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تزخر الكتب وال ّدراسات اإلسالميّة والغربيّة بالحديث عن النتاج العلمي
الكبري واملتن ّوع للمسترشق اليهودي األصل جولدتسيهر (غولدزيهر) ،الذي
اشتهر بغزارة إنتاجه عن اإلسالم ،وأنّه أحد املسترشقني الكبار الذين قرأوا
تجربة املسلمني بشمول ّية ،وم ّمن ع ّمقوا البحث يف مدارس تفسري القرآن
الكريم ومناهجه ،والحديث النبوي الرشيف ،وما يرتبط بها من علوم
ومعارف ،وقد ع ّده املسترشقون من أعمق العارفني بالحديث النبوي،
وميكن القول إ ّن «جولدتسيهر» خاض يف اإلسالم من كل نواحي وال س ّيام من
النواحي املنهجية واملبنائية ،وهو ما تظهره شهادات العديد من املسترشقني،
منها ما قاله املسترشق كارل هرنيش بكر يف حقّه« :مهام تكن التّط ّورات
فمم ال ّ
شك فيه أ ّن
والتعديالت التي تطرأ عىل بحث اإلسالم يف املستقبلّ ،
هذا البحث سيقوم دامئًا عىل األسس واملناهج التي وضعها جولدتسيهر»[[[.
وقال ثيودور نولدكه يف رسالة أرسلها إىل «جولدتسيهر» مبناسبة صدور كتابه
«دراسات مح ّمديّة»« :من عىل األرض أفهم للحديث منك؟ وال حتى سنوك
هرخونه ينافسك يف ذلك»[[[.
ويؤكّد أدوارد سعيد عىل رضورة دراسة أمثال (جولدتسيهر) كمدخل
لفهم االسترشاق ،حيث قال« :أي عمـل يهـدف إىل تقـديم فهـم لالستـرشاق
ضئيل لباحثني مثل( ...جولدتسيهر)...
الجـامعي ،ثـم ال يـويل ّإل اهتام ًما ً
يجب أن يقابل بالتأنيب»[[[.
الصدّيق بشري نرص ،ص.396
[[[ انظر :إجناتس جولدتسيهر :دراسات محمدية :ج ،2ترجمةِّ :
الصدّيق بشري نرص ،ص.55
[[[ انظر :التعليقات النقدية عىل كتاب دراسات محمديّةّ ،
[[[ أدوارد سـعيد :االستـرشاق ،نقلـه إىل العربيـة :كـامل أبو ديـب ،مؤسـسة األبحـاث العربيـة ،بريوت1981 ،م،
ط ،1ص.52

كام تعترب دراسة جولدتسيهر َ
حول التفسري واملذاهب التفسرييّة عند املسلمني
واحدة من أه ّم ال ّدراسات التي ق ّدمت خالل القرنني املاضيني يف الوسط االسترشاقي.
خصص كتابه «مذاهب التفسري اإلسالمي» لبيان كيفيّة دراسة املسلمني
حيث ّ
وقراءاتهم التفسرييّة للقرآن الكريم ،يستهل جولدتسيهر هذا الكتاب بالحديث
عن الخطوة األوىل من خطوات تفسري القرآن ،وهي الخطوة التي تك ِّون تاريخ
وعم فيه من اختالف يف القراءات ،وعن األسباب التي ترجع إليها
النص نفسهّ ،
هذه االختالفات .وبعد هذا يبدأ الكالم يف االتجاهات املختلفة يف تفسري القرآن،
فيتناول بالحديث أ ّوالً االتّجاه القديم الذي متثله مدرسة ابن عباس ،وميتاز بنفور
أصحابه من «التفسري» ،واقتصارهم عىل الرشح الحريف الذي ال يكاد يتجاوز النحو
ومعاين األلفاظ .ألنّهم كانوا يشعرون بأن من الخطأ أن يريد اإلنسان أن يعرف أكرث
واملفسين
مام أراد اللَّه لنا أن نعرف ،...وهكذا يناقش جولدتسيهر حركة التفسري
ّ
بغض ال ّنظر عن
عند املسلمني بطريقة استدالل ّية مليئة باألحكام والنتائج العلم ّية ّ
واقع ّية وص ّحة هذه النتائج.
ولهذا ،فهناك الكثري من األفكار يف هذا الكتاب تحتاج إىل ال ّنقد ،وقد علّق
مرتج ُم هذا الكتاب أحياناً تعليقات نقديّة يف أسفل الكتاب بشكلٍ طفيف ،لك ّننا
ال نجد الكثري من الدراسات املستقلّة فيام كتبه هذا الرجل الذي أث َّر كثريا ً يف
املسترشقني فيام بعد ،وهم بدورهم أث ّروا يف كثريٍ من املفكّرين املسلمني ،ال س ّيام
العلامنيّني وأمثالهم.
وال بد من اإلشارة بداي ًة إىل أ ّن القرآن الكريم ليس كتاباً مق ّدساً عند جولدتسيهر،
مسيحي ،بل ألنّه من األساس ليس
يهودي أو
واضح من كلامته ،ال ألنّه
وهذا يش ٌء
ٌّ
ٌ
ٌّ
يهت ّم بالدين ،فال يه ّمه ال القرآن وال التوراة وال اإلنجيل .وهذا هو حال الكثري من
جيل جديد من املسترشقني
املسترشقني منذ القرن التاسع عرش فصاعدا ً ،حيث ظهر ٌ
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ربا ال يؤمنون ال بالتوراة وال باإلنجيل وال بالقرآن .إذا ً ،ليس من الدقيق أن نناقش
ّ
«جولدتسيهر» بذهن ّية أنّه يُشكل عىل القرآن كذا ونناقشك بأ ّن يف التوراة كذا
وكذا ،بل بعض املسترشقني مثل «جولدتسيهر» ال ينبغي أن نحاوره أو نناقشه
من هذه الزاوية؛ ألنّه ليس رجل دين ورمبا ال يعنيه حتى أمر الديانة اليهوديّة أو
ٍ
مالحظات منهج ّية
املسيح ّية .إذًا ،علينا أن نناقشه إما عىل أساس ما يؤمن أو نق ّدم
تتّصل باملنهج الذي تقوم عليه دراساته.
ونقترص فيام ييل باإلشارة إىل بعض اإلشكاالت املنهج ّية التي طرحها يف كتابه
«مذاهب التفسري اإلسالمي» ،والتي تحتاج إىل معالجة منهج ّية علم ّية مركّزة ،حيث
فست النص
اعترب يف سياق مناقشته ملدارس التفسري اإلسالمي أ ّن ّ
كل مدرسة قد ّ
القرآين مبا يتناسب مع خلفياتها الفكريّة ،والعقديّة ،والفقهيّة ،وبالتايل ال يوجد
كل تراث
علمي لتفسري القرآن الكريم ،بل ّ
موضوعي
املفسين أي منهج
عند ّ
ّ
ّ
كل ات ّجاه
ومدريس .وذلك عىل قاعدة أ ّن ّ
مذهبي
املسلمني يف مجال التفسري هو
ّ
ّ
أو فرقة أو مدرسة تخضع القرآن آلرائها الشخص ّية وتو ّجهاتها العقيديّة وباألخص
عامل ثالثًا هو عامل
فرق الشيعة .فيقول :والبحث الذي نريد أن نواصله يتناول ً
أي
التفسري املذهبي :مصلحة الفرق الدين ّية .وعلينا أن نبحث بوجه خاص :عىل ّ
وجه أُدخلت يف القرآن مصالح الفرق التابعة لحزب الشيعة ومبادئُها األساس ّية
املميزة لها» .فقد نسب للشيعة اإلمام ّية ً
أقوال ،وآراء ،وفرقًا ،وغري ذلك ال واقع لها
وال ص ّحة لها عىل اإلطالق ،وإ ّن ك َّم االفرتاءات عىل الشيعة يف هذا الفصل مستهجن
ج ًّدا ،وقلّام نجده يف الكتابات املعارصة باستثناء ما تفرتيه الوهاب ّية عىل الشيعة
اإلمام ّية .وقد ر ّد الكتاب بالتفصيل عىل النامذج التي تع ّرض لها والتي حاول من
خاللها إثبات مذهب ّية التفسري عند الشيعة.
ولهذا عقد الكاتب بحثًا
مستقل يف الرد عىل «جولدتسيهر» يف مذهب ّية التفسري
ً
9

وبي آراء أقطاب علامء التفسري يف هذا املجال من شيخ الطائفة
عند الشيعةّ .
الشيخ الطويس ،وأمني اإلسالم الشيخ الطربيس ،والعالمة السيد الطباطبايئ ،وزعيم
الحوزة العلميّة السيد الخويئ رضوان اللَّه عليهم أجمعني.
ويأيت هذا الكتاب كمحاولة ملناقشة ونقد الكثري من أفكار وأطروحات
جولدتسيهر ومنهجه وجوانب من أساليبه يف االستدالل والبحث ،طبعاً مع إضافات
بيانيّة ترتبط بنظرة املسلمني إىل القضايا واملوضوعات املطروحة يف الكتاب لبيان
الوجه الحق الذي يتب ّناه املسلمون.
كل من ساهم يف إنجاز هذا الكتاب ،سائلني العيل
ويف الختام نو ّجه الشكر إىل ّ
وكل من له
القدير أن يكون قد حقّق فائدة علميّة وبحثيّة للباحثني والدارسني ّ
علقة بالقرآن الكريم وعلومه.
رب العاملني
الحمد لله ّ
املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيج ّية
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تختلف ال ّدراسات االسترشاقيّة ق ّو ًة وضعفًا يف مواجهة الفكر اإلسالمي من
مسترشق إىل آخر ،ولكن هناك ات ّفاق عند هؤالء عىل ٍ
اتيجي يسكن
هدف اسرت ٍّ
يف عمق العقل الغريب؛ وهو التّحذير من خطورة القرآن ،والذي يشكّل خط ًرا
وجوديًّا عىل املنظومة القيم ّية واملفاهيم ّية ومنط الحياة املاديّة الغرب ّية ،وهذا ما
عب عنه جمل ٌة من املسترشقني؛ فيقول املسترشق «بالشري» -عىل سبيل املثال:-
ّ
«قلام وجدنا بني الكتب الدين ّية الرشق ّية كتاباً بلبل بقراءته دأبنا الفكري أكرث
ومحي لهؤالء ،وقد بلبل أفكارهم ،بل
مقلق
كتاب ٌ
مام فعله القرآن» .فالقرآن ٌ
ّ
قد تكون الحقيقة أعمق من ذلك بكثري؛ أل ّن املأزق الذي يستشعره بالشري،
ونولدكه ،وجولدتسيهر ،وكبار علامء االسترشاق...مع القرآن ميثّل يف بدايته
خط ًرا اسرتاتيج ًّيا عىل النسيج االجتامعي للغرب؛ أل ّن هؤالء عندما يدرسون
التعصب واألهداف املسبقة ،ويتأ ّملون يف منط
القرآن دراس ًة مع ّمق ًة بعيد ًة عن
ّ
جسدتها اآليات القرآن ّية من منط الحياة ،وكيف ّية التّعامل
الحياة القرآن ّية التي ّ
مع اآلخرين ،والعادات والسلوكيات االجتامعيّة ،...فال ّ
شك سيكون القرآن هو
الهدف األ ّول يف مشاريعهم العلم ّية االستعامريّة.
السديد يف التّعامل مع اآلخرين  ،وقد أوصت بعض
فاللَّه تعاىل أمرنا بالقول ّ
اآليات بجمل ٍة من الوصايا األخالق ّية ،واالقتصاديّة ،واالجتامع ّية ،ومنها طلب
مراعاة العدل واإلنصاف يف الكالم مع اآلخرين .
[[[

[[[

خصوصا الذنوب االجتامع ّية؛ أي التي لها
وحذّر القرآن الكريم من الذنوب،
ً
[[[ ينظر :سورة األحزاب ،اآلية .70
[[[ ينظر :سورة األنعام ،اآلية .152
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والتجسس  ،فنهانا عن
آثار تدمرييّة عىل بنية املجتمع ،كالغيبة ،والنميمة ،والسخرية،
ّ
السخرية بغرينا والتنابز باأللقاب ،ويف جانب آخر حثّنا القرآن عىل طلب العلم والتخلّص
والتحل بفضائل األخالق.
ّ
من الجهل
[[[

ومن ناحي ٍة اجتامع ّي ٍة ،رفض اإلسالم والقرآن الكريم بش ّدة التّاميز الطبقي القائم
عىل امتيازات غري واقعيّة ،كاملال ،والجاه ،واملنصب االجتامعي ،وأرجع التّاميز بني األفراد
واملجتمعات إىل أمو ٍر واقع ّي ٍة وحقيق ّية ،كالتقوى .
[[[

كل معامالته وترشيعاته عىل العدالة ،وقد جاء هذا الدين ليقيم
وقد بنى اإلسالم ّ
العدل بني الناس ويرفع الظّلم ،وقد كان هذا العمل هو أساس أ ّول من ّأسس دعوة
مؤسسة ومؤكّدة إلقامة العدل ،فأمر
املرسلني كافّة  ،وقد ورد يف القرآن آيات عديدة ّ
اللَّه تعاىل بالعدل ونهى عن ض ّده وهو البغي  ،وأمر بإقامة الحكم بني الناس بالعدل ،
خص أهل اإلميان مبوعظ ٍة إله ّية بإقامة العدل يف أنفسهم وأ ّن ذلك من التّقوى .
كام ّ
[[[

[[[

[[[

[[[

وعندما تح ّدثت اآليات الكرمية عن اإلنسان ،جعلته يف أعىل سلّم املخلوقني ،فقد
خصه اللَّه مبنزل ٍة رفيع ٍة ،ومنحه خاصيتا التّكريم والتّفضيل التي م ّيز بهام اللَّه اإلنسان،
ّ
وقد بيّنهام تعاىل يف سياق الحديث عن مكانة اإلنسان بني باقي املخلوقات .
[[[

وقد دعى القرآن لالعتصام بحبل اللَّه املتني ،وحاكميّة األخ ّوة عىل املجتمع
اإلسالمي ،
ّ
والتعاون عىل ال ّرب والتقوى  ،وإىل غري ذلك من املوضوعات القيم ّية ال ّرائعة ،فعندما
فمم ال ّ
بكل ما ميكنهم فعله لطمس
شك فيه أنّهم سيقومون ّ
يتبي لهؤالء ذلك كلّهّ ،
ّ
[[[

[[[

[[[ سورة الحجرات ،اآلية .11
[[[ سورة املجادلة ،من اآلية .11
[[[ سورة الحديد ،من اآلية .25
[[[ سورة النحل ،اآلية .90
[[[ سورة النساء ،من اآلية .58
[[[ سورة املائدة ،اآلية .8
[[[ سورة اإلرساء ،اآلية .70
[[[ سورة آل عمران ،اآلية .13
[[[ سورة املائدة ،من اآلية .2
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الطبيعي أ ّن أ ّول عمل سيقومون به هو
هذه الحقائق ،وإبعاد املسلمني عنها .وكان من
ّ
كتاب خطري؛ ألنّه اشتمل عىل مبادئ وقيم ،إذا تحقّق فهمها
اإليحاء بأ ّن هذا القرآن ٌ
وتطبيقها ساد أهله العامل كلّه وتحكّموا يف مصريه.
اإللهي وشكّكوا بإعجازه وأسلوبه
فلذا ،قاموا برضب أساس القرآن ومصدره
ّ
كتاب
ومضامينه ،عىس أن تنهار منظومته القيميّة؛ ألنّها حسب تص ّورهم ترجع إىل ٍ
ٍ
ٍ
التغيات االجتامع ّية ،وال ميكن من خالله
وضعيف
مضطرب
ٍ
ومتناقض ال يصمد أمام ّ
بناء املشاريع الحضاريّة.

املجري «جولد
اليهودي
وكان من بني هؤالء ،بل ومن أخطرهم املسترشق
ّ
ّ
كم
تسيهر» ،والذي قام بدراسة اإلسالم قرآنًا وس ّنة و ِفرقًا .وقد تن ّوعت دراساته ً
وكيفًا؛ إذ «كتب ثالثین مقا ًال يف املوسوعة العلم ّیة ،ومئتین وعرش مقاالت ،وخمسة
وثالثین كتاباً».
وقال بعض الباحثني إنّها قد بلغت ما يقارب  582بحثًا .وبلغت حسب باحث
آخر خمسمئة واثنتني وتسعني ( )592بحثًا ،وبعض الباحثني ذهبوا إىل أنّها أقل
بغض ال ّنظر عن العدد ال ّدقيق ملقاالته وكتبه ،فلقد اشتهر الرجل
من ذلك ،ولكن ّ
بغزارة إنتاجه عن اإلسالم حتى ع ّد من أهم املسترشقني لكرثة إسهامه وتحقيقاته
عن اإلسالم ورجاله.
وأشهر كتابني لجولدتسيهر وأه ّمهام تأث ًريا عىل اإلطالق ،هام :كتاب «العقيدة
والرشيعة يف اإلسالم» ،وكتاب «املذاهب اإلسالم ّية يف تفسري القرآن».
وقد تن ّوعت ال ّردود التي كتبها العلامء عىل أفكار «جولدتسيهر» ،فبعضها
خاصا تع ّرض له «جولدتسيهر» يف كتبه املختلفة من قبيل «إعجاز
تناول موضو ًعا ًّ
القرآن»« ،القراءات القرآن ّية» وغري ذلك ،وبعضها كر ّد بعض الباحثني عىل كتاب
«العقيدة والرشيعة يف اإلسالم» ،أو كام ر ّد بعضهم عىل بعض أفكار «جولدتسيهر»
من خالل ترجمته لكتاب «املذاهب اإلسالم ّية يف تفسري القرآن» ،أو تخصيص جمل ٍة
خاص من قبيل شبهاته عىل علم الحديث.
من شبهاته عىل فر ٍع معر ٍّيف ّ
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ملاذا الحديث عن «جولد تسيهر»؟

قد يقال هناك املئات من املسترشقني الذين كتبوا عن القرآن الكريم وعن
اإلسالمي  ،...بل عن اإلسالم بشكل عام ،ملاذا ت ّم اختيار
السنة النبويّة وعن التّرشيع
ّ
هذا املسترشق بالذات للحديث عنه وجعله محو ًرا للدراسة وال ّنقد؟ هناك أسباب
متع ّددة لذلك ،منها؛ أنّه إضافة إىل ما طرحه من شبهات حول القرآن الكريم ،فهو
مؤسيس ال ّدراسات اإلسالميّة الحديثة يف أوروبا ،وممن يع ّده املسترشقون
من أه ّم ّ
بوي .وقد تأث ّر بأفكاره ومنهجه جم ٌع غف ٌري من علامء
أعمق العارفني بالحديث ال ّن ّ
االسترشاق الذين جاؤوا بعده.
وعليه ،فإ ّن ما قمنا به يف هذه الدراسة هو «قراءة نقد ّية للمرشوع القرآين
لجولدتسيهر» ،وقد اعتمدنا مجموع ًة من املعايري العلم ّية يف هذه ال ّدراسة النقديّة،
والتي عىل أساسها حكمنا عىل الدقّة املنهجيّة والعلميّة يف كتب «جولدتسيهر»
ومرشوعه القرآين ،أهمها:
ألي معلوم ٍة أن يعتمد عىل
ـ االستدالل :ال ب ّد للباحث سواء يف نفيه أو إثباته ّ
بغض ال ّنظر عن القيمة العلم ّية لهذه األدلّة ،فال
دليلٍ أو أدلّة يف هذا املجال ّ
يصح ال ّنفي أو اإلثبات من خالل الظ ّن والتّخمني والحدس.
ّ
ـ الرجوع إىل املصادر املعتربة :أي معلومة أو عبارة أو فكرة تنقل ال ب ّد من
إرجاعها إىل مصادرها يف الدرجة األوىل ،ويف الدرجة الثانية ال بد من انتقاء
يصح إرجاع الحديث إال للمصادر
املصادر املناسبة لطبيعة املعلومة ،فال ّ
الحديث ّية املعتربة عند الس ّنة أو الشيعة.
يصح االستدالل بالقول الشاذ أو
ـ االعتامد عىل األدلّة املقبولة عند اآلخرين :فال ّ
النادر أو املنكر واعتباره هو الرأي السني أو الشيعي أو املعتزيل ،أو غري ذلك،
بل ال ب ّد من االعتامد عىل األدلّة املقبولة إسالميًّا أو بالح ّد األدىن عند املذاهب
يف حال كان االستدالل مرتبطًا بهذه املذاهب.
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ـ النقل الدقيق من املصادر :إ ّن من أهم املعايري العلم ّية للبحث ،والتي
قد تع ّرضه للسقوط علم ًّيا هو مدى دقّة النقل من املصادر ،وهو ما يس ّمى
خصوصا عند التّعاطي مع األحاديث الرشيفة أو األحداث
«األمانة يف النقل»
ً
التي تحيك سرية النبيi؛ أل ّن تحريف ال ّنصوص أو برتها وقطعها من سياقها،
ٍ
مغلوط ومش ّوه لهذه األحاديث أو األحداث التاريخ ّية.
سيؤ ّدي إىل فهم
ـ الرتابط املنطقي بني املقدّ مة والنتيجة :ال ب ّد من اعتامد تسلسلٍ
منطقي
ٍّ
وتر ٍ
يصح
ابط ُمقنع بني املق ّدمات التي يطرحها الباحث وبني النتيجة ،فال ّ
ذكر مق ّدمات صحيحة واستنتاج نتيجة ال تتناسب مع التسلسل املنطقي
للمقدمات.
ـ عدم الخلط بني اآلراء :من الضوابط واملعايري العلميّة هو أن يفصل الباحث
بني رأيه ورأي اآلخرين موضع الدراسة ،ليك ال يقع القارئ يف خلط بني رأي
الباحث ورأي من يقوم الباحث بدراستهم ودراسة أفكارهم ،وعليه أن يق ّدم
رأيه بشكلٍ واضح وال يستخدم أسلوب التمويه واملراوغة والذي يجعل من
رأيه مسأل ًة غامض ًة قد ال يهتدي إليها القارئ بسهولة.
املؤلِّف
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•التعريف بجولدتسيهر
•دراسته وحياته العلم ّية واالسترشاق ّية
•أساتذته وتالميذه
•أهم مؤلفاته
•آراء العلامء حول جولدتسيهر
•مناقشات وردود عىل جولدتسيهر

أ ّو ًل :التعريف بإجناتس جولدتسيهر Ignaz Goldziher
إجناتس جولدتسيهر ،أو إجناس غولد صهر ،أو إیقناز قلدزیهر ،أو إجنتس
ٌ
موسوي (يهودي)
مجري
مسترشق
جولد تسه ،باملجرية ()Ignác Goldziher ،هو
ّ
ٌّ
يلفظ اسمه باألملانيّة إجناتس جولد تسيهر (1340-1266ه1921-1850 /م).
ولفظ «إجنتس» هو اسمه باملجريّة ويطلق عليه بالعربيّة اسم «إسحاق».
ولد يف مدينة اشتولفيسنربج باملجر ،من أرس ٍة ميسورة الحال واسعة الرثاء،
تعليم
ذات حظوة يف السلّم االجتامعي ومكانة مرموقة يف املجتمع ،وهذا وفّر له ً
ويس له سبل االنتقال من دول ٍة إىل أخرى ،واالطّالع عىل تراث األمم وقراءة
راقيًاّ ،
تواريخ الحضارات التي سادت قدميًا ،ومواصلة ال ّدراسات العليا والتمكّن من
استيعاب املناهج العلم ّية.
تعلّم يف بودابست وبرلني وليبسيك ،ورحل إىل سورية سنة 1873م ،فتع ّرف
بالشيخ طاهر الجزائري وصحبه م ّدة .وانتقل إىل فلسطني ،فمرص ،حيث الزم
بعض علامء األزهر (وهو الشيخ محمد عبده)  .و ُع ّي أستاذًا يف جامعة بودابست
(عاصمة املجر) وتويف بها .له تصانيف باللغات األملان ّية واالنكليزيّة والفرنس ّية :يف
اإلسالم ،والفقه اإلسالمي واألدب العريب ،ترجم بعضها إىل العربية .ونرشت مدرسة
[[[

[[[

[[[ الشيخ طاهر الجزائري (1338-1268هـ1920-1352 /م) طاهر بن صالح أو محمد صالح ابن أحمد بن موهب،
السمعوين الجزائري ،ثم الدمشقي :بحاثة من أكابر العلامء باللغة واألدب يف عرصه .انظر :خري الدين الزركيل :األعالم،
ج ،3ص.221
[[[ محمد عبده (1266هـ1323-هـ1849 /م–1905م) مفكر وعامل دين وفقيه وقايض وكاتب ومجدد إسالمي مرصي،
يعد أحد دعاة النهضة واإلصالح يف العامل العريب واإلسالمي ورموز التجديد يف الفقه اإلسالمي ،ساهم بعد التقائه
بأستاذه جامل الدين األفغاين يف إنشاء حركة فكريّة تجديديّة إسالميّة يف أواخر القرن التاسع عرش وبدايات القرن
العرشين تهدف إىل القضاء عىل الجمود الفكري والحضاري وإعادة إحياء األ ّمة اإلسالميّة لتواكب متطلبات العرص.
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اللغات الرشق ّية بباريس كتاب بالفرنس ّية يف مؤلفاته وآثاره .
[[[

وقد ظهر النبوغ عىل «جولدتسيهر» بعمر مبكر ج ًّدا ،ولهذا ك ّرس حياته كلّها
للدراسة الحقاً ،وعىل الرغم من أ ّن أباه كان يعاين من ضيق ذات اليدّ ،إل أنّه حرص
يل للكتاب
بـش ّدة عىل تعليمه العربان ّيـة .ويف الخامسة من عمره كان يدرس ال ّن ّص األص ّ
ٍ
حلقات دين ّي ًة يُلقي فيها خط ًبا
املق ّدس .ويف السابعة من عمره كان يعقد مع أصدقائه
وعظ ّية يف أيام األحد .ويف الثامنة رشع يف دراسة التلمود .ومل يكن يف حياته بعد ذلك
يش ٌء يُذكر ّإل ال ّدراسة التي تتوقّف يوم ًيا يف منتصف الليل لينال قسطًا من النوم ،ثم
يوقظه أبوه الساعة الرابعة أو الخامسة فج ًرا .
بعد عام من صدور كتاب «مذاهب التفسري اإلسـالمي» الـذي وصـفه بأنـّه (فلـذة
كبده) تويف (جولدتسيهر) بسبب إصابته بالتهاب رئوي ،وكان ذلك يف سنة 1921م  .ولذا
يحظى كتاب «مذاهب التفسري اإلسالمي» بأهم ّية فائق ٍة من بني كتبه؛ ألنّه كتبه يف أواخر
حياته ،أ ّما كتابه الثاين والذي يحظى بأهم ّي ٍة كبري ٍة أيضً ا هو «العقيدة والرشيعة يف اإلسالم»،
والذي سبق كتابته لكتاب «مذاهب التفسري» بعرش سنوات ،ونرش سنة 1910م.
[[[

[[[

ثان ًيا :دراسته وحياته العلم ّية واالسترشاق ّية
إ ّن كتابة املقاالت والبحوث قد بدأت يف س ّن مبكر مع «جولدتسيهر» ،ويف الثانية
عرشة من عمره وضع كتيّبًا عن أصل الصلوات اليهوديّة وتط ّورها ،وقد تــرجم -وهــو
شــاب بعمر الخامسة عرش عندما كان يــدرس يف إحــدى املدارس الثانوية -قط ًعا من
اللغة الفارسيّة إىل العربية .ومام يلفت ال ّنظر مقالة نرشها -وهو ابن تسع عرشة -يف
جريدة عربيّة أسبوعيّة ،كانـت تصدر يف باريس ،قابل فيها بني «طريقة البيضاوي يف
تفسري القرآن ،وطرق رشح التوراة يف التلمود» .
[[[

[[[ خري الدين الزركيل :األعالم ،ج ،1النارش :دار العلم للماليني ،بريوت1986 ،م ،ط ،5ص.8
الصدّيق بشري نرص :التعليقات النقدية عىل كتاب دراسات محمديّة ،املركز اإلسالمي لدراسة االسترشاق ،لندن،
[[[ انظرّ :
2008م ،ط ،1ص.35-34
[[[ انظر :يوهان فوك :تاريخ حركة االسترشاق ،ترجمة :عمر لطفي العـامل ،دار املـدار اإلسـالمي ،بريوت2001 ،م ،ط ،2ص.241
الصدّيق بشري نرص ،املركز العاملي لدراسة االسترشاق ،لندن،
[[[ انظر :إجنتس جولدتسيهر :دراسات محمدية :ج ،2ترجمةِّ :
2008م ،ط ،1ص.398
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ويُعترب «جولدتسيهر» من أبرز مح ّرري دائرة املعارف اإلسالم ّية  .ففي مطلـع عـام
(1897م) ق ّدم اقرتا ًحا من أجـل إنـشاء (دائـرة معـارف للعلـوم اإلسالم ّية) ،وبسبب
مبادرته هذه أنشئت (دائرة املعارف اإلسالمية) ،وقىض جولدتسيهر السنني األوىل من
فظل بها
عمره يف بودابست وهي عاصمة املجر ،ومن ثم ذهب إىل برلني سنة 1869مّ ،
سنة ثم انتقل بعدها إىل جامعة ليبتسك ،وفيها كان أستاذه يف ال ّدراسات الرشق ّية فليرش،
وهو أحد كبار املسترشقني آنذاك ،الذي مت ّيز بدراسته املع ّمقة يف الناحية الفيلولوج ّية،
وتعلّم منه ف ّن تفسري ال ّنصوص الذي منح أعامله الرئيسة األساس اللغوي الراسخ ،استم ّر
معه حتى استطاع أن يحصل عىل الدكتوراه عام1870م يف موضوع «تنخوم أورشلمي
رشاح التوراة يف العصور الوسطى .
ورشحه للتوراة» ،وهو من ّ
وبعد ذلك عاد إىل بودابست ،ف ُع ّي مد ّر ًسا يف جامعتها 1872م ،لك ّنه مل يستمر
يف التدريس م ّد ًة طويل ًة إلرساله يف بعث ٍة دراس ّي ٍة من طرف وزارة املعارف املجرية
إىل الخارج ،فاشتغل طوال سنة يف فيينا ويف لندن ،وارتحل بعدها إىل الرشق ،حيث
أقام يف القاهرة مدة من الزمن استطاع أن يحرض بعض الدروس يف األزهر ،وكان ذلك
بالنسبة إىل أمثاله امتيازًا كب ًريا ورعاي ًة عظيم ًة ،ورحل إىل سوريا وتع ّرف عىل الشيخ
طاهر الجزائري وصحبه مدة ،وانتقل بعدها إىل فلسطني .كام تق ّدم .و ُع ّي أستاذًا للغات
السامية يف سنة 1894م ،ومنذ ذلك الوقت وهو ال يكاد يغادر وطنه بل وال مدينة
بودابست إال ليك يشرتك يف مؤمترات املسترشقني أو ليك يلقي محارضات يف الجامعات
األجنبيّة استجابة لدعوتها إياه.
[[[

[[[

ومنذ أن ُع ّي يف جامعة بودابست وعنايته باللغة العرب ّية عا ّمة واإلسالم ّية الدين ّية
اسل
خاصة تنمو وتزداد ،ثم بعد ذلك حقّق يف وطنه شهر ًة كبري ًة جعلته يُنتخب عض ًوا مر ً
ّ
رئيسا ألحد أقسامها
لألكادميية املجريّة سنة 1871م ،ثم عض ًوا ً
عامل يف سنة 1872م ،ثم ً
سنة 1907م .
[[[

[[[ نجيب العقيقي :املسترشقون ،ج ،2دار املعارف ،مرص1964 ،م ،ط ،3ص.906
[[[ ينظر :فوك ،یوهان ،تاریخ حركة االسترشاق ،ص  .237وعبد الرحمن بدوي :موسوعة املسترشقني ،دار العلم للماليني ،بريوت،
1993م ،ط ،3ص.198
[[[ عبد الرحمن بدوي :موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص.198
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يعترب جولدتسيهر أ ّول مسترشق قام مبحاول ٍة واسع ٍة شاملة للتشكيك يف الحديث
النبوي ،ويع ّده املسترشقون أعمق العارفني بالحديث النبوي .وهو أبرز من قام مبحاول ٍة
ّ
واسع ٍة وشامل ٍة لنسف السرية النبوية .
[[[

ثالثًا :أساتذته وتالمذته:

 .1أساتذته:
هناك مجموعة كبرية من األساتذة الذين تتلمذ عليهم «جولدتسيهر» ،نذكر أه ّمهم:
أ .أرمينيـوس فمبريي (1832( )ARMINIUSVAMBERYم1913-م):
ٌ
مجري ،عني باللغات الرتكية  .له كتب وأبحاث متع ّددة منها:
ومسترشق
هو رحال ٌة
ٌّ
«دراسات لغوية عن لغة شغتاي»« ،آثار لغوية أويغورية»« ،تاريخ بخارى وبالد ما وراء
النهر»« ،أصل أهل املجر»  .وقد أخذ (جولدتسيهر) عن أستاذه هذا عالقته املبـارشة
يفس ظواهر مبهمة مذكورة يف املصادر القدمية عىل
بالـرشق الحارض ،وكث ًريا ما كان ّ
ضوء الحياة الشعب ّية العـرصيّة يف الرشق .
ب .شتاينثال (1823( )Steinthal, Hم1899-م):
[[[

[[[

[[[[[[

عاملٌ
ٌ
وفيلـسوف أملـا ّين ،وشأن شتاينثال يف االسترشاق اليهودي شأن أبراهام
لغـوي،
ٌّ
جايجر ؛ الذي اهت ّم باليهود واليهوديّة من أجل بعث الروح فيهام ،وقد تلقّى (جولدتسيهر)
اإللهام األكرب منه ،عندما كان يدرس عنده علم اللغة العام يف جامعة برلني .
[[[

[[[

[[[ محمد حسن مهدي بخيت :اإلسالم يف مواجهة الغزو الفكري اإلسترشاقي والتبشريي ،دار مجدالوي ،عامن ،األردن2012 ،م،
ط ،1ص.103-102
[[[ اللغات األتراك َّية أو التورك َّية هي عائلة لغوية تتفرع من اللغات األلطية تتكون من  35لغة عىل األقل يتحدثها حوايل 185
مليون نسمة من دول البلقان إىل وسط سيبرييا.
[[[ عبد الرحمن بدوي :موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص.416
الصدّيق بشري نرص ،ص.398
[[[ انظر :دراسات محمدية :ج ،2ترجمةِّ :
الصدّيق بشري نرص ،ص.35-15
[[[ انظر :التعليقات النقدية عىل كتاب دراسات محمديّةّ ،
[[[ أبراهام جايجر (باألملانية)Abraham Geiger : (1874-1810م) هو َح ْب يهودي أملاين تناول بالدراسة املشابه
بني القرآن وبني الكتب املقدسة عند اليهود.
[[[ أبراهام جايجر (باألملانية)Abraham Geiger : (1874-1810م) هو َح ْب يهودي أملاين تناول بالدراسة املشابه
بني القرآن وبني الكتب املقدسة عند اليهود .ص.21
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ت .فاليرش (1801( )Fleischeer, H.Lم1888-م):
ٌ
مسترشق أملا ٌّين ،أخذ عن دي سايس وبرسفال .له باألملان ّية تآليف كثرية ،عن العرب
واإلسالم  .وملدرســة (فاليــرش) أهم ّيــة كــربى مــن حيــث تأثريهــا يف تطــ ّور
عظـيم يف معرفتـه الفيلولوجيّـة،
(جولدتــسيهر) األكـادميي ،حيـث قامـت بـدو ٍر
ٍ
قائل« :كان فاليرش واح ًدا مـن أهـم العلـامء يف
عـب عـن ذلـك يف يومياته ً
وقـد ّ
عـرصنا الـذين ال ميكـن فـصل تأثريهم األكادميي عن الجامل الخلقي ،الذي يزيّن
شخص ّية الرجل» .
[[[

[[[

ث .دوزي (1820( )Reinhart pieter Anne Dozyم1883-م):
هولندي ،من أصلٍ
ٌ
بروتستانتي املذهب.
فرنيس
مسترشق
رينهارت بيرت آن دوزي:
ٌّ
ٍّ
ّ
ولد يف مدينة ليدن يف هولندا.
أشهر آثاره (معجم دوزي) يف مجلدين كبريين بالعربيّة والفرنسيّة ،وله (كالم
كتاب العرب يف دولة العباديني) ثالثة أجزاء ،باألملانية (تاريخ املسلمني يف إسبانية)
وغري ذلك .
[[[

ودرس (جولد تسيهر) املخطوطـات العربيـة املوجـودة يف (ليـدن) عـىل يـد أسـتاذه
(دوزي) ،واستعان بها يف بحوثه ،ويظهر ذلك جل ًيا يف كتابـه« :الظاهريـة» الـذي اعتمـد
فيه عىل وثائق مخطوطة .
[[[

ج .البارون فون كرمير 1828( Alfred Von Kremerم1889-م):
ٌ
منساوي ،من الوزراء ،يحمل لقب (بارون) نرش نحو عرشين كتابًا
مسترشق
ٌّ
[[[

[[[ الزركيل :األعالم ،ج ،8ص .69وانظر أيضً ا :العقيقي :املسترشقون ،ج ،2ص.707
الصدّيق بشري نرص ،ص.23
[[[ انظر :التعليقات النقدية عىل كتاب دراسات محمديّةّ ،
[[[ الزركيل :األعالم ،ج ،3ص.39- 38
[[[ العقيقي :املسترشقون ،ج ،2ص .660وبدوي :موسوعة املسترشقني ،ص.259
[[[ البارون لقب نبيل أرستقراطي يف األنظمة امللكية اإلقطاعية .تأيت هذه الرتبة بالنظام اإلقطاعي التسلسيل تحت الفيكونت.
يف مجلس اللوردات الربيطاين يأيت بأدىن مرتبة بني األعضاء .أصل الكلمة من الفرنسية القدمية «بارون»  Baronمبا يعني
«املحارب» أو «الح ّر» .اندمجت وتشابهت فيام بعد بالكلمة اإلنكليزية القدمية «بريون»  Beronوالتي تعني «النبيل».
21

«عرب ًّيا» ،منها( :املغازي) للواقدي ،و(األحكام السلطانية) للاموردي ،و(القصيدة
الحمريية) لنشوان ،و(االستبصار يف عجائب األمصار) يف وصف بالد املغرب ملؤلف من
القرن السادس .وله كتابات كثرية باللغة األملان ّية عن اإلسالم والثقافة اإلسالم ّية .
[[[

عـب عـن ذلـك بقولــه:
لقد تأث ّر (جولدتسيهر) بكتابات أستاذه (كرمير) ،وقد ّ
«مبـوت كرمير فقدتُ الذي أث ّرت ّيف كتاباته يف حقل دراسايت ،وساهمت يف استمراري
يف البحث». ...
[[[

من خالل هذا العرض ألساتذة «جولدتسيهر» ،يظهر بوضوح أنّه استقى علومه األوىل
من أستاذه «فيمربي» ،ثم تأث ّر بعد ذلك باملدرسة األملان ّية يف محطتني بارزتني ،وهام:
يف برلني عىل يد أستاذه «سيانثيال» ،ومن بعدها يف ليبزج عىل يد أستاذه «فاليرش»،
وبعد ذلك يف هولندا عىل يد أبرز علامئها آنذاك ،وهو «دوزي» ،وأخ ًريا يف النمسا عىل
يد أستاذه «كرمير» الذي تأث ّر به كث ًريا.
والذي يدقّق يف نتاج األساتذة الذين تتلمذ عليهم املسترشق املجري «جولدتسيهر»،
يتبي له أ ّن دراسات هؤالء األساتذة تعترب
ويقارنها بال ّدراسات االسترشاق ّية السابقةّ ،
البِذار األوىل للدراسات اإلسالميّة يف أوروبا ،بل بشكل عام يعتربون من أهم املدارس
املؤسس للدراسات
يف ال ّدراسات الرشقيّة ،فال عجب فيام بعد أن يعترب «جولدتسيهر» ّ
اإلسالم ّية يف أوروبا .يقول (كارل بكر) « :فإ ّن علم اإلسالميات هو سعي (جولدتسيهر)،
وأنّه بفضله نضجت أهم املباحث اإلسالم ّية ،منهـا :الفقه ،والتص ّوف» .
[[[

[[[

[[[ الزركيل :األعالم ،ج ،2ص.7
الصدّيق بشري نرص ،ص.19
[[[ انظر :التعليقات النقدية عىل كتاب دراسات محمديّةّ ،
[[[ كارل هيرنش بكر (باألملانية)Carl Henrich Becker : (1933-1876م) هو مسترشق أملاين وسيايس .ينسب إىل أرسة من
الطبقة البورجوازية ،وهي الطبقة التي كانت لها السيادة عىل الطبقات األخرى طوال القرن التاسع عرش يف أوروبا عرفته
السياسة ،مبعناها الرفيع ،واحدا ً من رجالها األفذاذ النابهني ،وعرفه العلم مسترشقاً وفيلسوف حضارة كان يف الطليعة من بني
فالسفة الحضارة واملسترشقني .كلتا الناحيتني قد برز فيهام تربيزا ً يدعو الساسة كعامل ممتاز أن ينسوه ،ويحمل العلامء كسيايس
قدير أن ينكروه .ذلك هو كارل هيرنش بكر ،املسترشق الوزير .أما حياته العلمية اإلسالمية فكان لكتب جولدتسيهر النصيب
األوفر يف تكوينها .انظر :موسوعة املسترشقني ،عبد الرحمن بدوي ،ص.113
الصدّيق بشري نرص ،ص.392
[[[ دراسات محمدية :ج ،2ترجمةِّ :
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 -2تالمذته:
وميكن تقسيم تالمذته إىل قسمني بشكل أساس:

األ ّول :التالمذة املجريون:
وهم التالمذة املجر الذين درسوا عنده فرتة تدريسه يف جامعة بودابست ،ونذكر
منهم:
1.شاندرو كيجيل (1862( )Kegel, sم1930-م).
2.األب كموشكو (1876( )Kmosho, Mم1931-م) .
[[[

3.برينارد هيللر (1843م1957 -م).
4.عبد الكريم جرمانوس (1884( )J, Germanusم1979-م) .
[[[

5.جوزيف سوموجي ( 1899م. )....-
[[[

6.شلومو دوف جويتني1900( )Shelomo Dov Goitein( :م1985-م).

الثاين :التالمذة خارج املجر:
وهم جملة من تالمذته الذين درسوا عنده خارج املجر ،نذكر منهم:
(فرانـك د.شـسرت) القنـصل األمريكـي لـبودابـست ،والـرويس (االسـكندرفـون
شـميدت) األسـتاذ بـسانت بطرسبوج ،و(ا.س .يهـودا) األسـتاذ بــمدريد ،وبـرلني ،ومـن
تالميـذه أيـضً ا( :و.هــ جريدنـر) رئـيس اإلرسالية التبرشية بـالقاهرة ،وقد أمىض مع
(جولدتسيهر) بضعة أيام يف منزلـه ،و(جـون بدرسـون) األسـتاذ بكوبنهاجن ،وقد أكمل
دراسته عىل يديه .
[[[

[[[ العقيقي :املسترشقون ،ج ،3ص.908
[[[ محمد خري رمضان يوسف :تتمة األعالم للزركيل ،ج ،1النارش :دار ابن حزم ،بريوت1422 ،هـ ،ط ،2ص.314
[[[ انظر :العقيقي :املسترشقون ،ج ،3ص.913 – 908
الصدّيق بشري نرص ،ص.394
[[[ دراسات محمدية :ج ،2ترجمةِّ :
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راب ًعا :أهم مؤلّفاته:
لقد تن ّوعت مص ّنفاته ،وتع ّددت األشكال التي كان یصدرها بها بین تألیف كتاب ،أو
نرش مؤلف ،أو بحث أو مقال.
ومن الناحية املضمون ّية ،فقد دارت مؤلفاته بني التأليف يف اتجاهات تفسري القرآن
والسنة النبوية وأعالم الفكر اإلسالمي بخاصة وتراث الحضارة العرب ّية اإلسالم ّية بعامة،
وتحقيق املخطوطات التي تزخر بها املكتبة العربية والتي طواها النسيان وشملتها يد
اإلهامل ،ورسقها اللصوص وأكلها السوس ،فحقّق منها ما وسعت قدرته اإلنسانيّة وما
يتّفق مع ميوله العلم ّية واتجاهاته الفلسف ّية وثقافته الدين ّية .
[[[

ومع تن ّوع كتابات (جولدتسیهر) ،فقد مت ّیزت أیضاً بالكرثة؛ إذ «كتب ثالثین مقا ًال يف
املوسوعة العلم ّیة ،ومائتین وعرش مقاالت ،وخمسة وثالثین كتاباً» .
[[[

العقيقي ،فقال :بأ ّن أبحاثه العلم ّية ومؤلّفاته نجدها قد بلغت ما يقارب 582
أ ّما
ّ
بحثًا يف مختلف اهتامماته  .وبلغت حسب بدوي خمسامئة واثنتني وتسعني ()592
بغض ال ّنظر عن العدد
بحثًا  ،وبعض الباحثني ذهبوا إىل أنّها ّ
أقل من ذلك ،ولكن ّ
ال ّدقيق ملقاالته وكتبه ،فلقد اشتهر الرجل بغزارة إنتاجه عن اإلسالم حتى ع ّد من أهم
املسترشقني لكرثة إسهامه وتحقيقاته عن اإلسالم ورجاله.
[[[

[[[

وأشهر كتابني لجولدتسيهر وأعظمهام تأث ًريا عىل اإلطالق ،هام :كتاب «العقيدة
والرشيعة يف اإلسالم» ،والذي هو باألساس كتبه تحت عنوان «محارضات يف اإلسالم»،
وكتاب «اتجاهات تفسري القرآن عند املسلمني» واملعروف أيضً ا باسم «املذاهب
اإلسالمية يف تفسري القرآن» .
[[[

[[[ محمد عبد الرحمن الزيني :االسترشاق اليهودي (رؤية موضوعيّة) ،دار اليقني ،مرص2011 ،م ،ط ،1ص.42
[[[ سايس ،سامل الحاج ،نقد الخطاب االسترشاقي( ،الظاهرة االسترشاقیّة وأثرها يف الدراسات اإلسالمیّة) .دار املدار اإلسالمي،
بیروت2002 ،م ،ط ،1ص.172
[[[ املسترشقون ،نجيب العقيقي( ،م.س) ،ج ،2ص.906
[[[ انظر :عبد الرحمن بدوي :موسوعة املسترشقني( ،م.س) ،ص.200
[[[ انظر :عبد الرحمن بدوي :موسوعة املسترشقني( ،م.س) ،ص.201
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ومع عنایته بالجانب التألیفي ّإل أ ّن (جولدتسیهر) كان كثري املطالعة ،وكان لدى
جولدتسيهر -كام يُقال -مكتب ًة تض ّم أربعني ألف كتاب يف مختلف العلوم مع ما أضافه
من تصانیفه ،وما أهدي إلیه من املسترشقین « ،وبعد وفاته نقلت مكتبته هذه إىل
الجامعة العربیّة بالقدس عام 1925م»  .ومن أبرز وأهم مؤلّفاته نذكر اآليت:
[[[

[[[

« .1الظاهر ّيون» أو الظاهريّة مذهبهم وتاريخهم:
[[[

درس فيه املذهب الظاهري يف اإلسالم ،والذي يع ّد ابن حزم الظاهري (456هـ) أحد
أبرز أعالمه .وكان باكورة أبحاثه يف ال ّدراسات اإلسالم ّية ،وظهر عام  ،1884وفيه دراس ٌة
عام ٌة عن الفقه وأصوله مع دراس ٍة تفصيل ّي ٍة عن املذاهب الظاهريّة ،فيتكلّم عن أصول
املذاهب الفقهيّة املختلفة وعن اإلجامع واالختالف بني األمئة وعن الصلة بني هذه
املذاهب وبني املذهب الظاهري وما بينهام من فروق  .ومن خالل هذا الكتاب كسب
ٍ
كباحث يف الشؤون اإلسالميّة .
«جولدتسيهر» شهرته
[[[

[[[

إجامل ،فقبل أن يتح ّدث جولد تسيهر عن الظاهريّة م ّهد
ً
أما ماذا تض ّمن الكتاب
لبحثه مبق ّدم ٍة عن نشأة املذاهب الفقه ّية اإلسالم ّية وتط ّورها ودور األمئّة يف تأسيس
قواعدها وأوجه االختالف والتشابه بينهام ،وصلة املذاهب باملذهب الظاهري ،ثم تكلّم
عن نشأة املذهب وتط ّوره وجهود ابن حزم يف وضع أسسه والدفاع عنه ورشح أبعاده
محاول اكتساب أنصار له ،ومدى تأثري مبادئ الظاهريّة يف البحوث الفقه ّية والعقائديّة
ً
عالوة عىل مساره يف تاريخ الفقه اإلسالمي وتأثريه يف كثري من أمئّة الفقه .
[[[

[[[ العقیقي ،نجیب ،املسترشقون ،ج( ،3م.س) ،ص.41
[[[ سايس ،سامل الحاج ،نقد الخطاب االسترشاقي( ،م.س) ،ص.172
[[[ الظاهرية مذهب فقهي ،وقيل منهج فكري وفقهي ،نشأ املذهب يف بغداد يف منتصف القرن الثالث الهجري (وبذلك يعد
من ضمن الثالث القرون األوىل) ،إمامهم داود بن عيل الظاهري ثم تزعمهم وأظهر شأنهم وأمرهم اإلمام عيل بن حزم األندليس.
وتعد بعض املصادر أن الظاهرية هو املذهب السني الخامس .املدرسة الظاهرية تنادي بالتمسك وفق رؤيتها بالقرآن الذي هو
كالم اللَّه وسنة الرسول وذلك بحسب الداللة املتيقنة منهام وإجامع الصحابة ،وطرح كل ما عدا
= ذلك من األمور التي تعتربها ظنية (كالرأي والقياس واستحسان ومصالح مرسلة وسد الذرائع ورشع من قبلنا ،)...فالظاهرية
تسعى لتقرير مراد اللَّه من العباد يف اتباع الرباهني وهي األدلة الثابتة من كتاب اللَّه والسنة وأجامع الصحابة.
[[[ ينظر :فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوين :مدخل إىل االسترشاق املعارص وعلم الحديث ،كلية الرتبية جامعة امللك سعود،
الرياض ،ال.ت ،ال.ط ،ص.131
[[[ يوهان فوك ،تاريخ حركة االسترشاق ،م.س ،ص.246
[[[ محمد عبد الرحمن الزيني :االسترشاق اليهودي (رؤية موضوعية) ،م.س ،ص.43
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 .2دراسات إسالم ّية (محمديّة):
يُعرف باسم «دراسات محمديّة» ،ولعلّه من أشهر كتبه وأه ّمها -أيضً ا -كتاب دراسات
إسالم ّية ،الذي صدر يف جزأين ،عام 1889م1890-م ،تح ّدث يف الجزء األ ّول منه عن
الوثنيّة واإلسالم ،عارضً ا للرصاع القوي بني الروح الوثنيّة الجاهليّة وبني الروح اإلسالميّة،
الذي انتهى بانتصار الروح اإلسالم ّية التي تنادي باملساواة بني األجناس ،وتنكر عصب ّية
خصص معظمه لدراسة
الدم ،وتنزع نزعة الدميقراطية .أ ّما الجزء الثاين من الكتاب ،فقد ّ
علم الحديث ،وكان مقدم ًة لسلسل ٍة خطري ٍة من األبحاث التي تلته يف هذا املوضوع،
حيث عرض لتاريخ الحديث وتط ّوره ،ورأى فيه مصد ًرا ملعرفة االتجاهات السياسيّة
والدين ّية والروح ّية عا ّمة التي وجدت يف اإلسالم يف مختلف العصور .كام تح ّدث يف
هذا الجزء عن تقديس األولياء يف اإلسالم ،وطبيعة هذا التقديس ،وصلته بالتّص ّورات
الوثن ّية .
[[[

وقـد ترجم الدكتور (الصديق بشري) الجـزء الثـاين منـه ،وهـو يف قسم الحديث،
ونرشه يف عام (1993م) باسم «فصول من كتاب دراسات محمديّة» ،ثم ض ّم الفصول يف
سمه «التعليقات النقديّة».
جـز ٍء واحـد ،كام أفرغ جز ًءا آخر للتعليق والنقد ّ
ويف قسم آخر من الجـزء الثـاين ،تحـ ّدث عن «تـاريخ تقـديس األوليـاء يف اإلسـالم»
فبـي كيـف يتـص ّور هـذا التقـديس ،ومـا الـصلة بـني التـص ّورات
وطبيعة هـذا التقـديسّ ،
ويقـسم هـؤالء األوليـاء بـحـسب أمـاكن
الشعب ّية ،وبني التص ّورات الوثن ّية أي الجاهل ّيـة،
ّ
تقديسهم ،ويُظهر ما بني األولياء من فروقٍ محليّة ،يف األماكن املختلفة .
[[[

« .3العقيدة والرشيعة يف اإلسالم»:
يقول الربوفـسور ريتـشارد جوتيـل ( )Gottheil Richardمن جامعة كولومبيا،
[[[

[[[ فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوين :مدخل إىل االسترشاق املعارص وعلم الحديث ،م.س ،ص.131
[[[ انظر :عبد الرحمن بدوي :موسوعة املسترشقني( ،م.س) ،ص.201
[[[ ريتشارد جوتهيل (1936−H. RJ( )1862, Gottheilم) مسترشق كولـومبي ،تخـرج مـن جامعـات أملانيـا ،وأتقن العربية
عىل أحد شيوخ األزهر يف مـرص ،وعني أستاذًا يف جامعة كولومبيا ،مـن أهـم أثـاره« :األدب الرشقي» و«كتاب املطـر» أليب زيـد
األنـصاري.
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مب ّي ًنا أهم ّية الكتاب عند املسترشقني ويف الجامعات الغرب ّية« :إنّني أع ُّد هذا الكتاب
أحسن عرضً ا لإلسالم عندنا ،وأنصح تالميذي أن يدرسوه بعناية ،ليك يحصلوا عىل فكر ٍة
ج ّيد ٍة عن واحد من أعظم األديان يف العامل» .
[[[

ومام يدلّل عىل أهم ّية الكتاب أنّه ترجم إىل لغات حية ع ّدة؛ فقد ترجم إىل الروس ّية
سنة (1911م) ،واملجريّة سنة (1912م) ،واإلنجليزية سنة (1917م) ،والفرنسيّة سنة
(1920م) ،والعرب ّية سنة (1947م).
ولك ّن صورة الكتاب عند علامء املسلمني الذين قاموا بنقده وتحليله صور ٌة مختلف ٌة
كل ًّيا ،ويُعترب من أخطر ما كتب جولدتسيهر .فقد علّق الشيخ محمد الغزايل عىل كتاب
رش ما ألّف عن اإلسالم،
العقيدة والرشيعة يف اإلسالم بقوله:
ّ
«والحق أ ّن الكتاب من ّ
يل عىل كتاب «العقيدة
وأسوء ما و ّجه إليه من طعنات»  .وللشيخ محمد الغزايل ر ٌّد تفصي ٌّ
والرشيعة يف اإلسالم» أسامه «دفاع عن العقيدة والرشيعة ض ّد مطاعن املسترشقني».
يقع الكتاب يف  259صفحة (الطبعة الخامسة لدار الكتب اإلسالم ّية ،عام 1988م) .وقد
ترجم صدر البالغي هذا الكتاب إىل اللغة الفارسيّة تحت عنوان« :محاكمة گلدزيهر
صهيونيست» ،وطبعته حسينيّة اإلرشاد .
[[[

[[[

والكتاب يف أساسه كان عبارة عن مجموعة محارضات عن اإلسالم ألقاها أمام اللجنة
األمريكية للمحارضات يف تاريخ األديان ،ويتح ّدث فيه عن اإلسالم يف مختلف جوانبه.
طبع عام 1960م ،ويقع الكتاب يف  367صفحة مع الحوايش ،ويف ستة فصول ،وهي:
الفصل األ ّول :يتح ّدث أ ّوالً عن محمد iواإلسالم ،ويعترب بأنّه iمل ِ
يأت
بجديد ،وأ ّن اإلسالم مج ّرد نوع من األفكار واآلراء الهلينستيّة والتيارات واآلراء الهنديّة
واألفالطون ّية الجديدة ،إىل جانب العنارص اليهوديّة واملسيح ّية.
الصدّيق بشري نرص ،ص.387
[[[ انظر :دراسات محمدية :ج ،2ترجمةِّ :
[[[ محمد الغزاىل :دفاع عن العقيدة والرشيعة ضد مطاعن املسترشقني ،رشكة نهضة مرص 2005 ،م ،ط ،7ص.4
[[[ عبد الرحيم اباذرى (تعريب :عبد الحسن نجفي بهبهاين) :الشيخ محمد الغزايل :تحقيق :محمد جاسم الساعدي :النارش :املجمع
العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية ،املعاونية الثقافية ،مركز التحقيقات والدراسات العلمية ،طهران1428 ،هـ ،ط ،1ص.191
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ويتح ّدث يف الفصل الثاين عن تط ّور الفقه ،ويتح ّدث عن مدى تأث ّر الفقه اإلسالمي
بالقانون الروماين ،ثم تكلم عن الحديث وعلمه وطعن يف تاريخ تدوينه.
ويتح ّدث يف الفصل الثالث عن تط ّور العقيدة وعلم الكالم...
ويف الفصل الرابع ،يتح ّدث عن الزهد والتص ّوف ومدى تأث ّره باملؤثّرات الهنديّة
واليونانيّة...
ويف الفصل الخامس ،يتح ّدث عن الفرق من الخوارج والشيعة وأهم االختالفات مع
السنة وتطورها.
ويف الفصل السادس ،يتح ّدث عن الحركات الدين ّية األخرية واملعارصة من الوهاب ّية
والباب ّية والبهائ ّية والسيخ واألحمدية واملحاوالت التي بذلت للوفاق بني الس ّنة والشيعة.
« .4مذاهب التفسري اإلسالمي»:
يُعترب هذا الكتاب من أه ّم الكتب التي كتبها «جولدتسيهر» يف مجال مذاهب
التفسري ،بل هو الكتاب األ ّول من نوعه يف هذا املجال .وسنتع ّرض لتعريف الكتاب
ونقده يف الفصل الثاين من الدراسة.

 .5اإلسالم والدين الفاريس:
وهو بحثٌ ألقاه يف املؤمتر الدو ّيل األ ّول لألديان ،الذي انعقد يف باريس 1900م.
ونرش البحث يف «مجلة تاريخ األديان» ،ويكشف فيه عن تأثري دين الدولة الفارس ّية عىل
اإلسالم يف عهده األ ّول.
وعندما نطالع الكتب التي كتبها جولدتسيهر ،نجد أ ّن هناك فكر ًة أساس ّي ًة ركّز عليها يف
كل هذه الكتب ،وهي :دراسـة املـؤثّرات اليهوديّة ،واملسيح ّية ،والفارسـ ّية عـىل اإلسـالم،
ّ
وباألخص التّأثريات اليهوديّة ،وقد ألّف من أجل إثبات هذه الفكرة مجموع ًة من املخترصات،
ّ
وبعضها كان باألصل محارضات ثم د ّونت بشكل أبحاث صغرية ،ومن هذه املخترصات:
 «اليهود» باإلنجليزيّة (ليبزيج1870م).28
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 «األساطري عند اليهود» (ليبزيج 1876م). «تط ّور العلـوم اإلسـالم ّية يف العقـود الثالثـة األخـرية» ،وهـو بــحثٌ ألقـاه أمـاممؤمتر الفنون والعلوم ،الذي انعقد مبناسبة املعرض الدويل بسانت لويس بــ أمريكـا
سـنة (1900م).
 مقالة «اإلسالم باملوسوعة اليهودية» املطبوعة يف نيويورك ولندن ( 1904م). «دين اإلسالم» نرش (ليبزج 1906م). «دراسة موجزة عن الفقه اإلسالمي» املنشور مبجلة تاريخ مؤرخي العامل بلندنسنة ( 1907م) تحت عنوان «مبادئ الرشيعة اإلسالمية».
 «اإلسالم والفلسفة اليهوديّة» نرش (ليبزج 1909م). «أثر الفارسية عىل اإلسالم» نرش سنة (1912م) .[[[

تحقيق الكتب وتقدميها:
عني جولد تسيهر بنرش وتحقيق بعض الكتب امله ّمة والتي منها:
 كتاب «املعمرين» أليب حاتم السجستاين سنة 1899م وق ّدم له مق ّدمة تستعرضاملؤلفني الذين كتبوا يف هذا املوضوع الطريف من اليونانيني .ويع ّد هذا الكتاب
من طرائف الكتب العرب ّية ،غريب يف بابه فريد يف موضوعه ،إذ يتكلّم عن مأساة
الشيخوخة ،ويحيك بلسان أصحاب التجربة مشوارهم املؤمل يف مواجهة الظواهر
النفس ّية والجسم ّية التي تعرتي اإلنسان.
 كتب مق ّدمة لكتاب «التوحيد» ملحمد بن تومرت (524-425هـ) مهدي دولةمحل دولة املرابطني ،وقد نرشه وحقّقه لوسياين (1851م1932-م)
املوحدين التي حلّت ّ
يف الجزائر سنة 1903م.
[[[ بدوي :موسوعة املسترشقني ،ص .201الص ّديّق بشري :دراسات محمدية ،ص.391 -388
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 نرش فصول من كتاب «املستظهر» للغزايل يف ال ّر ّد عىل الباطن ّية سنة 1916م يف لندن،وبي فيه النزاع الشّ ديد الذي وصلت إليه الدعوة الفاطم ّية واإلسامعيل ّية
وق ّدم له ّ
(555-357هـ) التي تب ّنت املذهب اإلسامعييل يف ذلك العهد وبني مذهب أهل
السنة .وعنوان كتابه «املستظهري» يشري إىل حقيقة املعركة ،إذ يريد أن يؤكّد فكرة
رشع ّية إمامة املستظهر العبايس وحقّه يف الخالفة يف مواجهة مزاعم الفاطميني
الذين ي ّدعون أحقّيتهم يف الخالفة ويشكّكون يف رشع ّية خلفاء بني العباس.
[[[

وهذه أبرز ما كتبه وحقّقه «جولدتسيهر» ،والستقصاء باقي كتبه ومقاالته
وتحقيقاته يراجع املسترشقون للعقيقي وموسوعة املسترشقني لبدوي ،وغريها من
لكل الرتاث
يل ّ
الكتب
املختصة يف هذا املجال ،وسيأيت يف نهاية هذا الكتاب ٌ
ّ
عرض تفصي ٌّ
املطبوع لجولدتسيهر ،مع إشار ٍ
ات نقديّ ٍة لهذه الكتب.
[[[

خامسا :آراء العلامء حول جولدتسيهر:
ً
ففريق -مثل الدكتور عبد الرحمن
انقسم العلامء واملفكّرون تجا َه «جولدتسيهر»،
ٌ
استعامري امربيا ٌّيل خبيث ،والشيخ محمد الغزايل
رجل
بدوي (2002م) -كان يقول بأنّه ٌ
ٌّ
قال عنه منتق ًدا كتابه «العقيدة والرشيعة يف اإلسالم»« :وليعذرين القارئ إذا قلت :إنّني
غالبت مرا ًرا شعور االحتقار لهذا الرجل ،فعجزت؛ لطول ما رأيت من إغراقه يف الحرية
للحق يف فصل من فصول كتابه» .
والرشود ،ولطول ما يئست أن يتج ّرد ّ
[[[

وفريق آخر -مثل الدكتور نجيب العقيقي (1982م) -صاحب كتاب «املسترشقون»
ٌ
رجل من أبعد املسترشقني عن الهوى واتّباع الرأي،
املعروف يف ثالثة مجلّدات ،يقول هو ٌ
[[[ أبو العباس أحمد «املستظهر باللَّه» ابن املقتدي بأمر اللَّه (470هـ512-هـ) الخليفة الثامن والعرشون لخلفاء الدولة
ست عرشة سنة وثالثة أشهر .وكان مولده بدار الخالفة
العباسية ،بويع بالخالفة يف منتصف محرم سنة 487هـ بعد أبيه وله َّ
سنة سبعني وأربع مائة .وكانت أمه تركية ومل ير يف زمانه أصبح وجها منه.
وحىك رشف الدين ،نقيب ال ّنقباء ،قال :ملا بايعه ح ّجة اإلسالم أبو حامد ،محمد ابن محمد الغزايل -قدّس اللَّه روحه -تلجلج
وتوقّف فسألته بعد ذلك عن السبب يف يف توقّفه مع ما أعرفه من جرأة لسانه ،فقال يل :واللَّه لقد عنيت يف نفيس كالما ألقاه
بهت لجامل صورته فانقطع خاطري .انظر :ابن العمراين :اإلنباء يف تاريخ الخلفاء ،تحقيق:
به عند البيعة فلام وقعت عيني عليه ّ
قاسم السامرايئ ،النارش :دار اآلفاق العربية ،القاهرة2001 ،م ،ط ،1ص.206
[[[ العقيقي :املسترشقون ،ج ،3ص.43-42
[[[ محمد الغزاىل :دفاع عن العقيدة والرشيعة ضد مطاعن املسترشقني( ،م.س) ،ص.3
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ٍ
مقاالت رصین ٍة يف املجالت اآلسیویّة
منصف ،وقال عن كتاباته «فأنشأ عن اإلسالم
رجل
وهو ٌ
ٌ
والغرب ّیة باألملان ّیة والفرنس ّیة واالنجلیزیّة والروس ّیة واملجریّة والعرب ّیة»  .وأ ّما أشهر كتبه،
فهي التي ص ّنفها باألملان ّیة والفرنس ّیة واالنجلیزیّة .وما يظهر أيضً ا من مق ّدمة الدكتور محمد
يوسف موىس عىل كتاب «العقيدة والرشيعة يف اإلسالم» بأ ّن املؤلف -أي جولدتسيهر -قد
وكل بحث من بحوثه إىل طائف ٍة كبري ٍة من املراجع
كل قسم من أقسام الكتابّ ،
استند يف ّ
األملعي وبصريته النافذة عىل حني االستفادة منها .
اإلسالم ّية املوثوق بها ،ويسعفه عقله
ّ
[[[

[[[

الحقيقي للدراسات اإلسالم ّية يف عامل االسترشاق،
املؤسس
وع ّده بعض الباحثني ّ
ّ
فقد وصفه املسترشق الهولندي (كِر ِْس ِت َيا ْن س ُن ُوك ِه ْر ُخ ُرونْ َي ْه) (بالهولنديةChristiaan :
1857( )Snouck Hurgronjeم–1936م) «بالعامل املتب ّحر يف القضايا اإلسالميّة
وبالخصال اإلنسان ّية الجميلة التي يتمتّع بها» ،ووصفت أعامله ودراساته «بالرائدة يف
مجال ال ّدراسات اإلسالم ّية» .
[[[

ويقول املسترشق كارل هرنيش بكر يف حقّه« :مهام تكن التّط ّورات والتعديالت التي
فمم ال ّ
شك فيه أ ّن هذا البحث سيقوم دامئًا عىل
تطرأ عىل بحث اإلسالم يف املستقبلّ ،
األسس واملناهج التي وضعها جولدتسيهر» .
[[[

يقول أدوارد سعيد« :أي عمـل يهـدف إىل تقـديم فهـم لالستـرشاق الجـامعي ،ثـم
ضئيل لباحثني مثل( ...جولدتسيهر) ...يجب أن يقابل بالتأنيب» .
ال يـويل إال اهتام ًما ً
[[[

ويقول نولدكه يف رسالة أرسلها إىل «جولدتسيهر» مبناسبة صدور كتابه «دراسات
محمديّة»« :من عىل األرض أفهم للحديث منك؟ وال حتى سنوك هرخونه ينافسك يف ذلك» .
[[[

[[[ نجیب ،العقیقي :املسترشقون ،ج ،3ص.42-41
[[[ إجناس جولدتسيهر :العقيدة والرشيعة يف اإلسالم ،نقله إىل العربية :محمد يوسف موىس ،عبد العزيز عبد الحق ،عيل حسن
عبد القادر ،دار الكاتب املرصي ،القاهرة1946 ،م ،ط ،1مقدمة – ط.
[[[ فوك ،یوهان ،تاریخ حركة االسترشاق ،م.س ،ص.242
الصدّيق بشري نرص ،ص.396
[[[ انظر :إحنتس جولدتسيهر :دراسات محمدية :ج ،2ترجمةِّ :
[[[ ادوارد سـعيد :االستـرشاق ،نقلـه إىل العربيـة :كـامل أبو ديـب ،مؤسـسة األبحـاث العربيـة ،بريوت1981 ،م ،ط ،1ص.52
الصدّيق بشري نرص ،ص.55
[[[ انظر:التعليقات النقدية عىل كتاب دراسات محمديّةّ ،
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مخص ٌص للدراسات القرآن ّية يف فصوله ومباحثه القادمة،
باعتبار أ ّن هذا الكتاب ّ
سيتبي معنا مدى ضعف وهزالة األبحاث القرآن ّية التي ق ّدمها جولدتسيهر يف هذا
ّ
املجال ،وشأن الرجل يف ال ّدراسات الحديث ّية ليست أشفى حالً من دراساته القرآن ّية ،بل
كل من طالع كتبه يدرك ضعف اطّالعه عىل الحديث وعلومه سواء يف مجال املنت أم
ّ
السند .،نعم ميكن أن يكون الرجل من أفهم وأعلم علامء االسترشاق يف مجال الحديث
ولعل هذا ما قصده نولدكه.
ّ
يقول« :آلفرد غيوم» « :ولست يف حاجة إىل االعرتاف بفضل أعامل كبار العلـامء ،وال
بوي» .
ألي دراسة يف مجال الحديث ال ّن ّ
أساسا ّ
س ّيام (جولدتسيهر) الذي يجب أن يُع ّد ً
[[[

[[[

كام تظهر مكانة (جولدتسيهر) العلميّة عند املنشغلني يف حقل ال ّدراسات القرآنيّـة،
سعي إلعادة ال ّنظر يف مسألة
يقول «جون بريتون» يف مق ّدمة كتابه جمع القرآن« :إنّه ٌ
جمع القرآن كام يراها املسلمون ،فرواياتهم ينبغي أن يُعاد تقييمها يف ضــوء ال ّدراسات
التي قام بها جولدتسيهر وشاخت» .
[[[

[[[

سادسا :مناقشات وردود عىل «جولدتسيهر»
ً
تن ّوعت الردود التي كتبها العلامء عىل أفكار «جولدتسيهر» ،فبعضها تناول موضو ًعا
خاصا تع ّرض له «جولدتسيهر» يف كتبه املختلفة من قبيل «إعجاز القرآن»« ،القراءات
ً
القرآن ّية» وغري ذلك ،وبعضها ر ّد عىل بعض كتبه كام كتب محمد الغزايل يف ر ّده عىل
[[[ ألفريد جيوم (باإلنجليزية)Alfred Guillaume : (أو غيوم) ( :)1966-1888مسترشق بريطاين ،أكادميي :عمل أستاذًا يف
جامعات :الواليات املتحدة األمريكية ،ولندن ،وتركيا ،وكان عض ًّوا مبجمعي اللغة يف سوريا والعراق .مؤلفاته :تراث اإلسالم -
مبعاونة أرنولد وآربري (لندن 1924م ،أكسفورد 1931م) ،نقله إىل العربية :توفيق الطويل ،مطبعة لجنة التأليف والرتجمة
والنرش ،مرص1936 ،م .أثر اليهودية يف اإلسالم (1927م ،والطبعة الفرنسية1930 ،م) .اليهود والعرب (مؤسسة االكتشافات
الفلسطينية1946 ،م) .مدخل إىل علم الحديث –مذيل مبعجم .أين كان املسجد األقىص (1953م) .اإلسالم (لندن 1954م)،
نقله إىل العربية محمد مصطفى هدارة وشوقي السكري1955 ،م .وله بحوث يف مجلة الجمعية امللكية اآلسيوية .العقيقي:
املسترشقون ،ج ،2ص.118-117
الصدّيق بشري نرص ،ص.66
[[[ التعليقات النقدية عىل كتاب دراسات محمديّةّ ،
ٌ
اسـكتلندي وأسـتاذ ال ّدراسـات العرب ّيـة يف جامعة سانت
مستـرشق
[[[ جـون بريتـون (1962−1875م) ()John Bortoun
ّ
أنـدورز يف اسـكتلندا .ولـه كتـاب «جمـع القـرآن» طبعتـه جامعة أدنربه سنة (1994م) وغريه .انظر :التعليقات النقديّة عىل
الصدّيق بشري نرص ،ص.68
كتاب دراسات محمديّةّ ،
الصدّيق بشري نرص ،ص.69-68
[[[ التعليقات النقدية عىل كتاب دراسات محمديّةّ ،
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كتاب «العقيدة والرشيعة يف اإلسالم» ،أو ر ّد حسن عبد القادر عىل بعض أفكاره من
خالل ترجمته لكتاب «املذاهب اإلسالم ّية يف تفسري القرآن» ،أو تخصيص جمل ٍة من
شبهاته عىل فر ٍع معر ٍّيف خاص من قبيل شبهاته عىل علم الحديث .ومن هذه الكتب
نذكر اآليت:
1.ر ّد الدكتور عيل حسن عبد القادر من خالل ترجمته الجزئ ّية لكتاب «املذاهب
اإلسالم ّية يف تفسري القرآن».
2.رد للدكتور مصطفى السباعي يف كتابه «السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي»
عىل افرتاءاته يف السنة النبويّة املرشفة.

[[[

3.رد الشيخ محمد الغزايل يف كتابه «دفاع عن العقيدة والرشيعة ضدّ
مطاعن املسترشقني» وذلك بعد أن اطّلع الشيخ الغزايل عىل كتاب «العقيدة
[[[

[[[ الكتاب :السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي املؤلف :مصطفى بن حسني السباعي (املتوىف1384 :هـ) النارش :املكتب
اإلسالمي :دمشق-سوريا ،بريوت-لبنان ،الطبعة :الثالثة1402( ،هـ1982-م) السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي (بريوت) عدد
األجزاء .1 :وقد أفرد الكاتب الفصل السادس للحديث عن الشبهات التي عرضها «جولدتسيهر» عىل السنة يف هذا املجال.
ش ِق َني خطرا ً ،وأوسعهم باعاً ،وأكرثهم خبثاً وإفسادا ً يف هذا امليدان ،هو املسترشق اليهودي املجري
وقال عنه« :ولعل أشد امل ُْستَ ْ ِ
ش ِق َني يف الجيل املايض .»...السنة
«جولدتسيهر» فقد كان واسع االطِّالَ ِع عىل املراجع العربية -عىل ما يظهرَ -حتَّى ُع َّد شيخ امل ُْستَ ْ ِ
ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي ،ص .189خالصة قول جولدتسيهر يف السنة وتشكيكه بها:
موقف األمويني من الدين:
هل كان علامء املدينة وضاعني؟:
هل استجاز علامؤنا الكذب دفا ًعا عن الدين؟:
كيف بدأ الكذب يف الحديث؟:
هل تدخلت الدولة األموية يف وضع األحاديث؟:
أسباب االختالف يف الحديث:
هل تدخل معاوية يف الوضع؟:
هل استغل األمويون الزهري لوضع األحاديث؟:
تغيري األمويني الحياة الدينية:
كذب الصالحني وتدليس املحدثني:
االعرتاف بصحة الحديث (شكيل):
نقد ابن عمر أليب هريرة:
الصحف املكتوبة:
[[[ هذا الكتاب هو عبارة عن رد مقنع وتفنيد لكل ما جاء يف كتاب «العقيدة والرشيعة» لـ «جولد تسيهر» وهو مؤلف المع
االسم واسع االطالع ،يقول الغزايل أن أفكار هؤالء املسترشقني تبناها من جلدتنا ،من يتكلمون بألسنتنا ،ويظهرون بأنهم عىل
ديننا ويروجون هذه االفكار ،وكأنها نتاج عقولهم ،ومثرات تفكريهم .وكل هذه الفنت تجعلنا ندع الهوادة يف رد شبهات القوم،
ونكتب دومنا توقري لألصنام املهشومة ،وإن ذعر عبادها ،وثارت ثائرتهم ،وقد أسهبنا القول حيث تطول لجاجة هذا املسترشق،
ومن لف لفه من زمالئه ،إذ نحس لكالمهم أصداء بني رصعى الغزو الثقايف يف بالدنا ...وغايتنا أن نجلو الحق ..وأن نرد إليه
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والرشيعة يف اإلسالم».
4.ر ّد الدكتور نور الدين عرت يف كتابه «منهج النقد يف علوم الحديث» عىل
الشبهات يف علم الحديث.
[[[

5.كتاب الدكتور حسن عرت «بيانات املعجزة الخالدة» .
[[[

6.ر ّد الدكتور محمد حسن جبل يف كتابه« :الرد عىل جولد تسيهر يف مطاعنه عىل
القراءات القرآنية ».
[[[

7.ر ّد العالمة محمد طاهر بن عبد القادر الكردي يف كتابه «تاريخ القرآن وغرائب
رسمه وحكمه» عىل كتابه «مذاهب التفسري اإلسالمي».
[[[

8.ر ّد الدكتور عبد الفتاح شلبي يف كتابه «رسم املصحف العثامين وأهاوم
املسترشقني» عىل نفس الكتاب السابق.
[[[

درسا يعترب به اآلخرون ذلك ،وقد جاء الرد وسيلة ليشء آخر أهم من إحقاق الحق يف قضية
كرامته املهدرة .وأن نلقن املعتدي ً
خاصة ،جعلته وسيلة لتجلية اإلسالم كلّه حيث ولدت الشبهة ،ونجم االعرتاض....
[[[ منهج النقد يف علوم الحديث املؤلف :الدكتور نور الدين عرت النارش :دار الفكر ،دمشق-سورية الطبعة :الثالثة1401( ،هـ-
1981م) عدد األجزاء .1 :وقد تعرض الكاتب يف خامتة كتابه إىل بعض الشبهات التي عرضها «جولدتسيهر» يف هذا املجال.
ويقول عنه« :وهو فيام يبدو ما وقع فيه كثري من املسترشقني الذين كتبوا عن هذا العلم ،وإذا بهم ينتقدون عمل املحدثني
ويطعنون فيه مبطاعن شاعت بينهم وإن كان قد حمل رايتها أحد كربائهم مثل جولد تسيهر املسترشق املجري اليهودي ،الذي
فاق غريه ،حتى «يعترب الدارسون -أي املسترشقون وأتباعهم -ما توصل إليه يف هذا الصدد نتائج حاسمة عىل وجه العموم،
وكان حسبهم عند التعرض للقضايا األساسية والتفصيالت الجزئية أن يحيلوا عىل نتائج جولد تسيهر» .واملواضيع التي تعرض
أول :تدوين الحديث وأثره يف الفقه.ثانيًا :التدوين وأثره يف صحة الحديث .ثالثًا :املصطلح بني الشكل وبني املضمون.
لها هيً :
راب ًعا :منهج املحدثني يف حقل تطبيقه.
[[[ حسن ،عرت :بینات املعجزة الخالدة ،دار النرص ،حلب1975 ،م ،ط ،1ص .400- 390وقد أفرد الكاتب الفصل الثالث بعنوان:
نض مزاعم املسترشقني حيث ناقش ور ّد أفكار جولدتسيهر حول زعمه (مشابهة القرآن كالم الكهنة) و(زعمه ضعف بالغة املدين
من القرآن) و(إنكاره معجزات الرسول جمي ًعا) .طب ًعا (جولدتسيهر) يف نقده للقرآن ومسائل اإلعجاز استخدم األسلوب أو املنهج
الفيلولوجي يف طعنه عىل أسلوب القرآن وسيأيت بيان ضعف هذا املنهج يف هذا املجال.
[[[ ركز الدكتور جبل ردوده عىل القراءات القرآنية وشبهات جولد تسيهر فيها معتمدا ً عىل كتابه «مذاهب التفسري اإلسالمي»
ويوضح يف كتابه تناقضات جولد تسيهر ومنهجه املضطرب يف تناول القراءات القرآنية ومغالطاته وزعمه بأن القراءات القرآنية
تزداد مع مرور الزمن مع العديد من األمثلة املوضحة.
[[[ كتاب يبحث عن تعريف القرآن وما يتضمنه ،وعن جمعه وكتابته وترتيب آياته وسوره ،وضبطه وتصحيحه ،وعن غرائب
رسم كلامته ،وهل رسمه توقيفي أم ال ،وعن حكم اتباعه وسبب نقطه وتشكيله ،وعن معرفة الصحابة لإلمالء والكتابة ،وعن
مقارنة كتابتنا برسمه ،وغري ذلك من املباحث القيمة.
[[[ هذا بحث يعالج رسم املصحف ،ومكانته يف االحتجاج للقراءات ،وقد دفعني إىل معالجة هذا املوضوع رأي قرأته للعامل
34

المدخل

9.رد الشيخ عبد الفتاح القايض يف كتابه «القراءات يف نظر املسترشقني وامللحدين».
	10.رد الدكتور شعبان محمد إسامعيل يف كتابه «القراءات أحكامها ومصادرها».
	11.رد الدكتور حسن ضياء الدين العرت يف كتابه «األحرف السبعة ومنزلة القراءات
منها».
	12.رد الدكتور سايس سامل الحاج يف كتابه «الظاهرة االسترشاقية وأثرها يف الدراسات
اإلسالمية».
	13.رد الدكتور رشاد محمد سامل يف كتابه «القراءات القرآنية وصلتها باللَّهجات
العربية».
	14.رد الدكتور عبد اللَّه عبد الرحمن الخطيب يف كتابه« :الرد عىل زعم املسترشقني
جولد تسيهر ويوسف شاخت ومن أيدهام من املستغربني».
وهناك العديد من الدراسات والبحوث الجامع ّية يف ال ّر ّد عىل جولد تسيهر ،ومنها:
«مناقشة جولد تسيهر يف تفسري القرآن» د .جالل الدين محمد عبد الباقي ،رسالة
دكتوراه كلية أصول الدين ،جامعة األزهر1978 ،م.

املسترشق :إجنتس جولدتسيهر يف كتابه «مذاهب التفسري اإلسالمي» مفاده :أن الخط العريب الذي كتبت به املصاحف لخلوه
من النقط والشكل ،كان سب ًبا يف اختالف القراءات ،وقد أدّى إىل اختالفات نحوية ومعنوية أيضً ا ...قرأت ما قال جولدتسيهر
وتدبرته ،فإذا يب أراه يهدم النقل عن األمئة القراء ،وينكر صلة هذه القراءات بالسند عن الرسول عليه الصالة والسالم ،ومعنى
متصل بخصوصية الخط العريب -وهو كثري -ليس مام نزل به جربيل عىل قلب الرسول ،وليس
ذلك :أن ما كان من هذه القراءات ً
شاف ٍ
من األحرف السبعة التي نص الرسول يف صحيح ما روي عنه« :أن كلها ٍ
كاف»!! ومعنى ذلك أيضً ا إنكار هذا القرآن يف
نصه الكريم من ثقافات متعددة األلوان ،ويف ذلك من الخطورة ما فيه .رسم املصحف
الجملة والتفصيل ،ثم إنكار ما دار حول ّ
العثامين وأوهام املسترشقني يف قراءات القرآن الكريم – املقدمة ،ص.3
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الفصل األ ّول
اتِّهام اللّغة العرب َّية بالقصور

ّ
ّ
القرآني�ة:
جولدتسيهر والدراسات
مناهجه ،وآراءه  -عرض ونقد

املبحث ّ
األول :مناهج جولدتسيهر يف دراسة القرآن (عرض ونقد)

مدخل
ال ّ
أي دراسة من ال ّدراسات؛ أل ّن
شك بأهم ّية ،بل رضورة ات ّباع منه ٍج ما ،يف ّ
املنهج هو الطريق املؤ ّدي إىل التع ّرف عىل الحقيقة يف العلوم بواسطة طائف ٍة
من القواعد العا ّمة ،والتي تُهيمن عىل سري العقل ،وتح ّدد عملياته حتى يصل إىل
نتيج ٍة معلومة .وبعبارة أوجز :هو القانون ،أو القاعدة التي تحكم أي محاولة
أي مجال.
للدراسة العلم ّية ،ويف ّ
فلكل علم منهج
ومن ث ّم تختلف املناهج باختالف العلوم التي تبحث فيهاّ ،
يناسبه ،مع وجود ح ّد مشرتك بني املناهج املختلفة ،وقد تتعاون -وهو الغالب-
مجموع ٌة من املناهج لخدمة ومعالجة ف ٍّن ٍ
واحد .
[[[

لكل منه ٍج حدود مع ّينة ،ومن هنا فمن الخطورة مبكان أن نعتقد أ ّن
ولكنّ ،
منه ًجا بعينه يصلح لدراسة الظواهر املختلفة ،فقد يفيد املنهج الفالين يف دراسة
معي يف بيئ ٍة مع ّين ٍة ،بينام استخدام نفس املنهج قد
ظاهر ٍة مح ّدد ٍة أو موضو ٍع ّ ٍ
يأيت بنتائج خاطئة ،بل كارث ّية يف بعض األحيان ،إذا ما ط ّبق عىل موضوع آخر
مشابه يف بيئة آخرى وظروف مختلفة.
وما يه ّمنا يف هذه ال ّدراسة هو التع ّرف عىل املناهج واألساليب التي ات ّبعها
املسترشق «جولدتسيهر» يف دراسته للرتاث اإلسالمي ،وباألخص يف مجال القرآن
الكريم.
[[[ جالل محمد عبد الحميد مريس :منهج البحث العلمي عند العرب يف مجال العلوم الطبيعية والكونيّة ،دار الكتاب
اللبناين ،بريوت1988 ،م ،ال.ط ،ص.273-271
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لقد استخدم «جولدتسيهر» أكرث من منهج خالل دراسته للقرآن الكريم ،وإ ّن أغلب
هذه املناهج -إن مل نقل كلّها -ال تصلح لدراسة القرآن .وصحيح أ ّن هناك مناهج عا ّمة
استخدمها «جولدتسيهر» لدراسة القرآن ،ولك ّنه كغريه من املسترشقني نجده يعتمد
خاصة ،تص ّعب عىل الباحث معرفة طرق املعالجة ،وآليات املنهج املوظف؛
مناهج ّ
الخاصة باملسترشقني يف
أل ّن من تت ّبع ال ّدراسات االسترشاق ّية القرآن ّية يجد «أ ّن ﺍﻤﻟﻨﺎﻫﺞ
ّ
تتغي وتتب ّدل من ٍ
بحث آلخر ،تب ًعا لخلفيات الباحث
بحث ال ّدراسات والقضايا القرآن ّيةّ ،
ومنطلقاته الفكريّة يف توظيف املنهج عىل الدراسة بعينها» .
[[[

بغض ال ّنظر عن ص ّحة املناهج التي استخدمها «جولدتسيهر» ،فإنّها من حيث
ّ
التطبيق ال تصلح ملعالجة الظواهر الغيبيّة كالتي جاءت يف القرآن الكريم؛ ألنّها باألصل
تُعالج هذه الحقائق الغيب ّية وفق املنهج
املادي -وهو من املناهج التي استخدمها
ّ
يل
«جولدتسيهر» يف دراسة القرآن ،وهو باألصل ينسب إىل «كارل ماركس» -واملنهج العق ّ
أي
املحض؛ ألنّه هناك فرق بني استخدام العقل واملنهج العقيل وبني تجريد القرآن عن ّ
غيبي ،والتعامل العقيل املحض معه ،وهو ما فعله «جولدتسيهر».
عنرص ّ
ومن هنا ،كانت نتائج هذه املناهج غري صحيحة بل كارثيّة ،وال تزيد الباحث إال
بُع ًدا عن القرآن وتعاليمه ،هذا يف حال افرتضنا ُحسن النية عند هؤالء يف استخدام هذه
املناهج .يقول رودي باريت« :ونحن يف هذا نط ّبق عىل اإلسالم وتاريخه ،وعىل املؤلفات
العربية التي نشتغل بها املعيار النقدي نفسه الذي نط ّبقه عىل تاريخ الفكر عندنا وعىل
املصادر املد ّونة لعاملنا نحن» .
[[[

وقبل عرض مناهج «جولدتسيهر» ال بد من اإلشارة إىل أ ّن تسميات بعض املناهج
هي تسميات أطلقها الناقدون للدراسات االسترشاقية ،من قبيل املنهج االنشطاري،
والشيك ،ومنهج التزوير ،وهذه التسميات وضعت بعد إجراء الدراسات النقديّة لكتب
املسترشقني ،سواء يف مجال الدراسات القرآنية أو غريها ،أما تسميات بعض املناهج
[[[ صالح بن سعيد بن سامل با عثامن :منهج املسترشقني يف دراسة القضايا القرآنية ،حولية جامعة األزهر كلية أصول الدين
والدعوة باملنوفية ،العدد السادس والثالثون2017 ،م ،ص.51
[[[ محمود حمدي زقزوق :االسترشاق والخلفية الفكرية للرصاع الحضاري ،القاهرة ،دار املعارف1997 ،م .الط ،ص.81
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األخرى فهي تسميات أجنبية ،متّت ترجمتها إىل اللغة العرب ّية ،مثل :املنهج التاريخي،
املنهج الظواهري ...،وال ب ّد عند الدراسة من االلتفات إىل املعنى الذي يريده هؤالء من
هذه املناهج .وفيام ييل نعرض أله ّم املناهج التي ارتكن إليها جولدتسيهر ،وبنى عليها
مرشوعه وأفكاره حول القرآن الكريم:

ّ
ً
ّأوال :منهج األثر والتأثر
هو عبارة عن إرجاع نـشأة الظـاهرة إىل مـصادر خارج ّيـة يف بيئات ثقاف ّية أخرى،
أي منطق سابق ملفهوم األثر والتّأث ّر ،وإصدار الحكم دامئًا مبجرد وجود ات ّصال
دون وضع ّ
بني بيئتني ثقافيتني ،وظهور تشابه بيـنهام ،وذلـك مثـل :إرجـاع الفلـسفة اإلســالميّة،
خاصــة وذلك لقواعد األثر
والفقــه اإلســالمي ،والسنة النبويّـة إىل عوامــل خارج ّيــة ّ
والتأثر .
[[[

كل عنارص اإلسالم ،وعىل رأسها
فهذا املنهج هو نزع ٌة دراس ّي ٌة يأخذ بها من اعتادوا ر ّد ّ
القرآن ،إىل عنارص أخرى كاليهوديّة أو النرصان ّية أو إليهام م ًعا.
وهذه ال ّنزعة التأثرييّة تشكّل خطور ًة كبري ًة عىل أصالة الفكر اإلسالمي ،ال ألنّنا ال
نعرتف بوجود تشاب ٍه يف بعض األمور واألفكار بني الفكر اإلسالمي وغريه ،بل أل ّن محض
التّشابه ال يؤ ّدي إىل تهجني الفكر اإلسالمي وعدم أصالته والحكم عليه بأنّه فكر تلفيق
من أفكار يهوديّة ،ومسيح ّية ،وفارس ّية ،وغري ذلك.
والفكرة الحارضة عند املسترشقني ،هي :كلّام وجد تشاب ٌه بني األفكار اإلسالم ّية
وغريها من األفكار األخرى ،فهذا يعني أ ّن الفكرة ليست إسالم ّية ،فعندما نراجع
دراسات املسترشقني للتصوف اإلسالمي ،مثالً نجدهم يرجعونه إىل أصول خارجيّة،
اإلسالمي
كالعنرص الفاريس أو الهندي ،ال ليشء إال لوجود عنارص متشابهة بني التّص ّوف
ّ
والتص ّوف الفاريس.
[[[ هاين بركات :االسترشاق والرتبية ،دار الفكر ،األردن1424 ،هـ ،ط ،1ص.154
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ث ّم حاولوا تطبيق ذلك عىل القرآن من خالل ر ّد قصصه ،وأحكامه ،وعقائده ...،إىل
التوارة ،والتلمود ،واإلنجيل ،بل إىل ديانات أخرى غري ساموية .وهذا املنهج هو من أهم
املناهج التي استخدمها «جولدتسيهر» يف دراسة القرآن ،كام سيأيت.

ويف مناقشة منهج األثر والتأثري:
يؤ ّدي هذا املنهج الذي اتبعه غالبيّة املسترشقني ،إىل إفراغ اإلسالم والقرآن الكريم
من ذاتيّته الحضاريّة؛ ألنّه عبارة عن إحالة القرآن إىل مصادر خارجيّة ،وهذا يعني عدم
بكل تفاصيله.
أصالة اإلسالم ّ
وهناك إشكاالت كثرية عىل هذا املنهج أه ّمها أ ّن هؤالء -ومنهم جولدتسيهر -قد
ق ّرروا أنه أينام وجِد تشابه بني الفكر اإلسالمي وغريه اعتربوا أن الفكرة اإلسالم ّية مقتبسة
من األفكار األخرى ،وأ ّن األصالة للدين أو الفكر الذي تنتمي إليه الفكرة األخرى .ومن
الواضح أ ّن هؤالء مل يفهموا قضيّة وحدة الديانات السامويّة وأنّه من الطبيعي أن تتشابه
بعض األفكار العقديّة والترشيع ّية أو القيم ّية بني األديان.
ولهذا مل يتكلّموا -عن قصد -عن حجم االختالفات الفكريّة ،والعقديّة ،والتاريخ ّية،
واألخالق ّية ،وغري ذلك بني اإلسالم والديانات األخرى أو بني القرآن الكريم والكتب
الساموية األخرى ،كالتوارة واإلنجيل ،ما يؤكّد عىل أصالة الديانة اإلسالميّة والقرآن
ضئيل ج ًّدا
خصوصا عندما نجد أ ّن حجم التّشابه بني القرآن واإلسالم وغريه ٌ
الكريم،
ً
بالقياس إىل حجم االختالف بينهام ،ما يؤكّد عدم ص ّحة تطبيق منهج األثر والتّأثري عىل
اليهودي أو
القرآن الكريم ،كام سيأيت بيانه عند الر ّد عىل فكرة إرجاع القرآن إىل الرتاث
ّ
املسيحي أو غريهام.
ّ
يصح ال علميًّا وال منهجيًّا من خالل وجود تشابة بني القرآن
ثم إنّه ،من الواضح أنّه ال ّ
كل الفكر اإلسالمي
وغريه يف فكرة عقديّة ،أو تاريخ ّية ،أو ترشيع ّية ،أن نع ّمم ذلك عىل ّ
خصوصا عندما نعرف أ ّن
والقرآين ،ونعترب أ ّن اإلسالم كلّه أو أغلبه مأخوذ من مصادر أخرى،
ً
هناك مئات األفكار العقديّة والفقه ّية والتاريخ ّية وغريها ال وجود لها يف الديانات األخرى،
أو أ ّن هناك أفكا ًرا ص ّححها اإلسالم والقرآن ،فمن أين اقتبس القرآن الكريم هذه األفكار؟
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ومن حقّنا أن نسأل هل صحيح أ ّن اإلسالم نسخ أو اقتبس أفكاره من الديانات
األخرى؟ وهل صحيح أ ّن اليهوديّة مصد ٌر من مصادر القرآن ملج ّرد وجود تشابه بني
وقصة إبراهيم؟...
قصة ابني آدم ّ
القرآن واليهوديّة يف القصص مثل ّ
ومن ال ّنامذج أيضً ا ملنهج التأثري والتأثر كتاب (مصادر يهودية بالقرآن) باللّغة ال ِعربية
ملؤلِّفه الحاخام واملسترشق اإلرسائييل أندريه شالوم زاوي ،الصادر يف القدس عن دار
نرش (دافري) اإلرسائيلية عام 1983م ،والذي يع ّد من املؤلَّفات النادرة التي تركز بالتّحليل
وال ّنقد عىل اآليات القرآن ّية؛ إِ ْذ شمل جميع سور القرآن الكريم ،را ًّدا عد ًدا كب ًريا من آياته
إىل مصادر دين ّية يهوديّة قدمية ومتأ ّخرة ،وملصادر أخرى غري أصيلة ،عالوة عىل اعتبار
عدد من ألفاظه ذات أصول (عربيّة) وأخرى أجنبيّة.
يحل
والنص القرآين تحدي ًدا ،بأ ّن الذي ّ
وميكن الر ّد عىل هذا املنهج فيام يتعلّق باإلسالم ّ
محل ظاهرة التأثري والتأث ّر هو الرؤية القرآن ّية واإلسالم ّية حول الوحدة اإلله ّية لألديان
ّ
يف عالقاته باليهوديّة والنرصان ّية وكتبهام املق ّدسة ،فمن الطبيعي أن تكون املتشابهات
موجودة بني نصوص هذه األديان طاملا أ ّن املصدر واحد[[[؛ وهو ما يتّضح أكرث من خالل
مفهوم (الهيمنة) القرآين ،وهو من املفاهيم (امل ُه َملة) يف ال ّدراسات االسترشاقيّة عن
اإلسالم[[[.
كل عنارص منظومة اإلسالم بعد
وباختصار ،فإ ّن منهج التأثري والتّأث ّر املقصود به ر َّد ّ
تجزئتها إىل اليهوديّة والنرصان ّية أو إليهام م ًعا ،أو إىل ما هو خارج اليهودية والنرصانية
كالهنديّة والفارسيّة واليونانيّة وغري ذلك .والهدف من تطبيق هذا املنهج هو االستدالل
عىل عدم أصالة الدين اإلسالمي بأصوله وفروعه .فالتوحيد بناء عىل هذا التص ّور تكون
أصوله يهوديّة ،والتص ّوف أسسه هنديّة وفارس ّية ،والفلسفة يونان ّية ،وهكذا غدا الفقه
اإلسالمي عندهم نسخة من القانون الروماين[[[ ،وأن الحضارة اإلسالمية -يف أحسن
[[[ محمد بشري مغيل :مناهج البحث يف اإلسالميات لدى املسترشقني وعلامء الغرب ،مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات
اإلسالمية ،الرياض2002 ،م ،ط ،1ص.101-97
[[[ محمد خليفة حسن ،تاريخ األديان :دراسة وصفية مقارنة ،دار الثقافة العربية ،القاهرة 2002م ،ال.ط ،ص.253
[[[ مصطفى السباعي :االسترشاق واملسترشقون ما لهم وما عليهم ،م.س ،ص.29
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أحوالها -ليست ّإل شكالً من أشكال «الهللينية»[[[ ،بل إ ّن اإلسالم ذاته ،هو لو ٌن جدي ٌد
يجمع بني اليهودية واملسيحية[[[ ،والصحيح بنا ًء عىل قواعد املنهج العلمي ال ّرصني عدم
ص ّحة تطبيق هذه القاعدة مبجرد التّشابه؛ أل ّن القرآن عندما تح ّدث عن األديان األخرى
تح ّدث عنها ضمن فكرة وحدة املصدر اإللهي لألديان ،ولكن علامء االسترشاق تعاملوا
مع األديان عىل أنّها منفصل ٌة عن بعضها ال يجمع بينها رابط ،وعندما أرادوا إجراء مقارنة
بني األديان سمحوا ملخ ّيلتهم اإلجابة عن أسئل ٍة افرتاض ّي ٍة ومبن ّية عىل رؤي ٍة غري منهج ّية،
من قبيل من تأث ّر مبن؟ وما هي أدلّة التأثري؟ ،وهكذا بدل أن تكون حاالت التّشابه بني
األديان عامالً يو ّحدها ويرجعها إىل منبعها األصيل ،فقد تح ّولت بيد علامء االسترشاق
فكري؛ يتم بواسطتها «إفراغ اإلسالم من مضمونه ،وذلك بإرجاعه إىل
إىل أداة سط ٍو
ّ
مصادر خارج ّية كال ّنرصان ّية ،واليهوديّة ،واملجوس ّية ،والبوذيّة ،والبابل ّية»[[[ .وقد اعترب
كل ال ّدراسات واملوسوعات التي كتبها املسترشقون عن اإلسالم تسري
بعض الباحثني أ ّن ّ
عىل منهج (التأثري والتأث ُّر) وال تعدوه[[[.
وهذا املنهج الذي يقوم أصالً -كام أرشنا -عىل محاولة تفريغ الظاهرة الفكريّة من
محاول ر ّدها إىل عنارص خارج ّية يف ٍ
أي منطق
ً
مضمونها
بيئات ثقاف ّي ٍة أخرى ،دون وضع ّ
سابق ملفهوم التأثري والتأث ّر ،بل بإصدار هذا الحكم دامئًا ملجرد وجود اتّصال بني بيئتني
أو ثقافتني ،وظهور تشاب ٍه بينهام ،مع أ ّن هذا التّشابه قد يكون كاذبًا وقد يكون حقيق ًّيا،
وقد يكون لفظيًّا وقد يكون معنويًّا[[[.
[[[ الحقبة الهيلينية وهي فرتة متأخرة من الحضارة اإلغريقية التي ازدهرت يف الفرتة املسامة العرص الكالسييك ،ومتتد منذ أوائل
القرن الرابع قبل امليالد وحتى موت اإلسكندر املقدوين يف 323ق.م .ويف هذه الفرتة اعتربت الثقافة اإلغريقية يف أوج عبقريتها
وعظمتها الفكرية والعلمية والفلسفية ،وهي بخالف الهيلينستية التي تعترب هي ثقافة مركبة من عنارص يونانية ورشقية حمل
فيها اإلغريقيون إىل الرشق الفلسفة ولقح فيها الرشقيون حضارة اليونان بروحانية الرشق وعادته وعلومه.
[[[ ينظر :محمد بن عبود :منهجية االسترشاق يف دراسة التاريخ اإلسالمي ،مقالة ضمن :مناهج املسترشقني ،ج ،1املنظمة
العربية للعلوم والثقافة ،تونس ،1985 ،ص.353
[[[ عبد اللَّه محمد األمني ،النعيم :اإلس ِترشاق يف السرية النبوية ،م.س ،ص.34
[[[ محمد بشري مغيل ،مناهج البحث يف اإلسالميات لدى املسترشقني وعلامء الغرب ،م.س ،ص.101-97
[[[ حسن حنفي :الرتاث والتجديد؛ موقفنا من الرتاث القديم ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش1992 ،م ،ط ،4ص.78
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ً
ثانيا :منهج المطابقة أو المقابلة (الفيلولوجي):
الفيلولوجيا :هي دراسة ال ّنصوص بشكل يؤ ّهل لدراسة الحضارة القدمية ،مع مراعاة
التط ّور اإلنساين فيها سياس ًّيا ،واقتصاديًّا واجتامع ًّيا وأدب ًّيا ،من خالل استيعاب عقل ّية
الشعوب وتط ّورها الثّقايف ومتظهراتها اللغويّة.
«وهذا املصطلح له معانٍ مختلفة يف اللغات األوروب ّية ،ففي اللغة اإلنكليزيّة يعني
(الدراسات التاريخية املقارنة) .وأ ّما يف األملان ّية ،فإنّه يستعمل عنوانًا لل ّدراسة العلم ّية
املتعلّقة بال ّنصوص األدبيّة ،وال سيّام تلك املتعلّقة بالعامل اإلغريقي الروما ّين القديم،
ويستعمل فيها أيضً ا ،عىل نحو أكرث عموميّ ًة لدراسة الثقافة والحضارة من خالل الوثائق
األدبيّة .وهو يعمد يف فرنسا إىل دراسة ال ّنصوص األدبيّة املكتوبة ونقدها وإعدادها
للنرش .ومعنى ذلك أ ّن ما يعنيه مصطلح (الفيلولوجيا) يف اللغة اإلنكليزية هو مرحلة
متق ّدمة من مراحل علم اللغة الذي كان من أهم بشائره تطبيق منهج البحث التاريخي
ومنهج البحث املقارن يف دراسة اللغة» .
[[[

وهناك دراسات استرشاق ّية فيلولوج ّية كثرية حول القرآن الكريم ،منها دراسة
«جولدتسيهر» يف كتابه (العقيدة والرشيعة يف اإلسالم) تحت موضوع (محمد واإلسالم) .
[[[

وباختصار هذا املنهج يعتمد عىل:
•املقارنة واملطابقة بني النصوص.
•وتحليل النصوص إىل عنارصها األوىل.
•وإرجاعها إىل أخرى سابقه لها.
[[[ عيل حسن عبد الحسني الدَّلفي :فقه اللغة وعلم اللغة والفيلولوجيا مداخالت اصطالحية ،العميد مجلة فصلية محك ّمة،
ج ،2ذي الحجة 1435هـ ،ص.217
[[[ ملزيد من االطالع حول املنهج الفيلولوجي وغريه من املناهج التي استخدمها املسترشقون يف دراسة القرآن الكريم انظر:
محمود عيل رسائب :القرآن الكريم يف الدراسات االسترشاقية دراسة تقومي ّية نقديّة ،الفصل الثالث :مناهج املسترشقني يف
الدراسات اإلسالمية والقرآنية ،العتبة العباسيّة املقدسة ،املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية ،العراق ،النجف2021 ،م ،ط،1
ص.201-181
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واستخدم (جولدتسيهر) هذا املنهج يف مواضع كثرية منها:
َّ ُ َ َ
َ َ
ۡ َ َ ُ َ ٰ َ
َ تعليقه عىل قوله تعاىلِ﴿ :إَوذ قال م
وس ل ِق ۡو ِمهِۦ يٰق ۡوَ ِم إِنك ۡم ظل ۡم ُت ۡم
َّ ُ ُ ۡ ۡ َ َُ ُ ْ َ
ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ٓ ْ ُ َ ُ ۡ َٰ
ُۡ
ُ َ ُ
َ
كم ب ِ ِ
وب ٓوا إ ِ ٰل بارِئِكم فٱقتلوا أنفسكم ذل ِكم
ٱتاذِكم ٱلعِجل فت
أنفس
َّ
َ
َ
َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َخ ۡي ٞلك ۡم ع َ
ِند بَارئك ۡم ف َت َ
ٱتل َّو ُ
اب عل ۡيك ۡم إن ُهۥ ه َو َّ
ٱلرح ُ
اب َّ
ِيم﴾[[[.
ۚ ِ
ِِ
فقال« :أي فليقتل بعضكم بعضً ا (أو باملعنى الحريف للنص :فاقتلوا أنفسكم
بأنفـسكم) وهذا ينطبق يف الواقع عىل ما جاء يف سفر الخروج [ه َكذَا ق ََال ال َّر ُّب إِل ُه
سائِ َيل :ضَ ُعوا ك ُُّل َو ِ
اب ِف الْ َم َحلَّ ِة،
اب إِ َل بَ ٍ
اح ٍد َس ْي َف ُه َع َل ف َِخ ِذ ِه َو ُم ُّروا َوا ْر ِج ُعوا ِم ْن بَ ٍ
إِ ْ َ
اح َب ُه َوك ُُّل َو ِ
اح ٍد َص ِ
اح ٍد أَ َخا ُه َوك ُُّل َو ِ
َواقْتُلُوا ك ُُّل َو ِ
اح ٍد قَرِي َب ُه][[[ الذي هو مـصدر الكلامت
القرآنية»[[[.
يقول (جولدتسيهر) يف ذلك« :لقد أفاد من تاريخ (العهد القـديم) وكـان ذلـك يف
أكرث األحيان عن طريق األنبياء»[[[.
وهـذا املـنهج الـذي سـار عليـه (جولدتسيهر) صـار مـن أهـم خـصائص أسـلوب
الكتابة عنده ،وقد بدأ بتطبيقات هذا املنهج يف أوائل مقاالته ،وهي« :طريقة البيضاوي
يف تفسري القرآن ،وطرق رشح التوراة يف التلمود» .وميكن القول بأ ّن هذا املنهج يع ّد
خاصة ما يتعلّق بال ّنصوص القرآنيّة
ظـاهرة ال تنفـك عـن كتابـات (جولدتسيهر) ّ
وباألخص يف مجال العقيدة.
ويف نقد تطبيق املنهج الفيلولوجي عىل القرآن:
بغض ال ّنظر عن مناقشة أصل املنهج الفيلولوجي وأهم ّيته ،وأبعاده ،وقواعده ،ما
ّ
يهمنا هو دراسة مدى ص ّحة تطبيق هذا املنهج عىل النص القرآين؛ أل ّن الهدف األساس أو
[[[ سورة البقرة ،اآلية .54
[[[ العهد القديم :سفر الخروج.27 :32 ،
[[[ انظر :إجنتس جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ترجمة :عبد الحليم النجار ،النارش :مكتبة الخانجى مبرص ومكتبة
املثنى ببغداد1955 ،م ،ص.10
[[[ جولدتسيهر :العقيدة والرشيعة ،ص.49
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النتيجة التي يريدها جولدتسيهر وغريه من خالل تطبيق منهج ّية النقد الفيلولوجي عىل
برشي ،ولذا نجد
القرآن هو إثبات (أنسنة النص القرآين) أي التّعامل معه عىل أنّه وض ٌع ٌّ
حتى املصطلحات املعروفة دين ًيا لتوصيف القرآن تب ّدلت عند بعض أهل الحداثة الذين
تأث ّروا باملنهج الفيلولوجي؛ فنجد عبارة (املد ّونة الكربى) بدل كلمة (القرآن) و(الواقعة
التاريخية) بدل (نزول القرآن) وهكذا .وهذه الدراسات أ ّدت فيام بعد إىل أن يتعامل
جملة من املسترشقني وغريهم مع النص القرآين عىل أنه شكل من أشكال النص األديب
املتطور والذي ساهم يف تطور آداب اللغة العربية .وهناك مالحظات عديدة عىل تطبيق
املنهج الفيلولوجي عىل القرآن نذكر منها:
ـ مل يكن املسترشقون -وباألخص نولدكه وجولدتسيهر -الذين تدارسوا النص القرآين
فيلولوج ّياً عىل علم بأرسار بالغة القرآن وأسلوبه وألفاظه ،وإعجاز دالالته ومعانيه،
سيتبي معنا يف موارد عديدة من انتقادات جولدتسيهر والتي ستظهر تبا ًعا
وهذا
ّ
املك واملدين».
خصوصا يف مباحثي «إعجاز القرآن» و«أسلوب ّ
ً
ـ إ ّن املقارنة بني األسلوب القرآين وأسلوب العهدين تكشف الفوارق الشاسعة بني
الكتابني ،وهذا ما نلمسه من ترصيح بعض املسترشقني الكبار ،أمثال «بالشري»،
والذي يتّفق مع اآلخرين يف املنهج الفيلولوجي وبتأثري قصص العهدين عىل القرآن.
ولكنه يقول« :وإذا ما قورن القصص القرآين ببعض الفصول املشابهة يف سفر التكوين
املثقلة باللغو واالستطرادات ظهر أ ّن القصص القرآين أعىل مرتب ًة مبا ال يقاس ،فهو
يتد ّرج برشاقة دون إشارات زائدة تسيطر عليه فكرة مواسية أال وهي أ ّن العادل
ينترص بإميانه ووفائه» .
[[[

ـ إ ّن دراسة لغة القرآن وأسلوبه تب ّينان أ ّن فكرة التط ّور واالرتقاء يف الخطاب القرآين
جل أهل الخربة يف اللغة العربية ودقائقها يجدون التنظيم بل
فكر ٌة غري صحيحة؛ ألن ّ
اإلعجاز يف نظم النص القرآين ،حتى أولئك الذين ال ينتمون إىل الدين اإلسالمي الحظوا
ذلك وعلقوا عليه مبا ال يقبل الشك ،بل حتى ذلك التغري يف األسلوب بني ما هو ميك
[[[ بالشري :تاريخ األدب العريب ،ص.46
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ومدين ،كان مجاراة ملقتىض الحال والظرف وتبعا لطبيعة املوضوع -كام سيأيت ،-لكنه يف
كل من له ح ّظ يف العرب ّية
يتحسسه ّ
الجميع واحد يف الجودة البالغية والنظمية ،وهذا ّ
والبيان.
ـ مل يوافق القرآن الكريم يف قصصه وتعاليمه التوراة واإلنجيل ،نعم هنالك مشرتكات
متثل وحدة املصدر اإللهي ،وسيأيت بيان هذه الفكرة.
ـ لو كان -ما افرتض يف املنهج الفيلولوجي صحيح -لبانَ ،فأعداء النبي iيف زمانه
مل يثريوا أي إشكال ّية حول انتحال القرآن من العهدين القديم والجديد ،أي اليهود
والنصارى الذين كانوا يف الجزيرة العرب ّية واملدينة.

