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ٌمِ حِ الر   نِ بسم هللا الرحم  

 م  أُ  ن  هُ  ات  مَ كَ حْ م   ات  آٌَ  هُ نْ مِ  ابَ تَ كِ الْ  كَ ٌْ لَ عَ  لَ نزَ ﴿ُهَو ال ِذي أَ 

 ونَ عُ بِ ت  ٌَ فَ  غ  ٌَ زَ  مْ هِ وبِ لُ ً قُ فِ  ٌنَ ذِ ا ال  م  أَ فَ  ات  هَ ابِ شَ تَ مُ  رُ خَ أُ وَ  ابِ تَ كِ الْ 

 هُ ٌلَ وِ أْ تَ  مُ لَ عْ ا ٌَ مَ وَ  هِ ٌلِ وِ أْ تَ  اءَ غَ تِ ابْ وَ  ةِ نَ تْ فِ الْ  اءَ غَ تِ ابْ  هُ نْ مِ  هَ ابَ شَ ا تَ مَ 

 ندِ عَ  نْ م   ل  كُ  هِ ا بِ ن  آمَ  ونَ ولُ قُ ٌَ  مِ لْ عِ ً الْ فِ  ونَ خُ سِ االر  وَ   هللاُ ال  إِ 

 .  (7آَة  نعهرال )آ ﴾ابِ بَ لْ و اأْلَ ولُ  أُ ال  إِ  رَ ك  ذ  ا ٌَ مَ ا وَ نَ ب  رَ 
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 و  

 

 

 

 هداءأ

 .إلً روح أهٍ الؽالَة

 .إلً روح أبٍ الزوَة

 .خٍ الطاهرة الذٌ لضً فٍ عز شبابهأإلً روح 

 وابنابٍ إلً زوججٍ 

 إلً إخوجٍ وأخواجٍ وول أفراد عابلجٍ

 لول طالب علم. اوهعَن اسؤل هللا أن َجعله هفَدذا العهل الهجواضع ونهدٌ هأ
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 شكر وعرفان

 ،نجاز هذا العهلٔالصحة والعافَة بالجوفَق وسبحانه وجعالً الذٌ أهدنٍ ذاورا ولفضله  راشاو هلل أسجد

إٖ ٗ َسعنٍ فجهده وولجه فٍ هساعدجٍ، أعطً هن وبذل وساندنٍ  نْ الطََبَن هَ  هعباد نْ وسخر لٍ هِ 

هنفعة إصابة  وٖعجراؾ بهعروؾ هإٖء الرجال الذَن ٖ َرجون هنٍ جزاًء وٖ شوورا العرفان وأ

وأخص هنهم  ر،الخَر وخدهة الؽَالفضَلة وُحب رواح نبَلة ُجِبلت علً أن لهم أهصلحة ذلن لضاء وٖ

 ،بخل بشٍء هن علهه وولجهالذٌ لم َذلن الرجل الهعطاء  ،هصطفً السعَدٌور الدوجالسَد  الهشرؾ 

 ،داججهجد وهن لول خاء والود َبأ ٍءوللبه هل روابع الجوجَهات،ووانت َده جسطر الهورهات وجنثر 

هجنان أوهوصول، جبجَل الو ،الدوجور َاسَن هحهداْسجاذ  لهشرؾ الهساعدلحجرام واٖوالجمدَر 

، وها ٖ جفوجنٍ أشارة إلً اْوفَاء زهٗءوال الورهاء هن اْصدلاءلول هن أهدنٍ بَد العون هبذول، 

أهلٍ الذَن جحهلوا هعٍ جزءا ٖ َسجهان به هن الصبر، وها أنهم شجعونٍ علً وإخوجٍ و سرجٍأ

اهم هن لرَب أو بعَد فٍ إنجاز جحمَق هذا أنجاز بول ها َهلوون، و الشور هوصول إلً ول هن س

  ه الدراسة.هذ
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 المستخلص

اَِات الهجشابهات هن سورة َوسؾ، والعهل علً اسجوناه ها  ججوخً هذه الدراسة جحلَل بعض

جادت به لرابح الدارسَن فٍ جحلَل هذه السورة، والجٍ حظَت باهجهام وبَر هن طرؾ الهفسَرَن 

 والباحثَن، حَخ أنهم لاربوها هماربات هجعددة وهخجلفة بالرواَة أو بالدراَة. 

ٗلها الباحخ إلً أٌ هدي هنَوطَمَة، َوضح هن خوعلَه سجوون هذه الدراسة عبارة عن هماربة هر

 سَبَن إلً أٌ هدي َجوافقأنه وها  ؟سجفادة هن الهنهج الهرهنَوطَمٍ فٍ جفسَر اَِات الورَهةَهون اٖ

علً  ؟الجحلَلٍ هع شروط الجفسَر الجٍ اجفق علً جحدَدها علهاء الجفسَر المرآنٍالهرهنَوطَمٍ الهنهج 

حدَخ العهد الهنهج ٖ َزال هذا جدل ونماش بَن علهاء الهسلهَن سَها وأن  هحطَٖزال  هأنهن رؼم ال

وضعه فٍ بعلً هذا الهنهج،  ءن الباحخ سَسلط الضوناهج جفسَر النص المرآنٍ، وها أفَها َخص ه

النصوص الدَنَة عن  فضًٗ والجعرَؾ به وهنهج هن هناهج الجفسَر اللؽوٌ واِدبٍ  ،إطاره الجارَخٍ

الهرهنَوطَما لها جذور هجؤصلة فٍ جارَخ هناهج الجفسَر أسٗهٍ وإن لم جسهً أن  علهاً عند الؽرب، 

َة الوٗسوَة ججلَات هبادبها فٍ الجفاسَر أسٗهإذ أن   الهجعارؾ علَه الَوم، بنفس أسم الؽربٍ

 "لهرهنَوطَمٍا"الهنهج هذا َعجبرون أن جطبَق  الذَن الوثَر هن الحداثََنوالحدَثة والهعاصرة أودها 

عانٍ والجؤوَٗت ججنوع بجعدد إلً المول أن اله اهبَنذعن هناهج الجفسَر المرآنٍ،  ثَراً َٖخجلؾ و

 .احدللنص الو اتراءالم

سواء  ،والجؤوَٗت أسٗهَةَر الجفاسعلً ضوء هذا الهنهج  وفٍ ضو هاسبق فإن الباحخ َججبع هٗهح 

طبَق هذا الهنهج فٍ جحلَل جسَعهل علً الباحخ ف .صوفَة عملَة أو أخريوانت جفاسَر بالهؤثور أوأ

ها إَجاد سند أو دعاهة أساسَة هن داخل هذه الهناهج،  و هجوخَاً  -هوضوع هذه الدراسة-بعض اَِات 

سلبَاجه فٍ جفسَر النص المرآنٍ، إلً إَجابَاجه و بج هذا الهنهج هشَراً اأن الباحخ سَعهل علً جبَان نج

أنه ٖ َهون ٌْ هفسر أن َخوض فٍ أٌ جفسَر دون اٖعجهاد علً الجفسَرات  هاً الباحخ َعجمد جازو

 الوٗسَوَة والحدَثة والهعاصرة، الجٍ ٖجزَػ عن الشروط اْساسَة الجٍ حددها علهاء الجفسَر، وعلَه

عن الهنهج الهرهنَوطَمٍ الذٌ سَعجهده وؤساس، حَخ سَجهع  فإن الباحخ سَوظؾ عدة هناهج فضًٗ 

حخ بَن شروط ولواعد الجفسَر أسٗهٍ والنظرَة الجؤوَلَة الهرهنَوطَمَة الؽربَة فٍ إنجاز هذه البا

 .الدراسة الهجواضعة
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 المقدمة 

، والصٗة والسٗم علً سَدنا هحهد ن حهدا َلَق بجٗله وعظَم سلطانهالحهد هلل رب العالهَ

 .الهبعوخ رحهة للعالهَن

صلوات هللا علً النبٍ  المرآنالجٍ نزل بها  اللؽة العربَةهن َؤجٍ فهم النص المرآنٍ : إن بعدأها  

نه نزل بلسانهم الذٌ بة فلم َجدوا صعوبة فٍ فههه، ْ، وهو بدوره أهٗه علً الصحاعلَه

جون فٍ هراجب ، وهع ذلن وان الصحابة رضٍ هللا عنهم َجفاوسالَبهم الهعهودة بَنهمأفههونه وَ

ن المرآن هن الهعلوم أو .صلوات هللا علَهلرسول ل سجعداده ودرجة هٗزهجهإهم المرآن ول حسب ف

أن أنسان حر هخَر وها هو  هفادها َجضهن آَات ظاهرها َوحٍ بالجعارض، ذلن بؤن هنها آَات 

َُإِهن َوَهن َشاَء َفلْ  فٍ لوله جعالً: ََن َناراً ﴿َوفُْل اْلَحُق ِهْن َربُِّوْم َفَهْن َشاَء َفْل ا أَْعَجْدَنا لِلَظالِه ْوفُْر إِنَّ ََ

َشآَء هللاُ  وأخري جدل علً أنه هجبر هسَر وموله جعالً: 1أََحاَط بُِهْم ُسَراِدلَُها﴾ ََ ﴿َوَها َجَشاُءوَن أَ أَن 

َس َوِهثلِِه شا َوْهَو اْلسَّ  :وآَات جنزه الخالق عن الجشبَه وموله جعالً 2َربُّ الَعالَِهََن﴾ َْ ِهَُع ﴿لَ

ُد هللاِ  فٍ لوله:وأخري جنسب أعضاء للخالق والَد  3اْلَبِصَُر﴾ ََ َباَُعوَن هللا  َُ َها  ََُباَُعوَنَن إِنَّ ﴿إِنَّ الَِّذََن 

ْنُوُخ َعلًَ َنْفِسِه ﴾ ََ وأعضاء وصفات أُخري والعَن والوٗم والذهاب  4َفْوَق أََِدَُهم َفَهْن َنَوَخ فإِِنِها 

َجاَء َربَُّن َواْلَهلَُن َصّفاً َصفّاً ﴾﴿وَ  :وموله جعالًوالهجا َ
خر هجشابهات، أُ وفَه آَات هحوهات و 5

اٌت  :الذور الحوَم حَخ لال جعالًذورها جل وعٗ فٍ  ََ َن اْلِوَجاَب ِهْنُه آ َْ ﴿ُهَو الَِّذٌ أَنَزَل َعلَ

ا الَّذِ  ْحَوَهاٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِوَجاِب َوأَُخُر ُهَجَشابَِهاٌت َفؤَهَّ بُِعوَن َها َجَشاَبَه ِهْنُه اْبجَِؽاَء هُّ جَّ ََ ٌػ َف ََ ََن ِفٍ لُلُوبِِهْم َز

ا مُولُوَن آَهنَّ ََ اِسُخوَن ِفٍ اْلِعْلِم  َّٖ هللاُ َوالرَّ ْعلَُم َجؤِْوَلَُه إِ ََ ْن َعنِد َربَِّنا  اْلِفْجَنِة َواْبِجَؽاَء َجؤِْوَلِِه َوَها  ِبِه ُولُّ هِّ

 َّٖ َر إِ وَّ
ذَّ ََ َْلَباِب﴾ َوَها  ْْ ، نهم وانوا َجحاشون الجدل والخٗؾوهن الهعروؾ عن الصحابة أ .6أُولُو ا

ولون بعد وفاة الرسول أٌ سجال، وآهنوا بها وها أنزلت،  ثَروا حول هذه اَِات الهجشابهاتفلم َ

، فؤخذ ول فرَق َنصر هولفه السَاسٍ بجؤوَل آَات ب بَنهم الخٗؾ السَاسٍد صلوات هللا علَه

لمرآن، بها َجفق هع جوجهه السَاسٍ وَسجخلص الحجة علً هن خالفه وَإَد بها هولفه، وأخذت ا

للجفسَر الدولة أسٗهَة فٍ أجساع، ودخلت أسٗم أهم أخري، وأثار بعضهم هسابل جحجاج 

المرآن جوضَح ها صعب فههه علً العاهة هن آَات  الهفسرون الذَن حاولواظهر ، لذا َضاحٔوا

، والنظر فَه واسجنطاق الفاظه بدلَل الرواَةالنص المرآنٍ  لججلَةلدر جهدهم   ، وسعواهفرداجأو ه

 ولون الجفسَروهؽزي باطنٍ، ، ان حمَمة ها َجضهنه هن هراد شرعٍبالدراَة اسجنباطاً وبرهاناً لبَ

                                       
 . 29سورة الوهؾ : - 1
 .  29سورة الجووَر:  - 2
 .11سورة الشوري :  - 3
 .10سورة الفجح :  - 4
 .22سورة الفجر :  - 5
 .7سورة آل عهران: اَِة  -6
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 ملَخ الجهََز بَن عمل الرواَة وعبالدراَة َجطلب وضعاً خاصاً فٍ الجعاهل هع النص هن ح

ت والجٍ ججفاو، ذهانوجعددت الهعانٍ بجعدد اْ ،ل، أٌ بَن الهعنً الهنمول والهعنً الهشوالدراَة

ووثر الـجؤوَل الذٌ ٖ َخضع لهنهجَة هعَنة حجً أن بعض  ،بَن جعطَل الفهم وإنجاج الهعنً

، ووان الهسلهون فٍ وأخذت جبحخ فٍ الهعنً الباطن الفرق ججاوزت الهعنً الصرَح الظاهر

الصدر اْول لٕسٗم َعجهدون فٍ جفسَرهم علً الهنمول هن الوحٍ والهؤثور هن الحدَخ 

 .الشرَؾ

، هها عزز وَٗت حسب جعدد اْذهان واْؼراضولها اججه الهسلهون للجؤوَل بالرأٌ جعددت الجؤ 

وؼالت الجدل الوٗهٍ وصار البعض َٖمنع بالجؤوَل للهعنً الظاهر بل بحثوا عن الهعنً الباطن،  

 باطن اههم علًهجهافجروز ، الباطن هو اْصل واْساس جلن الفرق فٍ الجؤوَل حجً جعلوا الجؤوَل

َب الوثَ –بمصد أو بؽَر لصد  –الفهم  اللفظ دون الظاهر، ولذلن فإن "سوء ر هن الجشوَش فٍ َسرَّ

وانب فٍ الهماََس ، فجحول جؤوَل النص فٍ ههارساجه الجحلَلَة إلً بحخ هجعدد الجهوروثنا الثمافٍ

هع أن الهولؾ هن النص ججحوم فَه  ،1والرؼبة الهعرفَة" بحسب الهَول الذهنَةوأصطٗحات، 

، ججاهاتراء واٖخجٗفات وجعددت اِ، لذا وثرت اٖعدة أهور هنها السَاسَة وهنها الفمهَة واللؽوَة

اْؼراض لادجهم  ، وجؽاهمجؤوَل ذرَعًة لجصرَؾ هباْهة وأجخذ بعضهم ال خ جصدعاً فٍ وحدةوحد

 .الطابفَة علً حساب الحمَمة

والجٍ هٍ عبارة عن الفاظ جحهل  ،ن الجؤوَل والجفسَر ول هنهها َجم هن خٗل اللؽةوهن الهعروؾ أ

لفاظ ألً اِخر الهسجمبل أو الهرسل إلَه، وهع ذلن لَس ول رسابل إ هعانٍ هوجهة علً شول

جوشؾ إٖ هجلمٍ، فبعض اٖلفاظ جخفٍ فٍ طَاجها هعانٍ ٖجورهوز اللؽة َهون فههها هن ِلبل ول 

لً ها وراء الهعانٍ ، وهذا ها َبجؽَه الجؤوَل، وهو هحاولة الوصول إْصحاب الخبرة والهوهبة

النص ٖ َوون هدفاً فٍ حد ذاجه، بل الهدؾ ها َوحٍ به ظاهر ، وفٍ بعض اْحَان فهم الظاهرة

بَن الهجلمٍ والفهم، ذلن أن الفهم  الجؤوَل والجفسَر وسَطاً  النص هن خٗل سَاله، وفٍ هذا َوون

ا حد هعَن لعالهه الخاص فٍ الفهم، فالمارئ هوانَات الفهم، هع هٗحظة أن لول هناَمع لهن َهلن 

رَخَة لٍ إدران السَاق ودٖٖجه الفورَة والجافجمر إثر هن فهم اْلفاظ ، إنه َلً أوإَحجاج 

، أٌ الفهم الذٌ َهدؾ ابلً الصوإوثر وضوحاً وَوون الفهم الرب رة أواٖججهاعَة لجوون الصو

ؤون بؤنفسهم عن العمل َنالصوفَة " هنها والنملَة، وإْن وان إلً إِجٗء الحمَمة باْدلة الهخجلفة العملَة

 .2"هعرفَة علً البصَرة ٖ علً الفهم، وَعجهدون فٍ رحلجهم الوالنمل هعاً 

                                       
 .5م، ص2005ً، عبدالمادر فَدوح، نظرَة الجؤوَل فٍ الفلسفة العربَة أسٗهَة، دار اْوابل للنشر، الطبعة اْول - 1
 .18عبد المادر فَدوح، السابق، ص - 2
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َُحدخ الخلط بَسجدٖل اْلرب للصوافاٖ  ن الهحوم والهجشابه وها ب َوون بالعمل والنمل وبشول ٖ

  .بجعدت عن الصواب بسبب الجعصب الطابفٍ أو الفورٌهن جؤوَٗت ا َنجج عنه

اخجٗفهم فإن وإِن وان هدؾ الجهَع هن لؽوََن وفٗسفة وفمهاء وعلهاء الوٗم وؼَرهم هو الفهم، 

 سٗهَة،هن البَبة العربَة أ اً نابع فلسفَاً  هٍ وَضفٍ علَه بعداً لثمافٍ أسَٗثرٌ الفور االعلهٍ 

الشرَعة والجٍ الحوهة ثهرة  ، أٌ  ثهرة هن ثهار الجؤوَل الدَنٍذلن أن الجؤوَل الفلسفٍ لَس إَّٖ 

الجؤوَل له جذور عربَة إن  .برهان علً حساب الجؤوَل بالرواَةفَها ابن رشد للجؤوَل بال انجصر

 والجٍ (الهرهنَوطَماهصطلح اجنبٍ جهاهاً وإن وجد فٍ الفور الؽربٍ جحت هسهً ) إسٗهَة ولَس

وَبدو أن  ،َعنٍ َفسر  Ermeneueien، وأصلها "هن الفعل َونانٍعّرفها البعض بؤنها فن الجؤوَل

لهة وجفسَرها وجوضَحها إلَه فهم لؽة اِالذٌ نسب  Hermes  "1رهسهولَهها َجعلق  بأله 

 .البشروه بَن اِلهة جصالٖللبشر 

خرَن بها جحهله هن والجٍ َجم هن خٗلها أجصال باِلفاظ اللؽوَة إذن الهرهنَوطَما جججلً فٍ اْ

 ، بهعنًرسالة واضحة الهعنً للهسجمبللفاظ ال، بحَخ جوون ألً الهسجمبلرسابل هن الهرسل إ

بحَخ الهعنً الهمصود ذا ها أراد الهرسل حجب وإ .الهرسل هن نص الرسالةوصول ها َرَده 

سجوناه الهعنً الخفٍ وراء افٍ فهنا َوون دور الجؤوَل ، ظاهر وهعنً باطن ًللرسالة هعن َصبح

جؤوَلها فٍ هماربة هرهنَوطَمَة لفاظ النص ولً جحلَل أإالعهل هذا  ذا َججه، لنً الظاهرالهع

ة ووانت فٍ العصور الوسطً َضاً لصَمة باللؽوهٍ أ ،هن فنون الجؤوَل عجبار الهرهنَوطَما فناً با

ن خرجت ، ثم هالبثت أوضعجها الونَسةً جفسَر النصوص الدَنَة حسب شروط اْوربَة هجولفة عل

شَٗرهاخر وَلهلم دلثاٌ وؼاداهَر :َدٌ بعض الهفورَن هثل طجها علً أعن شروط الونَسة وُسل

هلت الهرهنَوطَمة  جفسَر خجزلوا عهلَة الجؤوَل فٍ فهم النص، فشاوالذَن  ،وبول رَوور وؼَرهم

لً النصوص الدَنَة، ولعل هذا ها سنسعً لجبَانه هن خٗل هحاولة إضافة بَة بأالنصوص اْد

اَِات الهجشابهات هن سورة َوسؾ علَه السٗم ،  بعض جطبَق هذه النظرَة حول النص وهو

 . ة هن خٗل رإَة جدَدةوالجفصَل فَه عند الدراس

 

 

                                       
 .24م. ص2007عادل هصطفٍ، فهم الفهم . هدخل إلً نظرَة الهرهنَوطَما، رإَة للنشر والجوزَع . الماهرة . الطبعة اْولً .  - 1
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 أهمٌة البحث

فٍ الجراخ أسٗهٍ هن خٗل الجفسَرٌ الجؤوَلٍ الدراسة هن وونها دعوة ٖسجنباط البعد هذه ههَة جؤجٍ أ

هن ن الوال الهفسرَفَها  جعددتاللؽوَة فٍ اَِات الهجشابهات فٍ سورة َوسؾ، والجٍ ت ٖالدٖ

ولد هن آَاجها، فٍ سبَل اسجخٗص الهعنً  بر وثَرحوسال فَها  ،أصحاب الجفسَر بالرواَة أو بالدراَة

والحدَثَن  هنهم، اهًالمد لمرآنالدارسَن لواهجهام راء آٖبؤس به هن  اً حَز ت هذه السورةشؽل

علً الؽربٍ الهنهج  وَحاول بعضهم جطبَقالذَن جؤثروا بفٗسفة الهرهنَوطَما الؽربَة والهعاصرَن 

نَوطَما فٍ فهم النصوص الدراسات أسٗهَة، فظهرت جوجهات هخجلفة بخصوص اسجخدام هنهج الهره

 .البعض اِخر وبول لوة ابَنها َإَده ،المرآنَة، فنجد أن البعض َرفض هذه الفورة جهلة وجفصًَٗ 

الهنهج  أنو ل،لؽة الهنطق وأذعان لنداء العموجفهم الَجب َجم بهر ْاأن الجعاهل هع هذا آخرون ري وَ 

 ولو جؤهلناوفلسفجنا اٖججهاعَة وجراثنا الجفسَرٌ،  افجنثماأن َجناسب هع  بد الذٌ َجب علَنا اجباعه ٖ

الجراخ فٍ ظاهرة صَاؼجها اْولً  نا أنوجدل ،الجراخ الؽربٍ وفلسفجه الهعاصرة فٍ علم الهرهنَوطَما

عجهاد علً جراثنا وها أفرزه ولذلن َجب اٖ، ٍ والحدسٍبول أنواعه النملٍ والعمل فسَرٌ اٖسٗهٍجال

لراءة  اٖسجفادة هنه فٍ هن الدارسَن نَ هوّ َبشول ، شؾ عن الخصوبة الفورَةهن هناهج جفسَرَة جو

 أسٗهٍ. الجفسَرٌ الجراخ فهم ، ْن الروون إلً الطرَمة الؽربَة فٍ المراءة والجفسَر لد َسٍءجدَدة

لول الهشجؽلَن بجفسَر وجؤوَل ولد َوون هن اْفضل اٖسجفادة هن الججارب اِنسانَة الهشجروة  

الجهع بَن هَزة ول الطرق والجملَل هن والجراخ أنسانٍ ؼربٍ أوشرلٍ،  فٍ الهخجلفة نصوصال

البعض َُْظهر فَه جلفَق،  ولون لَسالجوفَق بَن هذه الهناهج أٌ العهل علً "، العَوب فٍ أٌ طرَمة

سلوب ْا اباعجبارهوالعهل بهنهج الهرهنَوطَما الؽربٍ الجحلَل اللؽوٌ جهسن بؤسلوب الفٍ  ةجرؼب

هحل جدل بَن  ٖجزالرؼم أنها ، 1"الصبؽة اللؽوَة للوجود أنسانٍ جهجزج فٍ هاوأن، الوحَد الهجاح

الداعَن لها هم وأن  ،2الباحثَن فهنهم هن وصفها "بؤنها لضَة هسجوردة وهفروضة علً العالم أسٗهٍ"

الجفسَر والجلمٍ هسجوي الجؤوَل وعلً سع الجهَع وجراثنا َ ٗهَةسثمافجنا أن أو فور هسجورد، انصار

 فادة هن الؽَرجٖ ضَر فٍ اٖس البعض َري أنهو ،َجعدي الجوانب الفنَة والجهالَة والفهم وأَصال

  .ههها وان أخجٗؾ

                                       
 .280م، ص2007، 1، رإَة للنشر، طانظر عادل هصطفً، فهم الفهم هدخل إلً الهرهنَوطَما، نظرَة الجؤوَل هن افٗطزن إلً جاداهَر - 1
م، 2013، ربَع 54-53هحهد هججهد شبسجرٌ، حوار بعنوان الهرهنَوطَما والجفسَر الدَنٍ للعالم، هجلة لضاَا اسٗهَة هعاصرة، العدد - 2

 .22ص
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 البحث دافهأ

 

فٍ هماربة جهدؾ هذه الدراسة إلً لراءة النص المرآنٍ لراءةٌ هوضوعَة جفسَرَة جؤوَلَة 

جهثل صفحات هن حَاة الهججهع لصة سورة َوسؾ، بإعجبارها فٍ الهجشابهات لَّات هرهنَطَمَة 

وبها أن الماص هو الخالق، فهن الهسلَّم به أن وٗهه هعجز  أنسانٍ بول اطَافه وهعظٗجه.

للبحخ  اً جؤطَر وعلَه فإن صَاؼة اهداؾ الدراسة سجوونوزاخر بالهعانٍ والعبر والهواعظ، 

 ججهثل فٍ ها َلٍ:  الجٍوبعاده ْ َاجه وإضاءةً وضبط لحَث

أسجفادة هن جطور اْبحاخ اللؽوَة فٍ فهم النص المرآنٍ وها فَه هن لوة لؽوَة إَحابَة  – 1

 ودٖٖت جؤثَرَة ججعاضد لجعزَز العبرة الدَنَة والؽاَات والهماصد أنسانَة.

فٍ الهخَلة البشرَة فٍ  اسجمراء النص المرآنٍ هن خٗل هماربة هرهنَوطَمَة وهدي جؤثَرها – 2

 إعادة جفسَر وجؤوَل بعض اَِات المرآنَة باعجبار الهرهنَوطَما لصَمة باللؽة.

هدي فهم النص وإدران جفسَره لعاهة الناس، هن خٗل فهم دٖٖجه اللؽوَة واَهاءاجه السردَة  - 3

أحداخ سورة  ورةوججلَات العظهة ألهَة فٍ جدبَر شإون الخلق، هن خٗل الجؤهل فٍ سَر

 َوسؾ. 

جطبَق الهرهنَوطَما فٍ جفسَر وجؤوَل النص المرآنٍ بشول َجوافق  إدران هَزات وعَوب  – 4

 هع احوام الشرع والؽرض الدَنٍ للنص المرآنٍ.

الهخجلفة الجٍ ججبع بعض اَِات الهجشابهات فٍ سورة َوسؾ، وعرض الجؤوَٗت والجفسَرات  - 5

عرض الدٖٖت اللؽوَة الجٍ جججسد فٍ واْبعاد الهرهنَوطَمَة ولجحلَل جناولت جلن اَِات با

 جفاعل الشخصَات هإدَة ههاهها فٍ إَضاح الهعنً.اْحداخ و
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 إشكالٌات البحث

ججهثل إشوالَات البحخ فٍ صَاؼة الجساإٖت الجٍ جحدد هحاور البحخ وجساعد فٍ إَجاد نجابج لول 

جهَز البحخ عن ؼَره هن البحوخ الجٍ  ََنه، وهٍ أَضاً هحور وإَضاح ها َرَد الباحخ شرحه وجب

 بحثه،ججناول نفس الهوضوع، وجعد أشوالَات هحددة لوجهة الباحخ الجٍ بناًء علَها َعالج عناصر 

َِات الهجشابهات فٍ سورة َوسؾ فٍ جحلَل ا هن خٗلة لها، جوالجٍ َسعً َٔجاد إَجابات ولو هإل

 ت اٖجَة.   اإٖفجرضنا الجساوعلَه  ،هماربة هرهنَوطَمَة

 ها هو الدور الذٌ َلعبه السَاق فٍ فهم الخطاب المرآنٍ؟     -4

 فٍ ججدَد الخطاب الدَنٍ؟  هساعداً  طَمٍ عاهًٗ ورهنَهإلً أٌ حد َهون اعجبارالهنهج ال -4

مرآنٍ الو النص ات الهجشابهات اء لنفس اَِوجؤوَٗت هخجلفة هن طرؾ عدة لُرّ  لهاذا نجد هعان -6

 د؟    واح

الجٍ َحجوَها المصص المرآنٍ  ها هٍ أهم المَم أنسانَة واٖبعاد اٖخٗلَة والدروس والعبر -1

 بوجه عام ولصة َوسؾ بشول خاصة؟  

َُنظرإلً أٌ إلٍ  -0 هع  هجناؼهاً أنه  – عجباره أحد الهناهج الجفسَرَةبا -طَمٍ والهنهج الهرهنَهدي 

للشروط الجفسَرَة للمرآن الورَم وها حددها علهاء  ماً حد نجده هطابٌ الجفسَر بالدراَة ؟ وإلً أ

 الجفسَر؟ 
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 حدود البحث

دراسة جفسَرَة  ، علً شولسَمجصر البحخ علً دراسة بعض اَِات الهجشابهات هن سورة َوسؾ

ن ججهاعَة ونص لرآنٍ َجضهجها السهَابَة وخصابصها اٖوبَان دٖٖ ،طَمَةوجؤوَلَة فٍ هماربة هَرهنَ

خجٗفات الجفسَرَة والجؤوَلَة لهذة هع جبَان اٖ لصة هجواهلة وردت فٍ سورة واحدة هجسمة وهجناسمة،

هاجها وهذاهبها الفورَة واَْدَولوجَة، والعهل علً لراءة ااَِات علً اخجٗؾ هدارس الجفسَر واجج

 .الجٍ حددناها هن سورة َوسؾ اَِاتالعدد هن جؤوَلَة جدَدة لهذه 
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 الدراسات السابقة

جم الجٍ واْبحاخ هن الدراسات  هجهوعةججدر بنا أشارة فٍ هذا الهسجوي هن الدراسة أن نجولؾ عند 

هذا البحخ بالدرس و الجحلَل، حَخ أننا وجدناها هجعددة الهواضَع و  هوضوعلاربت  و الحصول علَها،

ٍ فإن ول هذه الدراسات جعجبر دعاهة اْهداؾ، و ولها جصب فٍ هحَط هدؾ البحخ الهنشود، و بالجال

الهوضوع و أههَجه، إذ ٖ َهون إنجاز أٌ دراسة بدون الرجوع إلً الهصادر و أساسَة لبلورة و جحدَد 

الهراجع الهخجلفة سَها جلن الجٍ لها عٗلة حهَهَة بالهوضوع ، فبفضلها ججفجح اِفاق للباحثَن و 

. و َهون هوضوع البحخبلوهات واْفوار الجٍ لها صلة جهع الهعالدارسَن، و بالجالٍ َسهل علَهم 

هذا فضٗ عن  ،اْسالَب البٗؼَةاهجهت ب أخريو ،لؽوَةجحلَلَة دراسات جصنَؾ هذه الدراسات إلً: 

جؤوَل ب الجٍ لها عٗلة نخص بالذور جلن الدراسات، الجؤوَلَة الجفسَرَة أوجلن الجٍ روزت علً الجوانب 

 سورة َوسؾ بشول خاص. فٍ سور المرآن الورَم بشول عام ، وفٍ الهجشابهات  اَِات

أها الجانب اْساسٍ و الههم فٍ هذه الدراسة أننا سنعجهد بشول وبَر علً الهصادر و الهراجع و 

نظرَة للفهم جججهة إلَها الدراسات الحدَثة حدَثة الجٍ اهجهت بهفهوم النظرَة الهرهنَوطَمَة والنظرَات ال

وان اٖطٗع لذلن  ،الدٖٖت السهَابَةو ،واْسلوبَة َرَةالجعبة للؽوَنً ااوصول للهعوالهعاصرة فٍ ال

البحخ، وجساعد هذا فٍ جوفَر الخلفَة العلهَة والهصادر الٗزهة ٔنجاز  لػ اْههَةاهذه الدراسات بعلً 

 الجالٍ: و لعل هن بَن هذه الدراسات الهعجهدة جلن الجٍ سنعرضها علً الشول ه.فٍ صَاؼة أهداف

الدرسات الهجاحة هن أهم  " أحهد نوفللصاحبها "دراسة هذه الجعجبر : *1(دراسة تحلٌلٌة ٌوسف سورة)

رآنٍ وجعجبر وهٍ دراسة ضهن سلسلة المصص الم ،ٖسَها سورة َوسؾ ،اسة الباحخالجٍ لاربت در

هن نٍ فٍ لصة َوسؾ رَؾ السورة ثم ججناول اْداء الف، جبدأ بجعَة  شاهلة لسورة َوسؾدراسة جحلَل

بفحوي عهله فٍ  هعرفاً  الحوار فٍ المصة حَخ ذهب إلً المول ، وسَرناحَة العمدة والحل والشخصَات

حجً ٖ ننمطع عن َنابَع ، بَن اْسلوب الحدَخ والمدَم وسطاً  َوون الوجابأن  تحاول":هذه الدراسة

 . 2أصولنا الفورَة والثمافَة"

الجٍ ٖ ججناسب هع عصهة أحسنَة المصة المرآنَة بنفَه لبعض الهروَات  نه حاول إبرازعلً أ فضًٗ هذا 

هللا فٍ سنة ، وأنها لاربه وهن ؼَرهمأرض لها َوسؾ هن ٔضافة إلً ذوره للهوابد الجٍ جعاب ،نبَاءْا

"وإن وانت هن السور ، لً نجاجهم هن ول  ورب وول هإآهرةبؤن هللا َجو، عباد الصالحَن الهحسنَنال

فٍ  ،فجاءت طرَة ندَة لفت عن الهوٍونها اخجالجٍ جحهل فٍ الؽالب طابع أنذار والجهدَد، ل الهوَة

                                       
َة الشرَعة بجاهعة اْردن، دراسة جحلَلَة، بول (سورة َوسؾصاحب هذه الدراسة وهو الدوجور أحهد نوفل، وهٍ بعنوان )أحهد نوفل،  - *1

 م. دار الفرلان للنشر والجوزَع، عهان.1989الطبعة اْولً، 
 . دار الفرلان، عهان، الهمدهة الصفحة ج.1أحهد نوفل، جحلَل سورة َوسؾ، الطبعة - 2
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واسجعانت الدراسة بول  1نس والرحهة، والرأفة والحنان"، سلس رلَق َحهل جو اُْ اسلوب ههجع لطَؾ

ٍ المرآن والعهد وَعمد الباحخ همارنة بَن لصة َوسؾ ف انواع الجفاسَر أسٗهَة النملَة هنها والعملَة

 .وجؤوَٗجهاالمدَم،  فالدراسة هجوسعة فٍ الجحلَل العام لسورة َوسؾ 

: و هذه الدراسة ٖجمل أههَة عن سابمجها، حَخ لام *2(السٌاق أنماطه وتطبٌقاتة فً التعبٌر القرآنً) 

" َوسؾسورة "فٍ ة جهجم بالسَاق الدٖلٍ جحلَلة همارب عدج ، وهٍَر العاهرٌد.خلَل خلؾ بشبإنجازها 

راسات المرآنَة فٍ النص المرآنٍ وذلن هن خٗل الد ا، وجطبَماجهأهثلة وشواهد لرآنَةبها جناوله هن 

َة والنحوَة لً داخلَة والسَالات الصوجَة وأَماعَة والهعجهإلسم أنهاط السَالات و ،المدَهة والحدَثة

 ، وَمول الباحخ:وأججهاعٍ ٍاق الجارَخم والسَوسَاق الهما ،وسَاق الحالخارجَة وذلن و ،والمصصَة

هٍ هجؤصلة عند  ،جون فَرخ فٍ سَاق الحالالجٍ نادي بها العالم أنجلَزٌ سَاق الحال أن نظرَة "

)وهطابمة الوٗم  )لول همام همال(، والجرجانٍ وؼَرهم فٍ عبارجٍ ،وابن جنٍ ،والجاحظ ،سبوَه

     .لدَهاً فٍ فهم النص اللؽوٌ  لسَاقهم َعرفون لَهة اأٌ أن 3لهمجضً الحال("

وجؤوَله،  نطمه أو وجابجهللفظ واالظروؾ الجٍ جحَط ب اهَمصد بو ،رؾ عندهم بهمجضً الحالوهو ها عُ 

ر ﴿ :لوله جعالًهثٗ ولهة العزَز فٍ  َنا َوأْهلَنا الضُّ ََُها الَعِزَُز َهسَّ ا أ ََ جعنٍ الذٌ هنا العزَز  4﴾َلالُوا 

َُؽلب، ولوله جعالً   للهدح والثانَة للذم اسجعهل الولهة اْولً 5﴾َبِل الِّذََن َوَفروا ِفٍ ِعَزٍة َوِشَماقٍ  ﴿ٖ

ول السَاق للوص، هع أنهم أهجهوا بو الهروز الذٌ جدور حوله الدٖلةأها الهمال فه ،الولهةهصدر بنفس 

فَه السَاق  ْن ،احدا فٍ السَاق لها هعنً و، فالولهة فٍ الهعجم هجعددة الهعانٍ بَنهللهعنً اللفظٍ

واحدة لخصوصَة نجد "سورة َوسؾ لد جفردت بجضهنها لصة و .بن للهمال جساعد فٍ جحدَد الهعنًلرآ

عن أن جوزَع المصص علً سور المرآن َٖعنٍ  فضًٗ  ،هرعاة هشاعر الهسلهَنهدفها أججهاعٍ فٍ 

اْحَان ٖجسجطَع فهم اَْة  وذلن السَاق الجارَخٍ ففٍ بعض  ،6جوراره وإنها السَاق الجضً ذلن"

خ دحَاة الناس والحروب والحواْحداخ الجارَخَة الهصاحبة لها والهجصلة بألهام بالؽوَا إٖ ب

، أها السَاق أججهاعٍ َساعدنا فٍ هعرفة العٗلات أججهاعَة والعادات واْخٗق زوات وؼَرهاوالؽ

جَدة وهوضحة للسَاق بول  هذه الدراسة اً زهن النص، عهوه فٍ الجٍ َجصؾ بها الهججهع والمَم

سَاق الحال انب لدراسة الباحخ، وخاصة فٍ جوالوهٍ دراسة لؽوَة جعبَرَة هفَدة فٍ بعض ، جفاصَله

                                       
 .14أحهد نوفل، السابق .ص  - 1
ه فٍ الجعبَر المرآنٍ، ولَة اْداب البصرة. البحخ هنشور فٍ: هجلة السَاق أنهاطه وجطبَماجوالدراسة بعنوان: خلَل خلؾ بشَر العاهرٌ،  - *2

 م.  2010(  لعام 2( العدد)9المادَسَة لٓداب والعلوم والجربَة: الهجلد)
 .37م. ص2010. 2، العدد1خلَل خلؾ العاهري، السَاق انهاطه وجطبَماجه فٍ الجعبَر المرآنٍ، هجلة المادسَة، هجلد - 3
 .78سورة َوسؾ:  - 4
 2سورة ص . اَِة : - 5
 .38خلَل خلؾ العاهرٌ، السَاق وانهاطه وجطبَماجه فٍ الجعبَر المرآنٍ،  سابق ص - 6
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، وهن نجابجها أن السَاق له أنهاط هجعددة جنضوٌ جحت نوعَن هها: السَاق اللؽوٌ .نلهمال والمرابوا

ر اللؽوٌ وَسهً السَاق الخارجٍ.وَسهً أَضا السَاق الداخلٍ، والسَاق ؼَ  

فٍ و بها الشَخ عبدهللا العلهٍ الؽزٌ. دراسة هوسعة لام: وهٍ جعجبر *1(سورة ٌوسف تفسٌر ؤتمر)م

عمد همارنة بَن هصاعب الدعوة الجٍ واجهها سَدنا هحهد علً الباحخ  هسجهل هذه الدراسة عهل

 جٍ واجهت وٗههاأنها نفس الهصاعب ال لَبَنوبَن ها لمَه َوسؾ هن هحن وذلن ، صلوات هللا علَه

الفرصة اؼجنم  هع أشارة أن َوسؾ ،والسجنأ أبعاد وأعلً المجل  اْلاربهن  ، والجآهرالسٗم هاعلَه

به االجٍ وان َعَش فٍ بَبجها بل اجبع هلة أب ،، ثم جفسَره للرإَا وإججنابه للوثنَةفٍ السجن للدعوة إلً هللا

بعض  جفسَر وعرج الباحخ علً .جولً إدارة ألجصاد الهصرٌحجً رض ن هللا له فٍ اْوهوَّ 

، وهجً لَل بهعنً الهلوةالصَحة( و)الجوضَح هثل: ولهة)سلطان( جعنٍ الحجة الهصطلحات المرآنَة ب

جؽَر فٍ هن إٖ  خةزلَ( بهعنً ظهر وها لالجها حصحص) هللا( فهو العذاب ووذا )أجاهم أهرونا( و أجاهم)

الشفمة  هن بها هبها َثَر وَض للنفسوجرجخفَؾ الؽضب  فٍ النفس، هنها َحدثه الحب عناجج  حالها

ا سهلت ، لذة وٖشفمةهَٖحب َٖعرؾ رح َهْن لملب وَلطؾ الطبع وَهذب العمل، واوالحنان والرلة ب

الباحخ أن اجباع  ضَؾوَ. وَسرت له طلب هنصب هن الهلن ،زلَخة خروج َوسؾ هن السجن

وأنها  ،لالوا : ْنها لصة ُحب وؼرام، وا أن سورة َوسؾ هن المرآن الورَمعجرد "أنوروعبدالورَم بن 

، إذ ة َجسم بها فور الخوارج بشول عام، ولعل هذا اْهر َفضٍ إلً نفحة جعصب2َهن السور الطوَلة "

عَة َجسم بها الشعور َأن هسؤلة الحب أو ؼَره هن العواطؾ الجٍ جاءت بها المصة هٍ نجَحة طب

و بالجالٍ فٗ ؼرابة أن جثَر المصة هذا الشعور أنسانٍ ْن الهمصود هنه هو أنسانٍ بشول عام، 

 اٖعجبار و الهوعظة. 

سب الَهم ها نُ  فإن الباحخ َري أن الهسلهَن َنورون نبوجهم وذلن "لوثرة ،وأها المول بنبوة إخوة َوسؾ

إذ أن اْوصاؾ الجٍ  .3"فٍ ؼَابات الجب هاعهم علً إلمابههن حسدهم لَوسؾ وجضلَل أبَهم، وإج

فَه،  هشووواً  أهراً ججعل هن نبوجهم الجٍ نَبة در وحمد وحسد وؼَرها هن الصفات الاجصفوا بها هن هو

 س إلً شروط النبوة الهجعارؾ علَها.  امَبال هسجحًَٗ  أهراً بل َعجبر 

الذٌ جبادر فَه ا فَمول " إن هذ النوع َنجصر للهرأة فٍ عفجهحَن َجحدخ عن حادثة الهراودة فالواجب أها 

، وجزَد رأة جمل عن الرجل فساداً وشذوذاً م به أن اله، وهن الهسلَّ جداً  وللًَٗ ، اً دربهراودة الرجل نا الهرأة

                                       
ْنه جعلها وحوار بَن علهاء الهسلهَن، وجصوره  هإجهر جفسَر سورة َوسؾ،عبد هللا العلهٍ، وهو الشَخ عبدهللا العلهٍ ولد سهً دراسجه:  - *1

 م.طباعة دار الفور.دهشق. والوجاب هن جزبَن، ولدم له هحهد البَطار. 1961 الطبعة اْولًفٍ المدس، 
 .30م الجزء اْول.ص1961، 1عبد هللا العلهٍ، هإجهر جفسَر سورة َوسؾ، دار الفور، دهشق.ط - 2
 .49علد هللا العلهٍ، السابق، ص - 3
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، فالهرأة اوثر حشهة وعفة هن شاذة عشرات هن الرجالوَري أن همابل ول إهرأة  1"علَه فضًٗ وعفة 

طوع وفهٍ إندهشت بجهاله وهٍ جهلوه جحت َدها ، ة اهرأة العزَز شاذة، وأها حادثوثَر هن الرجال

، أن الهراودة حوهة هن حادثةبسط وَذور أن ا فلَس ول النساء زلَخة وٖ ول الشباب َوسؾ.، أهرها

، فالجهال فجن اهرأة العزَز الفجَان وَجرووهم َخجلون بنسابهمَحطاط الناس ْنفسهم فٗ َمجنوا فٍ بَوجهم 

ء بعض العلهاء راآحخ جهع الب صاحب والخٗصة أن، َدات نساء البلد الٗجٍ اسجدعجهنفجن س ووذلن

  والهعلوهات الرابعة. ة، وهٍ دراسة جَدة جزخر بالجؤوَٗت والجفسَراتالهسلهَن فٍ ول آَ

 هٍلام بها: نعهان بولرة و: و هذه الدراسة *2(ٌرالنصوص وحدود التأوٌل عند أبن حزم األندلسًتفس)

ة فٍ هضهون النظرَة الظاهرجَة إن صح الجعبَر، فهٍ جعبر بشول أو بآخر عن جانب لراءعبارة عن 

 هن جوانب الفور الظاهرٌ أو الهدرسة الظاهرَة. 

جفسَر النص فٍ هوضوع الباحخ هن  هههاً  جزءاً لاربت الجٍ هن الدراسات الهجاحة جعجبر  وهٍ

ل وان الجؤوَأن إلً  وَشَر الباحخ، ن حزم ورأَه فٍ الجفسَربججناول هفهوم الجؤوَل عند ا هٍو ،المرآنٍ

 وَري الباحخ أن للجؤوَل .هاتن فهم اَِات الهحوهات والهجشابهن المرآن حَن حاول الهفسرو هنطلمه

حراؾ عن النص وعن وعند ابن حزم الجؤإَل إن لوَإَعنٍ العودة إلً أٖصل هن )آَل(  صولَاً أ بعداً 

الباحخ عرض ، وَوهنهجاً  هولؾ المدهاء هن الجفسَر رإَةً  اً َضناول الدراسة أ، وججصورجه الحمَمَة

ها وَ  وهُ ذُ خُ فَ  ولُ سُ رًّ الْ  مْ اوُ ا آجَ هَ وَ ﴿لوله جعالً: ل جفسَر ، هثلنصوصلجفسَر الظاهرٌ لبعض انهاذج هن ا

، فاللؽة اهر هٍ الهعطاةاْو هو أعطاء والفعل َٖعطً وإنها لؽوَاً بؤن أٔجَان  ،3﴾ واهُ جَ انْ فَ  هُ نْ عَ  مْ اوُ هَ نَ 

َهون صرؾ ولهة عن  لَمع بها البَان وٖ، هعانٍ هبَنة وواشفة عن هسهَاجها ألفاظ هروبة علً

 .هوضعها

إن ابن حزم َمؾ عند الهعنً الظاهر وٖ َجعداه إلً الهعنً الباطن الذٌ َنججه الهجاز، بَنها الهعجزلة  

فظ المرآنٍ، لذا َنفٍ الهعجزلة رإَة هللا سبحان وجعالً بناء علً َبطلون الهعنً الذٌ َرونه هشجبها فٍ الل

َُدِرُن اْ ضها هع اَْة ﴿لجعار الجشبَه الحسٍ،  4ْبَصار َوهَو اللَِطُؾ الَخِبَُر ﴾ٖ ُجْدِرَوُه اْْبَصار َوهَو 

ء وٗههم بنا، ووها ٖ َحل للهفجٍ أن َفجٍ، وهو َجهل سنن العرب فٍ وٗههم :لابًٗ وَضَؾ ابن حزم 

َس لََن بِِه ن لال فَه هللا سبحانه وجعالً، وان وهعلً بعضه بعضا، فإن جسور علً ذلن َْ : ﴿ َوَٖ َجْمُؾ َها لَ

 .5ِعْلٌم ﴾

                                       
 .510عبد هللا العلهٍ، السابق.ص - 1
صاحب هذه الدراسة دوجور فٍ  ،لراءة فٍ جفسَر هضهون النظرَة الظاهرَة وجطبَماجها فٍ الخطاب الدَنٍ: نعهان بولرة، عنوان الدراسة - *2

 م. 21/4/2011جاهعة عنابة الجزابر
 .7سورة الحشر: آَة  - 3
 .103سورة اْنعام :  - 4
 .36سورةأسراء:  - 5
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لسان الذٌ به خاطبنا هللا عز فهن لم َعلم ال ا الصنؾ هن أشباه الفمهاء:َمول ابن حزم هشنعا علً هذو 

، ثم أخبر عن هللا بؤواهره ونواهَه، خجٗؾ الحروات فٍ ألفاظهفَه ٖولم َعرؾ اخجٗؾ الهعانٍ "، وجل

فمد لال علً هللا ها ٖ َعلم، ووَؾ َفجٍ فٍ الطهارة هن ٖ َعلم الصعَد فٍ لؽة العرب ؟ ووَؾ َفجٍ فٍ 

ٌ خفض الذبابح هن ٖ َدرٌ هاذا َمع علَه اسم الذواة فٍ لؽة العرب ؟ أم وَؾ َفجٍ فٍ الدَن هن ٖ َدر

  .2ِوََِن َوَرُسولُُه﴾رشْ هُ الْ  نَ هِ  ٌءٌ رِ هللا بَ  نَّ إِ  : ﴿جعالً هن لول هللاعلً سبَل الهثال  1و رفعها"الٗم أ

وهن نجابج هذه الدراسة أن ابن حزم َمدم النمل وَسجفَد هن هموٖت الهنطق فٍ بعده أسجدٖلٍ لفهم 

 .النصوص واسجنباط اْحوام

جال ذات أههَة بالؽة فٍ هجعجبر هذه الدراسة  حاهد أبٍ زَد.لنصر : *3(اإلتجاه العقلً فً التفسٌر)

ً جناولت جانب باعجبارها عند الهعجزلةالمرآنٍ لضَة الهجاز  فَها َخصالجفسَر المرآنٍ، و خاصة   ا

َمول وعن الجؤوَل ، فٍ النص المرآنٍوالدٖلة الجؤوَل بها َجعلق لدراسة الباحخ وخاصة فَ اً همارب

والهجشابه هن جهة ارجبط جؤوَل المرآن بالخٗؾ حول الُهحوم  ، حَخورة جداً به: "هنذ فجرة الباحخ

ابن  عند صاحب هذه الدراسة أن الهحوموَري  ،4وبالخٗفات السَاسَة والعمابدَة هن جهة أخري"

عن الهعجزلة أنهم فٍ هذا الصدد وَمول  هجشابه،فهو  أها ها عدا ذان ، عباس ها وان فَه حٗل وحرام

صولهم العملَة َجفق هع أ جؤوًَٗ أن َضعوا أصوٖ عاهة للجؤوَل جسهح لهم بجؤوَل آَات المرآن  حاولوا"

صول سجدٖل والجؤوَل علً عوس هذة اُْ نفس الولت جهنع خصوههم هن اٖفٍ و، فٍ العدل والجوحَد

سوت عن  وبها أن المرآن ،رساء ضوابط الجؤوَلدوا فٍ الهحوم والهجشابه هنفذا ٔوج و، 5"أو ضدها

اجخذوا ها َدعم وجهة نظرهم جحدَد الهحوم والهجشابه إٖ بإشارة إلً رد الهجشابه إلً الهحوم، لذلن 

وَعجبر الهعجزلة أصحاب  ،هحوها َؤخذون بظاهره، وها َخالؾ وجهة نظرهم هجشابها َحق لهم جؤوَله

 .لهجاز وذلن فٍ سعَهم لنفٍ الصفاتاالجؤثَر اْعهق فٍ أهجهام ب

، ثم وَؾ جنجمل الدٖلة اللؽوَة هن روطها الهواضعَة والمصدَةوذلن الدٖلة اللؽوَة وش الباحخ حوَطر 

لجؤوَل والهحوم ا، وفصل للهجاز وعٗلجه بن َعمد فصل لهفهوم الهجاز وجطورهالحمَمة إلً الهجاز ولذل

ن وأن ولَهها هن عند والمرآ جنالض بَن العملالذَن ٖ َرون الهعجزلة  ساس للجؤوَل عندوالهجشابه وؤ

ة هن طبَعجها َخل ذلن فٍ أدلة المرآن ْنها لؽووَد ،دلة العمل َٖدخلها الهجاز وأسجعارةن أ، وأهللا

، وذلن باجباع الهجشابه مرآن أولَة النزوع إلً الجؤوَلولمد سجل  ال  ،اْشجران والهجاز وأسجعارة

                                       
دلسٍ، لراءة فٍ هضهون النظرَة الظاهرَة، جاهعة باجٍ هخجار. عنابة . نعهان بولرة، جفسَر النصوص وحدود الجؤوَل عند ابن حزم  اْن - 1

 .9الجزابر. ص
 .3سورة الجوبة :  - 2
دراسة فٍ لضَة الهجاز عند صاحب هذه الدراسة هفور هصرٌ هعروؾ، دوجور واسجاذ بجاهعة الماهرة، وهٍ نصر حاهد ابوزَد،  - *3

 م .    1998لعربٍ. الدار البَضاء.، الناشر: الهروز الثمافٍ ا4الهعجزلة، الطبعة
، الناشر: الهروز الثمافٍ العربٍ، 4نصر حاهد ابوزَد، أججاه العملٍ فٍ الجفسَر، دراسة فٍ لضَة الهجاز فٍ المرآن عند الهعجزلة، الطبعة - 4

 .    141م .ص1998الدار البَضاء.
 .146نصر حاهد ابوزَد، السابق. ص - 5
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اٌت ُهْحَوَهاٌت ُهنَّ أُمُّ : ﴿ هُ موله جعالًالذٌ ورد فٍ بعض آَات المرآن و ََ َن اْلِوَجاَب ِهْنُه آ َْ َو الَِّذٌ أَْنَزَل إِلَ

، هِ َلِ ؤوِ جَ  اءَ ؽَ جِ ابْ وَ  ةِ نَ جْ فِ الْ  اءَ ؽَ جِ ابْ  هُ نْ هِ  هَ ابَ شَ ا جَ هَ  ونَ عُ بِ جْ ََ فَ  ػٌ ََ م زَ هُ وبِ لُ ٍ لُ فِ  َنَ ذِ ا الَّ هَّ ؤَ ، فَ اتٌ هَ ابِ شَ جَ اْلِوَجاِب َوأَُخُر هُ 

ورؼم ارجباط هذه اَِة  1ا ﴾نَ بِّ رَ  دِ نْ عِ  نْ هِ  لٌ وُ  ا بهِ نَّ آهَ  ونَ ولُ مُ ََ  مِ لْ عِ ٍ الْ فِ  ونَ خُ اسِ الرَّ هللا وَ  َّٖ إِ  هُ َلَ وِ ؤَ جَ  مُ لَ عْ ا ََ هَ وَ 

فمد حاول وثَر هن الهفسرَن اسجعهالها وسٗح َشهرونه فٍ وجه الفرق الجٍ َعجمد "، بسَاق خاص

 جهد الهعجزلة علَها ومانون بنوا علَه فورة الجؤوَلاع، بَنها الخوارج والسبابَة والحرورَةضٗلها و

  .لة النملَة فٍ ضوء العملٓدش الهعجزلة لامنوان لذا ، 2"عندهم

العمابد ؤوَل العملٍ وان هن أجل الدفاع عن جالهسؤلة أن هولؾ الهعجزلة فٍ  :هن نجابج هذه الدراسة

 .ساس هعرفٍ فٍ اسجخدام أدلة العمل أً َنظهوا وسابلهم أسجدٖلَة عل، ووان علَهم أن َةأسٗه

ن الهراجع هوهذه الدراسة جعجبر . صاحب الدراسة َوسفٍ َوسؾ: *3(النظام اللغوي فً القرآن الكرٌم) 

بها موم الجٍ َ دراسةفٍ سَاق هذه ال اهاها وجهَزعهٗ ه دعجأنها ، إذ البحثٍٍ هذا الهضهارفالهاهة 

دراسة الهذه هدؾ وج، نجناولها للنظام اللؽوٌ فٍ المرآن حَخ " هسورة َوسؾ" لاربت ، ْنها الباحخ

رآن والذٌ َعجبر أن ٖ جرادؾ فٍ الم وهو الهنهج اللفظٍ فٍ جفسَر المرآن ،براز الجفسَر المصدٌإلً إ

وجود نوع هن العٗلة بَن الدال والهدلول، وَجهَز عن اْنظهة  شَر إلًَ ،هحوهاً  لؽوَاً  نظاهاً بإعجباره 

 .ٔعجاز فٍ نظاهه الدٖلٍااْخري ب اللؽوَة

حَخ َعرفها  ،هوضوع الهرهنَوطَما أعنٍ ،نابحثهو هن صهَم  اهوضوعدراسة ججناول هذه الوها  

عن هجهوعة هن المواعد  َراً ، جعبأطلمه أصحاب الدراسات الٗهوجَة هصطلح نمدٌ" اهالباحخ أن

الجفسَر  َضاً أوججناول  ،4ٍ لَوون هضبوطا"عاََر الجٍ َجب أن َجبعها الهفسر لفهم النص الدَنهوال

 وهن الهعروؾ أن، ججدد اْدوات الهعرفَة والهنهجَةهججددة ب والجٍ هٍ، والجؤوَل لهدلوٖت المرآن

َُعذر أحد بجهالجه :، فالهسجوي اٖولالنص المرآنٍ جاء علً هسجوَات ، ْنه فهم هشجرن ٖ عام ٖ 

لة ، ْنه واضح الدًٖ جؤوَل واَضاح وجفسَرلَحجاج إ ، فهو ٖوالجوحَد وشرابع اٖحوام ،َنبؽٍ جهله

الذٌ جعرفه العرب فٍ وٗهها ذلن  :الجفسَرهن ، والهسجوي الثانٍ ههَة فٍ الجانب العمابدٌووبَر اْ

الذٌ َعلهه العلهاء وذلن  ، أها الهسجوي الثالخ:والهجازوهو ظاهر فٍ لؽة العرب واسالَبهم فٍ الحمَمة 

: فهو ها ٖ وأها الهسجوي الرابع ،حوام، والهجشابه وفروع اْلمرآنٍون واضحاً فٍ الخطاب الم َ الذٌ

: إن فهم النص المرآنٍ علً هسجوََن، وعلَه فم الؽَبلاع هٍ الؽَبَات أوو ، جّل فٍ عٗهَعلهه إٖ هللا

وهذه الهسجوَات  دراوَة والهعرفَةرٌ َجماسهه الناس حسب لدراجهم أؼَبٍ فٍ علم هللا، وهسجوي بش

                                       
 .7 سورة آل عهران. اَْة - 1
 .3-2نعهان ابولرة، سابق، ص - 2
ولَة اِداب،  ة لنَل الدوجوراه، جمدَم الطالب،) هماربة لصدَة ( سورة الوهؾ أنهوذجا، اطروحَوسفٍ َوسؾ، النظاام اللؽوٌ فٍ المرآن،  - *3

 م .2013/2014جاهعة وهران الجزابر، العام الجاهعٍ 
 . 14صالهرجع السابق، ، َمالنظام اللؽوٌ فٍ المرآن الورَوسفٍ َوسؾ،  - 4
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َُعد ابن عباس رابد الجفسَر  ،نجفسَر، والجٍ اجبعها الطبرٌ وآخروعند ابن عباس جهثل هنهجَجه فٍ ال لذا 

 ملسو هيلع هللا ىلصذلن ْنه عاصر الرسول ، والذٌ َعد هن الهعارؾ النملَة والجٍ جعجهد علً السهاع ، الهعجهٍ

، آنوالنثر ثم وظفها فٍ جفسَر المرونزول الوحٍ، وعرؾ أحوال العرب وأسالَبهم اللؽوَة فٍ الشعر 

ٍ ول إن الهعجزلة ف .المرآن وفجح الطرَق لهن بعده فٍ جوظَؾ الشِّعر واٖدب العربٍ ْجل جفسَر

هجؤثرَن بالثمافات الوثَرة الهنجشرة فٍ زهنهم " فمد وانوا حَنها َعهدون إلً الجدل َجسلحون ، أصولهم

ة العملَة أو الفلسفَة، سواء أوانوا هإٖء الهجادلون هن أبناء اْدلاصحاب بؤسلحة هجادلَهم وأعدابهم هن 

  .1م هن النصاري والَهود"أم هن الزنادلة والدهرَة أ الفرق أسٗهَة،

أن الهفسرَن السابمَن أجخذوا هن اللؽة هرجوزا لدراساجهم، فجمارب عندهم هفهوم  :الدراسة نجابجهن 

، بها فٍ ذلن عن لصده غالعملٍ، الصوفٍ( زااعه )الفمهٍ، الجفسَر والجؤوَل. أن هدؾ الجفسَر بؤنو

 أن ، هها َثبتعض جوانبها عن الصوابفٍ جؤوَل المرآن بعَدة فٍ بالجٍ جخصصت الدراسات الحداثَة 

 لؽوٌ. عبطلخضع ة المرآن نظام هحوم وٖ جلؽ

هرهنَوطَما الفن ججناول  وهٍصاحب هذه الدراسة: هشام هعافة.  *2(الفن عند غادامٌر هرمنٌوطٌقا)

الهرهنَوطَما عند إذ َبَن الباحخ أن ، " فٍ هذا الهجالؼاداهَر"هجهام اهن  اوبَر اوالذٌ َشول حَز

إن هفهوم : "و لد ذهب إلً المول فٍ هذا الصدد ؼجراب عند أنسانَةة لججاوز اٖهحاولهٍ ؼاداهَر 

ٖت وهعان جعبر ول واحدة دٖ رحلةور عبر هراحل، واجخذ فٍ ول هلد جط " -الَوم  - رهنَوطَماهال

، بعض الجؽََرللهرهنَوطَما  إن حدخ. و الجدَر بالذور هنا ف 3لحظة هاهة هن لحظات الجؤوَل"هنها عن 

شؤنه  أن ؼاداهَرَعجبر  الباحخ، و بالجالٍ فإن علً دٖلجه اْولً وفن للجؤوَل بمً هحافظاً َهفهوهها فإن 

نهج للعلوم أنسانَة والجارَخَة، جري فٍ الهرهنَوطَما هجرد هَرفض جلن النظرة الجٍ  "هَدؼرشؤن 

ا ذلن أن  ًَ الهرهنَوطَما فٍ نظره ججهروز حول عهلَة الفهم أنسانَة، والفهم لَس فعًٗ نحممه هنهج

ا، وإنها هو حدخ" ًَ فإن الفن عند ؼاداهَر،  ،والجؤوَلهذه الدراسة هههة فٍ اللؽة والجهال . 4وهوضوع

لفهم  َهون أن َهدنا بهدخل نهوذج هودة أو هوضوع خصب للهرهنَوطَما فحسب، بل لَس هجرد ها

الهرهنَوطَما ذاجها. فالحمَمة أن ؼاداهَر َري أن هههة الهرهنَوطَما وهحاولة لججاوز اٖؼجراب فٍ 

اْنظهة أنسانَة، هٍ هههة َهون جعرَفها هن خٗل نهوذجَن لٗؼجراب السابد فٍ وعٍ أنسان 

اؼجراب الوعٍ الجهالٍ، واؼجراب الوعٍ  ٍ الهعاصر، الذٌ جحاول الهرهنَوطَما لهره، وهها:الؽرب

 الجارَخٍ.

                                       
 .399م، ص1994، 10هصطفً الشوعة، إسٗم بٗ هذاهب، الدار الهصرَة اللبنانَة، ط - 1
 م. 2009-2008هذورة همدهة لنَل شهادة الهاجسجَر للطالب، جاهعة الجزابر السنة الجاهعَة.هشام هعافة، هذه الدراسة هٍ،  - *2
 .8م، ص2008/2009ولَة اْداب الجزابر،  هاجسجَر،رسالة ادهَر، هشام هعافة، هرهنَوطَما الفن عند ؼ - 3
 .13هشام هعافً، السابق.ص - 4
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جعجبر الهرهنَوطَما الفلسفَة وها بلورها ؼاداهَر هحصلة لهشروع ضخم، أرسً هَدؼر دعابهه اْولً و

بَراجها اْوثر ثورَة جعفٍ هساجلجه الوبري الجٍ خاضها هع جارَخ الفور الفلسفٍ، لججد هذه اْفوار ال

. ولد جطلب ذلن لمة بالجصورها الهجعجنظًَها واوجهاٖ فٍ وجابات ؼاداهَر، حَن سلط الضوء علً هضاهَن

َخجرق هجاٖت جدَدة ظلت ؼَر هعروفة بالنسبة للهرهنَوطَما السابمة علَه، والفن والجارَخ  هنه أن 

ن هوضوع الهرهنَوطَما لد اجسع هع ؼاداهَر لَشهل والفلسفة والعلوم أنسانَة. لون وعلً الرؼم هن أ

هوضوًعا  َشولول ها هو لابل للفهم والجفسَر، فإن ها َشؽل هساحة واسعة هن اهجهاهه هو الفن. وهو 

فهو بأضافة إلً أنه َحاول أن َججاوز حالة اٖؼجراب، فإنه هن جهة أخري  هخصًبا للهرهنَوطَما عند

 للوشؾ عنها.  َمة، أو نهوذجاً للحم اً خصب َمدم لنا هثاًٖ 

هههة  الباحخ لد جناولو خبرة الفن والخبرة الهرهنَوطَمَة،وبهذا الهعنً َهون المول بؤن هنان لرابة بَن 

هدي ججاوز جناول وذلن ق وإٖسجطَما وهفهوم الذو، وبة اللؽوَةالهرهنَوطَما وهفهوهها والهمار

                        ٍ الجهالٍ .لوعؼجراب اوطَما ٖالهرهنَ

وهن نجابج هذه الدراسة أن الهنظور الفَنوهَنولوجٍ الذٌ أضفاه ؼاداهَر علً هجال الهرهنَوطَما َوضح 

الجملَدَة ة النظرجلَلة للهرهنَوطَما وَوسع أفق دور الجراخ فٍ عهلَة فهم النص الجارَخٍ، وَمدم خدهة 

 للجؤوَل. 

هن  اً انبجهذا البحخ هن أهم اْبحاخ الهجاحة والجٍ لاربت َعجبر  *1(قضاٌا اللغة فً كتب التفسٌر) 

 اً ثَرو أن ،فٍ همدهجهالدراسة هذه صاحب الجطٗوٌ الهادٌ  حَخ َري، فٍ الجفسَر والجؤوَل ناحثب

، وجعددت هثل الجوَنٍ والطبرٌ والزهخشرٌ لجانب اللؽوٌاب اهجهوا لدَهاً  الهفسرَن والدارسَنهن 

 ؼنَة وهجنوعة الهشاربوالجفسَر فؤججهعت ججربة عربَة إسٗهَة الهصنفات فٍ أصول الفمه 

، وأسجثهار ذلن فٍ الجفسَر  ونظهاً  ، ووان فَها الحضور الوبَر للنص اللؽوٌ لفظاً والجخصصات

أن الجفسَر ؼَر الجؤوَل وأنهها الباحخ " ضَؾوَ، لً لؽة النصسجدٖل والذٌ َسجند إوالجؤوَل وأ

 تناأها الجفسَر فوجان هجواهلجان سابمة هٍ الجفسَر وٖحمة هٍ الجؤوَل، هرحلجان فٍ الشرح هخجلف

  .2"فهاهَة للوٗم وهٍ وظَفة أساسَةهههجه همجصرة علً جبََن الوظَفة أ

، رٌ فٍ الدراسات الدَنَة واللؽوَةلهبحخ اللؽوٌ الجفسَاها َجصل بول جوضَح أهداؾ الباحخ  وهن

وإعجازه وأسالَبه البٗؼَة وهدي إجصالها  ب المرآنجم بؽرض لؽوٌ هخصوص وؽرَوالجٍ جه

وَل وأداة بَان ؤوظَؾ اللؽة وؤداة جفسَر وأداة جسبه اللؽة فٍ الجفاسَر هن خٗل جلهفهوم الذٌ جوجاب

ب علَها المسم وَضع الباحخ جساإٖت َجَ ،أعجاز المرآنٍ وأداة بَان الخٗفات الصرفَة والنحوَة

                                       
لضاَا اللؽة فٍ وجب الجفسَر، دار بعنوان جونس، ، بجاهعة الدولة دوجوراهوؤطروحة لنَل شهادة  ةدراسة همدهالهادٌ الجطٗوٌ، هذه ال - *1

 م.1998 -1للنشر.الطبعة الحاهٍ 
 . 27م، ص1998، 1لجطٗوٌ، لضاَا اللؽة فٍ وجب الجفسَر، الناشر دار علٍ الحاهٍ، طالهادٌ ا - 2
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هون أن جخدم اللؽة ساههت اللؽة فٍ لَام هنهج الجفسَر وإلً أٌ هدي َوَؾ  :اْول هن بحثه وهٍ

 ،بشرَاً م وان أ همدساً أن النص " فٍ ، عوالَة أخري والجٍ علَها شبه إجهاَطرح إش، ثم اَْدَولوجَا

 دوربها عن راءِ مُ الهعنً وججعدد الدٖٖت بجعدد الفنظهه واحد والهعانٍ هجعددة وربها هجنالضة، فَجعدد 

1"مارئ الواحد َصدر جؽَر بجؽَر اْحوالال
. 

 وءنَة أو س، فَهون أن َفسر الوٗم بحسن الهجلمٍالهفسر هن الهرسل  و وَل هن جهةفاللؽة سبب الجؤ  

بسٗهة جحلَله ولد َجد فٍ لواعد الهعجم العربٍ أو نحوه أو بٗؼجه ها َوهم " ،بننَة حسب المرآ

هن جروَبة النص اللؽوَة والجٍ  ذرابع الهبررة ٔخجٗؾ الجؤوَللذا َججبع الباحخ ال 2وصحة دعواه "

اجخذجها البنَوَة ؼاَة عند جحلَل النص هعرضًة علً العواهل الخارجَة الذاجَة الهجصلة بواجب النص 

هن بحثه ثَر الباحخ أسبلة َفججح بها المسم الثالخ وَ ،رصا علً هوضوعَة الجحلَل وصراهجهولاربه ح

؟ وهل وانت اللؽة لادرة علً بَان إعجاز وَا فوَؾ جم جوظَؾ اللؽة هن أجلهأعجاز لؽوان  هثل : إذا

ل وهراحله المرآن وإلاهة الدلَل الهادٌ اللؽوٌ علً سحر الوٗم ؟ ثم َجناول نشؤة الجفسَر والجؤوَ

وأبدال وهذه بعض نجابج الدراسة: أن اخجٗؾ المراءات بالزَادة والجنمَص  اللؽة.وأنواعه وعٗلجه ب

والزهخشرٌ وأبٍ حَان  شدد بعض الهفسَرَن والطبرٌ ها َهون أن َصادؾ هوي هن نفس الهفسر. 

وهو انجهاج الرهزَة فٍ الجؤوَل والمول علً هزلق خطَر لد َفضٍ بالجؤوَل إلً العبخ،  اْندلسٍ

 بالباطن دون الظاهر هن ؼَر ضابط أو رادع.

ٔسٗهٍ سَر فٍ الجراخ اع الجفوهذه الدراسة جنالش هوضإن  *3(لٌات التأوٌلآإشكالٌات القراءة و) 

لً علً أساس أن اْول َهدؾ إ ،"لرأٌاالجفسَر بلهؤثور" أو " االجفسَر ب"ـسواء جعلق اْهر ببجانبَه 

للنص وها فههه  اً عَفهم هوضوأن َوون الأٌ ، ْدلة الجارَخَة واللؽوَةالً هعنً النص بالوصول إ

ظَر إلَه علً وَل " والذٌ َنلرأٌ أو "الجؤانزوله، وأها الثانٍ وهو الجفسَر بصروا الذَن عاالهعاصرون 

هن هولفه  أأنه ؼَر هوضوعٍ ْن الهفسر ٖ َنطلق هن الحمابق الجارَخَة وٖ الهعطَات اللؽوَة، بل َبد

 أهل السنة :ججاه اْول علً أصحاب اٖ قَ لِ طْ أُ لد و ،هن النص المرآنٍ أن َجد سنداً  وًٖ الراهن هحا

وهوٖء  وانت النظرة إلَهم  ،سفة والهعجزلة والشَعة والهجصوفةالفٗ والسلؾ الصالح وأججاه الثانٍ:

، وهع ذلن لم َون الجهاَز بَن اْججاهَن همق وجبَحرجو لد جصل إلً الجوفَر احَاناً نظرة حذر وجوجس و

، وججدر اْشارة إلً أن أججاه اْول ؤوَلَةججهادات الجثور هن بعض اٖلهؤابعَدا فلم جخل وجب الجفسَر ب

أججاه الثانٍ هثل  بَنها َججاهل، وَةواللؽ ب النص وحمابمه الجارَخَةَججاهل الهفسر وَلؽٍ وجوده لحسا

                                       
 .12الهادٌ الجطٗوٌ، سابق ص - 1
 الهادٌ الجطٗوٌ، السابق، نفس الصفحة. - 2
راءة وآلَات الجؤوَل، إشوالَات الموهو دوجور وهفور عربٍ هعروؾ، وهو اسجاذ فٍ جاهعة الماهرة، والدراسة بعنوان: نصر حاهد أبوزَد،  - *3

 م.   2005الهروز الثمافٍ العربٍ، الطبعة السابمة، 
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طرح الدراسة ، وإلً عصرنا هذا هازال إخجٗؾ الهفسرَن َدور حول هذَن أججاهَن، ثم جهذه العٗلة

َُعد النص اْدبٍ هسا؟ العٗلة بَن الهإلؾ والنص ها هٍالجساإٖت الجالَة :" وَاً حمَمَاً لمصد وهل 

لً عصور َنجهون إوها هٍ العٗلة بَن النص والهإلؾ والهفسر والنالد إذا وانوا  ؟العملٍالهإلؾ 

، اجَة الجٍ َشَر إلَهلدٖٖت الوالعَة الخاراوارجبط العهل الفنٍ ب ود دور الوالعؤمدم جهنذ الف 1"؟هخجلفة

وصارت  ،إلً دور الفنان وهشاعره الداخلَة وأن عهله جعبَر عن عالهه الداخلٍنظرت الروهانسَة  هثًٗ:

، ثم فٍ هرحلة أخري هن دبٍل الفنٍ أو اْهٍ أن َفهم الفنان لَفهم العه:هههة النالد أو الهفسر 

وٖ َجب  ،أو واجبه أٌ عٗلة بَن النص وهبدعه علت النص هو هحور أهجهام هنورةً الروهانسَة ج

لجٍ َموم ، وحاولت البنابَة الجروَز علً البنَة ات للنص اْدبٍ خارج إطاره اللؽوٌالبحخ عن دٖٖ

َُعد  (م1843) اْلهانٍ شَٗرهاخرأن لنسبة للهرهنَوطَما ابَري الباحخ ، وعلً أساسها العهل الفنٍ

وجموم فورجه علً أساس " لم لعهلَة الفهمالٗهوجٍ إلً ع صاحب الفضل فٍ نمل الهصطلح هن أسجخدام

لً المارئ والعٗلة بَنهها جدلَة، فولها جمادم النص فٍ الزهن النص وسَط لؽوٌ َنمل فور الهإلؾ إأن 

لبعد عن وَسجنجج الباحخ أن ا .2لنا، لذلن وجب لَام علم َجعلنا ألرب إلً الفهم"لنسبة اصار ؼاهضا ب

 .وهوبَحجاج إلً هفسر هاصبح  ،زهن النص

 .عوَض العطوٌصاحب الدراسة :  *3(ٌوسف  فً سورة جمالٌات النظم القرآنً فً قصة المراودة)

وبَان أثر الهنهج  َوسؾ، لبٗؼَة فٍ حادثة الهراودة فٍ سورةلً وشؾ اْوجه اإ هذه الدراسةؾ جهد

   : لنماط أٖجَةلً اصت الدراسة إ، ولد خلالدلَمة للنظم المرآنٍ الهعانٍجؤوَٗت البٗؼٍ فٍ وشؾ 

المهَص ثٗت هرات دلَل علً العناَة بؤهر هذا  هن ذلن " جورَر ذور المهَص جنوع الدٖٖت البٗؼَة -ا

 .4، والنماء هاَٖخفً"هَص هن الرهز إلً السجر، والعفةوفٍ الم ءهع َوسؾ فٍ هماهات اٖبجٗ

( هذا اْسلوب َمٌ لِ عَ  نَّ هِ َدِ وَ ٍ بِ بَ رَ  )إنَّ : وذور الرب فٍ لوله جؽَر أسلوب حسب همجضً ول خطاب، -ب

(فٍ لوله: وٗم الهلن سإال هوجز ، والدعاء بصرؾ وَدهنَناسب   .َحهل هعانٍ الموة )َلاَل َها َخْطُبُونَّ

( :هن ذلن لولهلٍ لؽة َوسؾ رُ  -ج ٍَّ وهعلوم ها فٍ هعنً الربوبَة هن هعانٍ  ")َربِّ الِسْجُن أََحبُّ إِلَ

  .5ه"لالذٌ جعرض الوَد  بلأصبح رحهة له فٍ هما ، ووؤن السجنوالجربَة والرحهة والعناَةالحهاَة 

إعجراؾ وجوبة هع –جهدَد –رؼبة –جها اَره، ووان هلخص خطابن ؼظهور خطاب اهرأة الهلن أوثر ه -د

 الَ لَ وَ ﴿َوسؾ جبدأ هن " علً آَات هن سورة الدراسة لم ججناول ول السورة بل الجصرتهذه هٗحظة أن 

                                       
 

 .  17م ص2005نصر حاهد ابو زَد، )إشوالَات المراءة وألَات الجؤوَل( الهروز الثمافٍ العربٍ، الهؽرب، الطبعة السابعة،  - 2
هـ 1431رآنٍ فٍ لصة الهراودة، دار جدبر للنشر. الرَاضجهالَات النظم الموهو صاحب هذه الدراسة، وهٍ بعنوان: عوَض العطوٌ،  - *3

 م.2010/
 .41م، ص2010عوَض، بن حهود العطوٌ، جهالَات النظم المرآنٍ فٍ لصة الهراودة، دار جدبر للنشر. الرَاض. - 4
 .101عوَض بن حهود، السابق. ص - 5
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﴾َمٌ لِ عَ  َظٌ فِ ٍ حَ نْ إِ  ِض رْ اَْ  آبنَ زَ ً خَ لَ ٍ عَ نِ لْ عَ اجْ  الَ لَ ﴿ :لً لوله جعالًإ  1﴾رَ صْ هِ  نْ هِ  راهُ جَ ٌ اشْ ذِ لَّ ا
ولد  ،2

، بعد أن والجٍ وانت فٍ لصر الهلن، الجٍ لها عٗلة بحادثة الهراودة لصرت الدراسة علً النصوص

، حخ هن هعانٍ هذه الولهة وهماصدهاجؤإوله الباها ذور و، لصره وأهر إهرأجه أن جورم هثواه اسونه فٍ

، وذلن أن الثواء َدل علً النهاَة والهصَر ووؤنها هو سجمراردٖلة البماء والراحة واٖفَها هن  لهاو" 

أن إورام  أٌ 3ؼَره" ، فٗ َرَد هن َوسؾ أن َصَر إلًفَه لنفسه، وَرَد أن جوون نهاَجه له وإلَهَصط

هثواه لعن ذور الشا بدلَله، فأورام  ، وهو وناَةهن باب إورام صاحب الهثوي نوله الباحثوالهثوي َجؤ

هذا  ، هبرراً هشرب وهؤولهن َحجاجه  وول ها ،هو إورام لشخصه وجلهَح بعهوم أورام لول هاَجعلق به

ِخَذهُ َولََداً ﴾ اَِة ﴿ اْهر هن خٗل  ْنَفَعَنا أَْو نجَّ ََ رأي دل علً هطهع حسب ج (عسًولهة )د وفوج َعَسً أَْن 

 اللؽوََن.

ت فٍ ، وأهم الشخصَاؤوَل وهبادبه ولوانَنه وجهثَٗجهالج هفهومول هذه الدراسة ججنا. *4(التلقً والتأوٌل)

فلسفة  فٍ خبَرالفَلسوؾ العمٗنٍ و الرشد بن وا ،الهؽرب العربٍ الجٍ جناولت هوضوع الجؤوَل والجلمٍ

أن أصح الجؤوَل عنده، " وهن خٗله أوضح لشرح الجؤوَل  (لفصل الهما)وجابه خصص الذٌ و ،أرسطو

، فهعرفة الهنطق وآلَاجه هٍ هعرفة صنؾ الذٌ هو أجم أنواع المَاسهو ها َنجج عن المَاس الهنطمٍ 

خاص هن الناس وهم الخاصة، بَنها أنواع المَاس الجدلٍ والمَاس الخطابٍ هٍ وسَلة الجههور للجدل 

لبرهان وهنهم اصدق بهنهم هن  َف ،هجفاوجة فٍ ألجناع طباع الناسالهسلم به أن  هنوإٖلناع وأَهام، و

هٍ نجاج الجٍ ْلاوَل البرهانَة واوجصدَق صاحب البرهان ب،ْلاوَل الخطابَة الجدل أو باهن  َصدق ب

فٍ فصل وها َمول ابن رشد  ،5وافمه وَشهد علَه"فالحق ٖ َضاد الحق بل َ ،ؾ الشرعالعمل الذٌ ٖ َخال

، علهَة البرهانَة المطعَة الوونَةللهعرفة ال هخالفاً  ، هع أن هنان نصوص شرعَة َوون ظاهرهاً الهمال

، طناوالمرآن فَه ظاهر وب، ة الحمَمَة إلً الدٖلة الهجازَةوَلها بنملها هن الدٖلؤوهذه النصوص َجب ج

 إلً الجؤوَل ببرهان البَانوَنجمل الباحخ ، وحاول ابن رشد الجوفَق بَنهها ،لوَ َإ ٖ اوهل وَ وفَه ها َإ

أن نسهَه  ن، وأن الهبدأ العام َهوَةأن الشاطبٍ لد اججهد فٍ جمدَم بعض المواعد والضوابط الجؤوَل رذووَُ 

، فالوضع ل لهوَ لهإل، وأوضاع اوِ َعه إلً: لاعدة هراعاة أوضاع الهإبهراعاة الهجال الجداولٍ وَهون جفر

 هن َسَر علً سننهم.وون هن السلؾ وهو أن َ

وَلهم فهو الضٗل بعَنه ؤوها خالؾ ج، وَلهم وهم الحجة البالؽةؤوَمول إن السلؾ أو اْولَن صحَح ج 

 ػٌ ََ هم زَ وبِ لُ ٍ لُ فِ  َنَ ذِ ا الَّ ؤهَّ فَ ﴿ذَن ذههم المرآن الورَم حَن لال وجؤوَل ال ،طًٗ اب وًَٗ ؤوَل النصوص جؤهثل ج

                                       
 .21سورة َوسؾ آَة  - 1
 .55سورة َوسؾ.آَة  - 2
 .11سابق.ص  عوَض العطوٌ. هرجع - 3
م، الهروز الثمافٍ العربٍ، 1994هماربة نسمَة، الطبعة اْولًصاحب هذه الدراسة، دوجور وهفور هعروؾ فٍ الهؽرب، وهٍ هحهد هفجاح،  - *4

 الهؽرب .                                       
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ذَن َإِولونه َمصد بهم الالذَن فٍ للوبهم زَػ و 1﴾هِ َلِ وِ ؤاء جَ ؽَ جِ أبْ وَ  ةِ نَ جْ الفِ  اءَ ؽَ إبجِ  هُ نهِ  هَ ابَ شَ ا جَ هَ  ونَ عُ بِ جَ ََ فَ 

ها الهسلهون هن الفٗسفة إذا خالفوا السلؾ ب أ، وهوذا َجبرْؼراضهم الدَنَة والطابفَة واَْدَولوجَة

لت هَّ ورهوز بواطن وحَ ، ثلةوجعلوه أه الذَن اججهوا إلً هاورد فٍ الشرع هن أهور ٖجعرفه العرب هن

، واعجهدت علً الهجشابهات وخاطبت بجؤوَلها العاهة ففرلت دَن سنة هن الهعانٍ ها َٖحجهٗنلالوجاب وا

وهٍ النصوص الهجواجرة الجٍ ٖ جحجهل الجؤوَل والهجشابه  ،لاْهة، فهنان نصوص َجب اْ جإوَ 

هراعاة أوضاع : لواعد الجؤوَل عند الشاطبٍن هأن الدراسة نجابج وَله، وهن ؤالحمَمٍ الؽَر ٖزم ج

والماعدة الثانَة هعرفة لسان العرب  وهرعاة همجضَات اْحوال والعادات،ل والهإَول والهإَول له وِ الهإ

والماعدة ، وعلم المراءات ولواعد أصول الفمههن هفردات وجراوَب وهعانٍ وهعرفة اسباب النزول، 

ً هعنل جججهالجٍ اَِات الهوَة  ٍ هراهَه وأهدافه وها هو الحال فٍف، وانسجاههالثالثة اجساق النص 

  .لً عبادة هللاواحد هو الدعوة إ

هذه الدراسة لراءة أسهاء حدَد.  صاحبة الدراسة :*2(تارٌخٌة النص القرآنً عند نصر حامد أبوزٌد)     

ً ججدَد الخطاب الجفسَرٌ لوالذٌ َسعً إ لنص المرآنٍ عند نصر حاهد أبوزَد،جفوَوَة فٍ جارَخَة ا

الهوروثة لصد جعرَجها وإعادة بناء هنهج الجؤوَلَة هن ججدَد الهفاهَم اْساسَة، ونمد الهناهج  نطٗلاا

الذٌ جججلً أههَجه فٍ أشوالَة العٗلة  ،الجفسَر، وَعجبر نصر أبوزَد أول هن بحخ فٍ هذا الهوضوع

علً إلماء الضوء علَها لجنوَر جوانبها  الباحثة صتحر لذا، اْدبٍ الؽربٍبَن النص المرآنٍ والنص 

، هل هو زَدٍ حاهد أبلنصر " ة النص المرآنٍجارَخَ"ل حول همولة ، وججَب علً الجساإالهظلهة

وهل جارَخَة النص هسجوردة هن الؽرب ؟ وهل هٍ رَد النص المرآنٍ هن لدسَجه؟ َعهل علً جج

بهذا  اضر؟ وها هولؾ الهإسسات الدَنَة واْزهر بهصرلجراخ والحداثة أٌ بَن الهاضٍ والحاججعلق ب

 ؟ الخصوص

 إن اخجٗؾ المراءات هن جفوَوَة أو إبسجَهولوجَة سَحدد آلَات المراءة هثل :  

 ،بؤن نصر أبو زَد هرجد عن أسٗموأولها السلفٍ  والذٌ أصدر حوها  ،المراءة هن هنظور دَنٍ

، وصلت إلً حد رفع دعوي لضابَة ساجذة الجاهعََنصدرها بعض اْووذلن بعض اْحوام الجٍ أ

لً ذلن هولؾ علهاء اْزهر ههثل السلطة الدَنَة فٍ أضؾ إ"بحبسه والجفرَق بَنه وبَن زوججه، 

لهَن وجرَهة َعالب علَها فٍ عمابد الهس طعناعلً أنها أراء نصر أبوزَد إلً وا نظرالذَن هصر و

، لذا وجب الرجوع إلً وجب 3"زَد عن أسٗمٍ جداد نصر أب، ثم جاَء حوم الهحوهة َمضٍ بإرالمانون

                                       
 . 7سورة آل عهران .اَِة - 1
. م2011، الجزابر، رسالة هاجسجَروهٍ نصر حاهد أبوزَد، جارَخَة النص المرآنٍ عند أسهاء حدَد، صاحبة هذه الدراسة وهٍ بعنوان:  - *2

 .ولَة اداب جاهعة فرحات عباس.السنة الجاهعَة
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 لطعون الجٍأو أن ا ،وهعادٌ لٕسٗم هن فور وهل َهون إعجباره علهانٍ زَد لندرن ها فَهاٍ أب

 وجهت إلَه وانت ؼَر دلَمة. 

مَمة الهنظور الهإدلج وفٍ هذا الهنظور جنطلق المراءة هن هبدأ الح"ٌ أ ثم المراءة هن هنظور حداثٍ:

جنطلق هن العداء  احواهاً ، فحَن َصدر الهنظور الدَنٍ 1"هسبماً هضهرة  احواهاً لجصدر  الهحددة سلفاً 

رة هن هنطلق أن الهنظور الحداثٍ َناصر هذه الظاهلظاهرة الحداثة الدَنَة عند نصر أبوزَد، نجد أن 

َعهل علً جشََدها وجرسَخ و، لحمَمة الواضحة والهادفة للجنوَرالخطاب الدَنٍ الحداثٍ َنبثق عن ا

ََدحضورها ووشؾ وإسجبعاد وجههَش الحمَمة الدَنَة الزابف عٍ أنه ة، إن خطاب أسٗم الحداثٍ  

  .لفورَة والعمٗنَة خطاب الحرَة ا

، بوصفه شارحاً للنص اْصلٍ، المراءة ُجعد نشاطاً جؤوَلَاً ٔعادة إنجاج الهعنً الظاهر والخٗصة أن هذه

، فول لراءة هٍ ذات جؤوَلَة جعهل علً انجاج حمَمة ة للنص الهشروحَسر الهماصد الحمَمأٌ َشرح وَف

                                        هخجلفة شارحة للنص.

أن لفظ الوٗم هو  هبَناً نً لهعاللفظ وعٗلجه بابالجرجانٍ بدأ   :عبدالماهر الجرجانٍاسرار البالغة( ) 

المرآن والبَان، الحَوان وبها علهه  بها أنسان عن، وَهََز هللا وشؾ بها أسرار العلوم ججهن عند هللا نعهةٌ 

، فلوٖ نعهة الوٗم ها وان لعالم أن َعبر 2﴾انَ لَهه الَبََ عَ َم المرآن، َخلَق أ ْنَساَن ن علهحالر﴿ :لال جعالً

َجب أن  لجرجانٍ أن اْلفاظ بمت الهعانٍ هدفونة فٍ الضهابر، وَري اول ،عن علهه وأفواره وخواطره

َفَد بَان  ٖ جفَد حجً جإلؾ نوع هن الجروَب والجرجَب، وهٍ هؤلوفة عند الناس وهجداولة بَنهمجوون 

، أٌ أن جرجَب اْلفاظ هرجب علً الهعانٍ، وَري أن ججانس اْلفاظ ٖ َسجحسنه العمل إٖ إذا عنًاله

ْن اْلفاظ  بَن،ْفهم وَمول لَ، فأنسان َجولم لَُ الفابدة، وحصلت به حسناً  ولع الهعنً هن العمل هولعاً 

الهعانٍ، فهن نصر اللفظ علً الهعنً وان وهن أزال الشا عن طبَعجه وفجح فَه  ةدهاعند الجرجانٍ خ

حجً َوون الهعنً هو الذٌ طلبه  حسناً  سجعاً وٖ  همبوًٖ  الخٗصة أنن ٖججد ججنَساً ابواب العَب، و

صلوات هللا ، ومول النبٍ وٖجرضً بؽَره بدًٖ  حوه، وججد أنن ٖ جبؽٍ عنه حوًٖ واسجدعاه وساله ن

 ."، والصدلَة هؽرهاً هجٍ بخٍَر ها لم جَر الؽنً هؽنهاً " ٖ جزال أعلَه

الهعانٍ علً سجَجها وجدعها جطلب ْنفسها اْلفاظ فسجوجسٍ إٖ ها َزَنها وَلَق َل فؤْحسن أن جرسَ  

"واعلم أن الذٌ وَمول  ،افهو ها ٖ فابدة هنه فٍ الهعنً ولو افاد لم َون حشو بها،  أها حشو الوٗم

                                       
 .23أسهاء حدَد، سابق. ص - 1
 1سورة الرحهن : آَة  - 2
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ع ذلن المول لً الفور أن َبدأ بجهلة هن المول فٍ الحمَمة والهجاز وَجبَسبق إ، وها َوجبه ظاهر اْهر

 .1"ثرهها فالهجاز أعم هن أسجعارة ٔسجعارة فٍ أا، وَإجً بفٍ الجشبَه والجهثَل

، ن َوون للفظ أصل فٍ الوضع اللؽوٌسجعارة بموله "اعلم أن أسجعارة فٍ الجهلة أرؾ أوَع 

، وَنمله َر ذلن اْصل، ثم َسجعهله الشاعر فٍ ؼعوض هعروؾ جدل الشواهد علً أنه اخجص به حَن

 .2ة "زم فَوون هنان والعارَؼَر ٖ إلَه نمٗ

د الهعنً ََٖف فؤها الؽَر هفَد هو الذٌر هفَد، وؼَ ،: هفَد فٍ الهعنًلً نوعَنسجعارة إم اَٖمسهو و  

رجه فابدة الهعنً لوٖ اسجعااسجعهلت أسجعارة أو اْسم اْصلٍ، أها الهفَد وهو هاحصلت ب ءسوا

، وأن الهجاز أبداً أبلػ هن الحمَمةوفضًٗ،  ، ذلن أن لٗسجعارة هزَةوان لَحصلها  اٖسجعارة

، والجعرَض أولع هن الجصرَح، وهع ذلن ٖ جطهبن نفس العالل فصاحأن الوناَة أبلػ هن أالخٗصة: و

  العلم به حجً َبلػ فَه ؼاَجه .فٍ ول ها َطلب 

 و أشادة الذٌ خصصه للجعرَؾ زالٍحاهد الؽٍ الوجاب هن أشهر وجب أب هذا :  )جواهر القرآن(

وجزابره وأعهاله ط  فٍ سواحله لبحر الهحَاوز، وشبه المرآن بالونب سن المرآن وعلوهه الجٍ شبههابهحا

ن هالرح ةالدعوة لعبادهو همصد المرآن اْسهً أن َري اَِات وفٍ جؤوَله لبعض  الدرر والجواهر،

جعرَؾ الهدعو إلَه  وهو الخالق سبحانه  -أوال :اْهور اْجَةسوره انحصرت فٍ أن ، واْوثان وخلع

والمرآن  ،هناًٖ هن أصعب العلوم  وأعصاها  ألهَة هعرفة الذات بروجعج ،عالً وهعرفة صفاجه وأفعالهوج

ووذا  3﴾اٍ شَ  هِ لِ ثْ هِ وَ  َسَ لَ  ً ﴿الجمدَس الهطلق وموله جعال إلً شاراتإٖ علً جلوَحات وإَٖشجهل هنها 

والمدرة والحَاة  ة اَْات الهجضهنة للصفات والعلم: فهجالها أوسع لوثرسورة أخٗص، وأها الصفات

، بل لَس فٍ عال فهجسعة وٖ َهون أحاطة بهاوأها اْف والسهع والبصر وؼَرها،م والحوهة والوٗ

لبال علً هللا بهٗزهة : جعرَؾ الصراط الهسجمَم واٖثانٌا . وأفعاله وول ها سواه هو فعلهالوجود إٖ هللا

ن َجَزوًَّ َوَذَوَر اْسَم أْفلََح هَ  دْ لَ ﴿َ :لهوي وجزوَة الملب وها لال جعالًبهخالفة ا عراض عن ؼَره ذوره وأ

شؽل عنه ، هٗزهة ذوره وهخالفة ها َلفةفهذا الطرَق هبنٍ علً أهران الهٗزهة والهخا 4﴾َرّبِه َفَصلًَّ

وهذا هو السفر إلً هللا،  وَشهل ذور الروح والنعَم الذٌ َلماه الواصلون وأعٗها لذة النظر إلً هللا 

،  ووصؾ أحوال الجاحدَن لوصول وهم اْنبَاء واْولَاءد اجعالً،  ثم جعرَؾ أحوال السالوَن عن

، ومولهم الهٗبوة بنات طَلهما، ثم اْنجمال إلً هحاجة الوفار ووشؾ أبلناوبَن والناولَن عن أجابةوا

                                       
م،  1991عبدالماهر الجرجانٍ، اسرار البٗؼة، شرح وجعلَق، عبد الهنعم خفاجٍ، و عبد العزَز، دار الجبل بَروت، الطبعة اْولٍ،  - 1
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سول علَه السٗم بؤنه ساحر ووذاب، وإنوار الَوم اِخر وجحد ، ونعت الروأن له ولد وشرَن، هللا

 رة هنازل الطرَق وأخذ الزاد واْهبة وإٖسجعداد.   ، ثم جعرَؾ عهاالبعخ

أها علوم الصدؾ  وها  إلً علوم الصدؾ وعلوم الجوهر.العلوم  جنشعب وَؾ بَن الؽزالٍ الخٗصة أنو

  :وهٍ، ، فَمسهها إلً خهسة علومووسوجه اللؽة العربَة ،َسهَها الؽزالٍ وهٍ جواهر المرآن

  .هن ألفاظه إنشعب علم اللؽة -1

  .وهن إعراب ألفاظه علم النحو -2

   .وهن وجوه إعرابه علم المراءات -3

نطق الصوت ثم انً الجٍ هنها وهن وَفَة الجصوَت بحروفه علم هخارج الحروؾ، وأول أجزاء الهع -4

َمول الؽزالٍ:  ، وبجهع الحروؾ َصَر ولهة وجهع الولهة َصَر لؽة.حرفاً َر لجمطَع َصاإن الصوت ب

البصَرة إن وان ٖ َرشدن إلً الفرق بَن آَة الورسٍ وآَة الهداَنات وسورة أخٗص  "واعلم أن نور

 .1" ملسو هيلع هللا ىلص فملد صاحب الرسالةنفسن الجوارة، وسورة جبت، وجرجاع هن اعجماد الفرق 

هحهد صاحبها َري والجٍ هن الدراسات الحداثَة الهرهنَوطَمَة  هذه الدراسة *2)الكتاب والقرآن( 

ت الخاطبة أدت إلً فهم ؼَر صحَح للجراخ الدَنٍ، لذلن َري ضرورة الجهََز شحرور أن الجؤوَٗ

ٌ خ: هو النجاج الهادابَن الهصطلحات الثٗثة وهٍ: الجراخ والهعاصرة واْصالة، وَمول أن الجر

، أها اساسَاً فٍ جووَن شخصَة الخلؾ ، والذٌ َإدٌ دوراً والفورٌ الذٌ جروه السلؾ للخلؾ

هن نجاج أنسان  ، والذٌ هو أَضاً ع النجاج الهادٌ والفورٌ الهعاصراعل أنسان ههٍ جفف :الهعاصرة

ؤن و، العودة لطرَمة عَش اْولَنعنٍ بهذا الهعنٍ َجداخل الجراخ هع الهعاصرة، بَنها اْصالة ٖج

المرن الجٍ وانت فٍ فٍ المرن العشرَن وهذا هسجحَل ْن الظروؾ وأنت جعَش هملدة للمرن السابع 

هحاولة جملَد المرون اْولً هٍ هروب هن َري أن المرن الحالٍ، وفٍ الجٍ ظروؾ الالسابع هٍ ؼَر 

سٗم، باعجبار أن المدَم همدس لحَاة المرن اْول لٕ واللجوء، الع فٍ هواجهة الجحدَات الهعاصرةالو

صالح لول زهان  َعجبرون "أن أسٗمهم ، بَنها ْنه وان عصر لوة الهسلهَننه َٖهون الخروج ع

 .3لة ؼَر لابلة للحل" ضوهوان، وهن هاهنا ولعوا فٍ هع

وهو وَري شحرور بها أن المرآن واهل وهطلق وهعجز ٖ َؤجون بهثله وهوجه للناس بلؽة بشرَة  

رٌ جؤوَله ، " وانها َجلن ٖ َطاله الجحرَؾ، لذهن لدن عزَز حوَمصه ثابت وجاب هنزل نهمدس و

م نها الجراخ هو الفه، وإَعجبر الوجاب جراثاً وجفسَره ٖ، وفٍ حال جؤوَله ورعلً هر العصور والده

                                       
 .43ابو حاهد الؽزالٍ، جواهر المرآن، ص - 1
دار والهإلؾ دوجور وههندس سورٌ، نشر دراسات إسٗهَة هعاصرة،  -الوجاب والمرآنصاحب هذه الراسة، وهٍ بعنوان هحهد شحرور.  - *2
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بها فٍ ذلن الجٍ ، بشرَاً جراثاً فَعجبرها جؤوَٗت المرآن أها   1"النسبٍ للناس فٍ عصر هن العصور

ولعت فٍ صدر أسٗم اْول، وٖ َشهل الجراخ العبادات والحدود واْخٗق فهٍ هن الجشرَعات 

، وهو أٌ شحرور َصنؾ اَؤت المرآن إلً ثٗثة أنواع وهٍ : ملسو هيلع هللا ىلصاءت بها رسالة النبٍ الجٍ ج

 موله جعالً:جؤوَله لوأها  .الهجشابهات والهحوهات والشارحات والجٍ لَست هن الهحوم وٖ هن الهجشابه

َّٖ  هُ َلَ ؤوِ جَ  مُ لِ عْ ا ََ هَ ﴿وَ  واهل َٖوون ن حمَمة هطلمة فجؤوَله البها أن المرآ :﴾ َمول مِ لْ عِ فٍ الْ  ونَ خُ اسِ الرَّ  هللا وَ إ

. أها هعرفة الجؤوَل الهجدرج واحد فمط هو هللا الذٌ انزله، وسَؤجٍ جؤوَله َوم المَاهةهن عند إٖ 

الهرحلٍ فهو هن لبل الراسخَن فٍ العلم ولهم هججهعَن ٖ فرادي. والهمصود بالراسخَن فٍ العلم هم 

والفمهاء ول أولبن هعنََن بجؤوَله وجفسَره والفضاء والجارَخ، هجهوعة وبار الفٗسفة وعلهاء الطبَعة 

والخٗصة أن شحرور َري أن الجؤوَٗت  ، ْنهم أهل أم الوجاب.هججهعَن فٍ فهههم العلهٍ

 أدت إلً فهم ؼَر صحَح للنص المرآنٍ.والهجفرلة والجفسَرات الخاطبة 

ت هذه الدراسة هن ضهن الدراسا: فًلعادل هصط *2(إلى نظرٌة الهرمنٌوطٌقا مدخل -فهم الفهم)

، هن أن الهرء َهونه هعرفة العالم فمط َري وصاحب هذه الدراسة الهجاحة الجٍ لاربت هوضوع الباحخ،

َس فق لوأُ ، اَهون ججاوزه هنا حدود ٔدراونا ٖ، وأن لول ه الهسبقهنظور خبرجه الهسبمة َعنٍ فهه

الهعارؾ الجٍ ُوجب  عجباره بنَة رهزَة لصدَة أٌخاص باوللنص أَضاً أفمه ال، بإهواننا أن نري وراءه

  النظرَة الجؤوَلَة.، وأخجٗؾ فٍ اْفاق هو هحط إهجهام النص فٍ ظلها

الشخصَة  بصهجهِ و :" َجسد النص أسلوب الهإلؾ صاحب هذه الدراسةاْدبٍ َمول  عن النصأها 

بالهعنً  ن الهنطمة الجٍ جشؽله وجعرؾفههه الشعورٌ والّشعورٌ وجوجهه فَه، وجلو ،وخجهه الفردٌ

ن سَاله اْصلٍ وأن الهعنً الجارَخٍ للنص لد ألجطع ه  .3( بالمصدَة")الفَنوهَنولوجٍ اْوسع

جضَع أو ججؽَر الحمابق هع  ، ولهذا، وذلن لعدم هعرفة بداَة الهعاصر ونهاَة المدَموَٖهون إسجعادجه

، وأنسان هو َفهم نفسه بناًء علً جؤوَٗت ن فمط جؤوَٗتهنا، لذا َمول نَجشه لَس هنان حمابق الزهن

 ،فٍ أسجخدام المدَم هو أن نشرحوالـجؤوَل بهعنً الجفسَر " أن َري البعضلذا  هورثة هن الهاضٍ.

، ٖجمول شَباً للفهم ولَس هجرد البعد الجعبَرٌ، فالولهات بعد ول شٍء وهو اججاه َإود البعد الجفسَرٌ

  .ر الهرء عن هولؾ ها دون أن َشرحهلد َعبو، أَضاً وجشرحه وجوضحهره ها فحسب بل جفس

َضاً شول هن ، فإن جفسَره أو شرحه هو أؾ هو فٍ ذاجه جؤوًَٗ وها أسلفناوإذا وان الجعبَر عن الهول

هذا "ولعله َٖزال ؤنها نظرَة جفسَر الوجاب الهمدس،ب فت الهرهنَوطَما لدَهارِّ عُ ولد  4"لجؤوَلاأشوال 

                                       
 .36هحهد شحرور، السابق. ص - 1
نظرَة الجؤوَل هن أفٗطون إلً ؼاداهَر، دار رإَة للنشر، الطبعة وهو صاحب هذه الدراسة، وهٍ بعنوان: فهم الفهم، عادل هصطفً،  - *2

 م.2007اْولً، 
 .19م .ص2007دخل إلً الهرهنَوطَما، دار رإَة للنشر، الطبعة اْولً، عادل هصطفً،  فهم الفهم، ه - 3
 .43السابق، ص - 4
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ْن اللفظة إنها دخلت فٍ اٖسجعهال الحدَخ عندها ألحت الحاجة إلً هبحخ جدَد  ،أوسعها إنجشاراً ٖسم ا

الهرهنَوطَما إن هذه الدراسة:  خٗصةو .1َمدم المواعد الٗزهة للجفسَر الصحَح للوجاب الهمدس"

 الجفسَر ْنها هنهجه وأصله.هرجبطة ب

 

 

 

  

                                       
 .68السابق، ص - 1
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 اإلطار النظري

 بعض -حسب طبَعة النص الهدروس الذٌ هو نص لرآنٍ همدسوهذه الدراسة إن أطار النظرٌ ل

هن الباحخ اٖعجهاد علً عدة نظرَات و َسجوجب  -اَِات الهجشابهات هن سورة َوسؾ علَه السٗم 

والجٍ ٖ  بالدراسات الجفسَرَة الوٗسَوَة هناهج هجعددة ٔنجاز هذه الهماربة، إذ هن الضرورٌ أسجعانة

اْخذ هنها ) وجطبَق لواعدها هن أجل فهم النص المرآنٍ لَد البحخ( إذ نخص بالذور فٍ هذا  هناص هن

 .الصدد الجفسَرات اللؽوَة الهحضة، الجٍ جعجهد الجانب اللؽوٌ وهنهج للوصول إلً فهم النص فههاً جَداً 

أحاطة بعدة  ولعل هذه الدراسات علً الرؼم هن أههَجها فٍ جفسَر النص المرآنٍ فإنها أخفمت فٍ

جوانب أخري خارج النص المرآنٍ هن هثل السَاق الجارَخٍ أو أسباب النزول لهذه اَِات الورَهة، و 

بالجالٍ فإن هذه الدراسات ظلت حبَسة السَاق اللؽوٌ أٌ اٖعجهاد علً حرفَة النص، نخص بالذور هنا 

سَر آٌ المرآن " فمد اجهع الهفسرون هـ (  الذٌ وان له السبق الزهنٍ فٍ جف310ابن جرَر الطبرٌ ) ت 

سلفا وخلفا  أنه ها هن هفسر إٖ اؼجرؾ هن جفسَر الطبرٌ، فوان ابن جرَر بحق إهام الهفسرَن و لدوة 

الهجؤولَن، إذ جهع فٍ جفسَره بَن الرواَة والدراَة ، فهع عناَجه الفابمة بالجفسَر النملٍ عن الصحابة 

، فإنه َعنً بنفس المدر بالجفسَر العملٍ الذٌ ه الرواَات عنهمَسجمصٍ فَها و جووالجابعَن بدرجة 

فإن ابن جرَر َهجم  َجعرض فَه لجوجَه اْلوال جوجَهاً دلَماً و جرجَح بعضها علً بعض، و أَضاً 

  .1بأعراب اهجهام الحذاق، لها فٍ اخجٗؾ و جوه إعراب آٌ المرآن هن اخجٗؾ وجوه جؤوَله"

هـ( والذٌ وان هن فمهاء اْندلس وله هإلفات وثَرة، وهو َري "أن 450) ت.ووذلن ابن حزم الظاهرٌ 

" وأها  :َمولوفٍ هذا  ،2"الجؤوَل إنحراؾ عن النص، وعن صورجه الحمَمَة الهعبرة عن الحمَمة ذاجها

 جرن اْخذ بالجؤوَل، فٗ َخلو هن أحد وجهَن ٖ ثالخ لهها، إها جؤوَل دعوي ٖ َشهد بصحجها نص

ابن وثَر الذٌ َهثل الجفسَر النملٍ أو الجفسَر بالهؤثور وإن وذلن و .3أو سنة صحَحة أو إجهاع "المرآن 

وان إعجهاد هإٖء علً الجانب اللؽوٌ ، فإن هنان هناهج أخري اسجعهلها الوٗسَوَون هن الهفسرَن، 

صوفٍ نخص بالذور أبا فمد فسروا بالنمل والعمل، عٗوة علً ذلن الجفسَر العرفانٍ الذٌ جبناه الفور ال

م وهو الهعروؾ فٍ الثمافة العربَة اٖسٗهَة أنه هجولم وفَلسوؾ وفمَه وأحد 1111/1058حاهد الؽزالٍ 

فمد  ،ألطاب الفور الصوفٍ ، وفٍ هماربجه الجفسَرَة للمرآن الورَم وخاصة هن خٗل وجابه جواهر المرآن

لمرآن وول هو عبارة عن هحَط وفٍ أحشابه الدر اعجهد فٍ جفسَره علً الفور الصوفٍ حَخ اعجبر أن ا

ة َِات ود الؽزالٍ فٍ هذا الوجاب علً الؽوص العهَق لهعرفة الهعانٍ الباطنة والخفَأولد  ،الواهن

 المرآن.

                                       
 م.2001. الماهرة.1. جحمَق عبدهللا الجروٍ. هروز الحوخ اْسٗهَة .ط8-7ابن جرَر الطبرٌ. جاهع البَان فٍ جؤوَل آٌ المرآن .ص - 1
 .2. صالدَنٍد الجؤوَل عند ابن حزم، لراءة فٍ هضهون النظرَة الظاهرجَة وجطبَمها فٍ الخطاب ، جفسَر النصوص وحدونعهان بو لرة - 2
 .4الهصدر السابق . ص - 3
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خرون َنحدرون هن الحمل الصوفٍ هن هثل الشَخ اْوبر هحٍَ آهذا فضٗ علً أن هنان هفورون  

 الدَن

 جعلَماجه حول المصص المرآن، وان َعهد إلً( ففٍ 1240-1165َخ اْحهر) ابن عربٍ الهلمب بالوبر 

، أو الجفسَر الباطنٍ للهعانٍ، وها اهجم بالرهزَة فٍ جحلَل شفرات اَِات لهعانٍ الباطنَة لَّات المرآنَةا

علً ٖ َعجهد  ا الصنؾ هن الجفسَرولعل هذ ها، أو أنه اهجم بالجفسَر الرهزٌ،الهجشابهات و جؤوَٗج

وها أنه ٖ َعجهد علً الجفسَر بالرواَة، وهذا بطبَعة الحال  ب اللؽوٌ أو ها َعرؾ بحرفَة النص،الجان

نوع هن الجؤوَل الهرهنَوطَمٍ أو هو ها َسهً بالدراَة، والهعروؾ أن اْخَرة إعجهدت الجؤوَل العملٍ، 

 .وخرجت عن حدود النص اللؽوٌ

عجهد فَه علً الجفاسَر الوٗسَوَة الهخجلفة، ثم وَفَة جوظَؾ إذن وَؾ نعهل علً صَاؼة إطار نظرٌ ن 

الهناهج الحدَثة فٍ جفسَر لؽوٌ جؤوَلٍ هن داخل النص َوون فَه أطار اللؽوٌ ووعاء َلجمٍ فَه 

 ،لَفههه وَعهل به النص ألهٍ جاء هوجهاً لٕنسان هع الحدَخ فٍ اججاه فهم النص، ذلن أنالوٗسَوٍ 

ة همدسة، فإلً أٌ حد َهون اسجعهال الجؤوَل أو الهرهنَوطَما وهنهج نمدٌ اعجهده وبهؤن النص رسال

الؽرب فٍ صَاؼة طرَمة لفهم النص، واسججٗء الهعنً هن خٗل الجؤوَل. ونخص بالذور النهوذج 

الهرهنَوطَمٍ، وؤحد الهناهج اْساسَة فٍ جحلَل وجفسَر وجؤوَل النصوص الدَنَة واْدبَة والفلسفَة، 

د ظهر هذا الهنهج الجؤوَلٍ هع الفَلسوؾ اْلهانٍ هارجن هَدجر، حَخ جطور فٍ عهده هفهوم الهدرسة ول

الفلسفَة الوجودَة الهرهنَوطَمَة، ولد طور هذه النظرَة هن بعده الفَلسوؾ اْلهانٍ هانز ؼداهَر، 

 أهم ألطاب هذه الهدرسة الجؤوَلَة.وباَدن وبول رَوور، وَعجبر هإٖء هن بَن 

بنَة العمل  :برٌ فٍ وجابهوهنان دراسات عربَة هعاصرة اهجهت بالجؤوَل هثل: دراسة هحهد عابد الجا 

، الجلمٍ والجؤوَلدراسجه العربٍ، وعبد الفجاح وَلَطو فٍ وجابه: الحواَة والجؤوَل، وهحهد هفجاح فٍ: 

، أضؾ الوجاب والمرآن  :فٍ اشوالَات المراءة وآلَات الجؤوَل، وهحهد شحرور :ونصر حاهد أبو زَد فٍ

هها هو هعروؾ أن الجدور الجارَخَة لنشؤة هذه النظرَة    : Reception Theoryإلً ذلن:نظرَة الجلمٍ

اْدبَة جعود إلً آواخر السجَنات هن المرن العشرَن، و هٍ نظرَة جهجم بؤدبَة النص، و لعل هن بَن أهم 

ظرَة الجٍ ، حَخ أن فحوي هذه الن  Hans-Robert Jaussهإسسٍ هذه النظرَة هانز روبرت جاوس/ 

 Towards an aesthetic reception "حول نظرَة جهالَة الجلمٍشهلها وجابه الهعروؾ "

theory(1982َذهب إلً المول أن النص بدون هجلمٍ لَس له أَة هعنً، فالمارئ هو الذٌ َعطٍ م )

عاده اْساسَة، فالنص المرآنٍ هنزل هن هللا هعانٍ النص، و بالجالٍ فهو هطالب بفهم هذا النص و فهم أب

فههه واجباع أحواهه و العهل للفهم و للهداَة و العبادة، و بالجالٍ فهم هطالبون بسبحانه وجعالً إلً عباده 

 -العالم الهعاش– هن جؤوَٗت سابمة صارت جشول لاً وهن هنا، ٖ َبدأ جؤوَل النص الهمدس إٖ انطٗ به.

 ن َرشدناَهون أللمارئ الذٌ 
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           . 1عهلَة إسجخٗص الهعنً هن النص"فٍ 

                                       
 .70عادل هصطفً. هدخل ألً الهرهنَطَما. هرجع سابق. ص - 1
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 المنهج المتبع فً هذا البحث

 

جعجبر طبَعة هذه الدراسة هماربة نظرَة صرفة، ولذا فهوضوع هذه الدراسة َجطلب الجحلَل والجؤوَل 

الجعاهل هع المابم علً الفهم اللؽوٌ للهفردات والؽوص فٍ هعانٍ ألفاظ النص، وهذا َدعو الدارس إلً 

النص وفما لها َجطلبه سَاق البحخ، ثم إن الدارس للنص المرآنٍ لوٍ َسجشؾ الهعانٍ ٖبد له هن 

عانٍ والصور الجٍ هراعاة هناخ المصة المرآنَة عاهة وجشابن عناصرها وجٗحم هوضوعاجها، ولَنال اله

  واسجنطالها. َرَد اسججٗبها

َة والثمافَة الخاصة به أو العالمة فٍ ذهنه، وهرعاة سنن الوون أن َججرد هن الجؤثَرات العلهلذلن علَه 

هن ها بذله الباحثون واٖطٗع علً ً جصاعد الفهم فٍ جفسَر المرآن، والجٍ أثبجها العلم، فهٍ جعهل عل

والذٌ َهون  ،أنارت لنا الطرَق للبحخ فٍ عالم النص المرآنٍالجٍ النص المرآنٍ و جهود فٍ جفسَر

 .سرار ها ٖ نهاَة لهاْوحدة جحهل هن فههه ووحدة ه

بجها وبنابها وبها أن هذا البحخ لابم علً جحلَل اَِات الهجشابهات فٍ سورة َوسؾ فٍ جروَ  

اجباع الهنهج الجحلَلٍ الوصفٍ فٍ إَضاح ، وذلن َسجدعٍ هن الباحخ عناصرها ودٖٖجهاوجظافر

الصحَحة والجٍ ججفق الهفسرَن وجؤوَٗجهم راء ز آلَها البحخ، هع إبراالجٍ َهدؾ إوالجؤوٖت الهعانٍ 

 الههنَوطَمَة. البحخ تهع جوجها

اجباع الهنهج الجحلَلٍ َٖهنع هن أسجعانة بالهنهج الجارَخٍ فٍ بعض الهواضع والجٍ هع هٗحظة أن  

طرَمة جسجلزم الرجوع إلً بعض الجفاسَر الوٗسَوَة والحدَثة، ذلن أن بعض الجفاسَر جعالج النصوص ب

  َة.أوضح هن ؼَرها، ثم إن الهنهج الجحلَلٍ َسنح الفرصة ٔبداء اِراء الشخص

 

 وهللا الهسجعان
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 البحث تصمٌم

َجوون هن ثٗثة  وول فصل الجضت هنا الضرورة الهنهجَة أن نمسم هذا البحخ إلً خهسة فصول

جوون نس بحَخ جاء شولٍ هجفٍ بناالدراسة  ظهرلج ها عدا الفصل الخاهس خصصناه للخاجهة، هباحخ

  هجناسمة علً النحو الجالٍ: هاول عناصر

 أطروحة البحث :الفصل األول

سَجطرق البحخ إلً أهم العناصر الجٍ اشجهلت علَها  أطروحة البحخ، حَخ اسجهل هذا الفصل 

، و هنهج ، اضافة إلً حدود البحخأهداؾ البحخوبهمدهة، وأههَة الهوضوع، و إشوالَة البحخ، 

.بحخال  

 الفصل الثانً

احخ فٍ هذا الهسجوي بحَخ أن الب ،الفصل الثانٍ َوون عبارة عن أههَة الخلفَة الثمافَة للهوضوع

و سَعهل علً هنالشجها و  ،الجٍ لاربت هذا الهوضوعالجفسَرَة الدراسات  سَجطرق إلً العدَد هن

ر النظرٌ للدراسة حَخ عن أطا هذا فضًٗ  ،نمدها و أخذ ها َجٗءم هنها و طبَعة الهوضوع

سَعجهد الباحخ علً ادهاج عدة نظرَات لبناء نظرَة واحدة و هوحدة جخدم ؼرض النص 

 . الهدروس

 الفصل الثالث

 هنها ، نخصو ضع جعرَفات لعدة هفاهَم بحثَة فٍ هذا الهسجوي هن الدراسة سَعهل الباحخ علً

و عٗلة الجفسَر بالجؤوَل  صطٗحاً َل لؽة واوذا جعرَؾ الجؤو و ،واصطٗحاً ور جعرَؾ الجفسَر لؽة بالذ

جعرَؾ هفهوم الجفسر بالرواَة و الجفسَر بالدراَة ثم بعد ذلن سَجم  :ثم السَرورة الجارَخَة لول هنهها

ؼربٍ حدَخ و هدي جؤثر النماد العرب بهذا الهفهوم الجدَد هع الجعرؾ علً أهم الهرهنَوطَما وهفهوم 

 .ألطابه

 الفصل الرابع                          

، وهن َوسؾ علَه السٗم َلَة لَّات الهجشابهات فٍ سورةفٍ هذا الفصل سَعهد الباحخ إلً دراسة جحل

لَّات والجؤوَٗت النملَة والعملَة الوٗسَوَة والهعاصرة ن الدراسة سججناول اخجٗؾ الجفاسَر فإ خٗله

ر ثوهدي جؤ ي،ثَره علً الهناهج اْخرول فرَق وجؤجبعه أالهنهج الذٌ و ، سؾوَ ةروهن س الهجشابهات
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، وها أن الباحخ هنا سَعهل علً اسجعهال هناهج نمدَة حدَثة هن هثل ول هنهج بالجؤوَٗت المدَهة

فٍ هماربة هذه  َةالهرهنَوطَمالسهَابَة و اللؽوَة سات اٖسجعانة بالدراوذلن نظرَة الجلمٍ و اْسلوبَة و 

 .صصجعجبر وها وصفها المرآن نفسه بؤنها أحسن الم الجٍ ،المرآنَة السورة

 مسلخاالفصل ا                      

و الخٗصات و اٖسجنجاجات  الجٍ سجهَز هذا  جلنجاباالباحخ إلً أهم  اعبارة عن خاجهة َجوصل هن خٗله

سَشَر إلً  وها أن الباحخ ،وصَة عها سبمه هن اْبحاخ اْخريعله َجسم بالجفرد و الخصالبحخ و جج

 . بعض الجوانب البحثَة الجٍ َهونها أن جوون هحفزا للباحثَن و الدارسَن لهذا النوع هن الدراسة
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 التفسٌر الفصل الثانً

 

 المبحث األول

 التفسٌرمفهوم  

 

 المبحث الثانً

 التفسٌر العقلً

 

 المبحث الثالث

 التفسٌر الحدٌث والمعاصر
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 توطئة 

و أنه لم َحض أٌ نص هن النصوص لنص المرآنٍ واحد، هها هو هعروؾ أن الجفاسَر هجعددة وا

ولد جنوعت الجفاسَر  ،حضٍ به النص االمرآنٍ عند الهسلهَنا هووالجؤوَل، َر سالجفوالجدبر و  ٔهجهامبا

شؤت ، إذ نو هشاربهاللِفرق أسٗهَة علً اخجٗؾ أنواعها  اتأَدَولوجَوالهماصد الهناهج وبجنوع 

هنها ها هو فانبثق لجعددها أثر فٍ جوسَع دابرة الجفسَر والجؤوَل لَّات المرآنَة،  ووان  هماربات هجعددة

وَز هن ، وهنها ها هو نملٍ َعجهد المرآن نفسه ووسَلة َجم الجرَعجهد علً العمل ووسَلة للهعرفة عملٍ

و هنها ها  الهعجهد علً حرفَة النص، و َسهً أَضا جفسَر المرآن بالمرآن، خٗلها علً الجانب اللؽوٌ

باسجلهام الهلوة الجفسَرَة هن خٗل الهعانٍ الباطنَة للنصوص المرآنَة،  اطنٍ َعجهد علً اسجوناههو ب

جهد علهاء اْهة فٍ هن  إضافة إننا نجد ضروبا، الصوفَةالهذاهب هجه جنجهو الذٌ الحدس الباطنٍ، و

وضعت لجؤوَل النص ً ضوابط الجٍ جعهل بهمضالشَعَة والسنَة والهماربات  صناعة الجفاسَر هن

  .المرآنٍ

علم هناهج )والجفسَر الهوضوعٍ (،  مهنها )علوٖ َزال علم الجفسَر َجطور وجظهر فَه علوم جدَدة "

هصدر اْحوام الذٌ َعد ، المرآن الورَمآَات  حوامفٍ بَان ا جاءت الجفاسَر إن اؼلبو ،1"ن(َالهفسر

هج الجفسَروالجؤوَل اجؤصَل لهنالسبق هحهود فٍ الهعاصرَن  وان للباحثَنلد و أسٗهَة،والجشرَعات 

 "السَاقو ؼراضها حسب الهمام، أاجنوع ج سجنباط والفهم الذٌ ججبعه المراءات الهعاصرة للنص والجٍواٖ

 .2، والسَاق أججهاعٍ، والسَاق الجارَخٍ، وسَاق الحال، وسَاق الهولؾ"َشهل سَاق الهمام والذٌ

، علً فهم بعض الهجلمَن و ذلن هن أجل بَان ها اسجعصً هن  وٗم هللا لم الجفسَرعهن أولوَات إن  

هن  ،لفاظ المرآن وفهم هعانَهفههه والعهل بجعالَهه، لذلن لدم العارفون أؼلً النصابح لهن أراد جفسَر أ

العرب ذلن أن َوون هلها بلؽة العرب وخصابص أسالَبهم البٗؼَة و البَانَة، وأطٗع علً أشعار 

 .وأدبهم

حجً ٖ والثمافة العاهة أها فٍ عصرنا الحاضر فَجب اٖطٗع علً شجً أنواع العلوم و الهعارؾ،  

ها اثبج ؼَر ذلن هن المضاَا الجٍو ،ت المرآنَة و أوجشافات العلهَةبَن جفسَر اَِاَوون هنان جنالض 

  .العلم

ثمافجهم، هم علً لدر م هججهعه وأسالَب هخاطبجفٍ فه اهجعهم حجم علَه أن َوونَلهفسر الهوضوعٍ إن ا

وولها وان جعهمه فٍ فهم هججهعه أوثر، وان جفسَره لفهههم ألرب، ووضوح بحوم هعَشجه فٍ وسطهم، 

َوجب هن ْن ها ، أصول فٍ الجفسَر أو الجؤوَلضوابط و ودوجدٖبد هن وهع ذلن ، همصده عندهم أوبر

                                       
 .7م،  ص1993هساعد بن سلهان الطَار، فصول فٍ أصول الجفسَر، دار الشروق للنشر، الطبعة اْولً - 1
. لسنة 2. العدد9السَاق أنهاطه وجطبَماجه فٍ الجعبَر المرآنٍ .هجلة المادسَة فٍ اْداب والعلوم الجربوَة، الهجلد ،خلَل خلؾ بشَر العاهرٌ -2

 .42م. ص2010
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"هنان لانون َفرض نفسه علً ول  :ل عبد الفجاح وَلَطوَمود وفٍ هذا الصدللهجلمٍ،  هوجه هو رَفسج

، هن أعلً إلً أسفل. لمراءة ججم هن الَهَن إلً الشهال، وهن البداَة إلً النهاَةهن َهسن وجاباً: هثًٗ ا

 ٌّ واحد أن َخرق هذا المانون الهمدس هاداهت المراءة هرجبطة بالوجابة، فإن الهإلؾ َخضع  َٖجوز ْ

هشجرن بَن الواجب والمارئ أو الهجلمٍ، والحَاد عن الهدؾ َثَر  ، فالهدؾ1سه عندها َوجب"للمانون نف

السَاق  ذلنبها فٍ ، فعلً الواجب هراعاة النسق الذٌ اعجاده الهجلمٍ لحصول الفهم لدي الهجلمٍ،ارجباواً 

ثال الزَادة فٍ ، وهأو حذؾ أو جحول هن صَؽة إلً أخريزَادة فٍ أجزاء الجهلة  الذٌ َمجضٍ أحَانا

ؤُولُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌؾ َوَسْبِع ُسْنُبٍٗت ُخْضٍر ﴿ :لوله جعالً ََ ْدَُق أَْفجَِنا ِفٍ َسْبِع  َبَمَراٍت ِسَهاٍن  ََُها الصِّ َُوُسُؾ أَ

ْعلَُهوَن﴾ ََ اِبَساٍت لََعلٍِّ أَْرِجُع إِلًَ ْالنَّاِس لََعلَُّهْم  ََ َوأًُخَر 
اَِة، ولو  فواصلورر ولهة )لعل( هرعاة ل حَخ 2

إلهام الهفسر باللؽة وجب أن َوون لذا  .3"لعلٍ أرجع إلً الناس فَعلهون"جاءت علً اْصل لمَل: 

، ذلن أن المرآن حهال أوجه، أٌ ججعدد الهلماة علً عاجمهفٍ هسجوي الهسإلَة  ،العربَة أو لؽة النص

 عنده الوجوه الجفسَرَة بجعدد السَالات. 

وَمَم  ملسو هيلع هللا ىلصزم النبٍ هنهم هن وان َٗفٍ فهم المرآن، ووذلن الصحابة " هجساوَن رلعرب أنفسهم ؼَاإن  

 علَه، ووَؾ وضحها الرسول صلوات هللا، آتَِنزول ا فَها وانالجٍ  وون حاضر للهناسباتبجانبه، وَ

، والجهل ل جعَن علً فهم الهمصود هن اَِةوهعرفة أسباب الجنزَ وذلن،بَنها بعض الصحابة لم َون 

 .عارضة لنزول المرآن باً ٖ َري أن هنان أسباعلً الرؼم أن بعض الحداثََن  .4َولع فٍ الخطؤ" بها

 مفهوم التفسٌر

، وأصل الولهة هجؤجٍ هن الفسر َضاح والوشؾ وإظهار الهعنًَمصد به الجبََن وأ :فً اللغةالجفسَر:  

لفاظ  َطلق إٖ علً وشؾ هعنً اْ، والجفسَر ٖلفاظأٌ أبانة والجٍ َراد هنها وشؾ الهؽطً هن اْ

ؤجوَنَن بَِهَثٍل إَٖ ِجبَناَن ِبالَحِق َوأْحَسَن َجْفِسَراً ﴾ :جعالً هلول،وها فٍ  ََ ﴿َوَٖ
لَل هو هملوب هن سفر  و ،5

ذا ظهر وَعنٍ نوع هن الوشؾ، َمال اهرأة سافرة إذا نزعت خهارها ووشفت رأسها، وأسفر الصبح إ

الوصول إلً  ، وؼرض الجفسَرحسن جفصَٗأٌ أ :﴿وأْحَسَن َجْفِسَراً ﴾ لوله:بن عباس فٍ ، ولال اوبان

واسجخٗص المدوة  ، والهواعظ والعبر الهفَدة،اسجنباط اْحوام الشرعَة السلَهة، وهعانٍ النظم المرآنٍ

ة ، هن وجاب هللا العزَز فهو هنبع ول فضَلة وهصدر لوانَن الحَاة السلَهخٗق الحهَدةالحسنة، واْ

 .د إلً الصراط الهسجمَم فٍ اِخرةالهجوازنة علً وجه اْرض، وهو الماب

                                       
 .  54م. ص1988. 1عبد الفجاح وَلَطو، الحواَة والجؤوَل فٍ السرد العربٍ، دار جوبمال الدار البَضاء، ط - 1
 .46َوسؾ:  سورة - 2
 .46خلَل خلؾ العاهرٌ، سابق. ص - 3
 .218م، ص2012أحهد اهَن، فجر أسٗم، هإسسة هنداوٌ، الماهرة، الطبعة الثانَة، لسنة  - 4
 .33سورة الفرلان : - 5
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: علم البحخ عن هعنً هفردات المرآن الورَم، هن ناحَة دٖلجها علً هراد هللا سبحانه وفً االصطالح

فهو  ،لفاظ، أي جصور هعانٍ اْوالعلم َمصد به الهعارؾ الجصورَةوجعالً، بمدر سعة الطالة البشرَة، 

م عن حال شٍء فهو ا جرجأن ول هلال الزهخشرٌ:" ،اللفظ الهبهم لرواَة هن حَخ وشؾجم باَه

 .1"جفسَره

ولد عّرفه البعض بؤنه العلم الذٌ َبحخ فٍ أحوال الوجاب هن ناحَة النزول والسند وأداء ألفاظه وهعانَه  

انه، والسند وونه آحاد أو الهجعلمة باْحوام، والهراد بولهة نزوله ها َشهل سبب النزول وهوانه وزه

والهد وأدؼام، وها َجعلق باللفظ هن جهة أنه حمَمة  ،داءهجواجر أو شاذ، والهراد بولهة أدابه ول طرق اْ

أو هجاز أو هرادؾ أو هشجرن أو صحَح أو هعجل أو هعرب أو هبنٍ، وعّرفه البعض هن الباحثَن: بؤنه 

ر جهة دٖلجه . وها َفسرون الوحٍ بؤنه " إلهام َججلً إها العلم الذٌ َبحخ عن أحوال المرآن هن جهة ؼَ

علً صورة إَحاء َثَره هللا فٍ روح إنسان ها، هن أجل أن َجَح له المبض علً جوهر الرسالة ألهَة، 

 .2"ً هَبة عبارة لفظَة إلً اْنبَاءوإها عل

 :حكم التفسير 

وض فٍ جفسَر المرآن، فالبعض رأي أنه الناس فٍ هن َفسر المرآن هل َجوز لول هسلم أن َخ اخجلؾ

َُْمدم علً شا هن جفسَر المرآن، وإن وان  بعلوم اللؽة  أو هلهاً  أو أدَباً  أو فمَهاً  عالهاً َٖجوز ْحد أن 

ْنه اْعلم بنزوله  ملسو هيلع هللا ىلصوالنحو والجصرَؾ والبَان والبدَع، واْثار واْخبار فلَس له إٖ ها فسر الرسول 

َجوز جفسَره لهن وان جاهعا للعلوم الجٍ َحجاجها الهفسر هن العلوم "هن لال: وهنهم  وجفسَره وهعناه.

وهع ذلن َجب أن جوون له هوهبة هن  ،3"اللؽوَة والشرعَة وعلم الحدَخ وأصول الفمه وأسباب النزول

 سَر ؼَرفالجف ،4الحدَخ " هن عهل بها علم أورثه هللا جعالً علم ها لم َعلم" ورد فٍهللا جعالً، وها 

 والهجعصبَن ْفوارهم.الجهلة علً ، وإنها الهحظور جفسَر هحظور علً علهاء الجفسَر

، هادام الهفسر علً فبة هعَنة جهجلوه دون ؼَرها حوراً ، لَس الفورٌإن الجفسَر هو نوع هن اٖججهاد 

ره هن م الجٍ ؼابت عن ؼَلمدسَة النص الدَنٍ، وَهدؾ إلً اسجنباط بعض اْحوام أو الهفاهَ هراعَاً 

ذلن أن بعض الفمهاء أصابهم الؽرور حَن  ججهاد.، وها داهت جفسَراجه فٍ حدود شروط اٖالهفسرَن

عٍ أن جفسَره هو  حمَمةلواجبجحوا أن جفسَرهم هو علً فهم للهماصد العلَا لوٗم هللا،  لَس ْحد أن َدَّ

ٌَ ن آرابهم الشخصَةشَباً هاْصح، لذلن جورع الصحابة والجابعون هن أن َمولوا فٍ المرآن  ، "وها ُرو

                                       
 241ص 2ج– 1979الزهخشرٌ، أساس البٗؼة، جحمَق عبدالرحَم هحهود، دار الهعارؾ للطباعة والنشر، بَروت - 1
 . 79ص م.2009د أروون، الفور أسٗهٍ، نمد واججهاد، بَروت، دار السالٍ، الطبعة الخاهسة. هحه - 2
 .36جحمَق. طه وسعد .الهمدهة .ص .2004سهل بن عبدهللا، الجسجرٌ، جفسَر المرآن العظَم، دار الحرم للجراخ، الطبعة اْولً ،  - 3
 السابق. نفس الصفحة. - 4
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ووذلن  ،1عن سعَد بن الهسَب أنه وان إذا ُسبل عن شٍء هن المرآن لال: أنا ٖ ألول فٍ المرآن شَباً"

ورد عن ابن سَرَن أنه سؤل أبا عبَدة عن شٍء هن المرآن فمال: "اجق هللا وعلَن بالسداد، فمد ذهب 

 الذَن

   .2َعلهون فَم أُنزل المرآن" 

  

                                       
 .220م ، هرجع سابق ، صفجر أسٗاحهد أهَن ،  - 1
 الهرجع السابق، نفس الصفحة. - 2
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 ات ظهور التفسيردايب
ن الذَن عاصروا الجنزَل ، ذلن ألَس هن اْهر الهَن الحسم فٍ هسؤلة بداَة ظهور جفسَر المرآن الورَم

، لوههو ملسو هيلع هللا ىلص والجٍ هٍ لؽة النبٍ ،نزل المرآن الورَم باللؽة العربَةفمد وان هفهوم لدَهم، المرآن  َبدوا أن

هن الهجشابه ن لَس هن السهل فهم ول دلابق اْهور ولو، ٍخطاب المرآنعناء فٍ فهم الوثَروا فلم َٗل"

فَها  ملسو هيلع هللا ىلصَرجعون إلً الرسول الصحابة باللؽة العربَة، لذلن وانجاءت رد أنها جوالهشول والباطن، له

ودخلت وثَر هن الشعوب فٍ الدَن الجدَد، اجسعت الدولة أسٗهَة لها  ونول ،1"َشول علَهم فههه

لجفسَر بعض آَات المرآن احجاج الناس  ،الورَم المرآنعن لؽة  لًَٗ لوابجعدت "وضعفت اللؽة العربَة 

بعض الرواَات الهؤثورة فٍ جفسَر المرآن، وهذه الرواَات ههدت طلبة العلم  وجنالل ،وجؤوَل ولهاجه

علهاء هنهج الجفسَر بالرواَة والدراَة، فٍ المرنَن الثانٍ والثالخ الهجرٌ علً َد جهاعة لظهور 

هدون وأول جفسَر  ،واسجهرت هذه الطرَمة إلً ظهور عصر الجدوَننهم ابن عباس ه، 2"الجفسَر

الصحابة، ، وهو هنمول بالرواَة عن 3"هنسوب ْبن عباس باسم "جنوَر الهمباس هن جفسَر ابن عباس

لَهٍ: لً لراءة المرآن وحفظه والعهل بهعالزهن ذلن فٍ الهسلهون  انوبحَخ  ، لال أبو عبد الرحهن السُّ

: أنهم وانوا إذا ، وؼَرهها، وعبد هللا بن هسعودمربوننا المرآن، وعثهان بن عفانثنا الذَن وانوا َُ دح"

عشر آَات لم َجاوزوها حجً َجعلهوا ها فَها هن العلم والعهل، لالوا: هللا علَه  واتجعلهوا هن النبٍ صل

البمرة وآل عهران ُجلَّ فٍ أعَننا " فجعلهنا المرآن والعلم والعهل جهَعاً، ولال أنس: وان الرجل إذا لرأ
4.   

خل أسٗم هن ٖ َجَد َدل علً أن هنان جنافس واهجهام بالمرآن، بَن الهسلهَن العرب وعندها د ذلن 

راؼبون فٍ فهم هعانٍ اَِات إلً طلب  اللؽة العربَة، وظهرت لهجات ضعَفة عن لؽة المرآن، اججه ال

 لهعنً الصحَح، لذلن ظهر هن َهجم للوصول ل ،ة الهوثولةق الرواَطر هن ها صعب علَهمجفسَر 

، أها الهجؤخرون وان اعجناإهم بؤثر المرآن فٍ رلٍ (الهؤثور)لً جفسَرهم بالرواَة بشول بالػ وأطلق ع

الهسلهون وَجفق  وهم اصحاب الجفسَر بالدراَة، لذلن نظروا فٍ المرآن حسب هعارفهم،العمل البشرٌ، 

وَإود هذا  ، وَعرفون به ربهم،هعرفة ها َمَهون به فرابضهملفراد واجب علً اْ ،م هللافٍ أن فهم وٗ

َجَدبَُّروَن اْلمُْرآَن أَْم َعلًَ لُلُوٍب أَْلَفالَُها﴿  اْهر لوله جعالً: ََ  َٗ والجدبر َوون بعد جفسَر ألفاظه وفهم ، 5﴾أََف

َّن الرسول علَه السٗم ول المرآن وفس .6"هعانَه هللا  وات؟ َري البعض أن الرسول صلرهولون هل ب

َّن المرآن وفسره وله وان ، وعلَهصلوات هللا  ، ذلن أن جبرَل علَه السٗم نمل الوحٍ للرسولعلَه ب

، وعلَه فإن وجفسَره والعهل بهعلَه بَانه للناس  ووذلن، بلَؽه للناسوجعلً الرسول وعَه وحفظه 
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ً بحَخ َوون جفسَره ، د جَسَر العهل بؤحواههالرسول اْورم ٖبد أنه فسر المرآن وشرحه لص  أساسا

لم َفسر سوي الملَل هن  ملسو هيلع هللا ىلصالدارسَن أن الرسول بَنها َري بعض ري، للجفسَرت اْخ وونهوذجاً 

، علً اعجبار أن جطور العلومهع اَِات، وجرن جفسَره لٓجَال ذلن أن ول جَل ججؽَر عنده الهفاهَم 

 الزهن جطوروهع  جَل ججؽَر فٍ زهنه بعض الهعانٍ ودٖٖجها، المرآن صالح لول هوان و زهان،  فول

، بعد وفاة الرسول صلوات هللا علَهو .للناس صدق آَاجه وبَان هعجزاجه وججضح، َزداد المرآن وضوحاً 

بٍ أبرز هوٖء: علٍ بن جولً بعض الصحابة جبََن وجفسَر ها أٌشول علً الناس هن اَِات أو اْلفاظ وأ

، عبدهللا بن الزبَر، أبٍ بن وعب، وزَد بن عبدهللا بن هسعود ، عبدهللا بن عباس،عنه رضٍ هللا طالب

فٍ الجفسَر، أها علٍ بن أبٍ طالب رضٍ هللا عنه، فهو أوثر الخلفاء الراشدَن رواَة عنه ثابت، "

ان ابن وو، 1والسبب أنه جفرغ عن ههام الخٗفة هدة طوَلة داهت إلً نهاَة خٗفة عثهان رضٍ هللا عنه"

 . ٍ علً هسجوَاتنللنص المرآصنؾ فهم الناس  لدو ،عباس هن أوابل الصحابة الهشجؽلَن بجفسَر المرآن

َُعذر أحد بجهالجه، ْنه فهم هشجرن  :األولالهسجوي     والجوحَد أن َجهله أحدٖ َنبؽٍ بَن الناس عام ٖ 

وله أههَة ، ْنه واضح الدٖلة إَضاحرة وث وأجؤوَل جفسَر أولً فهذا َٖحجاج إ ،َعةشراحوام الوهعرفة 

  .والجانب الجعبدٌ وبَرة هن جهة العمَدة وأَهان

علَه  ترفاجع االهعروؾ عند العرب فٍ وٗهها والهجداول فٍ أوساطهم وهالجفسَر  :الثانًوالهسجوي  

   فهوم فٍ لؽجهم وأسالَبهم فٍ الحمَمة والهجاز.العرب فٍ وٗهها 

 فٍ الخطاب وذلن  الذٌ َوضح ها وان ؼاهضاً الجفسَر هو ها َعرفه العلهاء هن  :ثالثالأها الهسجوي 

بَنهم ولل فَه النزاع   بعض الصحابةهشجرن بَن فههه وان والذٌ ، والهجشابه وفروع اْحوام، المرآنٍ

 بهن جاء بعدهم هن الهججهدَن. إذا لورن 

ل هجاهد عرضت الهصحؾ علً ابن عباس، لا، "عن الصحابةَؤخذون علههم وجفسَرهم ن وابعالجوان و

 لذلن ،2"أُلفه عند ول آَة هنه وأسؤله عنها، ولهذا لال الثورٌ: إذا جاءن الجفسَر عن هجاهد فحسبن به

 مالبخارٌ وأهام الشافعٍ وأهام أحهد وؼَرهاهثال  ون عن هجاهدَؤخذ وا وان ججد أن أشهر الفمهاء

الجابعَن وانوا َسجنبطون أدلجهم ههن وانوا َؤخذون جفسَراجهم عن هن الذَن وجبوا فٍ الجفسَر، ذلن أن 

 الصحابة . 

