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النص القــــــرآني
في َف ْه ِم ّ
 أ .م .د .ستار جرب االعرجي
كلية اآلداب جامعة الكوفة
الخالصة:

لقد انزل تعاىل كتابه الكريم للناس وبينات من اهلدى والفرقان  ،وجعله شرعة ومنهاجا  ،ال يغادر صغرية وال كبرية إال
أحصاها تبيانا لكل شي ودستورا لتنظيم أمور العباد  ،وجعل السنة شارحة له  ،ومبينة ال حكامه وتعاليمه  ،وجعل العقل رسوال
ثانيا فأسس املنظومة واملرجعيات املشكلة للعقيدة  ،ودعى إىل تدبر آياته وانتزاع احلقيقة الكربى من بني أالف آياته  :انه ال
يعرتيه نقص واليعتوره اختالف (ولو كان من عند غري اهلل لوجدوا فيه اختالفا كثريا ) وأسس ألصول املنهجيات واالنعكاسات
عن النص  ،ونظم أصول فهم دالالته وكشف معانيه  ،ووضع املعايري ملعاجلة تعارضاته الظاهرية فرسم منهج تفسريه بان ارجع
فهمه إىل رد متشابهاته إىل حمكماته  .ورده إىل الراسخني يف العلم ممن اختصهم اهلل تعاىل بان كشف هلم عن دالالته .
إن هذا القران يهدي لليت هي أقوم  ،وان أي فهم جيب أن يكون انعكاسا عنه ال عكسا عليه لتبقى للنص مرجعيته املركزية
كونه اخلطاب املركزي والدستور اإلهلي .
لقد أسست الدعوة للتفكري والتدبر عند حتققهما ملعيارية مهمة ومنطلقات تاصيلية لطبيعة الرؤية اليت جيب أن يستضاء
النص لتكوينها حتى تكون مؤهلة الن يقال أنها منظومة عقديّة .
وهذه الصفحات حماولة لكشف منهج األمامية يف فهم النص القراني املنهج الذي التزم هذه املعايري وسار بهديها انطالقا
من اإلطار التارخيي للمذهب وأصوله املعرفية املستندة إىل املنابع املؤهلة لكشف دالالت النص وبيان معانية ممثلة يف علوم أئمة
أهل البيت (عليه السالم) كمصداق للراسخني يف العلم والناطقني بلسان الوحي وورثة النازل عليه .

اإلمامية :البدايات والنشأة
يرى الشيعة واإلمامية منهم بالذات نزول العديد من االيات
النص على اإلمام علي  منها:
القرآنية يف ّ
حاجك من بعد ماجاءك من العلم
أ .آية املباهلة قوله تعاىل ﴿ فمن ّ

ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونسائكم وانفسنا وانفسكم مث
فقل تعالوا ُ
نبتهل فنجعل لعنة اهلل على الكاذبني ﴾ (آل عمران.)61/
ب .آية التطهري قوله تعاىل ﴿ انّما يريد اهلل ليذهب عنكم

الرجس اهل البيت ويطهركم تطهريا ﴾ (االحزاب.)33/
ج .آية الوالية قوله تعاىل ﴿ امنا وليكم اهلل ورسوله والذين امنوا
الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ﴾ (املائدة.)55/
د .قوله تعاىل ﴿ امنا انت منذر ولكل قوم هاد ﴾ (الرعد.)7/
ه .قوله تعاىل ﴿ عم يتساءلون عن النبأ العظيم ﴾ (النبأ.)2-1/
و .اية اكمال الدين قوله تعاىل ﴿ اليوم اكملت لكم دينكم وامتمت
عليكم نعميت ورضيت لكم االسالم دينا ﴾ (املائدة )3/وغريها.
ويرى اإلمامية ان الرسول  نص على امامة علي  يف

مناسبات عدة وبروايات متكثرة من امهها:
أ .حديث الغدير  /قوله ( من كنت مواله فهذا علي مواله،

اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه).
ب .حديث املزنلة قوله( انت مين مبزنلة هارون من موسى).
ال حيب اهلل
ج .حديث الراية قوله( العطني الراية غدا رج ً
ورسوله وحيبه اهلل ورسوله كرار غري فرار اليرجع حىت يفتح اهلل على
يده).
د .قوله( علي مع احلق واحلق مع علي يدور معه حيثما دار).
)(1
ه .حديث مدينة العلم قوله (انا مدينة العلم وعلي باهبا).

حق اإلمام علي
جاءت هذه النصوص القرآنية والنبوية) (2يف ّ
والنص على إمامته ،وخالفته
بن ايب طالب(عليهما السالم)
ّ
خيتص به
للرسول يف قيادة االمة ،وبيانا لفضائله ،وما
ّ
من مكانة ،وفضل ،وصلة بالنيب كما يفهمها الشيعة بعامة
خباصة ويشاركهم الرأي يف تأكيد بعضها باقي
واإلمامية منهم ّ
الفرق االسالمية.
يف ضوئها ميثل اإلمام علي القطب الذي دارت حوله
عجلة التشيّع ،وانطلقت اجتاهاته وفرقه املختلفة وهذا مايتأكد
من تسمية الفرقة اليت اعتمدت هذه اخلصوصية ،فصارت
((( للتفصيل حول االيات والروايات انظر :مداركها عند اإلمامية في
المرتضى :الشافي في اإلمامة  /الطوسي :تلخيص الشافي ج2ج/ 3
العالمة الحلي :االلفين.وانظر ايض ًا احمد محمود صبحي نظرية اإلمامة
.209-175
((( وهي ايضا جزء من الوحي لقوله تعالى ﴿ وما ينطق عن الهوى إن
هو اال وحي يوحى ﴾ (النجم.)4-3/

خاصا ،فالشيعة يف
مواالته واتباعه عنوانا هلا ،حىت عاد امسا ّ
اللغة :االنصار واالتباع ،ولكنّه أخذ اليطلق إال ويراد به ّ
(كل
خاصا
من يتوىل عليا وأهل بيته (عليهم السالم) حتّى صار امسا ّ
هلم)).(3
وهذا ماصارت تتعارف عليه كتب الفرق والعقائد عند دراستها
أن الشهرستاين التفت اىل هذا
لتاريخ الشيعة وعقائدهم) ،(4حىت ّ
التخصيص فوضع له حتديدا دقيقا إذ يقول( :الشيعة هم الذين
شايعوا عليا رضي اهلل عنه على اخلصوص وقالوا بإمامته وخالفته
نصًا ووصيةً.(5))..
ّ
إن هذا االرتباط يكاد أن يكون ذا امهية بالغة يف حتديد
ّ
البدايات التارخيية للتشيع ،ومظهرًا الولويته يف التأسيس باعتباره
امتدت
مذهبا كالميا له استقالليته ،فضال عن االستمرارية اليت ّ
باملصطلح زمنيا ،ليشمل املعىن نفسه من التويل واملشايعة ألوالده
وأحفاده من بعده ،بل القول باحلصر الذي ينقله الشهرستاين بـ (إن
اإلمامة الخترج من أوالده ،وان خرجت فبظلم يكون من غريه،
((( ظ :الفيروزابادي :القاموس المحيط  ،47 :3مختار الصحاح :ص347
((( ظ مثالً :األشعري ابو الحسن علي بن اسماعيل (ت  330هـ) مقاالت
االسالميين واختالف المصلين  ،65 :1تح محمد محي الدين عبد
الحميد مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة ط1369 1هـ  1950 -م،
المقريزي (تقي الدين احمد بن علي (ت  845هـ) :الخطط المقريزية
 173 :4ومابعدها مطبعة النيل مصر 1324هـ ،الشهرستاني ،الملل
والنحل  .146 :1تحقيق :محمد سيد كيالني ،دار المعرفة بيروت لبنان
1980م.
((( الملل والنحل .146 :1

العدد  ، 1السنة األوىل  ،ربيع األول  1430هـ .
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ميثل اإلمام

علي

ّ
التشيع
القطب الذي دارت حوله عجلة
أو بتقية من عنده)).(1
أن الباحثني قدماء وحمدثني قد اختلفوا يف حتديد البداية
إال ّ
التارخيية للتشيّع رغم هذه الداللة املهمة يف ارتباطه باإلمام علي
بن ايب طالب  مبا ميثل نقطة انطالق ،ويكاد اختالفهم يف ذلك
ينحصر يف حتديدين):(2
األول :نشوءه يف حياة النيب  ويورد اصحاب هذا القول
ّ
يستدل هبا الشيعة على أح ّقية
 دليال  -عشرات الروايات اليتري من الصحابة
علي  باإلمامة واخلالفة اليت كانت دافعا لكث ٍ
والتابعني فيما بعد ملشايعة علي  وتوليه ؛ ليتحقق فيهم املعىن
اللغوي للتشيّع ،فكانوا أنصاره واتباعه ،مث ليتوسع ذلك فيما بعد اىل
فكري رئيس على الساحة الفكرية والعقائدية يف احلضارة
اجتا ٍه
ّ
االسالمية.
الثاني :يرى أن البداية كانت بعد وفاة النيب  وقد اختلفوا
يف نقطة البداية على مخسة آراء بني القول إنّها يوم السقيفة ،أو يوم
الدار ،أو يوم اجلمل ،أو يوم صفني ،أو بعد مقتل اإلمام احلسني بن
علي بن ايب طالب .
بعامة متفقون على القول األول ،وهو مايعضده
والشيعة ّ

ابتداء مبشايعيه
بعلي بتخصيصه ً
معىن لفظ الشيعة وارتباطه ٍّ
وأصحابه ومؤيّديه .يؤكد السجستاين (أبو حامت سهل بن حممد
ت 205 :هـ) هذا الرأي بقوله (إن أول اسم ظهر يف االسالم على
عهد رسول اهلل  هو الشيعة.(3))..
حممد احلسن بن موسى) هذا املعىن إذ حدد
وأيّد النوخبيت (أبو ّ
أصول مجيع الفرق باربعة ،فالشيعة منهم( :هم فرقة علي بن ايب
طالب ،املسمون بشيعة علي يف زمان النيب  ،وبعده ،معروفون
بانقطاعهم إليه والقول بإمامته)).(4
واملهم يف هذا ك ّله إن الشيعة انقسمت على فرق منها الكيسانية
((( المصدر نفسه.
((( ظ البغدادي :الفرق بين الفرق  15دار االفاق الجديدة بيروت 1408
هـ 1987 -م ،الشهرستاني :الملل والنحل  147 :1الحسني (هاشم
معروف) :الشيعة بين األشاعرةوالمعتزلة  28دار القلم ،بيروت ط1
1978م.
((( انظر الشيعة وفنون االسالم ص  28ومصادره.
((( فرق الشيعة ص ،36المطبعة الحيدرية ،النجف ط 1389 4هـ-
1969م.

والزيدية واالمساعيلية واإلمامية) .(5وانقسمت كل فرقة منها بدورها
فرق متعددة ،حىت بالغ بعض الباحثني فاوصل جمموعها اىل
على ٍ
وعدها املعتدلون بنحو عشرين) ،(7وقد انقرض
ثالث مئة فرقة)ّ ،(6
أغلب هذه الفرق اليت تنسب اىل الشيعة ،ويستغل ذكرها لتشويه
صورهتم ،واستهجان عقائدهم ،على الرغم من أن عقائد تلك الفرق
وآراء اصحاهبا دالّة بوضوح على أهنا التتصل من قريب والبعيد
باإلسالم) (8فضال عن الصلة بالتشيّع احلقيقي باعتباره مذهبا ينطلق
املحددة يف الكتاب الكرمي
من أُسس االسالم وأصوله ومفاهيمه ّ
وما استنبطه أئمة اهل البيت  منه وفصله اقطاب املذهب
ومفكروه يف مصنفاهتم وكتبهم املعتربة البعيدة عن كل مايتعارض
مع أصول االسالم).(9
وال ّ
ادل على االنفصال والبعد بني التشيع احلقيقي وتلك الفرق
ممّا قام به َ
األئمة  من التنديد هبا ،وتكفري بعض اجتاهاهتا،
ربي من مقاالهتا على رؤوس األشهاد ،والتشديد على
والت ّ
أصحاهبم وشيعتهم باالبتعاد عنها ،وتكذيب مقاالهتا) ،(10ممّا اوردته
كتب العقيدة اليت متثل التشيّع احلقيقي.
يبق من فرق الشيعة  -يف الوقت احلاضر -إال ثالث هي:
ومل َ
)(11
الزيدية واالمساعيلية واإلمامية االثنا عشرية حبيث ينصرف
((( ظ :الشهرستاني :الملل والنحل  146 :1مابعدها
((( المقريزي :الخطط ص.173
((( ظ مثال :األشعري :مقاالت االسالميين 65 :1ومابعدها ،االسفرايبني
تفاصيل المصدر :التبصير في الدين .15
((( بقول عبد القاهر البغدادي (ت 429هـ)( :فما هم من االسالم وان كانوا
منتسبين اليه) ،انظر :الفرق بين الفرق ص 17تحقيق لجنة احياء التراث،
دار الجبل ودار االفاق الجديدة ،بيروت  1408هـ  1987 -م.
((( انظر مثال الشيخ المفيد (محمد بن محمد بن النعمان ت  )413اوائل
المقاالت في المذاهب المختارات ،الشريف المرتضى (ت :)436
الفصول المختارة من العيون والمحاسن ،ومجموعة في فنون علم
الكالم ،الطوسي (ابو جعفر محمد بن الحسن ت  460هـ) :االقتصاد
فيما يتعلق باالعتقاد والغيبة ،العالمة الحلي (الحسن بن يوسف ت:
 726هـ) :مناهج اليقين في اصول الدين ،وكشف المراد في شرح
تجريد االعتقاد.
( ((1انظر مثال الطبرسي (أبا منصور احمد بن علي بن ابي طالب توفي في
حدود  620هـ) :االحتجاج  213 :2مؤسسة النعمان ،بيروت لبنان
 1385هـ.
( ((1ظ :النوبختي :فرق الشيعة ص ،16األشعري (سعد بن عبد اهلل ت
 301هـ :المقاالت والفرق ص 102طبع طهران .1963

الذهن إليهم وحدهم حني يقال :الشيعة.
ُ
وهذا الفصل سيحاول فيه الباحث ان يبني أسس املنهج
الفكري لالمامية وأصوله  -وهو املصطلح الذي سيسري عليه
النص عندهم
البحث لالشارة إليهم -
والتعرف على آليات فهم ّ
ّ
وهو مايستدعي إشارة ولو خمتصرة إىل بدايات جذور اإلمامية
ملا لذلك من صلة بأبعاد ومفاهيم ّ
تشكل ركائز مهمة يف املنهج
لتفرغ العديد من
الفكري ،وإمنا مييل البحث هنا لالختصار نظرا ّ
املصادر املعتربة القدمية واحلديثة للبحث يف تلك اجلذور والبدايات
التارخيية).(1
ابتداء من االشارة اىل ان الفرقتني األخريني  -الباقيتني
ّ
والبد ً
مع االثين عشرية  -ومها الزيدية واالمساعيلية تشتركان معها يف
قوهلما باإلمامة وان اختلفنا عنها يف تفاصيل االعتقاد هبا ،وعدد
َ
األئمة ،ومن تنتهي عنده اإلمامة.
فالزيدية يقولون بامامة علي بن ايب طالب واحلسن واحلسني
 وزيد بن علي بن احلسني مث إمامة ّ
كل فاطمي دعا اىل نفسه
وكان على ظاهر العدالة)).(2
ّأما االمساعيلية فهم القائلون بانتهاء اإلمامة اىل امساعيل االبن
االكرب لإلمام جعفر الصادق  وهو اإلمام السابع يف سلسلة
َ
يسمون بالباطنية).(3
يسمون أيضا بالسبعية كما ّ
األئمة عندهم وهلذا ّ
وإمساعيل هذا التعترف اإلمامية االثنا عشرية بإمامته وتقول إنه
تويف يف حياة أبيه جعفر الصادق  .وأما عند اإلمامية االثين
عشرية فإن سلسلة اإلمامة تبدأ بعلي بن ايب طالب  وتنتهي
مبحمد بن احلسن العسكري املهدي املنتظر .
ري من الباحثني يف تاريخ
وممّا جيب التنبيه إليه ماوقع فيه كث ٌ
الفرق وعقائدها من اشتباه وخلط وتعميم بإلغائهم الفوارق واحلدود
الواضحة الفاصلة بني اإلمامية االثين عشرية  -وهم أكثرية الشيعة
اليوم  -والفرق األخرى املنقرضة أو املنفصلة اليت فَ َق َد أغلبها أيّة
صلة له باإلسالم كالغالة.
((( انظر مثال :المفيد :اوائل المقاالت ،النوبختي :فرق الشيعة ،محمد
حسين كاشف الغطاء :اصل الشيعة واصولها ،حسين علي محفوظ:
تاريخ الشيعة ،عبد اهلل فياض :تاريخ اإلمامية واسالفهم من الشيعة،
وغيرها.
((( ظ :النوبختي :فرق الشيعة  ،70المفيد :اوائل المقاالت .44
((( ظ :الشهرستاني :الملل والنحل .168 :1

تعدى ذلك إىل وصم الشيعة بآراء فردية
أن بعض الباحثني ّ
بل ّ
تبناها بعض االشخاص منفردين ،فصارت يف نظر أولئك الباحثني
تسجل يف كتب الفرق
 قدماء وحمدثني  -آراء وعقائد للشيعةّ ،وتعد يف ضمن املذاهب الكالمية.
ّ
وعده من قبيل
وهذا ماتنبّه اليه بعض الباحثني املحدثني ّ
(التشويه املخزي ..واألحكام التعسفية اليت أطلقها البعض على
فإن األمانة العلمية والبحث املوضوعي يستدعيان
الشيعة)) ، (4لذا ّ
من الباحثني االلتفات اىل هذه القضية اخلطرية ،وحتديد املصطلح
حتديدًا علميا ،واعتماد كتب اإلمامية االثين عشرية عند احلديث
عن ارائهم ومعتقداهتم .يقول اإلمام الغزايل (إن الوقوف على
فساد املذاهب قبل االحاطة مبداركها حمال ،بل هو رمي يف العماية
والضالل)).(5
ولو شئنا استخالص تصور تارخيي من جممل ماكتب عن
تأخر يف
نشأة اإلمامية لوجدنا على الرغم من أن مصطلح اإلمامية ّ
الظهور حىت (أواخر القرن الثالث اهلجري)) (6حني بدأت الفرقة يف
التميز من غريها ،وصارت آراؤها تطرح يف الساحة الفكرية من
أقطاهبا ومتكلميها ويتوضح انفصاهلا عن باقي فرق الشيعة ،على
متتد
الرغم من هذا التأخر فإن جذورها الفكرية وأُسس عقائدها ّ
كما يرى كثري من العلماء اىل عصر الرسالة وإن بذرهتا (وضعت
مع بذرة االسالم من قبل صاحب الشريعة  نفسه)).(7

الفصل األول
ألئمة 
تأسيس ا َ
ألصول منهج فهم النص القرآني
توطئة

إن الباحث يف االرث الغين الذي تركه َ
األئمة من اهل البيت
 يف جهدهم التفسريي للنص القرآين من أجل استكناه األصول
((( ظ .د :عرفان عبد الحميد :دراسات في الفرق والعقائد االسالمية /
 21 -17دار التربية ،بغداد1977 ،م.
((( نقال عن المصدر نفسه (المقدمة).
((( عبد اهلل فياض :تاريخ اإلمامية .83 /
((( محمد حسين كاشف الغطاء :اصل الشيعة واصولها  ،109 /المطبعة
العربية ،القاهرة 1377 ،هـ.
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بيت،
إنا اهل ٍ
عندنا معاقل العلم ،وآثار النبوة ،وعلم الكتاب وفصل مابني الناس
ُ
ٍ
إضاءات يفهم منها النص،
واألسس اليت رسخوها باعتبارها
أن هذا اجلهد يتخذ مسلكني مهمني:
وتؤشر دالالته ،يالحظ ّ
 -1املسلك املنهجي ويستند :أو ً
ال :إىل أهليتهم  للتأسيس
والتأصيل ومن ّ
مث تفسري النص فعليا ويتضح ذلك من خالل
ماخيتصون به من صفات ومميزات متفردة تعطيهم هوية االهلية
الكاملة للبحث يف النص بل كوهنم جه ًة مقابلة له كما سيتبني يف
اعتقاد اإلمامية مصداقا حلديث الثقلني.
وثانيا :اىل وضع الضوابط وتأصيل القواعد اليت ينطلق يف
املفسر لكشف دالالت النص ،وآفاق التعامل معه ،والنظر
ضوئها ّ
النص ال تُكشف ّ
لكل
اليه ،واملوقف بازاء جمموعة مغاليق مهمة يف ّ
أحد ،ميثل النفاذ منها املفاتيح اليت تشرع أبواب الفهم يف وجه
املفسر ،ليعود النص ناطقا فاعال ،ويتخذ موقعه الصحيح بوصفه
حمورًا تدور حوله االفهام املختلفة ،وليس تابعا متخلفا عن مكانته،
يدور يف افالكها على الرغم من اختالفها بل تناقضها أحيانًا.
 -2املسلك التطبيقي :الذي يستقري ماورد عنهم  من
النص القرآين ،واستنطاق آياته،
نصوص وروايات لتفسري ّ
وكشف معانيه ،وستتبني من ذلك أنواع املناهج اليت وردت يف
للنص
تفسريهم  ،ومثلت تأصيال لالجتاهات التفسريية
ّ
 ،ومؤثرًا يف حتديد أساليب الكشف عن دالالته ،وهذا املبحث
سيخوض يف آفاق واسعة ،وامتدادات يقتضي تتبعها للوصول إىل
أن البحث فيه واسع يقتضي
اهلدف الذي ُعقِد ألجله ،لذا سنجد ّ
التوسع الذي المفر منه يف التفاصيل املبحوثة يف مطالبه.
ّ

المبحث األول :المسلك المنهجي
املطلب األول :أهلية التأسيس
تقوم املنظومة الكالمية (العقائدية) لإلمامية على أساس جموعة
ثوابت وركائز متثل األصول اليت يرجع إليها لبيان االعتقادات يف
أصول الدين ،ومن تلك الثوابت املهمة خصوصية َ
األئمة من اهل
البيت  ومرجعيتهم يف هذا البيان ،وهذه املرجعية تنطلق أساسا
من خصوصية علمهم وما يتفردون به من انواع املؤهالت.
تعتقد اإلمامية على حنو االمجاع عند متكلميها باشتراط أن
يكون اإلمام أعلم أهل زمانه وتتمثل حدود هذه االعلمية عندهم

يف (وجوب كونه عاملا جبميع ما إليه احلكم فيه)) (1وإذا علمنا
العامة يف أمور الدنيا والدين تبيّن لنا مدى
ّ
أن لإلمام  الوالية ّ
السعة املفتوحة آلفاق علم اإلمام اليت يعللها الشريف املرتضى
يؤمن أن
بأنّها (وجوب كونه أعلم الناس إذ لو مل يكن عاملا مل ْ
يَقلب االحكام واحلدود وختتلف عليه القضايا املشكلة فال جييب
عنها أو جييب عنها خبالفها)).(2
وقد ورد عنهم  مايشري إىل علمهم وحدوده وآفاقه ففي
الكايف للكليين روي عن اإلمام الباقر ( ت 114 :هـ) انه
قال يف تفسري قوله تعاىل ﴿ هل يستوي الذين يعلمون والذين
اليعلمون ﴾ (الزمر :)9/امنا حنن الذين يعلمون).(3
وجند حتديد مالمح هذا العلم يف ما روي عن اإلمام جعفر
الصادق ( ت 148 :هـ) إذ يقول (إنّا اهل بيت ،عندنا معاقل
)(4
وأما
العلم ،وآثار النبوة ،وعلم الكتاب وفصل مابني الناس) ّ
حدود هذا العلم فيقول  عنها(:واهلل لقد أعطينا علم األولني
واآلخرين)).(5
ومن أوجه ذلك العلم أنّهم يعلمون أيضا مايف الكتب السماوية
االخرى فض ً
ال عن القرآن الكرمي وهو ما تؤكده الرواية املتفق على
نقلها بني كتب الفرق املختلفة عن اإلمام علي بن ايب طالب 
أنه قال (لو ثنيت يل الوسادة حلكمت بني أهل التوراة بتوراهتم
وبني أهل االجنيل باجنيلهم وبني أهل الزبور بزبورهم وبني أهل
الفرقان بفرقاهنم)).(6
هذه السعة يف علم َ
األئمة يع ّللها اإلمام الصادق  بطبيعة
مهمة اإلمامة يف ماروي عنه من حديث طويل حني سأله بريهة
قال (جعلت فداك أنّى لكم التوراة واالجنيل وكتب االنبياء؟ -
((( ظ الشريف المرتضى :الناسخ والمنسوخ (مخطوط) مكتبة االمام امير
المؤمنين  العامة ( ،)5/1386الطوسي :االقتصاد  ،310العالمة
الحلي :االلفين في امامة امير المؤمنين .124
((( انظر :المحكم والمتشابه  80 -79طبع حجر ايران  1312هـ.
((( ظ الكافي (االصول)  ،212 :1دار الكتب االسالمية ،طهران.
((( المفيد :االختصاص  303المطبعة الحيدرية  -النجف االشرف ط1
 1390هـ  1971 -م.
((( ابن شهر آشوب (محمد بن علي ت 588 :هـ) :مناقب آل ابي طالب،
المطبعة الحيدرية ،النجف االشرف ،ط 1376 ،1هـ  1956 -م.
((( البحار  ،87 :89تفسير العياشي  ،15 :1القوشجي (عالء الدين علي بن
محمد (ت :)789 :شرح تجريد الكالم ،طبع حجر ايران  1301هـ.

وذلك بعد ما حاججه اإلمام بنصوصها  -فقال  :هي عندنا
حجة
وراثة نقرؤها كما قرأوها ونقوهلا كما قالوها ،إن اهلل الجيعل ّ
يف أرضه يُ ُ
سأل عن شي ٍء فيقول ال أدري.(1))..
وقد توسع متكلمو اإلمامية يف إثبات هذا املفهوم واالستدالل
ٌ
وشرط
عليه باعتباره واحدًا من أهم أُسس عقيدهتم يف اإلمامة
أن اإلمام جيب
الزم هلا .يقول الشيخ الطوسي)( :(2وممّا يدل على ّ
ٌ
حج ًة
أن يكون عاملا جبميع أحكام الدين ماثبت من كون اإلمام ّ
ً
وحافظا للشرع).
يف الدين
(أن اليكون
ومدى علمه ومرتبته يف زمان وجوده تتمثل يف ّ
هناك من هو أعلم منه ؛ ألنّه هو احلجة على العباد فوجب أن
يكون أعلم اخلليقة) كما نقل املسعودي عن اإلمامية).(3
ومن أجلى مصاديق علم َ
األئمة  هبذه احلدود مامتثل يف
علمهم بالقرآن وتفسريه وتأسيس أصول العقيدة انطالقا من آياته
الكرمية ،بل إن َ
األئمة  يف نظر اإلمامية هم عدل القرآن لن
يفترقوا عنه حىت يرث اهلل األرض ومن عليها كما يفهم من احلديث
الشريف عن الرسول  قوله (إنّي تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل
علي احلوض)).(4
وعتريت أهل بييت لن يفترقا حتّى يردا ّ
وتتحدد العالقة بينهما من الرواية األخرى عن اإلمام احلسن
ّ

بن علي
يف حديثه عن أهل البيت( :وأحد الثقلني اللذين

خلفهما رسول اهلل يف ّأمته والثاين كتاب اهلل فيه تبيان كل
فاملعول علينا
شيء ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ّ
فإن طاعتنا
يف تفسريه النتظنا تأويله بل نتي ّقن حقائقه فأطيعونا ّ
مفروضة إذ كانت بطاعة اهلل مقرونة)).(5
فهم  وحدهم العارفون مبحكم الكتاب ومتشاهبه وإذا
فإن املتشابه ممّا اليعرف
كان غريهم يشاركهم يف فهم املحكم ّ
تأويله معهم أحد كما هو مقتضى الروايات عنهم فهم وحدهم
الراسخون يف العلم الذين وصفتهم اآلية فقد روى الكليين عن
((( الصدوق :التوحيد .275
((( تلخيص الشافي  271 :1تعليق السيد حسين بحر العلوم مطبعة االداب،
النجف 1383 ،هـ  1963 -م.
((( ظ :مروج الذهب  156 :3القاهرة  1958م.
((( مسند اإلمام احمد  ،17 :3صحيح مسلم  ،37 :3سنن الترمذي :5
 ،328الصدوق :اكمال الدين  372طبع حجر طهران د .ت.
((( الطوسي :االمالي  121 :1مطبعة النعمان  /النجف  1384هـ -
 1964م.

