وهررو المنافقررات فرر  خانررة وا رردة واتهررامهل جميعررا بررنف  ا
النب  يخرج عل  مبدإ ابدا وثالثا ال ات ور  قذن مارية ف  عرضها.
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تقرو  الروايرة إنرس  التثبت قب  إيقراث العقوبرة برالمتهم، فلعلرس برريف، إذ
تها  ترر  بررادر  ة فرر  َضررر  عليررس السرر م مررا إل سررم  التهمررة مررل َضررر 
بإرسررا  علرر   لقترر  جررريج دول ال يكلررن نفسررس ال يسررألها ولررو عررل 

 در الخبر. ورابعا كين يأمر بقت  جريج ويتر  شريكتس ف  اسثم م
ق ال األمر وق  كما قالرت عائشرة فيمرا ن ِسر  لهرا حورا ما دام قد  د  

النب  يتري  اشد التري  ف  مسائ  الحنرا وعقوبترس  ولقد كالوبهتانا؟ 
مرل تلقراف نفسرس بمواقعرة تلر  الفا شرة   ت  إنس إذا اترا  شرخص واقرر  

س مرارا ويفتح لس البا  بعد البا  لعلرس يرجر  ويترو  وال كال يراجع
يعود لذل  ابدا. ب  إنس كال يست   الستر ف  تل  األمرور وال يرتراح 
لمل يأتيس شراهدا علر  ا رد بالحنرا قرائ  لرس  لرو سرترتهما بثوبر  لكرال 

فكيرن يسرارث هنرا إذل إلر  األمرر بتوقير  العقوبرة علر  مرتهم  افض .
تهمرة المنسرروبة لررس، بر  دول ال يعطيررس الفر ررة دول ال يتثبرت مررل ال

ثم إل موقفس مل اتهام عائشة ف  ِعْرضها قد اختلن  للدفاث عل نفسس؟
عل ذل  اخت فا تاما، فلم يسارث بعقابها ررم ال الشائعات الت  تلو  

كيررن نسرر  ملفقررو كررذل  سرريرتها كانررت تتطرراير فرر  ارجرراف المدينررة. 
عنرررد رسرررو  هللا  سررربما يفتررررول الق رررة ال عائشرررة واباهرررا متَّهمرررال 

فكين  رد ق الرسرو  عليرس ال ر ة  ؟عليهما، لعل هللا ك  كذا  اشر
والسرر م بهررذ  البسرراطة امررراة يررحعم الشرريعة انهررا منافقررة بنررت منررافم؟ 
اعوذ باهلل، واستلعنس مل يتقو  عل  ام المؤمنيل األقاوي . كذل  كين 

ض عس؟ ب  كين يرم  جريج نفسس مل فوق النخلة دول ال تنكسر ا
يفكررر فرر  الرمرر  بنفسررس مررل فوقهررا ا رر  ويقرردم علرر  ذلرر  الخطررر 
الفظي ؟ وارر  مل هذا ال تمر الرواية عل   ادثة السقوط مل فوق 

 النخلة دول ال تعلم بكلمة وا دة عل  ما  د  لس مل جرائس"
وقبرر  ذلرر  كلررس كيررن يريرردنا هررؤالف ال نتجاهرر  ق ررة اسفرر  

 سال وِمْسَطح بل ا ثَاثة وَ ْمنَرة بنرت ج رش  ال قيقية الت  تورط فيها
وابل اب  سلو  وريررهم ومرا يت ر  برذل  مرل ق رص معروفرة فر  

لري  امامنرا إال ا رد امرريل  إمرا ال كت  ال دي  والسريرة والتراريم؟ 
عائشرة لرم ت ررتََّهم ا ر ، ومرل فالسررؤا  هرو  مرل يررا ترري هرو  ررا   

شرة؟ لري  امامنرا فر  هرذ  ق رة اسفر  األخرري التر  اتُِّهَمرْت فيهرا عائ
رر  عائشررة ويريررد ال يقررو  إل هللا  ال الررة إال ال نقررو  إنررس فريررم يبج 
براها مل فوق سب  سماوات ك  يكول ذل  شرفا لها. لكل هر  يعقر  
لول عائشة عل  رميها اوال ف  عرضها  تر  يتسرن   ال يقدم مل يبج 

وإمرا ال لهم الحعم بأل السرماف قرد براتهرا؟ ذلر  امرر ال يردخ  العقر . 
عائشررة قررد اتُِّهَمررْت فعرر  فرر  عرضررها. فهرر  يعقرر ، واألمررر هررذا، ال 
يتجاهررر  القررررآل المسرررألة وكأنهرررا لرررم تقررر  فررر  يرررتكلم عنهرررا بو رررفها 

كما موضوعا رير ذي شأل؟ ذل  ايضا امر ال يمكل ال يتقبلس العق . 
اننا  يل ننظر ف  آيرات سرورة "النرور" الخا رة بقضرية اسفر  نرري 

يستخدم ضرمير جماعرة الرذكور بمرا إل  آخر  إنما س ل اولمال الك م 
علرر   يررد  علرر  ال المتِهمرريل هررم رجررا  او خلرريط مررل رجررا  ونسرراف

عائشررة والمنافقررات كمررا تررحعم  ال جماعررة مررل النسرراف فقررط هررل، األقر 
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ال إلرر   " رجر   الروايرة اآلثمرة. وفروق ذلر  فرالقرآل يشرير إلر  "حعريم  
عذا   الريم".  لستََولَّ  ِكْبَر  منهم  الذيولتل  الفرية  " امراة   ""حعيمة  

ثم لقد ارس  القرآل ال كم الشرع  فر  تلر  الظررون، وهرو استيرال 
بأربعررة شررهداف، فكيررن تجاهرر  النبرر  هررذا كلررس وبعرر  عليًّررا فرر  ال ررا  

  ومعس السين ك  يقت  جريج دول توفر اربعة شهود؟
ير قولرس لهذا نجد رواية اخري لتل  الق ة عند القم  فر  تفسر

ا ال ت ريبوا ل َجرخَفك ْم فَاِسرم  بِنَبَرإ  فَتَبَيَّن رويرا ايهرا الرذيل آمنروا إِ } تعرال  
 (، إذ6 /ال جرررات) {قومررا بجهالررة فت ررب وا علرر  مررا فعلررتم نررادميل

فقرا   ،فأت  بس رسو  هللا  رل   هللا عليرس وآلرسالك م التال   " اضان
ول  شرمهم ب رج  ل  القربط يَ ، إيا رسرو  هللا  فقا  ج؟ما شأن  يا جري  لس

فبعثنرف  .والقبطيرول ال يأنسرول اال  برالقبط ييل ،هاليهمال  إومل يدخ  
وهررو كرر م يرردابر العقرر ، إذ  ."سررهاونِ ا  خرردمها وابوهررا ألدخرر  اليهررا وا

معنررا  ال الرسررو  لررم يكررل يعرررن كرر  تلرر  المرردة لررم جرراف جررريج مرر  
ت ويردخ  وال جريج كال يخردم ماريرة طروا  الوقر ،مارية مل م ر

ومعنررا  قبرر   .عليهررا ويخرررج ويقضرر  لهررا مطالبهررا دول علررم الرسررو 
ذل  ال القرآل يتهم رسو  هللا بأنس قد اقدم بجهالة عل  معاقبة جريج 
وكاد ال ي بح نادما عل  ما فع  لوال لطن هللا الذي اراد ال يكشن 

ايرة ثرم إل الرو مل فوق النخلة.    امِ رَ  قيقة امر  وبرافتس بوقوعس الد ِ 
تررذكر ال اباهررا هررو الررذي ارسرر  جررريج هررذا فرر  رفقررة ابنتررس، مرر  اننررا 
نعرن انها لم تكرل فتراة  ررة، بر  جاريرة ارسرلها المقروق  ال ابوهرا. 
فهذ  ثَرة خطيرة ف  الرواية ت طمهرا ت طيمرا. كمرا ال المقروق  لرم 
يرسرر  ماريررة و رردها، برر  ارسرر  سرريريل ايضررا، وهرر  الترر  اهررداها 

برت، فلمراذا لرم نسرم  ال سريريل كرال ي را بها الرسو  ل سال بل ثا
رج  مجبو  كجريج يقوم عل  شؤونها؟ كذل  هنرا   رعود جرريج 

ألنس ال يستطي  ال يبق  فوقهرا إلر  األبرد، وإل   ًّ النخلة، وهو لي   َ 
كال  عود عل    كرم هللا وجهس النخلة وراف  ابع  عل  االسرتَرا  

يمكرل ال يطرو  مكثرس هنرا ، والتعج ، إذ ما الداع  لرس، وجرريج ال 
عل  األق   يل يقرص بطنس الجوث، او  .ب  ال بد ال ينح ، وبسرعة

. كما ال  عود  النخلرة يرذك رنا بمرا ال اجة النوم او قضافي تاج إل  
يفعلس الشرير عادةً ف  األف م، إذ يتسلم برجرا او سرطح  جررة فروق 

ر مل جانبس كفي  اعل  المنح  او  ارية سفينة مث ، م  ال اق  تفكي
ألنرس ال يمكنرس المضر   برأل يباعرد بينرس وبريل اللجروف إلر  هرذا ال ر  

البقراف هنررا  إلرر  آخررر العمررر. وعرادة مررا تكررول نهايتررس فرروق الموضرر  
المرتفر  الررذي التجررأ إليررس نهايررة مأسراوية كمررا يعرررن مشرراهدو األفرر م 
والمسلس ت. وم  هذا كلس فرإل إ ررار القمر  علر  تلوير   ر يفة 

ئشة يدفعس إل  المض  ف  َري س والقو  برأل هللا إنمرا اراد ال يظهرر عا
. اي انس سب انس قد دب ر اندفاث عل   بالسين برافة جريج عل  يد عل   
م اكمة بناف عل  تب ر او دول ف  هوج ويريد اسجهاح عل  جريج 

ال لشرر ف إال لكرر  يثبررت برررافة الم ررري بررذل  تكليررن رسررو  هللا لررس 
مرا يعنر  ال األقردار قرد جهرحت عليًّرا لت ر يح الخطرإ  المسكيل" وهو
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الذي كاد ال يق  فيس النب  عليس الس م، استَفر هللا، وإل قا  بعضرهم 

ا إل الرسو  كال يعرن بررافة ماريرة منرذ البدايرة وإنرس إنمرا امرر عليًّر
بقتلس تظاهرا بذل  لي  إال، ك  يوقظ ضمير عائشة  يل تري رج  

اي انهرم يريردوننا ال ن ردق هرذا    ظلًما وافتراًف.بريئا يوش  ال ي ْقتَ 
التوجيررس السررخين الررذي يقررو  إل النبرر  قررد اقرردم علرر  ترويرر  جررريج 
المسرركيل علرر  هررذا الن ررو الشررني  الررذي كررال يمكررل ال ينتهرر  نهايررة 
اف سقوطس مل فوق النخلرة ال لشر ف  مأساوية فتَْحَهم روح الرج  َجر 

كرنا بالمث  الشعب  القائ   جاف سوي إيقاظ ضمير عائشة، وهو ما يذ
لهرا فأعماهرا"  وهكرذا يتخربط بعرض علمراف الشريعة لمجررد الرربررة يك  

األثيمرررة لتشرررويس اخررر ق عائشرررة ورميهرررا بالفسرررم طبقرررا ل كرررم اآليرررة، 
كذل  فاآليات تت د  عل شرائعات تجرو  ان راف المدينرة استَفر هللا. 

د  إال عررل ال تت رر هررذ مررل لسررال إلرر  لسررال، علرر   رريل ال روايتنررا 
و العتر " كمرا رْ "المنافقات" عل  سبي  "بَ  تِ رَ كِ عائشة و دها، وإل ذ  

نقررو  فرر  م ررر لرري  إال، وإال فلمرراذا لررم تظهررر فرر  ال ررورة اولئرر  
المنافقات ال ئ  ال ا س  القمر  واضررابس إال يق ردول بهرل بعرض 

منهم للفاروق  حوجات رسو  هللا األخريات، وبالذات  ف ة كراهيةً 
  عنس؟ رض  هللا

َوال يَأْتَِ  ثم ما موق  اآلية التالية مل اسعرا  ف  جملتنا هنا  "
ررررعَِة اَْل ي ْؤت رررروا ا وِلررررف اْلق ْربَرررر  َواْلَمَسرررراِكيَل  ا ول ررررو اْلفَْضررررِ  ِمررررْنك ْم َوالسَّ

ِفررَ  َْ وا ااَل ت ِ بُّروَل اَْل يَ ِ َوْليَْعف وا َوْليَْ رفَ   َُّ َهاِجِريَل فِف َسبِيِ   َُّ   َواْلم 
َُّ  َرف ور  َرِ ريم   ؟ إنهرا، فيمرا نعررن جميعرا، إنمرا (22النرور/ ) "لَك ْم َو

ابررا بكررر علرر  االسررتمرار فرر  معاونررة بعررض اقربائررس  نحلررت لررت ض  
الفقراف الذيل اشتركوا ف  نشر اسشاعات ضد ابنتس الكريمة الطاهرة 

و  العفيفة والذيل اقسم ف   م  عليهم. اما  رضبس ال يتوقن عل اسنفاق  
ة" فكين نفهمها؟  لقد اورد القم  فر  تفسرير  لهرا عل  رواية "الخا  

فف رواية ابف الجارود عل ابف جعفر عليس الس م فف قولس  ما يل   "
وهر   ،}وال يأت  اولوا الفضر  مرنكم والسرعة ال يؤتروا اولرف القربر {

فرف }والمسراكيل والمهراجريل  ،قرابة رسرو  هللا  رل  هللا عليرس وآلرس
يقرررو   يعفرررو بعضررركم عرررل بعرررض  ،سررربي  هللا وليعفررروا ولي رررف وا{

يقو  هللا  }اال ت بول ال  .فإذا فعلتم كانت ر مة مل هللا لكم ،وي فح
وهو تكلن بر  تنطر ، فرإل القررآل  ."؟يَفر هللا لكم وهللا رفور ر يم{

جماعررة مررل  مال ينررح  بت نرريل القلررو  علرر  قرابررة رسررو  هللا، وكررأنه
انهم ال تجوح عليهم وال لهم ال ردقات ا ر . كمرا ال  الش اذيل، م 

امر القرآل بالعفو وال فح عرل آ  رسرو  هللا لري  لرس مرل معنر  إال 
انهررم مشرراربول مسررتفحول لآلخررريل وال علرر  المسررلميل اسرضرراف 
والتجرراوح عررل هررذا الشررَ  واالسررتفحاح. تررري هرر  ي ررح مثرر  هررذا 

ا نرري كر  يسرلم لرس مرا التفسير؟ لكل المفسر الشريع  يمرحق اآليرة كمر
واخيرا ولي  آخرا فإل اآلية األخيرة ف  آيات اسف  يريد، وهيهات" 

اْلَخبِيثَرررات  ِلْلَخبِيثِررريَل َواْلَخبِيث ررروَل ِلْلَخبِيثَررراِت تقرررو  ب رررريح العبرررارة  "
ا  ف وَل ِممَّ بَرَّ ي ِبَاِت ا ولَئَِ  م  ي ِب وَل ِللطَّ ي ِبِيَل َوالطَّ يَق ول وَل لَه رْم َوالطَّي ِبَات  ِللطَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



217 
 
ِفَرة  َوِرْحق  َكِريم "، وهو ما لرم يلتفرت المدلسرول المفتررول إلر  انرس  َْ َم
ثنرراف علرر  عائشررة وكرر  حوجررات الرسررو ، إذ تنفرر  اآليررة الكريمررة ال 

مررل الخبيثررات، وتؤكررد علرر  خبيثررة تكررول اي مررل امهررات المررؤمنيل 
ي  العك  مل ذل  انهل طيبات طاهرات ألنهل حوجات الرسو  الط

 الطاهر. 
هررذا، ولررم يررورد الطوسرر  فرر  تفسررير اآليررة إال انهررا فرر  تبرئررة 

اآليرة دالرة عائشة، وإل اورد الك م مخت را، ومرل بريل مرا قالرس ال "
فر  عليهرا. فأمرا فرف ريرهرا إذا رماهرا اعل  كرذ  مرل قرذن عائشرة و

  قمنا عليرس ال رد، وقلنراانا ال نقط  عل  كذبس عند هللا، وإل إاالنسال ف
وهو قو   .نس يجوح ال يكول  ادقًا عند هللاكاذ  ف  الظاهر، ألهو 

التر   لم يورد إال الرواية الطوس   َ ثْ اما الطبرس ، وهو مِ ". الجبائف
 تف ي  وات  بالق ة كلهرا كمرا هر  فر    القو  فيهانعرفها، فقد ف   

كت  السيرة واأل ادي ، ولم يتطرق إل  ذكرر سرب  النرحو  الشريع  
السريدة عائشرة  رم ي ي و  هذ  المكرمة إلر  مذمرة فر  المحعوم الذ

تمحيرررم األعرررراض الطررراهرة يعيبهرررا بالعمررر  علررر  فيتهمهرررا بالنفررراق و
وامررا الجنابررذي فقررد ذكررر اوال سررب  النررحو  المعرررون لنررا  النظيفررة"

ة قِ قد ن    "باخت ار قائ  ة والعام  ل  اآليات نحلت ا  ف  تفاسير الخا  
قرر  ذلرر  ايضررا ق ررة اتهررام ماريررة عد "، إال انررس قررد اورفرر  عائشررة

القبطية رض  هللا عنها م  قولس إل هذا ما ترويرس الخا رة. وواضرح 
مل ك مس مدي االرتبا  عندهم ف  هذ  اآليرات واضرطرابهم مرا بريل 
قررو  ال قيقررة ورربررة بعررض مفسررريهم فرر  عرردم تررر  الفر ررة دول 

د يم" وينق  الكاشان  ا د يقة بنت ال  ِ لرروايتيل جميعرا اسسافة إل  ال  ِ
سررائرا علرر  خطررا القمرر  مرر  التركيررح علرر  كرر  مررا يسرر ف إلرر  بنررت 

يرورد الرروايتيل جميعرا ويناقشرهما  الذيال ديم" ويبق  الطباطبائ ، 
بالتف ي  مواحنا بينهما مستشك  عل  ما يرا  باعثا علر  االستشركا  
 ف  ك  منهما، وإْل ف ِهرم مرل ك مرس فر  النهايرة انرس مر  روايرة عائشرة

للق ة، تل  الرواية الت  تقو  إل بعرض المنرافقيل وبعرض المسرلميل 
الذيل انخدعوا بهم قد ولَوا ف  عرضها رضر  هللا عنهرا، إال انرس لرم 

 .موقفسيكل  اسم الوضوح تماما ف  
وفر  تفسررير قولرس عررح شررأنس لآليرة الثالثررة والث ثريل مررل سررورة 

َج لْلَجاِهِليَّررِة لأل ولَرر َّ َوقَررْرَل فِررف ب ي رروتِك لَّ َوالَ تَ "األ ررحا "  " ْجَل تَبَرررُّ بَرررَّ
َ َوَرس ولَس  إِنََّما ي ِريد  لّلِلَّ  ِلي ْذِهَ   َكـاةَ َواَِطْعَل لّلِلَّ َواَقِْمَل لل َّ َةَ َوآتِيَل للحَّ

ررَرك ْم تَْطِهيررـرً  ْجَ  اَْهررَ  لْلبَْيررِت َوي َطه ِ فررف " يقررو  القمرر   "واَعنك ررـم  للررر ِ
عل ابف جعفر عليس السر م فرف قولرس  }إنمرا يريرد رواية ابف الجارود 

رطَ اه  البيرت وي    َ جْ عنكم الر ِ   َ هِ ذْ هللا لي   قرا   نحلرت  ،ا{كم تطهيررً رَ ه ِ
هرذ  اآليرة فررف رسرو  هللا  رل  هللا عليررس وآلرس وعلرف بررل ابرف طالرر  

وذلرر  فررف بيررت ام سررلمة  ،وفاطمررة وال سررل وال سرريل علرريهم السرر م
فدعا رسو  هللا  ل  هللا عليس وآلس  ،وآلس حوجة النبف  ل  هللا عليس

 ،ا خيبريًّ  ًا وفاطمة وال سل وال سيل عليهم الس م ثم البسهم كسافعليًّ 
هؤالف اه  بيتف الرذيل وعردتنف فريهم  ،ودخ  معهم فيس ثم قا   "اللهم
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نحلرت هرذ   .اللهم اذه  عنهم الرج  وطهرهم تطهيرا" .ما وعدتنف
بشررري يررا ام ا  قررا  ؟معهررم يررا رسررو  هللا وانررا  اآليررة فقالررت ام سررلمة

قا  حيد بل علف بل ال سيل   وقا  ابو الجارود .إن  إل  خير .سلمة
نما اراد بهذ  اآلية احواج اإل جهاال مل النا  يحعمول   عليس الس م

  هِ ذْ لي رر"النبررف لقررا      بهررا احواجَ نَررلررو عَ  .مررواثوقررد كررذبوا وا ،النبررف
  ، ولكررال الكرر م مؤنثررا كمررا قررا "عررنكل الرررج  ويطهررركل تطهيرررا

. "كأ د مرل النسراف ولستل   ،لجْ وال تبرَّ  ،  فف بيوتكللَ تْ واذكرل ما ي  "
وخاط  اه   ،وقا  علف بل ابراهيم  ثم انقطعت مخاطبة نساف النبف

  عرنكم هِ ذْ بيت رسو  هللا  ل  هللا عليس وآلس فقا   }إنما يريد هللا لي  
 {".ارً الرج  اه  البيت ويطهركم تطهي

هو استمرار لموقن الشيعة، فهرم  وتفسير اآلية عل  هذا الن و
ال يريدول أل د مل بيت رسو  هللا ال ي ظ  بأي شرن او خير إال 
إذا كال مرل طررن فاطمرة رضر  هللا عنهرا  تر  إنهرم لي رْدِخلول عليًّرا 
ختل رسو  هللا وسبطيس ف  مفهوم "اه  البيرت" ويخرجرول حوجاترس 

 مسلم م  ال "األه " بالنسبة إل  الرج  إنما يراد به ل  هللا عليس و
او  ما يراد حوجس او حوجاتس كمرا هرو االسرتعما  القرآنر  والنبروي. 
را، بيررد اننرا نرؤمل فرر  ذات  بًّرا َجمًّ إننرا ن ر  فاطمرة وابنيهررا وحوجهرا   
الوقررت ال شرررن االنتسررا  إلرر  اهرر  البيررت هررو مررل  ررم حوجررات 

فاطمرررة واسررررتها ال رررَيرة وال الرسرررو  ايضرررا، وال هرررذا ال يضرررر 
يررحعجهم فرر  شرر ف، وبخا ررة ال اهرر  الرجرر ، كمررا قلنررا، إنمررا هررل 

. ثم إل سياق اآليرات إنمرا هرو سرياق ال ردي  ف  المقام األو  حوجاتس
عل نسائس  ل  هللا عليس وسلم، وال ذكر فيرس علر  اسطر ق لعلر  او 

كرر م عررل فاطمررة او ابنيهمررا. ولهررذا نررري علمرراف الشرريعة يقولررول إل ال
نساف النب  قد انقطر  وابتردا كر م آخرر عرل فاطمرة واسررتها، ثرم عراد 
الك م مرة اخري إل  النساف ف  قولرس سرب انس عقر  ذلر   "واذكررل 
ما ي تْلَ  ف  بيوتكل مل آيات هللا وال كمة...". وهو تكلن ال معن  لس 

 يمكل ابدا وتمحيم  اَْرَعل  لنسيج اآليات، وبخا ة ال اآلية الكريمة ال
  عرررنكم هِ ذْ إنمرررا يريرررد هللا لي رررال تكرررول قرررد نحلرررت اوال دول عبرررارة "

ا"، وإال كرال معنر  هرذا ال اآليرة الرج  اه  البيت ويطهركم تطهيرً 
نحلت وظلت رير مكتملة وعارية عل الفا لة فترة مل الوقت، وهو 
رري . اما القو  المنسو  إل  حيد برل علر  رضروال هللا عليرس بأنرس 

مق ررود حوجررات النبرر  لقالررت اآليررة  إنمررا يريررد هللا ليررذه  لررو كررال ال
عرررنكل الررررج  اهررر  البيرررت..." فلررري  بشررر ف، وال اظنرررس قالرررس، فقرررد 
اوض نا ال "األه " ليسوا حوجات الرج  فقط، بر  لهرل فقرط المقرام 

ذاتس  يل سئ  عل سلمال،  سبما ي ْرَوي عنرس،  وإذا كال عل   . األو 
إنس رج  منرا اهر  ، وف  رواية اخري  ""هو منا اه  البيت"  قد قا 
"، مردخ  برذل  ذا  اميرر  منرا اهر  البيرت"، وف  روايرة ثالثرة  "البيت

الذي لم يكل بينرس وبريل الرسرو  او اي ا رد مرل اسررة  ،هذا الفارس 
"اه  البيت"، ايضيم نطراق "اهر  البيرت" عرل  لة، ضمل  الرسو 

رلبتررريهل ال يسرررتوع  عائشرررة و ف رررة وسرررائر حوجرررات النبررر ، وا
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واخيرا إلر  القرارئ هرذا الردلي  ال اسرم الرذي ال السا قة مل العر ؟ 
يمكرررل اي متنطررر  الممررراراة فيرررس، اال وهرررو قولرررس تعرررال  علررر  لسرررال 
الم ئكة ِخَطابًا لسارة حوجة الخلي  إبراهيم عليس الس م  يل تعجبت 

يَل قَرال وا اَتَْعَجبِرمل بشارتهم لهرا بأنهرا سرت م  وتلرد رررم كبرر سرنها  "
ِ َوبََرَكات ررس  َعلَررْيك ْم اَْهررَ  اْلبَْيررِت إِنَّررس  َ ِميررد  َمِجيررد   َُّ ِ َرْ َمررة   َُّ " ِمررْل اَْمررِر 

(. فها هم اوالف الم ئكة يت دثول إل  سارة حوجة إبراهيم 73)هود/ 
عل  انها "اه  البيرت" اسبراهيمر ، او علر  األقر   فررد مرل افرراد . 

ظل ال هنا  عاق  وال  ت  مجنونرا يمكرل ال فما القو  ف  هذا؟ ال ا
 يجاد  ف  ال معن  اآلية الكريمة هو ما قلنا "

ولقد سبم ال  ذ ر القرآل نساف النب  فر  اآليتريل السرابقتيل اال 
يطمر  الرذيل فر  قلروبهم مررض وال يلرحمل  ت   ال يخضعل بالقو  

ة وي رْؤتِيل بيوتهل وال يتبرجل تبرج الجاهلية األول  وال ي ِقْمرل ال ر 
الحكاة وي ِطْعل هللا ورسولس تمام الطاعرة. ومرل قبر  قرا  لهرل سرب انس 
وتعال  إنس مل يأت منهل بفا شة مبينة يضاَعْن لها العذا  ضعفيل، 

ت مرنهل هلل ورسرولس يؤتهرا هللا اجرهرا مررتيل. وعلر  هرذا ال ن  قْ ومل يَ 
ي رْذِه  عرنكم يمكل ال ي ْفَهرم قولرس سرب انس عقر  ذلر   "إنمرا يريرد هللا ل

الرررج  اهرر  البيررت ويطهررركم تطهيرررا" إال بمعنرر  ال هررذا ال سررا  
ل  عند  سب انس وتل  األوامر والنواه  منس إليكل إنما ك  المخ وص لَ 

يررراد بهررا إذهررا  الرررج  عررنكل وتطهيررركل تطهيرررا مرر  سررائر بيررت 
 الرسو . هذا هو وجس الك م لَةً وعق ً وذوقًا، اما سوي ذل  ف . 

ال القرررآل قررد اسررتعم  فرر  هررذ  اآليررة عبررارة "يررا نسرراف ولررو كرر
النب " بدال مل "اَْهَ  البيت" لكال قد ان َ  الك م فقرا   "إنمرا يريرد هللا 
ْج  يرا نسراف النبر  ويطه رركل تطهيررا"، لكنرس إنمرا  لي ْذِه  عرنكل الرر ِ

ال "نسراف " فقرط، بما فيهم النبر  عليرس السر م عن  "اه  البيت" كلهم 
لررم يفطررل لررس مرررل اعترررض بهررذا االعتررراض. امررا تعقيررر   وهررو مررا

هرذا " برأل "حواج النبرف خا رةافرف نها "إ الطوس  عل  قو  عكرمة
  عنهل بكناية المؤن  كمرا رلط، ألنس لو كانت اآلية فيهل خا ة لكنَّ 

فرف بيروتكل وال  لَ رْ }وقَر  فع  فف جمي  ما تقدم مل اآليات ن رو قولرس
فرذكر جمير  ذلر   ،اقمل ال  ة وآتريل الحكراة{و ،، واطعل هللالَ جْ رَّ بَ تَ 

إنمررا يريررد هللا ليررذه  عررنكل "  بكنايررة المؤنرر ، فكررال يجرر  ال يقررو 
ل ابكنايرة المرذكر د  علر    فلما كنَّر ،"ه  البيت ويطهركلاالرج  

"، اقو   اما تعقي  الطوس  هرذا فهرو  جرة النساف ال مدخ  لهل فيها
ة المرذكريل فر  اآليرة القرآنيرة عليس ال لس، ألل استعما  ضمير جماعر

كال ينبَ  ال ي ْخِرج فاطمة ه  ايضا مل "اه  البيت" طبقا لك مرس، 
 .مررر  ال السررريدة الحهرررراف عنرررد الشررريعة هررر  الم رررور فررر  كررر  هرررذا

وبالمناسبة فإخراج حوجاتس  ل  هللا عليس وسلم مل "اه  البيت" هو 
م فر  هرذ  موقن عام عند جمي  المفسريل الشريعة الرذيل رجعرت إلريه

الدراسة، ولست اظرل إال انرس هرو موقرن المفسرريل الشريعة كلهرم بر  
 استثناف.
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وألل التقية مرل مبرادئ التشري  نرري علمرافهم ي ر رول علر  

فر   إبراحها ف  تفاسيرهم كما هو ال ا  عند تناولهم لقولرس جر  شرأنس
ْؤِمن روَل لْلَكرافِرِ "مل سرورة آ  عمررال   28اآلية  يَل اَْوِليَرخَف ال يَتَِّخرِذ لْلم 

ِ فِف َشْفف  إاِلَّ اَل تَتَّق رواْ  ِلَ  فَلَْيَ  ِمَل لّلِلَّ ْؤِمنِيَل َوَمل يَْفعَْ  ذَّ ِمل د وِل لْلم 
ْم ت قَاةً... ْم ت قَراةً{"  الكاشران  مرث  يقو "، إذ ِمْنه  إال   }إاِلَّ اَل تَتَّق رواْ ِمرْنه 

ئ  رِ وق ررر .منررسان ال تخررافوا مررل جهرررتهم خوفًررا وامررًرا يجررر  ال ي َخرر
من  عرل مرواالتهم ظراهًرا وباطنًرا فر  األوقرات كلهرا إال وقرت  ."ةيَّ قِ "تَ 

المخافررة، فررإل إظهررار المررواالة  ينئررذ جررائح بالمخالفررة كمررا قيرر   كررل 
وامش جانبًرا. ثرم قرا   وفر  العياشر  عرل ال رادق قرا   كرال  ،وسًطا

 .ة لررس"رسررو  هللا  ررل  هللا عليررس وسررلم يقررو   "ال إيمررال لمررل ال تقي رر
ْم ت قَرراةً{. وفرر   عنررس قررا    "الكرراف "ويقررو   قررا  هللا  }إاِلَّ اَل تَتَّق ررواْ ِمررْنه 

  هللا بينس وبيل خلقس. وعل البراقر قرا   التقيرة فر  كر  شرن رْ التقية ت  
واألخبررار فرر  ذلرر  ممررا ال  .هللا لررس هررار إليررس ابررل آدم، وقررد ا ل  طَ ْضرري  

 هرررا خررر ن  ظاهر   اآليرررة رخ رررة  وفررر  تفسرررير القمررر  ال " ي  ررر ".
التقيرة "ال و، "ال بباطنهرا إال عنرد التقيرةدَ ال بظاهرها وال ي  دَ ي   .باطنها

رخ ة للمؤمل ال يرا  الكافر في رلف ب ر تس وي روم ب ريامس إذا 
ولسرنا ب اجرة  ."وفف البراطل يرديل هللا بخر ن ذلر  .اتقا  فف الظاهر

ي ينبَرر  ال إلرر  كبيررر ذكرراف كرر  نفهررم َمررِل المق ررود بالكررافر هنررا الررذ
يداجيس الشيع  في ل  وي وم معس عند االضطرار، لكنس فر  باطنرس 
ال ينوي مشاركتس   تس وال  يامس ألنس ال يرديل بدينرس. وهر  هنرا  
 "كافر" يشتر  معس الشيع  فر  ال ر ة وال ريام سروي اهر  السرنة؟

اما الطوس  فرايس انها رخ ة عند خون الضرر، وإل كال الفضر  
  امرررا الطبرسررر  فيقسرررمها  سررر  درجرررة الضررررورةهرررو اسف ررراح. و

فيجعلهررا مررررة واجبرررة، واخرررري جرررائحة، وثالثرررة يتسررراوي فيهرررا فعلهرررا 
وتركها، ورابعة يكول فعلها افض  مل تركها، وخامسة يكول العك  

 هو ال  يح.
فررف اآليررة داللررة ظرراهرة علرر  وفر  "الميررحال" للطباطبررائ  ال "

 .ة اهر  البيرت علريهم السر معل ائم يَ وِ الرخ ة فف التقية عل  ما ر  
ار وابويس ياسر وسمية وهف  ،كما تد  عليس اآلية الناحلة فف ق ة عم 

   وقلبرس مطمرئل  رِ ْكرر باهلل مل بعرد إيمانرس إالَّ مرل ا  فَ كَ  لْ قولس تعال   }مَ 
مرل هللا ولهرم  فعلريهم رضر    ابرالكفر  ردرً  حَ رَ َشر لْ َمر باِسيمال ولكرلْ 
بالجملة الكتا  والسرنة متطابقرال فرف . و(106 /الن  )عذا  عظيم{ 

 مَّ ة للديل وال َهريَ َْ إذ ال ب   ،واالعتبار العقلف يؤكد  ،جواحها فف الجملة
ة والمجراراة وربما يترت  عل  التقي   .لشارعس إال ظهور ال م و ياتس

ظ م رل ة الرديل و يراة ال رم فْ  ِ  لْ م  اعداف الديل ومخالفف ال م مِ 
". وبعرد عردة نكرار ذلر  مكرابرة وتعسرنوإ .ما ال يترتر  علر  تركهرا

وفف تفسير العياشف عل ال ادق عليرس السر م فقرات يضين قائ   "
واألخبرار فرف "... ال ديل لمرل ال تقيرة لرس"قا   كال رسو  هللا يقو   

مشروعية التقية مل طرق ائمة اه  البيت كثيرة جدا ربمرا بلَرت  رد 
". ومرل ريرر قابلرة للردف  لرةً داللرة اآليرة عليهرا دال وقد عرفتَ  .التواتر
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الجلر  ال التقيررة تشررَ  مرل التشرري  مسررا ة كبيررة ال نجرردها عنررد اهرر  

إال  .السنة ابدا، م  ال اآلية القرآنية عند هؤالف ه  نفسها عند اولئر 
ال كثرة ك م الشيعة ف  هذا األمر وبهذا التف ي  وانشَالهم بها كر  

األسررلو ، كر  ذلرر  يررد  ذا  االنشرَا  وإل ررا هم علر  اهميتهررا بهرذا 
علر  مكانهرا الراسرم والمتأ ر  فرر  فكررهم ب ير  إل السرؤا  التررال  

وقرن موقفرا ال ينسرجم  ويثار دائما كلما قرا  عرالم مرل علمرائهم شريئا ا
م  ما هو معرون مل آراف جموعهم ومواقفهم  ترري اهرو يرتكلم بمرا 

ومعقدة، ف  قلبس ام يستعم  التقية؟ وبهذا ا ب ت التقية مشكلة كبيرة 
وخرجررت عررل ال تكررول موقفررا قررد يلجررأ إليررس الشررخص إذا كررال هنررا  

واضر ت مبردا يرداف   ،مرث او علر  دينرس او وطنرس خون عل   ياتس 
علماؤهم عنس بطريقة ترو   بأنرس قرد برات هردفا فر   رد ذاترس، وكأننرا 
امام شبكة سرية مل النشطاف السياسييل ال يعررن َمرْل بالخرارج شريئا 

 إليس، وهو ما يبع  علر  االرتيرا  فر  كر  شر ف يأتونرس عنها ي ْطَمأَل  
او يدعونس، إذ ال يعرن الشخص آنذا  اهذا امر يفعلونس مل قلبهم ام 

 ه  تقية يستترول ورافها"
وممررا يختلررن فيرررس الشرريعة ايضررا عرررل السررنة تجررويحهم نكررراح 

}فََمرا مرل سرورة "النسراف"  " 24المتعة. يقو  الكاشان  مث  ف  اآلية 
{لْستَ  روَره لَّ ألنرس  "اجرًرا"   َ م ِ س ر .مهرورهل  ْمتَْعت ْم بِِس ِمْنه لَّ فَخت وه لَّ ا ج 

" فَِريَضرةً " .ف  مقابلة االسرتمتاث عرل  "الكراف "م ردر مؤكرد. فر   ًَ
"فما استمتعتم بس منهل إل  اج  مسم  فختوهل  تْ لَ حِ ال ادق  وإنما ا نْ 

 .هررا كررذل ؤرا جررورهل فريضررة". والعياشرر  عررل البرراقر انررس كررال يق
نَاَح َعلَرْيك ْم فِيَمرا  .ة ايضا عل جماعة مل ال  ابةوروتس العام   }َوالَ ج 

تََراَضررْيت ْم بِررِس ِمررل بَْعررِد لْلفَِريَضررِة{ مررل حيررادة فرر  المهررر او األجرر  او 
 "الكررراف "نق رررال فيهمرررا او ريرررر ذلررر  ممرررا ال يخرررالن الشررررث. فررر  

ها وتحيرد  إذا انقطر  مقطوًعا والعياش  عل الباقر  ال بأ  بأل تحيرد
رًضررا منهررا، وال ب "آخررر بررأجر   اسررت للت ِ "تقررو    .األجرر  فيمررا بينكمررا

َ َكرراَل  .دَّتها  يضررتالدَّتها، وِعررت رر  لَيررر   ترر  تنقضرر  ِعرر }إِلَّ لّلِلَّ
عرل  "الكراف "َعِليًما{ بالم الح، }َ ِكيًما{ فيما شرث مل األ كام. فر  

بهرا السُّرنَّة مرل رسرو  هللا  تْ رَ نرح  بهرا القررآل، وَجر ةال ادق  المتعر
وعررل البرراقر  كررال علرر   يقررو   لرروال مررا  . ررل  هللا عليررس وسررلم وآلررس

 .، يعنرر  إال قليرر (بالفرراف) "سرربقن  بررس ابررل الخطررا  مررا حنرر  إال َشررفً 
ل نهيرس مرل اراد انس لوال ما سبقن  بس عمر مل نهيس عل المتعرة وتمكُّر

ا بهررا عررل وْ هم فيهررا، فاسررتَنَ ت  النررا  عليهررا وررَّبررتبْ دَ قلررو  النررا  لنَرر
وكرال نهيرس عنهرا ترارة بقولرس  متعترال  .الحنا، فمرا حنر  مرنهم إال قلير 

عاقِر    مهما وم  كانتا عل  عهد رسو  هللا  ل  هللا عليس وسلم انا م  ر ِ
تعررة النسراف تعررة ال رج، وم  واخررري بقولرس  ثرر   ك رل  علرر   .عليهمرا  م 

َ رعهد رسرو  هللا  رل  هللا عليرس وسرلم انر عاقِر   علريهل  ا م  مهل وم  ر ِ
تعة ال ج تعة النساف ،م   ف  األذال.  "عل  خير العم   َّ  َ "و ،وم 

وفيس  جاف عبد هللا بل عمر الليث  إل  ابر  جعفرر فقرا  لرس  مرا 
تْ  عرة النسراف؟ فقرا   ا لَّهرا هللا فر  كتابرس وعلر  لسرال نبيرس، تقو  فر  م 
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مثلر  يقرو  هرذا وقرد  ،جعفررفقرا   يرا ابرا  .فه      إل  يوم القيامرة
مها عمر ونه  عنها؟ فقا   وإل كال فع  قا   فإن  ا عيرذ  براهلل  . رَّ

مس عمر     ِ مل ذل  ال ت    ،فقا  لس  فأنت عل  قو   ا ب  .شيئًا  رَّ
وانا عل  قو  رسو  هللا  ل  هللا عليس وسلم، فهلم ا الِعْن  ال القو  

 .وال الباطر  مرا قرا   را ب ما قا  رسو  هللا  ل  هللا عليس وسلم 
  ال نسررراف  وبناتررر  ر  س ررريَ وقرررا   فأقبررر  عبرررد هللا برررل عمرررر فقرررا   اَ 

واخوات  وبنات عم  يفعلل ذل ؟ فأعرض عنس ابو جعفر  ريل ذكرر 
نساف  وبنات عمس. وفيس  سأ  ابو  نيفة ابا جعفرر م مرد برل النعمرال 

م انهرا مرا تقرو  فر  المتعرة؟ اترحع ، ا   الطاق فقرا   يرا ابرا جعفرر
   ؟ قا   نعم. قا   فما يمنع  ال ترأمر نسراف  ليسرتمتعل ويكسربل 

وإل كانرت  ،َر  فيهراعلي ؟ فقا  ابو جعفر  ليست ك  ال ناعات ي رْ 
ولكل ما تقرو  يرا ابرا  .وللنا  اقدار ومرات  يرفعول اقدارهم .  ال

ِعرد قا   فما يمنع  ال ت قْ  .اتحعم انس    ؟ قا   نعم ؟ نيفة ف  النبيذ
نساف  ف  ال وانيت نَب راذات فيكسربل علير ؟ فقرا  ابرو  نيفرة  وا ردة 

إل اآليرة التر  فر  "سرأ   ،ثم قا   يا ابرا جعفرر .بوا دة، وسهم  انفذ
 .والروايرة عرل النبر  قرد جرافت بنسرخها ،سائ " تنطم بت ريم المتعة

وآيررة  ،إل سررورة "سررأ  سررائ " مكيررة ،فقررا  ابررو جعفررر  يررا ابررا  نيفررة
فقررا  ابرو  نيفررة  وآيرة الميرررا   .ةمدنيررة، وروايتر  شرراذة ردي رالمتعرة 

فقررا  ابررو جعفررر  قررد ثبررت النكرراح بَيررر  .ايضررا تنطررم بنسررم المتعررة
فقا  ابرو  نيفرة  مرل ايرل قلرت ذا ؟ فقرا  ابرو جعفرر  لرو ال  .ميرا 

مرا  ،عنهرا  َ ف ِ و  رج  مل المسلميل تحوج بامراة مل اه  الكترا  ثرم ت ر
فقا   قرد ثبرت النكراح بَيرر ميررا . ثرم  .تر  منس قا   ال ؟تقو  فيها

افترقا. وعل ال رادق انرس سرألس ابرو  نيفرة عرل المتعرة فقرا   عرل اي 
فررأنبئن  عررل متعررة  ،المتعترريل تسررأ ؟ فقررا   سررألت  عررل متعررة ال ررج

ا م ه ؟ فقا   سب ال هللا. اما تقرا كتا  هللا  }فََما لْستَْمتَْعت ْم   النساف
{؟ فقا  ابو  نيفة  وهللاِ لكأنها آية لم اقراهرا بِِس ِمْنه لَّ فَ  وَره لَّ خت وه لَّ ا ج 

تنرا ويسرت      .متعتنرا قط. وفر  الفقرس عنرس  لري  منرا َمرل لرم يرؤمل بَكرَّ
ة"اقو      الرجعة، وه  إشارة إل  ما ثبت عندهم مل رجوعهم "الكرَّ

 ". إل  الدنيا م  جماعة مل شيعتهم ف  حمل القائم لين رو 
والمراد باالستمتاث المرذكور فرف اآليرة نكراح الميحال"  "وف  "

فف الن ن  "النساف"فإل اآلية مدنية ناحلة فف سورة  ،المتعة ب  ش 
األو  مل عهد النبف  ل  هللا عليس وآلرس وسرلم بعرد الهجررة علر  مرا 

كانرت دائررة  ،اعنرف نكراح المتعرة ،وهذا النكراح .يشهد بس معظم آياتها
وقرد  ،م فف هذ  البرهرة مرل الحمرال مرل ريرر شر بينهم معمولة عنده

سواف كال اسس م هو المشررث لرذل   ،اطبقت األخبار عل  تسلم ذل 
ي مل النبرف ومسرم  منرس ال شر  افأ   وجود  بينهم بمر .او لم يكل

فر  منراص  ،ر عنس إال بهذا اللفرظوال يعبَّ  ،وكال اسمس هذا االسم ،فيس
ا منس هرذا منهل{ م موالً عليس مفهومً مل كول قولس  }فما استمتعتم بس 

  ."المعن 
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ولست اريد ال ادخ  ف  جدا  فقه   و  جرواح نكراح المتعرة 

، ب  ك  ما اريد  هو لفت االنتبا  إل  ال اآليرة ال ترد  اآللاو  رمتس 
عل  جواح ، ثم بعد هذا ليكل ال كم الفقه  فيس مرا يكرول، فرذل  شرأل 

ة عل  هذ  ا نان النسراف ال تر  آخر. كين؟ لقد سردت اآلية السابق
ال ي ررر  للمسرررلم الترررحوج بهرررل، وهرررل األمهرررات والبنرررات واألخررروات 

 لْ والخاالت والعمات... إل  ال و   الك م إلر  المتحوجرات، اي َمر
عل  ذمة رج  آخر، ثم عقبت آيتنا بأنس ي   للمسرلم الترحوج بمرا  هل  

َمرْت مسررد  "وراف هؤالف، اي بأية امراة لم يرد ذكرها ف  ذل  ال ر ِ   
رررات ك ْم َوَخررراالت ك ْم َوبَنَرررات  األَخِ  َهرررات ك ْم َوبَنَرررات ك ْم َواََخرررَوات ك ْم َوَعمَّ َعلَرررْيك ْم ا مَّ

َهررات ك م  ال َّ  َضرراَعِة َوبَنَررات  األ ْخررِت َوا مَّ تِررف اَْرَضررْعنَك ْم َواََخررَوات ك ْم ِمررَل الرَّ
َهررات  نَِسررائِك ْم َوَربَررائِب ك م  ا رروِرك ْم ِمررْل نَِسررائِك م  ال َّ ل َّ َوا مَّ ج  تِررف تِررف فِررف   

نَراَح َعلَرْيك ْم َوَ  ئِر   اَْبنَرائِك م   َدَخْلت ْم بِِهلَّ فَإِْل لَْم تَك ون وا َدَخْلت ْم بِِهلَّ فَ  ج 
َ َمرا قَرْد َسرلََن إِلَّ  الَِّذيَل ِمْل اَْ ر بِك ْم َواَْل تَْجَمع روا بَرْيَل األ ْختَرْيِل إاِلَّ  َُّ

ْ َ ررنَات  ِمررَل الن َِسرراِف إاِلَّ  *َكرراَل َرف رروًرا َرِ يًمررا َمررا َملََكررْت اَْيَمرران ك ْم  َواْلم 
ْ ِ رنِيَل  ِ َعلَْيك ْم َوا ِ  َّ لَك ْم َما َوَراَف ذَِلك ْم اَْل تَْبتََ وا بِأَْمَواِلك ْم م  َُّ ِكتَاَ  

َسرافِِ يَل فََمرا اْسرتَْمتَْعت ْم بِرِس  روَره لَّ فَِريَضرةً َوال َرْيَر م  ِمرْنه لَّ فَرخَت وه لَّ ا ج 
َ َكرراَل َعِليًمررا  َُّ نَرراَح َعلَررْيك ْم فِيَمررا تََراَضررْيت ْم بِررِس ِمررْل بَْعررِد اْلفَِريَضررِة إِلَّ  ج 

اولئرر  النسرروة  مررا عرردا. ومعنرر  الكرر م، كمررا هررو واضررح، ال "َ ِكيًمررا
ذكررت اآليرة ال يجوح لكم الحواج بهل بمهر، وهذا هرو األجرر الرذي 

فََمررا اْسررتَْمتَْعت ْم بِررِس ِمررْنه لَّ الرجرر  يدفعررس للمررراة مقابرر  االسررتمتاث بهررا  "
وَره لَّ فَِريَضةً  ". ولو كال المق ود هو حواج المتعرة لكرال فَخَت وه لَّ ا ج 

ْرَمرررة النكررراح مرررل الفئرررات  معنررر  الكررر م ال هنرررا  وضرررعيل همرررا    
عة م  سرواهل. وال يقرو  بهرذا ا رد، المذكورة مل النساف، وِ ل ِي ة المت

ألل المتعة لدي مل يقولول بها ليسرت هر  النكراح برإط ق، وال  تر  
ا رر  النكرراح كرر  توضرر  مقابرر   رمررة النكرراح، برر  هرر  لرردي مررل 

حونها ش ف يباح للضرورة، وعل  مضض كمرا يتضرح مرل رد  ،يجو 
اب  جعفر عل  عبد هللا بل عمر الليثر  وابر   نيفرة فر  الرنص الرذي 
اورد  الطباطبررائ . امررا كلمررة "اسررتمتعتم" فرر  تررد  بالضرررورة علرر  

تلر  نف  األ   الذي اشت قَّْت منس نكاح المتعة لمجرد انها مشتقة مل 
وِس  قَررَدر  ، وعلرر   الكلمررة، وإال فررالقرآل يقررو   "وَمت ِعرروهل  علرر  الررـم 

ْقتِر قَررَدر   متاعررا بررالمعرون" )البقرررة/  ث (، "وللمطلقررات متررا236الررـم 
(، "فتَعَرررالَْيَل ا َمرررت ِْعكل  241برررالمعرون  قرررا علررر  المتقررريل" )البقررررة/ 

ْ كل  َسررَراً ا جمرري " )األ ررحا /  (، ولرري  للكرر م هنررا ايررة 28وا َسررر ِ
 لة بالمتعة البتة، ب  الك م عرل المطلقرات ال تر  ينبَر  ال ي ْعَطرْيل 

عررة". مقرردارا مررل المررا  لتطييرر  خررواطرهل، وهررذا المررا  يسررمَّ   "مت
عررل مررل سررورة "األ ررحا " هررو كررذل  فررالك م فرر  الشرراهد األخيررر 

الرسو  ونسائس، ويست ي  ال يقو  ا د مل الشريعة إنرس عليرس السر م 
 كال متحوجا بهل حواج متعة. 

والواقرررر  ال استشررررهاد الشرررريعة بكلمررررة "اسررررتمتعتم" علرررر  ال 
ل المق ود هو حواج المتعة يذك رن  بما قالس المستشررق هفنرنج مرل ا
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الرسرو  قررد مررار  هرذا الررحواج، إذ فهررم مرل قررو  المررؤرخيل وكتررا  
السرريرة إنررس رد حوجتررس اسررماف الجونيررة إلرر  اهلهررا قبرر  ال يرردخ  بهررا 
و"مت عها" بكذا وكذا انس عليس الس م كال قد تحوج بها حواج "متعرة". 

 Shorterوهلل فرررر  خلقررررس شررررؤول )انظررررر مررررادة "متعررررة" فرررر  "
Encyclopaedia of Islam ،" وانظررر كررذل  ال ررف تيل اللترريل

 -كتبتهمررا فررر  هرررذ  النقطرررة فررر  كتررراب   "دائررررة المعرررارن اسسررر مية
م/ 1998 -هرـ1419اضالي  واباطي "/ مكتبرة البلرد األمريل/ القراهرة/ 

 (. لكل ذل  مستشرق، اما مفسرونا هؤالف فَلَْيس وا. 134 -133
ار الذي ثم لو كال ابو  نيفة قد اقتن  بما قالس ال ادق ف  ال و

قي  إنس جري بينهما وابدي دهشرتس مرل انرس لرم يتنبرس لهرذا المعنر  مرل 
قبرر  ررررم  رر تس او وجاهتررس، فلررم يررا تررري اسررتمر ذلرر  الفقيررس علرر  

ا كرم هللا موقفس مل المتعة ولم ي للها ف  مذهبس؟ ب  ما الذي من  عليًّ 
ا وْ وَ وجهس مل إعادة األمر ف  المتعة إل  ن ابس لو كال يري، كمرا رَ 

عنس، ال عمر اخطأ بت ريمها؟ وع م يد  هذا ف  شخ رية علر   لرو 
  ت الرواية، ومرا هر  بال ر ي ة؟ اال يرد  علر  انرس كرال يعررن 
ال م لكنس لم ب او  العم  عل  إعادة النا  إليس؟ فلم يرا ترري؟ اكرال 
عمر ف  قبر  يمث  تهديدا لرس؟ فكيرن؟ ام إنرس كرال ال يهرتم بالرديل وال 

ئول يالمكاف ة دونس؟ إل الذيل يروول هذا عنس إنما يسربإقرار ال م و
إليررس فرر  شخ رريتس وإيمانررس رضرر  هللا عنررس ال إلرر  عمررر، لكررنهم ال 
يب رول مواق  الك م لأسن" وإذا كال عل   قد تر  األمر عل  ما 
ارسا  عمر، فلماذا يا ترري لرم تسرر الشريعة علر  منهاجرس؟ الري  هرو 

الو يررد لنبرريهم فرر  نظرررهم؟ فكيررن  إمررامهم األكبررر والخليفررة الشرررع 
يخالفول عل امر  إذل؟ ثم الم ي  ظ هؤالف كيرن يت رد  علر   كررم 
هللا وجهس عل الفاروق رض  هللا عنس بك  ا ترام فلم ينسبس إل  كفر 
او نفرراق او يررومن إلرر  عملررس هررذا مجرررد إيمرراف بمررا يَمررح فرر  دينررس؟ 

، ايسررو   هررذا قررو  واخيرررا  ترر  لررو قلنررام  القررائليل إل المتعررة جررائحة
ال ادق  "لري  منرا مرل لرم يسرت    متعتنرا"، وبخا رة اننرا قرد راينرا  
يت ررد  عنهررا علرر  انهررا امررر ي ْشررَمأَح  منررس ررررم ِ ل ررس؟ إنهررا فرر  ا سررل 
األ وا  ال تتعدي  دود الجواح، فكيرن تت رو  علر  هرذا الن رو إلر  

كرول ركل مل اركال الديل لدي الشيعة ب ي  إل مرل ال يسرت لها ال ي
 مؤمنا عندهم؟

وف  تفسير اآلية السابعة عشرة مل سورة "العنكبروت"، وهر  
َولَقَررْد اَْرَسررْلنَا ن وً ررا إِلَرر َّ قَْوِمررِس فَلَبِررَ  فِرريِهْم اَْلررَن َسررنَة  إاِلَّ }قولررس تعررال   

ولَ َخْمِسيَل َعاًما فَأََخذَه م  للطُّوفَال  َوه ْم َظالِ  ال ي يد الطبرس  عمرا  ،{م 
ر  إل  ما ي نعس مفسررول شريعيول آخررول مرل اتخاذهرا فر رة تقر  

للبرهنة عل    ة وجود المهدي ف  السردا  اآلل رررم مررور مرا 
}ولقررد علرر  الررن عررام منررذ اختفائررس، إذ كررال كرر  مررا قالررس هررو  " حيرردي

فلب  فيهم } ،ارسلنا نوً ا إل  قومس{ يدعوهم إل  تو يد هللا عح  وج 
فلم يجيبو  وكفروا بس }فأخذهم الطوفال{  ،ا{الن سنة إال خمسيل عامً 

}وهررم ظررالمول{ ألنفسررهم بمررا فعلررو  مررل  ،جررحاف علرر  كفرررهم فهلكرروا
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اي فأنجينرا نوً را مرل  ،}فأنجينا  وا  ا  السفينة{.الشر  والع يال
ذلررر  الطوفرررال والرررذيل ركبررروا معرررس فرررف السرررفينة مرررل المرررؤمنيل برررس 

اي ع مررة للخ ئررم  ،اي وجعلنررا السررفينة }آيرة للعررالميل{ ،ا{}وجعلناهر
قررت برريل المررؤمنيل إلرر  اجمعرريل يعتبرررول بهررا  يرروم القيامررة ألنهررا فرَّ

وهررف داللررة للخلررم علرر   رردق نرروح  ،والكررافريل واألبرررار والفجررار
". ونفر  الشر ف فر  تفاسرير الطوسر  والقمر  والجنابرذي وكفر قومس

هم علر  موضروث ع ْمرر المهردي اثنراف والكاشان ، إذ لرم يعررج اي مرن
 تعرضس لتفسير تل  اآلية. 

ْنَح ـفرر  تفسررير كترراِ  هللاِ الررامررا فرر  تفسررير "األمثرر   للشَّرريم " م 
رقًما فنقرا  "األلن، واي  الن؟ الن سنة يعد   نَاِ ر َمكارم الِشيراحي

ر ا وعردًدا كبيرًرا بالنسربة لمرد ة التبليرغ. وظراهر اآليرة اآلنفرة ال  هرذا مهمًّ
ر ذلر  فرف المقدار لم يكل هو عمر نوح عليس الس م بتمامرس، وإل ذ ِكر

  الف ر  التاسر ، بر  عراش بعرد "التكرويل"التوراة ال ديثرة، فرف سرفر 
وطبقًا لما قالس بعض المفس ريل فقد كانت الفترة  .الطوفال فترة اخري

هذ  ث ثمائة سنة" طبعًا هذا العمر الطوي  بالقيا  إل  اعمار حماننرا 
كثير جًدا وال يعد  طبيعيًّا ابًدا، ويمكل ال يكول ميحال العمر فرف ذلر  

بنراًف علر  الم رادر الترف و رلت الع ر متفاوتًا م  ع ررنا هرذا. و
رريل، وع   ر نروح بيرنهم ايًضرا كرال ْمرإل  ايدينا فإل  قوم نوح كانوا معمَّ

هيئررة تركيرر  ال  ويشررير هررذا األمررر ضررمنًا إلرر  .اكثررر مررل المعترراد
روا طوي . إل  دراسات العلماف فف اجسامهم كانت تمك نهم مل ال يعمَّ 

  لرس  رد ثابرت، ومرا الع ر ال اضر تد   علر  ال عمرر اسنسرال لري
واكثررر او اقرر  فرر   يقولررس بعضررهم بأنررس م رردود بمائررة وعشررريل سررنة

اسررا  لررس... برر  يمكررل ال يتَيررر ب سرر  اخررت ن الظرررون. واليرروم 
وبواسرررطة التجرررار  اسرررتطاث العلمررراف ال يضررراعفوا عمرررر قسرررم مرررل 
النباتررات او الموجررودات ال ي ررة، إلرر  اثنررف عشررر ضررعفًا علرر  العمررر 

او لوا هذ  الفتررة  ،وال تتعجبوا ،فف بعض المواردو ت   .الطبيعف
ة ضررعن عمرهررا الطبيعررف. وإذا  للنباتررات او ريرهررا إلرر  تسررعمائة مررر 
رر   الفهم التوفيم فيمكنهم ال يضراعفوا عمرر اسنسرال، فريمكل ال يعم 

لتفررات ضررمنًا إلرر  ال كلمررة اسنسررال عندئررذ آالن السررنيل. وينبَررف اال
   ادثة ت يط باسنسال، وهف مشرتق ة "الطوفال" فف األ   معناها ك

  هرذا التعبيرر للمراف الَحيرر او السري  مِ عْ ت  ثرم  اْسر .مل مادة "الطروان"
كمرا يطلرم  .الشديد الذي يستوع  مسا ة كبيرة مل األرض ويَرقها

وفيس  الرة االسرتيعا ، سرواًف كرال ريً را  ،عل  ك  شفف كثير وشديد
اسيمرراف إلر  عمرر المهرردي  او نراًرا". وقرد اشرتممت فرر  الكر م رائ رة

عليس الس م. ولم يكذ  المفسر الشيع  خبرا، إذ وجدترس فر  الهرامش 
يقررو  مررا ن ررس  "لمحيررد التوضرريح فررف مسررألة طررو  العمررر بمناسرربة 

  األب ررا  المتعلقررة بطررو  عمررر المهرردي عليررس السرر م، يراجرر  كتررا 
 ت و  كبير". المهدي  

بررامج "، وف  قسرم "الarabic.irib.irوف  موق  "
المسجلة"، وت ت عنوال "شم  خلن الس ا " نجرد الشريم الشريع  
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م مد الشوكف يقو   "تعلمول ال مل سنل األنبياف عليهم الس م الترف 

جس هف س ن ة طو  العمرر رَ   هللا فَ عجَّ  جرت فف قضية موالنا المهدي  
شهر مل رير  مرل األنبيراف علريهم االتف ظهرت فف نوح عليس الس م 

قومس  والقرآل الكريم ي رح بأل نو ا عليس الس م ظ  يدعو .الس م
مدي ما يقار  األلن عام قب  الطوفرال ويرعر  مرل  ل  الهدي عل إ

وهذا ايضا مل اوجس الشبس بينرس وبريل موالنرا المهردي  .آمل معس منهم
الهرردي  يقرروم فررف ريبتررس ايضررا بالرردعوة إلرر  عليهمررا السرر م. فالمهرردي  

ولكرل بأسرالي  خفيرة. ولروال  ،  األخطرار عرنهمورعاية المؤمنيل ودف
ذلرر  لنحلررت بهررم الررأواف والشرردائد وا ررطلمهم وابررادهم األعررداف كمررا 

عليس الس م فف رسالتس المشهورة للشيم المفيد رضوال  ي رح بذل 
ال األسرالي  الخفيرة فرف الردعوة  الكرريم يشرير إلر  والقررآل .هللا عليس

هللا نوح عليس الس م، فقد قا  عح  فمل سنة نب إل  الهدي كانت ايضا
"ثررم إنررف دعرروتهم جهررارا* ثررم انررف اعلنررت لهررم  :دعرراف  وجرر   اكيررا

ويستفاد مرل األ ادير  الشرريفة ال مرل علر   واسررت لهم إسرارا".
الرذيل آمنروا  إطالة عمر نبف هللا نوح عليس الس م هرو تم ريص إيمرال

ت العاليررة مررل بررس ورررربلتهم سي ررا  المسررتعديل مررنهم إلرر  الرردرجا
متوفرة فف إطالرة عمرر موالنرا المهردي وطرو  وهذ  ال كمة  اسيمال.

ال  عجر  هللا فرجرس، ففيهرا يَربَر  المؤمنرول ويم َّ رول  تر  ،ريبتس
علرف عليرس السر م  يبق  إال األندر األنردر كمرا ورد فرف  ردي  اسمرام

 فوهررؤال .الررذي روا  الشرريم النعمررانف ر مررس هللا فررف كتررا  "الَيبررة"
المؤمنول الثرابتول علر  الرديل ال رم رررم طرو  الَيبرة هرم األن رار 

المنتظرر، وهرم ا ر ابس الخلَّرص الرذيل يبعررثهم هللا  ال قيقيرول للمهردي
 قب  ذل ".  ياًف لن رتس عند ظهور  إذا توفاهما

وهو كر م ريرر مقنر  علر  اسطر ق  فنروح قرد اخبرنرا القررآل 
ررر كرر  هررذا العمررر بخبررر ، امررا المهرردي فررأيل الرردلي  علرر   انررس قررد ع م ِ

الطوي ؟ ثم إل األعمار ف  حمل نوح كانت طويلة، بخ فها منذ حمل 
المهدي  ت  اآلل. و تر  لرو قلنرا إل طرو  عمرر نروح معجرحة انفررد 
بها، فأيل الدلي  عل  ال المهدي قد َ ِظَ  هو ايضا بتل  المعجحة؟ ال 

يًّرا، وإال فليرأت مرل القرآل وال ال دي  قا  ذل . وكذل  لم ير  ا د  
رآ  ويأخذنا إليس لنتأكد ال ما يقرا  عنرس  ر يح. وبطبيعرة ال را  فرإل 
كرر  إنسررال  رر  ي ترراج إلرر  طعررام وشرررا  وقضرراف  اجررة وارتسررا  

وما إل  ذل ، فمل يقوم لس بتل  ال اجات  وقص شعر واظافر وحواج
يا تري؟ ولماذا ال يت د  النا  الذيل يقومول بخدمتس إل كرال هنرا  
امثررا  اولئرر  النررا ؟ امررا إل قيرر  إنررس ال ي ترراج إلرر  شرر ف مررل هررذا، 

اخررري، امررام معجررحة، فررأيل الرردلي  علرر  هررذ   كرررة فمعنرر  ذلرر  اننررا،
ال القرآل وال دي  قا  شيئا عل هذا، فكين يراد  ثانيةالمعجحة؟ مرة 

وال مرل قبر  منا ال نؤمل بس؟ ومعن  ذل  كرة ثانيرة ال ا ردا لرم يرر  
انس موجود؟ وعل  ك   ا  فرإل وسرائ  إذل ن نعرن ي، فكاآلل يرا 

الب رر  عررل األشررخاص المفقرروديل والَررائبيل والمختفرريل قررد تطررورت 
نَّرد لرس جَ ت   ينبَر  ال  تطورا هائ  ف  الع ر ال ردي ، وِمثْر   المهردي
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 ،ك  اسمكانات لمعرفة موضعس و الس، فلماذا ال يقوم مل يؤمنرول برس
الن  اكثر مليقا  إنس اختف  فيها منذ  ويب ثول عنس ف  المنطقة الت 

عام ويمشرطونها تمشريطا  تر  يعثرروا عليرس؟ إنهرم يَرْدع ول دائمرا برأل 
يعج ِ  هللا فرجس، فما المان  ال يبذلوا ما يستطيعول مل جهد للتعجير  
بهررذا الفرررج برردال مررل ذلرر  االنتظررار الطويرر  دول جرردوي؟ ولررم يبقرر  

اولررم ي ركررس كرر  مررا وقرر  المهرردي كرر  هررذا الوقررت دول ال يظهررر؟ 
 تر  لرو قلنرا إل  بالمسلميل طوا  هاتي  القرول مل م ائ  ونكبات

المسلميل هم الشريعة و ردهم؟ والَرير  ال الشريم يقرو  إل المهردي، 
مث  نوح عليس الس م، يقوم منذ اختفائس بهدايرة النرا . فكيرن ذلر  يرا 

تهم تري؟ لقد كال نوح يخرالط قومرس وهرو يردعوهم ويعمر  علر  هرداي
ويسخر منس الكافرول وي د ق برس المؤمنرول.  ،نسوْ رَ فيسمعس النا  ويَ 

اما هداية النا  ريبًا ف  ادري كين تكول؟ ه  هنا  وسيط ينق  لهم 
ما يريد المهدي تبليَس إياهم؟ فمل هو ذل  الوسيط يا تري؟ ولماذا ال 

رر  بسررعادتهم ويكمرر  يأخررذ م ب ِرر   المهرردي إليررس فيخت ررر الجهررد ويعج 
ايتهم؟ كررذل  يقررو  الشرريم إل المهرردي يرعرر  اتباعررس وي مرريهم مررل هررد

األخطار. تري باهلل العظيم كين يكول ذل ؟ إل إيررال تتعررض مرث  
للحالح  فتنهدم بيوتها ويموت النرا  ت رت انقاضرها كمرا يفعلرول فر  
اية دولة اخري. كذل  عندما كانت هنرا   رر  بريل العرراق وإيررال 

المبان  اسيرانية فت ولهرا إلر  خرائر  ينردفل كانت القناب  تنح  عل  
النا  ت تها، وكال الجنود الشيعة عل  الجان  اسيران  ي ْقتَلول مثلما 

ة رَ يقت  الجنود السنة ع  الجان  العراق  سواف بسواف. و ت  ف  الك  
كثيرررا مررا تنهررحم الفرررق اسيرانيررة امررام فرررق آسرريوية، ومررا ادرا  مررا 

فما بالنا بمسابقات كأ  العالم الت  ال مكرال  مستوي الفرق اآلسيوية؟
ف   فون  دارتها ألية دولة مسلمة ف  وقتنا ال ال ، شيعية كانت 
ام سررنية؟ تررري لررم ال يرينررا المهرردي عجائرر  قدرتررس فرر  هررذا الميرردال، 
والمعاونة فيس اسره  كثيررا منهرا فر  ميردال ال ررو  والقنابر  والقتر  

قرام بتردمير امريكرا لَعَرْت فر  دماررس وطَ  والدمار بما ال يقرا ؟ امرا إلْ 
وتخلي رنا مررل بروش وع ررابتس قبر  ال تعترردي علر  إيرررال، فلسررون 
نكول لس مرل الشراكريل ال امرديل، ولسرون يكرول هرذا دلري  ال ي َ رد  
وال ي َرد  بشرط ال يكول هنا  برهال عل  انس مل  نعس هو. ثم هر  

ويق  المؤمنيل  ي ح ال يقا  عل المهدي إنس هو الذي ي م  ويرع 
بس مل األخطار والمهال ، وكأنس هو هللا سب انس؟ إننر  ال اسرخر، بر  

  ا او  ال افهم.
م مرد برل ال سرل المهدي المنتظر هو  ينبَ  ال يكولثم لماذا 

 بشرررألمعررررون ال الشررريعة منقسرررمول إذ مرررل ال؟ العسررركري بالرررذات
 فررر  خ فرررة ة علررر   كررررم هللا وجهرررسسلسرررلة التررر  مرررل  قهرررا وراثرررال

المسلميل، فلماذا ينبَ  ال يكول اسمام المختف  هو م مد بل ال سرل 
؟ مل ا فاد عل   كرم هللا وجهرس ولي  شخ ا آخربالذات، العسكري 

سلمنا بأل هنا  ن ا فر  اسسر م )ايرل؟ الادري(  اب  لو افترضنا انن
يعيل الخليفة بعد النب  بعل  كرم هللا وجهس، افهنا  نص عل  انهرا ال 
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تستمر ف  ذريتس؟ وه  وراثة ال كم ف  اسس م مقبولرة؟ ام إل  بد ال
الواج  تول  مل تختار  األمة ف  انتخابات  رة مفتو ة؟ إل علمراف 

يحيرد بنرس اسس م قد و رفوا مرا فعلرس معاويرة مرل تورير  السرلطال ال
ن يرراد منرا ال نقبر  مرل علر    مرا انكرنرا  يربأنس جبرية وكسرروية، فك

 عل  معاوية؟ 
الشيعة اوس  مل ال تقت ر علر   ف  فقس . وه الَنائم ندناعو

رنائم ال ر ، ب  تشم  تلر  مر  رنرائم الَروص، والكنرح الرذي يعثرر 
اسنسرررررررال عليرررررررس، والمعررررررردل المسرررررررتنبط مرررررررل األرض، واربررررررراح 
المكاس ...إلم كما يوضرح الردكتور م مرد  سريل الرذهب  فر  كتابرس  

طرة اثنراف تناولرس لتفسرير "التفسير والمفسرول" لدي تعرضس لتلر  النق
مفسرررنا فرر  كتابررس  يقررو   .للطبرسرر  وكمررا كترر  ذلرر  المفسررر نفسررس

قولس تعال  فر  اآليرة ال اديرة ل ا"مجم  البيال ف  علوم القرآل" تفسير
ِ واألربعيل مل سورة "األنفا "  " وا اَنََّما َرنِْمت ْم ِمْل َشْفف  فَأَلَّ ّلِِلَّ َواْعلَم 

س و ِ  َسس  َوِللرَّ م  َوِلرِذي اْلق ْربَر  َواْليَتَراَم  َواْلَمَسراِكيِل َواْبرِل السَّربِيِ  إِْل  خ 
ِ َوَما اَْنَحْلنَا َعلَ  َعْبِدنَا يَْوَم اْلف ْرقَراِل يَرْوَم اْلتَقَر  اْلَجْمعَراِل  ك ْنت ْم آََمْنت ْم بِاّلِلَّ

َُّ  َعلَ  ك   ِ َشْفف  قَِدير   مْ ـلراختلن العلمراف فر  كيفيرة قسرمة ا"  "َو   خ 
ومررل يسررت قس علرر  اقرروا   ا رردها مررا ذهرر  إليررس ا رر ابنا، وهررو ال 

فسررهم هللا، وسررهم للرسررو ، وهررذال   سَّررم علرر  سررتة اسررهم  ي قَ مْ ـ  الخرر
السهمال م  سهم ذي الق َرب  لأمام القائم مقام الرسو ، وسهم ليتام  

كهم فرر  رَ ْشررآ  م مرد، وسررهم لمسرراكينهم، وسررهم ألبنراف سرربيلهم، وال يَ 
م علرريهم ال رردقات لكونهررا اوسرراخ ذلرر   ريرررهم ألل هللا سررب انس َ رررَّ

ضهم مل ذل  ال وروي ذل  الطبري عل عل   برل  . مْ خ  ـالنا  وعوَّ
وم مد بل علر   البراقر. وروي ايًضرا عرل ابر   ال سيل حيل العابديل

ررالعاليررة والربيرر  انررس ي قَ  إال انهمررا قرراال  سررهم هللا  ،م علرر  سررتة اسررهمسَّ
باق  لمل ذكر  هللا. وهذا القسم مما يقتضيس ظراهر الكترا  للكعبة، وال

م علرر  خمسررة اسررهم، وال سررهم هللا سَّرر  ي قَ مْ خ  ـيررس. الثرران  ال الررويقو  
اث والسرر ح، وهررو رَ ن هررذا السررهم إلرر  الك رررَ والرسررو  وا ررد، وي ْ رر
م عل  سَّ وإبراهيم وقتادة وعطاف. الثال  ال ي قَ  المروي عل ابل عبا 

لقرابرة النبر   رل  هللا عليرس وسرلم،    بَري الق رْ وهم لذاربعة اسهم  س
وهو مرذه   ،واألسهم الث ثة لمل ذ ِكروا بعد ذل  مل سائر المسلميل

ألل سهم الرسو  قد سقط  ،م عل  ث ثة اسهمسَّ الشافع . الراب  انس ي قَ 
  قد سقط بَ   فيما يحعمول، وسهم ذي الق رْ ورَ بوفاتس ألل األنبياف ال ت  

ولم ينكر ذلر  ا رد مرل  ،لم يعطيا سهم ذي الق َرب  ا بكر وعمرألل اب
ومرنهم َمرل  .وهرو مرذه  ابر   نيفرة واهر  العرراق ،ال  ابة عليهما

واآلخريل ث ثة اسهم جاح،  ،  سهًمابَ قا   لو اعط  فقراف ذوي الق رْ 
 .حجرررا د لهررم سررهم  رَ ْفرروال ي   ،بررالفقراف ولررو جعرر  ذوي الق َربرر  ا سرروةً 

فقيرر   هررم بنررو هاشررم خا ررة مررل ولررد عبررد  ، بَررذي الق رْ واخت ِلررن فرر  
عرل ابرل عبرا  ومجاهرد، وإليرس   المطل  ألل هاشًما لم يعق  إال منس

وقي   هم بنو هاشم بل عبد منان وبنرو عبرد المطلر   .ذه  ا  ابنا
وروي ذل  عل جبير بل مطعم  .وهو مذه  الشافع  ،بل عبد منان
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  واج  ف  مْ ـ    ا  ابنا  إل الخوقا .عل النب   ل  هللا عليس وسلم
ك  فائدة ت    لأنسال مل المكاس  وارباح التجارات وف  الكنوح 

ويمكرل ال  .والمعادل والَوص ورير ذل  مما هو مذكور فر  الكتر 
عل  ذل  بهرذ  اآليرة، فرإل فر  ع رْرن اللَرة ي طلرم علر  جمير      دَ تَ ي سْ 

مررل سررورة  السررابعةة ذلرر  اسررم الَ ررْنم والَنيمررة". وعنررد تفسررير  لآليرر
س وِ  َوِلِذي  ِ َوِللرَّ َّ خ اَفَخَف لّلِلَّ  َعلَ َّ َرس وِلِس ِمْل اَْهِ  لْلق َريَّ لِلََفِ ال شر  }مَّ

رربِيِ { ررخ اَفَررخَف لّلِلَّ  َعلَرر َّ  لْلق ْربَرر َّ َولْليَتَرراَم َّ َولْلَمَسرراِكيِل َولْبررِل للسَّ يقررو   }مَّ
} ِ{اي مررل  ،َرس رروِلِس ِمررْل اَْهررِ  لْلق ررَريَّ َّ   امرروا  كفررار اهرر  القررري، }لِلََفِ

} س روِ { بتملير  هللا إيرا ، }َوِلرِذي لْلق ْربَر َّ  ،يأمركم فيس بمرا ا ر ، }َوِللرَّ
يعنررر  اهررر  بيرررت رسرررو  هللا وقرابترررس، وهرررم بنرررو هاشرررم، }َولْليَتَررراَم َّ 

ي ق ْربا  ويترام  اهر  ذِ َولْلَمَساِكيِل َولْبِل للسَّبِيِ { منهم، ألل التقدير  ولِ 
وروي المنهررا  بررل عمرررو عررل  .يتررس ومسرراكينهم وابررل السرربي  مررنهمب

قا   قلت  قولس  }َوِلِذي لْلق ْربَ َّ َولْليَتَاَم َّ َولْلَمَساِكيِل  ،عل   بل ال سيل
قا   هم اقرباؤنا ومساكيننا وابناف سربيلنا. وقرا  جمير   ،َولْبِل للسَّبِيِ {

ل وابنراف السربي . وقرد الفقهاف  هم يتام  النا  عامة، وكذل  المسراكي
روي ايًضا ذل  عنهم. وروي م مد بل مسلم عل اب  جعفر انس قا   

وسررهم ذوي الق َربرر ، ون ررل  ،"كررال ابرر  يقررو   لنررا سررهم رسررو  هللا
شركاف النا  فيما بق . والظراهر يقتضر  ال ذلر  لهرم، سرواف اكرانوا 

قرراف للف ْ فوقير  إل مرا  الفَر .وهو مرذه  الشرافع  ،ارنياف او فقراف
وهررم بنررو هاشررم وبنررو المطلرر . وروي عررل  ،مررل قرابررة رسررو  هللا

 و  فْ فرض هللا طاعتنا، ولنا األنفا ، ولنا  َ  ال ادق انس قا   ن ل قوم  
وف  هذا النص نري الطبرس  قد جم  مرا يقولرس الشريعة فر   الما ".