إن النص عالم الؽَب، وعلَه ف ، فهو وحدهوعٗ َعلهه إٖ هللا جّل ٖوذلن الذٌ : الرابعوأها الهسجوي  

 : ؼَبٍ فٍ علم هللا، وهسجوي بشرٌ َجماسهه الناس حسبعلً هسجوََنهن ناحَة الفهم َوون المرآنٍ 

، وهذه الهسجوَات عند ابن عباس جهثل هنهجَجه فٍ الجفسَر، والجٍ اجبعها دراوَة والهعرفَةلدراجهم أ

َُعد ابن عباس رابد الجفسَر الهعجهٍ والذٌ َعد هن الهعارؾ النملَة والجٍ جعجهد علً  ،الطبرٌ  لذا 
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هم اللؽوَة فٍ الشعر وعرؾ أحوال العرب وأسالَب ،ونزول الوحٍ ملسو هيلع هللا ىلصالسهاع ذلن ْنه عاصر الرسول 

، وفجح الطرَق لهن بعده فٍ جوظَؾ الشِّعر واْدب العربٍ ْجل ثم وظفها فٍ جفسَر المرآنوالنثر، 

َعرفون أن المرآن ٖ َخجص بموم دون ؼَرهم، وٖ  ملسو هيلع هللا ىلص، ثم إن الصحابة الهمربَن هن النبٍ المرآنجفسَر 

 عاهة.لخدهة الدَن بصفة هادفة ، لذا وانت جفاسَرهم مجصر علً زهان الصحابة دون ؼَرهمَ

أو أهر لَهم وان َبَن للصحابة حَن َصعب ع هللا علَه واتأن النبٍ صلجذور بعض الهروَات  إن

، حَخ جاء فٍ اهدٖٖجَصحح لهم الهفاهَم وَبَن لهم َوضح لهم ها ؼهض علَهم وَسجؽربون هفهوهه 

سول هللا علَه الصٗة والسٗم لال: الحدَخ الذٌ "رواه هسلم عن أبٍ هرَرة رضٍ هللا عنه، أن ر

إن الهفلس  – صلوات هللا علَهفمال  –: الهفلس فَنا هن ٖ درهم له وٖ هجاع فلس ؟ لالواأجدرون هن اله

، وصَام، وزواة، وَؤجٍ ولد شجم هذا ولذؾ هذا، وأول هال هذا، هن أهجٍ هن َؤجٍ َوم المَاهة بصٗة

، فإن فنَت حسناجه لبل أن َمضٍ ها علَه أُخذ ذا هن حسناجهطٍ هذا هن حسناجه وه، فَعوسفن دم هذا

  .1هن خطَاهم فطرحت علَه ثم طرح فٍ النار"

، ؼَر أن الرسول لس، هو َهْن فمد الهال أو الهجاعاللفظ عند الصحابة ٖ َجعدي أن َوون هعنً الهف بَنها

وشؾ عن حمابق لؽوَة هجازَة فٍ ، هها أوسب الحدَخ عهما جؤوَلَا َالورَم َدلهم علً الهعنً الهمصود

ع والجؤهل فٍ هفرداجه، ، والجٍ جدعو إلً الجعهق فٍ الهوضوصلوات هللا علَهَخ الرسول بٗؼة حد

الصحابة هن لبل، فوان علَه الصٗة والسٗم َبَن ول ها َحجاج إلً بَان هن هدلوٖت  والجٍ لم َؤلفها

. ولون ذلن ٖ َعنٍ أن الرسول ل فٍ هعاجههم اللؽوَةوٖ ُجسجعه جدَدة لم جعرؾ العرب هثلها فٍ لؽجهم

ء، وهنه ها ْن هن المرآن ها اسجؤثر هللا جعالً بعلهه، وهنه ها َعلهه العلهابَن ول هعانٍ المرآن " ملسو هيلع هللا ىلص

 . 2"، وهنه ها ٖ َعذر أحد بجهالجهجعلهه العرب هن لؽجها
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 التفسير بالمأثور

، الرواَة " ووان الجفسَر َجنالل عن طرَق ملسو هيلع هللا ىلصمول عن النبٍ وهو الجفسَر الذٌ َعجهد الهؤثور أٌ الهن

، والجابعون َروون عن ، وها َروٌ بعضهم عن بعضصلوات هللا علَهعن رسول هللا فالصحابة َروون 

 ذَ خِ الهروٌ فٍ اسباب النزول لبعض اَِات واجُ  فٍ ذلنبها  1، وها َروٌ بعضهم عن بعض "الصحابة

، لذا َسهَها ٍ هعلوهات خارجة عن النص المرآنٍعلوم أن أسباب النزول هوالهسندا فٍ جفسَر المرآن، 

حا ذو حدَن َهون خارجَة عن جفسَر النص أٌ أنها لَست هن داخل النص، وجعد سٗ البعض أسباب

الفرق فَها بعد فٍ جؤََد  ججاهات، ولد جسلحت به بعضاسجؽٗله فٍ أنحراؾ بالهعنً إلً جهَع أ

 وعلً ول حاٍل فإن هذا الضرب هن الجفسَر ٖ ،ؼَرهمهذهب جهاجها والطعن فٍ ونصرة جو ،هذهبها

، فهو ؼَر 2هعنً اَِة واْحداخ الهوصولة بهافٍ إَجاد جطابق بَن  صلة له بلؽة النص ولبن بدا هنطمَاً 

 ذلن فٍ هناسبات أخري .

وعن جابعَهم ههن عن الجابعَن ، وعن صحابجه وصلوات هللا علَههو ها ُنمَِل عن رسول هللا إذن الهؤثور  

ؾ فٍ الجفسَر ، ووانت لهم آراء هسجملة هبنَة علً اججهادهم، وعلً هذا درج هن ألّ ُعرفوا بالجفسَر

الرواَات الهؤثور ولد حاول السَوطٍ جهع الهؤثور فٍ وجابه )الدر الهنثور فٍ الجفسَر بالهؤثور( وذور ب

 .صحابجه وجابعَهم وجابعٍ جابعَهم وهــن بعدهمن عو ،هللا علَه واتالــواردة عــن الرسول صل

أن َوون له هعرفة بهذه الطرق، والجٍ  علً الهفسر، وة فٍ الجفسَر بالهؤثورالطرق الربَسَ وهٍ أهم

   :َجب اجباعها  فٍ الجفسَر واْخذ بها وهٍ أربعة أنواع

                                                                                  .صلوات هللا علَهجفسَر النبٍ ها صح باْسانَد الهوثوق بها عن رجال هعروفَن بعدالجهم هن  األول:  

ول ها ورد هن الرواَات الصحَحة عن الصحابة هها له حوم الهرفوع وؤسباب النزول  الثانً:

                                    .والؽَبَات

 َه الصحابة أو الجابعون هن الهروَات الصحَحة؛ ْن إجهاعهم حجة َإخذ بها. ها أجهع عل الثالث:

ها ورد عن الصحابة خصوصاً أو عن الجابعَن، هن جفسَر لؽوٌ، فإن وان هجهعاً علَه فٗ  الرابع: 

َُعرؾ له هخالؾ فهو همبول، وَنظر فٍ جفسَر  إشوال فٍ لبوله وحجَجه، وإن ورد عن واحد هنهم ولم 

وول هذه الجفاسَر هروَة ، "، فٗ شن فٍ اعجهادهمأهل اللسانفإن فسره هن حَخ اللؽة فهم  الصحابٍ

، 3، ولَس فَها شا هن الجفسَر أوثر هن الهؤثور"، وإلً الصحابة، والجابعَنملسو هيلع هللا ىلصلً رسول هللا بأسناد إ

، فؤن هذا ًأوثر هن هعن وإن اخجلفوا فٍ  بعضه أو فٍ هعنً أٌ لفظة هن هعانٍ الفاظه ٔنها جحجهل
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هها هو هروٌ عن الصحابٍ، هد فَه علً الهرجحات. أها الهروٌ عن الجابعٍ فهو ألل فٍ الرجبة جَع

 فهو هعهولوهع ذلن 

والطبرٌ هجمَد فٍ جفسَره بها ورد هن هروَات ، هرجبةبه وَجم جمدَهه علً أٌ رواَة َرون أنها الل هنه 

ة أن َجخطً ذلن إلً اخجَاره هنها، وجرجَح بعضها علً ، لونه ٖ َلبخ فٍ ول آَعن الصحابة والجابعَن 

وٗم العرب، وحسبه بذلن ججاوزاً لها حدده هن ألجصار علً ها ورده هن شواهد هعلً  هسجنداً بعض 

 ،والفرق واضح بَن هنهج الطبرٌ الذٌ َنمد رواَات وَعجهد رواَات هن السلؾالجفسـَر بالهؤثور، 

َُعاب علَهم؛ نمل فمط دون الجعمَب والجعلَقال وهنهج هإٖء الذَن اعجهدوا ، وهذا الهنهج الذٌ سلووه ٖ 

َوردون ها وصلهم هن جفاسَر ْنهم لم َشجرطوا الجعلَق علً اَِات والجعمَب علً الهروَات، بل وانوا 

َُعدون هفسرَن، بل هم ناللوا جفسَر. السلؾ ولد إعجبر بعض العلهاء أن هن فسر باْثر ، وهم بهذا ٖ 

، وذلن بناًء علً الشروط د نالل لجفسَر الصحابة والجابعَنبل هو هجر ،فإنه ٖ اججهاد له وٖ رأٌ

 اْربعة السابمة للجفسَر بالهؤثور.

الذٌ وان َعجهد فٍ هنهج جحلَله علً جحدَد الهنسوب ْبن عباس والجفسَر الهعجهٍ  أول جفسَر هوو

ؾ دٖٖجها فٍ سَالاجها وَحاول وشؼرَب هنها  وجوضَح هعنً اللفظ ووشؾ دٖٖجه، وشرح ها هو

برصَده هن الهعارؾ فٍ هجال الشعر والنثر وأداب العرب، فؤحجل ابن عباس هوان  ، هسجعَناً الهخجلفة

َهجم حَخ وان ، برز الجفاسَر السابدة آنذانالصدارة فٍ فهم المرآن، وَعجبر الجفسَر الهسند إلَه هن أ

 .فٍ هجهلها علً الناس حصر هفاهَهه وججبع أثاره وإدراوها َاناً أحباللفظ الهفرد والذي َصعب 

ا جعددت السَالات ، وولهجلَفَنَحهل دٖلجَن هجباعدجَن إذا ولعا فٍ سَالَن هخ أحَاناً ذلن أن اللفظ الواحد 

وفٍ هذا نجده َفسر نفس  ،1"حجً جري للمرآن وجوها ، َمول ابن عباس" انن لن جفمهجعددت الدٖٖت

إِنَّ  ،﴿وذروا َظاِهَر أثِم وباطنِه  :آخر، وجفسَره لَّة هفهوهاً فَعطَها  ةهخجلف اتولون فٍ سَال اللفظ 

مَجِرفُوَن﴾ ََ َُجزوَن ِبها واُنوا  الِذََن َوِسُبوَن أٔثَم س
والثانَة بالزنا ول  فهو َفسر اَْثم اْولً بالخهر، ،2

َُجهِّد اسلوب، باق المرآنٍنً حسب هولعه فٍ السَ، فجراه َملب الهعحسب سَالها ه هذا نجد ابن عباس ٖ 

، وَؤخذ حجً لول اللفظلً هدحوله لَسجعَن وَسجرشد بها َوصله إ، بل نراه َوسع دابر ألجفات النملٍ

 الهعنً.بالرأٌ اِخر الذٌ َٖخرج عن السَاق فٍ سبَل ججبع 

، حجً جاء عصر ها بعد الجابعَن ملسو هيلع هللا ىلصالنبٍ وهوذا ظل الجفسَر بالهؤثور َعجهد علً اْسانَد فٍ نمل ألوال  

، فالجبس الصحَح بالعلَل ثم صار ول هن سنح له لول وا فٍ الجفسَر واخجصروا اْسانَدفظهر أُناس ألّ 

، وَعد حذؾ اْسانَد هن أخطر اسباب أن له أصًٗ  ل هن َؤجٍ بعده ظاناً َنمل عنه ذلن المو ولد ،أورده
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 لَات، والمصص الهخجرع علً أنه صحَح ولهَهنها دخول أسرابِلوال الؽَر صحَحة فٍ الجفسَر، و

1.  
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 مدارس التفسير بالمأثور

هم جٗهَذ الصحابة الذَن الجابعَن وْن الصحابة لم جون لهم جفاسَر هدونة، ، جفسَر الجابعَنالهؤثور هو 

ب أخري هن ؼَر ، ودخلت أسٗم شعوسٗهَةاجسعت الدولة أ هماهجهوا بدراسة المرآن، وفٍ زهن

، واهجزجت الثمافات وجنوعت اْفوار، وانجشر الجابعون فٍ البلدان الهفجوحة لَواصلوا نشر ربالع

دراسجه وجفسَره هن أفضل  الذٌ ُجعدم هوجه لوجاب هللا ههاجعلهوه هن الصحابة الذَن وان أوبر اهجها

هن جحصلوا علَه هن علم  وها ملسو هيلع هللا ىلص، وسنة رسوله المرآن نفسه العلوم، هنطلمَن فٍ جفسَراجهم هن

عدد هن  جوونت ،الدَن ومعلعلً جعلم اججهادهم وبهجهوداجهم وهع حرص جٗهَذهم و، الصحابة

وأهم هذه  .الهدارس الجٍ جهجم بدراسة المرآن الورَم وحفظه وجفسَره علً اهجداد الدولة أسٗهَة

  :الهدارس هٍ

هجاهد بن جبر، وعطاء بن رباح، وسعَد بن  ،هفسَرَها بعد ابن عباس أشهر َعدو :مكةهدرسة   -1

هجرَة، 104جبَر، وعورهة هولً ابن عباس والذٌ َنحدر أصله هن أهازَػ  الهؽرب، جوفً سنة 

 وطاوس بن وَسان الَهانٍ. 

، أبو العالَة رفَع بن ههران الرَاحٍ، سسها أُبٍ بن وعب، وأشهر هدرسَهاوهإلمدٌنة هدرسة ا – 2

 بن أسد المرضٍ الهدنٍ، وزَد بن أسلم العدوٌ الهدنٍ هولً عهر بن الخطاب.  وهحهد بن وعب بن سلَم 

علمهة بن لَس بن "وجؤسست حول عبدهللا بن هسعود، وأخذ عنه أشهر رجالها،  هثل  الكوفةهدرسة  – 3

هالن النخعٍ الووفٍ، والحسن بن أبٍ الحسن َسار البصرٌ، وهسروق بن اْجدع بن هالن بن أهَة 

الووفٍ، واْسود بن َزَد بن لَس النخعٍ، وهرة بن شراحَل الههذانٍ الووفٍ، وعاهر بن الههذانٍ 

 .1"شراحَل الشعبٍ الحهَرٌ

، واٖحجفاظ بؤسلوب الجلمٍ والرواَة جبمً هجهسوة بنهج هدرسة الصحابة حاولت هذه الهدارس أن

، وسط الجطور ن علم وعهق الفهملن ها أوجسبوا ه، وساعدهم فٍ ذجهاد فٍ ها لم ججوفر فَه الرواَةوأج

ها َعاب  إٖ أن ،فجاح الفورٌ الذٌ شهده الهججهعالذٌ حدخ بعد دخول شعوب أخري لٕسٗم وأن

عّرضهم  اْهر الذٌ ،الرأٌوأخذهم ب ت والخرافاتأسرابَلَاججضهن بعض بعض  جفسَراجهم علَهم أن 

وهدرسة هوة،  هن ؼَرها فٍ علم الجفسَر اشجهرت أوثر، رؼم أن بعض هذه الهدارس للنمد والجشوَن

، وهجاهد وعطاء وعورهة هولً ابن عباس والجٍ لَل أن رجالها أعلم بالجفسَر "ْنهم أصحاب ابن

، نظرا وانوا علً هبلػ هن الفهم والعلمفهوٖء  2عباس وطاووس وأَبٍ الشعثاء وسعَد بن جبَر وؼَرهم"

سٗهة السلَمة العربَة ، بأضافة إلً بهم هن عهد الصحابةولر ،صلوات هللا علَهلمربهم هن عهد النبٍ 

                                       
 .110م، ص2012هحهد حسَن الذهبٍ، الجفسَر والهفسرون، الجزء اْول، دار الحدَخ اانشر، الماهرة،  - 1
 .116فسَر. سابق ، صابن جَهبة، همدهة فٍ أصول الج - 2
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وبعد حمبة زهنَة جزَد عن الهابة عام، بدأ عصر الجدوَن والذٌ اعجهد فَه الهفسرون علً  .لدَهم

  .ملسو هيلع هللا ىلصالرواَات الهنمولة عن النبٍ 

، ملسو هيلع هللا ىلصل عن النبٍ الهفسرَن الذَن اشجهروا بالجفسَر النملٍ الهنمو أبرزهن َعد الطبرٌ : *1ابن جريرالطبري

َرجح فٍ له عفور نَر ورإَة ثالبة هها جب وَجهجعهنازع بٗ ، نملٍإهام الجفسَر ال هو، ووعن الصحابة

إهوانَات فورَة وهمدرة ذاجَة جعلت هنه هن  هَهلو هها هسجفَدا، الهسؤل بإججهادهاْلوال وبعض 

هن وجب الجفاسَر الهصنفة، الشخصَة الفذة فٍ هجال الجفسَر، "فمد دون ها وصل إلَه بالرواَة 

، هثل الوجب الهصنفة عن ابن اارجضاهن الجٍ واسجوعب وجابه هعظم الجفاسَر الهعروفة فٍ عصره ه

وعن عبدهللا  ،، وعن الضحان بن هزاحمجاهد بن جبر، وعن عورهة، وعن هوعن سعَد بن جبَرعباس 

  .2، وجفسَر عبدالرحهن بن زَد بن أسلم"بن هسعود

، واسجوعب وجَر هن اْحادَخ الهعروفة ، وهماجل بن حَان هن جفاسَرجرَج ابن ا وجبهجفاد هولد أس

" إن هن عظَم نعم هللا ، وَمول عن البَان:وجفرد بهنهج خاص فٍ بَان الهعنًالصحَح هنها والضعَؾ 

 .3"ر صدورهم َبَنون، وجسَم هننه علً خلمه ها هنحهم هن فضل البَان، الذٌ به عن ضهابعلً عباده

، فؤصبحوا هوحدَن هلل، هن الجعابَرالصعب لهم ، وذلل لسنبهذا البَان أظهروا ها بؤنفسهم، فَسر لهم اْو

، وَجواصلون وَجعاهلون، وهو َري أن هللا وّرم أبن نهسبحَن بحهده وهمدسَن له، وبهذا البَان َجحاورو

بلؽة العرب ، وجعله ز والبَانجا، وأنزل المرآن هوهن أعوالبَان فوق بالٍ النعم الؽاهرة آدم باللسان

 ة الجٍ جحداهم فٍ، فوان الهعجزة المابهشعارهم، وهع ذلن أعجز به بَانهم وفنون بٗؼجهم وأوبَانهم

الهعجز ، والبَان العام والنسبٍ ولهٍبهثلها، وبهذا َبَن الطبرٌ الفرق بَن بَان البشر والبَان أ أجَان

وخصابص ججَح للهفسر المَام  نظاهاً لنص المرآنٍ بلُؽجه العربَة له اذلن أن  الذٌ لَس فٍ همدور البشر،

لَوون ، أن َؤخذ بهللهفسر وهذا ها َنبؽٍ ، لوالهمبدوره فٍ أبانة الجٍ جؤجٍ هن أسالَب العرب وهناحٍ أ

 . ولٓفهام ألربجفسَره أصوب 

ذٌ َرَده صاحب النص نفسه، َجوخاه الطبرٌ فٍ الجفسَر هو أن َجم فهم النص المرآنٍ بالشول ال إن ها

وها َنبؽٍ أن َوون علَه الفهم  ن أجل فههه واسجَعابه و العهل بهالذٌ أنزل المرآن الورَم إلً عباده ه

 وأَضاح للرسالة الجٍ َحهلها النص. 

لدسَجه جسبق ألدام علً المول فٍ جفسَره بالرأٌ ولذلن و، هن وجاب هللا هوللجفسَر هحل النص إن 

وفمنا ٔصابة صواب المول فٍ هحوهه وهجشابهه وحٗله وحراهه وعاهه وخاصه مول:"اللهم َالطبرٌ 

                                       
 هـ، ولد فٍ طبرسجان، ورحل إلً بؽداد والووفة.  310 -هـ 224جعفر الطبرٌ، ) ٍزَد بن وثَر بن ؼالب الهشهور بؤبهحهد بن جرَر بن َ - *1
.هن همدهة 56م ، ص200الطبرٌ، جاهع البَان عن جؤوَل آٌ المرآن، حممه، د.عبدهللا عبدالهحسن الجروٍ، دار هجر، الطبعة اْولً،  - 2

 الهحمق. 
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، وألههنا الجهسن به وباطنه وجؤوَل آَه وجفسَر هشوله وهجهله وهفسره وناسخه وهنسوحه وظاهره

هن حفظه  ناَعلواٖعجصام بهحوهه والثبات علً الجسلَم لهجشابهه وأوزعنا الشور علً ها أنعهت به 

، لذا وان َعهل علً جشذَب الرواَة علً الرواَة اً هعجهدوبها أن جفسَر الطبرٌ وان  .1العلم بحدوده "و

الطبرٌ جراوهت علَها ألوال وَنمٍ هنها اْنسب واْصح هن الضعَؾ ذلن أن الرواَة حجً عصر 

ها أحوجها  "ولد أصابها هن الجضحم والجحرَؾ واٖبجوار ملسو هيلع هللا ىلصلً الرسول ُجرفع إلً الصحابة، وجنسب إ

ودٖلة وَفرز هنها اْصح واْنسب فَوون جاهع البَان  وعدداً  سنداً إلً عهل وعهل الطبرٌ َحصرها 

ثم إنه "دعم جفسَره باللؽة والنحو والشعر، وأشهر ها رجع إلَه هن  ،2سداً دون جفالم اٖنجحال والخطؤ"

، ووجاب أبٍ حًَ بن زَاد الفراءانٍ المرآن لَوجب اللؽة: وجاب علٍ بن حهزة الوسابٍ ، ووجاب هع

                                                                                                                                                هن الوجب الجٍ احجاج إلَها وأخذ هنها ولم َسهَها. 3"ووجاب أبٍ علٍ لطرب وؼَرها الحسن اْخفش،

، وهم الصحابة والجابعون مات هفسرٌ السلؾألوال ثٗخ طبمات هن طبفٍ هنهجه اعجهَد الطبرٌ  ولد

ََّن َسَر علَه فٍ ذور ألوالهموأجباع الجابعَن، ولم َون له جرجَب  َحرص علً ذور ها ورده وان ، وهع

دت اْسانَد فٍ المول الواحدعنهم بأسناد إلَهم، ولو ج لول الواحد هنهم وَعجهده إذا لم َون ، ولد َورد عدَّ

وجراه لم َخرج فٍ جرجَحاجه عن لول "عنده ؼَره هن اٌْلوال فٍ الهسؤلة الجٍ َجناولها بالجفسَر والشرح 

، ووان شرطه فٍ وجابه أن ٖ َخرج الهفسر عن ألوال هذه الطبمات اً نادرالطبمات الثٗخ إٖ هذه 

، ولم َعجهد أدنً هخالفةٍ حجً لو وانت خالفة ْلوال السلؾ بَة اله. ولهذا ردَّ ألوال أهل العر4"الثٗخ

 . اَِةجلن  عانٍهن ه عنًعن السلؾ فٍ هشا علَها إٖ إذا لم َرد 

َنسبهم إلً علههم الذٌ برزوا ، وإنها اً نادرفإنه ٖ َذور أسهاءهم إٖ إذا ذور علهاء العربَة راه ثم إنن ج

: "لال بعض نحوٍَ البصرة "وؼالب ها َروٌ عنهم لَها، هن ذلن لولهالجٍ َنجهون إ ، وإلً هدَنجهمفَه

 .ِر به، وإلً جٗإهه هع السَاقهها َجعلق بأعراب، و اعجهد الطبرٌ النظر إلً صحة الهعنً الهفسَّ 

ثم  ،، ووان َعجهد علً صحة الهعنً فٍ الجرجَح بَن اْلوالهذا هو الهنهج العامَّ فٍ جفسَرهولد وان  

ال ، وها أنه لم َعهد إلً ها َموهنهجه لم َون َنجمد أسانَد الجفسَر، اً نادردرجة إسناد اِثار إٖ َبَن إنه ٖ 

مدم ، ولد َُ َفرق بَن طبمات السلؾ فٍ الجرجَحووان فٍ الؽالب ٖ  ،هن طرَمة: هن أسندن فمد أحالن

، طن َمدم لول الصحابةوا، وإن وان فٍ بعض الهعَن أو الجابعَن علً لول الصحابٍلول أجباع الجاب

، ولد فَها َجعلق بؤسباب النُّزول.ونراه فٍ بعض الهوالؾ َمدم لول الجههور علً لول ؼَرهم اً خصوص

ه  َمولوا إذا ُعرضت علَهم هسؤلة ولم أن السلؾ  َعجبر، وهو اً شاذُعدُّ المول الهخالؾ لهم وََ  ،اً إجهاعَعدُّ

                                       
 .7-6. ص1م، الجزء2001، دار هجر، الماهرة 1الطبرٌ، جاهع البَان عن جؤوَل آٌ المرآن، جحمَق د.عبدهللا بن عبد الهحسن الجروٍ، ط - 1
 . 81- 80م ص1998ة اْولً الهادٌ الجطٗوٌ، لضاَا اللؽة فٍ وجب الجفسَر، دار هحهد الحاهٍ، جونس، الطبع - 2
 .57الطبرٌ، جاهع البَان، السابق، ص - 3
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بمول الصحابة  َؤخذ، وَرجح بهذه الحجة عنده وعلً جروها دلَل علً أنهم أجهعوا ها، لذلن مولٍ بفَها 

 .فٍ هوضوع الؽَبَات
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  .منهج التفسير عند الطبري

، وهذا هوهن بعض اْلوال وَخجار البعض وَجرجمجده َرجح َشرح اَِات عند الطبرٌ  َججبع هن 

فٍ ؼَر دلَق البعض لذلن َراه  َرجح برأَه بَن اْلوال الجٍ َجحصل علَها، حَخ  عنده،أججهاد 

رٌ ججده وفَاً لهنهجه الجفسَؼالبا بع خطوات شبه ثابجة فٍ جناوله لَّات، وألجزام بالهؤثور، وهو َجَّ 

 اْجٍ: وَسَر فَه علً النهج

، لجوون هحل ساإٖت واسجفسارات أوثر هن ؼَرهاالجٍ جثار حولها ج َجناول اَِة االولى:الخطوة  

ججولؾ علً حجم الجسؤٖت والمضاَا الجٍ جثَرها، وَطرح جسؤٖت علً لسان البحخ والجفسَر وأههَجها 

أَنفَُسُهْم( ّٖ ْخَدُعوَن إ ََ المارئ فَمول هثٗ فٍ جفسَره اَِة: )َوَها 
لَس الهنافمون لد  وَ آ "فإن لال لابل: 1

وفٍ  ،2إهنَن"نهم خدعوا الهخطؤ أن َمال أ لَل: -بها أظهروا بؤلسنجهم هن لَل الحق - خدعوا الهإهنَن

 مَمة خدعوا أنفسهم.الحَمول: أن الهنافمَن َظنون أنهم خادعوا ربهم والهإهنَن، وهم فٍ  َِةاذه ه جفسَر

فججده َمول هثٗ " لال العلهاء هن هحل النفسَر اَِة اٖلوال واِراء الجٍ جناولت َورد  الثانٌة: الخطوة

فٍ ذلن "لد لالت العلهاء هن أهل الجؤوَل َمول أو  أهل الجؤوَل أو َمول اخجلؾ أهل الجؤوَل فٍ ذلن،

وهوذا هنهج الطبرٌ َسجعرض ول ها ولع  .3وأوضحها حجًة" برهاناً ، ثم نحن هخبرون بؤصحها ألواًٖ 

 جحت َده هن هماٖت ورواَات وَشرحها.

لً رفع إلجٍ جُ بعد إسجعراض جلن اٖراء والرواَات أو المراءات َمدم الرواَة والسنة االثالثة: الخطوة   

َّنه َل علَه هن المرآن الورَمها ُنزِّ ، ٔنه أعلم هن ول بنٍ البشر بصلوات هللا علَهالنبٍ  ، وهو الذٌ ب

 فوان ،للناس ووضحه، وهو صاحب السنة الهفسرة للمرآن وهٍ الهصدر الثانٍ للجشرَع بعد المرآن

ابن وان َرجح ها َرد عن طرَق  ، وفٍ الؽالبعلً ؼَرها هن أْراء أو المراءاتَمدهها  الطبرٌ

أن هها ُعرؾ عنه ، و4" ، فَمول"وأولً هذه اْلوال بجؤوَل اَْة جؤوَل ابن عباس وهن لال بمولهعباس

ول الجفاسَر الجٍ  ججده َعرضحَخ فٍ هنهجه ذلن هسلوه و ولهة جفسَر وجؤوَل هٍ عنده بهعنً واحد،

الجٍ حوَناها عهن روَناها عنه وجه وهذهب هن وصل إلَها هثل لوله :"ولول لول هن هذه اٖلوال 

 .فٍ جفسَر أو جؤوَل اَِة الجٍ هو بصددها لَه هن الهروَاتإول ها وصل َذور  ثم  ،5الجؤوَل"

َورد السبب ٔخجَاره الرواَة أو المراءة بعبارجه الجالَة: "وأولً هذه اْلوال بالصواب  الرابعة:الخطوة 

  .6"َمول: والعلة الجٍ هن أجلها اخجرنا هذا الجؤوَل وأحَاناً  الجٗوة ا بها دل علً صحجه ظاهرُ واشبهه

                                       
 .9سورة البمرة ، آَة  - 1
                                              .                                                                                             283الطبرٌ. جاهع البَان، السابق، ص - 2
 .482الطبرٌ، جاهع البَان،  السابق  ص - 3
 .523الهصدر، السابق .ص - 4
 .185الهصدر، السابق.ص - 5
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حجٍ وإن  فسَر، فاللؽة َعدها خادهة للجنها ثانوَةأها أههَة اللؽة فٍ جفسَر الطبرٌ َري بعض الدارسَن أ

ح ، ولد َؤجٍ الشرَةاسجهل بها جفسَر اَِة، فذلن الشرح اللؽوٌ ها هو إٖ هدخل جههَدٌ لجفسَر اِ

، فاٖهجهام اع بها ساله هن شرح وجفسَراللؽوٌ فٍ نهاَة الجفسَر، لَجعله داعها لجفسَره وحجة لٕلن

: "أجهعت ط الهسجمَم"رالال فٍ جفسَر "الصهثٗ ، ؽوٌ عندهبالجانب الجفسَرٌ َؽلب علً الجانب الل

، فَهٌ ٖ اعوجاج الُحجة هن أهل الجؤوَل جهَعا علً أن الصراط الهسجمَم هو الطرَق الواضح الذ

لً اللؽة، إذا فمد لؽة العرب، فهو َججه إلً فهنا نري الطبرٌ َشَر إ  .1ووذلن فٍ لؽة جهَع العرب"

لً اللؽة والشرح الهعجهٍ وَجعله همَاسا للهعنً إ، حَنها َلجؤ عن السلؾ الجفسَر الذٌ َثق به والهؤثور

طورها فٍ اٖسجعهال للدٖٖت الهخجلفة، هثٗ ، ووَفَة جلً هعناها أٖول أٖصلٍلهفردات إبالرجوع با

َُوَن نَِساَءُوْم ( ف 49جفسَره لَّة  ْسجْح ََ ََُذّبُحوَن اَبناَءُوْم و " َسجحَونمد فسر بعُضهم "هن سورة البمرة ) 

علً ذلن بؤنه جؤوَل ؼَر هوجود فٍ لؽة العرب وٖ العجم، فاٖسجحَاء هو  ، فردّ أنها جعنٍ َسجرلون

الحَاة، نظَر اٖسجبماء هن البماء، واٖسجسماء هن السمٍ، وهو هن هعنً اٖسجرلاق  اٖسجفعال هن

لم َفرط فٍ أٌ هعلوهة وصلت إلَه، هها  جاهعاً فإن جفسَر الطبرٌ أراده صاحبه  وبشول عام .2بهعزل"

لشرح فهو َجناول المرآن با وهسجودع الجفسَرات لول آَة.لول الجفاسَر،  دراً وهص شاهًٗ جعل جفسَره 

، وجوون رواَاجه صحَحة رضٍ الهججهدَن وَنال ثمة الجهاعةالوافٍ الذٌ  َحوٌ الحق والصواب، َ

 راء الهخجلفة، فحشد فَه الوثَر هن الرواَات واْصلوات هللا علَهوإلً الرسول  ،هرفوعة إلً الصحابة

جعله جفسَر  دَنَة، ههاهن خارج النص لجوضَح الهعنً، وذور أسباب النزول و لصص جارَخَة و

للجؤوَل وهوجها للفهم، إلً ها به َدرن النص فٍ دٖلجه  هنظهاً ، لَوون  "هجحوها فٍ فَضان المول ضخم

 .3الفمهَة الجشرَعَة الموَهة الضاهنة للنجاح فٍ الدارَن "

هخلص فٍ علهه وعهله واججهاده هن أجل دَنه ونفع الهسلهَن َجبَن أنه ن الطبرٌ هن خٗل جفسَره إ 

هم الوجاب العزَز، وله نزعة دفاعَة َحب هن خٗلها أن َظهر أسٗم بهظهر الهَبة الهحبب فٍ ف

 للجهَع.

، والجٍ َهون أن والفنون الجٍ ضهجها هذه الهمدهة إن الهجؤهل فٍ همدهة جفسَر الطبرٌ َجبَن له العلوم 

لمرآنَة ولراءاجها وأسباب ، وهنهجها وفٍ جناولها للنصوص اشهولهاجوون أساس لعلم الجفسَر هن ناحَة 

، وها َجعلق به هن جحلَل وإَضاح اْلفاظ، لهعلوهات المَهة فٍ هجال الجفسَرهن ا ذلن وؼَر ،نزولها

وها َدور حولها هن الهفاهَم والهعانٍ أنسانَة الجٍ َرَد الطبرٌ جرسَخها، هن خٗل هوالؾ عدَدة 

حجً أنه َجعله  ،وهو هحور الحمابق الدَنَة أداة جبلَػ،هو وَبَن فَها لَهة أنسان الذٌ ورهه هللا بالبَان 
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نظَر الهعجزة فٍ همولجه " فٗ شن أن أعلً هنازل البَان درجة، وأسنً هراجبه هرجبًة، أبلؽه فٍ حاجة 

 .1الهبَن عن نفسه، وأبَنه عن هراد لابله، وألربه هن فهم ساهعه"

ٔلهٍ رق الظاهر والواضح  فٍ درجة البَان اإلً إَضاح الفا الرأٌوالطبرٌ َرهٍ هن وراء هذا  

، ذلن أنهم عجزوا عن ذو نظم ؼَر نظههمزل المرآن بلؽة العرب فهو ، وإن نَ بالنسبة إلً البَان البشرٌ

 .ة هنهبهثل ألصر سور أجَان

 وهو هن أبانة وأَضاح لحصول الفهم، فاهلل سبحانه وجعالً ٖ َخاطب خلمه إٖ البٌان عند الطبري:

هن الوجب الجٍ جنطق إلً الناس ا به وها جاءولَبَن لهم بها َفههونه، لجحصل الفابدة هن إرسال الُرسل 

لذلن نجد أن فبدون البَان وأفهام ٖ َحصل الجولَؾ،  ،بلسان لوههم للهداَة إلً الصراط الهسجمَم

جرهٍ إلَه نظرَة الفهم، وهو ها جل أأَضاح والجبََن هن صاغ جفسَره علً أساس لد الطبرٌ 

 ن جظهر عند ؼاداهَر.الفهم"الهرهنَوطَما" فؤساس نظرَة الفهم والبَان هجؤصل فٍ جفسَر الطبرٌ لبل أ

، ونصوصه واضحة، لفهملجدبر هن أجل حصول ال داعَاً  ذلن أن المرآن جاء بالبَان والهداَة والبرهان و 

ٖبد هن شرحها وجؤوَلها هن  لذلنة باللؽة الٗجَنَوالجٍ أصلها  الهمدسالوجاب نصوص وولَست 

الجٍ أهر هللا عباده بالجدبر وحثهم علً أعجبار بؤهثاله وعلَه وان المرآن هَسرا للفهم الهخجصَن، ولذا 

، لال الطبرٌ فٍ همدهة جفسَره: " وان هعلوهاً أنه ؼَر جابز أن َخاطب جل ذوره أحداً هن ضربها لهم

ٖ َرسل إلً أحد هنهم رسوًٖ برسالة إٖ بلسان وبَان َفههه الهرسل خلمه إٖ بها َفههه الهَخاَطُب، و

 .2"هإلَ

ولم ْنه نزل بلسانهم الذٌ َفههونه هن العرب، َوجب ٖ ٖ َمرأ والمرآن وان هفهوها حجً عند هن لذلن  

م سَدروون ْنه )إلرأ(لذلن وانت أول ولهاجه ، بها جدل علَه آَاجه جاهًٗ هن وان  به سبحانه وجعالًَؤهر 

َُمرأ أو َجلً علَهم،  وها نزول المرآن باللؽة العربَة  ،للذور والفهمسبحانه  ولد َسره ها َعنَه بهجرد أن 

الواردة إلَه وٍ ، والجفاعل بَن الهجلمٍ والرسالة الهسجهدؾ هن الخطاب للساهع إٖ بهدؾ حصول الفهم

، لذلن فإن فهم المرآن َؤجٍ هن هضهون الرسالةشادات الهجوخاة هن سجَعاب اْواهر والنواهٍ وأرَجم ا

 ، فوان شرطاً علً هن أراد الخوض فٍ الجفسَر أنلؽة هن نزلت علَه الرسالة ألهام باللؽة العربَة،

 فٍ لؽة العرب وأسالَب جخاطبهم. َجعهق
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نً علَها، شٍء أو أصل لها َب وهٍ جعنٍ اْساس لول ،الجمعَد َعنٍ وضع لواعد للشا :تقعيد التفسير

حوم ولٍ به َجم الجعرؾ علً أحوام " وفٍ أصطٗح هٍ: ،1فٍ ذلن اْهور الحسَة والهعنوَة وَسجوٌ

وفٍ هذا السَاق جعنٍ ضوابط وشروط للجفسَر حجً َٖنحرؾ عن همصده وهو الجبََن  .2جزبَاجه

ٍ ُطرحت ن هوضوع لواعد الجفسَر وشروطه هن الهوضوعات الجوالجوضَح للوصول للفهم، ذلن أ

البعض علً المول فَه برأَه فَخطا وَوجه الشرَعة إلً  ججراءالدَها لصد أن جوون للمرآن هَبة، هن 

 ملسو هيلع هللا ىلصلذلن حرصوا علً أن َوون جفسَر المرآن هنموٖ عن النبٍ "ؼَر ها أراد هللا فَجبوأ همعده هن النار، 

 صحَحاً ، وأن َوون اعجماده سلهاً هروطه الربَسَة أن َوون وعن الصحابة، أها فَها َجعلق بالهفسر، فش

أو هجهها بهوي فَحهله هواه علً اجباع ها َوافق  ،أو َبجؽٍ الفجنة ،بإلحاد لَصد عن سبَل هللا ههاً وؼَر هج

 . 3"بدعجه

إن هوضوع الجمعَد َحجاج إلً هزَد هن البحوخ لجحمَق هفهوم أوسع لَوون هوضوع علهٍ هسجمل، 

الجٍ جطؽً علَها آرابه  جفسَر وَظهر ذلن هن خٗل هصنفاجهد الوالطبرٌ َعجبر أول هن جناول جمعَ

هاها فٍ وثَر  هصدراً لع علً أؼلب علوم عصره، لذا وانت هصنفاجه هطّ دل علً أنه وان ، هها َجمعَدَةال

، وول ها َجصل هنهجه فٍ جحلَل النص المرآنٍإن  خاصة فٍ الجفسَر،هن العلوم الدَنَة لهن جاء بعده 

  .وٖ جفرَط، وبها َفَد العهلَة الجؤوَلَة فَها برٌ فٍ إعجدال ٖ ُؼلوَعجهدها الطَمة دل به هن جفاصَل

هع الجزاهه ، الجفسَر هجؤصلة فٍ هصنفات الطبرٌوهن هذا نخلص إلً أن اْفوار اْسَاسَة لجمعَد 

ؼَر جدل فٍ هنهجه ، ووان هعجفسَر أو جؤوَل أٌ لفظ هنه فٍ بمدسَة النص المرآنٍ لبل الشروع

، فهنها ها َجعلق بالخطاب المرآنٍ فسَر الجٍ إنجهجها الطبرٌ هجنوعةإن لواعد الج .هجعصب ٌْ هذهب

، ة لبناء الهججهع أنسانٍ اْفضلفٍ جانبه البٗؼٍ والبَانٍ وججبع جوانبه أنسانَة والجربوَة، والهادف

َّنها لهالهادفة ، ماصده الجشرَعَةوبَان ه ، ملسو هيلع هللا ىلصم ربهم عن طرَق الرسول الورَم ْفضل السبل، والجٍ ب

ًَ النُّوِر ِبإِْذنِِه ٌ لسبل دااله َُْخِرُجُهم ِهَن الُظلَُهاِت إل ْهِدٌ ِبِه هللا َهِن اَجَبَع ِرْضواَنُه ُسُبِل الَسِّم َو ََ السٗم ﴿ 

ْهِدَِهْم إلًَ ِصَراٍط ُهْسَجِمٍَم﴾ ََ َو
4. 

ه الجروَز علً العهلَة الجفسَرَة، ؼاَج لجوسط الذٌعجدال واهنهج الطبرٌ فٍ جفسَره هو أإن ها َهَز 

، بل َوجفٍ بالمدر الذٌ َخدم العهلَة الجفسَرَة والجؤوَلَة الهادفة لحصول دون أؼراق فٍ لضاَا هجشعبة

وجفضًَٗ هن هللا جورَها  ملسو هيلع هللا ىلص الفهم وإَضاح الهعنً، بَانا للصراط وجوهَٗ للهداَة، الجٍ جاء بها الرسول
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هنْ لبنٍ آدم ﴿َولَ  ََّباِت ِوَفضلَناُهم َعلًَ َوثٍَِر هِّ  مد َوّرهنا َبنٍِ أََدَم َوَحَهلَناُهم ِفٍ الَبِر َوالَبْحِر َوَرَزْلَناُهم ِهَن الَط

  .1َخلَْمَنا َجْفِضًَٗ﴾

الطبرٌ وضع شروط لعهلَة  َٖخجلؾ عن نهج ابن عباس، إٖ إن أساساً أن هنهج الطبرٌ فٍ الجفسَر   

، ت نماط هجهلة، ولَسهبثوثة فٍ جفسَره، وهذه الشروط للهفسر وهدي وعَه وعلهه وشروط ،الجفسَر

وأها فَها َخص فهم النص المرآنٍ، نسجخلص هن أراء  وهٍ الجٍ جبناها هن جاء بعده هن الهفسرَن،

: اْولً اْهور الؽَبَة والجٍ َٖعلهها إٖ هللا والجٍ َٖدروها الخلق نه علً ثٗخ درجاتالطبرٌ أ

، وفٍ هذا َمول: " ها ٖ َعلم جؤوَله إٖ هللا الواحد المهار وذلن فٍ اْهور جزهم العملٍ والفورٌعل

أٌ أن هنان  ؛2الهجعلمة بالؽَب والهجهول والهطلق، هها اسجؤثر هللا بعلهه وحجب علهه عن جهَع خلمه"

، والدرجة نا إٖ ها علهجنال، وهٍ إَهابة هن الطبرٌ أنه ٖعلم للهعرفة البشرَة َٖهون ججاوزها حدود

رآن الهنزل علَه وافهههم لجفسَره، َمول هو أعلم الناس بالم صلوات هللا علَهالثانَة لٓنبَاء ذلن أن النبٍ 

َُدرن": الطبرٌ جؤوَل ، وذلن مسٗالوه الصٗة علَعلُم جؤوَله إٖببَان هن عند هللا علً لسان رسول هللا  ٖ

وهبالػ وحدوده اجبه وندبه وإرشاده وصنوؾ نهَه ووظابؾ حموله وو جهَع ها فَه هن وجوه أهره

َنطلق هن أفصح وٗم  برٌالطوان جفسَر ذا هالفهم اللؽوٌ للنص المرآنٍ، ل :والدرجة الثالثة  ،3"فرابضه

 ،، إها بالشواهد هن أشعارهم السابرةها وان هدروا علهه هن جهة اللسانذا َمول" هوفٍ هالعرب وأشهره 

 .4نطمهم ولؽاجهم الهسجفَضة الهعروفة "وإها هن ه

وَإسس  ر وجاب هللا بجوظَؾ الشاذ هن اللؽة، بل بؤفصحها وأشهرها عند العرب.َفسوَإود علً عدم ج 

الطبرٌ جفسَره علً لواعد نملَة وعملَة، فٗ َجوز عنده جفسَر وجاب هللا إٖ بؤدلة وحجج واضحة هن 

دلة النملَة والعملَة، فهن ناحَة اْدلة النملَة فإنه َعجهد باْ ثم َخلص إلً رأٌ جاهع .اْلوال الراجحة

، وَهحص اْسانَد جهحَصاً أو الصحابة أو جابعَهم مسٗالوالصٗة علَه  ر الذٌ ثبت عن رسول هللاالهؤثو

 ابن جَهَة "الجفاسَر الجٍ فٍ أَدٌ الناس فؤصحها جفسَر الطبرٌ، فإنه َذور هماٖتعنه ل ال لهذادلَماً، 

َة فٗ َعنٍ ذلن أنه وأها اْدلة العمل .5السلؾ باْسانَد الثابجة ، ولَس فَه بدعة وَٖنمل عن الهجههَن"

، بل هو َشدد النوَر علً الذَن َفسرون المرآن بالرأٌ، ولونه َعهل العمل فٍ الجرجَح بَن َفسر بالرأٌ

الطبرٌ فٍ اْدلة الجٍ َعجهدها اْدلة أو فٍ جصوَب دلَل أو رأٌ له إعجبار عنده، ولنا أن نوضح 

 جرجَحاجه بَن اْدلة.فٍ عملٍ  نهجه الجفاسَر النملَة، والبعض َري أنابرز هن  جفسَره الذٌ َعد
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وجدل علً الهعنً سواًء وانت آَات هنمولة هن  بها النصوص الجٍ َسولها الهفسر، َمصد: األدلة النقلية  

أو الجابعَن ولَس هنمول  ،ل الصحابة علَهم رضوان هللالواأو أ ،ملسو هيلع هللا ىلصالمرآن أو أحادَخ هنمولة عن النبٍ 

، فهو َسجعَن بول اْدلة والرواَات ثم َرجح بَنها عن ؼَر الهسلهَن، ونٗحظ أن الطبرٌ َوثر هن هذه

 َوضح هعناه.نص َخدم الهعنٍ الذٌ هو بصدد جفسَره، وَإَد هعنً النص المرآنٍ و

وذلن بحشد النصوص الجٍ جناصر الهعنٍ  ،المرآن بالمرآنوضع ضوابط  لجفسَر ساهم فٍ  إن الطربي

، فها وان ُهجهل فٍ هوان نجده الهفسَرَن وهو أُسلوب إنجهجه وثَر هن وأَِات ذات الهوضوع الواحد،

   .فهن الُسنة لم ججد لد فُِسَر فٍ هوضع آخر، والؽرض أنن جطلب جفسَر المرآن هن آَات المرآن نفسه فؤن

وذلن باٖسجعانة باْحادَخ النبوَة فٍ جفسَر النص المرآنٍ، ولد فسر النبٍ  :ُسنةِ تفسٌر القرآن بال

، ثم إنهم جؤولوا المرآن فٍ م فٍ حاجة لجفسَرها وفهم هماصدهاصلوات هللا علَه ْصحابه اَِات الجٍ ه

هجهل  ، ولد أجهعت اْهة علً حجَة السنة فٍ جفصَلو أواهرهوفصله فٍ المضاَا وأحواهه  ملسو هيلع هللا ىلصهوالفه 

وبَان هشوله وبسط هخجصره والطبرٌ شدَد أهجهام بجفسَر النبٍ صلوات هللا علَه، إذا ثبت  المرآن،

ه دون سابر الناس َمول بعلم جؤوَل ملسو هيلع هللا ىلصعنه فهو َمدهه عن أٌ دلَل فٍ الجفسَر، وَري أن هللا خص النبٍ 

وها أنه َإود  ،1"جؤوَله م لهمسٗلاوالصٗة علَه  فٗ سبَل لهم إلً علم ذلن إٖ ببَان الرسولالطبرٌ: "

ها وان سنده إلً رسول هللا ه ،الجؤوَلالجفسَر ووأوضحهم حجة فٍ أن أصوب الجفاسَر وألربهم للحق 

 أو نمل عدول أثبات. سجفَضاً صلوات هللا علَه دون سابر اْهة هن رواَات ثابجة عنه إها نمٗ ه

علَه السٗم، وَمول:"وهذا  جبارن وجعالً بجنزَله هن الرسولنً هللا وَإود الطبرٌ أنه ٖ أحد أعلم بها ع 

، أو بدٖلة لد نص بها دالًة له بجؤوَله، بنص هنه علَه ملسو هيلع هللا ىلصببَان رسول هللا  وجه َٖجوز ْحد المول فَه إٖ

َُعد جفسَراً شاذاً وهو َري أن الجفسَر الذٌ َجعارض هع أحادَخ الرسول الث ،2أهجه علً جؤوَله" ابجة 

هللا إلَه ، الذٌ جعل ملسو هيلع هللا ىلصفٍ وجاب هللا الذٌ ٖ َدرن علهه إٖ ببَان رسول هللا  -، وَمول "فالمابل وباطًٗ 

م ؛ ْن المابل فَه بؽَر علجؤوَله ها أراد هللا به هن هعناه، وإن وافق لَله ذلن فٍ لابل ها َٖعلم - بَانه

بلسان  عباس، ْنه َري أنه علً علموَسجشهد بؤلوال الرجال وابن  ، 3"لابل علً هللا ها ٖ علم له به

 وأخذه عنه. ملسو هيلع هللا ىلص، ولمربه هن الرسول العرب الذٌ نزل المرآن به

بها عن  يورجباِثار الجٍ  ْنه جلماهاولم َعرض عنها هروَات بنٍ إسرابَل َنبذ لم نٗحظ أن الطبرٌ 

َِّن لَّة. ثم إنه السلؾ َإخر ألوال أهل العربَة، ، ولد َبنٍ الهعنً علً هجهل ها فَها هن الهعنً الهب

                                       
 .88الطبرٌ، جاهع البَان، سابق، ص - 1
 .68السابق. ص - 2
 .73ص .السابق - 3

https://etd.uwc.ac.za



 

  60 

 

اللؽوََن الهخالفة  ثم إنه ٖ َمبل ألوال ،بعد جرجَحه بَن ألوال السلؾ اً انوَجعلها بعد ألوال السلؾ، وأحَ

 . ، ولو وان لها وجه صحَح فٍ الهعنًْلوال السلؾ

َُجرجُم لول  ، ثمَّ فمال بعضهمبموله: هن اْلوال الجٍ الجبسها  لولوإذا ججبعت جفسَره ججد أن هن عادجه أن 

إلَهم ول ها وصله عنهم هن أسانَد، ثمَّ  اً َعمب علً ذلن بذور ألوالهم هسند ، ثمَّ : ذور هن لال ذلنَمول

َح ها َراه صواًبا، ولال آخرون، ثمَّ َذور ألوالهم: ولال ؼَرهمَمول  ،، فإذا انجهً هن عرِض ألوالِهم، رجَّ

 .1"المول الذٌ هو عندٌ أولً بالصواب" وأ "لال أبو جعفر": وؼالًبا ها جوون عبارجه 

                                       
 .   86الطبرٌ، جاهع البَان، هصدر سابق، ص - 1
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ة ، لذا َهجم بها الهفسرون، وَرون أن المراءفٍ الهعنً والفهم: جإثر المراءات القراءات عند الطبري

، وهوافمة لرسم الهصحؾ : أن جوون هجفمة هع لؽة العربٍالصحَحة جوون ذات اروان ثٗثة ه

حد هذه اْروان فالمراءة إها ضعَفة أوشاذة أو باطلة، العثهانٍ، وَوون سندها صحَح، وأها إذا نمص أ

أها إذا وان لول لراءة جفسَر هجؽَر عن اْخري، فإن الهفسرَن َرون أن المراءجَن بهنزلة اَِجَن، وإن 

أخري جمول:" إذا ثبجت ولاعدة  ،َن فَه إخجٗؾ ولَس بَنهها جعارض، اعجبرجا آَة واحدةوان هعنً اَِج

َُفضل لم  ،المراءاجان جرجح إحداهها فٍ الجوجه جرجَحاً َواد َسمط اْخري، وإذا اخجلؾ أعرابان لم 

َُمال بؤن إحدي المراءجَن أجود هن اْخري"  .1إعراب علً إعراب وها ٖ

لً وهع ذلن َإخذ ع ،عراب فٍ فهم الهعنًبأواْهم عند الطبرٌ بإٖضافة إلً ذلن، هو اْهجهام  

اءات علً بعض هع أنها مراءات، ونفً عنها صفة الصواب وفضل بعض المرأنه أنور بعض الالطبرٌ 

أو َمول هذه أولً عندٌ  .اءة الجٍ ٖ اسججَز ؼَرها هٍ وذا:" والمرمولهذا َ فٍو، ةولها هجواجر

 هوهذ ،2"ن فٍ الجٗوة عندٌ الجؤوَل اْولالجؤوَلَن باَِة وأصح المراءجَ : وأولًأو َمول .بالصواب

، ٖ جملل هن فضله ورسوخ لدهه فٍ العلوم الدَنَة والجارَخَة أحَاناً َصرح بها الطبرٌ الجٍ ات الهٗحظ

 ولد شهد له الوثَر هن العلهاء بالجهَز.

فٍ  اجعنٍ الهعاََر اللؽوَة الجٍ اجبعها فٍ فهم الهعنً واسجعهال العرب لهضوابط اللغة عند الطبري: 

جل ثناإه   عن لؽات أخري، َمول الطبرٌ:"إن هللاجعرَبها  جمولهات  اهنطمهم وأشعارهم، وإن وانت به

 .3"ؼَرها هن السن سابر أجناس اْهمأنزل جهَع المرآن بلسان العرب دون 

هو السَاق للولهة فٍ الجهلة وسَالها فٍ النظام اللؽوٌ، وول ذلن للوصول  :خرِالضابط اللؽوٌ اأها  

واٖجعاظ بها بناًء علً لوله جعالً ﴿ِوَجاٌب  مالمرآن الورَللجدبر فٍ آَات وإلً الفهم الصحَح للمرآن، 

َدبَّروا أََاِجِه َولََِجَذَوَر أُلُوا اَْلبؤِب﴾ ََ أَْنَزلَناهُ إلََن ُهَباَرٌن ل
َُدرن بدون فهم "ْنه  ،4 ولون هذا أعجبار ٖ 

ََعمل جؤوَله هحال به هن المَل والبَان والوٗم إٖ  : اعجبر بها ٖ فهم لنأن َمال لهن ٖ َفهم ها َمال له، وٖ

وهن الهعلوم أن المواعد واْصول هٍ اْساس الذٌ  ،5علً هعنً اْهر بؤن َفههه وَجدبره وَعجبر به"

لن الجٍ جبنً ، ْن اْصول هٍ جوذلن اْشجار لها لواعد لجثبَجهاَموم علَه الشا هثل البنَان والعهران و

واْصول َثبت بها العلم، حجً ٖ َبنً علً ضعؾ أو خطؤ، فوذلن ، وذلن المواعد علَها الفروع وجثبت

                                       
 .4رجع سابق، صن السبت،  هخالد بن عثها - 1
 .53الطبرٌ، جاهع البَان، سابق، همدهة الجحمَق. ص - 2
 .20السابق. ص - 3
 .9ص:اَِة سورة. - 4
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اء الجٍ أثبجها العله ول جفسَر أو جؤوَل َجب أن َمام علً أسس هن الشواهد والدٖبل الصحَحة،

 . والدارسَن ولَس هجرد رآٌ شخصٍ

 التدليس في التفسير والتأويل:

و فٍ انمسام الهسلهَن إلً عدة هذاهب  جسببت الهوالؾ السَاسَةهها هو هعلوم فٍ جارَخ الهسلهَن أن 

شَعة وسنة نمسام إلً ها هو علَه الحال الَوم هن أاَة ، ووان ذلن بدجعصبت ول فرلة لهذهبها، و فرق

 خجٗؾ وجحوله إلً حرباشجداد اٖ وهع و ؼَرها هن الفرق أسٗهَة الجٍ جعج بها اْهة، وخوارج

فرصة  وجدواالهجعصبَن الذَن َبطنون الوفر، و نواء والحالدَأهل اْه علَه فإن، وفعلَة وفورَة

َسجندون علً اْحادَخ الجٍ جناسب أفوارهم و  وأخذوا، اَبطنون فنفخوا فٍ جعصب ول طابفةْظهار ه

ألوال وأحادَخ  ،ملسو هيلع هللا ىلص، ونسبوا إلً النبٍ هولفهاخلفَاجهم اَْدَلوجَة، وبدأت ول طابفة أو فرلة ججعصب ل

 لعلههمالصحابة، وذلن إلً أهل البَت و لواًٖ ، ونسبوا أالفمهاء هن ول طابفةجلمفها هم فجعزز هوالفوثَرة 

بالٍ إلً  أو إلً علٍ رضٍ هللا عنه، والسٗم أوأن اْلوال حَن جنسب إلً الرسول علَه الصٗة 

الصبؽة جدلَس اْلوال الجٍ جحهل  هها هو هعلوم أن، وسب الوثَر هن الناسجمطج،  شهورَناله الصحابة

ٍّ واضح الهعالم "وَٗحظ أن الهروٌ عن ع فٍ الجفسَر جؤثَراً  تْ لهَ السَاسَة فٍ ذلن الولت عَ  هللا  رضًل

الجفسَر أوثر علَهها فٍ  عَ ضِ ، هها َجعلنا نهَل إلً المول بؤنه لد وُ وابن عباس لد جاوز حد الوثرة عنه،

علَهها َوسب  ، فالوضعن بَت النبوةوابن عباس ه علَاً أن ، والسبب فٍ ذلن هها وضع علً ؼَرهها

 وفٍ أَام الدولة العباسَة جزلؾ بعض الناس للخلفاء ،1"ورواجاً  دَساً ، وجملبوًٖ الهوضوع ثمة و

للحوام  باً ، جمرلً جد العباسََن عبدهللا بن عباسهن اْلوال فٍ الجفسَر إ وثَراً ، فزَفوا ونسبوا العباسََن

 اسة أثر واضح فٍ وضع الجفسَر.وان للسَهها َعنٍ أنه العباسََن، 

، وعجزوا عن هحاربة أسٗم ٖهم الذَن ؼلبجهم جَوش الهسلهَنأضؾ إلً ذلن أعداء أسٗم هن ا

، جابة الجفاسَر بها َناسب أؼراضهمبالحجة ولوة البرهان، فعهدوا إلٍ الجدلَس فٍ الجفسَر وإعادة و

مدت الثمة فٍ نسب بعض الجفاسَر إلً ، وفةاخ الهفسرَن فٍ جفاسَرهم اْصلَفضاع الوثَر هن جر

، حجً أنن ججد واخجلط الؽخ بالسهَن ،فاسَرأصحابها، وساد الجشوَن فٍ الرواَات الواردة فٍ الج

ؾ َمجنع الناس بصدق هذة وَ :، هها َجعل بعض الدارسَن َجساءلالرواَات الهجنالضة فٍ الجفسَر الواحد

، بعضها ال ذلن لصة الذبَح، بعض الرواَات؟.هث ها لجعارضهاجمبل حجً الجوفَق بَن، وهٍ ٖالرواَات

، وولهم َدعٍ أن هذا هو رأَه فٍ أنه إسحاق وولها هسندة ْبن عباسَذور أنه إسهاعَل، وأخري جذور 

  .وسطاً ، وهذا أخجٗؾ ٖ َمبل حًٗ 2هذه الهسؤلة
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 التفسٌر العقلً

 ةجؤثرجفسَراجه هَدَلوجَة وعلَه جوون اْو وَجؤثر باْراء الهذهبَة إن الهفسر إنسان له رإَجه الخاصة،

وجبمً ول ، وججؤثر بثمافجه وهحَطه البشرٌ والذٌ ٖ َهون فصله عنه، بهذهبه وهفهوهه وجصوراجه

، والمارئ أو الهجلمٍ َحاول الوصول إلً صابت أو لاربت الصواب أو جانبجهجفسَراجه هٍ اججهادات أ

عن الهعنً الذٌ َإَد  المارئَبحخ  اناً ، وأحَلهعنً الذٌ أودعه الهرسل فٍ النصالهعنً الحمَمٍ أٌ ا

مافة أسٗهَة سببت اخجٗؾ ، ولذلن ظهر الجفسَر العملٍ هع الخٗؾ حول لضاَا جدَدة فٍ الثهذهبه

، إٖ أنهم اخجلفوا فٍ الجفسَر بالرأٌ أو المرآن هَعاً ن فٍ الدَن وهرجعهم جفورٌ وهذهبٍ هع أنهم هجفمو

فٍ الهعجزلة ونهوذج هن جفاسَرهم وهو جفسَر  ثًٗ الجفسَر العملٍ، والذٌ نجناوله فٍ هذا الفصل هجه

 الوشاؾ للزهخشرٌ. 

لم جون  ، أن أول أسباب ظهورهاخريالهعجزلة عن الفرق أسٗهَة اْ ََزإن ها َه  :المعتزلة. 1

، حَن وان الشَخ حول هسؤلة هرجوب الوبَرة فمهَاً  اً فورَ، بل وان سبب النشؤة سَاسَة والخوارج والشَعة

أهو وافر أم  عن هرجوب الوبَرة،، فسؤله رجل مة العلم َلمٍ درساً علً جٗهَذهالحسن البصرٌ فٍ حل

 ،أنا ٖ ألول هسلم وٖ وافر :، ولبل أن َجَب الحسن البصرٌ لام جلهَذه واصل بن عطاء فمالهنهإ

ولون هو فٍ هنزلة بَن الهنزلجَن، واعجزل هجلس الحسن البصرٌ إلً سارَة هن الهسجد وأخذ َشرح 

ُ جبعه رأَه لهن لولت بدأت ، وفٍ ذلن اطلق علَهم اسم الهعجزلة، فمال الحسن البصرٌ أعجزلنا واصل فؤ

الجرجهة للفلسفة الَونانَة إلً العربَة واسجفاد هنها الهعجزلة فٍ الجدل والدفاع عن أرابهم "وَنسب 

الهإرخون إلٍ أبٍ الهذَل العٗؾ، وجلهَذه إبراهَم بن سَار النظام اٖطٗع علً وجب الفٗسفة والجؤثر 

ة الجٍ َههها اٖنجصار علً الطرَمة الجدلَبها، وُجعد هذه بداَة الجحول هن الهنهج الدَنٍ الخالص إلً 

، وساعد علً ذلن الشعور 1بإراد همدهات هشهورة َٖسجطَع الخصم الهنازعة فٍ صحجها" ،الخصم

، أضؾ  ووذلن حرَة أنسان فٍ أفعالهبحدة المضاَا الهجدوالة فٍ ذلن الولت، وهنها الهجعلمة بصفات هللا

لهاء الهسلهَن بها جٍ دخلت عبر جرجهة الوجب وإعجاب بعض العإلً ذلن الجؤثر بالعلوم الَونانَة ال

، وجحول بعضهم إلً الجفوَر العمٗنٍ النمدٌ، وأثر ذلن وله جؤسست فرلة الهعجزلة، علً وأفادة هنها

 أُصول خهسة، َٖعجبر هعجزلٍ هن َٖمول بها.

ار الهعرفة هٍ أساس الجهاَز جؤسس الهذهب أعجزالً علً جهجَد شؤن العمل "واعجبأصول المعتزلة : 

والجدل الذٌ  ثم إن أطٗع علً وجب الفلسفة والهنطق2 "شر بدل هن العرق والنسب والوراثةبَن الب

َجحولون هن الهنهج الدَنٍ إلً الهنهج الجدلٍ، وألاهوا هذهبهم علً  همأفادجهم به الفلسفة الَونانَة، جعل

 هٍ: م جعلوها اساس لها وٖنهاسَر الهعجزلة َساعد علً فهم جف صولهمأفهم و .خهسة أصول

                                       
 .45م. ص1998، 4الجفسَر، الهروز الثمافٍ أسٗهٍ، الدار البَضاء،  ط نصرحاهد ابوزَد، أججاه العملٍ فٍ - 1
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ونفٍ هشابهجه للبشر، ووان هنان اججاه عند الَهود  أهجم الهعجزلة بالجوحَد ْن فَه جنزَه هلل، التوحٌد:-1

بمولهم أن هللا َشبه أنسان، وهذا المول هجؤثر بالٗهوجَة الهسَحَة فنفً الهعجزلة  ،بالجشبَه والججسَد

م، بناًء علً اْعجماد أسٗهٍ: بؤن هللا وحده ٖشرَن له، وٖ ند له وٖشبَه، وأن الجشبَه والججسَ

ِهَُع  المرآن فَه آَات وثَرة جدل علً الجنزَه وعدم الههاثلة هلل، هثل لوله: َس َوِهْثلِِه َشُا َوُهَو اْلسَّ َْ ﴿لَ

لَس وهثله واحد إن هللا : "أجهعت الهعجزلة علًَات الجنزَه ِ هم وجوضَحهمشرحفٍ و .1اْلِبِصَُر﴾

وٖجثة وٖصورة، وٖلحم وٖدم وٖجوهر وٖعرض وٖ بذٌ لون  ،شبحفهو لَس بجسم وٖ  2"شا

ة وٖ برودة وٖ طول وٖ عرض وٖ عهق  وٖ َحَط روٖ طعم وٖ رابحة وٖ هجسة، وٖ بذٌ حرا

روه الحواس وٖ َماس به هوان وٖ َجرٌ علَه زهان، وٖ َوصؾ بشٍء هن صفات الخلق وٖ جد

بالناس، ولَس بهحدود، وٖ والد وٖ هولود، ولَس وهثله شٍء، وٖ ججرٌ علَه اْفات وٖ جحل به 

 فهو ؼَر ذلن.    العاهات وول ها َخطر ببالن

: َعنون به أن هللا عادل وألجضً عدله أن جعل الناس خالمون ْفعالهم، وبالجالٍ هم هسبولون  العدل-2 

، فهو هحاسب علً ا، وبناًء علً ذلن لالوا إن أنسان هخَر ولَس هجبراوانت أم شر  عنها خَراً 

هسإل عن فعله ولدرجه علَه، إذ ٖ علَها وول إنسان  عنها وهحاسباً  هسإًٖ فهرجوب الوبَرة أفعاله " 

ة علً وبهذا هم َمَهون اْدل ،3َهون أن َجساوي الهطَع والعاصٍ وإٖ أدي ذلن إلً نفٍ صفة العدل"

 عدل هللا سبحانه وجعالً بؤنه هحمق وعده للهإهنَن ووعَده للوافرَن.

وذلن هو الهبدأ الذٌ ظهر به واصل بن عطاء، واعجزل بسببه هجلس منزلة بٌن المنزلتٌن : ال -3

وهو أن هرجوب الوبَرة لَس بوافر وٖ هإهن، بل هو فٍ هنزلة بَن الهنزلجَن، وإذا  ،الحسن البصرٌ

نَا بؽَر جوبة فهو هخلد فٍ النار، وُحْوم الهعجزلة هذا وسط بَن حوم الخوارج الذَن خرج هن الد

اعجبروه وافر، وحوم الهرجبة الذَن لالوا أنه هإهن ،"وهن الواضح أن هرجوب الوبَرة الذٌ اخجلؾ 

ا فجذور هذ  ،4الناس فٍ الحوم علَه، وان الهمصود به اْهوََن وأنصارهم فٍ حق جهاهَر الهسلهَن"

 وها حدخ فٍمجل خلَفة الهسلهَن عثهان بن عفان رضً هللا عنه، هاْصل جهجد إلً الفجنة الوبري، بعد 

                 هولعة صفَن ووثرة المجل بَن الهسلهَن، ثم أصبح هذا الهبدأ فورٌ َجعلق بهفهوم العدل والحرَة.                                     

، وجوعد الهشروَن بالعماب ووعد الجابب ن هللا َوَعَد الهإهنََن بالثوابأ وَمصد به: الوعد والوعٌد –4 

، وبهذا َردون عن الهرجبة الذَن َرون أنه جب أَهان بها فٗ عفو بٗ جوبةبمبول جوبجة، وهذه أهور َ

ول وهذا اْصل هبنٍ علً أصل العدل، فالم ،ٖ جنفع هع الوفر طاعة وٖ جضر هع أَهان هعصَة

 .بالعدل ألهٍ هحور أفوار الهعجزلة

                                       
  .11سورة الشوري: - 1

 .  64م،ص4440، 4، ط4ني، حتقيق: نعيم زرزور، املكتبة العصرية،جعلي بن امساعيل األشعري، مقاالت االسالميني واختالف املصل - 2
 .40نصر أبوزَد، أججاه العملٍ، فٍ الجفسَر، سابق.ص - 3
 .39السابق. ص - 4

https://etd.uwc.ac.za



 

  66 

 

الناس ووثر وهذا الهبدأ جبناه الهعجزلة حَن جفشت الزندلة بَن : األمر بالمعروف والنهً عن المنكر -5 

ولونهم اخجلفوا فٍ  سٗهَةفرق أالجفق علَه ول وهذا الهبدأ جأجباعها وأحسوا أن العمَدة فٍ خطر، 

هن رأي أن اْهر بالهعروؾ والنهٍ عن الهنور هنوط بولٍ اْهر، وَفَة جحمَق هذا الهدؾ، فهنهم 

لذلن عند لَام الهعجزلة بدورهم فٍ واجب اْهر بالهعروؾ والنهٍ عن الهنور و لَاههم بهحاربة 

                                                                         .، اسجعانوا بالخلفاء فٍ هذه الهههةوؼَرهمالفساق والهّجان 

 افات الوثَرة الهنجشرة فٍ زهنهم وهوذا وان الهعجزلة أولٍ اججاه عملٍ فٍ ول أصولهم هجؤثرَن بالثم

، سواء هن اْدلة العملَة أو الفلسفَة َجسلحون بؤسلحة هجادلَهمفمد وانوا حَنها َعهدون إلً الجدل "

و هن الزنادلة والدهرَة أو هن النصاري أ ،أوانوا هإٖء الهجادلون هن أبناء الفرق أسٗهَة

الِشعر ووالبٗؼة واللؽة الذَن صنفوا فٍ الجفسَر والجؤوَل الهعروفَن وهن أبهة الهعجزلة  ،1والَهود"

  الزهخشرٌ. أهامالفمه والنحو والمراءات والهعاجم و

   *2محمود بن عمر الزمخشريتفسٌر 

فٍ ، عن حمابق الجنزَل وعَون الجؤوَل" أههها "الوشاؾفٍ اللؽة والجفسَر له عدة هصنفات الزهخشرٌ 

 هشَراً ، هججبعا فٍ جفسَره الهعانٍ، بههارة فٍ أسلوب بٗؼٍ أدبٍ رابعهذا الوجاب صاغ هبادٌ الهعجزلة 

وٖ َؽوص علً شا هن جلن الحمابق إٖ رجل لد " إلً وجوب اٖطٗع علً وم وافر هن العلوم، َمول:

ة ، وجعب فٍ ن بالمرآن وهها علم الهعانٍ وعلم البَان وجههل فٍ ارجَادهها آونبرع فٍ عهلَجَن هخجصجَ

رصه علً اسجَضاح ، وحهها ههة فٍ هعرفة لطابؾ حجة هللا، وبعثجه علً ججبع هظانالجنمَر عنهها أزهنة

هرَن: جحمَق بَن أ جاهعاً وأن َوون ، وافر ، بعد أن َوون أخذ هن سابر العلوم بحظهعجزة رسول هللا

هنهجه فٍ جفسَر المرآن أنه جعل  َبدو جلَاً  هن هنا  .3"الهطالعات، طوَل الهراجعات ر، وثَ وحفظ

ببٗؼة النص المرآنٍ للؽوص فٍ  فَه، لذا نجده لد صاغ جفسَره بؤسلوب رابع ههجهاً  وبَراً  للعمل حَزاً 

،  ووان عند دلابمهاحلَل النصوص والولوؾ ، ودلل علً المواعد بالشواهد فٍ جوشؾ الباطنأعهاله  و

ل اْصل الثانٍ هن أصول وبها أن العد .زهخشرٌ باطن النص وخباَاهالعمل هو اْداة الجٍ َوشؾ بها ال

، لذا َإود إنها هها فٍ والحسن والمبح العملَة واْصلح، فورة الصٗح، وهو الذٌ نججت عنه الهعجزلة

 و هجرد واصؾ لهها.                       اْشَاء ذاجَجان، ولَس الشرع هو الذٌ وضعهها، وإنها ه

حسَنه وجمبَحه لٓشَاء هخبر عنها ٖ ، والشرع فٍ جالحسن والمبح فٍ اْشَاء ذاجَجانَمول الزهخشرٌ"

، والجٍ رَة أخجَارد علً حووفٍ جانب الوعد والوعَد َإ ،4"، والعمل هدرن لها ٖ هنشاهثبت لها

                                       
 .                                                             399هصطفً الشوعة. إسٗم بٗ هذاهب، سابق، ص - 1
 م1074هـ/467زهخشرعام فٍ بن هحهد بن عهر الخوارزهٍ الزهخشرٌ، وَلمب بجارهللا، ولد  هحهود بن عهر - *2
 .8ص -م 1977 – 2الماهرة ط –دار الهصحؾ للنشر  –جحمَق هحهد هرسٍ  –جفسَر الوشاؾ  –الزهخشرٌ  - 3
 .412. ص2الهصدر السابق. ج - 4
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، أم شراً وان  لة، لذلن وان أنسان هحاسب علً ها لدهت َداه خَراً ُبنًَ علَها هذا اْصل عند الهعجز

َر الِّذٌ َجمُولُ  َْ ََّت َطابَفٌة ِهْنُهْم َؼ مُولُوَن َطاَعٌة َفإَِذا َبَرُزوا ِهْن ِعْنِدَن َب ََ  َوهللاُ وَظهر هذا فٍ جفسَره لَّة  ﴿َو

َُّجوَن ﴾ َب َُ ْوُجُب َها  ََ
لهم وَجازَهم علَه علً سبَل الوعَد، وفٍ جفسَره َثبت فٍ صحابؾ أعها أٌ أن هللا ،1

اِر َوأُْدِخَل الَجَنَة َفَمْد َفاَز﴾ َمول: فمد فاز َعنٍ "فمد حصل له الفوز الهطلق  ،2لَّة ﴿َفَهن ُزْحِزَح َعن النَّ

 ، ونَل رضوان هللاوالعذاب السرهدهن سخط هللا  الهجناول لول ها َفاز به، وٖ ؼاَة للفوز وراء النجاة

 .3والنعَم الهخلد"

اء النجاة هن العذاب ، بموله ٖؼاَة للفوز ورنور رإَة هللا علً هذهب الهعجزلةخصوهه أنه َ َجههه و

، وأها هسؤلة الهنزلة بَن أن رإَة هللا اعظم هن دخول الجنةأهل السنة َرون بَنها ، ودخول الجنة

، فٍ حَن أن آن سند فلم َذورها فٍ جفسَرهالمرَبدو أن أهام الزهخشرٌ لم َجد لها فٍ  ، الهنزلجَن

أن العهل به ٖ الزهخشرٌ ، َري الهعجزلة فرض وفاَة أٖهر بالهعرؾ والنهٍ عن الهنور والذٌ َعده

فٍ جفسَره لَّة َإود ذلن ، والهنور وَجلطؾ فٍ العهل بهها هو عروؾ وَوون إٖ لهن عرؾ ها هو اله

ْنَهْوَن الجٍ جؤهر بالهعروؾ وجنهً عن الهنور   ََ ؤُهُروَن بالهْعُرِؾ َو ََ ِر َو َْ ْدُعوَن إلًَ الخ ََ ٌة  ﴿َوْلَجُوْن ِهْنُوْم أُهَّ

:"هنوم للجبعَض ْن اْهر بالهعروؾ والنهٍ عن الهنور هن فٍ جفسَرهاحَخ َمول  4َعِن الُهْنَوِر﴾"

اْهر فٍ إلاهجة  فروض الوفاَات وْنه ٖ َصلح له إٖ هن َعلَِم الهعروؾ والهنور، وعلم وَؾ َرجب

َُباشر  .5"هووَؾ 

بَان أسرار اَِات وسبر  َعجهد الهنهج الجحلَلٍ اللؽوٌ فٍ ْسلوب الزهخشرٌ َجده إن الهجؤهل 

، ه اطلع علً جراخ اْهة أسٗهَة، ذلن أنلهعجزلة والجٍ َموم علَها هذهبهم، هع إبراز أصول اأؼوارها

هذا جظهر ههارجه البٗؼَة فٍ إبراز هحاسن النص  وولؾ علً دلابق أهوره وخصابص جروَبه، وفٍ

فالفمَه وإن جهرسه وذوله الرفَع وحسه الهرهؾ، َمول فٍ علم البَان: " ودٖٖجه، والذٌ ساعده علً ذلن

أهل الدنَا فٍ صناعة الوٗم، ووذلن  علً والهجولم وإن برز ،برز علً اْلران فٍ علم الفجاوي واْحوام

هن جلن  ؽوٌ َٖجصدي هنهم أحد لسلون جلن الطرابق، وٖ َؽوص علً شٍءالواعظ والنحوٌ والل

 :لد برع فٍ علهَن هخجصَن بالمرآن، وهها ًٗ ، إٖ رجالحمابق

، وبعثجه علً ججبع ونة وجعب فٍ الجنمَر عنهها أزهنة، وجههل فٍ ارجَادهها آعلم الهعانٍ وعلم البَان 

 .6"ٖسجَضاح هعجزة رسول هللا صٌ ، وحرهها ههة فٍ هعرفة لطابؾ حجة هللاهظان

 

                                       
 .81سورة النساء: - 1
 .185سورة آل عهران،  - 2
 .94، ص1ٌ، السابق، جالزهخشر - 3
 .104سورة، آل عهران:  - 4
 .                                                   192م،  ص1998، 1، ط1هحهود بن عهر الزهخشرٌ، جحمَق، عادل أحهد وعلٍ هحهد، هوجبة العبَوان، ج - 5
 .23السابق، الهمدهة، ص - 6
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 تعرٌف التصوف

أها ، وبآَات لرآنَة وأحادَخ نبوَة وندلَسجو ،هذهبهم هبنٍ علً الوجاب والسنة َري الصوفَة أن

، والبعض نه جاء هن لبس الصوؾ نجَجة الزهدأ يرَ همفبعض ،همالوالفَه جباَنت  جعرَفهم للجصوؾ

فاء جدبر المرآن علً حسب صالفإاد وصفاء النفس ، و ة، أٌ طهارالصفاء والطهارة َمول أنه هشجق هن

، ولذلن وانت ار ولهات وآَات المرآن العظَم، عند ذلن جججلً أسرالجنان هن حب الدنَا وزَنجها

، والبعض َمول والهرهنَوطَمَة حدسَةالعملَة والوهٍ بَن الجؤوَٗت  ،الباطنٍ جؤوَٗجهم جنبع هن النور

بذل الهجهود واْنس بالهعبود، وَعرفه أنه ، ولَل بالفضَلة والجحلٍ عن الرذَلة عن الجصوؾ إنه الجخلٍ

ؽاَات أداة بلوغ ال، فالملب عند الصوفَة العبودَة وجعلَق الملب بالربوبَةبؤنه طرح النفس فٍ  همبعض

والحوَم الجرهذٌ وإٖهام أحهد البدوٌ وبدَع الزهان "ة وأعٗههم، َمول أبهة الصوفَلهامٔوهحل ا

وبعضهم  ،1النورسٍ، أن الجربَة بالمرآن هٍ هن صهَم الهنهج الصوفٍ الهوصل إلً ذروة الجحمق"

فه سَد الخلجباع للسنة الهحهدَةَري أن الجصوؾ ا ق صلوات هللا علَه ، "وهو همام أحسان الذٌ عرَّ

إن  الوثَر هن وجب الهجصوفة  ،2جون جراه فإنه َران( )أحسان أن جعبد هللا وؤنن جراه، فإن لم: بموله

، "وهٍ جهَعا جنجهٍ إلً همصد واحد، هو العزوؾ عن لذابذ الحَاة الصوفَةججناول العدَد هن الجعرَفات 

 .3فٍ نطاق السهو الروحٍ والهجاهدة النفسَة"الدنَا ونشدان صفاء النفس والسعٍ إلً الحب ألهٍ 

الهعنٍ الباطن ٖ ، ْن ها العملوهدؾ الهجصوفة بلوغ الهعرفة الباطنة الجٍ جنَر الملب ولم َصل إلَ 

فٍ هٍ الحمَمة الهنشودة أن اهر وفالصوفَة ججربة روحَة عهادها أن للوجود باطن وظ .َناله ول هجؤول

      .سجعارة الهجازَةللؽة دٖلة للظاهر ودٖلة للباطن بجوظَؾ اَٖوون سجلزم أن ، وهذا َالباطن

ن "العرفانٍ" علً هن َمول بالباطن، هولهة وَطلق هحهد عابد الجابرٌ فٍ وجابه بنَة العمل العربٍ 

، وَطلق لفظ "العارؾ" علً الهجصوؾ، وَري أن العرفانََن هجصوفة وشَعة وفٗسفة إشرالََن

المرآن لفظ الظاهر والباطن، والجنزَل والـجؤوَل "ها فجح الهجال أهاههم للجهََز فٍ  أسٗهََن وجدوا فٍ

النص المرآنٍ بَن هسجوََن هسجوي الدٖلة اللؽوَة الجٍ طابموا بَنها وبَن )الظاهر(وهسجوي الدٖلة 

 ملسو هيلع هللا ىلصعد رسول هللا ن الهسلهَن بإ": ولال المشَرٌ .4"أشارَة أو الرهزَة الجٍ طابموا بَنها وبَن )الباطن(

 أفضلَة فولها فمَل لهم إذ ٖ ملسو هيلع هللا ىلصلم َجسم أفاضلهم فٍ عصرهم بجسهَة علم سوي صحبة الرسول 

، ثم اخجلؾ الناس وجباَنت نٍ سهً هن صحب الصحابة بالجابعَن، ولها أدروهم أهل العصر الثاالصحابة

                   .5الهراجب"

                                       
 .8م. ص2007. 1ند أبهة جفسَر المرآن. الدار الجودَة للنشر.طجودة هحهد ابو الَزَد.أججاه الصوفٍ ع - 1
 .7السابق. ص - 2
                                                                          .                                                                                               509م، ص1994هصطفً الشوعة، اسٗم بٗ هذاهب، الدار الهصرَة اللبنانَة، الطبعة العاشرة،  - 3
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 التفسير الصوفي

 العلوم والهعارؾ ، َسجخلصون هنهعلهاء الهسلهَنلهجاٖت الجٍ جنافس فَها هن االمرآن العظَم جفسَر 

، هن ول جَارات هجهام الوثَر هن الدارسَنَت باحظهن بَن علوم المرآن الجٍ  وهوالفمهَة وؼَرها، 

فٍ جطوَره، فالصوفَة فٍ وافر ووان للصوفَة نصَب فٍ جفسَر المرآن، ولهم سهم  ،الفور أسٗهٍ

ٖ َمفون عند ظاهر اَِات، وإنها َوجهون اهجهاههم إلً الهعانٍ الباطنة، ووانت لهم بعض جفاسَرهم 

َُمّرون بها للنص هن ظاهر  ، هن أن الصوفَةَر "وَخجلؾ الصوفَة عن الباطنَةاللفجات المَهة فٍ الجفس

 .1"خٗفاً للباطنَة الذَن َنصرفون عن ظاهر النص جهاها هوجفَن بالجؤوَل الباطنٍ ،وباطن

ولد طور الصوفَة هنهجهم بأسجفادة هن الهجولهَن وأسالَب الفمهاء وفن الفلسفة وهم َرون أن اللؽة  

وفصلوا بَن هعنً الدٖلة  فاسجعهلوا لؽة إشارَة خاصة بهم، ؼَر وافَة للوصول إلً الهعنً الباطن،

وَجهَز الهنهج الصوفٍ  ،عنً الباطناللؽوَة والجٍ جٗبم الهعنً الظاهر، والدٖلة أشارَة الجٍ جٗبم اله

فٍ الجفسَر"بجمدَم الجانب العهلٍ علً الجانب النظرٌ فٍ العبادة، أٌ البداَة بالعهل للوصول إلً الجفور 

والنظر فاهجهوا بهجاهدة النفس ورَاضة الروح لٕرجماء بها فٍ العالم العلوٌ الوجدانٍ للسهو بها عن 

 بعَداً ن الملب الوجدانٍ حجً صار عندهم "إاوؼلوا فٍ الجانب النظرٌ و ،2أؼراءات الهادَة الدنَوَة"

، وبذلن انججوا علوم الذوق َة صورة لمراءة أنسان والجارَخهو هحل بلوغ الججلٍ وأن الججربة البشر

 .3الجهالٍ"

 ،فة ٖ ججحصل إٖ بالّججلٍ ألهٍأهداؾ الهجصوفة الوصول إلً الهعرفة الحمة، وهذة الهعر وهن 

 إلً ذلنوهعرفة الظاهر والباطن وهذه الهعرفة هحلها الملب الهجدبر،ولعلنا نجد فٍ المرآن آَات جشَر 

َجَدبَّروَن اْلمُْرآَن﴾ ََ  َٗ وموله جعالً: ﴿أَف
، والهمصود وباطناً  عد دعوة لجدبر هعنً المرآن ظاهراً هذه اَِة جُ  4

والصوفَة َٖنورون الهعنً  ٗل الهعنً الظاهر.صلوا إلَه هن خالولوؾ علً الهعنً الباطن الذٌ لم َجو

، وَضَفون إلَها جؤوَٗجهم ا هٍ علَه هن الهراد بهاالظاهر لَّة، بل َمرون الهعانٍ الظاهرة علً ه

وان لرَب هن أهل السنة  ا، وهن الجفاسَر الصوفَة هٍ َعجبرونها إلهام هن هللا جعالً لهمالباطنَة والج

، والحجاب فَة والهماهات واٖحوال والشهودوإن اسجخدم الهصطلحات الصو ،وجفسَر المشَرٌ والجهاعة

والبعض هنهم َدعٍ أن لهم رَاضة روحَة َصل بها الهجصوؾ إلً درجة جنوشؾ فَها الهعانٍ الباطنة 

                                       
 .45سهل الجسجرٌ، سابق، ص - 1
 .166م . ص1998نهج الصوفٍ، هجلة لضاَا اسٗهَة هعاصرة.العدد الرابع، حسن حنفٍ، اله - 2
 .85م. ص2013/2014فٍ المرآن، اطروحة دوجوراه، العام الجاهعٍ،  َوسفٍ َوسؾ، النظام اللؽوٌ - 3
 . 23سورة هحهد.  - 4
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جفسَر "، وَسهً هذا ت لدسَة، وسحب ؼَبَة جحهل هعارؾ سبحانَةا، هن خٗل إشارلَّات المرآنَة

   .ظاهرهعناها ال، وهو جؤوَل آَات المرآن علً ؼَر فَضٍالأو ، "1إشارٌ

ؤوَٗجهم لهام ربانٍ وهوهبة خصهم هللا بها، وَإسس العرفانَون جإالفَضٍ والهجصوفة َعجبرون الجؤوَل 

إن للمرآن  " أنه لال:هثل ها َنسبون إلَه ملسو هيلع هللا ىلص، بأعجهاد علً أحادَخ الرسول الباطنَة علً أساس شرعٍ

طنه بطن إلً سبعة أبطن، )بالهوازاة هع سبع سهاوات وسبعة أراضَن الهذوورة فٍ ظهراً وبطناً ولب

جوجهات وهن أهثلة الجفاسَر الجٍ لها  3"ولَس للرسول سوي جبلَؽه ووعَه وبَانه وجنفَذه" ،2(المرآن

، والشهاب ، وأهام المرطبٍ، والماضٍ البَضاوٌ، والفخر الرازٌحفص النسفٍ جفسَر أبٍ: صوفَة

 ْبٍ –: حمابق الجفاسَر أها وجب الجفسَر الصوفَة  وجفسَراجٍ وبرهان الدَن البماعٍ، والخف

لٕهام المشَرٌ،  –ٔشارات لطابؾ ا، جفسَر إبن عربٍ جفسَروالُسلهٍ، وجفسَر الجٗلَن،  عبدالرحهن

، السٗم بن عبدالعز  ، جفسَرالمرآن الورَم  للراؼب اْصفهانٍ، جفسَر هفرد ألفاظ جفسَر الجسجرٌ

، أها جفسَر ابن عربٍ فهو َعجبر هن الجفاسَر حهد بن عجَبة الحسنٍ وؼَرهاْ  –وجفسَر البحر الهدَد 

، ذلن أن ابن َهة المرَبة هن جفاسَر أهل السنةالصوفَة الهجؤخرة وَخجلؾ عن الجفاسَر الصوفَة المد

د، وؼَرها هن النظرَات الجٍ ونظرَة وحدة الوجو ،فلسفٍ َجفق هع نظرَاجه الجصوفَة عربٍ جفسَره

ظهرت بعد أن "جزاوجت العلوم أسٗهَة بالثمافات اْجنبَة وُجرجهت أوثر الوجب الَونانَة والفارسَة 

والهندَة وجؤثر البعض بالفلسفات الهجعددة واْفوار الدَنَة اْخري، وخاصة جعالَم أشرالََن هن 

 .4هاد ووجب الجصوؾ"ثَر هن هصطلحات الزُ الحوهاء ألهََن والزهد الهندٌ، وجسربت الو

هن هنا لذا َعجبر بعض الدارسَن أن الجصوؾ أسٗهٍ جؤثر بعضه بالجَارات الوافدة علً بٗد أسٗم، 

وان للجفاسَر الصوفَة أسٗهَة شروط وضوابط جخضع لها، حجً ٖجنحرؾ عن هسارها اللؽوٌ 

، وأن َدلل ألجزام بمواعد اللؽة العربَة فسَر، هن ذلن:الصحَح، والهنهج الصوفٍ أو العرفانٍ فٍ الج

، وأن َة، وٖبد أن َوون الجفسَر هجسما هع اِبنصوص لرآنَة ولو بهعناها الظاهرالهفسر علً ألواله 

جفسَر الناس َدور لال ابن المَم :" و ،وَوون بَن الجفسَر والهعنً جٗزمَوون الجفسَر َدل علً الهعنً، 

َذوره وهو الذٌ  ، وجفسَر علً الهعنً:فظ وهو الذٌ َنحو إلَه الهجؤخرونجفسَر الل :ولعلً ثٗثة أص

: وهو الذٌ َنحو إلَه وثَر هن الصوفَة وؼَرهم، وهذا ٖبؤس به بؤربعة السلؾ، وجفسَر علً أشارة

أن َوون فٍ اللفظ  - 3 .وأن َوون هعنً صحَحا فٍ نفسه -2أٖ َنالض هعنً اَِة.  -1شروط : 

 إشعار به. 

                                       
 .46َنظر همدهة جفسَر الجسجرٌ . هصدر سابق. ص - 1
 .276جع سابق .صالجابرٌ. بنَة العمل العربٍ. هر - 2
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 نماذج من تفسٌرات الصوفٌة

 :*1سهل التستري -1

 صاحب الجؤوَٗت الصوفَة أسٗهَة الهعجدلة الجٍ جؤخذ بالهعنً الظاهر وجضفٍ علَه الهعنً الباطن. 

، ُخهس هحوم :المرآن علً خهسة أخهاس: "أنزل هللا سَر المرآن العظَم{ وهن الواله}جفهن هإلفاجه 

وفٍ جفسَره لفاجحة الوجاب لال فٍ هعنً  ،2، وخهس أهثال"راموخهس هجشابه، وخهس حٗل، وخهس ح

﴾ِ  جعالً، وموله جعالً َعنٍ الشور هلل، فالشور هلل هو الطاعة هلل، والطاعة هلل هٍ الوَٖة هن هللا ﴿اْلَحْهُد هلِلَّ

َُُّوم هللاُ َوَرُسولُهُ  َها َولِ  ،4"وٖ ججم الوَٖة هن هللا جعالً إٖ بالجبرٌ ههن سواه" َمول فٍ جفسَرهاو  ،3﴾﴿إنَّ

روا َواْسَجْوَبُروا اْسجِْوَباراً﴾ :جفسَر اَِةوفٍ  أصرار علً الذنب َورخ الجهل، َمول سهل:  5﴿َوأَصُّ

 ، والنفاق َورخ الوفر . ٍ الباطل، والجخطٍ فٍ الباطل َورخ النفاقوالجهل َورخ الجخطٍ ف

"لو دعا الهجمون علً  :مولَ هذا وفٍ ،وَري أن للهجمَن وراهات هن هللا، فهم هجابوا الدعاوات

الهسرفَن، لهلن اْولون واِخرون هنهم، ولون هللا جعل الهجمَن رحهة للظالهَن لَسجنمذهم بهم، فإن 

أراد وراهة هللا  فهن ،6﴾﴿إنَّ أْوَرَهُوْم ِعنِد هللِا أْجَماُومْ : موله جعالًلً هللا عز وجل الهجمون، الخلق علأورم 

َُنال بالجموي وراهجه والدخول فٍ جنجه"عز وجل فلَجمه  .7، فإنه 

والجٍ جمول بها هعظم الفرق  أشارات الصوفَة وذور الوراهات،وثرة  الجسجرٌ نٗحظ فٍ جفسَر إن ها

 عز وجل "الباء بهاء هللا، والسَن سناء هللا :، لال فٍ جؤوَل هعنً ﴿بسم هللا الرحهن الرحَم ﴾ٗهَةأس

. وهللا هو اٖسم اْعظم الذٌ حوي اْسهاء ولها، وبَن اْلؾ والٗم هنه حرؾ والهَم هجد هللا عز وجل

ة، ٖ َنال فههه إٖ ، وحمَمة هن حمَمة إلً حمَمسرهونً ؼَب هن ؼَب إلً ؼَب، وسر هن سر إلً 

سرار َوطَمَة، وإشارات لٓهرهنعملَة وهوذا الجفاسَر الصوفَة فَها جؤوَٗت  .8الطاهر هن اْدناس"

، للوصول للوراهة وانوشاؾ نور الَمَن بعد هجاهدة والجمشؾ والزهد فٍ الدنَاالوونَة وفَها دعوة للجموي 

ٌَ َفاْرَهُبوِن﴾َمول فٍ جفسَ .النفس وحرهانها هن هٗذها الدنَوَة ا ََّ أراد بها هوضع الرهبة و: 9 ر اَِة ﴿َوإِ

نور النفس هن بصر الملب والهعرفة هن ولَة الملب، ْن الهوابدة والهجاهدة فٍ أَهان، فإذا سون الملب 

، ْنه نور هن نور ذاِت َن، فصار نور َوشؾ عن علم الَمَن، إلً عَن الَمَنهن الجموي انوشؾ نور الَم

 بهعنً الحلول وٖ بهعنً أجصال الهباشر بَن الخالق والعبد، ولون اجصال العبد بهوٖه هن الحق ٖ

                                       
 هـ.283 هـ وجوفً سنة200هو أبو هحهد سهل بن عبدهللا بن َونس بن عَسً بن عبدهللا بن رفَع الجسجرٌ، ولد سنة  - *1
  .80ص م، 2004، 1سهل بن عبدهللا الجسجرٌ، جفسَر المرآن العظَم، حممه: طه عبدالرإؾ و سعد حسن،الناشر دار الحرم، ط - 2
  .55سورة الهابدة:  - 3
 .85الجسجرٌ،  سابق، صسهل  - 4
 .7سورة نوح:  - 5
 13سورة الحجرات:  - 6
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ظاهر  :أن لول آَة هن المرآن أربعة هعانهوضع جوحَده وطاعجه هلل ورسوله، وَري سهل الجسجرٌ 

ؾ الملب ، والهطلع إشراالجٗوة، والباطن الفهم، والحد حٗلها وحراههافالظاهر  وباطن وحد وهطلع،

 .علً الهراد بها فمها هن هللا عز وجل

دعوجه للجمشؾ والزهد  فٍ، " جدرن جوجهاجه الصوفَة آن العظَموجابه "جفسَر المرخٗل هن إن الجسجرٌ 

، وحَن لَل له ها اْدب؟ لال:"اجعلوا طعاهوم الشعَر وحلواوم الجهر وإداهوم فور والذور والصبروالج

سوم الصوؾ، وبَوجوم الهساجد، وضَاءوم الشهس، وسراجوم المهر، وطَبوم الهلح، ودسهوم اللبن ، ولبا

، وفٍ جفسَره لمول هللا جل 1الهاء، وبهاءوم النظافة، وزادوم الجموي، ووٗهوم الذور، وصهجوم الجفور"

 أنسان جبل:" َعنٍ الحجب السبعة الجٍ جحَمووفٍ جفسَرها  2وعٗ ﴿َولََمْد َخلَْمَنا َفوَلُوم َسْبَع َطَرابَق﴾

عن ربه عز وجل، فالحجاب اْول عمله، والثانٍ علهه، والثالخ للبه، والرابع خشَجه، والخاهس نفسه، 

والسادس إرادجه، والسابع هشَبجه فالعمل باشجؽاله بجدبَر الدنَا، والعلم بهباهاجه هع اْلران، والملب 

نها هؤوي ول بلَة، وأرادة إرادة الدنَا، بالؽفلة، والخشَة بإؼفالها عن هوارد اْهور علَها والنفس ْ

﴿هللا نور  ، ولال الجسجرٌ فٍ اَِة هن سورة النور:3، والهشَبة بهٗزهة الذنوب"اِخرةوأعراض عن 

، لال الحسن ملسو هيلع هللا ىلصهزَن السهوات واْرض باْنوار، وَعنٍ هثل نور هحهد   َعنٍ": 4السهوات واْرض﴾

ء الجوحَد، ْن للوب اْنبَاء أنور هن أن جوصؾ بهثل هذه البصرٌ: عنً بذلن للب الهإهن، وضَا

، الهصباح سراجه الهعرفة، وفجَله الفرابض ودهنه ولال النور هثل نور المرآن هصباحاْنوار، 

 . 5أخٗص، ونوره نور أجصال"

َثق بالرواَات عن هشابخه الذَن أَضا َسجدل فٍ جفسَره  و ملسو هيلع هللا ىلصوسهل الجسجرٌ َسجدل بؤحادَخ الرسول 

ََُهوت ﴾ َٖ بهم، َبدو ذلن فٍ جفسَره لَّة ﴿ َوَجوَوْل َعلًَ الَحٍ اَّلِذٌ 
سالم عن الجوول  ، َمول:"سبل ابن6

، والوسب سنجه، وإنها سن الوسب لهم ملسو هيلع هللا ىلصد الخلق؟ لال: الجوول حال رسول هللا والوسب بؤَهها جعب

ووا، وَمول سهل هن طعن فٍ ذلن لهل ه، ولوٖحالسمطوا عن درجة الجوول الذٌ هو لضعفهم حَن أ

، وجفسَره أشارٌ الصوفٍ 7الوسب فمد طعن فٍ السنة، وهن طعن فٍ الجوول فمد طعن فٍ أَهان"

َُوُجُهْم َخاِوَُة ِبَها َظلَُهوا﴾ "أشارة فٍ البَوت إلً  :فٍ جفسَرها َمول 8َججلً فٍ جؤوَله لَّة ﴿َفجِْلَن ُب

                                       
 .152سابق، صسهل الجسجرٌ،  - 1
 .17سورة الهإهَنون:  - 2
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هنها ها هو خرب بالؽفلة، وهن ألههه هللا عز وجل الذور، فمد خلَّصه الملوب، فهنها ها هو عاهر بالذور، و

  .1هن الظلم "

 :*2تفسٌر ابن عربً - 2

 هجهوعة ضخهة هن الجآلَؾوجرن ، اْوبربالشَخ عندهم ، "َلمب َةهشاهَر الصوفابن عربٍ هن 

بؽهوض اللؽة الجٍ ، الذٌ َجهَز نهوذج الجفسَر الصوفٍ الفلسفٍوهو  ،3الهعروؾ هنها هابة وخهسون"

وأن  ،4َسجعهلها "وسبب ؼهوض لؽة ابن عربٍ، هو جنوحه إلً الباطن واعجهاده الرهوز وأشارات"

ََولُّ بوصفه لسانٍهذه أشارات جوشؾ له الهعانٍ َمول:"ججوشؾ لٍ جحت ول آَة ه ، ٖ ن الهعانٍ ها 

بر هن أجً ها ازدهانٍ هها وراء المدرة جفٍ بضبطها وٖ الموة جصبر عن نشرها وافشابها، فجذورت خ

)ها نزل هن  ه أفضل الصلوات هن ول صاهت وناطق:لول النبٍ اْهٍ الصادق، علَ ،الهماصد واْهانٍ

وَمول أنه اسجنجج هن هذا الحدَخ  ،5المرآن آَة إٖ ولها ظهر وبطن ولول حرؾ حّد ولول حّد هطلع("

فههت هنه أن الظاهر هو الجفسَر، والباطن هو هعنً الظاهر والباطن َمول: "و ملسو هيلع هللا ىلصالذٌ نسبه للنبٍ 

الجؤوَل والحد ها َجناهً إلَه الفهوم هن هعنً الوٗم والهطلع ها َصعد إلَه هنه فَطلع علً شهود الهلن 

  .6العٗم"

َّاَن َنْعبُد  :وعن الججلٍ َمول: أن هللا َججلً لعباده هن خٗل وٗهه فٍ المرآن، لذا َمول فٍ جفسَر  ﴿إ

َّانَ  َنْسَجِعَُن﴾ "ولها ججلً فٍ وٗهه لعباده بصفاجه شاهدوه بعظهجه وبهابه ووهاله ولدرجه وجٗله،  وإ

فخاطبوه لوٖ وفعٗ بجخصَص العبادة به وطلب الهعونة هنه إذ ها رأوا هعبودا ؼَره، وٖ حول وٖلّوة 

  .7ْحد إٖ به"

َُُنَفُخ ِفٍ الُصوِر﴾ :لَّة الجالَة وَجضح فٍ بعض جفسَراجه نهجه الفلسفٍ الهَجافزَمٍ، وجفسَره ْوَم  ََ ﴿
8 

ولت نفخه فٍ الصور أٌ إحَاء صور الهوونات، بإفاضة أرواحها علَها، ٖ ُهلن َوهها إٖ له، " َمول:

َِّب( أٌ حمابق عالم اْرواح الجٍ هٍ هلووجه )والشهادة(  فإنها بنفسها هَجة ٖ وجود لها وٖحَاة )َعالَِم الَؽ

اْجسام الجٍ هٍ هلوه )وهو الحوَم( الذٌ أوجدها ورجبها بحوهجه فؤفاض علً ول صورة أٌ صور عالم 

ها وول ها فاهلل سبحانه هو الخبَر بجلن اٖرواح َعلم سرها ونجواها، وعٗنَج  .9ها َلَق بها هن اٖرواح"

ة، ووَؾ جنح وَؾ وان جفسَره لَٓات اْجَ ، ثم إنن إذا اهعنت النظر جٗحظَخصها، ْنه هو هبدعها

                                       
 .212ص الجسجرٌ، سابق، - 1
 هـ.638هـ وجوفً فٍ دهشق عام 558الحاجهٍ الطابٍ اْندلسٍ ولد فٍ هرسَة باْندلس، عام  لدَن هحهد بن علٍ بن هحهد بن هحٍ ا - *2
 .86هرجع سابق، ص َوسفٍ َوسؾ، - 3
 .91السابق. صَوسفٍ َوسؾ،  - 4
 عود.( هن طرَق شعبة .عن عبد هللا بن هس8667أخرجه الطبرانٍ فٍ الوبَر ) - 5
 .3سابق، صَوسفٍ َوسؾ،  - 6
 .8َوسفٍ َوسؾ، سابق.ص - 7
 .18سورة النبؤ. اَِة  -8
 .210الجسجرٌ، هصدر سابق، ص - 9
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بدٖٖت الهعانٍ الظاهرة إلً دٖٖت رهزَة َؽلب علَها الطابع الصوفٍ الروحانٍ، وعالم الهلووت 

َُِضلُوا لجصبح لؽة إشارَةالسهاوٌ  ، واَِة هٍ اْخَرة فٍ سورة نوح لال جعالً: ﴿ إَنَن إْن َجَذْرُهْم 

َٖ َفاِجَراً َوْفّاراً *َربِّ  لُِدوا إ ََ  َٖ َٖ  ِعَباَدَن َو ِجٍ ُهإِهناً ِولِلُهإِهنََِن َواْلُهإِهِناِت َو َْ ٌّ َولَِهْن َدَخَل َب اْؼِفْر لٍِ َولَِوالَِد

ِٖ َجَباراً ﴾ جراه َف ، )َضلوا ")جذرهم( بهعنً جدعهم وججروهملٍ: َولهات هذه اَِة وها سر َجِزِد الَظالِِهََن إ

 فَهم هن أسرار الربوبَة، فَنظروا أنفسهم أرباباً عبادن( بهعنً َحَروهم فَخرجوهم هن العبودَة إلً ها 

فاجراً( فإن  ، فهم العبَد اْرباب )وَٖلدوا( أٌ الذٌ ؼلب علَه الوفر َٖلد إٖ هثله )إٖها وانوا عبَداً بعد 

، وهعنً 1هثلها" النطفة الجٍ جنشؤ هن النفس الخبَثة الهحجوبة وججربً فٍ بَبجها الهظلهة ٖجمبل إٖ نفساً 

َُجرٌ نوع هن الجمابل بَن اْضداد والظاهر والبالف طن ااجر عنده "ُهظهر ها ُسجِر"، إن ابن عربٍ 

والهوشوؾ والهسجور فَمول فٍ هعنً )وفاراً( أٌ ساجراً ها ظهر بعد ظهوره، فَظهرون ها ُسِجر فَهم ثم 

ٍ وفره والشخص َسجرونه بعد ظهوره، فَحار الناظر وٖ َعرؾ لدر الفاجر فٍ فجوره، وٖ الوافر ف

َُْجهل هماهٍ ولدرٌ وها ُجِهل لدرنلٍ( َعنٍ اسجرنٍ واسجر هن أجلٍ فر)رب اؼ ،واحد  ،،  "ف

هن ونت نجَجة عنهها، وهها العمل والطبَعة )ولهن دخل بَجٍ (، أٌ هماهٍ فٍ حضرة المدس،  )ولوالدٌ(

، )والهإهنات( َعنٍ هن العمول )للهإهنَن( ،لهَة)هإهناً( َعنٍ هصدلاً بها َوون فَه هن أخبارات أ

َعْت لَُه َنْفَسُه َلْجَل أِخَِه َفَمَجلَُه   .2ازواج الذَن آهنوا هن النفوس" وَمول فٍ جفسَر سورة الهابدة اَِة: ﴿َفَطوَّ

ٌَ َسْوأََة  َُواِر َؾ  َْ ُه َو ََ ْرِض لَِِر َْ َبَحُخ ِفٍ ا ََ َِِه﴾َفؤْصَبَح ِهَن الَخاِسِرََن َفَبَعَخ هللاُ ُؼَرابا  أِخ
نجد ابن عربٍ  ،3

:"ان الوهم اذ َمطع العمل عن نور الهداَة وحجبها رض النفس وَمولبالحرص َبحخ فٍ أ َفسر الؽراب

عن السَر فٍ العالم العلوٌ لجحصَل الوهال وطلب سعادة الهآل، جحَر فٍ أهره فانبعخ الحرص فهداه 

َدفن عورجه أٌ جثة الهمجول الجٍ حهلها وأراه وَؾ  فٍ جَه الضٗلة )لَرَه وَؾ َوارٌ سوأة أخَه(

 .4"الوهم علً ظهره، حجً أنجنت فصار عمله الهعاش فٍ جراب اْرض

صورة العمل الهنمطع عن حَاة الروح الهشوب بالوهم والهوي الهحجوب عن عالهه فٍ ظلهات  جلنو

ذه الحروؾ الثٗثة وأها عن جفسَر الحروؾ الهمطعة فٍ أول سورة البمرة َمول: " أشار بهارض النفس، 

)ل( إلً العمل الٗم ، وإشارة إلً ذات هو أول الوجود)أ( لؾ إلً ول الوجود هن حَخ هو ول ْن اْ

، و)م( إلً هحهد هن الهبدأ وَفَض إلً الهنجهً الفعال الهسهً جبرَل، وهو أوسط الوجود الذٌ َسجفَض

  .5"وججصل بؤولهاالذٌ هو آخر الوجود ججم به الدابرة  ملسو هيلع هللا ىلص

                                       
 .                                                              345، ص2جفسَر ابن عربٍ، سابق، ج - 1
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، أٌ بَن آَات المرآن بَن الوجاب والسنةفٍ جفسَره ٗحظ أنه َربط بن عربٍ هن خٗل جؤوَٗجه نوا

ََّت َولَِونَّ هللا َرَهً﴾ وجفسَره لموله جعالً:  ملسو هيلع هللا ىلصوآحادَخ النبٍ  ََّت إِْذ َرَه ﴿ َوَها َرَه
، ولد َمول: ْنه حبَبه .1

ًَّ بالنوافل حجً  أحبه فإذا أحببجه ونت سهعه الذٌ به َسهع ورد فٍ الحدَخ ٖ َزال العبد َجمرب إل

هعنً وَمول فٍ  .جٍ بها َبطش ورجله الجٍ بها َهشٍوبصره الذٌ به َبصر ولسانه الذٌ به َجولم وَده ال

، وخداع هللا والهإهنَن والهحبة واسجبطان الوفر والعداوةخداع الهشروَن هلل وللهإهنََن إظهار أَهان 

  .ر ذلنم أسٗم علَهم بحمن الدهاء وحصن اْهوال وؼَإَاهم هسالهجهم وإجراء أحوا
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 :*1محمد عبدهعند تفسٌر ال

 ،هحهد عبده أحد الهفسرَن بالرأٌ وهن دعاة أصٗح، وهجدد فٍ الفمه أسٗهٍ، وهن دعاة النهضة

، ساهم هع أسجاذه جهال الدَن اْفؽانٍ فٍ إنشاء فٍ إَماظ العمل العربٍ وأسٗهٍبعلهه ونشاطه أسهم 

ضاء علً الجهود الفورٌ والحضارٌ فٍ اْهة أسٗهَة، حروة فورَة ججدَدَة إسٗهَة، جهدؾ إلً الم

هحهد عبده َفضل الجدرَس لجؤثَره  وجب جفسَره بعد إلحاح هن جلهَذه رشَد رضا، حَخ وان الشَخ

َر الجوسع فَها لصر الهباشر فٍ نفوس الحاضرَن أوثر هن الهوجوب أو الهمروء، ووان هنهجه فٍ الجفس

بَن صحَح الهؤثور  فسَره الهسهً الهنار"أنه الجفسَر الوحَد الجاهع، لال فٍ همدهة جفَه الهفسرون

 .2"م الجشرَع، وسنن هللا فٍ أنسان، الذٌ َبَن حووصرَح الهعمول

ة، خرجم بسعادة أنسان فٍ الدنَا واِواهجم هحهد عبده بإصٗح اْخٗق هجبعاً الهدٌ المرآنٍ، والذٌ َه 

 م المَاهة هاذا لال الناس: "إن هللا سبحانه ٖ َسؤل َووهن الواله ،َرالهدؾ هن الجفسجعجبر هٍ  فاٖخٗق

َإود عالهَة أسٗم  هو، و3أو سهعوا، بل َسؤلنا هاذا اسجوعبنا هن وجابه وهاذا طبمنا هن دساجَره "

" أَها  :فٍ جفسَر الهنار َموللذا ، سعادة فٍ الدارَنجاءت لهداَة البشر للالجٍ رسالة المرآن عهوم و

َُعدوم لها لَعلهوم الوجاب والحوهة وَزوَوم ،علَوم وجابه هدًي ونوراً الهسلهون إن هللا جعالً أنزل  ، و

طبَاً  وٖ وجاباً  ،امدنَوَاً جافاً وموانَن الحو، ولم َنزله لانونا السعادة الدنَوَة واْخريََعدوم به هن 

، لً باسجطاعجوم، فؤن ول ذلن هها جعله جعاعبشرَاً لبَان اْحداخ والولاب وٖ جارَخاً  ،اْجسام ةلهدوا

، وَنجمد الجفاسَر السابمة فٍ أنها جشؽل المارئ عن اْهداؾ العلَا للدَن 4"َٖجولؾ علً وحٍ هن ربوم

وؼَره هن النواحٍ وهماصد المرآن العظَم، ذلن أن أؼلبها هنههوة فٍ لواعد أعراب والبَان والهجاز 

هحهد عبده أن هللا لم َولفنا بالخوض فٍ  إودخرافات أسربَلَات. وَلهذهبٍ و، والجعصب االبٗؼَة

هبههات المرآن والجفصَل فٍ الجزبَات، ْن المرآن هصدر العمابد ودسجور الحَاة، لذا اهجم بالهشاول 

، وأخذ علً واهله هحاربة الفساد الذٌ انجشر فٍ بٗد والجٍ جعانٍ هنها الناس فٍ زهنهأججهاعَة 

وأخذ َفسد حَاة الهججهعات، واججه إلً أسجفادة هها ثبت صحجه هن النظرَات العلهَة فٍ  الهسلهَن

 جفسَره للمرآن.  

: فٍ جفسَره لفاجحة الوجاب َروز علً أهور هههة َرَد بَانها للناس،  نماذج من تفسٌر محمد عبده

وفَها ن عبادة اْوثاوالناس،  الشرن وان هنجشر بَنأن المرآن نزل هن أجلها، هنها الجوحَد ْن  رعجبَو

الجوحَد، ْن الناس وانوا ولهم وثنََن وإن وان بعضهم أحدها "أن ها نزل المرآن هن أجله أهور  :َمول

 وءبسووعَد هن لم َؤخذ به وإنذاره  وعد هن أخذ به وجبشَره بحسن الهثوبة،وثانٌها َدعٍ الجوحَد، 

                                       
 اٖسوندرَة، هذهبه هالوٍ، أزهرٌ، عالم دَن هجدد. بم 1905م وجوفً 1849أهام هحهد عبده، ولد عام  - *1
 .1هـ ، الهمدهة ص1367،  2هحهد عبده، جفسَر الهنار، دار الهنار للنشر، ط - 2
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بَان سبَل السعادة فٍ الدارَن، ورابعها فٍ الملوب،  العبادة الجٍ جحٍَ الجوحَد وثالثها العموبة،

 .1لصص هن ولؾ عند حدود هللا وأخذ بؤحوام دَنه"وخامسها 

خرة، فالمرآن َا واِأن فاجحة الوجاب حوت اْهور الجٍ فَها سعادة الناس فٍ الدن َري هحهد عبدهإن 

صراط الهسجمَم، وهو جوحَد الخالق، لهم هن هللا إلً ال وإرشاداً ، ورحهة هن رب العباد، فضٌل، ونعهة

هللِ َربِّ اْلَعالِهََن﴾ ﴿الَحْهدُ : الذٌ اشجهلت علَه الفاجحة فٍ لوله جعالً
ول حهد  أن :فٍ جفسَرها َمول .2

هصدر ول نعهة وهو ْن هللا سبحانه وجعالً هو الهنعم الرازق  ، فهو هلل جعالً،وثناء َصدر عن نعهة ها

لَس هعناها ")رب( اسم هنها نعهة الخلق وأَجاد والجربَة والجنهَة، و فٍ الوون جسجوجب الحهد، و

، بل فَه هعنً الجربَة وإٖنهاء، وأن ول نعهة هنه عز وجل، فلَس فٍ الوون  الهالن والسَد فمط

اَن فالجوحَد أهم ها جاء ْجله الدَن واٖشماء وأسعاد سواه،هجصرؾ بأَجاد  ََ ، لذلن اسجوهله بموله ﴿ا

ََّاَن َنْسَجِعَنُ نَ  الداعَة للجوحَد ، وَرٌ أن ول آَات المرآن 4فاججخ بذلن جذور الشرن والوثنَة " ،3﴾ْعُبُد َوا

أن جوجهه عملٍ هجؤثر بالهعجزلة خاصة فٍ  وَبدوهٍ جفصَل لهجهل هذه اَِة،   نوهفارعة الهشروَ

رها أول ها ُذور فٍ وجاب هللا، هسؤلة الوعد والوعَد فهو َري أن الوعد جنطوٌ علَه البسهلة باعجبا

وهٍ الجٍ وسعت ول  - َمول:"ذور الرحهة فٍ أول الوجابواشجهالها علً الرحهة فهٍ وعد هن هللا، لذا 

رحهة هنه سبحانه ووعد بأحسان ٖسَها ولد وررها جنبَها لنا علً أن أهره إَانا بجوحَده وعبادجه  - شا

َِِن  :بنا، ولوله ْوِم الدِّ ََ َجضهن الوعد والوعَد هعاً، ْن هعنً الدَن الخضوع أٌ أن هلل  ،5﴾﴿َهلِِن 

 الخضوع الهطلق فٍ ذلن الَوم، والعالم وله ظاهرا وباطنا خاضعا َرجو رحهجه وَخشً عذابه، وهذا

ذور الصراط الهسجمَم لَبَن أن هن سلوه  . ثم6للهحسن بالثواب، ووعَد للهسا بالعماب" هجضهن الوعد

لن، وذلن جحمَما للوعد والوعَد، أٌ أن ذلن الصراط َحدد السعادة أو الشماء فٍ اِخرة فاز وهن جنوبه ه

باْسجماهة أو أنحراؾ عنه، وَمول:"والفاجحة بجهلجها جنفخ روح العبادة فٍ الهجدبر لها، وروح العبادة 

ل ذور الصٗة هٍ إشراب الملوب خشَة هللا وهَبجه والرجاء لفضله، لذا ذور العبادة فٍ الفاجحة لب

فهخ  7والصَام، ووانت هذه الروح فٍ الهسلهَن لبل أن َولفوا بهذه اْعهال البدنَة، ولبل نزول أحواهها"

 العبادة الجفور وأعجبار.                                                                                              

، َمول فٍ جفسَر سورة الفَل: أن هرض آنالهنار الجوفَق بَن العلم والمر فٍ جفسَر هحهد عبدهوَحاول  

الجدرٌ أصاب جَش أبرهة، وأن ذلن الجدرٌ نشؤ هن حجارة َابسة سمطت علً أفرد الجَش بواسطة 

                                       
 .23هـ ، ص1319هحهد عبده،  جفسَر الفاجحة، هطبعة الهنار، هصر ،  - 1
 .1سورة الفاجحة :آَة - 2
 .4سورة الفاجحة:  - 3
 . 24سابق، ص، هحهد عبده، جفسَر الفاجحة،  - 4
 .3سورة الفاجحة :  - 5
 .25هحهد عبده، سابق، ص - 6
 .26بق، صالهرجع السا - 7

https://etd.uwc.ac.za



 

  80 

 

، َنمل جراثَم هسببة مد أنها هن جنس البعوض أو الذبابفرق عظَهة هن الطَر ، َجوز أن نعج

َهاُء اْنَشَمُت﴾ أها فٍ جفسَر .لٕهراض سورة أنشماق َمول: ﴿إَذا السَّ
نفطارها، وهو أن إنشماق السهاء وا.1

حوادخ الجٍ لد َنجر إلَها فساد جروَبها واخجٗل نظاهها عندها َرَد هللا خراب العالم، وذلن بحادثة هن ال

، وَحدخ هن رهفَصطدها فَضطرب نظام الشهس بؤس، وؤن َهر وووب بالمرب هن اِخر فَججاذبا العالم

َن َلْوِهنا  :، وفٍ جفسَر اَِةء فجوون السهاء لد جشممت بالؽهامذلن ؼهام فٍ الفضا َْ َنَنا َوَب َِّ نا اْفَجْح ِب ﴿َربَّ

ُر الَفاجٍحََن ﴾ َْ َمول فٍ هعنً الفجح: أنه "ضربان أحدهها ها َدرن بالبصر وفجح العَن  2بِالَحِق َوأَْنَت َخ

ب الرزق، رارة وُخْرٍج وُعلبة، والثانٍ: هو ها َدرن بالبصَرة وفجح أبواوالمفل والهجاع هن صندوق وؼ

ولد اسجعهل المرآن  ،3، والهبهم هن لضاَا الحوم والنصر فٍ ولابع الحرب"والهؽلق هن هسابل العلم

وأفصل بَننا وبَن لوهنا بالحق الذٌ هضت به احوم  " ربناَن حسٍ وهعنوٌ ثم َضَؾ أن الهعنًالضرب

لنزاع بَن الهرسلَن والوافرَن وبَن الهصلحَن، والهبطلَن الهفسدَن فٍ اْرض وأنت خَر سنجن فٍ ا

 .4الحاوهَن، ٔحاطة علهن بالسبب الذٌ أدي إلً الجخاصم، ونزاهجن عن الظلم"

وجاب عودة إلً َدعو هحهد عبده الهسلهَن إلً نبذ الخٗؾ والرجوع إلً دَن هللا الحق، والفٍ جفسَره 

عالم  جفسَرالخٗؾ، وٖ َجعلوا ت أسباب وها وان علَه السلؾ، ونبذ الوجب الجٍ وان ملسو هيلع هللا ىلص سولههللا وسنة ر

، فوجب إزالة إخجٗؾ الهذاهب أو حجة علً ؼَرهم فههه سببا للعداوة والجفرق بَنهم،هن علهاءهم أو 

إن آَات ل: "َمو ادة الدارَن، وفٍ هسؤلة رإَة هللاوالرجوع إلً وحدة الدَن وأخوة أسٗم لبلوغ سع

هن آَات أثبات، وموله سبحانه وجعالً ﴿لَْن ََجراِنٍ﴾ ولوله ﴿َٖ ُجْدرِوُه اَْْبَصاُر﴾ فهها النفٍ فَها أصرح 

ََوَهبٍذ َناِضَرةٌ أصرح دٖلة علً النفٍ هن دٖلة لوله ج علً أثبات،  5، إِلًَ َربِّها َناِظَرةٌ ﴾ عالً:﴿وُجوهٌ 

ََّحٌة َواِحَدةٌ فإن اسجعهال النظر بهعنً أ ّٖ َص ْنُظُروَن إ ََ  ولوله:﴾ نجظار وثَرة فٍ المرآن وموله جعالً:﴿َها

ّٖ جؤَِوَلَهُ ﴿ ْنُظُروَن إ ََ ُهم هللاُ ِفٍ ُظلٍَل﴾﴿ ولوله:﴾ َهْل  ََ ؤجِ ََ ّٖ أْن  ْنُظُروَن إ ََ ولد ُرِوَي عن هجاهد أن )ناظرة  َهْل 

ؾ فهههم للنصوص، وٖ َشدد صحابه فٍ إخجٗوان َعذر أ ملسو هيلع هللا ىلصوَضَؾ أن النبٍ  ،6( جنجظر الثواب"

َُِمر أججهاد الوجَه،  صلوات هللا علَه، و وان علَهم ها َعرض علَه أهران إٖ اخجار أَسرهها، ووان 

َٖ أَْهلُِن لَِنْفِسٍ  :فٍ جفسَر اَِةأها ٍ لرَضة، واججهادهم فٍ نهَه لهم عن صٗة العصر إٖ فٍ بن ﴿لُْل 

َضرَّ  َٖ َب ْٖسَجْوَثْرُت ِهَن الخْ َنْفَعاً َو َْ ّٖ َها َشاَء هللْاُ َولَْو ُوْنُت أَْعلَُم ْالَؽ وءا إِ ًَ السُّ ِن ِر َوَها َهسَّ إْن أََنا إٖ َنِذٌَر  ،َْ

َُُإِهُنوَن﴾  ، َمول: "هذه اَِة هن أعظم أصول الدَن ولواعد عمابده ببَانها لحمَمة الرسالة،7َوَبِشٌَر لَِمْوٍم 

                                       
 .1سورة اْنشماق،  - 1
 .89سورة اْعراؾ:  - 2
 .8، سابق ، ص9هحهد عبده و رشَد رضا، ج - 3
 .9السابق، ص - 4
 .23سورة المَاهة:  - 5
 .134، ص9هحهد عبده و رشَد رضا، سابق، ج - 6
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بَن الربوبَة واْلوهَة، وهدهها لمواعد الشرن وهبانٍ الوثنَة هن أساسها، وهناسبجها لها والفصل بَنها و

لبلها : أن هللا جعالً أهر خاجم رسله فَها لبلها أن َجَب السابلَن له عن الساعة بؤن علهها عند هللا جعالً 

 .1"وحده

ن أنه ورسول َمجضٍ أن َعلم عن الساعة، َظنو ملسو هيلع هللا ىلصن أن الهسلهَن الذَن وانوا َسؤلون النبٍ م بَث 

لد َمدر علً ها ٖ َصل إلَه وسب  ملسو هيلع هللا ىلصالؽَب، "وربها وان َظن بعض حدَثٍ العهد بأسٗم أن الرسول 

فؤهره هللا جعالً  ،2"عهن َحب أوَشاء، أو َضر بهن َورهالبشر هن جلب النفع وهنع الضر عن نفسه و

شاد ولَس الخلق وأَجاد، وإنها هو بشر َجلمً أن َبَن للناس أن هنصب الرسالة وظَفجه الجعلَم وأر

ًَّ أََنَها إِلَُهُوْم إِلٌَه َواِحِد َفا َُوَحً إل ْسَجمَُِهوا الوحٍ هن ربه لَبلؽه للناس لال جعالً: ﴿لُْل إِنَّها أَناْ َبَشٌر ِهْثلُُوْم 

ِه َواْسَجْؽِفروهُ﴾ َْ َبة هللا، ٖ َسجمل العبد بشا هنه بهش بَان عجز الهخلوق، وأن ول ها َهلن هوفالهراد  ،3إِلَ

َّٖ َها َشاَء هللَاُ﴾َسُنْمِرَبَن َفٗ َجْنَسً إٖ بهشَبة إهلل جعالً، وموله ﴿ ْن الناس لد فجنوا هنذ لوم نوح  ،4إ

وهنهم هن َعجمد أن الجصرؾ " باْنبَاء والصالحَن، حجً جعلوهم شرواء هلل فٍ جلب النفع ودفع الضرر

هو فوق اْسباب الوسبَة الههنوحة للبشر خاص بربهم ٖ َمدر علَه ؼَره، ولونهم  الؽَبٍ اْعلً الذٌ

عند هللا جعالً ووزراء بواسطجهم َعفو أو َنجمم، بوساطة  هذا أن هإٖء اْنبَاء واْولَاءَظنون هع 

أساسه  ، ذلن ظنهم الذٌ وانوا َظنون وعل5ًأنبَابه ورسله وأولَابه فهم شفعاء للناس عند هللا جعالً"

وَري هحهد عبده بؤن الجفسَر الذٌ َروز علً إعراب الجهل وججبع العبارات وإٖشارات، هو  َعهلون.

َُعجفسَراً وٖ َصح أن َعد  هللا جفسَر جاؾ ٖ َمرب هن ، د ضرب هن الفنون والنحو والهعانٍ، بل هو 

الهفسر إلً فهم الهراد هن  "أن جسجعهل لؽاَجها، وهو ذهابجفسَر فهو الذٌ َجهع الشروط ْجل وأها ال

المول، وحوهة الجشرَع فٍ العمابد واْحوام علً الوجه الذٌ َجذب اْرواح، وَسولها إلً العهل 

والهداَة الهودعة فٍ الوٗم، لَجحمق فَه هعنً لوله جعالً: ﴿ُهَدي َوَرْحَهٌة﴾ ونحوهها هن اْوصاؾ، 

ولذا بَن هحهد عبده أههَة  ،6ْهجداء بالمرآن"فالهمصد الحمَمٍ وراء ول جلن الشروط والفنون هو ا

 جفسَر المرآن وعظَم فهم هعانَه.               

