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َّ
ملخ�ص البحث
العلمي يف ميزان
املوازن��ة من املوضوعات العلم َّية التي هتدف إىل جع��ل املوضوع
ّ

الرتجي��ح مع اإليامن واإلق��رار برجاحة عقل أصحاب هذه املواضي��ع ،ففي اللغة هي:

بن��اء ُّ
يدل عىل تعديل ،واس��تقامة ،لبيان مقدار الثقل ،واخل َّفة ،واذا ما س�� َّلطنا ذلك عىل
موضوع البحث نس��تطيع أن نفهم املنهج القائم عليه ،والس��بب يف اختيار هذا املوضوع
ٍ
واحد من
التفسريين الق ِّي َمني؛ ألنهَّام ينتظامن حتت نو ٍع
هو أنَّه قائم عىل املوازنة بني هذين
َ
التفسري أال وهو( :االختصار ،واالنتخاب).

أن علامء ِ
أضف إىل ذلك َّ
احلض الوافر من
احل َّلة-
وخاص ًة يف التفس�ير -مل يكن هلم ّ
َّ
الضوء ،إذ س َّلط الضوء يف ِ
احل َّلة عىل علوم الفقه ،واألصول ،واحلديث ،لكنَّه تغ َّيب عن
التفسري ،فدراسة مثل هكذا تفاسري بمثل هكذا إطار أمر مهم جدًّ ا إلحياء الرتاث ِ
احل يِّ ّل
التفسريي.
ّ

159

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد السابع
السنة
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

حللَّة
ِ الآل َّيات التف�سري َّية عند علماء ا

Abstract
The balance is one of the scientific subjects that aims to
make the scientific issue in weighting balance with faith and
acknowledgment of the minds of the owners of these subjects,
In the language: It is a building indicates an adjustment, and
integrity, to show the amount of gravity and lightness, If this
is the case, we can understand the methodology on which it
is based. The reason for choosing this topic is that, this topic is
based on balancing between these two valuable interpretations
because they are under one type of interpretation: (abbreviation,
election).
In addition, the scholars of Hilla -especially in the Explainationdid not have the abundant presence of light, because there
was highlighted in Hilla about the sciences of jurisprudence,
fundamentals, and speech, but it was absent from Explanation,
so the study of such Explanations with so such a framework is
very important to revive the Explanatory heritage of Hilla.

ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة
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املقدِّ مة
َّ
ش��ك
وتف��رده يف األلوه َّية؛ فه��و الواحد األحد ،وإن
احلم��د هلل ع�لى الوحدان َّية،
ُّ
الش��اكُّون ،وه��و الفرد الصم��د ،وإن عاند املعاندونَ ،
��ل َر ُس��و َل ُه بِا ْل ُـهدَ ى َو ِد ِ
﴿أ ْر َس َ
َّ
ين
ين ُكل ِ
ِّ��ه َو َل ْو ك ِ
َ��ر َه الـ ُْم رْ ِ
�َل� الدِّ ِ
��ق لِ ُي ْظ ِه َر ُه َع ىَ
ُون﴾( ،)1وعينَّ هل��م أوصياء باألد َّلة
ـح ِّ
شك َ
ا ْل َ

احلجة ،وأوضح هبم
َّ
العصامء ،وأهلم هبم َّ
املحجة ،فريض َمن ريض ،وأبى َمن أبى ،وكبرَّ
العزة مجي ًعا ولرسوله وللمؤمنني .أ َّما بعد:
اهلل َمن كبرَّ  ،واستكرب َمن استكرب ،وهلل َّ

العلمي يف ميزان
فاملوازنة من املوضوع��ات العلم َّّية التي هتدف إىل جعل املوضوع
ّ

الرتجي��ح مع اإليامن واإلق��رار برجاحة عقل أصحاب هذه املواضي��ع ،ففي اللغة هي:

بن��اء ُّ
يدل عىل تعديل ،واس��تقامة؛ لبيان مقدار الثقل ،واخل َّفة ،وإذا ما س�� َّلطنا ذلك عىل

موضوع البحث نس��تطيع أن نفهم املنهج القائم عليه ،والس��بب يف اختيار هذا املوضوع
ٍ
واحد من
التفس�يرين الق ِّي َمني؛ ألنهَّام ينتظ�مان حتت نو ٍع
أنَّ��ه قائم عىل املوازنة بني هذين
َ
أن علامء ِ
التفس�ير أال وهو( :االختصار ،واالنتخ��اب) .أضف إىل ذلك َّ
وخاص ًة
احل َّلة-
َّ
يف التفسري -مل يكن هلم احلظ الوافر من الضوء ،إذ سلط الضوء يف ِ
احل َّلة عىل علوم الفقه
األصول احلديث ،لكنه تغيب عن التفسري ،فدراسة مثل هكذا تفاسري بمثل هكذا إطار
أمر مهم جدًّ ا إلحياء الرتاث ِ
التفسريي.
احل يِّ ّل
ّ
ّ
املهمة ،واستقراء ملا جاء به هذان العالِـامن،
وبعد إحاطة شاملة باملوضوع وبجوانبه َّ

وبحس��ب املادة املجموعة ْ
أن يكون البحث يف ثالثة مباحث ،تعقبها خامتة بالنتائج التي

توصل إليها البحث.
ّ

َّ
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األول (التعريف بمفردات العنوان) ،واشتمل عىل ثالث نقاط:
تناولت يف املبحث َّ

واصطالحا) ،أ ّما الثانية فكانت بعنوان( :منتخب تفس�ير التبيان)،
األوىل( :املوازنة لغ ًة
ً
القم ّي).
والثالثة تناولت فيها( :خمترص تفسري ِّ

أ َّما املبحث الثاين فعنونته بـ( :التعريف باآلل َّيات التفسري َّية -دراسة نظرية) ،إذ جاء

عىل نقطتني :األوىل :بحثت فيها (التعريف باآلل َّيات التفس�ير َّية) ،أ ّما اآلخرى فتناولت

فيها (أنواع اآلل َّيات التفسري َّية).

التفسريين -دراسة تطبيق َّية)،
اختص املبحث الثالث بدراس��ة (املوازنة بني
يف حني
ّ
َ

وتضم��ن ثالث نقاط :األوىل تناولت فيها (املوازنة يف اآلية ( )177من س��ورة البقرة)،
َّ

ضمنته��ا (املوازنة يف اآلية ( )7من س��ورة آل عم��ران) ،واألخرية التي
أ ّم��ا الثاني��ة فقد َّ

اشتملت عىل (املوازنة يف اآلية ( )92من سورة النساء) .وجاءت خامتة البحث بالنتائج

التي توصل إليها.

ومتنوعة يف صدارهتا كتب الرتاجم ،والس�ير،
مهمة
ِّ
وقد اعتمد البحث عىل روافد َّ

العاميل (ت 1104هـ) ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فقد اعتمدت
للحر
كأمل اآلمل ّ
ّ
احل َّلة حمورها األساس ِ
مصادر رجال كانت تراجم رجال ِ
العلمي واألديب
كاحل َّلة وأثرها
ّ
احل يِّل ...وغريه��ا ،فضلاً عن ذلك تناولت ِ
ِ
ٍ
بش��كل ع��ام كاحلياة
احل َّلة
للدكت��ور ح��ازم ّ
الفكرية يف ِ
الش��مري ،فضلاً عن التفاسري التي هي عامد البحث
احل َّلة للدكتور يوس��ف
ّ
َّّ
ومادته ،وأعني :املنتخب من تفس�ير التبيان الب��ن ادريس ِ
احل يِّ ّل (ت 598هـ) ،وخمترص
َّ
العتائقي (ت 790هـ).
القم ّي البن
ّ
تفسري ِّ
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حممد وآله الطاهرين.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ِّ
رب العاملني وصلىَّ اهلل عىل َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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املبحث الأ َّول
التعريف مبفردات العنوان
�أ َّو اًل :املوازنة ً
وا�صطالحا
لغة
ً
املوازنة لغ ًة
(و َز َن) والذي أرجعه علامء اللغة إىل عدَّ ة
املوازنة يف اللغة ترجع إىل األصل الثالثي َ
ٍ
ٍ
مع��ان ،منها ق��ول ابن فارس (ت 395هـ)« :الواو والزاء والن��ون :بنا ٌء ُّ
تعديل
يدل عىل
والزنَة َقدر ِ
الشء؛ واألصل َو ْزنَة ...وهذا ُي ِ
واز ُن
ووزن ُ
وزن يَّ
وزنًاِّ .
الش َء ْ
ْت يَّ
واس��تقامةَ :
ُ
اذيه .وو ِزين الر ْأ ِيِ :
ذلك ،أي هو محُ ِ
نس�� ُبوه إىل َر َجاحة
معتد ُله .وهو
راجح َ
ُ
الو ْزن ،إذا َ
َ ُ َّ
وش��دَّ ة الع ْق��ل»( ،)2وقال الزبيدي (ت 1205هـ)« :الو ْز ُن :ه��و ال ِّث َق ُل ِ
الر ْأي ِ
واخل َّف ُة...
َ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
الو ْز ُن َث ْق ُل يشء بيشء ِم ْث ِله ...وواز َنه :عاد َله وقاب َله؛ و َأي ًضا :حا َذاهِ .
ِ
واز َن
ومن
املجازَ :
ُ
ُ َ ُ َ ُ ْ
َ
بكس ِهنَ :أي ُقبا َل َته ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
وحذا َء ُه»(.)3
ُ
فالنًا كا َف َأ ُه عىل فعاله ...وبِ ِوزانه وبِ ِو ِزانَته ،رْ ِ َّ
إ ًذا املوازنة يف اللغة املحاذاة لش��يئني ومقابلتهام ملعرف��ة الثقل واخل َّفة ،وإذا ما ُأطلق

ٍ
جم��ازا عىل ٍ
لش��خص ما ،فإنَّه ُّ
ي��دل عىل اعتداله وتوازنه ،وه��ذا االعتدال والتوازن
رأي
ً

مقرونًا برجاحة العقل وشدَّ ته.
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اصطالحا
املوازنة
ً
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َّ
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املفسين.
عىل موضوع البحث ،نقول :هو قسمة النظر بالتساوي بني رِّ
وعرف املوازنة بأنهَّ ا« :هي أن تكون
ووازن بعض الباحثني بني ألفاظ القرآن الكريم َّ
ِ
الفاص َل َتينْ ِ
الفاصلت��ان متس��اويتني يف الوزن دون التقفي��ة»( ،)5و«املوازنة :هي تس��اوي
يف ال��وزن م��ن ِ
الف ْقرت�ين املقرتنتني ،م��ع اختالفهام يف احل��رف األخري منه�ما (القافية يف
﴿و َن�َم�اَ ِر ُق َم ْص ُفو َف�� ٌة * َوز ََرابيِ ُّ َم ْب ُثو َث�� ٌة﴾( ،)7فـ:
الش��عر)»( ،)6ومثال ذلك قول��ه تعاىلَ :

َم ْص ُفو َف ٌة وَ :م ْب ُثو َث ٌة متَّفقتان يف الوزن دون التقفية(.)8

واالصطالح��ي ،يمكن تعري��ف املوازنة
اللغ��وي
وحاص��ل النظ��ر يف التعريف�ين
ّ
ّ

س ْي ِن اثنني نظرة متس��اوية ،للكشف فيام إذا كانا متَّفقني يف
التفس�ير َّية بأنهَّ ا :النظر إىل ُم َف رِّ َ

تفسري اآلية املباركة ،أم إنهَّام خمتلفان ،مع العلم برجاحة وعلم َّّية عقل ٍّ
كل منهام.

ثان ًيا :منتخب تف�سري التبيان
التعريف بلفظة املنتخب
املنتخ��ب لغ�� ًة :ترج��ع إىل اجلذر الثالث��ي (ن َ
��ب) ،وأرجع ابن ف��ارس معناه إىل
َخ َ

«الن��ون واخلاء والباء كلم ٌة ُّ
َ
واآلخر عىل
تدل عىل تَع ُّظ��م ،يقال :أحدمها عىل خيار يشء،
َث ْق ٍ
الشء ونُخ َبتُه .وانتخبته ،وهو ُمنت َ
ب أي:
وه ْزم يف يشء.
خيار يَّ
ب َ
َخ ٌ
َّ
ف��األول الن ُّْخبةُ :

خمتار»( ،)9وقال ابن منظور (ت 711هـ)« :ا ْنت َ
اختاره والن ُّْخ َب ُة ما اختاره منه
الش َء
ب يَّ
َخ َ
َ
ِ
ِ
ُخب ُة ال َقوم ون َ
ون ْ
االختيار واالنتقا ُء
واالنتخاب
خاب االنتِزاع
ُ
ياره��م ...واالنْت ُ
ُ
ُخ َبتُهم خ ُ
ْتار من الرجال ف ُتنْت ََز ُع منهم»(.)10
ومنه الن َُّخب ُة وهم اجلامعة تخُ ُ
164

اللغويَّ :
فإن املنتخب هو املختار ،ولكن هذا االختيار مل
وع�لى ما تقدَّ م يف األص��ل
ّ
ِ
تم انتزاعه ،وانتقاؤه من أصله.
تم اختياره لعظمته ،وهلذا َّ
يكن عشوائ ًّيا ،بل َّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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ّ
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االنتخاب يف االصطالح
ويمكن تعريف االنتخاب بأنَّه :االنتقاء بدافع اإلعجاب ،لكون هذا املا َّدة املنتقاة،

حتل َّ
واملنتزع��ة تتم َّيز بالعظمة ،وهي جديرة بأنهَّ ا ُّ
حمل ما عداها من ما َّدة تفس�ير َّية .وهو

ما أشار إليه ابن ادريس يف خامتة املؤلف بقوله« :وفيام خلَّصنا واخترصنا كفاية ملن ضبط
هذا الفن ويغنيه بذلك عىل ما عداه»(.)11

مهدي اخلرس��ان
حممد
ّ
��م َي هذا التفس�ير باملخت�صر أو املنتخب وأرجع الس�� ِّيد َّ
ُس ِّ

التفسريي ،وذلك بقوله(« :خمترص
 دامت بركاته -هذه التسميات إىل موضوع املؤلفّ
سمي بـ(منتخب التبيان والنكت
التبيان) وهذا االسم مستوحى من موضوعه ،وكذلك ِّ

أيضا كسابقه مستوحى من موضوعه ،وإن َذكَر أنَّه
املستخرجة من كتاب التبيان) ،وهذا ً

جاء يف آخر الكتاب عىل ما حكى عن ِّ
خط املصنِّف»

()12

دواعي االنتخاب ،ومنهجه يف ذلك
اإلعجاب بتفس�ير التبيان :أقبل ابن ادريس عىل كت��اب التبيان بداعي اإلعجاب،

إذ إنَّ��ه أقب��ل عليه بإعج��اب إىل حدٍّ كبري ،ف��كان منش��دًّ ا إليه بحي��ث أرسه ذلك ،وهو

م��ا دفع��ه لالختصار والتعليق من��ه يف كتاب خاص ،وهذا العمل ه��و دليل اإلعجاب،
حممد
ويش�ير الس�� ِّيد حم ِّقق الكتاب إىل احلدِّ الذي وصل إليه اإلعجاب ،إذ يقول الس�� ِّيد َّ
مهدي اخلرس��ان« :مل أقف فيه عىل أي مناقشة له أو إيراد أو إشكال عىل ما فيه ،بل حتَّى
ّ

رجع إليه يف كتاب الرسائر يف موارد عديدة مس��تندً ا إليه ،معتمدً ا عليه يف تقوية ما ذهب

ً
مناقش��ا بل مس��تدلاًّ به يف نقده لبعض آراء الشيخ
إليه ،ومل يعرتض عليه يف يشء ،وليس
الط��ويس يف بق َّية كتب��ه األخرى ،إذ كان يعترب التبيان آخر مصنَّفات الش��يخ ،ويرى
ّ
بلوغه فيه منتهى ما يمكن أن يم ِّيزه عىل باقي مؤ َّلفاته من حيث اإلحاطة العلم َّّية ،وكامل
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد السابع
السنة
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

165

حللَّة
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العلم��ي»( ،)13ويضيف يف موض ٍع آخر بقوله« :وما هذا االنش��داد إليه إلاَّ دليل
النض��ج
ّ

ولـم كانت النس��خة التا َّمة
اإلعج��اب ب��ه؛ لذلك أقدم عىل اختص��اره فيام يبدو يل فعلاً  ،اَّ
األول؛ لذلك
التي كتبها املصنِّف مفقودة ،وما وصل إلينا من نسخ الكتاب ك ُّلها ناقصة َّ

مل نع��رف بالغ��رض وراء اندف��اع املصنِّ��ف إىل تصنيف��ه ،وما قلن��اه آن ًفا اس��توحيناه من

عمله»(.)14

املفسين الذين أ َّلفوا قبلهم يف هذا املجال
اإلجالل وتقدير رِّ
1.1إنهَّ م كانوا يكتفون هبذه التفاسري.

2.2مل تك��ن هل��م اجل��رأة ع�لى التأليف يف ه��ذا املجال بوج��ود مثل هكذا تفاس�ير
كبرية(.)15

إن َّ
3.3العل��وم املنتخب��ةَّ :
جل م��ا أخذه ابن إدريس من تفس�ير التبي��ان هو املعنى
واللغة ،أ َّما باقي حقول املعرفة فقد أمل َّ هبا إملا ًما دون إمتام ،وهو ما ذكره سامحة
مهدي اخلرس��انّ :
«جل أخذه هو املعنى واللغة ،أ ّما باقي
حممد
ّ
الس�� ِّيد املح ِّقق َّ

حقول املعرفة التي ذكرها الش��يخ الطويس أمل ّ هبا إملا ًم��ا ومل ُيعرها اهتام ًما ،فلم
ِ
كرا
يتعرض لإلعراب والقراءة ،ور َّبام ذكر ش��أن الن��زول وبعض األحاديث ذ ً
َّ
عابرا»(.)16
ً

منهجا يف ايراد اآلية املراد تفس�يرها ،فهو
4.4اختصار اآلي��ات :التزم ابن ادريس
ً
ثم يقول( :اآلية) ،وهذا يعني َّ
أن هلا باق ًيا مل ُيذكر التزا ًما بمنهج
يذكر جز ًءا منها َّ
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الكتاب ،أال وهو االختصار(.)17

5.5ال�شرح ِ
وذكر األقاويل :التزم ابن ادريس بمنهج عدم ِذكر الرشح واألقاويل،
وهو ما أش��ار إليه بقوله« :قد ذكرنا يف هذا الكتاب مجلة وجيزة يف ِّ
كل س��ورة
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

امل�سافري
اجلبوري//م.م� .أمل ح�سني ن َّوار
حمم ع َّبا�س نعمان
ّ
ّ
�أ.م.دَّ .