 هذ  القضية، ومل ثم نكتف  بما قالس. 
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 ر ال وف التفسي
ع ررِرن ال رروفية بررالتركيح علرر  التجربررة الرو يررة، سررواف عررل 
 م او عل ادعاف. وف  تفسيرهم للقرآل نراهم يهتمرول بالب ر  عمرا 
ف  آياترس مرل إشرارات ال ترد  عليهرا داللرة مباشررة، بر  ي تراج األمرر 
ر   َش ِ ،  وا يانا إل  لَ    للنص عل ظاهر . وكثيرا ما يَ  فيها إل  تأوي  

  ررن الررذي يفسررد تررذوقنا  ترر  للبسررملة كمررا تِهم التكل ررن  الثقيرر  تررأوي 
يقرن عنرد بدايرة تفسرير  لسرورة "الفات رة"، إذ  هرـ(465)ت  القشيري

وقوم عنرد ذكرر هرذ  اآليرة   "قائ  ك   رن مل  رون البسملة امام
بأوليائرس، )اي بِرر  هللا( )يق د آية "البسملة"( يترذكرول مرل البراف بِررَّ  

ِسرررَّ  مرر  ا ررفيائس، ومررل المرريم ِمنَّتَررس علرر  اهرر  واليتررس،  ومررل السرريل
فيعلمررول انهررم ببررر   عرفرروا ِسررر  ، وبمنتررس علرريهم  فظرروا امررر ، وبررس 
سب انس وتعال  عرفوا قدر . وقوم عند سماث "بسم هللا" تذكروا بالباف 
برافة هللا سب انس وتعال  مل ك  سوف، وبالسيل س متس سرب انس عرل 

َوْ رفس. وآخررول يرذكرول عنرد  م مجد  سب انس بعح  ك  عي ، وبالمي
البرراف بهرراف ، وعنررد السرريل سررناف ، وعنررد المرريم ملكررس. فلمررا اعرراد هللا 
سب انس وتعال  هذ  اآلية، اعنف "بسرم هللا الرر مل الرر يم"، فرف كر  
سورة وثبت انها منها اردنا ال نذكر فف ك  سورة مرل إشرارات هرذ  

كمررا ، رات ريررر معررادة". فالقشرريرياآليررة كلمررات ريررر مكررررة، وإشررا
ر ال يقرن قرارئ القررآل امرام ة، إذ مل رير المت وَّ عَ جْ د النُّ عِ بْ ي   ،تري

البسرملة فر  كر  مررة يتلوهرا فريمعل النظرر فر  كر   ررن منهرا علرر  
الن و الذي ذكر  القشيري، فض  عل ال يستطي  القشريري او ريرر  

عنرد قررافتهم للبسرملة  استق اف ما يعل  لجمي  فئات القراف مرل معرال  
 ويسج  ك  ذل  عل  اخت فس. إل هذا لهو التكلن"

نفرر  هررذا التكلررن نجررد  فرر  تناولررس لل رررون  المقطعررة الترر  و
ها هو ذا لدل تفسيرها فر  او  "البقررة"، إذ ، تبتدئ بها بعض السور

وهرر  السررورة الترر  تلرر  "الفات ررة" مباشرررة، يقررو   "هررذ  ال رررون 
ورة مررل المتشررابِس الررذي ال يعلررم تأويلررس إال هللا المقطعررة فررف اوائرر  السرر

عند قوم. ويقولول  لك  كتا  سر، وسر هللا فف القرآل هذ  ال رون 
المقطعة. وعند قوم انها مفاتح اسمائس  فاأللن مرل اسرم "هللا"، والر م 

"المجيرررد"   يرررد  علررر  اسرررمس "اللطيرررن"، والمررريم يرررد  علررر  اسرررمس
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ال رون لشررفها ألنهرا بسرائط اسرمائس  و"المل ". وقي   اقسم هللا بهذ 
وخطابس. وقي  إنها اسماف السور. وقي   األلن تد  علر  اسرم "هللا"، 
وال م تد  عل  اسم "جبري "، والميم تد  علر  اسرم "م مرد"  رل  
هللا عليس وسلم. فهذا الكتا  نح  مل هللا عل  لسال جبري  إل  م مرد 

ئر ال ررون انفرردت عرل  ل  هللا عليرس وسرلم. واألِلرن مرل بريل سرا
اشكالها بأنها ال تت   ب رن فف الخرط وسرائر ال ررون يت ر  بهرا 
إال  رررون يسرريرة، فينتبررس العبررد عنررد تأمرر  هررذ  ال ررفة إلرر  ا تيرراج 
الخلررم بجملررتهم إليررس، واسررتَنائس عررل الجميرر . ويقررا   يتررذكر العبررد 

ص المخلص ِمْل  الة األلن تَقَدَُّ  ال م سب انس وتعال  عرل التخ ر
فإل سائر ال رون لها م   مرل الَ لرْم او الشرفة او اللسرال  ،بالمكال

ال تضران إلر  م ر .  ائيةإل  رير  مل المدارج رير األلن فإنها هو
ويقررا   اسشرررارة منهررا إلررر  انفررراد العبرررد هلل سررب انس وتعرررال  فيكرررول 
كاأللن ال يت   ب رن، وال يحو  عل  الرة االسرتقامة واالنت را  

يطال  العبد فف سر  عنرد مخاطبترس براأللن برانفراد   قا بيل يديس. وي
القلرر  إلرر  هللا تعررال ، وعنررد مخاطبتررس بررال م بلرريل جانبررس فررف مراعرراة 
 قس، وعند سماث الميم بموافقة امرر  فيمرا يكلفرس. ويقرا   اخرتص كر  

انفردت األلرن باسررتواف القامرة والتميررح فر ررن ب ريَة مخ و ررة  
  لهررا  رردر ِعررمررل ال رررون، فج   عررل االت ررا  بشررفف مررل اضرررابها

د عررل االت ررا  باألمثررا  واألشررَا   لْ الكتررا  إشررارة إلرر  ال َمرر تجرررَّ
َ ِظرررف بالرتبرررة العليرررا، وفررراح بالدرجرررة الق ررروي، و رررلح للتخاطررر  

ة األ با  فف سرتر ن  بة، عل  س  بال رون المنفردة التف هف رير مركَّ 
تكثرررر  ويقرررا   ...ال رررا  وإخفررراف األمرررر علررر  األجنبرررف مرررل الق رررة

العبررارات للعمرروم، والرمرروح واسشررارات للخ رروص. اَْسررَمَ  موسرر  
ن مرروطل، وقررا  لنبي نررا م مررد  ررل  هللا عليررس وسررلم  ك َمررس فررف اْلرر

اَِلْن... وقرا  عليرس السر م  ا وتِيرت  جوامر  الكِلرم فاخت ِ رَر لرف الكر م  
 .اخت ارا"

سررورة "الرعررد" يقررو    "الررم" الموجررودة فرر  او وفرر  تفسررير 
م بما ترد  عليرس هرذ  ال ررون مرل اسرمائس إِلَّ هرذ  آيرات الكترا  سَ قْ "اَ 

، والر م "هللا"الذي اخبررت  اَن ِرف ا نَرح ِ   علير . فراأللن تشرير إلر  اسرم 
، والرراف تشرير "المجيرد"، والمريم تشرير إلر  "اللطيرن"تشير إل  اسم 

ات  بسم هللا اللطين المجيد الر يم إل هرذ  آير  قا  ".الر يم"إل  اسم 
نرف انحلرس علر  م مرد  رل  هللا عليرس وسررلم". االكترا  الرذي اخبررت  

وباهلل علي  ايهرا القرارئ مرا الرذي منر  ال يقرو  عرح وجر    "بسرم هللا 
اللطين المجيد" مرة وا دة بدال مل "بسم هللا الر مل الر يم" ما دام 
هذا هو مراد  سب انس؟ ومل ايرل علرم القشريري او ريرر القشريري ال 

د ذل  عل النب  عليس رِ د اراد هذا المعن  الذي ذكر ، ما دام لم يَ هللا ق
 الس م؟ اعند  علم الَي  فهو يري؟ 

ويقرو  سرره  التسرتري فرر  تفسررير البسرملة فرر  او  "الفات ررة"  
هو االسم األعظم الذي  وي األسماف كلها، وبيل األلن وال م   "وهللا  

مرل سرر إلر  سرر، منس  رن  مكن   ري  مل ري  إلر  رير ، وسرر 
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و قيقة مل  قيقة إل   قيقة. ال ينرا  فهمرس إالَّ الطراهر مرل األدنرا ، 
اآلخذ مل ال    قواما ضرورة اسيمال. والر مل  اسم فيس خا رية 
مرل ال ررن المكنر   بريل األلرن والر م. والرر يم  هرو العراطن علرر  

لسرابم علمرس  عباد  برالرحق فرف الفررث، واالبترداف فرف األ ر  ر مرةً 
القررديم. قررا  ابررو بكررر  اي بنسرريم روح هللا اخترررث مررل ملكررس مررا شرراف 
ر مة ألنس ر يم. وقا  علف بل ابف طال  رضف هللا عنس  "الر مل 

اسمال رقيقال ا دهما ارقُّ مل اآلخر، فنف  هللا تعال  بهمرا   الر يم"
القنوط عل المؤمنيل مل عباد ". وال م ال ك م التستري ف  التعليم 

الج لة و"الر مل" اقر  إل  البهلوانيات منس إل  التفسير، عل  اسم 
ي ِ  لبعض النا   إذ هو مجرد ا وات ال معن  لها ف  الواق ، وإل خ 

وبرريل األلررن ، إذ مررا معنرر  قولررس مررث   "ال ورافهررا شرريئا مررل المعنرر 
وال م منس  رن  مكن   ري  مل ري  إل  ري ، وسر مرل سرر إلر  

فر  تفسرير اآليرة  مرا كتبرس. ومثلرس "؟ل   قيقةسر، و قيقة مل  قيقة إ
لَرِو   "، إذ قرا الثامنة عشرة مل سورة "الكهن" عل ا  ا  الكهرن

ْعبًرا ْم ر  ِلئْرَت ِمرْنه  ْم فَِراًرا َولَم  لَْعَت َعلَْيِهْم لََولَّْيَت ِمْنه  "  "قولرس تعرال   اطَّ
ْم فَِراًرا{  لَْعَت َعلَْيِهْم لَْولَّْيَت ِمْنه  يعنف  لو اطلعت علريهم بنفسر  }لَِو اطَّ

لوليررت مررنهم فرررارا، ولررو اطلعررت علرريهم بررال م لوقفررت علرر   قررائم 
الو دانية فيهم منس". تري ه  فهم القرارئ مرل ذلر  شريئا؟ فمرا معنر  
اط ِ ث المطَِّل  علريهم بنفسرس؟ ومرا معنر  اط عرس علريهم برال م؟ ومرا 

تلن منهم رعبا، وفر  معن  انس ف  المرة األول  ي َول ِ  منهم فرارا ويم
 الثانية يقن عل   قائم الو دانية منس فيهم؟ 

روح البيررال فررف هررـ(  ررا   "1127امررا إسررماعي   قرر  )ت 
" فيقو  ف  تفسير البسرملة فر  مطلر  سرورة "الفات رة"  تفسير القرآل

"قالوا  واودث جمي  العلوم فف الباف. اي  ب  كال ما كال، وب  يكول 
ب ، ولري  لَيرري وجرود  قيقر  إال باالسرم  ما يكول. فوجود العوالم

والمجرراح. وهررو معنرر  قررولهم  مررا نظرررت شرريئا إال ورايررت هللا فيررس او 
قبلس، ومعن  قولس عليس الس م  "ال تسبوا الدهر، فإل الدهر هرو هللا". 
فال قلت  ما ال كمة ف  افتتاح هللا بالباف؟ عشرة معال  ا دها ال فر  

، وف  الباف انكسارا وتواضرعا وتسراقطا. األلن ترفعا وتكبرا وتطاوال
فمررل تواضرر  هلل رفعررس هللا. وثانيهررا ال البرراف مخ و ررة باسل رراق 

 تْ دَ َجروَ  .خ و ا األلن مرل  ررون القطر  ،بخ ن اكثر ال رون
شررن الِعْنِدي رة مرل هللا تعرال  كمرا قرا  هللا تعرال   "انرا عنرد المنكسرررة 

ساقطا وتكسرا فر  الظراهر، قلوبهم مل اجل ". ورابعها ال ف  الباف ت
همرررة فررر  ال قيقرررة، وهررر  مرررل  رررفات  ولكرررْل رفعرررة درجرررة وعلرررو  

ال ديقيل، وف  األلن ضدها. اما رفعة درجتها فبأنها اعطيت نقطة، 
عليهرا  تْ َضررِ وليست لألن هذ  الدرجة. واما علو الهمرة فانرس لمرا ع  

 م بوبرا ط ما قبلت إال وا دة ليكول  الها ك ا  م   ال يقبر  إالقَ النُّ 
وا دا. وخامسها ال فر  البراف  ردقا فر  طلر  قربرة ال رم ألنهرا لمرا 
وجدت درجة   و  النقطة وضعتْها ت ت قدمها وما تفاخرت بهرا، 

طهمرررا فرر  وضررر  ال ررررون ليسرررت قَ وال يناقضررس الجررريم واليررراف الل ن  
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ت تهمررا برر  فرر  وسررطهما، وإنمررا موضرر  الررنقط ت تهررا عنررد ات ررالهما 

آخر. وسادسها ال االلن  رن علة بخ ن  مفردة او مت لة ب رن
الباف. وسابعها ال الباف  رن تام متبروث فر  المعنر ، وال كرال تابعرا 
 ورةً مل  ي  إل موضعس بعرد األلرن فر  وضر  ال ررون. وذلر  

 ،ألل األلن ف  لفظ الباف يتبعس بخ ن لفظ األلن، فإل البراف ال يتبعرس
عامر  ومت ررن  باف  رن  والمتبوث ف  المعن  اقوي. وثامنها ال ال

ف  رير . فظهر لها مل هذا انس كام  ف   فات نفسس بأنس لأل راق 
مكم  لَير  بأل يخفض االسم التاب  لس. اشرار  ،واالستعانة واسضافة

إليس سيدنا عل  رض  هللا عنس بقولس  إل النقطة ت ت الباف. فالبراف لرس 
البرراف  رررن  مرتبررة اسرشرراد والداللررة علرر  التو يررد. وعاشرررها ال

شفوي تنفتح الشفة بس ما ال تنفتح بَير  مل ال رون الشفوية. ولرذل  
ة اسنسانية ف  عهد "الست بربكم؟" بالباف فر  كال او  انفتاح فم الذر  

جوا   "بل ". فلما كال البراف او   ررن نطرم برس اسنسرال وفرتح برس 
 فمس وكال مخ و را بهرذ  المعران  اقتضرت ال كمرة اسلهيرة اختيرار 

مرل سرائر ال رررون فاختارهرا ورفرر  قردرها واظهررر برهانهرا وجعلهررا 
الترأوي ت ’كرذا فر    مفتاح كتابس ومبدا ك مس وخطابرس تعرال  وتقرد 

 ".’النجمية
وهذا، كما تري، ك م لري  لرس را  وال ذنر . ومرل الطريرن 

  إل  عل  كرم هللا وجهس القو  بأل الباف منقوطة مرل ت رت، سَ نْ ال ي  
 د  ْعرعا نعلم ال األبجدية العربية لرم تكرل قرد عرفرت الرنقط بَ م  اننا جمي

علرر  عهررد علرر  بررل ابرر  طالرر . ومعنرر  ذلرر  ال الروايررة مكذوبررة ال 
ا   لها، وكال ينبَ  ال يتنبس الكات  إل  ذل ، لكْل مل الواضح ال 
الخواطر الشعرية اسنشائية تفتنرس وتسركر  فر  يتنبرس إلر  مرا فيهرا مرل 

م و قائم التاريم. ثم مل قا  إل الباف ه  او  سخن ومدابرة للمنط
  رن نطم بس الفم اسنسران ؟ ترري هر  كرال اسنسرال فر  عرالم الرذر  

؟ بر  هر  كرال هنرا  فقا   "بَلَ " فع  بنطقها العربر  يت د  العربية
 دي  ا   ف  ذل  الموقرن؟ وهرذا إل كانرت اآليرة تشرير إلر  عرالم 

، إذ مررل الممكررل جرردا ال يكررول الررذر فعرر  كمررا يقررو  عامررة المفسررريل
الكرر م علرر  المجرراح، ويكررول المررراد انررس سررب انس يشررير إلرر  إرسررالس 
الرسرر   ترر  ال يررت جج البشررر يرروم القيامررة بررأنهم كررانوا رررافليل عررل 
ربوبيتس ألنس لم يرس  لهم رس  يوض ول لهم تل  ال قيقة كما تومن 

رة مرررل سرررو 15مرررل سرررورة "النسررراف"، واآليرررة  165كررر  مرررل اآليرررة 
ْنرِذِريَل ِلرئَ َّ "اسسراف"، ون اهما علر  الترتير   " رِريَل َوم  بَش ِ س ر ً م   ر 
س  ِ  ة  بَْعَد الرُّ جَّ    ِ َُّ بِيَل َ تَّ  نَْبعَرَ  "، "يَك وَل ِللنَّاِ  َعلَ   عَذ ِ َوَما ك نَّا م 

". ثررم إل  قرر  يقررو   إل "البرراف  رررن  عامرر   ومت رررن  فرر  َرس رروالً 
  ال الباف  رن جر، فهو يعم  ف  االسرم ويجرر . رير "، مشيرا إل
ك م الن اة القدماف ف  عم  الكلمات بعضها فر  يأخذ وهذا معنا  انس 

بعرض ك مرا مسرلما برس، مر  انرس مجررد كر م نظرري ال  قيقرة لرس، إذ 
لي  ف  الكلمات تل  القوة الت  ينسبها لها الن ويول، ب  العام  فيهرا 
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ا ررطل وا علرر  هررذا وذا  مررل اوجررس  جميعررا هررو اهرر  اللَررة الررذيل
 اسعرا ، والذيل كال مل الممكل ال ي طل وا عل  رير . 

وم  هذا فمل الممكل، بناف عل  اسرلو  المفسرر، ال نقرو  إل 
األلن افض  مل الباف ألنها او   رون األبجديرة واأللفبراف العربيرة، 

ف  فلهررا إذل فضرر  ال رردارة، امررا البرراف فتابعررة لهررا. كمررا يمكننررا بررن
الطريقرررة ال نقرررو  إل انتقرررا  اي اسرررم مرررل  الرررة التنكيرررر إلررر   الرررة 
التعرين ال ي  ر  دول معاونرة األلرن التر  تبردا بهرا اداة التعريرن  
"ا ". ثم إل المفسر يخلط بيل األلن والهمحة، فيقو  عرل األلرن فر  

ومل ثم ليست  ررن  ،البسملة إنها  رن علة، م  انها همحة ال الن
ة ال تعيرر  ال رررن فرر  شرر ف، اللهررم إال إذا ظررل ل ررعِ علررة. كمررا ال ال

ِضيًّا م   مفسرنا ال العلة هنا تعن  المرض، وهو ت ور مض  . وم 
هذا المنطم نقو  إل الهمرحة هر  او   ررن فر  اسرم الج لرة، وهرو 

فرر  تفسررير  ،شرررن ال يتشرررن بررس  رررن البرراف. وهررو نفسررس قررد قررا 
أللررن "إشررارة الرر  إل ا ،"المررص" الترر  تبرردا بهررا سررورة "األعررران"

 دية". اي انس يقو  الش ف ثم ينسا  ويقو  بعكسس، وهو مرا الذات األ
ال وقتيرة  يد  عل  ال األمر ال يحيد عرل ال يكرول خرواطر شراعرية 

 قيقة لها، فلذل  سرعال مرا ترذو  وت ْنَسر . كمرا ال الهمرحة هر  اداة 
جملررة اسررتفهام تامررة، ومعرررون ال اداة االسررتفهام تررؤثر علرر  معنرر  ال

عل  جر االسم الترال  لهرا كمرا عملها قت ر ي يست كالباف الت كلها ول
، وهررذا إل  رردقنا مررا يقولررس الن رراة القرردماف مررل ال الكلمررات فرر  البرراف

. وبالمث  فه  اداة تسوية يعم  بعضها ف  بعض، وهو ما ال نقو  بس
كمررا فرر  قولررس تعررال   "سررواف علينررا اََجِحْعنررا ام َ رربَْرنا  مررا لنررا مررل 
َمِ رريص". وفضرر  عررل ذلرر  فررإل الهمررحة هرر  ال رررن الررذي تبرردا بررس 
 " األدوات التالية  "ا " و"إل " و"امام" و"ايرل" و"اي رال" و"إْل" و"إل 
" و"او" و"ام" و"اََجررررررْ "  " و"إذا" و"اَيَررررررا" و"اْي" و"اي  و"اَْل" و"اَل 
و"االَ" و"انا" و"انت" و"الذي" و"الت " و"اوالف"، وك  افعا  األمرر 

ث ثيررة، وكثيررر مررل افعررا  األمررر ريررر الث ثيررة، وكررذل  كثيررر مررل ال
األفعا  الماضية المحيدة، فض  عل ال ف  الن و العربر  بابرا لهمرحة 
الو   وهمحة القط ، وف  اسم ف العربر  بابرا لكيفيرة كتابرة الهمرحة 

فر  ف   االتها المختلفرة الكثيررة، امرا البراف فربمرا ال نجرد لهرا وجرودا 
يَررم برس "... إلر  آخرر هرذا الكر م الرذي إال ف  "بَلَ " و"بَْلسَ األدوات 

مفسرنا وامثالس، وال نقيم ن ل لش ف منس وحنا، بيد اننا اردنا ال نبريل 
 للقارئ ال ما يقولس  ق  هو ك م ف  الهواف ال يعن  شيئا.

ولكررر  يتبررريل القرررارئ بنفسرررس مرررا قلنرررا  ونقولرررس مرررل ال كررر م 
خرررواطر تسرررنح لهرررم   تفسررريرية إنمرررا هرررالمت ررروفة فررر  إشررراراتهم ال

فيقيدونها  سبما اتفم دول ت قيم او تدقيم، اذكرر لرس ال السرلم  فر  
تفسير  لبسملة "الفات رة" قرد خ رص لمرا قالرس فيهرا بنرو طريقترس عردة 

شرريئا  اآلخررر يررذكر الوا ررد مررنهم ررف ات. والم  ررظ ال مررا يررذكر  
ذلر  المفسرر فر  مخالفا لس. وي سرل برالقراف ال يعرودوا إلر  مرا كتبرس 

مفتتح تفسير  للسورة المذكورة  ت  يروا بأنفسهم وي كموا بأنفسهم. 
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وحيادة ف  تأكيد ما اقو  سون اقن اآلل امام ما كتبس اثنال مل كبرار 
مفسري ال وفية عل "المص" الت  ف  او  "األعرران" لنرري انهرم 

 إنما يخبطول خبط عشواف. 
 "الم ررطف "مررل  إمررا ال تكررول مخت رررةيقررو  ابررل عجيبررة  "

يرمحول إل  ذكر بعرض  ررون الم برو  اتقراف   عل  عادة العشاق
 .  إلي حِ نْ هذا كتا  ا   ،اي يا ايها الم طف  المختار لرسالتنا .الرقباف

وإما ال تشير إل  العوالم الث ثة  الجبروت والملكروت والملر . وحاد 
 ، ولرذل  ر برس مرل علرم الَيروبِرإلر   ردقس فيمرا ي خْ  هنا ال اد إشارةً 

وقررا  الررورتجبف  كررال هللا  ذكررر هنررا جملررة مررل الق ررص واألخبررار.
تبار  وتعال  إذا اراد ال يتكلم مر  نبيرس م مرد  رل  هللا عليرس وسرلم 
بق ص األنبياف وما جري عليهم فف الدهور واألع ار وشأنس معهم 
فررف األسرررار وال قررائم والشرررائ ، واراد ال يخ ررس  ررل  هللا عليررس 

وما يكول مل طريقتس الخا ة إل   ضررتس، ويخبرر   وسلم بشريعتس
علمرس ابما كال وما يكول، اشار إل  هذ  األشرياف ب ررون التهجرف، و

م تعررال  انررس عليررس ِلرروعَ  .اسشررارة ولطيررن الخطررا  سررر ذلرر  بخفررف  
ال رر ة والسرر م يعرررن بتلرر  اسشررارة مررراد  مررل علررم سررابم، ونبررأ  

عرن تل  اسشارة، فعبَّر عنها م تعال  ال عموم امتس ال تلِ  ادق، وعَ 
 وخواصُّ  .بسورة طويلة مل القرآل ليعرفوا مراد  سب انس مل خطابس

امتس ربما تطل  عل  سر بعضها كال  ابة والتابعيل والمتقدميل مرل 
عرررات رمررروح ومعرررانف سرررور العلمررراف واألوليررراف، كرررألَّ  ررررون المقطَّ 

 ".ر مل ال ديقيلالقرآل، ال يعرن تل  الرموح إال الربانيول واأل با
}المص{  "ا" ويقو  إسماعي   ق  ف  تفسير ذات األ رن  "

إشارة ال  الرذات اال ديرة. " " إلر  الرذات مر   رفة العلرم. "م" إلر  
معنرر  م مررد  ررل  هللا عليررس وسررلم، اي نفسررس و قيقتررس. "ص" إلرر  

وه  جسد  وظاهر . وعل ابل عبا  رضر  هللا  ،ال ورة الم مدية
مكرة كرال عليرس عررش الرر مل  ريل ال لير  وال عنهما  "ص" جبر  ب

نهار. إشارة بالجب  إلر  جسرد م مرد  رل  هللا عليرس وسرلم. وبعررش 
الر مل إل  قلبس كمرا ورود فر  ال ردي   "قلر  المرؤمل عررش هللا". 

إشارة إلر  الو ردة ألل القلر  إذا وقر   " يل ال لي  وال نهار"  وقولس
كررال فرر  الليرر ، وإذا فرر  ظرر  ارض الررنف  وا تجرر  بظلمررة  ررفاتها 

طل  عليس نور شم  الروح واستضاف بضروئس كرال فر  النهرار، وإذا 
الرذات  واسرتوي عنرد   دو   إل  الو ردة ال قيقيرة بالمعرفرة والشرهو

النور والظلمة لفنراف الكر  فيرس كرال وقترس ال لير  وال نهرار، وال يكرول 
 عرش الرر مل إال فر  هرذا الوقرت. فمعنر  اآليرة ال وجرود الكر  مرل

كذا ف  "الترأوي ت القاشرانية".   اولس ال  آخر  كتا  ا ْنِح  إلي  عملس
وقا  الشيم نجم الديل إنس تعال  بعد ذكرر ذاترس و رفاتس بقولرس  }بسرم 

ن نفسرس بقولرس  }المرص{ مرل  انرسيعنر  هللا  ،هللا الر مل الر يم{ عرر 
بو  عبد  للم بة والمعرفة، وانعم عليس بال بر وال دق لق دَ رَّ لطفس فَ 

كمالية المعرفة والم بة بواسطة كتا  ا ْنِح  إلي ... يقو  الفقير رفر 
عرة مرل المتشرابهات القرآنيرة التر  ررا  هللا ذنوبس  إل ال رون المقطَّ 
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علمها عل العقو ، وإنما ا ْعِطَ  فهمهرا ألهر  الو رو . وكر  مرا قير  

ارة إلر  فيها فهو مل لواحم معانيها و قائقها. فلنا ال نقو  إل فيها إش
. كال إفرادا ف  مرتبة األبدي   الوا دي      لِ عْ والفِ  فات   هذا التركي  ال  ِ 

الو دة الذاتية األحلية، فبالتجل  اسله   ار المفرد مركَّبا، والمقطَّ  
كما  ،  واسضافاتسَ الن ِ  تنقا، وتعيَّ مو َّ ، والقوة فع ، والجم  فرْ 

لتهج ، ثم بالتركي  ي    ال ا   المركَّبات الك مية هو  رون ا
وكمرا ال ا ر  االنسرال بالنسربة إلر   ،"ا " ثم "ابجد" ثم "ال مرد هلل"

ثررم بالت رروير ي  رر  التركيرر  الجسررم ".  ،تعرريل الجسررم هررو النطفررة
وواضررح اوال ال بعررض الكرر م فرر  هررذا الررنص رررامض ال يسررتطي  
اسنسال ال يقبض منس علر  شر ف م ردد. وواضرح كرذل  مردي البعرد 

المفسريل هذيل ا التفسير والتفسير الذي يسبقس، م  ال ك  مل بيل هذ
هو مل اه  الت ون واسشارات. الم اق  إل األمر ال يعدو ال يكول 
مجرد خواطر تسنح للمفسر ال روف  فينفضرها علر  الرورق دول ال 
يفكر ف  ابعادها وما يترت  عليها، ب  دول ال يعنر  نفسرس بترذكرها، 

 الفها ف  او  فر ة" ت  إنس لسرعال ما يخ
ومل التكلن المقيت بعيدا عل البسملة وال رون المقطعة هرذا 

"  قرائم القررآل  عررائ  البيرال فر" النص الذي اقتطعنرا  مرل تفسرير
وَل ، وهو ف  تفسير قولس ج  ج لس  "(هـ404 للبقل  )ت للَِّذيَل يَْذك ر 

َ قِيَاًما ِت َولألَْرِض  لّلِلَّ َوَّ َمَّ وَل فِف َخْلِم للسَّ ن وبِِهْم َويَتَفَكَّر  َوق ع وًدا َوَعلَ َّ ج 
)آ  عمرررال/  "َربَّنَررخ َمررا َخلَْقررَت َهررذا بَرراِط ً س ررْبَ انََ  فَِقنَررا َعررذَاَ  النَّررارِ 

ن ررروبِِهْم{"  (191 َ قِيَاًمررا َوق ع ررروًدا َوَعلَرر َّ ج  وَل لّلِلَّ هللا ل إ  }للَّررِذيَل يَرررْذك ر 
وجرردها علرر  كشررن جمالررس اهرر  المعررارن ارواح اسررب انس لمررا خلررم 
وارهرا انرواح عل  سواط  نور المشاهدة فباشررت فوقعت كينونة األ

شرباح ترت باألاسرتفلمرا  ،فعشقت براهلل جمالرس وج لرس  رواح ميم األ
ففر  كر  نفر  ال  .بق  الذكر والعشم والم بة معها عوض المشراهدة

و  ومشرراهدة القررديم بنعرت الشرروق والم بررة أليخلرو عررل ذكررر معاهرد ا
متفكرررر  للَيبرررة  ،وذلررر  بَيرررر اختيارهرررا ذاكررررة للمرررذكور ،والعشرررم

شرررائقة عاشرررقة بنعرررت الهيجرررال والهيمرررال علررر  جميررر   ،وال ضرررور
مسررتَرقة فرر   ،مجذوبررة بسلسررلة الو ررلة الرر  جمررا  القرردم ،اال رروا 

وام الرذكر ج  ذلر  و رفها هللا بردأل. نوار الكواشناب ار المواجيد و
 والهم اعل  قدر عقو  الخلم عل  خبراوالفكر عل  نعت التسرمد و

خفرر  او ،برردانهماذل  نعررت قلرروبهم وعقررولهم وبررو .بلفررظ الررذكر والفكررر
بقرراف وم بررة وريرررة إنرر  لطفررا وروا هررم مشرراهد القررد  واألاشررهود 
قيرررامهم  ".الرررذيل يرررذكرول هللا قيامرررا وقعرررودا وعلررر  جنررروبهم"  بقولرررس

وقعررودهم مقرررول بررذكر الجمرررا   ،العظمررة والكبريررافمقرررول بررذكر 
واضرررطجاعهم مقررررول برررذكر البسرررط واالنبسررراط  ،فضرررا و سرررل اس

 .فرذكرهم علر  قردر كشرون ال رفات .والرفاهية ف  الشوق والم برة
وكشرن الكبريراف  ،التو يرد فر ل  ذكر الفنراف إجهم ن العظمة هي  شْ فك

وكشرن البهراف  ،لر  ذكرر االضرم    فر  التواضر  والتفريردإهيجهم 
وكشن القردرة هريجهم الر  ذكرر  ،هيجهم ال  ذكر الخمود ف  الشهود
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وكشرن الجمرا  هريجهم الر   ،درا  الربوبيرةإالعجح ف  العبودية عل 
ولرذل  التجلر   ،وعل  ذلر  كر   رفة لهرا تجر     .بادالَيبة ف  ذكر اآل

ولررس  ،وكر  ذكرر لرس عمرر  فر  المقامرات .فر  قلرو  الررذاكريل مباشررة  
التوكر  ذكر و ،ذكر الرضا مل رض  ال م  ف  ال االت د  جْ وَ   قيقة  

فضررا  مرررل وذكررر اس ،وذكررر القهررر مررل جبررروت هللا ،مررل  رر  هللا
وعل  قدر ظهور ال فات لهم  .الف مل مل  هللاوذكر اآل، ملكوت هللا

سررماف وال ررفات والنعرروت تسرررمد الررذكر الررذي وافررم الكشررن مررل األ
سربم ذكرر  لهرم  .كشرون  رفاتسوليراف بسب ال مل خص األ .والذات

  جعلهررم ر  كْ فررذِ  .ح لرر  األإيررا  إبهررذ  الفضررائ  والقربررات قبرر  ذكرررهم 
ومرل عراش ، جعلرتهم متفكرريل فر  ج لرس وعظمترس تسور م ،ذاكريل

وخرج  ،منهم عل  قيقة القدم  ار مت فا بعد الذكر ب فة المذكور
  نرد ذلر فع .بردح  واألمل مقام الذكر لَيبترس عرل الرذكر فر  رؤيرة األ

 .ف  برا  االت راد وا رد فر  شررط الفردانيرة والمذكور   والذكر   الذاكر  
ر ،د الذاكر يفنر المو  ِ   .ح د ال ريرر كمرا لرم يرح  فر  األويبقر  المو َّ

قامررة إوقعررودا فرر   ،يررذكرول هللا قيامررا فرر  مشرراهدات الربوبيررة  قررا 
وَل فِررف  ...وعلرر  جنرروبهم فرر  رؤيررة الحلررن ،الخدمررة َخْلررِم }َويَتَفَكَّررر 

رررَماَواِت َولألَْرِض{ التفكرررر فررر  خلرررم السرررموات واالرض علررر    للسَّ
نروار او  طل  ري  القلو  فر  الَيرو  التر  هر  كنروح األ  معنييل

 ،يتفكرول ف  م ض الربوبية .ال فات التف تبرح منها مقادير الخلم
لر  المشرهود ب قيقرة إغ الشراهد نوار القردرة التر  تبل رادرا  إرادتهم إو

لر  ابرداث المإوالثان  جوالل القلو  بنعت التفكر فر   .الو نرؤية 
 ،  التو يرردحِ ْنررو  مَ األ .فرر  الملرر  طلرر  مشرراهدة المالرر  فررف الملرر 

هررو رؤيررة هللا قبرر  التفكررر فرر    قررا  بعضررهم .خررر منررح  الجمرر واآل
وفسراد التفكرر  ،ل تري االشرياف قائمرة براهللاالتفكر   وواسطة ،شيافاأل

وقبر  ذلر  برالتفكر فر   رفات  ،تد  بها علر  هللاشياف فيسل تري األا
ويتفكررول   ولو كال ذل  عل  الم دثات لقا  .ال م ال ف  الم دثات

تطرقروا مرل   }َربَّنَرخ َمرا َخلَْقرَت َهرذا بَراِط ً{  قولس تعال  .ف  السموات
مقام الذكر ال  مقام التفكر فر  خلرم الكرول اسرتروا ا مرل اال ترراق 

 ،ا فر  مشراهدة المرذكوروْ نَرفْ   يَ ي رفاف الفعر  لكربنور الذكر بمرو رة 
ال ترري ا .صخَ وذل  رلبة المريديل فر  طلر  الرفاهيرة وركرو  الررُّ 

ا اسرت لوا رؤيرة الفاعر  م  ـوايضرا لر ؟كين ا تجبوا بالفع  عل الفاع 
مرا   ة الفع  قالواآنانية بنعت التجل  ف  مرف  العق  ووجدوا  كم األ

ة التجلر  المكرول فر  مقرام آجود الكول مرررادوا وا .خلقت هذا باط 
وذلر   ،علر  الَيرر رادتهم حوالرس فرف  رفاف الرذكر ريررةً إالتفكر بعد 

ل هللا سرب انس عررن مكرال ضرعن اوعلة ذل   .ربنا ما خلقت  قولهم
ظهر الكول ليتطرقوا بالوسيلة اليس أا ففً رْ الخلم عل  م  مشاهدتس ِ  

 ة وسطوات الكبرياف ر مةً و  بوادي ظهور العظماكي  ي ترقوا ف  
ظهرار  قرائم  كمترس إظهرار الكرول إال كمرة فر    قا  فرار  .وشفقةً 

مرررهم بررالتفكر فرر  خلررم السررموات ا  اصقررا  الخررو   .بالفعرر  ال كيمرر 
دلهرم  .ربنرا مرا خلقرت هرذا براط   واالرض ثم قطعهم عل ذل  بقولرس
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ل عليهررا ثررم  ررثهم علرر  الرجرروث اليررس لكرري  يقفرروا معهررا وينقطعرروا مرر
لمرا   }س ْبَ انََ  فَِقنَا َعرذَاَ  النَّراِر{  قولس تعال  .قبا  عليسمشاهدتس واس

ل  مقام التفكرر فر  إنح  القوم مل مقام الذكر الخالص بَير الوسائط 
دركوا ما فاتهم مل خوالص ايات ووقعوا ف  رؤية الخلم فعا  واآلاأل

وكر  خراطر   عل ك  ذكرر وفكرر نت منحَّ اي ا .سب ان   الذكر بقولس
 د بوسيلة الكول  ير  ال يدرك  اعظم مل انت او ،شارة وعبارةإو

سرب ان   .ال ب  كر  عرارنإوال يدرك   ،لم يدرك  بك  ذكر خالص
  ثنيررت علرر  نفسرر  بقولرر انررت كمررا ا "عمررا و ررفنا  بلسررال ال ررد 

 .ي عل طلبنا بنا ال ب ا ،ا عذا  النار{نَ }وقِ  .سب ال هللا عما ي فول
 ررق مرل نرار اوهرو  ،وذل  نيرال الفراق ،ذا  البعدوعذا  النار ع

هررت نفسرر  فرر  نفسرر  ي نح  ، اسررب ان   قررا  الن رررابادي .الظرراهر
إل ديل هللا ألبسط يا الطان السماوات"  ."بمعنا  بما الق من  ب  ل 

وقرد ذم  .م علر  اي وضر ه ريْ فَ مل هذا واسل ، وال ي لح لرس هرذا التَّ 
حمررال والنررا  األسرروياف يكرهررول رسررو  هللا التشررادق، ومررل قررديم ال

الت ن  والتعم . ال م ال هذا الك م بتعثك  اسلوبس والتوائس وتداخلس 
ورموض معانيس و رص مؤلفس عل  إبداف ك  ما يمكنس مل ضرو  

يعرررود ثرررم ال ذلقرررة مرررل شرررأنس ال ي ررري  الرررذهل بال رررداث والررردوار، 
 اسنسال منس بعد الدوخة األليمة دول م  و  او معقو " 

وال معنرر  لررس واضررح، إل كررال لررس ايضررا  ممررا يقولررس ال رروفيةو
معنرر  ا رر ، قررو  السررلم  فرر  تفسررير  لقولررس تعررال   "وقررا  ربكررم 

لكم"  "سمعت من ور بل عبد هللا األ فهان  يقو     ْ جِ تَ سْ اَ ادعون  
 ،ادعررون   سررمعت الشرربل  يقررو ، وقررد سررئ  عررل قولررس  "وقررا  ربكررم

 وبرأي امرر   ؟وكين امر ؟ولمل امر ؟مل امر "لكم" فقا   او  استج ْ 
وما المراد فيما امر؟ بل  وهللا امرنا ال نكرول  ؟وبأي ش ف امر ؟امر

ا بِسرر   مت ر . وامرا علر  الظراهر  ب  ن ل فر  سرر ظهرر الَير  ِسررًّ
فقررا   ادعررون  وال ترردعوا معرر  سررواي، فررإذا وجرردتمون  فقررد وجرردتم 

اللهم إال الجملة األخيرة. الك ". وانا ف  ال قيقة لم افهم شيئا مل هذا، 
 وهأنذا ا قِر  بذل  وال اجد ف  اسقرار بس اي  رج عل  اسط ق. 

نررري مفسررري ال رروفية يررأتول  مررا ا يانررالرري  ذلرر  فقررط، برر  
بروايررات ال نرردري مررل ايررل   ررلوا عليهررا كالررذي قالررس التسررتري فرر  

تَْرك روا اَْل اََ ِسَ  النَّا   اَْل ي  تفسير قولس تعال  ف  او  "العنكبوت"  "
ِكَف ال الم ئكة تقو  يَق ول وا آََمنَّا َوه ْم ال ي ْفتَن ولَ  ر ، عبد   يا "  "و  

الكافر بََسْطَت لس الدنيا وَحَوْيرَت عنرس الرب ف" فيقرو  للم ئكرة  اكشرفوا 
وتقو    مس ما ا ا  مل الدنيا.  قالوا  ال ينع  لهم عل عقابس. فإذا راوْ 

حوي عنررس الرردنيا وتعرضررس للررب ف" فيقررو  يررا ر ، عبررد  المررؤمل ترر
ا ثوابرس قرالوا  ال يضرر  مرا للم ئكة  اكشفوا لهم عرل ثوابرس. فرإذا راوْ 

ا رررابس فرررف الررردنيا. وقرررا   اجعلررروا  ررر تكم ال ررربر علررر  البأسررراف، 
و ومكم ال مت، و دقتكم كن األذي. وال ربر علر  العافيرة اشرد 

م؟ ثرم مرل قرا  إل هللا منس عل  الب ف". فمرل ايرل للتسرتري بهرذا الكر 
 دائما يبلو المؤمل ف  الدنيا دائما بالضيم والضن ، وينعم عل  الكافر
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بالسعة والَن ؟ اال إل ا وا  الدنيا لتكذ   ذل  تكذيبا وتؤكد ال الَن  
والفقر يعتورال هذا كما يعترورال ذا  دول فررق بريل االثنريل. إال ال 

رنا ال وف  ينساح م  خواطر  الت  ت برق فر  ذهنرس ألو  وهلرة مفس ِ
 دول ت قيم او تدقيم.

فََر ومنها ما كتبس القشيري ف  تفسير قولس عح مل قائ   " َْ فَاْستَ
ل داود "اخرذ فرف التضررث، وجراف ، إذ ذكرر اَربَّس  َوَخرَّ َراِكعًا َواَنَاَ "

فررف التفسررير انررس سررجد اربعرريل يوًمررا ال يرفرر  راَسررس مررل السررجود إال 
عليس، واخذ يبكرف  تر  نَبَرَت الع شر   مرل دموعرس، )لل  ة( المكتوبة 

َُّ  إليررس بررالمَفرة،  ولررم يأكرر  ولررم يشررر  فررف تلرر  المرردة  ترر  او رر  
". م؟ فقررا   إنررف اسررتوهْبت   منررس ْ خَ ـفقررا   يررا ر ، فكيررن ب رردي  الرر

فأن  للقشيري ذل  الحعم؟ وكين يمكل ت ور عش  ف  ق ر داود 
؟ وهررر  دمرروث العرريل مرررل او م رابررس؟ اوكانررت ارضررريتس مررل ترررا 

الَحارة ب ي  تنبت عشبا؟ وف  بيوتنا الريفية قرديما، وكانرت ترابيرة، 
ولررم يكررل المرراف ينقطرر  عررل ارضرريتها، ال اذكررر ال العشرر  نبررت مررل 

أكر  يجراف ذلر . وهر  يعقر  ال يبقر  داود او ريرر  اربعريل يومرا ال 
ا رد؟ يكلمرس  اووال يشر  وال ي تاج إل  دخو   مام وال يكلرم ا ردا 

قيرر   كررال ال يشررر  المرراف إال ووالطريررن ال القشرريري عرراد فقررا   "
". اي انس كال يشرر ، وإل كرال المراف الرذي يشرربس ممحوًجا بدموعس

راكعرا وانرا ، ولرم يرحد،  ر  ممحوجا بالدموث. ولقد قا  القررآل إنرس َخر
فلم التحيد إذل؟ اتري القرآل، لو كال عليس الس م ظ  ساجدا اربعريل 

سكت عل هذا ف  يذكر ؟ ثم إل القررآل يقرو  إنرس خرر راكعرا، يوما، ي
ولم يق   خرر سراجدا؟ واخيررا اي ذنر  ذلر  الرذي يثقر  علر  ضرمير 
داود  ت  يستمر ساجدا ندما وابتهاال بسببس طيلة تل  المدة؟ اويق رد 

 جراف فر بامراة اوريا ال ثر  كمرا  رَ جَ القشيري انس، عليس الس م، قد فَ 
ل القشرريري لررم يررذكر مررا فرررط منررس،  ررل  هللا عليررس العهررد القررديم؟ لكرر

 وسلم،  را ة، ب  اكتف  باسشارة إل  "الفتنة الموعودة""
ومنهررا ايضررا هررذ  الروايررة الترر  اوردهررا إسررماعي   قرر  فرر  
تفسير  المسم   "روح البيال فر  تفسرير القررآل"  "قرا  فر  التفسرير 

منها ال يعلمها إال هللا الكبير  يقا  إل هلل اربعة آالن اسم  ث ثة آالن 
ن الرابعررة فررإل المررؤمنيل يعلمونهررا  فث ثمائررة فرر  نبيرراف، امررا األْلررواأل

الترروراة، وث ثمائررة فرر  االنجيرر ، وث ثمائررة فرر  الحبررور، ومائررة فرر  
القررآل  تسررعة وتسررعول ظراهرة، ووا ررد مكنررول، مرل ا  رراها دخرر  

 الجنة".
لرذي روا  قرد يررددول ق  را ال يمكرل ت رديقها، كاانهرم كمرا 

التستري ف  تفسير سورة "الجل" عل سه  ف  امرر اولئر  الجرل، إذ 
مرل  جرر  مبنيرةً  األولر  مدينرةً  قا   "وقا  سه   رايرت فرف دار عراد  

فيها ق ر عظيم منقور مل  جر يأويس الجل، فدخلت الق ر معتبرا، 
فرايررت شخ ررا عظيمررا قائمررا ي ررلف ن ررو الكعبررة، عليررس جبررة  ررون 

فعجبرت لطرراوة جبترس، وانتظررت  تر  فرر  مرل  بيضاف بها طراوة،
  تس، فقلت  الس م علي . فقا   وعلي  الس م يا ابا م مد. عجبَت 
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منرذ تسررعمائة سرنة؟ فيهررا لقيرت عيسرر  بررل  وهرف علررف   ،لطرراوة جبتررف
مريم وم مدا  ل  هللا عليس وسلم فخمنت بهما. واعلم يا ابا م مد ال 

ي ْخِلقهمررا مطرراعم السرر ت واس رررار  األبرردال ال ت ْخِلررم الثيررا ، وإنمررا
عل  الذنو . فقلت  ومل انت؟ فقا   انا مل الذيل قرا  هللا تعرال  فرف 

َل الجل{".   قهم  }ق ْ  ا وِ َف إِلَفَّ اَنَّس  استم  نَفَر  م ِ
وثَمَّ قِيَم  يعم  المفسرول ال وفيول عل  تأ يلها ونشرها بيل 

عل   يل انها ف   قيقة األمرر تعويرم ا، يَ لْ ع   ًمايَ المسلميل باعتبارها قِ 
لمسيرة ال ياة وال ضرارة. خرذ مرث  قرو  القشريري تعليقرا علر  اآليرة 
السررابعة مرررل سرررورة "ال شرررر"، وهررر  فررر  فقرررراف المهررراجريل الرررذيل 
ا ررطفاهم رسررو  هللا بفرر ف خيبررر كرر  يسررد َخل ررتهم، فرضرر  بررذل  

 ل  األن ار ولم يجدوا ف  انفسهم رضاضة مما  نعس رسو  هللا 
هللا عليس وسلم  "يريد ال هذا الففف لهؤالف الفقراف الذيل كانوا مقرداَر 

ِ{، وهو الرحق َُّ َل  .}يَْبتََ وَل فَْض ً م ِ }َوِرْضَوانًا{ برالثوا  ،مائِة رج  
رراِدق وَل{. والفقيررر   فررف اآلخرررة، وين رررول ديررل هللا.}ا ْولَئِررَ  ه ررم  ال َّ

ع قرة ، ويفرر   اوقاترس لعبرادة هللا، ال ادق  هو الذي يتر  ك َّ سب   و
ِ راضررريًا  وال يعطررن بقلبرررس علررر  شرررفف سررروي هللا، ويَِقرررن  مررر  ال رررم 
ْكمس فيس". إل ك م التستري معنا  ال اهتمام اسنسال بالدنيا  بَِجَريَاِل   
امر مذموم، م  ال عم  اسنسال عل  ترقية وضعس ف  ال ياة وسعيس 

كرر   ،واوالد  ومسراعدة الم تراجيللتكثيرر مالرس والتوسرعة علرر  نفسرس 
افض  تل  األلوال ررم ال التستري ال  مل ذل  الوال مل العبادة، ب 

ينظر إليس بارتياح. إل اسس م ال ير   كثيرا بإنفاق المسلم وقتس كلس 
ف  العبادة التقليدية مل  وم و  ة وما إلر  ذلر ، بر  يريرد منرس ال 

ال سبررداث واالختررراث، ويضررر  بكرر  قوتررس فرر  العمرر  واسنترراج وا
  دنيرا  ودنيرا اآلخرريل. ستخدم عقلس و واسس وذوقس ف  ك  مرا يرق ري

امررا االن ررران عررل تيررار ال يرراة والنررأي عررل النررا  واالعتررحا  فرر  
المساجد والخلوات فهذا لري  مرل اسسر م، او علر  اقر  تقردير  لري  

ر  برس اسسر م كثيررا. وكلنرا نعررن مرا قالرس الرسرو  ال كرريم مما ير  
للرج  الذي كال ي حم المسجد معتمدا عل  اخيس ف  طعامس وشررابس 
ولباسس، إذ قا  لس عليس الس م  اخو  اعبد من " وهو ما نقولس ايضا 
لكرر   رروف  يعتكررن بعيرردا عررل النررا  ويتكررن فرر  ذات الوقررت علرر  
جهدهم ونشاطهم ف  مطعمس ومشربس، يظل انس بذل  يتقر  إل  هللا. 

 رران  او مرردير او عررالم او ضررابط او كاسررح مجررار  إل اي فرر ح او 
يؤدي عملس بإتقال  وتفال  ويراع  ربس وضمير  فيما يعم  لهو افض  
عنررد هللا الررن مرررة مررل اي  رروف  كسررو  يعتررح  ال يرراة ويمررد يررد  
و ، ثرم ي سر  مر  ذلر   لآلخريل ك  يطعمو  ويسقو  ويسترو  وي رْؤو 

سسر م لري  بترر  كر  سرب  انس آثرر لردي هللا مرنهم. إل الثروا  فر  ا
وع قة، ب  بالقيام ب رم األسربا  والع قرات  اسربا  ال يراة الكريمرة 
س راح اسنسال ق   السبم فيما ينتجس وينجح ، وع قاتس باآلخريل 
القري  منهم والبعيد، إذ لك  منهم  م عليس ال بد لس مل النهوض بس، 

نا الَرائح والشهوات إذا كال   ف  اعماقرَ م هللا الدنيا ورَ لَ خَ  مَ وإال فلِ 
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يريد منا ال ننخل  مل فطرتنا عل  هذا الن و المست ي ؟ ولو كرال مرا 
يقولس القشيري   ي ا لكال اول  النا  بأل يطبَّم عليهم هذا الكر م 
هم اولئ  الفقراف المهاجريل. بيد انس كال للقرآل والرسو  راي آخر، 

 اجتهم، وهذ  مل امور باث شإسد  َخل تهم ولوهو إعطاؤهم ما  الف ف 
 الدنيا.

  الب ر المديد فهـ( ف  "1224)ت ومل ذل  قو  ابل عجيبة 
وَد " س قولررس تعررال  ناولررلرردي ت" تفسررير القرررآل المجيررد َولَقَررْد آتَْينَررا َداو 

 ،والعلمرراف علرر  قسررميل  علمرراف برراهلل  "(15" )النمرر / اَوس ررلَْيَماَل ِعْلًمرر
ف برراهلل هررم العررارفول بررس، اهرر  الشرررهود وعلمرراف بأ كررام هللا. فالعلمررا

والعلمراف بأ كرام  .ال. وهم اه  علرم البراطل، اعنرف علرم القلرو يَ والعِ 
هللا هم علماف الشرائ  والنواح . و ي  انتهت درجرة العلمراف بأ كرام 

ت درجررة العلمرراف برراهلل. فنهايررة علمرراف الظرراهر بدايررة علمرراف اهللا ابتررد
س ظنررف، وعلررم اهرر  البرراطل عيررانف لُّررالبرراطل ألل علررم اهرر  الظرراهر ج  

ذوقرررف، ولررري  الخبرررر كالعيرررال، مررر  مرررا فررراقوهم برررس مرررل المجاهررردة 
والمكابرردة، ومقاسررراة مخالفرررة النفرررو ، وقطررر  المقامرررات  تررر  مررراتوا 
موتات، ثم  ييت اروا هم فشاهدوا مرل األنروار واألسررار مرا تعجرح 

التقيريم؟ فمرل ايرل لرس ذلر  التقسريم و ."عنس العقو ، وتكر   عنرس النقرو 
وكين واتتس نفسس عل  االرترار فظل نفسس هو واه  طريقتس افضر  
مررل ريرررهم مررل العلمرراف، إل عررددناهم علمرراف ا رر ؟ إل هررذا العلررم 
الظنرر  هررو الررذي يرردف  ال يرراة إلرر  األمررام وي رر  مشررك تها وييسررر 
 رررعوباتها ويخفرررن علررر  النرررا  وي تهرررا، امرررا دعررراوي القررروم عرررل 

مور ال تنضربط مرل جهرة، وال يترتر  عليهرا المقامات والمجاهدات فأ
منفعة ت ْذَكر مل جهة اخرري. وكيرن يجررؤ هرو او ريرر  علر  القرو  
بأنهم يعرفول هللا  ت  ليسم ِ  نفسس ومل علر  شراكلتس  العلمراف براهلل؟ 
ثم مل قا  لس إل اسنسال يمكل ال يترق  دائما فر  معرارج الرروح ال 

 ر الجسررررد، تقبرررر  الرقرررر   يهرررربط ابرررردا؟ إل امررررور الررررروح، مثرررر  امررررو
واالن طاط ف  اي وقت، ولي  ثمة ضمانة لل عود المطرد ابدا. ثرم 
ايل ذلر  المقيرا  الرذي برس نعررن درجرة التقردم الرو ر  الرذي ي ْكثِرر 
ال رروفيول مررل الكرر م فيررس؟ إل عنرردنا لمعرفررة ا رروا  الجسررم ميررحال 

ال ال رارة وميحال السكر وميحال الضَط... وهلم جررا، فرأيل الميرح
الذي نقي  برس ا روا  اسيمرال واليقريل والتجررد والحهرد؟ وهر  هنرا  
إنسال إذا ما ا رح درجة عالية ف  ميدال مل هذ  المياديل يظ  عل  
قِرر    ال  وضررعس فرر  ينررح  ابرردا، فضرر  عررل ال يظرر  فرر   ررعود  ور 
يتوقن؟ ه  ي ْعقَر  انرس إذا مرا راي امرراة فاتنرة ال تت رر  الشرهوة فر  

لرس ال تطمررح لرس نفسررس ناوإذا مررا الح لرس من رر  يمكنرس ال يبدنرس ابردا؟ 
ابدا؟ وإذا ما اعتدي عليس ا د ال ي دثس قلبس بالثرأر ابردا؟ إل هرذا لري  
بإنسررال، برر  هررو جمرراد ال ينفعرر  وال ي رر ، برر  ال يعقرر  ا رر " إل 
اسنسررال الطبيعرر  هررو اسنسررال الررذي يظرر  فرر  مجاهرردات وم رراوالت 

الدنيا مل  ولس وال يتوقن جهاد  م  ة وومجادالت م  طبيعتس البشري
 ،وال اجتهاد  ابدا، وال يستطي  ال يحعم انرس قرد و ر  وانتهر  األمرر
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ف  خون وال قلم وال تقهقرر وال خطرأ. امرا الرحعم بخر ن ذلر  فهرو 

ب ِر بس"  ك م ف  الهواف ال يساوي ثمل ال بر الذي   
ربرر  ومنرس ايضررا قررو  القاشرران  فرر  التفسررير المنسررو  البررل ع

ِض امررري إلرر  هللا" هررـ( 638)ت  عنررد تفسررير  لقولررس تعررال   "وا فَررو 
ِكَ  عل بعض السلن انس قرا 44)رافر/  إنمرا يكرول مرراد   ... (  "  

العبد إل  ربس إذا اتا  عل   د اسفر   والفقرر، ال يرري لنفسرس مقامرا 
فرر  إ رردي الررداريل. وهررو ال يكررول فرر  الرردنيا خاضررعا لمررل يذلررس وال 

يررس، هاربررا ممررل يكرمررس وينحهررس، ويكررول فرر  اآلخرررة طالبررا يلتفررت إل
للفض  مشفقا مل  سناتس اكثر مل إشرفاق الكفرار مرل كفررهم". نعروذ 
باهلل مل الرذ  والرضرا برس وممرل ي ببرس إلر  النرا  ويَرريهم برس" ويرا 
وي  مل ا راخ إلر  ن ري ة القاشران  بشرأل اسشرفاق مرل ال سرنات" 

وا  فر   ردر  ومر ف  ياترس برالفرث فإنها لكفيلة بتربيرة َ َسر  الوسر
وإ ابتس بالخب ، كفانا هللا شر الخبر  والوسراو ، وافعرم قلوبنرا ببررد 

 الطمأنينة إل  ر متس عح  وج   وإل  ود   وكرمس" 
وفرر  "روح البيررال فرر  تفسررير القرررآل" سسررماعي   قرر  نرررا  

ررَو يَْشررفِ يررورد اآلترر  فرر  تفسررير قولررس عررح شررأنس  " " يلِ َوإِذَا َمِرْضررت  فَه 
واذا مرضررت برداف م بترس وسررقمت   وقرا  بعضرهم(  "80)الشرعراف/ 

لتس فهررو يشررفيل ب سررل و ررالس وكشررن ْ رربسررقم الشرروق الرر  لقائررس ووَ 
 جمالس  

 ل  شفائ   َ ج ِ وف  لقيا  ع   بمقدم  المبار  حا  دائ    
وف  اآلية إشارة إل  رفض الرجوث إلر  ريرر  والسركول إلر  

ِكرَ  عرل بعضرهم التداوي والمعالجة بشر ف، ف هرو كمرا  التسرليم... و  
انس مرض وضعن وا فر لونس، فقي  لس  اال ندعو ل  طبيبا يداوي  

 مل هذا المرض؟ فقا   الطبي  امرضن . ثم انشد 
ابن  مل ــوالذي ب  ا  ا ب    ـــبَ  مــكو إل  طبيـــكين اش

 طبيب ؟".
فررف قرا  ابررو الروراق وفر  تفسررير ابرل عجيبررة فر  ذات اآليررة  "

منررف برر  طعررام، عِ اي ي طْ  ،منررف ويسررقيل{عِ قولررس تعررال   }الررذي هررو ي طْ 
ويسقينف بر  شررا . قرا   ويرد  عليرس  ردي  السَّرقَّاف فرف عهرد النبرف 
 ل  هللا عليس وسلم  ي  سم  النبف  ل  هللا عليس وسلم يقرا ث ثة 

، ايام  }وما مل دابرة فرف األرض إال علر  هللا رحقهرا{، فرمر  بِِقْربَتِرسِ 
قرا  انر   فعراش  .فأتا  آت  فف منامس بقردح مرل شررا  الجنرة، فسرقا 

ا وعشررريل سررنة، ولررم يأكرر  ولررم يشررر  علرر  شررهوة. فًررَِ بعرد ذلرر  نفَّ 
وكال عبد الر مل بل ابرف نعريم ال يأكر  فرف الشرهر إال مررة، فأدخلرس 
ال جاج بيتًا، وارلم عليس بابس، ثم فت رس بعرد خمسرة عشرر يومرا، ولرم 

فوجررد  قائمررا ي ررلف، فقررا   يررا فاسررم، ت ررلف بَيررر يشرر  انررس مررات، 
وضرروف؟ فقررا   إنمررا ي ترراج الوضرروف مررل يأكرر  ويشررر ، وانررا علرر  
الطهارة التف ادخلتنف عليها. ومك  سفيال الثوري بمكة دهًرا، وكال 

نُّ مل السبت إل  السبت كفا مل الرمر . وهرذا مرل برا  الكرامرة، يَس  
وطريرم المعرفرة ال تتوقرن ف  يج  طردها، وقرد تكرول بالرياضرة، 
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وواضررح ال اولئرر  المفسررريل، عفررا هللا  ."علرر  هررذا. وهللا تعررال  اعلررم
عررنهم، يريرردول ال يفسرردوا، بق ررد او بَيررر ق ررد، علمالنررا  دنيرراهم 
بتبَيض األخذ باألسبا  إليهم، وكأل األسبا  مل الشيطال ال مل هللا 

نأخرذ بهرا  تر   سب انس، الذي اقام دنيا  عل  تل  األسربا  وامرنرا ال
ن ر  لمبتَانررا. ولري  فرر  ذلرر  ادنر  إنكررار لسريادة قرردرة هللا وشررمو  
إرادتس وال ال شيئا ف  الدنيا ال يخض  لعظمتس ومشيئتس، بر  هرو مرل 
كمرا  اسيمررال. وقررد امرنررا الرسررو  عليررس السرر م، إذا مررا مرضررنا، ال 
نلتم  الدواف الذي يشفينا مل هذا المررض. وقرا  عمرر برل الخطرا  

ل السماف ال تمطر ذهبا وال فضة. ويمكرل ال نضرين إلر  ذلر  انهرا إ
اف فشررلال تمطررر شررفاف وال دواف، برر  الررذي يأتينررا بالررذه  والفضررة وا

والرردواف إنمررا هررو العمرر  واالجتهرراد والسررع  وراف الرررحق والرروع  
وهذا كلس  .ال    والذها  إل  الطبي  وشراف ما يشير بس مل دواف

وإال فمل الذي اعطانا ال  ة والعق  والقدرة  مل هللا ومل فض  هللا،
عل  العم  وعل  السع  عل  المعاش والعلم بأل لك  مرض ع جس 
ودواف  المخ وص؟ الي  هرو هللا؟ امرا ريرر ذلر  فهرو تواكر  ضرار 

ذ التوك  ف  اسس م ال إمهل ، وإل ظل بعض النا  انس هو التوك ، 
ؤمل إنمرا يعرحو تلر  األسربا  ومعلوم ال المر .يتم إال باألخذ باألسبا 

مررل  نراإلر  هللا، الرذي خلقهررا ونظرم كونررس علر  اساسررها، لكرل ال مفررر ل
وهنيئررا علرر  وجودهررا ووضررعها دائمررا فرر  ال سرربال.  نرراترتيرر  امور

 للسادة ال وفية االكتفاف باألك  مرة وا دة ف  الشهر وَسن  الرما "
ادي ثم وبعض كت  التفسير ال وف  ال تورد دائما التفسير الع

تتبعس باسشارة ال وفية، ب  ال يوجد ف  تفسيرهم ف  بعض األ يرال 
او ف  اكثرها إال تل  اسشرارات. وهرذا هرو الَالر  مرث  علر  تفسرير 

ررل   " قررائم التفسررير". ففرر  تفسررير  لقررو  تعررال   "المسررم  السررلم  اَمَّ
َجعََ  ِخ َلََهخ اَْنَهراًرا َوَجعَرَ  لََهرا َرَواِسرَف َوَجعَرَ  َجعََ  لألَْرَض قََراًرا وَ 

رولَ  ه ْم الَ يَْعلَم  رَ  لهلل بَرْ  اَْكثَرر  س  مَّ َـّ نررا  يقرو   " بَْيَل لْلبَْ َرْيِل َ اِجًحا اَإِلَ
رل َجعَرَ  لألَْرَض قَرَراًرا َوَجعَرَ  ِخ َلََهرخ اَْنَهرارً " قرا   ،ا{قولس تعال   }اَمَّ

مرل األرض فسرماها هللا بهرا لمجاورتهرا لهرا  تْ قَرلِ النف  خ  ابل عطاف  
، ظوةبها فقا   مل جع  للنفو  القرار عند المناجاة ف  اوال ال رْ وق  

ناطقرررة بالرررذكر واعينًرررا نررراظرة برررالعبرة  وجعررر  خ لهرررا انهررراًرا السرررنةً 
 ،واسماًعا واعية عل ال م مخاطبًا برس علر  لسرال السرفر او الوسرائط

  مررل األوليرراف اقطرروهررم الرواسرر  األ ،فرر  ر مررةوجعرر  بهررذ  األن
مرونهم بتقرويم ال رم، ويرردونهم إلر  يرجعول إليهم عند العثررات فيقو  

قولس تعال   }َوَجعََ  بَْيَل لْلبَْ َرْيِل َ راِجًحا{ بريل اوقرات  ؟طرق الرشاد
هية إال مل يقدر علر  مثر  والذكر واوقات الَفلة ه  ا د يست م األل

  جعفرر  مرل جعر  قلرو  اوليائرس مسرتقر معرفترس، وقا ؟هذ  اللطائن
وجع  فيها انوار الحوائد مل بر  ف  ك  نف  واثبتها ب برا  التوكر ، 
وحينها بأنوار اسخر ص واليقريل والم برة، وجعر  بينهمرا  راجًحا اي 
القل  والنف  لئ  يقل  عليس النف  وظلماتها فيظلمها فجعر  ال راجح 
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 ش  ال ك م السلم  ف  واد، وما تقولرس وال ."؟بينهما التوفيم والعق 
 اآلية الكريمة ف  واد آخر بعيد.

وفرر  التفسررير المنسررو  البررل عربرر  مثررا  آخررر علرر  هررذ  
مل سورة "الكهن"، وه   79النحعة، إذ نرا  يقو  ف  تفسير اآلية 

اآلية الت  يكشن فيهرا العبرد ال رالح لموسر  عليرس السر م السرر فر  
المسراكيل وقتر  الَر م وبنراف الجردار الرذي  إقدامس عل  خررق سرفينة

}اما السفينة فكانرت لمسراكيل{ فرف ، إذ يقو   "يلةقرية البخالكال ف  
 ، اي  القرروي البدنيررة مررل ال رروا  الظرراهرة والقرروي ولَ ي  هَ ـب ررر الرر

لردوام سركونها وم حمتهرا  "مسراكيل"  وإنما سماها .الطبيعية النباتية
القل  فف السلو  واالستي ف عليس  لترا  البدل وضعفها عل ممانعة

خمسرة مرنهم   انهم كانوا عشرة إخوة فَ كِ كسائر القوي ال يوانية. و   
وخمسرررة يعملرررول فرررف الب رررر، وذلررر  إشرررارة إلررر  ال ررروا   ، نَرررمْ حَ 

ال اعيبهرا{ بالرياضرة لرئ  يأخرذها ملر   }فرأردت   .الظاهرة والباطنرة
ررررارة ر رررربا اي  م،هرررروهررررو الملرررر  الررررذي كررررال وراف ،الررررنف  األم 

{ باالسررتي ف عليهررا واسررتعمالها فررف ا}يأخررذ كرر  سررفينة ر رربً ،قد امهم
}وامرررا الَررر م فكرررال ابررروا { اللرررذال همرررا الرررروح  .اهوائرررس ومطالبرررس

ر بالتو يرد النقيادهمرا فرف سرل   لِ يْ رَّ قَرل{ م  يْ نَ مِ ؤْ والطبيعة الجسرمانية }م 
ينا ِشر}فخَ  ،ماطاعة هللا وامتثالهما ألمر هللا وإذعانهما لما اراد هللا منه

ا{ عليهمررا بظهررور  باألنائيررة عنررد يهما }طَيانًرراي يَش رر ،ال يرهقهمررا{
ا او كفرررً  ،ا{ لنعمتهمررا بعقوقررس وسرروف  ررنيعسشررهود الررروح }وكفرررً 

 ،بال جرررا  فيفسرررد عليهمرررا امرهمرررا ودينهمرررا ويبطررر  عبوديتهمرررا هلل
}فأردنرررا ال يبررردلهما ربهمرررا خيرررًرا منرررس حكررراة{ كمرررا برررد لهما برررالنف  

ا{ مً  ْ }واقر  ر   ،ئنة التف هف خير منس حكاة، اي طهارة ونقافالمطم
ا ور مة لكونها اعطن عل  الروح والبدل وانف  لهمرا، واكثرر تعطفً 

شفقة. ويجوح ال يكول المراد باألبويل الجد  واأل ، فكال كناية عل 
}وامرا . ا انسر  لهمرا واشرد  تعطفراًمر ْ الروح والقل . وكونس اقر  ر  

اي العرراقلتيل النظريررة  ،َ مرريل يتيمرريل فررف المدينررة{الجرردار فكررال ل
والعمليررة المنقطعترريل عررل ابيهمررا الررذي هررو روح القررد  ال تجابهمررا 

  قبررر  الكمرررا  تِرررعنرررس بالَواشرررف البدنيرررة او القلررر  الرررذي مرررات او ق  
اي كنررح  ،}وكررال ت ترس كنررح لهمرا{ .باسرتي ف الررنف  فرف مدينررة البردل
فف مقام القل  سمكال اجتماث جمي  المعرفة التف ال ت    إال بهما 

 د  ش روهرو  را  بلرو  األَ  ،الكليات والجحئيات فيس بالفع  وقرت الكمرا 
واستخراج ذل  الكنح. وقا  بعض اه  الظاهر مرل المفسرريل  كرال 

 .ا{}وكال ابوهما{ عل  كر  الترأويليل } رال ً  .ا فيها علمالكنح   فً 
، فعل  هذا ال يكول إال روح ا اعل  لهما  فظهما هللا لسوقي   كال ابً 

 ."القد 
هـ( ف  تفسرير 654ما قالس نجم الديل داية )ت  ومل ذل  ايضا
ضرس ل كايرة امرراة العحيرح التر  تردلهت تعرُّ  لْ د  "التأوي ت النجمية" لَر

فرر  هرروي يوسررن عليررس السرر م ف كررت النسرروة سرريرتها فأرسررلت لهررل 
ً كَ تَّ لهل م   تْ دَ تَ عْ واَ  َوقَاَ  نِْسَوة  فِف لْلَمِدينَِة " شأنس ...إلم، وهو قولس ج  أ
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بًّا إِنَّا لَنََراَها فِف َض َ    لْمَراَة  لْلعَِحيِح ت َراِود  فَتَاَها َعل نَّْفِسِس قَْد َشََفََها   
تََّكئًرا َوآتَرْت  ا َسِمعَْت بَِمْكِرِهلَّ اَْرَسلَْت إِلَْيِهلَّ َواَْعتَرَدْت لَه رلَّ م  بِيل  * فَلَمَّ مُّ

ا َراَْينَس  اَْكبَْرنَس  َوقَطَّْعَل ك  َّ  ْج َعلَْيِهلَّ فَلَمَّ ينًا َوقَالَِت لْخر  ْنه لَّ ِسك ِ  َواِ َدة  م ِ
ذَآ إاِلَّ َملَر   َكرِريم   َـّ ذَا بََشرًرا إِْل َهر َـّ ِ َمرا َهر "، إذ قرا  اَْيِديَه لَّ َوق ْلَل َ راَش ّلِلَّ

مرررل البهيميرررة "يشرررير بالنسررروة إلررر   ررفات البشررررية النفسرررانية   دايررة
وهر  الردنيا،  ،}لْمرَراَة  لْلعَِحيرِح{ .والسبعية والشيطانية ف  مدينة الجسد

وهرو القلر . كرال عبرًدا فر   ،تطالر  عبردها  }ت َراِود  فَتَاَها َعرل نَّْفِسرِس{
لما كم  القل  و فا عل دن  البشررية ف ،البداية ل اجتس إليها للتربية

ر القلر  استأه  المنظر اسله ، فتجل  لرس الرر   تبرار  وتعرال  فتنرو 
}قَْد  .بنور جمالس وج لس، فا تاج إليس ك  ش ف، وسجد لس  ت  الدنيا

بًّرا{ اي ا بترس الردنيا رايرة ال ر  لمرا ترري عليرس آثرار جمرا   ،َشََفََها   
ال م. ولما لم يكل لنسوة  فات البشرية اطر ث علر  جمرا  يوسرن 

{. الدنيا عل  م بتس فق لَ مْ ل  يَ  القل  كل   بِريل  لل  }إِنَّا لَنََراَها فِف َضر َ   مُّ
} { فر  م متهرا }اَْرَسرلَْت إِلَرْيِهلَّ ا َسرِمعَْت{ حليخرا الردنيا }بَِمْكرِرِهلَّ  ،}فَلَمَّ

تََّكئًررا{ طعمررة مناسرربة لكرر  اهيررأت  اي ،اي ال ررفات، }َواَْعتَررَدْت لَه ررلَّ م 
ينً  ررْنه لَّ ِسررك ِ ر، كْ وهررو سرركيل الررذ ِ  ،ا{ ررفة منهررا، }َوآتَررْت ك رر َّ َواِ ررَدة  م ِ

{  }َوقَالَِت{ حليخا الدنيا ليوسن القل  ْج َعلَْيِهلَّ وهو إشارة إل   ،}لْخر 
ا َراَْينَس { .رلبة ا وا  القل  عل   فات البشرية عل   لاي وقع ،}فَلَمَّ

اكبرل جمالرس ال يكرول جمرا  بََشرر، }َوق ْلرَل   جمالس وكمالس، }اَْكبَْرنَس {
ِ مَ  ذَا بََشًرا{ اي جما  بشررَ اَش ّلِلَّ َـّ ذَآ إاِلَّ َملر   َكرِريم { .ا َه َـّ مرا   }إِْل َهر

بكسرر  "َمِل "هذا إال جما  مل  كريم، وهو هللا تعال  بقرافة مل قرا 
 .ال م"

ف  التفسير المنسو   عبد الرحاق القاشان  ال وف قو  ومنس 
ِ لْجعَرْ  }َوإِْذ قَراَ  إِْبرَراالبل عرب  عند تفسرير  لقولرس تعرال   " ِهيم  َر  

ِ َولْليَررْوِم  ْم بِرر ّلِلَّ ْق اَْهلَررس  ِمررَل للثََّمررَراِت َمررْل آَمررَل ِمررْنه  ذَا بَلَررًدا آِمنًررا َولْرح  َـّ َهرر
لآلِخِر قَاَ  َوَمل َكفََر فَأ َمت ِع س  قَِلي ً ث مَّ اَْضرَطرُّ   إِلَر َّ َعرذَاِ  للنَّراِر َوبِرئَْ  

} ِ اجعر  هرذا ال ردر  "وإذ ق(126)البقرة/  لْلَمِ ير   ،ا  إبرراهيم ر  
م القلر ، بلرًدا آمنًرا مرل اسرتي ف  رفات الرنف ، وارتيرا  رَ الذي هو  َ 

ن جررل القرروي البدنيررة اهلررس، وارحق اهلررس مررل العرردو اللَّعرريل، وتخط رر
ِ َولْليَْوِم  مس او انوار ،كَ ثمرات معارن الروح او  ِ  ْم بِ ّلِلَّ }َمْل آَمَل ِمْنه 

ر اي ومررل  ،}قَرراَ  َوَمرل َكفَررَر{ .م المعرادِلررَد هللا مررنهم وعَ لآلِخرِر{ َمررل َو َّ
ا تج  ايضا مل الذيل سكنوا ال در وال يجاوحول  د  بالترق  إل  

عرس قلري  مرل هم برالعلم الرذي وعراؤ  ال ردر، فأ مت  جمقام العيل ال تجرا
والمعلومات الكلية الناحلة إليهم مل عرالَم الرروح علر   المعان  العقلية

عيَّشوا بس، ثم اضطر  إلر  عرذا  النرار ال رمرال وال جرا ، قدر ما ت
 ب رمررانهم". وبررئ  الم ررير م رريرهم لتعررذبهم بنق ررانهم، وتررألمهم

ال يقو  ف  اي مل المرتيل شيئا يت ر  باآليرة.  ، كما نري،فالقاشان 
ويمكرل ريرر  ال يقرو  فر  ذلر  السرياق  ،إنما ه  خواطر سرن ت لرس

ثالثا ال يقو  ك ما ال  رلة بينرس فيا مفسرا  وك ما مختلفا، ويمكل 
وبيل هذا او ذا ... وهكذا دوالي  بعدد ك  مل يريد ال يقو  ما يعل  
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لس. ب  إننرا لرو تأملنرا َمِليًّرا مرا قالرس القاشران  فر  اآليرة األولر  لوجردنا  

القاشران  ال كر م  فيحعميخالن ما تقولس اآلية. فإبراهيم يبته  لربس، 
وشهواتس. ومعن  ذل  ال إبراهيم عليس الس م  إبراهيم هو عل  در 

يمكرل ال يتعررض ل رمرال هللا وعرذا  نرار ، ايرا مرا يكرل معنر  هرذ  
النررار. لكررل القاشرران  فرر  رمرررة انشرررا س بمررا ورد علرر  ذهنررس مررل 
خواطر قد افسد تفسير اآلية وقل  وجههرا إلر  قفاهرا، وهرو يظرل انرس 

 ي سل  نعا"
فسرر علر  الن رو ، إذ ل عجيبرةابر ولنأخذ مثاال آخر مرل تفسرير

}إذ راي قولررس تعررال  عررل موسرر   رريل راي فرر  س ررَرا  نررارا  " التررال 
 ،ا{ هف روح القد  التف ينقردح منهرا النرور فرف النفرو  اسنسرانيةنارً 

القررروي   }فقررا  ألهلررس{ .هررا باكت ررا  عرريل ب رريرتس بنرررور الهدايررةآر
كروا  }امكثروا{  النفسرانية إنمرا ي رير إلر   إذ السرير ،اسركنوا وال تت ر 

العررالم القدسررف ويت رر  بررس عنررد هررذ  القرروي البشرررية مررل ال رروا  
ا اي رايررت نررارً  ،ا{}إنررف آنسررت نررارً  .الظرراهرة والباطنررة الشررارلة لهررا

هيئررة نوريررة ات ررالية ينتفرر  بهررا كلكررم  اي ،}لعلررف آترريكم منهررا بقررب {
ر وت ير ذاترس فضريلة }او اجرد علر  النرار{ مرل يهردينف برالعلم  ،فيتنو 

كتس  باالت ا  بها الهيئرة ااي  .المعرفة الموج  للهداية إل  ال مو
اي ات ر  بهرا }نرودي{ مرل  ،}فلمرا اتاهرا{ .النورية او ال ور العلمية

وراف ال ج  النارية التف هف سرادقات العحة والج   الم تجبة بها 
ا بال رورة الناريرة }يا موس  إنرف انرا رب ر { م تجبًر  ال ضرة اسلهية

اي نفسرر   ،}فرراخل  نعليرر { ،ا فيهرراا ررد اسررتار ج لررف تجليًرر التررف هررف
د عرل الكرونيل د عنهمرا فقرد تجرر  اي  .وبدن  او الكرونيل ألنرس إذا تجرر 

دت برو ر  وسرر   عررل  رفاتهما وهيئاتهمرا  تر  ات ررلتَ   كمرا تجرر 
دْ فبروح القد   بقلب  و در  عنهما بقط  الع قة الكلية وم و  تجر 

ولررم  ،نعلرريل  ت واألفعررا . وإنمررا سررماهمااآلثررار والفنرراف عررل ال ررفا
د عررل م بسرر ،ثرروبيل  يسررمهما هما لررم يت رر  بعررالم تألنررس لررو لررم يتجررر 

وال ا   ا  االت ا ، وإنما امر  باالنقطاث إليرس بالكليرة كمرا  ،القد 
 ". قا 

ر  تفسرير لهرذ  اسشرارة ايضرا ومثلس  عر ف الرديل السرمنان  مكم 
و  ناقرررة ثمررررود فررر  سررررورة هررررـ(  ررر736"الترررأوي ت النجميرررة" )ت 

ََْواَهرررخ* إِِذ لنبَعَرررَ  اَْشرررقَاَها{"الشرررم "  " رررود  بَِط إذ   يعنررر  ،}َكرررذَّبَْت ثَم 
انبعثت اللطيفة واسرعت إل  الطارية انبع  اشق  قوي الرنف  علر  

ِ{ .إثر اللطيفة ال رال ة ليعقرر ناقرة شروقها اي  ،}فَقَراَ  لَه رْم َرس رو   لّلِلَّ
ِ   اللطيفة اي ا ذروا عقر ناقة الشوق وشربها مل  ، َوس ْقيَاَها{}نَاقَةَ لّلِلَّ

وَهرررا{ بتكرررذيبهم  رررالح اللطيفرررة النفسرررية،  .عررريل الرررذكر }فََكرررذَّب و   فَعَقَر 
ررْم بِررذَنبِِهْم{، اي اهلكهررم هللا،  وعقررروا ناقررة الشرروق، }فََدْمررَدَم َعلَررْيِهْم َربُّه 

هررم بررذل  العررذا  اَها{ اي عمَّ وال يخرران    ع ْقبَاَهررا{}َوالَ يََخرران   .}فََسرروَّ
القوي العاقرة فر  عقرر ناقرة الشروق عاقبرة األمرر، فرأهلكهم بطَيرانهم 

 ".لرسولس وتكذيبهم إيا 
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كثيرررا مرا تطرريش سرهام المفسررر التر  هرذ  اسشررارات مثرر  وفر  
ف   د ذاتس ررم انعردام  جمي  ومؤثرا معن  اثنافها قد نجدال وف  

قَرْد ث  فر  تفسرير قولرس تعرال   ". فمرال لة بينس وبريل الرنص كمرا قلنرا
ْم َوِعْنَدنَا ِكتَرا   َ ِفريظ   " فر  اآليرة الرابعرة َعِلْمنَا َما تَْنق ص  األَْرض  ِمْنه 

لبع  لكول بامل سورة "ق"، وه  اآلية الت  ترد عل  تكذي  الكفار 
الميت يت و  إل  ترا  يختلط باألرض وتضي  معالمس فر  نظررهم، 

اَئِذَا ِمتْنَا َوك نَّا ت َرابًا * َهذَا َشْفف  َعِجي   المعاد  "عل البع  و إذ يقولول
القشريري يردل  بإشرارتس قرائ   "}قَرْد َعِلْمنرا َمرا  نرري"، ذَِلَ  َرْج   بَِعيد  

ْم َوِعنَدنَا ِكتَا   َ ِفيظ {  فرف هرذا تسرلية  للعبرد، فإنرس  تَنق ص  األَْرض  ِمْنه 
رررَد التررررا ، وان ررررن عنرررس األ س ِ  ررر ا ، واضرررطر  لوفاترررس إذا و 

رد   وهرو فرف شرفير قبرر ، ولري  لهرم  األ با ، فََمْل يَتَفَقَّرد  ؟ وَمرْل يَتَعَهَّ
سوي ذكِر ، وال ا َد منهم يدري ما الرذي يقاسريس المسركيل  منس شفف  

ْفرتس؟ فيقرو  ال رمُّ سرب انس  }قَرْد َعِلْمنَرا{. ولعلَّرس يخبرر الم ئكرة  فف   
تس مل دنيا ، ماذا بقرف بينرس وبريل َمرْل يهروا ؟ قائ ً  َعبدي الذي اْخَرج

س بَِليَْت، وهذ  اعضاؤ  قد تَفَتَّتَْت"  قَْت، وهذ  ِعظام  هذ  اجحاؤ  قد تَفرَّ
}َوِعنَدنَا ِكتَا   َ ِفيظ {، وهو اللَّوح  الم فوظ، اَثْبَتنا فيس تف ي  ا رواِ  

برد  إلر  تَرذكُّر ". الَخْلِم مرل ريرر نسريال  ، وبيَّنَّرا فيرس كر َّ مرا ي تراج الع
فرالك م فر  اآليررة هرو رد علرر  الكفرار المكرذبيل، لكررل القشريري يرردل  
بإشارتس كما لو كرال الكر م عرل المرؤمنيل الرذيل يريرد هللا سرب انس ال 
يحي  و شتهم ف  قبورهم ويدخ  السكينة عليهم ويشعرهم انرس معهرم 

ار فر  هرذا ذلر  ال ترذكر هللا للكفرعرنهم. وشرتال هرذا وذا "  لرم يتخر َّ 
ر التعذي  والقمر  السياق إنما هو عك  ما يقو  القشيري، إذ هو تذكُّ 

العطررن والمر مررة والتسررلية مررل همرروم تررذكُّر واسهانررة ال  خررحافواس
الو شة والظ م" و ت  لو كال الك م ف  اآلية عرل المرؤمنيل، يظر  

قص  يعلرم مرا ترنك م القشيري مبتوت ال لة بس، إذ تقو  اآلية إل هللا
ايررة األرض مررل اجسرراد المرروت ، وال تشررير مررل قريرر  او بعيررد إلرر  

 تسلية عل  اسط ق. واو شة 
ومل هذا الوادي مرا قالرس القشريري ايضرا فر  تفسرير قولرس عرح 

َوإِذَا قََراَْت اْلق ْرآََل َجعَْلنَا بَْينََ  َوبَْيَل الَّرِذيَل ال ي ْؤِمن روَل بِراآلَِخَرةِ وج   "
(، إذ فسررر  علرر  الن ررو التررال  الررذي 45" )اسسررراف/ ًراِ َجابًررا َمْسررت و

ادخلنررا  فرف إيررواِف  ِفْظنَررا، وضررربنا يقلر  معنررا  راسررا علر  عقرر   "
ممرا "، علي  سرادقاِت ع متنا، ومنعنا األيردي الخاطئرةَ عنر  بلطفنرا

برررأل "ال جرررا  المسرررتور" هرررو  جرررا  يمنررر  المشرررركيل مرررل  يرررو  
برراألذي، مرر  ال المررراد هررو  الو ررو  إلرر  رسررو  هللا عليررس السرر م

  علريهم لَرتْ هم  ريل ي  إنوقلوبهم ف  وجس دعوة ال م، ف انَ ق عقولهم
سد عل فهمرس قلروبهم. وإل نهم، و يل يسمعونس تعنس آذان   م   َ تَ القرآل 

ا هو المعن  المراد ب د ادنر  شر ، ذلتقط  بأل ه ذل اآلية الت  تتلو 
ا َعلَرر  ق ل رروبِِهْم اَِكنَّررةً اَْل يَْفقَه ررو   َوَجعَْلنَرريقررو  ر  العررحة والجرر    " ذإ

َوفِف آَذَانِِهْم َوْقًرا َوإِذَا ذََكْرَت َربََّ  فِف اْلق ْرآَِل َوْ َد   َولَّْوا َعلَ  اَْدبَاِرِهْم 
ْم ِ إِنَّه رْم َعررِل للسَّرر". ومثلررس كرذل  تفسررير  لقولررس عرح مررل قائرر   "ن ف روًرا
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ول ررولَ  َوَجررد وا السررم  الررذي هررو   "(، إذ يقررو 112" )الشررعراف/ لََمْعح 
وا الفَْهَم، فلرم يسرتجيبوا ِلَمرا د ع روا إليرس. فعنرد ذلر   ،اسدرا  ولكل َعِدم 

"، وهو ما يفهم منس ال الك م فر  اآليرة استوجبوا مل هللا سوف العاقبة
ئردتهم عرل دعرروة الكريمرة عرل المشرركيل و رمم آذانهررم واسرتَ ق اف

اسس م وتدبرها، م  انس عل الشياطيل ومنعها مل التن رت علر  مرا 
يرردور فرر  المررأ األعلرر . والرردلي  علرر  ذلرر  هررو اآليتررال السررابقتال، 

لَْت بِِس الشَّيَاِطيل  ون هما  " ْم َوَما يَْسرتَِطيع ولَ  *َوَما تَنَحَّ ف لَه  َِ ". َوَما يَْنبَ
طيل عررل التنررح  بررالو   القرآنرر  فخيتنررا إذل تبرريل سررب  عجررح الشرريا

ظ ال هراتيل اآليتريل الكريم، وهو انهم عل السم  معحولرول. والم َ ر
ال فر  التفسرير الرورق    ف  التفسرير القشيري قد سقطتا فلم تردا عند

 وال فررررررررررر  التفسرررررررررررير الضرررررررررررروئ  الموجرررررررررررود فررررررررررر  موقرررررررررررر 
"www.altafsir.com التاب  لــ"مؤسسة آ  البيت الملكية األردنية "
قررد يفسررر سررقوطهما هررذا الخطررأ الررذي وقرر  فيررس و .اسسرر م " فكرررلل

القشيري، إذ الك م ف  اآليات الت  قبلهما عل المشركيل، فربمرا ظرل 
 ررم ذلر  هذا االفتراض لكلالقشيري ال هذ  اآلية ه  ايضا عنهم. 

ال يشف  لس ف  هذا الخطإ، ألل كول المشرركيل معرحوليل عرل السرم  
ا  انهررم "وجرردوا السررم ، ولكررل عرردموا الفهررم". ال يمكررل ال يكررول معنرر

ذل  ال المعحو  عرل السرم  ال يمكنرس البترة ال يسرم ، وال يقرا  عنرس 
ومثلها قولس سب انس عل  لسرال الكفرار انفسرهم  إنس يسم  لكنس ال يفهم.