، وذلن بالجوجه إلً مَق أصٗح اْججهاعٍ واْخٗلٍوهن الهعروؾ أن هحهد عبده وان َسعً لجح

ح لهعانٍ اَِات، هن خٗل الفهم الصحَ، باْخٗق المرآنَة دة إلً الجشبخأصٗح الدَنٍ هن خٗل العو

 ، ْن ؼاَجها إسعاد البشر فٍ الدنَا واِخرة . المرآنَةلذلن روز علً اْخٗق 

                                       
 .508، ص9رشَد رضا،  جفسَرالهنار،  سابق، جهحهد  - 1
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 : *1 محمد رشٌد رضاعند تفسٌر ال

، ثم َضَؾ الَها ها َراه هَة الجٍ َلمَها الشَخ هحهد عبدهدون خٗصة الدروس الشفوان رشَد رضا َُ 

الهنار، ووان َراعٍ رؼبات المراء وثمافجهم، ووانت  هناسباً هن الجفاسَر اْخري وَنشرها فٍ هجلة

، وجابجه وجفسَراجه بساطة أسلوبه وسهولجه وجهال جعبَره جعلت المراء حجً هجوسطٍ الجعلَم َجابعون

، المرآن هدفه وهنطلمه فٍ الجفسَر وبذلن حمق نجاحاً فٍ ججدَد الثمافة الدَنَة بَن بنٍ جلدجه، ْنه جعل

ٍ ذور ، ووان هجؤثراً بالجَار السلفٍ فبعضا لمرآن وَمول إن اَِات َفسر بعضهافهو َفسر المرآن با

، وحاجاجهم ، هع أنه فٍ جفسَره َربط بَن دٖلة اَِة ووالع الناس وهشاولهمالهروَات وخاصًة ابن جَهَة

، وبعَداً السهولة والجهال وجاذبَة الجعبَرفوان أسلوبه فٍ الوجابة لرَب هن هسجوي عاهة الناس، َجسم ب

عن الججرَد والهصطلحات الجٍ َٖفههها العاهة هراعَا هَول الناس الجٍ ججهثل فٍ رؼبجهم فٍ إصٗح 

إن رشَد رضا نفسه لد بَن هنهجه فٍ  .الهججهع والرلٍ باْهة أسٗهَة، إلً هصاؾ اْهم الهجحضرة

:"هذا وإننٍ لها اسجمللت بالعهل بعد الجفسَر وذلن بعد وفاة هحهد عبده، وانفراده بالعهل فٍ الجفسَر ولال

وفاجه، خالفت هنهجه رحهه هللا جعالً، بالجوسع فَها َجعلق باَِة هن السنة الصحَحة، سواء وان جفسَراً 

لها أو فٍ حوهها، وفٍ جحمَق بعض الهفردات والجهل اللؽوَة، والهسابل الخٗفَة بَن العلهاء، وفٍ 

أٌ أن رشَد رضا اججه إلً اٖعجهاد علً المرآن  .2"الهخجلفةأوثار هن شواهد اَِات فٍ السور 

والسنة والهروَات عن السلؾ، والجٍ جعَن فٍ جفسَر اَِات وإَضاح هعناها، داعَا الناس إلً جفهم 

المرآن واوجشاؾ هعارفه وأْحواهه وِحَوهه وعبره والجٍ لم َوجشفها الباحثون بعد ، والجٍ جاءت إلً 

لخطاب إلَهم لخصوصَة فٍ اطب هللا بالمرآن هن وان فٍ زهن الجنزَل، ولم َوجه االناس وافة َمول "خ

 ، الذٌ أنزل المرآن لهداَجه، فهل َرضً هنا بؤن ٖنفهمبل ْنهم هن أفراد النوع البشرٌ ،أشخاصهم

؟ وٗ إنه َجب علً ول واحد هن الناس أن َفهم آَات الوجاب بمدر لوله، ونوجفٍ بمول ناظر نظر فَه

 .3"لجه ٖفرق بَن عالم وجاهلطا

اداهَر بؤن الهرء ٖ َسعه أن َعرؾ إٖ ها َس الفهم الذٌ َعنَه ؼإن الفهم الذٌ َجحدخ عنه رشَد رضا ل

وأن  "بؤننا َٖهون أن نمرأ النص إٖ بجولعات هعَنة )أٌ بإسماط هسبق(،:هو هإهل لهعرفجه، حَن َمول

ضد الجحَز(، وأن الهرء عندها َمرأ فإنه  )جحَزاً  جحَزاً السعٍ إلً الجخلص هن ول الجحَزات هو نفسه 

بهذا الفهم أهل ، والهمصود 4"َراجع هراراً وجوراراً فههه الهسبق وحسه بهولفه الخاص لبالة النص

هن إَهان، وجصدَق الرسل،  أدنً حد للعاهٍ فهم ظاهر اَِات الفلسفة، فٍ حَن أن رشَد رضا َري أن

 ججناب النواهٍ.                                                             واجباع اْهر ألهٍ، وا

                                       
 م،.1935صر عام هم وجوفً ب1865ولد بلبنان عام  ،هفور اسٗهٍ هن رواد أصٗحهحهد رشَد بن علٍ رضا،  - *1
 .16لهنار، سابق، صهحهد رشَد رضا، جفسَر ا - 2
 .20السابق. ص - 3
 .17/18م،  ص2007، 1عادل هصطفً، فهم الفهم، دار رإَة للنشر، ط - 4

https://etd.uwc.ac.za



83 

 

 *1التفسٌر عند سٌد قطب

لمرآن نصاً واحداً اأن  إود، وهو َسهاه )فٍ ظٗل المرآن (جفسَر المرآن الذٌ سَد لطب  هن هإلفات

فٍ الوجود وعلَه  المطب َهثل لً أنسان الذٌ، وهو هوجه إهدفه ؼاَة واحدةو ،َس أجزاء هجفرلةول

ع ل إلَه أهر الفهم والجطبَق فَبدع وها أبدلمرآن هوجه للبشر فإن الهجلمٍ َإأن اا ، وبههدار اْهر وله

، إنها هو ُهنشا هذا أبداع والهوجه له الوجهة ٔلهٍ لَس عدوا لٕبداع أنسانٍ، "إن الهنهج ااْولون

ا فٍ َر عن وجود أنسان فهٍ فعل إججهاعٍ، هإودا هذوهو َعجبر أن الولهة هٍ جعب ،2الصحَحة "

َن لُِجْخِرَج النَّاَس ِهَن الُظلَُهاِت إِلًَ اْلنُّوِر بإِْذِن َرْبّهْم إِلًَ ِصَراِط جفسَره لَّة اْجَة ﴿الَرَ  َْ ، ِوَجاٌب أَْنَزْلَنُه إِل

فَشرق به هذا الوَان البشرٌ الهروب أَهان باهلل نور َشرق فٍ الملب َمول "حَخ ، 3اْلِعِزَِز الْحِهَِد﴾

فَه هذه ، وإذا ها طهست ، وهن نفخة روح هللا، فإذا خٗ هن إشراق هذه النفخةهن الطَنة الؽلَظة

 .4طَنة هعجهة" اسجحال ،أشرالة

الهرهنَوطَمَة، هع أنها ٖجسجؽنٍ العملَة جؤوَٗت سَد لطب َِات المرأن جحهل الصبؽة  هن هنا جبدوو 

فٍ آَاجه  جفرلت هههانصاً واحداً أن المرآن إلً  نظرَْنه سَر بالهؤثور والجفسَر بالرأٌ، وعن الجف

، لذا جري سَد لطب عناصرها وانسجام هووناجهاوهو جناسق  لها أساس بنَوٌ جنطلق هنه،فإن الهصحؾ 

وَحاول أن  َجَّبع هنهج ثابت فٍ جفسَر ول سور المرآن، هن جبََن الهعنً وجضهَن ول جزبَات السورة

ْعهً ًوها  ْْ َربط بَن أجزاء السور الطوَلة، ولنؤخذ هثاٖ هن جفسَره لسورة ﴿َعَبَس َوَجَولً أْن َجاَءهُ ا

﴾ً ََزوَّ َُْدِرََن لََعلَُه 
أن هنان لَم جدَدة هسجهدة هن السهاء، وجعل هللا لها والعة ذهب إلً َ حَخ ،5

ََُمِوهوا به المَم ولها،هو: ﴿  للناس هع الرسل،وهناسبة لجمرَره، ذلن إن الهَزان الذٌ أنزله هللّا  ْوَرَهُوم أ إِنل

ِ َأْجما ُُوم﴾ بحجة، ٖ عٗلة هذه هٍ المَهة الوحَدة الجٍ َرجح بها وزن الناس، هٍ لَهة سهاوَة  .6ِعْنَد هللاَّ

َنهم وَرجبطون فَها ب لها بهواضعات اْرض وهٗبساجها إطٗلا، ذلن أن الناس َعَشون فٍ اْرض،

بمَم أخري فَها "ولها ذات وزن وذات ثمل وذات جاذبَة فٍ حَاجهم. وهم َجعاهلون  شجً،بارجباطات 

ها َحدخ عن جوزَع جلن المَم وها َموم علَها هن عهلَات النسب، وفَها الموة، وفَها الهال، وفَها 

ح بعضهم أرجح هن ججفاوت فَها أوضاع الناس بعضهم بالنسبة لبعض، حجً َصبهها وؼَرها الجصادَة 

  .7بعض فٍ هوازَن اْرض"

                                       
 م1966م وأعدم عام 1906سَد لطب ابراهَم حسَن الشاذلٍ، ولد فٍ الصعَد عام  - *1
 .8سَد لطب، فٍ ظٗل المرآن، جحمَق علٍ بن ناَؾ، الهمدهة، ص - 2
 .1 سورة إبراهَم ، آَة - 3
 .2729سَد لطب، سابق، ص - 4
 .1سورة عبس:  - 5
 .13سورة الحجرات:  - 6
 .4732سَد لطب، فٍ ظٗل المرآن، سابق، ص - 7
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َُضرب صفحاً  َؤجٍ أسٗم لَمول:وبعد ذلن  ِ َأَْجَماُوْم﴾، فججؽَر الهوازَن و عن ول جلن  ﴿إِنَّ َأْوَرَهُوم ِعْنَد هللاَّ

المَم الثمَلة الوزن فٍ حَاة الناس،العنَفة الضؽط علً هشاعرهم، الشدَدة الجاذبَة إلً اْرض، وَجضح 

ذا وله أن المرآن َحهل الوثَر هن الجوجَهات أنسانَة الرابعة، والجٍ جحفظ وراهة أنسان، ولذا هن ه

حَخ إلً الهَزان الهطلوب فٍ نشر الدعوة، وذلن فٍ سورة عبس  ملسو هيلع هللا ىلصه سبحانه وجعالً رسوله نبّ فمد 

﴾، وهٍ و َّٗ لهة ردع وزجر فٍ َمول "وللهرة الوحَدة فٍ المرآن وله َمال للرسول الحبَب المرَب: ﴿َو

ذلن أنه اْهر العظَم الذٌ َموم علَه هذا الدَن! واْسلوب الذٌ جولً به المرآن هذا العجاب  الخطاب،

 .1ألهٍ، أسلوب فرَد، ٖ َهون جرجهجه فٍ لؽة الوجابة البشرَة"

فٍ  لهوحَاتذلن أن لؽة الوجابة جوون لها نوع هن المَود، وأوضاع هن الجمالَد، بحَخ جملل هن حرارة ا 

صورجها الحَة الهباشرة، والمرآن هو الوحَد المادر علً إظهارها بهذا الشول فٍ لهسات رابعة وسرَعة، 

فٍ لالب هن الجعبَرات واٖنفعاٖت جبدوا عباراجها ونبراجها ولهحاجها جنبض بالحَاة فٍ لوله  صَاؼجهاو

َْعَهً﴾ َْ .َأَْن َجاَءهُ ْا بصَؽة الحواَة عن أحد آخر ؼابب ؼَر الهخاطب! وفٍ هذا ، "2جعالً: ﴿َعَبَس َوَجولًَّ

أن َواجه به  -سبحانه  -اْسلوب إَحاء بؤن اْهر هوضوع الحدَخ هن الوراهة عند هللّا بحَخ ٖ َحب 

أسلوب  وَجحول .3له عن الهواجهة بهذا اْهر الورَه!" وإوراهاً علَه، ورحهة به،  عطفاً نبَه وحبَبه، 

لعله  هاَدرَن لَخبر الرسول اْعظم صلوات هللا علَه، أن هذا الرجل اْعهً الفمَرالمرآن إلً الهدوء 

فٍ طلب الهدي، فَشرق للبه  أراد أن َجطهر بإخٗص نَة وصحت طوَة، وهو الذٌ جاء بنفسه راؼباً 

بمبس هن نور هللا لَوون هنارة فٍ اْرض "وأها هن أظهر أسجؽناء عنن وعن دَنن، وعها عندن هن 

دي والخَر والنور والطهارة، فؤنت ججصدي له وجحفل ْهره وججهد لهداَجه، وججعرض له وهو عنن اله

َفعل ذلن هن أجل الدعوة، الجٍ  ملسو هيلع هللا ىلصولون الرسول  ،4هعرض، وها َضَرن أن َظل فٍ رجسه ودنسه"

َجربص بها الهجربصون، والهسلهون للة فالجصدٌ لوبراء الموم ؼَر صادر عن هصلحة شخصَة، أنها 

لهذا الجوجَه، ولذلن  ملسو هيلع هللا ىلص "ولمد انفعلت نفس الرسول خرة.الح العباد ونفعهم فٍ الدنَا واٍِ الدعوة لصه

العجاب واندفعت إلً إلرار هذه الحمَمة فٍ حَاجه ولها، فوان إعٗن ها أنزل إلَه هن الجوجَه والعجاب 

فٍ بهعرفة العجاب الشدَد الذٌ ْنه وان بإهوانه أن َوج ملسو هيلع هللا ىلص 5وهذا أعٗن ٖ َموي علَه إٖ رسول هللا"

َمول سَد لطب : لمد ذلن الذٌ جاء أسٗم هن اجله وفٍ هذا نبهه هللا إلَه وَجٗفً حدوثه فٍ الهسجمبل، 

، وبالشرَعة الهسجهدة هنه، فوان جدَد الذٌ جاء به، وبالجصور السٗم لَادة البشرَة بهذا المرآنجسلم أ

                                       
 .4734سَد لطب، فٍ ظٗل المرآن، سابق، ص - 1
 .1سورة عبس: - 2
 .4734سَد لطب، فٍ ظٗل المرآن، سابق، ص - 3
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 .4735السابق، ص - 5

https://etd.uwc.ac.za



85 

 

، وان َعز علً رَداً ف اججهاعَاً  ، وها حمق لها والعاً لحَاة والمَم والنظمنَة وجصورا لجدَدا لٕنسا هولداً 

 خَالها جصوره هجرد جصور، لبل أن َنشبه لها المرآن إنشاًء.   
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 المعاصرة لتفاسٌرا

إن بعض الهفورَن الهسلهَن هن الذَن درسوا بالدول الؽربَة جؤثروا بالجطور الذٌ شهدجه العلوم أنسانَة 

إلً الجوانب جؤثَره اهجد  ، والهنهج الجارَخٍ الذٌظهور الهنهج العمٗنٍن بها فٍ ذل لعصرهذا افٍ 

والجراخ  ،عهوهاً إعادة لراءة الجراخ الدَنٍ ، ودفع بعض الهفورَن الهسلهَن إلً للحَاةالدَنَة الفورَة و

له هوانجة  ذٌ، والآنالجفسَر هن علوم المروالهعلوم أن لَطبموا علَه جلن الهناهج، ، الجفسَرٌ خاصةً 

، وإن وان هنان فٍ جفسَره أو جؤوَله ل أن ججرٌ علَه جلن الهناهجوب، فهن ؼَر الهمالهمدسة عند الهسلهَن

لَوون صالح لول زهان سَره وفههه هججدد هع ججدد اْجَال، جفوون َٖبد أن أنه  َريالدارسَن هن هن 

الدراسات جرفع شعار الحداثة وجناولت  عدَد هنروة الهججهعات،  ظهرت الجطور الزهن وح هع، ووهوان

باعجباره هنهج ه بهنهج هرهنَوطَمٍ جءعادت لراإجفسَر المرآن بالمرآن، واججهت إلً الجراخ الجفسَرٌ و

 .وؼَرهم هحهد شحرورو، نصر حاهد أبوزَد، عند ول هن الجابرٌ ، وججهثل هذه المراءاتعمٗنٍ هجفجح

 نماذج من التفسٌرات الحداثٌة

 *1الجابريمحمد عابد  

فٍ وجاباجه إلً نمد العمل العربٍ وخاصة هن الناحَة الهعرفَة ، وجهَزت أفواره بأعجدال الجابرٌ أججه 

وهو َربط الحداثة باسجَعاب الجراخ العربٍ أسٗهٍ، "، عاد النمد الجارَخٍ للنص المرآنٍوالعملنة واسجب

لذا َري أن الججدَد فٍ الجراخ أسٗهٍ َوون هن  .والسلونبشول َحوم الفور  وشاهًٗ  واسعاً  اسجَعاباً 

 .2"لهذا الجراخ خٗل الجراخ نفسه، وذلن بالفهم العهَق

َم الجراخ ال لدو  : النظام البَانٍ والنظام العرفانٍلعمل العربٍ هٍة لَالعربٍ إلً هوونات ربَس جفسَرٌَلسَّ

َري أنه َساهم فٍ أوثر هن الظاهرة البٗؼَة بل َدخل وفٍ حدَثه عن الجانب البَانٍ،  ،والنظام البرهانٍ

فٍ ول ها َحمق الجبلَػ، أٌ ها َرَد الهجولم أو الواجب جبلَؽه إلً الساهع، بل َري البَان "اسم جاهع لَس 

 .3ن"الجبلَػ، بل أَضا لول ها به ججم عهلَة الفهم والجلمٍ وبوَفَة عاهة الجبََ لول ها به ججحمق عهلَةفمط 

اَناً لُِوِل َشٍا : خطابه فَه جبَان لول شا، فمال جعالً آن وها لال الشافعٍ:والمر  ََ ََّن اْلِوَجاَب ِجْب ﴿َوَنّزْلَنا َعلِ

اٌن لِلنَّاِس﴾ ، ولال:4لِلُهْسلِِهََن﴾ َوُهِدي َوَرْحَهًة َوُبْشَري ََ ﴿ َهذا َب
ن ، وهذا ٖ َعنٍ أن المرآن فصَح فمط وأ5

بَان لٓحوام الشرعَة، "فالبَان أعم هن الفصاحة وأشهل وذلن ْن فَه  وٗهه بلَػ هبَن وهعجز، بل

 ، وَسجشهد هنا بمول الجاحظ:عهماً ْصول وفروع جوضح الهعنً وُجمّربه وجزَده هو اسم جاهع ووأوسع، 

                                       
 م .2010م وجوفٍ 1936هحهد عابد الجابرٌ، هفور وفَلسوؾ هن الهؽرب، أسجاذ بولَة اْداب بالرباط، له ثٗثون هإلفاً فورَا، ولد  - *1
 الهولع اْلوجرونٍ، وَوَبَدَا الهوسوعة الحرة. - 2
 .14الجابرٌ، سابق، ص- 3
 .89سورة النحل: - 4
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"البَان اسم جاهع لول شا وشؾ لن لناع الهعنً وهجن الحجاب دون الضهَر، حجً َفضٍ الساهع إلً 

علً هحصوله وابناً ها وان ذلن البَان، وهن أٌ جنس وان الدلَل، ْن هدار اْهر والؽاَة  حمَمجة وَهجم

فذلن فول ها َبلؽن الهعنً وََسر الفهم وَفصح عنه هو الفهم وأفهام،  ٍ َجرٌ إلَها المابل والساهعالج

 .1"وبولهة واحدة البَان هو الدٖلة، سواء وانت باللفظ أو الجعبَرهو البَان "

والهعروؾ أن إشوالَة الهعنً واللفظ وانت هن أولوَات المضاَا البَانَة الجٍ اهجم بها الهجولهون ووذلن  

البٗؼَون واللؽوَون والفمهاء، وروز النحاة واللؽوَون علً أعراب ٔرجباطه "بهنطق اللؽة العربَة، 

هة لة هن جهة وهسؤلة الجؤوَل هن جدٖوإذا وان إهجهام اْصولََن هن الفمهاء والهجولهَن لد جروز علً ال

ثانَة، فإن الهجولهَن البٗؼََن، والبٗؼََن الهجولهَن، َنصب اهجهاههم علً جانب الهفاضلة بَن اللفظ 

والذٌ دشنه الجاحظ، حَن أهجم باللفظ علً حساب الهعنً، وإن  ،2والهعنً فٍ العهلَة البَانَة البٗؼَة"

حساب الهعنً فإنهم َعدون ذلن هن خصابص اللؽة العربَة،  أعلً البٗؼَون هن شؤن اللفظ علً

فإن الهجولهَن وان علَهم أن َراعوا جانب الهعنً فٍ النص المرآنٍ "هذرعَن فٍ ذلن بوٗم العرب، 

 .3"اللفظ والهعنً هعاً   هرعاجهم لجانب اللفظ، لذا َرجعون العهلَة البَانَة إلً

جحلَله للنص المرآنٍ فٍ آَة  َجبَن ذلن فٍوص المرآنَة، إن الجابرٌ اججهد فٍ جفسَر بعض النصو 

َس لَُه َولٌَد َولَُه أُُخٌت َفلََها  الهوارَخ فٍ لوله جعالً: َْ َُْفِجَُوْم ِفٍ الَوٗلَِة َإِِن اْهُرٌإ َهلََن لَ ْسَجْفُجوَنَن لُِل هللاُ  ََ ﴿

ُوْن لََها َولَ  ََ ِرُثَها إِْن لَْم  ََ ا َجَرَن َوإْن َواُنوا إْخَوًة ِرَجاًٖ ِنْصُؾ َها َجَرَن ََوُهَو  ِن َفلَُهَها الٌثلَُثاِن ِههَّ َْ ٌد ََفإْن َواَنَجا اْثَنَج

ِن﴾ َْ ََ َور ِهْثُل َحظِّ اُْْنَث َوِنَساًء َفلِلذَّ
ها هرجل بالهرأة فٍ الهَراخ، فٍ جفسَره لهذا النص دعوة لهساواة ال 4

ولجنا الحالٍ، ذلن أنه َري أن النص َرجح الهصلحة بعض الحووهات إلً العهل بها لاله فٍ  لهمإسج

علً الجوازن فٍ  حفاظاً العاهة، وَعجبرها أساس اجباع النص وجروه" وإذا وانت الهرأة جرخ النصؾ 

الهججهع المبلٍ، وبسبب طبَعة العٗلات اٖججهاعَة فٍ هذا النظام، جوون لد جساوت هع الرجل بانجمال 

نصَب الرجل هع نصَب  فإنه َهون هساواةالهعاصر)الرأسهالٍ وؼَره(،  الهججهع المبلٍ إلً الهججهع

 .5الهرأة "

نظام َسججَب هو هَراخ الهرأة نصؾ هَراخ الرجل لذلن ف، لنفوسإن هللا عالم بها هو أصلح ل

ججهاعَة الجٍ وانت هوجودة فٍ النظام أججهاعٍ المبلٍ السابد آنذان والحوم أسٗهٍ وان للهجؽَرات اٖ

أججاه الذٌ سلوه وهو  اأن َجد هبرر لهذول اَحالجابرٌ اوب هع همجضَات اللحظة الجارَخَة. إن ججه

                                       
 .29الجابرٌ، سابق، ص - 1
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ٖ عٗلة له بؤهور الهَراخ ْنه هن اخجصاص اْحوام ، هع أن الهفسر أة فٍ الهَراخهساواة الرجل بالهر

 نزلت فَه.ٌ الذجارَخَة بالعودة إلً الوسط هن ناحَة  وان َنظر إلَهاربها  أو ،الشرعَة

                                                                             

 لثالثاالفصل 

 

 

 المبحث األول  

 التأوٌل

 

 

 تأوٌل المتشابه

 

 

 التفسٌر والتأوٌل

 

 

 إشكالٌة التأوٌل بٌن القدٌم والحدٌث
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 ألولا المبحث

 التأوٌل

 تعرٌف التأوٌل

 المتشابه

 متشابهتعرٌف ال

 المحكم

 المتشابه عند أهل النقل

 

 المتشابه عند الطبري

 تفسٌر المتشابه عند العقلٌٌن

 

 المتشابه عند الصوفٌة

 الجرجانً -ابن عربً  –الغزالً 
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 التأوٌل

وجؤوَله للوصول للهماصد ، جفسَر المرآن هجهام الهسلهَن هنذ ظهور أسٗمهن اْهور الجٍ نالت ا

وعلم الجؤوَل َموم أساساً علً رفع اللبس عن هاَبدوا هن ٗص اْحوام الشرعَة، واسجخ، المرآنَة

هشول المرآن فٍ الهحوم ً ، وعٗلة الظاهر بالباطن، وها َسهبعض آَات الذور الحوَم جعارض بَن

ن إثارة الشبهة جججلً فَه الدٖلة بعَد ع ة، فالهحوم هو ها وانت دٖلجه هحوهة أٌ واضحوالهجشابه

الجفسَر  ، فهنذ وان النص وانة إلً جفسَرلً إَضاح ووان فٍ حاجإها َحجاج ، والهجشابه عوسه ودالحد

، ذلن أن مارئ لفهم النصوص وهعرفة هضهونها، وشرح النصوص عهلَة لدَهة احجاجها الوالجؤوَل

 .الجؤوَٗتها أدي إلً جعدد  النصوص لَست علً هسجوي واحد هن الوضوح

النص هو هدؾ المارئ لدَها وحدَثا، والجفسَر والجؤوَل ها وانا إٖ لخدهة الهعنً إن الوصول إلً هعنً  

الحدَثة والمدَهة ، لذا جججه الدراسات واضحا جلَا ٖ لبس فَه جمدَهه للمارئجنافس الهفسرون فٍ و

الجؤوَل وخاصة فَها َخص الهسابل العمابدَة الجٍ َجب أن جوون همبولة هن العمل والهعاصرة إلً 

وجعلت َإود عٗلجه بالنص  هجزاَداً  اهجهاهاً إلً اٖهجهام بالمارئ  ات الحدَثةالنمل، ولد اججهت الدراسو

عنه فٍ فهم النص ونمده وٖ َجسنً له ذلن إٖ إذا وان  مٍ الهشارن، والذٌ له رأٌ ٖ ؼنًله دور الهجل

أن نوع هن الجفسَر الهوضوعٍ  هٍ لأشوالَة الجٍ جبدوا فٍ الجؤوَإن  .ودٖٖجه اللؽوَةللنص  هجفههاً 

و فهم النص وها فههه الذَن طَع ججاوز ظروؾ الوالع للوصول إلً الفهم اْهثل وهَمر أن الهفسر َسج

، وَمابله جفسَر ذاجٍ بالرأٌ َري أن الهفسر ٖبد أن َنطلق هن أوضاعه هنزولولت  عاصروه  وعاَشوه

   النص هن حمابق لؽوَة وجارَخَة. ررها هنبَجد لها ها َ أسبلة لعلهوذلن لَبحخ فٍ  ،راهنةالثمافَة ال

 تعرٌف التأوٌل: 

َر ودبَّربؤنه الجفسَر، وولهة أّوَل جالجؤوَل البعض  َُعّرؾ ، َمول الزهخشرٌ " أّوول المرآن وجؤوله عنٍ َفسَّ

ُل حسٌن، وهنه جؤهلجه فجؤّولت فَه الخَر، أٌ جوسهجه فَه  ووذلن آل الجبل: 1"أٌ رّده إلً أهله، وهذا هجؤوَّ

، وفٍ الشرع صرؾ اَْة عن أن الجؤوَل فٍ اْصل هو الجرجَح آخرون َرون بَنها  اطرافه،جعنٍ 

 ، وفٍ اللسان "وأها الجؤوَل فهو جفعَل هنحجهله وَوون هوافق للوجاب والسنةهعناها الظاهر إلً هعنً ج

 نً الثانٍ للجؤوَل فهو الهرجع والهصَر،أها الهع .2ل، أٌ رجع وآَل"أول َإول جؤوَٗ، وثٗثَه آل َإ

 .3"ة، وهو هن آل اْهر أٌ صارأصل الجؤوَل فٍ اللؽ "وَجفق الطبرٌ والرازٌ علً أن 
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 :عالقة التأوٌل بالتفسٌر

بهعنً فسرجه، وهن ذلن  جؤوًَٗ لد جرد ولهة الجؤوَل هرادفة للجفسَر، فالـجؤوَل جفسَر الشا، وأولجه  

وهع أن ولهجٍ جفسَر وجؤوَل لد وردجا هجرادفجان إٖ أن الدٖلة اللؽوَة لول  َل الرإَا،جفسَر اْحٗم وجؤو

ل، هن هنا َبدو أنهها وَ البَان، والجؤوَل هن الجؤول واْ هنهها جفجرق، فالجفسَر جاء هن الفسر وهو

لهعروؾ هو أعم اه اأن الجفسَر فٍ هعن"َل واحد، ولَل أن الفرق بَنهها: هخجلفجان ولَل أن الجفسَر والجؤو

، وأن الجفسَر لهعانٍ لوجب ألهَة، والجفسَر فٍ ؼَرهاالجؤوَل فٍ اأن ، ولَل و أوسع هن الجؤوَل

 .1"، والجؤوَل للفظ الهشول هفردات اْلفاظ

، وفٍ الخطاب عربٍ أصَل ورد فٍ المرآن الورَم الجؤوَل هجداول فٍ اللؽة العربَة، وهو هصطلح إن 

جطور فٍ أطار أسٗهٍ عند الهجولهَن واْصولََن فٍ الهجشابه هن آَات الوجاب العربٍ والشعر، و

ؾ الؽزالٍ الجؤوَل بؤنه:"عبارة عن احجهال  َُعرِّ العزَز، بشرط أٖ َخالؾ الجؤوَل الوجاب والسنة، و

فٍ  َمول الجوَنٍو  ،2َعضده دلَل َصَر به أؼلب علً الظن هن الهعنً الذٌ َدل علَه الظاهر"

لجؤوَل رد الظاهر إلً ها إلَه هآله، وصرؾ اَِة إلً هعنً هوافق لها لبلها وها بعدها، جحجهله ل :"رَفهجع

هذه الجعرَفات اْصولَة ججفق علً أن الجؤوَل  .3لوجاب والسنة هن طرَق أسجنباط"اَِة ؼَر هخالؾ ل

فٍ النص، ووذلن  هو صرؾ اللفظ عن ظاهره لوجود لرَنة وهو هحاولة ادران الهعنً الهجضهن

 الجؤوَل أنوالجٍ جلجمٍ فٍ جعرَفات الهجولهَن والفٗسفة والصوفَة لَست بعَدة عن جعرَفات اْصولََن 

 صرؾ اللفظ عن ظاهره دون أخٗل باللؽة، وَهون أسجنجاج هن هذه الجعرَفات الهجعددة ها َلٍ:

 الذٌ َوثر فَه الهجاز. الهعنً فٍ النص ههدفَل الجؤوْن الجؤوَل هرجبط بالهجاز  -1

اٖصطٗحٍ لم َجوفر فٍ الهعاجم المدَهة، ولعل ذلن ها لصده ابن جَهَة هن الجؤوَل بالهعنً  - 2 

جفسَرات الوجاب الهمدس َعنٍ  ند الؽربجؤوَل عال، أها 4"الجهََز بَن الجؤوَل عند السلؾ وعند ؼَرهم"

َُعرفه البعض بؤسم أو الجؤوَلَة  جؤوَلالفوانت البداَة هع جفسَر النصوص الدَنَة، جطور فن  و

واسُجعهل فٍ هجالَن الفلسفة وأصبحت علها بذاجه َإسس عهلَة الفهم، ( hermeneuticالهرهنَوطَما )

 ،ونمد النصوص، وظهر فٍ وجابات بعض الهفورَن الهعاصرَن هثل هَدجر وبول رَوور وؼاداهَر

وَل خاصة علً الهسجوي اْنطلوجٍ واعجبره الهنهج وَعجبر هَدجر هن أبرز الهحدثَن الذَن وظفوا الجؤ

اْلوم لشرح الهعنً، أها لَبنجز َعجبر الجؤوَل هن هرادفات أسجمراء الذٌ َعنٍ البحخ عن علل اْشَاء 

لٗرجماء هنها إلً العلة اْولً وهٍ هللا، وَعجبر اٖسجمراء عند الفٗسفة هو الجؤوَل عند الٗهوجََن وهذا 

 بؤن الجؤوَل نشؤ فٍ اْوساط الدَنَة لفهم الوجاب الهمدس بالجحدَد. َإود المول 

                                       
 .162، ص1الزروشٍ ،البرهان فٍ علوم المرآن، جحمَق، هحهد أبو الفضل، دار الجراخ الماهرة، ج - 1
 .  49الؽزالٍ ،الهسجصفً هن علوم اْصول، جحمَق، د.حهزة بن زهَر، ص ابوحاهد - 2
 .511هـ ، ص1399. 1. ط1ٍ، البرهان فٍ أصول الفمه، جحمَق،عبد العظَم الدَب، جابوالهعالٍ الجوَن - 3
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هدؾ الجؤوَل هعرفة بواطن اْشَاء فهو َبحخ عن الفهم والهعنً لهذا، عّرفه بول رَوور بؤنه "ولها وان 

ؽربَة وخاصة فٍ هجال الجؤوَل، ، ولد جؤثر الخطاب العربٍ الهعاصر بالفلسفة ال1" حالة جزبَة هن الفهم

:" هو الوجه اِخر للنص فٍ فههنا الهعاصر هموللجؤوَل بلنصر حاهد أبوزَد  َظهر ذلن فٍ جعرَؾو

، لرآنٍنص  الدراسة هوهذه ذلن أن هوضوع أهجهام بالجؤوَل لدوره فٍ فهم النص الدَنٍ، َؤجٍ ، و2"

أسٗهٍ َحدخ فٍ ولد جباَنت هوالؾ الهسلهَن بَن هنور وهثبت ْههَة الجؤوَل، ْن الجعاهل هع النص 

، وَهون بالجالٍ اسجخداهها وجوظَفها فٍ وَلَة جدَدة جؤخذ بهنطلمات ؼربَةضوء وجحت جؤثَر رإَة جؤ

فؤها الهنورون  ،ه البعضانورجبنٍ البعض هذا النهج، فٍ حَن لد فعٗ ولراءة جؤوَلَة للنص أسٗهٍ، 

                 لهذا الجوجه لهم هبرراجهم هنها :                       

هن اْهور الجٍ "لم َظهر عند جَل الصحابة وهسؤلة شرعَة، لذلن َراه البعض وابن المَم أن الجؤوَل  -1  

وَمصد به هنا الجفسَر ، 3"هن هراد هللا ورسولهذلن بؤنه لم َون أدت إلً اضرار فٍ الدَن والدنَا، 

نص الذٌ له لدسَجه عند الهسلهَن، لذلن رأي وبها أن النص المرآنٍ هو هحل الجؤوَل، وهو البالرأٌ 

ْعلَُم  :، بناًء علً نص هن لوله جعالًأو المول بالرأٌ  البعض فَه سبب إحجام السلؾ عن الجؤوَل ََ ﴿َوَها 

َّٖ هللاُ﴾ سبل عن رأَه فٍ احدي حَن وأهسان عن الجؤوَل َإثر أبوبور رضٍ هللا عنه وان ، لذا 4َجؤَِوَلَُه إ

.وفٍ هذا َري ابن 5أٌ ارض جملنٍ وأٌ سهاء جظلنٍ إذا للت فٍ وجاب هللا بها ٖ أعلم"لال:"اَِات 

جَهَة أن الجؤوَل ظهر هع الهجولهَن والهجصوفة والفمهاء، وأها عند السلؾ فالجؤوَل َجهثل فٍ هعنََن 

 . 6والثانٍ: هو الهراد هن الوٗم وبَان هعناه فَوافق بذلن الجفسَر.أحدهها: جفسَر الوٗم 

لوله جعالً:  ور هرة واحدة فمط وذلن فٍالذٌ ذُ  ولد ورد ذور الجؤوَل فٍ المرآن أوثر هن الجفسَر

بَنها وردت ولهة )جؤوَل( سبع عشرة هرة، وبعدة ، 7﴾وَٖؤجونن بهثل إٖ جبنان بالحق وأحس جفسَرا﴿

ْجَجبََِن  جعالً:له وجعالً لد َلهم بعض عباده الجؤوَل ومو هنها هاَدل علً أن هللا سبحانههعانٍ  ََ ﴿ َوَوَذلَِن 

ََُعلَِهَن ِهْن َجؤِوَِل اََْحاِدَِخ ﴾  هن اَِات والنعم الجٍ َهبها الرحهن لهن َسجطَع أن َنفع وؼَرها 8َرُبَن َو

 .بها عباد هللا

الجؤوَل جرجب علَه بعض الهفاسد، "وفٍ هذا نجد ابن  خوض الفرق أسٗهَة فٍ َري البعض أن -2 

د عدّ )الجؤوَل هزق الشرع(  بالجؤوَل ضهن وجابه هناهج اْدلة، وعنوان الهبحخ: اً خاص هبحثاً ل رشد َجع

ت فٍ الشرَعة جؤوٖهن ول فرلة  جهججهنها افَه الهفاسد الجٍ جرجبت عن الخوض فٍ جؤوَل النصوص، و

                                       
 .97السابق. ص - 1
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ة الهعجزلة وهو لذا نجد أحد أبهو 1لجؤوَل الفرلة اْخري حجً جهزق الشرع ول ههزق" ةؼَر لابل جعلها

وْعرضوا  ،لجعلق الناس به لسهولة هؤخذه هحوهاً " لو نزل  :فَمول جؤوَل المرآن أههَة نَبَالزهخشرٌ 

عها َحجاجون فَه إلً الفحص والجؤهل هن النظر وأسجدٖل، ولو فعلوا ذلن لعطلوا الطرَق الذٌ 

  .2َجوصل إلً هعرفة هللا وجوحَده إٖ به"

لسٍ لد جولم بها َوافق الزهخشرٌ فٍ أههَة الجؤوَل، وهن هنا َجبَن لنا جباَن آراء ووان أبو حَان اْند

 هللا عنهم فٍ جفسَرهم لهعنً اَِات الهجشابهات، ؤوَل، وذلن هنذ أَام الصحابة رضٍالهسلهَن فٍ الج

اٌت ُهْحَوَهاٌت  ََ َن اْلِوَجاَب هْنُه آ َْ ا وذلن فٍ لوله جعالً:﴿ُهَو اْلذٌ أَْنَزَل َعلَ ُهنَّ أُمُّ اْلِوَجاِب َوأَُخُر ُهَجَشابَِهاٌت َفؤهَّ

عَ  ََ بُِعوَن َها َجَشاَبَه ِهْنُه اْبِجَؽاَء اْلِفْجَنِة َواْبِجَؽاَء َجؤِوَلِِه َوَها  جَّ ََ لَُم َجؤِولَُه إَّٖ هللاُ اْلِّذََن ِفٍ لُلُوبِهْم َهَرٌض َف

ا  مُولُوَن آَهنَّ ََ اِسُخوَن ِفٍ اْلِعْلِم  َنا﴾َوالرَّ ِبِه ُولٌّ ِهْن ِعنِد َربِّ
ن أفٍ هعنً هذه اَِة َري بعض الهفسرَن  .3

العلم أن ، لذا أعجبر اً هسجؤنف وٗهاً َُعد هللا﴾ وها بعدها ﴿ وها َعلم جؤوَله إٖ لوله جعالً: الوٗم َجم عند 

اسخون فٍ العلم﴾ َري أن الوٗم َجم عند ﴿والر اِخر والبعضل َجفرد به هللا سبحانه وجعالً، بالجؤوَ

وإن جؤوَل الهجشابه ٖبد ، فَوون الهعنً أن الراسخون فٍ العلم وهبهم هللا علم الجؤوَل لَّات الهجشابهات

، والثانٍ: جؤوَلٍ هجازٌ ٖ َهون هر واضح: اْول ظا، وهو َوون علً وجهَنهنه، فهو أهر حجهٍ

فا جبَن أن المرآن هنه آَات هحوهات وأُخر ذلن أن اَِة الهذوورة آنالوصول إلً هعناه إٖ بجؤوَله، 

فجشجبه علَهم فٍ الهعنً  به علً بعض هن الناس وَعلهها العلهاء وأها ؼَر العلهاءجأٌ الجٍ جش هجشابهات

 ؟فٍ المرآنوالهحوم هعنٍ الهجشابه  نا بصدد الجؤوَل فعلَنا أن نعرج علً، وبها أنالهمصود
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 المتشابه

 تعرٌف المتشابه

، والشبه جعنٍ الخفاء إلً هعناهل العلم ألروا أن الهجشابه هو ها َحهل وجوه لراءة بالنظر أه الوثَر هن 

أها الهجشابه هن  ،والُهْحَوُم الذٌ ٖ خٗؾ فَه وٖ اضطراب مَ وَ الهحوم هن أصل حَ عوس  واْلجباس،

َبُه والجهع: أشباه وجشابها واشجباه: أٌ أن أهرَن َشبه ول هنهها اِخر حج ً الجبس اْهر علً هن الشِّ

وأهور هشجبهة هن الشبهة  أراد أحدهها، والهجشابهات هن اْهور: الهشوٗت: والهجشابهات: الهجهاثٗت.

 بعضوَخفً علً علً الفهم  شجبهَوون هعناها هالهجشابهات فهٍ اَِات الجٍ اَِات وأها  .أو الخلط

الجٍ أجهلها المرآن ولم َات ، هثل بعض اِمٍ العلالراسخون فوٖ َدرن هعناها إٖ العلهاء الناس 

فالهعلوم هن هذه اَِة أن إلاهة  ﴾ةَ َٗ وا الصّ هُ َلِ أَ وَ ﴿َفصلها، ولد جوون فصلجها السنة النبوَة وموله جعالً: 

الهعروؾ أن ولد بَنجه السنة الهجواجرة، هذا و، ولم جبَن اَِة وَؾ جمام الصٗة الصٗة أهر بها هللا عباده،

 فٍ للبه زَػ َجبع الهجشابه نْ ن هَ ؛ ْاٖبجٗء واٖهجحانشول هحوم وهجشابه لصد نزل علً المرآن 

ن فٍ ، وأها الراسخو، فَبمً فٍ حَرٍة هن أهرهلَنحرؾ بهعناه إلً ها َوافق ها فٍ نفسه هن أؼراض

 .ه، وَعلهون أنه هن عند هللا وأنه ٖ جنالض فَالعلم فإنهم َإهنون به وله  هجشابهه وهحوهه

 المحكم

، َرَد ملسو هيلع هللا ىلصاْلُهْحَوَم علً عهدٌ رسول هللا  لرأت ، وفٍ حدَخ ابن عباس:َعنٍ أُْحِوَم فهو ُهْحَومٌ الهحوم 

َل هن المرآن ْنه لم َنسخ هنه شٍء، ولَل: هو ها لم َون هجشابها، ْنه أُْحِوَم بَانه بنفسه ولم َفجمر  اْلُهَفصَّ

ٍ والحٗل والحرام، وفصلت بجهَع ها َحجاج إلَه هن الدٖلة وأُْحِوهت آَاجه باْهر والنه"إلً ؼَره، 

 علً جوحَد هللا وجثبَت نبوة اْنبَاء وشرابع أسٗم والدلَل لوله جعالً: ﴿َها َفّرْطَنا فٍِ اْلِوَجاِب ِهن ِشٍء﴾

ََّ أن َعنٍ   .1نه فٍ المرآن"ول شٍء ب

ن فٍ جؤوَلهم لَّة السابعة هن سورة آل وذل للهحوم اٖصطٗحَة واهجم بعض الهفسرَن بضبط الدٖلة 

، فَمول "والهراد بالهحوم ها مت الهحوج الهمارنة لجحدَد دٖٖعهران، وفٍ هذا السَاق َسلن المرطبٍ نه

وفٍ ذات السَاق . 2إن الهجشابه ها َحجهل وجوها" بَنها نجد، واحداً  وجهاً ه وَٖحجهل إٖ ٖ الجباس فَ

وم فٍ دٖٖجه اللؽوَة فٍ الهنع، واسجشهد علً ذلن بعادات العرب فٍ حصر الهحلد أن الزروشٍ  رين

هن  الوٗم، فهو َمول:"فؤها الهحوم فؤصله لؽًة الهنع جمول أَْحَوْهُت بهعنً رددت، والحاوم لهنعه الظالم

حوهة اللجام هٍ الجٍ جهنع الفرس هن  :الظلم، هذا فٍ جانبه الهعنوٌ، أها فٍ جانبه الهادٌ فجمول

وَعجبر السَاق  .3ضطراب، وأها فٍ اٖصطٗح فهو ها أحوهجه باْهر والنهٍ وبَان الحٗل والحرام"اٖ

                                       
 .925، ص2ابن.هنظور، لسان العرب، دار صادر بَروت، ج - 1
 .952، ص4المرطبٍ، الجاهع ْحوام المرآن، دار الوجب الهصرَة، ج - 2
 .68، ص2الزروشٍ، سابق، ج - 3

https://etd.uwc.ac.za



95 

 

َمول ابن حزم " إن السَاق َرشد إلً هن اْهور الجٍ لها دور فٍ جحدَد الهحوم والهجشابه، وفٍ هذا 

 هجشابه.والهطلق هنا هو ال 1جبََن الهجهل وجعََن الهحجهل وجخصَص العام وجمََد الهطلق"

وَ ﴿وألِ  :الهحوم هثل لوله جعالً أن ولَل  َة َوآُجوا الزَّ َٗ  َحدد الطبرٌ فٍ نفس السَاقو، 2اََة﴾َُهوا الصَّ

(، اتٌ هَ وَ حْ هُ  آَاتٌ  هُ نْ : )هِ دٖٖجه وذلن بجؤوَله لَّة السابعة هن سورة آل عهران، وجفسَره لموله جعالً

فإنهن اللواجٍ لد أحوهن بالبَان والجفصَل، وأثبجت  :المرآنهن َعنٍ آَات  ،الوجاب آَاتفإنه هن " :فَمول

حججهن وأدلجهن علً ها جعلن أدلة علَه هن حٗل وحرام، ووعد ووعَد وثواب وعماب وأهر وزجر، 

ت بؤنهن أم ، وها شابه ذلن، ثم وصؾ جل ثناءه هإٖء اَِات الهحوها3"وخبر وهثل، وِعظة وعبر

لوجاب الذٌ فَه عهاد الدَن والفرابض والحدود، وسابر ها بالخلق إلَه َعنٍ بذلن أنهن أصل ا "،الوجاب

اب، ْنهن هعظم الحاجة هن أهر دَنهم، وها ولفوا هن الفرابض فٍ عاجلهم وآجلهم، وإنها سهاهن أم الوج

 . 4"فزع أهله عند الحاجة إلَهالوجاب، وهوضوع ه

 أعٗه َجضح أن الهحوم فٍ المرآن نا بعضهاُذوروالجٍ فسرَن اْدلة الجٍ اهجم بها ثلة هن الهخٗل وهن 

َِّن الواضح الذٌ ٖ َحجاج إلً شرح ووثَر جفسَر بل هو واضح  هصطلح جدور دٖٖجه حول هعانٍ الَب

  ه عن الجؤوَل، فهو واحدٌ الدٖلة.وَسجؽنٍ بنفس

 

 شابو عند أىل النقلالمتتأويل 

ٍ، وهن الهعروؾ أن جعدد الهعنً أهر بدَهٍ فٍ َجضح هها سبق أن الهجشابه هو ها َحجهل عدة هعان 

اللؽة هادام اسجخدام الفاظ الوٗم جارٌ بَن الناس وجابة ولراءة وهحادثة، ووذلن الحال عند الههجهَن 

، لذا جعددت المراءات للنص المرآنٍ عدد الهعنً عندهم هو أهر اعجَادٌبدراسة المرآن وعلوهه فإن ج

 . َٗت شجً، وهٍ لم جون اعجباطا ولونها هبنَة علً شروط وضوابطالواحد وبالجالٍ ظهرت له جؤو

ونود أن نشَر إلً أن جهاعة هن الهسلهَن الهجهسوَن بالنمل رفضوا جفسَر أو جؤوَل المرآن، ٖ الهحوم 

ودعت الهسلهَن علً "حاجة الهسلهَن الحمَمة لَست فٍ جفسَر المرآن هنه وٖ الهجشابه وَرون أن 

فٗ  والصحابة. ملسو هيلع هللا ىلصالعلهَة إلً أهسان عن جفسَر المرآن والمناعة بها أُثر عن النبٍ  اخجٗؾ هنازلهم

هعرفة اْدلة والفمه  فٍ هجسعاً  أدَباً  عالهاً ن، وإن وان َجوز ْحد أن َجعاطً جفسَر شٍء هن المرآ

                                       
 .  10-9، ص4ابن لَم الجوزَة، بدابع الفوابد، دار الوجب العربَة، بَروت، ج - 1
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ٌَ عن الرسول  وجود هذة  وَٖمجصر ،1"ملسو هيلع هللا ىلصوالنحو واْخبار واْثار، ولَس له إٖ أن َنجهٍ إلً ها ُرِو

هن َعجبر أن العلم والهعرفة  أَضاً الجهاعة الرافضة لٕججهاد علً أهل الُسنة، بل هنان هن الشَعة 

همجصرة علً أهام، وعلً العاهة إجباع جؤوَٗجه، وول هاَرد هن أعلً الهرم العلهٍ والسَاسٍ، وهن 

أهل الحدَخ والسنة َمرون أن هللا هن ضهن هذا الجَار الرافض لٕججهاد فٍ جفسَر المرآن البلوَفَة "وهم 

علً عرشه و أن له َدَن بٗ وَؾ وأن له عَنَن بٗ وَؾ، وأن له وجها، وَنورون الجدل واْلِهراء فٍ 

 .2الدَن والخصوهة فٍ الَمدر، والجسلَم بالرواَات الصحَحة وٖ َمول وَؾ؟ ولَِم ؟ ٖن ذلن بدعة"

م علً الهحوم والهجشابه والظاهر والباطن والجؤوَل الهجنوع إن الهولؾ الهجشدد لهإٖء هجولع فٍ الحو

 ججد أن رأَهم له ها َبرره هن ناحَة أنه "هولفا هدافعا علً واجهجَن: وأحَاناً لَّة الواحدة هن المرآن، 

واجهة خارجَة َهثلها ؼزو اْعاجم الحضارٌ والسَاسٍ، و واجهة َهثلها خطر جصدع الصؾ 

الدفاع  ونوع هن، 3فوان الدفاع عن أحادَة المراءة وجها هن وجوه النضال" أسٗهٍ إلً فرق وهلل،

عن اللؽة العربَة وفضلها علً ؼَرها هن اللؽات، لها فَها هن اشوال بٗؼٌَة، وفضل لرَش علً سابر 

هنهم نبَا هو أفصح الخلق، وأوثرهم  هللا ولذلن اخجار ،العرب، فهم أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لؽة

"وهو  أنوروا أن َوون فٍ المرآن شٍء هذوور بؽَر اللؽة العربَةوبنابا علً ذلن  ،باللؽة العربَة إحاطة

  .4نا"َّ ب لخلمه نصا ظاهرا أبانه هللا الذٌ

ولد  5﴾َهمْ دِ أَْ  قَ وْ فَ  هللاِ  دُ ََ  هللاَ  ونَ اَعُ جَ ا َُ هَ نَّ إِ  نَ ونَ اَعُ بً َُ  َنَ إنَّ الّذِ ﴿وهن أهثلة اَِات الهجشابهات لوله جعالً: 

ْن ولهة الَد جطلق فٍ لؽة العرب علً هعان وثَرة ؛ هنها الَد  اخجلؾ الهفسرون فٍ جفسَر هذه اَِة

وولها هذوورة فٍ الجٍ هٍ عضو هن الجسد، وجطلق علً الموة، والمدرة، والنعهة، والسلطة، والحوم. 

لوال: فٍ هذه الهسؤلة ثٗثة أ ولد حوً الحسَن بن هحهد النَسابورٌ ،الجراثٍ أسٗهٍالجفسَرٌ لفور ا

اُجُه﴾ ؛ لموله جعالً:أحدها: أن المرآن وله هحوم ََ وله هجشابه لموله جعالً  الثانٍ:المول و ،6﴿ِوَجاٌب أُْحِوَهْت آ

َل أَْحَسَن اْلَحِدَِخ ِوَجاباً ُهَجَشاِبهاً﴾ : ، وهو الصحَح أن هنه هحوهاً وهنه هجشابهاً  :الثالخالمول و ،7﴿هللاُ َنزَّ

اٌت ُهْحَوَهاٌت ُهنَّ أُّم الِوَجاِب﴾، وهن أهثلة اَِات الهحوهات لوله  :ه جعالًلمول ََ ًس ًوٍهْثلٍٍه  ﴿َ جعالً:﴿ِهْنُه آ َْ لَ

اهُ َوبِاْلَوالَِدَِن اْحَساناً﴾:، ولوله8﴾ًشا ََ َّٖ َجْعُبُدوا إَٖ إ ولَل: الذٌ جؤوَله جنزَله بجعل  ،9﴿َوَلَضً َربَُّن أ
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َس َوِهْثلِِه َشٍء﴾، ولَل:الملوب جعرفه ع َْ هاٖ َحجهل فٍ  ند سهاعه وموله: ﴿لُْل ُهو هللا أََحد﴾، ولوله: ﴿لَ

 .1ولَل ول ها وعد هللا علَه الثواب أو جوعد علَه بالعماب ،واحداً  جهاً الجؤوَل إٖ و

لال جعالً فٍ  ، وهالفظ فٍ الظاهر هع اخجٗؾ الهعانٍَمول الزروشٍ:"وأها الهجشابه فؤصلُه أن َشجبه ال 

أنه هجفق فٍ الشول والهنظر بَنها هو هخجلؾ فٍ الطعم، وأها أٌ  2وصؾ ثهر الجنة: ﴿وأُُجوا ِبِه ُهَجَشاِبهاً﴾

، أٌ دخل فٍ شول ؼَره هو هشولوالذٌ أُشول فههه ف، الؽاهض هشجبه ْن جهة الشبهة فَهعن المول 

 هو الهشجبه الذٌ َشبه بعضه بعضاً "ولَل  3"اللؽوَة جةالهعنً ٖ َنوشؾ إٖ هن خٗل الو"ووشاوله، 

وهها سبق َجضح أن العلهاء وإن اخجلفوا فٍ الجعرَفات للهحوم والهجشابه، فإن جعرَفاجهم جصب فٍ  .4"

، بَنها الهجشابه ها خفَت لجه واضحة ظاهرة ٖجخفً علً أحدإججاه واحد، وهو أن الهحوم هو الذٌ دٖ

رسالة واضحة للبشر افَة علً العرب الذَن نزل المرآن بلؽجهم وَحهل دٖلجه، وهذه الدٖلة ٖ جوون خ

الهعنً، لجوون هفهوهة لدي ول الناس فٗ َخاطبهم بها َٖفههونه، وهو الذٌ َسر المرآن للذور فٍ لوله 

ِور﴾ جعالً: ْسّرنا اْلمُرآَن لِلِذْوِر َفَهْل ِهْن ُهدَّ ََ ﴿َولََمْد 
هجشابه ٖ َنؽلق هعناه فال"، وهن الجَسَر وضوح الهعنً 5

 .6"وحدة هوضوع النص و وحدة همصده"هع  للجؤوَل عن أهل العربَة، ولون َوون لابًٗ 

 ، فإن لَل ها هعنً الحروؾ فٍطب العرب بها ٖ سبَل لهم بهعرفجهاإن هللا جعالً ٖ َخ َمول الؽزالٍ:" 

نها : أهن لال وألربها ألاوَل، فَهامول ال واأوابل السور، إذ ٖ َعرؾ أحد هعناها ؟ للنا: إن الناس أوثر

ً لجهع ذورها هللا جعال :َلول، فَمال سورة )َس( و )طه( وؼَرها، ر، حجً ُجعرؾ بهاوَ أساهٍ السِّ 

لة، حجً جصرؾ للوبهم إلً ، ْنها جخالؾ عادجهم ، فجولظهم عن الؽفدواعٍ العرب إلً أسجهاع

 .7، فلم َذورها ٔرادة هعنً"أصؽاء

َُْفَهم هن لوله جعالً: وَبدو  َل أَْحَسَن اْلَحِدَِخ  أن الهجشابه ؼَر خفٍ الهعنً عن العرب، وهو ها  ﴿ هللاُ َنزَّ

َخَشْوَن َربَّهْم ثَّم َجلَُِن ُجلُوُدُهْم َولُلُوُبُهْم إلًَ ِذْوِر هللا﴾عِوَجابا ُهَجَشاِبهاً َهَجاِنٍ َجْمشَ  ََ  فها ،رُّ َهِنُه ُجلًوُد الَِّذََن 

ت ثم ٖنت جلودهم وللوبهم إٖ لفههه، ولَِها عملجه هن هعانٍ وهماصد ذلن الهجشابه، واسجوناه ألشعر

وإن لم جون خاشعة  ،حسناً  ولعاً هنها ولعت الهعانٍ دلَل علً أن خشعت الملوب وأنصجت دٖٖجه، إذا 

عالم بحمَمة هو الهللا بمً َو ،هن فجنآخر َناسب هَولها، فججبع ها جبجؽَه  وابجؽت الفجنة فإنها ججد جؤوًَٗ 

 ، وهن آجاهم هللا العلم َصدلون أنه هن عند هللا سبحانه وجعالً. جؤوَله
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 ابن جرير الطبري المتشابو عند: تأويل 

ً  علً هوافمة الجهاعة وهنظهاً  وحابزاً  وجاهعاً الطبرٌ لجفسَره أن َوون فَصٗ ً  أراد لمد   للجؤوَل وهوجها

إلً النص وله الهشول هنه والواضح،  ص فٍ دٖلجه، ولذلن وان شرحه هجوجهاً للفهم إلً ها به َدرن الن

فٍ حَن أن وثَر هن الهفسرَن َجروون اَِات الواضحات ججنبا ٔججرار الوٗم، وإن وانت هذه ظاهرة 

عربَة أسلوبَة لدَهة ججعدي النص المرآنٍ إلً الشعر، حجً أنها جواد جوون هنهجا ناجج عن نزعة جعلَهَة 

ججصور أن المارئ فٍ حاجة إلً إَضاح ول شٍء فٍ النص ههها وانت بساطجه، وهها زاد ضخاهة 

هعلوهات هن خارج النص لجوضَح هعانَه، ومصص اْنبَاء وبدء الخلَمة وأسباب أنه اسجمً جفسَره 

ة ٍ والحجة الواضحالنزول، والهنمول عن السلؾ هن الجفاسَر والجٍ َعجبرها الطبرٌ الهصدر اْساس

لٕطالة الجٍ  ، وهججنباً بذلن أحَاناً لوبر حجم هذا الجفسَر وَصرح  ولد وان هجفطناً ، علً صحة جفسَره

ولد هضً  :سبق شرحه، فَموللد أن ذلن إلً  وراره هشَراً جولع فٍ الجورار لها َجوز السووت عن ج

لجل النفس حَن أشار إلً  البَان عن ول هعانٍ هذه اَِة فٍ نظَرجها فؤؼنً ذلن عن إعادجه، أو وها لال

 .1""والنفس الجٍ لجلوها هٍ النفس الجٍ ذورنا لصجها :هن سورة البمرة 72فٍ آَة رلم 

بة ، جهجنع عن جسرب أفهام خاطواضحات الدٖلةهحوهات فٍ النص المرآنٍ، آَات أن  الطبرٌ َإودو

الهحوم والهرجع، وهللا وضع ، ولذلن وصفت بؤم الوجاب ْنهن اْصل هللا علً عباده ْنها حجة"، لها

لعصهة العمل هن  رّده إلَه عند ألجباس،ووؤنها إشارة إلً جفسَر الهجشابه بالهحوم و همابل الهجشابه،

 .2: "هوالهسجؽنٍ بالجنزَل عن الجؤوَل"فٍ جعرَؾ الهحوم وَمول الشافعٍ الجهرد

 ووها لالجٗوة هخجلفات فٍ الهعنً، هجشابهات فٍ الها جعنٍ "فإن :الشافعٍ ن جشابه اَِات فَمولأها ع

﴿إنَّ اْلَبَمَر َجَشاَبَه َعلََِنا﴾ هخبراً عهن أخبر عنه هن بنٍ إسرابَل أنه لال: سبحانه وجعالً
، َعنون بذلن 3

ْعلَُم َجؤَِوَلَُه إِٖ هللاُ  وأها فٍ جفسَره لموله جعالً: .4أنواعه"جشابه علَنا فٍ الصفة وإن اخجلفت  ََ ﴿َوَها 

ْلَباِب﴾ َواْلرَّ  ْْ ْذَوَر إَٖ أُولُوا ا ََ َنا َوَها  ا ِبِه ُوٌل ِهْن ِعْنِد َربِّ مُولُوَن آَهنَّ ََ اِسُخوَن فٍِ اْلِعلِم 
وَجعرض للخٗؾ ، 5

ن فٍ العلم، ٖ َعلهون اسخَالرهعنً فالبعض اعجبر أن راسخون فٍ العلم( وال) الذٌ حدخ حول هعنً:

 أسجثناؾ، بَنهاَفَد هنا به ول هن عند ربنا، بإعجبار حرؾ الواو َمولون آجراهم جؤوَل الهجشابه، لذا 

هم أَضا لهم أنهم ( لمِ عِ ٍ الْ فِ  ونَ خُ اسِ الرَّ ، فَوون هعنً )وَ أن حرؾ الواو حرؾ عطؾإلً خرون آ َذهب

هدي ذلن َجحدد ب، وَن خٗؾ فٍ جؤوَل الهجشابهبَن هذَن الجفسَرعلَه َظهر و علم بجؤوَل الهجشابه 

"والصواب  ة العمل النفاذ إلً ونه الدٖٖت الخفَة فٍ ثناَا الهجشابه، وفٍ  هذا َمول الطبرٌ:اسجطاع

                                       
 .117الطبرٌ، جاهع البَان، هصدر سابق، ص - 1
 .  14الهوجبة العلهَة، ص لة جحمَق: أحهد هحهد شاور،اهحهد بن إدرَس الشافعٍ، الرس - 2
 .70سورة البمرة:  - 3
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مُولُوَن﴾ هرفوعون بجهلة خبرهم بعدهم )الراسخون(  أن عندنا فٍ ذلن ََ لها لد بَنا هن لبل أنهم ، وهو :﴿

ٍ  بلؽنٍ هع ذلن فٍ لراءة أُ هو فَها ، وذوره هللا عز وجل فٍ هذه اَِةٌ الذ  َعلهون جؤوَل الهجشابهٖ  َب

:إْن جؤوَله إٖ عند  بن هسعود وفٍ لراءة عبد هللا .1"وان َمرإه ورناه عن ابن عباس أنه، وها ذبن وعب

 هللا، والرسخون فٍ العلم.

ٔججهادات َجضح هن خٗل الجهعن فٍ هذه الجؤوَٗت أن بٗؼة الخطاب المرآنٍ، وفرت الهناخ الٗزم  

  .أسلوبه الخاص فٍ جشوَل الهعنًو ،دٖٖجهصوا فٍ هعانَه ولَؽواخجٗؾ هشاربهم الهفسرَن علً 

جدٖ أعطً العمل أسٗهٍ دافعا للؽوص فٍ أثار حرؾ الواو أن  نٗحظ فٍ جؤوَل اَِات السابمة

دروب الهجشابه، لَهنح الفور هزَدا هن الجهَز والجعهق فٍ لؽة وأسلوب المرآن، وذلن َسهم فٍ جمرَب 

هجعدد اْبعاد، ولذا اهجم  اسعاً لهعنً وجَسَر فهم الخطاب المرآنٍ، ذلن أن النص َشول فضاًء وا

بإعجباره عهلَة ضرورَة فهن طبَعة البشر السوٌ "الهفسرون وأهل الجؤوَل بإشوالَات الهجشابه وجؤوَله، 

و فههها وبالجالٍ  أن َعَر أنجباه إلً هاَحَط به أو َعجرضه هن ظواهر، وَهَل إلً الجعرؾ علَها

لضبط  هعَاراً ، واجخذه حهل الطبرٌ الهجشابه علً الهحوم جحرٌ هاخفٍ هنها وها ظهر، وهن هنا

 .2"شظاَاه

وأولً َمول: السابعة هن سورة آل عهران هن نفس اَِة  وأها جفسَر الطبرٌ فٍ هعنً ﴿اْبِجِؽآِء اْلِفْجِنِة﴾ 

، فهعنً الوٗم إذن: فؤها الذَن فٍ إرادة الشبهات واللبس"  :هعناه :مولَن فٍ ذلن بالصواب لول هن لالال

، واحجهل صرفه فٍ وجوه ِهن آِي الوجاب ها جشابهت الفاظهللوبهم هَل عن الحق وحَؾ عنه فَجبعون 

به علً باطلِه الذٌ  اجاً ، احججإرادة اللبس علً نفسه وعلً ؼَره الجؤوَٗت بؤحجهاله الهعانٍ الهخجلفة،

 .3ه، دون الحق الذٌ أبانه هللا، فؤوضحه بالهحوهات هن آِي وجابه"هال إلَه للبُ 

دَن هللا ثم َوضح الطبرٌ بؤن هذه اَِة وإن نزلت فٍ أهل الشن، إٖ أن الهمصود بها ول هبجدع فٍ   

، وبها أن ، وَبنٍ ذلن علً هجشابه المرآن، وبعد ذلن َحاجج بها وَجادلإلً بدعجهبدعة ثم هال للبه 

وم، وضبطه بضوابط ضح الدٖلة والهجشابه ؼَر ذلن، فٗ هناص هن رد الهجشابه إلً الهحالهحوم وا

لد جم ، وجفاعٗت الفور بَن الهعنً والنص ، ذلن أن الجؤوَل عهلَة عملَة ذهنَة جبدو هن خٗلهاعملَة

ل جموم عهلَة بسَطة ب عند اْصولََن فٍ هجال اسجنباط اْحوام الشرعَة، فهو لَس جوظَؾ الجؤوَل 

ٖ َعجد به إذا لم جراع فَه صحة  باطًٗ  ذهب العلهاء إلً أن الجؤوَل لد َوون فاسداً "، ولذلن علً الدلَل

، ٖعلً ها َفههه الهجلمٍ، فعهلَة الجؤوَل ٗبد هن الولوؾ عند هاَموله النصالدلَل الذٌ لام علَه، ف
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بل "، س النصل لارٍئ جؤوَله وفههه لنفلذا نجد أن لو، 1"جمجضٍ ضوابط وشروط ٖبد هن الولوؾ علَها

النص، وذلن حسب الهناسبات الهجاحة ٔعادة إن المارئ الواحد لد جصدر عنه جؤوَٗت هخجلفة لنفس 

 .2"المراءة لنفس النص

 تأوٌل المتشابه عند العقلٌٌن

َِّن وهإن وجود الهجشابه فٍ المرآن َبدو أنه ٖ َجفق هع حمَمة أ ، ذلن أن بَنن المرآن وجاب واضح وب

الهجشابه ٖ َعلهه إٖ هللا والراسخون فٍ العلم، هن أجل هذا ورس الباحثون جهودهم فٍ هجال علوم 

المرآن، هن أجل اسجخٗص الحوهة هن وجود الهجشابه فٍ المرآن، وعلً هذا اْساس ذوروا آراء هجعددة 

فٍ الهجشابه َمود إلً أن َجسلح ول وهخجلفة ججؤرجح بَن الضعؾ وؼاَة الموة والهجانة، هنها أن البحخ 

أٌ أن المرآن لو وان وله هحوهاً، لها احجاج الهفسر  ،هفسر باْدلة العملَة، والجٍ جنؤي به عن الجملَد

الجٍ ساق براهَن عملَة وووإعهال العمل َنجج عنه افوار هسجنَرة والهإول إلً إسجنطاق اْدلة العملَة، 

  أؼلبها الهعجزلة.   

 :*3د الجبارالقاضً عب

وله وجاب فٍ الهجشابه الذَن بحثوا فٍ هذا الهوضوع هن ألطاب الهعجزلة، الماضٍ عبد الجبار َعجبر 

اه )هجشابه المرآن( وهذا الوجاب َبحخ فٍ الهجشابه جفسَرا وجبََنا، ولد اْعَجدَّ عبد ال جبار بالهحوم لبَان سهَّ

بَن فٍ  عن ول الظنون، ودلَل ذلن " أنه عز وجل بعَداً  واحداً  وجهاً  لحجهَْن الهحوم ، الهجشابه

وهو َري أن  ،4له" ، فٗ بد أن َوون العلم بالهحوم أسبق لَصح جعله أصًٗ الهحوم أنه أصل للهجشابه

الجوفَق بَن الهجشابهات َجم باَِات الهحوهات باسجعهال المرابن العملَة، ولعبد الجبار هصدران فٍ جؤوَل 

 الهجشابه.

 .وَله بمَاس الشاهد علً الؽاببن الهعنً الحمَمٍ وجؤ: بَااْول 

الثانٍ: اجباع الهنهج اللفظٍ والبحخ عن الدٖٖت الهعنوَة هن خٗل الجراوَب اللؽوَة، فاللؽة عند  

مرآن، هن آَات الهجشابه الو فٍ أفٍ الهحوم  فَه أحجهال، وَسوغ فَه الجؤوَل عبدالجبار هجال َصح

فهجً ، إن الهحوم إذا وان فٍ هوضوع اللؽة المرَنة، ٖ َحجهل إٖ الوجه الواحد" وفٍ هذا السَاق َمول:

ة الخطاب وعلم هاهٍ لرابنه أهونه أن َسجدل فٍ الحال علً ها َدل علَه، ولَس سهعه هن عرؾ طرَم

دأ ْنه وإن وان هن العلهاء باللؽة وَحهل المرابن فإنه َحجاج عند سهاعه إلً فور هبج وذلن الهجشابه 

 .5"الهحوم أو دلَل العملونظر هجدد لَحهله علً الوجه الذٌ َطابق 

                                       
  .113هرجع سابق، ص هرزوق العهرٌ، اشوالَة جارَخَة النص، - 1
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، فٗ ابب لجبمً الدٖلة فٍ ججدد هسجهر، ُجعد اسجدعاء للؽالجبار لحهل الهجشابه علً الهحومإن دعوة عبد  

 جؤوَل للؽابب إٖ باسجنطاق الحاضر، وهو هاجعل العطاء الفورٌ والروحٍ بالٍ فٍ المرآن الورَم، وهو

 ، ذلن أن المرآن لادر علً هواجهة الجؽَرات.الرابط الروحٍ للهخلولَن بخالمهمالرسالة لخالدة الجٍ جهثل 

علً لوة أدلة  ، هروزاً لهجشابه ٖ بد أن َرد إلً الهحوموفٍ وثَر هن الهواضع َذور الماضٍ وَردد أن ا

َُعلفٍ هذا هع أهل السنة مول هجماطعاً الع م به الفرق بَن الهحوم والهجشابه أدلة ، فنجده َمول "فؤلوي ها 

ذلن بها َجمدم الهجشابه أو َجؤخر عنه، ْنه هو الذٌ َبَن أن الهراد به ها عضد العمول؛ وإن وان ربها َ

وَجضح هنه أن الدلَل العملٍ وها َراه الماضٍ عبد الجبار، هجضهن فٍ الخطاب  ،1َمجضَه الهحوم "

َها النَّاُس اُْعُبُدوا َرَبُوم ﴾المرآنٍ وهجرجب علَه، وها َجضح فٍ  َُّ لوله جعالً: ﴿ َاأ
، فالدلَل العملٍ هنا، هو 2

)َاأَها العمٗء أجموا  ولالم فٍ دٖلجه هن ثر لوةٖ َولؾ هن ٖ عمل له، وَوون أو الدٖلة علً أنه

 َري الماضٍ أن اْدلة العملَة علً نوعَن:، و3(ربوم

َُع   رؾ بالعمل.فاْول: لوٖ الخطاب َٖهون أن 

فإنها إنها ُجعلم  َعرؾ بؤدلة العمول. "فاْول هو اْحوام الشرعَة والثانٍ: لوٖ اْول ْهون أن 

َُعلم بالعمل الصلوات الواجبة وٖ شروطها وٖ أولاجها،  بالخطاب وها َجصل به، ولوٖه لها صح أن 

َُعلم سهعا الثانٍ هو المول فٍ أنه عز وأها و ،ووذلن سابر العبادات الشرعَة َُري ْنه َصح أن  جل ٖ 

وهوذا نجد أن الماضٍ عبد الجبار وبالٍ الهعجزلة الهخلصَن  ،4وعمٗ، ووذلن وثَر هن هسابل الوعَد"

الهجشابه إلً الهحوم، فإن لم َجدوا أدلجهم  هم فٍ رد لهذهبهم العملٍ الذٌ اعجهدوا فَه علً اللؽة، أوًٖ 

ْن لوله  ،والثالخ بهنزلة الجوحَد والعدل" صولهم وفٍ هذا َمول الماضٍ:إججهوا إلً اْدلة العملَة، فٍ أ

ٌء﴾ :عز وجل ٍْ َس َوِهْثلِِه َش َْ ْظلُِم َربَُّن أََحداً﴾ 5﴿لَ ََ  َٖ َُعلم به الجوحَد ونفٍ ،7و ﴿لُْل ُهَو هللاُ أََحٌد﴾ 6و﴿َو ٖ

، لم َعلم أن خطاب هللا جعالً حق، هورالهعرفة بهذه اْالجشبَه والمول بالعدل، ْنه هجً لم َجمدم لٕنسان 

 ؟! 8"فوَؾ َهونه أن َحجج فَها إْن لم ججمدم هعرفجه به لم َعلم صحجه

وفٍ جوضَح للماضٍ حول لول الهعجزلة بؤن المرآن وله حجة فٍ الجولَؾ واْهر والنهٍ َمول:" إنا  

ن فَه ها َجرٌ هجري نطلق ذلن فٍ جهَعه هن حَخ حصل بجهَعه الؽرض الهمصود، وإن ونا نعلم أ
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عجبار الذٌ له جؤثَر فٍ الجولَؾ، ، لونه لها وان الؽرض بها أصص هن أخبار عن اْهور الهاضَةالم

 .1، فمَل فٍ الجهَع أنه حجة"وجم به الؽرض، حل هحل اْهر فَه والنهٍ

لنظر والحجاج أججهاد وا، وباعثا علً ابه َعد سبَٗ للجحرر هن الجملَدالماضٍ َري أن الهجشإن  

أن إنزاله هصلحة جعود علً الهولؾ، ثم ، َمول فٍ هذا "والجهلة أن المرآن َجفق جهَعه فٍ والجفور

علً النظر والفور  ، ففَه ها َخجص هع ذلن بؤنه دٖلة علً ها لوٖه لها ُعلم وفَه َوون بعثاَخجلؾ حاله

إذا بلػ  أن جهَعه لد اجفق فٍ وونه هعجزاً  ، وهاهعنً اللطؾ وهعنً الدٖلة ، وفَه َججهع فَها نبه علَه

 .2"المدر الهخصوص وإن اخجلفت فوابده

نه اْدق واْوفً إن النص المرآنٍ فٍ همدهة النصوص الجٍ َحجج بها فٍ الفصاحة والبٗؼة، ْ

ٌ ٖ َعلم جؤوَله إٖ هللا، فٗ ، هحوهه وهجشابهه رؼم لول بعضهم إن الهجشابه هو الذواْصح واْفصح

َُعلم الهراد به والهحوم، وَخجلؾ عن الهحوم فسبَل للعاهة بهعرفجه، وإنها ولؾ بإَٔهان به ،" ٍ أنه ٖ

 وعلً هذا الوجه لال لوم إن الهجشابه هو نحو لوله .وٖ َصح وونه دٖلة وها َصح ذلن فٍ الهحوم

َِلَُه  :لولهوذلن و ،﴾، ﴿وهَعص﴾ إلً ها َشاوله هها لم َوضع فٍ اللؽة لشٍءالهص: ﴿ جعالً ْعلَُم َجؤو ََ ﴿ َوها

ّٖ هللاُ﴾  هللا سبحانه َمصد هنفعة هع العلم أن ، 3"علً صحة هذا المول شابه َدل أَضاً جاءت بعد ذور الهج"إ

 الهولؾ.

، وبدون حاجة إلً لرَنة، أو دلَل َبَن هعناه أو الوٗم الذٌ َدل علً هعناه بوضوحإذن الهحوم هو 

لً الهحوم َجضح الهراد هنه ، وبإرجاعه إإلً جوسط لرابن جبَن ها َراد به مرالهجشابه َفج بَنها َوضحه

، ولذا ربط الماضٍ عبد الجبار بَن ٖحجواء المرآن الورَم علَه ،جسؤل، لذا ٖ َنبؽٍ أن َوون هثار وفههه

ة هن سورة الهحوم والهجشابه، و هبَناً هن خٗله اْسس الفورَة للهعجزلة، وَمول فٍ جفسَر اَِة السابع

مُولُوَن آَهنَّ  ََ ْعلَُم َجؤِوَلَُه إّٖ هللاُ َوالّراَسُخوَن فٍِ اْلِعْلِم  ََ ا ِبِه آل عهران: أن العلهاء لد جؤولوا لوله جعالً :﴿َوَها 

ّٖ أُلُوا اْْلَباِب﴾ هن وجهَن الوجه اْول: َور إ ذَّ ََ  أنه عطؾ علً ها جمدم، فَوون ُوّل ِهْن ِعْنِد َربِّنا َوَها 

 ونَ خُ اسِ رَّ الْ وَ   هللاُ َٖ إٍ  هُ َلَ ؤوِ جَ  مُ لَ عْ ا ََ هَ )وَ  :لال ، فوؤنهون جؤوَله بإعٗم هللا جعالً لهمالراسخون فٍ العلم َعله

َّن أنه هع العلم بذلن َمولون( لمِ عِ ٍ الْ فِ  ْنهم ، ذلن 4"لَوهل هدحهم، فٍ أحوال علههم به )آَهنَّا بِِه( "وب

فٍ ذلن حالهم َصبح  ،ْنهم لو وانوا ٖ َعرفون جؤوَله، ووبَن الهعرفة جهعوا بَن اْعجراؾ وألرار،

وهم الراسخون فٍ العلم، وحال ؼَرهم، َعجرفون بؤنه هن عند هللا وَإهنون به، فٗ جوون لهم الهزَة 

 علً ؼَرهم . 
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َّة، وَسجند فٍ ذلن علً لوله جعالً: اِسُخوَن  بَدا أن الوٗم َدل علً أن لهم هز مُولوَن آَهنَّا ﴿َوالرَّ ََ فٍِ اْلِعلِم 

ّٖ أُولُوا اْْلَباِب﴾ ّذَوَر إ ََ ِبِه ُوٌل ِهْن ِعْنِد َرِبَنا َوَها 
 :"فوَؾ َصح أن َوون الهحوم أصًٗ  فَردؾ لابًٗ  1

، وإن اخجلفت إذن ٖبد للهجشابه أن َوون له جؤوَلللهجشابه، دون أن نجد للهجشابه هعنً نمؾ علَه، 

 .2وحاً َحجاج إلً لرَنة علً الجهلة، وفَه ها َحجاج إلً لرَنة هفصلة جزَده وض هراجبه ْن فَه ها

َُْعلم جؤوَله،  وان الهراد به جهل لراءة اللفظ الهجشابة إن ْنه ذلن إن الماضٍ َخلص إلً أن الهجشابه هها 

إٖ بالسَاق الذٌ  اشجران اللفظ فٍ عدة هعانٍ فٍ لؽة العرب فٗ َعرؾ اللفظ أحَاناً لندرة اسجعهاله، أو

َٖعلم جؤوَله إٖ هللا، وأن سابر الهولفَن إنها ولفوا وان هها أن و، أو بالمرابن الهصاحبة له، َهورد ف

 أن جخصَص العلهاء بالذور فٍ باب أَهان بالهجشابه لم َون له هعنً. َعنٍ  وهذا، وها هو أَهان به

ْعلَُم والوجه الثانً:  ََ مُولُوِن آَهّنا أن لوله جعالً:)َوَها  ََ ّٖ هللاُ ( هسجمل بنفسه )َوالّراِسُخوَن فٍِ اْلِعلِم  َجؤِوَلَُه إ

جؤوَل، علً أن الهراد به َعجبر إبجدا وَعلل الماضٍ هذه المراءة فَمول " وحهل أصحاب هذا ال ِبِه(

ّٖ جَ ﴿هَ  خر هسجدًٖ بموله جعالً:، ْنه َعبر بؤحدهها عن اِالهجؤول ْنُظروَن إ ََ ؤِجٍ َجؤِوَلَُه  ،ؤِوَلَهُ ْل  ََ وَم  ََ

مُوُل الِّذَنَ  ْشَفُعوَن لََنا أْو ُنَرُد َفَنْعَهلَ  ََ ََ َنا ِبالَحِق َفَهْل لََنا ِهْن ُشَفَعاُء َف َر َنْسوهُ ِهْن َلْبُل َلْد َجاءْت ُرُسُل َربِّ َْ  َؼ

ا َنْعَهلُ   .4"ل الذٌ هو َوم المَاهةالهجؤّول، والهعلوم هن حال الهجؤوّ  به فالهراد" ،3﴾الِّذٌ ُونَّ

َعنٍ أن هللا وصؾ المرآن  5﴿الَر ِوَجاٌب أُْحِوَهْت آَاُجُه﴾ وفٍ الهسؤلة الجٍ طرحها الماضٍ بؤن لوله جعالً:

َل أَْحَسَن اْلَحِدَِخ ِوَجاَبا ُهَجَشاَبًها﴾ وله هحوم، ثم وصفه جهَعه بؤنه هجشابه فٍ لوله جعالً: ، فَجَب 6﴿هللا َنزَّ

َن اْلِوَجاَب ِهْنُه  فَه الهحوم والهجشابه ولد ورد بنص المرآن فٍ لوله جعال : بؤن الوجاب َْ ﴿ُهَو الََّذٌ أَْنَزَل َعلَ

ز "وأنها أرَد به أنه جعالً أحوهه فٍ باب أعجا 7آَاٌت ُهْحَوَهاٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِوَجاِب َوأَُخُر ُهَجشاِبهاٌت﴾

علً الجسؤل الذٌ طرحه الماضٍ نفسه عن وجه الهصلحة فٍ ، وفٍ رده والدٖلة علً وجه ٖ َلحمه خلل

جعل بعض المرآن هحوها وبعضه هجشابه، فَري أنه ٖ بد للسابل أن َوون لد سلََّم بؤن هللا عز وجل حوَم 

ٖ َفعل المبَح، وإن لم َسلم بذلن وَنازع فَه. فإن وان هخالفا فَه لم نولهه فٍ هذا، ْنا لد بَنا هذا فٍ أن 

، وأها إن سلم جصح هوالهجه، ْنه سلم بؤن هللا عز وجل َوذب فٍ أخباره، وٖ َفعل المبَححوَم ٖ  فاعله

 حوَم ٖ َفعل إٖ الحوهة والصواب .

 وات وهذا بهنزلة أن َعلم أن الرسول صل"واشجباه وجه الحوهة علَنا ٖ َإثر فٍ هذا الوجه الذٌ ذور،  

بر بشٍء ولم َعلم وَفَجه فَجب أن َسلم أنه صدق، وإن لم َعلم ، فهجً أخَٖوذب فٍ أخبارههللا علَه 

                                       
 . 7سورة آل عهران:  - 1
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، الذٌ َحدد فهم الهحوم والهجشابه، وإن وان الهحوم أوضح ٔن الجانب الهعرفٍ هو ؛1"حال الهخبر عنه

، ذلن أن ول هنهها هحجاج م والهجشابه هجساوََن فٍ الهعرفةفإن أصول الهعجزلة ججعل هن الهحو

ن الناظر هن المدرة علً الجهََز والنظر للهعرفة، ؼَر أن اله جشابه َحجاج لجهد عملٍ وادران لوٌ َهّوْ

والجفور، هها َجعل الهحوم أساس للهجشاجه عند الماضٍ ْن إدران الهحوم أَسر فوان جواز رد الهجشابه 

جعرَض "إن الهجشابه َحجاج إلٍ نظر زابد، فَه  للهحوم فٍ الفهم، بإعجبار اْخَر أساس اْول َمول:

، بل َجب أن َمال إنه حسن لثواب زابد، فوها ٖ َجوز فٍ سابر ها شق فٍ الجولَؾ أن َمال إن فَه فساداً 

 .2فٍ الحوهة وفَه جعرَض لهزَد هنفعة، فوذلن المول فٍ الهجشابه"

والخٗصة أن العلهاء بهخجلؾ هذاهبهم اجفموا علً ضرورة رد الهجشابه إلً الهحوم، ووانوا َنطلمون  

ن أن النص ذاجه هو الهعَار، ذلن أن الهحوم الواضح "َعد بهثابة الدلَل لجفسَر الؽاهض الهجشابه بؽَة ه

ََر الخارجَة )هن ، ولَس العبرة أن َلجاء الهفسر إلً الهعاْن أجزاء النص َفسر بعضها بعضا" فههه،

 .3ضِّ ؼواهض النص واسججٓء دٖلجها"خارج النص( لِف

ن بالمرآن انجهجه أؼلب الهفسرَن، ذلن أنه اْسلوب الذٌ َجعل الوجاب َإَد بعضه إن نهج جؤوَل المرآ 

بعضا وَشهد لبعضه واسجنطاق المرآن فَها اسُجنِطَق هنه، وحل ها أُشِوَل هنه أو الجوفَق بَن اَِات الجٍ 

فوان َوهم ظاهرها بالجنالض هع أنها لَست وذلن ، ولمد وان عبد الجبار هخلصا ْصول الهعجزلة 

أسلوبه فٍ جؤوَل الهجشابه ٖ َجؤًَ إٖ هن خٗل أدلة الهحوم أو المرابن العملَة، إها جوون فٍ هذه اَِة 

أو فعل "  -صلوات هللا علَه-أولها أو آخرها أو فٍ آَة أخري، أو فٍ سورة أخري أو فٍ سنة رسول هللا 

 .4" ونحهله علً الهحوم ، فهذه حال المرَنة الجٍ نعرؾ بها الهراد بالهجشابهأو إجهاع

 وهحاولجه وضع ضوابط وشروط له واجخاذ اللؽة والهنهج أساسا لذلن،، والماضٍ َحاول جمعَد الجؤوَل 

، واعجهاده علً الشواهد اللؽوَة، إٖ أنه هع ذلن َظل هلجزها بهبادئ هن خٗل رد الهجشابه إلً الهحوم

جوجه واحد، فجؤوَل الهجشابه َجب أن َإخذ هن عدة الهعجزلة، وهذا لَس عَبا ولون جعل هن أفواره ذات 

جوانب، ذلن أن أسباب الجشابه وثَرة، فالبشر هجفاوجون فٍ الههارات والمدرات والظروؾ والهإثرات 

ن ربها َٖوون ، وها جشابه فٍ زهشخص بعَنه َٖوون هجشابه عند ؼَرهحولهم، هها َجعل الهجشابه عند 

 هَة، وهو ٖ َنالض الهحوم وٖٖلهجشابه فٍ المرآن الورَم لحوهة إا ، ثم إن وجودفٍ ؼَره هجشابهاً 

َنافَه بل َجعاضدان فٍ إَصال الراسلة ألهَة، فالمرآن وله هحوم بهعنً هجمن ٖخلل فَه، ووله هجشابه 

 َصدق بعضه بعضا بٗ جضاد. 

                                       
 .93َوسفٍ بوسؾ، السابق، ص - 1
 .99،100السابق: ص - 2
 .180م .ص2008هحهد عباس الجبورٌ. اطروحة دوجوراه. بعنوان جؤوَل الهجشابه عند الهفسرَن. جاهعة الووفة . - 3
 .255، ص2الماضٍ عبد الجبار  شرح اْصول الخهسة، ج - 4

https://etd.uwc.ac.za



105 

 

الواهنة فٍ  شوالَاتإن الحدود الؽَر واضحة أو الؽاهضة فٍ ول شٍء فٍ الؽالب جوون هن أسباب أ

هنان أن ، والجفرَق بَن الهحوم والهجشابه، ووذلن بَن الجفسَر والجؤوَل، فإنا نجد الهفهوم السلَم للنص

، فعند السلؾ لَس هنان فرق بَن هعنً جفرَق بَن هعنً الجفسَر والجؤوَلنوع هن الضبابَة فٍ الأحَانا 

 آلَات ، وهذا الجرادؾ فٍ الهعنً أههلادؾ للجفسَرند الطبرٌ الجؤوَل هرالجفسَر وهعنً الجؤوَل، فع

أُخري هن الهعرفة جهجم بالنص بل  أو وحلمة ، ولم َون له هَزات ججعله هوهٗ للجفسَر،الجؤوَل الخاصة

وخاصة عند سَطرة سلطة السلؾ، الجٍ  ُنِظَر إلً الجؤوَل نظرة سلبَة بإعجباره نوع هن الجفسَر بالرأٌ

هنمول هن ألوال الصحابة، ولد وصفت الجؤوَٗت الهخالفة لجؤوَٗجهم بؤنها حصرت جفسَر النص فٍ ال

م جصنَؾ أصحاب هذه الجؤوَٗت بؤنهم ، وهن ثجفسَر بالرأٌ الهذهوم الهنهٍ عنهجؤوَٗت فاسدة أو أنها 

َؾ هذا الجصنوَعد البعض أن هل السنة والجهاعة، ة ْهمابلالناحَة الفٍ بإعجبارهم هن أهل البدع، وذلن 

فإها أن َوون هراد للجفسَر وإها َصنؾ وعهل بالرأٌ وإها جؤوَل النمَض، َهدؾ إلً هصادرة الفور 

 .1فاسد وبدعة

إن جؤوَل الهجشابه والذٌ ٖ َعجهد علً الجخهَن واْهواء الهسجنبطة هن اَدَولوجَة الهفسر حجً وإن 

الحمابق هن لؽة اسجنباط  ْعجهاد علً، فٗبد هن االنَة حسنة لونها ٖجصل بن إلً حمابق النصوانت  

، إٖ إنهم وإن وان الهفسرون المدهاء اههلوا الجؤوَل فٍ فهم اَِاتالنص نفسه ودٖٖجه وسَاله. 

المرآن سبع عشرة هرة، بَنها لم جرد ولهة الجفسَر إٖ فٍ ورر ج رؼم أن الجؤوَل اسجعاضوا عنه بالجفسَر

  هرة واحدة.

 مد جعدد آراء العلهاء فَه وحاولوا جحدَد الفرق بَن ولهجٍ هحوم وهجشابه واِجٍ:والهحوم فأها الهجشابه 

أما احملكم فهو ما ال تشتبو معانيو على املتلقى العارف لغة النص، أي أن احملكم  ،إن املتشابو ما اشتبهت معانيو على الفهم  -4
 .ان النظر والتفكرواضح بينما املتشابو ال يتضح إال بعد امع معىنيشري إىل ما كان 

 إن بعض املتشابو استأثر اهلل وحده بعلمو. يف حني أن احملكم يف امكان القارئ أن يتفهمو لوضوحو. -4
 أو تأويلو أكثر من وجو ، بينما احملكم ال حيتمل يف معناه إال وجها واحدا. ها حيتمل تفسري املتشابو م -6
   وبائن ما فيو من حالل وحرام.كان تأويلو متعنيكاليوم اآلخر، واحملكم ما    املتشابو ال يُعرف ما يؤل إليو مثل الغيبيات -1
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 متشابه عند الصوفٌةال تأوٌل

، الملوب هن هشاؼل الدنَا وهجاعها عّرؾ البعض الجصوؾ بؤنه هذهب وله جد ٖهزل فَه، وفَه جصفَة

 جعالً وجحمَر زَنة الحَاة الدنَا والجوجه للروحانَة والجعلق بالحمَمة واْنس بالهعبود، وججرَد الملب هلل

هع الجزَن وأبجعاد عها نهً عنه،  ه بؤوهر هللاجهسوفٍ فٍ خلمه و، هللا علَهوات واجباع رسول هللا صل

بحسن الخلق والجموي والورع وأسجماهة وجحمَق إجباع السنة، والصبر والجوول علً هللا، والمناعة 

نابع  فٍ الضراء، وؼَر ذلن هن الجعرَفات، فالجصوؾ بداء روحَاً  والشور هلل فٍ السراء وألججاء إلَه

، وَروي أن ذلن حدخ فٍ اَام النبٍ الزهد فٍ الدنَا والجفرغ للعبادةهن انصراؾ بعض الهسلهَن إلً 

 ملسو هيلع هللا ىلص، وصَام النهار واْنمطاع عن النساء فلها بلػ ذلن إلً النبٍ بعض الصحابة اعجزهوا لَام اللَل أن ملسو هيلع هللا ىلص

، لونٍ أصوم وأفطر وأصلٍ وأنام وأجزوج النساء، فهن رؼب عن وام َمولون وذا ووذاال أل:" ها بلال

 .1سنجٍ فلَس هنٍ"

، ودخل ولون بعد اجساع الدولة أسٗهَةاع عن الحَاة الدنَا، طواْنم، عن الرهبانَة ملسو هيلع هللا ىلصولد نهً  

عجبر أن ج بنت لهم هذاهواأسٗم ألوام ٖزال فٍ نفوسهم رواسب هن دَاناجهم المدَهة، وهنهم هن 

نوع  بإعجبارهلدنَا هن حب ا هحاربة شهوات النفس وجعذَبها لصالح جطهَر الروح وجنمَجها هها علق بها

)الزهد: اْلجصار  وأبموا علً هعنً الزهد الذٌ َعنٍ: ،ولون الهسلهون رفضوا هذه اْفوار، هن العبادة

سان عن الحَاة، لونه َربٍ الروح وَوجهها إلً علً الحٗل ( فوان الجصوؾ أسٗهٍ ٖ َمطع أن

ٍ ولذا َلجمٍ فٍ ، وهو ها َسهً بأشراق الروحجعالً حجً جشرق الهعرفة فٍ النفسطرَق هللا 

بوحدة الحلول وٖ المول " ، لَس فَه فورةاق والشوق إلً هللا جعالً وهحبجه: أشرالجصوؾ أسٗهٍ

ان، واهجٗإها بهحبة الرحهن، ورَاضة النفس علً هحبة هللا الوجود، بل هو إشراق النفس بنور أَه

 .2"حجً َوون سهعه الذٌ َسهع به، وبصره الذٌ َبصر به

عن  ت َهبها هللا لهن َشاء هن عبادهاوعلَه وانت جؤوَٗجهم لَّات المرآنَة علً هَبة لطابؾ وإشار

رهم، وبعضها َٖدرن هعناه ها عند ؼَفٍ جؤوَٗت ٖججد جظهر الفهم الههَز َِات الوجاب الحوَمطرَق 

، وفٍ فهههم للنص ابعاد جؤوَلَه لٗرجفاع به هن حضَض الفهم الظاهرٌ إلً إَماع الفهم ؼَرهم

، ؼَر هنورَن لجفسَره الظاهرٌ فٍ النص باحثَن عن هماصده العلَاالصوفٍ، الذٌ َؽوص أصحابه 

 .الهجاح لول العوام

هن وبار الهجهرسَن بالثمافات الهخجلفة إٖ أنهم " وثمافَاً  فاوجَن علهَاً وأها وبار الصوفَة وإن وانوا هج  

ْنفذوا إلً النص ألهٍ وؼَره بثمافجهم ؤدَان وفلسفات الشرق والَونانبوالعارفَن  ََ ، ول هذا هَؤ لهم أن 

                                       
 باب اسجحباب النواح.                             ،وجاب النواح  ،رواه هسلم فٍ صحَحه - 1
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 ، والصوفَة فٍ ذلن َرون أنهم َججاوزون1وَحهلوه علَها أو َحهلوها علَه دون أن َفمد خصوصَجه"

 ص وَنفذون إلً الهعانٍ الخفَة له.ظاهر الن

َمول اْلوسٍ:" أها وٗم السادة الصوفَة فٍ المرآن فهو هن باب أشارات إلً دلابق جنوشؾ علً  

، وذلن هن وهال أَهان وهحض العرفان دةأرباب السلون، وَهون الجطبَق بَنها وبَن الظواهر الهرا

، إذ ذان اعجماد الباطنَة الهٗحدة  و إنها الهراد الباطن فمط ،صًٗ أ ْنهم اعجمدوا أن الظاهر ؼَر هراد

  .2جوصلوا به إلً نفٍ الشرَعة بالولَة"

ووان الصوفَة َصرحون أن جؤوَلهم ٖ َلؽٍ الهعنً الظاهرٌ للنص الهعجهد علً الجراوَب اللؽوَة، 

ولالوا إن  ،الؽاهض علً العاهة ع هن الهجشابهجنبأشارَة والهمصود بالظاهر هو الهحوم، وجؤوَٗجهم 

، هع اْخذ فٍ اْعجبار الظروؾ هو ها ظهر هن الهعانٍ ْهل العلمالهعنً الظاهر ٖبد هنه و

، والجٍ لها جؤثَرها علً جؤوَٗت هإِء، والجٍ ربها جوون هوجهة لعٗج لههَهنةاٖججهاعَة والسَاسَة ا

ؤوَل الذٌ نمصده هو َوون فٍ الهجشابه المرآنٍ هع هٗحظة أن الجهشوٗت هججهعهم فٍ ذلن الولت. 

                                                                                                                                                                     ْن الهحوم واضح بذاجه ٖ َحجاج جؤوَل.

 

 

  

                                       
                            sufism.net/article-www.islamic. .php?id=232هولع الوجرونٍ ٍ للنص. الجؤوَل الصوف-عبد أله نبهان . همال  -1 
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 *1أبو حامد محمد الغّزالًالمتشابه عند تأوٌل 

الهحدثَن و  ذلن بعض الدارسَن ، وها َعجبرأن الهرهنَوطَما هٍ فن الجؤوَلالَوم  لمد أصبح هجداوًٖ 

و ٖ ؼرابة نشؤت هنذ نشؤة الجفوَر أنسانٍ، ب فٍ ذلن إلً أنها لد هعض هنهم َذالهعاصرَن، بل إن الب

 الذٌ أصبح الَوم هخجزًٖ لجؤوَل الذَن اهجهوا بهجال االؽزالٍ هن بَن  حاهد هحهد بن هحهدأننا نجد أبا 

علً علم الجفسَر أسٗهٍ، و ٖ جفوجنا  هذا الهنهج الذٌ أصبح دخًَٗ فٍ هصطلح " الهرهنَوطَما " 

الجٍ  دوَنَةجزال شاهدة علً أعهاله الج أشارة فٍ هذا الصدد أن ندرج بعض أعهاله الجؤوَلَة الجٍ ها

عند هعظم  حجة أسٗمالهلمب بـهو ف لن أن ججؤهل جؤوَٗجه العملَة فٍ هذا السَاق، وبها وجاب هللا،  خص

َعجبر أحد أنه  ، إلً جانبالوٗسَوََن ا هن اْصولََنأصولَ َُعجبرإلً جانب وونه ، علهاء الهسلهَن

ر له فٍ والذٌ نظَّ  ،ر الصوفٍعلً أنه أحد ألطاب و عهالمة الفو فمهاء أسٗم الهجهََزَن. هذا فضًٗ 

ولَن داخل حمل" ن أبا حاهد الؽزالٍ َعد هن بَن الهجولهَن الهرهفإ ذلنثَر هن اْحوال، عٗوة علً و

 ". علم الوٗم

 لمرآن ، ونظرة جفّهم، فهو َري أن فٍ الؽزالٍ للمرآن نظرة شاهلة هجفحصةنظرة اهها هو هعلوم أن و

و لد ورد ثار بار واِاْخوهو اْهر الذٌ جإوده ، اٖسجبَان و اٖسجنباط و لهن أراد الفهم اوهجسع  هجاٖ

هن زعم أن ٖ هعنً للمرآن إٖ جرجهة ظاهر الجفسَر فهو هخبر عن حد :"حدَثه فٍ هذا الخصوص

افة إلً درججه الجٍ هٍ ، َرد الخلق و، ولونه هخطا فٍ الحوم، وهو هصَب فٍ أخبار عن نفسهنفسه

ذا . فالؽزالٍ به2ثار جدل علً أن فٍ هعانٍ المرآن هجسعاً ْرباب الفهم"اْخبار واِ ، بلحده وهحطه

 ، لذا نجده َرجح الجؤوَللراءة جوسع هجال الهعرفة وجخصبها، وَجعلها َدشن دعابم المراءة الجؤوَلَة

ََُوؾُّ عن جعَإذ هجال الهجشابه، ، فٍ بالبرهان إذا جعارضت اٖحجهاٖت َل عند جعارض َن الجؤوَمول:" 

نعلم هراد الهجولم  ، فإنهاظن والجخهَن خطربال اٖحجهاٖت، ْن الحوم علً هراده سبحانه وهراد رسوله

ٔحجهال، وَبطل الجهَع إٖ ؟ إٖ أن جنحصر وجوه افإذا لم َظهر فهن أَن جعلم هراده، بإظهار هراده

أبواباً لدٖٖت اْلفاظ وجعلها فٍ ثٗثة أوجه  حاهد َفردإن أبا وعلَه ف .3، فَجعَن الواحد بالبرهان"واحدا

لجٍ جدل بطرَمة الهطابمة ، والنظر َسجعهل فٍ جلن اْلفاظ الجزامثم اٖالجضهن الهطابمة ثم  هٍ:

واهلة وَمسهها بناًء علً دٖٖجها اللفظَة واْسباب الهدروة لها إلً  ، ثم إنه َفرد لها أبواباً والجضهن

 نا ٖ َوون إٖ عند جعارض اْدلةوالجؤوَل عند الؽزالٍ وها أسلف .4ة وهعمولة""ذاجَة وهحسوسة وهخَل

"إنه أول هنزل َنفصل فَه الهعمول عن الهنمول، إذ هن هنا َؤخذ العمل أنسانٍ فٍ  :َمول وفٍ هذا

                                       
 هـ، ووان فَلسوفا وهفورا وصوفَا حاذق.505هـ وجوفً عام 450أبو حاهد هحهد بن هحهد الؽّزالٍ الطوسٍ النَسابورٌ، ولد عام  - *1
 .134، ص3ابو حاهد الؽزالٍ ، أحَاء فٍ علوم الدَن ، ج - 2
 .127م، ص1988، 1العلهَة، بَروت، ط ابوحاهد الؽزالٍ، الجؤوَل، هجهوعة رسابل الؽزالٍ، دار الوجب - 3
 .27الؽزالٍ ، الهسجصفً فٍ أصول الفمه، هصدر سابق، صابو حاهد  - 4

https://etd.uwc.ac.za



109 

 

َحافظ علً هَبة العمابد أسٗهَة وهذا الجصرؾ هن العمل َعنٍ جؤوَل النص بشول ، 1الجصرؾ"

وؼَر هذا فالعمل  ،ثوابت اْهة وهبادبها، الجٍ هٍ هحوهات النص الدَنٍالنص المرآنٍ و ولدسَة

 ،فٍ اججاه الجارَخ ال وهإثرعفبشول وجؤوَٗت النصوص  ٖبد أن جوون له جؤثَراجه فٍ الجفاسَرأنسانٍ 

اوح ٗؼٍ، َجر، وعلَه فإن البحخ فٍ جراثنا اللؽوٌ البا َمجضَه الوضع فٍ النظام اللؽوٌوذلن حسب ه

هجال بدوره انجمل إلً ، وهو َحوز لصب السبق وَحظً باْفضلَة بَن اللفظ والهعنً، و هنهها الذٌ

 الجفسَر والجؤوَل. 

فالؽزالٍ َري أن أداة الهعرفة الصوفَة هٍ الملب ولَس الحواس، وٖ  ٍالصوفهجال الجؤوَل وأها فٍ    

الهوجود فٍ الجانب اَْسر هن صدر أنسان، وإنها هو العمل، والملب عنده لَس هو العضو الهعروؾ، 

اللطَفة الربانَة الروحانَة الجٍ هٍ حمَمة أنسان، ولد َوون لها بالملب الجسهانٍ جعلُّق، إٖ أنَّ عمول 

 .الناس جحَرت فٍ إدران وجه العٗلة بَنهها

صهت والجؤهل والجوع وإطالة السهر، لذا َعجبر الؽزالٍ أنَّ إصٗح الملب َوون بالجزام الخلوة، ووثرة ال

إذ لَس سلون الطرَق إٖ بمطع العمبات، وٖ عمبة علً طرَق هللا جعالً إٖ صفات الملب الجٍ سببها 

اٖلجفات إلً الدنَا، فإذا داوم الهرَد علً رَاضة نفسه أٌ جروَضها علً ذلن فَحصل له الوشؾ الذٌ 

فه الطوسٍ بموله: الوشؾ هو بَان ها َ سجر علً الفهم فَوشؾ عنه العبد وؤنَّه رأٌ العَن، والوشؾ عرَّ

ل الهعرفة بألهام ألهٍ هبادأًة العملٍ الهباشر عند الؽزالٍ َمابل اٖسجدٖل ، فبعض الملوب جحصِّ

لها بالجعلم واٖوجساب.  وهواشفًة، وبعضها َحصِّ

، ههن سبموهجبع ها وان علَه لد الذٌ َنٗحظ أههَة حرَة الفور عند الؽزالٍ، "فلم َون الؽزالٍ ذلن الهم

وللؽزالٍ بعض الجفاسَر والجؤوَٗت فٍ نصوص المرآن الورَم، وذلن  ،2إٖ بعد الفحص والفمه والجؤهل"

َهاَواِت َواَْْرِض َهَثُل ُنوِرِه َوَهَشَواٍة  آَة النور:نخص هنها بالجحدَد فٍ وجابه هشواة اْنوار،  ﴿هللاُ ُنوُر السَّ

ٌجوَنٍة َٖ ِفَها ِهصْ  َْ َُوَلُد ٍهْن َشَجَرٍة ُهَباَرَوٍة، َز  ٌ َباٌح، الِهْصبِاُح فٍِ ُزَجاَجٍة، الُزَجاَجُة َوؤنَّها َووْوٌب ُدرُّ

ْهِدٌ هللاُ لُِنوِرِه هَ  ََ َُِضٍُء َولَولَْم َجْهَسْسُه َناٌر، ُنوٌر َعلًَ ُنوٍر،  ُجَها  َْ َواُد َز ََ ٍة  ََ ٍة َوٖ َؼْرِب َْ َشاَشَرِل ََ ُء، ْن 

َََضَرُب هللاُ اْْهَثاَل للنَّاِس، َوهللاُ ِبُوِل َشٍٍء َعلٌَِم﴾ َو
فٍ هذا الوجاب بجفسَر آَة  حَخ ّلام أهام الؽزالٍ .3

َهَواِت َواَْْرِض﴾ َمول: النور ر العَن هوسوم بؤنواع هن اعلم أن نور بص" وها َلٍ: ﴿هللاُ ُنوُر السَّ

، وٖ َبصر ها هو وراء وٖ َبصر ها َبُعَد هنه وٖ همرب، سهالنمصان، فإنه َبصر ؼَره وٖ َبصر نف

، وَبصر بصر هن الهوجودات بعضها دون ولها؛ وَصر هن اْشَاء ظاهرها دون باطنهاحجاب، وَب

                                       
 .29الهصدر السابق، ص - 1
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، وَمول هوضحاً ذلن "فإن وان فٍ 1أشَاء هجناهَة، وٖ َبصر ها ٖ نهاَة له، وَؽلط وثَراً فٍ إبصاره"

 .    2ذه النمابص ولها فلَت شعرٌ هل هو أولً باسم النور أم ٖ"اْعَن عَن هنزهة عن ه

الروح الحساس، وهو الذٌ َجلمً ها جورده الحواس الخهس ووؤنه أصل  بؤنهاوفٍ جؤوَله لها : لمشكاةا

ٍّ والرضَع، وأوفق هثاله فٍ عالم الشهادة : الهشواة، وهنه  الروح الحَوانٍ وأوله، وهو هوجود للصب

 ٍ، والروح العملٍ، الروح الفورٌ. الروح الخَال

خزوناً هجمابل الروح الخَالٍ الذٌ َسجثبت ها جورده الحواس، وَحفظه حسب جؤوَله وهٍ  : ةجاجالزُ 

عنده لَعرضه علً الروح العملٍ الذٌ فوله عند الحاجة إلَه، وخواصه أنه هن طَنة العالم السفلٍ 

اً للهعانٍ العملَة وهإدَاً ْنوارها، ثم إّن الخَال هحجاج الوثَؾ، لونه إذا ُصفٍّ ورلق وُهّذب صار هوازَ

إلَه لضبط الهعارؾ العملَة فٗ جضطرب وٖ ججزلزل، وهذه الصفات ٖ ججوافر فٍ عالم الشهادة إٖ 

للزجاجة، فهٍ فٍ اْصل جوهر وثَؾ لونه ُصّفٍ ورّلق حجً ٖ َحجب نور الهصباح، بل َإدَه علً 

 فاء بالرَاح العاصفة والحروات العنَفة.وجهه ثم َحفظه عن اٖنط

الروح العملٍ الذٌ به َجم إدران الهعارؾ الشرَفة ألهَة، ولذلن وان عند الؽزالٍ َهثل وهو  :المصباح

  .لول الخلق اْنبَاء ُسرجاً هنَرة

، ثم جمابل الروح الفورٌ الذٌ هو لابٌل للهضاعفة، فهو َبجدئ هن أصل واحدبؤنها وَجؤولها و الشجرة:

وهوذا إلً أن جوثر الشعب بالجمسَهات العملَة، ثم جفضٍ باِخرة إلً نجابج هٍ  ،ججشعب هنه شعبجان

ثهراجها، وهذه الثهرات جعود بذوراً ْهثالها. هذا الروح الفورٌ الذٌ َبدأ هن واحٍد ثم َجٗلح هثاله فٍ 

جهد هنها، وهو هادة الهصابَح، عالهنا، هذه الشجرة وُخّصت شجرة الزَجون باٖخجَار ْن الزَت َس

، وة لوثرة ثهرها وها َفَضه هن خَروجخجص بخاصَة زَادة أشراق، ولذلن وانت هذه الشجرة هبار

وإذا وانت شعب اْفوار العملَة الهحضة خارجة عن لبول أضافة إلً الجهات والمرب والبعد، 

ٌّ أن جوون ٖ شرلَة وٖ ؼربَة.  فبالحر

ٌّ "الذٌ َخجّص به اْنبَاء، وبعض اْولَاء وفَه جججلً لوابح  وهو همابل: الزٌت   الروح المدسٍ النّبو

ْنه فٍ ؼاَة الصفاء والشرؾ، ووؤنه  ،3وأحوام اْخرة، وجهلة هن هعارؾ هلووت السهوات واْرض"

د ، إذ هن اْولَاء هن َوافهو َواد َضٍء ولو لم جهسسه نار َجنّبه بنفسه هن ؼَر هدد خارجٍ، لذلن

َشرق نوره حجً َواد َسجؽنٍ عن هدد اْنبَاء، وفٍ اْنبَاء هن َواد َسجؽنٍ عن هدد الهٗبوة، وإذا 
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ٌُّ أن جوون نوراً إلً نور، ونور هللا الهججلٍ فٍ أنسان  وانت هذه ولها أنواراً بعضها فوق بعض َفَحِر

 .1ن العالم الهحسوسوهشواة، وجلن اْنوار الجبست هن نور اْنوار الذٌ ضرب لها أهثلة ه

، والجٍ جظهر فَها عبمرَجه فٍ إسجخٗص جظهر فٍ جفسَره لَّات المرآنَة إن جوجهات الؽزالٍ الصوفَة

الهعانٍ الجٍ جرهٍ إلَها اَِات، وادران الحوهة العهَمة الجٍ جرشد إلٍ إصٗح النفوس وجؤدَبها، لجوون 

، وَصلح نَجه حجً َشرق للمرآن أن َخلص باطنهلم الهجفهم علً الصراط الهسجمَم  فهو َشجرط للهجع

َِّرة علً أن  ،2﴿إِنَّها اْلُهْشِرُووَن ُنَجٌس ﴾ ، ففٍ لوله جعالً:لمرآن علً للبهنور ا هو جنبَه وإرشاد للعمول الن

الطهارة والنجاسة ؼَر همصورة علً الظواهر الحسَة، بل إن الباطن همصود وذلن، والنجاسة عبارة 

؛ ْن الملب باٖججنابأولً  البعد هنه عهًٗ ولوًٖ، وإن خبابخ صفات الباطن أهم و عها َججنب وَطلب

َضاً هسجمر الصفات أوعٗ، وهو  ، وهوضع نظر هللا جلهنزل الهٗبوة وهحل اسجمرارهمأو َت ب

الردَبة والؽضب والحمد والحسد والوبر والعجب و وساوس الشَطان الجٍ جفسد الملب وجسوده، فؤنً 

 .  ، ونور العلم ٖ َمذفه هللا فٍ الملب إٖ بواسطة الهٗبوةوهو هشحون بالوٗبالهٗبوة  جدخله

 : قانون التأوٌل عند اإلمام الغزالً

و حسبنا أن نشَر إلً البعض هنها، لٕهام الؽزالٍ هجهوعة هن الرسابل العلهَة وها هو هعلوم أن 

 راءآهن خٗلها ؽزالٍ ال  َشرح هٍ الجٍ و ،"جؤوَللانون ال: "ةجرسالنخص علً وجه الجحدَد و

وا إلً هن الخابضَن فَه انمسأهن خٗلها وذلن وبَن ، َن الذَن خاضوا فٍ هذا الهوضوع الهفسر

هفرط بججرَد النظر إلٍ الهعمول، وإلً هجوسط حاول الجهع هفرط فٍ النظر إلً الهنمول، وحزبَن: 

م جون عناَجهم به وبَرة، وإلً فل ااصًٗ، والهنمول جابع ، وهإٖء انمسهوا إلً هن جعل الهعمولوالجلفَق

، وإلً هن جعل ول واحد هنهها به وبَرةعناَجهم جون فلم ، هن جعل الهنمول أصًٗ، والهعمول جابعاً 

 وَسعً للجوفَق بَنهها. أصًٗ 

 ولبَن البحخ عن الهعم هٍ الفرلة الهجوسطة الجاهعة" خاهسة:والفرلة اللذلن فهم خهسة فرق: 

ب الهنورة لجعارض العمل والشرع ووونه حماً و، ههاً هُ  والهنمول، الجاعلة ول واحد هنهها أصًٗ  ، وهن وذَّ

ب الشرع، إذ بالعمل  َن النبٍ صدق الشرع؛ ولوٖ صدق دلَل العمل لها عرفنا الفرق ب ُعرؾالعمل فمد وذَّ

ب العمل الشرع، وها ، والصادق والواذبوالهجنبٍ  .3الشرع إٖ بالعمل"بت ث؛ ووَؾ َوذَّ

وسلووا  ؛ إٖ أن هطلبهم وان عظَهاً لوَهاً  جاً هنهوَري الؽزالٍ أن هإٖء هم الفرلة الهحمة، ولد نهجوا 

أن هن طالت ههارسجه للعلوم، ووثر خوضه فَها، َمدر علً الجلفَق بَن وَإود الؽزالٍ  صعباً  هسلواً 

ٖ هحالة هوضعان: هوضع َضطر فَه إلً جؤوَٗت  لرَبة، وَبمًفٍ الؽالب بجؤوَٗت  الهعمول والهنمول

                                       
 . 70م . ص1964الماهرة  ،الدار الموهَة للطباعة والنشر ،.ابو العٗء عفَفٍ جحمَق ،هشواة اْنوار ،َنظر ابو حاهد الؽزالٍ  - 1
 .28سورة الجوبة : - 2
 .  126م، ص1988ن رسابل اْهام الؽزالٍ، دار الوجب العلهَة ، بَروب، الطبعة اْولً، ابوحاهد الؽزالٍ، هجهوعة ه - 3

https://etd.uwc.ac.za



 

  112 

 

 علَه ، وَوون ذلن هشوٗبعَدة جواد اْفهام جنبو عنها، وهوضع آخر ٖ َجبَن له فَه وجه الجؤوَل أصًٗ 

الؽزالٍ الخابضَن  ٍ، ولذلن َوصهثل الحروؾ الهذوورة فٍ أول السور إذا لم َصح فَها هعنً بالنمل

 أن ٖ َطهع فٍ اْطٗع علً جهَع جلن العلوم، لموله جعالً: -أهور: أولها فٍ الهعمول والهنمول بثٗثة

َٖ َللًَِٗ ا هَ ﴿وَ  فدعواه ناججة عل  ملسو هيلع هللا ىلصهطلع علً هراد النبٍ أنه َدعٍ "وعلَه فإن الذٌ  1﴾أُوِجَُِجْم ِهَن اْلِعْلِم إ

 .2"لصور عمله ٖ لوفوره

ن العمل، ولو وذب العمل لوذب فٍ  إثبات الشرع، ب برهاوذّ هن وصاَا الؽزالٍ: أن ٖ َُ  ةالثانَالوصَة 

"إن اْعهال جوزن" علهت أن اْعهال عرض ٖ جوزن فٗ بد هن إذ به عرفنا الشرع. وإذا لَل لن 

 علً هراد الحوم ذلن أن ،اٖحجهاٖت جعارضت إذا جؤوَل. والوصَة الثالثة: أن َوؾ عن جعََن الجؤوبل

، فإنها جعلم هراد الهجولم بإظهار هراده، فإن لم َظهر هراده هَن خطربالظن والجخ ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  وهراد هللا

الهبنٍ الجؤوَل أن ذلن وإذا وان الحوم بالجخهَن واٖحجهال فالجولؾ عن الجؤوَل أسلم،  ،فوَؾ جعلم هراده

لضرورة العبادات واْعهال الجٍ جدرن باٖججهاد، العلهاء الظن والجخهَن جهل، ولد رخص فَه علً 

َبعد أن َسؤل َوم المَاهة وَمال حوهت علَنا بالظن  وٖ ها لَل فٍ الجؤوَٗت ظنون وجخهَنات،ر ثوأو

 .3"والجخهَن

اللفظ، بل َجعداه  َجخطً حدود دور الهفسرن أ َري" فإن أبا حاهد الؽزالٍ اهر المرآنجو"فٍ وجابه  بَنها

ِدَُهم  لوله جعالً:ل ولذا َجؤ ،إلً الجعهق فٍ الهعنً والوشؾ عن أسرار الذور الحوَم َْ ِن أَ َْ ﴿َوَجَعلَّنا ِهْن َب

ً حخ أنسان لَسرع إلً الجوبة لبل انسداد بابها فٍ وجهه ا علبؤن فَها جلهَح ،4ّداً ﴾َسداً َوِهْن َخْلفِِهم سَ 

 الجسوَؾ فٍ العهل حجً ججراوم علَه الذنوب.هن جراء 

َن ِباْلَواِد  : لموله جعالً هصدالاً ٍ جحصَل العلم سجهرار فالهجعلم علً الجد واٖأهام الؽزالٍ وَحخ  ﴿إِنَّ

ِس ُطِوي﴾ . والواد الهمدس علً ها أنت علَه بالبحخ والطلب، فإنن علً هداَة ورشد : اسجهريأ 5اْلُهَمدَّ

، وجمدس الوادي إنها هو بها أنزل فَه هع هللا جعالً فٍ الوادي عبارة عن همام الولَم هوسً علَه السٗم

 .، وسهع وٗم هللا جعالًورهن الذ

ََُواِرٌ َسْوَءاجُِوْم ﴾ :َفسر اَِة ذلنوو  ُوْم لَِباَساً  َْ اَبِنٍ َءاَدَم لَّْد أَْنَزْلَنا َعلَ ََ ﴿
"بؤن الهمصود باللباس  :، فَمول6

، ونٗحظ أن الؽزالٍ له نظرة ولَة إلً المرآن الورَم لد جوون أساس للجفسَر الهوضوعٍ؛ 7هو: العلم"

                                       
 . 85سورة أسراء: - 1
 .127ابوحاهد الؽزالٍ، السابق، ص - 2
 . 128ابو حاهد الؽزالٍ، سابق، ض - 3
 .9سورة َس:  - 4
 .12سورة طه : - 5
 .26سورة اْعراؾ : - 6
 .21م ، ص2011لوم الدَن، الهجلد اْول، دار الهنهاج، الطبعة اْولً، ابوحاهد الؽزالٍ، إحَاء ع - 7
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لن هن خٗل جهعه َِات المرآن الجٍ ججحدخ فٍ هوضوع واحد فٍ  ول باب هن أبواب وجاب َجضح ذ

 إحَاء علوم الدَن، وهن نظراجه الولَة لوجاب هللا سبحانه وجعالً.

وفٍ سَاق ذور العلم َشدد الؽزالٍ علً هوانجه بؤنه أشرؾ السَاسات بعد النبوة، ْن به "ججهذب نفوس 

، ووذلن إرشادهم إلً اْخٗق الهحهودة الهسعدة، وهو الهراد هن وهة الههلوةناس عن اْخٗق الهذهال

الجً "وَري أبو حاهد أن انجهاج الجفسَر الباطن ضروري للوصول لحمابق هعانً المرآن،  ،1الجعلَم"

، ثم إن للجؤوَل العملً هدخل وبَر الجفسَر جسجهد هن بحر عظَم هن علوم الهواشفات ٖ َؽنً عنه ظاهر

هل لن أن ججفور فٍ آَة الورسٍ لها ئ للجؤهل فٍ آَة الورسٍ فَمول: "، لذلن َدعو المار2"هذا الفهم  فٍ

جسهً سَدة اَِات ؟ فإن ونت جعجز عن اسجنباطه بجفورن فؤرجع إلً ها ذورنا لن، أن هعرفة هللا جعالً 

هرادة له وهو هراد  ، وأن سابر اْلسامهٍ الهمصد اْلصً هن علوم المرآنوهعرفة ذاجه وصفاجه 

 .3لنفسه، ٖ لؽَره فهو الهجبوع وهاعداه جابع وللوب اْجباع جنحو نحوه"

فالجدبر والجؤهل َعجبره أبوحاهد هن الثوابت واْسس ق الجؤهل العملً فٍ آَات المرآن، أو بعبارة أد  

دَخ عن بَان جهََز ها ، فهثًٗ فٍ سَاق الحوبالجالٍ جفسَره بشول صحَح ،لورَمالهههة فٍ فهم المرآن ا

، فاٖلجصار النظر بعَن اٖعجباروهو  ذور أن طرَق هعرفة ذلن السهع، وبصَرة الملب :الًَحبه هللا جع

فٍ الهال علً دفع الزواة ٖ َدل علً أنه ؼاَة الحق أن ٖ َؤخذ أحد هن هال هللا إٖ بمدر زاد الراوب، 

، وخارج عن همصود الحوهة، ووافر فهو ظالمإلَه  فهن أخذ زَادة علَه ثم هنعه عن راوب آخر هحجاج

 .4نعهة هللا جعالً علَه بالمرآن والرسول والعمل 

﴿اْلَحْهُد هللِ َربِّ اْلَعالَِهََن ﴾ وفٍ جؤوَله لسورة الفاجحة َمول: لوله جعالً: 
َشجهل علً شَبَن، أحدهها  5

َٔهان العهلٍ فهو نصفان ا وأها ه شطره،ن، ووؤوهو أول الصراط الهسجمَم، ورأصل الحهد وهو الش

أن فضل  هو َريو، وها جعرؾ الحمَمة إذا اردت هعرفجها بالَمَن"، والنصؾ اِخر شورنصؾ صبر 

وهزة الشوق وروح الهحبة. وفضل الرحهة علً الؽضب، فهذا َصدر عن أرجَاح  الشور علً الصبر

هن الورب والضَق،  وسلون الصراط وأها الصبر علً المضاء فَصدر عن الخوؾ والرهبة و ٖ َخلو 

إن الجؤوَٗت الجٍ ذهب إلَها الؽزالٍ  ،6"هن سلون طرَق الخوؾ الهسجمَم إلً هللا بالهحبة أفضل وثَراً 

أوجد لها هذه الفذة ، ولون بخَاله الصوفٍ وعبمرَجه لوجدنا أن اَِة ربها ٖجحجهلها لو جهعنا فَها

 َن العالم الهحسوس والهعمول.بط باجرجعل هن خٗلها الجؤوَٗت الجٍ 

                                       
 .51الهصدر السابق، ص - 1
 .66الهصدر السابق، ص - 2
 .54ابوحاهد الؽزالٍ ، جواهر المرآن ، هصدر سابق، ص - 3
 .100-95، ص4َنظر ابوحاهد الؽزالٍ ، إحَاء علوم الدَن، هصدر سابق، ج - 4
 1ة سورة الفاجحة :آَ - 5
 .46الؽزالٍ ، جواهر المرآن ، هصدر سابق، ص - 6
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إن الؽزالٍ رؼم أنه َفضل الهنهج الصوفٍ فٍ جلمٍ الهعرفة الَمَنَة، فهو ٖ َجحد دور العمل وٖ َملل 

سلون طرَق الجصوؾ؛ إذ إن العلم الجؤوَٗت الصوفَة وله دوراً أساسَاً فٍ  وأثبتأوٖه هن دوره، بل 

َل جهَع العلوم، وهو َحجج بالعمل علً ؼٗة الصوفَة المابلَن اللدنٍ عنده ٖ َجؤجً إٖ بعد اسجَفاء جحص

وَري أنه لد َنوشؾ لذا وانت جؤوَٗجه عملَة هجطابمة هع الجفسَر الهرهنَوطَمٍ، بالفناء واٖجحاد، 

 ،مَاس صدق هعارفه ووضع الحدود لهاللصوفٍ ها ٖ َهون أن َنوشؾ لؽَره، وهذا سخره هللا لٕنسان ل

 ثالبة، فلن َعٍ هن الدَن إٖ المشور.ن لم جون بصَرجه الباطنَة هوعند الؽزالٍ 
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                                                              : 1عربً محً الدٌن بنالمتشابه عند تأوٌل 

ٍ فٍ وجابه لفلسفهو الذٌ أوصل الجؤوَل الصوفٍ إلً ألصً شهرجه ونضجه اهحٍ الدَن بن عربٍ 

، بؤن لمرآن هن هنطلق وجودٌوهو َنطلق فٍ جؤوَل آَات ا ، وؼَرها هن وجبه الوثَرة،الفجوحات الهوَة

، "وَعجمد ابن جوازٌ أنسان وجرهز إلٍ حمابمه ، وجرهز إلَه وهاالوجودآَات المرآن هٍ جعبَر عن 

، هو العلم َندرج جحت علم أشهل اصها وهو علمالعربٍ أنه هو واْنبَاء خصهم هللا بعلم الحروؾ وبخو

، وَري أن حروؾ المرآن لها وجه ظاهر َجهثل فٍ 2بالرهوز وأشارات والمدرة علً فوها وجؤوَلها"

حروؾ صوجَة جصدر عن أنسان فٍ عبارات جبسطه للساهع وَفههه فهو علم العمل النظرٌ، فلهذا 

ِه﴾ ﴿َوَلالُوْا لُلُوُبَنا ِفٍ :َمول فٍ جفسَر لوله جعالً َْ ها َجْدُعوَنا إِلَ ًة هَّ أَِونَّ
فالذٌ آجاه هللا الفهم هن ول الوجوه  3

ٍ الحوهة ، وهو جفصَل الوجوه والهرادات فٍ جلن الولهات وهن أوجفمد أوجً الحوهة وفصل الخطاب"

َرهُ لها فَه، وفمد أوجٍ خَراً  وثَراً  فإن هللا لد  ، فهن وان للبه فٍ ون  أو وام علَه لفل،هن الوجوه لد َوثَّ

، جحفظ اللؽة جهثل أجساد هٗبوَةالجٍ ججوون هنها حروؾ الن َري أابن عربٍ ، و4حال بَنه وبَن الفهم"

وهو َجعلها علً لسهَن وجودٌ ولؽوٌ ظاهر فٍ النص اْسهاء اْلهَة وبفعلها ظهرت الولهات، 

شؾ إٖ للعارفَن "فالعالم وله الجٍ َوون الدال هدلولها هو وٗم وجودٌ وَٖنو ، وأن الدٖلةالمرآنٍ

؛ وَٖعلم ها أرَدْت له هذه خاصة، إٖ وجود أعَانها هن الهوجودات الجٍ هٍ ولهات هللاَٖعرؾ 

"أن  وعلَه نسجطَع المول: والفهم أهر زابد علً وونه هسهوعا. ، هل الفهم عن هللاالهوجودات سوي أ

بر الهوجودات إذ نظر إلَها هن خٗل ثنابَة هع الحروؾ اللؽوَة وها جعاهل هع ساابن عربٍ جعاهل 

الظاهر والباطن، وبالجالٍ هٍ جعبر فٍ جانبها الهطلق عن هللا وفٍ جانبها النسبٍ هٍ جعبر عن العالم 

 .5"وأنسان

لجؤوَل لوذلن هن خٗل نظرجه ، حَن جولم عن الهجشابه فهو َإصل ْفواره بسند هن المرآنابن عربٍ إن 

ولو ٖ البَان ها فُصل بَن زَػ عن المصد ألهٍ وانحراؾ بالهعنً عن حمَمجه فَمول :"واعجباره العملٍ 

لنعلم فلو لم َنزل الهجشابه ، والهحوم َجعلق به علهنا، الهجشابه والهحوم، لَعلم أن الهجشابه ٖ َعلهه إٖ هللا

 ٖ فلو ،عنً الهجشابه إٖ هللافٗ َعلم ه، وجها ًَشبه أن َوون وصفاً للخالق، لووننا نري فَه أنه هجشابه

َُعلمل الهجشابه لم َعلم أن ثم فٍ علم هللا ها ونز ، َوون هجشابهاً، وهذا ؼاَة البَان، حَخ أبان لنا أن ثم ها 

َُعلهه"َعلَِّهُه هللا هن َشاء هن خلمهوثم ها ٖ َعلهه إٖ هللا، ولد َهون أن َُ   .6، بؤٌ وجه شاء أن 

                                       
 هـ. 638هـ وجفوفً عام  558هحٍ الدَن  هحهد بن علٍ بن هحهد بن عربٍ الحاجهٍ الطابٍ اْندلسٍ، صوفٍ وشاعر وفَلسوؾ، ولد عام  - 1
 .77م ، ص2005/2006ه الدولة، ساعد خهَسٍ ،الرهزَة والجؤوَل فٍ فلسفة ابن عربٍ الصوفَة ، أطروحة همدهة لنَل دوجورا - 2
 .5سورة فصلت:  - 3
 .37ابن عربٍ ، الفجوحات الهوَة، هصدر سابق ، ص - 4
 . 210َوسفٍ َوسؾ. النظام اللؽوٌ فٍ المرآن . سابق .ص - 5
 .672. دار الوجب العلهَة .بَروت .ص2ج ،صححه احهد شهس الدَن ،الفجوحات الهوَةهحٍ الدَن بن عربٍ،  - 6
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اٖشجباه وٖجحجهل إٖ ات الهحوهات سلهت هن أن َجطرق إلَها اٖحجهال ووفٍ جفسَره َذور أن اَِ 

، فالعارفون الهحممون ت فَري أنها جحجهل هعنََن فصاعداً ، فهن أصل الوجاب، وأها الهجشابهاهعنً واحد

وأها  ،لهجشابهات فَردونها إلً الهحوهاتالذَن َعرفون الوجه الحق هن الوجوه الجٍ جحجهلها ا

ٌػ﴾ عن الحق ﴿فَجبعون ها جشابه﴾ بونوالهحج ََ وها أن "، ٔحججابهم بالوثرة عن الوحدة﴿الِّْذََن ِفٍ لُلُوبِِهم َز

﴿اْبِجَؽاِء َجناسب هع هذهبهم ودَنهم الهحممَن َجبعون الهحوم وَجبعون الهجشابه، فَخجارون هن الوجوه ها 

وبَن ابن عربٍ أن الهمصود  ،1"م أٌ طلب الضٗل وأضٗل بها َناسب حالهم وطرَمجه اْلِفْجَنِة﴾

ََُعلَّهون بعلم هللا :بالراسخَن فٍ العلم بواسطة َصدلون علم هللا به فهم َعلهون  ، وَإهنون به أٌالعالهون 

ِنا﴾ ْن الول عندهم هعنً واحد ؼَر هخجلؾ.                                      النور أَهانٍ ٌل ٍهْن ِعْنِد َرب   ﴿وُّ

 ل عرض النصوص السابمة َجضح لنا، أن ابن عربٍ َري أن الهجشابه َوون هعرفة هشجروة بَنهن خٗ

، وعلَه َوون اٖججهاد فٍ الجؤوَل َٖحجاج إلً وثَر عناء واججهاد أو الخالق والراسخون فٍ العلم

لم، وهو جشابه ٖ إبراز الجشابه بَن هللا والعا ، لصد بهن فٍ ذاجهأن الهجشابه "بَّ ، ذلن جدٖل واسجنباطاس

َُعلَّهَعلهه إٖ هللا والهجشابه وجهَن لحمَمة  ، وبهذا َوون الهحومُه هللا هن عباده سر هذا الجشابه، أو هن 

 .واحدة

ل ابن عربٍ  وهن هذا العلم َعلهون بالعارفَن الذَن جلموا العلم هن عند هللا، )الراسخون فٍ العلم( ولد أوَّ

﴿آَهنَّا  :أنه ٖ َمجضٍ الهجشابه وَجؤوله إٖ هللا، والراسخون فٍ العلم َمولون إذ أخبر الحق، جؤوَل الهجشابه

ّٖ ألُوا اْْلَباِب﴾،  جَذّوَر إ ََ ُجِعَل هعطوفا َوون الراسخون فٍ العلم هن أعلههم وإذا ِبِه ُولُّ ِهْن ِعْنِد َربِّنا َوَها 

، هو ها لراسخون فٍ العلم بجعلَم هن هللاهه اوبهذا َصبح الجؤوَل الذٌ َعل هللا بجؤوَل ها أراد هو بذلن،

ّٖ هللا والراسخون فٍ م ؼَر هجشابه عند هن َعلم جؤوَلهَإول إلَه حوم هذا الهجشابه، فهو هحو ، ولَس إ

 ، ذلن أن هراد هللا هنه ٖ َسجطَع بشر أن َدعٍ أنه ادروه.  2العلم"

ثََِراً﴾وأها جؤوَله لموله جعالً: ﴿اْذُوُروا هللاَ ِذْوِراً وَ 
، َمول الذور الذٌ هو حضور الملب هع الهذوور، 3

ووعً ها َناسبه هن  ،هن لسان هذا الذاور فخطر بالملب فأنسان هع وونه سهَعاً لد سهع ذور هللا

وان  لملب هشؽول فٍ شؤنٍ ، وا بلسانه هوافمة لذور ذلن الذاوروهو اللسان ذلن أن ذور هللا"الذاورَن هنه 

، فها ذور أحد هللا عن ؼفلة سان بالذور فلم َشؽله شؤن عن شؤنَشؽل عن جحرَن الل، هع أنه لم فَه

 .4"لط

، وخاصة َاجهم، ْن لدراجهم هجباَنة فٍ الفهم وإهوانوص المرآنَة ٖ ججساوي فَه الناسإن فهم النص 

ٖت ادراوَة علً ، بها فَها الجٍ جثَر جساإن خٗل الدٖٖت اللؽوَة فٍ النصالمدرة علً فهم هراد هللا ه

                                       
 .101/102. ص1ابن عربٍ. سابق. ج جفسَر - 1
 .211. هرجع سابق. صَوسؾ . النظام اللؽوٌ فٍ المرآن َوسفٍ - 2
 م.41سورة اْحزاب:  - 3
 .52، ص7ابن عربٍ. الفجوحات الهوَة ، هصدر سابق، ج - 4
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أن اَِات الهجشابهات وٗم وجودٌ، َٖمدر هسجوي اْدلة الوجودَة ولعل ها َرهٍ إلَه ابن عربٍ هو:" 

علً فههه إٖ العارفون، ولهذا َنظر إلً هسؤلة جؤوَل الهجشابه هن زاوَة رد الشٍء إلً أصله علً 

حَن  َمؾ عند الهفهوم اللؽوٌ الجؤوَلٍهسجوي الوجود ورد ولهات هللا إلً هعانَها الوجودَة، ووؤنه 

هن هنا  .1"ُعّرؾ برد الشٍء إلً أصله، رؼم أجهاع الذٌ ألر برد الهحوم إلً الهجشابه لرفع أشوال

ً ن فٍ العلم لادرون عل، وَعجبر أن الرسخََهَل إلً لراءة اَِة علً العطؾنٗحظ أن ابن عربٍ 

، بجعدا بذلن عن الجبرَرات اللؽوَة، ها وهبهم هللا هن العرفانوذلن به ،إدران هعنً الهجشابه هن المرآن

َلهم العلم للخاصة الذَن َخجارهم هن أهل العرفان بجفوَض اْهر إلً هللا سبحانه وجعالً فهو الذٌ 

، وبهذا َوون ابن عربٍ ولؾ فٍ الطرؾ الهنالض للهعجزلة، الذَن َرجعون جؤوَل جشابهبجؤوَل اله

أو أهل العرفان نجدهم َرفضون أن َسجطَع  ، فٍ حَن أن الصوفَةوالنظر الفورٌ لهجشابه إلً العملا

هن هللا َهبه للخاصة هن أهل الذٌ هو إلهام  ، إنها هو بالفَض والوشؾحد أن َعلم جؤوَله بالعمل والنظرأ

 .العرفان

أدق هن هفهوم "إن الصوفَة َرون أن الحرؾ هن عالم الهعرفة، وهفهوم الهعرفة عند وثَر هنهم أعهق و

الصوفَة  ، لذالن َرددالعلم، ْن الهعرفة ججعلق باهلل، والصوفٍ هدفه هعرفة هللا ٖ هجرد العلم به

فالملب عند الصوفَة هو أداة الهعرفة ، 2" ربٍ بربٍ، وهن عرؾ نفسه عرؾ ربهعرفت هموٖت، 

  . أها العمل وأدران الحسٍ فهها أداة العلم، الجوهرَة

اهع للرهزَة والجؤوَل الجراثٍ الرهزٌ، هو الهعنً الهمارب لها أورده "ؼادهَر" لها أشار إن الهعنً الج

الرهزٌ  لجراب َفسره الهعنً، إن هذا أهصطلح َعود إلً المرن السابع عشرإلً أن ظهور هذا ال

ات هثل الفضفاض لولهة جؤوَل الهعجهدة عند ابن العربٍ، بحَخ َعهد إلً اسجخدام عبارات وثَرة وهرادف

جعدد الطبمات فٍ الهإولَن هن "أشارة والرهز والباطن، ودرجات الجؤوَل ٖحد لها، َهاثلها فٍ الجعالٍ 

عاهة إلً خاصة، وخاصة الخاصة، وخٗصة الخاصة، وصفاء خٗصة الخاصة، فول هذه الطبمَة 

ة أوهل اْشوال ْنه لَس الهججهة نحو الوهال ونحو الهطلق، جوحٍ بؤن ٖ حد للجؤوَل وللرهزَة، فالدابر

نمول إن ولهة "هرهنوطَما" جمارب هعنً الجؤوَل عند َهوننا أن فَها نمطة بداَة ونمطة نهاَة، وهن هنا 

 .3"ابن العربٍ

إن الدراسات اٖسجشرالَة ْعهال ابن العربٍ الهجرجهة والجٍ جعود إلً هنجصؾ المرن الجاسع عشر، 

َن هسَحََن وَهود لد جعود إلً أبعد هن هذا الجارَخ، فلمد جحدخ فٍ فٗسفة وهفور لها جؤثَراتجعجبر 

البعض عن جواجد لجَار صوفٍ هسَحٍ وآخر َهودٌ جؤثر بابن العربٍ، أو جؤثر بالجصوؾ أسٗهٍ 

                                       
 .212ابن عربٍ. السابق .ص - 1
 .81صساعد خهَسٍ، الرهزَة والجؤوَل فٍ فلسفة ابن عربٍ، هرجع سابق،  - 2
 .17ساعد خهَسٍ .الهرجع السابق: ص - 3
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 وفٍ هذا الصدد حاول"الهؽربٍ الههجد هن "ابن العربٍ" إلً "أبٍ هدَن" و"ابن لسٍ" و"ابن هسرة". 

 ،1"بابن العربٍ -هوسً اللَونٍ -جؤثر الهفور الصوفٍ الَهودٌ:  علً ،ن الهؽاربةأن َبرهن أحد الباحثَ

عربٍ للبسهلة َورد الرهزَة فٍ فن حروفها، ثم َعهم فورجه وحوهه علً ن جفسَر ابن أالجدَر بالذور و

 بالٍ الحروات.  

 

                                       
 .52الهرجع السابق : ص - 1

https://etd.uwc.ac.za



119 

 

*عند الجرجانيلتأويل ا
1  

هن خٗل دراسجه للمرآن الذٌ َجهَز بخصوصَة  ،نًالجرجانٍ هن البٗؼََن الذَن اهجهوا بالهعَعد 

الجٍ جفولت علً ول ها جاء فٍ ألوال أبرع الجعبَر والجفرد بؤعلً اِسالَب البٗؼَة ودرجات الفصاحة 

برع فٍ البَان والهعنً والبدَع والجٍ هٍ هوونات علم البٗؼة، ولد هادجه ؼزارة اْدباء والخطباء، هن 

لل الجرجانٍ النصوص وبَن دلابمها، وربط البٗؼة مد حف، ادهة للهعنًاْلفاظ خجعل فٍ الجرجانٍ 

اسجوعب  بعد أن والجٍ ضهنها فٍ وجابَه، دٖبل أعجاز، وأسرار البٗؼة، ، وأخرج نظرَة النظمبالنحو

أسٗهٍ، وانطلق هنها فٍ بحثه فٍ الجفسَرٌ والجؤوَلٍ العلوم السابمة فٍ اللؽة واْدب هن الجراخ 

والجؤوَل الجفسَر  عن عٗلةلعل المارئ َخطر بباله سإال و ،ب اللؽة وخصابصها ودٖٖجهاجراوَ

فٍ وشؾ  انَبحث أو الجؤوَل وٗهها ، فالجفسَر أن وٗهها َهدؾ إلً بَان الهعنً وأجابة هٍ بالبٗؼة؟

 وبَان هعانٍ آَات المرآن.

، الهعنً الهمصود َعجبر هن البٗؼةأن وشؾ  ، أٌجروَب اْلفاظ بها َفَد الهعنًعلم أها البٗؼة فهٍ 

ها َنوٌ جوصَله  نابَو المابلبول وضوح عها فٍ نفس وذلن بؤن َجم صَاؼة العبارة بؤسلوب َفصح 

وَوون لادر علً ججبع للهجلمٍ هن هعنً، وهذا ٖ َجم إٖ حَن َوون الهعنً لابم وهجواجد فٍ نفس الهجولم 

ولد ها َوهن فٍ خاطره هن هعنً،  إظهاراؼة العبارة الدالة علً أثر الهعنً فٍ نفسه وَجهون هن صَ

 .ذلن ْنه َبحخ فٍ وشؾ الهعانٍ -ٍعلم الهعان-أُْطلَِق علً أحد ألسام البٗؼة 

 اْسرار، للوصول إلً المرآن الهجَدإعجاز البٗؼة جعجبر هن العناصر اْصَلة فٍ دراسة وفهم إن  

عه َضع الوٗم فٍ هواضعلً أن ٍ، فعلم البٗؼة َساعد الدارس اَِات ووشؾ روعة اْسلوب المرآن

لول همام همال، وَحسن أَجاز وَطنب حَخ َوون أطناب جهَٗ، وذلن أٌ َوون لول حال همجضاها و

ربط أهام الزهخشرٌ بَن  ولهذاواٖطٗع علً وثَر هن العلوم، َحجاج لطول دراسة وحسن اسجعداد، 

جصدي هنهم أحد لسلون جلن ٖ َ"علم البَان وعلم الهعانٍ فمال: والبراعة فٍ  الخوض فٍ علم الجفسَر

، وهها لد برع فٍ علهَن هخجصَن بالمرآن ، أ رجلوٖ َؽوص علً شٍء هن جلن الحمابق، الطرابق

، وبعثجه علً ججبع ونة وجعب فٍ الجنمَر عنهها أزهنةعلم الهعانٍ وعلم البَان وجههل فٍ ارجَادهها آ

َوون  ، بعد أنملسو هيلع هللا ىلص رصه علً اسجَضاح هعجزة رسول هللاٍ هعرفة لطابؾ حجة هللا، وحهها ههة فهظان

 .2"، طوَل الهراجعاتأهرَن جحمَق وحفظ وثَر الهطالعاتجاهعا بَن  لد أخذ هن سابر العلوم بحظ

، النحو ت علوهها علم الهعانٍ وعلم، واللؽة هن هوضوعان هرجبط بفهم اللؽة الجٍ نزل بهان فهم المرآإ 

، وبَن والعٗلة بَن الولهات فٍ الجهلة باعجبارهها َبحثان الموانَن الجٍ َجب هراعجها فٍ جؤلَؾ الوٗم

                                       
 هـ. 471فً عام ووج ،عبد الماهر الجرجانٍ، هن هإسسٍ علم البٗؼة، عاش فٍ العصر العباسٍ ، وهو فارسٍ ، ولد فٍ جرجان -* 1
 .23الزهخشرٌ. جفسَر الوشاؾ. سابق. الهمدهة. ص - 2

https://etd.uwc.ac.za



 

  120 

 

 ، فمد ، وأها البٗؼَون الذَن سبموا الجرجانٍبعض وأثر ذلن علً الهعنً الهمصودالُجهل بعضها ب

َة هفاضلة اللفظ علً حساب ، وهو أول هن أثار لضفظ علً حساب الهعنً وهنهم الجاحظهجهوا باللا

، والعربٍ والبدوٌ والمروٌ والهدنٍالهعنً حَخ لال " الهعانٍ هطروحة فٍ الطرَق َعرفها العجهٍ 

، وجودة السبن وإنها الشعر صحة الطبعوإِنها الشؤن فٍ إلاهة الوزن، وجخَر اللفظ وسهولة الهخرج  و

لؽوٌ ، فالدلَل الجٍ أُنزل بهاهم هنطق اللؽة الثم أن فهم المرآن همجرن بف ،1صَاؼة وضرب هن الجصوَر"

هعانَها بها ، ونظرَة النظم جرجوز علً جناسب الدٖلة بَن الولهات وَهلن الحجة علً صحة الجؤوَل

بل أن  ،لفاظها فٍ النطقأن ججوالً أ ،" لَس الؽرض بنظم الولم، لذا َمول الجرجانٍَمجضَه العمل والحال

اْلفاظ جابعة بهذا جعل الجرجانٍ و ،2َها علً الوجه الذٌ الجضاه العمل"هعان جناسب دٖلجها وجٗلٍ

 . للهعانٍ وخادهة لها وٖ جنجظم إٖ بانجظاهها

، ووان ٖسَها الفروق بَن اْسم والفعل ،بهوضوع اخجَار الصَؽة عناَة حسنةاعجنً الجرجانٍ  ولد

، أو فعًٗ، أو صفة بر إذا وان اسهاً الفرق بَن الخ فروق فٍ الخبر، حَخ بَنحدَثه ضهن هوضوع ال

هثبت به شَباً بعد شٍء، فإذا ً أنه َمجضٍ ججدد الهعنً اللَمول: وأها الفعل فهوضوعه عفهثٗ ، هشبهة

: زَد هنطلٌق. فمد أثبت أنطٗق فعًٗ له هن ؼَر أن ججعله َججدد وَحدُخ هنه شَباً فشَباً بل َوون للت

َد طوٌَل وعهرو لصٌَر. فوها ٖ جمصد ههنا إلً أن ججعل الطول أو الهعنً فَه والهعنً فٍ لولن: ز

ً أطٗق، وذلن ٖججعرض فٍ المصر َججدد وَحدخ بل جوجبهها وجثبجهها فمط وجمضٍ بوجودهها عل

: زَد ها فإذا للت ،فإنه َمصد فَه إلً ذلن وأها الفعل لزَد،أنطٗق  : زَد هنطلق."ْوثر هن إثباتلولن

  .3". فمد زعهت أن أنطٗق َمع هنه جزءا فجزءا وجعلجه َزاوله وَزجَههو ذا َنطلقُ 

فول هن إلً الدٖٖت الهعنوَة والزهنَة، وٖ َمؾ الحدَخ عند هذا الحد هن صَػ اْفعال، بل َجعداه 

الفعل الهضارع والهاضٍ له دٖلجة وهوضعه الخاص به، واحَاناً لؽرض بٗؼٍ َعبر عن الهسجمبل 

اضٍ، ولد جرد اَِة بصَؽة فٍ هوضع، وججؽَر بصَؽة أخري فٍ هوضع آخر، واَِات بصَؽة اله

َََن ابهات جخجلؾ فٍ الصَؽة هن هوضع ِالهجش ا َوَرَد َهآَء َهْد خر، هثل صَؽة اْفعال فٍ هذه اَِة ﴿َولَهَّ

ْسمُوَن َوَوَجَد ِهْن ُدونِِهُم اَْهَرأَجَ  ََ اِس  َِّه أَُهًة ِهَن النَّ َٖ َنْسمٍِ َحَجً َوَجَد َعلَ ِن َجُذوَداِن َلاَل َها َخْطُبُوَها َلالَجا  َْ

ٌخ َوِبٌَر  َْ َم َجَولًَ إِلًَ الِظِل﴾، َُْصِدَر الِرَعاُء َوأُبوَنا َش ُهَها ثَّ َٖ هواضع  ففَها حذؾ هفعول فٍ أربعة 4َفَسَمً 

جذوداِن ؼنههها، ولالجا ٖ وجد علَه أهة هن الناس َسمون أؼناههم أو هواشَهم  واهرأجَن  :إذ الهعنً

. ثم إنه ٖ َخفً علً ذٌ بصر أنه لَس فٍ ذلن وله ً َسمٍ الرعاة، فسمً لهها ؼنهههانسمٍ ؼنهنا حج

، وهاذان إٖ أن الؽرض فٍ أن َعلم أنه وان هن الناس فٍ جلن أن َجرن ذوره وَإجٍ بالفعل هطلماً إٖ 
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وأنه وان هن "، ٍ حجً َصدر الرعاءٖ َوون هنا َسمْ : ، وأنهها لالجاهن الهرأجَن ذودٌ الحال َسِمٍ، و

ٍُّ ؼنهاً أم إبًٗ  ذلن فخارج عن العرض  أم ؼَر هوسً علَه السٗم هن بعد ذلن َسمٍ، فؤها ها وان الهسم

؛ جاز أن َنور الذود هن دونهم اهرأجَن جذودان ؼنههها : وجد، وَوضح ذلن بؤنه لو لَل1"وهوهم خٗفه

 حَخ هو ذود ؼنم حجً لو وان هوان الؽنم إبل لم َنور الذود. هن حَخ هو ذود بل هن 

وجحدخ الجرجانٍ عن آَات هجشابهات وان اٖخجٗؾ فَها هن حَخ اٖسهَة والفعلَة، وموله 

ٍه ِباْلَوِصَِد﴾ َْ ا وأن لولنا : ولبهم ، َمول إن أحدا ٖ َشن فٍ اهجناع الفعل ههن2جعالً:﴿َوَوْلُبُهم َباِسٌط ِذَراَع

. ٖ َإدٌ الؽرض ولَس ذلن إٖ ْن الفعل َمجضٍ هزاولًة وججدد الصفة فٍ الولت ، ذراعَه َبسط

 وَمجضٍ اٖسم ثبوت الصفة وحصولها.

. "وٖ فرق بَن )وولبهم باسط( ججزَة فعل وهعنً َحدخ شَبا فشَباهن ؼَر أن َوون هنان هزاولٌة و

لة وٖ ججعل الولب َفعل شَبا بل جثبجه بصفة هو فٍ أنن ٖجثبت هزاو وبَن أن َمول: وولبهم واحد، هثًٗ 

 ا، وهجً اعجبرت الحال فٍ الصفات الهشبهة وجدت الفرق ظاهرَها فالؽرض إذن جؤدَة هَبة الولبعل

َّناً، ولم َعجرضن الشن فٍ أن أحدهها ٖ َصلح فٍ هوضع صاحب ه فإذا للت: زَد طوَل وعهرو ب

إذا وان الحدَخ عن شٍء َزَد وَنهو  مصرمول َطول وَ، وإنها جلصَر، لم َصلح هوانه َطول وَمصر

، فٍ جارَخ النمد والبٗؼة اَعجبر الجرجانٍ هجفرد إذ ،3"ات ونحو ذلن هها َججدد فَه الطولوالشجر والنب

 ، ذلن أن عٗلة اللفظ بالهعنً وانت شاؼًٗ احظ هن هفاضلة بَن اللفظ والهعنًحَخ ججاوز ها أثاره الج

ل إلً إشوالَات الهعانٍ حجً الوصو واصطٗحاً  وضعاً ، جنطلق هن اللؽة ات هجعددةهعرفَا اجخذ اججاه

، بل ٍ جربط الهبنً بالهعنً فٍ ول لؽة، "وهذا اْهر راجع لَس فمط إلً العٗلة الوثَمة الجواْلفاظ

نً ، عن عٗهات الهعصل فَها عناصر اللفظ وأصول هَؤجهإلً خصوصَة الوجابة العربَة الجٍ جنف أَضاً 

الذٌ جناول  سبوَه، هن هثل النحوَونوها خاضها  الهعروة البٗؼَون هذه ضولد خا .4جه"ادوهحد

وهسجشهدا بآَات لرآنَة لجؤََد  ،لها عن جعلَٗت نحوَة باحثاً  هرجبطة باللفظ وعٗلجه بالهعنًعدَدة  اً هباحث

 ب اْعرابَة واللؽوَة. الجوان

الشول والهضهون لد ارجبط بهسؤلة الجؤوَل وأعجاز، ودور بَن اللفظ والهعنً و رجباط إن هذا اٖ

ابن خلدون َنجصر للفظ ، وحظ أول هن فاضل اللفظ علً الهعنًالجا فٍ عهلَة الجؤوَل، ووانالهعانٍ 

عل حساب الهعنً وَعجبر أن صناعة الوٗم هٍ فٍ اْلفاظ ولَس فٍ الهعانٍ، َمول:" اعلم أن صناعة 

، وأَضاً إنها الهعانٍ جبع فهٍ فٍ الضهابر، وٍ اْلفاظ ٖ فٍ الهعانٍها هٍ فونثراً إن الوٗم نظهاً 
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، وأن فٍ طوع ول فور هنها ها شاء وَرضً فٗ َحجاج إلً صناعةالهعانٍ هوجودة عند ول واحد، و

 .1عنها هو الهحجاج للصناعة وهو بهثابة الموالب للهعانٍ" جعبَرجؤلَؾ الوٗم لل

عندهم راجع للفظ علً حساب لذَن وانوا لبل الجرجانٍ هن شؤن اللفظ، فالبَان وهوذا أعلً البٗؼَون ا

، هسجنداً علً أشعار العرب ولون الجرجانٍ اجخذ هنحً آخر، واججه للنظم وعدل عن اللفظ الهعنً

 وانسجاهاً  ، لَسجخلص أن المرآن الورَم هجفوق بٗؼة واجسالاً هنطلماً للبحخ عن هعاََر بٗؼجه ووٗههم

العمل بشول َسجسَؽه وَجمبله ذلن ججهحور نظرَة النظم حول جناسب الدٖٖت بَن الولهات وهعانَها وب

، ولَس هعناه علً حسب جرجَب الهعانٍ فٍ النفسْلفاظ وجرجَبها ، وعلَه َؤجٍ نظم االحالَجناسب هع و

والجٍ لنظم، فٍ هلخص نظرَة ا، والذٌ َمول عنه الجرجانٍ م الشٍء إلً الشٍء وَؾ جاء واجفقض

ن أن " إن اْهر علً ها للناه ه:نجظاهها، عانٍ وخادهة لها وٖ جنجظم إٖ باا جابعة للههَجعل اْلفاظ فَ

، وأنها لو خلت هن النطق بسبب جرجب هعانَه فٍ النفسجرجب فٍ َ، وأن الولم اللفظ جبٌع للهعنً فٍ النظم

ٍ ضهَر وٖ هجس فٍ خاطر أن َجب فَها لها ولع ف ،وأصداَء حروؾ هعانَها حجً جججرد أصواجاً 

َُجعل لها أهونة ج  .2"ن َجب النطق بهذه لبل النطق بجلنوهنازل، وأرجَب ونظم، وأن 

وَإود الجرجانٍ لوله أن اْلفاظ خادهة للهعانٍ وهوضحة لها، ولَست ٖحمة للهعنً أو هنفصلة عنه 

هن حَخ ، وٖ أن ججوخً فٍ اْلفاظ هللفظ هوضعا هن ؼَر أن جعرؾ هعنا:" َٖجصور أن جعرؾ َمولف

، وأنن ججوخً الجرجَب فٍ الهعانٍ وجعهل الفور هنان، فإذا جم لن ذلن أجبعجها هٍ ألفاٌظ جرجَباً ونظهاً 

جسجؤنؾ فوراً "وأنن إذا فرؼت هن جرجَب الهعانٍ فٍ نفسن لم جحجج إلً أن  ولفوت بها آثارها،اْلفاظ 

، وأن العلم بهوالع لن بحوم أنها خدم للهعانٍ، وجابعة لها وٖحمة بها ججرجب فٍ جرجَب اْلفاظ بل ججدها

 .3الهعانٍ فٍ النفس علم بهوالع اْلفاظ الدالة علَها فٍ النطق"

َُعد نجاجاً ولذا ف  ، الولت وهو الجَار الدارس للمرآن للجَار السابد فٍ ذلن جلمابَاً  إن فور الجرجانٍ 

ووانت  مابل للجؤوَل،َوثر فَه الهجشابه الباعجباره نصا الهسلهون  أفضل العلوم فجنافس فَهبإعجباره 

أعجاز المرآنٍ "وجحدَد أدبَة الجبلَػ فَه، إطارها إظهار رإَة جدَدة فٍ و نظرَة الجؤوَل هنطلمة

السَالٍ، هن حَخ صلة الهفردات فَها بَنها، إذ اْدبَة عنده جسعً إلً إوجشاؾ الونه الدٖلٍ المابم علً 

. و لعل 4نً الهعنً"، وهو ها عبر عنه بهعالهعنوَة هن أخري حسَة شاهدة صورواسجدعاء ال ؤوَل،الج

 الهرهنَوطَما.هفهوم  لدوجور عادل هصطفً فٍ شرح هذا ها عبر عنه ا

، فٍ اللؽة ٖ جؤجٍ هن جعلم اللؽة أن البٗؼةوٗهه عن هاهَة البٗؼة َري هعرض فٍ إن الجرجانٍ  

هبلػ هن نشؤ علَها، وأن وا َن جربوا فٍ أحضان اللؽة، وههها بلػ الدخٗء لن َبلؽولون جوون هن الذ
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َمول فٍ هذا الشؤن:" وؼلط  حَخ ،ظم والجؤلَؾ لم َصل إلَه الدخٗءللعرب الفضل والهزَة فٍ حسن الن

 لعرب الفضلذا ُذِوَر أن لإفهن ذلن أنن ججد وثَراً ههن َجولم فٍ شؤن البٗؼة  ،الناس فٍ هذا الباب وثَر

شؤواً َٖبلؽه الدخٗء فٍ وٗههم، وجعَل َعلُل ذلن والهَزَة فٍ حسن النظم والجؤلَؾ، وأن لها فٍ ذلن 

لؽات واْلسنة هبلػ هن نشؤ ، ولن َبلػ الدخَل فٍ الللؽة لها بالطبع ولنا بالجولُّؾِ : ٖ ؼرَو فإن ابؤْن َمول

، وهو َعد هن 1"ب العلم باللؽةَوهم أن الهزَة أججها هن جانوأشباهُ هذا هها  ،، وبدأ هن أول خلمه بهاعلَها

ْنه َإدٌ بصاحبه إلً إنوار أعجاز، ْن الجرجانٍ َفرق  ،اعجهد علً أن اللؽة بالعلم لد ولع فٍ خطؤ

فَها  ، والذٌ ٖ َوون إٖ بها َموم به الهجلمٍ هن عهلَات ذهنَة َسجعَنفٍ سَالهواللفظ  ،بَن اللفظ هجرد

 ، ذلن أن الصورة جوجسب هعناها بهمجضً وضعها اللؽوٌ وهع ذلن فهٍق الذٌ َشهل صورة هابالسَا

، أٌ أن اللفظ َوجسب هزَجه هن خٗل السَاق وهرعاة هعنً ها لبله جوون هعنً آخر َحجاج إلً إوجشاؾ

 وها بعده فٍ نفس السَاق.  