بأخ�صر م��ا قدرنا علي��ه وبلغ وس��عنا إليه ،ول��و رشعنا يف رشح ذل��ك ِ
وذكر
األقاويل خلرجنا عن املقصود واملغزى املطلوب ،وفيام خلَّصنا واخترصنا كفاية
ملن ضبط هذا الفن ويغنيه بذلك عىل ما عداه»(.)18

6.6وحصيلة منهج َّيته أنّه يبدأ ببيان تفسري اآلية بكلمة فصل ،فكان ُج ّل اهتاممه يف
التعليق هو أخذ املعنى واللغة ،أ َّما بقية احلقول املعرف َّية التي أحاط هبا الش��يخ

الط��ويس فل��م هيتم هبا ،ومنه��ا اإلعراب والق��راءة ،ولكنَّه ر َّبام َذكر ش��ي ًئا من
ّ
أس��باب النزول ،وقد يفيد من بعض األحاديث(ّ ،)19
وإن املح ِّقق أشار -وكذا

الباحث -عند قراءته للتفسري(.)20

7.7مل يعثر عىل مناقشة أو إشكال أو إيراد ،بل إنَّه رجع إليه يف كتبه األخرى وأشار
املح ِّق��ق بالتعليل لذلك بقوله« :يرى بلوغ��ه فيه منتهى ما يمكن أن يم ِّيزه عىل

العلمي»(.)21
باقي مؤ َّلفاته من حيث اإلحاطة العلم َّّية ،وكامل النضج
ّ

8.8ويف إشارته يف آخر التفس�ير إىل املخترص هبذه العبارة «وفيام خلَّصنا واخترصنا
كفاي��ة ملن ضبط هذا الف��ن ،ويغنيه بذلك عىل ما عداه»( )22فيها نظر ،فأ َّما قوله
(مل��ن ضبط هذا الفن) يعني علامء التفس�ير ،ولو أنَّه خلَّص��ه لطلبته لكان يقول
(ملن أراد أن يضبط هذا الفن) ،ويف عبارة (يغنيه عام عداه) قد حتتمل َّ
أن الذي

مل يأخذه من تفس�ير التبيان ال حيتاج إليه َمن هو عامل ٌ بالتفس�ير ،وهل يعدُّ هذا

نقدً ا أم ال؟(.)23

9.9ذك��ر الدكتور حس��ن احلكيم« :خلَّص الش��يخ اب��ن ادريس كت��اب (التبيان يف
الطويس ،وتوجد نس��خة خمطوطة من هذا الكتاب يف
تفس�ير القرآن) للش��يخ
ّ

مكتبة اإلمام أمري املؤمنني يف مدينة النجف االرشف ،ويبدأ هذا املخترص
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد السابع
السنة
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م
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من سورة هود إىل سورة الزلزلة»(.)24

التفسريي
التعريف باملؤ َّلف
ّ

تفس�يري قائم عىل انتخاب املادة التفس�ير َّية من تفس�ير التبيان لش��يخ
وهو مؤ َّلف
ّ

ٍ
حواش
الطويس) ،فقال عنه األفن��دي (ت « :)1130كتاب كبري وهو
الطائفة (الش��يخ
ّ
وايرادات عىل التبيان»(.)25

مهدي اخلرسان -دامت بركاته« :-هو خمترص كتاب التبيان
حممد
ّ
وقال عنه الس�� ِّيد َّ

الط��ويس ،وقد ُطبع بقم س��نة 1409هـ.ق باس��م (املنتخب من تفس�ير التبيان
للش��يخ
ّ
حممد بن
والنكت املستخرجة من كتاب التبيان) للفقيه اجلليل الشيخ أبو -كذا -عبد اهلل َّ
أمحد بن إدريس ِ
الرجائي ،إرشاف
مهدي
احل يِّ ّل من أعالم القرن الس��ادس ،حتقيق الس ِّيد
ّ
ّ
النجفي ،وهو يف جم َّلدين،
املرعيش
املرعيش ،من منشورات آية اهلل العظمى
الس ِّيد حممود
ّ
ّ
ّ

األول بعد املقدِّ مة من تفسري اآلية ( )36من سورة البقرة وحتى اآلية ()43
يضم املج َّلد َّ
ُّ
ويضم املج َّلد الثاين بق َّية تفسري سورة
من سورة هود ،يف ( )416صفحة مع الفهرست،
ُّ
هود وحتَّى تفسري الزلزلة اآلية ( ،)8يف ( )416صفحة مع الفهرست»(.)26

املنتخ��ب( ،)27أو خمت�صر كتاب التبي��ان( ،)28وقيل يف تس��ميته( :التعليق من كتاب

التفس�ير التبيان من تفس�ير القرآن) ،وهذا م��ا أورده املؤ ِّلف ابن ادري��س يف َّأول وآخر

ِّ
كل ج��زء من األجزاء املتو ِّفرة ،والتي عددها اثنا عرش ،ول��و مجع إليها املتبقي من الذي
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مل يص��ل إلينا لكان الع��دد عرشين تعليقة بعدد أجزاء التبيان( ،)29و َذكر الدكتور حس��ن
أن هذا التفس�ير هو عبارة عن تعليقات كتبها الشيخ ابن ادريس ِ
احلكيم َّ
احل يِّ ّل عىل أصل
كتاب (التبيان يف تفس�ير الق��رآن) ،وقد وقف عليها منتجب الدي��ن ابن بابويه يف مدينة
ِ
احل َّلة( ،)30وقد ذهب يف آخره إىل تسميته (املنتخب من تفسري القرآن والنكت املستخرجة
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

امل�سافري
اجلبوري//م.م� .أمل ح�سني ن َّوار
حمم ع َّبا�س نعمان
ّ
ّ
�أ.م.دَّ .

احلجة 582هـ)(.)31
من كتاب التبيان) ،وقد فرغ من تأليفه (أواخر ذي َّ

اإلضايف
منتخب تفسري التبيان بمعناه
ّ

تفس�يري قائم عىل االنتخاب،
التفس�يري بأنّه :مؤ َّلف
يمك��ن تعريف هذا املؤ َّلف
ّ
ّ

الط��ويس ،ومت َّيزت هذه
انتخب��ه واخت��ار ما َّدته اب��ن إدريس من تفس�ير التبيان للش��يخ
ّ

حتل َّ
امل��ا َّدة املخت��ارة واملنتق��اة واملنتزع��ة بالعظمة ،ويمكنه��ا أن َّ
حمل ما عداه��ا من ما َّدة
تفسري َّية.

ثال ًثا :خمت�صر تف�سري الق ِّم ّي
التعريف بلفظة خمترص
املخترص لغ ًة
اللغوي َ
(خصرَ َ ) ال��ذي أرجعه ابن فارس إىل:
يرج��ع أصل هذه اللفظ��ة إىل اجلذر
ّ

الشء .واالختصار
وسط يَّ
«(خرص) اخلاء والصاد والراء أصالن :أحدمها ال َب ْـرد ،واآلخر َ
بعض أهل اللغة يقول االختصار ْ
أخ ُذ
يف الكالم :ت َْر ُك ُفضولِه واس��تيجاز معانيه .وكان ُ
أوساط الكال ِم وت َْر ُك ُش َعبِه»(.)32
فقد أرجع ابن فارس االختصار إىل األصل الثاين الذي هو وسط اليشء.
الطرحيي (ت 1085هـ)« :اخترص الطريق :سلك أقربه ،ومنه اخترص شو ًطا
وقال
ّ

من الطواف .واالختصار يف الكالم :قصد املعاين وإجياز القول .واالختصار يف الصالة:
وضع اليد عىل اخلارصة ،وهو من فعل اليهود»(.)33

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد السابع
السنة
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اصطالحا
املخترص
ً

مطولاً
��رف االختصار ب��أن يكون اليشء من التآلي��ف التي هي
ٌ
أمه��ات للفنون َّ
ُع ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
وحذف املتك َِّرر إن وقع،
واإلجي��از
باالختصار
تلخيص ذلك
بالتأليف
قصدُ
ُ
مس��ه ًبا ،ف ُي َ
ِ
الرضوري؛ لِ َئال ّ
مع َ
األول(.)34
حذف
احلذ ِر من
خيل بمقصد املؤ ِّلف َّ
ّ
التأليف الس ِ
ِ
��بعة ،وغاي ٌة من غاياتِهَّ ،
َّ
وأن
نوع من أنوا ِع
«ب��أن
وقيل:
االختصار هو ٌ
َّ
َ
ٌ
ٌ
فَّ ،
أيضا:
وضواب��ط
تعريف
االختصار ل��ه
وأن
ٌ
املختَ�ِص�رِ َ مؤ ِّل ٌ
ورشوط»( ،)35ويضيف ً
َ
«االختصار :هو ما َّ
قل لفظه وكثر معناه ...أو هو جتريد اللفظ اليس�ير من اللفظ الكثري

التفس�يري فه��و« :بيان معاين الق��رآن الكريم بعبارة
م��ع بق��اء املعنى»( ،)36أ َّما املخترص
ّ
وجيزة ،وألفاظ قليلة»(.)37

��م تحُ ذف زوائده
وه��و تصنيف يق��ع عىل العكس من
َّ
املط��والت ،فيؤخذ كتابُ ،ث َّ
ٍ
ٍ
خمترص؛ ِحف ًظا له أو تس��هيلاً لتداول��ه( ،)38فهي كتب َقصد من
بش��كل
أو تُع��اد صياغته
ورائه��ا مؤ ِّلفوه��ا بيان مع��اين القرآن بعبارة س��هلة خمترصة بحس��ب زم��ن تأليف هذه
املخترصات(.)39

وللتفري��ق بني االختص��ار وغريه من األلف��اظ املقاربة له يف املعن��ى إذ ّ
إن« :الفرق

ب�ين االختصار والتلخيص :يأيت التلخيص بمعن��ى االختصار ،بل إنَّه ال يكاد يوجد يف
مصنَّفات ِّ
املتأخرين إلاَّ هبذا املعنى ،مع مالحظة ق َّلة استعامهلم التعبري بالتلخيص ،حيث

َّ
إن أكثر ما يستعملون هو مصطلح االختصار.
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الف��رق بني االختص��ار والتهذيب :أص��ل التهذيب هو تنقي��ة ّ
كل يشء وإصالحه

اللغوي يتَّفق مع معنى االختصار.
وختليصه من الش��وائب أو الزوائد ،وهو هبذا املعنى
ّ
إلاَّ َّ
أن املش��هور ِمن فعل السابقني أنهَّ م يريدون به مع ذلك رشح بعض املواضع ،وتغيري
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

امل�سافري
اجلبوري//م.م� .أمل ح�سني ن َّوار
حمم ع َّبا�س نعمان
ّ
ّ
�أ.م.دَّ .

م��ا يل��زم تغيريه ،بل والزيادة عىل األصل ،وهو هبذا املعن��ى يتَّفق مع التلخيص ،فكأنهَّ م

استعاضوا عن كلمة التلخيص بالتهذيب.

كان جز ًءا من تفس�يره ،إلاَّ
والف��رق ب�ين االختصار وتفس�ير كلامت الق��رآن ،وإن َ

َّ
نقصا؛ ألنَّه ال يش��مل بيان ما حيت��اج إىل بيان ،من تراكيبه ومجله وتفس�ير القرآن
أن في��ه ً
خمت�صرا -ال بدَّ أن يش��مل ع�لى بيان معاين األلفاظ والرتاكي��ب وعليهَّ :
فإن
 وإن كانً
ه��ذا النوع م��ن املؤ َّلفات ال ينطب��ق عليها معنى التفاس�ير املخترصة ،ور َّب�ما كانت أكثر

ش��بها بكتب (غريب القرآن) ،الفرق بني االختصار واالنتقاء :االنتقاء هو اختيار أجود
ً
مادة الكتاب(.)40

اإلضايف
التفسريي بمعناه
التعريف باملؤ َّلف
ّ
ّ

العتائقي اإلجياز يف الق��ول ،واختيار ّ
كل ما كان
تفس�يري قصد منه ابن
ه��و مؤ َّلف
ّ
ّ

القم ّي ،فضلاً عن االحتفاظ
وس�� ًطا من الكالم؛ مع بيان نقاط الضعف التي أخفق فيها ِّ

بمقصد املؤ ِّلف.

القم ّي ،هدف��ه الدفاع عن املذهب،
وهو كتاب
ّ
تفس�يري قائم عىل اختصار تفس�ير ِّ
ِ
يكتف فيه املصنِّف عىل التلخيص فقط،
احلجة من سنة (768هـ)( ،)41مل
غرة ذي َّ
أمتَّه يف َّ
ربا لدى علامء اإلمام َّية ،وجاء بإفادات ثمينة
بل أمعن النظر فيه بوصفه كتا ًبا تفسري ًّيا معت ً
مفيدة امتازت بالد َّقة ،والتأ ُّمل ،والنقد املثمر( ،)42وكان يبدأها بقوله (أقول) ،اعتنى فيه

بعلوم القرآن ،ومنها أسباب النزول( ،)43والناسخ واملنسوخ( ،)44واملحكم واملتشابه(،)45
والقراءات القرآن َّية(.)46
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إ�ضافـي (الآليات التف�سري َّية)
راب ًعا :التعريف بامل�صطلح ال
ّ
مفهوم اآلل َّيات

ارجعها ابن ف��ارس إىلّ :
«(أل) واهلمزة والالم يف املضاعف ثالثة أصول :ال ّلمعان

وسميت احلربة أ ّلة
يف اهتزازّ ،
والس�� َبب حيا َفظ عليهّ ...أل اليش ُء ،إذا ملعِّ ...
والصوتّ ،

آالت واآل َل�� ُة أيضا اجلنازة واإليا َل ُة
للمعاهن��ا»( ،)47وقال
ال��رازي« :واآل َل ُة األداة ومجعه ٌ
ّ
السياسة يقال َآل األمري رعيته من باب قال وإ َيالاً أيضا أي ساسها وأحسن رعايتها َ
وآل

رجع وبابه»( ،)48وقيل« :آل يؤول :إذا رجع وصار إليه ...يس��تعمل آلة الدين يف الدنيا:

أي جيعل العلم الذي هو آلة ووسيلة إىل الفوز بالسعادة وسيلة موصلة إىل حتصيل الدنيا
الفانية من املال واجلاه وميل الناس إليه وإقباهلم عليه ونحو ذلك ،واآللة :األداة ،واجلمع

اآلالت واإليال ككتاب اس��م منه .وقد اس��تعمل يف املعاين فقيل آل األمر إىل كذا»(،)49

قديم ِّ
لكل ما اتَّصف باللمعان ،أي كان
فاآللة هي األداة والوسيلة .استُعمل هذا املعنى اً

مرجعه إىل معدن؛ كون املعادن تتَّصف باللمعان ،واآلليات هنا هي األدوات التي تلمع
املفس.
بيد رِّ

واصطالحا
التفسري لغ ًة
ً
التفسري لغ ًة
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اللغوي للفظة (التفس�ير) ،فالبع��ض أرجعه إىل إنَّه
اختل��ف اللغو ُّي��ون يف األصل
ّ
ِس�رِ
ويفسه
مأخ��وذ من (الفرس) فيكون معن��اه :البيان ،نقول :فرس اليشء يف� ه بالكرس ،رُ
فرسا والفرس :كش��ف املغ َّطى ،والتفس�ير :كش��ف امل��راد عن اللفظ املش��كَّل،
بالض��م ً
يفس يل ،والفرس :نظر الطبيب إىل اإلناء(.)50
واستفرسته كذا سألته أن رِّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

امل�سافري
اجلبوري//م.م� .أمل ح�سني ن َّوار
حمم ع َّبا�س نعمان
ّ
ّ
�أ.م.دَّ .

اللغوي (الفرس) ،فإنَّ��ه يعطي معاين :البيان،
إ ًذا التفس�ير إذا كان راج ًع��ا إىل اجلذر
ّ

والكش��ف ،والظه��ور ،وبتطبيق هذه املع��اين عىل كتاب اهلل الكريم يكون التفس�ير :هو
النظر يف كتاب اهلل تعاىل؛ ألجل الكش��ف عن معانيه التي ال يس��تطيع اإلنس��ان العادي

والتقص ،واملتابعة ،والدراية ،والدربة .واملعنى اآلخر هو السفر،
اكتش��افها إلاَّ بالنظر،
يِّ
يقال« :أسفرت املرأة عن وجهها :إذا كشفته .وأسفر الصبح :إذا أضاء»(.)51

وحاصل النظر يف األصلني اللغو َّيني َّ
أن هذا اجلذر وهذه املادة مستعملة وموضوعة

واملعنوي يف (فرس) ،ويكون أحدمها مشت ًّقا
أساس��ا للكش��ف بنوعيه املا ِّدي يف (س��فر)،
ّ
ً
باالشتقاق الكبري من اآلخر ،واألرجح أن يكون الفرس مشت ًّقا من السفر(.)52

اللغوي هو :الكش��ف ،والبيان ،والظهور ،وبتسليط
فيكون التفس�ير بلحاظ معناه
ّ

التوجه لكتاب اهلل تعاىل لبيان
ذلك عىل أقدس القدم وأكرمها يتبينَّ أن هدف التفسري هو
ُّ

معانيه ،وإظهارها وكشفها.

اصطالحا
التفسري
ً

أهم العلوم التي تناولت القرآن الكريم بالدراس��ة والبحث ،هو علم التفسري،
من ِّ

وكام أس��لفناَّ ،
أهم
فإن املهن تكتس��ب املنزلة من أمه َّية املادة التي تتعاطاها ،فهو هبذا من ِّ

تعر ًضا للتامس مع أخطر ما عرفته البرش َّي��ة ،أال وهو موضوع احلالل
العل��وم وأكثره��ا ُّ
تعرض
واحلرام واألخالق والترشيعات ،وما اشتمل عليه القرآن الكريم .ومن هنا كان ُّ
املفس رسعان ما يذهب بالتفسري إىل معتقده ومذهبه،
املفسين له يبدأ باملوضوع َّية ،لكن رِّ
رِّ

املفسين:
وختصصه
ُّ
العلمي ،ومن هنا اختلفت تعاريف التفسري بحسب توجهات رِّ
ّ

الط�بريس (ت 538ه��ـ) بقول��ه« :التفس�ير :كش��ف امل��راد ع��ن اللف��ظ
فعرف��ه
َّ
ّ

املشكل»(.)53

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد السابع
السنة
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م
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حللَّة
الآل َّيات التف�سري َّية عند علماء ا ِ

وعرف��ه أبو حي��ان األَ
ندليس (ت 745هـ) بالقول« :التفس�ير عل��م ُيبحث فيه عن
ّ
ّ

كيفي��ة النطق بألف��اظ القرآن ،ومدلوالهت��ا ،وأحكامها اإلفراد َّي��ة ،والرتكيب َّية ،ومعانيها

وتتمت لذلك»(.)54
التي حتمل عليها حالة الرتكيب ،اَّ

اآلميل (ت 787هـ)« :التفسري هو التبيني»(.)55
وعرفه حيدر
َّ
ّ

حممد باقر الصدر (ت 1980م) بقوله« :علم يبحث فيه عن القرآن
وعرفه الس�� ِّيد َّ
َّ

الكريم بوصفه كالم اهلل تعاىل»(.)56

اخلوئ��ي (ت 1992م) بقوله« :هو إيضاح م��راد اهلل تعاىل من كتابه
وعرفه الس�� ِّيد
ّ
َّ

حجة
العزيز فال جيوز االعتامد فيه عىل الظنون ،واالستحسان ،وال عىل يشء مل يثبت أنَّه َّ
من طريق العقل أو من طريق الرشع ،للنهي عن اتِّباع الظ ِّن ،وحرمة إس��ناد يشء إىل اهلل
﴿،ولاَ َت ْق ُ
ف َما َل ْي َس
بغ�ير إذنه ،قال اهلل تعاىلُ ﴿ :ق ْل آهللُ َأ ِذ َن َلك ُْم َأ ْم َعلىَ اهللِ َت ْفترَ ُ َ
ون﴾(َ )57
َل َ
ك بِ ِه ِع ْل ٌم﴾(.)59(»)58

خام�سا :الآليات التف�سري َّية و�أنواعها
ً
من��ذ نزول القرآن الكريم تصدَّ ى الرس��ول لتفس�ير ما أغمض وأش��كل عىل

أئمة أه��ل البيت وتابعيهم ،وكان عىل
الناس فهمه،
واس��تمر احلال من بعده عند َّ
َّ
َم��ن جاء بعدهم أن يأخ��ذ من الصفات التي تواف��رت فيهم؛ ليضع منه��ا آل َّيات تتوافر
التفس�يري ِّ
باملتصدِّ ي لتفس�ير القرآن لكي حيذوا حذوهمّ ،
لكل
فإن «البحث عن املنهج
ّ
مفس��ـر ،وهو تبيني طريقة ِّ
مفس يف تفس�ير القرآن الكريم ،واألداة والوس��يلة التي
كل رِّ
ّ
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يعتمد عليها لكش��ف السرت عن وجه اآلية أو اآليات؟ فهل يأخذ ُ
العقل أدا ًة للتفسري أو
النقل؟ وعىل الثاين فهل يعتمد يف تفس�ير القرآن عىل نفس القرآن ،أو عىل السنَّة ،أو عىل

كليهام ،أو غريمها؟»(.)60

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

امل�سافري
اجلبوري//م.م� .أمل ح�سني ن َّوار
حمم ع َّبا�س نعمان
ّ
ّ
�أ.م.دَّ .