اإلمام الصادق  انه قال يف تفسري قوله تعاىل ﴿ ..ومايعلم
تأويله اال اهلل والراسخون يف العلم ﴾ (آل عمران( :)7/هو أمري

املؤمنني َ
واألئمة)  )(6وطريقهم اىل هذه املعرفة االهلام أو التلقي
والوراثة عن الرسول  كما يصفه الشيخ الطوسي).(7
فعلم َ
مستمد من هذا
بعامة واملتشابه منه خباصة
ّ
األئمة بالقرآن ّ
الطريق كما هو مدلول الرواية عن االمام الباقر  يف تفسري آية
املتشابه قال (فرسول اهلل  أفضل الراسخني يف العلم ،قد ع ّلمه
اهلل عز وجل مجيع ما أنزل عليه من التزنيل والتأويل ،وماكان اهلل
)(8
ليزنل عليه شيئًا مل يعلم تأويله وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله)
األئمة 
هذا الرسوخ يراه اإلمامية أجلى مصاديق خصوصية َ
نص القرآن الكرمي بقوله
يف فهم القرآن حق فهمه وهو املعرب عنه يف ّ
الميسه اال املطهرون ﴾ (الواقعة )79/وهم يؤكدون هذا
تعاىل ﴿ ّ
االختصاص بتفسري القرآن بعضه ببعض ليستدلّوا على اختصاصهم
بصفة التطهري وذلك يف قوله تعاىل ﴿ امنا يريد اهلل ليذهب عنكم
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا ﴾ (االحزاب.)33/
والطهارة املقصودة يف اآليتني (طهارة نفس االنسان يف
اعتقادها وارادهتا ،وزوال الرجس عن هاتني اجلهتني ،ويرجع إىل
ثبات القلب فيما اعتقده من املعارف احل ّقة ..من غري متايل إىل
اتباع اهلوى ونقض ميثاق العلم ،وهذا هو الرسوخ يف العلم)).(9
وهذا االمر ميثل ركيزة األهلية الكاملة لتفسري النص القرآين
يف اعتقاد اإلمامية وهو ماتؤكده طبيعة املعية بني أهل البيت 
والقرآن يف حديث الثقلني إذ مقتضى احلديث إهنم  العاملون
بتفسريه ،وتأويله ،وظاهره ،وباطنه ،وعدم انفكاك احدمها عن
االخر.
تصدى َ
األئمة  لتأكيد هذه الصلة فضال عن تأكيد
وقد ّ
األهلية اخلاصة هبم يف استيعاب واستكناه معانيه واستنطاق آياته
لتعرب عن نفسها فيعود كشفهم ملعاين االيات وصوال إىل مراد اهلل
تعإىل منها وهو ماتؤكده الروايات الواردة عنهم يف بيان اهنم هم
الراسخون يف العلم الذين قصدهتم اآلية أو يف األقل أنّهم أجلى
املصاديق اليت ينطبق عليها معناها فهم اليغيب عنهم شيء من
((( اصول الكافي .415 :1
((( تلخيص الشافي .253 :1
((( المجلسي :البحار .39 :7
((( الطباطبائي :الميزان .55- 54 :3
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رسول اهلل  أفضل الراسخني يف العلم،
قد ّ
علمه اهلل عز وجل مجيع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل،
ً
شيئا مل يعلم تأويله وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله
وماكان اهلل لينزل عليه
علم الكتاب اذ يعلمونه كله .أشار اإلمام الصادق  إىل ذلك
عند تفسريه لقوله تعإىل ﴿ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك
به قبل ان يرتد اليك طرفك ﴾ (النمل )40/قال( :وعندنا واهلل علم
الكتاب كله)).(1
والبد للكشف عن حقيقة هذه األهلية  -وتأكيد واقعيتها يف
إظهار الفهم اإلمامي هلا  -من الكشف عن الطريق يف حصول علم
األئمة 
َ
تعرفنا طبيعته وحدوده.
بعد أن ّ
طريق علم ا َألئمة :

بانعام النظر يف مصدرين رئيسني يف الفكر اإلمامي ومها:
أ -الروايات املنقولة عن َ
األئمة .
ب -كتب متكلمي اإلمامية وعلمائهم ،تتبلور أمامنا جمموعة
طرائق متثل املعني الذي يستقي منه اإلمام علمه تتمثل يف:
 .1األخذ عن الرسول الكريم  :قال الشيخ الطوسي (اإلمام
اليكون عاملا بشيء من االحكام اال من جهة الرسول  وأخذ
ذلك من جهته)).(2
ويكون هذا االخذ عنه إما من الكتاب الكرمي الذي يتلقاه
وحيا أو ماورد عنه  من األحاديث الشريفة وهم  أفضل
بصحة أي حديث إذا وافق
االسانيد يف نقلها ولذلك فهم حيكمون ّ
سنة النيب  واال ترك .قال اإلمام الصادق ( إذا ورد عليكم
حديث فوجدمت له شاهدا من كتاب اهلل أو من قول رسول اهلل 
واال فالذي جاءكم به أوىل به)).(3
 .2اإلمام السابق إىل الالحق :إذ يكون كل امام مصدرا يف تلقني
العلم إىل من بعده).(4
يرى اإلمامية ان هذا الطريق هو سبيل اإلمام إىل العلم يف
حال استجد شيء لالمام مل يتبني من الطريقني السابقني وهذا
الطريق يتمثل يف ان لالمام قوة قدسية يتلقى هبا اإلهلام أودعها
اهلل تعاىل فيه (فمىت توجه إىل شيء أو شاء ان يعلمه على وجهه
احلقيقي (فانه) الخيطيء فيه واليشتبه)) (5إذ ان تلك القوة القدسية
تكون عنده يف غاية الكمال وحتجبه عن احلاجة إىل غريه وسلوك
((( الكليني :اصول الكافي .229 :1
((( تلخيص الشافي.253 :1 :
((( الكافي.69 :1 :
((( المظفر :عقائد اإلمامية ص.67
((( عقائد اإلمامية .67

ان املتصدي الستعراض تاريخ َ
األئمة  وصلتهم بالقرآن
يتلمس بوضوح أمهية جهودهم  يف التصدي لتفسري
الكرمي ّ
النص ،وبيان معانيه ،واستنطاقه ليتبني بوضوح خصوصية أهليتهم
ّ

ابتداء من أوهلم اإلمام علي بن ايب طالب
املتفردة،
حىت
ً
آخرهم .
فمما اليسع منكر أن ينكره أفضلية علي  وسعة علمه
ّ
بالقرآن ،وأولويته وأسبقيته إىل تأويله وقربه من ينبوعه األصيل
ولصوقه به فهو الباب الذي تنبثق منه ينابيع العلم ويطلع منه على
آفاقه املطلقة من مصدر الوحي ،روى عبد اهلل بن عباس عن
الرسول  أنّه قال (أنا مدينة العلم وعلي باهبا فمن أراد املدينة
ِ
فليأت من الباب)).(8

واذا كان حممد
الناطق بلسان الوحي وطريق تلقيه
عن السماء ﴿ وماينطق عن اهلوى ان هو اال وحي يوحى ﴾
(النجم .)4-3/فإن عليا  هونفس حممد بداللة آية املباهلة
قوله تعاىل ﴿ فمن حاجك من بعد ماجاءك من العلم فقل تعالوا ندع

فنجعل لعنة اهلل على الكاذبني ﴾ (آل عمران )61/كما يرى مفسرو
)(1
ومكمل مهمته من بعده ووارث
اإلمامية وهو أقرب الناس إليه ّ
علمه وصنو القرآن وعدله ومستنطقه يروي سليم بن قيس اهلاليل
عنه  أنه قال (مانزلت على الرسول  من آية من القرآن إال
علي وكتبتها خبطي وعلمين تأويلها وتفسريها
أقرأنيها وأمالها ّ
وناسخها ومنسوخها وحمكمها ومتشاهبها وخاصها وعامها ودعا
اهلل عز وجل أن يعلمين فهمها وحفظها فما نسيت آية من كتاب
اهلل وال علما أماله ا ّ
يل فكتبته وماترك شيئًا أعلمه اهلل عز وجل وال
أمر والهني وماكان ومايكون من طاعته أو معصيته إال علمنيه
انس منه حرفا واحدا).(2
وحفظته فلم َ
ويؤكد اإلمام  خصوصيته يف القرب منه فيقول ..وليس
كل اصحاب رسول اهلل  يسأله ويستفهمه حىت أهنم كانوا
ليحبّون أن جييء االعرايب أو الطاري فيسأله  حىت يسمعوا
المير يب من ذلك شيء إال سألته عنه وحفظته.(3))..
كالمه وكان ّ
هذا القرب من النيب  بكل معانيه والتلقي عنه جعل عليا 
حميطا بعلوم الكتاب الكرمي حىت أهله ذلك إىل ان يقول على
رؤوس االشهاد (سلوين قبل أن تفقدوين والذي فلق احلبة وبرأ
النسمة لو سألتموين عن آية ،يف ليل نزلت أو يف هنار انزلت،
مكيها ومدنيها ،سفريها وحضريها ،ناسخها ومنسوخها ،حمكمها
ومتشاهبها وتأويلها وتزنيلها ألخربتكم به)).(4
وهو القائل يصف سعة علمه (بل اندجمت على مكنون علم
)(5
لوحبت به الضطربتم اضطراب االرشية يف الطوى البعيدة)
على مثل هذا كان  دائرة معارف القرآن ورأس علمائه ومن
عنده علم الكتاب الذي أشارت إليه اآلية  -كما يرى اإلمامية
وكثريون غريهم  -يف قوله تعاىل ﴿ ويقول الذين كفروا لست
مرسال قل كفى باهلل شهيدا بيين وبينكم ومن عنده علم الكتاب ﴾
(الرعد.)43/

السبيل التحصيلي النظري ،أو احلاجة إىل الرباهني واالستدالالت
العقلية اليت يتبعها غريه يف سبيل حتصيل العلم فمن لوازم إمامته أن
اليسأل عن شيء فيقول ال أعلم ،وأن الحيتاج يف علمه إىل أحد
غريه وإال لزم الدور وهو باطل .وقد وردت العديد من الروايات
عن َ
أن اإلمام يعلم حني يشاء أن يعلم).(6
األئمة  يف ّ
ومن استعراض صور العلم عند َ
األئمة  نالحظ اهنا تتخذ
)(7
لي مر ًة يستمد من الرسول  الذي طريقه
صورتني  :فهو ف ِْع ٌّ
أن اإلمام إذا
الوحي أو من اإلمام السابق ،وإرادي أخرى مبعىن ّ
يكن عنده مبعىن أنه اليعلمه
أراد أن يعلم شيئا يعلمه بعد أن مل ْ
قبل االرادة.

((( انظر :المحسني ،محمد آصف :صراط الحق في المعارف االسالمية
واالصول االعتقادية  ،350 :3مطبعة النعمان النجف االشرف 1388هـ
  1968م.((( المحسني :صراط الحق ( 171 :3بتصرف).
((( الحاكم النيسابوري :مستدرك الصحيحين  126 :3قال الحاكم عنه
(هذا حديث صحيح االسناد)

((( ظ الطوسي :التبيان  ،485 :2الطبرسي :مجمع البيان ،453 :2
الطباطبائي :الميزان .223 :3
((( ظ الحويزي (عبد علي بن جمعة) :تفسير نور الثقلين  264 :1مطبعة
الحكمة ،طهران.
((( الطبرسي :االحتجاج .395 :1
((( ظ :ابن سعد :الطبقات الكبرى  ،338 :2الصدوق :التوحيد  ،305المفيد:
االختصاص  ،236القرطبي :الجامع الحكام القرآن  35 :1وغيرها.
((( ظ :ابن ابي الحديد :شرح نهج البالغة مج.213 :1

املطلب الثاني :جهود ا َألئ ّمة  يف خدمة القرآن والعقيدة:

ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم مث نبتهل إىل اهلل

فقد وردت عديد من الروايات عن أئمة آل البيت  ومجع
املفسرين على نزوهلا فيه).(6
من الصحابة  ،مث كث ٌ
ري من ّ
ولقد تكاثرت املصاديق على اختصاصه  هبذا الوصف،
وكونه أعلم صحابة رسول اهلل  بالكتاب ،فضال عن غريهم،
وهذا ماتعارف عليه الصحابة انفسهم فقد سئل اين عباس وهو
األمة وترمجان القرآن واملالزم لعلي  وتلميذه
املوصوف حبرب ّ
وخرجيه كما يعرب ابن أيب احلديد) (7وقد عرف من بني الصحابة
بكثرة ماورد عنه من الروايات يف تفسري القرآن وقد سئل :اين
علمك من علم ابن عمك؟ فقال :كنسبة قطرة املطر إىل البحر
املحيط !).(8
أن ابن عباس (رض)سأل
ويف رواية عن سعيد بن املسيب ّ
رجال :أعلي أعلم عندك ّأم أنا؟ فقال الرجل لو كان أعلم عندي
منك ملا سألتك (وكان جاءه سائال) قال :فغضب ابن عباس حىت
اشتد غضبه مث قال :ثكلتك ّأمك علي علمين وكان علمه من رسول
ّ
اهلل  ورسول اهلل  علمه اهلل من فوق عرشه فعلم النيب 
من اهلل وعلم علي من النيب وعلمي من علي وعلم أصحاب حممد
كلهم يف علم علي كالقطرة الواحدة من سبعة أحبر)).(9
والنص القرآين
هذه املالمح املهمة من العالقة الوثيقة بني اإلمام ّ
اتضحت يف خصوصية فهمه  إىل درجة يصورها يف قوله ملن
سأله :هل عندكم شيء من الوحي؟
فقال :ال والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إال أن يعطي اهلل عبدا
ّ
مايدل
أن أقل
فهما يف كتابه)) .(10وإنعام النظر يف قوله  يثبت ّ
(أن مانقل عنه من أعاجيب املعارف الصادرة عن مقامه
عليه ّ
((( ظ :القندوزي :ينابيع المودة ص ،103عن ابي سعيد الخدري قال سالته
(أي الرسول  عن قول اهلل عز وجل ﴿ قل كفى باهلل ..اآلية)
فقال  :ذاك اخي علي بن ابي طالب).
ومافي االحتجاج  232 :1من روايات عديدة في هذا المعنى كما عن سليم
بن قيس الهاللي انه سمع عليا  يقول في اآلية(..اياي عنى بمن
عنده علم الكتاب).
((( شرح النهج .19 :1 1
((( شرح النهج .19 :1 1
((( الطوسي :االمالي .11 :1
( ((1السيوطي :االتقان في علوم القرآن  ،71 :3الفيض الكاشاني (محمد
بن المرتضى) :الصافي في تفسير القرآن  22 :1المطبعة االسالمية
طهران 1374هـ  1967 -م.

العدد  ، 1السنة األوىل  ،ربيع األول  1430هـ .
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قال علي  : مانزلت على الرسول  من آية من القرآن
علي وكتبتها خبطي وعلمين تأويلها
إال أقرأنيها وأمالها ّ
وتفسريها وناسخها ومنسوخها وحمكمها ومتشابهها وخاصها وعامها ...
العلمي الذي يدهش العقول مأخوذة من القرآن الكرمي)).(1
للنص القرآين الذي تعرب عنه الروايات
هذا الفهم الكامل ّ
للنص الذي الينطق بنفسه
السابقة يصفه اإلمام  بأنّه استنطاق ّ
وإمنا تلك مهمة اإلمام املعصوم ووظيفته اليت يرثها عن النيب 
يقول  :أرسله  على حني فترة من الرسل وطول هجعة
من االمم وانتقاض من املربم فجاءهم بتصديق الذي بني يديه
والنور املقتدى ،ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخربكم
عنه.(2))..
وقد قام  هبذه املهمة اجلليلة خري قيام حىت أنّنا لو أحصينا
ماروي عنه  لوجدناه أكثر الصحابة تصديا لتفسري القرآن حىت
إن أكثر علم التفسري أخذ عنه).(3
قال ابن ايب احلديد ّ

وكان خلصوصيته العلمية وقربه من النيب من جهة وامتداد
مدة اخلالفة الراشدة من جهة أخرى أثر كبري يف سعة
حياته طوال ّ
هذه اجلهود ووضوح أثرها يف تفسري القرآن الكرمي خباصة وقد
اشتدت احلاجة بعد رحيل النيب  إىل توضيح معاين القرآن،
وبرزت قضايا جديدة وحاجات فرضتها طبيعة اتساع الرقعة
اجلغرافية لدولة االسالم أو طبيعة التالقَح احلضاري والعقائدي
ٍ
حتديات أخرى أوجبت تصدي علماء الدين إىل
الذي فرض
املستمدة من الكتاب الكرمي وكان
بلورة املنظور االسالمي للعقيدة
ّ
علي  وأبناؤه من بعده يف مقدمة من وقف تلك الوقفة وهي
مهمة اإلمام املعصوم اليت سنجد أن متكلمي اإلمامية يروهنا أساسا
ودليال الثبات وجوب اإلمامة اذ البد من وجود اإلمام املعصوم
النص يف كل زمان يبني للناس يف القرآن والسنة
(النتفاء البيان يف ّ
فال حيصل البيان يقينا ،وحيث ان هناك تالزما بني امره تعاىل
وأن التقوى مترتبة وتالية للبيان ومنوطة
بالتقوى وضرورة البيان ّ
النص فيه املتشابه واملحكم واملجمل والظاهر
به وحيث ّ
أن ّ
فالبد من معصوم ،إذ لوال وجود املعصوم املبيّن لآليات الذي
ّ
ْ
حيصل مانيط به من التقوى وهو مقتضى
حيصل بقوله اليقني مل
قوله تعاىل ﴿ كذلك يبني اهلل آياته للناس لعلهم يتقون ﴾)( (4سورة

البقرة.)187/

هذا اإلرث العظيم الذي خلفه اإلمام والذي مل يتهيأ هلذا
البحث يف حدوده الضيقة إال ملس جوانب بسيطة منه هو التركة
اليت انتقلت إىل َ
األئمة اآلخرين  والسيما أننا قد أسلفنا القول
إن إحدى طرائق علم اإلمام هو التلقي عن سابقه ممّا ّ
شكل
ّ
َ
منظومة يكمل بعضها بعضا وكان لكل من األ ّئمة دوره الواضح
فيها وإن تفاوتت مالحمها التطبيقية الواقعية ّ
لكل إمام منهم بتأثري
الظروف السائدة يف عصره وطبيعة حاجات ذلك العصر واملؤثرات
السياسية والفكرية فيه مما كان له أثر واضح يف بروز الدور العلمي
لبعض َ
األئمة أكثر من الباقني ومن إلقاء نظرة سريعة على الساحة
مدة حياهتم الستقراء طبيعة جهد كل منهم
الفكرية اليت غطتها ّ
نلتقط بعض الشذرات من مالمح دورهم.
وأول ما يتج ّلى ذلك يف خصوصية الدور الكبري الذي أ ّداه
ّ

االمام احلسن الزكي
(ت  50هجرية) إذ سار على هنج
أبيه  يف محل راية اإلمامة بكل ما احتملته من مهام جليلة كان
أمهها احلفاظ على مسرية االسالم العظيم وتثبيت ركائز العقيدة
مد ٍة حالكة شهدت أحداثا جليلة استدعت منه تلك الوقفة اليت
يف ّ
حفظت بيضة االسالم.
فقد كانت له  مواقف يف الدفاع عن العقيدة تركت أثرا
كبريا يف صياغة املنظور االسالمي عموما واإلمامي على وجه
للنص
اخلصوص والذي يقوم على استجالء املعاين الواقعية ّ
القرآين والنبوي باستنطاقهما ليبوحا مبا محاله من أبعاد ذلك
املنظور املتكامل املعصوم.

وأكثر ماجند مصاديق ذلك فيما ورد عنه من املناظرات
واملحاججات اليت تناولت أغلب مباحث العقيدة وجوانبها
وخصت أصل االمامة وإثباهتا والنص عليها وبيان أح ّقيتهم 
ّ
ّ
)(5
هبا مبساحة كبرية .
ري
وقد فعلت املجاميع احلديثة وكتب العقيدة عند اإلمامية بكث ٍ
مث َل ُه
من هذه النصوص الواردة عنه  واليت شكلت رصيدا تَ َّ

((( الطباطبائي :الميزان .71 :3
((( نهج البالغة الخطية  158ص 223تصنيف صبحي الصالح ط 1بيروت
1967م.
((( شرح النهج مج.19 :1 1
((( انظر :العالمة الحلي :االلفين في امامة امير المؤمنين 389 

(بتصرف).
((( انظر للتفصيل االحتجاج  ،13-3 :2 ،420 - 395 :1الصدوق:
التوحيد ص 383 - 378 ،307 ،230 ،184 ،45وكذلك الكليني:
الكافي (االصول) ،المرتضى :الشافي العالمة الحلي :االلفين في مواضع
كثيرة منها.

متكلمو االمامية فيما بعد مع ماورد عن باقي االئمة  وأسسوا
يف ضوئه ركائز املنظومة العقائدية لإلمامية.
ال هلذا الدور جند أن اإلمام احلسني بن علي 
واستكما ً
ّ
(استشهد 61 :هـ) قد َّبين أُسس اإلمامة ودافع عن مفاهيمها
إن اإلمامة عنده  -وهي من أصول الدين -
وضوابطها اليت أمههاّ :
مل تكن جمرد منصب سياسي وال املوقف جتاهها سياسيًا وإمنا كانت
بالنص ولذلك فهو حني مل
عنده مسؤولية لالمام جتاه اهلل يتوالها ّ
يبايع يزيدا فألنّه يرى أنّه (يف ظل دولة يقوم نظامها السياسي على
ْ
أُسس دينية فال تعد البيعة أو انتخاب احلاكم جمرد عمل سياسي
وإن بيعة يزيد احنراف عن أصل من أصول الدين)).(1
ّ
وانطالقا من هذا األصل بالذات وهو من أهم ركائز املنهج
العقائدي عند اإلمامية كانت ثورته ضد احلكم ُ
األموي قضية
ومبدأ  ،دينيا (يتصل بالدعوة والعقيدة اكثر مما يتصل بالسياسة
أن معاوية مل يكن يدعم ملكه بالقوة فحسب بل
واحلرب ؛ ذلك ّ
متس العقيدة يف الصميم)) (2فقد حاول احلكم االموي أن
آيدلوجية ّ
يرسخ نظرية يف القضاء والقدر تتقاطع مع ركائز العقيدة االسالمية
وتناقض القرآن وتنسب احنرافات احلكام إىل قضاء إهلي ومتثيل
وإن
بشري إلرادة السماء وهي قضية متثلت يف سيادة عقيدة اجلرب ّ
اخلليفة ّ
ظل اهلل يف االرض واملنفذ إلرادته وهو ماعرب عنه بالتفويض
اإلهلي الذي بنت عليه الدولة االموية بعامة وحكم معاوية ويزيد
خباصة مسألة اخلروج عن املبدأ االسالمي يف احلاكمية السياسية
الحتدها الضوابط الدينية الروحية
وحتويلها إىل قيصرية وراثية ّ
أن
اليت متثل أهم ركائز األهلية للخليفة فكان يراد مثال تثبيت ّ
اختيار يزيد للخالفة كان بقضاء من اهلل تعإىل وليس للعباد خرية
يف أمرهم وهكذا كاد يكون من مظاهر العقيدة أن تترسخ نظرية
عما إذا كانت مسريته يف
التفويض االهلي للحاكم بغض النظر ّ
حتمي على العباد وهي حتوالت
طاعة اهلل أو سخطه وكأنه قضاء
ٌ
دراماتيكية يف مسرية العقيدة االسالمية كانت هلا اثار مدمرة يف
الواقع العقائدي والسياسي فيما بعد فكان خروجه  تصحيحا
للمسرية وترسيخا ملفاهيم الدعوة االسالمية الصحيحة وتاسيسا
ألصول املوقف املبدئي من قضية اإلمامة (اخلالفة) ومعايري النظر
((( احمد محمود صبحي :نظرية االمامة .322
((( المصدر نفسه.

احلق الديين وليس الشخصي يف اختصاص
إليها ودفاعا عن ّ

َ
ّ
النص من النيب
نص األئمة
بالنص اإلهلي بطريق ِّ
اإلمام ّ 
مث ّ
السابق منهم على الالحق.
مهها
وكان الستشهاده  يف سبيل هذا املبدأ مثار جليلة من أ ّ
أنّه مثل (نقطة حتول يف التفكري السين من حيث استنكار مجهور
أهل السنة مواالة خلفاء اجلور وانتهوا إىل اعتبار اخلالفة الدينية
منتهية بتنازل اإلمام احلسن). (3
اخلط الفكري لولده اإلمام علي بن احلسني 
أن َّ
ونالحظ ّ
(ت 95 :هـ) قد طبع بطابع الدعاء) (4باعتباره جماال اعتمده اإلمام
لبث الدعوة االسالمية فالصحيفة السجادية اليت ضمت ماورد
ّ
عنه  من أدعية محلت كثريًا من املفاهيم القرآنية وج ّلت
ملنهج فكري ينطلق من حتقيق الصلة
األصول العقائدية وأسست ٍ
مع اهلل تعاىل باعتباره أساسا لبناء عقيدة قوية تضع االنسان على
آفاق بناء النظام االسالمي االجتماعي والتعبدي والعقائدي الذي
أَ َّسس القرآن الكرمي والسنة الشريفة ركائزه األوىل) (5وانطلق
اخلط الفكري عند اإلمام الباقر حممد بن علي بن احلسني 
ّ
بث العلوم واملعارف
(ت 114 :هـ) من دور التوجه إىل التوسع يف ّ
أن ممارسته إلمامته أكثر ماتربز من (كثرة روايته
حىت لنالحظ ّ
وبث العلوم واملعارف
االحاديث عن الرسول  وعن آبائه ّ 
بكل وسيلة حبيث ّ
ّ
شكل ذلك مصداقًا جليًا للروايات املشهورة
يف تلقيب الرسول  له بالباقر) (6وهو وصف صار خاصا به 
ّ
حىت اليطلق إال وينصرف الذهن اليه وحده  -كما تعارف
شق العلم والتوسع فيه
أهل اللغة فنجدهم يف تعريفهم البَ ْق ُر أنّه ّ
((( نظرية اإلمامة .348
((( ظ :المصدر نفسه  ،350محمد الخليلي :امالي اإلمام الصادق153 :
مطبعة النعمان  /النجف 1965م  1384 -هـ.
((( انظر الصحيفة السجادية وقد طبعت عدة طبعات وتحوي  54دعاء في
مختلف االغراض.
((( من رواية طويلة ان جابر بن عبد اهلل االنصاري (كان يقعد في مجلس
رسول اهلل  ..وكان ينادي ياباقر العلم ياباقر العلم .فكان اهل
المدينة يقولون :جابر يهجر .وكان يقول واهلل ما اهجر ولكن سمعت
رسول اهلل  يقول ستدرك رجال مني اسمه اسمي وشمائله شمائلي
يبقر العلم بقرا فذاك الذي دعاني الى ما اقول) انظر اصول الكافي :1
 ،469المفيد :االرشاد  .294المطبعة الحيدرية ،نجف ط،1392 2
1972م .وروى قريب ًا منه اليعقوبي :تاريخ اليعقوبي .320 :2
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حممد بن علي بالباقر) (1فقد
واستنباط فروعه وأنّه لذلك ّ
مسي ّ
أُثرت عنه  علوم ومعارف يف شىت املجاالت الفكرية اإلسالمية
وبرزت يف عصره على وجه اخلصوص مالمح االكتمال ملذهب
الشيعة اإلمامية يف آرائه يف العقيدة ،واالستقالل التام يف آرائهم).(2
أن من أهم مالمح عصره  ظهور االعتزال وشيوع
والسيّما ّ
اجلدل واملناظرات يف قضايا التوحيد والذات والصفات ..اخل.
حىت قيل (مل يظهر عن ٍ
أحد من أوالد احلسن واحلسني عليهما
)(3
السالم من العلوم ماظهر منه من التفسري والكالم والفتيا) .
ويعد تويل اإلمام جعفر الصادق ( ت 148 :هـ) اإلمامة
ّ
بعد أبيه الباقر مرحلة تارخيية فاصلة وحامسة طبعت املذهب
بطابعها يف مجيع املجاالت الفكرية وكان لطبيعة عصره كونه
مرحلة انتقال السلطة من األمويني إىل العباسيني أن ف ِ
ُسح أمامه
ُ
يتوسع يف جهده
املجال واسعا لترسيخ أسس الفكر اإلمامي وأن ّ
العلمي وعطائه الفكري فتوزعت اهتماماته يف شتّى العلوم الدينية
وتناولت العلوم األخرى كالكيمياء والفلك والرياضيات.
مدة أربعة وثالثني سنة (-114
وقد استقل  باإلمامة ّ
148هـ) كانت هلا أمهية كبرية يف وضوح أثره البارز يف فكر
تام يف منهجه الفكري القائم على
اإلمامية وتبني ذلك
بوضوح ّ
ٍ
أساس املحافظة على العقيدة االسالمية يف وجه تيارات اإلحلاد
والزندقة اليت سادت عصره ،وموقفه من احلِجاج واملناظرة مع
أن بدايات علم الكالم
أتباع الفرق االسالمية االخرى) (4والسيّما ّ
ظهرت يف هذا العصر.
وكان ملنهجه األثر الواضح يف تشكيل منهج اإلمامية الكالمي
والتفسريي ويظهر ذلك بوضوح من كثرة تالمذته الذين عدوا
بأربعة االف) .(5وقد نسب إليه تفسري للقرآن) (6ومجع تلميذه
(املفضل) جمالسه وأماليه اليت ضمنها آراء كالمية مهمة تناولت
شتّى مفاهيم العقيدة) .(7كما رويت عنه املئات من الروايات يف
((( انظر مثال :االزهري :تهذيب اللغة  ،136 :9ابن منظور :لسان العرب :5
 ،140الفيروز ابادي :القاموس المحيط .375 :1
((( احمد محمود صبحي :نظرية اإلمامة .359
((( المجلسي :البحار .84 :11
((( نظرية اإلمامة ،362 :عبد اهلل فياض :تاريخ اإلمامية ص.150
((( ظ :المفيد :االرشاد .249
((( ظ :بروكلمان :تاريخ االدب العربي .11 -9 :4
((( ظ :محمد الخليلي :امالي اإلمام الصادق  خصوص ًا الجزء الرابع

