دروس يف التفسري والتدبر ( ............................................................ )323األربعاء  10مجادى اآلخرة 1441 /ه

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،ابرئ اخلالئق أمجعني ،ابعث األنبياء واملرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا
أيب القاسم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ،سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة
الدائمة األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.
التفسري اهلرمينوطيقي للقرآن الكرمي

()2
()1
قال هللا العظيم يف كتابه الكرمي( :وأَنْ زلْنا إِلَي َ ِ ِ
ّي لِلن ِ
َّاس ما نُ ِِز َل إِلَْي ِه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرو َن)
ك ال ِذ ْك َر لتُ بَ ِِ َ
َ َ ْ
سبق ان التفسري على أنواع كتفسري القرآن ابلقرآن وتفسريريه ابملريورور ،وكالتفسريري العلمريي والتفسريري العقلريي والتفسريري
اهلرمينوطيقي ،وسنخصص البحث اليوم ابلكالم عن التفسري اهلرمينوطيقي فنقول:
ان هذه اآلية الكرمية تشكل أحد أهم الردود على التفسري اهلرمينوطيقي ،كما سيظهر الحقاً.

ماذا تعين اهلرمينوطيقا؟
واهلرمينوطيقريريا فسريريرف بتفاسريريري فتلفريرية فمنهريريا :اهنريريا علريريم الفهريريم أو فريرين الفهريريم ،علريريى حسريريب رأيريريني يف أن اهلرمينوطيقريريا
علريريم أو فريرين ،وقريريد يكريريون االخريريتالً معريراً عريرين مراحريريل تطورهريريا أو عريرين مدارسريريها ،فهريريي يف مرحلريرية أو مدرسريرية علريريم ويف
مرحلة أو مدرسة أخرى فن ،ومنها :اهنا علم التفسري أو فنه ،ومنها :اهنا علم التوويل أو فنريه ،ومنهريا :اهنريا علريم المجمجرية
وفنهريريا ،ومنهريريا :اهن ريا علريريم التطبيريريق أو فنريريه ،وقريريد انك ريران يف كتريرياب نقريريد اهلرمينوطيقريريا( :وقريريد فسريريرف أو ترمج ري إىل فريرين
التفسري أو تفسري املتون والنصوص وإىل علريم أو فرين التوويريل و نظريرية التوويريل و نظريرية التفسريري و التوويليرية أو
غري انلك.
ولكريرين ال ىفريريى االخريريتالً الكبريريري بريريني التفسريريري و التوويريريل بلحريرياغ مريريادة الكلمريرية ،ل ريةً وعرفرياً ،وقريريد تطريرير لريريذلك
املفسرون واألصوليون وعلماء فقه الل ة ،كما ال ىفى الفر بني العلم و الفن )(.)2

الفرق بّي التفسري والتأويل
والفر بني التفسري والتوويل :ان التفسري كشف للقناع عرين ارياهر اللفريذ إانا كريان بريه نريوع غمريوا أو خفرياء للنريوع
حينئذ من املتشابه) أو للشخص (فيكون ٍ
(فيكون ٍ
حينئذ من احملكم الذي جهل هذا الشخص املراد منه).
واما التوويريل فانريه :بيريان ملريا يري ول إليريه الكريالم مرين مبادئريه وعللريه ومناشريئه أو ملريا يري ول إليريه مرين نتائجريه وخوانريه ،فريان
للكالم مبادئ ومناشئ وعلالً إعدادية ،كما ان له غاايف وأهدافاً ونتائج ،وبيان أي منها أتويريل ،كمريا ان التوويريل قريد
( )1سورة النحل :آية .44
( )2نقد اهلرمينوطيقا ونسبية احلقيقة واملعرفة والل ة ،دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر ري بريوف :ص.46
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()1

يفسريرير بتفسريريري الريريبطن أو البطريريون وقريريد يفسريرير بتفسريريري املتشريريابه علريريى النريريوع كمريريا قريريد يفسريرير ببيريريان املصريرياديق اخلفيريرية
للكريريالم ،وقيريريل ابنريريه معري املعري وانريريه أبعريريد مريرين املعري احلريريريف ،وسريرييوحت يقيريريق انلريريك عنريريد الكريريالم عريرين فريرير التفسريريري عريرين
الر ِ
التوويل وعند احلديث حول قوله تعاىل ( َوما يَ ْعلَ ُم ََتْويلَهُ إِالَّ َّ
اس ُخو َن ِيف ال ِْع ْل ِم)( )2و(بَ ْل َك َّذبُوا ِا ا َْ ُطي ُوا
اَّللُ َو َّ
()4
()3
ْويل ما َ تَستَ ِ ع َعلَي ِ
ِ
ِ
ِ
عام تُ ْرَزقانِِه إِالَّ نَبَّأْتُ ُكم ا
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َ
بِتَأْويلِ ِه)(.)5
واما المجمجة فمعروفة وانلك كمجمجة النص العريب إىل الفارسية أو اإلجنليزية أو العكس.
الت بيق
واما التطبيق فألن الكرايف كثرياً ما حيتاج بيريان أصريل انطباقهريا أو كيفيرية انطباقهريا علريى الصري رايف إىل بيريان ،ففريي
مثل قاعدة (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) و(قاعدة مريا ال يضريمن بصريحيحه ال يضريمن بفاسريده) يقريث البحريث
مريريثاليف يف انطبريريا أيريرية واحريريدة مريرين القاعريريدتني علريريى (اإلجريريارة) مريريثالً وعلريريم التطبيريريق يفيريريد ان القاعريريدة الثانيريرية تنطبريريق علريريى
العني املستوجرة نفسها فاهنا ال تضمن بصحيح اإلجارة وال تضمن بفاسدها ألن يده أمانيرية ومل ييفقريدم علريى الضريمان،
وتنطب ريريق القاع ريريدة األوىل عل ريريى من ريريافث الع ريريني املس ريريتوجرة ألن ريريه اق ريريدم عل ريريى ض ريريماهنا ابل ريريثمن فيض ريريمنها بص ريريحيح اإلج ريريارة
وبفاسدها فان يده وإن مل تكن عدوانية ،لكنها يد ضمانية وليس أمانية حمضة .فتدبر.
واما الفهم فانه سابق رتبةً على الفهم األربعة األخرية ،فإانا قلنا ابن اهلرمينوطيقا هي علم الفهم فاملراد علم القواعد
والضريوابا الريريم يكريريم عمليريرية الفهريريم ،والفهريريم هريريو اإلدراك وهريريو قريريائم ابلريرينفس ونريريوع مريرين الوجريريود الريريذهنني وهريريو امريريا كيفيريرية
نفسية أو إضافة مقولية أو إشراقية أو انفعال علريى األقريوال ،مث انريك بعريد فهمريك للرينص تريريد ان تفسريره لل ريري أو أتولريه
أو تمجمجه أو تطبقه على مصاديق معينة فهذه األربعة متوخرة عن (الفهم).
نسبية احلقيقية واملعرفة
كمريريا ان اهلرمينوطيقريريا فسريريرف أيض رياً بنسريريبية (احلقيقريرية) إضريريافة إىل نسريريبية (املعرفريرية) الريريم تتعلريريق بعلريريم الفهريريم أو فنريريه أو
فقريريل النابعريرية عنريريه ،وبنسريريبية الل ريرية والريريم تتعلريريق ابلتفسريريري والتوويريريل كمريريا فصريريلناه يف كتريرياب( :نسريريبية النصريريوص واملعرفريرية..
واملمكن واملمتنث) وقد انكران فيه:
(نسبية احلقيقة أو املعرفة أو الل ة .وقبل التفصيل يف األمر ال بد أن حنصر املعريا الريم ميكرين أن تشريملها النسريبية،
( )1وقد تعد املصاديق اخلفية من مصاديق البطون ،فليس مع آخر.
( )2سورة آل عمران :آية .7
( )3سورة يونس :آية .39
( )4سورة الكهف :آية .78
( )5سورة يوسف :آية .37
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أي متعلقاف النسبية ،أو املضاً إليه فيها ،وحبسب تتبعي ميكن أن تشري النسبية إىل أحد املعا التالية:
ألف :أن النسبية ميكن أن يراد هبا (نسبية احلقيقرية) ،معري نسريبية املعلريوم أي مريا هريو موجريود يف عريامل العريني وابلتريا
نسبية احلقائق اخلارجية املتمثلة يف احلقائق النفس األمرية
ب  -كمريريا ميكريرين أن يريراد هبريريا (نسريريبية املعرفريرية) ،أي نسريريبية العلريريم يف مقابريريل نسريريبية املعلريريوم ،وهريريو مريريا يتحقريريق يف عريريامل
الوجود الذهين الريذي يكريون يف قبريال عريامل الوجريود العيريين ،ومرين هنريا يقصريد ابلنسريبية نسريبية املفرياهيم الذهنيرية ،وهريي (مريا
يعرفه اإلنسان) ويطلق عليه (معرفة) أو (علم) ،وبينهما فر بل فوار .
ج  -كما ميكن أن يراد هبا نسبية الكواشف واجلسور والنواقل الم تريربا عريامل الوجريود العيريين بعريامل الوجريود الريذهين،
ويقصد ابجلسور :الروابا ،العباراف ،اإلشاراف ،الرموز ،العالماف ،النصب ،وغري انلريك مرين (الريدوال) يريا يريدل علريى
يقيريريق صريريلة بريريني الريرينفس اإلنسريريانية وبريريني املفريرياهيم واملريريداليل .وحينهريريا تكريريون النسريريبية يف األلفريرياغ أو الريريدوال الريريم تشريريكل
الرابا بني عامل ما يف الذهن وعامل ما يف العني واخلارج.
د -كما ميكن أن يقصد ب (النسبية) كل تلك الوجوه ،أي مع (النسبيةيف مطلقرية) يف تنرياقب بريني املبتريدأ واخلرير،
حبيث تصبح (احلقيقة) أيضاً نسبية أي إنه ليس يف الواقث اخلارجي حقيقة واحدة نبحث عنها ،كما أن معارفنريا أيضرياً
نسريريبية حبيريريث ال ميكريرين أن يكتسريريب اإلنسريريان علوم رياً ومعريريارً صريريادقة ،وأخ ريرى خاطئريرية أو كاانبريرية ،بريريل كلهريريا صريريحيحة
على قول يف النسبية  ،أو كلها انية على قول آخر  ،أو كلها يا ىضث لعامل الزمن والظروً ،فقد تنقلريب معادلرية
الصحيح واخلاطئ ،على رأي اثلث.
وكريريذلك األلفريرياغ أيضريريا اناف دالالف ومفريرياهيم متحركريرية لريرييس هلريريا مع ري اثبت رياً حنريريتكم لديريريه ،فكريريل شخص رياً ل ريه فهمريريه
الذي غالباً ما ىتلف عن فهم غريه ،بل مدلوالف األلفاغ يف حالة من الت ري والتشكل الدائم)(.)1
وجه اختالف تفسري كلمة اهلرمينوطيقا
وقد قيل ان الوجه يف اختالً تفسري اهلرمينوطيقا ابملعا اخلمسة املختلفة األوىل( )2أيضاً :ان هذه اللفظة يواننية
وهي تعين عندهم كل هذه املعا أي اهنا من املشمجك اللفظي.
كما قد يقال :انه اختلف يف ترمجتها إىل أي واحد من هذه املعا  ،فهو اختالً وليس اشمجاكاً لفظياً.
كما قيل يف الوجه :ان لفظة اهلرمينوطيقا موضوعة للجامث بني كل هذه املعا  ،فهي من املشمجك املعنوي.
وال يهمنريريا اآلن يقيريريق جريريذر الكلمريرية وحقيقريرية معانيهريريا ابلل ريرية اليواننيريرية ،ويكفريريي ان نشريريري إىل انريريه قيريريل :إن اللفظريرية
مشتقة من اسم أحد آهلة اليوانن وهو هرمس أو هريميز ،وقد انكريران يف كترياب (نقريد اهلرمينوطيقريا)( :أصريله األسريطوري
( )1نسبية النصوص واملعرفة املمكن واملمتنث ،دار احملجة البيضاء ،ص.18
( )2ورما غريها من املعا .
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يف الثقافريرية اإلغريقيريرية ،مريريوخوان مريرين اسريريم أحريريد اآلهلريرية اإلرريريين عشريرير لألولريريومبس ،الريريذي كريريان رسريريوالً ل هلريرية ،ويسريرياعد أروا
الناس ،لتعر إىل اجلانب اآلخر)( )1وكانوا يريرون ان كريالم اإللريه األكرير غريامب أو عميريق أو كالًريا معرياً لريذا احترياج إىل
وس ريرييا بين ريريه وب ريريني البش ريرير لي ريريمججم هل ريريم مع ريريا كالم ريريه أو ليفس ريريره هل ريريم وك ريريان ه ريريذا اإلل ريريه الوس ريرييا يس ريريمى عن ريريدهم هبرمي ريريز
و(اهلرمينوطيقا  ،Hermeneuticsاسم مصدر ،يف الالتينية القدمية ،وهريي منقولرية عرين الفعريل hermeneuo
”.)2()“ερμηνεύω
وقد فسر بعب آخر اهلرمينوطيقا بري( كان يقصد هبا ،انلك اجلزء من الدراساف الالهوتية ،املعين بتوويريل النصريوص
الدينية بطريقة خيالية ورمزية ،تبعد عن املع احلريف املباشرير )( )3وعليريه فالتفسريري ابلطريقرية الرمزيرية والتخييليرية والتمثيلرية
هو التفسري اهلرمينوطيقي.
وحيريريث اختلفري األقريوال يف تفسريريري اهلرمينوطيقريريا أوالً ،وحيريريث ان املريريدارس كانري فيهريريا فتلفريرية اثنيرياً وحيريريث تطريريورف
اهلرمينوطيقا مرين معري إىل آخرير ومرين تفسريري إىل آخرير لريذلك كلريه( :ارأتى بعريب ضريرورة إبقرياء الكلمرية كمريا هريي وعريدم
ترمجتهريا بريل تعريبهريريا فقريا إىل (اهلرمينوطيقريريا) ،نظريراً ألهنريريا تتميريز ابلشريمولية يف داللتهريريا علريى كافريرية املمارسرياف والعمليريرياف
التوويلية من تفسري وشر  ،وفهم ،وأتويل ،وترمجة ،وتطبيق ،بل إن (اهلرمينوطيقا) أضح ابختالً مدارسها ،يمل
مفاهيم متداخلة ،أو متقابلة ،متعاكسة ،بل ومتناقضة أيضاً ،كما سيتضح ،إن شاء هللا تعاىل)(.)4