فالعل��م الذي تكف��ل بعد ذلك بجمع العل��وم التي حيتاج اليها املف�ِّس�رِّ قبل تصدِّ يه

ملهمة تفس�ير القرآن الكريم هو :علم أصول التفسري« :وهو العلم الذي يعنى بالقواعد
َّ
واألص��ول الت��ي ُيبنى عليها علم التفس�ير ،ويدخ��ل يف هذا العلم ّ
كل مس��ائل الفروق

والقواعد والتعريفات (التفس�ير أصول التفسري ،علوم التفسري ،علوم القرآن) ،وطرق
التفسري ،واإلمجاع يف التفسري واالختالف فيه ،وأسباب اإلختالف ،وكيف َّية التعامل مع
املفسي��ن ،والقواعد التي يعتمد عليها يف
االختالف يف التفس�ير ،والرتجيح بني أقوال رِّ

الرتجيح ،وأصول الر ِّد عىل اخلطأ ،واالنحراف يف التفس�ير ،ومش��كالت كتب التفسري

املفسين ،ونحو هذه
كاملرويات يف التفسري وأسانيدها ،واإلرسائيل َّيات ،ومصطلحات رِّ

املسائل التي تؤ ِّثر يف فهم القرآن»(.)61

 .1تفسري القرآن بالقرآن

()62

﴿و َنزّلن��ا َع َل ْي َ
ك الكِتاب
ن��زل القرآن الكريم عىل
النب��ي األكرم ،موصو ًفا بأنّه َ
ّ
ِ
ِ
يصح أن يكون تبيانًا ّ
لكل يشء وال يبينِّ نفس��هَّ ،
وإن
شء﴾( ،)63ومن هنا ال ّ
ت ْبيانً��ا لك ُِّل يَ ْ
يفصل يف
ثم ِّ
م��ن منهج القرآن الكريم أنَّه يتناول بعض املوضوع��ات جمملة يف موضعَّ ،
موض ٍع آخر(.)64

وهو مسلك وطريق ِ
وصف بأنَّه «من عجيب أمر القرآنَّ ،
فإن اآلية ال تكاد تصمت

عن داللة وال تعقم عن اإلنتاج ،ك َّلام ُض َّمت آية إىل آية مناس��بة أنتجت حقيقة من أبكار
وخاصت��هَّ .)65(»...
ولعل هذا
ثم اآلية الثالثة تصدِّ قها وتش��هد هبا ،هذا ش��أنه
َّ
احلقائ��قَّ ،
يدخل يف ضمن التفسري املوضوعي الذي اشتهر به علامء ِ
احل َّلة.
ّ

 .2تفسري القرآن بالسنَّة
املفس العلم َّّية هو أن
دائم ما جتدها عند مطالعة رشوط رِّ
املفس التي اً
من أهم رشوط رِّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد السابع
السنة
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

175

حللَّة
الآل َّيات التف�سري َّية عند علماء ا ِ

عالـم باحلديث ،فاحلاجة إليه تكمن يف بيان املجمل واملبهم من القرآن( ،)66وذلك
يكون اً
بالرجوع إىل األحاديث الصحيحة.

 .3تفسري القرآن بالعقل

أن عل�ماء ِ
العقيل هو منهج ذو منبع ِح يِّ ّل ،بلحاظ َّ
احل َّلة هم َّأول من عمل به
املنه��ج
ّ
س��ه ،إذ عُدَّ ابن إدريس ِ
احل يِّل مؤس ِ
ِ
احل�ِّل�يِّ ّ َّأول من اعتمد دليل العقل
عىل يد ابن إدريس ّ ِّ
ً
آخ��ذا به بعد الكتاب والس��نَّة واإلمج��اع( .)67فقد أش��ارت املصادر إىل أنّه ه��و َّأول َمن
قس��م احلديث -عند اإلمامية -عىل أربعة أقس��ام ،هي :الصحيح ،واحلس��ن ،واملو َّثق،
َّ
والضعيف(.)68

﴿و َأن َز ْلنَا إِ َل َ
يك
والتفس�ير بالنقل تفسري أشار إليه القرآن الكريم« ،يقول س��بحانهَ :
ك��ر لِ ُت َبينِّ َ لِلن ِ
ِّ
��م َو َل َع َّل ُهم َي َت َفك َُّرون﴾( ،)69ومل يق��ل( :لتقرأ) ،بل قال:
ّ��اس ما ُنز َِّل إِ َل ْي ِه ْ
الذ َ

النب��ي ،إىل تبيني ،فل��و مل نقل ّ
(لتُب�ِّي�نِّ ) ،إش��ارة إىل ّ
أن مجيع
أن القرآن حيت��اج وراء قراءة
ّ
اآليات بحاجة إليه ،فال َّ
أقل َّ
أن هناك قس�ًم�اً منها حيتاج إليه بأحد الطريقني :تفس�ير اآلية
النبي»(.)70
باآلية ،أو تفسريها بكالم ّ

 .4اجتناب تفسري القرآن بالرأي:
التفس�ير بالرأي هو َّ
خاصا يف موضوع بس��بب من األسباب،
املفس يتَّخذ رأ ًيا ًّ
«إن رِّ

ثم يعود فريجع إىل القرآن حتَّى جيد له دليلاً من ِّ
يعضده ،فهو يف هذا املقام
الذكر احلكيم ِّ
َّ

لي��س بصدد فه��م اآلية ،وإنَّام هو بصدد إخضاع اآلية لرأي��ه ،وفكره ،وبذلك يبتعد عن
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املفس من طريق
التفس�ير الصحيح للقرآن»( ،)71وقد ورد النهي عنه ،أ َّما ما َّ
يتوصل إليه رِّ

التأ ُّمل والتفكُّر «يف مفردات اآلية ومجلها وسياقها ونظائرها من اآليات إذا كان له صلة

حكم فقه ًّيا
هلا فهو تفسري مقبول وال صلة له بالتفسري بالرأي ،إذا كانت اآلية ممَّا
تتضمن اً
َّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

امل�سافري
اجلبوري//م.م� .أمل ح�سني ن َّوار
حمم ع َّبا�س نعمان
ّ
ّ
�أ.م.دَّ .

ثم
يرج��ع يف فهم املوضوع ورشائطه وجزئ َّياته وموانعه إىل الروايات واألخبار املأثورةَّ ،
ِّ
الش��ك يف اعتب��ار يشء ،أو خروج فرد عن حت��ت الدليل بإطالقها أو
يتمس��ك يف موارد
َّ

تفسريا بالرأي بل اجتها ًدا معقولاً  ،مقبولاً يف فهم اآلية»(.)72
عمومها ،فال يعدُّ ذلك
ً

ومن ذلك ،روى ابن شهرآش��وب يف املناقب اجتهاد اإلمام أيب احلسن اهلادي
يف تفس�ير قوله تعاىلَ ﴿ :ف َل ر َأوا ب ْأسنَا َقا ُلوا آمنَّا بِاهللِ وحدَ ه و َك َفرنَا بِ ُكنَّا بِ ِه م رْ ِ ِ
ني *
شك َ
ُ
َ
ماَّ َ ْ َ َ
َ ْ ُ َ ْ ماَ
رِ
َّت اهللِ ا َّلتِي َقدْ َخ َل ْ فيِ ِ ِ ِ
َف َل ْم َي ُ
س ُهنَالِ َ
ك
ك َينْ َف ُع ُه ْم إِيماَ هُنُ ْم َلـماَّ َر َأ ْوا َب ْأ َس��نَا ُس��ن َ
��ت ع َباده َو َخ َ
ون﴾( ،)73قالُ « :قدِّ م إىل املتوكِّل رجل نرصاين فجر بامرأة مس��لمة ،فأراد أن يقيم
ا ْلكَافِ ُر َ
علي��ه احلدّ  ،فأس��لم ،فقال حييى بن أكثم :اإليامن يمحو م��ا قبله ،وقال بعضهمُ :يرضب

رض ُب
ثالث��ة حدود ،فكتب املتوكِّل إىل اإلمام اهلادي يس��أله ،اَّ
فلم ق��رأ الكتاب كتبُ « :ي َ

حتَّ��ى يم��وت» ،فأنكر الفقهاء ذل��ك ،فكتب إليه يس��أله عن الع َّلة ،فكتب﴿ :بس��م اللهّ
ِ
رِ
َ ْ
س ُهنَالِ َ
ون﴾ فأمر به املتوكِّل
��ر َ
ك ا ْلكَاف ُ
الرمح��ن ّ
ّ
الرحيم * َف َلماَّ َرأ ْوا َبأ َس��نَا َقا ُل��واَ ...و َخ َ
فضرُ ب حتَّى مات»(.)74
املعرفة بعلوم القرآن ،والعل��وم اللغو َّية ،بلحاظ َّ
أن
وق��د زاد بعضهم من اآلل َّي��ات ِّ

القرآن الكريم قد اشتمل عىل ما حيتاج إىل هذه العلوم.

 .5تفسري القرآن بالعلوم اللغو َّية

التوصل لفهم اآلية،
للمفس من اإلفادة منها إذا ما أراد
وهي علوم التي ال حميص
ُّ
رِّ

وتبيينها ،وهي:

قواعد اللغة العرب َّية(:)75

وبام َّ
املفس من التمييز
أن القرآن الكريم نزل باللغة العرب َّية ،فبعلم النحو يس��تطيع رِّ

ب�ين الفاعل واملفعول ...وغريها من القواعد ،وباإلش��تقاق يبينِّ أصل الكلمة وما َّدهتا،
َّ
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مهم ،أ ّما
فالكلم��ة عند تبيني معناها البدَّ م��ن إرجاعها إىل جذورها األوىل ،وه��ذا أمر ّ

علم الرصف ،ف ُيعرف به املايض من املضارع ويتم َّيزان به من األمر( ،)76وهو من األمور

املهمة التي حيتاج إليها املفس(.)77
َّ

املوسوي َّ
أن تعدد مذاهب علم النحو ونظر َّياته من جهة ،وفهم
ويرى الس ِّيد هاشم
ّ

ٍ
ش��خص آلخر من جهة أخ��رى ،قد انعكس يف «فهم
يب الذي خيتلف من
املف�ّس�رّ اإلعرا ّ
املفس يف هذا احلقل من علوم
املعنى واكتش��افه ممَّا يس��توجب توفر املقدرة اللغو َّية لدى رِّ
اللغة .ومساحة هذا املجال يف القرآن الكريم واسعة وذات أثر هام»(.)78

معرفة معاين املفردات(:)79
تتك��ون اجلمل��ة العرب َّية م��ن عدد من املف��ردات ،وإذا م��ا أردنا معرف��ة معنى هذه
َّ

اجلمل��ة ،كان لزا ًما علين��ا أن نرجع إىل ِّ
ثم نب�ِّي�نِّ معناها جمتمعة؛ وألمه َّية هذا
كل مفردةَّ ،
ال�شرط واألداة يرى البح��ث َّ
أن هناك عد ًدا من العلامء تصدِّ ى هل��ذا املوضوع وأفرد له
حممد
كت ًب��ا مس��تق َّلة؛ لبيان معاين مفردات القرآن ،ويف طليعتهم أبو القاس��م حس�ين بن َّ
األصفه��اين (ت 502هـ) ،فأ َّلف كتابه املع��روف بـ(مفردات ألفاظ
املع��روف بالراغب
ّ

اجلزري
حممد
ّ
القرآن الكري��م) ،وأعقبه يف التأليف جمد الدين أبو الس��عادات مبارك بن َّ
املع��روف بابن األث�ير (ت 606هـ) ،فأ ّلف كتاب��ه (النهاية يف غري��ب احلديث واألثر)،
للجوهري (ت 393هـ) ،ولس��ان الع��رب البن منظور
وس��ائر املعج�مات ،كالصحاح
ّ

آبادي (ت 817هـ).
األفريقي (ت 711هـ) ،والقاموس للفريوز
ّ
ّ
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ٍ
َّ
معان ُأخر،
هيتم ُبأصول األلفاظ وبيان دالالهتا التي يش��تق منها
إن املف�ِّس�رِّ عليه أن َّ

وهذه الدالالت واملعاين أشار إليها أصحاب املعجامت والسيام أمحد بن فارس بن زكريا

والزخمرشي (ت 538هـ)( )80يف أساس البالغة.
(ت 395هـ) يف (املقاييس)،
ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

امل�سافري
اجلبوري//م.م� .أمل ح�سني ن َّوار
حمم ع َّبا�س نعمان
ّ
ّ
�أ.م.دَّ .

العناية بالسياق القرآين(:)81
املفس أن حيافظ عىل س��ياق اآليات ال��واردة يف موضع واحد« ،فاآليات
م��ن مهام رِّ

ال��واردة يف موضوع واحد عىل وجه التسلس��ل كباقة من الزه��ور تكمن نظارهتا ومجاهلا
يف كوهنا جمموعة واحدة ،وأ ّما النظر التجزيئي إليها فيس��لب ذلك اجلامل والنظارة منها،
حتَّ��ى ّ
وفسها بغري
فحرف اآلية من مكاهن��ا رَّ
أن بع��ض املالحدة دخل من ذلك الب��اب َّ

واقعها»(.)82

الزركيش (ت 794هـ) يف تعريفه إىل القول« :واعلم َّ
أن املناسبة علم رشيف
ذهب
ّ

حت��زر به العقول ويعرف به ق��در القائل فيام يقول»( .)83ويبينِّ بعد ذلك أمه َّية هذا العلم،
ً
آخ��ذا بأعناق بعض ،فيقوى بذلك
والفائ��دة منه« :وفائدته جعل أجزاء الكالم بعضها
االرتب��اط ،ويصري التألي��ف حاله حال البناء املحك��م املتالئم األجزاء ،وق��د َّ
قل اعتناء
الرازي ،وقال يف تفس�يره:
املفسي��ن هبذا النوع لد َّقته ،وممَّن أكثر منه اإلمام فخر الدين
ّ
رِّ

أكثر لطائف القرآن مودعة يف الرتتيبات والروابط.)84(»...

الس��امرائي « :فبالس��ياق تتَّضح كثري من األمور ويتَّضح س��بب
ويضيف الدكتور
ّ

اختي��ار لفظ��ة عىل أخرى ،وتعب�ير عىل آخر ،ويتَّضح س��بب التقدي��م والتأخري ِّ
والذكر

واحلذف ومعاين األلفاظ املشرتكة»(.)85

وعرفه وبني أثره يف فهم مراد املتك ِّلم ،الس�� ِّيد الصدر ،بقوله« :ونريد بالس��ياق ّ
كل
َّ

ما يكشف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى ،سواء أكانت لفظ َّية ،كالكلامت التي

تشكِّل مع اللفظ الذي نريد فهمه كال ًما واحدً ا مرتاب ًطا ،أو حال َّية كالظروف واملالبسات

التي حتيط بالكالم ،وتكون ذات داللة يف املوضوع»(.)86

َّ
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 .6تفسري القرآن بعلوم القرآن الكريم
التعريف بعلوم القرآن
الزركيش يف تعريفه« :هو فن مجيل به كيف َّية أداء القرآن ،واس��تنباط غزيره ،وبه
قال
ّ

تتبينَّ اآليات واملعاين ،ويؤ َّمن الوقوع االحرتاز عن الوقوع يف املشكالت»(.)87

اإلضايف لغ�� ًة بالعلوم التي تتَّصل بالق��رآن الكريم ،وهي تلك
ارتب��ط هذا املركَّب
ّ

العل��وم التي «خت��دم معاين القرآن مب��ارشةً ،وتوصل إليه��ا ،أو تدور حوله ،أو ت ُْس��ت ََمدُّ
منه»(.)88

حص��ل اخللط بني العلامء الذين تناولوا هذا املبحث بالدراس��ة والتدوين بني معناه

اللغوي ّ
واالصطالحي ،إذ َّ
يدل عىل علوم كثرية ،وبمعناه
إن علوم القرآن بمعناه
اللغوي
ّ
ّ
ّ

االصطالحي ّ
يدل عىل عل ٍم واحد(.)89
ّ

فعل��وم الق��رآن ه��و« :املباح��ث الك ِّل َّي��ة التي تتع َّل��ق بالق��رآن الكريم م��ن ناحية،

نزول��ه ،وترتيب��ه ومجع��ه ،وكتابت��ه ،وتفس�يره ،وإعجازه ،وناس��خه ومنس��وخه ،وغري

ذلك»(.)90

الناسخ واملنسوخ

()91

التعريف بالناسخ واملنسوخ لغ ًة

ٍ
معان عدّ ة ،ومنها (النقل ،واإلزالة
أصله يف اللغة من الفعل (ن ََس َخ) :وهو يأيت عىل
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لغوي آخر وهو (االستكتاب)(،)93
اخلوئي بمعنى
والتبديل ،والتغيري)( ،)92وجاء الس ِّيد
ّ
ّ
ويف الرشيع��ة ُيطل��ق النس��خ ع�لى الرفع  ،وه��و عبارة ع��ن إبط��ال يشء وإقامة آخر
()94

مقامه(.)95

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

امل�سافري
اجلبوري//م.م� .أمل ح�سني ن َّوار
حمم ع َّبا�س نعمان
ّ
ّ
�أ.م.دَّ .

