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 منهج النقد التفسٌري عند اإلمام الرضا )علٌه السالم(
 -قراءة فً حل اإلشكاالت الفكرٌة -

 

 ا.م.د. سٌروان عبد الزهرة الجنابً
 كلٌة الفقه/ جامعة الكوفة 

 
إذا كان التفسٌر هى اإلجراء األدائً الذي ٌُماَرس بلحاظ مجمىعة من الضىابط التأسٌسٌة ىجملةة 

ال المبتؽى الةداللً األىىةى للةال النر؛اةًن ى امةن ٌمكةن اْن ٌنةال إنم المسةار من األسس الضابطة الستحص
ىإْن كةان  –األدائً الذي ٌسعى ُمناربةً إلى ىوم َمكمةِن اإلعجةاا المضةمىاً ىةً الةال المنةدسن الٌسةٌر 

ةةده بالمحصةةلة الاوائٌةةةن ذ -ُمنٌمةةداً بماظىمةةاظ تاظٌرٌةةة لةةب بةةأنم علةةى ُططةةًى ىاحةةده لٌاتوةةً إلةةى اتٌجةةة ُمىحم
الماطلناظ التفسةٌرٌة للةال الىاحةد تةد تتبةاٌن مةن تةارإ للةال إلةى ؛طةر ٌنةرا الةال افسةنن ىنةد تتنةار  
المحصلة الداللٌة لوما ىتد تتباعدن ىٌحدث احٌاااً اْن تتباٌَن تااتضاً ىتناطعاًن من هاا كان البةدم مةن ىجةىد 

الماطة   المضةمىاً األصةن مةن الةال مىضة  َمطرج تىثٌنً ٌُستَادُ إلٌن ىٌُةرَكن لةن مةن اجةل اسةتظوار 
 الاظر ىاالطتبلؾ اى الطبلؾ احٌاااً.

من هاا ظوَر ما ٌسمى بـ )الاند التفسٌري( ىهى عملٌة تةراءه المعطٌةاظ التفسةٌرٌة للةال الىاحةد 
بحٌثٌة )التضعٌؾ ىالترجٌن( اى )المااتضة ىالتأسٌس(ن ىذلب علةى ىىة  تةىه الماطة  ىرجاحةة الماطلة  

دلٌل ىصبلبة السادن ذلب بأنم التراث التفسٌري بلحاظ الىاىةد ىالمتةراكم الٌسةلم مةن مااطةذاظ اى ىمتااة ال
مااىةةذ تسةةمن للنةةاريء اى المتلنةةً بةةالىلىج ماوةةا إلٌةةن إلؼبلتوةةا اى إلحالتوةةا علةةى اطةةا  الصةةىا  ىالراٌةةا 

 األىى  اى بتعبٌر اد  إحالتوا على مٌدان األىى  راٌةً ىاألجىد إدالًء.
اً على هذا الماطل  شاعظ ىً بطةىن المةدىااظ التفسةٌرٌة جملةة مةن الممارسةاظ الداللٌةة ىتأسٌس

علةةى المتةةىن التفسةةٌرٌةن ىتةةارهً ٌحةةدث األمةةُر عرضةةاًل ىاطةةرو ٌجةةري تلمٌحةةاًل ىتةةارهً ثالثةةةً ٌنةة  صةةراحةً 
ن انةىل إذا كةان ىتشطٌصاًن  إذ ال احس  انم ثمة مدىااً تفسٌرٌاً ٌطلى من اند سةىاء اكةان الانةد لةن ام علٌةن

هذا الماظىر التمحٌصً لداللة الال امراً ال ؼرابة ىٌن لشٌىعن ىً اتاجاظ العنل التفسةٌرين ى امةن ٌمكةن 
اْن انىل اٌضاً إنم هذا الامط من الممارسة لنراءه الال النر؛اً لةم تكةن ىلٌةده المعرىةة المعاصةره مطلنةاً 

تطن بل كان هذا الماحةى األدائةً ىةً التفسةٌر اى للتفسةٌر ىلم ٌكن امطاً حدٌثاً من ااماط الاظر إلى الال 
مىجىداً عاد األئمةة )علةٌوم السةبلم(ن إذ مارسةن تطبٌنةاً بٌااٌةاً ؼٌةُر  إمةاٍم مةاوم إٌمااةاً مةاوم بةأنم اسةتظوار 
مكاىااظ الال المعجا ال تتىتؾ على بٌان دالالتن اللؽىٌة اى مةا ٌسةمى بةـ )ظةاهر( معاةا  علةى مسةتىو 

فىن ىٌن احٌااةاً الال اى م حدىدٌة الال الىاحد ىحس ن بل إنم األمر ٌتعدو هذا لدٌوم إلى الحد الذي ٌىّظِ
اكثر من اّلٍ ال لبٌان المضامٌن الططابٌة اى الدالالظ اللسااٌة للال األىل ىحس ن بل الستظوار معالج 

ىانن ألن ذلةب مىضىعً ىإٌجاد حل ماطنً لمشكل طارجً مةا االةظ لةن حاجةة ملحةة إلةى النطة  بمضةم
المشكل ٌمثل ُماطلناً اجتماعٌاً اى حكمٌاً اى عنائدٌاً احٌاااًل ىلكل هذ  المااحً ىاالتجاهاظ ارتباطاظ ىثٌنة 

 -الانةدي–بالماط  العنلً ىالعملً لئلاسان ىً ىتظ معاًل ىلما كةان داعةً المسةاس لوةذا المسةار النرائةً 
كان من الىاج  بمكان اْن ٌىلً األئمةة )علةٌوم السةبلم( على هذ  الدرجة العالٌة من التىصٌؾ ىاالهتمام 

ةةتوم األصةةل  لوةةذا الماحةةى ىةةً التفسةةٌر )الانةةد التفسةةٌري( ىلمحصةةلتن الؽائٌةةة عااٌةةة متفةةردهن ذلةةب بةةأنم َمَومم
ىتكلٌفوم األمثل هى ما ٌُملً علٌوم اْن ٌاىلىا إلى هذ  الطصىصٌة اإلجرائٌة من مااىذ البٌان التفسٌري ال 

ىكان من بٌن األئمة الذي برعةىا ىةً هةذا الاطةا  هةى اإلمةام الرضةا )علٌةن السةبلم(ن إذ اُثةر عاةن محالةن 
جملة من التىجٌواظ الاندٌة لمسار الفوم التفسٌري الذي ااتجتن العنلٌة المتلنٌةة للةال علةى ىىة  منةدرتوا 

اللةةً مةا اى مضةمىااً معٌاةاً على ىوم ذلب الال ىبٌان داللتنن إذ تد ٌحدث ان ٌفوم العنُل النةاريُء للةال د
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ىٌحسبن هى المراد تحدٌدال ؼٌر انم الحنٌنة الداللٌة األصل للال تباٌُن هذا الفوم االاتاجً للال افسنن بل 
تد تطالفوا احٌاااُ اَُطر تمام المطالفةن ىتد تستشكل بعُض مدالٌل الاصىل النر؛اٌة على المتلنً مما تدطلن 

ان التساال ىالتردد ما ٌستدعً إاناذاً من هذا اإلشكال ىتطلٌصاً من ضبابٌة ىً اطا  الحٌره ى تىلجن مٌد
تلب الداللٌة المبومة ىةً اطةا  الةال المةراد تراءتةنن مةن هاةا اتتضةى التصةحٌن ىىجة  إعةاده الاصةا  
المضمىاً إلى جوتن التفسٌرٌة األصد  ىىجوتن االىىة  علةى سةبٌل اإلطةبل  كةً ال ٌاةدم العنةل البشةري 

اتن التفسٌرٌة للاصىل إلى ىضاءاظ ال شأن لوا بالال اى ال ٌمكن ان ٌتنبلوا الال بأي حال من بتىجٌو
األحىال مما ٌاىل بوا ان تحال إلى اشكال مضمىاًن الن ذلب المضمىن الـُماتَج للال ٌتناط  م  عنٌده 

 ما اى تااعة ثابتة الٌمكن الحٌىد عاوا البتة.
نلً على بٌان الحثٌثٌة التً ٌستعمل بوا اإلمام الرضةا )علٌةن ىعلٌن تأسسظ ىرضٌة هذا الجود الع

السبلم( هذا الماطلة  ىةً التفسةٌرل ىداعةً هةذا االسةتعمال ىمة الظ ذلةب بالحتمٌةةن مةن هاةا سةٌاطل  هةذا 
المسعى البحثً لئلجابة عن هذ  الفرضٌاظ باعتماد مصادٌ  بٌااٌة اتمب  ىٌوا األمام الرضا )علٌن السةبلم( 

من ااماط تراءه الال بٌاااً على ىى  ؼاٌة كاماة ىً طبٌعة هذ  الممارسة االستكشةاىٌةن ىذلةب  هذا الامط
ن مىضىعً معٌن ىةً هةذا  مناربةً للىصىل إلى تااعاظ ُمرضٌة تاٌر لاا الطرٌ  تجا  ىوٍم طاٍل اى تىجُّ

ىرضةٌاتن ُركىاةاً إلةى  الامط من ااماط التفسٌر النر؛اً عمىماًل ىبااًء علٌن سٌعمد البحةث إلةى التحنة  مةن
الممارساظ الاندٌة لئلمام الرضا )علٌوما السبلم(ن ذلب بأنم ما ٌصد  علٌن تحنٌناً ٌصد  على سائر ائمةة 

 اهل البٌظ )علٌوم السبلم(  تحنُناً .

 المبحث األول: قراءة فً اشكالٌة رؤٌة هللا تعالى بالبصر العٌنً:
الجةدل العنائةدي بةٌن المةذاه  اإلسةبلمٌة ىةً مسةألة لند طال الجدل ىتىسة  الحةىار االسةتداللً ى

راٌة هللا تعالى ىمدو إمكااٌة تحن  هذ  الراٌةة ىةً الةداٌا ىاةطةرهل ىةذه  بعُضةوم إلةى اإلٌمةان براٌتةن 
ل علةى حةٌن (ٔ)سبحاان ىً الداٌا ىاةطره ىماَل ؛طرىَن إلى االتتصار على راٌتن ىً الدار اةطره ىحس 

ن ىعللىا ذلب مةن بةا  ان هةذا األمةر ال (ٕ)نىل براٌتن ال ىً الداٌا ىال ىً اةطرهرىض الطرُؾ الثالُث ال
ٌسري على هللا تعالى بحكم االستااد إلى ماطى  ترٌاةة العنةل ىالركةىن إلةى اإلٌمةان بمةا ىثنتةن مضةامٌن 

النىل بالراٌةة الاصىل النر؛اٌة الىارده ىً التعبٌر المندس الدالة على ان هللا تعالى تستحٌل راٌتنن ألنم 
ٌحتم علٌاا النىل  بالىجىد العٌاً ىهذا الصاؾ من الىجىد  ٌنتضةً التحجةٌم ىالتحجةٌم ٌفضةً إلةى الحةد 

 ىهذا مستحٌل على الذاظ المطلنة تطعاً.
ىتأسٌسا على هذا الاطا  الطبلىً بٌن المذاه  االسةبلمٌة ٌمكةن النةىل بةان هةذا التبةاٌن اامةا هةى 

ر التفسٌري للماط  الاصً للتعبٌر المندسن ذلب بأنم كلم  ااظر ىةً الةال تةد َمبٍن على اساس تباٌن الاظ
تىصل إلى داللة بٌااٌة ٌحسبوا هً األجدو ىاالمثل ىً النىلن من هاا اىتر  علماء التفسٌر ىنال بعضوم 
بامكااٌة راٌةة هللا تعةالىل ىرىةض بعضةوم ذلةب ىمةن اجةل االحتكةام إلةى الماطة  األسةد ىةً هةذا الاطةا  
التباٌاً ىالمجال االطتبلىًن ىمن اجل الىصىل الى تااعة تامة بالمضمىن التفسٌري اركن إلةى مةا ادلةى 
بن الماط  التفسٌري لئلمةام الرضةا )علٌةن السةبلم( ىةً هةذا المسةاحة الطبلىٌةةل البةد هواةا مةن النةىل بةان 

ٌقَاتينَاا )الماتصرٌن الى النىل بامكااٌة راٌتن سبحاان تةد اعتمةدىا علةى تىلةن تعةالى ) اا َجااَء مسوَساى ليمي َولَمَّ
ني اْنظسْر إيلَى اْلَجبَلي فَإيني اْستَقَ  ٌَْك قَاَل لَْن تََرانيً َولَكي نيً أَْنظسْر إيلَ ي أَري رَّ َمَكانَهس فََسْوَف تََرانياً َوَكلََّمهس َربُّهس قَاَل َرب 

ااا تََجلَّااى َربُّااهس ليْلَجبَاالي َجعَلَااهس دَك ااا  َوَ اارَّ  ىىَل َوََإَىىَ َََون  م   فَلَمَّ َْ ل مَاََمىىَ ََمَىىََ  بَىىََن س ىىْبَتَإََل ْ ْبىىأ  َ  َ فَ  ً وَسىىص َعىى
إ َنَ  ْؤم  ن إذ اتف  اعموم على انم هذا الال ٌثبظ راٌة هللا تعالى  ىً الةداٌا ىضةبلً عةن راٌتةن ىةً (ٖ)((اْ م 

 . (ٗ)اةطره
كال العنائدي التفسٌري ىً إجابتن على حٌن اجد انم اإلمام الرضا )علٌن السبلم( ٌحل لاا هذا اإلش

إلةةى الفضةةل بةةن سةةوٌل حٌامةةا سةةألن األطٌةةُر عةةن هةةذا الشةةأنن إذ ٌانةةل ىةةً األثةةر ))ان الفضةةل بةةن سةةول ذا 
الرٌاستٌن سأل ابا الحسن علً بن مىسى الرضا )علٌوم السبلم( ىنال: اطبراً عما اطتلؾ الااس ىٌن من 
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افسن ىند اعظم الفرٌة على هللال ))ال تُْدِركُنُ اأْلَْبَصةاُر  الراٌة*ل ىنال: من ىصؾ هللا بطبلؾ ما ىصؾ بن
ى هذ  األبصار لٌسةظ هةً األعةٌنن إامةا هةً األبصةار التةً ىةً النلةى  ال ٌنة   (٘)َىهَُى ٌُْدِرُب اأْلَْبَصاَر((

ل ىاإلمام )علٌن السبلم( كشؾ ىةً هةذا الةال مةن طةبلل تىظٌفةن المةاوج ٙعلٌن األىهام ى ال ٌدرب كٌؾ((
عنلً ىً التفسٌر انم المراد بداللة األبصار لٌس البصر العٌاً الحسًن بل المبتؽةى هةى البصةر الةذهاًن ال

ىالبصةةٌره كمةةا ٌةةرو المفسةةرىن ))اةةىر النلةة  الةةذي بةةن ٌستبصةةر كمةةا انم البصةةر اةةىر العةةٌن الةةذي بةةن 
لداللة ألاموا تجلً ن من هاا تكىن ))البصائر جم  بصٌره ىهً للافس كالبصر للبدن سمٌظ بوا (7)تبصر((

ن ىلوذا دلم اإلماُم علٌوا بنىلن )إاما هً األبصار التً ىةً النلةى  ال ٌنة  علٌةن (8)لوا الح  ىتبصرها بن((
األىهام(ن ألنم البصٌره تكىن ىةً النلة  ىالمنصةىد بالنلة  ىةً ططةا  المفسةرٌن هةى )العنةل(ن ذلةب بةأنم 

ر األشٌاء ىإاما الذي ٌدركُو ُرها العنُل )الذهن البشري( ىلما كان العنُل هى مىض  النل  ال ٌتصىم ا ىٌتصىم
ر ىالتىهم ىالطٌال عبمر عان سبحاان باألبصار ألان ٌُبَصر بةن مةن طةبلل التصةّىرل ىعلةى  التفكٌر ىالتمَصىُّ
 الرؼم من ان التصّىر  العنلً ال حةدىد لةن ىال َحةدن ىاامةن ال ٌمكاةن بةأي حةال مةن األحةىال ان ٌحةٌَط بةاه

ر ىمنةةدره ذلةةب العنةةل  ِرِ  ىتىهمةةن ىمومةةا كااةةظ درجةةة ذلةةب التصةةىُّ تعةةالى مومةةا بلةةػ ىاجتوةةد ىةةً تصةةّىِ
ِىرل ىكأنم اإلمام بتفسٌر  العنلً لـ )األبصار( بأاموا األىهام تد رج  ططىره إلةى الةىراء ىةً اطةا   المـُّصِ