ف  اآلية األخيرة مل النص القرآن  التال  يخاطبول الرسو  مكايديل 
لَتْ متعنتيل  " وَل* بَِشيًرا َونَِذيًرا ِكتَا   ف   ِ  آَيَات س  ق ْرآَنًا َعَربِيًّا ِلقَْوم  يَْعلَم 

را تَرْدع ونَا  ه ْم فَه ْم ال يَْسَمع وَل* َوقَال وا ق ل وب نَرا فِرف اَِكنَّرة  ِممَّ فَأَْعَرَض اَْكثَر 
نَّنَررا َعرراِمل وَل" إِلَْيررِس َوفِررف آَذَانِنَررا َوْقررر  َوِمررْل بَْينِنَررا َوبَْينِررَ  ِ َجررا   فَاْعَمررْ  إِ 

، فقد ذكروا ال جا ، وهو ال جرا  الرذي يقروم بينرس (5 -2 /تْ لَ   ِ )ف  
وبينهم فيمنعهم مرل اسن رات واسيمرال ال ال جرا  الرذي يقروم  رائ  

 بينهم وبيل إيذائهم لس عليس الس م.
ارتبراط باآليرة، لكنرس ارتبراط عرام  أشرارة ال روفيةوقد يكرول ل

سشررارة الترر  ال قهررا ابررل عجيبررة فرر  كتابررس  تمررام العموميررة كمررا فرر  ا
َواَْوَ ر  َربُّرَ  "الب ر المديد ف  تفسير القرآل المجيرد" بقولرس تعرال   "

ا يَْعِرش ولَ  ث مَّ  *إِلَ  النَّْ ِ  اَِل اتَِّخِذي ِمَل اْلِجبَاِ  ب ي وتًا َوِمَل الشََّجِر َوِممَّ
ج  ِمررْل ب ط ونَِهررا ك ِلررف ِمررْل ك رر  ِ الثََّمررَراِت فَاْسررل ِكف س ررب  َ   َرب ِررِ  ذ ل رر ً يَْخررر 

ولَ  ْختَِلن  اَْلَوان س  فِيِس ِشفَاف  ِللنَّاِ  إِلَّ فِف ذَِلَ  آلَيَةً ِلقَْوم  يَتَفَكَّر  " َشَرا   م 
اسشارة  إنما كال العس  فيس شفاف للنا  (، إذ قا   "69 -68)الن  / 

افعهرا. وكرذل  ألل الن   ترع  مل جمير  العشر ، فتأخرذ خرواص من
العررارن الكامرر  يأخررذ الن رري  مررل كرر  شررفف، ويعرررن هللا فررف كرر  

 كر  مرل  ر بس .فإذا كال بهذ  المنحلرة كرال فيرس شرفاف للقلرو  .شفف
ب دق وم بة شفا  هللا، وك  مل رآ  بتعظريم و ردق ا يرا  هللا. وقرد 
قالوا فف  فة العرارن  هرو الرذي يأخرذ الن ري  مرل كر  شرفف، وال 

ي رفو برس كردر كر  شرفف، وال يكردر  رفو   .منس شريئًا يأخذ الن ي   
قد شَلس وا د عل ك  شفف، ولرم يشرَلس عرل الوا رد شرفف...  .شفف
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إل  رير ذل  مل نعوتس. وقا  الورتجبف  قا  ابو بكر الوراق  الن لة 

برس جعر  لعابهرا شرفاف  تْ رَ ِمرلما تبعت األمر وسلكت سبيلها علر  مرا ا  
واقبر  علر  مروال   األمرر و فرظ السرركرذل  المرؤمل إذا اتبر   .للنا 

ومرل نظرر إليرس اعتبرر،  .جع  رؤيتس وك مرس ومجالسرتس شرفاف للخلرم
"، فكأنررس اتخررذ مررل اآليررة ومررل سررم  ك مررس اتعررظ، ومررل جالسررس سررعد

  ورة كنائية واجري اسشارة مجراها، وإال ف   لة بيل االثنتيل. 
م انهررا تسررتخدايضررا  وممررا ي  ررظ علرر  التفسرريرات ال رروفية

ا يانا لَة العشاق والم بيل ف  ال دي  عل الع قرة بريل هللا وعبراد . 
 وفرر  الشررعر ال رروف  بررا  كبيررر يرردور  ررو  "ال رر  اسلهرر "  يرر  

او   الشررعر الَحلررق ررائد لررتم  ال رروفيول الفرراظهم وعبرراراتهم فررف ي
، ومرل ثرم تترردد فر  نروا   ابو كمجنول ليل  وجمي  بثينة يالخمر

  رررالوالالجررروي واألسررر  و ال ررربابة و ل ررر اتلررر  األشرررعار الفررراظ 
 نشرروة،  ترر  لرريظل بعررضوال مدامررةوال خمررروال طررا وال  ررالواألل

ل الخمررة ا او، بشرريترد  علر   ر  إنمرا ل األلفاظ الَحليرة ا القراف
ل ا  ابل عربرربرر الترر  نعرفهررا، وهررو مررا ادي الخمرررة   المررذكورة هرر

  را     " وال يشررحترجمرال األشرواق"  لديوانس يض  بنفسس شر ا
ل تكررول قررائ  إل ال رروفية قررد ق رردوا "ا "الرسررالة القشرريرية" األمرررَ 

ل تشري  ااسررارهم  الفاظهم مستبهمة علر  األجانر  ريررة مرنهم علر 
اودعهررا هللا فررف قلررو  قرروم، واسررتخلص  فررف ريررر اهلهررا، فهررف معررال  

ون ل نتساف   ولمراذا ي ررص ال روفية علر   ".اسرار قوم ل قائقها
مسرتبهمة علر  مرل يسرميهم القشريري بـرـ"األجان "  ال تكول الفراظهم

بداف  الَيرة عل  اسرارهم ال تشي  خارج نطاقهم، وك  إنسال كريم 
ال يشرراركس إخوانررس فرر  الررديل، برر  فرر  علرر  العك  بررإنمررا ي رررص 

؟ كمرا ال ك مرس اياتاسنسانية كلهرا، مرا يتعررض لرس مرل الطران وهرد
د  عرل المت روفة علر  يش  بَير قلي  مرل الَررور والكبرر، إذ يت ر

  هللا وال ريرررهم ال يمكنررس االرتفرراث إلرر  بَررانهررم قرروم مختررارول مررل قِ 
ب وطررس لخلررو   مررل  قررد يررؤدي إلرر اوجهررم، وهررو مررا  فسرراد العمرر  و  

طمئنال  ا بس دول اي اسا  إل  ال عملس مقبو  وال الالتواض  و
جهد   ا دا آخر ال يستطي  استيال بمثلس. كذل  فالعاق  إنما يعم  بك 

ضس للشربهات دول وجرس  عل  تجن  ما يجل  عليس القي  والقا  ويعر 
 م، وبخا ة إذا لم تكل هنا  ضرورة إل  ذل ، وعل  وجس اخص 

ال هذا الطريم لم يعرفس الرسو  الكريم بما فيس مرل تكلرن  عرفناإذا 
شديد وفيهقة وتجريف للنا  عل  مقام الذات اسلهية بت ويرها عل  

   الشرراعرهنررد وال عيونهررا سررهام قتالررة وانهررا تضررل علرر انهررا ليلرر  او
ال رردي  عررل فضرر  عررل بالو رر  واللقرراف وتعذبررس بررالهجر والرردال ، 

 التوهج الرو   عل  انس خمر  وس ْكر  وطا   و ال  وما إل  ذل .  
ومل استخدام مفسرري ال روفية مفرردات العشرم فر   رديثهم  

قرا علر  قولرس تعرال  فر  عل ال   بيل هللا وعباد  قرو  القشريري تعلي
  ويقرا او  سورة "اسسراف"  "سب ال الذي اسري بعبرد  لري ..."  "
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قَبَرراِف وَرْيبَررِة األجانرر ، ومررل ريررر  جعرر  المعررراَج بالليرر  عنررد َرْفلَررِة الرُّ

  ميعاد، ومل رير تقديم ا ْهبَة  واستعداد... ويقا  
 ها".شهور ودهور سوا    ل ـــِ  اَْ فَ  مــــليلة  الَو ْ 

َ فَرر تَّبِع ونِف وفرر  تفسررير قولررس سررب انس  " ق ررْ  إِل ك نررت ْم ت ِ بُّرروَل لّلِلَّ
ِ رريم   ِفررْر لَك ررْم ذ ن رروبَك ْم َولّلِلَّ  َرف ررور  رَّ َْ ( 31" )آ  عمرررال/ ي ْ بِررْبك م  لّلِلَّ  َويَ

يترر  عنرر  ف كل  ويقررا   شرررط الم بررة امت ررايقررو  القشرريري كررذل   "
 السته ك  فف م بوب ، قا  قائلهم 

وما ال  ُّ  ت  تنحن العيل بالبكا    وتخر   ت  ال تجي  
 المناديا

}فََمرل تَبِعَنِر  فَإِنَّرس   وهذا فرق بيل ال بي  والخلي   قا  الخلي  
ل {. فإل كرا(. وقا  ال بي   }فَاتَّبِع ونِ  ي ْ بِْبك م  هللا  36ِمن ِ { )إبراهيم/ 

تَّبِ  ِ سرب انس، م     الخلي  "منس" إفضاالً فإل متابَ  ال بيرِ  م برو   ال رم 
فف هذ  اآلية إشارة إلر  ال الم برة   وكف  بذل  قربة و االً... ويقا 

وليسررت براجت   طاعررة او التجرررد عرل آفررة ألنررس قررا    ،ريرر معلولررة
ِفْر لَك ْم ذ ن وبَك ْم{ َْ نس يجوح ال يكول عبد لس ذنو  بيَّل ا  }ي ْ بِْبك م  هللا  َويَ

قرا  اوالً  }ي ْ بِرْبك م  هللا { ثرم قرا     كثيرة ثم ي  ُّ هللاَ وي بُّس هللا. ويقا 
ِفْر لَك ْم ذ ن وبَك ْم{ َْ والواو تقتضرف الترتير  لري ْعلََم اَلَّ الم برةَ سرابقة   ،}َويَ

علرر  الَفرررال. اوالً ي رربهم وي بونررس، وبعررد  يَفررر لهررم ويسررتَفرونس، 
والم برة تشرير إلر   ،فالم بة توِج  الَفرال ألل العفو يوج  الم بة

وهرررو  ررفاؤها. والم برررة  "،َ بَررر   األسررنال"ومنررس  . ررفاف األ ررروا 
توج  االعتكان ب ضرة الم بو  فف السر... وال  ُّ  رفال   اف 

ِ  ُّ ـ  وباف. واسشارة مل ال اف إل  الروح، ومل الباف إل  البََدل، فالمر
 ر عل م بوبس ال قلبَس وال بََدنَس".ال يَدَّخِ 

رررَو يَْشرررِفيلِ وفررر  تفسرررير قولرررس جررر  ج لرررس  " " َوإِذَا َمِرْضرررت  فَه 
ألنس  "،وإذا امرضنف"لم يَق ْ   ( يقو  القشيري ايضا  "80)الشعراف/ 

راد لرم يكرل ذلر  مرضرا معلومرا، ولكنرس ا   فظ ادَ  الخطا . ويقا 
 قا  بعضهم  .ا كما يتمارض األ با   طمعا فف العيادةتمارضً 

ادِ ـــــْ  علفَّ بِعَلَِّة الع  ــــفادخ      إل كال يمنعَ  الوشاة  حيارتف  وَّ
 ويقو  آخر 

إذا َسِمعَْت منس بَشْكوي     اـــــــا لَعَلَّهـــــَودُّ بأل يمِشف سقيمً ـــــــَ ي
 ".ت َراِسل س

 ف  تفسير قولس عح وج  هـ(404)ت  البقل وقا  الشيراحي 
قولرررس تعرررال  "  (54)المائررردة/  "ي رررب هم وي بونرررس  "عرررل المرررؤمنيل

ْم َوي ِ بُّونَرس {  ل هللا تعرال  وبرم المفلسريل ا}فََسْوَن يَأْتِف لّلِلَّ  بِقَْوم  ي ِ ربُّه 
لرري  لهررم فرر  م بررة هللا ن رري  بارترردادهم عررل  لْ أهرر  الررردة بررامررل 

 ، ربهم فر  االح اال هللا سرب انس قرد كرنس يجرن بقروم اخبر ا .االس م
وهرررم يوافقرررول النبررر   رررل  هللا عليرررس وآلرررس  .وهرررم بم بترررس ي بونرررس

 .وا رر ابس بشرررط الم بررة ألل مررل شرررط الم بررة الموافقررة والطاعررة
}ق رْ  إِل ك نرت ْم   قرا  تعرال  .م برايكرل ل مل لم يكرل مطيعرا لرم اوبيل 

َ فَرر تَّبِع و يررة ذكررر شرررن ال رر ابة وفرر  اآل. نِف ي ْ بِررْبك م  لّلِلَّ {ت ِ بُّرروَل لّلِلَّ
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وبرريل تعررال  ال الم بررة مررل خررواص  ررفتس  .والتررابعيل مررل بعرردهم
فكأنررس  ،يجررادهم با ررطفائيةإح  قبرر   رربهم بعلمررس فرر  األا ...األحليررة

ووجررود  سررب   ،ا رر  نفسررس ألل كررونهم لررم يكررل اال بكررول وجررود 
فكأنرس ا ر   ،عر   رفتسومرجر  ف .وهو تعرال  ا ر  فعلرس ،وجودهم

 ،لم يكل الَير ف  البيل.    ذاتسافكأنس  ،ومرج   فتس ذاتس . فتس
وهررم ي بونررس  .و ررفتس الم بررة ،وهررو الم بررو ، فكررال هررو الم رر 

فلمرا  .وهو مباشرة نور م بترس فر  فرؤادهم ،بتجل  ال فة ف  قلوبهم
 رر  ال ررفة اتك لررت عيررول ا بررائهم بنررور م بتررس فطابررت م رردر 

فأ بتهرا بالم برة األ رلية  ،ح  عيانرا بر   جرا ة األفوجدت مشراهد
ذا كررال كررذل  فالم رر  إفرر .الترر  ال تت ررو  مررل م رررن اال رر  ابرردا
وهرذا عبررة قولرس سرب انس  ،والم بو  والم بة ف  عيل الجم  وا د

خبر عل الم ر  المت رد ابلسال نبيس  ل  هللا عليس وآلس وسلم  ي  
" فإذا ا ببتس كنت لس سمعا   قا  ف  اثناف ال دي  .المت ن ب فاتس

وفر  هرذا المعنر  انشرد ال سريل برل من رور  .وب را ولسانا ويردا "
   فقا 

 اــــال  للنا بدنـــــن ل رو     انا مل اهوي، ومل اهوي انا
 اـــرتنــرتس اب ـــــــــذا اب إو    رتســــب ارتن  ــــــذا اب ــــإف

كذل  ي بول ذاتس  ، بهمنس بذاتس ياقا  الواسط  ف  هذ   كما 
  قرا  السر م  .ل الهاف راجعة ال  الذات دول النعروت وال رفاتأل

فاذا لم يكل كذل  لم يكل  .ل يل قس سكرات الم بةاال   شرطس ... 
وانشد ف  معنا   .فيس  قيقة. وقا  يوسن بل ال سيل  الم بة االيثار

    مد الراحي وانشد ابو عل  الرودباري لنفسساال سيل بل 
 سلــــوي ورليــــهلرق اـــــ     هاــامرت  فو  بابت  اشجانـــــس

 هاــــنيران
 . قلت  خذ ــــإيثار  ب    وسألت مل فرط ال بابة. قي  ل  
 بعنانها

اح ـــر  فطـــو ن فأوث   ل ل ــــــــــس. فأيـــــس ومنـــــس وبـــك   ل
 ها؟ـــلسان

ل اوقير   الم برة هرر   .الرذات فالم برة ارتيراح الرذات بمشرراهدة
  "ي ير ذات الم    فة الم بو 

َواَْلقَْيررت  وقررا  البقلرر  ايضررا فرر  قولررس جرر  شررأنس عررل موسرر   "
ن ِف   هللا رو رس  القر  عليرس قا  السري السقط  قردَّ "  "َعلَْيَ  َمَ بَّةً م ِ

لطفا مل لطفس استجل  بس قلو  عباد . وقا  ابرل عطرا  القيرت علير  
فمررل راي فيرر  م بترر  تلرر  ا برر  ب بررف لرر . وقررا   ، م بررة منرر  لرر

فار   حي نت   بم  ة مل عندي  تر  ال ت رلح لَيرري، وي بر  كر  
مل يري تل  الم  ة في . فقي   الري  يوسرن ا ْعِطرَ  شرطر ال سرل 
ولم يكل يستوج  الم بة؟ فقا   ال سل ال يوج  الم برة، والم  رة 

عليرس سرلم كرال عليرس م  رة توج  الم بة. اال ترري النبر   رل  هللا 
؟ قررا  بعضررهم  رررنج بعينرر  ال يرررا  ا ررد إال رق لرر  ةممحوجررة بهيبرر

لير ... ثرم ذكرر سررب انس عظرم منترس عليرس بقولرس  }َولْ ررَطنَْعت َ  إومرا  
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ي خمرت سرر  بنرور سرري، وقلبر  بنرور نروري، وعقلر  ا ،ِلنَْفِسف{
  بسنا قدسف، ورو   بجما  وجهف، والبست  نور م بتر ، وكسروت

كسوة ربوبيت  لتكول مشكاة انوار  فات  وذات ، اتجل  مرل وجهر  
فررإل فررف  ،بالهيبررة للعررالميل، وخ  ررت  بمخرراطبت  وسررماث ك مرر 

حمانرر  لرري  فرر  العررالم سرروا  م رر  وقرروث نررور تجليرراتف وكشررون 
اسرررار سررري، ولتكررول لنفسرر  خا ررا بالم بررة والشرروق والعشررم ال 

يل الم برة اال ابتليترس، وال لَيرري. وانرا ريرور علير  ال يررا  ا رد بعر
 رد ألترري ا ردا بعريل الم برة إال ابتليتر   تر  ال يكرول فير  ن ري  

 ". ريري
وف  تفسير ابل عجيبة لقولرس سرب انس  "والرذيل آمنروا اشرد   بًّرا 

( نرررا  يقررو   "قررا  سررعيد بررل جبيررر  إل هللا تعررال  165 هلل" )البقرررة/
دخلوا النررار مرر  ا ررنامهم، يررأمر يرروم القيامررة َمررْل َعبَررد األ ررنام ال يرر

ثم يقو  للمؤمنيل بيل يردي الكفرار  إل  .فيمتنعول لعلمهم بالخلود فيها
نَراد  ِمرْل ت رت  كنتم ا بائف فادخلوا. فيقت م المؤمنول النرار، وينرادي م 

 العرش  }والذيل آمنوا اشد   بًّا هلل{. وفف ذل  يقو  ابل الفارض 
َ  ــاسَ  اِ ب اَي انت م  اْ َسَل الدهر  اَمَ   ا   فكونوا َكَما ِشئْت م. اَنا ذل  الِخ ُّ

 وقا  ايضا 
ْمتثــلوقف   ا ــلَو قاَ  تِيًها  قِن َعلَ  َجْمِر الََضَ   ً، ولَْم ــــت  م 

 وقَّنِ ــــــَ اَت
 وقا  آخر 

ا    دخلت  م طاوًعا وْسَط ـــــاِر  تْمً ــــــنف فف النـــــــولَو َعذَّْبتَ 
 الَجِ يمِ 

ا ذاَ  ـــفَمَ    ن ِف ـا  عَ ــــم  ِرضَ ــــــإذا َكاَل الَجِ ي             
 مِ ـــــالَجِ يم  ِسَوي نَِعي

اسشرارة  الم برة  َمير   دائرم بقلر  هرائم، او مراقبرة ال بير  فرف 
المشررهد والمَيرر ، او مواطررأة  القلرر  لمررراد الررر ، او خررون تررر  

ْرمررة، او اْسررتِْق     الكثيررر مررل نفسرر  واسررتكثار  الخْدمررة مرر  إقامررة ال  
رْبِلف     القلي  ِمْل  بيب ، او معانقة الطاعرة ومباينرة المخالفرة. وقرا  الش ِ

ال تَََار عل  الم بو  ال ي بس مثلر . والم ر  علر  ال قيقرة مرل ال 
سررلطال علرر  قلبررس لَيررر م بوبررس، وال مشرريئة لررس ريررر مشرريئتس. وقررا  

ذَة  مررل هللا لقلرر  عبررد  الشرريم ابررو ال سررل رضررف هللا عنررس  الم بررة اْخرر
المررؤمل عررل كرر  شررفف سرروا ، فتررري الررنف  مائلررة لطاعتررس، والعقرر  
نًا بمعروفس، والروح مأخوذة فف  ضرتس، والسر مَموًرا فرف  مت   

ح بما هو اعرذ  مرل مشاهدتس. والعبد يستحيد مل م بتس فيحداد، ويفاتَ 
َمر ُّ ابكراَر برة، ويَ رْ لذيذ مناجاتس، في ْكَس   ل  التقرير  علر  بسراط الق  

بات العلوم. فمل اج  ذلر  قرالوا  اوليراف هللا عررائ ، وال ال قائم وثي  
 يََري العرائَ  المجرمول".

رخ وف  تفسير إسماعي   ق  عند تعرضس لقولس عح شرأنس  " فَلَمَّ
وَسر َّ  م  قَرردَِّ  * اَتَاَهرا ن روِدَي يَّ إِن ِررفا اَنَراْ َربُّرَ  فَر ْخلَْ  نَْعلَْيررَ  إِنَّرَ  بِر ْلَواِد لْلم 

يقررو  الفقيررر  النررور للم بررة، والنررار للعشررم. وعنرردما كمرر  "  "ط ررًوي
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وامتأ نور م بة موس  وتم واشتعلت نار عشقس وشوقس تجل  هللا لرس 

د القل  الذي هرو طفر  لَ د لس وَ لِ طنس، وذل  ألنس لما و  اب ورة ما ف  ب
خليفة هللا ف  ارض الوجود ف  ليلة شراتية هر  ليلرة الجر   ظهرر لرس 
نرور ذاتر  فر   ررورة نرار  رفاتية ألل ال ررورة إنمرا هر  لل ررفات، 

  وا ترق جمي  انانيتس، و    لس التوجس الو دان ".
َوإِذَا وف  ذات التفسير يقو   ق  لدل تناولس قولس عح وجر   "

ر وقرا  بعضرهم واذا مرضرت   "(80َو يَْشرِفيِل" )الشرعراف/ َمِرْضت  فَه 
تس فهو يَْشِفيِل ب سل لَ  ْ بداف م بتس وسقمت بسقم الشوق ال  لقائس ووَ 

وال ش  ال القراف قد ال ظوا كين تبرح ف  و الس وكشن جمالس". 
هرررذ  الن ررروص الفررراظ العشرررم والشررروق والهيرررام والم برررة والَيررررة 

سرررقم والبكررراف والحيرررارة لالتمرررارض واوالمراقبرررة والو ررر  واللقررراف و
واللطررن والم  ررة والحينررة وال سررل والجمررا  والمعانقررة والعرررائ  
واألبكار والثيبات، فض  عرل األشرعار العشرقية التر  يستشرهدول بهرا 
علرر  مررا يقولررول  وبعضررها اشررعار  رروفية، وبعضررها اشررعار  عشرراق  

و معررون، كما هركثير مل المت وفة، وعادييل يتَحلول ف  النساف. 
إذا انشرردوا اشررعارا فرر  ال رر  اسلهرر  قررالوا مررا يقولررس كرر  م رر  فرر  
م بوبتس وف  و لها وهجرانها وداللها وسهام ل اظها والخمرة الت  

عبد القادر الجي ن  وال  ج هؤالف  يشربها مل نظرات عينيها. ومل
والسهروردي وابل الفارض سلطال العاشقيل عل  سبي  المثا  لري  

 إال.
ال ك م مفسري ال وفية عل الذات اسلهية ال يقن عند  عل 

هذا ال د، ب  كثيرا ما يستعملول الفاظ و   ان الخمرر مرل الشرعراف 
مرا ذل  مرث  ومل للتعبير بها عل سلطال الوجد كما سبم ال اشرنا. 

عنررد " الب ررر المديررد فررف تفسررير القرررآل المجيرردفرر  "قالرس ابررل عجيبررة 
يَْسأَل ونََ  َعِل لْلَخْمِر َولْلَمْيِسِر ق ْ  فِيِهَمخ إِثْم  َكبِير  تفسير  قولس تعال   "

ه َمررخ اَْكبَررر  ِمررل نَّْفِعِهَمررا َويَْسررأَل ونََ  َمرراذَا ي نِفق رروَل ق ررِ   ِفرر   ِللنَّرراِ  َوإِثْم  َوَمنََّ
رر ِلَ  ي برري ِل  لّلِلَّ  لَك ررم  لآليََّ ولَ لْلعَْفررَو َكررذَّ (، 219" )البقرررة/ ِت لَعَلَّك ررْم تَتَفَكَّررر 

وهذا نص ما قا   "اسشارة  اعلم ال ال م تعرال  جعر  للعقر  نروًرا 
بررريل الضرررار والنررراف ، وبررريل ال ررران  ويميرررح بررريل ال رررم والباطررر ، 

والم نوث. ثم إل هذا النور قد يتَط  بالظلمة الطينية، وهرف نشروة 
األنوار البرراهرة مررل ال ضرررة الخمررر ال سررية. وقررد يتَطرر  ايًضررا برر

فيَيررر  عررررل اس سرررا  فرررف مشررراهدة األنرررروار  األحليرررة إذا فاجأترررس
المعنوية، وهف اسرار الرذات األحليرة، فر  يرري إال اسررار المعرانف 

  ال ررروفية هرررذ  الَيبرررة  فسرررم .القديمرررة، وينكرررر ال رررواد  ال سرررية
ا بهرررا فرررف وْ لمشررراركتها للخمرررر فرررف ريبوبرررة العقررر ، وتَنَّررر "خمررررة"

 الفارض رضف هللا عنس ابل قا   .عارهم ومواجيدهماش
دامَ ــَشِرْبنَا عل  ِذكْ  لََم ةً    َسكرنَا بها مل قب  ال ي خْ ـــــر ال بيِ  م 

 الَكْرم  
 ثم قا   
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س  منها نَِ ي   وال ـــر      وليَ  لـــعل  نفسس فَليْبِ  َمل ضاث ع مْ 
 م  ــــَسهْ 

 وقلت فف عينيتف  
احِ إِْذ فِيــــالَوِلف لَْوَعة  ب انِف، ــف وَرْي َ ــــَوَرْو ِ   ف   ــِ س َراِ تــــــرَّ

    ــــِ وخير  واس
ْبنا َعل اس ساِ ،  اِلس    ـــاِف َجمَ ــــــا فف بَهـــــا فِهْمنَ ــــَسكْرنَ  َِ فَ

 ور  ساط   ــوالن  
 َِ الررذي ي  رر  بهررذ    نَرروالميسررر فررف طريررم اسشررارة  هررو ال

 َِ }ق  فيهمرا إثرم كبيرر{، اي .باهلل عل ك  مرا سروا   نَ الخمرة، وهو ال
فيهمررا إثررم   فررف تعاطيهمررا  رررج كبيررر، ومنرراف  للنررا  بعررد تعاطيهمررا

كبير عند طال  األجور، ومنراف  للنرا  لمرل طلر  ال ضرور ورفر  
 الستور. وانشدوا  

ْسعِ  حِ رِ  الراــرت  لش  ــــلَما انتظ  د نف ــــد  ي سعِ ــــــــلَْو َكال لف م 
 إفطارا

لَتَْ  الراح  ــفالراح  شفف  َشرين  انَت َشارب س   فاشْ  َر  ولو َ مَّ
 اْوحارا

ذِ ــل  َ ْهبَاَف  افيــيا َمْل يلوم  ع  الِجنَاَل، وَدْعنِف اَسكل  النَارا ة    خ 
 وقا  ابل الفارض  

 ا   شِرْبت  التف فف تْرِكها عنديَ ــوقال وا  َشِرْبَت اسثَم" ك  ، وإنم
 اسثْم  

 وقا  آخر 
 اتْ ــم  باآلنِيَ ــــنف يا نديــــقِ ــــاسْ ف   الَخلَواتْ  داِم ففـاَ  ش ْر   المـط

 اتْ ـم  وال ش ب هَ ــــا إثـــَ  فيهـــلي   َرام  ــــا  ــا علينـــــَرة  ترك هــْخمْ 
 الطَّي ِبَاتْ ل ــــ   مـــا طي  ــــا ل ه   ِ  آدمْ ـْل قَبْ ـِ ال مـنع ت ِقَْت فف الد ِ 

 ْت؟ـا  يجوح ش ْرب ها عل  َعَرفـه  ْ  لف قــس وــالفقي ــااَيُّهَ اَْفِت لف  
فيهمرررا إثرررم كبيرررر عنرررد اهررر  ال جرررا ، ونفررر  كبيرررر عنرررد ذوي 

 َِ   بررراهلل. وقولرررس تعرررال   نَررراأللبرررا . يعنرررف  فرررف الخمررررة األحليرررة وال
ل }وإثمهمررا اكبررر مررل نفعهمررا{ خطررا  علرر  قرردر مررا يفهررم النررا ، أل

إثمهما ظاهر للعوام، وهو ما يظهر عل  النشوال مل خرا  الظراهر 
و دور األ وا  الَريبة، ونفعهما خاص عند خواص الخرواص، ال 
يفهمررس إال الخررواص، برر  يجرر  كتمررس عررل ريررر اهلررس، وبرراهلل التوفيررم، 

 وهو الهادي إل  سواف الطريم".
نََّمرا اْلَخْمرر  َواْلَمْيِسرر  يَا اَيَُّها الَّرِذيَل آََمن روا إِ وف  قولس عح شأنس  "

ررررْيَطاِل فَرررراْجتَنِب و   لَعَلَّك ررررْم  َواأْلَْنَ ررررا   َواأْلَْحاَلم  ِرْجرررر   ِمررررْل َعَمررررِ  الشَّ
ولَ  تفسرير  لرس  "ويقرا   لرم  ضملالقشيري  يقو ( 90" )المائدة/ ت ْفِل  

م عليرس الشرراَ  فرف الردنيا إال وابراح لرس شرراَ  القلرو . فشررا  ي ر  
م ظور، وشررا  االسرتئنا  مبرذو ، وعلر   سر  المواجرد  الكبائر

وفرف معنرا   .ْكرو يثما كرال الشررا   كرال السُّر ،القوم بالشرا   َ ظِ  َ 
 انشدوا 
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كأسس يسكر  ار ل اظ  ـــــــــعق ا م َّ شار   ـــ َّ ساقيها ومــــفما م
 اــــاللُّبَّ 

  مل ر  كْ وس     مل لفظف هو الو   كلس   و   ْ ف َ             
 ل ظف يبيح ل  الشربا

م الميسر فف الشرث، وفف شريعة ال   القوم مقهورول.  ر ِ و  
فمل  ي  اسشارة ابدانهم مطرو ة فرف شروارث التقردير، يطؤهرا كر  
عررابر سرربي  مررل ال ررادريل مررل عرريل المقررادير، واروا هررم مسررتبا ة 

ِمررَل  ب كررم القهررر، عليهررا خرجررت الق ْرعررة... قررا  تعال }فََسرراَهَم فََكررالَ 
ْدَ ِضيَل{ )ال افات/   (".141الم 

وفرر  التفسسررير المنسررو  البررل عربرر  نقرررا فرر  شرررح قولررس 
ال فِيَهرا  *بَْيَضاَف لَرذَّة  ِللشَّراِربِيلَ  *ي َطان  َعلَْيِهْم بَِكأْ   ِمْل َمِعيل  تعال   "

يطران ( ما ن س  "}47 -45" )ال اف ات/ َرْو   َوال ه ْم َعْنَها ي ْنَحف ولَ 
س نُّرإذ دَ  ،مكشون أله  العيال  يل{عِ مل{ خمر العشم }مَ  م بكأ   عليه

}بيضرررراف{ نوريررررة مررررل عرررريل األ ديررررة  ؟فكيررررن ال يعررررايل ،المعاينررررة
للشاربيل ال فيهرا  }لذ ة  .  فيها وال محج مل التعيناتوْ الكافورية، ال شَ 

{ يَترررا  العقررر  ألنهرررم اهررر   ررر و اخل رررهم هللا مرررل الشررروائ     وْ َرررر
وإال  ،فرول{ برذها  العقرو حَ نْ عنها ي   مْ }وال ه  ،ر لهم وال جا  ف  ينك

 ".لم يكونوا اه  الجنات الث   فف مقام البقاف
نقررا فر  تفسرير قولرس تعرال    وف  "الب ر المديد" البل عجيبرة

َخلَّد ولَ }" ِعريل  * يَط ون  َعلَْيِهْم ِوْلَدال  مُّ رل مَّ * بِأَْكَوا   َواَبَراِريَم َوَكرأْ   م ِ
ل وْ قَ ي ْسر  "( ما يلر 20 -18)الواقعة/  {الَّ ي َ دَّع وَل َعْنَها َوالَ ي نِحف ولَ 

م الطريرررم وكررأ  مررل خمرررر ال قيقررة فررر  ْلرربررأكوا   وابرراريم مرررل عِ 
فرررول  ال حَ وال ي نْ  .إذ ليسرررت كخمرررر الررردوالف ،ل اجلهرررايت رررد عول مررر

، إذ كال ا مشوبً رول س ْكر ا ط م، وإنما يسكرول س كرً كَ سْ يَ  ا بَ ْ و 
وكال بعض اشرياخنا يقرو   خمررة النرا  فرف ... اا ماهرً الساقف عارفً 

وفر  هرذ  الن روص  ".ال ضرة، وخمرتنرا فرف الهردرة، اي المرذاكرة
وم إل  خمر وسكر. والمق ود،  سر  نري كين ت ولت مشاعر الق

 قولهم، خمر العشم اسله  وسكر . 
م ررطل ات القروم مررل ايضرا وفر  التفسرريرات ال روفية تقابلنررا 

، كمرررا جررراف فررر  "المقرررام"ومثررر  "المقرررام" و"الشرررهود" و"ال ضررررة". 
ومرا  ما يت قم بس العبرد بمناحلرس مرل اآلدا ،هو  "الرسالة القشيرية"،

خر آوشرطس ال ال يرتق  مل مقام إل  مقام  هو مشتَ  بالرياضة لس.
ي ررح لررس ل مررل ال قناعررة لررس ال إفرر ،لررم يسررتون ا كررام ذلرر  المقررام مررا

ومرل ال توبرة لرس ال ت رح    لس ال ي رح التسرليم،توكُّ  التوك ، ومل ال
هرو معنر  ف ال را  امرا ال ي رح لرس الحهرد. لسنابة، ومل ال ورث لس اس

مررل طررر  او  اجررت   اكتسرا  اليررد علرر  القلر  مررل ريرر تعمررد و
. اهتيررراج شررروق او انحعررراج او هيبرررة اوض او قرررباو  رررحل او بسرررط 

ثررم هنررا  الََْيبررة وال ضررور  .والمقامررات مكاسرر  ،فرراأل وا  مواهرر 
يجرري مرل ا بة هف ريبة القلر  عرل علرم مروال ضور  فالََيْ والشهود 

 فسرسإ ساسرس بنا وا  الخلم الشتَا  ال   بما ورد عليس ثم يَير  
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 ويقا  لرجوث العبد إل . وبَير  بوارد مل تذكر ثوا  او تفكر عقا 
فهذا يكول  .إنس رج  عل ريبتس  إ ساسس بأ وا  نفسس وا وا  الخلم

وقد تختلن ا والهم فف . يكول  ضورا ب مواألو  ، بخلم ضورا 
عرل  يَ وِ ور   ريبترس.ومنهم مل تدوم ، ال تطو  ريبتسمل فمنهم   الَيبة
سرجود  فوقر   ريرم فرف  بل ال سيل حيل العابديل ان رس كرال فرف علف

النرار  فقرا   "الهتنرفعرل  الرس فسرئ   ،دار  فلم ين رن عرل  ر تس
الم اضرررررة والمكاشررررفة ولررررديهم كررررذل   الكبررررري عررررل هررررذ  النررررار".

وهررف ، ثررم بعرردها المكاشررفة ، ضررور القلرر  والمشرراهدة  فالم اضرررة
ال ضررور مررل ريررر بقرراف  وهررف ،دةالمشرراهثررم  ،البيررال ضررور  بنعررت 

مرل ر مرس هللا  ويقا   المشاهدة ما قالس عمرو بل عثمال المكف. همةت
وانقطراث  سرترال يتخللهرا مل ريرر  ان س تتوال  انوار التجلف عل  قلبس

ومل الواضح ال القوم يبالَول فيذكرول  .كما لو قدر ات ا  البروق
مرا معنر  ال ال ر ة مرث  امورا لم يكل يعرفها النبر  وال ر ابة، إذ 

تستول  عل  كيال ال وف   ت  لتش   النار فر  دار  فر  يشرعر وال 
يبال  ألنس لري  هنرا . ترري هر   ر ة المت روفة اعمرم مرل  ر ة 
الرسررو  وال رر ابة، وقررد كررانوا ي ررلول  رر ة الخررون، وهرر  الترر  

الم رررلول، واعيرررنهم وايرررديهم علررر   يهرررايؤدو  اثنررراف ال رررر ، ت رررلَّ 
وطائفررة مررنهم واقفررول فرر  الخلررن ينظرررول إلرر  الطريررم،  السرر ح،

ب يرر  إذا اراد العرردو مبررارتتهم كررانوا لررس بالمر رراد ولررم يررتمكل مررل 
اخررذهم علرر  ررررة؟ وهنررا   رردي  عررل ابررل عبررا  يررروي فيررس ذلرر  

فررر  ضررريافة النبررر  وخالترررس ميمونرررة ام كرررال  ال ررر اب  الجليررر  كيرررن
اف  ابرل عبرا  عرل قرام النبر  ي رل  ف رل  ورف، ذات ليلرة المؤمنيل

شمالس، فمرا كرال منرس  رل  هللا عليرس وسرلم إال ال مرد يرد  واخرذ  مرل 
اذنس واقامرس عرل يمينرس، كر  ذلر  وهرو ي رل . وهرذ  إ ردي روايرات 

 خرالتف ميمونرة عند ليلةً  تُّ بِ ذل  ال دي ، وه  ف  "  يح مسلم"  "
لهررا  إذا قررام رسررو  هللا  ررل  هللا عليررس وسررلم  بنررت ال ررار . فقلررت

فقمررت إلرر  جنبررس  ،عليررس وسررلم نف. فقررام رسررو  هللا  ررل  هللاييقظفررأ
يأخرذ  ارفيرت   فجعلنف مل شقس األيمرل. فجعر  إذا ،فأخذ بيدي ،األيسر

   تر  إنرف بَرتَ قا   ف رل  إ ردي عشررة ركعرة. ثرم ا ْ  .بش مة اذنف
". وعرل سس راقدا. فلما تبيل لس الفجر  ل  ركعتيل خفيفتيلفَ نَ  ألسم 

مررر، رضرر  هللا عنررس، ال امررور المسررلميل لررم تكررل اميررر المررؤمنيل ع
تتركس  ت  ف    تس، وذل  مل شدة اهتمامس برعيتس وخوفس علريهم 
وانشرررَالس بت سررريل ا ررروالهم ورربترررس فررر  تجنيررربهم األذي والضررررر. 
ومعلوم ال التركيح مائة ف  المائة ف  ال  ة رير مطاق ف  العرادة، 

ركيرح، وال يسردد ويقرار . وعل  اسنسال ال يبذ  جهرد  فر  ذلر  الت
اما ال يت ور انس قادر ف  ك  الظرون ال يبعد عل ذهنس ك  ما هو 
خررارج ال رر ة فهررذا امررر ال ات ررور  سرره . ذلرر  ال اسنسررال  ينمررا 
ي ل  فإنمرا ي رل  فر  سرياق بشرري خراص، ال فر  عرالم الملكروت  

او  ف النرا ، وضيم المكرال او سرعتس، وهردوتساو برودالجو ف رارة 
، وسكينة الم ل  او قلقرس، وجوعرس او شربعس، واسرتعجالس او متهضج
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َرْيثس، وشعور  باألمل او برالخون...، كر  ذلر  يرؤثر فر  نفسريتس. ثرم 
يتفاوت الم لول ف  درجة هرذا الترأثير، امرا ال يعلرو الم رل  تمامرا 
فوق ك  تأثير فهذا ما ال ادري كين يكول. ومل هنا فإن  ال استطي  

ا د المت وفة، عندما تعي ل قط  رجلس، طلر  مرنهم ال افهم كين ال 
ال يمهلو   ت  يدخ  ف  ال  ة، ثم فليبتروا رجلس  ينذا ، فإنس لرل 

وقد كنت استطي  ال اتفهم ذل  لو كال األمر يتعلم بألم  يشعر بش ف"
بسريط ريررر متوقَّرر  مررل قِبَرر  الم ررل ، امررا ال يكررول معلومررا للم ررل  

ترر رجلرس، بر  ال يكرول هرو الرذي اقتررح سلفا، وال يكول ناشئا مرل ب
  توقيت البتر، فهذا ما ال قِبَ  ل  بفهمس"

وعوًدا إل  مرا ن رل فيرس مرل ترردد الم رطل ات ال روفية فر  
جراف فر  تفسرير  نشرير إلر  مراتفاسير القوم وَسْوق الشواهد عل  ذل  

َوقَررراَ  إِن ِرررف ذَاِهررر   إِلَررر  َرب ِرررف   "سرررب انسالقشررريري عنرررد تناولرررس قولرررس 
   "يقررا  إنررس طلررَ  هدايررةً ، إذ نقرررا مررا يلرر (99َسرريَْهِديِل" )ال ررافات/ 

ألنس كال  ا   هداية، إذ لو لم تكل لس هداية لََمرا ذَهرَ   مخ و ةً 
وطلرَ  الهدايرة  ،إل  َرب ِس. وي تم  انس كرال  را َ  هدايرة  فرف ال را 

يرة فف االستقبا ، اي حيادةً فف الهداية. ويقا   طلرَ  الهدايرة علر  كيف
مراعاة األَد  فف ال ضور. ويقا   طلَ  الهداية إلر  نفسرس ألنرس فقرَد 
ِ عب وديتررس"، فررإل  فيررس قلبررس ونفسررس، فقررا   "سرريهدينف إلررفَّ ألقرروَم ب ررم 

دَّ إلر  برأل ي ررَ  َ  فف  قائم الجم  ال ي حُّ منس اداف العبادة إاللَ هْ المستَ 
د    المكرال الرذي ي ْعبَرَ الة التفرقة والتمييح. ومعن  }إِلَ  َرب ِر { اي إلر

فيس ربف. ويقا   اخبر عل إبراهيم انس قرا   }إِن ِر  ذَاِهر   إِلَر  َرب ِر {، 
وَسر  ِلِميقَاتِنرا{  ا َجرخَف م  فأخبر عل قولس. واخبر عل موس  فقا   }َولَمَّ

  }س ْبَ اَل الَِّذي اَْسَري بِعَْبِدِ { . واخبر عل نبينا فقا (143)األعران/ 
فأخبر عرل ذاترس سرب انس. وف ر  بريل هرذ  المقامرات   (،1)اسسراف/ 

فررإبراهيم كررال بعرريل الفرررق، وموسرر  بعرريل الجمرر ، ونبينررا كررال بعرريل 
 جم  الجم ". 
" للشريراحي البقلر  لردل عرائ  البيال فف  قائم القرآلوف  "

ْد بِِس نَافِلَةً لََ  َعَس  اَْل يَ تفسير  قولس عح شأنس  " ْبعَثََ  َوِمَل اللَّْيِ  فَتََهجَّ
ررروًدا المقرررام   سرررتاذقرررا  األ  "نقررررا (79" )اسسرررراف/ َربُّرررَ  َمقَاًمرررا َمْ م 

هررو الشرفاعة الهرر    ويقرا  .الم مرود هررو المجالسرة فرر   را  الشررهود
ِ اَْدِخْلنِررف   ليررس بقولررسإمررس دعرراف الوسرريلة منررس ثررم علَّ  .الكبررائر }َوق رر  رَّ  

ْخرَرَج ِ رْدق   ْدَخَ  ِ ْدق  َواَْخِرْجنِرف م  {، اي ادخلنر  فر  ب رر قِرَدم  م 
بنعررت الفنرراف والتجريررد عررل ريررر  و رردق الم بررة ألل هنررا  مرردخ  

واخرجنرر  مررل ب ررر الفنرراف  .ال رردق  يرر  ال يبقرر  منرر  شررن ريررر 
بنعت البقاف  تر  اكرول باقيرا معر  فر  مشراهدت ، فرإل هنرا  مخررج 

نف مرل انروار سرلطال عحتر  ْسروالبِ  . دق  ي  ال يبق  مع  ريرر 
ستقامة  ت  ال اكول فانيا في . وهذا معنر  قولرس  }َولْجعَر  قميص اال

وايضا ادخلن  مردخ   ردق العبوديرة،  .ل ِف ِمل لَّد ْنَ  س ْلَطانًا نَِّ يًرا{
واخرجن  مخرج  دق الربوبية، واجع  ل  مل لدن  قوة االت ان 

 ".كبريائ واالت اد مل سلطال 
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ْعل ررررومَوَمررررا ِمنَّررررخ إاِلَّ وفرررر  تفسررررير قولررررس تعررررال   " "  لَررررس  َمقَررررام  مَّ
}َوَمرا ِمنَّرخ إاِلَّ لَرس    قولرس تعرال يقرو  البقلر  ايضرا  "( 164)ال افات/ 

ْعل ررروم { وسررراط فررر  واأل ،هررر  البررردايات فررر  مقرررام الطاعررراتا  َمقَرررام  مَّ
والم بول فر  مقرام ال راالت  ،المقامات مث  التوك  والرضا والتسليم

قلول ف  المشاهدة مل تلمعارن ينه  المعرفة ف  مقام ااو ،والمواجيد
نهم مستَرقول فر  ب رار إف ،وال يبق  المقام للمو ديل .ل  مقامإمقام 

ل هنا  لم يكل لهرم وقرون ولي  لهم مقام معلوم أل ،الذات وال فات
فنرراهم قهررر الجرر   والجمررا  والعظمررة والكبريرراف عررل كرر  مررا ا يرر  

لر  مقرام  ف   ابرل عطراقرا .دبرل  األإوا ف  الفناف ق  وجدوا مل ال م فبَ 
الخلم م  هللا عل  مقامات   وقا  جعفر .ولهم مقام الخدمة ،المشاهدة

وللرسر  مقرام ، نبيراف مقرام المشراهدةفلأ  تجراوح  رد  هلر  لْ َمر .شت 
 ،وللمرررؤمنيل مقرررام الررردنو والخدمرررة ،وللم ئكرررة مقرررام الهيبرررة ،العيرررال

قرررا   .اللعنرررةوللكفرررار مقرررام الطررررد والَفلرررة و ،وللع رراة مقرررام التوبرررة
 ،لررر  مقرررامإالمريررردول فررر  المقامرررات يجولرررول مرررل مقرررام   ال سررريل

  وقرررا  الجنيرررد .  ر  المقامررراتإلررروالمررررادول جررراوحوا المقامرررات 
واربرا  ال قرائم يرأنفول مرل  ،المقامات معلومرة كمرا ذكرر  هللا تعرال 

 مر ".انهم ف  قبضة ال م والمعلومات والمرسومات أل
ا إال لررس مقررام عرر  قررولهم  }ومررا من رروفرر  تفسررير ابررل عجيبررة  "ول

 .  ومقامررات اليقررريلمعلرروم{ إشررارة إلرر  تفرراوتهم فرررف درجررات الق رررْ 
وقررولهم  }وإنررا لررن ل ال ررافُّول{ إشررارة إلرر  تفرراوتهم فررف الطاعررات 

وهم طبقات  منهم هائمول مستَرقول فف الشهود، ومنهم  .والعبادات
ول فرف الخدمرة مستَرقول فف مقام الهيبة والمراقبرة، ومرنهم مسرتَرق

 والعبادة. وهللا تعال  اعلم".
ال لس مقرام معلروم{ فر  إ}  وقا  السديويقو  إسماعي   ق   "

ال لررس مقررام إ}   ر  ِسرر  َ د ِ بكررر الرروراق ق رر برروابررة والمشرراهدة. وقررا  رْ الق  
معلروم{ يعبرد هللا عليرس كررالخون والرجراف والم برة والرضر ... وفرر  

  مقاما معلوما ال يتعدي  رد ، للملَ ل ال  إ"التأوي ت النجمية" يشير 
ر عل مقامس ب  عْ فالرو ان  ال يَ  .  الرو ان  او الكروب وهو مقام الملَ 

ف  عبور  ،والكروب  ال يقدم عل  مقام الرو ان  ،ال  مقام الكروب 
لر  مقرام دول إوال نرحو  لهرم  ،ل  مقرام فروق مقرامهمإلهم مل مقامهم 

سف  سافليل ف  الدر  اال بق  ف  نسإولهم بهذا فضيلة عل   .مقامهم
يمررال سررف  سررافليل باساسررف  مررل النررار وللررذيل عبررروا مررنهم عررل األ

ب  سراروا الر  مقرام قرا   ،عل  علييلال  إوالعم  ال الح و عدوا 
روا ِمررا  ولهررذا  .و ادنرر  فضرريلة علرريهمالرر  منررح  إبرر  طرراروا  ،قوسرريل
ل ال يتنرح  مرل فلأنسرا .وا لرس سراجديلع  فقَ   ه  الفض  منهمابسجدة 
ل  دركة ال يوانيرة كقولرس تعرال   }اولئر  كاألنعرام بر  إنسانية مقام اس

  ويقرا  لرس .ولس ال يترق  ب ي  يعبرر عرل المقرام الملكر  ،هم اض {
تخلقوا بأخ ق هللا. وقرا  جعفرر رضر  هللا عنرس  الخلرم مر  هللا علر  

وللرس   مقامات شت ، مل تجاوح  د  هل   فلأنبياف مقام المشاهدة،
مقام العيال، وللم ئكة مقرام الهيبرة، وللمرؤمنيل مقرام الردنو، وللع راة 
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وإذا كرال ال برد مرل  مقام التوبة، وللكفار مقام الَفلة والطرد واللعنة".
كلمرة نقولهرا هنرا فهررو اننر  ال اعررن كيررن عررن اولئر  ال رروفيول 

، وكيررن  ررددوها وفرقرروا الترر  يمرررول بهررا عرردد المقامررات واأل رروا 
ثرررم كيرررن عرفررروا مقامرررات األنبيررراف ينهرررا، وهررر   ررراالت وجدانيرررة؟ ب

والم ئكررة، وهررم ليسرروا مررل هررؤالف وال مررل اولئرر ؟ إنهررم، فرر  هررذ  
وكررأنهم بسررطوا برريل ايررديهم خريطررة  المقامرات وك مهررم عنهررا، يبرردول

مدينررة مررل المرردل يعلمونهررا تمررام العلررم فعرفرروا شرروارعها و اراتهررا 
 ، وايرل يشرتب  هرذال اايرل يبتردئ ذ وطرقها، وإالم يؤدي هذا، ومرل
هنرا ما اشرمس ياخش  ال يكول ف كذل الشارعال، وايل يفترقال...إلم. 

رائ ة اجتراف عل  مقام األلوهية. ذل  انس ال ي م أل د مل البشر ال 
 سر  درجررة القرر  او البعرد مررل والرسرر  والم ئكرة ي رنن النرا  

  وال نت ل  بالتواض  ينبَ  ال نلحم  دودنا م  هللا ج  وع، ب  هللا
ونعرررن اننررا مجرررد عبيررد وعبرراد لررس سررب انس ال يعرفررول شرريئا عررل 

ن نجترررئ علرر  تقسرريم اآلخررريل يررم رريرهم وال مكررانتهم عنررد هللا، فك
 إل  جماعات وفئات ف  ميدال الرق  الرو  ؟مل إن  وم ئكة 

" للسرلم   فر   قائم التفسيروف  رؤية هللا نطال  ما يل  ف  "
 "الَّ ت ْدِرك ررس  لألَْبَ ررار  َوه ررَو ي ررْدِر   لألَْبَ ررارَ "س جرر  ج لررس  تفسررير قولرر

قا  ابو يحيرد ر مرة هللا عليرس  إل هللا ا تجر  عرل " ( 103 )األنعام/
فالب رر والفرؤاد  ، تجلَّر ير َ طِ فرإل ا   .القلو  كما ا تج  عل األب ار

  لهرا،   عل  األب ار بالتجلل  طْ وقي  معنا   إل هللا عح وج  يَ  .وا د
وهو مرا يفيرد ب رريح العبرارة ال رؤيرة هللا  ."ألل األب ار تسمو إليس

ممكنة مرا دام اسنسرال مطيعرا لرس سرب انس رررم ال اآليرة قرد نفرت تلر  
الرؤية ايا ما يكل الرائ   مطيعا كال او عا ريا. وهنرا   ردي  عرل 
عائشررة رضرر  هللا عنهررا عررل معررراج الرسررو  الكررريم إلرر  السررماوات 

كنت متكئرا "  عل  لسال الراوي فيس جافِسْدَرة المنته  بلورس الع  َ و
ثر   مرل تكلرم بوا ردة مرنهل فقرد  ،فقالرت  يرا ابرا عائشرة ،عند عائشة

ة. قلت  ما هل؟ قالت  مل حعم ال م مردا  رل  يَ رْ عل  هللا الفِ  عظما
 اوكنت متكئ  ة. قا يَ رْ فقد اعظم عل  هللا الفِ  راي ربس هللا عليس وسلم

لينف. الم يق  هللا عح جِ عْ . فقلت  يا ام المؤمنيل" انظرينف وال ت  فجلست  
ولقرررد رآ  نحلرررة " (،23التكررروير/) "ولقرررد رآ  بررراألفم المبررريل" وجررر  
 فقالت  انا او  هذ  األمة سأ  عل ذل  رسو َ  (؟13النجم/ " )اخري

فقا   "إنما هو جبري . لم ار  عل   ورتس  ،هللا عليس وسلم هللا  ل 
ا هاتيل المررتيل. رايترس منهبطرا مرل السرماف سرادًّ  م عليها ريرلِ التف خ  

فقالرت  او لرم تسرم  ال هللا ". خلقرس مرا بريل السرماف إلر  األرض عظم  
وراف  جرا  او  وما كال لبشرر ال يكلمرس هللا إال و يرا او مرل"يقو   

(؟ 51 الشروري/) "يرس  رسوال فيو ف بإذنس ما يشاف إنس علف  كيم
ل رسررو  هللا  ررل  هللا عليررس وسررلم كررتم شرريئا مررل قالررت  ومررل حعررم ا

 غْ ل ِريرا ايهرا الرسرو  بَ ". وهللا يقو   ةيَ رْ اعظم عل  هللا الفِ  كتا  هللا فقد
 (.67المائدة/ ) "رسالتس تَ َْ لَّ لم تفع  فما بَ    إلي  مل رب  وإلحِ نْ ما ا  

يكررول فررف رررد فقررد اعظررم علرر  هللا  قالررت  ومررل حعررم انررس يخبررر بمررا
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إال   َ ْيرواألرض الََ  ق  ال يعلم مل فف السماوات"وهللا يقو    ة.يَ رْ الفِ 
. فإذا كال هذا  ا  النب  عليس ال  ة والس م، فما "(65النم /) "هللا

بر  إل علمراف ال ردي  متفقرول علر   بالنا بمل هو ادن  منس بمرا ر ؟
ال ال رردي  القائرر  بررأل الرسررو  عليررس السرر م راي ربررس هررو  رردي   

  ". "موضوث  َكذِ 
اما إسماعي   ق  فيف   القو  ف  تل  القضرية، إذ يرري ال 

س هللا، فإل الرؤية نْ اسدرا ، وإل كال مست ي  ألنس يعن  اس اطة بك  
ممكنة. ولم يفرق بيل رؤيتس تعال  ف  الردنيا ورؤيترس فر  الجنرة، بر  
اطلم القو  إط قا. كما  م  عل  المعتحلرة لنفريهم الرؤيرة واتهمهرم 

اعلرم ال اسدرا  ريرر الرؤيرة َة ف  ذل . وهذا نص ك مس  "بالمبال
والرؤيررة  ،ألل اسدرا  هررو الوقررون علرر  كنررس الشررن واس اطررة بررس
ومرا  ،رآ   المعاينة. وقد تكول الرؤية ب  إدرا  ألنرس ي رح ال يقرا 

  َ ْفرال يسرتلحم نَ  األخرص      ْفرادركس. فاسدرا  اخرص مرل الرؤيرة، ونَ 
ي َري مرل ريرر إدرا  وإ اطرة كمرا ي ْعرَرن فر   األعم. فاهلل يجوح ال

الرردنيا وال ي رراط بررس. يعنرر  ال معرفررة هللا تعررال  ممكنررة مررل  يرر  
االرتباط بينس وبيل الخلم وانتشاف العالم منس بقدر الطاقة البشرية، إذ 
ر  فرر  ورطررة  منرس مررا ال تفيرس الطاقررة البشررية، وهررو مررا وقر  بررس الك مَّ

المعرفررة وقررالوا  مررا عرفنررا   ررم  ال يرررة واقررروا بررالعجح عررل  ررم
معرفت . فذات هللا تعال  مل  ي  تجرد  عل الن َِس  واسضافات ال 

قا  "نور اَنَّ   ؟رب  ه  رايتَ   ت ْدَر . ولهذا سئ  النب  عليس الس م
ارا ؟". اي النور المجرد ال يمكل رؤيتس. وكذا اشار ال م ف  كتابس 

ر. قرا  هللا تعرال   }هللا نرور لما ذكر ظهور نور  ف  مرات  المظراه
(. فلما فر  مل ذكر مراتر  التمثير  35السموات واألرض{ )النور/

(. فأ ررد النرروريل هررو الضررياف، 35 /قررا   }نررور علرر  نررور{ )النررور
واآلخر هو النور المطلم األ ل . ولهذا تمم فقا   }يهدي هللا لنور  

ل فر  المظراهر (. اي يهردي هللا بنرور  المتعري ِ 35 /مرل يشراف{ )النرور
، فإنمرررا تتعرررذر الرؤيرررة والسررراري فيهرررا إلررر  نرررور  المطلرررم األ ررردي  

واسدرا  باعتبرار تجررد الرذات عرل المظراهر والنسر  واسضرافات. 
فأما ف  المظاهر ومل ورائية  جابية المرات  فراسدرا  ممكرل كمرا 

 قي  
ريم   مِ ـــــا   فإذا اكتست ببريــــكالشم  تمنع  اجت ف  وجهه
 اـــنامك

وإل  مث  هذا اشار النب   ل  هللا عليس وسلم ف  بيال الرؤية 
هة برؤيرة الشررم  والقمرر فررأخبر عرل اهرر  الجنرة انهررم الجنانيرة المشرربَّ 

يَررَرْوَل ربهررم وانررس لرري  بينررس وبيررنهم  جررا  إال رداف الكبريرراف علرر  
س  ررل  هللا عليررس وسررلم علرر  بقرراف الرتبررة فنبَّرر .لدْ وجهررس فرر  جنررة َعرر

ة، وه  رتبة المظهرر. وت قيقرس ال اهر  االعترحا  برالَوا فر  ال جابي
نف  الرؤية". لكل كين فات  ق  ال هللا سب انس وتعال  قا  لموس   
"لررل ترانرر "، ثررم علررم رؤيتررس لررس علرر  امررر مسررت ي ، وهررو اسررتقرار 
الجب  لدل تجليس سب انس لس، ثم لما تجلر  عرح وجر   للجبر  لرم يسرتقر 
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كمرا ال وفضر  عرل ذلر  خرر موسر   رعقا"  ا،كًّرالجب ، ب  ا ربح دَ 
عائشة نفت نفيا قاطعا ال يكول الرسو  قد راي ربس. وفوق هرذا فقرد 

فكيرن ورد عنس  ل  هللا عليس وسرلم قولرس مسرتنكرا  نرور  انر  ارا ؟ 
بعد ذل  كلس يقو  قائ  إل رؤية هللا ممكنة؟ وهرذا فر  الردنيا، امرا فر  

ناضرررة* إلرر  ربهررا  يومئررذ   "وجررو   د فقررد قررا  جرر  ج لررس  لْ خ  ـال الررنَررجِ 
ناظرة"، فاألمرال إذل مختلفال. ذل  اننا سيعاد خلقنا ككر  شر ف فر  
الكول مل جديد، وعل  وض  آخر يختلن عل وض  خلقنا هنرا، هرذا 

 ورؤيتس.سب انس الوض  الذي يقوم  ائ  بيننا وبيل إمكال النظر إليس 
فرر   وعلرر  در  السررلم  و قرر  يسررير ابررل عجيبررة، إذ كترر 

اي ال ت ريط  ،يقو  ال م  جر   ج لرس  }ال تدركرس األب رار{تفسير   "
ال تدركررس فررف الرردنيا، وهررو "وعررل ابررل عبررا    .بررس وال تنالررس ب قيقتررس

ومرذه  األشرعرية ال رؤيرة هللا فرف الردنيا جرائحة  ".ي فرف اآلخررةي ررَ 
 .عق ً ألل موس  عليس الس م سألها، وال يسأ  موسر  مرا هرو م را 

المعتحلررة مطلقًررا، وتمسرركوا باآليررة، وال دليرر  فيهررا ألنررس لرري   وا التررس
ر فلعلرس  ،ا فرف األوقراتاسدرا  مطلم الرؤية، وال النفف فرف اآليرة عامًّ
فإنرس فرف قروة قولنرا   ،مخ وص ببعض ال االت، وال فف األشرخاص

، مررر  ال النفرررف ال يوجررر  االمتنررراث. قالرررس "ا كررر  ب رررر يدركرررس"مررر
ضررا ا عنررد تعرضررس لقولررس تعررال  فرر  ". ويحيررد األمررر إيالبيضرراوي

ررو   يَْوَمئِررذ  نَّاِضررَرة  مررل سررورة "القيامررة"  " 23 -22اآليترريل  ج  إِلَرر َّ  *و 
ورؤيتررس تعررال  جررائحة فررف الرردنيا واآلخرررة، إذ قررا   ""، َرب َِهررا نَرراِظَرة  

واقعررة فررف الررداريل عنررد العررارفيل، وهررذ  اآليررة شرراهدة لررذل ، وهررف 
{ ة لقولس  }الَّ ت ْدرِ مخ  ِ  اي ال تررا ،  (،103 /األنعرام) ك رس  األَْبَ رار 

. قا  بعض هم  هف واقعة للمؤمنيل قبر  دخرو  الجنرة وبعرد   عل  قو  
 سبما ورد فف ال  يح. وقولس فف ال دي   "فيأتيهم هللا فف ال ورة 

والمعنرر  انهررم يرونررس  .المررراد بال ررورة  ال ررفة .يعرفونهررا" التررف ال
واه  المعرفة ال ينكرونس فف  .فاتس العليةثانيًا عل  ما يعرفونس مل  

ولرر  تعليررم علرر  قررو  البيضرراوي إنررس لررو كانررت  ". ررا  مررل األ رروا 
رؤيررة هللا امرررا م رراال مررا سررألها موسرر  عليررس السرر م، وهررو ال هررذا 

ح فيررس  رل  هللا عليررس وسرلم ألل طلبرس رؤيررة ربرس لرري  دَ ْقرالطلر  ال يَ 
 مبعثررسسررليم، برر  هررو امررر امرررا منافيررا للخلررم الكررريم وال لأيمررال ال

بسرررب   برررس الجرررارن لربرررس وتطلعرررس  المشرررروث والمفهررروم لفضرررو ا
قرد كلرم موسر  تكليمرا، فراحداد تشروقس  عح شرأنس، وبخا ة انس تسلرؤي

عليس السر م لرؤيترس سرب انس، وكرال عليرس السر م ال يعررن انهرا امرر 
ي  التركيبة البشرية الت  ن ل عليها هنا، ول سب مست ي  ف  الدنيا ب

ف  هذا ما يعيبس ف  ش ف، إذ هو امر ريبر  ال يسرتطي  معرفترس ا رد 
إال عل طريم الو  ، فبيل هللا لس ذل  علر  ن رو عملر  ادي برس إلر  
ال يقررو   "تبررت  إليرر "، وهرر  كلمررة تعنرر  انررس مررا كررال ينبَرر  لررس ال 
يطل  رؤية ربس ألنها رير ممكنة، وإال فما معنر  التوبرة؟ الواقر  إنرس 

قو  البيضاوي إل رؤية هللا ليست امرا م اال، ودليلس ال لعجي  ال ي
موسرر  طلبهررا، مرر  ال هللا قررد علررم رؤيررة موسرر  لررس سررب انس علرر  
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لررم  هررذا البقرراف الررذيمسررت ي ، وهررو بقرراف الجبرر  مسررتقرا فرر  مكانررس، 
يت قررم. وانضرران إلرر  ذلرر  خرررور موسرر   ررعقا. فمرراذا كررال يريررد 

ثررم  ؟رؤيررة هللا فر  الرردنيا باسرت الة البيضراوي اكثررر مرل ذلرر  كر  يقررر  
ايمكرررل ال ي رررَري هللا فررر  الررردنيا، ثرررم ي ررررم سرررب انس نبيَّرررس الكلررريم هرررذا 

ايكررول السررادة الشرررن، وبالررذات بعررد ال طلبررس تشرروقًا لرؤيررة ربررس؟ 
ال روفية اكرررم علرر  هللا مررل نبيررس وكليمرس موسرر  عليررس السرر م؟ ولقررد 

 يَرَرْول انفسرهم ند ت عل القشيري عبارة خطيرة ي ْفَهرم منهرا انهرم فعر 
كذل ، إذ قا  إل موس   يل تجل  ربس للجب  عند طلبس عليس السر م 

ا، وكرال يفيرم والم ئكرة تقولرس خرَّ موس  َ ِعقً منس سب انس ال يرا  "
". ون رل بردورنا نسرأ   امثل  َمرْل يسرأ  الرؤيرة؟، لس  يا ابل ال يض

  السرادة إذا كال موس  ابنا مرل ابنراف ال ريض، وهرو فعر  كرذل ، فهر
إل ما قالس القشريري كر م ال يليرم، إل  ال وفية ابناف القشدة والعس ؟

البقلر ،  هرذا الررايومث   ق  والسلم  ف  لم نق  فيس اكثر مل ذل . 
الذي نف  اسدرا ، لكنس نقر  مر  ذلر  كر م ابر  يحيرد البسرطام  فر  

  .إمكال تجل  هللا للفؤاد والب ر جميعا كما راينا ف  تفسير السلم
القشيري فر  "لطرائن اسشرارات" وابرل عربر   فإذا انتقلنا إل 

وجرردنا انهمررا، عنررد فرر  التفسررير المنسررو  إليررس )او فلنقرر   القاشرران ( 
قرد نفيرا تعرضهما لقولس تعال  ف  آية سورة "األنعام" المرذكورة آنفرا، 

بال مت عرل "ال"  هنا اسدرا ، إال انهما لم يتعرضا للرؤية، فخرجا
ال مديةَ عرل كر  ل روق  وَدَر ، فرأنَّ   هللا  قدََّ  ا  األو   "و"نعم". ق
}ال تدركررررس ". وقررررا  الثرررران   "وال  رررردَّ لررررس وال طرررررن؟ ،برررراسدرا 
وكيرن  .اي ال ت يط بس ألنرس اللطيرن الجلير  عرل إدراكهرا ،األب ار{

إال ال القشرريري ". تدركرس وهرف ال تردر  انفسرها الترف هرف نرور منرس؟
ة الثالثة مل سرورة "الردخال"، قرد قرا  مرا ن رس  مث ، ف  تفسير  اآلي

 ،مشراهدا لربَّرس سواشدُّ الليالف بركةً ليلة  يكول العبد  فيها  اضرا بقلبر"
". كذل  فر  تفسرير  ةبَ رْ يتَنَعَّم  فيها بأنوار الو لة، ويجد فيها نسيم الق  

فالعبرد يعلرم اوالً لآلية التاسعة عشرة مل سورة "م مد" نرا  يقرو   "
ة   س بدلي   ربَّ  جَّ رس بنفسرس َكْسربف   .و    ر  األ رو ، وعليرس اوهرو  ،فِعْلم 

ثررم تررحداد قرروة  علمررس بحيررادة البيررال وحيررادة  .ينبنررف كرر  علررم اسررتداللف
ِ عل  القل . فإذا انته   َُّ س بنفسس لََلَبَاِت ِذْكِر  ال جج، ويتناقص علم 

س فف تلر  واستي ف سلطال ال قيقة عليس  ار ِعلْ   ا  المشاهدةإل   م 
ويقرر ُّ إ ساس ررس بنفسررس  ترر  ي ررير علمررس بنفسرررس  ،ال الررة ضررروريا

 ".وكأنس راف   عل نفسس او نا   لنفسس ،كاالستداللف  
رررري ال ررروفية رؤيرررة اآلخررررة ل بالنسررربة امرررا فيقرررو  عنرررد مفس ِ
مررل سررورة  23 -22مررث  فرر  تفسررير اآليترريل هررـ( 283)ت التسررتري 

ررو   "القيامررة"  " ج   .إِلَرر َّ َرب َِهررا نَرراِظَرة { *يَْوَمئِررذ  نَّاِضررَرة   قولررس تعررال   }و 
س رؤيتس. ثم قا   جحاف األعما  الجنة، وجرحاف ت  يَ س فدِ بُّ قا   مل قتلس    

". ويررورد السررلم  فرر  تفسررير  التو يررد النظررر إلرر  ال ررم عررحَّ وجرر َّ 
سررلميال الررداران ، وهرر  كاشررفة   لآليترريل هررذ  العبررارة المنسرروبة ألبرر 

ال الداران   لو لم يكل أله  المعرفرة سررور إالَّ قولرس  قا  ابو سليم"
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و   يَْوَمئِذ  نَّاِضَرة * إِلَ َّ َرب َِهرا نَراِظَرة { الكتفَر ج   واي سررور اترم  . ا برسوْ }و 
؟". وفررر  والعرررارن إلررر  معروفرررس ،مرررل و رررو  الم ررر  إلررر   بيبرررس
}نَّاِضرَرة {  اي مشررقة  سرنة، وهرف "لطائن اسشرارات" للقشريري  "

اي رائية هلل. والنظر المقرول برـ"إل "  ،ألنها إل  ربها ناظرة مشرقة
ويقرررو  ابرررل عجيبرررة فررر   ".ا إلررر  الوجرررس ال يكرررول إالَّ الرؤيرررةمضرررافً 

اي مستَِرقة فرف مشراهدة جمالرس فتَير   ،}إِل  ربها ناظرة {تفسير   "
عما سوا . ورؤيتس تعال  يوم القيامة متفاوتة، يتجل   لكر  وا رد علر  

م مل نور ذاتس عل   س  استعداد  فف دار الدنيا، فيتنع م قدر ما يطي
 ".ك  وا د فف النظر عل  قدر  ضور  هنا ومعرفتس

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 التفسير االعتحال 
يقو  الشهرستان  ف  "الِملَر  والن َِ ر " تعريفًرا بالمعتحلرة إنهرم 

وهرم  .ةلي ردْ ة والعَ ري  دَ بول بالقَ ويلقَّ  ،ا  ا  العد  والتو يد  لوْ مَّ سَ ي  "
 يطلم علر  "ةري  دَ القَ "لفظ   وقالوا ،مشترًكا "ةري  دَ القَ "قد جعلوا لفظ 
 تررراًحا مررل و ررمة ار خيررر  وشررر  مررل هللا تعررال  دَ مررل يقررو  بالقَرر

ة ري ردَ القَ "  متفقًا عليس لقرو  النبرف عليرس السر م إذ كال الذم بس ،اللق 
باالتفرراق علرر  ال  وكانررت ال ررفاتية تعارضررهم ."مجررو  هررذ  األمررة

فكيررن يطلررم لفررظ الضررد  ،التضرراد متقابلتررال تقابرر َ  ريررةالجبريررة والقدَ 
ماف هللا فرف َ رخ   ةري ردَ القَ "  وقرد قرا  النبرف عليرس السر م ،عل  الضرد

مرا فعر  هللا  ر وانقسام الخير والشر عل دَ والخ ومة فف القَ  ،"ردَ القَ 
يقررو  بالتسررليم والتوكرر   ر علرر  مررذه  مررلوَّ َ ررتَ وفعرر  العبررد لررل ي  

والرذي ؟ كلهرا علر  القردر الم تروم وال كرم الم كروم وإ الة األ وا 
م دَ والِقر ،القرو  برأل هللا تعرال  قرديم  يعم طائفة المعتحلة مرل االعتقراد

هرو عرالم   فقرالوا ا ال رفات القديمرة ا ر ً و  فَرونَ  ،اخص و ن ذاترس
هرف  رفات قديمرة  َ  و يراة ف بذاتس ال بعلم وقدرة  بذاتس قادر بذاتس

 م الرذي هرو اخرص  دَ ال رفات فرف الِقر ومعال قائمة بس ألنس لو شاركتس
 مخلروق      دَ  ْ واتفقوا عل  ال ك مس م   .الو ن لشاركتس فف اسلهية

الم را ن  كايرات    امثالرس فرفتِروهو  رن و روت ك   ،فف م     
واتفقروا علر   .فرف ال را   َ نِرقد فَ  ض  رَ عَ  د فف م     جِ ما و   فإل   ،عنس

لكرل اختلفروا ، بذاترس قائمرةً  ليسرت معرانفَ  ال اسرادة والسم  والب ر
واتفقروا علر  نفرف  .فف وجرو  وجودهرا وم امر  معانيهرا كمرا سريأتف

التشربيس عنرس مرل كر   رؤية هللا تعال  باألب ار فف دار القرار ونفر 
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 ،وترأثًرا تَيرًراوجسًما وت يًحا وانتقراالً وحواالً و ا و ورةً مكانً   وجس
 ."تو يرًدا"  ا هرذا الرنمطوْ وسرمَّ  ،واوجبوا تأوي  اآليات المتشابهة فيس

واتفقوا عل  ال العبد قادر خالم ألفعالس خيرها وشرها مست م عل  
والررر  تعررال  منررح  ال  .اآلخرررة يفعلررس ثوابًررا وعقابًررا فررف الرردار مررا

خلرم الظلرم  يضان إليس شر وظلم وفعر  هرو كفرر ومع رية ألنرس لرو
واتفقوا عل  انرس هللا تعرال   .كال ظالًما كما لو خلم العد  كال عادال

ال كمة رعاية م الح  ويج  مل  ي  ،ال يفع  إال ال  ح والخير
وسموا هذا  .واما األ لح واللطن ففف وجوبس خ ن عندهم .العباد
يا علرر  واتفقرروا علرر  ال المررؤمل إذا خرررج مررل الرردن ."عرردالً "  الررنمط
معن  آخرر وراف     والتفض   ،ضوَ الثوا  والعِ  است م َ  وتوبة طاعة  

اسرت م الخلرود  وإذا خرج مل رير توبة عل كبيررة ارتكبهرا .الثوا 
ا هررذا وْ مَّ وَسرر .لكررل يكررول عقابررس اخررن مررل عقررا  الكفررار، فررف النررار

واتفقرروا علرر  ال ا ررو  المعرفررة وشرركر  ."ا ووعيررًداوعرردً "  الررنمط
ل والقرربح يجرر  معرفتهمررا سْ ـ  وال رر، واجبررة قبرر  ورود السررم  مررةالنع

وورود  .ل واجتنرررا  القبررريح واجررر  كرررذل سَ  َ ـواعتنررراق الررر ،بالعقررر 
 ل  ارسررلها إلرر  العبرراد بتوسررط األنبيررافاالتكررالين الطرران للبرراري تعرر

  مرل هلر  عرل بينرة وي يرا مرل ِلرهْ ليَ "امت انًا واختباًرا  عليهم الس م
 ....""ةنعل بي فَّ  َ 

لننظرر اآلل فر  هذا ما قالس الشهرستان  ف  عقائد المعتحلرة، ف
  ففررر  "تنحيرررس القررررآل عرررل المطررراعل" هم علررر  ضررروف ذلررر تفاسررير

هــ( نقرا ف  تفسير  لقولس ج  ج لرس  415للقاض  عبد الجبار )ت 
َُّ  َعلَر  ق ل روبِِهْم َوَعلَر  َسرْمِعِهْم َوَعلَر  اَْبَ راِرِهْم رِ " َشراَوة  َولَه رْم َخرتََم 

قالوا  فقد قا  تعرال   }َخرتََم لّلِلَّ  ما ن س  " (7البقرة/ ) "َعذَا   َعِظيم  
وهذا يرد  علر  انرس قرد ، َعلَ َّ ق ل وبِهْم َوَعلَ َّ َسْمِعِهْم َوَعلَ َّ اَْبَ اِرِهْم{

م مل اسيمال، ومذهبكم بخ فس، وكين تأوي  اآلية؟ وجوابنا ال همنع
ا دهما انس َشبَّس  الهم ب ا  الممنروث الرذي   وابيلللعلماف ف  ذل  ج

ل عل  ب ر  رشاوة مل  ي  احاح ك  عللهم فلم يقبلوا، كما قد تعي ِ 
إنس  مار قد طب    فإذا لم يقب   حَّ ال تقو  ، سللوا د ال م فتوض ِ 

وقد قرا  تعرال  للرسرو   }إِنَّرَ   .وربما تقو   إنس ميت .هللا عل  قلبس
{الَ ت ْسِم    فلما لم يقبلوا شبَّههم بالموت ، وهرو  .وكانوا ا ياف ،لْلَمْوتَ َّ

 كقو  الشاعر 
 اديـــاة لمل تنــــولكل ال  ي  ا  َت لو ناديَت  يًّ عْ مَ سْ لقد اَ 

هرم،  هم، ولو كال هو المان  لهم لما ذَمَّ ويبي ِل ذل  انس تعال  ذَمَّ
ذلر  لرو علر  سرمعهم وب ررهم، و وانس ذكر ف  جملرة ذلر  الَشراوةَ 

كلَّفيل. والجوا  الثان  ال الختم كال ثابتً  ا لم يؤثر ف  كونهم عق ف م 
ع مررة يفعلهررا تعررال  فرر  قلرروبهم لتعرررن الم ئكررة كفرررهم وانهررم ال 

هم، ويكول ذل  لطفً  ا لمل يعرن ا لهم، ولطفً يؤمنول فتجتم  عل  ذَم 
وهرذا    عرل الكفرر.لِ قْ ذل  مل الكفار او يظنس، فيكول اقر  إل  ال ي  

ررْم َعررذَا    جرروا  ال سررل ر مررس هللا، ولهررذا قررا  تعررال   }ِرَشرراَوة  َولَه 
 ."عِظيم {
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)المعروفررة  ومثلررس مررا جرراف فرر  "ررررر الفوائررد ودرر الق ئررد"
هــ( عند تعرضس 436للشرين المرتَض  )ت  ( ""امال  المرتضَ بــ

إاِلَّ بِرإِْذِل  َوَمرا َكراَل ِلرنَْف   اَل ت رْؤِملَ "  لقولس تعال  ف  ذات الموضوث
ْجَ  َعلَرر  للَّررِذيَل الَ يَْعِقل ررولَ  ِ َويَْجعَر   للررر ِ (، إذ قررا  100" )يررون / لّلِلَّ

إل قا  قائ   ما تأوي  قولس تعال   }َوَمرا بأسلو  الفنقلة المعرون  "
ْجَ  َعلَررر  للَّرررِذيَل الَ  ِ َويَْجعَررر   للرررر ِ  َكررراَل ِلرررنَْف   اَل ت رررْؤِمَل إاِلَّ بِرررإِْذِل لّلِلَّ

فظاهر هذا الك م يد  عل  ال اسيمال إنمرا كرال لهرم فعلرس  ؟يَْعِقل وَل{
ِمر  اسذل هنرا علر  اسرادة  بإذنس وامر ، ولري  هرذا مرذهبكم. وإل   

  هللا منررس، وهررذا ايًضررا دْ رِ لررم يقرر  منررس اسيمررال لررم ي رر اقتضرر  ال َمررلْ 
علر  الررذيل ال ، الرذي هررو العرذا  ،بخر ن قرولكم. ثرم جعرر  الررج 

 ،فكين يسرت م العرذا  ،كال فاقًدا لعقلس ال يكول مكلَّفًا وَملْ  .لوليعق
وهو بالضد مل الخبر المرروي عرل النبر   رل  هللا عليرس وسرلم انرس 

"؟ الجوا   يقا  لس  ف  قولس تعرال   }إاِلَّ سقا   "اكثر اه  الجنة الب لْ 
كر م ، ويكرول معنر  ال"األمر"بِإِْذِل هللا{ وجو   منها ال يكول اسذل 

ال اسيمال ال يق  إال بعد ال يأذل هللا فيس ويأمر بس، وال يكرول معنرا  
ويجرري هرذا  .ما ظنس السائ  مل انرس ال يكرول للفاعر  فعلرس إال بإذنرس

وَت إاِلَّ بِإِْذِل هللا{.  مجري قولس تعال  ومعلروم  }َوَما َكاَل ِلنَْف   اَْل تَم 
مرا ذكرنرا ، وإل كررال  ال معنر  قولرس  "لري  لهرا" فر  هررذ  اآليرة هرو

األشبس ف  هذ  اآلية التر  ذ ِكرر فيهرا المروت ال يكرول المرراد براسذل 
ومنها ال يكرول اسذل هرو التوفيرم والتيسرير والتسرهي . وال  ".ملْ العِ "

شبهة ف  ال هللا ي وف ِم لفع  اسيمال ويلطن فيس، وي سه ِ  السبي  إليس. 
إذا  "ت  لكررذا وكررذاْنررذِ اَ "هم  ، مررل قررول"مْلررالعِ " ومنهررا ال يكررول اسذل

فتكرول فائرردة اآليررة  .إذا اعلمتررس "ت  ف نًرا بكررذاْنرراذِ "سرمعتس وعلمتررس. و
مررل ال تخفرر  عليررس  اسخبررار عررل علمررس تعررال  بسررائر الكائنررات، فإنررس

بكسرر  "،ْذلاسِ "ال ب يرة لس ال يكول  ات. وقد انكر بعض َملْ الخفي  
حعررم ال الررذي هررو العلررم عبررارة عررل العلررم، و ،األلررن وتسرركيل الررذا 

 واستشهد بقو  الشاعر  ،بالت ري  "لذَ األَ "
 لْ ذَ واَ    ف  سماث  إلَّ َهم ِ 

هررو  "لذَ األَ "ولرري  األمررر علرر  مررا ترروهَّم هررذا المترروهم، ألل 
فر  انرس  "رذَ الَ ر"هو اسم الفع ، فيجري مجري  "لذْ اسِ "الم در، و

يكرل مسرموًعا االسم. علر  انرس لرو لرم  ،بالتسكيل"، ْذرال ِ "و ،م در
 "،س وِشْبسثْ ، وَشبَ مِ وثَ  مَ "بالت ري  لجاح التسكيل مث    "لذَ األَ "إال 

، ومعنرا  إعر م هللا "العلم" ونظائر ذل  كثيرة. ومنها ال يكول اسذل
بفضر  اسيمررال ومرا يرردعو إلرر  فعلرس، ويكررول معنرر  اآليرة  ومررا كررال 

سيمال وما يدعوها لنف  ال تؤمل إال بإع م هللا لها بما يبعثها عل  ا
إل  فعلس. فأما ظرل السرائ  دخرو  اسرادة فر  م تمر  اللفرظ فباطر ، 
ة، ولو ا تملها ايًضا لم يج  مرا  ألل اسذل ال ي تم  اسرادة ف  اللَُّ

لم ينن ال  "إل اسيمال ال يق  إال وانا مريد لس"توهمس، ألنس إذا قا   
وال داللترس شرن مرل   ف   ريح الك م ييكول مريدا لما لم يق ، ول

 .ذل "
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السررطور هـررـ( نطررال  538وفرر  "الكشرران" للحمخشررري )ت 
َُّ  اَْل يَهِديَس  يَْشَرْح َ ْدَر   ف  شرح قولس َعحَّ ِعحُّ   " التالية فََمْل ي ِرِد 

رعَّد    ِلِأْس ِم َوَمْل ي ِرْد اَْل ي ِضلَّس  يَْجعَْ  َ ْدَر   َضري ِقًا َ َرًجرا َكأَنََّمرا يَ َّ
ْجَ  َعلَ  الَِّذيَل ال ي ْؤِمن رولَ  َُّ  الر ِ " )األنعرام/ فِف السََّماِف َكذَِلَ  يَْجعَ   

ال يلطرن برس وال يريرد ال يلطرن  { هللا ال يهديرس فمل يرد}(  "125
يلطرن برس  تر  يررر  {  يشرح  ردر  لأسر م}. إال بمل لس لطن

اَل  َوَمررل ي رِرد} .فرف اسسرر م وتسركل إليررس نفسرس وي رر  الرردخو  فيرس
 يجعرر ْ } .وهررو الررذي ال لطررن لررس ،ال يخذلررس ويخليررس وشررأنس{  يضررلس

ا ًَ يمنعررس الطافررس  ترر  يقسررو قلبررس وينبررو عررل {  َ َرًجررا  رردر  ضرريَم
ضررريقًا برررالتخفين   وقررررئ .اسيمرررال قبرررو  ال رررم وينسرررد فررر  يدخلرررس

 .الم رردرو ررفًا ب بررالفتح "ًجررارَ  َ "و ،بالكسررر "ًجرراَ رِ "و ،والتشررديد
 ألل  رعود كأنما يحاو  امًرا رير ممكرل{  كأنما ي عد فف السماف}

 .يم عنرس المقردرةِضرفيما يمتن  ويبعرد مرل االسرتطاعة وتَ     ثَ السماف مَ 
رررريَ "  وقرررررئ  ،ديت ررررعَّ   وقرررررا عبررررد هللا ."ديت ررررع  " وا ررررلس ،"دعَ  َّ

. دعَ ْ رمل اَ  دعِ  ْ وي   ،دعِ د مل  َ عَ  ْ ويَ  ،يت اعد  وا لس ،اعدوي َّ 
فس بنقيض مرا  َ وَ  .  التوفيمنْ يعنف الخذالل ومَ   { جْ يجع  هللا الر ِ }

 ،ي إلر  الررج داو اراد الفع  المرؤ ،ي التوفيم مل الط ِ  يو ن بس
َوَهررذَا ِ رررَرط  } .االضرررطرا  وهررو ،مرررل االرتجررا  ،وهررو العررذا 

التوفيرررم  وهرررذا طريقرررس الرررذي اقتضرررتس ال كمرررة وعادترررس فرررف{   َرب ِررر
 ".عادال مطردا { امستَِقيمً }والخذالل 

اتفقروا علر  وهذا مرتبط بما اشار إليس الشهرستان  مل انهرم "
يفعلرس  مسرت م علر  مرا ،ال العبد قادر خالم ألفعالرس خيرهرا وشررها

لعبد مسؤو  مسؤولية كاملرة ا". اي ال اآلخرة ثوابًا وعقابًا فف الدار
يمانرس وكفرر ، وهللا ال يتردخ  فر  شر ف وإال سنة والسيئة عل افعالس 

مل ذل  ابدا. بَْيَد ال اآلية تقو  إل مل يرد هللا ال يهديرس فإنرس يشررح 
 رردر  لأسرر م، امررا مرررل يرررد ال يضررلس فإنرررس يمنعررس مررل اسيمرررال 
بتضرررررييم  ررررردر  عرررررل قبولرررررس، فمرررررا العمررررر  إذل؟ والم  رررررظ ال 

فسررريل الحمخشررري، وهررو  ررا   التفسررير الكامرر  برريل الث ثررة الم
ههرا  الذيل ذكرناهم هنا، كلما مر بخية يروهم ظاهرهرا الجبرر فإنرس يوج 
بما يتمش  م  هذ  العقيدة. وم  ذل  فلو دققنا ف  توجيهس لآلية الت  
بيل ايدينا مث ، وهو ما ي دق عل  كثير مرل اآليرات المشرابهة لهرا، 
لوجرردنا ال الطريقررة الترر  ينتهجهررا فرر  ذلرر  ال ت رر  المشرركلة، فهررو 

وال يريرد ال يلطرن  ،ال يلطرن برس { هللا ال يهديرس فمل يرد}و   "يق
يلطرن برس  تر  يررر  {  يشرح  ردر  لأسر م}. إال بمل لس لطن

اَل  َوَمررل ي رِرد} .فرف اسسرر م وتسركل إليررس نفسرس وي رر  الرردخو  فيرس
يجعرر  } .ال يخذلررس ويخليررس وشررأنس وهررو الررذي ال لطررن لررس{  يضررلس

ا ًَ يمنعررس الطافررس  ترر  يقسررو قلبررس وينبررو عررل {  اَ َرًجرر  رردر  ضرريَم
". ونف  الش ف نجد  ف  تفسرير اسيمال قبو  ال م وينسد ف  يدخلس

مُّ اْلب ْكم  الَّرِذيَل ال يَْعِقل رولَ قولس سب انس  " ِ ال ُّ َُّ ِ ِعْنَد   *إِلَّ َشرَّ الدََّوا  
ْم َولَ  َُّ  فِيِهْم َخْيًرا ألَْسَمعَه  ْعِرض ولَ َولَْو َعِلَم  ْم لَتََولَّْوا َوه ْم م   "ْو اَْسَمعَه 
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 اي إل شر مل يد    ،{إل شر الدوا }، إذ قا   "(23 -22األنفا / )
ر ،األرض علر  وجرس عرل ال رم ال  م  او إل شرر البهرائم الرذيل هرم   

{ ولرو علرم هللا} .هار  جعلهرم َشر ثرم ،جعلهم مرل جرن  البهرائم .يعقلونس
{  ألسررمعهم} اي انتفاًعررا برراللطن{، اخيرررً } فررف هررؤالف ال ررم الرربكم

ولررو اسررمعهم }  ثررم قررا  .قيلبهررم  ترر  يسررمعوا سررماث الم ررد ِ  نَ ط ررلَ لَ 
فلذل  مرنعهم  ،بهم لما نف  فيهم اللطن نَ ط  ولو لَ   يعنف .عنس{ اوْ لتولَّ 

بوا ولررم وا بعررد ذلرر  وكررذَّ قوا الرترردُّ بهررم ف رردَّ  نَ ط ررلَ  او ولررو .الطافررس
المدقم فر  كر م الحمخشرري ال يسرتطي  ال يرري فرقرا و". يموايستق

بيل تفسير  لآليرة وبريل مرا قرد ي ْفَهرم مرل ظاهرهرا مرل ال هللا سرب انس 
يجبر قومرا علر  اسيمرال، وقومرا علر  الكفرر. ذلر  ال السرؤا  الرذي 
يقفح ف  الذهل عل  الفور هو  ولماذا لَط رن هللا بأولئر ، ولرم يلطرن 

كرر م الحمخشررري بررأل هنررا  م ابرراة فرر  األمررر،  بهررؤالف؟ اال يررو  
وهو ما يناقض العد  اسله  المطلم؟   يح ال الحمخشرري جعر  
اللطررن رديفررا لأيمررال والعمرر ، اي مترتبررا عليهمررا، بنرراف علرر  قولررس 

مررل سررورة "العنكبرروت"  "والررذيل جاهرردوا فينررا  69تعررال  فرر  اآليررة 
رح ال در لأس م بالنسبة لنهدين هم س ب لنا"، لكنس نس  ال الهداية وش

 لقوم، واسض   وت ريج ال در بالنسبة لقروم آخرريل، إنمرا يسربقال
 اسيمال والعم  معا. ف  اآليات الكريمة

والواق  ال ف  القرآل آيات ي ْفَهم منها ال للبشر مشريئة وإرادة 
َوَكرذَِلَ  َمكَّنَّرا ِلي وس رَن وقدرة عل  الفع  والتر  مثر  قولرس سرب انس  "

ا  ِمْنَهرررا َ ْيررر   يََشررراف   "فمرررل شررراف (، 56" )يوسرررن/ فِرررف األَْرِض يَتَبَررروَّ
)اي للمرؤمنيل لَه رْم فِيَهرا " (،29فليؤمْل، ومل شاف فليكفرر" )الكهرن/ 

ق ْ  َما اَْسأَل ك ْم َعلَْيِس ِمْل اَْجر  (، "16" )الفرقال/ َما يََشاف ولَ ف  الجنة( 
ت ْرِجرف َمررْل (، "57)الفرقرال/  "لَر  َرب ِررِس َسربِي ً َمرْل َشراَف اَْل يَتَِّخرذَ إِ  إاِلَّ 

 يَْعَمل روَل لَررس  (، "51" )األ رحا / تََشراف  ِمرْنه لَّ َوت رْؤِوي إِلَْيرَ  َمرْل تََشراف  
َمررا يََشرراف  ِمررْل َمَ اِريررَ  َوتََماثِيررَ  َوِجفَررال   )اي يعمرر  الجررل لسررليمال(

ه رْم َمرا يََشراف وَل ِعْنرَد َرب ِِهرْم لَ (، "13" )سبأ/ َكاْلَجَواِ  َوق د ور  َراِسيَات  
ْ ِسنِيلَ  إِلَّ َهِذِ  تَْذِكَرة  فََمْل َشراَف اتََّخرذَ ، "(34الحمر/ )" ذَِلَ  َجَحاف  اْلم 

 *ِلْلبََشررِ  نَرِذيًرا *إِنََّهرا ِسْ رَدي اْلك بَررِ " (،19المحم / )" إِلَ  َرب ِِس َسبِي ً 
رَ ِلَمررْل َشرراَف ِمررْنك ْم اَْل يَتَقَرردَّمَ  ك رر ُّ نَْفرر   بَِمررا َكَسرربَْت َرِهينَررة   * اَْو يَتَررأَخَّ

 "ذَِلَ  اْليَْوم  اْلَ مُّ فََمْل َشاَف اتََّخرذَ إِلَر  َرب ِرِس َمخَبًرا، "(38 -35المدثر/ )
اخرري يفهرم منهرا ال  . وف  ذات الوقت ثمة آيرات قرآنيرة(39النبأ/ )

َُّ  البشر مجبورول فيما يفعلول ويتركول، مث   "  يَْختَصُّ بَِرْ َمتِرِس َو
َُّ  ذ و اْلفَْضرِ  اْلعَِظريمِ  ِ اْلَمْشرِرق  " ،(105البقررة/ ) "َمْل يََشاف  َو ق رْ  ّلِِلَّ

ْستَِقيم   َِْر   يَْهِدي َمْل يََشاف  إِلَ  ِ َراط  م  ذَِلَ  ، "(142البقرة/ ) "َواْلَم
ِ يَْهررِدي بِررِس َمررْل يََشرراف  ِمررْل ِعبَرراِد ِ  َُّ َولَررْو اَنَّنَررا (، "88" )األنعررام/ ه ررَدي 

م  اْلَمْوتَ  َوَ َشْرنَا َعلَْيِهْم ك  َّ َشْفف  ق رب  ً َمرا  ْلنَا إِلَْيِهم  اْلَم ئَِكةَ َوَكلََّمه  نَحَّ
َُّ   َكان وا ِلي ْؤِمن وا إاِلَّ  َُّ  َمْل يََشاف  "(، 111" )األنعام/ اَْل يََشاَف  فَي ِض ُّ 

ِ يَْهرِدي بِرِس َمرْل يََشراف  (، "4" )إبراهيم/ يََشاف  َويَْهِدي َمْل  َُّ ذَِلرَ  ه رَدي 
َُّ  فََمررا لَررس  ِمررْل َهرراد   (، "َوهللا  َخلَق ْكررم َوَمررا 23" )الحمررر/ َوَمررْل ي ْضررِلِ  
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(. وف  القرآل ن وص اخري تذكر مشريئة 96تَْعَمل وَل" )ال افات/ 
فََمرْل  *إِنَّس  تَرْذِكَرة   َك َّ   "البشر، إال انها تسارث فتجعلها مل مشيئة هللا

وَل إاِلَّ  *َشاَف ذََكَر    َُّ  َوَمرا يَرْذك ر  إِلَّ (، "55 -54" )المردثر/ اَْل يََشراَف 
اَْل يََشراَف  َوَمرا تََشراف وَل إاِلَّ  *َهِذِ  تَْذِكَرة  فََمْل َشاَف اتََّخذَ إِلَ  َرب ِِس َسبِي ً 

َ َكاَل  َُّ راِلِميَل  *َعِليًما َ ِكيًماَُّ  إِلَّ  ي ْدِخ   َمرْل يََشراف  فِرف َرْ َمتِرِس َوالظَّ
ْم َعذَابًا اَِليًما  *ِذْكر  ِلْلعَالَِميلَ  إِْل ه َو إاِلَّ ، "(31 -29اسنسال/ ) "اََعدَّ لَه 

َُّ  َر ُّ  َوَمررررا تََشرررراف وَل إاِلَّ * ِلَمررررْل َشرررراَف ِمررررْنك ْم اَْل يَْسررررتَِقيمَ   اَْل يََشرررراَف 
كما ال هنا  آيات تؤكد ال ك  ش ف  .(29 -27التكوير/ ) "اْلعَالَِميلَ 

مل هدايرة او إضر   إنمرا هرو بمشريئة هللا، ثرم تعق ر  فر  ال را  برأل 
َ سْ البشر سون ي   َولَِكْل ي ِضر ُّ َمرْل لول ررم ذل  عما كانوا يعملول  "أ

ا ك ْنرت   ، إذ (93الن ر / )" ْم تَْعَمل رولَ يََشاف  َويَْهِدي َمْل يََشاف  َولَت ْسأَل لَّ َعمَّ
َ ي ِض ُّ َمْل يََشاف  األمر راج  إليهم  " َُّ  "َويَْهِدي إِلَْيِس َمْل اَنَا َ ق ْ  إِلَّ 

َ )يرا رسررو  هللا( إِنَّررَ  ، "(27الرعرد/ ) َُّ ال تَْهرِدي َمررْل اَْ بَْبرَت َولَِكررلَّ 
ْهتَدِ يَْهِدي َمْل يََشاف    .(56الق ص/ ) "يلَ َوه َو اَْعلَم  بِاْلم 

وف  ضوف هرذا كلرس فرإل مرل الممكرل النظرر إلر  المسرألة مرل 
افقرريل  األو  هررو األفررم المطلررم  يرر  نررري ال هللا هررو الررذي خلررم 
البشررررر ووهرررربهم القرررردرة علرررر  الفعرررر  والتررررر  وإرادة هررررذا وذا ، 
ووضرعهم داخر  شربكة هائلرة معقردة مرل القروانيل الكونيرة التر  هرر ، 

شرية الم ردودة والخاضرعة بردورها لهرذ  القروانيل، ومعها اسرادة الب
مظهر مل مظاهر إرادة هللا سب انس وتعال . فكر  شر ف، كمرا نرري، 

 تر  تلر  ال ريرة النسربية التر   هو مظهر سرادة المول  عح وجر ،
نتمترر  ن ررل البشررر بهررا. فررإذا نظرنررا إلرر  المسررألة مررل نا يررة األفررم 

بإرادة هللا. لكننا إذا هبطنا المطلم فسون نقو  إل ك  ش ف إنما يتم 
الوقرت ال البشرر يريردول هرذا  نرري فر  ذات نإل  دنيا البشر فسرو

وي اولول ال يفعلو ، وينج ول ف  كثير مرل األ يرال، وال يريردول 
فر  كثيرر مرل ايضرا وينج رول ، يتجنبرو  ويتركرو ي اولول ال ذل  ف

هرو  األ يال. وإن  ألري ال ربنا،  يل يقرو  فر  بعرض اآليرات إنرس
الررذي خلررم كرر  شرر ف، وإنررس هررو الررذي يشرراف هدايررة هررذا فيهترردي، 
، إنما يريد عح شرأنس ال يظر  البشرر علر  ذكرر   وإض   ذا  فيض  
مل انهم ليسوا إال مخلوقات لس سب انس، ق ْدَرت هم وإرادت هرم من رة  منرس 
جررر  وعررر  فررر  يَْطََرررْوا وال يتجبرررروا. لكنرررس،  ررريل ي ررراو  الكفرررار 

فإنس سب انس وتعرال  ينربههم إلر   ،  مل مسؤوليتهموالظالمول التن 
م كرر  شرر ف، فررإل ممررا خلقررس لَررخَ  ال قيقررة األخررري، وهرر  انررس، وإلْ 

إرادتهم للفع  والتر  ومقدرتهم عليهما. وعل  اسا  مل هرذا الفهرم 
ال البشر مختارول فيمرا يفعلرول وفيمرا يَرَدع ول، ولكرل إلر   اريفأنا 

، وال قولررس المعتحلررة    كرر م ررد معرريل ال علرر  اسطرر ق كمررا يررو
 تعال  "فمل شاف فليؤمل ومل شاف فليكفر" هو دلي  قاط  عل  هذا.