 ، ً جهَزه فٍ الجعاهل هع ألفاظ اللؽةإن الخطاب المرآنٍ هو نص دَنٍ وافق لؽة العرب وألام إعجازه عل

، ثم إن المرآن أوجد جباعدا بَنه نظم وسَاق وعٗلات اسجبدالَةالجٍ ٖ ججوابم هع الهعنً إٖ هن خٗل 

، فمد جاء بجروَبات لانا علً هسجوي الدٖلة والهدلولوبَن الشعر العربٍ، وبذلن َوون لد أحدخ فر

أبهرت الناس اللذَن اعجنموه وحجً الهعادَن له، هها و، لوجداندَدة شحذت اْفهام وحروت اأسلوبَة ج

 . جعلهم َذعنون ولو بعد حَن

، ةها ججعلق بالخطاب والهجلمٍ واللؽلذا فإن لضَة أعجاز المرآنٍ جسجحق أهجهام هن ناحَة أن 

ان إنا إذا ونا "وذ :ٍ جحهل هذا الخطاب َمول الجرجانٍوأعجاز المرآنٍ هنطلق هن اْلفاظ اللؽوَة الج

وان علً حد هن  ههة الجٍ هنها لاهت الحجة بالمرآن، وظهرت وبانت وبهرت، هٍ أننعلم أن الج

أن َعرؾ وونه  ، ووان هحاًٖ ، وهنجهَا إلً ؼاَة ٖ َطهح إلَها بالفورجمصر عنه لوي البشر ،الفصاحة

َُشن أنه وان هَدان الموم إذا ، والذٌ ٖلذٌ هو دَوان العرب وعنوان اْدب، إٖ هن عرؾ الشعر اوذلن

أٌ أنه َنظر إلً المرآن ، َضاً أَهجم بالهجلمٍ  فٍ هذا النصوالجرجانٍ  .2ججاروا فٍ الفصاحة والبَان"

بخطابه إلً الهجلمٍ لَحدخ فَه الجؤثَر ببٗؼجه وإعجازه هن أجل الوصول إلً  علً اعجباره هجوجهاً 

، وانجظاهها فٍ السَاق الذٌ ان هعانَه وارجباط الولم ببعضهبَوعن طرَق هجاز ألفاظه جؤثَره فٍ العمول 

 جرد فَه.

، فمد أصل لهفهوم أسجعارة وؤصل هن جهثَل الذٌ َرد بالنصوص المرآنَةَحجفٍ بال ٍإن الجرجان

 : عنً للهسجعار له وجدعَه بطرَمجَنجثبت اله ، فهو َعجبر أنهاأصول الهجاز
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هذه  وفٍ ر له هباشرة وجدعٍ أن هذا هو ذان،ار بدٖ هن الهسجعاسم الهسجعفَه أ جضع -الطرٌق األول

 .رة، والنملة بَن الطرفَن واضحة هَسالحالة جصبح الهشابهة صرَحة

، أٌ ثم َحذؾ الهشبه وَونٍ عنه بصفاجهأن الشاعر َشبَّه الشٍء بؽَره "فإنه َموم علً  -الطرٌق الثانً 

 .1" جشبَه لابم وإن وان هضهراً هونَاً أن ال

  هن إضافات جعد هن أهم إنجازات افوار الجرجانٍ اٖسجعارة أضافات فٍ الجؤصَل النمدٌ وها فٍ  إن 

، هع أن إضافات الجرجانٍ لم جملب الهفاهَم اْساسَة، بعدهجاء  فٍ الجؤصَل النمدٌ، والجٍ أثرت فٍ هن

، لونه حاول ن لهبمَجهَع السا َسلَّم بها هن، والجٍ هٍ هُ َبنٍ دراساجه علً اْصول المدَهةفهو وان 

 هجسماً  جطوَرها وجعهَمها هن خٗل ثمافجه الهوجسبة هن علم الوٗم والفلسفة والشعر، حجٍ لدم هفهوهاً 

وذلن ها جعل الهجؤخرَن َٖسجبعد اْصول الهجعارؾ علَها بل َدعهها بسند نظرٌ همبول، ولٕسجعارة 

أٌ هنالشة أو جعدَل، هن بالجوضَح والشرح ْفواره دون عنه َنبهرون بها انجزه هن إضافات، فاوجفوا 

لم َمدهوا شَباً َجهَز عن عهل وؼَرهم هن الذَن ، 2خر الرازٌفهإٖء: هحهود بن عهر الزهخشرٌ، وال

 الجرجانٍ. 

عبد الماهر الجرجانٍ نظرَة النظم أو فورة أعجاز المرآنٍ، بها َوافق البَبة الجٍ وان َعَش صاغ  لمد

هد ، لذلن نراه َسجشالعربَة بَبة الشعر ودَوان العربوالجٍ نزل فَها المرآن، إنها البَبة عرب الفَها 

وبالنسبة له المرآن نص لؽوٌ َٖهون اوجشاؾ لوانَنه الذاجَة وفههه  ،بؤشعارهم فٍ ول شاردة و واردة

مد أصل الجرجانٍ ل ،اهة الجٍ جشول فَها الشعر العربٍوجحلَله إٖ هن خٗل الموانَن والظروؾ الع

الفارلة بَن لفورة النظم الجٍ جبحخ فٍ أصول إنجاج الخطاب وجفسَره بؽرض جبََن الخصابص العاهة 

وهن ناحَة أخري لَإصل ْصول البَان العربٍ وَرسم طرَما للذَن  وٗم هللا ووٗم البشر هن ناحَة،

لجلمٍ، وذلن بجؤسَسه لفورة الجمبل ، فنال السبق فٍ اوجشاؾ جهالَة اَجعاطون الجفسَر هن جهة جهالَة

  الجٍ نجدها فٍ ثناَا الدٖبل. 

ت جمبل ، ففرق بَن ظاهر الولهة وها جحهله هن هدلوٖأن أعجاز لضَة دٖلَةإلً لجرجانٍ لمد جفطن ا

اْلفاظ بحثا عها جواري هن دٖٖت وراء ، ذلن أن الدٖلة جججاوز حدود الجؤوَل حسب همجضً الحال

: هذا الخصوصولد ذهب إلً المول فٍ  ،لظاهرة والجٍ ججحول إلً دال َحجاج إلً هدلول آخرالهعانٍ ا

لشٍء هجهًٗ إلً العلم به واعلم أنن ٖ جشفٍ  الؽلة وٖ جنجهٍ إلً ثلج الَمَن حجً جججاوز حد العلم با"

بع الهاء حجً ون وهن جج، وحجً ٖ َمنعن إٖ النظر فٍ زواَاه والجؽلؽل فٍ هواهنه وحجً جوهفصًٗ 

                                       
 .241م  ص1992. 3جابر عصفور .الصورة الفنَة )فٍ الجراخ النمدٌ والبٗؼٍ عند العرب( الهروز الثمافٍ العربٍ .بَروت.ط - 1
 .249انظر د. جابر عصفور، السابق.ص - 2
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علَه نري أن الجرجانٍ شؽله أعجاز الذٌ َوهن فٍ النص المرآنٍ نفسه ولَس و، 1"عرؾ هنبعه

 خارجه. 

اةٌ ﴾ولهذا  ََ َمول فٍ جنوَر ولهة حَاة فٍ لوله جعالً :﴿َولَُوْم فٍِ الَمَصاِص َح
أن السبب فٍ حسن الجنوَر : 2

وان أنسان إذا َعلَِم أنه إذا لُِجل ارجدع بذلن عن المجل لَس الهعنً علً الحَاة نفسها، ولون علً أنه لها 

فسلم صاحبه، صارت حَاة هذا الهههوم بمجله فٍ هسجؤنؾ الولت هسجفادة بالمصاص، وصار وؤنه لد 

حٍَ فٍ بالٍ عهره به أٌ بالمصاص ، وإذا وان الهعنً علً حَاة فٍ بعض أولاجه وجب الجنوَر واهجنع 

لد وانت بالمصاص هن أصلها، وأن َوون "جعرَؾ َمجضٍ أن جوون الحَاة الجعرَؾ، هن حَخ وان ال

 .3فٍ وونها فٍ وافة اْولات، وذلن خٗؾ الهعنً وؼَر ها هو همصود" المصاص لد وان سبباً 

 لؽوَاً  جذهب هذهباً هٍ اْخري بعض الجؤوَٗت العملَة ه َجبَن هن خٗل هاسبق ذوره أن والخٗصة أن 

علَه الَوم بخصوص  جؤوَلٍ َعجهد علً الجؤوَل الهرهنَوطَمٍ وها أصبح هجعارفاً  جفسَرَنجج عنه  بٗؼَاً 

 هن َجَد اللؽة العربَة َم َعجبر جحدَا بٗؼَا لول المرآن العظفإن  علَههذا الهنهج الجحلَلٍ الجفسَرٌ. و

ري وثَرا هن البٗؼََن لذلن ن ،الخطاب المرآنٍ فمد نبههم إلً الهَزات البَانَة والبٗؼَة الجٍ جفرد بها

  .وعٗلجه بالجفسَر والجؤوَل الجرجانٍ وخاصة فٍ هفهوم النَّظمَنظرون إلً الهسؤلة نظرة جمارب هع 

 

                                            

  

                                       
 .266، دٖبل أعجاز، سابق .صالجرجانٍ  - 1
 .179سورة البمرة :  - 2
 .290الجرجانٍ. دٖبل أعجاز. سابق.ص - 3
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 إشكالٌة التفسٌر والتأوٌل

ذلن  ، وهذا الهصطلح جربطه عٗلة بهصطلح الجؤوَل،ولهة جفسَر َمصد بها شرح المرآن هن الهعلوم أن

، وإن اً وثَرالجملَدَة ٖ ججداولهها وجب الجفسَر  هذَن الهصطلحَنو ً،أنهها َشجروان فٍ البحخ عن الهعن

ر والجؤوَل دون أن جذورهها إٖ فٍ همدهة جلن الوجب، والمارئ ربها ٖ َدرن وانت جهارس الجفسَ

ر الهعنً ، جلن العٗلة وصلت أههَجها إلً أن جعلت البعض َعجبها إٖ إذا علم عٗلجهها بالهعنًهفهوهه

َة هنا الجفسَر والجؤوَل، وأشوالالذٌ َوضح بشول جلٍ ن الهعنً هو أ، إذ لهها هٗزهاً  ثالثاً  اً هصطلح

أن الهعنً الهمصود عند الهفسرَن والهإوَلَن هو الهعنً الذٌ َمصده هللا هن وٗهه، وإن وان ذلن لَس 

 جٍ وجب بها النص.هوان البشر إٖ هن خٗل فهم ألفاظ اللؽة الإفٍ 

هوانَاجه فٍ لراءة إأن النص اْدبٍ َسجطَع الهفسر أن َطلق خَاله وخبرجه و َضاً وهن الهفارلات أ 

، لونه فٍ جفسَر المرآن ؼَر وزنا، فهذا جابز فٍ النص اْدبٍ نص دون أن َمَم للواجب وهماصدهال

ا همبول هن أؼلب الهسلهَن ْن هدؾ الجفسَر عندهم هو فهم هعنً آَات المرآن واسجنباط أحواهه

فإذا وان  ، الوصول إلً سعادة الدنَا واِخرة، وفٍ هذا َجسابق الهإهنونالجٍ جَسر للناس  اوجوجَهاجه

فسَر والجؤوَل اسججٗء الهعنً فإن نهج الوصول إلً الهعنً إنها هو اللفظ، وبذلن جالهمصود هن ال"

وَجضح أن الجفسَر والجؤوَل عهلَجان  ،فسر العٗلة الهعروفة بَن اللفظ والهعنًهجطفو إلً السطح عند ال

أصحابها هٍ  ها داهت اللؽة فٍ جعرَؾ هن لؽجهوجنطلق ولجاهها هن اللفظ بهعناه الواسع أٌ هن النص، 

 .1"" ول لفظ ُوضع لهعنً

، أٌ الجفسَر والجؤوَل هن الهجرادفات الهعاجم َرون أنأصحاب أن بعض الهفسرَن الوٗسوََن ووذلن  

، بَنها ٗ َسجعهل لفظ جؤوَل بهعنً جفسَرأنهم َنظرون إلً الجفسَر والجؤوَل بهعنً واحد، فالطبرٌ هث

أهم الهفردات الهجمابلة وهٍ:   لهذا الؽرض  جوضَح، وفَها َلٍ الجؤوَل همابل للجفسَرأن َري آخرون 

  

                                جؤوَل جفسَر ________________                         

 هعنً    _______________    لفظ

 باطن  ظاهر  ________________                        

 عاهضواضح  ________________                        

 هفسر  ________________  هجهل                        

   هجشابه   هحوم ________________   

 هجاز حمَمة _________________                         

                                       
 .34الهادٌ الجطٗوٌ ، لضاَا اللؽة فٍ وجب الجفسَر . سابق. ص - 1
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 دلَل حمَمة _________________                         

 هجعدد _________________  واحد                        

 دراَة رواَة _________________                        

 عمل _________________   نمل                         

 اسجباط _________________  سهاع                       

أن الجفسَر أسلم هن الجؤوَل، "الدراسات  بعضبصفة إجهالَة هن هذه اْزواج الواردة فٍ خٗصة المول 

هجهام الهسلهَن نالت ا ، ذلن أن عهلَة جفسَر النص1وهو أن َعول الهفسر علً السلؾ فٍ فهم النص"

، هَبة وهوانة عند العاهة والخاصة وها َوجسبه الهفسر هن ،بحوم ها َحضً به هن لداسة ونفوذ هنذ المدم

وؼَرها،  ، هن لؽة وشعر واسباب النزولفٍ الوصول إلً الهعنًهجم الهفسرون بول ها َساعدهم لذا ا

، وهن هذا َجبَن لنا أن النص ورؼم جطور دة َهون أن جفَد فٍ جوضَح الهعنًواجخاذها وآٖت هساع

َل هن خٗل اللؽة، هها َدل علً أن إشوالَة جفسَر وجؤوَل النص وللجفسَر والجؤ العلوم َبمً خاضعاً 

شوالَة إنسانَة ثابجة ٖججؽَر هع الزهن وجنوع النصوص هع اْخذ فٍ أعجبار أن ولراءجه ووجابجه هٍ إ

وهٍ الحمَمة  ،شارح النص الدَنٍ َهدؾ إلً الحصول علً الحمَمة الجٍ جحصل بها السعادة فٍ الدارَن

هشولة  والهإول للفوز بالحمَمة. وجعد الجٍ َجحدخ عنها المرآن بؤسلوب فنٍ هعجز َسجمطب الهفسر

فٍ الخطاب الدَنٍ الهعاصر،  ، وها أنها هن أوثر المضاَا جههَشاً ا الفور الدَنٍجؤوَل هن أخطر لضاَال

إذا وانت اْهة أسٗهَة جهلن النَة "، جؤطَراً للهشروع أصٗحٍ الدَنٍرؼم ضرورة بعثها هن جدَد 

، هاأول هبٖبها صلح َصلح آخر هذه اْهة إ، ْنه وها َمال ٖالصادلة فٍ البحخ عن هشروع نهضوٌ

.فٍ 2، والنهوض ولذلن جبمً إشوالَة الجؤوَل هطروحة"هة ججوفر فَها ول هموهات الجطوروهٍ أٌ اْ

والسلؾ والخلؾ هثل هذا الصراع َثبط هن عزابم  "الصراع بَن المدَم والحدَخ واْصَل والهعاصر،

 .3"العمل أسٗهٍ، وجخلق فوضً للمراءات الفورَة الجنوَرَة 

هن إشوالَات الجؤوَل أن الهفسرَن الوٗسوََن َفضلون هصطلح الجفسَر علً الجؤوَل، لها فٍ اْخَر و

هن خروج عن الهماصد الدَنَة والدٖٖت الهوضوعَة الواردة فٍ المرآن الورَم، هها أوجد بعض 

ّولت النص المرآنٍ الشبهات بمصد أو ؼَر لصد. هن ذلن الجفسَرات الجٍ ٖ جواد جسجند إلً اللؽة، والجٍ أ

 ٖسند لؽوٌ له.  أو رهزَاً  إشارَاً  جؤوًَٗ 

ولد بَن أن ذلن الخٗؾ هو ، لحاصل بَن السلؾ فٍ جفسَر المرآنولد أشار ابن جَهَة إلً الخٗؾ ا

لَس خٗؾ فٍ الجفسَر، وأود أنه خٗؾ جنوع ولَس وبَن أنه هجرد خٗؾ فٍ اْحوام وؼَر عهَق 

                                       
 .36الجطٗوٌ، هرجع سابق. ص - 1
 .239َوسفٍ َوسؾ،  النظام اللؽوٌ فٍ المرآن الورَم، سابق، ص - 2
 .14م، ص1996، 4د ابوزَد، أشوالَات المراءة وآلَات الجؤوَل ، الهروز الثمافٍ العربٍ ، الطبعةنصر حاه - 3
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، وأن لصحابة خٗؾ فٍ الرأٌ وأسجدٖلذلن بدلة ووضوح وأنه ولع بعد ا، ودلل علً اخجٗؾ جضاد

هم الجٍ بنوا ، وأصولالهعجزلة إلً جفاسَر لَها، هشَراً أرادوا حهل ألفاظ المرآن عإعجمدوا هعانٍ ثم  لوهاً 

الذٌ َعد هن أشهر وشاؾ للزهخشرٌ ، وذور رأَه فٍ بعض وجبهم وخاصة العلَها هذه الجفاسَر

الهسجند علً العمل، والذٌ  عن جفاسَرهم بالرأٌ لة الهسإلَة الجسَهة فٍ ها نججهحهٗ الهعجز، جفاسَرهم

 .فٍ جؤوَل المرآن علً ؼَر جؤوَله نجج عنه أنهم عبَّدوا الطرَق لضٖٗت الرافضة والمراهطة والفٗسفة

بدل أن َجعلوا  وَري أن هإٖء جعلوا المرآن خاضعاً لجصوراجهم وهمراراجهم الفورَة الهسبمة، 

هن خٗل اللؽة الجٍ نزل بها، وبها ورد  َجفههوا المرآن وَفسروهأن ووان علَهم جصورهم جابع للمرآن، 

واْخطر هن ذلن هو أن جصورهم هذا َصبح عند عن السلؾ الصالح!!. هنمول جفسَر الهن أثر فٍ 

وٍ جوافق جلن لهعمدة وجصَراَِات خاضعة لجؤوَٗت اْهواء والهجازات ا، بعض الناس دَناً 

هن أعظم أسبابه  الذٌ وان، وأخجٗؾ فٍ الجفسَر هرثاا أ، "والهمصود هنا: الجنبَه علً هالجصورات

بؽَر ها  ملسو هيلع هللا ىلصالبدع الباطلة الجٍ دعت أهلها إلً أن حرفوا الولم عن هواضعه وفسروا وٗم هللا ورسوله 

، الذَن َخطبون فٍ ها َدللوا وؼَرهم ذلن الوعاظ، وأها الصوفَة وو1أُرَد به، وجؤُولوه علً ؼَر جؤوَله"

ابن جَهَة  فمد اعجبر، صحَحة لون المرآن ٖ َدلل علَها بهعانٍ وإن وانت به هن أدلة فٍ جفسَر المرآن 

م اْدلة ا. َعنٍ أنهم أخطؤوا فٍ اسجخد2"ذلن خطؤ فٍ الدال والهدلول والهعنً الذٌ لصدوه فاسداً "

 َر صحَحة.الصحَحة ، فوانت نجابجهم ؼ

ٍ هوان فإنه لد فُسر أها أحسن طرق الجفسَر عند ابن جَهَة فهٍ جفسَر المرآن بالمرآن، َمول:"فها أُْجهل ف

، ثم َضَؾ ألوال 3، فإن أعَان ذلن فعلَن بالسنة ، فإنها شارحة للمرآن وهوضحة له"فٍ هوضع آخر

لفاء اْربعة ، اصة العلهاء هنهم والخالصحابة ْنهم أدري بذلن لها لهم هن الفهم والعلم الصحَح ، وخ

، ها نزلت آَة فٍ وجاب هللا إٖ وأنا لال:"والذٌ ٖ إله ؼَره ، وعبدهللا بن هسعود والذٌوعبدهللا بن عباس

، وهع ذلن 4أعلم فَم نزلت وأَن نزلت ولو أعلم هوان أحد أعلم بوجاب هللا هنٍ جناله الهطاَا ْجَجه"

، ذلن أن المدهاء هن الهسلهَن والصحابة رضٍ هللا عنهم وانوا حذرَن المرآنعبدهللا بن هسعود لم َفسر ف

ال وجوه ،وها أنهم َدروون الهسإلَة الثمَلةذلن هن هشولة الجفسَر أو الجؤوَل  ، ْن المرآن الورَم حهَّ

 .ام علٍ بن أبٍ طالب رضٍ هللا عنهأهذور 

، ورأٌ هذهوم، وذلن فوه إلً رأٌ همبولم المدهاء وصنالهجؤخرون أخذوا َجصرفون فٍ وٗلون  

ْظهار أفوارهم وهنهم هن وضع أراء الؽَر فٍ لابهة الهذهوهة، دون شروط جنظم ذلن وخاصة ابن 

جَهَة، والذٌ وان َوثر هن الجحذَرات هن البدع وأنحراؾ عن هنهج السلؾ. وهذه الجوجهات السلفَة 

                                       
 .91م، ص1972ابن جَهَة، همدهة فٍ أصول الجفسَر، جحمَق عدنان زرزور، الطبعة الثانَة ،  - 1
 93-92نظر الهصدر السابق،  صَ - 2
 .93ابن جَهَة، السابق، ص - 3
 .75سابق، صان عن جؤوَل آٌ المرآن، اهع البَالطبرٌ، ج - 4

https://etd.uwc.ac.za



 

  130 

 

إلً  ، اسجناداً النهج الجراثٍ وها هو دون ججدَد ع أوهٍ جوجهات أَدَولوجَة للجراخ للحفاظ علً الوض

 جارَخ طوَل لهذه السَطرة علً الفور الجراثٍ أسٗهٍ.

 الجفسَر النملٍ َموم علً اْصول الجالَة:هن ذلن نٗحظ أن 

 ، فالمرآناضع هوؼَره هن الفٍ  فٍ هوضع َؤجٍ هفصًٗ  جفسَر المرآن بالمرآن، أٌ ها ورد هجهًٗ  -أوًٖ 

 ر بعضه بعضاً.َفس

 ، وإن وانت جلن الجفاسَر للَلة.            صلوات هللا علَهردت عن النبٍ اْخذ بالجفاسَر الجٍ و -ثانَاً 

الجفاسَر الجٍ وردت عن الصحابة برواَات صحَحة ، بؤعجبار الصحابة ألرب إلً زهن نزول  -ثالثاً 

، والهوٍ والهدنٍ ، ولرابن اْحوالباب النزول، وأعلم بؤسصلوات هللا علَهوا هن الرسول المرآن، وسهع

 هنه.

الجٍ َمول عنها ابن جَهَة انها إخجٗفات جنوع ولَس جضاد الجؤوَلَة جفاسَر الجابعَن هع اخجٗفاجهم  -رابعاً 

َُجرن.  لذا َإخذ هنها و

ٍ م الواردة فاججهاد الهفسرَن الهشروط بالعلم باللعة العربَة ْنها لؽة المرآن ووافة العلو -خاهساً 

 ،َوون هحور حضارة والحمَمة أن النص ٖبد أن ججعدد جفسَراجه وجؤوَٗجه، وخاصة حَن شروط الهفسر.

، ة جعطٍ النص المرآنٍ هذه اْولَة، "وإذ وانت الثمافة العربَة ثمافا هو الحال فٍ الحضارة أسٗهَةوه

 .1لهاهَة النص وثمافة الجؤوَل" – ولو ضهنَاً  – فٗبد أن لهذه الثمافة هفهوهاً  وججعل هن الجؤوَل نهجاً 

رؼم أن النص الدَنٍ ، العلوم الدَنَة دون سواها ولد حظً الجؤوَل ببعض الدراسات الجٍ روزت علً 

حجً وإن جاء بلؽة العرب  لول الناس هروزَا دَنَاً  هو هرجعاً  فٍ اْساس، ولؽوَاً  جاء فٍ طبَعجه نصاً 

، الهعجزة الخالدة، هوو 2أسالَب هعانَها"عرب فٍ ألفاظها الخاصة و"أُنزل علً لسان هعهود الأٌ 

ول وَججه إلَه ، اْحوام والمواعد اللؽوَة ُجسجهد هنهاؼلب اْحوام الدَنَة، وهنه  ْسجخرججُ هصدرالذٌ الو

د، وَرجع إلَه َعهد إلً هذا الوجاب فَؤخذ هنه ها َشاء وَمجبس هنه ها َرَف له ؼرض أو همصد "وان هن 

إن جطور الحَاة بجهَع  .3، أو ؼَر ذلن"َها أحب هن جشرَع، أو إعجماد، أو أخٗق أو إصٗح إججهاعٍف

وهو ها َعبر عنه "إشوالَة فٍ ظل ثبوت هنطوق النص،  ضاؾ، أنبها بها فٍ ذلن اْبحاخ اللؽوَةجوا

فجعلوا هن ولولهم بخصوص السبب وعهوم اللفظ،  ،اْصولَون بندرة النص ووثرة الولابع وججددها

وهن خصوص السبب لاعدة للمَاس، فإن هذا الحل لم َججاوز حدود آَات  ،عهوم اللفظ لاعدة للفهم

الجٍ جهثل ألل هن سدس المرآن، ، 4"وعلم الهناسبة وهٍ الهشاولة والهماربة والشبهة اْحوام والشرابع 

                                       
 .12، ص1990نصر حاهد ابوزَد، هفهوم النص ، دراسة فٍ علوم المرآن، الهَبة الهصرَة العاهة للوجاب،  - 1
 .  376، ص3نظر أبوإسحاق الشاطبٍ، الهوافمات فٍ أصول الشرَعة، شرح عبدهللا دراز، دار الهعرفة بَروت، الهجلد الثانٍ، جزءَ - 2
 .13صر حاهد ابوزَد، السابق، صن - 3
م 2003عبد الجبار جواهٍ، نمد جرجهات المرآن فٍ ضو الهنهج السَالٍ، همالة، هجلة الدراسات اللؽوَة، الهجلد الخاهس، االعدد اْول،  - 4
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الهجاز حٗ لهشولة جعارض العمل جدوا فٍ لد و، وللعمل دوراً أساسَاً  االذَن هنحو فٍ حَن أن الهعجزلة

لؽرض إدران الهطلق فٍ هخالفجه للهحدود "هع النمل، وذلن باعجهاد لاعدة )لَاس الؽابب علً الشاهد( 

بَن الؽابب هن جهة ، وبَن الشاهد  ، وهذا المَاس1"هن ول وجه، فهو لَاس هخالفة ولَس لَاس هطابمة

، وؤساس ه صَاؼة هفهوهٍ: الجوحَد والعدلأساسوهو العالم وأنسان، هن جهة أخري ، جهت علً 

رإَة هللا، ْن إثبات  ْصول الهعجزلة الخهسة، وجرجبط بمضَة الجوحَد عند الهعجزلة لضَة الججسَم و

 .وفٍ حَز هوانٍهعَنة َوون فٍ جهة  نأعنها  َلزم رإَة هللا

، واسجندوا علً آَات خرةوٖ فٍ اِ الدنَاٖ فٍ بالرإَة البشرَة  والهعجزلة َنفون أن َوون هللا هدرواً  

 لزاهاً ، ولد اسجدل بها خصوههم ، فوان جعارض لولهمالجٍ َات اِعن  جؽاضواهن المرآن جإَد لولهم، و

اَِات الجٍ اسجدل بها جلن راءهم و اعجبروا علً علهاء الهعجزلة جؤوَل هذه اَِات بها َجفق هع آ

جعهل خصوم اسو الراسخون فٍ العلم، ولد  جؤوَله إٖ هللاخصوههم هن هجشابه المرآن، الذٌ ٖ َعلم 

، اسجشهد به الهعجزلة هو الهجشابه هاأن ، واً ها اسجدلوا به هحوهأن  اعجبارالهعجزلة نفس الهنطق، علً 

المادرون علً أنهم ولذَن أشارت إلَهم اَِة الورَهة االراسخون فٍ العلم هم وادعً ول طرؾ أنهم 

َُوفرون الفرق االجؤوَل الصحَح، ه ، بل َلجهسون خجٗؾ فٍ الجؤوَلْخري لهجرد اٖع أن الهعجزلة ٖ 

هع أن الجوحَد و الجنزَه هلل جعالً َخالؾ جواز " لهم العذر حَن أجازوا رإَة هللا جعالً هن ؼَر وَفَة،

َُريبؤ، بهعنً أن هللا جعالً هدح نفسه بالجوحَد الذٌ هدح هللا به نفسه الرإَة، والجٍ لها صلة ، نه ٖ

َُري هو   .3حَخ لال لهوسً: ﴿لَْن َجَرانٍِ﴾ 2"نفٍ للهدح الذٌ هدح هللا به نفسهوالزعم بؤنه 

َُريالهعجزلة أن هللاعند ف  سهعٍ الذٌ َإخد هن المرآن ، بالدلَل العملٍ أو ال سبحانه وجعالً ٖ َصح أن 

َُْدِرُن اْْبَصارَ َصاُر ِوهُ ﴿َٖ ُجْدِرَوُه اْبْ  ، وفٍ هذا َسجشهدون بموله جعالً:الورَم َوهَو اللَّطَُؾ  ،َو 

، فأدران َعنٍ أحاطة وهنه فلها جؤولون أن أدارن َٖعنٍ الرإَةولون خصوم الهعجزلة َ 4اْلَخِبَُر﴾

ن َدخل الطرفان فٍ جؤوَٗت لؽوَة، ٖ هجال أدروه الؽرق َعنٍ أحاط به، وهذا َٖنفٍ الرإَة، وبذل

نجد أن الهعجزلة َعجبرونها عز وجل ، اْحادَخ النبوَة والجٍ جذور فَها رإَة هللا  ، وأهالذورها هنا

خذ بها فٍ فروعه، ؼَر أنهم هن جانب آخر لد ن َإأُ  وَهونحاد ٖ َإخذ بها فٍ أصول الدَن "أحادَخ آ

َخ ، أو هعارضة هذه اْحادَخ بؤحادفَها جؤوَٗ َجفق هع أصول هذهبهمَلجؤون إلً جؤوَل ها ورد 

 .5أخري ججفق هع ها َذهبون إلَه"

  فٍ هواجهة ها َسجشهد به خصوههم هن أحادَخ ثٗثة طرق:و لذا فإن للهعجزلة   

                                       
 .  241َوسفٍ َوسؾ،  النظام اللؽوٌ فٍ المرآن، سابق، ص - 1
 . 191م.ص1998. 4الهروز الثمافٍ العربٍ.ط –دراسة فٍ لضَة الهجاز عند الهعجزلة  –لعملٍ فٍ الجفسَر َنظر نصر ابوزَد، أججاه ا - 2

3
 .143سورة اْعراؾ:  - 
 .103سورة اْنعام : - 4
 .202نصر ابوزَد،  أججاه العملٍ فٍ الجفسَر، سابق، ص - 5
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الطرَق  .وول واحد نالل لخبر َهون أن َؽلط، أٌ هروٌ عن واحد رفض الحدَخ علً أنه آحاد اْول

حدَخ آخر فهو َإود رأٌ  ارض هعحادَخ اِحاد ٖ َإخذ بها فٍ أصول الدَن، وإن جعأالثانٍ: اعجبار 

، وهو الذٌ َسجعهله الهعجزلة فٍ أٌ جؤوَل الحدَخ بها َوافق رأَهم: الجؤوَل الثالخالطرَق  .الهعجزلة

هم، ذلن أن الهعجزلة وجدوا فٍ المرآن آَات َسجدلون بها علً أن وَل اَِات الجٍ َسجدل بها هجادلوجؤ

َُمال عنه خالق أفعالهأنسا لً أن فإن خصوههم هن اْشاعرة هم أَضا َجدون آَات جدل ع ،ن َجوز أن 

ن حاول اْشاعرة جؤوَل اَِات الجٍ اسجدل بها الهعجزلة، وذلن لام الهعجزلة الخالق هو هللا ٖ ؼَره، وإ

بجؤوَل ها اسجند إلَه اْشاعرة هن آَات، وذلن فٍ إطار اخجٗفهم حول الهحوم والهجشابه هن آَات 

  .المرآن

﴿َوهللاُ َخلََمُوْم َوها  هصدالا لموله جعالً:شاعرة َسجشهدون هن المرآن أن هللا خالمنا وخالق أفعلنا اْإن 

َسجند إلً ججبع السَاق فٍ  وَعد هذا هن أوضح أدلة الوجاب، بَنها جؤوَل الهعجزلة لهذه اَِة. 1َجْعَهلُوَن﴾

 هحذوؾ فٍ الوٗم.الإلً جمدَر بأضافة ، اَِة

جوبَخ والجمرَع ، وهعلوم أن الم وَوبخهمالسَاق فٓن هللا إنها ذور ذلن لَمرع ُعباد اْصنا"أها فورة 

فبَن لهم سبحانه وجعالً أنه الخالق لها َجخذونه ، ه جعلق بها عهلوا فَه هن اْصنام، ولٖجعلق له بعهلهم

عنً فٍ عبادة الصنم إٖ وهثله وأنه ٖ ه فهو أولً بالعبادة، هن دون هللا، وأنه الخالق لهم أَضاً  هعبوداً 

ثم َصبح فالهمصود بالجمرَع فٍ اَِة هٍ اْصنام، ْن أنسان هو الصانع لها   2لابم فٍ عبادة أنسان"

: )وها جعهلون فَه( الهعهول هوالهمصود، وعلَه َوون الجؤوَلولَس الهمصود عهل أنسان بل عبدا لها 

، ها أها العهل نفسه َعجبر هن خلمهشب أو حجارة أوؼَرأٌ أن هللا خلمهم وها َعهلون فَه هن خ

 .، والعدول عن ظاهر اَِةوجمدَر الهحذوؾ وسَلة للجؤوَل زاً بهذا َوون الحذؾ هجا جمصده اَِة،وٖ

: هنان َفرق بَن )ها جنحجون( أبو الحسن اْشعرٌحَخ لال فَه ْشاعرة هذا الجؤوَل ٖ َسلم هن نمد اإن 

، وفٍ هذا َرد الهمصودة جنحجون جرجع إلً اْصنام الهنحوجة ولَست هعهولة، فهٍو)هاجعهلون( ْن ها

خلق هللا، هم الزهخشرٌ بالجؤوَل الجالٍ "أن هللا عز وجل لد احجج علَهم بؤن العابد والهعبود جهَعاً 

لدر ، لوٖه لها هو الذٌ عهل صورة الهعبود وشوله فوَؾ َعبد الهخلوق الهخلوق علً أن العاهل هنهها

، ثم َضَؾ 3أن َصور نفسه وَشولها ولو للت وهللاُ خلموم وخلق عهلوم لم َون هحججاً علَهم"

"هوصولة ٖ همال  :فٍ جنحجون لَست هصدرَة بل هٍ وها َمول -ها-الزهخشرٌ هن ناحَة لؽوَة أن 

ر لنظم فَها فٗ َعدل بها عن أخجها إٖ هجعسؾ هجعصب لهذهبه هن ؼَر نظر فٍ علم البَان وٖ جبص

                                       
 .96سورة الصافات:  - 1
 ، هنمول عن الماضٍ عبد الجبار ، الهؽنٍ فٍ ابواب الجوحَد والعدل.231-230 جفسَر، سابق،ججاه العملٍ فٍ النصر ابو زَد،  أ - 2
 .909م، ص2009، 3الزهخشرٌ. جفسَر الوشاؾ، اعجنً به وعلق علَه خلَل هؤهون، دار الهعرفة بَروت،  ط - 3
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َُسخر النص المرآنٍ لخدهة هذهب وٗهٍ أو فمهٍ،  .1المرآن" وهوذا وان الجؤوَل فٍ بعض اْحَان 

لخدهة الهذهب الوٗهٍ  رَ خِّ ، بمدر ها سُ ؽاَة الدَنَة وبَان المرآن للناسولَس لبَان اْحوام الفمهَة وال

ل ووذلن الجفسَر لم َسجطع والبرهنة علً صحجه وَعطٍ الشرعَة لها ذهب إلَه هن آراء، فالجؤوَ

وأسجعانة بول العلوم  لهذهبَة، واَٖدَولوجَة الطابفَة،أصحابه الجخلص هن النزعة الذاجَة، والجوجهات ا

هن هحوم وهجشابه وهجاز لؽرض هسابل وجفرَعات بعَدة عن هماصد المرآن، وٖ  اللؽوَة أو ؼَر اللؽوَة

ه، فوانت هعظم الجفاسَر والجؤوَٗت هوجهة لنخبة هعَنة عٗلة لها بالنص المرآنٍ وسَاله أو دٖٖج

  .وهلبَة لرؼباجها

علً آلَات حدسَة عرفانَة والوشؾ والججلٍ وألهام والرإَا  هبنَاً  هفإن ،لصوفٍوالجؤوَل اأها الجفسَر 

، ، ثم إنه هوجه إلً الخاصة ولَس للعاهة هن الناسَجؽافل عن الظاهربعضهم إلً باطن النص ووَجوجه 

ََْنصب ُجل إهجهاهه علً بَان اْحوام الفمهَة وا" ، هع لجدلَل علَها إلً حد الجعسؾووذلن الجفسَر الفمهٍ 

لجزام الهفسر لورَم، فأشوالَة اْهم هٍ هدي اللمرآن اا وإَضاحا ذلن فهذه الجفاسَر ججضهن شرح

أحد هن الهفسرَن حجً َنطلق  بالهوضوعَة والحَاد وهدي ججاوزه لذاجَجه، جلن الجٍ لم َسجطع ججاوزها

 .2"هن النص ودٖٖلجه اللفظَة

هع أصاب الهججحَخ هنذ الدولة العباسَة، وبعد سموطها  هذه الجفاسَر ظلت هٍ السابدة عند الهسلهَنإن  

ل ع الهجاٖت، وأصبح العلم فٍ وجب الجراخ الجٍ جلمن لٓجَال، وجنفأسٗهٍ نوع هن الروود فٍ جهَ

بعض الهذاهب الجٍ حوهت علَها  ة، بل حّرهت بعض الوجب فٍ ظل هَهنَنه فٍ جلن الوجبلهم ها جم جدو

فرض فٍ فجرة ها ، ْنها اخجلفت هعها فٍ الجفسَر، فالهذهب الحنبلٍ بالزندلة جارة وبالوفر جارة أخري

ولوع ه جلخَص له دون ال"فصار جفسَر ابن عطَة أفضل هن الزهخشرٌ، ْن لَود علً العلم والهجعلهَن

َُمرأ إٖ فٍ ردود ابن الهنَر علَه. وبالهثل حدخ جفضَل هفٍ ضٖٗج ، وأصبح جفسَر الزهخشرٌ ٖ

لجفسَر ابن وثَر الهجؤخر علً جفسَر الطبرٌ الهجمدم، ْن اْول َخلو هن جعمَدات الثانٍ، وها َخلو هن 

 .3اسرابلَاجه"

جعد علم الهنطق وعلم الوٗم، فهٍ وذلن و حرهةهن العلوم الهوالهعلوم أن فٍ جلن الفجرة وانت الفلسفة  

َٖخوض فَها إٖ الهجهونَن هن أهل السنة والجهاعة، وهذ اْهر الجٍ ، جضلَلالضٗل والعلوم هن 

اسجهر هدة طوَلة هن نهاَة الدولة العباسَة إلً العصر الحدَخ، حَخ بداء العمل العربٍ َجعافً هن 

هن وسابل طباعة ونشر وإعٗم همروء وهسهوع، وظهر هحهد  الروود، بها وفرجه النهضة اْوربَة

، وهوذا بدأت هحاوٖت اْخذ هن الجراخ عربٍ هن المَود الجٍ جراوهت علَههنادَا بجحرَر العمل ال هعبد

                                       
 الزهخشرٌ، الهصدر السابق نفس الصفحة. - 1
 .248آن. سابق.صَوسفٍ َوسؾ. النظام اللؽوٌ فٍ المر - 2
 .87و85م. ص3.1966هصطفً عبد الرزاق،  همال عن نصر ابوزَد، جههَد لجارَخ الفلسفة اْسٗهَة،  هوجبة النهضة الهصرَة، ط - 3
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 .انجه العلهَة واْدبَة بَن اْهمأسٗهٍ جلن الجوانب الهضَبة، الجٍ جفَد العمل العربٍ فٍ اسجرداد هو

جججه إلً َر حروة جدَدة ، وبداء علم الجؤوَل والجفسة العلهَة هن هحهد عبده وجٗهَذهالحرو وهوذا بدأت

 .، وجفسَر الهنارجفسَر الطنطاوٌفٍ  اْدلة المرآنَة، وها هو هالذٌ جإَدالجفسَر العلهٍ 
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 )الحداثٌة(ةالتأوٌالت العقلٌة المعاصر

 :1محمد شحرور

، َراها الهسلهون صحَحة وهٍ فٍ هنان هسلهات فٍ الجراخ أسٗهٍ َنطلق هحهد شحرور هن أن

هسهً فٍ وجابه الشحرور هعووسة، وأنها جحجاج إلً إعادة نظر، وَحاول ؼَر ذلن بل هٍ الحمَمة 

ٍ الجراخ الجفسَرٌ أسٗهٍ، هن إعادة جصحَح بعض الهسهَات فأن َثبت ها طرحه )الوجاب والمرآن( 

وَحاول  ،ذلن هن خٗل جطبَق الهنهج العلهٍ علً شول هماربة هرهنَوطَمَة فٍ دراسة الجراخ الدَنٍو

العواطؾ الجٍ لد جولع الدارس فٍ نجابج ؼَر  بالججرد هنوذلن َوون فٍ دراسجه هحاَد شحرور أن 

إلً فهم ؼَر صحَح للجراخ الدَنٍ، بهم  يأدها هالجؤوَٗت الخاطبة  الجٍ لادت الدارسَن إلًصحَحة، و

 وهٍ: الجراخ والهعاصرة واْصالة. لذلن َري ضرورة الجهََز بَن الهصطلحات الثٗثة

أساسَاً فٍ  راً ، والذٌ َإدٌ دوٌ والفورٌ الذٌ جروه السلؾ للخلؾهو النجاج الهاد"خ: اوَمول أن الجر 

أنسان هع النجاج الهادٌ والفورٌ الهعاصر، والذٌ  هٍ جفاعل :جووَن شخصَة الخلؾ، أها الهعاصرة

هو أَضا هن نجاج أنسان بهذا الهعنٍ َجداخل الجراخ هع الهعاصرة، بَنها اْصالة لها عنصران هها 

جسجفَد هن جراوهات الهعرفة الجٍ لجوون أصَل ٖبد أن ، و2"الجذور المدَهة وأنها هازالت حَة هثهرة

 الحضارة هجؤصلة فٍ الجارَخ بجذورها المدَهة لونها لم جعد جنجج ثهار فٍ جهَع نججها أنسان، لذا جعدا

رة جعَش هملدة للمرن أن اْصالة ٖجعنٍ السلفَة، ْن هذه اْخَوهٍ هٗحظة الهجاٖت، وَشَر إلً 

فٍ المرن العشرَن وهذا هسجحَل ْن ظروؾ المرن السابع هٍ ؼَر ظروؾ المرن السابع، ولَست 

جعجبر هروب هن الوالع والجمولع ضد الججدَد الذٌ دعت إلَه السنة وهحاولة جملَد المرون اْولً الحالٍ، 

ن المدَم همدس َٖهون ، باعجبار أحَاة المرن اْول لٕسٗمبدل جملَد ٍ هواجهة الجحدَات الهعاصرة، ف

لح لول زهان "أن أسٗم صا ن شعارفٍ حَن َرفعو، الخروج عنه وْنه وان عصر لوة الهسلهَن

  .3للحل" صعبة لَست سهلةهعضلة لعهم فٍ ووبهذا َنالضون انفسهم  هها أوهوان، 

هوجه للناس بلؽة هو و هبهثل ٍ أحد هن الخلقواهل وهطلق وهعجز ٖ َؤج وَري شحرور بها أن المرآن

هسه ز حوَم ، لذا ٖ َفهو همدس وثابت النص ْنه هن لدن عزَلنفعهم ودفع الضرر عنهم، بشرَة 

حالة فمط ٖ َعجبر الوجاب ، وفٍ هذه الردهعصر وفهم البشر فٍ ول رٌ جؤوَله علً نها َججحرَؾ، " وإ

عد جؤوَٗت المرآن جراثاً جوبهذا  ،4"فٍ عصر هن العصور للناس، وإنها الجراخ هو الفهم النسبٍ جراثاً 

اخ العبادات والحدود واْخٗق ، وٖ َشهل الجرٕسٗماْول لصدر الفٍ  حدثتالجٍ  فٍ ذلن بها بشرَاً 

  .ملسو هيلع هللا ىلصفهٍ هن الجشرَعات الجٍ جاءت بها رسالة النبٍ 

                                       
 م 1938هحهد شحرور. أسجاذ هندسة هدنَة جاهعة دهشق، هنظر فٍ المراءة الهعاصرة للمرآن، له عدة هإلفات، ولد فٍ دهشق،  - 1
 .32م،  ص1990، دهشق،  رور. الوجاب والمرآن، اْهالٍ للطباعةهحهد شح - 2
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إلً ثٗثة أنواع وهٍ: الهجشابهات والهحوهات والشارحات والجٍ لَست هن  وهو َصنؾ اَؤت المرآن 

َعنٍ الثبات للنص وحروة  الهحوم وٖ هن الهجشابه، وَطلق علَها )جفصَل الوجاب( أها الهجشابه عنده

َُمفل  ججهاد الذٌ ٖمابل لٗ، فالمرآن َإَول وٖ َفسر، لهذا َعد جفسَرات المرآن هن الجراخ الالهحجوي

، َٖمؾ عند هعرفة هعَنة وٖ َمؾ عند حد هعَن ْن العمل البشرٌ"، ووذلن الجؤوَل اججهاد َٖمفل، بابه

والع فوجود اْشَاء خارج الوعٍ والهعرفة أنسانَة لَست هجرد صورة ذهنَة، بل جمابلها أشَاء فٍ ال

 جه َِات المرآن.بنٍ شحرور جؤوَٗ، وعلً هذا المول 1َ"هو عَن حمَمجها

ن دراوه هفأنزال عنده هو الذٌ َهون إ ،الوارد فٍ المرآنزَل جنول وَري أن هنان فرق بَن إنزا 

وون طر الذٌ َراه الناس وَدرل اسجعهلها للهدران البشرٌ، لذا ولهة نزَّ ، والجنزَل هو خارج اٖاْشَاء

ل جسجخدم فٍ الجنزَل الؽَر هدرن هثل نزل الهٗبوة والجٍ هٍ ؼَر انزلطراجه حَن جسمط علَهم، أها ا

ْسَجِطَُع َربََّن أَنْ  ََ َم َهْل  ََ اِعَسً ْبَن َهْر ََ َُّوَن   هدروة بالنسبة للناس، لذا َمول فٍ جؤوَله لَّة ﴿إْذ َلاَل الَحَواِر

َل عَ  َهاِء َلاَل اَجمُوا هللاَ إِْن ُوْنُجْم ُهْإِهِنََن﴾ََُنزِّ نا َهاِبَدًة ِهَن السَّ َْ لَ
2. 

، أٌ طلبوا جنزَل هابدة هن السهاءأن َطلب هن ربه "الحوارَون اصحاب عَسً وهم طلب وان لمد 

هابدة هادَة لَؤولوا هنها جنزل علَهم هوضوعَاً وسموط الجفاحة هن الشجرة إلً اْرض أو وسموط 

لذا وانت أَجابة  ،لجطهبن للوبهم ، وَبدو أن هنان رَبة وشن عند الحوارََن فطلبوا شَاًء هادَاً 3الؽَخ"

ق لهم علً عظَم طلبهم، هٍ: ﴿اجَّمُوا هللا إْن ُوْنُجْم ُهإِهنََِن﴾ بَنها الهسَح طلب الهابدة ْنه َٖشن بصد

  .، وهللا جل وعٗ اسججاب وأنزلها علَهمربه

َِِة هللِا َوِجْلَن اْْهثَ  وفٍ جفسَره َعاً ِهْن ِخْش ِجُه َخاِشَعاً ُهَجَصدِّ َْ اُل لَّة ﴿ لَْو أْنَزْلَنا َهَذا الََمَرآَن َعلًَ َجَبٍل لََرآ

َجَفَوُروَن﴾ ََ اِس لََعلَُهم  "أٌ أن هذا المرآن لو دخل فٍ هدروات الجبل ْصبح الجبل عالهاً،  :4َنضِربُها لِلنَّ

، ولو لال لو نزلنا هذا المرآن علً جبل فهذا هن خشَة هللا، َعنٍ الخوؾ هن هللا جصدعاً جالٍ خاشعاً هوبال

َعنٍ أنه وضع المرآن هادَا علً الجبل )وجابا هنسوخا فٍ لرطاس ( فالجبل إذا جاءه المرآن واسجوعبه 

َعنٍ أن السلؾ ؼاب  5)لو أنزلنا(" :ولم َسجوعبه َبمً جبٗ وها هو، لذا لال أصبح عالهاً وإذا جاءه هادَاً 

، وهع ذلن فؤن ت هحدودة ٖ ُجعَن علً هذا الفهمعنهم هذا الفهم للمرآن ذلن أن أرضَجهم العلهَة وان

  بعضهم حوم حول هذا الفهم .

ِه َوْنٌز﴾ :َّةلوفٍ جؤوَله  َْ زل ونز وها أن َن ملسو هيلع هللا ىلصذلن أن العرب لم َطلبوا هن النبٍ َمول  6﴿لَْوٖ أُْنِزَل َعلً

َُْنِزَل علَه وحٍ َوشؾ عن هوان ونز هخبؤ فٍ اٖرض وٖ ر هن السهاءَنزل الهط ، ولون طلبوا أن 
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هوانه فَدلهم علَه، وفٍ آَة أخري طلبوا الجنزَل دون أنزال، بؤن َرلً إلً السهاء وَؤجَهم  َعرؾ أحد

ََّن ِوَجاَباً فِ  بوجاب بشول هادٌ هنسوخاً  ْلَنا َعلَ ِدَِهْم لََماَل فٍ لراطَس َرونه ﴿َولَْو َنزَّ َْ ٍ ِلْرَطاٍس َفلََهُسوهُ ِبؤ

ّٖ ِسْحٌر ُهٌَِن﴾ الِّذََن َوَفروا إْن َهَذا إِ
1.   

ْوُجُبوَن َجه َؤجٍ هن هوازنة هجَن اَِجَنأن أعجاز المرآنٍ فٍ بدااإلعجاز القرآنً : ََ ٌل لِلِّذََن  َْ :﴿َفَو

مُولُوَن َهذا ِهْن ِعنْ  ََ ِدَُهْم ُثمَّ  َْ ٌل لَهْم ِهَها اْلِوَجاَب بؤ َْ ِدَُهْم َوَو َْ ْشَجروا بِِه َثَهناً للًََٗ َفَوٌَل لَُهْم َهها َوَجَبْت أ ََ ِد هللاِ لِ

ْوِسُبوَن﴾ ََ
فالجحذَر فٍ هذه اَِة َوجهه هللا سبحانه وجعالً للذَن َوجبون الوجاب بؤَدَهم وَمولون هذا  ،2

ؤُْجوَن بِهْثلِِه ﴿ لُْل لَبِن اْجَجَهعَ  :هن عند هللا واَِة الثانَة ََ ؤُجوا ِبِهْثِل َهَذا اْلمُْرآِن ٖ  ََ ِت أْنُس َوالِجنُّ َعلًَ أْن 

، فإذا وان جن علً أن َؤجوا بهثل هذا المرآنَولَْو َواَن َبْعُضُهْم لِِبْعٍض َظِهَراً﴾ ففَها جحد لٕنس وال

بؤَدَهم،  جبة الوحٍ الذَن خطوهالهمصود بالوجابة الخط َوون بالَد فهذا َعنٍ أن الهمصود فٍ اَِة و

صود هجرد إضافة أحوام إلً الوجاب، وهذا حصل عند الَهود حَخ ن الهمولالوا هذا هن عند هللا، أو أ

أها إذا وان الوجاب َمصد به المرآن فوَؾ َحذرهم هرة وَجحداهم  ،حبارهم إلً الوجاباضافوا اججهادات ا

 بهاٍ اسجطاعجهم وَٖعجزون عن المَام به، بَنها َجحداهم به هرة ؟ ْن هللا َحذر الناس هن أهر هو ف

 ر َوون هن شا َسجطَعونه ؼَر هعجز لهم والجحدٌ فٍ ها َعجزهم.، ذلن أن الجحذَعنه همجزعْ َُ 

ٍ ضم أشَاء ، فالوجاب َعنآن ووٗهها ُذِور لٍ آَات المرآنَري أن هنان فرق بَن الوجاب و المرهو و

َٗة َواَنْت لال جعالً ضم عناصر الصٗة لجصبح وجاب الصٗة  ، هثلإلً بعضها لجصبح وجاب : ﴿ إنَّ الصَّ

، ووجاب فٍ الرَاضَات أو الهندسة و وذلن وجاب الصوم والحج والزواة 3َعلًَ الهإِهِنََن ِوَجاباً َهولُوَجاً ﴾

لوله فٍ  المرآن وها ذور، جخص هوضوع هعَنإلً بعضها هن جلن الجٍ ها َضم عدة عناصر أوؼَر ه

َناهُ ِوَجاباً﴾ جعالً: َْ اُجُه ﴾ ولال جعالً: 4﴿َوُوَل َشٍٍء اْحَص ََ الهصحؾ  فهذا َٖعنٍ ول آَات 5﴿ ِوَجاٌب أُْحِوَهْت آ

)َوَها َواَن لَِنْفٍس وموله: )ِوَجاباً ُهَجَشاِبهاً( َعنٍ اَِات الهجشابهات ، :، وإذا لالبل َعنٍ اَِات الهحوهات

ّٖ بإْذنِ  ، إذن الهذوور بَن دفجٍ الهصحؾ هو عدة وجب، اَباً ُهإَجًٗ( َعنٍ وجاب الهوتهللِا ِوجَ  أْن َجُهوَت إ

ؾ باْلؾ والٗم وموله جعالً:هواضَعجحوٌ عدة  َب ِفَِه﴾  ، وَطلق علَه الوجاب ُهعرَّ َْ ﴿ َذلَِن اْلِوَجاَب َٖر

وهذا الوجاب هو هجهوع  وجسهً الفاجحة )فاجحة الوجاب("ذلن َعنٍ هن سورة الفاجحة إلً الناس، 

الذور  ، وَضاؾ إلً ذلن6"والجٍ هٍ الهصحؾ وُسهَت الوجاب ملسو هيلع هللا ىلصالهواضَع الجٍ أُوحَت إلً النبٍ 

ا َنْحُن ًنْزْلَنا :والجٍ هٍ هعرفة لال جعالً ا لَُه لَحافُِظوَن﴾  ﴿إنَّ ﴿ َص  :، ووذلن لوله جعال7ًالّذْوَر َوإنَّ
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الذور بولهة )ذٌ( جعنٍ أن المرآن هنا هو الهوصوؾ بالذور، "آٌ المرآن والجران  ،1واْلمُْرآِن ِذٌ الّذْوِر ﴾

 .2صاحب الذور"

 الفرقان

الوصاَا العشرة، الجٍ أُنزلت علً هوسً، وَسجدل بآَات  ا هٍلولهة )الفرلان( بؤنه جؤوَلَضع شحرور 

َنا ُهوَسً اْلِوَجاَب َواْلفُْرَلاَن لَ  هن المرآن هنها لوله جعالً: َْ لوله جعالً فٍ ووذلن  3َعلَُّوْم َجْهَجُدوَن﴾﴿وإْذ آَج

اًء َوِذْوراً لِْلُهجمََِن﴾ :اَِة ََ َنا ُهوَسً َو َهاُروَن اْلفُْرَلاَن َوِض َْ ، فالفرلان أنزل علً هوسً هو نفسه 4﴿َولََمْد آَج

َل ِفَِه اْلمُْرآْن ﴿َشْهُر َرَهَضاَن اْلِذٌ أُْنزِ  فٍ لوله جعالً: رهضانفٍ شهر  ملسو هيلع هللا ىلصالذٌ أنزل علً النبٍ هحهد 

َناٍت ِهَن الْهُدي َواْلفُْرَلاِن﴾ َّ   .5ُهَدْي للنَّاِس ِوَب

ُووَن لِلَعالَهََن َنِذَراً﴾ َمول إذن نسجنجج  :ووذلن أول سورة الفرلان ََ ﴿ َجَباَرَن اْلِذٌ َنَزَل اْلفُْرَلاَن َعلًَ َعْبِده لِ

جٍ جاءت إلً هوسً، وثبجت إلً عَسً علَهها الوصاَا العشر ال" هن اَِات السابمة أن الفرلان هو:

اسم ، ْنها المْدَان السهاوَة الثٗثة وسناهها، رأس اصلوات هللا علَهالسٗم، ثم جاءت إلً هحهد 

، ولَست ٗق اٖججهاعَة، وفَها الجموي اٖججهاعَة وهٍ ها َسهً باْخالهشجرن بَن اْدَان الثٗثة

 .6"أنسانٍ العام جحهل الطابع الجٍ  هٍ، والعبادات

، "وأن الناس ر فٍ سورة الفاجحةثم َضَؾ إن الوصاَا العشرة سهَت أَضاً الصراط الهسجمَم الذٌ ُذو

ً ، ولد فضلهم الذَن أنعم هللا علَهم بالصراط الهسجمَم ْول هرة هم بنو إسرابَل الذَن عاصروا هوس

 مْ وُ جُ لْ ضَ فَ  ٍِ نْ أَ م وَ وُ َْ لَ عَ  تُ هْ عَ نْ ٍ أَ جِ جٍ الَّ هَ عْ وا نِ رُ وُ اذْ  َلَ ابِ رَ سْ ٍ اِ نِ ا بَ ﴿ ََ  :هللا علً العالهَن، وذلن فٍ لوله جعالً

ْر بنٍ إسرابَل بنعهجه الجٍ أنعم علَ 7﴾ َنَ هِ الَ عَ ً الْ لَ عَ  ََُذوِّ ، وهذه هم والجٍ فضلهم علً العالهَن بهاهنا 

، وَجضح ذلن فٍ 8"الرساٖتأنزل ْول هرة فٍ جارَخ النعهة وهذا الجفضَل هها الصراط الهسجمَم الذٌ 

 ،َوَنْجََناُهَها َوَلْوَهُهَها ِهَن اْلَوْرِب اْلَعِظَِم ، اَِات الجالَة هن لوله جعالً :﴿ ََولََمْد َهَننَّا َعلً ُهوَسً َوَهاُرونَ 

َناُهَها الْ ، َوَنَصْرَناُهْم َفَواُنوا ُهُم اْلَؽالِبَِنَ  َْ نَ ، ِوَجاَب اْلُهْسَجبَِنَ َوآَج َْ  .9اُهَها اْلِصَراَط اْلُهْسَجِمََم﴾َوَهَد

والوصاَا جسهً الصراط الهسجمَم ْنها هن اْخٗق أنسانَة العاهة وهٍ هن الثوابت الدَنَة الجٍ  

هٍ الجموي ، وجؤوَله أن الصراط الهسجمَم فٍ أسٗم ر هع جؽَر الزهن وجطور الهججهعاتٖججؽَ

فٍ العبادات، وهٍ الوصَة العاشرة الجٍ أهر هللا بؤجباعها فٍ ، والجموي الفردَة اٖججهاعَة فٍ الوصاَا

                                       
 .1سورة ص :  - 1
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بُِعوهُ ﴾ لوله جعالً: ﴿ َوأنَّ َهَذا ِصَراِطٍ ُهْسَجِمََهاً فؤجَّ
، هم الذَن اجبعوا الصرط فالذَن أنعم هللا علَهم 1

                       وَري أن الفرلان نوعان عام وخاص.           ،الهسجمَم، الذٌ هو الفرلان وهو الوصاَا العشر

 ملسو هيلع هللا ىلصوالفرلان الخاص الذٌ جاء إلً هحهد  .ملسو هيلع هللا ىلص"الفرلان العام: وهو الذٌ جاء إلً هوسً وعَسً وهحهد  

، ولد ن ورد فٍ وجاب هللا فٍ سجة هواضع، وأن لفظ الفرلا2وحده، وهو الذٌ ُذور فٍ سورة الفرلان"

، وأول ها نزل 29، وذلن فٍ سورة اْنفال آَة ، وجاء فٍ هرة واحدة هنوناً ورد فَها هعرفاً باٖؾ والٗم

 . ه، وجاء هعه الوجاب هنفصل عنرلان لنبٍ هللا هوسً علَه السٗمالف

فالفرلان نزل  ملسو هيلع هللا ىلصوهن الهعروؾ أن الفرلان والجوراة وأنجَل أنزلت لبل أن َؤجٍ الوجاب إلً الرسول 

ن الفرلان جاء هعطوفاً علً وأ ،فٍ شهر رهضان ملسو هيلع هللا ىلصعلً هوسً، وهو نفسه أنزل علً النبٍ هحهد 

، وهو جزء هن أم الوجاب والجٍ هٍ ؼَر المرآن لَس هو المرآن بل هو المرآن لذلن َسجنجج هنه أنه

َل فٍ رهضان، وملسو هيلع هللا ىلصالرسالة الجٍ أُرسل بها هحهد  ، وهو الذٌ أول ها أُنزل إلً هوسً الفرلان أُنزل وُنزِّ

َِات المرآنَة هن ، والهذوورة فٍ ااءت إلً هوسًلوصاَا العشر الجٍ جعلَه السىٗم، والذٌ َحوٌ ا

 .وها بعدها (151) سورة اْنعام 

َنا ُهوَسً اْلِوَجاَب َجَهاَهاً َعلًَ الِّْذٌ أَْحَسَن َوَجْفِصًَٗ لُِولِّ َشٍا َوُهَدي َوَرْحَهًة لََعلَُّهْم بِ   ََ لَِماِء َربِّهْم ﴿ُثمَّ آَج

 عشر جاءت لهوسً هفصولة عن الوجاب،جلٍ وَؾ أن هذه الوصاَا الَُْإِهُنوَن﴾ َمول: "هنا نٗحظ بشول 

فٍ  3، وذلن واضح جهاهاً"نسبة لهوسً وعَسً هو الجشرَع فمط، ولَس الجوراة وأنجَلوأن الوجاب بال

ََُعلَِّهُه اْلِوَجابَ : لوله جعالً ْوَراَة َوأْنِجَلَ َواْلِحْوَهة  ﴿َو  .4﴾َوالجَّ

 

  

                                       
 .152سورة اْنعام :  - 1
 .68هحهد شحرور، الوجاب والمرآن، هرجع سابق، ص - 2
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 د شحرور()عنالقرآن أسباب نزول 

لبل  ، وأن له وجودا هسبماً 1"لَس للمرآن أسباب نزول"َمول: أنه  شحرور فَها َخص أسباب النزول فإن

 ٌَشْهُر َرَهَضاَن اْلذِ نزل دفعة واحدة باللؽة العربَة فٍ شهر رهضان ﴿  ثمفٍ اللوح الهحفوظ  َلالجنز

ََِّناٍت ِهنَ  أُْنِزَل فَِه اْلمُْرآنُ  آَات اْحوام  جخص هٍاْلهَدي َواْلفُْرَلاِن﴾ وأن أسباب النزول  ُهَدًي للنَّاِس َوَب

 .فمط

ْحداخ أنسانَة والمصص " لرن اْحداخ الولَة الوونَة والجزبَة هع اجاء اسهه هن أن المرآن َعجبر 

، 2"لوون وأنسان الجارَخ والموانَن، لذا سهً حدَثاً ْن فَه أحداخ اأحسن المصص الذٌ هو المرآنٍ

ها ورد فٍ سورة َوسؾ  ري أن الحدَخ هو المرآن بإعجباره لرن أحداخ الوون هع الجارَخ وَإود هذاوَ

َن لوله جعالً َْ َُْفَجري َولََوْن َجْصِدََق اْلِذٌ َب  ً ْلبِاِب َها واََن َحِدَثا ْْ ولٍِ ا ِٔ : ﴿ لََمْد َواَن ِفٍ َلَصِصهْم ِعْبَرةٌ 

ِه﴾ َْ َد ََ
أنها جبدأ باَِة )جلن آَات الوجاب الهبَن( ٗحظ َوٌ المصص المرآنٍ سور المرآن الجٍ جحووذلن  .3

آَات بَنات هن الهواعظ واْحوام  ، وهذا الوجاب َجضهنهن الوجابالمرآنٍ المصص أن علً  دلهها َ

، ولد حذر هللا هن وجهان ها هو فٍ هصلحة العباد هن جب علً هن عرفها أن َبَنها للناسوالوصاَا، و

اِس فٍِ  نات َمول جعالً:اَِات البَ ِناهُ لِلنَّ َّ َناِت َوالْهَدي ِهَن َبْعِد َها َب َِّ ْوُجهوَن َها أَْنَزلََنا ِهَن اْلبِ ََ ﴿ إنَّ اْلِذََن 

ِعُنوَن﴾ َّٗ ْلَعنَهْم ال ََ ْلَعْنُهم هللاُ َو ََ لَه هن هعنً، ات َوون هن الذَن فههوا ها جرهٍ إوجبََن اَِ 4اْلِوَجاِب أولَبَن 

، وهن ناحَة أخري حذر هن فجاوي الجبرَر ذلن هنابر حرة ٖ ججمَد بفمه الهذاهبَسجدعٍ وجود  وهذا"

 .5"وَرون أن السلون هو عَن أسٗم أن البعض َصدر فجوي جبرر سلون شخص هعَن

نسانَة ن الهعرفة اٖنسانَة الحمة هٍ هعرفة هللا هن خٗل هعرفة الهوجودات، فولها جمدهت الهعارؾ أإ

، وججحرر أفوارهم هن الخرافة بالهوجودات، وبالجالٍ جزداد هعرفجهم بربهم دت هعرفة الناسزا

ٍٗ اواْس دابَة حجً أنه عبد هظاهر بها حوله فٍ الهرحلة الب طَر، والجٍ اعجنمها أنسان عندها وان جاه

ق بالسحر وهن هنا لال العرب عن المرآن إنه سحر، ْنهم سهعوه ولم الطبَعة وه إٖ حسب َعمل، وصدَّ

 قِ لحَ وا لِ رُ فَ وَ  َنَ ذِ الَّ  الَ اٍت لَ نَ َْ ا بَ نَ اجُ م آََ هُ َْ لَ ً عَ لِ جْ ا جُ ﴿ وإذَ  ، ولد وصفهم المرآن بموله:هعارفهم فٍ ذلن الولت

، ولها جاءهم هوسً بجسع آَات وشاهدوها ، لم َعرفوا وَؾ َخدعهم الساحر6﴾ َنٌ بِ هُ  رٌ حْ ذا سِ م هَ هُ اءَ ا جَ هَ لَ 

وا بهوسً ْن ها جاء ، ولون سحرة فرعون َعرفون وَؾ جحدخ خدع السحر فؤهنهبَن لالوا هذا سحر

 بل هو أَات هعجزات.    به لَس سحرا

                                       
 . 34حممد شحرور، الكتاب والقرآن، مرجع سابق، ص - 1

 .93شحرور، الهرجع سابق، ص - 2
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ُه لَمُْرآٌن َوِرٌَمْ  وفٍ جفسَره لَّة ّٖ الْهَطْهُروَن ﴾ ،  ِفٍ ِوَجاِب َهْوُنوٍن ،﴿ إِنَّ ُه إ َهسُّ ََ  َٖ
ن شحرورأَعجبر  .1

، فذلن أم الوجاب الجٍ هٍ أحوام المرآن إذا اعجبرناها هن آَات هاأو، لوجابهذه اَِة هن آَات جفصَل ا

نب والحابض َعنٍ أنها جخص بالخطاب أنسان العالل وٖ جعنٍ ؼَره وعلً هذا فإن الهعنٍ بها الجُ 

ُه إوالنفساء، أٌ أنها جصبح هن اْحوام الشرعَة، "وفٍ هذه الحالة جم جحوَل ٖ النافَة ) َهسُّ ََ  َٖ ّٖ

( إلً الهصحؾ الهنسوخ بالحبر علً الورق أو علً َمٌ رِ وَ  آنٌ رْ إلً ٖ الناهَة. وجم جحوَل )لُ  (الْهَطْهُرونَ 

 .2واسَت" جلد ؼزال أو علً شرَط 

وعلَه َصبح السلون  ،، وبَن وجاب هللا أٌ أواهر هللا سبحانه وجعالًلذلن َحدخ خلط بَن وٗم هللا

: الهعنً اْول هوسً وعَسً فإن الوجاب له هعنََننالضات، بالنسبة لأسٗهٍ ؼَر هفهوم بسبب الهج

ََُعلَِّهُه اْلِوَجاَب َوالِحْوَهَة َوالَجْوَراَة َوأِْنِجََل ﴾ لال جعالٍ:هو هجهوع الجشرَعات الجٍ أنزلت علَهها   3﴿ َو

الثانٍ للوجاب والذٌ وهنا الرسالة والوجاب عند الَهود والنصاري هٍ ؼَر الجوراة وأنجَل."والهعنً 

والجٍ جحجوٌ علً رسالجه ونبوجه هعاً حَخ  ملسو هيلع هللا ىلصوهو هجهوع اَِات الهوحاة إلً النبٍ  ملسو هيلع هللا ىلصجاء لهحهد 

، والوجاب والحوهة عند عَسً، أٌ أن الوجاب والفرلان عند هوسً أم الوجاب ملسو هيلع هللا ىلصسهً الجشرَع عند النبٍ 

) : ٍ لولهف لوجاب فٍ حدَثه بهعنً الجشرَعاسجعهل هفهوم ا ملسو هيلع هللا ىلص، والنبٍ َمابلهها أم الوجاب عند الهسلهَن

َخ آخر)أوجَت المرآن ( حَخ َفَصَل هنا بَن الوجاب والمرآن حَن لال فٍ حدأوجَت الوجاب وهثله هعه

 .4"وهثله هعه(

هن هللا عن طرَق الوحٍ،  صلوات هللا علَهأن الوجاب هو هجهوعة الهواضَع الجٍ جاءت إلً هحهد   

، وإذا هجهوعة هن الجشرَعات والجعلَهات ، والرسالة فٍ حد ذاجها هٍوة هعاً وهٍ جحوٌ الرسالة والنب

 ملسو هيلع هللا ىلصالمرآن هو نبوة هحهد  ، وبها أنجهوعة واهلة هن العلم والهعلوهاتنظرنا إلً النبوة وجدناها ه

بعضها علً بعض فٍ لوله  نبوة عَسً والجوراة نبوة هوسً فالول ججانس فٍ النبوة لذا عطؾ وأنجَل

ِه فٍِ اْلجْورَ ﴿جعالً:  َْ  َعلَ
ْنِجَِل َواْلمُْرآنِ َوْعَداً ِٔ أها الرسل هثل نوح ٖ َوجد عنده وجاب واهل  ،5﴾اِة َوا

ؤُهَر : اْهر ْهله بالصٗة والزواة لال جعالًهٍ فرسالجه جوحَد واسجؽفار، ورسالة إسهاعَل  ََ ﴿ َوَواَن 

َواِة َوَواَن ِعْنَد رَ  ِٗة َوالزَّ فالمصص المرآنٍ هو جطور جارَخٍ فٍ أوثر هن   ،6ِبِه َهْرِضَاً﴾أَْهلَُه بِالصَّ

ظاهرة علهَة هن جارَخ الهعارؾ أنسانَة، ولد ظل هذا الجطور سارَا حجً جاء الرسل الثٗثة فنسخ 

ولونه َنسخ بعض ها  أٌ أن المرآن َٖنسخ بعضه بعضاً  أسٗم جزءاً هن الجشرَعات وثبت جزءاً آخر

 .لبله هن شرابع

                                       
 .79 -78 -77سورة الوالعة:  - 1
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 تأويل شحرور للعرش 

ْحَهُن َعلًَ اْلَعَرِش اْسَجوي﴾العرش: آَة جؤوَل فٍ  ﴿ الرَّ
العربٍ جاء هن  َمول: العرش فٍ اللسان 1

 اْول :عرش الرجل هو لوام أهره. )عرش( ولها أصٗن

. فالهعنً الثانٍ هرجبط باْول. فاْساس فٍ العرش ش هو ها َجلس علَه هن َؤهر وَنهً: العرالثانٍ

، إذن هنا َٖمصد العرش أنه أصبح اِهر الناهٍ فٍ بٗده و اْهر: نمول إن الهلن جولً العرش، َعنٍه

فٍ ول هوان وَسجطَع أن َجلس  الهلن هجواجدةْن الوراسٍ الجٍ جشبه عرش  الهلن، الذٌ َجلس علَه

 نهٍ وها ذورت اَِاتلفظ العرش جاءت لٓهر والهن هنا أن  ،ولونه ٖ َؤهر وٖ َنهً ،علَها أٌ إنسان

اٍم َوَواَن َعَرَشُه َعلًَ اْلَهاِء﴾فٍ لوله جعالً:  ََ َهواِت َواَْْرَض فٍِ َسَجِة أ ﴿ َوُهَو اْلِذٌ َخلََق اْلسَّ
لوله ووذلن  ،2

اٍم ُثمَّ اْسَجَوي َعلًَ الْ ﴿ :جعالً ََ َهَواِت َواَْْرَض ِفٍ َسَجِة أَ ور لمد ورد ذ .3َعْرِش﴾إنَّ َربَُّوْم هللاُ اْلِذٌ َخلََق اْلسَّ

النهل جاءت بهعنً الهوان الذٌ َجلس  سورةها فٍ سورة َوسؾ وأ، العرش هنا بهعنً اْهر والنهٍ

ْن  4﴿ َوَرَفَع أََبْوَِه َعلًَ اْلَعَرِش َوَخّروا لَُه ُسَجَداً ﴾: جعالً فٍ لوله علَه صاحب اْهر والنهٍ وهٍ

 وَه علً العرش.وأجلس أبَاً فٍ هصر َوسؾ وان آهراً ناه

ذلن إنه "بعد ، اْهر والنهٍْن هلوة سباء وانت صاحبة  5: ﴿ َنْوُروا لَها َعْرَشَها﴾ووذلن لوله جعالً 

اْنفجار الوونٍ اْول ولبل جشول العناصر الهادَة الهخجلفة وان الوون وله هإلؾ هن عنصر واحد هو 

)ووان عرشه علً الهاء(  :علً هولد الهاء فمال الهَدروجَن هولد الهاء وفٍ هذه الهرحلة وان أهر هللا

بعد أهره جوونت الهجرات السهوات واْرض والنجوم والوواوب أصبح أهر هللا "وفٍ الهرحلة الثانَة 

َل  :، ثم أنهً اَِة بموله6) ثم اسجوي علً العرش( وهذا هو عرش اْهر والنهٍ" :علَها فمال َْ َُْؽِشٍ الَّل ﴿

ْطلَُبهُ  ََ َهاَر  َٖ لَُه الَخْلَق َواَْْهَر َجَباَرَن هللاُ َربُّ  النَّ اً َوالشَّْهَس َواْلَمَهَر َوالنُُّجوَم ُهَسْخَراٍت ِبؤْهِرِه أ ََ َحثِ

 .7اْلَعالَِهََن﴾

)لجسجووا لوله: ، فؤحد هعانَه اللؽوَة هو اْسجمرار والسَطرة هنها الجلوسأها هفهوم اْسجواء فٗ َعنٍ  

لذلن لال: ، والذٌ َؤهر وَنهً ٖبد أن َعلم ها َؤهر وَنهً سجحوام والسَطرةظهوره( َعنٍ أ علً

ِدَِهْم  وَنهً عن علم فمال: )وسع ورسَه( أٌ وسع علهه ول الهوجودات وذلن وٍ َؤهر َْ َن ا َْ ْعلَُم َهاَب ََ ﴿

ِبَها َشاَء﴾ َّٖ َُِحَُطوَن ِبَشٍٍء ِهْن ِعْلِهِه إ  الورسٍ فٍ هذه اَِة هحهد شحرور َإول َهوعل 8َوَها َخْلَفُهْم َوَٖ
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ون علَها الهعلوهات والعلم لَس الورسٍ الذٌ َجلس علَه أنسان، ولون هو هن الوراسة الجٍ َد" أنه

ؾنإعلً ذلن ف وبناءاً نهٍ، ع علهه ول الهوجودات حجً َوون له الحوهة فٍ اْهر والأٌ وس ََُعرِّ  ه 

 .1نزَل هو نمل هوضوعٍ خارج أدران"الج ن، وأه ها َدخل فٍ الهدرواتبؤنأنزال 

        القرآن معجزة خالدة  

وانت هادَة، ذلن أن أنسان َدرن الهحسوسات لبل الهعموٖت  ملسو هيلع هللا ىلصول هعجزات اْنبَاء السابمَن لهحهد 

هنفصلة  ملسو هيلع هللا ىلص، لذا وانت آَات أعجاز لٓنبَاء السابمَن لهحهد جطور هعرفجه هن الحسٍ إلً الهجردثم ج

، وولها جمدهت أنسانَة فٍ الهعارؾ َجب أن جبمً هعجزجه خالدةف، وبها أنه خاجم النبََن "عن النبوة

 2والعلوم َظهر إعجاز المرآن بشول أوضح، فوانت هعجزجه هعاوسة جهاهاً لهعجزات بمَة اْنبَاء"

 وجعلَل ذلن :

فولها جمدم الزهن  ،بق فَه الطرح الهعمول عن الهحسوسس َعنٍ أنه لد ،ن المرآن خاطب العملإ -1

، وهذا ها َسهً بالجؤوَل الهباشر هطابمة الهدرن هن روحات المرآن ضهن الهحسوس الهدرنجصبح أط

ؤجِهْم َجؤِوَلَُه﴾ ََ َُِحَُطوا بِِعْلِهِه َولَها  ، وفٍ هذا َري أن سبب 3الهحسوس هع النص لذا لال: ﴿َبْل َوَذُبوا ِبَها لَْم 

﴿َوُوٌل فٍِ َفلٍَن  ، ففٍ الطبَعة لال:رن أحداخ الطبَعة بؤحداخ الجارَخجسهَة المرآن هن الهمارنة، أٌ ل

ْسَبُحوَن﴾ ََ
شول دابرٌ هن أصؽرها  ، وأجزاء الوون ولها ججحرن فٍوالفلن عند العرب هو اْسجدارة 4

 ، ولد ذوره المرآن هنذ "اربعة عشرة لرنا فٍ عالم الهعموٖت،إلً أوبرها، وهذا ها أثبجه العلم أخَراً 

 .5" واْن أصبح فٍ عالم الهحسوسات والهعموٖت هعاً 

ول وهذه الحمَمة َوون فههها نسبٍ حسب هعارؾ جود، ووَضَؾ أن المرآن حوي الحمَمة الهطلمة لل 

، وإذا أردنا عصر، فإذا أردنا أن نعرؾ اْرضَة الهعرفَة لعصر ابن وثَر علَنا أن نطلع علً جفسَره

، فجفسَر ابن وثَر وؼَره َحهل لصحابة علَنا أن نججبع جفسَراجهما هعرفة اْرضَة الهعرفَة لعصر

 اْوبر وهو الجشابه. لمة وهذا هن سر أعجاز المرآنٍ الهعرفة النسبَة لفهم المرآن، ولَس الهعرفة الهط

خر لٓعجاز أن ول ها ُوجب عن إعجاز المرآن عند السلؾ َجعلق بالجزء اْدبٍ ولَس والوجه اِ

للناس  ْهون ، َعنٍ لو وان الهمصود بأعجاز الصَاؼة اللؽوَة فمط دون الهضهونعلهٍ أعجاز ال

هوضوع ؼَر لرآنٍ ، أٌ َوون ال جشبه المرآن هن ناحَة الصنعة فمطصَاؼة بعض المطع اْدبَة الجٍ 

، سور ب هنهم فٍ حالة أفجراء عشر، وهو هاسهاه بأفجراء )أم َمولون افجراه( وطلوالصَاؼة لرآنَة

الهطلوب هو  أن"، فهذا َعنٍ خ آَات واَِة جحوٌ وحدة الهعنًواصؽر سورة فٍ المرآن ججوون هن ثٗ
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، وأن جضاغ صَاؼة لرآنَة علً شول آَات جحجوٌ شروط المرآن، و جحوٌ ثٗثون هوضوعا هفجري

وهن  .1"رفَعة ، وجوون فَها الهعموٖت، وأن جصاغ صَاؼة فنَةها ول لارئالحمَمة الهطلمة بشول َفهه

 .اَِة جعنٍ هعجزة أو نص لؽوٌ لرآنٍ بَن هوالع النجوم وهٍ )الفواصل(الهجعارؾ علَه أن 

ا اْلِذََن ِفٍ لُلُوبِْهم  :السابعة هن سورة آل عهران، وهٍ اَِة المحكم والمتشابهتأوٌل شحرور آلٌة   ﴿َفؤَهَّ

بُِعوَن َها َجَشاَبَه ِهْنُه اْبِجَؽاء  جَّ ََ ٌػ َف ََ َّٖ هللاُ  َجؤِْوَلَه اْلِفْجَنِة َواْبجَِؽاءَ َز ْعلَُم َجؤِوَلَُه إِ ََ مُولُوَن  َوَها  ََ اِسُخوَن ِفٍ اْلِعْلِم  َوالرَّ

ا ِبِه ُولُّ ِهْن  رُ آَهنَّ َجَذوَّ ََ َنا َوَها  َّٖ أُْولُوا اْْلَباِب﴾ َمول: " إن الذَن َمبلون المرآن وَجبعونه ْنه  ِعْنِد َربِّ إ

. لهاذا ؟ ول نالصة، ْنهم رفضوا أم الوجابعم  َمبلون اجباع أم الوجاب هم أصحابوعَة وٖلوانَن هوض

ْن الذٌ َإول المرآن وَسجنجج هنه النظرَات والموانَن العلهَة والجارَخَة وَطبمها علً أنها أساس 

ً المهر وبالوهبَوجر ، وولهم َعلم هدي فجنة الناس بالصعود إللهٍ والجونولوجٍ الذٌ َفجن الناسالجمدم الع

                          .2، وجهونوا هن فجنة الناس فعًٗ"والجلفاز

اِسُخوَن فٍِ اْلِعْلمِ ﴿  وأها لوله جعالً:  َّٖ هللاُ َوالرَّ ْعلَُم َجؤِوَلَُه إِ ََ ﴾ َعنٍ بها أن المرآن حمَمة هطلمة فجؤوَله َوَها 

الواحد هو هللا الهطلق. أها هعرفة الجؤوَل الهجدرج الهرحلٍ ، وهذا  واهل َٖوون إٖ هن لبل واحد فمطال

فهو هن لبل الراسخَن فٍ العلم ولهم هججهعَن ٖ فرادي. والهمصود بالراسخَن فٍ العلم هم هجهوعة 

، ْنهم الفمهاء ؼَر هعنََن فٍ هذه اَِةوبار الفٗسفة وعلهاء الطبَعة والفضاء والجارَخ، هع اعجبار أن 

 جاب.أهل أم الو

ججون هع العلم أن الجؤوَل َموم به الراسخون فٍ العلم هججهعَن َإولون حسب أرضَجهم الهعرفَة وَسجن

حَنها َجم "، وَجمدم الجؤوَل هع جطور العلم فٍ ول عصر إلً لَام الساعة، النظرَات الفلسفَة والعلهَة

، أٌ أنها جوون هطابمة َِات بصابرلحَاة حجً جوون هذه اجؤوَل ول اَِات الجٍ ججعلق بهذا الوون وهذه ا

، والحالة الثانَة هن الجؤوَل َل الحسٍ وهو ألوي أنواع الجؤوَلللحمَمة الهوضوعَة، وهذا ها َسهً الجؤو

هن ِلَبِل أولبن الراسخون فٍ العلم والذَن  ،3"رَات الفلسفَة والعلهَة بالجؤوَلاسجنجاج واسجمراء النظ :هٍ

َِّناٌت ِفٍ ُصدُ  لموله جعالً: وذلن هصدالاً  لهم الصدارة فٍ هجال العلم  4﴾وِر الَِّذََن أُُجوا اْلِعْلمَ ﴿ َبْل ُهَو آَاٌت َب

ة لجؤوَل آَات المرآن فالذَن أُجوا العلم هم الذَن َوونون فٍ الصدارة هن علهاء العلوم الطبَعَة والفٗسف

ل إلَه اَِة هن إاالعلم أن الجؤوَل هو ها ج، هع هو الفهم النسبٍ للحمَمة الهطلمة، ْن الجشابه الهجشابهات

 .، ثم جحولت لحمَمة بوصول أهله إلً هصر وسجدوا لهوانت فٍ الهنام َوسؾ  هثل رإَاالحمَمة 
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ٌَ ِهْن َلْبُل َلْد َجَعلََها َربٍِّ َحْماً﴾  ا ََ ا أََبِت هَذا َجؤَِوَُل ُرإ ََ ﴿َوَلاَل 
 َنالض الحمَمة وٖ الوحٍ ٖوذلن ، و1

، حَنها جوون ول آَاجه حمَمة هبصرة لولٍ سَوون َوم المَاهة، والحمَمة أن جؤوَل المرأن العملَنالض ا

﴾ لذلن لال جعالً: َنا ِباْلَحقِّ مُوُل الَّذََن َنَسْوهُ ِهْن َلَبُل َلْد َجاءْت ُرُسُل َربِّ ََ ؤِجٍ َجؤَِوَلَُه  ََ ْوَم  ََ ﴿
، وذلن حَن 2

أن ، لبل ولوعه و3"وول ها أخبر عنه المرآن هن الحمابقالبعخ والحساب والثواب والعماب "َرون 

   .خجلفت فَه الجؤوَٗتج

 قواعد التأويل عند شحرور 

وضع ضوابط شحرور حاول و ، ٖبد أن َلجزم بعدة لواعد أو ضوابط وهعموٖ وٍ َوون الجؤوَل همبوٖ

هن  بهاالهجشالهسلهَن فٍ جفسَر لواعد الجفسَر الجٍ وضعها علهاء عملٍ هنطلماً هن وفق هنهجه ال للجؤوَل

بعض هذه المواعد هذوورة عند هع العلم أن وٗهه بالشواهد المرآنَة واللؽوَة، المرآن، وَدعم شحرور 

 وهٍ : فسَرالسابمَن فٍ هحاوٖجهم لجمعَد الج

 القاعدة األولى : 

لفاظ فٍ المرآن، وأن اْالجمَد باللسان العربٍ ، وجعنٍ أن اللسان العربٍ ٖ جرادؾ فَه أٌ ٖ جرادؾ 

، وأن اْساس عند العرب هٍ وأن الهعانٍ هٍ الهالوة لسَاسجهاالجرجانٍ،  خادهة للهعانٍ وها َمول

َُفهم أٌ نص إٖ  ،فإذا حصنوها جساهلوا فٍ العبارة عنها وها ذور ابن جنٍ ،الهعانٍ وعلً أساس أن ٖ 

 ن اللؽة.فعلً نحو َمجضَه العمل والهطابمة الهوضوعَة وهعرفة 

 القاعدة الثانٌة: 

أن هنان فرق بَن أنزال والجنزَل للمرآن الورَم، علً أساس  ،فهم الفرق بَن اٖنزال والجنزَل ٖبد هن

خارج  ْنهٖ َدرن  ، والجنزَلن اْشَاء ونزول الهطر وهو هلهوسفأنزال هو ها َهون إدراوه ه

  سبق.فٍ ها  ، ولد بَنا الفرق بَنههاأدران البشرٌ

 القاعدةالثالثة: 

وٖ َمصد به الجٗوة ْن  أٌ الصؾ جرجَل آَات المرآن ذات الهوضوع الواحد، والجرجَل هو هن الرجل

ِه اْلمُْرآُن ُجْهلًَة َواِحَدةٌ َوَذلَِن  نزل علً النبٍ أرجال فٍ لوله جعالً: المرآن َْ َل َعلَ َٖ ُنزِّ ﴿ َوَلاَل اْلِذَِن ِوفِروا لِْو

ْلَناهُ َجْرِجًَٗ﴾لُِنَثبِّ  أرجال ولَس دفعة واحدة، وهوضوع  ملسو هيلع هللا ىلص، أٌ أن المرآن جاء للنبٍ 4َت ِبِه فَُإاَدَن َوَرجَّ

المرآن وجاب هرجًٗ حسب  لً لؽات ؼَر العربَة فَهون جرجهةالجرجَل هفَد فٍ جرجهة المرآن إ

                                       
 .100سورة َوسؾ :  - 1
 .53سورة اِعراؾ:  - 2
 . 195شحرور، الهرجع السابق، ص - 3
 .32سورة الفرلان:  - 4

https://etd.uwc.ac.za



 

  146 

 

وضوع حجً ٖ جشوه ، وذلن بجرجَل اَِات ذات الهوضوع الواحد وججرجم لجعطً هعنً للهالهواضَع

 .1الهعنً
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 القاعدة الرابعة: 

بل والجعضَة هٍ لسهة ها ٖ َم 1﴿ الَِّذََن َجَعلُوا اْلمُْرآَن ِعِضََن﴾ عدم الولوع فٍ الجعضَة لموله جعالٍ:

، وٍ ٖ جشجت ذهن الهجلمٍ أو ججؤول لجٍ جحهل فورة هجواهلة ٖ جججزأا المسهة، أٌ أن فٍ المرآن اَِات

 شول هنفصل.أجزابها ب

 القاعدة الخامسة: 

، ولَست هوالع النجوم فٍ هٍ الفواصل بَن اَِاتشحرور لنجوم عند هراعاة هوالع النجوم، وهوالع ا

، حَخ أن وَل المرآن وفهم آَات الوجاب وله، هٍ هن هفاجَح جؤ، ذلن إن هذه الفواصل بَن اَِاتالسهاء

 جالٍ فول آَة هن آَات الوجاب جحهل فورة هجواهلة.، وبالالنجوم جاءت بَن آَات الوجاب ولههوالع 

 القاعدة السادسة:

خٗلها َجم فهم ، وهن وله هن حَخ الجعلَهات والجشرَعاتهذه الماعدة جنفٍ الجنالض بَن آَات الوجاب 

ؼَر هعروفة بعضها ، وهٍ ذات هفاهَم شحرور صاؼها هٍ لواعد الجؤوَل الجٍ جلن ، أنزال والجنزَل

  .بعضها عند الهفسرَن الوٗسَوََنذور ن ورد هن لبل وإ

ة جؤوَٗجنا لابل شحرور َضع جؤوَٗجه بَن َدٌ المارئ وَصرح بؤنها لابلة للنمض والجعدَل فَمول: إن  أن

اْجَال عند  لوٍ ٖججحجر ، فٗبد هن ججدَدها، ْنها نسبَة الهعرفةللجطور أو النمض علً هر السنَن

 ن روح الجطور والهنهج العلهٍ هٍ الههَهنة.جوو، فَجب أن جفسَر هعَن

، فٗ م ٖ جزَد عن هعلوهات عاهة الناسأن هعلوهاجهعلً النظر لعلهاء الدَن والوعاظ أنه َجب َري و

 .  2َجوز لهم احجوار الهعلوهات الدَنَة، وإن وان لهم دور فدورهم وعظٍ بحخ

 ،دن الحٍ المَوم إلً عرب المرن السابع الهَٗدٌوهو َري أن المرآن لَس جراثاً اسٗهَاً، ْنه جاء هن ل

فعلَنا أن نجفاعل  ،، ونحن اِن نحَا فٍ المرن الحادٌ والعشرَنفاعلوا هعه حسب أرضَجهم الهعرفَةفج

 . 3هعه طبما ْرضَجنا الهعرفَة والجٍ جواوب المرن الحالٍ هن الجطور العلهٍ

ََِّت ِهَن اْلَحٍ ﴿ إنَّ هللا َفالَِق ال: وفٍ جفسَر شحرور لَّة َِِّت َوُهْخِرَج اْلَه ٍَّ ِهَن اْلَه َُخْرَج الَح َحبَّ َوالنََّوي 

هذه اَِة بناًء علً الجدل الداخلٍ فٍ الشٍء الواحد أٌ صراع  ضهونَإول ه 4َذلَِوم هللا َفؤَنًَّ ُجْإَفُووَن ﴾

، وهها الحٍ والهَتنفذ عن شٍء آخر، العنصرَن الهجنالضَن )جدل هٗن الشٍء( فأخراج شٍء َ

. فإذا أخذنا حبة المهح ووضعناها فٍ لعهلَة ججورر ول َوم آٖؾ الهراتلجوضَح ذلن َمول: "إن هذه ا

، وجظهر فٍ فٍ الحبة وجوؾ عن الوجود أٌ جهلنجنجَه فجذرَا الجربة الهناسبة لها فإنها جججاز جحوًٖ 

، وبهجرد نضوج وٍ جنجج هن جدَد حبوب لهحالهوانها النبجة الجٍ نشؤت عنها، وجسجهر عهلَة النهو و
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وهوذا نحصل هن جدَد علً حبة المهح اْصلَة  ورها.ب الجدَدة جهوت النبجة أٌ جهلن بذنضوج الحبو

إذا جدخل أنسان وطحن حبة المهح وبهذا ٖ َعهل لانون  :، ثم َطرح سإال هفاده1ولون هضاعفة"

هذا المانون هن دون جدخل ، إننا ننالش : " هذا صحَحصراع الهجنالضات الداخلٍ، وَجَب عن ذلن لابٗ

، ولد اسجثنت اَِة الورَهة لضاء أنسان أٌ جدخله، حَن وضع إخراج الحٍ هن الهَت فٍ أنسان

صَؽة فعل هضارع )َخرج الحٍ هن الهَت( ووضع إخراج الهَت هن الحٍ فٍ صَؽة أسم فاعل حَخ 

ن الهَت هو لانون لضاء أنسان حَخ أن إخراج الحٍ ه لال:)هخرج الهَت هن الحٍ( وهنا اسجثنً

، وهنا أعطً هجاًٖ لجدخل ن الحٍ فاهلل أخرج الهوت إخراجاً ، أها إخراج الهَت ههوضوعٍ هن هللا

 .2أنسان"

، ولو أن هللا لم َخرج ل فٍ أن َهلن حبة المهح أو ٖوَري شحرور أن هللا هون أنسان هن الجدخ 

. ولو أن هللا لال )وَخرج الهَت هن الحٍ( وحدخ لجل جهون أنسان هن الجدخل بالمجل االهوت إخراجا له

أنسان َجدخل ف، وٖنمول َحٍَ وَمجل، ، فاهلل هو الذٌ َحٍَ وَهَتلملنا أن هللا لجله ولسمطت العموبات

َُذور الوجاب أن هللا لجل ها وان هنان هوت ها وان هنان لجلبالمجل أو ٖ، ولو  إٖ هرة واحدة حَن ، ولم 

َن هللا َلَجلَُهْم َوَها لال جعالً: ،فٍ َوم بدر ملسو هيلع هللا ىلصنصر النبٍ  َت َولَونَّ هللا  ﴿ َفلَْم َجْمُجلُوُهْم َولَوَّ َْ ََِّت إِْذ َرَه َرَه

، أها لانون ن أن جدخل أنسان َعود إلً هللالبَا ،ن هللا هو الذٌ سخروم وسدد رهَومأٌ أ،3َرَهً..﴾

فإنه َعهل فٍ إججاه واحد وهو هن لوانَن المدر أٌ الموانَن الهوضوعَة،  ،اخلٍصراع اْضداد الد

وأنسان ٖ َسجطَع رد هذا المانون "ولون َجدخل فٍ اسراع أو ابطاء عهل هذا المانون ولونه ٖ َلؽَه، 

َها ُهَحّهُد ﴿وَ  :فالطب والعناَة الصحَة َطوٖن اْعهار وٖ َلؽَان الهوت، والمجل َمصر اْعهار لذا لال

ُسُل أََفإْن َهاَت أْو لُِجَل انْ  ّٖ َرُسوٌل َلْد َخلَْت ِهْن َلْبلِِه الرُّ ، فالهوت حق ولون اْعهار 4﴾َملَْبُجْم َعلً اْعَماِبُومْ أ

 .5جطول وجمصر"

جحلَل النصوص الدَنَة فٍ  هو الهعَن فٍأوسع أبواب اٖسجنباط العملٍ، وإن الجؤوَل فٍ الحمَمة هن  

َر ، وهو أداة هههة فٍ َد الهججهدَن جعَن علً الوشؾ عن روح النص الهساخ الفور أسٗهٍجارَ

فٍ حدود الدٖٖت واْحوام هن هظانها هن جهة ثانَة،  نجاج، واسجلظروؾ العصر وهٗبساجه هن جهة

سببا فٍ  . ؼَر أن الخروج عن هنطق البحخ النزَه، والجهرد الهمصود علً الطبَعة واللؽة وانااللؽوَة

جسلم هن ، بل لم جهاسوها، ضد الثمافة الوافدةحدوخ شمالات فورَة خطَرة  وادت جودٌ بوحدة اْهة و
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ن جلن ، ثم راحوا َسلطوجشبعوا بثمافات ؼرَبة عن أسٗم، لام بها بعض هن الجشوَه فٍ لراءات عدَدة

 ، بدعوي الجؤوَل وفجح باب اٖججهاد الهرهنَوطَمٍ.الهوالؾ علً النص

، هن حَخ هو عودة بالشٍء إلً أصله اْول، وَدل عدا أصولَافٍ حَن نري إن هعنً الجؤوَل َؤخذ بُ  

علً جلن الحروة الجٍ جسجهدؾ جفسَر هعانَه والوشؾ عن  جؤوَل هن حَخ هو فعل هرجبط بالنصال

 ذاَها َواَن هَ ، فٍ لوله جبارن وجعالً: ﴿ وَ وهذا ها أشارت إلَه اَِة بصراحة، فَه  لهجضهنةالحمابق ا

َب ِفَِه ِهْن َربِّ  اْلمُْرآنُ  َْ َٖ َر ِه َوَجَفِصََل اْلِوَجاِب  َْ َد ََ َن  َْ َُْفَجَري ِهْن ُدوِن هللا ،َولَِوْن َجْصِدََق اْلِذٌ َب أْن 

مُولُوَن اْفَجراهُ، ،اْلَعالَهَنَ  ََ  ْم ِهْن ُدوِن هللا إْن ُوْنُجْم َصاِدِلَنَ َواْدُعوا َهْن اْسَجَطْعجُ  لُْل َفؤُجوا بُِسوَرٍة ِهْن ِهْثلِِه ، أْم 

َُِحَُطوا ِبِعْلِهِه  َبلْ  ، ؤجُِهْم َجؤِوَلُُه،وَوْذُبوا بَِها لَْم  ََ َؾ َواَن َعالَِبُة  لَها  َْ َوَذلَِن َوْذَب اْلَذََن ِهْن َلْبلُِهْم َفاْنُظْر َو

الِهََن ﴾ هن فٍ اوجشاؾ الهعنً هن داخل النص علً حروة الذ ، وهذا َعنٍ أن الجؤوَل َعجهد أساساً 1الظَّ

، لذا نفٍ جزلة الذهن العملٍ فٍ جؤوَل النصهن خٗل العٗلات الجروَبَة بَن أجزابه، ولد اسجعهل الهع

: ﴿ آَة أخري هٍ لوله جعالً وهشاهدة، وذلن لنفٍ الجعارض بَنها وبَن الهعجزلة أن جوون رإَة هللا عَاناً 

َُِر﴾ َٖ ُجْدرِوُه اْْبَصاُر َوُهوَ   . 2َُْدِرُن اَْْبَصاَر َوُهَو اْللَِّطَُؾ الْخَب

، فٍ حَن َسجنوفون عنه فٍ اَِة بالهعنً اللفظٍ لهذا النفٍ العاموالؽرَب فٍ رأٌ الهعجزلة هو جهسوهم 

إهوانَة رإَة الخالق َوم بل ذهب بعضهم إلً "اْولً، وَنصرفون علً وجوه صرفها إلً الهجاز؛ 

 . 3"أن َزود عباده بحاسة سادسة جهونهم هن ذلن ، ولون بعدالمَاهة

وفٍ سَاق الهدرسة اٖعجزالَة، لدم الزهخشرٌ أهم جفسَر بَانٍ للمرآن، هحاوٖ الوشؾ عن أعجاز 

ا ههها فٍ الجفسَر البٗؼٍ ، و ظل هذا الجفسَر عبر الزهن هرجعٗؼٍ فٍ نظم المرآن بؤسلوب هجهَزالب

هة، وفٍ عصرنا الحاضر َجؤثر الوثَر هن الهفسرَن والدارسَن ، والجفسَر أعجزالٍ عابخاصة

وحاولوا جطبَمها علً النصوص  وها جؤثر الحداثََن بالهرهنَوطَماالهعاصرَن بالهذهب العملٍ للهعجزلة. 

   .الدَنَة
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 الهرمنٌوطٌقا

هن الهباحخ الحدَثة والجٍ أصبحت دخَلة علً  علم الجؤوَل أو الجفسَرَة أو" َماالهرهنَوطَعجبر هبحخ "

أصبح َفرض  أنها هنهج هن هناهج الجفسَر الذٌعلم الجفسَر المرآنٍ ، وها اعجبرها بعض الدارسَن 

 فسه بإلحاح علً الهناهج الجفسَرَة للمرآن الورَم، بل أننا نجد البعض َصنفها ضهن الهباحخ اْدبَةن

و هو أهر _ أثار و ها َزال _ خٗفات حادة حول هذا الرأٌ بَن عنً بجفسَر المرآن الورَم، الجٍ جُ 

ض حدَثه عن هذا وها أشار إلً ذلن بالمول الدوجور هصطفً السعَدٌ فٍ هعر العلهاء و الهفسرَن،

جخجلؾ بَن هإَد و هعارض لهذا الهنهج فَها  حول الهنهج " اِراءهن  ه أود أن وثَراً حَخ أن ،الهوضوع

أن جفاسَر المرآن لدَهه و حدَثه ٖ جعدو وونها جفاسَر جعجهد  علهاً  ،َجعلق بنجابجه أَجابَة هنها و السلبَة

، فإنه حرٌ بنا فها و جحدَد ها هَجها و هجاٖت اشجؽالهاعرَلج و لبل الجطرق ،1"علً الرواَة و الدراَة

هنا َهون الحدَخ عن جدورها الجارَخَة و سَرورة  .أن نشَر إلَها ضهن هسارها و سَالها الجارَخٍ

هجهوعة هن المواعد والهعاََر الجٍ َجب أن َجبعها الهفسر  الذٌ َعنٍو ،اسجعهاٖجها وهنهج جفسَرٌ

 .2لفهم النص الدَنٍ

 صل الكلمة وداللتها:ور التارٌخٌة ألالجذ

 لوثَر هن الجراخ الدٖلٍ، حَخ جشَر ولهةجحهل فٍ طَاجها االولهة  ور الجارَخَة لهذهإن الجذ

Hermeneutics   فٍ علم الفلسفة إلً الفرع الذٌ َدرس هبادئ الجؤوَل وأدران، فَها جحهل الولهة

جؤوَل النصوص الهمدسة وجفسَرها  فٍ أسلوب -الهناهج علم-ذاجها اسم نظرَة هعروفة فٍ الهَثودولوجَا 

 hermeneueien وَعود أصل هصطلح الهرهنَوطَما إلً الفعل الَونانٍ"باْخص الجوراة واٖنجَل. 

َُذور أن هذا الهصطلح هشجق هن اسم أله   َجرجم َصرح، َعلن، َوضح وأخَراً   3"والذٌ َعنٍ َفسر و

راعٍ اٖجصال والجفاهم  ؼرَق َنسبون له أصل اللؽة والوجابة واعجبروهالَونانٍ هَرهَز، والذٌ وان أ

، فاللؽة وهٍ جبزغ هن العدم لَست عٗهات بل جؤوَل فٍ أسجخدام المدَم جٗوة"وهعنً ولهة  .ربَن البش

أٌ ، ها عندها ُجَردُّ إلً صورة بصرَةوهٍ جفمد شَباً هن لوجها الجعبَرَة وهن ثم شَباً هن هعنا ،أصوات

 .4الزهانٍ للوجود وجمطن ُبعده الهوانٍ الصاهت"جنجمل هن البعد عندها 

وجذور الهصادر أن هذا الهصطلح فٍ اْصل وان َعبر عن فهم وشرح ٌْ حوم ؼاهض أو هبهم هن 

فن جؤوَل النصوص فٍ  والبعض َعرؾ الهرهنَوطَما بؤنها " ة وان َحجاج إلً الجفسَر الصحَح، اِله

 .5اق هإلفها"سَاق هخالؾ لسَ

                                       
، هإجهر العربَة و الحضارة أسٗهَة 5هماربة هرهنَوطَمَة " ص –جنزَل هصطفً السعَدٌ" عٗلة الهجاز  بالجفسَر و الجؤوَل فٍ آَات ال - 1

 conferences.net/icasic2018. https://www.world E.Proceeding homepageم.2018 وواٖ لهبور هالَزَا سنة –
 . 153م ص2006، 1َنظر هحهد هادٌ هعرفة، الجؤوَل فٍ هخجلؾ الهذاهب، الناشر الهجهع العالهٍ للجمرَب بَن الهذاهب أسٗهَة، ط - 2
 .24، هرجع سابق، ص عادل هصطفً، فهم الفهم - 3
 . 43-42دل هصطفً، الهرجع السابق ، صعا - 4
 .116م، ص16/1999بول رَوور، البٗؼة والشعر والهرهنَوطَما، جرجهة هصطفً واهل، هجلة فور ونمد، عدد  - 5
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والجٍ جعنٍ الجوضَحَة أو  " وَرجع اشجماق هصطلح الهرهنَوطَما هباشرة إلً الصَؽة الَونانَة

الجفسَرَة، وخاصة فٍ ها َجعلق بالوجاب الهمدس، وهعانٍ ولهات النصوص. وبالجالٍ فإن جحلَل النظرَة 

 . وهصطلح الهرهَنوطَما هشجّق هنالعلم لد جحول إلً جفسَر وجؤوَل العٗهات ولَهجها الرهزَة نفسها أو

Hermé   وولها دٖٖت هجماربة هن حَخ اٖججاه نحو والجفسَر، وجعنٍ المول والجعبَر والجؤوَل

، ّن جؤوَل و جرجهة الوجاب الهمّدس. أّها فٍ علم الٗهوت فَعرؾ بوونه ف1"و البَانأَضاح والوشؾ 

                                                     :لّب فلسفة الدَن وَموم عادة بهههجَن هجهاَزجَن جهاهاً  العلم الدَنٍ باْصالة والذٌ َوّونفالجؤوَل هو 

 البحخ عن الصحة الجارَخَة للنص الهمدس عن طرَق النمد الجارَخٍ.  -1 

َّة"فهم هعنً النص  -2  لجصماً وبهذا َوون هصطلح الهرهَنوطَما هنذ البدء ه عن طرَق الهبادئ اللؽو

َّة بها هٍ عٗهة دالة علً وجود أنسان فٍ الوجود، ولد جؤّسس الهشروع  ،2"بالججربة اللؽو

الهَرهنَوطَمٍ فٍ بداَجه اْولً علً لاعدة الرؼبة فٍ "فهم" النص الدَنٍ باْساس، وذلن بججاوز 

جشّولاً إلً اسجنطاق هذا عوابق سوء الفهم، وٖ شّن أّن هذا "الفهم" حاجة إنسانَة عاهة، جعوس جطلّعاً و

النص وفن رهوزه، وهذه هٍ الوظَفة الهروزَة والجملَدَة لفن الجؤوَل، ولعّل اشجهار هذا الهفهوم داخل 

الجؤصَل والبحخ له عن هرجعَة هعرفَة جارَخَة لدَهة ِلدم  وراء طؽَانهَدان العلوم أنسانَة، وان هن 

َٗحظ نوعاً هن اٖرجباط فٍ الجذر الهعرفٍ بَن  النصوص أنسانَة ذاجها، وهذا ها جعل بعضهم

ولد َرجع هذا اٖرجباط إلً طبَعة الرسول "الهَرهنَوطَما وبَن "هرهس" رسول اِلهة عند أؼرَق، 

بوصفه وسَطاً َموم بههّهة الشرح والجوضَح لهضهون النص إلً الهخاطب به، هّها َجعل اْهر َدور 

لذلن ارجبطت الهرهنَوطَما بداَة بالشعر و ، هنطلق الرؼبة فٍ الفهم، هن 3"النصبَن نص وهفّسر لهذا 

نماط اّٖجفاق بَن وحسن الجمدَم والههارة فٍ جؤوَل  ،وهن ضوابطها إجمان الحدَخ عن اِخرَن ،الرواَة

وهن ثّم  ،4وهو الباحخ عل الهعنً باٖسجناد إلً اللؽة وجحوَل ول ظوهرها إلً نصوص، سابر الشعراء

"هن أجل جؤوَل إبداعات الفن هرهَنوطَمٍ هو ورجل اخجصاص هجمن لحمله الهباشر له َوون ال

لفَلسوؾ بها وهو ها َخجلؾ به عن ا 5والحواَات اْسطورَة واْحٗم واْشوال الهخجلفة لٓدب واللؽة"

ظر فٍ جحدَد هعانٍ هصطلح الهرهنَوطَما هن ؼَر الهجصور أنه وان َنالدلة إن هو باحخ عن الولٍّ، 

الجفاسَر المدَهة  فٍ بداَات احَخ وانإلَها فٍ بداَة جشول الهصطلح، ولس علً ذلن الجفسَر والجؤوَل 

ؤصبح لول هنهها دٖلة ف ،حجً نضج الهصطلحَن عبر الجطور الجارَخٍ والههارسة العلهَة ،واحدبهعنً 

                                       
 .24عادل هصطفً، الهرجع السابق، ص - 1
فصلَة، اجحاد الوجاب العرب ، دهشق،  اْجنبَةصطلح وجحوٖجه ، هجلّة اِداب عبد الؽنٍ بارة، الهرهَنوطَما و الجرجهة، هماربة فٍ أصول اله - 2
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 . 60م، ص1998، 1َعة للنشر، بَروت، طنبَلة لارة، الفلسفة والجؤوَل، دار الطل َنظر - 4
 .183، ص1هرجاض عبد الهلن، نظرَة المراءة، دار الؽرب، وهران ،ط. - 5
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بوضع ضوابط لحرفَة الدراسات الٗهوجَة  نملة بعد أن اهجهت تشهدووذلن الهرهنَوطَما  ،دلَمة

  النصوص الهمدسة.  

وانت ا، إذ أنها وأسالَبهفمد جعددت هناهجها "إن جارَخ الهرهَنوطَما عرَق جّدا فٍ الثمافات أنسانَة، 

فالولهات ٖ ها َإود البعد الجفسَرٌ للفهم، جروز علً البحخ عن الهعنً اْصلٍ فٍ النصوص، وهو 

هو أّن ربط الهَرهونوطَما بجفسَر  :هناّن الذٌ َنبؽٍ الجؤوَد علَه إ، 1جمول شَباً ها فحسب بل جفسره"

النص الدَنٍ َجعل هنها "لضَة لدَهة جدَدة فٍ الولت نفسه، وهٍ فٍ جروَزها علً عٗلة الهفسر 

بالنص لَست لضَة خاصة بالفور الؽربٍ، بل لضَة لها وجودها الواضح فٍ وجب جراثنا الجفسَرٌ 

هعروؾ بهذا اْسم الجسهَة أو الهصطلح ، وإن لم جون علً السواءو الهعاصر خ العربٍ المدَم والحدَ

ههها اخجلفت الجؤوَٗت باخجٗؾ اْدَان واْجناس واْهم والجهاعات "ف الذٌ أصبح هجعارفا علَه الَوم.

واْفراد فإّن أصل نشؤجه وسَرورجه وإجرابه َرجع إلً همولجَن: أوٖهها ؼرابة الهعنً عن المَم 

السابدة، المَم الثمافَة والسَاسَة والفورَة، وثانَهها بّخ لَم جدَدة بجؤوَل جدَد؛ أٌ إرجاع الؽرابة إلً 

 .2اْلفة، ودّس الؽرابة فٍ اْلفة "

بعد ظهور إشوالَات فٍ فٍ العصور الوسطً، و خاصة  هلحوظاً  الهرهنَوطَما جطوراً شهد هفهوم  لمد

"ورفض فورة الهعانٍ  الجؤوَل( بالٗهوت الهسَحٍ والوجاب الهمدسلراءة الوجاب الهمدس، فارجبط )فن 

. ْن بداَة الجماء 3الهخببة فٍ النص، ووانت اهجهاهاجهم هنصبة علً المراءة الحرفَة للنصوص"

" ،َل ونص سلطوٌ هعجهد ووثَمة همدسةالهرهنَوطَما بالفور الهسَحٍ جعود إلً بداَة إعادة وجابة أنج

"، عهلَة " المراءة والجفسَر " ٔنجَل  ن "هجٍ " وان َهارس فٍ وجابة "انجَله، أهثًٗ ح ان هن الواضاذ و

جفسَرات هخجلفة  هرلص، لَجعله هجٗبها هع بناءاجه الٗهوجَة الخاصة، وأن اْناجَل اْربعة وانت أَضاً 

ل وها وانت جسجخدم . هن هنا نجد أن الهرهنَوطَما بمَت فٍ العصر الهسَحٍ اْو4لحَاة وآٖم الهسَح "

عند الَونان للمراءة والجفسَر، بَد أنها جطورت هع بداَة الصراع الفورٌ الهسَحٍ وظهور البروجسجانجَة 

اءة والجفسَر، ، حَخ أُنَطت ههام جدَدة للهرهنَوطَما عدا المر5جان والفن"" و"هارجن لوثر"علً َد 

نص إلً عهلَة فهم نص، ْن البروجسجانت أٌ جؽَرت الهههة هن عهلَة لراءة  ،وهنها عهلَة الفهم

 حاولوا الجخلص هن سلطة الونَسة عبر جفسَر الوجاب الهمدس هن ؼَر الرجوع إلً الونَسة.

وربها ٖ َزال  ،ؤنها نظرَة جفسَر الوجاب الهمدسبوهن الدم الجعرَفات للهرهنَوطَما جلن الجٍ جصفها 

إنها دخلت فٍ أسجعهال الحدَخ عندها ألحت الحاجة إلً  أن هذه اللفظةاْوثر إنجشاراً وها َبرر ذلن " 

                                       
 .43عادل هصطفً، سابق، ص - 1
 218م، ص 1994، 1هحهد هفجاح ،الجلمٍ والجؤوَل، هماربة نسمَة، الهروز الثمافٍ العربٍ ط - 2
 .21م، ص2007، 1ات اْخجٗؾ، الجزابر، طداَفد جاسر همدهة فٍ الهرهنَوطَما، هنشور - 3
 م.2013العراق. -دار نَبور –هن نظرَة الهعرفة الً الهرهنَوطَما هجدٌ عزالدَن حسن ،  - 4
 .هجدٌ عزالَن حسن، الهرجع السابق - 5
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 هٍ ها َهَز الهرهنَوطَما فوانت ، 1"هبحخ جدَد َمدم المواعد الٗزهة للجفسَر الصحَح للوجاب الهمدس

هنهج هذا الجفسَر وأصوله وأحواهه ، ذلن أنه هع ظهور حروة أصٗح البروجسجانجٍ احجاجوا إلً 

عَداً عن سلطة الونَسة، فوان علً الوهنة البروجسجانت أن َعجهدوا علً أنفسهم جفسَر الوجاب الهمدس ب

وحدثت عدة "، إلً جؤسَس هعاََر للجفسَر الصحَحفٍ جفسَر الوجاب الهمدس وأحسوا أنهم فٍ حاجة 

لجؤوَل وفهم النصوص وفن هن فنون اجؽََرات بالهشروع الهرهنَوطَمٍ إٖ أنه بمً هحجفظاً بصفجه فناً 

أودت الهدرسة اللؽوَة فمد نشؤة أججاه العملٍ فٍ الجفسَر وهع  2"والنمد الجدَد الهججه للسَاق"زها، رهو

هٍ نفس الهناهج أن الهناهج الجؤوَلَة السارَة علً الوجاب الهمدس "والهدرسة الجارَخَة فٍ الجفسَر 

ن َجحدد بنفس الطرَمة الجٍ وأن الهعنً اللفظٍ فٍ الوجاب الهمدس َجب أ، السارَة علً سواه هن الوجب

 .3َجحدد بها فٍ بمَة الوجب"

ولد جطورت جمنَات الجحلَل اللؽوٌ حجٍ بلؽت هسجوي رفَع والجزم الهفسرون بهعرفة السَاق الجارَخٍ  

 لرواَات الوجاب الهمدس، أٌ أن هذه الهههة أصبحت جارَخَة، وهرجبطة بفمه اللؽة الوٗسَوٍ.   

ٌ إَجاد هبادئ أو لوانَن د جإدٌ إلً سوء فهم هجعدد، لذا أصبح هن الضرورإن الجفاسَر الهجنوعة ل 

، وٍ َوون الجفسَر هعموًٖ وهنطمَاً وصحَحاً وهجفق علَه، وهن هنا لعبت الهرهنَوطَما دوراً للجفسَر

همجصرة علً جفسَر النصوص هههاً ووسَلة أساسَة لفهم النصوص الدَنَة، فهههجها فٍ البداَة وانت 

وهن ثّم طرأ جؽََر فٍ هسارَن علً هسؤلة الهرهنَوطَما إّبان عهد ، وجوضَح ها فَها هن ؼهوض. َةالدَن

 .(م1834- م1768)الفَلسوؾ اْلهانٍ شَٗرهاخر 

ففٍ الهسار اْول خرجت الهرهنَوطَما هن إطارها الدَنٍ ولراءة وفهم النصوص الدَنَة، وأصبحت 

 لنصوص المانونَة والجارَخَة.هثل اجهجم بالنصوص الدَنَة والدنَوَة 

ا أصبحت لها هبادئ واسجمٗلَة، وبذلن صارت طَمرهنَوهال أنفٍ  الجؽََر فٍ الهسار الثانٍ فجهثل أها 

علً أّن هذا اٖرجباط بالنص الدَنٍ لم َهنع الجؤوَلَة هن أن جخضع جدرَجَاً لجطور  .فلسفة لابهة بنفسها

وص الدَنَة إلً دابرة الوجود أنسانٍ عاهة، وجعرَفها دٖلٍ أخرجها هن دابرة اٖرجباط بالنص

باعجبارها نظرَة فٍ جفسَر الوجاب الهمدس "هو ألدم جعرَؾ لها وبه عرفت، واللفظة إنها دخلت فٍ 

اٖسجعهال الحدَخ عندها ألحت الحاجة إلً هبحخ جدَد َمّدم المواعد الٗزهة للجفسَر الصحَح للوجاب 

لجعرَؾ لد نشؤ فٍ حمل الٗهوت ونها بهمجضَاجه، فمد اجسع لَشهل اْدب وَشهل الهمدس. وإذا وان هذا ا

                                       
 .68عادل هصطفً ، هرجع سابق، ص - 1
 م.  2000، 1هصطفً، ناصؾ، نظرَة الجؤوَل، النادٌ اْدبٍ الثمافٍ، جدة، ط - 2
 .69عادل هصطفً، السابق، ص - 3
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لوجاب لفن جؤوَل وجرجهة )، هذا الذٌ جعل جعرَفها الجملَدٌ ولعل .1النصوص بهخجلؾ أنواعها"

    .، فهو فٍ الوالع هشروع لدَم أنشؤه وأداره آباء الونَسة بوعٍ هنهجٍ دلَق(الهمدس

هن ثهار الجطور الدٖلٍ لهذا الهفهوم الذٌ جحّرر هن الطابع العمابدٌ، هو اٖنجمال وَهون المول إّن هن 

 فهم الهإلؾ أحسن هها َفهم نفسه.هدؾ الرؼبة فٍ فهم النص إلً هدؾ آخر وهو 

ذلن الهبحخ الهروزٌ الذٌ َهون أن َمدم اْساس الذٌ جموم علَه " َري فٍ الهرهنَوطَمادلجاٌ إن 

، وأها 2"أٌ جهَع جلن الهباحخ الجٍ جنصب علً أفعال أنسان ووجاباجه وفونه ،ةجهَع العلوم الروحَ

الفهم فإن هوضوعه إنجاج إنسانٍ هن الداخل، وجحلَل هَدجر َشَر إلً أن الفهم والجؤوَل هها طرَمجان 

 .اً َفعله أنسان بل هو شا َوونهلوجود أنسان وأن الفهم لَس شَب

هرهنَطَما خطوة أخري إلً الهرحلة اللؽوَة فَدفع بإطروحجه الجٍ جفَد أن َجمدم بالل" ؼاداهَر وجاء 

فها بول الوجود الذٌ َهون فههه هو اللؽة َُعرِّ ، فالهرهنَوطَما هٍ الجماء بالوجود هن خٗل اللؽة، و

وعلً سبَل  ،، أٌ جؤوَل3إننا نعنٍ بالهرهنَوطَما نظرَة المواعد الجٍ جحوم الجؤوَل""رَوور بموله: 

الهولؾ الهرهنَوطَمٍ ججوافر فَه،  ْن ول عناصر ،، َعد شول هن الهرهنَوطَمالهثال جفسَر اْحٗما

، 4"فالهرهنَوطَما هٍ عهلَة فن الرهوز"، ذلن َعنٍ أن الحلم نص نعم هو نص هلا بالصور الرهزَة

   . جججه هن الهحجوي الظاهر إلً الهحجوي الواهن أو الخفٍ

 الهرمنيوطيقا(أىم فالسفة التأويلية )

إلً حد  و" شَٗرهاخر اْلهانٍ " أصبحت الهرهنَوطَما هبحثاً فلسفَاً لابهاً بذاجه هنذ عهد الفَلسوؾلمد 

اِن، علً الرؼم هن ول الجؽََرات الجٍ طرأت علَها خٗل هسارها الجارَخٍ علً َد الفٗسفة الذَن 

 جناولوها فٍ وجاباجهم بعد شَٗرهاخر.

ة ٍ الحمَمة هو أول فَلسوؾ حاول وضع هبادئ وأسس للهرهنَوطَما، ووانت نمطف :5شالٌرماخر -1

؟  6 اء وان لوًٖ هنطولاً أو هوجوباً لول سو علً وجه الدلة فهم أٌ عبارة أو: وَؾ َجم بداَجه السإال العام

، وهو الذٌ أخرج الهرهنَوطَما هن إطارها الدَنٍ، واهجم بها وهنهج وأداة لٕشجؽال علً النصوص

، والبحخ عن الهعهارَة والهعرفَة، ووظَفجها وإَضاح بنَجها الداخلَة والوصفَةههها وان نوع النص، 

 والجٍ طهسجها الناس نجَجة ٔعجبارات دَنَة وجارَخَة. الحمابق الهضهرة فَها، 

                                       
 68م، ص2007، 1عادل هصطفً، فهم الفهم، هدخل إلً الهرهنَوطَما، نظرَة الجؤوَل هن أفٗطون إلً ؼاداهَر، رإَة، ط  - 1
 .72/73عادل هصطفً، السابق، ص  - 2
 .77عادل هصطفً، السابق . ص - 3
 . 201م، ص1999، 4د هسرل، هجلة الجواصل، عددفرَدة عجوة، أسس الهنهج الظواهرٌ عند إَدهون - 4
 م ، فَلسوؾ وٖهوجٍ الهانٍ، اسس جاهعة فٍ برلَن وعهل فَعا حجً هات.1834 –م 1768فرَدرَن شَٗر هاخر ) - 5
 .98َنظرعادل هصطفً، سابق، ص - 6
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سجمٗ اود علً الجانب اللؽوٌ والجارَخٍ للنص، وعند ها حاول أن َجعل هنهها فناً هلد إن شَٗر هاخر 

ٖ َجؤجً إٖ باِنطٗق هن لاعدة  -الهثالٍ همالف-أن حددة فمد انطلق هن لاعدة َموم علً لواعد وضوابط ه

ّْن المارئ أو الهإول ٖ َؽوص علً  ،الهنهج النفسٍهجوازََن: الهنهج الوضعٍ اللؽوٌ، وهنهجَن 

َّة، ولدرة علً اسجبطان النفوس ا  لبشرَة.هراد النص إٖ ِبَهلََوة لؽوَة ثر

جعّد هجنّفساً للفور "شَٗرهاخر إلً اللؽة الجٍ هذا الجواهل الهنهجٍ الهشروط َجهاشً هع هنظور  

والوجدان والخاطر جهَعاً، إنها بعبارة أدق وأحوم: جشوَل لؽوٌ ووجدانٍ هسجمل عن فور الهإلؾ، وهذا 

َّة  اٖسجمٗل ََّسر عهلَة الفهم، برفد هن عاهل آخر وهو جواطإ الهخاَطب والهخاِطب علً جشوَل هو

                                                  .1"اللؽة

 ،الفلسفٍ فٍ أسس أنطولوجَا الفهم ، إنها رسالجها الجؤهلنَوطَما لَس هن شؤنها جمدَم هنهجإن الهره

لؾ، وأن َحل ، إّنها جطالب الهفّسر "أوًٖ أن َساوٌ نفسه بالهإواوجشاؾ شروط حصول الفهم وظروفه

هوانه عن طرَق إعادة البناء الذاجٍ والهوضوعٍ لججربة الهإلؾ هن خٗل النص، ورؼم اسجحالة هذه 

فهٍ جرجمٍ  .2"للفهم الصحَح اهاه اً َعجبرها أساسالهساواة هن الوجهة الهعرفَة فإّن شَٗرهاخر 

ههثل  -شَٗرهاخر–جبر بالهرهنَوطَما هن هسجوي الهنهجَة إلً درجة الفلسفة واٖنطلوجَا ، وَع

جلن الجٍ  الجارَخَة الجٍ جنجهٍ إلً المراءة الحداثوَة الجٍ هدفها أعجداد بمَم الحداثة واْنوارالجؤوَلَة 

جبحخ عن لاعدة هوضوعَة، أو هبدأ وضعٍ صارم أو لانون وونٍ شاهل عبر جؤسَس حمل الهعرفة 

عملَة، ووان شَٗر هاخر ٖهوجَا ال اعدوملاأسس حمله الهعرفٍ بؤجهه علً علً لاعدة عملَة، ولد 

الدَنَة والفلسفَة، وبوصفه راهب َري أن النعهة رإَجه هجؤثر بالهذهب البروجسجنجٍ هن خٗل وفَلسوفا 

بَن هللا و أنسان  هباشراً  أنسان دون وساطة هن الونَسة أو رجالها، ْن هنان رابطاً إلً هن هللا جصل 

وذلن لهن اسجوفً  ،بدون جوجَهات هن الٗهوجََنأن َوون الهمدسة ههون  وبالجالٍ فإن فهم النصوص

 شروط النظر والجدبر فٍ النص الّهوجٍ.

. ولد أود علً فهم 3لً الفهم"خطاب هعَن هو الذٌ َولد الحاجة إ ن سوء فهمري شَٗرهاخر "أوَ

فورة داخلَة واهنة فَه،  ن َمول؟، فول نص حسب رأَه هبنٍ علًأ)لصد( الهإلؾ فٍ النص، وهاذا أراد 

ولوٍ نصل إلً هذه الفورة الداخلَة فٗبد أن َوون هنان وسط ، وهذا الوسط هو اللؽة، والجروَبة 

النحوَة والفَلولوجَة للنص، ؤجهام عهلَة الفهم فٗبد هن جحلَل الهصطلحات والعبارات اللؽوَة 

الذٌ لصد الهبدع إبداعه فٍ النص، والحوم  الجٍ هٍ الفهم الذاجٍ للمارئ، هحّل "الهعنً" الهسجعهلة،

أٌ جعل الجطور الجارَخٍ إلؽاء لهعانٍ هذا النص وأحواهه "علً النص وهعانَه بالجارَخَة والنسبَة، 

                                       
 ها. وها بعد22نصر حاهد ابوزَد، أنظر إشوالَات المراءة وآلَات الجؤوَل، هرجع سابق، ص - 1
 .23نصر حاهد ابوزَد، إشوالَة المراءة وآلَات الجؤوَل.، سابق، ص - 2
 www.ahewar.org\debat\show.art,asp?aid=530501عبدهللا بَرٌ، الهرهنَوطَما فلسفة الجؤوَل، همال بهولع. - 3
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وهماصد هبدعه، وإحٗل المارئ هحل الهإلؾ، وجعل هذا المارئ هو هنجج النص، وفجح اْبواب لجعدد 

 .1د"الدٖٖت، بجعدد المراءات للنص الواح

لً لصد الهإلؾ وهاذا أراد ان َمول، فٗبد هن العهل علً صّرح شَٗرهاخر بؤنه لوٍ نصل إ ولد

جب فَها جانبَن بالجوازٌ وهها: الحالة النفسَة للواجب أثناء وجابة النص، والظروؾ الجارَخَة الجٍ وُ 

ٗهوجٍ لَوون "علهاً" أو َعود الفضل إلً شٗ َر هاخر فٍ نمل الجؤوَل هن دابرة اٖسجخدام الو .النص

 "فناً" لعهلَة الفهم وشروطها فٍ جحلَل النصوص. 

وهوذا نشؤت النظرَة العاهة لعلم الجؤوَل ولفن الجؤوَل، نظرَة جعوؾ علً الخطابات اْشد اخجٗفا 

 وجسعً إلً إن جبرز عبر الجؤوَد علً هفاهَم هثل اللؽة والخطاب والذات الهجولهة والفهم جإود )إننا ٖ

عدنا بناءه( ولعل هذه الفورة جذورنا بذلن الجصور الشوٍ الدَوارجٍ، وهذا الجؤهل لابها علً أنفهم إٖ ها 

الخطاب( بوصفه الحصَلة لهها، فاللؽة لَس هنظوهة هجردة بنظره، بل هٍ هولع  -الفور -ثالوخ )اللؽة 

ا فهٍ جهثل شرطا للخطاب الهعنً والفور وهموهة للخطاب وأداة للجواصل ودافع ذهنٍ للفرد، وبهذ

 :وهولعا لٗلجماء، وبَن اللؽة والخطاب هن ناحَة ثانَة هههة الهإول َصفها بخطوجَن هها

للخطاب، وعلً هذا اْساس اخجط  أوٖ: إلصاء الذات إلً هروز ثانوٌ، وثانَا: اعجبار جلن الذات سبباً 

َخَة، وَهون أن نٗحظ فٍ فور جؤوَٗت  لول هنها فضاءه، وهبنٍ علً الدراسة اللؽوَة والجار

شَٗرهاخر الجؤوَلٍ هسؤلة هههة، وهٍ "جسّرب النزعة السَوولوجَة إلَه، لمد شؽله ؼهوض اِخر عن 

ولد أشار  .2"لوجَا الحوار عن جارَخَة الجؤوَل، وشؽله سَوَوؼاداهَرؼهوض الجارَخ علً حد جعبَر 

بدأ دابرة الجؤوَل الجٍ ججم داخلها ول ضروب شَٗر هاخر وهن سبمه هن الهنظرَن فٍ الجؤوَل إلً ه

 الفهم. 

، وهع ذلن أسجاذه هاَدؼر: جعجبر أعهال ؼاداهَر اسجهراراً لها جوصل إلَه  3غادامٌر جورج هانس -2

وجابه " الحمَمة والهنهج " حَخ َري ؼاداهَر أن الهنهج  هن خٗلخجلؾ هعه  فٍ الهنهج، َظهر ذلن ا

إن الهنهج َجعاهل هع الحمَمة علً أسس هوضوعَة سلفاً،  -وحسب رأَه -بل  لَس طرَماً إلً الحمَمة ،

، ْن جطبَق الهنطق اٖسجمرابٍ هذا ٖ َجم هع العلوم أنسانَة ، ؼَر أنبهذا جوون الحمَمة هعروفة هسبماً 

  .الذٌ َسجخدم فٍ العلوم الججرَبَة ٖ َهون اسجخداهه فٍ العلوم أنسانَة

ي حَاة ي الجٍ أثارها ؼاداهَر فهٍ )اٖحوام الهسبمة( و )الهعرفة الهوجسبة علً هدأها الهسؤلة اْخر

لً الجخلص هنها أثناء هحاولة فهم نص ها، حَخ َإود ؼاداهَر علً أن عهلَة الفرد(، والجٍ دعا دلجاٌ إ

داهَر هصطلح " ؼاو ابجور  .الفهم جبدأ أوًٖ هن بوابة الذات، وجلعب اْحوام الهسبمة دوراً أساسَاً فَها

                                       
   14م، ص 2006، 1الدولَة، طهحهد عهارة ، لراءة النص الدَنٍ بَن الجؤوَل الؽربٍ والجؤوَل أسٗهٍ، هوجبة الشروق  - 1
 .111عادل هصطفً ، فهم الفهم،  سابق، ص - 2
 م ، اشجهر بوجابه )الحمَمة والهنهج(.2002م وجوفً 1900جورج هانس ؼاداهَر، فَلسوؾ الهانٍ، هإسس هدرسة الجؤوَل، ولد عام  - 3
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ّٖ جحصر م ٖبد أن جبنً علً الهرهنَوطَماوَعنٍ أن أٌ عهلَة فه ،انصهار اِفاق " نفسها فٍ آفاق ، وأ

، أٌ جارَخ انبثاق النص، بل هٍ حوار بَن آفاق الهإول الحاضر وآفاق الهاضٍ الهاضٍ " الجارَخ"

 .1 ، وبذلن جحمق الفةالهاضٍ والحاضر(للنص، وٖ َجم الحوار اٖ بعد انصهار اِفاق )

، وهٍ الجٍ َسهَها البعض شفرة النص وهذا النصهضهون و فهم للهرهنَوطَما ه إن الؽرض الربَسٍ 

ر ، هع اْخذ فٍ أعجبام إلً فهم الشفرة الصحَحة للهبدعالفهم للشفرة هر بهراحل هن هجرد الفه

َحاول فهم أنسان  هبحخاسجملت ون َما هنذ أللهرهنَوط هروزٌهبحخ الشفرات الهجعددة للخطاب، فهذا 

 وأفعاله وسلووه هن خٗل نشاطه اْدبٍ والجفسَرٌ والجارَخٍ واٖججهاعٍ. 

علً السواء، حَخ  ،اٌوفلهلم دلج ،ا شَٗرهاخرأن َججاوز هساوئ هَرهَنَوطَم ؼاداهَرحاول جورج  

والحمَمة الجٍ ، ن الهجراوهةأنسبَن ججارب ا بإدران لوانَن الجفاعلَرجبط  دابهاً فهم النص اعجبر أّن 

وجنجهٍ إلً الهجلمٍ الهجفرج هن ولد شبه هذه العهلَة الجٍ جبدأ بالهإلؾ الٗعب، ، َفصح عنها النص

الشول الذٌ َجَح عهلَة الجفاعل، وَجعل الجلمٍ ههوناً وهوصوًٖ عبر جراخٍ "خٗل وسَط هحاَد، هو 

ل إّن النص ٖ َنطوٌ علً حمَمة ثابجة، ْنها ججؽَر هن العصور، وهذه أهوانَة الهجاحة أساسا للمو

   .2عصر إلً عصر بحسب أفق الهجلمٍ، وججربة المراءة، واخجٗؾ هدارن الهجلمَن فٍ ول زهان وهوان"

اداهَر "َجخذ هن جحلَٗت هَدجر للبنَة الهسبمة للفهم وللجارَخَة والوجود أنسانٍ أساساً وهرجوزاً ؼإن 

للوعٍ الجارَخٍ وهفاد جلن البنَة الهسبمة للفهم أننا حَن نضطلع بفهم نص ها أو هادة أو لجحلَله الخاص 

هبدبَاً  ، بل نفههه ْننا نضهر جوجهاً لحظَاً أو نهلإه بالهولؾ الجارٌ هولؾ فنحن ٖ نفههه بوعٍ خال

، وُنِونُّ فٍ أنفسنا طرَمة هعَنة فٍ الرإَة هحددة سلفاً"َجعلق بالهولؾ ونهَب به
3 . 

ولعل أضافة الجٍ أضافها ؼاداهَر إلً هجال الهرهنَوطَما هو: "أّن الهوالؾ الذاجَة والنوازع 

الشخصَة جصوغ وَان الهجلمٍ وفههه الهسجمّل للهاضٍ والحاضر، حجً ولو ُحجبت أو أُلجهت بدعوي 

، ولد وان هذا جحّرٌ الهوضوعَة، فإنها لن جنثنٍ عن ههارسة دورها الوظَفٍ جحت هذا الدثار أو ذان

الجصّور الجدَد لجوظَؾ النوازع الذاجَة فٍ الجلمٍ بداَة ؼارة شعواء علً دعاة جطبَق الهنهج هّهن 

 َحرصون علً الصراهة العلهَة، وهوضوعَة الفهم.                                

َفضٍ إلً جصحَح  بَد أّن نفٍ الحمَمة الثابجة فٍ النص بدعوي إهوانَة الجلمٍ عبر جراخٍ العصور،

جهَع الجؤوَٗت والجفسَرات الجٍ جحوم حول النّص الواحد وإهدار الهرجع الهعَارٌ الذٌ َحجوم إلَه فٍ 

المراءة، وَبدو أّن هرهنَوطَما ؼاداهَر جفجح الباب علً هصرعَه ٔبعاد الهإلؾ عن الهسرح أو ٖؼجَال 

                                       
 .100 - 99للنشر. ص عادل هصطفً ،وجاب، فهم الفهم، هدخل الً الهرهنَوطَما ، دار رإَة نظرَ - 1
 . 37صر حاهد ابوزَد ، إشوالَات المراءة وآلَات الجؤوَل، سابق، ص ن - 2
 .297عادل هصطفً ، فهم الفهم، سابق. ص - 3

https://etd.uwc.ac.za



159 

 

َُعرؾ له دوراً فالهإلؾ أ الهإلؾ، ونسؾ هماصده، إذ َصبح النص لعبة الهجلمٍ، " ، و اْدَب ضابع ٖ 

   .1حَخ سمطت أدواره السابمة"

أها نظرَة الجؤوَل ــ وعلً خٗؾ الجفسَر ــ هٍ بحخ نظرٌ أوثر هنه جطبَماً، واهجهت هذه النظرَة فٍ 

بادئ اْهر بوَفَة جفسَر النصوص، ثم أصبحت فٍ المرن الجاسع عشر وهع اهجهاهها بجفسَر النصوص 

نحو ربَسٍ، نظرَة اسجَعاب بذاجها، هعالجًة فٍ الولت نفسه العدَد هن النصوص هثاًٖ علً حدوخ  علً

 الجفاهم بَن اْفراد. 

فرعاً ربَسَاً فٍ دراسات الوجاب الهمدس، لون  فٍ بداَة اْهر أخذت هذه النظرَة بالجطور بوصفها

ه الهشولة الجٍ جإدٌ إلً ؼهوض ها بدأت جعانٍ هن هشولة البعد بَن النص والمارئ، هذ سرعان

، وجطوَر فٍ الذات ول السلسة إجراء وساطة بَن الحاضر والهاضٍ الهعنً. "علً إعجبار أن الفهم هو

إن بزوغ نظرَة ، وَجدر المول 2الهرجبطة بالهنظورات الجٍ َحضر عبرها الهاضٍ وَجوجه إلَنا"

ن هردر هن النسبَة الثمافَة، ووذلن عندها خر المرن الثاهن عشر عندها حذر جوهاالجؤوَل وان فٍ أوآ

أخذ الجوسع فٍ هذه النظرَة َشهل دراسة الوجاب الهمدس هن وجهة نظر علهانَة، وفجح ذلن آفالاً جدَدة 

 لفهم اْدب الوٗسَوٍ، ووذلن أحدخ جؽَراً فٍ فهم الوجاب الهمدس بوصفه نصاً. 

ثر هنها ٖهوجَة، فؽاداهَر َري أن اْصول اْساسَة هن وجهة نظر ثمافَة وجارَخَة أو إن هذا البعد َبدو

هرجبطة بشول حهَم باٖهجهام ٖوجشاؾ الهعنً الصحَح للنصوص؛ هٍ فٍ حمَمجها لنظرَة الجؤوَل 

وجسعً هذه النظرَة إلً اوجشاؾ الهعنً اْصلٍ بؽض النظر عها إذا وان النص َهجلن جذوراً دَنَة أو 

، ، ذلن هو عهلها اْساسٍ فٍ نظرهعند ؼاداهَر ارجبطت بالنص وفههه ادنَوَة، وعلَه فإن الهرهنَوطَم

، وعهل 3أٌ فهم النص وٖ جهجد إلً الهإلؾ فالهرهنَوطَما عنده ٖجهجم بالعٗلة بَن المارئ والهإلؾ

الدابرة الجارَخَة –علً جحدَد هههة الهرهنَوطَما بجووَن اسجراجَجَة ضهن ثٗخ دوابر )الدابرة الجهالَة 

جبس والؽاهض وجعله والدابرة اللؽوَة( لجوون هههة الهرهنَوطَما ضهن هذة الدوابر، وهٍ وشؾ الهل –

وأههها لضَة  ،هٍ هحاولة إحٗل الجهال فٍ الهرهنَوطَمةف –الدابرة الجهالَة أها ، هؤلوفاً لدَنا

جارَخٍ طَما ‘وفٍ الهَرهنَ ، وهحاولة إحٗل الجهالحمَمة هن هجال ججربة الفن هن جهةاسجخٗص ال

الدابرة اللؽوَة أها ، والدابرة الجارَخَة باعجبارها دابرة الفهم الجارَخٍ والرادَوالٍ، وهن جهة أخري

. فنحن ر الدابرجَن الجهالَة والجارَخَةجموم بهههة احجواء وعبوفهٍ : باعجبارها دابرة الجؤوَل باهجَاز

 م شروط الجؤوَل.                               هن ثَ َنبؽٍ أن نحدد شروط الفهم و نفهمنلجؤ للجؤوَل حَن َجعذر علَنا فهم النص، ولوٍ 

                                       
 .263إشوالَات المراءة وآلَات الجؤوَل، سابق،  صنصر حاهد ابوزَد،  - 1
 .89م ص1999. 16، ضهن هجلة فور ونمد السنة الثانَة، العددهدخل إلً أسس فن الجؤوَل، جرجهة، م .ش.ز ، هانس ؼَورغ ؼداهَر - 2
 .120هصطفً ناصَؾ )نظرَة الهعنً فٍ النمد العربٍ(، دار اْندلس للطباعة والنشر بَروت لبنان ، ص َنظر  - 3
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هم الفهم الجوهرٌ. أٌ ف -وَهَز ؼادهَر بَن نوعَن هن الفهم الذٌ جسعٍ الهرهنَوطَما إلً إَضاحه 

الفهم المصدٌ. أٌ فهم هماصد وأهداؾ الهإلؾ، وجلن وهو  -.الهحجوي الذٌ جوشؾ النصوص عنه

لمد أحاط ؼاداهَر  .1 َسجعان بها فٍ اللحظة الجٍ َخفق فَها الفهم الجوهرٌ فٍ إدران حمَمة ها وسَلة

ورثه عن هَدجر، لدرجة َٖهون فهم لد الفهم بهالة هرهنَوطَمَة و جارَخَة و انطولوجَة باعجبار ذلن 

هم النص هو أن جهارس ن جفوعهلَا دون ربطه ربطا حهَهَا وجدلَا بعهلَة الفهم، َعنٍ أ الجؤوَل نظرَاً 

ََُعد ن،ل هو أن جعَد إبداع النص، وفٍ همابل ذلن أن جإالجؤوَل ، وع هن إعادة إنجاج الجؤوَلْن فهم العهل 

 حَخ َجم إحَاء دٖلة النص الهَجة لجؤوَد حضورها فٍ الفهم .