اصطالحا
التعريف بالناسخ واملنسوخ
ً

العتائقي :الناس��خ« :وهو الذي يرفع حكم املنس��وخ»( ،)96واملنس��وخ
عرفهام ابن
ّ

عىل ثالثة أرضب« :منه ما نُس��خ خ ُّطه وحكمه ،ومنه ما نُس��خ خ ّطه وبقي حكمه ،ومنه
ما نُسخ حكمه وبقي خ ُّطه»(.)97

أسباب النزول

()98

التعريف بعلم أسباب النزول

الن��زول يف اللغة :النزول يف األص��ل :هو اهلبوط واالنحطاط أو الورود عىل ِّ
املحل

والعلو قد يكون مكان ًّيا فيقال :عال الطائر إذا ارتفع عن مستوى األرض ،وقد
علو،
ّ
من ّ
يكون شأن ًّيا معنو ًيا فيقال :عال مستوى الشعب إذا ارتفع شأنه ومكانته(.)99

أ َّم��ا يف االصط�لاحَّ :
النبي من
دل هذا العلم عىل وص��ول القرآن الكري��م إىل ّ

احلقيقي
جانب اهلل تعاىل ،وهذا االس��تعامل يعدُّ اس��تعاملاً جماز ًّيا اس��تعار ًّيا ،وبني املعنى
ّ
االستعاري عالقة املشاهبة؛ َّ
ألن وصول القرآن الكريم إىل الرسول يشبه
واملجازي
ّ
ّ

َّ
النزول؛
النبي عن طريق
وألن هذا االس��تعامل يش�ير إىل ّ
علو اجلهة التي اتَّصل هبا ّ
املكاين؛ َّ
ألن اهلل تعاىل ال جهة له
العلو
بالعلو هو
الوح��ي ،وإن كان املقصود
املعن��وي ال ّ
ّ
ّ
ّ
يف املكان ،إذ يتجاوز الزمان واملكان(.)100

واملهمة يف دراس��ة كت��اب اهلل ،Uوالوصول إىل
وه��و من علوم القرآن اجلوهرية
َّ

ال��دالالت امل��رادة ،وقد اعتن��ى به العلامء من��ذ نش��أته االوىل وإىل يومنا ه��ذا وهو « ما

نزل��ت اآلية أو اآلي��ات تتحدث عنه أي��ام وقوعه»( .)101ذهب الش��يخ م��اء العينني إىل

متضمنة له ،أو جميبة عنه ،أو مب ِّينة
تعريفه بالقول« :حرص معرفة ما نزلت اآليات بس��ببه ِّ
َّ
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حلكمه»(.)102
حممد باقر الصدر« :هي أمور وقعت يف عرص الوحي واقتضت نزول
وعرفه الس ِّيد َّ
َّ

أن ّ
الوحي بش��أهنا»( .)103ومن هنا يتبينَّ َّ
كل ما نزل قرآن بش��أنه س��واء أكانت حادثة ،أم
للنبي ،أو تبيني له(.)104
سؤال ّ

املهمة
ويضيف يف بيان أمه َّيته الدكتور فاضل
السامرائي ،بقوله« :وهو من الدالئل َّ
ّ

عىل فهم املعنى ،فبه تعرف كثري من األمور التي قد يصعب فهمها لواله»(.)105

متشابه القرآن

()106

املحكم واملتشابه لغ ًة

ٍ
َّ
معان ،وهي :املامثلة ،واملش��اكلة ،واملش��اركة بني
إن مادة (ش��به) يف اللغة هلا ثالثة
والش َب ُه َّ
فالش ْب ُه َّ
الشيئنيِّ ،
والشبِي ُه املِ ْث ُل واجلمع َأ ْشبا ٌه و َأ ْش َبه اليش ُء اليش َء ماثله ،ويف املثل
الت ،وت ََش َّب َه
ات ا ُملتَامثِ ُ
الت ،وا ُملتَشابهِ ُ
هات من األُمور ا ُمل ْش ِك ُ
َم ْن َأ ْش َبه َأباه فام َظ َلم ،وا ُمل ْشتَبِ ُ
فالن بكذا ،والت َّْشبِي ُه التمثيل( .)107وإىل هذا ذهب ابن فارس« :الشني والباء واهلاء ٌ
ٌ
أصل
واحدٌ ُّ
الشء وتشاك ُِل ِه لونًا َو َو ْص ًفا»(.)108
يدل عىل تشا ُبه يّ
(حك ََم) ،ومعن��اه َمن ََع ،ومنه س��ميت اللجام َحك ََمة
الـم ْحكَم فأصله الفع��ل َ
أ ّم��ا ُ

وحكمت الدَّ ا َّبة ،منعتها( ،)109وأحكمه :اتقن ُه فاس��تحكم ،ومنعه
الدَّ ا َّبة ،فقيل َحك َْمتُه،
ُ

حمكم،
ع��ن الفس��اد ،وورد يف لس��ان الع��رب:
ُ
أحكمت اليشء فاس��تحكم :أي ص��ار اً
182

()110
وجودي
معنى
ّ
واحتكم األمر واستحكم :وثق  ،أ ّما املتبادر من ما ّدة (االحكام) فهو ً

إجي��ايب ،هو االتقان والوثوق ،وهو ما أش��ار له أهل اللغة يف تفس�ير أصل املا ّدة ،واملنع

يب (االتقان) ،األمر
ترسب الفس��اد يمكن أن يكون من مستلزمات هذا املعنى اإلجيا ّ
من ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

امل�سافري
اجلبوري//م.م� .أمل ح�سني ن َّوار
حمم ع َّبا�س نعمان
ّ
ّ
�أ.م.دَّ .

جمازا من باب اس��تعامل اللفظ املوضوع للملزوم
أيضا ً
صحح اس��تعامل املا َّدة فيه ً
الذي َّ
يفال�لازم(.)111

اصطالحا
املحكم واملتشابه
ً

االصطالحي للمحكم واملتش��ابه ،وهذا االختالف
اختلف العلامء يف حتديد املعنى
ّ

نات��ج عن اختالف وجه��ات نظرهم يف اآليات الدَّ ا َّلة عىل املحكم واملتش��ابه( ،)112ومن
ذلك:

الس��يوري( :املحكم)« :القدر املش�ترك بني الن��ص والظاهر»(،)113
عرف��ه املق��داد
ّ
َّ

واملؤول»(.)114
واملتشابه« :املشرتك بني املجمل
َّ

اخلوئيْ :
«أن يكون للفظ وجهان يف املعاين ،أو أكثر ومل يتعني أحدمها
وقال الس�� ِّيد
ّ

حتَّى تقوم قرينة تدل عليه»(.)115

أن« :املحكم هو الذي ّ
وذهب الدكتور صبحي الصالح إىل َّ
يدل عىل معناه بوضوح

ال خفاء فيه ،واملتشابه هو الذي خيلو من الداللة الراجحة عىل معناه»(.)116

«كل آية يف الق��رآن يفهم معناها فهي حمكم��ةُّ ،
عيل حس��نّ :
وكل آية
وعرف��ه َّ
َّ
حممد ّ

ال ُيفهم معناها إلاَّ بعد الرشح والتفسري فهي متشاهبة»(.)117

ويكاد العلامء جيمعون عىل التقارب يف اآلراء فيام بينهم ألنهَّ م -كام أرى -يصدرون

م��ن مرشب الثقافة القرآن َّية وما أمجع عليه أهل الس��لف الصال��ح فالالحقون هبم ،وإن

متاي��زت العبارة ل��دى ّ
كل منهم واختلف األس��لوب ،غري َّ
أن االتِّف��اق يف املضمون هو
السائد(.)118

َّ
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علم القراءات

()119

الق��راءات يف اللغة :مجع قراءة ،مصدر من الفع��ل الثالثي ( َق َر َأ) ،بمعنى َتلاَ  ،ومن

امتهن هذه املهن قيل إنَّه قارئ(.)120

الزرك�شي (ت 794ه��ـ)« :هي اختالف ألف��اظ الوحي
عرفه��ا
ويف االصط�لاحَّ :
ّ

املذك��ور يف كتبة احلروف أو كيف َّيتها من ختفيف وتثقيل وغريها»( ،)121وقد أش��ار بذلك
()122
حممد س��امل ،ويؤيد
إىل ك��ون القراءات ختتلف عن الق��رآن  ،وقد نفى ذلك الدكتور َّ

ذلك بدليل تعريفهام عند العلامء وأحاديث نزول ّ
كل منهام(.)123

وذكر ابن جنِّي (ت 392ه��ـ) من القراءات القرآن َّية رضبني؛ وهي« :رض ًبا اجتمع

علي��ه أكث��ر َّقراء األمصار ،وهو م��ا أودعه أبو بكر أمحد بن موس��ى بن جماهد كتابه
املوس��وم بقراءات الس��بعة ،وهو بش��هرته ٍ
غان عن حتديده .ورض ًبا تعدَّ ى ذلك ،فس�َّم�اَّ ه
القراء السبعة املقدَّ م ذكرها ،إلاَّ أنَّه مع خروجه
أهل زماننا ش��ا ًّذا؛ أي:
ً
خارجا عن قراءة َّ

كثريا منه-
عنه��ا نازع بالثقة إىل َّقرائه ،حمفوف بالروايات م��ن أمامه وورائه ،ولع َّله -أو ً
ٍ
مس��او يف الفصاحة للمجتمع عليه .نعم ،ور َّبام كان فيه ما تل ُّطف صنعته ،وتعنُّف بغريه

فصاحته ،ومتطوه قوى أسبابه ،وترسو به َقدَ ُم إعرابه»(.)124

متييز اآليات امل ِّك َّية عن املدن َّية

()125

واملدين
بعلمي املك ِّّي
ّ
التعريف َ
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واملدين علم تناول بالبحث اآليات والس��ور القرآنية تب ًعا ملكان نزوهلا ،سواء
املك ِّّي
ّ

أكان ه��ذا الن��زول بمكَّ��ة أم باملدينة ،ومن هنا كان اس��م هذا العلم ،لذا فهو اس��م علم

عرفه العلامء بتعريفات ثالثة يكادون
ملكان نزول القرآن
ً
مرتاوحا بني مكَّة واملدينة ،وقد َّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

امل�سافري
اجلبوري//م.م� .أمل ح�سني ن َّوار
حمم ع َّبا�س نعمان
ّ
ّ
�أ.م.دَّ .

جيمعون عليها ،وهي:
َّ 1.1
واملدين ما نزل باملدينة.
إن املك ِّّي ما نزل بمكَّة،
ّ

َّ 2.2
واملدين ما نزل بعد اهلجرة وإن
إن املك ِّّي ما نزل قبل اهلجرة ،وإن كان باملدينة،
ّ
كان بمكَّة.

َّ 3.3
واملدين ما وقع خطا ًبا ألهل املدينة(.)126
إن املك ِّّي ما وقع خطا ًبا ألهل مكَّة،
ّ

حممد باقر الصدر ال��رأي الثالث بدا ًء؛ َّ
ألن ن��زول القرآن بمكَّة،
وق��د طرح الس�� ِّيد َّ

حرصا ،بل ه��ي خطابات عا َّم��ة بعموم لفظها،
أو باملدين��ة ال يعن��ي اختصاص��ه بأهلها
ً
األول والثاين ،قال« :نرى َّ
واملدين عىل
أن وضع مصطلح املك ِّّي
وبخصوص االتجِّ اه�ين َّ
ّ

األول -أنفع وأفيد للدراسات القرآن َّية؛ َّ
ألن
أس��اس الرتتيب
يقرره االتجِّ اه َّ
الزمني -كام ِّ
ّ
التميي��ز من ناحية زمن َّية بني م��ا أنزل من القرآن قبل اهلجرة وما أن��زل بعدها أكثر أمه َّية
النبي يف مكَّة وما أنزل
للبحوث القرآن َّية من التمييز عىل أس��اس املكان بني ما أنزل عىل ّ
عليه يف املدينة»(.)127

ويب��دو َّ
أن التعريف األصلح عند املحدثني هو االتجِّ اه الث��اين؛ ألنَّه قائم عىل الربط

بني تسمية العلم ،وماه َّيته تب ًعا للزمان ال املكان.
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املبحث الثاين
ريين (درا�سة تطبيق َّية)
املوازنة بني التف�س َ
�أ َّو اًل� :سورة البقرة

��ل ا ْل َـم رْ ِ
ش ِق َوا ْل َـمغ ِْر ِ
وهك ُْم ِق َب َ
ب
ب َأ ْن ت َُو ُّلوا ُو ُج َ
املوازنة يف تفس�ير اآليةَ ﴿ :ل ْي َ
��س ا ْل رِ َّ
ِ
ب َم ْن َآم َن بِاهللِ َوا ْل َي ْو ِم الآْ ِخ ِر َوا ْل َـملاَ ئِك َِة َوا ْلكِت ِ
ني َوآتَى ا ْلـماَ َل َعلىَ ُح ِّب ِه
َاب َوالنَّبِ ِّي َ
َو َلك َّ
��ن ا ْل رِ َّ
ِِ
ِ
الر َق ِ
الس��بِ ِ
الصلاَ َة
الس��ائل َ
َذ ِوي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيت ََامى َوا ْل َـم َس��اك َ
اب َو َأ َقا َم َّ
ني َوفيِ ِّ
يل َو َّ
ني َوا ْب َن َّ
��اء و رَّ ِ ِ
ون بِعه ِد ِه��م إِ َذا عاه��دُ وا والصابِ ِر فيِ ْ ِ
ني
الضاء َوح َ
َوآتَ��ى ال�� َّزكَا َة َوا ْل ُـمو ُف َ َ ْ
َ
َ َّ
ْ َ َ
ين ا ْل َبأ َس َ َّ
س ُأو َلئِ َ ِ
ا ْل َب ْأ ِ
ين َصدَ ُقوا َو ُأو َلئِ َ
ون﴾ (البقرة.)177/
ك ُه ُم ا ْل ُـم َّت ُق َ
ك ا َّلذ َ

تفس�ير ابن ادري��س ِ
احل يِّ ّل هل��ذه اآلية« :في��ه ق��والن :أحدمها -ذكره اب��ن عباس،

التوجه إىل الصالة ،ب��ل حتَّى يضاف إىل ذلك غريه من
وجماه��د :-أنَّ��ه َل ْي َس ا ْلبِ َّـر ك َّله يف
ُّ
اجلبائي :-أنَّه
الطاع��ات التي أمر اهلل تعاىل هب��ا .والثاين -قاله قتادة ،والربيع ،واخت��اره
ّ

التوجه إىل
التوجه إىل امل�شرق ،أو ما عليه اليهود م��ن
رب ما عليه النص��ارى من
ُّ
ُّ
لي��س ال َّ
رب ما ذكره اهلل( ،)128وب َّينه(.)129
املغرب ،ولك َّن ال َّ
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ِ
رب ّبر َمن
ومعن��ى(َ :)130
ب َم ْن َآم َن﴾ قيل في��ه ثالثة أقوالَّ :أوهلا :ولك َّن ال َّ
﴿و َلك َّن ا ْل رِ َّ

ب
آمن باهلل ،فحذف املضاف ،وأقام املضاف إليه مقامه ،واختاره ِّ
املبـرد ،لقولهَ ﴿ :ل ْي َس ا ْل رِ َّ
َأ ْن ت َُو ُّلوا﴾ ،وقال النابغة:
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

امل�سافري
اجلبوري//م.م� .أمل ح�سني ن َّوار
حمم ع َّبا�س نعمان
ّ
ّ
�أ.م.دَّ .

وق��د خفت ح� َّت��ى م��ا ت��زي��د خمافتي

ع�لى وع���ل يف ذي امل���ط���ارة عاقل

يعن��ي :عىل( )131خمافة وعل .الث��اين( :)132ولكن ذا الرب من آمن باهلل .فجعل املصدر

يف موضع اسم الفاعل(.)133

الر َق ِ
اب﴾ قيل فيه قوالن :أحدمها :عتق الرقاب ،والثاين :املكاتبني.
وقول��هَ :
﴿وفيِ ِّ

اجلبائي،
وينبغ��ي أن حتم��ل اآلي��ة عىل األمري��ن؛ ألنهَّ ا حتتم��ل األمرين ،وه��و اختي��ار
ّ

اين(.)134
والر َّم ّ

اجلبائي ،لقال
قول��ه(َ ﴿ :)135ذ ِوي ا ْل ُق ْر َبى﴾ قيل أراد به قرابة املعط��ي ،اختاره
ّ

ملا ُس��ئل عن أفضل الصدق��ة( ،)136فقال :جهد املقل عىل ذي القرابة الكاش��ح .وحيتمل
ِ
النبي ،كام قالُ ﴿ :ق ْل لاَ َأ ْس َ
��را إِلاَّ ا ْل َـم َو َّد َة فيِ
أن يك��ون أراد ب��ه قرابة ّ
��أ ُلك ُْم َع َل ْيه َأ ْج ً

ا ْل ُق ْر َبى ﴾( ،)137وهو قول أيب جعفر ،وأيب عبداهلل.)138(

ِ ِ
﴿م ْن َآم َن﴾ ،وحيتمل يوفون
﴿وا ْل ُـمو ُف َ
ون بِ َع ْهده ْم إِ َذا َع َ
وقولهَ :
اهدُ وا﴾ عط ًفا عىل َ

رف ًعا عىل املدح( ،)139كقول الشاعر:

إىل امل���ل���ك ال���ق���رم واب�����ن اهل�م�ام

ول���ي���ث ال��ك��ت��ي��ب��ة يف امل���زدح���م

��م األم����ور
وذا ال������رأي ح�ي�ن ت���غ� ّ
﴿أو َلئِ َ ِ
وقول��هُ :
ي��ن َصدَ ُق��وا﴾ معن��اه :الذي��ن مجع��وا العمل هب��ذه اخلصال
��ك ا َّلذ َ
ب��ذات الصليل وذات ال��ل��ج��م

()140

()141
أقروا به( ،)142وأولئك
املوصوفة بأنهَّ م صدقوا يف احلقيقة ؛ ألنهَّ م عملوا بموجب ما ُّ

هم املتَّقون(.)143

َّ
واستدل أصحابنا هبذه اآلية عىل َّ
املعني هبا أمري املؤمنني؛ ألنَّه ال خالف بني
أن
ّ

األ َّم��ة َّ
أن مجيع هذه اخلص��ال كانت جامعة فيه ،ومل جتتمع يف غريه قط ًعا ،فهو مراد باآلية

قط ًعا ،وغريه مشكوك فيه غري مقطوع عليه»(.)145( )144

َّ
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ب َأ ْن ت َُو ُّلوا﴾
أ َّما ابن
ّ
العتائقي ،فقد اخترص تفس�ير اآلية املباركة« :قول��هَ ﴿ :ل ْي َس ا ْل رِ َّ

ه��ذه رشوط اإليامن (الذي هو التصديق باملالئكة والكت��اب والنب ِّيني)( .)146نزلت هذه
الض ِ
اآلي��ة يف أمري املؤمن�ين .)147(قوله﴿ :والصابِ ِر فيِ ْ ِ
اء﴾ فالبأس��اء:
َ
َ َّ
ين ا ْل َبأ َس��اء َو رَّ َّ
ِ
ني ا ْل َب ْأ ِ
س﴾ يعني عند القتال»(.)148
﴿وح َ
اجلوع والعطش واخلوف واملرض َ

ثان ًيا� :سورة �آل عمران

موازن��ة يف قوله تع��اىل﴿ :هو ا َّل ِذي َأ ْنز ََل ع َلي َ ِ
��ات محُ ْ َكماَ ٌت ُه َّن ُأ ُّم
َاب ِمنْ ُه آ َي ٌ
��ك ا ْلكت َ
ُ َ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ين فيِ ُق ُل هِ
ا ْلكِت ِ
َاء ا ْل ِف ْتن َِة
��اب ٌ
وبِ ْم َز ْيغٌ َف َي َّتبِ ُع َ
ات َف َأ َّما ا َّلذ َ
َ��اب َو ُأ َخ ُر ُمت ََش هِ َ
ون َما ت ََش��ا َب َه منْ�� ُه ا ْبتغ َ
وابتِغَ��اء ت َْأ ِويلِ ِه وما يع َلم ت َْأ ِوي َله إِلاَّ اهللُ والر ِ
ون َآمنَّا بِ ِه ك ٌُّل ِم ْن ِعن ِْد
ون فيِ ا ْل ِع ْل ِم َي ُقو ُل َ
اس��خُ َ
ُ
َ ْ
َ َّ
ََ َْ ُ
َ
َر ِّبنَا َو َما َي َّذك َُّر إِلاَّ ُأو ُلو الأْ َ ْل َب ِ
اب﴾(.)149

انتخ��اب ابن ادريس لتفس�ير اآلية املباركة« :املحكم هو ما عل��م املراد بظاهره من
غ�ير قرينة تقرتن إلي��ه وداللة ّ
تدل عىل املراد به لوضوحه ،نحو قول��ه﴿ :إِ َّن اهللَ لاَ َي ْظ ِل ُم
َّاس َش ْي ًئا﴾( ،)150وقوله﴿ :إِ َّن اهللِ لاَ َي ْظلِ ُم ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة﴾(.)151
الن َ
واملتش��ابه :ما ال يعلم املراد بظاهره حتى يقرتن به ما يدل عىل املراد؛ اللتباسه(.)152
ِ
ِ
ي﴾()154؛
السام ِر ُّ
﴿و َأ َض َّل ُه اهللُ َعلىَ ع ْلمٍ﴾( ،)153فإنَّه يفارق قولهَ :
نحو قولهَ :
﴿و َأ َض َّل ُه ُم َّ
بأن العبد ّ
الس��امري قبيح وإضالل اهلل بمعنى حكمه َّ
َّ
ضال ،ليس قبيح ،بل
ألن إضالل
ّ

هو حسن(.)155

ِ
ِّ
للحث عىل
حمكم؟ قلنا(:)156
ـم أنزل يف القرآن املتش��ابه؟ وهلاَّ أنزله ك ُّله اً
فإن قيل :ل َ

188

النظ��ر ال��ذي يوجب العلم دون االتِّكال ع�لى اخلرب من غري نظر ،وذل��ك أنَّه لو مل يعلم
بالنظر َّ
حق جيوز أن يكون اخلرب كذ ًبا ،وبطلت داللة السمع،
أن مجيع ما يأيت به الرسول ّ
وفائدته ،فلحاجة العباد إىل ذلك من الوجوه يتناوله( ،)157أنزل اهلل متشا ًهبا ،ولوال ذلك
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

امل�سافري
اجلبوري//م.م� .أمل ح�سني ن َّوار
حمم ع َّبا�س نعمان
ّ
ّ
�أ.م.دَّ .