التفسري والعقائد تضمنتها كتب احلديث والعقائد).(8
وصارت لالمام الصادق  بسعة علمه وكثرة اآلخذ عنه
مدرسة بل جامعة إسالمية كربى انتشرت آثارها يف أرجاء العامل
اإلسالمي وشكل اتباعها كثريا من املالمح الفكرية االسالمية
تفسريًا وفقها وكالما.
وهؤالء َ
األئمة الثالثة (علي بن احلسني وحممد الباقر وجعفر
وتصدوا لتفسريه
الصادق) ارتبطوا بالقرآن بعالقة وطيدة
ّ
وكشف معانيه ّ
وشكلوا قوام مدرسة الكوفة يف تفسري القرآن).(9
أن تالمذة ّ
كل من اإلمامني الباقر والصادق  ميثّلون
كما ّ
النصي يف مدرسة الكوفة يف التفسري اليت كان هلا أثر واضح
االجتاه ّ
يف ظهور مؤلفات عديدة يف تفسري القرآن الكرمي).(10
أئمة هم ولده موسى الكاظم
توىل اإلمامة بعد الصادق  ستة ّ
علي بن موسى الرضا ( ت 203 :هـ) ّ
مث
(ت 183 :هـ) مث ّ

علي اهلادي (ت 254 :هـ)
ّ
حممد اجلواد (ت 219 :هـ) مث ابنه ّ

مث ابنه احلسن العسكري
(ت 260 :هـ) مث ولده اإلمام
َ
يكن
املنتظر املولود عام  255هـ .إال ان دور هؤالء األئمة مل ْ
بارزا بدرجة وضوح دور اإلمام الصادق  لالسباب واملؤثرات
اليت سبق احلديث عنها (فلم تسنح الفرصة لواحد منهم ليظهر ما
استودعه الرسول  إيّاه وليبلغ ما استحفظه عليه كما سنحت
للصادق). (11
أن اإلمام الرضا  من بني هؤالء َ
ري
األئمة يتميز بورود كث ٍ
إال ّ
من الروايات عنه يف تفسري القرآن واملناظرات الكالمية والسيّما
أنّه  عاصر حمنة (خلق القرآن) وقد وردت عنه صحيفة تضمنت
أُسس العقيدة وأصول الدين ألّفها بطلب من املأمون .وكانت له
مهها جملس املأمون املشهور) (12يف التوحيد ونفي
مناظرات كثرية أ ّ
التجسيم وعصمة االنبياء وغريها من املسائل.
منها.
((( ظ الكليني :الكافي (االصول) الصدوق :التوحيد الطبرسي :االحتجاج.
((( ظ :د .محمد حسين الصغير (مدرسة الكوفة في تفسير القرآن العظيم)
بحث منشور في مجلة المورد عدد 3سنة 1988م عدد خاص
بالدراسات القرآنية ص.95
( ((1المصدر السابق نفسه .95
( ((1احمد محمود صبحي :نظرية اإلمامة .363
( ((1انظر التفاصيل في :الصدوق :التوحيد ص ،454 -441عيون اخبار
الرضا  154 :1ومابعدها ،.الطبرسي :االحتجاج  174 :2ومابعدها.

ويف املباحث اآلتية من هذا الفصل ستتبني لنا مالمح من الدور
الكبري الذي مارسه َ
األئمة  يف تفسري القرآن وبيان أصول
العقيدة انطالقًا منه ومن ّ
مث تأسيس أصول املنهج اإلمامي يف فهم
النص القرآين.

النص القرآني في
المبحث الثاني :ضوابط التعامل مع ّ
رأي ا َألئمة

من خالل متابعة تصدي َ
النص وجتلية
األئمة  لتفسري ّ
معانية وبيان مفاهيمه ّ
وفك أسرار متشاهبه كوهنم الراسخني
النص املستنطقني له  -كما هو مدلول
يف العلم الكاشفني عن ّ
الروايات  -من ذلك ك ّله جندهم  يضعون مجلة من الضوابط
النص القرآين مث حماولة فهمه
س عليها أصول النظر إىل ّ
املهمة تُ َّ
ؤس ُ
وتفسري نصوصه.
وملّا كانوا هم عدل القرآن والناطقني عنه واملتلقني علمه عن
النص ويكشفون عن معناه
النيب  أو باإلهلام فانّهم إنّما يفهمون ّ
فإن
منهج فهمه ّ
بتلك اهلبة القدسية وهم ممّن يؤسسون ويؤصلون َ
هدفهم من ذلك هو:
النص العقل االنساين يف حركته ،ويتصاعد
 - 1أن يواكب ّ
معه يف ترقياته.
 - 2وأن يكشف عن السبل والدالالت اليت يرمسها القرآن يف
إضاءة الطريق والنهوض مبهمة البيان.
 - 3ولتسهيل ولوج هذا الطريق وصوال إىل حتقيق اهلدف من
الزنول فاخلطاب عام مل ْ
يزنل ألحد من دون آخر وامنا اختلف
الناس يف مراتبههم جتاهه:
أ  -بتفاوهتم يف القدرة على فهمه.
ب  -واختالفهم يف الزاوية اليت يسقطون منها نظرهم
النص.
إىل ّ
ج  -واختالف وسائلهم املستعملة يف ّ
فك مغاليقه.
 - 4االختالف يف الغاية اليت تكون منطلقًا يف تصديهم
حمركًا
ملحاولة فهمه وكشف دالالته ،إذ كثريا ماتكون تلك الغاية ّ
املتعسف
إىل النظرة املوضوعية ّ
للنص بعيدا عن ّ
التعصب والتأويل ّ
النص
مثلما ميكن أن تكون تلك الغاية أيضًا سببًا يف حتميل ّ
وجره إىل ما ال صلة له به ،أو ّ
مط املفاهيم وتفكيك
ماالحيتمله ّ

النص لفتح ثغرات تلغى من
السياقات والوحدة املوضوعية يف ّ
باملتصدي للفهم وبالتايل يؤدي ذلك ك ّله
خالهلا املفاهيم اخلاصة
ّ
النص مبا خيرج فهم املتصدي عن إيقاع مسرية
إىل إضعاف نسيج ّ
النص ومن ّ
مث مسرية العقل والوصول به إىل املنطقة اآلمنة اليت
النص يف القدرة على تغيري
تتجمع عندها اإلمكانات اليت حيملها ّ
الواقع ورسم مالمح املسرية االنسانية.
كان هذا ك ّله هو املحور الذي دارت حوله الضوابط اليت
رسخها َ
للمتصدي لتكون دالالت وعالمات يف مسرية
األئمة
ّ
ّ
ّ
املفسر واملستفهم ولتمثل عوامل
حركة ّ
النص  ،ومن مث مسرية ّ
النص القرآين أوال،
متنع اخلروج عن حدود الطريق الذي يرمسه ّ
ّ
النص وحركته
مث هي مانعة من خت ّلف الفهم يف مسريته بعيدا عن ّ
تبث فيه ديناميكية وطاقة دافعة دائمًا إىل حماولة اللحاق
ثانيا ،إذ ّ
بالنص الستكناه كوامنه واستكشاف مفاهيمه وتدبرها ومن ّ
مث
ّ
تلمس مايف النص من القدرة ليس على
انعكاس هذه الفعالية يف ّ
مسايرة الزمن وحسب ،وإنّما سبق ّ
كل حدو ٍد متصورة للبعد
الزمين الذي هو فيه ،وإحاطته بأيّة أبعاد للتطور ميكن أن يتوافر
النص واحتوائه لكل خط
عليها ذلك الزمن املعني ،بل تؤشر هيمنة ّ
هناية متصور ميكن أن يقف عنده العقل البشري وقدرته املزود هبا.
فللنص القدرة على االنطالق بعيدا عن كل خط هناية ؛ ألنه تبيان
ّ
وألن عالقته مع الزمن هي عالقة البعد املفتوح.
لكل شي ّ
عجز العقل البشري حىت اليوم
وهذا االحتواء واالحاطة ّ
عن استكمال تصور جوانبه واستبيان احتماالته وامكاناته فضال
عن مسايرته ومن ّ
مث فسيبقى العقل البشري املحدود متخلفا عن
الوصول إىل استكناه ّ
النص من (تكثيف) دالالت
كل ماحيمله ّ
ِ
يستهد هبذه الضوابط اليت تزوده بآليات َو َض َعها
وتركيز مفاهيم مامل
ص بالقدرة على استنطاق النص ،وبدوهنا
العقل املعصوم الذي ُخ َّ
فإن ذلك العقل املحدود سيعجز عن جمرد القدرة على االرتقاء إىل
ّ
النص وهو أقصى مايستطيعه
مستوى التدبر املثمر املندوب اليه يف ّ
 وسنقف عند هذا التفاوت بينهما يف قضية الظاهر والباطن يفالنص  -مبا يستلزم من املحدود التبعية للمعصوم واالستهداء به يف
النص وهذا ماجيعلنا خنوض عميقا
ما يؤسسه من أصول النظر إىل ّ

يف الروايات الواردة عن َ
األئمة من أهل البيت
يف تاسيس
النص من بياهنم هلا مباشرة كضوابط أو
الضوابط واالليات لفهم ّ
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عن اإلمام الباقر  أنه قال:
ان اهلل ْ
ْ
يدع شيئا حتتاج إليه ّ
األمة إىل يوم القيامة
مل
حدا وجعل عليه دليال ّ
وبينه لرسوله  وجعل لكل شيء ّ
إال أنزله يف كتابه ّ
يدل عليه
للنص ،أو عند اقتباسهم
بانتزاعها من تطبيقهم هلا عند تفسريهم ّ
النص يف جمال االستدالل به للكشف عن ملحظ عقيدي أو تفصيل
ّ
أن البحث بأزاء حتديد هذه الضوابط
أصل من أصول الدين ومبا ّ
بدقة يتحكم هبا االطار البياين املروي عن املعصوم فسيبتعد
الباحث عن التنظري واالجتهاد اخلاص على األصل ويكتفي -
قدر االمكان  -بتلقي انعكاساته اليت تربق يف الذهن مع حمدودية
القدرة الشخصية للتعبري عنها أو يف تلقيها .وهذه الضوابط ميكن
إمجاهلا على النحواآليت:
النص وقيمته الذاتية
األول :تعيني حدود النظر إىل ّ
للنص واإلحاطة
ويقوم ذلك على تصور الطاقات املفتوحة ّ
بطبيعة ماحيمله من خصائص كامنة وظاهرة الميكن  -يف حدود
أمر يكشف عنه يف ضوء
زمن معيّن  -تصورها تفصيليا؛ ّ
ألن ذلك ٌ
النص وإن
تراكم فاعلية العقل البشري وإمكاناته املوضوعية إزاء ّ
عرف النص
كان تصور ذلك ممكنا إمجاال يف إطار االستضاءة مبا يُ ّ
به نفسه كونه ﴿ تبيانا لكل شي ﴾ (النحل.)89/
وهذا مانالحظ أئمة أهل البيت  قد شددوا االشارة اليه
ورمسوا لسبيل التفسري داللة مهمة جيب أن التتخطى هذه احلقيقة
وهو مانلمسه جليا من بعض الروايات املنقولة عنهم .
من ذلك ماروي عن اإلمام الباقر  أنّه قال (ان اهلل ملْ
األمة إىل يوم القيامة إال أنزله يف كتابه
ْ
يدع شيئا حتتاج إليه ّ

حدا وجعل عليه دليال ّ
يدل
وبّينه لرسوله وجعل لكل شيء ّ
عليه)).(1
ويؤكد اإلمام الصادق  مصدرية القرآن للتأصيل يف حتديد
دقيق يفهم اآلية على واقع ماعليه القرآن يف تأصيله األصول
خيض يف التفصيل والتفريع يف كل شؤوهنا
وأمهات املسائل وإن مل ْ
يقول اإلمام ( ما من شيء خيتلف فيه اثنان إال وله ٌ
أصل يف
كتاب اهلل)).(2
ومهمة التفريع وانتزاع اجلزئيات تبقى مهمة لفهم املتصدي
الذي يتفاوت كما اسلفنا  -وجنده يف أعلى حدوده وامكاناته
((( ظ :ابو جعفر محمد بن الحسن الفروخ الصفار :بصائر الدرجات .6 :1
طبع طهران (د .ت)
((( ظ :البرقي (الشيخ ابو جعفر محمد بن خالد :المحاسن  267دار الكتب
االسالمية .طهران.

يتمثل عند َ
األئمة  يف ما يصوره اإلمام الصادق  أيضا
بقوله)( (3إنّي أعلم مايف السموات ومايف االرض ،وأعلم مايف اجلنة
وأعلم مايف النار ،وأعلم ماكان ومايكون مث مكث هنيئة فرأى ان
ذلك كرب على من مسعه فقال :علمت ذلك من كتاب اهلل عز وجل
ان اهلل يقول ﴿ تبيانا لكل شيء ﴾ (النحل.)89/
النص القرآين هي خصائص
هذه الطاقات والشمولية الكامنة يف ّ
ذاتية له ميـزته من غريه من الكتب السماوية لذا ترى اإلمام 
َّ
يقارن القرآن يف مطلقيته مع الكتب األخرى يف نسبيتها فيقول يف
ما نقله العياشي (قال اهلل ملوسى  ﴿ وكتبنا له يف االلواح من كل
شيء ﴾ (االعراف .)145/فعلمنا أنه مل يكتب ملوسى  الشيء
كله ،وقال اهلل لعيسى 
ألبين لكم بعض الذي ختتلفون فيه ﴾
﴿ َّ
(الزخرف )63/وقال ملحمد  ﴿ وجئنا بك شهيدًا على هؤالء
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ﴾ (النحل.(4))89/
بأهم خصائص الرسالة
وترتبط هذه الشمولية واإلحاطة ّ
اإلسالمية يف كوهنا خامتة الرساالت وهي بناء على ذلك من لوازم
اخلامتية يف كوهنا كمال الدين االهلي املزنل إىل العباد يف استنفاد
ّ
للنص تغطيتها وهذا
كل حمتمالت احلاجة االنسانية اليت ينبغي ّ
(أن اهلل
املعىن هو ماعبّر عنه اإلمام الصادق  يف ما روى عنهّ :
أنزل القرآن تبيان ّ
كل شيء حتّى واهلل ماترك شيئا حيتاج العباد
إليه إال بيّنه للناس حتّى اليستطيع عبد يقول :لو كان هذا يف
القرآن إال أنزل اهلل فيه)) (5وهذا مااكده القرآن لنفسه يف آخر مانزل
منه خامتا الوحي االهلي يف آخر مايتضمنه بقوله تعاىل ﴿ اليوم
اكملت لكم دينكم وامتمت عليكم نعميت ورضيت لكم االسالم دينا ﴾
(املائدة.)3/
النص تستلزم من املتصدي  -لتفسريه
إن هذه الشمولية يف ّ
كما يوحي به َ
األئمة  - أن يرتقي بفهمه إىل مستوى استكناه
للنص مبا حيقق كشف مامل يكشف بعد.
اآلفاق املفتوحة ّ
((( الكافي (االصول)  ،261 :1البحار ج 92ص 85المكتبة االسالمية /
طهران  1387هـ.
((( تفسير العياشي.266 :2 :
((( المجلسي :البحار  ،85 :92انظر ايضا الرواية المؤكدة لهذه عن اإلمام
الرضا (:ان اهلل عز وجل لم يقبض نبينا  حتى اكمل له
الدين وانزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء بين فيه الحالل والحرام
والحدود واالحكام وجميع مايحتاج اليه الناس كمال وقال عز وجل
﴿ مافرطنا في الكتاب من شيء ﴾ .الكافي (االصول) .198 :1

ّ
لألئمة
وتدل الروايات من جانب آخر على ّ
أن ما انكشف ّ
 من معارف عظيمة كانت تنطلق أساسا من هذه الشمولية يف
النص وهو ماجعل اإلمام عليًا  يقول ملن سأله :هل عندكم
ّ

شيء من الوحي؟ قال  :ال والذي فلق احلبّة وبرأ النسمة إال
أن يعطي اهلل عبدًا فهمًا يف كتابه)).(1
ْ
فإن هذه االحاطة والشمولية تقتضي  -على سبيل األمر
ّ
النص معيارا ومقياسا حيدد بإزائه ويف
البديهي  -أن يكون هذا ّ
ماميت إىل االسالم  -شريعة أو عقيدة  -بصل ٍة فما
ضوئه كل ُّ
احلق والكلمة الناطقة خبطاب اهلل تعاىل
وافقه أُخذ به ألنه وحده ّ
واملعربة عن قوانني الوجود كما مر فيها قوله تعاىل ﴿ والذي
اوحينا اليك من الكتاب هو احلق( ﴾ ..فاطر.)31/
وقال تعاىل ﴿ وان تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهلل والرسول ﴾
(النساء.)59/
وقال تعاىل ﴿ وما انزلنا عليك الكتاب اال لتبني هلم الذي اختلفوا
فيه ﴾ (النحل.)64/

لكوهنا دستورية
هذه املعيارية أكدها الرسول الكرمي
(إن على كل
املنظور االسالمي يف خمتلف جوانبه بقوله ّ 
حق حقيقة وعلى ّ
كل صواب نورا فما وافق كتاب اهلل فخذوه
ٍّ
وماخالف كتاب اهلل فدعوه)) (2وما يترتّب على ذلك هو كامل
النص
االستفادة من اخلصائص واآلثار املهمة اليت توافر عليها ُّ
واليت بينها  قوله (القرآن هدى من الضاللة ،وتبيان من العمى،
واستقالة من العثرة ،ونور من الظلمة ،وضياء من األحداث،
وعصمة من اهللكة ،ورشد من الغواية ،وبيان من كل الفنت ،وبالغ
من الدنيا إىل اآلخرة ،وفيه كمال دينكم ،وماعدل أحد من القرآن
)(3
اال إىل النار)
ومبا ان السنة شارحة القرآن وهذا ما وجه املسلمني إىل
وجوب الرجوع إىل النيب  فقال تعاىل ﴿ وما آتاكم الرسول
فخذوه وماهناكم عنه فانتهوا ﴾ (احلشر.)7/


بالتمسك بالقرآن واألخذ به وعرض
فاننا جند النيب يوصي ّ
الروايات املنقولة عنه  على كتاب اهلل.
وإن حجب هذه املعيارية  -اليت جيعلها َ
األئمة  ضابطا
ّ
مهما لفهمه  -بإلغاء شرط موافقة االحاديث أو مايستنبط من
القرآن يعين ذلك العدول إىل مايؤدي إىل النار ويدخل ذلك يف
خانة الكذب املؤ ّدي اليها وقد كثرت الكذابة على النيب  وانتشر

فليتبو ْء
علي ّ
متعمدا ّ
الوضع واالفتراء حىت نبّه فقال (من كذب َّ
فالبد واحلال هذه من مراقبة ماينقل وحماسبته
مقعده من النار))ّ (4
ُ
يف ضوء هذه املرجعية وضرب ماخالفها منه عرض اجلدار.
وهذا أمر شديد الضرورة تفرضه -فض ً
ال عن كثرة الكذب
والوضع يف األحاديث  -كثرة االفهام املختلفة االجتاهات اليت
تصورها ملالمح العقيدة
ّ
تصدت للتعامل مع ّ
النص واستجالء ّ
وأصوهلا  ،و َكثُ َر من ّ
مث أهل اجلدل والتأويل واآلراء وصار كلّ
النص حماولني تأويله مبا يوافق مذاهبهم
أهل رأي يلجؤون إىل ّ
متصد للتفسري أن َ
فصار لزاما على ّ
كل ٍ
حيافظ على هذه املعيارية
للنص القرآين ّ
مث السنّة صحيحة الصدور وهو ماينطبق
واحلاكمية ّ
عند اإلمامية على ماير ُد عن الرسول َ 
واأل ّئمة .
أن َ
النص يؤ ّكدون
لذا جند ّ
األئمة  يف تأسيسهم ملنهج فهم ّ
هذا الضابط الرئيس جبعل القرآن الكرمي معيارا وحاكما وعلى
املفسر اخلوض على وفق مؤشراته لتحديد حقيقة مايذهب إليه
ّ
أو بطالنه.

علي أنّه قال يف جوابه ملن قال له:
فقد روي عن اإلمام ّ
صف لنا ربك حىت نزداد يف توحيده تعاىل وصفاته وطريق معرفته:
(مادلّك القرآن عليه من صفته فاتبعه ليوصل بينك وبني معرفته
واستضىء بنور هدايته فإنّها نعم ٌة وحكمة أوتيتهما ْ
واأ ّ
فخذ
مت به
ْ
وكن من الشاكرين ،ومادلّك الشيطان عليه ممّا ليس يف
ماأوتيت ْ
القرآن فارفضه واليف سنة الرسول  وأئمة اهلدى أثره ف ِ
َك ْل
علمه إىل اهلل عز ّ
حق اهلل عليك)).(5
فإن ذلك منتهى ّ
وجل ّ
واملراد مبا كلفك الشيطان ..اخل من قول اإلمام  هو
(التو ّهمات واخلياالت احلاصلة يف النفس من املعارف فليس

((( صحيح البخاري  ،29 :1السيوطي :االتقان  230 :4الكاشاني :التفسير
الصافي .22 :1
((( الكافي (االصول) .69 :1
((( الكافي (االصول) .600 :2

((( البخاري :ابو عبد اهلل محمد بن اسماعيل صحيح البخاري 29 :1
كتاب العلم المطبعة الكبرى االميرية ببوالق ،مصر  1314هـ ،سنن
الترمذي .67 :11
((( الصدوق :التوحيد .55

النص ومركزيته وحاكميته.
الثاني :مرجع ّية ّ

العدد  ، 1السنة األوىل  ،ربيع األول  1430هـ .
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ألحد أن يتبعها ْ
ٍ
البد من االعتقاد بالواقع على ماهو عليه
بل ّ
وإيكال علم ذلك إىل اهلل تبارك وتعاىل واال فيدخل ذلك يف اتّباع
الشيطان واغوائه والتعمق املنهي عنه)).(1
وعن اإلمام الباقر  أنّه قال (إذا حدثتكم بشيء فاسألوين
عنه من كتاب اهلل)).(2
وكما ورد عن اإلمام الرضا  يف إجاباته عن مسائل
ملحمد  كما
قرة ِّ
املحدث وقد سأله يف ّ
أن الرؤية قسمت ّ
أيب ّ


قسم التكليم ملوسى فأكد اإلمام نفي الرؤية عن الباري
ّ

احتج السائل بروايات عن الرسول يف حقيقة
تعاىل فكان أن َّ
تصوره (أبو قرة) تفسريا آليات سورة النجم
مارأه يف املعراج ممّا ّ
ّ
واستدل به لتاكيد حصول رؤية اهلل تعاىل عند النيب  فاستنكر
اإلمام  تلك الروايات وأ ّكد استدالال باآليات القرآنية استحالة
حصول الرؤية فقال أبو قرةّ :
فتكذب بالروايات؟
قال اإلمام  :إذا كانت الروايات خمالفة للقرآن كذبت
هبا)).(3
أي كذب هبا باملعىن الذي يفهمه منها القائلون بالرؤية البصرية
واال فالروايات يف حصول الرؤية (القلبية) كثرية الورود عن
الرسول َ 
واألئمة .
النص لنفسه
الثالث :مرجعية ّ
ان معيارية النص القرآين لغريه متثل أهلية ذاتية لتمثيل نفسه
بنفسه وهذا ماميثل ضابطا ميثّل أساس منهج تفسريي أصيل هو
النص مبا كشفه عن نفسه من تفسري القرآن
البدء يف الكشف عن ّ
بالقرآن الذي يقوم على استيضاح معىن اآلية من نظرياهتا وأهلية
مستمدة من التدبّر املندوب إليه يف الكتاب نفسه قال تعاىل
ذلك
ّ
﴿ افال يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفاهلا ﴾ (النساء )82/إذ
يتم تشخيص املصاديق وتعرفها باخلواص اليت تعطيها اآليات
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ﴾
وذلك الزم قوله تعاىل ﴿ َّ
(النحل )89/اذ كيف يتصور ان يكون القرآن الكرمي تبيانا لكل
شيء ويعجز عن ان يكون تبيانا لنفسه وكيف يكون ﴿ هدى
للناس وبينات من اهلدى والفرقان ﴾ و ﴿ نورا مبينا ﴾ وهم أحوج
((( السبزواري :مواهب الرحمن في تفسير القرآن .59 :5
((( الطبرسي :االحتجاج .56 :2
((( الصدوق :التوحيد .111

بالقرآن على فهمه وتفسري اآلية باآلية وذلك بالتدبر باآلثار
املنقولة عن النيب  وأهل بيته  وهتيئة ذوق مكتسب منها
مث الورود واهلل اهلادي)) (1وستكون للبحث وقفة مع بعض مروياهتم
 يف تفسري القرآن بالقرآن يف مطلب قادم.