ً
ثالثا :منهج الشك أو التشكيك:
«الشك :هو الرت ّدد بني النقيضني بال ترجيح ألحدهام عىل اآلخر عند الشاك ،وقيل:
الشك :ما استوى طرفاه ،وهو الوقوف بني الشيئني ال مييل القلب إىل أحدهام ،فإذا ترجح
أحدهام عىل اآلخر فهو ظن ،فإذا طرحه فهو غالب الظن ،وهو مبنزلة اليقني .
[[[

 .1تطبيقات منهج الشكّ والتشكيك
حاول جولد تسيهر يف كتابه (مذاهب التفسري اإلسالمي) اعتامد هذا املنهج بالتشكيك
يف النص القرآين ،حيث اعترب النص القرآين مضطربًا ،وغري ثابت .
[[[

النص وعدم ثباته هو عند وروده عىل صو ٍر مختلف ٍة
ال ب ّد من اإلشارة إىل أ ّن اضطراب ّ
متضارب ٍة ومتناقض ٍة ال نتمكّن من إرجاعها إىل وجه صحيح أو ال يعرف الصحيح من غريه،
فعند ذلك نصف ال ّن ّص بأنّه مضطرب ومتهافت ،أما لو ورد يف النص أوجه متع ّددة وأمكن
إرجاعها إىل صو ٍر صحيح ٍة ،فال يس ّمى ذلك اضطرابًا أو تناقضً ا .وال يكتفي جولدتسيهر
املفسين األوائل ،الرعيل األول من الصحابة،
بالتشكيك بال ّن ّص القرآ ّين ،بل يشكّك يف مصادر ّ
[[[ عيل الجرجاين :التعريفات ،ج ،1ص.128
[[[ جولد تسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،م.س ،ص.4
48

ّ
والدراسات القر ّ
آنية :مناهجه ،وآراءه عرض ونقد
الفصل األول :جولدتسيهر

كابن عباس ،ويرجع مصادر علمه إىل كعب األحبار وعبد بن سالم ،كام سيأيت.
وقد شكّك «جولدتسيهر» أيضاً باإلعجاز القرآين كام سيأيت -حني بحث هذه املسألة-
املك أعىل قيم ًة من
املك واملدين ،واعترب أ ّن مستوى ال ّن ّص ّ
وكذا تح ّدث عن أسلوب ّ
املك جاءت املواعظ التي ق ّدم فيها محمد الصور التي
ال ّن ّص املد ّين .فيقول« :يف العرص ّ
وهمي خيا ّيل حاد ،ولكن حمية النبوة وح ّدتها أخذت
أوحتها حميته امللتهبة يف شكل
ّ
يف عظات املدينة والوحي الذي جاء بها تهدأ رويدا ً رويدا ً حيث أخذت البالغة يف هذا
الوحي تصبح ضعيفة شاحبة كام أخذ الوحي نفسه ينزل عىل مستوى أقل بحكم ما كان
يعالجه من موضوعات ومسائل حتى صار أحياناً يف مستوى النرث العادي» .
[[[

 .2مناقشة منهج التشكيك:
لو كان املراد من منهج التّشكيك الذي يستخدمة جولدتسيهر وغريه من
املسترشقني ،هو املنهج الذي يؤ ّدي إىل االطمئنان أو حصول اليقني والوصول إىل
الحقيقة نف ًيا أو إثبات ًا ،فال كالم يف ص ّحة استخدام هذا املنهج يف الرتاث اإلسالمي.
وهذا ما يطلق عليه ّ
وصل إىل الحقائق ،ومن
الشك
املنهجي ،والغرض منه هو التّ ّ
ّ
يأخذ بهذا ّ
الشك فهو أقرب إىل املوضوعيّة .لكن جولدتسيهر وغريه من املسترشقني
ثابت قط ًعا من القرآن والسنة ،والتي ال
يستعملون هذا املنهج للتشكيك مبا هو ٌ
مجال فيها للتشكيك ،وهدفه من ذلك إثارة ّ
الشك وال ّريب حول القرآن والسنة،
قطعي ،فالهدف ليس
ولذا التسمية الصحيحة لهذا املنهج هو منهج التشكيك مبا هو
ّ
الوصول إىل الحقيقة ،بل التشكيك بالحقائق.

ً
رابعا :المنهج التاريخي:
اريخي يف الغرب مكان ًة ُعليا يف ال ّدراسات التاريخ ّية ،وأصبح
لقد ّ
احتل ال ّنقد التّ ّ
التاريخي ،كام شاع استعامله يف البحث
العلمي
هذا املنهج مهيم ًنا عىل مجال البحث
ّ
ّ
األكادميي للكتاب املق ّدس ،ومن الذين اهت ّموا بهذا املنهج بشكلٍ واضح «جولدتسيهر»
ّ
[[[ مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.21
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و«نولدكه» .وقد تناولت ال ّدراسات اإلسالم ّية عند املسترشقني عد ًدا من املوضوعات
املرتبطة بالقرآن الكريم والسنة والسرية النبويّة والتاريخ اإلسالمي عىل ٍ
أسس منهج ّي ٍة
نقديّ ٍة متأث ّرين بهذا املنهج .
[[[

 .1تطبيقات املنهج التاريخي
وقد استخدم (جولدتسيهر) هذا املنهج يف قوله« :إ ّن مح ّم ًدا -بال شك -أ ّول مصلح
حقيقي يف الشعب العريب ،من الوجهة التاريخ ّيـة ،تلـك كانـت طرافتـه ،بـرغم قلّـة
ّ
يبش بها» .
طرافـة املادة التي كان ّ
[[[

كـأي
وعن طريق هذا املنهج يحاول أن يدرس شخص ّية الرسـول ،iفيتحـ ّدث عنـه ّ
سيايس ،تصدر دعوته نتيج ًة لحاجات عرصه ،وطبقًا لظروفه.
اجتامعي ،أو
مصلح
ّ
ّ
يتوصـل إىل أ ّن
ومن خالل تطبيق (جولدتسيهر) للمنهج التاريخي لألديان الثالثةّ ،
اإلسالم أفضل الديانات ،فيام يتعلّق بالتوحيد ،فهو الدين الذي منع الشعوذة ،والعنـارص
الوثن ّية عن طريق التّعاليم السن ّية .
[[[

ويرى (جولدتـسيهر) أ ّن الفكـرة الرئيـسة يف املـنهج التـاريخي ،هـي :أ ّن األديـان متـ ّر
مبراحل نشأة وتط ّور يف التاريخ ،وأنّها خالل حياتها تخضع لقانون التأثري والتأث ّر ،فالـدين
اللحـق ،ومـن ثـم ،فالـ ّديانات خاضـعة للمـؤثرات التاريخيّـة،
السابق يؤث ّر يف الدين ّ
[[[ ويع ّرفه بعض الباحثني بأنّه« :عبارة عن ترتيب وقائع تاريخيّة أو اجتامعيّة وتبويبها وترتيبها ،ثم اإلخبار عنها ،والتعريف
بها ،باعتبارها الظاهرة الفكريّة ذاتها .وقد خلطوه باملنهج الذايت ،فجاءت دراستهم ذاتيّة أكرث منها تاريخيّة ،واملنهج التاريخي
قد يكون عاماً يشمل دراسة ّ
معي
كل الظواهر السياس ّية واالقتصاديّة واالجتامع ّية والقانون ّية للمجتمع ،وقد يكون خاصاً بجزء ّ
مقترصا ً عليه ،واملسترشقون حني طبقوا هذا املنهج عىل الحضارة اإلسالم ّية ،فإنّهم صنفوا التاريخ اإلسالمي ومفكريه عىل منط
العقليّة الغربيّة .فهم إذا تحدّثوا عن النبي (صىل اللَّه عليه وآله) قالوا :إنّه كان تاج ًرا ميسو ًرا .وعندما يتناولون دعوته يقولون:
إنّه جاءت لالنقضاض عىل االرستقراطية القرشيّة .وعندما يتحدّثون عن نضاله وجهاده يقولون :إ ّن لديه أغراضً ا سياسية يرمي
إىل تحقيقها بالق ّوة املسلّحة للوصول إىل السلطة والهيمنة عىل الجزيزة العربية ،وعندما يتحدّثون عن مفكّري اإلسالم كابن رشد
كل البعد عن التاريخ اإلسالمي ،ونتائج
والغزايل ،فإنّهم يص ّنفونهم بأنّهم أصحاب مدارس كالغربيني ،وهذا غري صحيح بل بعيد ّ
كل يشء عىل
يفس ّ
تطبيق هذا املنهج ليست صحيحة غالباً ،كام أنّه يؤدّي إىل إنكار نبوة محمد iوعدم صدقيّة الوحي؛ حيث ّ
ديني».
أنّه ظاهر ٌة تاريخيّ ٌة ذات أصو ٍل مادي ٍة ،وهو بذلك يقوم عىل فكرة مسبقة ومتييز
حضاري ّ
ّ
وتعصب ّ
[[[ جولد تسيهر :العقيدة والرشيعة ،ص.13
[[[ انظر :محمد خليفة حسن :دراسة القرآن عند املسترشقني يف ضوء علم نقد «كتاب املقدس» ،ص.28
50

ّ
والدراسات القر ّ
آنية :مناهجه ،وآراءه عرض ونقد
الفصل األول :جولدتسيهر

فهـي دياناتٌ متط ّور ٌة يف التاريخ ،وقد سمحت طبيعة الديانتني اليهوديـّة ،والنـرصان ّية،
بتطبيـق املنهج التاريخي ،وكان هدفه من استخدام هذا املنهج إثبات عدم أصـالة
اإلسـالم كـدين ،وأ ّن الحضارة اإلسالم ّية ترجع إىل أصو ٍل يونان ّية ،وهنديّة ،وفارس ّية،
يتبـي أ ّن (جولدتـسيهر) اسـتخدم املـنهج التـاريخي،
ويهوديّة ،ونرصانيّة .وهكـذا ّ
وحـاول مـن خاللـه إضـفاء هالـة مـن األحكـام العا ّمـة عـىل اإلسـالم ،واسـتخدام
ال ّنـصوص لتفـسري حركـة اإلسـالم وتطـ ّوره ،مـا أ ّدى بـه إىل إهمـال دراسـة حـارض
العـامل اإلسـالمي مـن الناحيـة السياس ّية ،والثقاف ّية ،والحضاريّة  .ففي هذا املنهج ،نجد
جولدتسيهر يع ّمم األحكام دون مراعاة طبيعة وخصوصيّة اإلسالم أو تحدي ًدا ال ّن ّص
القرآين ،وهناك مالحظات متع ّددة عىل املنهج التاريخي ،من أه ّمها خطأ التعميم الذي
اقي ينبع
وقع فيه املسترشقون ،ومنهم «جولدتسيهر» ،وهذا الخطأ
املنهجي االسترش ّ
ّ
من االعتقاد يف أ ّن ما ينطبق عىل اليهوديّة والنرصان ّية ينطبق بالرضورة عىل اإلسالم،
وأ ّن ما ينطبق عىل ال ّنصوص الدينيّة املق ّدسة يف اليهوديّة والنرصانيّة صالح للتطبيق
منهجي يف املقايسة ،نراه بوضوح عندما ندقّق يف الفوارق
عىل اإلسالم  .وهذا خطأ
ٌّ
بني القرآن الكريم -ككتاب وحي ساموي -وبني الكتب الساموية األخرى ،كاإلنجيل،
والتوارة .فالقرآن الكريم نزل يف مدة  23عا ًما ،وقد متّت كتابته أمام النبي iمع متام
نزول الوحي .أي مل ينزل القرآن ،ثم بعد رحيل النبي iبسنوات أو عقود أو قرون متّت
كتابته .ولذا بالنسبة لل ّن ّص األ ّول يف اإلسالم ،وهو القرآن الكريم ،ليس هناك فرتة ميكن
أن تس ّمى تاري ًخا أي وجود زمن فاصل بني نزول الوحي القرآين وتدوين النص القرآين .أ ّما
ال ّنصوص الدين ّية املق ّدسة يف اليهوديّة لها تاريخ طويل يقرتب من مثامنائة عام بني زمن
نزول الوحي وتدوينه ،أي بني زمن نزول الوحي عىل النبي موىس- 8أي القرن الثالث
عرش قبل امليالد -وزمن إخضاع هذا الوحي للكتابة والتّدوين عىل يد عزرا الكاتب أي
نص له تاريخ
منتصف القرن الخامس قبل امليالد .وهي فرتة طويلة ج ًّدا ،فنحن أمام ّ
الشفوي إىل النص الكتا ّيب عىل يد «عزرا الكاتب» ،وهذه الفرتة
تغي فيه شكله من ال ّنص
ّ
ّ
[[[

[[[

[[[ انظر :سايس الحاج :نقد الخطاب االسترشاقي ،ص.175
[[[ محمد خليفة حسن :دراسة القرآن الكريم يف ضوء نقد علم الكتاب املقدس ،ص.14
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فلكل إنجيل من
بكل أنواع التحريف والتبديل .وكذلك بالنسبة للعهد الجديدّ ،
سمحت ّ
األناجيل األربعة تاريخ .
[[[

وكل ديانة منهام لها تاريخ ينقسم إىل عصور.
واليهوديّة والنرصان ّية ديانتان تاريخ ّيتانّ .
وبالنسبة لليهودية وحسب التقسيامت اليهوديّة لتاريخها هناك ما يعرف بيهوديّة التوراة،
ويهودية األنبياء ،ويهوديّة العهد القديم ككل ،ويهوديّة التلمود بعد انتهاء عرص العهد
القديم وهكذا ...وبالنسبة للنرصان ّية ،فقد أ ّدى تاريخ ال ّن ّص إىل تط ّور عدة نرصانيات ،من
بينها ديانة عيىس ،8والنرصان ّية اليهوديّة ( ،)Jewish Christianityونرصان ّية األناجيل
املختلفة ،ونرصان ّية بولس ،ونرصانيات املذاهب األرثوذكسية ،والكاثوليكية ،والربوتستانتية.
ويف مقابل هذا التط ّور العقدي الناتج عن تاريخ ال ّن ّص ،واملؤ ِّدي إىل تط ّور تاريخ لليهوديّة
وتاريخ للنرصان ّية ال يوجد تاريخ لإلسالم باملعنى املتق ّدم ،فهناك توافق تام بني القرآن ك ّن ّص
عقدي،
واإلسالم كدين .وال يوجد إسالم خارج حدود ال ّن ّص القرآ ّين ،وبالتايل ال يوجد تط ّور
ّ
أو عصور لإلسالم .وهنا يجب عدم الخلط بني اإلسالم ،وتاريخ املسلمني .فالتاريخ املوجود
هو تاريخ املسلمني ،وليس تاريخ اإلسالم .
[[[

 .2مناقشة تطبيق املنهج التاريخي عىل القرآن الكريم:
هناك إشكاالتٌ متع ّددة عىل املنهج التاريخي ،أو التاريخ ّية ،أو التاريخان ّية ،والتي
كل يشء أو ّ
تعني أ ّن ّ
منهج يهت ّم بدراسة األشياء
كل حقيقة تتط ّور مع التاريخ ،فهو ٌ
واألحداث من خالل ارتباطها بالظروف التاريخيّة  .أه ّمها محاولة تطبيق هذا املنهج
عىل القرآن الكريم وا ّدعاء املساواة بني القرآن وغريه من الكتب ،وبينه وغريه من
يصح عىل جميعها
ال ّنصوص البرشيّة ،من منطلق كون ال ّنصوص الدين ّية املق ّدسة واحد ًة ّ
يصح عىل أحدها ،وكون التّجارب والسياقات التاريخ ّية واحدة ،مع القفز عىل الفوارق
ما ّ
كل نص وو ّجهت مساره التاريخي،
والخصوصيّات واملميّزات التي تحكّمت يف بنية ّ
لدرجة يخ ّيل للدارس معها أ ّن مث ّة رغبة قويّة يف املساواة ،بل التسوية ،بني ال ّنصوص
[[[

[[[ دراسة القرآن الكريم يف ضوء نقد علم الكتاب املقدس ،ص( .15بترصف).
[[[ دراسة القرآن الكريم يف ضوء نقد علم الكتاب املقدس ،ص.19-18
[[[ انظر :محمد أركون :الفكر اإلسالمي قراءة عمليّة ،ترجمة :هاشم صالح ،مركز اإلمناء القومي ،بريوت1996 ،م ،ط ،2ص.139
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بالحق عىل ما سواه.
نص صحيح يصدق ويهيمن ويشهد
ّ
املق ّدسة ،بحيث ال يبقى بينها ّ
إ ّن دعوى مساواة ال ّنصوص الدين ّية فيام بينها ،دون أدىن اعتبار للمسار التاريخي
نص ،حفظًا وجم ًعا وتدوي ًنا وتوثيقًا ،هي دعوى باطلة ،يُراد إلصاقها بالقرآن
الخاص ّ
بكل ّ
ّ
البرشي
والنص
النص القرآين مصدره من اللَّه تعاىل ،فهو ربّاين معصومّ ،
الكريم .بينام ّ
ّ
النص
يقيني
والنص القرآين
قطعي ،يحتوي عىل الشموليّة ،بخالف ّ
إنسا ّين غري معصومّ ،
ّ
ّ
البرشي ظ ّني ،نسبي ،محدود .
[[[

وقد قام «جولدتسيهر» باستخدام املنهج التاريخي وتطبيقه عىل القرآن الكريم؛ أل ّن
تاريخ ّية القرآن لها بعدان بنظره:
معي أو بعبارة أوضح:
تاريخ ّية القرآن من حيث بنيته ،وكونه إفرازًا ثقاف ًّيا ملجتمعٍ ّ ٍ
كونه منت ًجا برشيًّا بعي ًدا عن التعايل والتقديس .وهو ما حاول إثباته من خالل إرجاع
كتب أخرى وإىل تأث ّر النبي iبالبيئة التي كان يعيش فيها .وسيأيت ال ّر ّد عىل
القرآن إىل ٍ
هذه األفكار.
وتاريخ ّية القرآن من حيث أحكامه وترشيعاته ،كونه استجاب ًة لظروف ومالبسات
تغيها مل تعد هناك حاجة لها .وهو ما حاول
اجتامع ّية واقتصاديّة وسياس ّية مع ّينة ،ومع ّ
إثباته من خالل كتاب العقيدة والرشيعة ،سواء ما يتعلّق بترشيعات القرآن أو الس ّنة
النبويّة.
وهناك هدف أساس لتطبيق التاريخ ّية أو املنهج التاريخي عىل القرآن ،سواء
برشي،
النص القرآ ّين والتعامل معه كمنت ٍج
لجولدتسيهر أو غريه ،هو نزع القداسة عن ّ
ٍّ
وهذا ما يفهم من بعض الباحثني ،فقال« :فكيف نقرأ ال ّنصوص قراء ًة نقديّ ًة تاريخ ّية،
ونزعم أنّنا ال ننزع عنها صفة التعايل والقداسة؟ ال مجال إذًا للمداورة وااللتفات ،بل
بدل من الدوران حولها» .
األحرى واألوىل مجابهة املشكلة ً
[[[

[[[ انظر :محمد حسن زماين وسالم ساجت ،تأث ّر اآلراء القرآنيّة ملح ّمد شحرور باملنهج التاريخي االسترشاقي ونقده ،مجلة
دراسات استرشاقية ،العدد ،27:صيف 2021م1442 /هـ ،ص.31
النص ،النارش :املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب2005 ،م ،ط ،4ص.77
[[[ عيل حرب :نقد ّ
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ً
خامسا :المنهج اإلسقاطي:
املنهج اإلسقاطي :إسقاط الواقع املعيش عىل الحوادث والوقائع التاريخ ّية ،إنّه تص ّور
الذات يف الحدث ،أو الواقعة التاريخ ّية  .فاملنهج اإلسقاطي ،هو املنهج الذي يسقط فيه
املسترشق من ذاته عىل املوضوع .ما يف ذهن املسترشق هو أحكام مسبقة من ثقافته
بديل عنه .وقد
الخاصة ،يت ّم إسقاطها عىل املوضوع ،فتغطيه وتكون ً
ودينه وتحيّزاته
ّ
الخاصة.
التعصب لهذه األحكام اإلسقاط ّية
ّ
يصل األمر إىل ح ّد ّ
[[[

ولجولدتسيهر إسقاطات كثرية وخطرية يف ال ّدراسات القرآن ّية ،نأخذ منها بعض
أصل -ستتّضح
الع ّينات عىل أ ّن تطبيقات هذا املنهج -طب ًعا إذا اعتربنا اإلسقاط منه ًجا ً
أكرث يف ط ّيات هذا الكتاب.
هذه العمليات اإلسقاط ّية من حيث موضوعاتها ،ميكن تصنيفها إىل موضوعات
متع ّددة نذكر منها اآليت:
 إسقاط املفاهيم االسترشاقيّة عىل التعريف بالقرآن الكريم. إسقاط املفاهيم االسترشاقيّة عىل تاريخ القرآن الكريم. إسقاط املفاهيم االسترشاق ّية عىل العقائد القرآن ّية.وبال ّنظر إىل منطلقاتها املذهب ّية ،ميكن تصنيفها إىل املنطلقات اآلتية:
 املنطلقات الدين ّية :وتشمل املفاهيم اليهوديّة واملفاهيم النرصان ّية. املنطلقات الفكريّة :وتشمل املفاهيم املاديّة واملفاهيم الصوف ّية .[[[

 .1إسقاطه عىل تعريف القرآن الكريم :ص ّدر اﳌﺴﺘﺮﺸق ﺟﻮﻟﺪتسيهر -كام
تق ّدم -يف ﻛﺘﺎﺑﻪ (ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻹﺳﻼﻣﻲ) تعريفًا ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ،واﻟﺬي ﻗﺎل
ﻳﻨﻴﺔ اﻋﱰافًا عقديًّا ﻋﻰﻠ
ﻓﻴﻪ« :ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻛﺘﺎب
ﺗﺮﺸﻳﻌﻲ -اﻋﱰﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﺎﺋﻔﺔ د ّ
ّ
[[[ حسن عزوزي :مناهج املسترشقني البحثية يف دراسة القرآن ،ال.ت ،ال.ط ،ص.33
[[[ محمد عامر بن عبد الحميد مظاهري :منهج اإلسقاط يف الدراسات القرآنية عند املسترشقني ،ال.ت ،ال.ط ،ص.10
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ٌ
ﻣﻨـﺰل أو ﻣﻮﺣﻰ ﺑﻪ[... -فيه] من االضطراب وعدم الثّبات كام نجد يف
ﻧﺺ
أﻧّﻪ ٌّ
القرآن» .
[[[

ﰲ ﻛﺘﺎب (اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﺮﺸﻳﻌﺔ ﰲ اﻹﺳﻼم) يع ّرف اﻟﻘﺮآن بقوله« :القرآن هو األساس
األ ّول للديّن اإلسالمي ،وهو كتابه املق ّدس ،ودستوره املوحى به ،وهو يف مجموعه مزي ًجا
رصين األ ّولني من عهد
من الطوابع املختلفة اختالفًا جوهريًّا ،والتي طَبَعت كال الع َ
طفولة اإلسالم» .
[[[

إذا الحظنا تعريفه للقرآن ،فإنّنا نجده قد تأث ّر مبا يحمله من أفكار يهوديّة ،فقد اعترب
مزيج مختل ٌط من الثقافات املتع ّددة
أ ّن القرآن الكريم فيه اضطراب وعدم ثبات ،وأنّه ٌ
وليس من عند اللَّه .وهو بذلك ﱂ يستطع الخروج من تأثريات العقيدة اليهوديّة،
وبتعريفه ذاك ﺃﺭﺍﺩ أن يضفي عىل القرآن ما أضفاه أصحاب الديانات األخرى من التغيري
والتبديل؛ ألنّه عىل علم مبا احتوته الكتب املق ّدسة عند اليهود ،سواء العهد القديم أم
التلمود ،من فروق واختالفات بني ال ُن َسخ وتناقضات يف األخبار واضطراب يف األلفاظ
واألساليب البيانيّة.
 .2إسقاط املفاهيم اليهوديّة وغريها عىل العقائد القرآن ّية :كام نعرف ،فقد
تع ّرضت العقيدة اليهوديّة للتحريف ،بعد ما تع ّرضت التوراة إىل التحريف ،من قبل
ٍ
كلامت تتناىف مع قدس ّية اللَّه ،فتارة
أحبار اليهود .وأصبحت تجد يف سطور هذا الكتاب
الرب يف
رش يف أعني الرب .وأصبح ّ
تقرأ أ ّن اللَّه يغضب ،وتارة تجد أ ّن الناس فعلوا ال ّ
التوراة ال يتو ّرع عن مصارعة أحد أفراد البرش ،ويغضب ويغار ويعتب ويحنق وغري ذلك
من الصفات التي نسبوها إىل اللَّه تعاىل.
السبق يف تحريف مدلوالت القرآن الكريم عن
وكان للمسترشق جولدتسيهر قصب ّ
اللَّه تعاىل؛ بإسقاط املفاهيم اليهوديّة والنرصان ّية عىل هذه املدلوالت ،والتي ال تتّفق
[[[ جولدزيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ترجمة :عبد الحليم النجار ،بريوت ،دار اقرأ ،ط1403 ،2هـ ،ص.4
[[[ جولدزيهر :العقيدة واﻟﺮﺸﻳﻌﺔ ﰲ اﻹﺳﻼم ،ترجمة :محمد موىس وآخرين ،اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﻟﻜﺘﺐ اﳊدﻳﺜﺔ ،ط ،2ص.22
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التجسد اإللهي عند اليهود وال ّنصارى
والعقيدة اإلسالم ّية ،ومن ذلك إسقاطه ملفهوم
ّ
عىل التّمثيل القرآين لنور اللَّه سبحانه وتعاىل بنور املصباح يف مشكاة وهي قوله تعاىل:
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املسترشق باألساليب البالغ ّية يف اللغة العرب ّية والتي منها التّشبيه ،ونابع كذلك من تأث ّره
مبسلك العقائد اليهوديّة.
 .3إسقاط املفاهيم الدين ّية اليهوديّة والنرصان ّية عىل ِذكر اليوم اآلخر يف القرآن
الكريم:

ملعرفة كيف ّية إسقاط املفاهيم -بل يف بعض األحيان نفس األلفاظ الواردة يف الكتاب
املق ّدس عىل القرآن -فلنقرأ الجدول اآليت:
كالم جولدتسيهر عن
اليوم اآلخر يف القرآن
يقول جولدتسيهر عند
حديثه عن اليوم اآلخر يف
القرآن الكريم« :فمحمد
منذ ٌر بنهاية العالَم وبيوم
الغضب والحساب ،ولهذا
الخاصة
نراه يف نظريّته
ّ
بالدار اآلخرة مييل إىل
جانب التشاؤم،

يوم القيامة يف اإلنجيل

يقول الرسول بولس مخاطباً
الذين قست قلوبهم ورفضوا
وإذا ما قارنا رؤية جولدزيهر
التوبة مستهينني بلطف اللَّه
عن ِذكر اآلخرة يف القرآن
وإمهاله قائالًَ « :ول ِك َّن َك ِم ْن
الكريم مبا جاء عىل لسان
أَ ْجلِ ق ََسا َوتِ َك َوقَلْب َِك غ ْ َِي
بعض رسل النرصانيّة؛ نجد
التَّائِ ِب ،تَ ْذ َخ ُر لِ َنف ِْس َك غَضَ با
ً اتّفاق التصو َرين اتفاقاً كلياً.
ِف يَ ْو ِم الْغَضَ ِب َو ْاس ِت ْعالَنِ

[[[ جولدزيهر :العقيدة والرشيعة ،ص.25
[[[ سورة النور ،اآلية .35
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َديْ ُنونَ ِة اللَّ ِه الْ َعا ِدلَ ِة» ،2ويف
أما التفاؤل
فهو من نصيب سفر الرؤيا يق ّدم لنا يوحنا
املصطفني للجنة الرايئ مشهدا ً موجزا ً عن
دون غريهم .1»..الدينونة فيقول« :ورأيت
األموات صغارا ً وكبارا ً واقفني
أمام اللَّه ....وطرح املوت
والهاوية يف بحرية النار ،هذا
هو املوت الثاين (أي االنفصال
األبدي عن اللَّه) ،وكل من مل
يوجد مكتوباً يف سفر الحياة
طُرح يف بحرية النار».3

لعلّنا ِ
نالحظ وصف القيامة بـ (يوم
الغضب) ،والنظرة التشاؤم ّية التا ّمة
للعصاة بحيث ال وزن لألعامل ،بل
العربة كل العربة مبا هو مكتوب يف ِسفر
عب عنه املسترشق
الحياة ،وهذا ما ّ
بقوله ((املصطفني للجنة))ِ ،
نالحظ
هذا التّطابق عند املسترشق وعند رسل
النرصان ّية ،أ ّما القرآن الكريم فهو مل يس ِّم
يوم القيامة بيوم الغضب أبدا ً ،ومل ِ
تأت
أي حديث صحيح من
هذه التّسمية يف ّ
األحاديث النبويّة الرشيفة ،وبالنسبة
ملصري الكافرين؛ فهو حقاً مصري مشؤوم
يف نظر القرآن ،إالّ أ ّن العربة يوم القيامة
باألعامل وليس مبا هو مكتوب يف
الكتاب.
إذن فليس تص ّور املسترشق إ ّال رضبًا من
إسقاط املفاهيم الدين ّية ألهل الكتاب
4
عىل العقائد القرآن ّية.

[ ]1العقيدة والرشيعة ،ص.15
[ ]2رسالة بولس الرسول إىل أهل رومية 5 :2
[ ]3الكتاب املقدس :العهد الجديد :رؤيا يوحنا الالهويت :الفصل /األصحاح العرشون ،اآليات .15-14-12
[ ]4ينظر :محمد عامر بن عبد الحميد مظاهري ،منهج اإلسقاط يف الدراسات القرآنية عند املسترشقني ،ص.37-35
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والهدف األساس من وراء هذا املنهج هو التّشكيك يف ال ّن ّص القرآ ّين باالضـطراب
ّ
ويـستدل يف تأييـد أقوالـه
نصا مو ّح ًدا للقـرآن الكـريم،
واالخـتالف ،ونفـي أن يوجد ًّ
بالروايات الشاذة واملنكرة لتقوية ما ذهب إليه .
[[[

ً
سادسا :المنهج النفسي «السيكولوجي» الفرويدي:
بشكل أساس ،يعتمد هذا املنهج عىل نظريات عامل النفس «سيجموند فرويد» ،
فـسها يف الشخـص ّية اإلنـسان ّية ،عـىل ٍ
أساس من
املهت ّمـة بدراسـة سـلوك الفـرد ،التـي ّ
التح ّوالت التي تحدث يف عامل الجنس ،وذلك مـا يؤكّـده بنفـسه عنـدما يقـول« :ليس
لعلم ال ّنفس حاجة أش ّد من حاجته إىل نظريّة مكينة يف الغرائز .
[[[

[[[

قد تأث ّر جملة من املسترشقني ،ومن بينهم «جولدتسيهر» ،بهذا املنهج الفرويدي
واملدرسة التحليل ّية ،وقاموا بإسقاط نتائج هذه ال ّدراسات عىل ال ّدراسات اإلسالم ّية ،ومن
أي ٍ
بحثي يف هذا املجال ،وتعاملوا مع
جملتها القرآن الكريم والنبي ،iمن دون ّ
جهد ٍّ
معطيات ونتائج علم ال ّنفس يف تلك الفرتة ،وباألخص مدرسة فرويد ،تعامل املسلّامت
ألي ٍ
منهجي.
نقاش
من دون إخضاعها ّ
ٍّ
ومن هذه التطبيقات التي قام بها «جولدتسيهر» ،طبّق تلك النظريات عىل
بي iحني تلقّي الوحي بأنها
األنبياءّ ،D
وفس الحاالت التي كانت تعرتي ال ّن ّ
[[[ انظر :محمد حسن جبل :الرد عىل املسترشق جولدتسيهر يف مطاعنة عىل القراءات القرآنية ،مرص2002 ،م ،ط ،2ص.17
[[[ سيغموند شلومو فرويد يعرف اختصا ًرا بـسيغموند فرويد ( 6مايو  23-1856سبتمرب )1939 ،هو طبيب منساوي من أصل
يهودي ،اختص بدراسة الطب العصبي ومفكر حر يعترب مؤسس علم التحليل النفيس .وهو طبيب األعصاب النمساوي الذي
أسس مدرسة التحليل النفيس وعلم النفس الحديث .اشتهر فرويد بنظريات العقل والالواعي ،وآلية الدفاع عن القمع وخلق
املامرسة الرسيرية يف التحليل النفيس لعالج األمراض النفسية عن طريق الحوار بني املريض واملحلل النفيس .كام اشتهر بتقنية
فضل عن التقنيات العالجية ،مبا يف ذلك استخدام
إعادة تحديد الرغبة الجنسية والطاقة التحفيزية األولية للحياة البرشيةً ،
طريقة تكوين الجمعيات وحلقات العالج النفيس ،ونظريته من التحول يف العالقة العالجية ،وتفسري األحالم كمصادر للنظرة
الثاقبة عن رغبات الالوعي.
[[[ أنظر :سيجموند فرويد :حيايت والتحليل النفيس ،ترجمة :مصطفي زيور وعبد املنعم املليجي ،دار املعارف ،القاهرة ،ط،4
ص .86وملزيد من االطالع عىل نظرية الغزائز ينظر :سيجموند فرويد :الغريزة والثقافة دراسات يف علم النفس ،ترجمة :حسني
املوازين ،منشورات الجمل.
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نو ٌع من الهلوسات  ،والهسرتيا  ،ونوبات الرصع  ،فزعم أ ّن الوحي ليس حال ًة منفصل ًة
بي وتأتيه من الخارج ،بل اعترب الوحي ينبع من ذات محمد ،iوهذا بالتايل
عن ال ّن ّ
يعني إنكار الوحي والنب ّوة واعتبار القرآن الكريم كتابًا من عنديات محمد .iويف هذا
املجال يقول« :مـن أجـل هـذا علينـا أن نـذكر كلمـة ذات معنـى قالهـا (هارنـاك) عـن
األمراض التي تصيب الرجال الذين فوق البرش دون سواهم ،والتي يـستقون منهـا حيـاة
جديدة كانت قبل ذلك مجهولة ،كام يتّخذون منهـا قـ ّوة تهـدم جميـع العقبـات ،ومـن
ذلـك حميّة النبي iأو الحواري» .
[[[

[[[

[[[

[[[

وقال« :هذا ومن خالل ال ّنصف األ ّول من حياته ،اضط ّرته مشاغله إىل االتّـصال
بأوساط استقى منها أفكا ًرا أخـذ يج ّرتهـا يف قـرارة نفـسه ،وهـو منطـ ٍو يف تأ ّمالتـه
أثنـاء عزلته ،ومليل إدراكه وشعوره للتأ ّمالت املج ّردة ،والتي يلمح فيها أثر حالته املرض ّية
نراه ينساق ض ّد العقل ّية الدين ّية ،واألخالق ّية ،لقومـه األقـربني ،واألبعـدين ،ويف بـدء
رسـالته،كانت تأ ّمالته تأخذ طريقها إىل الخارج ،يف شكل أمثا ٍل مرضوبة للحيـاة األخـرى،
كانـت تفرض نفسها عىل مخ ّيلته بقـ ّوة ،تزداد يو ًما بعـد يـوم ،وهـذه التـأ ّمالت هـي
التـي ك ّونـت الفكرة األساس ّية ،التي بنى عليها تبشريه» .
[[[

[[[ الهلوسة (أو الهلس) مبفهومها العام هي اإلحساس مبحسوس غري موجود ،ومبعنى أدق ،ميكن تعريف الهلوسة بأنها
اإلحساس يف حالة اليقظة ،والوعي مبحسوس غري موجود يتميز بخواص املحسوسات املوجودة كالحياة واملادية والتحقق يف
الخارج (وجود مصداق خارجي للمحسوس) .محمد هيثم الخياط ،املعجم الطبي املوحد ،مصطلح :هلس ،مكتبة لبنان نارشون،
ط2009 ،4م.،
[[[ الهسترييا ( ،)Hysteriaوالتي تعرف أيضً ا العصاب الهستريي ( :)Hysterical neurosisحالة مرضية تؤدي اإلصابة بها إىل
املبالغة يف التعبري عن مشاعر الخوف الشديد أو أي مشاعر فياضة وجياشة أخرى قد يصعب عىل صاحبها التعامل معها بشكل
متوازن .تصنف الهسترييا كأحد األساليب العقلية الدفاعية التي يستخدمها العقل البرشي يف مواجهة املواقف الصعبة .يوجد
نوعان من الهسترييا:
الهسترييا الفصامية :فيها يواجه املريض صعوبات تتعلق بذاكرته ووعيه وإدراكه لكل ما يدور من حوله.
نقل
الهسترييا التحولية :وهي األكرث شيو ًعا ،وفيها يشكو املريض من االم أو أعراض جسدية ،وال يوجد سبب طبي معروف لهاً .
عن موقع/https://www.webteb.com :
طبيعيُ ،مسبِّبًا حدوث نوبات أو
(عصبي) ،حيث يُصبِح نشاط الدماغ غري
صع هو اضطراب يف الجهاز العصبي املركزي
[[[ ال َ َّ
ٍّ
ٌّ
فرتات من السلوكيات ،واألحاسيس غري العاديَّة ،وأحيانًا فقدان الوعي.
[[[ جولدتسيهر :العقيدة والرشيعة ،ص.12
[[[ جولدتسيهر :العقيدة والرشيعة ،ص.14-13
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النتيجة من هذا ال ّن ّص ،هو إنكار الوحي ،بل القول بعدم إمكان ّية حدوثه ،وأ ّن ما
يقوله األنبياء ما هو ّإل مج ّرد حال ٍة نفس ّي ٍة ،تحدث لإلنسان حينام يستغرق يف التّفكري
حول مسأل ٍة مح ّددة.
محب للدنيا ،وشهوا ّين ،وطالب
بي بأنّه ّ
ومن خالل استخدامه هذا املنهج وصف ال ّن ّ
زعامة ،ومييل إىل العنف والش ّدة ،وغري ذلك من األوصاف .ويف هذا املجال ،يقول« :فرتقّب
ريب باعثًـا ذا أهم ّيـة كـربى يف نـرش اإلسـالم ،وهذا ما فطـن إليـه
الغنائم ،كان دون ٍ
النبـي ،iحينام جـ َّد يف إثـارة حمـاس جنـوده بواسـطة (املغـانم الكثـرية) ،وعندما
ّ
نقرأ القصص القـديم ملغـازي النبـي iتدهش حقًا مـن بيـان األنـصبة الجزيلـة مـن
حتمـي،
طبيعـي
الغنائم والسبايا ،التي تج ّمعت عن هذه الحـروب ،وهـذا نـاموس
ّ
ّ
حرب مق ّدسة» .
يرتت ّب عىل ّ
كل ٍ
[[[

بي iللنساء كان
ويقول أيضً ا« :وميكننـا أن نق ّرر دون ٍ
ريب ،بصف ٍة عا ّمة أ ّن ميل ال ّن ّ
مطّر ًدا يف الزيـادة ،وذلـك كحقيقـ ٍة تاريخ ّية مد ّعمة باألدلّة واألسانيد» .
[[[

ً
سابعا :المنهج العلمي االستداللي:
ال نقصد من املنهج العلمي االستداليل االعتامد عىل القواعد العلميّة وتحكيم
األساليب العلم ّية واملنهج ّية والدراسة املنصفة لإلسالم ،وإال لو كان األمر كذلك ما ك ّنا
بحاج ٍة لدراس ٍة نقديّ ٍة ملرشوع جولدتسيهر ،بل نقصد من ذلك أ ّن تقنية البحث عنده
خصوصا يف الشطر األخري من حياته تختلف عن التقنية االسترشاق ّية القدمية ،التي تنزع
ً
الهجومي املبارش.
يف الغالب إىل إظهار العداء لإلسالم بأسلوبها
ّ
فرناه يف كتبه املختلفة ميزج «جولدتسيهر» دراسته حول اإلسالم والقرآن بألوان من
العلم الحديث ،والنظريات املعارصة كام تق ّدم يف املنهج السكولوجي الفرويدي ،فهو
ٌ
فعل يشعر أنّه
للنبي ،iفهو ً
يل
يص ّور لنا أ ّن الوحي هو استشعا ٌر داخ ٌّ
صادق بال ّنسبة ّ
[[[ جولدتسيهر :العقيدة والرشيعة ،ص.134
[[[ جولدتسيهر :العقيدة والرشيعة ،ص.142
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خارجي اسمه الوحي.
نبي مرسل من اللَّه تعاىل ،ولكن الحقيقة ال يوجد هنالك يشء
ّ
ّ
رصح بأ ّن كتاب محمد iبأجمعه ليس إال
فنجده -عىل سبيل املثال -بعدما ي ّ
مزي ًجا منتخ ًبا من مجموعة معارف دين ّية ،استقاها من هنا وهناك من عنارص يهوديّة
النبي محمد iلغرض تربير م ّدعاه،
ومسيح ّية وغريها ،يبدأ ً
تحليل سيكولوج ًّيا لنفس ّية ّ
بي «تأث ّر بهذه األفكار تأث ّ ًرا وصل إىل أعامق نفسه ،وأدركها بإيحاء ق ّوته
فيقول :إ ّن ال ّن ّ
التأثريات الخارج ّية ،فصارت عقيدة انطوى عليها قلبه ،كام صار يعترب هذه التّعاليم وح ًيا
إله ًّيا ،فأصبح -بإخالص -عىل يقني بأنّه أداة لهذا الوحي» .
[[[

فالسمة الغالبة يف دراسات وأبحاث جولدتسيهر هي التّشكيك ال النفي املطلق،
ّ
إقناعي لآلخرين ،فهو -عىل سبيل املثال -ال ينفي حدوث الوحي،
ولكن بأسلوب استدال ّيل
ّ
مسك ببعض النظريات الفلسفيّة واالجتامعيّة وال ّنفسيّة أن
ولك ّنه يحاول من خالل التّ ّ
بي محمد iال يشء يحدث من الخارج.
يثبت أ ّن مصدر الوحي هو ذات ال ّن ّ

[[[ انظر :رائد محمد عبد الوهاب أبو رية :السرية النبوية يف فكر مونتغمري واط وكارين ارمسرتونج – دراسة تحليلية تقوميية،
رسالة ماجستري – جامعة األزهر – كلية أصول الدين والدعوة بطنطا ،ص.297
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املبحث الثاين :أساليب جولدتسيهر يف دراسة القرآن

مدخل
ما تق ّدم كانت املناهج التي درس عىل أساسها ومن خاللها «جولدتسيهر» القرآن
وكل املناهج املتق ّدمة
الكريم والس ّنة النبويّة ،والسرية املحمديّة ،والفرق اإلسالم ّيةّ ،
قد استخدمها يف دراسة القرآن الكريم ،ولك ّنها تختلف من ناحية كرثة االستخدام
وقلّته ،فبعضها كاملنهج الفيلولوجي ،ومنهج التأثر والتأثري ،نجدهام بكرثة يف دراسات
جولدتسيهر للقرآن الكريم ،بينام بعض املناهج األخرى قد ال نجدها بالكرثة نفسها هذا
أساسا يف دراسة
من الناحية الكمية ،وقد ال نجدها أيضً ا بالوضوح نفسه ،لكنها تشكّل ً
ميت إىل عامل الغيب بصلة،
جولدتسيهر للقرآن الكريم ،كاملنهج املادي؛ ألنّه رفض ّ
كل ما ّ
وحاول تفسري القرآن تفس ًريا ماديًّا ،واعتربه وليد الثقافات والديانات التي عارصها النبي
 ،iوال ميكن حسب إ ّدعاءه أن يكون القرآن قد تن ّزل من السامء كام سيأيت.
أ ّو ًل -مقدمات متهيد ّية
قبل أن نعرض األساليب التي استخدمها جولدتسيهر يف دراسة القرآن ،من املفيد أن
نشري إىل بعض املقدمات التمهيدية املرتبطة بهذه املناهج واألساليب:
نبي اإلسالم iإىل األبعاد املاديّة البحتة،
 .1يُرجع جولدتسيهر ال ّدوافع لتح ّركات ّ
لكل الجوانب
املادي للتاريخ وإىل رغبات ومصالح ماديّة مع اإلغفال التام ّ
والتّفسري
ّ
النبي ،iواألمر نفسه يط ّبقه عىل القرآن
الدين ّية واإلنسان ّية واألخالق ّية يف تح ّركات ّ
يصح عىل القرآن.
الكريم ،وقد تق ّدم أ ّن تطبيق هذا املنهج ال ّ
 .2املفرتض بالباحث أن يدخل إىل البحث من دون نتيج ٍة مسبق ٍة ،ومن خالل البحث
العلمي يصل إىل نتيج ٍة ما ،أ ّما املنهج املعكوس ،فهو أن يكون عندك فكرة مسبقة قبل
ّ
البحث وتدخل إىل البحث وكل ما تريده من ذلك هو االتيان بشواهد واستدالالت
عىل فكرتك .وهذا متا ًما ما كان يقوم به «جولدتسيهر» ،فانتقاؤه للنصوص سيكون
انتقا ًء كيف ًّيا أو نف ًيا كيف ًّيا .وقد يلجأ يف كثري من األحيان -وذلك إلثبات فكرته -إىل برت
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سنبي من خالل أساليبه املختلفة.
ال ّنصوص وتحريفها .كام ّ
 .3يف دراساته املختلفة ،يفرتض جولدتسيهر نو ًعا من التّعارض أو التّناقض بني
الدين والعقل .فإ ّما أن يق ّيم الناس أسس حياتهم عىل أساس الدين ،وهذا يؤ ّدي
حسب جولدتسيهر -إىل أن يعيشوا متقوقعني عىل أنفسهم ،وعاجزين عن اإلبداعواالنطالق ،وإما أن يرفضوا الدين ويحكّموا مقاييس العقل ،ويجعلوه املقياس الذي
يحتكمون إليه ويحيون عىل وفاق وانسجام مع متطلّبات العرص الذي هم فيه ،ولذا
بكل رصاحة عىل طريف نقيض مع الحضارة والتم ّدن
كان جولدتسيهر يرى اإلسالم ّ
الحديث  .وسيأيت الر ّد عىل هذه الفكرة من خالل التع ّرض لرؤية اإلسالم للحضارة
والتم ّدن.
[[[

كل أبحاث ودراسات جولدتسيهر ،فهو
 .4إنكار الوحي ،وهذه مسألة واضحة يف ّ
صل اللَّه عليه وآله وح ًيا سامويًّا ،وهو بالتايل ينكر ربان ّية
بي ّ
ينكر أن تكون رسالة ال ّن ّ
القرآن الكريم ،وينسبه إىل شخص النبيi؛ أل ّن الوحي -حسب جولدتسيهر -هو
التأ ّمالت الباطنيّة للرسول ،iوالتي أخذت تدريجيًّا طريقها إىل الخارج ،وبالتايل
هذا يعني نفي صفة الربانيّة عن القرآن الكريم ،ورتّب عىل هذه املسألة نتائج
ع ّدة ،منها:
ـ النبي أخذ تعاليم القرآن الكريم من أحبار اليهود ومن النصارى .
[[[

ـ سفر الخروج هو مصدر الكلامت القرآن ّية .
[[[

النبيi
ـ الرسول مبا أنّه ال يوحى إليه ،فقد رتّب عىل ذلك أ ّن األفكار التي طرحها ّ
كل
كل العصور ،وعليه ميكن يف ّ
يف كتابه القرآن ليست صالحة لسياسة الناس يف ّ
عرص من العصور إضافة بعض املبادئ والقيم إىل تعاليم اإلسالم  .وسيأيت ال ّر ّد عىل
[[[

[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري ،ص.337
[[[ جولدتسيهر :العقيدة والرشيعة ،ص.20
[[[ انظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري ،ص.10
[[[ انظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري ،ص.171 -165
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كل هذه الشبهات.
ّ
 .5ال ّنظرة االستعالئ ّية للحضارة اإلسالم ّية ،واملقصود بال ّنظرة االستعالئ ّية تف ّوق
الحضارة الغرب ّية األوروب ّية عىل غريها ،واعتقاد األورو ّيب بأفضل ّيته عىل غريه ،وهو ما
يُطلق عليه املركزيّة األوروب ّية أو التمحور حول الذات.
[[[

ولهذه ال ّنظرة جذو ٌر نراها يف نصوص التوراة املح ّرفة ،والتي ت ّدعي متيّز اإلرسائيليني
عن غريهم ،أي أنّهم «شعب اللَّه املختار» .ففي سفر العدد «شعب مقدس اختاره الرب
ليكون شعبه املختار دون شعوب األرض» .
[[[

ومن الذين تأث ّروا بهذه ال ّنظرة االستعالئ ّية ،هو «جولدتسيهر» ،وقد ظهرت هذه
االستعالئ ّية يف كتبه وأبحاثه املختلفة .ومن مظاهر هذا االستعالء اعتداده بنفسه يف
مسائل متع ّددة ،ويصف حتى ات ّفاق العلامء عىل فهم مسألة معيّنة بأنّه فه ٌم خاطي ٌء
وغري صحيح ،بينام فهمه هو الصحيح .وهو يحاول أن يعلّم املسلمني الكثري من األفكار
ويوضّ ح لهم بعض املسائل الغامضة عندهم وغري ذلك من األفكار التي يطرحها بهذه
الروح ّية االستعالئ ّية .
[[[

اقي للدين ،ويعتمد عليه يف الفهم والتفسري
ولذا نراه يعت ّد بالتّفسري الغر ّيب واالسترش ّ
لكل ما له صلة بالدين والحضارة اإلسالميني .
ّ
[[[

أ ّما بالنسبة لألساليب التي استخدمها «جولدتسيهر» يف دراسة القرآن وعرض اإلسالم
بشكل عام ،وبثّ شبهاته حول القرآن الكريم ،كانت الوسيلة الفاعلة واملؤث ّرة يف متكني
هذه الشّ بهات يف أذهان الق ّراء البسطاء ،بل واملثقفني أيضً ا ،وذلك ملا متتاز به هذه
األساليب من تدليس وافرتاء وتقطيع للحقائق ،ولك ّنها يف الظاهر تبدو حقيق ّي ًة متا ًما أو
قريب ًة من الحقيقة ،ويقع تقدميها للقارء بطريق ٍة علميّ ٍة واستدالليّة؛ ولهذا كانت أهمية
[[[ انظر :عبد اللَّه خرض حمد :القرآن الكريم وشبهات املسترشقسن (قراءة نقدية) ،ال.ت ،ال.ط ،ص.97-96
[[[ سفر العدد.14:2 ،
[[[ من أمثلة االعتداد بالرأي أنظر :جولدتسيهر :العقيدة والرشيعة ،الصفحات اآلتية .255-192-187-89-35-33 :وأنظر:
مذاهب التفسري 81 ،و.350
[[[ ينظر :جولدتسيهر :العقيدة والرشيعة ،الصفحات.185-285-193-39-143-34 :
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التع ّرف عىل هذه األساليب رضوريّة للباحث؛ ليتمكّن من معرفة ضعف هذه الشّ بهات،
وبالتايل تفكيك املنهج الذي استخدمه الكاتب؛ أل ّن هذه األساليب هي التي تشتمل عىل
تتبي موضوع ّية الكاتب من عدمها ،وبالتايل معرفة القيمة
منهجه الكامل ،فبمعرفتها ّ
العلميّة ملرشوعه وكتبه« .ولنئ كان ر ّد الشّ بهات وتفنيدها أم ًرا ال تخفى أهميَّته ،فإ ّن
بيان األساليب التي هي مبنزلة الوسيلة الفاعلة يف التّمكني لهذه الشبهات وتقريرها
خصوصا تلك ال ّدراسات التي تبدو عليها مسحة البحث العلمي،
يغدو أم ًرا أكرث أهم ّي ًة،
ً
ضخم من املؤلّفات القدمية والحديثة» .
ويكون صاحبها قد أطلع بالفعل عىل عد ٍد ٍ
[[[

ثان ًيا -األساليب التي اعتمدها "جولدتسيهر" يف كتبه املختلفة:
فيام ييل عرض لنامذج من األساليب التي اعتمدها «جولدتسيهر» يف كتبه املختلفة،
وذلك يف سياق ر ّدهم عىل شبهاته عىل القرآن والس ّنة النبويّة ،والسرية .ومن هذه
األساليب نذكر اآليت:
ـ ذكر ال ّدليل من دون ذكر املصدر.
ـ رشح ال ّدليل عىل غري وجهه.
ـ االستشهاد بالشاذ والضّ عيف بل املوضوع يف بعض األحيان.
ـ تحريف ال ّنصوص .
[[[

ـ تصيّد األدلّة لتأييد فكرة موجودة يف ذهنه قبل البحث العلمي .
[[[

ـ التعميم :فجولدتسيهر يف معرض ر ّده عىل بعض الشبهات« :يقول ( ..علامء الكالم
رضب من التّعميم املستنكر
املعارصون) دون أن يح ّدد أشخاصهم وزمانهم ومكانهم ،وهذا ٌ
يف البحث العلمي ،وال يلجأ إليه الباحث إال عندما يعجز عن إقامة الدليل عىل دعواه» .
[[[

[[[ أبو الحسن الندوي :اإلسالميات بني كتابات املسترشقني والباحثني املسلمني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1986 ،م ،ط ،3ص.17
[[[ انظر :مصطفى السباعي :السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي ،الصفحات.233-221-205–204 :
[[[ مصطفى السباعي :االسترشاق واملسترشقون ما لهم وما عليهم ،بريوت ،املكتب اإلسالمي1985 ،م ،ط ،3ص 43وما بعدها.
[[[ الصديق بشري نرص :تعليقات نقديّة عىل الفصل الثاين من كتاب دراسات محمديّة.326 ،
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ـ اإليهام .
[[[

ـ االنتقاء الكيفي للنصوص .
[[[

ـ إيراد بعض اآلراء من دون دليل.
ـ أسلوب اتخاذ من اليشء الصحيح سل ًّم لإلفرتاء.
ـ إيراده كلمة صحيحة ولكنه يريد بها باطل .
[[[

ـ أسلوب اإلنصاف امل َّدعى.
ـ أسلوب الكذب.
ـ أسلوب برت النصوص وتحريفها .
[[[

ـ أسلوب اختيار الشاذ.
ـ أسلوب الخيال.
ـ أسلوب الدعوى من غري الدليل .
[[[

ـ االنتقاء الكيفي للنصوص.
مغفل الجانب اإليجايب .
ـ يسلط األضواء عىل الجانب السلبي ً
[[[

ويف مناقشة بعض هذه األساليب ونقدها ،نورد ما ييل :
[[[

 .1أسلوب استخالص نتائج خاطئة من مقدّ مات صحيحة أو العكس
[[[ الصديق بشري نرص :تعليقات نقديّة عىل الفصل الثاين من كتاب دراسات محمديّة.326 ،
[[[ الصديق بشري نرص :تعليقات نقديّة عىل الفصل الثاين من كتاب دراسات محمديّة ،ص.321 -206
[[[ أحمد محمد جامل :مفرتيات عىل اإلسالم ،دار الفكر ،بريوت ،ط ،1الصفحات.163-153 -37 - 36 :
[[[ محمد الغزايل :دفاع عن العقيدة والرشيعة ضد مطاعن املسترشقني ،الصفحات-162-155-151-133-79-68-58-52 :
 200-197وغريها.
[[[ جولدتسيهر :العقيدة والرشيعة ،الصفحات.31-24-20-19-15 :
[[[ محسن عبد الناظر :دراسات جولدتسيهر يف السنة النبوية ومكانتها العلمية ،رسالة دكتوراه ،جامعة تونس،1984 / 1404 ،
ص .426
[[[ ملزيد من االطالع حول أساليب جولدتسيهر أنظر :عيل بن عبد اللَّه بن محفوظ :أساليب املسترشق «جولدتسيهر» يف
عرضه لإلسالم ،رسالة ماجستري ،إرشاف :د .محجوب كردي ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،قسم االسترشاق ،العام
الجامعي1410 :هـ.
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ذكروا يف علم املنطق أنّه إذا كانت املق ّدمة أو املق ّدمات لفكرة ما خاطئة ،فإ ّن
النتيجة ال ّ
شك ستكون خاطئة؛ ألنّه ال ميكن استنتاج نتيجة صحيحة من مق ّدمة خاطئة.
ولكن ال مالزمة بني ص ّحة املق ّدمة وص ّحة النتيجة ،فقد تكون املق ّدمات صحيحة ولكن
النتيجة خاطئة.
عاد ًة ما ت ُبنى املغالطة عىل خطأ يف املق ّدمة أو عىل عدم تر ٍ
ابط وتالزم بني املق ّدمة
والنتيجة .فعىل سبيل املثال :الطُالب يذهبون إىل ال ّدراس ِة يف الجامعة (مق ّدمة كربى)؛
موظف
زيد يذهب إىل الجامعة (مق ّدمة صغرى) = زيد طالب (نتيجة) يف الواقع خالد
ٌ
يف الجامعة وليس طال ًبا ولكنه يشرتك مع الطالب يف الذهاب للجامعة وال تالزم بني
األمرين.
وإذا تتبّعنا بعض أساليب «جولدتسيهر» فرناه يذكر مق ّدمات صحيحة يف نفسها،
ويبني عليها نتائج ال تتناسب أو ال ترتبط بتلك املق ّدمات ،وميكن تسميتها طفر ًة يف
النتيجة ،ومن أمثلة ذلك نذكر اآليت:
املثال األول :يقول« :ليس األنبياء من رجال علم الكالم» هذه املقدمة صحيحة
 ،%100فاألنبياء ليسوا من علامء الكالم.
أ ّما النتيجة التي يستنتجها مبارشة بعد تلك املقدمة ،هي« :إ ّن املعارف التي
كل تنسيق
كثيا ما تتح ّدى ّ
مبني طلبًا لخطة ...بل ً
يوقظونها ،ال تتمثّل كهيكل مذهب ّ
مذهبي. »...
ّ
[[[

وميكن صياغة كالمه عىل الشكل اآليت:
األنبياء ليسوا من رجال علم الكالم.
ورجال علم الكالم معارفهم منظمة ودقيقة ومتانسقة.
[[[ جولدتسيهر :العقيدة والرشيعة ،ص.77
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األنبياء ليست معارفهم منظمة و...
منطقي وغري صحيح ،فام أراد
فجولدتسيهر ربط بني املق ّدمة والنتيجة ربطًا غري
ّ
الوصول إليه ،وهو عدم وجود معارف منظمة تنفع لحارض أتباع األنبياء ومستقبلهم ،ال
الصحيحة ،هذا إذا سلّمنا أ ّن علامء الكالم ينتجون معارف منظّمة
ّ
تتأت من هذه املق ّدمة ّ
ومتكاملة وشاملة.
وهو مل يستطع من خالل كالمه هذا إبطال ما يجمع عليه املسلمون كافّة ،وهو أ ّن
تعاليم األنبياء ومعارفهم ،هي وحيان ّية ومن اللَّه تعاىل ،وليست اكتساب ّية يتعلّمونها من
علامء الفلسفة ،والكالم ،والفلك ،وغري ذلك.

ٗ
َ ۡ َ َ ٰٓ َ
فالنبوة هبة واصطفاء إلهي ،قال تعاىلُ َّ ﴿ :
لئِكةِ ُر ُسل َوم َِن
ٱلل يَ ۡص َط ِف مِن ٱلم
ّ
ّ
ََ ُ َ َُۡ ْ
َّ َّ
َ
َ
َ
ٞ
ُ
َّ
ۢ
اس إِن ٱلل س ِميع ب ِصري﴾  ،ويف آية أخرى يقول تعاىل﴿ :وما كنت تتلوا مِن
ٱنل ِ ۚ
َ َُ
َ ٗ َّ ۡ َ َ ۡ ُ َ
َ
َۡ
ب َول ت ُّط ُهۥ ب ِ َي ِمين ِك ۖ إِذا لرت
اب ٱل ُم ۡب ِطلون﴾ .
قبلِهِۦ مِن كِتٰ ٖ
[[[

[[[

طب ًعا ،الذي دفع «جولدتسيهر» لهذا الكالم أنّه يرى أ ّن ال ّرسالة التي يأيت بها األنبياء
أصل،
بالسامء ً
هي بدافع من أحساسيهم الباطن ّية واختلجاتهم النفس ّية ،وال ربط لها ّ
لكل زمان ومكان.
الطبيعي أن تكون عنده معارف وقت ّية ال تنفع ّ
فمن
ّ
يؤسس دي ًنا ال يدري ماذا يفعل ...أي أنّه من ال ّنادر أن
املثال الثاين :يقول« :إ ّن من ّ
مؤس ُس ال ّدين مدى أثر عمله عىل تاريخ العامل»  .املق ّدمة حسب الظاهر تبدو
يدرك ّ
احتامل واح ًدا من احتامالت مصدر الدين،
ً
صحيح ًة ،وإن كانت فيها مصادرة؛ ألنّه أثبت
الدين عن
يؤسس الدين .ولكن االحتامل اآلخر هو أنّه يبلّغ هذا
بي هو من ّ
وهو أ ّن ال ّن ّ
َ َ ۡ َ َ َّ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ
يل
ال َلَّه تعاىل ،وال عالقة له مبضمونه ،كام
قال تعاىل﴿ :ولو تقول علينا بعض ٱلقاوِ ِ
َ َ َۡ ُۡ ۡ
ۡ
ٱلَمني ُث َّم لَ َق َط ۡع َنا م ِۡن ُه ٱل َوت َ
ِني﴾  .فجولدتسيهر مل يُبطل هذا االحتامل
لخذنا مِنه ب ِ ِ ِ
[[[

[[[

[[[ سورة الحج ،اآلية .75
[[[ سورة العنكبوت ،اآلية .48
[[[ جولدتسيهر :العقيدة والرشيعة ،ص.43
[[[ سورة الحاقة ،اآليات .46-45-44
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أصل.
كل املسلمني ،بل مل يُرش إليه ً
الذي يؤمن به ّ
أ ّما النتيجة التي رتّبها عىل هذه املق ّدمة هي« :وهذه الكلمة تنطبق أفضل انطباق عىل
اللحقة» .
كل يشء وكان اإلكامل نتيجة عمل األجيال ّ
تم ّ
محمد...فاإلسالم والقرآن الكريم مل يُ ّ
[[[

 .2أسلوب املوازنة واملشابهة

يُعترب هذا األسلوب من األساليب التي استخدمها «جولدتسيهر» بكرثة يف كتبه
اإلسالمي ما هو ّإل تجميع من أديان وثقافات أخرى ،وال ميتلك
املختلفة؛ إلثبات أ ّن الدين
ّ
أي استقالليّة معرفيّة يف هذا املجال .فهو يوزانه ويشابهه باألديان األخرى ،كاليهوديّة
ّ
والنرصان ّية وغريهام من األديان وامللل والنحل .والخلف ّية الرئيسة لهذا األسلوب هو
ٍ
ٍ
وثقافات متع ّددة ،وال س ّيام
ديانات
اعتقاد «جولدتسيهر» أ ّن اإلسالم تاريخ ًيا تألّف من
اليهوديّة حسب تأكيدات «جولدتسيهر» .ومن األمثلة عىل ذلك نذكر اآليت:
َّ ُ َ َ
َ َ
ۡ َ َ ُ َ ٰ َ
فس جولدتسيهر قوله تعاىلِ﴿ :إَوذ قال م
وس ل ِق ۡو ِمهِۦ يٰق َ ۡو ِم إِنك ۡم ظل ۡم ُت ۡم
َ ّ

َّ ُ ُ ۡ ۡ َ َُ ُ ْ َ
ُ َ ۡ ُ ْ ُ
ُ َ ُ
ُ َ ُ
كم ب ِ ِ
وب ٓوا إ ِ ٰل بَارِئِك ۡم فٱق ُتل ٓوا أنف َسك ۡم ذٰل ِك ۡم
ٱتاذِكم ٱلعِجل فت
أنفس
َّ
َ
َ
َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َخ ۡي ٞلك ۡم عِند بَارئك ۡم فت َ
ٱتل َّو ُ
اب عل ۡيك ۡم إن ُهۥ ه َو َّ
اب َّ ُ
سها
ۚ ِ
ٱلرحِيم﴾  .ف ّ
ِِ
[[[

مبعناها الحر ّيف ،فقال« :فاليقتل بعضكم بعضً ا أي اقتلوا أنفسكم بأنفسكم» .
[[[

وقارن بني هذا التّفسري وما ورد يف العهد القديم ،فقال« :وهذا ينطبق عىل ما ورد
يف سفر الخروج فصل  ،27 :32الذي هو مصدر الكلامت القرآن ّية» .
بي )iمن تاريخ «العهد القديم»،
وي ّ
رصح يف موضع آخر بقوله« :لقد أفاد (أي ال ّن ّ
وكان ذلك يف أكرث األحيان عن طريق قصص األنبياء» .
[[[

[[[

[[[

[[[ جولدتسيهر :العقيدة والرشيعة ،ص.44
[[[ سورة البقرة ،اآلية .54
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري ،ص.10
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
اب ِف الْ َم َحلَّةِ،
ِ
اب إ َل بَ ٍ
ل فَخذه َو ُم ُّروا َوا ْر ِج ُعوا م ْن بَ ٍ
سائ َيل :ضَ ُعوا ك ُُّل َواحد َسيْ َف ُه َع َ
[[[ فَق ََال لَ ُه ْم« :ه َكذَا ق ََال ال َّر ُّب إِل ُه إِ َ ْ
احبَ ُه َوك ُُّل َو ِ
اح ٍد َص ِ
اح ٍد أَخَا ُه َوك ُُّل َو ِ
َواقْتُلُوا ك ُُّل َو ِ
اح ٍد قَرِيبَهُ».
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري ،ص.10
[[[ جولدتسيهر :العقيدة والرشيعة ،ص.49
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والهدف من هذه املوازنات واملقارنات جعل القارىء غري املسلم يُذعن بأ ّن اإلسالم،
وهو الديانة املتأ ّخرة عن اليهوديّة ،قد استقى مفاهيمه وأفكاره من هذه الديانات،
وباألخص اليهوديّة .وقد تقدم الرد عىل هذه الفكرة يف منهج األثر والتأثري.
ّ

 .3أسلوب اإليحاء والتلميح
السامع ،عن غري التّلقني
املقصود بأسلوب اإليحاء إيصال القناعة بفكر ٍة ما إىل ذهن ّ
قصة مثالً أو تعريضاً ،وتكون إ ّما بلسان املقال ،كأن
املبارش ،فقد يكون عن طريق ّ
يتح ّدث بكالم عن غريها ،وين ّبه ضم ًنا يف الوقت ذاته عنها ،أو بلسان الحال ،بأن يفعل
ما ّ
يدل عليها ،أو يرتك فعل ما يأمر بها .وهو من األساليب ال ّنفس ّية غري املبارشة ،وقد
الصيحة املبارشة.
يكون أحياناً أش ّد تأثريا ً من ال ّدعوة ّ
هذا األسلوب يعتمده «جولدتسيهر» يف بعض األحيان ،وهو أخطر وأش ّد من األسلوب
الصيح أو التّشكيك املبارش؛ ألنّه يعتمد املواربة وااللتواء .حيث يحاول «جولدتسيهر»
ّ
وإل فال
أن يرتك انطبا ًعا لدى القارىء أنّه ال ينقل األخبار ّإل عن طرق ومصادر موثوقةّ ،
اإلسالمي ،والتي وضع منهاجها
أصل ،فيقول عند تع ّرضه ملدرسة ال ّدعوى واإلرشاد
ينقل ً
ّ
املؤسسة
التعليمي محمد رشيد رضا« :وتعوزنا حتى اآلن األخبار املوثوق بها عن هذه ّ
املهت ّمة بال ّدعوة الدين ّية» .
[[[

ولكن نفس «جولدتسيهر» عندما ينقل األحاديث نراه يعتمد يف بعض األحيان عىل
كتب غري معترب ٍة عند املسلمني ،ككتاب «ألف ليلة وليلة» ،وكتاب «الحيوان» ،وكتاب
ٍ
«األغاين» ،وغريها من الكتب غري املعتربة يف مجال الحديث.
وفهم دقيقٍ لعلم
ويف كالم آخر له ،نراه يحيط نفسه بهال ٍة علم ّي ٍة ،ومبصداق ّية عاليةٍ ،
كل املذاهب اإلسالميّة ،فيقول« :بيد أ ّن أعيننا اليوم اكتسبت ح ّد ًة كافي ًة
الحديث عند ّ
من خربة ال ّنقد ،سواء أكان ذلك يف ف ّن ال ّرواية السن ّية أم الشيع ّية» .
[[[

[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري ،ص.371
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري ،ص.305
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ولتوضيح هذا األسلوب نذكر األمثلة اآلتية:
وباألخص غري املسلم ،أنّه ال ينقل
املثال األ ّول :وبعد أن يُثبت يف ذهن القارئ،
ّ
ّإل بعد التّث ّبت من املصدر وص ّحته ،ويذكر له خربته ال ّنقديّة يف مجال الحديث ،يل ّمح
نقدي للحديث ،فيقول عىل سبيل املثال:
للقارىء بأ ّن املح ّدثني ال يفتقرون إىل منهج
ٍّ
«والنتائج التي ت ّم الوصول إليها عن طريق منهج البحث ال ّناقد يف العرص الحديث ترينا
بوضوح مطّرد كيف أ ّن أخبار الروايات التي تبدو يف قالب أبعد ما يكون عن الريبة. »...
[[[

إ ّن دعوى «جولدتسيهر» أ ّن منهج ال ّنقد للحديث ُوضع يف العرص الحديث ،والذي
نتمكّن من خالله من معرفة زيف بعض األسانيد التي تبدو يف ظاهرها سليمة ،فهو
يُوحي للقارئ أ ّن علامء الس ّنة والشيعة القدماء مل يضعوا ضوابط لعلم الحديث ،وهذا
مجانب للصواب ،وال يسع البحث لبيان ضوابط علم الحديث التي وضعها علامء
كال ٌم
ٌ
الرجال ،ولكن وجود هذا العلم قديم ج ًدا ،وقد تبلور يف القرن الرابع الهجري وما بعده.
رجل رشيفًا،
هم يف روايته ،ومع ذلك يبقى ً
املثال الثاين :يقول« :قد يكون الراوي متّ ً
وال يح ّط ذلك من رشفه وكرامته» .
[[[

وهذه العبارة فيها إيحاء وتلميح إىل اضطراب منهج املح ّدثني؛ ألنّه كيف يكون
الشف والتّقدير،
هم بروايته ومع ذلك يحظى باملكانة االجتامع ّية ومقدار من ّ
ال ّراوي متّ ً
وماذا يقصد «جولدتسيهر» من االتّهام؟ فهل هذا طع ٌن بعدالة ال ّراوي أو ضبطه؟
اب مبنهج املح ّدثني؛ أل ّن مدار قبول رواية الراوي يدور عىل
أي اضطر ٍ
وللعلم ال يوجد ّ
محورين ،وهام :عدالة الراوي ،وضبط الراوي .
[[[

بالصفتني م ًعا ،ولكن قد يتّصف بأحدهام دون األخرى،
وال ب ّد من ات ّصاف ال ّراوي ّ
فقد ترد رواية ال ّراوي بسبب عدم حفظه وضبطه مع عدالته ،وهذا ال يخدش مبقامه
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري ،ص.81
[[[ جولدتسيهر :العقيدة والرشيعة ،ص.54
[[[ ملزيد من االطالع أنظر :العدالة والضبط عند املحدثني ،حيدر جيجان عبد عيل الزيادي ،الرسائل الجامعية ،9 :العتبة العلوية
املقدسة ،مكتبة الروضة الحيدرية2012 ،م.
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االجتامعي ،أما إذا كان سبب ر ّد الرواية هو كذب الراوي .فهذا مام ال ّ
شك فيه يسقط
أي ٍ
تناقض يف منهج املح ّدثني.
مكانته االجتامع ّية ،فال يوجد ّ
وهناك شواهد كثرية عىل استخدام «جولدتسيهر» لهذا األسلوب ،ونكتفي باألمثلة
املتق ّدمة؛ أل ّن الهدف هو توضيح األسلوب ال استقصاء موارد استعامله.

 .4أسلوب إقحام رأيه يف سياق الحقيقة التاريخ ّية
من بديهيات البحث العلمي أن يفصل الباحث بني آرائه العلم ّية والشّ خص ّية وتحليله
العلمي يف أحداث التاريخ.
وبني الحقائق التاريخيّة ،فال يقحم آراءه الشخصيّة وتحليله
ّ
بينام نرى أ ّن األمر ليس بهذا الشّ كل عند «جولدتسيهر» ،فهو يورد تحليله أو رأيه بشكلٍ
يُوهم أ ّن هذا هو ما تق ّرره ال ّروايات واألحداث التاريخ ّية.
الشخيص أو االنطباع أو االعتقاد،
الرأي باعتباره تعبريا ً عن تقييم يعتمد عىل الحكم
ّ
ويف الوقت نفسه ميكن الوثوق به أو عدم الوثوق .أ ّما مفهوم الحقيقة ،فهو الذي يشري
إىل معلومات تقريريّة ،باإلمكان مالحظتها والتأكّد من دقّتها.
والخلط بني الرأي واعتباره كحقيق ٍة ،ويجري التعامل معه وفق ذلك ،يؤ ّدي إىل الكثري
فضل عن إقحامه يف الحقائق وجعله منها.
من األخطاءً ،
فال ب ّد من التمييز بني الحقيقة والرأي ،فالحقيقة هي أمور حدثت بالفعل ،وتحتوي
عىل أرقام ومعلومات واضحة ودقيقة ولها مصادر موثوقة ،بينام الرأي هو عبارة عن
تفسري أو تنبّؤ يختلف باختالف األشخاص.
ولبيان استخدام «جولدتسيهر» لهذا األسلوب نذكر األمثلة اآلتية:
املثال األ ّول :يقول« :إ ّن اإلسالم ليس مذه ًبا واح ًدا» .
[[[

فهل هذه حقيقة تاريخ ّية تناقلها علامء اإلسالم وأجيال املسلمني؟ وما معنى أ ّن اإلسالم
ليس مذه ًبا واح ًدا؟ فهل مراده الفرق واملذاهب؟ فهذه نشأت يف تاريخ املسلمني ،ويف
[[[ جولدتسيهر :العقيدة والرشيعة ،ص.10
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فرت ٍ
يصح دراسة اإلسالم من خالل الفرق ،بل ال ب ّد من االعتامد
ات تاريخ ّي ٍة متباعدة ،وال ّ
النبي iوتواتر
عىل املصادر الرئيسة واألصيلة ،وهي :القرآن الكريم ،وما ّ
صح من س ّنة ّ
عنه ،وغري ذلك من الضوابط يف هذا املجال.
فاإلسالم ال يختلف من زمان إىل زمان ،ومن بيئة إىل أخرى .وليست آراء املذاهب
فضل عن
والفرق هي اإلسالم؛ بدليل التّناقض بني هذه املذاهب والفرق يف األصولً ،
كل مذهب
والصحيح أ ّن هذه الفرق واملذاهب نشأت يف اإلسالم ،وإن كان ّ
الفروعّ .
بي.i
تجسد ومتثّل اإلسالم
وفرقة تعتقد أنّها ّ
الحقيقي الذي جاء به ال ّن ّ
ّ
رصا
املثال الثاين :يف سياق حديثه عن البدعة ،يجعل «جولدتسيهر» من اإلجامع عن ً
رشع البدعة ويجعلها جز ًءا من املنظومة
من عنارص قبول البدعة ،وكأ ّن اإلجامع ي ّ
الدينيّة .فيقول يف هذا املجال« :إ ّن فكرة اإلجامع التي ثبّتت قواعدها خالل هذا التّط ّور
رصا من عنارص التوفيق والتقريب بني الس ّنة
الذي م ّر بالرشيعة اإلسالم ّية ،أصبحت عن ً
والبدعة املحدثة»  .ويتابع الفكرة بقوله« :ويُثبت لنا تاريخ اإلسالم أ ّن علامء املسلمني
الصالبة والتّع ّنت يف مبدأ األمر إزاء العادات والتقاليد التي يكون جمهور
مهام بلغوا من ّ
األ ّمة قد ارتضاها وأق ّر ات ّباعها ،مل يستنكفوا مع ذلك أن تهدأ مقاومتهم لتلك العادات
والتقاليد التي اكتسبت حقّها يف الوجود ،وأن يق ّرروا أ ّن اإلجامع انعقد عىل استحسان
املنهي عن ات ّباعها» .
ما كانوا يع ّدونه من قبل البدع
ّ
[[[

[[[

من الواضح أنّه طرح فكرة اإلجامع يف كالمه ،وكأنّها حقيق ٌة إسالم ّية ثابتة ،وهذا من
األساليب الخطرية التي يعتمدها ،مع أ ّن ما قاله مغاي ًرا متا ًما ملا عليه العلامء يف تعريف
اإلجامع .صحيح أ ّن هناك خالفًا بني معنى اإلجامع وحجيّته بني علامء السنة وعلامء
الشيعة ،ولكن املؤكد أ ّن اإلجامع عند الجميع ليس هو ما أشار إليه «جولدتسيهر»،
فقهي يعني اتّفاق الفقهاء يف
وال ميكنه أن يح ّول البدعة إىل س ّنة؛ أل ّن اإلجامع
ٌ
اصطالح ٌّ
رأي واحد ،وله أهميّة كبرية يف الفقه السني ،ولهذا فهو أحد
مسأل ٍة رشعيّ ٍة معيّن ٍة عىل ٍ
[[[ جولدتسيهر :العقيدة والرشيعة ،ص.253
[[[ جولدتسيهر :العقيدة والرشيعة ،ص.255
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مصادر االستنباط عندهم.
رشعي
ويرى الشيعة أ ّن اإلجامع ال يصلح أن يكون دليالً بنفسه ،وليس له اعتبا ٌر
ٌّ
ّإل إذا كان كاشفاً عن رأي املعصوم ،أي إ ّن اإلجامع عندهم ح ّجة؛ ألنّه ّ
يدل عىل رأي
املعصوم ،ال لكونه ح ّجة بنفسه .
[[[

أي إشارة ملا قاله «جولدتسيهر» ،فمن
ويف التعاريف املختلفة لإلجامع ال يوجد ّ
رشعي واحد .أو اتّفاق أهل
تعاريف اإلجامع أنّه :اتّفاق رأي الفقهاء املسلمني عىل ٍ
حكم ٍّ
حكم واحد .
ّ
حكم واحد  .أو اتّفاق أ ّمة النبي iعىل ٍ
الحل والعقد عىل ٍ
[[[

[[[

وأهم االختالفات يف تعريف اإلجامع ،هو االختالف يف هويّة املجمعني .وقد ذكر
علامء اإلسالم مصاديق ع ّدة مختلفة يف هذا املجال .فبعضهم ذكر أ ّن اإلجامع الح ّجة هو
إجامع أهل الحرمني (املدينة ومكة)  ،وبعضهم قال أهل املرصين (الكوفة والبرصة) ،
وبعضهم قال إجامع الشيخني  ،وبعضهم قال :إجامع الخلفاء األربعة .
[[[

[[[

[[[

[[[

وعىل األحوال كلّها ،ال ب ّد أن يكون اإلجامع من املجتهدين ال من عوام الناس.
أ ّما عند الشيعة ،ال ب ّد من كاشفيته عىل رأي املعصوم ،وكيف ّية هذه الكاشف ّية ق ّررها
وفسوها بأساليب متع ّددة ،كنظريّة اإلجامع
علامء األصول عند الشيعة بطرقٍ مختلف ٍةّ ،

[[[ انظر :محمد رضا املظفر :أصول الفقه ،ج ،3دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الت ،ال.ط ،ص.82-81
[[[ محمد بن محمد الغزايل ،املستصفى من علم األصول ،دار صادر ،بیروت1322 ،هـ ،ص.173
[[[ املظفر ،أصول الفقه ،ج ،3ص.81
[[[ عيل بن عبد الكايف السبيك ،اإلبهاج يف رشح املنهاج عىل منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي ،ج ،2تحقيق :جامعة من
العلامء ،دار الكتب العلمية ،بريوت1404 ،هـ ،ط ،1ص.365
[[[ محمد بن عبد الدائم الربماوي ،الفوائد السنية يف رشح األلفية ،ج ،1املحقق :عبد اللَّه رمضان موىس ،مكتبة التوعية
اإلسالمية للتحقيق والنرش والبحث العلمي ،الجيزة ،مرص1436 ،هـ2015-م ،ط ،1ص.436
[[[ محمد بن محمد ابن إمام الكاملية ،تيسري الوصول إىل منهاج األصول من املنقول واملعقول «املخترص» ،ج  ،5دراسة
وتحقيق :د .عبد الفتاح أحمد قطب الدخمييس ،دار الفاروق الحديثة للطباعة والنرش ،القاهرة1423 ،هـ2002-م ،ط  ،1ص.87
[[[ عبد اللَّه بن إبراهيم العلوي الشنقيطي ،نرش البنود عىل مراقي السعود ،ج ،2تقديم :الداي ولد سيدي بابا  -أحمد رمزي،
النارش :مطبعة فضالة باملغرب ،د.م ،د.ت ص.89
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اللطفي  ،أو اإلجامع الدخويل  ،أو الحديس  ،أو التقريري .
[[[

[[[

[[[

[[[

أين هذا من تعريف «جولدتسيهر» بأ ّن اإلجامع ميكن أن يكون له شأ ٌن كبري يف
اإلصالح ،وأ ّن املقصود من اإلصالح هنا أ ّن املسلمني يستطيعون أن يجعلوا من اإلسالم ما
شاؤوا رشيطة أن يكونوا مجمعني عليه .إ ّن هذا الكالم ال وجود له حتى يف اآلراء الشاذة
والفرق املنحرفة .ومن الواضح أ ّن الخلفيّة الرئيسة لكالمه التّأكيد عىل برشيّة الرشيعة
اإلسالم ّية ،وأنّها من صناعة البرش وليست من عند اللَّه تعاىل.
الشيعة وأحكامها بيد
الشيعة ،فهو يجعل ّ
وهذا الكالم خط ٌري ج ًّدا عىل ثوابت ّ
الناس ،فيستطيعون تغيريها وتعديلها متى ما اتّفقوا عىل ذلك ،ويصبح هذا االت ّفاق
ح ّج ًة رشعيّ ًة إلجامع العلامء عىل حجيّة اإلجامع ،وهذا أشبه باألنظمة الدميقراطية أو
أي قانون يريد .ويف كالم «جولدتسيهر»
رشع أو يع ّدل ّ
أنظمة الربملان الذي يُلغي أو ي ّ
ترصيح بهذا املعنى الخطري؛ إذ يقول« :وسنالحظ حقًّا أ ّن هذا املبدأ بال ّنسبة لإلسالم
ٌ
يحتوي عىل بذور التح ّرر للحركات اإلسالم ّية الح ّرة ،والتط ّورات املستطاعة ،فهو يقوم
ض ّد دكتاتوريّة الجمود ،وقتل الشخصنة ،وق ّوة للتعادل ،وقد حقّق عىل األقل يف املايض،
ٍ
وقتئذ ،فامذا عساه ميكن أن يكون باستعامله يف
كعامل مهم ،مطابقة اإلسالم للعرص
الحق أ ّن هذا املبدأ املتّبع ملحو ٌظ عند مج ّددي اإلسالم يف عرصنا ،فهو
املستقبل؟ ويف ّ
عوامل القوى الشابّة» .
ُ
الباب الذي يجب بواسطته أن تنفذ إىل بناية اإلسالم
[[[

وهناك شواهد كثري ٌة عىل استخدام «جولدتسيهر» لهذا األسلوب ،نكتفي باألمثلة
املتق ّدمة؛ أل ّن الهدف -كام تق ّدم -هو توضيح األسلوب ال استقصاء موارد استعامله.

[[[ نارص مكارم الشريازي ،أنوار األصول ،ج ،2تقرير :أحمد القديس ،النارش :مدرسة اإلمام عيل بن أيب طالب ،8قم1428 ،هـ،
ط ،2ص.364
[[[ أحمد األنصاري :خالصة القوانني ،النارش :املطبعة العلمية، قم1397 ،هـ ،ط ،2ص.108
[[[ تحسني البدري ،معجم مفردات اصول الفقه املقارن ،النارش :املرشق للثقافة والنرش ،لبنان1428 ،هـ ،ط ،1ص.42
[[[ محمد الحسيني ،معجم املصطلحات األصولية ،النارش :مؤسسة العارف للمطبوعات ،بريوت1415 ،هـ ،ط ،1ص.13
[[[ جولدتسيهر :العقيدة والرشيعة ،ص.63
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 .5أسلوب التظاهر باإلنصاف
هذا األسلوب أيضً ا من األساليب التي يستخدمها «جولدتسيهر» ،وهو -غال ًبا -ومن
خالل تت ّبع بعض كلامته يستخدمه بعد أن يتحامل عىل القرآن أو النبي iأو بعد
أن يقوم بعمليّات تدليس للنصوص واألحداث التاريخيّة وغري ذلك ،يستخدم عبارات
مدح لإلسالم ،ولك ّنها يف الحقيقة ذ ٌّم يف صورة
اإلنصاف ،والتي يف الغالب تظهر عىل أنّها ٌ
مد ٍح ،ومن األمثلة عىل ذلك نذكر اآليت:
«جولدتسيهر» كام تق ّدم وكام سيأيت يف املباحث القرآن ّية مسكو ٌن بفكرة ر ّد اإلسالم
نسيج من األنظمة
إىل عنارصه الرئيسة -حسب زعمه ،-فبعد أن ذهب إىل أ ّن اإلسالم
ٌ
واألفكار الرومانيّة والفارسيّة واألفالطونيّة .
[[[

الحق أن نق ّرر
بدأ بالتّظاهر بعبارات اإلنصاف ،فيقول يف هذا املجال« :عىل أ ّن من ّ
كل هذه امليادين قد أكّد استعداده وقدرته عىل امتصاص هذه اآلراء
أ ّن اإلسالم يف ّ
ومتثّلها ،كام أكّد قدرته كذلك عىل صهر تلك العنارص األجنب ّية كلّها يف بوتق ٍة واحدة،
تحليل عميقًا ،وبحثت بحثًا دقيقًا» .
فأصبحت ال تبدو عىل حقيقتها ّإل إذا حلّلت ً
[[[

مزيج من
مدح لإلسالم ،ولك ّنه يف حقيقته تأكيد عىل أ ّن اإلسالم ٌ
ظاهر هذا الكالم هو ٌ
كل مسألة وفكرة إىل أصولها ستتضح هذه
عنارص مختلفة إذا قمنا بتفكيكها وإرجاع ّ
العنارص ،وهذا يعني عدم أصالة اإلسالم وأنّه ديان ٌة هجين ٌة مركب ٌة من مك ّونات يونان ّية
وفارس ّية و...
ينقل جولدتسيهر عن بعض املسترشقني وجهة نظرهم يف ضعف القيم الدين ّية
واألخالقيّة يف اإلسالم .
[[[

ولك ّنه بعد ذلك يتظاهر باإلنصاف فيقول« :إذا أردنا أن نكون عادلني مع اإلسالم،
أن نوافق عىل أنّه يوجد يف تعاليمه ق ّوة ف ّعالة متّجهة نحو الخري ...وهذه التّعاليم
[[[ انظر :جولدتسيهر :العقيدة والرشيعة ،ص.11
[[[ جولدتسيهر :العقيدة والرشيعة ،ص.11
[[[ انظر :جولدتسيهر :العقيدة والرشيعة ،ص.28
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تتطلّب رحمة جميع الخلق ،واألمانة يف عالقات الناس بعضهم ببعض...كام تتطلّب سائر
الفضائل التي أخذها اإلسالم عن األديان السابقة. »...
[[[

يف هذه الفقرة ،يتظاهر باإلنصاف ،وأنّه يُدافع عن قيم اإلسالم وأخالقه ،ولك ّن الفكرة
الرئيسة التي أرادها من هذا ال ّن ّص ،هو أ ّن هذه الفضائل والقيم واألخالق املوجودة يف
فعل هي مأخوذة من األديان األخرى ،فهو يؤكّد عىل عدم أصالة الفكر األخالقي
اإلسالم ً
والقيمي يف اإلسالم.
الحق إذًا ،أ ّن محم ًدا كان بال ّ
حقيقي يف
شك أ ّول مصل ٍح
بي« :iإ ّن ّ
يقول يف ّ
ٍّ
حق ال ّن ّ
الشّ عب العر ّيب من الوجهة التّاريخ ّية»  .وهذا الكالم ظاهره امتداح للنبي ،iولك ّنه
يصح التع ّدي أكرث من ذلك ،كالنب ّوة
يف الحقيقة محاولة للقول إنّه
مصلح ليس أكرث ،وال ّ
ٌ
ٍ
مقامات قدسيّ ٍة أخرى.
أي
أو ّ
[[[

ويف سياق حديثه عن جواز إثبات بعض التفسري يف املصاحف يقول« :وليس بواضح
للنص،
حقًا ما قُصد من هذه الزيادات :هل قصد أصحابها من ذلك تصحيح
حقيقي ّ
ّ
جيل متأ ّخ ٌر بال ّنظرة
ُغي يف ال ّن ّص شيئًا ،ونظر إليها ٌ
أو إضافة تعليقات موضّ حة فقط ال ت ّ
األوىل ،ولتصحيح هذه ال ّنظرة روي عن بعض الصحابة أنّه يجوز إضافة مثل هذه
التعليقات املع ّينة عىل الفهم دون اعرت ٍ
نص الوحي» .
اف بأنّها من ّ
[[[

والغريب يف كالم «جولدتسيهر» الذي ا ّدعى يف هذا ال ّن ّص ،هو نفسه ق ّرر بوضوح يف
نص آخر أ ّن هذه الزيادات ليست من القرآن ،إنّ ا من قبيل التفسري ،فيقول« :وطائفة
ّ
أخرى من القراءات الظاهرة يف هذه الدائرة تنشأ من إضاف ٍة تفسرييّ ٍة ،حيث يستعان
أحيانًا عىل إزالة غموض يف الفصل بإضافة متييز أدق ،يح ّدد املعنى املبهم ،ودف ًعا
الضطراب التأويل» .
[[[

[[[ جولدتسيهر :العقيدة والرشيعة ،ص.29
[[[ جولدتسيهر :العقيدة والرشيعة ،ص.13
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري ،ص.21
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري ،ص.86
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الصحيحة التشكيك
هذا األسلوب والطريقة يف التّشكيك ،أي إ ّن بعد تقرير الفكرة ّ
بها ،وهو ما يُطلق عليه منهج أو أسلوب البناء والهدم ،حيث اإلطراء واملديح ثم الطعن.
ففي مرحلة البناء :يقوم املسترشق باإلطراء عىل الظاهرة التي يدرسها ،أو عىل جوانب ثانويّة
منها ،ثم يأيت دور الهدم ،حيث يج ّرد تلك الظاهرة من أه ّم مق ّوماتها وأركانها عىل نح ٍو
يؤ ّدي إىل سقوطها ،وهذا ما اعتمد عليه املسترشقون املعارصون أمثال وات ،غوستاف فون
غرونبوم .
[[[

فعىل سبيل املثال ،يستخدم املسترشق الفرنيس غوستاف لوبون (( )Lebonت1931م)
هذا املنهج يف كتابه «حضارة العرب» ،فيذكر عىل سبيل املثال أفكارا ً صحيح ًة ومعتدل ًة عن
اإلسالم ،ويُشيد باإلسالم ونبيّه .iوبعد جمل ٍة وافر ٍة من املديح واإلطراء ،يبدأ بعمليّة الهدم،
الصع .إىل غريها من املناهج الخطرية
بي iيف ضمن فصيلة املتهوسني وأصحاب ّ
فيص ّنف ال ّن ّ
ونبي اإلسالم.i
عىل فهم اإلسالم والقرآن ّ

 .6أسلوب التهكّم والسخرية
حق اآلخرين أن ينتقدوا أفكار ال ّناس واعتقاداتهم وسلوكياتهم وغري ذلك ،ولكن
من ّ
حق اآلخر السخرية والتّهكّم عىل اآلخرين ،وال تخدم هذه األساليب البحث
ليس من ّ
العلمي ،بل تطبعه بأساليب ذاتيّة وأهواء شخصيّة ،وتزيد اله ّوة بني الباحث والرشيحة
املستهدفة.
همجي أصبح جز ًءا من تقاليد املجتمع
يصف الزواج يف اإلسالم بأنّه« :أسلوب
ّ
اإلسالمي» .
[[[

ويف معرض الفرق بني سجع اآليات املك ّية واملدن ّية يصف رسد الرسول iلآليات
املكيّة بأنّها« :تتوافق مع صوت رضبات قلبه املحموم»  .ولهذا األسلوب الساخر
واملتهكّم شواهد كثرية يف كتب الرجل ،ولكن نكتفي مبا ذكرنا إليفائه بالغرض.
[[[

[[[ ينظر :االسترشاق يف السرية النبوية( ،م.س) ،ص.35
[[[ جولدتسيهر :العقيدة والرشيعة ،ص.272
[[[ جولدتسيهر :العقيدة والرشيعة ،ص.22
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 .7أسلوب االستشهاد مبن ليس يف مقام االستشهاد
من الواضح يف البحث العلمي أنّه يف مقام االستشهاد بأقوال وآراء اآلخرين ال بد أن
تكون هذه األقوال منسوب ًة ٍ
ويصح االستشهاد بها ،ولكن ما نراه يف
ألناس يُعت ّد بقولهم،
ّ
موارد كثرية عند هذا املسترشق أ ّن األمر ليس كذلك ،فهو يستشهد بآراء غري وازنة ،وغري
صحيحة يف بعض األحيان ،ومن األمثلة عىل ذلك نذكر اآليت:
بكل طأمنينة،
املثال األ ّول :تبديل كلامت القرآن الكريم ،يقول :إنّه يجوز يف القرآن ّ
أن تستبدل كلمة بكلمة أخرى أوضح منها رشيطة أن ال يكون هناك تغيري يف املعنى،
ّ
واستدل لذلك بقراءة أيب رسار الفنوي لآلية  48من سورة البقرة ،فقد قرأ (نسمة ،نسمة)
َ ۡ ٌ َ َّ ۡ
َ ۡٗ
َ َّ ُ ْ َ ۡ ٗ َّ َ ۡ
يا
(نفس عن نفس) يف قوله تعاىل﴿ :وٱتقوا يوما ل ت ِزي نفس عن نف ٖس ش ٔ
بدل ٌ
َ
َ
َ
ُ

ٞ

ُ

ٞ

َول ُي ۡق َبل م ِۡن َها َش َفٰ َعة َول يُ ۡؤ َخذ م ِۡن َها َع ۡدل َول ُه ۡم يُ َ ُ
نصونَ. ﴾٤٨
[[[

أ .ما نقله «جولدتسيهر» هو تفسريٌ للقراءة املشهورة ،ال أنّه قراءة مح ّددة .وقد
نقل هذا األمر يف موارد ع ّدة عن ابن مسعود ،بأنّه كان يبدل كلمة بكلمة أوضح
منها بالنسبة للسامع ،من باب التوضيح والتّفسري ،ال من باب التبديل والتحريف.
إ ّن اختالف قراءة ابن مسعود مع ال ّنص املشهور يف كثري من اآلي يرج ُع إىل تبديل
النص ،وكان ذلك غالب ًّيا؛ لغرض اإليضاح واإلفهام .واملعروف من
كلمة إىل مرادفتها يف ّ
مذهب ابن مسعود :توسيعه يف قراءة ألفاظ القرآن ،فكان يج ّوز أن تب ّدل كلمة إىل
تغي شيئًا َ من املعنى األصيل .وكان يعلّم
أخرى مرادفتها ،إذا كانت الثانية أوضح وال
َّ َ َ َ َ َّ ُّ َ ّ ُ ْ
رجل أعجم ًّيا القرآن ،فقال« :إِن شجرة الزق ِ
وم طعام الثِيم» .فكان الرجل يقول :طعام
ً
اليتيم ،ومل يستطع أن يقول :األثيم .فقال له ابن مسعود :قل :طعام الفاجر .ثم قال
ابن مسعود :إنّه ليس من الخطأ يف القرآن أن يقرأ مكان «العليم» «الحكيم» .بل [من
الخطأ] أن يضع آية الرحمة مكان آية العذاب.
ومن هذا القبيل ما رواه الطربي :كان ابن مسعود يقول :الياس هو إدريس ،فقرأ:
وإ ّن إدريس ملن املرسلني .وقرأ :سالم عىل إدراسني.
[[[ سورة البقرة ،اآلية .48
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وذكر ابن قتيبة :أ ّن ابن مسعود كان يقرأ« :وتكون الجبال كالصوف املنفوش» بدل
«العهن املنفوش»؛ أل ّن العهن هو الصوف ،وهذا أوضح وآنس لإلفهام.
املفسين القدامى ،إذا أشكل عليهم فهم كلمة غريبة يف ال ّنص
ومن ثم تع ّود بعض ّ
القرآين ،أن يراجعوا قراءة ابن مسعود يف ذلك ،فال ب ّد أنّه أبدلها بكلمة أخرى مرادفة لها
أوضح وأبني للمقصود األصيل .
[[[

ويعلّق العالمة محمد هادي معرفة عىل هذا املسترشق وغريه ،بقوله :قد يأخذ
النص القرآين ذريع ًة للطعن عليه ،كام جاء يف كتاب:
البعض من هذا االختالف يف قراءة ّ
مذاهب التفسري اإلسالمي [للمسترشق جولدتسيهر] ،الذي وضعه لهذا الغرض .لك ّنها
محاول ٌة فاشل ٌة بعد أن علمنا أ ّن االختالف كان يف مج ّرد القراءة خارج ال ّنص الثابت يف
املصحف .فال ّن ّص القرآ ّين يش ٌء مل يختلف فيه اثنان ،وهو املثبت يف املصحف الرشيف
ميسوه حتى إلصالح أخطائه
منذ العهد األ ّول اإلسالمي حتى العرص الحارض ،ومن ثم مل ّ
نص الوحي حتى يبقي بال تحوير.
اإلمالئيّة؛ تح ّفظًا عىل ّ
السلف ،لتج ّوز القراءة
نعم جاءت قض ّية مراعاة جانب التسهيل عىل األ ّمة من بعض ّ
بأي نحو كانت ،ما دامت تؤ ّدي نفس املعنى األصيل من غري تحريف فيه .األمر الذي
ّ
يكون خارج ال ّنص املثبت قطعيًّا .
[[[

ب .علامء القراءات اشرتطوا رشوطًا يف القراءة املقبولة ،وهي حسب ابن الجزري
ثالثة:
فكل ما وافق وجه نحو ...وكان للرسم احتامالً يحوي
وصح إستنادا ً هو القرآن ...فهذه الثالثة األركان
وحيثاً يُختل ركن أثبت ...شذ ّو ُه لَو أنه يف السبعة .
[[[

[[[ انظر :محمد هادي معرفة :التمهيد يف علوم القرآن ،ج ،1النارش:حوزه علميه قم ،مركز مديريت ،قم1410 ،هـ ،ط،3
ص.317-316
[[[ محمد هادي معرفة :التمهيد يف علوم القرآن ،ج ،1م.س ،ص.319-318
[[[ أحمد بن محمد بن محمد ابن الجزري الدمشقي :رشح طيبة النرش يف القراءات ،دار الكتب العلمية ،بريوت2005 ،م،
ال.ط ،ص.7
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فرشوط القراءة املقبولة هي موافقتها للغة العربية ،مطابقتها للرسم العثامين،
تواتر نقلها.
وتختلف الرشوط عند علامء اإلمام ّية ،وأهم هذه االختالفات «تواتر القراءة»،
فاملعروف عند علامء اإلمام ّية عدم تواتر القراءات .يقول السيد الخويئ:v
«وامل َ ْع ُر ُ
وف عن َد الشِّ ي َع ِة أنَّها غ ْ َُي ُمتواتِ َر ٍة ،بَ ِل القراءاتُ ب َني ما ه َو اجتها ٌد م َن
ٌ
منقول ِب َخ َ ِب الوا ِح ِد ،واختا َر هذا َ
القارئِ  ،وب َني ما ه َو
القول َجام َع ٌة ِم َن امل ُ َحقِّق َني
الس َّن ِةَ .وغ ْ َُي بَ ِع ٍيد أ ْن يَكُو َن هذا ه َو امل َشْ ُهو َر بي َن ُه ْم ...وهذا ُ
القول
ِم ْن ُعلام ِء أ ْه ِل ُّ
يح» .
ه َو َّ
الص ِح ُ
[[[

بغض ال ّنظر عن هذه الخالفات يف مبحث القراءات ،فإ ّن
مناقشة :عىل ّ
كل األحوالّ ،
يحق لإلنسان
كلًّ من علامء الس ّنة والشيعة ال يقبلون القراءة القرآنيّة كيفام ات ّفق ،وأنّه ّ
نص «جولدتسيهر» أن يبدل كلمة مكان كلمة رشيطة أن
العادي حسب ما يُفهم من ّ
تكون الثانية أوضح ،وال تخالف املعنى.
فمن أين جاء «جولدتسيهر» بهذا الكالم؟ ،وهل هذا التبديل مطلق سواء وافق
اللغة أم ال؟ ،وهل نأخذ بالقراءة حتى لو نقلت إلينا بطريقة شاذة أو ضعيفة؛ ألنّه
بغض ال ّنظر عن اشرتاط تواتر
يُشرتط ص ّحة النقل ،وهو مورد إجامع بني املسلمنيّ ،
القراءة ،وأخ ًريا :من هو أبو الرسار الغنوي؟ الذي استشهد به «جولدتسيهر» .يقول عبد
الحليم النجار مرتجم كتاب مذاهب التفسري اإلسالمي« :كان أبو الرسار الفنوي كغريه
من أجالف العرب ومتأخريهم الذين ال يؤخذ لهم يف القرآن برأي وال يعد قولهم فق ًها» .
[[[

املثال الثاين :قول عبد اللَّه بن أيب الرسح :يستشهد «جولدتسيهر» مبا قاله عبد اللَّه
بن أيب الرسح؛ ليثبت لنا جواز التّبديل يف كلامت القرآن الكريم .ولكن من هو عبد اللَّه
بن أيب الرسح؟
إ ّن عبد اللَّه بن أيب رسح -أخا عثامن من الرضاعة -الذي دخل يف اإلسالم قبل فتح
[[[ أبو القاسم الخويئ :البيان يف تفسري القرآن ،دار الزهراء ،بريوت1975 ،م ،ط ،4ص.123
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري ،ص.27
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احتل منص ًبا بارزًا يف الدولة اإلسالم ّية عىل عهد
مكّة ،ث ّم ارت ّد بعد وفاة الرسول ،iثم ّ
عثامن ،كان من كتّاب الوحي عند الرسول ،iوقد روي أنّه -يف حديثه عن عمله هذا-
افتخر أمام القرشيني مبا كان يتمتّع به من ال ّنفوذ عند الرسول ،iفقال لهمّ :إن كنت
يل« :عزيز حكيم» ،فأقول« :أو عليم حكيم»؟
أرصف محم ًدا حيث أريد ،كان ُييل ع ّ
كل صواب»  .ويف مناقشة ما ورد نقول:
فيقول« :نعمّ ،
[[[

يصح االستشهاد بشخص ّية ،كعبد اللَّه بن أيب الرسح ،وهو
بداية :من الواضح أنّه ال ّ
لصح االستشهاد بأقوال املرتدين يف أمور الدين.
عىل تلك الحالة من االرتدادّ ،
وإل ّ
بي iيو ًما من األيام
ّ
ثم ،هذه الرواية تخالف رصيح القرآن الكريم ،فلم يكن ال ّن ّ
ح ًّرا يف قراءة القرآن ،ومل يكن ليعدل عن القراءة التي تلقّاها عن اللَّه تعاىل بوساطة
جربيل أمني الوحي إىل قراء ٍة يختارها من تلقاء نفسه؛ أل ّن وظيفته إنّ ا هي تبليغ ما
يوحى به إليه فحسب ،وليس له أن يحيد عنه -بزيادة أو نقص ،أو تبديل أو تغيري -قيد
َ َُۡ َ
شعرة ،وقد س ّجل اللَّه عليه ذلك يف قوله تعاىل يف سورة يونسِ﴿ :إَوذا تت ٰ
ل َعل ۡي ِه ۡم
َ

ُ ۡ َ َ ۡ َٰ َ ٓ ۡ َ ّ ُۡ ُۡ
َ َ ُ َ َ ّ َ ٰ َ َ َّ َ َ َ ۡ ُ َ َ ٓ َ َ ۡ
غ
ان
ء
ر
ق
ب
ت
ت َقال ٱلِين ل يرجون ل ِقاءنا ٱئ
ِل ۚ قل
ي هذا أو ب َد
ِ
ءاياتنا بين ٖ
ِ
ٍ
َ َ ُ ُِ ٓ ۡ ُ َ ّ َ
ۡ َ ٓ َ ۡ ٓ ۡ َ َّ ُ َّ َ ُ ِ َ ٰٓ َ َّ ّ ٓ َ ُ
ُ
ما يكون ِل أن أبدِلۥ مِن ت ِلقا ِٕي نف ِسۖ إِن أتبِع إِل ما يوح إِل ۖ إ ِ ِن أخاف
ۡ َ َ ۡ ُ َ ّ َ َ َ َۡ َ
يم﴾ .
إِن عصيت ر ِب عذاب يو ٍم ع ِظ ٖ
[[[

 .8أسلوب إطالق األحكام من غري دليل:

ال ّ
شك أ ّن إطالق الحكم من دون دليل يُسقط هذا الحكم عن االعتبار والقيمة
في صدر عن األهواء واآلراء
العلميّة ،وبالتايل ال
ّ
يستحق ال ّنظر والتقييم؛ ألنّه حك ٌم ّ
تعس ٌّ
الشخص ّية من دون مراعاة أدىن الضوابط العلم ّية؛ أل ّن الحكم حتى لو صدر مع دليل،
فهذا ال يعني ص ّحته ،بل ال ب ّد من ال ّنظر يف ص ّحة ال ّدليل من عدمه ،فكيف إذا صدر
الحكم من دون دليل؟.
وجولدتسيهر نراه يف بعض األحيان يطلق األحكام من دون أ ّي دليل .ونجد يف كتبه تعابري
[[[ ابن األثري :أسد الغابة ،ج ،3دار الفكر ،بريوت ،ال.ت ،ط ،1ص.155
[[[ سورة يونس ،اآلية .15
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متع ّددة من قبيل« :رمبا»« ،يبدو»« ،من املحتمل»« ،من املستبعد»« ،الظاهر» ،إىل غري ذلك
من العبارات التي ّ
تدل بأجمعها عىل التّخمني والحدس ،وال تصح لتقرير أو نفي حكم أو
مسألة ما.
ليتبي للقارىء العزيز العلم ّية التي ي ّدعيها هؤالء،
ونذكر بعض األمثلة عىل ذلك ّ
وأنهم من أهل التتبّع والتّدقيق وال يطلقون الكالم ُجزافًا؛ ألنّه من بديهيات البحث
العلمي أنّه ال يطلق الحكم من دون دليل.
َ ُ ْ َ َ َّ َ َ َ َّ َ ۡ
ٱلصل ٰوة ِ ٱل ُو ۡس َط ٰى
تو
املثال األول :معنى الصالة الوسطى﴿ :حٰفِظوا ع ٱلصلو ٰ ِ
وموا ْ ِ َّلِ َقٰنِت َ
َوقُ ُ
ني﴾ .
ِ
[[[

املفسين أن يفهموا من
يقول «جولدتسيهر»« :ويريد العدد ال ّراجح من قدامى ّ
ذلك صالة العرص ملا يناسب من داللة عظيمة إىل ذلك الوقت من النهار بوجه عام،
رسبت إىل اإلسالم من محيط أجنبي» .
وهي نظر ٌة ت ّ
[[[

لعل دليله هو أهم ّية وقت العرص يف
ما هو دليل «جولدتسيهر» عىل هذا الكالم؟ ّ
رسبت -حسب
الفكر األجنبي ،فقول بعض علامء التّفسري بأ ّن الصالة هي صالة العرص ،ت ّ
جولدتسيهر -من الفكر األجنبي.
الصحيحة،
أ .إ ّن التّفسري واألحكام الرشع ّية ينبغي أن تؤخذ من املدارك واألدلّة ّ
يل ،أو غري ذلك ،وال يصح جعل
كال ّنقل ّ
الصحيح ،أو الفهم السليم ،أو من دليل عق ّ
يني.
فهم اآلخرين من خارج ال ّن ّص طريقًا لفهم ال ّن ّص ال ّد ّ
ٍ
ب .هناك ٌ
روايات نُقلت عن الفريقني،
أقوال متع ّددة بني العلامء ،وبعضها مستن ٌد إىل
وهي ت ُخالف أن تكون الصالة الوسطى هي صالة العرص ،بل قد تكون صالة الفجر،
وقيل :صالة الظهر ،فهناك خمسة أقوال حول املراد من الصالة الوسطى.
واملشهور بني الفقهاء بل ا ُّد ِع َي اإلجامع عىل أ َّن املقصود من الصالة الوسطى ،هو
[[[ سورة البقرة ،اآلية .238
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري ،ص.24
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َلس َال ُم ِف َح ِد ٍ
يث أَنَّ ُه ق ََالِ :ف قَ ْولِ ِه
صالة الظهر  .وورد َ َع ْن ُز َرا َرة َع ْن أَ ِب َج ْع َف ٍر ْ َعلَ ْي ِه ا َّ
ٰ ُ َ َ َّ َ
َ َ َّ ٰ َ
لصالة ِ ال ُو ْسطى﴾َ ،و ِه َي َصالَ ُة ا َلظُّ ْهرِ ،ق ََال َونَ َزل َْت
ات وا
تَ َع َال﴿ :
حاف ِظوا ع الصل ٰو ِ
َه ِذ ِه ا َْليَ ُة يَ ْو َم اَلْ ُج ُم َع ِةَ ،و َر ُس ُ
َلس َف ِر
ول ا َللَّ ِهِ iف َس َفرٍ ،فَ َق َن َت ِفي َها َوتَ َركَ َها َع َل َحالِ َها ِف ا َّ
ض َوأَضَ َ
اف لِلْ ُم ِق ِيم َركْ َعتَ ْيَِ ،وإِنَّ َا ُو ِض َعت ا َل َّركْ َعتَانِ ا َللَّتَانِ أَضَ افَ ُه َم ا َل َّنب ُِّي iيَ ْو َم
واَلْ َح َ ِ
اَلْ ُج ُم َع ِة لِلْ ُم ِق ِيم لِ َمكَانِ اَلْ ُخطْ َبتَ ْ ِي َم َع ا َلْ ِ َم ِام ،فَ َم ْن َص َّل يَ ْو َم اَلْ ُج ُم َع ِة ِف غ َْيِ َج َم َع ٍة
فَلْ ُي َصلِّ َها أَ ْربَ َع َركَ َع ٍ
ات ك ََصالَ ِة ا َلظُّ ْه ِر ِف َسائِ ِر ا َلْ َيَّ ِام  .ومثة روايات أخرى كثرية تدل عىل
ذلك ،ويف مقابلها رواياتٌ أفادت أ َّن الصالة الوسطى هي صالة العرص ،لكنها ضعيفة
السند وحملها الفقهاء عىل التقيّة.
[[[

[[[

املثال الثاين :احتقار عكرمة الرببري موىل ابن عباس  .يقول :إنّه عندما ُدفن عكرمة،
والسبب يف رأي جولدتسيهر يظهر يف
مل يتكامل من الرجال عد ٌد يكفي لحمل جنازته ّ .
فالسبب الذي يراه «جولدتسيهر»
قوله« :حقًا كان ملحوظًا تحقري املوىل بعد وفاته» ّ .
يف قلّة الحضور يف جنازة «عكرمة» أنّه كان موىل ،واملوىل مل يكن له موقع ّية يف املجتمع،
أي دليلٍ عىل ذلك .مع أ ّن
بل كان ينظر إليه نظر ًة دونيّ ًة ،وإزدراء وتحقري .ومل يذكر ّ
السبب األقوى هو كون «عكرمة الرببري» من الخوارج أو يرى رأي الخوارج ،ولكن
ّ
السبب الثاين ،أي كونه خارج ًّيا ،فيقول« :ليس
السبب األ ّول ويستبعد ّ
جولدتسيهر ير ّجح ّ
صحي ًحا فيام يبدو»  .ولكن ما يبدو راج ًحا هو أ ّن عكرمة كان من الكذّابني ،ويري رأي
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[ محمد بن الحسن النجفي :جواهر الكالم ،ج ،7تحقيق وتعليق :الشيخ عباس القوچاين ،دار الكتب اإلسالمية ،طهران،
1365هـ.ش ،ط ،2ص.13
اب كَ ْي ِف َّي ِة َص َال ِة اَلْ ُج ُم َع ِة َو ُج ْملَ ٍة ِم ْن أَ ْحكَا ِم َها ،مؤسسة
اب َص َال ِة اَلْ ُج ُم َع ِة َو آدَا ِب َها  - 6بَ ُ
[[[ الحر العاميل :وسائل الشيعة ،ج ،7أَبْ َو ُ
آل البيت bإلحياء الرتاث بقم املرشفة1414 ،هـ ،ط ،2ص.312
[[[ الكالم عن عكرمة الرببري وهو الذي ورد القدح والذم فيه وهو يروي عن ابن عباس .نعم هناك شخص اخر اسمه عكرمة
وهو يروي عن ابن عباس وهو غري عكرمة الرببري ،بل قد يكون هناك أكرث من شخص بهذا االسم مثل عكرمة بن سليم وغريهم.
يقول ابن ح ّبان :يف (الثقات) ،وقال :يروي عن ابن عباس ،روى عنه العوام بن حوشب ،وليس هذا بعكرمة األ ّول ...الثقات البن
ح ّبان ج ،2ص .397وال يبعد أ ّن بعض أحاديث ابن عباس عن عكرمة هذا نسبت إىل عكرمة الرببري السابق فاختلطت رواياتهام
من دون متييز ،لشهرة األ ّول فنسبت إليه ،وأظن قوياً أ ّن ما روي عن ابن عباس يف فضائل أهل البيت  Dعن طريق عكرمة
مم رواه هذا وليس ذلك الخارجي األبايض ،وكذلك رواية خطبة الشقشقية وأمثالها.
فهو ّ
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري ،ص.95
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري ،ص.95
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري ،ص.96
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الخوارج .نقول باختصار :من هو عكرمة الرببري؟
عكرمة أبو عبد اللَّه القريش ،موالهم ،املدين ،الرببري األصل ،قيل كان لحصني بن أيب
الحر العنربي ،فوهبه البن عباس :وقد قدحه علامء الجرح والتعديل مبا ييل:
أ ّوالً :متّهم بالكذب عىل ابن عباس ،عن يحيى البكاء سمعت ابن عمر يقول لنافع:
ات ّق اللَّه ،ويحك ،ال تكذب عيل كام كذب عكرمة عىل ابن عباس .
[[[

قال جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أيب زياد دخلت عىل عيل بن عبد اللَّه بن
عباس وعكرمة مقيّد عىل باب الحش قال قلت ما لهذا قال إنه يكذب عىل أيب .وقال
هشام بن سعد عن عطاء الخراساين قلت لسعيد بن املسيب إن عكرمة يزعم أن رسول
اللَّه iتزوج ميمونة وهو محرم فقال كذب مخبثان .
[[[

ثانياً :كان يرى رأي الخوارج .قال ابن حجر :عن أيب األسود محمد بن عبد الرحمن
يتيم عروة كان عكرمة وفد عىل نجدة الحروري ،فأقام عنده تسعة أشهر ،ثم رجع
إىل ابن عباس فسلم عليه ،فقال قد جاء الخبيث قال فكان يحدث برأي نجدة قال
وكان يعنى نجدة أول من أحدث رأى الصفرية وقال الجوزجاين قلت ألحمد بن حنبل
أكان عكرمة أباضيا فقال يقال إنه كان صفريا وقال أبو طالب عن أحمد كان يرى رأي
الخوارج الصفرية وعنه أخذ ذلك أهل إفريقية وقال عىل ابن املديني يقال إنه كان يرى
رأي نجدة وقال يحيى بن معني كان ينتحل مذهب الصفرية وألجل هذا تركه مالك
وقال مصعب الزبريي كان يرى رأى الخوارج .
[[[

إذًا ،األرجح أ ّن هذا هو السبب ،ال ما أطلقه «جولدتسيهر» من دون دليل.