مل��ا ب��ان منزلة العلامء ،وفضله��م عىل غريهم؛ ألنَّه ل��و كان ك ُّله حمكًام؛ ل��كان من يتك َّلم
عالـم به ،وال كان يش��تبه عىل أحد املراد به فيتس��اوى الناس يف علم ذلك،
باللغة العرب َّية اً

أن املصلحة معتربة يف إنزال القرآن ،فام أنزله متش��ا ًهبا؛ َّ
عىل َّ
ألن املصلحة اقتضت ذلك،
وما أنزله حمكم ِ
فلمثل ذلك(.)158
اً
واملتش��ابه( )159يف القرآن يقع فيام اختلف الناس فيه من أمور الدين :من ذلك قوله

تعاىلُ ﴿ :ث َّم ْاست ََوى َعلىَ ا ْل َع ْر ِ
ش﴾( ،)160فاحتمل يف اللغة أن يكون كاستواء اجلالس عىل

الرسير ،واحتمل أن يكون بمعنى االستيالء ،نحو قول الشاعر:

���م اس���ت���وى ب�ش�ر ع�ل�ى ال���ع���راق
م��ن غ�ير س��ي��ف ودم م���ه���راق
ث� َّ
ِ ِ ِ
ش ٌء﴾( ،)162وقوله:
وأح��د الوجهني ال جي��وز عليه تعاىل لقول��هَ ﴿ :ل ْي َ
��س كَم ْثل��ه يَ ْ
ُ��ن َل�� ُه ُك ُف ًوا َأ َح��دٌ ﴾( ،)163واآلخر جيوز علي��ه ،فهذا من املحكم ال��ذي ير ّد إليه
﴿و مَل ْ َيك ْ
َ
()161

املتشابه(.)164

وم��ن ذلك قولهُ ﴿ :ق ْل ك ٌُّل ِمن ِعن ِ
ْ��د اهللِ﴾( ،)165فرددناه إىل املحكم الذي هو قوله:
ْ
�َل� اهللِ ا ْلك ِ
ْ��د اهللِ وما ه��و ِم��ن ِعن ِ
��ون ه��و ِم��ن ِعن ِ
ون َع ىَ
َ��ذ َب َو ُه ْم
ْ��د اهللِ َو َي ُقو ُل َ
ََ ُ َ ْ
﴿و َي ُقو ُل َ ُ َ ْ
َ
��س ك َِم ْثلِ ِه
َي ْع َل ُم َ
��ون﴾( ،)167( )166ف��إن قي��ل :كيف عددت��م من مجلة املحك��م قولهَ ﴿ :ل ْي َ
ش ٌء﴾( ،)168مع االشتباه فيه بدخول الكاف؟ قلنا :إنَّام قلنا إنَّه حمكم؛ َّ
ألن مفهومه ليس
يَ ْ

مثل��ه يشء عىل وجه من الوجوه دون أن يكون عند أحد من أهل التأويل ليس مثل مثله

يشء ،فدخ��ول الكاف ،وإن اش��تبه عىل بعض الناس مل دخلت ،فلم يش��تبه عليه املعنى
حمكم.
َّ
األول الذي من أجله كان اً

املوس��وي أنَّه قال :الكاف
وق��د حكينا فيام مىض عن املرتىض عىل بن احلس�ين
ّ

ليس��ت زائ��دة ،وإنَّام نف��ى أن يكون ملثله مثل ،ف��اذا ثبت ذلك ،علم أنَّ��ه ال مثل له؛ ألنَّه
َّ
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ل��و كان ل��ه مثل لكان له أمث��ال ،فكان يكون ملثله مث��ل ،فاذا مل يكن له مث��ل َّ
دل عىل أنَّه
أن هذا تدقيق يف املعنى ،فتصري اآلية عىل هذا متش��اهبة؛ َّ
ال مثل له ،غري َّ
ألن ذلك معلوم

باألد َّلة(.)170(»)169

ات
أ َّما اختصار ابن
العتائقي لتفس�ير هذه الس��ورة فكان« :قوله(ِ )172(﴿ :)171منْ ُه آ َي ٌ
ّ
محُ ْ َكماَ ٌت ُه َّن ُأ ُّم ا ْلكِت ِ
ات﴾( ،)173فاملحكم( :)174ما تأويله يف تنزيله(،)175
��اب ٌ
َاب َو ُأ َخ ُر ُمت ََش هِ َ
ِ
ين
﴿ح ِّر َم ْ
مث��ل قوله(ُ :)176
ُ��م ُأ َّم َها ُتك ُْم﴾ ...اآلية( ،)177ومث��ل(َ ﴿ :)178يا َأ هُّ َيا ا َّلذ َ
ت َع َل ْيك ْ
الصلاَ ِة َفاغ ِْس�� ُلوا﴾( ،)180( )179واملتش��ابه( )181م��ا لفظه واحد ومعناه
َآمنُ��وا إِ َذا ُق ْمت ُْم إِلىَ َّ
خمتل��ف ،مث��ل( )182ما ذكرن��ا من الكفر الذي هو عىل مخس��ة أوجه ،واإلي�مان عىل أربعة

أوج��ه( ،)184( )183الفتن��ة واخلل��ق والقضاء( )185الضالل ،وأش��ياء كثرية ممَّ��ا لفظه واحد
ومعناه خمتلف(.)186

قولهَ ﴿ :زيغٌ ﴾( )187أي :الشك ،قوله﴿ :والر ِ
ون فيِ ا ْل ِع ْلمِ﴾( ،)188أي الداخلون
اسخُ َ
َ َّ
ْ

األئم��ة ،)189(وعن أيب جعف��ر« :)190(أفضل الراس��خني يف العلم
في��ه ،يعني َّ
رسول اهلل وأوصياؤه بعده(.)192(»)191

ثال ًثا� :سورة الن�ساء
َان لِ ُـم ْؤ ِم ٍن َأ ْن َي ْقت َُل ُم ْؤ ِمنًا إِلاَّ َخ َط ًأ﴾(.)193
﴿و َما ك َ
املوازنة يف قوله تعاىلَ :
والشعبي وإبراهيم
انتخاب ابن ادريس لتفسري اآلية املباركة(« :)194قال ابن عباس
ّ

واحلسن وقتادة :الرقبة املؤمنة ال تكون إلاَّ بالغة قد آمنت وصامت وص َّلت .فأ َّما الطفل

190

فإنَّ��ه ال جي��زئ وال الكافرة( .)195وق��ال عطاءّ :
كل رقبة ولدت يف االس�لام فهي جتزئ.
واألول أق��وى؛ َّ
ألن
َّ

()196

املؤم��ن عىل احلقيقة ال يطلق إلاَّ ع�لى بالغ مظهر لإليامن ملتزم

بوجوب( )197الصوم والصالة ،إلاَّ أنَّه ال خالف َّ
أن املولود بني مؤمنني حيكم له باإليامن،
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

امل�سافري
اجلبوري//م.م� .أمل ح�سني ن َّوار
حمم ع َّبا�س نعمان
ّ
ّ
�أ.م.دَّ .

فبه��ذا االمج��اع ينبغي أن جيزي يف ك َّفارة قت��ل اخلطأ .فأ َّما( )198الكاف��ر( )199واملولود بني

كافرين فإنَّه ال جيزئ بحال»(.)200

َان لِ ُـم ْؤ ِم ٍن َأ ْن
أ َّم��ا اختصار ابن
﴿و َم��ا ك َ
العتائق��ي هلذه اآلية املباركة فكان« :قولهَ :
ّ
ُ��ل ُم ْؤ ِمنًا إِلاَّ َخ َط ً
��أ﴾ ،فإنَّه عنى :ال عمدً ا وال ً
َي ْقت َ
خطأ ،فقول��ه﴿ :إِلاَّ َخ َط ًأ﴾ يف موضع:
()201
(وال خطأ) ،وليس هو اس��تثناء ،قولهَ :
ثم قالَ ﴿ :فإِ ْن
﴿أ ْن َي َّصدَّ ُقوا﴾ يعني :يعفواَّ ،
َان ِم ْن َق ْو ٍم َعدُ ٍّو َلك ُْم َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َفت َْح ِر ُير َر َق َب ٍة ُم ْؤ ِمن ٍَة﴾ ،وليس��ت له دية ،يعني :إذا قتل
ك َ
رج��ل من املؤمنني رجلاً م��ن املؤمنني( )202وهو نازل يف دار احل��رب ،فال دية للمقتول،

()203
«من( )204ن��زل دار احلرب فقد برئت
وع�لى القاتل حتري��ر رقبة مؤمنة؛ لقول��ه َ :
الذم��ة» .ثم قال﴿ :وإِ ْن ك َ ِ
��و ٍم َب ْينَك ُْم َو َب ْين َُه ْم ِمي َث ٌ
اق َف ِد َي ٌة ُم َس�� َّل َم ٌة إِلىَ َأ ْهلِ ِه َوتحَ ْ ِر ُير
َان م ْن َق ْ
َ
َّ
َر َق َب ٍة ُم ْؤ ِمن ٍَة﴾ ،يعني إن كان املؤمن نازلاً يف دار الشرِّ ك( ،)205وبينهم( )206وبني الرسول أو
()207
ثم ُقتل ذلك املؤمن وهو بينهم ،فعىل القاتل دية مس�� َّلمة
اإلمام عهد وميثاق ومدَّ ةَّ ،
إىل أهله وحترير رقبة مؤمنةَ ﴿ ،ف َم ْن مَل ْ جَيِدْ َف ِص َيا ُم َش ْه َر ْي ِن ُم َتتَابِ َعينْ ِ ﴾»(.)208
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اخلامتة
يتَّض��ح من مفهوم املوازن��ة َّ
التفس�يرين؛ كوهنام حيمالن
أن موضوعها هو النظر يف
َ

الغرض نفس��ه من التألي��ف ،أال وهو االختصار لرؤية ما إذا كان��ا متَّفقني أم خمتلفني يف
اختص��ار اآليات املباركة ،واتَّضح من خالل هذه املوازنة َّ
أن العالِـمني اجللي َلني قد اتَّفقا
رجح��ا َّ
أن األهم يف االختصار
يف اختصار اآلية الس��ابعة من س��ورة آل عمران؛ كوهنام َّ
أو االنتخ��اب هو التعريف هبذين العلمينّ  ،وما ه��ي األمثلة القرآن َّية عليهام .أ َّما اآليات
األخرى فقد اختلفتا يف ما الواجب اختصاره ،وكذا يف املادة املخترصة.

االنتخاب :االختيار ،وهذا املعنى ينطبق متا ًما عىل موضوع البحث كون ابن ادريس

اختار من تفسري التبيان ما ارتضاه ملن أراد أن يضبط هذا الفن ،ومل يضف لالنتخاب إلاَّ

العتائقي بمقصد
ما ندر ،أ َّما االختصار :فهو قصد املعاين وإجياز القول ،فقد احتفظ ابن
ّ

��ي ،ولكنَّ��ه اعرتض عىل بعض اإلي��رادات ممَّا مل يوافق منها املعنى القرآين بحس��ب
القم ّ
ِّ

ربا عند اإلمام َّية ،وخترجيه ممَّا ال يليق بمكانته
ما يراه ابن
العتائقي ،وكون هذا الكتاب معت ً
ّ
عند أصحاب هذا املذهب.
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الطويس ال��ذي مل يعرتض
يع��دُّ كت��اب التبي��ان الكتاب الوحي��د من كتب الش��يخ
ّ
ِ
بالر ِّد ،حتَّى ولو اش��تمل
عليه الش��يخ اب��ن ادريس احل يِّ ّل كون��ه عند االنتخ��اب مل يع ِّلق َّ
املنتخ��ب عىل بعض التعليقات ،فإنهَّ ا جاءت متوافقة بعض اليشء مع ما جاء به الش��يخ
الطويس.
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

امل�سافري
اجلبوري//م.م� .أمل ح�سني ن َّوار
حمم ع َّبا�س نعمان
ّ
ّ
�أ.م.دَّ .

والقم ّي يف تفس�ير اآلية مائة وس��بع وس��بعني من سورة
املوازنة بني تفس�ير التبيان
ِّ
ب َأ ْن ت َُو ُّل��وا﴾َّ ،
فإن ابن
البق��رة ،ي��رى البحث أنَّه عند تفس�يرمها لقوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َ
��س ا ْل رِ َّ
ليتم انتخابه
ثم انتقل النتخ��اب املعنى
ّ
اللغوي؛ ّ
ادريس انتخب املعنى املس��ند بالروايةَّ ،

القم ّي وأضاف له س��بب
يف بيان املعنى ،أ ّما ابن
العتائقي فإنَّه اخترص املعنى من تفس�ير ِّ
ّ
الن��زول ،وهو دلي��ل معرفته وعلم َّّيته القرآن َّية العالية ،فنستش��ف من هذا َّ
أن ابن ادريس

وحوله،
الت��زم يف انتخاب املعنى بالتبيان باللفظ إلاَّ ما ندر ،أ َّما ابن
فغي املعنى َّ
العتائقي رَّ
َّ
جمرد أقوال ،إنَّام كانت أقوالاً مسندة بالدليل.
القم ّي ،جرأ ًة مل تكن َّ
كثريا عىل ِّ
َّ
وجترأ ً

فإن ابن ادري��س ِ
أ َّم��ا املوازنة يف اآلية الس��ابعة من س��ورة آل عمرانَّ ،
احل يِّ ّل انتخب

القرآين ،وكذا يف املتش��ابه ،وبني األمثلة القرآن َّية ،وكذلك
تعريف املحكم مس��ندً ا باملثال
ّ
غي بالتعريف ،وهو مطابق ملا أش��ار إليه يف س��بب اختصاره هلذا
اب��ن
العتائق��ي ،ولكنَّه رَّ
ّ
التفسري.

وباالنتقال إىل اآلية الثانية والتس��عني من س��ورة النساء ،يرى البحث َّ
أن منهج ابن
ادري��س يف اختص��ار اآلية املبارك��ة اعتنى ببيان املراد م��ن قوله تع��اىل﴿ :لِ ُـم ْؤ ِم ٍن﴾ هل
ه��و الطفل أم البال��غ ،فرجع إىل اللغة للرتجي��ح ،وهو دليل َّ
أن ابن ادري��س يقدِّ ر اللغة
الطويس يف التبيان إىل
أي معنى رجع به الش��يخ
وع�لى دراي��ة عال َّية ،وأنَّه مل يعرتض عىل ّ
ّ
ثم أض��اف لذلك اإلمجاع ليش��كِّل صورة خمترصة من تفس�ير التبيان
العل��وم اللغو َّي��ةَّ ،

شاملة للمعنى ،وكافية ملن أراد أن يضبط هذا الفن -كام أشار يف خامتة تفسريه -أ َّما ابن

العتائق��ي فق��د رأى َّ
املهم يف اختصار هذه اآلية هو أن يعلم القارئ للتفس�ير ما املراد
أن ّ
ّ

يرجح -وهذا هو املفهوم من جتاهله لبيان املراد باملؤمن-
بالقت��ل العمد أم اخلط��أ ،كونه ِّ
املفسين أش��اروا لالس��تثناء ،فبمعرفته
واخت�صر إخراج املعنى م��ن إطار اللغة ك��ون رِّ

اللغو َّية أخرج املعنى من االستثناء.
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التفس�يرين َّ
أن العالِـمني اجللي َل�ين كانا ع�لى علم َّّية عالية
يتَّض��ح من املوازنة ب�ين
َ

أهلته�ما للخوض يف مث��ل هكذا نوع من أن��واع التأليف ،ممَّا قد يض��ع علم َّّية العامل عىل
َّ

املحك ،وبحس��ب ما ي��رى ُّ
كل واحد منه�ما َّ
ّ
أن االختصار وكفاية القارئ من التفس�ير
اتجَّ ها إليه ،فالغرض من اختصار ابن ادريس للتبيان ،هو أن يضع تفس�ير التبيان بأبس��ط

صورة متكِّن من أراد أن يضبط هذا الفن الرجوع هلذا املخترص بدل الرجوع للمج َّلدات
العتائقي فريى َّ
��ي قابل لالختصار والنق��د؛ كونه حوى ممَّا
الكث�يرة ،أ َّما
القم ّ
أن تفس�ير ِّ
ّ
ال يليق باملذهب ،هو كتاب معترب عند أصحاب هذا املذهب ،فأراد التقويم.
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ّ
�أ.م.دَّ .