مايكون أن يهديهم إليه ويبني هلم نفسه ويضيء هلم خباياه.
ّ
أن الكتاب بتعبري الرسول  عنه  -وهو املروي أيضا
مث ّ
عن اإلمام علي ( - ليصدق بعضه بعضا)) (4ومن مصاديق
بعض واالستمداد
أن يبيّن ُ
بعضه خبايا ٍ
وتطبيقات هذا التصديق ْ
ببعضه على كشف بعضه اآلخر.
وممّا الشك فيه أنّه بوجود هذا الطريق إىل فهم القرآن من
االهتداء بالبيان االهلي نفسه ينتج أن طريقة فهمه غري مسدودة
وانه الحيتاج إىل طريق سواه وان كان هاديًا فهل يفتقر إىل غريه
يف اهلداية اليه وحنن نالحظ من الكتاب نفسه ان اهلل تعاىل هو
املبني األول ملراده من كالمه كما يف قوله تعاىل ﴿ كذلك يبني اهلل
اياته للناس لعلهم يتقون ﴾ (سورة البقرة.)187/
﴿ كذلك يبني اهلل لكم اآليات لعلكم تتفكرون ﴾
(سورة البقرة.)219/
﴿ مث ان علينا بيانه ﴾ (القيامة.)19/
﴿ ومايعلم تاويله اال اهلل والراسخون يف العلم﴾ ..
(آل عمران.)7/
ويف هذا امللحظ املهم ير ُد عن َ
ري من الروايات
األئمة  كث ٌ
النص القرآين
يف ضابطية هذا املنهج وأولويته يف مصادر تفسري ّ
ومنع جتاوزه إىل غريه مع وجود البيان فيه وإىل األخذ به والتدبّر
ِ
لنصوص ِه أو
فهم
يف نصوصه وحتقيق معياريته لقياس ّ
صحة أي ٍ
صحة املرويات املنقولة عن األئمة  يف تفسريه
ٍ
فحص عن ّ
كما تبيّن سابقا.
ونالحظ أنّهم يف تفسريهم كثريا مايستدلون باآلية على
أختها ويستشهدون مبعىن على آخر يف تفسري النص وهذا بال
ٍّ
شك ٌّ
دال على ان ذلك واقع يف نطاق االمكان وميكن للمخاطب
أن يناله ،ولكن هذا األمر مقيّد بوجوب النظر إليه يف إطار أنّه (مل
يكن عمال آليا اليقوم على كثري من التدبر والتعقل وليس باألمر
اهليّن الذي يدخل حتت مقدور ّ
كل إنسان وإنّما هو أمر يعرفه أهل
خاصة)).(5
العلم والنظر ّ

لذلك فما يستفاد من قيامهم
بتفسري القرآن بالقرآن
أن (املتعيّن يف التفسري االستمداد
وتأصيلهم هذا الضابط املهم ّ

أن الكتاب قد سبق إىل تأسيس األهلية الكاملة
ونالحظ هنا ّ
هلذه املرجعية يف رفع التشابه وحتديدها  ،فحني نتابع مادة (حكم)
اليت يعود إليها لفظ (املحكم) جندها تعين :الشيء الذي ُح ِّك َم أصله
ومنع منعا حبيث الميكن نفوذ شيء إليه حىت يفصله)) (2وبالعودة
إىل القرآن نفسه جنده يؤكد هذا املعىن حني يصف نفسه بأنه مجيعه
كتاب حمكم قال تعاىل ﴿ كتاب أحكمت آياته ﴾ (هود.)2/
كما اننا نالحظ انه يصف نفسه بأن مجيعه متشابه بقوله تعاىل
﴿ كتابا متشاهبا مثاين( ﴾ ..الزمر.)23/
لكن آية املتشابه يف سورة آل عمران تنحى منحى مغايرا متامًا
هلذا اإلعمام وتبتعد بالوصف إىل التعبري عن معىن آخر للتشابه
املقصود فتبتعد بالوصف إىل اجتاه تاسيسي آلليات الكشف عن
النص إذ تنقسم اياته على (حمكمات) و(متشاهبات) لتشكل العالقة
ّ
أن الفصل بينهما يعين
احلتمية والتظافرية بينهما بال انفكاك ولتؤكد ّ

((( الصدوق :التوحيد.255 :
((( الذهبي (محمد حسين) :التفسير والمفسرون .41 :1

((( الطباطبائي :الميزان .87 :3
((( لسان العرب ،مادة حكم .134 :12

الرابع :املوقف من احملكم واملتشابه
النص الوارد عن َ
األئمة  لقضية املتشابه
نالحظ يف متابعتنا ّ
النص القرآين ويستضيء خبطوطه العريضة .والسيما
أنّه يستشرف ّ
النص الذي أَ َّسس للموقف من املتشابه يف القرآن آلية احلل
ذلك ّ
واملرجعية اليت ينطلق منها إىل كشف التشابه وازالته ممثال يف اآلية
 7من سورة آل عمران  ،قوله تعاىل ﴿ هو الذي انزل عليك
فاما
الكتاب منه ايات حمكمات ّ
هن أم الكتاب وأخر متشاهبات ّ
الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء
تاويله ومايعلم تأويله اال اهلل والراسخون يف العلم يقولون آمنا به
كل من عند ربنا.﴾ ..
تلمس هذا الكشف املتصور للمتشابه عند املعصوم يف
وميكن ّ
مرجعيتني:

املرجعية األوىل :احملكم

النص وهتميش اجلزء املهم منه.
اقتطاع ّ
هذه العالقة هي من مرجعية املحكم للمتشابه املعبّر عنها يف
الكتاب بـ (األمومة).
هن أم الكتاب ﴾ ميكن استخالص املراد
ففي قوله تعاىل ﴿ ّ
منها من خالل متابعة املفردة يف القرآن لكشف الداللة األصلية
ملعىن ( أم ) .اذ تالحظ اهنا ترد فيه مبعىن األصل وما يرجع اليه
الشيء.
الحظ قوله تعاىل ﴿ وكذلك اوحينا اليك قرآنا عربيا لتنذر ام
القرى ومن حوهلا وتنذر يوم اجلمع الريب فيه ﴾ (الشورى.)7/
وقوله تعاىل ﴿ وانه يف أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ﴾
(الزخرف.)4/
وماينتج من هذا هو مالمح صورة هذه املرجعية يف املحكم
أن
للمتشابه حني يلجأ اليها يف رفع التشابه إذ يتبني بوضوح ّ
هن اآليات اليت تتضمن أصوال قرآنية ثابتة
املراد من املحكمات ّ
َّ
ومسلمة يف مقابل املتشاهبات اليت تبقى مدلوالهتا من دون بيان
ترجع إىل تلك األصول الثابتة فاملحكم إذن هو حمكم بذاته
مامل
ْ
ومبني بنفسهّ .أما املتشابه فيؤول إىل اإلحكام بعد رده إىل املحكم
الذي هو األصل الثابت وهكذا تثبت داللة اإلحكام على النص
بأكمله فيعود مجيعه حمكما ويرتفع التشابه الذي ثبت أنّه وقيت
مندفع أوال مبرجعية املحكم له .هذه احلقيقة املهمة كانت مدارا
للفهم املعصومي يف طريق الكشف عن التشابه من تاكيدها وبيان
اسسها العامة منهجة وتطبيقًا وتاشري ضابطيتها وحاكميتها عند
النص القرآين.
ّ
التصدي لكشف دالالت ّ
وهذا ماتتظافرت فيه عديد من الروايات الواردة عنهم 
لبيانه واملندرج يف ضمن اجتاهني:

 -1روايات كاشفة عن حتديدهم للمتشابه :ونالحظ هنا
العديد من الروايات نكتفي ببعضها.

فمن ذلك ماروي عن اإلمام الباقر
أنّه قال (ان اناسا
تكلموا يف القرآن بغري علم وذلك ان اهلل تعاىل يقول ﴿ هو الذي
انزل عليك الكتاب( ﴾ ..آل عمران )7/فالناسخات من املتشاهبات
واملحكمات من الناسخات)).(3
كذلك ماورد يف الرواية عن اإلمام الصادق يف ر ّد املنسوخ
((( العياشي :التفسير .11 :1
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إىل املتشابه).(1
وهذا التحديد للمتشابه يف الروايتني وغريمها ميكن محله على
أنّه جاء بذكر بعض املصاديق للمتشابه ومل يكن القصد منه احلصر،
أن وصف املنسوخات بالتشابه يعود إىل مايظهر منها من
إذ يبدو ّ
يفسر تشابه املنسوخ ويكشفه
استمرار احلكم وبقائه ّ
وأن الناسخ ّ
أن استمراره مقطوع ويؤكد بدليته عنه.
يف داللته على ّ
ويف رواية أخرى  -أكثر تفصيال وحتديدا  -يقول اإلمام
(أن القرآن زاجر وآمر يأمر باجلنّة
الصادق  فيما روي عنه ّ
فأما املحكم فيؤمن به
ويزجر عن النار ،وفيه حمكم ومتشابه ّ
وأما املتشابه فيؤمن به واليعمل به وهو قول اهلل تعاىل
ويعمل به ّ
﴿ فاما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة
وابتغاء تأويله.(2)﴾ ..
والنهي عن العمل باملتشابه هنا نظرًا إلمجاله الذي جيب معه
الرجوع إىل املفصل مبقتضى العقل ومن ّ
مث إرجاع املتشابه إىل
املحكم.

ويف رواية أخرى عن اإلمام الصادق أنّه سئل عن املحكم
واملتشابه فقال)( :(3املحكم مايعمل به واملتشابه ما اشتبه على
جاهله).
والتعبري بـ (جاهله) هنا يوميء بوجود من ال جيهله وهذا
مايلزم عنه الر ّد إليه فيعود املتشابه حمكما وهو مايتمثل باملرجعية
الثانية لرفع التشابه وهم الراسخون يف العلم الذين اشارت إليهم
اآلية  -يف حدود فهم اإلمامية  -وهذا ماسنقف عنده بعد قليل.
 -2روايات يف داللة املتصدّي للتفسري :ان عليه بعد معرفة املحكم
واملتشابه إجراء لوازم املرجعية بينهما وذلك بر ّد املتشابه للمحكم
النص
النص ك ّله حمكما ويرتفع التشابه وبذلك ينكشف من ّ
ليعود ّ
احلق واالهتداء َهب ْدي الكتاب
مايترتب عليه الفالح وإصابة ّ
وكشف املراد منه،عن اإلمام الرضا ( من ر ّد متشابه القرآن
إن يف أخبارنا
إىل حمكمه هدي إىل صراط مستقيم(..مث قال) ّ
متشاهبا كمتشابه القرآن وحمكما كمحكم القرآن فر ّدوا متشاهبها
((( ظ :العياشي :التفسير .11 :1
((( ظ :القمي (علي بن ابراهيم) :التفسير  451 :2تصحيح وتعليق السيد
طيب الموسوي الجزائري مطبعة النجف  1386هـ.
((( العياشي :التفسير .162 :1

إىل حمكمها والتتبعوا متشاهبها فتضلوا)).(4
أن َ
األئمة  يرون مرجعية ّ
لكل حمكم
والرواية ظاهرة يف ّ
(مبني) يف مقابل ّ
نصًا
كل متشابه ّ
بغض النظر عن موضع وروده ّ
قرآنيًا كان أو حديثًا مرويًا.
التفحص للمتشابه مث ر ّده إىل املحكم فإن الرغبة
يتم هذا ّ
ومامل ّ
النص وكشف معانيه ستكون واقعة يف إطار ماعرب عنه
يف فهم ّ
اإلمام الباقر  بقوله( :ليس أبعد شيء من عقول الرجال من
تفسري القرآن)).(5

املرجعية الثانية :الراسخون

يقوم الفهم الوارد عن َ
آلية املتشابه على أساس
األئمة
أن املقصود بالراسخني هم الرسول َ 
واألئمة من أهل البيت
ّ
 ،وأنّهم يعلمون تأويل متشابه القرآن باألخذ عن الرسول 
وبعلمهم باملتشابه يعود حمكما ويرتفع التشابه عنه ويرى مفسرو
أن قوله تعاىل ﴿ الراسخون يف العلم ﴾
اإلمامية تاكيدًا هلذا احلصر ّ
معطوف على قوله تعاىل ﴿ اليعلم تاويله اال اهلل ﴾ فيكون املراد:
اليعلم تأويله اال اهلل والراسخون يف العلم).(6
عديد من الروايات عن َ
األئمة  تؤ ّكد هذا الفهم
وقد ورد ُ
أن ذلك من
لآلية الذي حيصر معناها فيهم وتؤكد هذه الروايات ّ
ُ
النص يف ضوئها فيحتكم يف رفع
األسس املهمة اليت ينطلق لفهم ّ
التشابه يف اآليات فض ً
ال عن املحكم اليهم هم  فمن ذلك
ماروي عن اإلمام الباقر  انه سئل عن اآلية ﴿  ..ومايعلم
تأويله اال اهلل والراسخون يف العلم ﴾ فقال :يعين تاويل القرآن ك ّله
إال اهلل والراسخون يف العلم ،فرسول اهلل أفضل الراسخني قد ع ّلمه
اهلل مجيع ما أنزل عليه من التزنيل والتأويل وما كان اهلل مزنال
عليه شيئًا مل يعلمه تأويله وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله.(7))..
والرواية السابقة عن اإلمام الصادق  يف حتديد املتشابه
تؤكد هذا املعىن إذ يقول اإلمام  بعد إيراده اآلية يف روايته


((( الصدوق :عيون اخبار الرضا  290 :1 والرواية مروية ايضا عن
الرسول  انظر االحتجاج .192 :2
((( ظ :العياشي :التفسير .12 :1
((( انظر مث ً
ال القمي :التفسير  ،96 :1العياشي :التفسير  163 :1السبزواري:
مواهب الرحمن  47 :5وغيرها.
((( العياشي التفسير .164 :1

(والراسخون يف العلم هم آل حممد)  )(1ويف رواية أخرى
عنه  أيضا أنّه قال (حنن الراسخون يف العلم وحنن نعلم
تأويله)) (2هذه الروايات الصرحية يف احنصار الرسوخ هبم 
ّ
ماتدل عليه أنّهم ممّن ينطبق عليهم معىن اآلية فهم أجلى
أقل
مصاديقها وإال فهناك عديد من الروايات األخرى عنهم 
مبعان ميثلون هم املصداق األ ّ
مت هلا
حتدثت عن صفات الراسخني ٍ
ّ


من مثل مارواه العياشي عن الصادق عن أمري املؤمنني :
أن الراسخني يف العلم
أنّه قال من رواية طويلة ..واعلم ياعبد اهلل ّ
الذين أغناهم اهلل عن اقتحام السدد املضروبة دون الغيوب فلزموا
اإلقرار جبملة ماجهلوا تفسريه من الغيب املحجوب فقالوا ﴿ آمنا
به كل من عند ربنا ﴾ ..وقد مدح اهلل اعترافهم بالعجز عن تناول
مامل حييطوا به علما ومسى تركهم التعمق فيما مل يكلفهم البحث عن
)(3
كنهه منهم رسوخا)..
)(4
ونستفيد من هذه الرواية داللتني :
حث اإلمام املخاطب أن يلزم طريقة الراسخني يف العلم
األوىلّ :
باالعتراف باجلهل يف ما جهله فيكون منهم ومشموال مبا مدحهم به
اإلمام من الصفات الواردة يف الداللة الثانية.
الثانية :إنّه 
يفسر الراسخني يف العلم مبطلق من لزم ماعلمه
ّ
ومل يتعد إىل ماجهله.
وبالتايل فالرواية تتعرض إىل صفات للراسخني قد جتري
على مصاديق عديدة وتنطبق عليهم  من جهة أنّهم أحد تلك
أن الغيوب املحجوبة
املصاديق والسيما إذا أخذنا بنظر االعتبار ّ
بالسدد أراد هبا  املعاين املرادة باملتشاهبات املخفية عن األفهام
العامة ولذا أردفه بقوله بعد ذلك( :فلزموا اإلقرار جبملة ماجهلوا
ّ
ْ
تفسريه) ومل يقل جبملة ماجهلوا تأويله) فتأمل.
هذه الداللة يف الرواية بعدم االحنصار للرسوخ يف أهل البيت
 مباشرة وان استفيد أنّها تنطبق عليهم كأحد املصاديق على
أن هذا المينع احتمال عدم وجود
الرسوخ بصورة غري مباشرة إال ّ
غريهم ممّن تنطبق عليه تلك الصفات فيكون هلا مصداقًا آخر ومن
ّ
مث يعود األمر مبا يساوي االحنصار فيهم.
((( المصدر نفسه .163 :1
((( المصدر نفسه.164 :
((( تفسير العياشي .163 :1
((( الطباطبائي :الميزان ( 69 :3بتصرف).

ويتأ ّكد هذا االنطباق فيما روي عن الرسول  وقد سئل عن
الراسخني يف العلم أنّه قال( :من ّبرت ميينه وصدق لسانه واستقام
عف بطنه وفرجه فذلك من الراسخني يف العلم)).(5
قلبه ومن ّ

وعن اإلمام الباقر ( :الراسخون يف العلم من الخيتلف يف
علمه)).(6
وهذا التحديد يلتقي متاما مع التحديد الوارد يف اآلية الكرمية.
إذ ورد فيها مقابلة الرسوخ يف العلم بقوله تعاىل يف وصف الفئة
االخرى (الذين يف قلوهبم زيغ) فكان الرسوخ يف العلم هو الثبات
وعدم االختالف واالرتياب (الزيغ) عند العامل.

ويزيد االمر توضيحًا ماورد عن اإلمام الكاظم أنّه قال
هلشام بن احلكم (ت  199هـ)( :ياهشام ان اهلل حكى عن قوم
صاحلني اهنم قالوا ﴿ ربنا التزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من
أن القلوب
لدنك رمحة انك انت الوهاب ﴾ (آل عمران )8/علموا ّ
تزيغ وتعود إىل عماها ورداها .إنّه مل خيف اهلل من مل يعقل عن اهلل،
ومن مل يعقل عن اهلل مل يعقد قلبه على معرفة ثابتة ينظرها وجيد
حقيقتها يف قلبه ،واليكون أحد كذلك إال من كان قوله لفعله
ألن اهلل عز امسه مل ّ
يدل على الباطن
مصدقا وسره لعالنيته موافقا؛ ّ
)(7
اخلفي من العقل إال بظاهر منه وناطق عنه) .
ونكاد نرى تطابقا بني هذا التحديد ملعىن الرسوخ مع مايف
احلديث السابق عن الرسول  ففي كالم اإلمام  حتديد
(أن األمر مامل يعقل
للرسوخ بقوله (من مل يعقل عن اهلل) وذلك ّ
حق التعقل مل تنسد طرق االحتماالت فيه ومل يزل القلب مضطربا
ّ
)(8
ّ
مصداق للزيغ الذي وصفت به
أن هذا
ٌ
يف االذعان به) والشك ّ
الفئة املقابلة للراسخني يف اآلية ممّن يتبع املتشابه ابتغاء الفتنة..
ويتاكد كون الرجوع إىل الراسخني يف العلم من الضوابط املهمة يف
الكشف عن النص و(إحكام) متشاهبه من كالم اإلمام علي 
ّ
َ
ص بعده إىل بيان حكمة وجود املتشابه
من حديث طويل َْ
خيل ُ

وخصوصية الراسخني بقوله .
مث ان اهلل ّ
جل ذكره لسعة رمحته ورأفته خبلقه وعلمه مبا حيدثها
((( ظ :السيوطي (جالل الدين عبد الرحمن ت911 :هـ) :الدر المنثور في
التفسير بالمأثور  7 :2المكتبة االسالمية طهران 1377هـ.
((( الكاشاني :تفسير الصافي .247 :1
((( الكافي ،الكاشاني :تفسير الصافي .248 :1
((( الميزان .70 :3
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قال اإلمام الباقر :
إن للقرآن بطنا وللبطن بطن ،وظهرا وللظهر ظهر ياجابر ّ
 ...ياجابر ّ
إن اآلية يكون أوهلا
يف شيء وأوسطها يف شيء وآخرها يف شيء وهو كالم متصل ينصرف على وجوه
املبدلون من تغيري كتابه (بالتاويالت الباطلة) قسم كالمه على
ثالثة أقسام:
فجعل قسما يعرفه العامل واجلاهل.
وصح متييزه
حسه ّ
وقسما ال يعرفه إال من صفى ذهنه ولطف ّ
ممّن شرح اهلل صدره لإلسالم.
)(1
وقسما ال يعرفه اال اهلل وأمناؤه والراسخون يف العلم .
الشك أنه ّ
ّ
دال على
والقسم الثالث الذي يشري اليه اإلمام
احنصار الرسوخ.
النص للظاهر والباطن
اخلامس :إدراك خصوصية تض ّمن ّ
أن للمنهج القرآين وأسلوبه يف ايصال األفكار
أن من املؤكد ّ
إذ ّ
واملفاهيم واملعارف املختلفة أثرًا بالغ االمهية يف عملية الكشف
عن دالالته وهذا مايستلزم من املتصدي لعملية الكشف أن يكون
مستوعبًا لالساليب القرآنية يف التوصيل والتبليغ وصيغ التعبري،
يقول تعاىل ﴿ افال يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفاهلا ﴾ (سورة
ٌ
ليدبَّروا آياته
حممد )23/ويقول تعاىل ﴿ كتاب انزلناه اليك
مبارك ّ
وليتذكر اولوا االلباب ﴾ (سورة ص )29/ونالحظ أن أسلوب
القرآن التعبريي يكاد يتصور يف صورتني تعبرييتني مها:
 - 1الظهور املباشر :وهو مايتمثل فيه ارتسام مدلول الكلمة أو
الكالم بالنظرة األوىل يف الذهن كما يف قوله تعاىل ﴿ قل هو اهلل
احد ﴾ (االخالص.)1/
 -2التضمن واالحتواء املستبطنني :وهو مايتمثل يف استعمال
والقصة لالحياء باملفاهيم من جهة أو استعمال الرمز
للمثل ّ
القرآن َ
واالشارة اخلفية واالحتواء على مفاهيم مستبطنة التنكشف مبجرد
التدبر والتظهر باالكتفاء بالظاهر.

وقد عبّر اإلمام الصادق  عن هذه احلالة بقوله (نزل
القرآن بإيّاك أعين وامسعي ياجارة)).(2
واألئمة 
وهذا مايطلق عليه يف النقل عن الرسول َ 
النص عليهما وهو ماجاءت الروايات
بالظاهر والباطن واحتواء ّ

العديدة لبيانه فمن ذلك ماروي عن الرسول من حديث طويل
يف وصف القرآن الكرمي (له ظهر وبطن فظاهره حكم وباطنه علم،
((( الطبرسي :االحتجاج .37 :1
((( الكليني :الكافي .631 :2

ظاهره أنيق وباطنه عميق)).(3
أن املراد من الظهر هنا مايفهم من ظاهر االيات
ويبدو ّ
الشريفة ،ومن البطن االشارات والرموز .ويف رواية عن اإلمام
وحد ومطلع
علي ( مامن آي ٍة إال وهلا أربعة ٍ
معان ظاهر وباطن ٍّ
فالظاهر التالوة والباطن الفهم)) (4فالتالوة هنا الظاهر من مدلول
معان مستبطنة،
اللفظ وأما الباطن فعىن به مايف ذلك الظاهر من ٍ
املتصدي التفاتا
املفسر
ّ
هذه الثنائية يف ّ
النص الواحد تستدعي من ّ
النص وعدم االجنراف إىل
مهما إىل ضرورة الوقوف طويال أمام ّ
بالنص يف
التأسيس على الظاهر وحده حبيث يتقيّد فيه ويزنوي ّ
ويهمش مفاهيم ومعارف رمبا تكون هي اجلانب األكثر
دائرة ضيقة ّ
ري من
بالنص القرآين ورمبا تستبعد كث ٌ
تعبريا وتوصيال ملراد املتكلم ّ
النص كما عبّر عنه
الوجوه املحتملة يف تفسريه السيّما إذا كان ّ
اإلمام علي  محال وجوهٍ.
وهذا مايتأكد باملصداق الواقعي يف الرواية عن جابر بن عبد
اهلل األنصاري قال سألت أبا جعفر (اإلمام الباقر  )عن شيء
من تفسري القرآن فأجابين ،مث سألته فأجابين بشيء آخر .فقلت
جعلت فداك كنت أجبتين يف املسألة جبواب غري هذا قبل اليوم؟
إن للقرآن بطنا وللبطن بطن ،وظهرا وللظهر ظهر
فقال  :ياجابر ّ
إن اآلية يكون أوهلا يف شيء وأوسطها يف شيء وآخرها
ياجابر ّ
)(5
يف شيء وهو كالم متّصل ينصرف على وجوه) .
البد له من
النص ّ
وهذا املستبطن من املفاهيم واملعاين يف ّ

كاشف يتحدد عند َ
األئمة بنحو من االحنصار هبم مصداقًا
وتطبيقا للرسوخ يف العلم الذي تبيّن لنا أنّهم إن مل يكونوا مصداقه
الوحيد فهم يف االقل أجلى املصاديق.
ّ
النص يتعلق باملائز الذي اختصوا به
مث ّ
إن الفهم للباطن من ّ
النص يف خماطباته اليت تستحضر اختالف االفهام
من جهة ولطبيعة ّ
وهو ما اشارت إليه روايات عديدة عنهم منها قول اإلمام
احلسني ( كتاب اهلل عزوجل على أربعة أشياء على العبارة
للخواص
واالشارة واللطائف واحلقائق فالعبارة للعوام واإلشارة
ّ
واللطائف لألولياء واحلقائق لألنبياء )  )(6ويظهر من هذا
((( البحار  ،97 :89الفيض الكاشاني :التفسير الصافي .9 :1
((( المصدر نفسه .18 :1
((( العياشي :التفسير .11 :1
((( المجلسي :البحار ج 90ص.20

أمران:
إن للقرآن مراتب من املعاين املرادة حبسب مراتب أهله
ّ -1
ومقاماهتم.
إن الظهر والبطن امران نسبيان فكل ظهر بطن بالنسبة إىل
ّ -2
ظهره وبالعكس كما يظهر من الرواية السابقة عن اإلمام الباقر 
تضمنت اختالف إجاباته عن سؤال واحد.
اليت ّ
النص الذي
من هنا نفهم ميزهتم  يف الكشف عن باطن ّ
حد النطق عن القرآن (الصامت) كما عرب عنه اإلمام
يصل إىل ّ
علي  يف قوله (أرسله ـ اي النيب  ـ على حني فترة من
الرسل ..إىل قوله  ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن
أن فيه علم مايأيت واحلديث عن املاضي ودواء
أخربكم عنه أال ّ

دائكم ونظم مابينكم)  ،كما يف قوله (أنا القرآن الناطق وهذا
بأن فهمه للقران وانكشاف باطنه
القرآن الصامت)) (1تصرحيا ّ

مر بيانه يف الروايات السابقة وهذا
له مبا علمه الرسول ممّا ّ
االنكشاف هو املائز الذي يفصل بني جمرد التدبر يف النص وهو
أعلى مايصل إليه من عدا َ
متصدين للفهم ممّن
األئمة  من
ّ
العامة للفهم وزالت عنه املوانع فاستنبط
اجتمعت فيه الشرائط ّ
العقائد احل ّقة املوافقة للرباهني العقلية واستظهر االحكام العملية
مبقدار ّ
مادل عليه الظاهر فليس يف وسع هؤالء إال النظر من وراء
حجاب لاللفاظ الظاهرة واملفاهيم والصور الذهنية فهم يستفيدون
منه حبدود أن استطاعوا تفسري بعضه لبعضّ ،أما املالحم والغيبيات
والتأويل مبعىن إرجاع مفاهيم الكتاب ومعارفه إىل أصوهلا وغريه
جمرد التدبّر الستظهاره والترقى العبارة للتعبري عنه
ممّا اليكفي ّ
والتفيد االشارة يف االرشاد اليه ممّا هو خارج عن نطاق الظهور
اللفظي فال ميكن استنباطه وحتصيله إال بالعبور والرقي من جمرد
السر
التدبر إىل االستنطاق الذي يتوقف على تزنل القرآن من ّ
إىل العلن وأن ينطق مبكنونه وذلك اليكون إال ملن هو أهله وهم
مستنطقو الباطن العميق.