قلت ف  الفقرة السابقة إل  رية البشر نسبية، واضين هنا ال 
 س  ظروفس وقدراترس  هذ  النسبة تتفاوت مل شخص إل  آخر، ك   

هللا وقوة إرادتس او ضعفها. وهذا معنر  قولرس جر  ج لرس  "ال يكلرن 
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نفسا إال وسعها". لكل عل  ال نض  ف  اعتبارنا ال الذي يف   ف  

  إنمررا هررو هللا سررب انس وتعررال ، فهررو و ررد  المطلرر  علرر  العبرراد لررذ
وا والهم وعل  الفروق بينهم، إذ هو خالقهم و ا   العلم المطلم 

اتهم وظروفهم، وهو و د  الذي يعلرم علر  جهرة اليقريل اكرال فر  بني  
يتجن  هذا الذن  او ذا  ام ال. واري ال هرذا هرو مرا  وس  العبد ال

تق ررد  اآليررة الكريمررة التاليررة  "يَفررر لمررل يشرراف ويعررذ  مررل يشرراف" 
(. وإذل فتفسررير الحمخشررري لـررـ"يَفر لمررل يشرراف" بررأل 18)المائرردة/ 

المق ود هم اه  الطاعة، ولــ"يعذ  مل يشاف" بأنهم اه  الع ريال 
نررا مخلررص لمبدئررس االعتحالرر  هررو ت كررم وتضررييم. إل الحمخشررري ه

َِْف  امرريل هراميل  اولهمرا ال هللا لري  عرادال  الخاص بالعد ، لكنس ي 
  الضرعن ، ب  هو ر يم ايضا، وهذ  الر مة تقتضر  ال يوَضرفقط

البشررري فرر  ال سررا  اسلهرر . والثرران  ال العررد  الررذي يسرروي برريل 
البشرررر جميعرررا فررر  افعرررالهم المتشرررابهة بَرررض النظرررر عرررل ظررررون 

الخا ررة ببيئرررتهم  ة، وكررذل  الظررررونمكتسرررببها الفطريررة والا رر ا
هرو وبالنا  مل  ولهم، إنما هو عد   اعم . و اشرا ال يكرول ذلر  

 عد  هللا" 
ومما مر يتبيل لنا ال ما يقولس القاض  عبد الجبرار ر مرس هللا 

مررل سرررورة  99 -98مرررل سررورة "األنفررا " واآليتررريل  17فرر  اآليررة 
وربمرا قير  فر  قولرس ف  اآليرة األولر   " "ال افات" ال وجس لس. قا 

 َ ِكلَّ لّلِلَّ َـّ ْم َوَمرا َرَمْيرَت إِْذ َرَمْيرَت َولَر َ قَتَلَه  ِكلَّ لّلِلَّ َـّ تعال   }فَلَْم تَْقت ل وه ْم َولَ
} كيررن ي ررح ذلرر  مرر  القررو  بررأل هللا تعررال  ال يخلررم افعررا    َرَمرر َّ

م بردر، وهللا العباد؟ وجوابنا  انس  ل  هللا عليس وسلم كرال يرمر  يرو
 ، فلذل  اضافس تعال  إل  نفسس كما اضران اتِ قَ مَ ـتعال  بلغ برميتس ال

ف   قا الرمية اوالً إليس بقولس  }إِْذ َرَمْيَت{، والك م متفم ب مد هللا. و
سررورة ال ررافات  "وربمررا قيرر  فرر  قولررس تعررال   }اَتَْعب ررد وَل َمررا آيترر  

تَْعَمل رروَل{  الرري  فرر  ذلرر  ت ررريح بخلررم  َولّلِلَّ  َخلَقَك ررْم َوَمررا *تَْنِ ت ررولَ 
وهللا  خلقكررم ومررا تعملررول مررل "اعمررا  العبرراد؟ وجوابنررا  ال المررراد  

ولرم  .، فاأل نام مل خلم هللا، وإنما عملهم ن تها وتسويتها"األ نام
يكل الك م ف  ذل ، فإنس  ل  هللا عليس وسرلم انكرر عبرادتهم، فقرا   

ي رح لمرا  خلقرس. وال هللا   ،تن ترولاتعبدول مرا تن ترول؟ وذلر  الرذي 
اورد  عليهم معن  إال عل  هذا الوجس، وذل  ف  اللَرة ظراهر، ألنرس 

  ِمرعَ "و، وإل كال عملس قد تقض  "،  السريرمِ عَ "يقا  ف  النجار  
ونظير ذل  قولس تعال  ف  ع ا موس   }فَإِذَا ِهَف تَْلقَن  َمرا  ".البا 

فعل  هذا الوجس نتأوَّ  هذ  اآلية،  .م فيسيَأْفِك وَل{  المراد ما وق  إفكه
ِ َهرْ  و معن  قولس مل بعد  }َوقَاَ  إِن ِف ذَاِه   إِلَ َّ َرب ِف َسريَْهِديِل* َر  

اِلِ يَل{  ".ِلف ِمَل لل َّ
وقد كنت ا ر  لرو ال الحمخشرري لرم يأخرذ  اسعجرا  بنفسرس 

ذيل وبالمعتحلة مرل اهر  مذهبرس فيعرد هم و ردهم العلمراف ال قيقيريل الر
يخَشْول ربهم، وهو ما يعن  انهم و ردهم هرم الرذيل سرينالول رضرا  

َ ِمرْل ِعبَراِدِ  قولرس سرب انس  "ل  ف  تفسير ، وذل وجنتس َُّ إِنََّمرا يَْخَشر  
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اف برس مالعلإل المراد بــ"العلماف" هم  " ، إذ قا (28" )فاطر/ اْلع لََماف  
 ،عليس ومرا ال يجروحيجوح  مو  ب فاتس وعدلس وتو يد  ومالِ الذيل عَ 

 اومرل احداد برس علًمر .و   م خشيتسش  رو   م قدر  وخَ مو  وقد  فعظ  
  وفرف ال رردي  .لومررل كرال علمررس برس اقرر  كرال آَمرر ،ااحداد منرس خوفًر

كفر  برالمرف علمرا ال   مسرروق عرلو .لرس خشرية اعلمكم باهلل اشردكم
  انس، كما ". والعجي  بعلمسجَ عْ وكف  بالمرف جه ً ال ي  هللا، يخش  

نري، يؤكد ال العالم ال قيق  مل شمائلس التواض . فه  وضر  ذلر  
ف  ذهنس عند كتابتس ما كت ، وتر  األمرر ل را   األمرر يقبر  مرل 

. وبالنسربة لر  سرخطل ريررهم او يعر يرضر المعتحلة او يررفض، و
فإن ، وإل اختلفت م  هذا المفسر او هرذا االتجرا  التفسريري او ذا  

نقدي لس، ال ا او  تجاوح َ رد ي وقَرْدري، بر  اري ال وا تددت ف  
الجميرر ، مررا دامرروا يتمسرركول باسسرر م ويخل ررول العمرر  لن رررتس 
ويجتهدول ف  فهمس والعم  بس وال يألول ف  ذلر  جهردا، نراجول إل 
شاف هللا، إذ المجتهد ف  ديننا مأجور  ت  لو اخطأ كما نعلم جميعرا" 

ررم علمرس وفضرلس، قرد نسر  نفسرس لكل الحمخشرري، عفرا هللا عنرس، ر
ر العلررم والخشررية مررل هللا، ومررل ثررم َ ررفضرريم ر مررة هللا الواسررعة وقَ 

النجررراة والفررروح فررر  اآلخررررة، علررر  نفسرررس واشرررباهس مرررل ا ررر ا  
االعتحا ، م  ال َمْهيَ  العلم والرضوال والر مة يس  مل األ برا  

مرل ذلر  الفا ب  الوفا ب  م ييل ب  مليارات ب  ديشليونات ب  اكثرر 
كثيرررا كثيرررا كثيرررا ممررا ال ي  رريس إال هللا. فلمرراذا كرر  هررذا التع رر  

 والت ريج؟
وف  رؤية هللا نقرا لدي القاض  عبرد الجبرار فر  تفسرير قولرس 

و   يَْوَمئِذ  نَّاِضَرة * إِلَ َّ َرب َِها نَاِظَرة  تعال   " ج  (  23 -22" )القيامرة/ و 
و   يَ " ج   ْوَمئِذ  نَّاِضَرة * إِلَ َّ َرب َِها نَراِظَرة {وربما قي  ف  قولس تعال   }و 

إنس اقوي دلي  عل  ال هللا تعرال  ي رَري فر  اآلخررة. وجوابنرا ال َمرل 
تعلَّم بذل  إل كال ممل يقو  بأل هللا تعال  جسم، فإنَّا ال نناحعس ف  

بر  فر  انرس ي َ رافَح وي عَرانَم وي ْلَمر ، تعرال  هللا عرل ذلر ،  ،انس ي رَري
كلمس ف  انس لي  بجسم. وإل كرال ممرل ينفر  التشربيس عرل هللا وإنما ن

ف  بد مل ال يعترن بأل النظر إل  هللا تعرال  ال ي رح، ألل النظرر 
هو تقلي  العيل ال ر ي ة ن رو الشرن طلبًرا لرؤيترس، وذلر  ال ي رح 

وهررو  ،إال فرر  األجسررام. فيجرر  ال ي تررأوَّ  علرر  مررا ي ررح النظررر إليررس
لنرا  علر  اهر  القريرة كقولرس تعرال   } الثوا  َوْسرئَِ  لْلقَْريَرةَ{، فإنَّرا تأوَّ

ل  ة المسألة منهم. وبيَّل ذل  ال هللا ذكرر ذلر  ترريبًرا فر  الثروا  
ررو   يَْوَمئِررذ  بَاِسررَرة * تَظ ررلُّ اَل ي ْفعَررَ  بَِهررا فَرراقَِرة {  ج  كمررا ذكررر قولررس  }َوو 

 .حجًرا عل العقا ، فيج   ملس عل  ما ذكرنا "
اعلم بأل رين المرتَض  ايضا ف  تفسير اآليتيل  "ويقو  الش

ا ر ابنا قررد اعتمرردوا فرر  إبطررا  مرا ظنَّررس ا رر ا  الرؤيررة فرر  قولررس 
رررو   يَْوَمئِرررذ  نَّاِضرررَرة  * إِلَررر َّ َرب َِهرررا نَررراِظَرة { علررر  وجرررو   ج  تعرررال   }و 

لي  يفيد الرؤية، وال الرؤية مل ا رد  معروفة، ألنهم بيَّنوا ال النظر
ودلُّوا عل  ال النظر ينقسم إل  اقسام كثيررة  منهرا تقلير  م تم تس، 
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ال دقة ال  ي ة ف  جهرة المرئر  طلبًرا للرؤيرة، ومنهرا النظرر الرذي 
هررو االنتظررار، ومنهررا النظررر الررذي هررو التعطررن والمر مررة، ومنهررا 
النظر الذي هرو الفكرر والتأمر . وقرالوا  إذ لرم يكرل فر  اقسرام النظرر 

هرها تعلم، وا تجنا جميعًا إل  طل  تأوي  الرؤية لم يكل للقوم بظا
لهرا بعضرهم علر  االنتظرار للثروا ،  اآلية مل جهة رير الرؤية. وتأوَّ

ْنتَظر منس مرذكوًرا علر  ـنَتََظر ف  ال قيقة م ذوفًا، والـم  وإل كال ال م 
عادة للعر  معروفة. وسلَّم بعضهم ال النظر يكول الرؤية بالب ر. 

الجنَّرة لرنِعَم هللا تعرال  علريهم علر  سربي   و م  اآلية عل  رؤية اه 
 ذن المرئ  ف  ال قيقة. وهذا ك م مشروح ف  مواضعس، وقد بيَّنا 
مررا يرررد عليررس، ومررا ي جررا  بررس عررل الشرربهة المعترضررة فرر  مواضرر  
ِكرَ  عرل بعرض المترأخريل ال  كثيرة. وههنا وجس ررير  فر  اآليرة   

تقردير م ررذون، وال  يفتقرر معتِمرد  إلرر  العردو  عررل الظراهر او إلرر 
ي تاج إل  مناحعتهم ف  ال النظر ي تم  الرؤيرة او ال ي تملهرا، بر  
ي ررح االعتمرراد عليررس، سررواف اكررال النظررر المررذكور فرر  اآليررة هررو 

وهو ال ي ْ َمر  قولرس تعرال   }إِلَر َّ  ،االنتظار بالقل  او الرؤية بالعيل
وفر  وا ردها  .نِعَمالر " اآلالف"، ألل "نعمة ربهرا"َرب َِها{ إل  انس اراد 

 ، عًرمثر  مِ  " إِلًر"، و   مْ مث  رَ  "   اَلْ " ، وفً مث  قَ  " لً اَ "ارب  لَات، 
 قا  اعش  بكر بل وائ   .   مث  ِ نْ  "   لْ إِ "و

  لَ ا وال يخول إِ يقط  َرْ مً    حا  وال ــــس الهـــابيض  ال يرب
ط اراد انررس ال يخررول نعمررة. واراد تعررال   }إِلَرر َّ َرب َِهررا{، فأسررق

 التنويل لأضافة. فإل قي   فأي فرق بيل هذا الوجس وبيل تأوير  َمرلْ 
 م  اآلية عل  انس اراد بس "إل  ثوا  ربها نراظرة"، بمعنر   رائيرة 
لنعمرس وثوابررس؟ قلنررا  ذلر  الوجررس يفتقررر إلر  م ررذون، ألنررس إذا جعرر  
"إل "  رفًا، ولرم يعلقهرا برالر  تعرال ، فر  برد مرل تقردير م رذون. 

ر إلر  تقردير م رذون، ألل "إلر " قَرتَ ا  الذي ذكرنرا  ال ي فْ وف  الجو
فيررس اسررم يتعلررم بررس الرؤيررة، وال ي ترراج إلرر  تقرردير ريررر . وهللا اعلررم 

 . بال وا "
ونفرر  الشرر ف يقولررس الحمخشررري، فعنررد  ال قولررس عررح شررأنس  

تنظررر إلرر  ربهررا خا ررة ال تنظررر إلرر  "معنررا    نرراظرة" إلرر  ربهررا"
إلر  ربرر  }  إلر  قولررس م المفعرو . اال تررريوهررذا معنر  تقرردي "،ريرر 

 /القيامرة{ )المسراق إلر  ربر  يومئرذ} (،12 /القيامرة) {يومئذ المستقر
{، الم ير وإل  هللا(، }53 /الشوري) {إل  هللا ت ير األمور(، }30

عليررس توكلررت (، }245 /البقرررة){عررولجَ رْ ت   وإليررس(، }28 /آ  عمرررال)
فيهرررا التقرررديم علررر  معنررر      كيرررن دَ (، 88 /هرررود{ )يررر نِ ا   وإليرررس

ينظرول إل  اشياف ال ي ريط بهرا ال  رر  ومعلوم انهم ؟االخت اص
فررإل  .كلهررم وال ترردخ  ت ررت العرردد فررف م شررر يجتمرر  فيررس الخ ئررم

يهم وال المؤمنيل نظارة ذل  اليوم ألنهرم اآلمنرول الرذيل ال خرون علر
م را ،  ًرا إليرسوهم ي حنول. فاخت ا س بنظرهم إليس لرو كرال منظر

االخت راص. والرذي ي رح معرس  فوج   ملس عل  معن  ي ح معس
 تريرد "،انا إل  فر ل نراظر مرا ي رن  برف"  ال يكول مل قو  النا 
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قد تعرض لهذ  المسألة مفسرنا الكبير ". وكال معن  التوق  والرجاف
تناولس قولس تعال   "هو الذي انح  علي  الكتا  منس قب  وهو ب دد 

" )آ  عمررال/  (، إذ 7آيات  م كمات  هل ام الكتا  واخر متشرابهات 
مرررل اال تمرررا   تْ َظرررفِ عبارتهرررا برررأل     تْ َمررركِ  ْ ا   { م كمرررات  }قرررا   "

اي  {،ام الكتررا  ل  ه ر} .م رتم ت مشرتبهات { متشرابهات  } .واالشرتبا 
 ال}ومثرا  ذلر   .إليهرا د  رَ وت ر المتشرابهات عليهرا  َمر ْ ا ر  الكترا  ت  

 /القيامرررة) {إلررر  ربهرررا نررراظرة( و}103 /األنعرررام{ )تدركرررس األب رررار
23.") 

ويتضرح مررل اعتررراض المعتحلررة علرر  رؤيررة المررؤمنيل هلل فرر  
نيا، فتررراهم الجنررة انهررم يقيسررول األوضرراث هنررا  علرر  اوضرراث الررد

يت دثول عل العيل و دقتها كما لو كانت ه  العيل الت  لنا هنرا فر  
هررذ  الرردنيا، مرر  اننررا جميعررا نعرررن ال السررماوات واألرض وَخْلررم 
اسنسررال سررون يتخررذ وضررعا آخررر تمامررا  سرربما وضرر ت اآليرررات 
القرآنية وا ادي  الم طف   ل  هللا عليس وسرلم. ثرم إل القررآل قرد 

لوجو  الناضرة يوم القيامة سون تكول إلر  ربهرا ذكر  را ة ال ا
ناظرة، وهو ك م واضح ال ي روج إلر  تأوير ، وبخا رة ال القررآل 
كررال واضرر ا و ررري ا ايضررا فرر  نفرر  إمكررال رؤيررة موسرر  هلل فرر  
الرردنيا. ومثرر  هررذا قررو  النبرر  عليررس ال رر ة والسرر م كمررا ورد فرر  

علينا رسرو   خرج"  يح البخاري"  "ال دي  التال  الموجود ف  
يروم  سرتََرْول ربكرم هللا  رل  هللا عليرس وسرلم ليلرة البردر، فقرا   إنكرم

"، وهررو وا ررد مررل فررف رؤيتررس ام ولَضررالقيامررة كمررا تَررَرْول هررذا، ال ت  
ا اديررر  متعرررددة فررر  هرررذا الموضررروث، فررر  مقابررر  ا اديررر  اخرررري 
واض ة و ري ة تفيد انس عليس الس م لم ير ربس ف  الدنيا. ثم كين 

ولئرر  العلمرراَف الكررراَم مررا يؤكررد  القرررآل الكررريم مررل انررس سررون فررات ا
يتوفر ف  الجنة ك  ما تشتهيس األنف  وتَلَذ  األعيل؟ وال ش  ال عل  
را  شررهوات النفررو  ولررذ ات العيررول رؤيررة هللا سررب انس، وإال فهرر  
سريظ  المؤمنرول م جروبيل عرل ربهررم  تر  فر  دار الخلرد؟ اتررراهم 

ِرموا تلر  اللرذة العظمر  التر   مسروريل ايكونويمكل ال  فيها وقد   
ينتظرونهررا بفررار  ال رربر، وكررانوا يتمنَّْونهررا فرر  الرردنيا علرر  مررا هررو 

نظر إليس؟ إل مل ي   ال تمكينس ملواضح ف  طل  موس  مل ربس 
شخ ا او شيئا فإل او  ما يريد  هو ال يررا  ويسرتمت  برالقر  منرس 

. فكيرن شروقس المبررج لرس وإطفاف رلة واالستماث إليسمعس وبال دي  
فات المعتحلةَ ذل ؟ اويظ  وجهس الكريم مستورا عل عباد  الم بريل 
لس دنيا واخري ف  يستمتعول ابد اآلبديل بمراي موالهم الذي طالمرا 

قررت لآمنرروا بررس وعبرردو  وركعرروا لررس وسررجدوا، ورَجررْو  وَخش ررو  وتع
  ال يهبهم السكينة آمالهم بس وابتهلوا إليس وبَثُّو   يرتهم وقلقهم ودَعوْ 

والطمأنينة ويقش  عنهم س   اليأ  ويعمر قلوبهم بالرجاف واألم ؟ 
اممكررل هررذا؟ امررا انررا فرر  اظرررل مررا يقولررس المعتحلررة  رر ي ا رررررم 
ا ترام  لنيتهم وتفهم  للدواف  الت  بعثتهم عل  القو  بهرذا الرراي، 

روا لي نا دمثا.   واري انهم قد ضيَّقوا واسعا وَ جَّ
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خشري يؤو   قولس تعرال   "وجرو  يومئرذ ناضررة* إلر  إل الحم
انا إل  فر ل نراظر ربها ناظرة" بأل المراد هو ما يقولس الوا د منا  "

هرذا الع مرة ال   َ سِ . وقد نَ معن  التوق  والرجاف ريدي "،ما ي ن  بف
" هو رير قولنا  "انا إل  ف ل انا إل  ف ل ناظر ما ي ن  بفقولنا  "
يسو  ف  العربية ا   ال نقو   "انا إل  ف ل نراظر ه  ثم ناظر". 

مررا ي ررن  برر "؟ و ترر  يتررابعن  القررارئ فرر  اسررتَراب  هررذا التركيرر  
ينبَررر  ال اعيرررد  ررريارة الجملرررة دول تقرررديم او ترررأخير  تررر  تتضرررح 
 ورتها ال قيقيرة علر  الن رو الترال   "انرا نراظر مرا ي رن  بر  فر ل 

م ي ِسيَس الذوق العرب ؟ لرو انرس إليس"، اي إل  ف ل  ذا . فه  هذا ك 
قررا   "انررا نرراظر مررل فرر ل  مررا ي ررن  برر "، بمعنرر  "منتظررر منررس مررا 
ي ررنعس برر " لكررال للكرر م معنرر  ومسررا . ولقررد نظرررت فرر  قرررص 
"الموسوعة الشرعرية"، وهر  تشرتم  علر  معظرم الشرعر العربر  مرل 

. اولياتس  ت  منت ن القرل العشريل، فلم اجد مث  هذا التركي  قَرط  
ثم كين يقا  إل المؤمنيل ف  ذل  ال يل ال يحالول ف  موقن التوقر  
والرجاف، وهللا قد و فهم بقولس  "وجو  يومئذ ناضرة"؟ ات َري الرذيل 
ال يحالررول فرر  موقررن التوقرر  والرجرراف تكررول وجرروهم ناضرررة؟ إل 
النضرة هنا معناها السعادة وت قم اآلمرا  والتلرذذ برالنعيم، ال انهرم ال 

ف  انتظار هذا النعيم وتوقعس، لم يت قم لهم منس ش ف. إال ال يحالول 
معتقَد المعتحلة المسبَّم ف  هذا األمر قد امل  لهم فر  لَر   رقبرة اآليرة 
إل  رير ما تريد ال تقولس. ونف  الش ف يقا  عل تفسير الحمخشري 
لــ"إل " ف  اآلية بأنها ليست  رن جر ب  اسما بمعن  "النعمرة"، إذ 

  ت ررور نضرررة وجررو  المررؤمنيل وهررم ال يحالررول فرر  موقررن ال يعقرر
التوق  والرجاف لرم يت قرم لهرم شر ف بعرد مرل نعريم الجنرة. ولقرد ربرط 

وسرورهم لهم ف  اآلخرة بت قم النعيم وجو  المؤمنيل القرآل نضرة 
َُّ  َشرَّ ذَِلرَ  اْليَرْوِم َولَقَّراه  بس ال بانتظار وقوعس، فقا  تعال   " ْم فََوقَاه م  

وًرا تَِّكئِرريَل فِيَهررا نَْضررَرةً َوس ررر  وا َجنَّررةً َوَ ِريررًرا* م  * َوَجررَحاه ْم بَِمررا َ رربَر 
َعلَ  األََرائِِ  ال يََرْوَل فِيَها َشْمًسا َوال َحْمَهِريًرا* َوَدانِيَةً َعلَْيِهْم ِظ ل َها 

لَْت ق ط وف َها تَْذِلي ً* َوي َطان  َعلَرْيِهْم بِخَنِيَرة  ِمر رة  َواَْكرَوا   َكانَرْت َوذ ل ِ ْل فِضَّ
وَها تَْقرِديًرا* َوي ْسرقَْوَل فِيَهرا َكأًْسرا َكراَل  رة  قَردَّر  قََواِريَر* قََواِريَر ِمرْل فِضَّ
َهرا َحْنَجبِري ً* َعْينًررا فِيَهرا ت َسرمَّ  َسْلَسرربِي ً* َويَط رون  َعلَرْيِهْم ِوْلررَدال   ِمَحاج 

ْم َ سِ  َخلَّد وَل إِذَا َراَْيتَه  ْم ل ْؤل ًؤا َمْنث وًرا* َوإِذَا َراَْيَت ثَرمَّ َراَْيرَت نَِعيًمرا م  ْبتَه 
لُّروا اََسراِوَر ِمرْل  ْضر  َوإِْستَْبَرق  َو   ْم ثِيَا   س ْند    خ  ْلًكا َكبِيًرا* َعاِليَه  َوم 
ررْم َشررَرابًا َطه رروًرا* إِلَّ َهررذَا َكرراَل لَك ررْم َجررَحاًف َوَكررالَ  ررة  َوَسررقَاه ْم َربُّه   فِضَّ

* َعلَر  22 -11َسْعي ك ْم َمْشك وًرا" )اسنسرال/  (، "إِلَّ األَْبرَراَر لَِفرف نَِعريم 
رروِهِهْم  ج  وَل* تَْعررِرن  فِررف و  * ي ْسررقَْوَل ِمررْل نَْضررَرةَ النَِّعرريمِ األََرائِررِ  يَْنظ ررر 

تَنَافِس روَل* وَ  س  ِمْس   َوفِف ذَِلَ  فَْليَتَنَافَِ  اْلم  * ِختَام  رس  َرِ يم  َمْخت وم  ِمَحاج 
* ب وَل" )المطف ِفيل/ َعْينًا  ِمْل تَْسنِيم  قَرَّ  (.28 -22يَْشَر   بَِها اْلم 

بالنسبة لمبدإ الت سيل والتقبيح العقلييل ف  مذه  المعتحلرة، و 
هررذ  هنررا  ن ررال للحمخشررري يعمرر  بكرر  جهررد  فيهمررا علرر  إثبررات 

س ر ً قَرْد قََ ْ رنَ ف  تفسرير قولرس سرب انس  "  فالفكرة اه ْم َعلَْيرَ  ِمرْل َور 
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وَس  تَْكِليًما َُّ  م  ْم َعلَْيَ  َوَكلََّم  س  ً لَْم نَْق  ْ ه  ِريَل  *قَْب   َور  بَش ِ س  ً م  ر 
ْنِذِريَل ِلئَ َّ  َُّ  َعِحيرًحا  يَك وَل ِللنَّاِ  َعلَ  َوم  س ِ  َوَكاَل  ة  بَْعَد الرُّ جَّ    ِ َُّ

كيررن    فررإل قلررت  "نقرررا لررس مررا ن ررس (165 -164النسرراف/ )" َ ِكيًمررا
 م جوجول بما ن بس هللا وهم ،يكول للنا  عل  هللا  جة قب  الرس 

فرف انفسرهم  والرسر    ،إل  المعرفرة    فيها مو  ِ  مل األدلة التف النظر  
ن انهرم رِ فرف تلر  األدلرة وال ع ر يتو رلوا إلر  المعرفرة إال برالنظر لرم

وبراعثول  هرول عرل الَفلرةمنب ِ  الرسر   قلرت ؟رس  هللا إال بالنظر فيها
 ملرو   م  تبليرغ مرا ،ري علماف اه  العد  والتو يديعل  النظر كما 

فكرال  .الديل وبيرال ا روا  التكليرن وتعلريم الشررائ  مل تفضي  امور
 لروال ارسرلتَ   لرئ  يقولروا وتتميًما سلحام ال جرة للعلة إرسالهم إحا ةً 

". وف  وينبهنا لما وج  االنتبا  لس الَفلة ةنَ إلينا رسوالً فيوقظنا مل سِ 
َمِل اْهتََدي فَإِنََّما يَْهتَِدي ِلنَْفِسِس َوَمْل َضر َّ فَإِنََّمرا يَِضر ُّ قولس عح شأنس  "

بِيَل َ تَّررر  نَْبعَرررَ   عَرررذ ِ َعلَْيَهرررا َوال تَرررِحر  َواِحَرة  ِوْحَر ا ْخرررَري َوَمرررا ك نَّرررا م 
ومرا {  كنرا معرذبيل ومرا}س هللا  "يقرو  ر مر (15اسسرراف/ )" َرس روالً 

 {نبعر }ا إال بعرد ال تدعو إليها ال كمة ال نعذ  قوًمر منا   ةً   ح
ال جة الحمة لهرم قبر  بعثرة   فإل قلت .فتلحمهم ال جة{ رسوالً }إليهم 

ارفلروا النظرر  وقرد ،ن هللارَ ْعرالترف بهرا ي   الرس  ألل معهم ادلرة العقر 
فيمررا معهررم  تيجابهم العررذا  سرفررالهم النظرررواسرر ،وهررم متمكنررول منررس

 ،ال سرفررا  الشرررائ  التررف ال سرربي  إليهررا إال بررالتوقين وكفرررهم لررذل 
الرسر  مرل جملرة  بعثرة  قلرت .ي رح إال بعرد اسيمرال والعمر  بهرا ال

 ،كنرا ررافليل  يقولروا التنبيس عل  النظر واسيقاظ مل رقردة الَفلرة لرئ 
 .ال ينبهنا عل  النظر ف  ادلة العق "إلينا رسو فلوال بعثتَ 

والحمخشررري فرر  هررذا يجررري علرر  مررذه  المعتحلررة فرر  ال 
ا و  المعرفة وشكر النعمة واجبة قب  ورود السم ، اي  ت  لو لم 
يرسرر  هللا رسرر ، وال ال سررل والقرربح يجرر  معرفتهمررا بالعقرر ، وال 

د عنررد كمرا وربالعقر  كرذل   الل واجتنرا  القبريح واجبررسَ ـَ اعتنراق ال ر
الشهرستان  ف  "المل  والن  ". لكل ك م الحمخشري يتعاك  تماما 
مرر  مررا جرراف فرر  القرررآل  ررري ا ال لررب  فيررس مررل انررس ال  سررا  وال 
عقا  دول إرسا  الرس ، وإال كال للنا  عل  هللا سب انس  جة يوم 
القيامة كما جاف ف  سور "النساف" و"األعران" و"اسسراف" و"طس". 

الحمخشري يمث   الرة افتراضرية، إذ إل إرسرا  الرسر   كما ال ك م
قد واك  مسيرة البشرية منرذ اسنسرال األو ، وهرو آدم عليرس السر م. 
رل وتقرب ِح مرل  وعل  هذا فلم يتر  هللا سب انس البشر قرط لعقرولهم ت س ِ

ها. اي ال مرررل ال رررع  جررردا جررردا جررردا، إل لرررم يكرررل مرررل نفسرررتلقررراف 
عرل اي اي شر ف ال يعررن شريئا  المست ي ، افتراض وجرود مجتمر 

اسررمس كررابل الطفير  مررث  إنسرانا  مفكرر  ديرل. إل مررل السره  ال يتخيرر  
يعيش و د  ف  جحيرة منعحلة منذ الرضاث بعيدا عل َ    بل يقظال 

النرا  إلر  ال يكبرر ويتو ر  بنفسررس، وعرل طريرم التفكيرر المنهجرر  
وخطرررأ،  المررنظم، إلرر  ال للكرررول إلهررا قرررديرا عليمررا، وال ثرررم  رروابا

ولكررل مررا مرردي ت ررديم الواقرر  الفعلرر  لهررذ   .وبالتررال  ثوابررا وعقابررا
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بررل     التخرري ت؟ ال اظررل ال مررا تقولررس فرر  هررذا الموضرروث ق ررة "َ رر
يقظال" الت  الفها ذل  الفيلسون   يح" ولقد  د  ال عثر العلماف 
علرر  بعررض األشررخاص الررذيل ت ِركرروا منررذ  ررَرهم فترررة طويلررة فرر  

توجيرس المجتمعرات اسنسرانية، فوجردوهم اقرر  مرا الَابات بعيردا عرل 
 تر  فر  طريقرة بر  يكونول إل  العجماوات ف  سرلوكهم وتفكيررهم، 

ِكب ِررريل علررر  وجررروهم مسرررتعمليل اربعرررة  مشررريهم، إذ كرررانوا يمشرررول م 
 اطرافهم جميعا.

كرررذل  فرررإنن  اخشررر  ال تكرررول ال قرررائم التاريخيرررة هررر  علررر  
فرر  هررذ  النقطررة. الررم  النقرريض ممررا يررؤمل بررس الحمخشررري واضرررابس

تتعررض األديرال السرابقة لت ريفرات وتشرويهات وإضرافات و رذون؟ 
الم يتعرض اسس م ذاترس إلر  سروف الفهرم فر  كثيرر مرل األ يرال؟ إل 

  لرهذا إنما يد  عل  ال اسنسانية بوجس عرام ال تسرتطي  الم افظرة ع
، بلرس ال تتو ر ، مرل ريرر ديرل سرماوي، نقيرةً  رافيةً رسالة السرماف 

إل  اسيمال بإلس وا د خالم قادر ر يم جبار، إلس سون يبع  النرا  
مل مراقدهم لي اسبهم عل  مرا عملرو  مرل خيرر وشرر عرفوهمرا همرا 
ايضررا بجهرردهم الررذات . و ترر  لررو سررلمنا بمررا يقولررس الحمخشررري فرر  
تفسرير آيتر  "النسراف" و"اسسرراف" فإنرس ال  سرا ، وال ثروا  مرل ثرم 

س ، وإال فإل العلرة التر  سرون يتعلر  بهرا وال عقا  دول إرسا  الر
الكفرررار بأنرررس سرررب انس لرررم يرسررر  إلررريهم رسررر  ينبهرررونهم مرررل رفلرررتهم 
ويف لول لهم التشريعات ستظ  قائمة، وبالتال  ال  سا  وال ثروا  
وال عقا . لو ال المعتحلة قالوا إل العق  هو األداة الت  تقوم بف ص 

مرا يتررافي لهرا او ي ركهرا طبقرا لدعاوي الرس  فترؤمل بهرا او تكفرر 
مل بواع  ورايات، ومل ثم فهو الَ َكم  الذي نلتجن إليس ليقض  فيما 
يشتجر ف  نفوسنا مل قضايا، لما كال بيننا وبينهم اي خ ن. امرا ال 
يقو  إل العق  يستطي  ال يستق  باألمر كلس ب ي  لو لم يأت رسرو  

ر هذا وال قَدَّم، فك  والن ك .  ما اَخَّ
ال العجر  العاجر  ال نرري الحمخشرري، بعرد هرذا كلرس،  عل 

" قا  ر مس هللا ف  تفسير اآلية  مرل سرورة  38يقو  بم اسبة الدوا  
ا َمرم   َوَما ِمْل َدابَّة  فِف األَْرِض َوال َطائِر  يَِطير  بَِجنَاَ ْيِس إاِلَّ "األنعام"  "

ْطنَا فِف اْلِكتَاِ  ِمْل َشفْ  ولَ اَْمثَال ك ْم َما فَرَّ  امم}"  "ف  ث مَّ إِلَ  َرب ِِهْم ي ْ َشر 
مكتوبرررة ارحاقهرررا وآجالهرررا واعمالهرررا كمرررا كتبرررت ارحاقكرررم  :{امثرررالكم
فف {  فف الكتا }ما تركنا وما ارفلنا   {ما فرطنا} .واعمالكم وآجالكم

لرم نكتبرس ولرم نثبرت مرا وجر  ال  مل ذل { مل شفف} اللوح الم فوظ
يعنرف األمرم كلهرا مرل {  رولَشر ْ ي   ثم إل  ربهرم} .يثبت مما يختص بس

انرس  يَ وِ الدوا  والطير فيعوضها وين رن بعضرها مرل بعرض كمرا ر  
 ".اف مل القرنافم  يأخذ للجَ 

ووجس العج  ف  ذل  هو اننا، سواف فسرنا الرسرو  فر  قولرس 
ت  نبع  رسوال" بأنس هو العق  اسنسان  سب انس  "وما كنا معذبيل  

او فسرنا  بأنس الرسو  البشر، فستظ  الردوا  بمنجراة مرل ال سرا   
ف  هللا ارس  لها رسوال بشررا او  تر  رسروال مرل ابنراف جنسرها مرل 
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دها بعقر  كعقر  البشرر تفهرم برس هو سب انس قد الدوا  امثالها، وال  حوَّ
ر والثوا  والعقرا . كمرا ال هللا قضايا الوجود واسيمال والخير والش

سب انس بطو  القرآل الكريم وعرضس لم يذكر ف  معرض المسؤولية 
وال سا  والدعوة إل  اسيمال والخلرم المسرتقيم والسرلو  الكرريم إال 

والجل. ولي  هنا  فيما يخص ال يوانات إال قولس عح ج لس   اسن 
ِشررَرْت" )التكرروير/  فيهررا علرر  معنررا   (، وال شررر5"وإذا الو رروش   

العام، وهو السَّْوق والـَجْم ، وال ك م فيها مل قري  او مل بعيد عل 
 سررا  تلرر  الو رروش او تعررذيبها. برر  لقررد تكرررر فرر  القرررآل الكررريم 
حرايتس سب انس عل  الكافريل عل طريم تشبيههم باألنعام ف  انهم ال 

ألقر   ال يفكرول، بما يد  عل  ال العجماوات ال عق  لهرا، او علر  ا
عق  لها مرل النروث الرذي تفهرم برس دعروة اسيمرال والكر م عرل تهرذي  

د إال بَرائح ل  الخ   م والثوا  والعقا . والم َ ظ ال ال يوانات لم تحوَّ
فطرية ت فظ عليها  ياتها، وال عق  لديها كعقلنا، وإال فلماذا لم تنشن 

المؤسسرات مثلما انشأ البشر ال ضارات، وتبتكر المخترعات، وتقريم 
التنظيمرات اسداريرة؟ ومرل هنرا كرال النرا   قيمالتربوية والقانونية، وت

فرر  ِسرربَابهم ي ررفول مررل يريرردول ت قيررر  فرر  عقلررس وسررلوكس وعرردم 
قابليتس للترق  والفهم بأنس " يوال"" اما مرا هرو منسرو  للرسرو  مرل 

رللجَ  يقرتص" هللا عح  وجر    ال ا ة" فهرو، كمريروم القيامر نرافرْ اف مرل القَ م 
جاف ف  موسروعة ال ردي  فر  موقر  "الردرر السرنية"،  ردي  منكرر. 

عررل ابررف اة ال رر يح، وهررو  "وَ اتررس ر  وَ وإذا كررال هنررا   رردي  آخررر ر  
نرا فرف الكترا  مرل شرفف ثرم طْ امثرالكم مرا فرَّ  هريرة فف قولس  }إال امم  

البهررائم   قررا   ي شررر الخلررم كلهررم يرروم القيامررة ،ي شرررول{ إلرر  ربهررم
اف م  للجَ  فيبلغ مل عد  هللا يومئذ ال يأخذ ف،وك  شف والدوا  والطير

يرا }قا   ثم يقو   كونف ترابا. قا   فلرذل  يقرو  الكرافر  . نافرْ مل القَ 
عل  انرس سرب انس  ما فيس مل نصبا{"، فينبَ  م  ظة ترا ليتنف كنت

، إذا اخررذنا هررذا وتعرال  ي رري ِرها عقر  ذلرر  إلرر  تررا . ومعنرر  ذلر 
 منهرررا ركررر  مررا سرريفعلس هللا هرررو معاقبررة الشررري ال ال رردي  بظرراهر ،

، فكين يكتف  سرب انس بتعرذي  الشررير، ثرم يترر  الخي رر دول فَ ْس 
؟ ه  هللا سب انس وتعال  ر  تعذي  وعقا  فقط؟ فرأيل ر مترس ثوا 

وكرمس وبر  ولطفس؟ وه  نفهم مل هذا ال دي  ال ال يوانرات ليسرت 
رير  او مرل بعيرد، بر  إلر  لها توبة؟ ذل  انرس لرم يشرر إلر  هرذا مرل ق

 العقا  فقط. اما تفسير قولس تعال  ف  سرورة "النبرأ"  "يرا ليتنر  كنرت  
ترابا" بأل الكافر سون يقو  ذل  يوم القيامة، ففيس ك م، إذ المنطق  
ال يقو   يا ليتن  كنت كبشا )او ثورا مث (  ت  إذا ا ِخرذ منر  ال رم 

مثر  الكربش او الثرور. امرا لمل نط تس فر  الردنيا  ررت  عقبهرا ترابرا 
قولرررس  "يرررا ليتنررر  كنرررت ترابرررا"، فمعنرررا  ال األمرررر ال يتعلرررم ب شرررر 

فهمرا ال يوانات و سابها. لهذا كلس فرإنن  افهرم هرذا ال ردي  الشررين 
ت رروير دقررة ال سررا  اسلهرر  يرروم  مجاحيررا علرر  اسررا  ال المق ررود

 القيامة لي  إال. 
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مثلمررا قررا   ،م"وكررال الطبررري قررد قررا  فرر  تفسررير آيررة "األنعررا
ب سا  الو وش والِقَ راص لبعضرها مرل بعرض،  ،الحمخشري بعد 

إال اننا نفاجأ برس يقرو  شريئا آخرر  ريل و ر  إلر  قولرس تعرال   "وإذا 
ِشَرْت" ف  اآليرة الخامسرة مرل سرورة "التكروير"، إذ فسرر  الو وش   
"ال شر" بأنس  الجم  واسماتة فقرط "ألل المعررون فر  كر م العرر  

ال شر "الجم ". ومنس قو  هللا  "والطيَر م شورةً"، يعنر   مل معن 
"مجموعة"، وقولس  "فَ َشر فناَدي". وإنما ي ْ َمر  تأوير  القررآل علر  
األرل  األعم ممل يتأولس ال عل  األنكر المجهرو "، وهرو مرا جعلنر  

دراسرة فر  منراهج  -اتساف  ف  كتاب   "مرل الطبرري إلر  سريد قطر 
م/ 2000 -هرـ1421ار الفكرر العربر / القراهرة/ التفسير ومذاهبرس" )د

( قرائ   ايررل كانررت هرذ  القاعرردة فرر  فهررم كترا  هللا فرر  آيررة سررورة 74
 "األنعام"؟ وايل كال هذا التفسير الذي ال يقب  العق  رير ؟ 

"المنحلرة بريل المنرحلتيل". مقولرة والت المعتحلة ايضا ق  ومل مَ 
وكيرررن نبتررررت   ا ررر  هرررذ  المقولرررة ويوضرررح الشررررين المرتَضررر

وانتشرت فيقو  ف  المجلر  ال رادي عشرر مرل "اماليرس" إل وا ر  
ل النا  كانوا بل عطاف "هو او  مل اظهر المنحلة بيل المنحلتيل أل

فف اسماف اه  الكبائر مل اه  ال  ة علر  اقروا   كانرت الخروارج 
وكررال ال سررل  ،والمرجئررة تَِسررمهم بااليمررال ،تَِسررمهم بررالكفر والشررر 

ريرر  اق  سَّربرأنهم ف   القرو َ  ِسمونهم بالنفراق. فرأظهر وا ر   وا  ابس يَ 
وال منرافقيل. وكرال عمررو برل عبيرد مرل ا ر ا   مؤمنيل وال كفرار  

ال سرل وت ميررذ ، فجمر  بينررس وبريل وا رر  لينراظر  فيمررا اظهرر مررل 
القررو  بالمنحلررة برريل المنررحلتيل. فلمررا اتفقرروا علرر  االجتمرراث ذكررر ال 

ا رر ابس إلرر   لقررة ال سررل، وفيهررا  وا رر  اقبرر  ومعررس جماعررة مررل
عمرو بل عبيد جال . فلما نظر إل  وا ر ، وكرال فرف عنقرس طرو  
واعوجاج، قا   اري عنقا ال يفلح  ا بها. فسم  ذل  وا  ، فلمرا 

برل اخرف، إل مرل عرا  ال رنعة عرا  ال ران  ا سلم عليس قا  لس  يرا
ا ابرا للتعلم الذي بيل ال نعة وال ران . فقرا  لرس عمررو برل عبيرد  ير

ولرل اعرود إلر  مثرر  الرذي كرال منررف.  ،فأ سررنتَ   ذيفرة، قرد وعظرتَ 
فقا  وا ر  لعمررو   ،وجل  وا   فف ال لقة وسئ  ال يكلم عمرا

  كبيررة مرل اهر  ال ر ة اسرت م اسرم النفراق؟ فقرا  ترلم قلت  مرل ا
عمرررو  لقررو  هللا تعررال   "والررذيل يرمررول الم  ررنات ثررم لررم يررأتوا 

ثمررانيل جلرردة وال تقبلرروا لهررم شررهادة ابرردا بأربعررة شررهداف فاجلرردوهم 
واولئ  هم الفاسقول"، فكال ك  فاسم منافقا، إذ كانت الن المعرفرة 
والمها موجودتيل فف الفاسم. فقا  لرس وا ر   الري  قرد وجردت هللا 
تعررال  يقررو   "ومررل لررم ي كررم بمررا انررح  هللا فأولئرر  هررم الظررالمول"؟ 

سرت م اسرم "ظرالم" كمرا واجم  اه  العلم عل  ال  را   الكبيررة ا
كفَّرْرَت  را   الكبيررة مرل اهر  ال ر ة  است م اسم "فاسم". فرأاَلَ 

ن برررألن والم بقرررو  هللا تعرررال   "والكرررافرول هرررم الظرررالمول"، فعررررَّ 
التعريرن اللترريل فررف قولررس  "ومررل لررم ي كررم بمررا انررح  هللا فأولئرر  هررم 

س  الظررالمول" كمررا قررا  فررف القرراذن  "واولئرر  هررم الفاسررقول" فسررميت
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ل المنرافقيل هرم الفاسرقول"؟ فأمسر  عمررو. ثرم إمنافقا لقولس تعال   "
ال تسررتعم  فررف اسررماف   قررا  لررس وا رر   يررا ابررا عثمررال، ايمررا اولرر 

الم ردثيل مرل امتنررا مرا اتفرم عليررس اهر  الِفرَرق مررل اهر  القبلرة او مررا 
اختلفوا فيس؟ فقا  عمرو  ب  ما اتفقروا عليرس اولر . فقرا  لرس وا ر   

اه  الفرق عل  اخت فهم يسمول  ا   الكبيرة  فاسقا،  الست تجد
ويختلفول فيمرا عردا ذلر  مرل اسرمائس؟ ألل الخروارج تسرميس  مشرركا 

  رضر  هللا فاسقا، والشيعة تسميس  كافَر نعمرة  فاسرقا )قرا  المرتَضر
 ،وال سرررل يسرررميس  منافقرررا فاسرررقا ،عنرررس  يعنرررف بالشررريعة "الحيديرررة"(

فررراجتمعوا علرر  تسرررميتس بالفسرررم،  ،اوالمرجئررة تسرررميس  مؤمنررا فاسرررق
  باالسرم الرذي فالواجر  ال يسرمَّ  ؟واختلفوا فيما عدا ذل  مل اسمائس

  بمرا عردا م عليس، وهو الفسرم التفراق المختلفريل عليرس، وال يسرمَّ فِ اتُّ 
فيها، فيكول  ا   الكبيرة فاسقا، وال  نَ لِ ت  ذل  مل األسماف التف اخْ 

 مشر  وال كافر. فهرذا اشربس بأهر  نس مؤمل وال منافم والإيقا  فيس 
الديل. فقا  لس عمرو بل عبيد  مرا بينرف وبريل ال رم عردواة، والقرو  

اذهر   مل  ضر انرف ترار   للمرذه  الرذي كنرت   قول . فليشهد علفَّ 
اليس مل نفاق  ا   الكبيرة مل اه  ال  ة، قائ   بقو  ابف  ذيفة 

برا . فاست سرل فف ذل ، وانف قد اعتحلت مذه  ال سرل فرف هرذا ال
 النا  هذا مل عمرو...

امررا مررا الحمررس وا رر  بررل عطرراف لعمرررو بررل عبيررد اوالً فسررديد 
جماث، وإل الحم، واما ما كلمس بس ثانيا فَير واج  وال الحم ألل اس

وريرر  مرل األسرماف  "النفاقـ"لم يوجد فرف تسرمية  را   الكبيررة بر
مَّ  برذل  لردلي  ، فَيرر ممتنر  ال يسر"الفسمـرـ"د فف تسميتس بجِ كما و  

، وال كررال دلرري  علرر   فريررر اسجمرراث. ووجررود اسجمرراث فررف الشرر
ا ال رً ْمرر ر تس، فلري  فقرد  دلري  علرر  فسراد . ووا ر  إنمرا الرحم عَ 

ل خت ن فيرس، ويقت رر علر  التسرمية  "النفاقــ"يعد  عل التسمية ب
ل تفراق عليرس. وهرذا باطر . ولرو لرحم مرا ذكرر  للحمرس ال  "الفسمــ"ب

   قد اتفم اه  ال ر ة علر  اسرت قاق  را   الكبيررة مرل اهر  يقا
او  .القبلة الذم والعقا ، ولم يتفقوا عل  است قاقس التخليد فف العقرا 

ولرم ي ْجِمعروا علر  فعر   ،نقو   إنهم اجتمعروا علر  اسرت قاقس العقرا 
  ما اختلفروا فيرس. فرإذا فْ المست م بس، فيج  القو  بما اتفقوا عليس ونَ 

سررت قاقس للخلررود او فعرر  المسررت م بررس مررل العقررا ، وال لررم قيرر   ا
ي ْجِمعوا عليرس، فقرد ع ِلرم بردلي  ريرر اسجمراث، قير  لرس مثر  ذلر  فيمرا 

وبََطَ  عل  ك   ا  ال يكول االخت ن فف القو  دلري   ،َعوَّ  عليس
ها يطو .  عل  وجو  االمتناث منس. وهذا ينتقض بمسائ  كثيرة ِذْكر 

جماث اول  التف قدَّمها ال تشبس ما الحم عليها ألل اس عل  ال المقدمة
مررل االخررت ن فيمررا يتعررارض ويتقابرر ، واسجمرراث واالخررت ن فررف 

جمراث هرو ا فرف مكرانيل ألل اسرً ْمرعَ  الموض  الذي كلم عليرس وا ر   
، واالخرت ن هررو فرف تسرميتس بمرا عردا  مررل "الفسمـرـ"علر  تسرميتس ب

ال يأخرذ باسجمراث فرف موضرعس،  األسماف، ف  تعرارض بينهمرا. ولرس
ِ  فيما االخت ن فيس عل  داللة رير اسجماث أل ل فقد اسجمراث ويعو 
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ومل هذا النص يتبيل ال  المرتض  ال  مل القو  ال يوج  بط نس".
يسير م  المعتحلة ف  هذ  النقطة إل  آخر الشوط. إال ال النص مر  

ة فر  مرروقفهم مررل هرذا يكشررن لنرا الفررروق الترر  بريل الفرررق اسسرر مي
مرتكرر  الكبيرررة والعقررا  الررذي ينتظررر  فرر  اآلخرررة والتسررمية الترر  

 ينبَ  ال ي وَسم بها.
ومعرررون كررذل  عررل المعتحلررة انهررم يؤولررول آيررات الجرروارح 
المنسوبة إل  هللا، خوفا منهم ال يترتر  علر  القرو  بظاهرهرا الظرل 

  ويرأت  بأنس سب انس يشبس عباد  فر  ال لرس يردا ووجهرا وعينرا ويرذه
منررتق  مررل مكرررال إلرر  مكرررال، وهررو مررا يعنررر  ال المكررال والحمرررال 

ا. والتأويرر  فرر  ا عظيًمرروًّ ل رروع   ي تويانررس، جرر  وعرر  عررل ذلرر  جرر الً 
ل انهرا هر  وْ رَ الواق  نحعة عقلية عند بعض النا  يرتا ول إليها ويَ 
التأوير ، ريرر  األليم بذات هللا وعظمتس، وانرا مرل الرذيل يميلرول إلر 

الوقررت ال ارلررو فرر  هررذا االتجررا  فررأحعم اننرر  و رردي  فرر  ذاتننرر  ا
كافرا، اسرتَفر هللا، بر  اتفهرم  سَ لْ بَ  ،الم ي ، وال مل لم يؤو  ضا   

منررس  مررل ال يسررير علرر  طريقترر   ترر  لررو خط أتررس ا يانررا  رريل اشررتم  
رائ ة تشبيس او تجسيم مما ال ي ئرم ج لرس عرح وعر . ومرل التأوير  

رين المرتَضرررر  فررر  المجلرررر  الخررررام  عنرررد المعتحلررررة قرررو  الشرررر
قولرس تعرال   "كر    سأ  سائ  عل معن إلْ واألربعيل مل "اماليس"  "

شن هال  إال وجهس"، وقولس تعال   "إنما نطعمكم لوجس هللا"، وقولس 
"ويبقرر  وجررس ربرر  ذو الجرر   واسكرررام" ومررا شرراك  ذلرر  مررل آي 

اللَرة العربيرة  القرآل المتضمنة لذكر الوجرس، قلنرا  الوجرس ينقسرم فرف
إل  اقسام  فالوجس  المعرون المركر  فيرس العينرال مرل كر   يروال. 
والوجس ايضا  او  الشن و در . ومرل ذلر  قولرس تعرال    "وقالرت 

النهار  سَ جْ   عل  الذيل آمنوا وَ حِ نْ طائفة مل اه  الكتا  آمنوا بالذي ا  
 اي او  النهار. ومنس قو  الربي  بل حياد  ، "واكفروا آخرَ 

 س نهارـــــفليأت نسوتنا بوج    مل كال مسرورا بمقت  مال   
اي رررداة كرر  يرروم. وقررا  قرروم  "وجررس نهررار" اسررم موضرر . 

مل ذل  قولس تعال  "ومل ا سل دينا ممرل و .والوجس  الق د بالفع 
 اسلم وجهس هلل". وقا  الفرحدق 

اةِ ــــــنَ روال  ب  ــــآ  م ـــــــ إل  واسلمت  وجهف  يل ش دَّْت ركائب  
 المكارمِ 

 اي جعلت ق دي وإرادتف لهم. وانشد الفراف 
ْ ِ يَس          ــر   العباد، إليس الَوْجس  والعَمَ  استَفر هللا ذنبا لست  م 

هررت  وجهررفَ  للررذي  اي الق ررد. ومنررس قررولهم فررف ال رر ة  "وجَّ
"، اي ق رردت ق رردي ب رر ت  وعملررف. رضَ واأل السررمواتِ  رَ َطررفَ 

اال تيرا  فرف   م". والوجرس   "فأقم وجه  للديل القي ِ وكذل  قولس تعال
األمرر، مرل قررولهم كيرن الوجرس لهررذا االمرر؟ ومرا الوجررس فيرس؟ اي مررا 
ال يلررة؟ والوجررس  الررذها  والجهررة والنا يررة. قررا   مررحة بررل برريض 

 ال نفف 
 ايَّ الوجو  انتجعَت؟ قلت  لهم     ألي وجس إال إل  الـَ َكِم؟
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. ومنررس قررولهم  لفرر ل وجررس عررريض، والوجرس  القرردر والمنحلررة
مرررل فررر ل، اي اعظرررم قررردرا وجاهرررا. ويقرررا   اوجهرررس  َجرررس  وْ وفررر ل اَ 

 السلطال، إذا جع  لس جاها. قا  امرؤ القي 
 َر فف ملكس    فأوجهنف، وركبت  البريداــــــادمت قي ــــون

والوجس  الرئي  المنظور اليس. يقا   فر ل وجرس القروم، وهرو 
 س الشن  نفسس وذاتس. قا  ا مد بل جند  وجس عشيرتس. ووج

 َهس عتد  نَْهد جْ منها وَ  ون ل َ فَْحنا ال وفحاَل بطعنة     فأفلتَ 
ا . ومنس قولهم  إنما افع  ذلر  لوجهر . ويرد    اراد افلتس ونج 

ايضا عل  ال الوجس يعبَّر بس عرل الرذات قولرس تعرال   "وجرو  يومئرذ 
ذ باسررة* تظرل ال ي ْفعَر  بهرا إل  ربها ناظرة* ووجو  يومئر *ناضرة

فراقرة"، وقولرس تعرال   "وجررو  يومئرذ ناعمرة* لسرعيها راضررية"، ألل 
جميرر  مررا اضررين إلرر  الوجررو  فررف ظرراهر اآلي مررل النظررر والظررل 
والرضررا ال ي ررح  إضررافتس علرر  ال قيقررة إليهررا، وإنمررا يضرران إلرر  
الجملة. فمعن  قولس تعال   "ك  شن هالر  إال وجهرس"، اي كر  شرن 

  إال إيا . وكذل  قولس تعال   "كر  مرل عليهرا فرال* ويبقر  وجرس هال
كرام"  لما كال المراد بالوجِس نفَسس لم يق   "ذي رب  ذو الج   واس

الج  "، كما قا   "تبار  اسم رب  ذي الج   واالكررام" لمرا كرال 
اسمس رير . ويمكل فف قولس تعال   "ك  شن هال  إال وجهرس" وجرس 

وِ  َي عل بعض المتقدميل، وهو ال يكرول المرراد بالوجرس آخر، وقد ر 
ررس ن ررو الق   عظمتررس  تْ ل ررة إليررس جَ بَرررْ مررا ي ْقَ ررد بررس إلرر  هللا تعررال  وي َوجَّ

ل ك  فع  ي تَقَرَّ  بس إل  إباهلل وال تَْدث  إلها رير ، ف فيقو   ال تشر ْ 
هة ال رير  وي ْقَ رد برس سروا  فهرو هالر  باطر . وكيرن يسرو  للمشرب ِ 

ا هذ  اآلية والت  قبلهرا علر  الظراهر؟ اولري  ذلر  يوجر  انرس ي ملو
تعررال  يفنرر  ويبقرر  وجهررس؟ وهررذا كفررر وجهرر  مررل قائلررس. فأمررا قولررس 
تعال   "إنما نطعمكم لوجس هللا" وقولس  "إال ابتَاف وجس ربس األعل " 
وقولس  "وما آتيتم مل حكاة تريدول وجس هللا" فم مو  علر  ال هرذ  

ومق ود بها ثوابس والقربة إليس والحلفة عند . فأما  األفعا  مفعولة لس
قولس تعال   "فأينما ت َولُّوا فثَم  وجس هللا" في تم  ال يراد بس "فثَم  هللا"، 
ال عل  معن  ال لو ، ولكل عل  معنر  التردبير والعلرم. وي تمر  ال 

د ة إليس". وي تم  ال يراد المرابَ رْ يراد بس  "فثم رضا هللا وثوابس والق  
بالوجررس  الجهررة، وتكررول اسضررافة بمعنرر  الملرر  والخلررم واسنشرراف 

وا لُّروَ واس دا ، ألنس عح وج  قا   "وهلل المشرق والمَر  فأينمرا ت  
هللا"، اي ال الجهات كلها هلل تعال  وت رت ملكرس. وكر  هرذا  س  جْ وَ  مَّ فثَ 

 واضح  بَي ل  ب مد هللا".
فرر  تفسررير  ومررل التأويرر  االعتحالرر  ايضررا قررو  الحمخشررري

وَل إاِلَّ اَل يَرأْتِيَه م  لّلِلَّ    "}مل سورة "البقرة" 210اآلية رقم  َهْ  يَنظ ر 
ور   ِ ت ْرَج   لأل م  ئَِكة  َوق ِضَف لألَْمر  َوإِلَ  لّلِلَّ َل لْلَََماِم َولْلَم ا {  فِف ظ لَ   م ِ

(، 33سس كقولس  }اَْو يَأْتَِ  اَْمر  َرب َ { )الن  / إتيال هللا إتيال امر  وبأ
برس م رذوفًا،  (. ويجوح ال يكول المأتف  43نا{ )األنعام/ }فجافهم بأس  

This file was downloaded from QuranicThought.com

javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()


281 
 
 َ بمعنررر  ال يرررأتيهم هللا ببأسرررس او بنقمترررس للداللرررة عليرررس بقولرررس  }إل  َلّلِلَّ

 ."}  َعِحيح 
ومررل تأويرر  الحمخشررري كررذل  مررا قالررس فرر  االسررتواف علرر  

  "لمرا كررال االسررتواف علرر  العرررش، وهررو  سررورة "طررس"، العررش فرر
  فقالوا  لْ م  ـ ، جعلو  كناية عل اللْ م  ـوهو سرير المل ، مما يردن ال

 ، وإل لم يقعد عل  السرير لْ م  ـاستوي ف ل عل  العرش. يريدول ال
  فررف لْ م  ـوقررالو  ايًضررا لشررهرتس فررف ذلرر  المعنرر  ومسرراواتس الرر .ةالبتَّرر

علرر   ررورة األمررر. ون ررو   اشرررح وابسررط واد   مررؤد ا ، وإل كررال 
قولرر   يررد فرر ل مبسرروطة، ويررد فرر ل مَلولررة، بمعنرر  انررس جررواد او 
بخي ، ال فرق بيل العبارتيل إال فيما قلت.  ت  إل  مل لم يبسرط يرد  

، لمسراواتس "يد  مبسروطة"قط بالنوا  او لم تكل لس يد راًسا قي  فيس  
هللا عح وج   }َوقَالَرِت لْليَه رود  يَرد  عندهم قولهم  هو جواد. ومنس قو  

ل ولَررة { )المائررردة/  َْ ِ َم (، اي هررو بخيررر ، }بَررْ  يَرررَدا   َمْبس ررروَطتَال{ 64لّلِلَّ
ر يد وال ر ر   وال بَ 64)المائدة/  ط. ْسر(، اي هو جواد، مل رير ت و 

ر  للتثنيرة مرل ضريم العََطرل والمسرافرةِ عرل  والتفسير بالنعمرة والتم ُّ
سيرةَ اعوام". ومثلس قولرس فر  اآليرة العاشررة مرل سرورة علم البيال م

َ{ اكرد  تأكيرًدا "الفتح" الخا ة بــ"يد هللا"  " لما قا  }إِنََّمرا ي بَرايِع وَل لّلِلَّ
ِ فَرْوَق اَْيرِديِهْم{ يريرد ال يرد رسرو   ،عل  طريم التخيي  فقا   }يَرد  لّلِلَّ

عرررال  منرررح  عرررل هرررف يرررد هللا، وهللا ت هللا التررف تعلرررو ايررردي المبرررايعيل
د الميثراق قْ وإنما المعن  تقرير ال عَ  .الجوارح وعل  فات األجسام

رْل قْ م  الرسو  كعَ  د  م  هللا مل رير تفاوت بينهما، كقولس تعرال   }مَّ
َ{ )النساف/  س وَ  فَقَْد اََطاَث لّلِلَّ (، والمراد بيعة الرضوال". 80ي ِط ِ للرَّ

مررل  27دة فر  اآليررة رقررم وكرذل  تفسررير  لعبررارة "وجرس ربرر " الرروار
}َوْجرس  َرب رَ {  ذاترس. والوجرس يعبَّرر برس عرل سورة "الر مل" بقولرس  "

الجملة والذات. ومساكيل مكة يقولول  ايل وجس عربف كريم ينقرذنف 
الحمخشري،   َخذ علؤْ مل الهوال؟"... وهكذا. ولي  ف  هذا ش ف ي  

رذ علريهم. مثلما ال ش ف ف  كر م المثتبريل المتروقفيل المفوضريل  يؤخ 
انرررس، رفرررر هللا لرررس، كرررال  ديرررد اللسرررال علررر  مخالفيرررس  تررر  إنرررس  إال

 ليخرجهم مل الديل جملة. 
ذلرر  ال مرررل يقرررا تفسرررير "الكشَّرران" يجرررد ال الحمخشرررري ال 
 يتورث عل السخرية واالستهحاف بمخالفيرس فر  الرراي مرل اهر  السُّرنَّة

القََدريرة، ويرتهمهم ، فهو يسميهم  المجب ِررة وال شروية والمشربهة ومث 
ررود   ررا ثَم  بررأنهم "مجررو  هررذ  األ مررة" اثنرراف تفسررير  لقولررس تعررال   }َواَمَّ
فََهَدْينَاه ْم فَ ْستََ بُّواْ لْلعََم َّ َعلَ  لْله َديَّ فَأََخذَتْه ْم َ اِعقَة  لْلعَرذَاِ  لْله روِل 

ربَِمرا َكران واْ يَْكِسرب وَل{ )ف    -9يتريل (، وكرذل  اثنراف تفسرير  لآل17 /تْ لَ   ِ
  اآليرات الرواردة فر   رم "الشرم ". بر  إنرس قرد ي رو   مل سورة 10

، مثلما  ن  فر  "مبتدع  هذ  األ مة"رير المسلميل إل  مل يسميهم  
مل سورة "يرون ". بر  إنرس ليرذه  إلر  ال رد الرذي  39تفسير  لآلية 

قولرس  ج معس مخالفيس ف  المذه  مل اسسر م، إذ قرا  فر  تفسريررِ خْ ي  
سَ إاِلَّ ه رررَو َولْلَم َئَِكرررة  َوا ْول رررواْ لْلِعْلرررِم{)آ   تعرررال   َـّ }َشرررِهَد لّلِلَّ  اَنَّرررس  الَ إِلَررر
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  ما المراد بــ"ا ول  العلم" الذيل عظَّمهم هذا (  "فإل قلتَ 18عمرال/ 
التعظيم،  ي  جمعهم معس وم  الم ئكرة فر  الشرهادة علر  و دانيترس 

لرس برال جج والبررراهيل دْ نيتررس وعَ وعدلرس؟ قلرت  هررم الرذيل ي ثْبِترول و دا
  ما فائدة هذا التوكيرد؟ القاطعة، وهم علماف العد  والتو يد. فإل قلتَ 

ِ لِسْس َم {(، قلت  فائدتس ال قولس  }الَ  يَل ِعنَد لّلِلَّ )اي ف  قولس  }إِلَّ الد ِ
ا بِ ْلِقْسِط{ تعدي . فإذا ارد ًَ سَ إاِلَّ ه َو{ تو يد، وقولس  }قَخئَِم َـّ فرس قولرس  إِلَ

ِ لِسْس َم { فقد آذل ال اسسر م هرو العرد  والتو يرد،  يَل ِعنَد لّلِلَّ }إِلَّ الد ِ
وهو الديل عند هللا، وما عدا  فلي  عند  ف  شن مل الرديل. وفيرس ال 
َمل ذه  إلر  تشربيس او مرا يرؤدي إليرس كإجراحة الرؤيرة، او ذهر  إلر  

 الذي هو اسس م. الجبر الذي هو م ض الَجْور، لم يكل عل  ديل هللا
رروهررذا برريَّل  َجِلرر    ر علمرراف اهرر  السررنة عنررس فرر   كمررا تررري". ولررم يق  

ال ملرة عليرس ك يردر الهرروي والتراج السربك  وابر   يرال وابرل القريم 
وابل المني ِر وابل خلدول وريرهم، وإل لم ينكروا ما فر  تفسرير  مرل 

ع ررر  م اسرررل فررر  مجرررا  الم  ظرررات الب ريرررة بالرررذات. وهرررذا الت
رْقروالنظر إل  اسسر م مرل ثَ  عس هللا هرو اتجرا    إبررة وتضرييم مرا وس 

 ، وذا  يثبرت خطر، إذ النحعرات العقليرة مختلفرة متفاوترة  فهرذا يرؤو  
ض. وهذا يقو  بخلم هللا ألفعرا  البشرر، وذا  يقرو   إل البشرر  ويفو 
يخلقول افعالهم... وهكذا. وك   لس وجس، إذ المسألة اوسر  واعقرد ممرا 
نظل. وحاوية الرؤية واالهتمام ه  السب  ف  ذلر  االخرت ن رالبرا. 

يشربهس  فر وما دام الجمي  يؤمل بإالهيرة الم ردر القرآنر  وي ِجر   هللا 
بمخلوقاتس فهذا جمي  طي ، امرا التع ر  المقيرت فر  فائردة منرس، بر  

إلرر  شرر ف مررل هررذا  كررذل وراف  الضرررر كرر  الضرررر. وقررد اشرررت 
  إلر  اسرلو  التضرلي  والتفسريم والتضرييم فر  وابديت عدم ارتيا 

دراسرات  -اكثر مل موض  مل كتراب   "مرل الطبرري إلر  سريد قطر 
ف  مناهج التفسير ومذاهبس"، ف  الف   الخاص بتفسرير "الكشران". 

النحعة لدي م مد بل يوسرن إطفري ش )ت  نف  ولسون يري القارئ
إلرر  دار  ِهْميررال الررحادهررـ( المفسررر اسباضرر   ررا   كتررا  "1332
 " عل  ما سون يأت  بيانس ف  موضعس إل شاف هللا.المعاد

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 التفسير الخوارج   
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يررذكر الرردكتور م مررد  سرريل الررذهب ، ر مررس هللا، فرر  كتابررس  

فهرا  ديثس عل كت  تفسير القررآل التر  خل   لْ د  "التفسير والمفسرول" لَ 
اف إعرداد  نرم، اثلنا الخروراج، ال التفاسرير الخوارجيرة قليلرة، وانرس َعِلر

الررذكر، بأسررماف اربعررة مفسررريل مررنهم فقررط هررم هررود بررل  س اآلنررنَ ثَرر ْ بَ 
م كم الهواري وعبد الر مل بل رستم الفارس  ويوسن بل إبرراهيم 
الورج ن  وم مد بل يوسن إِْطفَي ِش، وإل لم ي   مل مؤلفراتهم إال 

  جانر  إل  تفسير "هميال الحاد إل  دار المعاد" لأخير، الذي لس إلر
هذا التفسير تفسيرال آخرال ا دهما اكبر منرس، لكنرس لرم يرتم ، واآلخرر 

. امرا انرا فقرد وقر  ت رت يردي ث ثرة تفاسرير خوارجيرة لكنس ا رَر تام  
إباضية ه  "تفسير كتا  هللا العحيح" لهود الهواري و"هميال الحاد" 
سطفرري ش، و"جررواهر التفسررير" للخليلرر ، وذلرر  فرر  موقرر  "التفسررير  

www.altafsir.com التررررراب  لمؤسسرررررة "اهررررر  البيرررررت" الملكيرررررة "
س مررل اهرر  القرررل األردنيررة. وقررد نظرررت فرر  التفسررير األو ، و ررا ب  

الثالرر  الهجررري، فوجدتررس مرروجحا فرر  كثيررر مررل المواضرر  ب يرر  ال 
يتضرح اتجاهررس المررذهب  فرر  تفسررير  لكثيررر مررل اآليررات. فمررث  تتبعررت 

واسضر   إنمرا همرا مرل هللا،  عددا مل اآليرات التر  تقررر ال الهدايرة
وعددا آخر مل تل  الت  تؤكرد انرس سرب انس وتعرال  خرالم كر  شر ف، 
فلم اجد مفسررنا قرا  فيهرا شريئا خا را.  تر  مسرألة رؤيرة هللا لرم ار  

ر ررم توفر المناسربات المتعلقرة بهرا، اللهرم إال فر  كَ ذْ اوالها اهتماما ي  
و   يَْوَمئِرذ  نَّاِضررَ قولس تعال   " ج   -22" )القيامرة/ إِلَر  َرب َِهرا نَراِظَرة  * ة  و 

و   يَْوَمئِذ  نَّاِضرَرة { اي  (،  ي  كت  ما يل   "23 ج  قا  عح وج   }و 
ناعمة }إِلَ  َرب َِها نَاِظَرة { اي  تنتظرر الثروا ، وهرف وجرو  المرؤمنيل. 
و    ج  و دثنف مسلم الواسطف قا   سمعت ابا  الح يقو  فف قولس  }و 

إِلَ  َرب َِهرا نَراِظَرة { قرا   تنتظرر الثروا  مرل ربهرا. قرا   * نَّاِضَرة  يَْوَمئِذ  
"، وهرو واضرح الداللرة علر  انرس ابو  الح  ما رآ  ا د وال يرا  ا رد

رؤيررة هللا مسررت يلة دنيررا واخررري اسررت الة مطلقررة ال مثنويررة  عتقررد الي
  .فيها

لر  اما ف  ارتكا  الخطيئة  فقد كال األمر مختلفرا، إذ تنراو  ذ
مررل  81الموضرروث عرردة مرررات منهررا مررث  مررا كتبررس فرر  تفسررير اآليررة 

يعنرررف الشرررر    }بَلَررر  َمرررل َكَسرررَ  َسررري ِئَةً{ن رررس  "، وسرررورة "البقررررة"
}َواََ اَطْت بِِس َخِطيئَت س { ثم مات ولم يت  منس }فَأ ْولَئِرَ  اَْ رَ ا   النَّراِر ،

ل اعتقراد  فيمرا يخرص ، وهذا ك  ما هنال ، وإل كا"ه ْم فِيَها َخاِلد وَل{
 ا   الكبيرة واض ا، وهو انس ما لم يت  فرإل م رير  النرار طبقرا 
لما جاف ف  اآلية. بَْيَد انس لم يق  شريئا يميرح  عرل ريرر  مرل ا ر ا  
المرذاه  األخرري، إذ لرم يكرد يقرو  ريررر مرا تقولرس اآليرة. لكنرس،  رريل 

ررمررل سررورة "الررنجم"، قررد  37رقررم  تنرراو  قولررس تعررال  فرر  اآليررة   ف  
ر   فر  تبيرال رايرس، بر  اكتفر  بم اولرة تعرداد القو  فيرس، وإل لرم يف  

الكبررائر ومررا يكتنفهررا مررل اخررت ن، مرر  إبررراح وجررو  التوبررة إل اراد 
للَّرِذيَل يَْجتَنِب روَل َكبَرائَِر لِسثْرِم َولْلفَرَواِ َش }مرتكبها رفرانا لذنبرس. قرا   "

رَل لألَْرِض إاِلَّ  ِفرَرةِ ه رَو اَْعلَرم  بِك رْم إِْذ اَنَشرأَك ْم م ِ َْ  لللََّمَم إِلَّ َربََّ  َواِس   لْلَم
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اْ اَنف َسررك ْم ه ررَو اَْعلَررم  بَِمررِل  رروا َهرراتِك ْم فَرر َ ت َحكُّ َوإِْذ اَنررت ْم اَِجنَّررة  فِررف ب ط رروِل ا مَّ

َ  اللََّمررَم{قولررس  }الَّررِذيَل يَْجتَنِب رروَل َكبَررخئِرَ . {لتَّقَرر َّ     اِسثْررِم َواْلفَررَواِ َش إاِل 
ذكررروا عررل عبررد هللا بررل مسررعود انررس قررا   الكبررائر مررل او  سرررورة 

إلرر  را  الث ثرريل. قررا  عررح وجرر   }إِل تَْجتَنِب رروا َكبَررخئَِر َمررا  "النسرراف"
ذكرروا عرل ي ير  برل  .(31 /ت ْنه ْوَل َعْنس  ن َكف ِْر َعنك ْم َسي ِئَاتِك ْم{ )النساف

بف كثيرر قرا   قرا  رسرو  هللا  رل  هللا عليرس وسرلم  "الكبرائر تسر   ا
م هللا إال بال م، وعقوق الوالرديل اسشرا  باهلل، وقت  النف  التف  رَّ 

نات، واكررر  الربرررا، واكررر  مرررا  اليتررريم،  َ  ْ م  ـالمسرررلميل، وقرررذن الررر
والس ر، والفرار مل الح ن، واسرت    البيرت ال ررام قبلرتكم الترف 

ل إليها". ذكروا عل ال سل قا   كال الفرار مرل الح رن يروم هوجَّ وَ تَ 
ثول ال الفرار مل الح ن بدر مل الكبائر خا ة. قا  بعضهم  وي د  

يوم مل مة الروم الكبري مل الكبرائر ألل المسرلميل مجتمعرول يومئرذ 
ت الكبرائر عنرد النبرف رَ كِ كما كانوا يوم بدر. ذكروا عل ال سل قا   ذ  

رلم فقا   ايل تجعلول اليمريل الََ  ل  هللا عليس وس ذكرروا عرل  و ؟م 
ا، إنرف تسرعً  عون قا   مر بنا ابو العاليرة الريرا ف فقرا   اتقروا كبرائرَ 

ا،  ت  عردَّ اربعريل او اكثرر. ريرر وا رد مرل ا وتسعً ا وتسعً راها تسعً ا
العلماف المأخوذ عنهم والمقبو  منهم قا   ك  ما اوج  هللا عليس ال د 

ا فرف اآلخررة فهرو كبيررة. وقرا   وكر  مرا د عليس وعيردً فف الدنيا واوع
ا فف الدنيا او فرف اآلخررة فلري  ب رَيرة. ذكرروا عذ  هللا عليس عذابً 

عل قي  بل سعد ال ابل عبا  قرا   كر  ذنر  ترا  منرس العبرد فلري  
بكبيرررة، وكرر  ذنرر  اقررام عليررس العبررد  ترر  يمرروت فهررو كبيرررة. وقررا  

 ررررار، وال كبيرررر مررر  توبرررة بعضرررهم  كرررال يقرررا   ال قليررر  مررر  اس
وا  ،واستَفار ِفر  َْ واالستَفار مكنسة للذنو . وقولس عح وجر   }َواْسرتَ

 ( اي  ال تعودوا. تأوي  هذا ال دي   إذا كرال ذنر   199 /هللا{ )البقرة
فيما بيل العبد وبيل هللا فالتوبرة إلر  هللا واالسرتَفار يجحيانرس باللسرال. 