هوام�ش البحث
( )1سورة التوبة.33/
الرازي بن ف��ارس (ت 395هـ)،
( )2معج��م مقايي��س اللغة ،أبو احلس��ن أمحد ب��ن فارس بن زكري��ا
ّ
حممد هارون ،دار الفكر1399 ،هـ1979/م.
 ،107/6تح :عبد السالم َّ
الزبي��دي (ت 1205هـ)،
احلس��يني
حممد
ّ
ّ
حممد مرتىض بن َّ
( )3ت��اج الع��روس من جواهر القاموسَّ ،
حممد حمم��ود ،دار الكتب
 ،253-250/36ت��ح :د .عب��د املنع��م خلي��ل إبراهيم ،د .كريم س��يد َّ
العلم َّّية ،ط ،1بريوت 2007 ،م.
يب عن��د الع��رب ،إحس��ان ع َّب��اس ،322/1 ،دار الثقاف��ة ،ط ،4ب�يروت،
( )4تاري��خ النق��د األد ّ
1404هـ1983/م.
املراغ��ي ،364/1 ،ط ،3دار الكتب
( )5عل��وم البالغ��ة (البيان -املع��اين -البديع) ،أمحد مصطف��ى
ّ
العلم َّّية ،بريوت1414 ،هـ1993/م ،وأغاين احلياة ،ديوان أيب القاس��م الش��ابيِّ ّ  ،مقدِّ مة الديوان،
 ،7-3منشورات دار الكتب الرشق َّية ،تونس1955 ،م.
املي��داين ،847 ،ط ،1دار
( )6البالغ��ة العرب َّي��ة أسس��ها وعلومها وفنوهنا ،عبد الرمحن حس��ن حبنكة
ّ
القلم -الدار الشام َّية ،دمشق1996 ،م.
( )7سورة الغاشية.16-15/
امليداين،
املراغي ،364/1 ،والبالغة العرب َّي��ة ،عبد الرمحن
(ُ )8ينظ��ر :علوم البالغة ،أمحد مصطف��ى
ّ
ّ
.847
( )9مقاييس اللغة.408/5 ،
املرصي
األفريقي
األنصاري
حممد بن مكرم اب��ن منظور
ّ
ّ
ّ
( )10لس��ان العرب ،مجال الدين أيب الفضل َّ
عيل،
(ت 711ه��ـ) ،753-752/1 ،تح :د .يوس��ف
ّ
البقاعي وإبراهيم ش��مس الدي��ن ونضال ّ
األعلمي للمطبوعات ،بريوت2005 ،م.
ط،1
ّ
ِ
حممد بن أمحد ابن إدريس احل يِّ ّل (ت 598هـ)،
( )11املنتخب من تفسري التبيان (خمترص تفسري التبيان)َّ ،
املوسوي اخلرسان ،ط ،1نكارش ،قم1429 ،هـ.
مهدي الس ِّيد حسني
حممد
ّ
ّ
 ،394/2تحَّ :
( )12املصدر نفسه.269/1 ،
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( )13املنتخب من تفسري التبيان ،ابن ادريس.173/1 ،
( )14املصدر نفسه.177/1 ،
ِ
املسافري ،56 ،رسالة مقدَّ مة
وتطورا) ،أمل حسني َّنوار
( )15حركة التفس�ير عند علامء احل َّلة (تارخيًا
ّ
ً
حممد ع َّباس نعامن
إىل جملس كل َّية الدراس��ات القرآن َّية ،جامعة بابل ،قسم علوم القرآن ،إرشاف دَّ .
اجلبوري1437 ،هـ2016/م.
ّ
( )16املنتخب من تفسري التبيان ،ابن ادريس 274/1 ،و.15/2
(ُ )17ينظر :املصدر نفسه.275/1 ،
( )18املصدر نفسه.394/2 ،
(ُ )19ينظر :املصدر نفسه ،مقدِّ مة املح ِّقق.274 ،
( )20حركة التفسري عند علامء ِ
احل َّلة ،أمل حسني َّنوار.140 ،
( )21املنتخب من تفسري التبيان ،ابن ادريس ،مقدِّ مة املح ِّقق.173 ،
(ُ )22ينظر :املصدر نفسه.394/2 ،
( )23حركة التفسري عند علامء ِ
احل َّلة ،أمل حسني َّنوار140 ،
( )24مدرس��ة ِ
املعريف ،د .حس��ن عيسى احلكيم ،49 ،مطبعة
احل َّلة العلم َّّية ودورها يف حركة التأصيل
ّ
رشيعت ،ط ،1ايران.1388 ،
األفندي (ت 1130هـ) ،32/5 ،اهتامم
األصبهاين
( )25ري��اض العلامء وحياض الفض�لاء ،عبد اهلل
ّ
ّ
املرعشيل ،مطبعة اخليام ،قم1401 ،هـ.
الس ِّيد حممود
ّ
( )26املنتخب من تفسري التبيان ،ابن ادريس.178-177/1 ،
( )27ينظر :معجم املخطوطات ِ
اخلفاجي ،329/2 ،ط ،1دار الكفيل ،كربالء،
احل ِّل ّية ،د .ثامر كاظم
ُ
ّ
ِ
1436هـ2014/م ،وحركة التفسري عند عالء احل َّلة ،أمل حسني َّنوار.139 ،
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العاميل (ت 1104هـ) ،243/2 ،تح :الس�� ِّيد
احلر
حممد بن احلس��ن ّ
(ُ )28ينظر :أمل اآلمل ،الش��يخ َّ
ّ
أمحد احلس��يني ،مطبعة اآلداب ،النجف األرشف1404 ،هـ ،ومدرس��ة ِ
احل َّلة العلم َّّية ،د .حس��ن
ّ
ِ
ِ
يب ،د .حازم س��ليامن احل�ِّل�يِّ ّ  ،19 ،دار الصادق ،ط،1
احلكي��م ،47 ،واحل َّل��ة وأثرها
العلمي واألد ّ
ّ
بابل1431 ،هـ2010/م ،ومائة عامل وعامل من علامء ِ
احل َّلة الفيحاء ،ج َّبار جاس��م مكَّاوي،157 ،
احل َّلة2012 ،م ،وحركة التفسري عند علامء ِ
دار الفراتِ ،
احل َّلة ،أمل حسني َّنوار.139 ،
( )29ينظر :خمترص تفسري التبيان ،ابن ادريس ِ
احل يِّ ّل ،مقدِّ مة املح ِّقق ،242 ،وحركة التفسري عند علامء
ُ
ِ
احل َّلة ،أمل حسني َّنوار.139 ،
الطهراين (ت 1389هـ) ،القرن السادس،
حممد حمس��ن أغا بزرك
(ُ )30ينظر :طبقات أعالم الش��يعةَّ ،
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

امل�سافري
اجلبوري//م.م� .أمل ح�سني ن َّوار
حمم ع َّبا�س نعمان
ّ
ّ
�أ.م.دَّ .
 ،209تح :عيل نقي منزوي ،دار الكتاب العريب ،ط ،1بريوت1975 ،م ،ومدرسة ِ
احل َّلة العلم َّّية،
ّ
ّ
ّ ّ
ِ
 ،49وحركة التفسري عند علامء احل َّلة ،أمل حني َّنوار.139 ،
( )31ينظر :خمترص تفس�ير التبيان ،ابن ادريس ِ
احل يِّ ّل ،مقدِّ مة املح ِّقق  ،68و ،294/2وحركة التفسري
ُ
ِ
عند علامء احل َّلة.139 ،
( )32مقاييس اللغة.152/2 ،
عيل،
( )33جمم��ع البحرين ،فخر الدين
ّ
الطرحيي (ت 1085ه��ـ) ،288/3 ،ضبط وتصحيح :نضال ّ
األعلمي ،بريوت2009 ،م.
مؤسسة
ّ
طَّ ،1
ِ
حممد بن خلدون (ت 808هـ) ،732-731 ،دار إحياء الرتاث
(ُ )34ينظ��ر :املقدم��ة ،عبد الرمحن بن َّ
يب ،ب�يروت1419 ،هـ ،جم َّل��ة البح��وث اإلس�لام َّية ،الع��دد  ،340 ،59ذي القعدة/صفر
الع��ر ّ
1420هـ.

(35) http://vb.tafsir.net/tafsir45680/#.WHsvSRL7_IV.
(36) http://vb.tafsir.net/tafsir45680/#.WHsvSRL7_IV.
(37) http://vb.tafsir.net/tafsir45680/#.WHsvSRL7_IV.

( )38بحث منشور بعنوان (احلوزة العلم َّّية ومناهج الدراسات العليا مطالعة عابرة يف أساليب التع ُّلم
والتعليم وقواعد اإلدارة التعليم َّية) ،نرش عذا البحث يف اجلزء الرابع من كتاب دراس��ات يف الفقه
اإلس�لامي املعارص للمؤ ِّلف ،بعد أن ألقاه يف حمارضاته عىل طلاَّ ب الدراسات العلیا يف جامعة آل
ّ
ِ
البیت العامل َّیة يف مدینة قم عام ٢٠١٢م ،13 ،وحركة التفس�ير عند علامء احل َّلة ،أمل حس�ين َّنوار،
.147
( )39عرض ألبرز الكتب املطبوعة يف أنواع وأقسام علوم القرآن (التفسري ،أسباب النزول ،اإلعجاز
املدين ،ملكتبة صيد الفوائد:17 ،
العلمي ...الخ) ،مجعها أبو زراع
ّ
ّ

http://saaid.net/book/index.php.

وحركة التفسري عند علامء ِ
احل َّلة ،أمل حسني َّنوار.147 ،

(40) http://vb.tafsir.net/tafsir45680/#.WHsvSRL7_IV.

( )41ينظر :خمترص تفسري القمي ،ابن العتائقيِ ،557 ،
واحل َّلة يف العهد اجلالئري (738هـ1337/م-
ُ
ِّ ّ
صفي الدين
835هـ1431/م) ،بيداء عليوي هادي ،100 ،رسالة مقدَّ مة إىل جملس كل َّية الرتبية-
ّ
ِ
مح��ادي1430 ،هـ2009/م،
احل�ِّل�يِّ ّ  ،قس��م التاريخ ،جامعة بابل ،إرشاف د .عبد اخلرض جاس��م َّ
العتائق��ي (790-699هـ1388-1299/م) دراس��ة تارخي َّية،
والش��يخ كامل الدين عبد الرمحن
ّ
 ،120-118رس��الة تقدم هبا عمران موسى حسني الش�لاه ،لكل َّية الرتبية ،قسم التاريخ ،جامعة
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الفالحي1432 ،هـ2011/م.
حممد حسني
ّ
بابل ،إرشاف دَّ .
العتائقي ،مقدِّ مة معاون شؤون البحوث يف مركز دار احلديث،
القم ّي ،ابن
ّ
(ُ )42ينظر :خمترص تفسري ِّ
ِ
وتطو ًرا ،أمل حسني َّنوار.128 ،
 ،6وحركة التفسري عند علامء احل َّلة تارخيًا
ُّ
العتائق��ي...514 ،505 ،184 ،106-104 ،98 ،82 ،
��ي ،اب��ن
ّ
القم ّ
(ُ )43ينظ��ر :خمترص تفس�ير ِّ
وغريها.
(ُ )44ينظر :املصدر نفسه ...104 ،86-83 ،وغريها.
(ُ )45ينظر :املصدر نفسه ...97 ،وغريها.
(ُ )46ينظر :املصدر نفسه ...536-517 ،وغريها.
( )47معجم مقاييس اللغة.18/1 ،
الرازي ،20 ،تح :حممود خاطر ،مكتبة لبنان،
حممد بن أيب بكر بن عبد الق��ادر
ّ
( )48خمت��ار الصحاحَّ ،
بريوت1415 ،هـ1995/م.
( )49جممع البحرين.201/5 ،
(ُ )50ينظر :مقاييس اللغة ،ابن فارس ،405/4 ،مادة (فرس) ،ولسان العرب ،ابن منظور،361/6 ،
مادة (فرس).
الطرحيي.438/3 ،
( )51جممع البحرين ،فخر الدين
ّ
السيوطي ،1189/2 ،تح:
(ُ )52ينظر :االتقان يف علوم القرآن ،عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين
ّ
والتوجه
حممد س��امل هاش��م ،ط ،2دار الكتب العلم َّّية ،بريوت1974 ،م ،واملجريات االجتامع َّية
ُّ
َّ
املوضوعي ،رياض األخرس ،23 ،ط ،1دار اهلادي ،بريوت1427 ،هـ2006/م.
نحو التفسري
ّ
عيل الفضل بن احلس��ن (ت 538هـ) ،80/1 ،تح:
( )53جممع البيان يف تفس�ير القران،
الطربيس أبو ّ
ّ
األعلمي ،ط ،2بريوت2005 ،م.
مؤسسة
حمسن األمني
ّ
العاميلَّ ،
ّ
األندليس (ت 745هـ) ،121/1 ،ط ،1دار
حممد بن يوس��ف الشهري بايب ح َّيان
( )54البحر املحيطَّ ،
ّ
الكتب العلم َّّية ،بريوت2001 ،م.
اآلميل (ت
( )55املحي��ط األعظ��م والبحر اخلض��م يف تأويل آيات كت��اب اهلل العزيز املحكم ،حي��در
ّ
التربيزي ،ط ،4مطبعة األسوة ،قم1428 ،هـ.
املوسوي
787هـ) ،152/2 ،تح :الس ِّيد حسن
ّ
ّ
العاملي
حممد باقر الصدر ،298 ،ت��ح :جلنة التحقيق التابع��ة للمؤمتر
ّ
( )56املدرس��ة القرآن َّي��ة ،الس�� ِّيد َّ
لإلمام الشهيد الصدر ،ط ،4دار الصدر ،قم1434 ،هـ.ق.
( )57سورة يونس.59 :
( )58سورة االرساء.36 :

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

امل�سافري
اجلبوري//م.م� .أمل ح�سني ن َّوار
حمم ع َّبا�س نعمان
ّ
ّ
�أ.م.دَّ .
العمل ،بغداد،
( )59البيان يف تفس�ير القرآن ،الس�� ِّيد أبو القاسم
اخلوئي (ت 1992م) ،419 ،مطبعة اَّ
ّ
1989م.
السبحاين ،73 ،ط ،3دار الوالء ،بريوت1426 ،هـ2005/م.
( )60املناهج التفسري َّية ،الشيخ جعفر
ّ
( )61عرض ألبرز الكتب املطبوعة يف أنواع وأقسام علوم القرآن (التفسري ،أسباب النزول ،االعجاز
العلمي ...الخ) ،مجعها أبو زراع املدين ،63 ،ملكتبة صيد الفوائد:
ّ

http://saaid.net/book/index.php.

(ُ )62ينظر :تفس�ير ابن كثري املس��مى تفس�ير الق��رآن العظيم ،ابو الفداء اس�ماعيل بن عم��ر ابن كثري
الدمشقي (ت 774هـ) ،3/1 ،ط ،2دار الكتب العلم َّّية ،لبنان2008 ،م ،والتيسري يف علم أصول
حممد
ع�لي ود .جماهد َّ
عيل أمحد َّفراج ّ
عيل عبد الس��ميع حس�ين ،25 ،تقدي��م دّ .
التفس�ير ،د .عامد ّ
هريدي ،دار اإليامن ،اإلسكندر َّية2006 ،م.
( )63سورة النحل.89 :
السبحاين ،املناهج التفسري َّية.29-28 ،
(ُ )64ينظر :جعفر
ّ
مؤسس��ة
( )65معرف��ة الق��رآن يف تفس�ير املي��زان ،الس�� ِّيد محي��د حمم��ود زاده
احلس��يني ،204 ،طَّ ،1
ّ
اسامعيليان ،قم1416 ،هـ.
عيل عبد السميع ،التيسري إىل علم أصول التفسري.31 ،
(ُ )66ينظر :عامد ّ
( )67ينظ��ر :أث��ر مدينة ِ
احل َّلة عىل احلياة الفكر َّّية يف العراق (من القرن الس��ادس إىل هناية القرن الثامن
ُ
الربيعي ،189 ،دار الصادق ،بابل1433 ،هـ2012/م.
اهلجر َّيني) ،د .هناء كاظم خليفة
ّ
( )68ينظر :د .حسن احلكيم ،مدرسة ِ
احل َّلة العلم َّّية.151-150 ،
ُ
( )69سورة النحل.44:
السبحاين ،املناهج التفسري َّية.12 ،
( )70جعفر
ّ
السبحاين.45 ،
( )71املناهج التفسري َّية ،جعفر
ّ
( )72املصدر نفسه.68-67 ،
( )73سورة غافر.85-84 :
املازندراين
الرسوي
عيل بن شهرآشوب
ّ
( )74مناقب آل أيب طالب ،أبو عبد اهلل رشيد الدين َّ
ّ
حممد بن ّ
(ت 588ه��ـ) ،437/4 ،ت��ح :جلنة م��ن أس��اتذة النج��ف األرشف ،املطبعة احليدر َّي��ة ،النجف
األرشف1376 ،هـ1956/م.
عيل عبد السميع.21 ،
(ُ )75ينظر :التيسري يف علوم أصول التفسري ،د .عامد ّ
الزركيش من خ�لال كتابه (الربه��ان يف علوم
املفس عن��د
(ُ )76ينظ��ر :املص��در نفس��ه ،25 ،وثقاف��ة رِّ
ّ
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حممد مس��عود عبد املنعم ،29 ،بحث مقدَّ م جلامعة اإلسكندر َّية ،كل َّية اآلداب ،قسم
القرآن) ،ليىل َّ
حممد بدري عبد اجلليل2007 ،م.
اللغة العرب َّية وآداهبا ،إرشاف دَّ .
الزركيش.297/1 ،
(ُ )77ينظر :الربهان،
ّ
حممد ،نرش مركز
( )78القرآن يف مدرس��ة أهل البيت ،الس ِّيد هاشم
ّ
املوسوي ،97 ،ط ،1مطبعة َّ
الغدير ،إيران1424 ،هـ2000/م.
عيل عبد السميع ،20 ،القرآن يف مدرسة أهل البيت،
(ُ )79ينظر :التيس�ير يف أصول التفس�ير ،د .عامد ّ
وهاشم املوسوي.101 ،
السبحاين ،املناهج التفسري َّية.27-26 ،
(ُ )80ينظر :جعفر
ّ
املوسوي ،القرآن يف مدرسة أهل البيت.111 ،
(ُ )81ينظر :هاشم
ّ
السبحاين ،املناهج التفسري َّية.29 ،
( )82جعفر
ّ
( )83الربهان.35/1 ،
الرازي
حممد بن عمر بن احلس�ين
()84
ّ
الزرك�شي ،الربه��ان ،36/1 ،ومفاتي��ح الغيب ،فخ��ر الدين َّ
ّ
(ت 606هـ) ،113/10 ،املطبعة البه َّية ،القاهرة1357 ،هـ.
ائي ،11/1 ،جامعة الشارقة ،كل َّية اآلداب،
البياين ،د .فاضل صالح
( )85عىل طريق التفس�ير
السامر ّ
َّ
ّ
قسم اللغة العرب َّية وآداهبا1423 ،هـ2002/م.
اإللكرتوين:
( )86دروس يف علم األصول ،ح ،1مبحث حج َّية الظهور ،من املوقع
ّ

www.alhawzaonline.com.