ر العٌىن ىإامةا إبصةار العنىللىكةأنم اإلمةام بوةذا بٌان داللة ؛ٌة )ال تُْدِركُنُ اأْلَْبَصاُر(ن إذ لٌس المراد إبصا
ةر  االستدالل تد بٌن مكااة هللا تعالى ىعظمتن ىعلى شأان عن اإلدراب بأي صىره من الصىره ىوى لم ٌُفّسِ
الال ب بصار العٌىن كما ٌطالن الااس جمٌعاًن بل ىسمرها ب بصةار العنةىلن ذلةب بةأنم الةذي ال ٌسةتطٌ  اْن 

بعٌان ىلُربمما ٌططر ىً بالن اامن تادر على اْن ٌةرا  ىةً تصةىر  ىعنلةن )تشطٌصةاً( اى تةد  ٌرو هللا سبحاان
ٌحس  بعض الااس انم هللا تعالى افى إبصار  بالعٌىن ىلةم ٌاةِؾ إبصةار  بةالعنىلن ىمةن ثمةة ىة ن مسةألة 

ره عاةن ىعةبلً كمةا تصّىر  ىالاظر إلٌن ىً الطٌال الذهاً امر ممكن ىتد تكىن إحدو تلب التصةىراظ ُمعبِّة
هى ىً الحنٌنة الىجىدٌة لةنل ىمةن اجةل اْن ال ٌحةدث هةذا االضةطرا  الةداللً اى االسةتداللً بأسةر  عةاد 
اإلمام ططىه إلى الىراء ىةً تفسةٌر  للفظةة )األبصةار( ىاسةادها بداللةة ؛ٌةة اطةرو ىةأترم المتلنةً علةى انم 

الةذهاً ابلةػ ىةً إبعةاد مةراد راٌتةن تعةالى مةن افةً معااها هى )اإلبصار الذهاً(ن ذلب بأنم افً اإلبصار 
اإلبصةار العٌَاةً ألنم العةٌن تةرو اشةٌاء ىمجسةماظ ُمشطمصةة ىظاهرٌةة ىحسة  ىوةً محةدىده ىمحكىمةةة 
ر اشةٌاًء اكثةر  بالمىجىد الطارجً على حٌن انم  البصٌره )العنل اى التصّىر الةذهاً( بمندرتةن ان  ٌتصةىم

ر علةى هللا تعةالى جةاٍر عنةبلً إذا مةا حملاةا لفظةة من التً تراها العةٌن )الباصةر ه( ىمةن ثمةة ٌكةىن التصةىُّ
)األبصار( على العٌن الباصةره دىن البصةٌره العنلٌةة الباطاةةن ىلوةذا تةال اإلمةام ىةً ذاظ المىضة  ))إنم 

جمٌةل ىةً ل ىمةن ال(9)اىهاَم النلىِ  اكبُر من ابصار العٌىن ىوى ال تدركُةنُ األىهةاُم ىهةى ٌةدرُب األىهةاَم((
األمر انم لفظة )األبصار( تد سٌنظ ىً الال الذي ىسمر  اإلمام علةى هٌةأه الجمة  المحلةى بةـ )الةـ( ىضةبلً 
ؾ ٌفٌةد داللةة  عن ااموا ىاتعة ىً سٌا  افً ىمن السائد ىً الماظةىر اللؽةىي ىاألصةىلً ان الجمة  المعةرم

ن ىٌمكن النىل تأسٌساً على هذا إنم هةذ  لفظةة العمىم ىان اللفظة إذا سٌنظ بعد افً دلظ على العمىم اٌضاً 
)األبصار( ىً اةٌة  تضم جمٌ  ااةىا  األبصةار )البصةري ىالةذهاً( بٌةد ان اإلمةام لمةا ىسمةرها بالبصةر 
الذهاً ىتد اكتفى بوذا ىاستؽاى عن النىل بالبصر العٌاًن النم هذا األطٌر ابلػ ىاجلى ألداء الؽرض من 

ٌرد بعد اإلبصار العٌاً بالضرىره ىما عجةاظ العةٌُن عةن إدراِكةِن ادرَكةنُ العنةُل األىل ىاإلبصار الذهاً 
ر ى ذا ااتفى التصّىر ااتفى البصر العٌاً تباعاً ىضرىرهًن لوذا اثبظ اإلمام داللة اإلبصار الذهاً  بالتصىُّ

لوةا اثرهةا   -العٌاةًاي النىل بداللة اإلبصةار الةذهاً دىن  –دىن العٌاً ىكااظ هذ  اللفتة من تبل اإلمام 
 المضمىاً ىالتصىري )االطتاالً(  لدو المتلنً بحٌثٌة اثرو ىابلػ مما لى ذكر المعاٌٌن معاً.

ة اةٌة انم هللا تعالى تادر بمواره عالٌة على ان ٌدرب األبصار  -بالمنابل –على حٌن  اجد ىً تتمم
ذلةب بةان إدراب  -اان ىتعةالى كةم هةى عظةٌمىسبح -جمٌعاً ىٌنصد باألبصار هواا )التصّىر الذهاً( اٌضاً 

اىهام الااس ىتصىراتوم امر طفً مستبطن ال ٌمكن ان ٌُعَرؾ البتة بٌد ان هللا تعالى تادر علةى معرىتةنل 
ىهذا دلٌل تاط  على طالنٌتن للىجىدن إذ ال ٌعرؾ الطلة  إال طالنوةان  ىلمةا كااةظ عملٌةة إدراب العنةل ه 
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مراً مستحٌبلًل ىكةان إدراب مةا ىةً افةىس الاةاس ىمةا تطةتلج بةن تصةىراتوم سبحاان )تصىراً تشطٌصٌاً( ا
العنلٌة امراً عسٌراً ىمستصعباً عبمر سبحاان عن الحالٌن بلفظة )اإلدراب(ن الن اإلدراب ٌعاً اللحا  ىهى 

فةرده ال ٌستعمل إال لمعاى الفىظ ىالضٌا  ىالحظ ان ىٌن داللة التلوؾ ىاإلسرا ل ىٌكىن استعمال هذ  الم
مبلئماً تاماً للداللة العامة لآلٌة ىالمعاى ال ٌلحنن احد البتة براٌتن سبحاان موما تلوؾ ىاسر ن ألن األمةر 
ىائظ على الجمٌ ل ىكذا الحال لنىلن )ىهى ٌدرب األبصار( ىالمعاى إن هذا اللحى  باألبصار امر صع  

ر عان تعالى بلفظة )اإلدراب( ىلكةن علةى ىائظ على الجمٌ  ىوى من المستحٌل بمكان ما ٌدعى إلى ان ٌعب
الرؼم من استحالة هذا األمر ىىندان الندره لدو الجمٌة  علةى بلىؼةن ىالىصةىل إلٌةن ىةان هللا تعةالى تةادر 
علٌةةنن بةةل هةةى الةةذي ٌةةدرب األبصةةار جمٌعةةا ىةةً كةةل امةةان ىىةةً اي مكةةان كااةةظل ىهةةذا ٌةةدل علةةى مةةدو 

ن جوة اما من جوة اطرو  ى امن ٌثبظ بأنم هللا تعةالى حنةاً استطالتن ىسٌطرتن سبحاان على مطلىتاتن هذا م
ل بوذا اجد انم اإلمام الرضا (ٓٔ)ال تدركن األبصار ىال تبلػ كاون كبار العنىل ىرىائ  التصىراظ ىاألىهام

ّيِ انم هللا تعةالى ال ٌمكةن أل -ىبما ال ٌنبل الشب ىالجةدال -)علٌن السبلم( تد اثبظ بالتفسٌر العنلً الكاشؾ 
احةٍد اْن ٌدرَكةنُ بعنلةن ىضةةبلً عةن مندرتةن ىةً ان ٌاظةةر إلٌةن اى ٌحةدُّ  ببصةر ل ىتأسٌسةةاً علةى هةذا اجةةد انم 
محصلة التفسٌر العنلً  ةٌة ما  )األبصار( تافً تماماً النىل بأنم الابً مىسى )علٌن السبلم( تد راو هللا 

 عالى ىً الداٌا اى ىً اةطره البتة. تعالى تجسٌداً اى انم ثمة احداً ٌُمكاُنُ راٌة هللا ت

 المبحث الثانً: قراءة فً إشكالٌة اتهام الرسول )صلى هللا علٌه وآله سلم( بالضاللة:
إنم ثمة طبلىاً طىٌبلً ىجدالً ىاسعاً على إمكةان ىجةىد العصةمة )الحكمةة( للرسةىل ى )صةلى هللا 

مثبةٍظ إلٌوةا ىبةٌن راىةٍض لوةا ىماكةٍر ألصةلوان ىمةن علٌن ى؛لن ىسلم(ن إذ ىتؾ األمر ىٌوا بٌن ماٌٍد لوةا ى
اجل تمحٌل الحنٌنة ىالسعً ىراء استكشاؾ الح  ىاثباظ العنٌده األصل ىً هذا الاطا  الفكري سةالجأ 
إلةةى تةةراءه عصةةمة الرسةةىل ى )ف( علةةى ىىةة  المنةةرراظ التفسةةٌرٌة لمرىٌةةاظ اإلمةةام الرضةةا )علٌةةن 

ذه  جمٌ  من المفسرٌن إلةى النةىل بضةبللة الرسةىل األكةرم ىكفةر  تبةل بعثتةن ابٌةاً ىمرشةداً السبلم(ن إذ 
ىهادٌاً إلى االاسااٌة جمعاءل حٌث اتفنىا على انم جىد لفظة )ضةاالً( ىةً تىلةن تعةالى مةن سةىره الضةحى 

ل تبةل البعثةةن إذ تسةالمىا ىٌوا داللة ال تنبل الشب علةى اإلتةرار بكفةر الرسةى (ٔٔ)))َىَىَجدََب َضااّلً ىََودَو((
على انم النىل بالضبللة ىً هذا المىض  هى تاصٌل على إشراب الرسىل تبل إرسالن مةن السةماءن ىوةم 

ل ىمن الةذٌن اعتانةىا هةذا الماحةى (ٕٔ)ٌعتندىن بـ ))اامن كان كاىراً ىً اىل األمرل ثم هدا  هللاُ ىجعلن ابٌاً((
ىتةد ىاىنةن علةى هةذا   (ٖٔ)كاىراً ىةً تةىم ضةبلل ىوةداب للتىحٌةد(( الكلبًن إذ ٌنىل: ))}ىجدب ضاالً{ ٌعاً

 .(ٗٔ)السمدي ببل تردد اى إعاده اظر
إنم هذا التىجٌن التفسٌري لمفرده )الضبللة( ىً اةٌة الكرٌمة ٌمكن ان ٌُنَرا بحٌثٌة تحلٌلة اطرون 

َحَسَ  بعُض المفسرٌَن ممةا ٌفضةً إذ اجد انم داللة الضبللة ىً هذا المىطن ال ٌراد ماوا داللة الكفر كما 
إلى النىل بأنم داللة سٌا  اةٌة هواةا ٌحمةل داللةة التةىبٌلن بةل اةرو انم داللةة السةٌا  الموٌماةة علةى هةذا 
الال النر؛اً إاّما هً المدح للرسىل ىهذا هةى داُ  مضةامٌن اةٌةاظ جمٌعةاً ىةً هةذ   السةىرهن ىٌعضةد 

السبلم(ن من انم داللة  الضبللة ىً هذ  اةٌة تعاً ))ضاالً ىً تىم ال  ذلب ما اُِنل عن اإلمام الرضا )علٌن
ن إنم إعاده الاظر ىً اةٌة على ىىة  منىلةة اإلمةام ٌنةدح ىةً الةذهن (٘ٔ)ٌعِرىىَن ىَضلََبن ىوداهم هللاُ إلٌب((

( ىةً اةٌةة تةد ملمحاً داللٌاً ٌمكن االستااد علٌن ىً تبرئة الرسىل من تومةة الكفةرن ذلةب بةأنم لفظةة )ضةاالً 
اعطظ معاى اسم المفعىل ال اسم الفاعلل ىان هذ  اللفظة مما تشترب ىٌوا الداللتان:داللة المفعىل ىداللةة 
الفاعلل ىتنىل: راٌُظ رجبلً ضاالً عن الطرٌ ن اي ىت  علٌةن الضةبللل ىوةى اسةم مفعةىلل ىتنةىل: راٌةُظ 

ل ىبوةذا ٌاكشةؾ المعاةى الةذي ٌةدل علةى ان تةىم رجبلً ضاالً  للااسن اي ٌنىم بضةبللة الاةاس ىوةى ُمِضةلٌ 
الرسىل هم الضالىن حنٌنةل ىان الرسىل هى الُمَضٌم  ىٌومل ىوداهم هللا إلٌن ىكان ىحٌداً ال احد معن علةى 
دٌان ىلىال هللا تعالى ما التجأ إلٌن الطل  موتدٌن بالؽاٌةن ىهذا النىل ٌادي الى تنىٌة معاةى إكرامةن تعةالى 

 سمة افسن ىىً هذا مدح ىاضن لن صلىاظ هللا ىسبلمن علٌن. للرسىلل ى بل
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ىٌاٌد داللة تااٌن الرسىل ىمدحن ىً هةذ  اةٌةة سةمةٌ ططابٌةةٌ ؼاٌةةٌ ىةً األهمٌةة اال ىهةً  سةمة 
الحةةذؾ ىةةً اةٌةةةن إذ اجةةد انم الفعةةل )هةةدو( تةةد ىرد محةةذىؾ المتعلةة  ممةةا ٌفضةةً إلةةى عةةدم اسةةبتن إلةةى 

بان الحذؾ ٌىرث اإلبوام الذي ٌاىل إلى النىل بىجىد اإلطبل  ىً الةالن الرسىل األعظم تحدٌداًن ذلب 
ىتىظٌؾ داللة اإلطبل  ىً حذؾ متعل  الفعل )هدو( هى األاس  ىً اطا  إثباظ اسبة الاااهة للرسةىل 
ىاألرسل ىً بٌان براءتن )صلىاظ هللا علٌن(ن ذلب بأان سبحاان لى كان تاصداً من الضبللة الرسىل افسةن 

تد هدا  إلى رشد  ألثبظ كاؾ الططا  ىً تىلن )هدو( ىتؽدى العباره )ىىجدب ضاال ىوداب(ن بٌد انم ىاان 
ىتى  الحذؾ دلم على إبعاد هذ  الشُّبوة عن الرسىل ىهذا ٌسىغ النىل بان المراد هى ضبللة الاةاس عاةن 

حظةن تةد امتةد علةى سةائر اةٌةاظ ىهداٌة هللا إلٌوم بنن بل اجد انم الحذؾ لم ٌتىتؾ عاد هةذا الحةد ىإامةا ال
األطرو ىً السىرهل ىتد سٌ  كلن مىظفاً من اجل دى  اسبة اإلساءه إلةى الرسةىل مةن كىاةن ضةاال حٌةث 
 ترد اةٌاظ الثبلث ابتداًء ىهً تىلن تعالى ))اَلَْم ٌَِجْدَب ٌَِتٌماً ىَ َىو * َىَىَجدََب َضااّلً ىََودَو * َىَىَجدََب َعاِئبلً 

متضاىرهً لتدعم كل ماوا األطرول ىتشكل رىاىد داللٌة تص ُّ ىً الحٌا الداللً األكبةر الةذي  (ٙٔ)ىَأَْؼاَى((
ٌوٌمن على السىره كلوا باستحكام ىهى تااٌن الرسىل ىتىثٌ  العصمة لن باستعمال حٌثٌةة مدحةن ىتسةلٌة 

نادا راسطا باه تعالى افسنل ذلب بان تسدٌد هللا للرسىل ٌبعد  عن الذا  مطلنا ىمااال الرسىل معتندا اعت
 ىبرسالتن ىان هذا ٌماحن الداعً إلى العصمة اال هى الحكمة المااعة من المعصٌة بالضرىره.