ا  مرل القتر  وذهررا  األمروا  فرر  فيمررا بينرس وبريل النرر وإل كرال ذنر   
يجحيس إال القََود مل نفسس واالنت ا  مرل امروا  النرا  إذا كرال يقردر 
عل  رد  اموالهم. ذكرروا عرل ال سرل قرا   قرا  رسرو  هللا  رل  هللا 
عليس وسلم أل  ابس يوًما  "ما تعدول الحنا والسرقة وشر  الخمرر؟ 

ش، وفرريهل العقوبررة. ثررم قررالوا  هللا ورسررولس اعلررم. قررا   كبررائر وفرروا 
م هللا إال ب قها، قا   اكبر الكبائر اسشرا  باهلل، وقت  النف  التف  ر  

وعقوق الوالرديل. وكرال متكئًرا فجلر ، ثرم قرا   اال وقرو  الرحور، اال 
ن بررس يرروم القيامررة بقرردر رَ ْعرري   لرروافً  وقررو  الررحور، اال وإل لكرر  رررادر  

اكبر مل ردرة اميرر عامرة".  اال وال ردرة .ح عند مقعدتسكَ رْ رتس ي  ردْ 
رت عند  الخمر فقا   ليست كِ ذكروا عل سعيد مول  ابل عبا  انس ذ  

إنس إذا شر  حنر   .مل الكبائر. فقا  ابل عبا   ب  هف اكبر الكبائر
  ذكروا عل عكرمة قا   ما {إاِلَّ اللََّممَ }وفع . وقولس عح وج    وفع 

خررة يا وال عرذا  فرف اآلك  ذن  لي  فيس  د فف الردن. دول ال ديل 
م مرا ي ِلرم  برس مرل الحنرا والسررقة وشرر  َمرم. وقا  ال سرل  اللَّ مَ فهو اللَّ 

م  بشررفف مررل هررذا ال ِلررالخمرر ثررم ال يعررود. تأويرر   رردي  ال سررل  ال ي  
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بس. ذكروا عل ابف هريرة فرف اللمرم  يفعلس وال يفعلس ثم ال يعود ال يلم  
 .وحناهررا اللمرر ، اليررد تحنررفو .انررس قررا   العرريل تحنررف، وحناهررا النظررر

ق ذلر   ، وي د  ي وت د  وَ هْ والنف  تَ  .وحناها المشف ،والرج  تحنف
 ،ج. ذكروا عل ابف هريرة عل النبف  ل  هللا عليس وسلمرْ بس الفَ ويكذ  

وحناها  ،فالعيل تحنف  قا   "ك  بنف آدم قد ا ا  مل الحنا ال م الة
 .وحناهرا المشرف ،  تحنرفْجروالر ِ  .وحناهرا اللمر  ،واليد تحنف .النظر

ج". ذكروا عرل رْ بس الفَ ق ذل  كلس ويكذ   ، وي د  ي وت د  وَ هْ والنف  تَ 
قررا  رسررو  هللا  ررل  هللا عليررس وسررلم  "إل ال ررلوات   ال سررل قررا 

الكبرائر".  تِ بَرنِ كفارة لما بينهما مرا اجت  ، الخم ، والجمعة إل  الجمعة
ِفر َْ  ،اي يَفرر مرا دول الكبرائر ،َرةِ{قولس عح وج   }إِلَّ َربََّ  َواِس   اْلَم

رها بال لوات الخم . قا  رير وا د مل العلماف  إل ما دول اي يكف  
ر م طوط، شرط مرل هللا وثيرم، وهرو قولرس  }إِل تَْجتَنِب روا الكبائر مكفَّ 

 تِ بَرنِ (. فرإل اجت  31 /َكبَخئَِر َما ت ْنه ْوَل َعْنس  ن َكف ِْر َعنك ْم َسي ِئَاتِك ْم{ )النسراف
َكفَّررر م طوطرررة باجتنرررا    َرة مَفرررورةالكبرررائر كانرررت هرررذ  السررريئات م 

قا  رسو  هللا  ل  هللا عليس وسرلم    الكبائر. ذكروا عل ال سل قا 
يرنَم   عرذ    جار   رج  عل  بابس نهر    ِ ثَ ال لوات الخم  كمَ     ثَ "مَ 

 " نرسرَ دَ "" وتفسرير ؟نرسرَ فيس ك  يروم خمر  مررات، فمراذا يبقر  مرل دَ 
 ."إثمس

مرررا راي الخليلررر  فررر  تفسرررير  الرررذي لرررم يرررتم منرررس إال تفسرررير ا
مرل  81يرة اآل"الفات ة" وبعض "البقرة" فهو ال وعيد هللا لليهرود فر  

"البقرة" بأل مل كس  منهم سيئة وا اطت بس خطيئتس ال يبقر  سورة 
فر  النرار ايامررا معردودة يخرررج بعردها إلر  النعرريم كمرا حعمرروا بر  هررو 

وال لي  خا ا بهم، ب  يعم ك  خاطن. قا   "مخلد فيها، هذا الوعيد 
ين  ر هذا الوعيد فف اليهرود و ردهم، وإل كرانوا السرب  فرف نرحو  
هذ  اآليات، ألل ال كم العام ال ين  ر فف سببس الخاص، وهو معن  

وكثير  .قو  األ ولييل  "ال عبرة بخ وص السب  م  عموم اللفظ"
هذ  العقيردة الترف سررت  ،م  األسن الشديد ،مل هذ  األمة راقت لهم

إلريهم مرل األفكرار اليهوديرة الب ترة، فأخرذوا يؤولرول اآليرات الوعيديرة 
فررول معانيهررا  ترر  تتفررم مرر  ل، وي ر  تررأوي  بعيرردا عررل مرردلولها البرري  

ة، ف  روا السيئة هنا فف الشر  معتقداتهم المخالفة للن وص الجلي  
إال مرا توهمرو  د إط قهرا م  فقردال اي قرينرة شررعية او وضرعية تقي ر

ئَت س { يرد  علر  مرا ذهبروا إليرس ـا  .مل ال قولس تعال   }َواََ اَطْت بِِس َخِطير
وال قيقة عك  ما قالو  كما سيأتيكم بيانس. ومما يضراعن األسرن ال 

علر  تلقرف  ،ومرل بيرنهم علمراف نرابهول ،يتتاب  الجم  الَفير مرل النرا 
ف م رردرها، هررذ  الفكرررة بررالقبو  مررل ريررر تم رريص لهررا والنظررر فرر

والرجررروث بهرررا إلررر  األدلرررة الظررراهرة مرررل الكترررا  العحيرررح والسرررنة 
فقد اخذ ال  م يتب  فيها اثر سابقس مل رير تب ر  .ال  ي ة الثابتة

نهرم اخرذوا يشرنعول علر  مخرالفيهم فيهرا، ويكيلرول لهرم إورويرة  تر  
ا إلرر  وْ مَ ا عررل  ضرريض التقليررد وَسرروْ الررتهم كرري ، اللهررم اال الررذيل ارتقَرر
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وة الت قيررم فأب ررروا ال قيقررة النا ررعة، فلررم يسررت يوا مررل تجليتهررا ذر
 .بأق مهم المت ررة مل اسر التقليد البَيضللمب ريل 

ومررل برريل هررؤالف اسمررام م مررد عبررد  القائرر  فررف هررذ  اآليررة   
ها مفسرنا الج   وبعض المفسرريل  َّ وخَ  ،"السيئة هنا عل  إط قها

ئَت س {  ولو  ح هذا لما كال لقولس .بالشر  ـا تعال   }َواََ اَطرْت بِرِس َخِطير
وهو يست م هذا الوعيد لذاتس كيفما  ،معن ، فإل الشر  اكبر السيئات

ومعن  إ اطة الخطيئة هو   رها ل ا بها، واخذها بجوان   .كال
 .إ ساسررس ووجدانررس، كأنررس م بررو  فيهررا ال يجررد لنفسررس مخرجررا منهررا

سجيل الموبقات ورهيل يري نفسس  را مطلقا، وهو اسير الشهوات و
وإنمررا تكررول اِس اطررة باالسترسررا  فررف الررذنو ، والتمررادي  .الظلمررات

ررا َكرران واْ  علرر  اِس رررار، قررا  تعررال   }َكرر َّ بَررْ  َراَل َعلَرر َّ ق ل رروبِِهْم مَّ
ففررف كلمررة  .اي مررل الخطايررا والسرريئات (،14 /المطففرريل)يَْكِسررب وَل{ 

 .ا  وسرتر رط    ورال عليس .ار}يَْكِسب وَل{ معن  االسترسا  واالستمر
مرل ظلمرات المعا رف  تر  لرم  ن  ل راي ال قلوبهم قرد ا رب ت فرف ر  

ومل ا د  لكر  سريئة يقر  فيهرا توبرة  .يبم منفذ للنور يدخ  إليها منس
ن ررو ا وإق عررا  رر ي ا ال ت رريط بررس الخطايررا وال تررريل علرر  قلبررس 

وابرل روي ا مد والترمذي وال راكم و ر  ا  وابرل ماجرة  .السيئات
 بال وريرهم مل  دي  ابرف هريررة ال النبرف  رل  هللا عليرس وسرلم 

فررإل تررا    فررف قلبررس نكترة سرروداف تْ تَرركِ ا ن  قرا   "إلَّ العبررد إذا اذنرر  ذنبًر
ونررحث واسررتَفر  ررق  قلبررس، وإل عرراد حادت  ترر  تعلررو قلبررس، فررذل  

را }َكر َّ بَرْ  َراَل َعلَر َّ ق ل رو  الرال الذي ذكر هللا تعال  فرف القررآل بِِهْم مَّ
  َكان واْ يَْكِسب وَل{".

وقا  ايضا  "ومل المفسريل مرل ترر  السريئة فرف اآليرة علر  
ل المرراد إلوا جحافهرا فقرالوا  إط قها ولم يؤولها بالشر  ولكنهم او  

برررالخلود طرررو  مررردة المكررر ، ألل المرررؤمل ال يخلرررد فرررف النرررار، وإل 
مرر  فيهررا اسررتَرقت المعا ررف عمررر  وا اطررت الخطايررا بنفسررس فانه

لررروا هرررذا التأويررر  هروبرررا مرررل قرررو  المعتحلرررة  "إل او   .طرررو   ياترررس
ا  ا  الكبائر يخلدول فف النار"، وتأييدا لمذهبهم انفسهم المخالن 

والقرآل فوق المذاه  يرشد إل  ال مل ت يط برس خطيئترس  .للمعتحلة
ال يكول او ال يبق  مؤمنرا. واتبر  تلميرذ  الع مرة السريد رشريد رضرا 

هذا بيال ما يترت  علر  تأوير  الخلرود مرل القرو  بعردم خلرود ك مس 
فرتح بررا  تأويرر   وإلرريكم نرص قولررس  "إل   .المشرركيل ايضررا فرف النررار

ئ ا  ا  استق   الفكر فف هرذا الحمرال علر  الردخو  الخلود يجر  
فيس والقو  بأل معن  خلود الكافريل فف العذا  طو  مكثهم فيس ألل 

ر متررس رضربس مررا كررال ليعررذ  بعررض  الرر مل الررر يم الررذي سرربقت
خلقس عذابا ال نهاية لس ألنهم لم يهتدوا بالديل الذي شرعس لمنفعتهم ال 

وإذا كرال التقليرد مقبروال عنرد هللا  .لمنفعتس، ولكرنهم لرم يفقهروا المنفعرة
كمررا يررري فررات و البررا ، فقررد وضررح عررذر األكثررريل ألنهررم مقلرردول 

 .وال سريما فرف هرذا الع رر ، ما يرتكلم برس النرا   آخرإل لعلمائهم...
نعرم إل العلمراف  .وهرف اكبرر مشرك ت الرديل ،فإل هذ  المسألة قديمة
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جمرراث ولررو سرركوتيا، ولكررل التأويرر  بررا  ال يكرراد ي تجررول علرريهم باس
 شفف. ،حَ تِ مت  ف   ،يسد 

 مرويرة   الرذي ذكرترس مرل قبر ، آثرار   ال ر يحَ  وتعضد التأوير َ 
فعل ال سل الب ري ال   طتهاوإ ا "الخطيئة"عل السلن فف تفسير 

ئَت س { فقررا   مررا  ـا دري مررا ترررجرر  سررأ  عررل قولررس  }َواََ اَطررْت بِررِس َخِطيرر
القرررآل، فكرر  آيررة وعررد هللا عليهررا النررار فهررف     تْررا   ؟الخطيئررة يررا بنررف

واخرج عرل سرعيد عرل قترادة انرس قرا    .الخطيئة. اخرجس ابل جرير
نرس قرا   احاق عل قترادة وعل عبد الر .اما الخطيئة فالكبيرة الموجبة

وعل مجاهد انس قا   ك  ذن  م ريط فهرو مرا وعرد  .الخطيئة الكبائر
المروت   وعل الضر ا  انرس قرا  فرف إ اطرة الخطيئرة .هللا عليس النار

وعرل الربير  ايضرا انرس قرا  فرف  .ومثلس عل الربير  بريل خيرثم .عليها
وعرررل السررردي انرررس قرررا   "ا اطرررت برررس  .الكبيررررة الموجبرررة  الخطيئرررة

وعررل ابررف رحيررل انررس قررا   "ا اطررت بررس  .خطيئتررس" فمررات ولررم يترر 
اخرج هذ  اآلثار ابرل جريرر الطبرري، وال  .مات بخطيئتس  خطيئتس"

يمكل رد هذ  األقوا  او تأويلها بما يخرالن ظاهرهرا ألجر  روايرات 
ة إلر  بعررض السرلن، إذ لرري  مرا وافررم القررآل والسررنة وَّ ح  ْعرراخرري مَ 

كتا  العحيرح والسرنة ال ر ي ة قاضرية ون وص ال .كالذي خالفهما
عل    ة  بتعذي  اه  الكبائر وتخليدهم فف العذا ، و سبكم  جةً 

 السالن الذكر. الرالِ  هذا التفسير للسيئة وإ اطتها  دي   
ات اليهود علر  مرا وإذا كانت عقيدة توقيت عذا  اآلخرة جر  

، فرإل اتهم عليس مل نبذ الكتا  وانتها  ال رمات وتعردي ال ردودجر  
فكم  .تلقفوها عنهم مل هذ  األمة اخذوا ب ظ وافر مل ذل  كلس لالذي

سرت ت رت مظلرة مِ مرة ابي رت، و قيقرة ط  برت، وم رَّ كِ مل  رمرة ارت  
اعتقرراد العفررو عررل اهرر  الكبررائر بعرردم دخررو  النررار مطلقررا او تعررذيبهم 

ل مرر  البررررة وْ قتررا ينقلبررول بعررد  إلرر  النعرريم المقرريم فيتسرراوَ ؤعررذابا م
ايرل  "فيا هلل مل هذ  الم يبة فرف الرديل .يل فف المنحلة والثوا المتق

عقرررو  هرررؤالف مرررل قولرررس تعرررال   }اَْم نَْجعَررر   للَّرررِذيَل آَمن رررواْ َوَعِمل رررواْ 
راِر{  تَِّقريَل َك ْلف جَّ ْفِسِديَل فِف لألَْرِض اَْم نَْجعَ   لْلم  اِلَ اِت َك ْلم   /ص)لل َّ

 (؟".28
المفسررررول إحاف ال ررردي   لكننررر  كنرررت اود لرررو وقرررن هرررؤالف

ال النررا  قررالوا  يررا رسررو  هللا، هرر  نررري ربنررا يرروم "، وهررو التررال 
هللا عليررس وسررلم  هرر  تضررارول فررف  القيامررة؟ فقررا  رسررو  هللا  ررل 

قررا   فهرر  تضررارول فررف  قررالوا  ال يررا رسررو  هللا، ؟القمررر ليلررة البرردر
نس وْ رَ تَ فإنكم   قالوا  ال يا رسو  هللا، قا  ؟الشم  لي  دونها س ا 

 .فليتبعرس يجم  هللا النا  يوم القيامة فيقو   مل كال يعبد شيئا .كذل 
فيتب  مل كال يعبد الشم  الشم ، ويتب  مل كال يعبد القمر القمر، 

مرل كرال يعبرد الطواريرت الطواريرت، وتبقر  هرذ  األمرة فيهرا  ويتبر 
بكرم، فيرأتيهم هللا فيقرو   انرا ر(، إبرراهيم شر ) و منافقوهااشافعوها، 

فيرأتيهم  .فإذا جافنا ربنا عرفنا  فيقولول  هذا مكاننا  ت  يأتينا ربنا،
 .فيقولول  انرت ربنرا. هللا فف  ورتس التف يعرفول، فيقو   انا ربكم
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   ال راط بيل ظهري جهنم، فأكول انا وامتف او رَ ضْ فيتبعونس، وي  
مررل يجيحهررا، وال يررتكلم يومئررذ إال الرسرر ، ودعرروي الرسرر  يومئررذ  

ر وفرف .مْ ل ِ سَ  مْ ل ِ سَ  ،للهما هر  رايرتم  .دالعْ جهرنم ك لير  مثر  شرو  الس 
قرا   فإنهرا مثر  شرو  السرعدال،  .قالوا  نعرم يرا رسرو  هللا ؟السعدال

  النررا  بأعمررالهم تخطررن .مهررا إال هللاظَ ر عِ دْ ريررر انررس ال يعلررم مررا قَرر
هم ومرن م بعملرس،م بعملس او الموثَ فمنهم المؤمل يبق  بعملس، او الموبَ 

ثررم يتجلرر ،  ترر  إذا فررر  هللا مررل  .المخرررد  او المجرراحي او ن ررو 
ج بر مترس مرل اراد مرل اهر  النرار رِ ْخرالعباد واراد ال ي   القضاف بيل

النار مل كال ال يشر  براهلل شريئا ممرل  جوا ملرِ خْ امر الم ئكة ال ي  
فيعرفرونهم فررف النررار  .إال هللا اراد هللا ال ير مرس ممررل يشرهد اال إلررس

م هللا عل  النار  رَّ  .تأك  النار ابل آدم إال اثر السجود .ثر السجودبأ
شرروا، في رر   ِ فيخرجررول مررل النررار قررد امت   .ال تأكرر  اثررر السررجود

ثرم  .السري   مي  ماف ال ياة، فينبتول ت تس كما تنبت ال بة فف عليهم
 يفررر  هللا مررل القضرراف برريل العبرراد، ويبقرر  رجرر  مقبرر  بوجهررس علرر 

ا رررن  ،ر اهرر  النرار دخرروال الجنررة، فيقررو   اي ر النرار، هررو آخرر
فيردعو  .كاؤهراقرد قشربنف ري هرا، وا رقنرف ذ   وجهف عل النار، فإنرس

ال  ،ذل  يتَ طِ عْ إل ا   ،تَ يْ سَ ه  عَ  هللا بما شاف ال يدعو ، ثم يقو  هللا 
مرل  ويعطرف ربرس .فيقرو   ال وعحتر  ال اسرأل  ريرر  ؟تسألنف رير 

فإذا اقب  عل   . رن هللا وجهس عل النارفي .ما شاف ومواثيمَ  عهود  
نف مْ قرد ِ  ،سكت ما شاف هللا ال يسكت، ثرم يقرو   اي ر  الجنة ورآها

 الست قد اعطيت عهود  ومواثيق  اال   فيقو  هللا لس  .إل  با  الجنة
فيقرو    "ما اردر  "ويل  يا ابل آدم ؟ابدا يتَ طِ عْ تسألنف رير الذي ا  

ال  ،ذلرر  يررتَ طِ عْ إل ا   ،تَ يْ َسرر  هرر  عَ ويرردعو هللا  ترر  يقررو  .اي ر 
ويعطف مرا شراف مرل  .فيقو   ال وعحت  ال اسأل  رير  ؟رير  تسأ 

فررإذا قررام إلرر  بررا  الجنررة  .إلرر  بررا  الجنررة عهررود ومواثيررم، فيقدمررس
والسرور، فيسكت ما شاف  انفهقت لس الجنة، فراي ما فيها مل ال برة

الست قد  فيقو  هللا  .ةادخلنف الجن ،هللا ال يسكت، ثم يقو   اي ر 
فيقو   ويل  يا  ؟يتَ طِ عْ اعطيت عهود  ومواثيق  اال تسأ  رير ما ا  

فرر   .اشررق  خلقرر  ال اكررونل   ،فيقررو   اي ر   "مررا اررردر "ابررل آدم
فررإذا ضرر   منررس قررا  لررس  ادخرر   يررحا  يرردعو  ترر  يضرر   هللا منررس،

تر  إل هللا وتمنر ،   فسرأ  ربرس .سْ فإذا دخلها قرا  هللا لرس  تمنَّر .الجنة
ذلر  " قرا  هللا  .ر ، يقو   كذا وكرذا،  تر  انقطعرت برس األمرانفليذك  
ومثلس معس". قا  عطاف برل يحيرد  وابرو سرعيد الخردري مر  ابرف  ،ل 

  ابرو هريررة  ال عليس مل  ديثس شيئا،  ت  إذا  رد   هريرة، ال يرد
ومثلرررس معرررس" قرررا  ابرررو سرررعيد ، هللا تبرررار  وتعرررال  قرررا   "ذلررر  لررر 

ابررو هريررة  مررا  "وعشررة امثالررس معرس" يرا ابررا هريررة. قرا  الخردري 
ومثلررس معررس". قررا  ابررو سررعيد الخرردري   ، فظررت إال قولررس  "ذلرر  لرر 

"ذلر   انف  فظرت مرل رسرو  هللا  رل  هللا عليرس وسرلم قولرس  اشهد
ابرو هريررة  فرذل  الرجر  آخرر اهر  الجنرة  وعشرة امثالس". قا  ،ل 

 ".دخوال الجنة
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  اسكثار مل الجدا  ف  مث  تل  القضايا، وراي  اال ننساق ف
ألل الجنة والنار هما مل شأل هللا عح شأنس، فلنتر  األمرر ل را   
األمر وال نتخط  دودنا ونن  قدرنا. وهللا ر يم كريم لطين بعباد ، 
خلقهررم ضررعفاف، وا رراطهم بمررا ال ي  رر  مررل البواعرر  والمَريررات 

ال ومقردار طاقترس والمؤثرات. وهو سب انس يعررن ظررون كر  إنسر
وت ملررس و قيقررة نيتررس. لهررذا كلررس ال اريررد ال امضرر  فرر  عرر ج تلرر  

عفررو   فرر  ر متررس راج   المسررألة اكثررر مررل هررذا، ولكنرر  دائمررا طررام   
فيرس كر  خيرر. وال اظنرس إال عنرد  سرل ظرل عبراد  برس  ورفرانس آمر   

سب انس ج  وع . وانا ارتاح عق  ونفسا إلر  ذلر  ال ردي ، واعرد  
  عظمة اسس م، فهو ديل ي نو عل  الضرعن البشرري وال مل دالئ

يتلذذ بإقامة المشانم والمجاحر للمخطئيل، وك  عقرا  ال برد لرس مرل 
 ررد ينتهرر  إليررس، وإال فررأيل ر مررة هللا وكرمررس و نررو   وعطفررس علرر  
عباد ؟ اليست ر مترس تسربم دائمرا رضربس؟ وقرد اكرول بعرد هرذا كلرس 

 لوالخيررر، وليَفررر هللا لرر  حللرر  إمخطئررا، لكننرر  ال اريررد إال ال ررم 
كنرررت حللرررت. إنمرررا هرررو الطمررر  فررر  ر مرررة هللا واس سرررا  الشرررديد 
بالضعن البشري، ذل  الضعن الرذي قررترس اآليرة الكريمرة التاليرة  

ِلم اسنسال  ضعيفا".  "وخ 
 مرود برل عقر ف وقد اعجبن  رد بعض العلماف، وهو الشريم 

اف النرار، وهرذا نَرفَ بعلر  سرؤا  خراص بمردي  ر ة القرو   ،الشعيبف
القرررررارئ فررررر  موقررررر  "المسررررر  األذفرررررر    نرررررص مرررررا قالرررررس، ويجرررررد

www.athfer.com"   ت لـْ َ تِرروقـ   تْ ثَرر ِ فررإل هررذ  المسررالة قررد ب  ". قررا
ب ثرا منررذ ع ررر ال رر ابة رضررف هللا عررنهم والتررابعيل وائمررة الهرردي 

اختلررن  .والررديل وعلمرراف سررلن األمررة المتقرردميل مررنهم والمتررأخريل
القو    عل  قوليل عل  ضوف ما جاف فف الكتا  والسنةالسلن فيها 

األو  عليررس جمهررور سررلن األمررة، وهررو خلررود النررار ودوامهررا وعرردم 
فنائها. القو  الثانف لبعض السلن، وهو ال النار تبق  ا قابا ثم تفن  
ويخرج منها اهلها إذا تهرذبوا وتطهرروا وحا  عرنهم درل الكفرر بمرا 

ر فرف َظرنْ لقروليل مرأثور عرل السرلن، وي  ذاقو  مل العذا . وك  مرل ا
ادلرة الفرريقيل، فأيهررا كرال اقروي داللررة كرال هرو القررو  الرراجح. فأمررا 
القو  األو ، وهو قو  الجمهرور، فمرل ادلترس قولرس تعرال   }ومرا هرم 

جيل{، وقولس تعال   }إل عذابها كال رراما{، اي م حمرا رَ خْ منها بم  
 مل النار{، وقولس تعرال   }ال دائما، وقولس تعال   }وما هم بخارجيل

ْبِلسررول{، وقولررس تعررال   }خالررديل فيهررا ابرردا{، تَّررفَ ي   ر عررنهم وهررم فيررس م 
اط{. اما يَ الخِ  م  ج الجم  فف سَ لِ وقولس تعال   }ال يدخلول الجنة  ت  يَ 

القائلول بفناف النار فمل ادلتهم قولس تعال   }قا  النار مثواكم خالديل 
رب   كيم عليم{، وقولس تعال   }فأمرا الرذيل  فيها إال ما شاف رب  إل

خالررديل فيهررا مررا دامررت  *وا ففررف النررار لهررم فيهررا حفيررر وشررهيمق  َشرر
وجرس  .السموات واألرض إال ما شاف ربر  إل ربر  فعرا  لمرا يريرد{

الداللة مل اآليتيل انس لم يأت بعرد االسرتثناف مرا يرد  علر  دوام النرار 
 دوامها فف قولس تعال   }عطافً كما جاف فف شأل الجنة مما يد  عل  
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رير مجذوذ{، فد  عل  ال النار تفن ، والجنة نعيمها دائم ال ينقط ، 
وقولررس تعررال   }البثرريل فيهررا ا قابررا{  وجررس االسررتدال  مررل اآليررة ال 
األ قا  اوقات معدودة م  ورة ال بد لها مل نهايرة . كمرا اسرتدلوا 

مرر برل الخطرا  بخثرار عرل ال ر ابة كرأبف هريررة وابرل مسرعود وع
رضف هللا عنهم . قا  عمر بل الخطا  رضف هللا عنس  لو لب  اه  
النار فف النار كقدر رم  عالج لكرال لهرم علر  ذلر  وقرت يخرجرول 
فيررس. قررالوا  ومررل  يرر  المعنرر  فررإل عررذا  الكفررار مررراد بررالعََرض، 
ونعيم الجنة مراد لذاتس. فما كال مرادا برالعَرض فإنرس ينتهرف بانتهراف 

ض، ومررا كررال مرررادا لذاتررس فإنررس يرردوم وال ينقطرر . ومعنرر  رَ العَررذلرر  
مررراد بررالعََرض يعنررف ال تعررذيبهم َعررَرض ألجرر  كفرررهم. فررإذا ن قُّرروا 
وتطهررروا بالعررذا  حا  عررنهم درل الكفررر فأ رربح تعررذيبهم ال  كمررة 

ر. فرإذا كرال األمرر كرذل ، اعنرف ال كَ ذْ فيس... إل  رير ذل  ممرا لرم ي ر
للسلن، فمل اجتهد وهو مل اهر  االجتهراد واخرذ  المسألة فيها قوالل

َكررر عليررس وال يضررلَّ  وال يبرردَّث، ألل السرر  نْ بأ ررد القرروليل فإنررس ال ي  
والتجريح وتضرلي  اآلخرريل، وهرم ليسروا كرذل ، فيرس إثرم ومع رية، 

. ويرري ويترت  عليس االخت ن والفرقة الترف نهر  هللا عبراد  عنهرا"
دة والشريعة ف  اسسر م" انرس "لري  الشيم شلتوت )ف  كتابس  "العقي

ف  القرآل نرص  رريح فر  دوام النرار، وإنمرا فيرس الت رريح بخلرود 
الكفار فيها، وهو يت قم بأنهم ال يخرجرول منهرا مرا دامرت موجرودة. 
واما انها تنقط  او تدوم فهذا ش ف آخر لي  ف  القرآل ما يقط  بس" 

 (.44 -43م/ 1980 -هـ1400)ط. دار الشروق/ 
ال كرذل  ال ظ الدكتور الذهب  ف  "التفسير والمفسرول"  وقد
مررل اهرر  القرررل الرابرر  عشررر الهجررري، لرردل  لررن  ظ انررسإطفرريش، و

مرل سرورة "النسراف"، وهر  اآليرة الخا رة برالت كيم  35تفسير  لآلية 
برريل الررحوجيل المتنرراحعيل، يؤكررد انررس ال دليرر  فرر  اآليررة علرر  جررواح 

 س لمررل الوضروح بمكررال اليقررو  إنرالت كريم إذا ظهرر ال ررم. يريرد ال 
ال م ف  الخ ن بيل عل  ومعاوية كال ف   ن عل ، فكرال يجر  
عل  ابل اب  طال  ال يرفضس. اما الهواري فكرال موقفرس مختلفرا، إذ 

 ل ف  هذا السياق ولم يتطرق إل  الت كيم بيل عل    يْ مَ كَ  َ ـشرح دور ال
  الت كيم. بر  إنرس حاد عل  األو  قبولس ذل م  ومعاوية، ولم ينكر مل ثَ 

ل يرض  هللا عنس فر  مسرألة الت كريم بر فختم ك مس بذكر ما قالس عل   
ل ال يفرقرررا بررريل يْ مَ كَ ـَ الرررحوجيل المتنررراحعيل، وهرررو ال مرررل  رررم ال ررر

وبلَنرا الحوجيل إذا رايا ال التفريم هو العر ج. وهرذا نرص ك مرس  "
ل رايتمرا ال إ .عل علف بل ابف طالر  انرس قرا  لل كمريل  ذلر  إليكمرا

قا قا ففر  ، ب   ."تفر  اريد ال اقو  إل الهواري لم ي او  الني  مل عل  
 بك مس بما يد  عل  ا ترامس لس وإج لس لعلمس وفضلس.حاد فاستشهد 

مرررررل سرررررورة  10 -9ونفررررر  الشررررر ف فررررر  تفسرررررير  لآليتررررريل 
"ال جرات" الخا تيل باس  ح بيل اي طائفتيل مسرلمتيل تقترت ل، 

قري  او مل بعيد رائ ة إسرافة يما قالس شيئا ي ْشتَم  منس مل إذ ال نجد ف
عكرر  مررا  ررنعس إطفرري ش،  او  ترر  انتقرراد لعلرر   كرررم هللا وجهررس علرر 
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ررم ال الهواري كال قري  عهد بعل   وا دا  الخ ن والقتا  بينرس 

  األقر . لروبيل الخوارج بما كال  ريا ال يدفعس إلر  تخطئرة رايرس ع
سررب  النرررحو  وتفسررير اآليررة فرر  ذاتهرررا دول ال لكنررس اكتفرر  بررإيراد 

وجماعرررة  ومعاويرررة او بررريل علررر    يسررر بها علررر  الخررر ن بررريل علررر   
 الخوارج الذي ينتم  هو إليهم.
ررويتضررح الفرررق برريل المفَ  كرر م إطفرري ش فرر   قرانرراْيل إذا مررا رَ س ِ

"وال دلير  تفسير الن يل المذكوريل. قا  ف  نرص سرورة "النسراف"  
ح الت كرريم، ألل مسررألة ال ررا  إنمررا هرر  ليت قررم فرر  اآليررة علرر  جرروا

بالَ َكميل ما قد يخف  مل  ا  الحوجيل، بخ ن ما إذا ظهرر بطر ل 
وايًضرا المرراد هنرا  اس ر ح  .إ دي الفرقتيل بأل هللا قد  كم بقتالها

وفرر  نررص سررورة "ال جرررات" يقررو    مررث ً ال مجرررد بيررال ال ررم".
رج ً يقرو   هللا... وسم  عل   واس  ح بالن ح والدعاف إل   كم "

ف  نا ية المسجد  ال نمنعكم مساجد هللا ال تذكروا فيهرا اسرم هللا، وال 
كم بقتا . قلت  ال م ؤنمنعكم الف ف ما دامت ايديكم ف  ايدينا، وال نبد

انس إذا  كم هللا ب كم ف  مسألة ف   كم أل د فيهرا سروا ، فرال م مر  
". امرا تفسرير الخليلر ، وهرو تفسرير ِلماعلرم عرا الرج ، ولو كال علر   

موس ، فلم يتم منس إال تفسير "الفات ة" وبعرض "البقررة"، ومرل ثرم ال 
نستطي  ال نعرن رايس ف  هرذ  القضرية. علر  ال هرذا ال يعنر  اننر  
امل  للخاطئيل ف  خطيئاتهم، بر  اؤكرد انرس بجر  علر  كر  منرا ن رل 

األمر بعد ذلر  فر  البشر ال يبذ  ق اري جهد  وإخ  س، وليتر  
  ينئذ ظنس.يد موال ، ولل يخي  الكريم الر يم 

كذل  ال رظ الردكتور الرذهب  علر  إطفريش اهتبالرس كر  فر رة 
علرر  الخرروارج وال ررط مررل شررأل علرر  وعثمررال كمررا  ررن  فرر   للثنرراف

مررل سررورة آ  عمرررال   106 -105فرر  اآليترريل  تفسرير  لقولررس تعررال 
ق رررواْ َولْختَلَف رررواْ ِمرررل بَْعرررِد َمرررا َجرررخَفه م  لْلبَي ِنَرررات  َوالَ تَك ون رررواْ َك لَّرررِذيَل تَفَ " رَّ

و    ج  و   َوتَْسَودُّ و  ج  ْم َعذَا   َعِظيم  * يَْوَم تَْبيَضُّ و  ئَِ  لَه  َـّ  يقو  إذ ،"َوا ْولَ
 .إل امر الَ َكميل لم يكل  يل نحلت اآلية، ب  ف  إمرارة علر   "  ب م

ق رررواْ َولْختَلَف رررواْ{  ررري َتال ماضرررويتال، وال دليررر  علررر   ررررفها و}تَفَرَّ
". إال انس يجور عل الق د  يل ل ستقبا ، وال عل  التعييل لمل ذكر

مرل ذلر ، وعلر  انهرم  الخوارج خلوص"عل  قد دلت اآلية يحعم ال 
 وجرروههم، فَمررل خررالفهم فهررو داخرر  فرر  قولررس الم قررول الررذيل تَْبرريَضُّ 

ج   ا للَِّذيَل لْسَودَّْت و  ْم اَْكفَْرت ْم بَْعَد إِيَمانِك ْم فَذ وق واْ لْلعَذَاَ  تعال   }فَأَمَّ وه ه 
وَل{. وهرو يَ  كفرر بعرد إيمانرس. واعلرم انرس قرد  كر  َمرلْ  م  ع ربَِما ك ْنت ْم تَْكف رر 

كثيرررول رضرر  هللا  خرررج علرر  علرر    رريل اذعررل لل كومررة  رر ابة  
ول ويشرتمول َمرل خررج عنهم وتابعول كثيرول، فتري المخالفيل يرذم  

والخروج وا رد  إمرا  .ويلعنونس رير ال  ابة الذيل خرجوا عنس عنس
فرإذا كرال  قًرا فرف  . م ف   م الجمي ، وإمرا باطر  فر   رم الجمير 

وإل كرال  ؟جن  الك ، فكين يشتمول َمل خررج عليرس ريرر ال ر ابة
عافراهم هللا.  ،باط ً ف  جن  الك ، فقد است م ال ر ابة الشرتم ايًضرا

ا ادير  لرم ت رح عرل رسرو  هللا  رل  هللا ونري المخالفيل يرروول 
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عليس وسلم، وقد ي ح ال دي  ويحيدول فيس. وقد ي ح ويؤولونس فينا 

 . ولي  فينا"
 " التوبررة"مرل سررورة  39وعنرد تفسررير  لقولررس تعرال  فرر  اآليررة 

ْبك ْم َعررذَابًا اَِليًمررا َويَْسررتَْبِدْ  قَْوًمررا َرْيررَرك مْ " واْ ي عَررذ ِ عررل "يقررو    "إاِلَّ تَنِفررر 
عمرررال بررل   رريل ال ن رراري العررر  كتبررت إلرر  هرقرر   إل هررذا 

فبع   .ول فهلكت اموالهمن    النبوة هل  وا ابتهم سِ الرج  الذي يَدَّعِ 
رج ً مل عظمائهم وجهَّح معس اربعيل الفًا، فبلغ ذل  النب   رل  هللا 

يًرا إل  الشام، وكال عثمال قد جهَّح عِ  .عليس وسلم ولم يكل للنا  قوة
هذ  مائتا بعير بأقتابهرا وا  سرها، ومائترا ا وقيرة.  ،قا   يا رسو  هللاف

قرا   ررا   المواهرر   قرا  عمرررال بررل   ريل  فسررمعتس يقررو   "ال 
فإل  ،والع ْهدة عل  القسط ن  وعمرال ،ما عم  بعدها" يضر عثمالَ 

 ح ذل  فمعن  ذل  الدعاف لس بالخير ال القط  بأنس مرل اهر  الجنرة. 
ر مل بل سرمرة  جراف عثمرال برل عفرال برألن دينرار فر  وعل عبد ال

رة، فنثرها ف   جر   ل  هللا عليس وسلم، كمس  يل جهَّح جيش الع سْ 
فرايت رسو  هللا  ل  هللا عليس وسلم يقلبها فر   جرر  ويقرو   "مرا 

 .ا دعرراففررإل  رح هررذا فرذل  ايًضرر .مرا عمرر  بعرد اليرروم" ضررَّ عثمررالَ 
دت فيس عل رسو  هللا  ل  هللا عليس خبار سوف ورل  ألذوإنما قلت 

 وسلم".
وما بعردها مرل سرورة  103ية وعند تفسير  لقولس تعال  ف  اآل

ه ْم َجَهرنَّم  * ...* ق ْ  َهْ  ن نَب ِئ ك م بِ ألَْخَسِريَل اَْعَمراالً "الكهن   ذَِلرَ  َجرَحآؤ 
ًوا س ِلف ه ح  اْ آيَاتِف َور  واْ َولتََّخذ وا عم عل   انهم اه  وح"يقو    "بَِما َكفَر 

 روراف، وهم المسرلمول الرذيل خرجروا عنرس لعردم رضراهم برالت كيم 
   فيما كال هلل فيس  كم. وسألس ابل الكواف فقا   منهم  رروراف. وس رئِ 

ا وْ ََرمنرافقول؟ فقرا   ال، بر  إخواننرا بَ افقرا    .اهم مشركول؟ فقا   ال
إال مؤمنًرا او وذل  خطرأ تشرهد برس عبارترس، ألنرس لري  اسنسرال  .علينا

فرإذا انتفر  الشرر  والنفراق عرل اهر   رروراف فهرم  .مشرًكا او منافقًرا
مؤمنول. والمؤمل ال ي و ن بالبَ  وهو مؤمل، وَمل بَ  دخ  ف  
 دود النفاق. وايًضا البار  َمل يري الت كيم فيمرا كرال هلل فيرس  كرم، 

راف لرم والساف  دماف َمل لم يتبعس عل  هرذ  الحلَّرة. وايًضرا اهر   ررو
يكفررررروا بخيررررات هللا وال بلقائررررس، برررر  مؤمنررررول بخيررررات هللا وبالبعرررر . 
واألخسرررول اعمررراالً قرررد و رررفهم هللا سرررب انس وتعرررال  بكفرررر اآليرررات 

ولست اقو  ذل  معجبًا بنفس  وال متعجبًرا ممرل ع ر ، بر   .واللقاف
  م ظهر ل  ف رَّ ت  بس".

  "نررورال"مررل سررورة  55يررة وعنررد تفسررير  لقولررس تعررال  فرر  اآل
ْم فِرررف " ررراِلَ اِت لَيَْسرررتَْخِلفَنَّه  َوَعرررَد لّلِلَّ  للَّرررِذيَل آَمن رررواْ ِمرررْنك ْم َوَعِمل رررواْ لل َّ

يقو   "قا  المخالفول عل الض ا   إل الذيل آمنوا هم ابو  "لألَْرِض 
وسيأت   .هم العظم هم إمامت  وإل استخ فَ  ،بكر وعمر وعثمال وعل   

وعلر   فر  ذلر  ... وفر  ايرام ابر  ما يد  عل  بطر ل دخرو  عثمرال 
بكررر وعمررر وعثمررال وعلرر   وبعرردهم كانررت الفترروح العظيمررة وتمكرريل 

". وعنرد الديل أل هلس، لكل ال دلي  ف  ذل  عل  إ رابة عثمرال وعلر  
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َوَمْل َكفََر بَْعَد ذَِلَ  فَأ ْولَئِرَ  "تفسير  لقولس تعال  ف  آخر اآلية السابقة  
إل او  َمرل كفرر بتلر   ،وهللا اعلرم بَيبرس ،"اقرو يقو    "ه م  اْلفَاِسق ولَ 

جعلررس المسرلمول علرر  انفسررهم   ثمررال بررل عفرالعالنعمرة وج ررد  قهرا 
موالهم، فخرانهم فر  كر  ذلر . حاد فر  مسرجد رسرو  هللا  رل  هللا او

واب  آخرول فَ بهم، ف ا وا  ،عليس وسلم ووسَّعس، وابتاث مل قوم
 .عمررر هررذا فلررم ت رري وا بررس بررس فسرريَّرهم لل ررب ، وقررا   قررد فعرر  بكررم

فكلَّمس فيهم عبد هللا بل خالد بل اسريد فرأطلقهم مرل السرجل، وقرد جمر  
واسرتعم  اخررا   ،ن عمررر رضر  هللا عنررسذْ   المررا  وقَرْ ررَ فر  ذلرر  

وهررو الوليررد بررل ع قبررة. ونرح  }َواتَّق رروا فِتْنَررةً{ ب ضرررة ابررف بكررر  ،أل مرس
، فقا  لع ،وعمر رض  هللا عنهما ح وب  تَ ثمال  "ب  ت فْ وعثمال وعل  

تمشر  فيهرا مشر   .وقا  لعل    "انت إمامها وحمامها وقائردها ."ت َش   
بعض الجلو  ف  نار جهرنم اعظرم     رْ وقا   "لَِض  .البعير ف  قيد "

د". وقا   "يثور دخانها ت ت قدمَ بمل ج  ،رج  يحعم انس من   ْ   ا   
 اال إل اوليائ  المتقول". .ولي  من 

ق   الَّ "  "الشوري"مل سورة  23لقولس ف  اآلية  وعند تفسير 
يقو   "فمرَودَّة قرابترس  رل   "اَْسأَل ك ْم َعلَْيِس اَْجًرا إاِلَّ لْلَمَودَّةَ فِف لْلق ْربَ َّ 

ي ِررر، مثرر  فاطمررة و مررحة  هللا عليررس وسررلم َمررلْ  لَررم ي بررد ِ  مررنهم ولررم يَ 
لرس الرذيل آلرس  خبلكل المراد ... واجبة ،والعبا  وابنس رض  هللا عنهم

لوا قرا   رل  هللا  فخرج عل   ون و  ممرل بَردَّ ، فإنرس قتر  َمرلْ  .لم ي بَد ِ
الجنة". ولم ي ح عنردنا معشرر اسباضرية  سعليس وسلم  "ال يدخ  قاتل

رواية انس لما نحلت قي   َمْل قرابت  الذيل تج  علينا مَودَّتهم؟ فقرا   
  "عل   وفاطمة وابناهما".

رور والخشونة والتأل  عل  هللا والجررافة فر  وال ري  ال الَ
 م اعاظم ال  ابة الذيل ن روا اسسر م ووضرعوا اروا هرم علر  
اكفهم استعدادا لبذلها هينة رخي ة ف  سربي  هللا، ولرم يَرأْل وا مراال وال 
جهررردا وال ن ررر ا لأسررر م ور  اسسررر م ورسرررو  اسسررر م واهررر  

والنفاق والكفر )اعوذ براهلل مرل إل  الض   والفتنة هم ونسبت ،اسس م
ذلر   رض  هللا"(، ال ري  ال هذا كلرس واضرح بر   رارخ فر  كر م

، ممرا ال يقبلرس اي إنسرال فرر  راسرس شر ف مرل العقر  والفهررم اسباضر 
والذوق. وطبيع  ال يختلن مثل س م  الشيعة، ولس ال م، ف  دعرواهم 

سرر م  ررم علرر  فرر  إمامررة المسررلميل بعررد الرسررو  عليررس ال رر ة وال
بو فس ركنا سادسا ف  اسس م، وإل كنا ف  ذات الوقت ال نشاح ف  
فض  عل  وانس ا م بالخ فة مل معاوية، إال اننا ال نرري ذلر  علر  
سبي  الوراثة لس ثم لذريترس إلر  ابرد اآلبرديل، بر  علر  سربي  افضرليتس 
كرررم هللا وجهررس علرر  مررل نرراحعو  األمررر بمررا فرريهم الخرروارج بطبيعررة 

قد مض  راينرا فر  هرذا األمرر عنرد تناولنرا التفاسرير الشريعية ال ا . و
 بالدراسة، ف  لحوم مل ثم سعادة القو  ف  ذل . 

اما الهواري فلم يتطرق إل  ش ف مل هرذا السرخن والتنطر    
  قلمس عل ذل  كلس، فلس الشكر. وكر  والتطاو  الَب ، وال احيد، ونحَّ 

  سرورة "الشروري"  "قر  ال ما عملس هو انس ف  تفسير قولس تعال  فر
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قولرس  }ق ر  اسألكم عليس اجرا إال المودة ف  القرب " قد ذكر ما يلر   "
ذكروا عل عكرمرة قرا     الَّ اَْسأَل ك ْم َعلَْيِس اَْجًرا إاِلَّ اْلَمَودَّةَ فِف اْلق ْربَ {

لي  فف بطول قريش بطل  ،ا فف قريشكال النبف عليس الس م واسطً 
 ،قا   }ق   الَّ اَْسأَل ك ْم َعلَْيِس اَْجًرا إاِلَّ اْلَمَودَّةَ فِرف اْلق ْربَر {ف .إال وقد ولد 

اي إال ال تراعررروا مرررا بينرررف وبيرررنكم مرررل القرابرررة فت ررردقونف. وقرررا  
برروا إلرر  هللا بالعمرر   ،ال سررل  }إاِلَّ اْلَمررَودَّةَ فِررف اْلق ْربَرر { اي إال ال يتقر 

ك ْم َعلَْيرِس ِمرْل اَْجرر  إاِلَّ َمرل َشراف اَل وهرو كقولرس  }ق رْ  َمرا اَْسرأَل   .ال الح
  معنرر  "، فوسَّرراي بطاعتررس(، 57 /الفرقررال)َسرربِي ً{  يَتَِّخررذَ إِلَرر  َرب ِررسِ 

القرابة ب ي  جعلها ف  قريش عامة، او ف  المطيعريل مرل المسرلميل 
لي  ذل  ف س ، ب   .بوجس اعم، ولم ي  رها ف  بن  هاشم خا ة

عح وج  مل سرورة "األ رحا "  "إنمرا يريرد هللا إنس لدي تناولس قولس 
ْجَ  اهررَ  البيررت ويطه رركم تطهيرررا" لررم يررتلجلج فرر   لي رْذِه  عررنكم الررر ِ

ذكروا عل ان  بل مال  قا   "إل رسرو  هللا  رل  هللا القو  بأنهم "
وإذا خررج إلر   ،عليس وسلم كال يمرر ببرا  علرف وفاطمرة سرتة اشرهر

}إِنََّما ي ِريد  هللا  ِلي ْذِهَ  َعرنك م   .البيت   ة الفجر يقو   ال  ة يا اه 
رَرك ْم تَْطِهيرًرا{" ْجَ  اَْهَ  البَْيرِت َوي َطه ِ قرا  بعضرهم  بلَنرا ال هرذ   .الر ِ

اي ال  ."اآلية نحلت عل  النبف  ل  هللا عليس وسلم فف بيت ام سلمة
موقرن الخرروارج الررذيل ينمرر  إلرريهم لررم يمنعررس مررل ذكررر علرر  فرر  هررذا 

 ق الشرين  سبما جافت بس الروايات.السيا
 قررا فر  خ فررة  وهرو، كسررائر اهر  مذهبررس، ال يرؤمل بررأل لعلر    

النب  عليس الس م بعد وفاتس، بيد انس  يل يقرو  هرذا يقولرس دول ادنر  
قولرس  مرل سرورة "التوبرة"  " 71إسافة او تشنج. ولنقرا تفسير  لآلية 

ر َةَ َوي ْؤت روَل }إِنََّما َوِليُّك م  هللا  َوَرس ول س  وَ  وَل ال َّ الَِّذيَل َفاَمن وا الَِّذيَل ي ِقيم 
ْؤِمن رررروَل  َكرررراةَ َوه ررررْم َراِكع رررروَل{. قررررا  ال سررررل  هررررو كقولررررس  }َوالم  الحَّ

 } ْم اَْوِليَرراف  بَْعررض  رره  ْؤِمنَررات  بَْعض  وكقولررس  }هللا  َوِلررفُّ  (71 /التوبررة)َوالم 
ررراِلِ يَل{ } لرررس وكقو (257 /البقررررة)الَّرررِذيَل َفاَمن ررروا{  َوه رررَو يَتَرررَولَّ  ال َّ

. قا  الكلبف  بلَنا ال عبد هللا بل س م ورهًطا مل (196 /األعران)
مسلمف اه  الكتا  اتوا النبف عند   ة الظهر فقالوا  يا رسو  هللا، 

نرا ثًا دول المسجد، وإل قومنا لمرا راوْ إل بيوتنا قا ية، وال نجد مت دَّ 
وتركناهم ودينهم اظهروا لنا العداوة، واقسموا  نا هللا ورسولسقد ق دْ 

اال يخالطونا وال يجالسرونا، فشرم ذلر  علينرا. فبينمرا هرم يشركول ذلر  
إل  النبف إذ نحلرت هرذ  اآليرة، فلمرا قراهرا رسرو  هللا  رل  هللا عليرس 
وسرررلم قرررالوا  رضرررينا هللا ورسرررولس والمرررؤمنيل اوليررراف. واذل بررر   

هللا عليس وسلم والنا  ي رلول بريل  بال  ة. فخرج رسو  هللا  ل 
 يفسررر اآليررة بعيرردا عررل علرر     ، كمررا تررري،فهررو ."قررائم وراكرر  وسرراجد

ا اري ال هذا هو ا سل تفسير لهرا، وقرد قلرت شريئا نوا .وذريتس تماما
دراسررة اسررلوبية فقهيررة  -شرربيها جرردا بررس فرر  كترراب   "سررورة المائرردة

هرواري لرم ي راو  قرط  مقارنة". ريرر ال مرا اود التنبيرس إليرس هرو ال ال
الِمَسا  بعل    كرم هللا وجهس بأي طريم. ويحيد  نيعس هذا كرًما انس 
كال ِجدَّ قريِ  عهد  بعل  وا طدامس بالخوارج، عل  عكر  إطفريش 
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ابل القرل الراب  عشر الهجري، الذي لم يسرتط  رررم تطراو  الردهر 
ال يرتقرر  بفكرررر  وشرررعور  عرررل  ررححات الماضررر  اللعررريل وال عرررل 

 خائم قلبس المملوف قي ا و ديدا ضد  هر رسو  هللا. س
ودائمرا مررا يرؤو   إطفرريش آيررات ال رفات المشررعرة بمشررابهة هللا 
سب انس وتعال  لعباد ، وال يقب  موقن مرل يتوقرن عرل تأويلهرا  تر  

وهو موقن مت كم، وإل  .لو قا  إنس يفوض كيفيتها إل  هللا ج  وع 
ابتعادا عما يمكل ال يق  فيس بعض  إل  التأوي  امي  كنت انا شخ يا

النا  مل توهم المشرابهة بريل هللا وعبراد ، إذ كثيررا مرا اقرو  لنفسر   
ضرول اقرر  إلر  ال قيقرة  فهرذا  مل يدري؟ ربمرا كرال المثبترول المفو 

ال يقطر  ال يستطي  ا د منرا ، ويختص باهلل سب انس ري . ثم إنس امر  
فبس، ب  ك  ما يمكننا قولس ال ما يرا  هو ال وا  الذي ال شائبة  بأل

يبدو لنا مقنعا، او عل  األق   اقرر  إلر  العقر . عر وة  هو الذيهذا 
علرر  انررس لرري  فرر  موقررن المثبترريل المفوضرريل مررا يسرر ف إلرر  جرر   
األلوهيررة. وهررم،  رريل ي ررنعول ذلرر ، إنمررا ي ررنعونس ا ترامررا للررنص 

لررر  القرآنررر  وخوفرررا مرررل الوقررروث فررر  الخطرررإ بمرررا يمكرررل ال يسررر ف إ
ت ورنا لج لس عحت قدرتس. و بهذا األسلو  يري ا  ا  اسثبات 
والتفررويض انهررم يلحمررول  رردودهم، إذ يقولررول إننررا ال نعرررن كيفيررة 
ات ررافس سررب انس باليررد والوجررس والمجرر ف ومررا إلرر  ذلرر . وهررذا مررل 
التواضرر  بمكررال، وإل كررال بعضررهم يت ررل  برردور  مثلمررا يت ررل  

لة  ملة شعواف كرأل مرل يؤو  إطفيَش وامثالس في ملول عل  ا لرول لمؤو 
قررد كفررروا او ضررلوا السرربي . الخ  ررة اننرر  اري ال كرر  الفررريقيل 
مقبو  إل شاف هللا، والمهم اال يكول هنا  تجسيد مل نا يرة المثبتريل، 
او ينته  األمر إل  التعطي  عند المؤوليل. وكلس اجتهاد مشكور يرد  

ِهبَهرا كر  عل  اسيمال بالنص القرآن  ف  إطار ال نحعة العقلية التر  و 
 مل الفريقيل.

فيمررا يتعلررم  وهررذ  بعررض امثلررة علرر  نحعررة مفسرررنا اسباضرر 
وَل إاِلَّ اَل يَرأْتِيَه م   ف ف  بخيات ال فات تفسير  لقولس تعال   }َهْ  يَنظ رر 

 ِ ئَِكررة  َوق ِضررَف لألَْمررر  َوإِلَرر  لّلِلَّ ررَل لْلَََمرراِم َولْلَم ا  ت ْرَجرر   لّلِلَّ  فِررف ظ لَرر   م ِ
 } رررور  رررَل "يقرررو   ( 210 /البقررررة)لأل م  }إاِلَّ اَل يَرررأْتِيَه م  لّلِلَّ  فِرررف ظ لَررر   م ِ

برردلي  قولررس تعررال   }َهررْ   ،اي امررر هللا ،علرر   ررذن مضرران ،لْلَََمرراِم{
م  لْلَم ئَِكة  اَْو يَأْتَِف اَْمر  َرب َِ {، او برأ  هللا كقولرس وَل إاِلَّ اَل تَأْتِيَه   يَْنظ ر 

او عل   ذن المتعلم، اي إال ال يرأتيهم هللا  سب انس  }فجافهم بأسنا{
بأمر ، كما ورد ما يقر  منرس فر  آيرة اخرري، او ببأسرس كمرا يرد  لرس 

تناسرر  البررأ  الررذي ال يطرراق،  ة}عحيررح  كرريم{، فررإل العررحة فرر   كمرر
   يلها وعدتها، وهرذا فر  يوالعحة ب   كمة قد تض .وه   فة قهر

منررح  عررل ال يلررة، وهررذ  البرراف المقرردرة للتعديررة كهمررحة وهللا  .الجملررة
والمعنر  فر  ذلر   .الت يير، اي إال ال ي رير هللا امرر  او بأسرس آتيًرا

  عرل ال ركرة كلس وا د، وال بد مرل الم رير إليرس ألل هللا تعرال  منرحَّ 
والتركر  والعجررح  ةوالسركول ألنهمرا يسرتلحمال ال ررد والت يرح والجهر

 فات الخلم. وال ا   ال مذهبنا ومذه  وال دو  ورير ذل  مل 
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تأوير  اآليرة عرل ظاهرهرا إلر  مرا  ومرل وافقهرم (المعتحلرة)اي هؤالف 
قولرس تعرال   }َوإِْل َ َكْمرَت فَر ْ ك ْم  وعند تفسرير يجوح و ن هللا بس".

ْقِسرررِطيَل{ َ ي ِ ررر ُّ لْلم  ْم بِ ْلِقْسرررِط إِلَّ لّلِلَّ  ورديررر نررررا  (42)المائررردة/  بَْيرررنَه 
القائ   "إل المقسرطيل علر  منرابر مرل نرور يروم القيامرة عرل  ال دي 

"يمرريل  فسررر ذلرر  قررائ  إليمرريل الررر مل، وكلتررا يديررس يمرريل"، ثررم ي
الر مل عبارة عل المنحلة الرفيعة، والعر  ترذكر اليمريل فر  األمرر 

والتأوير  فر  مثر  ذلر   .لذل  قولرس  "وكلترا يديرس يمريل"  َّ ودَ  ،ال سل
لَن األشررعرية فرر  مثرر  ذلرر   إنَّررا نررؤمل بررس هررو ال ررم. وامررا قررو  َسرر

وننحهس عل  فة الخلم ونك  معنا  إلر  هللا ونقرو   هرو علر  معنر  
. عررل ال ررم وتعررام   وكررذا طوائررن مررل المتكلمرريل، فجمررود   س،يليررم برر

تفسرير  لقولرس تعرال   }إِلَّ َربَّك رم   ف و ".ووافقَنا متأخروهم ف  التأوي 
اَواِت َولألَْرَض فِررف ِسررتَِّة اَيَّررام  ث ررمَّ لْسررتََويَّ َعلَرر  لّلِلَّ  للَّررِذي َخلَررَم للَسررمَ 

اسررتول  بالملرر   يقررو   "واسررتوي  بمعنرر  (54)األعررران/ لْلعَررْرِش{ 
وذل   .جسم عظيم  والعرش .كين شاف سوالَلبة والقوة والت رن في

رذَّاق المتكلمريل،  مذهبنا ومذه  المعتحلة وابر  المعرال  وريرر  مرل   
وف  تفسير  لقولس عح شأنس  كر االستي ف لعظمتس".وخص العرش بذ

َواَْلقَْيررت  َعلَْيررَ  َمَ بَّررةً ِمن ِررف َوِلت ْ ررنََ  َعلَرر  عررل موسرر  عليررس السرر م  "
 .علر  رعرايت  و فظر  لر   }َعلَ  َعْينِر {( يقو   "39" )طس/ َعْينِف

وإل شئت فق   مجاح مرس   .وال عيل هنا  ،فالعيل كناية عل ال فظ
وفر   ".وال عريل ايضرا ،إط ق اسم اآللة علر  مرا يعمر  بهرا مل با 

ِ تفسير  لقولرس جر  عر    " َُّ َ يَرد   َُّ إِلَّ الَّرِذيَل ي بَايِع ونَرَ  إِنََّمرا ي بَرايِع وَل 
  يرديهمافروق  .ن رر   )يرد (  وقير ( يقو   "10" )الفتح/ فَْوَق اَْيِديِهمْ 

ومل حعم انا  .جوار هم  ميديهاو ، فظس  او )يد ( .اي فوق ن رهم
  لر  االيمرال بظاهرهراإل  السكوت عل التأوي  وإر  هذ  التفاسير تن

فقررد اختررار ال يرررة والضرر لة بعررد  ،اليررد مررل ريررر تكييررن وال تعطيرر 
  وقرو  بعرض ،القروة  يرديهمايرد  و  قرو  بعرض حَّ وَ ر .ظهور ال م

فررف هررف  .نعمتررس  يررد     للجمهررورِسررون   ،وقررو  بعررض   ،ثوابررس  يررد 
". وفرر  يررديهم الممتردة للبيعررةا المبايعرة لمررا يسرتقب  مررل م اسررنها فروق

}َويَْبقَرر  َوْجررس  ( نرررا  يقررو   "27تفسررير قولررس سررب انس  "" )الررر مل/ 
 َرب َِ {، اي ذاتس. والمخلوقات كلها فانية فف  د ذاتس، وإل وجدت". 

وكما قلت فإنن  امي  إل  التأوي  بوجس عرام، إال انرس لري  مرل 
 افة رمر  إطفريش لمرل يخالفونرس برالجمود والتعرام  عرل ال رم. ال 

فه  هو عل  يقيل بأل ما ي نعس هرو ال رم الرذي ال  رم سروا ؟ كمرا 
انس لي  مل التنحيرس البتَّرةَ ال يقرو  عرل العررش إنرس جسرم عظريم" هللا 
اكبررر" وهرر  هررذا إال التجسرريم بعينررس الررذي فررر  هررو واشررباهس منررس؟ إل 

ضة هنا ألسرلم مليرار مررة مرل ك مرس هرذا، إذ هرم موقن المثْبتة المفو ِ 
يفوضول الكيفية الت  عليها العرش إل  علم هللا سب انس، امرا هرو فقرد 
جعلس عرشا ماديا، وهو ما يستتب  ال يكرول اسرتواؤ  سرب انس وتعرال  
عل  ذل  العرش استواف ماديا او شريئا مرل هرذا القبير . الري  كرذل ؟ 

ل يخالفونرس فر  التأوير  مكتفريل بإثبرات اما رميس بال يرة والضر   مر
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اليد هلل وتفويض كيفيتها او معناها إل  هللا فر  معنر  لرس، عر وة علر  
مررا فيررس مررل ررررور واسررتع ف، إذ ال  يرررة وال ي حنررول، برر  كرر  مررا 

ما يرتا ول إليس. وهم ف  ذات الوقرت يؤمنرول بمرا هو هنال  ال هذا 
وال بن رر  وتأييرد ، وإل لرم قالس مل ال هللا كال م  اهر  بيعرة الرضر

 .يؤولوا اآلية كما اولها هو
اما الهواري، ر مس هللا، ف  يتعرض عادة للجوارح المنسروبة 

مضررر  مكتفيرررا بإعطررراف يتركهرررا وي هلل بتأويررر  وال  تررر  بتفسرررير، بررر 
المعنرر  العررام لآليررات، وبهررذا اراح واسررتراح وخرررج مررل العهرردة ولررم 

مثلة مل طريقتس ف  تنراو  مثر  عل  الحيت نارا. وهذ  بض  ا ي    
قولررس  تلرر  الن رروص. قررا  فرر  اآليررة العاشرررة مررل سررورة "الفررتح"  "

ِ فَررْوَق اَْيررِديِهْم{إِ } َُّ َ يَررد   َُّ لَّ الَّررِذيَل ي بَايِع ونَررَ  إِنََّمررا ي بَررايِع وَل  اي مررل  ،َِ
وهرررذا يررروم  .بررراي  رسرررو  هللا  رررل  هللا عليرررس وسرررلم فإنمرررا بررراي  هللا

بايعو  عل  اال يفروا. ذكروا عل ابف  .، وهف بيعة الرضوالال ديبية
نررا رسرو  هللا  رل  هللا عليررس الحبيرر عرل جرابر بررل عبرد هللا قرا   بايعْ 

مرل  27وفر  اآليرة رقرم  ."ولم نبايعس عل  الموت ،وسلم عل  ااَلَّ نفر  
سرررورة"الر مل"، وهررر  الخا رررة بالوجرررس يكتفررر  مفسررررنا المرررريح 

اي العظمررة  ،َويَْبقَرر  َوْجررس  َرب ِررَ  ذ و اْلَجرر َِ {}المسررتريح بمررا ن ررس  "
". تري ه  هنا  مرا هرو ابسرط مرل هرذا اي أله  طاعتس ،}َواِسْكَراِم{

و ترر   رريل يفسررر مثرر  تلرر   وابعرد عررل الجرردا  واق ررد إلرر  المررراد؟
 الن وص فإنس يكتف  بأق  القلي  وال يدخ  ف  جدا  وال يسف س ا ردا،

لعرريل فرر  كرر  مررل اآليررة الخامسررة واآليررة كمررا فرر  قولررس تعررال  عررل ا
التاسعة والث ثيل مل سورة "طس"، إذ ك  ما قالس فيهما عل  الترتير  

اي بررأمري. وقررا   ،قولررس عررح وجرر   }َوِلت ْ ررنََ  َعلَرر  َعْينِررف{هررو  "
". وهرو، كمرا يرري القرارئ، اي بعينرف ،بعضهم  ولتَرذي علر  عينرف

ْ مل  يكررول قررد او  ، " اقررر  إال اال  َعلَرر  العَررْرِش اْسررتََوي{ قررا   }الرررَّ
"، وإل كال ال برد استوي امر  فف بريتس فع هم فلي  يخلو منس مكال

مررل التنبيررس إلرر  ال قولررس  "ال يخلررو منررس مكررال" قررد يرروهم ال األمكنررة 
ت تويس ج  وع ، وهو ما ال يمكل ال يكرول ألنرس هرو خرالم األمكنرة 

قررات اللَرة اسنسررانية، واألحمنرة واألشرخاص واألشررياف. إنمرا هر  مفار
 اظل إال انس  سل النية.ولذل  ال اقن امامها طوي ، وال 

 

 التفسير العلم 
ينقسررم العلمرراف تلقرراف التفسررير العلمرر  للقرررآل المجيررد  فبعضررهم  

رري ب رر ا ويرردعو إلرر  االبتعرراد   بررس، وبعضررهم يضرريم بررس  رردرً ذ  وير  
يعمرر  المفسررر نررا القرررآل فيمررا ال ت مررد عقبررا   رريل طْ عنررس، وإال ورَّ 

د نظرية مرل ا بما يعض  هً رْ وكَ  ةً وَ نْ العلم  عل  إنطاق النص القرآن  عَ 
النظريات ثم يثبت بط نهرا فيمرا بعرد، ممرا ينسر   علر  القررآل ذاترس 
وث القرراف ال الخطررأ إنمرا يكمرل فرر  الرنص نفسرس ال فرر   ويوقر  فر  ر 
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و شر ف ال التفسرير العلمر  للقررآل المجيرد هر ل  َظروقرد ي  هرذا، المفسر. 
امرر جديرد علر  سرا ة  م  طارئ ف  ع رنا وال االنقسام  ولس مرل ثَر

الب ررو  اسسرر مية. لكررل هررذا ريررر  رر يح، فالتفسررير العلمرر  قررديم، 
ا مرل علمائنرا القردام  وافقرووكذل  انقسام العلماف بشرأنس. ومرل الرذيل 

هررذا اللررول مررل التفسررير اسمررام الَحالرر  واسمررام السرريوط . امررا  علرر 
فمررنهم الشرراطب  )انظررر د. م مررد  سرريل الررذهب / علررم  المعارضررول

 (. 76 -73التفسير/ 
ومرل يرررد تف ري  اكبررر لهرذا الموضرروث يسرتط  الرجرروث إلرر  

اب  موسوعتس المسماة بــ"التفسير والمفسرول"  ي  يقرا ما يل  عل 
ْرِس   والشرراطب  الَحالرر   امررد  م مررل ذلرر  ومرروقفهوالسرريوط  والررـم 

علر   سر  مرا  ويظهرر لنراو  ر مرس هللا  "الضرر  مرل التفسرير. يقر
اسرتوف  بيررال هررذا  لِ قرانرا ال اسمررام الَحالر  كررال إلر  عهررد  اكثرر َمرر

ايررد  وعمرر  علرر  ترويجررس فرر   القررو  فرر  تفسررير القرررآل، واهررم َمررلْ 
األوسرراط العلميررة اسسرر مية علرر  ررررم مررا قرررر فيهررا مررل قواعررد فهررم 

للَحالر  نت رف س فنجرد   عبارات القرآل. وبيل ايدينا كتا  "اس ياف"
فرر  فهررم القرررآل  "آدا  ترر وة القرررآل"يعقررد البررا  الرابرر  مررل ابرروا  

وتفسررير  بررالراي مررل ريررر نقرر . وفيررس ينقرر  عررل بعررض العلمرراف "ال 
القرآل ي وي سبعة وسبعيل الن علم ومائت  علم، إذ ك  كلمرة علرم، 
ثم يتضاعن ذل  اربعة اضرعان، إذ لكر  كلمرة ظراهر وبراطل، و رد 

طل "، ثم يروي عل ابل مسعود رض  هللا عنس انس قا   "َمل اراد وم
لرريل واآلخررريل فليترردبر القرررآل"، ثررم يقررو  بعررد ذلرر  كلررس   علررم األوَّ
"وبالجملة فالعلوم كلها داخلة ف  افعرا  هللا َعرحَّ وَجر َّ و رفاتس، وفر  
القرآل شرح ذاترس وافعالرس و رفاتس، وهرذ  العلروم ال نهايرة لهرا، وفر  

إشارة إل  مجامعهرا"، ثرم يحيرد علر  ذلر  فيقرو   "بر  كر  مرا  القرآل
رررار واختلرررن فيرررس الخ ئرررم فررر  النظريرررات  اشرررك  فهمرررس علررر  الن ظَّ

وعليس دالالت يختص اه  الفهرم  ،حوف  القرآل إليس رمفوالمعقوالت 
ثم إننا نت فح كتابس "جواهر القرآل" الذي الَّفس بعد اس ياف  بدركها".

نًا دمتس، فنجد  يحيد هذا الذي قرر  ف  اس ياف بياكما يظهر لنا مل مق
وتف ي ً، فيعقد الف   الراب  منس لكيفية انشعا  العلوم الدينيرة كلهرا 
وما يت   بها مل القرآل عرل تقسريمات وتف ري ت توالهرا ال نطير  
برذكرها، ويكفر  ال نقررو   إنرس قسرم علرروم القررآل إلر  قسررميل  األو  

رةن والقشر، ودَ علم ال َّ   ،وعلرم الن رو ،جع  مرل مشرتم تس علرم اللَُّ
وعلررم التفسررير الظرراهر.  ،وعلررم القرررافات، وعلررم مخررارج ال رررون

لريل، وعلرم  ،علم اللُّبا  والثان  وجع  مل مشتم تس علم ق رص األوَّ
الكرر م، وعلررم الفقررس، وعلررم ا  ررو  الفقررس، والعلررم برراهلل واليرروم اآلخررر، 

لسلو . ثم يعقرد الف ر  الخرام  والعلم بال راط المستقيم، وطريم ا
منرررس لكيفيرررة انشرررعا  سرررائر العلررروم مرررل القررررآل، فيرررذكر علرررم الطررر  
والنجرروم، وهيئررة العررالَم، وهيئررة برردول ال يرروال، وتشررريح اعضررائس، 
وعلم الس ر، وعلرم الطلسرمات... وريرر ذلر ، ثرم يقرو   "ووراف مرا 

عرفهرا، وال م تراجمهرا وال يخلرو العرالَم عمرل يلَ عددتس علوم ا خري ي عْ 
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برر  اقررو   ظهررر لنررا بالب رريرة الواضرر ة الترر  ال  ، اجررة إلرر  ذكرهررا
لرم تخررج  اري فيها ال ف  اسمكال والقروة ا رنافًا مرل العلروم بعرد  مَ ي تَ 

مل الوجود، وإل كال ف  قوة اآلدم  الو و  إليها، وعلوم كانت قد 
خرجررت مررل الوجررود واندرسررت اآلل، فلررل يوجررد فرر  هررذ  األع ررار 

لي  ف  قوة البشر ا    ر  يط األرض َمل يعرفها، وعلوم ا خَ عل  بس
بيل، فررإل  إدراكهررا واس اطررة بهررا، وي ظرر  بهررا بعررض الم ئكررة المقرررَّ
اسمكال ف   م اآلدم  م دود، واسمكال ف   م الَملَ  م ردود إلر  

ال يتنرراه  العلررم فرر   يرايررة مررل النق ررال، وإنمررا هللا سررب انس هررو الررذ
  قس".

ومرا لرم نعرددها  هامرا عرددنا  د ذل   "ثم هرذ  العلرومثم يقو  بع
فة مل ب رر وا رد ليست اوائلها خارجة مل القرآل، فإل جميعها مَترَ 

وقد ذكرنا انرس ب رر ال  .مل ب ار معرفة هللا تعال ، وهو ب ر األفعا 
 .سا   لس، وال الب ر لرو كرال ِمرَداًدا لكلماترس لنَِفرَد الب رر قبر  ال تنفرد

الشفاف والمرض كمرا قرا  هللا تعرال   ،وهو ب ر   ، تعال فمل افعا  هللا
وهذا الفع  الوا د ال  . كاية عل إبراهيم  "َوإِذَا َمِرْضت  فَه َو يَْشِفيِل"

يعرفررس إال َمررل عرررن الطرر  بكمالررس، إذ ال معنرر  للطرر  إال معرفررة 
ومل افعالس تقردير  .المرض بكمالس وع ماتس، ومعرفة الشفاف واسبابس

ْسررربال، وقرررد قرررا  هللا تعرررال   شرررم  والقمرررر ومناحلهمرررا ب   معرفرررة ال
رنِيَل  واْ َعرَدَد للس ِ "، وقا   "َوقَدََّر   َمنَاِحَ  ِلتَْعلَم  ْسبَال  "للشَّْم   َولْلقََمر  بِ  
"، وقرا    ِمرَ  للشَّرْم   َولْلقََمرر  * َوج  َولْلِ َساَ "، وقرا   "َوَخَسرَن لْلقََمرر 

نََّهرراِر َوي رروِلج  للنََّهرراَر فِررف لْللَّْيررِ " وقررا   "َوللشَّررْم   "ي رروِلج  لْللَّْيررَ  فِررف لل
ْستَقَر   لََّهـا ذَِلَ  تَْقِدير  لْلعَِحيِح لْلعَِليِم". وال يعرن  قيقرة سرير  تَْجِري ِلم 

وخسروفهما، وولروج اللير  فر  النهرار وكيفيرة  الشم  والقمر ب سبال  
كيرر  السررموات تكررور ا رردهما علرر  اآلخررر إال مررل عرررن هيئررات تر

أَيَُّهررا س  "وال يعرررن كمررا  معنرر  قولرر .واألرض، وهررو علررم براسررس يَّ
اَ  فَعَرَدلََ  * فِرفا اَي ِ  َ  بَِرب َِ  لْلَكِريِم* للَّرِذي َخلَقَرَ  فََسروَّ لِسنَسال  َما َررَّ
ا َشخَف َركَّبَرَ " إال َمرل عررن تشرريح األعضراف مرل اسنسرال    وَرة  مَّ

وكرررذل  ال  ...ا وانواعهرررا و كمتهررا ومنافعهررراوعرردده ظرراهًرا وباطنًرررا
وِ ررف" مررا لررم يعلررم  ْيت س  َونَفَْخررت  فِيررِس ِمررل رُّ يعرررن معنرر  قولررس  "َسرروَّ
التسرروية والررنفم والررروح، وورافهررا علرروم رامضررة يَفرر  عررل طلبهررا 

ولو ذهبت  .اكثر الخلم، وربما ال يفهمونها إل سمعوها مل العاِلم بها
القرآل مل تفا ي  األفعا  لطا ، وال يمكل  ا فَ  ِ  ما تد  عليس آيات

اسشارة إال إل  مجامعها. فتفكر ف  القرآل والتم  ررائبس لت رادن 
ليل واآلخريل".  فيس مجام  علم األوَّ

كذل  نجد الع مة ج   الديل السريوط  ين رو من ر  الَحالر  
فر  القررو  بالتفسررير العلمرر ، ويقرررر ذلر  بوضرروح وتوسرر  فرر  كتابررس 

ل" ف  النوث الخام  والستيل منس، كما يقرر ذلر  ايًضرا بمثر  "استقا
 ،هررذا الوضرروح والتوسرر  فرر  كتابررس "اسكليرر  فرر  اسررتنباط التنحيرر "

ونجرد  يسرروق مرل اآليررات واأل اديرر  واآلثرار مررا يسرتد  بررس علرر  ال 
 38قولس تعرال  فر  اآليرة  القرآل مشتم  عل  ك  العلوم. فمل اآليات
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ا "، وقولرس فر  اآليرة  مل سورة األنعام  "مَّ ْطنَا فِف للِكتَاِ  ِمل َشرْفف  فَرَّ
89 ." ْلنَا َعلَْيرَ  لْلِكتَراَ  تِْبيَانًرا ل ِك ر  ِ َشرْفف  ومرل  مل سورة الن    "َونَحَّ

األ ادي  ما اخرجس الترمرذي وريرر   ال رسرو  هللا  رل  هللا عليرس 
 .وسلم قا   "ستكول فتل"، قي   ومرا المخررج منهرا؟ قرا   "كترا  هللا

ومرا اخرجرس ابرو  ،فيس نبأ ما قبلكم، وخبر ما يعردكم، و كرم مرا بيرنكم"
الشيم عل اب  هريرة انس قا   قا  رسرو  هللا  رل  هللا عليرس وسرلم  

ة والخردلة والبعوضة". ومل اآلثار  "إل هللا لو ارف  شيئًا ألرف  الذ رَّ
علرم ما اخرجس سعيد بل من ور عل ابل مسعود انس قا   "َمل اراد ال

ليل واآلخريل" وما اخرجس ابل ابر   ،فعليس بالقرآل، فإل فيس خبر األوَّ
 اتم عل ابل مسعود رض  هللا عنس انرس قرا   "اَْنرحَ  فر  القررآل كر  

رر ر عمررا بَرريََّل لنررا فرر  علررم، وبَرريََّل لنررا فيررس كرر  شرر ف، لكررل علمنررا يق  
ثررم نجررد  بعررد ال يسرروق هررذ  األدلررة وريرهررا يررذكر لنررا عررل  القرررآل".

بعض العلماف انس اسرتنبط ال عمرر النبر   رل  هللا عليرس وسرلم ثر   
مل سرورة المنرافقول  "َولَرل  11وستول سنة مل قولس تعال  ف  اآلية 

َر لّلِلَّ  نَْفًسررا إِذَا َجررخَف اََجل َهررخ"، فإنهررا را  ثرر   وسررتيل سررورة،  ي ررَؤخ ِ
 وعقَّبها بـ"التَابل" ليظهر التَابل ف  فقد ".