املسلك األول :املقبول :باعتماد النظر املجرد (الذي يستعني بقواعد
اللغة وأساليب البيان من غري أن خيالف تفسريا عن النيب  أو
صحت طرق اثباهتا)).(2
يتناىف مع أسباب الزنول اليت ّ
ومن ّ
مث فهذا املسلك يعتمد االجتاه العقلي يف الكشف عن
معاين اآليات وألفاظها ويف هذه احلدود أجاز العلماء هذا اللون
من التفسري يف ضوء شرائط حترزية تتمثل يف إرجاعه إىل مرجعية
ال ،مث اعتماد ماورد تفسريه عن النيب 
النص ومعياريته أو ً
ّ
ّ

واألئمة ثانيًا .وكذلك ان ال تعرف فيه بشاعة االستقباح.
للمفسر برأيه
هذه الضوابط ستكون يف مابعد منرية السبيل ّ
للمفسر اليت متثّل
على أن يكون حائزًا للضوابط الفنية واملوضوعية ّ
ضابطا آخر مهما من ضوابط التفسري بأن يكون ذا معرفة واطالع
بقوانني اللغة (وأساليبها بصريا بقانون الشريعة حىت يزنّه كالم اهلل
على املعروف من تشريعه)).(3
ري من الروايات عن الصحابة والتابعني
ونالحظ هنا ورود كث ٍ
يف التفسري بالرأي هبذه احلدود كما وردت عن اإلمام علي 
لعلي (رض) :هل
يف ما رواه البخاري عن أيب جحيفة قال :قلت ّ
عندكم شيء من الوحي االما يف كتاب اهلل؟
فقال :ال والذي فلق احلبة وبرأ النسمة ما أعلمه إال فهما يعطيه
اهلل رجال يف القرآن).(4
كما كان تلميذه عبد اهلل بن عباس من القالئل الذين كان هلم
أن (أُوتوا علما يف كتاب اهلل رغم حترج أكثر الصحابة من القول
يف تفسري كتاب اهلل)).(5
املسلك الثاني :التفسري بالرأي املنهي عنه:
فقد وردت العديد من الروايات عن الرسول  وآل بيته 
والصحابة والتابعني يف استقباحه والنهي عنه .وهو التفسري القائم
حدد هبا املسلك األول فهنا
على التخلي عن الضوابط اليت ّ
اخلاص دون االعتماد على شيء من
النص بالرأي
ّ
يتم تفسري ّ
ّ
ُ
علوم الشريعة والنظر إىل مرجعية األسس واالصول التشريعية
والعقائدية فيكون معىن الرأي هنا (االعتقاد عن اجتهاد ورمبا أطلق

النص
ميثّل التفسري بالرأي احد االجتاهات الرئيسة يف تفسري ّ
القرآين وتكاد صورته تتحدد يف مسلكني:

((( ظ :الزرقاني :مناهل العرفان .518 :1
((( الزركشي :البرهان في علوم القرآن .178 :2
((( ظ :صحيح البخاري (كتاب العلم)  ،29 :1السيوطي :االتقان :4
.230
((( ابن تيمية :مقدمة في تفسير القرآن .38

النص:
السادس :استبعاد التفسري بالرأي واهلوى عن ساحة فهم ّ

((( نهج البالغة :الخطبة  158ص.223
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على القول عن اهلوى واالستحسان وكيف كان)) (1؛ إذ نالحظ من
الروايات النبوية هنيا شديدا عنه كما يف قوله :
ْ
فسر القرآن برأيه
فليتبوأ مقعده من النار)).(2
(من ّ
)(3
(من تكلم يف القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ) .
وينطلق النهي والتشديد فيه عند َ
األ ّئمة  من هذا االطار
النبوي ونالحظ هنا أنّهم  يف رواياهتم حيددون ثالث صور
املفسر إىل االستمداد من غري
تندرج مجيعا حتت عنوان جلوء ّ
القرآن يف تفسريه وتتمثل هذه الصور يف:

الصورة األوىل :التكلم يف القرآن بالرأي

الصادق 

فسر القرآن
فمما روي عن اإلمام
انه قال ْ
ّ
(من ّ
)(4
وإن أخطأ فهو أبعد من السماء) .
يؤجر ْ
برأيه إن أصاب مل ْ

وجيعل اإلمام الرضا
اللجوء إىل الرأي مبرتبة الكفر إذ
يروى عنه أنّه قال (الرأي يف كتاب اهلل كفر)).(5
والروايات هنا تشري إىل التفسري بالرأي يف قيامه على
استقالل املفسر برأيه يف تفسري كالمه تعاىل مبا عنده من االسباب
واالجتهاد وعدم الرجوع إىل غريه يف فهم الكالم االهلي ممّا يوقع ُه
يف مغبّة أن (يقيس كالمه تعاىل بكالم الناس)).(6
ومن وجوه تأثري التفسري بالرأي املنهي عنه اجلانب العقائدي
أن اآليات الكرمية رمبا كان يتبني بعضها من
بالذات إذ نالحظ ّ
بعض آخر أو يكون شاهدا عليه وهو من وجوه تفسري القرآن
املفسر بالرأي يف احلدود املنهي عنها تترتب
بالقرآن ومايقوم به ّ
اثار خطرية تتمثل يف ظهور التنايف بني اآليات القرآنية
عليه ٌ
املفسر وتضييعه (للترتيب املعنوي املوجود يف
متسبب عن إبطال ّ
مضامينها فيؤ ّدي إىل وقوع اآلية يف غري موقعها ووضع الكلمة يف
غري موضعها)) (7ويلزم عن هذا تأويل بعض القرآن أو أكثر آياته
بصرفها عن ظاهرها.
هذا املسلك اخلطري جلأت إليه بعض االجتاهات الفكرية يف

((( الميزان .76 :3
((( تفسير العياشي  ،17 :1الكاشاني :تفسير الصافي  ،21 :1سنن الترمذي
.67 :11
((( الترمذي :سنن الترمذي  ،67 :11الكاشاني :تفسير الصافي.21 :1 :
((( تفسير العياشي .17 :1
((( المصدر نفسه.
((( الميزان .76 :3
((( الميزان.81 -80 :3 :

االسالم فصارت تؤول نصوص القرآن مبطاطية حتاول سحب
التام عن مساره اخلاص إىل مسار آخر
ّ
النص إىل مستوى التحييد ّ
خيدم طروحات ذلك االجتاه ويتبعها بتأويل اآليات اليت خيالف
املؤول وبالتايل حتكيم أصول املذهب يف
ظاهرها أسس املذهب ِّ
النص املرجعي وإخراجه عن معياريته.
ّ

َ
وقد نبّه األئمة
للنص وسحبه
إىل خطورة هذا التهميش ّ
عن حموريته إىل الدوران يف فلك اآلراء املختلفة ٌّ
كل جيره إىل
حموره الذي يريد.
من ذلك مثال ماجنده يف الرواية عن اإلمام علي  أنّه قال
عن هؤالء( :ترد على أحدهم القضية يف حكم من األحكام فيحكم
فيها برأيه مث ترد تلك القضية بعينها على غريه فيحكم فيها خبالف
قوله مث جيتمع القضاة بذلك عند اإلمام الذي استقضاهم فيصوب
آراءهم مجيعًا وإهلهم واحد ونبيهم واحد وكتاهبم واحد أفأمرهم
اهلل سبحانه باالختالف فأطاعوه؟ أم هناهم عنه فعصوه؟ أم انزل
اهلل دينا ناقصا فاستعان هبم على إمتامه؟ أم كانوا شركاء له فلهم
تاما فقصر
أن يقولوا وعليه أن يرضى؟ أم انزل اهلل سبحانه دينا ّ
الرسول  عن تبليغه وأدائه واهلل سبحانه يقول ﴿ مافرطنا
يف الكتاب من شيء ﴾ (االنعام .)38/و ﴿ تبيانا لكل شيء ﴾
(النحل )89/وذكر ان الكتاب يصدق بعضه بعضا وان ال اختالف
فيه فقال سبحانه ﴿  ..ولو كان من عند غري اهلل لوجدوا فيه
اختالفا كثريا ﴾ (النساء .)82/وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه
عميق التفىن عجائبه والتنقضي غرائبه والتكشف الظلمات إال
به)).(8

الصورة الثانية :تفسري القرآن بغري علم


فسر القرآن بغري علم جاء يوم القيامة
عن رسول اهلل (من ّ
بلجام من نار)).(9
ملجما ٍ
وقوله أيضًا (من قال يف القرآن بغري علم فليتبؤأ مقعده من
النار)).(10
وقوله ( فما علمتم منه فقولوا وماجهلتم به فكلوه إىل
عامله)).(11

((( األحتجاج.389 :1 :
((( سنن الترمذي .67 :11
( ((1الحر العاملي :الوسائل .140 :12
( ((1السيوطي :الدر المنثور .7 :2

املهمة للتفسري بغري علم مايتمثل يف التصدي
ومن املصاديق ّ
لتفسري القرآن من دون علم بعلومه املختلفة اليت تتظافر يف مابينها
لتشكل ادابا فنية وموضوعية يتسلح هبا املفسر فتكون ملكة
املفسر المتالك إمكانية أن ينكشف له ما
وحسا وسالحا بيد ّ
أهبم على غريه ممّن افتقر إىل تلك اآلداب والعلوم وهذا مايتبني
بوضوح من الرواية الطويلة عن اإلمام الصادق  يقول يف
وصف هؤالء ( ..احتجوا باملنسوخ يظنون أنّه الناسخ واحتجوا
باملتشابه وهم يظنون أنّه املحكم واحتجوا باخلاص وهم يظنون
بأول اآلية وتركوا السبب يف تأويلها ومل ينظروا
أنّه العام ،واحتجوا ّ
إىل مايفتح الكالم وإىل ماخيتمه ومل يعرفوا موارده ومصادره إذ مل
أن من مل
ياخذوه عن أهله فض ّلوا وأض ّلوا ،واعلموا رمحكم اهللّ :
يعرف من كتاب اهلل عزوجل الناسخ واملنسوخ واخلاص من العام،
ْ
واملحكم من املتشابه والرخص من العزائمّ ،
ين ،
واملكي من املد ّ
وأسباب التزنيل ،واملبهم من القرآن يف ألفاظه املنقطعة واملؤلّفة
ومافيه من علم القضاء والقدر ،والتقدمي والتأخري واملبني والعميق
والظاهر والباطن واجلار فيه والصفة ملا قبل ممّا ّ
يدل على ما بعد
واملفصل وعزائمه ورخصه ومواضع فرائضه وأحكامه
واملؤ ّكد منه ّ
ومعىن حالله وحرامه الذي هلك فيه امللحدون واملوصول من
األلفاظ واملحمول على ماقبله وعلى مابعده فليس بعامل بالقرآن
وال هو من أهله)).(1
والرواية الحتتاج إىل تعليق فمن دون هذه العلوم ومعرفة
النص القرآين وتصويرها
جزئياهتا تفصيليا وإبداء الرأي يف معاين ّ
على أنّها كشفا للمراد منه يعين ذلك ك ّله تفسري القرآن بغري علم
حبقيقة املراد فيعود تفسريا بالرأي واهلوى واالستحسان الذي
للنص ومعانيه بصلة ويقع حتت نطاق املنهي عنه املذموم
ّ
الميت ّ
اخلوض فيه.

الصورة الثالثة :ضرب القرآن بعضه ببعض

)(2
َ
)ص)واألئمة
وردت العديد من الروايات عن الرسول
يف النهي عن ذلك ألنّه ممّا يقع حتت نطاق حتكيم الرأي اخلاص
وامليل النفسي بتاثريات االجتاه الفكري واالثر املذهيب يف تفسري
النص.



((( المرتضى :االيات الناسخة والمنسوخة  41تحقيق :علي جهاد
الحساني.
((( ظ :مسند أحمد .82 :11

فمن ذلك ماروي عن الرسول ( انه خرج على قوم
يتراجعون يف القرآن وهو مغضب فقال :هلذا ض ّل ِت االمم قبلكم
باختالفهم على أنبيائهم وضرهبم الكتاب بعضه ببعض ،قال وإن
يزنل ِّ
القرآن مل ْ
بعضه بعضا ،فما
ليصد َق ُ
ليكذب ً
بعضا ولكن نزل ِّ
عرفتم فاعملوا به ،وما تشابه عليكم فامنوا به)).(3
ويف رواية اخرى مشاهبة عن الرسول  أيضا أنّه مسع قوما
يتدارؤون فقال :إنّما هلك من كان قبلكم هبذا ،ضربوا كتاب
ليصدق بعضه بعضا ،فال
اهلل بعضه ببعض ،وإنّما نزل كتاب اهلل ّ
ّ
تكذبوا بعضه ببعض ،فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم ِ
وه إىل
فك ُل ُ
عامله)).(4
النص
فالروايتان يف جمال بيان أصل مهم يقوم عليه النظر إىل ّ
أن هذا القرآن ومن حيث كونه مزنال من عند
القرآين يتمثّل يف ّ
يصدق بعضه بعضا وإال ثبت
الواحد األحد العليم املحيط فإنّه ّ
الالزم اآلخر املقابل الذي صورته اآلية الكرمية كدليل لصدوره
عنه تعاىل وذلك قوله تعاىل ﴿ ولو كان من عند غري اهلل لوجدوا
فيه اختالفا كثريا ﴾ (النساء )82/وهذا ما أ ّكده اإلمام علي  يف
رواية عنه دفع خالهلا شبهة تناقض اآليات الكرمية فيما بينها عند
من تصور حدوث ذلك من خالل ظواهر اآليات وعجزه عن فهم
إن
أن بعضها يكذب بعضا والرواية تقول ّ
حقيقة املراد منها فتصور ّ
رجال جاءه  ،فقال يا أمري املؤمنني إنّي شككت يف كتاب اهلل.
فقال  :ثكلتك ّأمك وكيف شككت يف كتاب اهلل املزنل؟ قال:
يكذب بعضه بعضا فكيف ال ّ
ألنّي وجدت الكتاب ّ
أشك فيه؟ فقال
إن كتاب اهلل ليصدق بعضه وال يكذب بعضه بعضا
اإلمام ّ :
ولكنك مل ترزق عقال تنتفع به ِ
شككت في ِه من كتاب
فهات ما
َ
اهلل ع ّز وجل …)) (5مث قام اإلمام  برفع شبهة التناقض بني
ظواهر اآليات كما تصورها هذا ّ
الشاك بتأويلها مبا يكشف الشبه
ويرسخ مرجعيته يف
ويؤكد عصمة ّ
النص من التناقض واالختالف ّ
تأسيس أصول عقيدة صحيحة.
من ذلك أيضا ما ورد عن اإلمام الصادق  أنّه قال (ما
ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إال كفر)) (6قال الشيخ الصدوق
((( السيوطي :الدر المنثور .6:2
((( المصدر نفسه.
((( الصدوق .التوحيد .255
((( العياشي :التفسير .18 :1
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قال علي  : وإن القرآن ظاهره أنيق ،وباطنه عميق
ال تفنى عجائبه وال تنقضي غرائبه ،وال تكشف الظلمات ّ
إال به
سألت ابن الوليد عن معىن هذا احلديث فقال :هو ان جتيب الرجل
أن هذا الكالم أراد به
يف تفسري آية بتفسري آية أخرى ويبدو ّ
أصحاب املذاهب واملقاالت من تأويلهم اآليات اليت ال تتوافق يف
ظاهرها مع أصول مذاهبهم مبا يؤ ّدي إىل (اختالط بعضها ببعض
وبطالن ترتيبها ودفع مقاصد بعضها ببعض)).(1
فهذا الضرب لبعض اآليات ببعض أكثر ما يكون يف اآليات
تفصل العقيدة وتؤسس أصوهلا ،إذ يلجأ اولئك املتمذهبون
اليت ّ
إىل أنظارهم اخلاصة وآرائهم املستقلة فيحكمون أنّها معىن لآلية
املعينة وحيكمون على آية أخرى برأي آخر هلم وجيمعون بني
اآليتني بذلك الرأي أو جيعلون رأيهم يف تلك اآلية دليال على ما
اختاروه يف اآلية األخرى من معىن)).(2
وذمه إىل درجة اعتباره كفرا عند
وهو ما وصل ّ
حد النهي عنه ّ
الرسول َ 
واألئمة  ألنّه يلزم منه نسبة تكذيب القرآن بعضه
بعضا ووقوع التناقض فيه.
إن هذا االلتفات من َ
األئمة  هلذا الضابط املهم املمثل يف
ّ
األئمة املتأخرين 
النهي عن التفسري بالرأي ال سيما ماكان عن َ
فرضته طبيعة التحوالت الفكرية والتحديات العقائدية ممثلة يف:
 - 1ظهور الفرق الكالمية املختلفة اليت جتعل القرآن يدور يف
النص ملالءمة تلك اآلراء اليت تتبناها.
فلك آرائها وحتاول تطويع ّ
 - 2اتساع حركة التالقح الفكري والعقائدي لالسالم مع باقي
االمم والديانات باتساع حركة الترمجة ونقل التحدي العقائدي
االسالمي إىل ساحة االديان االخرى واالجتاهات الالدينية بتوسع
الفتوحات االسالمية ودخول غري املسلمني يف االسالم.
بسبب ذلك ك ّله كان ال ّبد من تأطري العقيدة االسالمية
النص بعوامل احلماية من أن تزنلق االنظار املختلفة
ّ
املستمدة من ّ
النص املعصوم
إىل مغبّة عكس هويتها املذهبية املحدودة على ّ
املطلق.
النص عن قيود الزمان واملكان واحملدودية
السابع :جت ّرد ّ
النص وأجواءه الواقعية احلاصلة واملتوقعة
ان استقراء بيئة ّ
النص بالزمن:
املستقبلية يقدم مستويني متصورين لعالقة ّ
((( الميزان .81 :3
((( السبزواري :المواهب ( 69 :5بتصرف).

األول :املستوى النزولي املق ّيد

النص القرآين بالسبب الذي
وينطلق هذا املستوى من صلة ّ
تعلق به واستوجب نزوله سواء كان ذلك واقعة احتاجت حكما
للنص
شرعيا ،أم كان عائدا إىل مقتضيات تتايل الزنول التجزيئي ّ
وصوال إىل مرحلة االكتمال.
والنص يف هذا املستوى وحسب صلته بالسبب األول تكون
ّ
له عالقة وثيقة بالسبب قد يتقيد من بعض جوانبه مبا تفرضه
النص بالتعبري عنها ،مثلما
وقائع سبب الزنول واحلالة اليت اختص ّ
حتكمه أمور أخرى إذا كان السبب هو املقتضيات املتّصلة بالزنول
التجزيئي ومن تلك األمور مثال :السياق والنظم والوحدة الفنية
للنص واإلمجال والتفصيل والبيان واإلهبام ..اخل
واملوضوعية ّ

الثاني :املستوى املفتوح

النص يف خصائصه االحتوائية بعيدا عن مقتضيات
هنا ينطلق ّ
الزمان واملكان خملفا وراءه سبب الزنول الذي ينسحب إىل تشكيل
جمرد اشارة بسيطة يف طريقة
حالة جزئية نسبية ال تعدو أن تكون ّ
للمتصدي لتفسريه بعض اجلوانب املساعدة على
النص تضيء
ّ
فهم ّ
تصور أجواء الزنول واملعىن األكثر صلة مبراد اهلل تعاىل  -تبعا
لذلك – من خطابه حني تتعدد االحتماالت واالفهام املختلفة.
فهنا ينطلق اللفظ بعمومه املفتوح القابل لالنطباق واملتحرر
عن حدود احلاالت اجلزئية اليت تقيدت بزمان أو مكان معينني
فتتحول خصوصية السبب إىل أمر غري ذي اعتبار إال بتلك
احلدود الضيّقة املشار إليها وتكون العربة يف احلالة اجلديدة بعموم
اللفظ وقدرته على اجلريان واالنطباق على ّ
كل زمان أو مكان
ما دام يتوافر فيهما اجلوانب املوضوعية واملقتضيات اليت جاءت
(النص) للتعبري عنها ويغطيها الزنول (العموم) األول هكذا
اآلية ّ
النص الواحد يف نزوله حالة مكثفة من الزنوالت املتعددة
يصبح ّ
نص واحد تالىف التعدد الزمين بالقدرة على
لكنّها أُدجمت مجيعا يف ّ
التعميم واالنطباق وذلك ممّا استلزمته خامتية الرسالة أوال وانتهاء
عهد النبوة بانقطاع الوحي ثانيا.
ذلك ك ّله من أجل حتاشي أمرين:
 - 1الوقوع يف مغبّة اخلضوع لالفهام املختلفة املستقبلية اليت
النص
تدور يف فلك ّ
النص بواسطة الروايات
 - 2الوقوع حتت طائلة حماولة تفسري ّ

املوضوعة أو االسرائيليات ،أو التفسري بالرأي املنهي عنه ..اخل
النص دائرا يف فلك تلك التفسريات واالفهام وبالتايل
مما جيعل ّ
يقتطع منه أهم خصائصه وأسس نزوله ممثلة يف مرجعيته يف البناء
الفكري والعقائدي.
للنص إضافة مهمة
وهذا ُ
البعد املفتوح يف الصلة بالزمن يعطي ّ
النص على غريه ومرجعيته
متثّل خصيص ًة أساسًا هي قوام هيمنة ّ
أن
املفتوحة زمنيا ومكانيا وموضوعيا ،هذه االضافة تتمثل يف ّ
متجددة يف العلو واالحتواء ّ
لكل
النص ستكون له قدرة دائمية ّ
ّ
ّ
حالة تفرضها مقتضيات كل زمن متصور وحاجته إىل االستمداد
النص القرآين تصويرا وإحاطة وتعبريا وبالتايل سيكون املنظور
من ّ
القرآين هو السقف الذي يعلو فوق ّ
كل منظور ميكن أن يستمد
بالنص
من نواميس وضعية أو كشوف علمية أو أفهام مستضيئة ّ
تقيّدت حبدود زمنها.
خضع
النص على حترره من قيود الزمن الذي يُ َ
هبذا سيحافظ ّ
حممد حالل إىل
فيه لعملية الكشف عن دالالته وسيثبت ّ
أن حالل ّ
يوم القيامة وحرامه حرام إىل يوم القيامة:
النص (تبيانا
أوال  -يف جانبه التشريعي – كما سيثبت داللة ان ّ
لكل شيء) ومهيمنا على غريه وحميطا باحلاجات واملقتضيات
عموما يف جوانبه االخرى.
النص واالستمداد
خالصة هذا الضابط املهم يف الكشف عن ّ
منه إذن تتمثل يف جترده عن االرتباط بالقيود النسبية فهو تعبري
عامة ،وتلك احلالة اجلزئية
لفظي تسلح باللغة يف التعبري عن قوانني ّ
النص ملعاجلتها ولكنها لن تقيده بقيودها،
(سبب الزنول) وإن ورد ّ
للنص وجماال هنائيا
ّ
وإن نسبيتها وجزئيتها املوضوعية ال متثّل حتديدا ّ
الحتماالت انطباقه وامنا تبقى للنص خصيصة اجلريان واالمتداد
يف االنطباق على املصاديق املتجددة الظهور عرب األزمان واألجيال
واألمكنة على كل احلاالت اليت تعرب فيها هذه اجلزئيات عن روح
النص ،وستمثل ّ
كل حالة جزئية يف
القانون الكلي الذي جاء به ّ
زمنها بالتايل أحد االفراد املنطوية حتت حكم ذلك القانون الكلي.
هذا ما عبّرت عنه القاعدة العامة (العربة بعموم اللفظ ال
خبصوص السبب).
النص القرآين لنفسه بوساطة نصوصه اليت
وهذا ما أثبته ّ
جاءت بصيغتها اخلطابية واللفظية عامة ومطلقة سواء يف أحكامها

النص املهمة يف أنّه هبيكله اللفظي
أم معاجلاهتا؛ لذا كانت خصيصة ّ
وباملعىن املستبطن (املختزن) فيه تعبرييا يبقى خالدا خللود حمتواه
وعموم مفاهيمه وثبات إعجازه.
النص وتقليده
هذه القضية البالغة األمهية يف فتح إمكانات فهم ّ
خصائصه الذاتية كاملة واخلروج به عن نطاق التقييد تصدى
َ
النص
األئمة  للكشف عنها وانتزاع قواعد التعامل وأسسه مع ّ
يف ضوئها وكانت عندهم من الثمرات املهمة واملؤثرات اليت سامهت
النص القرآين
مهم يف تفسري ّ
منهج ٍ
يف تعريفنا فيما بعد بأهلية ٍ
وضع َ
األئمة  أسسه وطبقوه بأنفسهم وكان من انواع التفسري
اليت ارتبطت هبم السيما بعد النيب  حىت ال نكاد جند لغريهم
أثرا فيها؛ ألهنا تعتمد ثنائية النص (الظاهر والباطن) واختصاصهم
بأهلية استنطاق الباطن وفهمه والكشف عنه هذا املنهج هو منهج
التفسري باجلري أو االنطباق وتنكشف أمامنا مالمح هذا الضابط
املهم عندهم  من جمموعة روايات منها:
ما روي عن اإلمام علي بن ايب طالب  انه قال (مث أنزل
القرآن نورا ال تطفأ مصابيحه وسراجا ال خيبو توقده ،وحبرا ال
يدرك قعره ،ومنهاجا ال ّ
يضل هنجه ،وشعاعا ال يظلم ضوؤه
وفرقانا ال خيمد برهانه ..وحبرا ال يزنفه املزنفون وعيون ال
ينضبها املاحتون ،ومناهل ال يفيضها الواردون ..وبرهانا ملن تكلم
به وشاهدا ملن خاصم به ،وفلجا ملن حاج به ،وحامال ملن محله،
توسم)).(1
ومطية ملن أعمله ،وآية ملن ّ
وقوله  يف موضع آخر (وإن القرآن ظاهره أنيق ،وباطنه
عميق ال تفىن عجائبه وال تنقضي غرائبه ،وال تكشف الظلمات
إّ
ال به)).(2
وعن اإلمام علي بن احلسني  يف إشارة إىل ضرورة
النص من معارف وإمكانات وثراء
ّ
عما يف ّ
التصدي إىل الكشف ّ

حمتوى قوله (آيات القرآن خزائن ،فكلما فتحت خزينة ينبغي
لك أن تنظر فيها)).(3
النص القرآين من كثافة التعبري
ويف إحياء مهم إىل ما يكتزنه ّ
واحتواء املعاين وجريان املفاهيم والدالالت الداعية إىل االستنطاق
يروى عن اإلمام الباقر  قوله حلمران بن أعني وقد سأله عن
((( نهج البالغة (تصنيف صبحي الصالح) .315
((( المصدر نفسه .61
((( الكافي (االصول) .609 :2
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قال اإلمام الباقر  : ولو ّ
أن اآلية إذا نزلت يف قوم ثم مات أولئك القوم ماتت اآلية
ملا بقي من القرآن شيء ،ولكن القرآن جيري أوله على آخره
ِّ
ولكل قوم آية يتلونها هم منها من خري أو شر
ما دامت السماوات واالرض،
ظهر القرآن وبطنه :ظهره الذين أنزل فيها (زمن نزول اخلطاب)
وبطنه الذين عملوا بأعماهلم (أي اعمال الذي نزل فيهم فانطبق
النص عليهم باعتاره مصداقا آخر ملعىن اخلطاب) جيري فيهم ما
ّ
)(1
نزل يف أولئك) .
هذا املعىن عبّر عنه اإلمام تفصيليا يف رواية أخرى عنه .عن
الفضيل بن يسار قال :سألت أبا جعفر  عن هذه الرواية :ما يف
حد ّ
القرآن آية اال وهلا ظهر وبطن وما فيه حرف إ ّ
حد
ولكل ّ
ال وله ّ
مطلع ما يعين بقوله :ظهر وبطن؟ قال :ظهره تزنيله ،وبطنه تأويله
منه ما مضى ومنه ما مل يكن بعد جيري كما جيري الشمس والقمر،
ك ّلما جاء منه شيء وقع ،قال اهلل تعاىل ﴿ وما يعلم تأويله اال اهلل
والراسخون يف العلم ﴾ حنن نعلمه)).(2
ويف رواية أخرى عنه  بالغة األمهية يف داللتها وما تومئ
إليه من حتذير التجاوز على هذا الضابط وتتناول مفهوم ّ
فك
االرتباط بني عموم لفظ اآلية (النص) والبعد الزمين املقيّد بسبب
أن اآلية إذا نزلت يف قوم مث مات أولئك
الزنول يقول ( ولو ّ
القوم ماتت اآلية ملا بقي من القرآن شيء ،ولكن القرآن جيري أوله
على آخره ما دامت السماوات واالرض ِّ
ولكل قوم آية يتلوهنا هم
منها من خري أو شر)).(3
ويف رواية عن اإلمام الصادق  نالحظ أعلى حاالت
بالنص عن قيود البعد الزماين واملكاين وفتح اآلفاق
االنطالق
ّ
النص عن إحاطته واحتوائه الحتماالت االرتقاء
أمام تعبريية ّ
يف ّ
كل زمن ،وقدرته على التجدد الدائم واستنهاض القابليات
املستجدة للتفسري والفهم والكشف عن خمزونه إذ يقول  لرجل
سأله :ما بال القرآن ال يزداد على النشر والدرس إال غضاضة؟
فأجاب ( ألن اهلل تبارك وتعاىل مل جيعله لزمان دون زمان وال
كل زمان جديد وعند ّ
لناس دون ناس فهو يف ّ
غض إىل
كل قوم ّ
يوم القيامة)).(4
ِ
وصف
هذا املعىن يزيده اإلمام الرضا  تأكيدا بقوله يف
القرآن (هو حبل اهلل املتني وطريقته املثلى ،املؤ ّدي إىل اجلنة
يغث على االلسنة؛
واملنجي من النار ،ال خيلق على األزمنة وال ّ
((( العياشي .11 :1
((( المصدر نفسه .11 :1
((( المصدر نفسه .10 :1
((( المجلسي :البحار .280 :2

واحلجة على
ألنّه مل جيعل لزمان دون زمان بل جعل دليل الربهان ّ
ّ
كل انسان ﴿ ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تزنيل من
حكيم محيد ﴾)( (5فصلت.)42/
النص من قيود الزمان واملكان
هذه التحديدات املهمة يف حترير ّ
ينعكس عنها حترر آخر ذو بعد بالغ األمهية يرد يف املنظور اإلمامي
ويتجسد يف مثرتني مهمتني تنتجان عنه:
ّ
ينهل يف كلّ
األوىل :إعطاء مساحة للعقل البشري املترقي أن َ
النص حصته يف الفهم اليت تتناسب مع إمكاناته
زمان من خمزون ّ
املحدودة يف ضوء زمنه.
أي قصور يف التعبري واإلحاطة واالحتواء
الثانية :أن يفهم أن ّ
ٍ
ومناف
النص
النص إنّما هو أجنيب عن ّ
واهليمنة طارئ يعكس على ّ
لقدسيّته وعلويّته املرتبطة مبصدره القدسي املعصوم عن ّ
نقص
كل ٍ
أو قصور وبالتايل فالقصور مرتبط متاما بالفهم البشري املتصدي
لتفسري النص وهذا القصور أمر حمتمل يف أي زمان وألي فهم
النص القرآين (املساعدة)
إذا استحضرنا باقة من أهم خصائص ّ
تضمنه الظاهر والباطن وتعدد الدالالت
على حصوله واملتمثلة يف ّ
ووجود املتشابه ،ومشوليته ذات البعد الزماين املفتوح.
الثامن :إعتماد التأويل منهجا يف التوفيق بني ماحيكم به العقل
وظواهر الكتاب املخالفة له ولألصول القرآنية الثابتة ،
السيما يف تلك اآليات اليت تنبين عليها أسس عقيدة مثل
آيات الصفات اخلربية اليت تنسب هلل تعاىل أعضاء وجوارح
أخذت على
تستلزم التشبيه والتجسيم ،أو تلك اآليات اليت إن
ْ
ظاهرها ينتج عن ذلك تناقض أو على االقل اختالف بني تلك
ّ
يستدل هبا القائلون
الظواهر .كما هو احلال مثال يف اآليات اليت
ّ
استدل
باالختيار املطلق لالنسان يف أفعاله يف قبال آيات اخرى
هبا القائلون باجلرب وكآيات الرؤية نفيا او جوازا؛ إذ نالحظ يف
أن التأويل يصبح ضرورة حتمية تفرضها أسس العقيدة
هذا االطار ّ
النص نفسه وتستوجبها خصائصه يف االحتواء
وأصوهلا وينطق هبا ّ
النص
على املتشابه والظاهر والباطن واملبهم واملجمل وجريان ّ
على املصاديق املتعددة بعد ارتفاع قيد الزمان واملكان.
األئمة 
هذا الضابط – يف اللجوء إىل التأويل – يتبيّن يف آثار َ
((( الصدوق :عيون اخبار الرضا.130 :2 :

ٍ
بتأكيد غري مباش ٍر منهجهم التطبيقي يف التعامل مع اآليات السابق
تضمنت اخلصائص
ذكرها باللجوء فعليا إىل تأويل اآليات اليت ّ
املارة الذكر ودلّت عليها وأسست للعقيدة أصو ً
ال ثابتة.
ّ
َ
وسيتطرق البحث عند احلديث عن أنواع التفسري عند األئمة
 يف اجلانب التطبيقي من هذا املبحث إىل ٍ
عديد من الروايات
متخضت عن التعبري عن منهج َ
األئمة يف التأويل وأسبقيتهم إىل
اليت ّ
النص وكشف معانيه وهذه األسبقية.
وضع أسسه يف استنطاق ّ

وأوهلم يف هذا املضمار اإلمام علي
فل ُه األسبقية يف حتكيم
العقل ويف (الدفاع عن مبادئ اإلسالم والتوفيق بني العقل وظاهر
الوحي)).(1
التاسع :استبعاد املناهج الباطلة والوسائل املنحرفة عن ساحة
األهلية
النص ودالالته ،والنهي عن معاملة
وذلك للكشف عن معاين ّ
النص يف ضوء ضوابطها وبالتايل رفض مثرات تلك املناهج ممثلة
ّ
تتمخض عنه من اعتقادات وآراء باطلة تفسد العقيدة وتشوه
فيما ّ
النص وتؤ ّدي إىل ختريب اإلرث الفكري
مالحمها
ّ
املستمدة من ّ
اإلسالمي املنبثق عنه وأهم تلك املناهج ما متثل يف الغالة وفهمهم
للنصوص وتأويالهتم الباطلة اليت خيرجون بسببها عن اإلسالم
فضال عن التشنيع ومن أوضح الوسائل اليت هنى َ
األئمة  عن
النص االسرائيليات وما قدمته من تفسريات
اتباعها يف طريق فهم ّ
أو مناسبات أو تفصيالت يتقاطع كثري منها مع أسس العقيدة
االسالمية وثوابتها). (2

المبحث الثالث :نماذج تطبيقية لمنهج ا َألئ ّمة في فهم
النص القرآني
ّ

نالحظ يف جمال تطبيق أسس تفسري النص وضوابطه وكشف
أن أئمة أهل
معانيه ومراميه وحتكيم معياريته وتأكيد مرجعيته ّ
النص له خصائصه
خاصا يف فهم ّ
البيت  قد اجتهوا اجتاها ّ
ومميّزاته املتفردة بني اجتاهات التفسري ذات األبعاد املوضوعية
أو التارخيية ولتشكيل تصور متكامل عن املالمح التطبيقية ملنهج
((( محمد جواد مغنية :فلسفات اسالمية .759
((( انظر للتفصيل في ذلك :مث ً
ال الطبرسي :االحتجاج  199 :2وما بعدها.