ت ور اهلرمينوطيقا وتعميمها
وقريريد انك ريران يف انلريريك الكتريرياب انريريه( :ومهمريريا كان ري البدايريرية احلقيقيريرية لنشريريوء (اهلرمينوطيقريريا) ،فإنريريه قريريد جريريرى الحق رياً
تعميمها لتصبح فناً أو علماً يتناول فتلف النصوص ،سواء أكان نصوصاً دينيةً أم اترىيةً أم علميةً.
كما جرى تعمرييم (اهلرمينوطيقريا) لتشريمل تفسريري الرمريوز واإلشرياراف والعالمرياف ،بريل وكريل مظهرير مرين املظرياهر ،مريثالً
هذا اللون يرمز إىل ماانا وهذا التمثال يرمريز إىل مرياانا بريل جريرى تعميمريه ليشريمل كريل احلريوادئ والوقريائث ،فمريثالً :هريذه
احلركة ،أو هذه النهضة ،تكشف عن جمموعة من العلل ومن النتائج ،وتفسري كل انك يعد (هرمينوطيقا).
كمريريا أن اهلرمينوطيقريريا بعريريد أن كان ري مقتصريريرة علريريى (اهلرمينوطيقريريا الل ويريرية) ،جريريرى تطويرهريريا إىل أن ريواع أخريريرى نظريريري
(اهلرمينوطيقريريا النفسريريية) و(الفلسريريفية) و(التارىيريرية) وغريهريريا ،وهكريريذا جنريريد أن هريريذه (الكلمريرية) نيريريزف بتحريريوالف عديريريدة،
وتطريريورف شريرييئاً فشريرييئاً مريرين داللريرية حمريريدودة إىل دالالف أوسريريث وأ ريريل)( )5واهلرمينوطيقريريا الفلسريريفية قريريد تريريذهب إىل نسريريبية

( )1نقد اهلرمينوطيقا ونسبية احلقيقة واملعرفة والل ة ،دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر ري بريوف :ص.45
( )2املصدر :ص.45
( )3املصدر :ص.47
( )4املصدر :ص.46
( )5املصدر :ص.48
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احلقيقة ،كما قد تذهب إىل نسبية املعرفة وقد تذهب إىل كليهما – كما سبق.
وقريريال بعضريريهم (لقريريد أشريريارف األداين التوحيديريرية الريريثالئ إىل وجريريود طبقريرياف مريرين املعري للريرينص الريريديين وشريريرع تعريريدد
القريراءاف) لكنريريه خلريريا واضريريح بريريني طبقريرياف املعري والبطريريون يف القريريرآن الكريريرمي والريرينص الريريديين وبريريني تعريريدد القريراءاف ،فريريان
األول صحيح اتم والثا خطو وابطل كما سيوحت إبانن هللا تعاىل.