 .9أسلوب االعتامد عىل مراجع ثانوية:
ال ّ
شك أ ّن فعال ّية املنهج املتّبع يف أيّة دراسة ،تتوقّف عىل قيمة املصادر والروافد
[[[ الذهبي :سري أعالم النبالء ،ج ،5إرشاف وتحقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1993 ،م ،ط ،9ص.22
[[[ ابن حجر العسقالين :تهذيب التهذيب ،ج ،7دار الفكر ،بريوت1984 ،م ،ط ،1ص.238
[[[ ابن حجر العسقالين :مقدمة فتح الباري ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1988 ،م ،ط ،1ص .433وأنظر أيضاً :سري أعالم
النبالء للذهبي ،ج ،5ص ،20وضعفاء العقييل ،ج ،3ص.374
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املعتمدة؛ إذ هي القاعدة املغذّية واملا ّدة الخام التي ترتكز عليها ال ّدراسة ،فكلّام
كانت املصادر رئيسة وأصيلة وذات عالقة مبارشة باملوضوع ،كانت ال ّدراسة أقرب
إىل حصول املراد املنشود واملبتغى املقصود من طرف الباحث.
يتبي أ ّن املنهج املتّبع يف انتقاء املصادر املع ّينة عىل
ويف إطار البحث االسترشاقيّ ،
بحث املوضوعات املرتبطة بالقرآنيات يتن ّوع ويختلف تبعاً لطبيعة املوضوعات املطروقة
من جهة ،وملدى موضوع ّية املسترشق وأمانته العلم ّية أو حياده عىل األقل يف توظيف
تلك املصادر وال ّنقل عنها من جهة ثانية.
وكمثال عىل هذا ال ّنوع من االنتقائ ّية يذكر أحد الباحثني يف دراسة أجراها أنّه بتت ّبع
عدد املراجع التي ذكرها (بالشـري) فـي مق ّدمة كتابه مدخل إىل القرآن ،فوجد أنّه اعتمد
عىل مئة ومثانية وسبعني كتابًا ليس منها سوى سبعة وأربعني كتابًا عربيًّا؛ كثري منها يف
األدب والتاريخ ،مثل اليعقـويب ،ومـروج الذهب للمسعودي ،وأسد الغابة البن األثري،
ومقدمة ابن خلدون والفهرست البـن النـديم .
[[[

ولعل من أبرز مواطن الخلل -يف مجال انتقاء املصادر املتعلّقة بالقرآن وعلومه عند
ّ
«جولدتسيهر» وغريه -التي ميكن اإلشارة إليها نذكر اآليت:
معي ومحدود من مص ّنفات علوم القرآن دون غريها :وهذا
أ .اعتامد عدد ّ
كل من تت ّبع بدقّة بعض دراسات املسترشقني يف القرآنيات ،فعدد
أم ٌر ميكن أن يالحظه ّ
املص ّنفات العرب ّية املتعلّقة بعلوم القرآن املعتمدة من طرف املسترشقني محدودة ج ًّدا،
السليمة ،وهكذا نجد
وهي يف معظمها كتب جامعة مل تتح ّر الص ّحة وال ّنقد والرواية ّ
أ ّن جولدتسيهر ،ونولدكه ،وبيل ،وبالشري ،وبورتون يف جمع القرآن الكريم ،نجدهم ال
يتجاوزون كتب املصاحف البن أيب داود ،واإلتقان للسيوطي ،والفهرست البن النديم،
الصحاح
الصحيحة الواردة يف كتب ّ
يف حني ال نجد عندهم اعتام ًدا يذكر عىل ال ّروايات ّ
فضل عن الكتب الروائ ّية والقرآن ّية عند
املفسين عند الس ّنة ً
والسنن أو يف مق ّدمات ّ
[[[ حسن عزوزي :آليات املنهج االسترشاقي يف الدراسات اإلسالمية،م.س ،ص.20
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علامء اإلمام ّية .فاقترصوا عىل دراسة تفاسري مح ّددة (الطربي ،الزمخرشي ،ابن عريب ..ومل
يستقصوا بيان مذاهب التفسري كلّها .وقد يكون من حق الباحث أن يسلك هذا الطريق
وأل يؤمن ببعض املنهج ويكفر بالبعض اآلخر ،ولو فعل املسترشق ذلك
طوال بحثهّ ،
واستقىص جوانب التفسري املذهبي كلّها من ترشيعيّة فقهيّة ،إىل لغويّة نحويّة ،أو أثريّة
موسوع ّية من خالل جميع كتب التفسري التي كانت -عىل األقل -يف وقته لتكشَّ فت
خصيب متج ّد ٌد وثري .فليس سهوا ً إذن أن
له حقيقة مغايرة ،وهي أ ّن ال ّن ّص القرآ ّين
ٌ
يغفل جولدتسيهر عن آثار أخرى يف التفسري ،وإنّ ا هو التّجاهل املتع ّمد؛ ليبدو محصول
املسلمني من التفسري يف النهاية رذاذًا متناثرا ً ف ّرقته األهواء الحزبيّة والفكريّة.
ب .انتقاء الروايات الضعيفة والشاذة من مصادر علوم القرآن :يكاد يتّفق منهج
املسترشقني العام يف ال ّدراسات القرآن ّية عىل تع ّمد اختيار األخبار الضّ عيفة وال ّروايات
الشاذّة يف بطون الكتب ،وذلك ملقاصد وأغراض مع ّينة .ولقد وجد املسترشقون يف
كتب مع ّين ٍة من كتب األدب والتاريخ ضالتهم يف هذا املجال ،فقاموا بتص ّيد جمل ٍة من
ٍ
أسسا بنوا عليها أحكامهم القرآنيّة وغريها.
ال ّنصوص والشّ واهد ،وجعلوها ً
لقد أخذ املسترشقون بالخرب الضّ عيف يف بعض األحيان ،وحكموا مبوجبه ،يقول جواد
عيل« :واستعانوا بالشاذ ولو كان متأ ّخرا ً ،أو كان من ال ّنوع الذي استغربه ال ّنقاد وأشاروا
إىل نشوزه ،تع ّمدوا ذلك؛ أل ّن هذا الشاذ هو األداة الوحيدة يف إثارة ّ
الشك» .
[[[

ت .إهامل املصادر القرآن ّية األصيلة واالكتفاء بدراسات املسترشقني السابقة :يبدو
أ ّن من أخطاء منهج املسترشقني يف اعتامد مصادر ومراجع معيّنة ،تع ُّمد عدم االكرتاث
مبوثوقيتها وأولويّة بعضها؛ لهذا نجد أ ّن املسترشق الذي يسعى إىل فرض فكر ٍة معيّن ٍة
بال إىل املصادر التي ترمي مضامينها إىل ما يذهب إليه ،وهو
وتكريسها ،ال يلقي ً
كتب ثانويّ ٍة وغري موثوق ٍة عىل ما هو معروف من كتب
يعمد يف الغالب إىل تقديم ٍ
كفيل بأن يؤ ّدي إىل نتائج مغلوط ٍة وخاطئ ٍة .ويبدو أ ّن من
موثوقة ،وهذا املنهج الخاطئ ٌ
أعظم أخطاء هذا املنهج املتمثّل يف عدم ترتيب املصادر حسب موثوقيتها وقيمتها ،هو
[[[ جواد عيل :تاريخ العرب يف اإلسالم ،بريوت ،دار الحداثة1988 ،م ،ط ،2ص.11-10
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تقديم كتب املسترشقني عىل غريها من كتب العلامء املسلمني األوائل يف نقل الروايات،
وال ّنصوص القدمية .
[[[

ونجد أيضً ا أ ّن هناك انتقائ ّية مذهب ّية ،فنجد تغيي ًبا متع ّم ًدا لنصوص وآراء علامء
اإلمام ّية كام أرشنا .وهذا واضح ج ًّدا يف ال ّدراسات القرآن ّية ،وإن كان يف غريها كذلك.
ويت ّم الرتكيز فقط عىل علامء الس ّنة ،بل لألسف عىل الضّ عيف أو الشا ّذ من أقوال علامء
السنة ،واالعتامد عىل الكتب الضّ عيفة عندهم سواء يف مجال التفسري وعلوم القرآن أو
الكتب الحديث ّية .وسيأيت توضيح أكرث لهذه ال ّنقطة عند دراسة كتاب «مذاهب التفسري
اإلسالمي» لـ «جولدتسيهر».
لعل من يتتبّع كتب هذا املسترشق ال يجدها تختلف عن
ث .إحاالت جولدتسيهرّ :
كتب اآلخرين يف هذا املجال .وبشكلٍ عام ،فإ ّن أغلب اإلحاالت التي يرجع إليها ،هي:
إ ّما مصادر غري عرب ّية ،وإ ّما مصادر عرب ّية ثانويّة وهامش ّية ،وال تع ّد من املصادر التي
يصح االعتامد عليها ،ولتوضيح ذلك نذكر األمثلة اآلتية:
ّ
املثال األول :نقلنا يف األسلوب السابع أ ّن «جولدتسيهر» استشهد مبا قاله عبد اللَّه
بن أيب الرسح ،وقلنا إنّه ليس ممن يستشهد بكالمه .ونضيف هنا أ ّن الرواية التي
استشهد بها «جولدتسيهر» قد نقلها عن كتاب «أُ ْسد الغابة» البن األثري.
أي باحث أ ّن كتاب «أُ ْسد الغابة» هو من كتب الرتاجم والرجال،
ومن الواضح لدى ّ
يصح االستشهاد به يف علم القراءات .وكان عىل
كتاب مه ّم يف مجاله ،وال ّ
وهو ٌ
املختصة يف هذا املجال ،أو يرجع إىل أ ّمات كتب
«جولدتسيهر» أن يرجع إىل الكتب
ّ
الحديث ليتح ّرى ص ّحة سند الرواية.
املثال الثاين :عند كالمه عن وجود ات ّجا ٍه بني املسلمني يُجيز قراءة القرآن مبرادف آخر
يؤ ّدي نفس املعنى  .وبعبارة أخرى استبدال كلمة مكان كلمة رشط أن يبقى املعنى
واحد ،فمكان «اهدنا» نقرأ «ارشدنا» ،وهكذا .ال ّر ّد عىل هذه املسألة سيأيت يف بحث
[[[

[[[ أنظر :حسني العزوزي :آليات املنهج االسترشاقي( ،م.س) ،ص.26-19
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري ،ص.27
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القراءات ،ولكن وجه الشّ اهد هنا ،أ ّن «جولدتسيهر» نقل قراء ًة عن كشاف الزمخرشي
خصوصا
ت ُفيد هذا املعنى ،مع أ ّن هذا الكتاب ـ وإن كان من كتب التفسري امله ّمة ج ًّدا
ً
يصح االحتجاج به يف القراءات القرآن ّية .طب ًعا عدم االحتجاج
يف جانب البالغة ـ ال ّ
مختصا
طبقًا لبعض آراء املذهب الس ّني ،أما عند اإلماميّة ،فال يُشرتط أن يكون الكتاب
ًّ
يصح االحتجاج به ،بل ميكن االحتجاج بالكشّ اف وغريه يف حال ص ّحة
بالقراءات حتى ّ
الشوط املوضوعة عند علامء اإلمام ّية يف قبول القراءة.
الدليل ،وكونه طبق ّ
املثال الثالث :يستشهد أيضً ا بكتب التّاريخ ،فيحيل يف تخريجه لحديث« :ما نزل من
ولكل ح ّد مقطع» إىل كتاب «النهاية
ولكل حرف ح ّدّ ،
القرآن آية ّإل ولها ظهر وبطنّ ،
البن األثري» .
[[[

وهناك أمثلة كثرية عىل هذا الضّ عف يف اإلرجاعات العلميّة يف كتب جولدتسيهر،
كل األحوال نجده يف املسائل الروائ ّية والفقه ّية والعقديّة يُحيل إىل مصادر ال
وعىل ّ
عالقة لها بهذه األمور ،ككتاب األغاين أليب الفرج األصفهاين ،فتوح البلدان للبالذري،
ومعجم البلدان لياقوت الحموي ،والسرية البن هشام ،وغريها من املصادر والكتب،
باإلضافة إىل كرثة النقل عن املسترشقني.
ونريد يف ختام هذه الفكرة أن ننبّه بأ ّن مسألة النقل عن مصادر هامشيّة ليست
مسأل ًة عابر ًة وال قيمة لها ،بل هي مسألة ذات أهم ّية قصوى؛ ألنّها تنعكس عىل مضامني
وأفكار الديانة اإلسالم ّية ،ولذا ال ب ّد من االلتفات إىل األمور اآلتية:
كل ديانة أو مذهب له مصادر رئيسة ال ب ّد من الرجوع إليها؛ ألنّها متثّل األسس
ـ ّ
للفكر الديني عقيد ًة ورشيعة.
ـ ال ب ّد من تصنيف املصادر واملراجع عىل أساس دائرة االختصاص ،والتمييز بني رتبة
هذه املصادر يف نفس الدائرة البحث ّية ،فرنجع إىل مصادر األدب يف األبحاث األدب ّية ،وإىل
مصادر التاريخ يف األبحاث التاريخ ّية ،وإىل مصادر الحديث يف الكتب الحديث ّية وحتى
يف هذه الدوائر ال بد من مالحظة قيمة وتراتب ّية الكتب ،مثالً :يرجع إىل الكتب األربعة
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري ،ص.238
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عند اإلمام ّية ،وهي :الكايف للكليني ،من ال يحرضه الفقيه للصدوق ،االستبصار والتهذيب
للطويس ،وال يُرجع مبارشة إىل كتاب بحار األنوار للمجليس عىل سبيل املثال ،أو نرجع
إىل البخاري ومسلم ومسند أحمد وموطأ مالك يف الحديث السني ،وال نرجع مبارشة إىل
كنز العامل ،والدر املنثور وما شاكل ذلك.
ـ ال ّرجوع إىل املصادر الثانويّة ،قد يؤ ّدي إىل نقل أفكار ومسائل عقديّة أو فقه ّية
تخالف املوجود يف املصادر األصليّة ،وبالتايل يؤ ّدي ذلك إىل مخالفة آراء اإلسالم وعلامء
أي ديانة آخرى.
املسلمني ،أو آراء املذهب وعلامء املذهب أو ّ
مثال عىل ذلك ،نذكر مسألة «حرمة رشب النبيذ» ،إذ ينقل «جولدتسيهر» عن
معجم البلدان أ ّن هناك فريقًا قد أباح رشب النبيذ وأطلق عليهم اسم «املتح ّررين»،
وفريقًا آخر ح ّرم رشب النبيذ ويطلق عليهم «املتش ّددين» ...وكيف أ ّن هؤالء لوقف هذا
التّساهل جاؤوا باألحاديث التي تح ّرم ال ّنبيذ. ...
[[[

أ ّو ًل :مسألة حرمة النبيذ هي مسألة فقهيّة ال بد عند بحثها من الرجوع إىل املصادر
املختصة يف هذا املجال.
ّ
يل يف املراد من كلمة نبيذ الواردة يف األحاديث ،هل هي
ثان ًيا :هناك بحثٌ تفصي ٌّ
االنتباذ أو النبيذ املسكر؟ ففي تاج العروس ،وهو مصدر من مصادر اللغة يوضّ ح
معنى ال ّنبيذ ،فيقول« :يف النهاية :يقال :نَ َب ْذتُ التَّ ْم َر وال ِع َن َب ،إِذا تَرك َْت عليه املا َء
لِ َي ِص َري نَبِيذًا...،وال َّن ْبذُ :الطَّ ْر ُح ،وهو ما مل يُ ْس ِك ْر َحال ٌَل ،ف ِإذا أَ ْس َك َر حرم ،وقد تك ّرر ذكره
يف ال َح ِديث .وانْتَ َب ْذت ُ ُه :ات َّ َخ ْذت ُه نَبِيذا ً ،وسوا ُء كان ُم ْس ِك ًرا أَو غ ْ ََي ُم ْس ِك ٍر ف ِإنه يقال له
ص ِمن ال ِع َن ِب :نَبِيذٌ ،كام يقال لل َّنبِيذَ :خ ْمر» .
نَبِيذٌ ،ويقال لل َخ ْمر امل ُ ْعتَ َ ِ
[[[

 .10التحريف يف النصوص وبرتها:
إ ّن من نافلة القول التّحدث عن األمانة يف ال ّنقل يف األبحاث العلم ّية ،فال ب ّد للباحث
[[[ جولدتسيهر :العقيدة والرشيعة ،ص.70
[[[ مرتىض الزبيدي :تاج العروس ،ج ،5تحقيق :عيل شريي ،دار الفكر ،بريوت1994 ،م ،ال.ط ،ص.400
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قصها وبرتها ،أو عزلها عن سياقها،
من نقل ال ّنصوص ،كام هي من دون تحريف فيها ،أو ّ
ما يؤ ّدي إىل تحريفها عن معانيها األصلية.
وهذا ال ّنحو من التحريف لو ثبت يف موارد متع ّددة ،فإن ذلك ٍ
كاف لسقوط البحث
والباحث عن االعتبار ،وانعدام أو ضعف الثقة به حتى يف املوارد التي ينقلها بالدقّة؛
ألنّها تصبح مورد ّ
شك لدى القارئ.
ومن خالل تت ّبع ما كتب «جولدتسيهر» نجد أ ّن مسألة تحريف ال ّنصوص وبرتها
هو أسلوب يتّبعه هذا املسترشق ،ال أنّها مج ّرد أخطا ٍء وقع فيها؛ أل ّن األخطاء ت ُتص ّور يف
مورد أو موردين أو أكرث ،ولكن لو بلغت عرشات املوارد ،فمن الواضح أ ّن ذلك منهج
متّبع ،وقد نجد هذا األسلوب عند كثري من املسترشقني منهم أيضً ا عىل سبيل املثال
«مارغليوث ( »)Margoliouthوغريه .فهم ينقلون من كتب األدب ما يحكمون به يف
كتب الحديث ،ومن كتب التاريخ ما يحكمون به يف تاريخ الفقه ،فهم يص ّححون ما
ينقله الدمريي يف كتاب الحيوان ،ويكذّبون ما يرويه علامء الحديث يف كتبهم املعتربة.
فهل التزم «جولدتسيهر» باألمانة العلم ّية يف النقل؟ األمثلة اآلتية توضّ ح خالف ذلك:
املثال األ ّول :كالمه عن الزهري:
بغض ال ّنظر عن املوقف املختلف إسالم ًّيا تجاه «ابن شهاب الزهري» الذي سنشري
ّ
إليه .نرى «جولدتسيهر» يبرت بعض ال ّنصوص التي نُقلت عن «الزهري»؛ بهدف تشويه
يحق له برت ال ّنصوص
سلبي من «الزهري» ،فال ّ
صورته .حتى وإن كان للباحث موقف ّ
ٍ
ألهداف مذهب ّية وعقديّة يحملها.
وتحريفها؛
فقال إ ّن «ابن شهاب الزهري» كان يضع األحاديث ،والدليل الذي اعتمده هو كالم
الزهري نفسه ،الذي ح ّرفه «جولدتسيهر» ،فقال« :إ ّن هؤالء األمراء أكرهونا عىل وضع
أحاديث»  .وكلمة أحاديث بالتنكري يُفهم منها أ ّن الزهري كان يضع األحاديث تحقيقًا
رصح أ ّن ذلك عىل نحو اإلكراه ولكن هذا
لرغبات حكّام وسالطني بني أم ّية ،وإن كان قد ّ
ال ينفي الوضع.
[[[

[[[ مصطفى السباعي :السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي ،ص.221
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ويقول أحد الباحثني كان ابن شهاب الزهري رحمه اللّه يكره للناس يف زمنه أن
يكتبوا األحاديث ،وذلك حتى ال يعتمدوا عىل الكتابة ،بل كان يريد لهم التعويل عىل
ألح عىل الزهري أن يكتب البنه
ذاكرتهم ،ولكن الخليفة األموي هشام بن عبد امللك ّ
بعض األحاديث يك يخترب حفظه ،فام كان من الزهري بعد أن أمىل عىل ابن الخليفة ما
أمىل ،ما كان منه ّإل أن أمىل هذه األحاديث عىل الناس كذلك ،بعد أن كره لهم كتابتها،
وما ذلك ّإل لتكون املساواة بني الناس ،وهذه إن دلّت عىل يش ٍء ،فإنّها ّ
تدل عىل أمانة
الزهري .قال الزهري« :أيها الناس إنّا كنا قد منعناكم أم ًرا قد بذلناه اآلن لهؤالء ،وإن
هؤالء األمراء أكرهونا عىل كتابة األحاديث فتعالوا حتى أح ّدثكم بها».
هذه كلمة الزهري ال تحتمل شيئًا من نقد أو طعن عىل الزهري أو عىل الخلفاء،
ولكن ماذا فعل جولدزيهر؟ مل يفعل شيئًا ّإل أنّه حذف كلمة (أل) ،فصارت الجملة
وفسها بأنّهم أكرهوه عىل كتابة
هكذا« :إن هؤالء األمراء أكرهونا عىل كتابة أحاديث»ّ ،
أحاديث تتعلّق باألقىص ،وهذا كلّه من أجل أن يتّفق مع يهوديّته ،والفرق بني العبارتني
الزهري وإنصافه وصدقه ،والعبارة الثانية ّ
شاسع :فالعبارة األوىل ّ
تدل
تدل عىل أمانة
ّ
عىل عكس ذلك متا ًما.
وعىل كل حال ما نقل عن «الزهري» يف كتب العامة ،ال يُشبه عبارة «جولدتسيهر»
التي نقلها عن معمر ،فام نُقل عن الزهري هو:
كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤالء األمراء فرأينا أن ال مننعه أح ًدا من
املسلمني .
[[[

مسلم .
ويف رواية :كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه األمراء فرأينا أال مننعه
ً
ويف ثالثة :كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه السلطان فكرهنا أن مننعه أح ًدا.
[[[

[[[

عن الوليد بن مسلم عن مروان بن أيب الهذيل قال :كان الزهري ال يرتك أح ًدا يكتب
[[[ أحمد بن عيل بن ثابت الخطيب البغدادي :تقييد العلم ،تحقيق :يوسف العش ،النارش :دار إحياء الس ّنة النبوية1974 ،م،
ط ،2ص .107وابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق ،ج ،55تحقيق :عيل شريي ،دار الفكر ،بريوت1415 ،هـ ،ال.ط ،ص.321
[[[ سري أعالم النبالء ،ج ،5م.س ،ص .333تاريخ مدينة دمشق ،ج ،55م.س ،ص.334
[[[ الذهبي :تاريخ اإلسالم ،تحقيق :عمر عبد السالم تدمرى ،دار الكتاب العريب ،بريوت1987 ،م ،ط ،1ص .240وفيه :فكرهنا
أن مننعه الناس.
92

ّ
والدراسات القر ّ
آنية :مناهجه ،وآراءه عرض ونقد
الفصل األول :جولدتسيهر

بني يديه ،قال :فأكرهه هشام بن عبد امللك ،فأمىل عىل بنيه ،فلام خرج من عنده دخل
املسجد ،فاستند إىل عمود من عمده ،ثم نادى يا طلبة الحديث قال :فلام اجتمعوا إليه
قال :كنت منعتكم أمس ما بذلته ألمري املؤمنني آنفًا هلم فاكتبوا ،قال :فكتب منه الناس
من يومئذ .
[[[

يقول اإلمام زين العابدين 8يف رسالته ملحمد بن شهاب الزهري ،ومنها نفهم املوقف
من الزهري« :واعلم أ ّن أدىن ما كتمت وأخف ما احتملت أن آنست وحشة الظامل وسهلت
له طريق الغي بدنوك منه حني دنوت وإجابتك له حني دعيت فام أخوفني أن تكون تبوء
بإمثك غ ًدا مع الخونة وأن تسأل عام أخذت بإعانتك عىل ظلم الظلمة إنك أخذت ما ليس
باطل حني أدناك وأحببت من
لك ممن أعطاك ودنوت ممن مل يرد عىل أحد حقًّا ومل ترد ً
رسا
حاد اللَّه أوليس بدعائه إياك حني دعاك ،جعلوك قط ًبا أداروا بك رحى مظاملهم ،وج ً
وسلم إىل ضاللتهم داع ًيا إىل غ ّيهم سالكًا سبيلهم يدخلون بك
يعربون عليك إىل بالياهمً ،
ّ
الشك عىل العلامء ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم ،فلم يبلغ أخص وزرائهم ،وال أقوى
أعوانهم إال دون ما بلغت من إصالح فسادهم ،واختالف الخاصة والعامة إليهم ،فام أقل
ما أعطوك يف قدر ما أخذوا منك ،وما أيرس ما عمروا لك ،فكيف ما خربوا عليك ،فانظر
لنفسك فإنّه ال ينظر لها غريك وحاسبها حساب رجل مسؤول» .
[[[

املثال الثاين :كالمه عن زياد بن عبد اللَّه البكايئ
يقول جولدتسيهر« :يقول وكيع عن زياد بن عبد اللَّه البكايئ :أنّه مع رشفه يف
رصيح بأ ّن زياد بن عبد اللَّه البكايئ مل يكن يكذب يف
الحديث كان كذوبًا»  ،وال ّن ّص
ٌ
الحديث فحسب ،بل كان كثري الكذب مبقتىض وصفه بالكذوب ،وهي صيغة مبالغة.
[[[

بينام العبارة يف التاريخ الكبري للبخاري ،هي :زياد بن عبد اللَّه بن الطفيل البكايئ
الكويف ،سمع ابن إسحاق ومغرية ،وقال ابن عقبة السدويس عن وكيع :هو أرشف من أن
[[[ تاريخ مدينة دمشق ،ج ،55ص.333
[[[ ابن شعبة الحراين ،تحف العقول عن آل الرسول ،تحقيق :عيل أكرب الغفاري ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة لجامعة
املدرسني بقم املرشفة1404 ،هـ ،ط ،2ص.275
[[[ عيل حسن عبد القادر :نظرة عامة يف تاريخ الفقه اإلسالمي ،مكتبة القاهرة الحديثة1956 ،م ،ط ،2ص.129
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يكذب ،قال دلويه :مات سنة ثالث ومثانني ومائة .
[[[

وال ّن ّص هذا يقول إ ّن وكيع ينفي الكذب عن زياد بن عبد اللَّه البكايئ .وقريب من
هذا الكالم عند ابن حجر «ومل يثبت أ ّن وكي ًعا كذَّبه» .
[[[

من الواضح التّالعب بال ّن ّص وتحريفه ،وإن ك ّنا نتّفق مع «جولدتسيهر» بضعف زياد
بن عبد اللَّه البكايئ .يقول العقييل يف الضعفاء« :زياد بن عبد اللَّه البكايئ كويف حدثنا
أحمد بن عيل قال حدثنا محمد بن يحيى قال قال عيل بن املديني ال أروي عن زياد
بن عبد اللَّه البكايئ».
حدثنا محمد بن عثامن قال سألت يحيى بن معني عن زياد بن عبد اللَّه البكايئ،
فقال كان زياد بن عبد اللَّه بن البكايئ ضعيفًا.
حدثنا محمد بن عيىس قال حدثنا العباس قال سمعت يحيى قال زيد بن عبد اللَّه
البكايئ ليس بيشء قد كتبت عنه املغازي.
حدثنا عبد اللَّه بن أحمد قال سئل أىب عن عبيدة بن حميد والبكايئ فقال عبيدة
أحب إيل وأصلح حديثًا منه .
ّ
[[[

[[[ البخاري :التاريخ الكبري ،ج ،3النارش :املكتبة اإلسالمية ،ديار بكر ،تركيا ،ال.ت ،ال.ط ،ص.361
[[[ أبو الفضل أحمد بن عيل بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالين :تقريب التهذيب ،ج ،1املحقق :محمد عوامة ،دار الرشيد،
سوريا1406 ،هـ ،1986 ،ط ،1ص.321
[[[ العقييل :ضعفاء العقييل ،ج ،2تحقيق :عبد املعطي أمني قلعجي ،النارش :دار الكتب العلمية ،بريوت1418 ،هـ ،ط،2
ص.80-79
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املبحث الثالث :نقد آراء جولدتسيهر يف ّ
الدراسات القرآنيّة

يهدف هذا املبحث إىل مناقشة آراء جولدتسيهر ونقدها يف مجال ال ّدراسات القرآن ّية،
النص القرآ ّين ،ووحدة الدين وكامله ،وأصالة الثّقافة
هذه اآلراء التي تع ّرضت إىل سالمة ّ
اإلسالم ّية ،وغري ذلك من األفكار الخطرية يف هذا املجال .لذا اقتضت املناقشة العلم ّية
واملنهجيّة الر ّد عىل هذه الشبهات التي أوردها عىل القرآن الكريم.
وال ب ّد أن نُن ّوه أ ّن املباحث املذكورة يف هذا املبحث ،هي من أه ّم املباحث القرآن ّية
التي تع ّرض لها جولدتسيهر يف كتبه املختلفة ،وقد جمعتها تحت عنوان «الدراسات
القرآن ّية ،أو علوم القرآن الكريم» ،وهي املباحث التي تبحث عاد ًة يف كتب علامء
املسلمني يف علوم القرآن الكريم ،من قبيل :مباحث الوحي ،سالمة النص القرآين من
التحريف ،امليك واملدين ،والقراءات ،وغري ذلك.

ً
ّ
النفسية عند ّ
ّأوال :الوحي نتيجة األمراض
النبي:i
ال تختلف نظريّة جولدتسيهر عن غريه من املسترشقني يف إثبات برشيّة ال ّن ّص
النبيi
القرآ ّين ،وذلك من خالل نفي الوحي اإللهي ،وأنّه مل يحصل ّ
أي تواصل بني ّ
والسامء ،واالختالف بني املسترشقني هو يف التنظري والتّوجيه لهذه الفكرة ،فبعضهم
اعتربها ظاهر ًة نفسيّ ًة ،وبعضهم اعتربها ظاهر ًة مادي ًة ،وبعضهم قال إ ّن محم ًدا أخذ
عن اليهود والنصارى وغري ذلك من اآلراء ،وبعضهم أمثال «جولدتسري» اعتربها ظاهر ًة
مرضيّ ًة وهلوس ًة ،وهو ما سنتع ّرض له يف هذا البحث .وال ب ّد يف البداية من التنبيه عىل
النبيi
أ ّن رأي «جولدتسري» يندرج تحت عنوان األمراض النفس ّية ،ويص ّور أ ّن تخ ّيل ّ
للوحي هو نتيجة ٍ
نفيس ،وهو الهوس والهسترييا.
مرض ّ
النبي iكان يعاين من
الفكرة الرئيسة عند املسترشقني يف هذا املوضوع ،هي أ ّن ّ
ٍ
السامء
نفيس أث ّر عىل قواه العقل ّية والروح ّية ،ونتج عنه ا ّدعاء فكرة الوحي ،وأ ّن ّ
مرض ٍّ
فكل هذه الحاالت هي نتاج املرض ال أكرث وال أقل،
تخاطبه ،وأ ّن امللك يوحي إليهّ ،
95

وظاهرة الوحي هي مج ّرد تو ّهامت ال حقيقة وراءها ،بل هي محض رساب .وآراء
جولدتسيهر عن الوحي تتمثل يف ال ّنقاط اآلتية:
بي املختلفة جعلته يتّصل بأوساط ثقاف ّية ودين ّية مختلفة،
ـ بسبب مشاغل ال ّن ّ
كاليهود والنصارى ،فاستقى منهم مجموعة من املعارف.
ـ كان يعيش حالة انطواء وعزلة وتأ ّمالت مج ّردة ،والتي من خاللها قد نلحظ املرض
النفيس عنده.
ّ
ـ كانت تأ ّمالته تأخذ طريقها إىل الخارج يف شكل أمثا ٍل مرضوب ٍة للحيـاة األخـرى.
وهذه األمور كانت تفرض نفسها عىل مخ ّيلته بقـ ّوة ،تزداد يو ًما بعـد يـوم.
هـذه التـأ ّمالت هـي التـي ك ّونـت الفكرة األساس ّية ،التي بنى عليها تبشريه .
[[[

ما هي حقيقة هذا املرض النفيس؟

نفيس (رصع ،هوس):
 .1الر ّد عىل أنّ الوحي ٌ
مرض ّ
رصع والهوس وغريه ،هو ات ّهام له بنو ٍع
أ .الشبهة مك ّررة :إ ّن اتهام النبي iبال ّ
النبيi
من الجنون -والعياذ باللَّه -وقد أشار القرآن الكريم إىل أ ّن قريشً ا اتّهمت ّ
بالجنون والسحر والشعوذة ،وهؤالء ك ّرروا طريقة أسالفهم من أعداء النبي iمن
َّ ۡ
َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ ُ ٓ ْ َ َ َ َ
ُ
مرشيك قريش ،كام قال تعاىل﴿ :ويقولون أئِنا لارِكوا ءال ِهتِنا ل ِشاع ِٖر منو ِۢن﴾ .
[[[

َ َ ُ ْ َ َ ُّ َ َّ
َُّ َ َ
ّ ۡ ُ َّ َ َ َ ۡ ُ ٞ
ۡ
وقال تعاىل﴿ :وقالوا ٰٓ
يأيها ٱلِي ن ِزل عليهِ ٱذلِكر إِنك لمجنون﴾  ،فرد
َ ٗ
َ
َ
ُ َ
َّ ُ َ َ ۡ ُ َ ُ
يم َو َما ه َو بِق ۡو ِل شاع ِٖرۚ قل ِيل َّما
ول ك ِر ٖ
اللَّه عليهم بقوله﴿ :إِنهۥ لقول رس ٖ
ُۡ ُ َ ََ َۡ َ
َ ٗ َّ َ َ َّ ُ َ
ب ۡٱل َعٰلَم َ
ون تَ ّ َّ ّ ٞ
ني﴾ .
ر
ك
ذ
ت
ا
م
ِيل
ل
ق
ِن
ه
ك
تؤمِنون ول بِقو ِل
ِ
ۚ
زنيل مِن ر ِ
ِ
ٖ
[[[

[[[

[[[ ينظر :جولدتسيهر :العقيدة والرشيعة ،ص( .14-13بترصف).
[[[ سورة الصافات ،اآلية .36
[[[ سورة الحجر ،اآلية .6
[[[ سورة الحاقة ،اآليات .43-40
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َ َ
َ
ََ ّۡ ََٓ َ َ َۡ َّ َ
ََ َ ُ ُ َ ُۡ
ت ربِك بِكاه ِٖن ول
ون﴾ ﴿ .فذكِر فما أنت بِن ِعم ِ
﴿وما صاحِبكم بِمجن ٖ
َُۡ
ون﴾ .
من ٍ
[[[

[[[

ب .إجامع املؤرخني عىل كامل عقله :أجمع املؤ ّرخون عىل أ ّن النبي iقبل البعثة
وبعدها كان يتمتّع بكامل قواه العقل ّية ،والجسديّة .وقد عاش النبي iعرشات السنني
يف قومه ،فلم يظهر عليه مثل هذه األمراض من رصع ،وهوس ،وجنون ،ومن جميع
ما ذكره املسترشقون ،ولو كانت هناك أمراض بهذه الخطورة عند رسول اللَّه ،iسواء
قبل البعثة أم بعدها ،لد ّونها التاريخ كام د ّون األشياء األخرى يف حياته .وإ ّن التاريخ
النبيّ iإل وقد ذكرها ،وال س ّيام ما يتعلّق
أمامنا ،وهو مل يرتك شارد ًة أو واردة يف حياة ّ
الخاصة والعائل ّية وسريته يف
باألحكام الواجبة واملستح ّبة والكثري من األمور يف حياته
ّ
كل ما ميكن تدوينه من أقوال
السلم والحرب .وميكن القول إ ّن السرية النبويّة د ّونت ّ
ّ
بي .i
وأفعال ال ّن ّ
ولنفرتض أ ّن علامء السرية أرادوا إخفاء هذا ال ّنوع من املرض ،فلامذا أخفته قريش
النبيi؟ مع أنّهم ات ّهموه بالجنون طب ًعا من غري دليل عىل ذلك ،ولو
وغريها من أعداء ّ
يتمسك
رصع موجودة ً
فعل ،فهي من أهم األدلّة التي ال ب ّد أن ّ
كانت هذه الحاالت من ال ّ
بها هؤالء لتضعيف رسالة النبي ونب ّوته.i
بيi؛ ملعرفة أ ّن هذا
وقد دعى القرآن الناس للتفكر والتدبّر والتأ ّمل يف سرية ال ّن ّ
أي عالمات ملرض خطري ،كالجنون.
النبي iهو نذير من عند اللَّه تعاىل ،وال يوجد فيه ّ
ّ
ُ ۡ َّ َ ٓ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ ْ َّ َ ۡ َ َ ُ َ َ ٰ ُ َّ َ َ َ َّ ُ ْ
قال تعاىل﴿ :قل إِنما أعِظكم بِوٰحِد ٍةۖ أن تقوموا ِلِ مث ٰ
ن وفرٰدى ثم تتفكر ۚوا
َّ

َّ

َ

ُ
َ َ ۡ ََ ََۡ ُ ٞ
كم ّمِن َّ ۡ ُ َ
اب َشدِي ٖد﴾ .
َما ب ِ َصا ِ
ِ
حب ِ
جن ٍةۚ إِن هو إِل نذِير لكم بي يدي عذ ٖ
[[[

النبي iنفسه والوجه يف التعبري به تذكرتهم بصحبته املمت ّدة
واملراد بصاحبكم ّ
اختالل يف
ً
لهم أربعني سنة من حني والدته إىل حني بعثته ،ليتذكّروا أنّهم مل يعهدوا منه
[[[ سورة التكوير ،اآلية .22
[[[ سورة الطور ،اآلية .29
[[[ سورة سبأ ،اآلية .46
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أي يش ٍء يوهم أ ّن به جنونًا .
فكر أو خفّة يف رأي أو ّ
[[[

وال ب ّد من اإلشارة إىل أ ّن كامل العقل وفطنته من أبرز صفات الرسل الذاتيّة التي
منحهم اللَّه تعاىل إيّاها ،وهي من لوازم الرسالة اإلله ّية ،واالصطفاء الرباين ،فقد قال
ۡ
َّ
ۡ ُ
َّ َ
ٱل َس َنةِ َو َ
ع إ َ ٰل َ
جٰدِل ۡ ُ
ٱل ِۡك َمةِ َوٱل ۡ َم ۡوع َِظةِ ۡ َ
ٱلت ِ َ
ب
ك
ب
ر
يل
ب
س
َتعاىل﴿ :ٱد
ه
ب
م
ه
ۖ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
ۡ
َ
َ
َّ
ۡ
ۡ
َ
َ
ُ
ُ
أ ۡح َس ُن إ َّن َر َّبك ه َو أعل ُم ب َمن ضل َعن َسبيلِهِۦ َوه َو أعل ُم بٱل ُم ۡه َتد َ
ِين﴾  .وواضح
ِۚ
ِ
ِ
ِ
تبي سبيل ال ّدعوة أنّها تعتمد عىل رجاحة العقل وفطنته.
من هذه اآلية الكرمية التي ّ
[[[

عقل وفطن ًة ،حتى يقيم الح ّجة عىل قومه عىل
فال ب ّد أن يكون الرسول أكمل الناس ً
وإل جادله ،فاستعمل معه
كل اإللزام ،فإن آمنّ ،
خري وجه ،بحيث تكون ملزم ًة للخصم ّ
أسلوب املعارضة واملناقضة الذي يقتيض الحكمة والذكاء  .بناء عىل هذه اآلية ،فإ ّن
النبي iيسري ضمن برنامج دقيق يف الدعوة ،ويتل ّخص هذا الربنامج الربا ّين بعرشة
ّ
أصول ،ومنها هذه اآلية الكرمية وهي عىل الشكل اآليت:
[[[

ۡ ۡ

ۡ ُ َ

ّ َ
ٰ َ
الحق
يل َربِك بِٱل ِك َمةِ﴾ :فأ ّول خطوة عىل طريق الدعوة إىل ّ
 ﴿ٱدع إِل سب ِ ِهي التمكّن من االستدالل وفق املنطق السليم ،أو النفوذ إىل داخل فكر الناس
ومحاولة تحريك وإيقاظ عقولهم ،كخطوة أوىل يف هذا الطريق.
ۡ

َ

ۡ

 ﴿ َوٱل َم ۡوعِظةِ َٱل َس َنةِۖ﴾ :وهي الخطوة الثانية يف طريق الدعوة إىل اللَّه ،باالستفادة
من عمل ّية تحريك الوجدان اإلنساين ،وذلك ملا للموعظة الحسنة من أث ٍر دقيق
الحق.
وفاعل عىل عاطفة اإلنسان وأحاسيسه ،وتوجيه مختلف طبقات الناس نحو ّ
ۡ

َّ

َ

 ﴿ َو َجٰدِل ُهم بٱلت ِ َ ۡ َ
تختص بتخلية أذهان الطرف
ه أحس ُنۚ﴾ :الخطوة الثالثة ّ
ِ ِ
الحق
املخالف من الشّ بهات العالقة فيه واألفكار املغلوطة ليكون مستعدا ً لتلقّي ّ
عند املناظرة .
[[[

[[[ تفسري امليزان ،ج ،16ص.388
[[[ سورة النحل ،اآلية .125
[[[ ينظر :عامد السيد الرشبيني :رد شبهات حول عصمة النبي ،دار الصحيفة ،مرص2003 ،م ،ط ،1ص.91
[[[ نارص مكارم الشريازي :األمثل يف تفسري كتاب املنزل ،ج ،8ص.370-369
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بي iيجدها خري دليل عىل ما كان يتمتّع به من كامل يف عقله،
واملتأ ّمل يف سرية ال ّن ّ
وق ّوة يف بدنه ،فقد كانوا قبل البعثة يس ّمونه الصادق األمني ،وقد كانوا يتحاكمون إليه
قصة بناء الكعبة
فيام يختلفون فيه ،وهذا دليل عىل رجحان عقله ،وقد ذكر املؤرخون ّ
والقصة حسب ما ينقلها الذهبي... :فلام بلغ البنيان موضع الركن .يعني الحجر األسود
ّ
كل قبيلة عىل ذلك حتى تحاربوا ومكثوا أربع ليال .ثم
اختصموا فيمن يضعه وحرصت ّ
إنّهم اجتمعوا يف املسجد وتناصفوا ،فزعموا أ ّن أبا أمية بن املغرية وكان أسن قريش،
قال :اجعلوا بينكم فيام تختلفون أ ّول من يدخل من باب املسجد ،ففعلوا ،فكان أ ّول
فلم انتهى إليهم
من دخل عليهم رسول اللَّهّ ،i
فلم رأوه قالوا :هذا األمني رضينا بهّ ،
أخربوه الخرب ،فقال :هاتوا يل ثوبًا ،فأتوا به فأخذ الركن بيده فوضعه يف الثوب ثم قال:
كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جمي ًعا ،ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه
لتأخذ ّ
وضعه هو iبيده وبني عليه .
[[[

«هذا ومن تأ ّمل حسن تدبريه للعرب الذين هم كالوحوش الشاردة يف طباعهم
املتنافرة املتباعدة ،وكيف ساسهم ،واحتمل جفاهم ،وصرب عىل أذاهم ،إىل أن انقادوا
إليه ،فالتفّوا حوله ،وقاتلوا دونه أهليهم ،وآباءهم وأبناءهم ،واختاروه عىل أنفسهم،
وهجروا يف رضاه أوطانهم ،وأحباءهم من غري مامرسة سبقت له ،وال مطالعة كتب تعلم
منها أخبار املاضني  -تحقق أنّه أعقل العاملني. »i
[[[

وباإلضافة إىل القوة العقليّة وإىل ذلك العقل العظيم الذي كان عند النبي،i
فإنّه كان يتمتّع بق ّوة جسديّة كبرية ،وكان شجا ًعا مقدا ًما ،سليم الجسم والق ّوة البدن ّية
والشجاعة العظيمة التي قال فيها اإلمام أمري املؤمنني« :8كُ َّنا إِذَا اِ ْح َم َّر اَلْ َبأْ ُس اِت َّ َق ْي َنا ُه
ِب َر ُسو ِل ا َللَّ ِه لَ ْم يَ ُك ْن ِم َّنا أَ َح ٌد أَقْ َر َب إِ َل اَلْ َع ُد ِّو ِم ْن ُه» .
[[[

فهذه املواقف وغريها ّ
تدل عىل مدى ق ّوة عقله ورجاحته ،وهذا ينفي مرضه البدين
والعقيل ،كام ي ّدعي بعض املشكّكني.
[[[ الذهبي :تاريخ اإلسالم ،م.س ،ص.68-67
[[[ أحمد جاد املوىل :محمد املثل الكامل ،دار املحبة ،دمشق ،ط1991 ،1م ،ص.20
[[[ املجليس :بحار األنوار ،ج ،16ص.117
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ت .هل تنقاد أمة لرجل مرصوع ومجنون؟
ـ هل الذين آمنوا برسول اللَّه منذ خمسة عرش قرنًا واتّبعوا الدين الذي جاء به،
الحق
من قادة الفكر عىل امتداد العصور ،كلّهم ضعفاء العقول؟!! ،ومل مي ّيزوا بني ّ
والباطل ،والصدق والكذب ،والص ّحة واملرض ،والكامل والنقص؟!
ـ كيف ميكن ملجنونٍ مرصو ٍع مته ّو ٍس يصعب عليه قيادة نفسه أن يقود أ ّم ًة بأكملها،
بل ويستطيع أن يخرجها من الظلامت إىل النور ومن الجهل إىل العلم ،ويجعلها يف
ق ّمة الحضارة اإلنسانيّة؟!!.

ـ هل ميكن لرجل بهذه الصفات امل ّدعاة واألمراض النفس ّية والعصب ّية والعقل ّية ،أن
يح ّول أ ّمة صحراويّة ال ّنفوس ،صخرية الطباع؟! إىل أمة رائدة بني األمم ،وصاحبة
علم ،وحضارة عظيمة ،فهل املريض املته ّوس الذي ال يصلح لقيادة نفسه ،يتس ّنى له
أن يقوم بهذه القيادة العامل ّية الفائقة ،ثم ينجح فيها هذا النجاح املعجز املدهش؟!!
ـ هل ميكن لرجلٍ مصاب بهذه األمراض أن ميتلك هذه القدرة الفائقة الباهرة يف
كل محاججاته عىل عبدة األوثان ،وأدلّته عىل اليهود والنصارى ،وإلزامهم الح ّجة،
ّ
وإفحامهم ،وإلقامهم حجر الخذالن.

ـ هل ميكن لرجل بهذه الصفات امل ّدعاة أن يكون يف متام اليقظة والحذر مع أعدائه،
وأساليب ألمن مكرهم ور ّد عدوانهم عن اإلسالم واملسلمني ،فقد
وأن يق ّدم خططًا،
َ
أمر iزيد بن ثابت أن يتعلّم كتابة اليهود ولغتهم؛ أخذًا بأسباب التحفّظ من
مكرهم وخديعتهم ،ومن هنا قيل :من تعلّم لغة قوم أمن مكرهم.
ـ أرسل يوم بدر من يكشف له عن عدد العدو ،كان يلبس أمور الحرب عىل أعدائه
ويخفيها عنهم؛ كيال يتفطّنوا لها ويستعدوا للدفاع أو يزيدوا يف الجمع.
ـ هل يستطيع رجل مرصوع أن يقود أ ّمة بإدارة حكيمة ،ورأي سديد ،وتخطيط ناجع
ف ّعال بهذا الشكل؟!!
ـ هل يستطيع رجل مته ّوس أن يقيم دول ًة باملدينة املن ّورة وأن يدير شؤونها ،ويعقد
املعاهدات ،ويرسل الرسائل إىل ملوك العامل وزعامء القبائل ،واألمراء ،و...
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وهناك عرشات املوارد األخرى التي ميكن مراجعتها يف مصادر التاريخ ّ
تدل عىل
مدى حنكة وذكاء وحكمة الرسول iالتي ّ
تدل كلّها عىل ق ّوة عقله وضعف عقول
اآلخرين ،أيريد منا هؤالء أن نعتقد أ ّن مجنونًا مرصو ًعا استطاع أن يبني دولة وينشئ
نظا ًما ويقيم دي ًنا ،ويعيش منهجه يف أجيال الناس منذ أن قام إىل اليوم ،دون أن يُصاب
بنكس ٍة أو خلل؟!

ث .أعراض الرصع غري أعراض نزول الوحي:
الصع ميكن أن يرى شبحاً،
ورد يف كتاب (املوسوعة العربية امليرسة) أ ّن مريض ّ
ويسمع صوتاً أو يش ّم رائح ًة ،ويعقب ذلك وقوع املريض صارخاً عىل األرض ،وفاقدا ً
وعيه ،ثم تتملّكه رعدة تشنجيّة تتصلّب فيها العضالت ،وقد يتوقّف فيها التنفّس
مؤقتاً… ويعقب النوبة خو ٌر ىف القوى ،واستغراق يف النوم يصحو منه املريض خايل
الذّهن من تذكر ما حدث له.
يحس بها إذا ما انتهت نوبة
رصع بآالم حادة يف كافّة أعضاء جسمهّ ،
يصاب مريض ال ّ
الصع االنتحار من قسوة
الصعّ ،
ويظل حزي ًنا كاسف البال بسببها ،وكث ًريا ما يحاول مرىض ّ
ّ
النبي iعند الوحي رص ًعا ،ألسف لذلك
ما يعانون من آالم يف النوبات .فلو كان ما يعرتي ّ
وحزن لوقوعه ولسعد بانقطاع هذه الحالة عنه ،ولكن األمر كان عىل خالف ذلك.
القطعي بصدق الرؤية والسمع عند حدوث ظاهرة
النبي iإىل اليقني
«لقد ّ
ّ
توصل ّ
الوحي طيلة ثالثة وعرشين عاماً ،وكان لذلك أمارات خارج ّية تبدو عىل وجهه وعينه
دوي بجسمه أو أصداء
وجبينه ،من شجوب أو احتقان أو تص ّبب عرق ،وقد يرافق ذلك ّ
أو أصوات كام تقول الروايات» .
[[[

ولكن هذه املظاهر مل متتلك عليه وعيه الكامل ،وإحساسه اليقظ؛ ألنّها أمارات
تغي من حقيقة شعوره عىل اإلطالق ،فقسامت الوجه ،وتع ّرق الجبني،
خارج ّية ال ّ
وشحوب املح ّيا ،ال ّ
تغي يف الوعي ،أو انعدام للذاكرة ،أو
تدل يف حال ٍة اعتياديّ ٍة عىل ّ
متس الجوهر بيشء.
فقدان للشعور ،وما هي إال طوارئ عارضة ال ّ
[[[ مالك بن نبي :الظاهرة القرآنية ،ترجمة :عبد الصبور شاهني ،دار الفكر ،دمشق2000 ،م ،ط ،4ص.178
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هذا الرأي الذي ذهب إليه «جولدتسيهر» وغريه من املسترشقني «يشمل خطأ
مقياسا يحكم به عىل الظاهرة القرآن ّية
مزدوجاً حني يتّخذ من هذه األغراض الخارج ّية
ً
النفيس املصاحب،
كل يشء الواقع
وري أن نأخذ يف اعتبارنا قبل ّ
مبجموعها ،ولكن من ّ
الض ّ
ّ
 iوجدنا أ ّن الوجه
النبي 
يفس ّ
الذي ال ميكن أن ّ
أي تعليل ّ
مريض ...فإذا نظرنا إىل حالة ّ
وحده هو الذي يحتقن؛ بينام يتمتّع الرجل بحال ٍة عادي ٍة ،وبحريّة عقل ّية ملحوظة من
الوجهة النفس ّية ،بحيث يستخدم ذاكرته استخداماً كامالً خالل األزمة نفسها ،عىل حني
ميحى وعي املتش ّنج وذاكرته خالل األزمة ،فالحالة -إذن -ليست حالة تشنج .
[[[

ولقد أجاب بعض الباحثني عن هذه الشبهة ،فقال« :وتصوير ما كان يبدو عىل
محمد يف ساعات الوحي عىل هذا النحو خاطئ من الناحية العلميّة أفحش الخطأ،
أي ذكر ملا م ّر به أثناءها؛ وال يذكر شيئًا مام صنع
فنوبة الرصع ال تذر عند من تصيبه ّ
حل به خاللها؛ ذلك أل ّن حركة الشعور والتّفكري تتعطّل فيه متام التعطّل .وهذه
أو ّ
النبي العريب iأثناء الوحي،
أعراض ّ
الصع ،كام يثبتها العلم ،ومل يكن ذلك ما يصيب ّ
حواسه املدركة يف تلك األثناء تنبّ ًها ال عهد للناس به ،وكان يذكر بدقّة
بل كانت تتنبّه ّ
غاية الدقة -ما يتلقّاه وما يتلوه بعد ذلك عىل أصحابه .هذا ،ثم إ ّن نزول الوحي ملحتم بالغيبوبة الجسم ّية مع تن ّبه اإلدراك الروحي غاية التن ّبه ،بل كان كث ًريا
يكن يقرتن ً
والنبي iيف متام يقظته العادية» .
ما يحدث
ّ
[[[

يل لإلنسان
وال ب ّد من االلتفات إىل أ ّن العلم الحديث أثبت أ ّن ال ّنشاط
الروحي والعق ّ
ّ
يختفي متام االختفاء أثناء نوبات الرصع ،ويذر صاحبه يف حالة آليّة محضة ،يتح ّرك
مثل حركته قبل نوبته ،أو يثور إذا اشت ّدت به النوبة ،فيصيب غريه باألذى ،وهو أثناء
يحل به ،شأنه شأن النائم الذي ال
ذلك غائب عن صوابه ،ال يدرك ما يصدر عنه وال ما ّ
يشعر بحركاته أثناء نومه؛ فإذا انقىض ما به مل يذكر منه شيئًا .وشتّان ما بني هذا وبني
روحي قوي قاهر يصل صاحبه باملأل األعىل عن شعور تام وإدراك يقيني ،ليبلغ
نشاط
ّ
اإلنسان وينزل باإلنسان إىل مرتبة آلية
ّ
فالصع يعطّل اإلدراك
من بعد ما أوحي إليهّ .
[[[ مالك بن نبي :الظاهرة القرآنية ،ص.182
[[[ محمد حسني هيكل :حياة محمد ،iال.ط ،ال.ت ،ص.36-35
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اختص اللّه به أنبياءه ليلقي
يفقد أثناءها الشعور والحس .أ ّما الوحي ،فسم ّو
روحي ّ
ّ
إليهم بحقائق الكون اليقين ّية العليا يك يبلّغوها للناس .وقد يصل العلم إىل إدراك بعض
يظل بعضها ال يتناوله العلم
الحقائق ومعرفة سننها وأرسارها بعد أجيال وقرون ،وقد ّ
حتى يرث اللّه األرض ومن عليها ،وهي مع ذلك حقائق يقينيّة تهتدي قلوب املؤمنني
تظل قلوب عليها أقفالها جاهلة إياها لغفلتها عنها .
الصادقني إىل حقيقتها ،عىل حني ّ
[[[

وقد ر ّد عىل هذه الفرية والشّ بهة بعض املسترشقني ،فقال املسترشق ماكس
رجل مصابًا مبرض عصبي ولكن تاريخ
مايرهوف« :لقد أراد بعضهم أن يرى يف مح ّمد ً
حياته من أ ّوله إىل آخره ليس فيه يشء يدل عىل هذا .كام أن ما جاء به فيام بعد من
أمور الترشيع واإلدارة يناقض هذا القول ويقول «بالتونوف» يف (تاريخ العامل)« :وغاية
ما نقدر أن نجزم به هو تربئة محمد من الكذب واملرض» .
[[[

[[[

 .2مناقشة ونقد:
ّ
واستدل عليها علامء املسلمني يف مجال الوحي ،ت ُّبي أ ّن
هناك نقاط متع ّددة ب ّينها
الوحي ال ميكن أن يكون حال ًة مرضيّ ًة ،ويبدو أ ّن جولدتسيهر إ ّما أنّه مل يراجع هذه
اآلراء واألدلّة أو أنّه أعرض عنها بشكلٍ متع ّم ٍد ،وعرض رأيه مبارش ًة يف الوحي واعتربه
مرضً ا نفس ًّيا ،متّكئًا عىل أدلّ ٍة باطل ٍة أو عىل األقل ضعيفة ،ومل يتع ّرض للرأي اآلخر ،وهذا
يصح رأيك يف مسألة ما ال ب ّد أن
ينايف منهج ّية ال ّنقد العلمي؛ ألنّه من املعلوم أنّه حتى ّ
تنتقد الرأي اآلخر وال تكتفي بعرض رأيك ،ولذا عرض الرؤية اإلسالميّة حول الوحي ولو
باختصار يعترب جز ًءا من عمل ّية ال ّنقد ألفكار وآراء جولدتسيهر .وليتّضح أيضً ا أ ّن هناك
تباي ًنا كل ًّيا بني رؤية القرآن الكريم والرؤية االسترشاق ّية للوحي أو رؤية هذا املسترشق.
رصا ،فالوحي هو
أ .الوحي مصدره اللَّه تعاىل :مصدر الوحي هو اللَّه تعاىل ح ً
الطريقة التي يوصل اللَّه تعاىل رسائله السامويّة إىل البرش بواسطة أنبيائه .D
[[[ محمد حسني هيكل :حياة محمد ،iال.ط ،ال.ت ،ص.36
[[[ ينظر :أحمد بن حجر آل بوطامى البنعيل :اإلسالم والرسول ىف نظر منصفى الرشق والغرب1398 ،هـ ،ط ،3ص.162
[[[ عمر بن ابراهيم رضوان :آراء املسترشقني حول القرآن الكريم وتفسريه ،ج ،1ص.403
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َّ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ َ َ ٓ
النبي األعظم ،iلقوله تعاىل﴿ :إِنا أوحينا إِلك كما
ومن
هؤالء األنبياء ّ
َ
َ
ٓ
َ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ٰٓ ۡ َ ٰ َ ۡ َ ٰ َ
ُ
ّ
ۡ
َ
أ ۡو َح ۡينا إ ِ ٰل ن ٖ
وح َوٱنلَّب ِ ِي َۧن ِم ۢن َبع ِدهۚ ِۦ وأوحينا إِل إِبرهِيم ِإَوسمعِيل
ۡ َ َ ََُۡ َ َ َۡ
َ َ ٰ َ َ ُّ َ َ ُ ُ َ َ َ ٰ ُ َ
ۡ
َ
ون َو ُسلَ ۡي َمٰنَ
اط وعِيس وأيوب ويونس وهر
ِإَوسحٰق ويعقوب وٱلسب ِ
ۚ
َ َ ََۡ َ ُ َ
ۥد َز ُب ٗ
ورا﴾ .
وءاتينا داو
[[[

ولذا الوحي هو :الكلمة اإلله ّية التي يلقيها إىل أنبيائه ورسله بواسطة ملك يشاهده
الرسول ويسمع كالمه ،كتبليغ جربئيل لخاتم األنبياء iأو سامع كالم اللّه من غري معاينة،
كسامع موىس كالم اللّه .أو بالرؤيا يف املنام كام أخرب اللّه عن قول إبراهيم البنه إسامعيل
َ َّ َ َ َ َ َ ُ َّ ۡ َ َ َ ُ َ ّ َ
ََۡ ِ َ ّٓ َۡ َ َ
ن إِ ِ ٓ
ن أ َر ٰ
يف سورة الصافات ﴿فلما بلغ معه ٱلس َ
ع قال يٰب َّ
ن أذبُك
ى ِف ٱلمنام أ ِ
َ

َ

َ َ

َ

ۡ ۡ

ٓ

َ َ ُ ۡ َ ُ َ َ ُ ٓ َ َ َّ ُ َ َّ
ُ ۡ َ َ
ٱلصٰب َ
ى قال َ ٰٓ
ين﴾
جد ِن إِن شاء ٱلل مِن
يأبَ ِ
فٱنظر ماذا ت َر ٰ ۚ
ت ٱفعل ما تؤمر ۖست ِ
ِِ

[[[

أو بأنواع أخرى من الوحي يعلمه اللّه وتدركه رسله صلوات اللّه عليهم .
[[[

ب .رعاية اللَّه لنب ّيه عند الوحي إليه :إ ّن اللَّه تعاىل يُحيط نب ّيه iبعناية
بي iيوفّق
ورعاية تا ّمة ،فظاهرة الوحي كانت متناسق ًة بشكلٍ كاملٍ  ،وكان ال ّن ّ
من خالله هذه الرعاية بني واجباته القياديّة وحياته االعتياديّة .فأمام املنافقني نجد
رضا يف اللحظة الحاسمة ،فيُسلّيه تار ًة ويعظّمه
الحذر واليقظة ،كام نجد الوحي حا ً
تارة أخرى ،فيجعل مقامه متم ّي ًزا ،فال يخاطب ّإل بصدقة ،وال يسأل إال بزكاة.
وما زلنا يف هذا الصدد ،فإنّنا نجد الوحي رفيقًا أمي ًنا لهذا القائد املوحى إليه ،من
هذه الزاوية التوفيق ّية بني التف ّرغ لنفسه ،والتف ّرغ ملسؤولياته ،وهذا أهم جانب يجب
الخاصة
أن يُكشف يف حياة النبي ،iوالكشف عنه إنّ ا يتم بدراسة حياة النبيi
ّ
املرتبطة بهذه الظاهرة ،وهي ظاهرة الوحي اإللهي ،ومدى االتصال واالنفصال بينها
وبني النبي iوحاجته املل ّحة إىل هذا الشعاع الهادي ،منذ البدء وحتى النهاية .
[[[

[[[ سورة النساء ،اآلية .163
[[[ سورة الصافات ،اآلية .102
[[[ مرتىض العسكري :القرآن الكريم وروايات املدرستني ،ج ،1النارش :كلية أصول الدين ،قم1374 ،هـ.ش ،ط ،1ص.255
[[[ محمد حسني عيل الصغري :املسترشقون والدراسات القرآنية ،دار املؤرخ العريب1420 ،هـ ،ط ،1ص.40
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فهل هذا التوافق والتوفيق والدقة يف اختيار املواقف والذي تدل عليه سرية
النبي iميكن أن يصدر عن شخص يعاين من الرصع أو الهوس؟
السالَ ُم كَ ْي َف
ت .السكينة عند نزول الوحيَ :ع ْن ُز َرا َر َة ق ََال :قُل ُْت ِلَ ِب َع ْب ِد ا َللَّ ِه َعلَ ْي ِه َّ
لَ ْم يَ َخ ْف َر ُس ُ
يم يَأْتِي ِه ِم ْن ِق َبلِ ا َللَّ ِه أَ ْن يَكُو َن َذلِ َك
ول ا َللَّ ِه َص َّل ا َللَّ ُه َعلَ ْي ِه َوآلِ ِه ِف َ
َلس ِكي َن َة
ِم َّم يَ ْن ِز ُغ ِب ِه ا َلشَّ يْطَا ُن ق ََال :فَق ََال :إِ َّن ا َللَّ َه إِذَا اِت َّ َخ َذ َعبْدا ً َر ُسوالً أَنْ َز َل َعلَيْ ِه ا َّ
َواَلْ َوقَا َر ،فَكَا َن [اَل َِّذي] يَأْتِي ِه ِم ْن ِق َبلِ ا َللَّ ِه ِمث ُْل اَل َِّذي يَ َرا ُه ِب َع ْي ِن ِه .
[[[

أنزل عليه السكينة والوقار -أي الطأمنينة واالتزان الفكري -فكان الذي يأتيه من
الحق ،ال غبار عليه أب ًدا ،فريى الواقع
قبل اللّه ،مثل الذي يراه بعينه :أي يجعله يف وضح ّ
ناص ًعا جليًّا ال ّ
يشك وال يضطرب يف رأيه وال يف عقله  .وقد أوضح اإلمام 8ذلك يف
حديث آخر ،سئل :8كيف علمت الرسل أنّها رسل؟
[[[

ٰ َ
ونص الرواية :عن أَب عب ِد ا َللَّ ِه علَي ِه السالَمِ :ف قَو ِل ا َللَّ ِه عز وج َّل ﴿إ َّن ا َ ّٰ َ
لل َو َمالئِك َت ُه
َ ْ َّ ُ
َ َّ َ َ ِ
ْ
َ ْ ِ َْ
ُ َ ُّ َ َ َ َ َّ ّ ٰ َ ُّ َ َ َّ َ َ ُ َ ُّ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ ْ ً
ب يا أيها الِين آمنوا صلوا عليهِ وسل ِموا تسل ِيما﴾ فَق ََال ق ََال أَث ْ ُنوا
يصلون ع انل ِ ِ

َعلَ ْي ِه َو َسلِّ ُموا لَ ُه فَ ُقل ُْت كَ ْي َف َعلِ َم ِت ا َل ُّر ُس ُل أَنَّ َها ُر ُس ٌل ق ََال ك ُِش َف َع ْن َها اَلْ ِغطَا ُء قُل ُْت ِبأَ ِّي
سو ٍر َو َس َخ ٍط .
ش ٍء َعلِ َم اَلْ ُم ْؤ ِم ُن أَنَّ ُه ُم ْؤ ِم ٌن ق ََال بِالتَّ ْسلِ ِيم لِلَّ ِه َوا َل ِّرضَ ا بِ َا َو َر َد َعلَيْ ِه ِم ْن ُ ُ
َْ
[[[

العلمة الطربيس« :إ ّن اللّه ال يوحي إىل رسوله ّإل بالرباهني النرية واآليات البيّنة،
قال ّ
الدالّة عىل أ ّن ما يوحى إليه إنّ ا هو من اللّه تعاىل فال يحتاج إىل يشء سواها ،وال يفزع
وال يف ّزع وال يفرق» .
[[[

يصح -أي يف حكمته تعاىل ،وهو إشارة إىل قاعدة اللطف-
وقال القايض عياض« :ال ّ
أن يتص ّور له الشيطان يف صورة امللك ،ويلبس عليه األمر ،ال يف أ ّول الرسالة وال بعدها.
[[[ محمد بن مسعود العيايش ،تفسري العيايش ،ج ،2تحقيق وتصحيح وتعليق :السيد هاشم الرسويل املحاليت ،النارش :املكتبة
العلمية اإلسالمية ،طهران ،ال.ت ،ال.ط ،ص.201
[[[ محمد هادي معرفة :التمهيد يف علوم القرآن ،ج ،1النارش ،حوزه علميه قم ،مركز ،قم1410 ،هـ ،ط ،3ص.75
[[[ أحمد بن محمد بن خالد الربقي :املحاسن ،تحقيق:جالل الدين الحسيني املشتهر باملحدث ،دار الكتب اإلسالمية ،طهران،
1370هـ ،ط ،1ص.328
[[[ الطربيس :مجمع البيان يف تفسري القرآن ،ج ،10مؤسسة األعلمي ،بريوت ،1995 ،ط ،1ص.174
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النبي -iيف ذلك دليل املعجزة .بل ال ّ
النبي iأ ّن ما
يشك ّ
واالعتامد -أي اطمئنان ّ
رضوري يخلقه اللّه له ،أو بربهان
يأتيه من اللّه ،هو امللك ورسوله الحقيقي ،إ ّما بعلم
ّ
وعدل ال مب ّدل لكلامت اللّه» .
يل يظهره اللّه لديه .لتت ّم كلمة ربّك صدقًا ً
ج ّ
[[[

«والحق أ ّن وحي النب ّوة والرسالة يالزم اليقني من النبيi
يقول العالمة الطباطبايئ:
ّ
والرسول بكونه من اللَّه تعاىل عىل ما ورد عن أمئة أهل البيت. »D
[[[

الصع هذا الن ّوع من السكينة والطامئنينة؟
فهل ميكن أن يكون عند صاحب ّ
الصع ميكن أن يعي ما يقال
ث .الوحي ظاهرة شعوريّة واعية :هل صاحب ّ
الصحيح كام أثبت العلم أ ّن
له ،ث ّم يحفظ ّ
كل هذه األمور بدقّة ،ويبلّغها لآلخرين؟ ّ
الصع حال ٌة ال واعية وال شعوريّة ،وغالبًا ما يقوم املريض بأمو ٍر ال يتذكّرها فيام
ّ
النبي iبعد عمليّة الوحي ّ
تدل عىل كامل شعوره ووعيه.
بعد ،ولكن ت ّ
رصفات ّ
اإللهي يف الرؤية اإلسالم ّية هو الفعل الذي يكشف به اللَّه لإلنسان عن
فالوحي
ّ
فعل متم ّي ًزا ،فهو صادر عن فاعل
الحقائق التي ت ُجاوز نطاق عقله .وإذا كان الوحي ً
مريد ،وهذا الفاعل املريد هو اللَّه تعاىل ،وليس اإللهام والكشف كذلك ،وهذا ما
مييّز الوحي عن املكاشفة ،والوحي النفيس ،واإللهام؛ إذ إ ّن مر ّد اإللهام يعود عادة إىل
امليدان التجريبي لعلم النفس ،ونزعة الوحي النفيس يف انتداحها تعتمد عىل التفكري يف
االستنباط ،واملكاشفة تتأرجح بني ّ
الشك واليقني .أما الوحي ،فحال ٌة فريدة ال تخضع إىل
التجربة أو التفكري ،ومتيقّنة ال مجال معها ّ
للشك .مضافًا إىل أ ّن حاالت الكشف واإللهام
النفيس حاالتٌ ال شعوريّة وال إراديّة ،والوحي ظاهر ٌة شعوريّ ٌة تتّسم بالوعي
واإليحاء
ّ
يختص باألنبياء ،وليس اإللهام أو الكشف
واالدراك التّا ّمني .والوحي باملعنى املشار إليه ّ
كذلك ،فهام عامان وشائعان بني الناس .
[[[

[[[ القايض عياض :الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،ج ،2دار الفكر ،بريوت1988 ،م ،ال.ط ،ص.120
[[[ محمد حسني الطباطبايئ :امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،20مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة لجامعة املدرسني بقم املرشفة،
ال.ت ،ال.ط ،ص.329
[[[ محمد حسني عيل الصغري :املسترشقون والدراسات القرآنية ،م.س ،ص.42
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كل نب ّوة شعو ٌر مبعناها وإدر ٌاك ملغزاها ،وإنّ ا يُرمى
وعي ،ويف ّ
ففي ّ
كل وحي ٌ
«باللشعور» من حرم الشعور! وطبيعة الحقائق
«بالالوعي» من فقد الوعي ،ويوصم ّ
«اللشعوريّة»
الدين ّية واألخبار الغيب ّية يف ظاهرة الوحي تأىب الخضوع لهذه األساليب ّ
تستشف حجاب املجهول بالفراسة الذكيّة الخفيّة والحدس الباطني الرسيع .وعىل
التي
ّ
صح من حديثه طريقة نزول الوحي عىل قلبه،
بي الكريم iفيام ّ
هذا ال ّنمط ،رسم ال ّن ّ
يل ،فيفصم عني وقد وعيت ما
فقال« :أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أش ّده ع ّ
قال ،وأحيانا يتمثّل يل امللك رجال فيكلّمني فأعي ما يقول .
[[[

منفصل عن الذات النبو ّية :الوحي عبارة عن انسالخ الذات
ٌ
اإللهي
ج .الوحي
ّ
البرشيّة للموحى إليه وات ّصاله بالذات الروحانيّة ،والتي تخضع لتص ّور حوار
علوي بني ذاتني :ذات متكلّمة آمرة معطية ،وذات مخاطبة مأمورة متلقّية .أ ّما
ّ
ما ذهب إليه «وات» يف قوله :إ ّن كلامت الوحي كانت لها صلة مبحمد iقبل
أن يصري واع ًيا بها ،وإ ّن للرسول شخص ّيتني إحداهام واعية شاعرة ،واألخرى ال
التاريخي
والل شعور ،فإ ّن الرسد
ازدواج الشّ عور ّ
واعية وال شاعرة .أي إ ّن ملحمد
َ
ّ
لنزول الوحي ،وطريقة تلقّي الرسول له ،وإبطائه عليه ،ومعاناته يف تلقّيه ما
ينفي هذا االزدواج املوصوف به .بل إ ّن العرب أنفسهم قد متلّكتهم الحرية يف
تفسري هذه الظاهرة ،فأحيانًا يصفونه بأضغاث األحالم ،ومرة بقول شاعر مفرت،
ومرة أخرى بالجنون والهلوسة واملرض .ولك ّن الثّابت تاريخيًّا أ ّن الرسولi
منذ اللّحظة األوىل التي نزل عليه القرآن فيها كان واع ًيا متا ًما مبا يوحى به
إليه .وكان يبلّغ رسالة ربّه وتعليامته بصور ٍة دقيق ٍة ،وكان يحرص عىل ّأل يض ّيع
منه حرفًا مام ينزل عليه .وكان يجهد نفسه يف حفظ ما يوحى به إليه حتى
كل مكان ،وهو يف كامل
كل زمان ويف ّ
أمره اللّه بالرتيّث .وكان يأتيه الوحي يف ّ
بي iيف الليل الدامس والنهار
وعيه ويقظته ،فكان القرآن ينزل عىل قلب ال ّن ّ
األضحيان ،ويف الربد القارس أو لظى الهجري ،ويف استجامم الحرض أو يف أثناء
السفر ،ويف هدأة السوق أو وطيس الحرب ،وحتى يف اإلرساء إىل املسجد األقىص،
[[[ صبحي الصالح :مباحث يف علوم القرآن ،منشورات الريض ،قم ،ط1372 ،5هـ.ش ،ص.27
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كامل ،وكان
بيً i
والعروج إىل الساموات العال .ويف أثناء ذلك كلّه ،كان وعي ال ّن ّ
كامل متق ًنا .
نقله ملا يوحى به إليه صحي ًحا ً
[[[

تغي ذلك
فيس ،ولك ّنها ال ّ
النبي iال ّن ّ
فالوحي حقيق ٌة خارج ّي ٌة مستقلّ ٌة عن كيان ّ
بي iدور املتلقّي الواعي
الواقع ال ّنفيس ،بل تزيده جال ًء وفطن ًة وذاكرةً ،وميثّل فيها ال ّن ّ
يغي وال يقرتح؛
من جهة ،ودور املبلغ األمني من جهة أخرى ،ال يق ّدم وال يؤ ّخر؛ وال ّ
النبي لحقيقة ذات ّية مستقلّة؛
ً
بحق:
وال يفرت وال يتكاسل .ولقد كان ذلك ّ
«استقبال من ّ
خارجة عن كيانه وشعوره الداخيل؛ وبعيدة عن كسبه أو سلوكه الفكري أو العميل .أ ّما
الصع ينتابه بني الحني واآلخر ،فليس
قول بعض املسترشقني بأنّه مل يكن ّإل نو ًعا من ّ
من النظريات العلم ّية املوضوع ّية يف يشء حتى نضعه تحت مجهر البحث والنقاش،
طويل يف الكالم عنه» .
ونض ّيع وقتًا قص ًريا أو ً
[[[

وبأي صور ٍة نزل عىل
بأي شكلٍ ّ
ح .الوحي ظاهر ٌة روح ّي ٌة :القرآن يُ ّبي أ ّن الوحي ّ
النبي ،iفهو ينزل عىل قلبهi؛ أي إ ّن مهبط الوحي هو الشخصيّة الباطنيّة أي
ُ ۡ َ َ َ َ ُ ّٗ ّ ۡ َ
يل فَإِنَّ ُهۥ نَ َّز َ ُلۥ َ َ ٰ
ع
ب
الروح للرسول ،iقال تعاىل﴿ :قل من كن عدوا ل ِـ ِ
ج ِ
َ ۡ َ ۡ َّ ُ َ ّ ٗ ّ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ٗ َ ُ ۡ َ ٰ ۡ ُ ۡ
َ
قلبِك بِإِذ ِن ٱللِ م َصدِقا ل ِما بي يديهِ وهدى وبشى ل ِلمؤ ِمن ِني﴾  ،وقال:
َ َ
ُّ ُ ۡ ُ َ َ ٰ َ ۡ َ َ ُ َ
ون م َِن ٱل ۡ ُمنذِر َ
ين﴾  ،وال ّ
شك ليس
﴿ن َزل بِهِ ٱلروح ٱلمِني ع قلبِك لِ ك
ِ
«لب اليشء
املقصود بالقلب هنا العضو
ّ
الصنوبري املوجود يف اإلنسان؛ أل ّن القلب هو ّ
وحقيقته األصليّة» .
[[[

[[[

[[[

قوله« :نزل به الروح األمني عىل قلبك» دون أن يقول :عليك هو اإلشارة إىل كيفيّة
تلقّيه iالقرآن النازل عليه ،وأ ّن الذي كان يتلقّاه من الروح هو نفسه من غري مشاركة
الحواس الظاهرة التي هي األدوات املستعملة يف إدراك األمور الجزئ ّية.
[[[ سايس سامل الحاج :نقد الخطاب االسترشاقي ،ج ،1م.س ،ص.308
[[[ محمد سعيد رمضان البوطي :من روايع القرآن ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1434 ،هـ ،ط ،1ص.30
[[[ سورة البقرة ،اآلية .97
[[[ سورة الشعراء ،اآليتان .194-193
[[[ محمد هادي معرفة :التمهيد يف علوم القرآن ،ج ،1ص.31
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فكان iيرى ويسمع حينام كان يوحى إليه من غري أن يستعمل حاستي البرص
والسمع ،كام روي أنّه كان يأخذه شبه إغامء يس ّمى بُ َر َحاء الوحي [شدة الكرب من ثقل
ّ
الوحي وهي سبتة شبه النعاس كانت تعرضه من ثقل الوحي].
فكان iيرى الشخص ويسمع الصوت ،مثل ما نرى الشخص ونسمع الصوت غري
أّنه ما كان يستخدم حاستي برصه وسمعه املاديتني يف ذلك كام نستخدمهام .
[[[

فالوحي القرآ ّين ببساطة الكالم املنزل عىل الرسول محمد iمن اللَّه تعاىل بواسطة
أي أعراض مام تناقلها العا ّمة يف كتبهم ،فهذه
امللك جربائيل ،8وبدون مصاحبة ّ
الروايات والكتابات ولّدت صور ًة غري الئق ٍة بقداسة هذا األمر العظيم ،فقد وصفوا
مصاب ٍ
مبرض أو حتى الجنون أو أنّه مل يعرف
النبي iحال الوحي بأوصاف توحي بأنّه
ٌ
ّ
عالمات النب ّوة ّإل بعد استشارة السيدة خديجة ابن عمها!

ً
ّ
ّ
ٌ
والمسيحية:
اليهودية
مقتبس من الديانة
ثانيا :الوحي
بعد أن ّبي جولدتسيهر رأيه يف الوحي واعتربه مرضً ا نفس ًّيا ،وأرشنا إىل تهافت هذا الرأي
وعدم ص ّحته ،وأنّه مج ّرد ا ّدعاء ال أكرث وال أقل ،يريد أن يكمل يف هذا املجال تجاه ال ّن ّص
القرآ ّين ويعتربه مأخوذًا من الديانة اليهوديّة أو النرصان ّية ،ويكون بهذه الطريقة ف ّرغ الوحي
النبوي من مضمونه الغيبي ،وال ّن ّص القرآ ّين من أصالته وأرجعه إىل مصادر أخرى.
ّ
يف هذه الشبهة ،حاول املسترشقون أن يأتوا بصياغ ٍة جديد ٍة لشبه ٍة قدمي ٍة ،قد ألصقها
بي .iوقال هؤالء إ ّن الوحي انطلق من
عتاة قريش عندما عجزوا عن الوقوف بوجه ال ّن ّ
اليهوديّة والنرصانيّة ،ولكن محمد iاستطاع أن يكيّفه وفق املجتمع الذي يعيش فيه.
من أبرز الكتب التي حاولت إثبات هذه الفكرة هو ما صدر يف عام 1837م لـ
«أبراهام جايجر» ،حامالً العنوان اآليت« :ماذا أخذ القرآن عن اليهودية»؟ وما طرحه
يف الكتاب الهدف منه إرجاع العنارص الرئيسة يف اإلسالم إىل الديانة اليهوديّة ،وبالتّايل
[[[ ينظر :تفسري امليزان ،ج ،15م.س ،ص.317
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إفقاد اإلسالم األصالة الدين ّية واعتباره ديان ًة التقاط ّي ًة وتلفيق ّي ًة .فوفقاً لكتابه الذي هو
يف األصل أطروحة دكتوراه باللغة األملان ّية حملت عنوان (Was hat Mohammed
 )aufgenommen aus dem judenthumeماذا أخذ محمد عن اليهوديّة؟ فإ ّن ال ّن ّص
القرآ ّين يف مجمله اقتباسات عن الديانة اليهوديّة.
فـ «مه ّمتنا -عىل ما يقول غايغر -هي أن نثبت أنّه كم كانت روح محمد ونضاله
وأهدافه ،مرتبط مع عقل زمانه ودستور محيطه ،ومن ثم إثبات حقيقة أنّه حتى إذا ك ّنا
حرمنا من جميع الرباهني التي تظهر عىل نح ٍو ال ميكن إنكاره أ ّن اليهوديّة مصد ٌر للقرآن،
فإ ّن التّخمني بأ ّن استعارة من اليهوديّة كانت قد حدثت ال تزال متتلك احتامل ّية عظيمة» .
[[[

يقول جولدتسيهر يف كتابه« :العقيدة والرشيعة يف اإلسالم» ُمعل ًنا عن موقفه من
وري
القرآن والوحي :إ ّن ليك نقدر عمل محمد iمن الوجهة التاريخيّة ،ليس من ّ
الض ّ
وعم
عم إذا كان تبشريه ابتكارا ً وطريقًا من ّ
كل الوجوه ،ناشئًا عن روحهّ ،
أن نتساءل ّ
بي العر ّيب ،iليس ّإل مزي ًجا من معارف وآراء
إذا كان يفتح طريقًا جديدا ً؛ فتبشري ال ّن ّ
دينيّة ،عرفها واستقاها بسبب ات ّصاله بالعنارص اليهوديّة واملسيحيّة وغريها ،والتی تأث ّر
بها تأث ّ ًرا عميقًا ...وصل إىل أعامق نفسه ...فصارت عقيدة انطوى عليه قلبه ،كام صار
يعترب هذه التعاليم وح ًيا إله ًّيا ،فأصبح –بإخالص– عىل يق ٍني بأنّه أدا ٌة لهذا الوحي .ال
نريد أن نتت ّبع خطو ًة فخطوة املراحل «الباثولوج ّية» والتي نشأ بها الشّ عور بهذا الوحي
واعتقاده وتثبيته يف نفسه» .
[[[

اليهودي إبراهام جيجر يف كتابه «ماذا اقتبس محمد من اليهودية»:
يقول املسترشق
ّ
اليهودي برنارد لويس:
«إ ّن القرآن مأخوذ باللفظ أو باملعنى من كتب اليهود»  .ويؤكّد
ّ
«أ ّن محمدا ً خضع للتأثريات اليهوديّة واملسيح ّية كام يبدو ذلك واضحاً يف القرآن» .
[[[

[[[

[[[ أبراهام غايغر ،اليهودية واإلسالم ،ترجمة :نبيل فياض ،دار الرافدين ،بغداد ،ط2018 ،1م ،ص.45
[[[ إجناس جولدتسيهر :العقيدة والرشيعة يف اإلسالم (تاريخ التطور العقدي والترشيعي يف الديانة اإلسالمية) ،نقله إىل العربية:
محمد يوسف موىس ،عبد العزيز عبد الحق ،عىل حسن عبد القادر ،النارش :دار الكتاب املرصي ،القاهرة ،فرباير 1946م ،ط،1
ص.6-5
[[[ محمد صالح البنداق :املسترشقون وترجمة القرآن الكريم ،دار اآلفاق الجديدة ،بريوت 1403هـ ـ 1983م ،ط ،2ص.108
[[[ أحمد عبد الحميد غراب :رؤية إسالمية لالسترشاق ،املنتدى اإلسالمي ،لندن1411 ،هـ ،ص.112
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وللر ّد عىل هذه الفكرة باختصار ال ب ّد من بيان معنى االقتباس ،وهل ما ي ّدعيه
جولدتسيهر وغريه صحيح أم ال؟

 .1الشبهة مك ّررة وقدمية:
هذه الشبهة قالها كفّار مكّة ،ور ّددها اليهود يف املدينة ،وك ّررها النصارى ..هي
الشبهة األقدم ..واألشهر ..كتَب علامء اإلسالم يف إبطالها ،وأجادوا يف ذلك..

َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ َّ ُ ۡ َ ُ ُ َ َّ َ ُ َ ّ ُ ُ َ َ َّ ُ َ ّ ٞ
يقول اللَّه َتعاىل﴿ :ولقد نعلم أنهم يقولون إِنما يعل ِمهۥ بشۗ ل ِسان ٱلِي
ُۡ ُ َ
لهِ أ ۡع َ
بُّ ٞمب ٌ
ج َّ َ ٌ َ َ َ َ ٞ
ون إ ِ َ ۡ
حد
ني﴾ .
يل ِ
م وهٰذا ل ِسان عر ِ ّ ِ
ِ
[[[

رشا يعلّمه القرآن الكريم ،فهو ال يخلو من احتاملني:
إ ّن ات ّهام النبي iبأ ّن هناك ب ً

االحتامل األ ّول :أنّه يعلّمه القرآن بلفظه ،فالقرآن كالم الرومي ال كالم اللَّه.
أعجمي وهذا القرآن عر ّيب مبني .وهذا ما أفادته اآلية
فجوابه :أ ّن هذا الرجل لسانه
ّ
 103من سورة النحل.
النبي ،iثم النبي iينسبه
االحتامل الثاين :كان يعلّمه معاين القرآن واللفظ من ّ
إىل اللَّه افرتاء عليه.
فالجواب عنه:
لب فيها ،تضطر العقول إىل
أ .إ ّن الذي يتض ّمنه القرآن معارف حقّة ال يرتاب ذو ّ
قبولها ،قد هدى اللَّه النبي iإليها ،فهو مؤمن بآيات اللَّه؛ إذ لو مل يكن مؤم ًنا مل
يهده اللَّه ،واللَّه ال يهدى من ال يؤمن بآياته .وهذا ما أفادته اآلية  104من سورة
النحل.
ب .وإذ كان مؤم ًنا بآيات اللَّه ،فهو ال يفرتي عىل اللَّه الكذب ،فإنّه ال يفرتي عليه
ّإل من ال يؤمن بآياته ،فليس هذا القرآن مبفرتى وال مأخوذًا من برش ومنسوبًا إىل
اللَّه سبحانه كذبًا .وهذا ما أفادته اآلية  105من سورة النحل.
[[[ سورة النحل ،اآلية .103
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واملعنى ،إ ّن الذين ال يؤمنون بآيات اللَّه ويكفرون بها ال يهديهم اللَّه إليه وإىل
مهدي
بي iمؤمن بآيات اللَّه؛ ألنّه
ّ
معارفه الحقّة الظاهرة ولهم عذاب أليم .وال ّن ّ
بهداية اللَّه ،وإنّ ا يفرتي الكذب وينسبه إىل اللَّه الذين ال يؤمنون بآيات اللَّه وأولئك هم
النبي iاملؤمن بآيات اللَّه ،فإنّه ال يفرتي
الكاذبون املستم ّرون عىل الكذب .وأ ّما مثل ّ
مهدي بهداية اللَّه مؤمن بآياته،
النبيi
ّ
الكذب وال يكذب ،فاآليتان كنايتان عن أ ّن ّ
ومثله ال يفرتي وال يكذب .
[[[

يقول أمري املؤمننيَ « :8ولَ َق ْد قَ َر َن ا َللَّ ُه ِب ِهِ iم ْن لَ ُد ْن أَ ْن كَا َن ف َِطيامً أَ ْعظَ َم َمل ٍَك
ِيق اَلْ َمكَار ِِم َو َم َح ِاس َن أَ ْخالَقِ اَلْ َعال َِم لَ ْيلَ ُه َونَ َها َر ُه َولَ َق ْد كُ ْن ُت
ِم ْن َمالَئِ َك ِت ِه يَ ْسل ُُك ِب ِه طَر َ
أَت َّ ِب ُع ُه اِتِّبَا َع اَلْف َِصيلِ أَث َ َر أُ ِّم ِه يَ ْرفَ ُع ِل ِف ك ُِّل يَ ْو ٍم ِم ْن أَ ْخالَ ِق ِه َعلَامً َويَأْ ُم ُر ِن بِاالِقْ ِت َدا ِء ِب ِه َولَ َق ْد
كَا َن يُ َجا ِو ُر ِف ك ُِّل َس َن ٍة ب ِِح َرا َء فَأَ َرا ُه َوالَ يَ َرا ُه غ َْيِي َولَ ْم يَ ْج َم ْع بَ ْي ٌت َو ِ
اح ٌد يَ ْو َم ِئ ٍذ ِف ا ْ َِل ْسال َِم
ِيح ا َل ُّن ُب َّو ِة َولَ َق ْد
غ ْ ََي َر ُسو ِل ا َللَّ ِهَ iو َخ ِدي َج َة َوأَنَا ث َالِثُ ُه َم أَ َرى نُو َر اَلْ َو ْح ِي َوا َل ِّر َسالَ ِة َوأَشُ ُّم ر َ
َس ِم ْع ُت َرنَّ َة ا َلشَّ ْيطَانِ ِح َني نَ َز َل اَلْ َو ْح ُي َعلَ ْي ِه iفَ ُقل ُْت يَا َر ُس َ
ول ا َللَّ ِه َما َه ِذ ِه ا َل َّرنَّ ُة فَق ََال
َهذَا ا َلشَّ يْطَا ُن قَ ْد أَي َِس ِم ْن ِعبَا َدتِ ِه إِن ََّك ت َْس َم ُع َما أَ ْس َم ُع َوتَ َرى َما أَ َرى إِ َّال أَن ََّك ل َْس َت ِب َنب ٍِّي
َولَ ِك َّن َك لَ َوزِي ٌر َوإِن ََّك لَ َع َل َخ ْيٍ» .
[[[

 .2القرآن تحدّ ى الجميع باإلتيان بسورة من مثله:

ۡ ََ َ ۡ
قال تعاىل﴿ :قُل َّلئن ۡ
ٱج َت َم َ
نس َوٱل ُّ
ت ۡٱل ُ
ع أن يَأتُوا ْ ب ِم ۡثل َهٰ َذا ۡٱل ُق ۡر َ
ٰٓ
ن
ع
ان
ء
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
َ َُۡ َ
َ
َ َۡ َ َ َ ۡ ُ
ۡ
ٗ
ُ
ۡ
َ
ل يأت
ون ب ِ ِم ۡثلِهِۦ ولو كن بعضهم لِ ع ٖض ظ ِهريا﴾ .
[[[

إن كان ما ي ّدعيه هؤالء حقًّا ،وأ ّن القرآن الكريم فيه نسبة كبرية ج ًّدا مأخوذة من
التوراة واإلنجيل ،وبعضهم قال مأخوذ باللّفظ أو املعنى ،فيمكن لهؤالء اإلتيان بسور ٍة
وبكل بساطة تنتهي الدعوة
من مثله ،ولو كانت بحجم سورة الكوثر ،وبهذا الشكل ّ
النبويّة ،فتلفّضوا وتج ّمعوا ثم آتوا بسور ٍة من مثله.
[[[ ينظر :تفسري امليزان ،ج ،12م.س ،ص.349-348
[[[ نهج البالغة ،ج-192 ،1من خطبة له 8تسمى القاصعة فضل الوحي ،ص.300
[[[ سورة اإلرساء ،اآلية .88
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َ ۡ ّ َّ َ َّ ۡ َ َ َ ٰ َ ۡ َ َ ۡ ُ ْ ُ َ ّ ّ ۡ
قال تعاىلِ﴿:إَون ُك ُ
نت ۡ
ب مِما نزلا ع عبدِنا فأتوا بِسورة ٖ مِن مِثلِهِۦ
ي
ر
ف
م
ِ
ٖ
ُ ُ ۡ َ ٰ َ َ َّ ۡ َ ۡ َ ُ ْ َ َ َ ۡ َ ُ ْ
َّ
ُ
ۡ ْ ُ ٓ ُ
ون ٱللِ إِن كنتم ص ِدقِني فإِن لم تفعلوا ولن تفعلوا
َوٱد ُعوا ش َه َدا َءكم ّمِن د
ِ
َ َّ ُ ْ َّ َ َّ َ ُ ُ َ َّ ُ َ ۡ َ َ ُ ُ َّ ۡ ۡ َ
كٰفِر َ
ين﴾ .
فٱتقوا ٱنلار ٱل ِت وقودها ٱنلاس وٱل ِجارة ۖ أعِدت ل ِل
ِ
[[[

 .3ممن تعلم النبيi؟

السؤال ،فعندنا ثالثة احتامالت؛ أل ّن النبي iإ ّما جاء
لو أردنا أن نُجيب عن هذا ّ
به من عند نفسه ومل يتعلّم من أحد ،وإما تعلّمه من غريه ،وغريه إ ّما داخل مكة وإ ّما
خارجها .فاالحتامالت ثالثة ال أكرث ،وهي عىل الشكل اآليت:
األ ّول :القرآن جاء به نفس محمد.i
الثاين :القرآن جاء به من خارج مكّة أثناء رحالته التجاريّة.
الثالث :من داخل مكة ولهذا االحتامل أوجه مختلفة.
كل االحتامالت التي طرحها املسترشقون
وقد تناول جملة من الباحثني الر ّد عىل ّ
حول «برشيّة القرآن الكريم» ،ومن بني هذه ال ّدراسات امله ّمة ما ق ّدمه الدكتور محمد
عبد اللَّه دراز يف كتابه (مدخل إىل القرآن)؛ حيث عرض وناقش جميع االفرتاضات
برشي للقرآن الكريم ،وأظهر بطالنها مام
االسترشاقيّة املتعلّقة باحتامل وجود مصد ٍر
ٍّ
جعلها مرج ًعا للكتّاب املسلمني ،وانتهى إىل القول بأنّ« :جميع سبل البحث التي وقعت
طبيعي
أي احتامل لطريق
تحت أيدينا وناقشناها ثبت ضعفها وعدم قدرتها عىل تقديم ّ
ّ
أتاح له iفرصة االت ّصال بالحقائق املق ّدسة .ورغم الجهد الذهني الذي نبذله لتضخيم
معلوماته السمعيّة ومعارف بيئته ،فإنّه يتعذّر علينا اعتبارها تفسريا ً كافياً لهذا البناء
املفصلة التي يق ّدمها لنا القرآن الكريم يف مجال الدين
الشامخ من العلوم الواسعة ّ
يبق ّإل أنّه وحي اللَّه تعاىل لنب ّيه الذي
والتاريخ واألخالق والقانون والكون وغريها ،فلم َ
أرسله رحمة للناس أجمعني» .
[[[

[[[ سورة البقرة ،اآليتان .24-23
[[[ محمد عبد اللَّه دراز :مدخل إىل القرآن ،دار القلم ،الكويت ،1974 ،ص.130
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أ .االحتامل األول :القرآن من عنديات محمد:i
النبي iمن أقدم الشّ بهات
ال ب ّد من اإلشارة إىل أ ّن هذه الشّ بهة أي نسبة القرآن إىل ّ
َ َ َّ ۡ َ ٓ َ َ ٗ َّ َ َ
القرآن الكريم ﴿ِإَوذا بدلا ءاية مكن
التي أثارها العرب يف عهد النب ّوة ،كام أشار لذلك
َ َ َ َّ ُ َ ۡ َ ُ َ ُ َ ّ ُ َ ُ ٓ ْ َّ َ ٓ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ َ
ءاي ٖة وٱلل أعلم بِما ينِل قالوا إِنما أنت مفت ِۚۢ بل أكثهم ل يعلمون﴾ أي أنّك
َ َ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ ۡ َ ٰ َ ٓ َّ ٓ ۡ ٌ ۡ
ٱف َ َ
تى ٰ ُه
متق ّول عىل اللَّه تعاىل .وكام قال أيضً ا﴿ :وقال ٱلِين كفروا إِن هذا إِل إِفك
ََ َ َُ َ َۡ ٌَۡ َ َ ُ َ ََ ۡ َ ُٓ ُ ۡ
ُ
ٗ
ٗ
َ
وأعنهۥ عليهِ قوم ءاخرونۖ فقد جاءو ظلما وزورا﴾  .إىل غريها من اآليات.
[[[

[[[

فام ذهب إليه بعض املسترشقني ليس بجديد ،وهو أ ّن مصدر القرآن الكريم هو
يغي يف القرآن ويب ّدل فيه حسب
نفس محمد iوقد ألّفه بلغته
ّ
الخاصة ،ولذلك كان ّ
هواه ،وهذا ّ
يدل عىل أ ّن «القرآن ليس من عند اللَّه تعاىل» .
[[[

الرد عىل االحتامل األول ،يقع يف خمس نقاط:
األوىل :إذا رجعنا إىل القرآن الكريم نفسه ،نجده ينفي وبشكلٍ قاطع أن يتمكّن
َ َُۡ َ
ُ
النبي  iمن تغيري ولو حرف واحد من القرآن :قال تعاىلِ﴿ :إَوذا تت ٰ
ل َعل ۡي ِه ۡم َءايَات َنا
ّ
َٓ
َ َّ
ۡ
َ
ٓ

َ َۡ ُ َ َ ََ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َٰ َ ۡ َ ّ ُ ُۡ
َّ َٰ َ
ُ ُ
ان غ
ت بِقرء
ِل ۚ قل َما يَكون
ي هذا أو َبد
ت ُ قال ٱلِين ل يرجون ل ِقاءنا َٱئ ِ
بين ٖ
ٍ
ِ
ٓ ِ َ ۡ َ ّ َُ
ۡ َ ٓ َ ۡ ٓ ۡ َّ ُ َّ َ ُ َ ٰٓ َ َّ ّ ٓ َ ُ
اف إ ۡن َع َص ۡيتُ
ِل أن أبدِلۥ مِن ت ِلقا ِٕي نف ِسۖ إِن أتبِع إِل ما يوح إِل ۖ إ ِ ِن أخ ۡ ِ
َ َ ۡ َ َ َّ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ
َََ َۡ
َ ّ َ َ َ َۡ َ
يل لخذنا
ر ِب عذاب يو ٍم ع ِظ ٖ
يم﴾  .وقال ۡتعاىل﴿ :ولو تقول علينا بعض ٱلقاوِ ِ
ُۡ ۡ
ٱلَمنيُ ٤٥ث َّم لَ َق َط ۡع َنا م ِۡن ُه ٱل َوت َ
ِني﴾ .
مِنه ب ِ ِ ِ
[[[

[[[

النبي ،iكام زعم املجتمع الجاهيل قبل زعم هؤالء،
الثانية :لو كان القرآن من عند ّ
لكان العرب استجابوا لدعوى التح ّدي ،بل الستطاع العرب أن يأتوا مبثله ،مع حرصهم
الشّ ديد عىل معارضته ،وملا حار العرب بأمره وتخ ّبطت آراؤهم فيه ،فتارة قالوا ساح ًرا،
وأخرى قالوا مجنونًا ،وثالثة شاع ًرا ،وهكذا.
[[[ سورة النحل ،اآلية .101
[[[ سورة الفرقان ،اآلية .4
[[[ دائرة املعارف اإلسالمية ،ج ،4ص.244
[[[ سورة يونس ،اآلية .15
[[[ سورة الحاقة ،اآليات .46-44
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النبي iقارئًا
الثالثة :لو كان القرآن الكريم من كالم محمد iللزم أن يكون ّ
وكات ًبا وعامل ًا بتفاصيل املنهج القرآين يف العقيدة ،واألخالق ،والترشيع ،و...
الرابعة :ما يكتبه البرش يحمل الطابع البرشي ،وينعكس بشكل واضح عىل األسلوب
واملضمون ،وهذا ما ال نجده ال يف أسلوب القرآن وال يف مضمونه ،فالبمقارنة بني القرآن
والسنة النبويّة يتّضح الفرق بني األسلوب اإللهي واألسلوب البرشي ،وسيأيت الكالم عن
هذه النقطة يف مبحث اإلعجار القرآين والفرق بني أسلوب القرآن اإلعجازي وأسلوب
النبي.i
الخامسة :لو كان القرآن من ُصنع النبي iلحرص عىل إثباته لنفسه ،وملا ت ّربأ من
كونه قائله ،بل كان يرى يف نسبته إليه ع ًّزا ورشفًا.
حملمد ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ [وآله]
يقول عبد اللَّه د ّراز« :اﻟﻘﺮآن ﺮﺻﻳﺢ ﰲ أﻧّﻪ ﻻ ﺻﻨﻌﺔ ﻓﻴﻪ ّ
وﻻ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ الخلق ،وإنّ ا ﻫﻮ ٌ
ﻓﺄي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻗﻞ
ﻣﻨﺰل ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ بلفظه وﻣﻌﻨﺎﻩّ ...
اﻟﺬي
ﻳﺘﺤﺪى اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻷﻋﺎﺟﻴﺐ واﳌﻌﺠﺰات ﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻋﺎﻣﺔ؟
ﻳﺪعي ﻟﻨﻔﺴﻪ حقّا و ّ
ّ
ﻧﺴﻼﺧﺎ؟ ﻋﻰﻠ ﺣﲔ أﻧّﻪ
أي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻪ ﰲ أن ﻳﻨﺴﺐ ﺑﻀﺎﻋﺘﻪ لغريه وﻳﻨﺴﻠﺦ ﻣﻨﻬﺎ ا ً
ﻧﻘﻮلّ :
ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻨﺘﺤﻠﻬﺎ ﻓﻴﺰداد ،وﻟﻮ اﻧﺘﺤﻠﻬﺎ ﻣﺎ وﺟﺪ من البرش أح ًدا يعارضه ويزعمه
لنفسه» .
[[[

ب -االحتامل الثاين :جاء بالقرآن من خارج مكة:
النبي iتعلّم من الراهب بحريا .ينقل املسترشق الرويس أليكس -مش ّككًا-
قالوا إ ّن ّ
قصة أ ّن النبي iأخذ من الراهب بحريا أثناء سفره إىل الشام« :إ ّن مح ّم ًدا كان يف
ّ
البداية تلميذًا للراهب النسطوري رسجيوس بحريا ،زاعمني أنّه تلقّى منه بعض املعلومات
األساس ّية من التوراة واإلنجيل»  .والرد عىل هذا االحتامل واضح نوجزه يف نقاط خمس:
[[[

األوىل :التاريخ مل يذكر أ ّن مح ّم ًدا تعلّم من بحريا :بنا ًء علی ما ثبت يف الکتب
[[[ محمد عبد اللَّه دراز :النبأ العظيم (نظرات جديدة يف القرآن) ،قطر ،دار إحياء الرتاث اإلسالمي1985 ،م ،ص.23-21
[[[ أليكس جورافسيك :اإلسالم واملسيحية ،م.س ،ص.61
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بي iإلی الشام مرتین فقط .املرة األولی علی صغر س ّنه وبصحبة
التاريخ ّیة ،سافر ال ّن ّ
ع ّمه أيب طالب ،واملرة الثانیة يف أوان شبابه وبصحبة میرسة من عبيد السیدة خدیجة
وکل ما
النبي iتعلّم من بحیرا شیئًاّ ،
أي منبع
سالم اللَّه علیها .مل یذکر يف ّ
تاریخي أ ّن ّ
ّ
یذکر أ ّن بحیرا شاهد سحاب ًة فوق رأس الرسول iتظلّله ،فقال لعمه إنّه سیکون لهذا
الطفل مقام رفیع ثم سأل عمه بأن یر ّده إلی مکة رسی ًعا خوفًا من الیهود ،ثم إنّه کیف
کل هذه العلوم واملعارف يف صغر س ّنه .أ ّما عن سفره
یعقل أن یکون قد تعلّم النبيّ i
يف شبابه فلم یذکر أحد بأنّه إلتقی براهب قط.
الثانية :قولهم :إ ّن محمدا ً ات ّصل بـ (بحريا) فأمىل عليه معلومات ،ثم ملا رجع إىل مكة
تب ّناها وزعم أنّها من عند اللَّه .فر ّده واضح أل ّن إلقاءه ذلك كان محدودا ً وبحضور زعامء
قريش ،وكان عمر النبي iاثني عرش عاماً ،فطبيعة اللّقاء تنفي أن يكون قد حصل
تعلّم ملحمد iمن بحريا؛ ألنّه لقا ٌء قصري عابر ال يكفى للدرس والتحصيل ،وس ّن النبي
 iإذ ذاك صغرية ال تؤ ِّهله للتلقي ،وال توجد رواية تذكر ذلك التعليم ،ثم إ ّن اللّقاء
حرضه عد ٌد من رجال القافلة ،فلم يذكروا شيئاً من ذلك ،وقد كانوا أحرص الناس عىل
إحباطها بعد إعالنها.
[[[

شخصا أم ًّيا ملج ّرد لقائه مل ّرة أو مرتین مع أحد الرهبان ،أن
الثالثة :یستحیل ً
عقل أ ّن ً
کل هذه العلوم واملعارف والحکم املوجودة يف القرآن الکریم
بکتاب یحتوي علی ّ
یأيت
ٍ
فیکون معجزة نب ّوته.
الرابعة :لو کان بحیرا الراهب مصدر القرآن الکریم الذي هو معجزة الرسول األعظم
 iودلیال علی رسالته ،للزم أن یکون بحیرا أولی بالرسالة من الرسول ،iوألمکنه
ا ّدعاء الرسالة ،ولعارض القرآن وأتی بقرآن یشبهه ولکن مل یذکر يشء من هذا أب ًدا.
بي iوإن كان قد سافر خارج مكّة ،ولكن سفره مل يكن للتعليم وإنّ ا
الخامسة :ال ّن ّ
كان للتجارة ،ولذلك مل يكتب لنا التاريخ أنّه قد سافر من أجل الدراسة والتعليم ،ولذلك
النبي iقد سافر
يجب عىل هؤالء املسترشقني أن يُجيبوا عىل هذه األسئلة :فهل أ ّن ّ
[[[ ينظر:آراء املسترشقني حول الوحي( ،م.س) ،ص.50
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للتعليم؟ وكم هي امل ّدة التي قضاها يف التعليم؟ ومن هم الذين درس عندهم؟ وماذا درس
النبي iالتقى بالراهب بحريا ،ولكن كان
عندهم؟ ،نعم هناك روايات تاريخ ّية تذكر أ ّن ّ
م ّرة واحدة عندما سافر فيها إىل الشام ،وكان معه ع ّمه أبو طالب ،وكان عمره iإذ ذاك
فأن لبحريا هذه العلوم
ال يتع ّدى اثني عرش عاماً ،ولكن لو كان بحريا من علّم الرسولّ i
واملعارف التي جاء بها النبيi؟ ،نعم ما يذكره التاريخ ،ما زاد عىل كون الراهب «بحريا ً»
ملا رأى النبي iتظلّه سحابة من الشمس ،ورأى فيه بعض أمارات النبوة ذكر لعمه أنه
سيكون له شأن ،وحذّره أن تناله اليهود بأذى.
وكذلك الحال عندما م ّر رسول اللَّه iبالراهب نسطور ،وهو يف طريقه إىل الشام،
يعمل يف تجارة خديجة بنت خويلد ريض اللَّه عنها ،وكانت هذه هي املرة الثانية
واألخرية يف رحالته خارج مكة ،وكان iإذ ذاك شاب يف الخامسة والعرشين من عمره،
ويف صحبته غالم خديجة ميرسة والذى تح ّدث به الراهب نسطورا.
النبي.i
واملتأ ّمل يجد أ ّن هذه لقاءات عابرة ،ال ميكن أن تكون ً
دروسا قد تعلّم منها ّ
بل عىل العكس من ذلك ،فالروايات املنقولة يف كتب التاريخ تنقل أ ّن هؤالء هم الذين
وبشوه مبا عندهم من عالمات.
آمنوا برسالته ّ
ت .االحتامل الثالث :جاء بالقرآن من داخل مكة:
هناك أوج ٌه كثري ٌة طرحها املسترشقون ،منها أ ّن محم ًدا iاستقى معلوماته التي
وضعها يف القرآن من البيئة التي عاش فيها ،وذلك بدليل التّشابه .واملقصود من التّشابه،
يل وبعض اآليات القرآن ّية  ،باإلضافة إىل
هو التّشابه املزعوم بني مقاطع من الشّ عر الجاه ّ
التّشابه بني القوانني والترشيعات والطقوس القرآن ّية وما كان سائ ًدا يف املجتمع الوثني
الوثني ووضعها يف
العريب  ،حيث زعموا أ ّن محم ًدا iاستقى هذه األمور من وسطه
ّ
القرآن.
[[[