الجطبَق، وهو  إن عهلَة الفهم عند ؼاداهَر وٍ جثهر ٖ هناص هن ربطها بهبدأ أفجرض الهسبق وهبدأ 

أن لبل أٌ جؤوَل أو رصد للهعنً الذٌ َحجهله النص، َجب جشوَل هندسة لبلَة جضع هذا النص "َعنٍ 

الٗنهابٍ للهعانٍ الجٍ جججه هن الوعٍ إلً  -flux –فٍ سَاق خاص ضهن هنظور هعَن َعبر عن جدفق 

السابمة، أٌ وجود فروض  أنه ٖ وجود للجفسَر بهعزل عن  اْفجراضات ؼاداهَرَري و .2"الهوضوع

، لذلن سَرهاهسبمة، فول الوجب سواء وانت همدسة أو علهَة وؼَرها ٖبد هن افجراضات هسبمة فٍ جف

ٖبد للمارئ أن َعَد ربط عٗلجه بالجراخ لفحصه وجهحَصه، وجهََز جصوراجه الهثهرة الداعهة للجفوَر 

                      .3الجصورات العابمة للرإَة  أو الجٍ جحجبها هن 

، وثر بداءةً إن ؼاداهَر ٖ َنور أههَة صَاؼة الهبادئ الضرورَة للجؤوَل، وإنها هو َعهل علً هسجوي أ

بل فٍ خبرة  وَؾ َوون الفهم ههوناً لَس فٍ الدراسات أنسانَة فمط "وجساإٖت أوثر أولَة، هثل :

لشاهلة للفهم جفرض سإال ها إذا فٍ إهوان الصبؽة اأن  إلًَنظر ؼاداهَر إن  .4"؟أنسان بالعالم وول

ٍ هذا شؤنه شؤن روزه فٍ جانب هعَن، إن ؼاداهَر فَأو أنسان بمرار أن َحد هن نطاق الفهم الخاص 

َر الجمنٍ الذٌ َجخذ هن الَمَن العملٍ نمطة الهعرفة أنسانَة، ووان لداهً فٗسفة هَدجر َنجمد الجفس

وإذا أردنا أن نفهم ها َجرجب علً هرهنَوطَما ؼاداهَر  ،الوجود نفسه الَونان َرون أن فورهم جزءاً هن

، وهها َوجهان النمد جذور الفور الهَدجرٌ عند ؼاداهَرأن نجعهق فٍ "فٍ جصور الهنهج، علَنا 

وهو الهذهب الذٌ َجخذ هن الوعٍ أنسانٍ  ،لٗنسَاق وراء الجفوَر الجمنٍ الهججذر فٍ هذاهب الذات

وان هفورٌ لداهً الَونان ولد . 5"ٍ المابم علَه النمطة الهرجَعَة النهابَة للهعرفة أنسانَةوالَمَن العمل

َرون أن فورهم جزءاً هن الوجود، وٖ َنظرون إلً جفوَرهم ونمطة بداَة الذاجَة ثم َإسسون علَها 

جرشد ا أن جسهعرفجهم الهوضوعَة، بل وانت طرَمجهم جدلَة َمودها الهوضوع وَفها وان وجسهح لنفسه

                                       
 .33َوسفٍ َوسؾ، اطروحة دوجوراه، هرجع سابق، ص َنظر  - 1
 .39بق، صهحهد شولٍ الزَن، جؤوَٗت وجفوَوات، هرجع سا - 2
 . بجصرؾ.118َنظر : هصطفً ناصَؾ، نظرَة الجؤوَل ، هرجع سابق، ص - 3
 .277عادل هصطفً ، فهم الفهم ، هرجع سابق، ص - 4
 .279الهرجع السابق، صعادل هصطفً،  - 5
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، "لم جون الهعرفة لدَهم وسباً واهجٗواً بل لماء وهشاروة، بهذه الطرَمة بطبَعة الهوضوع الهراد فههه

 .1المابم علً لسهة الذات والهوضوع"ظفر الَونان بهدخل إلً الحمَمة َجخطً حدود الجفوَر الحدَخ، 

بدل ذلن طلق هن الذاجَة الهَجلَة، وجمدم جنرؼم جذورها الهَجلَة لونها ٖ  ؼاداهَرإن الهرهنَوطَما عند 

، وعلً البنَة الهسبمة للفهم وها لدهها لها هَدجر فٍ وجاباجه الهجؤخرةجدًٖ لابهاً علً بنَة الوجود وها فصَّ 

 هَدجر أَضا فٍ وجابه )الوجود والزهان(.

ٌ أضافه ؼاداهَر فهو إن هذا الجوجه الفورٌ وان هوجود عند هَدجر إلً حد وبَر، أها الشا الجدَد الذ

الجؤوَد علٍ الجانب النظرٌ والجدلٍ والجفجح الواهل لهجضهنات أنطولوجَا الهَدجرَة فٍ هجال 

للؽة لمد جلمً جاداهر الجصورات الهَدجرَة اْساسَة عن الجفوَر وا"أسجطَما وجؤوَل النصوص. 

صعوبات جهة فٍ إسجَعاب افواره والهطلع علً وجب ؼاداهَر جواجهه  2والجارَخ والخبرة أنسانَة"

واره هجربطة هجواشجة للوهلة اْولً، وذلن لول هن أراد فهم أفواره  بطرَمة صحَحة وفهم جَد ْن أف

 .   بشول جدرَجٍ

راهنت هنذ هراحلها اْولً علً خلخلة وجموَض الهنهج العلهٍ هن  أن الهرهنَوطَما عند ؼاداهر 

م الطبَعَة والججرَبَة، وهجاوزة خطاب هذه العلوم حول الحمَمة، أساسه، وهو الذٌ َشول دعاهة العلو

َّة بنت الهنهج؛ أو هٍ علً اْلل، لَست حوراً علً الّجعاهل الهنهجٍ  فلَست الحمَمة فٍ العلوم أنسان

َمول هحهد وفٍ هذا  .هع العالم، بل هٍ نجَجة الخبرة الهباشرة بالعالم، أو اٖنفجاح علً العالم عبر الفهم

"خلص ؼاداهَر إلً أن العلوم الججرَبَة جعجهد علً اٖسجمراء الهنطمٍ، وجبحخ عن لواعد : شولٍ الزَن

ولوانَن شاهلة وثابجة بناًء علً الهٗحظات الججرَبَة، أها العلوم أنسانَة أو علوم الفور فهٍ ههارسة 

 .3جوانٍ بهعزل عن المواعد الصارهة"نمدَة وشعور 

الجٍ حضَت بها العلوم الججربَة والطبَعَة علً الخطاب الفلسفٍ الؽربٍ الهعاصر  إن الهَهنة والهوانة

جبدو هٍ العاهل الربسٍ فٍ نهوض الهرهنَوطَما، فبعد أنجازات الجٍ جحّممت فٍ الهَادَن والهجاٖت 

َُطرح حول هدي  َّة، وبدأ الّسإال  َّة، بدأت اْنظار جججه نحو العلوم أنسان َّة العلهَة والرَاض إهوان

بهدؾ الوصول إلً أوبر لدر هن الدلة والهوضوعَة؛ وبدل الحدَخ عن "جطبَق الهناهج العلهَة علَها، 

و فهن الهناسب إذن النظر إلً هوضوع العلوم أنسانَة اسجعهال الهناهج العلهَة لول علم علً حدة، 

، لذلن َهون 4لذٌ َدعو إلً الجفوَر"الدٖلة الجٍ َهون أن ججخذها و وذا اْهر الهجضهن فٍ هذه العلوم وا

الجٍ وانت هن أسباب ظهور الهرهَوطَما، هٍ أزهة ثمة بول ها فٍ هذه الولهة هن المول: إّن اْزهة 

                                       
 السابق ، نفس الصفحة . - 1
 .282السابق. ص - 2
 .58م.ص2002، 1عربٍ الهعاصر، الهروز الثمافٍ العربٍ، الطبعةهحهد شولٍ الزَن، جؤوَٗت وجفوَوات،  فصول فٍ الفور ال - 3
 . 148م، ص2002هانس ؼاداهَر، فلسفة الجؤوَل ، جرجهة هحهد شولٍ الزَن ، هنشورات أخجٗؾ،  - 4
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، أزهة ثمة بالهنهج العلهٍ وبمدرة هذا اْخَر علً بلوغ هعرفة َمَنَة، فالهنهج ٖ َنجج فٍ الّنهاَة هعنً

 لً اْسبلة الجٍ َطرحها. إٖ ها َبحخ عنه أو ٖ َجَب إٖ ع

ووانت لدي ؼاداهَر اعجراضات عدَدة عن الهنهج، بَنها َجعل للحمَمة أههَة وبَرة، وهع ذلن لم َفصلها 

، طرَق اللفظ عنً َوون عنعن الهنهج، ْنه َعجبره شا ضرورٌ لٕدران الفعلً هثلها أن إدران اله

والجٍ هورست فٍ المرن الهاضٍ هن ن دؼهابَة العلهوَة ه للهنهج هروباً  لونه لم َجعل الحمَمة جابعة ولَاً 

 . 1أجل ربط علوم أنسانَة بدلة علوم الطبَعة

فالهرهنَوطَما بها هٍ اسجراجَجَة لرابَة جدَدة ٖججبنً الفور الذٌ َنظر إلً الهنهج علً أنه الطرَق 

وجاب ؼاداهر "الحمَمة والهنهج"  ًلالوحَد لبلوغ الحمَمة فٍ العلوم أنسانَة أو الجارَخَة، أن الرجوع إ

َّة للحمَمة فٍ َهون هن خٗله  هعرفة إلً أٌ حّد جاهد هذا الفَلسوؾ هن أجل ججاوز النسخة الهنهج

العلوم أنسانَة، بل إن عنوان الوجاب نفسه لد َشول عجبة أولَة للمراءة جسهم هنذ البداَة فٍ فضح 

الهنهج الهعطوفة علً ولهة الحمَمة فٍ العنوان، جضعنا  جصورات ؼاداهر حول فورة الهنهج، إذ أن ولهة

هنذ البداَة أهام جساإل حول هاهَة العٗلة بَنهها، "ووَؾ َهون لؽداهَر جسوَػ اسجخدام العمل بشول 

 .2هنضبط هنهجَاً بعد أن نبذ الهنهج هنذ البداَة ؟ وهاذا بشؤن انجهاوات الجراخ ؟"

وضوع إلً اعجبار أنه وان هن اْنسب لؽادهَر أن َطلق علً بعض الدارسَن فٍ هذا اله َنظرعلَه 

خر إلً أن العنوان نفسه َنطوٌ علً جهوم لٗ هنهج"، فٍ حَن َذهب البعض اِوجابه عنوان "الحمَمة وا

irony ،الحمَمة ججهلص هن أنسان الهنهجٍ. إن فالهنهج لَس طرَق إلً الحمَمة ، بل هو علً العوس ،

شدها ؼاداهر ٖ جعجهد علً أبسجهولوجَا أو نظرَة الهعرفة، بمدر ها جعجهد علً "الحمَمة، الجٍ َن

أو ها َهون جسهَجه أَضاً، باْرضَة أوهنبع الحَاة، ولونه لَس هعرفة  groundingالجؤسَس الجذرٌ 

أن ؼداهَر وانت عنده رؼبة جاهحة فٍ بناء هرهنَوطَما ، وفٍ الوالع َبدو 3بالهعنً الدلَق للولهة"

بل وفٍ إجراء نوع جدَد هن الهصالحة  فلسفَة جموم علً هراجعة شاهلة لجهَع ها لدهه جارَخ الفلسفة،

ر لم ججولؾ عند َخر"؛ لذلن فإن هرهنَوطَما ؼاداه"اْنا واِأٌ ، اٖنطولوجَة بَن "الذات والهوضوع"

؛ أٌ إلً الحداثة هن حَخ هٍ ابل ججاوز نمدها إلً الفلسفة الحدَثة برهجهنمدها لهناهج العلوم الطبَعَة، 

ٖ ججؤسس فٍ الوعٍ الذاجٍ بل فٍ الوجود ،  ؼاداهَرعبَر الّدلَق عن "اْنا" أو عن الذاجَة ، "فجؤوَلَة الج

 .4"الصبؽة اْنطولوجَة للحدخ اللؽوٌ، وبالجالٍ فٍ لؽوَة للوجود أنسانٍ فٍ العالمفٍ الصبؽة ال

بهفردها، فهٍ جزَد الرلعة الجٍ جفصلنا عل فهم الوجود وٖ جرجمٍ لفهم العالم إن الذات جعد ؼَر هإهلة 

ر بؤن نوؾ عن جؤّول هعنً َلذلن َنصحنا ؼاداهإلً اْهلَة اٖنطولوجَة الجٍ َنطوٌ علَها سإال الفهم، 

                                       
 .43َنظر هحهد شولٍ الزَن ، جؤوَٗت وجفوَوات ، سابق، ص - 1
 .36َوسفٍ َوسؾ، النظام اللؽوٌ فٍ المرآن، سابق، ص - 2
 .126، ص: 2008، بَروت: ،الدار العربَة للعلوم 1، طاحهد، إبراهَم. انطولوجَا اللؽة عند هارجن هاَدجر - 3
 .280عادل هصطفً ، فهم الفهم نظرَة الهرهنَوطَما، ص - 4
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 الذات، فالفهم هو دابهاً "ٖ ذاجٍ" علً نحو جذرٌ، أو وها َوجب ؼاداهر أن الفهم 1لـ برادَؽم*الفهم وفماً 

لَس فههاً لسلووَات الذات الههونة والهجنوعة، بل هو نهط وجود الدزاَن نفسه، وإنه بهذا الهعنً اسجعهل 

    .2"هصطلح الجؤوَلَة هنا

علً الفصل بَن الحمَمة والهنهج، أو حجً الفصل بَن  اوالخٗصة أن ؼادهَر لم َون اهجهاهه هروز

نَة ن اهجهاهه رفض الهَهنة هن أٌ هنهج علً العلوم أنساالعلوم أنسانَة والعلوم الطبَعَة بمدر ها وا

 علً الحمل الهعرفٍ .                         بحَخ ٖ جفرض هناهج حمول أخري

 

  

                                       
 * ولهة أصلها َونانٍ ، وجعنٍ لالب أو هدَل أو وجهة نظر هثالَة أو رإَة للجحول. - 1
 . 15م ، ص2007، الدار العربَة للعلوم ، بَروت 1والجؤوَل ، ط ناصر عهارة ، اللؽة -  2
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 العرب رمنٌوطٌقا عند الحداثٌٌناله

إن هلخص فورة الحداثة هو هساَرة روح العصر الهجطور الذٌ حدخ بعد الثورة الصناعَة، وصاحبه 

 ٍ نهط الحَاة والجفوَر والثمافة بها فَها المراءة الهجطورة لعلوم اللؽة والجفسَر وجفوَن النصجؽََر ف

ونظرَة هوت الهإلؾ، والجٍ جبناها هن العرب بعض هن الذَن بعثجهم هججهعاجهم للدراسة فٍ جاهعات 

الدَنَة وسلطجها بهروا بالجطور الحضارٌ هنان، بها فٍ ذلن الثورة علً الونَسة وجعالَهها أوربا وان

الهمدسة، فمام الهفورون الثوار بإخضاع جفاسَر الونَسة نصوص أنجَل الجفسَرَة لههارساجها و

ه هن وجد هذا العهل لبول فٍ الهشرق العربٍ وؼَرلمد و ،والنمد والنمض لجهحَصل للنصوص الدَنَة 

ن ها فَها هن سلبَات سَلفظه جعزز حرَة أنسان، وأجحهل لَم إنسانَة  العالم باعجبار هذه الثورة

َوجسٍ أههَة وبَرة وبالؽة  ن النص الدَنٍهن الهإود أ، وهذا ها حاول جبنَه الحداثَون العرب. والهججهع

 الدارسَن وثَر هنهن طرؾ نعت فٍ الجراخ العربٍ أسٗهٍ، إلً درجة أن الثمافة العربَة أسٗهَة جُ 

 .بثمافة النص

ؼَر دلَمة، النص له وجود هَجافَزَمٍ َجعل اهوانَة الفهم العلهٍ للنص أَهان بؤن والهعروؾ أن  

عانٍ جدَدة وألبل أنسان ولها اؼجنت ججاربه وخبرجه " واجسعت هعارفه ولطؾ نظره وجد فٍ النص هو

، حجً لدي المارئ الواحد، إذ ول لراءة جحهل خريأُ ٖ ججطابق لراءة للنص هع  ، ولذلنبفهم جدَد اعلَه

الولَة والجزبَة، ووضع اْصول  . والمراءة جهدؾ إلً َجهُثل هماصد النص اْصلَة والجبعَة1ذات"أثر ال

مد هاجم الحداثَون الهفسرَن ل، سر فٍ سَاق جفسَره للنص المرءانٍوالضوابط الجٍ َرجع إلَها الهف

 اهجداد الجارَخ الطوَلعلً ، الهجَدن لمرآل جهماجفسَر ء فٍجمدوا عدة هوضوعات جناولها المدهانالمدهاء وا

 هجال ْحد أن َمبض ٖإنه ، ذلن الهعانٍ واسجنباط الدٖٖت جولَدالنص ٖ َجولؾ عن وونه هحًٗ لإن  "

حصر  ، وٖ َهون، وهآل ذلن أن اْصول والهراجع ٖ َسجنفذها جفسَر واحد وإن وان شاهًٗ علً حمَمجه

 .2"علً هذهب هخصوص أو فٍ أججاه هعَنها ، أو جمََد النظر إلَهعرفجها هن طرَق واحد بعَنه

دة انجاج وإعاوَعهلون علً هدهه وجبنٍ العصرنة  ٌسَرراخ الجفالعرب انجمدوا ول الج والحداثَون

الجٍ جلؽٍ الفوارق بَن النص الدَنٍ واْدبٍ، وشرطنا وفق هنهج الهرهنَوطَما أو الجؤوَلَة،  الجفسَر

فهذا النص فَه  ذلن ولدسَجه وحرهجه، وهع صَة النص المرآنلجطبَق هذا الهنهج هو أبماء علً خصو

َات هجعددة هن الدٖٖت ؼَر هسجو هل علًوَشج ة،اءالهجشابه المابل للجؤوَل ْنه َحجهل عدة وجوه للمر

 يرأمد ، فالدَنَة ،صوصنهذه ال والهعرفة الجٍ جهونه هن سبر أؼوار احة للجهَع، إٖ لهن لدَه المدرةهج

                                       
 .15م،  ص2007، 2علٍ حرب، الجؤوَل والحمَمة ، لراءات جؤوَلَة فٍ الثمافة العربَة ، دار الجنوَر للطباعة والنشر ط - 1
 .17الهرجع السابق ، ص - 2

https://etd.uwc.ac.za



165 

 

لنص المرآنٍ، دون هرعاة جوافمها أو هجافاجها ل المراءة الحداثَة جطبَقضرورة ن العرب رسَابعض الد

 نصر حاهد أبٍ زَد ، هحهد أروون. :فٍ هذا الفصل ذورنخص بال هإٖءضهن وهن 
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 نصر حامد أبو زٌد1:

الجؤوَلَة  وجبَبة الههارساتالجؤوَل  لضَةالدراســـــــات والوجب حول بعدٍد وافٍر هن  ساهم نصر حاهد

علً سبَل الهثال: "اٖججاه هنا إلً بعض هإلفاجه نشَر و، فٍ الثمافة العربَة وأسٗهَة الهعاصرة

الهعجزلة"، ووانت جلن أطروحجه  دراسة فٍ لضَة الهجاز فٍ المرآن عندو هو العملٍ فٍ الجفسَر: 

دراسة فٍ جؤوَل المرآن ٍ )وه"فلسفة الّجؤوَل": وهن هإلفاجه أَضا للحصول علً درجة الهاجسجَر ، 

 وجاب ثم ألؾ رسالجه للحصول علً درجة الدوجوراه، أطروحة جلن ، ووانت (عند هحٍَ الّدَن بن عربٍ

َّات الجؤوَلثم وجاب "، (دراسة فٍ علوم المرآن): "هفهوم الّنص" َّات المراءة وآل ثم "الخطاب ، "إشوال

هحهد فٍ نفس هنحً لراءة للجراخ المراءة النمدَة زَد ب ووبدأ إهجهام نصر أب ،...ؼَرهاووالجؤوَل" 

 .نها لَست بعهق المراءة اْروونَةروون، ولوأ

هماربة لفهم النص الدَنٍ َعجبر هن أولوَات نصر حاهد فٍ هحاولجه ٔعادة جحدَد هفهوهه إن الجؤوَل و

هوذج هن جلن النهاذج هحسوبة ون "فٍ الثمافة العربَة الجٍ جعلٍ هن شؤن الجفسَر، ولذا صارت وجاباجه 

الذٌ هو فٍ نظره الججدَد الذٌ َناهض الخطاب الدَنٍ الوٗسَوٍ، العربَة الهنخرطة فٍ خطاب 

َلؽٍ الهفسر لصالح النص  جفسَراً الجفسَر الجراثٍ أن ، وَعجبر 2خطاب َجسم بالرجعَة فالد للعلهَة"

الجؤوَلٍ فٍ لهذا بدأ بجؤسَس هشروعه  وحمابمه الجارَخَة واللؽوَة، وَنحاز لصالح للهروَات والهؤثور،

 لد خصص فصًٗ والذٌ َنجصر فَه للجفسَر بالرأٌ أو الجؤوَل، و( وجابه إشوالَات المراءة وآلَات الجؤوَل

المضَة " َمول:حَخ بدأ بشرح هفهوم الهرهنَوطَما ف، لعرض نظرَة الهرهنَوطَما فٍ شولها الؽربٍ

ص بصفة عاهة سواء وان هذا النص لنبالدرس هٍ هشولة جفسَر انَوطَما الهرهاْساسَة الجٍ ججناولها 

حول  لة عدَدة وهجشابوة وهعمدةبأس –هن ثّم  -لة الجٍ جحاول أَجابة عنها بواْس 3"جارَخَا أو دَنَا،

الجروَز علً و"وعٗلجه بالّجراخ والّجمالَد هن جهٍة، وعٗلجه بهإلّفه هن جهٍة أخري،  طبَعة النص 

  .4"والمضَة الهلحة عند فٗســــفة الهرهنَوطَما ءنمطة البد ٍه ههذو، صأو النالد بالنر عٗلة الهفس

وَري أبو زَد فٍ وجابه )إشوالَات المراءة وآلَات الجؤوَل( أّن هفهوم الهرهنَوطَما "لد اّجسع فٍ جطبَماجه 

لعلوم أنسانَة والجارَخ وعلم الحدَثة، وانجمل هن هجال علم الٗهوت إلً دوابر أوثر اجساعاً جشهل وافة ا

خداهها وان ، فٍ حَن أن بداَة اسج5اٖججهاع واْنثروبولوجَا وفلسفة الجهال والنمد اْدبٍ والفولولور"

، وَجروز اهجهاهها علً عٗلة الهفسر بالنص، وفٍ هذا َري نصر أبو زَد أن هنصب علً النص الدَنٍ

لها وجودها الهلح فٍ جراثنا العربٍ الوٗسَوٍ والحدَخ  الهرهنَوطَما لَست خاصة بالفور الؽربٍ، بل

                                       
َّة.م( هصرٌ، هن الهفّورَن العرب 2010-م1943نصر حاهد ابو زَد ) - 1  الذَن اشجؽلوا بمضاَا الجؤوَل والفهم للّنصوص الدَن
 .179م، ص2012. 1هرزوق العهرٌ، إشوالَة جارَخَة النص الدَنٍ، فٍ الخطاب الحداثٍ العربٍ الهعاصر، دار اْهان، الرباط، ط - 2
 . 13م ، ص2005 -7نصر حاهد ابوزَد ، إشوالَات المراءة وآلَات الجؤوَل ، الهروز الثمافٍ العربٍ ، ط - 3
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، ذلن أن هنان فٍ جراثنا المدَم فٍ جفسَر النص المرآنٍ اججاهَن:اْول "الجفسَر بالهؤثور" والهعاصر

والثانٍ "الجفسَر بالرآٌ" أو الجؤوَل، واْول َسعً إلً الوصول لهعنً النص عن طرَق اْدلة 

ٍ جساعد علً الفهم الهوضوعٍ للنص وها فههه الهعاصرون لنزوله هن خٗل الجارَخَة واللؽوَة، الج

وان دابها هو الهبجؽً النهابٍ هن نٍ ذلن أن فهم الهراد هن جفسَر النص المرآ. 1فهم الجهاعة للؽة النص

َُنظر إلَه علً أنه جفسَر ؼَر  عهلَة الجفسَر بالهؤثور أو الجفسَر بالرأٌ "الجؤوَل " واْخَر وان 

، بل هو َبدأ هن هولفه الراهن وَحاول ابق الجارَخَة والهعطَات اللؽوَةهوضوعٍ" ْنه َٖبدأ هن الحم"

أن َجد فٍ النص سنداً له، وهو َلعب نفس دور الهرهنَوطَما فٍ الوصول للهعنٍ هها جعلنا نمر 

َُسهً أججاه  هذا، وسلؾ الصالحاْول بؤهل السنة وال بالهسلن الهرهنَوطَمٍ فٍ الجراخ أسٗهٍ، و

َُنظر إلَه ؼالباً نظرة إجٗل واحجرام وجمدَر، أها أججاه الثانٍ وهم الهعجزلة والفٗسفة والهجصوفة 

 .2، وفٍ بعض اْحَان جصل إلً الجوفَر وحرق الوجب نظرة إلَهم نظرة حذر وجوجسوالشَعة فوانت ال

لجفسَر بالهؤثور ٖ جخلوا هن بعض ، فوجب اججاهان هجداخٗن فٍ بعض النواحٍوهع ذلن وان أ

بن عباس هثًٗ ، ووذلن وجب الجفسَر ن المدهاء واورالهفسها وجبه بها فٍ ذلن أججهادات الجؤوَلَة 

بالرأٌ أو الجؤوَل لم ججؽاضً عن جلن الحمابق الجارَخَة واللؽوَة الهجصلة بالنص والواردة بوجب الجفسَر 

جون واضحة عند لدهاء الهفسرَن هٍ : وَفَة الوصول للهعنً بالهؤثور. ولون أشوالَة الجٍ لم 

الهمصود وها  الهوضوعٍ للنص المرآنٍ ؟ وهل الطالة البشرَة الهحدودة جسجطَع الوصول إلً الهعنً

 ؟!. أراده هللا جل وعٗ

ن لفظ الجؤوَل الوارد بالمرآن َدل فٍ هعناه اللؽوٌ علً الجفسَر وشرح هعانٍ المرآأن وزَد َإود أب

لون جؽَر  ،3﴾هذا جؤوَل رإَا﴿ وجفسَر ألفاظه، أٌ وان لفظا هحاَدا فٍ عصر الجنزَل وها فٍ لوله جعالً:

وجؤوَٗت الهعجزلة  ،انجهج اَدولوجَة هعَنة سَاسَة أوعملَةالذٌ الوضع حَن ظهر الجؤوَل الهإدلج أٌ 

وفجح باب أججهاد، فٍ حَن  ولون أصحاب الجؤوَل وانوا أوثر حرَة فٍ الفهم"، أو الصوفَة أوؼَرها

َُمّروا بذلن صراحةإجهسن السلفَة بإهوانَة الفهم الهوضوعٍ علً الجؽلَب، و ن هذه العهلَة إ، 4"ن لم 

اْههَة الوبري الجٍ  وبهمجضً المرآنٍ، والجؤوَل جطفو علً السطح  فٍ هجال الجفسَر الخٗفَة بدأت 

بهناهج فإن العدَد هن الههجهَن والدارسَن والهشجؽلَن َة، نالها النص فٍ فضاء الثمافة العربَة أسٗه

جحلَل الخطاب الدَنٍ وجفسَر النصوص سواء وانت شرعَة أو لؽَة، فإنهم اججهو إلً الهرهنَوطَمَة فٍ 

لً أججاه إلً نمد الجراخ الجفسَرٌ أسٗهٍ والذٌ َعجهد أساسا هذا فضٗ عجفسَر النص المرآنٍ. 

سََن للجشرَع أسٗهٍ أٖ وهها الوجاب والسنة، وبالجالٍ فإن اٖخجَارفٍ الجفسَر أو الهصدرَن الربعلً 
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العلم جحسَن ذلن هن وإنها الهدؾ  ،هن ها هو عند الؽربلَس لهجرد نمل " الهرهنَوطَما "أو  الجؤوَل

الجراخ أو  سواء اخجرنا هن"باعجباره دسجور الهسلهَن، وعلَه الذٌ َجناسب هع الخطاب المرآنٍ وَخدهه 

 .  1هن الؽرب فإن اخجَارنا لابم علً الحوار الذٌ َدعم هولفنا"

أصَلة أسههت فً صَاؼة هموٖت الهجولهَن، وجووَن آراء الهفسرَن،  هنابع إن الفور أسٗهٍ َجضهن

ّٖ أن هناهَج لراءة النص الدَنً وأدواتِ  النظر الهوروثة ٖ  وجظهر فٍ اسجنباطات وفجاوي الفمهاء، إ

نهُط إَهانه  لَدةوهٍ  ؛مَه هثٗالرإَُة للعالم الجً َجبناها الهجولُم والهفّسر والفذلن أن جوشؾ عنها، 

جعهل علً فرض هولؾ َجناؼم هعها، فلو وان هعجزلَاً أو فإنها وبالجالٍ  ه وثمافجه،وهحَط وهعجمداجه،

ً وفق رإَجه اٖعجمادَة، "وججهثل أشعرَاً أو إهاهَاً أو هاجرَدَاً أو أباضَاً، َبدو له هعنً النص عل

، وأن هذهبه هو ه للنص هو الجفسَر الوحَد الصحَحالهعضلة الحمَمَة فٍ أن ول نالد َزعم أن جفسَر

وهن الههون أن جعرؾ ذلن هن خٗل هدونات الجراخ جهَعها  .2اْهثل للوصول للهعنً الهوضوعٍ"

 .بها فٍ ذلن هدونات اْدب واللؽة

بر الهناهج الجدَدة للمراءة الجؤوَلَة علً أن سَالات إنجاج الهعنً فً هدونات علم ن نجعرؾ عأوَهون  

الوٗم والجفسَر، والفمه، والجصوؾ، واْخٗق، جرجبط بؤحوام الباحخ الهسبمة، ووَفَة جربَجه، وطبَعة 

د حدة الجعمَد "وجزاَ  عصره، وهوطنه، وبَبجه، وهججهعه، وإثنَجه، وثمافجه، وخبراجه الحَاجَة الهجنوعة،

إذا وان النص َنجهٍ إلً زهن هؽاَر لزهن ووالع هخجلؾ لزهن الجفسَر ووالعه، أٌ إذا وان الهإلؾ 

. ول هذه العواهل ذات جؤثَر فً جووَن الفهم، 3والنالد َنجهَان إلً عصرَن هخجلفَن ووالعَن هجهاَزَن"

لهساحة الدَن وحدوده وها َؽطَه هن َة فههه فالفمَة هثًٗ جرجبط فجاواه عضوَاً، هضافاً إلً ها سبق، بوَف

 .هدي أو هجال فٍ الوالع

وؤنها طبمات جَولوجَة،  أو الهرهنَوطَما، جشرح لنا وَؾ أن الولهة ججراوم علَها طبمات،إن الجؤوَلَة 

سب هذه الطبمات، وهاً ووَفاً، وبهرور الزهن جضاؾ دٖٖت أخري للولهة حول نواة الهعنً اْول، وججنا

الجٍ جوون عهر طبمات الووؤنها  ،، وجنوع اسجعهاٖجها عبر الجارَخعهر الولهة، وجطور دٖٖجها هع

أو طبمات جَولوجَة لصخرة بعهر هلَون سنة، والهرهنَوطَمَون بهثابة الشجرة فٍ ألؾ سنة، 

أنهم َحددوا اْنساب ووذلن  أٌجَلوجَون َوجشفون طبمات فهم ججودس لجحجب عنا بإرَة الهعنٍ، 

لجطهر الهعنً، وبالجالٍ َجعرفون علً عهرها الجذور الزهنَة ْنجهاء ول طبمة للفهم، ووَؾ ججضخم 

وبهذا هم َضَبون صَرورة دٖٖت الولهة  ،الدٖٖتجلن هن ت فَه ول واحدة دول  الذٌوطبَعة العصر 

السلطة  عٗلاتعبر الزهن، ووذلن وَفَة جشول هعناها فٍ ول فجرة وول هحطة هن هحطات فضاء 
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والهعرفة، بها َجٗبم هع أفق الهجلمٍ، وها َحهله هن أحوام هسبمة وثمافة وأثر البَبة وطبَعة جلن 

 . ون عند الهجلمٍبالجالٍ جصوغ نوع الفهم الذٌ َجوو  الجؤثَرات الهجنوعة الجٍ جوجه عهلَة بناء الدٖلة   

بؤن الطرَمة الموَهة والسلَهة عند  علنر َوعلَه فإن أججاه الحداثٍ فٍ إعادة لراءة الجراخ والجفسَ

هٍ المراءة الهجحررة هن ثمل الجملَد والهججردة هن  الدَنٍ؛ هن أجل الولوؾ علً هماصدهالخطاب لراءة 

، بحَخ جوون ؼَر خاضعة َْة سلطة ؼَر سلطة المارئ الجٍ ججعله هجحوم فٍ لواعد الجؤوَل وضوابطه

 .اٖخجَار بَن الهعانٍ الجٍ جدل علَها الولهة فٍ لواعد اللؽة الهعنً وهسَطر علً الهعنً وله حرَة

أها ضوابط الجفسَر ولواعد الجؤوَل الجٍ وضعها علهاء الجفسَر َنظر لها الحداثَون أنها لَود هوبلة، 

، الذٌ عهل علً جخطٍ الهوروخ الثمافٍوها الجفسَر بالرأٌ إٖ لراءة هجحررة جوهمَدة لحرَة الهفسر، 

إن هفهوم الجارَخَة  .1فسرون والهحدثون وأخبارَون فٍ هعالججهم للنص علً اهجداد الجارَخأنججه اله

َضاً ٖ أ ،الحاضر وَفعل فَه فعله، وهع هذا َإود "علً أن الهاضٍ َظل َإثر علً هذه الحمَمةَإود 

 .    2"َهون رإَجه وٖ فههه إٖ هن خٗل هماصد وطرابق رإَة وجصورات هسبمة هنحدرة هن الهاضٍ

إن فهم النص َعنٍ نمل فور الهإلؾ للمارئ والعٗلة بَنهها جدلَة " فولها جمدم النص فٍ الزهن صار 

 . 3ؼاهضاً بالنسبة لنا، وصرنا هن ثم ألرب إلً سإ الفهم ٖ الفهم"

إن ظهور المراءات الحداثَة، فٍ الؽرب الهسَحٍ وان سببه الهباشر أشوال الدٖلٍ الذٌ طرحجه  

 دسة وجضارب الدٖلة والهعنً فَها،ب الهمدسة علً هسجوي الجلمٍ، ذلن أن جعدد نسخ الوجب الهمالوج

، وهن الهعروؾ أن ظهور هذا العلم عند الؽرب رهنَوطَما"أسفر عنه نشؤة علم نمد الوجاب الهمدس "اله

ؾ بوجود عدة نسخ أدي إلً نجابج فٍ ؼاَة اْههَة والخطورة وهن أبرز هذه النجابج: ألرار واٖعجرا

للوجاب الهمدس واخجٗفها هن حَخ الوم والوَؾ إلً حد الجعارض والجنالض، هها أدي إلً ؼَاب الثمة 

الجٍ جحهلها جلن النسخ فٍ فٍ المراءة النهوذجَة للنص الهمدس بسبب جباعد الدٖلة اللؽوَة لٓلفاظ ، 

ٖٖت هسجحدثة فٍ اللؽة َدة ودجوحٍ به هذه اْلفاظ هن هعان جد صارتوها هضهونها اْصلٍ 

، فأنسان َفور ات هرجبطة بالثمافة ٖ جنفن عنها. والهعروؾ أن "اللؽة هن هنظور علم اللسانَالهعاصرة

 . 4، والثمافة ججطور وجصبح هع الزهن جارَخاً "ولذا فهو هحووم بثمافة جلن اللؽةبلؽة هعَنة 

جعدد نسخ الوجاب الخروج هن أشوالَة الجٍ جسببت فَها  السلطة الدَنَة الهسَحَة علًلزاهاً لذلن وان 

وانت الدعوة إلً "إعطاء الهزَد هن الحرَة للمارئ والهجلمٍ همدس وجعارض دٖٖجها اللؽوَة،  وعلَه ال

حجً  َهارس سلطجه الجؤوَلَة علً النص الدَنٍ سواء فٍ لراءجه أوفٍ جلمَه لهذا النص، وذلن بؤن َحهل 
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ءت فٍ الوجاب الهمدس علً ؼَر هعناها الذٌ وانت علَه فٍ الجداول المدَم، وإنها َحهلها الهعانٍ الجٍ جا

، ذلن أن هذه الحرَة الجٍ جهنح 1علً الهعنً الهجداول والهسجعهل فٍ الزهن الذٌ َجلمً فَه هذا النص"

، الدَنَة المدَهةٖزم لؽة الوجب  هدفها أن جبعد الؽهوض وجزَل أبهام وجرفع الخفاء الذٌوان  للهجلمٍ

خصوصا نصوص وجاب العهد المدَم الذٌ وانت لؽجه علً شول الؽاز ورهوز لولهات ٖ َجهعها أٌ 

فٍ الجخاطب اللؽوٌ، هع  رابط و ٖ جحهل أَة دٖلة، نظراً لملة اسجعهالها فٍ الهعهٗت الَوهَة أو جداولها

واحجاج إلً فهم  وؼاهضاً  وهبههاً  نالصاً  أعجبار أنه ولها جمدم النص فٍ الزهن صار نصاً  اْخذ فٍ

جدَد وجؤوَل هسجحدخ وفق ها اسججد هن لَم ثمافَة وحضارَة، بهذا َضهن النص البماء واٖسجهرار 

وَبعد عنه الجمادم واٖندثار، عبر الهجؽَرات واْحداخ الهخجلفة الجٍ ججهَز بالجؽَر وها لها هن جؤثَرات 

صَب اْفوار لجارَخَة والجٍ جعنٍ عند البعض "دراسة الجؽََر الذٌ َوجداعَات هخجلفة، وهو ها َسهً با

 .2"واْخٗق والهإسسات علً حسب اخجٗؾ العصور والهججهعات

وَزَل هذا أبهام الدٖلٍ أشوالَات اللؽوَة، وهن هنا وانت الضرورة هلحة للبحخ علً علم جدَد َفن 

الدَنَة المدَهة، ووان هذا العلم هو علم الهرهنَوطَما، ولد الذٌ انجهت إلَه اللؽة الهودعة فٍ هذه الوجب 

اججه بعض الدارسَن العرب نحو الهناهج الهرهنَوطَمَة فٍ هحاولة لجطبَمها علً المرآن الورَم وها 

 َنظرون  الذَنم هعارضة بعض الدارسَن الهسلهَن الدؼهابََن ، رؼالوجاب الهمدسطبمها الؽرب علً 

، ولم َعهدها الهفسرون مافة أسٗهَة المدَهة والحدَثةردة وؼَر هؤلوفة فٍ الثأنها هسجوعلً إلَها 

الهعاصرَن ، وظهورها عند بعض الوٗسَوَون الذَن ظل المرآن هوضع عناَجهم وأهجهاههم وجمدَسهم

 ،لً الجراخ الجفسَرٌ أسٗهٍجفسَر النص المرآنٍ بهناهج جدَدة ٖ جعجهد عأنهم َسجخدهونها فٍ َعنٍ 

أؼلبه وٖ ججمَد بضوابطه وشروطه ولواعده الحاوهة لحدود الجؤوَل، واجبعوا اٖعجهاد علً بل جرفض 

ْن هذا العهل هن شؤنه أن  ،جل أن َهارس سلطجه علً النصهناهج "جهنح السلطة لمارئ النص هن أ

لَص هن َبعد الجحرَؾ علً النصوص الدَنَة، عن طرَق إخضاع هذه النصوص لسلطة المارئ، والجم

   .3سلطة المواعد الحاوهة والضابطة لجلمٍ النصوص الدَنَة بصفة عاهة "

إن  إخضاع النص لسلطة المارئ َعنٍ إطٗق حرَة الجفسَر بالرأٌ والجحرر هن ضوابط الجفسَر الجٍ  

َُعد رفضاً لجهود السابمَن، والحجة الجٍ اسجند إلَها الحداثَون فٍ  جنجج جفسَر هن نوع واحد، وهذا 

خاضع لشروط ، هو أن هذه الجفاسَر ذات هعنً واحد، هَدان الجفسَررفضهم لجهود السابمَن فٍ 

فهٍ جفاسَر جنجصر للهعنً الواحد وجراهن علً الثبات، وجعارض بالهرة الجعددَة فٍ وعلَه  ،،وضوابط

نها جخضع هذا ، فإالجبعٍ وان هذا الجعدد هن لبَل اٖنجمال هن الهعنً اْصلٍ إلً وإن ، حجً الهعنً

                                       
 م.2013، هارس 81، العدد21هجلة آفاق أهاراجَة، السنة  سناء عبد الرحَم ، السَاق المرآنٍ فٍ جفسَر الزهخشرٌ، - 1
 .74، هنمول عن هحهد أروون ، الفور أسٗهٍ لراءة علهَة.ص33هرزوق العهرٌ، )أشوالَات جارَخَة النص الدَنٍ( هرجع سابق، ص - 2
 www.diae. netلوجرونٍ هحهد بن عهر، همال هن اعداد ) هحهد بن عهر بن الطاهر( وجدة الهؽرب ، علً الهولع اْ -3 
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وبالجالٍ هذا العهل هن شؤنه أن َجعل الهفسر فالدا  الجحول لهجهوعة هن الشروط والضوابط الصارهة،

، بل َوون خاضعاً للشروط الجٍ جضبط العهل الجفسَرٌ  وججعله َعزز نٍجفسَره للنص المرآلسلطجه فٍ 

، اْهر طواعَة ْنه ٖجعدد أهاهه احد عنسلطة النص علً المارئ، وهذا اْخَر َوون جمبله للهعنً الو

، "وإن عهلَة الجفسَر َجنصب علً النص ، وإنها السلطة للنصالذٌ َجعله ٖ سلطة له فٍ الجفسَر

اللؽوٌ، وجموم علً جحلَل الهعطَات اللؽوَة للنص، ولونها جهدؾ إلً الوشؾ عن هسجوَات الهعنً 

  .1الباطنٍ"

  نها أن جوفل للنص البماءة، هن شؤهناصرَن للمراءات الجدَدإن خاصَة اٖنفجاح الدٖلٍ للنص عند ال

ول جَل حسب إهوانَاجه الذاجَة  َمرأهبحَخ واٖسجهرار عبر اْجَال، واٖهجداد فٍ الزهان والهوان، 

والهوضوعَة. وبالجالٍ َوجسب النص هعنً فٍ ول جَل أٌ ججطور هعانٍ النص بجطور اْجَال ، بهذا 

زهان وهوان،"ورؼم جباعدنا فٍ الزهان عن جراثنا، فإن له حضور فٍ وعَنا َوون النص صالح لول 

النص هفجاح لول هن أن ،  فهن هبادئ هذا اٖججاه: 2الراهن ٖ نسجطَع أن نججاهله وٖ َهون أن نؽفله"

وانه ٖ وجود لهعنً حمَمٍ للنص وإنها ول هعنً فٍ النص فهو نسبٍ. والدلَل علً  ،اسجطاع لراءجه

بعض الهفاهَم ؼَر بعض الناس َصعب علَهم فهم الجراخ هن الجفاسَر واْدب، نظرا ْن  ذلن أن

، َمول نصر أبوزَد فٍ هعنً الجراخ والدَن:" َسجلزم هنا جمدَم لراءة هن داخل اللؽة هجداولة حالَاً 

ء ، سوافة عاهةلً الشرَعة بصلٓلفاظ الدالة علً جلن الهفاهَم، فإن الدَن فٍ الجداول المرآنٍ لفظ َدل ع

وها رد  وأ، ولذلن َهون الحدَخ عن "دَن الهلن" فٍ سورة َوسؾ، وانت وضعَة أم هنزلة هن السهاء

،فولهة "دَن" جوون بهعنً طرَمة الحَاة، وجوون  3علً وفار لرَش ﴿لَُوْم ِدَُِنُوْم ًولٍِ ِدَْن﴾ ملسو هيلع هللا ىلصهحهد 

ْمَبَل  بهعنً الشرَعة أو الطرَمة الجٍ َرجضَها المرآن وهٍ أسٗم َُ ً َفلَْن  َر أِْسِٗم ِدَنا ََ ْبَجِؽٍ َؼ ََ ﴿َوَهْن 

 . 5فٍ الحَاة، أو الشرَعة الجٍ َرجضَها الناس لانوناً لحَاجهم ، إذن الدَن هو طرَمة الناس4ِهْنُه﴾

ونٗحظ فٍ الخطاب الحداثٍ العربٍ والذٌ َهثله ثلٌة هن الدارسَن والنماد هثل الجابرٌ، والحبابٍ، 

، أن لٍ حرب، وهحهد شولٍ الزَن وؼَرهمون، ونصر حاهد أبوزَد، وهحهد شحرور، وعوهحهد أرو

رؼبة هإٖء فٍ الفهم لد جحّولت إلً رؼبة فٍ ههارسة "النمد"، ولد جسّرب هذا النمد إلً الخطاب العربٍ 

روؾ وهن الهعبفعل حهلة الجشوَن الجٍ خضع لها الوجاب الهمدس، وبفعل الهراجعات الجٍ ألَهت حوله، 

فوان الهطهح هو أن جنعوس جلن الججربة علً أن هإٖء جؤثروا بالدراست الؽربَة حول الوجاب الهمدس، 

النص المرآنٍ، ونظرا لمدسَة المرآن عند الهسلهَن إججه الحداثَون بنمدهم إلً الجراخ الجفسَرٌ للمرآن، 

                                       
 .45نصر أبوزَد، أشوالَات المراءة وآلَات الجآوَل ، سابق، ص - 1
 .53السابق، ص - 2
 .76سورة الوافرون: آَة  - 3
 .85سورة آل عهران.  - 4
 .15م ، ص1995. عام 1،الدار البَضاء، ط، الناشر الهروزالثمافٍ العربٍالحمَمة السلطة، ،َنظر نصر أبو زَد ، النص - 5
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خ إلً هنطمة هحرهة جرفض آلَات بسبب الهولؾ العام الذٌ حول الجرا وجراجع الخطاب الجنوَرٌ أحَاناً 

إن بعض هإٖء الحداثََن  أهثال نصر حاهد أبٍ زَد، َمدم لفظ الجؤوَل فٍ ول وجاباجه  .1العلهٍالجحلَل 

علً أنه لفظ هظلوم، وٖ بد هن إرجاعه إلً وضعه الطبَعٍ، وَسجشهد ببعض الهحاوٖت الهنسَة وؼَر 

ات الهوجودة فٍ المرآن الورَم، الجٍ ظهثال والعبر والعً اْساطَر واْالهإصلة علهَا، هن أهثال هعن

، ولَس أدل جبار فمط، ولَست حمابق لرآنَةأنها وردت فٍ المرآن الورَم لٗعإلً المول ذهب بعضهم 

َمول نصر حاهد ابوزَد :" ولَس هعنً لولنا إنجفاء  وفٍ هذالن هن انجفاء المراءة الهوضوعَة. علً ذ

، سواء وان هذا الجحَز ضد الجراخ هفهوم المراءة الهجحَزة بالواهل نا نجبنًالمراءة الهوضوعَة، أن

  .2أوهعه"

ن السخؾ أن نحوم علً إنجازات ولها الرأٌ العام حالَاً جعجبر "هَجنا إن هسالة الجحرر هن الجحَز والجٍ

 بالجخلص عصر هضً بهماََس الَوم وبؤن هن الهحال إذن جحمَق ها نصبو إلَه هن هعرفة جارَخَة إٖ

هن سَطرة اْفوار والمَم الشخصَة علً الذات وأنفجاح علً عالم اْفوار والمَم الخاصة بذلن 

 .3العصر"

أن الجؤوَل خصه الحق جعالً بذاجه حَن لال: )وها َعلم جاوَله إٖ هللا( وإن وهب هنه شا إلً أحد هن  

َجِنٍ ِهْن اْلُهْلِن َوَعلَّْهَجِنٍ ِهْن َجؤِوَِل  َربِّ  ﴿ خلمه، فهو إها أن َوون نبٍ هثل َوسؾ علَه السٗم َْ َلْد آَج

ْعلَُم َجؤِوَلُِه إَٖ هللاُ َواْلَراِسُخوَن فٍِ  ََ ََحاِدَِخ﴾، وإها هن الذَن جعلهم هللا هن الراسخَن فٍ العلم ﴿َوَها  ْْ ا

 اْلِعْلِم﴾.

ل الخطاب العلهانٍ وثَراً علً الجؤوَل فٍ لراءجه لل  َُعوِّ مرآن الورَم، ْن الجؤوَل هفهوم لرآنٍ "وهوذا 

َهون الولوج هنه بسهولة إلً الؽاَات الجٍ َبحخ عنها هذا الخطاب، وجحت هذه الهظلة َهارس هذا 

 .4الخطاب المراءة، والجٍ ٖ صلة لها بالهفهوم المرآنٍ هطلماً"

ت الجؤوَلَة الؽربَة لد لذلن جحولت الهرهنَوطَما عند الجنوَرََن العرب إلً "هشروع نمدٌ"، فإذا وان

انسالت نحو اٖرجباط أوثر بالهجلمٍ، وإعطاء الذاجَة هوانة وبَرة فٍ عهلَة جحصَل الفهم ، فإننا نجد فٍ 

الهمابل الجؤوَلَة العربَة لد رّوزت علً "النص" هن أجل ههارسة النمد علَه، ولد وان هذا علً حساب 

فٍ "الفهم"، ذلن أّنها حاولت إعادة النظر فٍ هجهل  الهعنً والدٖلة، وإن وانت رفعت راَة الرؼبة

أنجاج الفورٌ الذٌ جشول حول النص، وذلن هن أجل إنجاج "فهم" آخر جدَد للنص بعَداً عها لصق به 

 هن شروحات هٍ فٍ الحمَمة لدَهة أضحت جملَدَة، وجب ججاوزها هن أجل بناء دٖلة جدَدة وعصرَة

                                       
 .42، هرجع سابق، ص-الحمَمة ،السلطة ،النص-َنظر نصر ابوزَد ،  - 1
 .150نصر أبوزَد ، إشوالَات المراءة وآلَات الجؤوَل ، سابق ، ص - 2
 .305عادل هصطفً ، فهم الفهم نظرَة الهرهنَوطَما، سابق ، ص - 3
الهرهنَوطَمٍ وأثره فٍ الدراسات المرآنَة، بحخ للدوجور عبد الرحَم ابو دٖل، هولع الوجرونٍ، هلجمً اهل  عبد الرحَم ابو دٖل، أججاه - 4
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ناججة عن جطبَق لواعد أو شروط، بل هٍ جرجبط بالمدرة علً  إن عهلَة الفهم ٖ جوون 1للنص،

اٖسجَعاب واسجثهار الهخزون الهعرفٍ والثمافٍ فٍ جموَم الهعنً الهطلوب، والهوجسب هن خٗل اللؽة 

"ْن اللؽة هٍ هنزل الوجود، ونحن نعَش فٍ اللؽة وخٗل اللؽة وهٍ هسجودع الجراخ ووسطه 

 ، ثم إن 2الحاهل"

 .عبر لنطرة الذات، هن أجل إعادة جشوَل هعالم الدٖلة، وفق اْفق الذٌ َرنو إلَه الهجلمٍالفهم َهر 

الوٗم هو أن الهرهنَوطَما لد أضحت عهماً فسَحاً فٍ هناهج الجؤوَل، وأصبحت رإَة هسجملة  وخٗصة

اً، وَعوس للوون وأنسان والجراخ، جنبا عن هنهج المارئ فٍ اسجبطان النص بوصفها وجوداً جارَخَ

وَهوننا المول هن هنطلق جؤوَلٍ أنه "َٖهون أن َوون  فلسفة خاصة فٍ النظر إلً الذات واْشَاء، 

جؤوَل بدون فروض هسبمة ، فٗ النص أنجَلٍ وٖ اْدبٍ َجم جؤوَله بدون جصورات هسبمة  هنان

 .اً ، بل هٍ أَضاً جطبَم جؤوًَٗ فمطنَوطَما لَست فههاً ووالهره ،3،هادام الفهم هو بنَة هجراوهة جارَخَاً "

 محمد عابد الجابري*4

و علً  ول اهجهاهه الفورٌ علً العمٗنَة، فمد روز أحد ألطاب الهنهج العملٍ الحدَخ َعجبر الجابرٌ

هن ذلن اهل هع الجراخ بعمٗنَة وها َجضح علً الجع راراً جحدَخ الفور العربٍ أسٗهٍ، فمد أود هِ 

إذا وان العمل فٍ جوهره جانب العمل، و  علَهاه و أعهاله الفورَة الجٍ ؼلب لفاجالوثَر هن هإخٗل 

عالهٍ الهوَة و الجذور، إنسانٍ الهٗهح و اِفاق، فإن العمٗنَة ؼَر ذلن، إذ هٍ ججعدد بجعدد الثمافات و 

عصر الذٌ اْهم، و هن ثم فإن العمٗنَات العربَة الَوم هٍ حمَمة وجود َحهل فٍ ذاجه جنالضات ال

َحَاه."هنان اشَاء وثَرة لم ججؽَر فٍ العمل العربٍ هنذ الجاهلَة إلً الَوم جشول فٍ هجهوعها ثوابت 

 .5هذه الثمافة وجإسس بالجالٍ بنَة العمل الذٌ َنجهٍ إلَها"

إن الشٍء الذٌ حهل الفور العربٍ هنذ نهاَة المرن الهاضٍ إلً هحاوٖت عدة لججاوز والعه هن خٗل  

ؼَر هساَر لها َحَاه، و ذلن باسجلهاهه هفاهَم هن الفور اْوروبٍ  هجخلفاً  ز الجراخ بإعجباره هاضَاً ججاو

لَجهون هن الجوفَق و إلاهة الجوازن بَن والعه و والع هؽاَر له، انطٗلا هن أنهها لحظجان فورَجان 

ر الروحَة هٍ جراثه،" فعلً اْفوالجمنٍ هو نجاج أوروبا الحدَثة، وهخجلفجان، حَخ الفور الطبَعٍ و ا

، َسجهلن هعارؾ لدَهة علً أنها وان هنذ العصر اْهوٌ ، وهاعَد الهعرفٍ هازال الهثمؾ العربٍالص

 .6خالصاً أو دخًَٗ وافداً" جدَدة سواء وان هصدرها عربَاً 

                                       
 َنظر عبد الرحَم بو دٖل، أججاه الهرهنَوطَمٍ وأثره فٍ الدراسات المرآنَة، سبق ذوره. - 1
 .298الهرهنَوطَما، سابق، ص عادل هصطفً، فهم الفهم نظرَة - 2
 .308عادل هصطفً، الهرجع السابق، ص - 3
 م، ورهجه الَونَسوو..2010م وجوفً عام 1930هحهد عابد الجابرٌ، هفور هؽربٍ، له ثٗثون هإلؾ، ولد فٍ الدار البَضاء عام  -* 4
 .39الجابرٌ، جووَن العمل العربٍ ، سابق ص - 5
 .45السابق. ص - 6
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لروحانَة، وها أجرَت عهلَة جوََؾ و هحاولة جبَبة للفور الجمنٍ اْوروبٍ، لوٍ َجوافق هع اْفوار المد  

أجرَت عهلَة ههاثلة لٓفوار الروحَة لوٍ جمبل الجمنَة و أصبح بالجالٍ جوهر الهشولة هٍ ها الذٌ نؤخذه 

فٗشن هن أن الّصدهة الجٍ حدثت بَننا و  " و ها الذٌ نجهسن به فٍ جراثنا؟هن اِخر باعجباره "هجمّدهاً 

 علً هججهع َحوٌ ثمافة واحدة أو لنمل فوراً  بَن اِخر، لد أفضت بالضرورة إلً دخول ثمافة اِخر

، هٍ الثمافة العربَة أسٗهَة، "الجٍ جهثل ثمافة اْهة ولها" إن الجراخ َشول بالفعل الهموم واحداً 

اْساسٍ للنزوع الوحدوٌ لدي العرب فٍ ول العصور، وهو َؽذٌ هذا النزوع فٍ العصر الحاضر 

نَة شرعَجها وـهـفهوم علً الـهـسـجوي الـفـلـسـفٍ و السَاسٍ و علَه لم جوجسب العمٗ .1بصورة ألوي"

فٍ الفور العربٍ، و لم جون اهجداد أو اسجهرار للفور العربٍ، و إنها هٍ إحدي الهسبمَات الهعرفَة الجٍ 

 فرضت نفسها فٍ ثناَا الفور العربٍ.

ؤوَل و الجراخ أسٗهٍ بداَات النهضة الفورَة العربَة وهوضوع الجوهن ناحَة أخري فإنه وهنذ  

َٖزال َحجل الصدارة فٍ إهجهاهات الهفورَن العرب، هن حَخ وَفَة الجعاهل هعه، و َعجبر الجابرٌ هن 

بَن الباحثَن العرب المٗبل الذَن ورسوا حَاجهم الفورَة لدراسة لضاَا الجراخ العربٍ أسٗهٍ بها فَها 

خفٍ هَله إلً الجؤوَل والمراءة علً حساب الفهم والجحلَل، الجفسَر والجؤوَل، حَخ أن الجابرٌ لم َون َ

داخل النّص بمدر ها وان حرًَصا علً إضفاء"هعنً" هن ذاجه  لم َون هّهه أن َحلل هعنً هعطً سلًفاً 

علً النّص ٖ علً النّص، ولها وان الطرَق إلً الهعنً هو الجؤوَل، فإن الهعنً الذٌ َراد إضفاإه 

فٍ ُههارسجه للبحخ الجارَخٍ فٍ المول  ، فها وان َشؽله باْساساً َولوجَوإنها أَد اً َهون أن َوون فلسفَ

هو جدوي وفاعلَة الفور فٍ الهدَنة، أٌ وَؾ اسجطاع المول الفلسفٍ أن َسهم فٍ حل "الفلسفٍ، 

لن . وهن خٗل دراساجه ج2الجنالضات الجٍ وان َعانَها الجسم السَاسٍ والثمافٍ الذٌ وان َنجهٍ إلَه"

ٖحظ أن الفور العربٍ فٍ جعاهله هع الجراخ الجفسَرٌ لد سلن طرَمَن: اْول الدعوة إلً سحب 

الهاضٍ وإلؽابه وجبنٍ الحداثة وها هٍ، وهنان فٍ الهمابل الدعوة إلً فعل عوس ذلن. وهذان اٖججاهان 

 فٍ رأٌ الفَلسوؾ الهؽربٍ وصٗ إلً طرَق هسدود.                        

(، أعلن فَه بصراحة أن "المراءة السلفَة للجراخ، لراءة ٖ 1980أصدر وجابه "نحن والجراخ" ) نوحَ 

جارَخَة وبالجالٍ فهٍ َٖهون أن جنجج سوي نوع واحد هن الفهم للجراخ هو: الفهم الجراثٍ للجراخ أٌ أن 

العمل العربٍ لام ، وَري الجابرٌ أن 3الجراخ َحجوَها وهٍ ٖ جحجوَه، ْنها الجراخ َورر نفسه"

بـ"إلؽاء الزهان والجطور" عن طرَق رإَة الحاضر والهسجمبل، هن خٗل الهاضٍ، فهو فور ٖجارَخٍ 
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ذو "زهان راود" ٖ َجحرن وٖ َجهوج. " لذلن وانت لراءجه للجراخ لراءة سلفَة جنزه الهاضٍ وجمدسه 

 .1وجسجهد هنه الحلول الجاهزة لهشاول الحاضر والهسجمبل"

(، وهو َعجبر هدخٗ ثانَا لـ"نمد العمل العربٍ"، إذ 1982جب الجابرٌ الخطاب العربٍ الهعاصر" )ثم و 

َشون فَه بؤن العرب جهونوا هن جحمَق شٍء وثَر هن نهضجهم الهؤهولة، وَجساءل فٍ همدهجه، هل هم 

فور هنذ زهن "َؽالبون، بدون أهل، الخطً الجٍ جنزلق بهم إلً الوراء". وهٍ حمَمة ٖحظها هذا اله

طوَل، هن خٗل نمده لجؤوَٗت الجراخ اِسٗهٍ، و َبدو أن الجابرٌ أراد أن َنهٍ اشجؽاله الفورٌ 

والبحثٍ بالوصول إلً إعادة لراءة الوجاب الذٌ جؤسست علَه الحضارة العربَة أسٗهَة، بعد أن حفر 

ٌ أن المرآن الورَم هو اْساس طوًَٗ فٍ العدَد هن نصوص الجراخ العربٍ أسٗهٍ، وَعٍ الجابر

الهوّون لعلوم عدَدة أسههت فٍ بناء حضارة وثمافة، ها جزال جفعل فعلها الربَسٍ فٍ حاضر العرب، 

" وٍ َوون خاجهة لسَرجه الفورَة، فؤصدر هدخل إلً المرآن الورَموعلَه عهل علً هشروعه اْخَر "

 ".فهم المرآن الحوَمآخر وجبه "

"، بوصفه الجزء اْول هن هشروعه الجدَد وحاول الجابرٌ فٍ الجعرَؾ بالمرآنولبله أصدر وجاب " 

جمدَم جفسَر جدَد للمرآن بحسب جرجَب النزول، وأراده أن َوون "الجفسَر الواضح حسب جرجَب 

النزول"، اعجهاداً علً هنهجَة جدَدة جشرح آَات المرآن فٍ إطار لحظجها الزهنَة، جلجؤ إلً الربط بَن 

ثم َشَر  ،2وججابع النزول، بؽَة فهم سَرورة الدعوة أسٗهَة هن سورة العلق إلً سورة النصرالسَرة 

، وَردؾ لابٗ  أسباب الضعؾإلً هخجلؾ الهَادَن الجٍ بحثها الهفورون العرب والهسلهون لجشخَص 

أو اْداة الجٍ  هَدان واحد لم جججه إلَه أصابع اٖجهام بعد، وبشول جدٌ صارم، هو جلن الموة أو الهلوة

ثم شرع بإصدار هشروعه الوبَر بها َمرأ العربٍ وَري وَحلم وَفور وَحاوم، إنه العمل العربٍ ذاجه، 

(، 1982، أو باْحري جشرَح هذا العمل، الذٌ بدأه بـ"جووَن العمل العربٍ" )بٍنمد العمل العرفٍ 

(، وصوٖ إلً " العمل اْخٗلٍ 1990(، فـ"العمل السَاسٍ العربٍ" )1986فـ"بنَة العمل العربٍ" )

( ولم َخفٍ الجابرٌ إعجابه ببعض الشخصَات العربَة فٍ علم البَان والجفسَر 2001العربٍ" )

والجؤوَل هثل الشافعٍ، والذٌ َعجبره " أول واضع لموانَن جفسَر الخطاب البَانٍ وبالجالٍ الهشرع 

 .3ن هنظور فمهٍ"اْوبر للعمل العربٍ فٍ جعاهله هع الخطاب المرآنٍ ه

جاج الخطاب َشؽله أساساً هو شروط إنا وإن ه ،َمول: "أن اججاهه ؼَر اججاه الشافعٍ وعن الجاحظ  

، وهن هنا نجده َدخل الساهع وعنصر هحدد وأساسٍ فٍ العهلَة البَانَة، بل بوصفه ولَس لوانَن جفسَره
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ه فٍ صورة فَلسوؾ أصَل هجفجح ، ووذلن َبدٌ الجابرٌ إعجابه بابن رشد الذٌ لده1الهدؾ هنها"

هإهن بجمدم الهعرفة، هجهجع بوعٍ عهَق بالطبَعة الهإلجة للحمَمة العلهَة، وهذه الجوطبة أبَسجهولوجَة 

سهحت للجابرٌ بإثبات لدرة الفَلسوؾ المرطبٍ علً الججاوز وأبداع، هذه المدرة الجٍ ججلت علً هَبة 

  .2طودَناهَة فورَة جدَدة ٖ نجدها عند أرس

، َمول: وإذا وانت إن الجابرٌ َجهجع برإَة خاصة للفهم الهوروخ والجؤوَل وعٗلجه بالدَن وفٍ هذا

هذا الهوروخ "َة بعض جوانب دَانة الهشروَن العرب الذَن جادلهم المرآن جعوس بصورة باهجة عاه

ل واسعاً لجدل أوسع ، فإن الحروة العلهَة والصراعات السَاسَة فٍ عصر الجدوَن سجفسح الهجاالمدَم

وأعهق بَن الهجولهَن الهدافعَن عن الهعمول الدَنٍ العربٍ والناطمَن باسهه، وبَن الهروجَن ْفوار 

وبماَا هعجمدات وهعارؾ  جنجهٍ إلً الهوروخ  المدَم، والذٌ سَحاول أن َفرض نفسه بؤسم "العمل" 

لجراثَة جخجلؾ عن رإَة هعظم اٖججاهات الجابرٌ للدَن والجؤوَٗت انظرة ، إن 3وبؤٌ عمل وان َنطق"

"الحداثَة" علً طول عالهنا العربٍ؛ فالدَن بالنسبة للجابرٌ َنبؽٍ أٖ َطرح وشٍء َهزق الهوَة. 

فالدَن فٍ جصور الجابرٌ لد  ،َبالؽون وثَرا -هثٗ-وهشولة فٍ الهؽرب  الدَنوَعجمد أن الذَن َطرحون 

 ٍ أو هذهبٍ أو طابفٍ.َوون هشولة عندها َوون هنان جعدد دَن

هٍ  فٍ حمَمجهاإن الفلسفة بالنسبة لفٗسفة أسٗم " :ول الجابرٌالفلسفة أسٗهَة َم فَها َخصأها 

هثلها هٍ حمَمة  ، هذا الجؤوَل الذٌ فرضه علَهم والعهم أججهاعٍ الفورٌ، جهاهاً لهاحسب نوع جؤوَلهم 

ها وانوا َبحثون عنه فٍ هذا الجٍ جهثل  ،ة العربَة الحدَثة، بالنسبة لرواد النهضوربٍالفور اللَبرالٍ اْ

َم علً ضوء ولد لرأوا هذه الهفاه .4العمٗنَة" والدَهمراطَة  والعدل  والهساواة  هن الحرَة والفور: 

، والثمافٍ وإذا انطلمنا هن هنظور جارَخٍ فهن ؼَر الههون صناعة بشر آخر بجراخ والعهم اٖججهاعٍ

عندها اسجفادت هن الججربة هثٗ وربا إن اأخري جوون هسجنسخة هن اْولً؛  وجؤوَٗتآخر وبهفاهَم 

لمد  ،بها َجٗبم هع ثمافجهم ،الحضارَة العربَة بول جوانبها، أعادت بناءها هن داخل أوربا نفسها

وة اسجرجعوا ابن رشد لَس وها نعرفه نحن، بل وها صنعوه هم. ونفس الشٍء َمال عن ابن سَنا، إن اله

ردم إٖ بجسور نبنَها هن داخلنا جفصل الهاضٍ والهسجمبل الذٌ نرَده لنعَش عالهنا ٖ َهون أن جُ الجٍ 

، وبَن اضٍ والحاضرالحوار بَن الهبؤدوات جدَدة، وبالجفجح علً ول ها َهون أن َساعدنا، لذلن َعجبر "

صعَد طرح هشاول الحاضر ، وحل هشاول الهاضٍ علً الحاضر والهسجمبل ٖ َنمطع فٍ الفور البشرٌ
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فوَؾ نحدد عٗلجنا نحن  لمد حددنا عٗلة أجدادنا بالفلسفة الَونانَة،والهسجمبل علً صعَد الههارسة، 

 .1فلسفجنا العربَة أسٗهَة"الجٍ هٍ ، بفلسفة أجدادنا

ً فٍ َمول لهم الجابرٌ: إن "الصفحات الهطوَة" سجبم ،أها الذَن َدعون إلً طٍ صفحة الهاضٍ نهابَا

طرَمة  ولذلن علَنا البحخ عن .فجح هن جدَد، ولنصحح لراءجها هن جدَدالوجاب، وَجب أن جبمً لجُ 

، وأهام هذا النوع هن الجعاهل هع الهاضٍ "الجراخ"، حدد الجابرٌ واجب الفور هٗبهة للجعاهل هع جراثنا

ذل جهد فورٌ وعهلٍ هن فٍ هذه الهرحلة فٍ الجخلٍ عن هنطق "إها.. وإها.."؛ اْهر الذٌ َمجضٍ ب

أساس ها َجب  طرح هشولة الجعاهل هع الجراخ علً، فٍ أجل الجؽلب الجدلٍ علً هثل هذه الوضعَة

واطر والنماشات أخذه وها َنبؽٍ جروه هن هذا الجراخ وول، أٌ أن هذه الهعارؾ والهعلوهات والخ

طرح خاطا ؼَر هوضوعٍ  ة ، هوالجٍ جمدهها لنا وجب الجراخ الهطبوعة هنها والهخطوطوالجؤوَٗت، "

، ذلن أن الجراخ لَس بضاعة جم إنجاجها دفعة واحدة خارج الجارَخ، بل هو جزء هن ؼَر جارَخٍ

 وَري الجابرٌ أن الجعاهل هع .2"عاجه خٗل هراحل هعَنة هن الجطورالجارَخ، هو حروة الفور وجطل

ظَؾ أو اٖسجثهار، فهن ناحَة الفهم : هسجوي الفهم وهسجوي الجوالجراخ َجب أن َوون علً هسجوََن

هطلوب اسجَعاب ول الجراخ بهخجلؾ جَاراجه وهراحله الجارَخَة، وأها هن ناحَة الجوظَؾ فَجب أن نججه 

إلً أعلً هرحلة ولؾ بها الجمدم ، وأها أخذ ها َهون هن الهعجزلة والشَعة والخوارج واْشاعرة، َعجبره 

ها عاشه أجدادنا، ، لَس ولمات هفرؼة، ْن ها نرَده هن الجراخؼَر جارَخٍ وَدور فٍ حالجابرٌ عهل 

وَوون لابل للجطوَر والجطور هع  ،ها جبمً هنه وَصلح للعَش هع هشاؼلنا الراهنة جحفظ لنا وجبهم

ٌ َججه إلً ، فلنؤخذ بالهضهون اَْدَولوجٍ الذَحوَه هن هضهون هعرفٍ وإَدَولوجٍهسجمبلنا، وها 

، عوس الجصوؾ الهجنالض ، وهو ها جعل أراء ابن رشد جعَش وجدخل الجارَخالهسجمبل ولابل للعَش

لحَاة ، بل وان َهارس ا، وهو لم َون هجصوفاً لم جعرؾ الجصوؾ لط ملسو هيلع هللا ىلصْن سنة الرسول " ،والهجهافت

لم  ملسو هيلع هللا ىلص، ثم إن الهشروعَة الجٍ وان َحجوم إلَها الهسلهون علً عهد الرسولبول وسابل الحَاة الهشروعة

، بل وانت والعَة عمٗنَة، ثم إن الخطاب المرآنٍ هو خطاب عمل ولَس خطاب ؼَبَة جون ظٗهَة

 . 3ؼنوص أو عرفان أو إشراق"

جؤوَله لم َرجبط بزهن هحدد، وإن و ،هوانول هطروحة فٍ ول زهن وهطروحة فٍ إن فهم المرآن هههة  

فهم هججدد للمرآن بججدد َفرض علَنا اوجساب بؤن المرآن َخاطب أهل ول زهان وول هوان  إَهانناً 

 َٖنطوٌ علً أَة هؽاهرة، وَؾ نفهم المرآن ؟ –لسإال بصَؽة اْحوال فٍ ول عصر، وعلَه فطرح ا

 هٍ الهؽاهرة الوبري. وعلً ضوء هعطَات العصر الذٌ نعَش فَه، جوون  أجابة عنهولون 

                                       
 .46الجابرٌ ، نحن والجراخ، هرجع سابق ، ص - 1
 . 47الهرجع السابق ، ص - 2
 .50ص الهرجع السابق، - 3

https://etd.uwc.ac.za



 

  178 

 

ل أن ها َجب لَس هو أن نمرأ ءه وؽَره، ووؤنه َموإن الجابرٌ َجعاهل هع النص ووحدة هجواهلة وٖ َجز

لمد وان العصر، المرآن وها هو، و لون أن نؤجٍ بالمرآن لوالعنا ونري هاذا َرَد أن َمول لنا فٍ ظل هذا 

أها  علَه السٗم، وإها إلً الهشروَن وإها إلً الهسلهَن.إها إلً النبٍ  الخطاب فٍ المرآن الهوٍ هججهاً 

، ججداحل فَها الهراحل واللحظات علً هسجوي الجنزَل، أو هسَرة المرآن الهدنٍ فهو َشول هرحلة واحدة

، هوجه أَضا إلً الَهود والنصاريوأصبح الخطاب المرآنٍ "الدعوة الجٍ جرافق هسَرة جشََد الدولة 

، أٌ أن الخطاب هوجه 1"ملسو هيلع هللا ىلص ، وخطاب لزوجات النبٍخاص بالنساءوفبة الهنافمَن واْعراب، وخطاب 

بؤن لجابرٌ جؤوَداً علً ذلن َمر ا، وروَبجه اٖججهاعَة والدَنَة ولم َنبذ أحداً لجهلة الهججهع بجعدد ج

بل هو نص اججاز هسار الوون والجووَن  ؼٗؾ الهصحؾ،هها ضلمرآن لَس هجّرد وم هن الصفحات َا

َه وهبلؽه صلوات هللا وسٗهه بَن إبجداء الوحٍ حجً وفاة هجلم خٗل هسَرة ججاوزت عشرَن سنة، ها

ونا  " :وإلً هثل هسجوي هذا الفهم وان َطهح الجابرٌ إلً أن َصل إلَه الهواطن العربٍ، وَمول علَه،

نطهح إلً أن نوضح وَؾ أن فهم المرآن لَس هو هجرد نظر فٍ نص هلبت هواهشه وحواشَه بها ٖ 

لن ، وذ2"َحصً هن الجفسَرات والجؤوَٗت، بل هو أَضاً فصل هذا النص عن جلن الهواهش والحواشٍ

لنا الوصل بَننا نحن فٍ عصرنا، وبَن النص نفسه وها هو  َجهَؤ هن أجل ربطها بزهانها وهوانها، وٍ 

َعنٍ ، وهعاصراً لنا ، هعاصراً لنفسه الهمروء هعاصراً لنفسه"وضرورة جعل  أصالجه الدابهة،فٍ 

هم المرآن ضرورة بهحاولة فههه فٍ إطار زهانه وهعهود الهخاطبَن به، الشا الذٌ َعنٍ بالنسبة لف

بَن هسار  اسجحضار الهروَات الجٍ جساعد علَه وجحهل الحد اْدنً هن الهصدالَة، هع جحرٌ الهساولة

              .3"العمَدة والشرَعةذلن الفهم فٍ  ، وهحاولة جطبَقالجنزَل وهسَرة الدعوة

الحداثََن فٍ بعض اَِات  ، نراه َسلن هسلنٌ للمرآن والذٌ رجبه حسب الجنزَلأها فٍ جفسَر الجابر

ولنؤخذ بعض العََنات هن جفسَره أو جؤوَله علً سبَل الهثال، َمول فٍ جفسَره لَّة ﴿َخَجَم هللُا َعلًَ 

خجم أو طبع هللا علً الهمصود بالذَن : 4لُلوِبهْم َوَعلً َسْهِعُهم َوَعلًَ أَْبَصاِرُهم ِؼَشاَوةٌ َولَُهم َعَذاٌب َعِظٌَم﴾

ذلن أنهم اعجرضوا هن أول هرة علً "وها جرت العادة فٍ المرآن الهوٍ،  ونالهشروم ه، هنا للوبهم

، وبالجالٍ لم َعد هم أصبحوا بذلن سجناء هذا الهولؾنأ، وجهاعَةورفضوا دعوجه بصفة  ملسو هيلع هللا ىلصنبوة هحهد 

ََسْ  .5"إهنوا سواء أنذرجهم أم لم جنذرهمفٍ إهوانهم أن َ  َٖ َجِحٍَ أْن ووذلن فٍ جفسَر اَِة ﴿إنَّ هللاَ 

لبل هن  ََْضِرَب َهَثًٗ َها َبُعوَضًة َفَها َفْوَلَها ﴾ َمول: "وجه الصلة بَن هذه اَِة وها لبلها أن ها ذور هن

، هو هن جهلة اْهثلة الجٍ َضربها هللا للناس علً سبَل الحجة والبَان وأن طعام أهل الجنة وزوجاجهم

                                       
 5-6م ، ص2009، 1الجابرٌ ، فهم المرآن الحوَم ، الجفسَر الواضح حسب الجنزَل، المسم الثالخ، دار النشر الهؽربَة ، ط - 1
 .36السابق، ص - 2
 .37-36الهرجع السابق ، ص - 3
 6سورة البمرة،آَة:  - 4
 .41الجابرٌ ، فهم المرآن الحوَم ، السابق ، هاهش ص - 5
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ٖلَة، سواء وانت هادة الهثال صؽَرة والبعوضة أو الذباب أو هذه اْهثلة هجساوَة علً هسجوي المَهة الد

وانت وبَرة والجبال والنجوم ونظام الوون وهشاهدة المَاهة وأوصاؾ الجنة والنار، وَضَؾ أن هذه 

ََّنجه سابمجها بهثال هن طعام أهل الجنة وأصحاب النار، والهثل ٖ َإخذ علً حمَمجه ا َِة جحَل إلً ها ب

﴿ إنٍِ  :فٍ لوله جعالًالذٌ جعله هللا فٍ اْرض وها اخجلؾ الهفسرون فٍ الخلَفة  ،1إلَه"بل بها َرهز 

َجاِعٌل فٍِ اَْْرِض َخلََِفًة﴾
، والبعض لال جعله الذَن وانوا َسونون اْرض البعض لال خلَفة الهٗبوة 2

فٍ  رةالنمد الجارَخٍ هجؤث جنجهج هنهج والخٗصة أن الجؤوَٗت الحداثَة هللا خلَفجه فٍ اْرض ٔعهارها.

جطبَمها علً الجراخ الجفسَرٌ بالجابرٌ  نادٌْوربَة فٍ صَؽجها الحدَثة، وَذلن بالهرهنَوطَمَا ا

 أسٗهٍ.

 

 

                                       
 ، الهاهش.42السابق ص نظر الهرجعَ - 1
 .29سورة البمرة:  - 2
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 محمد أركون*1

َة فٍ أّن الّدراسات المرآن ، و َإود وذلن فٍ أوثر هن هناسبة وبَراً  للعمل اهجهاهاً هحهد أروون  ولٍَ

بالمَاس إلً الّدراسات الّجوراجَة وأنجَلَة، الجٍ طبمت هنهجَة  اً ر وبَرجؤخهن عانٍ العالم أسٗهٍ ج

الجارَخٍ هنذ ثٗثهابة سنة، وهذا الّجؤخَر َعوس الّجفاوت الّجارَخٍ بَن الهججهعات أسٗهَة النمد 

مة فٍ الهججهعات اْوربَة أو الؽربَة، فالمرآن ٖ َزال َإّدٌ دور الهرجعَة العلَا الهطل والهججهعات

ٌّ هرجعَة أخري حّجً الَوم؛ فهوالعربَة وأسٗهَة، ولم جحّل هحلّه  جحّدد للناس ها هو ذٌ بواسطجه َال أ

أسٗم الّجملَدٌ الهحافظ وَري أروون أن الّصحَح وها هو الخطؤ، ها هو الّشرعٍ وها هو المانونٍ، 

لّجارَخٍ علً المرآن وعلً الّجراخ الّدَنٍ والحروات اْصولَة ولّها هرعوبة هن جطبَق الهنهج ا

أسٗهٍ بصفة عاّهة، وهٍ جحاول جؤخَر هذه العهلَة بوّل وسَلة ههونة، وذلن ّْنها جعرؾ أّنها سجإّدٌ 

عاجًٗ أو آجًٗ إلً جحّرر الّناس هن هَبة رجال الّدَن وسَطرجهم علً العمول، فضًٗ عن أّنها سجإّدٌ 

لمرآن لم َون هوجوهاً إن اإّسسات الّسَاسَة والّجعلَهَة وؼَرها، وَمول أروون:" إلً علهنة الهججهع واله

 .2"، وإنها وان عبارات لؽوَة شفهَة، اسجهرت عشرَن سنةفٍ البداَة

ً أروون ثٗخ هماربات َهون أن جعَننا فٍ دراسة المرآن أو لراءجه؛ اْولً اصطلح علالجرح ولد   

المراءة والّثانَة المراءة اْلسنَة والّسَهَابَة، والثالثة  "روبولوجَةثاْن المراءة "الّجارَخَة جسهَجها

ؼَر ذلن، لراءات ججرن فَها الذات أَهانَة، وولها لراءات ججد فَها الذات نفسها سواء وانت هسلهة أم 

بحرَة، بحَخ جوون  هن نصوص هخجارة الحرَة لنفسها فٍ الربط بَن اْفوار والجصورات انطٗلاً 

، هن أجل الخروج ولَا هن البٗؼات الجعسفَة، وهن ول الجروَبات الهنطمَة اٖصطناعَةلراءات جدَدة 

 .3 وهن ول اْنظهة الخادعة الهفروضة بعد فوات اْوان هن بعض الجهاعات الفمهَة الٗهوجَة الجبجَلَة

أها المراءة اللسانَة ، هانإن أروون َري أن المراءة الٗهوجَة اَْهانَة للمرآن هٍ هجرد جرسَخ لَٕ

 ،السهَابَة فجهدؾ إلً لراءة المرآن وؤٌ وجاب؛ ْن هنطلق السهَابَات وان هو دراسة الحواَة الشعبَة

ثَر هن الهؽاهرة. وَجضح أن هدؾ أروون هن الدراسة هها َجعل جطبَمها علً المرآن عهلَة فَها الو

                                                                                  النص.  اْلسنَة السهَابَة للمرآن هو الوصول إلً جارَخَة

جموم علً طرح أسبلة لم ، 4وهو َدعو إلً "إعادة لراءة المرآن هن أجل جؤسَس إسٗهَات جطبَمَة" 

لمراءة اْروونَة ، ْن اَطرحها العمل الهسلم بصَؽة جبرَرَة أوثر هها هٍ والعَة أو هجحممة جارَخَاً 

 اً ن َوون هنسجهَْصبح الّجعاهل هع النّص المرآنٍ جعاهل هعه فٍ اِن، وهن هنا َسعً جسعً إلً أن 

                                       
 م.2010-م1928هفور وباحخ اوادَهٍ وهإرخ جزابرٌ،  -* 1
 .83، ص 1996هحّهد أروون، العلهنة والّدَن، جرجهة: هاشم صالح، دار السالٍ، بَروت، الطبعة الثالثة،  - 2
 .44م، ص1999، 1م صالح، دار السالٍ ، بَروت ، طَنظر هحهد أروون ، الفور اْصولٍ واسجحالة الجؤصَل، جرجهة :هاش - 3
 www.mominoun.com /articles/4248سعَد عبَدٌ ، همال بعنوان )هحهد أروون وإعادة لراءة النص المرآنٍ (هولع الوجرونٍ . - 4
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َري أّن لراءة المرآن بشول عاّم جعجهد علً الهوانة الجٍ نولَها لذلن هع هنحً المراءة الحداثَة، 

بوَة، وهٍ أهّم فجرة فٍ جارَخ المرآن لنسة اروالههاهن فجرات الوحٍ ارَخَة هن أجل جفسَر وّل فجرة للجّ 

ّص الهصحؾ ن  روون هلؽاة هن المناعة أسٗهَة اِن بسبب جدوَن الهصحؾ؛ ْنّ أالورَم، وَعجبرها 

َُْنظر إلً السنة علً ، ووذل1ضرورة الّجهََز بَن الّشفوٌ والوجاب بَنها المرآن وٗم فٍ نظره؛ َعنٍ ن 

أَٖ إِْنٍ أُوجَُِت اْلمُْرآْن َوِهْثلَُه َهَعُه"" ملسو هيلع هللا ىلصبٍ نلمول اللو ، ولونها وحٍ ؼَر هجأنها وحٍ
ٍ أَضا شارحة وه 2

وهعنً، أها السنة وحٍ هعنً فمط، إذن النص الدَنٍ هو  ، والمرآن وحٍ لفظاً للمرآن وهوضحة له

)المرآن والسنة( ولد ثبت لدسَة السنة بنصوص المرآن الورَم، وهذا ها َدحض دعاوٌ الخطاب 

، ار السنة هن الوحٍجباعلد رفض  "صر ابوزَد"نووان  ،3الذٌ َزعم أن السنة لَست وحَا" ،اثٍالحد

وَري أن المدسَة أضفَت علَها ولَست ذاجَة فَها، لذلن َمر أصحاب الخطاب الحداثٍ أن المرآن له 

لناس سلطة علً عمول الهسلهَن، وَٖزال الهرجعَة العلَا لهم، وسَسجهر فٍ الجؤثَر علً عمول ا

، وجسعً العلهانَة إلً  وسلووهم، لذا َسعً الخطاب الحداثٍ إلً إثبات أن لَهة المرآن هٍ جارَخَة فمط

الجملَل هن سلطة المرآن علً العمول، وجحوَله إلً وجاب ذو لَهة جارَخَة فمط  "وأن النص النبوٌ أَضا 

 .4اْزلٍ والجارَخٍ" صار َهارس سلطجه بفعل جهود أهام الشافعٍ الذٌ لم َون َهَز بَن

َات الجؤوَل المابهة علً إن النص الدَنٍ عند أروون ٖ َعدو أن َوون ههارسة خطابَة خاضعة ِل

، ولد  إسجلههها أروون هن فٗسفة الحداثة و ها بعد الحداثة اْوربَة، ولم َجد أٌ حرج فٍ الجفوَن

النص الدَنٍ هن خٗلها، ْنها الضاهن  صر علً إعهالها وَدعونا لفهمالجعاهل هع هذه اِلَة، بل َُ 

 الدؼهابَة. الوحَد للفهم الهوضوعٍ الهنفلت هن لبضة أسٗهَات الوٗسَوَة اٖسجشرالَة

أن  وَهثل هحهد أروون أحد أهم ألطاب العمل أسٗهٍ والمارئ الههجاز للنص برإَة حداثَة، وَمول:

، أها نحن فمد ججاوزناها هنذ عدة حداثة ولم جعرفوهام لم جشهدوا الزهٗبه فٍ أوربا َمولون له " أنج

 .5لرون، وأنت جفعل ذلن وٍ جبرهن علً الجفوق الٗهوجٍ والفلسفٍ لٕسٗم علً بمَة اْدَان"

، وهن خٗلها نجده َإود علً ضرورة النظر إلً ها ونهط وجودهاأروون لها خصوصَاج إن ججربة

ن العصور والحمبات الزهنَة، وهذه المرون الهجراجبة النص علً أنه هجهوعة هجراوهة وهجٗحمة ه

بعضها فوق بعض جشبه طبمات اْرض الجَولوجَة، وٖ َهون أن نجوصل إلً فهم حمَمة عهق هذه 

المرون الجؤسَسَة اْولً إٖ باخجراق الطبمات السطحَة والوسطً رجوعا فٍ الزهن حد الطبمات إلً 

ة ٖخجراق وجعرَة طبمات النص الجٍ حاولت أن جخجفٍ هن وراء إلً الوراء، والجفوَن َهثل آلَة ههه

                                       
اؾ، بَروت، الطبعة اْولً، َنظر، هرزوق العهرٌ، إشوالَة جارَخَة النص الدَنٍ فٍ الخطاب الحداثٍ العربٍ الهعاصر، هنشورات ضف - 1

 65، ص 2012
 .7، ص 1م، ج1980. 2َنظر، ابن وثَر: جفسَر المرآن العظَم ، دار اْندلس ، ط - 2
 66هرزوق العهرٌ، هرجع سابق، ص - 3
 .68النص، ص ، وهرزوق العهرٌ،،إشوالَة جارَخَة46نصر حاهد ابوزَد، أهام الشافعٍ، ص - 4
 .23نمد العمل الدَنٍ ، وَؾ نفهم أسٗم الَوم، جرجهة هاشم صالح، دار الطلَعة، بَروت، صهحهد اروون ، لضاَا فٍ  - 5
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النظرَات الهخجلفة، والجشوَٗت أَدَولوجَة الهجنوعة، ْجل نزع البداهة ورداء المداسة عن النص، 

وهن ثم جؤوَله جؤوًَٗ هرهنَوطَمَا. وفٍ لراءجه للفور أسٗهٍ َشَر أروون إلً حرصه علً ألجزام 

ة العلهَة و احجرام حمولها ههها َون الثهن أَدَولوجٍ و السَوولوجٍ و أججهاعٍ، لذا بهبادئ الهعرف

 .1َمول:"وهوذا نجد أننا بحاجة إلً جوسَع هنهجٍ ونظرٌ لوٍ ندرس الجراخ أسٗهٍ"

 ؼَر أنه ثهة صعوبات جواجه أروون فٍ لراءاجه الجطبَمَة علً النص، والجٍ هثلت بالنسبة إلَه سَاجاً   

ٗهٍ علً وؼهابَــا َعَق فهم أعهاق النص وأسراره وفٍ لهة هذه الصعوبات، نجد جروَز الفور أسد

ولد حاول البعض اضفاء طابع المداسة والجبجَلَة علً المَم اْخٗلَة والدَنَة،  جفولَة الهإهن، ثَولوجَاً 

ربَون باْهس أثناء بَنها َري أروون " أن الهسلهَن َجصرفون الَوم وها جصرؾ الهسَحَون اْو

ردود الهابجة ججاه البحوخ جلن الاْزهة الحداثَة الجٍ حصلت فٍ المرن الجاسع عشر، وَمصد بذلن 

، وهو هنا َشَر إلً أزهة الحداثة الجٍ حدثت فٍ فرنسا علً خلفَة جنالض رجال الٗهوت 2اٖسجشرالَة"

حَنها "ع عشر ، ء أوربا فٍ المرن الجاسالهسَحٍ هع اْفوار الحدَثة الجٍ انجشرت بسرعة فٍ ول انحا

، أن َطبق الهنهجَة الجارَخَة علً الوجاب الهمدس، وبعد حاول اْب )لوزاٌ( وهو عالم دَن هسَحٍ

م أصدر البابا فجوي أدان فَها جلن 1907هجداٖت حاهَة جم عزله وطرده هن الونَسة، ثم فٍ سنة 

جحظً بالمداسة، وٖ جفسر إٖ هن لبل الونَسة ، ذلن أن نصوص الوجاب الهسَحٍ وانت 3"الحادثة

 ورجالها.

جججاوز الفعل البسَط فٍ النطق بالحروؾ إنه َلؽٍ الهادة الهوجوبة النص الدَنٍ لراءة ن أوالهعروؾ 

لَجهون هن روح النص، و جسهع صوجه، إنها بهثابة عهلَة جموم بفن الشفرات  ووشؾ اْسرار، وجعرَة 

إٖ بفعل المراءة، والذٌ نعنَه هنا فعل المراءة الهرجبط بآلَة  ص أن َوون نصاً الرهوز، وٖ َهون ٌْ ن

َخلََق أِْنِساَن  ،﴿ اْلَرأ باْسِم َربَِّن اْلِذٌ َخلََق  :هأن أول ها نزل هنأها النص المرآنٍ فالهجفق علَة النص . 

ْعلَْم ﴾ ،لَِم الَِّذٌ َعلَِّم ِباْلمَ  ، اْلَرأ ِوِربَُّن اَْْوَرمِ  ،ِهْن َعلََق  ََ َعلََّم أِْنَساَن َها لْم 
،  َمول هحهد أروون " هٍ 4

راء هن ِلَبل الهٗن جبرَل علَه السٗم ، الذٌ َطابمون حفٍ جبل  ملسو هيلع هللا ىلصفٍ الوالع أول وحٍ ُنِمَل إلً هحهد 

"ها  ، والذٌ سؤل النبٍ علَه السٗم ثٗخ هرات "الرأ باسم ربن" والنبٍ َجَبالمدس بَنه وبَن الروح

انا بمارئ" وهذه جبَن نمل الوحٍ هن هللا إلً الناس عبر النبٍ علَه السٗم، فجبرَل َجردد بَن السهاء 

وهذا  ملسو هيلع هللا ىلصنبَاء هن آدم إلً هحهد اْواْرض لوٍ َجلب الوحٍ جهاهاً وها وان َفعل هع َسوع وبمَة 

ة هٍ الوحدة النصَة وها جحوَه لصص اْنبَاء، وجحوٍ أَضاً أسباب النزول لول آَات المرآن، واَِ

 َسهَها علهاء اْلسنَات.

                                       
 .35هحهد اروون، الهرجع السابق، ص - 1
 .25هحهد اروون ، الفور اْصولٍ واسجحالة الجؤصَل، هرجع سابق، ص - 2
 .25صالهرجع السابق، هاهش الصفحة،  - 3
 .5، 4، 3، 2،  1سورة العلق: آَة  - 4
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لعٗلة الموَة بَن جبَن لنا ا إن لصص النزول وؼَرها"أها عن أسباب نزول المرآن َمول أروون:  

، وبَن الهخَال الدَنٍ الذٌ ساد طَلة المرون الهجرَة اْولٍ، وهازال هذا الهعنً ههَهن جفاسَر المرآن

ن آلَة آلَة النص، وهن الهعلوم أ جهثلبه َجضهن جعلَهات إرشادَة،  ، والنص الهوح1ً"علً الوحٍ

النص هٍ خاصَة إضافَة جلحق ول علم َشجرن فٍ جحصَل ؼَره، فَوون ول علم داخل علم آخر 

بـهنزلة آلة هن آٖجه، فإذا وان دخول الحساب فٍ الفمه َجعل هنه آلة لـه، وإذا دخل النص فٍ المراءة 

لة صفة عرض للعلوم هن جهة اسجخداهها فٍ ؼَرها بحَخ لو ُصرؾ عـنها هذا جعل هنها آلجه، فاِ

وهن جهة أخري  ،اٖسجخدام صارت علوها همصودة لذاجها فَوون لذلن ول علم همصودا هن جهة لذاجه

وأها الهعنً اْخص لّلَة: فهو أن َوون صفة ذاجَة لبعض العلوم أٌ صفة جحمق دون " ،آلة لؽَره

 . 2"ؼَرها

بَنها الهدؾ  ملسو هيلع هللا ىلصأروون إن سورة العلق جحوٌ هوضوعات وبري فٍ خطابها الهوجه للرسول  يوَر

بواسطة اْفعال والضهابر النهابٍ هو أنسان، ْنه همصد اْواهر والوصاَا والهعبر عنها فٍ المرآن 

، حداخ الهعبر عنها خٗل عشرَن سنة، والمصص واْحوام وأَضاحات والهجادٖت واْالنحوَة

هروبة نحوَاً هن خٗل هراجبَة هرهَة صارهة هصدرها هللا، وهو اْصل أنطولوجٍ )الوجودٌ( 

ورسول وسَط  ملسو هيلع هللا ىلص، وهو اخجار النبٍ هحهد واْحداخ الجٍ جمع علً وجه اْرضلجهَع الهخلولات 

والنهج  ، لَموده وَهدَه بواسطة الوحٍ إلً الصرط الهسجمَمضوع هللللوحٍ بَن هللا وأنسان الهدعو للخ

 .3الموَم الذٌ َإدٌ إلً النجاة اْبدَة فٍ الدار اْخرة 

 ،ن والجهرد علً الجوجَهات ألهَةالعصَا بها أنه جاء لهصلحة البشر فهو َحذرهم هنالخطاب المرآنٍ و

بضهَر الؽابب وٍ َعرفوا هوانجهم وهصَرهم الهحدد، وهذا الوضع َعبر إلَهم الخطاب و ذلن بجوجَهه 

ه الوعٍ والشعور بالذنب والخطَبة، ، الذٌ َنبثق هن خٗللَة الهسجهرة والجوجر الصراعٍلجدعنه با

ورة أو عهل َصدر عنه وهو ، أنه هسإول أخٗلَاً وشرعَاً عن ول فوَجحول أنسان إلً ذات هفورة

 ، وَضَؾ أروون أن للخطاب المرآنٍ ثٗخ جوانب وهٍ:حٍ عالل

لة النص المرآنٍ بالنصوص ، أٌ عٗجداخلَجه النصانَة -3. لسهَابَةبنَجه ا -2. جروَبجة الهجازَة -1 

 ،هن هذه النواحٍ، أو هن الهسجشرلَن ههل هن الهفورَن الهسلهَنان لد أُ ، ونٗحظ أن المرآن واْخري

، 4فٗ جوجد إٖ هحاوٖت للَلة جداً لجطبَق أدوات اْلسنَات الحدَثة وهفاهَهها علً الخطاب المرآنٍ

الدٖلة الحرفَة أو الماهوسَة للنص، ووذلن هصطلح الدٖلة الحافة أو : اْدوات هصطلح وهن جلن

الهحَطة )ظٗل الهعنً( بالنص، وهنان جعبَرات وثَرة هجفرلة فٍ المرآن، ولون وَؾ َهون أن نمرر ها 

                                       
 . 30م ، ص2005، 2هحهد اروون ، المرآن هن الجفسَر الهوروخ إلً جحلَل الخطاب الدَنٍ، جرجهة:هاشم صالح، دار الطلَعة، ط - 1
 .150م ، ص1997الهروز الثمافٍ العربٍ،  .2طه عبد الرحهن ، ججدَد الهنهج فٍ جموَم الجراخ، ط - 2
 . 31خ إلً جحلَل الخطاب الدَنٍ،  هرجع سابق، صانظر هحهد اروون ، المرآن هن الجفسَر الهورو - 3
 .32انظر هحهد اروون، الهرجع السابق، ص - 4
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، نجدها لد ٔسٗهٍولو جؤهلنا الجفاسَر والجؤوَٗت الباطنَة فٍ الجراخ ا. 1؟"الجٍ َنبؽٍ أن نؤخذ بحرفَجها

أنججت وم هابل هن أدبَات الجفاسَر الهسجؽرلة فٍ الجؤهل الججرَدٌ والخَال وألهام الصوفٍ، وأعهال 

ابن عربٍ الهابلة جبَن هدي إهوانَة الجوسع للخطاب المرآنٍ، فضٗ عن الهسووت عنه والٗهفور فَه، 

الججرَد بالضوابط  والهنهجَة الصارهة إلً والهسجحَل الجفوَرفَه بهعنً أنجمال هن الطرؾ الهمَد 

 وأسجؽراق فٍ الجؤهٗت الروحَة الجٍ ٖ ضابط لها. 

ألول بؤن الجحلَل السهَابٍ )العٗهاجٍ الدٖلٍ(  تزل:" إنٍ هصراً وٖوعن الجحلَل السهَابٍ َمول أروون

سَسَة ذات الهَبة الوبري، وخاصة عندها َجعلق اْهر بالنصوص الدَنَة الجؤ ،َنبؽٍ أن َحظٍ باْولوَة

فالجحلَل السهَابٍ َمدم لنا فرصة ذهبَة لوٍ نهارس جدرَباً هنهجَاً ههجازاً َهدؾ إلً فهم ول الهسجوَات 

 .          2اللؽوَة الجٍ جشول الهعنً"

، والدَانات السابمة له، َهون أن نصفه ةأن المرآن نص لؽوٌ جناول لصص وثَر هن اْهم البابدا وبه 

ص الجٍ وردت فٍ الدَانات ، وجناوله لبعض النصوَخ الثمافة أسٗهَة نصا هحورَاه َهثل فٍ جاربؤن

، والجٍ َسهَها هحهد أروون "بالجداخٗت )النصانَة( بَن المرآن والنصوص اْخري الجٍ السابمة

اخجراع ، وهصطلح "هنظور الهدة الطوَلة" هن جداً وذلن َوون ضهن هنظور الهدة الطوَلة ، 3سبمجه"

الهإرخ الفرنسٍ )فَرنان برودَل( وَعنٍ به أن هنان ظواهر أو نصوص ٖ َهون فههها، إذا ها 

، وإنها َنبؽٍ أن نهوضعها ضهن أو هجوسطة، هن عشرة إلً هابة عاموضعناها داخل هدة لصَرة 

، أٌ جفسَر الحاضر عن طرَق الهاضٍ، وبعض النصوص رَحة زهنَة طوَلة جفوق اْلؾ عامش

آنَة، َٖهون فههها جَداً إٖ إذا هوضعناها داخل إطار الهدة الطوَلة للجارَخ، أٌ الجٍ جشهل الجوراة المر

هٍ أَضاً هجرجهة عن الفرنسَة وجعنٍ جؤثر  وأنجَل واْدَان السابمة علَهها، "والجداخلَة النصانَة"

، ووذلن وراة وأنجَلور لصص وردت فٍ الج، والنص المرآنٍ َذوص الجٍ لبلهالنص الدَنٍ بالنص

َة واْشورَة الجوراة وأنجَل جسجوعب ها لبلها، لذا جري فٍ سورة الوهؾ لصة أهل الوهؾ الهسَح

  .4، أٌ الشرق اْوسط المدَمأؼرَمَة َةأسوندر

لضاَا هججهعات أسٗم والدَانات الجوحَدَة هحهد أروون َعجبر هن الحداثَن الذَن حرووا  لذلن

ن لراءاجه الجؤوَلَة الجفوَوَة للخطاب أسٗهٍ، وجعجبر هسؤلة حموق أنسان فٍ أسٗم اْخري، ضه

علق بها هن ُبعد ِصداهٍ وهو الذٌ  ابالنسبة إلَه هن الهوضوعات الهههة، حَخ عهل علً جخلَصها هه

ربطها حاول َهطلعَن هن ال، فٍ حَن نجد أن البعض فٍ لراءة جؤهلَة َلهسه المارئ بهجرد جناولها

 .بَن الهسلهَنبصورة هباشرة بالخطاب أسٗهٍ الهإدلج والشابع 

                                       
 .33هحهد اروون، السابق، ص - 1
 .35السابق ، ص - 2
 .40نفس الهرجع السابق ، ص - 3
 َنظر هحهد اروون، السابق نفس الصفحة. - 4
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جاٖت الفورَة الهعاصرة وهن فٍ هذا الزهن هحور اهجهام السِ  إن الجراخ الدَنٍ أسٗهٍ َعود لَشول

ٗت داخل الهججهعات أسٗهَة العربَة، وعلً َد ههثلٍ العمٗنَة وبرإَة حداثَة فعالة فٍ إنجاج جؤوَ

، ولول ها لم النص الدَنٍ، وبهناهج ؼربَة ْجل فهم طبمات لهعرفة جدَدةوجنجهٍ ل النص جنجسب حو

فٍ هذه  -َُعبر عنه والهسووت عنه، وإخراجه هن جلن المراءات أسماطَة، السطحَة، هع هراعاة 

ٍ وحق للخطاب الدَنٍ الوٗسَو )الهجزهت( رفض بعض اْطراؾ هن داخل السَاج الدوؼهابٍ -الهسؤلة

الدارسَن فٍ ههارسة المراءة للنص بآلَات ؼربَة أروبَة. وذلن ْجل هواوبة الجسارع الجارَخٍ 

للهججهعات البشرَة، وإَجاد هشاروة فعالة فٍ بناء عالهَة فورَة، والعهل علً فهم والعنا فٍ عٗلجه 

بحثا عن هاهَة  بالنص المرآنٍ علً وجه الخصوص، والبحخ عن هفهوم "النص" لَس فٍ حمَمجه إٖ

َة اْوبر، "المرآن" وطبَعجه بوصفه نصا لؽوَا، وهو بحخ َجناول المرآن هن حَخ هو "وجاب العربـ

 .وأثره اْدبٍ الخالد"

وَضعنا هحهد أروون أهام إشوالَات جوهرَة، َبرزها فعل المراءة. وَؾ نجعاهل هع النص؟ وهل فٍ 

؟ أٖ َوجد جنالض فٍ هثل هذه الحاٖت ا لحمَمة الجراخفٍ فهم النص خرل جوظَفنا ِلَات الفور الؽربٍ

الهنهجَات  - طبمات جراوهَة - بَن الهنهج والحمَمة. بَن ها َحهله النص الجراثٍ هن حمَمة، و ها جوجنَه

رٌ والع هجعَن اْروبَة هن جؤوَل وحفر وجنمَب؟ والحمَمة أن النص الدَنٍ بول هاَحهله هن جراخ جفسَ

ؼم أن الجراخ َحجوٌ هحوم ر  ،1، وفٍ ثمافجنا الهعاصرة َشول حروة هذا الوالعَةفٍ حَاجنا الَوه

صوص الجطور الهرهنَوطَمٍ علً ول الن، هع هذا ُطبِق "َحجهل الجؤوَل ، وبعض الهحوم ٖوهجشابه

 . 2، لجؤوَلها"دَنَة وبشرَة هحوهة وهجشابهة

الخطابات الهضخهة للجراخ وجعظهه علً إن لراءات أروون جهجلن جرأة الهواجهة، فهٍ جواجه وبشدة 

الرؼم هن الهحاوٖت الهناهضة للحد هن زحؾ هثل هذه المراءات واوجساحها الساحة الفورَة هن لبل 

سلوة العملَة الدوؼهابَة، أو الروح الهنؽلمة، إن عٗلجنا بهاضَنا عٗلة جدلَة َمؾ عندها الهفور هحهد 

لنص المرآنٍ، إنه ٖ هفر هن إعهال الههارسة الجفوَوَة ْصول أروون فٍ لراءجه العلهَة الهوضوعَة ل

العمل أسٗهٍ، بهدؾ إعادة ججدَد شروطه النظرَة الهسجحوهة بول لراءة للمرآن، ونمصد بالمراءة هنا 

بالهعنً اْلسنٍ الحدَخ ولَس بالهعنً المراءات الشارحة والرواَات الهخجلفة، لراءة َحروها البحخ 

-الٗهثولَة والٗ  *3اهها الوحَد أبداع هن داخل النص هن أجل خلق خطوط هحاَثةوالوشؾ، اهجه

هجهاثلة، نسج شبوة النص بصورة عنوبوجَة هن حَخ ها جحهله هن اخجٗؾ، وجعدد وهحاولة نفض الؽبار 

رة الدَنَة وبالنص الجراجٍ بصو –علً خراب الهعنً الهلجصق ولعدة لرون طوَلة بالعملَة اْرثوذوسَة 

                                       
 .17م، ص1998، الهروز الثمافٍ العربٍ، 4َل المرآن عند ابن عربٍ، طَنظر نصر حاهد ابوزَد، فلسفة الجؤوَل ، دراسة فٍ جؤو - 1
 .15لراءة النص الدَنٍ، هرجع سابق ص هحهد عهارة، - 2
 الهحاَثة، فٍ أصلها الٗجَنٍ بهعنً َهوخ همابل َفارق ، لدهه وانط وهصطلح هعاصر، واسجعهل فٍ الفلسفة.  جعرَؾ *- 3
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عاهة "، نمول ذلن علً الرؼم هن أنه اندلعت آنذان هعارضة ضد اسجخدام أسرابَلَات أو اللجوء 

 .1إلَها"

إلً نمد الوحٍ نفسه، المرآنَة لجفاسَر والشروحات ل  هججاوزرأٌ هحهد أروون فٍ  وافقَٖ إن الباحخ  

ٖ َهلن  ع للهعرفة النمدَة هن لبلٖ َخضهعطً لحدود وادران الهمدرة البشرَة، فذلن  اججاوز عدَوذلن 

الجفوَر فٍ فٗ َصح هفور فَه، الٗ علهه هللا، ونظرا لمدسَة الوحٍ جعله الهسلهون هن  نهن العلم إٖ ه

سوؾ ججعل الفور بحجة أنها  2هسؤلة الوحٍ هن خٗل الهنظورات الفلسفَة الجٍ فجحجها "الجارَخَة"

لجمََم الحدَثة الجارَة حالَاً للهعرفة، وججعله وذلن لادر علً أسٗهٍ لادر علً الهساههة فٍ إعادة ا

 .3"اوجشاؾ الهساههات اٖسجبالَة أو الرَادَة للفور الهعجزلٍ

إن أروون َنطلق هن الجشوَن بها َزعهه الخطاب الدَنٍ هن لول للحمَمة وَحجور بهذا اْداء الهعنً  

ججاوز دوؼهابَجه الهرجبطة بشدة وبصراهة بهجهوعة جا ول هحاوٖت العمل نحو سَّ وَهجلن أخٗلَاجه هُ 

وها  ،هن الهبادئ العمابدَة، وجرفض بنفس الصراهة والشدة هجهوعة أخري جعجبرها ٖؼَة ٖ هعنً لها

َوظؾ أَضا الججاوز فٍ ول ها بإهوانه أن َعَق فهم النص، هذا ها َمصده أروون بالروح الدوؼهابَة، 

جم إعادة النظر بصورة حجهَة فَها َحهله الهعاش  ،وم أنسان والهججهعالجدَدة لعل وبفضل أوجشافات

أو ساحر وأسطورة وعاهل شفهٍ، أو وجابٍ أو هخَال  ،أو ؼراببٍ هدهش الضهنٍ للهإهنَن هن همدس،

، إن هذه الجنالضات جهثل 4عمٗنٍ هٍ فٍ طور اٖنجمال إلً حالة الهعروؾ الصرَح-أو عمٗنٍ أو ٖ

 اثنا الجفسَرٌ.    سهة حَوَة لجر

لذلن فإن أعهال هحهد أروون جندرج ضهن لراءات فٗسفة ها بعد الحداثة لحظة جبنَه الههارسة  

بل َنص  ،الجفوَوَة، و الحفرَة بحثا عن أؼوار وونوز النص، ٖ َعجرؾ بهعنً شاهل ولَا فٍ النص

أروون َؽدو طبمة  هعنص علً خصوصَات العبارة ونهط وجود النص وجارَخَة جؤسَسه وجووَنه، فال

جَولوجَة هن نصوص جضرب جذورها فٍ أعهاق جارَخ العمل البشرٌ، وهذه الههارسات الجؤوَلَة 

والجٍ جموم علً الحفر والجنمَب والجفوَن جعجبر هن ضهن دراسات جارَخ اْفوار والذٌ أرسً دعابهه 

 الفَلسوؾ الفرنسٍ "هَشال فووو".

ر البعد الجارَخٍ للوحٍ  َمول: َخَة َجناول سورة الجوبة وهثال لجفسَإن هحهد أروون فٍ جوضَحه للجار

 إن سورة الجوبة جوفر لنا أفضل هناسبة لوٍ نعَد جمََم الوحٍ عن طرَق أخذ البعد الجارَخٍ بعَن"

أبدٌ َمؾ عالَاً فوق الجارَخ البشرٌ، علً الرؼم  أعجبار، ولَس فمط وشٍء هجعالٍ جوهرانٍ أزلٍ

                                       
 .41الهوروخ إلً جحلَل الخطاب الدَنٍ، سابق، ص هحهد اروون ، المرآن هن الجفسَر - 1

فٍ اْساطَر، أو المصص  الحالهو َعرؾ اروون الجارَخَة: أنها جعنٍ أساساً أن حادثاً ها لد حصل بالفعل ولَس هجرد جصور ذهنٍ وها  -* 2
 . 48، أوالجروَبات أَدَولوجَة، انظر الهرجع السابق، صالخَالَة

 . 49السابق، صهحهد اروون، الهرجع  - 3
 .55، ص م1996، 2هروز الثمافٍ العربٍ ، طهحهد اروون ، الفور أسٗهٍ ، لراءة علهَة ، جرجهة هاشم صالح ، ال - 4
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، وهذا َعنٍ أن اْحداخ الجٍ ُذورت فٍ سورة 1"م علً هذه اْرضلهداَة البشر ولَادجههن أنه جاء 

هن هسجوي الجوبة، هٍ أحداخ حصلت بالفعل علً وجه اْرض ولون حَن ذورها المرآن ارجفعت 

وهع جراوم الزهن لم َعد  ت بإرادة هللا، وذلن رفعها إلً درجة المداسةاْرض إلً السهاء وارطبج

بالهإرخ  الدور الهناط وعلَه فإن، هَبة الخطاب الدَنٍ، الجٍ ؼطجها ن َرون جارَخَجهاوالهجؤخر

الجارَخَة لَوشؾ ها فمد الوراء فٍ عهق الزهن وَجهوضع فٍ جلن اللحظات  ع إلًالهحجرؾ أن َرج

    ، عن طرَق هنهجَة الحفر فٍ أعهاق الجارَخ لفهم الجؤوَٗت الصحَحة للنص الدَنٍ.      جارَخَجه

وعلَه فإن هجال الجؤوَل  ،آلَات المراءة فٍ إنجاج الهعرفة آلَة هن أهم َعجبرالجؤوَل وهن الهعروؾ أن 

جطبَق ورؼانون هنهجٍ وإبسجَهولوجٍ فٍ لراءة الجراخ أنسانٍ، وإنها  لَوم، لَس فمطَجطلب هنا ا

اول هوضوعات الجراخ، واهه الحس الجارَخٍ والنمدٌ فٍ جن، لجشوَل وعٍ جؤوَلٍ أَضا َجطلب هنا

َمول أروون: "ولوٍ ٖ َبمً وٗهنا ججرَدَاً أونظرَاً، سنحاول ججسَد هذه اْفوار بشول عهلٍ هن خٗل 

﴿ ََفإَذا  :2آَة السَؾ"لَها الجفسَر أسٗهٍ الجملَدٌ لراءة اَِة الخاهسة هن سورة الجوبة والجٍ أطلق ع

ُخ َوَجْدُجهوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصروُهْم َواْلُعُدوا لَهُم ُولَّ َهْرَصٍد َفإْن ْاْنَسلََخ اَْْشُهُر اْلُحَرُم َفؤْلُجل َْ وْا اْلُهْشرِوََن َح

ِحٌَم﴾ اََة َفَخلُّوْا َسِبَلَُهْم إِنَّ هللاَ َؼفُوٌر رَّ لَوَة َوآَجُوْا الزوَّ الذَن أن  ففٍ جؤوَله لهذه اَِة َري 3َجاُبوا َوأََلاُهوْا الصَّ

، وَسجؽلونها فٍ جعزَز فورة الجهاد بشول رفٍ لها بحهاسة هجهورة دون جفوَرالهعنً الحَجهسوون ب

، وهم َسمطون علً المرآن ون حموق أنسان والحرَة الدَنَةجعلهم َسببون إزعاج للهسلهَن الذَن َعجنم

، عصرناالهعاصر ٖ بالجارَخ المدَم، وهوذا َنورون جارَخَة أهوابهم السَاسَة الخاصة بالجارَخ 

والجارَخَة، وول الحمَمة الهعاشة عن الحمَمة الهجخَلة فٍ أزهنة وأنظهة فورَة  نون المرآوَشوه

إن هههة علم الجؤوَل الجؤهلٍ " :وونراعة هلل وحده.  ولذا َمول أهجؽاَرة، وجصعَد العنؾ وجعبَر عن الط

علَق جطبَمها فٍ السَاق الحدَخ ، أو اٖسجبطانٍ ٖ جوهن فمط فٍ الجؤوَد علً جارَخَة اَِات هن أجل ج

فنحن نعلم أن هذه اٖسجراجَجَة الجؤوَلَة هطبَّمة هن ِلبل بعض الُشراح أو الهفسرَن الذَن َرَدون 

الخطاب ، وهذا َشهل حجً الهسَحَة الهجشددة، أٌ َشهل "4الهحافظة علً الهوانة ألهَة للوحٍ"

أن المرآن نزل فٍ البداَة شفوَاً، ولون جم جدوَنه فٍ  هو َريف*، وها َسهَه أروون، وعلً هذا 5"النبوٌ

َُوشؾ عنها الّنماب، ثم رفعت هذه الهدّونة إلً هسجوي الوجاب الهمّدس بواسطة  ظروؾ جارَخَة  لم 

العهل الجّبار والهجواصل ْجَال هن الفاعلَن الّجارَخََن، اعجبر هذا الوجاب بهثابة الحافظ للوٗم الهجعالٍ 

                                       
 .49هحهد اروون ، المرآن هن الجفسَر الهوروخ إلً جحلَل الخطاب الدَنٍ، هرجع سابق ، ص - 1
 .56هحهد اروون ، الهرجع السابق، ص - 2
 . 5بة: اَِة سورة الجو - 3
 .58هحهد اروون ، الهرجع السلبق، ص - 4
هصطلح الخطاب النبوٌ َشهل الجوراة وأنجَل ، وفٍ هذا َسجفَد اروون هن أبحاخ أوروبا الجٍ ججروز علً العهد المدَم والجدَد وهٍ  -* 5

رَوور ، بَنها علهاء اوروبا ٖ َضعون المرآن فٍ نفس الجوراة وأنجَل ، وَحاول جطبَمها علً المرآن ، وهن الذَن جؤثر بهم اروون هو بول 
 هوانة الجوراة وأنجَل نظراً لٓحوام السلبَة الهوروثة لدَهم . 
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َّد بها وّل أعهال الهإهنَن وجصّرفاجهم َشّول الهرجعَة الهطلمة اٖوالذٌ هلل،  جبارَة الجٍ َنبؽٍ أن ججم

اَدَولوجَة وانت أم ثَولوجَة  ،إزاحة الهناهج الجاهدةإلً وَهدؾ أروون هن هنهجه هذا  .1وأفوارهم

فّضل أن َدعوه وها لجوسَع دابرة الهفور فَه، أو الهسهوح الجفوَر فَه فٍ إطار اللؽة العربَة، لذلن َ

صّرح "بالنّص الرسهٍ الهؽلق، والذٌ اسجهلوجه اّْهة الهفّسرة، عاشت علَه طَلة لرون ولرون، 

ا هعطً" ًَ  .2وسوؾ جسجهلوه أًَضا طَلة فجرة همبلة ٖ َعرؾ إٖ هللا هداها، بصفجه جنزًَٗ، أٌ وح

رإَة اْهور السجار الذٌ ول نوعاً هن أن الهنظوهة الفورَة أسٗهَة بصَاؼجها وهسلهاجها ، جش عندهو 

، لذلن َنبؽٍ "المَام بنمد جارَخٍ لجحدَد أنواع الخلط، والحذؾ، علَه بالفعل، طَلة المرون اْولًوها هٍ 

َّاس إلً هعطَات الّجارَخ الوالعٍ الهحسوس" ، لذا 3وأضافة، والهؽالطات الجٍ أحدثجها الّرواَات بالم

َوَة جساعد علً اسجوشاؾ شجً هسجوَات الجراخ وزحزحجه عن هساره َدعو أروون إلً هنهجَة جفو

الهؤلوؾ أٌ الجملَدٌ، فالباحثون الَوم لَس فٍ وسعهم اٖوجفاء "بالّجورار الورع للحمابق الهوحً بها فٍ 

أّن الهشولة الجدَدة الهطروحة علً الفور العربٍ هٍ هشولة  .الجزَرة العربَة فٍ المرن الّسادس

م، وهذه 622حمَمة الهنّزلة وإذا شبنا أن نمول هشولة جفاعل الوحٍ والحمَمة الّجارَخَة هنذ جارَخَة ال

اهثال مد الفٗسفة ولة هحجوهة وها َدّل علَه الفور الهسَحٍ الذٌ شرع َنظر بعَن الجّد إلً نالهش

  .4نَجشه"

لمد سعً وبشول عام،  إن الدعوة إلً إعادة لراءة النص الهمدس جلزم عنها لراءة الجراخ أسٗهٍ

 أروون هن خٗل هشروعه هذا إلً زحزحة الهحّرهات الفورَة واخجراق الٗهفور فَه، لصد ججاوز ولّ 

ه َجزم المول بؤّنه ٖ َهون بناء الحداثة دون جصفَة الحساب هع الّجراخ ذلن إلً أفق الحداثة الّرحب، إن

العنؾ والّجطرؾ إلً شَوع الّجفسَر الحرفٍ بل وَرجع ظاهرة  -علم دراسة اْدَان-"الثَولوجٍ"أو 

، وجحوَل آثار الهعنً إلً عن سَالهاوهو ذلن الجفسَر الذٌ َعهل فصل بعض اَِات للنّص المرآنٍ، 

هن إشاعة إسٗم هبنٍ علً العمل الهحهل ببذور  الدَنهعنً هطلق ٖ َطاله الّجؽََر، عوس ها َسجهدفه 

ن حّراس الّجفسَر الحرفٍ والظاهرٌ، لدهاء وهحدثَن، وّْن الحداثة الّجنوَر، نازًعا هشروعَة جدبَره ع

 ، لجٗزههها جٗزم الّروح والجسد.ٖ جنفّن عن العلهانَة

ًَّا ٖ دخل للّدولة أو حّجً الجهاعة فَه،أروون َإّود و : َمول وفٍ هذا علً جعل أسٗم شؤًنا شخص

لجحدَد الحدَخ م المرآن وأسٗم إنطٗلاً هن اوعلً الرؼم هن ذلن فإن بعضهم سوؾ َسجهر فٍ جمََ"

ذورهم بماعدة أوهإٖء  والطابفَة، وأَدَولوجَة،، وبها ٖ َججاوز اٖنجهاءات العرلَة، للوراهة أنسانَة

إلً الهؽالطة الجارَخَة هن أجل الجٗعب بالهاضٍ ْؼراض  وءاللج َهنع هنعاً باجاً هفادها أنه مَمة بحأو 

                                       
 .41َنظر هحهد اروون ، الفور اْصولٍ واسجحالة الجؤصَل، هرجع سابق، ص - 1
 .57هحهد اروون، السابق، ص - 2
 .203ة، صهحهد اروون ، الفور أسٗهٍ ، لراءة علهَ - 3
 .173، ص1410نعهان عبد الرزاق الساهرائ، الفور أسجرالٍ، بَن اروون وإدوارد سعَد، دار صبرٌ ، الرَاض،  - 4
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وفٍ نفس الولت الذٌ نمول فَه ذلن نعلم أن هذه الماعدة َهون أن جنجهن حجً هن لبل  .1"َدَولوجَةإ

 ةزحزح وهشروع أروون َرَد به ،، فها بالن بالجبجلََن واَْدَولوجََن الحروََنالهحجرفَنالهإرخَن 

رة المرآن هفهوم الحمَمة الهطلمة، وذلن بجفوَن هسلهات الجفسَر الٗهوجٍ الجملَدٌ الذٌ َإدٌ إلً أسط

لٓسبلة الجٍ َطرحها الهسلهون  ٌ علً اْجوبة والحلول النهابَةوإفماده صفجة الجارَخَة، وجعله َحجو

   وهوان. فٍ ول هوان

   خالصة الفصل الثالث

، هفورَن أنفسهمات الاخجٗفجعدد جعددت بالجٍ " " الهرهنَوطَما  أن جعرَفات َجبَن هن خٗل ها سبق

هع الهرهَوطَما هفهوم لد طرأت جؽَرات وبَرة علً أنه فٍ اجساع هسجهر،  اههاهجال اسجخد الجٍ ظلو

لدَنٍ إلً الجؤهل الفلسفٍ هن هجرد وونه أداة لفهم الخطاب اهذا الهفهوم ، و لد جحول هرور الزهن

جلمٍ ذلن أن أهرالفهم َإل إلً اله ه.ة الفهم والشروط الهوضوعَة ل، ٖ سَها فَها َجعلق بهاهَالعهَق

ه والعهل بها فَه وجطبَمه فٍ حَاة الفرد أهر فإن فههوبالجالٍ  للفهم اهَسرْن المرآن جاء للبشر  نفسه

جعبَر عن  باعجبار العهلواٖبداع الجؤوَل والجفسَر ب، ْن الهنهج ألهٍ لم َحّرم العهل هطلوب شرعا

 وثرت فَهولذلن نجد أن هجشابه المرآن  ،والهنشا له هو الخالق لهذا أبداعهللا أنسانٍ ْن الوجود 

صحاب الفرلة الواحدة انمسهوا إلً عدة فرق جبعا ٔخجٗؾ جؤوَٗجهم الجؤوَٗت وأججهادات، حجً أن أ

  لرأَها الذٌ ارجؤجه وجهسوت له.ول فرلة  تجعصبفٍ بعض اْحَان ووفهههم، 

أولبن الذَن درسوا  ةً َة الهعاصرة وخاصجه العلوم أنسانإن بعض الدراسَن جؤثروا بالجطور الذٌ شهد

الهرهنَوطَمٍ الؽربٍ، اْهر الذٌ دفعهم إلً العهل علً إعادة لراءة  الههج العمٗنٍب وأعجبوابالؽرب 

سَرالجراثَة الون الجنورََن العرب روزوا علً الجف، بنفس الهنهج الهرهنَوطَمٍ الؽربٍأسٗهٍ الجراخ 

 م أنهم رفعوا شعار الرؼبة فٍ الفهم وجنمَة الجراخ الجفسَرٌ هها علق بههن أجل ههارسة النمد علَه، رؼ

هجهوعة هن لبل هن الهعارضة د وأجار بعض الرود ههاهن شروحات لدَهة أضحت جملَدَة، وهذا 

 . الهحافظَن الهفورَن الهسلهَن

، رَمالمرآن الو بعض الهفورَن العرب و الهسلهَن باسجخدام الهنهج الهرهنَوطَمٍ فٍ جفسَراهجم لمد 

جاهات الججدَد فٍ جفسَر اجهد ابراهَم شرَؾ فٍ وجابه "هح: بَنهم علً سبَل الهثال ٖ الحصر نذور هن

َد فٍ و نصر حاهد أبو زوعفت هحهد الشرلاوٌ فٍ وجابه " الفور الدَنٍ فٍ هواجهة العصر" ، "المرآن

َزَن فٍ هذا الهجال هن هثل عباس علٍ الهجه" و ؼَر ذلن هن  الحداثََن وجابه " نمد الخطاب الدَنٍ

عهَد الزنجانٍ هن خٗل وجابه " هبانٍ و روشهانٍ جفسَر لرآن " و حسَن علوٌ ههر فٍ وجابه " 

إٖ أن  .ٍ وجابه " هرهنوجَن وجاب و سنت "" و هحهد هججهد شبرسجٍ فروشها و وراَشهاٌ جفسَرٌ 

                                       
 .77هحهد اروون ، المرآن هن الجفسَر الهوروخ إلً جحلَل الخطاب الدَنٍ، هرجع سابق ، ص - 1
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 أن هنان خصابص ء الجفسَر، سَها وَن و علهال بَن الهفورهذا اٖسجخدام ها َزال هوضع خٗؾ و جد

لجفسَر الهرهنَوطَمٍ للمرآن و ها َجرجب عنه هن اههَزات هعَنة لول هن الجفسَر الهجعارؾ علَه و  و

 ججؤرجح بَن المبول و الرفض.نجابج 

وإن  ،هذا فضٗ علً أن الجفسَرات العملَة َجب أن ججوافق ولَة هع هنطوق الشرع وٖ ججعارض هعه

ٖؼَة و ٖ َجوز اْخذ بها، إذ أنه هن الهآخد الجٍ جإخذ علً  ل عوس ذلن فإن هذه الجفاسَرجعجبرحص

 .فٍ بعض الهناحٍ ٖ ججوافق هع الشرع أسٗهٍ هاالجفسَرات و الجؤوَٗت العملَة أن

 

   

 

 

 الفصل الرابع

 

 سورة ٌوسف

 

 آلٌات المتشابهاتا دراسة تحلٌلة لبعض
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 تمهٌد

هات الجٍ جم اخجَارها و انجماءها هن سورة َوسؾ ارباجنا الجحلَلَة لَّات الهجشابلبل أسهاب فٍ هم

جعرَؾ بالسورة ال َهوننابواسطجها صورة عاهة جمدَم هن لنا فإنه ٖبد  -د الدراسة الهوضوع لَ -لجوون 

اخجٗؾ الهفسرَن سَها و إننا سنعهل علً إلحام عدة نهاذج جفسَرَة نبَن هن خٗلها  وهاو هدي أههَجها 

سبر لً جمودنا إسالجٍ لوجَة هجباَنة و هخجلفة، و ورون هن هدارس و جَارات فورَة و إَدَأنهم َنحد

  ه اٖخجٗفات بَن هإٖء الهفسرَن.أسباب هذ أؼوار 

ط هذه الجفاسَر الهجعددة بهنهج وها أننا هن خٗل هذا الهسجوي هن الدراسة سنعهل علً رب

، حَخ سَجم الولوؾ علً هذا الدراسة عبر ثناَا هذههنهج جفسَرٌ الذٌ سنعجهده و  "الهرهنَوطَما"

  .أسٗهَة  علً الهناهج الجفسَرَةالهنهج علً اعجباره هنهجا دخَٗ

اجفق علً هدي هطابمة أو عدم هطابمة هذا الهنهج الجفسَرٌ هع الهناهج الجفسَرَة الجٍ وها سنبَن و 

، فضٗ أننا سنعهل علً ابراز الشروط الجفسَرَة الهجعارؾ علَها و هدي جحدَدها علهاء الهسلهَن

ه صر وثَر هن الهفورَن الهحدثَن أن َمحهوَوطَمٍ الذٌ َُ انسجاهها أو جنافرها هع هذا الهنهج الهرهن

 .ضهن هناهج جفسَر المرآن الورَم

 ومقاصدىاسورة الالتعريف ب

 ، وهها هو هعروؾ أنهاد آَاجها هابة وإحدي عشر آَة فمطُجَعدُّ سورة َوسؾ هن السور الهوَة وعد

َُذور أ جناولت لصة نبٍ هللا َوسؾ بن َعموب علَهها السٗم،  ن َوسؾ اسم عبرانٍ. وهو َوسؾ بن و

، وَسهً َعموب بن إسحاق هن زوجه " راحَل ". وهو أحد اْسباط، أثنً عشر الذَن أنجبهم َعموب

ٌَ عن  : ) الورَم ابن الورَم ابن الورَم ابن صلوات هللا علَهالنبٍ الورَم ابن الورَم، بناءا علً ها ُرِو

 .1(اهَمسؾ بن َعموب بن إسحاق بن إبرالورَم: َو

، ووان َوسؾ أحب اْبناء إلً والده "ووان لفرط هحبة أبَه له سبب ؼَرة إخوجه هنه،  فوادوا له وَداً  

ها ٖلاه هن أنواع البٗء، سرد فٍ سورة واحدة جضهنت واهلة مصة  جاءت الولد وشرعوا فٍ جنفَذه، 

حجً علَه ن و جآهر النسوة هن سجها هر به فٍ بَت العزَز وهن ضروب الهحن والشدابد، هن إخوجه و

اهُ هللا هن ذلن الضَق عن ها هر به  ملسو هيلع هللا ىلصالهفسرَن أن الهمصود بهذه السورة جسلَة النبٍ جفق لداهً وَ ، َنجَّ

  ؼَرهم.هن الورب والشدة والهعاناة الجٍ واجهجه، وها ٖلاه هن أذي ذوٌ المربً و

مصة رابعة وَخفؾ عنه ب ،2"هجؤسً بفجؤجٍ هذه السورة لجمص علَه "خبر َوسؾ وبؽٍ إخوجه علَه، لَ

هها، هع جآهر وحَسد أحدِ  م َوسؾ هن، فٍ فمد اْبوَن وها ُحرِ ملسو هيلع هللا ىلصفَها نفس هعاناة هحهد ججسدت 

                                       
 .3382اخرجه البخارٌ فٍ صحَحه رلم :  - 1
 .505م، ص2009، 3الوشاؾ ،اعجنً به وخرج احادَثه وعلق علَه ، خلَل هؤهون شَها، دار الهعرفة بَروت، ط الزهخشرٌ ، جفسَر - 2
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هحهد بفمد الزوجة الهإهنة الحانَة، وفمد العم الشفَق، فمد ابجلٍ َوسؾ بمعر ببر ٖ  ولبن ابجلٍ أخوة، 

 َها وسَارٍة ٖ َعنَهم إٖ ها َصَبون هن الثهن الزهَد.َجد فَها أنَساً، وبملوب إخوٍة ٖ رحهة ف

ِهَم زوراً بعشق اهرأة العزَز ثم برأه هللا جعالً، "أُجلد فإن َوسؾ  ،وذبوالبالسحر ملسو هيلع هللا ىلصهحهد جهم أُ  ولبن 

لد ابجلٍ َوسؾ بها و ،1وأُجهَم هحهد علَه الصٗة والسٗم زوراً بعشق اهرأة "زَد" ثم برأه هللا جعالً"

لنفوس فثبَت، فعلَن أنت بالثبات فسجوَد لن لرَش "وجعهل أعهال رإساء اْسباط هع أخَهم جشجهَه ا

دون فٗ َمطعوا أهرا دونن، 2َوسؾ" هن نسابهم، زوجون َهْن أحببَت وأن َُ ، حَن َعَرُضوا علَن أن َسوِّ

ثبَت اثبت وها أن  ملسو هيلع هللا ىلصفالسورة فَها إَحاء لهحهد وأن َجهعوا لن هن أهوالهم حجً جووَن أوثرهم هاًٖ، 

خزابن اْرض، واعلم َدَر هن خٗله  هاهاً  جملد هنصباً و ،صار سَدا فٍ وجه ول الجحدَات حجً َوسؾ 

 أن العالبة لن ولدَنن والهإهنَن هعن وها وانت العالبة لَوسؾ.  

ا وإن وان لول سورة لرآنَة شخصَجه، "جفرد فٍ أحضان الثمافة أسٗهَةهحضورها الوهذه السورة لها 

 وهذالها الخاص، لون سورة َوسؾ لها طرافة واهلة وجهلة هن الخصابص ججعلها نسَحا خاصا هجفرداً 

 .  3"فٍ المرآن

لها فَها هن لصص الرسل علَهم  ،ثم إن سورة َوسؾ جربطها عٗلة بالسورة الجٍ لبلها، فهٍ هجههة لها

 ،صلوات هللا علَهداًٖ علً رسالة هحهد  اسجدٖل علً وونها وحَاً هن هللا جعالً،هن لها فَها و السٗم،

﴿ِجْلَن ِهْن  لال جعالً: حَخ ٍ آخر لصة نوح، ذلن فرد فٍ السور الجٍ لبلهاولها  جؤوَداً جم النبََن أنه خاو

َن َها ُوْنَت َجْعلَُهَها أَْنَت َوَٖ لُْوُهَن ِهْن َلْبلِ  َْ ِب ُنوِحََها إِلَ َْ  سورة َوسؾفٍ آخر  َإود ذلن، و4َهَذا ﴾ أَْنَباِء اْلَؽ

ْهُوُروَن﴾ه جعالً: لول ََ ِهم إِْذ أَْجَهُعوا أَْهَرُهْم َوُهْم  َْ َن َوَها ُوْنَت لَِد َْ ِب ُنوِحَِه إِلَ َْ لوله و 5﴿َذلَِن ِهْن أَْنَباِء اْلَؽ

  .6﴾ِص صَ مَ الْ  نَ سَ حْ أَ  نَ َْ لَ عَ  صُ مُ نَ  نُ حْ نَ السورة :﴿هذه جعالً فٍ أول 

بلَػ للرسل هع ألواههم فٍ ج المصص حدثت أن جلنلمصص المرآنٍ، فٍ إن جهَز لصة َوسؾ عن بالٍ ا

إنذار هشروٍ هوة وهجبعَهم هن العرب، "وجلن المصص جحجهل هثل ، دعوة الرسالة والهحاجة فَها

 .7الجوزَع والجمطَع علً هشاهد هجعددة، ْن ول هشهد وحدة واهلة"

، وبلػ ٍ ؼَر لوهه لبل النبوة صؽَر السند فجِ وُ لصة نبٍ  ججحدخ عنجخجلؾ فٍ أنها ن سورة َوسؾ إ 

ولً إدارة الههلوة جف فٍ اْرضهللا له هون وان عبداً ههلوواً، وبعد أن  ،رسوًٖ  فؤصبح ،أشده واوجهل

سَرجه هع أبَه فٍ و، وطوارلهااْحداخ ووان خَر لدوة للناس فٍ جهَع ، فؤحسن أدارة والجنظَم

                                       
                                                                       33م ،ص.1961الجزء اْول ، الطبعة اْولً، هطابع دار الفور، دهشق،’ عبدهللا العلهٍ ، هإجهر جفسَرسورة َوسؾ  - 1
 .31عبدهللا العلهٍ، السابق ، ص - 2
 .9م ، ص1989،  1انظر ، د. أحهد نوفل ، سورة َوسؾ، دراسة جحلَلَة، دار الفرلان للنشر، عهان اْردن، ط - 3
 49سورة هود:   - 4
 .102سورة َوسؾ:  - 5
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رسول ابن رسول ابن رسول، إنه َوسؾ ابن َعموب ابن ابراهَم ود نه سَإ ،آل بَت النبوة وإخوجه وهم

عرؾ وَؾ  ،عظَملمطر اصبح وزَرأالذٌ  النبٍءالخلَل، لهذا نجد أن هذه السورة جهَزت باسم هذا 

 عونه.هن الهٗن الذٌ عههم سنَن، وول ذلن هن فضل هللا وأهل البلد خرج َُ 

فَه جلهَح  هاَاجوعدد آ َناظر عدد أبناء َعموب، جضهنها َوهن الهوافمات أن رلم السورة والجزء الذٌ  

، سجؽرق هن السورة هابة وآَة واحدةفالمصة الورَهة ج" بعد الهابةفهٍ إحدي عشرة آَة  ،إلً ذلن

، ، ثم إن لصة َوسؾ فَها لصص هجرادفة1، وهٍ عشرة واهلة "سجؽرق الجعلَق علَها بمَة اَِاتوَ

 حادثة فٍ هصر هرة ثانَة، ثم هبَعثم وعبد للمافلة ثم بَعه المابه فٍ الُجب  إلً الجٍ أدت هن الرإَابداَة 

أدت لخروجه هن السجن، ثم إلً ُسدت ألجٍ رإَا الهلن  إلًثم الجٍ أدت إلمابه فٍ السجن، الهراودة 

 حمق الرإَا.جلماء العابلة و إلً، ثم ثم إلً إدارة اْزهة ألجصادَة ونفع إخوجه الحوم

نزول السورة فإن بعض الهفسرَن َمول:"أن هنان سابلَن عن لصة َوسؾ فججَبهم  َخصأها فَها 

آَبلََِن﴾ بموله جعالً: السورة اٌت للِسَّ ََ َُوُسَؾ َوإِْخَوَجِه آ ﴿لََمْد َواِن فٍِ 
بؤن  ولون هذه اَِة هنان هن جؤولها ،2

ن لصة َوسؾ علَه . إ3الهاضَن"السابلَن َهون أن َوونوا هن طالبٍ الحوهة والعبرة فٍ سنن اْولَن و

سن والجهال َحجاج إلً الخلق أن الحُ بشول جلٍ علً عبرت أنها هن ذلن وثَرة،  السٗم أخذت أبعاداً 

الرالٍ وأَهان الواهل، ذلن أن اْخٗق فٍ هضهونها جرجمٍ بالنوع البشرٌ لَصل إلً هسجوي 

بؤحداخ لصة والعَة ولَس هن نسج الخَال،  هن خٗل أجعاظ"اْخٗق أنسانَة الورَهة والرفَعة، 

جزع فَه فإنها هثل أن ٖ  :عٗهجهاَِات وهن هن الذٌ وصً به المرآن فٍ وثَر وفَها جوصَة بالصبر 

 .4الصبر ومدح أعٗه الصبر وأسفله العسل"

 ، وفَهاادلَم هفصلة جفصَٗجاءت ولد ، فهٍ جعجبر أطول لصص المرآن هوانة السورة، وهن ناحَة 

آن هنزٌل علَه هن ربه بوحٍ عن طرَق جبرَل علَه السٗم، ق وأن المردصا ملسو هيلع هللا ىلصجؤوَد علً أن النبٍ 

لَخفؾ  مصصالبؤن " َمص علَهم بعض هن  ملسو هيلع هللا ىلصووان نزولها بعد أن جوجه بعض الناس بسإال للرسول 

ها وجدوا هن أذي لرَش وعنادهم وجوذَبهم لهم، وسواء وانت اسباب النزول عنهم ٌ وَسرّ عنهم 

عن الباحثَن عهوم السورة لول السابلَن أن الهعول علَه ها فٍ النص المرآنٍ هن صحَحة أو ٖ فإن 

                                            .العهَق وأَهان 5الصراط الهسجمَم"طلب الحوهة والعبرة والفهم والهوعظة و 

  

                                       
 .25ورة َوسؾ دراسة جحلَلَة، هرجع سابق ، صأحهد نوفل ، س - 1
 .7سورة َوسؾ:  - 2
 َنظر ، أحهد نوفل، السابق. نفس الصفحة. - 3
 .178م، ص2004،  1عبدهللا الجسجرٌ ، جفسَر المرآن العظَم، حممه طه عبد الرإؾ وسعد حسن، دار الحرم للجراخ، ط - 4
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 :التيمات األساسية في سورة يوسف 

هن أههَة  اشارة إلَة أن هذه السورة المرآنَة حظَت بمراءات و جفسَرات هجعددة لها لهأبر َجدهو هها  

حَخ لاربها  ،الجالٍ علً هسجوي العبر و الدروس، و بعلً هسجوي المص و السرد و الحوٍ بالؽة

هن سور المرأن الورَم ، فهٍ جهام الهعاصرَن بالدرس و الجحلَلها جزال هحط اهوالمداهً والهحدثون 

هججددة و صالحة لول زهان و هوان  هعانَه ، و إنهادروسه و عبره فٍ زهن هن اْزهان ججولؾ الذٌ ٖ

 و إنها جججدد باسجهرار. ججولؾ و بالجالٍ فإن همارباجها الجفسَرَة و الجؤوَلَة ٖ

إثبات أن المرآن حق،  وذلن هن خٗل هذه المصة وها فَها هن عبر للسورة؛ وع اْساسٍ والهوض 

أهواء النفس هن شهوات وأطهاع ضد وٍ َجحدوا ثَرة هجعلمة بحمابق النفوس وطبابعها والهوجهة للبشر و

طورجها عن النفاق والرَا والجٍ جإدٌ إلً اْهراض النفسَة وأججهاعَة، الجٍ ٖ جمل فٍ خ ،ورؼبات

وجَه البشر إلً ، وولها جإدٌ إلً هسخ النفس البشرَة وضَاعها، وفٍ السورة ها َجعلق بجوالخداع

الرلٍ، بربط الهإهن بربه فٍ جهَع أحواله للرلٍ به إلً هراجب الهخلصَن والعباد الصالحَن لَفوز 

، ذلن بالجؤسٍ بالنبََن والهرسلَن فٍ هعاهلجهم 1برضً ربه والمرب هنه والوصول إلً هراجب السعداء

وموله  ملسو هيلع هللا ىلصهم للناس بالنبٍ هحهد للناس، وأسالَب دعواجهم للناس بالحوهة والهوعظة الحسنة، وبشارج

ٌَ هِ  جعالً: َد ََ َن  َْ َلاً لَِها َب ُوْم ُهَصدِّ َْ ا َبِنٍ إَْسَراِبََل إِِنٍِ َرُسوُل هللِا إِلَ ََ َم  ََ َن اْلَجْوَراِة ﴿ َوإِْذ َلاَل ِعََسً أْبُن َهْر

ا َجاَبُهمْ  ؤَجٍِِ ِهْن َبْعِدٌ اْسُهُه أَْحَهد َفلَهَّ ََ َناِت َلالُوا َهَذا ِسْحٌر ُهِبٌَن﴾ َوُهَبشِّراً ِبَرُسوٍل  َْ  .2ِباْلَب

، وهن اَِات الدالة ، وهن جبعه هن الهإهنَنملسو هيلع هللا ىلصَجعلق بجثبَت النبٍ  اسورة َوسؾ فَها أَضاً جوجهن إ 

َن ِهْن أَْنَباِء الُرُسِل َها ُنَثبَِت بِِه فَُإاَدَن ﴾ َْ َس لها وهذه السورة ل ،3علً ذلن لوله جعالً: ﴿َوُوًٗ َنمُُص َعلَ

إن  .4اسم آخر سوي سورة َوسؾ، هع أن بعض سور المرآن الورَم لها أوثر هن اسم عدا آَات أفججاح

بعض الهعاصرَن حاولوا أن َجهعوا فوابد سورة َوسؾ، فجهعوا  الوثَر هن الفوابد وهع ذلن لو جؤهلت 

ْحُر ِهَداًدا لَِّولَِهاِت َربٍِّ لََنفَِد اْلَبْحُر َلْبَل ودلمت ججد الوثَر لم َوجشؾ هصدالاً لموله جعالً: ﴿لُل لَّْو َواَن اْلبَ 

وهذه المصة جفَض بالِعبر،  به،فالمرآن ٖ جنمضٍ عجاب  ،5أَن َجنَفَد َولَِهاُت َربٍِّ َولَْو ِجْبَنا بِِهْثلِِه َهَدًدا﴾

إبراهَم  لصة هود وعاد وثهود و ُذورت فَهاوالجٍ  ،سورة هودوهٍ وهرجبطة بالسورة الجٍ لبلها 

ها وان َعلم عن َوسؾ شًَبا لبل نزول سورة َوسؾ  ملسو هيلع هللا ىلصن النبٍ إ وشعَب وها لموه هن عناد لوههم.