التفسري اهلرمينوطيقي للقرآن الكرمي
واما التفسري اهلرمينوطيقي للقرآن الكرمي فيمكن تقسيمه إىل نوعني:
النوع األول :التفسري اهلرمينوطيقي الصريح املباشر.
النوع الثا  :التفسري اهلرمينوطيقي اخلجول أو املتسمج أو غري املباشر واحلذر للقرآن الكرمي.
 -1التفسري اهلرمينوطيقي الصريح
والنوع األول :كان موجوداً وال يزال ،إال انريه قليريل جريداً ابلنسريبة للنريوع الثريا الريذي يريول إىل مريا يشريبه الظرياهرة يف
حياة الكثري من املثقفني وبعب رجال الدين .ولنمثل له مثال صارخ غريب:
تصل!
عمر :إذا
َ
فقدت املاء فال ِِ
فقد روى مسلم يف صحيحه( :حدرين عبريد هللا برين هاشريم العبريدي حريدرنا حيريا يعري ابرين سريعيد القطريان عرين شريعبة
قال حدرين احلكم عن انر عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزي عن أبيه ان رجالً أتى عمر فقال :إ أجنب يف فلم أجد
ماءً فقال ال تصل! فقال عمار :أما تذكر اي أمري املري منني إان اان وأنري يف سريرية فوجنبنريا فلريم جنريد مرياء فومريا أنري فلريم
تصريريل ،وأمريا أان فتمعكري يف يف الريمجاب وصريريلي يف  ،فقريريال النريريى صريريلى هللا عليريريه وسريريلم إيريريا كريريان يكفيريريك أن تضريريرب بيريريديك
األرا ،مث تريرينف  ،مث نسريريح هبمريريا وجهريريك وكفيريريك ،فقريريال عمريرير :اتريق هللا اي عمريريار قريريال إن شريريئ مل أحريريدئ بريريه ق قريريال
احلكم وحدرنيه ابن عبد الرمحن بن أبزي عن أبيه مثريل حريديث انر قريال وحريدرين سريلمة عرين انر يف هريذا االسريناد الريذي
انكر احلكم فقال عمر نوليك ما تولي (وحدرين) إسحا بن منصور حدرنا النضر بن يل أخران شعبة عن احلكم
قال مسع انرا عن ابن عبد الرمحن بن أبزي قال :قريال احلكريم :وقريد مسعتريه مرين ابرين عبريد الريرمحن برين أبريزي عرين أبيريه أن
رجالً أتى عمر فقال :إ أجنب فلم أجد ماء وسا احلديث وزاد فيه قال عمار اي أمري امل منني ان شئ ملريا جعريل
هللا علي من حقك ال أحدئ به أحدا)(.)2()1
وقريريال ابريرين حجريرير :وهريريذا مريريذهب مشريريهور عريرين عمريرير .ووافقريريه عليريريه عبريريد هللا بريرين مسريريعود :وجريريرف فيريريه منريرياارة بريريني أيب
( )1مسلم بن احلجاج النيسابوري ،صحيح مسلم ،دار الفكر ري بريوف :ج 1ص.193
( )2ومن الواضح ان كالم عمار كان تقيةً ،إان ان عمر واجهه بقوة وهو احلاكم األعلى كما انه منث رواية احلريديث وهريدد مرين يرويريه ،خاصرية ان
من البديهي ان حق رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم على عمار وعلى األمة أعظريم مرين حريق عمرير (حري علريى رأي مرين يريرى ان لريه حقرياً)
بل حق حكم هللا ال يقابله حق شخص مهما كان ،فال بد انه قال انلك ،لو قاله ،تقية.
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موسريى وابرين مسريعود( .)1وقريال بعريد انلريريك :انريه مل يكرين البرين مسريعود عريذر يف التوقريريف عرين قبريول حريديث عمريار ،فلهريريذا
()2
جاء عنه :انه رجث عن الفتيا بذلك .كما أخرجه ابن أيب شيبة.

اجتها ٌد يف مقابل نص حكم الرسول صلى هللا عليه واله وسلم
ومريريوطن الشريرياهد اجتهريرياد عمريرير يف مقابريريل نريريص حريريديث رسريريول هللا صريريلى هللا عليريريه والريريه وسريريلم الريريذي يرويريريه عمريريار بريرين
ايسر بدون واسطة عن الرسول صلى هللا عليه واله وسلم وعمار مشهود له ابلواثقة بل وابنه من أهل اجلنة وانلريك يريا
ال شريريك فيريريه لريريدى الف ريريقني وحريريديث (اي عمريريار تقتلريريك الفئريرية الباغيريرية)( )3معريريروً فريريال عريريذر ألحريريد يف رد حديثريريه عريرين
ك ال يُ ْؤِمنُو َن َح َّى ُطَ ِِك ُم و َ فيم ا ََ َ َر بَ ْي نَ ُه ْم َُّ ال َِو ُدوا يف أَنْ ُف ِس ِه ْم َح َرج ا
رسول هللا ،وقد قال تعاىل (فَال َوَربِِ َ
()4
()5
ت وي ِ
ِ
ِ
اح ُك ْم بَ ْي نَ ُه ْم
ِِمَّا قَ َ
سلِ ُموا تَ ْسليما) وقالَ ( :وما يَ ْن ُق َع ِن ا ْهلَوى * إِ ْن ُه َو إِالَّ َو ْح ٌي يُوحى) و( َوأَن ْ
ض ْي َ َ ُ َ
ِ
اح َذ ْرُه ْم أَ ْن يَ ْفتِنُو َ َع ْن بَ ْع ِ
ض ما أَنْ َز َل َّ
ك فَِن ْن تَ َولَّ ْوا فَ ا ْعلَ ْم أ ََّي ا يُري ُد َّ
ِاا أَنْ َز َل َّ
اَّللُ إِلَْي َ
واء ُه ْم َو ْ
اَّللُ
اَّللُ َوال تَ تَّب ْع أ َْه َ
َّاس لَ ِ
أَ ْن يُصيبَ ُه ْم بِبَ ْع ِ
ض ذُنُوِبِِ ْم َوإِ َّن َكثريا ِم َن الن ِ
فاس ُقو َن)(.)7()6
صعيدا طَيِِبا)
االجتهاد يف مقابل نص القرآن( :فَ تَ يَ َّم ُموا َ
والشاهد األعظم اهلرمينوطيقي فيما نقله البخاري عن ابن مسعود ،فقد روى البخاري يف صريحيحه( :حريدرنا عمرير
بن حفص قال حدرنا أيب عن األعمش قال مسع شقيق بن سلمة قال كن عند عبد هللا وأيب موسريى فقريال لريه أبريو
موسى أرأي اي أاب عبد الرمحن إانا أجنب فلم جيد مرياء كيريف يصرينث فقريال عبريد هللا :ال يصريلى حري جيريد املرياء! فقريال
أبو موسى :فكيف تصنث بقول عمار حني قال له النريى صريلى هللا عليريه وسريلم كريان يكفيريك قريال أمل ترير عمرير مل يقنريث
بريريذلك فقريريال أبريريو موسريريى فريريدعنا مريرين قريريول عمريريار كيريريف تصريرينث هبريريذه اآليريرية( )8فمريريا درى عبريريد هللا مريريا يقريريول! فقريريال اان لريريو
رخصنا هلم يف هذا ألوشك إانا برد على أحدهم املاء ان يدعه ويتيمم! فقل لشريقيق فإيريا كريره عبريد هللا هلريذا قريال نعريم
ابب التريرييمم ضريربة حريريدرنا حممريريد قريريال أخريريران أبريريو معاويريرية عريرين األعمريريش عريرين شريريقيق قريريال كنري جالسريريا مريريث عبريريد هللا وأيب
( )1ابن حجر العسقال  ،فتح الباري ،دار املعرفة للطباعة والنشر ري بريوف :ج 1ص.376
( )2املصدر :ج 1ص.387
( )3صحيح مسلم ،دار الفكر ري بريوف :ج 8ص ،186و فتح الباري ،دار املعرفة للطباعة والنشر ري بريوف :ج 1ص.451
( )4سورة النساء :آية .65
( )5سورة النجم :آية .4-3
( )6سورة املائدة :آية .49
( )7يراجريث (الرينص واالجتهرياد) للعالمرية الكبريري السرييد عبريد احلسريني شريريرً الريدين ،حريول الكثريري مرين اجتهرياداف الصريحابة ريالً حكريم الرسريريول
األعظم صلى هللا عليه واله وسلم.
( )8أي اآلية  6من سورة املائدة.
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موسى األشعري فقال له أبريو موسريى لريو أن رجريال أجنريب فلريم جيريد املرياء شريهرا امريا كريان يترييمم ويصريلى فكيريف تصرينعون
هبذه اآلية يف سورة املائريدة فلريم وريدوا مرياء فتيممريوا صريعيدا طيبريا فقريال عبريد هللا لريو يفرخريص هلريم يف هريذا ألوشريكوا إانا بريرد
()1
عليهم املاء ان يتيمموا الصعيد قل وإيا كرهتم هذا لذا قال نعم)
و(روى مسلم ابإلسناد إىل األعمش عن شقيق الرواية نفسها مث إضافة بسيطة جداً وهامة( ،)2قال:
(حدرنا حيا بن حيا وأبو بكرير برين أيب شرييبة وابرين يريري مجيعريا عرين أيب معاويرية قريال أبريو بكرير حريدرنا أبريو معاويرية عرين
األعمش عن شقيق قال كن جالسا مث عبد هللا وأيب موسى فقال أبو موسريى اي أاب عبريد الريرمحن أرأيري لريو أن رجريال
أجنريريب فلريريم جيريريد املريرياء شريريهرا كيريريف يصريرينث ابلصريريالة فقريريال عبريريد هللا ال يتريرييمم وان مل جيريريد املريرياء شريريهراً! فقريريال أبريريو موسريريى
فكيف هبذه اآلية يف سورة املائدة فلم وريدوا مرياء فتيممريوا صريعيدا طيبريا فقريال عبريد هللا لريو رخريص هلريم يف هريذه اآليرية ال
وشك إانا برد عليهم املاء ان يتيمموا ابلصعيد! فقال أبو موسى لعبد هللا أمل تسريمث قريول عمريار بعثريين رسريول هللا صريلى
هللا عليريريه وسريريلم يف حاجريرية فوجنبري فلريريم أجريريد املريرياء فتمرغري يف الصريريعيد كمريريا نريريرل الدابريرية مث أتيري النريريى صريريلى هللا عليريريه
وسلم فذكرف انلك له فقريال إيريا كريان يكفيريك ان تقريول بيريديك هكريذا مث ضريرب بيديريه األرا ضريربة واحريدة مث مسريح
()3
الشمال على اليمني وااهر كفيه ووجهه فقال عبد هللا أو مل تر عمر مل يقنث بقول عمار)
االستحسان يف مقابل نص القرآن!
وموطن الشاهد وال ريب حقاً هو االجتهاد الصريح يف مقابل النص الصريح القرآ فان هذه اآلية نص يف احلكم
ص عيدا طَيِِب ا) كمريريا ان القريريرآن قطعريريي السريريند وكيريريف يعقريريل ان يتعلريريل مسريريلم بعريريذر
الشريريرعي (فَ لَ ْم َِِ ُدوا م اء فَ تَ يَ َّم ُم وا َ
مهم ريريا كريريان ،ل ريرد ص ريريح احلك ريريم اإلهل ريريي إن ريريه ل ريرييس إال االستحس ريريان الف ريريج واجل ريرأة املذهل ريرية عل ريريى رد أحكريريام هللا تع ريرياىل
املسلمة ،فانظر إىل قوله (إان لو رخصنا هلم )...وكون القرآن الكرمي حيتاج إىل ترخيص من ابن مسعود أو غريه للعمريل
ك ُه ُم الْكافِ ُرو َن)( )4و( َو َم ْن َْ َْط ُك ْم ِا ا أَنْ َز َل َُّ
وم ْن َْ َْط ُك ْم ِاا أَنْ َز َل َّ
اَّلل
اَّللُ فَأُولئِ َ
به! وكونه مل يسمث قوله تعاىلَ ( :
()6
()5
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ك ال
ب
ر
و
ال
ف
(
رياىل:
ري
ع
ت
ريه
ري
ل
و
ق
و
)
ن
م
و
اَّلل
ل
ز
َن
أ
ا
ا
م
ك
ط
ن
و
ق
ْفاس
ل
ا
م
ه
ك
ُولئ
أ
ف
(
و
ك ُه ُم الَِّ الِ ُمو َن)
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ َِ َ
فَأُولئِ َ
َ ُ
ََ ْ ْ ْ ْ
َ ُُ