 اب  الفض  المرسر  فر  تفسرير  تور الذهب  قو الدك ذكريثم 
ليل واآلخريل، ب ي  لم ي ط بها علًمرا إل القرآل قد  "جم  علوم األوَّ

إال المررتكلم بررس، ثررم رسررو  هللا  ررل  هللا عليررس وسررلم خرر  مررا   قيقررةً 
استأثر بس سب انس وتعال ، ثم ور  عنس معظم ذل  سرادات ال ر ابة 

ة وابل مسعود وابرل عبرا   تر  قرا   واع مهم، مث  الخلفاف األربع
لو ضاث ل  عقا  بعير لوجدترس فر  كترا  هللا تعرال ، ثرم ور  عرنهم 
التابعول بإ سال، ثم تقا ررت الهمرم وفتررت العرحائم وتضراف  اهر  
العلررم وضررعفوا عررل  مرر  مررا  ملررس ال رر ابة والتررابعول مررل علومررس 

عرروا علومررس، وقامررت كرر  طائفررة بفررل مررل ف   نونررسوسررائر فنونررس، فنوَّ
فرراعتن  قرروم بضرربط لَاتررس وت ريررر كلماتررس ومعرفررة مخررارج  روفررس 
وعددها وعدد كلماتس وآياتس وسور  وا حابس وان افس وارباعس وعدد 
سررجداتس والتعلرريم عنررد كرر  عشررر آيررات... إلرر  ريررر ذلرر  مررل   ررر 
الكلمررات المتشررابهة واآليررات المتماثلررة مررل ريررر تعرررض لمعانيررس وال 

اف. واعتنرر  الن رراة بررالمعر  منرررس  ث فيررس،ترردبر لمررا ا ودِ  وا الق ررررَّ فس ررمُّ
والمبن  مل األسماف واألفعا ، وال رون العاملة وريرهرا، واوسرعوا 
الكرر م فرر  األسررماف وتوابعهررا وضرررو  األفعررا  والرر حم والمتعرردي 
ورسوم خط الكلمات، وجمي  مرا يتعلرم برس،  تر  إل بعضرهم اعرر  

رررول بألفاظررس، مشرركلس، وبعضررهم اعربررس كلمررة كلمررة. واعت نرر  المفس ِ
فوجردوا منررس لفًظررا يررد  علرر  معنرر  وا ررد، ولفًظررا يررد  علرر  معنيرريل، 

 َ مرس، واوضر وا معنر  كْ ا األو  علر     و  رَ جْ ولفًظا يد  علر  اكثرر، فرأ
منرررس، وخاضررروا فررر  تررررجيح ا رررد م رررتم ت ذي المعنيررريل  الخفررر   

والمعرران ، واعمرر  كرر  مررنهم فكررر  وقررا  بمررا اقتضررا  نظررر . واعتنرر  
أل  وليول بما فيس مل األدلة القطعية والشرواهد األ رلية والنظريرة، ا

مث  قولس تعال   "لَْو َكاَل فِيِهَمخ آِلَهة  إاِلَّ لّلِلَّ  لَفََسرَدتَا"... إلر  ريرر ذلر  
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مرل اآليررات الكثيررة، فاسررتنبطوا منهرا ادلررة علر  و دانيررة هللا ووجررود  

ا هررذا وْ مَّ  يليررم بررس، وَسرروبقائرس وقَِدمررس وق درتررس وعلمررس وتنحيهررس عمررا ال
. وتأملت طائفة منهم معان  خطابس، فرات منها "ا  و  الديلـ"العلم ب

مررا يقتضرر  العمرروم، ومنهررا مررا يقتضرر  الخ رروص، إلرر  ريررر ذلرر ، 
رررة مرررل ال قيقرررة والمجررراح، وتكلمررروا فررر   فاسرررتنبطوا منرررس ا كرررام اللَُّ

جْ  ْ َكم واالتخ يص واسضمار والنص والظاهر والم  لمتشابس َم  والم 
 ،واألمرررر والنهررر  والنسررررم... إلررر  ريررررر ذلررر  مررررل انرررواث األقيسررررة

. "ا ررو  الفقررس"  ا هررذا الفررلوْ مَّ واست رر ا  ال ررا  واالسررتقراف، وَسرر
 رر يح النظررر و ررادق الفكررر فيمررا فيررس مررل ال رر    وا كمرت طائفررة  

عروا فروعررس وبسررطوا  وال ررام وسررائر األ كرام، فأسسرروا ا  ررولس وفرَّ
ايضا.  "الفقسـ"، وب"علم الفروثـ"  بوْ مَّ  سنًا، وسَ  القو  ف  ذل  بسًطا

وتلم ررت طائفررة مررا فيررس مررل ق ررص القرررول السررابقة واأل مررم الخاليررة 
نوا آثارهم ووقائعهم،  ت  ذكروا بدف الدنيا واو   ونقلوا اخبارهم ودوَّ

. وتنبَّررس آخرررول لمررا فيررس مررل الِ َكررم "التاريمـ"ا ذلرر  برروْ مَّ األشررياف وَسرر
مواعظ الت  تقلق  قلرو  الرجرا ، وتكراد تدكرد  الجبرا ، واألمثا  وال

فاسررتنبطوا ممررا فيررس مررل الوعررد والوعيررد والت ررذير والتبشررير وذكررر 
المرروت والمعرراد والنشررر وال شررر وال سررا  والعقررا  والجنَّررة والنررار 

وا برذل   الخطبراف"  ف وال مل المواعظ وا  وال مرل الحواجرر، فس رمُّ
عَّاظ فيس مل ا و  التعبيرر، مثر  مرا ورد فر   ما . واستنبط قوم"والو 

 ا ب  السرجل، وفر    ْ ق ة يوسن ف  البقرات السمال، وف  منامَ 
، "تعبيررر الرؤيررا"   وْ رؤيررا  الشررم  والقمررر والنجرروم سرراجدة، وَسررمَّ 

فرإل َعرحَّ علريهم إخراجهرا منرس  .واستنبطوا تأوي  ك  رؤيا مل الكتا 
ثرم  .َعحَّ فمل الِ َكم واألمثا  فإل .فمل السُّنَّة الت  ه  شار ة للكتا 

ن عراداتهم، الرذي نظروا إلر  ا رط ح العروام فر  مخاطبراتهم وع ررْ 
وِن". ْر بِ ْلَمْعر  واخذ قروم ممرا فر  آيرات  اشار إليس القرآل بقولس  "َواْم 

المواريررر  مرررل ذكرررر السرررهام واربابهرررا وريرررر ذلررر  علرررم الفررررائض، 
ب رر  والسُّررد   والررثُّم ل ذكررر النِْ ررن والثُّل رر لْ واسررتنبطوا منهررا ِمرر   والرُّ

 سرا  الفرررائض ومسررائ  العررد ، واسررتخرجوا منررس ا كررام الو ررايا. 
ونظر قوم إل  ما فيس مل اآليات الداالت عل  الِ َكم الباهرة ف  اللي  
والنهرار والشررم  والقمررر ومناحلررس والبررروج وريررر ذلرر  فاسررتخرجوا 

  مرا فيررس مرل جحالررة منرس علرم المواقيررت. ونظرر الك تَّرا  والشررعراف إلر
ْسرر ل السررياق والمبرراديف والمقرراط  والمخررالص اللَّفررظ وبرردي  الررنظم و  

واستنبطوا منس  ،والتلويل ف  الخطا  واسطنا  واسيجاح ورير ذل 
المعرران  والبيرررال والبرردي . ونظرررر فيرررس اربررا  اسشرررارات وا ررر ا  

جعلررروا لهرررا اع ًمرررا  ودقرررائم   ال قيقرررة فررر ح لهرررم مرررل الفاظرررس معرررال  
ا ررطل وا عليهررا، مثرر   الفنرراف والبقرراف وال ضررور والخررون والهيبررة 

  والو شة والقبض والبسط وما اشبس ذل . هذ  الفنول اخرذتها واأل نْ 
مرل علروم األوائر   ا َخررَ   تروي علر  علروم  اوقرد  .الِملَّة اسس مية منس

امررة جَ مثرر   الط رر  والجررد  والهيئررة والهندسررة والجبررر والمقابلررة والن ِ 
ذل  مل العلوم. اما الط  فمدار  عل  نظام ال  ة واست كام  ورير
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 .القروة، وذلر  إنمرا يكرول باعترردا  المرحاج بتفاعر  الكيفيرات المتضررادة
وهرر  قولررس تعررال   "َوَكرراَل بَررْيَل ذَِلررَ   ،وقررد جمرر  ذلرر  فرر  آيررة وا رردة

قََواًمررا"، وعرفنررا فيررس بمررا يفيررد نظررام ال رر ة بعررد اخت لررس، و رردو  
ْختَِلرن  اَْلَوان رس  فِيرِس الشفاف للبد ل بعد اعت لس ف  قولس تعرال   "َشرَرا   مُّ

ِشرررفَخف  ِللنَّررراِ ". ثرررم حاد علررر  طررر  األجسرررام بطررر  القلرررو  وشرررفاف 
ال دور. واما الهيئة فف  تضاعين سور  مل اآليات التر  ذكرر فيهرا 
ملكوت السرموات واألرض ومرا بر  فر  العرالم العلروي والسرفل  مرل 

اْ إِلَرر َّ ِظرر    ِذي المخلوقررات. وا مررا الهندسررة ففرر  قولررس تعررال   "لنَطِلق رروا
َْنِف ِمَل لللََّهِ " فرإل فيرس قاعردة هندسرية،  ،ثَ َِ  ش عَ  * الَّ َظِلي   َوالَ ي 

وهررو ال الشررك  المثلرر  ال ظرر  لررس. وامررا الجررد  فقررد  رروت آياتررس مررل 
البررراهيل والمقرردمات والنتررائج والقررو  بالموجرر  والمعارضررة وريررر 

فر   س ا ر   س قوَمرت رإبرراهيم نمررود وم اجَّ  ومنراظرة   ،ذل  شيئًا كثيًرا
ذل  عظيم. واما الجبر والمقابلرة فقرد قير  إل اوائر  السرور فيهرا ذكرر 

رر  وإل فيهررا بقرراف هررذ  األمررة ،د واعرروام وايررام التررواريم أل مررم سررالفةدَ م 
بعضررها فرر   اوترراريم مرردة ايررام الرردنيا ومررا مضرر  ومررا بقرر  مضررروب

"، فقرد فسَّرر  بعض. وا رْل ِعْلرم  ما النجامة فف  قولس تعال   "اَْو اَثَراَرة  م ِ
بررذل  ابررل عبررا . وفيررس ا  ررو  ال ررنائ  واسررماف اآلالت الترر  ترردعو 
الضرررورة إليررس، كالخياطررة فرر  قولررس  "َوَطِفقَررا يَْخِ ررفَاِل"، وال رردادة  

بَررَر لْلَ ِديررِد" نَ ِ لْلف ْلررَ  والبنرراف فرر  آيررات، والنجررارة  "َولْ رر ،"آت ررونِف ح 
بِأَْعي نِنَرررا"، والَرررح   "نَقََضرررْت َرْحلََهرررا"، والنسرررج  "َكَمثَرررِ  لْلعَنَكب ررروِت 
ث وَل... اآليات"، وال يد فر   ا تَْ ر  لتََّخذَْت بَْيتًا"، والف  ة  "اَفََراَْيت م مَّ

واْ  "، "َوتَْسرتَْخِرج  اص  ِمْنرس  آيات، والَوص  "َوللشَّيَاِطيَل ك  َّ بَنَّخف  َوَرروَّ
ِلرري ِِهْم ِعْجرر ً  وَسرر َّ ِمررل بَْعررِدِ  ِمررْل    ِ ْليَررةً"، وال رريارة  "َولتََّخررذَ قَررْوم  م 

"، والح ِ  ررَوار  ررل جَ َجَسررًدا لَّررس  خ  د  م ِ َمرررَّ َجاَجررة "، "مُّ اجررة  "لْلِمْ رربَاح  فِررف ح 
يِل"، والم  ة  اارة  "فَأَْوقِْد ِلف يَّ خَ قَواِريَر"، والفِ  را َهاَمال  َعلَ  للط ِ "اَمَّ

رِفينَة .... اآليررة"، والكتابرة "َعلَّررَم بِر ْلقَلَِم" وفرر  آيرات ا َخررر ْبح  ـَ والخرر ،للسَّ
"، والقِ  ْبرررًحا"، والطررربم  "بِِعْجررر   َ نِيرررذ  ارة  َ ررر"اَْ ِمررر   فَرررْوَق َراِْسرررف خ 

رارول، والجرحارة  "إاِلَّ  ْر"، "قَاَ  لْلَ َواِريُّوَل" وهرم الق َّ "َوثِيَابََ  فََطه ِ
رَدد  َما ذَ  ِ"، "ج  ْيت ْم"، والبير  والشرراف فر  آيرات، وال ربغ  "ِ رْبََةَ لّلِلَّ كَّ

"، وال جارة  "َوتَْنِ ت وَل ِمَل لْلِجبَاِ  ب ي وتًا"، والكِ  الة والوحل ف  يَ بِيض 
رررا  رررْم مَّ آيررات كثيررررة، والرمررر   "َوَمررا َرَمْيرررَت إِْذ َرَمْيرررَت"، "َواَِعرردُّواْ لَه 

ة   ررل ق رروَّ وفيررس مررل اسررماف اآلالت وضرررو  المررأكوالت  ".لْسررتََطْعت ْم م ِ
والمشروبات والمنكو ات وجمي  ما وق  ويق  ف  الكائنات ما ي قرم 
". قرا  السريوط   انتهر   ْطنَا فِف للِكتَاِ  ِمرل َشرْفف  ا فَرَّ معن  قولس  "مَّ
ك م المرس  ملخً ا م  حيادات. ثم بعد روايتس لهذ  المقالة الطويلة 

"قررانول   بكررر بررل العربرر  انررس قررا  فرر  كتابررس نجررد  يررذكر عررل ابرر 
ل علًما، واربعمائرة علرم، وسربعة آالن والتأوي "  "علوم القرآل خمس

علم، وسبعول الن علم، عل  عدد كلم القرآل مضروبة ف  اربعة، إذ 
وهرررذا مطلرررم دول اعتبرررار  .لكررر  كلمرررة ظهرررر وبطرررل، و رررد ومطلررر 

  ومرا ال يعملرس إال َ رالتركي  وما بينها مرل روابرط، وهرذا مرا ال ي  ْ 
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واخيرًرا عقَّرر  السرريوط  علر  هررذ  النقررو  وريرهرا فقررا   "وانررا  هللا".
فلري   ساقو   قد اشتم  كترا  هللا العحيرح علر  كر  شر ف، امرا انواعر

منها با  وال مسألة هر  ا ر ً إال وفر  القررآل مرا يرد  عليهرا، وفيرس 
 عجائررر  المخلوقرررات وملكررروت السرررموات واألرض ومرررا فررر  األفرررم

ي تراج شرر س  و... إلر  ريرر ذلر  ممرا .األعل  وما ت ت الثرري و..
ومل هذا يتبيل ل  كين ظهرت آثرار الثقافرات العلميرة  إل  مجلدات".

للمسررلميل فرر  تفسررير القرررآل الكررريم، وكيررن  رراو  هررؤالف العلمرراف 
مرا َجردَّ ومرا يَِجرد  إلر    المتقدمول ال يجعلوا القرآل منبر  العلروم كلهرا

ة. ولرو انَّرا تتبعنرا سلسرلة الب رو  التفسريرية للقررآل الكررريم يروم القيامر
تمتد مل عهرد النهضرة  ،نحعة التفسير العلم  ،لوجدنا ال هذ  النحعة

العلميرة العباسررية إلرر  يومنررا هررذا، ولوجردنا انهررا كانررت فرر  او  األمررر 
د منهررا التوفيررم برريل القرررآل ومررا َجرردَّ مررل َ ررعبررارة عررل م رراوالت ي قْ 

ِجدت الفكرة مركَّحة و ري ة علر  لسرال الَحالر  وابرل العلوم، ثم و  
العرب  والمرس  والسيوط ، ولوجدنا ايًضا ال هذ  الفكرة قد ط ب ِقت 
علميررا وظهرررت فرر  مثرر  م رراوالت الفخررر الررراحي ضررمل تفسررير  
ِجرردت بعررد ذلرر  كترر  مسررتقلة فرر  اسررتخراج العلرروم مررل  للقرررآل. ثررم و 

وراجت هذ  الفكرة ف   .العلوم القرآل وتتب  اآليات الخا ة بمختلن
الع ر المتأخر رواًجا كبيرًرا بريل جماعرة مرل اهر  العلرم، ونرتج عرل 

كمرا ا ل ِفرت بعرض التفاسرير  ،ذل  مؤلفات كثيررة تعرالج هرذا الموضروث
 ".الت  تسير عل  ضوف هذ  الفكرة

ومرل الضرفة األخرري يرذكر الردكتور الرذهب  اسمرام الشرراطب ، 
القروة اي اتجرا  لتفسرير القررآل فر  ضروف الذي كال يعرارض بمنتهر  

المعارن العلمية الت  لم يكل العر ، وهرم الرذيل نرح  علريهم القررآل 
ويظهر لنا علر   سر  مرا واتجس بخطابس إليهم، يعرفول عنها شيئا  "

قرانا ال حعيم المعارضة لهذ  الفكرة ف  الع ور المتقدمة هو الفقيس 
  الشراطب  األندلسر  المتروفَّ األ ول  ابو إس اق إبراهيم بل موسر  

ا "الموافقات" يعقد ب ثًا خا ًّ   هـ، وذل  انَّا نجد  ف  كتابس 790سننة 
ث هرررذ  المقا رررد إلررر  انرررواث   ِ   شرررر ها ترررولَّ  لمقا رررد الشرررارث، وينرررو 

وهو "بيال ق رد الشرارث  ،والذي يهمنا هنا النوث الثان  منها .وبيانها
الثالثة مل مسائ  هذا النوث  وف  المسألة .ف  وض  الشريعة لأفهام"

يررة، ألل اهلهررا كررذل  فهررو  ،نجررد  يقرررر ال "هررذ  الشررريعة المباركررة ا م ِ
ثم دلَّ  عل  ذل  بأ مور ث ثة ال نطير   ،اجري عل  اعبتار الم الح"

ذكر فيس  "إل العرر  كرال لهرا اعتنراف بعلروم  بذكرها، ثم عقَّ  بف    
ارم األخرر ق، وات رران ذكرهررا النررا ، وكررال لعق ئهررم اعتنرراف بمكرر

بم اسل الشيم، ف   ت الشريعة منها ما هو   يح وحادت عليرس، 
مررا  وابطلررت مررا هررو باطرر ، وبيَّنررت منرراف  مررا ينفرر  مررل ذلرر ، ومضررار  

ناف بها  تيضر منس"، ثم ذكر مل العلوم ال  ي ة الت  كال للعر  اع
علم النجوم وما يختص برس مرل االهترداف فر  البرر والب رر، واخرت ن 
األحمررال برراخت ن سرريرها، ومررا يتعلررم بهررذا المعنرر . ثررم قررا   "وهررو 
معن  مقرر ف  اثناف القرآل فر  مواضر  كثيررة كقولرس تعرال   "َوه رَو 

This file was downloaded from QuranicThought.com



304 
 
وَم ِلتَْهتَد واْ بَِهرا فِرف ظ ل َمراِت لْلبَرر ِ َولْلبَْ رِر"، وقولرس   للَِّذي َجعََ  لَك م  للنُّج 

ْرنَا   َمنَرراِحَ  َ تَّرر َّ َعرراَد "َوبِرر لنَّْجِم ه ررْم يَْهتَررد وَل"، وقولرر س  "َولْلقََمررَر قَرردَّ
ررف لََهررخ اَل تررْدِرَ  للقََمررَر َوالَ لْللَّْيرر    َِ وِل لْلقَررِديِم* الَ للشَّررْم   يَنبَ َكرر لع رج 
وَل"، وقولس  "ه َو للَِّذي َجعََ  للشَّرْمَ   َسابِم  للنََّهاِر َوك    فِف فَلَ   يَْسبَ  

ررنِيَل َولْلِ َسرراَ "، ِضرريَخًف َولْلقََمررَر ن رر ررواْ َعررَدَد للس ِ َر   َمنَرراِحَ  ِلتَْعلَم  وًرا َوقَرردَّ
وقولس  "َوَجعَْلنَا لْللَّْيَ  َوللنََّهاَر آيَتَْيِل فََمَ ْونَخ آيَةَ لْللَّْيِ  َوَجعَْلنَخ آيَةَ للنََّهاِر 

ْنيَ  ْبِ َرةً... اآلية"، وقولس  "َولَقَْد َحيَّنَّا للسََّمخَف للدُّ ا بَِمَ ابِيَح َوَجعَْلنَاَها م 
وًمرر ج  رريَاِطيلِ ر  "، وقولررس  "يَْسررأَل ونََ  َعررِل لألَِهلَّررِة ق ررْ  ِهررَف َمَواقِيررت  ا ِللشَّ

ِ"... ومررا اشرربس ذلرر  مررل اآليررات. وذَ  ر علررم األنررواف َكررِللنَّرراِ  َولْلَ ررج 
واوقات نحو  األمطار وإنشاف الس ا  وهبرو  الريراح المثيررة لهرا، 

مثر  قولرس تعرال   "ه رَو للَّرِذي  ،رد فر  ذلر  مرل القررآلض لمرا ورَ وعَ 
ْعررد   ررَ اَ  للث ِقَرراَ * َوي َسررب ِح  للرَّ ي ررِريك م  لْلبَررْرَق َخْوفًررا َوَطَمعًررا َوي ْنِشرر ف  للسَّ

رو   بَِ ْمِدِ ... اآل ية"، وقولس  "اَفََراَْيت م  لْلَمخَف للَِّذي تَْشَرب وَل* اَاَنرت ْم اَنَحْلت م 
يَاَح فَت ثِير  ِمَل لْلم   نِحل وَل"، وقولس  "َولّلِلَّ  للَِّذيا اَْرَسَ  للر ِ ْحِل اَْم نَْ ل  لْلم 

ي ِرت  فَأَْ يَْينَرا بِرِس لألَْرَض بَْعرَد َمْوتَِهرا"... وريرر  َسَ ابًا فَس ْقنَا   إِلَر َّ بَلَرد  مَّ
ذلرر  مررل اآليررات. وذكررر علررم الترراريم واخبررار األ مررم الماضررية، وفرر  

ِلررَ  ِمررْل اَنَبَررخِف لْلََْيررِ   القرررآل مررل ذلرر  مررا هررو كثيررر... قررا  تعررال   "ذَّ
ررْم يَْكف رر   َمررْريََم...  ررْم اَيُّه  ن وِ يررِس إِلَيررَ  َوَمررا ك نررَت لَررَدْيِهْم إِْذ ي ْلق ررول اَْق ََمه 

َهخ اآل ية"، وقا  تعال   "تِْلَ  ِمْل اَْنبَخِف لْلََْيِ  ن وِ يَهخ إِلَْيَ  َما ك نَت تَْعلَم 
ذَا". َـّ َ  ِمل قَْبرِ  َهر وذكرر علرم الطر ، وبريَّل انرس كرال فر   اَنَت َوالَ قَْوم 

يل ال عل  قواعد األقردميل. ي  العر  منس ش ف مبن  عل  تجار  األ م ِ 
قا   "وعل  ذل  المساق جاف ف  الشريعة لكل عل  وجس جام  شان 

 ".االَ ت ْسِرف وقلي  يطل  منس عل  كثير، فقا  تعال   "وك ل وا َولْشَرب وا وَ 
وذكررر التفررنل فرر  علررم فنررول الب رررة والخرروض فرر  وجررو  الف ررا ة 
والت رن ف  اسالي  الك م. قا   "وهو اعظرم منرت  تهم، فجرافهم 

قا  تعال   "ق   لَّرئِِل لْجتََمعَرِت لِسْنر   َولْلِجرلُّ  .بما اعجحهم مل القرآل
ذَا لْلق ررْرآلِ  َـّ ْم َعلَرر َّ اَل يَررأْت واْ بِِمثْررِ  َهرر رره   الَ يَررأْت وَل بِِمثِْلررِس َولَررْو َكرراَل بَْعض 

وذكر ضر  األمثا ، واستشهد بقولرس تعرال   "َولَقَرْد  ِلبَْعض  َظِهيًرا".
." ذَا لْلق رْرآِل ِمرل ك ر  ِ َمثَر   َـّ وذكرر مرل العلروم التر   َضَرْبنَا ِللنَّاِ  فِف َه

والحجررر واكثرهررا باطرر  او جميعهررا  علررم العيافررة  ،بهررا العررر   َ نِررع  
رة، قررا   "فأبطلررت يَرروالكهانررة وخررط الرمرر  والضررر  بال  رر  والط ِ 

 ،كالكهانة والحجر وخرط الرمر  ،ونهت عنس مل ذل  الباط َ  الشريعة  
 .واقرت الفأ  ال مل جهرة تَطلُّر  الَير ، فرإل الكهانرة والحجرر كرذل 

ص   علرر  علررم الَيرر  مررل ريررر دليرر ، فجرراف  واكثررر هررذ  األمررور تَخرررُّ
هللا عليررس وسررلم بجهررة مررل تعرررن علررم الَيرر  ممررا هررو النبرر   ررل  

م ض، وهو الو   واسلهام، وبقر  للنرا  مرل ذلر  بعرد موترس عليرس 
وهررو الرؤيرا ال رال ة، وانمرروذج مرل ريررر   ،السر م جرحف مررل النبروة

ثررم بعررد هررذا البيررال الررذي  وهررو اسلهررام والفراسررة". ،لرربعض الخا ررة
ما    ت وإبطا  ما  ف  ت  يح ،اوضح فيس الشاطب  ال الشريعة

قرد عرضرت مرل ذلر  إلر  مرا تعرفرس العرر  مرل العلروم ولرم  ،ابطلت
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تخرج عما الفو ، نرا  يحيد هذا البيال إسهابًا وإيضاً ا ويتوجس باللَّوم 
ليل واآلخريل، مفنًدا هذا الرحعم  إل  َمل اضافوا للقرآل ك  علوم األوَّ

 ،واهم علر  القررآلالذي اعتقد ال قائليس قد تجراوحوا برس ال رد فر  دعر
وذلرر   يرر  يقررو  فرر  المسررألة الرابعررة مررل مسررائ  النرروث الثرران  مررل 

يرة   اعن  مقا رد وضر  الشرريعة لأفهرام ،المقا د "مرا تقررر مرل ا م ِ
ينبنر  عليرس  ،وهرم العرر  ،الشريعة وانهرا جاريرة علر  مرذاه  اهلهرا

قواعرد منهررا ال كثيررًرا مررل النررا  تجرراوحوا فرر  الرردعوي علرر  القرررآل 
ر للمتقردميل والمتررأخريل مرل علرروم كَ علرم ي ررذْ  كرر  رد، فأضررافوا إليرس ال

الطبعيات والتعاليم كالهندسة وريرها مل الرياضيات والمنطرم وعلرم 
 .ال ررون وجمير  مررا نظرر فيررس النراظرول مرل هررذ  الفنرول واشررباهها

ثرم ي ر ح الشراطب  رايرس  وهذا إذا عرضنا  عل  ما تقدم لم ي رح".
ِرن عرل الَسرلَن مرل نظررهم فر  القررآل فيقرو   هذا وي تج لس بما ع ر

"إل الَسلَن ال الح مل ال ر ابة والترابعيل ومرل يلريهم كرانوا اعررن 
بلَنا انس تكلم ا د منهم ف  ش ف يث فيس، ولم بالقرآل وبعلومس وما ا ودِ 

  سرروي مررا تقرردم، ومررا ثبررت فيررس مررل ا كررام التكررالين مررل هررذا المرردَّعَ 
ولرو كرال لهرم فر  ذلر  خروض ونظرر  .وا كام اآلخرة ومرا يلر  ذلر 

علر    َّ فردَ  ،إال ال ذلر  لرم يكرل .لبلَنا منس ما يدلنا عل  ا   المسألة
د فيررس َ ررانررس ريررر موجررود عنرردهم، وذلرر  دليرر  علرر  ال القرررآل لررم ي قْ 

تقرير لش ف مما حعموا. نعم تضمل علوًمرا مرل جرن  علروم العرر  
األلبررا  وال تبلَررس او مرا ينبنرر  علرر  معهودهرا ممررا يتعجرر  منرس ا ولررو 

 .إدراكات العقرو  الراج رة دول االهترداف بأع مرس واالسرتنارة بنرور 
ثم اخذ الشاطب  بعرد هرذا فر  ذكرر  واما ال فيس ما لي  مل ذل  ف ".

ما استند إليس اربا  التفسير العلم  مل األدلرة فقرا   "وربمرا اسرتدلوا 
ْلنَرا َعلَْيرَ  ل "، عل  دعواهم بقولرس تعرال   "َونَحَّ ْلِكتَراَ  تِْبيَانًرا ل ِك ر  ِ َشرْفف 

"... ون ررو ذلرر ، وبفررواتح  ْطنَررا فِررف للِكتَرراِ  ِمررل َشررْفف  ررا فَرَّ وقولررس  "مَّ
 .وبمررا ن ِقر  عررل النرا  فيهررا ،د عنررد العرر َهروهرر  ممرا لررم ي عْ ر، السرو

مل ذل  عل عل   بل ابر  طالر  رضر  هللا عنرس وريرر    َ كِ وربما    
 .اشياف"

 مس هللا يفند هذ  األدلرة فقرا   "فأمرا اآليرات ثم اخذ الشاطب  ر
ريل ما يتعلم ب ا  التكليرن والتعبرد، او المرراد  فالمراد بها عند المفس ِ
" اللَّروح الم فروظ،  ْطنَا فِف للِكتَراِ  ِمرل َشرْفف  ا فَرَّ بالكتا  ف  قولس  "مَّ
ولم يذكروا فيها ما يقتض  تضمنس لجمي  العلوم النقلية والعقلية. واما 
فواتح السور فقرد تكلرم النرا  فيهرا بمرا يقتضر  ال للعرر  بهرا عهرًدا، 
فررو  مررل اهرر  الكتررا   سرربما ذكررر  ا رر ا   رر  الررذي تَعرَّ مَّ كعرردد الج 
السررير، او هرر  مررل المتشررابهات الترر  ال يعلررم تأويلهررا إلرر  هللا تعررال ، 

س ا رد ِعردَّ ولرم يَ  ،ورير ذل . وامرا تفسريرها بمرا ال عهرد برس فر  يكرول
  عل عل   او ريرر  قَ وما ي نْ  .،اوْ عَ دم، ف  دلي  فيها عل  ما ادَّ ممل تق

فلري  بجرائح ال ي ضران إلر  القررآل مرا ال يقتضريس،  .ف  هذا ال يثبت
ر منررس مررا يقتضرريس، ويجرر  االقت ررار فرر  َكرركمررا انررس ال ي ررح ال ي نْ 

االستعانة عل  فهمس علر  كر  مرا ي ضران علمرس إلر  العرر  خا رة، 
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فَمل طلبس بَير ما  .ث مل األ كام الشرعيةلم ما ا ودِ   إل  عو َ فبس ي  
هو اداة لس َض َّ عل فهمس، وتَقوَّ  علر  هللا ورسرولس فيرس، وهللا اعلرم، 

هررذ  هرر  الخ  ررة الشرراملة لمقالررة الشرراطب  فرر  هررذا  وبررس التوفيررم".
ن برس بعرض َالموضوث، وذل  هو رايس ف  التفسير العلمر  الرذي شر

وقرد وضرعت بريل يردي  ،وا سر  انر  .تأخريلالعلماف المتقدميل والم
ت  لس الطريم رْ نَ قد اَ  ،القاريف مقالة ك  فريم وما يستند إليس مل ادلة

واوض ت  لس السبي  ليختار لنفسس ما ي لو بعد ال ي كم عل  ا دهما 
 ."دلي ً  وا سل   مقالةً  بأنس خير  

ثم يعلل الردكتور الرذهب  رايرس فر  هرذ  القضرية الجدليرة قرائ   
اما انا فاعتقادي ال ال رم مر  الشراطب  ر مرس هللا، ألل األدلرة التر  "

دَّعا  ادلة قوية ال يعتريها الضعن وال يتطرق إليهرا  ساقها لت  يح م 
الخل ، وألل مرا اجرا  برس علر  ادلرة مخالفيرس اجوبرة سرديدة دامَرة ال 
ردَّعاهم. وهنرا  ا مرور ا خرري  تثبت امامهرا  ججهرم، وال يبقر  معهرا م 

فمرل  .سي بها اعتقادنا ال ال م فر  جانر  الشراطب  وَمرل لَرنَّ لفَّريتقوَّ 
ويرة ويرة لرم تقرن  .ذل  ما يأت   اوال النا ية اللَُّ وذلر  ال األلفراظ اللَُّ

عنررد معنرر  وا ررد مررل لرردل اسررتعمالها إلرر  اليرروم، برر  ترردرجت  يرراة 
 .األلفرراظ وترردرجت دالالتهررا، فكررال لكثيررر مررل األلفرراظ دالالت مختلفررة

وإل كنا ال نعرن شيئًا عل ت ديد هذا التردرج وتراريم ظهرور  ،ون ل
المعان  المختلفة للكلمة الوا دة، نستطي  ال نقط  بأل بعض المعان  

فهنرا  معرال   للكلمة الوا دة  اد  با ط ح اربا  العلوم والفنرول
 َ ية، وهنا  معال شرعية، وهنا  معال ع ْرفية، وهذ  المعان  كلها وِ لَ 

وا د بعضها عرفتس العر  وقرت نرحو  القررآل، وبعضرها  بلفظ  توقَ 
س علرر  ئررال علررم للعررر  بررس وقررت نررحو  القرررآل نظررًرا ل دوثررس وطرو

  بعد ذل  ال نتوس  هذا التوس  العجي  ف  فهم الفاظ قَ عْ اللَّفظ، فه  ي  
جعلها تد  علر  معرال جردَّت با رط ح  راد  ولرم ت عررن نالقرآل و

هم؟ وهر  يعقر  ال هللا تعرال  إنمرا اراد للعر  الذيل نرح  القررآل علري
بهررذ  األلفرراظ القرآنيررة هررذ  المعرران  الترر   رردثت بعررد نررحو  القرررآل 

 تْ يَربأجيا ، ف  الوقت الرذي نحلرت فيرس هرذ  األلفراظ مرل عنرد هللا، وت لِ 
عل  مل كال  و  النب   ل  هللا عليس وسلم؟ اعتقد ال  تْ يَ او  ما ت لِ 

 س، وانكر عقلس.سَ فْ نَ  سَ فِ هذا امر ال يعقلس إال َمل سَ 
فررت الب رررة بأنهررا مطابقررة الكرر م  .ثانيًررا النا يررة الب ريررة  ع ر ِ

فرإذا  .لمقتض  ال را ، ومعلروم ال القررآل فر  اعلر  درجرات الب ررة
ن ل ذهبنرا مرذه  اربرا  التفسرير العلمر  وقلنرا برأل القررآل متضرمل 

نرا انفسرنا ، ألوقعْ لك  العلوم، والفاظس مت ملة لهذ  المعران  المسرت د ثة
ف  ورطة ال خ ص لنا منها إال بمرا يخردش ب ررة القررآل او يرذه  

إْل خوطبرروا برالقرآل فرر  وقرت نحولررس  وذلرر  ألل َمرلْ  .بفطانرة العرر 
كررانوا يجهلررول هررذ  المعرران  وكررال هللا يريرردها مررل خطابررس إيرراهم لررحم 

 ،عل  ذلر  ال يكرول القررآل ريرر بليرغ ألنرس لرم يرراث  را  المخاطر 
وهررذا سررل  ألهررم خ ررائص القرررآل الكررريم. وإل كررانوا يعرفررول هررذ  
المعرران  فِلررَم لَررْم تظهررر نهضررة العررر  العلميررة مررل لرردل نررحو  القرررآل 
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لريل واآلخرريل؟ وِلرَم لَرْم تقرم نهضرتهم علر  هرذ   الذي  وي علروم األوَّ
اآليات الشار ة لمختلن العلوم وسائر الفنول؟ وهذا ايًضا سل  ألهم 

 ومميحاتهم. خ ائص العر 
ال، وَ لَ مَ ـمرا تعاقر  الر القرآل الكريم باق   .ثالثًا النا ية االعتقادية

ونظامس ناف  لك  ع ر وحمال، فهو يت د  إل  عقو  النا  جميعًا 
مررل لرردل نحولررس إلرر  ال يررر  هللا األرض ومررل عليهررا، وهررو يسرراير 

وهذا كلس ب كم كونرس  . ياتهم ف  ك  ما يمرول بس مل مرا   الحمل
تررا  الشررريعة العامررة الشرراملة، وقررانول الررديل الررذي جعلررس هللا خرراتم ك

شرائ  السموات إلر  اهر  األرض. هرذا مرا يجر  علر  كر  مسرلم ال 
فرإذا ن رل ذهبنرا  .م لرس دينرس وال يرترا  فيرسلَ ْسريعتقد  ويديل بس  تر  يَ 

ر  القررآل كر  شر ف وجعلنرا  م ردًرا لجوامر  الطر   مذه  َمرل ي  م ِ
ريات الهندسة وقوانيل الكيمياف وما إل  ذلر  مرل وضوابط الفل  ونظ
نرا الشر  فر  عقائرد المسرلميل ن رو ا برذل  قرد اوقعْ العلوم المختلفرة لك نَّر

وذل  ألل قواعد العلوم وما تقوم عليس مل نظريات ال  .القرآل الكريم
قرار لها وال بقاف، فرر  َّ نظريرة علميرة قرا  بهرا عراِلم  اليروم ثرم رجر  

ليرر  او كثيررر ألنررس ظهررر لررس خطؤهررا. وامررام سررمعنا عنهررا بعررد حمررل ق
  مرا يشرهد برأل كثيرًرا مرل جوامر  العلرم ال يضرطبها ثوب رنا مل الم

وكم بيل نظريات العلم قديمرة  .اليوم ا د إال تَير ضبطس لها بعد ذل 
، فه  يعق  ال يكرول القررآل م رتم ً لجمير  وتضاد    و ديثة مل تنان  

ميرة علر  مرا بينهرا مرل التنراف  والتضراد؟ هذ  النظريات والقواعد العل
ق مسررلم بررالقرآل بعررد هررذا  وإذا كررال هررذا معقرروالً، فهرر  يعقرر  ال ي  ررد ِ
ويكول عل  يقيل بأنس كتا  هللا الذي ال يأتيس الباط  مل بيل يديس وال 

 مل خلفس؟
ال م ال القرآل ال ي ْعنَ  بهذا اللَّول مل  ياة النا  وال يتعهرد  

  بالبيال  تر  يكرول م ردرهم الرذي يرجعرول إليرس بالشرح وال يتوال
ف  تعرين  ياتهم العلمية الدنيوية. ويبدو لنا ال ان ار هرذ  الفكررة، 
فكرة التفسير العلم ، لم يقولوا بها ولم يعملوا عل  تأييدها إال بعد ال 
نظروا إليها كوجس مل وجو  إعجراح القررآل الكرريم وبيرال  ر  يتس 

عل  اخت ن ا والها وتطور احمانها. ولكْل "مرا لل ياة وتمش يس معها 
عرل ال ي ْسرلَ  فر   هكذا يا سعد ت وَرد اسب "، فإل إعجاح القرآل رن   

بيانس هذا المسل  المتكلن الذي قد يَْذَه  باسعجاح. وهنا  مل الوال 
اسعجاح رير هذا ما يشهد للقرآل بأنرس كترا  هللا المنرحَّ  علر  م مرد 

لم. وإذا كرررال اربرررا  هرررذا المسرررل  فررر  التفسرررير  ررل  هللا عليرررس وسررر
يستندول إل  ما تناولتس بعض آيات القرآل مل  قائم الكول ومشاهد  
ها ف  اآلفراق  ًَ ودعوة هللا لهم بالنظر ف  كتا  الكول وآياتس الت  ب َّ
وف  انفسهم، إذا كانوا يستندول إل  مثر  هرذا فر  دعرواهم ال القررآل 

ليل واآل خريل، فهرم مخطئرول وال شر . وذلر  ألل قد جم  علوم األوَّ
تناو  القرآل ل قائم الكول ومشاهد  ودعوتس إل  النظرر فر  ملكروت 
السررموات واألرض وفرر  انفسررهم ال ي ررراد منررس إال رياضررة وجرردانات 
النا  وتوجيس عامتهم وخا تهم إل  مكال العظة والعبرة ولفتهم إل  
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هذ  اآليات والمشاهد مرل آيات قدرة هللا ودالئ  و دانيتس مل جهة ما ل
روعررة فرر  الررنف  وجرر   فرر  القلرر  ال مررل جهررة مررا لهررا مررل دقررائم 
النظريرات وضروابط القروانيل، فلرري  القررآل كترا  فلسرفة او طرر  او 
هندسة. وليعلم ا  ا  هذ  الفكرة ال القرآل رن   عل ال يعتح بمث  

  هذا التكلن الذي يوش  ال يخرج بس عرل هدفرس اسنسران  االجتمراع
ف  إ  ح ال ياة ورياضة النف  والرجوث بها إل  هللا تعال . وليعلم 
ا رر ا  هررذ  الفكرررة ايًضررا ال مررل الخيررر لهررم ولكتررابهم ال ال ين رروا 
بالقرآل هذا المن   ف  تفسيرهم رربة منهم ف  إظهار إعجاح القرآل 
و رر  يتس للتمشرر  مرر  التطررور الحمنرر ، و سرربهم ال ال يكررول فرر  

ح ي رادم  قيقرة علميرة ثابترة، و سر  القررآل انرس القرآل نرص  رري
يمكل التوفيم بينس وبيل ما َجدَّ ويَِجد  مل نظريات وقوانيل علمية تقوم 

  عل  اسا  مل ال م، وتستند إل  ا   مل ال  ة".
 ولكررل كيررن يعرررنهررذا مررا قالررس الرردكتور الررذهب  ر مررس هللا، 

ائم العلرم مرا لرم لي  فيس ما ي ادم  قيقة مل  ق القرآل ال المسلمول
يدرسو  جيدا مل هذ  النا ية؟ ع وة ال كونس كتا  هداية لي  معنا  
ال نق ر هذ  الهداية عل  هداية العقيدة والخلم والسلو  ف س ، إذ 
الهدايررة اوسرر  مررل ذلرر  واعررم واشررم   فهنررا  هدايررة فكريررة، وهدايررة 

هدايرة سياسية، وهداية اجتماعية، وهداية اقت ادية، وهدايرة ذوقيرة، و
  ية، وهداية إدارية... وهلم جرا. ومل هدايرة الفكرر مرا يلفتنرا إليرس 
القرآل مل ظواهر الكول و قائم العلرم... وهلرم جررا. والقررآل مفعرم 
باآليات الت  تدعو إل  تشَي  العقو  والنظرر فر  اآلفراق واالسرتحادة 
مل المعرفة واتباث المنهج العلمر  ال ر يح فر  التفكيرر واالسرتدال ، 
فلرررري  كرررر  كتررررا  هللا إذل مخ  ررررا للهدايررررة العقيديررررة واألخ قيررررة 
والسرلوكية دول ريرهررا مررل الهردايات. ثررم إل فرر  القررآل آيررات كثيرررة 
تتعلم بالمعارن العلمية الطبيعية والرياضية واسنسانية، فماذا ن رن  
إحافها؟ وكين يستطي  المفسر التقليدي الذي لي  لس مل بضراعة إال 

لفقس والب ررة ومرا إلر  ذلر  ال يتناولهرا تنراوال يشرف  بضاعة اللَة وا
ويريح العقر  المعا رر؟ ومرا معنر  التخ رص إذل؟ ام ترري القررآل 
كتابررا سرراذجا ال يسررت م ال نسررتعيل فرر  فهمررس بررألوال العلرروم والفنررول 
المختلفرة؟ افر  نخ رص إذل لهرذا الجانرر  العلمر  فر  القررآل بعررض 

مكرل ال ترتم هدايرة المسرلم، وهرو جهدنا فر  الفهرم والتفسرير؟ ثرم هر  ي
ضررعين علميررا؟ فمرراذا ن ررن  بقولررس تعررال   "قرر  هرر  يسررتوي الررذيل 

 يعلمول والذيل ال يعلمول"؟ 
ونف  الشر ف يقرا  عرل الع رر ال ردي ، إذ هنرا  مرل يوافرم 

وممرل عل  التفسير العلمر  آليرات القررآل، وهنرا  مرل يررفض ذلر . 
هللا )باشررا( فكررري عبررد مررل الم رررييل فقررط ر رر  بهررذا وت مرر  لررس 

وحير المعارن ف  القرل التاس  عشر، وم رطف   رادق الرافعر ، 
وعبررد العحيررح )باشررا( إسررماعي  ود. توفيررم  رردق  ود. م مررد ا مررد 
الَمراوي واألستاذ  نف  ا مد واألستاذ عبد الرراحق نوفر  واألسرتاذ 
عبد العحيح سيد األه  واألستاذ عل  عبد العظريم ود. السريد الجميلر  
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م طف  م مرود ود. م مرد ا مرد الشرهاوي ود. من رور  سر   ود.
ولك  وا د مرل هرؤالف تقريبرا مسراهمة فر   .النب  ود. حرلو  النجار

هذا المجا . وهنا  مواق  متعددة خا ة بتفسرير اآليرات التر  تت ر  
بررالعلوم الطبيعيررة والرياضررية والنفسررية ومررا إلرر  هررذا منشررورة علرر  

ات يعم  ا  ابها عل  ال يتناولوا ك  الِمْشبَا ، وفيها ب و  ودراس
 ش ف مل ذل  ف  كتا  هللا بالب   والدر . 

يوسن القرضراوي فر  كتابرس  "كيرن نتعامر  مر   وقد اورد د.
لهرذا اللرول مرل القرآل العظيم؟"بعض األسماف الرافضرة فر  ع ررنا 

وال جج الت  استندت إليها ف  ذل  الرفض. قا   "اشتهر فف التفسير 
م عليس "التفسير العلمف للقرآل"، لِ طْ جديد مل التفسير، ا  ع رنا لول 

د بس التفسير الذي تستخدم فيرس العلروم الكونيرة ال ديثرة   قائقهرا  َ قْ وي  
ل بهرذا اللرول وْ نَرونظرياتها لبيال مراميرس وتوضريح معانيرس. والرذيل ي عْ 

مررل التفسررير فررف الَالرر  ويت مسررول لررس هررم علمرراف الكررول والطبيعررة، 
علماف الديل والشريعة. وعلماف الديل والشرريعة يختلفرول  وليسوا مل

وفرف  .فيما بينهم  و  جرواح هرذا اللرول مرل التفسرير ومردي شررعيتس
الخمسينيات مل القرل العشرريل ثرارت معركرة جدليرة علر   رف ات 
ال  ن الم رية بيل فرريقيل مرل علمراف الرديل  رو  هرذ  القضرية، 

منرا بريل منت رر لهرذا الرراي وا س  ال الخ ن فيها لم يرح  إلر  يو
ومنت رررر لمخالفرررس. وقبررر  ذلررر  وجررردنا مرررل كبرررار العلمررراف البرررا ثيل 
 الم دثيل المؤيديل والمعارضيل، وإل كال المعارضول اكثر واوفر. 
وجرردنا مررل المعارضرريل اسمررام األكبررر م مررود شررلتوت ر مررس 
هللا، الررذي انكررر فررف مقدمررة تفسررير  علرر  طائفررة مررل المثقفرريل اخررذوا 

ا او تلقفوا شيئا مل النظريرات العلميرة وْ مل العلم ال دي  وانتقَ  بطرن
واخرذوا يسرتندول إلر  ثقرافتهم ال ديثرة ويفسررول  ،والفلسفية وريرهرا

قررا  الشرريم عررل هررؤالف  "نظررروا فررف  .آيررات القرررآل علرر  مقتضرراها
ْطنَرا فِرف اْلِكتَراِ  ِمرل  القرآل فوجدوا هللا سب انس وتعرال  يقرو   "َمرا فَرَّ

" )األنعررام/ َشررفْ  ل لهررم ال يفت رروا فررف يَّررح فتأولوهررا علرر  ن ررو   ،(38ف 
القررررآل فتً رررا جديرررًدا، ففسررررو  علررر  اسرررا  مرررل النظريرررات العلميرررة 
المسررت دثة، وطبقرروا آياتررس علرر  مررا وقعرروا عليررس مررل قواعررد العلرروم 
الكونية، وظنوا انهم بذل  يخدمول القرآل ويرفعول مل شأل اسس م 

ة فررف األوسرراط العلميررة والثقافيررة. نظررروا فررف ويرردعول لررس ابلررغ دعايرر
القرررآل علرر  هررذا األسررا ، فأفسررد ذلرر  علرريهم امررر ع قررتهم بررالقرآل 
وافض  بهم إلر   رورة مرل التفكيرر ال يريردها القررآل وال تتفرم مر  
الَرض الذي مل اجلس انحلس هللا. هذ  النظرة للقرآل خاطئة مل ريرر 

كتابًرا يت رد  فيرس إلر  النرا  عرل    القرآل ليكرولحِ ش  ألل هللا لم ي نْ 
نظريات العلوم ودقائم الفنول وانرواث المعرارن. وهرف خاطئرة ألنهرا 
ض القرررآل للرردورال مرر  مسررائ  العلرروم فررف كرر  حمررال ومكررال،  تعررر 
والعلرروم ال تعرررن الثبررات وال القرررار وال الررراي األخيررر، فقررد ي ررح 

طبقنرا القررآل اليوم فف نظر العالم ما ي بح ررًدا مرل الخرافرات. فلرو 
رر  علرر  هررذ  المسررائ  العلميررة المتقلبررة لعر   ضررنا  للتقلرر  معهررا وتََ م 
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تبعات الخطأ فيها، وألوقفنا انفسنا بذل  موقفا  رجا فرف الردفاث عنرس. 
فلندث للقرآل عظمتس وج لتس، ولن فظ عليس قدسريتس ومهابترس، ولرنعلم 

ة إنما هو ال ما تضمنس مل اسشارة إل  اسرار الخلم وظواهر الطبيع
لق ررد ال رر  علرر  التأمرر  والب رر  والنظررر ليررحداد النررا  إيمانررا مرر  
إيمانهم. و سبنا ال القرآل لم ي ادم الفطرة، ولم ي ادم ولل ي ادم 

 ". قيقة مل  قائم العلوم تطمئل إليها العقو ...
ووجدنا مل المعارضيل األستاذ الشيم امريل الخرولف فرف ب ثرس 

وقررد نقرر  فيررس راي  ". ياتررس، منهجررس اليررومالتفسررير  معررالم "  المرك ررح
الشاطبف واعتراضس عل  الذيل ارادوا ال يخرجوا بالقرآل عل نهجس 
فررف مخاطبررة العررر  بمررا يفهمررول وفررف إطررار مررا يعهرردول مررل علرروم 

علررر  الرررذيل حعمررروا ال فرررف القررررآل علررروم األولررريل  ومعرررارن، ورد  
سرتاذ األكبرر دينية ودنيوية، شرعية وعقلية. وهرو راي األ  واآلخريل

الشيم م مد م طف  المرارف شيم األحهر األسبم، قالس فف تقديمرس 
إسماعي   "اسس م والط  ال دي ". وهرو  (باشا)لكتا  عبد العحيح 

راي د.عبررد ال لرريم م مررود والشرريم عبررد هللا المشررد والشرريم ابررو بكررر 
ذكري، اعلنو  فف مقدمة تفسيرهم الموجح للقرآل، والذي كرال ينشرر 

 لسال علماف الوعظ واسرشاد فف األحهر.  "نور اسس م"جلة فف م
هرذا المن ر   ،ر مرس هللا، سريد قطر  "الظ  "وين و  ا   

فف تفسرير  آليرة "يَْسرأَل ونََ  َعرِل األَِهلَّرِة"، إذ يقرو  بقلمرس البليرغ  وإنرف 
ألعج  لسرذاجة المت مسريل لهرذا القررآل الرذيل ي راولول ال يضريفوا 

ال ي ملروا عليرس مرا لرم يق رد إليرس، وال يسرتخرجوا  سإليس ما لري  منر
منرررس جحئيرررات فرررف علررروم الطررر  والكيميررراف والفلررر  ومرررا إليهرررا كأنمرررا 
ليعظمرررو  بهرررذا ويكبررررو " إل القررررآل كترررا  كامررر  فرررف موضررروعس، 
وموضوعس اضخم مل تلر  العلروم كلهرا ألنرس هرو اسنسرال ذاترس الرذي 

لتجري  والتطبيرم مرل يكتشن هذ  المعلومات وينتف  بها، والب   وا
خررواص العقرر  فررف اسنسررال. والقرررآل يعررالج بنرراف هررذا اسنسررال، بنرراف 
شخ يتس وضمير  وعقلس وتفكير ، كما يعالج بناف المجتم  اسنسرانف 
الذي يسمح بأل ي سل استخدام هذ  الطاقات المذخورة فيس. وبعرد ال 

تمرر  يوجررد اسنسررال السررليم الت ررور والتفكيررر والشررعور، ويوجررد المج
الرررذي يسرررمح لرررس بالنشررراط، يتركرررس القررررآل يب ررر  ويجرررر  ويخطرررن 

وقرد ضرمل لرس مرواحيل  ،وي ي  فف مجا  العلم والب ر  والتجرير 
الت ور والتدبر والتفكير ال  يح. كذل  ال يجروح ال نعلرم ال قرائم 

إنشرراف س النهائيررة التررف يررذكرها القرررآل ا يانررا عررل الكررول فررف طريقرر
ود وارتباطس بخالقرس، وطبيعرة التناسرم الت ور ال  يح لطبيعة الوج

 يجرروح ال نعلررم هررذ  ال قررائم النهائيررة التررف يررذكرها ، البرريل اجحائررس
  لعقررر  البشرررري ونظرياترررس، وال  تررر  بمرررا نسرررميسوض االقررررآل بفرررر

 مما ينتهف إليس بطريم التجربة القاطعة فف نظر .  "ائم علمية" ق
امرا مرا ي ر   .إل ال قائم القرآنية  قائم نهائية قاطعرة مطلقرة

فهف  قرائم ريرر  ،ا كانت األدوات المتا ة لسايًّ  ،إليس الب   اسنسانف
نهائية وال قاطعة، وهف مقيدة ب دود تجاربس وظرون هرذ  التجرار  
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وادواتها. فمل الخطأ المنهجف ب كم المنهج العلمرف اسنسرانف ذاترس ال 

ك  مرا ي ر  وهف  ،نعلم ال قائم النهائية القرآنية ب قائم رير نهائية
إليس العلم البشري. هذا بالقيا  إلر  ال قرائم العلميرة، واألمرر اوضرح 
بالقيرا  إلر  النظريررات والفرروض الترف تسررم   "علميرة". ومرل هررذ  
النظريات والفروض ك  النظريات الفلكية، وكر  النظريرات الخا رة 
بنشررأة اسنسررال واطرروار ، وكرر  النظريررات الخا ررة بررنف  اسنسررال 

النظريات الخا ة بنشأة المجتمعات واطوارهرا. فهرذ   وسلوكس، وك 
كلهرررا ليسرررت " قرررائم علميرررة"  تررر  بالقيرررا  اسنسرررانف، وإنمرررا هرررف 
نظريررات وفرررروض كرر  قيمتهرررا انهررا ت رررلح لتفسررير اكبرررر قرردر مرررل 
الظواهر الكونية او ال يوية او النفسية او االجتماعية، وإل  ال يظهر 

او يفسررر تلرر  الظررواهر فرررض آخررر يفسررر قرردرا اكبررر مررل الظررواهر، 
تفسيرا ادق" ومل ثم فهف قابلة للتَيير والتعدي  والرنقص واسضرافة، 

بظهررور اداة كشررن جديرردة او  برر  قابلررة ألل تنقلرر  راسررا علرر  عقرر 
بتفسررير جديررد لمجموعررة الم  ظررات القديمررة. وكرر  م اولررة لتعليررم 
 اسشرارات القرآنيرة العامرة بمرا ي ر  إليرس العلرم مرل نظريرات متجررددة

متَيرة، او  ت  ب قائم علمية ليست مطلقة كما اسرلفنا، ت تروي اوالً 
منهجف اساسف. كما انها تنطوي علر  معرال  ث ثرة كلهرا ال  إعل  خط

 يليم بالقرآل الكريم  
  لرربعض النررا  ال المعنرر  األو  الهحيمررة الداخليررة التررف تخي ِرر

القرررآل ومررل هنررا ي رراولول تثبيررت  .والقرررآل ترراب  ،العلررم هررو المهرريمل
عل   يل ال القرآل كتا  كام  فرف  ،بالعلم او االستدال  لس مل العلم
والعلم ال يرحا  فرف موضروعس يرنقض  .موضوعس، ونهائف فف  قائقس

اليوم ما اثبتس باألم ، وك  ما ي   إليس رير نهرائف وال مطلرم ألنرس 
د بوس  اسنسال وعقلس وادواتس، وكلها لي  مل طبيعتها ال تعطف مقيَّ 
يقة وا دة نهائيرة مطلقرة. والمعنر  الثرانف سروف فهرم طبيعرة القررآل  ق

ووظيفتس، وهف انس  قيقة نهائية مطلقة تعالج بناف اسنسال بناف يتفرم، 
بقررردر مرررا تسرررمح طبيعرررة اسنسرررال النسررربية، مررر  طبيعرررة هرررذا الوجرررود 
وناموسررس اسلهررف  ترر  ال ي ررطدم اسنسررال بررالكول مررل  ولررس، برر  

رار  ويستخدم بعض نواميسس فف خ فترس، ي ادقس ويعرن بعض اس
كشن لس برالنظر والب ر  والتجرير  والتطبيرم، وفرم ننواميسس التف ت

ما يهديس إليرس عقلرس الموهرو  لرس ليعمر  ال ليتسرلم المعلومرات الماديرة 
جاهحة" والمعن  الثال  هرو التأوير  المسرتمر، مر  التم ر  والتكلرن، 

ف الفرروض والنظريرات لن وص القرآل كف ن ملهرا ونلهر  بهرا ورا
وكر  يروم يوجرد جديرد، وكر  اولئر  ال يتفرم  .التف ال تثبت وال تستقر

  ".منهجف، كما اسلفنا إوج   القرآل، كما انس ي توي عل  خط
اما كات  هذ  السطور فلي  م  الرافضيل للتفسير العلم  مر  
شرردة ا ترامررس لهررم وإكبررار  لمررا كتبررو . ومررا دام التفسررير العلمرر  ال 

دم اآليررة فرر  لَتهررا وال يلويهررا عررل سررياقها او عررل معناهررا الررذي ي ررا
ي كم بس العق  السليم فأه  بس وسه  ومر با. اما القرو  برأل القررآل 

فهررذا ريررر و رردهم إنمررا نررح  يخاطرر  العررر  المعا ررريل للرسررو  
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  يح، إذ هو يخاط  مل خ لهم البشرية كلها منذ ع رهم إل  ابد 

يتقدم ك  يروم ويقفرح بخطرا  الجبرارة فر  برد ال  اآلبديل. وما دام العلم
نستعيل بس فر  فهرم هرذا الرنص اسلهر  المعجرح. وهللا سرب انس وتعرال  
لي  عربيا وال هو ينتمر  إلر  ع رر المبعر ، بر  هرو سرب انس فروق 

، وك مس احل  ابردي. واألجنا  واألعراق والثقافات الحمال والمكال
 يغ  يارة تسمح بفهمرس فهمرا والذي اومل بس ال النص القرآن  قد 

متجررددا وسررليما فرر  كرر  ع ررر. ون ررل نعرررن ال لل قيقررة وجوهررا 
مختلفة، وإذا لم يكل ف  ك م هللا تل  الشمولية فف  اي كر م يرا ترري 
تكول؟ ولقد سربم ال ضرربت امثلرة علر  ضررورة االسرتعانة برالعلوم 

فهمها الطبيعية والفلسفية والرياضية ف  فهم ن وص قرآنية ال يمكل 
ْ َدثيل والمعا ررريل قررد  مررل قِبَرر  العقرر  ال رردي  برردونها. كمررا ال الررـم 
اسررت دثوا مررل الدراسررات القرآنيررة مررا لررم يكررل يخطررر علرر  بررا  ا ررد، 
فكين يقا  إل إ ساسهم الب ر  بجما  العبارة القرآنيرة اضرعن مرل 
إ سا  عر  المبع ؟ وبالنسربة لر  لرل ي جحنر  انر  مؤلرن كترا  

مقارنة اسرلوبية" عرل التنبيرس إلر  مرا فيرس مرل لرول  - "القرآل وال دي
جديررد مررل الدراسررات القرآنيررة فأسرركت عررل القررو  بررأل هررذ  او  مرررة 
يف َّ  القو  اسلوبيا وإ  ائيا وت ليليا ف  المقارنرة بريل لَرة القررآل 
ولَة الرسو  عليس الس م. وال ري  ف  ال هذا اسنجاح ما كرال ليرتم 

ابل ع ر . كمرا اسرتطعت ايضرا فر  كتبر   ف  الع ور السابقة ألنس
عررررل سرررررور "المائرررردة" و"يوسرررررن" و"الرعررررد" و"طرررررس" و"الرررررنجم" 

د عشرات الفرروق األسرلوبية بريل الن روص المكيرة  ْ و"الر مل" رَ 
والمدنية ف  كتا  هللا مما يعد جديدا تمام الجدة، إذ لم يتو   القدماف 

قليلة مل هرذا  طوا  األربعة عشر قرنا الماضية إال إل  بضعة فروق
اللول يجدها القرارئ مكرررة فر  كتر  علروم القررآل هنرا وهنرا  دول 
حيادة او نق ال. ومل المؤكد ال هنرا  دراسرات اخرري ظهررت فر  
ل مرل شرأل هرذا الع رر والجهرود التر  ت ْبرذَ   ع رنا هذا، فكين يهوَّ
فيس لخدمة كتا  هللا ب جة ال القدماف كرانوا اف رح منرا وابلرغ، واقردر 

ْ َدثيل بلرو  مل ك  نوا يرس فهم القرآل عل   فهمرا ال يمكننرا ن رل الرـم 
 ش ف منس؟

اما اعتراضات سيد قط  ر مس هللا فالرد عليها كراآلت   لري  
مررل الهحيمررة الداخليررة فرر  شرر ف ال اسررتعيل بررالعلوم الطبيعيررة، وإال 
كانت االستعانة بأي علم آخر  ت  لو كال علم الن و او الب رة مث  

فسية ايضا، إذ كلها علوم بشرية، ولي  ثم فرق بيل اي منها هحيمة ن
واآلخررر. ون ررل ال نجعرر  العلرروم الطبيعيررة هرر  األ رر ، برر  القرررآل، 
الرذي شرأن س شررأل  اي نرص آخرر ي ترراج فر  فهمرس وتذوقررس إلر  وسررائ  
وادوات، ومنها العلوم الطبيعية والرياضية. وقد قلنا إنس ال بد ال يلرح 

ل ما يقولس إْل هو إال اجتهرادات منرس قرد ت ري  المفسر العلم  عل  ا
وقرد تخطرن، وال الرنص القرآنر  شر ف مختلرن تمامرا عرل هرذا الررذي 
يقو . ثم لقد قلنا ايضا إنس ال ي ح ت مي  النص القرآن  ما ال ي تم  
او تقويلس ما ال يقو . كما قلنرا إل كر م المفسرريل الرذيل ال يسرتعينول 
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بعض كثيررا مرا يخطرن، فهر  يكرول هرذا بتل  العلوم المبَوضة عند ال
مسررورا لرررفض االسررتعانة بررالعلوم التقليديررة الترر  يسررتعيل بهررا اولئرر  
المفسرول مل ن و وب رة و دي  وما إلر  ذلر ؟ ثرم مراذا نفعر  فر  

بكر م المتخ  ريل فر  العلروم  فر  هرذا الكترا اآليات الت  استعنت  
فهررم المررريح للررذهل الطبيعيرة فرر  فهمهررا، وهرر  ال ت ْفَهررم فرر  ع رررنا ال

والقل  إال باالستعانة بتل  المبا  ؟ هذا هرو السرؤا . ثرم إل التفسرير 
التقليدي كثيرا ما يعاد فيس النظرر، ويقرو  ال  رم ك مرا يرنقض كر م 
السررررابم. اي ال االسررررتعانة بررررالعلوم الطبيعيررررة ليسررررت هرررر  و رررردها 

ال  ضررة لهررذا األمررر. واود هنررا ال اقررو  كلمررة جررد مهمررة، وهرر المعرَّ 
العلم الطبيع ، مث  اي علم آخر، إنما هو نعمة مرل هللا، فكيرن يمكرل 
ال نقاط  تل  النعمة وكأنها مستو اة مل الشيطال؟ المطلرو  منرا ال 
نسدد ونقار  وال نجتهد بأق   ما نَْقِدر، ولو نج نرا فخيرر وبركرة، 
ولنررا مررل هللا الكرررريم الررر يم درجتررال، وإذا كانرررت األخررري فدرجرررة 

إذ مل المعرون طبقا ل دي  سيد المرسليل انس ال عقرا  فر  وا دة، 
دام قررد اسررتفر   اسسرر م علرر  االجتهرراد  ترر  لررو اخطررأ  ررا بس مررا

 الوس .
لي  هو ك  مل ك م سيد قط  عل  ال ما نقلس د. القرضاوي 

علر  هرذا الكر م بمرا  ر مرس هللا  قَّرعَ إذ ف  هذا السبي ،  الرج ك م 
ومرل  اال ننتف  بما يكشفس العلرم مرل نظريرات ولكل هذا ال يعنف"يل   

عل الكول وال ياة واسنسال فف فهم القرآل. ك " إل هذا لي    قائم
نا بذل  البيال. ولقد قرا  هللا سرب انس  "سرنريهم آياتنرا فرف يْ نَ هو الذي عَ 

اآلفرراق وفررف انفسررهم  ترر  يتبرريل لهررم انررس ال ررم". ومررل مقتضرر  هررذ  
ا يكشفس العلم فف اآلفاق وفف األنف  مرل اسشارة ال نظ  نتدبر ك  م

  بما يكشفس مدي المدلوالت القرآنية فف ت ورنا. وال نوس   ،آيات هللا
ودول ال نعلم الن وص القرآنية النهائيرة المطلقرة بمردلوالت  ،فكين

هنا ينفر  المثرا   يقرو  القررآل الكرريم مرث    ؟ليست نهائية وال مطلقة
را". ثررم تكشرن الم  ظررات العلميررة ال ر  تقرديم كرر  شرفف فقرردَّ لَر"وخَ 

األرض   هنا  موافقات دقيقة وتناسقات مل وظة بدقة فف هذا الكرول
بهيئتها هذ  وببعد الشم  عنها هذا البعد، وبعد القمر عنها هذا البعد، 
و جم الشم  والقمر بالنسبة ل جمها، وبسرعة  ركتها هذ ، وبمي  

هرف  ،ن مرل الخ رائصوبرخال ،م ورها هرذا، وبتكرويل سرط ها هرذا
ها. فلي  شفف مل هذا كلس فلتة عارضة وال م  ائِ وَ التف ت لح لل ياة وت  

م ررادفة ريررر مق ررودة. هررذ  الم  ظررات تفيرردنا فررف توسرري  مرردلو  
ر  تقرديرا" وتعميقرس فرف ت رورنا. فر  برأ  مرل م ك  شفف فقدَّ لَ "وخَ 

 ا. وهكذ ..تتب  مث  هذ  الم  ظات لتوسي  هذا المدلو  وتعميقس.
ولكل الذي ال يجوح وال ي ح علميا هرذ   ،هذا جائح ومطلو 

مرل سر لة مرل  م اسنسرالَ لَرخَ "األمثلة األخري  يقو  القررآل الكرريم  
ل وِ ثرررم توجرررد نظريرررة فرررف النشررروف واالرتقررراف لرررواال  ودارْ  "،طررريل

تفترض ال ال ياة بدات خلية وا دة، وال هذ  الخلية نشأت فف الماف، 
انتهت إل  خلم اسنسال. فن م  ن ل هرذا الرنص وانها تطورت  ت  
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ال.  هرذا هرو الرذي عنرا  القررآل" القرآنف ونله  وراف النظرية لنقو  
فقد دخ  عليها مل التعدي  فف اق   ،إل هذ  النظرية اوال ليست نهائية

مل قرل مل الحمال ما يكاد يَيرها نهائيا. وقد ظهر فيها مرل الرنقص 
عرل و ردات الوراثرة الترف ت رتفظ لكر   المبنف عل  معلومرات ناق رة

نوث بخ ائ س وال تسمح بانتقا  نوث إل  نوث آخر ما يكاد يبطلهرا. 
 ،بينمرا ال قيقرة القرآنيرة نهائيرة ،وهف معرضرة رردا للرنقض والربط ل

فهررف تثبررت فقررط ا رر   ،ولرري  مررل الضررروري ال يكررول هررذا معناهررا
ائيرة فرف النقطرة نشأة اسنسال وال تذكر تف ي ت هذ  النشأة. وهف نه

وال حيرادة. ويقرو   ،وهف ا   النشأة اسنسانية وكف  ،التف تستهدفها
فيثبرت  قيقررة نهائيررة  ،القررآل الكررريم  "والشررم  تجرري لمسررتقر لهررا"

إل الشم  تجري بالنسبة  وهف انها تجري. ويقو  العلم ،عل الشم 
نها ولك ،مي  فف الثانية 12لما  ولها مل النجوم بسرعة قدرت بن و 

فف دورانهرا مر  المجررة الترف هرف وا ردة مرل نجومهرا تجرري جميعرا 
مري  فرف الثانيرة. ولكرل هرذ  الم  ظرات الفلكيرة ليسرت  170بسررعة 

هررف عرريل مرردلو  اآليررة القرآنيررة. إل هررذ  تعطينررا  قيقررة نسرربية ريررر 
نهائيررة قابلررة للتعرردي  او الرربط ل. امررا اآليررة القرآنيررة فتعطينررا  قيقررة 

وكف . ف  نعلم هرذ  بتلر  ابردا. ويقرو   ،الشم  تجري نهائية فف ال
القرررآل الكررريم  "اولررم يررر الررذيل كفررروا ال السررماوات واألرض كانتررا 

إل األرض كانرت قطعرة مرل  ثرم تظهرر نظريرة تقرو  ،رتقا ففتقناهمرا"
فن مرر  الررنص القرآنررف ونلهرر  لنرردر  هررذ   ،الشررم  فانف ررلت عنهررا
يس اآلية القرآنية" ال. لري  هرذا هرو هذا ما تعن النظرية العلمية ونقو  

وهنا  عدة نظريات عل نشرأة  ،الذي تعنيس" فهذ  نظرية ليست نهائية
األرض فررف مثرر  مسررتواها مررل نا يررة اسثبررات العلمررف" امررا ال قيقررة 

عرل  تْ لَ ِ روهف ت دد فقط ال األرض ف   ،القرآنية فهف نهائية ومطلقة
هرذا مرا ال تتعررض  ؟نهراع تْ لَ ِ رما هف السماف التف ف   ؟السماف. كين

ومررل ثررم ال يجرروح ال يقررا  عررل اي فرررض مررل الفررروض  ،لررس اآليررة
إنس المدلو  النهائف المطابم لآلية" و سبنا  العلمية فف هذا الموضوث

هذا االستطراد بهذ  المناسبة، فقرد اردنرا برس إيضراح المرنهج ال ر يح 
نيررة فررف االنتفرراث بالكشررون العلميررة فررف توسرري  مرردلو  اآليررات القرآ

وتعميقها دول تعليقها بنظرية خا رة او ب قيقرة علميرة خا رة تعليرم 
ولررو تأملنررا هررذ  السررطور . "تطررابم وت ررديم. وفرررق برريل هررذا وذا 

لراينا ، ر مس هللا، ال ينكر االستفادة مل التقدم العلم  واكتشافاتس ف  
فهم القرآل عل  طو  الخط، ب  ين   إنكار  فقط عل  المَاالة فر  

جررري وراف كرر  سرراقطة والقطررة ممررا يقولررس العلمرراف دول ال ذلرر  وال
يكررول هنررا  سررند مترريل لهررذا الررذي يقولررول. وهررو مررا ال يختلررن عمررا 

 اخترنا .
ولك  يطمئل القارئ ال ما اوردنا  اآلل هو الذي يمث  موقرن 
سيد قط  نسوق إليس ايضا مل تفسير  المسرمَّ   "فر  ظر   القررآل" 

ما نقلس عنس الدكتور القرضراوي ال ي رور هذ  الفقرات الت  تبيل ال 
او رايس مل ك  جوانبس. يقو  ر مس هللا عند الك م عل قولس تعال   "
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وجعلنا  ،ا ففتقناهماقً تْ لم ير الذيل كفروا ال السماوات واألرض كانتا رَ 
 فَ اِسروَ وجعلنرا فرف األرض رَ  ؟افر  يؤمنرول؟ مل الماف ك  شفف  رف

ال السررماوات واألرض كانتررا القرررآل( )اي وتقريررر  "  "ال تميررد بهررم
ا مسررألة جررديرة بالتأمرر  كلمررا تقرردمت النظريررات الفلكيررة فررف تَررقَ تِ رتقرا فف  

ف امرررت  ررو  هررذ  ال قيقررة الترررف  م اولررة تفسررير الظررواهر الكونيررة
اوردهررا القرررآل الكررريم منررذ اكثررر مررل ث ثمائررة والررن عررام. فالنظريررة 

كالمجموعرررة الشمسرررية  ،القائمرررة اليررروم هرررف ال المجموعرررات النجميرررة
ثرم  ،ايمً دِ كانت َسر ،المؤلفة مل الشم  وتوابعها ومنها األرض والقمر

وال األرض كانررت قطعررة مررل  ،انف ررلت واخررذت اشرركالها الكرويررة
الشررم  ثررم انف ررلت عنهررا وبررردت. ولكررل هررذ  ليسررت سرروي نظريررة 

وتقوم نظرية اخري ت لح لتفسرير  ،ض رداقَ نْ وقد ت   ،فلكية تقوم اليوم
هر الكونيرة بفررض آخرر يت رو  إلر  نظريرة. ون رل  ا رر ا  الظروا

هذ  العقيدة  ال ن او  ال ن م  النص القرآنف المستيقل علر  نظريرة 
ض ردا. لذل  ال ن او  فف هذ  الظ   فَ رْ   اليوم وت  بَ قْ رير مستيقنة ت  

ال نوفم بيل الن وص القرآنية والنظريات التف تسم  علمية. وهرف 
م العلمية الثابتة القابلة للتجربرة كتمردد المعرادل شفف آخر رير ال قائ

إل  آخر هذا النروث  ..بال رارة وت و  الماف بخارا وتجمد  بالبرودة.
مل ال قائم العلمية. وهف شفف آخر رير النظريات العلمية  كما بينرا 
مل قب  فف الظ  . إل القرآل لي  كتا  نظريات علمية ولرم يجرفف 

مرنهج لتقرويم  ، . إنمرا هرو مرنهج لل يراة كلهراليكول علما تجريبيرا كرذل
ولتقررويم المجتمرر  ليسررمح للعقرر   ،العقرر  ليعمرر  وينطلررم فررف  رردود 

بالعمرر  واالنطرر ق دول ال يرردخ  فررف جحئيررات وتف رريليات علميررة 
 فهذا مترو  للعق  بعد تقويمس وإط ق سرا س.  ،ب تة

ترف وقد يشير القررآل ا يانرا إلر   قرائم كونيرة كهرذ  ال قيقرة ال
ون ررل ". ال السررماوات واألرض كانتررا رتقررا ففتقناهمررا"يقررهررا هنررا  

وإل كنا ال نعرن منس  ،نستيقل هذ  ال قيقة لمجرد ورودها فف القرآل
 .او فترم السرماوات عرل األرض ،كين كال فتم السرماوات واألرض

ونتقبرر  النظريررات الفلكيررة التررف ال تخررالن هررذ  ال قيقررة المجملررة التررف 
ولكننررا ال نجررري بررالنص القرآنررف وراف ايررة نظريررة  ،قررهررا القرررآل

وال نطلرر  ت ررديقا للقرررآل فررف نظريررات البشررر. وهررو  قيقررة  ،فلكيررة
إل النظريرررة الفلكيرررة القائمرررة اليررروم ال  وق ررراري مرررا يقرررا  "مسرررتيقنة

تعارض المفهوم اسجمالف لهذا النص القرآنف السرابم عليهرا بأجيرا " 
فيقرر كذل   "مل الماف ك  شفف  فوجعلنا "فأما شطر اآلية الثانف  

ويمجردول  ، قيقة خطيرة يعرد العلمراف كشرفها وتقريرهرا امررا عظيمرا
دارول الهتدائس إليها وتقريرر  ال المراف هرو مهرد ال يراة األو . وهرف 

وإل كال ورودهرا فرف القررآل الكرريم ال يثيرر  ، قيقة تثير االنتبا   قا
هرذا القررآل. فرن ل نسرتمد  وال يحيدنا يقينا ب ردق ،العج  فف نفوسنا

االعتقاد ب دقس المطلم فف ك  ما يقرر  مل إيماننا بأنس مل عند هللا. 
ال مل موافقة النظريات او الكشون العلمية لس. واق   مرا يقرا  هنرا 
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إل نظريرررة النشررروف واالرتقررراف لررردارول وجماعترررس ال تعرررارض  كرررذل 
 مفهوم النص القرآنف فف هذ  النقطة بالذات. 

ثر مل ث ثة عشر قرنا كال القرآل الكريم يوجس انظار ومنذ اك
ويستنكر اال يؤمنوا بهرا وهرم  ،الكفار إل  عجائ   ن  هللا فف الكول

وكر  مرا  رولهم فرف الكرول  ،يرونها مبثوثة فف الوجود  افر  يؤمنرول
ثم يمضف فف عرض مشاهد  ؟يقود إل  اسيمال بالخالم المدبر ال كيم

فيقررر ال "، فف األرض رواسف ال تميرد بهرم وجعلنا"الكول الهائلة  
هررررذ  الجبررررا  الرواسررررف ت فررررظ تررررواحل األرض فرررر  تميررررد بهررررم وال 

فقرد يكرول تواحنرا   تضطر . و فظ التواحل يت قم فرف  رور شرت 
 ،برريل الضررَط الخررارجف علرر  األرض والضررَط الررداخلف فررف جوفهررا

وقرد يكرول برروح الجبرا  فرف موضر  . وهو يختلن مل بقعة إل  بقعة
معررادال النخفرراض األرض فررف موضرر  آخررر. وعلرر  ايررة  ررا  فهررذا 
الرنص يثبرت ال للجبرا  ع قرة بترواحل األرض واسرتقرارها. فلنتررر  

فذل  مجالها  ،للب و  العلمية كشن الطريقة التف يتم بها هذا التواحل
ولنكتررن مررل الررنص القرآنررف ال ررادق باللمسررة الوجدانيررة  ،األ رري 

القررردرة المبدعرررة المررردبرة لهرررذا الكرررول  وبتتبررر  يرررد ،والتأمررر  المرررو ف
 ".الكبير

برر  إنررس، رفررر هللا لررس، لرردي تفسررير  لقولررس تعررال  مررل سررورة 
 ،مررل الميررت ج ال ررفَّ رِ ْخرري   .يوَ والنَّرر   ِ  َ ـإل هللا فررالم الرر"األنعررام"  "

؟" يمضر  فر  نقر  كرولفَ ؤْ . ذلكرم هللا فرأن  ت  مرل ال رف   ج الميتِ رِ خْ وم  
علماف الَر  عل است الة الم ادفة ف  فقرات كثيرة مما قالس بعض 

عملية خلم الكول، وال وراف هذا الكول إرادة قا دة وقدرة مطلقرة، 
لقررد عجررحت كرر  وال األمررر لرري  عبثررا. فمررا معنرر  ذلرر ؟ ولنقرررا  "

م اولرة لتفسررير ظرراهرة ال يرراة، علرر  ريررر اسررا  انهررا مررل خلررم هللا. 
ي راولول تفسرير  وهرم ...د النرا  مرل الكنيسرة فرف اوربرارَ ومنذ ال شَ 

نشأة الكول وتفسير نشرأة ال يراة بردول التجراف إلر  االعترران بوجرود 
ولم تبم منها فف القرل  ،ولكل هذ  الم اوالت كلها فشلت جميعا ،هللا

العشررريل إال مما كررات تررد  علرر  العنرراد، وال تررد  علرر  اسخرر ص" 
واقوا  بعرض "علمرائهم" الرذيل عجرحوا عرل تفسرير وجرود ال يراة إال 

 االعتران باهلل ت ور  قيقة موقن "علمهم" نفسس مل هذ  القضرية.ب
ون ل نسوقها لمل ال يحالول عندنا يقتاتول عل  فتات القرنيل الثرامل 
عشرر والتاسر  عشرر مررل موائرد األوربيريل، عرراحفيل عرل هرذا الررديل، 

ونختار لهم هؤالف . ت "الَي " وهم "علميول"" ال "ريبيول""بِ ثْ ألنس ي  
  "."امريكا" العلماف مل

ماجسررتير ودكتررورا  مررل جامعررة كورنرر  ) يقررو  "فرانرر  اللررل"
نشرأة العرالم " فرف مقرا  (واستاذ الطبيعة ال يوية بجامعة مانيتوبا بكندا

"هللا يتجلر  فرف ع رر العلرم"  مرل كترا  ؟"ه  هو م رادفة او ق رد
"فإذا لم تكل ال ياة (  الدمرداش عبد المجيد سر ال ترجمة الدكتور)

ت ب كمة وت ميم سابم، ف  بد ال تكول قد نشأت عل طريم قد نشأ
فمررا هررف تلرر  الم ررادفة إذل  ترر  نترردبرها ونررري كيررن  .الم ررادفة
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إل نظريرات الم رادفة واال تمرا  لهرا اآلل مرل األسر   ؟تخلم ال ياة
الرياضررية السررليمة مررا يجعلهررا تطبررم علرر  نطرراق واسرر   يثمررا انعرردم 

لنظريرات امامنرا ال كرم األقرر  وتض  هذ  ا ال كم ال  يح المطلم.
ولقرد تقردمت  .م  تقردير ا تمرا  الخطرأ فرف هرذا ال كرم ،إل  ال وا 

 دراسة نظرية الم ادفة واال تما  مل الوجهة الرياضية تقدما كبيرا
  ت  ا ب نا قادريل عل  التنبؤ ب ردو  بعرض الظرواهر الترف نقرو 

ا بطريقرة إنها ت د  بالم ادفة، والترف ال نسرتطي  ال نفسرر ظهورهر
بفضر  تقردم هرذ   وقد  ررنا .درْ مث  قذن الحهر فف لعبة النَّ  ،اخري

قرررادريل علررر  التمييرررح بررريل مرررا يمكرررل ال ي رررد  بطريرررم  الدراسرررات
الم ررادفة ومررا يسررت ي   دوثررس بهررذ  الطريقررة، وال ن سرر  ا تمررا  

ي معيل مل الحمال. ولننظرر اآلل  دو  ظاهرة مل الظواهر فف مدً 
طي  ال تلعبررس الم ررادفة فررف نشررأة ال يرراة  إل إلرر  الرردور الررذي تسررت
وهررف ، بررات األساسررية فررف جميرر  الخ يررا ال يررةالبروتينررات مررل المركَّ 

الكربررول واألدروجرريل والنيتررروجيل  هررف تتكررول مررل خمسررة عنا ررر
 000الوا رد  فِ يْ حَ ج  ـواألكسجيل والكبريت. ويبلغ عدد الذرات فف ال

عن ررا،  92فرف الطبيعرة  ولما كال عدد العنا ر الكيموية ذرة. 40
موحعررة كلهررا توحيعررا عشرروائيا، فررإل ا تمررا  اجتمرراث هررذ  العنا ررر 

ئات البروتيل يمكل  سرابس لمعرفرة يْ حَ ا مل ج  ْيئً حَ الخمسة لكف تكول ج  
كميررة المررادة التررف ينبَررف ال تخلررط خلطررا مسررتمرا لكررف تؤلررن هررذا 

ذا ثررم لمعرفررة طررو  الفترررة الحمنيررة ال حمررة لكررف ي ررد  هرر ،الجررحيف
االجتمررراث بررريل ذرات الجرررحيف الوا رررد. وقرررد قرررام العرررالم الرياضرررف 
السويسري تشارلح يوجيل جاي ب سرا  هرذ  العوامر  جميعرا، فوجرد 
ال الفر ررة ال تتهيررأ عررل طريررم الم ررادفة لتكررويل جررحيف بروتينررف 

إلررر  رقرررم عشررررة  1، اي بنسررربة 160 ×10إلررر   1وا رررد إال بنسررربة 
ال يمكل النطم بس او التعبيرر  وهو رقم، مرة 160مضروبا فف نفسس 

عنررس بكلمررات. وينبَررف ال تكررول كميررة المررادة التررف تلررحم ل رردو  هررذا 
التفاع  بالم ادفة ب ير  ينرتج جرحيف وا رد اكثرر ممرا يتسر  لرس كر  
هذا الكول بم ييل المرات. ويتطل  تكويل هذا الجحيف علر  سرطح 

ات األرض و دها عل طريم الم ادفة ب ييل ال ت    مرل السرنو
مررة  243رها العالم السويسري بأنهرا عشررة مضرروبة فرف نفسرها قدَّ 

مل السنيل. إل البروتينات تتكرول مرل س سر  طويلرة مرل األ مراض 
إنهرا إذا تخلفرت بطريقرة  ؟لن ذرات هرذ  الجحيئراتخفكيرن تتر، األمينية

ب  ت رير فرف ، اخري رير التف تتخلن بها ت ير رير  ال ة لل ياة
سرريثر   . ج.  نجليررحيوقررد  سرر  العررالم اس .بعررض األ يررال سررموما

الطرق التف يمكل ال تتخلن بهرا الرذرات فرف ا رد الجحيئرات البسريطة 
وعل  ذل  فإنرس مرل ... مل البروتينات، فوجد ال عددها يبلغ الم ييل

الم ا  عق  ال تتخلن ك  هذ  الم ادفات لكف تبنرف جحيئرا بروتينيرا 
ال يراة، وال  عديمرةَ  كيماويرةً  مروادَّ وا دا. ولكل البروتينرات ليسرت إال 

تد  فيها ال ياة إال عندما ي   فيها ذل  السر العجي  الذي ال نردري 
وهرو هللا و رد  الرذي اسرتطاث ال ، إنس العق  ال نهائف .مل كنهس شيئا
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يدر  ببالغ  كمتس ال مث  هرذا الجرحيف البروتينرف ي رلح ألل يكرول 

 عليس سر ال ياة".  واردق ر مستقرا لل ياة، فبنا  و وَّ 
خ رائف فرف إدكتورا  مل جامعة إيروي و)ويقو  إيرفنج وليام 

 فرف مقررا  (وراثرة النباترات واسررتاذ العلروم الطبيعيرة بجامعررة ميتشرجال
"إل العلوم ال تسرتطي  ال  "المادية و دها ال تكفف" مل الكتا  نفسس 

تفسررر لنررا كيررن نشررأت تلرر  الرردقائم ال ررَيرة المتناهيررة فررف  ررَرها 
كمرا ال  التف ال ي  ريها عرد، وهرف الترف تتكرول منهرا جمير  المرواد.و

 ،باالعتماد علر  فكررة الم رادفة و ردها ،تستطي  العلوم ال تفسر لنا
وال شرر  ال  كيررن تتجمرر  هررذ  الرردقائم ال ررَيرة لكررف تكررول ال يرراة.

عف ال جميرر   ررور ال يرراة الراقيررة قررد و ررلت إلرر  النظريررة التررف تررد  
رقرف بسررب   ردو  بعررض الطفررات العشرروائية  التهرا الراهنرة مررل ال
إل هرذ  النظريرة ال يمكرل األخرذ بهرا إال   نقو  ،والتجمعات والهجائل

 فهف ال تقوم عل  اسا  المنطم واسقناث"".، عل طريم التسليم
 .متخ رص فررف علرم األ يرراف)البررت ماكومرر  ونشرتر  ويقرو 

فرف  (لوراسرتاذ علرم األ يراف بجامعرة براي دكتورا  مل جامعة تكسرا .
"العلرروم ترردعم إيمررانف برراهلل" مررل الكتررا  نفسررس  "وقررد اشررتَلت  مقررا 

وهررو مررل الميرراديل العلميررة الفسرري ة التررف تهررتم ، بدراسررة علررم األ يرراف
ولي  بيل مخلوقات هللا اروث مل األ ياف التف تسركل  بدراسة ال ياة.

وقد نمرا علر  ا رد جوانر  ، هذا الكول. انظر إل  نبات برسيم ضئي 
فهرر  تسررتطي  ال تجررد لررس نظيرررا فررف روعتررس برريل جميرر  مررا ، يررمالطر

إنررس آلررس  يررة تقرروم  ؟ ررنعس اسنسررال مررل تلرر  العرردد واآلالت الرائعررة
ب رررورة دائبرررة ال تنقطررر  آنررراف الليررر  واطرررران النهرررار برررخالن مرررل 

ويررررتم كرررر  ذلرررر  ت ررررت سرررريطرة  .التفرررراع ت الكيمويررررة والطبيعيررررة
تركيرر  جميرر  الكائنررات  وهررو المررادة التررف ترردخ  فررف ،البروترروب حم

إل هللا لرم ي ررنعها  ؟ال يرة. فمرل ايررل جرافت هررذ  اآللرة ال يرة المعقرردة
هكذا و ردها، ولكنرس خلرم ال يراة وجعلهرا قرادرة علر   ريانة نفسرها، 

مرر  اال تفرراظ بكرر  الخررواص  ، وعلرر  االسررتمرار مررل جيرر  إلرر  جيرر 
والمميررحات التررف تعيننررا علرر  التمييررح برريل نبررات وآخررر. إل دراسررة 
التكاثر فف األ ياف تعتبر اروث دراسات علم األ ياف واكثرها إظهارا 
لقدرة هللا. إل الخلية التناسلية التف ينتج عنهرا النبرات الجديرد تبلرغ مرل 
ال َر درجة كبرري ب ير  ي رع  مشراهدتها إال باسرتخدام الِمْجَهرر 

كرر  ِعررْرق،  ،ومررل العجيرر  ال كرر   ررفة مررل  ررفات النبررات المكب ِررر.
ْيرة، وك  فرث عل  ساق، وك  جرذر او ورقرة، يرتم تكوينهرا وك  ش عَ 

ت رررت إشرررران مهندسررريل قرررد بلَررروا مرررل دقرررة ال جرررم مبلَرررا كبيررررا، 
تلر  الفئرة مرل  ،فاستطاعوا العيش داخ  الخلية التف ينشأ منهرا النبرات

فهررا هررو ذا  .("نرراق ت الوراثررة)المهندسرريل هررف فئررة الكروموسررومات 
علماف الطبيعرة، ومرل الَرربييل ال  سيد قط  يستشهد بما يقولس بعض

مل المسلميل، ف  موضروث يت ر  بربعض اآليرات القرآنيرة، وهرو مرا 
علررر  انرررس معررراد  تمامرررا  ، رفرررر هللا لرررس،يرررد  علررر  ال االستشرررهاد برررس

ل سرتعانة بررالعلوم الطبيعيررة واشررباهها فر  فهررم كرر م هللا هررو استشررهاد 
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فرس مرل تلر  مرل جوانر  موقوا ردا فقرط رير كام ، ب  ي رور جانبرا 
 القضية.