﴿َذلَِن  :لاللذا وها بعدها جؤوَد للؽرض هن أجَان بهذه السورة  ،﴿َوإِْن ُوْنَت ِهْن َلْبلِِه لَِهَن اْلَؽافِلََِن﴾ لموله:

نَ  َْ ِب ُنوِحَِه إِلَ َْ ْهُوُروَن﴾ هذا الدلَل الماطع واٍؾ  ِهْن أَنَباء اْلَؽ ََ ِهْم إِْذ أَْجَهُعوْا أَْهَرُهْم َوُهْم  َْ َوَها ُونَت لََد

                                       
 . وها لبلها.10أحهد عزالدَن ، َوسؾ بن َعموب، هرجع سابق ، صَنظر  - 1
 .6سورة الصؾ : آَة  - 2
 .120سورة هود :  - 3
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اِس َولَْو َحَرْصَت  َحرصونلون أوثر البشر ٖ باهلل ورسوله ووجابه لَٕهان،  علً أَهان ﴿َوَها أَْوَثُر النَّ

َْرِض  :وثَرة فمالثم نّبه أن هنان آَات أخري ؼَر المرآن  ،1ِبُهْإِهِنََن﴾ ْْ َهاَواِت َوا ٍة ِفٍ السَّ ََ َِّْن ِهْن آَ َ ﴿َوَوؤ

َها َوُهْم َعْنَها ُهْعِرُضوَن﴾ َْ وَن َعلَ ُهرُّ ََ
وات ااَِات لَست همجصرة علً هذه السورة، فهنان أهاههم السهو ،2

َجذور هذا إذا وانت ؼفلة جاهة وإٖ فالهإهن  ،واْرض َهرون علَها وهم عنها هعرضون وؼافلون

 فَحهد هللا، لون الجذور أَضاً درجات، والهإهن الحاذق َحرص علً أعلً درجاجه. 

جهَع هشاول البشرَة الوبري ولضاَاها الهخجلفة نجدها هفصلة فٍ " َحوٌإن المرآن وجاب شاهل 

ة هللا ، والنجاة والفٗح، وٖ سبَل إلً الفوز إٖ بطاع3المصص المرآنٍ جفصًَٗ َبَن للناس طرَق الهدي"

والرسل الذَن ابجعثهم بالهدي ودَن الحق، وأعجبار بمصصهم وجصدَق ها جاءوا به لذلن لال فٍ آخر 

َُْفَجَري َولَِوْن َجْصِدََق الَّ  َْلَباِب َها َواَن َحِدًَثا  ْْ ُولٍِ ا ِْ َن آَة فٍ السورة ﴿لََمْد َواَن ِفٍ َلَصِصِهْم ِعْبَرةٌ  َْ ِذٌ َب

ِه َوَجْفِصََل  َْ َد َُْإِهُنوَن﴾ََ ٍء َوُهًدي َوَرْحَهًة لَِمْوٍم  ٍْ وفٍ هذه السورة ذور لصة َوسؾ وفَها دٖلة  .4ُولِّ َش

َّٖ هللاُ َوإِنَّ هللاَ  ،صلوات هللا علَهعلً صدق النبٍ  ولوله جعالً:﴿إِنَّ َهَذا لَُهَو اْلَمَصُص اْلَحُق َوَها ِهْن إلٍَه إِ

، وأن جعبَر لد َوون إنباء عن أهر فٍ الؽَب السورة أن بعض الرإَا جفاد هنسَُ و 5لَُهَو اْلَعِزَُز اْلَحِوَُم﴾

   .6هم وَنصرهم وَنجَوهو الهإَد لهم بالهعجزات الرإَا علم َهبه هللا لهن َشاء هن صالحٍ العباد، 

سورة َوسؾ فَها عبر هن جارَخ اْهم والحضارات المدَهة وبعض لوانَنها ونظام حوهها وعموباجها إن 

وعظات،  اوعبرفٍ أسلوبها لد سالت أحواها  "السورة ثم إن  جارجها ونظام السجون وهرالبة الهواََل.وج

رآنَة وعن رإَا َوسؾ بإسلوب َهجاز بحسن الجمسَم وجهال العرض وفٍ أولها ججحدخ عن الفضابل الم

 . 7"، وعن نصَحة أبَه له بعد أن لصها علَهعلَه السٗم

، وجآهرهم وجخطَطهم هن بسبب حسدهم له هور إخوة َوسؾ الذٌ دبروه عن طبَعةالسورة حوت ولد 

هنه وأجهعوا علً أهر واحد وهو أن َلموا به فٍ الُجب، وبعد الجخطَط َؤجٍ الجنفَذ هع  الجخلص أجل

خَهم َوسؾ، بَنها وان أاٖجفاق علً خداع اْب وجضلَله، وزعههم له بؤنهم حرَصَن علً سٗهة 

فٍ نفوسهم بوسوسجه ونزؼه بَنهم حَن وجد هوي فٍ أنفسهم هن الحسد  وَدهم َإججه الشَطان

َن  الؽرَزٌ، وها عبر عنه المرآن الورَم عن لسان َوسؾ بموله: َْ ِنٍ َوَب َْ َطاُن َب َْ ﴿ِهْن َبْعِد أَن َنَزَغ الشَّ

 فلم َفوت الشَطان الفرصة فٍ جؤجَج العداوة بَنهم . 8إِْخَوِجٍ﴾
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 هِ جِ وَ خْ إِ وَ  ؾَ وسُ ٍ َُ فِ  انَ وَ  دْ مَ لَ ﴿: ل ذلن بؤسلوب بدَع هعجز وها فٍ لوله جعالًاَِات الورَهة جحوٍ وإن 

،  َنٍ بِ هُ  ٗلٍ ٍ ضَ فِ ا لَ انَ بَ أَ  نَّ ، إِ  ةٌ بَ صْ عُ  نُ حْ نَ ا وَ نَّ ا هِّ َنَ بِ ً أَ لَ إِ  بُّ حَ أَ  وهُ خُ أَ وَ  ؾُ وسُ َُ وا لَ الُ لَ  ذْ ، إِ  َنَ لِ ابِ لسَّ لِ  اتٌ آََ 

 َٖ  مْ هُ نْ هِ  لٌ بِ الَ  الَ ، لَ  َنَ حِ الِ صَ  اً هَ وْ لَ  هِ دِ عْ بَ  نْ وا هِ ونُ وُ جَ وَ  مْ َوُ بِ أَ  هُ جْ وَ  مْ وُ ُل لَ خْ ََ  اً ضَ رْ أَ  وهُحُ رَ و اطْ أَ  ؾَ وسُ وا َُ لُ جُ الْ 

نسجشؾ هن هذه اَِات  " 1﴾َنَ لِ اعِ فَ  مْ جُ نْ وُ  نْ إِ  ةُ ارَ ََّ السَّ  ضُ عْ بَ  هُ طَ مِ جَ لْ ََ  بِّ جُ الْ  اتِ ابَ ََ ٍ ؼَ فٍ وهُ مُ ألْ وَ  ؾَ وسُ وا َُ لُ جُ مْ جَ 

بؤنه المرآن همدهجَن فٍ وصؾ أن بدأت السورة ببعد  ،وإخوجهالجٍ جعد شروع فٍ سرد لصة َوسؾ 

جموم المرآن عربَا أن ، ودال علً صلوات هللا علَهجنزَل هن هللا عز وجل وبؤنه دال علً رسالة هحهد 

ها ورد فَه ٖ به الحجة علً العرب الذَن َعملونه وون النبٍ صلوات هللا علَه وان هن لبله ؼافٗ ع

﴿َذلَِن ِهْن أَْنَباِء بداَة المصة الجٍ ذورها المرآن فٍ لوله سبحانه وجعالً:  ؤجٍوبعدها ج ،2"َدرٌ هنه شَبا

ِب﴾. إلً أن َمول َْ لَْت لَُوْم أَْنفُُسُوْم أَْهراً َفَصْبٌر َوجآءجعالً: ﴿ اْلَؽ ُإ َعلً َلِهَِصِه بَِدٍم َوِذٍب، لاَل َبْل َسوَّ

ُ اْلُهْسَجعاُن َعلً ها َجِصفُوَن﴾َجِهٌَل، وَ    .3هللاَّ

وَؾ جاء إخوة َوسؾ إلً أبَهم وهم َحهلون  ،فٍ شول بٗؼٍ هنمطع النظَر جصور هذه اَِةإن 

ولونهم جاءوا ، لَس بدم َوسؾ هع أنه دم هوذوبأنه دم أخَهم  نهدعَأخَهم َوسؾ هلطخا بالدم لهَص 

إلً جهاعة سعوا  ، وهمب عرؾ أنه دلَل علً وذبهمبه حجً َوون دلَل علً صدلهم، ولون َعمو

ادون دَنفردوا بوجه أبَهم، وبعد ارجواب جلن الجرَهة إذ بهم ٖ َز جل أنالجراؾ جرَهة ٖ لشٍء إٖ ْ

ها َزداد هنهم إٖ نفورا ْنهم فجعوه فٍ ألرب الناس إلً للبه، وهن وذلن وهو  ،أبَهم إٖ بعدا وجه هن

َما هرَرا وألَها بموله: ﴿َبْل َسْولَْت لَُوْم أَْنفَُسُوْم أَْهَراً َفَصْبٌر َجِهٌَل﴾ وها وان َجصور هنا جاء عجابه لهم رل

هن إخوجه هثل هذا العهل وهم جربوا فٍ حجر نبٍ وَنجهون إلٍ ابراهَم أبو اٖنبَاء، وهنهم هن جزوج 

وصفجه بالوذب هبالؽة فٍ إظهار ولد ُذور الدم فٍ اَِة نورة،  الصؽَر عند والدَه،أبن وعرؾ لَهة 

لجصوَره أنه جم وضعه علً  (علً لهَصه)أنه  بعَنه، وذورت اَِة دهه هو الوذب وذبهم حجً وؤن 

والدم هجؽلؽًٗ فٍ ول لطعة  الولو أن الذبب افجرسه لوان المهَص ههز "فاعل،المهَص بفعل ظاهر 

  .4"هنه

 ، ولهذا لم َصدلهمحسبوه حجة لهم ودلَل صدلهمصار المهَص الؽَر ههزق حجة علَهم، بعد أن فمد 

ا َصاِدِلََِن ﴾ ، وهم أحسوا بذلن فمالوا:والدهم وهم لم َوونوا صادلَن ٖ  " 5 ﴿َوَها أَْنَت بُِهإِهٍن لََنا َولَوا ُونَّ

والصادق  ،6، وٖفٍ لولهم إن الذبب أوله"جبمون ولد جرووا َوسؾ عند هجاعهمفٍ لولهم أنهم ذهبوا َس

فٍ جوارحه للباً ولساناً، فٗ َضهر أٌ وذب بنفسه وٖ َجحرن لسانه بوذب وٖ  الصدق ظاهراً  َوون
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 دهعة واذبة، لذلن فؤن الذبب برٌء هن دم َوسؾ، بل أنفسهم اْهارة بالسوء هٍ الجٍ وسوست لهم لهذا

وَعموب  1ٌل َوهللاُ اْلُهْسَجَعاُن َعلًَ َها َجِصفُوَن﴾﴿َلاَل َبْل َسْولَْت لَُوْم أَنفُُسُوْم أَْهراً َفَصْبٌر َجِهَ جاء لوله جعالً:

هعرفجه بهم وفههه عن  وفٍ هحله ناججاً  وجؤوَله لوٗههم وان صابباً َمول هذا نجَجة خوفه علً ابنه، 

هعها، ْنها ججحدخ عن عواطفه  ولو لرأ هذه المصة أب ورَم لذابت نفسه جفاعًٗ لسلووهم فهو هربَهم، 

اجه جهثل حب اْبوة فٍ أسهً صورها فالعنصر أنسانٍ عنصر بارز فٍ المصة، ذلن ججاه ابنه، ووله

إن أبرز ها فٍ المصة العنصر و ،أن المصة ججعلق بأنسان، بعوطفه، وهشاعره، وأحزانه، وأفراحه"

وباعوه لججار المافلة فذهب ولم َعجرض  ،اسجسلم لمدرهفعند َوسؾ  الذٌ ججسد بول جوانبه ،2"أنسانٍ

حجً وإن أُجبر علً الخَانة، بل اخجار السجن علً  همواشجراه صاحب المصر وجربً بَن أهله فلم َخن

فؤوفً لهم واججهوا إلَه جاع إخوجه فٍ زهن المحط وان هحسنا، و نالهعصَة والخَانة، وبداخل السج

 لهم. ولم َبدَهافٍ نفسة َوسؾ الوَل، وأعادوا جذوَره بؤنه سرق هن لبل فؤسرها 

بدر هنهم هن إساءة ها لهم علً  وأوفً لهم الوَل فوان هحسناً للهَرة اورههم  يَن عادوا هرة أخروح 

علً ول هن حصل هنهم، وعرفوا أن هللا وحَن عرفوه ندهوا لهم،  وؼدر حجً جهنوا أن َوون صدَماً 

والبٗد  م ووان لادراً فلم َنجمم هنه : )لمد آثرن هللا علَنا(ولالوا له ،فضله علَهم بإَهانه وإحسانه وورهه

اِحِهََن( مال لهمف ،جحت جصرفه ْؽفِِر هللاُ لَُوم َوُهَو أَْرَحُم الرَّ ََ وَم  ََ ُوم اْل َْ فٍ  اأٌ أنهم وانو )َٖ َجْثِرََب َعلِ

ولد اجههوا بالسرلة )إنوم هولؾ ضعؾ، لدرجة الجسول بمولهم )وجصدق علَنا( وهم ؼرباء فٍ هصر 

خوة بعد أن هٓوا أوعَجهم وحهلوا رحالهم واسجعدوا للعودة واٖنطٗق لسارلون( وجصور "هإٖء أ

بولهة ء به والدهم وَنمطع حبل اْهل وول هنهم َداعب خَاله صورة أبنابه وهم فرحون بالطعام الذٌ جا

بعد أن  ،فوان ذلن الشخص َوسؾ ،هن هذه الجههةأحد حَن ذلن َجهنون أن َنمذهم  3"نووم سارلأن

 واوجذور ، ولون وَؾ َمنعون أبَهم،عارفون ذلن اْخهم لو م،احضار أخ لهم هن أبَهشجرط علَهم ا

جمصَرهم هع أٌ ذورهم بحَنها ها فعلوه بَوسؾ حَن لال وبَرهم: )وهن لبلوا ها فرطم فٍ َوسؾ( 

 .ابَهم

لده وهوذا اسجهر ورم َوسؾ هعهم إلً أن دعاهم جهَعا إلً هصر وجهع شهلهم بها لَعوَض ها ٖلاه وا 

  .  هن شوق وحزن
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 بانوراما تاريخية للهرمنيوطيقا 

ضهن الهناهج الجفسَرَة للمرآن الورَم  " لم َون هجداوًٖ هعروؾ أن الهنهج "الهرهنَوطَمٍ هها هو

ضهن الجفسَرات الوٗسَوة و الحدَثة و  ، إٖ أننا نجده هجداوًٖ هوم الؽربٍ الجنظَرٌ لهذا الهنهجبالهف

جلفة، سَها و أن جهَع الجفاسر الهجعارؾ علَها ٖ َعدو وونها جفاسَر بالرواَة أو الهعاصرة بطرق هخ

جفاسَر بالدراَة أو ها َهون جسهَجه الجفسَر بالرأٌ، فالهجصفح للجفسَرات المرآنَة َجد أنها ججنوع و ججعدد 

لبعض ا دوأخري أدبَة و هرهنَوطَمَة وها َها بَن جفسَرات لؽوَة و عملَة و حدسَة )صوفَة( و 

ور الجارَخَة للهرهنَوطَما ؟ و ذبإلحاح فٍ هذا الصدد: ها هٍ الج و السإال الذٌ َطرح نفسه جسهَجها.

ها هدي جؤثر علهاء و هفورٌ أسٗم بهذا الهنهج؟ و ها هٍ الحدود الجٍ َهون للهرهنَوطَما أن ججسع لها 

 ضهن هجال جفسَر المرآن الورَم؟ 

بإلحاح علً الباحخ لٕجابة عنها ضهن هذا البحخ و بالضبط فٍ هذا هذه جهلة أسبلة جطرح نفسها 

هن خٗل دراسجنا لهذا و صنا هذا الفصل للدراسة الجحلَلَة،الفصل بشول خاص، سَها و أننا خص

الهسجوي الجحلَلٍ، َهوننا أشارة بالذور إلً أن "الهرهنَوطَما " فٍ هنظورها العلهٍ و الهعرفٍ 

، وذلن هن خٗل اللؽة، ولها هناهج هجعددة فٍ ، وفٍ البحخ عن الهعنًؤوَلهجخجص بفهم النص و بج

، عند اسجعهالها ر ظاهر أو ؼَر هعطً بصَؽة هباشرةجؤوَل النصوص، سواء فٍ إظهار هعنً ؼَ

للدٖلة علً نهط الجفوَر الهجعلق بالهناهج الجؤوَلَة فٍ جفوَن الرهوز، أو علً الهسجوي الفلسفٍ فٍ وَفَة 

 .ا للوجود أو الحمَمة أو العملنظرجه

وأها هن ناحَة فهم النص الدَنٍ فجعهل الهرهنَوطَما علً ضبط الفهم، ذلن أن النص الدَنٍ له هوانة  

فٍ حَاة أنسان ججعله فٍ حاجة هسجهرة إلً فهم وجفسَر هججدد، اْهر الذٌ َبّرر جعدد الشروحات 

جصطدم بالعدَد هن الهإثرات الجٍ ججدخل فٍ جوجَه عهلَة وجنوعها هن حوله؛ فإّن هذه الحاجة ؼالباً ها 

فهم ولراءة النص، بعضها هرجبط بها هو إَدَولوجٍ وبعضها اِخر بها هو ذاجٍ، هّها َجعل النص 

، حَخ َجد نفسه جحت لمارئرهَن هذه الفُهوم الهطولة بهذه الهإثرات الجٍ جشول سلطة علً الهفسر أو ا

إّن هذا الجعّدد الجفسَرٌ الذٌ َوون نجَجة للجفاعل بَن العمل الناظر والنص  جؤثَرها بشول أو بآخر، ثم

َخضع "لهجؽَرات عدَدة هجنوعة، وأول هذه الهجؽَرات طبَعة العلم الذٌ َجناول النص، أٌ الهجال 

الهعرفٍ الخاص الذٌ َحدد أهداؾ الجؤوَل وطرابمه، وثانٍ هذه الهجؽَرات اْفق الهعرفٍ الذٌ َجناول 

 . 1"ن نفسهــصح عــعالِم الهجخصص هن خٗله النص، أو َحاول أن َجعل النص َفال

                                       
 .9م ص2000، 5نصر حاهد ابوزَد، هفهوم النص، الهروز الثمافٍ العربٍ، ط - 1
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ّن النص الدَنٍ فٍ ول الثمافات الجٍ َنجهٍ إلَها ججعل هنه دابهاً عرضة لـ"ظاهرة سوء الفهم أٌ أننا إ 

 فٍ 

و الذٌ جؤوَلنا وجفسَرنا نوون عرضة لسوء الفهم أوثر هن ووننا نفهم بطرَمة صحَحة، وسوء الفهم ه

هن  واحجرازاً  إبعاداً لجؤوَل( د الحاجة إلً ضرورة جؤسَس )فن اَولّد الحاجة إلً الفهم الصحَح، أٌ َولّ 

الولوع فٍ الخطؤ، وبناء علَه فالسإال الهشروع والذٌ َهون طرحه فٍ هذا الهضهار هل الجراخ 

 أسٗهٍ َخلو هن فنون الجؤوَل؟ الجفسَرٌ

َة والحدَثة والهعاصرة الجٍ ججلهس وجسجمصٍ ول ها َهون لٕنسان أن لمد جعددت الدراسات الوٗسَو

َسجثهره هن ونوز ظاهرة وهدفونة فٍ النص المرآنٍ، وول جلن الدراسات والجهود جهدؾ إلً جسهَل 

وجَسَر اٖجصال بحمابق هذا الوجاب الهبَن، وهع ذلن فإن الهسلم بدأ َشعر بجخلؾ هججهعه عن 

سات الجفسَرَة واللؽوَة، هها جعل اه فمد الرَادة فٍ ول الهجٗت حجً فٍ الدرالهججهعات اْخري، وأن

البعض هن الدارسَن العرب َججه لٓخذ بالهنهج الجفسَرٌ والجؤوَلٍ الؽربٍ )الهرهنَوطَما( ولو ججبعنا 

ه فٍ هنهجالجراخ الجفسَرٌ أسٗهٍ لوجدنا أن بعض الهفسرَن وان َطبق الهرهنَوطَما )الجؤوَلَة( 

 .أسمنفس وإن لم جسهً بالجؤوَلٍ 

، الدراسات والجحلَٗت ولها نظرَة ن أشوالَة لَست فٍ الهنهج الهرهنَوطَمٍ أو فٍ جطبَمه بل إنإ 

، وإن جعهمت جلن الدراسات فٍ جبََن العهلٍق أو وَؾ ججحمق فٍ الوالع أٌ دراسة وَؾ جطب بَنلم جو

، ولونها لم ججناول عهق الفلسفة أججهاعَة والجربوَة والجٍ جإثر ةلمرآن البَانَة والفنَة واللؽوَا هعجزات

فٍ الجانب العهلٍ فٍ حَاة الفرد والهججهع لجوون فلسفة حَاة، وهذا الجانب عهل علَه الؽرب وأسسوا 

فٍ وانث سابدة  الجٍ اٖعحبار الثمافةبعَن "فالمرآن وعلً الرؼن هن أنه َضع ة، علَه هججهعات حدَث

فٍ لالب ثمافٍ وعلً الرؼن هن أنه جاء ، الهفاهَما بعضبحله الثمافة لحىضُح  وَسجعَن النزولعصر

فٍ أصٗح والجنهَة بشول  1َنطلك هن لىاعدها" لمو، لحله الثمافة ملسو هيلع هللا ىلصإٖ أنه لُس نحاج؛ ولؽوٌ هعَن

، وعلَه ةعهلَة لٕنجفاع بالنصوص المرآنَة، والجٍ جاءت لهنفعة البشرَ، لذا وجب طرح اسجراجَجَة عام

 جلأهن سورة َوسؾ بالجحلَل هن خٗل جطبَق الجؤوَلَة أٌ الهماربة الهرهنَوطَمَة آَات هن سنجناول 

وٖجلؽٍ  ،اسجخٗص الهفاهَم المرآنَة، والجٍ جنطلق هن هفاهَم هعاصرة وٖ ججعارض هع حمَمة المرآن

م ججوابم هع ظروفنا الحالَة، وهفاهَم بحَخ جوون هذه الهفاهَ ،الهفاهَم الجراثَة الجفسَرَة أو الجؤوَلَة

، ولون َٖزال وها هو ثابت اْوضاع جؽَرت، والمرآن ا هنالجطور فإن وثَراسجهرار فهع عصرنا، 

ر الباحثون الهسلهون الهفاهَم ججؽَر وججطور بها َوازٌ جطور اْبحاخ اللؽوَة والفورَة والجمنَة، وجؤث

                                       
 . https://www.iicss.iq/files/investigations/vx51qrbc.pdfالهولع  نجاد أحهد المزوَنٍ، فهم النص فٍ سَاله الجارَخٍ، - 1
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ؽَة الوصول للفهم اْلرب لهعانٍ اَِات الهرهنَوطَمٍ بُ  ، وحاول البعض جطبَق الهنهجبهذا الجطور

 المرآنَة.

هارس فَه الحَاة، إذ ٖ بد أن َوون الفهم صحَح وهإصل وهجوازن وهجواءم هع لؽة الوالع الذٌ جُ 

خٗل  خطابه الهوجه إلً  ، هن، للدور أصٗحٍ للمرآنوَـجؤجً ذلن هن خٗل الجفاعل والهحاواة

ول هراحل حَاجه بإعجباره خطاب َدخل هجاٖت الحَاة الهجنوعة والهجعددة وعٗلجها ، ٔصٗح أنسان

ه وحاججه بالهججهع، فإن ذلن َعنٍ لَس ٌْ طرؾ هن اطراؾ الهججهع أن َإوله حسب دوافع

 فٍ النص ن هنان هعنً واحد أودعه هللاإ :، ْن هنطلق الجفاسَر المدَهة هووهصالحه وأرابه الشخصَة

الَب المدَهة جحد هن سلطة ، بَنها أججاه الحداثٍ فٍ الجفسَر َري أن اْسسر أن َبَنهوعلً الهف

 ة له، بل جواد جوون ؼاببة فٍ جعاهله هع النص وجفسَره والذٌ جحوهه لواعد وشرط ضابطالهفسر

ط الجٍ ججخطً جهَع الضواب، وْجل جحمَق ذلن دعا الحداثَون إلً المراءة الهجحررة، وهوضوعة هسبما

أن الهعنٍ  .1الهوروثة، لجعزَز سلطة المارئ فٍ فههه للنص، وجعل الهعنً نسبٍ فٍ أٌ نص َةالجفسَر

الذهن، بعد اٖجفاق علً هعنً  هَنجج بها اللسان عن الهعنً الذٌ ولَد اللؽة والجٍ الجٍ َعبرَوون دابها 

 جلن اْلفاظ بَن الهجولم والساهع، أو بَن الهرسل والهجلمٍ.

ة ٖ َعجّد بها إٖ بعد اٖجفاق هن اْطراؾ الجٍ اعجهدت اسجعهالها، فمد وان هن الواجب أَضاً أن ن اللؽإ 

ٖ َدخل شٍء هن الجطوَر علً دٖٖجها، إٖ بعد اٖجفاق علً ذلن هن اْطراؾ ذاجها أٌ الهرسل 

ولَس علً هن لبلهم ، وإذا جري هذا اٖجفاق بَن أفراد جَل ها، فإن ذلن ٖ َسرٌ إٖ علَهم، الهجلمٍو

وؤن َوون لها هفعول رجعٍ فٍ جؽََر دٖٖت سابمة هن اْلفاظ علً هعاٍن، جري اٖجفاق علَها فٍ عهد 

هجفق علً أن الموانَن الوضعَة جعهل بهذه الماعدة فهٍ جنّص علً وهن الهعلوم أن جهَعنا جَل هضً. 

ٌّ وثَمة لدَهة ججضّهن عمداً هن عمود اله عاهٗت الهالَة أو ؼَرها، َسجوجب الرجوع أن العثور علً أ

فٍ جفسَرها إلً الهصطلحات الدٖلَة السارَة فٍ العصر الذٌ وجبت فَه جلن الوثَمة، وأن الولهة الجٍ 

ها فٍ وجاب أو نسهعها هن هحاضر هثًٗ، َجب أن جفسر بالهعنً الهجبادر هنها والذٌ جوحٍ به فٍ أنمر

نً هن الهعانٍ البعَدة، إّٖ بالرجوع إلً الهجولم أو الهإلؾ وفهم ولجها، وٖ َجوز صرفها إلً أٌ هع

 لصده، وهو ها جعهل به اْحوام المضابَة والهحاوم فٍ جطبَق النصوص المانونَة.

لً جَل وهن عصر إلً جَل إالنص ٖ َنطوٌ علً حمَمة ثابجة، ولونها ججؽَر هن أن " أن الجؤوَلَة جعجبر

، وبها 2"، وججربة المراءة، واخجٗؾ هدارن الهجلمَن فٍ ول زهان وهوانعصر بحسب جؽَر أفق الهجلمٍ

 ،أن المرآن الورَم هو دسجور اْهة، وهو خطاب رب العالهَن إلً الناس أجهعَن وإن وانت حمابمه ثابة

                                       
هولع الشَخ: هحهد سعَد رهضان البوطٍ:  الهرجع: .12ة الهعاصرة : طٍ، جنون المراءَنظر هحهد سعَد رهضان البو - 1

http://www.bouti.net 
 .41ص .نصر حاهد ابوزَد ، إشوالَات المراءة وآلَات الجؤوَل، هرجع سابق - 2
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، وذلن هع جؽَر افق الهجلمَن واخجٗؾ هداروهم هجؽَر هن عصر إلً عصر فإن فههه هن الهجلمَن

، بوصفها طالة شعورَة ثرَة ثهارها فٍ عهلَة الفهم والجؤوَلوالجٍ َهون اسج"خصَة، ونوازعهم الش

  .، وأفمه الجارَخٍشجرط فٍ الهإول أبجعاد عن ذاجه، هع هذا فإن البعض ا1"ُجسخر فٍ الجفاعل هع النص

 

 دراسة تطبٌقٌة حول تفسٌر اآلٌات المتشابهات

 فً سورة ٌوسف

 

 

 ورةالحروف المقطعة فً أول الس

 

 

 

 اآلٌات المتشابهات وموضوعاتها
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 هامحورتمقاربة السورة و

 

ججدر بنا أشارة إلً المول أن هذه  ،لبل أن نسهب بالدرس و الجحلَل فٍ هذا الهسجوي هن الدراسة

السورة الورَهة جحوٌ فٍ طَاجها عدة جَهات و هواضَع هخجلفة، وها جحهل بَن ثناَاها عدة لَم إنسانَة و 

هحط اهجهام الدارسَن علً هر العصور  –و ها جزال  –هن هنا وانت  ،فسَة و ؼَرها هن المَم اْخرين

للولوؾ عند هعانَها ودروسها و عبرها لٗسجفادة هنها و العهل بؤحواهها. أها فَها َخص الجَهات أو 

جنوعة جهجم أساسا فهٍ هجعددة و ه ،الهوضوعات الجٍ جحجوَها آَات هذه السورة ذات المصة الهجواهلة

و  بعدة جوانب نفسَة سَولوجَة و اججهاعَة و الجصادَة و دَنَة دون إؼفال الجوانب الفنَة و اْدبَة فَها.

 هو اْهر الذٌ سنعهل علً جفصَله و جبَانه فَها بعد هن خٗل هسجوي الجحلَل.

نَها و أحواهها و حوهها و هعاالسورة ؼنَة فعٗ بالهواعظ و العبر الجٍ جسجوجب الجولؾ و الجدبر فٍ إن 

َجَذَوَر أهثالها ََ اِجِه َولِ ََ ْدَبُروا آ ََ ً لِ َن ُهَبارَوا َْ ، وهو اْهر الذٌ أوده الهولً عز وجل بموله: ﴿ِوَجاٌب أَْنَزْلَناهُ إِلَ

ْعِملَُها إَِّٖ الْ  ولال: 1أُولُوا اَْْلَباِب﴾ ََ  ولهة ٖو "العالهون "هنا  2َعالُِهوَن﴾﴿َوِجْلَن اَْْهَثاُل َنْضِرُبَها لِلَناِس َوَها 

، و إنها لم الذرة وعلوم الفضاء و ؼَر ذلن، هن هثل عاعارؾ علَهجمجصر علً هفهوم العالم وها هو هج

ذلن بالدرس وأود هللا، بر والجؤهل والفهم لوجاب دهللا حسن الجووهبه  هن اوجسب علهاً أَضا العالم هو 

 .هللا الهجَدوجاب َق طلب العلم والهعرفة ودراسة فٍ طر ر طوًَٗ وسا بها ورد فٍ المرآن،  والعلم

باعجبار أن اللؽة هٍ  ،َإود أن الجؤوَل له ارجباط وثَق باللؽةاَِات الهجشابهات  هوضوع دراسةإن 

والهعروؾ أن  والجؤوَل وهٍ اْداة الناللة للخبرة أنسانَة،الواسطة الجٍ ججم هن خٗلها عهلَة الفهم 

 المرآن وآلَات جؤوَله هن الهوضوعات الجٍ احجدم فَها النماش، وجعددت فَها اْراء شرحاً  هجشابه

ة فٍ هجشابه المرآن هن لبل الوثَر هن علهاء الجفسَر الذَن وانت لهم دراسات هسجفَض، وجؤوًَٗ  وجفسَراً 

ون وجودها فٍ َإود أن هذه اَِات الورَهة لم َاْهر الذٌ وهم هن فرق هخجلفة اَْدَولوجَات، 

ها هللا لعباده لَجدبروها وَوجشفوا اسرارها العظَهة بل انزلالخطاب المرآنٍ هن لبَل الصدفة أو الجلمابَة، 

لوال الهفسرَن وجؤوَٗجهم، فٍ هماربة هن اجب عن اَِات الهجشابهات وُ ها جعل الباحخ َجهع  ها 

بالرأٌ، وهدي جوافمها هع الجفسَر جهاد فٍ اٖجاَضاحه هنها فٍ هحاوٖت هرهنَوطَمة وإَضاح ها أهون 

الجؤوَٗت الهرهنَوطَمَة لَّات الهجشابهات، فٍ هذه السورة الهجفردة فٍ المرآن الورَم، ولها وان 

جشابه وثَق الصلة بالهحوم فٗبد هن ججلَة العٗلة بَنهها، وإنها نذور آراء الهفسرَن فٍ الهجشابهات هال

وجنوعت الجفسَرات ، لهفسَرَن والهإولَن لدَها وحدَثابها أفوار الها ججضهنه هن هعانٍ جادت 

                                       
 .29سورة  ص اَِة : - 1
 .43سورة العنوبوت:  - 2
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والجٍ هن خٗلها َجوشؾ لنا هدي جؽلؽل الهنهج الهرهنَوطَمٍ فٍ الجراخ  ،َٗت بالرواَة والدراَةووالجؤ

الجفسَرٌ أسٗهٍ دون هعرفة بجحدَداجها الؽربَة الحدَثة، بل َهون المول أن اسجعهال هذا الهنهج جاء 

 جة خلفَات ثمافَة و أَدلوجَة لعلهاء أسٗم حسب انجهاباجهم الهذهبَة و هدارسهم الهجنوعة.نجَ

َزاحم و َضاهٍ الهناهج َفرض نفسه فٍ العصر الحدَخ و أصبح صار الهنهج " الهرهنَوطَمٍ "  إن  

أن هذا ، علً الرؼم هن اعجراض بعض العلهاء و الدارسَن الهسلهَن الذَن َنظرون إلً  الجفسَرَة

اْخَر ٖ َجهاشً هع لدسَة النص المرآنٍ علً اعجبار أنه هنهج دخَل علً الهناهج الجفسَرَة للمرآن 

اهعنا النظر فٍ هفهوم هذا  سهاع هذا الهصطلح. بَد أننا ولهاالورَم. بل إن البعض هنهم َجعصبون فمط ل

و لعل هذا ها سنبَنه هن خٗل  ،بموة الهنهج الحدَخ لوجدنا أن علهاء أسٗم و هفسرٌ المرآن اسجعهلوه

 .ذه الهماربة الجحلَلَة الهجواضعةه

ٖ سَها الجفسَر بالدراَة و   ،به فٍ الجفسَر هها هو هإود أن الهنهج الهرهنَوطَمٍ وان هعهوًٖ و

خاصة وأن هذا اْخَر ذهه الوثَر هن  ،أو هذهوهاً  وان هحهوداً  باْخص الجفسَر بالرأٌ سواء هنه ها

، و لعلنا فٍ هذا الهسجوي هن الدراسة و الجحلَل و هفسرٌ المرآن علً وجه الجحدَد ء أسٗمعلها

سنعهل علً جفحص الهعانٍ الجٍ َطرحها الهفسرون هن جهَع الهذاهب فٍ هحاوٖجهم للوصول إلً 

. لورَهةالمرآنَة ا َِةو جوضَحا لهعنً ا الهعنً الذٌ َهونه حسب رأَهم أن َوون هو اْنسب  جفسَراً 

حبلً  " والجٍ جاءتجماة هن "سورة َوسؾففٍ هذا الهسجوي هن الدراسة سنجؤهل بعض اَِات الهن

، وها أنها حهلت هعانً وثَرة ججهحور ول هعانَها حول شخص بعَنه أٖ هعانٍ و المَم أنسانَة النبَلةبال

 اء ذلن فٍ المص المرآنٍ نفسه. وهو نبٍ هللا َوسؾ الذٌ هون هللا له ها َرَد رؼم وَد الوابدَن وها ج
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 المنهج المتبع فً تحلٌل اآلٌات

هن  آَات هنجماة أننا سنعجهد الهنهج الجحلَلٍ و الوصفٍ هن أجل جحلَل وجفسَر نفاً آهها سبمت أشارة إلَه 

و  هذه السورة، حَخ سنعهل علً اسجخدام جفسَرات هجباَنة هن هدارس و هذاهب إسٗهَة هخجلفة لدَهاً 

، و نمؾ علً أسباب الخٗؾ و الجؤوَٗت و الدواعٍ الجٍ لادت إلً هذا اٖخجٗؾ فٍ الجصورات ثاً حدَ

علً أننا سنمؾ علً جحدَد و ذور الهواضَع الجٍ شهلجها  و اسجنباط الهعانٍ هن هذه اَِات، هذا فضًٗ 

بهات للولوؾ عند اَِات الهجشاوجحلَل هعانٍ هذه اَِات لَد الدرس، إذ سَجم الجروَز علً جصفح 

هعانَها وها فسرها أو وها لاربها بالجفسَر العلهاء الهخجصَن. حَخ أن الباحخ سَجناول اَِة وول 

هن هفسرٌ المرآن الورَم، وها  الحدَثَنوالمدهاء بجفاسَر السابمَن  و هسجعَناً  بالشرح و الجحلَل هسجنَراً 

ر أن ول ها اخجلؾ فَه الهفسرون هو هن الهجشابه، اعجبا هعَجم الجروَز علً الولهات الهجشابهات هنها، 

هع ذور رلم اَِة حسب جسلسلها وسَجناول الباحخ بالجحلَل اَِة الجٍ بعضها هجشابه وبعضها هحوم، 

عرض ألوال الهفسرَن الهخجلفة فٍ جؤوَل ول آَة، وها أفادوا به هن الجفسَرات، وها أنه سَ فٍ السورة،

َهات الجٍ ، وذلن حسب الهوضوعات أو الجدراسجها سَم اَِات الهطلوبوها سَجبع الباحخ طرَمة جم

 الذور، حَخ سنصنؾ الهوضوعات واِجٍ: ب الجٍ سنخصهاوردت فٍ اَِات 

 

اِت اْلِكَتاب اْلُمبٌِِن﴾  -1 ٌَ  الموضوع األول: آٌات الحروف المقطعة فً بداٌة السورة وهً:﴿ الر تِْلَك آ

 . سفرؤٌا ٌو  الموضوع الثانً: -2

 الموضوع الثالث: التخطٌط ومؤامرة إخوة ٌوسف .               -3

 الموضوع الرابع: قصة المراودة والسجن.    -4 

 ، ودخول إخوة ٌوسف لمصر.الموضوع الخامس: التمكٌن لٌوسف فً األرض -5

 

 :كاآلتً هًوالتً تتضمن الموضوعات المذكورة اعاله فً الدراسة اآلٌات التً سنتناولها بالتحلٌل و

 الحروؾ الهمطعة

اُت اْلِكَتاِب اْلُمبٌِِن ﴾             رَ ﴿الَ  -1 ٌَ  تِْلَك آ

 ﴾ َوإِْن ُكْنَت ِمْن َقْبلِِه لَِمْن اْلَغافِلٌِنَ ﴿-2 

 لٌوسف لىالرؤٌا األو

ُت أََحَد َعَشَر َكْوَكَباً َواْلَشْمسَ  -3 ٌْ إ أََبِت إَنًِ َرأَ ٌَ ٌُوُسُف أِلَبٌِِه  ُتُهْم لًِ َساِجِدٌَن﴾  ﴿إِْذ َقالَ  ٌْ  َواْلَقَمَر َرأَ

َها َعلَى  ٌكَ بِ تَ جْ ٌَ  كَ لِ ذَ كَ وَ ﴿  -5 ْعقُوَب َكَما أََتم  ٌَ َك َوَعلَى آِل  ٌْ ٌُتِم  نِْعَمَتُه َعلَ ٌَُعلَِمَك ِمْن َتأِوٌِل األََحاِدٌَث َو َك َو َرب 

 ﴾ٌم  كِ حَ  ٌم  لِ عَ  كَ ب  رَ  ن  إِ  اقَ حَ سْ إِ وَ  ٌمَ اهِ رَ بْ إِ  لُ بْ قَ  نْ مِ  كَ اَبِوٌْ 

https://etd.uwc.ac.za



207 

 

ات  لِلَسائِلٌِنَ  ﴿-6 ٌَ ٌُوُسَف َوإِْخَوتِِه آ  ﴾ لََقْد َكاَن فًِِ 

         تخطٌط والمؤامرةال

 ﴿َوَنْحُن ُعْصَبة  إن  أََباَنا لَفًِ َضاَلٍل ُمبٌٍِن﴾         -7

ْخلُ لَُكْم َوْجُه أَبٌُِكْم﴾      -8 ٌَ ﴿ 

اَبِة اْلُجب   -9  ٌَ اَرِة إِْن ُكْنُتْم َفاِعلٌَِن ﴾        ﴿ َوأَْلقُوهُ فًِ َغ  ٌ ْلَتقِْطُه َبْعُض الس  ٌَ 

ْشُعرُ ﴿  -15 ٌَ ِه لَُتَنبَِئْنُهم بِأَْمِرُهم َهَذا َوُهْم اَل  ٌْ َنا إِلَ ٌْ  ﴾ ونَ َوأَْوَح

ا َصاِدقٌَِن﴾ -17  ﴿َوَما أَْنَت بُِمْؤِمٍن ل نِا َولَْو ُكن 

لَْت لَُكْم اْنفُُسُكْم أّْمراً َوَجاُءو َعلَى َقِمٌِصِه بَِدٍم ﴿ -18  ﴾    َكِذٍب َقالَ َبلْ َسو 

 ﴿َوأََسْروهُ بَِضاَعًة ﴾               -19

اِهِدٌَن﴾ - 20  ﴿َوَكاُنوا فٌِِه ِمَن الز 

 التمكٌن لٌوسف فً األرض

ٌُوُسَف فًِ اأْلَْرِض َولُِنَعل َمُه ِمْن َتأِْوٌِل اأْلَحَ  -21 ا لِ ن  ُ َغالِب  َعلَى أَْمِرِه﴾ ﴿ َوَكَذلَِك َمك   اِدٌِث َوهللا 

َناهُ ُحْكًما َوِعْلًما َوَكَذلَِك َنْجِزي  -22 ٌْ هُ آَت ا َبلََغ أَُشد   ﴾  اْلُمْحِسنٌِنَ ﴿ َولَم 

     حادثة المراودة

تَِها َعْن َنْفِسِه ﴾   -23 ٌْ  ﴿ َوَراَوَدْتُه ال تًِ ُهَو فًِ َب

ا لََنَراَها فًِ َضالٍَل ﴿َوَقالَ نِْسَوة  فًِ اْلَمدِ -30 ْفِسِه َقْد َشَغَفَها ُحّباً إِن  ٌَنِة اْمَرأَةُ اْلَعِزٌِز ُتَراِوُد َفَتاَها َعن ن 

بٌٍِن﴾   م 

 تِ الَ قَ وَ  ٌناً ك  سِ  ن  هُ نْ مِ  ةٍ دَ احِ وَ  ل  كُ  تْ آتَ وَ  ئاً كَ ت  مُ  ن  هُ لَ  تْ دَ تَ عْ أَ وَ  ن  هِ ٌْ لَ إِ  تْ لَ سَ رْ أَ  ن  هِ رِ كْ مَ بِ  تْ عَ مِ ا سَ م  لَ فَ  ﴿ -31

َذآ إاِل  َملَك  َكِرٌم ﴾  ن  هُ ٌَ دِ ٌْ أَ  نَ عْ ط  قَ وَ  هُ نَ رْ بَ كْ أَ  هُ نَ ٌْ أَ ا رَ م  لَ فَ  ن  هِ ٌْ لَ عَ  جْ رُ خْ اْ  ـٰ َذا َبَشراً إِْن َه ـٰ ِ َما َه  َوقُْلَن َحاَش َّلل 

ِه َوإاِل  َتْصِرفْ ﴿ -33  ٌْ ْدُعوَننًِ إِلَ ٌَ ا  ً  ِمم  ِهن  َوأَُكْن ِمَن  َرب  الِسْجُن أََحب  إِلَ ٌْ َدُهن  أَْصُب إِلَ ٌْ َعن ً َك

 ﴾ اْلَجاِهلٌِنَ 

 الثانٌة والثالثة رؤٌا ال

  ًِ انِ رَ ً أَ ن  إِ  رُ خَ اأْلَ  الَ قَ وَ  أَْعِصُر َخْمراً ً انِ رَ ً أَ ن  ا إِ مَ هُ دُ حَ أَ  الَ قَ  انِ ٌَ تَ فَ  نَ جْ الس   هُ عَ مَ  لَ خَ دَ ﴿وَ  - 36
 قَ وْ فَ  لُ مِ حْ أَ

 .﴾ٌنَ نِ سِ حْ مُ الْ  نَ مِ  اكَ رَ ا نَ ن  إِ  هِ ٌلِ وِ أْ تَ ا بِ ئنَ ب  نَ  هُ نْ مِ  رُ ٌْ الط   لُ كُ أَ تَ  اً زَ بْ خُ ً سِ أَ رَ 

اِن ﴾ - 41  ٌَ ًَ اأْلَْمُر ال ِذي فٌِِه َتْسَتْفتِ   .﴿ قُِض

هِ  ِذْكرَ  انُ طَ ٌْ الشّْ  اهُ سَ نْ أَ فَ  كَ ب  رِ  دِ نْ ً عِ نِ رْ كُ ذْ اا مِ هُ نْ مِ  اجِ نَ  هُ ن  أّ  ن  ي ظَ ذِ ل  لِ  الَ قَ وَ  ﴿ -42   .﴾َرب 

 الرابعة رؤٌا ال
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 اتٍ سَ ابِ ر ٌَ خَ أُ وَ  رٍ ضْ خُ  التٍ بُ نْ سُ  عَ بْ سَ وَ  اف  جَ عٍ  ع  بْ سَ  ن  هُ لُ أكُ ٌَ  انٍ مَ سِ  اتٍ رَ قَ بَ  عَ بْ ى سَ ً أرَ ن  إِ  كُ لِ مَ الْ  لَ اَ قَ وَ  ﴿ - 43

 ٌَ  ٌ  ﴾.ونَ رُ بُ عْ ا تَ ٌَ ؤْ لرّْ لِ  مْ نتُ كُ  نْ إِ  ايَ أْفُتونًِ قًِ ُرؤٌَ  ؤلُ مَ ا الْ هَ ا أ

ُئُكم بَِتأِْوٌلِِه َفأَْرِسلُوِن﴾. ﴿ وَ  - 45 ٍة أََنا أَُنب  َكَر َبْعَد أُم   َقالَ ال ِذي َنَجا ِمْنُهَما َواد 

ا َتأُْكلُوَن﴾.- 47 م  ْم َفَذُروهُ فًِ ُسنُبلِِه إاِل  َقلٌِاًل م   ﴿َقالَ َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسنٌَِن َدأًَبا َفَما َحَصدت 

ْعلََم  - 52 ٌَ َد اْلَخائِنٌَِن ﴾.﴿َذلَِك لِ ٌْ ْهِدي َك ٌَ َ اَل  ِب َوأَن  هللا  ٌْ  أَن ً لَْم أَُخْنُه بِاْلَغ

 ل إخوة ٌوسف مصردخو

َقٍة﴾.- 67 َتَفر  ً  اَلَتْدُخلُوْا ِمن َباٍب َواِحٍد َواْدُخلُوْا ِمْن أَْبَواٍب م  اَبنِ ٌَ  ﴿َوَقالَ 
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  اإلجمالً للسورة يالمحتو

صلوات هللا  خاطباً هحهداً ه وجعالً سورة َوسؾ علَه السٗم بالجههَد لمصجه ، هلمد اسجهل هللا سبحان 

هن بداَة  المصة هوجهلة وبول جفاصَلها، هبَناً له هوانجها ووصفها بؤنها أحس المصص، وجاءت علَه

الجٍ  ، وَؤجٍ نزولها فٍ بداَة الدعوة أسٗهَةأحداثها إلً نهاَة جلن اْحداخ فٍ سرد لصة واحدة

، اْولً والثانَة فٍ هوة ولت الشدة الجٍ ٖلاها الهسلهون، بَن عام الحزن و بَعجٍ العمبةوانت 

جوشؾ عدة جوانب هن الحَاة البشرَة بها فَها أججهاعَة، وألجصادَة، والسَاسَة، لذا نجد والسورة 

ٍ هناهه وهٍ جهثل ها فالهشهد اْول للمصة َصور َوسؾ وهو ؼٗم، َعَد لوالده الرإَا الجٍ رآأن 

  شؾ جدرَجَاً هع جطور أحداخ المصة.، وَنولرإَا الجٍ َبمً جؤوَلها هجهوًٖ ، حَخ بدأت باعمدة المصة

 هاهنحوادخ جخللجها هجهوعة هن الهحطات بعدة  هرتأن  لع الفعلٍ بعدالد جاء جحمق الرإَا بالوو

 هنان عابَُ لهصر ووه ونملطه ججارها فالجمفٍ الجب، ثم هرور المافلة  َوسؾوإلماء  ،هإاهرة أخوة

الهراودة لهحاولة  هجعرضم ث ذا الؽٗم،هإحسان هثوي بأهله وأوصً ، لمصرالذٌ ادخله لللعزَز و

فجؤولها لهم َوسؾ رإَا السجناء  حصلتثم  ،الذٌ جهعه بالسجناء، السجن الجٍ نجم عنها دخوله و

 بالجهوَن لَوسؾ فٍ اْرض.ٍ انجهت حجً جاءت رإَا الهلن، والجفؤحسن الجؤوَل، 

ولونه أوصله  أهر ساهو و ،فٍ الببر بهلماإسبب وان فول حدخ فٍ المصة َؤجٍ بعوسه، فُحب أبَه  

 ،1ه أوصله للحوم والجهوَن فٍ اْرضأوصله للسجن، وهو سا، لونالمصر  للمصر، وهو جَد لون

به، دون الجعرض لَّات الهحوهات اَِات الهجشا بعض سُنبَنها فٍ جحلَلالجٍ  لحوادخان هذلن  وؼَر

﴿ ُهَو  هن هذه السورة، هع أن الهحوم أصل للهجشابه وأن له هن الحظ ها لَس للهجشابه، لموله جعالً:

اٌت ُهْحَوَهاتٍ  ََ َن اْلِوَجاَب ِهْنُه آ َْ بَن وضعت اَِات ننبه هنا إلً أن و ،2﴾ابِ جَ وِ الْ  مُ أُ  نَّ هُ  اْلِذٌ أَْنَزَل َعلَ

وجشجهل سورة ونعرؾ بها فٍ الهاهش هرة واحدة وإذا جوررت ٖ َعاد الجعرَؾ بها  جنصَصعٗهات 

ول آَة جحهل رلم جسلسلها وها هو وارد فٍ السورة ثم َوسؾ علً عدة آَات هجشابهات ذورناها آنفاً و

 ها َلٍ:وبالجحلَل  نوضحها

  الحروف المقطعة ﴿ الََر ﴾ -1

جحلَٗت وجؤوَٗت ذورها ج علً هنَوطَمَة، رأَنا أن نعرّ ولبل أن نشرع فٍ جؤوَٗت أو هماربات هر

افججاح سورة َوسؾ بالحروؾ  هن ضهنها ، فٍ الحروؾ الجٍ جبدأ بها بعض سور المرآن، والهفسرون

، وَونس( وهود ،سورة ) الحجر، وإبراهَم ﴾ وهٍ نفس الحروؾ الجٍ بدأت بهاالََر الهمطعة وهٍ ﴿ 

رؾ النورانَة وهٍ أربعة عشر حرفاً وجشول نصؾ حروؾ اللؽة وهذه الحروؾ َسهَها البعض اْح

                                       
 .101العدد  .هوذجا، هجلة ولَة اْداب، بؽدادبان حهَد فرحان ، جهالَات المصة المرآنَة ، لصة َوسؾ ان نظرَ - 1
 .7سورة آل :  - 2
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لال ابن جرَر و، 1العربَة، هذه الحروؾ ُجهعت فٍ عبارة واحدة ، وهٍ:) نص حوَم لاطع له سر(

الطبرٌ: اخجلؾ جراجهة المرآن فٍ جؤوَل الحروؾ الهمطعة فمال بعضهم : هو اسم هن أسهاء المرآن، 

الُجهل، ولال آخرون هٍ حروؾ هن الهعجم ولَل هٍ حروؾ  ولال بعضهم : هٍ حروؾ هن حساب

وسابر حروؾ الهجاء الم( :" )لال ابن وثَر هٍ اسم هللا اْعظم، ولال البؽوٌ، و2َسجفجح هللا بها وٗهه

 .3فٍ أوابل السور هن الهجشابه الذٌ اسجؤثر هللا جعالً بعلهه وهو سر المرآن"

، والبداَة ب العزَز افججحت بالحروؾ الهمطعةورة هن الوجاوفٍ عهوم المرآن الورَم جسع وعشرَن س 

هن أول سورة فٍ المرآن الورَم، وهٍ سورة البمرة حَخ بدأت بثٗثة حروؾ همطعة وهٍ ) الم ( 

وفٍ ، لمهان، السجدة" آل عهران، العنوبوت، الرومجَة "ووذلن اسجهلت بنفس الحروؾ ول هن السور اِ

اُت اْلِوَجاِب اْلُهِبَنِ ﴿الََر ِجْلَن آسورة َوسؾ:  اً لََعلَُوْم َجْعِملُونَ  ،ََ ََّ ا أَْنَزْلَناهُ لُْرآَنا َعَربِ َن   ،إِنَّ َْ َنْحُن َنمُُص َعلَ

َن َهَذا اْلمُْرآَن َوإِْن ُوْنَت ِهْن َلْبلِِه لَِهْن اْلَؽاِفلََِن﴾ َْ َنا إِلَ َْ ة نٗحظ أن فاجحة هذه السور 4أَْحَسَن اْلَمَصِص بَِها أُوَح

و فٍ المرآن بـؤنه "الهبَن" هللا عز وجل  وصؾ َوسؾسورة  ؼَر أنه فٍ، فاجحة سورة َونسهٍ نفسها 

أحوهت أَاجه " ؤنه "فمد وصفه الهولً عز وجل ب سورة هودأها فٍ  ."الحوَم" و صفه بؤنهَونس سورة 

سورة هاَناسب فوان فٍ ول "هذه الهمدهات ججسم جهَعها بالبَان الهحوم، وألصً درجات أحوام و

إعجاز الوحٍ والرسالة والوحٍ و، فسورة َونس هوضوعها أصل الدَن، والجوحَد وإثبات هوضوعها

  5."المرآن والبعخ والجزاء وهٍ هن الحوهة

لدهجه المصة خٗل اطوار هجعددة هن حَاجه هنذ الطفولة لصة نبٍ ورَم ، سرد هضهونها َجاء السورة ف

فٍ َوسؾ جملب ر جنجصر فَها أرادة الربانَة عن أرادة البشرَة، وها ، ووانت هذه اِطواإلً النبوة

بها أخص فوان البَان ، الَمَن لدوة حسنة صابراً هحجسباً حجً أجاه دوها وثَرة وان فَها وهوالؾ أطوار 

 .وأولً وأحسن جؤوًَٗ 

السور بعض أول ٍ جؤجٍ فٍ وها هو هعلوم أن هذه الحروؾ الهمطعة الج﴿الََر﴾  بـ :إفججاح السورةوان لذا 

 حجً وإن جم وصلهاهمطعة  مرأجُ  ذه الحروؾفهوهن ناحَة المرآة ، وسؾَسورة  بَنها المرآنَة و هن

 نحن َجب أنوالحرؾ واِخر هنان سوجة خفَفة بَن  وجدن طرَمة نطمها هنفصلة أٌ جوجوو ،وجابةً 

بؤسهاء ، أٌ نمرإها جب وذلنلو وُ نطق هجصل وْخر وٖ َُ ننطمها عند المراءة ول حرؾ هنفصل عن ا

ذلن ْن لول حرؾ اسها وهسهً،  َعرفها الدارسون لطرَمة المراءة والوجابة  ،الحروؾ ٖ بهسهَاجها

والوجابة فهم َجولهون بهسهَات الحروؾ وٖ ، وٖ َعرفها عاهة الناس الذَن ٖ َعرفون المراءة للمرآن

                                       
    By islam mediaم. 1/2/2013وب ، علٍ هنصور وَالٍ ،هفاهَم جدبدة فٍ سورة َوسؾ، حلمة علً الَوجَ - 1
 .204/211، ص1نظرجفسَر الطبرٌ ، هصدر سلبق ، جزءَُ  - 2
 . 58أهام هحهد الحسَن البؽوٌ ، هعالم الجنزَل ، حممجه لجنة، الهجلد اْول، دار طَبة للنشر، ص - 3
 .3، 2، 1سورة َوسؾ : اَِات  - 4
 .208م ، ص1990ر ، الجزء اْول، الهَبة الهصرَة للوجاب ، هحهد عبده ، هحهد رشَد رضا ،جفسَر الهنا - 5
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أها  .الوجابةحروؾ الولهة ْنه لم َجعلم المراءة وٖ  هجٍذلن أن اْهٍ ٖ َسجطَع ج  ،َعرفون أسهاءها

َاجها، ردت إذا أونحن نعلم أن المرآن لد نزل هسهوعاً، ولذلن  الهجعلم فهو َعرؾ أسهاء الحروؾ وُهسهَّ

إنن إذا لرأجه لبل أن جسهعه فَسجوٌ عندن حَن جمرأ فٍ أول ف .أن جمرأ وجاب هللا ٖ بد أن جسهعه أوًٖ 

 ﴾ والجٍ ُجْمرأ هجصلة الحروؾ أٌ ؼَر همطعةألَمْ ة: ﴿الم ﴾ الؾ ٖم هَم، وفاجحة سورة الشرح ﴿سورة البمر

هن  صلوات هللا علَهفؤنت جمرأ أول سورة البمرة وها سهعها رسول هللا "ثم جمرأه،  أها حَن جسهع المرآن

جاب المرآن لَس وؤٌ وفوجسجطَع أن جمرأ أول سورة الشرح ﴿ألَْم﴾  جبرَل علَه السٗم ﴿ألؾ ٖم هَم﴾،

لجعلم أن ول حرؾ و"بل ٖ بد أن جسهعه هن لارئ وجصحح لراءجن،  .1"َهونن أن جمرأه لبل أن جسهعه

فٍ وجاب هللا وضع بهَزان وبمدر، وإن جشابه علً الناس هعناه، وذلن ٖخجٗؾ أدران هن إنسان 

 .2"وهن هرحلة ُعهرَة ْخري، وهن هججهع ِخر ،ن ْخرِخر، وهن زه

خجلفوا فٍ إدران هعناها، وذلن لهحدودَة العمل ت الهجشابهات جشابهت علً الناس فاذلن أن اَِا 

ل فٍ الحروؾ الجٍ فٍ أوابل أهل الجؤوَ "اخجلؾ: فٍ هذا الصدد البشرٌ فٍ أدران. ولال المرطبٍ

نفرد هللا اجشابه الذٌ ، وهلل فٍ ول وجاب هن وجبه سر، فهٍ هن الهلمرآن، فمالوا هٍ سر هللا فٍ االسور

َُجولم فَها، ولون نإهن بها ٌَ هذا المول عن أبٍ أونمر ،3"جعالً بعلهه، وٖ َجب أن  ها وها جاءت، ورو

ٍّ رضٍ هللا عنهها وهذا الجؤوَل الرب للصواب ذلن أن الحروؾ الهمطعة فٍ  ،بور الصدَق وعن عل

أهل العلم فَها علً رأٌ، وٖ َطهع أحد هن ولم َجفق  ملسو هيلع هللا ىلصأول السور لم َصح فَها هعنٍ هنمول عن النبٍ 

 لمِ عِ الْ  نَ هِ  مْ َجُ وجِ ا أُ هَ وَ ﴿َإود ذلن لوله جعالً:  ،البشر فٍ هعرفة جهَع الهمصود بوٗم هللا ها لم َبَنه رسوله

 . 85اسراء  ﴾ًَٗ لِ لَ  َٖ إِ 

اُت اْلِوَجاِب اْلُهِبَِن ﴾  َِاتإذا عدنا و ََ و جشَر إلً آَات الوجاب وهنجدها فإننا  هذه السورة ﴿ الر ِجْلَن آ

، ولال الطبرٌ: 4وَبَنها  ، الذٌ َفصح عن اْشَاء الهبههة وَفسرهاالمرآن الهبَن أٌ الواضح الجلٍ

 5"أهل الجؤوَل اخجلفوا فٍ جؤوَل الهبَن، لال بعضهم: َعنٍ البَن فٍ حٗله وحراهه، ورشده وهداه فإن"

، ووونه َظهر ها حمَمجه وإعجازه، ووونه لَس هن وٗم البشرالظاهر بنفسه فٍ ولال آخرون البَن َعنٍ 

: هبَن ، ولال الزجاجالحرامه وهن حٗلال هن حمابق الدَن وهصالح الدنَا، ولال هجاهد: بَن هللا شاء هللا

ح، ولال . جمول العرب: أبان الشٍء فعٗ ٖزها بهعنً ظهر واجضلحق هن الباطل والحٗل هن الحرامل

 ، لهن جٗه وجدبر ها فَه هها أحل هللا وحّرم آَات الوجاب الهبَن : لصواب عندٌ أن هعناهوا ": أبوجعفر

                                       
  www.al-Eman–هحهد هجولٍ الشعراوٌ ، جفسَر سورة َوسؾ، الهولع اْلوجرونٍ نداء أَهان   - 1
 الهرجع السابق ، نفس الصفحة. - 2
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، ولم َخص إبانجه عن بعض ها أخبر أنه )هبَن(ن هللا جل وعٗ وسابر ها حواه هن صنوؾ هعانَه، ْ

  عن ؼَره هها َشجبه به.: أبان الرجل وذا إذا أظهره وفصله وجمول، 1"فَه دون جهَعه

، بلسان عربٍ هبَن، علً اعجبار علً رسولنا النبٍ العربٍ" الذٌ أنزل الهبَن الوجاب"ا أَْنَزْلَناهُ﴾ أٌ ﴿إِنَّ  

بلؽجوم العربَة عن هعانَه الهضهرة لوم َفصح وَوشؾ َبَن وعربٍ فصَح، بلسان أُنزل  أن هذا المرآن

وجروَبا وأوثرها جؤدَة للهعانً  فوها هو هعلوم أن لؽة العرب هٍ أفصح اللؽات وأبَنها وأوسعها بناءً "

ها و باللسان الهبَن الذٌ الجٍ ججولهونو الهمصود هنا أن هذا المرآن نزل باللؽة ، 2"الجٍ جموم فٍ النفوس

لجدرووا ها لم جوونوا جعلهون هن الدَن وأنباء الرسل، والعلم والحوهة واْدب والسَاسة ذلن ، هجفههون

ها جرشد إلَه هن هداَة وجزوَة للنفس، وجحسَن لهدارن عهق جه ولعلوم ججفههون وجعملون هعانٍ آَا

ب علَه هن إصٗح الحال وُحسن وها َجرجالحس والوجدان، وبالجالٍ إصٗح للهججهع بشول عام، 

 الهجَد. والمصص المرآنٍ هو جزء هن المرآن ، هثويال

وفٍ وجوه وررها بهعنً واحد لد لال بعض العلهاء إن هللا ذور لصص الرسل واْنبَاء فٍ المرآن وو" 

وهع ذلن . 3"ولد ذور لصة َوسؾ ولم َوررها، هخجلفة، وبؤلفاظ هجباَنة وعلً درجات وبَرة هن البٗؼة

هن لص الخبر إذا  اً أو اسه وَجوز فَه هعنََن،أن َوون المصص هصدراً  (صصَ مَ الْ  نِ سَ حْ أَ (وصفها بؤنها 

إذا ججبعه وأحاط به ص جاءت هن لص اْثر والجصه ْن ولهة ل، خ به علً أصح الوجوه وأصدلهاحدَّ 

َعنٍ َمصه عن علم وإحاطة والجصاص، والبعض َري أنه َجوز أن َوون الهمصود به اسم  خبرا،

ججضهنه هن العبر والحوم  ص هن اْخبار واْحادَخ وذلن بهاالهفعول، فَوون المصص بهعنً الهمصو

الدنَا، وصبر َعموب حَن فمد َوسؾ وفمد بصره فمال: ة هنؽصات الحَاة هوالهواعظ الهفَدة فٍ هواج

ٍِ َوُحْزِنٍ إِلًَ هللْاِ( َعنٍ فوض أهره إلً هللا، فؤرجد 
َها أَْشُووْا َبثِّ وبها أن  إلَه بصره والجمً بَوسؾ،)إِنَّ

أخبار اٖهم هن فٍ طَاجه  ه الوحٍَحهل إذن فَها ول ها َنفع البشر هن خَرهذا المصص هن الخالق 

 . 4مة والوجب الخالَةالساب

أن المصص َعنٍ ول ، َرون جؤوَلَةات الهماربخاصة فَها َجعلق ببعض الرسَن الهعاصرَن اوبعض الد

 وهٍ العبر 5﴾ابِ بَ لْ ٍ اَْ ولِ ُٔ  ةً رَ بْ عِ  همْ صِ صَ ٍ لَ فِ  انَ وَ  دْ مَ لصص الهرسلَن بها فَها هن عبر وموله جعالً: ﴿لَ 

، وها نراه فٍ لصة وذبهم وحاربهم ووَؾ وانت عالبجهم بهنبها حل ها جحهله فٍ لصص الهرسلَن و

ا هللا أوثر هن ذورهلد و ،هوسً هع فرعون وطؽَانه وسحرجه وأعوانه، هٍ أعظم هن لصة َوسؾ

لصة  ن، جعجبر فٍ أحداثها ٖ جمل عظهة عن، وول المصص الجٍ ثناها هللا فٍ المرآؼَرها فٍ عدة سور

                                       
 .329الطبرٌ، هصدر سابق ، ص - 1
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 عداوة ال، بل وانت َوسؾ لم جون عداوجهم بسبب الدَن عادواهن  ، ذلن أنإن لم جون أعظم هنها َوسؾ 

و احجسب ذلن عند  صبر واجمً، إٖ أنه ظلهاً جن سُ  ه، فوانت نجَجة ذلن أنحسد وأهور دنَوَة سببها 

، و ردت فٍ المرآنالجٍ " صصأحسن المهذه بؤنها " لصجه جل ذلن و صؾ الهولً عز وجل ، ْبهر

  المصص.بها عز وجل ول  هجحدَاً 

جشهل أنوعا شجً هن العبر والحوم والدروس و المَم أنسانَة الهجعددة، وها اسجعرضت َوسؾ صة إن ل

 والوَد وأنجمام وؼَر ذلن  سالدالجٍ جصَب الهججهعات هثل الظلم والحسد و بعض اْفات أججهاعَة 

مل َالمرآن الورَم ٖ ه هلش الذٌ  أن ول المصصعلً  . هذا فضًٗ هن اْهور الجٍ جضهنجها السورة

الهسَح و صة نوح وإبراهَم وهوسً ، لعلً سبَل الهثال ٖ الحصرهن ذلن َوسؾ،  أههَة عن لصة

ولولهم  ،1ربهم وجرن عبادة ؼَره هن اْصنام واْوثان  عبادة اروااخجأنهم ذوا لهجرد ووؼَرهم ههن أ

 .وحدهودعوا الناس لعبادجه  "ربنا هللا"

ولم َخص به  ،عام فٍ ول ها لصه هللاحوم هو " "أحسن المصصبؤن : لدارسَنفٍ حَن َري بعض ا

رابع والهجهَز، ذلن أن ول لصص المرآن هو هن عن المصص المرآنٍ الوحدها بهعزل  سورة َوسؾ

﴿هللا   :جعالً لوله ووذلن﴿أَْحَسَن اْلَمَصِص﴾ هن لوله جعالً:  وٗم هللا سبحانه وجعالً، وذلن َجبَن جلَاً 

َن َهَذا اْلمُْرآنَ  ﴿ فٍ لوله عز وجل: وأ َل أَْحَسَن اْلَحِدَِخ﴾َنزَّ  َْ َنا إِلَ َْ أٌ بإَحابنا إلَن هذه السورة " ﴾ِبَها أَْوَح

وهو لهة الفصاحة فٍ ، 2"وبعضهأ، ْن المرآن إسم جنس َمع علً وله وسهً بعضه لرآناً هن المرآن، 

 .بٗؼجه وحسن هوضوعه وجؤثَره فٍ النفوس

  ﴾ ْن ُكْنَت ِمْن َقْبلِِه لَمَن اْلَغافِلٌِنَ َوإِ ﴿-2 

أنه  ،فٍ هذه اَِة  الهولً عز وجل وحمَمة ها َجحدخ عنهشؤن ؤن بَفَد هعنً هذه اَِة الورَهة  

ذلن  و ٖول إلَهبعة الجٍ أوحً بها اهذه المصة المرآنَة الرو َخبره بؤحداخ  ملسو هيلع هللا ىلصرسوله الورَم  َخاطب

لو ٖ  الوحٍ الذٌ اخجص  هعنٍ أن هللا سبحانه وجعالً َهن علً نبَه بؤنه، والالوحٍ لها عرؾ هاهَجها

  .الهسرود فٍ المرآن لوان هن جهاعة الؽافلَن هو ولوهه عن هذا المصص به نبَه 

، 3"ق سهعن طرؾ هنهرَ أٌ ونت هن الجاهلَن به، ها وان لن فَه علم لط، وٖ طَ "لال الزهخشرٌ: و

الذَن لم َخطر حجً ببالهم أن َسهعوه أو َجحدثوا به أو بؤخبار اْنبَاء  ولم َسهع به هن لوهن أحد وهم

ووذلن هعرفة ها  م،وبَان ها وانوا علَه هن دَن وشرَعة، هثل َعموب وأبنابه وهم فٍ بداوجهوألواههم، 

وحدخ لهم  ، الذَن عاش َوسؾ بَنهم. فٍ هصر وحضارجهم وانت علَه اْهم السابمة فٍ طرَمة عَشها

                                       
. 2/3/2005َنظر أبو جَهَة، همال فٍ هعنً لوله جعالً: نحن نمص عاَن احسن المصص، نشره أبوجَهَة ،  - 1
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وجسََر الوضع ألجصادٌ خ هن لصص فٍ بعض بَوت أشرافهم، ثم هاحدخ فٍ بَت الهلن، ها حد

                                      .البلد بطرَمة ذوَةلذلن 

ه، وها دار حول حادثة الرإَا الجٍ حواها َوسؾ لوالد ها اْساسٍ حوللصة َوسؾ جدور فٍ هحورإن 

َوسؾ هحور وها دار  َةاجخذت شخص ، أو أنهاجحممت جلن الرإَاأشخاص حجً أحداخ وجلن الرإَا هن 

طاٍت شهلت لم  السورة ذهأن ه، وهن الهعلوم َل جلن الرإَابجؤو حوله هن احداخ، ثم جاءت اْحداخ

طواره؛ ضعَفاً؛ هؽلوباً علً والعهر العاطفٍ لٕنسان فٍ ول أ هجعددٍة جساَر العهر الزهنٍ والعهر العملٍ

ناً فٍ اْرض بجسخٍَر هن هللا. ولوَاً  أهره،  هسَطراً، ُههوَّ

عة وآَات ضهن ": ولال الشعراوٌ وول  ،ُسور أخريبَنها نجد أنباء الرسل السابمَن جاءت ولمطات ُهوزَّ

الذٌ ٖ آَة جاءت فٍ هولعها الهناسب لها، إذن: فالُحْسن البالػ لد جاء هن أسلوب المرآن الهعجز 

 .1"ٍ بهثلهحد هن البشر أن َؤجأَسجطَع 

َن هذا المرآن َوإِن ُونَت ِهن َلْبلِِه  هلولإن  َْ َنآ إِلَ َْ َن أَْحَسَن المصص بَِهآ أَْوَح َْ سبحانه وجعالً: ﴿َنْحُن َنمُصُّ َعلَ

َاً،  الصٗة والسٗم علَه  بالؽفلة هنا أنهنفهم هنه أن الهمصود ، 2لَِهَن الؽافلَن﴾ َعرؾ أحد هن  ولم وان أُهِّ

 أنه َجصؾلبل نزول المرآن الورَم علَه، وأن ول ها عرفجه العرب عنه  أو خطَباً  ن شاعراً البشر أنه وا

هثل الصدق واْهانة والعفة والنزاهة؛ وهٍ هن أهم صفات الهبلػ عن ربه،  اْخٗلَة ً الصفاتؤعلب

ً أهل وبها أنه لم َوذب هن لبل علً أحد هن البشر فوَؾ َوذب وهو َبلػ رسالة هن رب العالهَن إل

هسجبعد عنه لبل الرسالة فها بالن بعد أن نال هرجبة الشرؾ باخجَار ربه ْرض جهَعا، َعنٍ أن الوذب ا

  .جهَعاً  إلٍ العبادة عظَهة وهٍ أن َوون رسوله هههللمَام ب له هن بَن ول البشر

هن الؽافلَن لبل الرسالة هن  وإن وان  ،هذا الوحٍ المرآنٍهن خٗل  ولمد لص هللا المصص علً نبَه 

ججبع اْثر َمال لصصت أثره ، وهو المص المصص هجؤجَة هن ولهة وم أن هن الهعل، وعن هذا المصص

المرآن، إذ  وها َمال جٗجبع ها حفظ هنه شَباً فشَباً، ججبعه، ّْن الذٌ َمّص الحدَخ َجولص أثره إذا "

َوسؾ علَه السٗم هٍ ججبع لحَاجه وها  ، ولصة النب3ٍ"بع ها حفظ هنه آَة بعد آَةجوَجلو َعنٍ َج ،لرأه

ْن َوسؾ لم َعانٍ هن لوهه وها هو الحال عند  ملسو هيلع هللا ىلصهر به هن هعناة ، وفَها جثبَت لفإاد النبٍ هحهد 

هن لوهه فإن هذا فَه أسوة حسنة  ملسو هيلع هللا ىلص، فإذا وانت هعاناة هحهد بل أن َوسؾ عانً هن إخوجه؛ ملسو هيلع هللا ىلصهحهد 

ؤن هللا ناصره ههها وانت الهجاعب هن اْلارب أو هن ب لَثبت فإابده وَواصل طرَق دعوجه هطهبناً 

، جهاًٖ ، هل هو المرآن الورَم إفسَر فٍ الهمصود بؤحسن المصصولد اخجلؾ علهاء الج اْهل واْخوة .

                                       
 هحهد هجولٍ الشعراوٌ، جفسَر سورة َوسؾ، هرجع سابق، نفس الهولع. - 1
 .3سورة َوسؾ، اَِة  - 2
  -الهولع اْلوجرونٍ . 251، صقهصدر ساب،  3ءالجزالوشاؾ، جفسَر الزهخشرٌ،  - 3
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 : "نحن نمص علَن َا هحهد )أحسن المصص(فالطبرٌ َمول  ؟لصة َوسؾ خاصةأم أن الهمصود 

 .1بوحَنا إلَن هذا المرآن"

َري أن المرآن الورَم وله أحسن المصص بالنسبة لٓنبَاء السابمَن لهحهد هو وذلن الشعراوٌ هحهد أها 

بها ، ولم َؤت المرآن بهذه المصص للجسلَة أو الجرؾ، وإنها جاء ، واْحداخ الجٍ ولعت فٍ الهاضٍملسو هيلع هللا ىلص

ذبِّح ، فالمصص المرآنٍ َحوٍ عن فرعون وَؾ طؽً وبؽً فٍ اْرض 2َللهوعظة والعبرة أَهانَة

إلَه هوسً ولال له: ﴿إِْذَهْب إِلًَ ِفرَعْوَن إِنَُّه ، فؤرسل هللا ثم نّصب نفسه إلهاً  النساء وَسجحٍاْطفال 

 لمبهعجزات عَسً وذلن أَد هللا و .لهرت السحرةهنها العصا الجٍ َطَؽً﴾ وأَد هللا هوسً بهعجزات 

 .، ْنه اْحسنبالمرآن ْن هللا نسخ جلن اَِات ججورر

ا جفسَر الجحرَر والجنوَر فَذور: أن بعض المصص ٖ َخلو هن ُحسن جرجاح له النفس، ولصص أه

وأسلوبه، وهاَجضهنه هن العبر والحوم ، فول هن لصص ؼَره فٍ حسن نظهه وإعجازه  المرآن أحسن

ول ها َمصه  المصص فٍ المرآن هو أحسن المصص فٍ بابه ، وول لصة فٍ المرآن هٍ أحسن هن

، ولَس الهراد أحسن لصص المرآن، حجً جوون لصة َوسؾ علَه السٗم هٍ ؼَر المرآنالماص فٍ 

َن َهَذا اْلمُْرآَن﴾ َْ َنا إِلَ َْ فالمصص المرآنٍ  ،3أحسن هن بمَة لصص المرآن، وها دل علَه لوله جعالً ﴿ِبَها أَْوَح

فٍ أبدع اْلفاظ  فجعله هعَنفهو َوحٍ ها َعلم أنه أحسن نفعا للسا ،أحسن ْنه آٍت هن عند العلَم الحوَم

 .4والجراوَب

فها عن هذا المصص الذٌ وان هن الؽافلَن عنه وعن هوضوعاجه والجٍ عر ملسو هيلع هللا ىلصولد أوحً هللا إلً رسوله 

  .ذلن الوحٍ والذٌ  وان َٖعلهه ٖ هو وٖ لوهههن بعض  هو، وهذا المصص طرَق الوحٍ

هن لبل  " َا هحهد "اوجة ، لال الطبرٌ: " وإن ونت هجففٍ هعنً الؽفلة وأها ألوال الهفسرَن وجؤوَٗجهم 

 الهسهً ، ولال سَد لطب فٍ جفسَره5شَباً هنه"جعلم ، ٖجعلهه وٖ ن َوحً إلَن لهن الؽافلَن عن ذلنأ

َوسؾ علَه هذه اَِات هٍ همدهة طبَعَة وطَبة لها جاء بعدها هباشرة هن سرد لمصة ":  الظٗل

هللا سبحانه هٍ أن  ،صلوات هللا علَهالجٍ ؼفل عنها لوم هحهد أن النعهة  جفَد إن هذه اَِات، 6"السٗم

نعهة هن هللا العلٍ المدَر بهن ه َججبٍ هن عباده هن َشاء وَصطفٍ هن َشاء، وهذوها  اججباهوجعالً 

، فول هنها اصطفاه علً نهط هعَن، وعلً لول الهخلولات" هنا عاهة ججسع خَرا، وولهة "خَرأراد به 

ة واحدة، وأن اْصل وعهل هنفرد هع أن الول هن طَنهَز، وعلً جفوَر هجفاوت، وشول خاص، شول ه

                                       
 .330، ص 4جفسَر الطبرٌ، هصدر، سابق ، جزءابن جرَر الطبرٌ،  - 1
 www.myportail.comأحهد بشَر ، ولفات هع سورة َوسؾ ، هولع بّوابجٍ ،  ،َنظر - 2
 .3سورة َوسؾ ، آَة  - 3
 .204-203، ص12م ، ج1997ر، جونس، َنظر، هحهد الطاهر بن عاشور ، الجحرَر والجنوَر ، دار سحنون للنش - 4
 .330، ص 4جفسَر الطبرٌ ، هصدر سابق ، جابن جرَر الطبرٌ ، - 5
 .1949، ص 4م، الماهرة ، جزء2003 ، سنة32 سَد لطب، فٍ ظٗل المرآن ،دار الشروق، الطبعة الشرعَة - 6
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الطَب َخرج هنه البَت الطَب والفرع الزوٍ وَنجج عنه العهل الصالح وذلن جهام النعهة الجٍ ؼفل عنها 

 لوهن وها لدروها حق لدرها حَن أعرضوا عن أَهان. 

نجفاء العلم لعدم جوجه الذهن إلً الهعلوم، ونوجة جعله هن الؽافلَن  دون إن الؽفلة إأها ابن عاشور فمال: "

م بالمرآن علً ول هن لم َنجفع سٗالوالصٗة علَه ذلن لٕشارة إلً جفضَله أن َوصؾ وحده بالؽفلة، ف

، ثم َبدأ بسرد 1"فٍ أَهان والعلمعلً جفاوت هراجبهم  فدخل فٍ هذا الفضل أصحابه والهسلهون، به

ُجهُ  لصة َْ ُت أََحَد َعَشَر َوْوَوباً َوالشَّْهَس َواْلَمَهَر َرأَ َْ ا أَبِت إِنٍِّ َرأَ ََ َبَِِه  ِْ َُوُسُؾ  ْم لٍِ َوسؾ بموله: ﴿إِْذ َلاَل 

ا فٍ اَِة:  فبدأت السورة بالرإَا وجنجهٍ بجؤوَلها، هذه رإَا َوسؾ لصها علً والده 2َساِجِدََن﴾ ََ ﴿َوَلاَل 

ٌَ ِهْن َلْبُل َلْد َجَعلََها َرْبٍِ َحْماً﴾أََبِت َهَذا َجؤْوِ  َِا َجؤوله البعض بؤن ، نالون رإَا الشهس والمهر ساجد َُل ُرإ

دهم للشهس والمهر فَه جؽَر فٍ ها ججرٌ به اْحداخ الجٍ َعالجها المرآن هن إنحراؾ البشر وسجو

وجؽَر جذرٌ والوواوب،  ، وجعوس رإَا َوسؾ ها اعجاد الناس هن سجود البشر للشهسوعبادة الوواوب

موم علً فَه إَحاٌء بفساد الدَانات الجٍ وانت ج ه الرإَاهس ووووب المهر للبشر، وجؤوَل هذإلً سجود الش

 .عبادة النجوم والوواوب

َُعد دعوة أ نٗحظو لجوحَد وعبادة هللا الواحد اْحد هن خٗل جؤوَل سجود الشهس لن جؤوَل بداَة المصة 

  .وهذا ها سنعرضه فٍ الهبحخ الجالٍ ذلن الولت َسجد لها الناس فٍوان لجٍ هٍ اأٌ خضوعها وذلجها و

 

  

                                       
 .105الجحرَر والجنوَر ، هرجع سابق ، صجفسَر الطاهر بن عاشور ،  - 1
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 الرؤٌا األولى

اربها هن خٗل ، و نما عند نبٍ هللا َوسؾ علَه السٗملعلنا فٍ هذا الهسجوي الجحلَلٍ نجمَد  بهسؤلة  الرإَ

لنفٍ بالؽرض الهنشود هن خٗل هذه الجلوَنات الجفسَرَة الجٍ جطرلت بإسهاب  ،جفاسَر هجنوعة و هجعددة

وجه فَوَدوا له فوان أن حذره أٖ َمص ذلن علً إخ فٍ هسؤلة الرإَا الجٍ ارجآها َوسؾ و حدخ بها أباه،

ات الجفسَرَة الجٍ روزت علً هذا ج علً بعض الهماربوَدا، حَخ أننا فٍ هذا الهضهار سنعرِّ 

 الهسجوي، و سنسجهل جحلَلنا بهذه اَِة الورَهة، حَخ لال جعالً:

ُتُهْم لًِ َساِجِدٌنَ ﴿ -3 ٌْ ْمَس َواْلَقَمَر َرأَ ُت أََحَد َعَشَر َكْوَكًبا َوالش  ٌْ ا أََبِت إِن ً َرأَ ٌَ﴾1  

:" هعنً هذه اَِة الورَهة ها لاله الطبرٌ فٍَة الجفسَرَة لهذه اِجؤوَٗت أهم الهماربات واللعل هن بَن 

رإَا اْنبَاء وحٍ، ولد جولم الهفسرون علً "، ولال ابن عباس: 2"إنٍ رأَت فٍ هناهٍ أحد عشر وووباً 

لهناهات الجٍ هذه هن ا"ولال ابن عربٍ:  .3اْحد عشر وووباً عبارة عن إخوجه"جعبَر هذا الهنام أن 

، النفس هن الؽَبهذه رض علً عُ جلمت ها َفة الجٍ الهجخَلة هن النفوس الشرنجمال جحجاج إلً جعبَر، ٖ

 .4"وإخوجه فٍ نفس اْهر إٖ أبوَهت سجودها له إلً وواوب والشهس والمهر، وها وانو

ُجُهْم﴾ لو وان اْحد عشر وووباً والشهس والمهر هٍ علً حمَمجها، أحد عشر وووباً وشهساً   َْ ولوله ﴿رأَ

جهع َهن ٖ َعمل، أها حَنها لال: رأَجهم، فمد حهل الشهس والمهر  أن َمول: رأَجها، هذاولهراً فَجب 

الهمصود بهم آل سَدنا َعموب، وهذا أن ُهم بشر وهذا َعنٍ أنوواْحد عشر وووباً علً هحهل العمٗء، 

هد َمول هحوها فههه َعموب نفسه هن هذه الرإَا، بؤّن هذا الؽٗم سَوون له شؤناً عظَهاً. 

ولد  شحرور:"وبالجالٍ فإن المصص المرآنٍ َحهل فٍ هضهونه أحداثاً جارَخَة وولابع ظاهرة وهخفَة،

ربط هللا بَن هذه اْحداخ وعمب علَها، وهذا هو الفرق بَن المصص حَن َوون الماص حاضراً وشاهداً 

ُجُهْم لٍِ َساِجِدَ﴿واَِة ، 5وعالهاً، وبَن هن َمص شَباً لم َحضره" َْ صاحب فَها َمول  ،﴾ أٌ خاضعَننَ َرأَ

، 6جفسَر الهنار:"والسجود الجضاهن وأنحناء الذٌ سببه أنمَاد والخضوع أو الهبالؽة فٍ الجعظَم"

ن ُجزُء فإووان هن عادات بعض البٗد خفض الرأس وجحَة جعظَم، أها وَفَة سجود الشهس فٍ الرإَا: 

جعبَر عن السجود، هها َعنٍ أّن هذا الؽٗم الوسَم  وهو الشهس الُعلوٌ إنحنً لٓسفل ووذلن المهر،

سجوون له حضوة فٍ المرب هن هللا عز وجل َفوق أباه وأهه وإخوجه أجهعَن، هذه هٍ الرإَا، و رإَا 

اْنبَاء حق وهٍ صادلة، لذلن بدأ المصة بذور رإَا َوسؾ علَه السٗم، إشارة إلً أن هللا أعده للنبوة 

                                       
 .4سورة َوسؾ:  - 1
 .330، ص 4الطبرٌ ، جفسَر جاهع البَان ، هصدرسابق ، الهجلد - 2
 .369، ص 4ابن وثَر ، جفسَر المرآن العظَم ، سابق ، جزء - 3
 .312هحٍ الدَن ابن عربٍ ، جفسَر المرآن، الجزء اْول ، ص - 4
 .211/212م، ص2010، 1، دار السالٍ ، ط1اءة هعاصرة، جهحهد شحرور، هدخل إلً المصص المرآنٍ، لر - 5
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 - صلوات هللا علَه -لة، وها جاء فٍ حدَخ عابشة " أن أول ها ابجدئ رسول هللا فابجدأه بالرإَا الصاد

 .1هن الوحٍ الرإَا الصادلة فوان ٖ َري رإَا إٖ جاءت هثل فلق الصبح "

هن طهارة وزواء نفس " –لسٗم علَه ا -وفٍ ذلن جههَد للهمصود هن المصة وهو جمرَر فضل َوسؾ  

وهن الجؤوَٗت الحداثَة  .2"ر المصة والهمدهة والجههَد للمصة الهمصودة. فذور هذه الرإَا فٍ صدوصبر

لام علً علم آجاه هللا إَاه، فمد إنها َمول هحهد شحرور فٍ جؤوَل رإَا َوسؾ: إن جؤوَل َوسؾ لٓحادَخ 

ها  جحممت له لفزة هعرفَة بإنفجاح نافذة هن أنباء له َسجطَع هن خٗلها جؤوَل اْحادَخ اسجناداً إلً

ِه َصْبَرا﴾ العبد الصالح هع هوسً فٍ لوله:وها حال َوحً له،  َْ ﴿سؤَُنبُِبَن ِبَجؤَِوَِل َها لَْم َجْسَجِطع َعلَ
وفٍ   3

ٖ َصَر  "سؤنببن" دٖلة علً أن هذا الجؤوَل هو نبؤ ولَس خبر ُهشاهد بالعَن، ذلن أن النبؤ: جعالًلوله 

          .4 والعاً إٖ حَن َجعله هللا حماً 

اَن َعلًَ إِْخَوِجَن ﴾ أٌ أن َعموب أحس بشا هن الخطر علً َوسؾ، فنصحه  ََ َٖ َجْمُصْص ُرْإ  ٍَّ ا ُبَن ََ ﴿ َلاَل 

وة َوسؾ لد جمع فٍ للوبهم ، عرؾ أّن أخؾ بابنهبإخفاء أهر الرإَا عن إخوجه. ذلن أن هذا اْب الشؽو

حسدان ابنهها، وٖ َؽاران هنه، أها أخوة فمد والحسد، والشٍء الثابت أّن اْب واْم فمط ٖ َ الؽَرة

ِوَُدوا لََن ﴾ ﴿ هم:جؤول للوبهم الؽَرة، ولد َدب الحسد فَها بَن ََ اَن َعلًَ إِْخَوجَِن َف ََ َٖ َجْمُصْص ُرْإ  ٍَّ ا ُبَن ََ َلاَل 

م وهذا إرشاد لٕبن وٍ َوجم ها َثَر الحسد لدي اْلارب أو ؼَرهم، وفَه دروس لول الناس فٍ جعل

َجوجه بشوواه وحزنه وبثه إلً هللا. ولون الصبر الجهَل، وهو الذٌ َوون بدون شووي أو أذي للبشر، 

)َا أبجٍ ( شعور الجودد والجمرب ومول َوسؾ: لهة العاطفة اْبوَة وفَها هذه الولهة )َابنٍ( فٍ لوله: و

بة الوالد ٖ َسجخدم لٍ فٍ هخاطجوحٍ بالطاعة الواهلة واْدب الجم والجواضع الجام، وهذا اْسلوب الرا

فٍ آخر وَعَدها  ،وَمولها َوسؾ وبعد أن أصبح عزَز هصر ،بشر الَوم إٖ نادراهججهعات الفٍ 

﴾. السورة بموله: ٌَ ا ََ ا أََبِجٍ َهَذا َجؤَِوَُل ُرْإ ََ ﴿ 

 وطاعة الشَطان فَهونصب العداوة له ولد حذر َعموب ابنه هن حسد اْلارب الذٌ َدفعهم للوَد  

ِوَُدوا لََن : هن اَِةلن ذبالجؤهر علَه وها َجضح  وَؽرَهم ََ اَن َعلًَ إِْخَوَجَن َف ََ َٖ َجْمُصْص ُرْإ  ٍَّ ا ُبن ََ ﴿ َلاَل 

َطاَن لِْٓنَساِن َعُدٌو ُهِبٌَن﴾  َْ داً إِنَّ الشَّ َْ َه فٍ جآهر إخوة َوسؾ علبانت عداوة الشَطان وظهرت ولد َو

وجه وٗهه لَوسؾ بهعنً احذر الشَطان أن َؽرٌ إخوجن بن إن أنت ، حَن وذلن ها حذر هنه َعموب"

 .5"لصصت علَهم رإَان، وها لال َعموب ذلن إٖ ْنه لد جبَن له هن إخوة َوسؾ هن لبل ذلن حسدا

                                       
 .3632-صحَح البخارٌ ، الحدَخ رلم  - 1
 .208، ص3الطاهر بن عاشور ، جفسَر الجحرَر والجنوَر، سابق، ج - 2
 .78سورة الوهؾ: - 3
 .216/217هدخل إلً المصص المرآنٍ، لراءة هعاصرة ، هرجع سابق، ص َنظر هحهد شحرور، - 4
 .331الطبرٌ ، جاهع البَان عن جؤوَل آٌ المرآن ، هصدر سابق، ص - 5
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، ثم إن رإَا هم فٍ حب أبَهم لَوسؾ وحرصه علَهو َبدو أن والدهم لد شعر بؤن حسدا حصل هن 

 وفهإخوجه ساجدَن ولونه عبر عنهم بالوواوب، وَعموب أَضا فههها وذلن.  السجود نفهم هنها أنه رأي 

أن السجود خضوع وذلة وهم ٖ َؤبون ذلة ْنفسهم أهام َوسؾ، بل َحسدونه حجٍ علً هوانجه عند  َعلم

ه له وجعظَههم إَاه لجٍ جعبَرها خضوع إخوج"اأبَه فها بالن بهوانة عظَهة والجٍ جبشر بها الرإَا، 

أن علَه السٗم، ولذلن وانت خشَت َعموب  ُسّجدا إجٗل وإوراهاً إلً حد أنهم َخرون له ، زابدا جعظَهاً 

 .1"هنهم له ل حسداً َحسدوه علً ذلن، فَبؽوا له الؽواببهذا الهنام هع أحد هن إخوجه ف َجحدخ

ره لابًٗ له :﴿  ِوَُدوا لَ ولذلن حذَّ ََ اَن َعلًَ إِْخَوَجَن َف ََ داً َٖ َجْمُصْص ُرْإ َْ جالوا َوَدوا لن أٌ َحوهعنً   ﴾َن َو

علً ربها َحهلهم ولوَسعون فٍ هٗون ولد َؽرَهم الشَطان علً لصدن بسوء ، فٍ إلحاق اْذي بن

الوَد ؼَر ، وخَراً ام شراً سواء وان  ،جؤوَد الوَددٖلة علً  (لن)والٗم فٍ  ،له هن الوَدا جنفَذ ها خططو

ْهُوُر هللا فَذ وموله:هو الجخطَط دون جنالذٌ الهور  ََ ْهُوُروَن َو ََ ُر اْلَهاِوِرَنَ ﴿ َو َْ ﴾ أٌ أن هللا َدبر  َوهللاُ َخ

داً﴾ َعنٍ أنه َنفذ وَموم  فوق جدبَرهم وهو خَر الهدبرَن، أها ٌلوله جعالً: َْ داً َوأَِوَُد َو َْ ِوَُدوَن َو ََ ُهْم  ﴿إِنَّ

علَه له رفَعة، بناًء علً لو ، هع أن الرإَا هنزلةبإفساد وَدهم الذٌ َعهلونه، أها الرإَا فهٍ سبب الوَد

م: ) لم َبق بعدٌ هن الهبشرات إٖ الرإَا الصالحة الصادلة َراها الرجل الصالح أو ُجري سٗالوالصٗة 

وذلن لها فٍ الرإَا هن هعجزات ٖججحمق فٍ الَمظة وأطٗع علً الؽَب وللب اْعَان وؼَره،  ،2له(

؟ وؼَرهمفوَؾ َوون الحال فٍ رإَا الوافر والواذب  ،الصادلة جزء هن النبوة ولون إذا وانت الرإَا

والجواب أن الوافر والفاجر والفاسق والواذب وإن  ،ورإَا صاحبٍ السجن ،ورإَا الهلن لسبع بمرات

 .فهٍ لَست هن الوحٍ وٖ هن النبوةصدلت رإَاهم فٍ بعض الحاٖت 

إدراوا َدرن به اْشَاء جسهً جلن أدراوات فٍ الَمظة حساً،  َمول ابن عربٍ:"لد جعل هللا لٕنسانو 

، فول ها جبصره فٍ الَمظة َسهً رإَة، وول ها جبصره فٍ النوم َسهً هشجرواً  وجسهً فٍ النوم حساً 

 جوون والجٍ وأها الرإَا الجٍ هٍ هن هللا جعالً فهٍ الجٍ خلصت هن اْضؽاخ واْوهام ،3"رإَا

ها وجبه هللا فٍ اللوح الهحفوظ، أو أضؽاخ احٗم وهٍ الهضافة للشَطان، وسهَت جؤوَٗجها ججوافق هع 

 ٖنها جحوٌ أشَاء هجضادة. ضؽثاً 

، علً وزن فُعلً وٖ َري صاحبها  فٍ الهنام إٖ ها َصح إدراوه خر هٍ الرإَا فٍ الهنامالنوع اِو  

َوسؾ أحد عشر وووبا والشهس  ، ورأيالهلن بمراً فؤولها َوسؾ السنَن فٍ حال الَمظة ولد رأي

 والمهر فؤولهها إخوجه وأبوَه. 

                                       
 .371ابن وثَر، جفسَر المرآن العظَم ،سابق ، ص - 1
 .24456لم م هسؤلة ر1993أحهد بن هحهد بن حنبل، هسند أهام أحهد ، دار إحَاء الجراخ العربٍ ،  - 2
 .   6م. ص1999. 4. نشر دار الوجب العلهَة. بَروت. ط4الدَن. جزء هحٍ الدَن بن عربٍ، الفجوحات الهوَة، ضبطه وصححه. احهد شهس - 3
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فوَؾ ‘ ن الرإَا، والصؽَر ٖ حوم لفعلهإن َوسؾ وان صؽَرا حَن رأي جل": لمرطبٍ: وإن لَلوَمول ا

بؤن جسابله: عن ؟ وَجَب ل والده ٖ جمصص رإَان علً إخوجنجوون له رإَا لها حوم الصادلة حجً َمو

 . 1"جمع هن الصؽَر وها َوون هنه أدران الحمَمٍالرإَا إدران حمَمة 

ُجُهْم لٍِ َساِجِدََن ﴾ : ﴿ جعالً لولهو َْ  "بؤنهم السجود وها وصؾ ذلن المرآن نفسه هذه اَِة جفَد رإَاَرأَ

ْنها وصفت بصفات خاصة بالعمٗء هثل "والسجود َٖوون إٖ هن العمٗء فؤخذت حوههم؛ ، "ساجدَن

 فعند هٗبسة الشا  هذا شابع اسجعهاله فٍ وٗم العربووؤنها عاللة، و حوههمعلَها السجود، لذلن أجرٌ 

  .2"؛ إظهاراً ْثر الهٗبسة والهماربةهن بعض الوجوه فَعطٍ حوها هن أحواهه

عنهم بصَؽة جهع العمٗء بناء علً صدور السجود هنهم، وهو صفة لهن َعمل، وهذا سابػ ثم إن الوٗم 

، رؼم أنه عبر عنهم بحهع الهذور السالم وهم ن ذلن الوصؾ أصله أن َخص أحدههاوإن وا فٍ اللؽة،

ْهُل اْدُخلُوا َهَساِوَنُوْم ﴾: الذَن هن أفعالهم السجود، وها لال فٍ النهل َها النَّ َُّ ا أَ ََ ﴿
﴿ُولُّ  :ووذلن لوله جعالً ،3

ْسَبُحوَن﴾ ََ ِفٍ َفلٍَن 
فعل هن أفعال العمٗء، إلَهم  سندأم ْنه فؤخبر عن الشهس والمهر والخبر عن بنٍ آد ،4

، وورر ولهة 5، وإن وان خارجا عن اْصل"والعرب ججهع ها ٖ َعمل جهع هن َعمل إذا أنزلوه هنزلجه"

هن أن رأَجهم للجؤوَد بؤنه رأهم وجوررت هعه الرإَا، الواضحة الصادلة، فلم َسجطع السووت عنها وٖبد 

، وهن خوؾ اْب علً َحبه حباً ٖ هزَد عنه دهالووْن أهه هجوفَة  ،أبوهوهو َخبر ألرب الناس إلَه 

أن ٖ جمصص رإَان حجً علً  اْبن حذره هن أن َمص هذه الرإَا علً إخوجه وهذا فَه إشارة إلً

لَسوا علً  ، ذلن أن وثَراً هن الناسعدحذره هنهم فها بالن اْبهع ذلن و ب له، ْنهم هم ألرؼَرهم

، وحجً أن وانوا علً جدَن فهم لَسوا واهلَن ْنهم بشر، وهن وان هنهم علً لجمويدرجة وبَرة هن ا

ٔنسان هنهم ، لذلن ٖ َنبؽٍ أن َنجظر اهجال آخرحَن أو ي لد َوون بعَد عنها فٍ درجة وبَرة هن الجمو

وهذا ، ، ولد َرجوبون الهعاصٍ والشرورؤ، بل علَه أن َجولع هنهم النمص والخطأهر صابباً فٍ ول شا

س الناس ْنهم هجفاوجون فٍ ول هن فوابد سورة َوسؾ، فٗ َنبؽٍ الجعوَل علً وجود خشَة هللا فٍ انف

، ْنهم هن الداخل راضون عن الشر فَهم وذلن بإشعارهم بالنمص ، بل الهإهن هن َججنب ها َثَرشا

لحوهة والهوعظة انفسهم، ولون علً هن َحاول أصٗح أن َدعوهم إلً الخَر بالولهة الطَبة وا

الحسنة، ٔخراجهم هن ظلهات شر حسدهم، وٖ َسجعرض جفوله عنهم أو َزوٍ نفسه، والدنَا فٍ هذا 

دار إبجٓ فالنفوس ٖ جخلوا هن الحسد والحمد، ووسوسة الشَطان الذٌ َدفعهم إلً إَذاء أخَهم، ولو 

  : رجعنا لبداَة المصة نجد أنها جشَر للمضاَا الجالَة

                                       
 .114المرطبٍ، جفسَر الجاهع ْحوام المرآن، الجزء الجاسع، سابق، ص  - 1
 .255، ص3وجوه الجباوَل، سابق ،جالزهخشرٌ ، الوشاؾ عن حمابق الجنزَل وعَون اْلوَل فٍ  - 2
 .18سورة النهل :  - 3
 .33سورة اْنبَاء : - 4
 المرطبٍ : الجاهع ْحوام المرآن، السابق، نفس الصفحة. - 5
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وهواهن مصة جبَن جروَبة النفس البشرَة فٍ الجنبَه إلً أن هذه ال. مرآن الورَم بالسهة البَانَةجفرد ال -٭

 الخَر والشر والحسد والؽَرة فَها وذلن بؤسلوب سردٌ رابع .

ٍ  ولؽوٌ واضح وهفهوم همنع جهثل هعانٍ النص المرآنٍ فٍ شول -٭  . للعمل لسان

ها بؤنها أحسن المصص والجٍ جحهل فٍ طَاجها أدلة علً الجمدَم للمصة بشول هشوق وجذاب ووصف -٭

، حَخ لص علً لوهه هذه المصة الطوَلة وهو لم َمرأ الوجب ولم َجعلم علً َد أحد ملسو هيلع هللا ىلصصدق نبوة هحهد 

هن البشر ولوهه َعرفون ذلن، وَرونه ول َوم هنذ أن وان َرعً الؽنم أهٍ َٖمرأ وَٖخط بَهَنه، وَؤجٍ 

 جب.بؤهر هوافق لها فٍ الو

لً والجٍ َرجع فَها اْبن إ"، هٍ هثال اْسلوب الجربوٌ للعابلةالعٗلة الوثَمة الجٍ جربط ابن وأبَه، و -٭

، حجً ٖ َبحخ اْبناء عن البدَل فٍ لجوون العٗلة هبنَة علً الصراحة، أبَه فٍ ول ها َواجهه هن أهور

 . 1"حل هشاولهم

نً بها المرآن حجً جعااد، ولها لها هن أثر فٍ الجربَة، وْههَة المصص المرآنٍ فٍ الدعوة والجه -٭

أنها جهثل سبع المرآن وسهً سورة واهلة بسورة المصص، ولص الوثَر هن لصص اْهم البابدة، وذور 

وذٌ المرنَن ولارون لصة هوسً وفرعون  وهاهان ولارون، وهوسً والخضر، ولصة هرَم، ولمهان 

 ، ولصة عزَر وهاجري هن أحداخ فٍ عهد النبٍاب أخدودوأصحاب الوهؾ، وأصحاب الفَل، وأصح

، وأحد  واْحزاب وؼَرها هها ذوره المرآن، وها َهَز المصص م هن ؼزوة بدرسٗالوالصٗة علَه 

المرآنٍ أنه حمابق جارَخَة لَس لصص أدبٍ خَالٍ للجسلَة والجرؾ فمط ، بل َحهل فٍ طَاجه عبر وحوم 

 ة هللا فٍ اْرض. رَة جهثل خٗفت لحَاة بشاات وإرشادوجوجَه

َُجِمَّ ِنْعِهجُِه إن النعهة الجٍ َنعم هللا بها علً عبد هن عباده هٍ نعهة آل بَجه وألاربه لموله جعالً:  -٭ ﴿َو

ْعمُوَب﴾  ََ َن َوَعلًَ آِل  َْ فٍ علً َوسؾ طالت جلن النعهة ول آل َعموب هن جهوَن "أٌ لها جهت النعهة َعلَ

 .                   2اْرض وعز وسرور"

ن الرإَا أوهام أها الرإَا فمد اخجلفت جؤوَٗت الهسلهَن العملَة والنملَة فٍ حمَمجها: فالهعجزلة َرون أ  

، ذلن أن أنسان َري نفسه َطَر، وَري نفسه فٍ هوان ؼَر هوانه، وذلن ٖ َعد وخواطر واعجمادات

: )هن رأنٍ فٍ الهنام والسٗم مَمة لموله علَه الصٗةإدراوا حمَمٍ، وبعضهم َمول أن الرإَا الصالحة ح

)إذا رأي أحدوم رإَا َحبها فإنها هٍ هن  صلوات هللا علَه، ولوله 3فمد رأنٍ فإن الشَطان ٖ َجهثل بٍ(

                                       
 Khdair90@yahoo.com. الهولع 7هحهد بن خالد الخضَر ، بحخ بعنوان، سورة َوسؾ فرابد وفوابد، ص - 1
 .9لسابق، صهحهد بن خالد الخضَر، الهرجع ا - 2
 .3903 -باب رإَة النبٍ صلً هللا علَه وسلم فٍ الهنام. رلم الحدَخ –، سنن ابن هاجة، وجاب جعبَر الرإَا هحهد بن َزَد الربعٍ - 3
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هللا فلَحهد هللا علَها ولَحدخ بها ، وإذا رأي ؼَر ذلن هها َوره فإنها هٍ هن الشَطان فلَسجعذ باهلل هن 

 .1ذورها ْحد فإنها ٖجضره(شرها وٖ َ

أن َعموب ونبٍ لد سبق له  عنٍَذلن بؤٖ َخبر أحداً، وان رده َعموب حَن أخبره َوسؾ عن الرإَا إن 

بؤن هللا جعالً سَعلّهه جؤوَل اْحادَخ وأنه هن سَرخ النبوة هن بَن جهَع  ،العلم بها سَوون علَه َوسؾ

دلَل عً أنه سَهنح المدرة علً أور له، ٖ َحهل هعنٍ أبناءه، ذلن أن سجود الوواوب والشهس والمه

سَججبَه أو َخجاره هن بَن أخوجه لم لم َون َجضهن أي هعنً علً أن هللا جؤوَل اْحادَخ، وها أن الحُ 

لم َوسؾ لد جحمق فً النهاَة عندها أصبح . فحُ هن علم لها وهبه هللاَعموب احس بذلن  لون َصبح نبَاً ل

 .ه وأخوجهوزَرا وسجد له أبوَ

ََُعلَِّهَن ِهْن َجؤِوَِل اََْحاِدَِخ﴾ فجفسَر ذلن َجضح فً نهاَة السورة  :ولها لال له والده ْجَجبََِن َربَُّن َو ََ ﴿َوَذلَِن 

ٌَ ِهْن َلْبُل َلْد َجَعلََها َرّبٍ َحماً﴾ ا ََ ا أََبجٍِ َهَذا َجؤَِوَُل ُرْإ ََ عندها سجد له أبواه وأخوجه فمال ْبَه ﴿
 ، أي أن2

 ن أهاهن ، وبشهادة إخوجٍ.لَوم الً والع حمَمٍ وها جراه اِجؤوَلن لرإَاٌ لد جحول ا

، وبعد أن فسر له رإَاه صارحه م َسرد المرآن جفسَر َعموب للحلموهذا هن إَجاز المرآن الورَم، فل

ْجَجبََِن َعموب بها َعلهه هن أن هللا سبحانه وجعالً سَخجاره لَوون نبَاً، وهذا َجضح هن اَِة ﴿وَ  ََ َوَذلَِن 

َربَُّن﴾ وربها لهذا السبب وان َهَل إلَه هن بَن جهَع أبناءه ْنه هن سَرخ النبوة الجٍ فٍ جده إسحاق 

 السٗم . هاوإبراهَم علَه

َجولع أن َجعرض إن َعموب وان َحس بؤن ابنه َوسؾ سَجعرض لٓذي وربها سَوون هن إخوجه، و

وأن الشَطان لن َفوت فرصة الفجنة بَنهم، لذلن وان شدَد الحرص  ،هنه ؼَرجهمو هملوَدهم نجَجة حسد

، وعلَه ها أن جولم َوسؾ بالحلم حجً شعر اْب علَه وعلً رعاَجه وعلً وجهان اْهر عنهم جهَعا

بالملق ونبه َوسؾ لبل جفسَر الحلم أٖ َحوٍ ْخوجه حجً َٖهوروا به أوَوَدوا له شَبا، ثم صارحه بها 

 .3ن شؤن النبوة والهوانة عند ربهسَوون علَه ه

الجٍ وانت درن أن الهوَدة أ هَصدلهم جهاها، ولونوحَن لص إخوة َوسؾ ْبَهم أن َوسؾ أوله الذبب لم 

َوسؾ، ْبنه الصؽَر اهجهاهه ورعاَجه الزابدة ا إٖ الجٍ ٖهبرر لههاجسا له لد ولعت؛ بسبب ؼَرجهم 

فمال: ﴿َفَصَبٌر  ها وان علَه إٖ الصبرولها عرؾ أنها ولعت ولد عهل َعموب ها بوسعه لجفادٌ ولوعها، 

 .خَر حافظ وهو ْنه َشعر أن ابنه فٍ رعاَة ربهذلن ؛ َجِهٌَل﴾

، نجد أن سورة َوسؾ علَه السٗم جضهنت أربع جؤوَل اْحادَخالرإَا والحدَخ عن بصدد بها أننا و

 رإي وهٍ واْجٍ: 

                                       
 .6584 -، هسؤلة رلم 4هحهد بن اسهاعَل البخارٌ،  صحَح البخارٌ، وجاب جعبَر الرإَا، جزء  - 1
 .100َوسؾ:  سورة -2
 /https://vb.tafsir.net/tafsir54261   –هل الجفسَر ، رإَا َوسؾ علَه السٗم وجفسَر أبَه ،الهولع َنظر هلجمً أ - 3
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 :األولىالرؤٌا 

ها َوسؾ فٍ صباه وفٍ همجبل عهره، وَجفق الهفسرون العملَون والنملَون أنها لجٍ رآالرإَا ا فٍجججسد 

، ووانت 1"رإَا فٍ الهنام، َمول الطبرٌ أن َوسؾ لال لوالده: "الشهس والمهر رأَجهم فٍ هناهٍ سجوداً 

 خبرجه سجعَن بهعرفجه و ججه إلً أبَه لَا فٍ المرآن بؤسم سورة َوسؾ، حَخهٍ بداَة لصجه الهذوورة 

عرون بالؽَرة وَبدو أن َعموب فهم هضهون الرإَا، وَعرؾ أن إخوجه َشالهمصود هن رإَاه، فٍ فهم 

وواوب والشهس والمهر، إَا وَفههون هاذا َعنٍ سجود الوأنهم َعرفون جؤوَل الر، هن ُحب أبَهم لَوسؾ

عهم لَوسؾ، وهذا اْهر لون السجود بخضوهذه الرإَا عن إخوجه، ْنهم سَإ لذا طلب هنه أن َوجم خبر

اَن  ، ولن َسلهوا هن وَد الشَطان لذا لال له:ؤجَج الؽَرة والحسد فٍ صدورهموافٍ لج ََ ﴿ٖ َجْمُصْص ُرْإ

نَساِن َعُدوٌّ ُهِبٌَن ﴾ ِٕ َطاَن لِ َْ ًدا إِنَّ الشَّ َْ ِوَُدوا لََن َو ََ َعلًَ إِْخَوجَِن َف
، ذلن أن هذه الرإَا فَها إشارات دالة علً 2

ولد هنحه هللا هوهبة جؤوَل اْحاَخ، وول هذه "، خرةاِلدنَا ووسؾ سَوون له أهر عظَم ، فٍ اأن َ

اْهور هٍ بهثابة جهَبة نفسَة لجحهُّل أهر الرسالة وأعباء اْلُهلن، وبالنسبة لَعموب فهم هنها أنها البشارة 

َُواد له، وول هذا هبنٍ علً الرإَا الجٍ ، وفعًٗ نفذوا وَدهم 3"رأها َوسؾ بنبوة إبنه ونجاجه هن ول وَد 

  أٌ َججهع فَه الهاء حَناً. حَناً  بْ جُ َنمطع هنه الهاُء حَناَ وََ الذٌ الببر  ألموه فٍ الُجب؛ وهو:و

 : الرؤٌا الثانٌة والثالثة

 رأي ول هنهها ، ثمالسجن هع َوسؾ دخٗولد الهلن،  وهٍ رإَا صاحبٍ السجن وهها وانا هن اجباع

فٍ الهبحخ الثالخ  (36)وهذه الرإَا سنفصلها فٍ جحلَل اَِة رلم ، َوسؾ جفسَرها هن ابوطل رإَا

 هذه السورة.        آَات هن ، وها بعدها جحت عنوان الرإَا الثانَة والثالثة

 .الرؤٌا الرابعة  

ذه الرإَا َبدو ، وهوسؾ علَه السٗم هنسَاً فٍ السجنهلن هصر والجٍ جاءت بعد سنَن وَ وهٍ رإَا

 (43)اَِة رلم شرح فٍ فصله سنهو ها و .، فاسجنفر العاهلَن هعه وطلب هنهم جؤوَلهاأنها أفزعت الهلن

 السورة الجٍ نحن بصددها. الهبحخ الثالخ هنهن 

َك َوَعلَى آلَ ﴿ -5    ٌْ ٌُتم  نِْعَمَتُه َعلَ ٌَُعلَِمَك ِمْن َتأِوٌِِل األََحاِدٌِث َو َك َو ْجَتبٌَِك َرب  ٌَ ْعقُوَب  وَكَذلَِك  ٌَ

َك ِمْن َقْبلُ اْبَراِهٌَم َوإِْسَحاقَ  ٌْ  4﴾َكَما أَْتَمَها َعلَى أََبِو

َعنٍ  الجٍ أنعهها هللا علً َوسؾ وآل َعموب، وولهة )َججبَن(جذوَر ببعض النعم الورَهة اَِة فٍ هذا  

جدة لن، فهو الوواوب والشهس والمهر وهٍ ساأَت هذه الرإَا الجٍ هن خٗلها ر اخجارن ربن وجعل لن

                                       
 .330، ص 4بشار عواد وعصام فارس، جزء –الطبرٌ ، جاهع البَان عن جؤوَل آٌ المرآن ، سابق ذوره ، هذبه وحممه  - 1
 .5سورة َوسؾ :  - 2
 Albarriyah  -الرإَا فٍ لصة َوسؾ، هجلة البرَة، الهولععلٍ بن هحهد الحهود، بحخ، بعنوان:  - 3
 .6سورة َوسؾ : - 4
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أحادَخ الرإَا الجٍ َراها بعض الناس فٍ هناههم، لال ؤوَل أَضاً َخجارن وَصطفَن لنبوجه، وَعلهن ج

ْجَجبَِنَ  ﴿ :اَِةهذه جفسَر  ابن عربٍ فٍ ََ هثل ذلن اٖصطفاء بالرإَا العظَهة َصطفَن "أٌ  ﴾وَوَذلَِن 

حبوبَن الذَن َسبق وشوفهم َاه أنه هن الههن رإ مَ لِ ، فعَ اذ الرإَا الصادلة همدهات النبوةللنبوة، 

نَ هعنً وفٍ و .1سلووهم" َْ َُجمَّ ِنْعَهَجُه َعلَ أٌ بإرسالن واٖجصال بن بالوحٍ إلَن، وها  ﴾ لال ابن وثَر:﴿َو

: ، ولال المرطب2ٍابنه إسحاق وابنه َعموببراهَم، وادن بالوحٍ والنبوة هن لبل، وهم إأنعم علً اجد

َعنٍ اخجَار  ؛وأججباء سن إلَن بجحمَق الرإَا والنبوةلرإَا فوذلن َججبَن، وَح"أٌ وها أورهن ربن با

لال النحاس: وهذا ثناء هن هللا جعالً علً  .، وأصله هن جبَت الشا أٌ حصلجههعالٍ اْهور للهججبٍ

وجعلَم  هن الجهوَن فٍ اْرض جاه هللا جعالًَوسؾ علَه السٗم، وجعدَد فَها عدده علَه هن النعم الجٍ آ

وجهام النعهة َعنٍ الوصول ْفضل ها هو فٍ الدنَا بجعلَم الناس وإرشادهم إلً  ،3جؤوَل اْحادَخ"

شراىع هللا، واٖجصال الهباشر باهلل عن طرَق الوحٍ الذٌ َمربه وَججبَه بإخجَاره لهذه الهههة، وذلن 

 فضل هللا َإجَه هن َشاء وهو ذو الفضل العظَم.

إنه جؤوَل هعانٍ وجب هللا وسنً اْنبَاء وها ؼهض "هعنً جؤوَل اْحادَخ: ولال الزهخشرٌ فٍ  

هللا جعالً،  ل باْهور الهحدثة علً لدرةولَل هو أسجدٖ .4صدها"واشجبه علً الناس هن أؼراضها وهما

للعلهاء فٍ جؤوَل اْحادَخ هثل:  وذلن عن طرَق جؤوَلها، وذور اِلوسٍ عدة ألوالوحوهجه وجٗله، 

وذور آخرون أنها جعنٍ أنه  ،5"م ؼواهض الوجب اِلهَة وأسرارها، أو جفهُّ هو جعبَر الرإَا وهو الظاهر"

أٌ ها ، وان َوشؾ به عن حمَمة الصور الهجخَلة فٍ الهنام "أعطً النورالجام العلهٍ الذٌسٗم علَه ال

خجَار هللا له، ونحن نري ، وَعموب فرح ِبنه با6"فٍ عالم الحس جحمق فٍ عالم الهثال وَصَر هشاهد

، وأصبح همرب ا اخجاره أحد الهسبولَن لهههة ها، ذلن َعنٍ أنه هحل ثمةأنسان َشعر بالفخر والفرح إذ

، فمد اججباه ولربه ورضٍ عنه، وبذلن َوون لد نال الفضل ه فها بالن هن َخجاره رب اْربابهن ربَس

حسد لصة ب هنه الحذر، لذلن وان فٍ َوسؾ و، فحق لَعموب أن َفرح وَبشر ابنه وَطلرَنفٍ الدا

خرة، وأظن أن ذلن حلم ول ِاخوجه آَات هن اْهثال والحوم والعبر للذَن َرَدون الفوز فٍ الدنَا وا

 .إنسان

  

                                       
 . 312، ص 1جفسَر ابن عربٍ ، هصدر سابق ، جزء - 1
 . 371، ص 4انظر اسهاعَل بن وثَر ، جفسَر المرآن العظَم، سابق، جزء - 2
     258م، ص2006، 1، ط11الناشر هإسسة الرسالة، جهحهد بن احهد المرطبٍ، الجاهع ْحوام المرآن، جحمَق عبدهللا الجروٍ،  - 3
 .293، ص 3الزهخشرٌ ، الوشاؾ ، هصدر سابق ، ج - 4
 .41َوسؾ بن َعموب ، سابق ،  - 5
 الهرجع السابق نفس الصفحة. - 6
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 التخطٌط والمؤامرة 

ائِلٌَِن﴾ -6 ات  للس  ٌَ ٌُوُسَف َوإِْخَوَتُه آ ﴿لََقْد َكاَن فًِ 
1
    

حَخ  الزهخشرٌموا علً هعنً هذه اَِة المرآنَة الورَهة نجد جار هللا هن بَن الهفسرَن الذَن عللعل 

 ،2"أٌ فٍ لصجهم وحدَثهم )آَات( عٗهات ودٖبل علً لدرة هللا وحوهجه لهن سؤل عن لصجهم،" لال:

جعنٍ عبر واَِات هنا  ،آَات َوسؾ وإخوجهفصة  أن هللا سبحانه وجعالً لد جعل فٍ وجشَر اَِة إلً

م، عن أخبار َوسؾ ٗسالوالصٗة علَه  دالسابلَن َعنٍ الذَن َسؤلون هحهذور، وم وِعضات وحوو

ش، هع أنهم أهله ولبَلجه جسلَة له عن ها لمَه هن أذٌ لرَ ، فؤنزل هللا هذه السورةوإخوجه ولصجهم

 جؤوَٗت الهفسرَن ولد جعددت ،، لَخفؾ عن النبٍ الضؽوط الجٍ واجهجه فٍ جبلَػ الرسالة3 وألاربه

 .بالرأٌ والرواَة فٍ هذه اَِة هنها ها َلٍ

فٍ شؤن  لال أنها جعنٍ العبر والحوم الجٍ ذورت البعض، فَرةابلَن وثالجٍ جعلها هللا للس إن اَِات

 .بعاده علً عظهة هللا ولدرجه وعناَجه ألهَة ولطفه ةلادَوسؾ وإخوجه، وهٍ وثَرة 

أن َجعاطؾ اْب هع أصؽر وؼرَزٌ  أهر طبَعٍهللا علها لد جهنها هحبة اْب ْبنه الصؽَر، و اآلٌاتو

وحوهة هٍ فٍ حد ذاجها عبرة وجهَز َوسؾ بهحبة أبَه لد ذلن، و فٍ هجشارو، بل أن ول العابلة اْبناء

 . شعر أنه سَوون له شؤن عظَمجعلت أبَه َو ،أثارت حسد إخوجهبحَخ 

﴾ وهٍ إلهام ﴿َٖ  واَِة اْخري فٍ جعاطؾ أحد إخوجه هعه حَن لال: اِب الُجبِّ ََ َُوُسَؾ َوأَْلمُوهُ ِفٍ َؼ َجْمُجلُوا 

لم َمجرؾ هن هللا سبحانه وجعالً لَمع ها اخجاره هللا لَوسؾ هن الجورَم والجهوَن فٍ اْرض، وهو الذٌ 

وربها وان لنشؤجهم فٍ بَت النبوة دور هام فٍ عدولهم عن  ،أو ألماء فٍ الُجب لذنبا َسجحق علَه المج

عن  آَة أخري فٍ حفظه بعَداً  عن أبَه أَضاً مجل إلً ألماء فٍ الجب، ولربها وان فٍ إبعاد َوسؾ ال

 . 4الهزَد هن الوَد هن إخوجه

هٗوه أو جعرضه  ب أٌ لبلوهن اَِات الدالة علً لطؾ هللا بَوسؾ أن جهر المافلة فٍ الولت الهناس

 .شهر دون أن جهر لافلةأٍ عدة جهض ، ذلن أن هرور الموافل ؼَر هنجظم، فمدللهوام

جار المافلة علً أخذه للبَع والجعجل فٍ بَعه بثهن زهَد، لَنجمل إلٍ حَاة واَِات اْخري جصهَم جُ  

وجسخَر هللا للهشجرٌ بالعطؾ علَه حجً أنه َوصٍ زوججه بجورَهه وإحسان هثواه وَعاهل  المصر،

 . أخري لربها َجخذونه ولدا وهٍ آَةبلطٍؾ ولَس وعبد، بل و

                                       
 .7سورة َوسؾ:  - 1
 .505الزهخشرٌ، الوشاؾ ،سابق ،ص - 2
 . 236، ص 1المرآن، الهعروؾ بجفسَر الطبرٌ، سابق، ج نظر ابن جرَر الطبرٌ، جاهع البَان عن جؤوَل آٌَ - 3
 نظر عبدهللا سعد الضَاؾ:، العبر واَِات فٍ َوسؾ وإخوجه، همال فٍ الهلجمً العلهٍ للجفسَر وعلوم المرآن، َ - 4
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، فاهلل َفجن الهإهن إَهانه وَمربه بصبره َفجنه لَزَدولها بلػ أشده أٌ شب عن الطوق، أراد ربه أن 

َن َفَجْرَضً﴾وها فٍ لوله جعالً: لَعطٍ ها هو أحسن هنه لَنصر وَؤخذ  َُْعِطََن َربُّ :" ًعن، اله1﴿َولََسْوَؾ 

ووان ربن لهن صبر علً الفجن حجً َرضَه،  فَعطٍ ،2أن هللا هواصلن بالوحٍ إلَن وأنن حبَب هللا "

، ثم َؤجٍ أخجبار اْشد حَخ اججهعت ونجح فَه جهإخوأول اهجحان لَوسؾ هنذ صباه هو جعرضه لوَد 

فٍ ول ذلن أثبت لد أُحسن هثواه، وسَد فَه الفجوة والشهوة والسَادة، ووَد الشَطان، والخلوة والؽربة، و

ِْحَساُن﴾هن الهحسنَن وَعرؾ لَ هأن َوسؾ  ْٔ َّٖ ا ِْحَساِن إِ ْٔ دلَل هذه ولها  3هة أحسان ﴿َوَهْل َجَزاُء ا

 هن الضؽوطات، فاسجعصم باهلل، وجلنجهثل حزهة ثمَلة ووانت الفجن الجٍ هرت به  ،آصالجه وحسن هنبجه

، وحفظه هن الهعصَة وَدول آَة أخري للسابلَن، ولها أحسن الجصرؾ أحسن هللا إلَه وصرؾ عنه 

وجخفَؾ ضؽوطات لرَش عنه، والجٍ َضَق صدره  ملسو هيلع هللا ىلصست هذه فَها آَة للسابلَن؟ وفَها جسلَة للنبٍ إلَ

مُولُوَن﴾ ََ ََِضَُق َصْدُرَن ِبَها  هنها أحَاناً ﴿َولََمْد َنْعلَُم أََنَن 
، وفَها آَات للسابلَن الذَن َجمصون العبر 4

                        والحوم.                                                

اسجعان بشاهد هن أهلها وجبَن هن الفاحشة، ولعدالة الحاوم  أجههجه صاحبة البَت ظلهاً، بؤنه أراد بها لمد

، ثم الٗجٍ اسجدعجهن لَمعن فٍ ها ولعت فَه ، ثم جعرض لفجنة نساء الهدَنةَادلَل الثوب أن َوسؾ بر

ٍّ هها َدعوننٍ إلَه، فهو صاحب هبدأ  فمال، هددجه أهام النسوة بالسجن إن لم َطاوعها السجن أحب إل

ذلن لو، هن أجل طاعة ربه وهذا دلَل إَهانه العهَق وأسس ثابجة هسجعد لَضحٍ بعَشة المصر والعز

آَة أخري  ، وجلن بل هحبباً علَه اً صعباً ، فلم َعد السجن خَارالفحشاءلرب أحب إلَه هن جعل السجن 

فٍ سجنه إلً أن  صبروهع ذلن لم َثنَه السجن عن الدوعوة إلً جوحَد هللا، و، هن آَات الجموي والورع

هن السجن ولم َفرح بالخروج فؤهر باخراجه هن السجن، أذن هللا فطلبه الهلن الذٌ سجنه، لجؤوَل رإَاه 

 .جهواسجدعً الهلن النسوة وحمق هعهن وثبجت برأ وان له ها طلبفجه، باشجرط جبر هأنل ب

انمذ بها البٗد والعباد هن أهل البٗد عاهة نعهة اسجفاد هنها  توانَا الجٍ علهه إَاها ربه، جؤول الرإ إن

علً أهل  فوانت نعهةلَد أهور ألجصاد، االهلن حجً سلهه هم ةثمنال  بجؤوَله الصاببهجاعة هحممة، و

ذلن  لونهم هعظه، وووجم ؼَوأحسن لهم جَاع فؤوفً لهم الوَل  إخوجه بهجا البلد طالت حجً أهله، حَخ

 نْ هِ  هُ لَ  خٌ أَ  قَ رَ سَ  دْ مَ بالسرلة المدَهة بمولهم: ﴿فَ  ذوروا جههجهحَن وإن وانت ؼَر همصودة،  إساءة زادوه

َُظهر ﴾ وهع ذلن أسرها َوسؾ فٍ نفسه لُ بْ لَ  وأثبت هرة أخري أنه هن  ججرح شعورهم فعلردة أٌ ولم 

م بالعفو هع أنه لادر علً أنجمام فدفع بالجٍ هٍ وحَن عرفهم بنفسه ابدوا الندم، فسبمه، الهحسنَن

﴿َٖ علً إسابجهم بموله: لولجه الهشهورة ورد  تأحسن، وهٍ هنزلة َٖصلها إٖ الذَن صبروا، فوان

                                       
 .5سورة الضحً:  - 1
 .392دس، هصدر سابق، صالزهخشرٌ ، جفسَر الوشاؾ، الجزء السا - 2
 .60سورة الرحهن:  - 3
 .97سورة الحجر: - 4
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ُوْم  َْ اِحِهََن﴾َجْثِرََب َعلِ ْؽِفُر هللاُ لَُوْم َوُهَو أَْرَحُم الرَّ ََ
س فَها م، ألَلمد عفا عنهم وهن ورهه زاد واسجؽفر له ،1

 ؟ عبرة وآَة للسابلَن

إنها آَة وعبرة ووراهة ألههه هللا جطهَن أبَه فَبعخ لهَصه له فَرجد البصر لوالده، واَِة اْخري أن 

لعباده الهخلصَن الهطَعَن وخَر العباد عند هللا أطوعهم له، فلو أن َوسؾ جبَن جؤََد هللا ، 2عظَهة

 رب العالهَن. ارجوب الفاحشة ها وان له هذا الجؤََد هن 

وبشري لول هإهن وَجخللها عبر وحوم جعلها هللا  ججضهن جفابًٗ  وإذا أهعنا النظر فٍ السورة، نري أنهاً 

فَه فمد الذٌ  ،، ذلن أنها نزلت فٍ عام الحزنعلَه وت هللاوالجسرَة عن الرسول صلللجسلَة  ارهز

اججه للطابؾ فٍ نفس العام رَش، والذٌ وانت جهابه لذلن الرجل وعهه الجٍ وانت سندا له، زوججه 

ودعا بهذا الدعاء " اللهم إلَن  ملسو هيلع هللا ىلصفجعرض ْذاهم فحزن وَطلب هنهم النصر لدَن هللا، لَدعوهم لَٕهان 

أنت رّب الهسجضعفَن، وأنت أشووا ضعؾ لوجٍ وللة حَلجٍ وهوانٍ علً الناس، َا أرحم الراحهَن 

ٍّ ؼضٌب فٗ أبالٍ رّبٍ، إلً هن جولنٍ؟ إلً بعَد َججههنٍ؟ أو إلً  عدو  هلَّوجه أهرٌ؟ إن لم َون بن عل

ولون عافَجن هٍ أوسع لٍ، أعوذ بنور وجهن الذٌ أشرلت له الظلهات، وصلح علَه أهر الدنَا واْخرة 

ّٖ بن"هن أن جنزل     3سخطن، لن العجبً حجً جرضً، وٖ حول وٖ لوة إ

 جعالً لَوسؾ حاضراً سبحانه ووان الفرج هن هللا  ، ووَؾله فٍ هذه المصةساق هللا جعالً الهثل لرسوف

، وهٍ صلوات هللا علَهوجسرَة عن الرسول الورَم وجثبَت  ، وفٍ هذا جصبَرفٍ ول هحنة جعرض لها

 .نزل بهعلً ول بٗء هلل وجهوَن لول هسلم هإهن صابراً هحجسباً طهَن أَضاً ج

 

                                       
 .92سورة َوسؾ : - 1
 َنظر عبد هللا سعد الضَاؾ، العبر واَِات فٍ َوسؾ وإخوجه، هرجع سبق ذوره. - 2

  https://mawdoo3.com، دعاء الرسول صلوات اهلل عليو، يف الطاىف، املوقع إسالم  ويب - 3
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ٌُوُسَف َوأَُخوهُ أَْحب  إِلَى﴿-7 ا َوَنْحُن ُعْصَبة  إّن  أََباَنا لَفًِِ َضاَلٍل ُمبٌِن   إِْذ َقالُوا لَ  .            1﴾أَبٌَِِنا ِمْنّ

ْنفسهم، ٔبعاد أخوهم َوسؾ عن  ةخوة َوسؾ َحاولون إَجاد هبررات همنعالهعنً الظاهر لَّة أن إ

لال  وه﴾أبَه، ْنهم َرون أن أباهم علً خطؤ واضح، لذا بدأت اَِة بها لالوه عن َوسؾ ﴿وأخ

، وهم جهَعا إخوة (وهُخُ )أوإنها لالوا:  "بنَاهَن بخصوص هذه اَِة أن الهمصود هو أخوه " الزهخشرٌ

وهم  فاعجبروهها أنهها أحب إلً أبَهم هنهم، وحججهم أنهم عصبة أٌ جهاعة، ،2"ْن أههها وانت واحدة

، فٍ إَثاره وب لفٍ خطؤ هن فعلهأن أباهم َعم لال الطبرٌ :" َعنونوهذا ضٗل هن أبَهم،  أن َعجبرون

َوسؾ وأخاه هن أهه علَنا بالهحبة، وَعنٍ بالهبَن أنه خطؤ َبَن عن نفسه أنه خطؤ لهن جؤهله ونظر 

 .3إلَه"

ضافة إلً أنه نبٍ هرسل ٖ َصدر بأ الصحَح وان علَهم هعرفة رأٌ أبَهم فهو أوثر هنهم خبرةً  و 

اب أَهان والجموي وان علَهم طاعة أبَهم واجباعه، ولَس عنه شا إٖ بعون هللا وإلهاهه، ثم هن ب

أثبجت نهاَة المصة وذلن ، وصدق والدهم وحوهجه جؤجٍ اَْام بنهاَة المصة وُجثبتأعجراض علَه حجٍ 

"ولد علل بعض  أنهم وانوا هخطبَن ووان والدهم علً صواب وبصَرة وها وان فٍ ضٗل هبَن،

اهَن بصؽرهها، وأن النفس جهَل لحب الصؽَر لحاججه للعطؾ الهفسرَن حب َعموب لَوسؾ وبنَ

الدارسَن الهعاصرَن أن هن بعض الوَري ، 4والرعاَة والرحهة، واعجهاده علً والده فٍ وافة شإنه"

بول شا، وهذا والدَه عهد إلَه ضً بالحصة الوافَة هن الهَراخ وَبن اْصؽر فٍ الشرابع المدَهة َحأ

لوَد له، ولام بعض الدارسَن بعمد همارنة بَن هعاهلة اْبن اْصؽر فٍ سبب حسد إخوة َوسؾ وا

شرَعة حهورابٍ وفٍ العهد المدَم ،وأود البعض علً جهََز اْبن اْصؽر، وسالوا أهثلة علً ذلن: هثل 

ووذلن جولً داود  ،َوسؾ علً إخوجه ، ووذلنجإمَعموب وهها لً عَسو ْنه سبق جفضَل َعموب ع

ر إخوجه، وجنسحب هذه الماعدة علً سلَهان ْنه أصؽر هن أخَه، وأن إبراهَم علَه الهلن وهو أصؽ

  .5السٗم وان أصؽر هن أخَه

،  صؽر أو اْوبر أو اْوسطلَل علً أن الوارخ هو اْبن اْخر أنه ٖ َوجد دالبعض اِ بَنها َري

ضل أبن اْصؽر. ثم إن هحبة لذلن ٖ َصح المول بؤن الشرابع السابمة للشرَعة أسٗهَة وانت جف

َعموب ْبنه هٍ هحبة هن هللا ْن اْنبَاء َحبون ها َحب هللا ٖ َجاوزون ذلن، فلَس ْحد الحق فٍ أن 

بل الخطؤ فٍ عدم اْلجزام بهذا الخلق الورَم، فهنان فرق بَن الهنور  ،َحاسبهم علَها أو َإاخذهم علَها

                                       
 .8سورة َوسؾ:  - 1
 .257سابق ذوره ، الجزء الثالخ ، صجفسَر الوشاؾ، ، الزهخشرٌ - 2
 .332الطبرٌ ، جاهع البَان عن جؤوَل آٌ المرآن ، سابق ، الجزء الرابع ، ص - 3
 47م، ،ص1978أحهد عزالدَن خلؾ هللا ، َوسؾ بن َعموب، هطبعة السعادة الماهرة، الطبعة اْولً   - 4
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ْصَواِت لََصْوُت اْلَحِهَِر﴾َوضح ذلن لوله جع ،وها جسجنوره الناس ْْ الً فٍ الهنور:﴿إِنَّ أَْنَوَر ا
أسجنوار "و 1

َُْنِوُروَنَها ﴾ ؛2"هو إنوار الشا وججاهله عن سابق هعرفة ْعِرفُوَن ِنْعَهَت هللِا ُثمَّ  ََ وموله جعالً:﴿
ولهذا ها  ،3

وولع فٍ ظلههم وذلن  ؤاخط باهم أه َوسؾ، وَرون أن نبٖوان ْبناء َعموب أن َنوروا علَه حبه 

اْخذ عنه ضٗل وبَر، والصواب وان علَهم طاعة والدهم ولفٍ نا أن أباحجً لالوا بإَثار َوسؾ علَهم، 

وها فعل َثار َوسؾ إفوان علَهم  أرسله نبَاً اصطفاه والذٌ  لً بصَرة هن ربهوأجباعه فٍ هنهجه ْنه ع

علً أنفسهم ولو وان بهم خصاصة﴾ . ولال ابن  ولو علً انفسهم، لَوونوا هن الذَن ﴿َإثرونوالدهم 

َمجضٍ  ،ْن العمل وها َمجضٍ جوهَل الملب بالعلوم والهعارؾ ؛(وهُخُ أَ وَ  ؾَ وسُ َُ لَ ) :عربٍ: " وإنها لالوا

جوهَل هذه الموة باسجنباط أنواع الفضابل هن اْخٗق الجهَلة واْعهال الشرَفة، ونسبجهم أباهم إلً 

      .4مصورهم عن النظر العملٍ"لعن الصواب  الضٗل الذٌ هو البعد

ٌُوُسَف أَِو ْاْطَرُحوهُ أَْرضاً ﴿-8 ْخلُ لَُكْم َوْجُه أَبٌُِكْم َوَتُكوُنوا ِمْن َبْعِدِه قُْوماً َصالِحٌنَ ْاْقُتلُوا  ٌَ ﴾ 

فمد  ،فٍ الخطاب المرآنٍ نفسه  وها جاء خوة َوسؾ هنسوب ٔوٗم الهذا لَّة أن  َفَد الهعنً الظاهر

سواء هنهم الذَن  لوال الهفسَرَن، و إذا ها جؤهلنا أجفموا علً الجخلص هن َوسؾحاول أخوة أن َ

"  إلً المول بخصوص هعنً هذه اَِة:الطبرٌ الذٌ ذهب  همهن، والدراَةعلً  وأالرواَة اعجهدوا علً 

هوان هن  فٍ أٌ بعاده عن عابلجنام لبعض أنه ٖبد هن لجل َوسؾ أو إأن إخوة َوسؾ لال بعضه

بعد  وسجوونونبَوم هن اشجؽاله بَوسؾ، فمد شؽله عنا وصرؾ وجهه إلَه اْرض، حجً َخلو لوم وجه أ

 لوهاً  سَجوبون وَوونون -َوسؾ لجل  -وهو  صالحَن، أٌ أنهم بعد هذا الذنب هذا الفعل لوهاً 

ون ظم بول الحب وسَحوسَخصه هموبسَجفرغ لهم ألجلهم أخوهم جصوروا أنهم بهجرد  لدو ،5"صالحَن

  .ربًمعنده بالجبجَل وال

إن إخوة َوسؾ لالوا إن هذا الذٌ َزاحهوم فٍ هحبة ابَوم لوم أعدهوه هن وجه أبَوم لال ابن وثَر: "و

 .6"الذنبلَخلوا لوم وحدوم وجصبحوا هن بعد ذلن لوها صالحَن فؤضهروا الجوبة لبل 

طَعة هن عموق الوالدَن ولم أجهعوا علً أهر عظَم جري أنه وإخوة َوسؾ فٍ الوالع إذا جؤهلت فعلهم

الوبَر الفانٍ بوالدهم لم َبروا وذلن هم بفعلهم هذا الذٌ ٖ ذنب له، و الرحم وعدم الرأفة بالصؽَر

وها عرفوا لدر هذا الجرم عند  ،هنهمصاحب الفضل والحق علَهم وهو اْولً بالبر والحرهة واْحجرام 

، فعهلوا علً الجفرَق بَنهم علً وبر سنه، هطو حق اْب فٍ حب ابنهرب العالهَن، زد علً ذلن ؼ

بَه وطفل صؽَر علً أورلة عظهه وهوانجه عند ربه بإعجباره نبٍ، ووذلن هوانة َوسؾ عند ربه وعند 

                                       
 .19سورة لمهان:  - 1
 .527هحهد شحرور، الوجاب والمرآن، هرجع سبق ذوره، ص - 2
 .19سورة النحل:  - 3
 .313هحٍ الدَن بن عربٍ، جفسَر المرآن، سابق ذوره، الجزء اْول، ص - 4
 .333، سابق ص4م، هجلد1994، 1هحهد بن جرَر الطبرٌ، جاهع البَان عن جؤوَل المرآن، هإسسة الرسالة، ط - 5
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، فمد َؽفر هللا لهم وهو أرحم الراحهَن" ،والده وسوونه إلَهضعؾ لوجه وصؽر سنه، وحاججه إلً لطؾ 

رخ ا، ولربها أحسوا بؤن َوسؾ سَوون وووؤن لجلهم لَوسؾ َحمق لهم الصٗح ،1ظَها"احجهلوا أهرا ع

ة، وعزهوا علً الجوبة بعدها لَوونوا بعدها دَالنبوة والرسالة هها زاد فٍ ؼَرجهم وؼَضهم فوادوا له الهو

واهل فٍ جرن هذه الجرَهة، وٖجرَهة أبشع هن لجل شمَق َوهن هجناسَن أن الصٗح صالحَن،  لوهاً 

 الخصال، اججباه هللا، وبشره والده بالهوانة الرفَعة.