( )1البخاري ،صحيح البخاري ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيث1981 ،م :ج 1ص.90
( )2مثل كلمة (شهراً) وهي مهمة جداً.

( )3مسلم بن احلجاج النيسابوري ،صحيح مسلم ،دار الفكر ري بريوف :ج 1ص.193 -192
( )4سورة املائدة :آية .44
( )5سورة املائدة :آية .45
( )6سورة املائدة :آية .47
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س لِِ ُموا تَ ْس ليما)( )1بريل ان
يُ ْؤِمنُو َن َح َّى ُطَ ِِك ُم و َ فيم ا ََ َ َر بَ ْي نَ ُه ْم َُّ ال َِو ُدوا يف أَنْ ُف ِس ِه ْم َح َرج ا ِِمَّا قَ َ
ض ْي َ
ت َويُ َ
من البديهي انه ح االستحسان لريه حريدود حري عنريد أهريل العامرية ،فريان االستحسريان جيريري فيمريا ال نريص فيريه ،ولرييس
على خالً النص الصريح اإلهلي!
بل لو فتحنا هذا البرياب ألمكرين ،لكريل مرين يريدعي الفقاهرية أو الصريحبة أو واليرية األمرير ،إل رياء كريل أحكريام اإلسريالم
الريواردة ابلريرينص الصريريحيح الصريريح هشريريباه هريريذه العلريرية كريريون يقريريال :اان لريريو رخصريرينا للعمريريال يف الصريريالة ألوشريريكوا ان يمجكريوا
عملهم الذي يتوقف عليه اقتصاد البلد كله وينش لوا ابلصريالة! واننريا إانا رخصرينا للنرياس يف القصرير يف السريفر ألوشريكوا
ان يعتادوا الراحة فيصلوها قصراً أيضاً يف احلضر!.
 -2التفسري اهلرمينوطيقي احلَ ِذر
النوع الثاين :من أنواع التفسري اهلرمينوطيقي ،ما يتضمن حماولة االلتفاً على الرينص بتفسريريه ريالً ارياهره رغريم
عريريدم وجريريود أيريرية قرينريرية مريرين قبريريل الشريريارع األقريريدس أو املريريتكلم ،يريريا يعريريد مريرين أبريريرز مصريرياديق التفسريريري ابلريرأي ،فريريان التفسريريري
ابلرأي هو التفسري الً ااهر الكالم من غري حجة وقرينة على ان املتكلم أراد خالً ااهر كالمه.
وال ري ريريب ان بع ريريب املفسري ريرين بري ري عل ريريى انل ريريك تفس ريريريه يف الكث ريريري م ريرين القص ريريص القرآني ريرية واآلايف ف ريريوتى ابلعج ريريب
العجاب من التكلف الشديد املخالف للذو والل ة والعرً الذين قال هللا تعاىل حوهلم (وما أ َْر َس لْنا ِم ْن ر ُس ِ
ول إِالَّ
َ
َ
بِلِ ِ
سان قَ ْوِم ِه)(.)2
جعل آدم خليفة ،تعليمه األمساء و ،...خيالية!
املنارُ :
ومريرين يريرياانج انلريريك مريريا جريرياء يف تفسريريري املنريريار (وتقريريرير التمثيريريل يف القصريرية علريريى هريريذا املريريذهب هكريريذا :أن إخبريريار هللا
املالئكة جبعل اإلنسان خليفة يف األرا هو عبارة عن :هتيئة األرا وقيفري َوى هذا العا َمل وأرواحه الم هبا قوامه ونظامريه،
لوجود نوع من املخلوقاف يتصرً فيها ،فيكون به كمال الوجود يف هريذه األرا ،وسري ال املالئكرية عرين جعريل خليفرية
يرييف ْفسريريد يف األراأل ألنريريه يعمريريل ابختيريرياره وييفعطَريريى اسريريتعداداً يف العلريريم والعمريريل ال حريريد هلمريريا ،هريريو تصريريوير ملريريا يف اسريريتعداد
اإلنسان لذلك ونهيد لبيان أنه ال يناىف خالفته يف األرا.
وتعليم آدم األمساء كلها ،بيان الستعداد اإلنسان لعلم كل شيء يف هذه األرا وانتفاعه به يف استعمارها.
وعرا األمساء على املالئكة وس اهلم عنهريا وتنصريلهم يف اجلريواب ،تصريوير لكريون الشريعور الريذى ييفصرياحب كريل رو
من األروا املدبرة للعوامل حمدوداً ال يتعدى وايفته.
الق َوى له ينتفث ىف ترقية الكون معرفة سنن هللا تعاىل يف انلك.
وسجود املالئكة آلدم عبارة عن تسخري هذه األروا و يف

( )1سورة النساء :آية .65
( )2سورة إبراهيم :آية .4
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وإابء إبليس واستكباره عن السجود نثيل لعجز اإلنسان عن إخضاع رو الشر وإبطال داعية خواطر السريوء الريم
هريريي مثريريار التنريريازع والتخاصريريم ،والتعريريدي واإلفسريرياد يف األرا ،ولريريوال انلريريك جلريرياء علريريى اإلنسريريان زمريرين يكريريون فيريريه أف ريراده
كاملالئكة بل أعظم ،أو ىرجون عن كوهنم من هذا النوع البَشرى)(.)1
مناقشات مع املنار
وهذا التفسري وأشباهه ي خذ عليه:

أ -انه مناقض لنص الكتاب العزيز

أوالً :انريريه فريريالف لريرينص القريريرآن إان يقريريول تعريرياىل( :إِِين ِ
جاع ٌل ِيف ْاألَ ْر ِ َخلي َف ة)( )2وهريريذه اجلملريرية يفهمهريريا كريريل عريريريب
ِ
ابن ريريه (جاع ريريل يف األرا خليف ريرية) حبس ريريب معناه ريريا الواض ريريح ،وال يفهمه ريريا الع ريريريب وال غ ريريريه (يف مرادفاهت ريريا م ريرين الل ريرياف
األخريريرى) :انريريين اهيريريو األرا لوجريريود نريريوع يكريريون بريريه كمريريال املخلوقريرياف فم ري فسريرير علمريرياء العريريرب وجهريرياهلم الريريذين نريريزل
األفعال كري(جعل ،وجاعل وجعل ) ابن املراد هبا االستعداد والتهي
القرآن بل تهم،
َ
وأغرب منه يف فالفة نص القرآن قوله (وتعلرييم آدم األمسرياء كلهريا بيريان السريتعداد اإلنسريان لعلريم كريل شرييء يف هريذه
األرا وانتفاعه بريه يف اسريتعمارها) مريث ان قولريه تعرياىل ( َعلَّ َم )فعريل ماضريي صريريح يف انريه تعرياىل علمريه األمسرياء كلهريا وال
ُ ُه ْم َعلَ ى
اء ُكلَّه ا َُّ َع َر َ
يفهم منريه أحريد انريه (بيريان لالسريتعداد للريتعلم)! فالحريذ صريريح قولريه تعرياىل ( َو َعلَّ َم َ
آد َم ْاألَ ْمس َ
ِ
ال أَنْبِئ وين ِِب ْ ِ
ِ
ك ال ِع ْل َم لَن ا إِالَّ م ا َعلَّ ْمتَن ا)( )3فكيريريف
قّي * ق الُوا ُس ْبحانَ َ
ال َْمالئِ َك ِة فَق َ ُ
َمس اء ه ُؤالء إِ ْن ُك ْن تُ ْم ص اد َ
يفسريرير الكريريالم الص ريريح الواضريريح رخريرير غريريريب متكل ريف فيريريه غريريري عريريريف ابملريريرة فيقريريال( :وتعلريرييم آدم األمسريرياء كلهريريا بيريريان
الستعداد اإلنسان لعلم كل شيء يف هذه األرا وانتفاعه به يف استعمارها) !.
َمس ِاء ُ ِ
ِ
قّي * قالُوا
ُ ُه ْم َعلَى ال َْمالئِ َك ِة فَ َ
قال أَنْبِئُوين ِِب ْ
وكذلك األمر يف ال رابة تفسريه ( َُّ َع َر َ
هؤالء إِ ْن ُك ْن تُ ْم صاد َ
ك ال ِع ْل َم لَن ا إِالَّ م ا َعلَّ ْمتَن ا) ب ريري(وعرا األمسريرياء علريريى املالئكريرية وسري اهلم عنهريريا وتنصريريلهم يف اجل ريواب ،تصريريوير
ُس ْبحانَ َ
لكون الشعور الذى ييفصاحب كل رو من األروا املدبرة للعوامل حمدوداً ال يتعدى وايفته)!
ِ ِ
اس تَ ْكبَ َر َوك ا َن ِم َن
س َ َد ال َْمالئِ َك ةُ ُكلْج ُه ْم أ ْ
ين ْ
وك ريريذلك األم ريرير يف تفس ريريريه قول ريريه تع ريرياىل( :فَ َ
َمجَ ُع و َن * إالَّ إبْل َ
()4
ِ
الق َوى له ينتفث ىف ترقيرية الكريون معرفرية سرينن
ين) إان كيف يفسر سجودهم بري(عبارة عن تسخري هذه األروا و يف
الْكافر َ
هللا تعاىل يف انلك)
( )1حممد رشيد رضا ،تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار) الناشر :اهليئة املصرية العامة للكتاب 1990 ،م :ج 1ص.234-233
( )2سورة البقرة :آية .30
( )3سورة البقرة :آية .32 – 31
( )4سورة ص :آية .74-73
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ِ
ِ
ين)( )1بريري(نثيل :لعجريريز اإلنسريريان عريرين إخضريرياع رو الشريرير
وكيريف يفسريرير قولريريه تعرياىل (أَىب َو ْ
اس تَ ْكبَ َر َوك ا َن م َن الْك افر َ
وإبطريريال داعيريرية خريواطر السريريوء الريريم هريريي مثريريار التنريريازع والتخاصريريم ،والتعريريدي واإلفسريرياد يف األرا ،ولريريوال انلريريك جلريرياء علريريى
اإلنسان زمن يكون فيه أفراده كاملالئكة بل أعظم ،أو ىرجريون عرين كريوهنم مرين هريذا النريوع البَشريرى) ونقريول :أوالً :انريه
ال تريريالزم بريريني األم ريرين ،واثني رياً :أي حمريريذور يف ان يكريريون اإلنسريريان الريريورع املتقريريي أعظريريم مريرين املالئكريرية بريريل قريريد دل ري عليريريه
الريريرواايف الكثريريرية ،بريريل قريريد يسريريتفاد انلريريك مريرين القريريرآن الكريريرمي مريرين مواضريريث عديريريدة بريريل يكفريريي ان بعريريب البشريرير ،كاألنبيريرياء
العظريريام أفضريريل مريرين املالئكريرية دون شريريك .إضريريافة إىل ان االعتبريريار ي يريريده إان املالئكريرية مل تركريريب فريرييهم الشريريهواف احليوانيريرية
والقريريوة ال ضريريبية فريريإانا وصريريل اإلنسريريان إىل مقريريام األوليريرياء فإيريريا يصريريل إليريريه بعريريد جهريرياد شريريديد للريرينفس وجنريريا يف االمتحريريان
فيكون أفضل من املالئكة.

ب -انه ال يرُى لنفسه اا رُيه لكالم ربه!
اثنيرياً :ان م لريريف املنريريار وغريريريه ال يرضريريى ابن تفسريرير كلماتريريه هريريو وأوامريريره ونواهيريريه ألوالده أو املريريوافني يف شريريركته مريريثالً
هبريريذه الطريقريرية ،فكيريريف يرضريريى بتفسريريري كريريالم هللا ريريالً اريرياهره بريريل ريريالً نصريريه! مث نقريريول :ومريريا الريريداعي لريريذلك فريريان
ِ
آد َم
الريريداعي ايريريا هريريو اسريريتحالة اإلعجريرياز علريريى هللا تعريرياىل أو ان تلريريك الوقريريائث (إِِِين جاع ٌل ِيف ْاألَ ْر ِ َخلي َف ة) ( َو َعلَّ َم َ
ِ ِ ()2
ِ
ِ
ِ
ْج
َّ
اس تَ ْكبَ َر َوك ا َن ِم َن
ين
ل
ب
إ
ال
إ
*
ن
و
ع
َمج
أ
م
ه
ل
ك
ة
ك
الئ
ْم
ل
ا
د
س
ف
(
ُ ُه ْم َعلَ ى ال َْمالئ َك ة)
َ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
اء ُكلَّه ا َُّ َع َر َ
ْ َ ْ
ُ ْ َُ
َ َ َ
ْاألَ ْمس َ
ِ
ين)( )3خريريالً العقريريل أو احلكمريرية أو العريريدل ،أو فيمريريا لريريو ربري اهنريريا كريريذب والعيريرياان ابهلل ،فحينئري ٍريذ نضريريطر إىل ان
الْك افر َ
نلجو إىل الل ة الرمزية!.
جلوء املسيحي إىل الرمزية ال يْبر جلوء املسلم إليها
ولق ريريد جل ريريو املس ريرييحيون إىل الل ريرية (الرمزي ريرية) وإىل ان ك ريريل م ريريا يف الت ريريوراة واإلجني ريريل نثي ريريل و يي ريريل لم ريريا وج ريريدوا في ريريه م ريرين
اخلرافريرياف املسريريلمة (ألنريريه كتريرياب حمريريرً) لكريرينهم ملريريا أبريوا االعريمجاً ابنريريه لريرييس هريريو اإلجنيريريل األصريريلي بريريل هريريو إجنيريريل حمريريرً
لريريذلك جلريريووا إىل القريريول ابن هريريذه القصريريص واإلخبريرياراف ال يريراد هبريريا ااهرهريريا العريريريف بريريل هريريي مريرين قبيريريل التمثيريريل والتخييريريل
والرمريز( ،ليحريريافظوا بريريذلك علريى إميريريان املسريرييحيني ابإلجنيريريل الريذي تضريريمن مريريا ىريريالف العقريل الصريريح أو العلريريم الصريريحيح)
لكننا وهلل احلمد يف غ عن انلك كلهأل نظراً ألن القرآن ال يوجد فيه أمرير أو حكريم أو خرير ىريالف العقريل أبريداً وانريه مل
يداخل ريريه يري ريريف أو دس أب ريريداً إان يق ريريول تع ريرياىل (إِ ََّّن ََْن ُن نَ َّزلْنَ ا ال ِِذ ْك َر َو إِ ََّّن لَ هُ َحل افُِِو َن)( )4فم ريريا ه ريريو امل ريريرر العقل ريريي
( )1سورة البقرة :آية .34
( )2سورة البقرة :آية .31
( )3سورة ص :آية .74-73
( )4سورة احلجر :آية .9
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والعقالئي أو الشرعي لتفسري القرآن ما ىريالف نصريه أو ارياهره واللجريوء إىل نظريرية الرمزيرية هبريذا املعري البعيريد كريل البعريد
عريرين منظومريرية القريريرآن الكريريرمي كلهريريا أوالً وعريرين منظومريرية األحاديريريث الشريريفة كلهريريا اثنيرياً وعريرين منظومريرية اعتقريرياداف املسريريلمني
كلهم اثلثاً .

ج -انه خمالف لسرية العقالء وبنائهم
اثلثرياً :كمريريا ي خريريذ علريريى أمثريريال هريريذا التفسريريري انريريه فريريالف لسريريرية العقريريالء مريرين كريريل األمريريم والنحريريل ،كمريريا ينريرياقب بنريرياءهم
علريريى التعامريريل مريريث نصريريوص ألفريرياغ اآلخ ريرين واواهرهريريا علريريى حسريريب مريريدلوهلا النصريريي أو الظ رياهر ،وإانا وجريريدوا أحريريدهم
يفسر وصية والده أو قريراراف الشريركة أو احلريزب أو احلكومرية أو الرملريان ،هبريذه الطريقرية اهلرمينوطيقيرية الهتمريوه ابلتالعريب
واالحتيال أو ابلسفه أو شبه انلك.
وبعبارة أخرى :ان بناء العقالء على تطابق اإلرادتني اجلدية واالستعمالية كوصل عام ال ىرج عنه إال ابلدليل.
وقد انكران يف كتاب نقد اهلرمينوطيقا:
( -4نسف العقد االجتماعي
وهريل يقبريل العقريالء ري ومرينهم هري الء الفالسريفة ري أن يتعلريل كريل مرين :أ(:املواريف) ب :و(اجلنريدي) ج :و(التلميريريذ)،
بعريدم تنفيريذ قريراراف (الشريريركة) أو (امل سسرية) أو (قيريادة اجلرييش) أو بعريريدم اإللتريزام ابلشريرو والضريوابا يف االمتحريرياانف،
يف (املدرسريرية أو اجلامعريرية) ،بنسريريبية النصريريوص واملعرفريرية وتعريريدد القريراءاف وهنريريه (ال يوجريريد مريرينهج علمريريي يضريريمن الوصريريول
حقيقةً إىل مع النص الصادر من املدير أو اإلدارة)  :وإنين أدعو إىل قراءة متجددة منفتحة (للنصريوص) و(األوامرير)
و(القري ريراراف)! وأن ريريه (ال جم ريريال للموض ريريوعية أب ريريداً يف النص ريريوص) و(أن خلفي ريرياف ك ريريل إنس ريريان ،تري ري رر يف فهم ريريه للحقيق ريرية
والقراراف والقريوانني -1 ،فلكريل منريا ري أي مرين التالميريذ واملريوافني واجلنريود ري أن يفهريم األوامرير والقريراراف ،وحري الشريرو
والتوضيحاف ،على حسريب خلفياتريه املعرفيرية والنفسريية ،ولرييس ألحريد أن يعريمجا عليريه :هن فهمريه غريريب ،أو خرياطئ،
أو معوج أو مشوه أو انقص أو غري انلك!  -2أو أن لكل منا أن يفسرير (النصريوص) حسريب اجتهرياده ري املطلريق ،غريري
املنضريريبا هيريرية ض ريوابا وأطيفريرير عقليريرية أو عقالئيريرية ،واملنفريريتح إىل مريريا ال هنايريرية لريريه ري علريريى فهريريم (نفسريريية الكاتريريب واملريريتكلم)
وخلفياته النفسية واملعرفية!
د :أو أن تتعلل (الدول) يف تعهداهتا الدولية ،بذلك
هري ري ري  -وهري ريريل يقبري ريريل عاقري ريريل أو حكري ريرييم أن يتخري ريريذ (الشري ريريركاء) وكري ريريذلك (الشري ريريركاف املتعاقري ريريدة) (اهلرمينوطيقري ريريا الل ويري ريرية)
و(اهلرمينوطيقريا النفسريية) ،انريعرية للتحلريل مرين اإللتزامرياف حبجرية أن (الرينص) ال وجريود اثبترياً لريه ،وأنريه منفريتح علريى (تعريريدد
القريراءاف) ،وأنريريه كريريائن حريريي مت ريريري! وأن تفسريريري كريريل شريريخص ،لري ٍ
رينص مريرين النصريريوص املتضريريمنة يف بنريريود ومريواد املعاهريريداف
11