( )87الربهان.342/1 ،
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( )88علوم القرآن الكريم ،د .نور الدين عرت ،7 ،ط ،1مطبعة الصباح ،دمشق1414 ،هـ1993/م.
(ُ )89ينظر :املصدر نفسه.8 ،
( )90املصدر نفسه.8 ،
عيل عبد السميع.32 ،
(ُ )91ينظر :الربهان،
الزركيش ،29/2 ،والتيسري ،د .عامد ّ
ّ
(ُ )92ينظر :لس��ان العرب ،ابن منظ��ور ،61/3 ،ومقاييس اللغة ،ابن ف��ارس ،340/5 ،والربهان،
حممد بن يعقوب
الزرك�شي ،235/1 ،واالتقان،
الس��يوطي ،31-30/2 ،والقاموس املحي��طَّ ،
ّ
ّ
مؤسس��ة الرس��الة ،إرشاف
يف
الرتاث
حتقيق
مكتب
تح:
،349/1
817هـ)،
(ت
آبادي
الف�يروز
ّ
َّ
مؤسس��ة الرس��الة ،بريوت1426 ،هـ2005/م ،ضوابط الناسخ
حممد نعيم
العرقس��ويس ،طَّ ،8
َّ
ّ
حممد ،4 ،بحث منش��ور من اجلامعة املس��تنرص َّية ،كل َّية
حممد حممود َّ
واملنس��وخ يف القرآن الكريمَّ ،
الرتبية ،قسم علوم القرآن1430 ،هـ2006/م.
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اخلوئي.279 ،
(ُ )93ينظر :البيان،
ّ
(ُ )94ينظر :املصدر نفسه.279 ،
العتائقي ،الناسخ واملنسوخ ،مقدِّ مة املح ِّقق.45 ،
( )95ابن
ّ
( )96املصدر نفسه.73 ،

( )97املصدر نفسه.73 ،
املفس عند
(ُ )98ينظر :الربهان،
عيل عبد الس��ميع ،32 ،ثقافة رِّ
الزركيش ،24/1 ،والتيس�ير ،د .عامد ّ
ّ
حممد عبد املنعم.34 ،
الزركيش ،ليىل َّ
ّ
(ُ )99ينظ��ر :لس��ان العرب ،ابن منظ��ور ،4399/6 ،مباحث يف علوم القرآن ،حس�ين صالح محادة،
.80/2
(ُ )100ينظر :مباحث يف علوم القرآن ،حسني صالح محادة.80/2 ،
( )101علوم القرآن الكريم ،د .إبراهيم عرت.46 ،
( )102علوم القرآن.31 ،
( )103املدرسة القرآن َّية.228 ،
عمر،
(ُ )104ينظر :بحوث منهج َّية يف علوم القرآن الكريم ،موسى إبراهيم إلبراهيم ،29 ،ط ،2دار اَّ
عامن1416 ،هـ1996/م.
البياين.9/1 ،
( )105عىل طريق التفسري
ّ
حممد بن صالح العثيمني،25 ،
(ُ )106ينظ��ر :الربهان،
الزركيش ،112/1 ،ورشح أصول التفس�يرَّ ،
ّ
حممد عبد املنعم.44 ،
املفس عند
الزركيش ،ليىل َّ
وثقافة رِّ
ّ
( )107مقايي��س اللغ��ة ،ابن فارس ،243/3 ،ولس��ان العرب ،ابن منظ��ور ،305/13 ،والقاموس
آبادي.170 /3 ،
املحيط ،الفريوز
ّ
( )108مقاييس اللغة.243/3 ،
األصفهاين
حممد ب��ن املفضل بالراغب
(ُ )109ينظر :مفردات ألفاظ القرآن ،أبو القاس��م احلس�ين بن َّ
ّ
(ت 425هـ) ،126 ،تح :صفوان عدنان داوودي ،ط ،4دار القلم ،دمشق 1425،ھ.
( )110لسان العرب ،ابن منظور.612/1 ،
حممد باقر احلكيم.512/6 ،
( )111علوم القرآنَّ ،
الس��يوطي ،640/1 ،ومناهل العرفان،
الزرك�شي ،69-68/2 ،واالتقان،
(ُ )112ينظ��ر :الربهان،
ّ
ّ
الزرقاين.218-215/2 ،
ّ
( )113كنز العرفان.38/1 ،
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( )114املصدر نفسه.38/1 ،
( )115البيان يف التفسري القرآن.272 ،
( )116مباحث يف علوم القرآن.282 ،
عيل حسن ،11 ،ط ،2دار الكتب العلم َّّية،
( )117املتشابه من القرآن تفسري اآليات الغامضاتَّ ،
حممد ّ

بريوت2014 ،م.
اجلبوري،
حممد عباس نع�مان
ّ
املفسين دراس��ة مقارن��ة ،للدكتور َّ
(ُ )118ينظ��ر :تأويل املتش��ابه عند رِّ
 ،20أطروح��ه مقدَّ م��ة إىل جمل��س كل َّي��ة الفقه ،جامع��ة الكوف��ة ،إرشاف د .صباح عب��اس عنوز،
1429هـ2008/م.
املوسوي.104 ،
(ُ )119ينظر :القرآن يف مدرسة أهل البيت ،هاشم
ّ
(ُ )120ينظر :لس��ان العرب ،ابن منظور ،130/1 ،مادة (ق��رأ) ،والقراءات وأثرها يف علوم العربية،
يب ،القاهرة1404 ،هـ1984/م.
حممد سامل حميسن ،9/1 ،دط ،دار االتحِّ اد العر ّ
دَّ .
( )121الربهان يف علوم القرآن.318/1 ،
الزركيش.318/1 ،
(ُ )122ينظر :الربهان يف علوم القرآن،
ّ
(ُ )123ينظر :القراءات وأثرها يف علوم العرب َّية.10/1 ،
املوصل
( )124املحتس��ب يف تبيني وجوه ش��وا ّذ القراءات واإليضاح عنها ،أبو الفتح عثامن بن جن ِّّي
يِّ ّ
(ت 392هـ) ،31/1 ،وزارة األوقاف ،املجلس األعىل للشؤون اإلسالم َّية1420 ،هـ1999/م.
حمم��د ب��ن صال��ح عثيم�ين ،124 ،والقرآن يف مدرس��ة أهل
(ُ )125ينظ��ر :رشح أص��ول التفس�يرَّ ،
املوسوي.65 ،
البيت ،هاشم
ّ

202

حممد باقر
الزرك�شي ،109 ،ومناهل العرفان،
( )126الربه��ان،
الزرقاين ،138 ،واملدرس��ة القرآن َّيةَّ ،
ّ
ّ
الص��در ،250-249 ،ومباح��ث يف عل��وم القرآن ،د .عب��د املجيد حممود مطل��وب ،23 ،مفهوم
النص ،د .نرص حامد أبو زيد.78-76 ،
( )127املدرسة القرآن َّية.251-250،
الطويس (تعاىل يف اآلية) وانتقل
( )128أوجز الش��يخ ابن ادري العبارة هنا ،إذ إنَّه حذف قول الش��يخ
ّ
حممد بن احلس��ن الطويس
إىل مابع��ده ،وف ًقا ملب��دأ االنتخاب (التبيان يف تفس�ير القرآن ،أبو جعفر َّ
يب ،د.ط ،بريوت،
(ت 460ه��ـ) ،94/2 ،تح :أمحد حبيب قصري
العام�لي ،دار إحياء الرتاث العر ّ
ّ
د.ت).
( )129اختار لالنتخاب تفسري اآلية بالرواية.
( )130هن��ا غ�َّي�رَّ ابن ادريس اللفظ ،إذ َّ
الطويس،
الطويس ق��ال (وقوله) (التبيان ،الش��يخ
إن الش��يخ
ّ
ّ
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ّ
ّ
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.)94/2
( )131أضاف ابن ادريس هنا احلرف (عىل) الستقامة املعنى (وهو غري موجود يف األصل) (التبيان،
الطويس.)94/2 ،
الشيخ
ّ
الطويس (الوجه الثاين) ،وقد أوج��ز العبارة حتقي ًقا لالنتخاب
( )132يف املص��در األصيل قال الش��يخ
ّ
الطويس)95/2 ،
(التبيان ،الشيخ
ّ
( )133أضاف يف االنتخاب للرواية تفسري اآلية بعلو اللغة العرب َّية.
رجح يف االنتخاب قوليَ
اين يف تفسري اآلية.
(َّ )134
ّ
اجلبائي والر َّم ّ
الطويس.)96/2 ،
( )135يف التبيان (وقوله تعاىل) (التبيان ،الشيخ
ّ
اجلبائي.
( )136اختار لتفسري اآلية -طب ًقا لرتتيب األصل -الرواية ،واسنده باختياره رأي
ّ
( )137اختار لالنتخاب من األصل تفسري القرآن بالقرآن.
( )138وأسند ذلك بالرواية.
( )139عب��ارة خمترصة وجيزة لألصل الذي هذا لفظه (واملوفون بعهدهم) رفع عط ًفا عىل (من آمن).
وحيتمل أن يكون رف ًعا عىل املدح ،إذ إنَّه حذف منها ،وأضاف إليه ،وأقام الكالم حتقي ًقا لإلنتخاب
الطويس.)97/2 ،
(التبيان ،الشيخ
ّ
( )140اختار لالنتخاب تفسري اآلية بعلوم اللغة العرب َّية.
( )141أوج��ز العب��ارة ،إذ َّ
إن األص��ل هو (معن��اه الذين مجع��وا العمل هبذه اخلص��ال املوصوفة :هم
املوصوف��ون بأنهَّ ��م صدقوا ع�لى احلقيقة؛ ألنهَّ م عمل��وا بموجب ما أق��روا به)( .التبيان ،الش��يخ
الطويس)98/2 ،
ّ

الطويس وارتضاه لتفسري اآلية.
( )142انتخب كالم الشيخ
ّ
( )143أضاف ابن ادريس ِ
احل يِّ ّل هذه العبارة الستقامة املعنى املنتخب ،إذ إنهَّ ا غري موجودة يف األصل.
( )144املنتخب من تفسري التبيان ،ابن ادريس.39/1 ،
( )145هذا الكالم حرصا للشيخ ابن ادريس ِ
احل يِّ ّل ،ليس له وجود يف األصل -أي يف تفسري التبيان-
ً
وهو من باب الرتجيح بالرأي املستند إىل دليل (والدليل هنا إمجاع األ َّمة).
ٍ
القم ّي بمعن��ى واحد كان قد اخت��اره ،أال وهو
( )146ع��دَّ القم��ي لالي�مان أربعة مع��ان ،فاخترصها ِّ
التصديق.
العتائقي.
( )147سبب النزول هذا من إضافة ابن
ّ
العتائقي.76 ،
القم ّي ،ابن
ّ
( )148خمترص تفسري ِّ
( )149سورة آل عمران.7 :
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( )150سورة يونس.44 :
( )151سورة النساء.40 :
( )152وردت يف التبيان (ما ّ
الطويس.)394/2 ،
يدل عىل املراد منه)( .التبيان ،الشيخ
ّ
( )153اجلاثية.23 :
( )154سورة طه.85 :
( )155انتخ��ب اب��ن إدريس هنا التعري��ف باملحكم واملتش��ابه ،إذ َّ
إن التعريف جاء مس��نو ًدا بالدليل
القرآين.
ّ
الطويس)395/2 ،
غي ابن إدريس اللفظ وقال( :قلنا) بدل (قيل)( .التبيان ،الشيخ
( )156رَّ
ّ
بأدق معنى ّ
غي ابن ادريس العبارة بام يناس��ب املعنى املنتخب ،ولتكتمل الصورة ِّ
وأقل لفظ،
( )157رَّ
الطويس ه��ي( :فلحاجة العباد إىل ذلك م��ن الوجه الذي بينَّاه)( .التبيان ،الش��يخ
فعب��ارة الش��يخ
ّ
الطويس.)395/2 ،
ّ
ِ
يِّ
الط��ويس املس��تند إىل دليل العقل لإلجاب��ة عىل هذا
( )158انتخ��ب اب��ن إدري��س احل ّل رأي الش��يخ
ّ
التساؤل.
قرآين.
الطويس ،املستند إىل دليل
ثم اختار لالنتخاب رأي الشيخ
(َّ )159
ّ
ّ
( )160سورة األعراف.54 :
ثم اختار يف االنتخاب اللغة للرتجيح بني املعاين.
(َّ )161
( )162سورة الشورى.11 :
( )163سورة االخالص.4 :
ثم أشار إىل نوع من أنواع املحكم،
رجح بني املعاين اللغو َّية بالرأي املستند إىل الدليل
(َّ )164
القرآينَّ ،
ّ
أال وهو الذي يرد إليه املتشابه.
( )165سورة النساء.78 :
( )166سورة آل عمران.78 :
( )167جعل ابن إدريس االنتخاب بصورة ش��املة ،فاختار التمثيل للنوع املحكم ،أال وهو الذي يرد
إليه املتشابه.
( )168سورة الشورى.11 :
املنطقي.
العقيل
( )169أسند الكالم بالرأي املستند إىل الدليل
ّ
ّ
ِ
( )170املنتخب من تفسري التبيان ،ابن إدريس احل يِّ ّل.116-114/1 ،
العتائقي لغ��رض تكامل اجلملة
القم ّي ،وه��ي من إضافة اب��ن
ّ
( )171مل ت��رد ه��ذه اللفظة يف تفس�ير ِّ
املخترصة.
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( )172وردت ه��ذه اآلية يف تفس�ير القمي ﴿ه��و ا َّل ِذي َأ ْنز ََل ع َلي َ ِ
��ات محُ ْ َكماَ ٌت ُه َّن ُأ ُّم
َاب ِمنْ ُه آ َي ٌ
ك ا ْلكت َ
ِّ ّ ُ َ
َ ْ
ا ْلكِت ِ
القم ّي.)97 ،
ات﴾ فاخترصها ابن
اب ٌ
َاب َو ُأ َخ ُر ُمت ََش هِ َ
العتائقي (تفسري ِّ
ّ
( )173سورة آل عمران.7 :
القم ّي.)97 ،
القم ّي (فأ َّما املحكم من القران فهو)( .تفسري ِّ
( )174وردت يف تفسري ِّ
القم ّي تعريف املحكم.
( )175اختار من تفسري ِّ
القم ّي.)97 ،
( )176اخترص ابن
العتائقي هذه العبارة فأورد (قوله) ،بدل (قوله تعاىل)( .تفسري ِّ
ّ
( )177عم�ًل�اً بمنه��ج االختص��ار أعطى جز ًءا م��ن اآلية ،وأش��ار إىل املحذوف منها بقول��ه (اآلية).
العتائقي.)97 ،
القم ّي ،ابن
ّ
(خمترص تفسري ِّ
العتائقي هنا عملاً بمب��دأ االختصار ،فقد كان أصل العب��ارة (ومثل قوله).
( )178غ�َّي�رَّ اللفظة اب��ن
ّ
القم ّي.)97 ،
(تفسري ِّ
( )179سورة املائدة.6 :
غي يف
( )180اخت��ار لالختصار من األص��ل التمثيل
القرآين إلثبات التعريف ،وأض��ف إىل ذلك أنَّه رَّ
ّ
القم ّي ،إذ َّ
القم ّي قدَّ م اآلية املباركة من سورة النساء عىل اآلية من سورة املائدة.
إن ِّ
ترتيب ِّ
( )181وردت يف األصل (وأ َّما املتش��ابه فام كان يف القرآن ممَّا لفظه واحد ومعانيه خمتلفة) ،فاخترصها
القم ّي.)97 ،
وعدَّ ل فيها ابن
العتائقي( .تفسري ِّ
ّ
القم ّي (وممَّا) ،لكن بام َّ
غي عبارة التعريف ،فقد ناس��بت
أن ابن
العتائقي قد رَّ
ّ
( )182وردت يف تفس�ير ِّ
لفظة (مثل ما) العبارة اجلديدة أكثر من لفظة (ممَّا).
العتائقي ،إذ ِّ
القم ّي.)97 ،
( )183بدَّ ل اللفظة ابن
القم ّي قال (الوجوه) (تفسري ِّ
إن ِّ
ّ
القم ّي)97 ،
( )184اخترص ابن
العتائقي العبارة بحذف (ومثل) ،وربط بالواو فقط (تفسري ِّ
ّ
شرِ
( )185أضاف هلذه األلفاظ (اخللق والقضاء) إذ َّ
القم ّي مل ُي س��وى (للفتنة والضالل) (تفس�ير
إن ِّ
القم ّي.)98-97 ،
ِّ
العتائقي.)98 ،
القم ّي ،ابن
العتائقي
( )186هذه العبارة من إضافة ابن
ّ
حرصا (خمترص تفسري ِّ
ّ
ً
العتائقي مقطع اآلي��ة ،إذ َّ
فسها،
( )187اخت�صر اب��ن
القم ّي أورد مقطع من اآلي��ة ،ولكنَّه عندما رِّ
إن ِّ
ّ
القم ّي.)97 ،
يفس فقط لفظة (زيغ) (تفسري ِّ
نجده رِّ
ِ
ون فيِ
( )188اخترص مقطع اآلية؛ َّ
القم ّي أورد ً
الراسخُ َ
يفس سوى َ
﴿و َّ
أيضا مقطع من آية لكنَّه مل رِّ
ألن ِّ
ِ
املفس فقط هلدفنيَّ ،أولاً حتقي ًقا لالختصار ،وثان ًيا تعديلاً ملا جاء يف تفس�ير
ا ْلع ْلمِ﴾ ،فاورد املقطع رَّ
القم ّي.
ِّ
القم ّي.)98 ،
حرصا البن
( )189هذا التفسري
العتائقي (خمترص تفسري ِّ
ّ
ً
( )190اخترص السند ليتامشى مع منهج املؤ ِّلف.
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حللَّة
الآل َّيات التف�سري َّية عند علماء ا ِ
العتائقي يف احلديث؛ العطاء املعنى املراد بصورة خمترصة.
( )191اخترص وعدَّ ل ابن
ّ
العتائقي.98-97 ،
القم ّي ،ابن
ّ
( )192املخترص من تفسري ِّ
( )193سورة النساء.92 :
( )194انتخب ابن ادريس لتفس�ير هذه اآلية املباركة التفسري بالرواية ،واختار هذه الرواية من املعنى
الطويس.
الذي أورده الشيخ
ّ
الطويس.)288/2 ،
( )195وردت يف تفسري التبيان (الكافر) (التبيان ،الشيخ
ّ
الطويس كان��ت َّ
«ألن املؤمن عىل
( )196ح��ذف اب��ن ادري��س لفظة (املؤمن) من هن��ا فعبارة الش��يخ
ّ
الطويس.)288/2 ،
احلقيقة) (التبيان ،الشيخ
ّ
اجلر بام يناس��ب املقام (التبيان ،الش��يخ
فغي ابن ادريس حرف ِّ
( )78وردت يف التبي��ان (لوج��وب) ،رَّ
الطويس.)288/2 ،
ّ
الطويس.)288/2 ،
فغي ابن ادريس حرف العطف (التبيان ،الشيخ
( )198وردت يف التبيان (وأ َّما) رَّ
ّ
الطويس.)288/2 ،
( )199وردت يف التبيان (الكافرة) (التبيان ،الشيخ
ّ
( )200املنتخب من تفسري التبيان ،ابن ادريس ِ
احل يِّ ّل.186 ،
﴿و َم ْن َقت ََل ُم ْؤ ِمنًا َخ َط ًأ َفت َْح ِر ُير َر َق َب ٍة ُم ْؤ ِمن ٍَة َو ِد َي ٌة ُم َس�� َّل َم ٌة إِلىَ
( )201أورد القم��ي املقطع القرآين اآليتَ :
ِِ
فس َ
﴿أ ْن َي َّصدَّ ُقوا﴾.
فس جيده البحث قد رَّ
َأ ْهله إِلاَّ َأ ْن َي َّصدَّ ُقوا﴾ ،ولكنَّه عندما رَّ
القم ّي (تفس�ير
( )202أضاف ابن
العتائقي عبارة (رجلاً من املؤمنني) ،وهي غري موجودة يف تفس�ير ِّ
ّ
القم ّي.)148 ،
ِّ
العتائقي.
القم ّي (لقول الرسول) ،فاخترصها
ّ
( )203وردت يف تفسري ِّ
القم ّي (ملن).
( )204وردت يف تفسري ِّ
غي اللفظة تب ًعا ملا يناسب مقام االختصار.
القم ّي (دار احلرب) ،رَّ
( )205وردت يف تفسري ِّ
��ي (وبني أهل الرشك) ،فالحظ مجال التعب�ير ،إذ إنَّه بلفظة الرشك التي
القم ّ
( )206وردت يف تفس�ير ِّ
أضافها إىل الدار ،اس��تطاع اختصار اجلملة التي بعدها ،وه��ذا مل يكن من جزاف ،وإنَّام كان داللة
عىل املعرفة والتض ُّلع يف اللغة.
العتائقي.
القم ّي ،إنَّام هي من إضافات ابن
ّ
( )207مل ترد هذه اللفظة يف تفسري ِّ
العتائقي.138-137 ،
القم ّي ،ابن
ّ
( )208خمترص تفسري ِّ
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

امل�سافري
اجلبوري//م.م� .أمل ح�سني ن َّوار
حمم ع َّبا�س نعمان
ّ
ّ
�أ.م.دَّ .