 

ا لَُه َلَناِصُحوَن﴾ -14 ٌُوُسَف َوإِن  ا َعلَى  ا أََباَنا َما َلَك اَل َتأَْمن  ٌَ  ﴿ َقالُوا 

هجفمون  أحد إخوة َوسؾ وبحضورهم َعنٍ أنهمهو المابل ن المراءة اْولَة لَّة أ َسجشؾ هن خٗل

لال الصدد وفٍ هذا ، رددوه جهَعاً وؤنها هذا السإال أن وهذا َفَد ، سووجهمَهم بجساإل أخن لوهإَدو

هنهم هو الذٌ لال، وأهن البالون علً وٗهه إها  ؛ فاعلم أن واحداً الشعراوٌ: "وساعة جسهع لول جهاعة

خفَؾ وبعض الهماربات الجؤوَلَة َري أصحابها أن ذلن بعد أن إلجرح أحدهم ج .2بالسووت أو باْشارة"

هالن ٖ جؤهنا ﴿ ،أجوا أباهم بسإالهمشرعوا فٍ الجنفَذ لها فٍ الجب، وبه حوههم بمجل َوسؾ إلً ألماء 

وهو َدل علً أن هذا  ،ا فٍ أننا سنوون أهَنَن علً َوسؾ؟ أٌ لهاذا ٖ جصدلنا وٖ جثق بن﴾علً َوسؾ

بَهم أنهم سوؾ َنجبهون له، ولن السإال هورر وأن هنان هحاوٖت سابمة لم جلق إسججابة، ثم أودوا ْ

ضرر أو شر؛ وسَعطونه ول اهجهام فٗ داعٍ أن َخاؾ علَه اْب، وَسجهر العرض أٌ َحدخ له 

 بْ عَ لْ ََ ع وَ جَ رْ اً ََ دَ نا ؼَ عَ هَ  هُ لْ سِ رْ فمالوا: ﴿أَ "وأؼراء ٖسجدراج أباهم للهوافمة علً إلجراحهم لال ابن وثَر: 

، لها فٍ للوبهم هن وهم َرَدون خٗؾ ذلن 3ٌ نحن نحفظه ونحوطه هن أجلن"أ ﴾ ونَ ظُ افِ حَ لَ  هُ ا لَ نَّ إِ وَ 

بالخروج هع إخوجه  –علَه السٗم  -وان ٖ َؤذن لَوسؾ  -علَه السٗم  -لعل َعموب الحسد ْخَهم، "و

بؤنه ٖ َؤهنهم لم َون َصرح لهم فللرعٍ أو للسبق خوفا علَه هن أن َصبه سإ هن وَدهم أو هن ؼَرهم 

، وأجوا علَه فنزلوه هنزلة هن ٖ َؤهنهم ولون حاله فٍ هنعه هن الخروج وحال هن ٖ َؤهنهم، علَه

 . 4اٖبجهان" باٖسجفهام الهسجعهل فٍ أنوار علً نفٍ

رجَابه هن إلحاحهم ووؤن لسان حالهم َمول :" أٌ شٍء عرض لن هن الشبهة فٍ وذلن لشعورهم با

، وَظهر أنهم نه بهذا بعد ها وان هن رإَا َوسؾوانوا لد شعروا ه؟ وانجنا فجعلن ٖ جؤهنا علً َوسؾأه

ظهروا الجودد "لالوا َا أبانا" أٌ أنهم نادوه باْبوة أ، ولذلن 5لد علهوا بها، وها أنه شعر هنهم بالجنور له"

بون وَحد َوسؾ وأبدوا له حسن النَة وأنهم َحبون ،اٖحجرام و الجمدَر َبدو هنها أنهم َضهرون لهوالجٍ 

                                       
 .373نفس الهصدر السابق، ص - 1
   .php?langg=arabic&sourid=12&aya=http://www.alro7.net/ayaqهحهد هجولٍ الشعراوٌ، جفسَر خواطر، الهولع  -2 

 .373، ص4، سابق ،جزءجفسَر المرآن العظَمابن وثَر،  - 3
 .227هحهد الطاهر ابن عاشور، الجحرَر والجنوَر، الجزء الثالخ عشر، سابق ، ص - 4
 .218هحهد رشَد رضا، جفسَر الهنار، سابق ، الجزء الثانٍ عشر، ص - 5
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هنا فٍ  تَ جخافنا علَه ونحن نرَد له الخَر ونحبه ونشفق علَه؟ وها وجد مَ علَه وَهجهون به، بهعنً: لِ 

عن رأَه وعادجه فٍ حفظ  سابمه ها َدل علً خٗؾ النصَحة والهإخاة، وأرادوا بذلن اسجنزال أبَهم

 َوسؾ هنهم، وفَه دلَل علً أنه أحس هنهم بها أوجب أٖ َؤهنهم علَه.

 

ْشُعُروَن﴾ -15 ٌَ ِه لَُتَنبَِئَنُهْم بِأَْمِرُهْم َهَذا َوُهْم اَل ٌْ َنا إِلَ ٌْ ﴿َوأَْوَح
1

 

هن اْهل  االهإهن فٍ حال الضَق َلههه هللا برحهجه بصَص اننساَِة أن أهذه هن  الهعنً الهسجخلص

الجٍ اشجدت علَه  : لد أوحً إلً َوسؾ فٍ أثناء حالة الضَقسبحانه وجعالً َري به طرَق النجاة ، وهللا

لَه هن هو إحَن أدرن أن إخوجه هصههون بالفعل علً الجخلص هنه دون أٌ شفمة وٖ رحهة، أوحً 

إنن ٖ جحزن هها أنت  جطََبا لملبه، وجثبَجا لهلال ابن وثَر: " ،جثبت فإاده أرحم هن إخوجه وأبَه بولهات

، وسجخبرهم بها لَن وَرفع درججنعْ َهم، وَُ ، وسَنصرن هللا عل، فإن لن هن ذلن فرجاً وهخرجاً حسناً فَه

 .2فعلوا هعن هن هذا الصنَع"

جعله فٍ الجب هٍ اخؾ حوها وذلن ب ةطرَم إلًلجله علً لهم اوهن رحهة هللا به أنهم عدلوا عن اجف

﴿َوأَْجَهُعوا أَْن  لموله سبحانه وجعالً:واجفموا علً ذلن بلدجهم أبَه وعن أهل عن وإبعاده بهدؾ جؽََبه 

﴾ أٌ أنهم عدلوا عن العنؾ والمسوة إلً جنفَذ هخططهمََ  اَباِت اْلُجبِّ ََ بالجخلص هنه دون  ْجَعلُوهُ فٍِ َؼ

 ، جاروَن أهره لعابر السبَل.إلحاق الضرر به

الحادثة، أنهم طلبوا هن َوسؾ نزع لهَصه لبل إنزاله فٍ الببر جلن جحلَل َضَؾ فٍ بعض الهفسرَن و

فٗ َسجطَع إرجدابه، وبعد أن أدلوه فٍ الببر واطهؤنوا إلً أنه وصل ؼَابات وٍ ٖ َبجل لهَصه بالهاء 

الجب ألموا الحبل فٍ الببر حجً َٖفور فٍ الخروج هن الهوان، وبعد أن أنهوا هذه الهههة ، أخذوا 

، فماهوا بالخطوة اْولً وهٍ والدهم، وهٍ الهههة الصعبة علَهمَخططون للطرَمة الجٍ سَخبرون بها 

ه بالمصة الجٍ عالنواججهوا إلً أبَهم ٔ ،اد دلَل َمنع أبَهم بهوت َوسؾ، فلطخوا لهَصه بدم وذبإَج

ْبُوُوَن﴾وها فٍ لوله: نفسهم أإجفموا علً حبوها بها سولت لهم  ََ ﴿َوَجاُءوا أَباُهْم ِعَشاًء 
دخلوا علً أبَهم أٌ  3

رات وجوههم لم جطهبن لها بصَرة أبَهم ٍ اجفموا علَها، ولون أهاجالر ادواَْبوون، وحاولوا إجمان 

  4: ﴿َوَها أَْنَت ِبُهإِهٍن لََنا َولَْو ُونَّا َصاِدِلََن﴾، لذا بعد أن حووا المصة لالوانأحسوا بذل الثالبة وهم أَضاً 

هن  لَسولوه لوالدهم خَراً  اً وهإهن هنا هصدق أٌ ها أنت بهصدلنا ولو ونا وذلن، ولم َجدوا عذراً هناسب

                                       
 .15سورة َوسؾ:  - 1
 .374، ص 4وثَر، جفسَر المرآن العظَم، سابق، جزءابن   - 2
 .16سورة َوسؾ :  - 3
 17سورة َوسؾ :  - 4
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جههوه بؤول اوله الذبب﴾ فؤجخذوا الذبب حجة، وؤ: ﴿وأخاؾ أن َحَن حذرهم بموله 1جمفوه هنهالذٌ ال

 .  بمولهم )وإنا له لحافظون( َوسؾ، بعد أن وانوا جعهدوا بحفظه

 

لَْت لَُكْم أَْنفَُسُكْم أَْمَراً﴾-18 ٌِِصِه بَِدٍم َكِذٍب َقالَ َبلْ َسو  ﴿َوَجاُؤوا َعلَى َقِم
2
. 

لم َصدلهم، وأحس أن َوسؾ حٍ َرزق، لذلن اسجسلم ولم َبحخ عنه،  وب علَه السٗم َعم أن الهعنً 

 عدة هإشرات هنها : بن ؤطهانه ْ

عن ؼفلوا لد ، وهم ل أن َؤوله الذبب دون جهزَق ثوبهوهن ؼَر الهعمو ،اً أن المهَص لم َون ههزل -٭

 هذه الهٗحظة. 

وهو الذٌ  ،علً المهَص لَس دم َوسؾالذٌ الدم أن  لم َؽب عنهعلَه السٗم  إحساس َعموبإن  -٭

 حَن ألبلت العَر هن هصر جحهل لهَص َوسؾ. ، عرؾ رَح َوسؾ هن هسافة

ؽب عن َعموب أَضاً جلن الهسرحَة الهصطنعة هن البواء والعواطؾ الهزورة، وهو الرجل جولم  -٭

لهظاهر الخادعة الجٍ لام بها صاحب البصَرة النافذة والنبٍ الهرسل، فٗبد أنه وان َعرؾ ها وراء ا

 أبنابه ٔلناعه بهاحدخ هع َوسؾ. 

 فاجؤ بها حصل هن ابنابه. جلم َ لعة بالنسبة لَعموب، لذاوان هن اْهور الهجوإن وَد إخوة َوسؾ  -٭

حق فسَطول به العهر حجً  إن رإَا َوسؾ جشَر إلً أنه وارخ النبوة والرسالة، فرإَا اْنبَاء -٭

. ولذلن وان جواب َعموب ْبنابه بعد إنجهابهم هن سرد لصجهم الهلفمة، وهو جواب هل ساجدَن َراهم

َعلًَ  َجناسب هع همام النبوة ونفاذ البصَرة بموله:"﴿َبْل َسْولَْت لَُوْم أَْنفَُسُوْم أَْهراً َفَصْبٌر َجِهٌَل َوهللاُ اْلُهْسَجَعانُ 

، وسَلجزم الصبر علً هذا باهلل وَسلم اْهر له سبحانه ، فإنه َسجعَنالدهجم علَهَها َجِصفُوَن﴾ أٌ هع ها 

الذاجَة وَؽلب علَها الجفسَر بالرأٌ جبدو علَها الصبؽة الجؤوَٗت الجفسَرات وونٗحظ أن هذه  .3البٗء

 بهذا اْسم.عرؾ حَنها جُ وَل ْن الهرهنَوطَما لم َون همصود وجؤلم ، وإن هرهنَوطَمٍوالجؤوَل ال

الذٌ لد "أننٍ سؤلججا إلً الصبر و أوثم حزنٍ أهام هذا اْهر الجلل ﴾ أٌ َلٌ هِ جَ  رٌ بَ صَ ولول َعموب: ﴿فَ 

. البَن الواضح هن الوذب فجرونه الهسجعان علً هاج هو، و4اجفمجم علَه، حجً َفرجه هللا بعونه ولطفه"

أن َعموب: لال لبنَه الذَن أخبروه أن  : ﴿َلاَل َبْل َسْولَْت لَُوْم أَْنفَُسُوْم أَْهَراً﴾ أٌجعالً لولهفٍ ولال الطبرٌ 

لهم فٍ خبرهم ذلن: لَس اْهر وها جمولون، ﴿َبْل َسّولَْت لَُوْم أَْنفَُسُوْم أَْهَراً﴾ َعنٍ :  الذبب أول َوسؾ هوذباً 

 .5"فٍ َوسؾ وحسنجه، ففعلجهوه اً نت لوم أنفسوم أهرزَ"

                                       
 .58َنظر احهد عزالدَن خلؾ هللا، َوسؾ بن َعموب، سابق، ص - 1
 .18سورة َوسؾ :  - 2
 .59،60َنظر أحهد عزالدَن خلؾ هللا، َوسؾ بن َعموت، سابق ، ص - 3
 .375، ص4ظَم،الجزءأبن وثَر ، جفسَر المرآن الع - 4
 .337، ص 4جزءهذبه وحممه:بشار عواد و عصام فارس،  ر جاهع البَان عن جؤوَل المرآن،ابن جرَر الطبرٌ ، جفسَ - 5
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وهُ بَِضاَعًة﴾  -19  ﴿َوأََسّرْ

 دُّ عَ َُ  (ةً اعَ ضَ بِ  وهُرّ سَ أَ وَ )حَخ أن هذا الجعبَر المرآنٍ  هذه اَِة؛نً الهراد هن الهعحول جعددت الجفسَرات 

فٍ الصبر والجلد  1"هن اْسالَب الجٍ حهلها المرآن لَحاج بها الناس ولَمطعهم عن الجدل والههاحوة"

اذ البشر هن وإنم ،جبلَػ الدعوة إلً دَن هللاول الصعاب هن أجل  فٍ هواجهةاْنبَاء  اجصؾ بهالذٌ 

َمطع الذَن َرون أن المصص المصص الحق ل هإن ،والهداَة إلً الخَر والحق وأنسانَة الجاهة الضٗل

 البشرٌ بها فَه هن جلفَمات الخَال البشرٌ. َماس بهعاََر المصص اْدبٍالمرآنٍ  

لججار عن بعض، عض اب بٍ هللا َوسؾ علَه السٗم وهو َباع وبضاعة أسرهاناَِة جسرد والع إن هذه 

إلً أن إخوة البعض فمد ذهب  ن و الهإولَن ول حسب فههه الخاص،الهفسرَ ألوالفَها جعددت ولد 

باعوه للججار سرا بؤنه لَس أخوهم وأنه عبد، وبعض الهفسرَن لالوا إن الذٌ أسره هم الذَن َوسؾ 

الهدلٍ الهسجمٍ الموم وارد ه وأسرَّ ": الطبرٌ فٍ هعنً هذه اَِةَمول وارد الموم الذٌ وجده فٍ الببر. 

 ، ولالوا لهم:أنهم اشجروه َوسؾأهر أسروا ، أصحابه هن الججارهم ووهن هعه هن رفمجه السَارة  دلوه

هصر ْنهم خافوا إن علهوا أنهم اشجروه بها اشجروه به أن َطلبوا فَه  أهل هعناها بضعهو بضاعة ا

، 3"وجوالة ووشافة جعنٍ جهاعة أولافلة"هن السَر  والججار هم السَارة وهٍ صَؽة هبالؽة، 2الشروة"

وا َوسؾ بعضهم هن بعضوهم الججار  وا بَعه، بَنها َري ؼَرهم، ولال آخرون الذَن أسرُّ أن إخوة  أسرُّ

وا شؤن َوسؾ أن  ، فوجم َوسؾ شؤنه هخافة أن جمجله َوون أخاهم ، فمالوا هو عبٌد لناَوسؾ هم الذَن أسرُّ

 فنادي الججار هذا ؼٗم للبَع فباعوه.إخوجه واخجار البَع 

صوب هذه اْلوال هو لول هن لال: "وأسرَّ وارد الموم الهدلٍ دلوه وهن هعه هن أإن الطبرٌ  ريوَ

أٌ أخفوه عن الناس حجً ٖ َدعٍ أحد هن السوان أنه  ،4"أسروا أهر َوسؾ ، أصحابه هن رفمة السَارة

وباعوه بثهن  لَنالهم بعض هن اْرباح، ضهن بضاعجهمالججار َرَدونه هن بَنها ، هرب هنه عبد له

اَءُهْم﴾جعالً وموله  بخس أٌ نالص عن اْسعار الهجداولة، ََ اَس أَْش َٖ َجْبَخُسوا النَّ وهللا سبحانه وجعالً ، 5:﴿َو

شجروه، وٖ َخفً علَه هن ذلن شا، ولونه َرَد أن َهضٍ الذَن اَوسؾ و الذَن باعواعلَم بها َفعله 

 لسابق فٍ علهه. حوهه ا

فإّنٍ  نالن فٍ هللا  علً ها صبرأ، أن هههللا علَه وسٗ واتهحهد صلنبَنا فَها دعوة ل إن لصة َوسؾ

ال ها وانوا لادٌر علً جؽََر ها َنالن به هإٖء ،وها ونت لادًرا علً جؽََر ها لمٍ َوسؾ هن إخوجه فٍ ح

،ذلن لهوالٓهور و روٍولم َون جَ  َفعلون به ها فعلوا، ٍّ ولون لهاضٍ علهٍ فَه وفٍ  ن َوسؾ عل

                                       
 .8م، ص4340، 4داراملعرفة للطباعة، بريوت، ط -يف منطوقو ومفهومو -عبد الكرمي اخلطيب، القصص القرآين - 1

 . 337ص ،4بَان عن جؤوَل آٌ المرآن ، الهصدر السلبق ، الجزء ابن جرَر الطبرٌ ، جفسَر جاهع ال - 2
 .222. ص 12جفسَر الهنار : رشَد رضا ، سابق جزء  - 3
 الهصدر السابق ، نفس الصفحة. - 4
 .85سورة هود:  - 5
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، ولون لسابق علهٍ فَن  إخوجه، ٍّ فوذلن جروٍ جؽَََر ها َنالن به هإٖء الهشروون لؽَر هوان بن عل

، وها صار أهر إخوة َوسؾ إلً أذعان لَوسؾ وإذعانهم لن لَهم،إلً ُعلّون عوفَهم، ثم َصَر أهُرن 

ه علَهم بَوسؾ علَه السٗم هن طرؾ إخوجه و  الجنوَل ذا السَاق أنه بعدهؽزي هن هفال .1بسَادجه وعلوِّ

، فجاءوه َطلبون العون والهساعدة ذلنفٍ علَهم وها شاءت أرادة ألهَة  علَاً سَدا ووَدهم له أصبح 

عندها رفضه أهل  ،ملسو هيلع هللا ىلصر بها هحهد شِ بُ  جٍشري ال، و هو أهر البُ ه هن حَخ ٖ َدرون أنه َوسؾهن

ة َحمَمالمصة ، إن هذه الهظفرَن رؼم ول الصعاب نه فَها و وان هن الهنجصرَن هواْرض لون هللا

الصحراوَة الهؽرلة فٍ الوالعَة بعَدة عن الخَال  لوالع عربٍ هجؤثر بالبَبةجاءت ولَس خَال بشرٌ، 

فٍ  والجٍ جظهر فٍ أشعار العرب الجٍ جحوٍ والعهم الهعاش فوانت هٗحم اشعارهم هٍ والع هروا به

 .همحَاج

اِهِدٌَن﴾ -20    ﴿َوَكاُنوا فٌِِه ِمْن الز 

، عرض عنه ولم َرؼبهأوالزاهد الؽَر راؼب، وزهد فَه  ،ضد الرؼبةأٌ  ،وؾهد الُعزالزُ  هعنً

، ووانوا فَه هن 2هلذاجها والهعرض عنها وجخلً عنها للعبادة ٍ الدنَا الؽَر راؼب فَها وجارن هد فاوالز

هن الراؼبَن  وانوا هإٖء الذَن باعوهأن "أٌ  ه، لذا باعوه بثهن بخس،الزاهدَن، أٌ الؽَر راؼبَن فَ

لهم ولهذا  الذَن َبؽون الخٗص هنه لبٗ َظهر هن َطالبهم به ْنه حر، والثهن لم َون همصوداً  ،عنه

. وبعض الهفسرَن َري أن الذَن باعوه بثهن بخس ووانون ؼَر راؼبَن فَه 3لنعوا بالبخس هنه "

هم إخوجه، ولَس السَارة الذَن اسجبشروا به وأسروه بضاعة، ولو وانوا ؼَر راؼبَن  وزاهدَن فَه،

شروه هن هم ونري أنهم وزاهد لها اشجروه أصًٗ، فَرجح أن الضهَر فٍ "وشروه" َعود علً إخوجه، 

إذن هم  ،وشروه ؼَر اشجروهَعنٍ باعوه بثهن بخس َعنٍ نالص عن المَهة الحمَمَة نمصانا واضحاً، 

 . جعلهم َطلبون فَه هبلؽاً  وبَراً ن أٌ ؼَر راؼبَن بالمدر الذٌ َه زاهدوفَ

: ْنهم ن إخوجه، ووانوا فَه هن الزاهدَن: الرفمة ه)شروه( َعنٍ اشجروه، وهم ولال الزهخشرٌ: "

اعجمدوا أنه آبق أٌ عبد هارب هن سَده، فخافوا أن َخاطروا بهالهم فَه، وَروي أن إخوجه اجبعوهم 

وؤنه لَل: لزهدهم فَه حجً ٖ َهرب، وذلن َوصونهم علَه أٌ أنهم لهم: اسجوثموا هنه ٖ َؤبق، َمولون 

 .4فٍ أٌ شٍء زهدوا ؟ فمال: زهدوا فَه"

وذورت اَِات أنهم "، َعنٍ باعوه ، وشري إخوة َوسؾ أخاهم َوسؾ بثهن بحسولال الطبرٌ: "

عجباره بضاعة فٍ المافلة وخوفهم هذا َدل أسروا شراء َوسؾ هن أصحابهم خَفة أن َشارووهم فَه بإ

الذٌ دفعوه فَه والذٌ وصفجه اَِة بؤنه ثهن بخس، ولو وان الذَن علً رؼبجهم فَه، واسجرخاص سعره 

                                       
 .338، ص4َنظر الطبرٌ ، جفسَر جاهع البَان عن جؤوَل آٌ المرآن ، سابق ، الجزء - 1
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، اشجروه هم الزاهدَن لها لالوا لرفالهم لم نشجره، بل هو بضاعة أرسلها هعنا أحد الناس هن أهل الهوان

جرٌ سلَم العمل شا ، فهحال أن َش1ٖ إذا وانوا هؽلوبَن علً عمولهم وها وان لشرابهم إَاه أٌ هعنً إ

 ابضعها هعناً  لها لالوا لرفمابهم هو بضاعة ، وإٖعلَه اً لَس له فَه رؼبة، وزاهد فَه إٖ إذا وان هوره

 ، هع زهدهم فَه.   أهل الهوان الذٌ فَه الهاء

 التمكٌن لٌوسف فً األرض 

َنا لِ  -21  ٌُوُسَف فًِ األَْرِض َولَِنْعل َمُه ِمْن َتأِْوٌِل األََحاِدٌِث َوهللاُ َغالِب  َعلَى أَْمِرِه﴾﴿َوَكَذلَِك َمك 

َنا﴾ هعنً  فَها َوسؾ والهمصود بها هصر، أٌ ثبجنا ووطؤنا لَوسؾ فٍ اْرض وهٍ البٗد الجٍ  ﴿َهوَّ

جمبلجه اْرض  مالَفعند ذلن بلد هل الأفٍ للوب العباد فإذا جمبله  ولعل أصل الجهوَن لَوسؾ هو الجهوَن

حجً أعلً هوظؾ فٍ  الناس البسطاءهن بداَة فٍ للوب العباد  أ هنها حَخ َشاء، فهو لمً لبولفَجبو

ٌَ  َا)وارد المافلة حَن لال ووان أولهم الدولة،  ولال  هن هصر ، إلً الذٌ اشجراههذا ؼٗم(  بشرا

ول رجال الدولة، ولم َذور أن أحد ناصبه العداء، لزوججه أورهٍ هثواه، وأصبح فٍ المصر هورم عند 

فول الناس الجٍ رأجه جمبلجه هن أول وهلة ولد جوسهوا فَه فهو َجخذ هن أرض هصر هنـزٖ حَخ َشاء، 

بعد الحبس والضَق، ثم جعله الهلن علً فٍ ول هوان هن اْرض والمبول خَرا، فصار له الجهوَن 

هن َشاء هن َشهل برحهجه أٌ ، 2﴿ُنِصَُب ِبَرْحَهِجَنا َهْن نََّشاُء﴾ هصدالا لموله جعالً: خزابن أرض هصر

  .3"، وبعد ألماء فٍ الجبّ ةله فٍ اْرض بعد العبودَ فهون ب َوسؾ بها اوها أص"، خلمه

 فلمً لبوًٖ  وهن عٗهات الجهوَن لَوسؾ فٍ اْرض أن أدخله العزَز فٍ لصره، واخجلط برجال الدولة

صطفَه لنفسه، وجولً إدارة هصر لَواجه أدق اْولات وأشدها حاجة َهره وطلبه الهلن لأ ذاعحجً بَنهم 

بحَخ أدار " ، وهوذا وان جهوَن هللا لَوسؾ علَه السٗم فٍ اْرض،لً الحنوة والحوهة وجدبَر اْهورإ

ؤجٍ عادلة فلها جاء الجدب شبون هصر بصورة حازهة ََ ولها، بل َعمَّ البٗد الجٍ ح وحدها، هصر لم 

ها؛ والهثل: إخوة َوسؾ الذَن جاءوا فََطلبون رزلهم لهصر بدلَل أن هنان أَُناساً هن بٗد أخري لجبوا 

 4."طعاهاً لهم ولهن َنجظرهم فٍ بٗدهم هن اْهل واْلارب هن الشام َطلبون

خ عشرة ، فهنهم هن لدره بثٗؾ علَه السٗم حَن اشجراه العزَزواخجلؾ الهفسرون فٍ جمدَر عهر َوس

َر هٗبم ؼ اْخَرو ،بَنها لال آخرون سبع عشرة سنة، ولال آخرون أن عهره وان ثٗخ سنوات ،سنة

ْنه سرد لصة الرإَا لوالده بدلة الهدرن العارؾ، ثم إن ؼَرة إخوجه ووَدهم  لوالع اْحداخ فٍ المصة

َؽارون هن حب  البالؽَن ٖ له َدل علً أنه َافع ، فلو وان طفًٗ لها حرن عنده الؽَرة والحسد، ْن

                                       
 .   339-338، ص4َنظر جفسَر الطبرٌ ، جاهع البَان عن جؤوَل آٌ المرآن ،سابق ، جزء - 1
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هن الرجال هن ، بل َشاروونهم هذه الهحبة، فهن ؼَر الهعمول أن َحسد أو َؽار عصبة الوالدَن ْطفالهم

   .1ب الوالد لطفٍل لهحُ 

ا أو جعبَر جؤوَل اْحادَخ َعنٍ جؤوَل الرإَ إن﴿َولَِنْعلَِّهُه ِهْن َجؤِْوَِل اََْحاِدَِخ َوهللاُ َؼالٌِب َعلًَ أَْهِرِه﴾: 

ها جصَر إلَه اْهور، ونري أن الهراد هنه جؤََده هن هللا جعالً بهعجزة هن صنؾ الرإَا وهعرفة حمابق 

وسؾ وَعجز الهجخصصون فَه، وهذه َ هن أهل البلد، فَجفوق فَهالذٌ َجفوق فَه وَجعطاه فبة العهل 

 الجوحَد إلَهم أٌ الهراد هن ذلن الهعجزة جزَد هن إعجاب الناس به، وبالجالٍ جَسر علَه جبلَػ دعوة

دَن الحق، وَحجهل أَضا أن َمال أن ذلن الوحٍ ودعوة الخلق إلً ، جبلَػ الجوالَؾإرساله إلً الناس ل

 َلِ ؤوِ جَ  نْ هِ  هُ هَ لِّ عَ نُ لِ وَ "وهن الهحجهل أن َوون المصد هن لوله جعالً: اْول وان ْجل الرسالة والنبوة، 

ولال ابن  هها وان لبله، َصَر بها ول َوم أعلً حاًٖ  هنه بجؤََدولد أوحً إلَه  أن هللا جعالً" َخِ ادِ حَ اَْ 

، والهرأة جه ﴿أورهٍ هثواه ﴾: العزَز حَن جفرس فٍ َوسؾ فمال ٖهرأأشد الناس فراسة ثٗثة": هسعود

ا، فمالتلها رأت هوسً  ََ  . 3"وأبو بور حَن اسجخلؾ عهر 2أََبِت اْسَجؤِْجرهُ﴾ :  ﴿

، ولون جؤهر إخوة َوسؾ علَه ودبروا له هوَدة وحاولوا حبوها جَداَعنٍ حَن  (الٌِب َعلًَ أَْهِرهِ َوهللاُ ؼَ )

أها  علً ول خلمه، لذلن نفذ أهره، هم لدرجه وهو الؽالب علً أهره وهسَطراً َهللا أراد أن َفسد وَدهم لَر

هن بَن أَدَهم وحبط  فخاب سعَهم وجخطَطهم وضاع وَدهمإخوة َوسؾ فٗ َهلوون هن أهرهم شَبا 

ولو علهوا ها أعده هللا لَوسؾ لبخلوا علَه حجٍ بجعله فٍ أرادوا له، هر وخرج عن ها آهم فٍ الجعهل

ظلهه حسدا لنعهة هللا الجٍ  الهظلوم عند هللا لوؾ عنأهر  ظالم ها سَوون علَهول ووذلن لو علم الببر، 

وبؤٌ طرَمة، بَه أدهم للجخلص هنه وجؽََبه عن َوسؾ ووَ ولنا أن نمارن جخطَط إخوة، جنجظر الهظلوم

ونمارن ها صار إلَه هولفهم بَن َدٌ َوسؾ وهم فٍ ذلة وانوسار وضعؾ وفمر، وهو فٍ ها أنعم هللا 

ََْجِزٌ  :وهم َهدون أَدَهم وَسؤلونه، وأبهة وسإدد وخَر وثَرعلَه هن عز  َنا إِنَّ هللاَ  َْ ْق َعلَ ﴿َوَجَصدَّ

ِلََن﴾ ي ، وهذه هن إحدَفعل هللا بالظالهَنسوا ها انجفهم َعرفون أن هللا َجزٌ الهجصدلَن، و ،4اْلُهَجَصدِّ

ْعلَُهوَن﴾الِعبر الهسجفادة هن سورة َوسؾ ََ اِس َٖ ال  5، ﴿َوهللاُ َؼالٌِب َعلًَ أَْهِرِه َولَِونَّ أَْوَثَر النَّ أٌ أن هللا فعَّ

، ووذلن الذَن زهدوا فٍ َوسؾ، وباعوه بثهن زهَدأوثر الناس  ، ولونخرةلها َرَد هن أهور الدنَا واِ

لَه ها سَصَر إ، ٖ َعلهون ها هللا صانع بَوسؾ وأظهرهم هن أهل هصر حَن بَع فَهم الذَن صار بَن

أرض  جعله فٍفٍ للوب العباد لبل أن َهللا والهسجفاد هن هعنً اَِة أن الجهوَن لَوسؾ جعله  .6أهره

 ت وهَعاد.صَر هللا ول ذلن بولو ،البٗد

                                       
 .68َنظر، أحهد عزالدَن خلؾ هللا، َوسؾ بن َعموب، سابق، ص - 1
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هُ ﴿ -22  ا َبَلَغ أَُشد  َناهُ ُحْكَماً َوِعْلماً﴾ َولَم  ٌْ  آَت

" أنسان هرحلة  للهفسرَن عدة ألوال فٍ الهدة الجٍ َصل فَهاأن  ججدر بنا أشارة إلًاْشد هعنً فٍ 

بعض عند أشده، فهذه الهرحلة فَها عندها َبلػ أنها الفجرة الزهنَة هن عهر أنسان  أٌ "، داْشُ 

ذلن، وعند  دون ، وعند البعض جوونعند الجههور" النبوة "ربعَن وهو سن سن اَْحددونها بالهفسرَن 

خجٗؾ اهعَنة، بل هو َخجلؾ ب ا، وعند آخرَن لَس لٓشد سنهالن بلوغ الحلم، أو هو سن النبوة

ن، َمول الطبرٌ اْشخاص واخجٗؾ البَبة، وَري آخرون أن بلوغ اْشد هو ها بَن العشربن والثٗثَ

ا بلػ هنجه ، َعنٍشدهؾ أَ ها بلػ َوسفٍ جفسَر هذه اَِة: أنه ل ٍ شبابه وحّده. وذلَن فََها جه فلوجه وِشدً لهَّ

ََُمال ة،لَل إِلًَ أَربعَن سنو ة،ٍ عْشرة إِلً ِسّجَن سنانِ بَن ثه جهع  وهو جه،: أٌَ شدجلأَُشّد الر تهض": و

َُسهع له ِهثل اَْضر و وها واحد اَْضّر  ّد،اس أَْن َوون واحده شَمِ وَجب فٍ ال ،فظهل بواحٍد هناْسّر لم 

 .1"وأشده هنجهً شدجه ولوجه فٍ شبابهرِّ د اَْسّر ساحوو ّر،ض

فمال جعالً عن  (اسجويولهة )بإضافة همجرنة بأسجواء أٌ واَِة وردت أَضاً فٍ سورة المصص 

َناهُ ُحْوَهاً َوِعْلَهاً﴾﴿َولَها َبلََػ أَُشَدهُ َواْسَجَوي : هوسً َْ َناهُ ُحْوَهاً َوِعْلَهاً﴾ : ولال عن َوسؾ 2آَج َْ هُ آَج ﴿َولََها َبلََػ أَُشدَّ

 جعالً فٍ وعند آخرون هو الفجرة بَن العشرَن والثٗثَن لموله ،شد عند البعض سن اْربعَنْبلوغ اف

َري بعض و َعنٍ سن الشباب 3﴾هُدَ شُ أَ  ػَ لُ بْ ً ََ جَّ حَ  نُ سَ حْ أَ  ٍَ ٍ هِ جِ الْ بِ  َٖ إِ  َمِ جِ ََ الْ  الَ وا هَ بُ رَ مْ جَ َٖ وَ ﴿هال الَجَم: 

 :"جعالً ومولهوان نوع هن ألهام الهفسرَن أن َوسؾ لم َبلػ سن اْربعَن، وأن الوحٍ لَوسؾ 

فَوسؾ علَه السٗم لم  الجب، م ٖ َشعرون" وذلن حَن إلمابه فٍوحَنا إلَه لجنببنهم بؤهرهم هذا وهأو

الجٍ جمجرن دابها بالحوهة والعلم هبة هن هللا  والهمصود ب)آجَناه حوها وعلها( هو النبوةاً بعد. َون نبَ

 . هعا ، وهنهم هن رأي أن الهمصود به النبوة والرسالةجبارن وجعالً

 هٍ جؤوَد لها لبلها وجوضَح له، فاْشد بلوغ البدن المدرة (اسجوي"أن ولهة )ولال اْلوسٍ فٍ جفسَره، 

د ْنهم اخجلفوا فٍ اْشُ ، سجواء َعنٍ اعجدال العمل ووهاله، أها اٖة الجسهانَة والنهو الواهلوالمو

وَمول  .4"د ثٗخ وثٗثون سنة واٖسجواء أربعون سنة، وهذا هروٌ عن أبن عباسواٖسجواء، أن اْشُ 

وسؾ حَن َبلػ إن هحنة أخري هن نوع آخر وانت جنجظر َ"َد لطب فٍ جفسَره )فٍ ظٗل المرآن(: الس

ولال  .5"هذه الهحنة الجارفة الجٍ ٖ َمؾ لها إٖ هن رحم هللاأشده، ولد أجاه هللا حوها وعلها َسجمبل بهها 

                                       
 .      341، ص4جزء الطبرٌ، جاهع البَان عن جؤوَل آٌ المرآن ، سابق ، - 1
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رد عن بالجج ،واُْشد هو نهاَة الوصول إلً الفطرة اْولً": فٍ جؤوَل هذه اْشد هحٍ الدَن بن عربٍ

ة   .1"ؼواشٍ الخلمة الذٌ نسهَه همام الفجوَّ
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 حادثة المراودة

 فٍ هذا الهسجوي سنعهل علً جحلَل اَِات الهجشابهات الجٍ جضهنها هذا الهحور هن حادثة الهراودة

، مدم نهاذج جفسَرَة، إذ سنبَان أوجه الهفسرَن لهذا الهسجوي، و نعهل علً جحَخ سنحدد عدد اَِات

فٍ نبَن هن خٗلها الجوانب الجؤوَلَة و وَؾ أن بعض الهفسرَن اخجلفوا حول بعض المضَا الجفسَرَة، 

  :هذه اَِة المرآنَة الورَهة شرح

تَِها﴿ -23 ٌْ َت َلكَ  َوَراَوَدْتُه ال تًِ ُهَو فًِ َب ٌْ ْفِسِه َوَغل َقِت اأْلَْبَواَب َوَقاَلْت َه َقالَ َمَعاَذ هللِا  َعن ن 

ُه َرب ً أَْحَسَن َمْثَواىَ إِ   ﴾ ن 

 ولد ،هن اشهر آَات هذه السورةهٍ الهراودة حادثة هعلوم أن هذه اَِة الورَهة الجٍ وردت بشؤن ال هن

شرحوها شروحا هخجلفة و  نَهن الهفسر اً ثَرأن وذلن  ،وجدلَماً  اً وجؤوًَٗ جفسَر هن الهداد ت وثَراسالأ

بَت ل َوسؾ ووصبجبدأ هوذا فإن حادثة الهراودة وجؤوَٗت هجنوعة، فإنهم لدهوا بخصوصها  بالجالٍ

لام  ولد عزَز هصر هجراشأن ا، حَخ أنه بعد صحاب البَتو جورَهه هن طرؾ أهصر، العزَز ب

وا "الهوسوس" الذَن اسجول هن العهالَقوان هذا اْخَر  ، وجوسم فَه خَراً ْنه  و إوراههاٖعجناء به ب

علً حوم هصر فٍ جلن الفجرة هن الجارَخ الجٍ عاش فَها َوسؾ، وهم لوم هن الرعاة الذَن عاشوا لرَباً 

هن هنازل إبراهَم وإسهاعَل وإسحاق وَعموب، لذا عرفوا شَباً عن دَن هللا هنهم، لذا ذور المرآن لمب 

وس لرن ونصؾ هن اسجؽرق حوم الهوسلد الهلن لحاوههم، بَنها فٍ لصة هوسً ذور "فرعون" و

 والمصة فٍ ذاجها جصور ظٗل جلن الفجرة الجارَخَة.  .1لزهن ثم اسجعاد الفراعنة حوم هصرا

هٍ الجٍ وان َمصد بها اهرأة العزَز، و  (اهَ جِ َْ ٍ بَ و فٍٍ هُ جِ الْ  هُ جَ دَ اوَ رَ وَ )َمول الطبرٌ: "وفٍ جفسَرها 

البَت علَها وعلً َوسؾ لها أرادت هنه ها  َوسؾ فٍ بَجها فراودجه عن نفسه أن َوالعها، وؼلمت أبواب

ب، 2"راودجه علَه، بابا بعد باب ولال البعض هذه الولهة ، ولالت هَت لن بهعنً هلم لن أٌ أدنو وجمرَّ

اخجلؾ والبعض لال إنها لؽة عربَة جدعوه بها، ولد ولهة سرَانَة، ولال البعض أنها ولهة لبطَة  هٍ

َت(  المرأ َْ ُت( أٌ جهَؤت لن، ووان أبو عهرو بن العٗء والوسابٍ َنوران )ِهَْ  وفَها بَن )َه َْ َت( و )ِه

 .3اْخَرة المراءة 

وضم الجاء َعنٍ جهَؤت لن، ( بوسر الهاء والههزة نَ لَ  بتُ وفٍ لراءجها لال ابن وثَر:" ولراء آخرون )هِ 

 ، وأبو وابل،لهٍلسُ عنه هذه المراءة ابن عباس، وأبو عبد الرحهن ا ٌَ وِ وههن رُ ، هن لول هبت لٓهر

    .4"وعورهة، ولجادة

                                       
 .1960، ص1م، جزء2003، 32َنظر سَد لطب، فٍ ظٗل المرآن، دار الشروق، طبعة  - 1
 .342، ص4، جاهع البَان عن جؤوَل آٌ المرآن ، هصدر سابق، جالطبرٌ - 2
 نفس الهصدر السلبق. - 3
 238ر سابق، صجفسَرابن وثَر ، هصد - 4
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ووان َوسؾ وثَر الوفاء لذلن الرجل الذٌ لال لزوججه: أورهٍ هثواه، ولون الزوجة نظرت إلً َوسؾ 

الذٌ أراده زوجها، فهو أراده ولدا ربها هو ؼَر با إلَه، وأرادت شَبؽَر العَن الجٍ نظر بها زوجها 

أن َوون اْرض وله الجهوَن فٍ وهللا أراد  ،وعشَق لهاهعه ل وهٍ حَن أعجبت به أرات الجعاهلهها، 

هن  هٍ، فراودجه عن نفسه، وأظهر لها أنه ٖ َرَد ها جرَد نبَا هرسٗ لهداَة الناسسَدا فٍ هذه البٗد، و

وجحاول الناعه بها جرَد أنت، والهراودة هٍ أن جنازع ؼَرن فٍ اْرادة فجرَد ؼَر الذٌ َرَد،  هراودة،

  .وادوالناعه بها أر علَه واحجالَأن لصدوا  ﴿َسُنَراِوُد َعْنُه أَباهُ﴾لن لول إخوة َوسؾ وهن ذ

أٌ اسجعاذ باهلل وٖذ به ﴿َلاَل َهَعاَذ هللا﴾  فٍ لوله جعالً: إزاء الهراودة ردة فعل َوسؾ اَِات بَنتو

هن  واوونجً ٖ َح ،عن الولوع فٍ الهعصَة هموَبعدالعباد  هو الذٌ َحصنف ،جحصنا هن هعصَجه

ورفضا لطلبها رؼم أنها ردا علً جسفل وجذلل اهرأة العزَز  ولد اسجعاذ َوسؾ باهللالفاسمَن الجاهلَن 

ُه َربٍِّ أّْحِسَن َهْثَواٌ﴾ ، وعلل َوسؾ رفضه بموله: سَدجه ولٍ وفٍ رضً ربٍ  َعنٍ أن ذلن سعَاً ﴿إِنَّ

ذنٍ هن َعذٌ وفمنٍ لطاعجه، وهو الذٌ َُ أحسن هماهٍ عندوم وسخروم لٍ وهو الالذٌ أهرٌ وله، 

: راد بربه هالوه العزَز، وها َمالبعض الجؤوَٗت جمول أنه أإن وانت ، ولومهعصَجه وأرجواب الخَانة 

علَه السٗم  -وها فٍ لوله  ،1"رب الدار ورب اْسرة، ووان هن ُعرفهم إطٗله علً الهلون والعظهاء"

 . 2ْنَد َربَِّن﴾ لصاحبه فٍ السجن ﴿اُْذُوْرِنٍ عِ  –

لاهجٍ عندوم وأوصان وعلً هذا َوون لول َوسؾ هو أن سَدٌ الهالن لرلبجٍ لد أحسن هعاهلجٍ فٍ إ 

 .بشر أساءة، وهو خَانجه فٍ أهله، فلن أجزَه علً إحسانه بإورام هثواٌ

 اً ل هٍ جعد نوعوَٗت لم ُجذور فٍ الجفاسَر المدَهة النملَة، بؤبعض الهفسرَن َججهدون فٍ إَجاد ج إن 

الذاجَة فَمول: إن اهرأة العزَز بدأت نظرجها إلً َوسؾ ججحول إلً صبوغ بصبؽة هن الجفسَر بالرأٌ اله

، وَبدو أنها لاوهت نفراد به فٍ المصر بٗ رلَبواٖ جوبر هعها وجنهو بموة وجؽذَها الخلوةجنسَة  عاطفة

َجب أن ججرفع عن عشق فجاها،  ، إذا وسَدة البلدهوانجهبالجالٍ  ، وهنفسها هرعاًة لهوانة زوجها وسهعج

ول جلن الجحصَنات بدأت جنهار أهام جهال الفجً ، إٖ أن الجمالَد و اْعراؾ آنذانول  نورهج وهو أهر

علً الجفوَر فٍ هثل هذا  الخارق، الذٌ اسجولً علً للبها، هع أنه لم َجح لها أٌ فرصة جشجعها

هن هوانة زوجها و بالجالٍ هنها، وو خجله جفاجه إلَها َرجع إلً حَابه ولعلها ظنت أن عدم إل ،3الهوضوع

إٖ أن هذه العواهل جهَعها لم جهنعها هن عدم الجردد وانجها وسَدة المصر، علً ه علَه، فضًٗ ا هلفضله

بَنهها، فوفرت الخلوة، وأصرت علً أن  الجٍ لد جوون حابًٗ علً إزالة ول الحواجز الهادَة والنفسَة 

 اجحه برؼبجها، وبدل أن جوون هٍ الهرؼوبة، أصبحت هٍ الراؼبة، ولررت أن جوون هٍ الهبادرةجف

                                       
 .  227، ص12هحهد رشَد رضا، جفسَر الهنار، هرجع سابق، جزء - 1
 .42سورة َوسؾ،  - 2

 .41ينظر أمحد عزالدين خلف، يوسف بن يعقوب، مرجع سابق، ص - 3
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ْْ  لموله:بالجحرش به  َت لَنَ ﴿َوَؼلََّمْت ا َْ  بجذلل فٍ الطلب جهاهراودفصحت عن أإنها  أٌ  .﴾ْبَواِب َوَلالَْت ِه

وصرحت بها لم َة إلً هخدعها وؼلمت جهَع اْبواب الهإدبرفق ولَن هع الجحاَل للوصول إلً الهدؾ، 

َت لََن﴾ جصرح به سَدة  َْ َبق هعنً للوراهة، بحَخ لم ، 1جوضَحإلً وجصرَحها هذا َٖحجاج ﴿َوَلالَْت ِه

ُه َربٍِّ أَْحَسَن َهْثَواٌ إِنَّ  :وها وردت فٍ اَِة الورَهة نفسها وهع ذلن وانت إجابجه ُه َٖ ﴿َلاَل َهَعاَذ هللا إِنَّ

ْفلٍُح الَظالِ  ده، وهو سَ  : أن الهراد بربه هنا هو -وها ذهب إلً ذلن الوثَر هن الهفسرَن  –الظاهر ، فُهوَن﴾َُ

 أورهٍ هثواه.  : لال ٖهرأجه و، زوجها الذٌ اشجراه

وَء وَ  -24 ِه َكَذلَِك لَِنْصِرَف َعْنُه الس  أَى ُبْرَهاَن َرب  ْت بِِه َوَهم  بِّها َلْواَل أَن ر  اْلَفْحَشاَء ﴿َولََقْد َهم 

ُه ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْخلَِصٌَن﴾ إِن 
2
 

ْت ِبِه َوَهمَّ بِّهاأولٍ العلم فٍ هسؤلة ) جؤوَٗتجعددت   : الهم بالشا فٍ وٗم العربالهعروؾ أن و (َههَّ

وهذا البعض أنه: "أطلق جوة سراوَله"، ، فمد فسره ، وأها َهمَّ َوسؾ3"حدَخ الهرء نفسه بهوالعجة"

أن هللا ابجلً  نََّ لد ب، وهجفسَر " هن19030"فٍ الهسؤلة رلم ذوره الطبرٌ عَد بن جبَر هروٌ عن س

هن الخطَىبة، وٖ َجول علً سعة عفو هللا ورحهجه،  وَري  َوسؾ بهذا لَججهد فٍ طاعة هللا إشفالاً 

َز بعد أن ن اهرأة العزأ، الهرهنَوطَمَة الجؤوَلَة مارباتهال صحاب الجؤوَٗت بالرأٌ أوأهن آخرون 

ا عنها بشول ضَ رِ عْ ، بل وان هُ أدروت أنه ؼَر هوجرخ بها عرضت نفسها علً َوسؾ بمولها ﴿هَت لن﴾

، فهٍ السَدة صاحبة العز والجاه ججاه نفسها ةهانهوال ةذلهؤحست بال، فبالأٌ لها  ، ولم َلقواهل

شد الذٌ َنهاها عن والسلطان جعرض نفسها لعبدها، فَمؾ هنها هذا الهولؾ الذٌ َجضهن دور الهر

عجادت االفاحشة وَوجهها إلً الجهسن باْخٗق والعفة والطهارة، وأؼاضها أن َعصٍ أهرها، وهٍ الجٍ 

هنه وهن الجهَع الطاعة والخضوع والجشرَؾ وأجٗل لها وجنفَذ أواهرها بدون نماش، فؤعجبرت 

ها وان َخطر ببالها ها ٖلجه هنه هولؾ َوسؾ وصدوده عنها جحمَراً لها، بل هو صفعة لها فٍ الصهَم 

هن إعراض، ولو عرضت نفسها علً ؼَره لوجدت أوثر الناس فَها راؼبَن، فهٍ ذات هنصب وجهال 

نجمام ، فاندفعت بول ر إٖ فٍ اٖوالول راؼب فَها، لذا ؼضبت هن َوسؾ أشد الؽضب حجً أنها لم جفو

، واجب علَه الطاعة ولَس العصَان، عبدها لعصَانه أهرها، وهٍ فٍ نظرها سَدجه وهولوة لجبطش به 

، 4وخاصة بعد أن "أذلت نفسها له بدعوجها الصرَحة إلً نفسها  واٖحجَال علَه بهراودجه عن نفسه 

 الرجالحجً أن وبار  " ،دة، وهراَودة عن نفسها ٖ هراوِ الهرأة أن جوون هطلوبة ٖ طالبة وهن شؤن

                                       
 .74/75حهد عزالدَن خلؾ هللا، َوسؾ بن َعموب،سابق، صأ - 1
 .24سورة َوسؾ : - 2
 .342، ص4المرآن، سابق ، جزءالطبرٌ ، جاهع البَان عن جؤَل  - 3
 . 78نظر، احهد عزالدَن خلؾ هللا، َوسؾ بن َعموب ، سابق، صَ - 4
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، بل هم ها َعجزون به هن الجاه والهال، وَبذلون لات الجهالرب لَطؤطبون الرإوس للفمَرات الحسنوات

 .1إن الهلون لَذلون أنفسهم لههلوواجهم وزوجاجهم وٖ َؤبون أن َسهوا أنفسهم عبَدا لهن"

ولون َوسؾ بجهاله وإبابه وجعففه للب الوضع الطبَعٍ وخرق ناهوس الطبَعة، حجً أنه أخرج الهرأة   

جهنعها وهبط بالسَدة الهطاعة هن لَِبِل الرجال والنساء، إلً الذل والههانة، ودٖلها ووهرأة عن طبَعجها 

هها َدل رؼم هوانجها اٖججهاعَة والسَاسَة، ورؼم وبرَابها فمد أذلها الحسن والجهال لعبدها وخادهها، 

اء، بها هه هللا هن اْنبَإٖ هن عص له سلطان وسحر علً النفوسوالجهال علً أن النفس البشرَة ججؤثر ب

والهرأة جزء هن اْلدهون اجخذوا آلهة للجهال، الجهال الذٌ بثه الخالق فٍ الطبَعة، حجً أن  فٍ ذلن

جرواد صاحب الحسن والجهال، وجصارحه بالدعوة إلً نفسها، ججؤثر وجإثر و، حجً أنها الطبَعة الحَة

بإَهانه وإخٗصه، ووذلن صاحباجها لطعن أَدَهن حَن أذهلهن َوسؾ بسحر جهاله، وهو َصدهن 

َّٖ جعالً:  عهٗ بموله  ،هراعَاً ْهرأة العزَز حق زوجها فٍ ورهه وإحسانه له ْحَساِن إِ ْٔ ﴿َهْل َجَزاُء ا

بَنها هٍ اعجبرت صدوده عنها إهانة ٖ جطاق، فثار ؼضبها وههت بالبطش به وأنجمام  ؛2﴾انُ سَ حْ ْأِ 

َٖ أَْن َرأي ُبْرَهاَن  لموله: بالرد علً ؼضبها بهثلهلنفسها وهذا هجولع هنها وهن أهثالها، وهمَّ  ﴿َوَهمَّ بَِها لَْو

علَه الفاحشة وٖ ها جثبت بَ رَ ضَ  نْ ، وهو إهن ربه اً وهم بضربها لونه رأي فٍ نفسه برهانَعنٍ  َربِِّه﴾

ا هأنه راودو ،رب علً إهرأة فٍ هخدعهابالض أنه إعجدي، وسَوون الجؤوَل الوالعٍ َهون نفَها عنه

 ،فاهجنعت علَه فؤرادها بالموة والعنؾ، ولن َنفعه أٌ جبرَر هادام هو فٍ هخدعها، فؤلههه هللا الصواب

وم والنبوة الجٍ آجاه هللا جعالً هو هن الح"و 3﴿َوهللاُ َؼالٌِب َعلًَ أَْهِرِه﴾ وؼلَّب الحوهة هصدالاً لموله جعالً:

 .4"بعد بلوؼه اْشد

، هها أرادجه هن الهوروه، لوٖ رأي برهان ربه بهوروه ربها أو َنالهاولال الطبرٌ:"وهم َوسؾ أن َض 

 .5فوؾ عن أذاها

ر بالرأٌ: إن فٍ جمدَم ولهة السوء علً الفحشاء دٖلة علً أن الهم لم َجعلق وَري بعض اصحاب الجفسَ

اْبجداء  ، أهاالذور الحوَم إبجداء بصرؾ اْفظع، وإٖ لوان احشة، وأن الفاحشة لم جخطر ببالهبالف

بصرؾ السوء دلَل علً أن الفحشاء لم جصدر عنه، وَسجمَم الهعنً هع السَاق فٍ اَِة لنصرؾ عنه 

-سجعهال العنؾ فٍ هوضع الرَبة ؤوله الناس هن إجهاهه بالفحشاء بااْذٌ والعنؾ والضرب وها َج

فحشاء، ولال الفخر فها صرؾ هللا عنه السوء إٖ ْنه برئ هن الهم بارجواب الهعصَة وال -هخدعها

إن الهعصَة الجٍ نسبوها إلً َوسؾ لو ُنسبت إلً أفسق الناس وأبعدهم عن ول خَر الرازٌ : "

                                       
 .230، ص12هحهد رشَد رضا ، جفسَر الهنار، سابق، ج - 1
 . 60سورة الرحهن، آَة  - 2
 .20سورة َوسؾ :  - 3
  هحهد رشَد رضا، جفسَر الهنار، السلبق ، نفس الصفحة.  -4
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َق الورَمفوَؾ َجوز إسنادها إلً هذا الصِّ  ،ٖسجنوؾ هنها ابن الورَم ابن الورَم هن سٗلة اْنبَاء  1"دِّ

 صَن.الذَن حفظهم ربهم ودفع عنهم السوء وجعلهم هن عباده الهخل

ُه ِهْن ِعَباِدَنا اْلُهْخلَِصََن﴾ فهذه اَِة حجة لاطعة علً أن َوسؾ  وء َواْلَفْحَشاَء إِنَّ ﴿َوَذلَِن لَِنْصِرَؾ َعْنُه السُّ

وصفه بأخٗص، والهخلص فٍ العبادة عرؾ  ه الفحشاء وٖ همَّ بها، ْن ربهعلَه السٗم لم جمع هن

بَنه وبَن الهعصَة وهنحه هوجبات العفة والعصهة والصدق حمَمة أَهان ولذة العبادة بها َحول 

 والخشَة لَصرؾ عنه السوء والفحشاء.

حدة، و هع  افإننا نجد أنفسنا أهام آَة لرآنَة و هوذا و هن خٗل هذه الجفسَرات و الجؤوَٗت الهجباَنة، 

رأَه اججهد بو الهم، فالول حول هعانٍ هذه اَِة الهجعلمة بالهراودة  ذلن ججعدد الجفسَرات و الجؤوَٗت

َخ عن السبق الهرهنَوطَمٍ أو هن هنا َهوننا الحدول حسب فههه و إهوانَاجه الجؤوَلَه، بهذا الخصوص 

علً الرؼم هن عدم هعرفجهم بهفهوم الهنهج الهرهنَوطَمٍ وها هو  ،وَلٍ عند علهاء الهسلهَنالجؤ

 هجعارؾ علَه الَوم. 

ا لََنَراَها  َمِدٌَنةِ َوَقالَْت نِْسَوة  فًِ الْ ﴿-30 اً إن  اْمَرأَةُ اْلَعِزٌِز ُتِراِوُد َفَتاَها َعْن َنْفِسِه َقْد َشَغَفَها ُحب 

 فًِ َضالٍل ُمبٌٍِن﴾

راودجه ، حَخ هع ؼٗهها "زلَخة"لصة  هجهوعة هن النسوة أشعن خبر ججحدخ هذه اَِة الورَهة عن

أشارت إلً  حَخ ،واضحبشول وهذا اْهر دلَق عن  وصؾ اَِة نملت لنالد و، فاهجنع و أبً عن نفسه

أن اهرأة  بل بعض النسوة الٗجٍ للنبهعنً لَس ول نساء الهدَنة،  ،النساءهجهوعة هن النسوة و لم جمل 

فٍ هدَنة  لال الطبرٌ:"وجحدثت النساء بؤهر َوسؾ وأهر اهرأة العزَز، العزَز جراود فجاها عن نفسه

اً﴾ َعنٍ هرأة العزَز جراود فجاها عن نفسه ْنه ، وللن: اَنوجملم هصر، وشاع هن أهرها ها  ﴿َلْد َشَؽَفها ُحبَّ

  .2لد وصل حبُّ َوسؾ إلً ِشؽاؾ للبها فدخل جحجه حجً ؼلب علً للبها"

 )فٍ الهدَنة(شبه الجهلة عنً ج، و، وهو جهع للةهرأة ٖ هفرد لهاع النسوة: اسم جهولال ابن عاشور: 

ز باحت د أن النسوة هجفرلات فٍ الهدَنة حول لصر العزَز، ولَل أن اهرأة العزَوالهمصو صفة لنسوة؛

بالسر لبعض خٗبلها فؤفشَنه، فجنمل الخبر فٍ بَوت الهجصلَن ببَت العزَز، وشاعت المصة وعرفها 

اْهور َدرون هاَدروه الرجال، وٖ والهعروؾ أن النساء فٍ هذه  .3بعض الناس هن ؼَر جهة َوسؾ

علَها الذٌ هلن  ،ها َفوت بعض الرجال، فؤدرون ها جونه اهرأة العزَز هن العشق لفجاهاَفوجهن 

إلً الطباع الشاذة اهرأة العزَز لد خرجت عن طباع اْنوثة الهؤلوفة  وأن ،هشاعرها فلم جعد المصة سرا

ْسجؽفار الجٍ نادرا ها جحدخ، "وبعد أن افجضح اهرها وعرؾ به زوجها وعاهلها بالحلم وطلب هنها ا
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 :ها نفههه هن لول النسوةوهو  ،1"اودةهرالفهٍ ٖ جزال هصرة علً ذنبها وهسجهرة فٍ ، هن ربها

هرهولة فٍ الهججهع ُجحسد  للوراهة وههَن للشرؾ لسَدة لها هوانة﴿جراود فجاها﴾ وهو هسلن ههدر 

  : الجالَة ؤوَٗتلجة هوراً َجهثل فٍ اعلَها، لذا أظهرت لها النسو

جها ووزولم َذوروها بؤسهها بل اهرأة فٗن، َعنٍ هجزوجة،  إن )اهرأة العزَز جراود فجاها( نبموله -1

 وارجوابها الفاحشة ألبح. له هوانة، 

لجران اسهه بهن ارجوبت ها، وذلن ألبح ٖإنهم ذوروا زوجها بصفجه بؤنه عزَز هصر وربَسها ووبَر -2

 الفاحشة.          

 . ه حوم أهل البَت ولَس اجنبٍ بعَدها الذٌ فٍ بَجها و جحت ونفها، فحوهن الذٌ جراوده هو فجاإ -3 

، وهذا أهر ؼَر طبَعٍ حَخ وان هو الهجهنع هنها، والطبَعٍ أن جوون هٍ أنها هٍ الهراودة الطالبة -4

 الهطلوبة.

هذا  ، ولَس راودت بصَؽة الهضارع الهسجهر هسجمبلَاً، أٌ أنالنسوة لهورهن بها للن جراود"أن  -5

هللا ٖ فهذا وله َبَن أن الداعٍ لجرن ارجواب الفاحشة عند َوسؾ وان الخوؾ هن  .2"شؤنها هسجهر هعها

الُِهونَ   ﴿   : ؛ فلهذا لالهسَدخوًفا هن  ْفلُِح الظَّ َُ ٌَ إِنَُّه َٖ  ُه َربٍِّ أَْحَسَن َهْثَوا أنها جَة ، ونري فٍ الجؤوَٗت ا3ِ﴾ إِنَّ

لبل أن َوون هذا الهنهج هعروؾ لدي الهفسرَن الهنهج الهرهنَوطَمٍ خطوات جنجهج اججهادات بالرأٌ 

رعاَجه لحق هللا إن هن بَن هحاسن أخٗق َوسؾ  : فَها لَلالجٍ فٍ جفسَر هذه اَِة والهسلهَن وخاصة 

هانعان، ول هنهها  وحق الهخلولَن، ودفعه الشر بالجٍ هٍ أحسن، باعجبار الزنا باهرأة الؽَر فَه حمان

الزوج فٍ وظلم فٍ حق  ،حرام فٍ حق هللاباعجبارها ، لجحرَم، أٌ أن الفاحشة حرام وظلمهسجمل با

وأن وَضَؾ فٍ نفس سَاله الجفسَرٌ أن َوسؾ لد علم َمًَنا أنه لم َون َخاؾ هن زوجها،  4. اهرأجه

لم ن علً عِ ، ولو دري فلعله لم َون َنور؛ فإنه لد واأعطاها هاطلبت لم َون الزوج َدرٌَوسؾ لو 

فلم َنور ولو لدر أنه همَّ وهع ذلن فٍ الؽالب  علً الخلوةهراودة الجٍ هٍ ججرجب بالُخلوة ثم َعلَِم بال

هجهونة هن هراودجه بعموبة لَوسؾ فوانت هٍ الحاوهة علً زوجها الماهرة له، هذا َدل علً أنها لم جزل 

زوجها هو الذٌ حبسه بطلب هنها  س َوسؾ فإنوحَن جم حب ،به هع علم زوجها بها جريوالخلوة 

  ،  فالزوج هو الذي حبسه باعجباره هو الهخول بالسلطة

اشجراه وجوسم فَه أن  ، وعرؾ َوسؾ هنذشدَد الفراسةأنه الزوج النظر إلً َهون  ناحَة أخري  وهن 

ة، لذلن احش، لذلن وثق هن أنه لن َفور فٍ الخَانة وارجواب الفَر وأحبه وأدرن أنه علً خلق رفَعالخ

، ثم أثبت ها لالجه زوججه عن لصة الهراودة بنه، وعلَه فإن العزَز لم َصدقجروه َعَش فٍ البَت وا
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ضؾ إلً ذلن أن طَلة هدة بماِء َوسؾ فٍ البَت لم َٗحظ الزوج أٌ جصرؾ براءة َوسؾ، ا الجحمَق

 خاطا صدر عنه، ولم َسهع ذلن هن زوججه أو هن العاهلَن فٍ المصر.

سطوجها وهَبجها عند الجٍ َهون أن جوون لها َلجها والعزَز وان خاضعاً لزوججه إها لموة لب وَبدو أن 

عفً عنها فٍ لضَة الهراودة، اْ سباب أو بعضها لن لجوان َحبها وٖ َرفض لها طلب،  أنه ، أوالهلن

بدعة فٍ  بإعجبار هاطلبجه هن َوسؾ لَس"هنها،  وطلب هنها أن جسجؽفر لذنبها وجندم علً ها فرط 

 . 1"المصور، أن جسجهجع الهرأة بعبدها وها َسجهجع الرجل بؤهجه

، ولوة جهسوه بالحق ول بجه، وعفجه وطهارجهن لوة أَهان الجٍ وان علَها َوسؾ، وآصالجه وحسن هنإ

ذلن طرد عنه الرذَلة، وأبعده عن السوء وهو ها زاد هن لَهجه وجعله عظَهاً فٍ نفوس ول هن عرفه، 

شَطان، هو أن هن أسباب الولوع فٍ الهعصَة وؼواَة ال": بر الهسجفادة هن حادثة الهراودةعوهن ال

َُخشً هنهن الفجنة ْن ها حصل هع َوسؾ الخلوة بالنساء، الٗ هو هن وراء الخلوة، ولَس الول بموة جٍ 

الَمظة هن فعلَهم أخذ الحذر و ،فٍ عهلهم َجعرضون للخلوة بالنساء ووثَر هن الرجال .2"وعفة َوسؾ

، ولَعلهوا أن َوسؾ فضل السجن علً اض الهنمولةوالولوع فٍ الهعاصٍ الهرذولة و أصابة باْهر

  .له إلً العزة والوراهة والسإدد الهعصَة فجعل هللا السجن طرَماً 

ٍل ُهِبٍَن ﴾ أٌ إنا لنسجمبح هنها الهراودة  :ت اَِةوها ذور أها لولهن َٗ ا لََنَراَها فٍِ َض ؼاَة أسجمباح، ﴿إنَّ

، وها علً الهوي وٖ َودن َرَن ذلن لبَحاً  فنسبن أسجمباح إلَها وهن شؤنهن هساعدة بعضهن بعضاً 

اسجمبحن هنها جلن الهراودة، فوان هذا دلَٗ علً أنه  هنولون ،علً ذلن َساعد الرجال بعضهم بعضاً 

علَه وٖ َجب  دَ اعَ سَ ٖ َنبؽٍ أن جُ هسجمبح حجً فٍ ذلن الزهن، لال الطبرٌ: "وأنه هن اْهور الجٍ 

﴿إنا لنراها فٍ ضٗل هبَن﴾ أٌ فٍ هعنً لوله جعالً: لال فٍ جفسَر الهنار و .3هعاونجها علً أهر هثله"

إنا لنري اهرأة العزَز بؤعَن بصابرنا وحوم رأَنا ؼابصة فٍ ؼهرة هن الضٗل البَن الظاهر البعَد عن 

 هحجة الهدي والصواب. 

العملَة ٗل هذه الجؤوَٗت نجد أنفسنا أهام ها وان َعرؾ بالجفسَر بالرأٌ لدَها أو الجفسَرات ولعلنا هن خ

 الهرهنَوطَمَة حدَثا.الجٍ جمارب 
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َكئاً َوآَتْت ُكل  َواِحَدٍة ِمْنُهن  ِسك   ﴿ -31 ِهن  َوأَْعَتَدْت لَُهن  ُمت  ٌْ ا َسِمَعْت بَِمْكِرِهن  أَْرَسلَْت إِلَ ناً ٌَفلَم 

ُهن   ٌَ ِد ٌْ ْعَن أَ َنُه أَْكَبْرَنُه َوَقط  ٌْ ا َرأَ ِهن  َفلَم  ٌْ َذآ َوَقالَِت ْاْخُرْج َعلَ ـٰ َذا َبَشراً إِْن َه ـٰ ِ َما َه َوقُْلَن َحاَش َّلل 

 إاِل  َملَك  َكِرٌم ﴾  

جولهن عنها ، أٌ سهعت أن نسوة َنهرأة العزَز سهعت بهورهن َعنٍ بمولهأن ا الورَهة ةَِهعنً اَفَد 

فٍ ؼَبجها، وَسجمبحن عهلها هع الجلوَح بؤنهن َجرفعن عها لاهت به هع فجاها، وفشلت حجً فٍ إلناعه 

ن بعضهن ههن اسجؤهنجهن علً هع إفؤذلها وأهانها ثم افجضح أهرها بَن الناس، ولد جحاَلن فٍ ذهها، 

، فمررت دعوجهن إلً هجلس فعللً هورهن فٍ المول، بهورن بالأفشَنه، لذا أرادت أن جرد عثم سرها 

هنا فٍ الوٗم حذؾ أٌ أرسلت إلَهن : "ل المرطبٍال، وفٍ هذا هنَأرسلت إللذلن حجً َرَن َوسؾ، 

أن "، لال هجاهد عن ابن عباس: جدعوهن إلً ولَهة أو ها شابه ذلن والؽرض أن َمعن فَها ولعت فَه

وهذا الرأٌ ، 1و هإٖء النسوة، فمال افعلٍ"لالت لزوجها إنٍ أرَد أن أجخذ طعاها فؤدع العزَزاهرأة 

ْنه  ،ووذلن هجاهد الهحسوب هن الجابعَن ،اججهاد هن المرطبٍ الهحسوب علً جهاعة الجفسَر بالهؤثور

ََّنجهوعلً ول حال هٍ  ؼَر هذوور فٍ اَِة، وذلن هعنً واعجدت لهن هجوؤً، حجً  ؛جهزت الهوان وز

، ولَس وها حساس الذٌ ججروه هشاهدجه هباشرةجالٍ َشعرن بأوبالعن وثب َوسؾ  ةهن هشاهد َجهونَّ 

جصورن اْهر، وذلن لججعل لنفسها عذراً َبرر جصرفها الذٌ لهنها فَه، لذا هَبت الهجلس وفَه هجوؤً 

لموله فَه ها َمطع بالسواوَن لربها فَه هفارش وهخاد وطعام، وللضَوؾ َجوبن علَه، وهو الهجلس الهعد 

َناً﴾ و ﴿وآَجتْ جعالً:  ٗحظ هنا أن اَِة ذورت أن لول واحدة هن الحاضرات لون الهُوَل َواِحَدةٌ ِهْنُهنَّ ِسْوّ

َمول الطبرٌ :"إذ وان هعلوهاً أن السواوَن ٖ جدفع إلً هن وسوَناً، ولم جذور شَباً آخر هع السوَن، 

َُإول"    ،3 "فٍ احجَالهن علً رإَجههذا هوَدة هنها، وهمابلة لهن "ووان  2ُدعٍ إلً هجلس إٖ لمطع ها 

وهو أداة لطع ولد  ،وهن الجؤوَٗت الحداثَة العملَة: أن الفاوهة لم جذور فٍ اَِة، ولون ُذِوَر السوَن

َسجعهل فٍ الجمشَر وؼَره والظاهر أن اهرأة العزَز هدفها لَس جورَم النسوة ولون أرادت أن جهور بهن 

هن  ل بها، وهذافَنوّ  ، وً َصل الحدَخ لهساهع العزَز، لبها وها هورن بها هوراً َهدؾ َٔماع السوء

 أعطت لول واحدةو لذلن  ؛ن هورهن لهاوهٍ عرفت ذلن فؤرادت أن جهور بهن بؤشد ه .وةهور النس

ع َمطوان جالهدؾ هن جوزَع السواوَن وَبدو أن ، وها أشرنا آنفاً  ٌ فاوهةاَِة أ ، ولم جذوراهنهن  سوَن

َح وجمطَع اَْدٌ أهر همصود هن اهرأة العزَز، وجرَده أن َمع هضهوناً ولَس ، أٌ أن ججراَْدٌ

، وَوسؾ رأي بعَنه رجل له دٖلة وهعنً فٍ ذلن الزهنهظنوناً، ولربها لجمطَع الهرأة َدها أهام ال

﴾ واهرأة العزَز ج ُهنَّ ََ ْعَن أََِد
جٍِ َلْطّ َّٗ رهٍ هن فعلها هذا، أن جمَم جمطَع أَدَهن فٍ لوله: ﴿َها َباَل النِّْسَوِة ال
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بات والسواوَن لصدت بجلن الهَبة وهٍ لعودهن هجو"لال الزهخشرٌ: وعلَهن الدلَل الهادٌ ٔدانجهن، 

أَدَهن لَمطعن أَدَهن،  ر به وبهن فجضع الخناجر فٍوبَن الهوَبدو أنها جمصد الجهع  ،فٍ أَدَهن

ا وانت هٍ فَه فجصهت ألسنجهن عن الخوض وضعهن فٍ ها هو أسوأ هه"جالٍ لوبا ،1"فجبوجهن بالحجة

 .2"فٍ لصجها هع َوسؾ

لهن  اهن بجهال َوسؾ صارفنبهارالو ون هنشؽٗت بجمشَر الفاوهة ؛ لوان  النسوةأضؾ إلً ذلن أن  

دخل َوسؾ علَهن  ، فلهاها، َجولؾ عن جحرَن أٌ شٍء اعن اْول بإعجبار طبع أنسان إذا أذهله أهر

لعزَز وانت هعذورة  فَها فعلت، فنفذن ها عاهدنها علَه ولطعن أَدَهن بإحداخ اجضح لهن أن اهرأة ا

. وهن لهن ولطوع بالسواوَن الجٍ لدهجها لهن، وبذلن لام علَهن الدلَل وها خططت هٍجروح فَها 

وعبر المرآن  ،3الهحجهل أن النسوة عاهدنها إذا أعجبهن َوسؾ أوبر هن جصورهن سَمطعن أَدَهن

َذا َبَشًرا إِ الورَم عن وب ِ َها َهَٰ ُهنَّ َولُْلَن َحاَش هلِلَّ ََ ِد َْ ْعَن أَ َنُه أَْوَبْرَنُه َوَلطَّ َْ ا َرأَ َذا ر الدهشة بموله جعالً )َفلَهَّ ْن َهَٰ

َّٖ َهلٌَن َوِرٌَم( والجعبَر بموله جعالً )أْوَبْرَنُه( أٌ رأَن أنه َفوق وَوبر عها ونَّ َعجمدن وَجصورن،  إِ

عن َمول ال س جرح واحد، ولو وان وذلن لوانت َلؽوَون أنها هشددة لجدل علً وثرة الجمطَع ولولطَّ

أُرَد بالمطع الجرح أُطلق علَه المطع هجازا للهبالؽة فٍ شدجه، الولهة دون جشدَد، َمول أبن عاشور: " 

أحد حجً وأها المول بمطع الَد بجرا فهو لول ؼَر هعمول وٖ َسجمَم، وٖ َمدم علَه  ،4"حجً وؤنه لطع

وٖ َسجمَم ذلن عمٗ وٖ عرفا وٖ جوجد سابمة جدل علً " ،فالد العمل ٖ َبجر عضو هن أعضاء جسهه

َهون إسجنجاج وجود عهد بَن النسوة الهدعوات وزوجة هن هذه الجؤوَٗت و ،5"أن أحد بجر َده بسوَن

 همارباتجشؾ بعض الهن خٗل هذه الجفسَرات نس طَع اَْدٌ إذا أعجبهن ورؼبن فَه.العزَز بجم

الهرهنَوطَمَة الجٍ جعجهد علً الجفسَر بالرأٌ، نخص بالذور هسؤلة ذور الفاوهة هع السوَن، حَخ لم 

 أو ؼَرها. واتجشر اَِة الورَهة إلً أٌ نوع هن أنواع الفواوه أو الخضر

نًِ فٌِِه َولََقْد َراَوْدُتُه َعْن نَ -32 ْفَعلْ َما آَُمُرهُ ﴿َقالَْت َفَذلُِكن  ال ِذي لُْمُتن  ٌَ ْفِسِه َفاْسَتْعَصَم َولَِئْن لَْم 

اِغِرٌنَ  ُكوناً ِمَن الص  ٌَ ٌُْسَجَنن  َولَ ﴾ لَ
6
  

 الشهاجةوضوع َجهحور حول اللوم والورَهة أن لب اله َبدو هن خٗل الهعنً الظاهر لهذه اَِة 

َوسؾ  ن رأت أنهن إنبهرن بجهالها للنسوة حَوجهت وٗه أن زوجة العزَزعنٍ ، و لعل هذا َوالجهدَد

أصابون لال الطبرٌ:"وفٍ هذا هذا الذٌ أصابون هن أول نظرة له، لهن إن أَدَهن، ولالت  ولهن بمطع
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بها حصل هن وجضهن وٗهها اعجرافا ، 1ذهاب العمل وعزوب الفهم ولهاً وهو الذٌ لهجننٍ فٍ حبٍ إَاه"

َُمالاً الهراودة علن سافرة أن هذه الدعوة ال"مول السَد لطب فٍ هذه الهسؤلة: وَ .ولم جعد جخشً شٍء هها 

، وصههت علً اٖسجهرار واسجعانت بالنسوة 2"، إنها هٍ الدعوة اْخَرة جوون أول دعوة هن الهرأة ٖ

 فٍ ؼواَجه لجشروهن بالهوضوع، وهددت بسجنه إن لم َطاوعها وَنفذ ها جؤهره به. 

م شاب ؼَر عادٌ، لم َون َحفظها هن السموط سوي عصهجه، ولم لم جون جعلم أنها أها"إن اهرأة العزَز 

َق الذٌ أعطاه هللا دِّ جهاً، وأنه وأن هللا ناصره ح 3 الحوهة وعلهه جؤوَل اْحادَخ"جعلم أنها أهام الصِّ

طلبت هنه الخروج علً النسوة، ْنها عازهة علً الجشفٍ فَهن وإؼوابهن،  حَنَعرؾ ها جنوٌ علَه 

أشروجهن فٍ أرادت وحدخ جمطَع اَْدٌ وأصبحت النسوة هحل إدانجها، وأنها  وعندها حممت ها

فمد اسججلبجهن للولوع فٍ الخطَبة  ،، صرحت بها وانت جخفَه ْنها لم جعد جخاؾ هن الفضَحةالهإاهرة

وسجواصل الهراودة بهساعجدهن لعل  ججولؾ بالدلَل واعجرفت بهراودجها لَوسؾ، وصرحت أنها لن

  .أن َرجوب هعها الفاحشة إؼوابهَع أن جؽوَه، أو لعله َهَم حباً بإحداهن وعندها جسجطَع إحداهن جسجط

لطعن أَدَهن دٖلة علً أنهن هعجبات وراؼبات فٍ الهراودة، وَجضح ذلن هن وَبدو إن النسوة الٗبٍ  

ْجُن أََحبُّ إِ  ؤن َصرؾ عنه وَدهن فٍ لوله جعالً:بدعاء َوسؾ ربه  ِه ﴿َلاَل َربِّ السِّ َْ ْدُعوَننٍِ إِلَ ََ ا  ٍَّ ِههَّ لَ

ِهنَّ َوأَُوْن ِهَن اْلَجاِهلََِن﴾ َْ َدُهنَّ أَْصُب إِلَ َْ َّٖ َجْصِرْؾ َعنٍِّ َو َوإِ
وهذا الخبر هن هللا َدل علً لال الطبرٌ "  4

 5"أن اهرأة العزَز لد عاودت َوسؾ فٍ الهراودة عن نفسه، وجوعدجه بالسجن إن لم َفعل ها دعجه إلَه

اِؼِرََن ﴾ وإذا جؤهلت ولهة  ﴿لن فٍ لوله جعالً: وذ ُووًنا ِهَن الصَّ ََ َُْسَجَننَّ َولَ ْفَعْل َها آُهُرهُ لَ ََ َولَِبْن لَْم 

﴾ ججد أنها هإودة بنون الجووَد الثمَلة الهشددة ْن جورار النون بهثابة جورار الجووَد، أٌ أن  َُْسَجَننَّ ﴿لَ

ُووناَ ِهَن لذا ججولم عن السجن بهنطق الموة هلن ذلن، ألهرأة أودت بموة علً سجنه ْنها ج ََ بَنها لالت ﴿لَ

اِؼرََِن﴾ فالنون هنا هخففة أٌ عادَة هن ؼَر جووَد، وذلن ْنها ٖ جهلن إلزاه ، لون 6الصؽار والذل هالصَّ

ِه﴾ ذلن َعنٍ أجَوسؾ فضل السجن علً ها طلب َْ ْدُعوَننٍِ إِلَ ََ ا  هوضوع ن ه هنه النسوة، بموله: ﴿ِههَّ

الهراودة جواطبن فَها ول النسوة الٗجٍ لطعن أَدَهن ولم جعد همجصرة علً اهرأة العزَز، ووؤنه جحالؾ 

نهها إصبعه وَضعان بَن النسوة َشبه جحالؾ بعض البدو، إذا أراد شخص الجحالؾ هع آخر َجرح ول ه

وان هذا اْهر َحدخ فٍ زهن   لط الدهاء دٖلة علً لوة الجرابط والجحالؾ، وإذاج، لجخالدم علً الدم

عادات الناس وجمالَدهم هنذ اِؾ السنَن، وَبدو أن اهرأة العزَز أرضت فٍ لرَب، فوَؾ َوون الوضع 
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نا هعه أ، ولطعجن أَدَون هن أول نظرة لَوسؾ : لمدالنسوة أَدَهن ووؤنها جمولت نفسها حَن لطع

                        سنوات، ثم لوهجننٍ فَه .                           

الرواَة الجٍ جنجهج طرَق ت افسَرجَٗت والفَه الجؤو جعددتالنسوة والخٗصة: أن جمطَع أَدٌ  

، وهن لابل أنهن لطعن أَدَهن اعجذاراً ٔهرأة وشروداً  ل أنهن لطعن أَدَهن ذهوًٖ : فهن لابوالدراَةأ

عماباً للؽَبة، وهن لابل أنه عٗهة للرؼبة  العزَز، وآخر َمول بؤن جرح اَْدٌ فٍ ذلن الزهان وان

رح عجذار أو الرؼبة، بجدَهة فٍ الجحالؾ أو اٖهن الهجولع أن هنان عادات لوَري البعض أنه  ،الجنسَة

: ﴿َولَِبْن الذٌ ورد باَِة جصهَهها وجحدَها بمولهافٍ هرأة العزَز، هها زاد اَْدٌ وهو ها لدهجه النسوة ٖ

ْفَعْل هَ  ََ اِؼِرََن﴾لَّم   َن الصَّ ُووناً هِّ ََ َُْسَجَننَّ َولَ ا آُهُرهُ لَ
فوؤن جمطَع اَْدٌ ورهز للجضاهن هعها فٍ  1

: فٍ اَِة أعجاب بَوسؾ وجصهَههن جهَعاً علً الهراودة، وَإَد هذا الرأٌ لول َوسؾ لرسول الهلن

ُهنَّ لَ  ْلُه َها َباِل النِّْسَوِة الٗجٍْسؤَ إِْرَجْع إِلًَ َربَِّن َفا﴿ ََ ْعَن أََِد  ،ه طلب جحمَق فٍ سبب جمطَع اَْدٌنأٌ أ ﴾طَّ

لوٌل لرسول الهلن الذٌ جاَء لَخرجه هن السجن َوسؾ  ان شا لم َظهر للعلن، رؼم أن لولَعنٍ أن هن

فلم َجعرض لذور اهرأة العزَز بسوء، بل طلب شهادة النسوة الٗجٍ لطعن  فَه أدب جم وأسلوب راق، 

، ها جاهرت بالهعصَة وهددجه بالسجنشهادة اهرأة العزَز ْنها لم جمطع َدها، أو ْنأَدَهن ولم َطلب 

لم َشَر إلً النسوة بها َعَبهن، إنها وان طلبه أن "َسجمصٍ عن ذنبه، وَنظر فٍ أهره هل  َوسؾو

ً بها فٍ بَجها، اَة الجٍ حضوالرعُسجن بحق أو بظلم، وأعرض عن ذور اهرأة العزَز لُحسن العشرة 

 .2العزَز له" رعاَة لذهامو

 :فٍ لوله جعالً فوان لصده إظهار حمه فٍ البرأة هها أجهم به، لذا طلب الجحمَق فٍ أهر النسوة 

ّٗ  ةِ وَ سْ النِّ  الُ ا بَ هَ  لهُ ؤَ اسْ فَ  نَ بِّ ً رَ لَ إِ  عْ جِ ارْ  لالَ  ولُ سُ الرَّ  هُاءَ ا جَ هَّ لَ فَ  ﴿ دِ ال ََ ُهَن إِنَّ َربٍَّ ِبَو ََ ِد َْ ْعَن أَ ِهنَّ جٍِ َلطَّ

هن َوسؾ عن سبب لطع النسوة أَدَهن، لم َجد إجابة هن الهلن إٖ إعادة الجحمَق   إن هذا الجسؤل﴾ َعلٌَِم ٌ

ْفِسِه ﴾  ﴿هع النسوة لهعرفة السبب الحمَمٍ  َُوُسَؾ َعن نَّ والخطب هو اْهر َلاَل َها َخْطُبُونَّ إِْذ َراَودجَّنَّ 

ََُها اْلُهْرَسلُوَن﴾ نواره هن ذلن لوله جعالً:ؽرابجه وإالجلل الذٌ َمع فَه الجخاطب والنماش ل  ،3﴿َفَها َخْطُبُوْم أَ

ا َساِهِرٌ﴾ :ووذلن لوله ََ ﴿َفَها َخْطُبَن 
وهنا ها شؤنون إذ راودجن َوسؾ: هل وجدجن هنه هًَٗ إلَون،  4

، لذا لنسوةبهعنً أن رسول الهلن بلػ لول َوسؾ أنه ٖ َخرج هن السجن حجً َحمق الهلن فٍ هسؤلة ا

ها خطبون الذٌ جعلون جراودن َوسؾ عن نفسه، هل وان عن هَل هنه إلَون، " :جهعهن وسؤلهن

جاة واسججابة بعدها ؟ أم هاذا وان سبب إدخاله فٍ السجن هع اوهؽازلة لَُوْن لبلها ؟ هل رأَجن هنه هو
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ِه ِهْن ُسٍإ﴾ 1"الهجرهَن َْ أٌ ها علهنا علَه شا َشَنه،  ،2"جباً هن عفجهجع" ؟ ﴿لُْلَن َحاَش هللِ َها َعلِْهَنا َعلَ

حظ أنه لَس خطاب وَد بل فَه إعجاب هٗلهنهن بعد رإَة َوسؾ. وهن اوهو أول خطاب َصدر 

نون النسوة هسندة لهن جهَعاً، لجؤوَد أن جؤثَره فَها ، وولهة ﴿لُْلَن﴾ جلطؾ، َبدو فَه جؤثَر َوسؾ علَهنو

﴿َحاَش هلِل﴾ فوؤن الحدَخ صادر هن هونون الملب ولَس  :هنمولوب وان عاهاً علَهن ولسان حالهن جهَعاً 

وهثل ذلن عند إنفعال هجهوعة هن الناس  وجؤثرهم العهَق بحدخ ها، فجراهم َنطمون "حدَخ لسان، 

ول حواسهم ججروز ن بالهوضوع لذا ججد ؛ هها َعنٍ أنهم هجؤثرو3"بولهات هوحدة بؽَر سابق إجفاق بَنهم

َمول الزهخشرٌ: "حاش حرؾ، فَوون الهنزه هو هللا سبحانه، والهعنً جنزَه صفاجه  .جبعاً ٔهجهاههم

 أٌ للن ذلن جنزَهاً هلل وجعظَهاً له. ،4هن لدرجه علً خلق عفَؾ هثل َوسؾ"عن العجز، والجعجب 

نة هن اسجؤهنه  ورزله العهل بها َعلِم فمد علَّهه هللا جحرَم الزنا، وجحرَم خَا وعلهاً  إن َوسؾ آجاه هللا حوهاً 

بل فر هنها  فها جعرض ٔهرأة وٖ أناب إلً هراودة"هن الجار والمرَب والبعَد، فٍ بَجه أوؼَر ذلن 

خلصَن، اله ه السوء والفحشاء وَجعله هنوأدبر عنها، فها أجاه ربه الحوم والعلم إٖ لَصرؾ عن

 .5"وٖ أجً بفاحشةة، فها ألمَّ بشا هو الهراودة والهؽازل والفحشاء هٍ الزنا والسوء

ِهن   -33 ٌْ َدُهن  أَْصُب إَِل ٌْ ً َك ِه َوإاِل  َتْصِرْف َعن  ٌْ ْدُعوَننًِ إِلَ ٌَ ا  ً  ِمم  ﴿َقالَ َرب  الِسْجُن أََحب  إِلَ

 َوأَُكْن ِمَن اْلَجاِهلٌَِن﴾  

َشَر َِة ا ًهعند جموده إلً هعصَة ربه، ذلن أن هنا َناجٍ َوسؾ ربه لَعصهه هن هذه الهحنة والجٍ ل

وفَها َمول ذنب، إلً ارجواب وَٖرَد أٌ شهوة جموده ربه،  ٍرضأن َإلً أن َوسؾ ٖ َرَد إٖ 

وهذا الخبر هن هللا َدل علً أن اهرأة العزَز لد عاودت َوسؾ فٍ الهراودة عن نفسه " الطبرٌ:

ْدُعوَننٍِ ﴿ َلاَل َربِّ السِّ وها فٍ لوله: وجوعدجه بالسجن إن لم َفعل، فاخجار السجن  ََ ا  ٍَّ ِههَّ َّهِ ْجُن أََحبُّ إِلَ ﴾ إلَ

ربه أن َصرؾ  دعا ، ففضل السجن علً ها دعجه إلَه النسوة، ثم إن َوسؾ 6والسجن هو الحبس نفسه"

حَن له  " لال الزهخشرٌ: هاوفَعنه وَدهن أٌ عشمهن وحبهن،  جم إسناد الدعوة إلَهن جهَعا، ْنهن جنصَّ

فالججؤ إلً ربه عند ذلن، ولال:  له: إَان وإلماء نفسن فٍ السجن والصؽار، وزَن له هطاوعجها، وللن

نه هن عباد هللا الهخلصَن، ٖ َسعً إٖ ْ، ذلن ل السجن أحب إلٍ هن رووب الهعصَة(رب، نزو)

 .7"لَرضٍ ربه
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أحب نزول السجن هشمة علً النفس شدَدة، وها دعونه إلَه لذة عظَهة، فوَؾ وانت الهشمة  "فإن للت: 

﴾ وهها هو  1إلَه هن اللذة ؟ " ْنه َعلم أن ها عند هللا خَر وأبمً، ثم جري جودد َوسؾ لربه، فمال :﴿َربِّ

فهو الذٌ رباه وحفظه ورعاه، "، ود ولطؾ ورحهة وعطؾ وجحنن وُظرؾ هعلوم ها فٍ هذه الولهة هن

عاً، إٖ بحول هللا ولوجه وهو فطلب أٖ َوله إلً نفسه، فلَس له عنها لدرة وٖ َهلن لها ضراً وٖ نف

، وَري بعض الهفسرَن بالرأٌ أن َوسؾ لال ذلن ْنه رأي هن النسوة 2"الهسجعان وعلَه الجوول

جهعجهن اهرأة العزَز، إها دعونه ْنفسهن، أو  ؼهزات َفِهم هنها ها أردنه النسوة الٗجٍإشارات، أو 

َُخِرجَ  َض نفسة للسجن  نفسه هن هذا الهؤزق، أشرن علَه بؤن َطَع سَدجه فَها طلبت هنه، و َُعرِّ وٖ 

، وبذلن َوون ها دعجه النسوة إلَه سواء وان بطاعة اهرأة العزَز، أو بإسجهالجه ْنفسهن هو هها واْذي

َولعه فٍ الهعصَة، لذا فضل السجن عن ها َبعده عن طاعة ربه الذٌ رباه وحفظه هن ول اْبجّت 

طاعة ربه هٍ إعجراؾ بفضله سبحانه وجووًٗ علَه وإعجهاداً علَه، وأن الجٍ واجهجه والجٍ سجواجهه، ف

ِهنَّ َوأَُوْن ِهَن  َْ َدُهنَّ أَْصُب إِلَ َْ َّٖ َجْصِرْؾ َعنٍِّ َو ٖ َوله إلً نفسه الضعَفة اْهارة بالسوء لذا لال: ﴿ َوإِ

َل  لول َوسؾ: َا رب، الحبس ، لال الطبرٌ:"وجؤواجبع هوي نفسه سَوون هن الجاهلَناْلَجاِهلََِن﴾أٌ إذا 

ٍَّ هها َدعوننٍ إلَه هن هعص  . 3َجن وَراودننٍ علَه هن الفاحشة"فٍ السجن أحب إل

الصوفٍ جري أن السجن الذٌ ججوفر فَه أسباب الطاعة هو  انجهجت النهجالجٍ وبعض هن الجؤوَٗت  

لعارفَن باهلل هٍ أهمت، ونفس ، فإن الهعصَة لفرها، وإن وان السجن جهمجه النفسأفضل هن هججهع ٖ َو

َوسؾ طاهرة ٖ جحب دنس الهعاصٍ والسجن َوفر لها الصفاء والنماء، وبذلن َضرب هثل للهإهنََن 

الطاهرَن الداعَن إلً هللا والهجهسوَن بالعروة الوثمً، والجاروَن للجرؾ واللذة العاجلة هن أجل هرضاة 

 الخالق.

الهنهج الهرهنَوطَمٍ وهٍ نفس هنهج ها، هً عَن جؤوَٗت نٗحظ أن هذه الجؤوَٗت الجٍ نحن بصدد

، بذلن ظاهرها ٖ َعطٍ هذه الهعانٍ، وإن وان باطنها َوحٍ ةسَر العملٍ ذلن أن اَِات السابمالجف

فالجؤوَٗت الهذوورة هٍ اسجوناه للهعنً الباطن، ولذلن نري أن َوسؾ فعًٗ ابعده السجن عن الشهوات 

ولد عنه ها َحول بَنه وبَن الجبلَػ، ة إلً هللا وهو فٍ السجن، ولد صرؾ السجن الدنَوَة، وبدأ الدعو

إن حبس َوسؾ هو إبعاد له عن نسوة الطبمة الحاوهة "َمول: هن  أَضاً  ةالهرهنَوطَمَالهماربة نهج  سلن

ٍ لبٗط الهلووهشاولهن الهجفالهة، وربها َلفمن له الجهم، والجٍ سجورطه فٍ عدوات حجً هع رجال ا

ولجه فٍ الدفاع عن نفسه بدد فَها َعدة اطراؾ هع وَجد نفسه سبب فٍ خصام ، 4"ووبار هسإلٍ الدولة

ها طوعا  فاخجار وإثبات براءجه هن جلفَمات النسوة، لذلن فضل السجن ْنه َبعده عن هن وَبطل وَدهن
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ثم إن ٗجٍ َجعلمن بها، َمطع علَهن حبابل اْهل والرجاء الَري أن ذلن ْنه  هددجه به اهرأة العزَز،

هع هللا سبحانه وجعالً فلم جون له  وأدباً  َوسؾ لم َدع علً نفسه بالسجن لونه طلبه هن ربه جفضًَٗ 

فَه همربة لربه لَخلو هع ربه وَبجعد عن  ، ورأي أنولون رأي فَه صارؾ لوَدهنرؼبة فٍ السجن 

وَدهن، ولم َجول علَه لصرفهن،  هن أن السجن وسَلة وحَدة للسٗهة الهؽرَات الدنَوَة، ولم َر

َٖجولون إٖ علً هللا، لونه لم َدخر وسعا فٍ صرفهن عنه حجً وإن وان السجن، وَإخذ هن  فاْنبَاء

ِهنَّ َوِأُوْن ِهن اْلَجاِهلََِن﴾: ولوله جعالً. 1علً أعراض الناسذلن أنه شدَد الحرص والحفاظ  َْ  ﴿أَْصُب إِل

، وهذا ومول هونهَ هوخالفت أهر ربٍ لد جهلت حقأو سعٍَ إلَهن وة وجٍ إلً النسبَعنٍ سؤوون بص

صحاب الجفسَر بالرواَة وَجفق أ 2هنٍ وٖ عندٌ"هن لال: " إٖ َون هنن أنت العون والهنعة، ٖ َون 

أبًدا لحق هللا، إلً أن فٍ أن ول اهرئ عهل شًَبا هن هعاصٍ هللا، فهو جاهل  العرفانٍوأصحاب الجفسَر 

َُوُسَؾ َوأَخِ ههعصَجَجوب عن   . 3﴾أَْنُجْم َجاِهلُونَ  َِه إِذْ ، وألر فٍ هذا لوله جعالً: ﴿َهْل َعلِْهُجْم َها َفَعْلُجْم بِ

. 4حال جهلوم بعالبة ها جفعلون"فٍ أن الذنب ٖ َمع إٖ عند الجهل بحق هللا جعالً، و"َمول الطبرٌ: و

وان أنسان لد جعلم وصار عالهاً، فإنه حَن فهن عصً هللا فهو جاهل بحق ربه وحق نفسه، حجً وإن 

؛ ْن هن ٖ جدوي أٌ هن الذَن ٖ َعهلون بها علهوا، هذه اَِة َؤجٍ الهعصَة َوون هن الجاهلَن بدٖلة

. "لذا لال السفَهات هن النساء والهَل إلَهنلعلهه فهو وهن ٖ َعلم سواء، وهن الجهل  الولوع فٍ حبابل 

ٍَّ هها َدعوننٍ إلَه هن هعصَجن" هن: َا ربِّ السجُن أحبُ َوسؾ هسجعًَذا ِهن هور إل
بعهل الفاحشة،  5

ذلن إن  لهم،وإن لم جدفع عنٍ هورهن أِهل إلَهن، وحَنها أون هن سفهاء الموم الذَن َرجوبون اْثم لجه

 ات النعَم،أثر لذة للَلة هنؽصة، علً لذات هججابعات وشهوات هجنوعات فٍ جنهذا الجهل َوون علً 

؟!! فإن العلم والعمل َدعو إلً جمدَم أعظم الهصلحجَن وأعظم أجهل هنه نْ هَ ، فَ ذانوَهْن آثر هذا علً 

اللذجَن، وٖ َبدله بلذة عاجلة بل َإثر ها هو خَر وأبمً وها وان هحهود العالبة، وهللا جعل العالبة 

 للهجمَن.
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 أدلة براءة ٌوسف

ْن َبْعِد مَ  -35 م  َبَدا لَُهم م  ُه َحت ى ِحٌٍن﴾  ﴿ث  ْسُجُنن  ٌَ  ا َرأَُوا ْاآلٌاَِت لَ

هع أنهم رأوا  ،لهم أن َسجنوا َوسؾ أبدحَخ  بالسجن هرة أخري، سؤلة الجلوَحفَها ه جظهرهذه اَِة 

براهَن لاطعة لهم فٍ هسؤلة وانت بهثابة  جبَنت أنها اْحداخهن خٗل واضحة أدلة وو عٗهات باهرة

هها رهجه به  ا سهَت آَات وهٍ دالة علً براءجهلذ " . الذٌ اجههوه بارجوابه جرمالأو  ذنبالجبربجه هن 

أهم و .1"، ولطع النسوة أَدَهن، وخهش الوجهلد المهَص هن دبراهرأة العزَز وهن أبرز جلن اَِات 

 :هٍالدارسَن أؼلب الجٍ اجفق علَها َوسؾ و الدالة علً براءةالبراهَن 

ق الذي ظهر على  -1 فراره دٖلة واضحة ل ْن ذلن َعنٍ قمٌص ٌوسف علٌه السالم من الخلف. التمز 

ا بسوء، والعزَز وهن هعه هسسهَعنٍ أنه لم َو هذا وهٍ جطارده لججذبه هن الخلؾ،  ،هن اهرأة العزَز

 . ً علم بهذا الدلَلعل

فاد بها أحد أهلها، أ .  وَعجبر هن اْدلة الهههة الجٍإفادة الشاهد الذي شهد من أهل امرأة العزٌز -2

هنه الهَل لصالح اهرأة العزَز، لذ اعجنً المرآن بنمل وٗهه باعجباره هن ذوٌ لرابجها، جولع ووان اله

َدُونَّ  :العادل لها رأي الدلَل أصدر حوهه هع ذلنو َْ َدُونَّ إنَّ َو َْ ُه ِهن َو ا َرأَي َلِهََصُه لُدَّ ِهن ُدَبٍر َلاَل إِنَّ ﴿َفلَهَّ

َعِظٌَِم﴾
 فهو حوم بؤن ذلن هن وَد بعض النسوة، وَعجبر شاهد آخر علً براءة َوسؾ. ،2

حَخ ألرت أهام النسوة بؤنها راودجه عن نفسه فؤسجعصم، رؼم أنها أنورت أهام  إقرار امرأة العزٌز: -3

إٖ ﴾ اَن ُسوءً ﴿َها َجَزاُء َهْن أََراَد ِبؤَْهلِ  زوجها حَن ألفجه علً الباب، بل واجههت َوسؾ بؤنه لصدها فمالت:

، هذا أعجراؾ شاهداً علَها وعلً براءة َوسؾفوان  حَن لالت: )انا راودجه( أنها ألرت أهام النسوة

الٗجٍ عَرنها بؤنها جراود فجاها، ووان َعوزهم الدلَل وهن اِن  وخاصة أنها اعجرفت أهام النسوة

وان، وسَصل إلً هساهع العزَز  حصلن علً إلرارها بصدق الوالعة وسَوون جشهَرهم بها أوبر هها

 .لعزَز علً براءة َوسؾوسَضاؾ إلً الشواهد عند ا

بجهاله، هن أول نظرة وهن  ولد إنبهرن. ووان ذلن حَن دخل علَهن َوسؾ تقطٌع النسوة أٌدٌهن -4

ََّرن اهرأة العزَز بؤنه شؽفها ُحباً، وهٍ هن جهَؤت لها الخلوة بَوسؾ ها لم َجهَؤ لهن، ذلن وهع  َهْن ع

، ولم ججح لهن الخلوة هعه، وهع ذلن دعَنه، فلم َصبو إلَهن لطعن أَدَهن هن أول لحظة رآَنه فَها

ِه﴾ بموله: َْ ْدُعوَننٍِ إِلَ ََ ا  ٍَّ ِههَّ ْجُن أََحبُّ إِل  .﴿َربِّ ْالسِّ

لعزَز زوججه وَوسؾ َسجبمان علً براءة َوسؾ حَن وجد ا وهذا شاهد آخراإلستباق إلى الباب.  -5

بعض الدارسَن عدم وفاَة  و السابق إلً الباب، وَري، ولو وان هو الراؼب فٍ الهراودة ها وان هبالبا
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هذا الدلَل، ْنه ربها سبمها إلً الباب لَهنعها هن الخروج، ولون إذا وجده العزَز وهو َفجح الباب َهون 

لً هذا بؤنها َهون أن ع وهع هذا َهون اْعجرض  أَضاً دلَل علً براءجه بؤنه هارب هنها، أن َوون 

جوون زجرجه وطردجه بعد أن راودها وأخذت جدفعه إلً الباب حجً الفت سَدها لدي الباب، لذا فؤوضح 

الزوج فٍ علً لسان الشواهد هو المهَص. وأها الشواهد المرآنَة الدالة علً براءة َوسؾ هٍ شهادة 

َدُونَّ َعِظَمٌ ﴿ لوله: َْ َدُونَّ إنَّ َو َْ ُه ِهْن َو  نتِ وُ  نِ نَّ إِ  نِ نبِ ذَ رٌ لِ فِ ؽْ جَ اسْ ا وَ ذَ هَ  نْ عَ  ضْ رِ عْ َُوُسُؾ أَ  ﴿ ، ولوله:1﴾ إِنَّ

 هُ َصَ هِ لَ  انَ وَ  نْ ا إِ هَ لِ هْ أَ  نْ هِ  دٌ اهِ شَ  دَ هِ شَ وَ ﴿ :فٍ لوله جعالً ووذلن شهادة الشاهد هن أهلها، ﴾َنَ بِ اطِ خَ الْ  نَ هِ 

ِه ِهن ُسوٍء ﴾لُ  ﴿ النسوة الٗجٍ أعلنَّ براءجه فٍ لولهن:، ولول ﴾..دَّ لُ  َْ ِ َها َعلِْهَنا َعلَ جهوَن ، وْلَن َحاَش هلِلَّ

َنا َهِوٌَن أَِهٌَن ﴾، وجصرَح َوسؾ  ﴿ وثمجه به وشهد له باْهانة فٍ لوله: َوسؾالهلن ل َْ ْوَم لََد ََ َن اْل إِنَّ

َق فٍ لوله: ْفِسٍ ﴾، و بالحمَمة الجٍ عاَنها وهٍ شهادة الِصدِّ ٍَ َراَوَدْجِنٍ َعن نَّ َلاَل َربِّ الِسْجُن  لوله: ﴿﴿ِه

هِ  َْ ْدُعوَنِنٍ إِلَ ََ ا  ٍَّ ِههَّ َن َحْصَحَص  ﴿ :لوله جعالًفٍ  اهرأة العزَز ﴾ ولولأََحبُّ إل ِْ َلالَِت اْهَرأَُت اْلَعِزَِز ا

ْفِسِه﴾  وَء  َذلَِن لَِنْصِرؾَ وَ  شهادة رب العالهَن فٍ لوله جعالً: ﴿ واْعظماْلَحقُّ أََنا َراَودجُُّه َعن نَّ َعْنُه السُّ

علً براءة َوسؾ علَه السٗم، فؤٌ شبهة "، هذه اَِات ولها دالة 2َواْلَفْحَشاَء إنَُّه ِهْن ِعَباِدَنا اْلُهْخلَِصََن﴾

                                 .!؟3"جبمً بعد هذه الشهادات فٍ براءجه

أٌ إلً  ؛َدخل َوسؾ السجن إلً حَن ظهر لهم أنه هن الهصلحة أن توبعد ول هذة اَِات والعٗها

، وهٍ هن خٗل جلن البراهَن و اْدلةهدة، وذلن بعد ها جَمن العزَز وأهل هشورجه وجبَن لهم براءجه 

َوسؾ وعفجه ونزاهجه، وانوشؾ لهم انحراؾ اهرأة العزَز وإصرارها علً  لة علً صدقداولها 

أٌ لَفصلوا افجعلوا لرار السجن لَبعدوه عنها "ووؤنهم اسجدراج َوسؾ إلً الفاحشة، لال ابن وثَر: 

ل علً ذلن، ولهذا لها و، حجً جخهد الضجة، وربها سجنوه إَهاهاً أنه راودها عن نفسها، وأنه هسإبَنهها

، حجً ججبَن علناً براءجه هها نسب إلَه هن هن السجن طلبه الهلن الوبَر فٍ آخر الهدة اهجنع هن الخروج

وجب الجفسَر فٍ الجراخ  هن الجفسَر بالرأٌ ولعله نملها عن َر هذا َعد ولول ابن وث ،4"الخَانة

 أسٗهٍ.

العزَز وحاشَجه رؼم اطٗعهم علً براءة َوسؾ علَه السٗم هن خٗل جلن البراهَن الجٍ ولون َبدو أن 

ط  ظهرت لهم هن اَِات والشواهد، هع ذلن لرروا سجنه بعد ها ذاع الخبر بَن الناس إَهاهاً بؤنَّ  الهجورِّ

بالخطَبة هو َوسؾ، وانَّ الهلن هو أَضاً لد ولع فٍ نفس هذا الوهم، ْنه لد اعجهد علً ها نمله إلَه 

ولم َخطر فٍ نفسه انَّ العزَز وحاشَجه لد جحاَلوا علَه، أو أنه لم َون ههجهاً  هن فٍ فلوه،العزَز و

لً المضَة أساساً، وَوفٍ واحد هن هذه الفروض باْهر فلم َجحمق هن صدلهم أو وذبهم أو أنَّه لم َّطلع ع
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ْفِسهِ لجعلَل سإال الهلن للنسوة ﴿ َُوُسُؾ َعن نَّ ﴾ َجضح أَضاً هن اسجعهال الضهَر َها َخْطُبُونَّ إْذ َراَودجَّنَّ 

ََاِت﴾ فالضه ن َبْعِد َها َرأوا ِهَن اِ َر هنا َعود الدال علً جهع الهذور السالم فٍ لوله جعالً: ﴿ُثمَّ َبدا لَهم ّهْ

ولد َعود الضهَر علً الهلن والعزَز وأهله، ْن لرار حبس َوسؾ صادر عن ، علً العزَز وحاشَجه

، ْن أهر الحبس اشجرن فَه العزَز ، لذا جاء الضهَر جهعاً أعوانهز والهلن وإن وان بإعاز هن العزَ

 وحاشَجه والعاً، والهلن رسهاً.  

حابه فٍ الرأٌ، ذلن أنهم أرادوا أن َمجصروا هن أهر َوسؾ علً اْهر ﴾ أٌ العزَز وأصمْ هُ دا لَ بَ  مَّ ﴿ثُ 

ثم بدا لهم أن َحبسوه حجً حَن، وهٍ هدة ؼَر هحددة أٌ حجً َروا فَه "بأعراض، لال البؽوٌ: 

، ونسجطَع أن نمول: أن ضهَر جهع الهذور َعود علً 1"رأَهم، ولال عطاء إلً أن جنمطع همالة الناس

، وأن اَِة لَست بصدد الحدَخ عن لرار السجن، وإنها هٍ بصدد الحدَخ عن ولهحهن العزَز و

َرفض طلب لزوججه، العزَز وحاشَجه، إذ ارجؤوا أو بدا لهم سجن َوسؾ علَه السٗم، ووان العزَز ٖ 

"ووان هطواعاً لها وجهًٗ ذلوًٖ ِزهاهه فٍ َدها حجً أنساه ذلن ها عاَن هن اَِات،  َمول الزهخشرٌ:

، ثم ظهر لهم أن 2، وها أوعدجه به لَذله السجن وَسخره لها"برأَها فٍ سجنه وإلحاق الصؽار بههل وع

" لم َمصد به النسوة، وذلن النون مْ هُ الهصلحة جمجضٍ سجنه، بدلَل لوله جعالً:﴿ثمَّ َبَدا لَُهم﴾ فالضهَر "لَ 

ُه﴾ لَست نون النسوة بل نون الجؤ ْسُجُننَّ ََ  .3د الهشددة والجٍ جوررت للجؤوَدوَالهشددة فٍ ولهة ﴿لَ

، وحَاد وصدق العدالة عند الهلن فٍ ذلن الزهن الهسجفاد هن جحلَل هذه اَِات: أن هنان شٍء هن

، أها ونه لم َجنح إلً جانبها ولو للَلالشاهد هن أهل اهرأة العزَز، هع أنه هن لرابجها وهن أهلها، ول

اَِات، و ٖ  فٍ الههد، فهو وٗم لم جشر إلَه اً صؽَر ؤن الشاهد وان طفًٗ بجؤوَٗت بعض الهفسرَن 

 ، هها َجعله ٖ َجوافق هع اْدلة العملَة.َجسق هع سَاق النص

 ،زَز بالحق ولو علً نفسهاة الع، واعجراؾ اهرأهادجهم بها رأوه هن َوسؾووذلن صدق النسوة فٍ ش

ثار دَانة إبراهَم علَه آبالَة هن هٍ جلن اْخٗق  فٍ العصر الحالٍ، فهلحصوله هو للَل ذلن ول 

هجوارثة فٍ  دم علَه السٗمآم هٍ هنحدرة هنذ أ ،السٗم وها نشرجه هن أخٗق فاضلة َجخلََّق بها الناس

 ؟.البشرَة طبَعَةال
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  والثالثة الرؤٌا الثانٌة

اَن َقالَ أََحُدُهَما إِن ً أََرانًِ أَْعصِ -36 ٌَ ْجَن َفَت ُر َخْمًرا َوَقالَ اآلَخُر إِن ً أََرانًِ ﴿َوَدَخلَ َمَعُه الس 

ا َنَراَك ِمَن اْلُمْحِسِنٌنَ  ْئَنا بَِتأِْوٌلِِه إِن  ُر ِمْنُه َنب  ٌْ  ﴾أَْحِملُ َفْوَق َرْأِسً ُخْبًزا َتأُْكلُ الط 

 وان هعه سجَنان آخران،  عندها دخل السجنوذلن  ،فٍ السجنوسؾ رإَا صاحبٍ َهذه اَِة هوضوع 

لم َذور المرآن أٌ و ،ُحِوَم علَهها بالسجنونجَجة اجهاههها بجرم ا فٍ خدهة الهلن هع حاشَجه وانلد  و

اَن ﴾.ولد جعاهل َوسؾ هعهه جفاصَل عن سبب دخولهها السجن عدا ََ ا لوله جعالً: ﴿َوَدَخَل َهَعُه الِسْجَن َفَج

صار هوضع ثمجهها، ْنه حجً  ، ونشؤت بَنهها صلة وصحبةبا بهفؤحباه وأُعج بخلمه الفطرٌ السهح

َن جانبه وجاذبَجه وشبابه ، بحسن هعاهلجه للجهَع ولان رحهة ونوراً لهن وان فٍ السجنعلَه السٗم و

، وُعِرَؾ بَنهم بمدرجه علً جؤوَل الرإَا، وحدخ أن رأي ول هنهها رإَا ولصا علً َوسؾ الرابع

إِنٍِّ أََراِنٍ أَْعِصُر َخْهًرا َوَلاَل اَِخُر إِنٍِّ أََراِنٍ أَْحِهُل َلاَل أََحُدُهَها  رإَاهها لعلهها َجدان عنده جعبَراً ﴿

ْبَنا بَِجؤِْوَلِِه إِنَّ  ُر ِهْنُه َنبِّ َْ
، جَنان بإٖحسان﴾ ولمد وصفه السا َنَراَن ِهَن اْلُهْحِسنَِنَ َفْوَق َرْأِسٍ ُخْبًزا َجؤُْوُل الطَّ

َناهُ  فمال: وأود ربه ذلن فٍ وصفه ،فة ؼلبت علً جعاهل َوسؾ هع الناسْن هذه الص َْ هُ آَج ا َبلََػ أَُشدَّ ﴿َولَهَّ

َٖ فٍ لوله: ﴿ ُحْوَهاً َوِعْلهاً َوَوَذلَِن َنْجِزٌ الْهْحِسَنَِِن ﴾، وهع أحسان أعطاه هللا الحوم والعلم وذلن َلاَل 

َّٖ َنبؤَُجُوَها بَِجؤِْوَلِه َلْبَل  ؤجَُِوها َطَعاٌم ُجْرَزَلاِنِه إِ ؤَجَُِِوها ذَ ََ ََ َمول ﴾ وفٍ جفسَرها ٍبِّ ٍ رَ نِ هَ لَّ ا عَ هَّ هِ  نَ لِ أَْن 

رأوا اَِات لَسجننه  ها : "ثم بدا لهم هن بعدهجرون لد ُجِرَن هن الوٗم، وهو " فدل بذلن علً:الطبرٌ

أنه  أٌ ، أحدهها صاحب شرابههن ؼلهان هلن هصر اْوبر ووان الفجَان ،1ودخل هعه فجَان" حجً حَن

لد ُعِرؾ فٍ السجن بؤنه َعبر الرإَا، فمال أحد  َوسؾ  واِخر صاحب طعاهه، و وان سالَه، وان

" أٌ َري فٍ نوهه أنه  عنٍ بموله "أعصر خهراً الفجََن :﴿إنٍ أَرانٍِ أَْعِصُر َخْهراً﴾ والرإَا رإَة هنام، َ

 .2َعصر العنب "وَذور أن ذلن هن لؽة أهل ُعهان، وأنهم َسهون العنب خهراً"

ول هن ، َعنٍ جؤهن جلن الخبزجؤول والطَر خبزاً  هحهل فوق رأسَري فٍ الهنام أنه َ الفجً اِخرو 

ْبَنا بَِجؤِْوَلِِه﴾ أٌ اخبرنا بها  اهن َوسؾ أن َإول لهه ا، وطلبالخبز الذٌ َحهله علً رأسه هذه الرإَا ﴿َنبِّ

ضاق الرجل ، ووان وهو فٍ السجن إذا نهذه الرإَا إنا نجؤهل فَن خَراً، ونران هن الهحسنَ جإول إلَه

أٌ العالهَن الذَن  (َنَ نِ سِ حْ هُ الْ  نَ )هِ فٍ هعنً  لام به، ولَلوسع له، وإذا هرض أحد هنهم هن أهل السجن 

رأَُت وؤنٍ ":  ، ولد حوً رإَاه بمولهالهلن خبازإن أحد السجَنَن وان  :ولال المرطبٍ .أحسنوا العلم

واخجلؾ  .3"جه فٍ ثٗخ سٗل، فجعلجه علً رأسٍ فجاء الطَر فؤول هنهاخجبزت فٍ ثٗخ جنانَر، ووضع
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ِصَؾ به َوسؾ،  ا َنَراَن ِهَن اْلُهْحِسَنََن﴾ أٌ فٍ هعنً أحسان الذٌ وُّ فَري بعضهم أهل الجؤوَل فٍ ﴿إنَّ

جنا ولال آخرون أن الهمصود إذا نبؤهن َهرض هنهم،  َواسَهم وَعودَجعاهل هعهم باللَن والود أنه وان 

نن أ"بجؤوَل رإَانا هذه جوون هن الهحسنَن فٍ ول أعهالن وهنهم هن ذهب إلً المول بؤن المصد هو: 

، أٌ هذا هن اْشَاء والهواضع الجٍ أنت فَها هن الرإَا وهن الذَن َحسنون ذلنإلَه ل اإجبها عالم 

أنن جحسنها بدرجة ٖ  ، وعرفناأنت ججمنها وججفوق فَها عن ؼَرن . أٌ هن اْشَاء الج1ٍ"الهحسنَن 

 َحسنها ؼَرن ههن عرفنا.

أُْتُكَما بَِتأْوِ  -37 أْتٌُِكَما َطَعام  ُتْرَزَقانِِه إاِل  َنب  ٌَ ُكَما،﴿ َقالَ اَل  ٌَ أْتِ ٌَ لِ  ٌلِِه َقْبلَ أَن 
ٰ
ا َعل َمنًِ َذ ُكَما ِمم 

ِ َوهُ َرب ً،  ٌُْؤِمُنوَن ِباَّلل   ﴾م ِباآْلِخَرِة ُهْم َكافُِرونَ إِن ً َتَرْكُت ِمل َة َقْوٍم ال  

ن اللذَِن طلبا هنه جؤوَل َوسؾ هو الذٌ لال للفجََأن ، وها جفَد حرفَة النص ذلن اَِة هعنً ظاهر 

لن هن العلوم الجٍ ، وجإٖ أخبرجوها بجؤوَله فٍ َمظجوها﴿َٖؤجَوها طعام جرزلانه ﴾ فٍ هناهوها  :الرإَا

 ،2"أنهها ههها رأَا فٍ هناههها هن حلم، فإنه عارؾ بجفسَره" جعنٍأبن وثَر عند، وها ربٍإَوهبنٍ 

إلً الجوحَد وعبادة  ههاَن َدعوح فَإهنا بهوبعض الجؤوَٗت جري أن َوسؾ لال ذلن لَثبت لهها صدله 

َُوجُِوْم﴾ ، وهٍ وهعجزة عَسً حَن لال:هللا ِخُروَن ِفٍ ِب أن َدل علً ها  ،3﴿َوأَُنْبَبُوْم ِبَها َجؤَُولُوَن َوَها َجّدْ

هٍ م رانه فٍ الهناالجنبوء بهعرفة الطعام الذٌ َ إنفوعلَه ، نبَاء واحد وهو إلهام ربانٍهصدر إلهام اْ

، ولم جنص اَِات علً أن َوسؾ علَه السٗم لد أوجً علم جؤوَل الرإَا وحده هعجزة دالة علً صدله

ََُعلَِّهَن ِهْن َجؤِوَلِ  َِِخ﴾ فالنص َذور علم جؤوَل اْحادَخ ﴿َو اََْحاِد
وذور الطعام فٍ اَِة دون ؼَره  4

إَا ، ذلن أن الرؤوَل اْحادَخ هٍ هن آَات النبوةبالجؤوَل، ْنه وان هوضوع رإَا ول هنهها، وأن ج

، وعرفا أن سجن أن ها رأَاه لَس أضؽاخ أحٗم، ولذلن أدرن صاحبً الالصادلة جرجبط بحَاة أنسان

 .رإَاههاسؾ علً علم َمَنٍ بجؤوَل َو

ؤَِجَُوَها﴾ إلً لولَن :   ََ  ولد ذهب الهفسرون فٍ لوله جعالً: ﴿َلَبَل أَْن 

فالضهَر فٍ )َؤجَوها( َعود  ،َٖؤجَوها طعام جرزلانه فٍ هناهوها إٖ أخبرجوها خبره فٍ الَمظة-اْول

 علً جؤوَله أٌ لبل أن َؤجٍ جؤوَله.

بول ها َجعلق به هن بداَة إعداده إلً ولت إحضاره أهاهوها، والثانٍ: َٖؤجَوها طعام جرزلانه إٖ نبؤجوها  

َعنٍ الضهَر َعود علً الطعام أٌ لبل أن َؤجٍ الطعام، أٌ أنه وعدهها بإخبارهها بول طعام َؤجَهها لبل 

 إجَانه، َمول ذلن ْجل أن َعلها صدله فَهجثٗ دعوجه إلً الجوحَد .
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َُوِجُوْم﴾وهذه هعجزة وهعجزة عَسً علَه السٗم حَخ   ِخُروَن ِفٍ ِب  ،1لال: ﴿َوأَُنْببُوْم ِبَها َجؤَُولُوَن َوَها َجدَّ

إٖ هن علهه ربه،  بول هذانبَاء َخبرون ببعض ذلن وٖ َخبرون وهذا أخبارٖ َمدر علَه إٖ هللا، واْ

لبل أن ٖ َؤجَوها طعام جرزلانه فٍ حال هن اْحوال إٖ أخبرجوها بجفسَره  "ولد لال لهها َوسؾ:

َؤجَوها، ذلوها الجعبَر الذٌ سؤعبِّره لوها هها علَّهنٍ ربٍ؛ إنٍ آهنت به، وأخلصت له العبادة، وابجعدت 

  .2"عن دَن لوم ٖ َإهنون باهلل، وهم وافرون بالبعخ وهم لَوم الحساب هم جاحدون

بدت حاججهها إلَه،  ولعل َوسؾ علَه الصٗة والسٗم لصد أن َدعوهها إلً أَهان فٍ هذه الحال الجٍ

ا َعلََّهنٍِ َربٍِّ﴿َذلُِوَها﴾ الجؤوَل أو الجعبَر الذٌ سؤعبره لوها هو  ، ثم لال:أنجعلَوون لبولهها لدعوجه  ﴾ ﴿ ِههَّ

ٍَّ به، وذلن ْنٍ أخلصت العبادة  ولم اوجسبه هن البشر، ولَس سحر بل هو هن علم هللا علهنَه وأحسن إل

ِخَرِة ُهْم َواِفُروَن ﴾ أٌ أنه عاؾ دَانة الموم الذَن عاش  هلل ﴿ إِنٍِّ َجَرْوُت ِهلَّةَ  ِْ ِ َوُهْم ِبا َُْإِهُنوَن ِباهللَّ  َٖ َلْوٍم 

والجرن وها َوون للداخل فٍ شٍء ثم َنجمل عنه، َوون أَضاً  ،هم ٖ َإهنون باهلل وجرن دَانجهمبَنهم ْن

، فٗ َمال: إن َوسؾ  ًٗ فٍ دَانة أخري ؼَر هلة إبراهَم علَه وان علَه السٗم لهن لم َدخل فَه أص

ا َعلََّهِنٍ َربٍِّ﴾ هذه فَها نفً لها لد َجبادر إلً ذهنهها هن أن علهه هؤخوذ عن  :ولوله السٗم. ﴿َذلُِوَها ِههَّ

، هن شعوذة ؼَر همبولة عملَا وٖ دَنَاالوهانة، أو الجنجَم أو ؼَر ذلن هها هو هنجشر فٍ ذلن الولت، 

أٌ أنٍ هنعُت نفسٍ عن دَانة لوم َٖإهنون باهلل وبالبعخ بعد الهوت واجبعت " المرطبٍ:لال فٍ هذا و

 لصاحبَه فٍ أَهان والجوحَد وجنفَراً  إبراهَم وإسحاق وَعموب. إن َوسؾ لال ذلن جرؼَباً هلة آبابٍ 

 .3"عها وان علَه هن الضٗللهها 

َُإ﴿ فٍ لوله:و   َّٖ َجوهم أن هعناها أن َوسؾ وان فٍ جلن لعل البعض ﴾ ِهُنوَن ِباهللِ إِنٍِّ َجَرْوُت ِهلَّة َلْوٍم 

الهلة، والجواب جاء علً وجهَن: اْول: أن الجرن عبارة عن عدم الجعرض للشٍء، وٖ َشجرط أن 

: أنَّ الجَّرن ألولَوهم بؤن َوسؾ علَه السٗم  وان فٍ هذه الهلَّة، والجواُب له وجوه: افَه  َوون خابضاً 

ِض للشٍء، ولَس هن شرطه أن َوون لد وان خابضاً فَه عبارةٌ   فَه. أو داخًٗ عن عدِم الجعرُّ

َُظهرالجوحَد أو اَْهان؛ : الثانً المول أن َوسؾ علَه السٗم وان عبدا عند عزَز هصر، وأنه وان ٖ 

 .   خوفا هنهم، ثم أظهره فٍ هذا الولت؛ فوان جارَا هجري جرن هلة أولبن الوفرة.

ِ ﴾ وهو لم َون فَها لط ، وموله جعالً: ﴿ ﴿فموله:  َُْإِهُنوَن بِاهللَّ  َٖ ََُردُّ إِلً أَْرَذلِ  َجَرْوُت ِهلََّة َلْوٍم   َوِهْنُوْم َهْن 

 حسب ها َوحٍ به السَاق، ْنه َجوز اسجعهال ،ٖ َعنٍ أنهم وانوا فٍ أرذل العهر"وهذا  ،4﴾اْلُعَهرِ 

 .5"رفعأخراج وأبعاد فٍ هعنٍ الدفع وال

                                       
 .49سورة آل عهران:  - 1
 .323، ص4م، ج1973، 1هع البحوخ أسٗهَة باْزهر، طهجهوعة هن العلهاء، الجفسَر الوسَط ، بإشراؾ هج - 2
 . 533، ص. 1المرطبٍ، الجاهع ْحوام المرآن، سابق، ج  - 3
 .70سورة النحل : آَة  - 4
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ا َعلََّهنٍِ ربٍ ﴾  ﴿فٍ جفسَر لوله جعالً:  َمول الطنطاوٌ ذلن الجؤوَل الصحَح الذٌ جؤوله أٌ أن ِههَّ

وأحواله لبل أن َصل إلً السجَنَن ول ذلن إخباره عن الطعام بَوسؾ للرإَا، وأخبار عن الهؽَبات، 

لِوُ  : ﴿حَن َمولهو و، هالن أهرههن العلم الذٌ علهه به ربه و ا َعلََّهِنٍ َربٍِّ﴾ فإن َذَٰ ذلن فَه إشعار "َها ِههَّ

 هنه سبحانه ء هن علوم وثَرة علهها إَاه ربه عز وجل فضًٗ بؤن ها أخبرهها به هن هؽَبات هو جز

ِ﴾  : ﴿ولوله. 1"وورهاً  َُْإِهُنوَن ِباهللَّ فَها جعرَض بها وان بالشرن والوفر الذٌ وان إِنٍِّ َجَرْوُت ِهلََّة َلْوٍم ٖ 

 فَه عزَز هصر ولوهه، وهو لم َوجه ذلن للفجَان خاصة ولون ساله علً سبَل العهوم. 

اُر ﴾   -39 ُ اْلَواِحُد اْلَقه  ر  أَِم هللا  ٌْ قُوَن َخ َتَفر  ْجِن أَأَْرَباب  م  ا َصاِحَبًِ الس  ٌَ  ﴿ 

وهذا أسلوب اْنبَاء  ،لوب جدَد َجعلق بالدعوة إلً هللاالهعنً الظاهر لهذه اَِة أنها جشجهل علً أس

صلوات هللا علَهم فٍ الدعوة إلً عبادة هللا الواحد المهار، بالحوهة والهوعظة الحسنة، وهنا َنادٌ 

ها َعبدون وبَن هاَدعوهم ، وجنبَها لعمولهم لَمارنوا بَن لملوبهم اَوسؾ الناس بؤصحابه جمربؤ هنهم وجلََن

هعه السجن، ْن م لال هذا المول للفجََن اللذَن دخٗ ، لال الطبرٌ: ذور أن َوسؾ علَه السٗلعبادجه

ا َصاِحَبٍِ  ، فمال :﴿سٗم وجرن عبادة اِلهة واْوثان، فدعاه بهذا المول إلً أأحدهها وان هشروا ََ

ْجِن  وها  صاحبَه" لوونهها فَه ،وجعلهها "لال الطبرٌ: فٍ جفسَرها و ؟: َا هن هو فٍ السجن﴾، َعنٍالسِّ

ِة ُهْم ِفََها﴿ أُولَِبَن  :عالً لسوان الجنةلال هللا ج ، وسهاهم ووذلن لال ْهل النار َخالُِدوَن﴾ أَْصَحاُب اْلَجنَّ

: ﴿ إِنٍِّ َجَرْوُت ِهلََّة َلْوٍم ﴾ أي دَن لوم ﴿ َّٖ السابقأضاؾ إلً ذلن لوله و، 2"أصحابها" لوونهم فَها

 . ، وإنها َدَنون بالعبودَة ِلهة أخري ٖ جنفع وٖ جضر َدَنون بالعبودَة هللَُْإِهُنوَن باهلل ﴾ َعنٍ ٖ

ُ اْلَواِحُد اْلَمهَّاُر ﴾  ولوله: ﴿ ٌر أَِم هللاَّ َْ لُوَن َخ َجَفرِّ َسجفهم هنهم للجفوَر ف باه الساهعَننجده هنا َثَر انجأَأَْرَباٌب هُّ

ر، أم عبادة هللا الواحد لَمارنوا أعبادة أرباب شجً هجفرلون وآلهة هجعددة ٖنفع هنها َرججً هٍ خَ

 اْحد. 

إلٍ عبادة هللا وحده ٖ  دعوجههالولال ابن وثَر: ثم إن َوسؾ علَه السٗم ألبل علً الفجََن بالهخاطبة، 

وخلع اْوثان الجٍ َعبدها لوههها، ثم بَن لهها أن اِلهة الجٍ َعبدونها ها انزل هللا بها هن  شرَن له

ولد أهر عباده لاطبة أٖ َعبدوا إٖ  ،الحوم والجصرؾ والهلن هلل وحدهسلطان وٖ حجة وٖ برهان، وأن 

هللا به الذٌ أهر  ،3عووم إلَه هو الدَن الحق والطرَق الهسجمَمأدإَاه، ذلن الدَن المَم أٌ ذلن الذٌ 

. ولمد ربط َوسؾ علَه السٗم دعوجه إلً هللا جعالً بالهوضوعات الجٍ َهجم وأنزل به الحجة والبرهان

، وٍ َمبلوا علً أهجهام بها َدعون إلَه، لذلن جٍ جشؽل بالهم وها َدور فٍ خلدهمها هن َخاطبهم، والب

، وبَن دعوجهها إلً أَهان باهلل جعالً ولعل سابل َمول: اسجفسار صاحبٍ السجن عن رإَاهها ربط بَن

                                       
 .        82، صم، جفسَر سورة َوسؾ1978،  3، طالهجلس العلهٍ للوجب والهخطوطات هوجبة حهد سَد طنطاوٌ الجفسَر الوسَط،ه - 1
 .357الطبرٌ، جاهع البَان عن جؤوَل آٌ المرآن، هصدر سابق ذوره، الهجلد الرابع، ص - 2
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لً ؼَر الجوحَد، أٌ دعً لم َدع صاحبَه فٍ السجن وسابر هن وان هعهها فَه إ علَه السٗم إن َوسؾ 

عن ذلن الِظٗل  َجَب جفسَر؟ فها سبب ذلن بابه إسحاق وإبراهَمآإلً الجوحَد فمط ولَس لول شرَعة 

، وهٍ فٍ اْصل اهة لم َبعخ لنسخها وٖ لجؽََرهاإن أهل هصر وانوا أصحاب شرَعة ج": بموله

ووان  ،أحدثوا جمالَد خَالَة فٍ البعخن حَجعالً  ً جوحَدهم هللجدت الدَانة الوثنَة عل، وإنها هاوَةس

، وهم أٌ أهل هصر 1"، وهو الجوحَدرسل هللا دَن الذٌ وان علَه جهَعاللد دعاهم إلً أصل  َوسؾ

، والحساب والعماب ووذلن الجزاء الذٌ َوون فٍ عالم آخر بعد فناء خرةوا َإهنون بالبعخ والنشؤة اِوان

، وعمابدهم فٍ هذه الهسؤلة هدونة ٖ فٍ هذه الدنَا وها َزعهونخري ثم بعثهم فٍ نشؤة أ ،هذه اْجساد

جعود إلَها الحَاة  ، وأشهرها أنهم وانوا َحنطون أجسادهم ْجل أنلجارَخ الهؤخوذ هن آثار الفراعنةفٍ ا

خري حَخ وٍ َجهجعوا بها فٍ النشؤة اُْ ، ووان هلووهم َحفظون فٍ اْهرام وهعهم هجاعهم، الجٍ فارلجها

ام وجوابَت الهوجً وصفابح . والهواضَع هذه هنموشة فٍ اْهرفٍ الحَاة الدنَان هلووا وها وانوا َعودو

 . 2، وهنه أنهم َجشولون بالصور الجٍ َحبونها المبور، وهنها ها هو خاص بنعَم العوام

إجابة وفٍ جؤوَل اَِة السابمة لال سَد لطب: لمد الجضً الحال جمدَم دعوة َوسؾ علَه السٗم، علً 

دعوة لها طلب صاحبٍ السجن لجمجرن الدعوة بدٖلة صدلها وصدق صاحبها ولو أن الجؤوَل جم لبل ال

َم بَان ، وبها أن جؤوَل الرإَا آَة هن آَات نبوجه وصدق دعوجه فمد لزم جمدٖلت الدعوة آذان صاؼَة

الموم جهاراً لَوون لدوة للناس  ، وأنه ٖبد علَه السٗم أن َعلن البراءة هن دَنالدعوة علً جؤوَل الرإَا

 لَجبعه الذَن آهنوا به دون خشَة هن الهسَطرَن علً الهججهع.  

إن دعوة الجوحَد جاء بها ول الرسل، لهداَة الناس إلً عبادة هللا سبحانه وجعالً، وهٍ أصل ول العمابد 

نها المرآن فٍ هبات هن بَّ ، وهن العجب أن هذه الحمَمة الجٍ ة الجٍ وجب علً ول البشر اجباعهاالسهاوَ

عون اجباع ، صار َجهلها وثَر هن الذَن َدَّ السور الوثَرة باْسالَب البلَؽةنات ججلً فٍ اَِات البَّ 

عجزوا عن  ، فهنهم هن َجهل حمَمة الجوحَد نفسه، فَجوجهون إلً ؼَر هللا إذا هسهم الضر أوالمرآن

، وَسهونهم شفعاء ووسابل عند هللا ،دون هللاهن  ، فَدعونهم خاشعَن راؼبَنبعض ها َحبون هن النفع

ٌر أَِم هللاُ 3وها وان َفعل هن وان لبلهم هن الهشروَن َْ لُوَن َخ ا َصاِحَبٍِ الِسْجِن أَأَْرَباٌب ُهَجَفرِّ ََ ، لذلن لال:﴿

خٗل  َجضح ذلن هن ،فٍ جفسَرهالسَد لطب َجبع هنهج  الجفسَر العملٍ  ونٗحظ أن اْلَواِحُد اْلَمهَّاُر﴾

أسلوبه إذ َمول: وطرح السإال هنا علً الساهع وأنت جعلم أنه َعرؾ أن اِرباب الهجفرلون لَسوا خَراً 

هن إله واحد ٖ إله ؼَره وٖ رب سواه، فأجابة الهجولعة هٍ أن أله الواحد خَر، ْن هن الناس هن 

اْهم، زاعهَن أن هذه الدعوة  ولٍ فجهَع رسل هللا دعوا إلَه َعرؾ هعنً الجوحَد ولونهم َجهلون أن 

                                       
 .256سَد لطب، فٍ ظٗل المرآن، هرجع سابق، ص - 1
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، فهم ههون هن وجب أهل الوجاب وأفرنج، وها َفوالرسل هن ذرَجه فمطانفرد بها إبراهَم علَه السٗم 

َوجبون هذا فٍ الصحؾ وفٍ أسفار الجارَخ، وفَها َسهونه فلسفة الدَن أو فلسفة الجفوَر، فهم َزعهون 

وسٗهه هللا  واتصل -دعاهم إلً الجوحَد إبراهَم  جً وان أول هنأن البشر نشبوا علً اْدَان الوثنَة ح

أرسل فٍ جهَع " -جعالً  - ، والمرآن حجة علَهم بجصرَحه أن هللاأربعة آٖؾ سنةهن زهاء  - علَه

دعوهم إلً الجوحَد أولهم نوح علَه السٗم، فؤن لوهه وانوا أول هن عبد الصالحَن وخاصة  اْهم رسًٗ 

 .1"واجخذوا لهم الصور واْصنام الهََجَن هنهم

ها العمل، ْن العمل السلَم سَعطٍ أجابة لذلن وجه َوسؾ الخطاب إلً رفَمَ ه فٍ السجن لَحوَّ

حوها بها َوحٍ به الوجدان الطاهر، والعمل الواهل َ، لهاه" جرن الجواب فٍ ذلن لأٌ أنه الصحَحة 

العمل السلَم، فعسً أن جصؽَا إلً نداء الضهَر،  ؾعالٗن فٗ جولعا نفسَوها فَها َخالأنجها بهعنً و

فول ها طلبه هنهها الرجوع إلً العمل واسجفجاء الضهَر والوجدان، ذلن  ،2وجعطَا جواباً َرضاه الوالع"

أن الحمَمة بنت الفور والجدبر الصحَح فالدعوة للحق جوون بالدلَل والبرهان، ولَست بالسَؾ والسنان، 

طٍر﴾.﴿لَسْ  َمول جعالً:لذا  َْ ُهم ِبُهَس َْ  َت َعلَ

ُر مِ ﴿ -41 ٌْ ٌُْصلَُب َفَتأَُكلُ الط  ا اآْلَخُر َف ُه َخْمًرا َوأَم  ْسقًِ َرب  ٌَ ا أََحُدُكَما َف ْجِن أَم  ا َصاِحَبًِ الس   نْ ٌَ

  ﴾ انِ ٌَ تِ فْ تَ سْ تَ  ٌهِ ي فِ ذِ ال   رُ مْ اأْل  ًَ ضِ قُ  هِ سِ أَ رَ 

ا َشاروانه ههوم السجن و لد وانفٍ السجن، وه لصاحبَه جؤوَٗج ْفصاح عناب َوسؾ هذه اَِة بدأ فٍ

ا َصاِحَبٍِ﴾ جعنٍ، و لعل هعاناجه ََ  ،، وانا هصاحبَن لهحَخٖ ججعدي هدة السجن الهوان وصحبة  ولهة ﴿

؛ والجاهع بَن َوسؾ أٌ َجهع بَنهها هوان هإلت له فٍ الصحبة هرافقوولهة "صاحب" هعناها 

الذٌ أٌ الحدخ والهوان ل "فٗن صاحب الدراسة" أو "صاحب حج"، والسجَنَن هو السجن، ونحن نمو

َربط بَن اثنَن أو أوثر، إها أن جنسبه للهوان، أو جنسبه إلً الظرؾ الذٌ جهع بَن جلن الهجهوعة هن 

نه بل أبههه لبٗ أن أحدهها سَخرج وَسمٍ سَده خهراً ولونه لم َعَّ لصاحبَه َمول َوسؾ لذا الصحبة، 

َُر ِهن َرأِسِه﴾ ثم أعلههها هلول ٍَحزن ذان، ف َُْصلَُب َفَجؤُوُل الطَّ ا اَِخُر َف أن هذا اْهر لد فُرغ ": ﴿ِوأَهَّ

 .3"أٌ أنه والع ٖ هحالة ،هنه

اِن﴾  لذا لال ﴿  ََ َْهُر الَِّذٌ ِفَِه َجْسَجْفجِ ْْ ٍَ ا م هن هللا جعالً لِ عَ فَه وانجهً هنه، وَوسؾ  ًأٌ أن هللا لضلُِض

فٍ للوب الذَن علَّههم جؤوَل اْحادَخ، وهٍ لدرة علً فهم رهوز الحلم َهنحها هللا سبحانه  َمذفهبعلم 

نشؽل بالحوم الذٌ أن َوسؾ علَه السٗم لد ا"اَِة:  لهن َشاء هن عباده، َمول الشعراوٌ فٍ جفسَر هذه

، ٖ علً ومب أن َوون ذهنه هنصباً علً الحأوضحه صاحبٍ الرإَا، وهذا دلَل علً أن الماضٍ َج
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فَوسؾ لد نؤي  .سَنال البراءة، وهن الذٌ سَعالب الهحووم علَه، فمد سهع هنهها، وهو ٖ َعرؾ هنْ 

ن الحوم، وٖ أحد بمادر علً 1"بنفسه عن اْهر ولم َسهح لنفسه بدخول الهوي إلً للبه َُلوِّ ؛ ْن الهوي 

ا حوهاً أن َججرد جهاهاً هن الهوي أن َسَطر علً عاطفجه، وٖ بد للماضٍ فٍ اللحظة الجٍ َصدر فَه

 .والذاجَة

ُه َخْهًرا ﴾  جؤوَل َوسؾ للرإَا بموله: ﴿ إن ْسِمٍ َربَّ ََ الرب إلً الذهن فَها لد َنصرؾ ولهة ﴿َربَُّه﴾ فَها َف

الهعبود، وَوسؾ اسجخدم هذه الولهة فٍ أربعة هواضع وأراد بها: "السَد أو الهالن"، أٌ فٍ ؼَر ها 

ولال  هن، فمال عن العزَز ﴿إنُه َربٍَّ﴾ ولال للذٌ أنه ناج هنهها ﴿أْذُوْرِنٍ ِعْنِد ِربََّن﴾َنصرؾ إلَها الذ

ُه َخْهًرا ﴾ وولها بهعنً واحد أٌ  ْرَجع إِلًَ َربَِّن ﴾ ولال فٍ جؤوَل الرإَا:إ﴿ لرسول الهلن ْسمٍِ َربَّ ََ ﴿ َف

 السَد.