دروس يف التفسري والتدبر ( ............................................................ )323األربعاء  10مجادى اآلخرة 1441 /ه

والعقود ،هو عني تلك املعاهدة أو العقد!)

()1

ياذج أخرى من التفسري ابلرأي يف (املنار)
ولنعريريد مريريرة أخريريرى إىل تفسريريري املنريريار ولننقريريل يريرياانج أخريريرى مريرين تفسريريريه ليتضريريح جبريريالء كيريريف انريريه مريرين أاه رير مصريرياديق
ِ ِ ِ
َّ ِ
وف ح َذر الْم و ِ
ت
ين َخ َر ُجوا م ْن د ََي ِره ْم َو ُه ْم أُلُ ٌ َ َ َ ْ
التفسري ابلرأي قال يف املنار يف تفسريه قوله تعاىل ( (أََْ تَ َر إِ َىل الذ َ
ض ِل َعلَى الن ِ
َّاس َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر النَّ ِ
اس َال يَ ْش ُك ُرو َن * َوقَ اتِلُوا ِيف َس بِ ِ
يل
فَ َق َ
اه ْم إِ َّن هللاَ لَ ُذو فَ ْ
َحيَ ُ
ال َهلُ ُم هللاُ ُموتُوا َُّ أ ْ
ِ ()2
ِ
هللا َوا ْعلَ ُموا أ َّ
يم)
َن هللاَ َِمس ٌ
يع َعل ٌ
ال َهلُ ُم هللاُ ُموتُوا) أي :أمرياهتم إبمكريان العريدو مرينهم ،فرياألمر أمرير التكريوين ال أمرير التشريريثأل أي:
(خرجوا فريارين (فَ َق َ
قض سنته يف خلقه هن ميوتوا ما أتوه من سريبب املريوف ،وهريو نكريني العريدو احملريارب مرين أقفريائهم ابلفريرار ،ففتريك هبريم
وقتريريل أكثريريرهم ،ومل يصريرير ههنريريم مريرياتواأل ألن أمريرير التكريريوين عبريريارة عريرين مشريرييئته سريريبحانه فريريال ميكريرين لفريريه ،ولالسريريت ناء عريرين
اه ْم) وإيا يكون اإلحياء بعريد املريوف ،والكريالم يف القريوم ال يف أفريراد هلريم خصوصرييةأل
َحيَ ُ
التصريح بقوله بعد انلك َُّ ( :أ ْ
ألن املريراد بيريريان سريرينته تعريرياىل يف األمريريم الريريم وريريف فريريال تريريدافث العريريادين عليهريريا ،ومعري حيريرياة األمريريم وموهتريريا يف عريريرً النريرياس
مجيعهم معروً.
فمع موف أولئك القوم :هريو أن العريدو نكريل هبريم فريوف قريوهتم ،وأزال اسريتقالل أمريتهم ،حري صريارف ال تعريد أمرية،
هن تف ريرير له ريريا ،وانهبري ري جامعته ريريا ،فك ريريل م ريرين بق ريريي م ريرين أفراده ريريا خاض ريريعني لل ريريالبني ض ريريائعني ف ريرييهم ،م ريريدغمني يف
غمارهم ،ال وجود هلم يف أنفسهم ،وإيا وجودهم اتبث لوجود غريهم.
ومع حياهتم :هو عود االسريتقالل إلرييهمأل انلريك أن مرين رمحرية هللا تعرياىل يف الريبالء يصرييب النرياس ،أنريه يكريون أتديبريا
هلم ،ومطهراً لنفوسهم يا عرا هلا من دنس األخال الذميمة.
أشعر هللا أولئك القوم بسوء عاقبة اجلف واخلوً والفشريل والتخرياانل مريا أاناقهريم مرين مرارهتريا ،فجمعريوا كلمريتهم ،وورقريوا
رابطتهم ،ح عادف هلم وحدهتم قوية فاعتزوا وكثروا إىل أن خرجوا من انل العبودية الريم كريانوا فيهريا إىل عريز االسريتقالل،
فهذا مع حياة األمم وموهتا ،ميريوف قريوم مرينهم ابحتمريال الظلريم ،ويريذل اآلخريرون حري كريوهنم أمريواف ،إان ال تصريدر عرينهم
أعمال األمم احلية ،من حفذ سياج الوحريدة ،ومحايرية البيضرية ،بتكافريل أفريراد األمرية ومنعريتهم ،فيعترير البرياقون فينهضريون إىل
تدارك ما فاف ،واالستعداد ملا هو آف ،ويتعلمون من فعل عدوهم هبم كيف يدفعونه عنهم)(.)3
وهريريذا التفسريريري كسريريابقه غريريريب إن مل يكريرين مضريريحكاً مبكيرياً ،وال وجريريه لاللتجريرياء إليريريه إال إنكريريار قريريدرة هللا تعريرياىل علريريى
( )1نقد اهلرمينوطيقا ونسبية احلقيقة واملعرفة والل ة ،دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر ري بريوف :ص ،100-99بتصرً بسيا.
( )2سورة البقرة :آية .244-243
( )3حممد رشيد رضا ،تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار) الناشر :اهليئة املصرية العامة للكتاب 1990 ،م :ج 2ص.363-262
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اإلماتة واإلحياء دفعةً واحد ًة ،أو توهم ان انلك خالً العدل اإلهلي أو خالً احلكمة اإلهلية!.
اَّلل جه رة فَأَ َخ ذت ُكم الص ِ
اع َقةُ
والحذ أيضاً تفسريه لقولريه تعرياىل ( َوإِ ْذ قُ ْل تُ ْم َي ُموس ى لَ ْن نُ ْؤِم َن لَ َ
ُ
ك َح ِى نَرى ِ َ ْ َ
َوأَنْ تُ ْم تَ ْنُِرو َن * َُّ بَ َعثْنا ُك ْم ِم ْن بَ ْع ِد َموتِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرون)(.)1
(انهريريب األسريريتاان اإلمريريام إىل أن املريراد ابلبعريريث هريريو كثريريرة النسريريل ،أي أنريريه بعريريد مريريا وقريريث فريرييهم املريريوف ابلصريرياعقة وغريهريريا
واريرين أهنريريم سينقرضريريون ،ابرك اس يف نسريريلهم ليعريريد الشريريعب ابلريريبالء السريريابق للقيريريام حبريريق الشريريكر علريريى الريرينعم الريريم نتريريث هبريريا