ىعاةد التأمةل اجةةد انم الططةا  النر؛اةةً ىةً هةةذ  اةٌةاظ الةةثبلث ٌُسةتَوُل بةةاتتران اسةلى  االسةةتفوام 
طاطة  اى اامةن ىةً صةدد ااتظةار اإلجابةةن بالافًل ىاالستفوام ىً هذا المنام ال ٌتضمن إشاره إلى جول الم

ذلب بأنم الحٌثٌة االستفوامٌة لم تُىظمؾ ىً هةذا الةال ألداء الداللةة الحنٌنٌةة التةً ُىِضةعَْظ لوةا اساسةاً ىةً 
اللؽةل ىاجدها تد ااااحظ عن داللة األصل كما هً الحال للافً الذي ٌلٌوةال إذ اُىةِرغ مةن محتةىا  الةداللً 

ىرىد  منترااً باالستفوام هى الذي سب  إتصاء كل اسلى  عةن ىظٌفتةنل ىباتترااومةا  األساس اٌضاًل ىان
ل الافً إلى اإلثباظ ىاالستفوام إلى علةمل ىالةدلٌل  معاً ُىِلدَْظ داللةٌ جدٌدهٌ هً االستفواُم التنرٌري الذي َحىم

ظ انم  امطٌةة األسةلى  اللؽةىي اامن َعَطَؾ اسناً على هذ  اةٌة ىعلٌن مثبتٌن من ؼٌةر اسةتفوامل ىبوةذا الحة
لوذا التركٌ  ابلػ تأثٌراً ىً افس الرسىل )ف( ىامثل حضىراً ىً ذهان ىاكثر إٌماااً بأامن تعالى سٌعضد  
على سبٌل الدىام ىسٌنلد  الحكمة لشده إٌماانن ألنم منتضى التركٌ  تد جاء لٌكشؾ عن جملة من األمىر 

ماةن لرسىل )ف( لوان بل ألاموا تمثل تجار  حٌاتٌةة ملمىسةة عاةد  )ف( ىكأامةن سةبحاان ٌبتؽةً ال إلاكار ا
تنرٌراً بذلب لٌتأكد ىً افسن الشرٌفة انم هللا تعالى هى الساد ىالعضد لن ىً األاماةة كاىةةل ىجةاءظ اةٌةاظ 

توةةا صةةفة تأكٌدٌةةة ل تُتةةاب  اةٌةةاظ السةةابنة علةةٌون ىترسةةل مةةا دارظ علٌةةن مةةن معاةةى ىسةةٌظور انم هةةذ  برمم
 اةٌاظ البلحنة تسٌر بالمسار افسن.

ىحٌاما انؾ على المحةذىؾ ىةً اواٌةة كةل مةن اةٌةاظ الةثبلث المةذكىره ىهةى المفعةىل بةن للفعةل 
 ٌن:)؛ىول ىهدول ىاؼاى( اكتشؾ انم علمة الحذؾ ىً هذ  األىعال ُماشأه على دعامت

األىلى )افسٌة( ألنم ىً الحذؾ إكراماً لافس الرسىل )ف( بعدم ذكر التفضٌل علٌن صراحةً من  
ِتبلن تعالىن ىذلب ىٌمةا لةى سةلمماا بىتةى  هةذ  األىعةال علةى الرسةىل تحدٌةداً باسةتثااء الفعةل )هةدو(ن إذ ال 

َر هللاُ سبحاان رسىلَنُ  بأامن كان كاىراً ثم هدا  تعالى إلةى اإلٌمةان ألنم هةذا ٌتاةاىى ىالنةىل  ٌمكن البتة اْن ٌُذّكِ
بتفضٌلن ىإكرامن ىتسلٌة افسن الاكٌةن ذلب بانم السائد ىً الططا  التكرٌمً هى اتسام الكبلم بسمة إظوار 

ث عاةن ك شةعار  بالتنصةٌر اى الم انصةة الفضل الذي ٌستحنن من المتكلم من جوة ىعدم المسةاس بالةـُمتحدِّ
ََ الططا  من اطا  التكرٌم ىدََطةَل ىةً حٌةا التةىبٌل ىالتاكٌةلن بوةذا انةىل إنم  من جوة اطرو ىإال َطَرَج
الحال ىً اةٌة ال ٌىاى  النىل بداللة الكفر للفظة )الضبللة( ألنم هذا النىل ادطل ىً اتسام الططا  بداللة 

 ل ىاألىضلٌة لن على ؼٌر  صلىاظ هللا علٌن. التىبٌل مان إلى النىل باتسامن بداللة التكرٌم ىالتفضٌ
ىالثااٌة )إدراكٌة( إلثاره العنةل بحثةاً عةن الؽاٌةة المةراده مةن معاةى الحةذؾل ىنةد ٌكةىن المنصةىد 
الرسىل )ف( ىً الفعلٌِن )؛ىول ىاؼاى(ل ىتد ال ٌُراد الرسىل البتةن بل المراد انم هللاَ ؛ىو الااس ىهداهم 

ؼااهم بب باةاًء علةى منىلةة اإلطةبل  مةن الحةذؾ ىهةً األْىلةى اتفاتةاً ىالداللةة السةٌاتٌة الماَسةس علٌوةا ىا
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الالن ىند اُثر عن اإلمام الرضا )علٌن السبلم( اامن تال ىً معاى لفظة )الٌتٌم( بأاموا ))تعاً ىةرداً ال مثةل 
مثل األامىذج األسمى لما تبتؽٌن السماء مةن ىاؼااهم بب ألامب ت  (7ٔ)لب ىً المطلىتٌن ى ىو الااس إلٌب((

 اإلاسااٌة عنبلً ىٌنٌااً ىسلىكاً ىبوذا ى نم هللا تعالى ٌكفل هذ  المضامٌن الثبلثة لمن احبَب ىاوَج سبٌلب.
ىعاد الاظر المتأمُّل ىً الاصىل اجد ثمةة ىاصةبلً داللٌةاً معٌاةاً بٌاومةا مةن جوةة ىىاصةبلً عامةاً 

ن جوة اطرول ىأمةا مةا بٌاومةا ىةالحظ انم الٌتةٌم لةن حاجةة إلةى مةن ٌكفلةن إعااةة ٌصلوما بصداره السىره م
ىتربٌةل ىانم الضال ٌستودي طالباً المساعده للىصىل إلى الطرٌ  الصىا ل ىانم العائل ٌفتنر إلةى معةٌن 
ٌحفظ ماء ىجوةن ىٌكفٌةن حاجتةنن ىبوةذا اةرو انم ىكةره هةذ  الاصةىل تتمحةىر علةى معاةى مةادا  طلة  

عااة من الـُمنتَِدر ىحفةظ افةس اإلاسةان مةن الذلةة ىإرشةاد  إلةى الوداٌةةل ىهةذا مةا ٌرٌةد سةبحاان إتةرار  اإل
لرسةةىلن )ف(ل ىةة ذا مةةا اتمصةةؾ الرسةةىل بوةةذ  الصةةفاظ الطلنٌةةة ىةةبل ٌكةةىن إال حكٌمةةاً ألنم هةةذا الةةامط مةةن 

 م بالعصمة ىال ٌاتاها إال ذى حظ عظٌم.الصفاظ الطلنٌة إاّما تصدر من الحكٌم الذي ٌتمس
ٌااد على هةذا انم المعطةى المعجمةً للفظةة )الضةبللة( ٌسةاد اإلتةرار بمنىلةة اإلمةام الرضةا التةً 
اسادظ الضبللة إلى الااس ىان هذا المضمىن هى األحرو باإلتبا ن إذ ىرد ىً بطىن المعجم العربةً انم 

ل ٌنةىل الطلٌةل: ))ىمةاٌء َضةلٌَل: (8ٔ)تةىاري ىالؽٌبةة عةن األعةٌنمن دالالظ لفظة )الضبللة( هً الطفاء ىال
ْطَرِه ال تُصٌبُن الشمس(( ًَ ىؼاَ  عن األعٌن(((9ٔ)ٌكىن تحظ الصم ن بوذا (ٕٓ)ل ىٌنال ))ضلم الشًُء إذا طف

ٌكةىن ))اإلاسةان الضةةال هةى اإلاسةان المطفةةً ذكةر ل الماسةةً اسةمنل ال ٌعرىةن إالّ النلٌةةل مةن الاةةاسل ىال 
كثٌر ماوم إلٌنل ىلى كان هذا هى المنصىدل ٌكىن معاا  اامن سبحاان رىة  ذكةر  ىعرىةن بةٌن الاةاس ٌوتدي 

ىهةذا هةى معاةى الضةبللة الماسةى  إلةى الرسةىل ىةً اةٌةةن إذ  (ٕٔ)عادما كان طامبلً ذكر  ماسةٌاً اسةمن((
لى الرسىل مةن حٌةث المراد مان لٌس ضبللة الرسىل بمعاى عدم الوداٌةن بل المبتؽى هى اسبة الضبللة إ

ال ٌعرىن الااس ىلم ٌوتدىا إلٌن إال بتعرٌؾ هللا إلٌنل ىضبللة الرسىل هى عدم معرىتن من الاةاس ىضةبللة 
الااس هً عدم اهتدائوم إلى الرسىل افسنن من هاةا تكةىن الضةبللة )عةدم االهتةداء( صةادره مةاوم ال مةن 

سادُ هذ  الىجوة الداللٌة هى تىلن تعةالى ))اَلَةْم الرسىلل ىالرسىل ضالٌّ ىٌوم من حٌث عدم معرىتوم لنل ى
ىرىة  ذكةر  (ٕٕ)اَْشَرْح لََب َصْدَرَب * َىَىَضةْعاَا َعْاةَب ِىْاَرَب * المةِذي اَْانَةَض َظْوةَرَب * َىَرىَْعاَةا لَةَب ِذْكةَرَب((

{ هى هداٌة الرسىل هى هداٌة الااس إلٌن من بعد ما كااىا ضالٌن عانن ))ىعلى هذا ىالمنصىد من }الوداٌة
 مطلناً. (ٖٕ)الااس إلٌن ال هداٌتن((

ىبوذا ٌثبظ بالمحصلة تأسٌساً على المنىالظ االستداللٌة لئلمام الرضا )علٌن السبلم(  ان الرسىل 
األكرم صلىاظ هللا ىسبلمن علٌنن لم ٌكن ضاالً مطلناًن بل كةان الاةاس هةم الضةالٌن عاةن حتةى هةداهم هللا 

وم ىمرشدهم األعلى ىصىال الى االامىذج السلىكً االمثل الذي تبتؽٌةن السةماء إلٌن باإلسبلم ىعرىوم بابٌ
 اٌبل الى المحصلة الاواٌة حٌث الاعٌم االبدي دىن اانطا  البتة.  

 المبحث الثالث: قراءة فً اشكالٌة القول باإلذن باإلٌمان من هللا تعالى: 
عرىةً ىةً ىوةم الداللةة التفسةٌرٌة للةال إذا كان العنل البشري ٌتباٌن على ىى  تدرتن ىاطاتةن الم

النر؛اً ى نم هذا ٌدعى بالضرىره إلى اإلترار بىجىد إشكاالظ داللٌة تةد تىاجةن المتلنةً ىةً مسةٌره ىومةن 
لال مال ىهذ  المحصلة تعد من الطبٌعً بمكان ما اال هااب تفاىظ ىً الطاتاظ العنلٌة التً تنرا الال 

ان ىمن هاا تتجلى اإلشكاالظ ىتظور التسااالظ ىً اطةا  بٌةان الةالل الىاحد من التعبٌر النر؛اً المعج
ىكان من بٌن تلب التىتفاظ المضمىاٌة ما بادر بن المأمىن سائبلً اإلمام الرضا )علٌن السبلم( عن اشكالٌة 

معناى  ٌاا بان رساول هللا فمااإذن هللا تعالى إلى العباد باإلٌمانن إذ ىرد انم المأمىن تةال لئلمةام الرضةا: ))
ََ َحتَّاى ٌَكس َس النَّاا سْكاري َِ ت ٌعاا  أَفَتَْنا اْم َجمي ونساوا قول هللا عز وجل: )َولَْو َشااَء َربُّاَك َمَماَن َماْن فياً اأْلَْرلي كسلُّهس

نيٌنَ  ْؤمي  ل ىنال الرضا )علٌن السبلم(: تالىا لرسىل هللا )ف(: لى اكرهظ ٌا رسىل هللا من تةدرظ علٌةنٕٗ(مس
من الااس على اإلسبلم لكثر عدداا ىتىٌاا على عدىاال ىنال رسىل هللا )ف(: ما كاظ أللنى هللا عا ىجل 
ًم ىٌوا شٌئاًل ىما ااا من المتكلفٌنل ىااال هللا تعالى علٌن ٌا ى )َىلَْى َشاَء َربَُّب َةَمَن َمْن  ببدعن لم ٌحدث إل
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ُوْم َجِمٌعاً( على سبٌل االلجاء ىاالضطرار ىً الداٌا كما ٌاماىن عاد المعاٌاة ىراٌة الباس ِىً اأْلَْرِض كُلُّ 
ىً اةطرهل ىلى ىعلظ ذلب بوم لم ٌستحنىا ماى ثىاباً ىال مدحاً لكاً ارٌد ماوم ان ٌاماةىا مطتةارٌن ؼٌةر 

َظ تُْكةِر ُ الامةاَس َحتمةى ٌَكُىاُةىا مضطرٌن لٌستحنىا ماً الالفى ىالكرامة ىدىام الطلىد ىةً جاةن الطلةد )اَىَأَْاة
)ِ ل ىلٌس ذلب على سبٌل تحرٌم اإلٌمةان ُٕ٘مْاِمِاٌَن( ىاما تىلن تعالى: )َىَما َكاَن ِلاَْفٍس اَْن تُْاِمَن ِإالم ِب ِْذِن اَّللم

متعبةده  علٌوال ىلكن على معاى ااموا ما كااظ لتامن إال ب ذن هللا ىإذان امر  لوةا باإلٌمةان مةا كااةظ مكلفةة
ىالجا  إٌاها إلى اإلٌمان عاد اىال التكلٌؾ ىالتعبد عاوان ىنال المأمىن: ىرجةظ عاةى ٌةا ابةا الحسةن ىةرج 

 . ٕٙعاب((
ىعاد الاظر اجد انم المأمىن كان ٌحس  من ىومن لوذ  اةٌة الكرٌمة انم الافس البشةرٌة ال ٌمكاوةا 

حنوا اإلٌمان من دىن مىاىنة ماةن سةبحاان بماحوةا اإلذن اْن تامَن حتّى ٌأذَن هللاُ تعالى لوا بذلب ىلٌس من 
اما إذا ؛ماظ من دىن مىاىنة من الذاظ اإللوٌة العلٌا ى نم هذا ٌاىل بوا إلى العنةا  دىن الرضةا ىالنبةىلل 
ىتد علم اإلمام )علٌن السبلم( انم هذا الفوم التصىري السطحً هى الذي بَدََر ىً ذهن المأمىنن لوذا بادر  

ي وم الداللً الصحٌن لآلٌة حٌث اىضن لةن انم تىلةن تعةالى )بالف َّّ َِّ بياإيْذني ا َن إي ساْؤمي ََ أَْن ت انَْف ( ال َوَماا َكااَن لي
ٌعاً البتة بأامن البد من مىاىنة من هللا تعالى حتى ٌجٌا إٌمان اإلاسان ىبطبلىن ٌحةرم اإلٌمةان علٌوةان اي 

بةل ٌحاسة  علٌةن  -ىالحةال هةذ  -ان تعالى ى نم إٌماان ٌعد محرماً إنم اإلاسان إذا دطل باإلٌمان من دىن إذ
مان لٌس هذا هةى المبتؽةى مطلنةاًن بةل المةراد بةاإلذن ىةً هةذا المىضة   كمةا ٌةرو اإلمةام هةى  ىٌعات  تجرُّ
)امر  لوا باإلٌمان( ىال ٌكىن هذا األمر إال عن طرٌ  تىاىر البةراهٌن ىاألدلةة الداعٌةة إلةى اإلٌمةان بةاه 

الىن ىاه سبحاان طل  داعً تنبل اإلٌمان عاد اإلاسان ىهى )العنل(ل ىمن ثم بسط لن الحجج ىالبراهٌن تع
ىاةٌاظ لٌستدل بوا على ىجىد ل ىكأامن امر  بوذ  البةراهٌن باإلٌمةان بةن إلاامةاًن مةن هاةا اِذَن باةاىل هةذ  

مان بالمحصلة الاوائٌةةن ذلةب بةأنم لفظةة )اإلذن( األدلة لٌدطل اإلاسان إلى اطا  اإلٌمان ىكأامن اِذَن لن باإلٌ
من با  المشترب اللفظً ىً التداىل اللؽىين ذلب بأاموا تحتمل اكثر من معاى ىً ىتظ معاًل ىالذي ٌشٌر 
إلى معااها األصل اى المراد ماوا تحدٌدا ىً السٌا  هً النرائن الكاشفة الحاىة بوان إذ من المحال بمكةان 

 تعالى ٌأذن للمرء باإلٌمان ىإذا لم ٌأذن لن ىىً افِس األطٌِر رؼبةٌ عارمةٌ إلى الدطىل ىً ان انىل إنم هللا
 اإلٌمانل ى نم إٌمان ذلب المرء الراؼ  ٌعد حراماً لعدم شمىلن بمشرىعٌة إذن هللا تعالى لذلب اإلٌمان.