َ
األئمة  فإنّه ال ّبد من أمرين:
النص الوارد عن َ
األئمة  يف
 - 1استقراء أنواع تفسري ّ
رواياهتم.

َ
 - 2الكشف عن اثر األئمة
ومنهجهم يف تأصيل مالمح
أسس العقيدة وأصوهلا اليت متثّل املنهج الكالمي املتفرد لالئمة
 وهو بذاته أهم املنطلقات تأثريا يف تشكيل مالمح املنظومة
الكالمية ملتكلمي اإلمامية لذا فال ّبد من متابعة هذين امللحظني:
ألئمة 
امللحظ األول :أنواع التفسري عند ا َ

لو شئنا الكشف عن مناهج التفسري اليت جند هلا تأصيال يف
تفسري َ
األئمة  لوجدنا اهنم فسروا القرآن حبسب مقتضيات
نص وفقا ملناهج خمتلفة.
كل ّ
واذا كان ممّا ال يسع هذا البحث كشف كل تلك املناهج
املتصورة واستقرائها فإنّه ميكن أن نلمح أوضح تلك املناهج ورودا
متوخني منها ما كان معتمدا فهمهم اخلاص
فيما روي عنهم ّ 
ربطا أو حتليال وما تبني فيه تطبيق ضوابطهم املتفردة وبالتايل
ستخرج بعض أنواع التفسري عن ساحة البحث هنا حبسب هذه
التحديدات وميكن تلخيص البحث يف االنواع األخرى على
اآليت:
 .1منهج تفسري القرآن بالقرآن:

للنص
تأكد لنا سابقا أمهية هذا املنهج يف التفسري (الفهم) ّ
القرآين فضال عن أنّه من ركائز املنهج الصحيح واليقيين يف فهم
النص وكان االلتزام بالقرآن باعتياره مرجعية أوىل يف فهمه مبا
ّ
ينطق عن ذاته وكونه ﴿ تبيانا لكل شيء ﴾ (النحل )89/ومل يفرط
فيه من شيء ﴿ ما فرطنا يف الكتاب من شيء ﴾ (االنعام.)38/
وثبت لنا استحالة أن يكون الكتاب كذلك ويفرط بأهم
ركيزة فيه وهي قدرته على أن يبني نفسه فيكون مفهوما عند
املخاطبني به.
أن َ
األئمة  كانوا أول من فتق البحث يف هذا
ونالحظ ّ
النص مبا أسس مالمح منهج
الضابط املهم يف تصديهم الستنطاق ّ
تفسري القرآن بالقرآن باعتباره مصداقا لوصف الرسول  للقرآن
أنّه (ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض)).(3
((( مسند أحمد .30 :11 ،230 :10
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السوي الذي اتبعوه  وهم
فكان هذا املنهج هو الطريق
ّ
معلمو القرآن و اهلداة إىل ما جاء به.
األئمة 
أن تطبيق هذا املنهج يرد عن َ
وقد الحظ الباحث ّ
بعدة أشكال منها:

أ  -تفسري اآلية باآلية:

وقد بلغت الروايات يف ذلك العشرات ساكتفي ببعضها
حبيث يكون االختيار يف أشكال هذا املنهج أو املناهج األخرى
واقعا على تفسرياهتم  لآليات املتضمنة ألصول العقيدة
دون اخلوض يف اآليات املتع ّلقة باجلوانب األخرى ،االخالق
األئمة 
واالجتماع واالحكام ..اخل لنلمح من ذلك أثر تفسري َ
يف توجيه سري منظومة االعتقادات عند اإلمامية وأثرها يف منهج
متكلميهم.

من ذلك مثال ما ورد عن اإلمام علي
يف تفسري قوله
تعاىل ﴿ صراط الذين انعمت عليهم ﴾ (الفاحتة ،)6/ففي جمال بيان
من املنعم عليهم وطبيعة النعمة يقول ( أي قولوا اهدنا صراط
والصحة
الذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك وطاعتك ال باملال
ّ
فقد يكونون كفارا أو فساقا قال  :وهم (أي املنعم عليهم)
الذين قال اهلل (فيهم) ﴿ :ومن يطع اهلل والرسول فاولئك مع الذين

انعم اهلل عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن
اولئك رفيقا ﴾ (النساء.)69/

ومن ذلك أيضا ما روي عنه (عليه السالم) يف تفسري قوله
تعاىل ﴿ مث يأيت من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه ِ
يعصرون ﴾
(يوسف ،)49/إذ يصحح فهما خاطئا وقع فيه كثريون من خالل
يفسر اآلية واعتماد القراءة
استحضاره ّ
للنص القرآين الذي ّ
للنص الذي كان اخلطأ فيها سببا هلذا الفهم اخلاطئ إذ
الصحيحة ّ
أن رجال قرأ اآلية على اإلمام  على البناء للفاعل بفتح الياء
ّ

يف (يَعصرون) فقال اإلمام وحيك أي شيء يعصرون ،يعصرون
اخلمر؟ قال الرجل يا أمري املؤمنني كيف أقرؤها؟ فقال  :إنّما
ين املجاعة والدليل
نزلت ﴿ وفيه يُعصرون ﴾ أي ميطرون بعد س ّ
(بأن املقصود األمطار) قوله تعاىل ﴿ وانزلنا من املعصرات
على ذلك ّ
)(1
ثجاجا ﴾ (النبأ.)14/
ماء ّ
ً

يف هذا االجتاه التفسريي
وهناك روايات أخرى عنه

((( القمي :التفسير .346 :1

لآلية باآلية.

ومن ذلك أيضا املروي عن اإلمام احلسن بن علي
إذ
دخل رجل مسجد رسول اهلل  فإذا رجل حيدث عن رسول
اهلل  .قال :فسألته عن الشاهد واملشهود فقال نعم :الشاهد يوم
اجلمعة واملشهود يوم عرفة فجزته إىل آخر حيدث عن رسول
وأما
اهلل  فسألته عن ذلك فقالّ :أما الشاهد فيوم اجلمعة ّ
املشهود فيوم النحر.
)(2
فجزهتما إىل غالم كأن وجهه الدينار وهو حيدث عن
رسول اهلل  فقلت أخربين عن شاهد ومشهود .فقال :نعم ّأما
وأما املشهود فيوم القيامة ّأما مسعت اهلل
حممد ّ 
الشاهد فهو ّ
سبحانه يقول ﴿ يا ايها النيب انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ﴾
(االحزاب ،)45/وقال ﴿ ذلك يوم جمموع له الناس وذلك يوم
مشهود ﴾ (هود.)103/
فسألت عن األول فقيل عبد اهلل بن عباس (رض) وسألت
عن الثاين فقيل ابن عمر(رض) وسألت عن الثالث فقيل احلسن
بن علي). (3
وروي عن الباقر  روايات عديدة يف ذلك منها ما عن
زرارة بن أعني قال:
قلت له  ﴿ واذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم
ذريتهم واشهدهم على انفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا﴾ ..
(االعراف.)172/
فقال  :أخرج اهلل من ظهر آدم ذريته إىل يوم القيامة
فخرجوا وهم كالذر فعرفهم نفسه وأرا ُهم نفسه) (4ولوال ذلك ما
عرف أحد ربه وذلك قوله تعاىل ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات
واالرض ليقولن اهلل ﴾)( (5لقمان.)25/
ويف ملحة من تفسري آيات الصفات اخلربية جند اإلمام  يزنه
الباري عن اجلسمية والتشبيه فقد سئل عن قوله تعاىل ﴿ يا ابليس
((( لعله اراد به الوجه المدور المشرق.
((( الطبرسي :مجمع البيان .466 :10
((( ال بد هنا من تأويل هذا النص وإال فهو يختلف مع آيات اخرى نافية
للرؤية عن اإلمام الباقر ع وباقي َ
األئمة عليهم السالم .فان هذه الرؤية
هي الرؤية القلبية حيث انهم مازالوا في هيئة الذر لم يتلبسوا بعد
باالجساد ويتسلحوا بالحواس والجوارح.
((( تفسير العياشي .40 :2

بيدي ﴾ (سورة ص ،)75/فقال :
ما منعك ان تسجد ملا خلقت َّ
اليد يف كالم العرب القوة والنعمة قال اهلل تعاىل ﴿ واذكر عبدنا
داود ذا االيد ﴾ (سورة ص ،)17/وقال ﴿ والسماء بنيناها بأيد
وانا ملوسعون ﴾ (الذاريات ،)47/وقال ﴿ وأيدهم بروح منه ﴾
أي بقوة)).(1
وعن الصادق  أنّه قال يف قوله تعاىل ﴿ فاسئلوا أهل الذكر
ان كنتم ال تعلمون ﴾ (النحل ،)43/قال  :الذكر حممد  وحنن
أهله املسؤولون)) (2ذلك يف اشارة إىل قوله تعاىل ﴿ قد انزل اهلل
إليكم ذكرًا (رسوال يتلوا عليكم آيات اهلل( ﴾ ...الطالق.)11-10/
وممّا روي عن اإلمام الرضا  يف حديث له يف عصمة
(وأما قوله
االنبياء ،عن أيب الصلت اهلروي أنّه  قال … ّ
﴿ وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه ﴾ (االنبياء)87/
إنّما ظن مبعىن استيقن أن لن نضيق عليه رزقه أال تسمع إىل قول
اهلل عز وجل ﴿ واما اذا ابتاله فقدر عليه رزقه ﴾ (الفجر )16/أي:
ضيق عليه رزقه)).(3

الكالم من خالل مالحظة االرتباط بني املفردات)).(6
فإن السياق يكشف عن املعاين املرادة يف األلفاظ
وهكذا ّ
ويهدف إىل فهمها (من دوال أخرى لفظيّة ،كالكلمات اليت ّ
تشكل
كالما واحدًا ً
مترابطا ،أو حاليّة كالظروف
مع اللفظ الذي نريد فهمه ً
واملالبسات اليت حتيط بالكالم وتكون ذات داللة يف املوضوع)).(7
وتنطلق أهلية السياق هنا وخصوصيته يف هذا الكشف من
وإن فهم بعضه متوقف
(اعتبار القرآن مجيعه وحدة واحدة متماسكة ّ
على فهم مجيعه واعتبار السورة ك ّلها أساسا يف فهم آياهتا واعتبار
املوضوع فيها أساسا يف فهم مجيع النصوص اليت ورد فيها)).(8
ري من
وبالتايل فإغفال السياق يؤ ّدي إىل الوقوع يف كث ٍ
للنص وحتيّـده
األخطاء اليت تفصم عرى هذه الوحدة املوضوعية ّ
عن مقاصده ومراميه.
من أهم أمثلة ذلك ما حصل عند املجربة مثال يف املنهج
التجزيئي باقتطاع النص وفصم السياق واللجوء إىل منهج
النص
(التطبيق) – وليس التفسري – الذي يقوم على سحب ّ
تعسفا وفرض رأي املذهب أو االجتاه التفسريي كتفسري وحيد
له إذ نراهم يستدلّون باآلية الكرمية قوله تعاىل ﴿ واهلل خلقكم
وما تعملون ﴾ (الصافات .)96/على (أن ذلك ّ
أن اهلل
يدل على ّ
أن املالحظ يف السياق الذي جاءت
خالق الفعالنا)) (9يف حني ّ
فيه اآليات أنّها (حكاية لقول ابراهيم مع قومه واستنكاره
)(10
لعبادهتم األصنام واليت هي اجسام واهلل تعاىل هو املحدث هلا)
وهذا ما تصوره اآلية السابقة على هذه اآلية واملرتبطة هبا
لتصوران احتجاج ابراهيم على قومه يف قوله تعاىل على
لسانه ﴿ اتعبدون ما تنحتون واهلل خلقكم وما تعملون ﴾
(الصافات.)96-95/
هذه الضوابط املهمة واألثر الكبري للسياق جنده قد ُو ِّظ َف
بتمييز يف تفسري َ
للنص القرآين مبا شكل مالمح منهج
األئمة ّ 
النص ويبعد ّ
كل شبهة تناقض أو اختالف فيه
متميز يكشف عن ّ

((( التوحيد .153
((( ظ اصول الكافي .210 :1
((( الصدوق عيون اخبار الرضا ع  201 :1دار العلم/قم 1377/هـ،
الكاشاني تفسير الصافي .103 :2
((( الزركشي ،البرهان .13 :2
((( البرهان في اعجاز القرآن .172 :2

((( االتقان في علوم القرآن .227 :4
((( البالغي (محمد جواد) :آالء الرحمن في تفسير القرآن .372 :1
((( محمد البهي :الفكر االسالمي الحديث وصلته باالستعمار الغربي ص
 96دار الفكر بيروت ط.1
((( الطوسي :التبيان .47 :8
(((1الطوسي :التبيان .47 :8

ب  -التفسيٍرٍ بالسياق:

من أشكال تفسري القرآن بالقرآن نفسه اعتماد السياق يف
تفسري اآليات فالقرآن الكرمي باعتباره كالما فال ّبد من ذلك
النص والوقوف على معانيه
املفسر يف جو ّ
ألجل فهمه وليكون ّ
املفسر بالسياق القرآين الذي ال غىن له عن اتباعه كونه
أن حييط ّ
حجة من القرآن ذاته حيث ميثل أهم ركائز النظم القرآين الذي
ّ
)(4
(يعتين باملناسبة بني اآليات والفاظ اآلية الواحدة) .
يصور الزركشي أمهية السياق بقوله (اذا مل يرد النقل عن
السلف فطريق فهمه هو النظر إىل مفردات األلفاظ من اللغة العربية
ومدلوالهتا واستعماهلا حبسب السياق)).(5
املفسر
ويؤكد السيوطي وجوب مراعاة السياق بتأكيد مراعاة ّ
للمعىن احلقيقي واملجازي ومراعاة التأليف والغرض الذي سيق له
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ورد عن اإلمام علي ّ 
إنه قام اليه رجل فقال:
يا أمري املؤمنني ما اآلية اليت نزلت فيك؟ فقال  اما مسعت اهلل يقول
﴿أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه﴾ ،فرسول اهلل  على بينة وانا الشاهد له ومنه
ويؤ ّكد الوحدة املوضوعية وإليك مناذج من تفسري َ
األئمة
للنص بالسياق:
ّ

فمما روي عن اإلمام احلسني بن علي
انه سئل عن
جدي
﴿ الصمد ﴾ فكتب) :(1بسم اهلل الرمحن الرحيم فقد مسعت ّ
ْ
فليتبوأ مقعده
رسول اهلل  يقول من قال يف القرآن بغري علم
فسر الصمد فقال ﴿ اهلل احد اهلل
من النار)ّ ،(2
وإن اهلل سبحانه ّ
فسره فقال ﴿ :مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا احد ﴾
الصمد ﴾ مث ّ
(االخالص.)4-2/
ومن ذلك ما روي عن اإلمام الباقر  ان محران بن أعني
سأله) (3عن قوله تعاىل ﴿ انا انزلناه يف ليلة مباركة ﴾ (الدخان)3/
فقال  :نعم ليلة القدر يف كل سنة من شهر رمضان يف العشر
االواخر فلم يزنل القرآن اال يف ليلة القدر قال اهلل عز وجل ﴿ فيها
يفرق كل امر حكيم ﴾ (الدخان.)4/
وعن اإلمام الصادق  إنّه ُسئِل عن قوله تعاىل ﴿ هو الذي
انزل السكينة يف قلوب املؤمنني ﴾ (الفتح ،)4/فقال  :االميان،
قال عز من قائل ﴿ ليزدادوا اميانا مع امياهنم ﴾ (الفتح.(4))5/
املحدث سأله عن الرؤية
إن أبا مرة ّ
وعن اإلمام الرضا ّ 
– يف حديث طويل – فنفاها اإلمام  واستدل على ذلك بانه
ال جيوز ان يأيت الرسول  بالقرآن وآياته اليت تنفي الرؤية مث
حيدث حبديث جيوزها – وهو احلديث الذي احتج به أبو مرة
– وهنا قال أبو مرة فانه تعاىل يقول ﴿ ولقد رآه نزلة اخرى ﴾
(النجم )13/فقال اإلمام  ان بعد هذه اآلية ما يدل على ما
رأى حيث قال ﴿ ما كذب الفؤاد ما رأى ﴾ (النجم )11/يقول ما
كذب فؤاد حممد ما رأت عيناه مث اخرب مبا رأى فقال ﴿ لقد رأى
من ايات ربه الكربى ﴾ (النجم )18/فآيات اهلل عز وجل غري اهلل
وقد قال ﴿ ال حييطون به علما ﴾ (طه )110/فاذا رأته االبصار
فقد احاطت به العلم ووقعت املعرفة)).(5


 .2منهج التفسري باجلري (االنطباق ،املصداق)

رمبا يكون هذا املنهج ممّا انفرد به أئمة أهل البيت  فوضعوا

((( الصدوق :التوحيد ص .91
((( مسند أحمد .141 :4 ،241 :3
((( الكاشاني :تفسير الصافي .41 :1
((( اصول الكافي.15 :2 ،
((( التوحيد.111 :

النص  ،وهلذا التفسري خصوصية علمية
أسسه اخلاصة هبم يف فهم ّ
النص وكشف معانيه
ذات بعد مرتبط بالقدرة على استنطاق باطن ّ
كشفًا يزيل عنها ّ
كل حجب وحدود ظاهر األلفاظ وقيودها
لينطلق إىل باطن اآلية وقدرهتا على الشمولية وكسر قيود الزمان
معان متجددة متثل مصاديق
واملكان والقدرة على االنطباق على ٍ
النص.
يشملها ّ
واملالحظ هنا ان كثريا من الروايات الواردة عن أهل البيت
النص القرآين هي من قبيل بيان املصداق وحتقق
 يف تفسري ّ
جريان معاين اآليات ودالالهتا عليه وان اختلف هذا املصداق من
حيث درجة الظهور واخلفاء.
هذا املنهج التفسريي يتحرر من االرتباط بعامل الزمن وأثره
النص الذي يتمثل يف سبب الزنول باعتبارها قضي ًة يستفاد
يف فهم ّ
النص القرآين
منها للوقوف من خالهلا على املعىن الذي يتضمنه ّ
باعتبار معرفة سبب الزنول (طريقا قويا يف فهم معاين الكتاب
العزيز واالستعانة بسبب الزنول لدفع تو ّهم احلصر)) (6فاحلوادث
واحلاجات اليت متثل سببا للزنول يف كثري من آيات القرآن الكرمي
أمهيتها هنا ال تنسحب إىل أكثر من معرفة اآلية وما فيها من معىن
فإن (ما ورد من شأن الزنول وهو األمر أو احلادثة
ودالالت وإال ّ
اليت تعقب نزول آية او آيات يف شخص أو واقعة ال يوجب قصر
ألن
احلكم على الواقعة لينقضي احلكم بانقضائها وميوت مبوهتا ّ
فإن املدح النازل يف حق أفراد من
البيان عام والتعليل مطلقّ ،
حق آخرين معلال بوجود صفات فيهم
املؤمنني ،أو الذم النازل يف ّ
ال ميكن قصرها على شخص مورد الزنول مع وجود عني تلك
الصفات يف قوم غريهم وهكذا)).(7
والقرآن الكرمي نفسه يؤكد هذه احلقيقة يقول تعاىل ﴿ يهدي
به اهلل من اتبع رضوانه سبل السالم ﴾ (املائدة.)16/
فالنص القرآين العام الذي نزل بسبب خاص معني (يشمل
ّ
ألن عمومات القرآن ال
بنفسه أفراد السبب وغري أفراد السبب ّ
يعقل أن توجه إىل شخص معني)).(8
هذا التحديد جنده ممثال بوضوح يف مرويات أئمة أهل البيت
 مبعىن (اجلري) والذي ينسجم متاما مع القاعدة العامة (العربة

بعموم اللفظ ال خبصوص السبب).
َ
فاألئمة  درجوا على اتباع هذه القاعدة وكانت حمور
هذا املنهج التفسريي عندهم فنجدهم يطبقون معىن اآلية من
القرآن على ما يقبل أن تنطبق عليه من املوارد وإن كان خارجا
عن مورد الزنول واالعتبار يساعد على هذا (فالقرآن نزل هدى
ختتص حبال
للعاملني … وما بينه من احلقائق النظرية حقائق ال ّ
دون حال وال زمان دون زمان وما ذكره من فضيلة أو رذيلة وما
شرعه من حكم عملي ال يتقيد بفرد دون فرد وال عصر دون عصر
ّ
)(1
لعموم التشريع) .

هذا الضابط املهم كان لالئمة
النص
يف تصديهم لتفسري ّ
النص اليت ال تظهر لكل ذي
أثر بار ٌز يف تفعيله لكشف دالالت ّ
ٌ
النص
إمكانات
استحضار
على
قادرا
خاصا
فهما
وتستلزم
فهم
ّ
إحياء مبا ميثل استبطانا يستدعي آفاقا واسعة يتحرك
اليت ينطق هبا ً

يف إطارها ،وهذا الضابط هو ما عرب عنه اإلمام الباقر فيما
روى عنه ابو بصري قال سألته عن الرواية (ما يف القرآن آية إال
حد ّ
حد مطلع)
ولكل ّ
وهلا ظهر وبطن وما فيها من حرف إال وله ّ
ما يعين بقوله (ظهر وبطن)؟ قال  :ظهره تزنيله وبطنه تأويله
منه ما مضى ومنه ما مل يكن بعد جيري كما جيري الشمس والقمر
ك ّلما جاء منه شيء وقع)).(2
النص تبعده إىل آفاق بعيدة من
هذه السعة املتصورة يف مشول ّ
التحرر من قيد سبب الزنول ومورده ذلك التقييد الذي يعده َ
األئمة
 إماتة لآلية.
أن اآلية إذا نزلت يف قوم مث مات
قال اإلمام الباقر ( ولو ّ
أولئك القوم ماتت اآلية ملا بقي من القرآن من شيء ولكن القرآن
أوله على آخره ما دامت السموات واالرض ولكل قوم آية
جيري ّ
)(3
يتلوهنا هم منها من خري أو شر) .
ومن مالمح توافر (التزنيل) على هذا (اجلري) :انطباق الكالم
مبعناه على املصداق كانطباق قوله تعاىل ﴿ يا ايها الذين آمنوا اتقوا
اهلل وكونوا مع الصادقني ﴾ (التوبة )119/على كل طائفة من
املؤمنني املوجودين يف األعصار املتأخرة عن زمان نزول اآلية
وهذا نوع من االنطباق ،وكانطباق آيات اجلهاد على جهاد النفس،

((( السيوطي :االتقان .107 :1
((( الطباطبائي :الميزان .42 :1
((( صبحي الصالح :مباحث في علوم القرآن .159

((( الطباطبائي :الميزان .42 :1
((( تفسير العياشي .11 :1
((( المصدر نفسه .10 :1

وانطباق آيات املنافقني على الفاسقني من املؤمنني ..اخل)).(4
واخلالصة يف أهلية هذا املنهج بل ضابطيته يف التفسري
النص وتقرير مشوليته تقوم
واستحضاره االفاق الواسعة يف فهم ّ
(أن للقرآن اتساعا من حيث انطباقه على املصاديق
على أساس ّ
ختتص مبورد نزوهلا بل جتري يف كل
وبيان حاهلا فاآلية منه ال ّ
ختتص مبواردها
مورد يتحد مع مورد الزنول مالكا كاألمثال اليت ال ّ
املسمى جبري
األول بل تتعداها إىل ما يناسبها وهذا املعىن هو ّ
األئمة 
القرآن)) ،(5والذي وردت العشرات من الروايات عن َ
يف تفسري القرآن وفق ضوابطه وأسسه كبيان لبعض املصاديق اليت
تنطبق عليها اآليات.
من ذلك مثال ما ورد عن اإلمام علي  إنّه قام اليه رجل
فقال( :يا أمري املؤمنني ما اآلية اليت نزلت فيك؟ فقال  اما
مسعت اهلل يقول ﴿ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ﴾
(هود ،)17/فرسول اهلل  على بينة وانا الشاهد له ومنه)).(6
وأكد اإلمام الرضا  هذا التفسري لآلية نفسها فقال (أمري
املؤمنني  الشاهد على رسول اهلل  ورسول اهلل  على بينة
من ربه)).(7
كذلك قول اإلمام الباقر يف تفسري آية النور انه قال يف
قوله تعاىل ﴿ كمشكاة فيها مصباح ﴾ (النور :)35/املشكاة نور
العلم يف صدر النيب ﴿ املصباح يف زجاجة ﴾ الزجاجة صدر
علي صار علم النيب إىل صدر علي ﴿ الزجاجة
كأهنا كوكب دري يوقد من شجرة مباركة ﴾ قال :نور ﴿ ال
شرقية وال غربية ﴾ قال :ال يهودية وال نصرانية ﴿ يكاد زيتها
يضيء ولو مل متسسه نار ﴾ يكاد العامل من آل حممد ان يتكلم
بالعلم قبل ان يسئل ﴿ نور على نور ﴾ يعين اماما مؤيدا بنور
العلم واحلكمة يف اثر امام من آل حممد وذلك من لدن آدم
حىت تقوم الساعة)).(8
وعن اإلمام الصادق يف معىن قوله تعاىل ﴿ الذين آتيناهم
الكتاب يتلونه حق تالوته اولئك يؤمنون به ﴾ (سورة البقرة)121/
((( الطباطبائي الميزان .72 :1
((( المصدر نفسه .67 :3
((( تفسير العياشي .143 :2
((( الكافي (االصول) .190 :1
((( الصدوق :التوحيد .158
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قال اإلمام الصادق  يف معنى قوله تعاىل:
َ
األئمة 
﴿الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته اولئك يؤمنون به﴾ قال  :هم
قال  :هم َ
األئمة). (1
وعنه  أيضا يف تفسري ﴿ الصراط املستقيم ﴾ (الفاحتة)5/
انه :أمري املؤمنني علي بن أيب طالب). (2
وال يسع البحث أن يتوسع يف إيراد كثري من الروايات يف هذا
الباب وملن شاء ذلك الرجوع إىل املجموعات احلديثية والتفسريية
كالكايف (االصول) ،ومن ال حيضره الفقيه والتوحيد للصدوق
واالحتجاج للطربسي وتفسريي القمي والعياشي وموسوعة
البحار وغريها.
هذان املنهجان إذن من مناهج التفسري عند َ
األئمة  مها
األئمة 
االكثر بروزا يف الروايات مع وضوح خصوصية فهم َ
ري من الروايات عنهم  يف تفسري اآليات
وإال فهناك كث ٌ
القرآنية باعتماد السنة املشرفة أو التفسري املنطلق من أسس
اللغة وفنوهنا البيانية والبالغية ..اخل وهو ما ميكن الرجوع فيه إىل
املصادر السابقة الذكر نفسها.
النص
امللحظ الثاني :تأصيل ا َألئمة ألصول العقيدة انطالقا من ّ
القرآني
إذا كان القرآن الكرمي قد استكمل يف جانب من اخلطاب
املوحى به قواعد احلياة العملية وطبيعة التعبري عن طقوس العبادة
فإن اجلانب األكرب من هذا اخلطاب
واملعامالت ممثلة بالشريعة ّ
اختص بتأسيس أصول العقيدة وإقامة صرح تصور عن الطبيعة
ّ
وما وراء الطبيعة (ميتافيزيقا) كاملة وتصور إسالمي متكامل
ألي دين أن يكون بدوهنا رابطا
للمنظومة (الكالمية) اليت ال ميكن ّ
بني العابد واملعبود.
َ
واألئمة  وهم عدل القرآن واملستنطقون واملؤهلون
يتحمل مسؤولية الكشف
لكشف معانيه ودالالته كانوا أوىل من ّ
عن تلك ُ
األسس ِّ
املشكلة للعقيدة باعتبارها خطوة أوىل تستلزم
ليتم بالتايل تقدميها إىل
بعدها بناء منهج إثباهتا والربهنة عليها ّ
متلقيها من أهل العقيدة أو مناوئيها وبالتايل فقد اندرجت يف هذه
املهمة عند َ
األئمة  ثالثة مراحل مهمة متثل فيما بينها منهجا
تكامليا مكونة مالمح التصور اإلمامي للعقيدة وأصوهلا مبا ميكن
((( تفسير العياشي .57 :1
((( المصدر نفسه .24 :1

تلخيصه يف:
تعرف العقيدة وكشف أسسها.
 - 1منهج ّ
 - 2منهج إثباهتا والربهنة عليها.
 - 3منهج توصيلها وبيان تفاصيلها.