اآلابء الريريذين حريريل هبريريم العريريذاب بكفريريرهم هلريريا)( )2مريريث ان مريرين الواضريريح جريريداً مع ري (بَ َعثْن ا ُك ْم) خاصريرية بعريريد قولريريه تعريرياىل
ِ
الصاع َقةُ)!.
(فَأَ َخذت ُك ُم
اس ُ ُدوا ِآل َد َم) أي اس دوا للنشأة اإلنسانية! و...
امليزانْ ( :
وحيث ان مباحث (نقد اهلرمينوطيقا) مل يتطر هلا علماؤان إال النادر جداً جداً ،لذلك فان األفكار اهلرمينوطيقيرية
تس ريرب إىل عريريدد مريرين علمريرياء العامريرية أوالً ،كمريريا فيمريريا نقلنريرياه عريرين تفسريريري املنريريار ،وإىل بعريريب علمريرياء اخلاصريرية اثني رياً كمريريا
ستجده فيما انكره تفسري امليزان ،فالحذ ما انهب إليه يف قضية سريجود املالئكرية آلدم عليريه السريالم وإابء إبلرييس عرين
السجود.
ق ريريال يف املي ريزان( :وعل ريريى ه ريريذا فاالنتق ريريال يف اخلط ريرياب م ريرين العم ريريوم إىل اخلص ريريوص أع ريريين قول ريريه َُّ ( :قُ لْن ا لِل َْمالئِ َك ِة
ِ
ص َّوْرَّن ُك ْم) يفي ريريد بي ريريان حقيقت ريريني :األوىل :أن السريريجدة كان ري م ريرين
ْ
اس ُ ُدوا آل َد َم) بع ريريد قولريريهَ ( :ولََق ْد َخلَ ْقن ا ُك ْم َُّ َ
املالئكة جلميث بين آدم أي للنشوة اإلنسانية وإن كان آدم عليه السالم هو القبلة املنصوبة للسجدة فهو عليه السريالم
يف أمر السجدة كان مثاال ميثل به اإلنسانية انئبا منرياب أفريراد اإلنسريان علريى كثريرهتم ال مسريجوداً لريه مرين جهرية شخصريه
كالكعبة اجملعولة قبلة يتوجه إليها يف العباداف ،ونثل هبا انحية الربوبية)( )3و(اثنياً :أن إبليس تعرا هلم أي لبين آدم
ابتداءً من غري توسيا آدم وال صيصه عليه السالم ابلتعرا حني قال على ما حكرياه هللا سريبحانه( :فَبِم ا أَ ْْ َويْ تَِين
ِ
َألَقْ ع َد َّن َهلُم ِ
َّه ْم ِم ْن بَ ْ ِ
ّي أَيْ ِدي ِه ْم َوِم ْن َخل ِْف ِه ْم) (إخل) مرين غريري سريبق انكرير لبريين آدم ،وقريد
صراطَ َ
يم َُّ َآلتِيَ ن ُ
ُ
ْ
ك ال ُْم ْستَق َ
ب ِا ا أَ ْْ وي تَِين َألُ َزيِ نَ َّن َهلُم ِيف ْاألَر ِ وَألُ ْْ ِوي نَّهم أ ْ ِ
ّي)( ،)4ويف سريريورة
َمجَع َ
َْ
ورد نظريريريه يف سريريورة احلجريرير حيريريث قريريالَ ( :ر ِِ
ِ
ْ
ْ َ َ ُْ
ِ
ك َألُ ْْ ِوي نَّهم أ ْ ِ
ّي)( ،)5ولريريوال أن اجلميريريث مسريريجودون بنريريوعيتهم للمالئكريرية مل يسريريتقم لريريه أن
ص حيريريث قريريال( :فَبِ ِع َّزت َ
َمجَع َ
َ ُْ
( )1سورة البقرة :آية .56-55
( )2حممد رشيد رضا ،تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار) الناشر :اهليئة املصرية العامة للكتاب 1990 ،م :ج 1ص.267
( )3العالمة الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن ،منشوراف امساعيليان :ج 8ص.20
( )4سورة احلجر :آية .39
( )5سورة ص :آية .82
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ينقم منهم هذه النقمة ابتداء وهو ااهر)(.)1
املناقشات :تفسري النص خبالف (بِلِ ِ
سان قَ ْوِم ِه)
ِ
ِ
اس ُ ُدوا ِآل َد َم)( )2ومل يقريريل (وإان قلنريريا
واجلريواب واضريريح اريرياهر وهريريو :ان هللا تعريرياىل نريريص بقولريريهَ ( :وإِ ْذ قُ لْن ا لل َْمالئِ َك ة ْ
آد َم ُخ ُذوا زينَ تَ ُك ْم
للمالئكة اسجدوا لبين آدم) مث انه كان ميكنه انلك وقد عر ببين آدم يف مواطن أخرى ك ري(َي بَين َ
ِ ()3
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك
ذل
ر
ي
خ
ك
ذل
وى
ق
الت
باس
ل
و
يشا
ر
و
م
ك
آت
و
س
واري
ي
باسا
ل
م
ك
ي
ل
ع
ْنا
ل
ز
َن
أ
د
ق
م
آد
ين
ب
َي
(
ِع ْن َد ُك ِِل َم ْس د)
َّ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ َْ ٌ َ
َ ََ
ُ
َ َْ ْ
َْ ْ َ
َ ُ
()4
آَيت َِّ
ِ
ِم ن ِ
آد َم ال يَ ْفتِنَ نَّ ُك ُم َّ
ع َع ْن ُهم ا
الش ْي ا ُن َكم ا أَ ْخ َر َج أَبَ َويْ ُك ْم م َن ا ْجلَنَّ ِة يَ ْن ِز ُ
اَّلل لَ َعلَّ ُه ْم يَ َّذ َّك ُرو َن) و(َي بَين َ
ْ
الش ياطّي أَولِي ِ
ِ
ِ
ذين ال
باس ُهما لِ ُِرييَ ُهم ا َس ْوآِتِِما إِنَّ هُ يَ را ُك ْم ُه َو َوقَبيلُ هُ ِم ْن َح ْي ُ
ل َ
اء للَّ َ
َ ال تَ َرْونَ ُه ْم إ ََّّن َج َعلْنَ ا َّ َ ْ َ
ي ْؤِمنو َن)( )5و(َي بين آدم إِ َّما َيْتِي نَّ ُكم رسل ِ
ِ
َّ
ن
و
ص
ق
ي
م
ك
ن
م
ف َعلَ ْي ِه ْم َوال
أ
و
قى
ت
ا
ن
م
ف
آَييت
م
ك
ي
ل
ع
َصلَ َح فَ ال َخ ْو ٌ
َ
ْج
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ُ ُ
َ
َ ْ
َ ََ َ َ ْ ُ ُ ٌ ْ َ
ْ ْ
َ
()6
ِ
ِ
َّ
َّ
َ
َ
َ
ّي)( )7ومرين البريديهي ان آدم
ب
م
و
د
ع
م
ك
ل
ه
ن
إ
ن
ا
ي
الش
وا
د
ب
ع
ت
ال
ن
أ
م
آد
أ
ين
ب
َي
م
ك
ي
ل
إ
د
ه
ع
أ
(
و
ُه ْم َْط َزنُو َن)
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ب
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ ْ َ ُ ٌ
ْ
ْ َ ْ ْ َ ََ
ُْ
اسري يفريم َعلَري ٍم أليب األنبيريرياء ،فكيريريف يفسريرير آدم ببريريين آدم وألريرييس مريرين ال ريريريب علريريى كريريل عريريارً ابلل ريرية العربيريرية ان يقريريال ان
ِ
ِ
اس ُ ُدوا ِآل َد َم) هو( :إان قلنا للمالئكة اسجدوا للنشوة اإلنسانية)!.
مع ( َوإِ ْذ قُ لْنا لل َْمالئِ َكة ْ