[[[

[[[ ينظر :تسدال :مصادر اإلسالم ،ص.9
[[[ ينظر :مصادر اإلسالم ،ص 6وما بعدها ،ومقدمة القرآن لريتشارد بل ،ص ،9وكتاب مدخل القرآن عبد اللَّه دراز ص 129وما
بعدها.
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ذهب بعض املسترشقني ومنهم تسدال ومسرت كانون (سل) وغريهام إىل أ ّن الحنف ّية
ورجالها قبل البعثة املحمديّة هم أحد مصادر القرآن بدليل وجود توافق وتشابه بني
أحكام القرآن وهداياته وبني ما كان يدعو إليه الحنفاء.
وغري ذلك من أقوال وآراء قد أثبتنا عدم صحتها يف كتاب «القرآن الكريم يف الدراسات
االسترشاقية القدمية» ميكن مراجعتها يف الكتاب املشار إليه .ما يه ّمنا يف هذه الدراسة
هو الر ّد عىل قول «جولدتسيهر» أ ّن مصدر القرآن هي الديانة اليهوديّة والنرصان ّية كام
تق ّدم .
[[[

[[[

 .4الرد عىل دعوى أنّ القرآن أصوله يهودية ونرصانية:
بغض ال ّنظر عن
إذا كان النبي iقد أخذ القرآن الكريم من أهل الكتاب يف زمانه ّ
كيفيّة هذا األخذ والتعلّم ،فلامذا نرى اآليات القرآنيّة قد أشارت إىل كثري من التناقضات
النبي iقد تعلّم
عند أهل الكتاب وإىل انحرافاتهم عن خ ّط األنبياء ،Dفلو كان ّ
فعل؛ فلامذا ذ ّمهم وأبطل معتقداتهم ،وكشف أفكارهم املنحرفة ،بل
من أهل الكتاب ً
وقبل مباهلتهم ،وملاذا قاتلهم؟ وطلب منهم الدخول يف اإلسالم.
والقرآن الكريم قد أبطل أهم معتقدات أهل الكتاب ،كعقيدة ال ّنصارى بالس ّيد
املسيح ،8واعتقادهم أنّه هو ابن اللَّه تعاىل اللَّه عن ذلك عل ًّوا كبريا ،أو عقيدة
اليهود يف عزير .8واعترب القرآن أ ّن الثالوث املق ّدس عند النصارى هو كفر وخروج
عن التوحيد.
َّ َ َ
ََ َ
َّ َ َ
ۡ ُ ُ ۡ ۡ
ت ٱنلَّ َص ٰ َرى ٱل ۡ َمس ُ
ِيح ۡٱب ُن ٱللِۖ ذٰل ِك
ت ٱلَ ُهود ع َزي ٌر ٱب ُن ٱللِ َوقال ِ
﴿وقال ِ

[[[ ينظر :محمود عيل رسائب :القرآن يف الدراسات االسترشاقية ،م.س ،ص 265-257وص.318-300
[[[ وهناك مجموعة من املسترشقني غري «جولدتسيهر» ذهبوا إىل أن القرآن مقتبس من النرصنية وغريها سواء بالترصيح
أم التّلميح :املبرش وليم موير  :William muirكتابه مصادر اإلسالم ،طبع لندن عام 1901م .وليم كلري تسدال Tisdall- st.
 clairاملبرش الربوتستانتي :كتابه مصادر االسالم ( .)sources of Islamكانون سل  :Canonكتابه ،تدوين القرآن .هرني المنس
 ،H.Lammensاالسالم .آرثر جيفري  ،Arthur Jeffryمصادر تاريخ اإلسالم .ريجي بالشري  R. Blachereالقرآن .مونتجمري
وات  :William Montgomery Wattمقدمة القرآن سيدرسيك  .Siderskeiباريس 1932م .كتابه :مصادر القصص اإلسالمية
يف القرآن وقصص األنبياء .ريتشاردبيل  Richard Bellكتابه :مقدمة القرآن .ميشائيل كوك  ،Michael Cookكتابه «محمد»
طبعته جامعة أكسفورد عام .1987
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َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ ٰ ُ َ َ ۡ َ َّ َ َ َ ُ ْ
َ ۡ ُ َ ٰ َ َ ُ ُ َّ ُ َ َّ ٰ ُ ۡ َ ُ َ
قولهم ب ِ َأفوٰهِ ِهمۖ يض ِ ٔ
هون ق َول ٱلِين كفروا مِن قبل ۚ قتلهم ٱللۖ أن يؤفكون
َّ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ ٓ ُ ُ ٓ ْ َّ
َّ َ ُ ٓ ْ ۡ َ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ ُ ۡ ۡ َ ٗ ّ ُ
ون ٱللِ وٱلمسِيح ٱبن مريم وما أمِروا إِل
ٱتذوا أحبارهم ورهبٰنهم أربابا مِن د ِ
َ ۡ ُ ُ ٓ ْ َ ٰ ٗ َ ٰ ٗ َّ ٓ َ ٰ َ َّ ُ َ ُ ۡ َ ٰ َ ُ َ َّ ُ ۡ ُ َ
ون﴾ .
شك
ِلعبدوا إِلها وحِداۖ ل إِله إِل هوۚ سبحنهۥ عما ي ِ
َّ َ ۡ َ َ َ َّ َ َ ُ ْ َّ َّ َ َ ُ َ َ َ َ َ ۡ َ َّ ٓ َ ٞ َ ٞ
ِد ِإَون
﴿لقد كفر ٱل
ِين قال ٓوا إِن ٱلل ثال ِث ثلٰثةٖ ۘ وما مِن إِل ٰ ٍه إ ِ َل إِل ٰ َه وٰح ۚ
َّ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َُ ُ َ
ُ َ
َّ ۡ َ َ ْ َ
َ َ
ك َف ُروا م ِۡن ُه ۡم َعذ ٌ
وبون
اب أ ِل ٌم أفل يت
نت ُهوا ع َّما َيقولون لَ َم َّس َّن ٱلِين
لم ي
َ َّ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ُ َ َّ ُ َ ُ ٞ ُ َ َّ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َ ۡ َّ ٞ َّ ٞ
ول قَدۡ
إِل ٱللِ ويستغفِرونه ۚۥ وٱلل غفور رحِيم ما ٱلمسِيح ٱبن مريم إِل رس
ُ ُ َُ
ّ َ َ ُ َۡ َ َ ٞ
َّ َ َ ُ
ُّ
َخلَ ۡ
ٱنظ ۡر َك ۡي َف نُبَ ّيُ
ُ
ت مِن َق ۡبلِهِ ُّ
ۖ
ٱلرسل وأمهۥ ِ
صدِيقة كنا يأكل ِن ٱلطعام ۗ
ِ
َ
َ ُ ُ َ ٰ ُ َّ ُ ۡ َ َّ ٰ ُ ۡ َ ُ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ
َّ
ُ
ُ َ ُ
ون ٱللِ َما ل َي ۡمل ِك لك ۡم
د
ِن
م
ون
ت ثم ٱنظر أن يؤفكون قل أتعبد
لهم ٱٓأۡلي ِ
ِ
ۡ
ۡ
ٱلل ُه َو َّ
ضا َو َل َنف ٗعا ۚ َو َّ ُ
ٱلس ِم ُ
َ ّٗ
يع ٱل َعل ُ
ِيم﴾ .
[[[

[[[

وبعد هذه اإلشارة ،هناك مالحظات ع ّدة عىل هذه الدعوى نشري إليها بشكل
وإل فإ ّن بسط الكالم يف ذلك يخرجنا عن موضوع الكتاب.
مخترصّ ،
املالحظة األوىل :هل كان هناك تواجد كثيف لليهود والنصارى يف مكّة؟
النبي محمد iمن الكتب السابقة ال ب ّد من دراسة هذه
حول موضوع اقتباس ّ
السور املك ّية....
القض ّية من القرآن عن طريق معرفة الجانب التاريخي لآليات
ً
وخصوصا ّ
والسؤال األ ّول الذي يُطرح ،هل كان هناك تواجد كبري لليهود والنصارى يف مكّة؟
من املعروف تاريخ ًيا أ ّن أكرث أهل مكة كانوا من املرشكني ،وهذا ال ينفي وجود يهود
ونصارى ،ولكن أين؟ وكيف تعلّم منهم النبيi؟
والسور املك ّية تخاطب باألغلب أهل الرشك يف مكة ،بخالف ما نلحظه من السور
املدنيّة التي تخاطب أهل الكتاب بشكل واضح ،فالقرآن يف السور املكيّة ركّز عىل
مواضيع تهدف إىل إقامة الح ّجة عىل املرشك الوثني ...وفرض ّية أ ّن أهل الكتاب هم
األكرثيّة يف مكة فرض ّية ضعيفة...
[[[ سورة التوبة ،اآليتان .31-30
[[[ سورة املائدة ،اآليات .76-73
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مرتجم إىل العربية يف زمن النبيi؟
املالحظة الثانية :هل كان الكتاب املقدس
ً
ال توجد أي دالئل مؤكّدة عىل وجود ترجمة للكتاب املق ّدس إىل العربية قبل اإلسالم.
ولكن بعد وجود الكثري من اليهود والنصارى بني املسلمني تحت الحكم اإلسالمي يف
القرن السابع ،ظهرت الحاجة إىل وجود نسخ بالعربيّة .ويقال أ ّول وأه ّم نسخة هي التي
قام برتجمتها «سعادة بن يوسف» ( 942-892ميالدية).
نعم أول وأهم ترجمة للكتاب املقدس متت قبل امليالد ،عندما استقدم حاكم مرص
بطليموس فيالدلفوس (عام 282ق.م) إىل اإلسكندرية  72عاملاً من علامء اليهود ليرتجموا
العهد القديم إيل اليونان ّية .وهذه هي الرتجمة التي ُعرِفت فيام بعد بالرتجمة السبعين ّية
(نسبة لعدد مرتجميها).
أ ّما أ ّول ترجمة للكتاب املق ّدس إىل اللغـة العربيّة ،فقد ظهرت يف ال ّنصف الثاين من
القرن الثامن امليالدي ،عندما قام يوحنا أسقف أشبيل ّية يف أسبانيا برتجمة الكتاب إىل
العـرب ّية ،نقالً عن ترجمة إيرونيموس الالتين ّيـة .وكانت ترجمته محدودة فلم تشمل كل
الكتاب ،كام مل يكن لها االنتشار الكايف.
يقول :بروس متزغر ( )Bruce Metzgerأستاذ لغة العهد الجديد وآدابه ،يف كتابه
املرجعي ( )in Bible The Translationاملتعلّق بصور ٍة مبارش ٍة بتاريخ ترجامت الكتاب
املق ّدس؛ فقد قال يف هذا الشأن« :من الراجح أن أقدم الرتاجم (العرب ّية) للكتاب املقدس
تعود إىل القرن الثامن».
وكتب املسترشق توماس باتريك هوغز ( )Hughes Patrick Thomasيف معجمه
خصصه للمصطلحات اإلسالميّة نقًال عن املسترشق ج .م رودويل (J. M.
الذي ّ
« :)Rodwellال توجد ح ّجة عىل أ ّن محم ًدا قد اطّلع عىل األسفار املسيحيّة املق ّدسة ...ال
ب ّد أن يُعلم أنّه ال توجد آثار واضحة عىل وجود ترجمة عرب ّية للعهدين القديم والجديد
سابقة لزمن محمد ...iوأقدم ترجمة عرب ّية للعهد القديم بلغنا أمرها ،هي ترجمة
الحرب سعديا الفيومي».
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وخلص الباحث اإلنجييل املرصي (ألربت إستريو) يف خامتة أطروحته للدكتوراه حول
(الرتجمة العرب ّية التي اعتمدها ابن قتيبة) يف اقتباساته من الكتاب املق ّدس( :االقتباسات
الكتابية لعبد اللَّه مسلم بن قتيبة ومصدرها :التحقيق يف شأن أبكر الرتجامت العرب ّية
«ربا ظهرت الرتجامت العربيّة للكتاب املقدس يف الفرتة
للكتاب املقدس) إىل القولّ :
األخرية من الحكم األموي – يف بداية القرن الثامن .ومام است ّدل به لغياب ترجمة عرب ّية
قبل ظهور اإلسالم؛ عدم حاجة يهود البالد العرب ّية لهذه الرتجمة يف لغة العرب؛ إذ دلّت
النقوش عىل استعاملهم لآلرام ّية ،أما النصارى فيشهد عدم وجود مجتمع نرصا ّين يف
الحجاز واعتامد الليتورجيا عىل اللغات األخرى ،عىل أنّه من غري املعقول أن يواكب ذلك
وجود ترجمة عرب ّية للكتاب املقدس» .
[[[

عدم وجود ترجمة ُللكتاب املق ّدس يف زمن النبيi
ولعل بعض اآليات ت ُشري إىل
ّ
َ َ ُ ُ ٓ ْ َّ َ ٓ َ ۡ َ ٰ ُ َ َ ٰ َ ٓ َ َ ۡ
ي مِن
عم
ً
فضل ّ
نزل ٱلكِتب ع طائِفت ِ
قبل البعثة ،قال تعاىل﴿ َ :أن تقولوا إِنما أ ِ
ُ
َ
َّ َ
َۡ َ
استه ۡم لغٰفل َ
َ َ
ِني﴾  .إنّها إلزالة سبب احتجاج العرب بأ ّن لغة
ِ
قبل ِنا ِإَون كنا عن دِر ِ ِ
َ
الكتب املنزلة بغري لغتهم .وهذا مستلهم من آية سورة األحقاف هذهَ :
﴿ومِن ق ۡبلِهِۦ
[[[

َ ُ ُ َ ٰٓ َ ٗ َ َ ۡ َ ٗ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُ ّ ّٗ َ َ ً َ ّ ٞ ّ َ ُّ ٞ
كِتٰب موس إِماما ورحة ۚ وهٰذا كِتٰب مصدِق ل ِسانا عربِيا ِلنذ َِر ٱلِين ظلموا
َ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ ً ۡ َ ّٗ َّ َ ُ ْ
ش ٰ ۡ ۡ
سن َ
َوب ُ ۡ َ
ني﴾ .وآية سورة فصلت هذه﴿ :ولو جعلنٰه قرءانا أعج ِميا لقالوا
ى ل ِل ُمح ِ ِ
َۡ َ ُ ّ َ ۡ َ َُٰ ُ ٓ َ ۡ
۬اع َ
ِين َء َام ُنوا ْ ُه ٗدى َوش َِفآءَ ٞو َّٱل َ
ب ۗ ٞقُ ۡل ُه َو ل َِّل َ
ج ّٞ
م َو َع َر ّ
لول ف ِصلت ءايته ۖۥ ء
ِين
ۚ
ِ
َِ
ُ
َ
َ
ۡ
َ ُۡ ُ َ ٓ َ َ ۡ َ َ َۡ َُ َ ْ ً َ ۡ ۡ َ ََُ ٞ
َّ
ن بَعِي ٖد﴾
ل يؤمِنون ِف ءاذان ِ ِهم وقر وهو علي ِهم ع ۚ
م أو ٰٓلئِك ينادون مِن مك ِۢ

ومن آيات سورة الشعراء [.]199 - 192

وقد تفيد اآلية [ ]156أنّه مل يكن للكتب التي كانت يف أيدي أهل الكتاب يف
بيئة النبي iترجمة عربية .وهناك حديث رواه البخاري عن أيب هريرة جاء فيه:
َسونَ َها بِالْ َع َر ِبيَّ ِة ِلَ ْهلِ الْ ِ ْس َل ِم
«كَا َن أَ ْه ُل الْ ِكتَ ِ
اب يَ ْق َر ُءو َن التَّ ْو َرا َة بِالْ ِع ْ َبانِيَّ ِةَ ،ويُف ِّ ُ
فَق ََال َر ُس ُ
اب َو َل ت ُ َك ِّذبُو ُه ْم،
ول اللَّ ِه َص َّل اللَّ ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َمَ :ل ت َُص ِّدقُوا أَ ْه َل الْ ِكتَ ِ
[[[ األقوال املنقولة وغريها من األبحاث املتعلقة ببحث ترجمة الكتاب املقدس إىل اللغة العربية ميكن مراجعتها يف املصدر
اآليت :سامي عامري :هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى؟ هل كان الكتاب املقدس معربا زمن رسول اللَّه؟
من :اصدرات مبادرة البحث العلمي ملقارنة األديان ،ال.ت ،ال.ط ،ص.101 -87
[[[ سورة األنعام ،اآلية .156
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َوقُولُوا :آ َم َّنا بِاللَّ ِه َو َما أُنْز َِل إِلَيْ َنا َو َما أُنْز َِل إِلَيْ ُكمْ  .حيث يفيد الحديث نفس
اليشء .
[[[

[[[

ما يهمنا يف هذه النقطة التأكيد عىل اآليت:
أي دليل –مؤكد -عىل أ ّن الكتاب املق ّدس قد تُرجم إىل اللغة العرب ّية
 .1ال يوجد ّ
قبل اإلسالم.
بغض ال ّنظر عن السنة التي متت
 .2ترجمة الكتاب املق ّدس إىل العربية بعد اإلسالم ّ
بها هذه الرتجمة ال تؤث ّر عىل النقطة املثارة يف هذا البحثّ ،إل عىل نظريّة من قال
إ ّن القرآن وضع بعد زمن النبي iيف القرن الثاين الهجري ،وهذا الكالم ليس مورد
البحث اآلن.
أي دليل ،بل مل يدع أحد من املؤرخني وغريهم أ ّن النبي iكان
 .3ال يوجد عندنا ّ
يتقن اللغة العربانية أو الرسيانية قبل اإلسالم .أو بالح ّد األدىن ظهر من النبي iما
ّ
يدل عىل معرفته بالعربانيّة أو الرسيانيّة.
 .4من املقطوع به أ ّن اليهود يف الجزيرة العربيّة زمن البعثة النبويّة ،بل يف جميع
عصورهم السابقة ،كانوا طائف ًة دينيّ ًة منغلقة عىل نفسها؛ فكيف أخذ عنها محمد
 iعلم الكتب املقدسة وغري املقدسة ،وهي عىل هذه الحال؟!
خاصة اليهود؛
 .5األسفار التي أُ ّدعي أنّها مصدر القرآن الكريم ،ال يعرف أخبارها ّإل ّ
فكيف يكون عا ّمة اليهود الذين مل يدرسوا دينهم ،مصدر علم لغريهم؟
أي كتب كان يقرأ محمد ،iقبل بعثته ،إذا كان
ّ
كل هذه ال ّنقاط تكفي لنسأل ّ
فبأي لغة تعلّم الكتاب املقدس ،وعند من؟
الكتاب املق ّدس بلغة أخرى غري العربيّةّ ،
هناك عرشات األسئلة التي ال إجابة عليها ،وهذا يعني أ ّن النبي iمل يتعلّم عند أحد،
ومل يقرأ الكتاب املق ّدس قبل اإلسالم ،وغري هذا القول هو الذي يحتاج إىل دليل.
[[[ البخاري :صحيح البخاري ،ج ،11ح ،6590م.س ،ص.119
[[[ محمد عزة دروزة :التفسري الحديث ،ج ،4النارش :دار الغرب اإلسالمي2000 ،م ،ط ،2ص.192-191
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فتى أعجم ًّيا يعلّمه القرآن ،بل يكفي
لو كان األمر كذلك ملا زعم أهل مكة أ ّن هناك ً
أن يقولوا له إنّك قرأت هذا الكالم يف نصوص الكتاب املق ّدس أو هناك من قرأ عليك تلك
اعم أنّها تنزل عليك من السامء.
النصوص ،ووعيتها عنه ج ّي ًدا ،ثم جئتنا تتلوها علينا ز ً
املالحظة الثالثة :أمل يكن النبي أم ًيا ال يقرأ وال يكتب؟

َّ
﴿ٱل َ
ِين
النبي يف غري واحد من اآليات باأل ّميّة ،يقول تعاىل:
القرآن الكريم يصف
َّ ۡ َ ٰ َ ۡ
َ َّ ُ َ َّ ُ َ َّ ۡ ُ ّ َّ ّ َّ
َ ُ َُ َ ۡ
َ ُ
ُ
ً
ۡ
يتبِعون ٱلرسول ٱنل َّ
يل
ٱل ِ
ب ٱل ِم ٱلِي ِ
يدونهۥ مكتوبا َ عِندهم ِف ٱتلورىةِ و ِ
جن ِ
ِ
ۡ
ۡ
َ
ُ َ َ ُ ُّ
َ
ۡ
ٱلط ّي َبٰت َو ُي َ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
ۡ
َ
ح ّر ُم َعل ۡيهمُ
ُ
يَأ ُم ُر ُهم بٱل ۡ َم ۡع ُ
ٰ
م
ه
ل
ل
ح
ي
و
ر
نك
م
ٱل
ن
ع
م
ه
ى
ه
ن
ي
و
وف
ر
ِ
ِ
ِ
ِ ْ ِ
ۡ َ َ َ ِ َ َ َ ُ َ ۡ ُ ۡ ۡ َ ُ ۡ ِ َ ۡ َ ۡ َ َ ِ َّ َ َ ۡ َ َ ۡ ِ ۡ َ َّ
ُ
َ
َ
َ
ٱل ٰٓ
كنت علي ِه ۚم فٱلِين ءامنوا بِهِۦ
بئِث ويضع عنهم إِصهم وٱل ُغلٰل ٱل ِت
ُ
َ َ َّ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ ُ ْ ُّ َ َّ ٓ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ٰٓ َ ُ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ
ون﴾ .
وعزروه ونصوه وٱتبعوا ٱنلور ٱلِي أنزِل معهۥ أولئِك هم ٱلمفل ِح
[[[

ات ّفق املحقّقون من الس ّنة والشيعة عىل أنّه كان أُ ّمياً قبل البعثة ال يحسن الكتابة
تغي وضعه
والقراءة ،وأ ّما وضعه بعد البعثة وأنّه هل بقي عىل ما كان عليه قبلها أو ّ
وصار عارفاً بالكتابة والقراءة ،وعىل فرض ثبوت معرفته بهام فهل مارسهام يف بعض
الفرتات من عمره أو ال ؟.
[[[

وما يه ّمنا هو حال النبي iقبل البعثة؛ أل ّن الكالم عن لقائه ببحريا أو نسطور أو
غريهام كالحداد يف مكة أو ...كلّها املفرتض أنّها قبل البعثة أو قريب منها ،ويف هذه
النبي iكان أم ًّيا أي ال يحسن القراءة وال الكتابة .ويف هذه النقطة
الفرتة املعروف أ ّن ّ
ما يهمنا أيضً ا أ ّن النبي iمل تصدر منه القراءة والكتابة ،أي مل ميارسه بالفعل وهذا
يكفي لعدم متام ّية ح ّجة املرشكني عليه بأنّه تعلّم وقرأ الكتب السابقة والقرآن هو
خليط من هذه الكتب.

َ ٗ
َ َُ
َ
نت َت ۡتلُوا ْ مِن َق ۡ
﴿و َما ُك َ
أما قوله تعاىلَ :
ٰ
ب َول ت ُّط ُهۥ ب ِ َي ِمين ِك ۖ إِذا
ِت
ك
ِن
م
ِۦ
ه
ل
ب
ِ
ٖ
َّ ۡ َ َ ۡ ُ َ
اب ٱل ُم ۡب ِطلون﴾ .
لرت
[[[

[[[ سورة األعراف ،اآلية .157
[[[ جعفر السبحاين :مفاهيم القرآن ،ج ،7النارش :مؤسسة اإلمام الصادق ،قم1421 ،هـ ،ط ،4ص.83
[[[ سورة العنكبوت ،اآلية .48
123

إ ّن هذه اآلية الرشيفة تفيد :أ ّن اللّه سبحانه وتعاىل يريد أن يقطع دابر أيّة فرصة
أي ريب أو شبهة ميكن أن تثار حول نب ّوة نب ّيه األكرم
لإلساءة إليه ،iوإىل نب ّوته ،فيزيل ّ
 ،iوتتأث ّر بها نفوس الضعفاء.
وما يوجب الريب هو أن يكون iقد قرأ كتب السابقني عند البرش ،أو تعلّم منهم،
وأخذ عنهم ..فإذا تحقّق لدى الناس أنّه مل يقرأ قبل بعثته عند أحد ،فإذا جاء بهذا
الدين ،وصار يعرف القراءة والكتابة بصور ٍة إعجازيّة ،من دون معلّم ،فإ ّن ذلك يضطرهم
إىل اإلميان والتسليم..
فاملهم إذن هو ّأل يكون قد تعلّم شيئاً عند أحد ،فإذا حصلت له هذه العلوم كفى
ََ ُ َ َُْ
َ َُ
َ
َْ
اب َول ت ُّط ُه
ذلك لتحقّق مصداق قوله تعاىل﴿ :وما كنت تتلو مِن قبلِهِ مِن كِت ٍ
ب ِ َي ِمين َِك ،﴾...وال بد لهم يف هذه الحالة من اإلميان والتصديق به مبج ّرد أن يبعث،
وبكل هذه العلوم واملعارف والترشيعات ،التي
ويرونه قد أصبح عارفًا بالقراءة والكتابةّ ،
يعجز البرش عن نيلها.
النبي iعاجزا ً عن القراءة والكتابة بنظرهم وإىل
وال حاجة بعد ذلك إىل أن يبقى ّ
أن ميوت ،فإ ّن ذلك سيكون من حاالت ال ّنقص يف شخصيّته عندهم .وقد ثبت بالرباهني
كل عيب ونقص .
واألدلّة العقل ّية والنقل ّية ،أنّه من ّزه عن ّ
[[[

املالحظة الرابعة :مقارنة بني الكتاب املقدّ س والقرآن الكريم:
هناك كثري من األدلّة تدحض هذه الشّ بهة التي أوردها «جولدتسيهر» وغريه ،ولكن
ليتبي مدى سذاجة هذه
نكتفي بنقل بعض املقارنات بني الكتاب املقدس والقرآن الكريم؛ ّ
ولعل هذا األسلوب أهم أسلوب لبيان أصالة القرآن الكريم واستقالله عن الكتاب
الشبهةّ ،
يل عىل هذا الكالم يحتاج إىل مص ّنف خاص يف هذا املجال .
املق ّدس ،عىل أ ّن الر ّد التفصي ّ
[[[

[[[ جعفر مرتىض العاملي :مخترص مفيد ،ج ،1النارش :املركز اإلسالمي للدراسات2002 ،م ،ط ،1ص.12
[[[ من الكتب املهمة يف هذا املجال كتاب :الكتاب املقدس والقرآن والعلم (بالفرنسية)La Bible, le Coran et la Science :،
هو كتاب يف علم مقارنة األديان من تأليف الطبيب الفرنيس موريس بوكاي بعد إسالمه ،ألفه عام  ،1976قام فيه الكاتب
بدراسة علمية للكتاب املقدس والقرآن مبقياس العلم الحديث ،وتُرجم الكتاب لسبع عرشة لغة تقريبًا منها العربية .وخرج
املؤلف من خالل دراسته للكتب الثالثة بأن الكتاب الذي هو من عند اللَّه هو القرآن وحده ،ألنه مل يأت فيه ما يعارض حقائق
العلم ،يف حني أنه وفقًا للمؤلف فإن ما بأيدي الناس اليوم من كتب يصفونها بأنها مقدسة ويدعونها التوراة واإلنجيل فهي
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املوضوع

القرآن

ذكر القرآن الكريم حكّام
مرص القدامى يف حوايل ستني
آية كرمية بلقب (فرعون)،
إال يف سورة واحدة ذكر فيها
حاكم مرص بلقب (ملك)
وذلك يف سورة يوسف ،حني
ََ َ ۡ ُ
تعاىل﴿:وقال ٱل َمل ِك
قال َ
َ
ۡ
َ
َ
َ
َ
َ
إِ ِّ ٓ
ن أر ٰ
ت
ىۡ سب ُع بقر ٰ ٖ
ُ
ان يَأكل ُه َّن َس ۡب ٌع
س َِم
َ َٰ ُ ُ َ ۡ َ َ ٖ ٞ
امللك
ت
عِجاف و ُسبع سۢنبل ٍ
ُ ۡ َ َ َ َ َٰ
ت
خ
والفرعون
ض ۡوأ َخ ُر َيابِس ٖ ۖ
َ ٰٓ َ ُّ َ ٖ َ ۡ
ُ
ون ِف
يأيها ٱلم
ل أفت ِ
ُ
ُ
ِلر ۡءياَ
ۡ
ُر ۡء َي ٰ َي إن كنتم ل ُّ
ِ
َُُۡ َ
تعبون﴾ .ففي سورة
يوسف مل يذكر فيها لقب
النبي يوسف
فرعون مع أ ّن ّ
عـاش يف مرص ،وذكرت السورة
يف خمس آيات أ ّن حاكم مرص
كان لقبه ملكاً 1وليس فرعوناً
فام السبب وراء ذلك.

التوارة

التوراة تتح ّدث دامئًا
عن ملك مرص عىل
أنّه فرعون مرص ،ومن
أمثال ذلك ما ذكر يف
قضيّة يوسف8
 40:2فسخط فرعون
عىل خصييه رئيس
السقاة ورئيس
الخبازين.2
فدخل يوسف إليهام
يف الصباح ونظرهام
وإذا هام مغتامن.
فسأل خصيي فرعون
الذين معه يف حبس
قائل ملاذا
بيت سيده ً
واجهكام مكمدان
اليوم.3

العلم
ومن املعروف تاريخ ًّيا
اليوم أ ّن كلمة (فرعون)
يف صيغتها املرصية
(بر-عا) أو (بر-عو)،
كانت تعني -بادئ ذي
بدء -البيت العايل ،أو
البيت العظيم ،وكانوا
يشريون إىل القرص املليك
وليس إىل ساكنه -ثمرسعان ما تغريت وغدت
تعب ًريا محرت ًما ،يقصد به
امللك نفسه ،وذلك منذ
األرسة الثامنة عرشة
 ،١٢٨١وأما متى حدث
هذا التغيري يف استعامل
لقب فرعون ،فإن سري
(ألن جارندر) -العامل
الحجة يف اللغة املرصية
القدمية -يحدد ذلك
بعهد الفرعون (تحومتس
الثالث) (– ١٤٩٠
١٤٣٦ق.م) ،حيث

مملوءة بخرافات وأخطاء وتناقضات ال ميكن أن تكون منزلة من عند اللَّه .وقد تُرجم الكتاب مرتني يف وقت واحد سنة 1398هـ
(1978م) إحداهام يف بريوت بعنوان« :التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم» واألخرى يف القاهرة (دار املعارف) بعنوان« :دراسة
الكتب املقدسة يف ضوء املعارف الحديثة» ومل تذكر أسامء املرتجمني يف الطبعتني .ثم ترجمه الشيخ حسن خالد (مفتي لبنان)
وطبعه املكتب اإلسالمي يف بريوت سنة 1407هـ بعنوان« :التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم» .ينظر :ملحات يف علوم القرآن
واتجاهات التفسري ،تأليف :الدكتور محمد بن لطفي الصباغ ،النارش :املكتب اإلسالمي ،الطبعة الثالثة 1990م ،ص.301
[]1سورة يوسف ،اآليات .76-72-54 -50 -43
[ ]2سفر التكوين :اإلصحاح .2 :40
[]3سفر التكوين :االصحاح .7-6 :40
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وكانت كاس فرعون
يف يدي فأخذت
العنب وعرصته يف
كاس فرعون وأعطيت
الكاس يف يد فرعون.
فقال له يوسف هذا
تعبريه الثالثة القضبان
هي ثالثة أيام.

بدأ يف إطالق االصطالح أي
(فرعون) عىل امللك نفسه
ثم يف عهد الداعية الديني
املشهور (أخناتون) (-١٣٦٧
١٣٥٠ق.م) ،مستن ًدا يف ذلك
عىل خطاب من عهده،
ثم استعمل منذ األرسة
التاسعة عرشة (-١٣٠٨
١١٨٤ق.م) ،وفيام بعد ،يف
بعض األحايني ،كمرادف
لكلمة (جاللته) ،ومن هذا
الوقت أصبحنا نقرأ( :خرج
فرعون) و (قال فرعون...
وهكذا.
القرآن الكريم أراد أن يفرق
بني حاكم مرص األجنبي
عىل أيام يوسف الصديق
يف عهد الهكسوس1؛ فأطلق
عليه لقب (ملك) ،وبني
حاكم مرص الوطني عىل
أيام (موىس) -مثًال -الذي
أطلق عليه لقب (فرعون)
وهو اللقب الذي كان

يطلق عىل ملوك مرص
منذ عهد (أخناتون)
هذا

[ ]1إن حياة النبي يوسف يف مرص كانت أيام (امللوك الرعاة :الهكسوس) الذين تغلبوا عىل جيوش الفراعنة ،وظلوا يف مرص من
1730ق.م إىل 1580ق.م حتى أخرجهم أحمس األول وشكل الدولة الحديثة (اإلمرباطورية).
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فضل أ ّن ذلك من
ً
إعجاز القرآن ،الذي
ال إعجاز بعده ،وإذا
ما عدنا إىل التوراة،
لوجدنا أن الحقائق
التاريخ ّية تقف ضد
ما أوردته التوراة
بشأن استعامل لقب
فرعون .1وهذا من
إعجاز القرآن.2
تخلو التوراة من
أي إشارة إىل دعوى
ّ
فرعون األلوه ّية
التوراة تتجاهل
بينام يثبت القرآن
الكريم تاريخية هذه دعوى تأليه فرعون
ّ
نفسه ،بل إ ّن
الدعوى ،فيقول:
﴿وقَ َال ف ِۡر َع ۡو ُن التوراة تجعل موىس
َ
ُ
ۡ
َ
ا ّدعاء فرعون
إل ًها -عىل املجاز-
ي َأ ُّي َها ٱل َمل ماَ
َ ٰٓ
لفرعون :فَق ََال
َ ۡ ُ َ ُ
األلوه ّية
كم ّم ۡ
ِن
ل
ت
ِم
ل
ع
وس :انْظُ ْر!
ال َّر ُّب لِ ُم َ
إ َلٰه َغ ۡ
3
.
﴾
ي
ي
ِ
أَنَا َج َعلْتُ َك إِل ًها
َّ
ِ َ ٍَ َ
ٱتَ ۡذتَ
﴿قال لئ ِ ِن
لِ ِف ْر َع ْونََ .و َها ُرو ُن
َٰ ً َ
ۡ
5
ي
ي
غ
إِلها
َ
ِ
أ ُخ َوك يَكُو ُن نَ ِبيَّ َك .
َ َ ۡ َ َ َّ َ َ
ۡلجعلنك مِن
ٱل َم ۡس ُجون َ
ِني﴾

4

ينطق التاريخ بأ ّن
مؤسس األرسة املرصيّة
ّ
األوىل ،استطاع أن
يك ّون ملرص حوايل سنة
٣٢٠٠ق.م حكومة
مركزية قوية ثابتة
األركان ،كان عىل
رأسها (امللك املؤلّه)
الذي استطاع أن
كل
يجمع بني يديه ّ
السلطات ،حكومة
كان

[]1محمد بيومي مهران :دراسات تاريخية يف القرآن الكريم ،ج ،2دار النهضة العربية ،بريوت1988 ،م ،ط ،2ص.122-121
[ ]2قول موريس بوكاي :زمن تبليغ القرآن إىل الناس ،كانت اللغة املرصية القدمية قد اختفت منذ أكرث من قرنني من الذاكرة
البرشية ،وبقيت كذلك إىل القرن السابع عرش ،لذلك فليس بإمكاننا أن نعرف أ ّن ملك مرص يف زمن يوسف يجب أن يدعى
بلقب غري املذكور يف الكتاب املقدس .دقة اختيار الكلامت يف هذا املوضوع يف نص القرآن تثري التفكري.
[]3سورة القصص ،من اآلية .38
[]4سورة الشعراء ،اآلية .29
[ ]5سفر الخروج .1 :7
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امللك فيها هو املحور؛ فهو
(اإلله األعظم) ،وهو (اإلله
تجسد
الصقر حور) الذي ّ
يف هيئة برشية؛ ولذلك فهو
يف نظر رعاياه ،إله حي عىل
شكل إنسان ،يتساوى مع
غريه من اآللهة األخرى فيام
لها من حقوق ،ومن ثم فله
حق االتصال بهم ،وله عىل
ّ
شعبه ما لغريه من اآللهة من
التقديس واملهابة.
ويقول القرآن ناقًال عن
فرعون دعواه﴿ :فَ َ
ح َ َ
ش
َ َ َ ٰ َ َ َ َ َ ۠ َ ُّ ُ
كمُ
فنادى فقال أنا رب
َ
ۡٱل ۡ َ ٰ
ع﴾ ...وهو تصوير
دقيق لحال الفراعنة الذين
كانوا يعتقدون أ ّن الواحد
فيهم هو (اإلله األعظم) الذي
كل أمور اململكة
تعود إليه ّ
وكل أمور الناس ،وهو الذي
يعلم كل كبري وصغري من أمر
الناس.1
[ ]1محمد بيومي مهران :دراسات تاريخية يف القرآن الكريم ،ج ،2م.س ،ص.214
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مل يذكر القرآن الكريم
الجامل كوسيلة نقل
يف زمن (إبراهيم)
و(يوسف) و(موىس)
 ..Dوقد استعمل
القرآن عبارة (العري) يف
حديثه عن رحلة إخوة
(يوسف) إىل مرص.
َ

الجامل
والعري

َ
ُ
﴿فل َّما َج َّه َزهم
ََ ۡ َ ََ ّ َ َ
ٱلس َِقايَة
ِبهازِهِم َجعل
ُ َّ َّ َ
ِف َر ۡح ِل أَخِيهِ ث ۡم أذن
ُم َؤ ّذ ٌِن أ َّي ُت َها ٱل ِع ُ
ري
َّ ُ ۡ َ
َ ٰ ُ َ 1
ون﴾
ق
ر
س
إِن َكم َ ل َ َ ِ
ت ۡٱل ِعريُ
َ
﴿ول َّمَا فصل ّ ِ
َ
َ
َ
َ ُ ُ ۡ
ج ُد
قال أبوه َم إ ِ َِ
ن ۡ َلٓ َِ
ر َ
يح يُ ُ
وسفۖ لول أن
ِ َُ
ّ
ُ
2
ون﴾ .
تفن ِد ِ

العري« :الحامر أيًّا كان
أهليًّا أو وحشيا" . 3وقول
من قال :العري اإلبل
خاصة باطل ،كل ما ام ِتري
ّ
عليه من اإلبل والحمري
والبغال فهي ِعري.4

جاء يف العهد القديم
ذكر الجامل كوسيلة
تستعمل للتنقل
وحمل املتاع ،تك َّرر
ذكر الجامل كأحد
وسائل التنقَّل ،مام
يعني أنه قد ت ّم
تدجينها من طرف
البرش يف حياة
(يعقوب) و(يوسف)
و(مويس)ففي التوراة
ورد «ثم جلسوا
لياكلوا طعاما فرفعوا
عيونهم ونظروا وإذا
قافلة اسمعيليني
مقبلة من جلعاد
وجاملهم حاملة
كثرياء وبلسانا والذنا
ذاهبني لينزلوا بها إىل
مرص.5

ويعترب هذا االدعاء
خطأ تاريخ ًيا.
ويح ّدد بعض
الباحثني بدء تدجني
الجامل يف أواخر
القرن الثالث قبل
امليالد ،ورمبا بعد
ذلك ،وقد ظلّت
الجامل عىل التحقيق
غريبة عىل املرصيني،
بل لقد كانت غريبة
عىل من أقبل عىل
مرص من الساميني؛
فقد سافرت قبيلة
(أبشاي) يف األرسة
الثانية عرشة عىل
الحمري ،ال الجامل. 6
والصحيح أ ّن الجامل
مل تستعمل يف زمن
يوسف وال قبله.

[ ]1سورة يوسف ،اآلية .70
[ ]2سورة يوسف ،اآلية .94
[ ]3ابن منظور :لسان العرب ،ج ،4م.س ،ص.620
[ ]4أبو منصور محمد بن أحمد األزهري :تهذيب اللغة ،ج ،3ص.107
[ ]5أسفر التكوين :اإلصحاح .25 :37
[ ]6أمحمد بيومي مهران :دراسات تاريخية يف القرآن الكريم ،ج ،2م.س ،ص.206
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ََ ََ
﴿فل َّما بَلغ َم َع ُه
َّ
ٱلس ۡ َ
ع قَ َال َي ٰ ُب َ َّ
ن
َ
ۡ
إِ ِّ ٓ
ن أ َر ٰ
ى ِف ٱل َم َن ِ
ام
َ
َ ّٓ ۡ َُ َ َ ُ
ٱنظرۡ
أن أذبك ف
َِ َ ََ ٰ َ َ
ى قال
م َاذا تر ۚ
ۡ
الذبيح هو
ٱف َع ۡل ماَ
َ ٰٓ
ت
يأبَ ِ
ُۡ َُ َ َ
إسامعيل
ج ُد ِ ٓ
ن
تؤمر ٓۖ ست ِ
ال إسحاق إن َشا َء َّ ُ
ٱلل م َِن
ِ
َّ
َ
1
ٰ
بين﴾١٠٢
عليهام السالم ٱلص ِ ِ

جاءت النصوص
القرآن ّية كاشفة
ضم ًنا أن الذبيح
هو «إسامعيل».

[ ]1سورة الصافات ،اآلية .102
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 22وحدث بعد
هذه األمور أ ّن اللَّه
امتحن إبراهيم
فقال له يا إبراهيم
فقال هانذا
 2:22فقال خذ
ابنك وحيدك
الذي تحبه اسحق
واذهب إىل أرض
املريا واصعده
هناك محرقة عىل
أحد الجبال الذي
أقول لك
 3:22فبكر إبراهيم
صباحا وشد عىل
حامره وأخذ اثنني
من غلامنه معه
واسحق ابنه وشقق
حطبا ملحرقة وقام
وذهب إىل املوضع
الذي قال له اللَّه.

وهذا بال ريب خطأ؛ أل ّن
الكتاب املق ّدس يُق ّر أ ّن
«إسامعيل» قد ولد قبل
«إسحاق».
بكر إبراهيم ووحيدههو إسامعيل باتّفاق
امللل الثالث ،فالجمع بني
كونه مأمو ًرا بذبح بكره
وتع ّينه بإسحاق جمع بني
النقيضني.
اللَّه سبحانه وتعاىل أمرإبراهيم أن ينقل هاجر
وابنها إسامعيل عن سارة
ويسكنه يف برية مكة ّ
لئل
تغي سارة فأمر بإبعاد
ّ
الرسية وولدها عنها حفظًا
لقلبها ودف ًعا ألذى الغرية
عنها ،فكيف يأمر اللَّه
سبحانه وتعاىل بعد هذا
بذبح ابن سارة وإبقاء
ابن الرسية؟! فهذا مام ال
تقتضيه الحكمة.
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 22ويف اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبرص
املوضع من بعيد.
 5:22فقال إبراهيم لغالميه اجلسا أنتام ههنا مع
الحامر وأما أنا والغالم فنذهب إىل هناك ونسجد
ثم نرجع إليكام.
 6:22فأخذ إبراهيم حطب املحرقة ووضعه عىل
اسحق ابنه وأخذ بيده النار والسكني فذهبا كالهام
م ًعا
قصة الذبح
 7:22كلم اسحق إبراهيم أباه وقال يا أيب فقال كانت مبكة
هانذا يا ابني فقال هوذا النار
قط ًعا.
والحطب ولكن أين الخروف للمحرقة
وهناك
 8:22فقال إبراهيم اللَّه يرى له الخروف للمحرقة
مالحظات
يا ابني فذهبا كالهام م ًعا
 9:22فلام أتيا إىل املوضع الذي قال له اللَّه بنى كثرية عىل
هناك إبراهيم املذبح ورتب الحطب وربط اسحق هذه املسألة.2
ابنه ووضعه عىل املذبح فوق الحطب
 10:22ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكني ليذبح
ابنه
 11:22فناداه مالك الرب من السامء وقال إبراهيم
إبراهيم فقال هانذا
 12:22فقال ال متد يدك إىل الغالم وال تفعل به
شيئًا ألين اآلن علمت أنك خائف اللَّه فلم متسك
1
ابنك وحيدك عني
[ ]1سفر التكوين :اإلصحاح .12-1 :22
[ ]2ينظر :ابن القيم الجوزية :إغاثة اللَّهفان من مصايد الشيطان ،ج ،2تحقيق :محمد سيد كيالين ،القاهرة ،مكتب الرتاث،
ال.ت ،صص .351-348
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َ
﴿و َ
َ
ج ٰ َو ۡزنَ َا بِبَ ِ ٓ
ن إ ِ ۡس َرٰٓءِيل
ۡ
َ
ۡ
ُ
ٱلَ ۡح َر فأت َب َع ُه ۡم ف ِۡر َع ۡون
ُ ۡ
َ ۡ
َو ُج ُنودهُ ٓۥ َ َبغ َٗيا َو ۡعد ًواۖ
ت إ ِ َذا أ ۡد َرَك ُه ٱل َغ َر ُق وهداهم آمنني
َح َّ ٰٓ
َ
ٓ
َ
قَ َال َء َام ُ
نت أنَّ ُهۥ ل إِل ٰ َه فلم يجزعوا.
ِي َء َام َن ۡ
إ َّل َّٱل ٓ
أما أعداؤهم
ت ۠ بِهِۦ
َ
َ ِ ُ ٓ ْ ۡ َ ٰٓ َ
ِيل َوأنَا مِنَ
فغمرهم
بۡنُو ۡا إِسر َء َ ۡ
َٰٔـن َوقَدۡ
َ
2
ٱلمسل ِ ِمني ءٓال
البحر .
ت َق ۡب ُل َو ُكنتَ
َع َص ۡي َ
وغطت املياه
ۡ
َ
َ ُۡۡ
سد َ
ٱلَ ۡو َم
ف
ِين
ف
مِن ٱلم
ِ
مضايقيهم.
َُ ّ َ ََ َ َ ُ َ
ننج
يك ۡب ِ َب َدن َِك َ ٗلِ ك َّون واحد منهم مل
َ ِۡ َ
3
ۚ
نجاة جثة ل َِمن خلفك ءاية ِإَون
يبق .
َ
كث ِ ٗ
ريا ّم َ َِن ٱنلَّ ُ ِ
اس ع ۡن
فرجع املاء
فرعون
َ 1
َء َايٰت ِ َنا ل َغ ٰ
.
﴾
ون
ل
ف
ِ
وغطى مركبات

القرآن الكريم يضيف
أمرين إىل قصة التوراة التي
ذكرت حادثة غرق فرعون
وهام:حفظ اللَّه سبحانه
جثّة فرعون الهالك من أن
تبقى يف البحر.
نجى اللَّه سبحانه هذه
ّ
الجثّة يف اليوم الذي غرقت
فيه لتبقى آية للناس
وعربة.

وفرسان جميع
جيش فرعون
الذي دخل
ورائهم يف البحر
مل يبق منهم
وال واحد.4

ذهب باحثون كرث ،ومنهم
(موريس بوكاي) الطبيب،
إىل أ ّن فرعون الخروج هو:
(مرنبتاح بن رمسيس الثاين)
وقد قام (بوكاي) بتقديم
بيانات علم ّية يف هذا الشأن
فقد ذكر أ ّن التحليل الطبي
ملومياء ((مرنبتاح)) قد تم ّ
بني سنتي ١٩٧٤م و١٩٧٥م
مبشاركة أطباء مرصيني،
وكان هو من املشاركني فيه.
وقد استقدم من فرنسا أحد
املتخصصني يف الطب
أهم
ّ
الرشعي لبحث فرض ّية موت
هذا الفرعون بفعل ارتداد
األمواج عليه والغرق يف
البحر .وبالفعل أثبيت هذه
الفرضية.5

[ ]1سورة يونس ،اآليتان .92-91
[ ]2ساملزمور.53 :78 :
[ ]3املزمور.11 :106 :
[ ]4سفر الخروج.28 :14 :
[ ]5قال ((بوكاي)) يف كتابه :العلم والقرآن والكتاب املقدس :حول اكتشاف جثة الفراعنة يف العرص الذي كان فيه الرسول
يضع القرآن يف متناول الناس ،كانت أبدان كل الفراعنة الذين شك الناس يف هذا العرص الحديث خطأ أو صواب بأنهم اهتموا
بالخروج ،موجودة يف قبور وادي امللوك يف ((طيبا)) يف الضفة املقابلة لألُقرص من النيل .وقد كان الناس يف هذا الزمان يجهلون
كل هذا الواقع .ومل يكتشفوه إال يف أواخر القرن التاسع عرش ..وقد ثبت كام يقول القرآن ،أ ّن بدن فرعون الخروج قد نجا .أكان
هذا الفرعون ،فإنه اليوم يف صالة املوميآت امللكية يف املتحف املرصي يف القاهرة ،ميرسة رؤيته للزائرين .ينظر :موريس بوكاي:
التوارة واإلنجيل والقرآن والعلم ،دار الكندي ،ط ،2ص.204
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َ ۡ
﴿قَالُوا ْ َي ٰ ُم َ ٰٓ
وس إ ِ َّما ٓ أن تُل ِ َ
ق
َّ ٓ َ َّ ُ َ
ون أَ َّو َل َمنۡ
ِإَوما أن نك
ََٰۡ َ َ َۡ َُۡ ْ َ َ
ألق قال بل ألق ۖوا فإِذا
َ ُ ُ ۡ َ ُّ ُ ۡ ُ َ َّ ُ َۡ
ِصيهم ييل إِلهِ
حِبالهم وع ِ
َ
َ
َّ
مِن س ۡ
ِح ِره ِۡم أن َها ت ۡس َ ٰ
ع
ََ
َٗ
َۡ
َ
ۡ
َ
سهِۦ خِيفة
فأوجس ِف نف ِ
ُّ َ ٰ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َّ َ
موس قلنا ل تف إِنك
َ َ ۡ َ ۡ َٰ َ ۡ
ع َوأل ِق َما ِف
أنت ٱل
َ َ ََۡ ۡ َ َ َ ُ ْٓ
وسائل
ي ِمين ِك تلقف ما صنع ۖوا
ََ
ْ
َ
التعذيب يف إ ِ َّن َما َص َن ُعوا ك ۡي ُد َ ٰ
ح ٖرۖ ول
س ِ
َۡ ُ َ
ُي ۡفل ُِح َّ
زمن فرعون
ثأ َٰ
ت
ٱلساح ُِر حي
ُ
َّ َ َ ُ ُ َّ ٗ َ ُ ٓ ْ
ۡ
(موىس)
فَأل ِ َ
ق ٱلسحرة سجدا قالوا
َ َ َّ َ ّ َ ٰ ُ َ
ون َو ُم َ ٰ
وس
ب هر
ءامنا بِر ِ
َ َ َ َ ُ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ ََ
قال ءامنتم لۥ قبل أن ءاذن
َ ُ ۡ َّ ُ َ َ ُ ُ َّ
ريك ُم ٱلِي
لكمۖ إِنهۥ لكب ِ
ُ
َ
َ
َ
َ َّ َ ُ
ۡ
ك ُم ّ
ٱلسِح َر ۖ فلق ّ ِط َع َّن
علم
َ
َ
َ
ُ
ُ
أيۡدِيَك ۡم َوأ ۡر ُجلكم ّم ِۡن
َ ٰ َ َ ُ َ ّ َ َّ ُ
ۡ
خِل ٖف ولصل ِبنكم ِف
َّ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ َّ َ ُّ َ ٓ
ُ
ُجذ ِ
وع ٱنلخ ِل ولعلمن أينا
َ
َ
َ ُّ َ َ ٗ َ ۡ َ ٰ 1
أشد عذابا وأبق﴾

نرش الدكتور (أحمد عبد
نصا ورد
الحميد يوسف) ًّ
يف معبد عمدا من بالد
النوبة املرصية يصور وسائل
التعذيب يف زمان فرعون،
وهو يرجع إىل السنة
الرابعة من عهد ((مرنبتاح))
(١٣٣٧حوايل سنة
١٢٢٠ق.م) ،وهو ي ّؤكد أن
((مرنبتاح)) قد عذّب الناس
بقطع من خالف وصلب.2

[ ]1سورة طه ،اآليات .71-65
[ ]2ينظر :أحمد عبد الحميد يوسف ،مرص يف القرآن والسنة ،دار الرشوق ،القاهرة1999 ،م ،ط ،1ص.147
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﴿وقَ َال َّٱلِي َ َ
َ
نا م ِۡن ُه َما
َ
ُ
َ َّ َ َ َ ۡ َ َّ َ ۠
وٱدكر بعد أم ٍة أنا
ۡ
َُ
ُ
أن ّب ِ ُئكم ب ِ َتأوِيلِهِۦ
وس ُف َأ ُّيهاَ
فَأَ ۡرسِلُون يُ ُ
ّ ّ ُ َۡ
ٱلصد
ِيق أفت ِ َنا ِف َس ۡبعِ
ِ
ۡ
ُ
َ َ ُ
َََ
كل ُهنَّ
ان يأ
بقر ٰ ٖ
ت سِم ٖ
َ ٌۡ َ ٞ
سبع ع
ِجاف َو َس ۡبعِ
ُ ۡ َ َُ
ُس ُ
ۢنب َل ٰ
خ
ت
ض وأخ َر
ٍ
ٖ
َ
َ َ ٰ َّ َ ّ
ل أَ ۡ
مل يرد يف
ج ُع إِل
ر
يابِس ٖ
ت لع ِ ٓ ِ
َّ
َ
َ
َ ُ ۡ َۡ ُ َ
ون التوراة ذكر
حفظ القمح ٱنلَّ ِ
اس لعلهم يعلم
َ َ َۡ َ ُ َ
ون َس ۡب َع ِسن َ
ني حفظ القمح
يف سنبله
قال تزرع
ِ
َ
َ ٗ َ َ َ َ ُّ
دت ۡم فَ َذ ُروهُ يف سنبله.
دأبا فما حص
َّ
ٗ
َ
ف ُس ُ
ۢنبلِهِۦٓ إِل قل ِيل ّم َِّما
َِ ۡ ُ ُ َ ُ َ ۡ
تأكلون ٤٧ث َّم يأ ِت ِم ۢن
َ ۡ َٰ َ َ ۡ ٞ َ ٞ
بع ِد ذل ِك سبع شِداد
َۡ ُ
ك ۡل َن َما قَ َّد ۡم ُت ۡم ل َ ُهنَّ
يأ
َّ َ ٗ ّ َّ ُ ۡ ُ َ
إِل قل ِيل مِما ت ِصنون
ُ َۡ
ۢ َ ۡ َٰ َ
ث َّم يأ ِت ِمن بع ِد ذل ِك
َُ ُ
اث ٱنلَّ ُ
اس
َعم ٞفِيهِ يغ
َۡ ُ َ
صون﴾.1
َوفِيهِ يع ِ
[ ]1سورة يوسف ،اآليات .49-45
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املقطع هو نصح
(يوسف) 8مللك
الحب
مرص أن يحفظ ّ
يف سنبله ،رغم أ ّن
أهل مرص ما كان من
عادتهم أن يفعلوا ذلك
يل
عند التخزين .وج ّ
أ ّن الغاية من هذه
الوسيلة يف الحفظ هي
اإلبقاء عىل القيمة
الغذائية والصح ّية
للحب أيام التخزين
لالستفادة منه عند
املجاعة التي ستجتاح
البالد.

ّ
والدراسات القر ّ
آنية :مناهجه ،وآراءه عرض ونقد
الفصل األول :جولدتسيهر

هناك عرشات املوارد التي لو قمنا بدراستها وأجرينا مقارنة بني الكتاب املق ّدس
والقرآن الكريم لوجدنا بينهام بونًا شاس ًعا ،فهناك عىل سبيل املثال املوارد امل ّدعى أ ّن
القرآن اقتبسها من التوراة أو اإلنجيل ،فهي ال تشبه القرآن الكريم ،وهناك موارد كثرية
قد ص ّحح فيها القرآن الكريم األخطاء التاريخيّة للكتاب املق ّدس ،مثل :هامان صاحب
فرعون ،عدد بني إرسائيل يف مرص ،ابتداع الرهبان ّية ،شخصية يوسف النجار ،و ...ويوجد
تاريخي للقرآن الكريم مل يرش إليه الكتاب املق ّدس ،مثل جثة
باإلضافة لذلك سبق
ّ
فرعون كام تق ّدم ،صعود فرعون إىل السامء ،وهناك أخطاء علم ّية للكتاب املق ّدس
ص ّححها القرآن الكريم ،مثل :كروية األرض ،أعمدة السامء ،األرض الثابتة ،الجبال،
السحب الصلبة ،و...
هذه املوارد وغريها تؤكّد أ ّن شبهة اقتباس القرآن الكريم من الكتب املق ّدسة التي
ا ّدعاها جولدتسيهر وغريه من املسترشقني ال أساس لها من الص ّحة وال قيمة علم ّية لها
عىل اإلطالق.
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املبحث الرابع :اضطراب النص القرآين وتحريفه
يُعالج هذا املبحث النقاط اآلتية:
•الرد عىل فكرة اضطراب القرآن الكريم.
•الرد عىل ادعاءه نقصان سور وآيات من القرآن .وتض ّمنت فرو ًعا ،وهي:
ـ التشكيك يف املصحف العثامين.
ـ سورة األحزاب ( 73آية) كانت تعدل سورة البقرة.
ـ سورة النور ( 64آية) كانت أكرث من ( 100آية).
ـ سورة الحجر ( 99آية) كانت ( 190آية).
ـ سورة النورين الساقطة من املصحف.
ـ سورة الوالية (الشيعية) الساقطة من املصحف أيضً ا.

أ ّو ًل :اضطراب القرآن الكريم يف كالم جولدتسيهر.
ص ّدر ﺟﻮﻟﺪتسيهر ﻛﺘﺎﺑﻪ (ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻹﺳﻼﻣﻲ) ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﻟﺬي
نص
ﻗﺎل ﻓﻴﻪ« :فال يوجد كتاب ترشيعي اعرتفت به طائفة دين ّية اعرتافاً عقديّاً عىل أنّه ّ
من َزل أو مو َحى به يق ّدم نصه يف أقدم عصور تداوله مبثل هذه الصورة من االضطراب
النص القرآين» .
وعدم الثبات كام نجد يف ّ
[[[

ﰲ ﻛﺘﺎب (اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﺮﺸﻳﻌﺔ ﰲ اﻹﺳﻼم) يع ّرف ﺟﻮﻟﺪتسيهر اﻟﻘﺮآن بقوله« :القرآن
هو األساس األ ّول للديّن اإلسالمي ،وهو كتابه املق ّدس ،ودستوره املوحى به ،وهو يف
رصين
مجموعه مزي ًجا من الطوابع املختلفة اختالفًا جوهريًّا ،والتي طَ َبعت كال الع َ
األولني من عهد طفولة اإلسالم» .
[[[

[[[ مذاهب التفسري اإلسالمي ـ طبعة دار اقرأ ـ بريوت ط1403 ،2ه1983 /م ،ص.4
[[[ جولدزيهر :العقيدة واﻟﺮﺸﻳﻌﺔ ﰲ اﻹﺳﻼم ،ترجمة :محمد موىس وآخرين ،اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺜﺔ ،ط ،2ص.22
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ّ
والدراسات القر ّ
آنية :مناهجه ،وآراءه عرض ونقد
الفصل األول :جولدتسيهر

إذا الحظنا كالم «جولدتسيهر» ،فإنّنا نجد تأث ّره بشكلٍ واض ٍح مبا يحمله من أفكار
يهوديّة ،فقد اعترب أ ّن القرآن الكريم فيه اضطراب وعدم ثبات ،وأنّه مزيج مختلط
من الثقافات املتع ّددة وليس من عند اللَّه .وهو بذلك ﱂ يستطع الخروج من تأثريات
العقيدة اليهوديّة ،وبتعريفه ذاك ﺃﺭﺍﺩ أن يضفي عىل القرآن ما أضفاه أصحاب الديانات
األخرى من التغيري والتبديل؛ ألنّه عىل علم مبا احتوته الكتب املق ّدسة عند اليهود
سواء العهد القديم أم التلمود من فروق واختالفات بني ال ُن َسخ وتناقضات يف األخبار
واضطراب يف األلفاظ واألساليب البيان ّية.
وقد ر ّد جملة من املسترشقني ،ومنهم «جولدتسيهر» أسباب هذا االختالف
واالضطراب ألمور ع ّدة ،منها:
1.االعتامد يف حفظ القرآن عىل صدور الصحابة.
2.الكتابة بوسائل بدائيّة يصعب املحافظة عليها.
3.نسيان يشء من القرآن استنا ًدا للنصوص العا ّمة من القرآن والس ّنة التي ذكرت
هذا األمر.
4.وجود منسوخ التالوة.
5.اختالف مصاحف الصحابة يف عدد الس ّور واآليات ووجوه القراءات واالختالف
الرسم.
يف ّ
6.النقصان والزيادة يف القرآن الكريم للمصلحة .
[[[

7.وجود املتشابه يف القرآن الكريم.
ولذا سرنكّز يف ر ّدنا عىل ا ّدعاء تحريف القرآن ،وجمع املصاحف ،وبعض األمور
األخرى التي تشكّل مبجملها ما أطلق عليه جولدتسيهر اسم «اضطراب وعدم ثبات
النص القرآين»؛ أل ّن االضطراب قد يُطلق ويقصد به هذا املعنى الواسع الشامل
[[[ ينظر :آراء املسترشقني حول القرآن الكريم وتفسريه ،ج ،1ص.408
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للتحريف ،وجمع املصاحف ،وأسلوب القرآن ،وغري ذلك ،ولعلّه هو املقصود من كالم
النص القرآين
«جولدتسيهر» .وقد يطلق ويقصد منه اضطراب نظم القرآن :أي اضطراب ّ
من حيث النظم املتَّبع يف التدوين ،عدم االنسجام بني مقاطع آية أو آيات من القرآن،
وجود فوىض يف ترتيب اآليات والسور واملوضوعات .والردود عىل هذا اإلطالق الثاين
تبحث يف علم مناسبات اآليات والسور وانسجام وتناسق النص القرآين.
وقد اعترب «جولدسيهر» أ ّن اختالف القراءات القرآن ّية ّ
اب يف ال ّن ّص،
يدل عىل اضطر ٍ
وسيأيت مناقشة هذه الفكرة يف مبحث «القراءات القرآن ّية».
ويقول «جولدتسيهر» عن القرآن مب ّي ًنا وقوع االختالف فيه« :كل امرئ يطلب
عقائده يف هذا الكتاب املقدس ،وكل امرئ يجد فيه عىل وجه الخصوص ما يطلبه» .
وهذا الكالم الذي استشهد به هي املقولة املشهورة لبيرت فرينفلس وهو يقصد اإلنجيل
وزعم جولدتسيهر أ ّن ذلك ينطبق عىل القرآن أيضً ا.
[[[

ويستم ّر جولدتسيهر يف إثبات موقفه حول االختالف يف القرآن الكريم ،وذلك بقوله
نص مو ّحد للقرآن ،ومن هنا نستطيع أن نلمح يف صياغته املختلفة أوىل
«ليس هناك ّ
مراحل التفسري ،والنص املتلقّى بالقبول (القراءة املشهورة) ،الذي هو لذاته غري مو ّحد
يف جزئيّاته ،يرجع إىل الكتابة التي متّت بعناية الخليفة الثالث عثامن دف ًعا للخطر املاثل
من رواية كالم اللَّه يف مختلف الدوائر عىل صور متغايرة ،وتداوله يف فروض العبادة عىل
نسق غري متّفق ،فهي إذا رغبة يف التوحيد ذات خط من القبول» .
[[[

إ ّن أهم دليل عرضه «جولدتسيهر» عىل اختالف بل تناقض آيات القرآن ،اختالف
القراءات ،وال سيّام القراءات السبعة ،مع أنّه ال مالزمة بني القراءات القرآنيّة -والتي
هي حسب رأي علامء اإلمام ّية وبعض علامء العامة اجتهادات من الق ّراء يف قراءة نص
بنصه ولفظه ثبتًا وقراءة ،كام عليه جمهور املسلمني يف
الكتاب -ومسألة تواتر القرآن ّ
نصا واح ًدا ال اختالف فيه وال تحوير.
جميع األعصار والقرونًّ ،
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.1
[[[ جولد تسيهر :العقيدة والرشيعة يف اإلسالم ،ص.6
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أي اختالف يف قراءات القرآن الكريم ال يؤ ّدي إىل اختالف
وال ب ّد أن نؤكّد عىل أ ّن ّ
واضطراب يف القرآن؛ أل ّن االختالف يأيت من الق ّراء أنفسهم ال من نفس القرآن ،كام
حاول «جولدتسيهر» أن يثبت يف كلامته املختلفة .وقد ورد يف رواياتنا ما يشري إىل ذلك،
اح ٌد نَ َز َل ِم ْن ِع ْن ِد َو ِ
َلسالَ ُم ق ََال :إِ َّن اَلْ ُق ْرآ َن َو ِ
اح ٍد
منها ما روي َع ْن أَ ِب َج ْع َف ٍر الباقر َعلَيْ ِه ا َّ
نص القرآن هم ال ُق ّراء هم الذين اختلفوا
َولَ ِك َّن ا َ ِال ْخ ِتال ََف يَجِي ُء ِم ْن ِق َبلِ ا َل ُّر َوا ِة  .ورواة ّ
يل عىل هذه الفكرة يف مبحث «القراءات القرآن ّية عند
فيام بينهم .وسيأيت الر ّد التفصي ّ
جولدتسيهر».
[[[

وقال أيضً ا« :ومن العسري أن نستخلص من القرآن نفسه مذه ًبا عقديًّا مو ّح ًدا
متجانسا وخاليًا من التناقضات ،ومل يصلنا من املعارف الدينيّة األكرث أهميّ ًة وخط ًراّ ،إل
ً
أثا ًرا عامة نجد يف تفاصيلها ،أحيانًا تعاليم متناقضة» .
[[[

وقال أيضً ا مش ًريا إىل وجود املتشابه يف القرآن الكريم« :وال غرو فقد كان وحي
عـم
النبي iحتـى يف حياته معرضً ـا لحكـم النقـاد الـذين كـانوا يحاولون البحث ّ
ّ
فيـه مـن نقـص وكـان عـدم االسـتقرار الطـابع املتنـاقض البـادي يف تعاليمه موضع
مالحظات ساخرة».

ولهذا ،فبالرغم من إرصاره عـىل القـول بـأ ّن اللَّه أوحـى ﴿قُ ۡر َءانًا َع َرب ًّيا َغ ۡ َ
ي ذِي
ِ
َ َّ َ َّ ُ ۡ َ َّ ُ َ
الكهف ،1:سورة فصلت ،)2 :فقد اضط ّر
(سورة
ا
اجع
ر
وي
،
﴾
ون
عِو ٖج لعلهم يتق
أيضً
َ
َّ
ۡ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ۡ
َ
ب مِن ُه َءاي ٰ ٞ
نزل عل ۡيك ٱلكِتٰ َ
ِي أ َ
إىل االعرتاف يف الوحي املدين بأ ّن القرآن ﴿ه َو ٱل ٓ
ت
َ ُ َ ُ ُ َ َ َ َّ َّ َ َ ٞ
ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َّ َ َ ٞ
ُّ ۡ َ َ ٰ ٌ ُ َّ ُ ُّ ۡ َ
َ
ٰ
ٰ
ٰ
ِين ِف قلوب ِ ِهم زيغ فيتبِعون
ب وأخر مت ۡشبِهتۖ فأما ٱل
مكمت هن أم ٱلكِت ِ
َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ ٓ َّ َّ ُ َ َّ ٰ ُ َ
َ ََََٰ ُۡ ۡ ََٓ ۡ َۡ َ ۡ ََٓ َ
ما تشبه مِنه ٱبتِغاء ٱلفِتنةِ وٱبتِغاء تأوِيلِهِۖۦ وما يعلم تأوِيلهۥ إِل ٱللۗ و َٱلرسِخون
ُ ّٞ
َّ َّ َّ ٓ ُ ُ ْ ۡ ۡ
ۡ ۡ َُ ُ َ
ِف ٱلعِل ِم يقول
ون َء َام َّنا بِهِۦ ك ّم ِۡن عِن ِد َر ّب ِ َناۗ َو َما يَذك ُر إِل أ ْولوا ٱلل َبٰ ِب﴾ ،
[[[

[[[

ومثل هذا النقد للقرآن كان صوابًا خالل الجيل األ ّول التايل لظهوره إىل درجـة أن مل
اب ا َل َّن َوا ِدرِ ،ص.630
اب فَضْ لِ اَلْ ُق ْرآنِ بَ ُ
[[[ الكايف ،ج ،2كتَ ُ
[[[ جولد تسيهر :العقيدة والرشيعة يف اإلسالم ،ص.78
[[[ سورة الزمر ،اآلية .28
[[[ سورة آل عمران ،اآلية .7
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ِ
يكتف بأن يتّهم خصوم اإلسالم بكشف مواطن الضّ عف فيه فقط ،بل ذهـب األمـر
إىل درجة أ ّن البحث يف التناقـضات الظـاهرة يف القـرآن أصـبح موضـع حـديث بـني
املـؤمنني أنفسهم. »...
[[[

يف هذه ال ّنصوص املتق ّدمة وغريها ،يصف «جولدتسيهر» االختالف واالضطراب
بالقرآن تارة بشكل رصيح وأخرى بالتلويح ،ومن هذه العبارات:
النص القرآين ،كام
 .1ال يوجد كتاب ...فيه من االضطراب وعدم الثبات كام نجد يف ّ
تق ّدم.
 .2املرحلة األوىل لتفسري القرآن والنواة التي بدأ بها ،ترتكّز يف القرآن نفسه ويف
نصوصه نفسها .وبعبارة أوضح :يف قراءاته ،ففي هذه األشكال املختلفة ،نستطيع أن
نرى أ ّول محاولة للتفسري .
[[[

هذا الكالم فيه ات ّهام للنص القرآ ّين نفسه ،ما يستدعي تقويم االعوجاج فيه الذي هو
االضطراب واالختالف الذي يقصده ،وسيأيت الرد عىل هذه املسألة يف الفصل الثاين.
 .3يقول عبارة واضحة حول االختالف واالضطراب يف القرآن ثم يتبعها عبارات تشري
إىل ذلك ،فيقول :ليس هناك نص موحد للقرآن ،ومن هنا نستطيع:
أن نلمح يف صياغته املختلفة.
الذي هو لذاته غري موجود [موحد] يف جزئياته.
رواية كالم اللّه يف مختلف الدوائر عىل صور متغايرة.
تداوله يف فروض العبادة عىل نسق غري متفق .
[[[

ثان ًيا -الرد عىل فكرة اضطراب القرآن:
[[[ جولدتسيهر :العقيدة والرشيعة يف اإلسالم ،ص.79-78
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.1
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.6
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هناك ردود متع ّددة وبأساليب مختلفة عىل شبهة اضطراب ال ّن ّص ،ونجمل الر ّد
بال ّنقاط اآلتية:
النقطة األوىل :النقطة األساسيّة يف ال ّر ّد عىل فكرة اضطراب القرآن هو التحديد
الصحيح
املفاهيمي ملعنى االضطراب ،ومتى نصف ًّ
نصا ما باالضطراب وعدم الثباتّ .
أ ّن االضطراب وعدم الثبات ال يجوز وصف النص بهّ ،إل إذا جاء عىل صور مختلفة أو
للنص القرآين وإمكان
متضاربة ،ال يُعرف الصحيح الثابت منها .وأ ّما تع ّدد القراءات ّ
بيان ص ّحة كل واحدة منها ،أو حصل تضارب أو تناقض ظاهري بني اآليات ولكن بعد
االلتفات والتدقيق وجدنا أنّه ال تناقض وال تعارض بينهام ،أو كام يحصل حينام نرجع
املحكم إىل املتشابهّ ،
فكل هذه األمور وغريها ال نس ّميها بتضارب أو اضطراب وعدم
ثبات.
النقطة الثانية :إذا كان جولدتسيهر يقصد من التناقض واالضطراب نفس النص
القرآين ،فهو مل ِ
كل ما ذكره علامء االسترشاق من شواهد
يأت بشواه َد عىل ذلك ،عىل أ ّن ّ
م ّدعاة عىل تناقض َأو اضطراب يف اآليات القرآن ّية ،ت ّم الر ّد عليها من قبل علامء املسلمني.
َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َّ َ
ي اللِ ل َو َج ُدوا فِيهِ
وقد َقال َتعاىل﴿ :أفل يتدبرون القرآ َن ولو كن مِن عِن ِد غ ِ
ْ ً
ً
النص ما هو أعم من ذلك أي ألسباب
اختِلفا كثِريا﴾  .وإذا كان يقصد من اضطراب ّ
داخل ّية أو خارج ّية ،كجمع املصحف أو القراءات وما شابه ذلك ،فالر ّد عليه سيكون
مجموعة األبحاث التي سـتأيت تبا ًعا.
[[[

منهجي ،وهو تعميم ال ّدراسات التي أجريت
النقطة الثالثة :وقع جولدتسيهر بخطأ
ّ
عىل العهد القديم عىل القرآن الكريم ،واعترب أ ّن االضطراب الذي وقع عىل العهد
القديم هو نفسه قد وقع عىل القرآن الكريم .وقد بي ّنا ذلك فيام تق ّدم تحت عنوان:
«الفوارق بني النصوص يف اليهوديّة والنرصان ّية وبني النصوص يف اإلسالم» أي الفوارق
بني العهدين والقرآن الكريم .فالتوراة نزلت عىل موىس 8يف القرن الثالث عرش قبل
املـيالد ،وضـاعت هـذه التوراة األصلية ،وبقيت روايات عنها توارثتها األجيال اليهوديـة
[[[ سورة النساء ،اآلية .82
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مـن بعـد عـرص موسـى ،8تضيف إليها ،وتحذف منها حتى عرص عـزرا الكاتـب يف
قـابل
منتـصف القـرن الخـامس قبل امليالد .ومعنـى هـذا أ ّن التـوراة ظلّت كتابًا مفتو ًحا ً
للزيـادة والنقـصان ،وللتغيـري والتبديل ملدة مثانية قرون .وهذا األمر أ ّدى إىل عدم ثبات
نص التوارة .هذه الحالة مل تحدث مع القرآن الكريم الذي تم جمعه وتدوينه وحفظه
ّ
خالل حيـاة الرسـول .iولـيس هنـاك مـا يـسمى بتـاريخ القـرآن نقابلـه بتـاريخ
إلهي النشأة من ناحية مـصدره ،فقـد ولـد اإلسالم كامالً
العهـد القديم؛ أل ّن اإلسالم ّ
واكتمـل بتامم الوحي وعمره ال يتجاوز ثالثة وعرشون عا ًما ،وهي فرتة نزول الوحي .
[[[

مضطرب ،وغري
النقطة الرابعة :يزعم جولدتسيهر يف كالمه املتق ّدم أ ّن ال ّن ّص القرآ ّين
ٌ
نص القرآن هو من أكرث ال ّنصوص الدين ّية اضطرابًا عىل
ثابت ،وفيه اختالف كثري .وأ ّن ّ
اإلطالق .وميكن وضع مالحظات ع ّدة عىل هذا الكالم ،منها:
ـ إذا كان «جولدتسيهر» مل يطّلع عىل ال ّنصوص األصل ّية للكتب السامويّة ،فمن أين
نص القرآن هو من أكرث ال ّنصوص اضطرابًا.
عرف أ ّن ّ
ٍ
بلغات متع ّدد ٍة ويف وقت
ـ اعرتف «جولدتسيهر» بأ ّن التلمود يقول بنزول التوراة
واحد .وهذا ميثّل اختالفًا يف نصوص التوارة بال ّ
شك.
ـ اعرتف أ ّن للتوراة أكرث من نسخة مختلفة ،ثم إ ّن علامء العرب أثبتوا أنّه كانت هناك
ثالث نسخ معروفة للتوراة .ولإلنجيل نسخ كثرية ج ًّدا مختلفة اختالفات واسعة.
ـ اعرتف املسترشق آرثر جيفري أ ّن تاريخ التوراة واإلنجيل ونسبتهام وحرفيتهام أبعد
يشء عن الص ّحة والوثوق .
[[[

النقطة الخامسة :القـرآن الكـريم لـيس فيـه يشء مـن االخـتالف أو االضـطراب
نص القرآن الكريم محفو ٌظ بالتلقّي الشفهي عـن
الـذي ي ّدعيـه (جولدتسيهر)؛ أل ّن ّ
الرسـول iبـصور متع ّددة ،وعىل طبقات متع ّددةكذلك ،مع تعيني أشخاص املتلقّني يف
[[[ انظر :محمـد خليفـة حـسن :دراسة القرآن الكريم عند املسترشقني يف ضـوء علـم نقـد «الكتـاب املقـدس» ،ص.33-32
[[[ محمد حسن حسن جبل :الرد عىل املسترشق اليهودي جولدتسيهر يف مطاعنه عىل القراءات القرآنية ،جامعة األزهر ،كلية
القرآن الكريم1423 ،هـ ،ط ،2ص.39-38
142

ّ
والدراسات القر ّ
آنية :مناهجه ،وآراءه عرض ونقد
الفصل األول :جولدتسيهر

أهم الطبقات .وقد ت ّم تدوينه يف عهد النبي iكام أرشنا.
النقطة السادسة :ا ّدعى (جولدتسيهر) أنّه مـن العـسري أن نـستخلص من القرآن
متجانسا ،وهذا الكالم باطل من وجوه:
مذه ًبا عقائديًّا
ً
ساموي ميكن من خالله طرح منظومة التوحيد
 .1القرآن الكريم أوضح وأجىل كتاب
ّ
يف شأن الذات أو الصفات اإللهيّة ،بشكلٍ خا ٍل من التّناقض ومتجانس وغري متهافت
أصل ،فمن أ ّول آية إىل آخر آية يف القرآن فكرة التوحيد واحدة ،وال يوجد إله إال
ً
اللَّه تعاىل ،وأي فرض آخر فهو رشك ،وقد اعترب القرآن أ ّن التثليث كفر ،وال ميكن أن
كل النصارى
كل هذا التّناقض بني الفكرتني يؤمن ّ
ينسجم مع فكرة اإلله الواحد ،ومع ّ
وبتجسد الحقيقة اإللهيّة يف املسيح .ونرى
يف العامل باإلله الواحد وبالثالوث املق ّدس،
ّ
كل ذلك نرى جولدتسيهر قال قوله املتق ّدم بدون
ذلك يف املعاد أيضً ا ويف غريه ،ومع ّ
أي شواهد عىل كالمه.
أن يذكر ّ
لعل جولدتسيهر يريد أن يشري من خالل كالمه إىل االختالفات بني الفرق
ّ .2
اإلسالم ّية يف الجوانب العقديّة املختلفة ،كمغايرة الصفات للذات ،أو عين ّية
الصفات للذات ،وغري ذلك من االختالفات املعقّدة بني الفرق .ولذلك ينعت
املسائل القرآنيّة بأنّها غامض ٌة وغري واضحة ،مع أ ّن هذه املسائل التي ذكرتها
الفرق مل توجد يف القرآن ،واختالف الفرق بل تناقضها يف العقائد ال يؤ ّدي إىل
اختالف وتناقض واضطراب يف القرآن الكريم .وسيأيت بيان هذا املوضوع عند
التع ّرض لسبب وجود املتشابه يف القرآن.
النبي iأي القرآن ،كان موضع
النقطة السابعة :زعم أ ّن الوحي الذي نزل عىل ّ
ٍ
عم فيه من نقص ،هذا زعم ال
انتقادات ساخر ٍة من قبل املسلمني ،الذين كانوا يبحثون ّ
يوجد ّإل يف مخ ّيلة جولدتسيهر وتكذّبه الوقائع التاريخ ّية وال يوجد له شاهد واحد ،ولو
كان لنقله لنا هذا املسترشق ،فام أث ّر ذلك عىل املسلمني عىل اإلطالق ،نعم هذا ديدن
أهل الرشك والكفر كام ّبي القرآن الكريم نفسه.
النقطة الثامنة :اعترب جولدتسيهر كام تق ّدم أ ّن وجود املتشابه يف القرآن الكريم
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النص القرآين.
ٌ
دليل عىل التّناقض واالضطراب يف ّ
هناك مباحث متع ّددة يف املحكم واملتشابه ،كمعنى املحكم واملتشابه وأمومة
املحكامت لآليات املتشابهات واملرتبط ببحثنا هو بيان سبب وجود املتشابه يف القرآن
أي
الكريم ليتّضح لجولدتسيهر وغريه أ ّن وجود املتشابه يف القرآن الكريم ال يوجب ّ
ٍ
تناقض أو اضطراب.
كل آياته محكامت؟
ملاذا وقع املتشابه يف القرآن؟ وملاذا مل تكن ّ
قبل اإلجابة عن هذا السؤال ال بد من توضيح أ ّن وجود املتشابه يف القرآن الكريم
من دون املحكم سيؤ ّدي ال محالة إىل عدم فهم اآليات القرآنيّة بشكل صحيح ،أما مع
محكم من هذه الجهة ،فال يوجد
وجود املحكم ورجوع املتشابه إليه سيعود املتشابه
ً
بالنتيجة يف القرآن الكريم أي آية غامضة أو متناقضة مع آية آخرى.
العلمة الطباطبايئ« :أنت إذا تت ّبعت البدع واألهواء واملذاهب الفاسدة ،الّتي
يقول ّ
الحق القويم ،بعد زمن ال ّنبي ،iسواء كان يف املعارف
انحرفت فيها الفرق اإلسالميّة عن ّ
أو يف األحكام ،وجدت أكرث مواردها من ات ّباع املتشابه والتّأويل يف اآليات مبا ال يرتضيه
تتمسك من القرآن بآيات للتّجسيم ،وأخرى للجرب ،وأخرى للتّفويض،
اللَّه سبحانه ،ففرقة ّ
الصفات ،وأخرى للتّشبيه الخالص وزيادة
وأخرى لعرثة األنبياء ،وأخرى للتّنزيه املحض بنفي ّ
كل ذلك لألخذ باملتشابه من غري إرجاعه إىل املحكم الحاكم فيه» .
الصفات ،إىل غري ذلكّ ،
ّ
[[[

قال الفخر ال ّرازي« :اعلم أ ّن من امللحدة من طعن يف القرآن ألجل اشتامله عىل
الساعة،
املتشابهات ،وقال :إنّكم تقولون إ ّن تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن إىل قيام ّ
كل صاحب مذهب عىل مذهبه ،وأعطى أمثلة عىل ذلك....
يتمسك به ّ
ث ّم إنّا نراه بحيث ّ
كل واحد يس ّمي اآليات املوافقة ملذهبه :محكمة ،واآليات املخالفة ملذهبه:
ث ّم قال :إ ّن ّ
وربا آل األمر يف ترجيح بعضها عىل بعض إىل ترجيحات خف ّية ووجوه ضعيفة،
متشابهةّ ،
كل ال ّدين إىل قيام
فكيف يليق بالحكيم أن يجعل الكتاب الّذي هو املرجوع إليه يف ّ
الساعة هكذا ،أليس أنّه لو جعله ظاهرا ً جل ّياً نق ّياً عن هذه املتشابهات كان أقرب إىل
ّ
[[[ محمد حسني الطباطبايئ :تفسري امليزان ،ج ،3ص.41
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حصول الغرض» ذكر الرازي عدة أوجه وأسباب لوجود املتشابه يف القرآن بعضها غاية
يف الضعف وبعضها غاية يف القوة واملتانة .
[[[

ً
ثالثــا -الــرد علــى ّادعــاءه نقصــان ســور وآيــات مــن القــرآن (تحريــف
القــرآن):
الغريب يف كالم «جولدتسيهر» ليس ا ّدعاءه نقصان سور وآيات من القرآن ،فهذه
الشبهة قد ك ّررها جمل ٌة من املسترشقني غريه ،ولكن الغريب أن ينسب هذه التهمة
للشيعة اإلماميّة ويتجاهل وجودها يف كتب اآلخرين.
يقول «إنّه وإن كان الشيعة قد رفضوا الرأي الذي ذهبت إليه طائفة متط ّرفة
منهم ،من أ ّن القرآن املأثور ال ميكن االعرتاف به مصد ًرا للدين ،فإنّهم قد تشكّكوا -عىل
النص العثامين؛ ألنّه يشتمل عىل زيادات
وجه العموم -منذ ظهورهم ،يف ص ّحة صياغة ّ
وتغيريات ها ّمة بالنسبة إىل الذي جاء به محمد .iكام استؤصلت فيه أيضً ا من جانب
آخر ِقطَ ٌع ها ّمة من القرآن الصحيح باإلبعاد والحذف».
قال« :ويسود امليل عند الشيعة -عىل وجه العموم -إىل أ ّن القرآن الكامل الذي أنزله
اللَّه ،كان أطول كث ًريا من القرآن املتداول يف جميع األيدي».
قائل« :أنهم يعتقدون يف سورة األحزاب (املشتملة عىل  73آية) أنّها كانت
ويضيف ً
تعدل سورة البقرة (املشتملة عىل  286آية) ،وسورة النور تشتمل عىل  64آية كانت
تحتوي عىل أكرث من ( 100آية) .وسورة الحجر ( 99آية) كانت ( 190آية) .وسورة
النورين ( 41آية) ،وسورة أخرى شيعية ذات سبع آيات ،وهي سورة الوالية» .وسيأيت
كالمه بالتفصيل .
[[[

وقال أيضً ا« :فال ريب أنّهم -أي الشيعة -قـد هـدفوا إلـى إقامـة الربهـان عىل مدى
التهاون والسطح ّیة التي ات ّبعت يف كتابة املصحف العثامين؛ أل ّن لهـذه الكتابـة یرجـع
[[[ فخر الدين الرازي :مفاتيح الغيب (التفسري الكبري) ،ج ،7دار إحياء الرتاث العريب1420 ،هـ ،ط ،3ص.143-141
[[[ إجناس جولد تسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،مكتبة الخانجي ،مرص ومكتبة املثنى بغداد1955 ،م ،ص.294-293
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نـص
ذلـك الطـابع املتقطّـع غیـر املتّصـل السـیاق واملالحـظ فـي مواضـع كثیـرة مـن ّ
القـرآن فـي زعمهم -حیث ترتّب عىل ذلك يف رأیهم -تشویه ال عالج له يف الجامل
كـل مسـلم ...ففـي نفـس
املعجز لـنظم الكتـاب الكـریم ،الـذي یجـب أن یعتـرف بـه ّ
اآلیـة الواحـدة ،یسـود انقطـاع فـي صـلة السـیاق ،وأ ّن الرتتیـب الطبیعـي إنّ ـا تُعـاد
أ ّوالً إذا بحثنـا عـن متـام نصـف اآلیـة فـي مكـان بعیـد عنهـا ،وضـممنا مـا یتّصـل
بعضـه بـبعض مـن األجـزاء البعیـدة التشـعیب ،وهـذا تشـكّك ناقـد ،قـد یلـح أحیاناً
العلمي أیضاً ،وإن مل یكن إىل هذا الح ّد الذي ال یستسیغه العقل» .
مثله عىل ال ّنظر
ّ
[[[

ٍ
ٍ
وإضافات
زيادات
«جولدتسيهر» يرى أ َّن الشيعة يَعتقدون بأ َّن يف املصحف العثام ّين
وتغيري ٍ
النبي .iويذكر بأ ّن لدى الشيعة من الروايات ما
ات عىل أصل القرآن املنزل عىل ّ
ّ
تفصيل من القرآن الحايل
ً
يدل عىل أ ّن القرآن املن َزل عىل الرسول األكرم iأطول وأكرث
ورضب أمثلة ببعض السور كام تق ّدم يف كالمه.
ومن مجموع كالم «جولدتسيهر» يف موضوع تحريف القرآن بالنقيصة أو رفض
وتشكيك باملصحف العثامين ،فقد و ّجه إىل الشيعة اإلماميّة  6اتهامات:
األوىل :التشكيك يف املصحف العثامين.
الثانية :سورة األحزاب ( 73آية) كانت تعدل سورة البقرة.
الثالثة :سورة النور ( 64آية) كانت أكرث من ( 100آية).
الرابعة :سورة الحجر ( 99آية) كانت ( 190آية).
الخامسة :سورة النورين الساقطة من املصحف.
السادسة :سورة الوالية (الشيعية) الساقطة من املصحف أيضً ا.
 .1موقف الشيعة من املصحف العثامين:
املصحف العثامين ،هو املصحف الذي ت ّم تدوينه بأمر من عثامن بن عفان ،وكان
[[[ جولدتسهر ،إجنتس ،مذاهب التفسیر اإلسالمي ،ص.310
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يطلق عىل املصاحف العثامن ّية أو عىل بعضها باملصحف اإلمام ،وقد ت ّم تدوينه ليعالج
مشكلة اختالف النسخ املوجودة بني املسلمني ،وبعد الفراغ منه أمر عثامن بإعدام سائر
املصاحف ،وكانت تض ّم لجنة التدوين أربعة رجال ،وهم :زيد بن ثابت ،وعبد اللَّه
بن زبري ،وسعيد بن العاص ،وعبد الرحمن بن الحارث .ومل يعارض الصحابة وأمئة الش
يعة توحيد املصاحف وتدوين املصحف العثامين ،ولكن هناك بعض املالحظات حول
طريقة تدوينه ،وكذلك حول كتابة بعض املفردات القرآن ّية ،ويرتاوح عدد املصاحف
العثامن ّية بني األربعة والتسعة ،وقد ِ
كل واحد من املصاحف العثامن ّية إىل مدينة
أرسل ّ
من املدن اإلسالميّة امله ّمة ليكون إما ًما يف قراءاتهم ،واليوم ال يوجد أث ٌر لنفس هذه
املصاحف ،بينام توجد الكثري من النسخ التي استنسخها املسلمون منها ،وبعد ظهور
صناعة الطباعة يف العامل متت طباعة القرآن وفقًا لبعض هذه النسخ.
أضف إىل ذلك ،فإ ّن انتقاد املصحف العثامين ليس تحريفًا للقرآن ،فقد انتقد محمد
هادي معرفة طريقة تدوين املصحف العثامين ،فقال :قد حدثت تساهالت واضحة يف
تدوينه ،ومن هذا املنطلق حدثت أخطاء إمالئيّة كثرية يف املصاحف العثامنيّة  ،ومبا أ ّن
املصاحف مل يقارن بعضها ببعض اختلفت بعضها عن بعض  .نقل معرفة عن ابن أيب
داود أ ّن أهل الشام كانوا يعتقدون بأ ّن مصحفهم ومصحف البرصة أصح من مصحف
الكوفة؛ أل ّن مصحف الكوفة أُرسل إليهم بعد املقارنة والتصحيح  ،ونقل عنه أيضً ا :أ ّن
عثامن بعد أن شاهد املصحف العثامين قال :لو كان امل ُميل من طائفة هذيل والكاتب
كل هذه األخطاء .
من طائفة ثقيف ملا حدثت ّ
[[[

[[[

[[[

[[[

ومشكول؛ وذلك أل ّن الخ ّط العر ّيب يف بدايته مل
ً
ومل يكن املصحف العثام ّين منقوطًا
ومشكول  ،فكان عىل القارئ أن مي ّيز بني الحروف املتشابهة ،كالباء ،والتاء،
ً
يكن منقوطًا
والياء ،والثاء ،وكذلك الجيم ،والحاء ،والخاء ،وكان املصحف العثام ّين خاليًا عن اإلعراب
[[[

[[[ معرفة ،التمهيد ،ج ،1ص.348
[[[ معرفة ،التمهيد ،ج ،1ص.348
[[[ م.ن ،ج ،1ص.349-348
[[[ م.ن ،ج ،1ص.349
[[[ م.ن ،ج ،1ص.355
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والعالمات أيضً ا ،فتشابهت بعض الكلامت ك «يُعلِّمه» و«نَعلَ ُمه» ،ولهذا كانت قراءة
القرآن آنذاك موقوفة عىل سامع القرآن ،وتس ّبب هذا األمر باختالف القراءات  .وكان
حافل باألخطاء اإلمالئ ّية  ،وذكر محمد هادي معرفة يف كتابه التمهيد
املصحف العثامين ً
يرض بشأن القرآن؛ أل ّن حقيقة القرآن
أ ّن عددها يبلغ أكرث من  7000خطأ  ،ولك ّنه ال ّ
هي ألفاظه وليست مكتوبه .
[[[

[[[

[[[

[[[

ما نقلناه عن العالمة محمد هادي معرفة من أ ّن الشيعة ال ينظرون إىل املصحف
أصل ،ويتعاطون
أي تحريف ً
العثامين بعني التحريف ،بل يعتقدون أنّه مل يتع ّرض إىل ّ
معه عىل أنّه القرآن الذي كان عىل زمن النبي ،iهو ما يقوله علامء اإلمام ّية ،وننقل
بعض هذه األقوال للتأكيد عىل موقف اإلماميّة من املصحف العثامين وبيان عدم ص ّحة
كالم جولدتسيهر املتق ّدم:
 يقول السيد عيل ابن طاووس« :vفصل فيام نذكره من كتاب عليه جزء فيهاختالف املصاحف تأليف أيب جعفر محمد بن منصور رواية محمد بن زيد بن مروان،
قال يف السطر الخامس من الوجهة األوىل منه ،ما نذكره يتّفق لنا ذكره من معانيه،
وهو أ ّن القرآن جمعه عىل عهد أيب بكر زيد بن ثابت ،وخالفه يف ذلك أ ّيب وعبد اللَّه بن
مسعود وسامل موىل أيب حذيفة ،ثم عاد عثامن جمع املصحف برأي موالنا عيل بن أيب
طالب ،وأخذ عثامن مصحف أ ّيب وعبد اللَّه بن مسعود وسامل موىل أيب حذيفة ،فغسلها
غسل ،وكتب عثامن مصحفًا لنفسه ومصحفًا ألهل املدينة ومصحفًا ألهل مكّة ومصحفًا
ً
ألهل الكوفة ومصحفًا ألهل البرصة ومصحفًا ألهل الشام» .
[[[

 يقول السيد الخويئ« :vولكان من الواجب عىل عيل 8بعد عثامن أن ير ّدالنبي -صىل اللَّه عليه وآله -وزمان الشيخني،
القرآن إىل أصله ،الذي كان يقرأ به يف زمان ّ
[[[ م.ن ،ج ،1ص.356 -355
[[[معرفة ،التمهيد ،ج ،1ص.366
[[[ (م.ن) ،ج ،1ص.386
[[[ (م.ن) ،ج ،1ص.368
[[[ ابن طاووس :سعد السعود ،منشورات الرىض ،قم1363 ،هـ.ش ،ص.278
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ومل يكن عليه يف ذلك يشء ينتقد به ،بل ولكان ذلك أبلغ أث ًرا يف مقصوده وأظهر لح ّجته
عىل الثائرين بدم عثامن ،وال س ّيام أنّه 8قد أمر بإرجاع القطائع التي أقطعها عثامن.
وقال يف خطبة له« :واللَّه لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به اإلماء لرددته فإ ّن
يف العدل سعة ،ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق» .هذا أمر عيل يف األموال،
فكيف يكون أمره يف القرآن لو كان مح ّرفًا ،فيكون إمضاؤه 8للقرآن املوجود يف عرصه
دليل عىل عدم وقوع التحريف فيه .
ً
[[[

 يقول السيد جعفر مرتىض العاميل« :وقد أدرك حذيفة بن اليامن قائد جيوشالسلطة يف حروبها مع أهل فارس خطورة املوقف ،ورأى اختالف اللَّهجات ،واختالف
ترتيب املصاحف ،وما إىل ذلك فشكا ذلك إىل عثامن ،فشاور عثامن أهل الرأي ،فكانت
النتيجة هي أنّه كتب نسخ ًة واحد ًة من املصاحف أرسلها إىل األقطار ،لتكون هي
املرجع ،واملعتمد لهم يف كتابة مصاحفهم ،وترتيبها ،ووحدة القراءة لها ..وقد ص ّوبه أمري
ول لفعل
املؤمنني ،8يف فعله هذا ،وأخرب أنّه مل يفعل ذلك ّإل عن مأل منهم .وأنّه لو ِّ
مثل الذي فعل» .
[[[

أما نسبة تحريف القرآن إىل الشيعة اإلماميّة ،ففرية تكذّبها أقوال أكابر علامئهم
أي
واعرتافهم أ ّن القرآن الذي بني أيدينا هو القرآن املنزل عىل رسول اللَّه iمن دون ّ
فضل عن أن يقع
أي تحريف ال بجملة ،وال بآيةً ،
زيادة أو نقيصة ،وهذا مل يقع فيه ّ
التحريف بسورة كاملة« ،فيعتقد الشيعة كلّهم أ ّن القرآن الذي يوجد اليوم بني أيديهم
وكامل»  .ويف مجال نفي التحريف عن القرآن ،ننقل بعض أقوال علامء اإلماميّة،
صحيح ٌ
أي تأويل -نفي التحريف عن القرآن ،أو بال ّدقّة
التي تثبت عىل نحو قاطع -ال يقبل ّ
أي تحريف بال ّزيادة أو ال ّنقيصة.
االعتقاد بصيانة القرآن عن ّ
[[[

ّ
(املتوف سنة
بالصدوق
يقول الشيخ مح ّمد بن عيل بن بابويه القمي امللقّب ّ
381هـ.ق)« :اعتقادنا أ ّن القرآن الّذي أنزله اللَّه تعاىل عىل نبيّه مح ّمد iهو ما بني
[[[ أبو القاسم الخويئ :البيان يف تفسري القرآن ،ص.219-218
[[[ جعفر مرتىض العاميل :مخترص مفيد ،ج ،5ص.45
[[[ معرفة ،التمهيد ،ج ،1ص.342
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الدفّتني ،وهو ما يف أيدي ال ّناس ليس بأكرث من ذلك» .
[[[

وكل من
 يقول الس ّيد عبد الحسني رشف ال ّدين العاميل (املتوىف سنة 1381هـ.ق)ّ :نسب إليهم تحريف القرآن فإنّه مفرت عليهم ظامل لهم؛ أل ّن قداسة القرآن الكريم من
رضوريّات دينهم اإلسالمي ومذهبهم اإلمامي ،ومن ّ
شك فيها من املسلمني فهو مرت ّد
بإجامع اإلمام ّية .وظواهر القرآن -فضالً عن نصوصه -من أبلغ حجج اللَّه تعاىل ،وأقوى
الحق بحكم البداهة األ ّول ّية من مذهب اإلمام ّية ،ولذلك تراهم يرضبون بظواهر
أدلّة أهل ّ
األحاديث املخالفة للقرآن عرض الجدار ،وال يأبهون بها وإن كانت صحيحة ،وتلك كتبهم يف
الحديث والفقه واألصول رصيحة مبا نقول ،والقرآن الكريم الّذي ال يأتيه من بني يديه وال
من خلفه إنّ ا هو ما بني الدفّتني ،وهو ما يف أيدي ال ّناس ،ال يزيد حرفاً وال ينقص حرفاً ،وال
كل جيل تواترا ً
وكل حرف من حروفه متواتر يف ّ
تبديل فيه لكلمة بكلمة وال لحرف بحرفّ ،
قطعياً إىل عهد الوحي والنب ّوة ،وكان مجموعاً عىل ذلك العهد األقدس مؤلّفاً عىل ما هو
كل عام م ّرة ،وقد عرضه به
عليه اآلن ،وكان جربائيل 8يعرض رسول اللَّه iبالقرآن يف ّ
حتى ختموه عليهi
النبيّ i
عام وفاته م ّرتني .والصحابة كانوا يعرضونه ويتلونه عىل ّ
مرارا ً عديدة ،وهذا كلّه من األمور املعلومة الرضوريّة لدي املحقّقني من علامء اإلمام ّية ،وال
عربة بالحشويّة فإنّهم ال يفقهون .
[[[

 يقول السيد أبو القاسم الخويئ« :املعروف بني املسلمني عدم وقوع التحريف يفرصح
النبي األعظم ،iوقد ّ
القرآن ،وأ ّن املوجود بأيدينا هو جميع القرآن املنزل عىل ّ
بذلك كرث من األعالم ،منهم رئيس املح ّدثني مح ّمد بن بابويه ،وقد ع ّد القول بعدم
التحريف من معتقدات اإلمام ّية و...ث ّم قال :إ ّن املشهور بني علامء الشيعة ومحقّقيهم،
بل املتسامل عليه بينهم هو القول بعدم التحريف. »...
[[[

ويقول أيضً ا« :إ ّن حديث تحريف القرآن حديث خرافة وخيال ،ال يقول به ّإل من
حب القول به،
ضعف عقله أو من مل يتأ ّمل يف أطرافه ّ
حق التأ ّمل ،أو من ألجأه إليه ّ
[[[ محمد بن بابويه الصدوق :االعتقادات ،ص.93
[[[ عبد الحسني رشف الدين :الفصول امله ّمة ،قسم اإلعالم الخارجي املؤسسة البعثة ،ط ،1ص.175
[[[ البيان يف تفسري القرآن ،ص.201- 200
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والحب يعمي ويص ّم .وأ ّما العقل املنصف املتدبّر فال ّ
يشك يف بطالنه وخرافته» .
ّ
[[[

العلمة الطباطبايئ vيف تفسري امليزان تحت عنوان «كالم يف أ ّن القرآن مصون
 يقول ّعن التحریف» ،فقال« :القرآن الذي أنزله اللَّه عىل نبیه iووصفه بأنّه ذكر محفوظ عىل
ما أنزل مصو ٌن بصیانة إلهیة عن الزیادة والنقیصة والتغییر كام وعد اللَّه نبیه فیه» .
[[[

وهناك مئات األقوال يف نفي تحريف القرآن ،يراجع كالم :املفيد  ،ابن املطهر
الحيل  ،محمد بن الحسن الطويس  ،الفضل بن الحسن الطربيس  ،جعفر كاشف
الغطاء  ،محمد جواد البالغي  ،محسن األمني  ،بهاء الدين العاميل  ،محمد حسني
كاشف الغطاء  ،محمد القمي  ،عبد اللَّه املامقاين  ،نور اللَّه التسرتي  ،الخميني ،
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[1

[[[1

[[[

[[[1

[[[

[[[1

[[[1

[[[1

[[[ م.ن ،ص.259
[[[ تفسري امليزان ،ج ،1ص.104
[[[ املفيد :أوائل املقاالت ،تحقيق :إبراهيم األنصاري ،دار املفيد ،بريوت1993 ،م ،ط ،2ص.82-81
[[[ الحسن بن املطهر الحيل :أجوبة املسائل املهنائية ،ال.ت ،ال.ط ،ص.121
[[[ محمد بن الحسن الطويس :التبيان يف تفسري القرآن ،ج ،1تحقيق :أحمد حبيب قصري العاميل ،مكتب اإلعالم اإلسالمي،
1409هـ ،ط ،1ص.3
[[[ الفضل بن الحسن الطربيس :تفسري مجمع البيان ،ج ،1مؤسسة األعلمي ،بريوت1995 ،م ،ط ،1ص.43-42
[[[ جعفر كاشف الغطاء :كشف الغطاء عن مبهامت الرشيعة الغراء ،ج ،3تحقيق :عباس التربيزيان ،محمد رضا الذاكري
(طاهريان) وعبد الحليم الحيل ،مكتب اإلعالم اإلسالمي1422 ،هـ ،ط ،1ص.454 -453
[[[ محمد جواد البالغي النجفي :آالء الرحمن يف تفسري القرآن ،ج1933 ،1م ،ال.ط ،صص.27-24
[[[ محسن األمني :أعيان الشيعة ،ج ،1تحقيق :حسن األمني ،دار التعارف ،بريوت ،ال.ت ،ص.41
نقل عن :عيل
[ [[1محمد بن الحسني بهاء الدين العاميل (املعروف بالشيخ البهايئ) :مباحث يف علوم القرآن (مخطوط)ً ،
الحسيني امليالين ،التحقيق يف نفي التحريف عن القرآن الرشيف ،النارش :الرشيف الريض ،قم1417 ،هـ ،ط ،2ص.22
[ [[1محمد حسني كاشف الغطاء :أصل الشيعة وأصولها ،م.س ،ص.66
[ [[1محمد بن محمد رضا القمي املشهدي :تفسري كنز الدقائق وبحر الغرائب ،ج ،7تحقيق :حسني درگاهي ،مؤسسة الطبع
والنرش وزارة الثقافة واالرشاد االسالمي1990 ،م /ط ،1ص.104
[ [[1عبد اللَّه املامقاين (العالمة الثاين) :تنقيح املقال يف علم الرجال ،ج ،27تحقيق :محمد رضا مامقاىن ،مؤسسة آل البيت
( ) Dإلحياء الرتاث ،قم1431 ،هـ ،ط ،1ص.121
[ [[1عيل الحسيني امليالين ،التحقيق يف نفي التحريف عن القرآن الرشيف ،ص.22
[ [[1روح اللَّه الخميني :أنوار الهداية ،ج ،1النارش :مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام الخميني قدس رسه1413 ،هـ ،ط ،1ص.247
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اغا بزرك الطهراين  ،نارص مكارم الشرياري  ،و ...ويعترب هذا األمر هو املتسامل عليه بني
علامء اإلمام ّية ويعتربون أي قول آخر شاذ عن آراء علامء اإلمام ّية.
[[[

[[[

قد طبع هذا القرآن الذي يوجد اليوم بني أيدي املسلمني مطابقًا للنسخ املستنسخة
من املصاحف العثامن ّية ،ومتّت طباعته للمرة األوىل يف الفرتة ما بني 1499م و1538م
يف أوروبا ،لك ّنه أُعدم بأمر من سلطات الكنيسة  ،ثم تك ّررت طباعته م ّرتني يف أوروبا،
وكانت طباعته للمرة األوىل عىل يد املسلمني سنة 1787هـ يف سانت بطرسربغ الروسية
وأرشف عىل طباعته «موالي عثامن» .
[[[

[[[

وتعترب إيران هي أول البلدان اإلسالم ّية يف طباعة القرآن  ،وقد متّ ت طباعته فيها،
بطبعتني حجريّتني سنة 1244هـ1828 /م ،و1248هـ1833 /م  ،ثم ظهرت طباعته يف
سائر البلدان اإلسالميّة ،كرتكيا ،ومرص ،والعراق .
[[[

[[[

[[[

وما يراه علامء اإلمام ّية أ ّن هذا ال ّن ّص القرآ ّين املوجود بني الدفتني ،هو ال ّن ّص الذي
النبي محمد iونقل إلينا بالتواتر ،وباقي املصاحف تُقاس عليه ،فلو فرضنا
أُنزل عىل ّ
نُقل لنا أن مصحف ابن مسعود ُحذف منه سورة الناس ،وسورة الفلق ،وسورة الفاتحة،
أو أ ّن مصحف أُ ّيب فيه زيادات فعدد سوره  116أو أ ّن مصحف اإلمام عيل- 8طب ًعا
لو افرتضنا ذلك -فيه زيادة يف املورد أو يف غريه -طب ًعا نحن نحمل هذه الزيادات عىل
فكل هذه الروايات ال ميكن قبولها ،ولسببني :األ ّول ،وهو أ ّن ال ّن ّص املنقول
التفسريّ ،-
إلينا والذي يُس ّمى املصحف العثامين نسبة لجمع الخليفة الثالث عثامن للمصحف،
وأي قول آخر سواء نُسب
هو منقول بالتواتر ،ومجمع عىل عدم تحريفه بني املسلمنيّ ،
[[[ آقا بزرگ الطهراين :الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،ج ،4دار األضواء ،بريوت ،ال.ت ،ص.231
[[[ نارص مكارم الشريازي :األمثل يف تفسري كتاب اللَّه املنزل ،ج ،8ص.28
[[[ العويف ،محمد سامل ،تطور كتابة املصحف الرشيف وطباعته ،ج ،1الرياض  -اململكة العربية ،النارش :وزارة الشؤون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد1999 ،م ،ص.10
[[[ العويف ،تطور كتابة املصحف الرشيف وطباعته ،ج ،1ص.10
[[[ معرفة ،التمهيد ،ج ،1ص.405
[[[ العويف ،تطور كتابة املصحف الرشيف وطباعته ،ج ،1ص.10
[[[ معرفة ،التمهيد ،ج ،1ص.406
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للسنة أم الشيعة ،فهو قول شاذ .أ ّما باقي املصاحف ،فهي أ ّو ًل؛ مشكوك يف ص ّحة نسبتها
إىل بعض الصحابة ،وثان ًيا؛ ما نُقل لنا من اختالف يف ترتيبها أو بعض تفاصيلها مع
املصحف الحايل ،فهي مل تصل إلينا من خالل نصوص معتربة ،أو يف أحسن الحاالت هي
مسك بها يف مقابل تواتر املصحف العثامين.
يصح التّ ّ
أخبار آحاد ال ّ
والسبب الثاين ،واألساس عند اإلماميّة ،والذي يجعلهم يلتزمون بهذا ال ّن ّص القرآين
املوجود وأنّه غري مح ّرف ال بالزيادة وال بالنقيصة ،هو إمضاء أمري املؤمنني 8أي قبوله
بهذا القرآن وقبول وإمضاء باقي األمئة bمن بعده .لذلك ،وكام هو مق ّرر عندنا ،أ ّن
إمضاء اإلمام املعصوم ح ّجة ،سواء جمع املصحف عثامن أو غريه؛ ألنّه عند ذلك تصبح
هذه األبحاث مج ّرد أبحاث تاريخيّة ال تؤث ّر عىل املوقف العقدي عند اإلماميّة بعد
إحراز القطع مبوافقة اإلمام عيل 8ملا يس ّمى باملصحف العثامين.
وروى السيوطي يف رواية أ ّن اإلمام عيل 8وافق عثامن عىل مرشوع تدوين
شخصا قرأ القرآن بغري
املصحف  ،وبناء عىل الرواية التي وردت يف وسائل الشيعة إ ّن ً
ما يقرأه الناس ،فمنعه اإلمام الصادق 8عن ذلك ،وأمره بأن يقرأه كام يقرأه الناس .
[[[

[[[

 .2سورة األحزاب ( 73آية) كانت تعدل سورة البقرة
ا ّدعى جولدتسيهر أ ّن سورة األحزاب عند الشيعة ،كانت بحجم سورة البقرة أي 286
متسك بها هو ما نقله العالمة املجليس عن كتاب (ثواب األعامل)،
آيةّ .
ولعل الرواية التي ّ
َلص ُد ُ
اب ا َْلَ ْع َم ِل ِب ِإ ْس َنا ِد ِه َع ْن َع ْب ِد ا َللَّ ِه بْنِ ِس َنانٍ َع ْن أَ ِب َع ْب ِد
اب ث َ َو ِ
وق ِف كِتَ ِ
فقالَ :ر َوى ا َّ
اب ِفي َها فَضَ ائِ ُح ا َل ِّر َجا ِل َوا َل ِّن َسا ِء ِم ْن قُ َريْ ٍش َوغ َْيِ ِه ْم يَا اِبْ َن
السالَ ُمُ :سو َر ُة ا َْلَ ْح َز ِ
ا َللَّ ِه َعلَ ْي ِه َّ
اب فَضَ َح ْت نِ َسا َء قُ َريْ ٍش ِم َن اَلْ َع َر ِب َوكَان َْت أَطْ َو َل ِم ْن ُسو َر ِة اَلْبَ َق َر ِة
ِس َنانٍ إِ َّن ُسو َر َة ا َْلَ ْح َز ِ
َولَ ِك ْن نَق َُصو َها َو َح َّرفُو َها .
[[[

[[[ معرفة ،التمهيد ،ج ،1ص.341
[[[ الحر العاميل ،وسائل الشيعة ،ج ،4م.س ،ص.821
[[[ بحار األنوار ،ج ،35كتاب تاريخ أمري املؤمنني 8أبواب اآليات النازلة يف شأنه 8الدالة عىل فضله وإمامته ،باب  5آية
التطهري ،ص.235
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ويعلّق العالمة عيل الفاين األصفهاين vعىل هذه الرواية ،فيقول« :وهذه الرواية
السند يف غاية الضّ عف والسقوط؛ أل ّن الحسن بن
ّ
تنص عىل ال ّنقيصة ،ولك ّنها من حيث ّ
عيل ال ّراوي عن ابن سنان هو ابن أيب حمزة البطائني الّذي طعن عليه عيل بن الحسن
بن فضال عىل ما يف رجال النجايش ،وفيه« :ورأيت شيوخنا رحمهم اللّه يذكرون أنّه كان
من وجوه الواقفة» .وذكر له كت ًبا منها كتاب فضائل القرآن ،ثم إ ّن القرينة ال ّداخلية
التي ّ
تدل عىل كذب هذه ال ّرواية أ ّن السورة فضحت نساء قريش ،وأنت خبري بأ ّن هذه
الجملة القاسية يف نساء طائفة فيهم املعصومون بهذه القسوة والخشونة والداللة عىل
مساوئ نسائيّة ال تصدر عن اإلمام ،وال عجب من الفاضل ال ّنوري ومن يضاهيه يف األخذ
يتمسك بأمثال تلك ال ّرواية ،ويقول بالتحريف بعد ما نرى يف سريته من
بالضعاف أن ّ
عدم االعتناء بسرية العقالء الفطريّة من لزوم التثبت فيام يأيت به الفاسق من النبأ ،أو
املجهول حاله ثق ًة وضعفًا ،نعم الّذي ال يغفر منه رضاه بهذا التعبري ،كام قال يف فصل
الخطاب ،وعندي أ ّن األخبار يف هذا الباب ال يقرص عن أخبار اإلمام ،وطرح جميعها
رأسا إلخ.
يوجب رفع االعتامد عىل األخبار ً
وعليك أن تتأ ّمل بدقّ ٍة كافي ٍة يف إسناد ال ّروايات ودالالتها واحدة بعد أخرى حتى
تعرف ضعف ما تخ ّيله هذا الفاضل وموافقوه يف العقيدة وركاكة قوله ،ولعمري كيف
يجرتئون عىل التكلّفات الركيكة يف تلك األخبار ،مثل ما قيل من أ ّن اآليات الزائدة عبارة
عن األحاديث القدس ّية ،إذ الزيادات املزعومة هي ما وصلت إلينا من ع ّدة روايات
مرويّة يف كتاب «دبستان املذاهب» وغريه بأسناد ضعيفة ج ًّدا من طرق العا ّمة نظري
ما عن عائشة من روايتها ما هو منسوخ الحكم والتالوة من القرآن ،كام يأيت يف بحث
نرض بالتف ّوه به بسبب خطورة املقام ،عفا اللّه
النسخ ،ولقد عجل بنا الكالم إىل ما مل َ
كل رواية فيها ما يخدش القرآن الكريم من زيادة
عن زالت األقدام واألقالم  .عىل أ ّن ّ
أو نقيصة أو تحريف ،فإنّها من هذا القبيل ،وهي مردودة ال يحتج بها ،هذا ما عليه
املحقّقون من الشيعة اإلمام ّية.
إ ّن هذا االعتقاد الذي نسبه إىل الشيعة مل يوجد له أثر يف كتب الشيعة ورسائلهم،
[[[

[[[ عيل الفاين األصفهاين :آراء حول القرآن ،دار الهادي ،بريوت1991 ،م ،ط ،1ص.108-107
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وال هو معروف عنهم يف مستند وثيق .إنّ ا املعروف والثابت يف كتب الصحاح نقله
عن عروة بن الزبري ناس ًبا له إىل خالته عائشة ،فلامذا مل يرش «جولدتسيهر» إىل ذلك،
وتجاهل مجموعة من الروايات عند اآلخرين ونسب التحريف إىل الشيعة؟!!
فقد أخرج البخاري يف تاريخه عن حذيفة ،قال قرأت سورة األحزاب عىل النبي صىل
اللَّه عليه[وآله] وسلم فنسيت منها سبعني آية ما وجدتها .
[[[

وأخرج أبو عبيد يف الفضائل وابن األنباري وابن مردويه عن عائشة قالت :كانت
سورة األحزاب تقرأ يف زمان النبي iمائتي آية فلام كتب عثامن املصاحف مل يقدر
منها إال عىل ما هو اآلن  .وقد نقل السيوطي يف كتابه الدر املنثور روايات أخرى تفيد
نفس املعنى أي تحريف سورة األحزاب.
[[[

أما كالمه يف النقطة الثالثة والرابعة أي حول سورة النور وسورة الحجر ،فال أساس له
من الص ّحة ،ومل يعرض أدلّة عىل ذلك.