ل ىذلةةب ىةةً تىلةةن ىةةً ىٌبةةدى انم الطىسةةً تةةد ادرب حنٌنةةة هةةذ  الداللةةة التةةً اثبتوةةا اإلمةةام الرضةةا 
ي معرض تفسٌر  لوذ  اةٌة الكرٌمة: ))ىمعاى تىلن } َّّ َِّ بياإيْذني ا َن إي ساْؤمي ََ أَْن ت انَْف { ااةن ال ٌمكةن َوَما َكااَن لي

ألحٍد ان ٌامن إال ب طبل  هللا لن ىً اإلٌمان ىتمكٌان ماةن ىدعةاء  إلٌةن بمةا طلة  ىٌةن مةن العنةل الةـُمىِج  
 . 7ٕلذلب((

انم الحٌثٌةةة التركٌبٌةةة التةةً   -بعةةد التأمةةل –ىةةً التعبٌةةر النر؛اةةً المنةةدس اااةةا اجةةد  ىمةةن اللطٌةةؾ 
كااةظ ىةً ؼاٌةة الرىعةة ىةً اسةتظوار اعمتةن سةبحاان علةى  -مىضة  اإلشةكال–صٌؽظ بوا اةٌة الكرٌمة 

لى عباده من جوة ىبٌان عدالتن السماىٌة من جوة اطرول ىأما بٌان اعمتن ىٌمكن ىً انم الال تد صٌػ ع
ِ( ذلب بةان )مةا( إذا تصةدر )كةان(  هٌأه الافً الكىن المطل  ىً تىلن )َىَما َكاَن ِلاَْفٍس اَْن تُْاِمَن ِإالم ِب ِْذِن اَّللم
تدل على الافً المطل  ى ذا ما ىردظ )البلم( بعد كان دل ذلب علةى افةً الفعةل ىالنصةد معةاًل ىفةار  بةٌن 

ِ( باٌةاده  تىلب )ما كااظ افس اَْن تُْاِمَن ِإالم  ِ( ىتىلةن تعةالى )َىَمةا َكةاَن ِلةاَْفٍس اَْن تُةْاِمَن ِإالم ِبة ِْذِن اَّللم ِب ِْذِن اَّللم
)البلم(ل ىعلى الرؼم من انم كبل التعبٌرٌن ٌدل على الافً المطل ل ؼٌر انم التركٌ  الثااً ابلػ ىةً الافةً 

د معةاًل علةى حةٌن انم تجةرد التركٌة  ماوةا من األىلن ىذلب بان ىرىد )البلم( ٌدل على افً الفعل ىالنص
ٌدل على افً الفعل ىحس  دىن افً النصد معنل ىنىلب )ما كان لٌفعل(ن ))ٌفٌد افً النصةد للنٌةام بالفعةل 
ُمطلناًل ىوً ابلػ من تىلاا: )ما كان ٌفعل( التً تفٌد الافً المطل  لجمٌ  األكىانل ىافً النصد ابتداًء ابلةػ 

طل  إلثباظ الفعل ىً جمٌ  األكىانل ىإْن كان كبلهما للافً المطل  إال ااموما ٌتفاىتان ىاتىو من الافً الم
ىً تىه الافًل ىافً النصد ابلةػ مةن افةً الفعةل ىإْن كةان ىةً األكةىان كاىةةل ىنةد ٌكةىن هاةاب تصةدٌ ألداء 

هاالةب تصةدٌ اصةبلً ألداء  الفعل إال اامن ال ٌفعلن ىً جمٌ  اكىااةن ىٌكةىن افٌةن مطلنةاًل ىمةا بالةب إذا لةم ٌكةن
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من هاا تتأتى اعمتةن سةبحاان  8ٕالفعلل ال ىً جمٌ  األكىان ىال ىً ؼٌرهال الٌس افً النصد بوذا ابلػ؟!((
ىً انم المرء لم ٌكن ىً اٌتن ىتصد  الوداٌة إلى اإلٌمان ما لم ٌاال سبحاان األدلة التً تاٌر لن الدر  إلى 

وا سبحاان لعباد  ىوى ٌاال إلةٌوم البةراهٌن ىٌسةادهم بالعنةل المتلنةً ذلب ىهذ  بحد ذاتوا اعمة عظٌمة شمل
لتلب البراهٌنن ىمن ثمة ٌمدُّهم بالبركاظ ىالاعم التةً تعٌةاوم علةى اداء ىةرائض اإلٌمةان ىتسةاعدهم علةى 
اداء متطلباظ المبتؽى المساىي ىصىالً إلى اٌل ثمره اإلٌمانن ىمن بعد ذلب ٌدطلوم الجاة بداعً إٌمااةنن 
ىوى ىةً كةل هةذا متفضةٌل علةٌوم ىةً كةل شةًء بةـ )األدلةة ىالعنةل ىمسةااداظ األداء اإلٌمةااً(ل ىمةن ثمةة 

 بالثمره الجاائٌة الرائعة التً ٌماحوا إلٌوم.
اما مافذ عدالتن سبحاان ىٌمكن ىً اان ال ٌعاتة  اي امةريء مةا لةم ٌرسةل إلٌةن الحجةج ىالمىثنةاظ 

ةم التً تدعى  إلةى اإلٌمةان ىٌةأذن لةن باإل ٌمةان عةن طرٌنوةان ىة ْن ابةى ىٌحة  علٌةن العةذا  مطلنةاًل ىان تفوم
ب ذاةن  -ىذلب تحدٌةداً -ىادرب جاا  هللا سبحاان عن ذلب طٌراً ىاعٌماًن ىبوذا اجد عدالة هللا سبحاان متحننة 

ر باإلٌمان عن طرٌ  برهاة اإلٌمان بالدلٌل ىالساد العنلةً ىالافسةً المناة  مطلنةاًل ىهةذا بالضةبط مةا اشةا
 إلٌن اإلمام الرضا )علٌن السبلم( ىً حلِّن لئلشكال التفسٌري التً ىت  بن المأمىن ابتداًء. 

 المبحث الرابع: قراءة فً إشكالٌة مضاعفة حصة الذكر دون األنثى فً اإلرث:
إذا كةةان المجتمةة  العربةةً ىةةً ىتةةظ اةةاىل الةةال النر؛اةةً ٌىصةةؾ بأاةةن مجتمةة  ذكةةىري الااعةةة 

النىل بأنم مسألة ظلم المراه ىً ؼصة  حنوةا مةن ارث ابٌوةا امةٌر  -ىالحال هذ -مكن رجىلً النٌمة ىاان ٌ
سائٌػ بااًء على تىصٌؾ ذلب المجتم  بما ٌحملن من ماظىمة اعتنادٌة تفضل الرجل علةى المةراه ىتمةتون 

أسٌساً على كل تٌمة لؤلاثى موما بلؽظ ىموما اجتود ىً بٌان إاسااٌتوا ىتٌمتوا ىً ذلب المجتم  الجائرل ىت
مصةةادره حةة  المةةراه مةةن اإلرث انةةىل إنم هةةذا اإلشةةكال متةةأٍظ مةةن ان المةةراه ال مكااةةة لوةةا ىةةً الماطةة  
المجتمعً ؛اذابن ىوً تبٌ  مطٌٌ  ىً ماظارهم ىال تتعدو حدىد ذلب البتةن لوذا اىلى اإلمام الرضةا )علٌةن 

ىي بٌن الرجل ىالمراه ىً الحنى  االرثٌةةل السبلم( هذا اإلشكال المجتمعً اهمٌة بالؽةن إلبااة سمة التسا
ىذلةةب مةةن طةةبلل إٌضةةاح علةةة اٌةةاده حصةةة الةةذكر علةةى األاثةةى ماسسةةاً انم هةةذ  الاٌةةاده ال تعاةةً بالتبعٌةةة 
البلامة انم الرجل اىضل من المراه ىانم المراه مظلىمة ىالحال هذ  تجا  الرجل باعتبار ااموا تأطذ اصؾ 

س فياً ن داعً مضاعفة حظ الرجل على المراه ىةً تىلةن تعةالى ))حصتنل حٌث سُئََل اإلمام ع َّّ اٌكسمس ا ٌسوصي
ٌْني  سْنثٌََ ثْلس َحظ ي اأْل كسْم ليلذََّكري مي ُمستَِدالً من سألَنُ بوذا الال على اىضلٌة الرجل علةى المةراه باعتبةار  9ٕ((أَْوِدي

ىبوةذا تكةىن المةراه ضةئٌلة النٌمةة  انم هذا الال ٌاظىي على داللة ىاضةحة إلثبةاظ سةمة تلةب األىضةلٌةن
تلٌلة الشأن ضعٌفة الندر ب ااء الرجلل انىل تطعاً إنم اةٌة الكرٌمة  تثبظ انم حظم الذكِر ضعُؾ ما تأطةذ  
األاثى من المٌراث على حٌن ااموما متساىٌان ىً المرتبة بالاسبة إلى المتىىَى ىهً )الاس ( إلٌن ىكبلهما 

ال ٌعاً بالضرىره اىضلٌة الذكر على األاثىن ىلمااتشة هذا العارض االشكالً ااظر  ىلدا ل ؼٌر انم  هذا
إلى ما اُِنَل عن اإلمام الرضا )علٌن السبلم( من مرىٌة تفسٌرٌة ىةً هةذ  اةٌةة الكرٌمةة ألنم ىٌوةا مةا ٌةدى  

تَبً ما بٌن الذكر ىاألاثى إلى اصابنن حٌث تال مجٌباً عن هذا التساال  شبوة األىضلٌة ىٌُعٌد التساىي الرُّ
اإلشكالً: ))ىعلة إعطاء الاسةاء اصةؾ مةا ٌعطةى الرجةال مةن المٌةراثن ألنم المةراه إذا تاىجةظ اطةذظ 
ىالرجل ٌعطةًن ىلةذلب ىىةرم علةى الرجةالل ىعلةى اطةرو ىةً إعطةاء الةذكر مثلةً مةا ٌعطةى األاثةىن ألنم 

نتوا ىلٌس علةى المةراه ان تعةىل الرجةل ىال األاثى ىً عٌال الذكر إن إحتاجظ ىعلٌن ان ٌعىلوا ىعلٌن اف
اوَن َعلَاى ٌاطذ بافنتن إن احتاج ىىىر هللا تعالى على الرجال لذلب ىذلب تىل هللا عا ىجةل: } امس َجاالس قَوَّ الر ي

مْ  ْن أَْمَواليهي س بَْعَضهسْم َعلَى بَْعَل َوبيَما أَْنفَقسوا مي َّّ َل ا ظ ان داعً الاٌاده ن من هاا ٌثبٖٔ(( ٖٓ{الن يَساءي بيَما فَضَّ
معتمد اصالةً على اساس الحاجة االتتصادٌة للرجل ىالمراهن إذ اعطى سبحاان كل ىما ٌحتاجن ىً الحٌةاه 
ىضاعؾ حصة الرجلن ألنم مااىذ إافاتاتن اكثر ىإنم ما ٌتحملن مةن الصةعا  ىالتبعةاظ ىةً الحٌةاه اعسةرل 

جةال ىةً الجىااة  التةً ذكرهةا اإلمةام الرضةا )علٌةن على حٌن انم المراه ال شأن لوا بما ٌُفةَرُض علةى الر
السبلم( ىدلٌل ذلب استداللن لٌبٌان عدم شةأاٌة المةراه بالافنةة ىان متطلباتوةا المالٌةة اتةل مةن الرجةل بنىلةن 
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س تعالى )) َّّ اَل ا اوَن َعلَاى الن يَسااءي بيَماا فَضَّ امس َجاالس قَوَّ  (( ىوةذا الةال ٌنطة  الحةدٌث بأىضةلٌة الرجةل علةىالر ي
ن ذلب بأنم التأمل ىً اةٌة الكرٌمة التً -ىالحال هذ -المراهل ىٌثبظ ان المراه هً المكرمة ىهً المفضلة 

استدل بوا اإلمام على ضرىره اٌاده حصة الرجل على المراه تنط  بما ال ٌنبل الشب بأنم الرجل هى من 
  العدالةة االتتصةادٌة ىاالكتفائٌةة بٌاةن ٌاف  على المراهن ىبوذا كان البد من اْن تُضاَعَؾ لةن حصةتن لتحنٌة

ىبٌن المراهن ىإذا ما اعداا الاظر ىً الال الكرٌم ىااا سااتوً إلى تااعة تامة بتعلٌل اإلمام الرضا )علٌن 
السبلم(ل ىتتضن لدٌاا الدتة العالٌةة ىالبراعةة التةً الاظٌةر لةن لةدو اإلمةام ىةً تدرتةن علةى تىظٌةؾ اةل 

ٌةة اى كشةؾ دا  لحكةم شةرعً إلتاةا  المتلنةً بمصةداتٌة تلةب العلةةن ىة ذا مةا تر؛اً ؛طةر  لبٌةان علةة دالل
حاىلاةةا مناربةةةً تةةراءه الةةال الةةذي اسةةتعان بةةن اإلمةةام إلثبةةاظ سةةمة التسةةاىي بةةٌن الرجةةل ىالمةةراه ىان هللا 

َجاالس سبحاان تد اعطى لكّلٍ حنمن دىن ظلم ىااا ساجد انم اةٌة الكرٌمة المتصدره بنىلن تعالى ) اوَن  الر ي امس قَوَّ
س بياهي ( لوا صلة ىشٌجة بةاةٌتٌن السةابنتٌن علٌوةا ىهمةا تىلةن تعةالى ))َعلَى الن يَساءي  َّّ اَل ا َوِ تَتََمنَّاْوا َماا فَضَّ

 َ َّّ اا اْكتََساْبَن َواْساتَلسوا ا مَّ اٌٌب مي ا اْكتََسبسوا َوليلن يَساءي نَصي مَّ ٌٌب مي َجالي نَصي اْن فَْضاليهي إينَّ بَْعَضكسْم َعلَى بَْعَل ليلر ي مي
ٌنَ  اادَاني َواأْلَْقَربسااوَن َوالَّااذي ااا تَااَرَك اْلَوالي مَّ ًَ مي َء َعليٌمااا  ل َوليكساال َ َجعَْلنَااا َمااَوالي ًْ َ َكاااَن بيكساال ي َشاا َّّ َمااانسكسْم ا ٌْ ِْ أَ  َعقَاادَ

ٌدا   َء َشااهي ًْ َ َكاااَن َعلَااى كساال ي َشاا َّّ ااٌبَهسْم إينَّ ا ىلةةى تثبةةظ الاوةةً عةةن تماةةً المةةراه ىاةٌةةة األ (ٕٖ)((فَااُتسوهسْم نَصي
لتفضةةٌل الرجةةل علٌوةةا بةةاإلرث اٌةةادهً ىبؽاةةائم الحةةر  اسةةتنبلالًل امةةا الثااٌةةة ىتثبةةظ ىجةةى  اإلرث لىرثةةة 

 –المتىىى على ىى  تنسم السماء لوا بااًء على حكمة إلوٌة معٌاةة ىُمؽٌّةاهن مةن هاةا الحةظ انم رابةط اةٌةة 
وا مةن ؛ٌةاظ هةى إنم هةذ  اةٌةة تةد ىردظ لتُمثةل ىجوةاً مةن ىجةى  بمةا سةبن -التً احن بصدد الحدٌث عاوا

األاثى ىً اإلرثن ى امن تعلٌل طبٌعة تسمة )اإلرث( بٌن الرجل ىالمراهل ىلما كان الرجل ٌاال ضعؾ ح  
مةةن ىاجبةةة اْن ٌكةةىَن تّىامةةاً علةةى الاسةةاء )الاىجةةاظ(ل ىةةالمراه إذا استحصةةلظ مةةن مةةال ابٌوةةا حصةةتوا 
ًَ ىالةةد  ى امةن سٌستحصةةل  ىاستحصةل الرجةل ضةةعؾ حصةتوا ىهةى اطىهةةال ىة نم اىج تلةةب المةراه إذا تةىى

  -التةً هةً األطةظ ابتةداءً  –الاىجةة(  حصة األخ افسوا )الضعؾ(ن ىبوذا سٌعىد بوا علةى عٌالةة )المةراه
ىكذا الحال لؤلخ الرجل ى امن سٌعىد على عٌالن )اىجتن( بحصتن االرثٌة اٌضاً كما علل ذلب اإلمام )علٌن 
اُمىَن َعلَى الاَِّساِء(ن بوذا ادرب انم هذ  العباره هً ))كبلم مسةتأاؾ مسةى   َجاُل تَىم السبلم( تماماًن ألنم )الّرِ

 .(ٖٖ)استحنا  الرجال الاٌاده ىً المٌراث تفصٌبلً إثر بٌان تفاىظ استحناتوم إجماال(( لبٌان سب 
ىمن هاةا افوةم انم احةد دىاعةً النٌمىمةة مةردُّ ُ ان الرجةل ٌستحصةل ضةعؾ حصةة األاثةىن ألامةن 
المساىل اصةالةً عةن حاجةاظ المةراه بىصةفن صةاح  العمةل ىطالة  الةرا ن لةذا ٌمكةن النةىل إنم تاعةده 

اُمىَن َعلَى الاَِّساِء( )الرِّ  هً ططا  تعلٌلً إتاةاعً للمةراه مةن   -تأسٌساً على منىلة اإلمام الرضا–َجاُل تَىم
الرجل )الاىج( سٌعىد علٌوا بتركتن بالمحصلة من جوةل ىمن جوة اطةرو هةً ططةا  تةىكٌلً ىجةىبً 

ةَل  للرجل من اامن البدم من اْن ٌادي ح م المراِه بما لدٌن حتماًن ىبااءً  علٌن الداعً اْن تتماةى المةراه مةا ىُّضِ
 بن الرجلن ألنم لكل داعٌن مساىلٌتن الطاصة التً تُّحدمدَ مندار تركتن على اساسوا.