أوال :منهج التعرف

كان ملجموع ٍة من العوامل املؤثّرة يف حميط الزنول القرآين
مكانيا وفكريا ممثلة يف:
 -1تركيز اخلطاب العقائدي القرآين القائم على تأكيد حجية
العقل ومساحة فاعليته يف الفكر االنساين عموما وكونه مناطا
للتكليف وبالتايل الدعوى القرآنية للتدبر والتفكر يف اآليات
االنفسية واآلفاقية.

 -2شيوع البحث العقلي عند املسلمني بعد النيب واملوقف
الدفاعي الذي كان ال ّبد من اختاذه أمام العقائد وامللل واالفكار
املتجذرة داخلهاّ ،
ّ
مث التوجه
املضا ّدة القادمة من خارج احلدود أو
الفكري الذي صبغ مراحل تارخيية مهمة بصبغته وذلك بانشغال
املسلمني بالبحث الفلسفي.
 -3ظهور اجتاه ينحدر من أصول تعود إىل الصحابة والتابعني
(رض) يقوم على التعبّد بظواهر النصوص واالبتعاد عن اخلوض
يف املجادالت والنظر والبحث عن تأويالت وتفسريات رمبا خيف
– وهو خوف سليب – ان تشغل املسلمني مبناقشاهتا وهو اجتاه
يعوم النص ويهمش اجلانب االكرب من اخلطاب القرآين يف ضوء
ّ
رؤية قائمة على احلدود الضيقة لظواهره.
 -4بروز اجتاه آخر مهم وله خطورة كبرية ذات تأثري واضح
للنص القرآين وبالتايل
فيما بعد ناتج عن اختالف الفرق يف فهمها ّ
النص القرآين من مرجعيته وحماولة إخضاعه ملا يوافق
إخراج ّ
اآلراء املذهبية ليعود ذلك (تطبيقا) أبعد ما يكون عن (التفسري)
للنص.
ّ
األئمة 
هذه العوامل املهمة كان هلا أثر كبري يف تصدي َ
تكون املنظور القرآين الذي
ملهمة تأسيس منهج ورؤية عقائدية ّ
سد أيّة ثغرات قد تتسبب عن مثل هذه
تتمثل فيه القدرة على ّ
العوامل اليت عايش بعض َ
األئمة  ظهور تأثريها أو أنّهم
أدركوا حتمية ظهورها يف األفق الفكري االسالمي فاستوجب
ذلك منهم  وضع تلك ُ
األسس والتصدي للمهمة الصعبة.

أن البحث العقلي وجد اهتماما
وجند هذا متمثّال بوضوح يف ّ
كبريا عند َ
أن أغلب
األئمة  وشيعتهم .ففي الوقت الذي جند ّ
الصحابة يبتعدون عن اخلوض يف املسائل العقلية والبحوث
أن القرآن الكرمي أغناهم عن اخلوض فيها
العالية ويعتقدون ّ
وإن النيب كان
أو هنى عن جتاوز احلدود املرسومة فيه)ّ ،(1
يصرفهم يف بداية البعثة عن اخلوض فيما حييد هبم عن القصد
ومرحلة بناء الركائز ،يف هذا الوقت جند ان اإلمام علي بن
ايب طالب قد تصدى للمهمة اجلليلة بوضع أسس الكشف
عن منظومة العقائد االسالمية الكالمية بواسطة تعرفها وبلورة
النص القرآين وكان من أهم مالمح هذا
مفاهيمها انطالقا من ّ
التصدي عنده:
ّ

 -1أسبقيته إىل تأويل ظواهر الكتاب وحتكيم العقل يف
الدفاع عن الدين ،والتوفيق بني العقل وظاهر الشرع).(2
 -2بيان مالمح العقيدة واملنظور القرآين ألسسها فيما ورد
عنه من الروايات اليت بلغت املئات وتضمنتها كتب التفسري
ري منها ممّا يتناول
والعقائد واشتمل (هنج البالغة) على كث ٍ
أن
احلكمة واملباحث التوفيقية ومفاهيم التوحيد والعدل حىت ّ
تفرده يف ذلك واضح حبيث (ال جند يف كالم أحد من الصحابة
والتابعني كلهم كلمة واحدة من ذلك)) (3حىت صار العلم اإلهلي
وهو أشرف العلوم (من كالمه اقتبس وعنه نقل واليه انتهى ومنه
ابتدأ)).(4
ولإلمام  فضل رجوع اجتاهات البحث الكالمي كافة إليه
النص القرآين إذ صار (مجيع
يف أصوهلا املعتمدة
ّ
املستمدة من فهم ّ
ما أسهب املتكلمون من بعد يف تصنيفه ومجعه امنا هو تفصيل
لتلك اجلمل وشرح لتلك االصول)) (5اليت اسسها اإلمام  ووضع
أصوهلا فمنه أخذت.
ففضال عن اإلمامية والزيدية  -وصلتهم به واضحة ظاهرة -

فإن املعتزلة واألشعرية يرجعون إليه وعنه تعلموا أصوهلم).(6
ّ

َ
من بعده ّ
واختذ األمر االجتاه نفسه مع األئمة الباقني
كل
حبسب قوة ظهور تأثري تلك العوامل – السابقة الذكر – وطبيعة
الظروف الفكرية والسياسية ومتثل بروز ذلك واضحا عند اإلمام
الباقر  الذي (تشعب البحث الكالمي يف عصره وظهرت آراء
املعتزلة العقلية وكثر اجلدل حول ذات اهلل وصفاته …)).(7
وكذلك اإلمام الصادق  الذي ظهرت يف وقته عدي ٌد من
املشكالت الكالمية كمشكلة خلق االفعال) (8وكانت له وقفة
كبرية يف وجه امللحدين واملشككني) (9وحتدثت عنها كتب العقائد
واالحتجاج عند اإلمامية.
وكان من أهم مالمح املنهج التأويلي عند اإلمام علي 
َ
تصدوا لتزنيه الباري عن التجسيم ومكافحته
واألئمة من بعده أنّهم ّ
ودفع شبه املشبهة وخرافاهتم يف ذلك .يقول القاضي عبد اجلبار
(وأما امري املؤمنني فخطبه يف بيان نفي التشبيه وإثبات العدل أكثر
ّ
)(10
من أن حتصى) .
(إن اهلل تعاىل خلق
ويقول البغدادي :قال أمري املؤمنني (رض) ّ
العرش إظهارا لقدرته ال مكانا لذاته) وقال أيضا (قد كان وال
وحده من
مكان وهو اآلن على ما كان)) (11وهو  القائل (ما ّ
كيّفه وال حقيقته أصاب من مثّله وال إيّاه عىن من شبهه وال محده
من اشار اليه وتو ّهمه)).(12
ولو شاء الباحث إيراد ما صدر عنهم  من الروايات يف
توضيح أصول العقيدة وأسسها الحتاج ذلك إىل جملدات ضخمة
وهو ما تصدت له جمموعة من املجاميع الكالمية واحلديثية عند
اإلمامية على رأسها:
 - 1أصول الكايف للكليين (ت 329هـ).
 - 2التوحيد للصدوق (ت  381هـ).
 - 3االحتجاج للطربسي أبو منصور علي بن ايب طالب (ت

((( النشار (علي سامي) نشأة الفكر الفلسفي في االسالم ص ( 4بتصرف)
منشأة المعارف االسكندرية – مصر ط1962 2م.
((( ظ :محمد جواد مغنية :فلسفات اسالمية .759
((( احمد محمود صبحي :نظرية اإلمامة ص .269
((( ابن ابي الحديد :شرح نهج البالغة .17 :1
((( الشريف المرتضى :االمالي .148 :1

((( ابن ابي الحديد :شرح النهج .17 :1
((( ظ احمد محمود صبحي :نظرية اإلمامة ص .360
((( ايضا ص .366
((( ظ :محمد الخليلي ،امالي اإلمام الصادق  165وما بعدها ،وانظر:
الصدوق ،التوحيد ،الطبرسي ،االحتجاج.
( ((1فضل االعتزال وطبقات المعتزلة  163طبع تونس .1974
( ((1الفرق بين الفرق .200
( ((1نهج البالغة (.)181
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حوايل 620هـ).
- 4البحار للمجلسي (ت  1111هـ).

ثانيا :منهج االثبات والربهنة

من خالل متابعة املجموعات الكالمية واحلديثية السابقة الذكر
واستقراء روايات َ
األئمة  يف بيان أسس العقيدة والدفاع عنها
أن علم الكالم باعتياره درسا عقائديا تتمثل مهمته يف
نالحظ ّ
األساس يف صورتني:
 - 1مهمة تنويرية :هدفها تنوير الفهم اإلسالمي للفرد ورقيه
يف إدراك مضامني عقيدته وتعميق إطالعه على مفاهيمها الواردة
يف اخلطاب الديين كتابًا أو سنة من مثل ما يرجع البحث فيه إىل
اخلالق ووجوده وصفاته والقضاء والقدر والنبوة وعصمة االنبياء
واإلمامة واملعاد ...اخل.
أن َ
األئمة  قاموا هبذه املهمة خري قيام وهو ما
ونالحظ ّ
بيّنه البحث يف املقصد السابق.
 - 2مهمة دفاعية :متثل الوازع الرئيس العقلي يف اإلسالم ّ
مث
شكلت الغرض األساس من ظهور علم الكالم وتدوينه وتوسيع
مطالبه ملجاهبة التيارات املضادة والدفاع عن الدين وحفظ إميان
اتباعه بدرء الشبهات وتأصيل احلجج والرباهني وانتزاع األدلة من
األصول القرآنية.
هذه املهمة اخلطرية كان هلا نصيب وافر من االهتمام عند
َ
األئمة  تتبني بوضوح من خالل:
 -1تصديهم  بانفسهم للمناظرة يف الدين واالحتجاج
على املخالفني وشرح املسائل االعتقادية طاملا سنحت الظروف
لذلك مبا يزيل كل إهبام أو شبهة.
 -2حثّهم ألصحاهبم على الوقوف بوجه املعاندين وامللحدين
وأهل الشبه ،وتشجيعهم على املناظرة واجلدل وتكرميهم ألصحاهبم
ممّن أويت القدرة على ذلك كهشام بن احلكم وهشام بن سامل
وحممد بن الطيار وعلي بن منصور
وحممد بن حكيم ّ
اجلواليقي ّ
ومؤمن الطاق وزرارة بن أعني ويونس بن عبد الرمحن والفضل
أن ليس كل مايقوله هؤالء ميثل
بن شاذان وغريهم) .(1مع تأكيد ّ
رأي َ
األئمة .
((( انظر للتفصيل فالسفة الشيعة حياتهم وآراؤهم :عبد اهلل النعمة دار
مكتبة الحياة ،بيروت.

ينقاد وهذا ال ينقاد وهذا ينساق وهذا ال ينساق وهذا نعقله
وهذا ال نعقله فقال :إنّما قلت ويل هلم إذا تركوا قويل
وصاروا إىل خالفه)).(1
وممّا يف باب هني غري املؤهلني عن اخلوض يف اجلدل أنّه 
هنى رجال عن الكالم وأمر آخر به .فقال له بعض أصحابه :جعلت
فداك هنيت فالنا عن الكالم وأمرت هذا به؟ فقال  :هذا أبصر
باحلجج وأرفق منه)).(2
ويف رواية اخرى أنّه دعا مجاعة من أصحابه فتكلموا يف
حضرته مث تك ّلم هشام بعدهم فأثىن عليه ومدحه وقال له :مثلك
من يك ّلم الناس)).(3

فمما يروى عن اإلمام الصادق  انه كان يقول لعبد الرمحن
ّ
بن احلجاج (كلم أهل املدينة فإنّي أحب أن يرى يف رجال الشيعة
مثلك)).(2
وعنه  أيضا أنّه قال هلشام بن احلكم حني سأله عن مسائل
يف أمساء اهلل فأجابه عنها وقال :أفهمت يا هشام فهما تدفع به
أعداءنا وامللحدين يف دين اهلل عز وجل غريه وتبطل شبهاهتم؟
فقال هشام :نعم فقال  له :وفقك اهلل يا هشام)).(3
ملحمد بن حكيم (احد
وقال اإلمام موسى الكاظمّ 
اصحابه) :كلم الناس وبني هلم احلق الذي أنت عليه وبيّن
ري من الروايات
هلم الضاللة اليت هم عليها)) (4وقد وردت كث ٌ
عنهم  يف حتديد ضوابط اجلدل الديين وتأشري مالحمه
البعاده عن ان يكون جدال عقيما ال منتجا ومنع دخوله يف
متاهات املذهبية وخوضه فيما جيب عدم اخلوض فيه كالذات
تصدي
النص أو ّ
االهلية أو وقوعه يف مغبّة التجرد عن مرجعية ّ
غري املؤهلني للجدل.
فمن ذلك مثال ما يف باب اجلدل يف ذات اهلل ما روى عبد
احلكيم القصري قال( :سألت أبا جعفر (اإلمام الباقر  )عن شيء
من التوحيد .فرفع يديه إىل السماء وقال :تعاىل اهلل اجلبار من
تعاطى َّ
مث هلك)).(5
فإن التفكر يف اهلل
وعنه  أيضا أنه قال (دعوا التفكر يف اهلل ّ
ألن اهلل تبارك وتعاىل ال تدركه االبصار وال تبلغه
ال يزيد إال تيها ّ
االخبار)).(6
وعن اإلمام الصادق  أنّه قال من أخذ دينه من أفواه
الرجال أزالته الرجال ومن أخذ دينه من الكتاب والسنة زالت
فإن من قلد يف دينه
اجلبال ومل يزل .وقال  :إياكم والتقليد ّ
هلك).(7
أن أحد أصحابه قال له :جعلت فداك
وعنه أيضا ّ
مسعتك تنهى عن الكالم وتقول :ويل ألهل الكالم يقولون هذا

يتأكد هذا املنهج عند َ
األ ئمة وتتبني تطبيقاته بوضوح
يف طول مراحل حياهتم 
ابتداء باإلمام علي  حىت
ً
آخرهم فيما جتده مرويا عنهم من آالف الروايات الواردة
يف املدونات السابقة الذكر وغريها مما كان هدفه جتسيد
موضوع أو جزئية
مالمح العقيدة بأصوهلا كافة حىت مل يفلت
ٌ
متثّل ملمحا من مالمح العقيدة إال وبيّنوا الفهم الصحيح له
وفصلوا ما يتفرع فيه من الكالم
ّ
واصلوا جذوره القرآنية ّ
كو ن ذلك منظومة كالمية ال جند هلا مثيال عند أيّة
حىت ّ
َ
فرقة من الفرق الكالمية باستحضار خصوصية دور األ ئمة
 يف أصول مذهب اإلمامية وطبيعة خصوصيتهم الدينية
والعلمية.
املظان السابق ذكرها يؤكد هذا القول ويكشف
والرجوع إىل
ّ
تصدى هذا البحث إليراد
عن املالمح التطبيقية هلذا املنهج .وقد ّ
ري من املرويات عنهم  منها ما سبق ذكره وإن ترك كثري
كث ٍ
وأن تلك املدونات
منها ملقتضيات الضبط واالختصار السيما ّ
الكربى قد أغنتنا عن اخلوض يف تفاصيلها فيحسن الرجوع
إليها.

((( المجلسي :البحار ج 2حديث .42
((( المفيد :تصحيح االعتقاد (مطبوع مع اوائل المقاالت) ص .218
((( المصدر نفسه.
((( الصدوق :التوحيد .456
((( المصدر نفسه.
((( المفيد :تصحيح االعتقاد .219

(((ظ الكليني :الكافي (االصول) 171 :1المفيد :تصحيح االعتقاد .218
((( المفيد :تصحيح االعتقاد .218
((( المصدر نفسه.

ثالثا :منهج التوصيل

الفصل الثاني
اإلمامية
موقف متكلمي
ّ
النص ومتشابهه
من التعامل مع ظاهر ّ
تمهيد:
ميثل القرآن الكرمي حجة اهلل على عباده ومعجزته الكربى
وطريق إثبات رسالة نبيه  ،وهو منهاجه وناموسه املزنل
هلداية البشرية إىل مافيه صالحها ،ورسم طريق حياهتا ،وتنظيم
صلتها باخلالق .وترتيبا على ذلك فال ّبد ان تتوافر يف هذا اخلطاب
إمكانات التوصيل للمخاطب مبا يتناسب وقدراته على الفهم ما
دامت الغاية منه هي اهلداية .قال تعاىل ﴿ ذلك الكتاب ال ريب فيه
هدى للمتقني( ﴾ ..سورة البقرة.)2/
وهذه احلقيقة تتأ ّكد ضرورهتا من خالل إشارة النيب  فيما
لنكلم
رواه اإلمام الصادق  أنّه  قال)( :(4بُعثنا
معاشر االنبياء َ
َ
الناس على قَ ْد ِر عقوهلم)
َ
العامة حتتاج لتحقق صدقها يف مورد التطبيق إىل
القضية
هذه
ّ
َ
عوامل أخرى ينبغي مالحظتُها .لذلك ال ّبد من االلتفات
معاضدة
النص القرآين ينبغي التعامل
إىل خصيصتني مهمتني من خصائص ّ
واملتصدين
بالنص
ّ
معه باستحضارمها من قبل عموم املخاطبني ّ
لفهمه واستنباط أصول العقيدة منه على وجه اخلصوص ،ومها:
النص نزل بلغة العرب ،وخوطب به املتحدثون
األوىل :ان هذا ّ
هبذه اللغة .وهو ماميثل سنة إهلية جارية ﴿ ولن جتد لسنة اهلل
تبديال ﴾ (االحزاب )62/حيث يقول تعاىل ﴿ :ما أرسلنا من
رسول إال بلسان قومه ﴾ (ابراهيم.)4/
جيري
وبالتايل ّ
النص وتدبره أن َ
فإن على املتصدي لفهم هذا ّ
يف تعامله مع معانيه كما جيري مع تلك اللغة اليت نزل هبا من
صيغ التعبري وضوابطه ،وأسسه ودالالته ،وعليه أن يستوعب
معاين نصوصه يف ضوء هذه ُ
األسس وهذا يؤشر ضرورة أن يفهم
أي كالم – له حالتان مها:
ّ
املتصدي لذلك  ،فالكالم – ّ
 - 1خفاء الداللة ،وإمجال املعىن .وهي حالة يعبّر عنها قرآنيًا
بـ (التشابه)؛ إذ ال ميكن االطمئنان إىل تعيني أحد املعاين املحتملة
بالنص ،كما لو
للكالم على أنّه هو املعىن املراد حقيقة من املتكلم ّ
((( اصول الكافي .23 :1
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وحينئذ ،فليس غريبًا ان حيوي القرآن الكرمي من ضمن ما
املحكم واملتشاب َه – من حيث الداللة – وهذا ليس تناقضًا
حيويه
َ
يف الغرض اإلهلي بني اهلداية املستلزمة للبيان ،ووجود املتشابه فيه،
النص القرآين ،والقدرة
فالناس ليسوا مجيعا يف مرتبة واحدة يف فهم ّ
على استيضاحه.
للنص يف حاليت الظهور واخلفاء – من
ومن هنا يثبت ما ّ
خصائص وإمكانات يف التعبري تستدعي تدبّرًا وتف ّهما ،وعمقا يف
َ
النظرة اليه ،واستحضارا لضوابط التعامل معه.
وهذا ما يؤكد أمهية تعرف آفاق النظرة إىل ظواهر القرآن
ومتشاهباته عند املتكلمني عموما ،واإلمامية منهم ما دام هذا
املبحث قد ُخ ِّصص الستبيان موقفهم يف التعامل معها.

تعمد املتكلم االمجال واالخفاء يف كالمه ،حبيث مل ميكن االفصاح
ّ
كالمه مفتقرا إىل قرينة يعتمد
عن مراده منه ،أو أنّه يتعمد ان يكون ُ
ايضاحه عليها ،تكون خافية على السامع ،وبدوهنا ال يفهم مراده،
ويبقى الكالم يف حيّز (التشابه).
 - 2وضوح الكالم يف داللته .ويعرب عنه قرآنيا بـ (اإلحكام)،
وله درجتان:
النص :وهو ما ال حيتمل فيه اخلالف باملرة) (1كقوله تعاىل
أّ -
﴿ قل هو اهلل احد ﴾ (االخالص.)1/
ب  -الظاهر :وهو ما يُحتمل فيه اخلالف بني مراد املتكلم من
كالمه ،وفهم السامع ،وإن كان هذا االحتمال ال يرقى إىل مستوى
التأثري يف داللة اللفظ يف معناه املراد عند املتكلم.
وممّا تسامل عليه العلماء كافّ ًة ُ
العمل بظهورات الكالم وحجيته
يف تعيني املعىن املراد من املتكلم ،وهذا ما سار عليه الناس يف
خماطباهتم .فما من كالم يطلقه املتكلم اال وهو مورد للعديد من
االحتماالت اليت ميكن أن تكون مقصودة من األلفاظ ،أو من
القرائن اليت تكتنفها ولكن حيث يكون أحد هذه االحتماالت هو
البارز من بينها ،فإن السامع يأخذ به ،ويعترب الكالم ظاهرًا فيه،
املتكلم
ألزم
ويترك االحتماالت األخرى ،ويلزم املتكلم به كما َ
ُ
السامعني به.
وبدون هذا ال ميكن ملسرية احلياة أن متضي بسهولة ويسر،
والتفهيم فيما بينهم.
ويصبح من املستحيل على البشر التف ّه ُم
ُ
إن القرآن الكرمي ،وان كان مزن ُ
ال هلداية البشر كما
الثانيةّ :
نص يف آياته ،وهي غايته الكربى ،إ ّ
ال انّه ال ّبد من ان يُعرف كون
ّ

نزوله على الرسول  ،وإنّه ميثل الناموس واملرجعية للمنظور
فإن
االسالمي بكل جوانبه ،وجلميع حاجات احلياة املستنبطة منه؛ ّ
مهمة التفريع والتفصيل جلوانب هذا
اهلل تعاىل أوكل إىل نبيه ّ 
املنظور االسالمي عقيدة ونظامًا تعبديًا؛ لتكون السنة النبوية بذلك
شارح َة القرآن ومبينته).(2

ترد ما ّدة (ظهر) يف اللغة العربية ،ويكون املراد من أصل َّ
الظ ْهر
من كل شيء هو خالف البَ ْطن) (3والظاهر خالف الباطنَ .ظ َه َر
ظاهر َ
تبيـن،
وظهري) .(4و َظ َه َر
الشيء ُظهورًا ،أي َّ
ُ
يَ ْظ َه ُر ُظ ُهورًا ،فهو ٌ
واتضح معناه ،فالظاهر هو الواضح املنكشف ،البارز بعد اخلفاء).(5
فبان من
والظواهِر :أشراف االرض) (6أي ما عال منها ،وارتفعَ ،
بعيد .لذلك يقال :قريش الظواهر ،وهم الذين يزنلون ظهر مكة.
أن املعىن اللغوي للظهور يؤ ّكد خصوصية البيان،
وواضح ّ

((( انظر المحقق الحلي (جعفر بن محسن بن يحيى ت  676هـ) :معارج
االصول ص ،52طبع حجر ايران  1310هـ.
((( انظر للتفصيل الكليني :الكافي (الفروع) ،245 :4 / 509 :3 / 271 :3
القرطبي :الجامع الحكام القرآن مطبعة دار الكتب المصرية ط 2القاهرة
 1372هـ 1952/م وما ينبغي في روايته ومحله  234 :2المكتبة
السلفية المدينة المنورة ط1388 2هـ 1968م.

((( انظر :ابن منظور :لسان العرب  520 :4مادة ظهر ،الجوهري تاج اللغة
وصحاح العربية  730 :2مادة ظهر.
((( لسان العرب .523 :4
((( الفيروزابادي :القاموس المحيط  ،82 :2الزبيدي :تاج العروس :12
 485الكويت .1974
((( الزبيدي :تاج اللغة ( 732 :2مادة ظهر).