َّ َ ۡ َ ۡ ّ ۡ
سورة الحجر املدعى تحريفها من آياتها املشهورة قوله تعاىل﴿ :إِنا ن ُن ن َّزلَا ٱذلِك َر
َّ َ َ
َ
ّ
يستدل بها علامء املسلمني عىل عدم تحريف
ِإَونا ُلۥ ل َحٰ ِف ُظون﴾  .وهي اآلية التي
[[[

القرآن ،ومل يرش هؤالء إىل احتامل تحريف سورة الحجر نفسها ،وجاء يف كتب التفسري :إ ّن
ظاهر اآلية املذكورة ،إ ّن اللَّه تعاىل وعد بحفظ القرآن من جميع النواحي :من التحريف،
ومن التلف والضياع ،ومن سفسطات األعداء املزاج ّية ووساوسهم الشيطان ّية .
[[[

 .3سورة النورين وسورة الوالية (الشيعية):
الحق ال يأتون
جولدتسيهر ذكر هذا األمر بيش ٍء من التفصيل ،يقول« :وهم يف ّ
وبدل من ذلك جاءوا بسو ٍر ناقص ٍة بالكل ّية من القرآن
باألجزاء الناقصة من ال ّن ّصً ،
العثامين ،أخفتها الجامعة التي كلّفها عثامن بكتابته ،عن سوء نيّة ،يف زعمهم ،إذ هي
[[[ جالل الدين السيوطي :الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،م.س ،ص.180
[[[جالل الدين السيوطي :الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،م.س ،ج ،5ص.180
[[[ سورة الحجر ،اآلية .9
[[[ ينظر :نارص مكارم الشريازي ،تفسري األمثل ،ج  ،6ص.578-577
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يل ،وقد نرش جارسان دي تايس ( )Garcin de Tassyومريزا كاظم
تشتمل عىل متجيد لع ّ
بك ،ألول م ّرة ،يف املجلة اآلسيوية ( ،)1842( )Journal Asiatiqueصورة من هذه
السور املتداولة يف دوائر الشيعة.
فضل عن هذه
وحديثاً وجدت يف مكتبة بانكيبور (بالهند) نسخة من القرآن تشتملً ،
السورة ،عىل سورة «النورين» ( 41آية) ،وسورة أخرى شيعية أيضاً (ذات سبع آيات)،
يل واألمئة ،كام تشتمل عىل تفسري ٍ
ات مذهب ّي ٍة كثرية يف
وهي سورة الوالية ،أي املواالة لع ّ
وكل هذه الزيادات الشيع ّية نرشها كلري تسدال (W. st. Clair
بق ّية السور املشرتكةّ .
 )Tisdallباللغة اإلنجليزية .
[[[

وكل ذلك ّ
نص القرآن
ّ
يدل عىل استمرار افرتاض الشيعة حصول نقص غري قليل يف ّ
العثام ّين بالنسبة إىل املصحف األصيل الصحيح .
[[[

ومام جاء يف سورة النورين :بسم اللَّه الرحمن الرحيم * يا أيها الذين آ َمنوا آ ِمنوا
بالنورين أنزلناهام يتلوان عليكم آيايت ويحذرانكم عذاب يوم عظيم * .نوران بعضهام من
بعض وأنا لسميع عليم * .إن الذين يعرفون بعهد اللَّه ورسوله يف آيات لهم جنات نعيم.
* والذين كفروا من بعدما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسول عليه يقذفونه يف
الجحيم ...إىل آخر السورة املزعومة .وا ّدعوا أ ّن عدد آيات هذه السورة  42أو  43آية.
َّ

ْ

َّ َ
ْ
ح ٰـن َّ
الرحِي ِم * يا أيها الذين آمنوا آمنوا
ومام جاء يف سورة الوالية :بِس ِم اللـهِ الر ِ
بالنبي والويل اللذين بعثناهام يهديانكم اىل رصاط مستقيم * نبي وويل بعضهام من
بعض وأنا العليم الخبري * إن الذين يوفون بعهد اللَّه لهم جنات النعيم * والذين إذا
تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبني *...

 .4رد الشيعة عىل السورتني املزعومتني:
السور مشمولة يف القرآن ،ولكن أُ ّدعي أنّها بالفعل
ال يعتقد ّ
أي من الشيعة أ ّن هذه ّ
[[[ كلري تسدال ،مقال «إضافات الشيعة إىل القرآن» يف مجلة العامل املسلم ،سنة  1913مج 3عدد 3ص.241-227
[[[ مذاهب التفسري اإلسالمي :ص 294ـ .295
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أصيل من القرآن ،وأدرجوها يف نسختهم من القرآن (يف ما أطلق عليه اسم القرآن
جز ٌء ٌ
ٍ
اتهامات ال أساس لها ،تهدف
الشيعي) .ومع ذلك ،فإ ّن الشيعة يرفضون ذلك ،باعتباره
إىل ات ّهام الشيعة باالعتقاد بفساد القرآن .وال يوجد يشء اسمه القرآن الشيعي.
أي نسخة من القرآن الكريم عىل هاتني السورتني ،وليس هناك ذكر لهام
وال تحتوي ّ
أي من املخطوطات القدمية من القرآن والحديث .يقال إ ّن مؤلّف ال ّن ّص كان فارسيّاً
يف ّ
وفقًا لبعض األكادمييني .
[[[

يعتقد األكادمي ّيون الغرب ّيون ،مثل فون جرونيبوم ،أ ّن ال ّن ّص هو تزوير واضح ،عىل
الرغم من أ ّن الكثري منهم اعتربوا أ ّن إدخال ال ّنصني هم من عمل الزرادشتيني وليس
الشيعة .
[[[

أي من مصادر اإلماميّة ،كالكتب
أي ذكر لهاتني السورتني املزعومتني يف ّ
ال يوجد ّ
األربعة ،أو الكتب القدمية ،ككتاب ُسليم بن قيس أو غريها من املصادر.
وإ ّن مصدر ومرجع املسترشقني ،واآلخرين حول سوريت النورين والوالية ،ليس سوى
كتاب «دبستان مذاهب» ،ونسخة من القرآن يقال إنّها مكتوبة يف القرن السابع عرش
أي مصدر ومستند آخر لهام .وقد يضاف أيضً ا فصل الخطاب
امليالدي ،ومل يق ّدم أحد ّ
للمح ّدث النوري ،وتذكرة األمئة ملحمد باقر الالهيجي.
والظاهر أ ّن املصدر األساس لسورة النورين أو سورة الوالية ،ليس سوى كتاب
«دبستان مذاهب» ،والذي يعود إىل القرن الحادي عرش الهجري ،وتذكرة األمئة الذي
جاء بعده بحوايل قرن استقى منه هذه الفكرة ،أ ّما النسخة املجهولة التي ُعرث عليها
يف بالد الهند يف القرن السابع عرش امليالدي ،وا ّدعى كلري تسدال بأ ّن هذه السورة
قوي عندما نالحظ تاريخ كتابة هذه النسخة أن تكون
موجودة فيها ،فث ّمة احتامل ّ
مأخوذة من كتاب «دبستان مذاهب» نفسه أيضاً ،وبالتايل فقبل هذا الكتاب ليس
يخص سورة النورين .أ ّما سورة الوالية ،فلم يعرث
مثة مصدر أو مستند يرجع إليه فيام ّ
[[[ املوسوعة اإليرانية ،دابستان مذهب ،1993 ،ص 534-533وص.142
[[[ «مذكرة لدراسة القرآن الشيعي» ،مجلة الدراسات السامية ،1991 ،ص.282
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عليها إ ّال يف تلك النسخة املجهولة من القرآن يف القرن السابع عرش امليالدي .وعليه،
أي مصدر من مصادر الشيعة عىل اإلطالق
أي أثر عن هاتني السورتني يف ّ
فال يوجد ّ
كام أرشنا .
[[[

أما كتاب «دبستان املذاهب» الذي هو املصدر األساس لسورة النورين املزعومة،
فهو «كتاب فاريس يف املذاهب وامللل املختلفة ،وهو مجهول املؤلف .الكتاب عرض
للمذاهب الدينيّة املنترشة يف الهند يف القرن الحادي عرش الهجري /السابع عرش امليالدي،
ويف ختامه درس عن الفالسفة املشّ ائني وأتباع األفالطونيّة املحدثة  .اكتشفه وليم جونز
حسب قول بدوي -سنة 1787م .[[[

[[[

العلمة املجليس؛
أما كتاب تذكرة األمئّة ،فقد ع ّده بعض الباحثني اشتبا ًها من كتب ّ
وذلك لوجود تشاب ٍه بني اسم كتاب للمجليس وهو «تذكرة األمئة» والكتاب املذكور ،وكون
الصحيح أ ّن الكتاب هو ملحمد باقر الالهيجي أو
رصا للعالمة املجليس .ولكن ّ
املؤلف معا ً
لغريه أو مجهول مؤلفه كام سيأيت.
ومن نظر إىل مضمون سوريت النورين والوالية وقرأهام وقارنهام بالقرآن ،فهو كالم ال
اكم ركيكًا من العبارات والكلامت املرسوقة من القرآن ،فهناك تعارض
يعدو أن يكون تر ً
واضح بينهام وبني أناقة األسلوب القرآين وتناسقه.
النتيجة :السورة فكرة وهم ّية اخرتعها بعض املسترشقني أو غريهم ونسبوها إىل
الشيعة أو إىل ما يسمونه «القرآن الشيعي الرسي»  ،مع أنّه حتى «املح ّدث النوري» يف
كتابه «فصل الخطاب» قال حول السورة املزعومة« :مل أجد لها أثرا ً يف كتب الشيعة».
[[[

لكل من« :دبستان مذاهب» و«تذكرة األمئة» و«فصل الخطاب»،
وأما القيمة العلمية ّ
نورد ما ييل:
[[[ ينظر :فتح اللَّه املحمدي (نجارزادگان) :سالمة القرآن من التحريف وتفنيد اإلفرتاءات عىل الشيعة اإلمامية ،مؤسسة
فرهنگي هرني مشعر ،تهران ص.407 -389
[[[ جورج طرابييش :معجم الفالسفة ،بريوت :دار الطليعة ،ط2006 ،3م ،ص.642-641
[[[ عبد الرحمن بدوي ،موسوعة املسترشقني( ،م.س) ،ص.209
[[[ ملزيد من االطّالع عىل موضوع القرآن الشيعي راجع :عبد الجبار ناجي :اإلمام عيل وإشكالية جمع القرآن -ودراسات
املسترشقني -الفصل الرابع :املسترشقون وإشكالية (قرآن الشيعة) ،دار الرافدين ،بريوت2017 ،م ،ط ،1ص.179-145
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أ .كتاب «دبستان مذاهب»:
مبا أ ّن مؤلّف كتاب «دبستان مذاهب» مل يس ّجل اسمه يف تأليفه ،اختلف علامء
الرشق واملسترشقون يف تشخيص مؤلّفه ،فمنهم من نسبه إىل:
 مري ذو الفقار عيل الحسيني األردستاين ،وعند البعض :آذر ساساين املتخلّص بـ«مؤبد» ،وعند اآلخرين متخلّص بـ «هوشيار».
خاص يذكرونه
من دأب الشعراء باللغة الفارسية أن يلقّبوا أنفسهم يف شعرهم بلقب ّ
يف آخر بيت من قصائدهم ،ويقال لهذا اللقب «تخلّص» مثل تخلص «سعدي»
مثل -متخلّص بـ «فردويس» .وقد وردت بعض األشعار يفو«حافظ» أو يقال ً
«دبستان» وتخلّص فيه بـ «موبد» .ولذلك لقّبوا من نسبوا إليه الكتاب بـ «مؤبد»
و«مؤبد» يف األصل مرتبة دينيّة من مراتب علامء املجوس.
 الشيخ محسن الكشمريي من علامء الس ّنة املتعصبني ،وعند البعض مال محسن،مل محمد محسن املتخلص بـ «فاين» ،وعند اآلخرين بـ «مؤبد» أو «مؤبد شاه».
أو ّ
 ثبت لدى العلامء املحقّقني ،أ ّن مؤلّفه هو «كيخرسو بن اسفنديار» كبري علامءفرقة مجوس يف الهند ،وكان املحقّق الفاضل «رحيم رضا زاده ملك» جمع أقوال
جميع املسترشقني
وقسم من علامء الرشق املحقّقني ،وبرهن عىل أ ّن مؤلّفه هو
ً
كيخرسو ،ونرش الكتاب يف سنة 1362هـ.ش يف مجلّدين :أورد منت الكتاب يف املجلّد
األ ّول منه ،وتحقيقاته يف املجلّد الثاين.
وأما القيمة العلم ّية للكتاب :فقد برهن العلامء املحقّقون أ ّن املؤلف كان داعي ًة
ملذهبه «الزرادشتية» ،ويف سبيل ال ّدعوة إىل مذهبه وتفنيد األديان األخرى ،كتب هذا
الكتاب وأنّه مل يكن أمي ًنا يف النقل ،وال يعتمد عىل نقله يف ما نقل.
سند النوري يف ما نقل :استند النوري يف نقل هذه السورة السخيفة إىل قول هذا
أي كتاب من كتب الشيعة .
املجويس مع ترصيحه بعد ذلك بأنّه مل يجد هذه السورة يف ّ
[[[

[[[ ينظر :مرتىض العسكري :القرآن الكريم وروايات املدرستني ،ج ،3ص.175-174
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ب .كتاب تذكرة األمئة:
ُس ّجل عىل غالف الكتاب املطبوع بإيران ،نرش موالنا« :تأليف عامل بزرگوار محمد
باقر مجليس» .واملجليس العامل الشهري مل يعرف لنفسه كتابًا بهذا االسم ،وإنّ ا الكتاب
رصح العلامء بذلك ،مثل:
لشخص آخر اسمه «محمد باقر بن محمد تقي» ،كام ّ
 تلميذ املجليس «عبد اللّه أفندي» يف كتابه« :رياض العلامء» يف الفصل الخامس،املع ّد لذكر الكتب املجهولة .قال« :كتاب تذكرة األمئة يف ذكر األخبار املروية يف
تفسري اآليات املنزلة يف شأن أهل البيت Dمن تأليفات بعض أهل عرصنا ممن
كان له ميل إىل التص ّوف» .وقد كتب هذا الفصل -كام يف الفيض القديس -يف حياة
أستاذه املجليس.
 السيد إعجاز حسني (ت1286 :هـ) قال يف مادة «تذكرة األمئة» من كتابه «كشفالحجب»« :ال يدرى من مص ّنفه ،وقد ذكر يف أ ّوله أ ّن مص ّنفه «محمد باقر بن محمد
تقي» وليس هو موالنا املجليس».
 السيد الخونساري (ت1313 :هـ) يف كتابه «روضات الجنات يف أحوال العلامءوالسادات» ،قال برتجمة املجليس يف ر ّد نسبة الكتاب إىل املجليس« :قلت :وهو
باطل من وجوه ،أخرصها وأمتنها عدم تع ّرض ختنه الذي هو مبنزلة القميص عىل
أصل ،مع أنّه
بدنه يف كراسته التي وضعها لخصوص فهرس مصنفات املرحوم لذلك ً
كان بصدد ضبط ذلك ج ًّدا ،بحيث مل يدع منه رسالة تكون عدد أبياته خمسني بيتا
فام دونها» .
[[[

وقال الشيخ آغا بزرگ الطهراين حول كتاب «تذكرة األمئة»(« :تذكرة األمئة) يف تواريخ
األمئة املعصومني Dمن والدتهم ووفياتهم وبيان سائر حاالتهم وما يتعلّق بذلك،
للموىل مح ّمد باقر بن مح ّمد تقي الالهيجي ،فاريس ...فرغ من تأليفه يف ()1085
حىك شيخنا يف الفيض القديس ،ترصيح صاحب الرياض بأ ّن مؤلّفه كان معارصا ً للعالّمة
املجليس مشاركاً معه يف االسم واسم األب وكان مائالً إىل التص ّوف ،ومع هذا الترصيح
[[[ مرتىض العسكري :القرآن الكريم وروايات املدرستني ،ج ،3ص.177-176
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من صاحب الرياض وهو تلميذ العالّمة املجليس وخ ّريت الصناعة ،فتكون نسبة الكتاب
إىل املجليس توهم منشؤه االشرتاك اإلسمي. »...
[[[

النتيجة هذه الكتب ال قيمة لها عىل اإلطالق عند علامء الشيعة ،فكيف نستند إليها
يف نسبة فرية كبرية وكذبة خطرية ،كالقول بضياع سور من القرآن الكريم إىل مذهب
كمذهب اإلماميّة؟.
ت .كتاب «فصل الخطاب»
إ ّن علامء الشيعة ال تقيم وزنًا لكتاب «فصل الخطاب» ،والذي هو كتاب معروف،
ومؤلّفه معروف أيضً ا ،وهو املحدث املريزا النوري .فمنذ أن انترش «فصل الخطاب يف
رب األرباب» ح ّرر العديد من العلامء واملحقّقني عرشات الكتب يف ال ّرد
تحريف كتاب ّ
عليه  :فر ّد الشيخ محمود بن أيب القاسم الشهري باملع ّرب الطهراين (عام 1302هـ) عىل
فلم بلغ ذلك
سمها كشف االرتياب يف عدم تحريف الكتابّ ،
املح ّدث النوري برسالة ّ
الشيخ النوري كتب رسالة فارس ّية مفردة يف الجواب عن شبهات كشف االرتياب ،
ويظهر من الرسالة أ ّن املح ّدث النوري رجع عن رأيه السابق يف كتابه أو رشح ما يزيل
الفهم الخاطئ عن كتابه .والقول لصاحب الذريعة عن لسان املح ّدث النوريّ :إن ال
أرىض ع ّمن يطالع فصل الخطاب ويرتك النظر إىل تلك الرسالة .
[[[

[[[

[[[

 يقول الشيخ جعفر السبحاين :كان مح ّدثنا النوري مولَعاً بجمع األخبار وتت ّبع اآلثار،وله يف ذلك مواقف مشهودة ،ومص ّنفاته يف هذا الشأن معروفة ،غري أ ّن شغفه بذلك،
سلب الثقة به أحياناً
ربا حاد به عن منهج اإلتقان يف النقل والتحديثّ ،
ّ
مم أوجب َ
[[[ آغا بزرگ الطهراين :الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،ج ،4ص.26
[[[ حفظ الكتاب الرشيف عن شبهة القول بالتحريف :محمد حسني الشهرستاين .التنزيه يف إثبات صيانة املصحف الرشيف
من النسخ والنقص والتحريف :هبه الدين الشهرستاين .تنزيه التنزيل :عيل رضا حكيم خرسواين .الحجة عىل فصل الخطاب يف
إبطال القول بتحريف الكتاب :عبد الرحمن محمدي الهيدجي .الربهان عىل عدم تحريف القرآن (برهان روشن) :املريزا مهدي
الربوجردي .آالء الرحيم يف ال ّرد عىل تحريف القرآن :املريزا عبد الرحيم املدرس املاهر الخياباين .صيانة القرآن من التحريف:
محمد هادي معرفة .أكذوبة تحريف القرآن بني الشيعة والسنة :رسول جعفريان.التحقيق يف نفي التحريف عن القرآن
الرشيف :عيل امليالين .حقائق هامة حول القرآن الكريم :جعفر مرتىض العاميل .سالمة القرآن من التحريف :فتح اللَّه املحمدي.
[[[ آغا بزرگ الطهراين :الذريعة إىل تصانيف الشيعة،ج  ،10ص.220
[[[ آغا بزرگ الطهراين :الذريعة ،ج ،10ص .221-220وج  ،16ص ،232 - 231وج ،18ص.10 - 9
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ويف بعض ما يرويه .وال س ّيام عند أهل التحقيق وأرباب النظر من فقهائنا األعالم
والعلامء العظام.
وتساهله هذا يف جمع شوارد األخبار ،قد ح ّط من قيمة تت ّبعاته الواسعة واضطالعه
مبعرفة أحاديث آل البيت Dوالتي كان مشغوفاً بها طيلة حياته العلم ّية.
وقد غ ّرته ظواهر بعض النقول غري املعتمدة ،املأثورة عن طرق الفريقني ،مام
حسبها تعني تحريفاً يف كتاب اللّه العزيز الحميد ،فكان ذلك مام أثار رغبته يف
جمعها وترصيفها ،غري مكرتث بضعف األسانيد ،أو نكارة املتون ،عىل ِغرار أهل
نسج
الحشو يف الحديث .وهكذا تش ّبث مح ّدثنا النوري بكل حشيش ،ونسج منواله َ
العنكبوت .
[[[

 ويقول عنه السيد روح اللَّه الخميني« :وهو -أي الشيخ النوري -شخص صالحمتتبّع ،إالّ أ ّن اشتياقه بجمع الضعاف والغرائب والعجائب ،وما ال يقبله العقل
السليم والرأي املستقيم ،أكرث من الكالم النافع». ...
[[[

 ويقول عنه العالّمة البالغي« :وإ ّن صاحب فصل الخطاب من املح ّدثني املكرثيناملج ّدين يف التت ّبع للشواذّ». ...
[[[

[[[ جعفر السبحاين ،املناهج التفسريية ،مؤسسة اإلمام الصادق ،8قم1432 ،هـ ،ال.ط ،ص.237-236
[[[ روح اللَّه الخميني :أنوار الهداية يف التعليقة عىل الكفاية ،مؤسسة تنظیم ونرش تراث اإلمام الخمینی ،طهران1427 ،هـ،
ط ،3ص.245
[[[ البالغي ،مقدمة تفسري آالء الرحمن يف تفسري القرآن ،قم ،دار النرش وجداين ،ط ،2د.ت ،ص.25
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املبحث الخامس :قراءات القرآن الكريم.

ّ
القرآنية عند المستشرقين:
تمهيد :القراءات
من بني ال ّدراسات التي ق ّدمها املسترشقون حول القراءات القرآن ّية ،هو ما قام به
جولدتسيهر ،وقد ض ّمنه يف الفصل األ ّول من كتابه «مذاهب التفسري اإلسالمي» ،وقد
أثار مجموع ًة من الشّ بهات تتداولها الكتب االسترشاقيّة ،بل وبعض الكتّاب املعارصين،
وتعترب دراسته من أشهر ال ّدراسات االسترشاق ّية التي قُ ّدمت حول القراءات القرآن ّية بعد
دراسة شيخ املسترشقني نولدكه .
[[[

وكام تق ّدم اعترب «جولدتسيهر» أ ّن أحد أسباب أو أوجه االضطراب وعدم ثبات ال ّن ّص
القرآين ،هو تع ّدد القراءات القرآن ّية ،واستخدم (جولدتسيهر) ما وسعه أن يستخدمه من
ٍ
سنبي -مستهدفاً التّشكيك يف أصل ال ّن ّص القرآين؛
معلومات منقوص ٍة وغري دقيقة -كام ّ
كل
وذلك من خالل تع ّدد القراءات القرآن ّية ،وقد أورد ثالثة مالحظات تدور حولها ّ
أبحاثه حول القراءات ،وهي:
اإللهي أن يأيت يف قالب مو ّحد متلقّى من الجميع
 .1يرى أ ّن املنتظر من ال ّن ّص
ّ
بالقبول.
 .2أ ّن تع ّدد القراءات القرآن ّية راجع إىل خصوص ّية الخ ّط العريب (بغري نقط أو ضبط)
بحيث ميكن قراءة اللفظ املكتوب بصو ٍر صوتيّة مختلفة
ومتغية املعنى واإلعراب.
ّ
وسيأيت توضيح ذلك يف أسباب اختالف القراءات حسب جولدتسيهر.
[[[ هناك كتب متعددة ردت عىل شبهات «جولدتسيهر» حول القراءات نذكر منها :رد محمد حسن جبل يف كتابه« :الرد عىل
جولد تسيهر يف مطاعنه عىل القراءات القرآنية».رد محمد طاهر بن عبد القادر الكردي يف كتابه «تاريخ القرآن وغرائب رسمه».
رد الدكتور عبد الفتاح شلبي يف كتابه «رسم املصحف العثامين وأهاوم املسترشقني» .رد عبد الفتاح القايض يف كتابه «القراءات
يف نظر املسترشقني وامللحدين» .رد شعبان محمد إسامعيل يف كتابه «القراءات أحكامها ومصادرها» .حسن ضياء الدين العرت
يف كتابه «األحرف السبعة ومنزلة القراءات منها» .رد الدكتور رشاد محمد سامل يف كتابه «القراءات القرآنية وصلتها باللَّهجات».
وإن كانت هذه الردود والكتب مهمة يف الرد عىل شهات املسترشقني يف مجال القراءات ولكننا نلحظ يف أغلب هذه الردود التي
صدرت من العامة مبنية عىل أسس موضوعية مسلمة عندهم كحجية وتواتر القراءات ،واألحرف السبعة وغري ذلك وهذا ال
يتوافق مع ما عليه علامء اإلمامية من عدم صحة تواتر القراءات وغري ذلك كام سنبني.
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فقال« :إذن فاختالف تحلية هيكل الرسم بالنقط واختالف الحركات يف املحصول
املوحد القالب من الحروف الصامتة كانا هام السبب األ ّول يف نشأة حركة اختالف
نص مل يكن منقوطاً أصالً ،أو مل تتح ّر ال ّدقة يف نقطه أو تحريكه» .
القراءات يف ّ
[[[

 .3أ ّن التابعني وعلامء املسلمني قد عملوا بتفكريهم املحض يف تغيري قراءات قرآن ّية
بناء عىل ما يس ّميه «مالحظات موضوعيّة» أو «خالفات فقهية»؛ فال ّن ّص القرآ ّين -يف
نظر «جولد تسيهر» -قد تع ّرض بعد كتابته لعمل األيدي والعقول املسلمة بالتغيري
واالختالف؛ نتيجة ملا تع ّرض له املسلمون من ٍ
فقهي أو خالفات كالم ّية .وهذه
خالف ٍّ
املسألة ستتضح أكرث عند مناقشة هذه الفكرة يف الفصل الثالث عندما نتع ّرض لنقد
كتاب «مذاهب التفسري اإلسالمي».
سنخصص الكالم حول ما ق ّدمه «جولدتسيهر» يف هذا املجال،
ويف هذا املبحث
ّ
ونتح ّدث عن أمرين ،أولهام :أسباب اختالف القراءات القرآن ّیة يف نظر «جولدتسيهر»
ومناقشة ذلك .وثانيهام :األمثلة التي عرضها «جولدتسيهر» عىل اختالف القراءات
ومناقشتها.

ً
ّ
القرآنيــة فــي نظــر «جولدتســيهر»
ّأول :أســباب اختــاف القــراءات
ومناقشــة ذلــك.
يف كتابه «مذاهب التفسري اإلسالمي» بدأ «جولدتسيهر» بحثه من عرص الصحابة
النبي iوخلفوه بعد ذلك لقرون ع ّدة ،والظاهرة امللفتة
الذين عايشوا وعارصوا ّ
للنظر يف هذه الفرتة الزمن ّية ظاهرة اختالف القراءات ،ومل يدرس هذه الظاهرة ببعدها
االختاليف يف مجال القراءة ،بل اعتربها مظه ًرا لتفسري القرآن يف ذلك العرص .واعترب أ ّن
ظاهرة القراءات املختلفة للقرآن الكريم أ ّدت إىل اضطراب يف النص القرآين نفسه.
ومن خالل مراجعة كالمه يف كتبه املختلفة ،فقد أرجع ظاهرة القراءات املختلفة إىل أمرين:
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.8
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األمر األ ّول :شكل ال ّن ّص العر ّيب :فال ّن ّص العر ّيب بشكل عام ،ومنه القرآين بطبيعة
الحال ،مل يكن مشكالً وال منقطاً ،وعليه فقد كان يتح ّمل أكرث من وجه  .وميكن إرجاع
األمر إىل أمرين ،وهام:
[[[

1.تج ّرد املصحف من النقط.
2.عدم وجود الحركات النحويّة ،وفقدان الشكل يف الخط العريب.
األمر الثاين :العوامل املوضوع ّية لتك ّون ظاهرة القراءات :وهذا ما يسهب
جولدتسيهر يف رشحه وحشد الشواهد التاريخية له يف كتاب «مذاهب التفسري
اإلسالمي» ،كام سيأيت.
 .1أسباب اختالف القراءات عند جولدتسيهر:
أ .العوامل املوضوعية:
يرجع «جولدتسيهر» أسباب اختالف القراءات إىل عوامل موضوع ّية غري مرتبط ٍة
بال ّن ّص القرآين نفسه ،بل الخالفات الفقه ّية والعقديّة التي وقعت بني الصحابة
والتابعني هي التي أ ّدت إىل هذا االختالف يف القراءةَ ،أي العوامل الخارجيّة (خارج
ْ َ ُ
﴿يأ ُّي َها َّٱل َ
النص) والعوامل املوضوع ّية :من قبيل آية الوضوءٰٓ َ :
ِين َء َام ُن ٓوا إِذا ق ۡم ُت ۡم
َ
َ
َ ۡ
ْ
ُ ْ
َ

َ ۡ
ُ
ُ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ
ك ۡم إل ٱل َم َراف ِق َو ۡ
إل َّ
ٱم َس ُ
حوا ب ِ ُر ُءو َسِك ۡم
ٱلصل ٰوة ِ فٱغسِلوا وجوهكم وأيدِي
ِ
ِ
ِ
ۡ ََ
ُ ُ ۡ ُ ُ ٗ َ َّ َّ ُ ْ
ََۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ
ُ ُ َّ ۡ َ
ۡ
ۡ
َ
عٰ
ٰٓ
يۚ ِإَون كنتم جنبا فٱطهر ۚوا ِإَون كنتم مرض أو
وأرجلكم إِل ٱلكعب ِ
َ َ َ ۡ َ ٓ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ ٗ ٓ َ ْ ُ َ ۡ َ َ َ ٓ َ ّ ُ ُ ۡ َ ٰ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ ّ ُ ّ ٞ
تدوا ماء فتيمموا
سفر أو جاء أحد م
ط أو لمستم ٱلنِساء فلم ِ
ِنكم ُمِن ٱل ُغاۡئ ِ َ ِ َ
َ ٍ ٗ َ ّٗ َ ۡ َ ُ ْ
ُ ّ ۡ ُ َ ُ ُ َّ ُ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ
ۡ
ُ
صعِيدا طيِبا فٱمسحوا بِوجوهِكم وأيدِيكم مِن ۚه ما ي ِريد ٱلل ِلجعل عليكم
ُ
َ ُ َ َّ ُ َ ۡ ُ َ
ّم ِۡن َح َرج َو َلٰكن يُر ُ
يد ِلُ َط ّ ِه َرك ۡم َو ِلُت ِ َّم ن ِۡع َم َت ُهۥ َعل ۡيك ۡم ل َعلك ۡم تشك ُرون﴾
ٖ
ِ ِ
[[[

التي أخضعت يف التاريخ اإلسالمي لتوليد قراءات (الكرس والفتح لرؤوسكم) نتيجة تأثري
النص القرآين ،ومعنى ذلك أ ّن ظاهرة القراءة املتع ّددة كانت سالحاً ابتكره
الفقه عىل ّ

[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري االسالمي ،ص.9-8
[[[ سورة املائدة ،اآلية .6
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كل طرف مل ّدعاه .
املتخاصمون يف الفقه حول آية الوضوء لتأكيد ّ
[[[

ۡ ُ َّ َ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ َّ َ َ
يض ٗة ۚ َو َل ُج َن َ
وقوله تعاىلَ ﴿ :ف َما ۡ
اح
فٔاتوهن أجورهن ف ِر
ٱس َت ۡم َت ۡع ُتم بِهِۦ مِنهن 
ۢ َ ۡ ۡ َ َ َّ َّ َ َ
َ َۡ ُ ۡ َ َ َ
ٱلل ك َن َعل ًِيما َحك ِٗيما﴾ ،
ِيما ت َرٰض ۡي ُتم بِهِۦ ِمن بع ِد ٱلف ِريضةِۚ إِن
عليكم ف
[[[

التي زادت فيها بعض القراءات جملة (إىل أجل مس ّمى) هي تأكيد للعامل املوضوعي .
وغريها من املوارد األخرى التي يتح ّدث عنها ،كتأثري العقيدة عىل قراءة النص ،كصفات
اللَّه تعاىل ،وشخص ّية النبي .iوسيأيت مناقشة هذه املوارد وغريها يف الفصل الثالث
من الكتاب.
[[[

ب .خل ّو املصاحف من التنقيط
إ ّن سبب اختالف القراءات القرآن ّية هو خل ّو املصاحف التي كتبها الخليفة عثامن
من النقط واإلعجام ،يقول «جولدتسيهر»« :وترجع نشأة قسم كبري من هذه االختالفات
إىل خصوصيّة اللفظ العريب الذي يق ّدم هيكله املرسوم مقادير صوتيّة مختلفة ،تبعاً
الختالف النقط املوضوعة فوق هذا الهيكل أو تحته ،وعدد تلك النقط… وإذا ً فاختالف
الحركات يف املحصول املوحد القالب من الحروف الصامتة ،كانا هام السبب األ ّول يف
نشأة حركة اختالف القراءات يف نص مل يكن منقوطاً أصالً ،أو مل تتح ّر الدقّة يف نقطه
وتدقيقه» .
[[[

 .2رد بعض علامء العامة عىل الشبهة:
حسب تاريخ جمع املصاحف ،فإ ّن املصاحف التي جمعها الخليفة الثالث كانت
خالي ًة من التنقيط والتشكيل ،يقول الزرقاين يف مناهل العرفان« :كان العلامء يف الصدر
األ ّول يرون كراهة نقط املصحف وشكله ،مبالغة منهم يف املحافظة عىل أداء القرآن
كام رسمه املصحف ،وخوفًا من أن يؤ ّدي ذلك إىل التغيري فيه ...ولكن الزمان تغري -كام
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.15-14
[[[ سورة النساء ،من اآلية .24
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.23
[[[ مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.9-8
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علمت -فاضط ّر املسلمون إىل إعجام املصحف وشكله لنفس ذلك السبب ،أي للمحافظة
عىل أداء القرآن كام رسمه املصحف ،وخوفًا من أن يؤ ّدي تج ّرده من النقط والشكل إىل
التغيري فيه» .
[[[

مع التسليم بهذه الحقيقة التاريخيّة أجاب بعض علامء العا ّمة عن الشبهة بوجوه
ع ّدة ،وهي عىل الشكل اآليت:
الوجه األ ّول :إ ّن قراءاته ورواياته قد ذاع أمرها ،وتداول الناس القراءة بها يف العهد
النبوي ،ومام ّ
يدل عىل ذلك ما رواه ابن عباس ريض اللَّه عنه أ ّن رسول اللَّه iقال:
«أَقْ َرأَ ِن ج ِْب ُِيل َع َل َح ْر ٍف فَ َرا َج ْعتُ ُه ،فَلَ ْم أَز َْل أَ ْستَزِي ُد ُه َويَزِي ُد ِن َحتَّى انْتَ َهى إِ َل َس ْب َع ِة
املروي يف كتبنا خالفه وأ ّن القرآن
متسكوا بهذا الحديث الذي مل يصح عندنا بل
ّ
أَ ْح ُر ٍف» ّ ،
مل ينزل عىل سبعة أحرف بل نزل عىل حرف واحد .كام سيأيت.
[[[

فهم -استنا ًدا إىل ال ّن ّص املتق ّدم وغريه -ا ّدعوا أ ّن الرسول تلقّى القراءات السبع من جربيل
وبلّغها ألصحابه .وعليه فزعم أ ّن انعدام النقط هو سبب القراءات مردود عليه بشيوع
القراءات القرآن ّية منذ العهد النبوي ،وتدوينها ،مام يجعل من الصعب ابتكار قراءة جديدة
مع هذا الشيوع والتواتر ،واألمر أصعب بعد التدوين وحمل الناس عىل مصحف واحد.
الوجه الثاين :يشبه الوجه األ ّول ،بل هو نفسه؛ ألنّه يعتمد عىل حديث السبعة
أحرف ،فقد وردت عندهم روايات متع ّددة ،منها ما روي الستعجاب بعض الصحابة
فبي لهم أ ّن القرآن أنزل عىل
لبعض القراءات التي مل يعلموا بها يف عهد النبيّ ،i
سبعة أحرف .ويعترب هوالء أ ّن حديث نزول القرآن عىل سبعة أحرف هو من األحاديث
املتواترة» .
[[[

فضل عن تواتره،
ونحن ال نعتقد بص ّحة حديث «نزل القرآن عىل سبعة أحرف» ً
[[[ مناهل العرفان( :م.س) ،ص.402
[[[ صحيح البخاري :كتاب بدء الخلق ،باب ذكر املالئكة ،حديث رقم  .3219وصحيح مسلم :كتاب صالة املسافرين وقرصها،
باب بيان أن القرآن عىل سبعة أحرف ،حديث رقم.819
[[[ ينظر :جالل الدين السيوطي :اإلتقان يف علوم القران ،ج ،1ص.163
167

يصح تفسريه بالقراءات السبع أوغريها ،كام سيأيت.
وحتى لو سلّمنا بص ّحته ،فال ّ
الوجه الثالث :لو كان مبعث اختالف القراءات وتن ّوعها خل ّو املصاحف من النقط
كل قارئ يقرأ بقراءة يختارها من تلقاء نفسه ،إذا كان الرسم محتمالً
والشكل ،وكان ّ
لها ،ومل يكن مبعثها الوحي واملشافهة والتلقّي من رسول اللَّه ،iلكان بعض القرآن
من كالم البرش ،ومل يكن كلّه وحياً سامويّاً منزالً من عند اللَّه ،ولو كان كذلك لذهبت
أهم خاص ّية ميتاز بها القرآن وهي اإلعجاز ،ولو ذهبت خاص ّية اإلعجاز مل يكن للتحدي
به أي وجه.
الصحيح أ ّن هذه القراءات أكرثها هي اجتهادات شخص ّية ،وهي ليست رواية عن
رسول اللَّه iيف كثري من األحيان حتى نناقش أنّها رواية آحاد أم رواية متواتر؛ ،أل ّن
كل هذه القراءات هي
أصل .وال نوافق أيضً ا أ ّن ّ
هذا البحث فرع إثبات أ ّن هذه رواية ً
وحي من اللَّه تعاىل.
يستطيع أن يب ّد َل يف القرآن
الوجه الرابع :إ ّن القرآن س ّجل عىل رسول اللَّه iأنّه ال
َ َ ۡ َ َ َّ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ
َ َخ ۡذنَا مِن ُهۡ
يل ل
الكريم ،ومن َهذه اآليات ۡقوله تعاىل﴿ :ولو تقول علينا بعض ٱلقاوِ ِ
ۡ
ٱلَمني ُث َّم ل َق َط ۡع َنا م ِۡن ُه ٱل َوت َ
ِني ، ﴾٤٦فإذا كان الرسول iال يستطيع تغيري حرف وال
بِ ِ ِ
كلمة يف القرآن ،فكيف يستطيع ذلك أحد من الصحابة أو التابعني.
[[[

َّ َ ۡ َ ۡ
الوجه الخامس :وعد اللَّه بحفظ كتابه ،كام قال يف سورة الحجر﴿ :إِنا ن ُن ن َّزلَا
ّ ۡ َ َّ َ ُ َ َ ٰ ُ َ
ون﴾  ،وال ّ
شك أ ّن قراءته بالرأي واالختيار تفيض إىل تعريض
ٱذلِكر ِإَونا لۥلحفِظ
[[[

نصوصه للتحريف والتغيري ،وذلك ينايف الوعد بحفظه .
[[[

فمثل دفاع بعض علامء العا ّمة عن القراءات
وهناك أوجه أخرى يظهر منها التناقضً ،
قصة جمع عثامن للقراءات يف مصحف واحد تقدح
ورد شبهة «جولدتسيهر» ،وهي أ ّن ّ
وتبي عوجها ،وذلك أ ّن السبب الباعث عىل جمعه للمصاحف هو
يف هذه الشبهةّ ،
[[[ سورة الحاقة ،اآليات .46-45-44
[[[ سورة الحجر ،اآلية .9
[[[ ينظر يف هذه األوجه من .7 -1 :عبد الفتاح القايض :القراءات يف نظر املسترشقني وامللحدين ،ص.86-26
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ّ
والدراسات القر ّ
آنية :مناهجه ،وآراءه عرض ونقد
الفصل األول :جولدتسيهر

اختالف الناس يف البلدان املفتوحة يف قراءات القرآن ،فخيش حذيفة من ذلك ،وصادف
أن عثامن لديه نفس التخ ّوف أيضً ا ،فمام يذكر أنّه« :ملا كان يف خالفة عثامن جعل
املعلم يعلم قراءة الرجل واملعلم يعلم قراءة الرجل ،فجعل الغلامن يتلقون فيختلفون
حتى ارتفع ذلك إىل املعلمني ،حتى كفّر بعضهم بعضاً ،فبلغ ذلك عثامن فخطب ،فقال:
أنتم عندي تختلفون فمن نأى عني من األمصار أشد اختالفاً ،فكأنّه واللَّه أعلم ملا جاءه
حذيفة وأعلمه باختالف أهل األمصار تحقّق عنده ما ظ ّنه من ذلك»  ،فالقراءات كانت
موجودة قبل التدوين العثامين للمصحف ،واختالف الناس فيها هو ما دفع عثامن
للجمع يف مصحف واحد ،فأين هذه الحقيقة التاريخيّة الثابتة من وجوه عديدة متواترة
من زعم «جولدتسيهر» أ ّن انعدام النقط واإلعجام هو السبب يف نشأة القراءات .ميكن
طرح ع ّدة مالحظات عىل هذا الكالم نكتفي بهذه املالحظة ،وهي:
[[[

بي iهذا يعني أنّها مأخوذة
إنّه لو سلّمنا أ ّن القراءات كانت موجود ًة يف زمن ال ّن ّ
يحق للخليفة
ومنقولة عنه ،iوهي وحي ،وكام قال علامء العامة متواترة ،فكيف ّ
بي iويو ّحد األ ّمة عىل قراءة
الثالث أن يُلغي جمل ًة من القراءات املتواترة عن ال ّن ّ
واحدة ،فام فعله الخليفة هو اعرتاف منه باجتهاديّة هذه القراءات؛ ألنّه لو كان يعلم
أنّها قراءات رسول اللَّه ،iأو أنّها قراءات لبعض الصحابة وقد أمضاها النبي iوقد
رصف غري جائز ،فهل يصدر من
نقلت بشكل متواتر عنه .ورغم ذلك قام بإلغائها ،فهذا ت ّ
فعل كهذا؟
الخليفة ٌ
الوجه السادس :قد يقال يف جواب «جولدتسيهر» إ ّن املعترب يف القراءات ليس الرسم
العثامين ،وإنّ ا ص ّحة القراءة وتواترها؛ ألنّنا قد نجد كلمة رسمت يف املصحف العثامين
بشكل واحد ،ولك ّنها يف بعض املواضع وردت فيها القراءات التي يحتملها الرسم ،فاختلف
فيها الق ّراء ،وتن ّوعت قراءاتهم ،ويف بعض املواضع اتّفق الق ّراء عىل قراءتها بوجه واحد؛
أل ّن غريه مل يصح به النقل ،ومل تثبت به الرواية ،مع أ ّن الرسم يحتمله ،ومن األمثلة عىل
ذلك :كلمة (مالك) ،فقد وردت يف القرآن يف ثالثة مواضع:
[[[ ابن حجر العسقالين :فتح الباري ،ج ،9ص.27
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َ
﴿مٰل ِ َ ۡ ّ
ِين﴾ .
ِك يو ِم ٱدل ِ
[[[

ََ ٓ
ُ
َّ ُ َّ َ ٰ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ
ُۡ ۡ َ َ ََ ُٓ ََ ُ ۡ ۡ َ
زنع ٱل ُملك م َِّمن تشا ُء
ت
و
ء
ا
ش
ت
ن
م
ك
ل
م
ٱل
ت
ؤ
كت
﴿ق ِل ٱللهم مل ِك ٱلمل ِ
َ ُ ّ َِ
ِ
َ ُ ُّ َ َ َ ٓ ُ َ ُ ُّ َ َ َ ٓ ُ َ َ ۡ َ ۡ ُ َّ َ َ
ش ٖء قَد ٞ
عك ۡ
ٰ
وت ِعز من تشاء وتذِل من تشاء ۖ بِيدِك ٱلي ۖ إِنك
ِير﴾ .
ِ
َ
﴿مل ِِك ٱنلَّ ِاس﴾ .
[[[

[[[

ورسمت هذه الكلمة برسم واحد يف املواضع الثالثة (ملك) ،بحذف األلف بعد امليم،
ولك ّن الق ّراء اختلفوا يف قراءتها يف سورة الفاتحة فقط ،فمنهم من قرأها بحذف األلف،
ومنهم من قرأها بإثباتها ،وأما يف موضع آل عمران فقد ات ّفقوا عىل إثبات األلف ،ويف
موضع الناس ات ّفقوا عىل حذف األلف ،فلو كانت القراءات باالجتهاد والرأي ال بالتلقّي
والتلقني ،وكان تن ّوع القراءات تابعاً لرسم املصحف مل يكن اختالف القراءات مقصورا ً
عىل موضع الفاتحة فقط ،بل شمل موضعي آل عمران والناس ،لكنهم اختلفوا يف
يبي أ ّن القراءة ثابت ٌة بالسند والرواية ،وليس بالرسم الذي جعله
موضع واحد فقط ،مام ّ
«جولدتسيهر» أساساً للقراءات.
نسلّم بأ ّن العربة بالرواية املنقولة بطريقة صحيحة عن رسول اللَّه ،iحتى لو مل
تبلغ ح ّد التواتر ،وليس العربة بالرسم العثامين ،ولكن ما ال نسلّم به أ ّن ما قام به بعض
الق ّراء ليس اجتهاديًّا.
 .3أسباب اختالف القراءات بنظر علامء اإلمام ّية:

النبي iحتى يسمعوا كالمه بآذانهم ،بل إمنا رأوا
إ َّن الق َّراء السبعة مل يعارصوا ّ
القرآن مكتوباً أمامهم ،حيث كانت آيات القرآن فاقدة للنقط واأللف وسائر خصوصيات
كل واحد منهم عىل حسب فهمه واجتهاده أو
اإلعراب ،فاختلفوا يف قراءتها ،فقرأ ّ
لهجته[[[.
هناك أسباب وعوامل متع ّددة أ ّدت إىل اختالف القراءات بعد رحيل النبي:i
[[[ سورة الفاتحة ،اآلية .4
[[[ سورة آل عمران ،اآلية .26
[[[ سورة الناس ،اآلية .2
[[[ عيل أكرب السيفي املازندراين :دروس متهيدية يف القواعد التفسريية ،ج ،1مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم1428 ،هـ ،ط ،1ص.61
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أ .خل ّو اآليات من النقط :نظرا ً لكون بعض األحرف يف اللغة العرب ّية تتشابه يف
الرسم ،ويكمن الفرق يف عدد النقط أو يف مكان َالنقط ،لذا نشأت بعض االختالفات
ْ
ٓ ُ
﴿يأ ُّي َها َّٱل َ
يف القراءة ،فمثالً قرأ الكسايئ قوله تعاىلٰٓ َ :
ِين َء َام ُن ٓوا إِن َجا َءك ۡم

ْ
ً
َ ُۢ َ َ
ّ
[[[
(فتثبتوا) غري ما قرأها ابلاقون .وأيضا قرأ اعمر
ِق بِن َبإ ٖ ف َتبَ َّي ُن ٓوا ﴾
فاس
ْ
َ
َ
ُ
ُُۡ َ َ ُۡ ُ َ
َّ
َ
ۡ
ُ
َّ
ت فنِعِما ِ َ
ه ۖ ِإَون تفوها وتؤتوها
وحفص قوهل تعاىل﴿ :إِن تبدوا ٱلصدق ٰ ِ
َ ُ َ
ۡ ُ َ َ ٓ َ َ ُ َ َ ْ ٌ َّ ُ ۡ َ ُ َ ّ ُ َ ُ ّ َ ّ َ ُ
ِك ۡم َو َّ ُ
ٱلل ب ِ َما ت ۡع َملون
ٱلفقراء فهو خي لك ۚم ويك ِفر عنكم مِن س ِ ٔ
يات ۗ
َخبِري [[[﴾ٞبينام البق ّية قرأت :ونكفِّر.

يقول الفقيه الهمداين يف مصباح الفقيه« :فالذي يغلب عىل الظ ّن أ ّن عمدة
االختالف بني الق ّراء نشأ من االجتهاد والرأي واالختالف يف قراءة املصاحف العثامن ّية
العارية عن اإلعراب والنقط ،مع ما فيها من التباس بعض الكلامت ببعض بحسب
كل منهم كان يخطّئ اآلخر ،وال
رسم خطّه ك «ملك» و«مالِ ِك» ولذا اشتهر عنهم أ ّن ّ
يج ّوز الرجوع إىل اآلخر .نعم ،ال ننكر أ ّن الق ّراء يسندون قراءتهم إىل النبي ،iوأ ّن
االختالف قد ينشأ من ذلك ،فإنّه نقل أ ّن عاصم الكويف قرأ القراءة عىل جامعة منهم:
أبو عبد الرحمن ،وهو أخذها من موالنا أمري املؤمنني ،8وهو من النبي ،iوأ ّن
نافع املدين أخذ القراءة من خمسة منهم :أبو جعفر يزيد [بن] القعقاع القارئ ،وهم
أخذوها من أيب هريرة ،وهو من ابن عبّاس ،وهو من النبي ،iوأ ّن حمزة الكويف
أخذها من جامعة منهم :موالنا الصادق ،8وهم يوصلون سندها إىل النبي،i
فضل عن صريورة القراءات
وهكذا سائر الق ّراء .ولكن ال تعويل عىل هذه األسانيد ً
يل
خصوصا بعد أن ترى أنّهم كث ًريا ما يع ّدون القراءات
بها متواترة
ً
ً
قسيم لقراءة ع ّ
[[[
وأهل البيت. »D

ب .تأثري اللَّهجة :اختالف األقوام واللّهجة يف الحركة واإلبدال واإلمالة والتفخيم
[[[ سورة الحجرات ،من اآلية .6
[[[ سورة البقرة ،اآلية .271
[[[ آقا رضا الهمداين :مصباح الفقيه ،ج ،12مؤسسة الجعفرية إلحياء الرتاث ومؤسسة النرش اإلسالمي ،قم1416 ،هـ ،ط،1
ص.114
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واإلدغام والحذف واإلثبات ،وغريها من قواعد اللغة العربية  ،ال ّ
كل أم ٍة وإن
شك أ َّن ّ
كانت ذات لغ ٍة واحد ٍة ،لكن لهجاتها تختلف حسب تع ّدد القبائل واألفخاذ املتشعبة
منها ،فهكذا كانت القبائل العربيّة تختلف بعضها يف اللَّهجة ويف التعبري واألداء.
[[[

فق عليه بني علامء اإلمام ّية ،باعتبار أنّهم ال
ت .اجتهاد الق ّراء :وهذا العامل متّ ٌ
يرون تواتر القراءات السبعة أو غريها ،ويعتربون أ ّن اختالف القراءات جاء من
اجتهاد الق ّراء أنفسهم ،فلذا ال ب ّد من إخضاع القراءات إىل الضوابط ،كعدم شذوذ
القراءة عن القواعد اللغويّة املتعارفة وغري ذلك.
وقد ق ّدم السيد الخويئ vيف كتابه البيان ترجم ًة دقيق ًة للق ّراء السبعة ،وهم :عبد
اللَّه بن عامر ،ابن كثري امليك ،عاصم بن بهدلة الكويف ،أبو عمرو البرصي ،حمزة الكويف،
نافع املدين ،الكسايئ الكويف .وأضاف ترجمة ثالثة ق ّراء آخرين هم :خلف بن هشام
توصل
البزار ،يعقوب بن إسحاق ،يزيد بن القعقاع  .وبعد هذا العرض ألحوال الق ّراء ّ
إىل النتائج اآلتية:
[[[

األ ّول :إ ّن استقراء حال الر ّواة يورث القطع بأ ّن القراءات نُقلت إلينا بأخبار اآلحاد.
فبعض هؤالء الر ّواة مل تثبت وثاقته.
الثاين :إ ّن التأ ّمل يف الطرق التي أخذ عنها الق ّراء ،يدلّنا دالل ًة قطع ّي ًة عىل أ ّن هذه
القراءات إنّ ا نقلت إليهم بطريق اآلحاد.
الثالث :ات ّصال أسانيد القراءات بالق ّراء أنفسهم يقطع تواتر األسانيد.
كل قارئ من هؤالء عىل ص ّحة قراءته ،واحتجاج تابعيه عىل ذلك
الرابع :احتجاج ّ
قطعي عىل أ ّن القراءات تستند إىل اجتهاد الق ّراء
أيضً ا ،وإعراضه عن قراءة غريه دليل
ّ
النبي iمل يحتج يف إثبات ص ّحتها إىل االستدالل
وآرائهم؛ ألنّها لو كانت متواتر ًة عن ّ
واالحتجاج .
[[[

[[[ عيل أكرب السيفي املازندراين :دروس متهيدية يف القواعد التفسريية ،ص.60
[[[ ينظر :أبو القاسم الخويئ ،البيان يف تفسري القرآن( ،م.س) ،ص.146-121
[[[ م.ن ،ص( .150-149بتلخيص).
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وأشار السيد الخويئ إىل آراء جمل ٍة من علامء العا ّمة تنفي التواتر عن القراءات
السبع وغريها ،وهذا يؤكّد عدم ص ّحة االحتجاج بهذه القراءات ما مل تخضع للضوابط
العلم ّية املعتربة.
«كل قراءة وافقت العرب ّية ولو بوجه ،ووافقت أحد املصاحف
قال ابن الجزريّ :
يحل
وصح سندها ،فهي القراءة الصحيحة التي ال يجوز ر ّدها ،وال ّ
ً
العثامنيّة ولو
احتاملّ ،
إنكارها ،بل هي من األحرف السبعة التي نزل بها القرآن ،ووجب عىل الناس قبولها سواء
اختل
كانت عن األمئة السبعة أم عن العرشة ،أم عن غريهم من األمئة املقبولني ،ومتى ّ
ركن من هذه األركان الثالثة أطلق عليها ضعيفة ،أو شاذة ،أو باطلة سواء كانت من
السبعة أم ع ّمن هو أكرب منهم».
رصح بذلك اإلمام الحافظ
هذا هو الصحيح عند أمئة التّحقيق من السلف والخلف .و ّ
ونص عليه يف غري موضع اإلمام أبو محمد ميك بن
أبو عمرو عثامن بن سعيد الداينّ ،
أيب طالب ،وكذلك اإلمام أبو العباس أحمد بن عامر املهدوي ،وحقّقه اإلمام الحافظ أبو
القاسم عبد الرحمن بن اسامعيل املعروف بأيب شامة ،وهو مذهب السلف الذي ال
يعرف عن أحد منهم خالفه .
[[[

وبعد أن عرض السيد الخويئ جمل ًة من آراء علامء العا ّمة قال« :تأ ّمل بربّك .هل
تبقى قيمة لدعوى التواتر يف القراءات بعد شهادة هؤالء األعالم كلهم بعدمه؟ وهل
ميكن إثبات التواتر بالتقليد ،وباتباع بعض من ذهب إىل تحقّقه من غري أن يطالب
بدليل ،وال سيّام إذا كانت دعوى التواتر مام يكذبها الوجدان؟ وأعجب من جميع ذلك
أن يحكم مفتي الديار األندلس ّية أبو سعيد بكفر من أنكر تواترها!!!» .
[[[

أما بال ّنسبة لحديث األحرف السبعة ،وأنّها مرتبط ٌة بالقراءات السبعة ،فهذا األمر ال
والخاصة.
يقبله كبار املحقّقني من العا ّمة
ّ
يقول السيد الخويئ« :قد يتخ ّيل أ ّن األحرف السبعة التي نزل بها القرآن هي القراءات
[[[ محمد بن محمد الدمشقي (ابن الجزري) :النرش يف القراءات العرش ،ج ،1دار الكتب العلمية ،بريوت ،ال.ت ،ال.ط ،ص.17
[[[ البيان يف تفسري القرآن( ،م.س) ،ص.155
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فيتمسك إلثبات كونها من القرآن بالروايات التي دلّت عىل أ ّن القرآن نزل عىل
السبع،
ّ
سبعة أحرف ،فال ب ّد لنا أن نن ّبه عىل هذا الغلط ،وإ ّن ذلك يشء مل يتوهمه أحد من
العلامء املحقّقني .هذا إذا سلّمنا ورود هذه الروايات ،ومل نتع ّرض لها بقليل وال كثري» .
[[[

إ ّن االستشهاد بالخرب املزبور عىل ص ّحة القراءات السبع وتواترها عن النبي iيف غري
محلّه ،وكفاك شاه ًدا لذلك ما قيل من أنّه نقل اختالفهم يف معناه ،ما يق ّرب من أربعني
قول ،والحاصل أ ّن دعوى تواتر جميع القراءات السبعة أو العرشة بجميع خصوصياتها
ً
عن النبي iتتض ّمن مفاسد ومناقضات ال ميكن توجيهها ،وقد تص ّدى جمل ٌة من
القدماء واملتأ ّخرين اليضاح ما فيها من املفاسد مبا ال يه ّمنا اإلطالة يف إيرادها. ...
[[[

خاصة
ث .اختالف مصاحف الصحابة :من املعروف أنّه كان هناك مصاحف ّ
نُسبت إىل الصحابة ،كمصحف أُ ّيب بن كعب ،ومصحف عبد اللَّه بن مسعود،
وغريهام ،وكانت قراءاتهم تختلف عن بعضها .وكان رسول اللَّه iيعلم باختالف
الق ّراء ،وكان مينعهم يف بعض األحيان ،ويق ّرهم يف البعض اآلخر ،أي يجيز تلك
القراءة ويُق ّرها.
ويرى بعض أكابر العلامء أ ّن قراءة اإلمام أمري املؤمنني 8بقيت حتى بعد ما حرق
عثامن املصاحف ،ويجب قراءة اآليات حسب املنقول عن مصحف اإلمام عيل.8
الحل« :vويجب أن يقرأ باملتواتر من اآليات ،وهو ما تض ّمنه مصحف
العلمة ّ
يقول ّ
عيل8؛ أل ّن أكرث الصحابة ات ّفقوا عليه ،وحرق عثامن ما عداه ،وال يجوز أن يقرأ
مبصحف ابن مسعود ،وال أُ ّيب ،وال غريهام ،وعن أحمد رواية بالجواز إذا ات ّصلت به
الرواية ،وهو غلط؛ أل ّن غري املتواتر ليس بقرآن»  .ومام ّ
يدل عىل فرض بعض القراءات
دون أخرى وإنسجا ًما مع مزاج وأهواء السلطة الحاكمة وهو ما نقله ابن أيب الحديد
املعتزيل ،قال ...« :كنحو ما أخذ الناس ال َح ّجاج بن يوسف بقراءة عثامن وترك قراءة ابن
[[[

[[[ البيان يف تفسري القرآن( ،م.ن) ،ص.159
[[[ رضا الهمداين :مصباح الفقيه ،ج ،12تحقيق :محمد باقرى وآخرون ،مؤسسة الجعفرية إلحياء الرتاث مؤسسة النرش
اإلسالمي ،قم1416 ،هـ ،ط ،1ص.113
[[[ ابن املطهر الحيل (العالمة) :تذكرة الفقهاء ،ج ،3مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث1414 ،هـ ،ط ،1ص.141
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مسعود وأ ّيب بن كعب ،وتو ّعد عىل ذلك ...فام مات ال َح ّجاج حتى اجتمع أهل العراق
وكف املعلّمني عن
عىل قراءة عثامن ،ونشأ أبناؤهم وال يعرفون غريها إلمساك اآلباء عنها ّ
تعليمها ،حتى لو قرأتَ عليهم قراءة عبد اللَّه وأ ّيب ما عرفوها ولظ ّنوا بتأليفها االستكراه
واالستهجان» .
[[[

وهناك عوامل أخرى أعرضنا عن ذكرها ،ونكتفي مبا تق ّدم .وهذا يُ ّبي بشكل واضح
أ ّن هناك اختالفًا يف أسباب وعوامل اختالف القراءات القرآن ّية ،ولذا من غري املجدي
نقاش جولدتسيهر وغريه من املسترشقني يف هذا املجال ،بل األفضل كام سنشري بعد
قليل املناقشة املوضع ّية للموارد التي يذكرها جولدتسيهر وغريه مع مراعاة الضابطة
التي سنشري إليها.

ً
ثانيــا :األمثلــة التــي عرضهــا «جولدتســيهر» علــى اختــاف
القــراءات ومناقشــتها
هناك شبهاتٌ كثري ٌة أوردها «جولدتسيهر» وغريه عىل القراءات القرآن ّية كام تق ّدم،
وبناء عىل عدم تواتر القراءات السبعة ،وعدم ص ّحة حديث «نزل القرآن عىل سبعة
أحرف» أو ال أقل من ال ّنقاش يف أصل الحديث أو يف ص ّحة تطبيقه عىل القراءات السبع
املشهورة ،فاألفضل معالجة هذه الشبهات بأسلوب ومنهج مختلف ال يعتمد تواتر
القراءات ،وحديث األحرف السبع.كام سيأيت.
كل ما طُرح بعنوان مثال
لكل مورد ،أي تت ّبع ّ
واملنهج األفضل هو املعالجة الجزئ ّية ّ
أو منوذج عىل القراءات واإلشكاالت التي أوردها «جولدتسيهر» أو غريه عىل القراءات،
كل إشكال عىل حدة ،وتوجيه وتصحيح القراءة ضمن الضوابط املعروفة من ص ّحة
ور ّد ّ
الرواية أي اإلسناد ،موافقة القراءة لقواعد اللغة العرب ّية ،وال يرد هنا إشكال أ ّن األصل
هو القرآن ال قواعد اللغة ،فالقرآن هو املصدر األ ّول واألهم عىل اإلطالق لقواعد اللغة؛
[[[ ابن أيب الحديد املعتزيل :رشح نهج البالغة ،ج ،13تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،النارش :مؤسسة اسامعليان ،قم ،ال.تـ
ال.ط ،ص.223
175

أل ّن الكالم يف القراءة املح ّددة ،وهي أحد أوجه القراءة ال أنّها هي ال ّن ّص القرآ ّين نفسه،
مبعنى أنّه ال تساوي بني قراءة ال ّن ّص القرآ ّين ونفس ال ّن ّص القرآين.
وقد جاء «جولدتسيهر» بأمثل ٍة تطبيق ّي ٍة عىل كالمه يف القراءات بلغت سبعة
فالصحيح هو ال ّر ّد عىل هذه الشبهات بالتفصيل؛ ليك ال يتمكّن هؤالء
وأربعني ً
مثالّ .
من إ ّدعاء تحريف القرآن أو التشكيك بإعجازه ،وذلك بسبب اختالف القراءات ،ويف
الصحيحة هي أن نرفع اليد عن القراءات االجتهاديّة،
حال أ ّدت إىل ذلك فالضابطة ّ
ال عن سالمة ال ّن ّص القرآ ّين وإعجازه ،والتي هي من األمور املسلّمة بني املسلمني؛
«الحق عدم حجيّة هذه
ألنّه مل تثبت حجيّة القراءات كام يقول السيد الخويئ:
ّ
ّ
كل واحد من
يستدل بها عىل الحكم الرشعي» .والدليل عىل ذلك أ ّن ّ
القراءات ،فال
هؤالء الق ّراء يحتمل فيه الغلط واالشتباه ،ومل يرد دليل من العقل ،وال من الرشع،
استقل العقل ،وحكم الرشع ،باملنع
ّ
عىل وجوب ات ّباع قارئ منهم بالخصوص ،وقد
عن ات ّباع غري العلم.
بي ،iفتشملها األدلّة
وإن قيل :إ ّن القراءات -وإن مل تكن متواترة -منقول ٌة عن ال ّن ّ
القطع ّية التي أثبتت حج ّية الخرب الواحد ،فيقع الر ّد بالنقاط اآلتية:
 إ ّن القراءات مل يتّضح كونها رواية لتشملها هذه األدلّة ،فلعلّها اجتهادات منولعل السبب يف اختالف القراءات السبع وغريها .وإ ّن الجهات التي و ّجهت
الق ّراءّ ،
إليها املصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة وكانت املصاحف
خالية من النقط والشكل.
كل قراءة من هذه القراءات ،مل يثبت وثاقتهم أجمع ،فال تشمل أدلّة
 إ ّن ر ّواة ّحج ّية خرب الثقة روايتهم.
 إنّا لو سلّمنا أ ّن القراءات كلّها تستند إىل الرواية ،وأ ّن جميع ر ّواتها ثقات،النبيi
علم إجامل ًّيا أ ّن بعض هذه القراءات مل تصدر عن
ّإل أنّنا نعلم ً
ّ
قط ًعا ،ومن الواضح أ ّن مثل هذا العلم يوجب التّعارض بني تلك الروايات
كل واحدة منها مكذبة لألخرى ،فتسقط جميعها عن الحجيّة ،فإ ّن
وتكون ّ
تخصيص بعضها باالعتبار ترجيح بال مر ّجح ،فال ب ّد من الرجوع إىل مر ّجحات
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باب املعارضة ،وبدونه ال يجوز االحتجاج عىل الحكم الرشعي بواحدة من
تلك القراءات .
لقد عرض جولدتسيهر يف كتاب «مذاهب التفسري اإلسالمي» أسباب اختالف
القراءات ،وقد أرجعها إىل قسمني:
[[[

 .1اختالف القراءات بسبب خل ّو املصحف من النقط:
االختالف بني الق ّراء َ ،وكان ذلك االختالف نتيجة
وقد رضب أمثل ًة أللفاظ وقع فيها
َ
ۡ
ٗ
ُ
َ
ۡ
ََ َ
ى أ ۡص َ
حٰ ُ
اد ٰٓ
اف رِ َجال َي ۡع ِرفون ُهم
تج ّرد املصحف من النقط مثل﴿ :ون
ب ٱلع َر ِ
َ ُٰ ۡ َ ُ ْ َ ٓ َ ۡ َٰ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َۡ َ ۡ ُ َ
بِسِيمىهم قالوا ما أغن عنكم جعكم وما كنتم تستك ِبون﴾  ،بالباء املوحدة،
شا َب َ ۡ
ٱلر َي ٰ َح ب ُ َ ۢ ۡ
ويف قراءة« :تستكرثون» بالثاء املثلثة  .وقولهَ :
﴿و ُه َو ِ َّ ُ ۡ ُ ّ
ي
ٱلي يرسِل ِ
يَ َد ۡي َر ۡ َ
حتِهِۖۦ ﴾ بالباء ويف قراءة« :نرشا» وقرأ الباقون« :نُشُ ـ ًرا».
[[[

[[[

[[[

﴿و َما َك َن ۡ
ِيم ِلَبيهِ إ َّل َعن َّم ۡوع َِدة ٖ َو َع َد َها ٓ إيَّاهُ
وقوله تعاىلَ :
ٱست ِ ۡغ َف ُ
ار إبۡ َرٰه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ َ َّ َ َ َّ َ َ ُ ٓ َ َّ ُ َ ُ ّ َ َ َ ۡ َّ ُ ۡ َّ َ َ َّ ّ ٞ
َ
َّ
ٞ
ٌ
ٰ
فلما تبي لۥ أنهۥ عدو ِلِ تبأ مِن ۚه إِن إِبرٰهِيم لوه حل ِيم﴾ بالياء املثناة
[[[

التحتية ،ويف قراءة غريبة لحامد الراوية« :أباه» بالباء املوحدة ،ثم قال« :يف آية َ«»94
من سورة النساء تظهر عىل األخص هذه الظاهرة ،يف كل الحروف تقري ًبآٰ َ :
﴿يأ ُّي َها
َّ
ْ َ
َ
َۡ
ُ ْ
ْ
[[[

َّ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ
َ ۡ َ ٰٓ ۡ ُ
ض ۡب ُت ۡم ف َ
ٱل َ
ِين َء َام ُن ٓوا إ َذا َ َ
لك ُم
ب
س
يل ٱللِ فتبينوا ول تقولوا ل ِمن ألق إ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ َ
ۡ
ٱلسل ٰ َم ل ۡس َت ُمؤم ِٗنا﴾  ،ويف قراءة« :فتثبتوا» ورسم هذه الكلمة {فَتَبَيَّ ُنوا} محتمل
[[[

للقراءتني» .
[[[

[[[ البيان يف تفسري القرآن( ،م.س) ،ص( .165-163بترصف).
[[[ سورة األعراف ،اآلية .48
[[[ مل ترد هذه يف القراءات األربع عرشة.
[[[ سورة األعراف ،من اآلية .57
[[[ سورة التوبة ،اآلية .114
[[[ مل ترد هذه يف القراءات األربع عرشة.
[[[ سورة النساء ،من اآلية .94
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.5
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 .2اختالف القراءات بسبب الخط العريب والحركات:
ثم رضب أمثل ًة للقراءات املسببة عن فقدان الشكل يف الخط العريب ،وعدم وجود

ّ
َ ُ َ ّ ُ ۡ َ َ َ َ َّ
َۡ ّ َ َ َ ُ ٓ ْ
الحركات النحويّة مبا جاء يف سورة الحجر﴿ :ما ننِل ٱلم ٰٓ
لئِكة إِل بِٱل ِق وما كنوا
ٗ ُّ َ
نظر َ
ين﴾  ،فاختلفت القراءات يف {نُ َن ِّز ُل} ،وتبع ذلك االختالف يف كيفيّة نزول
إِذا م ِ
[[[

املالئكة ،فبعض يقرؤها{:نُ َن ِّز ُل الْ َمالئِ َك َة}  ،وذلك عىل معنى :أنّنا ننزلها ،أو أنّها هي التي
َُ ُۡ ۡ َ
ََ ۡ
ٰ
ب﴾  ،ويف قراءة أخرى:
ِت
تنزل  ،ومبا جاء يف سورة الرعد﴿ :ومن عِندهۥ عِلم ٱلك ِ
اب»  ،وهناك قراءة ثالثة َ « :و ِم ْن ِ
الكتاب» .
عنده ُعلِ َم
« َو ِم ْن ِع ْن َد ُه ِعلْ ُم الْ ِكتَ ِ
ُ
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

ونعرض يف الجدول اآليت مجموعة من األمثلة التي عرضها جولدتسيهر عىل اختالف
القراءات ،وبيان تعليقه عىل ذلك ،ثم الر ّد عىل كالمه بشكلٍ مخترص ،ومن خالل هذه
يتبي حال األمثلة األخرى.
الردود ّ

[[[ سورة الحجر ،اآلية .8
[[[ انظر :إتحاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش :إتحاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش ،شهاب الدين أحمد
الدمياطي (البناء) ،دار الكتب العلمية ،بريوت1422 ،هـ ،ط ،1ص .274ففيها القراءات« :تُ َن َّز ُل» «ت ُ َن ِّز ُل» «نُ ْن ُزل» «ت َ َن َّز ُل».
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.7
[[[ سورة الرعد ،من اآلية .43
[[[ قراءة الحسن ،انظر اإلتحاف ص ،270ومل ترد هذه القراءة يف النرش ،انظر :ص.298
[[[ قال البنا الدمياطي :هذه القراءة ليست من طرق كتابه إتحاف فضالء البرش ،انظر :ص.270
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.7
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اآلية

كالم جولدتسيهر
إ ّن بعضهم أدرك
ما تثريه شهادة اللَّه
لنفسه ،ال سيّام مع
قرن ذكره باملالئكة
وأويل العلم عىل
أنهم شاهدون معه،
فاستعانوا عىل عالج
ذلك باالستعاضة
عىل قراءة الفعل
«شهد اللَّه» بصيغة
الجمع «شُ َهدا ُء اللَّه»
رابطني ذلك بالسياق
يف اآلية السابقة
عىل أن يكون
َّ
﴿ٱلصٰبينَ
املعنى:
ِِ

َ
﴿شه َد َّ ُ
ٱلل
ِ
َ َّ ُ َ ٓ
أنهۥ ل
َ َّ ُ
إِل ٰ َه إِل ه َو
َ ۡ َ َ ٰٓ َ ُ
لئِكة
وٱلم
َُُْ ْ
وأولوا
ۡ ۡ َٓ
ٱلعِل ِم قائ ِ َمۢا
ۡ
َ َّ
ٱلق ۡ
ٱلص ٰ ِدق َ
ۚ
ِني
و
ط
س
ِ
ِ
بِ
ني َوٱل ۡ ُمنفقنيَ
َو ۡٱل َقٰنِت َ
َ ٓ َ َّ
ِِ
ِ
ل إِل ٰ َه إِل
َوٱل ۡ ُم ۡس َت ۡغفِرينَ
ُِ
ُ َ ۡ َ ُ ب ۡٱلَ ۡس َ
[ش َه ُ
داء
حار
هو ٱلع ِزيز
ِ
ِ َّ
الل ] َشه َد َّ ُ
ٱلل
ُ 1
َۡ
َ َّ ُ َ ٓ ِ َ َ َّ
.
﴾
ِيم
ك
ٱل
ٰ
أنهۥ ل إله إل
ُ َ َ ۡ َ ِ َ ٰٓ َِ ُ
لئِك ٓة
ُهو وٱلم
َوأ ْولُوا ْ ۡٱلعِ ۡل ِم قَائ َماۢ
ۡ ۡ َ ٓ َِ
بِٱل ِقس ِ ۚ
ط ۡل إِل ٰ َه
إ َّل ُه َو ٱل َعزيزُ
ِ ۡ ُ ِ
َ
ِيم﴾.2
ٱلك

الرد

أ ّو ًل :قراءة «شهداء» ليست من القراءات املعتمدة أي
األربعة عرش ،نسبت هذه القراءاة إىل «أ ّيب املهلب عمر
بن محارب بن دثار» ،وأبو املهلب هذا غري معروف،
وحتى لو كان معروفًا ،ونسبت إليه القراءة أو إىل غريه،
ما كان لذلك من أثر ما دامت مل يؤخذ بها يف السبع وال
يف العرش.3
يقول الشيخ الطويس عن قراءة أبو املهلب« :وهي جائزة
غري أنّها شهاد ٌة مل يوافق عليها أحد من ق ّراء األمصار».4
أي يش ٍء ّإل دفع الناس
ثان ًيا :كلمة «شهد اللَّه» ال تثري ّ
للشهادة بالوحدان ّية لله تعاىل والقيام بالقسط.
ممكن أن يكون اليشء غري واضح عند «جولدتسيهر» هو
كيف يشهد اللّه لنفسه وطبيعة الشهادة أن تكون إلثبات
أي برهان عليها؟
الدعوى من غري م ّدعيها عند فقدان ّ
فلكل م ّدع أن يشهد لنفسه دون حاجة إىل سواه؟!
وإل ّ
ّ
هنا بعد التّأكّد من معنى الشهادة أنّها أداؤها عن حضور
كل محرض
كامل وهو بالنسبة للّه الحضور املحلّق عىل ّ
لتلقّي الشهادة وإلقائها قبل خلق املشهود وبعده وبعد
تخص الذين
فنائه هنا نقول شهادة اللّه بوحدان ّيته قد ّ
يعتقدون يف وجوده ثم هم به مرشكون ،وهم معرتفون
أنّه اإلله األصيل وقد اتخذ لنفسه رشكاء ،فأفضل من
يشهد لوحدان ّيته هو نفسه املق ّدسة ،إذ هو الذي يعلم
رشكاءه لو كانوا ،وهو الذي يتّخذهم لو كان متّخذًا لهم،
فلم ينفي العلم بأ ّن له رشيكًا ،وينفي ات ّخاذه لنفسه
ّ
رشيكًا ،فتلك إذًا شهادة قاطعة عىل توحيده.5...
يشهد اللَّه
أي فرق بني أن
ثالثًاّ :
باأللوه ّي َّة ٓ َ َ ۠
لنفسه َ ٓ َ
ن َأنَا َّ ُ
والوحدان ّية َوبني أن يقول﴿ :إِنَّ ِ ٓ
ٱلل ل إِل ٰ َه إِل أنا
ۡ
َّ َ
َ ۡ
مخ َ ًربا عن
ٱلصَّل ٰوةَ ِ َل ِٓك ِر َ ٓي َّ﴾ .6أو يقول
فٱع ُب ۡد ِن َوأق ِ ِم
ۡ
ُ
َ
َُ َ ُ ۡ
﴿ه َو َّ ُ
نفسه:
ب
ٱلل َٱلُِي َّل إِل ٰ ُه إِل هو ۖ عٰل ِم ٱلغي ِ
َ َّ َ ٰ َ ِ ُ
ۡ
َّ
َ
7
ٰ
وٱلشهدةۖهو ٱلرحمن ٱلرحِيم﴾  .وغري ذلك من اآليات
املشابهة

[ ]1سورة آل عمران ،اآلية .18
[ ]2جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.33-32
[ ]3ينظر :محمد حسن حسن جبل :الرد عىل املسترشق اليهودي جولدتسيهر يف مطاعنه عىل القراءات القرآنية ،م.س ،ص.107
[ ]4محمد بن الحسن الطويس :التبيان يف تفسري القرآن ،ج ،2ص.417
[ ]5محمد صادقي تهراين :الفرقان يف تفسري القرآن بالقرآن والسنة ،ج ،5نارش :فرهنگ اسالمی ،قم ،ال.ت ،ص.62
[ ]6سورة طه ،من اآلية .14
[ ]7سورة الحرش ،اآلية .22
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ب جولدتسيهر
َ
﴿﴿و َما َك َن لِ َ ّ
ِ
ٍ
حاول أن يوهم
َ ُ َّ
أن َيغل ۚ َو َمن
القارئ أ ّن
َ ۡ ُۡ َۡ
تب َ
ا
م
ِ
باملبني
يغلل يأ ِ القراءة
ّ
ۡ
َ َّ
غل يَ ۡو َم ٱلقِ َيٰ َمةِۚ للمفعول
ُ َّ ُ َ َّ ٰ ُ ُّ
ك َن ۡف ٖس تولّدت لتنزيه
ثم توف
بي iالذي
َّما َك َس َب ۡت َو ُه ۡم ال ّن ّ
توحي به قراءة
َ
َ
ُ ۡ ُ َ []1
.
﴾
ون
م
ل
ظ
ي
ل
باملبني
اءة
ر
الق
ّ
للفاعل[.]2

قرأ ابن كثري وابن عمرو ،وعاصم «يَغُل» بفتح الياء
وضم الغني ،والباقون بض ّم الياء وفتح الغني «يُغَل».
لنبي
فمن قرأ بفتح الياء وضم الغني ،فمعناه ما كان ّ
أن يخون ،يقال من الغنيمة غل يغل :إذا خان فيها
من الخيانة أغل يغل قال النمر بن تولب :جزى
اللّه ع ّنا حمزة ابنة نوفل جزاء مغل باألمانة كاذب
مبا سألت عني الوشاة ليكذبوا عيل وقد أوليتها يف
النوائب [ويقال من] الخيانة غل يغل ،ومن قرأ بضم
لنبي أن يخون ،أي
الياء وفتح الغني أراد وما كان ّ
ينسب إليه الخيانة ويحتمل أن يكون أراد ما كان
لنبي أن يخان مبعنى يرسق منه ويكون تخصيص
تعظيم للذنب .قال أبو عيل الفاريس :ال
النبي بذلك
ً
يكاد يقال :ما كان لزيد أن يرضب ،فهذه ح ّجة من
قرأ بفتح الياء .وقال ابن عباس ،وسعيد بن جبري:
سبب نزول هذه اآلية أ ّن قطيفة حمراء فقدت يوم
بدر من املغنم ،فقال بعضهم لعل النبي iأخذها
وقال الضحاك إمنا مل يقسم للطالئع من املغنم،
فعرفه اللّه الحكم وروي عن الحسن أنه قال :معنى
يُغل يُخان وقال بعضهم :هذا غلط ،ألنّه ال يجوز أن
يخان أحد نبياً كان أو غريه ،فال معنى لالختصاص
وهذا الطعن ليس بيشء أل ّن وجه اختصاصه بالذكر
لعظم خيانته عىل خيانة غريه.3
ما ا ّدعاه «جولدتسيهر» ال أساس له من الص ّحة،
باملبني للمفعول
وهو أ ّن قراءة الفعل «يُغل»
ّ
باملبني
نشأت إلزالة ما تس ّببه قراءة هذا الفعل
ّ
للفاعل من إلحاق ريبة أو أمر غري الئق بالرسول.
باملبني للفاعل تعطي معنى التنزيه الذي
فالقراءة
ّ

[ ]1سورة آل عمران ،اآلية .161
[ ]2جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.40
[ ]3ينظر :محمد بن الحسن الطويس :التبيان يف تفسري القرآن ،ج ،3ص .34ملزيد من االطالع حول قراءات اآلية والتفسريات
املختلفة ينظر :محمد بن جرير الطربي :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ج ،4ص 206وما بعدها.
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زعمه «جولدتسيهر» سب ًبا لوجود القراءة باملبني
للمفعول« .]1[...فهذا السياق معناه تنزيه ساحة
النبي عن السوء والفحشاء بطهارته ،واملعنى :حاشا
بي ربه أو الناس»[.]2
أن يغل ويخون ال ّن ّ
للمبني للفاعل هي التي نسب إليها
مع أ ّن القراءة
ّ
املفس واللغوي أبو حيان األندليس معنى التنزيه
ّ
وأغفل التأويل الذي ح َّمله جولدتسيهر معنى التنزيه.
قال أبو حيان« :وقرأ ابن عباس وابن كثري وأبو عمرو
غل مبنياً للفاعل ،واملعنى :أنه
يغل من ّ
وعاصم أن ّ
ال ميكن ذلك منه ،أل ّن الغلول معصية ،والنبيi
معصوم من املعايص ،فال ميكن أن يقع يف يشء منها.
وهذا النفي إشارة إىل أنّه ال ينبغي أن يتو ّهم فيه
ذلك ،وال أن ينسب إليه يشء من ذلك .وقرأ ابن
مسعود وباقي السبعة :أن يُغَل بضم الياء وفتح
الغني مبنياً للمفعول .فقال الجمهور :هو من غل.
واملعنى :ليس ألحد أن يخونه يف الغنيمة ،فهي نهي
للناس عن الغلول يف املغانم ،وخص النبي iبالذكر
وإن كان ذلك حراماً مع غريه ،أل ّن املعصية بحرضة
النبي أشنع ملا يحب من تعظيمه وتوقريه ،كاملعصية
باملكان الرشيف ،واليوم املعظم[.]3

[ ]1ينظر :محمد حسن حسن جبل :الرد عىل املسترشق اليهودي جولدتسيهر يف مطاعنه عىل القراءات القرآنية ،ص.112
[ ]2تفسري امليزان ،ج ،4ص.57
[ ]3أبو حيان األندليس :تفسري البحر املحيط ،ج ،3تحقيق :عادل أحمد عبد املوجود وعيل محمد معوض وآخرون ،دار الكتب
العلمية2001 ،م ،ط ،1ص.106
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َ َّ ٰٓ َ
ت إِذا
﴿ح
ۡ َ ۡ َ َ ُّ ُ ُ
س ٱلرسل
ٱست ٔ
ي
َو َظ ُّن ٓوا ْ َأ َّن ُه ۡم قَدۡ
ُ ْ ٓ ُ
كذِبُوا َجا َءه ۡم
نَ ۡ ُ
صنَا َف ُن ِّ َ
ج َمن
َّ َ ٓ َ ُّ
ۡنشا ُء ۖ َول يُ َرد
َۡ
بَأ ُس َنا َع ِن ٱلق ۡو ِم
ٱل ۡ ُم ۡجرم َ
ِني﴾.1
ِ

قرأ أهل الكوفة «كذبوا» خفيفة بضم الكاف،
وقرأها الباقون مش ّددة بضم الكاف .ومن قرأ
«كذبوا» خفيفة ،فاملعنى أ ّن األمم ظ ّنت أ ّن
الرسل كذّبوهم فيام أخربوهم به من نرص اللّٰه
إياهم وإهالك أعدائهم ،ومثله قراءة من قرأ،
وإن كان شاذا ً «كذبوا» يعنى أ ّن قومهم ظ ّنوا
أ ّن الرسل كذبت فيام أخربت به ،وهو قول ابن
عباس وابن مسعود وسعيد بن جبري ومجاهد
وابن زيد والضحاك .ومن قرأ بالتشديد حمل
الظ ّن عىل العلم ،واملعنى أيقن الرسل أ ّن األمم
كذبوهم تكذيباً عمهم حتى ال يفلح أحد منهم،
وهو قول الحسن وقتادة وعائشة ،فإن قيل عن
الوجه األ ّول كيف يجوز أن يُحمل الضمري عىل
أنّه للمرسل إليهم والذين تق ّدم ذكرهم الرسل
دون املرسل إليهم ،قيل إ ّن ذلك ال ميتنع؛ أل ّن
ذكر الرسل ّ
يدل عىل املرسل إليهم ،وقد قال
فبت أخاله
الشاعر :امنك الربق ارقبه فهاجا ّ
بت إخال الرعد صوت دهم،
دهامً خالجا اي ّ
فأضمر الرعد ومل يج ِر له ذك ًرا لداللة الربق عليه.
وإن قلت قد جرى لهم ذكر يف قوله «أَفَلَ ْم
يَ ِس ُريوا ِف ا َلْ َ ْر ِض فَ َي ْنظُ ُروا» فيكون الضمري للذين
من قبلهم من مكذّيب الرسل كان جيدا ً.2
ً
أول :اآلية مبدوءة بلفظ «حتى» ،وهو لفظ
موضوع للتعبري عن انتهاء الغاية .وعىل ذلك فال
ب ّد من معرفة ما كانت «حتى» غاية له هنا أي
جاءت مبيّنة لغايته .وأقرب ما يؤخذ منه هذا
وهي قوله
«املغيا» هي اآلية السابقة،
املعنى أي
ََ ٓ َۡ َ ۡ
َ ۡ َ َّ َ ٗ ُّ
َ
وحٓ
َتعاىل﴿ :وم َا أرسل ۡنا مِن َق َبل ِك إِل ْرِجال ۡ َن ِ

جولدتسيهر رسم
السيناريو اآليت
لقراءة اآلية:
القراءة األصلية:
«كَ َذبُوا» بالبناء
للمعلوم ومخففة.
واو الجامعة يف
الفعلني «ظنوا»
و«كَ َذبُوا» للرسل.
املعنى أي ظ ّن
الرسل أنّهم كَذَبوا
عىل أقوامهم ،ألنّهم
أنذروهم بعذاب،
فتأ ّخر وقوع
العذاب .فظ ّنوا أنّه
لن يقع ،فيكونون
قد كَذَبوا عىل
أقوامهم.
ثم إ ّن علامء
املسلمني وجدوا
أ ّن نسبة هذا
املعنى غري الئق
نسبته لرسول
اللَّه ،واشرتكت أم
املؤمنني عائشة يف
حل هذا اإلشكال
ِّ
عم
لتنزيه الرسل ّ
يقتضيه هذا الظ ّن
ُ َ ٰٓ َ
ۡ ّ ۡ ۡ
َ
ُ
ۡ
من تشكك الرسل يف إِل ِهم مِن أه ِل ٱلقرىۗ أفلم يسِريوا ِف ٱل ِ
ۡرض

[ ]1سورة يوسف ،اآلية .110
[ ]2ينظر :محمد بن الحسن الطويس :التبيان يف تفسري القرآن ،ج ،6ص.207
182

ّ
والدراسات القر ّ
آنية :مناهجه ،وآراءه عرض ونقد
الفصل األول :جولدتسيهر

أنفسهم ويف أحق ّية رساالتهم.
لحل لتلك املشكلة
يقول جولدتسيهر :إنّه ّ
قرأ بعضهم «كُ ِّذبُوا» مبنيّة للمفعول
مش ّددة الذال أو مخفّفة والضمريان يرجعان
إىل الرسل أيضً ا .واملعنى :أ ّن الرسل ظ ّنوا أ ّن
أقوامهم كَذَّبوهم أي تحقّقوا من كذبهم يف
ا ّدعاء الرسالة ويف إنذارهم بالعذاب إن مل
يؤمنوا -أل ّن العذاب تأ ّخر ومل يقع -ثم قال
إ ّن هذه القراءة اقتضت من علامء املسلمني
أن يؤ ّولوا الظ ّن إىل معنى العلم.
ثم عاد ،فزعم أ ّن بعض أولئك الق ّراء أو
العلامء أبقوا القراءة األوىل («كَ َذبُوا»
رصفهم
بالبناء للمعلوم) كام هي ،وو ّجهوا ت ّ
إىل مرجع الضمريين .فالضمري يف «ظنوا»
للمرشكني ويف «كَذَبوا» للرسل ،أو العكس
مبعنى ظ ّن الرسل أ ّن املرشكني قد كذبوا.
وهنا عاد ليك ّرر أ ّن هذا الجهد إلنقاذ
قراءة «كَذَبوا» بالبناء للفاعل ّ
يدل عىل أنّها
القراءة األصليّة.
قصة سؤال أحد الفتيان سعيد
وأخ ًريا ذكر ّ
بن جبري (تابعي ت 95هـ) عن اآلية ،قلام
وضح له سعيد أن الضمري يف كذبوا يرجع
إىل املرشكني رسى عن الفتى واعتنق سعي ًدا.1
والهدف األساس من كالم جولدتسيهر أن
يقول بأ ّن املسلمني هربوا من قراءة متلقّاة
بسبب أ ّن معناها غري مناسب ،واخرتعوا
قراءة من عند أنفسهم.

ََ ُ
نظ ُروا ْ َك ۡي َف َك َن َعٰقِ َب ُة َّٱل َ
ِين
في
مِن َق ۡبلِه ۡم َو َ َل ُار ٱٓأۡلخ َِرة ِ َخ ۡيٞ
ۗ
ّ َّ َ ِ َّ َ ۡ ْ َ َ َ َ ۡ ُ َ
ل ِلِين ٱتق ۚوا أفل تعقِلون﴾.

يقول البيضاوي يف تفسريه(« :حتى
إذا استيأس الرسل) غاية محذوف ّ
دل
عليه الكالم أي ال يغررهم متاد أيامهم
فإ ّن من قبلهم أمهلوا حتى آيس
الرسل عن النرص عليهم يف الدنيا
أو عن إميانهم النهامكهم يف الكفر
مرتفهني متامدين فيه من غري وازع
(وظ ّنوا أنّهم قد كذبوا) أي كذبتم
أنفسهم حني حدثتهم بأنّهم ينرصون
أو كذبهم القوم بوعد اإلميان وقيل
الضمري للمرسل أنفسهم حني حدثتهم
بأنّهم ينرصون أو كذبهم القوم بوعد
اإلميان وقيل الضمري للمرسل إليهم
أي وظ ّن املرسل إليهم أ ّن الرسل قد
كذّبوهم بالدعوة والوعيد ،وقيل
األ ّول للمرسل إليهم والثاين للرسل أي
وظ ّنوا أ ّن الرسل قد كذبوا وأخلفوا
فيام وعد لهم من النرص وخلط األمر
عليهم وما روي عن ابن عباس ريض
اللَّه تعاىل عنهام أ ّن الرسل ظ ّنوا أنّهم
أخلفوا ما وعدهم اللَّه من النرص إن
صح فقد أراد بالظ ّن ما يهجس يف
القلب عن طريق الوسوسة(.)3()2

نقل عن :محمد حسن حسن جبل :الرد عىل املسترشق اليهودي
[ ]1ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،صً .42-41
جولدتسيهر يف مطاعنه عىل القراءات القرآنية ،ص.121-120
[ ]2البيضاوي :تفسري البيضاوي ،ج ،3النارش :دار الفكر ،ال.ت ،ص.313-312
[ ]3املزيد من االطالع حول الرد عىل جولدتسيهر يف هذه اآلية ينظر :محمد حسن حسن جبل :الرد عىل املسترشق اليهودي
جولدتسيهر يف مطاعنه عىل القراءات القرآنية ،ص.132-123
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﴿أَ ۡرس ِۡل ُه َم َعناَ
َٗ َ
غدا يَ ۡرت ۡع
َ َ ۡ َ ۡ َّ َ
ب ِإَونا ُلۥ
ويلع
َ َ ُ َ
حٰفِظون﴾.1
ل

ذكر جولدتسيهر القراءتني
يف «يلعب» بالياء ،والنون
«نلعب» واألول الضمري
يرجع إىل يوسف ،والثاين
الضمري يرجع إىل جامعة
املتكلم (أخوة يوسف)
واملقصود أ ّن يوسف
معهم واعترب أ ّن القراءة
األصليّة هي «بالنون» أل ّن
الزمخرشي والبيضاوي
ذكراها أ ّو ًل يف تفسريهام،
عبوا
وأن أخوة يوسف َّ
بالنون يف حكايتهم ألبيهم
حدث بعد
ما زعموا أنّه
َ ُ ْ َ ٰٓ َ َ َ ٓ َّ
ذلك ﴿قالوا يأبانا إِنا
َ َ َ َ
ذه ۡب َنا ن ۡستب ِ ُق ﴾.2
ثم قال إ ّن هناك سببًا
وجي ًها إىل ترك القراءة
األصل ّية أي «بالنون» هو
تنزيه أخوة يوسف عن
اللعب ،ألنّه مق ّدر لهم
أن يصريوا أنبياء وال يليق
أن ينسب إليهم القرآن
اللعب.

أول :ا ّدعاؤه أ ّن هناك قراء ًة أصل ّي ًة وقراء ًة
ً
غري أصل ّية كالم ال أصل وال معنى له ،بل
القراءة إ ّما صحيحة إذا ثبتت سن ًدا ومل
تخالف القواعد التي ذكروها يف علم
القراءات وغري ذلك حكموا عليها بالقراءة
مفس كالبيضاوي وغريه
الشاذة ،وأن يذكر ّ ٌ
أول ال يعني أنّها القراءة األساس ّية
قراءة ً
وغريها فرع ّية؛ أل ّن هذا التقسيم ال وجود
له يف مباحث القراءات.
وأما استشهاده باآلية فواضح أ ّن التسابق
ليس لع ًبا بدليل أنّهم تركوا يوسف ۡألنّهم
َّ َ َ َ َ
َ
قالوا﴿ :إِنا ذه ۡب َنا ن ۡستب ِ ُق َوت َرك َنا
ُ ُ َ
َ َ
ِند َمتٰعِ َنا﴾.
وسف ع
ي
ثان ًيا :قوله إ ّن القراءة بسبب أ ّن أخوة
أول
يوسف مق ّدر لهم أن يكونوا أنبياء ً
هذا األمر غري مسلّم به عند العلامء وليس
مسلم ًة إسالم ّية.
فاإلمام ّية يرفضون متا ًما فكرة نب ّوة إخوة
يوسف ملا قاموا به من الذنوب التي
ال تليق باألنبياء .ويعتقدون أ ّن هؤالء
األسباط هم أنبياء آخرون من أحفاد النبي
اش َع ْن ن َِش ِ
يط
يعقوبِ 8
و"ف تَف ِْسريِ اَلْ َع َّي ِ ِّ
ل ق ََال :قُل ُْت ِلَ ِب َع ْب ِد ا َللَّ ِه
بْنِ َصالِ ٍح اَلْ َب َج ِ ِّ
وس َف َصلَ َواتُ ا َللَّ ِه
َلسالَ ُم :أَكَا َن إِ ْخ َو ُة يُ ُ
َعلَ ْي ِه ا َّ
َعلَ ْي ِه أَنْ ِب َيا َء؟ ق ََال :الَ َو َال بَ َر َر ًة أَت ْ ِق َيا َء كَ ْي َف
ُوب :ت َاللّٰ ِه إِن ََّك لَ ِفي
َو ُه ْم يَقُولُو َن ِلَبِي ِه ْم يَ ْعق َ
ضَ الٰلِ َك اَلْق َِد ِيم3؟ ..

[ ]1سورة يوسف ،اآلية .12
[ ]2سورة يوسف ،من اآلية .17
[ ]3تفسري العيايش :ج[ ،2سورة يوسف ( :)12اآلیات  87الی  ،]97ص.194
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َََ َ
﴿ولق ۡد ف َت َّنا
َۡ
َّٱل َ
ِين مِن قبل ِ ِه ۡمۖ
فَلَ َي ۡعلَ َم َّن َّ ُ
ٱلل
َّ َ َ َ ُ ْ
ٱلِين صدقوا
َ َ
َولَ ۡعل َم َّن
ۡ َ
كٰذِب َ
ني.]3[﴾٣
ٱل
ِ

قال جولدتسيهر
ما خالصته :الفهم
البسيط يتبادر
إليه من اآلية أ ّن
اللَّه تعاىل سيعلم
الصادقني والكاذبني
بعد االمتحان وكأنّه
تعاىل ال يعلم ذلك
دون االمتحان ،ثم

ويف الروايات من طرق أهل السنة ويف بعض
الضعاف من روايات الشيعة أنّهم كانوا أنبياء
وهذه الروايات مدفوعة مبا ثبت من طريق
الكتاب والسنة والعقل من عصمة األنبياءD
وما ورد يف الكتاب مام ظاهره كون األسباط
أنبيــاء ،كقوله تعاىل« :وأوحينا إىل إبراهيم
وإســاعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط»
النســاء 163 :غري رصيح يف كون املراد باألسباط
هم أخوة يوســف واألسباط تطلق عىل جميع
الشــعوب من بني إرسائيل الذين ينتهي نســبهم
إىل يعقوب.]1[8
وهناك  13آية من اآلية  8إىل  20من سورة
أفعال ألخوة يوسف استخرج
يوسف تحيك ً
منها العلامء أربعني معصية (منها كبائر العقوق
والتآمر عىل القتل والرشوع فيه ،ومخادعة اللَّه
ومخادعة أبيهم ،والكذب و.]2[)...
أول :القراءة التي زعم جولدتسيهر أنّها تُثري مشكلة
ً
يف العلم اإللهي أي تج ّدد هذا العلم وكأ ّن اللَّه ال
يعلم ذلك يوجد كثري مثلها يف القرآن.4
ولو كانت الشبهة موجود ًة عند املسلمني وأ ّن
تتغي تب ًعا لبعض الشبهات،
القراءات القرآنيّة ّ
بي صىل اللَّه
كتنزيه الذات اإلله ّية أو األنبياء أو ال ّن ّ
كل اآليات املشابهة لآلية
عليه وآله لوجب تعديل ّ
الثالثة من سورة العنكبوت؛ أل ّن الشبهة واحدة.
فس علامء التفسري املعنى املقصود من
ثانيًا :قد ّ

[ ]1تفسري امليزان ،ج ،11ص.252
[ ]2ينظر :أبو حامد الغزايل :إحياء علوم الدين ،ج ،4ص.330
[ ]3سورة العنكبوت ،اآلية .3
[ ]4سورة األنفال ،اآلية  .66سورة البقرة ،اآلية  .143سورة الكهف ،اآلية  .12سورة سبأ ،اآليتان .21-20 :سورة محمد ،اآلية .31
سورة آل عمران ،اآليات .167 ،166 ،142 ،140 :سورة املائدة .94 ،سورة الحديد  .25سورة  .28هناك أربعة عرشة موض ًعا غري
ما ذكره جولدتسيهر.
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زعم أ ّن هناك
قراء ًة منسوب ًة
والزهري
يل
ّ
لع ّ
بض ّم ياء
املضارعة وكرس
الالم (فل ُي ْعلِ َم ّن)
مبعنى فليُ َع ِّرفن
الناس بهم
بتعريف ما أو
كل بعالمة
بوسم ٍّ
كسواد العيون أو
كَ َحلها للصادقني،
وزرقتها
1
للكاذبني .

اآلية ،فقال العالمة الطباطبايئ« :فَلَ َي ْعلَ َم َّن ا َللّٰ ُه اَل َِّذي َن
َص َدقُوا» إلخ تعليل ملا قبله ،واملراد بعلمه تعاىل بالذين
صدقوا وبالكاذبني ظهور آثار صدقهم وكذبهم يف مقام
العمل بسبب الفتنة واالمتحان املالزم لثبوت اإلميان يف
قلوبهم حقيقة وعدم ثبوته فيها حقيقة ،فإ ّن السعادة
التي ترتتّب عىل اإلميان املدعو إليه وكذا الثواب إنّ ا
يرتتّب عىل حقيقة اإلميان الذي له آثار ظاهرة من
الصرب عند املكاره والصرب عىل طاعة اللَّه والصرب عن
معصية اللَّه ال عىل دعوى اإلميان املج ّردة ،وميكن
أن يكون املراد بالعلم علمه تعاىل الفعيل الذي هو
نفس األمر الخارجي ،فإ ّن األمور الخارج ّية بنفسها من
مراتب علمه تعاىل ،و أما علمه تعاىل الذايت فال يتوقّف
عىل االمتحان البتة.2
ثالثًا :القراءة التي نقلها «جولدتسيهر » منسوبة إىل
اإلمام عيل واإلمام جعفر الصادق والزهري حسب
ما نقل أبو حيان األندليس ،وهي قراءة غري مشهورة
وال معروفة يف كتب اإلمام ّية ،فلم يتع ّرض لها علامء
التفسري الشيعة يف كتبهم كالتبيان ،ومجمع البيان،
وغريهام ،وهي رواية آحاد.

َ
﴿إ ِ ۡذ قَ َال ۡ َ
ٱل َوارِ ُّيون
َيٰع َ
يس ۡٱب َن َم ۡر َي َم
ِ
َۡ َۡ َ ُ َ
يع َ َر ُّبك
ه َل يست َ ِط
أن ُي َ ّ
ّ
نل َعل ۡي َنا ال ميكن أن يكون ُ ۡ ۡ َ ۡ َ ٰ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ
ح ٱلموتۖقال أو لم تؤ ِمنۖ قال ب ٰ
ِ
كن ِلَ ۡط َمئ ِ َّن
ت
ل َول ٰ ِ
َ ٓ َ ٗ ّ َ َّ ٓ
ِ
مائدة مِن
ٱلس َماءِۖ صدر من الحوارينيَ ۡ َ َّ ُ ۡ ُ َ ۡ َّ َ ّ ٗ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ َ .
ك ُثمَّ
ي فصهن إِل
َ َ ِ َّ ُ ْ َّ
َ
قل ِبۖق َال ف ُ ّخذ أربعة مِن ٱلط ِ
ۡ
ق ُال ٱتقوا ٱلل إِن ولذا قرأ بعضهم
َ َ ّ ۡ ُ َّ ُ ۡ ٗ ُ َّ ۡ ُ ُ َّ َ َ َ
ۡ
ٱج َع ۡل َ ٰ
ع
ِينك
ك جب ٖل َمِنهن جزءا ثم ٱدعهن يأت
ُ ُّ ۡ
َ 3
ِ
كنتم مؤ ِمن ِني﴾ « .هل تستطي ُع
َ ۡ ٗ َ ۡ َ ۡ َّ َّ
َ
َ
َ
ٌ
3 ٞ
سعيا ۚ وٱعلم أن ٱلل ع ِزيز حكِيم﴾ .

يقول
أولً  :ما افرتضه «جولدتسيهر» أنّه ال ميكن من
ازدياد اإلميان،
«جولدتسيهر» الحواريني ،فقد طلبه األنبياء
من باب َ ّ َ
ۡ َ َ
ََۡ
ۡ
َ
ُ
إ ّن هذا ّ
ب أرِ ِن كيف
السؤال كقول إبر
اهيمِ﴿ :8إَوذ قال إِبر ٰ ِهۧم ر ِ
َ

ربَّك» مبعنى هل
تستطيع سؤال

وقوله تعاىل عىل لســان موىس 8أو قوم

[ ]1سورة املائدة ،اآلية .112
[ ]2امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،16ص .100وينظر :مجمع البيان ،ج ،8ص .427ومفاتيح الغيب ،الفخر الرازي ،ج ،25ص.26
[ ]3سورة البقرة ،اآلية .260
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ربك.

َ َ َّ َ ٓ َ ُ َ ٰ َ ٰ َ َ َ َّ َ ُ َ ُّ ُ َ َ َ ّ َ ٓ َ ُ
نظرۡ
ب أرِ ِن أ
موىس ﴿ولما جاء موس ل ِ ِم
يقتِنا وكمهۥ ربهۥ قال ر ِ
َ
ۡ َ 1
إِلكۚ﴾ .

ثان ًيا :القراءة التي افرتضها جولدتسيهر منقذة ملوقف الحواريني ،هي
قراءة من سبعة قراءات ،وقد يرد عليها نفس التساؤالت التي وردت
عىل القراءات األخرى.
يقول شيخ الطائفة قدس رسه :قرأ الكسايئ واألعىش إال النفار «هل
تستطيع» بالتاء «ربك» بنصب الباء الباقون بالياء وضم الباء وأدغم
الكسايئ الالم يف التاء قيل يف العامل يف (إذ) قوالن :أحدهام أوحيت
الثاين اذكر إذ قال الحواريون وكالهام يحتمل ،وقيل يف معنى قوله
« َه ْل يَ ْستَ ِطي ُع َربُّ َك» ثالثة أقوال :أحدها هل يقدر وكان هذا يف ابتداء
أمرهم قبل أن تستحكم معرفتهم باللّٰه تعاىل ،وما يجوز عليه وما ال
يجوز من الصفات ،ولذلك أنكر عليهم نبيهم ،فقال «اِتَّقُوا ا َللّٰ َه إِ ْن كُ ْنتُ ْم
ُم ْؤ ِم ِن َني» ،ألنه مل يستكمل اميانهم يف ذلك الوقت الثاين هل يفعل ذلك
قاله الحسن ،كام يقول القائل :هل تستطيع أن تنهض أي هل تفعل ،أل ّن
املانع من جهة الحكمة أو الشهوة قد يجعل مبنزلة املنايف لالستطاعة،
الثالث هل يستجيب لك ربك قال السدي هل يطيعك ربك إن سألته،
فهذا عىل معنى استطاع وأطاع ،كقولهم استجاب مبعنى أجاب ،وإمنا
حىك سيبويه استطاع مبعنى أطاع عىل زيادة السني ومعنى قراءة الكسايئ
«هل تستطيع» أن تستدعي إجابة ربك وأصله هل تستدعي طاعته فيام
قبله من هذا ،هذا قول الزجاج وفيه وجه آخر وهو هل تقدر أن تسأل
ربك ،والفرق بني االستطاعة والقدرة أ ّن االستطاعة انطياع الجوارح للفعل
والقدرة هي ما أوجبت كون القادر قادرا ً ،ولذلك يوصف تعاىل بأنّه قادر،
وال يوصف بأنّه مستطيع.2

[ ]1سورة األعراف ،من اآلية .143
[ ]2محمد بن الحسن الطويس :التبيان يف تفسري القرآن ،ج ،4ص.58
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﴿فَ ۡ
ٱس َت ۡفتِه ۡم أَ ُهمۡ
ِ
ََ َ ًۡ َ
أش ُّد خلقا أم
َ َ ۡ ٓ َّ
َّم ۡن خلق َنا ۚ إِنا
َخلَ ۡق َنٰ ُهم ّ
ِني
ط
ِن
م
ٖ
َّلزب بَ ۡل َعج ۡب َ
ت
ِ
ِ ِۢ
َ َ ۡ َ ُ َ 1
ويسخرون﴾ .

قال ما مل ّخصه :يبدو أ ّن
إسناد العجب يف كلمة
(عجبت) (بفتح التاء)
َ
إىل ضمري املخاطب
(وهو محمد صىل اللَّه
عليه وآله) هو من قبيل
التصويب والتصحيح.
وأ ّن القراءة األصل ّية هي
(عجبت) (بضم التاء
ُ
للمتكلم وهو اللَّه) ومبا
أ ّن إسناد التع ّجب إىل
اللَّه تعاىل (وهي القراءة
األصل ّية حسب ا ّدعائه)
غري مناسب؛ أل ّن العجب
يكون بسبب عدم العلم،
فهنا جرت محاوالت
تغيري منها تبديل الحركة
من الضم إىل الفتح
ليصبح املتع ّجب هو
محمد أو تأويل تعجب
اللَّه مبعنى مجازي.
ودليله عىل ذلك أ ّن
الطربي يف تفسريه س َّوى
بني القراءتني.