امسوَن َعلَى الن يَساءي ىإذا ما ااعماا الاظر ىً تىلن تعالى ) َجالس قَوَّ ( ىساجد انم العباره إطبارٌة ىً الر ي
إاشةائٌة ىةً داللتوةا الداطلٌةةن ىوةً ُماصةرىة مةن داللةة الطبةر المتجسةد بالجملةة باائوا الظاهري ؼٌر ااموا 

االسةةةمٌة إلةةةى داللةةةة اإلاشةةةاء )األمةةةر الىاجةةة (ن ىةةةالمعاى )ادّىا منتضةةةٌاظ الاسةةةاء ىتىمةةةىا علةةةى تضةةةاء 
 متعلناتون( بما ىرضظ اصمْظ الشرٌعة المستىحاه من  التعبٌر النر؛اً ىبما دلظ علٌن الساة الشرٌفة تةىالً 

 ىتطبٌناً.
اُمىَن َعلَى الاَِّساِء( ٌراد ماوا كةل الرجةال  َجاُل تَىم ىالططا  هاا عام ىلفظة )الرجال( ىً تىلن )الّرِ
ببل استثااء ىالنٌمىمة مطلىبة من الجمٌ  ىهً مفرىضة على الكةلل ىكةل الرجةال )األاىاج( لوةم تٌمىمةة 

طا  هى اتصال )الـ( بالجم  )رجال(ن ذلةب بةأنم على كل الاساء )الاىجاظ(ن ىالذي دلم على عمىمٌة الط
اتصال )الـ( بالجم  من صٌػ العمىم باتفا  العلماءل ىكذا هً الحال للفظةة )الاسةاء( إذ المةراد بوةا عمةىم 
الاساءل ؼٌر انم )الـ( ىً لفظةة )الرجةال( إذا كااةظ دالةة علةى ططةا  الرجةال )المتةاىجٌن( عمىمةاً علةى 

ٌمكن النىل إنم )الـ( ىً لفظة الاساء تحمل داللة الطصىل من جوةة ىالعمةىم مةن ىجن االستؽرا ن ى امن 
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جوة اطرول ىأما العمىم ىٌكمن ىً انم كلم رجٍل )متاىج( علٌن اْن ٌنىم بمستلاماظ كل اىجاتن )اسةائن( 
مىجوةاً  عمىماً ببل استثااء اى تفرٌ ل ىاما الطصىل ىً لفظة )الاساء( ىٌكمن ىً انم الططةا  ىإْن كةان

ََ هذا ال ٌنتضً اْن ٌنةىَم كةلُّ رجةل علةى  للرجال جمٌعاً ىإن لفظة )الاساء( تدل على الاساء جمٌعاً إال انم
اداء منتضٌاظ كل الاساء المتاىجاظ من دىن طصىصةٌة اى تشةطٌل تحدٌةدين إذ إنم هةذا المعاةى بعٌةد 

)الاساء( هً )الـ( العودٌةة الطصىصةٌة التةً  حتماًن من هاا ٌمكن النىل إنم المراد بـ )الـ( المتصلة بـلفظة
تدل على تٌام الرجل المتاىج على اداء مستلاماظ اسائن المتاىج بوةن حصةراً ىتحدٌةداً مةن دىن الاظةر 

 إلى سائر الاساء المتاىجاظ األُطرٌاظ البلتً لَْسَن على ذمتن الاىجٌة.
ن حٌةث انم علةى الةاىج اْن ٌراعةً من هاا افوم انم )الـ( ىةً لفظةة )الاسةاء( تةدل علةى العمةىم مة

جمٌة  اسةةائن عمىمةةاً ىتةةدل علةةى الطصةةىل مةةن حٌةث انم الرجةةل علٌةةن اْن ٌراعةةً الاسةةاء المتةةاىج بوةةن 
طاصةً ىحصراً ىلٌس لن شأن بسائر الاساء المتاىجاظ ؼٌر اىجاتنل ىـ )الاساء( تحمل داللة العمىم من 

من حٌث تعل  هةذ  الاسةاء بكةل اىج علةى ىجةن حٌث شمىلوا لكل الاساء المتاىجاظ ىداللة الطصىل 
 االستنبللٌة حصراً.

ىكذا الحال للفظة )الرجال( ىً الالن ىانم )الـ( ىةً لفظةة )الرجةال( تةدل علةى العمةىم مةن جوةة 
ىعلى الطصىل اٌضاً من جوة اطرول ىأما داللتوا على الطصىل ىتكمن ىً اامن لةٌس علةى كةّلِ رجةٍل 

اساء المتاىجاظ سىاء اكُنم اىجاتن ام ؼٌر اىجاتن ىلةٌس هةذا هةى المةرادن بةل اْن ٌنىم بمستلاماظ كل ال
المةراد اْن ٌراعةةً اىجاتةن حصةةراًل ىبوةةذا تةدل )الةةـ( ىةةً لفظةة )الرجةةال( علةةى الطصةىل مةةن حٌةةث انم 
ََ )الةةـ( تفٌةةد  َّ الرجةةل المتةةاىج ٌراعةةً الاسةةاء المتةةاىج بوةةن ىحسةة  دىن ؼٌةةرهنن مةةن هاةةا انةةىل إّن

 رجل المتاىج م  اىجاتن ىنط الؼٌر.طصىل تٌمىمة ال
ىاما داللة لفظة )الرجال( على العمىم ىتكمن ىً انم كلم الرجةاِل المتةاىجٌن لوةم النٌمىمةة علةى  

اىجاتوم  جمٌعونل ىالطصىل ىً لفظة )الرجال( ٌكمن ىً ان الرجل ٌراعً اىجاتن حصراً ىالنٌمىمة 
ُمتاىجٍ علٌن النٌمىمة بىصفن اىجاً بؽض الاظر عن عدد طاصة بن لونل ىالعمىم ٌكمن ىً انم كلم رجٍل 

 مشمىلٌن بالنٌمىمة على اسائوم.  -المتاىجٌن –اسائن تلتون اى كثرتونل ىكل الرجال 
ىمن اجل تىثٌ  هذ  النٌمىمة ىثباتوا على ىجن الدٌمىمة سا  سبحاان مضمىن )النٌمىمة( علةى 

لتوةةا علةةى الداللةةة اإلاشةةائٌة )األمةةر الىاجةة (ن ذلةةب بةةأنم الجملةةة االسةةمٌة )اإلطبارٌةةة( علةةى الةةرؼم مةةن إحا
الجملة االسمٌة اثبظ من الفعلٌة ىً إثباظ المعاى ىرسىطنن من هاا ادرب انم داللة األمر ىً هذ  الجملةة 
هً داللة ثابتة المراد دائمة التحن  ىً كل امةان ىمكةانل ىمةن اجةل ثباتوةا ىبٌةان شةده إراده السةماء لوةا 

لجملة االسمٌة )اإلطبارٌة( ىكأاموا تد تحننظ ىافذظ داللتوا ىااتوى األمرل ىهةى اةن سةبحاان سٌنظ على ا
 ىً صدد اإلطبار عاوا.

س بَْعَضاهسْم َعلَاى بَْعاَل اما تىلةن تعةالى ) َّّ اَل ا ( ىوةى لٌسةظ تٌةداً ألداء تٌمىمةة الرجةل علةى بيَماا فَضَّ
ةلَ  ُ( لٌسةظ سةببٌة  المراهن إذ )الباء( ىً تىلن تعالى )ِبَما ىَضم ىٌكةىن  -(ٖٗ)كمةا حسة  بعةض المفسةرٌن–اَّللم

المعاةةى )الرجةةال تىامةةىن علةةى الاسةةاء بسةةب  مةةا ىضةةل هللا بعضةةوم علةةى بعةةض( ىٌكةةىن باةةاًء علةةى هةةذا 
الماطل  َمْن ٌفضل هللاُ علٌن ٌكىن تىاماً مساىالً عن اسائنل ىَمْن لم ٌفضل هللاُ علٌةن بشةًء لةن اْن ٌتطلةى 

بيَماا   اسائن ىبل تٌمىمن لن علةٌونل لةٌس المىتةؾ بوةذا التصةىرن ألنم )البةاء( ىةً تىلةن )عن مساىلٌتن تجا
س  َّّ اَل ا ( تةةدل علةى االسةةتعااة اي إنم النٌمىمةة ىاجبةةة علةى الرجةةل تجةا  المةةراه ىةً كةةل األحةىال ىلكةةن فَضَّ

لٌل المال ى نم النٌمىمة ٌستعٌن ألداء هذ  المومة بما ىضل هللا علٌن من الرا ل اما إذا كان ضٌ  الرا  ت
 ىاجبة علٌن اٌضاً ىلكن على مندرا  دىن اضطواد اى إثنال.

من هاا افوم انم النٌمىمة ىاجبة ىً كل األحىال الظرىؾن بٌد انم الذي ٌضٌُ  علٌةن راتُةنُ ٌنةىم  
ن ىمكانن ؼٌر انم باألمر على ىى  الىس ل ىال ٌتطلى عن تٌمىتن البتةن ألنم )الباء( ُمثِبتةٌ لذلب ىً كل حٌ

ىسحة المسامحة تدطل من حٌث عدم إجبار  على درجة معٌاة من العٌش دىن سىاهان بل ٌتىلى النٌمىمة 
 على ىى  ما راتن هللا تعالى دىن اذو اى تعسُّؾ علٌن.
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اُمةىَن( ىذلةب للداللةة علةى  ىمن اللطٌؾ ان ٌُسا  الطبر علةى صةٌؽة )ىعّةال(ن إذ تةال سةبحاان )تَىم
ٌام إلى الحد الذي ؼدظ ىٌن هذ  الصفة امراً ثابتاً ال ٌنبل التؽٌٌرل ىـالرجال ))ٌنىمىن بمةا ٌحةتجن كثره الن

اُمةىَن{ لٌةدل علةى اصةالتوم ىةً هةذا  إلٌن من الافنة ىالكسىه ىالمسكنن ىجاء بصٌؽة المبالؽة ىةً تىلةن }تَىم
 ىضرىره ادائوم لن على ىجن المىاظبة ىالدٌمىمة. (ٖ٘)األمر((

ن ىلعلةن لةم (ٖٙ)بؽىي إلى انم معاى النٌمىمة للرجال هى ااموم ))مسلطىن على تةأدٌبون((ىذه  ال 
ٌرد بذلب معاى اىضلٌة الرجل على المراه ىبأامن طٌةر ماوةا ىلوةذا ٌنةىم بمعاتبتوةان بةل احَسةبُنُ اراد بلفظةة 

ةل مسةاىلٌة المةراه ىتةىلًّ امرهةا ىكةةأنم الرجةل بوةذا هةى سةلطا ن المةراه مةن حٌةةث )مسةلطىن( معاةى تُحمُّ
ََ  النائم بشاىاوان امةا معاةى )التأدٌة ( ىةبل ٌةراد بةن العنةا ن بةل المةراد انم الرجةال مسةلطىن علةى  َّ إّن
تأدٌ  الاساء علةى السةلىب الحسةن ىطرٌنةة التعامةل النائمةة علةى اصةىل الةدٌن ىثىابةظ الثناىٌةة النر؛اٌةة 

مسةاىالً عةن المةراه مةن حٌةث كسةىتوا ىإطعاموةا الحنةل ىةافوم مةن هةذا انم البؽةىي اراد انم الرجةل لةٌس 
ىالافنةة علٌوةا ىحسة ن بةل مفةةرىض علٌةن اٌضةاً تأدٌبُوةا ىتىجٌُووةا إلةةى األطةبل  الحمٌةده ىإكسةابوا َملكةةة 
الجمالٌة ىً التصرؾ بما ٌتىاى  ىرىَح اإلسةبلم النةىٌمن مةن هاةا اةدرب ان تٌمىمةة الرجةل علةى ماحٌةٌن 

الحاجاظ الملمىسةل ى)سلىكٌة( تكمن ىً مراعاه افسٌة المراه ىتىجٌووةا  )مادٌة( تكمن ىً االتفا  ىتلبٌة
ؾ ىضبط الافس ىتصىل الحدٌث ىاالاتبةا  علةى مةا ٌصةىاوا ىٌطلة  ماوةا امةراهً  تطبٌناً إلى حسن التمصرُّ

 عالٌةَ الثناىة ىالحكمة ىً الحٌاه. 
ْن أَْمَواليهي اما )الباء( ىً تىلن تعالى  ٌْابي بيَماا َحفياَظ )َوبيَما أَْنفَقسوا مي ٌِ ليْلغَ ٌِ َحافيَظا ِس قَانيتَا اليَحا ْم فَالصَّ

س  َّّ داً اي إنم هللاَ تعالى ىَةَرَض النٌمىمةة علةى الرجةالن ألنم مةن ىاجةبوم ان ٌافنةىا علةى ا ( ىوً للسببٌة تجرُّ
علةى  -ذابوة –الاساءن من هاا اصةبن االصةراؾ المةادي مىجبةاً للنٌمىمةةل ىكااةظ )البةاء( ىةً الةال دالةة 

السببٌة اي كىاىا تىامٌن على الاساء بسب  إافاتكم علٌومن ىمن ثمم ىأاتم تىامىن على الاساء بسب  إافاتكم 
لون بما تفضَل بن علٌكُم هللاُ سبحاانل ىلكن بالمنابل ٌج  على المراه المتاىجةة اْن تتةىاىر ىٌوةا مجمىعةة 

ً الصبلح ىً تىلن )ىالصالحاظ(ل ىٌبدى انم هللا من الصفاظ التً تاهلوا على ان تكىن اىجة حنٌنٌة ىه
س تعالى تد ىسمَر لفظة )الصالحاظ( باإلطبار عاوا ىً تىلن ) َّّ ٌْبي بيَما َحفيَظ ا ٌِ ليْلغَ ٌِ َحافيَظا ( ىالةذي دلم قَانيتَا

الجملةة  على ذلب هى ىجىد )الفاء( ىً بداٌة لفظة )ىالصالحاظ( مما دل على انم هةذ  الفةاء اسةتئااىٌة ىإنم 
التً بعدها هً جملة استئااىٌة مباٌة على االسمٌةل ىكما ان معاى النٌمىمة للرجةال علةى الاسةاء تةد بُاٌةظ 
ةاِلَحاُظ تَاِاتَةاٌظ َحاِىَظةاٌظ  على االسمٌة مةن اجةل إثبةاظ )النٌمىمةة( لوةم علةى الةدىامن  ىردظ عبةاره )ىَالصم

ُ( على االسمٌة ا ٌِْ  ِبَما َحِفَظ اَّللم ٌضاً للداللة على ضةرىره ثبةاظ هةذ  الصةفاظ للمةراه المتاىجةة حتةى ِلْلؽَ
 تستح  تٌمىمة الرجل الثابتة علٌوا.