المبحث األول :ظاهر القرآن عند متكلمي اإلمامية
النص.
الظهور كما متّت اإلشارة إليه مرتبة من مراتب البيان يف ّ
وهو واقع يف القرآن الكرمي يف ضمن املحكمات من اآليات فهو
النص الذي ال يقبل إ ّ
ال معىن
قسم من املحكم .وقسيمه اآلخر هو ّ
وسنتعرف أمهية
واحدا يف حني حيتمل الظاهر أكثر من معىن.
ّ
الظاهر وأثره عند متكلمي اإلمامية بواسطة جمموعة مقاصد:
املطلب األول :الظاهر لغ ًة واصطالح ًا
 -1الظاهر يف اللغة:

أمور عام ٌة مشترك ٌة بني ّ
ظاهر
والوضوح والربوز ،وهي ٌ
كل ما هو ٌ
املعين.
يف معناه َّ
ملّا كان الظهور أمرًا متع ّلقا مبرتبة البيان يف النص ،ووضوح
الداللة ،وانكشاف املراد من اللفظ ،ومن ّ
مث تنبين عليه عملية
أن هذه القضية شأن
النص الستنباط املراد منه .ومبا ّ
التعامل مع ّ
مشترك ،وغاية تقع يف دائرة حبث املستنبط للفروع ،أو األصول،
واألول منهما االصو ّ
يل ،والثاين املتكلم .فال ّبد من استبيان تصور
اإلمامي ممّن
اقطاب املذهب
وألن
االجتاهني يف حتديد املصطلحّ .
َ
ّ
اخترناهم منوذجًا للبحث التطبيقي متثيال للمذهب هم أنفسهم من
أقطاب البحث االصويل أيضا .لذا ارتأى الباحث حتديد املصطلح
وأبعاده من خالهلم ،واالبتعاد عن التوسع املؤ ّدي إىل اإلطالة مبا ال
حتتمله خصوصيات البحث.
أن الظهور يرد عند االصوليني يف نطاق حبثهم يف
نالحظ ّ
النص على املعىن ومرتبتها بني الوضوح واخلفاء؛ فنجد أنّهم
داللة ّ
يقسمون الكالم من هذه الناحية على :الواضح واخلفي – وهو
ّ
النص القرآين به أيضا – واملائز بينهما هو
ما تبني لنا اتصاف ّ
بقرائن خارجية (فما مل حيتج إىل ذلك
النص
االستعان ُة على فهم ّ
َ
فهو واضح وإال فهو خفي)).(1
والظاهر عندهم (أحد األقسام املتعددة للواضح الداللة ،يشترك
واملفسر)).(2
معه يف ذلك ّ
النص ّ
ويف حدود االجتاه األصويل يف حبث الظاهر عند متكلمي
اإلمامية نالحظ لتحديد املصطلح عندهم أبعادا متعددة:
خلاص
فالشيخ املفيد (ت  413هـ) ميثل الظاهر عنده (املطابق ّ
العبارة عنه حتقيقًا لعادات أهل اللسان؛ فالعقالء العارفون يفهمون
من ظاهر اللفظ املراد)) (3ففهم أهل اللغة العارفني هبا ملعىن معني
على أنّه مراد املتكلم ،حسب ضوابط تلك اللغة وأصوهلا حي ّقق
النص يف نظر الشيخ املفيد.
حالة الظهور يف ّ
ويبتعد تلميذه الشريف املرتضى (ت  436هـ) عن التفصيل

والتوسع؛ ليحدد الظاهر بأنّه (ما أمكن أن يُعرف املرا ُد به)).(4
ّ
ونالحظ هنا إلتفاتة مهمة يف حتديده احتمالية إمكان معرفة
املراد به إىل خصوصية الظاهر يف الداللة الظنية اليت ال ترقى
الظاهر
إىل مستوى القطع ،وإنّما تتعدد احتماالت املعىن ،ويكون
ُ
أرجحها.
َ
ّأما عند الشيخ الطوسي (ت  460هـ) فنالحظ استفادة األصل
اللغوي للظهور؛ إذ الظاهر عنده (ما يظهر املراد به للسامع .فمن
فأي معىن من املعاين
حيث ظهر مراده ،وصف هو بأنّه ظاهر))ّ (5
املتعددة املحتملة أظهر املراد للسامع ،كان ذلك هو الظاهر.
وهذا التحديد يؤ ّكده العالمة احل ّلي (مجال الدين احلسني بن
املطهر ت 726هـ) .فالظاهر عنده :ما كان راجحا من املعاين ،إذ
حيتمل اللفظ معنيني أو أكثر الراجح منها هو الظاهرّ .أما الوضع
اللغوي ،أو العريف ،أو االصطالحي فيمثّل الدليل على تلك
االرجحية وذلك الظهور)) (6وكالمه األخري هذا يعطي معيارية
ىن معني،
مهمة ألصول اللغة ،ومراتب العارفني هبا يف دعم مع ً
وترجيحه على غريه للتعبري عن املراد.
ويف موضع آخر جند العالمة احل ّلي يضيف ضابطا آخر يف
أن الظاهر :هو ما ّ
دل على مراده مع احلاجة
التحديد ،حني يرى ّ
الظن .وذلك من خالل تعريفه
إىل التأويل؛ ليكون أغلب على ّ
للتأويل بانّه (احتمال يعضده دليل يصري به أغلب على الظن من
الذي ّ
دل الظاهر عليه)).(7
انتزاع
وميكن من التعريفات السابقة وربطها باألصل اللغوي ُ
أمرين:
إن اجلامع بينها – وهو ما يشترك فيه أغلب االصوليون
ّ -1
– الظاهر وهو ما ّ
ىن واحدٍ ،ومل ِ
ينف احتمال غريه،
دل على مع ً
النص.
وهذا القيد هو الفارق بني الظاهر ،وقسيمه ّ
نسيب ،فاأللفاظ ملّا كانت
ّ -2
إن الظهور وصف إضايف ّ
قالبًا للمعاين .حبسب التخاطب ،فكأن املتكلم قد أحضر املعىن
وإن هذا أمر يعلم بالوجدان،
نفسه يف ذهن السامع بكالمهّ .

((( ظ :بدر المتولي عبد الباسط :اصول الفقه على مذاهب اهل السنة
واإلمامية ص  211مطبعة دار المعرفة بغداد ط 1951 1م.
((( المصدر نفسه.
((( انظر :تذكرة االصول :ص  ،169طبع حجر ،ايران  1322هـ مطبوع مع
كنز الفوائد للكراجكي ت  449هـ.

((( الذريعة في اصول الشريعة ،392 :1 :طهران  1346هـ.
((( عدة االصول 154 :طبع حجر ،طهران  1317هـ
((( مبادئ الوصول الى علم االصول( 65 :بتصرف) تحقيق عبد الحسين
البقال مطبعة االداب /النجف ط 1390 1هـ –  1970م.
((( المصدر نفسه ،الصفحة نفسها.

 -2الظاهر يف االصطالح:
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ال ّ
ْ
شك ّ
ّ
خاصة
خيرتع لنفسه طريقة
أن النيب  مل
وانه ّ
إلفهام مقاصدهّ ،
كلم قومه مبا أ ِلفوه من طرائق التفهيم والتكلم،
ّ
وإنه أتى بالقرآن؛ ليفهموا معانيه ،وليتدبروا آياته فيأمتروا بأوامره ،ويزدجروا بزواجره
ففهم السامع للمعىن يعتمد علمه بوضع ذلك اللفظ لذلك املعىن،
الظن هو مرتبة حجية الظاهر .ومن الطبيعي حينئذ
وبالتايل فإن َّ
(ان تكون له
مراتب خمتلف ٌة باختالف االشخاص واملعاين))،(1
ُ
إن داللة الظاهر
ومن هنا صار واضحًا – عند االصوليني – ّ
على املعىن داللة ظنية ،الن التايل للقرآن حيث تتبني له املعاين
النص املتلو ،فانه يف
اليت يظن اهنا هي املقصود واملراد من ّ
الوقت نفسه حيتمل أن يكون هناك معان أخرى هي املقصودة
النص ،ووجود االحتمال يعين ظنية املعىن وهذا ما يتفق
من ّ
عليه أغلب أصوليي مذاهب الشافعية واحلنابلة واملالكية،
واإلمامية).(2
املطلب الثاني :ظاهر القرآن وباطنه عند اإلمامية
حتتل قضية الظواهر القرآنية أمهي ًة كبري ًة يف فهمه .وهي من
مهمًا
املهمة يف مناهج التفسري املختلفة ،وتكاد متثل معيارًا ّ
املسائل ّ
يف حتديد املنطلقات الفكرية الرئيسة املحددة ألبعاد أي منهج
فكري عقائدي.
أن املسلمني انقسموا على عدة اجتاهات رئيسة يف
ونالحظ ّ
)(3
موقفهم من ظواهر النصوص ميكن إمجاهلا يف :
 - 1من قال بوجوب الوقوف عند ظاهر اللفظ مطلقًا حىت
لو خالف العقل.
 - 2من قال جبواز التأويل ،بل بوجوبه – يف بعض احلاالت
– اذا تصادم الظاهر مع العقل.
 - 3ومنهم من قال جبواز التأويل مطلقًا ،ولو كان الظاهر
موافقا حلكم العقل ،وهؤالء مجاعة الصوفية.
فمن متسك بالظاهر متسكًا حرفيًا :الظاهرية ،واحلشوية الذين
((( ظ :العالمة الحلي :نهاية الوصول الى علم االصول (مخطوط) القسم
الثاني ورقة  130مكتبة امير المؤمنين  /النجف تحت رقم ت :1489
 5اصول.
((( اإلمام الشافعي :الرسالة ص  ،401تحقيق احمد محمد شاكر مطبعة
مصطفى البابي الحلبي  /القاهرة  1358هـ  1940هـ ،ابن قدامة:
روضة الناظر وجنة المناظر في اصول الفقه على مذهب اإلمام
احمد بن حنبل ص  92المطبعة السلفية  /مصر  1378هـ ،السيد عبد
االعلى السبزواري :مهذب االحكام في بيان الحالل والحرام 72 :2
مطبعة اآلداب النجف  1399 /هـ  1979م ،وغيرها.
((( محمد جواد مغنية :فلسفات اسالمية .446

حد انكار
وقفوا جبمود على ظواهر النصوص ،وصل هبم إىل ّ
املجاز يف القرآن حبجة انه خالف الظاهر ،كما سيمر بنا يف املباحث
القادمة.
أن الباطنية وجدوا يف احلديث املروي عن
ونالحظ ّ
الرسول ( ما نزل من القرآن من آية إال وهلا ظهر وبطن)) (4عاملا
فسيحا فاطلقوا خلياالهتم العنان ،وساحوا بأذواقهم إىل آفاق بعيدة
إىل درجة اختفت معها مدلوالت الكلمة العربية اليت تشكل مادة
النص أية صلة باحلياة العملية وتشريعاهتا،
اخلطاب القرآين مبا يفقد ّ
وليفقد بالتايل عنوانه األساسي وهو كونه كتاب هداية ،ومصدر
تشريع ومنهج حياة .وهذا هو طابع أغلب الصوفية ،وكذلك
االمساعيلية والغالة.
وال ّ
التمسك واجلمود على ظواهر النصوص ليس
شك ّ
أن بالء ّ
ّ
النص ومرجعتيه ،وآفاقه
بأقل سلبية ،واثرًا تراجعيًا – عن قيمة ّ
املتمسكني ببواطن اآليات وتأويالهتم اليت تقطع
املفتوحة – من ّ
عن النص كل صلة باحلياة ،وحتيد به إىل ما يبعده عن غاياته
وآفاقه اليت يغطيها فاالجتاهان بني اإلفراط والتفريط وذلك أنّنا
النص القرآين يوجد فيه ظواهر مقصودة يف خطاباته،
نالحظ ّ
أن ّ
كما يف قوله تعاىل مثال ﴿ :اقيموا الصالة ﴾ (سورة البقرة)44/
كما توجد فيه أيضا آيات ال يراد هبا معانيها اللغوية الظاهرة
معان عرفية يتقبّلها عرف التخاطب
املبذولة ،وإنّما قصد منها ٍ
التجوز والتشبيه كآية ﴿ :جيعلون اصابعهم يف اذاهنم
على سبيل ّ
من الصواعق حذر املوت ﴾ (سورة البقرة ،)19/وكقوله تعاىل
﴿ يد اهلل فوق ايديهم ﴾ (الفتح ،)10/وعند البحث يف االجتاه
اإلمامي ،وموقفه من ظواهر النصوص القرآنية ،نالحظ – فيما
يرد عند أقطاهبم املحققني – اعتما َد ظواهر القرآن مستندين يف
ذلك إىل ثالثة مدارك مهمة من األدلّة تتمثل يف حمكم الكتاب،
صح عن أهل البيت  ،والرباهني العقلية ،وال جمال هنا
وما ّ
للخوض يف تفصيالت استدالالهتم .وحيسن الرجوع إىل الكتب
األصولية الستقصاء البحث فيها ،وان كانت بعض مالمح ذلك
ستتبني خالل التطرق إىل أسس التعامل مع الظاهر فالشيخ املفيد
يستفيد الدليل اللغوي وأصل نزول القرآن بلغة العرب باعتباره
موجبا مؤثرا لضرورة اعتماد حجية ظواهر القرآن الكرمي ،فيقول:
((( الطوسي :التبيان .9 :1

(إن القرآن نزل بلسان العرب ولغتهم ،قال تعاىل ﴿ :بلسان عريب
ّ
مبني ﴾ (الشعراء.)195/
وقال تعاىل ﴿ :قرآنًا عربيا غري ذي عوج ﴾(الزمر.)28/
وقال تعاىل ﴿ :ولو جعلناه قرآنا اعجميا لقالوا لوال فصلت آياته
أن القرآن نزل بلغة
أأعجمي وعريب ﴾ (فصلت )44/فإذا ثبت ّ

العرب ،وخوطب به املكلفون يف معانية على اللسان وجب العمل
مبا تضمنه على مفهوم كالم العرب دون غريهم)) (1وليؤكد داللة
الظواهر القرآنية وحجيتها ،وضابطيتها املعتمدة؛ فإنّه يضع حتديدا
مهما للعبور من الظاهر إىل اعتباره استعما ً
ال جمازيًا ،أو استعاريًا.
وبالتايل يقول (فمن تأول القرآن مبا يزيله عن حقيقته ،وا ّدعى
حجة قاطعة ،فقد أبطل بذلك ،وأقدم
املجاز فيه ،أو االستعارة بغري ّ
)(2
على املحظور ،وارتكب الضالل) .
وقد أكد السيّد اخلوئي هذا االجتاه اإلمامي يف اعتماد حجية
ظواهر القرآن انطالقا من خصوصية القرآن نفسه ،ووظيفة النيب 
يف البالغ والبيان إذ يقول( :ال ّ
خيترع لنفسه
أن النيب  مل
ْ
شك ّ
خاصة إلفهام مقاصده ،وانّه ك ّلم قومه مبا ألِفوه من طرائق
طريقة ّ
التفهيم والتكلم ،وإنّه أتى بالقرآن؛ ليفهموا معانيه ،وليتدبروا آياته
فيأمتروا بأوامره ،ويزدجروا بزواجره .وقد تكرر يف اآليات الكرمية
ما يدل على ذلك … بوجوب العمل مبا يف القرآن ولزوم العمل مبا
يفهم من ظواهره)).(3
حيرمون
حممد جواد مغنية جازمًا ّ
وقد قطع الشيخ ّ
بأن اإلمامية ّ
)(4
تفسري القرآن تفسريا باطنيا)
والذي عند اإلمامية يف قضية ظهر القرآن وبطنه ،أنّه كما
النص قيمة فكذلك للباطن ،والقرآن كما أنّه يستحيل
توجد لظاهر ّ
وقوع التناقض بني آياته – وليس بني ظواهره فقط – فإنه ال يقع
اختالف ،أو تناقض بني ظواهره وبواطنه ،وبالتايل (فظاهر القرآن
أن باطنه حجة .ولكن بنحو ال يكون معارضا
عندهم حجة ،كما ّ
((( ظ الرسالة العددية  ،5مطبوع ضمن ((مصنفات الشيخ المفيد)) بمناسبة
الذكرى االلفية ايران ط 1413 1هـ.

((( االفصاح في إمامة امير المؤمنين  89 :المطبعة الحيدرية  /النجف
 1386هـ.
((( انظر للتفصيل البيان في تفسير القرآن .291 - 281
((( التفسير الكاشف.209 :7 :

لظاهر القرآن)).(5
فإن الباطن القرآين املقبول
فبعد أن ثبتت حجية الظاهرّ ،
هو املوافق للظاهر ،أو الساكت عنه الظاهر؛ إذا أيّدته األدلة
اخلارجية ّأما فهم الباطن خمالفًا للظاهر فليس حبجة ،وال يُقبل
النص مع إطالق املجال
ممن جاء به فاإلمامية يف منهجهم لفهم ّ
أمام املفسر إلعمال عقله ،وبذله اجلهد يف حماولة فهم اآليات
نص يف تفسريها .وبالتايل فلظواهر القرآن
الكرمية اليت مل يرد ّ
حجية وال يقبل حتديد خصوص مرجعية تفسريها ،وكشف
دالالهتا َ
باألئمة  أو خمصوصني غريهم مبا يعتمد باعتباره
دعوة على ان القرآن قصد إهبامه؛ لتوكيد احلاجة لإلمام ،فهذه
دعوى مناقضة للقرآن نفسه الذي ّ
يدل على أنّه نزل تبيانا لكل
شيء ،وهدى وبالغًا.
ميت لالمامية
فإن من أسقط ظواهر القرآن ال ّ
والنتيجةّ ،
بصلة ،وهو بني طريف اإلفراط والتفريط – سابقي الذكر –
إما حشوي ،أو باطين ولذلك املنهج آثار خطرية على الفكر
ّ
االسالمي .وال أساس لدعوى بعض الباحثني البعيدة عن
املوضوعية – القائمة على إطالق االقوال جزافًا دون الرجوع
إىل االستقراء الكامل لآلثار واالقوال يف اهتام اإلماميّة يف ربط
الظاهر بالباطن ،وأنّهم (يعتقدون ان مثل هذا الربط ال يكفي يف
محل الناس على ان يذهبوا مذهبهم هذا ،فحاولوا أن حيملوهم
عليه من ناحية العقيدة واإلرهاب الديين الذي يشبه اإلرهاب
للعامة يف العصور املظلمة من محل الناس على ما
الكنسي ّ
يوحون به اليهم ،بعد ان حظروا عليهم إعمال العقل ،وحالوا
بينهم وبني حريتهم الفكرية)).(6
كما أنّنا من جانب آخر جند عند االجتاهات االسالمية
يتمسك بالباطن ّإما مطلقًا أو بالتوفيق بينه ،وبني
األخرى من ّ
الظاهر ،واعتبار ان ك ً
ال منهما مرا ٌد .لكننا ال جند بني اإلمامية من
حد اجلمود كما وقع
وقف عند الظاهر ومتسك به متسكا حرفيًا إىل ّ
يف ذلك الظاهرية من أهل السنة بانكارهم املجاز .وسنتبني مالمح
ذلك بوضوح عند استعراض التطبيقات الواردة عن متكلميهم يف
موضعها اخلاص من هذا البحث.
((( الطباطبائي :الميزان .7 :1
((( الذهبي ،محمد حسين :التفسير والمفسرون  ،29 :2دار الكتب الحديثة،
القاهرة ،ط1381 ،1هـ 1961 -م.
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املطلب الثالث :أسس التعامل مع ظواهر القرآن يف البحث الكالمي
عند اإلمامية
توطئة:

يالحظ الباحث يف موقف املتكلمني من ظواهر القرآن أنّهم
النص القرآين للكشف عن دالالته يف جمال
حيث يستقرئون ّ
فإن عالقتهم بالظاهر تتفرع على
تأسيس األصول العقائديةّ ،
اجتاهات خمتلفة ّ
كل حسب املنطلقات الفكرية واخلصوصية
املنهجية اليت تشكل األساس املهم ،ومنظومة املعايري اليت على
النتاج الفكري أن يتواءم معها ،ويبتعد عن أية تقاطعات حتيد
إن احلياد
به عن خصوصية املذهب ،فهنا التقاطع مرفوض ،بل ّ
باعتباره حالة وسطى ال ميكن قبوله خصوصا مع األصول
تكون هيكلية البناء الفكري للمذهب ،ولذا نالحظ
الكربى اليت ّ
البد
أن إطالق صفة اإلمامي على شخص فذلك يعين انه ّ
مثال ّ
حددها الشيخ املفيد
ان خيضع لالصول الكربى للمذهب واليت ّ
كما سبق لنا ذكره يف العرض التارخيي) (1وهذا ما ينطبق أيضا
على النسبة لالعتزال فيقال معتزيل ملن حدده اخلياط) (2فقضية
النص متثل ركيزة مهمة من ركائز املنهج
املوقف من ظاهر ّ
الكالمي ويالحظ السعة الكبرية للبحث فيها ،ومالحمها البارزة
التأثري يف استنباط جزئيات كل أصل من أصول العقيدة على
اختالف املذاهب يف حتديد جمموعها ،وإن اتفقوا على ثالثة منها
أن أكثر ما
كأسس مشتركة هي التوحيد ،والنبوة واملعاد ،إال ّ
ترد إشكاليات التعامل مع الظواهر مبا ينتج عنه كثرة االختالف
والتقاطع يف موضوعي الصفات اإلهلية (اخلربية) وعصمة
االنبياء ،فأخذ اآليات على ظواهرها ينتج عنه يف موضوع
الصفات اإلهلية نسبة اجلوارح واالعضاء والوقوع يف مغبّة
((( يقول الشيخ المفيد ( ..فهو علم على من دان بوجوب اإلمامة ،ووجودها
في كل زمان ،وأوجب النص الجلي ،والعصمة والكمال لكل إمام ثم
حصر اإلمامة في ولد الحسين بن علي  ،وساقها الى الرضا علي
بن موسى  )..اوائل المقاالت ص .44
((( الخياط المعتزلي :االنتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ص 26
تحقيق :د ينبرج ،دار الكتب المصرية القاهرة  1344هـ  1952م يقول:
(وليس يستحق احد منهم اسم االعتزال حتى يجمع القول باالصول
الخمسة :التوحيد ،والعدل ،والوعد ،والوعيد ،والمنزلة بين المنزلتين،
واالمر بالمعروف ،والنهي عن المنكر .فإذا كملت في االنسان هذه
الخصال فهو معتزلي).

التشبيه والتجسيم ،كما حصل عند املشبهة واملجسمة ،وأخذها
على ظاهرها يف عصمة االنبياء يعين نسبة أفعال ختدش موضوع
العصمة املطلقة ،وتنسب الوقوع يف بعض الذنوب واملعاصي ،أو
النسيان واخلطأ اخل .ولذلك اختلفت املذاهب الكالمية االسالمية
يف مرتبة العصمة بني االطالق والتقييد ،كما اختلفوا يف وقت
حصوهلا .إ ّ
أن آثار هذا االختالف يف حدود عصمة االنبياء
ال ّ
تكن له تلك اآلثار البالغة األمهية ،والتأثري يف موقف الفرق
مل ْ
االسالمية من بعضها ،وخصوصيات منهج ّ
كل منها كما حصل
مع االختالف يف املوقف يف حدود الصفات االهلية إذ يتقاطع
النص مع ظواهر أخرى ،أو مع املرجعيات اليت يعود
الظاهر من ّ
إليها ّ
كل مذهب كالمي ،أو يتقاطع مع الدليل العقلي ،وأصول
املذهب ومنطلقاته ،فاملوقف من هذه القضية هنا ميثّل الركيزة
األساس للمذهب الكالمي وينعكس مبعايريه على ّ
كل جوانب
البحث عند املتكلم ويف هذا القسم بالذات من الظواهر القرآنية
نالحظ حضور هذه الركيزة باعتباره معيارا فاصال بني املذاهب
عدة اجتاهات ميكن
االسالمية؛ اذ جندهم قد انقسموا على ّ
إمجاهلا يف):(3

 -1اإلثبات مع التكييف ،أو الوقوع يف مغبة التجسيم ،وتشبيه اخلالق
خبلقه

املجسمة واملشبهة ممّن قالوا :إنّه تعاىل له يدان،
وهو ما زعمته ّ
وعينان ،ووجه ،وخيضع للقرب ،والبعد … اخل يقول الشهرستاين
(أما مشبهة احلشوية فقد أجازوا على ربّهم املالمسة واملصافحة،
وإن املسلمني املخلصني يعانقونه سبحانه يف الدنيا واآلخرة..
ّ
)(4
كذا) .
 -2االثبات بال تكييف ،أو تشبيه

يف التشبيه ،أو التعطيل .يقول االشعري)( :(1إن هلل سبحانه وجهًا
بال كيف) ،كما قال ﴿ :ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واالكرام ﴾
بيدي ﴾
(الرمحن ،)27/وإنّه له يدين بال كيف ،كما قال ﴿ خلقت ّ
(سورة ص )75/وهذا هو موقف السلف املنقول عنهم.

 -3التفويض

وهو موقف بعض األشعرية الذي يقوم على إجراء هذه
الصفات كما وردت يف ظاهر اآليات القرآنية مع تفويض املراد
منها إليه تعاىل .ويصف الشهرستاين هذا االجتاه وأصحابه فيقول:
(إن مجاعة كثرية من السلف يثبتون صفات خربية مثل اليدين،
ّ
والوجه ،وال يؤولون ذلك إال أنّهم يقولون :إنّا ال نعرف معىن اللفظ
الوارد فيه مثل قوله ﴿ :الرمحن على العرش استوى ﴾ (طه،)5/
بيدي ﴾ (سورة ص ،)75/ولسنا مك ّلفني
ومثل قوله ﴿ ملا خلقت ّ
مبعرفة تفسري هذه اآليات .بل التكليف قد ورد باالعتقاد بإنّه ال
شرك له وذلك قد أثبتناه)).(2
وهذا ما مييل إليه الفخر الرازي بأن يضع معيارا منهجيا ك ّليا
عدها من املتشاهبات
يف التعامل مع هذه الظواهر يقوم على ّ
بأن املراد ليس الظاهر منها .يقول (هذه املتشاهبات
مع القطع ّ
بأن مراد اهلل تعاىل منها شيء غري ظواهرها ،كما
جيب القطع ّ
جيب تفويض معناها إىل اهلل تعاىل وال جيوز اخلوض يف
تفسريها)).(3
وهذا املذهب الذي عليه أغلب األشاعرة املتأخرين عن
األشعري ،كالباقالين ،واجلويين ،والبغدادي .إ ّ
ال أنّنا وجدنا –
كما سيتبني يف فصل األشعرية – أنّهم كثريا ما جلأوا إىل تأويل
العديد من اآليات ،ومثّلت عندهم حاالت تطورية يف املنهج تنحو
وكونت مراحل متعددة للمنهج
إىل حماوالت عقلنة املوقف منهاّ ،
األشعري.

كما هو موقف األشعري ،ومن تابعه ،ويقوم على اجراء
معىن ظاهر اآلية من دون حتديد لكيفية معينة ،حتاشيا للوقوع

 -3التأويل

((( للتفصيل يحسن الرجوع الى الزركشي :البرهان  78 :2دار احياء
الكتب العربية /القاهرة  1376هـ  1957م ط ،1ابن عربي (محي
الدين ت  )638رد المتشابه الى المحكم ص 57مقدمة المحقق نقال
عن كتاب ابن عربي مراتب الحروف) القاهرة مطبعة الصدق الخيرية
 1368هـ  1949م ،علي سامي النشار :نشأة الفكر الفلسفي ص.20
((( الملل والنحل .105 :1

((( اإلبانة في أصول الديانة ص .18
((( الملل والنحل .93-92 :1
((( اساس التقديس .223

وهو االجتاه الذي اشتهرت به اإلمامية واملعتزلة مع اختالف
يف ُ
األسس واملنطلقات واملعايري اليت تتحكم بآفاق التأويل ،وحتدد
أبعاد أهليته ،ومرتبة مرجعيته اليت متثل آخر حماولة يلجأ اليها
النص بعد املرور (باملرجعيات) األخرى .وهو
ّ
املتصدي لفهم ّ

باعتباره منهجا اشتهر عن املعتزلة أكثر من غريهم العتبارات
املس باالجتاه اإلمامي
كثرية كان بعضها آيديولوجيا يستهدف ّ
الذي هو شريك املعتزلة يف التأويل .كما تدخلت اعتبارات أخرى
بالنص
تطرفوا فيه إىل ّ
من أمهها ّ
حد بعيد حتّى خرجوا ّ
إن املعتزلة ّ
تتعدى ُ
األسس املنضبطة،
القرآين عن حاكميته وصارت تأويالهتم ّ
النص فذهبوا يف سياحة كربى بعيدة عن
وحكموا عقوهلم يف ّ
آفاقه .ويقوم منهجهم على تأويل نصوص اآليات وظواهرها مع
قطع النظر عن مورد الصفات اخلربية فكل آية جيدون هلا تعارضا
مع اصوهلم ،فهي واجبة التأويل.
وهلذا املنهج خطورة ربّما ال تقل عن خطورة اجلمود يف املنهج
املضاد القائم على إثبات تلك الصفات اخلربية على ما ورد يف
ظواهر اآليات مبا استلزم التشبيه والتجسيم ،إذ أ ّدى هذا التأويل
املنفلت إىل الوقوع – يف أحايني كثرية – يف مغبّة التفسري بالرأي
باحلدود املنهي عنها ،ودفع بعض اتباع الفرق األخرى تبعا لذلك
حد االحلاد أو التكفري.
إىل اهتامات وصلت َّ
َّأما اإلمامية فللتأويل عندهم أسس وحدود وضوابط،
تلمس أبعادها املنهجية على سبيل اإلمجال يف وصف أيب
ميكن ّ
(حممد بن علي ت  449هـ) العتقاد الشيعة
الفتح الكراجكي ّ
اإلمامية يف املوقف من ظواهر اآليات إذ يقول( :وجيب أن يعتقد
أن مجيع ما فيه [أي القرآن] من اآليات اليت يتضمن ظاهرها
ّ
تشبيه اهلل تعاىل خبلقه ،وإنّه جيربهم على طاعته ،أو معصيته،
أو ّ
يضل بعضهم عن طريق هدايته ،فإن ذلك ك ّله ال جيوز
وإن له تأويال يالئم ما تشهد العقول به))،(4
محله على ظاهرهّ ،
وتسبقه يف األهلية (مرجعيات) أخرى تستنفد قبل اللجوء إليه،
وتلك املرجعيات نفسها حتدد إطار دخول التأويل إىل ساحة
البحث بعد أن تنتهي فاعلية الوسائل األخرى وهو ما سيتبني
يف املباحث القادمة.
Ì Ì Ì

((( ظ :كنز الفوائد ،243 :1 ،طبع حجر  1322هـ.
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