ٍَ اَْْهرِ  : لهاذا وان جازهاً فٍ لوله:وإن لَل اِن﴾ وأنه وان َنبؽٍ أن َسجثنٍ وَمدم  ﴿لُِض ََ الَِّذٌ فَِِه َجْسَجْفِج

الهشَبة الربانَة، وٖ َمطع بمضاء هذا اْهر، وها لاله هجرد جفسَر للرإَا والجزم فَه َجنافً هع جواضع 

لُِوَها ﴿َذَٰ  ذلن فٍ لوله:َإود وهو  ،ً العلم هن ربهملنمول: إنه علَه السٗم وان َجلذا ء. الصالحَن واْنبَا

ا َعلََّهنٍِ َربٍِّ ﴾ فهو واثق بربه جداً فٍ أنه لن َخذله، لذلن و أن  ان جازهاً فٍ لوله، فوان هن السهولةِههَّ

فٍ ها أعطاه ربه هن دلة  وثمجه هذه هبنَة علً إَهانه  "، اهها وهو واثق هن نفسهََفسر لصاحبَه رإ

لسجن أن َذوره عند ربه، أٌ أن َذور لضَة طلب هن الذٌ سَنجو هن صاحبٍ اولذلن جعبَر للرإَا، 

الثمة فَها علهه، ولَس فٍ اْخذ بؤسباب   ، وهذا َدل علً هنجهًأصابه عند الهلن َوسؾ والظلم الذٌ

 .2"النجاة ها َنافٍ الجوول علً هللا

، وحَن صمل َوسؾ لَبلػ هن الصبر ها بلػ ولون رد السهاء باهجحان إطالة الههلة فٍ السجن حجً َجم

أٌ "سَحرن هللا له اْسباب الجٍ ججعجب هنها اْنفس، وجرجفع لها الرلاب،  ،نمضاء اْجلاَوون هوعد 

، إنها جسخَر أسباب، لَرجفع شؤن لبٗد وَجعله فٍ أشد الحاجة إلَهرن له هلن اسخهلن الوون وله، سَ أن

َر أهر لناس وَجولً جدب، لَنجفع به اض فٍ أشد الحاجة إلً علهه وحوهجهَوسؾ فٍ اْرض وَجعل اْر

ؾ علَه السٗم هناصحجهها ووعظهها، أخذ َجَبهها عها ولها أجم َوس .3"خزابن اْرض وإدرة اْزهة

ا أََحُدوُ  ، وبدون أن َطَل عنهها ﴿سؤٖه عنه ُه َخْهًراأَهَّ ْسِمٍ َربَّ ََ َُْصلَُب َفجَ ،  َها َف َخُر َف ِْ ا ا ُر ِهن َوأَهَّ َْ ؤُْوُل الطَّ

ْأِسهِ  ، وظهور براءجه هها لً لخروجه هن السجنالخطوة اْو" ان جعبَر َوسؾ لرإَا السجَنَن هوفو﴾ رَّ

ر رإَا 4"رهجه به النسوة وبناء هجده العظَم ، وهوذا رجع َوسؾ علَه السٗم إلً هطلب السجَنَن، وفسَّ
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َُصلَُب و جؤول الطَر هن َهْن َسمٍ الخهر بؤنه سَخرج هن السجن وَعود لَسمٍ سَده، وأها اِخر فسوؾ 

هها َعنٍ أن رأسه ذاجها سجوون ؛ سجؤول هن رأسه أن الطَر جرهز أو جشَر إلً:الرإَا ذلن أن رأسه، 

 هه ربه.جرد نفسه هن الهوي والذاجَة ولال بها علَّ فٍ هذا الهولؾ السٗم وَوسؾ علَه  طعاها،

 

ْنُهَما اْذُكْرنًِ-42 ُه َناٍج م  ِه َفلَبَِث فًِ  ﴿ َوَقالَ لِل ِذي َظن  أَن  َطاُن ِذْكَر َرب  ٌْ َك َفأَنَساهُ الش  ِعنَد َرب 

ْجِن بِْضَع ِسنٌَِن﴾.  الس 

أٌ طلب اْذُوْرنٍِ ِعنَد َربَِّن ﴾  ﴿ إن َوسؾ بعد جؤوَله رإَا صاحبٍ السجن، لال للذٌ علم أنه ناج هنهها:

َر الهلن بحاله الجٍ ربها ٖ َعلهها الهلن،  ََُذوِّ وأنٍ  أذورنٍ عند سَدن، وأعلهه بهظلهجٍ، َمصد"هنه أن 

، فؤنساه الشَطان ذور ربه، ولو اسجؽاخ به ْسرع فٍ خٗصه لونه زل فٍ جرَهة الجرفجها َرهسجون بؽ

 .1"طال هن أجلها فٍ السجن حبسه، وأوجع لها عموبجههذه فؤ

لهجوفل بول الهوجودات ً االرب إٖ هلل جعالاسم مال هل َُ والسإال الذٌ َطرح نفسه فٍ هذا السَاق:  

وفٍ الوالع أن لول َوسؾ علَه السٗم لصاحبه الذٌ هعه فٍ ورازلها ؟ أم َطلق علً أسهاء أخري، 

َُفرُج عنه: ﴿اْذُوْرِنٍ ِعنَد َربَِّن﴾ لَس هعنً هذا َمصد به رب العباد، بل هو هن ربوبَة  السجن وعلم أنه س

، وؼَرها فؤظهر المولَن فٍ جفسَر الذٌ ة ورب البَت، ورب العابلاْلُهلن والجصرؾ، فَمال: رب الدار

، وإنها هو السجَن اِخر، الذٌ طلب هنه ، لَس هو َوسؾ علَه السٗمنسٍ ذور ربه فٍ هذه اَِة

َوسؾ أن َذوره عند ربه، ولال ابن وثَر:" أذور لصجٍ عند ربن وهو الهلن فنسٍ ذلن الهوصً أن 

َر هوٖه بذلن، ووان هن جهلة     .2هن السجن" لبٗ َطلع نبٍ هللاهواَد الشَطان، ََُذوِّ

هو حاهل الرسالة هن َوسؾ إلً عزَز هصر، فلَس فٍ  ٍوإن الظاهر هن هعنً هذه اَِة أن الذٌ نس

هنصب الجوول علً هللا إنه ٖ َخل وذلن بهها َخل بهنصب الرسالة، بل ٍء إرسال هذه الرسالة، ش

طان ولَل: بل الشَ ،للهلن بوضع َوسؾ فٍ السجن ظلهاً  و جذوَرها فَها ه ولوإنزال الحوابج به، بل 

 :، لال جعالًاْذُوْرنٍِ ِعنَد َربَِّن ﴾ : ﴿، فإنه هطابق لموله، وهذا هو الصوابذٌ نجا هنهها ذور ربهالأنسً 

َطاُن ِذْوَر َربّ  ﴿ َْ لً خٗؾ ذلن؛ ا لم َون هنان دلَل ع﴾، والضهَر َعود علً حاهل الرسالة، إذهِ َفؤَنَساهُ الشَّ

اخلصهم  نالهخلصَن الذَهللا هن عباد ْن َوسؾ اه الشَطان ذور ربه، نسأولَس الهمصود أن َوسؾ 

جَِن ُْؼوِ  ، َإود ذلن لوله جعالً:هللا لعبادجه ولم َجعل علَهم للشَطان سبًَٗ   َّٖ ، إِ َنَ عِ هَ جْ أَ  مْ هُ نَّ ََ ﴿َلاَل َفِبِعزَّ

َوسؾ لم َنس  هم الذَن ٖ َمدر الشَطان علً إضٗلهم، ولذلنالهخلصَن و﴾ َنَ صِ لَ خْ هُ الْ  مُ هُ نْ هِ  نَ ادَ بَ عِ 

إلً عاهها د ،ر لهها الرإَاعبّ السجن لبل أن َصاحبٍ  ، ولد دعالربه اعَاً دو ذور ربه؛ بل وان ذاوراً 
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ٌر أَِم  : ﴿هلولذلن فٍ ، وأَهان بربه َْ لُوَن َخ َجَفرِّ ْجِن أَأَْرَباٌب هُّ ا َصاِحَبٍِ السِّ ُ اْلَواِحُد اْلَمهَّاُر﴾ أٌ أن هذا ََ هللاَّ

َُعمل أن َنسً ذور ربه عبادجه وحده وجرن ؼَره هن اِلهةالنبٍ الذٌ َدعو الناس إلً جوحَد هللا و  ٖ ،

عون وٖ بالَوم اِخر، واجبع هلة آبابه وهم أبهة الهإهنَن الذَن َد لذٌ جرن هلة لوم ٖ َإهنون باهللوهو ا

َُنسَه الشَطان ربه؟ "والنسَان لَس ذنباً َعالب هللا جعالً  –عموب م وإسحاق وَإبراهَ -بؤهر هللا فوَؾ 

: وان اَْولً أن َجوول علً لالواو عنده هذورجم إنه اعجهد علً الهلن وطلب أن َ آخرونلال و .1علَه"

، سنَن هللا وٖ َمول اذورنٍ عند ربن، فلها نسٍ أن َجوول علً ربه جزابه أن َلبخ فٍ السجن بضع

، وَٖهون أن َوصؾ به نبٍ ورَم ابن ورَم ابن ورَم، وَبطلها وصؾ هللا له وهذا المول لَس علَه دلَل

بؤنه هن الهحسنَن وهن عباد هللا الهخلصَن الهصطفَن، الذٌ لال فَه هللا ﴿َوهللاُ َؼالٌِب َعلًَ أَْهِرِه َولَِونَّ 

ْعلَُهوَن﴾ فالناس وثَر ََ  َٖ اِس  فَؽلب أهر  ، سبحانه وجعالً َرَد أهراً ؼَرهاً ها َرَدون أهوراً وهللاأَْوَثَر النَّ

لذلن ٖحت بشابر الجهوَن  ،ؤ الظروؾ واْحوال لَمع أهر هللاهللا جعالً وَمهرهم علً ها َرَده هو، وججهَ

لَوسؾ فٍ اْرض، حَن بدأت أول خطوة بؤن هون هللا لَوسؾ فٍ للب الهلن، لَنمله أهر هللا هن عبد 

أن ها نٗحظه هنا أن أؼلب  .2"وأنه صرؾ عنه السوء والفحشاء ووَد النساءشجراه إلً إورام هثواه، "ا

   .الجراخ الجفسَرٌ أسٗهٍهن  هانع أه هرهنَوطَمَةت وهمارباهذه الجحلَٗت والجؤوَٗت عملَة 

لال َخشً هللا وَجمَه  ْنهة العزَز، علَه اهرأ ه، والدلَل رفضه ها عرضجَوسؾ وان دابهاً هع هللاإن 

ْحَجِسْب﴾ فوذلن َوسؾ بجمواه وذوره هلل جعل  جعالً: ََ ُخ َٖ  َْ ْرُزَلُه ِهْن َح ََ ْجَعِل لَُه َهْخَرَجاً َو ََ ْجق هللا  ََ ﴿َوَهْن 

لال فمد جحمق فٍ َوسؾ، داً والعاً َهن ول اْزهات، وإن وان لهذه اَِة ججس اً هخرجربه له 

فمد اصطفً لهم أحسن اْهور وأفضلها ، علً وافة خلمهجعالً اْنبَاء  هللا :" وها اصطفًالزهخشرٌ

لو وان هذا  نوَمولو ،، لبٗ َشهت به الوفارإٖ إلً ربهؤ فٗ َلجببٗء نبٍ إذا ابجلٍ لَؽنَهم عن ؼَره ف

فٍ السجن بضع سنَن واخجلؾ َوسؾ لبخ ولد . 3علً حق ووان له رب َؽَثه لها اسجؽاخ بنا"

ولد  . ولال لجادة: ها بَن الثٗخ والجسعهد ها بَن الثٗخ والسبع، فمال هجاهدة البضعرون فٍ الهفس

 .أشرنا إلً هذا سابما

 الرؤيا الرابعة

أَُكلُُهن  َسْبع  عِ  انٍ مَ سِ  اتٍ رَ قَ بَ  عُ بْ سَ  ىَ رَ نً أَ إِ  كُ لِ مَ الْ  قالَ وَ  ﴿-43  رٍ ضْ خُ  تٍ اَل نبُ سُ  عَ بْ سَ وَ  اف  جَ ٌَ

 .﴾ونَ رُ بُ عْ ا تَ ٌَ ؤْ لر  لِ  مْ نتُ ن كُ إِ  ايَ ٌَ ؤْ ً رُ ً فِ ونِ فتُ أَ  ؤلُ مَ ا الْ هَ ٌ  أَ ا ٌَ  اتٍ سَ ابِ ٌَ  رَ خَ أُ وَ 
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." عجاؾ بع بمرات سهان َؤولهن سبعالهلن حَنها رأي فٍ هناهه "س بجحلَل وجؤوَل رإَاهذه اَِة ججعلق 

هله وؤد بولد اهجم بهذه الرإَا فؤصبحت لضَة بلالهلن الذٌ لال أنه رأي هذه الرإَا هو هلن هصر: ف

، ولم َذور الهلن أنه رأها فٍ الهنام وٖ فٍ الَمضة، الرإَا جؤوَللها الهلن ول هن له خبرة فٍ  رواسجنف

ؤُْولُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاؾٌ ﴿بل لال: ، عجاؾ (بمرات)سبع  وأها العجاؾ فلم َمل عنهنوذور سبع بمرات سهان  ََ ﴾

فٍ وٗهها إذا لال المابل  ، لجعارؾ العرب بَنهارهور أنه رأي فٍ هناهه وٖ فٍ ؼَلم َذ"لال الطبرٌ: 

وأخرج الخبر جل ، وإن لم َذور النوما( أٌ أنه اخبر عن رإَا رأها فٍ هناهه أري انٍ أفعل وذ) :هنهم

فالهجعارؾ علَه عند العرب أن الرإَا جوون فٍ  .1"ثناإه علً ها لد جري به اسجعهال العرب ذلن بَنهم

 .الهنام ولَس فٍ الَمضة

ل الشعراوٌ:"والهعروؾ أن الهوان الذٌ جرت علَه هذة المصة هٍ أرض هصر، وسبق أن عرفنا ولا

 هصر فٍ جلن الفجرة حوامأن والهعروؾ  ﴿ َوَلاَل ٱلَِّذٌ ٱْشَجَراهُ ِهن هِّْصَر ﴾ :ذلن حَن لال الحق سبحانه

هنصب "، وهنان "هلنهنصب نعرؾ أن هنان هن خٗل الجارَخ َهون أن و ؛2"الهلن وهعه العزَز

خ المرآن عن وجود َهلِن فٍ هصر أثناء لصة َوسؾ َجحدهصر المدَهة، و فٍ م" وهذا نظام الحو"عزَز

هن إعجاز الجنبإ فٍ المرآن، ْن الجارَخ أثبت أن هصر حوهها الهوسوس فٍ هذه وهذا  ،علَه السٗم

 اَِة: تجؤهلوإذا  هذه الرإَا.م هذا الهلن الذٌ رأي ة ونظاههم هلوٍ ؼَر حوم الفراعنة، وهنهالفجر

ؤُْولُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌؾ﴾  ََ ٍِّ أََريَٰ َسْبَع َبَمَراٍت ِسَهاٍن  الرإَا فٍ الهضارع إنٍ ججد أن زهن فعل ﴿َوَلاَل ٱْلَهلُِن إِن

جفسَر هذه الرإَا الجٍ "أري" أٌ أنها رإَا هسجهرة َعنٍ هجوررة، فجحَر الهلن وثَراً وطلب ههن حوله 

 ُهْهجلبة اللحم والعافَة،فهذا َعنٍ أنها ُرإَا هناهَة، والبمرات الِسهان الجٍ رأها َعنٍ أنها  له؛شؽلت با

، فوَؾ جؤول العجاؾ السهان؛ هع أن العوس وضعَفة هن شدة الجوعوولهة ﴿ِعَجاٌؾ﴾ جعنٍ أنها هزَلة؛ 

ابَِساٍت﴾ ﴿َوَسْبَع سُ  :وبأضافة إلٍ البمرات السبع ،أضاؾ الهلن 3لد َوون همبوًٖ؟ ََ ْنُبٍَٗت ُخْضٍر َوأَُخَر 

ٌَّ فعل َصدر عن السنابل، ثم سؤل  ََِصؾ الهلن أ ْفُجوِنٍ ِفٍ أَ ﴿ َ :وها جاء فٍ اَِة الهحَطَن بهولم 

ا َجْعُبُروَن﴾ وذلن لها هالجه الرإَا فطلب هن أهل العلم والبصر،  ََ ْإ ٌَ إِن ُونُجْم لِلرُّ ا ََ وأرسل إلً الناس "ُرْإ

ٍم﴾والعرافة والسحر ولص علَهم الرإَا فمالوا: ن بالوهانة والنجاهة الهعروفَ َٗ أٌ أخٗط  ﴿أْضَؽاُخ أْح

َطلب ووؤن الهلن  نجمال هن شاطا إلً آخروولهة )جعبرون( جاءت هن عبور النهر أٌ اٖ ،4"أحٗم

 هنهم الهراد الهطوٌ فٍ الرإَا.

حهله هذه الرإَا فٍ الهنام هن حمَمة، سواء وانت أو هٍ هؤخوذة هن الجعبَر أٌ الجفسَر وأفصاح عها ج

سارة أو هإلهة، وجعبَر الرإَا َراه البعض أنه هن العبور أٌ وَؾ جعبر بها هن الحلم إلً الحمَمة، وهو 
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ا﴾ ُخْضرٍ  ﴿َسْبَع ُسْنُبٗتٍ ها طلبه الهلن حَن رأي فَها َري النابم البمرات السبع ووذلن  ، ولد اهجٓت َحبَّ

لً جانبها سبع سنبٗت َابسات لد ذهبت خضرجها ونضارجها، وهع هذا فمد الجوت الَابسات إولد رأي "

 .ا، وجفسَر ها جرهز إلَه هن دٖلة، فطلب هن الجهَع جعبَر هذه الرإ1َ"علً الخضر فؽلبجها

ولة ل الرإَا هوانة هره، ووان لجؤوَزهنأن جفسَر الرإَا وان َشجؽل به وثَر هن الناس فٍ ذلن ال وَبدو 

البارعَن فٍ الجؤوَل، ولون  لذلن َعجبر انفراد َوسؾ علَه السٗم بجؤوَل رإَا الهلن هع وجود الوثَر هن

" وان بهثابة الهعجزة أو ها َشبه الهعجزة هن هللا جعالً لَوسؾ علَه السٗم، أعجب الهلن  جؤوَل َوسؾ

، بشول همنع له عبَر رإَا الهلنخرَن عجزوا عن ج، ْن ا2ِحجً جزداد هوانجه عند الهلن وحاشَجه"

ا َجْعُبُروَن ﴾ أنه َشن فٍ همدرجهم علً جؤو ﴿ هن لوله:ذلن وَفهم  ََ ْإ ران الهمصود ل رإَاه وإدَإِن ُونُجْم لِلرُّ

 .الوالع الهحسوس أٌ عالم الشهادة ل إلَه فٍ عالمإاهنها، وحمَمة ها سج

حَن  فَهم وذلن هصدلت حدسو الهلن عجبجَا لم لجعبَر الرإالهلن الوهنة الذَن اسجدعاهم هحاوٖت إن 

بم فَري ها َراه للنا ، وأحادَخ نفس ججهثل أحَاناً مالوا بؤنها أضؽاخ أحٗمفالرإَا  سؤلهم عن جعبَر

الهلن ؤنة وان َهونهم ألرار بجهلهم بعلوم جؤوَل الرإَا، ولونهم أرادوا طهفٍ حَن  أنسان فٍ نوهه،

 مه.والجخفَؾ هن فزعه وشدة لل

ُئُكم بَِتأِْوٌلِِه َفأَْرِسلُوِن﴾    ﴿ -45 ٍة أََنا أَُنب  َكَر َبْعَد أُم   َوَقالَ ال ِذي َنَجا ِمْنُهَما َواد 

ر له رإَاه حَن عبَّ لَل فٍ جؤوَل هذه اَِة، أن الذٌ نجا هن صاحبٍ السجن جذور ها أوصاه به َوسؾ  

، ولها سخر هللا سبحانه جعالً ن خرج هن السجنبعد أ ، لونه نسٍه أن َشرح حالجه للهلنهنوطلب 

لَوسؾ سبَل الخروج هن سجنه، لَض له الهلن نفسه فجعل السبب رإَا الهلن، فجهع خاصجه فمص 

ٍة﴾الذٌ وان هعه فٍ السجن، علَهم رإَاه، عندها جذور صاحب َوسؾ  أٌ بعد  وهو سالٍ الهلن ﴿َبْعَد أُهَّ

إلً العشر  ثٗثة إلً الجسعال والصواب فٍ البضع هن"برٌ: ، وهو بضع سنَن لال الطحَن هن الزهن

 .3وٖ َوون دون الثٗخ"

لد وان  هاصاحبه ور ، فجذلهدة الجٍ لضاها َوسؾ فٍ السجن، طلب الهلن جؤوَل رإَاهوبعد ول هذه ا

، وأخبر نا أنببوم بجؤوَله﴾ َعنٍ نؤجَوم بالجؤوَل الصحَحأ : ﴿فمال أوصاه به َوسؾ بؤن َذوره عند الهلن،

نوا لٍ ذبَعنٍ إ " لون﴾سِ رْ سجؤذن لَوون سفَر الهلن فٍ هذه الهههة ﴿فؤَ وا" هن صاحبه، خبر الواثق الموم

ْنطلق إلً صاحب العلم بالجؤوَل، وهن شدة جلهفه لهذه الهههة، أنه وان شدَد الحرص علً جٗفٍ نسَانه 

  .4"ره فٍ ذور وصَة َوسؾ علَه السٗموجمصَ
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ز عنه الهٓ هن جؤوَل رإَا ، فجاء إلً َوسؾ فاسجفجاه فَها عجفؤرسلوه إلَهالبلد  ووان السجن خارج

هن الخواطر واْخَلة، وأنهم  هزَجا أو خلَطاً ، واْضؽاخ جوون أحٗم ، حَخ لالوا له أضؽاخالهلن

ناهات ، وإنها هم َعرفون جؤوَل ؼَرها هن الهالهضطربةجلطة وَل هذه اْحٗم الهخلَسوا بؤولٍ علم بجؤو

، لذلن أرسلوا إلً 1هخجلطة فٗ َصح جؤوَلها " لالوا للهلن إن الذٌ رأَجه أحٗهاً "أٌ أنهم  الهفهوهة

ُها الِِّصِدَُق﴾ ه بلمبهاوحَن وصله ودخل علَه السجن نادَوسؾ صاحبه  َْ َُُوُسَؾ أَ الذٌ بلػ ؼاَة َعنٍ : ﴿

ْحٗم، ولم َصفه بهذه الصفات وهذا الوهال فٍ صدق اْلوال واْفعال وجؤوَل اْحادَخ وجعبَر ا

أوضح له و له فٍ السجن،  صاحباً هم هذ وان الهدح، إٖ ْنه آهن بجهَع ها سهعه هن َوسؾ علَه السٗ

بره بنصها وعجز الناس عن جؤوَلها. إذ أن السالٍ أخبر ها جاء هن أجله وهو جؤوَل رإَا الهلن وأخ

لوٍ َموم جل ذلن أرسلوه إلَه أان جؤوَل الرإَا، و هن عن هعرفة َوسؾ بإثم همَوسؾ أنه هو هن أخبر

، ووان جؤوَل َوسؾ لرإَا الهلن واضح وها ورد فٍ بالوظَفة.لَجؤودوا هن الخبر الَمَن هن رإَا الهلن

 .اَِة الجالَة

 

ْم َفَذُروهُ فًِ ُسنُبلِِه إاِل  قَ - 47 ا َتأُْكلُوَن﴾﴿َقالَ َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسنٌَِن َدأًَبا َفَما َحَصدت  م   .لٌِاًل م 

، ذلن نجح فٍ جؤوَل هذه الرإَا رَهة نجد أن َوسؾ علَه السٗم لدهذه اَِة الوجفسَر هن خٗل علنا ل

بالبمرات سنوات الرخاء َوسؾ : فجؤول فٍ حلم الهلن و الشفرات الجٍ جاءت الرهوز لهم وشؾ  بؤنه

البمرات العجاؾ ، وجؤول والسنبٗت بعدد السنَن سبع بمرات، وجؤول عدد الالسهان والسنبٗت الخضر

هها اوز سنوات الهجاعة باْسجفادة جج، وأشار علَهم بؤنه َهونهم بالهجاعة، ووذلن السنبٗت الَابسات

حجً خَر وثَر وإنجاج ؼزَر وون فَها َدخرونه هن إنجاج الفابض فٍ سنوات الخَر والرخاء الجٍ سَ

 خروهفجلن السنوات سجؤول ول ها ادٍ جهر سنوات الهجاعة بسٗم و، َسدون حاججهم فٍ هدة الهجاعة

ْهُجْم لَهَن إِٖ َللًَِٗ ِهَها ُجْحِصُنوَن﴾ َعنٍ لموله جعالً:  ؤُولَن َها َلدَّ ََ سنَن هن الَنفذ فَهن ها ادخرجم لهن س﴿

جصََر فٍ "وأحصان: ال أٌ الذٌ جدخرون نونهها جحص إٖ الملَل هنه؛ الجٍ وانت وفَرة أنجاج

 .2، وإنها الهراد هنه أحراز"الحصن

ْهُجْم  ﴿وله جعالً: أشار إلَها لهن أجل السنوات الشداد، والجٍ   ؤُْوْلَن َها َلدَّ ََ لَِن َسْبٌع ِشَداٌد 
ؤِْجٍ ِهن َبْعِد َذَٰ ََ ُثمَّ 

 َّٖ ا ُجْحِصُنونَ لَُهنَّ إِ هَّ ًٗ هِّ شداد َعنٍ السبع ال": األولىهسؤلجان: فَه اَِة  ذهه أن جفسَر :لال المرطبٍ ،﴾ َللَِ

أٌ أهل البلد َؤولون ها لاهوا بإدخاره  ؛ها جم إحرازه، والهعنً َؤول هجاز )َؤولن(، السنَن الهجدبات

. الهسؤلة الثانَة: أن هذه اَِة أصل ها لدهجم لهن أٌ ها ادخرجم ْجلهن للسنوات الصعبة، وهجازا لال:
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ٖسَها إذا جعلق هوضوعها بهإهن،  .1"رج علً حسب ها ها رأي وأنها ٖجخفٍ صحة رإَا الوافر 

 للوساطة بَن هللا سبحانه وجعالً وبَن عباده؟ لنبٍ وحجةفوَؾ إذا وانت 

بؤنه سَؤجَهم بعد سنوات الشدة وهٍ العجاؾ؛ سنوات هن الخصب والنهاء ثم بشرهم َوسؾ علَه السٗم 

ولد أول  ،جون والسهسم والعنب وؼَره هها َزرعونفَعصرون فَه إنجاجهم هها هو لابل للعصر والزَ

ْعِصُروَن  بات،"الهمصود حلب اْلبان لوثرجها، وَدل ذلن علً وثرة النأن  نوالبعض ولهة َعصر ََ ولَل: 

 ولَل: ُجْعَصُروَن َعنٍ ُجهطرون. 2، وهو هن العصرة وهٍ الهنجاة والهلجؤ"أٌ َنجون

لول هفسر وحسب  الخاصة، والجوجهات َنالهفسر َدَولوجَاتَنت الجؤوَٗت باخجٗؾ اوعلً العهوم جبا

الجخطَط ألجصادٌ الحدَخ لخطة الجحلَل وثمافجه، هها جعل البعض َضَؾ إلً هعانٍ اَِات نوع هن 

هجهام بجوسَع  زراعة ووَفَة جخطَها بسٗم عن طرَق أ لَوسؾ فٍ هواجهة الهجاعة أو اْزهة،

جملَل فٍ ال، وطرَمة الجخزَن لولاَة الحبوب أطول هدة ن الؽذاء، وسٗهةالحبوب فٍ سنوات الرخاء لجؤهَ

أٌ أن جفسَر هذه اَِات اشجهلت علً نوع هن الجخطَط ألجصادٌ وجحدَد اْنفاق؛  أسجهٗن

، واْهم دور الناس فٍ نجاح البرناهج البٗد والعباد هن هجاعة هحممةوأججهاعٍ الشاهل الذٌ َنمذ 

 خطة زراعَة هوحدة جحدد نوع اْصناؾ الهطلوب زراعجها.واْلجزام ب

َجطلب إدارة لوَة وحازهة حجً جسجطَع جنفَذ الجخطَط الذٌ اعجهدجه علً  هع هٗحظة أن اْهن الؽذابٍ

أفضل وجه وبدلة عالَة ولدرة وحسن جصرؾ َنبا بوفاَة عالَة علً هسجوي الهسإلَة، هع الهحافظة 

 لصحَحة.علً العٗلات أججهاعَة ا

هذه  أن نٗحظ لعلنا، وجؤوَلَةهماربات أَضا هذه الجؤوَٗت جنجهج نهج الجفسَر بالرأٌ أو الدراَة وهٍ  إن

حابها واججهاد صة هنمولة هن السلؾ بل ولها جعبر عن رأٌ أرواَعلً جسجند رؼم جعددها لم  الجفاسَر

فٍ لوله الجٍ وردت  -دأبا–ولهة ة  فٍ جفسَر هذه اَِة وخاصالهخجلفة  ماَدَوجَاجه نابعة هنهنهم 

سبع "ولال المرطبٍ:  ،3"الدأب العادة"َلاَل َجْزَرُعوَن َسْبَع ِسنََِن َدأًَبا﴾ لال الطبرٌ:  ﴿ جعالً:سبحانه و

الهنمولة عن هن لبلهم ، هع أن الطبرٌ والمرطبٍ هن هفسرٌ الرواَة 4"سنَن دأبا، َعنٍ هجوالَة هججابعة

 نٍ هذه الولهة.وهع ذلن َخجلفون فٍ هع

﴿ودأب آل فرعون﴾ َعنٍ  وموله: لدأب العادة واٖسجهرارا "بن عاشور فٍ الجحرَر والجنوَر: اوَمول  

جفسَر الهنار َمول: فؤوجب علَهم  أها اْسلوب وأَجاز فٍ المرآن، وعادجهم وهذا ضرب هن بٗؼة

ْهَس َواْلَمَهَر -الً جع -، وها لال هسجهرا الشروع فٍ زراعة المهح داببَن علَه دأباً  : ﴿َوَسْخَر لَُوْم اْلشَّ

                                       
 .368، ص11،ج1أبوعبدهللا هحهد المرطبٍ ، الجاهع ْحوام المرآن ، جحمَق عبدهللا الجروٍ، هإسسة الرسالة ، ط - 1
 .369الهصدر السابق، ص - 2
 .362،  ص4الطبرٌ ، جفسَر جاهع البَان ، جحمَق هحهود شاور، سابق، جزء - 3
 .178، ص9فسَر الجاهع ْحوام المرآن ، دار الفور ، جالمرطبٍ ، ج - 4
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ِن﴾ بٗ انمطاع َْ َجْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنََن َدأًَبا ﴿ :جعالٍ لال الزهخشرٌ فٍ جؤوَله اللؽوٌ لموله . و1" َدابَب

:﴿ُجإِهُنوَن ِباهلِل َوَرُسولِِه َوُجَجاِهُدوَن﴾ زرعون خبر فٍ هعنً اْهر، وموله جعالً﴾"ج
اْهر وإنها َخرج  2

، فَجعل وؤنه َوجد فهو َخبر عنه والدلَل وونه فٍ هعنً إَجاد الهؤهور به بالؽة فٍفٍ صورة الخبر لله

وهو حال  ،هصدرا: دأب فٍ العهلوهها  ،بسوون الههزة وجحرَوها ﴿فذروه فٍ سنبله﴾ ودأباً  اْهر لوله:

  .3ٌ داببَن"أالهؤهورَن 

 

 

                                       
 .263، ص 12م ، ج1990هحهد رشَد رضا، جفسَر الهنار، الهَبة الهصرَة للوجاب ،  - 1
 .11سورة الصؾ ، آَة  - 2
 . 293، ص 3، الجزء  1هحهود بن عهر الزهخشرٌ ، جفسَر الوشاؾ ، هوجبة العبَوان ، الطبعة - 3
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ْعلََم أَن ً لَْم أَ  -52 ٌَ َد اْلَخائِنٌَِن ﴾  ُخْنهُ ﴿َذلَِك لِ ٌْ ْهِدي َك ٌَ َ اَل 
ِب َوأَن  هللا  ٌْ  بِاْلَغ

ن هذا إَمول الطبرٌ: جنوعت حسب السَاق الذٌ َراها فَه الهفسر  هذه اَِةالجٍ جناولت جؤوَٗت الإن 

ٌ لرسول هن رد عزَز هصر أن الذٌ فعلجه (مَ لَ عْ ََ لِ  نَ لِ ذَ )َوسؾ لال  م "َعنٍ أنالمول لَوسؾ علَه السٗ

علجه لَعلم ، إنها فَسؤل النسوة الٗجٍ لّطعن أَدَهنأن  طلبٍ هنهو ،الهلن، وجروٍ إجابجة والخروج إلَه

 .1لم أروب هنها فاحشة فٍ حال ؼَبجه" عنٍ، بالؽَب، َأنٍ لم أخنه فٍ زوججه

: ﴿اَِن لهافمَل: هو هن لول اهرأة العزَز، وهو هجصل بمو ، اُْخُجلَِؾ فَهن لالهولال المرطبٍ: " 

ٍَّ أن أُلر بالصدق لَعلم أنٍ لم ارجوب خَانة فٍ ؼَبجة، ﴾ َحْصَحَص اْلَحقُ  وجعنٍ أن اِن ظهر الحق وعل

َربٍِّ َؼفُوٌر  إنَّ : ﴿ثم لالت، ةؼابب بل صدلت المول وابجعدت عن الخَانأو عهل وهو أٌ لم اذوره بسوء 

اهرأة وٗم وان هن المول ح فٍ جفسَره أن ذلن رجَّ وأها ابن وثَر ف، 2"ولَل إنه هن لول َوسؾ .َرِحٌَم﴾

إنها اعجرفت بهذا علً نفسٍ لَعلم أنٍ لم أخنه بالؽَب فٍ نفس اْهر، وٖ ولع جمول: حَخ العزَز 

ئ  وإنها راودت هذا الشاب هراودة فاهجنع ولهذا اعجرفت لَعلم أنٍ برَبة الهحذوراْوبر،  ﴿َوَها أَُبرِّ

 . حدخ وججهنً، ولهذا راودجهن النفس ججَْنْفِسٍِ﴾ 

م هع الهعنً، ولد حواه الهوردٌ فٍ ءوالجٗ وهذا المول أشهر اْلوال واْلَق واْنسب فٍ سَاق المصة"

ْعلََم أَْنٍ لَْم أَُخْنُه  :ذلن أن اَِة الورَهة هن لوله جعالً .3"جفسَره، وانجدب لنصره ابن جَهَة ََ ﴿َذلَِن لِ

ِب﴾ َْ ، بعد اعجرافها فٍ اَِة السابمة، ْن َوسؾ لم َجههه أحد بالخَانة، وٗم اهرأة العزَزعد جوهلة لجُ  ِباْلَؽ

عمل أن وٖ َُ ظهرت آَات براءجه سبق أن ، ولد وٖ اهرأجه الجٍ وانت لد هورت بهٖ النسوة وٖ العزَز 

 .َحاول أنسان دفع جههة لم َرجوبها ولم َوجهها إلَه أحد

ِب﴾﴿فٍ هعنً:  ولال الزهخشرٌ َْ ْعلََم أَْنٍ لَْم أَُخْنُه بِاْلَؽ ََ هن وٗم َوسؾ، أٌ ذلن الجشبخ "أنها  َذلَِن لِ

بِ ﴿والجشهر لظهور البراءة، لَعلم العزَز  َْ َعنٍ وهو ؼابب  بظهر الؽَب فٍ حرهجه ﴾أَْنٍ لَْم أَُخْنُه بِاْلَؽ

ْهدِ ﴿ولَعلم  4عنٍ وراء جلن اْبواب السبعة الهؽلمة" ََ  َٖ ِد اْلَخابِِنَِنَ أَنَّ هللاَ  َْ فمه، ووٖ ََعنٍ ٖ َسدده  ﴾ٌ َو

ووؤنه جعرَض باهراءة العزَز فٍ خَانجها ثمة زوجها، والذٌ ساعدها علً حبسه بعد أن ظهرت لهم 

اٖخجٗؾ فٍ جؤوَٗت الهفسرَن هع اجفاق أَدَولوجَجهم، َعنٍ أن لول هنهم  نٗحظ وعلَه  ،آَات براءجه

وَل فٍ الجراخ ً ججذر الهنهج الهرهنَوطَمٍ فٍ هناهج الجفسَر والجؤرأٌ فٍ الجفسَر ودلَل عل

 . أحد اْهداؾ الجٍ َسعً الباحخ ٔثباجهاهو و الجفسَرٌ أسٗهٍ

  

                                       
 .364، ص4جاهع البَان. هصدر سابق، جزء الطبرٌ ، جفسَر - 1
 .137، ص 9المرطبٍ ، "جفسَر الجاهع ْحوام المرآن." هصدر سابق ، ج - 2
 . 625، ص 2ابن وثَر ، جفسَر المرآن العظَم ، هصدر سابق ، ج - 3
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 مصردخول إخوة ٌوسف ل

َقٍة﴾-67 َتَفر  ً  اَلَتْدُخلُوْا ِمن َباٍب َواِحٍد َواْدُخلُوْا ِمْن أَْبَواٍب م  اَبنِ ٌَ  ﴿َوَقالَ 

ذهب  هة و لدو حوم لَّ  ة َجضح أنها جحهل فٍ طَاجها هعانٍ لمراءة اْولَة لهذه اَِة الورَههن خٗل ا

لال لبنَه لها عزهوا علً إن َعموب  " الطبرٌ: هن ذلن لول ابن جرَر، فَها الهفسرون إلً عدة آراء

ا ، وادخلو: َابنً ٖجدخلوا هصر هن طرَق واحدْهلهمالخروج هن أرضهم إلً هصر لَهجاروا الطعام 

صرؾ وهو الهسإل عن ، وزَرا للخزانة" هوَوسؾ َٖعلهون أن أخوهم هم و، 1"هن ابواب هجفرلة

  .2"الهَرة والطعام فٍ الزهن الذٌ حدخ فَه المحط

بعض الهفسرَن  فؤولها لن،لال لهم ذولم َبَن لهاذا  ،أٖ َدخلوا هن باب واحدعموب َوصاهم لد أوان و

هم دخلوا جهاعة إخوة ْب واحد، فطلب هنهم دخول هصر هن طرق هجفرلة،  أنه خشًَ علَهم العَن إذ

جاءت هن نبٍ هرسل َجولع أن َسهع شَبا عن ابنه الذٌ هو أَضا نبٍ نجد أنها الوصَة  وإذا جؤهلنا هذه

ل، وفٍ هذه الوصَة لم َنالشه أحد هن أوٖده، ذلن َعنٍ أنهم فههوا هن الوصَة أن أباهم َرَد دفع هرس

  نهم أو ججنب ضرر َخشاه علَهم، فهو وصاهم لحاجة فٍ نفسه لم َوضحها ولم َفصح عنها.شر ع

، إذا دخلوا جهاعة ذوٌ هَبة وجهال خاؾ علً أبنابه العَنها جمول: أن َعموب  وهنان بعض الجؤوَٗت

صر فَها ه بعضهم أنه لو خاؾ علَهم العَن لوان لوله هذا لاله لهم فٍ رحلجهم اْولً، الجٍ دخلوا َإودو

لهم هَبة وجهال ؟ أو أنه خشً علَهم العَن أن  ، ألم َوونوا رجاًٖ هن طرَق واحد ولم جصبهم العَن

جصَبهم هذه الهرة ْن هعهم أخَهم الحادٌ عشر ؟ أها الهعجزلة اللذَن ٖ َصدلون بالعَن، فلهم جؤوَل 

واشجهر هم ذوٌ بهاء وشارة حسنة، وإنها نهاهم أن َدخلوا هن باب واحد ْنلال الزهخشرٌ: "فمد آخر، 

أهل هصر بالمربً عند الهلن والجورهة الخاصة الجٍ لم جون لؽَرهم، فوانوا هظنة لطهوح اْبصار إلَهم 

، هن بَن الوفود، وأن َشار إلَهم باْصبع وَمال: هإٖء ضَوؾ الهلن انظروا إلَهم ها أحسنهم هن فجَان

 .3"ولربهملهلن وها أحمهم بأورام، ْهر ها أورههم ا

ه لم َوصهم لونالناس وفٍ وووبة واحدة فَصَبهم شَا هن أذي  ابنابه لذلن خاؾ َعموب أن َدخل 

﴿َوَها أُْؼِنٍ َعْنُوْم ِهْن  ْنهم هجهولَن هؽهورَن بَن الناس، وهع ذلن لال لهم:بالجفرق فٍ الهرة اْولً، 

ٍء﴾  ٍْ ، "فلن َدفعه عنوم ها أشرت به علَوم هن الجفرق أو سوءا أن هللا إذا أراد بومالهعنً هللِا ِهْن َش

 .4الجحوط فها وجبه هللا لوم هو هصَبوم ٖ هحالة"

                                       
 .372هجلد الرابع ، ص، الالطبرٌ ، جفسَر جاهع البَان، هصدر سابق - 1
 . 17م، ص1997 1الدٖت أعجازَة فٍ رحاب سورة َوسؾ عهر هحهد عهر باحاذق دار الهؤهون للجراخ بَروت ط - 2
 .306، صوشاؾ، هصدر سابق، الجزة الثالخ، جفسَرالالزهخشرٌ - 3
 . 306، ص 3الزهخشرٌ، الوشاؾ، هرجع سابق، جزء  - 4
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أن َهون  م هارة؟هطلب هنهم أن َجفرلوا فٍ هصر ولَس لبلها أٖ َوجد فٍ طرَم: لهاذا هو والجسؤل 

وأن أهل الدراَة علً  ،1تأن هذا الجفسَر أو الجؤوَل هجؤثر باْسرابَلَا آخرون وَريَصَبوهم بالعَن، 

لسان أهل الرواَة َمدحون بوجب اْهم السابمة، وفٍ ذات الولت جفَض هإلفاجهم بهوروخ اْهم السابمة 

ونسبوه ْنفسهم ولم َشَروا إلً هن سبمهم هن الهفسرَن. وَمول البعض فٍ جؤوَل هذه اَِة، أن َعموب 

)بن  علًه فؤراد أن َفض هذه العصبة، حجٍ ٖ ججؤهرَبدوا أنه خاؾ علً ابنه الثانٍ هن وَد عصبة إخوج

َُوُسَؾ َوأَُخوهُ  وسبق أن لالوا ﴿ َوسؾ وجعلوه فٍ ؼَابات الجب،شمَمه وها جؤهرت هن لبل علً َاهَن(  لَ

ٍل ُهِبٌَن  َٗ ا َوَنْحُن ُعْصَبٌة إّنَّ أََباَنا لَِفٍِ َض ََِنا ِهْنّ   .﴾أَْحبُّ إِلًَ أَبِ

، وٖ َسهح ْحد أن َطلع علَهفٍ جدبَر أهر بَنهم أو وَد ٖ ة َجواجفون هعاً وهن الهعروؾ أن العصب

َسجطَع أحد هنهم أن َفلت و َخرج عن الهجهوعة لذا لالوا ﴿َوَنْحُن ُعْصَبٌة﴾ حجً أنهم بعد جؽََبهم لَوسؾ 

وهم  َوسؾ ابنه وحزن َعموب الطوَل علً فراله، لم َجرء هن بَنهم واحد علً أن َطهبن والده علً

 َعرفون ها حدخ له وَعرفون أن الذبب لم َؤوله.

 الثانٍ أخَهماججاه لمصد جفرَق وَدهم الهجولع َعموب هنهم الدخول هن طرق هجفرلة إٖ وها طلب  

أن جعدد الجفسَرات والجؤوَٗت لَّات الهجشابهات هٍ نفس أسلوب الهنهج  والخٗصةالهمرب ْبَه، 

ره فٍ هناهج الجفسَر أسٗهٍ، العملَة هنها والجٍ ججهثل فٍ الجفسَر الهرهنَوطَمٍ، هها َدل علً ججذ

 فسَر بالهؤثور. ججرجَحات أصحاب البالرأٌ، ووذلن فٍ 

و بالجالٍ َهوننا أن  ،وها أنه هن خٗل ها سبق جناوله هن اَِات الهخجارة أنها جاءت حبلً بالهعانٍ

ٖ َهون فههها فمط هن خٗل حرفَة النص أو و ،حة علً عدة جؤوَٗتنفجنسجنجج هن هعانَها أنها ه

 و إنها جاءت لابلة لجؤوَل الهفسرَن وها هو الحال هن خٗل عرضنا لهذه ،الهعنً الظاهرٌ أو الحرفٍ

 .صطلحبطبَعة الحال هماربة هرهنَوطَمَة بالهفهوم الحدَخ لهذا اله  الجؤوَٗت وهٍالعَنة هن الجفاسَر و
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 بعالفصل الراخالصة 

 

اَِات بشرح اهجهت فٍ الفصل الرابع، والجٍ  َةسَرنهاذج جفهن سبق عرضه  هها

جخجلؾ جلن الجؤوَٗت  أن َجضح جلَاً  لدراسة،هٍ لَد او الجٍ الهجشابهات فٍ سورة َوسؾ 

، إذ أننا اعجهدنا لوجَةلهعرفَة هنها و أَدَوسَها ا –الهفسرَن أنفسهم  -بحسب جوجهات 

، اجفحصنا له اسجمرابنا ووهن خٗل ، جفسَرات المداهً و الهحدثَنة هن علً نهاذج عد

لهجشابهة و الجٍ ٖ خٗؾ فٍ وا فٍ هماربة هعانٍ هذه اَِات افوجدنا أن الهفسرَن اخجل

جخص لؽوَة هن الجفاسَر نوعت . حَخ جهنهجه واَدَولوجَجههفهوهه و، ول حسب نصها

ابن حزم الطبرٌ ونشَر هنا إلً و ،هر النصجعجهد علً ظا إلً نملَة ة و اْسلوب،البٗؼ

، نخص بالذور بعض النهاذج الجفسَرَة للهجصوفة لدهنا سَر الباطنَة،الجفا هن، واْندلسٍ

، ثم الجفاسَر العملَة الجٍ جعجهد علً ابن عربٍالجسجرٌ وً سبَل الهثال ٖ الحصر عل

جخرج جواد ٖ ، وولها زهخشرٌالوالجٍ ذورنا هنها  ،اججهاد الرأٌاسجنباط الحجج العملَة و

. فول بالدراَة الهجعارؾ علَهها بَن الدارسَن و الجفسَرأعن نطاق الجفسَر بالرواَة 

 سرَن اعجهدوا علً نهط هنهها لَصل إلً هبجؽاه فٍ إَصال و جوضَح الهعنً.فاله

دثَن و ول هذه النهاذج الجفسَرَة جوحٍ بها ٖ َدع هجاٖ للشن أن الهفسرَن المداهً و الهح

الهعاصرَن هارسوا الجفسَر الهرهنَوطَمٍ الذٌ أصبح الَوم َفرض نفسه ضهن الهناهج 

لم َون ا بَن علهاء الهسلهَن، علً الرؼم أن هفهوم الهرهنَوطَما الهجعارؾ عنه َرَةالجفس

هن خٗل دراسة هجفحصة للنهاذج الجٍ سمناها َجبَن الهجعارؾ علَه الَوم. و بالشول هعروفاً 

حسب خلفَجه فورٌ والهعرفٍ وول هفسر لارب هعنً اَِة حسب جوجهه ال لنا أن

علً الرؼم هن أن علهاء الجفسَر "اجفموا علً خهسة هصادر أساسَة لجفسَر  ،أَدَلوجَة

، إٖ إذا ن َجخطً الهمدم هنها إلً ها بعدهالمرآن الورَم، ولد رجبوها بشول ٖ َجوز ْحد أ

وحسبنا أن نشَر إلً هذه الهصادر و الشروط والجالٍ: ) المرآن  لم َجد بؽَجه فٍ هذا الهمدم،
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و الجهد فٍ البحخ و إعهال العمل (" –ألوال الجابعَن  –ألوال الصحابة  –السنة  –
1
أها  

الجهد فٍ  ذلن ْنه َعجهد علً بذلخَر و الذٌ َههنا فٍ هذا الصدد، فَها َخص الشرط اْ

والهعجزلة  ،هو الشؤن هع الجفسَرات الصوفَة البحخ و اسجعهال العمل أو الحدس وها

و لعل هذه الهماربة ٖ جبجعد وثَرا عن الهنهج الهرهنَوطَمٍ بول والحداثََن وؼَرهم، 

والخبرة الذاجَة أو اْحوام الهسبمة الجٍ جعلها ؼاداهَر شرط للفهم عند  أبعاده الجؤوَلَة

نحوم بها  فٗ َهون أن ،جراخ نفسههن الجؤجٍ ي البعض أن جلن اْحوام جٍ َرلاو ،المارئ

َسجمٍ المارئ أحواهه  أَن "فهنوحَن َوون المرآن هو هحل جفسَر  ،علً الجراخ

"لهسبمة؟ا
2
فهم َججاز به المارئ جلن الفجوة لللذا َري الحداثَون أن الهرهنَوطَما هنهج  ،

عن الصحة البحخ  بَنها هههة الجؤوَل ، وزهانهالنص والع وبَن  والعه بَنالجارَخَة 

فمد ذهب بعض الهفسرَن إلً المول أنه  عن طرَق النمد الجارَخٍ، دَنٍال الجارَخَة للنص

الجؤوَلَة والجفسَرَة َجب علً الهفسر أوٖ ولبل ول شٍء أن َجهسن بالشروط و الهصادر 

الهمصود هن فٍ بلوغ عمله وَعهل ن َججهد هراد فَها، فعلَه أالالسابمة الذور ، فإن لم َجد 

هع طالجه البشرَة فٍ ذلن. و لعل هذا اْهر ها أوده بالمول جهال  لخطاب ألهٍ جهاشَاً ا

الضوابط  ، وهراعاةر فَه شروط الهفسرهصطفً عبد الحهَد حَخ لال: " بعد أن ججوف

"الجفسَر، واجباعه خطوات الهنهج اْهثل فٍ الهطلوبة لسٗهة جفسَره
3

، عندها َجوز 

 .ل َراعٍ لدسَة النص المرآنٍبشو للهفسر أن َمول رأَه

وها أن هسؤلة الهجاز المرآنٍ هن الهسابل الخٗفَة الجٍ أثارت الوثَر هن الجدل بَن 

ا له هن عٗلة ها َفسر الهجاز جفسَرات هخجلفة له لباً ، إذ ؼاَن لهذه الظاهرة اللؽوَةالدارس

"الهرهنَوطَمٍالجؤوَل حهَهَة بالجفسَر و
4
والَة الدٖلة الهجازَة و هها هو هعروؾ أن " إش 

إلً الجعدد الدٖلٍ أو اٖحجهال و الهدلول هها َإدٌ بَن الدال وجوهن فٍ إثارة العٗلة 

ا للنص إلً الجؤوَل علً أساس بالؽهوض فٍ دٖلة اْلفاظ هها َضطر الهإول بصفجه لار

                                       
،  شهادة دوجوراة/  جاهعة 175هماربة أدبَة سورة َوسؾ نهوذجا " ص:  –هصطفً السعبدٌ " بَن الهجاز والجؤوَل فٍ آَات الجنزَل  - 1 

 م. 2012وَسجرن وَب 
 .www.mominoun.com/، 17/11/2010فجوة الزهان، هإسسة هإهنون بٗ حدود للدراسات،  أحهد بعود، الهرهنَوطَما وعبور -2

 
 

  ، الهصدر : الهوسوعة المرآنَة الهجخصصة.251جهال هصطفً عبد الحهَد " الجفسَر و الهفسرون " ص  - 3
 ) هصدر سابق (.287رة َوسؾ نهوذجا " ص: هماربة أدبَة ، سو –هصطفً السعَدٌ " بَن الهجاز و الجؤوَل فٍ جفسَر آَات الجنزَل  - 4 
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"والهجازجدلَة الحمَمة 
1
الخصابص  َة والعدَد هن الهفسرَن اهجهوا وثَرا بالبٗؼة المرآنو 

الهنهج فرض  ، وعلَه فإن هذه العواهل جهَعا جساهم فٍاْسلوبَة للنص المرآنٍ

 الهرهنَوطَمٍ ضهن هناهج 

 الجفسَر المرآنٍ.

 

 لخامسالفصل ا
 

 

 الخاتمة

 و 

 نتائج البحث

 

 

                                       
 –، جاهعة ابن خلدون 201ص  2أحهد عرابٍ ، ابن شرَؾ هحهد " إشوالَة الدٖلة الهجازَة " هجلة العلوم أسٗهَة و الحضارة  عدد  - 1 

 م.2016جَارت 
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 الخاتمة
 .هن ٖنبٍ بعدهالحهد هلل رب العالهَن ، الحهد هلل الذٌ بنعهجه ججم الصالحات، والصٗة والسٗم علً 

فٍ نهاَة هذه الرحلة العلهَة الجٍ عشت خٗلها سنوات هن الجهد و البذل و العطاء و اٖطٗع و  

اٖسجفادة و اٖفادة ٔنجاز هذه الدراسة الهجواضعة، حَخ لضَت هعظم أَام البحخ فٍ المراءة الهسجهرة 

لؽة العربَة اْوبر فٍ خصابصه اْسلوبَة، و الجدبر فٍ أحوام آَات المرآن العظَم، والذٌ َعجبر وجاب ال

و البَانَة الهعجزة، و الجٍ ٖ َضاهَها وجاب هن وجب فطاحلة اللؽة العربَة، هها َإود إعجاز خطابه 

حر فطاحلة اللؽة و اْدب بجهال و روعة المرآن الورَم الذٌ ، فمد سُ َجفرد بهزاَاه الجهالَة و الفنَةالذٌ 

، وولفوا عند جزبَاجه البَانَة و البٗؼَة فجدبروا ل رفمجه، و انبهروا بحسن بَانهجهٖ جفنً عجاببه، و ٖ 

، و بها أن الباحخ انصب اهجهاهه فٍ هذه الدراسة علً هعانٍ هر الزهان هعانٍ آَاجه و أحواههاعلً 

هت " هذه السورة الورَهة لد، إٖ أن رة  َوسؾ " علَه الصٗة و السٗمآَات هنجماة هن هجشابه " سو

، هوضوعَة و حبوجها الفنَة الفرَدة، فهٍ لصة جهَزت بوحدجها الصة واهلة فٍ بناء دراهاجَوٍ عجَبل

هجهوع الهوالؾ الجٍ ، و الهضاهَن الجربوَة الهسجفادة هن ع فَها اْسالَب الفنَة الجهالَةوها ججنو

 .1عرضجها المصة"

الدراسة عاش هع عدة عَنات جفسَرَة اهجهت  أن الباحخ هن خٗل هذه والجدَر بأشارة فٍ هذا الصدد

بهذا الشؤن، إذ جم هن خٗلها الولوؾ علً وجب الجفسَر الجٍ اججهد العلهاء فٍ جحهَلها ول ها عندهم هن 

، فلم َبخلوا بشا هها وصلهم هن العلم، فوضوعوا و الجدبَر و الهعرفة بوجاب هللا روابع اْفوار و الفهم

، و وانت جفاسَرهم و همارباجهم الجفسَرَة هجنوعة  وإَضاح هعانَه للدارسَنجاب هللاجصنَفات فٍ خدهة و

 .لثمافَة و أَدلوجَة و الهذهبَة، ول حسب خلفَجه او هجعددة

علَه هن جفسَرات سواء  الهرهنَوطَمَة بناء علً ها اطلع فٍ هذه الهماربة الباحخ عهل جاء علَه 

حَخ أن هعظم هذه الجفاسَر ٖ جعدو وونها جفاسَر بالرواَة أو  الوٗسَوَة هنها و الحدَثة و الهعاصرة،

هنحً الهنهج الهرهنَوطَمٍ الذٌ لم ٖ جخلو هن و هٍ بهذا الشول ولها  ،الدراَة أو جفسَرات بالرأٌ

جعرفه هناهج الجفسَر إٖ فٍ اِونة اْخَرة هن المرن العشرَن، و أصبح هحط جدل و نماش ها بَن 

ها الهنهج فٍ الدراسات الجفسَرَة اسجمطبت واحض له، حَخ أن هسؤلة اسجعهال هذا هجمبل له و بَن د

هذا الخصوص. و لد اعجهد الباحخ فٍ دراسجه هذه علً وجب  دارسَن فٍوثَر هن الال جمطبجزال  جس

الجفسَر بهخجلؾ أنواعه و خلفَاجه،  حَخ اعجهد الباحخ علً عدة هناهج جفسَرَة ولها ساعدت بشول 

 ً إنجاز هذه الدراسة. جلٍ عل

                                       
سؾ نهودجا " شهادة دوجوراة جاهعة وَسجرن وَب هماربة أدبَة سورة َو –هصطفً السعَدٌ " بَن الهجاز والجؤوَل فٍ أحوام الجنزَل   -1 

 م 2012
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جعرؾ علً أهم هدارس  هرهنَوطَمَةو الجدَر بالذور فٍ هذا الصدد أن الباحخ هن خٗل هذه الهماربة ال

الصوفَة الجفسَر وهخجلؾ أَدَولوجَاجها و هنطلماجها الفورَة، حَخ جم الجعرؾ عن وجب عن الجفسَرات 

خ لد جناول عدة  نهاذج جؤوَلَة هع جطبَماجها السهَابَة علً أن البح والشَعَة، هذا فضًٗ  والعملَة والنملَة

 سَهَابَة عاهًٗ حَخ وانت هذه العٗهات الب ،جعلق ببعض هجشابه آَات سورة َوسؾسَها فَها َ أحَاناً 

الدم الوذب ولهَص َوسؾ و الذبب و عٗهات إخوة َوسؾ، هن  الجؤهر الذٌ خطط لههساعدا فٍ وشؾ 

، هها َجعل هن الهنهج الهرهنَوطَمٍ َة الجٍ جزخر بها المصة المرآنَةَابؼَر ذلن هن الدٖٖت السه

حَخ أن اَْات الهجشابهات و وذا اَِات الجٍ جحهل  ،لهثل هذه الهماربة الجحلَلَة و هناسباً  خصباً  هنهجاً 

 .خجلفةجوون دابها حبلً بالهعانٍ الهجعددة و الجفسَرات و الجؤوَٗت اله ،فٍ ثناَاها جعبَرات هجازَة

و هن  ،هن خٗل هذه الهماربة الهرهنَوطَمَةوجوضَحه و لعل هذا اْهر هو الذٌ سعَنا جاهدَن لجبَانه  

علً اعجبار  ،خٗل اعجهادنا علً عدة هماربات جفسَرَة أخري جخدم الؽرض الذٌ ججناوله الهرهنَوطَما

هات النظر الهجعارضة هن وجأنها أصبحت جفرض نفسها بإلحاح داخل حمول الجفسَر علً الرؼم 

ان هن ، فعلً الرؼم هن جشدد بعض الهعارضَن لهذا الهنهج الجفسَرٌ  الهرهنَوطَمٍ ، فإن هنبشؤنها

هادام َجٗءم هع شروط الجفسَر الجٍ اجفق علَها علهاء  حداثَاً  ه هنهجاً َناصر هذا الهنهج و َعجبر

هذا الهوضوع َحجاج إلً هزَد هن الدراسة  أن الهسلهَن و خاصة علهاء الجفسَر هنهم . و أعجمد جازهاً 

  .و الجهحَص هن طرؾ الباحثَن و الدارسَن
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 نتائج البحث

 

 :فَها َلٍ  حددججٗصها هن خٗل هذه الدراسة لعل أهم النجابج الجٍ جم اسجخ

ؼاَجها جؤسَس هعرفة  لم جون ،لبعض جسهَجهاوها َفضل ا إن "الهرهنَوطَما " أو الجؤوَلَة   -1

َة جدَدة بمدر ها وانت جهدؾ إلً الفهم بدون اسجخدام  الهنهج العلهٍ الصارم، بحَخ أن الفهم هوضوع

، وذلن بؤن َنطلق الفهم هن الذات أٌ هن الخبرة الذاجَة الجٍ َجحمق خارج نطاق الهنهج العلهٍَهون أن 

 .شالهعَط الهعرفٍ عاشها أنسان أنطلوجَا، وأن الفهم هرجبط بالخبرة  و البَبة العلهَة أو الهحَ

الهعجهد الؽربٍ الهنهج الهرهنَوطَمٍ الجوفَق بَن  جهالجلفَق فٍ هحاول ولع فٍإن بعض الحداثََن   -2

أنه  وَٗت بعضها جنبو عن الفهم، وَري، وبَن هنهج الهسلهَن فٍ الجفسَر بالرأٌ، وأجً بجؤعلً الجؤوَل

الخبرة الذاجَة ب سجعَنالنص ها جارَخ لًعطٗع هن خٗل اَٖهون أن َوجشؾ حمَمة الهعنً جاء بجؤوَل 

 .فٍ هججهع َجولم لؽة النصالحَاة اللؽة والهوجسبة هن 

هن الهفاهَم الواردة فٍ وجب أسٗفنا  ونٍ لَس هن هبجورات عصرنا وإنها هآإن البحخ السَالٍ المر - 3 

هن أطر علهَة فانجملت هن ؼَر أن اْبحاخ العلهَة أطرجها ض ،هن هفسرَن ونحاة وبٗؼََن وأصولََن

وها وانت لذاجه، ولم جعد  لبحخ فَها همصوداً هجرد هفاهَم بسَطة إلً إجراءات هنهجَة دلَمة، وصار ا

َُراد بها علوم أخري.     فٍ المدَم هجرد أدوات وهداخل 

الفهم عهلَة  اهججم بالجؤوَل هرجبط باللؽة ٖ َنفصل عنها، باعجبار أن اللؽة  هٍ الواسطة الجٍ  – 4

وذلن بنمل الخبرة  ،، وهٍ آلة حاهلة للخبرة أنسانَةللؽة جبنٍ عالها هسجمٗ عن الذاتوالجؤوَل، ذلن أن ا

َإود أههَة الجؤوَل فٍ  طوات هعَنة، ههابر هن حصرها فٍ هنهج علهٍ هحدد بخهن جَل إلً جَل، أو

خٗل ها عبر عنه أنسان فٍ ول  الوصول إلٍ فهم ألرب لثمافجنا هن الجمَد بهنهج العلوم العهلَة هن

 عصر هن إسهاهات حضارَة.

حرؾ هن الحروؾ الهمطعة الجٍ جسجهل بها أٌ  أو "فونَم"أو  صوت هن هوونات الولهة  أٌ أن  -5

، ٖ جسجعهل ور دراسجنا هناوها هو الشؤن بالنسبة لسورة َوسؾ و الجٍ هٍ هح ،مرآنَةالبعض اَِات 

 لول صوت أو حرؾ دٖلة وسَالاً ، و إنها نجد َةوها أن سَالاجها لم جون عبثَة هن لبَل الصدفة أو الجلماب

نهها وها جاءت فٍ السَاق إلً إدران و وا، علً الرؼم هن أن هعظم الهفسرَن لم َجوصلبهخاصَن 

، لذلن فإن اسجهرار البحوخ َعد ضرورة فٍ هذا الهجال هع اٖسجفادة هن جطور البحوخ اللؽوَة المرآنٍ

  ٍ جطوَر فور أنسان وطرق هناهج البحخ.هوجسبات إنسانَة جساعد عل ها جهَعاً فورَة وؼَرها، ْنوال

ن أن النص َعهل علً ، ذلولَس داخل نظام الثمافة أن أٌ نص له أصول واهنة داخل نظاهه الذاجٍ، - 6

فٍ حصول الفهم  دًٖ ، ثم إن الثمافة جإثر فٍ جطور فهم النص، هن هنا َوون الجؤثَر هجبابناء الثمافة
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َعَها ول هن ، و إنها الدارسَن ولص الدَنٍ َضهر دٖٖت ٖ َعَها اْفضل، و بها أن بعض  هجشابه الن

 .ا وان اْهر هع َوسؾ علَه السٗمحباه  هللا هبة العلم و أدران و الفهم هن عباده، وه

للعهل علً لراءة جججاوز هماربة  ،خطابطهح إلً جعرَة حمَمة  فهم الإن إعادة المراءة الجؤوَلَة ج  -7

أو باطنٍ َجٗءم هع عهَق هسجواه السطحٍ الذٌ َحدده الخطاب اللؽوٌ إلً هسجوي أو النص اهر ظ

ٍِّ النص لَطاوع أو الجؤوَٗت  لمراءاتظروؾ العصر و هسججداجه، فوثَر هن ا الؽرض جعهل علً ل

   . الهمصود أو الهنشود

 جعاهل هع النص المرآنٍ بوصفه نظاهاً النَة وجفسَر المرآن بالمرآن َعنٍ آلعل بعض الجفاسَر المر – 8

فوها هو هجعارؾ نصوصه، فمرات علً اسجوشاؾ طبَعجه هن داخل وها أنه َعهل هعرفَا هسجمٗ بذاجه، 

، إٖ أنه هن الصعوبة بها وان أن َصل أٌ هفسر إلً الهراد اِخر علَه أن بعض اَِات جفسر بعضها

ول حسب فههه و ول و لذا نجد عدة هماربات جفسَرَة لهذه اَِات  ،ن هذه اَِات الهجشابهاتالهطلق ه

 لوجَة و العمدَة.وحسب خلفَجه الفورَة و أَدَ

أن اَِات الهجشابهات هن أسهً الشواهد نسجشؾ  –هن خٗل هذا البحخ  -هها ٖ شن فَه أننا  – 9

هن جدبرها عجَبة، ٖ َدروها إٖ  اعظَهة وحوه اً جحهل أسرار ، ْنهاالدٖبل علً إعجاز المرآن الورَمو

 العهَمة.و ، وسبر أؼوار هعانَها الباطنَة برأحسن جد

لهم دراسات هسجفَضة فٍ هجشابه  الجفسَر  علهاءهن  عدداً أن ، البحخنسجنجج وذلن هن خٗل هذا  – 10

آنٍ هن لبَل الصدفة أو الخطاب المرلم َون وجودها فٍ الورَهة أن هذه اَِات ، إذ الورَم المرآن

ها جاءت لجفٍ بؤؼراض و أهداؾ ساهَة هن لدن علَم حوَم، أنزلها إلً عباده لوٍ نو إ، الجلمابَة

ْسباب َإهنون  صد عنه وثَر هن الهفسرَن َجدبروها و َفههونها و َعهلون بؤحواهها، و هو اْهر الذٌ

 بها.

جفسَر المرآن الورَم و ٖ سَها هن بَن علهاء لابهة دوها ؤثَر عهلَة جؤثر وجأن هنان ظهر البحخ َ  -11

و هشاربهم الفورَة، و نخص بالذور الجوجهات  علً اخجٗؾ جوجهاجهم هن آَاجه  جفسَر الهجشابهَخجص ب

فههها َون بَنهم هن اخجٗفات و جنالضات إٖ أنهم ، و ؼَرها هن الجوجهات الصوفَة والعملَة والسلفَة

، و الحجج الهنطمَة هن أجل اسجخدام البراهَن العملَةبعضهم البعض ٖ سَها فَها َخص  َسجفَدون هن

 .  جهم البٗؼَة وابداعاجهم اللؽوَةارإظهار و إبراز لد

فٍ وجب الجفسَر والجؤوَل   وان هجداوًٖ  وهنهج جفسَرٌ، "الهرهنَوطَما "البحخ أن اسجخدام أود   -12

هذا ها لم جسهً ب، إٖ أنعلً اخجٗؾ هذاهبهم و جوجهاجهم ً هن الهفسرَنعند المداه فٍ الجراخ أسٗهٍ

، بل إن اسجعهاله وهنهج حدَخ علً جسهَجه و جحدَده وهنهج نظرٌ لابم الذات أسم الذٌ أصبح هجعارفاً 

اسجعهال ، حَخ أصبح ود اْخَرة هن المرن العشرَنالنشؤة لم َظهر عند الهسلهَن إٖ فٍ العم

هن طرؾ نخبة هن العلهاء الذَن جؤثروا نَه جب َفرض نفسه علً الحمول الجفسَرَة بعدما الهرهنَوطَ
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، و بدأوا َبحثون لها علً ول الجبرَرات الههونة لصد الحدَثة و حاولوا اٖسجفادة هنهابالهناهج الؽربَة 

َة وهرعاجها شروط علهاء الجفسَر وججوافق هع الثمافة العربوٍ ججٗبم هع إخضاعها وهنهج جفسَرٌ، 

 .ء الهسلهَن و الهفسرَن و الفمهاءهذا الهنهج هاَزال لَد الجدل بَن علها لمدسَة النص المرآنٍ لذلن

فٍ جؤوَل آَات المرآن ٖ ضَر فَه إذا الجزم فَه الهإول " الهرهنَوطَماهنهج " إن اسجخدام   -13

ن البعض َري أن علم الجفسَر واجب ، بل إمبالشروط الجٍ وضعها علهاء الهسلهَن لجفسَر المرآن الورَ

 ،الخطاب المرآنٍالذٌ َخجص بالجفسَر  ، فٗ َجوز أن جخلو اْهة هن علهاءهن حَخ العهوم علً اْهة

هواوبا للعصر الذٌ َعَشه الهسلهون خاصة وأن وٗم هللا هو الهعجزة الخالدة الصالح لول الجفسَر لَوون 

هعانٍ المرآن الهججددة، و العهل بؤحواهها هها  هعرفة َنلههسالهوان و زهان، و لذا فإنه حرٌ بول 

  أحسن لَام.فرابض دَنهم َسهل علَهم المَام ب

 فَهجوفره وجهن وانت له الهلوة الجفسَرَة جفسَر المرآن الورَم ٖ َهون أن َهارسه و َشجؽل به إٖ   -14

فَدا هن الججارب العلهَة ن هسج، عٗوة علً ذلن أن َووعلهاءول الشروط الجفسَرَة الجٍ حددها ال

وٍ جدبر آَاجه شروط ، فهإٖء فمط هم هن جنطبق علَهم والع الهعَشالراَة وبَرة بفمه د له،  والحدَثة

لؽوَة وبَانَة و خصابص هن  به َجهَزها بمدسَجه، وفهم م الجزَعهلوا داخل حموله الهشروعة هع اٖ

َجَدبَُّروَن  موله جعالً:ل آَاجه هصدالاً  جدبرَن رسفاله وان لزاها علً علَههعجزة. وأسلوبَة بٗؼَة و  ََ ﴿أََفَٗ 

اِجِه﴾ :ه جعالًلوملو ،24هحهد اْلمُْرآَن أَْم َعلًَ لُلُوٍب أَْلَفالَُها﴾ ََ بَّرُوا آ دَّ ََ َن ُهَباَرٌن لِ َْ " )سورة "ص ﴿ِوَجاٌب أَْنَزْلَناهُ إِلَ

29)  .  

ئ فٍ عهلَة جووَن هفهوم للنص، وجؤثَر المدرة الجحلَلَة َإود البحخ علً الدور الهحورٌ للمار  -15

  .والهناخ الهرهنَوطَمٍ الذٌ َساعد علً جووَن الهفهوم عند لراءة النص لراءة إبداعَة بهفهوم هعاصر

هللا علَه، اخجار النظام اللؽوٌ والنسَج وات صل هنبَإن هللا جل وعٗ عندها أنزل الوحٍ علً  -16

لم وجحدَد لؽة أهم وسَلة جساعد علً فهم العالحاوم علً هسجمبل الوحٍ، ْن ال أججهاعٍ والثمافٍ

  .هفاهَهه

ووعَه،  الهفسرجوجه عهل نَة الهن خٗل الدراسة َجضح اسجحالة الجفسَر الحَادٌ للنص، فالذاجَة و -17

جبرر للهفسر ر فٍ جفسَره، ووذلن المارئ َجؤثر بهحَطه، ولون الذاجَة ٖثإجو وهعرفجه وأَدَولوجَجه

 ،الجطاول علً لدسَة النص، وإضفاء جصوراجه العمابدَة والهذهبَة وَجعل النص َنطق بجلن الجصورات

ا و هو ضرب هن الجفسَر بالرأٌ الذٌ ذهه وثَر هن علهاء بشول َفرض الهعانٍ علً النص فرض

   .الهسلهَن

فٍ بداَة ظهورها و نشؤجها هن أسٗهَة اسجخدهجها الفرق  ةالهرهنَوطَمالهماربات إن الجؤوَلَة أو  -18

علً حساب  ؼرباً و العمَدة أسٗهَة فٍ الولت الذٌ جوسعت فَه الرلعة أسٗهَة شرلاً  الدفاع عنأجل 

الحضارات الهجاورة لٓهة أسٗهَة آنذان فاخجلفت بذلن جوجهاجها الفورَة فٍ هسؤلة الدفاع عن العمَدة 
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و وان هن بَن هذه الجَارات الفورَة عدد وبَر هن الفرق  ،حجة العملَةو همارعة الحجة العملَة بال

وان لها دور فٍ ْخري الجٍ ؼَرها هن الفرق أسٗهَة اوالهرجبة وواْشاعرة  الهعجزلة،اٖسٗهَة و

 والجؤوَل. الجفسَر  اءرثإ

وججهَز المصة المرآنَه  ،عنصر هن عناصر الجعبَر الذٌ اعجهده المرآن الورَم لجبلَػ الرسالةالمصة  -19

هد الجٍ جعجو هٍ جخجلؾ فٍ هضهونها عن المصة اْدبَة  ،جعجهد علً السرد الهبنٍ علً الصدق أنها

، ولد وردت لصة َوسؾ واهلة هن الوذب وهو هحال فٍ حمه جعالً ساع الخَال الذٌ هو ضربعلً اج

الدَنٍ الذٌ أنزلت هن أجله، فٍ بالؽرض و إنها لجفمط فٍ بناءها الشولٍ و الهوضوعٍ ٖ للهجعة اْدبَة 

علً أن هذه المصة المرآنَة  أنسانَة النبَلة، هذا فضًٗ  فٍ المَم الدَنَة الرفَعة والفضابل و الهجهثل

 .ول أبعادها و علً هر الزهانفٍ َسججفَد هنها الهإهنون  و دروساً  طَاجها عبراً جحهل فٍ 

فهم النصوص وجحدَد هعانٍ اْلفاظ وضبط دٖٖجها، سواء إن الهنهج السَالٍ له دور حاسم فٍ  -20

سَاق داخلٍ لؽوٌ ٖ َخرج عن حدود العبارة اللؽوَة بهسجوَاجه اللؽوَة النحوَة والهعجهَة وان 

والدٖلَة، أوالسَاق ؼَر اللؽوٌ هثل ظروؾ الخطاب وهٗبساجه الخارجَة والجٍ جشجهل علً الطبمات 

 ة الجٍ َنجز ضهنها الخطاب، وسَاق الحال، أو الهمام.الهماهَة الهخجلفة الهجباَن

هحاوٖت الجؤوَل  أن بعض - فَها َجعلق بهسؤلة الهنهج الجفسَرٌ -هنان هن َذهب إلً المول  - 21 

لت النص المرآنٍ ها ٖ َحجهلالحداثَة للمرآن الورَم  ، ْنها طبمت هناهج ؼَر صاببة فٍ جحصَل حهَّ

ذلن أن اوثرها جموم علً الظن والجخهَن، والحوم  ،جوهر هماصد المرآن ن، وابجعدت عنهعانٍ المرآ

 هو هن الهآخذ الجٍ جإخذ علً الهنهج الهرهنَوطَمٍ بشول عام. الجخهَن،وبالظن  علً هراد هللا

إن الدور الذٌ َلعبه الجفسَر بالرأٌ أو الجؤوَل فٍ الجراخ الجفسَرٌ أسٗهٍ، هونفس الدور الذٌ  -22

 الهسلن الهرهنَوطَمٍ فٍ الجراخ أسٗهٍ .ججذر هرهنَوطَما فٍ الوصول للهعنً هها َإود جلعبه ال

إن الهرهنَوطَما لد أضحت عهماً فسَحاً فٍ هناهج الجؤوَل، وأصبحت رإَة هسجملة للوون وأنسان  -23

خاصة فٍ  والجراخ، جنبا عن هنهج المارئ فٍ اسجبطان النص بوصفها وجوداً جارَخَاً، وَعوس فلسفة

ن فروض هسبمة ، فٗ النظر إلً الذات واْشَاء، وهن هنطلق جؤوَلٍ َٖهون أن َوون هنان جؤوَل بدو

 .الفهم هو بنَة هجراوهة جارَخَاً  هادام ،َجم جؤوَله بدون جصورات هسبمة  بٍوٖ اْد دَنٍالنص ال

لجحرر هن ضوابط الجفسَر إخضاع النص لسلطة المارئ َعنٍ إطٗق حرَة الجفسَر بالرأٌ وا إن -24

َُعد رفضاً لجهود السابمَن، والحجة الجٍ اسجند إلَها الحداثَون فٍ  اً الجٍ جنجج جفسَر هن نوع واحد، وهذا 

الجفاسَر ذات هعنً واحد، خاضع لشروط  جلنبمَن فٍ هَدان الجفسَر، هو أن رفضهم لجهود السا

أن َخرج عن الشروط وَخدم عهلَة ئ َسجطَع ولون لَس ول لار وضوابط وضعها علهاء الجفسَر هسبماً 

 الفهم السلَم. 
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 م.2007. 1ر الجودَة للنشر، طجودة هحهد، أججاه الصوفٍ عند أبهة جفسَر المرآن، الدا ،بو الَزَدأ 
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  أبوزَد، نصر حاهد، )إشوالَات المراءة وألَات الجؤوَل(. الهروز الثمافٍ العربٍ، الهؽرب، الطبعة

 م.2005السابعة. 

  ،م.1995، 1فٍ العربٍ، طنصر حاهد، النص والسلطة والحمَمة، الهروز الثماأبوزَد 

  ،م.1990أبوزَد، نصر حاهد، هفهوم النص ، دراسة فٍ علوم المرآن، الهَبة الهصرَة العاهة للوجاب 

  ،اطروحة دوجوراه : الهرهنَوطَما والنص المرآنٍ )هماربة جؤوَلَة( همارنة لهفهوم أحهد، أبوعود

 أنسان فٍ المرآن، ولَة اداب فاس.

  ،17/11/2018وطَما وعبور فجوة الزهان، هإسسة هإهنون بٗحدود، لهرهنَاأبوعود، أحهد-

www.mominoun.com 

 م.2009هحهد ، الفور أسٗهٍ، نمد واججهاد، بَروت، دار السالٍ، الطبعة الخاهسة،  ،أروون 

  ،م.1996أروون، هحّهد، العلهنة والّدَن، جرجهة: هاشم صالح، دار السالٍ، بَروت، الطبعة الثالثة 

 1، هحهد، الفور اْصولٍ واسجحالة الجؤصَل، جرجهة :هاشم صالح، دار السالٍ ، بَروت ، طأروون ،

 م.1999

  ،أروون، هحهد، لضاَا فٍ نمد العمل الدَنٍ، وَؾ نفهم أسٗم الَوم، جرجهة هاشم صالح، دار الطلَعة

 بَروت.

 سبع الهثانٍ، الجزء اْول، دار اْلوسٍ، شهاب الدَن هحهود، روح الهعانٍ فٍ جفسَر المرآن العظَم وال

 احَاء الجراخ العربٍ.

 هماٖت واخجٗؾ الهصلَن، جحمَق: نعَم زرزور، الناشر اْشعرٌ، أبو الحسن علٍ بن اسهاعَل ،

 .م2005، 1، ط1الهوجبة العصرَة،ج

  م.2012أهَن، أحهد، فجر أسٗم، هإسسة هنداوٌ، الماهرة ، الطبعة الثانَة ، لسنة 

 1هحهد عهر، الدٖت أعجازَة فٍ رحاب سورة، دار الهؤهون للجراخ بَروت، ط باحاذق، عهر 

 م.197،

  بارة، عبد الؽنٍ، الهرهَنوطَما و الجرجهة، هماربة فٍ أصول الهصطلح وجحوٖجه، هجلّة اِداب

 .2008، شجاء133اْجنبَة فصلَة، اجحاد الوجاب العرب، دهشق، ع:

 ٌلهفاهَم واٖججاهات، الشروة الهصرَة العاهة للنشر، الماهرة، ا سعَد حسن، علم لؽة النص/ ،بحَر

 م،1997
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 ٍبشَر، أحهد، ولفات هع سورة َوسؾ، هولع بّوابج،www.myportail.com . 

  6584 -، هسؤلة رلم 4البخارٌ، هحهد بن اسهاعَل،  صحَح البخارٌ ، وجاب جعبَر الرإَا ، جزء. 

 .البؽوٌ، هحهد الحسَن، هعالم الجنزَل ، حممجه لجنة، الهجلد اْول، دار طَبة للنشر 

 ،ٍالهرجع: نمًٗ عن هولع الشَخ: هحهد  12هحهد سعَد رهضان، جنون المراءة الهعاصرة :  البوط

 http://www.bouti.netسعَد  البوطٍ: 

 دد نمد الجابرٌ، َنظر الهمال فٍ الهولع ألوجرونٍ،  بوعزة، الطَب،  جعwww.aljaziranet. 

  بولرة، نعهان، جفسَر النصوص وحدود الجؤوَل عند ابن حزم  اْندلسٍ، لراءة فٍ هضهون النظرَة

 الظاهرَة، جاهعة باجٍ هخجار. عنابة . الجزابر.

 1َر المرآن العظَم، حممه طه عبد الرإؾ وسعد، دار الحرم للجراخ، الطبعةالجسجرٌ، سهل، جفس 

 م.2004

  جواهٍ، عبد الجبار نمد جرجهات المرآن فٍ ضو الهنهج السَالٍ، همالة، هجلة الدراسات اللؽوَة، الهجلد

 .  257/297م ص2003الخاهس، االعدد اْول، 

 ٌلعمل العربٍ، دراسة جحلَلَة نمدَة، هروز دراسات ،  بنَة ا2هحهد عابد، نمد العمل العربٍ ،الجابر

 م بَروت.2009الوحدة، الطبعة الجاسعة، 

  ،ًم.1968الجابرٌ، هحهد عابد،  بنَة العمل العربٍ، هروز دراسات الوحدة العربَة، الطبعة اٖول 

 ار النشر الجابرٌ، هحهد عابد، فهم المرآن الحوَم ، الجفسَر الواضح حسب الجنزَل، المسم الثالخ، د

 م.2009، 1الهؽربَة ، ط

 ،ٌالهروز الثمافٍ 1993، 6هحهد عابد، نحن والجراخ، لراءة هعاصرة فٍ جراثنا الفلسفٍ، ط الجابر ،

 .13العربٍ، ص

 م.2007، 1جاسر، داَفد، همدهة فٍ الهرهنَوطَما، هنشورات اْخجٗؾ، الجزابر، ط 

 الهجشابه عند الهفسرَن، جاهعة الووفة  الجبورٌ، هحهد عباس، اطروحة دوجوراه، بعنوان جؤوَل

 م.2008.

  هـ ، 15/5/1433جرار، بسام، هوضوع )ولطعن اَدَهن( نشر فٍ هولع هلجمً أهل الجفسَر، بجارَخ

 م.6/4/2012

 الطبعة اْولً.-الجرجانٍ، عبدالماهر، اسرارالبٗؼة، هوجبة الخانمٍ، جحمَق هحهود شاور 

 ز، جحمَق د. هحهد وفاَز رضوان، دارالفور الطبعة اْولً، الجرجانٍ، عبدالماهر، دٖبل أعجا

2007. 
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  ،ًالجطٗوٌ، الهادٌ، لضاَا اللؽة فٍ وجب الجفسَر، الناشر دار علٍ الحاهٍ، جونس، الطبعة اْول

 م.1998

  حدَد، أسهاء، فٍ جارَخَة النص عند نصر حاهد ابوزَد، رسالة هاجسجَر، ولَة اداب جاهعة فرحات

 م.2010/2011الجاهعَة، عباس، السنة 

  ،2007الجؤوَل والحمَمة لراءات جؤوَلَة فٍ الثمافة العربَة دار الجنوَر م علً،حرب 

  .م.2013حسن، هجدٌ عزالدَن، هن نظرَة الهعرفة الً الهرهنَوطَما، دار نَبور، العراق 

 الحهود، علٍ بن هحهد، بحخ، بعنوان: الرإَا فٍ لصة َوسؾ، هجلة البرَة، الهولع-  Albarriyah 

 الهولع 7الخضَر، هحهد بن خالد، بحخ بعنوان، سورة َوسؾ فرابد وفوابد، ص .

Khdair90@yahoo.com. 

  خهَسٍ، ساعدٌ ،الرهزَة والجؤوَل فٍ فلسفة ابن عربٍ الصوفَة ، أطروحة همدهة لنَل دوجوراه

 م.2005/2006الدولة، 

 م 1/2/2017بوهَثم هحهد، همال بعنوان هع المرآن "لضٍ اْهر الذٌ فَه جسجفجَان" بجارخ دروَش، ا

 https://ar.islamway.net/article/68690الهولع اْلوجرونٍ. 

 م 2012. 1الذهبٍ، هحهد حسَن، الجفسَر والهفسرون، دار الحدَخ، الماهرة، ج 

 جحمَق هحهد أبو العباس، هوجبة الساعٍ، الرَاض  سؾ بَن هور أخوة ووَد النسوة،لرازٌ، ابوبور، َو

 م. 1987

 ،الرازٌ، فخر الدَن ،الجفسَر الوبَر أو هفاجح الؽَب، دار الوجب العلهَة، بَروت 

 زارة   اْولاؾ د. لطب ، النص المرآنٍ هن جهافت المراءة إلً أفق الجدبر، هنشورات وسونٍ، َالر

 م.2010،  1الهؽربَة ، ط

 عدد رَوور، بول، البٗؼة والشعر والهرهنَوطَما، جرجهة هصطفً واهل، هجلة فور ونمد ،

 م.16/1999

 م.1999، الطبعة اْولً، 1الزرلانٍ، هحهد عبد العظَم، هناهل العرفان فٍ علوم المرآن، بَروت، ج 

 رهان فٍ علوم المرآن، جحمَق.هحهد أبو الفضل، دار الجراخ الزروشٍ، بدر الدَن هحهد بن عبدهللا، الب

 الماهرة.

 دار الفور 1الزهخشرٌ، هحهود بن عهر، الوشاؾ عن حمابق الجنزَل وعَون اْلاوَل، الطبعة ،

 م.1971

  ،ٌأساس البٗؼة، جحمَق عبدالرحَم هحهود، دار الهعارؾ للطباعة والنشر،هحهود بن عهر، الزهخشر 

   م.1979بَروت 
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  ،الزَن، هحهد شولٍ، جؤوَٗت وجفوَوات، فصول فٍ الفور العربٍ الهعاصر، هماربات فورَة

 م.2015، بَروت 1هنشورات ضفاؾ، ط

  ،الساهرابٍ، نعهان عبد الرزاق، الفور أسجرالٍ، بَن اروون وإدوارد سعَد، دار صبرٌ ، الرَاض

1410. 

 هـ.1421، 1، الناشر دار ابن عفان، طالسبت، خالد بن عثهان بن علٍ السبت، لواعد الجفسَر 

  هماربة هرهنَوطَمَة "  –السعَدٌ، هصطفً "عٗلة الهجاز  بالجفسَر و الجؤوَل فٍ آَات الجنزَل

 E.Proceedingم. 2018وواٖ لهبور هالَزَا سنة  –هإجهر العربَة و الحضارة أسٗهَة 

.https://www.worldconferences.net/icasic2018homepage:  

 م.2009، 1السَد، هعجصم، الهرهنَوطَما فٍ الوالع أسٗهٍ،  دار الهادٌ، ط 

  السَوطٍ، عبدالرحهن، أجمان فٍ علوم المرآن،  جحمَق هحهد أبوالفضل إبراهَم، الهوجبة العصرَة

 م.1988

  مات فٍ أصول الشرَعة، شرح عبدهللا دراز، دار الهعرفة بَروت، الهجلد الشاطبٍ، أبوإسحاق، الهواف

 الثانٍ.

  ،هـ.1285الشافعٍ، شهس الدَن الخطَب ، السراج الهنَر ، الناشر هطبعة بوٖق الماهرة 

  ،هـ.1285الشافعٍ، شهس الدَن الخطَب، السراج الهنَر، الناشر هطبعة بوٖق الماهرة 

 ٍلة جحمَق: أحهد هحهد شاور، الهوجبة العلهَة،الرسهحهد بن إدرَس، ا ،الشافع 

  ،ًشحرور، هحهد، )دراسات اسٗهَة هعاصرة( الوجاب والمرآن، اْهالٍ للطباعة، الطبعة اْول

 م.1990دهشق.

  الشعراوٌ،  هحهد هجولٍ، جفسَر سورة َوسؾ، الهولع اْلوجرونٍ نداء أَهان–www.al-Eman 

 م.1994، 10هب، الدار الهصرَة اللبنانَة، طالشوعة، هصطفً، إسٗم بٗ هذا 

  الضَاؾ، عبدهللا سعد، العبر واَِات فٍ َوسؾ وإخوجه، همال فٍ الهلجمً العلهٍ للجفسَر وعلوم

   https://vb.tafsir.net -المرآن، الهولع اْلوجرونٍ 

 َم.2010دَسهبر  16، بجارَخ 113ة، العددالطالب، ابراهَم، جرَدة السبَل الهؽرب 

 وَل المرآن، حمَق هحهود هحهد شاور، دار الهعارؾ،  الماهرة ؤالطبرٌ، ابن جرَر، جاهع البَان عن ج

 م.1971

 ،م.1984 طنطاوٌ، هحهد السَد، الجفسَر الوسَط، هطبعة السعادة 

  م.1990، 1الملم،  دهشق، ططههاز، عبدالحهَد هحهود، الوحٍ والنبوة والعلم فٍ سورة َوسؾ، دار 

  ،م.1993،  1هساعد بن سلَهان،  فصول فٍ أصول الجفسَر، دار النشر الدولٍ الرَاض، طالطَار 
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 الجؤوَل الصوفٍ للنص. هولع الوجرونٍ -نبهان . همال  ،عبد ألهsufism.net/article-.www.islamic 

.php?id=232                            

 م.1997الهروز الثمافٍ العربٍ،  2عبد الرحهن، طه، ججدَد الهنهج فٍ جموَم الجراخ، ط 

 81، العدد21السَاق المرآنٍ فٍ جفسَر الزهخشرٌ، هجلة آفاق أهاراجَة، السنة  عبد الرحَم، سناء ،

 م.2013هارس 

 ال جعالً "واسجوي" فٍ حق هوسً دون َوسؾ، جارَخه عبد الؽفور، ناصر، بحخ فٍ "لهاذا ل

 https://vb.tafsir.net/tafsir39168م علً الهولع23/3/2014

 م. 1978، 1أحهد عزالدَن، َوسؾ بن َعموب ، هطبعة السعادة  ، ط ،عبدهللا 

 .1عبد الهلن، هرجاض، نظرَة المراءة، دار الؽرب، وهران ،ط. 

 هـ. 1367. 2هنار، دار الهنار. طعبده، هحهد و رشَد رضا. جفسَر ال 

 هـ.1367، دار الهنار، هصر 2عبده، هحهد، جفسَر المرآن الحوَم. الشهَر بجفسَر الهنار، الطبعة  

  ٍعبَدٌ، سعَد، همال بعنوان )هحهد أروون وإعادة لراءة النص المرآنٍ( هولع الوجرون

.www.mominoun.com. 

 َم.1999، 4دهوند هسرل، هجلة الجواصل، عددعجوة، فرَدة، أسس الهنهج الظواهرٌ عند إ 

 جابر، الصورة الفنَة )فٍ الجراخ النمدٌ والبٗؼٍ عند العرب( الهروز   الثمافٍ العربٍ،  ،عصفور

 م1992، 3.بَروت، ط

  .العطوٌ، عوَض بن حهود، جهالَات النظم المرآنٍ فٍ لصة الهراودة، دار جدبر للنشر

 م.2010الرَاض.

 ، م.1961. 1هإجهر جفسَر سورة َوسؾ، .دار الفور .دهشق.ط العلهٍ، عبد هللا 

 عام 1العلو، حسَن البشَرعلٍ، أثر المراءات والجؤوَل العمَدٌ فٍ المرآن الورَم، حسَن البشَر، ط ،

 . بنؽازٌ.2011

 1عهارة، هحهد، لراءة النص الدَنٍ بَن الجؤوَل الؽربٍ والجؤوَل أسٗهٍ، هوجبة الشروق الدولَة، ط ،

 م.2006

  ،م.1982عهر، أحهد هخجار، علم الدٖلة، هوجبة دار العروبة للنشر 

 .ٍم.2012. 1الرباط. ط دار اْهان. العهرٌ، هرزوق، إشوالَة جارَخَة النص الدَن 

  ؼاداهَر، هانس ؼَورغ، هدخل إلً أسس فن الجؤوَل، جرجهة، م .ش.ز ، ضهن هجلة فور ونمد السنة

 م.1999، 16الثانَة، العدد

 م.2002هَر، هانس، فلسفة الجؤوَل ، جرجهة هحهد شولٍ الزَن ، هنشورات أخجٗؾ، ؼادا 
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 .الؽزالٍ، ابوحاهد هحهد بن هحهد، الهسجصفً هن علوم اْصول، جحمَق، د. حهزة بن زهَر 

  الؽزالٍ، ابوحاهد هحهد بن هحهد، جواهر المرآن، جحمَق رشَد رضا، دار إحَاء العلوم بَروت الطبعة

 م.1985اْولٍ 

  ،الؽزالٍ، ابوحاهد هحهد بن هحهد، لانون الجؤوَل، هجهوعة رسابل الؽزالٍ، دار الوجب العلهَة، بَروت

 م.1988، 1ط

  ، ٍالؽزالٍ، ابوحاهد هحهد بن هحهد، هشواة اْنوار وهصفاة اْسرار، شرح وجحمَق عبدالعزَز السَران

 م.1986، 1نشر عالم الوجب،بَروت، ط

 ٍالهولع الراَةأعهال هحهد عابد الجابرٌ ، همال بملم جهاد فاضل ، جرَدة  فاضل، جهاد، لراءة ف ،– 

www.raya.com 

  فرحان، بان حهَد، جهالَات المصة المرآنَة، لصة َوسؾ انهوذجا، هجلة ولَة اْداب، بؽداد /العدد

101. 

 ة العربَة أسٗهَة، دار اْوابل للنشر، الطبعة اْولً، فَدوح عبدالمادر، نظرَة الجؤوَل فٍ الفلسف

 م.2005

 م.1998، 1، طلارة، نبَلة، الفلسفة والجؤوَل، دار الطلَعة للنشر، بَروت 

 م.1935، 2، ط4المرطبٍ، هحهد بن أحهد، الجاهع ْحوام المرآن، دار الوجب الهصرَة، ج 

 ٍ61، صالمزوَنٍ، نجاد أحهد، فهم النص فٍ سَاله الجارَخ. 

 م.1972، 1لطب، سَد بن ابراهَم الشاذلٍ، فٍ ظٗل المرآن، دار الشروق، ط 

  ،هصر. –1978الطبعة أْولً دار الشروق  –لطب، سَد، فٍ ظٗل المرآن 

  ،م. 1/2/2013الوَالٍ، علٍ هنصور، هفاهَم جدبدة فٍ سورة َوسؾ، حلمة علً الَوجَوبBy islam 

media. 

 م.1988. 1اَة والجؤوَل فٍ السرد العربٍ، دار جوبمال الدار. طوَلَطو، عبد الفجاح، الحو 

 دار 6الهالوٍ، ابوبور هحهد بن عبدهللا  الهعروؾ بابن العربٍ الهالوٍ، راجعه، هحهد عطا، المسم ،

 م.2003، 3الوجب العلهَة بَروت، ط

 لضاَا اسٗهَة ، حوار بعنوان الهرهنَوطَما والجفسَر الدَنٍ للعالم، هجلة شبسجرٌ، هحهد هججهد

 م.2013، ربَع 54-53هعاصرة، العدد

 ًعبد الرزاق،  همال عن نصر ابوزَد، جههَد لجارَخ الفلسفة اْسٗهَة،  هوجبة النهضة  ،هصطف

 الهصرَة. 
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  هصطفً، عادل، فهم الفهم . هدخل إلً نظرَة الهرهنَوطَما، رإَة للنشر والجوزَع . الماهرة . الطبعة
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 م2006، 1أسٗهَة، ط

  ًم، الهروز الثمافٍ العربٍ، 1994هفجاح، هحهد، الجلمٍ والجؤوَل، هماربة نسمَة، الطبعة اْول

 الهؽرب.

  الهروز الثمافٍ العربٍ، الدار البَضاء، الطبعة الثانَة،  -جنظَر وإنجاز -هفجاح، هحهد، دَناهَة النص

 م.   1990

 ة َوسؾ. الهولع اْلوجرونٍ النابلسٍ، هحهد راجب، جفسَر سورwww.nabulsi.com 

  .ناصَؾ، هصطفً، )نظرَة الهعنً فٍ النمد العربٍ(، دار اْندلس للطباعة  والنشر بَروت 
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Abstract 

This study intends to analyze selected Mutashabihāt (i.e., allegorical verses) from 

Sūrat Yūsuf   hermeneutically as a model of exegesis of the Qur‘an.  This Qur‘anic 

chapter is considered one of the most magnificent stories in the Quran as it is 

described by the Qur‘an itself. Therefore, many classical, modern and contemporary 

Muslim scholars and exegetes paid more attention to study its meaning from different 

perspectives, be it linguistic, literary, sociological, economical or psychological. That 

is to say without doubt, Muslim exegetes have implemented the hermeneutical 

principles by establishing two main methods of exegesis namely: 1) tafsīr bi Riwaya 

(i.e., by transmission) which is to give the Qur‘anic meaning of a word or a verse 

using traditional sources such as Qur‘an, Hadith, Arabic poetry. 2) tafsīr bi al-Diraya 

which is based on Ijtihad (self-knowledge, self- opinion and reasoning). 

In this study the researcher will shed some light on the hermeneutical approach as 

one of the models of the Qur‘anic exegesis and to demonstrate to what extent 

hermeneutics is compatible or not, to the tafsīr (exegesis) of the Quran and its 

conditions.  Hermeneutics as a modern approach to interpreting sacred text is still a 

very controversial issue amongst Muslim scholars. However, there are some 

rationalists and Sufi scholars who are open to varied interpretations of scripture; 

going beyond the purely literal meaning.  In light of the aforementioned the 

researcher attempts to demonstrate, drawing on samples of classical and modern 

interpretations of the Qur‘an, that the hermeneutical approach is valid and 

compatible with the methods of Islamic tafsīr (exegesis) and ta’wīl (interpretation). 

The researcher firmly believes that no interpretation of the Quran could be possible 

unless we are open to both classical and modern interpretations.  The researcher 

opts for eclecticism in the design of the theoretical and conceptual framework of this 

study.  Various theoretical and conceptual approaches will be used in the analysis of 

the Qur‘anic chapter under investigation.  
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1. Introduction 

Arabic is the language of the Holy Qur'an, which was revealed to the Prophet 

Mohammed (may the peace and blessings of Allah be upon him) who in turn dictates 

it to His companions. The Prophet's companions did not encounter any difficulty in 

the understanding and comprehension of the Qur‘anic verses simply because the 

Qur'an was revealed in a language variety with which they have been quite familiar. 

Yet, the companions of the prophet differ in their understanding of the Qur'an. Their 

understanding may vary according to their competencies and their closeness to the 

prophet. In addition, the Qur'an includes verses that appear to be contradictory. 

Some verses of the Qur'an, for instance, may imply that man is free to select either 

the path of faith or the path of blasphemy  

ْوفُرْ  ََ َُْإِهْن َوَهْن َشاَء َفْل ُوْم ۖ َفَهْن َشاَء َفْل  َولُِل اْلَحقُّ ِهْن َربِّ

And say, ―The truth is from your Lord, so whoever wills – let him believe; and 

whoever wills – let him disbelieve.‖ (18:29).  

Other verses, on the other hand, may imply that he is forced to select either of the 

two paths.  

ُ َربُّ اْلَعالَِهَنَ  َشاَء هللاَّ ََ  َوَها َجَشاُءوَن إِٖ أَْن 

But ye shall not will except as Allah wills, the Cherisher of the Worlds. (81:29) 

In a similar vein, some Qur‘anic verses depict God as a divine rarity and others give 

human attributes to God such as hands, and eyes,  

نوُ  ََ َها  َوَخ َفإِنَّ ِدَِهْم ۚ َفَهن نَّ َْ ِ َفْوَق أَ ُد هللاَّ ََ  َ َُِعوَن هللاَّ َبا َُ َها  َُِعوَنَن إِنَّ ََُبا ًَٰ َنْفِسِه ۖ َوهَ إِنَّ الَِّذََن  َ ُخ َعلَ ُه هللاَّ َْ ًَٰ ِبَها َعاَهَد َعلَ ْن أَْوَف

َُْإِجَِه أَْجًرا َعِظًَها ) (10َفَس  

Verily those who plight their fealty to thee do no less than plight their fealty to Allah:  

the Hand of Allah is over their hands: then anyone who violates his oath, does so to 

the harm of his own soul, and anyone who fulfils what he has covenanted with Allah, 

Allah will soon grant him a great Reward. (48:10). 

or human actions such as walking and moving to and fro.  

(22َوَجاَء َربَُّن َواْلَهلَُن َصًفّا َصًفّا )  

And thy Lord cometh, and His angels, rank upon rank, (89:22) 

As described in the Qur'an, some Qur‘anic verses are Muḥkamāt (i.e., very precise) 

and others are Mutashabihāt (i.e., allegorical). 

ََاتٌ وها لال الهولً عز وجل : "  َن اْلِوَجاَب ِهْنُه آ َْ ُهْحَوَهاٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِوَجاِب  َوأَُخُر ُهَجَشاِبَهاٌت " المرآن  ُهَو الَِّذٌ أَْنَزَل َعلَ

 It is He who has sent down to you, [O Muhammad], the Book; in―  ( 7الورَم ،آل عهران: آَة 
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it are verses [that are] precise - they are the foundation of the Book - and others 

unspecific.‖ (Qur‘an: Ali ‘ Imraan, 3.7) 

 In fact, the companions of the prophet used to avoid debating about such 

controversial matters. However, after the death of the Prophet (Peace be upon him), 

the Muslim community has witnessed some kind of division and each party started to 

interpret the Qur'an in a way that suits their ideologies or sects. Similarly, with the 

expansion of the Islamic state in the east and the west, new nations embraced Islam 

and the newly-embraced Muslims have encountered various problems in the 

comprehension of the Qur‘anic text. Consequently, the interpretation of the Qur'an 

has emerged as a fully-fledged area of study that aims to clarify the Qur‘anic verses 

and terms that defy the common readers. In particular, two areas of Qur‘anic studies, 

namely tafsīr and ta’wīl have come into existence. The former is defined as the 

science by which the Qur‘an is understood, its meanings explained, and its rulings 

derived and the latter means to go back to the original meaning of a word to find out 

its connotations and subtle nuances. Some scholars of ta’wiīl, however, went far in 

their analysis of the subtle nuances of the Qur‘anic terms to the extent that they 

brushed aside the surface meanings of the Qur‘anic text and focused on 

controversial deep meanings. In fact, both tafsīr and ta’wīl attempt to interpret a 

message directed to an addressee. Those addressees might not have the same 

cognitive abilities or the same background that enable them to comprehend the 

Divine message. Hence, it is of paramount significance for the interpreter to 

familiarize himself with the context of the text. Tafsīr and ta’wīl should therefore 

bridge the gap between the addressee and the Qur‘anic text. A reader needs more 

than a surface understanding of Qur‘anic terms; he/she needs to be familiar with the 

context of the text, its historical, social and intellectual associations. Then and only 

then a reader will be able to understand the Divine message adequately. 

Hermeneutics or the science of interpreting focuses mainly on a comprehensive 

interpretation of texts, no matter what their text typology is. That is to say, 

hermeneutics can be utilized in the interpretation of literary, philosophical, or sacred 

religious text. This entails finding out and deducing both the reference and its sense 

or its different meanings. This is where hermeneutic and the art of Tawīl converge. 

Hermeneutics is derived from the Greek word 'hermeneueien', which means 

‗interpretation‘. It seems that the term is coined after name of God Hermes 

(Mustapha, 2007:24)(6), who was known for his thorough understanding of the 
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Divine language and its explanation to people. It was widely believed that he was a 

mediator between gods and the creation. Hermeneutics, therefore, does not only 

clarify the surface or basic meaning of a linguistic term/message to the addressees; if 

the messages have both surface and deep meanings, a hermeneutician will tackle 

both meanings with a view to resolving any ambiguities that are likely to impede 

communication. This is where hermeneutic and the art of Tawīl converge.  

In this proposed study, the researcher will firstly analyze the various allegorical 

selected verses in the above mentioned Sūrat Yūsuf, and interpret them from a 

Hermeneutic perspective. Hermeneutics has been widely used in the middle Ages in 

Europe in the interpretation of religious texts according to strict criteria stipulated by 

the Church.  Then it went against the criteria of the Church and its authority at the 

hands of some scholars such as Schlirmacher Wilhelm Dalthai, Gadamir and Paul 

Rikorghirm, (Mustapha, 2007:75) who view hermeneutics as the interpretation of a 

text, irrespective of its genre or text type.  That is to say, hermeneutics is no longer 

tied to religious texts but it involves other text types such as the interpretation of 

literary texts. Hence, the researcher will attempt to apply this theory to the Qur‘anic 

stories genre, which is a hybrid genre between a sacred text and a literary short story 

text. The researcher firmly believes that a hermeneutic analysis of Qur‘anic short 

stories will help unravel both the religious, aesthetic and literary aspects of the 

selected Qur‘anic verses under investigation. 

1.1. Statement of the Problem 

The study will employ modern Hermeneutical studies in its treatment of a sacred and 

sensitive Qur‘anic text. It is true that these studies have been utilized in the analysis 

of various text types including sacred non-Islamic texts. Islamic scholars and 

exegetists are still reluctant to use those theories in interpreting the Holy Qur'an. The 

researcher firmly believes that these approaches can be perfectly used in the 

interpretation of the Qur‘anic text with a view to reaching a new critical reading of the 

Qur'anic text. The Qur'an is permanently valid and a hermeneutic re-reading of the 

Qur'an is not in conflict with the sensitivity and sacredness of the Qur'an.  

 

1.2. Objectives of the study 

The objective of this study is to approach the Qur'anic story of Yūsuf in an objective, 

and explanatory manner with a view to extracting its moral lessons, as well as its 

ethical, sermonic and human values and detentions. The story of Yūsuf represents a 
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glimpse of the life of the human community with all its spectrums and their 

aspirations and limitations. The aims of the study are to 

1- Utilize the available linguistic research in the understanding of the Qur'anic 

story genre and its denotative and connotative associations employed in the 

stories to state the religious and to underscore the humanitarian aspects of 

the Sūrat Yūsuf. 

2- Explore the Qur‘anic text from a Hermeneutic perspective and as a means to 

the interpretation and reinterpretation of some selected allegorical verses of 

this Qur'anic chapter. 

3- Investigate the extent to which the common reader can understand the 

Qur‘anic text through the mere understanding of its linguistic meanings and its 

narrative manifestations. 

4- Find out to what extent Hermeneutics can be used in the interpretation of the 

Qur‘anic stories in a way that does not contradict with the provisions of Sharia 

and the religious purpose of the Qur‘anic stories. 

5-  Find out the moral and human dimensions in Sūrat Yūsuf . 

 

 

1.3. Questions of the Study 

 

1. What is the role of the context in the understanding of the Qur‘anic text?  

2. To what extent Hermeneutics influence the advocates of renewal in religious 

discourse? 

3. Why there are different meanings and interpretations by different readers to the 

same allegorical verse or same chapter of the holy Qur‘an? 

4. What are the human, moral and ethical dimensions of the Qur‘anic story genre in 

general and Sūrat Yūsuf, in particular? 

5. To what extent hermeneutic approach as one of the models of tafsir is 

compatible to the approach of al- Diraya? And to what extent is compatible to the 

Muslim scholar‘s conditions of the exegesis of the holy Qur‘an? 

1.4. The significance of the study 

 With an aim to find out their moral lessons, Muslim scholars have paid a great 

attention to the Qur‘anic stories and they have analyzed and have critically 

appreciated them since the advent of Islam. What makes the Qur‘anic story genre 
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significant is the fact that it contains different significant dimensions such as human, 

religious, historical, anthropological, economical, psychological, social, rhetoric and 

literary values. Therefore, Muslim scholars and exegetes have tackled this Qur‘anic 

chapter from different perspectives. Furthermore, the importance of this study is an 

attempt to extract the interpretive dimension in the Islamic legacy through different 

meaning and different significances of the allegorical verses in Sūrat Yūsuf.  It has 

been narrated that the prophet Mohammed said the Qur'an was revealed in seven 

forms: Command, prohibition, motivation, warning debating, and stories. It may be 

argued, therefore, that stories represent the seventh of the Qur'an. A Qur‘anic story 

is a divine discourse addressed to human beings who are required to understand its 

meanings and moral lessons. This Divine discourse is revealed in an intelligible 

language to enable the reader to understand its text and context. Apart from their 

artistic and aesthetic aspects, the Qur‘anic stories are significant at the levels of 

reception, communication and understanding. This is perhaps what makes the story 

a subject of great interest to many of the scholars and interpreters of the Qur'an. 

Qur‘anic stories also play a vital role in communicating the divine truths to the 

recipient; Credibility and truth rather than the fabric of imagination is the crux of the 

matter in a Qur‘anic story. That is to say that a Qur‘anic story narrates facts and 

historical events accurately grapping the attention of the reader with its effective 

eloquent style. Unlike literary stories, a Qur‘anic story does not rely heavily on 

imagery. It can be argued that the Qur'an has used the story to fulfill a myriad of 

Qur'anic purposes. The history of the prophets and messengers and their conflict 

with their people, for instance, are presented in the Qur'an in the form of story.  

In so far as the approach adopted in the interpretation of the Qur‘anic stories is 

concerned, the prevailing approach was the interpretation of the vocabulary given in 

the story of the Qur'an and the explanation of some language concepts to facilitate 

the understanding of the content of the story. While some of the interpreters have 

followed a painful literal interpretation of the meanings of the story, others support 

their interpretation with some additional resources about the story, as is obvious in 

some Sufi interpretations of the Qur'an. A third group of interpreters have been more 

rational in their approach and they have employed  different forms of Tawīl to reach a 

better grasp of Qur‘anic  meanings. The Prophet himself has stated the meaning of 

Qur'an verses but he has never suggested static interpretations and exegesis. He 

has left the task of understanding and interpreting the Qur'an to the people according 
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to its age, culture, civilizations and needs. The development of human societies 

necessitates the need for more up-to-date interpretations. Qur'an is permanently 

valid and it was revealed for all mankind. Hence, the renewal of the understanding of 

the Qur'an and the Sunnah is necessary. Interpretations of the Qur'an should bridge 

the gap between originality and modernity.  
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Limitations of the Study 

This study will be limited to the study of selected allegorical Qur‘anic verses of story 

genre with specific reference to Sūrat Yūsuf. The researcher will follow an 

interpretive approach to Sūrat Yūsuf based on Hermeneutics. That is, the 

hermeneutic approach will be used to unravel its semiotic, humanitarian, 

psychological and social dimensions. Unlike the stories of other prophets, the story of 

Yūsuf has been coherently narrated in one Qur‘anic Sūrat. 

2. Literature Review 

 Many studies have been conducted on the stylistic, semantic, syntactic and literary 

features of Sūrat Yūsuf. Some of these studies are Nofel (1989) on the elements of 

Qur‘anic story with specific reference to Sūrat Yūsuf. The study focused specifically 

on the elements of the Qur‘anic story including, plot, characters, dialogue, and the 

like.  Nofel (1989) has also dealt with Sūrat Yūsuf as it was narrated in the Qur'an 

and in the Old Testament.  

Al-ʿāmirī (2010) dealt with the significance of the extra-linguistic aspect of context in 

the interpretation of the Qur‘anic text. He has claimed that Firth's context of situation 

has been already tackled by Arabic and Islamic classical scholars such as Sībawayh, 

al-Jāḥiẓ, Ibn Jinnī and al-Jurjānī. He has mentioned a lengthy list of contexts under 

two main categories: internal and external. By internal context, he basically refers to 

what is called 'co-text' in modern linguistics. His external context refers to Firth's 

context of situation. The author has no reference to the concept of context as refined 

by Halliday's Systemic Functional Linguistics.  

 Al-Ghazī (1961) has conducted a detailed interpretation of Sūrat Yūsuf. He has 

pointed out that both the prophet Mohammed and Prophet Joseph have encountered 

similar challenges in the beginning of their calls. The study has tackled some uranic 

terms in Sūrat Yūsuf such as sulṭān 'proof', Al-siyaha 'destruction' ḥaṣḥaṣa 'appear', 

etc. The study has commented on a controversial issue raised by the followers of 

Abdul Karim bin 'Ajrad, who deny the fact that Sūrat Yūsuf is part and parcel of the 

Noble Qur'an. They do believe that the Sūrat Yūsuf is a love story that does not suit 

the sanctity of the Quranic text. In addition, it is a long story if compared with other 

Quranic stories.  
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Al-Gharāybah (2014) has dealt with the stylistic and aesthetic devices used in Sūrat 

Yūsuf. The study has focused on interrogative, command, vocation, wish and 

forsaking speech acts in Sūrat Yūsuf.  

ʿashab (2007) studied the setting of Sūrat Yūsuf. The study has underscored the 

significance of the place in Sūrat Yūsuf.  For him, place is not just one of the artistic 

elements of the story but it is the theatre in which events are taking place and 

characters are interacting.  

A cursory look at the above studies shows clearly that they mainly focus on the 

stylistic, syntactic or literary aspects of Sūrat Yūsuf.  However, there is a dearth of 

studies that apply hermeneutics in the study of the Qur‘anic story in particular and 

the study of the Qur'an in general.  

As a matter of fact, the application of modern western theories including hermeneutic 

comes under severe criticism by some Muslim scholars and that may be the cause 

behind the dearth of hermeneutics-based studies of the Qur'an in Arabic. An 

important criticism against hermeneutics from the view point of the orthodox is that 

the proponents of the theory have tried to apply it to any text irrespective of the 

addresser of the text. That is, they have equated the human texts with the divine 

texts. Al-Saif (2015) has claimed that the Muslim scholars who have applied those 

texts to the Qur'an and the Sunnah were inspired by orientalists and they have 

followed them blindly to come up with Qur‘anic interpretations that serve secularism 

and bridge the gaps between Islam and the west. The open text theory which is 

based on the tenet that a text is open if it allows multiple or 

mediated interpretation by the readers, attracts some criticism from some Islamic 

studies scholars. Jabir (2009) acknowledged that a considerable number of scholars 

recommend the use of western theories in Qur‘anic studies on ground of literary 

criticism, cultural criticism and modernism. Jabir (2009) has claimed that such calls 

are based on Jewish ideological inclinations and the application of such theories is 

nothing but a blind imitation of the Christian, Jewish and pagan west.   

Despite these criticisms, hermeneutic studies of the Qur'an attracted the attention of 

some Arab scholars. A case in point is the Egyptian scholar, Nasr Hamid Abu Zayd 

who‘s thought, partly on the Qur'an and its hermeneutics has stirred controversy in 

the Arab and Islamic worlds. He was declared an apostate and was forced to leave 

Egypt for safety reasons. Abu Zayad is well-known for his Qur'an -as-text theory, in 

which he argues that the Qur'an is a nass lughawi (literary text) that is closely related 
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to a particular culture or context, which is the Arabian society of the 7th century A.D 

(Abu Zayd, 1998). He has criticized the so-called Muslims‘ over-emphasis on the 

divinity of the Qur‘anic text considering the focus on the divine dimension as a 

contributing factor to the stagnancy and rigidity of Islamic thought.   

For him, the Qur'an possesses human characteristics and Allah the Almighty 

conveys His guidance to humanity in a simple straightforward human language. Had 

Allah communicated in a divine language, we, as humans, would have not been able 

to comprehend His guidance. He added that the Qur'anic text changes from a divine 

text into a human since the first revelation to Prophet Muhammad: 

 

The [Qur'anic] text changed from the very first moment - that is, when the Prophet 

recited it at the moment of its revelation - from its existence as a divine text (nass 

ilahi) , and became something understandable, a human text (nass insani), because 

it changed from revelation to interpretation (li-annahu tahawwala min al-tanzil ila al-

ta'wil). The Prophet's understanding of the text is one of the first phases of 

movement resulting from the text's connection with the human intellect (Abu Zayd, 

1998:93). 

 In fact, Abu Zayd was regarded as one of the modern Muslim thinkers who 

challenged the method of interpretation that was agreed upon by the scholars of 

exegesis (mufassirīn) by applying hermeneutics in the interpretation of the Qur'an 

(Zainol, Majid, & Kadir, 2014). He believes that the Qur'an as well as other Islamic 

texts should be interpreted in the historical and cultural context of their time. He 

criticized both conservative and liberal Muslim scholars, saying that they have been 

erroneous when they viewed the Qur'an "only as a text".  This led "conservatives as 

well as liberals to a battle of quotations, each group seeing clear verses (when on 

their side) and ambiguous ones (when in contradiction with their vision)" (Akhter, 

2009:166). 

Abu Zayd then proposed the theory of interpretation based on the interaction 

between a text and its cultural system. He differentiated between the meaning 

(dalalah) and the significance (maghza) (Poggemiller, 1995). He called for another 

reading of the Qur'an through namely, "humanistic hermeneutics", an interpretation 

which sees the Qur'an as a living discourse. 

Rivera & Fuente (2015) have attempted a gender-based hermeneutic approach to 

the Qur'an.  For her, the available commentaries and exegesis of the Qur'an are 
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male-dominated. She argues that the feminist hermeneutics in Islam aims to 

establish a discourse of gender justice. She adds that feminist hermeneutics of Islam 

is a must; it is a discursive deconstruction in favor of epistemic justice.  It will serve 

as a proposal to establish Muslim women as the authoritative voice especially in 

those matters that are related to women. 

Mokhtari (2007) has attempted a comparative study between Hermeneutics and 

exegesis of the Noble Qur'an with a view to finding out the aspects of convergence 

between the two disciplines. The researcher has mainly investigated whether issues 

related to the Hermeneutical tradition in the West have been employed in Qur‘anic 

commentaries accomplished by Muslims. He has analyzed the Qur‘anic exegesis of 

Allama Mohammad Hossein Tabataei and compared it with the perspective and 

methodology of a famous Western hermeneutician namely, E.D. Hirsch. One of the 

striking conclusions of the study is that philosophical Hermeneutics and 

Epistemology have opened new horizons to the field of Qur‘anic exegesis. The 

researcher has introduced two concepts frequently used in Tabataei's works, that is, 

understanding and interpretation. While the former refers to the common 

understanding, the latter is a methodical and scholarly understanding. The latter is 

therefore akin to the understanding skill used by Hirsch. 

 However, what is called descriptive skill by Hirsch, is not like Tabatabai's concept of 

tafsīr. While tafsīr is to discover the intention of God, descriptive skill, according to 

Hirsch, is employed to explain the same thing that is understood by the interpreter. It 

corresponds to the literal meaning of tafsīr: explanation of the text and not referring 

to its idiomatic meaning (Mokhtari, 2007:267).  

If it is impossible to reach absolute truth according to Gadamer, full and accurate 

understanding may not be attainable. Islamic scholars do believe that truth has to be 

re-discovered and reconstructed continually. This approach is realized through the 

process of proper interpretation which is based on a complete and valid philosophy 

including hermeneutic.  The researcher argues that "Islamic interpreters must take 

more effective steps in the direction of reaching the truth continuously and should not 

assume that they have reached the absolute truth" (Mokhtari, 2007:275). 

 

On the significance of Hermeneutics in the field of Qur‘anic interpretation, Freamon 

(2006) has rightly observed that Qur‘anic hermeneutics should be an integral 

component of Islamic scholarship. It plays a vital role in the understanding of the 
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sacred text and making it relevant and meaningful not only for contemporary Muslims 

but also for non-Muslims, who are eager to understand Islam and to understand their 

fellow citizens who are members of their community. Freamon (2006) has argued 

that one of the "infirmities that hinders the hermeneutic of the Qur‘an is attributed to : 

the absence of discourse between linguistic communities seeking to interpret the 

Qur‘an and by the increasing irrelevance of the canonical tafsir, even when it is 

expressed in a language that the believers can understand" (Freamon, 2006:1442). 

For him, the interpretation of the text should take into consideration the context and 

history of the text. Focusing on the concept of equality in the Qur'an, he recommends 

the Muslim scholars of Qur‘anic interpretation should integrate the post-

enlightenment history into their understanding of the text. As he observes, " The 

Enlightenment and its history is therefore just as relevant to Qur‘anic interpretation as 

are the details of the behavior of the Quraishi Arabs in Mecca in seventh century 

Arabia"(Freamon, 2006:1442).  

Noor & Sahrir (2011) stress the significance of adopting a hermeneutic approach to 

the interpretation of the Qur'an. They argue that classical as well as contemporary 

scholars have tackled the miraculous aspects of the Qur'an and they have focused to 

a great extent on the language and the style of the Noble Qur'an.  In addition to the 

lucid style and form of the Qur'an, meaning should also be given a paramount 

significance.  Following scholars from the Muslim and the western world such as 

Hamidu‘l-Din Farahi, Amin Ahsan Islahi, Muhammad Arkoun, Mohamed Miftah, 

Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer, and F. A. Wolf, they observe that 

 

threefold meaning might be used to display hermeneutics like ‗Hermeneutic as 

saying‘, ‗Hermeneutic as explanation‘ and ‗Hermeneutic as translation‘ that describe 

the intellectual linguistic context of Qur‘anic hermeneutics (Noor & Sahrir, 2011:1). 

 

The researchers have acknowledged the fact that certain aspects of the Western 

hermeneutics look like that of Muslim hermeneutics. Muslim hermeneuticians or 

exegetes are advised to make use of the Western hermeneutics with an aim to work 

out an appropriate methodology for understanding the Qur’an. 

Douglas-klotz (2002) has employed hermeneutical and comparative methods to find 

out the similarities among an esoteric Qur‘anic interpretative tradition, modern 

attempts to render the Qur'an in open poetic forms, and post-modern inquiry 
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strategies. He has described the concept of tʾawīl as introduced by Classical Ismaili 

and Sufi scholars as ―inner‖ hermeneutic. He has argued that tʾawīl has enabled 

scholars of the Qur'an to produce  multi-valent, non-literal interpretations of the 

Qur‘anic text  (Schimmel, 1994,  Daftary, 1999). He has called for the development of 

a poetic ―hermeneutic of indeterminacy‖ when dealing with Qur'anic texts in Western 

language translation. 

Such a hermeneutic would explore the boundaries of text, receptor-hearer, and the 

inter-subjective phenomenology of interpretation in order to see and hear Islam with 

Western eyes and ears in a more complex way (Douglas-klotz, 2002:1). 

It is very clear from the above analysis that most of the hermeneutic studies of the 

Qur'an have been done in the west. While scholars in the Arab world are reluctant to 

employ western approaches including hermeneutic, some scholars in the west went 

far and they were calling for the application of the theory to tackle very controversial 

issues such as gender-based hermeneutic studies of the Qur'an and Queer-friendly 

hermeneutic interpretations of the Qur'an. A group of scholars, however, has taken a 

middle route and they have started speaking of Islamic hermeneutics of the Qur'an 

claiming that the theory has been used by Muslim scholars long before its use in the 

west.  

3. Conceptual and Analytical Framework  

The researcher opts for eclecticism in the design of the theoretical framework of this 

study. That is to say, various theoretical and conceptual approaches will be used in 

the analysis of the Qur‘anic chapter under investigation. In this subsection, the 

researcher will summarize those theoretical and conceptual models: 

3.1Classical Qur’anic interpretations 

 The researcher firmly believes that no interpretation of the Quran could be possible 

unless we depend on existing classical and modern interpretations of the Qur‘an.  

Tafsir Al-Qur’an is a vast area of study and it has a very long tradition. The exegetes 

of Tafsir have already stipulated a lengthy list of requirements for a prospective 

mufasir 'interpreter'. Those requirements can be summarized as follows: 

An interpreter must be linguistically competent in the sense that he should master 

classical Arabic, its phonology, morphology, syntax, semantics and its rhetoric.  

Tafsir also requires familiarity with the Ilm al-Qira'at 'recitations' and none but an 
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excellent sociolinguist, who is familiar with dialecticisms of the different readings and 

recitations of the Qur‘an, can do that. After all, one qira'at (reading or reciting) of the 

Qur‘an may yield a meaning that is different from the meaning triggered by another 

reading. An interpreter should also be knowledgeable in the area of Ilm al-Kalam ' 

Islamic theology'. A considerable number of Qur‘anic verses cannot be interpreted 

literally and a consideration of the connotative meaning of a verse is necessary. In 

addition, a Qur‘anic interpretation requires familiarity with Usul al-Fiqh "the principles 

of Islamic Jurisprudence", Asbaab al-Nuzul "the circumstances in which a verse is 

revealed", Ilm-ul-Naskh ―the Qur‘anic verses that have been abrogated", Ilm al-

Hadith "the prophetic tradition.  

 Amid the great number of Qur‘anic interpretations and the different schools of tafsi, 

the researcher is fully aware that a fresh interpretation of a Qur‘anic verse or chapter 

cannot depend on the rules or the interpretation produced by one school alone. 

Recalling Gadamer's concept of ―fusion of horizons", the researcher believes that the 

understanding of the Qur‘an and the verses which are a matter of debate will be 

possible when the present understanding or horizon of (a particular interpreter or 

ideological group, or a religious sect) is moved to a new understanding or horizon by 

an encounter. 

  That is to say, the process of understanding is a fusion of horizons in which the old 

and the new horizons combining into something of living value.  

 Hence, the researcher opts for eclecticism in the design of the theoretical and 

conceptual framework of this study. Various theoretical and conceptual approaches 

will be used in the analysis of the Qur‘anic chapter under investigation. The study will 

follow a hermeneutical approach to the interpretation and the analysis of the selected 

allegorical verses from Surat Yusuf that merges both Islamic traditional 

hermeneutical rules and modern Western hermeneutical theories. The proposed 

hermeneutic approach is based on two established methodologies of tafsir, namely 

Riwaya and Diraya. These two methods are a matter of consensus among Islamic 

scholars of tafsir. The former, which is also known as, Tafsir bi-l-riwaya (i.e., by 

transmission) is the act of commenting on the Qur'an using traditional sources such 

as the Qur‘an itself, the Hadith and the narrations of the Ṣaḥābah 'companions of the 

Prophet' and Arabic literature. For instance, using Arabic poetry for defining Qur‘anic 

words is a long-used practice.  
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The second methodology of tafsir is the so-called tafsir bi-l-diraya and it was 

established by Abū Jaʿfar Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī(224-310)AH /( 839-923)AD,  

he is best known for his expertise in the commentary ( Tafsir ) of the Qu‘an in his 

book al-Jaami’, in his approach he combined the two above mentioned 

methodologies,( Riwaya and Diraya) in his commentary of the Qur‘an, despite he 

was  been good grounded in Arabic grammar, lexicology, and philology,  he did not 

hesitate to use his independent judgments ( Ijtihad ).  This model of interpretation 

was developed by the Muʿtazilites (e.g. Jar Allah al-Zamakhshari, d.538/1144), his 

commentary is best known for Al-Kashaf, a seminal commentary on the Qur‘an which 

is famous for its deep linguistic analysis, however, has been criticized for the 

inclusion of the Mu‘tazilite philosophical perspective. 

 Abu Bakr Abd al-Qāhir bin Abd ar-Rahman bin Muhammad al-Jurjānī (400 – 471 or 

474 A.H.) (died 1078 AD), he was an Ahsa'ari descendant, best known for his two 

compellations of the commentary of the Qur‘an namely : 'I'jaz al-Qur'an (The 

inimitability of the Qur'an) and Dala'il al-I'jaz (Intimations of Inimitability). 

 Abul-Qasim al-Hussein bin Mufaddal bin Muhammad (d.1108), better known as 

Raghib Isfahani, was an eleventh-century Muslim scholar of Qur'anic exegesis (Al-

Mufradat fi Gharib al-Qur’an) is a classical dictionary explaining the ambiguous terms 

and rare words in the holy Qur‘an providing meaning and commentary.  

The Sufi scholars of Islamic mysticism such as Abū Ḥāmid Muḥammad ibn 

Muḥammad al-Ghazālī, shortened as Al-Ghazali in Arabic (1058-1111), best known 

as a Muslim theologian, philosopher, jurist and mystic, in his approach to the 

commentary of the Qur‘an  Jawahiru al-Qur’an ( The Jewels of the Qur‘an ), he 

depended on the approach of Sufism, he considered the Qur‘an as an ocean, as in 

the bottom of it, pearls remain hidden, he made a serious endeavor to know the deep 

meanings hidden under Qur‘anic verses. 

Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn ʿAlī ibn Muḥammad ibnʿArabī al-Ḥātimī aṭ-Ṭāʾī  , also 

known simply as Shaykh Al-Akbar (1165-1240), in his commentary on Qur‘anic 

stories especially, he used the esoteric approach based on a profound meaning and 

Symbolic interpretation (Tafsir Ramzi).  It is not based directly on the linguistic level 

of the Qur‘anic text, nor on transmission of knowledge by the predecessors, but on 

the use of Sufi intuition (Mystical Insight). 

 This method is not interpretation by mere opinion. It must be based on solid sources 

including, linguistic resources and Historical sources. An interpreter can also pursue 
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ijtihad to interpret a verse in line with the Maqasid 'the ultimate goals' of shari‘ah or 

he can take the socio-cultural environment into consideration while interpreting the 

Qur‘anic verse(s). 

tafsir bi-l-diraya. can be of two types: 

i- Tafsir mahmud (praiseworthy), which agrees with the sources of tafsir, the 

rules of shari'a and the Arabic language. 

ii- Tafsir madhmum (blameworthy), which is done without proper knowledge of 

the sources of tafsir, shari'a and the Arabic language. It is just based on mere 

opinion and thus it must be rejected. 

Most, if not all the existing interpretations of the Quran are said to have been 

followed one of the two methods mentioned above.  While these interpretations have 

agreed upon the meaning of the Muhkamat verses, they have sometimes given 

conflicting interpretations for the Mutashabihat ones. The researcher will therefore 

investigate the interpretations of some of the Mutashabihat by two famous 

interpreters, who represents the two main methodologies of tafsIr mentioned above, 

namely Al-Tabri and Ibn Hazm (see methodology for more information). That will help 

the researcher attempt a new reading of these verses and contribute to a fresh 

interpretation of them. However, the researcher is fully aware that following the 

above two methods of tafsir alone will not be sufficient to achieve that. The 

researcher sees it necessary to draw on insights from modern interpretive theories 

such as hermeneutics, as shown in the following subsection: 

3.2Hermeneutics 

The researcher's theoretical framework will not be based on the above classical 

interpretations only, but it will also employ modern interpretation approaches such as 

hermeneutics.  According to (Robinson, 1998:97), ―Hermeneutics is an interpretive 

method developed by the German Romantics, especially Friedrich Schleiermacher 

(1767-1834) and Wilhelm Dilthey (1833-1911) and named after the Greek word 

hermeneuein, meaning ‗to understand‘. It views an individual or a reader as a 

historical and social being who is willing to orient himself/herself in the surrounding 

world with a view to understanding the other (Stolze, 2012:31) . To put it simply, 

Hermeneutics is concerned with the science and methodology of interpreting texts. 

For Ricoeur, the text contains meaning and this meaning needs to be interpreted. 

The interpretation of a text is open-ended. For him, reading is the dialectic of two 

attitudes, namely, the explanation of a text in terms of its internal structure or co-text 
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and interpretation. Ricoeur (1981:160) clearly distinguishes between these two 

attitudes saying 

To explain is to bring out the structure, that is, the internal relations of dependence 

which constitute the statics of the text; to interpret is to follow the path of thought 

opened up by the text, to place oneself enroute toward the orient of the text. 

 To reach a fusion of horizons that help the reader understand the Qur‘anic message 

and the meaning of the Mutashabihat in Sūrat Yūsuf, the researcher will first apply 

Steiner's notion of 'hermeneutical motion", introduced in his 1975 seminal work After 

Babel: Aspects of Language and Translation.   A chapter of the work is devoted to 

the above-mentioned concept of ‗Hermeneutic Motion‘ or "the act of elicitation and 

appropriative transfer of meaning".  

 

 Steiner believes that reading and understanding texts involves four independent 

steps or motions, namely Trust, aggression, embodiment and compensation.  

 

In what follows, the researcher will briefly introduce Steiner's four steps for the 

elicitation and appropriative transfer of meaning and then he will refer to some 

scholars who have refined the concept of 'hermeneutic motion' with a view to tackling 

divine texts.  

The first hermeneutic motion in Steiner's model is Initial Trust. According to Steiner, 

any attempt to understand and comprehend a text starts with "an investment of 

belief". Steiner (1975:269) puts it "We venture a leap: we grant ab initio that there is 

'something there' to be understood, that the transfer will not be void".   

Readers believe there is something to be discovered, understood and appropriated. 

Steiner, however, pointed out that the predisposition to believe remains vulnerable to 

betrayal in the sense that readers may find out "there is nothing there" other than the 

insignificant, the nonsensical, and the irrelevant. It is very clear that Steiner here 

refers to human rather than Divine texts. The motion of initial trust in understanding 

and interpreting divine texts such as the Qur'an and the Bible and other Scriptural 

sensitive texts is spontaneous. Every interpreter or reader embarks on the task of 

interpreting/reading the text with a firm belief that there is something worth to be 

discovered in scriptural texts. For, John Parton (Barton, 1997) ,  scriptural texts are 

trusted to be: important not trivial, permanently relevant, internally consistent and full 

of mysteries. 
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The second move of Steiner's model is aggression. In this dynamic step, the 

translator/ interpreter aggressively takes over, and captures the text to be interpreted 

with a view to comprehending it and extracting all possible nuances and subtleties of 

meaning from it. Here Steiner draws on Hegel and Heidegger to explore the 

aggressive nature of all understanding, all interpretation — of every hermeneutic.  

The translator/interpreter goes abroad, enters the SL text, driven no longer by 

passive trust but by the active intention of taking something away, of grabbing up 

fistfuls of meaning and walking off with them. 

The third stage or move for Sterner is embodiment, in which interpreters/readers 

import meaning from texts and they embody it and incarnate it in their own lives. 

Embodiment may either lead to 'sacramental intake ' or ' infection'. In the former, 

readers are likely to ingest ideas/texts for thinking about new truths that transforms 

and benefit them. An opposite reaction is likely to happen as well if readers react 

negatively to the meanings they import. They may discover that a particular 

interpretation threatens to infect rather than strengthen them. As a result, readers 

may respond "by trying to neutralize or expel new ideas in favor of old ones 

perceived to be less destabilizing " (Balentine, 2005:71).   

The last stage in Steiner‘s model is compensation or restitution; it is otherwise called 

the ―métier and morals of translation‖  (Steiner, 1975:316). In this move, the 

interpreter of the text attempts to establish a balance between interpretation and the 

source or original text. He/she ―endeavors to restore the balance of forces, of integral 

presence, which his appropriative comprehension has disrupted‖ (Steiner, 

1975:302). Webster (2012:xiv-xv) has replaced the last move in Steiner's the fourfold 

hermeneutical motion with humility, saying 

The "act of elicitation and the appropriative transfer of meaning" involve trust, effort, 

embodiment and humility. By an initial act of trust, we allow ourselves to be invested 

in the text. We believe that there is something truly in the text that is worth exploring 

and understanding. The exploratory investment of belief leads to the hard work of 

mining the passage for truth. The effort is crucial to our understanding… The third 

step is to own the material, to bring the meaning into ourselves and to become 

infected by it. In sacramental terms, the embodiment leads to incarnate the truth. The 

fourth step is to remain humble before the text, to respect its mystery, and to reject 

domesticating the text for the sake of our egos. 

In this study, the researcher proposes to follow Steiner's tracks through these four 
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motions and, along the way, probe for connection to the interpretations of the 

Mutashabihat in Sūrat Yūsuf in the Qur'an. To be more precise, the researcher will 

investigate to what extent the two selected interpretations have followed these 

hermeneutical moves. While all interpreters of the Quran have started the task of 

interpreting with an absolute trust that there is something worth interpreting in the 

Quran, the aggression and embodiment moves might have led to the proliferations of 

meanings/ interpretations of some Qur‘anic lexical items or verses. Even worse, the 

controversial and fundamental interpretations of some verses may take place during 

these two moves of aggression and embodiment. Compensation is therefore, an 

inevitable motion.  

It is worthwhile to mention that the researcher in his endeavor to interpret 

Mutashabihat in Sūrat Yūsuf will follow these hermeneutic moves, whether 

consciously or unconsciously and he is likely to produce an interpretation which does 

not reflect the sacred characteristics of the Quran or he is likely to produce an 

interpretation that may not be accepted by a particular group or sect. To avoid this 

dilemma, the researcher will also employ some additional hermeneutical rules to 

tackle the unique characteristics of the Quran and scriptural texts in general.  In this 

regard, Cosgrove's five pre-modern hermeneutical assumptions, which are parallel to 

John Patron's hermeneutical imperatives or rules mentioned above, to a great extent, 

will be used. These five pre-modern hermeneutical assumptions are: 

 

1- A Scriptural writing is an important text, deep in meaning, containing no 

trivialities. Read it as profound. 

2- A Scriptural text is not ephemeral but addresses every generation. Read it as 

relevant to your own situation. 

3- A Scriptural text is internally consistent. Read it in unifying (harmonizing) 

ways. 

4- A Scriptural text is cryptic, full of mysteries, with many layers of meanings 

beyond its surface sense. Read it according to interpretive methods 

appropriate to uncovering its hidden meanings. 

5- A Scriptural writing is not a profane text, meant for everyone, but an arcane 

text, a writing for those given the eyes to interpret it, those to whom it belongs 

as a Scripture. Read it from the circle of insiders. (If Scripture is also for 

outsiders, they are dependent on insiders.)   (Cosgrove (2005:195-196) 
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While the first four previous assumptions are parallel to John Patron's 

hermeneutical imperatives, the fifth assumption has been added by Cosgrove. 

The researcher will also add the following assumption that considers the 

Specifics of modern Qur‘anic interpretations: 

 A Qur‘anic interpretation should transcend the narrow-mindedness of a 

specific sect and ideology. Look up the interpretations of the Mutashabihat in 

as many reliable and neutral sources as possible. Never domesticate the 

Qur‘anic text for the sake of your egos. 

4. Research Methodology 

This study will be conducted within primarily a qualitative approach.  According to  

Wiersma (1995), qualitative research investigates the complex phenomena 

experienced by participants by examining people's words and actions in descriptive 

ways thereby allowing the researcher to operate in a natural set up. This paradigm is 

relevant to the study since I will be examining some classical Qur‘anic 

interpretations. That is to say, the content analysis of the selected Qur‘anic 

interpretations will give the researcher an idea about the aspects of convergence and 

divergence, if any. Such content analysis will enable the researcher to come up with 

a new hermeneutic reading of Sūrat Yūsuf . 

 

The Qur‘anic interpretation the researcher will use are  

i- The interpretation of Ibn Jarīr al-Ṭabarī (d. 310 A.H), a prominent Arab 

scholar, historian and exegete of the Qur'an.  This interpretation in a sense 

is a mixture of mere Riwayah ' narration and transmission ' and dirayah 

'reason-based knowledge'. Ibn Jarīr al-Ṭabarī paid precise attention to the 

interpretation of the Qur'an as related by the Companions and followers of 

the prophet. In addition, he has introduced a 'rational interpretation' in 

which he deals with some previous interpretations of the Qur'an critically 

and opts for one over the others. He also considers the grammatical 

aspects of the Qur'an. He is fully aware that the grammatical aspects can 

lead to various interpretations of a verse. It is a matter of consensus 

among scholars that all subsequent interpretations of the Qur'an depended 

to some extent on Ibn Jarīr al-Ṭabarī's interpretation. 
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ii- Another classical interpretation to be used in the study is that of Ibn Ḥazm 

aẓ-Ẓāhirī (d. 450 AH). Unlike the interpretation of Ibn Jarīr al-Ṭabarī, Ibn 

Ḥazm aẓ-Ẓāhirī is Riwayah-based.  He strongly opposed  tawīl considering 

it to be a deviation from the text, he argues:  

َخلو هن أحد وجهَن ٖ ثالخ لهها ، إها جؤوَل دعوي ٖ َشهد بصحجها نص المرآن وأها جرن اْخذ بالجؤوَل، فٗ 

لرآنٍ و ٖ اجهاع فهذا  نص، وإها جؤوَل دعوي ٖ َشهد بصحجهأوسنة صحَحة أو إجهاع فَه نمول إن وجدناه  

1الذٌ ننوره و ندفعه و نبرأ الً هللا جعالً هنه"   

Tawīl is one of two cases: Tawī that is endorsed by the Qur'an or the Sunnah 

or it is a matter of consensus among scholars and thus we have evidence to 

accept it. The other type of Tawī  is neither based on the Quran nor the 

Sunnah nor it is a matter of consensus among scholar. This latter type, we 

strongly deny and reject. 

 

In Brief, the researcher will attempt an analysis of Mutshabahat verses in Sūrat 

Yūsuf, their structures, their semantic meanings and their implications. Therefore, it 

is incumbent upon the researcher to follow the descriptive analytical approach in his 

analysis.  

  

                                       
1
 94الرد علً ابن النؽرَلة ، ص  
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4.1 Procedure 

The researcher will follow the following procedures in his analysis of the 

Mutshabahat verses in Sūrat Yūsuf 

i- Writing the Quranic Mutashabihat verse(s) under investigation and 

providing its/their number(s) as follows: 

وَء َواْلَفْحشَ  لَِك لَِنْصِرَف َعْنُه الس 
ٰ
ِه ۚ َكَذ أَٰى ُبْرَهاَن َرب  ْت بِِه ۖ َوَهم  بَِها لَْواَل أَن ر  ُه ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْخلَِصٌنَ َولََقْد َهم  اَء ۚ إِن   (24) 

  

ii- Transliterating and italicizing the Mutashabihat verse(s) as follows: 

Wa laqad hamat bihī wa hama bihā laulā ʾn rʾaā burhān rabihi kathalika 

linuṣraf ʿanhu al-sū wa al-faḥshāʾ innahu min ʿibādinā al-mukhlaṣīn. 

iii- For the standardization of the diacritic marks required when transliterating 

Arabic, the researcher will use Rotas Unicode (see Appendix 1). 

iv- Investigating the interpretation of the verse(s) in the tafsīr of Tabri with 

special reference to Steiner's fourfold hermeneutical motion. 

v- Investigating the interpretation of the verse(s) in the tafsīr of Ibn Ḥazm aẓ-

Ẓāhirī with special reference to Steiner's fourfold hermeneutical motion. 

vi- Providing a fresh interpretation of the Qur‘anic verse(s) under investigation 

that considers both the two methodologies of tafsīr and the hermeneutical 

imperatives or rules of a sacred text as suggested by (Barton, 1997) and 

Cosgrove (2005). 

vii-  

viii-  

Gadamer H-G. Truth and method. 2nd revised edn. London: Continuum International 

Publishing Group; 2004. 
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Appendix 

Transliteration Table: Consonants 

 

Transliteration Table: Vowels and Diphthongs 
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5. The structure of the thesis 

The thesis will consist of the following chapters: 

Chapter 1:  Introduction 

1.1: Statement of the problem 

1.2: Aim of the study 

1.3: Objectives of the study 

1.4: Research questions 

1.5: Rationale 

1.6: Scope and Limitations 

 1.7: Conclusion 

Chapter 2: Literature review and Theoretical Framework 

Chapter 3: Analytical and conceptual framework 

Chapter 4:  Methodology 

Chapter 5: Data Analysis and Discussion 

Chapter 6: Conclusion and Recommendation 
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