ُ(ن إذ المةةراه   ةةِ  ِبَمةةا َحِفةةَظ اَّللم ٌْ ىتةةد اىضةةن الةةال الصةةبلح للمةةراه بنىلةةن )تَاِاتَةةاٌظ َحاِىَظةةاٌظ ِلْلؽَ
ىمةة الصةحة ىالتىىٌة  ىالسةداد مةن الصالحة هً النااتة ىهً التً تدعى إلى اىجوا بالطٌر ىالرا  ىدٌم

هللا تعالى ىضبلً عن انم الناىظ ال ٌتعل  بالرجل ىحس ن بل ٌتعل  بالةدعىه إلةى هللا تعةالى إلصةبلح شةأن 
المراه ذاتوا ىحسن تىاىنوا م  اهل الاىج ىتةدرتوا علةى الصةبر مةن اجةل تحنٌة  المةراد ىالىصةىل إلةى 

َر الشىكااً مفرده )تااتاظ( بنىلن ))اي: مطٌعاظ ه تائماظ بما سعاده الاىج ىإرضاء هللا تعالىن ىتد ىَسم 
ن ىافوم بوذا انم هذ  المفةرده تةدل علةى معاةى )الةدعاء( (7ٖ)ٌج  علٌون من حنى  هللا ىحنى  ااىاجون((

ى)الطاعة( ىً ىتظ معاًل إذ لما ذكر سبحاان صفة )تااتاظ( من دىن تعلنوا بشًء حملظ هذ  الصفة على 
ملظ الدعىه إلى الاىج ىالطاعة لن من جوةل ىالدعىه إلى هللا تعالى إلصةبلح الحةال ىالطاعةة إطبلتوا ىش

ََ هللا تعالى بحذؾ المتعل  لوذ  الصفة شمل األمرٌن معاً على ىجن اإلطةبل ل  َّ لن من جوة اطرون ىكأنم
الةاىج ثااٌةاًل ألامةا إذا  ىلعل ما ارٌد بوذ  اللفظة ىً الال هى معاى )الطاعة( تحدٌداً ه اىالًل  ى)للرجةل(

ما تتبعاا معاى هذ  المفرده ىً سٌا  المعجم العربً ى اما سانؾ على داللتوةا ىةً تةىل الةرااي: ))النُاُةىُظ 
هةً اصةل معاةى الناةىظ ىةً المعطةى المعجمةً لوةذ   -ىالحال هذ  –ىكأنم )الطاعة(  (8ٖ)اصلن الطاعة((

ىً اةٌة الكرٌمة هى الطاعة ه اىالً ىللاىج ثااٌةاًل ىتةد ٌةراد  ن من هاا انرر انم معاى )تااتاظ((9ٖ)اللفظة
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ماوا معاى الدعاء اٌضاًل ؼٌر انم معاى الطاعة هى االىى  لسةٌا  اةٌةة التةً تتحةدث عةن طبٌعةة العبلتةة 
 الاىجٌة بٌن الرجل )الاىج( ىالمراه  )الاىجة(.

س اما تىلن تعالى ) َّّ ٌْبي بيَما َحفيَظ ا ٌِ ليْلغَ ( ى نم هةذ  الصةفة اي )الحفةظ( ٌمكةن ان تحمةل علةى َحافيَظا
داللة اإلطبل  اٌضاً ىتضمُّ بةذلب الحفةظ للةاىج ىه سةبحاان ىةً ىتةظ معةاًن ذلةب بةأن المةراه )المتاىجةة( 
علٌوا ان تحفظ اىجوا ىً ؼٌبتن ىتعمةل علةى حسةن معاملةة اهلةن ىكةأنم اىجوةا مىجةىداًن ىضةبلً عةن انم 

ا اْن تراعً ذمة اىجوا ىً عدم الاظر إلى رجل ؛طر اى عةدم التعامةل بأمىالةن ىاج  الحفظ ٌفرض علٌو
اى التصرؾ بطصىصٌاتن من دىن اطذ إذان ىوذا كلن ٌدطل ىً اطا  حفظ الؽٌ  لاىجوةال امةا إذا حملاةا 
)الحفظ( على اامن حفظٌ ه ى امن ال ٌطرج عن معاى حفظ الةاىج اٌضةاًن ألنم بٌاومةا عمةىم ىطصةىل مةن 

نن ذلةب بةأنم حفظوةا لاىجوةا ٌعةد مصةداتاً مةن حفظوةا لحةدىد هللا ىاحكامةنن ألنم حفةظ الةاىج حةدٌّ مةن ىج
الحدىد التً ىرضوا هللا تعالى على المراه ألاموا ُماتََماة على ستر اىجوا ىرعاٌة اهلن ىاىالد  ىً ؼٌابةن 

ىضةبلً عةن حةدىد هللا تعةالى  ىصٌااة مالن ىمدطراتن ىً عدم حضىر ل ىكل هذا داطل ىً سٌا  حفةظ هللا
األطرون من هاا ارو اْن ال تناط  بٌن المعاٌٌنن بل ٌكممل احدها اةطرن الن ذلب كلن جاٍر بفعل ما حفةظ 
ُ( ىالباء سببٌة اي ٌحفظن ااىاجوةن اى ٌحفظةن حةدىد هللا بسةب  مةا  هللا ىذلب ىً تىلن تعالى )ِبَما َحِفَظ اَّللم

على الاىجن ىبالمنابل ٌج  ان ٌحفظن ااىاجون ىنىلن ))}بما حفظ هللا{  حفظون بن هللا من احكام ىضعوا
وفبما حفظون هللا حةٌن اىصةى بوةن األاىاج بنىلةن } وهسنَّ بيااْلَمْعرس ارس ىتةد ٌةراد معاةى ))بمةا  (ٓٗ){((َوَعاشي

ل بوةذا ٌثبةظ بالةدلٌل (ٔٗ)حفظون هللا ىعصمون ىىىنون لحفظ الؽٌ  اى بحفةظ هللا إٌةاهن حٌةث صةبرهن((
تحلٌل لآلٌة الكرٌمة انم النٌمىمة هً التً دعظ إلى مضاعفة ح  الرجةل علةى المةراه كمةا اسةتدل بةذلب ال

اإلمام الرضا )علٌن السبلم(ن إذ كان اإلمام علةى دراٌةة كاىٌةة ىعلةم عمٌة  بمةدلىالظ هةذا الةال المعجةا 
ً هذ  المضاعفة االرثٌةة حٌن استعان بن دلٌبلً على صد  دعىا ن من هاا الداعً للنىل بىجىد إشكالٌة ى

ما اال انم الرجل ماىط بماط  النٌمىمة التكلٌفٌة لن مةن السةماءن لةذا اعطةً كةلُّ ذي حةّ ٍ حنمةن ىال ٌظلةُم 
ٌْئاً َىلَِكنم الاماَس اَْافَُسُوْم ٌَْظِلُمىَن((. َ ال ٌَْظِلُم الاماَس َش ربَُّب احداًل ))ِإنم اَّللم

ٕٗ  

 شكالٌة نسٌان هللا تعالى لعبادَ:المبحث ال امَ: قراءة فً إ
إذا كان السائد االعتنادي ٌال على انم هللا تعالى الٌمكن اْن ٌجري علٌن عامل الاسةٌان اى ٌفىتةن 
شًء البتةن ى نم هذا ٌنتضً مااتضة اي اتجا  ٌطالؾ هذا االعتناد المتسالم على صحتن عنبلً ىاصاًل ؼٌر 

ٌَهسمْ تشكل علٌن تىلن تعالى ))انم ِمْن ُمتلنً الال النر؛اً من اس َ فَنَسي َّّ ن إذ راو بعُضوم انم هللا ٖٗ((نَسسوا ا
تعالى ٌمكن اْن ٌاسى حٌث انل  ))عن الناسم بن مسلم عن اطٌن عبد العاٌا بن مسلم تال: سةئلظ الرضةا 

ٌَهسمْ }علٌن السبلم{ عن تىل هللا عا ىجل: ) َ فَنَسي َّّ  ٌاسةى ىال ٌسةوىل ىإامةا ( ىنةال: إن هللا تعةالى النَسسوا ا
ل ىإاما ٌجااو من اسٌن ٌٗٗاسى ىٌسوى المطلى  المحدث اال تسمعن عا ىجل ٌنىل: )َىَما َكاَن َربَُّب اَِسٌّاً(

سولَُيااَك هساامس ىاسةةى لنةةاء ٌىمةةن بةةأْن ٌاسةةٌوم اافسةةوم كمةةا تةةال هللا عةةا ىجةةل: ) َ فَتَْنَساااهسْم أَْنفسَسااهسْم أ َّّ نَسسااوا ا
قسونَ  ْم َهذَاال تعالى: )ىت ٘ٗ(اْلفَاسي هي اي اتركوم كما تركةىا االسةتعداد  ٙٗ(فَاْلٌَْوَم نَْنَساهسْم َكَما نَسسوا ليقَاَء ٌَْومي

ل اجد انم اإلمام ىً منىلتن هذ  تد كشؾ لاا الؽامض المضمىاً ىالمعضل الداللً ىً 7ٗللناء ٌىموم هذا((
انم هللا  -بااًء علةى الظةاهر الةداللً لآلٌةة الكرٌمةة- اةٌة التً سُِئَل عاوان إذ ادرب اإلمام انم السائل ٌحس 

تعالى ٌاسى عباد  ٌىم النٌامةن لوذا بادر بنىلن ابتداًء )إنم هللا تعالى ال ٌاسى ىال ٌسوى(ن ألنم الاسٌان كمةا 
ترر اإلمام من دىاعً المطلى  ىمن طصائل الـُمحدَث ىلمةا كةان هللا تعةالى هةى الطةال  ىهةى الةـُمحِدث 

هذا ال ٌجري علٌن مطلناًن ىهةذا مةن الفةىار  الجىهرٌةة بةٌن الطةال  ىالمطلةى ل ثةم لةم ٌكتةِؾ اإلمةام  ى نم 
بمجرد افً الاسٌان ىالسوى عان سبحاانن بل استدل باصىل تر؛اٌةة تثبةظ بمةا ال ٌنبةل التةردد اى الحٌةره 

ستاد اإلمام إلى تىلن تعالى )َىَما بأنم هللا تعالى ال ٌمكان اْن ٌاسى ىالٌسري علٌن هذا الماط  البتةل حٌث ا
َكاَن َربَُّب اَِسٌّاً( ىمن الجمٌل ان ٌستدل اإلمام بوةذا الةال لٌنطة  دابةر كةّلِ ظةّنٍ ٌجةري ىةً ذهةن اإلاسةان 

باةاء علةى الحٌثٌةة االسةتعمالٌة التركٌبٌةة ىةً –لٌرو ىٌن الاسٌان على هللا سبحاانن ذلب بأنم الكىن المافةً 
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 ًَ ٌدل على مطل  افً الاسٌان عان سبحاان اي إامن الٌنىم علٌن الاسٌان ىً  –ستَْشَود بوا اةٌة الكرٌمة الـُم
اي كىن من األكىن ىلما كان الطال  االٌاًن ى نم هذا ٌدعى إلى اإلترار بأنم عدم اسٌاان االً ساٍر ىةً كةل 

اإلطبل  مةن تٌةد الةامن ىهةذا  األكىن على ىجن العمىمن ذلب بأنم الداللة الاماٌة ىً )ما( ابتداًء تدل على
ٌصرىوا إلى الافً الدائم لكةل جائٌةة مةن  جائٌةاظ الةامن علةى ىجةن االسةتؽرا  الكلةً دىن اسةتثااءن إذ 

ل ىذهة  البٌضةاىي إلةى النةىل 8ٗ))لٌس هللا تعالى ممن ٌاسى ىٌطرج عن كىان عالماًن ألامن عالم لافسةن((
ىاحسة  ان هةذا  9ٗلعةاملٌن ىمةا ىعةد لوةم مةن الثةىا  علٌوةا((بأنم المراد ))ىما كان ربَُّب اسةٌاً ألعمةال ا

حصٌر للمعاى ىً ؼٌر محلنن إذ ال مىج  إلةى تطصةٌل عةدم اسةٌاان سةبحاان ب عمةال العبةاد ىإعطةائوم 
الثىا  ىحس ن ذلب بأنم هللا تعالى الٌاسى الجحىد بن ىال الظلم الىاتة   بةٌن العبةاد ىال ظلةم المةرء لافسةن 

ى  بٌن الااس مطلناًن ىبوذا ال مىرد لتطصٌل سمة عدم الاسٌان بمةىرد معةٌن دىن ىال ٌاسى ؼمط الحن
؛طر ما اال التركٌ  ٌنتضً داللٌاً النىل ب طبلتن من كل تٌد مىضةىعً اى اماةً ىةً الىتةظ افسةن ىةاه 

 البتة.  ٓ٘تعالى ))ال تجىا علٌن الؽفلة ىالاسٌان((
 ٌسري علٌن حدث الاسٌان ىال ىعل الؽفلةة بةأنم معاةى ثم اىضن اإلمام بعد تنرٌر  انم هللا تعالى ال

الاسٌان ىً اةٌة الكرٌمة المساىل عاوا هى الترب ىالومل ىال ٌعاً عدم التذكر اى السةوى ماةن مطلنةاًن إذ 
 َ اسةةتدل اإلمةةام باصةةٌٌن تةةر؛اٌٌن إلثبةةاظ هةةذ  الحنٌنةةة الداللٌةةة لفعةةل الاسةةٌان ىهمةةا تىلةةن تعةةالى }اَسُةةىا اَّللم

ن ىةالمراد ٕ٘ىتىلن اٌضاً: }ىَاْلٌَْىَم اَْاَساهُْم َكَما اَسُىا ِلنَاَء ٌَةْىِمِوْم َهةذَا{ ٔ٘اهُْم اَْافَُسُوْم اُىلَِئَب هُُم اْلفَاِسنُىَن{ىَأَْاسَ 
هى الترب ىالتجاىً ىعدم االلتفاظ لوم ألاموم تركىا اافسوم ىً الداٌا من دىن ان ٌسترشدىا بما ارسةل هللا 

براهٌن ىالمعجااظن لذا ى نم هللا تعالى ٌتركوم ىً هذا المىتؾ الحةرجل ىماةاط التةرب إلٌوم من الحجج ىال
ىً هذا الٌىم العظٌم ٌىم النٌامة هى عدم شمىلوم  بالرحمة حٌث الٌلتفظ هللا تعالى لوم ىالٌنٌم لوةم ىااةاًن 

ٌَْماِاِومْ  ِ َىاَ ُمُوُم  إذ ٌنىل سبحاان ))ِإنم المِذٌَن ٌَْشتَُرىَن ِبعَْوِد اَّللم ثََمااً تَِلٌبلً اُىلَِئَب ال َطبلَ  لَُوْم ِىً اْةِطَرِه َىال ٌَُكلِّ
ٌِوْم َىلَُوْم َعذَاٌ  اَِلةٌٌم(( ٌِْوْم ٌَْىَم اْلِنٌَاَمِة َىال ٌَُاّكِ ُ َىال ٌَْاظُُر ِإلَ ىوةذا هةى المةراد مةن معاةى التةرب المعبةر  ٖ٘اَّللم

انم ثمة ساداً معجمٌاً لما اثبتن اإلمام من معاى للاسٌانل ى ذا عان بفعل الاسٌان ىً الال الكرٌمل ىالظاهر 
ل ىهةذا ٌةدل علةى انم هةذا المعاةى ٗ٘ما اظراا إلى ال الرااي ى اما اجد  ٌنىل: ))ىالاِّْسٌَاُن اٌضا التةرب((

ِن مستعمل بوذا اللفظ ىً التطاط  اللسااً تداىالً عاد العةر ل ىمةا ٌسةاد مةا ذهة  إلٌةن الةرااي منىلةةُ ابة
ماظىر الذي كان ىٌوا اكثر بٌاااً ىتفصٌبلً من سابنن ىً هذا الاطا  حٌث تسم معاى الاسٌان علةى تسةمٌن 

ىهةى ىةً معةرض حدٌثةن عةن –ىتارهً ٌدل على الترب ىاطرو ٌراد بن عدم التةذكرل حٌةث ٌنةىل مةا اصةن 
اا على ىجوٌن: اَحدهما على الترب اَتُْركوا ىبل : ))ىالامْسٌاُن هو -٘٘تىلن تعالى }َما اَْاَسْل ِمْن ؛ٌٍَة اَْى اُْاِسَوا{

اَْاَسطوال كمةا تةال عةا ىجةل }اَسُةىا هللاَ ىاَِسةٌَوم{
ٌرٌةد تركةى  ىتةركومل ىتةال تعةالى }َىال تَْاَسةُىا اْلفَْضةَل  ٙ٘

ٌْاَكُْم{ بَ
ىهى الذي  ل9٘(( 8٘ل ىالىجن اةطر من الاِّسٌان الذي ٌُْاَسى كما تال تعالى }ىاْذكُْر َربمب إذا اَِسٌَظ{7٘

 ًٌّ ٌراد بن عدم التذكرل ىعلٌن اجد ان المعاى الذي اىرد  اإلمام لٌس تأىٌبلً من عاد  ن بل هةى تفسةٌٌر بٌةاا
 بدلٌل انم هذا المعاى هى سائدٌ ُمستَعَمٌل ىً اللؽة على سبٌل الحنٌنة دىن المجاا.