رررم إع نرس  ،المرارر  لشريما وكِمثْ  األستاذ سيد قط  نرري
يرتم اآلية القرآنية إل  العلروم، او العلروم إلر  اآليرة، كر   لَجر   كراهيتس
كرذل  رررم ، وتفسيرا علميا يتفم م  نظريرات العلرم ال ردي  تفسيرها

ِجررد الخر ن برريل المسرلمتكريرر  هررذا اسعر ل كقولررس مرث  يل فرر    "و 
ِجررد عنرردهم مرررض آخررر هررو الَرررور  ،العقائررد واأل كررام الفقهيررة وو 

، وتأويلس لبعض النظريات العلمية ا  إليهجَ بالفلسفة وتأوي  القرآل لي رْ 
وذلر  خطرر عظريم علر  الكترا ، فرإل للف سرفة  ،الت  لم يقر قرارهرا

والنظريررات الترر  لررم  .اوهامررا ال تحيررد علرر  هررذيال الم ررا  بررال م 
)الشررريم م مرررد م رررطف   ال ي رررح ال ي رررَرد إليهرررا كترررا  هللا" تسرررتقر  

م/ 1939هرـ/ مطبعرة األحهرر/ 1357المرار / الدرو  الدينية لسنة 
قالرس ويسرتعيل  مايخالن ف  تفسير  وذا  نرا  ررم هذا اقو   (، 11

 10فمل ذل  قولس ف  تفسرير اآليرة رقرم   فيس بما قالتس العلوم الطبيعية
ررَماَواِت بََِْيررِر َعَمررد  تََرْونََهررا َواَْلقَرر َّ فِررف مررل سررورة لقمررال  }َخلَرر َم للسَّ

لألَْرِض َرَواِسررَف اَل تَِميررَد بِك ررْم َوبَرر َّ فِيَهررا ِمررل ك رر  ِ َدآبَّررة  َواَنَحْلنَررا ِمررَل 
} السرموات مجمروث مرا "  للسََّمخِف َمرخًف فَأَْنبَتْنَرا فِيَهرا ِمرل ك ر  ِ َحْوج  َكرِريم 

وهرر  مرتبررة  ،سرري ارات ونجرروم وسرردائم نرررا  فرر  الفضرراف فوقنررا مررل
تطررون دائررة فر  الفضراف، كرر  شر ف منهرا فرر   ،بعضرها فروق بعرض

مكانس المقد ر لس بالنامو  اسله  ونظام الجاذبية، وال يمكل ال يكول 
فرإذا قير   .لها َعَمد، وهللا هو ممسكها ومجريها إل  األج  المقردَّر لهرا

قائم مقام العََمد وي طلم عليرس  ،وهو النامو  اسله  ،إل نظام الجاذبية
وإذا ال ظنرا  .إل لهرا َعَمردا ريرر منظرورة  جاح ال نقو  "العََمد"اسم 

 .انس ال يوجد ش ف مادي تعتمد عليس وج  ال نقرو   إنرس ال َعَمرد لهرا
واقررردار األجررررام السرررماوية واوحانهرررا اقررردار واوحال ال عهرررد ألهررر  

ألجرام ليست إال هبرافة األرض بها، واألرض نفسها إذا قيست بهذ  ا
قرر الكتا  الكرريم ال األرض كانرت جرحفا مرل ... دقيقة ف  الفضاف

السموات وانف لت عنهرا، وقررر الكترا  الكرريم ال هللا }لْسرتََويَّ إِلَر  
{، وهرذا الرذي قررر  الكترا  الكرريم هرو الرذي د   للسََّمخِف َوِهرَف د َخرال 

ا جرذ  قطعرة مرل الشرم  وقد قا  العلماف إل  ادثرا كونير .عليس العلم
وف لها عنها، وإل هذ  القطعرة بعرد ال مررت عليهرا اطروار تكسررت 
و ارت قطعًا، ك  قطعة منهرا  رارت سريَّارا مرل السريَّارات، وهرذ  

 .السيَّارات ه  بنت الشم ، والشم  ه  المركح لك  هذ  السيَّارات
فليست األرض ه  مركح العالَم كما ظنس األقدمول، بر  الشرم  هر  
مركررح هررذ  المجموعررة، والشررم  وتوابعهررا قرروي  ررَيرة فرر  العررالَم 

وايل ه  مل الِشرْعَري اليمانيرة التر  قرا  هللا سرب انس فيهرا   .السماوي
} ررْعَريَّ فهررذا الررنجم قدرتررس علرر  إشررعاث الضرروف  ؟}َواَنَّررس  ه ررَو َر ُّ للش ِ

مرة، وقدرتس عل  إشعاث ال رارة مث  قدرتس  26تساوي قوة الشم  
ررْعَري اليمانيررة  لَّررت م رر  فلررو ف رررِ  .عاث الضرروفعلرر  إشرر ض ال الش ِ

الشم  يوما مل األيام النتهت ال ياة فجأة بَليال األنهار والم يطات 
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ْعَري اليمانية ي ر   .والقارات الجليدية الت   و  القطبيل وضوف الش ِ
دقرائم،  فإلينا بعد ثمال سنوات، وضوف الشم  ي ر  إلينرا بعرد ثمران

ْعَري اليمانية اكبرر نجرم فر  فانظر إل  هذ ا الب ْعد الس يم. وليست الش ِ
رْعَري اكثرر  السماف، فهنا  بعرض النجروم قردرتها تحيرد علر  قردرة الش ِ

 .مل عشررة آالن مررة. وعظمرة السرماف ليسرت فر  الشرم  وتوابعهرا
فرررر  اقرررردارها واوحانهررررا وإل عظمتهررررا فرررر  مرررردنها النجوميررررة،  ،كررر 

  انواعهرررا. وهنرررا  نجرررم يسرررم  واضررروائها وابعادهرررا علررر  اخرررت ن
 .رة" اكبر مل شمسرنا بمرا يحيرد عرل ث ثريل مليونرا مرل المرراتج"الم

ثررم يقررن علررم  .وهنررا  السرردائم، وهرر  قريبررة مررل الخلررم او  األمررر
ْم َخْلرَم للسَّرَماَواِت  رخ اَْشرَهدتُّه  اسنسال، وهللا تعرال  و رد  يعلرم خلقرس  }مَّ

 {.َولألَْرِض َوالَ َخْلَم اَْنف ِسِهمْ 
اي خلم الجبا  فر   ،}َواَْلقَ َّ فِف لألَْرِض َرَواِسَف اَل تَِميَد بِك ْم{

ولبيررال هررذا يمكررل ال نقررو   .األرض لررئ  تميررد األرض وتضررطر 
باخت رررار  إل األرض بعرررد انف رررالها عرررل الشرررم  وعكوفهرررا علررر  

منها و لت بعض موادها إل   الة السيولة  الدورال  ولها عل  ب ْعد  
نرت عليهرا قشررة  رلبة بعرد  ت موادَّ بعد ال كان ملتهبة كالشم ، وتكوَّ

تتاب  انخفاض ال رارة ا اطت بما ف  جوفها مل المواد المن رهرة، 
دت، و د  مرل التجعرد نتروفات ثم تتابعت البرودة عل  القشرة فتجعَّ 

 .فالجبررا  األولرر  نترروف القشرررة ال ررلبة الترر  رلَّفررت األرض  وارروار
شرتداد الضرَط فر  الرواسر  التر  فر  قراث وهنا  جبرا  جردَّت عرل ا

الب ررر، وجبررا  ناريررة جرردَّت مررل خررروج ال مررم الناريررة مررل وسررط 
األرض وتررداخلها فرر  الطبقررات  ترر   ررارت كأوترراد مَررروحة فيهررا. 
والجبررا  كلهررا تت مرر  الضررَوط الرسرروبية علرر  جرردرانها وتوحعهررا 

مفككة وتَير اتجاهها وتكسر  دتها، وتساعد بذل  عل  بقاف الطبقة ال
ال ال ة لأنبات والت  يتَذي بواسطتها ال يوال واسنسال وت فظهرا 
مل ال تمور. فالجبا  اوالً  بست النار ف  جون األرض، و يَّرت 

والجبا  توحث ضَوط الطبقات، ثرم  .األرض بعد ذل   ال ة لل ياة
بعرد ذلرر  تكسرر  رردة العوا ررن والريراح، فهرر   افظرة لررأرض مررل 

بأسبا  مل داخر  األرض، والرذي يجر ف بسرب  الميدال الذي يج ف 
...إلم" )الشريم م مرد م رطف  المرارر /  ردي  العوا ن والرياح

ف راعدا.  61م/ 1970نروفمبر  /328رمضال/ كتا  الهر  / العردد 
. فعر م (وما بعدها ايضرا 161وانظر ك مس ف  نف  الموضوث ص 

ير القرآل امر يد  هذا؟ اال يد  عل  ال تجاه  التقدم العلم  عند تفس
 ع  ورير مست سل، وإال فكين نسر  هرذا المفسررال الجلري ل مرا 
قاال  وانتفعا بمبا   العلوم ال ديثة؟ والمهم اال يفتئت المفسر العلم  
لرس مرا لرم يقر ، او يهجرم علر   عل  كتا  هللا فيلويس عل وجهس، او يقو 

ما لم ما لي  واض ا لس وال عقلس مطمئل إليس، او يعج  بشر س عل  
يتأكررد بعررد مررل اقرروا  العلمرراف واجتهرراداتهم الترر  ال تررحا  فرر  طررور 
الت قم والتم يص رربة منرس فر  استيرال بشر ف جديرد سبهرار النرا  

 وطلبا للشهرة و سل السمعة.
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وتبقررر  سرررخرية بعرررض المنتسررربيل إلررر  اسسررر م مرررل جهرررود 

 إنهرم إنمرا ينتظررول إلر  ال يكتشرنعرنهم المفسريل العلمييل وقولهم 
الَربيول شيئا جديدا ف  ميردال العلرم فيَه ب روا فقرط سراعتئذ إلر  تفسرير 
آيرررات القررررآل فررر  ضررروف تلررر  االكتشرررافات. ثرررم يضررريفول ال اولئررر  
المفسريل لو كانوا عل   م لكانوا قاموا هم انفسهم بتل  االكتشرافات 
قب  الَربييل. وهذا اعتراض ف  رير م لس، وإل كنا نوافم عل  انس 

عليهم ال يتخلفوا عل ريررهم مرل الشرعو   مسلميل وعار  مل ال كس   
المتقدمة. اما انس اعتراض ف  ريرر م لرس فرأل مهمرة المفسرر ليسرت 
اكتشان القوانيل وال قائم العلمية، ب  تفسير القرآل مستعينا بكر  مرا 
تطولس يد  لذل  التفسرير، ومنرس تلر  ال قرائم والقروانيل. والمهرم، كمرا 

لهرا مرا ال قلنا، اال يعتسن الت فسير في م   الن وص ما لي  فيها ويقو 
تقرررو . كرررذل  مرررل الممكرررل ال يقرررا  لهرررؤالف السررراخريل  ولمررراذا ال 

رول انررررتم ايضررررا عررررل سرررراعد الِجرررر وتنافسررررول الَررررربييل فرررر   د  تشررررم 
االكتشافات واالختراعات؟ ام إل مهمتكم تن  ر فقط ف  االعتراض 

واالختررراث فررر   والررتهكم؟ ثررم هرر  يقررو  عاقررر  بررأل امررر االكتشرران
ع رنا هذا يمكل ال ينهض بس األفراد بعيدا عل المؤسسات الكبيررة 

يجرر  علرر   كررذل الترر  تسررتطي  و رردها تمويرر  مثرر  تلرر  المشرراري ؟ 
المسؤوليل ف  ب د العر  والمسلميل ال يتخذوا مل التفاسير العلمية 
للقرآل المجيد  افحا للدعوة إلر  نهضرة علميرة  قيقيرة ال يكتفر  فيهرا 
الدارسول باجترار ما يقولس العلماف الَربيول، ب  يبدعول ويكتشفول 
ويضرريفول وتكررول لهررم إنجرراحاتهم هررم ايضررا. كمررا ينبَرر  اال يتررر  
المسرررؤولول الب رررو  العلميرررة بعرررد فررررا  ا ررر ابها منهرررا لم ررريرها 
المجهو  الذي يتربص بها اآلل، ب  يعملول بك  ما يسرتطيعول علر  

ل يفهم المهتمول بالتفسرير العلمر  ال تنراو  ت ويلها إل  واق . عل  ا
اآليات القرآنية مل هذ  الوجهة ليست نهاية المطان او ال كر  شر ف 
سررون يكررول "عررال  العررا " إذا اثبتنررا ال القرررآل ال ي ررادم العلررم، إذ 
ليست هذ  سوي الخطوة األول  الت  ينبَ  ال تتلوها خطوات اخري 

فوقرروا علينررا فرر  ميرردال العلررم إل لررم تنتررس بررأل ننرراطح مررل سرربقونا وت
الطبيعررر  والرياضررر  واالكتشرررافات واالختراعرررات ونسرررامتهم علررر  

 األق ، إل لم نتجاوحهم م  األيام، فن ل إذل لم ن ن  شيئا. 
وايا ما يكل األمر فما حا  هذال الموقفال المتعارضال قرائميل 
 ت  اآلل. وقد كت  الدكتور حرلو  النجار مقاال ف  هذا الموضروث 

م بعنوال "ضوابط التفسير العلم  2006 /9 /18ف  "اهرام" االثنيل 
للقرآل الكرريم" نبرس فيرس إلر  عردة ا تياطرات ينبَر  ال يلترحم بهرا مرل 

ال بد لرس ال يتعمرم فر  اللَرة  إذيت دي لتفسير القرآل تفسيرا علميا، 
والب رة وعلوم القرآل، واال يجري وراف النظريات العلميرة التر  لرم 

إل   قائم بعد. كما ينبَ  ال يبتعد بوجرس عرام عرل التفا ري  تت و  
العلميررة الدقيقررة الترر  ال تخررردم ررررض التفسررير العلمرر  كالمعرررادالت 

ال ي رح  لرس  كرذل الرياضية المعقدة والرموح الكيميائية الدقيقة مرث . 
أل عليرس التأكيرد بربر   ،هذا الذي تو   لرس هرو معنر  اآليرة القو  بأل

This file was downloaded from QuranicThought.com



322 
 

مرس هرو الرذي يمكرل ال يخطرن، ويمكرل ال ي ري . هذا لي  سوي فه
وبالمث  عليس االبتعاد تماما عل الَيبيات الت  ال تدخ  ف  إطار العلم 
البشري كذات هللا والروح والم ئكة والجل والبررحخ ومرا إلر  ذلر . 

كرر م معقررو  جررد معقررو ، وكرر  جهررد بشررري عرضررة لمَامسررة  ذاوهرر
ووجرو  ال رذر، فر  ي رح الخطإ مهما اتخذ  ا بس مل اال تياطرات 

اتخاذ ا تما  وقوث المفسر العلم  ف  الخطإ تكأة سر ق بابس تماما، 
وإال فلل تتقدم البشرية خطوة، ألنها معرضة ف  ك  خطروة تخطوهرا 
إل  السقوط ف  الَلط كما قلنا، ب  ال بد مرل التقردم والمَرامرة مرا دام 

هللا ق د السبي .  السائر قد اتخذ ك  ما يستطي  مل ا تياطات. وعل 
اقررو  هررذا ررررم مررا ال ظتررس مررل ال الرردكتور النجررار ا يانررا مررا يَلررو 
وي م   النص القرآن  فوق طاقتس ويسبغ عليس مل المعن  ما ال تتقبلس 
اللَرة الترر  ِ رريَغ بهررا وال السرياق الررذي ورد فيررس. والمعرررون ال كرر   
 متخ رص فر  علررم او فرل او  ررنعة فإنرس يرت م  لهررا ت مسرا شررديدا

ويكاد يراها ف  ك  ش ف. وهرذا امرر يوشر  ال يكرول فطريرا يجرري 
ولوال  لهمدت القرائح وتبلدت، فإل التمركح  و  الذات  ،ف  العروق

وما يت   بها هو ا د الدواف  الت  تبع  البشر عل  النشاط والعمر  
واسبداث، والمهم اال تتجاوح تل  ال ماسة  دودها المقبولة، وال يقيم 

ل نفسس رقيبا عل  تجاوحاتس، وإال فهنا  عيل المجتم  الت  اسنسال م
ال تكررن عررل المراقبررة والمراجعررة واالنتقرراد شررئنا ام ابينررا. كررذل  فكرر  
بن  آدم خطاف كما يقو  الرسرو ، فر  خرون إذل مرل العمر  والتقردم 

الت ررر  والعمرر  علينررا إلرر  األمررام، فلررل يكررول ذلرر  نهايررة العررالم. و
سة الحائدة قب  اسقدام عل  عم  شر ف واالنتهراف واسبداث، اما الوسو

إل  اال يتخذ اسنسال اية خطوة ف  اتجا  الهدن خشية الخيبة والفش  
 فهو الشل  القات ، والعياذ باهلل. 

"الجررواهر فرر  تفسررير القرررآل  فررإل كتررا و فرر   رردود مررا اعلررم 
التفسرير الو يرد الرذي يتنراو   هرولأستاذ طنطراوي جروهري الكريم" 

قرررآل كلررس آيررة آيررة. وهررو كتررا  كبيررر ال جررم  ترر  ليسررتَرق خمسررة ال
ال  لنررايتضررح وعشرريل مجلرردا كبيرررا. ومررل نظرتنررا فر  هررذا التفسررير 

التفسرير كمرا شرن  عليرس مرا خر  لم يكل يمأ كتابس بك  شر ف   ا بس
هرو يفسرر األلفراظ القرآنيرة التر  ت تراج إذ بعض مل ال يتفقرول معرس، 
مل النص اسله ، ويت د   او المقا د برإل  تفسير، ويستخلص الع

عل سب  نحو  اآلية وعل الناسرم والمنسروخ وريرر ذلر  ممرا يتعلرم 
ال يتررر   هررذا،فرروق ثررم هررو، بررالنص ويتناولررس المفسرررول اآلخرررول. 

فر ة للك م عل تأخر المسرلميل وتق ريرهم الترام فر  االرتقراف إلر  
امرة اخرجرت  الو رن برأنهم خيرر عنردها المرتبة الت  ي ردق علريهم

ررررر إال اهتبلهرررررا للنرررررا  رهم بمسرررررتجدات العلررررروم واالكتشرررررافات وب َّ
هم بالم ررير السررين  ررذرو ررثهم علرر  بررذ  الجهررد، و ،واالختراعررات

الذي ينتظرهم إل استمروا ف  الب دة التر  هرم منَمسرول فيهرا، وهرو 
ما ت قم وما حا  يت قم  ت  اآلل. فكين باهلل ير م الرجر  علر  اْل 

ا؟ اوال ي ح التفسير إال ال يكول عقليرا جع  تفسير  ل لقرآل َ يًّا  ارًّ
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قضررايا وآيررات ال ررفات مررث  او  مسررائ  الفقررس برراردا، وال يتنرراو  إال
الماضر  التر  ولرت وال يهرتم ب اضرر المسرلميل وال بالم رائ  التر  
تسقط عل  رؤوسهم تباعا وال يتعلمول منهرا ابردا، وال يلفرت انتبراههم 

لررذي يواقعونررس دومررا  رريل يكتفررول برراجترار مررا إلرر  اسثررم الرهيرر  ا
و لت إليس امم الَر  مل مقررات العلم دول ال ينشطوا للمشراركة 
فيس والخروج مل دائرة التخلن الجهنمية التر  ت ا ررهم مرل فروقهم 

لقرد تسراف  الرجر  ؟ ومل ت تهم ومل يميل لهم وشرما  وخلرن وقردام
ن مرررل الكتررر  ن علمررراف اسسررر م عشررررات األلرررولرررلمررراذا اب رررم  "

س فرر  القرررآل إال آيررات يررالفقررس لرري  ف وعلررم   ،الفقررس اسسرر مية فرر  علررمِ 
ق ئ  ال ت   مائة وخمسيل آية؟ فلماذا كثرر الترألين فر  علرم الفقرس، 

ا ف  علروم الكائنرات التر  ال تخلرو منهرا سرورة؟ بر  هر  تبلرغ وقَ َّ جدًّ 
  مل سبعمائة وخمسيل آية  ري ة، وهنا  آيات اخري داللتها تقر

 ال يبررث المسرلمول فر  علرم   او شرث   ال را ة. فه  يجوح ف  عق   
ا؟ إل آبافنا برعوا ف  الفقرس، ا آياتس كثيرة جدًّ ويجهلوا علمً  ،آياتس قليلة

 . لنقم بس لترق  األ مة"و ،فلنبرث ن ل اآلل ف  علم الكائنات
لنستم  إل  ال كم الذي ا در  د. م مد  سيل الذهب  اآلل فو

بعررد ال قرررات  ،إنرر "  ير الشرريم طنطرراوي جرروهري. قررا علرر  تفسرر
استطي  ال اعطي   ورة واض ة عل منهج  ،الكثير مل هذا التفسير

وذلر  ال المؤلرن ر مرس هللا يفسرر  .المؤلن وطريقتس الت  سلكها فيس
اآليات القرآنية تفسريرا لفظيرا مخت ررا ال يكراد يخررج عمرا فر  كتر  

بريل ايردينا، ولكنرس سررعال مرا يخلرص  التفسير المألوفة لنا والمتداولرة
لفظيرررا، ويررردخ  فررر  اب رررا  علميرررة   مرررل هرررذا التفسرررير الرررذي يسرررميس

"لطرائن" او "جرواهر". هرذ  األب را  عبرارة   مستفيضة يسرميها هرو
عررل مجموعررة كبيرررة مررل افكررار علمرراف الشرررق والَررر  فرر  الع ررر 

رآل ات  بهرا المؤلرن ليبريل للمسرلميل ولَيرر المسرلميل ال القر ال دي 
الكيم قد سبم إل  هرذ  األب را  ونبَّرس علر  تلر  العلروم قبر  ال ي ر  

 ،ر مرس هللا ،إليها هؤالف العلماف بقرول متطاولة. ثم إننا نجد المؤلرن
يضرر  لنررا فرر  تفسررير  هرررذا كثيرررا مررل  ررور النباتررات وال يوانرررات 
ومناظر الطبيعة وتجرار  العلروم بق رد ال يوضرح للقرارئ مرا يقرو  

ال قيقة امامس كاألمر المشاَهد الم سرو . كرذل  نجرد توضي ا يجع  
يستشرررهد ا يانرررا علررر  مرررا يقرررو  بمرررا جررراف فررر   ،ر مرررس هللا ،المؤلرررن
 ،كمررا يررري ،واعتمرراد  فيمررا ينقرر  علرر  إنجيرر  "برنابررا" ألنررس .اسنجيرر 

ا ح األناجي ، ب  هو اسنجي  الو يد الذي لم ت   إليس يد الت رين 
يشررح بعرض  ،ر مرس هللا ،نري المؤلرن والتبدي  كما قي . وكثيرا ما

، او بمرا جراف "جمهوريترس"ال قائم الدينية بما جاف عرل اف طرول فر  
ي لنا رضا  عنهرا دِ ي بْ  لهاوهو  يل ينق .عل إخوال ال فا ف  رسائلهم

وت ديقس بها مر  انهرا تخرالن الثابرت عرل رسرو  هللا  رل  هللا عليرس 
مَّ  وسلم. كما انس يستخرج كثيرا مل علوم الق رآل بواسطة  سا  الج 

الذي ال ن  دَّق انس يو   إل   قيقة ثابتة، وإنما ه  عدوي تسرربت 
وإنَّرا  ،مل اليهود إل  المسلميل فتسلَّطت عل  عقو  الكثير مرنهم. هرذا
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ر آيات القرآل تفسيرا علميا يقروم علر   ،ر مس هللا  ،لنجد المؤلن ي فس ِ
ولسرت  .  عهد بها مل قب نظريات  ديثة وعلوم جديدة لم يكل للعر

اري هررذا المسررل  فرر  التفسررير إال ضررربا مررل التكلررن، إل لررم يررذه  
  ."بَرض القرآل ف  اق  مل ال يذه  بج لس وجمالس

والعجير  ال د. م مرد  سريل الررذهب ، رررم إقررار  فر  بدايررة 
االقتبا  الذي نقلنا  ف  الفقرة السابقة برأل تفسرير "الجرواهر" فيرس مرا 

يحيد عليها كثرة الكر م وإل كال ات األخري مل مبا  ، ف  التفسير
ف  العلوم، فإنس يعود ف  نهاية المطان في كم عليس بأل فيس ك  ش ف 
ما عردا التفسرير. وال رم ال هرذا  كرم ظرالم، وإل كنرت ال اق رد إلر  
القررو  بررأل كرر  مررا قالررس الرجرر  او اقتبسررس مررل كرر م علمرراف الطبيعررة 

ل فا او ريرهم هو ك م   يح، او اننا والرياضيات او عل إخوال ا
عرل الردج  المسرمَّ   "ت ضرير األرواح" او مرث  نتفم معس فيما قالرس 

مَّ  وخرافاتس السرتخراج اشرياف فر  القررآل  ف  لجوئس إل   سا  الـج 
ال وجود لها إال ف  خياالتس. لكرل السرؤا  هرو  اولري  فر  كر  كترا  

منهرا  راح رضرا النرا  مل كتر  التفسرير اخطراف؟ وهر  هنرا  كترا  
والعلمرراف جميعررا؟ إل الرجرر  يجتهررد، ولكرر  مجتهررد  ن رري  واجررر إل 
شاف هللا، واالجتهاد يعن  ال  را بس معررض لل روا  والخطرإ. امرا 
قو  الدكتور الذهب  إل نق  الشريم طنطراوي كر م العلرم ال ردي  فر  

ر  تفسير  يذه  ببهاف القرآل ف  نوافقس عليس، إذ مت  كال القرآل يكر
العلم ويتجهم للعلمراف؟ اوسرب  هرذا ال هرؤالف العلمراف ريرر مسرلميل؟ 
ولكررل مترر  كررال للعلررم وطررل؟ إل ال قيقررة ضررالة المررؤمل يأخررذها انرر  
م العلمراف مثلمرا  وجدها، وما مل كتا  سماوي  رض  علر  العلرم وكرر 
 ن  القرآل. وال نن  ال ما يتو   إليس علماف الَر  اآلل مل علم 

للعلررم العربررر ، الررذي هررو بررردور  امتررداد وت ررر يح  إنمررا هررو امترررداد
واستدرا  وإضافة لما سبقس مل العلوم الت  كانت موجودة لدي األمم 
السرررابقة... وهكرررذا. ثرررم إل القررررآل المجيرررد لرررم ينرررح  لعرررر  المبعررر  
و دهم، وال للعر  ف  ك  الع ور فقط، ب  نح  للبشرية جميعا ف  

. ولقد قرات  منذ  مقراال لرجراف النقراش طروا  سنيل ك  َعْ ر  وِمْ ر 
يثن  عل  تفسير "الجرواهر" و را بس ثنراف عظيمرا. ولكنر  ال اذهر  
هذا المذه  ايضا، ب  الذي ارا  هو ال ف  الكتا  خيرا كثيرا، وفيس 
كررذل  اخطرراف، وقررد تكررول هرر  ايضررا اخطرراف كثيرررة. ولكررْل كمررا قررا  

"؟   النابَة اخو بن  ذ ْبيَال  "ايُّ الرجا  المهذَّ  
عنردما ال ارانر  اجرد بأسرا بمرا كتبرس  را   "الجرواهر" فمث ً 

ض لقولرس تعرال  فر  اآليرة  َوإِْذ ق ْلرت ْم يَرا"  "البقررة"مرل سرورة  61 تعرَّ
را ت ْنبِرت   وَس َّ لَل نَّْ بَِر َعلَ َّ َطعَام  َواِ د  فَ ْدث  لَنَا َربََّ  ي ْخرِرْج لَنَرا ِممَّ م 

ئَِهررا َوف وِمَهررا َوَعَدِسررَها َوبََ ررِلَها قَرراَ  اَتَْسررتَْبِدل وَل لألَْرض  ِمررل بَْقِلَهررا َوقِثَّخ
... اآلية   "الفوائرد الطيبرة " ت ت عنروالللَِّذي ه َو اَْدنَ َّ بِ لَِّذي ه َو َخْير 

اخذ ف  بيال مرا اثبترس الطر  ال ردي  مرل نظريرات إذ  ،ف  هذ  اآلية"
اََوليسرت هرذ     "قرامناهج اطباف اوروبا فر  الطر ، ثرم  ذاكراطبية، 

اَتَْسرتَْبِدل وَل للَّرِذي "المناهج ه  الت  ن ا ن وها القرآل؟ اََو لي  قولرس  
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رمحا لذل ؟ كأنس يقو   العيشة البدوية عل   "ه َو اَْدنَ َّ بِ لَِّذي ه َو َخْير  
الخفيفال اللذال ال مرض يتبعهما، م   لوهما الطعاما، المل والسلوي

، افضر  مررل  يراة شرقية فرر  المردل بأكرر  الهرواف النقر  وال يرراة ال ررة
التوابرر  والل ررم واسكثررار مررل الرروال الطعررام مرر  الذلررة وجررور ال كررام 
والجبل وطم  الجيرال مل الممال ، فتختطفكم ف   يل رفلة وانتم ال 

ر هررذ  اآليررات. بمثرر  هررذا فلرريفهم المسررلمول تشررعرول. بمثرر  هررذا ت فسَّرر
 كتا  هللا".

سرا فرر  ك مرس الترال  تعليقرا علرر  وكرذل  ال اسرتطي  ال اري بأ
ل  َعلَرر  لْلعَرررْرِش قولررس تعررال  فرر  اآليرررة مررل سررورة "طرررس"  " َـّ ْ َمرر للرَّ

* لَس  َما فِرف للسَّرَماَواِت َوَمرا فِرف لألَْرِض َوَمرا بَْينَه َمرا َوَمرا تَْ رَت  لْستََويَّ
"قولس  }َوَما بَْينَه َما{ دخ  ف  ذل  عوالم الس ا  والكهربراف  " للثََّريَّ 

وهو مل علوم الطبيعة قديما  ،"اآلثار العلوية"  وجمي  العالم المسم 
{ يشررير لعِ   وقولررس .و ررديثا فررا إال فرر  رَ ل لررم ي عْ يْ َمررلْ }َوَمررا تَْ ررَت للثَّررَريَّ

حماننررا، وهمررا علررم طبقررات األرض المتقرردم مرررارا فرر  هررذا التفسررير، 
}َوَمرا فراهلل هنرا يقرو    ".يرون "وعلم اآلثار المتقدم بعضس ف  سرورة 

{ لي رص المسلمول عل  دراسرة علروم الم ررييل التر   تَْ َت للثََّريَّ
  تظهر اآلل ت ت الثري".

كذل  ه  ثمة مل يخالن ما قالس الشيم فر  الفقررة التاليرة التر  
كتبهرررا تعليقرررا علررر  بعرررض ال ررررون المقطعرررة فررر  او  سرررورة "آ  

ررر ،رعرررا  هللا ،انظررررعمررررال"؟  " طررر {، لرررم{، }ايقرررو  هللا  } . تأمَّ
إليها ت ل   ةإل ال رون الهجائي ،وهكذا يقو  لنا  ايها النا  .} م{..

الكلمررات اللَويررة، فمررا مررل لَررة فرر  األرض إال وارجعهررا اهلهررا إلرر  
 روفهررا األ ررلية، سررواف اكانررت اللَررة العربيررة ام اللَررات األعجميررة، 

ف   رن وال إم ف وال اشتقاق إال بت لي  الكلمات  .شرقية ورربية
وهررذا هررو  . روفهررا، وال سرربي  لتعلرريم لَررة وفهمهررا إال بت ليلهررا إلرر 

َرَم ال العلررروم القرررانول المسرررنول فررر  سرررائر العلررروم والفنرررول. وال َجررر
مرة فر  التعلريم ألنهرا قسمال  لَوية وريرر لَويرة، فرالعلوم اللَويرة مقدَّ 

فرإذا  .وسيلة إل  معرفة ال قائم العلمية مل رياضرية وطبيعيرة وإلهيرة
ن  قائقهرا إال بت ليلهرا إلر  رَ لوم الت  هر  آلرة لَيرهرا ال ت ْعركانت الع

ا ررررولها، فكيررررن إذل تكررررول العلرررروم المق ررررودة لنتائجهررررا الماديررررة 
ليرة  والمعنوية؟ فه  اول  بالت لي  واجدر بإرجاعها إل  ا  رولها األوَّ
التر  ال تعرررن ال سررا  إال بمعرفررة بسررائط األعررداد، وال الهندسررة إال 

ط والمقدمات، وال علوم الكيميراف إال بمعرفرة العنا رر بعد علم البسائ
 وت لي  المركبات إليها، فرج  األمر إل  ت لي  العلوم".

لكنرر  فرر  ذات الوقررت ال اوافقررس علرر  مررا يقولررس عررل ت ضررير 
ضر األوراح مث ، إذ نجد ، ومرا  67 ةلقولرس تعرال  فر  اآلير سعنرد تعر 

وَسرر"بعرردها مررل سررورة البقرررة   ك ْم اَْل َوإِْذ قَرراَ  م  ر  َ يَررأْم   َّ ِلقَْوِمررِس إِلَّ لّلِلَّ
واْ بَقَررَرةً... اآليررات ب ثررا فرر  عجائرر  القرررآل وررائبررس، م، يعقررد "تَررْذبَ  

، والَرائرر  عجائرر هررذ   الاآليررات مررل تلرر  مررا انطرروت عليررس  ذاكرررا
الذي يسميس لأسن  "ِعْلًما"،  ،ت ضير األرواح مشيًرا اثناف ذل  إل 
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  "واما علم ت ضير األرواح فإنس مل هرذ  اآليرة  وما هو بالعلم، فيقو
 ، والمسرلمول يؤمنرول بهرا،  تر  ظهرر لَرإل هذ  اآلية ت تْ  .استخراجس

عررل  يت ررد ثررم  .ا"الً، ثررم بسررائر اوروبررا ثانيًررعلرم األرواح بأمريكررا او  
   وقرترس... إلر  ال يانتشرار  بريل األمرم وفائدمرر وظهور هرذا األ إمبد

ر بعرد ْيرحَ   ن ل ب ددها قد جاف فيها  يراة للع  "ولما كانت السورة الت
موتس، وكذل   مار ، ومسألة الطير وإبراهيم الخلير ، ومسرألة الرذيل 

وعلرم هللا  ،اهميرا مرل الطراعول فمراتوا ثرم ا خرجوا مل ديارهم فرارً 
اننا نعجح عل ذل ، جع  قب  ذكر تلر  الث ثرة فر  السرورة مرا يرمرح 

البقرررة، كأنررس يقررو   إذا قررراتم مررا  إلرر  است ضررار األرواح فرر  مسررألة
جاف عل بن  إسرائي  ف  إ ياف الموت  ف  هذ  السورة عند اواخرها 
فررر  تيأسررروا مرررل ذلررر ، فرررإن  قرررد بررردات برررذكر است ضرررار األرواح، 

كر إل كنرررتم ال فاست ضررروها بطرقهرررا المعروفرررة، واسرررألوا اهررر  الرررِذ  
ر ذا قل  نفر  خرالص علر ـولكل ليكل ال .تعلمول َ ض ِ قردم األنبيراف  م 

هم ت  ْيررَ نفوسرهم اَ  و  ل روإبرراهيم وموسر ، فهرؤالف لع   ريْ حَ والمرسليل كالع  
"...". فَبِه رَداه م  لْقتَرِد ْ "بالمعاينة، وانا امرت نبيكم ال يقتدي بهم فقلرت  

الو  ذل  انس ال ع قة هنال  بيل ما تقولس اآلية الكريمة وما يحعمس َدج 
شيم قد انخدث بهذ  المرحاعم، إال انرس ت ضير األرواح. وال ش  ال ال

لم يكل و د  مرل بريل علمراف المسرلميل فر  ذلر  الوقرت الرذي انخردث 
خيرراالت مررل ا يانررـًا مررا يررذكر    وبالمثرر  ال يمكررل الموافقررة علرر  .بهررا

يت و  بها مل عالم األشباح إل  عالم األرواح فيلتقف بروح الب يرة 
امرـًا او نف رة ربانيرة وإشرارة إله  يسرميها وكثيررا مرافي دثها وت دثرس، 

  كتر  مَّ يختلط عليس األمر فر  يردري َعرقد ب   ،قدسية وبشارة رمحية
؟ ومثرر  هررذ  االشررياف ال يمكررل ال  رردي  نفرر  ام إلهررام م لررم ا اهررو

ت ْ َسر  ل ررال س ابردا. كررذل  ال نرضرر  ابردا بتقليلررس مرل شررأل العلمرراف 
و ررد  التفسررير القرردام  وتفاسرريرهم وت رروير  لتفسررير  علرر  انررس هررو 

، ف  ذات الوقت، ال نعام  ك  ما قالرس فر   ال  يح. بيد انس ال ي ح 
تفسير  وكأنس مل نف  هرذ  الطينرة، إذ إل فيمرا قالرس كثيررا مرل الخيرر 

 ب  جدا .
وإذا كنرررا قرررد سرررقنا راي دار  كبيرررر كالررردكتور م مرررد  سررريل 

 فرر  تفسرير "الجررواهر" فقررد يكرول مررل برا  إقامررة التررواحل ال  الرذهب
نسوق ايضا ما كتبس الدكتور حرلو  النجار ف  ذلر  الكترا ، إذ يقردم 

  لوَ نْ عَ م  ـاما تفسير الشيم طنطراوي جروهري والر" رؤية مَايرة. قا  
تفسير يرنهج الرنهج  فيعتبر اضخم "الجواهر فف تفسير القرآل الكريم"

، الشريم  راو  فيهرا اذ يق  فرف خمسرة وعشرريل جرحفا كبرارا ،العلمف
 تفسرير القررآل الكررريم تفسريرا يتجراو  مر  روح الع ررر ،س هللاير مر

فيس  و لت اليس المعارن االنسانية فف مجا  دراسات الكول وما وما
ومرل الظرواهر  ،عروالم الجمرادات واأل يراف ومرل ،مل اجرام سرماوية

ليبرهل للقاريف  ،التف ت كمها والسنل االلهية ،الكونية التف ت ا بها
  هللا الخالد قد ا اط بالكول فف تف ري  وبيرال وايضراح رفر  ال كتا

 وانرررس ب ررم ينطررروي علرررف كرر  مرررا و ررر  ،عنررس كثيرررر مررل السرررابقيل
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، الشريم الجروهري  وقرد نعر ،هرذا .البشر مل معرارن ليسإوماسي   
همرالهم للجانر  العلمرف فرف القررآل إالمسرلميل  علماف  عل ،ر مس هللا

  البيانيرة والفقهيرة فقرط بقولرس م علرف الجوانر وتركيرح جهروده الكريم
 ،الفقرس علرمِ  س م عشرات األلرون مرل الكتر  فرفلماذا الن علماف اس

مائررة   الفقررس لرري  لررس فررف القرررآل اال آيررات ق ئرر  الت رر  إلرر وعلررم  
جردا فرف علروم  وقر َّ  ،آية؟ فلماذا كثر الترألين فرف علرم الفقرس وخمسيل

ننررا نجررد  فررف مطلرر  إولررذا ف لررو منهررا سررورة؟الكائنررات التررف ال تكرراد تخ
آيرات  ،يرا امرة االسر م  المسرلميل يقرو  فيرس تفسير  يتوجرس بنرداف الرف
اجتذبت فرعا مل علرم  (الميرا  يق د آيات)معدودات فف الفرائض 

فيهررا عجائرر  الرردنيا  فمررا بررالكم ايهررا النررا  بسرربعمائة آيررة ،الرياضرريات
حمرال  هرذا ...وهرذا حمرال ظهرور االسر م ،لومهذا حمال الع ...؟كلها
لمرراذا النعمرر  فررف آيررات العلرروم الكونيررة مافعلررس  يررا ليررت شررعري .سرقي رر

سر مف البرد نظرام التعلريم اسال  علوم الميررا ؟ ثرم يضرين اباؤنا فف
الب رة ليست هف نهاية علوم القرآل ب  هف علوم  فعلوم ،مل ارتقائس

 "....علوم معنا  ،(تفسير  ما يكتبس ف  يق د) اليوم وما نكتبها ،لفظس
اآليرات  ولم يكتن الشريم طنطراوي جروهري فرف تفسرير  بتتبر 

مختلرررن إلررر  شرررارات إواسرررتنتاج معانيهرررا وفرررم مرررا ارترررخ  فيهرررا مرررل 
نس قد استعال فف هذا التفسير الفريد مل نوعس إب   ،ال ديثة الدراسات

والوسررائ   انرات والمظراهر الكونيرةالنباترات وال يو بكثيرر مرل  رور
 ،كما استخدم اآلراف الفلسفية عند مختلن المدار  الفكرية ،التجريبية

رر  المعرررون وكررذل  األرقررام العدديررة التررف ينظمهررا  سررا  وقررد  .الجمَّ
كما  ،التفسير اعتبر المفسرول مل بنف ع ر  ذل  المنهج العلمف فف

طراد فرف تأوير  بعرض آيرات القررآل جنو ا إل  االست ،اعتبر مل قب 
اسرتنادا الرف ال قيقرة  ،يمانيةرير مقا دها التشريعية واس  الكريم عل
ل القرررآل لررم يررأت لكررف ينشررر برريل النررا  القرروانيل العلميررة االمسررلمة 

وال قرررروائم بأسررررماف  ،وال جررررداو  المررررواد وخ ائ ررررها ،ومعادالتهررررا
كترا  عقيردة  ،كترا  هدايرةنمرا هرو فرف األ ر  إو ،الكائنات و رفاتها

وهرررف ركرررائح الرررديل الترررف ال يسرررتطي   ،وعبرررادة واخررر ق ومعرررام ت
والقررآل العظريم  ريل  .يض  لنفسس فيها ضوابط  ر ي ة اسنسال ال

مظاهر هذا الوجود إنما يعرض لرذل   مختلن إل يلفت نظر االنسال 
 ،تدبير و كمتس و قدرة الخالم العظيم وعلمس  مل قبي  االستدال  عل

ومررررل قبيرررر  إقامررررة ال جررررة البينررررة علررررف الجا ررررديل مررررل الكررررافريل 
إ اطررة القرردرة اسلهيررة بررالكول   ومررل قبيرر  التأكيررد علرر ،والمشررركيل

 إل ك  ل ظة مل ل ظات الوجود   اجة الخلم فف  وبك  مافيس وعل
 .ر مة ذل  الخالم العظيم

فف مقدمة يكت   ،ير مس هللا، رشيد رضا فهذا هو الشيم م مد
ا آخررر عررل فالفخررر الررراحي  ررار   "وقررد حادتفسررير  المنررار مان ررس

والطبيعيررة  القرررآل هررو مررا يررورد  فررف تفسررير  مررل العلرروم الرياضررية
 ،وريرها مل العلوم ال ادثة فرف الملرة علرف مرا كانرت عليرس فرف عهرد 

ويق رد ) وقلرد  بعرض المعا رريل ،كالهيئة الفلكية اليونانيرة وريرهرا
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يراد مثر  هرذا مرل علروم الع رر وفنونرس إبر (طنطاوي جوهري الشيم
 ،ف روال طويلرة ،اآليرة فهو يذكر فيما يسرميس تفسرير ،الكثيرة الواسعة

والنبررات  مررل علرروم الفلرر  ،كالسررماف او األرض بمناسرربة كلمررة مفررردة
 .ت د القاريف عما انح  هللا ألجلس القرآل ،وال يوال

علمراف التفسرير لهرذا المرنهج العلمرف  مرل اسرتنكار الرررم  وعل
العلماف المسلميل ظ  مؤمنرا برأل  ال ال عددا كبيرا ملإ ،قديما و ديثا

ببعض اشياف هذا  اي اآليات المتعلقة ،شارات الكونية فف كتا  هللااس
 تبقرف بيانرا مرل ،جمالها وتناثرها بيل آيات الكتا  المجيد  إالكول عل

و رورة  ،ومرل ثرم فهرف  رم مطلرم ،وجرودخالم الكول ومبدث ال هللا
يأتيرس الباطر  مرل بريل يديرس  الرذي ال عجاح فف كترا  هللامل  ور اس

للراسررخيل فررف العلررم مررل  ل ذلرر  قررد ال يتضررح إالإو. وال مررل خلفررس
 كر  فرف  المتخ  يل فف مختلن مجاالت العلوم الب تة والتطبيقيرة

عجرراح ذل  اسدراكهررم لررإهررؤالف يظرر  يتسرر    و ترر . قرر  تخ  ررس
 ،وع ررا بعرد ع رر ،االنسانية جي  بعد جي  باتساث دائرة المعرفة

 *للعرررالميل ر  ْكرررهرررو إال ذِ  إلْ "   م رررداقا لقرررو  ال رررم تبرررار  وتعرررال
 رلف هللا  هللا ، ولقرو  رسرو [88-87 /ص) "نبأ  بعد  ريل لَّ م  لَ عْ تَ ولَ 

م لَ خْ وال يَ  ،ف عجائبسفف و فس للقرآل الكريم بأنس التنقض عليس وسلم
ومل هنا كال واج  المتخ  يل مل المسلميل فف  .َ  مل كثرة الرد

نسرانية فرف كر  ع رر وفرف كر  جير  ال مختلن مجاالت المعرفة اس
لمرام بقردر إتفسرير كترا  هللا مرل  تنفر منهم طائفة للتسرلح بمسرتلحمات
والفقرس  ،وعلومرس ومرل ال ردي  ،كان مل علوم اللَة العربيرة وآدابهرا

م  معرفرة بعرادات المجتمر  العربرف  ،وعلم الك م وقواعد  ،وا ولس
وبالسرريرة  ،وبالمررأثور فررف التفسررير ، اطررة بأسرربا  النررحو إو ،األو 

وريرر  ،وباجتهاد اع م السابقيل مل ائمة المفسرريل ،المطهرة النبوية
ثرم تقروم تلر   ، رددها علمراف التفسرير وا رولس ذل  مل الشروط التف

شرح آيات الكتا  ال كيم، ك  فيما يخ س،  تف تستبيل   الطائفة عل
لم يكل مل السه  بيانها قبر   عجاح فف كتا  هللاللنا  جوان  مل اس

 فررف م كررم  يت قررم قررو  هللا تعررال  ، و تررع ررر العلررم الررذي نعيشررس
،مستق إ  لك  نب"  كتابس  "(67 /األنعام" )وسون تعلمول ر 

م  فهر  المجلد األو  الذي اقتطفت منس قارئ اتر  الذا، وه
ك  يري بنفسس الموضروعات التر   ، وتركت اضعافهاالتالية العناويل

  "خطبررة الكتررا ، وفيهررا دعرروة المسررلميل يتناولهررا الشرريم فرر  تفسررير 
عجائر   .عامة إل  الب ر  فرف العلروم الكونيرة. تفسرير سرورة الفات رة

  الر مة. عجائ  النم  والن   والعنكبوت ال يوانات فف تفسير معن
دعوة المؤلن جمي  المسلميل مل سنييل  ..فف توضيح معن  الر مة.

يدرسررروا النبرررات والطررر  والمعرررادل ل وشررريعييل وحيررردييل وريررررهم ا
. ضررر  المثرر  للعررالم العلرروي بررامراة فوجميرر  العررالم العلرروي والسررفل

ذا. العرالم السرفل ، وهكر ،جميلة وفتيات يردرل  ولهرا اقر  منهرا جمراال
 .{...إلممعن  }إيا  نعبرد ..عالم النبات، عالم ال يوال، علم التشريح.

شررمو  ال ررراط المسررتقيم للعفررة والشررجاعة وال كمررة والعررد ، وهررف 
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اقسرررام الرررنعم  المرررا ، األ ررر ا ، األهرررر ،  .ا رررو  علرررم األخررر ق
 ال  ة، العق ، ال كمة، وجرو  اال تفراف بالنرافعيل لأمرة. األعوال،

فات رة "مقارنرة  ...ام القرآل "الفات ة" . كاية سولول ال كيم اليونانف
ذكررر فررواتح المعلقررات  .بفررواتح البلَرراف وا رر ا  المعلقررات "الكتررا 

السبعة مر  شرر ها وفرواتح ثر   ق رائد اخرري ومواحنتهرا بالفات رة 
إلرر  بررابيل عظيمرريل  األو   "البقرررة"تقسرريم سررورة .. وبأوائرر  السررور.

و يرررد وم اجرررة اليهرررود، والثرررانف رلررر  فيرررس األ كرررام رلررر  فيرررس الت
الرم ذلر  الكتررا  ال }مقا رد. تفسرير  الشررعية، وفرف كر  منهرا عشررة

. التفسرررير اللفظرررف آليرررات  }إل الرررذيل كفرررروا سرررواف {ريررر  فيرررس إلرررم
{. التفسررير اللفظررف آليررات  }ومررل النررا  مررل يقررو  آمنررا ...إلمعلرريهم

}مررثلهم كمثرر  الررذي اسررتوقد  إلررم{. المق ررد الثالرر  فررف قولررس  ...برراهلل
ايها النا   {. التفسير اللفظف لهذا القسم. المق د الراب   }يا...إلمنارا

{ التفسرير اللفظرف لهرذا القسرم. إيضراح ...إلرماعبدوا ربكم الذي خلقكم
وتف رري . ف رر  آخررر فررف هررذ  ال كررم الكونيررة، وفيررس تفضرري  التشرربيس 

 سررراق  "وقولررس   اآليرررة علرر  تشررربيس ابررل المعتررح فرررف الررذي فررف هرررذ 
. برردائ  العلررم لمناسرربة تفسررير }الررذي جعرر  لكررم األرض ...إلم"يح  بِ َ رر

العلم المنتشر فف المدار  الم رية ال يهدي  ..فراشا والسماف بناف{.
تف ي  الكر م علر  األنرداد وعبرادة اال رنام. مرل األمرم مرل  .الطال 

كررر  ال رررابئول عبرردوا الم ئكرررة فالكوا .مررات عنررردها العظرريم فعبدترررس
 ،وسررريفا وهرررم برهمرررا وفشرررنو ،اآللهرررة الهنديرررة الث ثرررة ....فاأل رررنام

ومعناهرررا الخرررالم وال رررافظ والمهلررر . التثليررر  عنرررد الفرررر  وقررردماف 
 ،اليونال. األ نام عند العر  الذيل نح  عليهم القرآل. جنة العارفيل

والمشرررو   وهررف التررف فيهررا المررأكو  ،وهررف المعررارن، وجنررة الب ْلررس
ة. ضر  األمثا  وال منها ما هو ظاهر كقولس  }مثلهم واللذات ال سي

{ ومنها ما ي تاج إل  تأم  مث  او ان ...إلمكمث  الذي استوقد نارا
اآلخرررة وا والهررا. ضررر  مثرر  يبرريل فيررس اخررت ن مشررار  النررا  
بالفهم، فالمراة الجميلرة ينظرر لهرا ابنهرا وابوهرا واخوهرا وحوجهرا كر  

يفسرول قولس تعرال   }لقرد كرال لكرم واربعة مل العلماف  ،ينظر خاص
فررف مسرألة  ررر   .فرف رسرو  هللا اسرروة  سرنة{ بمررا يناسر  معرارفهم

 الكفرة. فتوي علماف بخاري ألميرها بت ريم ال ر  بالمداف  وضياث
الررررب د. المق ررررد الخررررام   }كيررررن تكفرررررول برررراهلل وكنررررتم امواتررررا 

ميعررا، وكيررن يقررو  هللا  خلررم لكررم مررا فررف األرض ج ،{...إلمفأ يرراكم
الكر م علر   ؟الفرنجرة والَابات والمرجال فف الب ار وريرها فف يرد

السموات السرب . التفسرير اللفظرف لهرذا المق رد. السرموات السرب  فرف 
العالم فف اآلراف ال ديثرة.  كيفية خلم .موافقتس آلراف اليونال .اسنجي 

النجوم . السيارات العلوية والسيارات السفلية .ابعاد السيارات الثمانية
الثوابررت وال منهررا مررا ي رر  نررور  لنررا مررل الررن سررنة نوريررة. اقرردار 

 علروم .مليونا مل النجوم 224الكواك  وعدد نجومها وال مجموعها 
القدماف قا رة فف عرالم السرموات، وجمرا  هللا وقدرترس ظراهرال فرف 

إلم{. ...د السرراد   }وإذ قررا  ربرر  للم ئكررة ررالمق.. العلررم ال رردي .
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يضراح فرف ت ت عنوال "اس ضان   ق د. ب    مال الهذ التفسير الفظف
ق ررة آدم علر  ال كمرة العمليررة  ال كمرة العلميرة والعمليرة"، واشررتما 

وهرف خمسرة،  ،آراف اه  الديانات وال كمراف فرف الم ئكرة.. والعلمية.
الهند. بيال علم األخ ق مل ق ة آدم وقابي  وهابير ،  ثم راي علماف

 ،و رررص آدم و سررد قابيرر  ر إبلرري ْبرروهررف ترجرر  أل رروا  ثرر    كِ 
{. لم كال ...إلمعليها... }ما ننسم مل آية واألخ ق المن رفة متفرعة

 الناسررم والمنسرروخ فررف القرررآل؟ والجرروا  عليررس بعررالم النبررات ونسررخس
بمختلن الف و  ونسرم ال رناعات واأل روا ، و رض المسرلميل ال 

حراعررة برراآلالت يجراروا اوربررا وامريكررا كررب د األرجنتريل فررف رقررف  ال
ي لبررول بقرررهم،  ال ا رردة ال ارثررة الخاحنررة المذريررة...إلم، وكيررن

وهكررذا، وإال هلرر  المسررلمول وبررادوا، وبمررا تقرردم يكونررول خيررر امررة 
للنررا ، فخيررر النررا  اعلمهررم فيكررول انفرر  لهررم، وايررل ذلرر   تْ َجرررِ خْ ا  

اليروم؟ الناسررم والمنسرروخ. اآليررات الناسرخة واآليررات المنسرروخة وانهررا 
فف ذل  للشيم السريوطف... األمرم الضرعيفة تقلرد الَالبرة  م  ظْ آية. نَ  21

إسررائي  الم ررييل فعبردوا عجلهرم  فف اخ قها وتقاليدها كما قلد بنرو
تخ رريص ال جررر   كمررة .فررأمروا بررذبح البقرررة ليعلمرروا انهررا ال تعبررد

بضرررربس الع رررا ليرررد  علررر  ال األ جرررار تنفجرررر منهرررا الميرررا  بسرررب  
 ،فالجاهرر  يكتفرف بع را موسرر  .يكبرر إذا بررد بأنرس اخت راص الرثلج

 ،العيرررول بعظررم  جرررم الرررثلج ونبرر  ،والعررالم يعررررن الع ررا اسلهيرررة
 وال فررف هررذ  السررورة عجائرر  مررل علررم ،وعجائرر  السرر ا  والمرراف

 ،وت رررريم الربرررا وت رررريم إلخمرررر ،ت ضرررير األرواح فرررف هرررذا المقرررام
 ،ألمروا وال ال ر  الماضية كانرت لررؤو  ا، والتنويم المَناطيسف

 موئي  النبرف  موئي  والعجوح التف ا ضرت روح ق ة  .وهكذا
وعلرم ت ضرير األرواح وتاريخرس  ،واخبرت طرالوت بأنرس سريقت  رردا

واوربا وانتشار  السري  وانرس مقتضر  قولرس تعال  }كرذل   فف امريكا
 .فهررذ  هررف آيررات هللا فررف ذلرر  ،آياتررس...{ ي يرر  هللا المرروت  ويررريكم

 ،والبلجير  واسربانيا والبرتَرا  سرا والمانيرا وإيطاليراالرو انية فف فرن
ا  األمريكف فف علرم  وخطا  خمسة عشر الن امريكف لمجل  النو 

الم يرريل الررذيل اتبعرروا هررذا المررذه  مررل الف سررفة  .ت ضررير األرواح
يضراح آيررة }إل فرف خلررم السررموات واألرض{ ... إوريرررهم واألطبراف

رض والمرراف، والهررواف وع قتهررا مرر  األ وو ررن الكواكرر  والشررم 
 ."...إلهس وا دا واألمطار والب ار، وال العالم جسم وا د فيكول
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 التفسير النفس 

للرردكتور م مرررد عثمررال نجرررات  كترررا  بعنرروال "القررررآل وعلرررم 
النف " عم  عل  ال يجمر  فر   رف اتس كر  مرا اسرتطاث التنبرس إليرس 

  كريم واالسترشاد بها فالقرآل ال  وردت ف  ال قائم النفسية الت مل
 ورة واض ة عل شخ ية اسنسال وسرلوكس، ممرا يمكرل ال  تكويل

علرم الرنف  ت راو  ال   جديردة فر يمهرد الطريرم إلر  نشروف دراسرات
ومفاهيمهرا  الشخ ية تتفرم  قائقهرا  تض  األس  لنظريات جديدة ف

 . وردت فف القرآل الكريم عل اسنسال  م  ال قائم والمفاهيم الت
دوافر  السرلو  هر    الكتا  إل  عردة ف رو  قسم المؤلنوقد 
هر  للقيام بسرلو  مرا، و اسنسانيةت د  فيس عل الدواف  ، وفف القرآل

دافرر  بقرراف ، ودافرر   فررظ الررذات نوعررال  نرروث فسرريولوج   يتمثرر  فرر 
. وإلرر  جانرر  ودافرر  األمومررة  ،يتضررمل الررداف  الجنسرر يالنرروث الررذ

تشررم  ، والردواف  النفسرية والرو يرةالردواف  الفسريولوجية لردينا كرذل  
. والتررديل، والرردواف  ال شررعورية دوافرر  التملرر  والعرردوال والتنرراف 

هرا. امرا وان راف يهراال رراث بريل الردواف  والسريطرة عل وهنا  ايضرا
االنفعاالت فف القرآل، وتطرق فيس المؤلن إل    فيتعلم بالف   الثان

وهرر    اسنسررال  و ررن  ذكرهررا القرررآل فرر  االنفعرراالت الترربعررض 
ال ررر  و  النرررا ، و ررر ررر  الرررذات،   الخرررون والَضررر  وال ررر 

إلر   ر  الرسرو   رل  هللا عليرس وسرلم، و، يال   األبووالجنسف، 
كمرا تطررق  ...الفرح والكرر  والَيررة وال سرد وال رحل والنردمجان  

السرريطرة كيفيرة و ت،البدنيررة الم را بة ل نفعرراال ايضرا إلرر  التَيررات
، فرف القررآل  اسدرا  ال سر، وهو عل لف   الثال ا ثم يأت  .يهاعل
 ت رررد  فيرررس المؤلرررن عرررل ال ررروا  فرررف القررررآل الكرررريم وال ررروا و

الخررداث وال سررف الخررارج عررل نطرراق ال رروا ،  ا الجلديررة، واسدر
  . ويردوروالقيم فرف االنتبرا  واسدرا  ال سر وتأثير الدواف  يالب ر

  إلرر  فيررس المؤلررن ، وتعرررضالقرررآل  التفكيررر فرر علرر  الف رر  الرابرر 
ا منهررو ذاتررس، رر  المشررك ت واخطرراف التفكيررر   خطرروات التفكيررر فرر

  الت يررح االنفعررال، والبيانررات عرردم كفايررة، والتمسرر  باألفكررار القديمررة
، القرررآل الررتعلم فررف، وهررو عررل الف رر  الخررام  . ثررم نبلررغ والعرراطف

وتعلررم إرادة ، العلررم، وتعلررم اللَررة م ررادر ت ررد  فيررس المؤلررن عررلو
 إوالتقليرد والتجربرة العلميرة والم اولرة والخطر ارتيار واتخاذ القراالخ

كما عرضها كترا  التعلم دواف  القرآل، و  التعلم ف وطرق ،والتفكير
التررير  والترهير  او بالق رص هللا الكريم، واستعانتس فر  إثارتهرا ب

 ،فرررف القررررآل  الف ررر  السررراد   العلرررم اللررردن .باأل ررردا  المهمرررةاو 
الف رر  ي. وفرر  النهايررة ن رر  إلرر  هررام واأل رر م والرررؤاسل ويتنرراو 
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والنسيال والشريطال،  ،القرآل  التذكر والنسيال ف  ، وموضوعسالساب
  .ال بر والذكر والتوبة، ووال ج وال  ة والحكاة

ولك  نحيرد القرارئ بيانرا بطبيعرة ذلر  الكترا  وقيمترس وم تروا  
التر  يقرو  فيهرا  يرةالثان تسمقدمة طبعي سل ال نتركس وجها لوجس م  

إل القرررآل الكرررريم كتررا  ديررل وهدايرررة انحلررس هللا سرررب انس المؤلررن  "
وتعررال  علرر  النبررف م مررد  ررلوات هللا عليررس وسرر مس للنررا  كافررة، 
يخاط  فيس عق  اسنسرال ووجدانرس، ويعلمرس عقيردة التو يرد، ويحكيرس 
بالعبررادات، ويهديررس إلرر  مررا فيررس خيررر  و رر  س فررف  ياتررس الفرديررة 

جتماعيرررة، ويرشرررد  إلررر  الطريرررم األمثررر  لت قيرررم ذاترررس ونمرررو واال
شخ يتس وترقف نفسس فف مردارج الكمرا  اسنسرانف  تر  يسرتطي  ال 

ي للنرا  وهردً  "هرذا ب رائر    ي قم لنفسس السرعادة فرف الردنيا واآلخررة
"يا ايهرا النرا  قرد جرافتكم موعظرة مرل ربكرم ، لقوم يوقنول" ور مة  

"ونحلنررا عليرر  ، ور مررة للمررؤمنيل"وشررفاف لمررا فررف ال رردور وهرردي 
"كمررا ، الكتررا  تبيانررا لكرر  شررفف وهرردي ور مررة وبشررري للمسررلميل"

ويعل مكرم الكترا  ارسلنا فيكم رسوال مرنكم يتلرو علريكم آياتنرا ويرحكيكم 
"هو الذي بعر  فرف األميريل  ،مكم ما لم تكونوا تعلمول"ويعل  وال كمة 

م الكترا  وال كمرة وإل رسوال منهم يتلو عليهم آياتنا ويحكيهم ويعلمهر
  .كانوا مل قب  لفف ض   مبيل"

وقررد  رر  القرررآل الكررريم النررا  علرر  السررير فرررف األرض    
وم  ظة ما فف الكول مل مخلوقات، والنظر والتفكير فف السماوات 
واألرض وما فيها مل خلم هللا  ت  يستطيعوا ال يستدلوا مما يرونس 

  دث الخرالم سرب انس وتعرال مل بدي  ال ن  والخلم علر  وجرود المبر
"اولم ينظرروا فرف ، "ق  سيروا فف األرض فانظروا كين بدا الخلم"

"قرر  انظررروا  ،شررفف" ملكرروت السررماوات واألرض ومررا خلررم هللا مررل
 .ماذا فف السماوات واألرض"

النرا  علر  الرتعلم  القرآل الكرريم عنايرة كبيررة ب ر    فَ نِ وقد ع  
مرل ال او  آيرة نحلرت مرل القررآل  عل  ذل   َّ وت  ي  العلم. وال ادَ 

وهو األداة  ،الكريم كانت تدعو إل  القرافة والتعلم، وتشيد بشأل القلم
التف عل م بهرا هللا سرب انس وتعرال  اسنسرال الكتابرة، وعلمرس مرا لرم يكرل 

 *خلم اسنسال مرل علرم *"اقرا باسم رب  الذي خلم  يعلم مل العلوم
وقرد . م اسنسرال مرا لرم يعلرم"علَّر *قلمم برالالذي علَّ  *اقرا ورب  األكرم

اقسم هللا سب انس وتعال  بالقلم اداة الكتابة تكريما لشأل القلم والكتابرة، 
"ل والقلررم ومررا   وتنويهررا بفضررلهما فررف عمليررة الررتعلم وت  رري  العلررم

م العلمراف ورفر  وقد اشاد القرآل الكريم بفض  العلم وكررَّ . رول"ط  سْ يَ 
هللا  "يرفر ِ   ف مرتبة عاليرة كمرتبرة اسيمرالمل شأنهم، ووض  العلم ف

"وقا  الذيل اوتوا العلم  ،الذيل آمنوا منكم والذيل اوتوا العلم درجات"
واسيمال لقد لبثتم فف كتا  هللا إل  يوم البع  فهذا يوم البع  ولكنكم 

وال اد  عل  تكريم القرآل للعلم والعلماف مل ذكرر  . كنتم ال تعلمول"
العلم" قب  "الذيل اوتوا اسيمال" فف اآلية السرابقة، ومرل "للذيل اوتوا 

ذكرر  ايضرا "ألولررف العلرم" بعرد "الم ئكررة" فرف اسقررار بو دانيررة هللا 
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تعال  وبعدلس وقدرتس و كمتس فف اآلية التالية  "شهد هللا انس ال إلرس إال 

 .هو والم ئكة واولوا العلم قائما بالقسط ال إلس إال هو العحيح ال كيم"
ومل ادلة تكريم هللا تعال  للعلرم وإشرادتس بفضرلس انرس جر  شرأنس طلر  

  مل النبف  لوات هللا عليرس وسر مس ال يردعو  باالسرتحادة مرل العلرم
فالعلم وال كمة نعمترال مرل نعرم هللا العظيمرة  ."وق  ر  حدنف علما"

  عل  اسنسال يخرص بهمرا مرل يشراف مرل عبراد  المرؤمنيل ال رال يل
ال كمة فقد اوتف خيررا كثيررا ومرا  تَ ؤْ ة مل نشاف ومل ي  "نؤتف ال كم

  .يذ ك ر إال  اولوا األلبا "
وكانت نعمة العلم وال كمة مل اهم النعم التف انعم هللا تعال     

بها عل  ا فيائس مل األنبياف والمرسرليل كمرا اشرارت إلر  ذلر  كثيرر 
ا علرر  مررل آيررات القرررآل الكررريم. و رر  القرررآل الكررريم اسنسررال ايضرر

وهرو برذل  يرردف   .التفكيرر فرف نفسرس، وفرف عجير  خلقرس ودقرة تكوينرس
فمعرفة النف  ترؤدي إلر   ،النا  إل  دراسة النف  ومعرفة اسرارها

وفرررف  *لمررروقنيلل"وفرررف األرض آيرررات   معرفرررة هللا سرررب انس وتعرررال 
"اولرررم يتفكرررروا فرررف انفسرررهم مرررا خلرررم هللا ، انفسررركم افررر  تب ررررول"
"سررنريهم  ،بينهمررا إال بررال م واجرر  مسررم  " السررماوات واألرض ومررا

"فلينظررر  ،آياتنررا فررف اآلفرراق وفررف انفسررهم  ترر  يتبرريل لهررم انررس ال ررم"
رر *مررل مرراف دافررم مَ ِلررخ   *مِلررخ   مَّ اسنسررال ِمرر   لْ يخرررج مررل برريل ال ُّ
 ،وف  هذا المعن  يقا   "مل عرن نفسس فقد عرن ربس". والترائ "

وفضر  عررل ذلر  فررإل  برس".ويقرا  ايضرا  "اعرررفكم بنفسرس اعرررفكم بر
معرفة اسنسال لنفسس تساعد  عل  ضبط اهوائها ووقايتها مل الَواية 
واالن ران وتوجيهها إلر  طريرم اسيمرال والعمر  ال رالح والسرلو  

مما يهين لأنسال ال ياة اآلمنة المطمئنة، وي قرم لرس السرعادة  ،السليم
مرل اآليرات الترف  فف الدنيا واآلخرة. وقد تضمل القرآل الكرريم كثيررا

تعرضت لطبيعرة تكرويل اسنسرال، وو رفت ا روا  الرنف  المختلفرة، 
وبينت اسبا  ان رافها ومرضها، وطرق تهذيبها وتربيتها وع جها. 
وذل  امر طبيعف فف كتا  انحلس هللا تعرال  لهدايرة اسنسرال وتوجيهرس 
 وتربيتس وتعليمس. وكانت هرذ  اآليرات الرواردة فرف القررآل الكرريم عرل

النف  بمثابة المعالم التف يسترشد بها اسنسال فف فهم نفسس وخ الها 
المختلفة، وفف توجيهس إل  الطريم السليم فف تهذيبها وتربيتها. ومرل 
الممكرررل ال نسترشرررد بمرررا ورد فرررف القررررآل الكرررريم مرررل  قرررائم عرررل 
اسنسال، و رفاتس وا والرس النفسرية فرف تكرويل  رورة  ر ي ة عرل 

ل الدواف  األساسرية الترف ت رر  سرلوكس، وعرل شخ ية اسنسال، وع
العوامررر  الرئيسرررية لتوافرررم شخ ررريتس وتكاملهرررا، ولت قيرررم  ررر تس 
النفسية، مما يكول مل شأنس ال يمهد الطريم لقيام "علم للنف " تتفرم 
نتائجس و قائقس م  ال قائم ال  ي ة عل اسنسال الترف نسرتمدها مرل 

وهو األعلم بطبيعترس واسررار  ك م هللا سب انس وتعال  خالم اسنسال،
 ." اال يعلم مل خلم وهو اللطين الخبير"  تكوينس

ولي  هذا الكترا  الرذي نقدمرس اآلل إال م اولرة لجمر  ال قرائم 
والمفاهيم النفسية التف وردت فف القرآل الكرريم واالسترشراد بهرا فرف 
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تكويل  ورة واض ة عل شخ ية اسنسرال وسرلوكس، ممرا يمكرل ال 

م إلرر  نشرروف دراسررات جديرردة فررف علررم الررنف  ت رراو  ال يمهررد الطريرر
تض  األس  لنظريات جديدة فف الشخ ية تتفرم  قائقهرا ومفاهيمهرا 
م  ال قائم والمفاهيم التف وردت فف القرآل الكريم عل اسنسرال. إل 
علماف النف  الم دثيل، بتبنيهم مناهج الب   فف العلوم الطبيعيرة، قرد 

ظرررواهر النفسرررية الترررف يمكرررل فقرررط   رررروا انفسرررهم فرررف دراسرررة ال
م  ظتها ودراستها دراسة موضوعية، وتجنبوا الب   فف كثير مرل 

او الب ر   الظواهر النفسية الهامة التف ي رع  إخضراعها للم  ظرة
التجريبف. وبذل  ابعدوا النف  ذاتها مل دراساتهم ألل النف  شفف ال 

مكرررل يمكرررل م  ظترررس، وق رررروا دراسررراتهم علررر  السرررلو  الرررذي ي
م  ظترررس وقياسرررس. وقرررد نرررادي بعضرررهم بتَييرررر اسرررم "علرررم الرررنف " 
وتسميتس "علم السلو "، ألل علم الرنف  ال ردي  يردر  السرلو  وال 
يدر  النف . وكال مل نتيجرة هرذا االتجرا  فرف تطبيرم منراهج العلروم 
الطبيعية فف ب و  علرم الرنف  ال سرادت فرف دراسراتس وجهرة النظرر 

الظواهر النفسية إل  العمليات الفسيولوجية،  المادية التف ترج  جمي 
والتف تنظر إل  اسنسال كنظرتهم إلر  ال يروال، بر  إنهرم جعلروا مرل 
دراسررتهم لسرررلو  ال يررروال المررردخ  الطبيعررف لفهرررم سرررلو  اسنسرررال، 
مَفلرريل فررف كثيررر مررل األ يررال االخررت ن الكبيررر فررف طبيعررة تكررويل 

هررو امررر يَفلونررس فررف اسنسررال الررذي يتميررح عررل ال يرروال بررالروح، و
 دراساتهم إرفاال يكاد يكول تاما.

وقد ادي ذل  إلر  كثررة ب رو  علرم الرنف  الترف تتنراو  كثيررا 
مررل انررواث السررلو  اسنسررانف السررط ف وريررر الهررام، وإرفررا  دراسررة 
كثير مل الظواهر السلوكية الهامة فرف اسنسرال الترف تتنراو  النروا ف 

ة العليررا وال رر  فررف اسررم   ررور  الدينيررة والرو يررة والقرريم اسنسرراني
اسنسانية بعيدا عل النروا ف الجنسرية الترف تَلر  علر  دراسرة علمراف 
النف  الم دثيل لل  ، واثر العبادات فف سلو  اسنسرال، وال رراث 
النفسف بيل الدواف  البدنية والدواف  الرو ية، وتوافم الشخ رية عرل 

الرو ررف فررف  طريررم ت قيررم التررواحل برريل الجانرر  المررادي والجانرر 
اسنسال، وريرر ذلر  مرل الموضروعات الترف سرون نتناولهرا فرف هرذا 
الكتا . ولقد ال ظ بعض علماف النف  الم ردثيل ق رور علرم الرنف  

فف اسنسرال. فقرا  إرير  فرروم   ال دي  فف دراسة النوا ف الرو ية
(Erich fromm)  مث ، وهو م ل  نفسرف معا رر، إل اهتمرام علرم

   فف ارل  األ يال عل  مشك ت تافهة تتمش  النف  ال دي  "ين
م  نهج علمف محعوم، وذل  بدال مل ال يض  مناهج جديدة لدراسرة 
مشرررك ت اسنسرررال الهامرررة. وهكرررذا ا ررربح علرررم الرررنف  يفتقرررر إلررر  

ا بالميكانيحمررررات وهررررو الررررروح. وكررررال معنيًّرررر ،موضرررروعس الرئيسررررف
لظواهر األساسرية   برانَرعْ وتكوينات ردود األفعا  والَرائرح دول ال ي  

وقرد  كال ر  والعقر  والشرعور والقريم". ،المميحة اشد التميرح لأنسرال
فطل فف السنوات األخيرة عدد قلي  جدا مل علماف النف  إلر  اهميرة 
دراسة هذ  النا ية الرو يرة مرل اسنسرال، وبردات م راوالت لدراسرة 
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بعررض الظررواهر الرو يررة مثرر  التخرراطر واالستشررفان، ريررر ال هررذ  

 اوالت ال حالت فف بدايتها، ولم ت   بعد إل  نترائج دقيقرة يمكرل الم
ضمها باطمئنال إل  مجموعة معلوماتنا الدقيقة عل اسنسال. وال ش  
اننررا فررف  اجررة إلرر  محيررد مررل االهتمررام بدراسررة تراثنررا اسسرر مف، 
مبتدئيل بالقرآل الكريم وال دي  الشرين، ثم متتبعريل تطرور التفكيرر 

لنفسررية لررردي الف سررفة والمفكرررريل المسررلميل بهررردن فررف الدراسرررات ا
معرفة المفراهيم النفسرية اسسر مية فهمرا  ر ي ا يكرول هاديرا لنرا فرف 
دراسررراتنا النفسرررية، وعونرررا لنرررا فرررف تكرررويل نظرياتنرررا الخا رررة عرررل 
الشخ ررية اسنسررانية ب يرر  نجمرر  برريل دقررة الب رر  العلمررف األ رري  

اسنسرال، وهرف  قرائم  وال قائم الترف وردت فرف القررآل الكرريم عرل
"ال يأتيرس الباطرر    يقينيرة ألنهرا  ردرت عرل هللا تعررال  خرالم اسنسرال
 ."مل بيل يديس وال مل خلفس، تنحي  مل  كيم  ميد"

بررنف  عنرروال الكتررا  السررابم الررذي الفررس يوجررد كتررا  آخررر و
  عبررد العلرر للرردكتورالرردكتور نجررات ، وهررو "القرررآل وعلررم الررنف " 

ذات بثالثا مفتاح م مد عبد العحيح كتابا  لدكتورالن ا  . كماالجسمان
مهم   الدكتور  سال شمف باشا كتابًا  و  جان  نفس النالعنوال، و

ضرافة إلر  مرا . وباسوالقررآل" هو "النوم واألرق واأل  م بيل الط 
لعردد مرل  ر هنا  دراسات وب و  متناثرة ف  الدوريات المختلفرةذك

بعرررض  لنفسرررية منهرررا مرررا كتبرررسالمتخ  ررريل فررر  مجرررا  الدراسرررات ا
ما يتعلم بذل  مل القرآل الكريم و  ف  اسعجاح السلوك البا ثيل عل

وكذل  اسعجاح   ،تعدي  السلو  اسنسانالخا ة ب التوجيهات اسلهية
 ..إلم..  السلوك  مجا  الع ج المعرف  ف  القرآن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التفسير التربوي
األقرر  فرر  مجررا  هنررا ، فرر   رردو علمرر ، ث ثررة كترر  علرر  

التفسررير التربرروي، وكلهررا  رردرت فرر  األعرروام األخيرررة  فأمررا اولهررا 
ث ثرة  فكتا  "التفسير التربوي للقرآل الكريم" ألنور البراح، وهرو فر 

 -1كبررار. وقررد وضررح المؤلررن منهجررس فرر  الكتررا  بقولررس  مجلرردات 
  ر ررنا علرر  ال ن ْبِقررَف علرر  الشررك  الم رر فف للقرررآل الكررريم علرر 

لمعروفة بم ر ن المدينرة المنرورة، وهرو بهرذا الشرك  يجمر  طبعتس ا
 .تفسيًرا، مما يستفاد منس فف القرافة وال فظ بيل كونس م  فًا وكونس
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او الكلمات القرآنية التف ي رع  علر   قمنا ببيال معانف المفردات -2
 -3ة. وكافيرر القرارئ ريرر المتخ رص معرفتهررا، وبطريقرة مخت ررة

 لكررر  مقطررر ، وذلررر  بأبعادهرررا الث ثرررة ذكرنرررا األهررردان اسجرائيرررة
المعروفرررة  المعرفيرررة، والوجدانيرررة، والسرررلوكية، باعتبرررار ال القررررآل 

وينمف الوجدال، ويهرذ  السرلو ، فتناولنرا بعضرها او  يخاط  العق ،
وقبر  الردخو  فرف بيرال الم تروي ، كلها فف نقاط  س  طبيعة اآليات

وتررذكرها  هاالتربرروي، وذلرر  بجعلهررا فررف نقرراط  ترر  يسرره  ت  رريل
ذكرنرا الم تروي التربروي لآليرات، وهرو -4. واستدعاؤها دونمرا عنراف

يتناسر  واألهردان التربويرة الترف نسرع  إلر  إبراحهرا وربطهرا  شرح
بالواق ، والتركيح عل  التناو  التربروي دول إسرها  او تفرريط. وقرد 

ل هذا التفسير خ  ة التفاسير التف هف اقرر  إلر    ر نا ال نضم 
يشرك  فرف  ، ولها اهتمام فف هذا الشرأل كثرر او قر ، ب ير موضوعنا

فرف "مجملس خ  ة ما  وتس هذ  التفاسير فف هذا الموضوث، امثرا  
األسررا  فررف "لشررهيد الرردعوة والعقيرردة سرريد قطرر ، و" ظرر   القرررآل

 "مقا ررد القرررآل الكررريم"للداعيررة الربررانف سررعيد  رروي، و "التفسررير
م مد ابف  لأمام "حهرة التفاسير"و لأمام الداعية المجدد  سل البنا،

للشيم الع مة م مد رشيد رضرا، باسضرافة  "تفسير المنار"حهرة، و
كتر  التفسرير امثرا   تفسرير الطبرري، وتفسرير القرطبرف،  إل  امهات

واخيًرا قمنا ببيال ما ترشد إليس اآليات  -5. وتفسير ابل كثير وريرها
تطي  القررارئ ال يضررعها ا، وذلرر  فررف نقراط واضرر ة م ررددة يسرتربويًّر

مسررتهدفًا لررس خرر   فترررة حمنيررة ليقرروم بت قيقهررا فررف واقعررس ال يرراتف، 
كرال ا وتكول مقياًسا عل  مدي عملس بما تعلمس مرل القررآل، اقترداف بمر

عليررس سررلفنا ال ررالح  رر ابة رسررو  هللا عليررس وسررلم الررذيل كررانوا ال 
تعلموا العلرم آيات  ت  يتعلموها ويعملوا بما فيها، ف يتجاوحول العشر

". ويقوم عم  المؤلن عل  تقسيم السورة الطويلة إل  اجرحاف والعم 
ثم تناو  تل  األجحاف وا دا تلو اآلخر، اما السورة الق يرة فيأخذها 

األلفرراظ فيشرررر ها ت ررت عنررروال "معررران  يبرردا بَريررر  وهرررو  كاملررة.
"، ذاكرررا األهرردان اسجرائيررة والسررلوكية" ثررم يثنررف بعنرروالالكلمررات"، 

ي"، اي الم تروي التربروم ددة، لينتق  بعد هرذا إلر  "  فف نقاط إياها
 . معال تربوية ملالكريمة اآليات  ما تتضمنس

م مررح التفسررير التربرروي للقرررآل وامررا الكتررا  الثرران  فهررو "
وينقسم الكتا  إل  عدة إبراهيم بل سعيد الدوسري. " للدكتور الكريم

وفيرس مب ثرال   "،والتربيرة معالم مل التفسرير" الف   األو  ف و  
تعريرن  ث ثة مطال  هرف يشتم  عل و ،تفسير القرآل الكريماألو  
 ،الثانف التربيةوانواث التفاسير. ، ومقا د القرآل ومعانيسو ،التفسير

ثرم التربية لدي المجتمعات البشرية. ، ووفيس مطلبال  تعرين التربية
وفيررس "، سررير التربررويمفهرروم التربيررة القرآنيررة والتف  "الف رر  الثررانف

ة ث ثررة مطالرر  هررف  مكانرريشررتم  علرر  و ،التربيررة القرآنيررة  مب ثررال
، معررانف التربيررة فررف القرررآل ومرردلوالتها، وواهميتهررا التربيررة القرآنيررة

المب ر  الثرانف مقومرات التفسرير ومنهج القرآل الكريم فف التربية. و
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وث مررل ة ذلرر  النرراهميرر وفيررس مطلبررال همررا ،التربرروي للقرررآل الكررريم
 مقا د . ، ثم وال اجة إليسالتفسير 

واآلل مر  الكتررا  الثالرر  فرر  هررذا الموضرروث، وهررو "التفسررير 
. وسرون ادث القرارئ الموير التربوي للقرآل الكريم" للدكتور كمرا  

لما كتبس المؤلن ف  مقدمة ذل  الكتا ، ثم اثن ِ  فأنق  لس مرا سرطرتس 
ل سرورة "الفات رة". ونبردا يراعتس ف  تفسير اآليات الث ثة األولر  مر
 ينمرا نرح  القررآل الكرريم "بمقدمة الكتا  الت  يقو  فيها  را بها  

يتعراطول تفسرير ،   رل  هللا عليرس وسرلملم يكل ا  ا  رسو  هللا 
يفس ر مرل القررآل أل ر ابس   ل  هللا عليس وسلمولم يكل رسو  هللا 

ائشة رضرف إال ما اشك  منس عليهم، وفف هذا المجا  تقو  السيدة ع
يفسرر شريئا مرل القررآل  م ل  هللا عليس وسل هللا عنها  "لم يكل النبف

. وإنمرا كرال (الطبرري) عليس الس م"، علمهل إيا  جبري  ا بعدد  إال آيً 
من رربا علرر  تطبيررم   ررل  هللا عليررس وسررلمهررم   رر ابة رسررو  هللا 

القرآل والعم  بس، وكال ك  وا رد مرنهم كالجنردي فرف الثكنرة ينتظرر 
وبهررذا المعنرر   .وامررر للتنفيررذ، فكررال نررحو  القرررآل بمثابررة األوامررراأل
وِ  عل عبد هللا بل مسعود انس قا   "كال الرج  منا إذا تعلم عشر  يَ ر 

 (.الطبررري) آيررات لررم يجرراوحهل  ترر  يعرررن معررانيهل والعمرر  بهررل
وِ  عررل عثمررال بررل عفررال وعبررد هللا بررل مسررعود وا بَررف  بررل كعرر   يَ ور 

ر، فر  يجاوحونهرا ْشرئهم العَ رِ  رسو  هللا كال ي ْقرال  " رضف هللا عنهم
اخررري  ترر  يتعلمرروا مررا فيهررا مررل العمرر ، فيعلمنررا القرررآل  ر  ْشررإلرر  عَ 

 وقررا  عبررد هللا بررل مسررعود (.الطبررري والقرطبررف) والعمرر  جميعررا"
  "إنررا َ ررع   علينررا  فررظ الفرراظ القرررآل وَسرره   علينررا رضر  هللا عنررس

علريهم  فرظ القررآل وي رع  علريهم  بعدنا يسره  لْ العم  بس، وإل مَ 
  "كال رض  هللا عنس وقا  عبد هللا بل عمرو (.القرطبف) العم  بس"

فف  ردر هرذ   ل  هللا عليس وسلم الفاض  مل ا  ا  رسو  هللا 
وا العم  بس، وإل  ق  حِ األمة ال ي فظ مل القرآل إال السورة ون وها ور  

قرول حَ األعم ، وال ي رْ ول القرآل، منهم ال بف واآخر هذ  األمة يقر
 .(القرطبف) العم  بس"

وبهررذا  .وهررذا الررربط برريل العلررم والعمرر  هررو جرروهر التربيررة
المعن  نجد انس كال يترب  عل  نحو  القرآل جي  مل البشر ا ربح 
فيمررا بعررد جرري  فريرردا ألل  القرررآل كررال بالنسرربة لررس كتابررا فررف التربيررة. 

هكررذا كررال  .التربيررة كتررا   فررف ،كمررا نررري وقبرر  كرر  شررفف ،فررالقرآل
، وكررذل  كررال  ررل  هللا عليررس وسررلمبالنسرربة أل رر ا  رسررو  هللا 

، فقد س ئلت السيدة عائشة  ل  هللا عليس وسلمبالنسبة إل  رسو  هللا 
، فقالرت   رل  هللا عليرس وسرلمم رسرو  هللا ل ررضف هللا عنها عرل خ  

لقررس القرررآل"  ، اي إنررس مررل شرردة عملررس بررالقرآل  ررار(ا مررد) "كررال خ 
 م  فا يمشف عل  األرض.

 ررل  هللا عليررس  تعهررد هللا رسررولس بالتربيررة، فقررا  رسررو  هللا
وإل  ،وهرذا ال ردي  (.القرطبرف)   "اد بنف ربف فأ سل تأديبف"وسلم

فإنس يشهد ل  ة معنا  قولرس تعرال  فرف  رم رسرولس   ،كال فيس مقا 
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ي* َوَوَجَدَ  َعائِ ً فَأَْرنَ *  فََهدَ "اَلَْم يَِجْدَ  يَتِيماً فَخَوي* َوَوَجَدَ  َضاالًّ 
 " ْ ا بِنِْعَمِة َرب َِ  فََ رد ِ ا السَّائَِ  فَ  تَْنَهْر* َواَمَّ ا اْليَتِيَم فَ  تَْقَهْر* َواَمَّ فَأَمَّ

 "   الرررَّ ". وهللا تعررال  هررو ر  العررالميل، وكلمررة (11 -6 /الضرر  )
 ر ح مشتقة مل التربية، وهرف ت مر  معرانف العنايرة والرعايرة واس

هرو المربرف األو  لهرذ    ل  هللا عليرس وسرلمورسو  هللا  .والتأدي 
األمررة بررالقرآل، فقررد اشرررن علرر  تربيررة جيرر  مررل النررا  فكررال ذلرر  
الجي  ظراهرة فريردة عجيبرة فرف التراريم لرم يشرهد التراريم لهرا مثري  

ي ِر . ت  اآلل يَل ودليلنا عل  ذل  قولس تعال   "ه َو الَِّذي بَعََ  فِف األ م ِ
م  اْلِكتَاَ  َواْلِ ْكَمرةَ َوإِْل  ه  يِهْم َوي عَل ِم  ْم يَتْل و َعلَْيِهْم آيَاتِِس َوي َحك ِ َرس والً ِمْنه 

 " بِيل   .(2 /الجمعة)َكان وا ِمْل قَْب   لَِفف َض    م 
وهررف  ،وفررف القرررآل نجررد اهرردان التربيررة ومواضرريعها السرربعة

لقيرررة، والتربيرررة الجسرررمية، والتربيرررة  التربيرررة العقيديرررة، والتربيرررة الخ 
العقليررة، والتربيررة النفسررية، والتربيررة االجتماعيررة، والتربيررة الجنسررية. 