[ ]1سورة الصافات ،اآليتان .12-11
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أول :تصنيف القراءات إىل قراءة أصل ّية
ً
وغري أصل ّية ال أساس له من الص ّحة؛ أل ّن
التصنيف الذي يعتمده علامء القراءات
هو القراءة الصحيحة والقراءة الشاذة،
والتقسيم املشار إليه هو من اخرتاعات
جولدتسيهر .ومصطلح القراءة الصحيحة
ويقابلها الشاذة موجود عند علامء
الفريقني.
ثان ًيا :نسبة بعض الصفات إىل اللَّه ،والتي
يصح نسبتها حسب ظاهرها إىل
ال ّ
اللَّه تعاىل كثرية ،منها :الوجه ،اليدين،
العني ،الكف ،الساق ،و...أو نسبة أمور
غري مادية مثل :الروح ،أو أمور طبيع ّية
يف البرش :كالضحك ،والعجب ،والفرح،
واالستحياء ،وغري ذلك.
كل هذه األمور ،ولهم
والعلامء واجهوا ّ
يف ذلك اتّجاهات ومذاهب .والعجب
املنسوب إىل اللَّه تعاىل أُ ِّول بأكرث من
تأويل.
من هذه األقوال :من تع ّجب من يشء
حق اللَّه
فإنّه يستعظمه ،فالتّع ّجب يف ّ
تعاىل محمول عىل أنّه تعاىل يستعظم
تلك الحالة ،إن كانت قبيحة ،فيرتت ّب
العقاب العظيم عليها ،وإن كانت حسنة
فيرتتب الثواب العظيم عليها.
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وهناك عرشات املوارد األخرى التي ذكرها «جولدتسيهر» يف بحث القراءات ،ميكن
مراجعتها يف كتاب «مذاهب التفسري اإلسالمي» ،ونكتفي باألمثلة املتق ّدمة؛ أل ّن الهدف
هو اإلضاءة عىل أسلوب هذا املسترشق يف التّعاطي مع القراءات القرآنية.
ونختم هذا البحث بالقول إ ّن محاولة «جولدتسيهر» إلثبات تحريف القرآن أو
النص القرآ ّين من خالل «القراءات القرآنية» ،وذلك يف كتابه :مذاهب التفسري
اضطراب ّ
اإلسالمي ،الذي وضعه لهذا الغرض .هي محاول ٌة فاشل ٌة بعد أن علمنا أ ّن االختالف كان
فالنص القرآين يش ٌء مل يختلف فيه
النص الثابت يف املصحف.
ّ
يف مج ّرد القراءة خارج ّ
اثنان ،وهو املثبت يف املصحف الرشيف منذ العهد األ ّول اإلسالمي حتى العرص الحارض،
نص الوحي يبقي بال
ميسوه حتى إلصالح أخطائه اإلمالئيّة .تح ّفظًا عىل ّ
ومن ث ّم مل ّ
تحوير .نعم جاءت قض ّية مراعاة جانب التسهيل عىل األُ ّمة ،من بعض السلف ،لتج ّوز
بأي نحو كانت ،ما دامت تؤ ّدي نفس املعنى األصيل من غري تحريف فيه.
القراءة ّ
األمر الذي يكون خارج ال ّنص املثبت قطع ًّيا .ومن ث ّم أجاز ابنمسعود أن ينطق ذلك
األعجمي بدل طعام األثيم بطعام الفاجر .فاستبدل من ال ّنص الصعب التلفّظ بالنسبة
إليه ،لفظا أسهل ...لك ّنه مل يثبته يف املصحف ك ّنص قرآين .ومل يكن ذلك منه تجويز
رضك
التبديل يف ّ
نص الوحي ...حاشاه ! وهكذا كان تجويز عائشة لذلك العراقي :وما ي ّ
النص القرآين الذي هو وحي
أيّه قرأت .توسعة يف مقام القراءة فقط ،ال توسعة يف ثبت ّ
السامء ،يف املصحف ،وال ّ
ربا كان ابن مسعود
شك أ ّن مصحفها كان ذا ثبت واحد قط ًعاّ .
يزيد يف لفظ ال ّنص زيادات تفسرييّة كانت أشبه بتعليقات إيضاح ّية أدرجت ضمن
يل .وهذا أيضً ا كان مبن ًّيا عىل مذهبه :التوسعة يف اللفظ ،لغرض اإليضاح ،مع
ال ّنص األص ّ
التحفّظ عىل نفس املعنى األصيل .وهكذا اعترب أمئّة الف ّن هذه الزيادات يف قراءة ابن
نصا قرآنيًّا منسوبًا إىل ابن مسعود ،ليكون اختالف بني
مسعود تفسريات .ومل يعتربوها ًّ
نص الوحي. ! ..
السلف يف ّ
[[[

والحق أ ّن هذه القراءات السبع ليست من الوحي يف قليل وال كثري ،وليس منكرها
ّ
كاف ًرا وال فاسقًا وال مغتم ًزا يف دينه ،وإنّ ا قراءات مصدرها اللَّهجات واختالفها ،وإ ّن
[[[ محمد هادي معرفة :التمهيد يف علوم القرآن (ط مؤسسة التمهيد) ،ج ،1ص.322
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القرآن قد ت ُيل بلهج ٍة واحد ٍة ،ولغ ٍة واحد ٍة ،هي لغة قريش ولهجتها ،ومل يكد يتناول
الق ّراء من القبائل املختلفة حتى كرثت قراءاته وتع ّددت اللَّهجات فيه ،وتباينت تباي ًنا
الحق أن يجادلوا فيها وأن ينكروا بعضها ويقبلوا بعضها ،وقد جادلوا
كث ًريا ...وللناس ّ
فيها بالفعل ،ومتاروا ،وخطّأ فيها بعضهم بعضا ،ومل نعرف أ ّن أح ًدا من املسلمني كفّر
أح ًدا ليشء من هذا ،وليست هذا القراءات باألحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها،
وإنّ ا هي يشء وهذه األحرف يشء آخر...
[[[

[[[ ينظر :طه حسني :يف األدب الجاهيل ،دار املعارف ،مرص ،ط ،2ص110-109
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املبحث السادس :إعجاز القرآن الكريم
مـن املجاالت التي اهت ّم بها املسترشقون يف ال ّدراسات القرآن ّية ،هو اهتاممهم
باملوضوعات اللغّوية واألسـلوب ّية ،ومـن أه ّمها موضوعات :البالغة ،واإلعجاز القرآين،
ولغـة القـرآن الكـريم ،واألسـلوب القرآين ،وغريب القرآن وغري ذلك.
وقد أوردوا عىل القرآن مطاعن ع ّدة ،حاولوا من خاللها التّشكيك يف ص ّحة القرآن
الكريم وقدس ّيته وصـدوره عن اللَّه ،ومنها محاولة نفيهم إعجـاز القرآن والتّشكيك يف
ص ّحة أسلوبه وعظمة بيانه .ومن جهة أخرى ،يقوم بعض املسترشقني بتحليل اآليات
نص أد ّيب آخر ،وهم يريدون من وراء ذلك إثبات
أي ٍّ
القرآنيّة عىل أنّها أث ٌر أد ّيب ،مثل ّ
نص ال
برشيّة القرآن الكريم ،وأنّه من صنع النبي iحتى وإن اعرتف بعضهم بأنّه ٌّ
يشبه ال ّنصوص العرب ّية األخرى.
وسرنكّز البحث عىل الشبهات التي أثارها «جولدتسيهر» عىل اإلعجاز القرآين؛ حيث
أورد جولدتسيهر شبهات ع ّدة عىل اإلعجاز القرآين ،منها :مشابهة القرآن لكالم الكهنة.
(وسيأيت الر ّد عىل هذه الشبهة يف البحث القادم عن امليك واملدين).
ومنها ضعف بالغة املدين من القرآن( .وسيأيت الر ّد عىل هذه الشبهة يف البحث القادم
كل معجزات الرسول ،iومن ضمنها اإلعجاز القرآين .
عن امليك واملدين) .ومنها إنكار ّ
[[[

وقد اعتمد «جولدتسيهر» وغريه من املسترشقني يف دراساتهم لألسلوب القرآين
وإعجازه عىل املنهج ال ِفيلُولُوجِي ،وقد تق ّدم الكالم عن هذا املنهج .ويف هذا املبحث
نعالج العناوين اآلتية:
 .1تفكيك السياق القرآين.
 .2الرصفة.
 .3محاوالت معارضة القرآن الكريم.
[[[ عرت ،حسن ،بینات املعجزة الخالدة ،ط ،1دار النرص ،حلب ،1975 ،ص( .400-390بترصف).
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ً
ّأول -تفكيك السياق
السياق للشيعة،
ليك يؤكّد جولدتسيهر فكرته -أي نفي اإلعجاز -نسب فكرة تفكيك ّ
فقال« :ويف العهد املبكر لالنشـقاق الشـیعي حصـل فعـالً االسـتدالل علـى الطّعـن فـي
القـرآن الرسمي؛ لإلشارة إىل تفكّك السیاق مـن جهـة املعنـى فـي اآلیـات املتف ّرقـة
املتتالیـة بعضـها مـع بعـض ،مام یمكن أن یكون سببه حذف اآلیات الرابطة للسیاق» .
[[[

وزعم أيضً ا« :فال ريب أنّهم -أي الشيعة -قـد هـدفوا إلـى إقامـة الربهـان عىل
مدى التهاون والسطح ّیة التي ات ّبعت يف كتابة املصحف العثامين ،أل ّن لهـذه الكتابـة
یرجـع ذلـك الطـابع املتقّطـع غیـر املتّصـل السـیاق واملالحـظ فـي مواضـع كثیـرة
نـص القـرآن فـي زعمهم -حیث ترتّب عىل ذلك يف رأیهم -تشویه ال عالج له يف
مـن ّ
كـل مسـلم....
الجامل املعجز لـنظم الكتـاب الكـریم الـذي یجـب أن یعتـرف بـه ّ
ففـي نفـس اآلیـة الواحـدة یسـود انقطـاع فـي صـلة السـیاق ،وأ ّن الرتتیـب
الطبیعـي إنّ ـا يُعـاد أو ًال إذا بحثنـا عـن متـام نصـف اآلیـة فـي مكـان بعیـد عنهـا،
وضـممنا مـا یتّصـل بعضـه بـبعض مـن األجـزاء البعیـدة التشـعیب وهـذا تشـكّك
ناقـد ،قـد یلـح أحیاناً مثله عىل النظر العلمي أیضاً ،وإن مل یكن إىل هذا الح ّد الذي
ال یستسیغه العقل» .
[[[

هذا التفكيك الذي ا ّدعاه «جولدتسيهر» يف سياق القرآن الكريم ،الذي يؤ ّدي بالتايل
إىل خلل يف ترتيب النظم ،وهو أحد أه ّم أوجه اإلعجاز القرآين ،ال يتوافق مع الرأي العام
والصحيح عند علامء اإلمام ّية.

 .1معنى السياق:
تستعمل يف كلامت العلامء بعض العبارات التي تعني السياق ،كمصطلح «املقام»
مبعنى «الغاية واملقصود من الكالم» ،وبعض األحيان نجد تعابري من قبيل إ ّن قرينة
[[[ جولدتسهر ،إجنتس ،مذاهب التفسیر اإلسالمي ،ص.295
[[[ جولدتسهر ،إجنتس ،مذاهب التفسیر اإلسالمي ،ص.310
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السياق واملقام دلّت عىل كذا ...فعندما يقال إ ّن هذه اآلية أو الرواية وارد ٌة يف سياق
هذا األمر يكون املراد من ذلك أنّها وارد ٌة يف هذا املقام ،ومصطلح املقام نجده كث ًريا يف
كتب التفسري وكتب الفقه.
وال ب ّد من التنبيه أ ّن هناك فرقًا بني «قرينة السياق» و«داللة السياق» ،فالثانية
ت ُ َع ّد واحد ًة من مباحث علم أصول الفقه ،ويت ّم بحثها يف إطار مباحث املفاهيم .وإ ّن
مراد األصوليني من داللة السياق هو أ ّن سياق الكالم ّ
معنى مفرد أو مركب أو
يدل عىل ً
يقسمون الداللة السياق ّية إىل« :داللة االقتضاء» ،و«داللة التنبيه»،
لفظ مق َّدر .كام أنّهم ِّ
و«داللة اإلشارة» .بينام األوىل وهي «قرينة السياق» هي املقصود يف هذا البحث.
«كل ما يكتنف اللفظ الذي نريد فهمه من ّ
السياق هوّ :
دوال أخرى ،سواء كانت
لفظيّة كالكلامت التي تشكّل مع اللفظ الذي نريد فهمه كالماً واحدا ً مرتابطاً ،أو حاليّة
فالسياق أو
كالظروف واملالبسات التي تحيط بالكالم وتكون ذات داللة يف املوضوع» ّ .
السياق عىل ما ميكن استنتاجه من تعاريف متع ّددة هي:
قرينة ّ
[[[

 طريقة ترتيب األلفاظ ،سواء كانت كلامت أم جمل. تركيب ٌة عا ّمة تلقي بظلِّها عىل مجموع ٍة من الكلامت وال ُج َمل أو اآليات ،وتؤث ِّر يفمعناها .
[[[

الخاص بني كلامت الجملة وال ُجمل
 كيفيّة وضع اللفظ يف الجملة وموقعه وارتباطهّ
معنى ال ميكن الحصول عليه من منطوق
التي قبلها وبعدها ،بحيث يُستنبط منه ً
ومفهوم اآلية رصاح ًة ،وإمنا هو من اللوازم العقل ّية لذلك .
[[[

وميكن مالحظة استناد األمئة Dإىل قرينة السياق يف تفسري اآليات:
بيi
إ ّن االستناد إىل قرينة السياق أو وحدة السياق قديم ج ًدا ،ونلحظه من زمن ال ّن ّ
[[[ محمد باقر الصدر :املعامل الجديدة لألصول ،ج ،1النارش :كنگره شهيد صدر ،قم1379 ،هـ.ش ،ط ،2ص.175
[[[ محمود رجبي :بحوث يف منهج تفسري القرآن الكريم ،ص.92
[[[ يعقوب جعفري ،داللت سياق ونقش آن در فهم آيات قرآن (داللة السياق و َد ْورها يف فهم آيات القرآن) :مجلة :ترجامن
الوحي ،العدد ،22 :نرش :موسسه فرهنگی ترجامن وحي ،قم ،خريف وشتاء1387هـ.ش ،ص.63
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واألمئة ،Dفكلّهم قد استندوا إىل ما يس ّمى وحدة السياق يف كثري من االستدالالت
القرآن ّية .وللتأكيد عىل ذلك ننقل بعض الروايات يف هذا املجال ،وأ ّما تت ّبع هذه املوارد
والوقوف التفصييل عىل معامل املنهج السياقي وكيفيّة استخدامه وضوابط ذلك ،فهذا
يحتاج إىل دراسة مستقلّة.

 .2مناذج من تطبيقات وحدة السياق
أ .حرمة الخمر وامليرس:
َلسالَ ُمِ :ف قَ ْولِ ِه ت َ َع َال
ل بْ ُن إِبْ َرا ِهي َم ِف تَف ِْسريِ ِه َع ْن أَ ِب اَلْ َجا ُرو ِد َع ْن أَ ِب َج ْع َف ٍر َعلَيْ ِه ا َّ
َع ِ ُّ
اب َوا َْلَ ْز ٰال ُم ِر ْج ٌس ِم ْن َع َملِ ا َلشَّ ْيطٰانِ فَا ْجتَ ِن ُبو ُه لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحونَ،
س َوا َْلَن ْٰص ُ
إِنَّ َا اَلْ َخ ْم ُر َواَلْ َم ْي ِ ُ
َالن ُد َوا َلشِّ طْ َرن ُْج َوك ُُّل
َلش ِ
س ف َّ ْ
اب إِ َل أَ ْن ق ََالَ :وأَ َّما اَلْ َميْ ِ ُ
ق ََال أَ َّما اَلْ َخ ْم ُر فَك ُُّل ُم ْس ِك ٍر ِم َن ا َّ َ
اح
اب فَالْ َ ْوث َا ُن اَلَّ ِتي كَان َْت تَ ْع ُب ُد َها اَلْ ُم ْ ِ
شكُو َن َوأَ َّما ا َْلَ ْز َال ُم ف َْالَقْ َد ُ
س َوأَ َّما ا َلْ َن َْص ُ
ِق َم ٍر َم ْي ِ ٌ
شا ُؤ ُه
اَلَّ ِتي كَان َْت ت َْستَق ِْس ُم ِب َها اَلْ ُم ْ ِ
شكُو َن ِم َن اَلْ َع َر ِب ِف اَلْ َجا ِهلِيَّ ِة ،ك ُُّل َهذَا بَيْ ُع ُه َو ِ َ
ِش ٍء ِم ْن َهذَا َح َرا ٌم ِم َن ا َللَّ ِه ُم َح َّر ٌم َو ُه َو ِر ْج ٌس ِم ْن َع َملِ ا َلشَّ ْيطَانِ َوقَ َر َن ا َللَّ ُه
َواَالِنْ ِتفَا ُع ب َ ْ
س َم َع ا َْلَ ْوث َانِ [[[.
اَلْ َخ ْم َر َواَلْ َميْ ِ َ
املالحظ يف هذه الرواية أ ّن اإلمام الباقر 8بعد أن ّبي املراد من املفردات األربعة
اب َوا َْلَ ْز ٰال ُم) ،فقد استنبط اإلمام من اآلية
س َوا َْلَن ْٰص ُ
التي وردت باآلية (اَلْ َخ ْم ُر َواَلْ َم ْي ِ ُ
رصف بها؛ استنادا ً إىل أمرين:
حرمة جميع أنواع الت ُّ
األ ّول :بأ ّن اللَّه قد جعل هذه األمور األربعة من مصاديق ال ِّر ْجس وعمل الشيطان.
الثاين :إ ّن اللَّه قرن الخمر وامليرس باألوثان ،مبعنى أ ّن اقرتان الخمر وامل َ ْي ِس باألوثان
يُشكِّل دليالً آخر عىل حرمة الخمر وامل َ ْي ِس .وهذا القرن املذكور يف الرواية هو املس ّمى
بوحدة السياق .لقد ت ّم يف هذه الرواية االستناد إىل قرينة وحدة السياق بني الخمر
وامل َ ْي ِس واألوثان.
اب تَ ْحرِيمِ ا َللَّ ِع ِب بِالشِّ طْ َرنْ ِج َونَ ْح ِو ِه ،ص.321
اب َما يُ ْكتَ َس ُب ِب ِه  ،102بَ ُ
[[[ الحر العاميل :وسائل الشيعة ،ج ،17كتاب التجارة أَبْ َو ُ
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ب .وحدة سياق العمرة والحج:

ََ
َۡ ۡ
ص ُت ۡم َف َما ۡ
ٱل َّج َو ۡٱل ُع ۡم َرةَ ِ َّلِ فَإ ۡن أُ ۡح ِ ۡ
ٱس َت ۡي َ َ
﴿وأت ُِّموا ْ ۡ َ
قال تعاىل:
س م َِن ٱلهد ِيۖ
ۚ
ِ
َ َ َ ۡ ُ ْ ُ ُ َ ُ ۡ َ َّ َ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ َُّ
ول تل ِقوا رءوسكم ح ٰ
ت يبلغ ٱلهدي مِله ۚۥ﴾ .
[[[

مفاد الكثري من الروايات املأثورة عن األمئّة األطهار ،Dهو وجوب العمرة
وأحكامها .ويف عد ٍد من هذه الروايات ،ت ّم االستناد إىل سياق الفقرة مورد البحث من
اآلية ،وإثبات داللتها عىل وجوب العمرة.
َلسالَ ُم ق ََال :اَلْ ُع ْم َر ُة َوا ِجبَ ٌة َع َل اَلْ َخلْقِ
َع ْن ُم َعا ِويَ َة بْنِ َع َّم ٍر َع ْن أَ ِب َعبْ ِد ا َللَّ ِه َعلَيْ ِه ا َّ
بِ َ ْن ِزلَ ِة اَلْ َح ِّج َع َل َمنِ اِ ْستَطَا َع ِلَ َّن ا َللَّ َه تَ َع َال يَق ُ
ُولَ « :وأَ ِتُّوا اَلْ َح َّج َواَلْ ُع ْم َر َة لِلّٰ ِه» َوإِنَّ َا نَ َزل َِت
اَلْ ُع ْم َر ُة بِالْ َم ِدي َن ِة ق ََال قُل ُْت لَ ُه «فَ َم ْن تَ َتَّ َع بِالْ ُع ْم َر ِة إِ َل اَلْ َح ِّج» أَيُ ْج ِزئُ َذلِ َك َع ْن ُه ق ََال نَ َع ْم .
[[[

َلسالَ ُم ِف َح ِد ٍ
يث ق ََال :اَلْ ُع ْم َر ُة َوا ِج َب ٌة َع َل
َع ْن ُز َرا َر َة بْنِ أَ ْع َ َي َع ْن أَ ِب َج ْع َف ٍر َعلَ ْي ِه ا َّ
اَلْ َخلْقِ بِ َ ْن ِزلَ ِة اَلْ َح ِّج ِلَ َّن ا َللَّ َه تَ َع َال يَق ُ
ُول َوأَ ِتُّوا اَلْ َح َّج َواَلْ ُع ْم َر َة لِلّٰ ِهَ ،وإِنَّ َا نَ َزل َِت اَلْ ُع ْم َر ُة
بِالْ َم ِدي َن ِة[[[.
الحج والعمرة-
لقد ت ّم الحكم يف هذه الروايات -كام نالحظ استنادا ً إىل وحدة سياق ّ
الحج .ميكن استنباط وجوب العمرة من وحدة سياق
بوجوب العمرة ،باإلضافة إىل ّ
والحج يف هذه اآلية إذا أمكن تفسري كلمة «أمتّوا» يف هذه اآلية مبعنى «أقيموا»،
العمرة
ّ
وتفسري «اإلمتام» مبعنى «اإلقامة».
وهناك عرشات املوارد التي نرى فيها استناد األمئة إىل قرينة السياق ووحدة السياق،
كاالستناد إىل السياق يف آية الوضوء والحكم مبسح القدمني ،وغري ذلك من املوارد.

 .3وحدة السياق عند علامء اإلمام ّية
لقد استند علامء اإلمامية إىل قرينة السياق ،وأ ّما ا ّدعاء جولدتسيهر أ ّن علامء الشيعة
[[[ سورة البقرة ،من اآلية .196
اب فَ ْر ِض اَلْ َح ِّج َواَلْ ُع ْم َر ِة ،ص.265
اب اَلْ َح ِّج بَ ُ
[[[ الكايف ،ج ،4كِتَ ُ
َ
ل اَلْ ُم ْستَ ِطيعِ ،ص.295
اب اَلْ ُع ْم َر ِة  -1بَ ُ
[[[ وسائل الشيعة :ج[ ،14تتمة كتاب الحج] أبْ َو ُ
اب ُو ُجو ِب َها َع َ
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يذهبون إىل تفكيك السياق يف القرآن ،بل حتى يف اآلية الواحدة املؤ ّدي بالتايل إىل
خلل يف النظم القرآين ،هذا ا ّدعاء غري صحيح؛ ألنّنا نرى أ ّن الفقهاء وعلامء التفسري من
اإلمام ّية يستندون يف كثري من استنباطاتهم وفهمهم لآليات والروايات إىل ما يس ّمى
«قرينة السياق».
قطعي
فيقول بعض الفقهاء املعارصين« :إ ّن قرينة السياق متّبعة ما مل يقم دليل
ّ
وكثريا ما
عىل الخالف . »...ويقول فقيه آخر« :وال ينبغي أن نهمل قرينة السياق» ً ،
نجد عندهم تعابري من قبيل« :بدليل وحدة السياق» أو تعبري «قرينة السياق متنع من
اإلطالق» ،وغري ذلك .أما املفرسون فكث ًريا ما يستخدمون مصطلح «سياق اآليات» ...
تبي استناده إىل السياق وإىل
ونكتفي بعرض بعض النامذج للمفرسين الشيعة ،والتي ّ
وحدة السياق.
[[[

[[[

[[[

أول يعرتفون «بالسياق» ،فيقول العالمة الطربيس يف تفسري
أما علامء التفسري ،فهم ً
َ ۡ َّ َ َ َ ُ ْ
ۡ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ
ۡ
ۡ
َ
ۡ
َ
ي ٱللِ لوجدوا فِيهِ
قوله تعاىل﴿ :أفل يتدبرون ٱلقرء ۚ
ان ولو كن مِن عِن ِد غ ِ
ۡ َٰ ٗ
افا َكث ِ ٗ
ريا﴾ «أي أفال یتفكر الیهود واملنافقون يف القرآن إذ لیس فیه خلل وال
ٱختِل
تناقض؛ لیعلموا أنّه ح ّجة ،وقیل :لیعلموا أنّهم ال یقدرون عىل مثله ،فیعرفوا أنّه لیس
بكالم أحد من الخلق ،وقیل :لیعرفوا ات ّساق معانیه ،وائتالف أحكامه وشهادة بعضه
لبعض وحسن عباراته ،وقيل ليعلموا كیف اشتمل عىل أنواع الحكم من أمر بحسن،
ونهي عن قبیح ،وخرب عن مخرب ،وصدق ودعاء إىل مكارم األخالق ،وحثّ عىل الخیر
[[[

[[[ محمود الهاشمي الشاهرودي :نتائج األفكار يف األصول ،ج ،1النارش :آل مرتىض ،Dقم1385 ،هـ.ش ،ط ،1ص.386
[[[ محمد صادق الصدر :منة املنان يف الدفاع عن القرآن ،ج ،3تحقيق :مؤسسة املنتظر إلحياء تراث آل الصدر ،النارش :محبيني،
قم1419 ،هـ ،ط ،1ص.12
[[[ ينظر :نارص مكارم الشريازي :األمثل ،ج ،1ص 191و  .274ج ،12ص 337و 536ج ،13ص 68و  238و  .289ج،15ص 258و
 .427وهناك عرشات املوارد األخرى التي يذكر فيها الشيخ نارص مكارم «سياق اآليات» ويتمسك بها .وينظر :البيان يف تفسري
القرآن :السيد الخويئ ،ص 341و  .350وقد استخدم العالمة املجليس مصطلح «سياق اآليات» واستند إليه يف عرشات املوارد يف
كتابه بحار األنوار.وقد استخدم العالمة الطباطبايئ أيضأ مصطلح «سياق اآليات» عدة مرات يف كتابه «تفسري البيان يف املوافقة
بني الحديث والقرآن» .أما يف تفسري امليزان فقد استخدم العالمة الطباطبايئ مصطلح «سياق اآليات» عرشات املرات .وهناك
عرشات الكتب القرآنية والتفاسري الشيعة استخدمت واستندت إىل سياق اآليات القرآنية.
[[[ سورة النساء ،اآلية .82
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والزهد مع فصاحة اللفظ ،وجودة النظم ،وصحة املعنى ،فیعرفوا أنّه خالف كالم البرش
واألوىل أن تحمل عىل الجمیع؛ أل ّن من تدبّر فیه علم جمیع ذلك» .
[[[

ويف تفسري القرآن الكريم ،يعتمد السيد الخويئ عىل نظريّة «تفسري القرآن بالقرآن»
يعني عىل فهم اآلية باالستعانة بآية أخرى ،وقد ع ّرف السيد الخويئ vتفسري القرآن
بالقرآن ،بقوله« :تفسري القرآن بالقرآن حيث فهم اآلية من خالل آيات أخرى» ،وقد
عب عنه بأنّه« :أحسن التفسري تفسري القرآن بالقرآن»  .وهذا يفرتض ضم ًنا انسجام
ّ
رصح السيد الخويئ يف مق ّدمة البيان
يف السياق القرآين ال تفكّك يف هذا املجال .وقد ّ
باعتامده تفسري القرآن بالقرآن كأسلوب من أساليب فهم القرآن بقوله« :وسيجد القارئ
أيضاً ّأن كثريا ً ما أستعني باآلية عىل فهم أختها ،واسرتشد القرآن إىل إدراك معاين القرآن،
ثم أجعل األثر املروي مرشدا ً إىل هذه االستفادة» .
[[[

[[[

فالسيد الخويئ يرى أ ّن العالقة بني اآليات فيام بينها هي عالقة املصادقة واملوافقة
والتناغم واالنسجام ،فاآلية طريق لفهم اآلية األخرى ،وقنطرة ملعرفة مراد الباري من
خاصة تكشف أرسار بعضها البعض،
بقية اآليات ،وقد جعل اللَّه سبحانه يف اآليات قابل ّية ّ
بل يرى أ ّن القرآن سبب إلدراك ما يراد منه ،واإلدراك حالة متط ّورة جدا ً للمعرفة.
وملعرفة عدم ص ّحة ما ذكره «جولدتسيهر» يف قضيّة السياق أن ننظر إىل أسلوب
الشيخ الطويس يف التبيان ومدى اعتامده عىل السياق القرآين ،فقد استعان الشيخ الطويس
اللحقه الستجالء الكثري
بنظم اآليات القرآن ّية والعالقة القامئة بني اآليات السابقة واآليات ّ
من املعاين ،واستطاع من خالل عمل ّية الربط بني اآليات املتجاوزة ضمن السياق القرآين
أن يربز مفهو ًما ما كان مبقدوره أن يوصله إىل ذهن القارئ بغري عمليّة الربط هذه بني
املفس مببدأ السياق باعتباره أحد
اآلية وما سبقها من اآليات ،وهذا ما يؤكّد اهتامم ّ
القرائن الحال ّية يف فهم الكالم .
[[[

[[[ الطربيس ،الفضل بن الحسن ،مجمع البیان يف تفسیر القرآن .ج ،3ص.125
[[[ البيان يف تفسري القرآن ،ص.267
[[[ البيان يف تفسري القرآن ،ص.13
[[[ عىل األويس :الطباطبايئ ومنهجه يف تفسري القرآن ،النارش :معاونية الرئاسة للعالقات الدولية يف منظمة اإلعالم اإلسالمي،
طهران1985 ،م ،ط ،1ص .163 ،103
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كل ما يكشف اللفظ الذي يؤيّد فهمه من دوال
للمفس من أن يبحث عن ّ
إذًا ،ال ب ّد
ّ
املفس سياق اآليات القرآن ّية وطريقة
أخرى ،كام تق ّدم يف تعريف السياق .وحينام يغفل ّ
الطبيعي أن يقع يف مط ّبات
الصياغة والنظم املسلسل الذي جاءت به تلك اآليات ،فمن
ّ
نصا قرآنيًّا
ضخمة أثناء تفسريه للنصوص القرآنيّة ،وكام حصل
للمجبة حني اقتطعوا ًّ
ّ
َ َّ ُ َ َ َ ُ
كمۡ
وفسوه بعي ًدا عن مبدأ األخذ بالسياق ،فقالوا يف تفسري قوله تعاىل﴿ :وٱلل خلق
ّ
ََ ََُۡ َ
وما تعملون﴾  ،إ ّن ذلك ّ
خالق ألفعالنا .يف حني أ ّن املالحظ من السياق
يدل عىل أن اللَّه ٌ
أنّها جاءت حكاية لقول إبراهيم gمع قومه واستنكاره لعبادتهم األصنام والتي هي
أجسام ،واللَّه تعاىل هو املحدث لها .
[[[

[[[

ُ ۡ َّ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ
ُ
وكذلك الحال يف قوله تعاىل﴿ :ذق إِنك أنت ٱلع ِزيز ٱلك ِريم﴾ « .إذ كانت ّ
تدل
[[[

بسياقها عىل أنّه الذليل الحقري».

من هنا ،فإ ّن مالحظة السياق والتناسب والرتابط بني الفصول واملجموعات القرآن ّية
رضور ٌة مفيدة ج ًدا يف فهم القرآن ومواضيعه وأهدافه.
ولذلك ،فإ ّن الشيخ الطويس يستعني بنظم اآليات القرآن ّية وأسلوب صياغتها لتعيني
بعض املعاين والكشف عن املقاصد والنكات القرآنيّة أو دعم ما يتب ّناه من رأي تفسريي،
املفس عىل العالقة القامئة بني
وقد احتوى التبيان عىل شواهد عديدة كان يؤكّد فيها ّ
اآليات ويستخرج منها معنى أو مفهو ًما .
[[[

العلمة
املفسين الذين استخدموا قرينة السياق وسياق اآليات ،هو ّ
ّ
ولعل من أكرث ّ
الطباطبايئ vيف تفسري امليزان ،وإن مل يق ّدم لنا دراسة نظريّة عن قرينة السياق ،وأث ّر
ذلك يف التفسري إالّ أنّه قد استعمل هذه القرينة يف تفسريه عىل نطاقٍ واسع ،قياساً
إىل سائر العلامء .وهذا يُ َع ّد من الخصائص واملباين الها ّمة للمنهج التفسريي للعالّمة
العلمة الطباطبايئ ،مثل «غرر
الطباطبايئ .vوهناك مصطلحات أخرى يستخدمها ّ
[[[ سورة الصافات ،اآلية .96
[[[ الطويس ،التبيان ،ج ،8ص.470
[[[ سورة الدخان ،اآلية .49
[[[ ينظر :خضري جعفر :الشيخ الطويس مفرسا ،دفرت تبليغات اسالمي ،قم1420 ،هـ ،ط ،1ص 142وما بعدها.
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اآليات» ّ
تدل عىل وجود انسجام وتناسق وحدة سياق بني اآليات ،أي أ ّن بعض اآليات
ّ
تدل عىل األخرى .ومعنى غرر اآليات أ ّن هناك بعض اآليات القرآن ّية تشكّل أساس
وقاعدة لفهم باقي اآليات يف السورة ،ولعلّه من خالل معرفة هذه اآليات نتمكّن من
معرفة عمود السورة أو املحور الرئيس فيها.
العلمة جوادي آميل غرر اآليات بأنّها« :اآليات املفتاح ّية للقرآن الكريم التي
ويع ّرف ّ
لحل اإلبهام والغموض
وتفس اآليات األخرى ،بل هي القاعدة وامليزان والطريق ّ
تبي ّ
ّ
الذي يظهر يف األحاديث الرشيفة» .
[[[

وبعبارة أخرى ،إ ّن لغرر اآليات دو ًرا إيضاحيًّا وتفسرييًّا يف فهم القرآن واآليات القرآنيّة
واألحاديث التي يعرتيها الغموض واإلبهام ،وهذا حسب موقع ّية اآلية يف القرآن ككل،
كالبسملة ،أو موقع ّية اآلية بالنسبة إىل السورة ،كآية الكريس بالنسبة إىل سورة البقرة .ويعتقد
كل سورة يف القرآن الكريم لها آيات مفتاح ّية ،وهي ما يطلق عليها
الشيخ جوادي اآلميل أ ّن ّ
كل سورة .وإذا رجعنا إىل كتاب امليزان،
الكل من ّ
اسم غرر اآليات ،وهي التي ّ
تبي الهدف ّ ّ
رصح أ ّن هذه اآلية أو اآليات من غرر اآليات يف السورة.
فرنى ّ
العلمة الطباطبايئ ي ّ
ومن األمثلة عىل ذلك:
َ َ

َ

َ

َ

ٌ َ

اء ف َسال ْ
نزل م َِن َّ
 ﴿أ َالس َماءِ َم ً
ت أ ْودِية بِق َدرِ َها﴾  ،قال واآلية الكرمية من غرر
الحق والباطل ،فتصف ب ْدء تك ّونهام وكيفيّة ظهورهام
اآليات القرآنيّة تبحث عن طبيعة ّ
بكل منهام وسنة اللَّه سبحانه الجارية يف ذلك .
الخاصة ّ
واآلثار
ّ
[[[

[[[

 ومن غرر اآليات القرآن ّية املشتملة عىل حقائق ج ّمة يف السورة [أي الحجر]َّ َ َ ْ ّ ْ َّ َ َ
ْ
َ
َّ ْ
﴿ِإَون م ِْن َ
ش ٍء إِل عِن َدنا
قوله﴿ :إِنا نْ ُن ن َّزلَا اذلِك َر ِإَونا ُل لاف ُِظون﴾ وقوله:
َخزائ ِ ُن ُه﴾  .وهكذا يف موارد متع ّددة.
[[[

[[[

[[[

[[[ تفسري تسنيم ،الشيخ جوادى آمىل ،ج ،13ص( .32ترجمة وترصف).
[[[ سورة الرعد ،اآلية .17
[[[ تفسري امليزان ،ج ،11ص.335
[[[ تفسري امليزان ،ج ،12ص.96
[[[ سورة الحجر ،اآلية .9
[[[ سورة الحجر ،اآلية .21
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كل ما تق ّدم ،فإ ّن ما قاله «جولدتسيهر» غري صحيح عىل اإلطالق ،وهو أ ّن
بعد ّ
املفسين
الشيعة تؤمن بتفكيك سياق القرآن غاية ما ميكن أن يقال إ ّن بعض الفقهاء أو ّ
معي أ ّن هناك سياقًا لآليات .فالبحث عىل مستوى النتائج والجزئ ّيات
قد ال يرى يف مورد ّ
ال عىل مستوى القواعد.
ثان ًيا -الرصفة
هناك أوجه متع ّددة لإلعجاز القرآين ،قد أوصلها بعضهم إىل مثانني وج ًها ،وإ ّن هذه
بغض ال ّنظر عن عددها ،هي التي دارت حولها األبحاث وتع ّددت
الصور اإلعجازيّة ّ
بشأنها ال ّدراسات ،فإ ّن الرتكيز كان عىل اإلعجاز اللغوي البياين للقرآن الكريم؛ ألنّه هو
املحور لإلعجاز يف عرص النزول وعند فصحاء الجزيرة العربيّة وبلغائهم.
لقد ات ّخذ بعض الناظرين يف إعجاز القـرآن مـذهباً يخـالف مـا يکـاد ينعقـد عليـه
إجامع العلامء من أ ّن اإلعجاز يف القرآن کان يف أمور قامئة فيه ،کإحکام نظمه ،وروعة
أسلوبه ،ودقّة معانيه إىل غري ذلك من األمور ،وهو ما يُس ّمى اإلعجاز الذايت للقرآن،
«الصفة».
وهذا الرأي أو املذهب اآلخر يطلق عليه اسم ّ
مبعنى أ ّن اإلعجاز يف القرآن إنّ ا هي لجهة رصف الناس عن معارضته ،رصفَهم اللَّه
تعاىل أن يأتوا بحديث مثله ،وأمسك بعزميتهم دون القيام مبقابلته ،ولوال ذلك الستطاعوا
اإلتيان بسورة مثله ،وهذا التثبيط يف نفسه إعجاز خارق للعادة ،وآية دالّة عىل صدق
نب ّوته.q
وهذا املذهب فضالً عن مخالفته آلراء جمهور العلامء ،فإنّه خطري يف نفسه ،قد
يُوجب طعناً يف الدين والتشنيع مبعجزة سيد املرسلني  qأن ال آية يف جوهر القرآن وال
معجزة يف ذاته ،وإنّ ا هو ألمر خارج هو الجرب وسلب االختيار ،وهو ينايف االختيار الذي
هو غاية الترشيع والتكليف ،وغري ذلك من التوايل الفاسدة .
[[[

وقد ذهب جمل ٌة من املسترشقني إىل اعتبار القول بالرصفة ،يعني نفي اإلعجاز عن
مؤسسة ال ّنرش اإلسالمي التّابعة لجامعة املد ّرسني بقم
[[[ مح ّمد هادي ،معرفة :تلخيص التمهيد يف علوم القرآن ،ج ،2النارشّ :
املقدّسة1430 ،هـ ،ط ،8ص.73
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ومتسكوا بهذه النظريّة التي اشتهر بها بعض علامء املعتزلة أمثال الجاحظ،
القرآنّ ،
والخطايب ،والرماين ،وغريهم .والتي أحد تص ّوراتها إمكان اإلتيان مبثل القرآن ،ولكن
القدرة والعناية اإلله ّية رصفت الناس عن فعل ذلك ،وهذا التقرير للرصفة يعني ضم ًنا
إنكار اإلعجاز الذايت للقرآن الكريم.
ومن أمثال هذا الكالم ،ما قاله «جولدتسيهر» ،قال« :نعم وجد يف دوائرهم -یقصد
ُ َّ
مبثل القرآن ﴿قل لئ ِ ِن
املعتزلة -من یرفض أو یض ّعف َ ۡ
االعتقاد بعدم القدرة عىل اإلتیان ۡ

ۡ ُ َ ۡ ُّ َ َ
َ
َ ُ ْ ۡ َٰ َ ُۡ ۡ َ َ ُ َ ۡ
َۡ َ
ٰٓ
ه
ل
ث
م
ب
وا
ت
أ
ي
ن
أ
ع
ٱلن
ان ل يَأتون ب ِ ِمثلِهِۦ َول ۡو
ء
ر
ق
ٱل
ا
ذ
ٱجت َمع ِ
ِ
ِ
ٱلنس و ِ
ت ِ
ِ ِ
َك َن َب ۡع ُض ُه ۡم لِ َ ۡعض َظه ٗ
ريا﴾ ،بل االعتقاد بإعجازه؛ أي عدم القدرة عىل أحسن منه
ٖ
ِ

اعتامدا ً عىل وجهات من ال ّنظر العقيل» .
[[[

مناقشة ونقد:
 جولدتسيهر نفسه اعرتف أ ّن القول بالرصفة ليس هو املبدأ العام عند املعتزلة،حيث قال« :بیـد أ ّن ممـا یخـالف الواقـع أن ننظـر إلـى ذلـك -أي القـول بإمكانیّـة
الغض من شأن القرآن يف مقابلة اإلشادة بإحكام نظمه،
معارضـة أسـلوب القرآنّ -
عىل أنه مبدأ مدريس عام» .
[[[

 صحيح أ ّن هناك بعض العلامء ذهب إىل مذهب الرصفة يف تفسري اإلعجاز القرآين،ولعل قوله «وجد يف دوائرهم»
ولكن «جولدتسيهر» أنزل هؤالء جمي ًعا منزل ًة واحدةًّ ،
يقصد به الجاحظ والرماين؛ ألنّهم أشهر من نقل عنهم القول بالرصفة يف املعتزلة،
سنبي.
ولكن هؤالء مل يكونوا سواء يف قصدهم بالقول بالرصفة يف إعجاز القرآن كام ّ
 اقتبس جولدتسيهر من عبد القاهر البغدادي قوله« :وزعم أكرث املعتزلة أ ّن الزنجوالرتك والخزر قادرون عىل اإلتيان مبثل نظم القرآن ،ومبا هو أفصح منه ،وإنّ ا عدموا
يصح أن يكون مقدو ًرا لهم» .
العلم بتأليف نظمه وذلك العلم مام ّ
[[[

[[[ جولدتسهر ،مذاهب التفسیر اإلسالمي ،ص.144-143
[[[ جولدتسهر ،مذاهب التفسیر اإلسالمي ،ص.143
[[[ عبد القاهر بن طاهر البغدادي الفَرق بني ال ِفرق ،دار املعرفة ،بريوت1415 ،هـ ،ط ،1ص.209
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البغدادي مل یكن یذكر هذا تقریرا ً له ،وإمنا وصفاً
وما مل يب ّينه «جولدتسيهر» أ ّن
َّ
ملزاعم ودعاوي ال ِفرق ،ولعقائدها ونظریاتها يف معرض النقد لها ،ومناقشتها والر ّد
عليها.
الصفة ألصحابها ،قال عبد العظيم الزرقاين:
 هناك من شكّك يف نسبة أصل فكرة ّبالصفة يف ذاته ثم ليشت ّد عجبي وأسفي حني ينسب إىل
«إين ألعجب من القول ّ
ثالثة من علامء املسلمني -اإلسفراييني والنظّام واملرتىض -الذين نرجوهم للدفاع عن
القرآن ونربأ بأمثالهم أن يثريوا هذه الشبهات يف إعجاز القرآن! .عىل أنّني ّ
أشك كث ًريا
يف نسبة هذه اآلراء السقيمة إىل أعالم من العلامء ،ويبدو يل أ ّن الطعن يف نسبتها
إليهم ،والقول بأنّها مدسوس ٌة من أعداء اإلسالم عليهم أقرب إىل العقول وأقوى يف
الدليل؛ أل ّن ظهور وجوه اإلعجاز يف القرآن من ناحية وعلم هؤالء من ناحية أخرى
قرينتان مانعتان من ص ّحة عزو هذا الرأي اآلثم إليهم» .
[[[

 ال يوجد تفسري واحد للرصفة حتى يعتربها «جولدتسيهر» وغريه يف مقابل القولباإلعجاز الذايت للقرآن ،وبالتايل هي تنفي اإلعجاز عن القرآن الكريم ،بل هناك
اتجاهات متع ّددة وآراء مختلفة قد ال يجمعها سوى لفظ الرصفة .هناك فرق بني
مفهومي النظّام والجاحظ للرصفة ،فالنظّام يرى قدرة املنشئني عىل أن ينظّموا مثل
القرآن ،واإلعجاز يف رصف اللَّه لهم عن هذا الصنيع .أ ّما الجاحظ ،فلم يستعمل
الرصفة مبفهومها النظامي الذي سبق أن أنكره عليه ،وإنّ ا استعملها مبفهوم آخر ،ال
فالصفة عنده تعني أ ّن للّه تعاىل تدب ًريا ،حفظ
يتناىف والقول بإعجاز القرآن بال ّنظمّ .
كل محاولة ملعارضة
به القرآن من شغب املعاندين ،فرصف أوهامهم ونفوسهم عن ّ
القرآن ،ملا قد يدخل بذلك من الشّ به عىل ضعاف العقول ،وملا قد ينشأ عنه من
الفتنة.
ٍ
جديد للرصفة ،وهو يف هذه امل ّرة
مفهوم
توصل إىل
ٍ
أ ّما القايض عبد الجبّار ،فقد ّ
يرتبط بالقوم أنفسهم ،وليس شيئًا خار ًجا عنهم ،أو مفروضً ا عليهم فرضً ا ،وهذا املفهوم
[[[ الزرقاين ،محمد عبد العظيم ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،النارش :مطبعة عيىس البايب الحلبي ورشكاه الطبعة :الطبعة
الثالثة ،ج ،2ص.419
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هو« :أ ّن دواعيهم انرصفت عن املعارضة ،لعلمهم بأنّها غري ممكنة ،عىل ما دلّلنا عليه،
ولوال علمهم بذلك ،مل تكن لتنرصف دواعيهم ،ألنّنا نجعل انرصاف دواعيهم تاب ًعا
ملعرفتهم بأنّها متعذّرة.»..
الصفة  ،والذي يظهر من كالم العلامء أ ّن هذه
إذًا ،هناك اتّجاهات يف تفسري ّ
االت ّجاهات ثالثة ،قال ابن ميثم البحراين« :وذهب املرتىض رحمه اللّه إىل أ ّن اللّه تعاىل
رصف العرب عن معارضته ،وهذا الرصف يحتمل أن يكون لسلب قدرهم ،ويحتمل أن
يكون لسلب دواعيهم ويحتمل أن يكون لسلب العلوم التي يتمكّنون بها من املعارضة.
والحق أ ّن وجه اإلعجاز هو مجموع األمور
ونقل عنه أنّه اختار هذا االحتامل األخري.
ّ
الثالثة ،وهي الفصاحة البالغة واألسلوب واالشتامل عىل العلوم الرشيفة» .
[[[

[[[

 .1الرصفة عند النظّام:
نص للنظّام من كتبه لعدم وصول هذه الكتب إلينا ،ولكن هناك فيض
مل نعرث عىل ٍّ
رصح بكنه رأيه ،سواء من خصوم املدرسة االعتزاليّة ،أم من علامء مدرسة
من ال ّنصوص ت ّ
[[[ وقال األمري يحيى بن حمزة العلوي الزيدي (تو ّف سنة ٧٤٩هـ) :واعلم أ ّن قول أهل الرصفة ميكن أن يكون له تفسريات
ثالثة ،ملا فيه من اإلجامل وكرثة االحتامل.
التفسري األ ّول :أن يُريدوا بالرصفة أ ّن اللّه تعاىل سلب دواعيهم إىل املعارضة مع أ ّن أسباب توفّر الدّواعي يف حقّهم حاصلة من
التقريع بالعجز ،واالستنزال عن املراتب العالية والتكليف باالنقياد والخضوع ،ومخالفة األهواء.
التفسري الثاين :أن يريدوا بالرصفة أ ّن اللّه تعاىل سلبهم العلوم التي ال ب ّد منها يف اإلتيان مبا يشاكل القرآن ويقاربه.
ث ّم إ ّن سلب العلوم ميكن تنزيله عىل وجهني:
أحدهام أن يقال :إ ّن تلك العلوم كانت حاصل ًة لهم عىل جهة االستمرار ،لكن اللَّه تعاىل أزالها عن أفئدتهم ومحاها عنهم.
وثانيهام أن يقال :إ ّن تلك العلوم ما كانت حاصل ًة لهم :خال أ ّن اللّه تعاىل رصف دواعيهم عن تجديدها مخاف َة أن تحصل
املعارضة.
بالصفة أ ّن اللّه تعاىل منعهم باإللجاء عىل جهة القرس عن املعارضة مع كونهم قادرين وسلب قُواهم
التفسري الثالث :أن يُراد ّ
عن ذلك؛ فألجل هذا مل تحصل من جهتهم املعارضة ،وحاصل األمر يف هذه املقالة :أنّهم قادرون عىل إيجاد املعارضة للقرآن،
إالّ أ ّن اللّه تعاىل منعهم مبا ذكرناه. ...
وأضاف بعض الباحثني اتجاهاً أو تفسريا ً رابعاً وخامساً زيادة عىل ما نقلناه عن العلوي الزيدي وهام:
التفسري الرابع :إ ّن اللّه تعاىل رصفهم عن اإلتيان مبا يدانيه مع أنّه ليس مقدورا ً لهم ،وذلك حتى ال يلتبس قولهم عىل ضعاف
العقول والنفوس ،ومن ال دراية له بأساليب العرب.
التفسري الخامس :الرصفة عند (النظّام) هي انرصاف أكرث منها رصفة ،ورجوع بعد شعور بالعجز أكرث منه تحويل للعجز إىل
إعجاز.
كل هذه التفاصيل،
ليتبي معنا إ ّما عدم إطالع «جولدتسيهر» عىل ّ
أما ّ
الصفة عند رؤوس املعتزلة ،فمختلفة نذكرها باختصار ّ
وإ ّما متويهه الحقيقة كام هو أسلوبه يف كثري من املواضيع القرآنيّة.
[[[ البحراين ،ابن ميثم :قواعد املرام يف علم الكالم ،تحقيق :السيد أحمد الحسيني ،النارش :مكتبة آية اللَّه العظمى املرعيش
النجفي1406 ،هـ ،ط ،3ص.133
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االعتزال ،كالجاحظ ،والقايض عبد الج ّبار ،وغريهام .مام يجعلنا نطم ّنئ من مذهبه يف
متيسة من خالل الوثائق التي بني أيدينا.
ّ
الصفة وإن كانت معرفة تفاصيل مذهبه غري ّ
الصفة ،وحسب التقسيم السابق
أي معنى يريد النظّام من ّ
من غري الواضح ّ
لالتجاهات هل يريد أ ّن اللّه تعاىل سلب دواعيهم إىل املعارضة ،أو أ ّن اللّه تعاىل سلبهم
الصفة إىل النظّام
العلوم ،أو أ ّن اللّه تعاىل منعهم باإللجاء عىل جهة القرس .وقد نُسبت ّ
بكل االت ّجاهات السابقة.
ّ

 .2الرصفة عند الجاحظ:
الصفة ال يقدح يف بالغة القرآن ،وال ينكر تف ّوقه ،بل هو يق ّر
نظريّة الجاحظ يف ّ
ويحس أ ّن ما جاء به القرآن الكريم خارج عن طوق البرش
بهذا اإلعجاز ،ويعرتف به،
ّ
ومقدورهم ،فالرصفة عند الجاحظ رضب من التدبري اإللهي ،والعناية الربان ّية ،جاءت
ملصلحة املسلمني .حتى يحفظ القرآن من عبث العابثني ،وتشكيك املشكّكني ،الذين
ميكنهم أن يخدعوا الناس ،ويزوروا أمامهم الحقائق ،وقد رصف اللّه نفوس القوم عن
معارضة القرآن ،ال ألنّهم قادرون عىل مثله واللّه منعهم من ذلك كام قال النظّام،
لئل يكون ألهل الشغب وضعاف اإلميان متعلّق للطعن والتشكيك ،وإفساد عقائد
ولكن ّ
الناس  ،يقول الجاحظ« :ومثل ذلك ما رفع من أوهام العرب ،ورصف نفوسهم عن
املعارضة للقرآن ،بعد أن تح ّداهم بنظمه ،ولذلك مل نجد أح ًدا طمع فيه ،ولو طمع
فيه لتكلّفه ،ولو تكلّف بعضهم ذلك ،فجاء بأم ٍر فيه أدىن شبهة ،لعظمت القض ّية عىل
عمل ،ولطلبوا
األعراب ،وأشباه األعراب ،والنساء ،وأشباه النساء ،وأللقى ذلك للمسلمني ً
املحاكمة والرتايض ببعض العرب ،ولكرث القيل والقال» .
[[[

[[[

 .3الرصفة عند القايض عبد الجبار:
توصل القايض عبد الجبار إىل مفهوم ٍ
جديد للرصفة ،وهو يف هذه امل ّرة يرتبط بالقوم
ّ
أنفسهم ،وليس شيئًا خار ًجا عنهم ،أو مفروضً ا عليهم فرضً ا ،وهذا املفهوم هو« :أ ّن
دواعيهم انرصفت عن املعارضة ،لعلمهم بأنّها غري ممكنة ،عىل ما دللنا عليه ،ولوال
قصاب ،وليد :الرتاث النقدي والبالغي للمعتزلة حتى نهاية القرن السادس الهجري ،الدوحة ،دار الثقافة ،ال.ت ،ال.ط،
[[[ َّ
ص.320
[[[ الجاحظ ،عمرو بن بحر :كتاب الحيوان ،تحقيق ورشح :عبد السالم هارون ،رشكة ومطبعة مصطفي البايب الحلبي وأوالده،
ج ،4ط ،2ص.89
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علمهم بذلك ،مل تكن لتنرصف دواعيهم ،ألنّا نجعل انرصاف دواعيهم تاب ًعا ملعرفتهم
بأنّها متعذّرة». ..
[[[

يصح تفسريها بتفسري ٍ
واحد ،كالقول إنّها
النتيجة :الرصفة لها ات ّجاهات متع ّددة وال ّ
أقوال حاولت أن تجمع بني اإلعجاز الذايت ومعنى
تنايف دامئًا اإلعجاز الذايت؛ أل ّن هناك ً
من معاين الرصفة ،فهذا املذهب وإن نشأ يف البيئة االعتزاليّة ّإل أ ّن ذلك ال يعني أ ّن
مفهومها كان واح ًدا عند الجميع حتى عند املعتزلة ،بل هي ذات اتّجاهات متع ّددة قد
الصفة.
ال يجمعها يف بعض اآلراء واالتّجاهات إال لفظ ّ
وقد رفض كثري من العلامء الرصفة ،نذكر منهم :أبو سليامن أحمد بن محمد بن
إبراهيم (الخطايب)  ،أبو بكر الباقالين  ،عبد القاهر الجرجاين  ،الحاكم الجشمي
الزيدي  ،يحيى بن حمزة الزيدي  ،شهاب الدين اآللويس  ،عبد العظيم الزرقاين ،
وغريهم من العلامء .أ ّما علامء الشيعة ،فكثري منهم رفض القول بالرصفة ونكتفي بنقل
كالم السيد الخويئ يف هذا املجال.
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

قال السيد أبو القاسم الخويئ (ت 1413هـ) :بعد أن ذكر وجوه إعجاز القرآن،
وتح ّدث عن بعض األوهام حول إعجاز القرآن ،وقام بتفنيدها ،قال« :قالوا إ ّن العارف
باللغة العربية قاد ٌر عىل أن يأيت مبثل كلمة من كلامت القرآن ،وإذا أمكنه ذلك أمكنه
أن يأيت مبثل القرآن؛ أل ّن حكم األمثال فيام يجوز وفيام ال يجوز واحد.
الجواب :إ ّن هذه الشبهة ال تليق بالذكر ،فإ ّن القدرة عىل اإلتيان مبثل كلمة من
كلامت القرآن ،بل عىل اإلتيان مبثل جملة من جمله ،ال تقتيض القدرة عىل اإلتيان مبثل
[[[ القايض عبد الجبار املعتزيل ،املغني ،ج ،16ص.334
[[[ ينظر :الخطايب :يف بيان اعجاز القرآن ،ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن( ،م.س) ،ص.24-23
[[[ الباقالين ،أبو بكر :إعجاز القرآن ،تحقيق :السيد أحمد صقر ،مرص ،دار املعارف ،ط ،3ص.31-29
[[[ الجرجاين ،عبد القاهر :الرسالة الشافية ،ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن( ،م.س) ،ص154 -146
[[[ زرزور ،عدنان :الحاكم الجشمي ومنهجه يف التفسري ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش ،ال.ت ،ال.ط ،ص.446
[[[ الزيدي ،يحيى بن حمزة العلوي :الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز ،ج ،٣بريوت ،دار الكتب العلمية
ص.392-391
[[[ اآللويس :روح املعاين ،ج ،1ص.33-27
[[[ الزرقاين ،محمد عبد العظيم :مناهل العرفان يف علوم القرآن ،ج ،2ص.315-310
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القرآن ،أو مبثل سورة من سوره ،فإ ّن القدرة عىل املادة ،ال تستلزم القدرة عىل الرتكيب،
كل فرد من أفراد البرش قاد ٌر عىل بناء القصور الفخمة؛
يصح لنا أن نقول :إ ّن ّ
ولهذا ال ّ
كل عر ّيب قادر عىل إنشاء الخطب
ألنّه قادر عىل وضع آجرة يف البناء ،أو نقول :إ ّن ّ
بكل كلمة من كلامتها ومفرداتها ،وكأ ّن هذه الشبهة
والقصائد؛ ألنّه قاد ٌر عىل أن يتكلّم ّ
هي التي دعت (النظّام) وأصحابه ،إىل القول بأ ّن إعجاز القرآن بالرصفة ،وهذا القول يف
غاية الضعف:
رشا عىل
أ .أل ّن ّ
الصفة التي يقولون بها ،إن كان معناها :أ ّن اللَّه قاد ٌر عىل أن يق ّدر ب ً
أن يأيت مبثل القرآن ،ولك ّنه تعاىل رصف هذه القدرة من جميع البرش ،ومل يؤتها ألحد
يختص بالقرآن ،بل هو جا ٍر يف جميع املعجزات.
منهم فهو معنى صحيح ،ولك ّنه ال ّ
وإن كان معناها :أ ّن الناس قادرون عىل أن يأتوا مبثل القرآن ،ولكن اللَّه رصفهم
عن معارضته ،فهو واضح البطالن؛ أل ّن كث ًريا من الناس تص ّدوا ملعارضة القرآن ،فلم
يستطيعوا ذلك ،واعرتفوا بالعجز.
ب .ألنّه لو كان إعجاز القرآن بالرصفة ،لوجد يف كالم العرب السابقني مثله ،قبل أن
بي iالبرش ،ويطالبهم باإلتيان مبثل القرآن ،ولو وجد ذلك ل ُنقل وتواتر،
يتح ّدى ال ّن ّ
لكرثة الدواعي إىل نقله ،وإذ مل يوجد ومل ينقل،كشف ذلك عن كون القرآن بنفسه
إعجازا إله ًيا ،خار ًجا عن طاقة البرش .
[[[

ً
ثالثا :محاوالت معارضة القرآن
حاول «جولدتسيهر» لتأكيد عدم إعجاز القرآن عرض بعض املحاوالت ملعارضة
القرآن ،أمثال محاولة أيب العالء املعري -حسب قوله -قال« :حتى أبو العالء املعري
[[[

[[[ أبو القاسم :الخويئ ،البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ص.83
[[[ أبو العالء املعرى :أنه ولد يف يوم الجمعة لثالث بقني من شهر ربيع األول سنة ثالث وستني وثالمثائة .وكان أبو العالء رضي ًرا
عمى يف صباه ،وعاد من بغداد إىل بلده معرة النعامن أقام بها إىل حني وفاته ،وكان يتزهد وال يأكل اللحم ،ويلبس خشن الثياب،
وصنف كتبًا يف اللغة ،وعارض سو ًرا من القرآن ،وحىك عنه حكايات مختلفة يف اعتقاده ،حتى رماه بعض الناس باإللحاد .ينظر:
تاريخ بغداد ،ج ،4الخطيب البغدادي ،ص.464
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الس ُّني مقصودا ً به التحفّظ من غضب
حاول تقلید القرآن ...ورمبا كان هذا التح ّول ُّ
األتقیاء علیه بعد أن اجرتأ عىل تقليد القرآن» .
[[[

يبي «جولدتسيهر» مباذا كانت معارضة املعري للقرآن ،لعلّه يقصد كتابه «الفصول
مل ّ
والغايات».
العلمة محمد هادي معرفة تحت عنوان سخافات وخرافات :والغريب أ ّن
يقول ّ
ما يؤث ّر عن أُناس يف التاريخ حاولوا معارضة القرآن أنّهم أتوا بكالم ال يشبه القرآن وال
رضب من السخف والتفاهة ،با ٍد عواره ،باقٍ عاره
يشبه كالم أنفسهم ،بل نزلوا إىل ٍ
وشناره ،فمنهم عاقل استحيى أن يت ّم تجربته فحطّم قلمه وم ّزق صحيفته ،ومنهم ماكر
وجد الناس يف زمنه أعقل من أن ت ُر ّوج فيهم سخافاته ،فطوى صحفه وأخفاها عن أعني
الناظرين إىل حني ،ولكن متى ذلك الحني؟ إنّه إىل أبد اآلبدين! أ ّما الذين أتوا بسخائفهم،
فقد أبدوا بعوراتهم سفهاً وحمقاً ،وإليكم مناذج من كالم النمطني ،دليالً عىل صدق
َ َّ َ ۡ ُ ْ َ َ ۡ ُ ْ
التح ّدي إعجازا ً مع الخلود﴿ :فإِن ل ۡم تف َعلوا َولن تف َعلوا﴾ .
[[[

ومن ت ّرهات وسخافات «مسيلمة الكذّاب» «والليل الدامس ،والذئب الهامس ،ما
قطعت أسيد من رطب وال يابس» .فقالوا له :أ ّما النخيل مرطبة فقد ج ّدوها ،وأ ّما
حق لكم .ونقل الشيخ معرفة
الجدران يابسة فقد هدموها ،فقال :اذهبوا وارجعوا فال ّ
نحو من هذا الكالم الهابط ملسيلمة وغريه .
[[[

وواضح أ ّن هذا نوع من رسقة ألفاظ القرآن الكريم أي أنّه كان يعمد إىل آي القرآن،
فصل لربّك وجاهر» .أو
فيرسق أكرث ألفاظها ويب ّدل بعضها ،كقوله «إنّا أعطيناك الجامهر ّ
يجيء عىل موازين الكلامت القرآن ّية بألفاظ سوق ّية ومعان سوق ّية ،كقوله« :والطاحنات
طح ًنا والعاجنات عج ًنا والخابزات خب ًزا».
قح -أن يحتفظ بأسلوب نفسه ،بل نزل إىل ح ّد
وهكذا مل يستطع -وهو عر ّيب ّ
[[[ جولدتسهر ،إجنتس ،مذاهب التفسیر اإلسالمي ،هامش رقم ،)4( :ص.143-142
[[[ سورة البقرة ،من اآلية .24
[[[ محمد هادي معرفة :التمهيد يف علوم القرآن ،ج ،4ص.229
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اإلسفاف ،وأىت العبث الذي يأتيه الصبيان يف مداعبتهم وتفكّههم بقلب األشعار واألغاين
عن وجهها.
وال يخفى أ ّن هذا كلّه ليس من املعارضة يف يشء ،بل هو املحاكاة واإلفساد .وما
مثله ّإل كمثل من يستبدل باإلنسان ً
متثال ال روح فيه ،وهو عىل ذلك متثال ليس فيه
يشء من جامل الفن.
يقول السيد الخويئ« :vوذكر يف معارضة سورة الكوثر :قوله« :إنا أعطيناك
الجواهر فصل لربك وجاهر ،وال تعتمد قول ساحر» ،انظر كيف يقلّد القرآن يف
ويغي بعض ألفاظه ،ويوهم الناس أنّه يعارض القرآن ،ثم انظر كيف
نظمه وتركيبه ّ
يرسق قوله هذا من مسيلمة الكذّاب الذي يقول« :إنا أعطيناك الجامهر ،فصل لربك
وجاهر ،وإن مبغضك رجل كافر» .ومن الغريب أنّه تو ّهم أ ّن املشابهة يف السجع بني
الكالمني تقتيض مشاركتهام يف البالغة ،ومل يلتفت إىل أ ّن إعطاء الجواهر ال ترتت ّب عليه
نعم عظيم ًة هي أرشف وأعظم من
إقامة الصالة واملجاهرة بها .وأ ّن لله عىل عبده ً
نعمة املال ،كنعمة الحياة والعقل واالميان ،فكيف يكون السبب املوجب للصالة لله
هو إعطاء املال دون تلك النعم العظيمة؟! ولكن الذي يستأجر باملال للتبشري يكون
يصل إليها ،وهدفه الذي يسعى إىل تحصيله ،وغايته التي يق ّدمها
املال قبلته التي ّ
كل غاية« ،وكل إناء بالذي فيه ينضح» .ولسائلٍ أن يسأل هذا الكاتب عن معنى
عىل ّ
كلمة «الجواهر» التي جاء بها مع ّرفة باأللف والالم ،فإن أراد بها جواهر مع ّينة
تعي هذه الجواهر املقصودة ،وإن أراد بها جميع الجواهر
فليست يف اللفظ قرينة ّ
املوجودة يف العامل من حيث إ ّن الجمع املع ّرف باأللف والالم ّ
يدل عىل االستغراق،
فهو كذب رصيح .وما هو وجه املناسبة بني الجملتني السابقتني وبني قوله« :وال
تعتمد قول ساحر»...إلخ» .
[[[

أما عن كتاب «الفصول والغايات» ،فيقول مصطفى صادق الرافعي« :فقد زعم
سمه (الفصول والغايات ،يف مجاراة السور واآليات)
بعضهم أنّه عارض القرآن بكتاب ّ
[[[ ينظر :أبو القاسم الخويئ :البيان يف تفسري القرآن ،ص.98-97
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وأنّه قيل له :ما هذا ّإل جيد ،غري أنّه ليس عليه طالوة القرآن! فقال :حتى تصقله
األلسن يف املحاريب أربعامئة سنة ،وعند ذلك انظروا كيف يكون .وقيل :إ ّن من كتابه
هذا قوله« :أقسم بخالق الخيل ،والريح الهابّة بليل ،بني الرشط مطلع سهيل ،إن الكافر
لطويل الويل وإن العمر ملكفوف الذيل؛ تع ّد مدارج السيل؛ وطالع التوبة من قبيل،
تنج وما إخالك بناج».
فلفظة (ناج) هي الغاية ،وما قبلها فصل مسجوع ،فيبتدئ بالفصل ثم ينتهي إىل
الغاية ،وهذا كام ترى عكس الفواصل يف القرآن الكريم؛ ألنّها تأيت خواتم آلياته ،فكأ ّن
نقض للوضع ومجاراة للموضوع ،وكأنّها صنعة وطبع.
املعارضة ٌ
وتلك وال ريب فرية عىل املع ّري أراده بها عد ّو حاذق؛ أل ّن الرجل أبرص بنفسه
وبطبقة الكالم الذي يعارضه ،وما نراه ّإل أعرف الناس باضطراب أسلوبه والتواء مذهبه،
وأ ّن البالغة ال تكون مراغمة للغة ،واغتصابًا أللفاظها ،وتوطي ًنا لغرائبها كام يصنع؛ وأ ّن
الفصاحة يشء غري صالبة الحنجرة ،وإفاضة اإلمالء ،ودفع الكلمة يف قفا الكلمة حتى
متعثا يسقط بعضه يف جهة وينهض بعضه يف جهة ،ويستقيم من ناحية
يخرج األسلوب ّ ً
ويلتوي من ناحية؛ وأنّه عىس أن ال يكون يف اضطراب ال ّنسق وتوعر اللفظ واستهالك
املعنى وفساد املذهب الكتايب وضعف الطريقة البيان ّية رش من هذا كلّه ،وما أسلوب
املع ّري ّإل من هذا كلّه.
عىل أ ّن املع ّري قد أثبت إعجاز القرآن فيام أنكر من رسالته عىل ابن الراوندي ،فقال:
وأجمع ملحد ومهتدي ،وناكب عن املحجة ومقتدي أ ّن هذا الكتاب الذي جاء به محمد
 iكتاب بهر باإلعجاز ،ولقي عدوه باإلرجاز ،ما حذي عىل مثال ،وال أشبه غريب
األمثال ،ما هو من القصيد املوزون ،وال يف الرجز من سهل وحزون ،وال شاكل خطابة
العرب وال سجع الكهنة ذوي األرب ...وإن اآلية منه أو بعض اآلية لتعرتض يف أفصح كلم
يقدر عليه املخلوقون ،فتكون فيه كالشهاب املتأللئ يف جنح غسق ،والزهرة البادية يف
جدوب ذات نسق» .
[[[

[[[ مصطفى صادق الرافعي :إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط ،1ال،ت ،ص.132-131
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وقال بعض الباحثني عن كتاب الفصول والغايات« :وهذا املؤلّف تتباين فقراته
فمم حسنت أصواته وتفكّكت
ويتذبذب مستوى فصوله وغاياته ما بني الجيد وغريهّ ،
معانيه ،قوله« :أحلف بسيف ه ّبار وفرس ض ّبار ،يدأب يف طاعة الجبار ،وبركة غيث
مدرار ترك البسيطة حسنة الحبار ،لقد خاب مضيّع الليل والنهار يف استامع القينة
ورشب العقار ،أصلح قلبك باألذكار ،صالح النخلة باإلبار».
فتبدو البداية دالّة عىل عدم قصد املعارضة وإثبات التأ ّدب مع القرآن ،مبخالفة
طريقة يف القسم فال يقول والسيف الهبار مثال عىل طريقة قسم القرآن ،وإمنا يقسم
بطريقة ليس لها وجود يف القرآن ،هي «أحلف» ثم إ ّن هناك فرقًا آخر هو أ ّن فواصل
ميسة املعاين ال غرابة فيها ،ولكن أسجاع أيب العالء يف أكرث األحيان غريبة
القرآن سهلة ّ
مبا يدل عىل أنّها مل تكن ميسورة له باأللفاظ املألوفة ،فلم يجد ب ّدا من البحث يف قاموس
الكلامت الغريبة ،وهذا دأبه يف كثري من رسائله. »...
[[[

[[[ محمد ابراهيم شادي :إعجاز القرآن ومنهج البحث عن التميز (املوازنة) ،ص.294
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املبحث السابع :أسلوب ّ
املك واملدين.

مك
من املباحث امله ّمة يف تاريخ القرآن مبحث تقسيم السور واآليات القرآن ّية إىل ّ
ومد ّين ،وهناك آراء متع ّددة حول هذا املوضوع سواء من املسلمني أو من املسترشقني.
املك
وقد تع ّرض جملة من املسترشقني أمثال :المنس ،وبالشري ،ونولدكه ،وغريهم لبحث ّ
واملد ّين وطرحوا مجموعة من اآلراء والنظريّات حول هذا املوضوع ،وكان من بني هؤالء
«جولدتسيهر» الذي سنتح ّدث عن آرائه حول امليك واملدين .وقبل الدخول يف شبهات
املك واملد ّين ،وثالثًا:
املك واملد ّين ،وثان ًيا :طرق معرفة ّ
أول معنى ّ
«جولدتسيهر» نعرض ً
املك واملد ّين.
شبهات «جولدتسيهر» يف باب ّ

ّ
ً
ّ
والمدني عند المفسرين:
أول :معنى المكي
 .1االتجاهات يف معرفة امليك واملد ّين
مك ومد ّين ،فبعض آياته مكّية وبعض آياته
قسم القرآن يف عرف علامء التفسري إىل ّ
يُ ّ
مدن ّية ،وتوجد يف التفسري اتّجاهات عديدة لتفسري هذا املصطلح.
االتّجاه الزماين :القائم عىل أساس الرتتيب الزماين لآليات واعتبار الهجرة ح ّدا ً زمن ّياً
وكل آية نزلت بعد الهجرة،
فكل آية نزلت قبل الهجرة تعترب مكّيةّ ،
فاصالً بني مرحلتنيّ ،
فهي مدن ّية .وإن كان مكان نزولها مكّة ،فاملقياس هو الناحية الزمن ّية ال املكان ّية.
فكل
املك واملد ّينّ ،
االتجاه املكاين :هو األخذ بالناحية املكانيّة مقياساً للتميّز بني ّ
آية يالحظ مكان نزولها ،فإن كان النبي iحني نزولها يف مكّة ،س ّميت مكّية ،وإن كان
حينذاك يف املدينة س ّميت مدن ّية.
املك ما
االتجاه الخطايب :يقوم عىل أساس مراعاة أشخاص املخاطبني ،فهو يعترب أ ّن ّ
وقع خطاباً ألهل مكّة ،واملد ّين ما وقع خطاباً ألهل املدينة.
بي iمفهومه ليك نحاول اكتشاف
إ ّن لفظ ّ
املك واملد ّين ليس لفظاً رشع ّياً ح ّدد ال ّن ّ
ذلك املفهوم ،وإنّ ا هو مج ّرد اصطالح تواضع عليه علامء التفسري ،ولكن نرى أ ّن وضع
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املك واملد ّين عىل أساس الرتتيب الزمني كام يق ّرره االتّجاه األ ّول أنفع للدراسات
مصطلح ّ
القرآنيّة؛ أل ّن التمييز من ناحي ٍة زمنيّ ٍة بني ما أنزل من القرآن قبل الهجرة وما أنزل بعدها
بيi
أكرث أهم ّي ًة للبحوث القرآن ّية من التمييز عىل أساس املكان بني ما أُنزل عىل ال ّن ّ
املك واملد ّين
يف مكّة ،وما أُنزل عليه يف املدينة ،فكان جعل الزمن أساساً للتمييز بني ّ
واستخدام هذا املصطلح لتحديد الناحية الزمن ّية أوفق بالهدف .
[[[

املك واملد ّين باالعتامد عىل ال ّروايات وال ّنصوص
املفسون عند محاولة التّمييز بني ّ
بدأ ّ
التأريخ ّية ،التي تؤ ّرخ السورة أو اآلية وتشري إىل نزولها قبل الهجرة أو بعدها ،وعن
رسون واستوعبوها استطاعوا أن يعرفوا
طريق تلك الروايات والنصوص التي تت ّبعها املف ّ
عد ًدا كب ًريا من السور واآليات املكّية واملدنيّة ومييّزوا بينها.
والصحيح أ ّن الخصائص التي ذكرها علامء التفسري قد تؤ ّدي إىل ترجيح أحد
نص بأنّها مكّية أو مدن ّية ،ولكن االعتامد عىل
االحتاملني عىل اآلخر يف السور التي مل يرد ّ
تلك املقاييس إنّ ا يجوز إذا أ ّدت إىل العلم ،وال يجوز األخذ بها ملج ّرد الظن  .فالفروق
التي ذكرت ال تتّسم بالكليّة ،بل باألغلبيّة النسبيّة وال معنى للمبالغة يف هذه الخصائص.
[[[

يقول العالمة الطباطبايئ« :وللعلم مبك ّية السور ومدن ّيتها ثم ترتيب نزولها أثر هام
يف األبحاث املتعلّقة بالدعوة النبويّة ،وسريها الروحي والسيايس واملدين يف زمنه i
وتحليل سريته الرشيفة ،والروايات -كام ترى -ال تصلح أن تنهض ح ّجة معتمدا ً عليها يف
إثبات يشء من ذلك عىل أ ّن فيام بينها من التعارض ما يسقطها عن االعتبار.
يتحصل من
املتعي لهذا الغرض هو التدبّر يف سياق اآليات واالستمداد مبا ّ
فالطريق ّ
القرائن واألمارات الداخليّة والخارجيّة ،وعىل ذلك نجري يف هذا الكتاب» .
[[[

[[[ محمد باقر الحكيم :علوم القرآن ،ص .74-73وينظر :محمد هادي معرفة ،التمهيد يف علوم القرآن ،ج ،1ص165-162؛ بدر
الدين الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن ،ج ،1ص239؛ جالل الدين السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،ج ،1ص.34
[[[ ينظر :محمد باقر الحكيم :علوم القرآن ،مجمع الفكر اإلسالمي ،قم1417 ،هـ ،ط ،3ص.79-76
[[[ تفسري امليزان ،ج ،13ص.235
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 .2املنهج الفيلولوجي ّ
واملك واملدين:
ال ّ
شك أ ّن الهدف األساس عند «جولدتسيهر» وغريه من املسترشقني الذين بحثوا
أسلوب القرآن يف ّ
املك واملدين ،هو إثبات برشيّة القرآن الكريم .وإلثبات هذه الفكرة
التاريخي للنصوص.
الفيلولوجي القائم عىل النقد
استخدموا املنهج
ّ
ّ
وتق ّدم أ ّن «جولدتسيهر» أخذ املنهج الفيلولوجي من أستاذه «فليرش» ،وهو أحد
كبار املسترشقني آنذاك الذي مت ّيز بدراسته املع ّمقة يف الناحية الفيلولوج ّية .وقد تق ّدمت
اإلشارة إىل املنهج الفيلولوجي سابقًا.
وإ ّن النتائج التي خرج بها (جولدتسیهر) وغريه من املسترشقني من النقد التاریخي
لكتبهم الدین ّیة أسقطوها عىل القـرآن الكـریم؛ حیـث كـان هدفهم من ال ّدراسة
وخاصـة فـي أسلوبه املكّـي واملـدين ،كانت الغاية «إثبـات أ ّن
الفيلولوجيّة للقرآن،
ّ
القـرآن یخضـع ألثر البیئة ،ویتط ّور بتط ّورها ،وتنعكس فیه املصالح االجتامع ّیة
والتو ّجهات السياس ّية» .
[[[

ّ
ً
ثانيا :أسلوب المكي والمدني في كالم جولدتسيهر:
التغي الذي حدث يف
يك واملد ّين ،قال جولدتسيهر:
أ ّما عن األسلوب امل ّ
وبديهي أ ّن ّ
ّ
النبوي ملحمد قد أثر يف أسلوب القرآن وشكله األديب .فمنذ أقدم روایات الكتاب
الطابع
ّ
بحق بین العنرصين ،فبني املائة واألربع عرشة سورة التي یشملها الكتاب ُم ّیز
قد ُم ّیز ّ
والبالغي للقرآن ی ّربر
النقدي
متییزا ً واضحاً بین السور املك ّیة والسور املدن ّیة .والبحث
ّ
ّ
هذا التمییز التاریخي بوجه عام .ففي العرص امليكّ ،جاءت املواعظ التي ق ّدم فیها محمد
الصور التي أوحتها إلیه َح ِم َّیتُه امللتهبة يف شكلٍ
وهمي خیا ٍّيل حا ّد تلقا ّيئ ذايت .وهو
ٍّ
يف هذا العرص ال یُسمع صلصلة سيفه ،وال یتح ّدثُ إىل محاربین ،أو رعایا مساملین ،بل
یُظهر لجموع معارضیه و ُمنا ِقضی ِه قض ّیة العقیدة السائدة يف نفسه عن ق ّوة خالق العامل
[[[ أحمد الطعان :العلامنیون والقرآن الكریم «تاریخیة النص» ،مكتبة ودار ابن حزم ،الریاض2007 ،م ،ط ،1ص.530
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وربّه وسلطانه غیر املحدود ،وعن اقرتاب یوم الحساب الذي یتمثّله ویراه يف الرؤى
الوحي ّية فینتزعه من راحته انتزاعاً ،وهو یعلن عقاب املاضین من الطغاة والشعوب
الذین قاوموا نُذَر اللَّه التي جاءتهم بألسن رسلهم وأنبیائهم.
لكن حم ّیة النب ّوة وحدت ّها أخذت يف عظات املدینة والوحي الذي جاء بها تهدأ رویدا ً
رویدا ً ،حیث أخذت البالغة يف هذا الوحي تصبح خفیفة شاحبة ،كام أخذ املوحى نفسه
أقل بحكم ما كان یعالجه من موضوعات ومسائل ،حتى لقد صار
ینزل إىل مستوى ّ
أحیاناً يف مستوى النرث العادي .
[[[

وقال أيضً ا« :ویجب ّأل یفوتنا اإلشارة إىل أ ّن الق ّوة الخطابیّة يف القرآن أخذت تفرتُ
حامستها برغم استعامل السجع يف أجزاء القرآن التي نزلت باملدينة ،كام يف األجزاء
األخرى املك ّیة ،لقد كانت السور األوىل يف النزول عىل الشكل الذي تع ّود الكهان القدماء
أي عر ّيب أن یرى فیه قرآناً موحى
وضع نبوءاتهم فیه ،ولو جاء يف شكل آخر ملا ريض ّ
من اللَّه عىل أ ّن محم ًدا iقد أكّد أ ّن جميع ما جاء به هو من الوحي اإللهيّ ،إل
أنّه ما أعظم الفارق بني سجع السور املك ّية وسجع السور املدن ّية!»  .وللرد عىل كالم
جولدتسيهر نذكر النقاط اآلتية:
[[[

 .1تأثر القرآن بالبيئة التي نزل فيها.
تو ّهم جملة من املسترشقني ،أمثال :نولدكه ،جولدتسيهر ،المنز ،وبالشري ،وكازانوفا،
وغريهم ،أ ّن القرآن الكريم كان متأث ّ ًرا بالبيئة ال مؤث ّ ًرا فيها.
املك واملد ّينّ ،
مك ،وآخر مد ّين،
تدل عىل وجود قرآن ّ
فقد زعم بالشري أ ّن الفروق بني ّ
ال صلة بينهام من الناحية األسلوبيّة واملضمونيّة ،وهذا ما قاله بالشري يف كتابه «مدخل
إىل القرآن» .وهذا يعني عنده تأث ّر القرآن بالبيئتني املك ّية واملدن ّية ،األمر الذي ّ
يدل
بزعمه وزعم غريه عىل برشيّة القرآن الكريم .
[[[

[[[ جولدتسيهر :العقيدة والرشيعة يف اإلسالم ،ص.21
[[[ جولدتسيهر :العقيدة والرشيعة يف اإلسالم ،ص.22
[[[ خرض الشايب :نبوة محمد يف الفكر االسترشاقي املعارص ،الرياض ،مكتبة العبيكان ،ط1422 ،1هـ ،ص .304ومحمد حمدي
زقزوق :االسترشاق والخلفية الفكريّة( ،م.س) ،ص.94
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ولذا «ال ب ّد لنا أن نف ّرق بني فكرة تأث ّر القرآن الكريم ،وانفعاله بالظروف املوضوع ّية
من البيئة وغريها ،وبني فكرة مراعاة القرآن لهذه الظروف بقصد تأثريه فيها وتطويرها
لصالح الدعوة.
فإ ّن الفكرة األوىل تعني يف الحقيقة :برشية القرآن ،حيث تفرض القرآن يف مستوى
الواقع املعاش وجز ًءا من البيئة االجتامعيّة يتأث ّر بها كام يؤث ّر فيها ،بخالف الفكرة
الثانية ،فإنّها ال تعني شيئًا من ذلك؛ أل ّن طبيعة املوقف القرآين الذي يستهدف التغيري،
وطبيعة األهداف والغايات التي يرمي القرآن إىل تحقيقها قد تفرض هذه املراعاة ،حيث
تح ّدد الغاية والهدف طبيعة األسلوب الذي يجب سلوكه للوصول إليها» .
[[[

فهناك ٌ
فرق بني أن تفرض الظروف نفسها عىل الرسالة ،وبني أن تفرض األهداف
والغايات -التي ترمي الرسالة إىل تحقيقها من خالل الواقع -أسلوبًا ومنه ًجا للرسالة؛ أل ّن
منفصل عن الرسالة ليكون تأثريهام عليها تأث ًريا مفروضً ا من
ً
الهدف والغاية ليس شيئًا
الخارج.
فنحن يف الوقت الذي نرفض فيه الفكرة األوىل بالنسبة إىل القرآن ،نجد أنفسنا ال
التمسك بالفكرة الثانية يف تفسري الظواهر القرآنيّة املختلفة ،سواء ما يرتبط منها
تأىب
ّ
باألسلوب القرآين أو املوضوع واملادة املعروضة فيه .
[[[

الفرق بني الحالتني:
يتضح الفرق بينهام من خالل آثار وسامت كل من الحالتني،
آثار الحالة األوىل( :تأثّر القرآن):
1.التذّبذّب يف املستوى الفني.
2.املناقضة وعدم انسجام املفاهيم واملواقف والترشيعات.
[[[ محمد باقر الحكيم :علوم القرآن ،ص.80
واملدين ،النارش :سازمان مدارس خارج از كشور ،قم،
ّ
املك
[[[ محمد عيل التسخريي :محارضات حول علوم القرآن ،شبهة ّ
1382هـ.ش ،ط ،1ص 103وما بعدها.
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3.التط ّور التدريجي سواء بالنسبة لألسلوب أم بالنسبة للمضمون بسبب تراكم
الخربات أو نحوها.
4.انعكاس الحاالت اإلنسانية ،مثل االنفعال والغضب والعاطفة ونحوها عليه
وتأث ّره أسلوباً ومضموناً بها.
آثار الحالة الثانية( :تأثري القرآن):
بينام نالحظ أ ّن آثار الحالة الثانية -أي االنسجام مع الواقع املوضوعي -تختلف متاماً
عن طبيعة تلك اآلثار؛ ألنّها ترجع إىل معايشة هذا الواقع واستيعابه ،لتوجيهه وتطويره.
مؤش عىل خضوعه للحالة البرشيّة ،وال
أي ّ
وعندما نرجع إىل القرآن الكريم ال نلمس ّ
أي أثر من آثار هذا الخضوع ،فليس فيه تذبذب يف املستوى الفني أو مناقضة
نجد فيه ّ
التدريجي وال أمثال ذلك مام أرشنا إليه قبل قليل.
يف املضمون ،كام ال يخضع للتط ّور
ّ
بل املالحظ فيه انسجامه بأسلوبه ومضمونه مع متطلّبات املراحل التي كانت مت ّر
بها مسرية الرسالة اإلسالم ّية الطويلة واملعقّدة خالل حياة الرسول ،iوهذا يزيد القرآن
مم رامه هؤالء املسترشقون ،-إذ يؤكّد ارتباطه بق ّوة عليا
عظمة وروعة -عىل العكس ّ
محيطة بالواقع املوضوعي وقادرة عىل إدارته بأزماته وتعقيداته وظروفه املختلفة من
دون أن تنفعل وتتأث ّر هي بالظروف واملؤثّرات .
[[[

 .2التفاوت بني امليك واملدين يف البالغة.
ال شّ ك أ ّن القرآن الكريم يف مرحلته املكيّة عالج موضوعات معيّنة ،كانت تتمحور
حول األمور اإلميان ّية وعىل رأسها التوحيد والرشك وأمور أخالق ّية .أ ّما القرآن يف مرحلته
املدن ّية عالج موضوعات أخرى ،كالترشيعات سواء الفرديّة أو املجتمع ّية .ومن الطبيعي
يك واملد ّين كانا
أن يؤ ّدي اختالف املوضوعات إىل اختالف يف األسلوب .ولك ّن أسلويب امل ّ
سواء من حيث اإلعجاز .فام زعمه «جولدتسيهر» من أ ّن اختالف املوضوعات أ ّدى إىل
اختالف يف البالغة القرآن ّية بني امليك واملدين غري صحيح.
[[[ رياض الحكيم :دروس منهجية يف علوم القرآن ،قم ،دار الهالل2014 ،م ،ط ،5ص.208-207
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أ .تحدّ ي القرآن ال يف ّرق بني امليك واملدين:
من املالحظ أ ّن القرآن الكريم يف تح ّديه لإلتيان مبثل القرآن أو بسورة من مثله ،مل
كل القرآن بأرسه عبارة عن معجزة ربان ّية تح ّدى اللَّه بها أن
يف ّرق بني امليك واملدين؛ أل ّن ّ
ُ
قال تعاىل﴿ :قل
يأيت األنس والجن مبثله أو بسورة من َ ۡ
مثله ،وهو ما تح ّدى القرآن بهۡ ،
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[[[

فال يوجد إنس أو جن عىل وجه األرض يستطيع أن يأيت مبثل القرآن أو بسورة من مثله،
وقد حفظ اللَّه تعاىل الكتاب املق ّدس من التحريف والنقص والزيادة والضياع ،كام أ ّن
كل الكتب السابقة ،يتم ّيز القرآن
القرآن هو خاتم الكتب الساموية وفيه نسخ من ّ
بجامل البالغة واألسلوب ،باإلضافة إىل سهولة قراءته وحفظه للعاملني.
ب .إعجاز السور املدن ّية:
افرتض جولدتسيهر أ ّن اختالف املوضوعات بني امليك واملدين أ ّدى إىل ضعف الجانب
رض بإعجاز القرآن ،وقد أرشنا أ ّن القرآن الكريم تح ّدى
البالغي يف القسم املدين ،وهذا ي ّ
العرب وغريهم عىل أن يأتوا بسور ٍة من مثله ،ومل يف ّرق بني امليك واملدين ،ولو كان
األمر كام يفرتض «جولدتسيهر» لكان بإمكان العرب أن يأتوا مبثل القرآن املدين؛ ألنّه
حسب إ ّدعاء جولدتسيهر هو أضعف من القرآن امليك من ناحية اإلعجاز -عىل أنّه
كل القرآن يف قسميه امليك واملدين ،-وبذلك تنتهي القضيّة ويسقط
ال يعرتف بإعجاز ّ
التح ّدي القرآين للج ّن واألنس والذي ما زال إىل يومنا هذا .وملاذا لجأ العرب إىل ات ّهام
النبي iبالجنون ،والشعر ،والتعلّم من اآلخرين ،و ...وخاضوا حروبًا مع النبي،i
ّ
وحاكوا املؤامرات وغري ذلك ،والعاقل ال يرتك األسهل وهو -حسب الفرض مواجهة
القرآن املدين -والذهاب إىل األصعب.
[[[ سورة اإلرساء ،اآلية .88
[[[ سورة البقرة ،اآلية .23
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وال ب ّد من اإلشارة إىل أ ّن إعجاز القرآن الكريم ال ينحرص بوجه واحد ،مبعنى أ ّن
تجل يف
للقرآن الكريم أوج ًها متع ّددة يف اإلعجاز ،فلو افرتضنا أ ّن هناك إعجازًا ما ّ
سورة من سور القرآن ال يعني أ ّن نفس هذا اإلعجاز موجود يف سورة أخرى ،فقد تجمع
سورة واحدة أوج ًها من اإلعجاز ال نجدها يف سورة أخرى وهكذا ،بل قد نرى أوج ًها من
كل سور
اإلعجاز البياين عىل سبيل املثال يف آية ال نجده يف سورة أخرى ،ولكن املهم أ ّن ّ
كل القرآن ومل
القرآن معجزة من الناحية البيانيّة والبالغيّة وهذا ما لحظه العرب يف ّ
يف ّرقوا بني سوره .ولتوضيح ذلك نعطي األمثلة اآلتية:
 إعجاز سورة الكوثر وإعجاز سورة البقرة:املفسين أ ّن سورة الكوثر مك ّية ،وسورة البقرة مدن ّية.
من املتّفق عليه بني ّ
سورة الكوثر مع صغر حجمها ،وهي أصغر سورة يف القرآن الكريم ،فقد تض ّمنت
السورة تتض ّمن يف الواقع ثالثة من أنباء الغيب
أوج ًها متع ّددة من اإلعجاز القرآين .فهذه ّ
َّ ٓ
َوالحديث عن املستقبل .فهي أ ّوالً :تتح ّدث عن إعطاء الخري الكثري لل ّنبي﴿ iإِنا
ۡ َ َ
ۡ
أع َط ۡي َنٰ َك ٱلك ۡوث َر﴾ .وهذا الفعل وإن جاء بصيغة املايض ،قد يعني املستقبل الحتمي
كل اإلنتصارات والنجاحات التي أحرزتها الدعوة
الوقوع .وهذا الخري الكثري يشمل ّ
السورة يف مكّة .من جهة أخرى،
اإلسالمية فيام بعد .وهي ما كانت متوقّعة عند نزول ّ
السورة تخرب ال ّنبي iبأنّه سوف ال يبقى بدون عقب ،بل إ ّن ذريته ستنترش يف اآلفاق.
ّ
السورة بأ ّن عد ّوه هو األبرت ،وهذه النبوءة تحقّقت أيضاً ،فال
ومن جهة ثالثة ،تخرب ّ
أثر لعدوه اليوم ،بنو ا ُميّة وبنو العباس الذين عادوا ال ّنبي وأبناءه كانوا ذا نسل ال يحىص
يبق اليوم منهم يشء يذكر .
عدده ،ومل َ
[[[

س واللّغوي املعروف
وهناك كتب حول إعجاز سورة الكوثر منها ما كتبه املف ّ
الزمخرشي بعنوان« :إعجاز سورة الكوثر» سأذكر باختصار بعض األوجه البيانيّة
املوجودة يف سورة الكوثر أي يف عرش كلامت قرآن ّية.
[[[

[[[ األمثل يف تفسري كتاب اللَّه املنزل ،ج ،20ص.503
[[[ أرسار إعجاز سورة الكوثر :شحادة حميدي العمري .سورة الكوثر دراسة بيانية :عبده محمد الحكيمي .سورة الكوثر دراسة
تحليلية موضوعية :محمد أحمد عبد العزيز الجمل .وغريهم من الكتب.
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الرشح املخترص
األوجه البيان ّية
إ ّن وصف أسلوب القرآن الكريم باألسلوب األديب الفريد يَ ْعني
شكل من األشكال
بأَ َّن هذه اآليات ال ُ ْيكن أ ْن تعترب أو تُع ّد ً
األدبيّة املتعارف عليها يف اللغة العربيّة ،فاللّغة العربيّة تُص ّنف
إىل «نرث» و«شعر» .أ ّما األسلوب الفريد يف اآليات القرآن ّية ،فهو
 .1األسلوب األديب الفريد.
من خالل اإليقاع الداخيل ويف استحالة أن توصف أو تش ّبه
بأي ِم ْن «البحور» كام أ ّن نهاية اآليات وربط األسلوب األديب
ّ
يختلفانِ عن النرث أو الشعر .لذا نجد أ ّن هناك اختالفًا يف
الشكل األديب يف اآليات القرآن ّية.
َ
َّ ٓ ۡ
َ
بإمكاننا تقسيم سورة الكوثر إىل قسمني :األ ّول﴿ :إِنا أع َ َط ۡي َنٰك
ۡ
ۡ
ۡ َ َ َ ّ
ٱلك ۡوث َر ف َص ِل ل َِر ّب ِ َك َوٱنَ ۡر﴾ والثاين﴿ :إ ِ َّن َشان َِئ َك ُه َو ٱل ۡب َ ُت﴾.
يف الجمل ِة األوىل ،سامت بالغية :فاألداة املتامسكة (حرف
الفاء = الفاء السببية) َاستعملت يف هذه الجمل ِة والتي تكون
َ ّ
َ ۡ َ َ
َّ ٓ ۡ
َ
عامل الربط بني ﴿إِنا أع َط ۡي َنٰك ٱلك ۡوث َر﴾ وبني ﴿ف َص ِل ل َِر ّبِك
ۡ
َوٱنَ ۡر﴾.
ويف الجملة الثانية سمة بالغية :إ ّن أدا َة الربط التي استعملت
 .2الشكل اللغوي الفريد .يف هذة الجملة ،يطلق عليها «بالصفر» أي مل يكن هناك أيّة
أداة للربط .وهذا الشكل من التامسك «الربط» يكون إذا
رص
مل يستعمل أو يستخدم «حرف الواو أو الفاء» .ولك ّن عن َ
الربط يُ ْف َه ُم بسهولة عن طريق ق ّراء اللغة العرب ّية «بداهة».
وإ ّن طريقة القرآن الكريم يف ربط هذه اآلية مع اآلية التي
سبقتها إنّ ا ّ
يدل عىل ميز ٍة بالغ ّي ٍة .فعدم استخدام أداة ربط يف
هذة الحالة يكون قد أوجد إيجازًا «لغويًّا» ،ويكون قد أزيل
أي تكرار غري رضوري .إذًا ،إ ّن العالقة بني جمل ِة وأخرِى ُ ْي ِك ُن
أَ ْن ت ْف َه َم بدون زيادة أحرف أو كلامت إضاف ّية غري رضوريّة.
 .3البالغة.

هذا الخطاب البالغي الذي يستعمل ويستخدم فيه ناحية
الرجاء واإلقناع ،والتعبري عن أفضل األشكال اللفظ ّية والفصاحة
والعالقة املتبادلة يف األسلوب والصياغة واملعنى.
219

220

 .4التوكيد.

التوكيد واختيار الضمري «إِنَّا» (حرف التوكيد) وباإلضافة إىل
صيغة الجمع( ،تظهر وتشري) إىل الق َّو ِة ،الحقيقة ،القدرة كام
أنّها أحيانًا تستعمل لتَوكيد املنزل ِة والعظم ِة (لتعظيم املتكلّم).
وإ ّن التالؤم يف اختيار «الضمري» ملا كان فيه من ق ّوة يف اإلقناع
بأي ضمري آخر .والذي يظهر «عىل أن
ال ُ ْيكن أ ْن نجده ّ
أي يشء للرسول.i
الخالق» قادر عىل فعل ّ

 .5تعدّ د املعاين.

أعطي لكلمة «الكوثر» يف التفاسري معاين متع ّددة .هذه املعاين
تَتض ّم ُن :نهر يف الج ّن ِة تتدفّق منه باقي األنهار .القرآن الكريم
لكل يشء .املنزلة املرتفعة .والذريّة و...
الشامل ّ
وكل هذه املعاين محتملة ،ولكن أرجح هذه املعاين هو الذريّة
ّ
وهم األمئة Dوذريتهم والتي ال تنقطع إىل يوم القيامة،
وهي تتناسب مع اآلية الثالثة ومع سبب النزول ،وهو محاولة
بي iبشأن انقطاع نسله ،فجاء الجواب يف
التنقيص من ال ّن ّ
هذه السورة املباركة ،وهو أ ّن ذريتك من ابنتك الكوثر فاطمة
خصوصا أ ّن الكوثر يشري إىل يشء واحد تصدر عنه
،B
ً
كل ما ذكر هي مصاديق
كرثات فهو كوثر .أو ميكن القول إ ّن ّ
للكوثر وأبرز مصداق من هذه املصاديق هو الذرية.

 .6لفتات يف القواعد.

إِنَّا … ِ َربِّ َك :يف هذه السورة هناك تغيري ِم ْن صيغة جمعِ يف
َيس تغيريا ً غري متوقّع؛
[إنا] إىل املفرد [… لربك] .هذا التغيري ل َ
بل إ ّن هذا األمر يربز العالق َة العميق َة بني اللَّه سبحانه وتعاىل
النبي .iوإ ّن استعامل «إنّا» قد استعملت يف تَوكيد
وبني ّ
وعظمة ق َّو ِة وقدر ِة اللَّه سبحانه وتعاىل ،بينام «لربك» فقد
والحب؛ عالوة
والقرب
استعملت لإلشارة وللتَأكيد عىل األلف ِة
ِ
ِّ
عىل ذلك ،فالغرض من هذه اآلية كان ملواساة الرسول.i

ّ
والدراسات القر ّ
آنية :مناهجه ،وآراءه عرض ونقد
الفصل األول :جولدتسيهر

 .7اختيار الكلمة

 .8ترتيب الكلمة
 .9الربط الذهني
(التصور)

 .10الق ّوة والشدّ ة.

اختيار كملة :الْ َك ْوث َر أساس هذة الكلمة هي أحرف «الكاف»،
تبي وتعطي معنى = الوفرة،
«الثاء»« ،الراء» .وهذة األحرف ّ
الكرثة ،الفائض ،الغني الذي ال ينتهي .وهناك مشتقّات أخرى
لهذة الكلمة :كرثة = التع ّدد ،كثري = العديد ،أكرث = عدد أكرث،
ّ
كث «الثاء مش ّددة» = املُضَ ا َعفَة ،تكاثر = تضاعف ،استكرث =
التمني يف نيل املزيد.
كل يشء كثري من الكمية ،عظيم يف النوعيّة
وعبت العرب عن ّ
ّ
بالكوثر.
أي يشء عظيم يف القيمة أو النوع ّية .وهذه الكلمة ال ُيْكن
أو ّ
أ ْن ت ُستَ َ
أي كلمة عربيّة
بدل بكلمة أخرى؛ أل ّن معناها ال يشبه ّ
أخرى.
إ ّن لوضع وترتيب كلمة الكوثر يف نهاية اآلية األوىل ّ
يدل
عىل الوفرة والغزارة ويقول العلامء بأ َّن اللَّه سبحانه وتعاىل
قد أعطى ومنح النبي iشيئًا «واح ًدا» ولكن بشكل عظيم
ومضاعف.
ف ََص ِّل لِ َربِّ َك َوانْ َح ْر :حرف «الفاء» هنا جزئية سبب ّية (مس ّببة)
ّ
تدل عىل توصية للنبي iأن يشكر اللَّه سبحانه عىل «الكوثر»
التي أعطيت له.
َ
استعامل الكلم ِة (األبْ َ ُت) مناسبة ج ّدا ً،
إِ َّن شَ انِئَ َك ُه َو األبْ َتُ :إ ّن
كام أنّها هي نفس الكلمة التي استخدمها أعداء الرسول معه.
النبي iهم
إ ّن هذة الكلمة تُشري يف تبيان حقيقة أ ّن أعداء ّ
من سيخرس الخسارة العظيمة .وهذا ما قد أشري إليه يف اآليتني
كل
السابقتني من مبالغة وتوكيد يف استخدام اللغة يف تبيان أ ّن ّ
للنبي .iواستعامل كلمة «األبرت» فيها الكثري
الخري هو فقط ّ
من الق ّوة والش ّدة.
معنى كلمة األبرت عند العرب« :أي الرجل الذي لَيْ َس ل ُه أوالد
والذي لن يذكر بعد موته» .وإ ّن اختيار وضع كلمة «األبرت»
يف آخر السورة قد جاء لتقوية هذا املعنى ،ولإلشارة إىل هذه
الحقيقة.
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 .11اختيار الجملة

 .12اإليقاع والصوت

ُه َو األبْ َتُ :إ ّن أداة التعريف «ال» بعد «هو» قد كتبت
لتخصيص يشء أو أشخاص مع ّينني (أعداء النبي) أي التأكيد
النبي  iفقط وليس غريهم من بقيّة الكفار.
عىل أنّهم أعداء ّ
القرآن ُو ِص َف كسمفون ّية غري قابلة للتقليد «وهذا االيقاع فيه
قدرة تدفع حتى الرجال عىل البكاء» ،فالقرآن الكريم مل يقترص
فيه فقط عىل إيجاد التالؤم يف العبارات والكلامت ،بل أيضً ا
«عىل تحقيق صوت وإيقاع فريد ضمن شكلٍ أد ّيب فريد :كوثر
وأنحر -أبرت .ومن املالحظ أ ّن اختيار هذا اإليقاع يرجع إىلالكلمة األخرية يف اآلية األوىل «الكوثر» ،فيكون استمرار وامتداد
وتسليط الضّ وء عىل الخري الذي أعطاه اللَّه للنبي محمد.i

كل هذه األوجه يف اإلعجاز البيا ّين
هذه بعض األوجه البيان ّية يف سورة الكوثر ،ورغم ّ
ترشيعي؛ ألنّها ال تتح ّدث عن الترشيع ،بينام إذا الحظنا
ال يوجد يف سورة الكوثر إعجاز
ّ
سورة البقرة املدن ّية -والتي اعترب «جولدتسيهر» أ ّن السور املدن ّية ضعيف ٌة من ناحية
البالغة ،وهذا مج ّرد ا ّدعاء من دون دليل -نجد يف هذه السورة أوجه إعجا ٍز أخرى
مع وجود اإلعجاز البياين قط ًعا نجد اإلعجاز الترشيعي واإلعجاز العلمي ،وبعضهم
وكل هذه األمور مل يطّلع عليها
العددي يف سورة البقرة ،وغري ذلك ّ
ذكر اإلعجاز
ّ
«جولدتسيهر» إن أحس ّنا الظ ّن به .ولتأكيد ذلك ،ميكن مراجعة ما كُتب من دراسات
ليتبي معنا مدى الضعف العلمي
وأبحاث حول اإلعجاز اللغوي والبياين يف سورة البقرةّ ،
والل موضوع ّية عند كبري املسترشقني «جولدتسيهر» الذي علّمهم القرآن ،يف مباحث
ّ
إعجاز القرآن الكريم ،وامليك واملدين ،وغري ذلك.

ً
ثالثا :القرآن يشبه سجع الكهنة

زعم «جولدتسيهر» كام تق ّدم أ ّن السجع الذي استخدمه القرآن الكريم عىل شاكلة
سجع الكهنة ،حتى يتقبّل العرب فكرة أ ّن القرآن موحى به من اللَّه تعاىل .وقبل الر ّد
عىل هذه الشبهة نذّكر بأمرين:
العرب أ ّن ما
األ ّول :القرآن الكريم نفى عن رسول اللَّه iبعد أن اختلط عىل
سمعوه قد يكون شبيها بأقوال الكهان ،فقال تعاىل﴿ :إنَّ ُهۥ لَ َق ۡو ُل َر ُسول َكريم َوماَ
ِ
ٖ َّ ِ ٖ
ٗ
ًٗ
َ

َ
َ َ ٞ
ََ
َ
َ
َ
َ
ُ َ
َ
ُۡ
ه َو بِق ۡو ِل شاع ِٖرۚ قل ِيل َّما تؤم ُِنون َول بِق ۡو ِل كه ٖ ِۚن قل ِيل َّما تذك ُرون تزنِيل
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ّ
والدراسات القر ّ
آنية :مناهجه ،وآراءه عرض ونقد
الفصل األول :جولدتسيهر

َ َ
َ
ََ ّۡ ََٓ َ َ َۡ َّ َ
ّمِن َّر ّ ۡ َ َ َ
ت ربِك بِكاه ِٖن ول
ب ٱلعٰل ِمني﴾  .وقال تعاىل﴿ :فذكِر فما أنت بِن ِعم ِ
َۡ ِ
ُ
ون﴾ .
من ٍ
[[[

[[[

الثاين :أكرث من يتمكّن من معرفة أ ّن هذا القرآن هل يشبه سجع الكهنة أم ال،
هم العرب أنفسهم ومن نزل يف بيئتهم القرآن الكريم ،فهؤالء نفوا أن يكون القرآن
يشبه أسلوب وسجع الكهان .ونذكر منوذ ًجا تاريخ ًّيا من كالم هؤالء ،والذي يبدو أ ّن
غض الطرف عن ذلك .فهذا عتبة بن ربيعة،
«جولدتسيهر» مل يقرأ عنهم يف التاريخ أو ّ
وهو من أل ّد أعداء اإلسالم وأعداء النبي iجاء ليعرض أم ًرا عىل النبي iإىل أن
فقال:
قال له iأقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال :نعم ،قال فاسمع مني ،قال :أفعل،
َ ٞ
َّ
ٱلرحِيم ٢ك َِتٰ ٞ
ب فُ ّصلَتۡ
ٱلرحِي ِم ٓ
ٱلرِنَٰمۡح َّ
يل ّم َِن َّ
ٱلرِنَٰمۡح َّ
ٱللِ َّ
زن
«﴿ِمۡسِب
ِ
ِ
حم ١ت ِ
َ
َ
َ
ّ
َ

ۡ َُ ُ َ
َ ٗ ََ ٗ َ ۡ َ
َ َ ٰ ُ ُ ُ ۡ َ ً َ َ ّٗ َ ۡ َ ۡ ُ َ
ري
ِيرا فأع َرض أك
ذ
ن
و
ا
ب
٣
ون
ءايتهۥ قرءانا عربيا ل ِقوم يعلم
ثه ۡم ف ُه ۡم ل
شِ
َ َ ُ ِْ ُ ُ ُ َ ٖ ٓ َ َّ ّ َّ َ ۡ ُ َ ٓ َ ۡ َ ٓ َ َ
َۡ ُ َ
اذان َِنا َو ۡق ٞر َو ِم ۢن بَ ۡين ِناَ
كن ٖة مِما تدعونا إِلهِ و ِف ء
يس َمعون ٤وقالوا قلوبنا ِف أ ُ ِ
َ
َ َ َّ ۡ ۡ َ ٞ
َ
اب فٱع َمل إِن َنا ع ٰ ِملون ﴾٥ثم مىض رسول اللَّه iفيها يقرأها عليه،
َو َب ۡين ِك حِج
[[[

فلم سمعها منه عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتم ًدا عليهام يستمع منه،
ّ
ثم انتهى رسول اللَّه iإىل السجدة منها ،فسجد ثم قال :قد سمعت يا أبا الوليد ما
سمعت ،فأنت وذاك .فقام عتبة إىل أصحابه ،فقال بعضهم لبعض :نحلف باللَّه لقد
جاءكم أبو الوليد بغري الوجه الذي ذهب به .فلام جلس إليهم قالوا :ما وراءك يا أبا
قول واللَّه ما سمعت مثله قط ،واللَّه ما هو بالشعر
الوليد؟ قال :ورايئ أين قد سمعت ً
وال بالسحر وال بالكهانة ،يا معرش قريش ،أطيعوين واجعلوها يب ،خلوا بني هذا الرجل
وبني ما هو فيه فاعتزلوه ،فو اللَّه ليكون ّن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم ،فإن تصبه
العرب فقد كفيتموه بغريكم ،وإن يظهر عىل العرب فملكه ملككم ،وع ّزه ع ّزكم ،وكنتم
أسعد الناس به. ...
الر ّد املناسب عىل هذه الشبهة ،هو إجراء مقارنة بسيطة بني أسلوب القرآن الكريم
ليتبي زيف هذه الدعوى ومجانبتها للصواب.
وسجع الكهان؛ ّ
[[[

 .1هل يوجد سجع يف القرآن؟

[[[ سورة الحاقة ،اآليات .43-40
[[[ سورة الطور ،اآلية .29
[[[ سورة فصلت ،اآليات .5-1
[[[ ابن هشام الحمريي :السرية النبوية ،ج ،1تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،النارش :مكتبة محمد عيل صبيح وأوالده،
مبرص1963 ،م ،ال.ط ،ص.190
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هناك ٌ
فضل عن مقارنته بسجع الكهان.
خالف بني العلامء يف وجود سجع يف القرآنً ،
يقول الباقالين :ذهب أصحابنا كلّهم إىل نفي السجع من القرآن وذكره أبو الحسن
األشعري يف غري موضع من كتبه .وذهب كثري ممن يخالفهم إىل إثبات السجع يف القرآن.
يبي به فضل الكالم ،وأنّه من األجناس التي يقع فيها التفاضل
وزعموا أ ّن ذلك مام ّ
يف البيان والفصاحة ،كالتجنيس وااللتفات ،وما أشبه ذلك من الوجوه التي تعرف بها
الفصاحة .ثم قال :وهذا الذي يزعمونه غري صحيح ،ولو كان القرآن سج ًعا لكان غري
داخل فيها مل يقع بذلك إعجاز.
خارج عن أساليب كالمهم ،ولو كان ً
ولو جاز أن يقولوا :هو سجع معجز ،لجاز لهم أن يقولوا :شعر معجز .وكيف
والسجع مام كان يألفه الكهان من العرب ،ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون ح ّجة من
نفى الشعر؛ أل ّن الكهانة تنايف النب ّوات ،وليس كذلك الشعر.
مرذول؛ أل ّن السجع إذا
ً
لو كان الذي يف القرآن عىل ما تق ّدرونه سج ًعا ،لكان مذمو ًما
تفاوتت أوزانه ،واختلفت طرقه ،كان قبي ًحا من الكالم .وللسجع منهج مرت ّب محفوظ،
أخل به املتكلّم وقع الخلل يف كالمه ،ونسب إىل الخروج عن
وطريق مضبوط ،متى ّ
مرذول،
ً
الفصاحة .كام أ ّن الشاعر إذا خرج عن الوزن املعهود كان مخطئًا ،وكان شعره
ورمبا أخرجه عن كونه شع ًرا.
وقد علمنا أ ّن بعض ما ي ّدعونه سج ًعا متقارب الفواصل ،متداين املقاطع ،وبعضها مام
ميتد حتى يتضاعف طوله عليه ،وترد الفاصلة عىل ذلك الوزن األول بعد كالم كثري ،وهذا
يف السجع غري مريض وال محمود.
فإن قيل :متى خرج السجع [من] املعتدل إىل نحو ما ذكرمتوه ،خرج من أن يكون
سج ًعا ،وليس عىل املتكلّم أن يلتزم أن يكون كالمه كلّه سج ًعا ،بل يأيت به طو ًرا ثم يعدل
عنه إىل غريه ،ثم قد يرجع إليه.
قيل :متى وقع أحد مرصاعي البيت مخالفًا لآلخر ،كان تخليطًا وخبطًا ،وكذلك متى
اضطرب أحد مرصاعي الكالم املسجع وتفاوت كان خبطًا.
[وقد] علم أ ّن فصاحة القرآن غري مذمومة يف األصل ،فال يجوز أن يقع فيها نحو
تحيوا
هذا الوجه من االضطراب .ولو كان الكالم الذي هو يف صورة السجع منه ملا ّ
فيه ،ولكانت الطباع تدعو إىل املعارضة؛ أل ّن السجع غري ممتنع عليهم ،بل هو عادتهم،
فكيف تنقض العادة مبا هو نفس العادة ،وهو غري خارج عنها وال متميّز ...ولو كان
رصفوا فيام
يتحيوا فيه ذلك ّ
ذلك عندهم سج ًعا مل ّ
التحي ،حتى سامه بعضهم سح ًرا ،وت ّ
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كانوا يس ّمونه به ويرصفونه إليه ويتو ّهمونه فيه .وهم يف الجملة عارفون بعجزهم عن
طريقه ،وليس القوم بعاجزين عن تلك األساليب املعتادة عندهم ،املألوفة لديهم .
[[[

 .2الفرق بني الفاصلة القرآنية وسجع الكهان:
ما هي الفاصلة القرآن ّية؟ وما الفرق بينها وبني السجع يف النرث والقافية يف الشعر؟

قبل البدء بتعريف الفاصلة القرآن ّية والسجع والفرق بينهام ال بد من اإلشارة إىل
النقاط اآلتية:
•كانت عند العرب يف العرص الجاهيل طائف ٌة ت ّدعي التن ّبؤ ومعرفة املغيبات ،وأنّها
تنطق عن آلهتهم مبا س ّخر لها من الج ّن التي تسرتق لها السمع ،فتكشف لها
الحجب ،وما تأيت به ألواح الغد .وكانوا يس ّمونها الكهان ،وواحدهم مييس كاه ًنا،
أ ّما تابعه من الج ّن فيس ّمى رئيا ،وكانوا يفزعون إليهم الستشارتهم يف األمور
الجىل كإعالن حرب ،أو قعود عن نرصة أحالف ،أو كشف قتل إنسان أو ناقة ،أو
خالل نذر من النذور ألربابهم ال يستطيعون أداءه .وقد يلجأون إليهم للحكم
بينهم أو للمنافرة ،ممتثلني ألحكامهم فهي ال تنقض وال ترد ،وقد يطلبون إليهم
تعبري رؤاهم وأحالمهم ،وهم بدورهم قد يتنبّؤون ألقوامهم بوقوع كارثة ،أو
حدوث غزو .
[[[

كتب األدب والتاريخ طائف ًة من أقوال هؤالء الكهان ،والكاهنات وخطابهم،
•روت ُ
وكلّها تلتزم السجع ،وما ّ
نشك يف أ ّن أكرث ما روي عنهم مصنوع ،وإن من الخطأ
أن يعتمد باحث عىل تلك املرويات ،ويظ ّنها صحيحة النسبة إىل من قيلت عىل
ألسنتهم ،لسبب طبيعي ،وهو أنّها مل تكن مد ّونة وال مكتوبة ،ومن الصعب
أن تحتفظ بها ذاكرة الرواة نحو قرنني من الزمان أو أكرث ،فال تب ّدل فيها وال
تحريف ،حتى يخرج العرص العبايس فيد ّونها اللغويون واألخباريون .
[[[

أ .تعريف الفاصلة القرآنية:
الفاصلة ،وهي الكلمة التي تكون يف آخر اآلية القرآن ّية .فهي كقرينة السجع يف النرث،
[[[ محمد بن الطيب الباقالين :إعجاز القرآن ،تحقيق :أحمد صقر ،النارش :دار املعارف ،مرص ،ال.ت ،ط ،3ص 57وما بعدها.
[[[ أبو الفرج األصفهاين :األغاين ،ج ،9ص .89ج ،11ص 118و  .140ابن هشام الحمريي :السرية النبوية ،ج ،1ص 15و  43و 162
و  221و .222السرية الحلبية :ج ،1ص.5
[[[ أحمد شوقي عبد السالم ضيف الشهري بشوقي ضيف :الفن ومذاهبه يف النرث العريب ،دار املعارف ،ط ،13ال.ت ،ص.41-38
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وقافية البيت يف الشعر .وع ّرف بدر الدين الزركيش الفاصلة« :هي كلمة آخر اآلية ،كقافية
الشعر وقرينة السجع»  .وع ّرفها الرماين« :حروف متشاكلة يف املقاطع توجب حسن إفهام
املعاين… والفواصل بالغة واألسجاع عيب» فهو يرى أ ّن السجع تتبعه املعاين ،فهو الذي
يقصد يف نفسه ثم يحمل املعنى عليه ،والفواصل تتبع املعاين وال تكون مقصودة يف نفسها،
«وما هذه الفواصل التي تنتهي بها آيات القرآن ّإل صور تا ّمة لألبعاد التي تنتهي بها جمل
املوسيقى ،وهي متّفقة مع آياتها يف قرار الصوت ات ّفاقًا عجي ًبا يالئم نوع الصوت والوجه
الذي يساق عليه مبا ليس وراءه يف العجب مذهب ،وتراها أكرث ما تنتهي بالنون وامليم،
وهام الحرفان الطبيعيان يف املوسيقى نفسها ،أو بامل ّد ،وهو كذلك طبيعي يف القرآن ،فإن
مل تنته بواحدة من هذه ،كأن انتهت بسكون حرف من الحروف األخرى ،كان ذلك متابعة
لصوت الجملة وتقطيع كلامتها ،ومناسبة للون املنطق مبا هو أشبه وأليق مبوضعه ،وعىل
أ ّن ذلك ال يكون أكرث ما نجد ّإل يف الجمل القصار ،وال يكون ّإل ٍ
قوي يستتبع القلقلة
بحرف ّ
أو الصفري أو نحوهام مام هو رضوب أخرى من النظم املوسيقى.
[[[

[[[

وبتطبيق هذا النظم املوسيقي العجيب عىل سورة «مريم» ،الذي يستغرق القصص
خاصا .فحتى جرس ألفاظها وفواصلها فيه
نحس أ ّن للصورة إيقا ًعا موسيق ًّيا ًّ
نحو ثلثيهاّ ،
رخاء ،وفيه عمق« :رضيا .رسيا .حفيا .نجيا ،فأ ّما املواضع التي تقتيض الش ّد والعنف،
دال يف الغالب :م ّدا .ض ّدا .إ ّدا .ه ّدا ،أو زاء :ع ّزا ،أزّا .وتن ّوع
فتجيء فيها الفاصلة مش ّددة ً
اإليقاع املوسيقى والفاصلة بتن ّوع الج ّو واملوضوع يبدو جليًّا يف هذه السورة.