وقرائنه أوهن من بيت العنكبوت!
وال ريريب ان قرائنريريه ضريريعيفة جريريداً إان يقريريول مريريثالً( :ولريريوال أن اجلميريريث مسريريجودون بنريريوعيتهم للمالئكريرية مل يسريريتقم لريريه أن
يريرينقم مريرينهم ه ريريذه النقم ريرية ابت ريريداء وه ريريو ا ريرياهر) إان م ريرين الب ريريديهي ان النريرياس كث ريرياً م ريريا ينتقم ريريون مريرين اآلابء إبي ريريذاء أبن ريريائهم
وأحفادهم ،إان ان من الواضح ان إيذاء األبناء إيذاء لريألب نفسريهأل أال تريرى أن أحريداً لريو قتريل ابنريك ألنريك ضريربته يومرياً
ما ٍ
(حبق أو ٍ
ابطل) فانه يكون قد آاناك بذلك أشد اإليذاء ويكون قد انتقم منك أكرير االنتقريام هريذا .إضريافة إىل انريه
رمحه هللا كونه تصور ان إبليس حكيم عادل ال ينتقم إال يرين سريبب لريه األانى ،بزعمريه ،مباشريرًة وهريو آدم فريإانا كريان هللا
أمره ابلسجود آلدم فكيف يتصور ان ينتقم إبليس (إانا كان عادالً حكيماً) من أبناء آدم!
واما قوله (اثنياً) فانه ،غاية األمر ،مشعر مريا أفرياده ال أكثرير فلرييس برينص وال ارياهر وال دليريل وال م يريد ،بريل لريو فريرا اهريوره
( )1العالمة الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن ،منشوراف امساعيليان :ج 8ص.21-20
( )2سورة البقرة :آية .34
( )3سورة األعراً :آية .31
( )4سورة األعراً :آية .26
( )5سورة األعراً.27 :
( )6سورة األعراً :آية .35
( )7سورة يس :آية .60
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فانه معارا ابلنص القرآ اآلخر( )1وهو ( َُّ قُلْنا لِلْمالئِ َك ِ
اس ُ ُدوا ِآل َد َم) وال شك يف تقدم النص على الظاهر.
ة
ْ
َ
والحريريذ ص ريراحة قولريريه يف تفسريريري القريريرآن ريريالً نصوصريريه (والقصريرية وإن سريرييق مسريريا القصريريص االجتماعيريرية املولوفريرية
بيننا وتضمن أمرا وامتثاال ونردا واحتجاجا وطردا ورمجا وغري انلك من األمور التشريعية واملولويرية غريري أن البيريان السريابق
على استفادته من اآلايف يهدينا إىل كوهنا نثيال للتكوين مع أن إبليس على مريا كريان عليريه مرين احلريال مل يقبريل االمتثريال
ك أَ ْن تَتَ َكبَّ َر فِيه ا) فريإن
أي اخلضوع للحقيقة اإلنسريانية فتفرعري عليريه املعصريية ،ويشريعر بريه قولريه تعرياىل ( :فَم ا يَ ُك و ُن لَ َ
ااهره أن هذا املقريام ال يقبريل لذاتريه التكرير فكريان تكريره فيريه خروجريه منريه وهبوطريه إىل مريا هريو دونريه)( !)2وكيريف ييفع َريدل عرين
(النص) ابملشعر وهو أدون من امل يد مرتبة ومن الظاهر مرتبتني ومن النص بثالئ مراتب!
وقال( :فإن قل  :القول بكون األمر ابلسجود تكوينيا ينايف ما تنص عليه اآلايف من معصية إبليس فإن القابل
للمعصية واملخالفة إيا هو األمر التشريعي وأما األمر التكويين فال يقبل املعصية والتمرد البترية فإنريه كلمرية اإلجيرياد الريذي
ول لَهُ ُك ْن فَ يَ ُكو ُن)(.)3
ش ْي ِء إِذا أ ََر ْدَّنهُ أَ ْن نَ ُق َ
ال يتخلف عنه الوجود قال( :إِ َّيا قَ ْولُنا لِ َ
قل  :الذي انكرانه آنفا أن القصرية مريا تشريتمل عليريه بصريورهتا مرين األمرير واالمتثريال والتمريرد والطريرد وغريري انلريك وإن
كانري تتشريريبه ابلقضريريااي االجتماعيريرية املولوفريرية فيمريريا بيننريريا لكنهريريا يكريريي عريرين جريراين تكريريويين يف الريريروابا احلقيقيريرية الريريم بريريني
اإلنسان واملالئكة وإبليس فهي يف احلقيقة تبريني مريا عليريه خلريق املالئكرية وإبلرييس وًريا مرتبطريان ابإلنسريان ،ومريا تقتضرييه
طبائث القبيلني ابلنسبة إىل سعادة اإلنسان وشقائه ،وهذا غري كون األمر تكوينيا.
فالقصة قصة تكوينية مثل بصورة أنلفها من صور حياتنا الدنيوية االجتماعية كملك من امللوك أقبل علريى واحريد
من عامة رعيته ملا تفرس منه كمال االستعداد ونام القابلية فاستخلصه لنفسه وخصه مزيريد عنايتريه ،وجعلريه خليفتريه يف
يلكته مقدما لريه علريى خاصريته يرين حولريه فريومرهم ابخلضريوع ملقامريه والعمريل بريني يديريه فلبرياه يف دعوتريه وامتثريال أمريره مجريث
منهم ،فرضي عنهم بذلك وأقرهم على مكانتهم ،واسريتكر بعضريهم فخطريو امللريك يف أمريره فلريم ميتثلريه معريتال هنريه أشريرً
منه جريوهرا وأغريزر عمريال ف ضريب عليريه وطريرده عرين نفسريه وضريرب عليريه الذلرية والصري ار ألن امللريك إيريا يطرياع ملريك بيريده
زمريريام األمريرير وإليريريه إصريريدار الف ريرامني والدسريرياتري ،ولريرييس يطريرياع ألن مريريا أمريرير بريريه يطريريابق املصريريلحة الواقعيريرية فإيريريا انلريريك شريريون
الناصح اهلادي إىل اخلري والرشد)(.)4
واللطيف :ان مثاله ابلري َملك عليه ال له! إان ان هذا امللك الذي افمجضه قد أقبل على واحد من عامرية رعيتريه ...إانا
( )1بل النصوص املتعددة.
( )2العالمة الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن ،منشوراف امساعيليان :ج 8ص.23
( )3سورة النحل :آية .40
( )4العالمة الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن ،منشوراف امساعيليان :ج 8ص.28-27
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كان قد صر بري :ا جعلته خليفة عليكم ،مث أخر امللك ابن بعضهم اىب واستكر مث أخر ابنريه عريزهلم عرين مناصريبهم
وأخرجهم من البلد إان (ما كان هلم ان يتكريروا عليريه وىريالفوه) أال تريرى ان كريل أحريد يفهريم مرين إخباراتريه اهنريا إخبرياراف
حقيقية ،وانه ابلفعل جعله خليقة وطرد أولئك و ...ال انه يصلح جلعله خليفة ،وان من طبيعتهم العصيان ..اخل
وقال( :فإن قل  :رفث اليد عرين ارياهر القصرية ومحلهريا علريى جهرية التكريوين احملضرية يوجريب التشريابه يف عامرية كالمريه
تعاىل ،وال مانث حينئذ مينث من محل معارً املبدإ واملعاد بل والقصص والعر والشرائث على األمثال ،ويف وريويز انلريك
إبطال للدين.
قلري  :إيريريا املتبريريث هريريو الريريدليل فرمريريا دل علريريى ربوهتريريا وعلريريى صريراحتها ونصوصريرييتها كاملعريريارً األصريريلية واالعتقريرياداف احلقريرية
وقصريريص األنبيريرياء واألمريريم يف دعريواهتم الدينيريرية والشريرائث واألحكريريام ومريريا تسريريتتبعه مريرين الثريواب والعقريرياب ونظريريائر انلريريك ،ورمريريا دل
الدليل وقام شواهد على خالً انلك كما يف القصة الم حنن فيها ،ومثريل قصرية الريذر وعريرا األمانرية وغريري انلريك يريا ال
يستعقب إنكار ضروري من ضرورايف الدين ،وال ىالف آية حمكمة وال سنة قائمة وال برهاان يقينياً)(.)1

وتفسريه خمالف لآلية احملكمة ولضرورَيت الدين
والعجب ان ما انكره (من سجود إبليس آلدم)( )2مرين مصرياديق (اآليرية احملكمرية) الريم نصري عليهريا آايف عديريدة،
والم صر هبا متريواتر الريرواايف بريني الفريريقني ،ومريث انلريك يقريول ان املتبريث هريو الريدليل! وكونريه تصريور ان مريا لرييس ضريرورايً
مريرين ضريريرورايف الريريدين فلنريريا إنكريرياره ح ري إانا دل نريريص القريريرآن أو اخلريرير الصريريحيح عليريريه بريريل نقريريول :ان بعريريب مريريا أنكريريره
ِ
ِ
ِ
س َ ُدوا إِالَّ
(كقصة آدم على تفصيلها السريابق املريذكور يف نريص القريرآن الكريرمي ( َوإِ ْذ قُ لْن ا لل َْمالئِ َك ة ْ
اس ُ ُدوا آل َد َم فَ َ
ِ
ِ
ِ
ين)( )3هريريو مريرين ضريريرورايف املريريذهب بريريل مريرين ضريريرورايف الريريدين ،ولريريذا ال وريريد
ين أَىب َو ْ
اس تَ ْكبَ َر َو ك ا َن م َن الْك افر َ
إبْل َ
عاملرياً مريرين علمريرياء املسريريلمني شريرييعةً وسريرينةً وال جريرياهالً مريرين جهريرياهلم يف زمريرين الرسريريول صريريلى هللا عليريريه والريريه وسريريلم مث يف زمريرين
األئمة  واملذاهب األربعة مث طوال ألف سنة ،إال وقد اانعنوا هبذه اآلايف على ااهرها بل نصريها ومل يفسريرها أحريد
منهم ابنه نثيل و ييل وشبه انلك! هذا
وستوحت إبانن هللا تعاىل أجوبة أخرى عرين هريذا النريوع مرين التفسريري اهلرمينريوطقي كمريا سرييوحت بيريان كيريف تشريكل اآليرية
الكرمية يف صدر املبحث (وأَنْ زلْنا إِلَي َ ِ ِ
ّي لِلن ِ
َّاس ما نُ ِِز َل إِلَْي ِه ْم) رداً على املذهب اهلرمينوطيقي.
ك ال ِذ ْك َر لتُ بَ ِِ َ
َ َ ْ
وآخر دعواَّن ان احلمد هلل رب العاملّي وصلى هللا على حممد واله ال يبّي ال اهرين
( )1العالمة الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن ،منشوراف امساعيليان :ج 8ص.29-28
الس ِ
ماوات و ْاأل َْر ِ وا ْجلِب ِ
ّي أَ ْن َْط ِملْنَه ا َوأَ َْ َف ْق َن ِم ْنه ا َو َمحَلَ َه ا
ُ نَا ْاألَمانَةَ َعلَ ى َّ
( )2بريريل وحري عريريرا األمانريرية يف قولريريه تعريرياىل (إِ ََّّن َع َر ْ
ال فَ أَبَ ْ َ
َ
َ
َخ َذ ربْج َ ِ
ِْ
آد َم ِم ْن اُ ُه وِرِه ْم ذُ ِِريَّ تَ ُه ْم
ك م ْن بَ ين َ
اإلنْس ا ُن إِنَّهُ ك ا َن اَلُوم ا َج ُه وال) (سريريورة األحريزاب :آيريرية  )72وقصريرية الريريذر يف قولريريه تعريرياىل ( َوإِ ْذ أ َ َ
ِ
ت بِربِ ُكم قالُوا بلى ََ ِه ْدَّن أَ ْن تَ ُقولُوا ي وم ال ِْق ِ
ِ
لّي) (سورة األعراً)172 :
يامة إِ ََّّن ُكنَّا َع ْن هذا ْاف َ
َْ َ َ
َ
َوأَ َْ َه َد ُه ْم َعلى أَنْ ُفس ِه ْم أَ لَ ْس ُ َ ِ ْ
( )3سورة البقرة :آية .34
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