نرذكر ووكذل  نجد فف القررآل الوسرائ  التربويرة الكثيررة والمتعرددة، 
منهرررا التربيرررة بالترريررر ، والتربيرررة بالترهيررر ، والتربيرررة بالترريررر  

، والتربيررررة بالعقوبررررة والترهيررر  معررررا، والتربيررررة بالعقوبررررة الدنيويررررة
األخرويرررة، والتربيرررة بالق رررة، والتربيرررة بالمثررر ، والتربيرررة بالجرررد  

، والتربية بالموعظة، والتربيرة بالقردوة، والتربيرة بالعرادة، (ال وار)"
والتربيرررة بالعبرررادة، والتربيرررة باأل ررردا ، والتربيرررة بتررردرج األ كرررام، 

تربية مرل خر   والتربية بالم  ظة والنظر، والتربية بال  بة، وال
الربط بالعقيدة، والتربية مل خ   تعرية الشرر، والتربيرة مرل خر   
تَيير البيئة، وريرر ذلر  مرل الوسرائ  التربويرة. وكرذل  نجرد اهتمرام 

وهف اهم  ،كمؤسسة األسرة ،ا عل  المؤسسات التربويةالقرآل من بًّ 
المؤسسرررات التربويرررة فرررف اسسررر م، ومؤسسرررة المسرررجد، ومؤسسرررة 

، ومؤسسرررة الحكررراة، ومؤسسرررة ال ررر ة، (مجرررال  العلرررم)ة المدرسررر
 ومؤسسررة القضرراف، ومؤسسررة ومؤسسررة ال رريام، ومؤسسررة ال ررج،

 المجتم  بشك  عام، ورير ذل .
لقد ان ر   اهتمرام النرا  فرف هرذا الحمرال وفرف األحمنرة الترف 
قبلررس علرر  تفسررير القرررآل ومعرفررة معررانف المفررردات ومعررانف الجمرر  

مسررتوي اللَررة، ف ررا  هررذا االهتمررام بالتفسررير واآليررات، وذلرر  لترردنف 
دول التطبيرم، وت ررو   القررآل إلرر  كترا  ي ترراج إلر  تفسررير بعررد ال 
كال كتابا ي تاج إل  تطبيم. وال ش  ال تفسير القررآل وفهرم معانيرس 
اسا  فف التطبيم، ولكل لي  التفسير هدفا بذاترس، وإنمرا هرو وسريلة 

والتررأد  بررأد  هللا، اي هررو إلرر  التطبيررم والتخلررم بررأخ ق القرررآل 
وسيلة إل  التربية. لقد بدا االهتمام بالتفسير عندما بدا يتدن  مستوي 
اللَرررة بررريل المسرررلميل، وذلررر  نتيجرررة دخرررو  األعررراجم فرررف المجتمررر  

ولع  ذلر  يعرود إلر  حمرل الخليفرة الراشرد علرف برل ابرف  .اسس مف
لل ل عند ،  ي  ال ظ ابو األسود الدؤلف بدف ارض  هللا عنس طال 

ابناف المسرلميل، فشركا ذلر  إلر  الخليفرة علرف برل ابرف طالر ، فرأمر  
بتقعيد القواعرد، وضرر  لرس مرث  فرف الفعر  والفاعر  والمفعرو  برس، 
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 ".علم الن و"  فَ م ِ فقا   "ضر  حيد عمروا"، انح ن و هذا، ومنس س  
والمفسرررول األوائرر  مرررل ال رر ابة والتررابعيل وترررابعيهم لررم يكونررروا 

القرآل كلمة كلمة، وإنما كانوا يفسرول مل القرآل ما اشك  يفسرول 
عل  النا ، فربما فسروا فف اآلية الوا دة الكلمة والكلمتيل، وربمرا 
 لم يفسروا فيها شيئا،  ت  قا  اسمام الشافعف ر مرس هللا  "لرم ي رح  

استقرال فرف )عل ابرل عبرا  فرف التفسرير إال مرا يقرار  مائرة  ردي  
م  تقدم الحمل نشأت ال اجة إل  تفسير القرآل كلمة . و(علوم القرآل

كلمة، ولعلنرا نجرد هرذا المرنهج عنرد إمرام المفسرريل م مرد برل جريرر 
،  يررر  جمررر  مرررا قالرررس المفسررررول مرررل هرررـ(310 -224)الطبرررري 

ال  ابة والتابعيل وتابعيهم، واترم تفسرير الكلمرات والجمر  واآليرات 
فجراف تفسرير  ...ابعوهم شيئاالتف لم يذكر فيها ال  ابة والتابعول وت

 الطبري تفسيرا كام  للقرآل بكلماتس وجملس وآياتس.
وخا ة فف هذا  ،واالهتمام بالتفسير قل  مل االهتمام بالتربية

 .الحمال،  ي  ال نجد مل يمار  التربية والتحكية إال مل ر م رب 
وال فالمسلم فف مجتمعاتنرا اآلل ال يتلقر  التربيرة رالبرا، ال فرف البيرت 

فررف المدرسرررة وال فرررف المسرررجد وال فررف الشرررارث، وقرررد نجرررد ال الرررة 
المعاكسة، فنجد التربية الهدامة قد شاعت فف سائر المؤسسات. وم  
ال  األمم تعود إل  التربيرة خا رة بعرد الهرحائم كمر ذ وملجرأ لتجنر  
الهحائم المقبلة، فإل  األمة اسس مية اآلل قد اهملرت التربيرة وادارت 

هرررا، ولرررم تتنبرررس لهرررا رررررم كررر  الهرررحائم الترررف  اقرررت بهرررا. لهرررا ظهر
والمسررلمول اآلل قررد اداروا ظهرررورهم لطريررم التربيرررة  ترر   رررار 

إل شرراف ذكرهررا   التررديل مجرررد خطرر  ومررواعظ يسررتم  إليهررا المسررلم
وإل شاف نسيها، وإل شاف عم  بها وإل شاف تركها، وإل شراف عمر  

كررال ام شرريخا ام  والداعيررة المسررلم خطيبررا .ببعضررها وتررر  بعضررها
مدرسا ام رير ذل ، قد تخل  عل طريم التربية وت و  إلر  طريرم 
"ق  كلمت  وامش"، فهو كالمحارث الذي يبذر البذور ويتركها لتقل  

 المناخ.
لقد كت  كثيرر مرل البرا ثيل المسرلميل كتبرا وكتيبرات ورسرائ  
فررف التربيررة مررل  يرر  األهرردان والوسررائ  والمؤسسررات، ولكررنهم لررم 

ديل هذ  األهردان والوسرائ  وا بدراسة تطبيقية فف كتا  هللا مفن ِ يقوم
والمؤسسررات مررل خرر   آيررات القرررآل وا رردة فوا رردة  سرر  ترتيرر  
الم رر ن،  يرر  يظهررر القرررآل الكررريم كدسررتور فررف التربيررة. وهررذا 

"التفسير التربوي للقرآل الكريم" لي  كتابا مخت ا فف علم   الكتا 
ف التربيرة القرآنيرة يب ر  فرف المردلوالت التفسير، وإنمرا هرو كترا  فر

التربويررة آليررات القرررآل، وفررف اآلثررار التربويررة التررف انشررأتها آيررات 
وفررف اآلثررار  ، ررل  هللا عليررس وسررلمالقرررآل فررف  رر ابة رسررو  هللا 

التربوية الترف يمكرل ال تنشرئها اآليرات القرآنيرة فرف اي جير  يتعامر  
   رل  هللا عليرس وسرلم م  القرآل كما تعام  معس   ابة رسو  هللا

التلقف للتنفيذ. ومر  ذلر  فيرس تفسرير مخت رر آليرات القررآل، ألنرس ال 
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يمكل فهم المدلو  التربوي واألثر التربروي لآليرة مرا لرم يكرل معناهرا 

 واض ا للقارئ.
وقد راجعت اثناف كتابة المدلو  التربوي واألثر التربوي لك  

نرررد علمررراف األمرررة، آيرررة مجموعرررة مرررل امهرررات التفاسرررير المتعرررددة ع
و اولررت ال ال اسررتنبط مررل اآليررة اي معنرر  يخررالن اقرروا  مفسررري 
األمررة مررل ال رر ابة والتررابعيل وتررابعيهم، واذكررر مررل هررذ  التفاسررير 

تفسرير و ـ(،هر310) "جام  البيال فف تأوي  القررآل"  تفسير الطبري
تفسرررير و ـ(،هررر604) "التفسرررير الكبيرررر او مفررراتيح الَيررر "  الرررراحي
  تفسررير ابررل كثيرررو ـ(،هرر671) "الجررام  أل كررام القرررآل"  القرطبررف

الدر المنثرور "  تفسير السيوطفـ(، وه744" )تفسير القرآل العظيم"
 "فرتح القرردير"  تفسرير الشرروكانفو ـ(،هر911" )فرف التفسرير بالمررأثور

 .ـ("ه1250)
آليرات هذا ما قالس المؤلن ف  مقدمة كتابس، اما نرص تفسرير  ل

  فضائ  سورة الفات رةرة الفات ة فها هو ذا  "سوالث   األول  مل 
ررر فيهرررا ترريررر  فرررف قررررافة سرررورة  اح   َ ِ ررر ة ا اديررر   ن  ورد فرررف السُّ

ر يَرخْ باعتبارهرا اعظرم سرورة فرف القررآل واَ  علر  اسطر ق "الفات ة"
قْ   ة  يَررسررورة فررف القرررآل، كمررا ورد فررف ال رردي  مررا يررد  علرر  انهررا ر 

يد  عل  ال  ال ر ة ال ت رح  كما ورد ما .  بها مل المرضقَ رْ تَ ي سْ 
فعرل ابرف "  الفات رة"او انها ناق ة ما لم يقرا فيهرا الم رلف بسرورة 

قا   كنت ا لف فدعانف رسو  هللا  رض  هللا عنسل   عَ ـ  سعيد بل الم
 ل  هللا عليس وسلم فلم اجبس  تر   رليت فأتيترس، فقرا   "مرا منعر  

  هللا تعال   "يَا اَيَُّها قا   "الم يق .قلت  إنف كنت ا لف .ال تأتينف؟"
س وِ  إِذَا َدَعاك ْم ِلَما ي ْ يِيك ْم" ،الَِّذيَل آَمن وا ِ َوِللرَّ  /ألنفرا )ا ؟اْستَِجيب وا ّلِِلَّ

  اعظم سورة فرف القررآل قبر  ال تخررج مرل ، ثم قا   "ألعل من  (24
قا   فأخذ بيدي، فلما اراد ال يخرج مل المسرجد قلرت  يرا  .المسجد"

 .قرا   "نعرم .، إن  قلت  ألعل من  اعظم سورة فرف القررآلرسو  هللا
"ال مررد هلل ر  العررالميل" هررف السررب  المثررانف والقرررآل العظرريم الررذي 

. وفف  دي  آخر قرا  رسرو  هللا  رل  هللا عليرس (البخاري) س"يت  وتِ ا  
 َ  ."؟فرف القررآل ر سرورة  يَ خْ وسلم   "اال اخبر  يا عبد هللا بل جابر برأ

قا   "اقررا ال مرد هلل ر  العرالميل تختمهرا"  .سو  هللاقلت  بل  يا ر
رضرر  هللا عنررس عررل النبررف  ررل  هللا  وروي ابررو هريرررة ...(ا مررد)

قررا   "مررل  ررل   رر ة لررم يقرررا فيهررا بررأم القرررآل فهررف  ،عليررس وسررلم
 .فقي  ألبف هريررة  إنرا نكرول خلرن اسمرام .رير تمام" (ث ثا) خداج

. وقرا  رسرو  هللا  ررل  هللا (مرذيالتر) فقرا   "اقررا بهرا فرف نفسر "
. وهذا (البخاري) عليس وسلم   "ال   ة لمل لم يقرا بفات ة الكتا "

 مل تر  قرافتها فف ال  ة.لترهي  
ِ يِم" ْ َمِل الررَّ ِ الررَّ َُّ قرا  اسمرام الطبرري   قولس تعرال   "بِْسرِم 

اسماؤ   فف المدلو  التربوي لهذ  اآلية  "إل  هللا تعال  ذكر  وتقدست
اد   نبيررس م مرردا  ررل  هللا عليررس وسررلم بتعليمررس تقررديم ذكررر اسررمائس 
ال سررن  امررام جميرر  افعالررس، وتقررد م إليررس فررف و ررفس بهررا قبرر  جميرر  
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ة ن  مهماتس، وجع  ما اد بس بس مل ذل  وعلمس إيا ، منس لجمي  خلقرس س ر
يسرررتنول بهرررا، وسررربي  يتبعونرررس عليهرررا فيرررس افتتررراح اوائررر  مرررنطقهم، 

 سائلهم وكتبهم و اجاتهم". و دور ر
هو األد  التربوي الذي اد   هللا بس هرذ   "بسم هللاــ"االبتداف ب

األمة، ولذل  ند  الشرث إل  البدف برذكر هللا فرف كر  فعر  وفرف كر  
وهرذا مرا يتفرم مر   .قرو ، وبرذل  تكرول افعرا  المسرلم واقوالرس عبرادة

م الرذي يسرتمد الت ور اسس مف عل اسلهية، فاهلل هو الموجود ال ر
فباسمس يكول ك  ابتداف، وباسرمس تكرول كر    منس ك  موجود وجود 

 ركة، وباسمس يكول ك  قو . ابتدا نحو  القرآل بقولس تعال   "اْقَرْا 
"، واسم هللا يرذكر  المسرلم عنرد كر  1 /بِاْسِم َرب َِ  الَِّذي َخلََم" "العلم

كرو  الب رر، فع ، كاألك  والشرر  والن رر والجمراث والطهرارة ور
 ِ َُّ إل  رير ذل  مل األفعرا ، فقرا  تعرال   "َوقَراَ  اْرَكب روا فِيَهرا بِْسرِم 

ْرَساَها"  ، وقا  تعال   "إِنَّرس  ِمرْل س رلَْيَماَل َوإِنَّرس  (41 /هود)َمْجَراَها َوم 
ِ يِم"  ْ َمِل الررَّ ِ الررَّ َُّ وقرا  رسرو  هللا  ررل  هللا  (،30 /النمرر )بِْسرِم 

م  "ارلرم بابر  واذكرر اسرم هللا، واطفرن م ربا   واذكررر عليرس وسرل
 اف  واذكر اسم هللا"قَ سِ   ِ وْ إناف  واذكر اسم هللا، واَ  رْ م ِ اسم هللا، وخَ 

وقا  رسو  هللا  ل  هللا عليس وسلم   "لو ال  ا دكم إذا  (،البخاري)
  ن ِررروجَ  ،نرررا الشررريطالبْ ن ِ اللهرررم جَ  ،بسرررم هللا  قرررا   اراد ال يرررأتف اهلرررس

فررف ذلرر  لررم يضررر   ر بينهمررا ولررد  دَّ قَررشرريطال مررا رحقتنررا، فإنررس إل ي  ال
 م ِ وقرا  لعمرر برل ابرف سرلمة  "يرا رر م، َسر (،البخاري) شيطال ابدا"

وقرا   رل  هللا عليرس  (،البخراري) مما يلي "  ْ وك   ،بيمين   ْ وك   ،هللا
وقرا   رل  هللا  (،البخراري) وسلم   "مرل لرم يرذبح فليرذبح باسرم هللا"

ما بيل الجل وعرورات بنرف آدم إذا دخر  الكنيرن  ر  تْ وسلم   "سِ عليس 
وتسررررت   التسررررمية فررررف او   ...(ابررررل ماجررررة) ال يقررررو   بسررررم هللا"

لرم  الوضوف لقو  رسو  هللا  ل  هللا عليس وسلم   "ال وضروف لمرل
وكررذل  تسررت   التسررمية فررف او   .(الترمررذي) يررذكر اسررم هللا عليررس"

ك  ك م او امر ذي " عليس وسلم   الخطبة لقو  رسو  هللا  ل  هللا
. ومرل (أل مرد)فهرو اقطر "   او قرا ، با  ال يفتح بذكر هللا فهو ابترر

الفوائررد التربويررة للبرردف باسررم هللا ال هررذا األد  التربرروي رادث عررل 
المع ية فف القو  والعم ، إذ إل  المسلم لي   بالخج  مل ال يبردا 

 فعلس للمع ية باسم هللا.
 مل الررررر يم" تسررررتَرق كرررر  معررررانف الر مررررة وكلمررررة "الررررر

رهرررا بعرررد "بسرررم هللا" معنرررا   اسرررتج   كْ ومجاالتهرررا و االتهرررا، وذِ 
الر مة اسلهية فف ك   ركرة يقروم بهرا المسرلم وفرف كر  قرو  يقولرس 
المسررلم، إذ لرروال ر مررة هللا بالنررا  مررا عرفرروا طريررم الطاعررة مررل 

كيرن يعبدونرس  طريم المع ية، و لوال ر مرة هللا بالنرا  مرا عرفروا
 وما استطاعوا ال يفعلوا ذل .

"ِ إل  كلمررة "ال مررد هلل" هررف الشررعور   قولررس تعررال   "اْلَ ْمررد  ّلِِلَّ
الذي يجريش فرف قلر  كر  مرؤمل علر  الرنعم الترف انعرم هللا بهرا علر  

اي  ،عباد ، والتف ال ي  يها عدد. ومعن  قولرس تعرال   "ال مرد هلل"
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ربية المؤمل عل  ال يشركر هللا فرف ومل هنا يج  ت .ال مد هلل  قولوا
ك  ل ظة وفف ك   ركة وفف ك  كلمة وامام ك  نعمرة مرل نعرم هللا 

فيمررا خلررم هللا لررس مررل عينرريل واذنرريل ولسررال وشررفتيل،  عليررس، ابترردافً 
بررالنعم،  بمررا سررخر هللا لررس مررل هررذا الكررول الفسرريح الررذي يعررج   وانتهررافً 
 ر يح مسرلم ال   ا بطعامرس وشررابس ونومرس واسرتيقاظس، ففرفومرورً 

رسررو  هللا قررا   "إل  هللا ليرضرر  عررل العبررد ال يأكرر  األكلررة في مررد  
وال مررد هلل هررف  .(مسررلم)عليهررا، او يشررر  الشررربة في مررد  عليهررا" 

قرا   ريل عطر   ال مرد هلل،  عليرس السر مكلمة ك  شاكر، و إل  آدم 
ِ الَّررِذي عليررس السرر م وقررا  هللا لنرروح  انَررا ِمررَل اْلقَررْوِم  "فَق ررِ  اْلَ ْمررد  ّلِِلَّ نَجَّ

ِ  عليرس السر م  ، وقرا  إبرراهيم(28 /المؤمنول)الظَّاِلِميَل"  "اْلَ ْمرد  ّلِِلَّ
، وقرا  (39 /إبراهيم)الَِّذي َوَهَ  ِلف َعلَ  اْلِكبَِر إِْسَماِعيَ  َوإِْسَ اَق" 

لَنَا َعلَ    فف ق ة داود وسليمال ِ الَِّذي فَضَّ َكثِيرر  ِمرْل "َوقَاال اْلَ ْمد  ّلِِلَّ
ررْؤِمنِيَل"  ، وقررا  لنبيررس م مررد  ررل  هللا عليررس (15 /النمرر )ِعبَرراِدِ  اْلم 

ْلِ    وسلم ِ الَِّذي لَْم يَتَِّخْذ َولَداً َولَْم يَك ْل لَس  َشِري   فِف اْلم  "َوق ِ  اْلَ ْمد  ّلِِلَّ
، وقررا  (111 /رافاسسر)َولَرْم يَك رْل لَرس  َوِلررف  ِمرَل الرذُّ  ِ َوَكب ِررْر   تَْكبِيرراً" 

ِ الَِّذي اَْذَهَ  َعنَّا اْلَ َحَل"  اه  الجنة ، "َوآِخرر  (34 /فراطر)"اْلَ ْمد  ّلِِلَّ
ِ اْلعَالَِميَل"  ِ َر    (.10 /يون )َدْعَواه ْم اَِل اْلَ ْمد  ّلِِلَّ

رضر  هللا عنرس ال  رسرو   وفف سنل ابل ماجة عل ابل عمرر
 ،بدا مل عبراد هللا قرا   يرا ر هللا  ل  هللا عليس وسلم  د ثهم "ال  ع

رررلت  لررر  ال مرررد كمرررا ينبَرررف لجررر   وجهررر  وعظررريم سرررلطان ، فعض 
بالملكيل فلم يدريا كين يكتبانها، ف عدا إل  السرماف وقراال  يرا ربنرا، 

وهو  ،قا  هللا عح وج  .إل  عبد  قد قا  مقالة ال ندري كين نكتبها
إنرس قرد قرا   يررا  ،قراال  يرا ر  ؟مراذا قرا  عبردي  اعلرم بمرا قرا  عبرد  

فقرا  هللا  .ل  ال مد كما ينبَف لجر   وجهر  وعظريم سرلطان  ،ر 
 . (ابل ماجة) لهما  اكتباها كما قا  عبدي،  ت  يلقانف فأجحيس بها"

ِ اْلعَالَِميَل" كلمرة الرر  تطلرم علر  المالر ،   قولس تعال   "َر  
وتطلررم علرر  المعبررود، وتطلررم علرر  السرريد، وتطلررم علرر  المربررف. 

 ع  اهم ما فف هذا الم طلح هو كونرس مشرتقا مرل التربيرة، فرالر   ول
يقرا  لمرل قرام بإ ر ح شرفف   .هو الم لح والمدبر والجابر والقائم

ي .قد رب س فهو لس را     َ وفف  .لقيامهم بالكت  "الربانيول"  ومنس س م 
مسرلم )" ؟هرا  يح مسلم ومسند ا مد  "ه  لر  عليرس مرل نعمرة ترب  

ومنرس قرولهم   .والر  هرو المربرف .وم بها وت ل ها، اي  تق(وا مد
"ر  العالميل" هو ال  هللا   ولد ، اي ربا . إل  معن  قولس تعال   َّ رَ 

مت رن لتربية وإ  ح جمي  الخ ئم، وانرس لرم يخلرم هرذا الكرول 
ثم تركس هم  ب  يت رن فيس باس ر ح والتربيرة والرعايرة، وهرذ  

  وقرت وفرف كر   ريل، وبرذل  يطمرئل التربية والرعاية قائمة فرف كر
 اسنسال إل  رعاية هللا الدائمة والتف ال تنقط  ابدا وال تَي .

ومررل رعايررة هللا لهررذ  األمررة انررس اختررار لهررم م مرردا  ررل  هللا 
عليررس وسررلم فأدبررس وربررا  وجعلررس قرردوة للمسررلميل، فقررا  تعررال   "اَلَررْم 

ا  فَ ا فَخَوي* َوَوَجَدَ  َضاالًّ يَِجْدَ  يَتِيمً  َهَدي* َوَوَجَدَ  َعائِ ً فَأَْرنَ * فَأَمَّ
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 " ْ ررا بِنِْعَمررِة َرب ِررَ  فََ ررد ِ ررائَِ  فَرر  تَْنَهررْر* َواَمَّ ررا السَّ اْليَتِرريَم فَرر  تَْقَهررْر* َواَمَّ

وي عل رسو  هللا  ل  هللا عليس وسرلم انرس  (.11 -6 /الض  ) ور 
بنف ربف فأ سل تأديبف"  َ ة هللا لهذ  . ومل رعاي(القرطبف) قا   "اد 

األمرررة إنرررحا  القررررآل الرررذي هرررو ك مرررس، فكرررال دسرررتورا لرعايرررة هللا 
 للمسلميل األوائ ، ومنهجا تربويا لك  المسلميل مل بعدهم. 

 ةً مشرتق ،وهرف اسرم مرل اسرماف هللا تعرال  ،إل  كول كلمة الر   
ذو داللررة واضرر ة علرر  اهميررة هررذا المررنهج، اي مررنهج  ،مررل التربيررة

يم الذي سلكس األنبياف م  األمم التف ارسلوا إليها، فهو الطر .التربية
وهو الطريم الذي ي تاجس المسلمول فف ك  حمال، وخا ة فف هذا 

فاسسرر م ال يقرروم بمجرررد الرردعوة إليررس وإقبررا  النررا  علرر   .الحمررال
اسررا  مررل تلرر  الرردعوة، ال يقرروم اسسرر م مررا لررم يتررر   النررا  فررف 

تعراليم اسسر م ويمارسروا هررذ  مدرسرة اسسر م، و ذلر  برأل يعرفروا 
فالتربيرة تقروم علر  ركنريل اساسرييل همرا  العلرم والعمر ، و  .التعاليم

 ربط العلم بالعم  هو جوهر العملية التربوية واساسها.
ِ يِم" ْ َمِل الرررَّ  رريغ  "الررر مل والررر يم  "قولررس تعررال   "الرررَّ

و رفة "الرر مل الرر يم" تسرتَرق كر   مبالَرة مشرتقة مرل الر مرة،
معرررانف الر مرررة و االتهرررا ومجاالتهرررا، وهللا تعرررال  و رررد  المخرررتص 

نرس المخررتص و رد  ب ررفة الررر مل. اباجتمراث هرراتيل ال رفتيل، كمررا 
"ر    "الرر مل الرر يم" بعرد قولرس تعرال   وفف مجرفف قولرس تعرال 

العررالميل" نلمررح امررريل تربرروييل  األو  التأكيررد علرر  ال  ال ررلة برريل 
لر مررة والرعايررة، وهررذ  هررف السررمة الخررالم والمخلرروق هررف  ررلة ا

البارحة فف هذ  ال لة، فاهلل تعرال  ال يطرارد عبراد  وال يعراديهم وال 
 لهم تعهدهم بالتربية والرعاية، وهرو يدب ر لهم المكائد، وإنما هو ر   
م علر  دِ رض  هللا عنس  ق   قا  عمر .را م لهم فف الدنيا وفف اآلخرة

بف، فرإذا امرراة مرل السربف تسرع  رسو  هللا  ل  هللا عليس وسلم بس
ت ل   ثديها،  ت  إذا وجدت  بيا فف السربف اخذترس فألحقترس ببطنهرا 

"اتررررول هرررذ    فقرررا  رسرررو  هللا  رررل  هللا عليرررس وسرررلم .فأرضرررعتس
قا   "فاهلل ار م بعباد  مل  .قالوا  ال وهللا .طار ة ولدها فف النار؟"

تعررال  لنفسررس بأنررس  ل  و ررن هللاا. والثررانف (البخرراري) هررذ  بولرردها"
"ر  العرالميل"، اي المالر  المت ررن الررذي بيرد  كر  شرفف، معنررا  
 الترهي ، وإل  و ن هللا تعال  لنفسس بأنس "الرر مل الرر يم" معنرا 

ومررل هنررا نجررد ال  الررنص القرآنررف قررد قرررل برريل الترريرر   .الترريرر 
 .والترهي ، فجمر  بريل  رفة الرهبرة مرل هللا و رفة الرربرة فرف هللا

ن هنررا عنررد اهررم الوسررائ  التربويررة فررف القرررآل وهررف الترريرر ، ونقرر
والترهي ، والجم  بينهما. هذ  الوسرائ  التربويرة الث ثرة نجردها فرف 
القرآل فف مواض  كثيرة، كما نجردها فرف سرنة رسرو  هللا  رل  هللا 

ومرر  ال  وسررائ  القرررآل فررف  .عليرس وسررلم ومررا نقرر  عنررس مررل ا اديرر 
إال ال  هرررذ  الوسرررائ  الث ثرررة لهرررا مرتبرررة التربيرررة متعرررددة و كثيررررة 

 .ال دارة بالنسبة لبقية الوسائ 
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قولس تعرال   ،وهف الترري  ،ومل األمثلة عل  الوسيلة األول 
َُّ  َعَملَك ررررْم َوَرس ررررول س   مخاطبررررا المررررؤمنيل  "َوق ررررِ  اْعَمل رررروا فََسرررريََري 

ْؤِمن رروَل َوَسررت َردُّوَل إِلَرر  َعرراِلِم اْلََْيرر ِ  ررَهاَدةِ فَي نَب ِررئ ك ْم بَِمررا ك ْنررت ْم  َواْلم  َوالشَّ
وهررف  ،. ومررل األمثلررة علرر  الوسرريلة الثانيررة(105 /التوبررة)تَْعَمل رروَل" 
وا َوَمرات وا َوه رْم  ،الترهي  قولس تعال  مخاطبرا النرا   "إِلَّ الَّرِذيَل َكفَرر 

ِ َواْلَم ئَِكرِة َوال َُّ نَّراِ  اَْجَمِعريَل* َخاِلرِديَل فِيَهرا ك فَّار  ا ولَئَِ  َعلَْيِهْم لَْعنَة  
وَل"  م  اْلعَررذَا   َوال ه ررْم ي ْنَظررر  . (162 -161 /البقرررة)ال ي َخفَّررن  َعررْنه 

ومل األمثلة عل  القرل بيل التررير  والترهير  قولرس تعرال   "نَب ِرْن 
ِ يم * َواَلَّ َعرررذَابِف ه رررَو اْلعَرررذَا    األَِلررريم " ِعبَرراِدي اَن ِرررف اَنَرررا اْلََف رررور  الرررَّ

، وكذل  قولس تعال   "َرافِِر الرذَّْنِ  َوقَابِرِ  التَّرْوِ  (50 -49 /ال جر)
ررْوِ "  وقررو  رسررو  هللا  ررل  هللا  ،(3 /رررافر)َشررِديِد اْلِعقَرراِ  ِذي الطَّ

عليس وسلم   "لو يعلم المؤمل ما عند هللا مل العقوبة مرا طمر  بجنترس 
 ر مة ما قرنط مرل جنترس ا رد"ا د، ولو يعلم الكافر ما عند هللا مل ال

 .("مسلم)
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 التفسير رير اسس م 
تفسير القرآل متراح لكر  مرل يريرد ، سرواف كرال مسرلما او ال. 
ومررل هنررا راينررا كثيرررا مررل ريررر المسررلميل ي ررْدل ول برردلوهم فرر  هررذا 
الميدال فيقومول بتفسير القرآل عل  ن و او عل  آخر. ومل هرؤالف 

يول، وكذل  المستشرقول الذيل لم يدخلوا اسس م. القاديانيول والبهائ
ونبرردا بالقاديررانييل، الررذيل يقولررول عرررل انفسررهم إنهررم مسررلمول، بررر  
يحعمول انهرم هرم و ردهم المسرلمول ال قيقيرول. فهرؤالف القاديرانيول 

بعردد مرل اللَرات. وقرد نظررت لهم ترجمات تفسيرية للقررآل المجيرد 
مررة باألخطرراف واالن رافررات. فرر  بعررض تلرر  الترجمررات فألفيتهررا مفع

لنأخررذ مررث  الترجمررة الترر  اشرررن علرر  ت ريرهررا ملرر  ررر م فريررد 
باسنجليحيرررة  فهررر  ترررؤو   كثيرررررا مرررل اآليرررات القرآنيرررة الواضرررر ة 
ال ري ة وتلويهرا عرل ظاهرهرا ب ير  تقرو  مرا ال يمكرل ال يخطرر 

 َما َُّ  يَْعلَم  عل  با  عاق . ومل ذل  حعم الكات  ال قولس سب انس  "
يض  األَْرَ ام  َوَما تَْحَداد   َِ ( يرراد برس 9" )الرعد/ تَْ ِم   ك  ُّ ا ْنثَ  َوَما تَ

األنبياف واقوامهم، إذ عند  ال النا  إما ذكور او إنا ، والذكور هم 
الرذيل يرؤثرول فر  اسنرا . واألنبيرراف هنرا هرم الرذكور، واقروامهم هررم 

ورات "مسررجد لنرردل  منشرر /2اسنررا  )انظررر الترجمررة المررذكورة/ ط 
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The London Mosque /"1982 /امرا قولرس 1425هرـ /511م .)
( فمعنرا  عنرد  انررس 34جر  ج لرس  "ويعلرم مرا فرر  األر رام" )لقمرال/ 

 /860سررب انس يعلررم مررل سرريقبلول اسسرر م ومررل سيرفضررونس )ص 
(. ومثلس تفسير  ألبوا  جهنم المذكورة ف  قولس ج  شأنس  2319هـ
رْحف  َمْقس روم  لََها َسْبعَة  اَ " ْم ج  بأنهرا  (44الِ ْجرر/ ) "ْبَوا   ِلك   ِ بَرا   ِمرْنه 

ه   وا  اسنسرال السرب   الب رر والسرم  والشرم والرذوق واللمر  
(. وهرررو تفسرررير متعسرررن، 1501هرررـ /544واأللرررم وال ررررارة )ص 

فال وا  ليست سبعا، ومل هنا نرا  قد اضان لهرا األلرم وال ررارة، 
المدِرَكة، ب  مل اس ساسات المدَرَكة. كذل  وهما ليسا مل ال وا  

فإل هذ  ال وا  ال تؤدي إل  جهنم فقط، ب  تؤدي ايضا إل  الجنة، 
وذل   س  طبيعة اسرتعمالنا لهرا. كمرا ال القررآل يقرو  فر  موضر  

ل ررروا اَْبرررَواَ  َجَهرررنََّم َخاِلرررِديَل فِيَهررراآخرررر للكرررافريل يررروم القيامرررة  " " اْدخ 
(، بمرا يعنر  ال لجهرنم فعر  76، وررافر/ 72 ، والحمر/29)الن  / 

 ابوابا يدخلها منها الكافرول يوم القيامة.
وعلرر  نفرر  الطريررم يمضرر  دائمررا فرر  تناولررس آليررات الجررل 
والمعجحات ويوم القيامة  لقدذكر القرآل ال بعض الجرل قرد اسرتمعوا 
 إل  النب  وهو يقرا القرآل فتفكروا فيس وآمنوا بس، فماذا يقو  المفسر

القاديرران  فرر  ذلرر ؟ إل الجررل فرر  تفسررير  ليسرروا جنررا  سرربما نعرررن 
 /1080الجل، ب  مجموعة مل البشر الَربراف مرل اهر  الكترا  )ص 

(. وهو ما يثير السؤا  الترال   وهر  3137هـ /1267، وص 733هـ
هرؤالف و رردهم هرم كرر  مرل اسررتم  إلر  النبرر  مرل الَربرراف وهرو يقرررا 

هرررؤالف و ررردهم بتسرررمية هللا لهرررم القررررآل وآمرررل برررس؟ فلمررراذا انفررررد 
بــ"الجل"؟ ثم إذا كانت تسميتهم  "ِجنًّا" سببها انهم ررباف، فلماذا عاد 
قاديانيُّنررا ففسررر الجررل فرر  السررورة المسررماة باسررمهم بررأنهم هررم الكهنررة 

(. كمرا ورد فرر  القررآل مرث  فرر  3142هرـ /1268والعرافرول؟ )ص 
ا ثرم نفرم فيرس فرإذا اكثر مل موض  ال عيس  عليس السر م  رن  طيرر

، ففسررر  الكاترر  برأل المق ررود هررو ات ررا  هرو طيررر  قيقرر  برإذل هللا
عيسرر  برجرر  وضرري  تكمررل فيررس إمكانررات الترقرر  ممررا جعلررس يررؤمل 
برسالتس ويت و  عل  يديرس مرل إنسرال يتمرر  فر  التررا  وال يلتفرت 
لَيرر  اجاترس الماديرة، إلر  طرائر، اْي شرخص ي لرم عاليرا فر  سررماف 

نِ  منس ذل  الطير فيشير إلر  ال ا ر   الرو انية. اما الطيل الذي   
اسنسال مل طريل. ولكرل هر  انفررد عيسر  و رد  بهرذا اسنجراح  تر  
يجعلس هللا مل المعجحات؟ لقد  ن  األنبياف جميعا هذا ال م  شرخص 
وا د او اثنيل، ب  م  المئات واأللون، وا يانا م  عشرات األلرون 

سرر م علر  يرد رسرولنا الكرريم. وبالنسرربة كمرا هرو ال را  فر  دعروة اس
ررور  لآليرات المتعلقررة بيروم القيامررة ومرا يقرر  فيرس مررل ا ردا  كررنفم ال ُّ
وتدهور الشم  وانكدار النجوم وانكشراط السرماف وطي هرا كمرا ي ْطرَوي 
الكتررا  وبعثرررة القبررور وحلحلررة األرض و ررعم مررل فرر  السررماوات 

فرر  ال ررور لرردي ذلرر  واألرض إال مررل شرراف هللا...إلررم، فيرروم الررنفم 
 /285المفسر هو اليوم الرذي ينتشرر فيرس اسسر م ويسرود العرالم )ص 

This file was downloaded from QuranicThought.com



346 
 

(، وبعثرررة القبررور الررواردة فرر  اآليررة 2194هررـ /833، وص 863هررـ
الثالثررة مررل سررورة "التكرروير" هرر  فررتح  قبررور الفراعنررة فرر  الع ررر 
ال دي ، وإخراج األرض اثقالها كما جاف ف  اآلية الثانية مرل سرورة 

حلرررة" هرررو تقررردم العلررروم، وبخا رررة الجيولوجيرررا واألركيولوجيرررا "الحل
 /1388واسرتخراج مررا فر  برراطل األرض مرل معررادل وثررروات )ص 

(. وال ا سبن  ب اجة إل  التنبيس عل  ما ف  هذ  التفسيرات 3403هـ
 مل بهلوانية مقيتة.

او  ،إل  تفسير البهائييل متمرث  فيمرا كتبرس بهراف هللا نتق  اآللون
، وهو ا رد الكتر  المقدسرة لردي تلر  ف  "كتا  اسيقال"سمس، ك تِ  با
. وهنا  دراسة ف  هذا الموضروث بقلرم المستشررق كرسرتوفر الطائفة

 Bahā'î( منشرررورة فررر  موقررر  "Christopher Buck) بَررر ْ 
Library Online" ،"  عنوانهرراSymbol and Secret: 

Qur'ān Commentary in Bahā'u'llāh's Kitab-î Îqān ."
ال "كتررا  اسيقررال" هررو فرر  الواقرر  تفسررير  الدراسررة قررد ذكررر مؤلررنو

للكترا  المقررد  والقرررآل الكررريم. ومررا يهمنرا منررس هررو الجررحف المتعلررم 
البهررراف فررر  هرررذا الكترررا  يسرررتخدم  والم  رررظ البتفسرررير القررررآل. 

األسلو  المتكلَّن الذي اشتهر بس بعض المت وفة بما فيس مل عثكلرة 
 ،لواآلت تهررا كمرا فر  الفقررة التاليررة  " ورمروض وطنطنرات ال طائر 

ن يررات  إجابرةً  لطلرر  جنرابكم، نجررد د ذكرهرا فررف هرذ  األوراق بملرريح التَ 
يهتردي بهررا عطراش  رر اري البعرد الرر  ب رر القررر ،  العراقي رة، لعرر   

الول فف فيافف الهجر والفراق ال  خيام القر  والو ا   وي   الض 
رر وح شررم  الهدايررة م الررر   لة وتطلرر  مررل افرر ت رر  ينقشرر  رمررام الض 

كر ، وبرس اسرتعيل، لعر َّ يجرري مرل وعلر  هللا ات   .المضيئة عل  العالم
عررل مراقررد رفلررتهم،  هررذا القلررم مررا ي يررا بررس افئرردة الن ررا  ليقررومل  الكرر   

وضة األ دي ة ويسمع   لَّ اطوار ورقات الفردو  مل شجر كال فف الرَّ
يرري القرارئ، مجررد ". وهذ ، كمرا مل ايدي القدرة بإذل هللا مَروًسا

االعي  وطنطنات لَوية ال طائ  ت تها، و فيها ي دق المثر  القائر   
 "اسم  جعجعة وال اري ِطْ نا"

المعنوي ة نشاهد فرف ال قيقرة  ةولو نظرنا بعيل الب يرويقو   "
ال  كتا  عيس  وامر  ايًضا قد ثبتا فف عهد خاتم األنبياف. فمل  ي  

داال ". وهرذا ايضرا ريرر  ر يح، انا عيسر إن ف   سم قا   ضرة م م 
وممرا يقولرس ايضرا، والكر م فيرس  إذ مت  قا  النب  م مد ذل ؟ وايل؟ 

وهررذا المظلرروم يررذكر فقرررة منهررا، ويمررنح عبرراد هللا الررن عم عررل نفسررس  "
المكنونة فف الس درة المخحونة،  بًّرا لوجرس هللا  ت ر  ال ت ررم الهياكر  

 ضررة  ريفروحول برشرح مرل انهرا الفانية مل األثمار الباقية، عسراهم
وا ، وال ترررف جررررت فرررف دار الس ررر م ذي الجررر  ، المقدَّسرررة عرررل الرررح  

ك ْم ِلَوْجرِس هللاِ . ")بَداد( وال نطل  عل  ذل  جحاف وال اجًرا إِنََّما ن ْطِعم 
وهررذا هررو الط عررام ال ررذي بررس ت يررا  ".َوال ش ررك وًرا ال ن ِريررد  ِمررنك ْم َجررَحافً 

َربَّنَا اَنِحْ  َعلَْينَا   "تف قي  فف  ق هاالمائدة ال  ، لمنيرةاألرواح واألفئدة ا
َل السََّماف نقطاث لها ابًدا عل اهلهرا وال نفراذ اوهذ  المائدة ال ". َمخئَِدةً م ِ
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 يل ترؤتف اكلهرا مرل شرجرة الفضر ، وتنرح  مرل سرماف  لها، وفف ك   
هللا  َمرثَ ً َكِلَمرةً  اَلَرْم تَرَر َكْيرَن َضرَر َ "الر  مة والعد  كما قرا  تعرال   

ت رْؤتِف ا ك لََهرا ك ر َّ  َطي ِبَةً َكَشَجرة  َطي ِبَة  اَْ ل َها ثَابِرت  َوفَْرع َهرا فِرف السَّرَماف
لكررل السررؤا  هررو  ترررري مررل قررا  إل المائرردة الترر  اقتر هرررا  ."ِ رريل  

ال واريررول كانررت مائرردة رو انيررة؟ وهرر  كانررت دعرروة عيسرر  عليررس 
ديا  ت  يطل  ال واريول طعاما وشرابا مل الس م طعاما وشرابا ما

نوث آخر، نوث رو ران ؟ وايرل الردلي  علر  انرس ينبَر   ررن اآليرة 
 عل ظاهرها ال قيق ؟

هور واألع ار، وها قد انقضت القرول، ومضت الد  ويقو   "
وح ذا  إلرر  مقررر  بقرراف سررلطنتس، ون   ت الن فخررة َخررفِ ورجرر  جرروهر الررر 

و رانف  مرل ا األخري فف ال  ور اسلهرف   ، و شررت األنفر  لرن ف  الر 
رر لة إلرر  ارض الهدايررة وم رر   العنايررة.  الميترة مررل قبررور الَفلررة والض 
وهرؤالف األقروام مررا حالروا منتظرريل إلرر  اآلل ظهرور هرذ  الع مررات، 

ح الوجود،  ت   ين ررو  وينفقروا وبروح ذا  الهيك  المعهود إل   ي  
كمرررا ابتعررردت الملررر   ،سويفررردوا األرواح فرررف  ب ررر األمررروا  فرررف سررربيلس

األخررري بهررذ  الظ نررول واألفكررار عررل كرروثر معررانف ر مررة  ضرررة 
". البرررارئ ال ترررف ال نهايرررة لهرررا، وشرررَلوا عنهرررا بتخررري  تهم واوهرررامهم

وواضح ال البهاف ف  هذا النص إنما يؤو   النفم ف  ال ور والقيامة 
اد والبع  وما إل  ذل  تأوي ت دنيوية يق د بها إل  القو  برأل المرر

هررو مجيئررس لبعرر  النفررو  الضررالة الترر  هرر  كالميتررة. وهررذا ت عرر  
بالن رروص القرآنيررة وتعميررة علرر  عقيرردة البعرر  و رررن لهررا عررل 
معناها ال قيق  إل  معن  باط . وعل  ك   ا  فاسس م  اسم تماما 
ف  نف  النبوة بعد سيدنا م مد عليس الس م، ومرل ثرم فكر  مرا يحعمرس 

قرة لرس بالسرماف والرو   مهمرا استشرهد برالقرآل البهاف هو كر م ال ع 
 المجيد ترويجا لمحاعمس وافترافاتس. 

ومرل المسرل م ان رس فرف كر   ظهرور ترا   ومل ك مس كذل  قولرس  "
تظلم شم  العلوم واأل كرام واألوامرر والن رواهف ال ترف كانرت مرتفعرة 
فرف الظ هررور الس رابم، وال تررف اظل ررت اهر  ذلرر  الع رر واسررتناروا مررل 

ا بقمر اوامرها. اي ان س ينتهرف  كمهرا وينعردم وْ   معارفها و اهتدَ شم
واآلل ض  القدم عل   راط  م  اليقيل، بعريل علرم اليقريل، .. اثرها.

ُ   ث رمَّ ذَْره رْم فِرف َخْوِضرِهْم يَْلعَب رولَ "  وجنا ف  عريل اليقريل  ت ر   "ق رِ  
قَرال وا َربُّنَرا هللا  ث رمَّ إِلَّ الَّرِذيَل "  ت  س  مرل األ ر ا  ال رذيل نرح  فريهم

وا تَتَنَررررحَّ   َعلَررررْيِهم  اْلَم ئَِكررررة   ، وتشررررهد بب ررررر  جميرررر  هررررذ  "اْسررررتَقَام 
 ت   تطوي فف آل وا د بََواِدي  سر بقدم الروح ،اي اخف ...األسرار

البعد والهجر الن ائية، وتردخ  فرف رضروال القرر  والو را ، وتفروح 
ي ابررًدا بقررردم وَ ْطررهررذ  المرا رر  ال ت   فررف نَفَرر   برراألنف  اسلهي ررة، ألل  

 م علر  مرل ات بر  ال رم    بهرا إلر  المق رود. والس رالجسد، وال يو َ 
، وكال عل   راط األمر فف شاطن العرفال  .سم هللا موقوفًااب بال م 

ِ اْلَمَشراِرِق َواْلَمََراِر ِ   "هذا هو معن  اآلية المباركة  ،"فَ  ا ْقِسرم  بِرَر  
المذكورة م    شروق وم     شم  مل هذ  الش مو وذل  ألل  لك   
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ررو . و ي  ال  علماف الت فسير ما اط لعوا عل   قيقة هذ  الش مو  
المذكورة، لهذا ت ي روا فف تفسير هرذ  اآليرة المباركرة. فرالبعض ذكرر 
ا كانت الش رم  فرف كر   يروم تطلر  مرل نقطرة ريرر الن قطرة  فيها "ان س لم 

بلفرظ الجمر "، والربعض  تْ رَ ِكرامر ، فقرد ذ   ال تف طلعت منهرا فرف يروم
ذكررروا بررأل  المق ررود مررل ذلرر  هررو الف ررو  األربعررة، ال تررف فررف كرر   

، وتَرر  فرف م ر   آخرر لهرذا قرد  ،ف   منها تطل  الش م  مل م ر  
هرذ  مراتر  علرم العبراد. ومر  ذلر   .بلفظ المشارق والمَار  تْ رَ كِ ذ  

جرواهر العلرم ولطرائن  فكم ينسبول مل الجه  والعيو  إل  الذيل هم
كذل  فأَْدِر  واْعِرن مل هذ  البيانات الواض ة الم كمة "... ال كمة

المتقنة رير المتشرابهة معنر  انفطرار السرماف، ال رذي هرو مرل ع مرات 
ررراعة والقيامرررة.  ولهرررذا قرررا  تعرررال    رررَماف  "الس  ، إذ "انفََطرررَرتْ  إِذَا السَّ

كرر   ظهررور، ثررمَّ تنشررم   المق ررود هنررا سررماف األديررال، ال تررف ترتفرر  فررف
اي ان ها ت ير باطلة ومنسوخة.  .وتنفطر فف الظ هور ال ذي يأتف بعد 

م  ظرةً  ر ي ة لترري ال  تفط رر هرذ  الس رماف  قسرًما براهلل لرو ت  رظ
رر  قلرري ً، كيررن ال  الررد يل ال ررذي  اعظرم مررل تفط ررر الس ررماف الظ رراهرة. تأم 

رب روا بأ كامرس المشررقة فرف ارتف  سنينًا ونشأ ونما فف ظل ِس الجمير  وت
ذكررر  بدرجررة لررم  تلرر  األحمنررة ولررم يسررمعوا مررل آبررائهم واجرردادهم إال  

تدر  العيول امًرا رير نفوذ امر ، ولرم تسرم  اآلذال إال ا كامرس، ثرمَّ 
ة وقردرة إلهي رة، بر  قرد  ق ك   هرذا بقروَّ ق وتمح ِ تظهر بعد ذل  نف   تفر ِ

ر برب ِ  ايُّ  ر    هما اعظمتنفيس كل س وتنسخس. فك ِ ِ اهذا ام ذا  ال رذي ت رو 
فرف م راع   ماف؟ وايًضرا تفكَّررْ عراث مرل تفطُّرر الس رهؤالف الهمج الر  

ومشررق ات اولئرر  الط لعررات ال ررذيل اقرراموا  رردود هللا امررام جميرر  اهرر  
األرض مررل ريررر نا ررر وال معرريل فررف الظ رراهر، ومرر  مررا ورد علرر  

ن هم  بروا إمل ك   اذي، فقيقة طيفة الر  اولئ  الوجودات المباركة الل  
لوا بنهاية الَلبة ". وف  السطور الماضرية ي راو  بكما  القدرة، وت م 

البهاف مل َطْرن  خف    ال يو   برأل اسسر م قرد انتهر  امرر  بمجيئرس 
هو، ولم يعد لس  م فر  الوجرود بعرد ظهرور البهائيرة، وذلر  رررم مرا 

ذي نررح  عليررس، يبديررس مررل ا ترررام مَشرروش لم مررد ودينررس والكتررا  الرر
وهو ا ترام مَشوش ألنس يهدن إل  القضاف عل  اسس م مل خر   
تميي  الن وص القرآنية وتأويلها تأوي  فاسدا كما هو بيل جل    تر  

 لأعم . 
عررَرن معنرر  تبرردي  األرض، ال ررذي هررو اكررذل  ويقرو  ايضررا  "

عبارة عل تبدي  اراضف القلو  بما نح  عليهرا مرل امطرار المكرمرة 
 مة مل تل  الس ماف، إذ تبدَّلت اراضيها برأرض لهاطلة مل رمام الر  ا

المعرفة وال كمة. فكم نبت فف ريراض قلروبهم مرل ريرا يل التو يرد، 
 قائم العلم وال كمة. وإذا  وكم تفتَّح فف  دورهم المنيرة مل شقائم

لم تكل اراضف قلوبهم قد تبدَّلت، فكين يقدر رجا  ما تعلَّمروا  رفًرا، 
 ومعرارنَ  راوا معل ًِما، وما دخلوا ايَّة مدرسة ، ال يتكل موا بكلمات  وما 

ال يسررتطي  ا ررد  ال يرردركها، برر  كرررأن هم قررد خلقرروا مررل ترررا  العلرررم 
، وع جِ الس   "العلرم نرور   دن ي رة. ولهرذا قير نروا مرل مراف ال كمرة الل  رمدي 
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وال وث مل العلرم هرو ال رذي كرال يقذفس هللا فف قل  مل يشاف". وهذا الن  
يررحا  ممرردوً ا، ال العلرروم الم رردودة ال ادثررة مررل األفكررار الم جوبررة 

 ...الكدرة، ال تف تارة يسرقونها مل بعض، ويفتخرول بها علر  الَيرر
ررر مررل نقرروش هررذ  الت  ديرردات  فيررا ليررت  رردور العبرراد تتقرردَّ  وتتطهَّ

والكلمررات المظلمررة، لعرر َّ تفرروح بتجل ررف انرروار شررم  العلررم والمعررانف، 
دن ي رة. فرانظر اآلل، لرو لرم تتبرد   األراضرف اسرار ال كمة الل  وجواهر 

حة لهذ  الوجودات، كين يمكل ال ت بح م ر ً لظهرور اسررار ر  ـ  الج
يَْوَم ت بَدَّ   األَْرض  "وبروح جواهر الهويَّة. ولهذا قا  تعال    ،األ ديَّة

   ت ررر . كرررذل  بفضررر  نسرررمات جرررود سرررلطال الوجرررود"َرْيرررَر األَْرِض 
. الظ رراهرة قررد تبرردَّلت لررو انررتم فررف اسرررار الظ هررور تتفكَّرررول األرض

َواألَْرض  َجِميعًرا قَْبَضرت س  "  وهكذا فأدر  معنر  هرذ  اآليرة ال ترف تقرو 
ررررا  ررررماَوات  َمْطِويَّررررات  بِيَِمينِررررِس س ررررْبَ انَس  َوتَعَررررالَ  َعمَّ يَررررْوَم اْلِقيَاَمررررِة َوالسَّ

ألن س لو كال المق ود منها مرا  . وهنا يج  اسن ان قلي ً،"ي ْشِرك ولَ 
مرل المسرلَّم انس  ادركس الن ا ، فأي   سل يترت   عل  ذل ؟ فض ً عل

ِ المني  يد  مرئي ة بالب ر الظ اهر تعمر   بس ان س ال ينس  إل  ذات ال م 
ألل  اسقرار بمث  هرذا األمرر يكرول كفرًرا م ًضرا، وإفًكرا  هذ  األمور،

  إلررر  مظررراهر امرررر  ال رررذيل يكونرررول وإذا قلنرررا ال  هرررذا يرجررر  رررفًا.
مررأموريل بهررذا األمررر فررف يرروم القيامررة، فررإل  هررذا ايًضررا يكررول بعيررًدا 
للَايرررة، وال يرررأتف بفائررردة بررر  ال  المق رررود مرررل األرض هرررو ارض 
المعرفة والعلم، ومل الس موات هو سموات األديال. فانظر اآلل كين 

 ، قررد قبضررها ال  ارض العلررم والمعرفررة ال تررف كانررت مبسرروطة مررل قبرر
 بقبضة القدرة واالقتدار، وبسط ارًضا منيعة جديدة فرف قلرو  العبراد،

ر دور وانبت ريا يل جديردة، ووروًدا بديعرة، واشرجاًرا منيعرة فرف ال  
". وهنا كذل  نري البهاف يلجأ إل  لعبة التأوي  الباطلة م روال المنيرة

عل  ن و معن  تبد  األرض والسماوات مل تشك  العالم يوم القيامة 
 جديد، إل  الحعم بأل المق ود مجيئس بديل جديد هو ديل البهائبة. 

نظر كيررن قررد طويررت بيمرريل اوكررذل  فررولررنمض فرر  القرررافة  "
القدرة سماوات األديال المرتفعة مل قب ، وارتفعت سماف البيال بأمر 
هللا، وتحي نررت بالش ررم  والقمررر والن جرروم مررل اوامررر  البديعررة الجديرردة. 

ر الكلمات قد ا ب ت مكشوفة وظاهرة بَيرر  جرا ، لعر َّ هذ  اسرا
ي ، تدر   بح المعانف، وتطفن سرج الظ نول والوهم، والش   والر  

ة الت وك   واالنقطاث، وتوقد فف مشكاة قلب  وفرؤاد  م رباح العلرم بقو  
علرررم برررأل  المق رررود مرررل جميررر  هرررذ  الكلمرررات او ...واليقررريل الجديرررد

ي رة الظ راهرة مرل الم رادر األمري رة إْل المرموحة، واسشرارات العو
دة ن اراضف القلو  الجي  رَ عْ امت ال للعباد كما قد ذ كر،  ت   ت   هو إال  

رر هررذ  س ررنَّة هللا برريل عبرراد  فررف  .حة الفانيررةر  المنيرررة مررل األراضررف الج 
". ومررة اخرري يشهد بذل  ما هو مسطور فف الكت  .القرول الخالية

إل  تميير  معران  اآليرات وطمر  عقيردة مل الواضح ال البهاف يرم  
البعرر  والررحعم بررأل المق ررود مررل وراف ذلرر  كلررس هررو اسشررارة إلرر  
مجيئس هو نبيا تجلرت فيرس الرروح اسلهيرة. وهيهرات ال يكرول هرذا هرو 

This file was downloaded from QuranicThought.com



350 
 
معنرر  اآليررات الترر  اوردهررا فرر  السررطور السررابقة، فررإل سررياقها سرراط  

ا، إذ هر  فر  تمام السطوث، وال يمكل ال يكول هنا  اي ري  بشرأنه
الك م عل الدمار الذي سي ري  الكرول قبير  القيامرة والبعر  قبر  ال 
يقوم النا  مرل مراقردهم ويعراد تركير  الكرول بأشريائس وا يائرس علر  
ن ررو مختلررن كمررا تكرررر فرر  القرررآل الكررريم فرر  عرردد ريررر قليرر  مررل 

 السور.
را قولرسوف  موض  آخر نرا  يَْكت   او ي ْكتَ  لرس  " )اي قرو   ام 

  إن رس يرأتف علر  الس ر ا  والَمراِم، سوث كما جراف فر  العهرد الجديرد(ي
فرررالمراد مرررل الَمرررام هنرررا هرررو تلررر  األمرررور المخالفرررة ألهرررواف الن رررا  

فَك لََّمررا َجررافك ْم َرس ررو   بَِمررا الَ تَْهررَوي   "َوميررولهم، كمررا ورد فررف اآليررة
وذلر  مرل قبير  تَييرر  "،ا تَْقت ل رولَ اَنف س ك م  اْستَْكبَْرت ْم فَفَِريقًا َكذَّْبت ْم َوفَِريقً 

سرروم العادي ررة وتقرردُّم  األ كررام وتبرردي  الش رررائ  وارتفرراث القواعررد والر 
المؤمنيل مل العروام علر  المعرضريل مرل العلمراف. وكرذل  يق رد برس 

خاضرعًا لل ردودات البشرري ة، مثر  األكر   ظهور ذلر  الجمرا  األحلرف  
ة والذ   ل ة، والن وم واليقظة، وامثا  ذل  والشر ، والفقر والَن ، والعحَّ

ررا يثيررر الش رربهة عنررد الن ررا  وي جرربهم. فكرر   هررذ  ال جبررات قررد عب ررر  مم 
والعرفال  وهذا هو الَمام ال ذي بس تتشق م سماوات العلم. عنها بالَمام

". بِاْلَََمرامِ  يَرْوَم تََشرقَّم  السَّرَماف  "لك   مل علر  األرض كمرا قرا  تعرال   
يمنرر  اب ررار الن ررا  عررل مشرراهدة الش ررم  الظ رراهرة، وكمررا ال  الَمررام 

كذل  هذ  الش ؤونات المذكورة تمن  العباد عل إدرا  شم  ال قيقرة. 
َمرراِ  َهررذَا  واال  قَرروَ   "يشرهد بررذل  مررا جرراف فررف الكتررا  عرل لسررال الكف ررار

س وِ  يَأْك    الطَّعَاَم َويَْمِشف فِف األَْسَواِق لَْوال ا نِحَ  إِلَْيِس مَ  لَر   فَيَك روَل الرَّ
،  كمرا  ي  قد لو ظ علر  األنبيراف فقرر وابرت ف ظراهري  " َمعَس  نَِذيًرا

لررو ظ ايًضررا فرريهم مسررتلحمات الجسرررد العن ررري ة مررل قبيرر  الجررروث 
ا كانرت تظهرر هرذ  الش رؤول مرل  واألمراض وال واد  اسمكاني ة. ولم 

يرر ، تلرر  الهياكرر  القدسرري ة كررال الن ررا  يتيهررول فررف فيررافف الش رر   وا لر 
ويهيمول فف بوادي الوهم وال يرة مستَربيل  كين ال  نفًسا تأتف مل 
جان  هللا وتد عف إظهرار الَلبرة علر  كر   مرل علر  األرض، وتنسر  

 ت  ْقررلَ ا خَ َمررلَ  ال َ وْ لَرر"  إلرر  نفسررها ان هررا علَّررة خلررم الموجررودات كمررا قررا 
الكيفي رة،  ، وم  ذل  تكول مبتليرة بهرذ  األمرور الجحئي رة بتلر "  َ فْ األَ 

برالفقر واألمرراض  كما قد سمعت مل قبير  ابرت ف كر   نبرف  وا ر ابس
 ،والذ لَّررة  يرر  كررانوا يرسررلول رؤو  ا رر ابهم إلرر  المرردائل كهرردايا

روا بس. وك   وا د منهم كال مبتلف ت رت ويمنعونهم عل إظهار ما ا مِ 
.  ايدي اعداف الد يل بدرجة ان هم  نعوا بهم ك   ما ارادوا ال ي رنعو

ييررات والت بردي ت ال ترف تقر  فرف كر   ظهرور هرف  ومل المعلوم ال  التَ 
عبرارة عرل ذا  الَمررام المظلرم ال ررذي ي رو  بريل ب ررر عرفرال العبرراد 

وذلر   ،ومعرفتهم تل  الش م  اسلهي ة ال تف اشرقت مل مشرق الهوي رة
آبررائهم واجرردادهم هررذ  الس ررنيل الط ويلررة،  ألل  العبرراد برراقول علرر  تقليررد

رة فررف الش ررريعة و مترب ررول علرر  اآلدا  والط رائررم ال تررف كانررت مقرررَّ
ل شخً ررا ممرراث ً لهررم فررف وْ رَ القديمررة. ثررمَّ دفعررة وا رردة يسررمعول او يَرر
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جميررر  ال ررردودات البشرررري ة يقررروم مرررل بيرررنهم وينسرررم تلررر  ال ررردودات 

المخررالن  د ولع را عليهرا قرونًررا مترواترة، وكررانوا يَ وْ الش ررعي ة ال ترف تربَّرر
كر لها كافًرا وفاسقًا وفاجًرا. ف  بدَّ ال  هذ  األمور تكول  جابًرا والمن

ذيل لم تذق قلوبهم سلسبي  االنقطاث، ولم تشر  مرل كروثر ورماًما لل  
د اسرتماعهم لهرذ  وي تجبول عل عرفال تلر  الش رم  بمجرر   ،المعرفة

األمور. وبدول سؤا  وال جوا  ي كمول بكفر  ويفتول بقتلس كما قرد 
ا هرو واقر  فرف هرذا و عرفت ا وق  فف القرول األول ، ومم  سمعت مم 

ررا شرراهدتس مررال ايضررا مم  إذًا ينبَررف لنررا ال نبررذ  الجهررد  ت رر  اننررا  .الح 
م بهررذ  ال جبررات الظ لماني ررة ورمررام رَ بفضرر  التأييرردات الَيبيَّررة ال ن ْ رر

، ونعرفرس هرو االمت انات الرب اني ة عرل مشراهدة ذا  الجمرا  الن رورانف  
ة وا دة وبرهال بنفسس  ة فنكتفف ب ج  ال بشفف آخر. وإذا ما اردنا  ج 

متناهف ال ذي فف سا تس تنعدم جمي  وا د  ت   نفوح بمنب  الفيض ال   
الفيوضات األخري. ال ان نا فف ك   يوم نعترض باعتراض مل خيالنا 

سب ال هللا، ررًما مرل كر    .او نتمس   براي عل   س  اهواف انفسنا
بتلوي ات عجيبرة وإشرارات  رات ال تف اخبروا عنها مل قب   هذ  اسنذا

رريبة كف يطَّل  عليها ك   النا  وال ي رمرول انفسرهم فرف هرذا اليروم 
عل ب ر ب ور الفيوضات، م  ذل  فقرد وقر  فرف األمرر مرا وقر  ممرا 

َهرْ  " هو مشهور، ونحلت بمضامينس اآليات الفرقاني ة كما قرا  تعرال  
وَل إاِلَّ اَ  رَل اْلَََمرامِ يَنظ ر  ُ   فِرف ظ لَر   م ِ م   وبعرض علمراف اهر  ". ل يَرأْتِيَه 

ع مررررة القيامررررة الموهومررررة ال تررررف ل الظرررراهر جعلرررروا هررررذ  اآليررررة مرررر
يت ورونها. وال ا  إل  مضمونها موجود فف اكثر الكت  الس رماوي ة، 

ر ع مرات الظ هرور ال رذي يرأتف ومذكور فف ك   األماكل ال تف فيهرا ِذْكر
َشرر  ... "مررا ذكرنررا مررل قبرر بعررد  ك َْ بِرريل  يَ ررَماف  بِررد َخال  مُّ يَررْوَم تَررأْتِف السَّ

ة قرد جعر  األمرورات يريرد بهرا ال   ،"النَّاَ  َهرذَا َعرذَا   اَِلريم   ر َّ العرحَّ
رررا وميحانًرررا  المضررراد ة لأنفررر  الخبيثرررة والمخالفرررة ألهرررواف الن رررا  م كًّ

كما المعرض مل المقب  المت ال عباد ، وتمييًحا للس عيد مل الش قف، و
ال فرف هرذ  اآليرة المرذكورة عرل االخت فرات خَ ر.  وقد عب ر بالردُّ كِ قد ذ  

سوم العادي ة، وعل نسخها وهدمها وانعدام اع مهرا الم ردودة.  فف الر 
ك   الن ا  وا بح عرذابًا   َ شِ فأي  دخال اعظم مل هذا الد خال ال ذي رَ 

برر  إن هررم فرف كرر    رريل  .الهرم ال يسررتطيعول منرس خ ً ررا مهمررا  راولو
 . "بول بعذا  جديد مل نار انفسهميعذَّ 

لكل القرآل،  ريل يقرو  إل السرماف سرون هذا ما يقولس البهاف. 
تتشقم بالَمام، فإنرس يعنر  ال ذلر  هرو مرا سري د  يروم القيامرة ال ال 

جديرردا سررون يررأت  فيحيرر  عررل العقررو  ارشرريتها، دينيررا هنررا  ظهررورا 
ال  ي ة الواض ة عل  اسا  ال الَمام كال وعندئذ يمكنها الرؤية 

ي جرر  شررم  ال قيقررة، ثررم تشررققت السررماف بالَمررام عررل تلرر  الشررم  
فظهررر مررا كررال مسررتورا مررل ال قررائم. وهررذا خرربط برر  اي دليرر ، إذ 
بافتراض ال الشرم  والَمرام فر  اآليرة علر  المجراح لكرال ينبَر  ال 

ا "يروم تشرقم يقا  مث   "ويروم ينقشر  الَمرام عرل وجرس الشرم "، امر
السماف بالَمام" فهذا ال يد  عل  ما يحعمس البهاف. ثم إل السرياق كلرس 

This file was downloaded from QuranicThought.com



352 
 
هررو سررياق ال رردي  عمررا يقرر  فرر  آخررر الحمررال عنررد القيامررة. كمررا ذكررر 

 ض  عَرالقرآل ال ذل  اليوم سون يكرول يومرا علر  الكرافريل عسريرا يَ 
نرس فيس الظالم عل  يديس ويتمنر  لرو لرم يتخرذ ف نرا مرل النرا  خلري  أل

رر. فمترر  قررا  الكفرار ذلرر  او نرردموا وعَ والهردي س عررل الررذكراضرل   وا ض 
عل  ايديهم  يل مج ف البهاف؟ ال م ال الكفار ما حالوا ف  ب بو رة 
واطمئنال والمباالة  ت  اآلل رررم مجرن البهراف وموترس وِشربَعس موترا 

واخيرا ولي  آخرا ه  هنا   دي  قدس  او منذ اكثر مل مائة عام. 
  إل هللا سب انس إنما خلم الدنيا بأف كهرا مرل اجر  الرسرو  نبوي يقو

عليس الس م، وهو ال دي  الذي يشير إليرس البهراف بعبرارة "لروال  لمرا 
 خلقت األف  "؟

باخت ار هذا التفسير الذي يقدمس البهاف ف  "كتا  اسيقال" ال 
ع قة لس بالتفسير مل قري  او مل بعيد، ب  هو مجرد عب  بهلوان  

ريد برس إيهرام النرا  انرس مرذكور فر  القررآل وال علريهم اسيمرال بأنرس ي
مررل عنررد هللا. ولكررل هيهررات" وارجررو اال يفرروت القررارئ مرردي رسررو  

ررابة اللَة الت  يستخدمها  تر  فر  ررامرس الَرير  بإضرافة األلرن 
والتاف إل  جم  التكسير معرا للجمر  كمرا كنرا نفعر  ون رل  رَار، إذ 

بررات، نقررو  عررل الك ت رر   "ك   ج  ررورات،    ت بررات". ومررل ذلرر  عنررد   "ا م 
ونات"، إلرررر  جانرررر  األخطرررراف اللَويررررة  ررررد ودات، ش ررررؤ  ف ي وضررررات،   
الواض ة كقولرس  "المبتَِليَرة" بردال مرل "المبرت ة"، ومثلهرا  "كر  وا رد 
. و"لع   ْبتَلً "، واألخيرة مل ك م العوام  ْبتَِلف" بدال مل "م  منهم كال م 

"، وقولرس  تفروح هرالعلَّ " بردال مرل "لعلرس يردر "، "لعر َّ تفروح" يدر "،
مضرررمونها ال وال رررا  " بررردال مرررل "وال رررا  إل  مضرررمونها موجرررود"

إذا قلنا ال  هذا يرج  "، و"نعم انها..." بدال مل "نعم إنها"، و"موجود
ذيل يكونول مأموريل بهذا األمر فرف يروم القيامرة، لإل  مظاهر امر  ا

للَاية، وال يأتف بفائدة ب  ال  المق رود مرل  فإل  هذا ايًضا يكول بعيًدا
" برردال مررل "قلنررا إل"، و"برر  إل" األرض هررو ارض المعرفررة والعلررم

ح"، حةر  ج  ـاألراضف ال، و"بكسر الهمحة ف  ال اليل ر  " بدال مل "الرـج 
    وقولس  "و ير  ال" بردال مرل "ومرا دام األمرر كرذا وكرذا"، و"جنرا 

. وهرذا كلرس ريرر تفيهقاترس ل اليقريل"عري  ْ عيل اليقيل" بدال مل "جنرا َ 
واآلل ضر  القردم علر   رراط  رم  اليقريل، مل مثر  قولرس  " متكلَّفةال

"، وهو ما اخذنا  مل قبر  علر  بعيل علم اليقيل، وجنا ف  عيل اليقيل
  بعض مفسري ال وفية.

ن رر  إلرر  اهرر  االستشررراق، وسررون نكتفرر  بأمثلررة مررل ثررم 
المستشررقيل الفرنسرييل. واولهرم  مل اشهر الترجمات القرآنية لث ثة

يتهكم بالمسلميل، ومل عقيدة الجنة ف  القرآل  ، الذي يسخر سافاري
قرررائ  إنهرررم نرررا   كمرررا يسرررميهم، "Mahométans"الم مررردييل   او

ألل فرر  الجنررة طعاًمررا وشرررابًا واشررجاًرا و ليًّررا و ريررًرا  ، سرريول
وًرا ِعينًا   Garnierبعة )انظر ترجمة سافاري للقرآل الكريم/ طو  

Frères/  / نرررس هرررو وامثالرررس مرررل أ(، وك1هرررـ /202م/ 1883بررراري
الَرربييل ال ي بررول الطعرام الشرره  وال المرراة الجميلررة وال الجررواهر 
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النفيسة وال الم ب  األنيقة وال الظ   الوارفة. فإذا كال ذل  كذل ، 
وهو بك  يقيل لي  كذل ، فمل هم يا تري الرذيل يعتردول علر  بر د 

ها إلرر  خررحائنهم كرر  خ  ح ثرواتهررا وَضررْسررخررريل ويعملررول علرر  كَ اآل
يستمتعوا بها هم وابناؤهم؟ بالتأكيد ليسوا هم المسلميل. وبالنسبة إل  
االتهررام الررذي كررال مشررركو قررريش يتهمررول بررس النبرر   ررل  هللا عليررس 

ر ر  عْ وسلم حاعميل ال القرآل إنما هو شِ  ر يقرو  سرافاري إل عْ مل الش ِ
لررم يكررل قائمررا علرر  ريررر اسررا ، فررالقرآل مؤلررن مررل ذلرر  االتهررام "

آيات، والسرور األولر  منرس نثرر مقفًّر ، امرا السرور األخيررة فبعضرها 
(. وال ادري ايررل الع قررة برريل كررول 1هررـ /442شررعر  ررريح" )ص 

القرررآل ذا فوا رر ، وهررو مررا يسررميس المستشرررق الفرنسرر   "نثرررا ذا 
ا. كذل  فحعمس ال قوان"، وبيل دعوي المشركيل بأنس لي  إال شعر

بعض السور األخيرة ف  القررآل المجيرد شرعر  هرو حعرم ال را  لرس 
 وال ذي .

امرررا إدوار مونتيرررس، وهرررو مستشررررق سويسرررري قرررام بترجمرررة 
القرآل إل  الفرنسية م  ت شيتها بكثير مل الم  ظرات والتفسريرات 
واالنتقادات، وهو ما يهمنا هنا، فمما قالس ف  تفسرير القررآل ال قولرس 

ِ َوَمررا ا ْنرررِحَ  إِلَْينَررا َوَمرررا ا ْنررِحَ  إِلَررر  إِْبرررَراِهيَم تعررال   " ق ول ررروا آََمنَّررا بِررراّلِلَّ
وَس  َوِعيَس  َوَما  َوإِْسَماِعيَ  َوإِْسَ اَق َويَْعق وَ  َواألَْسبَاِط َوَما ا وتَِف م 

ْم  ق  بَرْيَل اََ رد  ِمرْنه  ولَ ا وتَِف النَّبِيُّوَل ِمْل َرب ِِهرْم ال ن فَرر ِ ْسرِلم  " َونَْ رل  لَرس  م 
( يد  عل  سمو فكر. يق رد ال الرسرو  عليرس السر م 136)البقرة/ 

كررال واسرر  األفررم فرردعا المسررلميل مررل ثررم إلرر  إعرر ل إيمررانهم بكترر  
اليهود والن اري ومساواتها بالقرآل )انظر ترجمتس للقررآل الكرريم/ 

و  (. وهرذا خطرأ، فالرسر3هرـ /96م/ 1929براري /  /Payotطبعة 
كال المثا  األعل  لسعة األفرم ال مشرا ة فر  هرذا، لكرل لري  معنر  
هذا ال الرو   الرذي نرح  عليرس قرد سروي بريل القررآل وكتر  اليهرود 
والن اري، ب  بيل القرآل والتوراة واسنجي  مرل  ير  إنهرا جميعرا 
و   السماف. وثم فررق كبيرر فر  القررآل بريل الكتر  التر  فر  ايردي 

ل وبيل التوراة واسنجير ، فتلر  شر ف، وهرذال اليهود والن اري اآل
شر ف آخرر كمررا يعررن ذلرر  كر  مررل يعررن اسسرر م. ثرم إل مجرر ف 

 م مد عليس الس م يوج  ال يؤمل بس مل يريد النجاة ف  اآلخرة. 
ق  كذل  يري مونتيس ال هنا  تناقضا بيل قولس تعال   "  ال ن فَر ِ

س رررِلسِ  مرررل نفررر   253وبررريل اآليرررة  (285" )البقررررة/ بَرررْيَل اََ رررد  ِمرررْل ر 
ْم َعلَرر  بَْعررض  السررورة، وهرر   " ررْلنَا بَْعَضرره  س رر   فَضَّ ". وهررو تِْلررَ  الرُّ

تناقض ال وجود لس إال فر  عقر  المستشررق السويسرري، إذ التفرقرة 
الترر  يتبرررا منهررا المسررلمول فرر  اآليررة الكريمررة هرر  اسيمررال برربعض 

قرراد بررأل هللا المرسررليل والكفررر ببعضررهم األخررر، وهررذا شرر ف واالعت
فضر  بعررض النبيريل علرر  بعررض شر ف آخررر كمرا ال يخفرر  علرر  اي 
. وبقيررة اآليررة توضررح هررذا تمررام التوضرريح، فهرر  تجررري   رراج  ل رر  

ْؤِمن روَل ك ر   آََمرَل كالتال   " س رو   بَِمرا ا ْنرِحَ  إِلَْيرِس ِمرْل َرب ِرِس َواْلم  آََمَل الرَّ
س رر ِ َوَم ئَِكتِررِس َوك ت بِرِس َور  س رِلسِ بِراّلِلَّ ق  بَررْيَل اََ رد  ِمررْل ر  ". ومثلهررا ِلِس ال ن فَرر ِ
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إِلَّ الَّرِذيَل مرل سرورة "النسراف"  " 151 -150قولس تعال  فر  اآليتريل 
س ررِلِس َويَق ول رروَل  ِ َور  َُّ ق رروا بَررْيَل  س ررِلِس َوي ِريررد وَل اَْل ي فَر ِ ِ َور  وَل بِرراّلِلَّ يَْكف ررر 

 *ْعض  َوي ِريررد وَل اَْل يَتَِّخررذ وا بَررْيَل ذَِلررَ  َسرربِي َ ن ررْؤِمل  بِرربَْعض  َونَْكف ررر  بِرربَ 
وَل َ قًّا  ".ا ولَئَِ  ه م  اْلَكافِر 

ومررل التناقضررات الموهومررة الترر  يعحوهررا مونتيررس إلرر  القرررآل 
ايضا التناقض الرذي يتخيلرس بريل قولرس تعرال   "ومرا جعلنرا لبشرر مرل 

آل مرل ال البشرر ( وبريل مرا جراف فر  القرر34قبل  الخلرد" )األنبيراف/ 
مخلدول جميعا  إما ف  الجنة وإما ف  النار، فكيرن يقرا  عرل م مرد 
إل هللا لم يجع  أل د مل البشر قبلس الخلد؟ ومرل هنرا نررا  يرحعم ال 
اآلية قد تكول من ولة، وانها عل  ك   ا  لم تسلم مرل العبر ، وال 

(. والواقرر  ال اآليررة 1هررـ /449معناهررا ي ررع  الو ررو  إليررس )ص 
لو تماما مل اي تناقض او رموض، فه  تؤكرد ال النبر  سريموت تخ

كما يموت سائر البشر، ال فرق بينس وبينهم. فاهلل لم يجع  أل د قبلرس 
الخلرود فر  الردنيا، وهرو نفسرس ميرت وال خلرود لرس فيهرا، والمشررركول 
سرائرول فر  نفر  الطريررم  طريرم المروت وعرردم الخلرود فر  دنيانررا 

والنرار فهرذا امرر مختلرن. الكر م فر  آيتنرا  هذ . اما خلود اه  الجنة
هررذ  عررل الخلررود فرر  الرردنيا، بمعنرر  بقرراف اسنسررال دول مرروت، وهررو 
مسررت ي  بطبيعررة ال ررا . امررا الخلررود فرر  اآلخرررة فمسررألة اخررري ال 

 تت د  عنها اآلية، وذل  واضح تمام الوضوح.
ور الِعريل  " كرأنهل بَرْيض  مكنرول"  وف  قولرس تعرال  عرل الرـ  

" 49فات/ )ال ا ( نجد المستشرق السويسري يظل ال الضمير  "هل 
)ف  "كأنهل"( يعود عل  عيرول ال رور العريل ال علر  ال رور العريل 
انفسهل. لي  ذلر  ف سر ، بر  يضرين انرس "بريض مرل نروث فراخر  

des oeufs de choix( "599/ ومعن  هذا ال عيول اولئ  1هـ .)
علرر  هرذ  الشرراكلة  ال وريرات تشربس البرريض. ولكرل هرر  هنرا  عيرول

العجيبة والقبي ة إال عيول بعرض العميرال، والعيراذ براهلل؟ وكرأل هرذا 
الخلررط ريررر كرران، فنرررا  يمضرر  قررائ  إل تشرربيس العيررول بررالبَْيض 
موجود ف  الشعر الشرق . فه  هنا  شرعر شررق   عربر  او ريرر 

 عرب  يشب س فيس  ا بس عيول النساف بالبَْيض؟
ب شررير فررإل لررس فرر  تفسررير يجرر  المستشرررق الفرنسرر  را مررا

القرآل الكريم لعجائ   فمل ذل  عل  سبي  المثا  تأكيد  ال المسجد 
فر  اآليررة األولر  مرل سررورة "اسسرراف" لري  هررو  ذكوراألق ر  المر

المسجد الموجود ف  فلسرطيل، بر  كرال يعنر  عنرد معا رري م مرد 
 فرر  ن إالرَ ْعررمسررجدا فرر  السررماف، امررا المعنرر  ال ررال  للكلمررة فلررم ي  
 Librairieع رررر بنررر  اميرررة )انظرررر ترجمترررس للقررررآل الكرررريم/ 

Orientale et Americaine/  / هررامش  /305م/ 1957برراري
 ال األمرر يبردوك  مرا هنالر  "(. وك  هذا ب  ادن  دلي ، ب  1اآلية 
علرر   ررد تعبيررر . ومثلررس دعرروا  بررأل الرجررا  المررذكوريل فرر   هكررذا"

َُّ  اَْل ت ْرفَررَ  فِررف ب ي رر"مررل سررورة "النررور"   38 -36اآليررات  وت  اَِذَل 
ِ َواآلََ راِ * ِرَجرا   ال ت ْلِهريِهْم  س  ي َسرب ِح  لَرس  فِيَهرا بِاْلَ رد و  َوي ْذَكَر فِيَهرا اْسرم 
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َكاةِ يََخراف وَل يَْوًمرا  ِ َوإِقَاِم ال َّ ةِ َوإِيتَاِف الحَّ َُّ تَِجاَرة  َوال بَْي   َعْل ِذْكِر 

َُّ  اَْ َسرَل َمررا يََخراف وَل يَوْ  م   * ِليَْجرِحيَه  ًمرا تَتَقَلَّرر   فِيرِس اْلق ل رو   َواألَْبَ ررار 
ق  َمرْل يََشراف  بََِْيرِر ِ َسرا  " هرم  َُّ  يَرْرح  َعِمل وا َويَِحيرَده ْم ِمرْل فَْضرِلِس َو

. وهررذا ال (37هررامش اآليررة  /381بعررض الرهبررال الن رراري )ص 
اقض القررآل نفسرس وي ثْنِر  علر  يمكل ال يكرول  ر ي ا، إذ كيرن ينر

ثم كين يقرو  ب شرير  مل ال يؤمنول بس وال  بالرسو  عليس الس م؟
ذل ، ون ل نعرن ال هنا  خ فات شديدة بيل اسس م والن رانية 
ف  العقائد والعبادات والتشريعات؟ فه  يمكل ال يتجاه  القرآل هذا 

ب شرير؟ عر وة علر   كلس ويق  منس ثناف مث  ذل  الثناف الرذي يد عيرس
انس ال ذكرر فر  السرورة كلهرا إال للمسرلميل وامرورهم، وال كر م عرل 

َوَما اَْرَسْلنَاَ  الرهبال او الن رانية بأي  ا . وف  قولس ج  شأنس  "
ررولَ  إاِلَّ  سرربأ/ ) "َكافَّررةً ِللنَّرراِ  بَِشرريًرا َونَررِذيًرا َولَِكررلَّ اَْكثَررَر النَّرراِ  ال يَْعلَم 
شير انس ال يد  عل  ال رسالة النب  عليس السر م هر  يحعم ب  (28

للنا  جميعا  عربا ورير عر ، وال القو  بذل  ت مي  لآلية ما ال 
(. كيرن؟ ال جرروا . هرو هكررذا، 27هرامش اآليررة  /153ت تمر  )ص 

وبالمثرر  نرررا  يعترررض علرر  تفسررير "ِسررْدَرة المنتهرر " فرر   والسرر م"
ة سررماوية، مرج ررا وراف مررل سررورة "الررنجم" بأنهررا شررجر 14اآليررة 

المستشرق اسيطال  كايتان  ال المرراد مكرال قرر  مكرة، وال "جنرة 
المأوي" الت  ذكرت اآلية التالية انها عند تل  السدرة ليست إال فري   

 -14هرامش اآليتريل  /560ت يط بها  ديقرة عنرد اطرران مكرة )ص 
خفس مل سورة"النجم"(. وهذا ك م عجي  وشاذ اشد  الشدوذ واس 15

كمرا يررري القرارئ" برر  إنررس قرد اضرران إلرر  سرورة "الررنجم" الجملترريل 
اتيل بـررـ"آيتَِ  الَرانيررم"، وهمررا الجملتررال اللتررال تقررو  بعررض  المسررم 
ررتا علر  تلرر  السرورة، وإل كانررت لرم ت ثْبَتررا فرر   الروايرات إنهمررا قرد د سَّ
الم  ن بتاتا. وهذا ب  ش  عم  ريرر اخ قر  وريرر علمر ، ألل 

ي قام ب شير بترجمتس لي  فيرس، ولرم تكرل فيرس فر  اي الم  ن الذ
يوم مل األيام، تان  الجملتال. فهو إذل قد عب  بالنص ولم ي ترمس، 
وهذا سلو  مخالن للمنهج العلم  تمام المخالفرة. ولمرا كنرا قرد سربم 
ف  هذ  الدراسة ال َرَدْدنا هراتيل الجملتريل واثبتنرا انهمرا ال يمكرل ال 

لكررريم  ال مررل النا يررة التاريخيررة وال مررل النا يررة تكونررا مررل القرررآل ا
النفسية وال مل النا ية الن ية وال مل النا ية األسلوبية، فرن ل إذل 

 ف  ر ْنيَة  عل تناولهما هنا مرة اخري.
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