الظل
وهكذا يسري اإليقاع املوسيقي يف السورة وفق املعنى والجو ،ويشارك يف إبقاء ّ
الذي يتناسق مع املعنى يف ثنايا السورة ،وفق انتقاالت السياق من جو إىل جو ،ومن
معنى إىل معنى.

إ ّن الفاصلة القرآن ّية ترد وهي تحمل شحنتني يف آنٍ واحد :شحنة من الوقع املوسيقي،
وشحنة من املعنى املت ّمم لآلية .فاملعنى هو الذي يتحكّم يف نوع الفاصلة. ...
[[[

ور ّد بعض العلامء عىل الرماين بأ ّن «السجع ليس عي ًبا يف القول ،ولك ّنه من محسنات
القول ،وقد وقع كث ًريا يف كالم العرب الجيّد ،وأنّه مل يكن سجع الكهان هو السائد فقط،
[[[ بدر الدين الزركيش :الربهان يف علوم القرآن ،ج ،1تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية ،عيىس البايب
الحلبي ورشكاءه1957 ،م ،ط ،1ص.53
[[[ ثالث رسائل يف إعجاز القرآن للرماين والخطايب وعبد القاهر الجرجاين ص.89
[[[ سعيد عطية عيل مطاوع :اإلعجاز القصيص يف القرآن ،دار اآلفاق العربية ،القاهرة ،ال.ت ،ط ،1ص.152-151
226

ّ
والدراسات القر ّ
آنية :مناهجه ،وآراءه عرض ونقد
الفصل األول :جولدتسيهر

بل كان من بلغاء العرب من اتّجه إىل السجع البليغ ،فقد روى عن أيب طالب عم النبي
 iأنّه قال لسيف بن ذي يزن« :أنبتك اللّه منبتا طابت أرومته ،وعزت جرثومته ،وثبت
أصله ،وبسق فرعه ،ونبت زرعه يف أكرم موطن ،وأطيب معدن» .وإ ّن الذين نفوا السجع
من القرآن قالوا إنّه مذموم ،وعىل رأسهم الرماين ،وجاء من بعده أبو بكر الباقالين ،فنهج
ذلك املنهج وسار عىل ذلك الخط ،ونسبه إىل األشاعرة ،فقال« :ذهب أصحابنا كلّهم إىل
نفي السجع يف القرآن وذكره الشيخ أبو الحسن األشعري يف غري موضع من كتبه» .وإذا
كان الذين ر ّدوا عىل الرماين قد ب ّينوا أ ّن السجع ليس مذمو ًما عىل إطالقه ،إنّ ا املذموم
منه سجع الكهان ،وما كان فيه اللفظ هو املقصود ،واملعنى تابع له» .
[[[

ب .الوظيفة الدالل ّية للفاصلة القرآن ّية:

شكّلت الفاصلة القرآن ّية سم ًة من سامت التّالؤم الصويت ،وروعة األداء يف النظم َّالقرآين،
َ ۡ َ
َ ُّ
ٱلض َ ٰ
تعاىل﴿ :و
ٱل ِل إِذا
ح َ ١و
وهذه الروعة األدائيّة للفاصلة القرآنيّة
ُ
ۡ
نلحظها يف قوله َّ
َ
َ
َ

َُ َ َۡ ٞ
َ َ َّ َ َ َ ُّ َ
َس َ ٰ
ك م َِن ٱل ٰ
ك َ َو َما قَ َ ٰ
ج
لَ ٣ولٓأۡلخِرة خي ل
ب
ر
ك
ع
د
و
ا
م
٢
ولَّ ٤ول َس ۡوف
ٗ
َۡ َ ۡ َ َ ٗ َ
ُ ۡ َ َ ُّ َ
ك َف َ ۡ
ف َ
ىَ ٦و َو َج َد َك َضٓال َف َه َد ٰ
او ٰ
ت َ ٰٓ
ى٧
يما َ ٔ
يعطيك رب
يدك يت ِ
ض ٥ألم ِ
َ
َ َ َِ َ َ َ ٓ ٗ َ ۡ
َ
ٰ
ووجدك عئِل فأغن . ﴾٨يف هذه اآلياتُ ،حذفت كاف الخطاب يف« :قىل ،فآوى،
[[[

املفسين بأنّه كث ٌري للتخفيف رعاية للفواصل،
فهدى ،فأغنى» وهذا الحذف قد علّله بعض ّ
ّإل أ ّن بعض املهت ّمني بال ّدراسات القرآن ّية من القدماء واملح ّدثني قد ن ّوهوا عن أ ّن للفاصلة
القرآنيّة وظيف ًة دالليّ ًة تؤازر مه ّمتها اإليقاعيّة ،يقول الرماين :وفواصل القرآن كلّها بالغة
وحكمة ،ألنّها طريق إىل إفهام املعاين التي يحتاج إليها يف أحسن صورة ّ
يدل بها عليها .
[[[

وتعلّل عائشة عبد الرحمن بأ ّن حذف كاف الخطاب يف «قىل» وما يليها هو حذف
يقتضيه مقام الخطاب ،وهو تج ّنب مخاطبة اللّه سبحانه رسوله يف موقف املؤانسة
عدل
بجفاف القول« :ولو كان البيان القرآين يتعلّق بهذا
امللحظۡ َ ۡاللفظي َ َ
فحسب ٓملاَ َ َ
ّ َ َ َّ ۡ َ َ َ َ َ
َّ
َّ
عن رعاية َالفواصل يف اآليات بعدها﴿ :فأما ٱلتِيم فل تقهر ٩وأما ٱلسائِل فل
ۡ
َ
َ
ت ۡن َه ۡرَ ١٠وأ َّما بِن ِۡع َمةِ َر ّب ِ َك ف َح ّدِث ، ﴾١١وليس يف السورة كلّها «ثاء» فاصلة ،بل ليس
فيها حرف ثاء عىل اإلطالق ...ونرى -واللّه أعلم -أن حذف كاف من« :وما قىل» مع
[[[

[[[ محمد أبو زهرة :املعجزة الكربى القرآن ،دار الفكر العريب ،القاهرة1418 ،هـ ،ط ،1ص.219
[[[ سورة الضحى ،اآليات .8-1
[[[ رجاء بنت محمد عودة :اإلعجاز القرآين وأثره عىل مقاصد التنزيل الحكيم ،النارش :مكتبه العبيكان ،رياض ،ال.ت ،ط،1
ص.65-64
[[[ سورة الضحى ،اآليات .11-9
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داللة السياق عليها ،تقتضيه حساس ّية مرهفة بالغة الدقّة واللّطف ،وهي تحايش
خطابه تعاىل رسوله املصطفى يف موقف اإليناس برصيح القول «وما قالك» ملا
حس الطرد ،واإلبعاد ،وش ّدة البغض .أما التوديع ،فال يشء فيه من
يف القىل من ّ
ّغوي فيه يؤذن بأنّه ال يكون وداع ّإل بني األحباب ،كام ال
ذلك ،بل ّ
الحس الل ّ
لعل ّ
يكون توديع ّإل مع رجاء العودة ،وأمل اللقاء .
[[[

ووفق هذا ال ّدور الوظيفي تر ّددت جميع الفواصل يف النظم القرآين ،محقّقة
دقّة ال ّنظم ،وعمق املعنى ،وجامل اإليقاع.
ت :السجع
السجع ع ّرفه ابن سنان الخفاجي« :متاثل الحروف يف مقاطع الفصول» ،
وع ّرفه ابن األثري بأنّه «تواطؤ الفواصل يف الكالم املنثور عىل حرف واحد» ،ثم
قال :وقد ذ ّمه بعض أصحابنا من أرباب هذه الصناعة ،وال أرى ذلك وجها سوى
وإل فلو كان مذمو ًما ملا ورد يف القرآن الكريم؛ فإنّه قد أىت
عجزهم أن يأتوا بهّ ،
منه بالكثري ،حتى إنّه ليؤيت بالسورة جميعها مسجوعة ،كسورة الرحمن ،وسورة
القمر ،وغريهام. ...،
[[[

[[[

ولعل الفرق األساس بني السجع املستعمل عند العرب وبني الفاصلة القرآن ّية
ّ
«إ ّن السجع عند العرب مه ّمة لفظيّة تأيت لتناسق أواخر الكلامت يف الفقرات
وتالؤمها ،فيكون اإلتيان به ّأن ات ّفق لس ّد الفراغ اللفظي ،وأما مه ّمة الفاصلة
القرآنيّة فليس كذلك ،بل هي مه ّمة لفظيّة معنويّة بوقت واحد ،إنّها مه ّمة فنيّة
خالصة ،فال تفريط يف األلفاظ عىل سبيل املعاين ،وال اشتطاط باملعاين من أجل
األلفاظ ،بينام يكون السجع يف البيان التقليدي مهم ًة تنحرص باأللفاظ غالبًا،
لذلك ارتفع مستوى الفاصلة يف القرآن بالغ ًّيا ودالل ًّيا عن مستوى السجع فن ًّيا،
وإن وافقه صوتيًّا.
وهنا نشري إىل أ ّن ابن سنان الخفاجي (ت 466هـ) قد ر ّد جز ًءا من هذه

[[[ عائشة عبد الرحمن ،اإلعجاز البياين ،ص.250
[[[ عبد اللَّه بن سعيد الخفاجي الحنفي :رس الفصاحة ،تحقيق :شوابكه ،داود غطاشه ،دار الفكر ،عامن – األردن،
ال.ت ،ط ،1ص.164
[[[ ضياء الدين نرص اللَّه بن محمد ابن األثري الجزري املوصيل :املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ،ج ،1تحقيق:
محمد محيي الدين عبد الحميد ،املكتبة العرصية ،بريوت1420 ،هـ ،ال.ط ،ص.195
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ّ
والدراسات القر ّ
آنية :مناهجه ،وآراءه عرض ونقد
الفصل األول :جولدتسيهر

املفاضلة بني السجع والفاصلة ،وخلص إىل سبب التسمية يف معرض نقاشه لعيل بن
عيىس الرماين« ،وأما قول الرماين إ ّن السجع عيب ،والفواصل عىل اإلطالق بالغة فغلط،
فإنّه إن أراد بالسجع ما يتبع املعنى ،وكأنّه غري مقصود فذلك بالغة ،والفواصل مثله،
وإن كان يريد بالسجع ما تقع املعاين تابعة له ،وهو مقصود متكلّف ،فذلك عيب،
كل ما يف القرآن فواصل ،ومل
والفواصل مثله ...وأظ ّن أ ّن الذي دعا أصحابنا إىل تسمية ّ
اللحق بغريه من
يس ّموا ما متاثلت حروفه سجعا رغبتهم يف تنزيه القرآن عن الوصف ّ
الكالم املروي عن الكهنة وغريهم ،وهذا غرض يف التسمية قريب».
ويلحظ من ال ّن ّص ،أنّه يعيب ما ينايف البالغة سواء أكان سج ًعا أم سواه ،ويشري إىل
ناحيتني:
كل ما يف أواخر اآليات متاثلت حروفه أو مل تتامثل خالفًا
األوىل :إ ّن الفواصل هي ّ
للسجع املتامثل الحروف.
الثانية :إ ّن اختصاص أواخر اآليات بتسمية الفواصل إنّ ا وقع لرغبتهم أن ال يوصف
كالم اللّه تعاىل بالكالم
املروي عن الكهنة ال مطلق السجع .
ّ
والعرب قد عرفت الفصاحة والشعر والخطب ،كام عرفت السحر وسجع الكهان،
لك ّنها حني سمعت نصوصاً من القرآن يقرأها الرسول iانجذبت إليها وذهلت بها ،غري
أنّها حارت بحكمها عليها ،فام كان يقرأه الرسول iوتسمعه ليس شعرا ً ،لكن فيه إيقاع
الشعر وما يشبه القوايف ولجاذب ّية بيته لسامعه فيه تأثري السحر .وفواصله فيها شبه من
سجع الكهان ،لك ّنها ليست إيّاها وليس فيها الغموض الذي يف سجع الكهان ،فمن آمن
بالدعوة الجديدة آمن بأنّه منزل من عند اللَّه .حتى الوليد قال :واللَّه ما سمعت مبثله
قط ،وما هو بالشعر وال السحر وال الكهانة.
[[[

يهدف هذا الفصل إىل بيان املنهح الذي اعتمده جولدتسيهر يف كتابه «مذاهب
التفسري اإلسالمي» ،وعرض أبرز ما جاء يف هذا الكتاب ،باإلضافة إىل نقد هذا التقسيم
توصل إليها ،والطريقة التي تعاطى بها مع املدارس التفسرييّة يف
وأغلب النتائج التي ّ
ووصول إىل املدارس اإلسالم ّية املعارصة ،كمدرسة الشيخ محمد عبده،
ً
مراحلها األوىل
ومحمد رشيد رضا ،واملدرسة الحديثة يف التفسري وغريها.
[[[ محمد حسني عيل الصغري :الصوت اللغوى يف القرآن ،دار املؤرخ العريب ،بريوت ،ال.ت ،ط ،1ص.148-147
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الفصل األ ّول
اتِّهام اللّغة العرب َّية بالقصور
جولدتسيهر ومذاهب التفسري اإلساليم
(دراسة ّ
نقدية)

ّ
املبحث ّ
العامة عىل كتاب
األول :املالحظات

«مذاهب التفسري اإلساليم»
ً
ّأول -التعريف بكتاب «مذاهب التفسير اإلسالمي»
يع ّد كتاب «مذاهب التفسري ااإلسالمي» من أشهر كتب االسترشاق يف حقل
التفسري ،وهو أ ّول كتاب كُتب يف مجال «مذاهب التفسري» ،وقد اتّخذه املسترشقون
ودليل لكتاباتهم حول تفسري القرآن ،بل حذا حذو جولدتسيهر محمد
ً
مصد ًرا
حسني الذهبي يف كتابه «التفسري واملفرسون» الذي ألّفه يف جزءين مع تسجلينا
ملالحظات كثرية عىل كتاب الذهبي ال مجال لعرضها اآلن ،وباألخص أ ّن مؤلّفه
مم قلّل من
عب عن بغضه وإجحافه ّ
بحق بعض املذاهب اإلسالمية وتفاسريهاّ ،
ّ
قيمة الكتاب كث ًريا .فقد تحامل الذهبي عىل عقائد الشيعة ،وذكر تفاسريهم
يف عداد التفاسري املشوبة بالبدع .ولألسف هذا ما نلحظه بشكل واضح عند
سنبي .ونظ ًرا ألهميّة الكتاب يف دوائر االسترشاق
«جولدتسيهر» يف كتابه كام ّ
فقد ترجم إىل العربية مرتني ،فقد صدر هذا الكتاب بالعرب ّية عن دار «إقرأ» يف
 500صفحة ،وكان يف البداية مجموع ًة من املحارضات ،ث ّم َجمعها لتصدر عىل
كتاب ،رسعان ما أخذ رواجاً كبريا ً .وقد صدر هذا الكتاب باللغة العربية
شكل ٍ
يف طبعتني ملرتجمني مختلفني وبعناوين مختلفة لنفس الكتاب :صدرت الرتجمة
األوىل بعنوان «املذاهب اإلسالم ّية يف تفسري القرآن» للدكتور عيل حسن عبد
القادر ،األستاذ بكلية الرشيعة ،جامعة األزهر عام 1944م[[[ .وصدرت الرتجمة
[[[ وطبع الكتاب طبعة جديدة وهي :الرتجمة األوىل :ترجمة :د .عيل حسن عبد القادر ،العنوان :املذاهب اإلسالمية
يف تفسري القرآن .املؤلف :أجنس جولد تسيهر .املرتجم :عيل حسن عبد القادر .الطبعة :ط .2 .مكان النرش :بريوت.
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الثانية بعنوان «مذاهب التفسري اإلسالمي» للدكتور عبد الحليم النجار ،األستاذ بكل ّية
اآلداب جامعة القاهرة عام 1955م[[[.
وال يقترص االختالف بني الرتجمتني عىل عدد األقسام ،فالرتجمة املخترصة ،التي
يل،
ق ّدمها الدكتور عبد القادر تبدو وكأنّها قد أريد لها أن تلطّف من سخونة ال ّن ّص األص ّ
وتخفّف من جدليّة أفكاره ،إىل ح ّد بلغ استبعاد عبارات وفقرات كاملة .وعىل العكس،
فإ ّن الرتجمة الثانية (التي ق ّدمها الدكتور النجار) جاءت ّ
أدق عبارة وأصدق تعب ًريا عن
أفكار الكتاب ،الذي ارتأى املرتجم أنّه ليس من املناسب أن يعرض من دون تنويه عىل
تحقيقي عميق بإزائه.
ما تض ّمنه من مغالطات .وهو ما تطلّب منه القيام بجهد
ّ
وقد صدر هذا الكتاب عام  1920باللغة األملانية ،وهو من أواخر ما كتب
جولدتسيهر ،ولذا يفرتض أن يكون قد ض ّمنه خالصة آرائه فيام يتعلّق بعلوم اإلسالم
والتفسري خصوصاً .ويف ال ّدراسة التحليل ّية والنقديّة للكتاب ،سنعتمد ترجمة عبد الحليم
النجار لألسباب املشار إليها.

 .1تقسيم مناهج التفسري:
تناول جولدتسيهر التفسري أ ّوالً ،ث ّم التفسري بالرأي .وذكر الروايات الواردة يف مذ ّمته.
قسم التفسري عىل ضوء العقائد ،فذكر طريقة املعتزلة يف التفسري ومناذج من
وبعد ذلك ّ
كالمهم ،ويف فصل آخر تناول طريقة الصوف ّية يف التفسري واملنهج اإلشاري وتأث ّرهم بـ
قسم التفسري
(فيلون) ،ث ّم ذكر تفسري إخوان الصفا واإلسامعيلية الباطن ّية .ويف فصل آخر ّ
عىل ضوء الفرق ال ِّدينية .فذكر تفسري الشيعة ،الخوارج ،الغُالة و ...وأخريا ً ذكر التفاسري
الجديدة يف العالَم اإلسالمي :منهج سيد أمري عيل يف الهند بعنوان املعتزلة ال ُجدد ،ومنهج
الس ّيد جامل ال ِّدين األفغاين والحركة الجديدة يف مرص ومنهج مح ّمد عبده صاحب املنار.
خصص «جولدتسيهر» كتابه «مذاهب التفسري اإلسالمي» لدراسة كيف ّية مطالعة
ّ
النارش :املركز األكادميي لألبحاث .سنة النرش .2016 :الوصف املادي 182 :ص 22 ،.سم.
[[[ الرتجمة الثانية :ترجمة د .عبد الحليم النجار .العنوان :مذاهب التفسري اإلسالمي .املؤلف :أجنس جولدتسيهر.ترجمة :عبد
الحليم النجار .مكان النرش :القاهرة النارش :مكتبة الخانجي .تاريخ النرش .1955 :الوصف املادي418 :ص.
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املسلمني وقراءتهم للقرآن الكريم ،وهناك الكثري من األفكار يف هذا الكتاب تحتاج إىل
النقد ،وقد علّق مرتج ُم هذا الكتاب أحياناً تعليقات نقديّة يف أسفل الكتاب بشكلٍ
طفيف ،فإذا شاهد أ ّن املؤلّف قد حمل عىل رسول اللَّه iيعلّق أ ّن هذا افرتا ٌء عىل
الرسول ..لك ّننا ال نجد الكثري من ال ّدراسات املستقلّة فيام كتبه هذا الرجل ،والذي أث َّر
كثريا ً يف املسترشقني فيام بعد ،وهم بدورهم أث ّروا يف كثريٍ من املفكّرين املسلمني ،ال س ّيام
العلامن ّيني وأمثالهم.

 .2فصول كتاب «مذاهب التفسري اإلسالمي»:
رصا لفصول الكتاب:
وسنعرض هنا تعريفًا مخت ً
كل فصل منها حسب تصنيف «جولدتسيهر» مرحل ًة
یض ّم الکتاب ستّة فصول ،وميثّل ّ
من مراحل التفسیر.
يبدأ الفصل األ ّول بتناول تاریخ ال ّن ّص وما فیه من اختالف يف القراءات ،واألسباب
التي یرجع إلیها يف الخالفات ،فیتح ّدث عن تفسیر ابن عباس ومن تابعه من حیث
الشح الحريف الذي ال یکاد یتجاوز النحو وداللة األلفاظ.
االقتصار عىل ّ
ویتع ّرض الفصل الثاين للتفسیر باملأثور ،وفیه الحدیث عن تج ّنب تفسیر القرآن،
املفسین ،مثل ابن عباس
واإلرسائیلیات يف التفسیر ،والتفسیر بالرأي ،والحدیث عن ّ
ومجاهد وعکرمة والطربي.
وینتقل الفصل الثالث إىل الحدیث عن التفسیر يف ضوء العقیدة ،فیذکر مذهب أهل
الرأي ،مثل مذهب املعتزلة ومخالفیهم يف تناول القرآن ومنهج األشاعرة ،والزمخرشي
وکتابه الکشّ اف والفخر الرازي وتفسیره .ويف هذه املرحلة أصبح تفسیر القرآن أکرث
تدقیقاً وأش ّد عمقاً ،ودخلت فیه املسائل الکالم ّیة والنزعات العقل ّیة.
وینتقل يف الفصل الرابع إىل التفسیر يف ضوء التص ّوف اإلسالمي ،فیب ّین التفسیر
من طریق التأویل والرمز ،ویتع ّرض لرأي ابن عريب يف العقیدة ،وجامعة إخوان الصفا،
وتعالیم األفالطون ّیة الحدیثة ،والتفسیر مبا وراء املعنى الظاهر.
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أ ّما الفصل الخامس ،فیتناول التفسیر عىل ضوء الفرق الدین ّیة ،فیذکر تفسیر الشیعة
والخوارج وغیرهم من غالة الفرق املتط ّرفة ،وهو اتّجاه یمعن يف التأویل والرمزیّة.
أ ّما الفصل السادس ،فیستغرق يف االتّجاه العرصي يف تفسیر القرآن ،وهو ات ّجاه
الحضاري
من نادى بأ ّن باب االجتهاد ما زال مفتوحاً ،مثل أمیر عيل الذي أبرز الجانب
ّ
یرسخ االتّجاه العقالين.
لإلسالم ،ومحمد عبده الذي ّ
ردود الباحثني عىل كتاب «مذاهب التفسري اإلسالمي»:
لقد أثار هذا العمل لجولدتسيهر مجموع ًة من التعقيبات والردود ،نهض بها عد ٌد
من العلامء والباحثني اإلسالميني ،أمثال:
عبد الوهاب حمودة ،يف كتابه اللَّهجات والقراءات ،مصطفي السباعي يف كتابيه:
كامل للرد عىل جولدتسيهر) وقد عرفنا
السنة ومكانتها يف الترشيع (والذي تض ّمن فصالً ً
بشكل مخترص هذا العمل يف مق ّدمة الكتاب ،وكتابه االسترشاق واملسترشقون ما لهم
وما عليهم .ومحمد حسن جبل ،يف كتابه :الرد عىل جولدتسيهر يف مطاعنه عىل القرآءات
القرآن ّية.
وعبد الفتاح القايض ،يف كتابه القراءات يف نظر املسترشقني وامللحدين .والصديق
بشري نرص ،يف كتابه الردود النقديّة عىل كتاب دراسات محمديّة .وعبد الفتاح إسامعيل
شلبي يف كتابه رسم املصحف العثامين وأوهام املسترشقني يف قراءات القرآن الكريم.
املفسين.
وإبراهيم عبد الرحمن خليفة يف كتابه دراسات يف مناهج ّ

ً
ثانيا -منهج «جولدتسيهر» في كتاب «مذاهب التفسير اإلسالمي»:
من الواضح أ ّن «جولدتسيهر» ال يريد أن يق ّدم خدم ًة للمكتبة اإلسالم ّية ولأل ّمة
اإلسالم ّية من خالل تدوينه هذا املص ّنف الكبري ،لذا بحث ونقّب عن املدارس واملذاهب
التفسرييّة ،ثم عرضها بطريق ٍة موضوع ّي ٍة .الحقيقة أ ّن مرشوعه تجاه القرآن الكريم ،هو
اإللهي بشتّى الطرق واألساليب ولذا نراه قام بأمرين:
هدم هذا ال ّن ّص
ّ
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األمر األ ّول :تجاه القرآن الكريم نفسه
النبوي ،ونسب
حاول «جولدتسيهر» التشكيك مبصدر القرآن ،فشكّك بأصل الوحي
ّ
كل ما يراه مج ّرد هلوسات ،وأرجع القرآن إىل مصادر
النبي iاملرض النفيس وأ ّن ّ
إىل ّ
يهوديّة ونرصانيّة ،وحاول االستدالل عىل تحريف القرآن وسلك أبوابًا متع ّددةً ،منها:
جمع املصحف ،قراءات القرآن ،أسلوب امليك واملدين ،وإعجاز القرآن وغري ذلك ،وقد
كل ذلك يف هذه ال ّدراسة .وأكّد جولدتسيهر عىل هذه النتيجة تجاه القرآن يف
تق ّدم ّ
سنبي.
كتابه مذاهب التفسري اإلسالمي كام ّ

األمر الثاين :تجاه تفسري القرآن الكريم
نرى يف كتابه «مذاهب التفسري اإلسالمي» أنّه قد سلك مسلكًا خط ًريا ج ًّدا ،أراد إثبات
أنّه حتى لو سلّمنا بال ّن ّص القرآين ،فقد تع ّرض هذا ال ّن ّص لنو ٍع من التحريف املعنوي
فست ال ّن ّص القرآ ّين مبا يتناسب مع
من خالل مناهج ومذاهب التفسريّ ،
فكل مدرسة ّ
موضوعي
أي منهج
املفسين ّ
خلفياتها الفكرية ،والعقدية ،والفقهية ،وال يوجد عند ّ
ّ
مذهبي
كل تراث املسلمني يف مجال التفسري هو
علمي لتفسري القرآن الكريم .وبالتّايل ّ
ّ
ّ
الخاص
كل فرقة لها تفسريها
ومدريس .فاملعتزلة ،واألشاعرة ،والشيعة ،والخوارج ،وّ ...
ّ
ّ
وصول إىل املدارس املعارصة
ً
ألي ضوابط علم ّية عىل اإلطالق ،وهكذا
والذي ال يخضع ّ
لزمن «جولدتسيهر».
إ ّن منهج «جولدتسيهر» يف كتابه «مذاهب التفسري اإلسالمي» مك ّون من أمرين:
األ ّول :املنهج التاريخي الوصفي :املنهج التاريخي هو األسلوب أو الطريقة التي
يعتمدها الباحث للوصول إىل الحقائق واملعارف الحاليّة ،وذلك من خالل اطّالعه عىل
البيانات واملعلومات التي حدثت يف الفرتات السابقة ،والقيام بتنقيح هذه املعلومات ونقدها
بشكلٍ
وحيادي للتأكّد من ص ّحتها ،وبعد ذلك إعادة بلورتها للوصول
وعلمي
موضوعي
ّ
ّ
ّ
إىل نتائج صحيحة مد ّعمة بالرباهني والقرائن .فهنا يقوم الباحث يف مجال التفسري بنقل
األحداث وتوصيفها كام هي يف التاريخ اإلسالمي« ،كظاهرة القراءات»« ،الرسم العثامين»،
«مصاحف الصحابة» ،تفاسري املعتزلة ،األشاعرة ،و ...وال يتد ّخل يف أصل املعلومات.
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ال ب ّد من اإلشارة إىل رضورة فحص املعلومات التي ينقلها «جولدتسيهر» للتأكّد من
ص ّحتها أو دقّتها؛ أل ّن للرجل با ًعا ً
طويل يف تشويه ،وتحريف ،وبرت ال ّنصوص ،كام تق ّدم
يف الفصل األ ّول.
الثاين :املنهج التاريخي التحلييل :املنهج التحلييل هو املنهج الذي يقوم من خالله
الباحث بدراسة مختلف اإلشكاليات العلميّة معتمدا ً عىل أساليب ع ّدة ،كالتفكيك
والرتكيب والتقويم .وتعترب العلوم الرشع ّية ،ومنها التفسري ،أحد أكرث االختصاصات
استخداماً للمنهج التحلييل ،علامً أ ّن هذا املنهج يقوم عىل ثالث عمليات ،وهي :التفسري
النقد -االستنباط.وتعترب مرحلة التفسري من أهم عنارص املنهج التحلييل .ففي هذه املرحلة ،يقوم
الباحث برشح األبحاث والنصوص التي يقوم بدراستها ،فيح ّدد أوجه االختالف أو
التشابه بني هذه النصوص ،وبذلك يتمكّن من العثور عىل نقاط الضعف املتواجدة
يف هذه ال ّنصوص ،وما هي املشكالت املتواجدة يف األبحاث التي متّت دراستها .وتعترب
البحوث اإلسالميّة وباألخص يف مجال التفسري القرآين من أكرث البحوث التي يستخدم فيها
التفسري ،والسبب يف ذلك يعود إىل كرثة التفسريات التي تعتمدها البحوث اإلسالميّة.
أي النقد ،وهي مه ّمة للغاية يف املنهج التحلييل ،ويقوم الباحث من
واملرحلة الثانية ّ
خاللها برصد مواطن الخطأ والصواب ونقد األبحاث العلم ّية التي ينتمي إليها موضوع
بغض ال ّنظر إن كان هذا
بحثه ،وبعد عمل ّية النقد يقوم ببيان رأيه يف موضوع بحثهّ ،
الرأي سلبيًّا أم إيجابيًّا .واملرحلة األخرية هي االستنباط؛ حيث يصبح الباحث قاد ًرا عىل
استنباط أحكام ورؤى جديدة .ففي هذه املرحلة ال يكتفي الباحث برسد األحداث ،بل
يُحاول تحليلها وتفكيكها وتفسريها ونقدها؛ ليخرج بنتائج من هذا الرسد التاريخي.
إذًا« ،جولدتسيهر» يؤ ّرخ تاريخ علم تفسري القرآن عند املسلمنيُ ،مرفقاً بالتحليالت
يوصف حركة التفسري يف تاريخها ويقوم بتحليلها
والنتائج ،وال يكتفي برسد األحداث ،بل ِّ
ٍ
عالقات بينها ،ليخرج بنتائج .والخطورة واألهميّة تكمن يف هذه النتائج.
وإيجاد
أما املنهج الذي ات ّبعه يف «مذاهب التفسري اإلسالمي» هو عىل الشكل اآليت:
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ـ ق ّدم جولدتسيهر قراء ًة تاريخ ّي ًة لتفسري القرآن من شتّى املذاهب -وإن كان
املذهب اإلمامي مل يح َظ بعناية جولدتسيهر كام سيأيت -من مراحل التفسري
األوىل إىل مراحل العرص الحديث .وقد اعتمد املنهج التاريخي يف القراءة ،وهو
ما سار عليه جملة من املسترشقني قبله .ويقول يوهان فوك عن املنهج« :فقد
بقي عىل أجنتس جولدزيهر أن يط ّبق مناهج البحث التاريخي عىل اإلسالم
مبجموعه ،وأن يفهمه كظاهرة تاريخ ّية حضاريّة ،رسمت تط ّوره األفكار الدين ّية
بشكل أساس» .
[[[

بنص يصف القرآن باالضطراب وعدم
ـ افتتح «جولدتسيهر» كتابه -كام تقدمّ -
منسقة من ثقافات
الثّبات؛ إلقناع القارئ الغريب بأ ّن هذا القرآن مجموع بطريق ٍة غري ّ
برشي .وهذه النتيجة بنى عليها دراسته وحاول إثباتها من خالل
متع ّددة ،وهو نتاج ّ
عرض ملراحل تفسري القرآن املختلفة.
وخصوصا من خالل
ـ حاول أن يثبت نظريّته يف اضطراب القرآن يف املرحلة األوىل،
ً
القراءات القرآنيّة ،فهو مل يعترب القراءات هي مج ّرد قراءة للنص القرآ ّين بوجوه
محتملة ،بل اعترب املرحلة األوىل من التفسري ساهمت يف بناء نفس ال ّن ّص القرآين،
نص مو ّحد للقرآن ،ومن هنا نستطيع أن نلمح يف صياغته
يقول« :ليس هناك ّ
املختلفة أوىل مراحل التفسري ،والنص املتلقّى بالقبول ،الذي هو لذاته غري موحد يف
جزئيّاته»  .وقد ناقشنا هذه الفكرة يف الفصل الثاين يف بحث القراءات.
[[[

ـ افرتاض النتيجة قبل االستدالل عليها ،بل س ّوق األدلّة مبا يخدم النتيجة املفرتضة يف
املرحلة الثانية من التفسري باملأثور ،فهو افرتض أ ّن الصحابة كانوا ينفرون من تفسري
القرآن ،وأنّهم كانوا يستعينون بأهل الكتاب عىل فهم القرآن الكريم ،وقد وقع
اختالف كبري بل تناقض يف تفسري القرآن يف تلك املرحلة ،وبعد ّ
كل هذه االفرتاضات
يصل إىل هذه النتيجة« :من الظواهر التي الحظناها حتى اآلن ،ميكن استخالص أنّه
ال يوجد تفسري مأثور مو ّحد للقرآن ،فمن ناحية تروى عن صحابة مختلفني ووجوه
[[[ يوهان فوك :تاريخ حركة االسترشاق ،م.س ،ص.236
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.6
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مختلفة ،وكث ًريا متعارضة يف تفسري مواضع من القرآن ،ومن ناحية أخرى تنسب
إىل صحايب واحد بعينه أقوال مختلفة يف داللة بعض مفردات أو سائر تراكيب
جملية»[[[ .فهو يف هذه املرحلة يريد هدم التفسري باملأثور ،وعندما يأيت إىل تفسري
أهل الرأي أي املعتزلة فهو يبدأ مبدح هؤالء واإلشادة مبنهجهم العقيل ،واعترب أ ّن
تفسريهم هو يف مقابل التفسري باملأثور وق ّدم تفسريهم عىل أنّه العمل األمثل يف
متناقض
شعبوي
هذا املجال .ليصل إىل نتيجة هي أ ّن التفسري باملأثور هو تفس ٌري
ٌ
ٌّ
ومضطرب ،بينام تفسري املعتزلة وأهل الرأي هو تفسري مستنري ودقيق.
ـ يف املرحلة الرابعة ،مدح التفسري اإلشاري الصويف ،وأعالم التص ّوف كابن عريب،
والحالج ،و ...ويربط «جولدتسيهر» بني التص ّوف يف اإلسالم واملذاهب اإلغريق ّية
القدمية ،ويرجعه إىل رجال الدين اليهود والنصارى .منهجه يف هذا املوضوع كام هو
باقي آراء املسترشقني إرجاع أصول التصوف اإلسالمي إىل أصول غري إسالم ّية.
ـ ويف مرحلة التفسري يف ضوء الفرق ،فقد عرض رأي الخوارج والشيعة واعترب أ ّن
التفسري مل يقم عىل ٍ
أسس علمي ٍة بل أهواء مذهب ّية وسياس ّية .وقال« :وعلينا أن
أي وجه أُدخلت يف القرآن مصالح الفرق التابعة لحزب
نبحث بوجه خاص :عىل ّ
الشيعة ومبادئها السياس ّية املميزة لها ،ذلك أ ّن علامء الدين عند هذه الطائفة أيضً ا
مل يضنوا بجهد يف سبيل أن يجدوا مبادئهم املميزة لعقيدتهم الدينيّة والسياسيّة
ثابتة يف القرآن»[[[.
ـ ويف املرحلة األخرية يعترب أ ّن هناك تناقضً ا بني اإلسالم والتم ّدن اإلسالمي ،فيقول:
«هل اإلسالم وحياة الحضارة يف التم ّدن الحديث ض ّدان عىل طريف نقيض ،غري قابلني
لتسوية أو توفيق»[[[.

[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.104
[[[ جولتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.286
[[[ جولتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.377
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ً
ثالثا :نقاط «جولدتسيهر» على مناهج المفسرين:

لعل أبرز وأخطر نقطة س ّجلها «جولدتسيهر» عىل تفاسري املسلمني ،هو عدم
ّ
كل العمل ّيات التفسرييّة من الصدر اإلسالمي األ ّول إىل وقت تدوينه كتابه،
موضوع ّية ّ
كل الناتج املعريف يف التفسري هو عبارة عن تضمني لألبعاد العقديّة،
حيث يعتقد أ ّن ّ
مفس .وبعبارة أخرى الناتج التفسريي هو انعكاس
والسياسيّة ،والفكريّة ،وّ ...
لكل ّ
مفس ومدرسة تفسرييّة ،فهذه التفاسري
طبيعي للخالفات العقديّة والفكريّة ّ
لكل ّ
ّ
القرآن ّية متأث ّرة إىل ح ّد كبري بهذه الخالفات ،وعليه فال ميكن اعتبارها تفاسري حقيق ّية
وإنّ ا هي عمل ّيات تطويع ّية لل ّن ّص القرآين مبا يتناسب مع املعتقدات واآلراء القبل ّية يف
هذا املجال.
املفس ،فــ«املوضوعيّة يف تفسري القرآن
فمن الرشائط الرئيسة للتفسري ،هي موضوعيّة ّ
أسايس لتلقّي معاين القرآن كام أرادها اللّه تعاىل،
أسايس وليس رشطًا احرتازيًّا ،فهو
رش ٌط
ّ
ّ
ازي من النزوع إىل الهوى ،واإلغراق يف الخيال ،والتع ّرض لشطحات امليول ،فاملتلقّي
وهو احرت ّ
الحق هو الباحث الذي
يريد معرفة هذا ال ّن ّص عىل حقيقته والغوص إىل أعامقه،
واملفس ّ
ّ
الصعبة ،متطلّ ًعا إىل األرسار القرآنيّة ناصعة
يحقّق هذه الرغبة املل ّحة ،وينهض بهذه امله ّمة ّ
أنيقة ،ليحوز رضا اللّه تعاىل ،ويظفر بإقبال الناس ،ويبلغ هدفه األسنى» .
[[[

واملفس،
فاملوضوع ّية يف التفسري تقتيض أن يكون التفسري ليس فيه إال طرفان :النص
ّ
رص ثالث يف البني فسيخرج التفسري عن موضوع ّيته ،وينحاز إىل هذا العنرص
فإذا دخل عن ٌ
الخارجي ،وهنا يعتقد «جولدتسيهر» أ ّن تفاسري املسلمني مل تكن ثنائ ّية الطرف ليجلس
املفس ،ويقوم بتحليله ويضع آي ًة متثّل قرين ًة عىل آية أخرى ثم يخرج
املفسِّ مع الكتاب َّ
بنتيجة ،بل كانت الرصاعات الخارج ّية هي التي تحكم عمل ّية التفسري بني املسلمني
خاص ًة األوائل منهم ،حيث كانت رصاعات عنيفة بينهم يف مختلف القضايا الفكريّة،
ّ
كل واحد إىل القرآن الكريم ليثبت ما
والسياس ّية و ،..خارج القرآن الكريم ،فيذهب ّ
ي ّدعيه ال أن يفهم القرآن كام هو.
[[[ محمد حسني عيل الصغري :املبادئ العامة لتفسري القرآن الكريم ،النارش :دار املؤرخ العريب ،بريوت2000 ،م ،ط ،1ص.38
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إذن ،العالقة بني املسلمني والقرآن خرجت من كونها ثنائ ّية الطرف وأصبحت ثالث ّية
األطراف املك ّونة من:
املفس.
 1ـ ِّ
 2ـ الرصاعات بني الفرق اإلسالم ّية.
النص /القرآن.
3ـ ّ
كل عمليات التفسري التي قام بها املسلمون
الحساسية؛ أل ّن معناه أ ّن ّ
هذا كالم يف غاية ّ
أقل يف القرون األربعة أو الخمسة الهجريّة األوىل -هي يف الحقيقة عمليّات تالعب
ال ّبالنصوص وتطويع لها؛ ألجل أن يحلّوا مشاكلهم السياس ّية واالجتامع ّية واالقتصاديّة
وغريها فيام بينهم ،وليس للقرآن فيها ناقة وال جمل .هكذا ص َّور لنا «جولدتسيهر»
تاريخ تفسري القرآن عند املسلمني.
ٍ
معلومات كثري ٍة،
من جانب آخر ،ي ّدعي «جولدتسيهر» بأ ّن القرآن ال يشتمل عىل
ٍ
معلومات طفيفة ،فهو يتح ّدث عن بعض القضايا
كام ي ّدعي املسلمون ،وإنّ ا يق ّدم لنا
األخالق ّية البسيطة ،وينقل بعض القصص عن األنبياء ،والكثري منها كان موجودا ً يف
الديانات السامويّة السابقة ،وإنّ ا محمد iجمعها يف مكانٍ واحد.
مهمً بالنسبة إىل العرب الذين كانوا يعيشون يف
نعم ،رمبا اعتُرب القرآن حدثاً ّ
الصحاري ،لك ّنه بعد ذلك نضب ومل ي ُعد فيه عطا ٌء ،واملسلمون فيام بعد انفتحوا عىل
ّ
ٍ
حضارات ضخم ٍة يف العامل من الهند إىل الفرس وإىل الروم وإىل غريها من الحضارات،
فواجهوا مشكالت جديدة ،كبعض املشاكل االقتصاديّة عىل إثر حصولهم عىل الغنائم
و ،..ومشاكل اجتامع ّية وفكريّة نتيج َة التقاء ثقافات مختلفة ،بل متضا ّدة يف بعض
األحيان ،وهنا حاول علامء املسلمني أن يحلّوا هذه املشاكل ،فص َّوروا لنا بأ ّن القرآن فيه
كل يشء ،لك ّن الحقيقة هي أنّهم هم قاموا بأنفسهم ببناء أنظم ٍة قانونيّة وفلسفيّة
ّ
كل ما يف
وكالم ّية وتاريخ ّية ،ث ّم أخذوا ينسبونها إىل القرآن إلعطائها الرشع ّية ،هذا ّ
األمر ،فام نجده من األنظمة القانون ّية والفقه ّية و ..التي تنسب إىل القرآن الكريم
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ليس إال جهود املسلمني أنفسهم ال أ ّن القرآن جاء بها.
إذن« ،جولدتسيهر» ن ّحى بهذه الطريقة القرآن جانباً ،واعترب أ ّن القض ّية هي املسلم
حل مشاكله وهو الذي قام بحلّها يف الحقيقة ،لكن
وليس اإلسالم ،حيث كان يريد املسلم ّ
ليك يعطي الرشع ّية لحلّه هذا ،ذهب إىل القرآن ليأخذ منه الرشع ّية فنسب مرشوعه
إليه .إذا ً ،املسلم هو صاحب هذه املشاريع الكربى التي نجدها عرب التاريخ ،ال القرآن
وال اإلسالم .
[[[

املبحث الثاين :قراءة نقد ّية لكتاب «مذاهب التفسري اإلسالمي»
کل فصل مرحلة من مراحل التفسیر.
يتض ّمن الکتاب -كام أرشنا -ستّة فصول یق ّدم ّ
لكل فصل قراءة نقديّة
سنشري إىل أهم املالحظات عىل الكتاب بشكل عام ،ثم سنفرد ّ
توصل إليها «جولدتسيهر» يف كتابه.
ألبرز النتائج التي ّ
وأما املالحظات العامة نوردها عىل شكل نقاط كاآليت:
 .1مل يستقص «جولدتسيهر» بيان مذاهب ومناهج التفسري كلّها ،كاملناهج الترشيع ّية
أو ما يس ّمى «املنهج الفقهي» ،كمنهج القرطبي يف جامع األحكام أو منهج الراوندي
يف «فقه القرآن» وغريهام .أو التفاسري التي سلكت املسلك اللغوي والنحوي كام يف
كتب الف ّراء والزجاج والنحاس وغريهم .أو مناهج التفسري العلمي وغري ذلك.
سنبي عند مناقشة فصول الكتاب-
 .2عدم املوضوع ّية يف كثري من املوارد -كام ّ
وباألخص عند تعاطيه مع مدارس ومذاهب تفسرييّة بعينها ،كام حصل معه عندما
حق هذه الطائفة يف بيان تراثها
تع ّرض للشيعة اإلمام ّية ،فنجده قد أجحف كث ًريا يف ّ
التفسريي والتعريف بعلامء التفسري وكتبهم ،فهو أهمل أعاظم علامء اإلماميّة يف
التفسري ،فلامذا استبعد -عىل سبيل املثال -تفسري الطربيس وتفسري شيخ الطائفة
الطويس؟ وملاذا مل يستحرض أقوال أمثال املرتىض واملفيد والحيل وغريهم...؟ وركّز
حب اللَّه :التفسري اإلسالمي للقرآن عند «جولدتسيهر» ،تحرير وتنظيم :سعيد نورا ،نق ًل عن:
[[[ ينظر :حيدر ّ
/https://hobbollah.com
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عىل بعض الكتب -كتفسري عيل بن إبراهيم القمي -مام أظهر أ ّن هذه الطائفة ال
متتلك تراث ًا مهمًّ يف مجال علم التفسري ،بل هناك تشويه لعلّه متع ّمد يف كثري من
املوضوعات ،ومنها نسبة بعض الكتب التفسريية إىل أصحابها.
 .3يف موارد متع ّددة من الكتاب نلحظ عدم دقّة الكاتب يف نسبة األقوال إىل أصحابها
فضل عن نسبة الكتب إىل مؤلفيها ،وذلك كنسبة مجموعة من األقوال إىل الشيخ
ً
محمد عبده ،وهي عند مراجعة كلامت تلميذه محمد رشيد رضا مل ينسبها األخري
إىل محمد عبده .أو نسبة التفسري البن عريب (املتصوف) مع أنّه حسب املشهور هو
من تأليف القاساين تلميذ محي الدين ابن عريب.
 .4بعض األخطاء يف فهم بعض مفردات اللّغة العربيّة ،وهذا قد يبدو أم ًرا طبيعيًّا
لهؤالء املسترشقني لغرابة املادة اإلسال ّمية عىل تفكريهم أو قلّة غوصهم يف اللّغة
العرب ّية وأرسارها.
 .5إكثاره بشكلٍ متع ّمد النقل من مصدر واحد والرتكيز عليه ،كام فعل يف تفسري
كل املدرسة التفسرييّة
الق ّمي ،فقد أكرث جولدتسيهر من االعتامد عليه ،مع أنّه ال ميثّل ّ
خاصة داخل املذهب الشيعي ،وهذا
عند الشيعة ،وهذا يعني أنّه يريد تظهري قراءة ّ
يخالف املوضوعيّة يف العرض ،فلامذا مل ينقل عن كتاب تفسريي روايئ آخر ،كتفسري
العيايش السمرقندي؟! وهو أهم يف نظر بعض علامء التفسري من تفسري القمي إن مل
العلمة الطباطبايئ.
يكن من أهم كتب التفسري الروايئ عىل اإلطالق ،كام يرى ّ
منهجي يف تقسيم مذاهب التفسري ،فقد ص ّنف جولدتسيهر مناهج
 .6هناك خلل
ّ
التفسري إىل أربعة أقسام ،بلحاظ موقف العلامء من الحديث وربطه بالتفسري،
فعندنا منهج التفسري باملأثور وهو ما ميثّله مالك ومدرسته يف أصول الفقه (تيّار
املدينة املنورة) ،ومنهج التفسري العقالين أو منهج التفسري بالرأي وميثله أبو حنيفة
(العراق) ،فاملناهج أربعة :التفسري باملأثور ،التفسري بالرأي ،ثم التفسري الصويف،
التفسري العقدي-املذهبي .نراه اعتمد عىل معيارين يف التصنيف ومن الواضح حتى
يصح التقسيم ال ب ّد من وحدة املعيار أو ما يعرب عنه يف املنطق بوحدة املقسم،
ّ
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فاملعيار األ ّول الذي اعتمد عليه هو تاريخ ّية نشأة التفسري وتط ّوره ،فقد ص ّنف
املدارس طبقًا ملراحل تاريخ ّية مع ّينة ،ففي الفصل األ ّول من الكتاب تح ّدث عن
«املرحلة البدائ ّية للتفسري» و«التفسري باملأثور» التفسري التقليدي يف الفصل الثاين،
ثم «الحداثة اإلسالميّة وتفسري القرآن» يف الفصل السادس.
للمفسين ،وهذا
أ ّما املعيار الثاين ،فهو املعيار األيديولوجي أي االنتامءات العقديّة
ّ
املعيار هو الذي اعتمد عليه يف «التفسري يف ضوء العقيدة» يف الفصل الثالث،
و«التفسري يف ضوء التص ّوف» يف الفصل الرابع ،و«التفسري يف ضوء الفرق» أي التفسري
املذهبي يف الفصل الخامس.
 .7هناك أخطاء يف فهم املدارس التفسرييّة أو لنقل هناك استنتاجات تعوزها الدقّة،
فعىل سبيل املثال :يستنتج «جولدتسيهر» أ ّن الطربي رفض التفسري املجازي عىل
مجازي آليات القرآن الكريم فهو غري صحيح
كل تفسري
نحو املوجبة الكل ّية ،أي أ ّن ّ
ّ
رفض [الطربي] التفسري املجازي العفوي عند
ومرفوض ،قال« :عىل وجه التعميم فقد َ
املدرسة العقل ّية [االعتزالية]» .هذا الكالم ليس خطأً ،ولك ّنه ليس دقيقًا ،صحيح أ ّن
الطربي رفض التفسري املجازي ،ولكن عىل نحو املوجبة الجزئيّة ،أي أ ّن بعض التفسري
املجازي مرفوض ولكن بعضه مقبول برشط أن يكون له مؤيّد ودليل من الروايات
وقد استعمل الطربي التفسري
التي هي األصل يف منهج التفسري باملأثور عند الطربي.
َ
َ ُ َّ َ
َ
ٱللِ ف ۡوق أيۡدِي ِه ۡ ۚم﴾ باعتبارها دالة
املجازي يف مواضع كثرية ،منها «اليد» يف ﴿يد
َ َ ُ َ َ ۡ ََ ٰ َ ٰ ۡ َ َ َ ٞ
ع َما فَ َّرطتُ
عىل الدعم و«التأييد»  ،و«ال َجنب» يف ﴿أن تقول نفس يٰحست
َ
ۢنب َّ
ٱللـهِ﴾ كداللة عىل «طاعة اللَّه» ،وغريها ،ولك ْن اعتام ًدا عىل الروايات.
ِف ج ِ
[[[

[[[

[[[

[[[

 .8هناك أخطاء فادحة ملحوظة عند «جولدتسيهر» حينام ينسب بعض النتائج إىل
املدارس اإلسالم ّية ،كاملعتزلة واإلمام ّية وغريهام .فعىل سبيل املثال ،يف ال ّن ّص السابق
[[[ سورة الفتح ،من اآلية .10
[[[ محمد بن جرير الطربي :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ج ،21دار هجر ،القاهرة2001 ،م ،ص.255-254
[[[ سورة الزمر ،من اآلية .56
[[[ م.ن ،ج ،20ص.234
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املجازي عند املدرسة العقل ّية اإلعتزال ّية هو
يف النقطة السابعة اعترب أ ّن التفسري
ّ
عفوي ،أي ال يخضع لضوابط مع ّينة ،مع أ ّن املجاز كأصلٍ
تفسريي عند املعتزلة
تفسري
ّ
ّ
مل يكن عفويًا ،وإمنا يجب أن يقوم عليه دليل من التداول اللغوي.
يختصون
يختصون بالتفسري ،بينام الشيعة ّ
وعىل سبيل املثال أيضً ا ،يعترب أ ّن الس ّنة ّ
بالتأويل ،فهناك تفسري سني للقرآن وتأويل شيعي للقرآن ،وهذا التصنيف هو نفسه ما
يقصده بالتفسري باملأثور ،والتفسري بالرأي ،مع أ ّن هذا التقسيم غري صحيح عىل اإلطالق.
ويف الر ّد عىل هذا اال ّدعاء نورد النقطتني اآلتيتني:
أ .التأويل عند الشيعة:
تأويل عشوائ ًّيا ،بل يخضع لضوابط
تأويل عند الشيعة ،ولك ّنه ليس ً
صحيح أ ّن هناك ً
منهج ّية ذكرت يف محلّها .نذكر منوذ ًجا واح ًدا من هذا الكالم ،وهذه الضوابط لشيخ
الطائفة الطويس ،vفقد ذكر الشيخ الطويس ابتداء أ ّن معاين القرآن عىل أربعة
أقسام:
اختص اللّه تعاىل بالعلم به ،فال يجوز ألحد تكلّف القول فيه ،وال تعاطي
األ ّول :ما ّ
معرفته كعلم الساعة ووقتها.
فكل من عرف اللّغة الّتي خوطب بها عرف معناها.
الثاين :ما كان ظاهره مطابقًا ملعناهّ ،
والصيام
الصالة ّ
مفصالً ،مثل ّ
الثالث :ما هو مجمل ال ين ّبئ ظاهره عن املراد به ّ
وال ّزكاة ،إذ جاء األمر بها يف القرآن ومل ِ
مم ال
يأت بيانها وتفصيل أحكامها فيه ،وهذا ّ
النبي iووحي من جهة اللّه تعاىل .فتكلّف القول يف ذلك
ميكن استخراجه ّإل ببيان ّ
خطأ ممنوع منه ،واألخبار بالنهي عن التفسري بالرأي متناولة له.
الرابع« :ما كان اللفظ مشرتكًا بني معنيني فام زاد عنهام وميكن أن يكون كل واحد
إلمنهام مرا ًدا .فإنّه ال ينبغي أن يقدم أح ًدا ،فيقول :إ ّن مراد اللّه فيه بعض ما يحتمل ّ
بقول نبي أو إمام معصوم -بل ينبغي أن يقول :إ ّن الظاهر يحتمل ألمور ،وكل واحد
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يجوز أن يكون مرا ًدا عىل التفصيل ،واللّه أعلم مبا أراد» .
[[[

مفص ًل يف تأويل اآليات ،وبيان املقبول منه املبتني
وبعد هذا التقسيم ،عاد إىل الكالم ّ
املفسين لخطئهم يف ذلك وتأويلهم اآليات
عىل أدلّة رشع ّية وعقل ّية صحيحة وذ ّم بعض ّ
وفقًا لرأيهم ومذهبهم.
ب .رفض اإلمامية ملنهج التفسري بالرأي
فام دام التفسري هو إماطة اللثام عن اللفظ أو املعنى غري الواضح وغري الرضوري،
البي ،من غري فرق بني املفرد والقضية،
وإرجاع النظري إىل البديهي وغري ّ
البي إىل ّ
فحينئذ سيكون التفسري رضباً من التصديق ملا يستبطنه من حك م يف تحديد معنى
اآلية واملقصود اإللهي منها .ومن ث ّم سيكون شأنه شأن أي علم آخر ،حيث يتحتّم
عقالً أن يرتكز إىل مبادئ ومسائل ،وأن يت ّم السري فيه عىل وفق نسق منهجي منظّم
يوصل للكشف عن املراد ،من دون إقحام للرأي الخاص أو ملا ال شأن له يف مسار ه .
[[[

لكل فصل عىل حدى:
وفيام ييل قراءة نقديّة ّ

أ ّو ًل -املرحلة األوىل للتفسري :نشأة التفسري املذهبي
ٍ
اختالف
وعم فيه من
تح ّدث املؤلّف يف هذا الفصل عن تاريخ تك ّون ال ّن ّص القرآ ّين ّ
يف القراءات ،وعن األسباب التي ترجع لها هذه االختالفات .وقد وقع املؤلّف يف أخطاء
كثرية يف هذا الفصل ،وقد بيّ ّنا سابقاً املشاكل التي وقع فيها «جولدتسيهر» يف مبحث
مختص بالقراءات فيام وقع فيه من أخطاء .كام
القراءات ،وقد ر ّد عليه أكرث من عامل
ّ
تقدم.
ويف هذا الفصل عرض «جولدتسيهر» مجموعة من الشبهات ،سنعرض أه ّمها مع
الر ّد املخترص عليها ،وهي عىل الشكل اآليت:
[[[ محمد بن الحسن الطويس :مجمع البيان يف تفسري القرآن ،ج ،1م.س ،ص.6 -5
[[[ ينظر :عبد اللَّه جوادي آميل :تسنيم يف تفسري القرآن ،ج ،1تعريب :عبد املطلب رضا ،تحقيق :محمد عبد املنعم الخاقاين،
النارش :دار اإلرساء2011 ،م ،ط ،2ص 60و .176-175
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 .1نشأة التفسري املذهبي
فكري
يقول جولدتسيهر مبيّ ًنا كيفيّة نشأة التفسري املذهبي للقرآن الكريمّ :
«كل تيّار ّ
بارز يف مجرى التاريخ اإلسالمي ،زاول االت ّجاه إىل تصحيح نفسه عىل ال ّن ّص املق ّدس ،وإىل
النص سن ًدا عىل موافقته لإلسالم ومطابقته للرسول»...ثم ّبي هدفه األساس
ات ّخاذ هذا ّ
مفص ًل:
تبي تبيانًا ّ
من هذا الكتاب ،وهو حسب قوله« :وقصد البحوث التالية هنا أن ّ
أي مدى من النجاح اتّجهت املذاهب الدينيّة يف تاريخ اإلسالم ،إىل
أي وجه ،وإىل ّ
عىل ّ
تحقيق ذلك الغرض» .
[[[

ويعترب جولدتسيهر أ ّن املرحلة األوىل للتفسري كانت بذو ًرا صالح ًة إلقامة ال ّن ّص
القرآ ّين نفسه ،أي ليست فقط رش ًحا للنص القرآ ّين .
[[[

وال ّ
شك أ ّن تحميل اآلراء العقديّة والفقه ّية وغريهام عىل القرآن ومحاولة جعل
القرآن تابع لآلراء املذهبيّة املختلفة هو ما ميكن أن يصطلح «التفسري املذهبي» ،ولكن
املصطلح السائد بني علامء اإلمام ّية واملنهج ّية املتّبعة هي العرض عىل القرآن ال تحميل
اآلراء عىل القرآن.
وقد أوضح هذه النقطة الشهيد السيد الصدر vعندما ع ّرف التفسري املوضوعي أو
ما يس ّميه بـ «الدراسة املوضوع ّية» بأنه« :الدراسة املوضوع ّية هي التي تطرح موضو ًعا
من موضوعات الحياة العقائديّة أو االجتامع ّية أو الكون ّية ،وتتّجه إىل درسه وتقييمه من
زاوية قرآنيّة للخروج بنظريّة قرآنيّة بصدده» .
[[[

املفس يف البحث من (املوضوع)،
ويقصد السيد الشهيد مبصطلح املوضوعيّة أن يبدأ ّ
الذي هو (الواقع الخارجي) ،ويعود إىل (القرآن الكريم)؛ ملعرفة املوقف تجاه املوضوع
الخارجي.
املفس -يف منهج التفسري املوضوعي -نظره عىل موضوع من موضوعات الحياة
فريكز ّ
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.3
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.4
[[[ ينظر :املدرسة القرآنية ،السيد محمد باقر الصدر ،الدرس األول ،ص.27
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العقائديّة أو االجتامع ّية أو الكون ّية ،ويستوعب ما أثارته تجارب الفكر اإلنساين حول
ذلك املوضوع من مشاكل ،وما ق ّدمه الفكر اإلنساين من حلول وما طرحه التطبيق
فاملفس
التاريخي من أسئلة ومن نقاط فراغ ،ثم يأخذ ال ّن ّص القرآ ّين ،ويبدأ معه حوا ًرا،
ّ
يسأل والقرآن يجيب ،وهو يستهدف من ذلك أن يكتشف موقف القرآن الكريم من
املوضوع املطروح.
وقد يس ّمى هذا املنهج أيضً ا باملنهج (التوحيدي) باعتبار أنّه يو ّحد بني (التجربة
البرشيّة) و(القرآن الكريم) ال مبعنى أنّه يحمل التجربة البرشيّة عىل القرآن ،بل مبعنى
أنّه يو ّحد بينهام يف سياق واحد ليك يستخرج نتيجة هذا السياق املفهوم القرآين الذي
ميكن أن يح ّدد موقف اإلسالم تجاه هذه التجربة أو املقولة الفكرية .
[[[

وسيأيت توضيح هذه الفكرة عند بيان التفسري املذهبي للقرآن والرد عىل مذهبيّة
التفسري عند الشيعة.
 .2توحيد النص القرآين:
ميل يف البدايات إىل توحيد ال ّن ّص القرآين ،ولكن مل يحرز
يعترب جولدتسيهر أ ّن هناك ً
العقدي للنص ّإل انتصارات طفيفة ،ثم يعترب أ ّن ما حصل عىل يد
امليل إىل التوحيد
ّ
عثامن فيام بعد من جمع املصاحف كان عبارة عن توحيد للنص  .ويف هذا الكالم
مالحظات ع ّدة ،منها:
[[[

أ .جمع عثامن بن عفان للمصاحف وتوحيدهم يف مصحف واحد مل يكن رغب ًة منه
النص ،بل ما هو متسامل عليه بني املسلمني أنّه كان لتوحيد القراءات ال
يف توحيد ّ
كام تو ّهمه جولدتسيهر.
ب .ذكر جولدتسيهر أ ّن املسلمني تلقّوا القراءات املختلفة بالقبول والتسامح ،يقول:
«هذا ال ّن ّص يعرض منذ أقدم عهود اإلسالم ،يف مواضع كثرية ،قراءات معتمدة عىل
[[[ (م.ن) ،الدرس الثاين ،ص ( .36 -35بترصف).
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.6-5
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الروايات املوثوق بها...،وتجاه هذه القراءات يسود امليل إىل التسامح»  ،وهذا
يناقض كالمه هنا.
[[[

 .3أسباب اختالف القراءات:
أ .الخط العريب:
يقول جولدتسيهر« :وترجع نشأة قسم كبري من هذه االختالفات [يقصد يف القراءات]
إىل خصوصيّة الخط العريب ،الذي يق ّدم هيكله املرسوم مقادير صوتيّة مختلفة ،تب ًعا
الختالف ال ّنقاط املوضوعة فوق هذا الهيكل أو تحته ،وعدد تلك النقاط. »...
[[[

ب .االختالف يف الحركات:
واختالف الحركات يف املحصول املو ّحد القالب من الحروف الصامتة ،كانا [أي باإلضافة
نص مل يكن منقوطًا
السبب األ ّول يف نشأة حركة اختالف القراءات يف ّ
للخط العريب] هام ّ
أصل أو مل تتح ّر الدقّة يف نقطه أو تحريكه  .وقد عرض جولدتسيهر مناذج من اآليات
ً
القرآنيّة إلثبات ص ّحة كالمه ،وقد تع ّرضنا لهذه النامذج يف مبحث القراءات القرآنيّة.
[[[

ويف اختالف القراءات بسبب عدم النقط والشكل يف نص القرآن ذكر جولدتسيهر 22
«نرشا» ،
مور ًدا يف هذا املجال ،منها« :تستكربون» بـ «تستكرثون»  ،ولفظ «برشا» بـ ً
ولفظ «إياه» بـ «أباه»  ،ولفظ «فتبينوا» بـ «فثبتوا»  ،و«فاقتلوا» بـ «فاقيلوا»  ،وغري
ذلك من املوارد .
[[[

[[[

[[[

[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.7-6
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.8
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.9-8
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.9
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.9
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.9
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.10-9
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.11-10
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.15 -11
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ويف الرد عىل اختالف الخط والحركات يقال:
كل قراءة من
صحيح أ ّن أغلب علامء اإلمام ّية ال يعتقدون بتواتر القراءات ،أو أ ّن ّ
القراءات السبع أو غريها هي وحي منزل من اللَّه عىل رسوله ،iوقد تق ّدم أ ّن األفضل
املناقشة التفصيل ّية للموارد التي ذكرها جولدتسيهر ،ولكن ال بد أن نس ّجل مالحظة يف
هذا املجال ،وهي أ ّن جيل الصحابة مل يكونوا من أهل القراءة والكتابة ّإل النذر اليسري
منهم ،وهذا يعني أ ّن تلقيهم للقراءة القرآن ّية كان عرب املشافهة والتعليم الشفاهي،
فليست كتابة القرآن يف مصاحف هي األصل يف التعليم ،فهؤالء مل يتعلّموا القرآن عن
طريق الخط العريب من القراءة يف املصاحف ،وحتى لو افرتضنا أ ّن بعض الصحابة كان
يقرأ من املصحف ،لكن هذه مل تكن الطريقة العا ّمة يف تعليم قراءة القرآن الكريم .نعم
قد يكون ألفكار جولدتسيهر وجه من االحتامل لو كان املسلمون يأخذون القراءة قراءة
من مصاحف .أما وقد علمنا أن طريق تلقّي القرآن هو السامع املوثق ،ولذا االختالف
يف الخط والحركات ليسا هام السبب يف اختالف القراءات.
 .4اإلضافات التفسري ّية (قراءة أ ّيب بن كعب ،وعبد اللَّه بن مسعود)
يقول جولدتسيهر« :وطائفة أخرى من القراءات الظاهرة يف هذه الدائرة تنشأ من
إضافة زيادات تفسرييّة [ويقصد ما قام به عبد اللَّه بن مسعود وأُ ّيب بن كعب] إىل أن
فعل رجال الجدل املسيحيون من األول [أي عبد اللَّه بن مسعود]
يقول :وقد انتفع ً
فاتخذوها ح ّجة للطعن يف ص ّحة القراءات املشهورة. »...
[[[

أ .الظاهر أ ّن جولدتسيهر مل يحسم موقفه من هذه الزيادات ،أي هل هي زيادات
عىل ال ّن ّص القرآين مام يعني تحريف ال ّن ّص أم إنّها زيادات تفسرييّة ،قال« :وليس
بواضح حقًّا ما قُصد من هذه الزيادات :هل قصد أصحابها من ذلك إىل تصحيح
تغي ال ّن ّص يف يشء. »...
حقيقي للنص ،أو إىل إضافة تعليقات موضّ حة فقط ال ّ
[[[

ب .هذه الزيادات من عبد اللَّه بن مسعود مبن ّية عىل التوسعة يف اللفظ ،لغرض
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.20-15
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.21
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اإليضاح ،مع التحفّظ عىل نفس املعنى األصيل .وهكذا اعترب أمئّة الف ّن هذه
نصا قرآن ًّيا منسوبًا إىل ابن
الزيادات يف قراءة ابن مسعود تفسريات .ومل يعتربوها ّ
مسعود ،وهذا األمر ال خالف فيه.
ترشيعي:
 .5الزيادات لتوضيح أمر
ّ
يقول« :ويكرث امليل إىل إقحام مثل هذه الزيادات ال حيث يتّجه القصد إىل استيفاء
ترشيعي
عالقة منطقيّة أو دينيّة فحسب ...بل كذلك عند القصد إىل تح ّدد أقرب ألمر
ّ
يبدو غامض التعبري يف ال ّن ّص املشهور» .
[[[

وعرض جولدتسيهر أمثلة عىل هذه الزيادات ،منها:

َ
ّ
استدل بها من يُجيز نكاح املتعة ،آية 24من سورة النساء ﴿ف َما
ففي اآلية التي
َ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ َّ َ َ ٗ
ۡ
ۡ
فاتوهن أجورهن ف ِريضة ۚ﴾  ،تقوية
ٱس َت ۡم َت ۡع ُتم بِهِۦ مِن ُه َّن [+إىل أجل مسمى] ٔ
[[[

لتأسيس هذا النوع من عقد النكاح .
[[[

ْ ََ

َ

َ

ۡ

ويف اآلية  238من سورة البقرةَ :
ٱلصل َوٰت َو َّ
﴿حٰف ُظوا ع َّ
ٱلصل ٰوة ِ ٱل ُو ۡس َط ٰى [+
ِ
ِ
وموا ْ ِ َّلِ َقٰنِت َ
هي صالة العرص] َوقُ ُ
ني . ﴾٢٣٨والزيادة مرويّة يف مصحف عائشة ،وحينام
ِ
[[[

ُسئلت عن ال ّن ّص الصحيح قالت هكذا ك ّنا نقرؤها  .ويف الر ّد عىل ذلك نورد:
[[[

أ .ال ّر ّد هو نفس ما تق ّدم من أ ّن هذه الزيادات هي زيادات توضيح ّية وتفسرييّة
ومل تثبت يف املصحف قط ًعا.
ب .قد تؤيّد هذه الزيادات ببعض الروايات التي تؤكّد الزيادة ،كاملنقول عن عائشة
النبي iمع الزيادة ،مام يعني أ ّن الزيادة
والتي ت ّ
رصح أ ّن ال ّن ّص كان يُقرأ يف زمن ّ
كانت مع ال ّن ّص ثم حذفت ،ومع هكذا روايات ال يصح حمل الزيادة عىل التفسرييّة.
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.23
[[[ سورة النساء ،من اآلية .24
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.23
[[[ سورة البقرة ،اآلية .238
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.25
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والجواب أ ّن هذه الروايات إ ّما ت ُحمل عىل نسخ التالوة ،وهو صحيح حسب مباين
العا ّمة وباطل حسب مباين الشيعة؛ إذ يعتربونه نو ًعا من تحريف القرآن ،وإ ّما -وهو
الصحيح -أ ّن ما نقل يف هذه الروايات لو سلّمنا بص ّحته ،فهي من أخبار اآلحاد والتي ال
تثبت قرآنًا؛ أل ّن القرآن ال يثبت ّإل بالتواتر.
 .6القراءة مبرادف يؤ ّدي نفس املعنى
نقل جولدتسيهر نو ًعا من القراءات ،هو عبارة عن تبديل الكلمة بكلمة أخرى
مرادفة لها ،أي مختلفة معها يف اللفظة ولك ّنها تؤ ّدي نفس املعنى ،واعترب أ ّن هذا النحو
من القراءاة ميكن أن نطلق عليه «الحرية يف القراءة».
فقال« :ويق ّدم نو ًعا من اختالف القراءات هو أهون مام سبق ،ذلك االختالف يف
كل منها مرادف آخر يؤ ّدي نفس املعنى .كام نُقل عن أبو الرسار
النصوص التي يبدو ّ
بدل من« :نفس عن نفس» مرادفه
الغنوي مثال أن يقرأ يف اآلية  48من سورة البقرة ً
«نسمة عن نسمة» [ال تجزئ نسمة عن نسمة شيئًا] ومثل هذا االختالف يف ال ّن ّص كان
يحكم عليه قد ًميا بروح واسعة الحرية ،ألنه إذا كان املعنى مل يناله تغيري ،بل يزداد
بكل طأمنينة من كلمة غامضة أخرى
وضو ًحا يف بعض األحيان ،فمن الجائز أن تستبدل ّ
أوضح منها»[[[.
تصح قراءة القرآن باللفظ املرتادف حتى لو أ ّدى نفس املعنى؛ أل ّن القرآن
أ .ال ّ
الكريم نزل بلفظه ومعناه عىل رسول اللَّه iأي أ ّن ألفاظ القرآن إله ّية وال يجوز
يصح تبديل ألفاظ القرآن بألفاظ أخرى عند من
تبديلها بألفاظ أخرى .نعم ،قد ّ
يري أ ّن القرآن نزل باملعنى عىل رسول اللَّه iأي أ ّن ألفاظ القرآن من رسول اللَّه
 iأو من جربائيل واملعنى من اللَّه تعاىل ،ولكن هذا املبنى ر ّد عليه العلامء يف
حتم ،وهذا
محلّه ،وقالوا إنّه يلزم منه القول ببرشيّة ألفاظ القرآن ،وهو باطل ً
القول يُبطل أيضً ا أهم خاص ّية من خصائص اإلعجاز البياين للقرآن الكريم ،ويؤ ّدي
إىل فوىض يف القراءة واخرتاع نصوص قرآنيّة جديدة.
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.27
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بكل طأمنينة من كلمة غامضة أخرى أوضح
ب .قوله« :فمن الجائز أن تستبدل ّ
منها» هذا الكالم غري معلوم بل غري صحيح؛ ألنّه إذا كان املقصود هو قياس األلفاظ
النص القرآين وتبديلها
املرتادفة إىل بعضها ،فإ ّن أفضل وأفصح كلمة هي املثبتة يف ّ
بكلمة أخرى سيؤ ّدي إىل هبوط يف مستوى فصاحة القرآن .وهذا األمر متسامل عليه
بني العلامء يف مباحث إعجاز القرآن الكريم؛ أل ّن القرآن هو أفصح كالم عند العرب،
وليس من الكالم الفصيح عندهم.
أما إذا كان املقصود من التبديل باملرتادف هو لحاظ حال املتلقّي واملتعلّم للنص
القرآين ،كام هو حال ما نقل عن ابن مسعود وأُيب ،فإ ّن هذا ال عالقة له بالقراءة وال
هو ُمثبت يف ال ّن ّص القرآين ،إنّ ا هو من باب التعليم والتسهيل عىل املتلقّي وهو أشبه
برتجمة القرآن الكريم للغة أخرى لألشخاص الذين ال يعرفون اللغة العرب ّية.
ت .عبد اللَّه بن مسعود وأُ ّيب بن كعب وهام من كبار الصحابة رضوان اللَّه عليهام،
ولكن من هو «أبو الرسار الغنوي»؟ نقلنا فيام سبق «كان أبو الرسار الغنوي كغريه من
أجالف العرب ومتأخريهم الذين ال يؤخذ لهم يف القرآن برأي وال يع ّد قولهم فق ًها».
 .7القراءة باملعنى
قال جولدتسيهر بأنّه ال جناح علينا أن نقرأ القرآن باملعنى ،مع أ ّن تلك القراءة
تختلف يف الخط .يستنبط هذا الرأي من قول عمر بن خطاب« :كاف شاف ما مل تجعل
أسايس يف معنى
آية رحمة عذابا وآية عذاب رحمة» .أي ما دام مل يحصل اختالف
ّ
األلفاظ .فاملع ّول إذا ،األهم يف القراءة حامية املعنى الذي يستبطنه ال ّن ّص ،ال عىل
االحتفاظ املتناهي يف الدقّة بقراءة معيّنة .
[[[

ونقل أيضً ا أ ّن القراءات املخالفة لل ّن ّص املشهور هي قراءات الرسول .iوهذا يدعو
إىل افرتاض أنّه ال حرج يف رواية كالم اللَّه عىل وجه آخر غري الوجه الذي بلغه الرسول

[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.49
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يف األصل  .وقال :فمن الجائز أن تستبدل كلمة غامضة .
[[[

[[[

ثم نقل رأي عبد اللَّه بن املبارك لتأييد رأيه عن القراءة باملعنى ،أنّه ال يرد عىل أح ًدا
(مخالفًا للقراءة املشهورة) إذا قرأ ثم نقل «جولدتسيهر» أيضً ا نحو من هذه التبديالت
عن عبد اللَّه بن مسعود ،وأُيب بن كعب ،نقل «جولدتسيهر» قراءة ابن مسعود ،أنّه بدل
لفظ «اهدنا» يف سورة الفاتحة اآلية  ،6باللفظ «أرشدنا» .
[[[

ويف الرد عىل قراءة القرآن باملعنى:
إ ّن الروايات التي يُفهم منها تخيري الشخص بأن يأيت من عند نفسه باللفظ وما
يرادفه ،أو باللفظ وما ال يضاده يف املعنى؛ وهي التي اعتمد عليها «جولدتسيهر» ،هذه
الروايات ير ّد عليها باآليت:
أ .هذه الروايات وأمثالها مهام بلغت من جودة اإلسناد ،فهي مردودة ملخالفتها
ملا جاء به القرآن املتواتر ،وهي روايات آحاد .قول من قال :يجعل مكان «غفور
رحيم»« ،سميع بصري»؛ فاسد أيضً ا؛ لإلجامع عىل منع تغيري القرآن للناس؛ فهذا
النظم الكريم الذي جاء يف املصاحف قد أجمع عليه العلامء وثبت بالتواتر املفيد
للقطع واليقني؛ فال تعارضه روايات أحاديّة مهام بلغت أسانيدها من الص ّحة أو من
الحسن والجودة؛ أل ّن األحادي ال يعارض املتواتر وال يقوى عىل مناهضته.
ب .األظهر حمل هذه الروايات عىل التعليم؛ ألنّه يف البداية كان الصحايب ابن
مسعود أو أ ّيب بن كعب وغريهام يعلّمون الشخص عىل ِطبقِ ما يف القرآن الكريم،
وعندما كان يلفظ بشكل خطأ ينقلونه إىل اللفظ املرادف .كام روي أ ّن أبا الدرداء
رجل إ ّن شجرة الزقوم طعام األثيم ،فقال :طعام اليتيم ،فقال أبو الدرداء:
كان يقرئ ً
تفسري
قل إن شجرة الزقوم طعام الفاجر  .فام جاء يف هذه الروايات ما هو إال
ٌ
[[[

[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.51-50
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.27
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.50-49
[[[ محمد بن جرير الطربي :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ج  ،25ص .168
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مثل مل يرد إقراء الرجل لفظ القرآن؛ وإمنا أراد
وتوضيح للفظ القرآن؛ فابن مسعود ً
توضيح املعنى له؛ يك يكون ذلك وسيلة إىل النطق بالصواب فيام بعد .يقول ابن
الجزري« :وأما من يقول إن بعض الصحابة كابن مسعود كان يجيز القراءة باملعنى،
فقد كذب عليه إمنا قال نظرت القراءات فوجدتهم متقاربني فاقرءوا كام علمتم؛
نعم كانوا رمبا يدخلون التفسري يف القراءة إيضا ًحا وبيانًا. »...
وهذا املسلك يتناسب مع رأي اإلمام ّية يف عدم تواتر القراءات ،وعدم حج ّية حديث
األحرف السبعة وعدم صحة تطبيقه لو سلّمنا به عىل القراءات السبعة .أما الرأي الثاين،
كل هذه القراءات كانت منزلة من اللَّه ثم نُسخت هو مج ّرد احتامل ال دليل
وهو أ ّن ّ
عليه وال يتوافق مع مباين اإلمام ّية يف القراءات.
 .8تبديل كلامت بأخرى بسبب تعظيم اللَّه ورسولهi
[[[

يعترب جولدتسيهر أ ّن هذا ال ّنحو من القراءات كان بسبب الخشية من السامح
باستعامل عبارات متّصلة باللَّه ورسوله ،iتبدو غري الئقة أو غري متّفقة مع وجهة
ال ّنظر إىل وجوب تعظيم اللَّه ورسوله.i
ويعترب هذه الطريقة مثل طريقة (تِقون سوفريم)  Tikkun Soferimيف نص
يل للعهد القديم قد
العهد القديم .ولكن ،التغيريات اللفظية التي أجريت يف ّ
النص األص ّ
نص القرآن.
وصلت إىل اعتامد نها ّيئ ،يف حني أنّها مل تنجح هذه التغيريات دامئًا يف ّ
[[[

وقد أعطى جولدتسيهر مناذج متع ّددة عىل هذا التبديل -حسب ا ّدعائه ،-منها:
ّ

ْ

ّ

ُ

َ

ً

ََُّ ُ ُ ََُ ُ ُ َ َ ّ ُ ُ ُ ۡ
ُۡ
َّ
﴿لؤم ُِنوا بِٱللِ َو َر ُس ِ
ك َر ٗة َوأ ِصيل﴾ .
ولِۦ وتع ِزروه وتوق ِروهۚ وتسبِحوه ب
قولهِ :
[[[

قرأ بعض العلامء «وتعزروه» بـ «وتعززوه» خشي ًة من تص ّور اللَّه أنّه ينتظر مساعدة أو
[[[ محمد بن محمد الدمشقي (ابن الجزري) :النرش يف القراءات العرش ،ج ،1دار الكتب العلمية ،بريوت ،ص.32
[[[ هو مصطلح من األدب الحاخامي تعني «تصحيح /تنقيح الكتبة» أو «تصحيح النسخ .ويشري إىل تغيري الصياغة يف تناخ
حفاظا عىل رشف اللَّه أو لسبب مامثل .ذكر الحاخامات تقني سوفريم يف عدة أماكن يف كتاباتهم .ويعترب تقني سوفريم ليس
نصا ألسباب إكرام اللَّه .موسوعة:
كتغيريات فعلية يف النص ،ولكن مبعنى أن املؤلف األصيل ترصف مثل الشخص الذي يصحح ً
site:wikiara.icu
[[[ سورة الفتح اآلية .9
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معونة من الناس ؛ أل ّن تعزوره مبعنى تساعدوه ،وتعززوه مبعنى تعظّموه.
[[[

َۡ
َ
ُ ُ
َّ ۡ
ٱلس َم ٰ َو ٰ َ َ
ٱلل َي ۡعلَ ُم َما ف َّ
﴿أل َ ۡم تَ َر أَ َّن َّ َ
ن َو ٰ
ى
ۡرض َما يَكون مِن
قوله:
ِ
ت وما ِف ٱل ِ ۖ
ِ
َ َ َ َّ
َ َ َ ۡ َ َّ ُ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ٓ
ُ
َثلٰث ٍة إِل ه َو َراب ِ ُع ُه ۡ َم [  +وال أربعة إال اللَّه خامسهم] ول خس ٍة إِل هو سادِسهم ول
َ َ َ َ ٓ ۡ َ َّ
أ ۡد َ ٰ
ك َث إِل ُه َو َم َع ُه ۡم [ +إذا أخذوا بالتناجي]. ﴾...
ن مِن ذٰل ِك ول أ
[[[

كل يشء
فهذه الزيادة األخرية أريد بها فيام يبدو إزالة شبهة أ ّن اللَّه الشهيد عىل ّ
ال تقترص شهادته عىل وقت التناجي ،بل هو حارض قبل ذلك عند قصد الرشوع فيه .
[[[

قُرئ لفظ «ننسها» يف اآلية  106من سورة البقرة بــ «تنساها» للقول إ ّن صفة
النسيان تسند لرسول اللَّه iال للذات اإللهية .
[[[

وقُرأت «شَ َها َد َة اللَّ ِه» يف سورة املائدة اآلية  ،106والتي تفيد أنّه من املمكن كتامن
يشء شهيده اللَّه نفسه .فقرأ عامر والشعبي وعلامء آخرون بتنوين لفظ «شهادة» وم ّد
همزة «ألله» عىل ابتداء جملة جديدة .
[[[

وقُرئ لفظ «فاقتلوا» يف سورة البقرة اآلية  54بـ «فاقيلوا»؛ وذلك بسبب اجتهاد
العلامء الذين زعموا أ ّن قتل أنفسهم أو قتل اآلمثني منهم هو أمر شديد القسوة ،وال
يتناسب مع الخطيئة التي ارتكبوها .
[[[

وهناك أمثلة أخرى عرضها جولدتسيهر عىل هذا ال ّنوع من التبديل ،قد أجبنا عنها
بالتفصيل يف بحث القراءات ،وهي:
قُرئ لفظ «شهد اللَّه» يف اآلية  18من سورة آل عمران بـ«شهداء اللَّه» رابطًا السياق
باآلية السابقة .
[[[

[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.12-11
[[[ سورة املجادلة ،من اآلية .7
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.23-22
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.38-37
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.39
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.11-10
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.33-32
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«عجبت» يف الصافات اآلية  12بالضمري املخاطب لتغيري وصف اللَّه
قراءة لفظ
َ
بصفة العجب .
[[[

قُرئ لفظ «فليَ ْعلَ َم َّن» يف اآلية  3من العنكبوت بـ «فليُ ْعلِ َم َّن؛ إلزالة افرتاض أ ّن اللَّه
سيعلم بعد اإلمتحان ،كأنّ ا مل يعلمه دون ذلك وكأنّ ا ليس هو الذي ق ّدره وقضاه» .
[[[

تستَ ِطي ُع َربَّ َك» أي
وقُرئت « َه ْل يَ ْستَ ِطي ُع َربُّ َك» يف اآلية  12من سورة املائدة بـ « َه ْل ْ
هل تستطيع سؤال ربَّك ،وذلك ألنّه ال ميكن أن يصدر مثل هذا السؤال عن الحواريني .
[[[

 قد تق ّدم الكالم عن الفوارق بني العهدين والقرآن الكريم ،وأ ّن ال ّن ّص القرآين كُتبأي فرتة زمن ّية بني ال ّن ّص القرآ ّين ووفاة رسول
ود ّون يف زمن رسول اللَّه ،iفال يوجد ّ
اللَّه ،iفلم يحصل التبديل الذي ا ّدعاه جولدتسيهر ،فطريقة (تِقون سوفريم)
ص ّحت يف التوراة ولكن ذلك ال يعني ص ّحتها يف القرآن الكريم.
 إذا كان تبديل كلامت بأخرى بسبب تعظيم اللَّه ورسوله ،فلامذا نجد هذا التبديليف موارد مح ّددة بينام ال نجده يف عرشات املوارد األخرى التي تشبه املوارد التي
نقلها جولدتسهر؟
 أ ّما قراءة «شهداء اللَّه» يف سورة آل عمران ،قد تق ّدم أ ّن هذه القراءة ال أصل لهاأصل.
وغري معتمدة عند العلامء ً
 أ ّما قراءة «فل ُي ْعلِ َم َّن» يف سورة العنكبوت ،فلم تنقل يف القراءات املشهورة معأصل حتى يلجأ
القراءة املثبتة يف املصحف ،وهي «فل َي ْعلَ َم َّن» ،وال إشكال فيها ً
هؤالء إىل تبديلها ،وإمنا قال»فل َي ْعلَ َم َّن» «مع أ ّن اللَّه سبحانه كان عامل ًا فيام مل
يزل بأ ّن املعلوم سيحدث؛ ألنّه ال يصح وصفه سبحانه فيام مل يزل بأنّه عامل بأنّه
حادث وإمنا يعلمه حادث ًا إذا حدث ،وقيل معناه فليميزن اللَّه الذين صدقوا من
كل ذلك
وعب عن الجزاء والتمييز بالعلم؛ أل ّن ّ
الذين كذبوا بالجزاء واملكافاةّ ،

[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.34-33
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.36-35
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.37-36
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إمنا يحصل بالعلم ،فأقام السبب مقام املس ّبب ومثله يف إقامة السبب مقام
املس ّبب» .
[[[

 .9تبديل لفظ بآخر ال يتعلّق باللفظ األصيل:
مسعود ب ّدل لفظ «بيضاء»
ومن األمثلة التي ذكرها جولدتسيهر عىل ذلك أ ّن ابن
ۡ
َ
َ ۡ َ َٓ
ُ ُ
َ
﴿ي َطاف َعل ۡي ِهم بِكأ ٖس ّمِن َّمعِيِۢن بيضاء
بــ «صفراء» يف سورة الصافات اآلية :46
َ َّ ّ

َّ
ِلشرب َ
ني﴾ .
لة ٖ ل ٰ ِ ِ
[[[

َّ
ويف اآلية  123من الصافات ب ّدل ابن مسعود لفظ إلياس يف قوله تعاىلِ﴿ :إَون
َ َ
إ ۡلَ َ
اس لَم َن ٱل ۡ ُم ۡر َسل َ
﴿سل ٰ ٌم
ِني﴾  ،وإن إدريس أو إدراس ،وبناء عىل ذلك قرأ اآلية 130
ِ
ِ
َ
ۡ
َ
ع إل يَاس َ
ِني﴾  ،سالم عىل إدريسني .
ٰٓ ِ
[[[

[[[

[[[

أ .قراءة ابن مسعود بتبديل لفظ «بيضاء» بـ«صفراء» ،مل يذكر جولدتسيهر
مصدر هذه القراءة ،وهي موجودة يف جامع البيان يف تفسري الطربي ونقلها
الطربيس يف مجمع البيان ،فقال« :وذكر أ ّن قراءة ابن مسعود صفراء فيحتمل
أن يكون بيضاء الكأس صفراء اللون» .
[[[

[[[

يصح إثبات
ب .قراءة ابن مسعود الصافات  46واآلية  123هي أخبار آحاد ،وال ّ
القرآن بها كام تق ّدم .وتبديل لفظ بلفظ آخر ال يعتربها أغلب العلامء من القراءات.
القصة
ت .أ ّما قراءة إدريس ،فالظاهر أنّها اشتباه من النقل أو من ابن مسعود؛ أل ّن ّ
تتعلّق بإلياس ال بإدريس.
[[[ الطربيس :مجمع البيان ،ج ،8ص.427
[[[ سورة الصافات ،اآليتان .46-45
[[[ سورة الصافات ،اآلية .123
[[[ سورة الصافات ،اآلية .130
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.29
[[[ محمد بن جرير الطربي :جامع البيان ،ج ،23ص.34
[[[ الطربيس :مجمع البيان ،ج ،8ص.692
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ث .أ ّما املراد بآل ياسني ،قال ابن عباس :آل يس محمد ،iوياسني من أسامئه،
ومن قرأ «إِلْ ٰي ِاس َني» أراد إلياس ومن اتبعه  .ويف قراءة أهل البيت( :Dآل
َلسالَ ُم
ياسني) أي آل محمدِ .iف ُع ُيونِ ا َلْ َ ْخ َبا ِر ِف بَ ِ
اب ِذكْ ِر َم ْجلِ ِس ا َل ِّرضَ ا َعلَ ْي ِه ا َّ
َم َع اَل َْمْ ُمونِ ِ :ف اَلْ َف ْرقِ بَ ْ َي اَلْ ِع ْ َت ِة َوا َْلُ َّم ِة َح ِديثٌ طَو ٌِيل َو ِف أَث ْ َنائِ ِه ق ََال اَل َْمْ ُمونُ :فَ َه ْل
َلسالَ ُم :نَ َع ْم،
ش ٌء أَ ْوضَ ُح ِم ْن َهذَا ِف ْاَلْ ُق ْرآنِ ؟ ق ْ ََال أَبُو اَلْ َح َسنِ َعلَ ْي ِهْ ا َّ
ِع ْن َد َك ِف ا َْل ِل َ ْ
َ
َ
َّ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َٰ
ُ
َ ْ
آن ا َ
لكِي ِم إِنك ل ِمن المرسل ِني ع
أَ ْخ ِ ُب ِ
ون َع ْن قَ ْو ِل ا َللَّ ِه ت َ َع َال« :يس والقر ِ
ص ُ ْ َ
يم» فَ َم ْن َع َنى ِب َق ْولِ ِه يس؟ قَال َِت اَلْ ُعل ََم ُءُ :م َح َّم ٌد ...iأَ َّن ا َللَّ َه َع َّز
ِ ٰ ٍ
اط مست ِق ٍ
َو َج َّل لَ ْم يُ َسلِّ ْم َع َل أَ َح ٍد إِالَّ َع َل ا َلْ َنْ ِبيَا ِء َصلَ َواتُ ا َللَّ ِه َعلَيْ ِه ْم فَق ََال تَبَا َر َك َوت َ َع َال:
َ ٌٰ َ
َ ٌٰ َ ٰ ُ
َْٰ َ َ
ع إب ْ ٰراه َ
ِيم» َوق ََالَ « :سال ٰ ٌم َ ٰ
عن ٍ
ع
«سالم
وح ِف العال ِمني» َوق ََال« :سالم ٰ ِ
َ
ٰ
وىس َوه ُ
ُم ٰ
ارون» َولَ ْم يَق ُْلَ :سالَ ٌم َع َل آ ِل نُو ٍحَ ،ولَ ْم يَق ُْل َسالَ ٌم َع َل آ ِل إِبْ َرا ِهي َمَ ،ولَ ْم
وس َو َها ُرونََ ،وق ََالَ :سالَ ٌم َع َل آ ِل يس يَ ْع ِني َآل ُم َح َّم ٍد َص َّل
يَق ُْل َسالَ ٌم َع َل آ ِل ُم َ
ا َللَّ ُه َعلَيْ ِه َوآلِ ِه . »...ومن خالل ما تق ّدم ،ميكن الحكم عىل قراءة ابن مسعود أنّها
من القراءات الشاذة.
[[[

[[[

 .10املطابقة بني قواعد النحو والقراءات:
يقول« :وكان بغيضً ا إىل علامء الدين ذلك التد ّخل الذي تبعثة تلك الخالفات
املدرس ّية ،من قبل علامء العرب ّية عىل وجه الخصوص ،وعىل الرغم من أنّهم عادة كانوا
يبذلون جهو ًدا كبرية يف تسوية مشاكل القرآن اللغوية. »...
[[[

ومن األمثلة التي ذكرها «جولدتسيهر» نذكر اآليت:
 قُرئ لفظ «اقْتَتَلُوا» يف سورة الحجرات اآلية - 9حيث يعود ضمري جمع املذكر«اقْتَتَلُوا» عىل مثنى املؤنث «طائفتان» -فقد قرأ بعضهم بـ «اقتتلتا» وآخر «اقتتال».
إلرادة بعض الق ّراء أن يطابق قواعد النحو يف اآلية .
[[[

[[[ الطربيس :مجمع البيان ،ج ،8ص.714
[[[ الحويزي :تفسري نور الثقلني ،ج ،4ص.431
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.66-65
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.66
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 قُرئ « َولَ ِك َّن ال ِ َّْب» يف اآلية  177من سورة البقرة بـ « َولَ ِك َّن ال َ َّْب» لتسوية انحراف يفتركيب القرآن .
[[[

شكَائِهم»
 َ«قتل أوال ِدهم رشكا ُؤهم» يف سورة األنعام اآلية  137قُرأ بـ «قَتْ ُل أ ْوال َد ُه ْم ُ َ
لتصحيح تركيب النحو فيهم .
[[[

ويف الر ّد عىل هذه اال ّدعات نورد اآليت:
أ .لقد شغلت القراءات القرآنيّة أذهان النحاة منذ نشأة النحو؛ أل ّن النحاة األُ َول
ولعل اهتاممهم
الذين نشأ النحو عىل أيديهم كانوا ق َّرا ًء؛ كأيب عمرو بن العالءّ ،
بهذه القراءات و َّج َه ُهم إىل ال ّدراسة النحويّة؛ ليالمئوا بني القراءات والعرب ّية ،بني ما
سمعوا ورووا من القراءات ،وبني ما سمعوا ورووا من كالم العرب.
وقد قَب َِل النحاة قراءات ورفضوا أخرى؛ مام كان لهذا املوقف أثر يف الدراسات
النحوية ،حيث اتّجه النحاة إىل القراءات آخذين منها ما يؤيّد وجهة نظرهم من
جهة ،ورافضني ما مل يقبله القياس أو يتّفق مع األصول من جهة أخرى ،وكانت دائرة
الخالف تتّسع وتضيق تب ًعا لبعد هذه القراءات عن أصول العلامء ومقاييسهم ،أو
قربها منها.
ومل تكن الخالفات النحويّة يف مجال القراءات وقفًا عىل البرصيني أو الكوفيني ،بل
تجاوزت ذلك إىل املذاهب الفردية واآلراء الشخص ّية ملشاهري النحاة؛ حيث كرث
بينهم الجدل حول هذه القراءات ،واحتدم النزاع بينهام.
فعلامء البرصة ،كانوا ال يحت ّجون بالقراءات ّإل يف القليل النادر الذي يتّفق مع
توسع الكوفيون يف االستشهاد واالحتـجاج
أصولهم ،ويتناسق مع مقاييسهم ،بينام ّ
بالقـراءات القـرآن ّية يف مسـائل النحـو وقـواعده؛ ألنّهم رأوا أ ّن القراءات سندها
الرواية ،وهي من أجل هذا أقوى يف مجال االستشهاد من الشعر وغريه؛ أل ّن شعار
الرواة فيها الدقّة والضبط واإلتقان.
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.67-66
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.68-67
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ومن ثم كانت القراءات يف نظرهم مصد ًرا لتقعيد القواعد ،وبناء األساليب وتصحيح
بغض ال ّنظر عن موافقتها للقياس املأخوذ أو عدم موافقتها؛ ألنّها يف ذاتها
الكالمّ ،
تشتق منها املقاييس وتستم ّد األصول.
يجب أن ّ
وقد رأى كثري من املحدثني أ ّن منهج الكوفيني أسلم وأصح يف مضامر القراءات
من منهج البرصيني؛ أل ّن اتّخاذ القراءات مصد ًرا لالستشهاد يرثي اللغة ،ويزيد من
رصيدها ،ويجعلها غن ّية بأساليبها عىل الدوام؛ فال مت ّد يدها إىل تعريب أو إىل
دخيل .ونجد يف الرتاث النحوي أيضً ا قراءات ،ظاهرها يدل عىل أنها متعارضة مع
أصول العلامء ،فانشغل النحاة بها ،وبسبب هذه القراءات تعددت مسائل النحو،
وفاضت كتبه حتى امتألت باآلراء العديدة.
ب .يعتقد بعض العلامء أ ّن هذه املخالفات ال تشكّل املوقف العام للنحاة ،فيقول
جالل الدين السيوطي« :أما القرآن فكلّام ورد أنّه قرئ به :جاز االحتجاج به يف العرب ّية
سواء كان متوات ًرا ،أم آحا ًدا ،أم شاذًا ،وقد أطبق الناس عىل االحتجاج بالقراءات الشاذة
قياسا معروفًا ،بل ولو خالفته يحتج بها ،يف مثل ذلك الحرف
يف العربية ،إذا مل تخالف ً
بعينه ،وإن مل يجز القياس عليه ،كام يحتج باملجمع عىل وروده ومخالفته القياس يف
ذلك الوارد بعينه ،وال يقاس عليه نحو استحوذ ويأىب ،وما ذكرته من االحتجاج بالقراءة
الشاذة ،ال أعلم فيه خالفًا بني النحاة ،وإن اختلف يف االحتجاج بها يف الفقه» .
[[[

ت .أ ّما ما نُسب إىل بعض النحاة ،كالفراء ،واملربد ،واملازين ،والزمخرشي ،من
طعن يف بعض القراءات القرآنيّة ووصفها بالضّ عف أو الوهم أو الغلط أو اللحن
أو الشذوذ أو نحو ذلك ،فهذا ال ميثّل موقف النحاة جمي ًعا وإمنا هو موقف
لبعض النحاة ،وال يعدو هذا الطعن أحرفًا معدودة ،ومل يكن دافعهم إىل ذلك
الطعن والتنقيص ،إمنا كان دافعهم الرغبة الشديدة يف التحري والتثبت ،ويبدو
أ ّن التعبري قد خانهم حني وصفوا بعض القراءات بهذه األوصاف ،ولو قالوا :هذه
قراءة تخالف القياس ،أو خارجة عن القاعدة ،أو نحو ذلك من غري اللجوء إىل
[[[ جالل الدين السيوطي :االقرتاح يف علم أصول النحو ،نرش أدب الحوزة ،قم ،ال.ت ،ط ،1ص.48
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الطعن والتلحني والغلط والوهم والخطأ ،لكان صوابًا .
[[[

ليك نعرف موقف النحاة تجاه القراءات ال بد أن نلتفت إىل النقاط اآلتية:
ـ مام ال شك فيه أن النحويني يجمعون عىل االستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته
املختلفة.
ـ إن النحاة قد اجتهدوا فكان نقدهم لبعض القراءات ،وهذه الضوابط للقراءة
يوافقهم يف القول بها ويف تطبيقها قراء كبار من املتأخرين.
ـ كان لزا ًما عليهم أن يح ّددوا للناس األساليب املثىل للنطق الصحيح فنظروا يف املروي
من القراءات وكالم العرب وهو املقيس عليه فجعلوا البناء عىل األكرث والقياس عىل
الشائع الكثري من ذلك ،هو املقياس الذي يجب أن يحتكم إليه.
ـ إ ّن األحكام النحويّة التي أجاز بها املتأخرون القراءات ،ال تعني أنّها ألغت النظرة
إىل ما جاءت عليه بعض القراءات من مخالفة الكثري الشائع ،وأ ّن املتأ ّخرين حكموا
بفصاحة ما جاءت عليه ،بل املقصود أ ّن هؤالء املجيزين استندوا إليها وما شاكلها
فقبلوها وج ًها من وجوه النطق القليلة ،مع االحتفاظ للكثري الشائع بالقيمة العلم ّية
وجواز القياس عليه واالعرتاف بأ ّن ات ّباعه هو األمثل .
[[[

ً
ثانيا -التفسير بالمأثور
التفسري باملأثور هو ما كان تفس ًريا للّفظ من القرآن بلفظ آخر منه أو من الس ّنة النبويّة
باإلضافة إىل أحاديث أهل البيت Dحسب مباين الشيعة اإلماميّة ،أو بإضافة كالم
الصحابة أو التابعني عىل خالف يف دخول األخري يف التفسري باملأثور حسب مباين العا ّمة.

 .1شبهة االمتناع عن تفسري القرآن:
أ .تقرير الشبهة
[[[ شوقي ضيف :املدارس النحوية ،دار املعارف1992 ،م ،ط ،7ص.223
[[[ ينظر :إبراهيم بن عبد اللَّه رفيده :النحو وكتب التفسري ،ج ،2الدار الجامهريية ،ليبيا ،بنغازي1990 ،م ،ط ،2ص.1177-1176
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يعترب «جولدتسيهر» أنّه حتى عهد متق ّدم من القرن الثاين الهجري ،نجد شواهد
عىل أ ّن االشتغال بالتفسري كان يُنظر إليه بعني االرتياب  .ويعرض بعض الشواهد عىل
ذلك ،منها:
[[[

امتناع القاسم بن محمد بن أيب بكر  ،وسليم [سامل] بن عبد اللَّه بن عمر عن
تفسري القرآن.
[[[

[[[

حادثة ابن صبيغ الذي ِ
قدم املدينة ،فجعل يسأل عن متشابه القرآن ،فأرسل إليه
الخليفة عمر (صاحب الدرة) ورضبه ،وبعد ذلك ر ّده إىل موطنه يف البرصة ،وأرسل إىل
أيب موىس األشعري أن ال يجالسه أحد من املسلمني.
[[[

وهكذا كان الحال عند جملة من رجال الورع يف العرص األموي ،أمثال :أبو وائل
شقيق بن سلمة معارص زياد بن أبيه ،والحجاج ،عبيدة بن قيس الكويف (ت 72هـ) من
أصحاب عبد اللَّه بن مسعود ،وسعيد بن جبري (ت 95هـ) الذي قتله الحجاج ،واللغوي
املعروف األصمعي (ت 216هـ) ،ونقل «جولدتسيهر» كالم أحمد بن حنبل عن التفسري:
«ثالثة أشياء ال أصل لها :التفسري ،واملالحم ،واملغازي» .
[[[

واستشهاد «جولدتسيهر» بحادثة رضب عمر البن صبيغ ،مام ّ
يدل عىل امتناع
الخليفة ونهيه عن تفسري القرآن ،فهذا ليس صحي ًحا؛ أل ّن الحادثة كانت بسبب سؤال
ولعل عمر فعل ما فعل أل ّن املسألة متعلّقة مبتشابه القرآن،
ابن صبيغ عن املتشابهّ ،
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.73
[[[ أبو مح ّمد أو أبو عبد الرحمن القاسم بن مح ّمد بن أيب بكر التيمي .هو :ج ّد اإلمام الصادق 8أل ّمه[معجم رجال
الحديث ،ج  48 /15رقم .]9558أُ ّمه :قيل :إنّها أُخت الس ّيدة شهر بانو بنت يَز َد ُجر ملك الفرس ـ أي زوجة اإلمام الحسني،8
وأُ ّم اإلمام زين العابدين 8ـ[اإلرشاد  .]137 /2زوجته :ابنة ع ّمه أسامء بنت عبد الرحمن بن أيب بكر التيمية .صحبته :كان
من أصحاب اإلمام ِني زين العابدين واإلمام الباقر(عليهام السالم) .من أقوال اإلمام الصادق 8فيه :قال« :8كَا َن َس ِعي ُد
بْ ُن امل َُس َّي ِبَ ،والْق ِ
لِ ،م ْن ثِق ِ
ل بْنِ ال ُح َس ْي(عليهام السالم)»[ الكايف 472 /1
َات َع ِ ِّ
َاس ُم بْ ُن ُم َح َّم ِد بْنِ أَ ِب بَ ْكرٍَ ،وأَبُو خَالِ ٍد الْكَابُ ِ ُّ
ح .]1قال الواقدي (ت207 :هـ)«:وكان ثقة ،وكان رفيعاً عالياً فقيهاً إماماً ،كثري الحديث ورعاً» [.الطبقات الكربى  .]194 /5قال
العجيل(ت261 :ﻫـ)« :وكان من خيار التابعني وفقهائهم ،مدين تابعي ثقة نزه ،رجل صالح»[معرفة الثقات  211 /2رقم.]1500
[[[ الصحيح هو سامل وليس سليام كام أثبت «جولدتسيهر» .سامل بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب أبو عمر القريش العدوي
املدين ،قال الحسن بن واقع عن ضمرة بن ربيعة :مات سنة ست ومائة[ .البخاري ،التاريخ الكبري ،ج ،4ص.]116
[[[ ينظر :جالل الدين السيوطي :اإلتقان يف علوم القرآن ،ج ،1تحقيق :سعيد املندوب ،دار الفكر ،بريوت1996 ،م ،ط ،1ص.9
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ترجمة :عبد الحليم النجار ،ص.75 -73
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وعمر نفسه كان كث ًريا ما يسأل عن معاين بعض املفردات القرآن ّية التي كانت غري واضحة
عنده ،ويطلب تفسريها ،وهذا نوع من تفسري القرآن الكريم .ومن الشواهد عىل ذلك
الروايات الكثرية التي نقلت عن عمر يف هذا املجال نذكر منها:
كل
عن أنس أ ّن عمر قرأ عىل املنرب فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا إىل قوله وأبا ،قال ّ
األب ،ثم رفض عصا كانت يف يده ،فقال هذا لعمر اللَّه هو التكلف
هذا قد عرفناه فام ّ
فام عليك ان ال ندري ما األب اتبعوا ما بني لكم هداه من الكتاب فاعملوا به وما مل
تعرفوه فكلوه إىل ربه وما مل تعرفوه فَ ِكلُو ُه إىل ربِّه.
وروي عن عمر أيضً ا أنّه كان عىل املنرب فقرأ أَ ْو يَأْ ُخ َذ ُه ْم َعىل ت َ َخ ُّو ٍف ث ّم سأل عن
معنى التّخ ّوف؟ فقال له رجل من هذيل :التّخ ّوف عندنا التّنقّص .
[[[

وجاء يف تفسري الطربي أ ّن عمر سأل الناس عن هذه اآلية (أيود أحدكم أن تكون له جنة
من نخيل وأعناب ...اآلية) فام وجد أحدا ً يشفيه حتى قال ابن عباس وهو خلفه :يا أمري
املؤمننيِّ :إن أجد يف نفيس منها شيئاً فتلفّت إليه فقال :تحول ههنا ملَ تحقر نفسك؟ قال:
هذا مثل َرضبَ ُه اللّه عز وجل .فقال أيَ َو ُّد أحدكم أن يُعمل عمره بعمل أهل الخري وأهل
السعادة حتى إذا كان أحوج ما يكون إىل أن يختمه بخري حني فني عمره ،واقرتب أجله ختم
ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء فأفسده كلّه فحرقه وهو أحوج ما يكون إليه .
[[[

وروي أ ّن عمر استعمل قدامة بن مظعون عىل البحرين ،فقدم الجارود عىل عمر
فقال :إ ّن قدامة رشب فسكر فقال عمر :من يشهد عىل ما تقول قال الجارود :أبو هريرة
يشهد عىل ما أقول فقال عمر :يا قدامةّ ،إن جالدك قال واللّه لو رشبت كام يقولون ما
كان لك أن تجلدين قال عمر :وملَ؟ قال :أل ّن اللّه يقول« :ليس عىل الذين آمنوا وعملوا
الصالحات جناح فيام طعموا إذا ما اتّقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم
اتقوا وأحسنوا» فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم ات ّقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا
شهدت مع رسول اللّه بدرا ً وأُحدا ً والخندق واملشاهد ،فقال عمر :أال تر ّدون عليه قوله
[[[ الطرباين :التفسري الكبري (تفسري القرآن العظيم) ،ج ،1دار الكتاب الثقايف ،األردن – أربد2000 ،م ،ط ،1ص.43
[[[ محمد بن جرير الطربي :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ج ،3تحقيق :خليل امليس ،دار الفكر ،بريوت1995 ،م ،ص.105
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فقال ابن عباس :إ ّن هذه اآليات أنزلت عذرا ً للامضني وحجة عىل الباقني ،أل ّن اللّه يقول:
(يا أيها الذين آمنوا امنا الخمر وامليرس واالنصاب واالزالم رجس من عمل الشيطان) قال
عمر صدقت .
[[[

ب .الر ّد عىل الشبهة بأثار الصحابة وأصحاب أهل البيت يف التفسري
والصحيح أنّه أُثر عن الصحابة تفسري القرآن ،وإن كان يف بداياته رشح لبعض
ّ
املفردات ،وما يص ّوره «جولدتسيهر» من تخ ّوف األتقياء مل مينع من تفسري القرآن ،فقد
فسوا القرآن ،فهذا عبد اللَّه بن عباس
روي عن كثري من الصحابة وعلامء املسلمني أنّهم ّ
فس شيئًا من القرآن رأيت عليه النور!
قال فيه تلميذه مجاهد إنّه إذا ّ
املفسون يف تفسري القرآن ات ّجاهني :يعرف أ ّولهام باسم التفسري باملأثور،
لقد ات ّجه ّ
وهو ما أُثر عن الرسول iوكبار الصحابة ،ويعرف ثانيهام باسم التفسري بالرأي وهو ما
كان يعتمد عىل العقل أكرث من اعتامده عىل النقل .وسيأيت الحديث عنه.
عىل أ ّن ال ّنوع األ ّول من التفسري ،وهو التفسري باملأثور ،قد اتّسع عىل ّمر الزمن مبا
أدخل عليه من آراء أهل الكتاب الذين دخلوا يف اإلسالم والذين كانت لهم آراء أخذوها
من التوراة واإلنجيل ،مثل :كعب األحبار اليهودي ،وعبد اللَّه بن سالم ،وابن جريج ،وكان
إسالم هؤالء فوق التّهمة والكذب ورفعوا إىل درجة أهل العلم املوثوق بهم ،وهذا ال
يعني أ ّن الرتاث الروايئ كلّه روايات ارسائيليّة ،كام يريد «جولدتسيهر» أن يص ّور ذلك.
فالتفسري بنظره هو تفسري باملأثور ،وهو غري صحيح :موضوع ،أو ضعيف ،وإما تفسري
ومدريس.
مذهبي
ّ
ّ
يقول صبحي الصالح« :أ ّما صحابته الكرام فام كانوا يجرؤون عىل تفسري القرآن،
حق األداء،
وهو -صىل اللَّه عليه وآله -بني أظهرهم يتح ّمل هذا العبء العظيم ،ويؤ ّديه ّ
حتّى إذا لحق -صىل اللَّه عليه وآله -بالرفيق األعىل مل يكن به للصحابة العلامء بكتاب
اللَّه ،الواقفني عىل أرساره ،املهتدين بهدى النبي iمن أن يقوموا بقسطهم يف بيان ما
[[[ املتقي الهندي :كنز العامل ،ج ،5ح ( ،)13750تحقيق :بكري حياين وصفوة السقا ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1989 ،م ،ص.507
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علموه ،وتوضيح ما فهموه ،واملفرسون من الصحابة كثريون» .
[[[

املفسين يف صدر اإلسالم:
 أشهر ّ•اإلمام عيل بن ايب طالب:
قليل أو ناق ًدا له ،أ ّن اإلمام عيل 8ميثّل منه ًجا
والذي ال يذكره «جولدتسيهر» إال ً
يف تفسري القرآن الكريم .ومل يكن تفسري القرآن عند اإلمام 8مج ّرد تفسري للمفردات
فضل عن
أو املعنى الظاهري لآلية؛ أل ّن املوارد التفسرييّة التي نقلها العا ّمة عن اإلمام ً
تبي مدى إحاطته 8بعلوم الكتاب وقدرته الفائقة عىل التفسري ،فهو باب
ّ
الخاصة ّ
مدينة علم رسول اللَّه ،iفقد كان أمري املؤمنني 8يستخدم آليات متع ّددة لتفسري
نص آخر،
اآلية ،منها :االستعانة بال ّن ّص سواء كان من القرآن أو روايات النبي iيف فهم ّ
النص لوحده عىل طريقة التفسري
الجمع بني النصوص واستنباط معنى ال يستفاد من ّ
املوضوعي للقرآن ،النظر يف لغة العرب ،العلم مبناسبة النص ،العلم بالناسخ واملنسوخ،
وغري ذلك .
[[[

كان اإلمام عيل 8هو املتلقّي األ ّول للتفسري عن رسول اللّه iبتع ّهده بالحفظ،
والتدوين ،والفهم.