امل�صادر واملراجع
1.1القرآن الكريم.
حممد
2.2االتقان يف علوم القرآن ،عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين
السيوطي (ت 911هـ) ،تحَّ :
ّ
سامل هاشم ،ط ،2دار الكتب العلم َّّية ،بريوت1974،م.
3.3أثر مدينة ِ
احل َّلة عىل احلياة الفكر َّّية يف العراق (من القرن السادس إىل هناية القرن الثامن اهلجر َّيني)،
الربيعي ،دار الصادق ،بابل1433 ،هـ2012/م.
د .هناء كاظم خليفة
ّ
4.4أغاين احلياة ،ديوان أيب القاس��م الش��ابيِّ ّ  ،مقدِّ مة الديوان ،منشورات دار الكتب الرشق َّية ،تونس،
1955م.
احلسيني ،مطبعة
العاميل (ت 1104هـ) ،تح :الس ِّيد أمحد
احلر
ّ
حممد بن احلسن ّ
5.5أمل اآلمل ،الشيخ َّ
ّ
اآلداب ،النجف األرشف1404 ،هـ.
األندليس (ت 745ه��ـ) ،ط ،1دار الكتب
حممد بن يوس��ف الش��هري بأيب ح َّي��ان
6.6البح��ر املحيطَّ ،
ّ
العلم َّّية ،بريوت2001 ،م.
7.7بح��وث منهج َّي��ة يف عل��وم القرآن الكري��م ،موس��ى إبراهيم إلبراهي��م ،ط ،2دار ع�َّم�اَّ ر ،عامن،
1416هـ1996/م.
الزركيش (ت
حمم��د بن هبادر بن عبد اهلل
8.8الربه��ان يف عل��وم القرآن ،اإلمام بدر الدين أيب عبد اهلل َّ
ّ
794هـ) ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،ط ،1دارالكتب العلم َّّية ،بريوت2006 ،م.
املي��داين ،ط ،1دار القلم،
9.9البالغ��ة العرب َّية ُأسس��ها وعلومها وفنوهنا ،عبد الرمحن حس��ن حبنكة
ّ
الدار الشام َّية ،دمشق1996 ،م.
اخلوئ��ي (ت 1992م) ،مطبعة الع�َّم�اَّ ل املركز َّية،
املوس��وي
1010البيان يف تفس�ير القرآن ،أبو القاس��م
ّ
ّ
بغداد1989 ،م.
الزبيدي (ت 1205هـ)،
احلس��يني
حممد
ّ
ّ
حممد مرتىض بن َّ
1111ت��اج العروس من جواهر القام��وسَّ ،
حممد حممود ،دار الكتب العلم َّّية ،ط ،1بريوت،
تح :د .عبد املنعم خليل إبراهيم ،د .كريم س�� ِّيد َّ
2007م.
يب عند العرب ،إحسان ع َّباس ،دار الثقافة ،ط ،4بريوت1404 ،هـ1983/م.
1212تاريخ النقد األد ّ
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حللَّة
الآل َّيات التف�سري َّية عند علماء ا ِ
الطويس (ت 460هـ) ،تح :أمحد حبيب قصري
حممد بن احلسن
1313التبيان يف تفسري القرآن ،أبو جعفر َّ
ّ
يب ،دط ،بريوت ،د.ت.
العاميل ،دار إحياء الرتاث العر ّ
ّ
الدمشقي
كثري
ابن
عمر
بن
إسامعيل
الفداء
أبو
الدين
عامد
كثري)،
ابن
(تفسري
العظيم
القرآن
1414تفسري
ّ
(ت 774هـ) ،ط ،2دار الكتب العلم َّّية ،لبنان2008 ،م.

اخلفاجي ،ط ،1دار الصادق،
املوضوعي للقرآن الكريم وموضوعاته ،د .حكمت عبيد
1515التفس�ير
ّ
ّ
ِ
احل َّلة2013،م.
عيل،
عيل أمحد َّفراج ّ
عيل عبد السميع حسني ،تقديم :دّ .
1616التيس�ير يف علم أصول التفس�ير ،د .عامد ّ
حممد هريدي ،دار اإليامن ،اإلسكندر َّية2006 ،م.
ود .جماهد َّ
ِ
ِ 1717
يب ،د .حازم سليامن احل يِّ ّل ،دار الصادق ،ط ،1بابل1431 ،هـ2010/م.
احل َّلة وأثرها
العلمي واألد ّ
ّ
األصفهاين ،تعريب :قاسم
الرضائي
عيل
ّ
1818دروس يف املناهج واالتجِّ اهات التفسري َّية للقرآنَّ ،
ّ
حممد ّ
البيضاين ،ط ،2مركز املصطفى ،قم1431 ،هـ.ق.
ّ
األفندي (ت 1130هـ) ،اهتامم :الس�� ِّيد
األصبهاين
1919رياض العل�ماء وحياض الفضالء ،عب��د اهلل
ّ
ّ
املرعشيل ،مطبعة اخليام ،قم1401 ،هـ.
حممود
ّ
حممد بن صالح
مؤسسة الشيخ َّ
حممد بن صالح العثيمني ،من إصدارات َّ
2020رشح أصول يف التفسريَّ ،
العثيمني اخلري َّية ،ط ،1الرياض1434 ،هـ.
منزوي ،دار
نقي
حممد حمسن أغا بزرك
ّ
عيل ّ
2121طبقات أعالم الشيعةَّ ،
الطهراين (ت 1389هـ) ،تحّ :
ّ
يب ،ط ،1بريوت1975 ،م.
الكتاب العر ّ
ائي ،جامعة الشارقة ،كل َّية اآلداب ،قسم اللغة
البياين ،د .فاضل صالح
2222عىل طريق التفسري
السامر ّ
َّ
ّ
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العرب َّية وآداهبا1423 ،هـ2002/م.
احل يِّل (ت 726هـ) ،حممد مفيد آل ياسني ،دار االرقمِ ،
ِ
احل َّلة2008 ،م.
َّ
2323العلاَّ مة ّ
املراغ��ي ،ط ،3دار الكت��ب العلم َّّية،
2424عل��وم البالغ��ة (البيان -املع��اين -البديع) ،أمح��د مصطفى
ّ
بريوت1414 ،هـ1993/م.
اإلسالمي ،قم ،د.ت.
حممد باقر احلكيم ،ط ،6جممع الفكر
ّ
2525علوم القرآنَّ ،
2626علوم القرآن الكريم ،د .نور الدين عرت ،ط ،1مطبعة الصباح ،دمشق1414 ،هـ1993/م.
حممد ،مركز الغدير،
2727القرآن يف مدرس��ة أهل البيت ،الس�� ِّيد هاشم
ّ
املوس��وي ،ط ،1مطبعة َّ
إيران1424 ،هـ2000/م.
يب ،القاه��رة،
حمم��د س��امل حميس��ن ،دار االتحِّ ��اد الع��ر ّ
2828الق��راءات وأثره��ا يف عل��وم العرب َّي��ة ،دَّ .
1404هـ1984/م.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

امل�سافري
اجلبوري//م.م� .أمل ح�سني ن َّوار
حمم ع َّبا�س نعمان
ّ
ّ
�أ.م.دَّ .
آب��ادي (ت 817هـ) ،تح :مكت��ب حتقيق الرتاث
حممد بن يعق��وب الفريوز
ّ
2929القام��وس املحي��طَّ ،
مؤسس��ة الرس��الة ،ب�يروت،
حمم��د نعي��م
العرقس��ويس ،طَّ ،8
مؤسس��ة الرس��الة ،إرشافَّ :
يف َّ
ّ
1426هـ2005/م.
الس��يوري (ت 826هـ)،
3030كن��ز العرفان يف فقه الق��رآن ،مجال الدين أيب عبد اهلل املقداد بن عبد اهلل
ّ
العاملي للتقريب بني املذاهب ،املعاون َّية
وحممد الساعدي ،ط ،2املجمع
ّ
حممد القايض َّ
تح :الس�� ِّيد َّ
الثقاف َّية ،طهران1431 ،هـ2010/م.
املرصي
األفريقي
األنص��اري
حممد بن مكرم ابن منظور
ّ
ّ
ّ
3131لس��ان العرب ،مجال الدي��ن أيب الفضل َّ
األعلمي
ع�لي ،ط،1
(ت 711ه��ـ) ،تح :د .يوس��ف
ّ
ّ
البقاع��ي وإبراهيم ش��مس الدين ونضال ّ
للمطبوعات ،بريوت2005 ،م.
احل َّلة الفيحاء ،جبار جاسم مكَّاوي ،دار الفراتِ ،
3232مائة عامل وعامل من علامء ِ
احل َّلة2012 ،م.
َّ
املحج��ة البيض��اء،
3333مباح��ث يف عل��وم الق��رآن الكري��م ،حس�ين صال��ح مح��ادة ،ط ،1دار
َّ
1429هـ2008/م.
مؤسسة املختار ،القاهرة،
3434مباحث يف علوم القرآن واحلديث ،د .عبد املجيد حممود مطلوب ،طَّ ،2
2008م.
عيل حس��ن ،ط ،2دار الكت��ب العلم َّّية،
3535املتش��ابه من القرآن تفس�ير اآلي��ات الغامض��اتَّ ،
حممد ّ
بريوت2014 ،م.
املوضوعي ،رياض األخ��رس ،ط ،1دار اهلادي،
والتوجه نحو التفس�ير
3636املجري��ات االجتامع َّي��ة
ُّ
ّ
بريوت1427 ،هـ2006/م.
مؤسسة
3737جممع البحرين ،فخر الدين
عيل ،طَّ ،1
ّ
الطرحيي (ت 1085هـ) ،ضبط وتصحيح :نضال ّ
األعلمي ،بريوت2009 ،م.
ّ
الطربيس (ت 548هـ)،
عيل الفضل بن احلس��ن
ّ
3838جممع البيان يف تفس�ير القران ،أمني اإلس�لام أيب ّ
األعلمي ،بريوت2005 ،م.
مؤسسة
تح :حمسن األمني
ّ
العاميل ،طَّ ،2
ّ
املوصل
3939املحتس��ب يف تبيني وجوه ش��وا ّذ الق��راءات واإليضاح عنه��ا ،أبو الفتح عثامن ب��ن جن ِّّي
يِّ ّ
(ت 392هـ) ،وزارة األوقاف ،املجلس األعىل للشؤون اإلسالم َّية1420 ،هـ1999/م.
اآلميل ،تح :الس ِّيد
4040املحيط األعظم والبحر اخلضم يف تأويل آيات كتاب اهلل العزيز املحكم ،حيدر
ّ
التربيزي ،ط ،4مطبعة األسوة ،قم1428 ،هـ.
املوسوي
حسن
ّ
ّ
الرازي ،تح :حممود خاطر ،مكتبة لبنان ،بريوت،
حممد بن أيب بكر بن عبد القادر
ّ
4141خمتار ِّ
الصحاحَّ ،
1415هـ1995/م.
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حللَّة
الآل َّيات التف�سري َّية عند علماء ا ِ
حممد بن يوس��ف
حممد ب��ن إبراهيم بن َّ
��ي ،كامل الدي��ن بن عبد الرمح��ن بن َّ
القم ّ
4242خمت�صر تفس�ير ِّ
احلس��يني اجلال ّيل ،ط ،1مطبع��ة دار احلديث ،قم،
حممد جواد
اب��ن
ّ
العتائق��ي (ت 790هـ) ،تحَّ :
ّ
1432هـ.
العاملي لإلمام
حممد باقر الص��در ،تح :جلنة التحقي��ق التابعة للمؤمت��ر
ّ
4343املدرس��ة القرآن َّية ،الس�� ِّيد َّ

الشهيد الصدر ،ط ،4دار الصدر ،قم1434 ،هـ.ق.
4444مدرس��ة ِ
املعريف ،د .حس��ن عيس��ى احلكي��م ،مطبعة
احل َّل��ة العلم َّّي��ة ودوره��ا يف حركة التأصيل
ّ
رشيعت ،ط ،1إيران1388 ،هـ.
4545معجم املخطوطات ِ
اخلفاجي ،ط ،1دار الكفيل ،بابل1436 ،هـ2014/م.
احل ِّل َّية ،د .ثامر كاظم
ّ
مؤسسة اسامعيليان ،قم،
4646معرفة القرآن يف تفس�ير امليزان ،الس�� ِّيد محيد حممود زاده
احلسيني ،طَّ ،1
ّ
1416هـ.
ال��رازي (ت 606هـ) ،املطبع��ة البه َّية،
حممد بن عمر بن احلس�ين
ّ
4747مفاتي��ح الغي��ب ،فخر الدي��ن َّ
القاهرة1357 ،هـ.
األصفهاين (ت 425هـ)،
املفضل الراغب
حممد بن َّ
4848مفردات ألفاظ القرآن ،أبو القاسم احلسني بن َّ
ّ
داوودي ،ط ،4دار القلم ،دمشق1425،هـ.
تح :صفوان عدنان
ّ
الرازي (ت 395هـ) ،تح :عبد السالم
4949معجم مقاييس اللغة ،أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكر َّيا
ّ
حممد هارون ،دار الفكر1399 ،هـ1979/م.
َّ
يب ،بريوت،
حممد بن خل��دون (ت 808ه��ـ) ،دار إحياء الرتاث الع��ر ّ
5050املقدِّ م��ة ،عبد الرمح��ن بن َّ
1419هـ.
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املازندراين
الرسوي
عيل بن شهرآش��وب
ّ
5151مناقب آل أيب طالب ،أبو عبد اهلل رش��يد الدين َّ
ّ
حممد بن ّ
(ت 588ه��ـ) ،ت��ح :جلنة من أس��اتذة النج��ف األرشف ،املطبع��ة احليدر َّي��ة ،النجف األرشف،
1376هـ1956/م.
السبحاين ،ط ،3دار الوالء ،بريوت1426 ،هـ2005/م.
5252املناهج التفسري َّية ،الشيخ جعفر
ّ
الزرقاين (ت 1367هـ) ،ط ،1دار ابن حزم،
حممد عبد العظيم
5353مناه��ل العرفان يف علوم الق��رآنَّ ،
ّ
بريوت2006 ،م.
ِ
حممد بن أمحد بن إدريس احل يِّ ّل (ت 598هـ)،
5454املنتخب من تفسري التبيان (خمترص تفسري التبيان)َّ ،
املوسوي اخلرسان ،ط ،1نكارش ،قم1429 ،هـ.
مهدي الس ِّيد حسني
حممد
ّ
ّ
تحَّ :
العتائقي
حممد بن يوسف بن
ّ
حممد بن إبراهيم بن َّ
5555الناسخ واملنسوخ ،كامل الدين بن عبد الرمحن بن َّ
اخلفاجي ،ط ،1مطبعة ستارة ،قم1432 ،هـ2011/م.
(ت 790هـ) ،تح :د .ثامر كاظم
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

امل�سافري
اجلبوري//م.م� .أمل ح�سني ن َّوار
حمم ع َّبا�س نعمان
ّ
ّ
�أ.م.دَّ .
الغفاري ،ط ،2مطبعة الزالل ،قم1393 ،هـ.
املفسين واألصول ِّيني ،د .عبد الرسول
ّ
5656النسخ بني رِّ
عمن1999 ،م.
اللفظي ،عامل سبيط
القرآين مقدِّ مة يف املنهج
5757النظام
النييل ،ط ،1مطابع األرز ،اَّ
ّ
ّ
ّ
الصفدي (ت 764هـ) ،تح :هلموث ريرت ،ط،2
5858ال��وايف بالوفيات ،صالح الدين خليل بن أيبك
ّ
أملانيا1381 ،هـ1962/م.

األطاريح والرسائل والبحوث

اجلبوري ،أطروحة مقدَّ مة
حممد ع َّباس نعامن
ّ
املفسين دراسة مقارنة ،الدكتور َّ
5959تأويل املتشابه عند رِّ
إىل جملس كل َّية الفقه ،جامعة الكوفة ،إرشاف د .صباح ع َّباس عنوز1429 ،هـ2008/م.
حممد مس��عود عبد
املفس عن��د الزركيش من خالل كتاب��ه (الربهان يف علوم القرآن) ،ليىل َّ
6060ثقاف��ة رِّ
املنع��م ،بحث مق��دَّ م جلامعة اإلس��كندر َّية ،كل َّية اآلداب ،قس��م اللغ��ة العرب َّي��ة وآداهبا ،إرشاف
حممد بدري عبد اجلليل2007 ،م.
دَّ .
ِ
املس��افري ،رس��الة مقدَّ مة إىل
وتطو ًرا) ،أمل حس�ين َّنوار
6161حركة التفس�ير عند علامء احل َّلة (تارخيًا
ّ
ُّ
حممد عباس نعامن
جملس كل َّية الدراس��ات القرآن َّية ،جامعة بابل ،قس��م علوم القرآن ،إرشاف دَّ .
اجلبوري1437 ،هـ2016/م.
ّ
ِ 6262
اجلالئ��ري (738هـ1337/م835-هـ1431/م) ،بيداء عليوي هادي ،رس��الة
احل َّلة يف العهد
ّ
مقدَّ م��ة إىل جمل��س كلية الرتبية -صفي الدين ِ
احل يِّ ّل ،قس��م التاريخ ،جامع��ة بابل ،إرشاف د .عبد
َّ
ّ
محادي1430 ،هـ2009/م.
اخلرض جاسم َّ
6363بحث منش��ور بعنوان (احلوزة العلم َّّية ومناهج الدراسات العليا مطالعة عابرة يف أساليب التع ُّلم
والتعليم وقواعد اإلدارة التعليم َّية) ،نُرش هـذا البحث يف اجلزء الرابع من كتاب دراسات يف الفقه
اإلسالمي املعارص للمؤ ّلف ،بعد أن ألقاه يف حمارضاته عىل طلاَّ ب الدراسات العلیا يف جامعة آل
ّ
البیت العامل َّیة يف مدینة قم عام ٢٠١٢م.
العتائق��ي (790-699هـ1388-1299/م) دراس��ة تارخي َّية،
6464الش��يخ كامل الدين عب��د الرمحن
ّ
عمران موس��ى حسني الشاله ،رسالة مقدَّ مة إىل كل َّية الرتبية ،قسم التاريخ ،جامعة بابل ،إرشاف
الفالحي1432 ،هـ2011/م.
حممد حسني
ّ
دَّ .
حممد ،بحث منش��ور م��ن اجلامعة
حممد حممود َّ
6565ضواب��ط الناس��خ واملنس��وخ يف القرآن الكري��مَّ ،
املستنرص َّية ،كل َّية الرتبية ،قسم علوم القرآن1430 ،هـ2006/م.

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد السابع
السنة
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م
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حللَّة
الآل َّيات التف�سري َّية عند علماء ا ِ

املجالت

6666جم َّلة البحوث اإلسالم َّية ،العدد  ،59ذي القعدة/صفر 1420هـ.

املواقع اإللكرتون َّية

6767إس�لام بن منص��ور ،مقالة بعن��وان (مقدِّ م��ة مؤ ّل��ف االختص��ار) ،بتاري��خ-1437/2/26 ،
:2015/12/8
http://vb.tafsir.net/tafsir45680/#.WHsvSRL7_IV.

6868عرض ألبرز الكتب املطبوعة يف أنواع وأقس��ام علوم القرآن (التفسري ،أسباب النزول ،اإلعجاز
املدين ،ملكتبة صيد الفوائد:17 ،
العلمي ...الخ) ،مجعها أبو زراع
ّ
ّ

http://saaid.net/book/index.php.
https://ar.wikipedia.org/wiki/.

www.imamreza.net/arb/imamreza.php?id=2291.

اإللكرتوين ،زبدة البيان يف أحكام القرآن:
6969املوقع
ّ
اإللكرتوين:
7070املوقع
ّ

wiki.ahlolbait.com/.
vb.tafsir.net/tafsir5337.

اإللك�تروين :دروس يف علم
 .71دروس يف عل��م األص��ول ،ح ،1مبح��ث حج َّية الظهور ،من املوقع
ّ
األصول:
alhawzaonline.com.
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حمك ٌ
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مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

التصنيف يف إمامة آل البيت ومناقبهم
هـ) اختيا ًرا600 حللِّ ّي (ت
ِ ابن البطريق ا
The Classification in Al-Albayt
Imama and their Virtues
Ibn Al-Batreeq Al-Hilli As a Selection

حممد حليم حسن
َّ .د.م
حللَّة
ِ مركز تراث ا
Lect. Dr. Mohammed Halim Hassan
Hilla Heritage Center