الاسٌان متأظ مةن عةدم  ىٌبدى ان إٌراد هذا المعاى بفعل الاسٌان لن دا  مضمىاً ٌال على انم  
االكتراث ىاالهتمام بالشًء ىلما هااظ علٌوم اافسوم دىن ان ٌستانذىها بالوداٌة ىٌوتمىا بوا ب رشادها إلى 

اْن ٌوملوم سبحاان ب طراجوم من رحمتن مطلناًن ىوةذا جةااُء مةن ٌومةل  -ىالحال هذ -طرٌ  الاعٌمل ىج  
مٌة تدعى المرء إلى عةدم اإلهمةال ىالتجةاىً عةن اداء الحة  افسنل ىٌبدى انم ىً الال مىعظة عالٌة األه

لٌس عل سبٌل ركىان للعنٌده الحنمة ىحس ل بل على سبٌل اداء إي حّ ٍ ٌُطلَُ  مان سىاء اكان الح ُّ مادو 
إلى طالنن اى مىىى إلى اظٌر  ىً الطل  اى مىجواً إلى افسن اى ىاجباً إلى اهلنن ىكل هذا هى مساىل عان 

ٌامة لوذا ٌنىل اإلمام علً بن ابً طال  )علٌن السبلم(: ))إٌاب ىالكسل ىالضجرن ى اموما مفتاح كل ٌىم الن
 . ٓٙشرل من كسل لم ٌاد حناًل ىمن ضجر لم ٌصبر على ح ((

من هاا اجد انم اإلمام كةان بارعةاً ىةً عملٌةة ردِّ  علةى السةائل ىبٌااةن داللةة  لفةظ )الاسةٌان( تلةب 
كثر من داللةن اذ اًثِْبتَْظ داللتُوا المبتؽاهُ بالاصىل النر؛اٌة الـُمدّعمَمة بالنرائن السٌاتٌة اللفظة التً تحتمل ا
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الداعٌة إلى اإلٌمان بالمعاى الذي ارسا  اإلمام ثباتاًن ىعلٌن ال تستدعً الضرىره الحمةل علةى داللةة عةدم 
الكرٌمةةة ىهةةى معاةةى التةةرب  الةةذكر البتةةةل مةةا اال ثمةةة معاةةى سةةائد ٌمكةةن ان تحمةةل علٌةةن هةةذ  الاصةةىل

ىاإلهمال منابلة لترب المرء افسنن ىفار  بٌن تىلب: )تركُظ األمَر( ىتىلب: )اسٌُظ األمَر( ىان كان كلتةا 
العبارتٌن تدل على مجاباة الشًء إال إنم الفار  ما بةٌن األمةرٌن ىةار ن ذلةب بةأنم تىلةب: )تركةُظ األمةَر( 

ال اكثرل ىالٌستدعً هذا التطلً عدم التفكٌر ىً األمر تاره اطرو إاما ٌدل على مجرد التطلً عن األمر 
اى العىده إلٌن مجدداًن ألامب تد تركتن اةن ىحس ل ىتد ٌكىن األمر شاؼبلً لفكرب لكاب تركتن علةى سةبٌل 
المااىلةةة ىالعمةةل ال علةةى سةةبٌل التفكٌةةر ىصةةرؾ مرادىتةةن لعنلةةب ىافسةةبن علةةى حةةٌن ان تىلةةب: )اسةةٌُظ 

على مجاابة األمر دىن التفكٌر ىٌن اى العىده إلٌن اوائٌاًن ىكأامب اسٌتن تمامةاً ىال ٌمةظ اةن اى  األمَر( تدل
مستنببلً إلى تفكٌرب بصلة البتةن من هاا كان استعمال ىعل )الاسٌان( بدال من )الترب( ىةً االٌةة الكرٌمةة 

ى الحةد الةذي كةأن الكةاىرٌن ىةً ٌشتمل على معاى ابلػ ىداللة اعم  تصىراً ىةً بٌةان مةدٌاظ اإلهمةال إلة
عالم الاسٌان اإللوً على الرؼم من انم هللا تعالى ال ٌضل ىال ٌاسىن ىكان هذا التعبٌر ابش  ىً استظوار 
مىتةؾ الكةاىرٌن ٌةىم النٌامةة ىاكثةر رىعةة ألامةةن ٌاطةىي علةى التةرب األالةً دىن عةىده اى معةاىده تةةارهً 

مدي على الكاىرٌن ىىُِوَم من ىعل الاسٌان انم هللا تعالى تد ؼادرهم اطرو مطلناًن من هاا ح م العذاُ  السر
اوائٌاً ىمن المحال ان تشملوم رحمتُنُ مطلنةاًل لةذا اثةر الةال اسةتعمال الاٌسةان بةدالً مةن التةرب الن األىل 

ان ٌاطىي على معاى الثااً ىاٌادهل ىوى ٌدل على اإلهمال الكلً للشًء ال عدم تذكر ن إذ الٌجري الاسةٌ
 اى السوى اى الؽفلة على هللا سبحاان البتة.

 ال اتمة
من التانٌ  الفكري ىالتأمل االستكشاىً لحٌثٌة ممارسة الماط  الاندي من ماظىر األئمة )علٌوم 
السبلم( لحل اإلشكالٌاظ الفكرٌة ىً اطا  الال النر؛اًن تىصل الباحث إلى جملةة مةن الثمةراظ العلمٌةة 

ً ٌمكن اْن ٌُاظَر إلٌوا على ااموا تااعاظ ٌمكن اْن تأطذ بأٌداا إلى حٌا الٌنٌن التةامل ىالاتاجاظ المعرىٌة الت
 ىهً إٌجاااً على الاحى اةتً:  

اكتشؾ الباحث انم الاند التفسٌري ٌعد ىجواً من ىجى  استاباط الداللة التفسٌرٌة األرجنن ىبوذا ٌمكن  -ٔ
ىره التبعٌةن بل هى اهم ما ىً التفسٌر على ىجن اإلطبل ن اْن ٌعدُّ جاءاً من التفسٌر بالحتمٌة ىالضر

ٍر إلةى  ذلب بأامن ٌىِصُل المتلنً إلى امثل داللة منرىءه من الال ىهذ  هً الؽاٌة التً ٌسعى كلُّ ُمفّسِ
مناربتوا سىاء ادرب ذلب ام لم ٌدربلىتأسٌساً على انم الؽاٌةة مةن ماطة  الانةد التفسةٌري عاةد االمةام 

مةن اْن ٌُاَظةَر إلٌةن  -ىالحةال هةذ  –ن السبلم( هً بٌان الداللة األجلةى للةالل ى امةن ٌمكةن الرضا )علٌ
على اامن ماوُج تفسٌٍر ُمعتدٌّ بنل ىذلب بحكم اتحاد الماهٌة الؽائٌة التً ٌاتمً إلٌوا المفسر ىتفسٌر  ىةً 

ةةدٌ ىالمرجةةى متطةةابٌ  َىَجةةَ  النةةىل بماوجٌةةة  هةةذا الةةامط مةةن النةةراءه ىتةةظ معةةاًل ىمةةااال المسةةعى مىحم
 الداللٌة للال ببل تردد.

ًٌّ ىسادٌ  -ٕ إنم استعمال اإلمام الرضا )علٌوم السبلم( لوذا الامط األدائً من ااماط التفسٌرن لوى دلٌٌل تطع
الٌحتمل احتمال على ضرىره ممارسة هذا الماحى التشطٌصً للداللة على الاصىل النر؛اٌة كاىةن 

البٌااً الصةادر مةن اإلمةام ٌعةدُّ مةن السةاة الشةرٌفةن ىالسةاة ىاجبةة اإلتبةا  بةبل  ذلب بأنم هذا اإلجراء
 اناش ىمفرىضة األداء ببل جدل.

ر إلةى طةىل  -ٖ إن اعتماد هذا الامط من تراءاظ الاصىل النر؛اٌة لن من األهمٌة بمكان ما ٌدعى الـُمفّسِ
علةى الماجةا الةداللً األمثةل مةن الةال  الاظر ىالتأمُّل ىإعاده النراءه المره تلةى األطةرو حتةى ٌنةؾَ 

ىذلب بحٌثٌة تمحٌصن المنىالظ التفسٌرٌة التً تٌلظ  ىً ح  الالن ىسبر  لؽةىر الاتاجةاظ البٌااٌةة 
ةةُل معاةةا  ىصةةىالً  التةً اُدلٌةةظ ىةةً المىضةة  المةراد انةةد  تفسةةٌراًن ىبوةةذا سةةتُؽربَل داللةة الةةال ىٌُمحم

ر ىراء  ىٌبُلِحنُنُ للجىهر المضمىاً األصل من الالن ىهذا هى  المسعى األمثل الذي ٌجري الـمـُفّسِ
ً  –اداركاً اى ٌرىم االلتحا  بن على اتل تندٌرن إذ إنم ؼاٌة المفسر  هً مناربة الداللة األصد   -جاما
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ىةً الةةالن ىةة ذا مةا كااةةظ ؼاٌتةةن هةةذ  ىاامةن ال ٌنةةرُّ لوةةا تحنٌنةاً مةةا لةةم ٌمةةارس عملٌةة الانةةد علةةى المةةتن 
 الةً.التفسٌري اص

إنم هةةذا اإلجةةراء التفسةةٌري الةةـُمَمْاَوَج ٌُعةةدُّ حةةبلً للكثٌةةر مةةن اإلشةةكاالظ التةةً تةةد ٌنةة  ىةةً هىتوةةا علمةةاء  -ٗ
التفسٌر ىتتس  مساحة الطبلؾ ىً الاصىل التفسٌرٌة بٌاومن ىتد ٌاتوً األمر بوةم إلةى تأسةٌس ىكةر 

لحةال بةٌن ماظةىر السةائلٌن ىماطة  عنائدي ٌعتمد  الااس ىًٌْرَكاُىن إلٌن ىهةى لةٌس المةراد كمةا هةً ا
اإلمام الرضا ىً مسألة راٌة هللا تعالى اى النةىل بشةأن اسةٌاان سةبحاان اى اإلذن للاةاس باالٌمةان مةن 
تبلن تعالىن  ىالحال بٌن النائلٌن بضبللة الرسىل األكرم  ىساد اإلمام الرضا )علٌن السبلم( ىةً دىة  

من هاا انىل إنم هذا الماوج البد من ممارستن على الال تلب التومة عان صلىاظ هللا ىسبلمن علٌنن 
ةرن  التفسٌري لدرا الكثٌر من اإلشكاالظ التً تد ٌأطذ بوا ؼٌةُر المفسةر ىٌطبنوةا ثنةةً بعنلٌةة ذلةب المفّسِ
على حٌن انم الحنٌنٌة هً ؼٌر ما ٌحسةبُوا ذلةب الةـُمطبُِّ  حنٌنةةً ىال ٌكشةؾ هةذا اللةبس ىٌَثبةُظ احنٌةة 

 تً ٌج  اتباعوا إال الماوج التفسٌري للال التفسٌري افسن.الداللة ال
ىجةةد الباحةةث انم مٌةةدان الانةةد التفسةةٌري الةةذي ااىلةةن اإلمةةام الرضةةا )علٌةةن السةةبلم( ممارسةةةً علةةى  -٘ 

الاصةةىل النر؛اٌةةة إامةةا ٌنةة  ؼالبةةاً ىةةً اطةةا  بٌةةان داللةةة مفةةرده مةةا ىةةً حٌةةا اةٌةةة الكرٌمةةة مةةدار 
 ُ ْنَرا داللة تلب المفةرده بحٌثٌةة مؽةاٌره للمةراد اإللوةً مةا ٌةدعى إلةى الشةطط االطتبلؾل ىند ٌحدث اْن ت

عن صحة العندٌة اى االبتعاد عن المسار الحنٌنً لمااط الداللة التفسٌرٌة التً ٌبتؽةً الةالُّ إٌصةالوا 
 إلى المتلنً كما هً الحال م  لفظة )ااظةر إلٌةب( ى)تجلّةى( ى)الضةبللة( ى)اإلذن( ى)الاسةٌان(ل ىوةذ 

المفرداظ تد دطلظ ىً حٌا التردد عاد المتلنً ىأسس علٌوا معان بعٌده عن رىح الال ىاحتٌج هةذا 
الفوم المططىء ماطناً إلى اند ىتصحٌن مسارل ىٌبدى انم علة هذا التردد الذي ىت  ىٌن اؼل  من ىوةم 

دالةة ىةً ذلةب الال على ؼٌر داللتةن المطلىبةة إامةا ماشةا  عةدم تىظٌةؾ ىةاهم الةال إلةى النةرائن ال
الةةال للىصةةىل إلةةى الداللةةة األصةةل ماةةنل ىضةةبلً عةةن انم ذلةةب المتلنةةً لةةم ٌُِحةةْط دراٌةةة بمكاىاةةاظ 
الاصىل النر؛اٌة األُطر التً تعٌان على تفسٌر هذ  المفرده ىبٌان داللة هذا الال مىرد التردد مةن 

َره ل وةذ  المفةرده مٌةدان االطةتبلؾ ىجوة اظر ل ىلى كةان تةد اطلة  علةى مةىارد اةٌةاظ األُطةر الةـُمفَّسِ
لُحِسَم األمُر ىااتوى التردد إلى الٌنٌنن ىلوذا انؾ على مرىٌاظ اإلمام الرضا ىتةد ىظةؾ ىٌوةا مةاوج 

 تفسٌر الال ألطٌن لبٌان مدار الداللة الحنٌنٌة اى المبتؽاه من اةٌة الكرٌمة ىذلب بداعٌٌن:

ج بٌاااً للداللةة النر؛اٌةة دىن سةائر الماةاهج األُطةرن ألنم هللا األىل: إٌماااً مان بأنم هذا الماوج  اجلى المااه
 تعالى )المتكلم( هى الذي ٌبٌن كبلمن ىال احد ادرو بكبلمن سبحاان مانُ البتة.

اةطر: هى انم الداللة المىصىل إلٌوا بوذا الماوج الٌُْندَُح بوا البتةن ألاموا ُمستناه  من عم  الال النر؛اةً 
الركىن إلى هذا المةاوج ٌعةد ىصةبلً تىلٌةاً ىحسةماً  -من هاا-الاسٌج المعجا ذاتنن ىكان  افسن ىمن لُ 

تفسٌرٌاً ال مجال ألْن ٌتطر  الشُب إلٌنل لذا َىَجَ  اْن ٌركَن إلٌن المتلنً الذي ادم عن الداللة المرجةىه 
هذا الماوج إال معااداً ل ىبوذا ٌكىن هذا الماوج حجة على المتلنًل ىما المطالؾ لاتاج -ىالحال هذ  –

لكبلم هللا تعالى ىمطالفاً لماط  السماء دىن اداى شبل لوذا ؛ثَر اإلماُم استعمال هةذا المةاوج ىةً بٌةان 
اطا  الداللة المانىده من تبلن )علٌن السبلم( كً الٌترب مجاال للتردد اى تدحاً ىً صحة المعاى الذي 

 تىصل إلٌن مطلناً.    
استعمال اإلمام الرضا )علٌن السبلم( ىً مٌةدان الانةد التفسةٌري لمةاوج تفسةٌر الةال ىجد الباحث انم  -ٙ

بالال ىٌن دعىه ىاضحة ىاستدعاء ُمِلن لتىظٌؾ هذا الماوج من المتلنً لحل اإلشكاالظ العنائدٌة اى 
اللةة الصةادتة الفنوٌة اى االجتماعٌةن ألنًّ هذا الماوج ٌعدذُ ااجة  الماةاهج البٌااٌةة ُمطلنةاً السةتظوار الد

للالل ىسمة الصد  ىالىضىح الٌنٌاً ىً استبٌان الداللة هً الؽاٌة التً ٌسعى إلٌوةا كةل مفسةٍر اى 
 تاريٍء للال اى ااتٍد لاتاجاظ تراءاتن بالضرىره ىببل اناش.

 توصٌة:
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إذا سلماا بااًء على المحصلة األىلى بةان الانةد التفسةٌري هةى مةاوٌج مةن ماةاهج التفسةٌر النر؛اةً  
َصةة  المندسن ىااةن البةد مةن ان تكةىن لةن حاجةة إلةى اْن ٌُاظمةَر لةن ىٌُحةدمد مفوىُمةنُ ىتُىَضة  لةن اسةس ُمَشّطِ
ر مااىلة عملٌة الاند على المتن التفسٌري إجراًء ىتطبٌناً علةى ىىة  جملةة  ىُماطناظ ُمحدمده لٌتساى للُمفّسِ

 من النىاعد المعٌاة.

 ثبِ المصادر والمراجع:
  كرٌم.ل القرآن ال

هـ(: رىح المعااًل تحنٌ : ى السٌد الجلٌادلمطبعة دار احٌاء التراث 7ٕٓٔابى الفضل شوا  الدٌن محمىد)ظاِلوسً:* 
 هـ.ٗٓٗٔل ٕبٌرىظل ط –العربً 

 الباحث:* 
 م.ٕٕٔٓل ٔبابللط –العرا   –اإلطبل  ىالتنٌٌد ىً الال النر؛اًل مطبعة الصاد   -
تةراءه بماطة  تحلٌةل الططةا ل بحةث   - علٌن ى؛ل ىسلم( من الضبللة ىً الةال النر؛اةًعصمة الرسىل ى )صلى هللا  -

 .ٕٔٔٓماشىر ضمن ابحاث الماتمر الدىلً للرسىل األعظمل الذي اتٌم ىً كلٌة االدا /جامعة الكىىة ل اسٌان/ 
العلمةً لتكةرٌم ثنةة هللا الكلٌاةةً مةاوج تفسةٌر النةر؛ن بةالنر؛ن ىةً مرىٌةاظ الكةاىً للشةٌل الكُلٌاةً )بحةث مرشةن( للمةاتمر  -

 م.9ٕٓٓتم المندسة/اٌسان/ –المام  ااعناد  ىً الجموىرٌة اإلٌرااٌة 
 ابى ى الحسٌن بن مسعىد: معالم التااٌلل د.مط.د.ظ. البغوي:* 
 بٌرىظل د.ظ.  –تفسٌر البٌضاىي ل مطبعة دار الفكر  البٌضاوي:* 
 الكرٌمل د.مطل د.ظ.  عصمة األابٌاء ىً النر؛ن جعفر السبحانً:* 
 ٗٓٗٔل ٖبٌةرىظلط –عبد الرحمن بن علً بن ى: ااد المسٌر ىً علم التفسٌرل مطبعة  المكت  اإلسةبلمً   الجوزي:* 
 هـ.

 هـ. ٕٓٗٔل  هـ( : التفسٌر الكبٌرل مطبعة دار إحٌاء التراث العربً ٙٓٙىطر الدٌن ى بن عمر بن الحسٌن ) ظ  الرازي:* 
هةـ(: مطتةار الصةحاحل تحنٌة  : محمةىد طةاطرل  مكتبةة لباةان ااشةرىنل ٙٙٙ بن ابً بكر بةن عبةد النةادر ):ىالرازي  * 

 م.99٘ٔ – ٘ٔٗٔل ٔلباانل ط –بٌرىظ 
 هـ(: تاج العرىسلد. مطل د.ظ.ٕ٘ٓٔى مرتضى )ظ الزبٌدي: ل 
ل ضبطن ىصةححن : عبةد الةراا   هـ ( :الكشاؾ عن حنائ  التااٌل 8ٖ٘: ابى الناسم محمىد بن عمر ) ظ الزم شري * 

 م . ٕٔٓٓ -هـ  ٕٔٗٔل  ٕبٌرىظل ل ط –المودي ل مطبعة دار احٌاء التراث العربً 
ى بن ى العمادي: ارشاد العنل السلٌم إلى مااٌا النر؛ن الكرٌمل ىالمشوىر بـ )تفسٌر ابً السعىد(ل مطبعة  ل ابو السعود:

 بٌرىظلد.ظ –دار إحٌاء التراث العربً 
 هـ(: ىتن الندٌر الجام  بٌن ىاً الرىاٌة ىالدراٌة من علم التفسٌرل د.مط.  ٕٓ٘ٔ:ى بن علً بن ى ) ظ الشوكانً *
 عٌىن اطبار الرضال د.مط.د.ظ. هـ(:545الصدوق )ِ* 
ل  هةةـ(:مجم  البٌةةان ل مطبعةةة دار احٌةةاء التةةراث العربةة8ًٗ٘: امةةٌن الةةدٌن ابةةى علةةً الفضةةل بةةن الحسةةن )ظ  الطبرسااً* 

 هـ .79ٖٔلباان ل  –بٌرىظ 
 هـ(: ٖٓٔابى جعفر ى بن جرٌر)ظالطبري : *  

 هـ.٘ٓٗٔلباانل   –بٌرىظ  –جام  البٌان ىً تأىٌل ؛ي النر؛ن المشوىر باسم )تفسٌر الطبري( لدار الفكر -
حمةةد حبٌةة  تصةةٌر هةةـ(: التبٌةةان ىةةً تفسةةٌر النر؛نلتحنٌةة  : ا ٓٙٗ: ابةةى جعفةةر ى بةةن الحسةةن بةةن علةةً ) ظ  الطوسااً* 

 هـ . 79ٖٔل ٔمكتبة اإلعبلم اإلسبلمًلط –العاملً ل مطبعة تم 
 هـ(: العٌنل تحنٌ : د. مودي المطاىمً ىد. 7٘ٔالطلٌل بن احمد)ظالفراهٌدي:*

 ابراهٌم السامرائًل مطبعة دار الوبللل د.ظ.

شةوىر بةـ)تفسٌر النرطبةً(ل تحنٌة  : احمةد هـ(: الجةام  الحكةام النةر؛ن الم 7ٔٙى بن احمد بن ابً بكر ) ظ القرطبً: *
 هـ. 7ٕٖٔل  ٕالناهره ل ط -عبد العلٌم البردىاً ل مطبعة دار الشع 

هـ( ل تفسٌر النر؛ن العظٌم المشوىر بـ)تفسٌر ابن كثٌةر(ل مطبعةة 77ٗ: ابى الفداء اسماعٌل بن عمر الدمشنً)ظابن كثٌر* 
 هـ.ٔٓٗٔبٌرىظل  –دار الفكر 

 هـ.88ٖٔلٖحنٌ : علً اكبر ؼفاريلمطبعة دار الكت  االسبلمٌةل اٌرانل طالكاىً:ت الكلٌنً:* 
 م.98ٖٔ -هـ ٖٓٗٔ لٕط لباانل -هـ( : بحار األاىارل مطبعة ماسسة الىىاءل بٌرىظ ٔٔٔٔ: ى باتر )ظالمجلسً *
طباعةة ى الاشةرل هةـ(: لسةان العةر ل مطبعةة دار صةادر لل 7ٔٔ: ابى الفضل جمةال الةدٌن ى بةن مكةرم )ظ  ابن منظور*

 ، د.ِ.  5ط لباانل –بٌرىظ 
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 تفسٌر الاسفًل د.مطل د.ظ. النسفً:* 

 
 
 
 
 

 الهوامش
                                                 

، 79ٕ/7، والقرطبنً: تفسنٌر القرطبنً:٘٘/9،الطبنري: تفسنٌر الطبنري:  ٕ٘ٗ/ٌٕنظر: ابنن كيٌنر: تفسنٌر ابنن كيٌنر: .ٔ
 ، ٖ٘ٗ/ٕالشوكانً: فتح القدٌر:

 . ٕ٘ٗ/ٌٕنظر: ابن كيٌر: تفسٌر ابن كيٌر:  .ٕ
 .ٖٗٔسورة األعراف: .ٖ

  َِمَن لَنَ  َحتن  قال تعالى: ))وِإذْ قُْلتُْم ٌَا ُموسى ْْ (( سنورة البقنرة  نَنَر  اَهَ َجْهنَرةف فَخََخنذَتْكُُم الَعناِعقَةُ َو َُننتُْم تَنظُنُرون  ىَ لَن نُّن
نَن الَسنَماِء  فَقَندْ َسنخَلُواْ ٘٘: ْم ِكتَابفنا ّمِ َِ َل َعلٌَنْه َِ لَُ  َُْهُل اْلِكتَاِب َُن تُننَز ََ  ُموسنَى ، وفً موضع اخر  ٌقول سبحانه ))ٌَْس

ََ ِمن ذَاِلَ  فَقَالُ   . ٖ٘ٔواْ َُِرنَا اَهَ َجْهَرةف(( سورة ٌوسف:َُْكبَر
 .ٕٙ٘/ٖ، والجوزي: زاد المسٌر:ٖ٘ٗ/ٌٕنظر: الشوكانً: فتح القدٌر: .ٗ

  .ٌرٌد بها ههنا رٌْة هللا تعالى بالعٌن بالباعرة تحدٌدا ال غٌر 
 .ٖٓٔسورة األنعام:  .٘
 . ٗٔٔ/ٗالطبرسً: مجمع البٌان:  .ٙ
 .2ٕٗ/7: روح المعانً:، وٌنظر: االلوسًٕ٘/ٕالزمخشري: الكشاف: .7
 .9ٖٗ/ٔالبٌضاوي: تفسٌر البٌضاوي:  .2
  .99/ٔالكلٌنً : الكافً: .9

ينظر: الباحث: منهج تفسري القرآن بالقرآن يف مروياا  الااايف ليخاال الاينيااث مراث مرلاؤمت ليلالمر الكيلاث ل اار   قا     .ٓٔ
 م.9002/قم املقدس /ناسان –الاياث املزمع انكقاده يف اجللهوري  اإليرانا  

 . 7سورة الضحى:  .ٔٔ
 .99/ٕٓ،والقرطبً: تفسٌر القرطبً:ٕٖٕ/ٖٓ، والطبري: تفسٌر الطبري: 9٘ٔ/ٖٔالرازي: التفسٌر الكبٌر:  .ٕٔ
 .9٘ٔ/ٌٖٔنظر:الرازي: التفسٌر الكبٌر:  .ٖٔ
 . 9٘ٔ/ٌٖٔنظر: م.ن:  .ٗٔ

 . 99/  ٕٓالقرطبً:  ،القرطبً: تفسٌر9ٙٔ/ٖٔ، وٌنظر: الرازي: التفسٌر الكبٌر: ٖٔٗ/٘الفٌض الكاشانً: العافً: .٘ٔ
 . 2- ٙسورة الضحى: .ٙٔ
 . 97/ ٕٓالقرطبً: تفسٌر القرطبً:  .7ٔ
 .ٌٖٓٗنظر: الرازي: مختار العحاح:  .2ٔ
 . ٓٔ/7الفراهٌدي: العٌن: .9ٔ

 . 7ٕٙجعفر السبحانً: ععمة األنبٌاء فً القرآن الكرٌم:  .02

 . 7ٕٙم.ن:  .ٕٔ
 . ٗ -ٔسورة االنشراح:  .ٕٕ
 .7ٕٙرٌم: جعفر السبحانً: ععمة األنبٌاء فً القرآن الك .ٖٕ

لالسننتزادة: ٌنظننر: الباحننة: ععننمة الرسننول ل )عننلى هللا علٌننه وآل وسننلم( مننن الضنناللة فننً الننن  
قراءة بمنطق تحلٌنل الخطناب، بحنة منشنور ضنمن ُبحناة المنْتمر الندولً للرسنول األعظنم،   -القرآنً

 . ٕٔٔٓالذي ُقٌم فً كلٌة االداب/جامعة الكوفة ، نسٌان/ 
 .  99سورة ٌونس:  .ٕٗ
 . ٓٓٔة ٌونس: سور .ٕ٘

 . 2ٕ/ٔالعدوق: عٌون اخبار الرضا: .ٕٙ
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المجلد                                                             نسانٌة     مجلة القادسٌة للعلوم اإل
 مٕٕٔٓ/ ٗالخامس عشر: العدد 

                                                                                                                                                         

 . ٖٓٗ/٘الطوسً: التبٌان: .7ٕ

 . 9ٙسٌروان عبد الزهرة الجنابً: االطالق والتقٌٌد فً الن  القرآنً:  .2ٕ

 . ٔٔسورة النساء:  .9ٕ
 . ٖٗسورة النساء:  .ٖٓ

 . ٖٓٔ/ٔالعدوق: عٌون اخبار الرضا:  .ٖٔ

 . ٖٖ -ٕٖسورة النساء:  .ٕٖ

 . 7ٖٔ/ٕ: ُبو السعود: تفسٌر ُبً السعود .ٖٖ

 .9ٗٙ/ٔ، والشوكانً: فتح القدٌر: 7ٖٔ/ٌٕنظر: ابو السعود: تفسٌر ابً السعود:  .ٖٗ
( إلنى داللنة السنببٌة كنان ٌرمنً منن ه )الباء( فً قوله تعالى )ِبَما فََضَل اَهُ بَْعَضُهْم َعلَنى بَْعنض  ََ َّ  لعل الشوكانً حٌنما وّج

ْت على الرجال بسبب تفضنٌل هللا لهنم بناإلرة والئنناوم دون النسناء؛ لهنذا ذل  إلى منحى آخر؛ وهو َُن القٌمومة إنما فُِرضَ 
وجبت علٌهم القٌمومة فً تحمنل شنْون نسناوهم منن مخكنل ومشنرب وكسنوة وغٌنر ذلن ؛ وٌسنند توجٌهننا لمقولنة الشنوكانً 

ف: )) بما فضلهم به من كون فٌهم  ُي إنما استحقوا هذه المزٌة لتفضٌل هللا للرجال على النساءبسببٌة )الباء( هو قوله شخعٌا
 . 9ٗٙ/ٔ(( فتح القدٌر:الخلفاء والسالطٌن والحكام واألمراء والئزاة وغٌر ذل  من األمور

 .  7ٖٔ/ٕ، وٌنظر: ابو السعود: تفسٌر ابً السعود: 9ٗٙ/ٔالشوكانً: فتح القدٌر:  .ٖ٘

 . ٕٙٓ/ٔالبئوي: تفسٌر البئوي: .ٖٙ

 . ٕٙٓ/ٔتفسٌر البئوي:، وٌنظر:البئوي: 9ٗٙ/ٔالشوكانً: فتح القدٌر:  .7ٖ

 . ٓٙ٘الرازي: مختار العحاح:  .2ٖ

 )ك (  ٓ٘ٔٔ/ٌٔنظر: الزبٌدي: تاج العروس:  .9ٖ

 . ٕٕٓ/ٔالنفسً: تفسٌر النسفً:  .ٓٗ

 .ٕٕٓ/ٔم.ن:  .ٔٗ
 . ٗٗسورة ٌونس:  .ٕٗ
 . 7ٙسورة التوبة:  .ٖٗ

 . ٗٙسورة مرٌم: .ٗٗ

  9ٔسورة الحشر:  .٘ٗ
 . ٔ٘سورة االعراف:  .ٙٗ

 . ٕٕٔ/ٕالعدوق: عٌون اخبار الرضا: .7ٗ

 . 2ٖٔ/7التبٌان:الطوسً:  .2ٗ

 ، 7ٖٕ/٘، وابو السعود: تفسٌر ابً السعود:ٕ٘/ٔالبٌضاوي: تفسٌر البٌضاوي: .9ٗ

 . ٕٗ/ٖالنسفً: تفسٌر النسفً:  .ٓ٘
  9ٔسورة الحشر:  .ٔ٘
 . ٔ٘سورة االعراف:  .ٕ٘

 . 77سورة آل عمران:  .ٖ٘

 . 22ٙالرازي: مختار العحاح:  .ٗ٘

 . ٙٓٔسورة البقرة:  .٘٘

 . 7ٙسورة التوبة:  .ٙ٘

 . 7ٖٕسورة البقرة:  .7٘

 . ٕٗة الكهف: سور .2٘

 . ٕٖٔ/٘ٔابن منظور: لسان العرب:  .9٘

  . 7٘ٔ/7٘المجلسً : بحار االنوار:  .ٓٙ