ََ
﴿وتعِ َي َها
ُ فقد أخرج ابن جرير الطربي بسنده عن مكحول ،قال :قرأ رسول اللّه:i
ٌ
ُ ٌ
أذن َواع َِية﴾ [الحاقة ]12 :ث ّم التفت إىل عيل 8فقال :iسألت اللّه أن يجعلها

اذنك ،قال عيل :8فام سمعت شيئا من رسول اللّه iفنسيته .
[[[

املفسين عن رسول اللّه iنذكر أيضً ا:
ومن أعالم ّ
•عبد اللّه بن مسعود:
[[[ صبحي الصالح :مباحث يف علوم القرآن ،بريوت :دار العلم للماليني ،ط ،5ص.289
[[[ ينظر:سليامن بن قاسم العيد :منهج أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب يف الدعوة إىل اللَّه ،جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية1416 ،هـ ،ص.139-132
[[[ محمد بن جرير الطربي :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ج ،29ح ،26952ص.69
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ُعرف ابن مسعود بكونه عاملاً باملفاهيم القرآن ّية وأسباب النزول  ،وحظيت آراؤه
املفسين من مختلف املذاهب اإلسالم ّية  ،حيث كان
التفسرييّة فيام بعد باهتامم ّ
السدي ينقل غالباً يف تفسريه روايات ابن مسعود وابن عباس.
[[[

[[[

طبقاً إلحدى الروايات فقد كان أحد أربعة أمر الرسول iبأخذ القرآن عنهم ،
وانرصف بعد وفاة الرسول iلتعليم القرآن يف املدينة والكوفة ،حتى إن بعض كبار
الصحابة كابن عباس قد أخذ عنه القرآن ،ومنهم من أخذ بقراءته .
[[[

[[[

وأوردت املصادر التاريخ ّية ،أن ابن مسعود كان مييل آيات القرآن عن ظهر قلبه عىل
تالمذته ،وكانوا يكتبونها يف مصاحف  ،وخالل عملية جمع القرآن وكتابة املصحف عىل
يد عثامن بخط زید بن ثابت ،تحدثت الروايات عن نسخة سميت بـ «مصحف ابن
مسعود» ،ومل ت ُعر هذه النسخة أهمية تذكر ،وقد أمر ُه عثامن أن يسلمها له ليك تُتلف
مع باقي املصاحف ،غري أن ابن مسعود -علی ما ورد يف الروايات -رفض ذلك فعاقبه ،
وهناك روايات أخرى تشري إىل عدول ابن مسعود عن موقفه وتأييده ملصحف عثامن .
[[[

[[[
[[[

•أ ّيب بن كعب:
أبو املنذر ،أُ َب بن كعب بن قيس األنصاري الخزرج ،من أعالم القرن األ ّول الهجري،
ومن املحتمل أنّه ولد يف املدينة باعتباره مدن ّياً .صحبته :كان 0من أصحاب النبي.i
وكان من كتّاب الوحي ،وس ّيد ق ّراء القرآن الكريم.
كان 0سيّد الق ّراء يف زمانه ،حتّى إ ّن رسول اللَّه iأُمر بالقراءة عىل قرائته ،روي
أ ّن رسول اللَّه iقال ألُيب« :إ ّن اللَّه أمرين أن أقرأ عليك .فقال :يا رسول اللَّه ،بأيب وأُ ّمي
[[[ ابن أيب داود ،عبد اللَّه بن سليامن ،املصاحف ،مرص ،القاهرة1355 ،هـ1936 /م ،ص.14
[[[ الطويس ،التبيان ،ج ،1ص57؛ الزمخرشي ،الكشاف ،ج ،1ص.38
[[[ الرتمذي ،سنن الرتمذي ،ج ،5ص.674
[[[ ابن أيب داود ،املصاحف ،ص.55
[[[ الفسوي ،املعرفة والتاريخ ،ج ،2ص538؛ األصبهاين ،حلية األولياء ،ج ،1ص.124
[[[ ابن أيب داود ،املصاحف ،ص.18-13
[[[ ابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،ج ،3ص.112
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أنت ،وقد ذكرتُ هناك؟ قال :iنعم باسمك ونسبك .فأرعد أُيب ،فالتزمه رسول اللَّه
حتّى سكن وقال« :ق ُْل ِبفَضْ لِ اللَّه َو ِب َر ْح َم ِت ِه فَ ِب َذلِ َك فَلْ َي ْف َر ُحوا ْ ُه َو َخ ْ ٌي ِّم َّم يَ ْج َم ُعونَ» .
[[[

وهكذا كان أهل البيت bيقرؤون القرآن عىل قرائته ،فقد روي عن اإلمام
الصادق 8أنّه قال« :أَ َّما نَ ْح ُن فَ َن ْق َرأُ َع َل ِق َرا َء ِة أُ َ ٍّب» .
[[[

•عبد اللَّه بن عباس:
هو عبد اللَّه بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف ،القريش الهاشمي،
ابن عم رسول اللَّه.i
والنبي وأصحابه بالشعب مبكة .وعند ما تويف َر ُسول اللَّ ِه iكان له -رىض
ولد
ُّ
اللَّه عنه -من العمر ثالث عرشة سنة ،وقد عاش حتى تويف بالطائف سنة 68هـ .وهو
املفسين .دعا له النبي iفقال :اللَّهم فقهه يف
ترجامن القرآن ،وحرب األمة ،ورأس ّ
الدين وعلّمه التأويل.
وقد روى عنه يف التفسري ما ال يحىص ،بطرقٍ معظمها ليس بصحيح ،ومن ذلك
التفسري املنسوب إليه ،وهو الذي طبع باسم :تنوير املقياس من تفسري ابن عباس،
للفريوز آبادي ،صاحب القاموس املحيط.
ويف االحتجاج عىل غريب القرآن الكريم بالشعر :أثر عن الصحابة الكرام والتابعني
ريض اللّه عنهم أنّهم كانوا يستشهدون عىل الكلمة الغريبة من القرآن الكريم بالشعر.
قال أبو بكر األنباري« :قد جاء عن الصحابة والتابعني كثري من اإلحتجاج عىل غريب
القرآن ومشكله بالشعر» .وكان ابن عباس ريض اللّه عنهام أكرث الصحابة إملا ًما بهذه
الطريقة ،فقد كان يسأل عن اليشء من القرآن الكريم فينشد فيه الشعر ،وأه ّم ما روي
عنه من ذلك مسائل نافع ابن األزرق وأجوبته عليها ،وهذه املسائل ّ
تدل عىل تع ّمقه يف
معرفة لغات العرب إىل ح ّد مل يصل إليه غريه حتى قيل عنه «هو الذي أبدع الطريقة
اللغوية لتفسري القرآن» .
[[[

[[[ عيل خان املدين الشريازي :الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ،منشورات مكتبة بصرييت ،قم1397 ،هـ ،ص.340
[[[ الكايف :ج ،2ح ،27ص.634
[[[ عبد اللَّه بن يحيى بن املبارك الزيدي :غريب القرآن وتفسريه ،تحقيق :محمد سليم ،عامل الكتاب ،بريوت1405 ،هـ ،ط ،1ص.16
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املفسون من مدرسة أهل البيت:b
 ّاملفسين فقط الذين ينتسبون إىل مدرسة
لو تكلّمنا عن الطبقة األوىل والثانية من ّ
أهل البيت ،Dفهناك عد ٌد كبري من هؤالء ،قد قام بعمل ّية تفسرييّة وإن مل تصلنا
هذه الكتب ،ولك ّنها كافية إلثبات عدم ص ّحة إ ّدعاء «جولدتسيهر» يف وجود ارتياب من
تفسري يف املرحلة األوىل ،وإذا أضفنا ما نُسب إىل الصحابة من تفسري القرآن وباألخص ما
نقل عن اإلمام عيل 8لرصنا أمام ظاهرة واضحة يف القرن األ ّول من تفسري القرآن ،وما
يريد أن يصل إليه «جولدتسيهر» هو تضعيف التفسري يف هذه املرحلة ثم حصل فيام
بعد تحريف ودس يف روايات التفسري والنتيجة ستكون ال يوجد عندنا تفسري يف هذه
املرحلة أو لنقل ال يوجد تفسري ٍ
صاف وصحيح عن رسول اللَّه.i
املفسين الشيعة -بناء عىل أخذهم من الرسولi
فقد ص ّنف العالمة الطباطبايئ ّ
وأهل البيت -bإىل ثالث طبقات:
النبي iوأمئّة أهل البيت ،bوأدرجوا
الطبقة األوىل :الّذين رووا التفسري عن ّ
األحاديث يف مؤلفاتهم املتفرقة ،كزرارة ،ومح ّمد بن مسلم ،ومعروف ،وجرير ،وأشباههم.
الطبقة الثانية :وهم أوائل املؤلّفني يف التفسري ،كفرات بن إبراهيم الكويف ،وأيب حمزة
يل بن إبراهيم القمي ،والنعامين .وطريقة هؤالء يف تفاسريهم
الثاميل ،والعيايش ،وع ّ
تشبه طريقة الطبقة الرابعة من مفرسي أهل السنة ،فقد رووا األحاديث املأثورة عن
الخاصة يف املوضوع.
الطبقة األوىل وأدرجوها مسندة يف مؤلفاتهم ومل يبدوا آراءهم
ّ
الطبقة الثالثة :أصحاب العلوم املختلفة ،كالرشيف الريض يف تفسريه األديب ،والشيخ
الطويس يف تفسريه الكالمي املس ّمى بالتبيان ،وصدر الدين الشريازي يف تفسريه الفلسفي،
وامليبدي الكونابادي يف تفسريه الصويف ،والشيخ عبد عيل الحويزي ،والسيد هاشم
البحراين ،والفيض الكاشاين يف تفاسريهم نور الثقلني والربهان والصايف .وهناك جامعة
جمعوا يف تفسريهم بني العلوم املختلفة ،ومنهم الشيخ الطربيس يف تفسريه مجمع البيان
الذي يبحث فيه عن اللغة والنحو والقراءة والكالم والحديث وغريها .
[[[

[[[ محمد حسني الطباطبايئ :القرآن يف اإلسالم ،تعريب :أحمد الحسيني ،ال.ت ،ال.ط ،ص.62-61
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املفسين يف القرن األول والثاين الهجري املنسوبة ألصحاب أمئة أهل
نذكر بعض ّ
البيت:b
عهد اإلمام عيل:8
كان اإلمام 8يحرص عىل أن ينقل ما اكتسبه من علم ومعرفة إىل تالميذه ،كاب ن مسعود،
وابن عباس ،وغريهام ،وقد تق ّدم اإلشارة إىل بعض ما قام به اإلمام وتالمذته يف هذا املجال.
عهد اإلمامني الحسن والحسني:c
ومن أعالم التفسري يف هذه الفرتة ،ميثم بن يحيى التامر ،فقد روى الكيش يف رجاله
أ ّن ميثام لقي ابن عباس (يف العمرة) فقال له :يا ابن عباس! سلني ما شئت من تفسري
فإن قرأت تنزيله عىل أمري املؤمنني 8وعلّمني تأويله ،فقال ابن عباس :يا
القرآنّ ،
جارية الدواة وقرطاسا ،فأقبل يكتب .
[[[

عهد األمئّة :الس ّجاد والباقر والصادق:b
وقد بدت بوادر إعادة تشييد العلوم اإلسالم ّية ،ومنها التفسري يف عهد السجاد،8
ّإل أنّها منت يف عهد الباقر 8وآتت مثارها يف عهد الصادق 8الّذي ات ّسعت مدرسته،
حتّى إ ّن الحافظ ابن عقدة الزيدي جمع يف كتاب رجاله أسامء أربعة آالف رجل من
الثقات الّذين رووا عن جعفر بن مح ّمد ،8وذكر مص ّنفاتهم.
ويالحظ يف هذه الفرتة أ ّن التفسري كث ًريا ما كان يذكر كأحد أبواب الحديث ،ضمن
املجاميع أو األصول الحديثيّة التي تض ّم سائر املواضيع .ومن أعالم التفسري م ّمن تلقّوا
العلم عن اإلمام السجاد 8ورووا عنه:
سعيد بن جبري . ...،طاوس اليامين  .أبو حمزة الثاميل  .مح ّمد بن السائب بن برش
الكلبي .
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[ الكيش :ج ،1ص .294أعيان الشيعة :ج ،1م.س ،ص.125
سون :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ال.ت ،ال.ط ،ص.109
[[[ محمد حسني الذهبي ،التفسري واملف ّ
سون :ج ،1م.س ،ص.117
[[[ التفسري واملف ّ
[[[ أعيان الشيعة :ج ،1م.س ،ص.126
[[[ أعيان الشيعة :ج ،1م.س ،ص.126
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مؤسس علوم القرآن فض ًل عن تأليفه يف التفسري .وتفسري
أبان بن تغلب  ،فهو ّ
بحق ّ
أبان من املسلّم به عند الجمهور أيضً ا» .
[[[

[[[

ويف هذه املرحلة هناك تفاسري كثرية ألصحاب األمئّة ،bنذكر منها:
تفسري الجريري  ،تفسري الحسن بن واقد  ،تفسري عطية العويف املعروف بالجديل ،
تفسري أيب الجارود  ،تفسري أيب جنادة السلويل  ،تفسري أيب روق عطية بن الحارث
الهمداين الكويف التابعي  ،تفسري منخل بن جميل األسدي  ،تفسري وهيب  ،تفسري
إسامعيل بن أيب زياد وهو مسلم الش ّمري السكوين الكويف  .تفسري جابر بن يزيد
الجعفي  .وهناك عرشات التفاسري األخرى سواء يف عهد اإلمامني الباقر والصادق أو
بعدهام وإىل انتهاء عرص الغيبة الصغرى.
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[1

[[[1

[[[1

 رسول اللَّه iوتفسري القرآن:والجواب الفاصل يف هذه املسألة هو إثبات أ ّن رسول اللَّه iقام بتفسري القرآن
الكريم .وإمنا السؤال يدور مدار حدود التفسري الذي مارسه الرسول األعظم ،iومداه،
يفس اآليات تفسريا ً شامالً ،أو اقترص عىل جزء منه ،أو
فهل شمل القرآن كلّه بأن كان ّ
كان يتناول اآليات التي يستشكل الصحابة يف فهمها ويسألون عن معناها فحسب؟
يفس ّإل آيات من القرآن ،ويستند أصحاب هذا القول
فهناك من يعتقد أ ّن النبي iمل ّ
[[[ حسن الصدر :الشيعة وفنون اإلسالم ،مؤسسه السبطني عليهام السالم العامليه ،قم1354 ،هـ.ش ،ط ،1ص.320
سين ،ج ،1دار الكتب العلمية ،بريوت ،ال.ت ،ط ،1ص.3
[[[ محمد
ّ
الداودي :طبقات املف ّ
[[[ آقا بزرگ الطهراين :الذريعة ،ج ،4ص.269
[[[ آقا بزرگ الطهراين :الذريعة ،ج ،4ص.271
[[[ آقا بزرگ الطهراين :الذريعة ،ج ،4ص.283-282
[[[ آقا بزرگ الطهراين :الذريعة ،ج ،4ص.251
[[[ آقا بزرگ الطهراين :الذريعة ،ج ،4ص.252
[[[ آقا بزرگ الطهراين :الذريعة ،ج ،4ص.253
[[[ آقا بزرگ الطهراين :الذريعة ،ج ،4ص.316
[ [[1آقا بزرگ الطهراين :الذريعة ،ج ،4ص.320
[ [[1آقا بزرگ الطهراين :الذريعة ،ج ،4ص.260
[ [[1آقا بزرگ الطهراين :الذريعة ،ج ،4ص .268
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فس القرآن كلّه تفسريا ً شامالً ،وعىل رأس
إىل روايات تنفي أن يكون رسول اللّه iقد ّ
هؤالء السيوطي :فمن تلك الروايات ما أخرجه البزار عن عائشة من أ ّن رسول اللّه iما
صح عن
كان ّ
يفس إال آياً بعدد ،وأهم ما يع ّزز هذا القول هو طبيعة األشياء؛ أل ّن ندرة ما ّ
الصحابة من التفسري املأثور عن النبيّ i
فس للصحابة
تدل عىل أ ّن النبي iمل يكن قد ّ
وإل لكرثت روايات الصحابة بهذا
عىل وجه العموم آيات القرآن جميعاً تفسريا ً شامالًّ ،
يتحيون يف معنى آية ،أو كلمة
الشأن ،وملا وجدنا الكرثة الكاثرة منهم أو كبار رجاالتهم ّ
من القرآن ويغيب عنهم حتى املدلول اللفظي للنص ،والعربة املبارشة التي يستهدفها
كام سبق يف الروايات والوقائع املتق ّدمة .
[[[

وقد ق ّدم الدكتور خالد بن عبد العزيز الباتيل دراسة ميدان ّية حول اإلجابة عن هذا
يل ،فقد اختار الباتيل ّأل تكون معالجته لهذه املسألة معالجة نظريّة،
السؤال بشكل عم ّ
ينترص فيها ألحد الرأيني السابقني ،واختار أن يفتّش عن األحاديث النبويّة الشارحة
الحق يف املسألة بعي ًدا
يتبي وجه ّ
للقرآن ،ويع ّدها ع ًّدا ،ويحصيها إحصاء ،وبهذا ميكن أن ّ
عن القسمة العقل ّية ،والنظرة االفرتاض ّية.
النبي ،iالواردة تفس ًريا آلي القرآن الكريم،
فجمع الباتيل األحاديث املرفوعة إىل ّ
مدر ًجا فيها اآلثار املوقوفة عىل الصحابة التي ال يقال مثلها بالرأي؛ باعتبارها يف حكم
املرفوعة ،فكان مجموع هذه األحاديث ( )318حديثًا فقط ،تشمل املقبول واملردود! ثم
قام الباتيل بدراسة أسانيد هذه األحاديث حسب قواعد علم الحديث ،فانتهى إىل أن مثة
( )190حديثًا من هذه األحاديث تعترب مردودة غري مقبولة ،فمنها الضعيف ،والضعيف
مقبول فقط ،منها
ً
ج ًدا ،واملوضوع .أما عدد األحاديث املقبولة ،فكانت ( )116حديثًا
يتبي له حكم جازم عليها .ومن
الصحيح والحسن بنوعيهام .وتوقّف يف ( )12حديثًا ،مل ّ
املفاجآت التي كشفت عنها هذه الدراسة امليدان ّية أ ّن أكرث من نصف هذه األحاديث
املقبولة ،مام رواه البخاري ومسلم باالتفاق أو االنفراد؛ إذ وجد أ ّن ( )59حديثًا منها ،إما
متّفق عليه بني البخاري ومسلم ،وإما يف البخاري فقط ،وإما يف مسلم فقط .والباقي،
وعدده )57( ،حديثا يف بق ّية كتب السنة .
[[[

[[[ محمد باقر الحكيم :علوم القرآن ،م.س ،ص.253-252
[[[ ينظر :خالد بن عبد العزيز الباتيل :التفسري النبوي :مقدمة تأصيليّة مع دراسة حديثيّة ألحاديث التفسري النبوي الرصيح،
دار كنوز إشبيليا ،الرياض1432 ،هـ ،ط.1
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كان يقوم بعمل ّية
النبيi
ولكن توجد يف مقابل ذلك أدلّة وشواهد عىل أ ّن ّ
َ
ۡ
َ
ٓ
ُ
ولعل يف طليعة ذلك قوله تعاىل﴿ :ك َما أ ۡر َسل َنا فِيك ۡم
تفسري شامل للقرآن كلّهّ ،

ۡ ۡ َ
َ ُ ٗ ّ ُ ۡ َ ۡ ُ ْ َ َۡ ُ ۡ َ َٰ َ َ ُ َ ّ ُ ۡ َ ُ َ ّ ُ ُ
ك ُم ۡٱلك َِتٰ َ
ب َوٱلَِك َمة
رسول مِنكم يتلوا عليكم ءايتِنا ويزك ِيكم ويعل ِم
َۡ
َ ُّ ُ َ َ َ ۡ ٓ
َ ّ ُ َّ َ َ ُ ُ ْ َ ۡ َ َ
َ
ّ
ت وٱلزب ِرۗ وأنزلا
َو ُيعل ُِمكم ما ل ۡم تكونوا تعل ُمون﴾  .وقوله تعاىل﴿ :بِٱليِنٰ ِ
ُ َ َ
َ َّ
َۡ َ ّ
َ َّ َ
ٱذل ِۡك َر لِ ُبَ ّ َ
ي ل َِّلن ِ
إِلك
اس َما ن ّ ِزل إ ِ ۡل ِه ۡم َول َعل ُه ۡم َي َتفك ُرون﴾ .
ِ
[[[

[[[

وطبيعة األشياء حني ننظر إليها من زاوية أخرى غري الزاوية التي نظرنا من خاللها
يف إطار القول األ ّول ّ
فس القرآن تفسريا ً شامالً كامالً؛ ألنّنا
بي iقد ّ
تدل عىل أ ّن ال ّن ّ
عرفنا من ناحية أ ّن الفهم اإلجاميل للقرآن مل يكن كافياً ليك يفهم الصحابة القرآن فهامً
شامالً دقيقاً ،ومل يكن انتساب الصحابة غالباً إىل اللغة العربية ضامناً كافياً الستيعاب
النص القرآين ،وإدراك معانيه ،ومن ناحية أخرى نحن نعرف :إ ّن القرآن مل يكن يف حياة
نص أد ّيب أو أشياء ترتّل ترتيالً يف عباداتهم ،وطقوسهم ،وإمنا كان الكتاب
املسلمني مج ّرد ّ
الذي أنزل إلخراج الناس من الظلامت إىل النور ،وتزكيتهم وتثقيفهم واالرتفاع بشتى
مستوياتهم ،وبناء الشخص ّية اإلسالمية الواعية للفرد واإلرسة واملجتمع.
ومن الواضح أ ّن هذا الدور العظيم ال ميكن للقرآن الكريم أن يؤ ّديه بصورة كاملة
شاملة ما مل يفهم فهامً كامالً شامالً ،ويصل املسلمون إىل أهدافه ومعانيه ،ويندمجون
مبفاهيمه ،ومصطلحاته ،وأما إذا ترك القرآن بدون تفسري مو ّجه توجيهاً رسال ّياً فسوف
يفهم من قبل املسلمني ضمن إطاراتهم الفكرية ،وعىل املستوى الثقايف والذهني الذي
كل الرواسب ،واملسبقات الذهن ّية التي
كان الناس يعيشونه ،وقتئذ ،وتتحكم يف تفسريه ّ
كانت ال تزال تتحكّم يف كثري من األذهان.
لكل منهام شواهده ومع ّززاته ،ويحتاج
وهكذا نجد أنفسنا أمام تناقض بني قولني ّ
حل ،وقد ال نجد حالً منطقياً أقرب إىل القبول من القول :بأ ّن النبيi
هذا التناقض إىل ّ
فس القرآن الكريم عىل مستويني ،فقد كان يفرسه عىل املستوى العام يف حدود الحاجة،
ّ
[[[ سورة البقرة ،اآلية .151
[[[ سورة النحل ،اآلية .44
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يفسه عىل مستوى
ومتطلبات املوقف الفعيل ،ولهذا مل يستوعب القرآن كلّه .وكان ّ
خاص تفسريا ً شامالً كامالً بقصد ايجاد من يحمل تراث القرآن ،ويندمج به اندماجاً
مطلقاً بالدرجة التي تتيح له أن يكون مرجعاً بعد ذلك يف فهم األمة للقرآن ،وضامناً
خاصة ومسبقات ذهنيّة ،أو رواسب جاهليّة.
لعدم تأث ّر األ ّمة يف فهمها بإطارات فكريّة ّ
كل
فسنا املوقف عىل هذا الضوء ،وجدنا أنّه يتّفق مع طبيعة األشياء من ّ
ونحن إذا ّ
ناحية فندرة ما صح عن الصحابة من الروايات عن النبي iيف التفسري مر ّدها إىل أ ّن
التفسري عىل املستوى العام مل يكن يتناول جميع اآليات ،بل كان يقترص عىل قدر الحاجة
يعب
الفعليّة ،ومسؤوليّة النبي iيف ضامن فهم األمة للقرآن ،وصيانته من االنحرافّ ،
عنها املستوى الخاص الذي مارسه من التفسري .فقد كان ال ب ّد للضامن من هذا املستوى
الخاص ،وال يكفي املستوى العام ،ولو جاء التفسري مستوعباً ألنّه يجيء عندئذ متفرقاً
رضوري لحمل أمانة القرآن .ونفس املخطّط
وال يحصل االندماج املطلق الذي هو رشط
ّ
كان ال ب ّد من ات ّباعه يف مختلف الجوانب الفكريّة للرسالة من تفسري وفقه وغريهام.
املنطقي للموقف تدعمه ال ّنصوص املتواترة الدالّة عىل وضع النبيi
الحل
وهذا ّ
ّ
ملبدأ مرجع ّية أهل البيت Dيف مختلف الجوانب الفكريّة للرسالة ،ووجود تفصيالت
خاصة لدى أهل البيت Dتلقّوها عن النبي iيف مجاالت التفسري والفقه وغريهام.
ّ
َ َ ٓ َ َ ٰ ُ ُ َّ ُ َ ُ ُ
َ
ُ
ٱلر ُسول فخذوهُ َو َما ن َهىٰك ۡم
وقال اللّه عز وجل يف كتابه العزيز﴿ :وما ءاتىكم
َُۡ َ َ ْ
ٱنت ُه ۚوا﴾  ،فيشتبه عىل من مل يعرف ومل يد ِر ما عنى اللّه به ورسوله ،iوليس
عنه ف
[[[

كل أصحاب رسول اللّه iكان يسأله عن اليشء فيفهم وكان منهم من ال يسأله وال
ّ
يستفهمه حتى كانوا يحبون أن يجيء االعرايب والطاري ،فيسأل رسول اللّه iحتى
كل يوم دخلة ،وكل ليلة دخلة فيخليني
يسمعوا ،وقد كنت أدخل عىل رسول اللّهّ i
فيها أدور معه حيث دار ،وقد علم أصحاب رسول اللّه iأنّه مل يصنع ذلك بأحد من
فربا كان يف بيتي يأتيني رسول اللّه iوكنت إذا دخلت عليه بعض
الناس غرييّ ،
منازله اخالين ،وأقام عني نساءه فال يبقى عنده غريي ،وإذا أتاين للخلوة معي يف منزيل
بني وكنت إذا سألته أجابني ،وإذا سكت عنه وفنيت
مل تقم عني فاطمة وال أحد من َّ
[[[ سورة الحرش ،من اآلية .7
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يل
مسائيل ابتدأين فام نزلت عىل رسول اللّه iآية من القرآن ّإل أقرأنيها وأمالها ع َّ
فكتبتها بخطي ،وعلمني تأويلها ،وتفسريها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها
وخاصها وعامها ،ودعا اللّه أن يعطيني فهمها وحفظها فام نسيت آية من كتاب اللّه
يل وكتبته منذ دعا اللّه يل مبا دعا ،وما ترك شيئاً علمه اللّه من
تعاىل ،وال علامً أماله ع َّ
حالل وال حرام وال أمر وال نهي كان أو يكون وال كتاب منزل عىل أحد قبله من طاعة أو
معصية إال علمنيه وحفظته فلم أنس حرفاً واحدا ً .إذا ً فمصدر التفسري إنَّ ا هو ما أُخذ
عن الرسول. i
[[[

 .2شبهة وجود اإلرسائيل ّيات يف التفسري
أ .تقرير الشبهة
أشار «جولدتسيهر» إىل رفض جملة من األتقياء لتفسري القرآن ،يحاول اآلن أن
يجيبنا عن سبب هذا الرفض والتج ّنب وتعليقًا عىل كالم أحمد بن حنبل «ثالثة أشياء ال
أصل لها .»...وإ ّن التّفسري الذي يرفضه هؤالء هو التفسري املقرتن باألسياطري والخرافات
والتص ّورات الخيال ّية ،وجود روايات وقصص يعوزها السند .ويعترب أ ّن ال ّنزوع إىل األساطري
الخاصة عند
خاص ٍة ،وهي القصص املوجودة يف الكتب
ّ
الخرافيّة يف التفسري نشأ يف دائر ٍة ّ
أهل الكتاب.
«فقد وجدت طائفة من علامء الكتاب الفضوليني ،الذين س ّدوا ثغرات القرآن مبا
تعلّموه من ات ّصالهم باليهود والنصارى ،وأمتوا ما تلقوه عنهم من القصص ،التي كث ًريا
كل ذلك عىل أنّه تفسري
ما ر ّددوها عن سوء فهم لها ،بنتاج خيالهم الخاص ،وأرسلوا ّ
القصاصيني والقصص
للقرآن .رجال من طابع مقاتل بن سليامن»  .ثم يشري إىل ظاهرة ّ
التي فيها خيال وأساطري.
[[[

وينقل جولدتسيهر منوذ ًجا عن مقاتل يف تفسريه لآلية  58من سورة اإلرساء والذي
ُ َ َ َ
َ
َّ َ ۡ
ينسبه مقاتل للضحاك ،وهو قوله تعاىلِ﴿ :إَون ّمِن ق ۡر َي ٍة إِل ن ُن ُم ۡهل ِكوها ق ۡبل يَ ۡو ِم
[[[ محمد باقر الحكيم :علوم القرآن ،م.س ،ص.254-253
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،م.س ،ص.75
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ۡ َ
ۡ َ ٰ َ َ ۡ ُ َ ّ ُ َ َ َ ٗ َ ٗ َ َ َٰ َ
ۡ
َ
ُ
ٗ
ٰ
ب مسطورا﴾  .إشارة إىل
ٱلقِيمةِ أو معذِبوها عذابا شدِيداۚ كن ذل ِك ِف ٱلكِت ِ
[[[

تفسري مقاتل لآلية  2من سورة
فتح القسطنطينيّة ذات يوم ،وتدمري األندلس .ثم
ينقل َ
َّ
َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ٰ َ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ُّ ُ
ك ۡم أ ۡح َس ُن َع َم ٗل ۚ َو ُه َو ۡٱل َعزيزُ
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أ
م
ك
و
ل
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ل
ة
و
ي
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و
ت
و
م
ٱل
ق
ل
خ
ِي
﴿ٱل
امللك:
ِ
ِ
َُۡ
ُ
ٱلغفور﴾  .إ ّن اللَّه تعاىل خلق املوت والحياة جسمني ،فجعل املوت عىل هيئة كبش
أملح ،والحياة عىل هيئة فرس بلقاء ،ويوم القيامة يذبح املوت عىل هيئة كبش بني الجنة
والنار...إلخ وينسب مقاتل هذا الكالم البن عباس .
[[[

[[[

ويقول «جولدتسيهر»« :إ ّن السلف من أمئّة اإلسالم كانوا يُعرضون عن ذلك التفسري
كارهني ،فإ ّن موضوع هذا الرفض الشديد ،هو هذا االتّجاه عىل وجه الخصوص :فإ ّن
القرآن ال يجوز تفسريه بالرأي...إنّ ا الطريقة الصائبة هي التفسري بعلم ...التعاليم
املسندة إىل مصادر العلم املعت ّد بها وحدها ،أي املسندة بالرواية إىل الرسول نفسه أو
علم حقيق ًّيا هو ما يرجع أقدم
إىل صحابته .فالذي يع ّد يف نطاق علوم الدين يف اإلسالم ً
الثقات الذين هم أهل للعلم عن طريق سند الرواية الشفويّة الصحيح فحسب...وهذه
الطريقة أيضً ا يف التاريخ. »...
[[[

ثم ينتقد هذه الروايات ،وأنّه إذا أخضعناها لجهود منهج البحث الناقد يف العرص
الحديث سرنى كيف أ ّن أخبار الروايات التي تبدو يف قالب أبعد ما يكون عن الريبة،
يف سرية الرسول iويف تاريخ اإلسالم القديم ،كيف يتوارى يف ط ّياتها ميول األحزاب
واالتجاهات املختلفة ،وآمال الطبقات املحل ّية املتن ّوعة يف األمة اإلسالم ّية الناشئة .فرنى
حشد الرواة يف سلسلة السند دون حيطة وال تورع ،وامليل السيايس الحزيب. ...
[[[

املؤسس عىل العلم أي التفسري
النتيجة :ستكون أ ّن التفسري املشهود بصوابه هو ّ
باملأثور .
[[[

[[[ سورة اإلرساء ،اآلية .58
[[[ سورة امللك ،اآلية .2
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.78-77
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.81-80
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.81
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.82
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ب .الرد عىل وجود اإلرسائيليات يف التفسري:
رسبت إىل كتب التفسري ،وهذا الكالم الذي ذهب إليه
صحيح أ ّن اإلرسائيليات ت ّ
«جولدتسيهر» بعنوانه العام صحيح ،فقد أخذت اإلرسائيليات طريقها إىل معظم كتب
التفسري ،متسلّلة من بعضها إىل البعض اآلخر ،قال الذهبي« :بل ال أكون مبالغًا وال
متجاوزًا ح ّد الصدق إن قلت :إ ّن كتب التفسري كلّها قد انزلق مؤلّفوها إىل ذكر بعض
اإلرسائيليات ،وإن كان يتفاوت قلّة وكرثة وتعقي ًبا عليها وسكوت ًا عنها» .
[[[

املفسين قد حذّر من ذكر اإلرسائيلياتّ ،إل أ ّن معظمهم «يتو ّرطون يف
ورغم أ ّن بعض ّ
ذكرها ،ال ليحذّروا منها ،وال لين ّبهوا عىل كذبها ،وإنّ ا يذكرونها وكأنّها وقائع صادقة وحقائق
تيس ملن ينظر فيها معرفة صدقها من كذبها» .
مسلّمة بال نقد لها وبغري أسانيدها الّتي ّ
[[[

وكلّام كان الكتاب أكرث تفس ًريا باملأثور وأقل استفادة من املعقول يف نقد املنقول
ونقل منها.
وتنقيته من الشوائب ،كان ذلك التفسري أكرث ذك ًرا لإلرسائيليات ً
لذا كان تفسري مح ّمد بن جرير الطربي املس ّمى باسم (جامع البيان يف تفسري القرآن)
كثري الرواية لألخبار والقصص اإلرسائيل ّية املسندة إىل كعب األحبار ووهب ابن منبه
وابن جريج وغريهم من مسلمة أهل الكتاب .فتفسري الطربي من أشهر الكتب التي
قليل  ،فهو «يروي يف تفسريه
تذكر اإلرسائيليات يف أسانيدها وال تنتقد ما ترويه إال ً
أباطيل كثرية ،ير ّدها الرشع وال يقبلها العقل ،ث ّم ال يعقب عليها مبا يفيد بطالنها اكتفاء
بذكر أسانيدها» .
[[[

[[[

ورغم أ ّن ابن كثري كان شديد الحذر من اإلرسائيليات ،فقد قال يف مق ّدمة تاريخه
مم ال
(البداية والنهاية)« :ولسنا نذكر من اإلرسائيليات ّإل ما أذن الشارع يف نقله ّ
مم فيه
يخالف كتاب اللّه وس ّنة رسوله ،iوهو القسم الّذي ال يصدق وال يكذبّ ،
[[[ محمد حسني الذهبي :اإلرسائيليات يف التفسري والحديث ،مكتبة وهبة ،القاهرة1990 ،م ،ط ،4ص.95
[[[ محمد حسني الذهبي :اإلرسائيليات يف التفسري والحديث ،ص.95
[[[ محمد حسني الذهبي :اإلرسائيليات يف التفسري والحديث ،ص.97
[[[ محمد حسني الذهبي :اإلرسائيليات يف التفسري والحديث ،ص.100
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بسط ملخترص عندنا ،أو تسمية لهم ورد به رشعنا » ...رغم ذلك فإنّه أحيانًا «يذكر يف
تفسريه بعض الروايات اإلرسائيلية الغريبة وال يعقّب عليها بكلمة واحدة» .
[[[

وحتّى الّذي وصف الذهبي تفسريه ،وهو (روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم
توسعوا يف
والسبع املثاين) بأنّه «من أش ّد الكتب نق ًدا لإلرسائيليات وعيّب عىل من ّ
أخذها وحشوا بها تفاسريهم» حتّى هذا «ينزلق أحيانًا إىل روايتها دون أن يعقّب عليها
أو يحذّر منها» .
[[[

ت .اإلرسائيليات يف التفسري بني الرتاث الشيعي والسني:
املشكلة يف كتاب «جولدتسيهر» وغريه من املسترشقني ،هو أنّه عندما ينتقد أو
أي فكرة إسالميّة ،فهو ينقلها من كتب الس ّنة أو لنقل ما يختاره من كتب الس ّنة،
يؤيّد ّ
أصل ،كأنّه ال وجود للشيعة .وأما أسباب ودوافع ذلك فيطول
وال يتع ّرض للكتب الشيعيّة ً
مفسا
رشحها يف هذا الكتاب .ومن هذه املوارد ،التفسري باملأثور واإلرسائيليات ،فبام أ ّن ّ ً
كابن عباس -حسب ا ّدعاء جولدتسيهر -أخذ معظم تفسريه من كعب ووهب ،وباإلضافة
إىل أ ّن أعظم تفسري روا ّيئ عند العا ّمة وهو تفسري الطربي ،ومن بعده تفسري ابن كثري ،قد
أخذ باإلرسائيليات ،فهذا يعني أ ّن الرتاث اإلسالمي يف مجال التفسري باملأثور ال يصح االعتامد
عليه ،وهذه النتيجة غري موضوع ّية؛ ألنّه هو من جهة ال يعرض من تفاسري العا ّمة التفاسري
التي تحارب ظاهرة اإلرسائليات ،ومن جهة ثانية ال يقرتب ال من قريب وال من بعيد من
الرتاث اإلمامي ،الذي هو بالح ّد األدىن أنقى بكثري يف املجال الروايئ من الرتاث السني ،وال
نريد أن نقول إنّه ال يوجد يف تراثنا الروايئ التفسريي بعض اإلرسائيليات ،ولك ّنها ال ترقى إىل
مستوى الظاهرة ،وهذا األمر يختلف بشكلٍ كبري بني الرتاث الشيعي والرتاث السني يف هذا
كم وكيفًا ،ولبيان ذلك نقول :هل يوجد يف الرتاث الروايئ الشيعي إرسائيليات؟
املوضوع ً
الجواب عن هذا السؤال ببداهة ،نعم يوجد إرسائيليات يف الرتاث اإلمامي ،ولكن
من الناحية الكميّة كم هو عدد هذه اإلرسائليات يف تراثنا؟ .ولننقل بعض كلامت علامء
[[[ إحسان األمني :التفسري باملأثور وتطوره عند الشيعة اإلمامية ،دار الهادي ،بريوت2000 ،م ،ط ،1ص.224
[[[ (م.ن) ،ص.224
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اإلمام ّية املعارصين الذين قالوا بذلك ولكن فالندقّق بكلامتهم:
 يقول العالمة الطباطبايئ يف امليزان يف جواب شبهة وقوع تحريف القرآن بال ّنقصّ
يتمسك
التمسك ببعض األخبار يقول« :فال يبقى
للمستدل بها ّإل أن ّ
والتغيري من خالل ّ
بها مبا أنّها اسناد ومصادر تاريخ ّية ،وليس فيها حديث متواتر وال محفوف بقرائن قطع ّية
تضط ّر العقل إىل قبولها ،بل هي آحاد متف ّرقة متشتّتة مختلفة ،منها صحاح ،ومنها
ضعاف يف اسنادها ،ومنها قارصة يف داللتها ،فام أشذ منها ما هو صحيح يف سنده تام
يف داللته .وهذا ال ّنوع عىل شذوذه وندرته غري مأمون فيه الوضع والدس ،فإ ّن انرساب
اإلرسائيليات وما يحلق بها من املوضوعات واملدسوسات بني رواياتنا ال سبيل إىل إنكاره
بترسب اإلرسائيليات ،ولك ّنه
وال حجيّة يف خرب ال يؤمن فيه الدس والوضع»  .فهو يقول ّ
يف ال ّنوع الشاذ وهو قليل ج ًّدا ،فهل هذا اعرتاف بوجود ظاهرة إرسائليات يف كتب
التفسري الروائ ّية عند الشيعة ،أو اعرتاف بوجود قلّة قليلة منها تكاد أن ال تذكر.
رسبت
وينقل العالمة محمد هادي معرفة عن تفسري القمي بعض
النامذج التي ت ّ
َّ
َ َ َ ُْ
إليها اإلرسائليات ،نذكر منوذ ًجا منها :وهو يف تفسري قوله تعاىل﴿ :الِي خلقكم
َْ
َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ
ث مِنْ ُه َما ر َج ًال َكث ِ ً
ريا َون َِس ً
اء﴾ بقوله
م ِْن نف ٍس واحِد ٍة وخلق مِنها زوجها وب
ِ
نقالً عنه« :إن حوا براها اللّه من أسفل أضالع آدم تجد ذلك يف مواضع من هذا
َ
﴿و َّ ُ
التفسري .يف حني أ ّن املراد هنا :الجنس أي من جنسه كام يف قوله تعاىلَ :
الل َج َعل
َ
َ ُ ّ ْ َ ُ
ُ
ُ ْ ََْ ً َ َ ََ َ ُ
كم بَن َ
كم ّم ِْن أَ ْز َ
ني َو َحف َدةً﴾ .وقوله
ج
ا
و
ل
ل
ع
ج
و
ا
اج
و
ز
أ
م
ِك
س
نف
لكم مِن أ
ِ
ِ
ُ ْ ََْ ً َّ ْ ُُ ََْ َ َ ََ
َ ْ َ َْ َ ََ َ ُ ّ ْ َ ُ
تعاىل﴿ :ومِن آياتِهِ أن خلق لكم مِن أنفسِكم أزواجا ل ِتسكنوا إِلها وجعل
َ ْ َ ُ َّ َ َّ ً َ َ ْ َ ً
رسب يف
يل ت ّ
بينكم مودة ورحة﴾ وقصة خلقة حواء من ضلع آدم ذات منشأ إرسائي ّ
التفسري»  .وذكر العالمة محمد هادي معرفة موارد أخرى ،ولكن قال عن هذه املوارد:
مم ال يوزن باالعتبار؛ حيث ضعف إسنادها ،أو إرسالها،
«غري أ ّن غالب ّية هذه الروايات ّ
أو مخالفة مضامينها مع أصول العقيدة أو مباين الرشيعة ،فضال عن مخالفة العلم أو
[[[

[[[

[[[ تفسري امليزان ،ج ،12ص.112
[[[ محمد هادي معرفة :التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب ،ج ،1الجامعة الرضوية للعلوم اإلسالمية ،مشهد مقدس ،ال.ت،
ط ،1ص.481-480
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السالم؛ إذ
العقل الرشيد ،األمر الذي يوهن صدور مثلها عن أمئة أهل البيت عليهم ّ
يجب تنزيه ساحتهم عن صدور مثل هذه األخبار الضعاف».
مثل ،وهو التفسري املنسوب إىل عيل بن إبراهيم الق ّمي ،فإنّه من
ولنأخذ لذلك ً
أحسن التفاسري املعتمدة عىل النقل املأثور ،سوى اشتامله عىل بعض املعايب -ومن
حسن الحظ أنّها قليلة إىل جنب محاسنه الكثرية -ومن ثم فإنّها معدودة يف جنب
محاسنه غري املعدودة ،كفى املرء نبال أن تع ّد معايبه  .حسب قول الشيخ معرفة ،فهي
معدودة ،أي قليلة حسب ما هو واضح.
[[[

 ويقول العالمة جعفر السبحاين« :وروى حفص بن البخرتي قال :قلت أليب عبداللَّه الصادق 8أسمع الحديث منك فال أدري منك سامعه أو من أبيك؟ فقال« :ما
سمعته مني فاروه عن أيب ،وما سمعته مني فاروه عن رسول اللَّه .»iفأمئّة املسلمني
أناسا نقلهم وحديثهم روى جدنا عن جربئيل عن الباري ولقد
عىل ح ّد قول القائل :ووال ً
عاتب اإلمام الباقر 8سلمة بن كهيل والحكم بن عيينة حيث كانا يتعاطيان الحديث
علم
يهتمن بأحاديث أهل البيت ،فقال لهام« :رشقًا وغربًا ،فال تجدان ً
من الناس ،وال ّ
صحي ًحا ّإل شيئًا خرج من عندنا أهل البيت» .تلك -واللَّه -خسارة فادحة ،حيث إ ّن
كل باب ومل يدقّوا باب أهل البيت ّإل
واملفسين دقّوا ّ
جامعة من املحدثني والفقهاء
ّ
ففسوا كتاب اللَّه بآرائهم وأفتوا يف املسائل الرشعيّة باملقاييس الظنيّة التي
شيئًا ال يذكرّ ،
ليس عليها مسحة من الحق ،وال ملسة من الصدق حتى حشوا تفاسريهم بإرسائيليات
ومسيح ّيات بثها مسلمة أهل الكتاب ،ككعب األحبار ،ووهب بن منبه ،ومتيم الداري،
واملفسون يف القرون األوىل،
وأرضابهم ،بني املسلمني ،وأخذها عنهم املحدثون والرواة
ّ
زاعمني أنّها علوم ناجعة وقضايا صادقة ،فيها شفاء العليل ،ورواء الغليل والحال أنّك
إذا فتّشت التفاسري املؤلفة يف القرون الغابرة ال تجد تفس ًريا علميًّا أو روائيًّا من أهل
السنة إال وهو طافح بآرائهم الشخصية وأقوالهم التي ال قيمة لها يف سوق العلم ،وقد
استفحل أمر هؤالء الرواة حتى اغرت بهم بعض املفرسين من الشيعة ،فذكروا جملة من
اإلرسائيليات يف ثنايا تفاسريهم ،وما ذلك إال أل ّن تلك األفكار كانت رائجة إىل ح ّد كان
[[[ محمد هادي معرفة :التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب ،ج ،1م.س ،ص.480
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يعد الجهل بها ،وعدم نقلها قصورا يف التفسري وقلة اطالع فيه ،وألجل ذلك مل يجد شيخ
الطائفة محمد بن الحسن الطويس ب ًّدا من نقل آراء هؤالء يف تفسريه «التبيان» ،وتبعه
أمني اإلسالم يف تفسري «مجمع البيان» ،ولكن مل يكن ذكرهم آلراء هؤالء ألجل االعتامد
عليهم والركون إليهم ،وإمنا ألجأتهم إليه الرضورة الزمنيّة والسياسيّة العلمية السائدة
عىل األوساط آنذاك .
[[[

والنتيجة يف هذه النقطة حسب ما يقول العالمة الشيخ عيل كوراين« :لو كان عند
الشيعة نصف كعب األحبار ..أو نصف وهب بن منبه ..أو نصف أيب شعيون ..أو نصف
أي شخص من أولئك املسترشقني القدامى ..لقامت القيامة عىل رؤوسهم
متيم الداري ..أو ّ
كل الذي رأيناه مناذجه ..فالقيامة قامئة عىل رؤوسنا نحن! وما زال
من إخوانهم السنة! ومع ّ
بعض الكتّاب (األكادمييني) والعلامء (الباحثني) يلصقون اإلرسائيليات بالشيعة.
 ...إىل أن قال :إ ّن بالء اإلرسائيليات يف مصادر املسلمني وإن كان مشرتكاً بني السنة
والشيعةّ ،إل أ ّن منبعه عند السنة وبعض ترشحاته عند الشيعة ،والسبب يف ذلك أ ّن
السلطة كانت بيد خلفاء السنة وأمئتهم ،وكان علامء اليهود وحملة ثقافتهم يتق ّربون
إليهم ،فقربوهم وأجازوا لهم بث ثقافتهم يف املسلمني! أما الشيعة فكانوا أقل ّية
محكومني ،وكان اليهود يبتعدون عنهم خوفاً من غضب السلطة» .
[[[

كل محاوالت علامء اإلمام ّية ،لبيان نقاء تراثهم املنترش يف اآلفاق من اإلرسائيليات
رغم ّ
رص بعض الباحثني عىل
والتي إن وجد بعضها فهي ال ترقى إىل مستوى الظاهرة ،ي ّ
رسبت منهم إىل العامة ال العكس مع أ ّن
لصق اإلرسائيليات باإلمام ّية ويص ّور أنّها ت ّ
وقائع الكتب الروائ ّية التفسرييّة تفيد خالف ذلك ،فبمقارنة بسيطة بني تفسري الطربي
والتفاسري الروائية األخرى عند الشيعة ،كالعياىش ،والقمي ،وفرات الكويف ،و ...تتّضح
عدم مصداقيّة وص ّحة هذه الدعوى.
فهناك ع ّدة من الباحثني من أهل السنة قالوا :نعم ،الرتاث اإلمامي دخلت فيه
[[[ جعفر السبحاين :مفاهيم القرآن (العدل واإلمامة) ،ج ،10م.س ،ص.353-352
[[[ عيل الكوراين العاميل :تدوين القرآن ،دار القرآن الكريم ،قم1418 ،هـ ،ط ،1ص.459
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إرسائيليات ،مثل أحمد أمني ،وغريه من الذين نسبوا إىل الرتاث اإلمامي أنّه دخلت فيه
بعض اإلرسائيليات.
قال الذهبي يف كتابه «اإلرسائيليات يف التفسري والحديث» قال« :واليهود كانوا أكرث
أهل الكتاب صلة باملسلمني ،وثقافتهم كانت أوسع من ثقافات غريهم ،وحيلهم التي
يصلون بها إىل تشويه جامل اإلسالم خادعة وماكرة ،وعبد اللَّه بن سبأ رأس الفتنة
والضالل ومن ورائه سبئيون كُرث تظاهروا باإلسالم وتلفعوا بالتشيع آلل البيت إمعانًا يف
املكر والخداع ،وكان لهم نصيب كبري مركوم من اإلرسائيليات الدخيلة عىل تفسري القرآن
وس ّنة رسوله. »i
ُ
[[[

والرد عىل هذا اإلدعاء من جهات ع ّدة:
الجهة األوىل :حقيقة عبد اللَّه بن سبأ
هناك بعض ال ّدراسات تذهب إىل أ ّن أصل وجود شخص ّية اسمها «عبد اللَّه بن سبأ»
هي مسألة مشكوك فيها ،وهذه الشخص ّية شخص ّية وهم ّية اختلقها شخص اسمه سيف
بن عمر التميمي (ت 170هـ) الراوي الكبري املتّفق عىل كذبه ودجله .قال الذهبي:
سيف بن عمر التَّ ِمي ِمي الْ َسدي :لَ ُه تواليف َم ْتُوك بِاتِّفَاق َوق ََال ابْن ح َبان اته َم بالزندقة
قلت اِ َّد َر َك التَّابِعني َوقد اته َم ق ََال ابْن ح َبان يروي املوضوعات  .قال فيه ابن حجر:
«ضعيف يف الحديث عمدة يف التاريخ ،وأفحش ابن حبان القول فيه» .
[[[

[[[

ومن الشخصيات التي اخرتعها [القعقاع بن عمرو] ،والذي ارتبطت به أمجاد كبرية.
إذ ورد ذكره يف عرشات املصادر التاريخيّة اإلسالميّة ،مثل« :تاريخ األمم وامللوك للطربي،
البداية والنهاية البن كثري ،والكامل يف التاريخ البن األثري ،وغريها من الكتب ،عىل كونه
محارباً شجاعاً ،ساهم يف فتوحات القادسية والريموك ،وجرى اعتباره بطالً من الطراز األول،
[[[ محمد حسني الذهبي :اإلرسائيليات يف التفسري والحديث ،ص.15
[[[ شمس الدين الذهبي :املغني يف الضعفاء ،ج ،1تحقيق :أبو زهراء حازم القايض ،دار الكتب العملية ،بريوت1997 ،م ،ط،1
ص.460
[[[ العسقالين :تقريب التهذيب ،أبو الفضل أحمد بن عيل بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالين ،املحقق :محمد عوامة ،دار
الرشيد ،سوريا ،الطبعة :األوىل.3 /1 ،1986 ،1406 ،
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وملَ ال وهو الذي قال يف حقة أبو بكر« :إن صوته يف املعركة خري من ألف رجل».
ويذهب العالمة العسكري[ vخمسون ومائة صحايب مختلق] يف كتابه يشكك يف
أصل وجود شخصية اسمها «القعقاع بن عمرو» ،ويع ّده من بني الشخصيات امل ُختلَقة
التي صنعها [سيف بن عمر التميمي] لتحقيق أهداف سياس ّية ،وللتباهي بأصول قبيل ّية
وهي قبيلة بني متيم .بل ذكر العالمة العسكري أ ّن هناك ثالثة وعرشين صحابياً متيمياً
حقيقي .ومن الشخصيات املخرتعة
تاريخي
اختلقهم سيف بن عمر ،وليس لهم وجود
ّ
ّ
«عبد اللَّه بن سبأ».
الجهة الثانية :الكتب األربعة خالية من عبد اللَّه بن سبأ
لو افرتضنا أ ّن عبد اللَّه بن سبأ شخص ّية واقع ّية ،ولك ّنها ال ّ
شك أنّها شخص ّية تم
تضخيمها من قبل خصوم الشيعة ،وإذا كان هذا الرتاث الشيعي وباألخص نرشه
لإلرسائيليات يرجع إىل ابن سبأ ،فلامذا ال نجد له رواية واحدة؟! يف الكتب األربعة:
الكايف ،من ال يحرضه الفقيه ،التهذيب ،االستبصار؟!!
كل ما يروى عنه
يقول طه حسني« :وأكرب الظ ّن أ ّن عبد اللَّه بن سبأ هذا -إن كان ّ
صحي ًحا -إنّ ا قال ودعا إىل ما دعا إليه بعد أن كانت الفتنة ،وعظم الخالف ،فهو قد
استغل الفتنة ،ومل يرثها .إ ّن خصوم الشيعة أيام األمويني والعباسيني قد بالغوا يف أمر
وولته من
عبد اللَّه بن سبأ هذا ليشكّكوا يف بعض ما نُسب من األحداث إىل عثامن ّ
ناحية ،وليش ّنعوا عىل عيل وشيعته من ناحية أخرى ،فري ّدوا بعض أمور الشيعة إىل
يهودي أسلم كي ًدا للمسلمني ،وما أكرث ما ش ّنع خصوم الشيعة عىل الشيعة.
ّ
فلنقف من هذا كلّه موقف التحفّظ والتحرج واالحتياط ،ولنكرب املسلمني يف صدر
اإلسالم عن أن يعبث بدينهم وسياستهم وعقولهم ودولتهم رجل أقبل من صنعاء،
وكان أبوه يهوديًّا وكانت أمه سوداء ،وكان هو يهوديًّا ثم أسلم ،ال رغ ًبا وال ره ًبا
ولكن مك ًرا وكي ًدا وخدا ًعا ،ثم أتيح له من النجاح ما كان يبتغي ،فح ّرض املسلمني
عىل خليفتهم حتى قتلوه ،وف ّرقهم بعد ذلك أو قبله شي ًعا وأحزابًا .هذه كلّها أمور ال
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تستقيم للعقل ،وال تثبت للنقد ،وال ينبغي أن تقام عليها أمور التاريخ. ...
[[[

الجهة الثالثة :أهل البيت Dواجهوا اإلرسائيليات
السبب األكرب
ومن املعروف عند املحدثني واملؤرخني ،بل هو من املشهورات ،أ ّن ّ
ألغلب التحريفات التي حصلت يف اإلسالم ،هو أ ّن بني أم ّية ،بل من قبلهم ،هم الذين
أعطوا لليهود وألهل الكتاب بشكل عام ،الكثري من الحريّة يف رواية األخبار والقصص،
بل تفسري القرآن الكريم عىل أساسها ،وهذا ما سمح لهم باالنتشار ،وتكوين الحلقات
العلم ّية ،وتكثري األتباع الذين يجدون عندهم من التفاصيل ما ال يجدون عند غريهم.
وقد أشار ابن خلدون إىل هذا؛ فقال عند حديثه عن التفسري وامتالئه بالروايات
اإلرسائيلية« :والسبب يف ذلك أ ّن العرب مل يكونوا أهل كتاب وال علم ،وإمنا غلبت
عليهم البداوة واألميّة .وإذا تش ّوقوا إىل معرفة يشء مام تتش ّوق إليه النفوس البرشيّة
يف أسباب املك ّونات وبدء الخليقة وأرسار الوجود ،فإمنا يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم،
ويستفيدونه منهم ،وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى .وأهل
التوراة الذين بني العرب يومئذ بادية مثلهم وال يعرفون من ذلك إال ما تعرفه العا ّمة من
أهل الكتاب ومعظمهم من حمري الذين أخذوا بدين اليهوديّة .فلام أسلموا بقوا عىل ما
كان عندهم مام ال تعلّق له باألحكام الرشعية التي يحتاطون لها مثل أخبار بدء الخليقة
وما يرجع إىل الحدثان واملالحم وأمثال ذلك .وهؤالء مثل كعب األحبار ووهب بن منبه
وعبد اللَّه بن سالم وأمثالهم .فامتألت التفاسري من املنقوالت عندهم يف أمثال هذه
األغراض أخبار موقوفة عليهم وليست مام يرجع إىل األحكام فيتحرى يف الصحة التي
يجب بها العمل .وتساهل املفرسون يف مثل ذلك ومألوا كتب التفسري بهذه املنقوالت.
وأصلها كام قلناه عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ،وال تحقيق عندهم مبعرفة ما
ينقلونه من ذلك إال أنهم بعد صيتهم وعظمت أقدارهم .ملا كانوا عليه من املقامات يف
الدين وامللة ،فتلقيت بالقبول من يومئذ» .
[[[

نقال عن :جعفر السبحاين :أضواء عىل عقائد الشيعة اإلمامية ،مؤسسة اإلمام الصادق ،قم1421 ،هـ ،ط ،1ص.75
[[[ ً
[[[ عبد الرحمن بن محمد بن محمد ،ابن خلدون أبو زيد ،ويل الدين الحرضمي اإلشبييل :تحقيق :خليل شحادة ،ديوان املبتدأ
والخرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عارصهم من ذوي الشأن األكرب ،ج ،2دار الفكر ،بريوت 1988 ،م ،ط ،2ص.93
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ونذكر بعض النامذج ملواجهة األمئة Dلظاهرة الوضع والقصاصيني ،ففي كنز
العامل عن رشيح قال :كنت مع عيل بن أيب طالب ومعه الدرة بسوق الكوفة وهو
الحق تسلموا ال تر ّدوا قليل الربح فتحرموا
الحق وأعطوا ّ
يقول :يا معرش التجار خذوا ّ
يقص فقال :تقص ونحن حديثوا عهد برسول اللَّه iأما
كثريه ،حتى انتهى إىل قاص ّ
إين أسألك عن مسألتني فإن أصبت وإال أوجعتك رضبا قال سل يا أمري املؤمنني ،قال :ما
ثبات االميان وزواله ؟ قال :ثبات االميان الورع وزواله الطمع  .وكان أهل البيت يُكذّبون
كعب األحبار املصدر األساس لإلرسائيل ّيات.
[[[

ورد أ ّن ابن عباس حرض يف مجلس عمر بن الخطاب يوماً وعنده كعب األحبار ،إذ
قال عمر :يا كعب أحاف ٌظ أنت للتوراة؟ فقال كعبّ :إن ألحفظ منها كثريا ً .فقال رجل
جل جالله قبل أن يخلق عرشه،
من جنبه يف املجلس :يا أمري املؤمنني ،سله أين كان اللَّه َّ
و ِم َّم خلق املاء الذي جعل عرشه عليه؟ فقال عمر :يا كعب هل عندك من هذا علم؟
فقال كعب :نعم يا أمري املؤمنني ،نجد يف األصل الحكيم أ َّن اللَّه تبارك وتعاىل كان قدمياً
فلم أراد أن يخلق عرشه تفل
قبل خلق العرش ،وكان عىل صخرة بيت املقدس يف الهواءَّ ،
تفل ًة كانت منها البحار الغامرة واللجج الدائرة ،فهناك خلق عرشه من بعض الصخرة
التي كانت تحته ،وأ َّخر ما بقي منها ملسجد ِ
قدسه .قال ابن عباس :وكان عيل بن أيب
يل ربَّه وقام عىل قدميه ونفض ثيابه ،فأقسم عمر عليه مل َا عاد
طالب jحارضا ً فعظَّم ع ٌّ
إىل مجلسه ففعل .قال عمر :غص علينا يا غ ّواص ما يقول أبو الحسن؟ فام علمتك إال
مف ِّرجاً للغ ّم .فالتفت عيل jإىل كعب فقال :غلط أصحابك وح َّرفوا كتب اللَّه وفتحوا
ال ِفرية عليه ،يا كعب ويحك إ ّن الصخرة التي زعمت ال تحوي جالله وال تسع عظمته،
والهواء الذي ذكرت ال يحوز أقطاره .
[[[

عن اإلمام الصادق :8من العلامء من يطلب أحاديث اليهود والنصارى ليغزر به
ويُكرث به حديثه فذاك يف الدرك الخامس من النار.
[[[ املتقي الهندي :كنز العامل ،ج ،10ح ،29451ص.282-281
[[[ محمد باقر املجليس :بحار األنوار ،ج ،40ص.195-194
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َع ْن ُز َرا َر َة ق ََال كُ ْن ُت قَا ِعدا ً إِ َل َج ْن ِب أَ ِب َج ْع َفرٍ 8و ُه َو ُم ْحتَ ٍب ُم ْستَ ْقب ُِل الْ َك ْع َب ِة
فَق ََال أَ َما إِ َّن ال َّنظَ َر إِلَ ْي َها ِع َبا َد ٌة فَ َجا َءه َر ُج ٌل ِم ْن بَجِيلَ َة يُق َُال لَه َع ِاص ُم بْ ُن ُع َم َر فَق ََال
ألَ ِب َج ْع َف ٍر ع إِ َّن كَ ْع َب األَ ْح َبا ِر كَا َن يَق ُ
ُول إِ َّن الْ َك ْع َب َة ت َْس ُج ُد لِ َب ْي ِت الْ َمق ِْد ِس ِف ك ُِّل َغ َدا ٍة
فَق ََال أَبُو َج ْع َف ٍر jف ََم تَق ُ
يم ق ََال كَ ْع ٌب فَق ََال َص َد َق الْ َق ْو ُل َما ق ََال كَ ْع ٌب فَق ََال أَبُو
ُول ِف َ
َج ْع َف ٍر jكَ َذبْ َت وكَذ ََب كَ ْع ُب األَ ْح َبا ِر َم َع َك وغ َِض َب .
[[[

 .3تفسري الصحايب عبد اللَّه بن عباس واإلرسائل ّيات:
يتح ّدث جولدتسيهر عن تفسري ابن عباس ،ويقول يف حقّه« :وترى الرواية اإلسالم ّية
أ ّن ابن عباس تلقى بنفسه -يف ات ّصاله الوثيق بالرسول -وجوه التفسري التي يوثق بها
وحدها .وقد أغفلت هذه الرواية بسهولة -كام يف أحوال أخرى مشابهة -أن ابن عباس
عند وفاة الرسول كان أقىص ما بلغ من السن ( )13-10سنة ».
[[[

«وأجدر من ذلك بالتصديق ،األخبار التي تفيد أ ّن ابن عباس كان ال يرى غضاضة أن
يرجع ،يف األحوال التي يخامره فيها الشك ،إىل من يرجو عنده علمها .وكث ًريا ما ذكر أنّه
كان يرجع -كتابة -يف تفسري معاين األلفاظ إىل من يُدعى (أبا الجلد) والظاهر أنه (غيالن
بن فروة األزدي) الذي كان يثني عليه بأنه قرأ الكتب ».
[[[

«وكثريا ً ما نجد بني مصادر العلم املفضلة لدى ابن عباس ،اليهوديني اللذين اعتنقا
اإلسالم :كعب األحبار ،وعبد اللَّه بن سالم ،كام نجد أهل الكتاب عىل وجه العموم ،أي
رجال من طوائف ورد التحذير من أخبارها -عدا ذلك -يف أقوال تنسب إىل ابن عباس
ً
نفسه .ومن الحق أن اعتناقهم لإلسالم قد سام بهم عىل مظ ّنة الكذب ،ورفعهم إىل مرتبة
مصادر العلم التي ال تثري ارتياباً ».
[[[

«ومل يعد ابن عباس أولئك الكتابيني الذين دخلوا يف اإلسالم ،حج ًجا فقط يف
اب فَضْ لِ ال َّنظَ ِر إِ َل الْ َك ْعبَ ِة ،ح ،1ص.240-239
[[[ الكايف ج  ،4بَ ُ
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.85-84
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.85
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.87-86
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اإلرسائيليات وأخبار الكتب السابقة ،التي ذكر كث ًريا عنها الفوائد ،بل كان يسأل أيضً ا
مثل عن التفسري الصحيح للتعبريين القرآنيني( :أم الكتاب) و(املرجان) ».
كعب األحبار ً
[[[

«كان يفرتض عند هؤالء األحبار اليهود ،فهم أدق للمدارك الدينية العامة الواردة يف
القرآن ويف أقوال الرسول ،وكان يرجع إىل أخبارهم يف مثل هذه املسائل ،عىل الرغم من
رضوب التحذير الصادرة من جوانب كثرية فيهم» .
[[[

ويف التعابري شديدة الندرة يف القرآن والتي تبدو أحيانًا غري مفهومة كان دأب ابن
عباس أن يحيل عىل الشعراء القدامى الذين كان يرى االعتداد باستعاملهم اللغوي يف
التفسري ...ونسب إليه تفسريات ذكر فيها عن كلامت قرآنية أنها من الدخيل املأخوذ
من كلامت أجنبيّة .
[[[

هذا ما أورده جولدتسيهر بإجامل عن تفسري ابن عباس واستفادته من األحبار
واليهود يف تفسريه للقرآن الكريم ،ويف الر ّد عىل هذا نورد النقاط اآلتية:
النقطة األوىل :هناك فرق يف النظرة بني اإلمام ّية والس ّنة بالنسبة إىل ما روي عن ابن
عباس يف مجال التفسري ،فقد كان عمر بن الخطاب يحاول الرتكيز عىل أشخاص من بني
هاشم ،أو من غريهم ،ويق ّدمهم ،ويُظهر االهتامم بهم؛ بهدف التأثري عىل حالة التف ّرد
والتميّز ألمري املؤمنني ،8ورصف األنظار عنه..
وكان من هؤالء األشخاص أبو سفيان ،والعباس ،وابن عباس ،وغريهم .ولك ّن ابن
عباس كان يعرف حجمه ،وموقعه ،ويعرف مكانة اإلمام عيل 8وعظمته يف العلم،
ويف الدين ،ويف الجهاد ،ويف جميع الفضائل وامليزات ،وامللكات ،كام أنّه كان يدرك بثاقب
فكره ما ترمي إليه الطبقة الحاكمة من سياستها تلك..
وأهل السنة قد وجدوا يف عالقة ابن عباس بعمر بن الخطاب من جهة ،وظهور
علم وفضل ابن عباس من جهة أخرى ،وجدوا يف ذلك م ّربرا ً ودافعاً إىل االستفادة من
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.88
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.88
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.89
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شخص ّيته ،وإبرازه كنظري لإلمام عيل .8فاهت ّموا بإسناد الكثري من األحاديث إليه،
وباالعتامد يف كثري من نقولهم عليه ..خصوصاً بعد أن ظهرت حاجتهم للنقل عن أهل
البيت ،Dألكرث من سبب وم ّربر ،فقد رأوا أنّهم:
رض بتف ّرد اإلمام عيل ،واإلمامني
 بحاجة إىل توسعة مفهوم أهل البيت ،إىل الح ّد الذي ي ّالحسنني ،Dبهذا األمر .وكان الرتكيز عىل ابن عباس مفيدا ً يف هذا االتجاه.
 حاجتهم إىل ذ ّر الرماد يف العيون ،فيام يرتبط مبدى التزام أهل السنة بتوجيهاتوالتمسك بهم ،وإلزام األ ّمة
الرسول ،iاآلمرة بأخذ العلم عن أهل بيته الطاهرين
ّ
مبعرفتهم ومح ّبتهم..
فكان أن كرثت فيام بينهم نسبة األحاديث إىل ابن عباس ،خصوصاً يف األمور
الحساسة ،التي يريدون من خاللها التخلّص من بعض اإلحراجات االعتقاديّة ،والترشيعية،
ّ
والسياسية ،وغريها .فكان أن ظهرت هذه اآلالف من األحاديث املنسوبة إىل ابن عباس،
الربيء من الكثري منها ،براءة الذئب من دم يوسف .
[[[

بغض ال ّنظر عن حجم الروايات
النقطة الثانية :مراجعة ابن عباس ألهل الكتابّ :
التي نقبلها أو ال نقبلها من تفسري ابن عباس ،فاملهم يف طرح «جولدتسيهر» هو قوله
إ ّن ابن عباس كان يرجع إىل «كعب األحبار» و«عبد اللَّه بن سالم» ،فهل كان ابن عباس
يراجع أهل الكتاب يف فهم معاين القرآن؟
صح عن ابن عباس قوله« :ما أخذت من تفسري القرآن فمن عيل بن أيب طالب»
قد ّ
هذا يف أصول التفسري وأسسه .وكان يراجع سائر األصحاب ممن يحتمل عنده يشء من
أحاديث الرسول وسننه  ،وبناء عىل هذه الرواية وغريها من الوقائع ،وباإلضافة إىل
أقوال ابن عباس يف أمري املؤمنني 8واعتقاده بإمامة اإلمام عيل ،8وإذا كان هناك
مراجعة ألهل الكتاب فال ب ّد أن تكون يف حدود ض ّيقة .ولذا أجيب عن هذا السؤال
[[[

[[[ ينظر :جعفر مرتىض :مخترص مفيد (أسئلة وأجوبة يف الدين والعقيدة) ،ج ،7السؤال ( ،)428املركز اإلسالمي للدراسات،
 ،2003-1423ط ،1ص( .253 -250بترصف).
[[[ محمد هادي معرفة :التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب ،ج ،1ص.227
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بصورتني :إحداهام مبالغ فيها ،واألخرى معتدلة إىل ح ّد ما؛ كانت مراجعته ألهل الكتاب
كمراجعة سائر األصحاب ـ يف دائرة ض ّيقة النطاق ،يف أمور مل يتع ّرض لها القرآن ،وال
جاءت يف بيان النبي ،iحيث مل تعد حاجة ملحة إىل معرفتها ،وال فائدة كبرية يف
العلم بها كعدد أصحاب الكهف ،والبعض الذي رضب به موىس من البقرة ،ومقدار
سفينة نوح ،وما كان خشبها ،واسم الغالم الذي قتله الخرض ،وأسامء الطيور التي أحياها
مم ال طريق إىل معرفة الصحيح منه ،فهذا يجوز أخذه من
اللّه إلبراهيم ،ونحو ذلك ّ
أهل الكتاب ،والتح ّدث عنهم وال حرج ،كام ورد «ح ّدثوا عن بني إرسائيل وال حرج» ،
املحمول عىل مثل هذه األمور.
[[[

أصل؛
لعل حتى ما نقل يف الدائرة الضيّقة مل يثبت ً
ويف مقام الجواب أيضً ا نقولّ :
ألنّه ال ّ
شك أ ّن نبهاء الصحابة أمثال ابن عباس كانوا يتحاشون مراجعة أهل الكتاب
رسبت اإلرسائيل ّيات إىل حوزة
ويستقذرون ما لديهم من أساطري وقصص وأوهام ،وإنّ ا ت ّ
اإلسالم ،بعد انقضاء عهد الصحابة ،وعندما سيطر الحكم األموي عىل البالد لغرض العيث
يف األرض وشمول الفساد...،إ ّن مبدأ نرش اإلرسائيليّات بني املسلمني كان يف هذا العهد
املظلم بالخصوص ،حاشا الصحابة وحاشا ابن عباس بالذات أن يراجع ذوي األحقاد من
اليهود ،ويرتك الخلّص من علامء اإلسالم أمثال اإلمام عيل بن أيب طالب ،8وكان سفط
علم ورثه من رسول اللَّه iيف شمول وعموم.
العلم ولديه علم األ ّولني واآلخرينً ،
قال الذهبي« :وكان [ابن عباس] ريض اللّه عنه يرجع إىل أهل الكتاب ويأخذ عنهم،
بحكم ات ّفاق القرآن مع التوراة واإلنجيل يف كثري من املواضع التي أجملت يف القرآن
وفصلت يف التوراة أو اإلنجيل ،ولكن كام قلنا فيام سبق إ ّن الرجوع إىل أهل الكتاب
ّ
كان يف دائرة محدودة ضيقة ،تتفق مع القرآن وتشهد له ،أما ما عدا ذلك مام يتناىف مع
القرآن ،وال يتفق مع الرشيعة اإلسالمية ،فكان ابن عباس ال يقبله وال يأخذ به» .
[[[

وإليك من ترصيحات ابن عباس نفسه ،يحذر مراجعة أهل الكتاب بالذات ،فكيف
[[[ ابن أيب شيبة الكويف :املصنف ،ج ،6تحقيق وتعليق :سعيد اللحام ،دار الفكر ،بريوت1989 ،م ،ط ،1ص.235
[[[ محمد حسني الذهبي :التفسري واملفرسون ،ج ،1دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ال.ت ،ال.ط ،ص.71
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يا ترى ،ينهى عن يشء ثم يرتكبه؟! أخرج البخاري بإسناده إىل ُع َب ْي ُد اللَّ ِه بْ ُن َع ْب ِد اللَّ ِه،
أَ َّن َع ْب َد اللَّ ِه بْ َن َع َّب ٍ
ش ٍء،
ش الْ ُم ْسلِ ِم َني كَ ْي َف ت َْسأَلُو َن أَ ْه َل الْ ِكتَ ِ
اس ،ق ََال« :يَا َم ْع َ َ
اب َع ْن َ ْ
َوكِتَابُ ُك ْم ال َِّذي أَنْ َز َل اللَّ ُه َع َل نَ ِب ِّي ُك ْم َص َّل اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم أَ ْح َدثُ ْالَ ْخ َبا ِر بِاللَّ ِه َم ْحضً ا لَ ْم
اب قَ ْد بَ َّدلُوا ِم ْن
يُشَ ْب [أي مل يخلط بيشء غري القرآن]َ ،وقَ ْد َح َّدث َ ُك ْم اللَّ ُه أَ َّن أَ ْه َل الْ ِكتَ ِ
كُتُ ِب اللَّ ِه َوغ َّ َُيوا ،فَ َكتَ ُبوا ِبأَيْ ِدي ِه ْم ،قَالُوا ُه َو ِم ْن ِع ْن ِد اللَّ ِه لِ َيشْ َتُوا ِب َذلِ َك ثَ َ ًنا قَلِ ًيل ،أَ َو َل
يَ ْن َهاكُ ْم َما َجا َءكُ ْم ِم ْن الْ ِعل ِْم َع ْن َم ْسأَلَ ِت ِه ْم ،ف ََل َواللَّ ِه َما َرأَيْ َنا َر ُج ًل ِم ْن ُه ْم يَ ْسأَلُ ُك ْم َع ْن ال َِّذي
أُنْز َِل َعلَ ْيكُم» .
[[[

َسونَها بِال َع َر ِب َّي ِة
عن أيب هريرة قال« :كان أ ْه ُل ال ِك ِ
تاب يَ ْق َرأو َن التَّ ْورا َة بِال ِع ْ َبانِ َّي ِة ،ويُف ِّ ُ
ْ
ُ
ُ
َّ
الم ،فقال ُ
تاب وال ت ُ َك ِّذبُو ُه ْم (قولوا ا َء َام َّنا بِاللِ
رسول اللَّه ال ت َُص ِّدقُوا أ ْه َل ال ِك ِ
اإلس ِ
ِلهلِ ْ

َ
َ َ ُ َ ََْ َ َ ُ َ َ َْ َ ْ َ َ ْ َ َ
اق َو َي ْع ُق َ
اط َو َمآ
نزل إِل إِبراهِيم ِإَوسماعِيل ِإَوسح
وب َواأل ْس َب ِ
نزل إِلنا ومآ أ ِ
ُومآ أ ِ
َ
ُ
َ
َ
َ َّ ُّ َ
ْ
ْ
ون مِن َّر ّبه ْم ال ُن َف ّر ُق َب ْ َ
أ َ ُ َ َ َ ََ
ي أ َح ٍد ّمِن ُه ْم َون ُن
وت انلبِي
ِِ
وت موس وعِيس ومآ أ ِ
ِ
ِ
َُ ُ ْ ُ َ
ل مسل ِمون ) اآلية ..حيث إنه أمرهم بعدم التصديق وعدم التكذيب فيقتيض ترك
[[[

السؤال عنهم».

وأخرج عبد الرزاق من طريق حريث بن ظهري ،قال :قال عبد اللَّه بن عباس« :ال
تسألوا أهل الكتاب ،فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم ،فتكذبوا بحق أو تصدقوا
بباطل» .
[[[

وهذا الحديث واضح من كالم النبي iيف عدم تصديقهم وال تكذيبهم؛ ألنّهم كانوا
الحق بالباطل ،فال ميكن تصديقهم؛ ألنّه رمبا كان تصديقًا لباطل ،وال تكذيبهم؛
يخلطون ّ
لحق ،فاملعنىّ :أل يعترب من كالمهم يشء وال يرتتب عىل ما يقولونه
ألنه رمبا كان تكذي ًبا ّ
يشء .فال حجيّة لكالمهم وال اعتبار ألقوالهم عىل اإلطالق ،إذن فال ينبغي مراجعتهم وال
األخذ عنهم يف وجه من الوجوه.
[[[ صحيح البخاري (ط أوقاف مرص) ،ج ،11ح ،6746ص.191
[[[ العيني :عمدة القاري ،ج ،25دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ال.ت ،ال.ط ،ص.74
[[[ ابن حجر العسقالين :فتح الباري ،ج ،13م.س ،ص.281
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فقد راجعنا تفسري الطربي والدر املنثور وابن كثري وغريها من أمهات كتب التفسري
بالنقل املأثور ،فلم نجد فيها ذك ًرا لكعب وال مساءلته من قبل أحد من األصحاب ،أو
غريهم من التابعني أيضً ا .ومل ند ِر من أين أخذ األستاذ هذا املثال ،ومن الذي ع ّرفه ذلك،
فأوقعه يف هذا الوهم الفاضح.
وأ ّما قوله :كان ابن عباس يجالس كعب األحبار ،وكان أكرث من نرش علمه ،...فكالم أش ّد
وهام وأكرث جفاء عىل مثل ابن عباس الصحايب الجليل؛ إذ مل نجد وال رواية واحدة تتض ّمن
فضل عن مثل كعب األحبار الساقط الشخص ّية.
نقال البن ع ّباس عن أحد من اليهودً ،
نعم أشار املسترشق جولدتسيهر إىل موارد ،زعم فيها مراجعة ابن عباس ألهل
الكتاب ،ولعلّها كانت مستند األستاذ أحمد أمني تقلي ًدا من غري تحقيق .ولكنا راجعنا
تلك املوارد ،فلم نجدها شيئًا ،كرساب بقيعة يحسبه الظآمن ماء .
[[[

 .4تفسري محمد بن جرير الطربي:
حق تفسري الطربي« :صاد ًرا فيه حكمه عن
ينقل «جولدتسيهر» عن نولدكه قوله يف ّ
قطع وجدها منه ونصوص نقلتها عنه كتب أخرى» ،ويقول جولدتسيهر« :لو حصلنا
عىل هذا الكتاب الستطعنا أن نستغني عن كل كتب التفسري املتأخرة عليه ،ولكنه يبدو
لألسف -مفقو ًدا بالكلية .ولقد كان مثل كتاب التاريخ الكبري لنفس املؤلف ،نب ًعا الينضب ،استمد منه املتأخرون حكمتهم» .ثم يقول «جولدتسيهر» تأي ًدا لكالم نولدكه:
«وقد برهنت مناذج متفرقة ظهرت من هذا الكتاب عىل صواب هذا الحكم» .
[[[

ومن خصائص تفسري الطربي -حسب جولدتسيهر:-
 الكتاب دائرة معارف غزيرة الرثوة من التفسري املأثور يقدمها لنا الطربي. ال يهتم الطربي باآلراء التفسريية الصادرة عن الرأي ويؤكد التصويب املطلق للعلماملؤسس عىل صحابة النبي وتابعيهم.
أي ّ
[[[ محمد هادي معرفة :التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب ،ج ،1ص.262
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.108
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 الرواية التي يؤيّدها التوارث املتسلسل والذيوع املطرد (النقل املستفيض) عىلأنهام الطابع الوحيد لصواب التفسري.
 حيث يبدو للطربي عدم الوثوق بالرواية يعرب عن ذلك مبا يراه مناس ًبا حتى معالرواة الذين يروون عن ابن عباس ،فتارة يقول عن مجاهد رأيه يخالف إجامع
الحجة ،أو أن ما ذكره ال معنى له ،أو وفساد رأيه ال شك فيه ،ومبثل ذلك يرصح عن
الضحاك وغريهم من الرواة عن ابن عباس.
 اإلحاطة بالقراءات القرآن ّية وبيان األوجه املختلفة يف ذلك.التوسع يف املصادر اليهوديّة األصل (كعب األحبار ووهب بن منبه).
 ّ موقفه الجاد والصارم من رضوب التعمق الفارغ والساذج التي نراها عند بعضالرواة من قبيل نوع الطعام الذي كان عىل املائدة التي نزلت عىل النبي عيىس،8
بكم باع يوسف إخوته ،و...
 اعتامده عىل االستعامل اللغوي العريب ،فهو عنده أوثق املراجع يف تفسري العباراتاملشكوك بها .
[[[

ويف نقد كالم «جولدتسيهر» حول التبجيل املطلق لتفسري الطربي نورد النقاط
اآلتية:
النقطة األوىل :االقتصار عىل تفسري الطربي وعدم التع ّرض لكتب أخرى يف هذا
املجال ،واإليحاء أ ّن الطربي هو الكتاب الوحيد يف مجاله فيه إجحاف لكتب أخرى ،بل
فيه إقصاء ملدراس أخرى ،كاإلمام ّية التي متتلك تراث ًا كب ًريا ج ًّدا يف مجال التفسري باملأثور،
وباألخص ما نقله أمئة أهل البيت Dعن رسول اللَّه iيف مجال التفسري وهو غري
ّ
موجود يف الرتاث السني.
النقطة الثانية :مع أ ّن الطربي ذكر أكرث من  29684حديثاً يف تفسريه ،ولكن مع
األسف نجد تفسريه ،أحياناً خالياً من روايات يف فضائل أهل البيت ،ومل يذكر الروايات
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.115-109
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املذكورة يف التفاسري األخرى ،مثالً حينام يذكر تفسري آية املودة {إِ َّل الْ َم َو َّد َة ِف الْ ُق ْر َب}
[الشورى ]23 :ال يذكر الروايات املوجودة يف التفاسري األخرى ،ففي الكشاف «روي أنها
ملا نزلت قيل :يا رسول اللَّه من قرابتك هؤالء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال :عيل
وفاطمة وأبناهام».
النقطة الثالثة :حشد الطربي مختلف الروايات واألخبار واألحاديث املتلعقة باآليات
بغض النظر عن صحتها ،ومدى استقامتها من حيث املنت ومن حيث السند عىل السواء.
ِّ
ولهذا اعترب العلامء كتاب الطربي تفس ًريا باألثر وليس بالرأي .فهو قد قام بتدوين
الروايات أي جمعها ،ولذا يجب عدم اعتبار أن جميع الروايات املوجودة يف مصنفه هي
روايات موثوقة.
فقد جمع الطربي يف تفسريه قرابة  35ألف رواية [أي أكرث مام نقل سابقًا] مسندة
مصنفة منسوبة للرسول والصحابة والتابعني وتابعي التابعني ،وحرص أن يرد الرواية
بسندها كامالً ،وبهذا فهو ،وفقًا لعلوم الحديث ،أعفى مسؤوليته عن احتامل ضعفها أو
وقوع أخطاء فيها ،وق ّدم نفسه كمجرد ناقلٍ لها.
فالطربي ب َنى تفسريه عىل تقنية اإلسناد ،وعندما أحىص املسترشق األملاين هاريبار
هورست أسانيد «جامع البيان» ،أكد أنها تبلغ  13060سلسلة إسناد مختلفة الحلقات،
ظهرت يف  35400موضع ،وال شك أن هذا العدد الكبري من األسانيد من الدواعي الرئيسية
التي ض ّخمت حجم تفسري الطربي (أغلبت طبعاته يف حدود الـ 30جز ًءا).
النقطة الرابعة :وجود اإلرسائيليات يف تفسري الطربي بشكل ملحوظ حينام نجد
اإلرسائيليات والروايات الضعيفة يف التفاسري الروائيّة املحضة ،ميكن اإلغضاء عن نقد
مؤلفها ،ولكن املتوقّع من الطربي الذي يع ّد أباً للتفسري كام يع ّد أباً للتاريخ اإلسالمي
ّأل يذكر روايات مخالفة لألصول الدين ّية الصحيحة وفروعها ،وإن ذكر شطرا ً منها ،كان
يجب عليه متحيصها ونقدها.

294

ّ
ن
نقدية)
اإلسالم (دراسة
التفس�
الثا� :جولدتسيهر ومذاهب
ي
الفصل ي
ي

ً
ثالثا -التفسير في ضوء العقيدة (مذهب أهل الرأي):

ناقش املؤلّف يف هذا الفصل مرشوع ّية هذا ال ّنوع من التفسري ،وناقش توقّف بعض
الصحابة والتابعني من القول يف القرآن بآرائهم .وقد ركّز يف هذا الفصل عىل املعتزلة
ماد ًحا إيّاهم يف أنّهم ميثلون أصحاب الفكر الحر ،واالتجاه العقالين املحمود يف التفسري
يف رأيه  -واعترب نواة هذا اللون من التفسري ظهر عىل لسان مجاهد بن جرب من التابعنيونقلها يف تفسريه اإلمام الطربي .ثم تناول بعض كتب املعتزلة ،منها :كتاب (الكشاف)
لإلمام الزمخرشي ،مركّ ًزا عىل مذهبه االعتزايل وتسخري تفسريه له ،ثم ذكر تعقبات ابن
املنري وغريه له .ث ّم ذكر موقف املعتزلة من القضايا العقديّة واعتبارهم العقل معيار
الحقائق الدينيّة؛ مام دعاهم لرد بعض الغيبيات ،كعدم إميانهم بالسحر والكهانة والجن
وكرامات األولياء ،وتأويلهم آيات الصفات .وقد ربط بني مذهبهم ومذهب بعض الفرق
املسيح ّية يف العقيدة.
قل الدخول يف النقد التفصييل لألفكار التي طرحها جولدتسيهر يف هذا الفصل،
ّ
ونس ّجل مالحظة عا ّمة عىل متام الفصل الثالث ،وهي عىل الشكل اآليت:
عرض جولدتسيهر يف هذا الفصل آراء املعتزلة وخالفهم مع أهل السنة أو األشاعرة
وبي أن للمعتزلة آراء كثرية تختلف فيها هذه الفرقة مع أهل
وغريهم من الفرق األخرى ّ
السنة يف مبحث رؤية اللَّه تعاىل أو اإلميان أو يف إميان مرتكب الكبرية أو الشفاعة وغريها
من التفاصيل االعتقاديّة .ورسد بشكل واضح أ ّن املعتزلة استندوا إىل مجموعة من اآليات
تؤيّد أفكارهم ومعتقداتهم ،والسنة فعلوا ذلك أيضً ا .واالنطباع الذي يرتكه هذا النوع
من االستدالل املذهبي هو ما أراد «جولدتسيهر» إيصاله بدقّة إىل املسلمني وغريهم،
وهو أ ّن هؤالء جمي ًعا غري موضوعيني يف تفسريهم للقرآن الكريم حتى لو أنّه أيّد بعض
األفكار االعتزال ّية ،كحريّة اإلرادة وغريها ،ولك ّنه طعن يف أصالة هذه املعتقدات.
ويقول «جولدتسيهر» يف ختام هذا الفصل« :وسط هذه املنازعات العقديّة املتّصلة
بتفسري القرآن عىل نحو مذهبي ،نستطيع أن نلحظ أيضً ا وجود رجال عقالء ،أدركوا أ ّن
املحامني عن مذاهب متضاربة بعضها مع بعض يرون يف استطاعتهم تثبيت مذهبهم
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عىل أساس من القرآن ،فحملهم ذلك عىل احتقار التفسري الذي يراعي وجهة واحدة،
وات ّخذوا يف جميع مسائل النزاع موقفًا متشككًا بعي ًدا عن املحاباة .ويف الحق أ ّن هؤالء،
عىل قدر ما نستطيع معرفته من الكتب ،طائفة قليلة العدد ،جرى االصطالح عىل
نصا
تسميتهم :الوقوف»  .وينقل «جولدتسيهر» عن عبيد اللَّه بن الحسن األنباري ًّ
مفاده أ ّن القرآن نفسه متناقض ،وهذا من أهم األهداف التي يريد أن يصل إليها يف
هذه الدراسة ويف هذا الفصل بالتحديد.
[[[

ومن الغريب ما نقله ابن قتيبة عن عبيد اللّه بن الحسن املتكلّم ،وكان ويل قضاء
البرصة .قال :أنّه كان يقول إ ّن القرآن ّ
يدل عىل االختالف ،فالقول بالقدر صحيح وله
أصل يف الكتاب والقول باإلجبار صحيح وله أصل يف الكتاب ومن قال بهذا فهو مصيب
ومن قال بهذا فهو مصيب؛ أل ّن اآلية الواحدة رمبا دلّت عىل وجهني مختلفني واحتملت
كل مصيب هؤالء قوم
معنيني متضادين ،وسئل يو ًما عن أهل القدر وأهل اإلجبار فقال ّ
فكل من سمى الزاين
عظموا اللَّه وهؤالء قوم نزهوا اللَّه قال وكذلك القول يف األسامء ّ
مؤم ًنا فقد أصاب ،ومن سامه كاف ًرا فقد أصاب ،ومن قال هو فاسق وليس مبؤمن وال
كافر فقد أصاب ،ومن قال هو منافق ليس مبؤمن وال كافر فقد أصاب ،ومن قال هو
كافر وليس مبرشك فقد أصاب ألن القرآن قد ّ
كل هذه املعاين» .
دل عىل ّ
[[[

فال ميكن الحكم بص ّحة جميع اآلراء استنا ًدا إىل القرآن؛ أل ّن ذلك يؤ ّدي إىل التناقض،
َت َد ْع َوتَانِ إِ َّل كَان َْت إِ ْح َدا ُه َم ضَ َللَ ًة  .أل ّن غري ذلك
لذا قال أمري املؤمننيَ :8ما ا ْختَلَف ْ
يصح اجتزاء اآليات
غري معقول ،الستحالة اجتامع الضدين والنقيضني يف العقول .وال ّ
القرآن ّية وتفسريها بطريق ٍة تتناسب مع اآلراء املذهب ّية.
[[[

وقد روي عن عيل :8أن القرآن حامل ذو وجوه ،الحديث ،فالذي ندب إليه
تبي أ ّن املتعني يف
تفسريه من طريقه ،والذي نهى عنه تفسريه من غري طريقه ،وقد ّ
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.199
[[[ ابن قتيبة الدينوري :تأويل مختلف الحديث ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ال.ت ،ال.ط ،ص.47-46
[[[ عبد الواحد اآلمدى التميمي :تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم ،تحقيق :درايتى ،مصطفى ،النارش :دفرت تبليغات ،قم،
1366هـ.ش ،ط ،1ص.109
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التفسري االستمداد بالقرآن عىل فهمه وتفسري اآلية باآلية وذلك بالتدرب باآلثار املنقولة
عن النبي وأهل بيته Dوتهيئة ذوق مكتسب منها ثم الورود .
[[[

والرواية بالكامل :قال اإلمام عيل jالبن عباس :ال تخاصم الخوارج بالقرآن ،فإ ّن
حمل ذو وجوه تقول ويقولون ،ولكن حاججهم بالسنة ،فإنهم لن يجدوا عنها
القرآن ّ
رس يف ذلك يكمن يف سعة املتكلم ،ال يف سعة الكالم نفسه ،وإال لجاء عىل
محيصا .وال ّ
نسق واحد يف القرآن وغري القرآن ..إ ّن الكالم جامد ال حياة فيه ،واملتكلم هو الذي يبعث
فيه الحياة واإليحاء ،ومن هنا اختلف ايحاء الكالم باختالف املتكلّم ،فإ ّن ما يوحيه كالم
العامل غري ما يوحيه كالم الجاهل ،وإن تشابهت الجمل والكلامت ،حتى آيات القرآن
يختلف إيحاؤها باختالف من يتلوها ..وكذلك الحال بالنسبة إىل كالم املخلص واملنافق..
وعىل هذا فإ ّن ات ّساع القرآن للعديد من الوجوه واملعاين دليل قاطع عىل أنّه ممن وسع
كل يشء علام .
[[[

ليك نفرس القرآن بشكل صحيح ال بد من اتّباع منهج أهل البيت ،Dوالذي ال
لكل أحد من
ميس ّ
مجال لرشحه يف هذه الدراسة؛ أل ّن تفسري وفهم القرآن الكريم غري ّ
غري توجيه وهداية من بيانات الرسول األعظم iوأمئّة أهل البيتD؛ ألنّه لوال
هداية وبيان هؤالء العظامء Dللمنهج الذي ينبغي ات ّخاذه الستخراج معارف القرآن
الكريم ملا أمكن ذلك .عن أيب لبيد البحراين قال« :ق ََالَ :جا َء َر ُج ٌل إِ َل أَ ِب َج ْع َف ٍر jبِ َ َّك َة
اب
ف ََسأَلَ ُه َع ْن َم َسائِ َل فَأَ َجابَ ُه ِفي َها ث ُ َّم ق ََال لَ ُه ال َّر ُج ُل أَن َْت ال َِّذي تَ ْز ُع ُم أَنَّ ُه لَيْ َس َ ْ
ش ٌء ِم ْن كِتَ ِ
اللَّ ِه إِ َّل َم ْع ُر ٌ
وف ق ََال لَيْ َس َه َكذَا قُل ُْت َولَ ِك ْن لَيْ َس َْ
اب اللَّ ِه إِ َّل َعلَيْ ِه َدلِ ٌيل ن َِاط ٌق
ش ٌء ِم ْن كِتَ ِ
اس .
َعنِ اللَّ ِه ِف كِتَا ِب ِه ِم َّم َل يَ ْعلَ ُم ُه ال َّن ُ
[[[

 .1التأويل عند املعتزلة:
يعترب «جولدتسيهر» أ ّن الحركة االعتزال ّية هي نوع من االنشقاق عن التفسري باملأثور،
[[[ محمد حسني الطباطبايئ :تفسري امليزان ،ج ،3ص.87
[[[ محمد جواد مغنية :التفسري الكاشف ،ج ،5ص.437
[[[ أبو جعفر الربقي :املحاسن ،ج ،1ح ،360تحقيق :جالل الدين محدث ،دار الكتب اإلسالمية ،قم1371 ،هـ.ق ،ط ،2ص.270
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وإن مل يقصد هؤالء ذلك ،أي أن يكون تفسريهم حربًا عىل الرواية والنقل .
[[[

إ ّن املعتزلة أقاموا تفسريهم عىل نصوص القرآن من ناحية ،كام أضعفوا الحجج
املقامة عليهم من خالل النصوص ،وذلك من خالل تأويلها ،واستخدامها يف تأييد
مذهبهم الخاص .
[[[

يقول جولدتسيهر يف سياق حديثه عن تأويل املعتزلة لآليات القرآنيّة التي ّ
يدل
ظاهرها عىل التجسيم« :أما بالنسبة للقرآن ،فإ ّن املعتزلة قد كانوا أمتّوا يف ذلك الزمان
إمتا ًما كاف ًيا العمل الرضوري يف هذه الناحية .وأما الحديث ،فقد كان اهتاممهم من أجله
أقل ،إذ كان لديهم هنا الوسيلة السهلة امليسورة ،وهي أن يعلنوا ببساطة عدم صحة
األحاديث التي توجد فيها تعابري شائكة ،وبذلك ال يشغلون أنفسهم بعد هذا بيشء من
التفسري والتأويل العقيل» .
[[[

يبي أ ّن املعتزلة فرقة منشقّة عن الروايات والتفسري
أيضً ا ،حاول «جولدتسيهر» أن ّ
يل محض ال عالقة له بالنقل.
باملأثور ،أي هي يف مقابل املنهج الروايئ ،وكأنّها ٌ
منهج عق ّ
وهذا الكالم غري دقيق ،فاملعتزلة تأخذ موقفًا من الروايات التي تخالف العقل ،وهذا هو
التفسريي
بغض ال ّنظر عن ص ّحة تطبيق هذا املبنى ،فاملبنى
أحد مباين التفسري عندهمّ ،
ّ
املفسة للقرآن إذا عارضت العقل .فإ ّن املعتزلة رسعان ما
عندهم هو ترك األحاديث ّ
تسقط لديهم الكثري من الروايات؛ بسبب مخالفتها للقواعد العقليّة عندهم ،ولو كانت
الروايات صحيحة السند حسب اعتقاد أهل السنة ،فباملعايري املضمون ّية يف األحاديث
يسقطون الروايات ولو كانت صحيحة السند ،فمنت الرواية إذا كان غري صحيح يف رأيهم،
يدل عىل عدم صدوره عن الرسول.i
والقاعدة التي يعتمدها املعتزلة يف التعاطي مع الروايات التي تخالف العقل هي
التأويل ،فهم إذا أمكنهم تأويل الرواية فهم يقومون بعمل ّية التأويل .كام أ ّن القاعدة هي
تأويل اآليات التي يخالف ظاهرها القواعد العقليّة ،فاملعتزلة يؤ ّولون ما يتعلّق بصفات اللَّه
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.121
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.122 -121
[[[ جولدتسيهر ،العقيدة والرشيعة ،ص.111
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فكل ما يف القرآن يعرضونه عىل العقل ،فام قبله أق ّروه ،وما خالفه
تعاىل مبا يناسب رأيهمّ ،
حسب رأيهم يؤ ّولونه َحتى يتوافق مع ما عندهم من القواعد العقل ّية ،كتأويل اليد يف قوله
َ ُ َّ
الر ْ َ
اللِ فَ ْو َق أيْدِيه ْم﴾ [الفتح ]10 :بالقدرة ،وتأويل االستواء يف قولهَّ ﴿ :
تعاىل﴿ :يد
ح ُن
ِ
ََ
َ
ع الْ َع ْر ِش ْ
اس َت َوى﴾ [طه ]5 :باالستيالء والسيطرة ،وتأويل الرؤية يف قوله﴿ :إِل َر ّب ِ َها
َ
ناظ َِرةٌ﴾ [القيامة ]23 :برؤية رحمة اللَّه ،وما شابه ذلك ،ويقول القايض عبد الجبار :ورمبا
َ
َ
قيل يف قولهُ ﴿ :و ُجوهٌ يَ ْو َمئ ٍذ نَ ِ َ
اضةٌ ( )22إِل َر ّب ِ َها ناظ َِرةٌ﴾ [القيامة ]23 ،22 :إنه أقوى
ِ
دليل عىل أ ّن اللَّه يرى يف اآلخرة ،وجوابنا :أن من تعلق بذلك إن كان ممن يقول بأن اللَّه
جسم ،فإنا ال ننازعه يف أنه يرى ،بل يف أنه يصافح ،ويعانق ،ويلمس ،تعاىل اللَّه عن ذلك،
بجسم ،وإن كان ممن ينفي التشبيه عن اللَّه ،فال ب ّد من أن يعرتف
وإمنا نكلمه يف أنه ليس
ٍ
بأ ّن النظر إىل اللَّه تعاىل ال يصح؛ أل ّن ال ّنظر هو :تقليب العني الصحيحة نحو اليشء طلباً
لرؤيته ،وذلك ال يصح إال يف األجسام ،فيجب أن يتأ ّول عىل ما يصح ال ّنظر إليه وهو الثواب .
حتى جولدتسيهر يقول بأ ّن هدف املعتزلة من تأويل اآليات املتشابهة مل يكن من
التنصل من النقل ،بل كان هدفهم حفظ كالم اللَّه تعاىل عن مطاعن املشكّكني
أجل ّ
وعىل وجه يطابق العقل .فيقول« :فال يجوز بنا أن نُغفل الحقيقة الواقعة من أنهم مل
يصدوا عن حرية الرأي ،بل عن الورع والتقوى .ولبيان ما كان يخالونه يف أنفسهم عن
عقيدة صادقة من صلة بالتفسري املأثور .ونقل قول للنظّام يفيد هذا املعنى» .
[[[

[[[

 .2رؤية اللَّه بالعني البارصة والتفسري املجازي لآليات:
يعترب «جولدتسيهر» أ ّن من أعمق مسائل الخالف أث ًرا بني أهل السنة واملعتزلة هو إدراك
ُ ُ َ َ َّ َ ۡ َ ٞ
َ
اضةٌ إ ِ ٰل َر ّب ِ َها ناظ َِرة  . ﴾ٞأهل
معنى اآليتني  23-22من سورة القيامة﴿ :وجوه يومئ ِ ٖذ ن ِ
السعداء يرون اللَّه عيانًاَ .واملعتزلة يرون أ ّن هذا التفسري يتعارض
السنة يعتقدون أ ّن املتقني
َّ ُ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ ُ َ ُ ۡ ُ ۡ ۡ َ َ َ ُ َ َّ ُ ۡ
َ
ُ
مع قوله تعاىل﴿ :ل تدرِكه ٱلبصٰر وهو يدرِك ٱلبصٰر ۖوهو ٱلل ِطيف ٱلبِري﴾  .فاللَّه
مجازي،
ويفسون «إىل ربها ناظرة» بأنّه تعبري
ّ
ال تدركه األبصار ال يف الدنيا وال يف اآلخرةّ .
[[[

[[[

[[[ القايض عبد الجبار :تنزيه القرآن عن املطاعن ،دار النهضة الحديثة ،بريوت426 ،هـ ،ط ،2ص.440
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.134
[[[ سورة القيامة ،اآليتان .23-22
[[[ سورة األنعام ،اآلية .103
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واملراد به «الرغبة إىل اللَّه» و«الرغبة يف انتظار جزائه» ،وقد نقل هذه التفاسري الطربي عن
أي واحد من هؤالء من املعتزلة.
مجاهد امليك وعطية العويف الكويف ومل يكن ّ
ولذا يعترب أ ّن املعتزلة مل يكونوا هم فقط من شقّوا الطريق إىل التفسري املجازي
للعبارات الدالّة عىل التشبيه ،بل وجدوا بني ر ّواد الحديث من قاموا بذلك يف مسائل
متف ّرقة ،ولكن فضل املعتزلة ينحرص يف أنّهم جعلوا هذه الطريقة تستوعب جميع
دائرة العبارات القرآنيّة ،وهم بذلك أحيوا ولو عىل غري علم جانبًا من الرتاث الهلّنستي .
والذي ال ميكن إغفال ال ّنظر عنه يف تكوين املذاهب اإلسالم ّية.
طبّق املعتزلة هذه الطريقة عىل كل ما ورد يف ال ّنصوص من صفات األلوهيّة
الجسامن ّية :السمع ،البرص ،الغضب الرضا ،النزول الصعود ،وغري ذلك .والهدف من ذلك
وكل ذلك مل
كله أن يحفظوا كالم اللَّه من مطاعن املتشكّكني عىل وجه يطابق العقلّ ،
يكن أيضً ا للتنصل عن النقل .
[[[

[[[

 .3استحالة رؤية اللَّه بالعني البارصة:
كل اآليات التي أشري فيها إىل سؤال بني إرسائيل
امللفت يف القرآن الكريم أنّه يف ّ
رؤية اللَّه وطلبهم املستحيالت ،جاء ذكر العذاب والعقاب عقيب السؤال بتعابري بالغ ّية
وجمل مختلفة ،وما ذلك ّإل لكون هذا السؤال ذن ًبا كب ًريا وجرمية عظيمة.

َ ۡ َ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ َ ّ َ َ َ ۡ ۡ َ ٗ ّ َ َّ َ ٓ َ َ ۡ َ َ ُ ْ
سلك أهل ٱلكِتٰب أن تنل عليهم كِتٰبا مِن ٱلسماءِ ۚ فقد سألوا
قال َتعاىل﴿ :ي ٔ
َ ٰ َ َ َ ُ ٓ ْ َ َ ِ َّ َ َ ۡ َ ِٗ َ َ َ َ ۡ ِ ُ ُ َّ ٰ َ ُ ُ ۡ ۡ ُ َّ َّ َ ُ ْ
ُ َ ٰٓ ۡ
كََ
ب مِن ذل ِك فقالوا أرِنا ٱلل جهرة فأخذتهم ٱلصعِقة بِظل ِم ِه ۚم ثم ٱتذوا
موس أ
[[[ الفلسفة الهلينستية هي اسم ملجموعة متنوعة من املذاهب والحركات الفلسفية التي ازدهرت بعد وفاة اإلسكندر األكرب،
وقد أُطلِق اسم الحقبة الهلنستية عىل الحقبة التي أمست فيها الثقافة اليونانية ملكاً مشرتكاً بني جميع بلدان البحر األبيض؛ إذ
انترشت هذه الثقافة إىل مرص وسورية وصوالً إىل روما وإسبانيا.
وتع ُّد الفلسف ُة الهلنستيّة من أهم الحقب يف تاريخ الحضارة الغربية ،وهي امتدا ٌد للفلسفة اليونانية هنا ولكنها تختلف عنها
لتصب ذلك االهتامم يف اكتشاف القواعد العامة للسلوك البرشي ،وبذلك أيضً ا
من خالل رصف اهتاممها عن املشاغل السياسية
َّ
عم قبل السقراطية هنا التي انشغلت باملسائل الطبيعية .وأهم مدارسها :الكلبية ،األبيقورية ،الرواقية ،وضمت أيضً ا
اختلفت ّ
الفيثاغورسية والسفسطائية واألفالطونية والهلنستية اليهودية والفيثاغورسية الحديثة وهلنستية مسيحية .ينظر :يوسف كرم:
تاريخ الفلسفة اليونانية ،مرص ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي .2012 ،واميل برهييه :تاريخ الفلسفة الهلنستية والرومانية ،دار
الطليعة للطباعة والنرش بريوت ،ط.1988 ،2
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.135 -124
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ۡ

َ َ َ

ۡ

َ

ٱلعِ ۡجل ِم ۢن َب ۡع ِد َما َجا َءت ُه ُم ٱلَ ّي َنٰ ُ
ت ف َعف ۡونا َعن ذٰل َِكۚ َو َءاتَ ۡي َنا ُم َ ٰ
وس ُسل َطٰ ٗنا ُّمب ِ ٗينا﴾ .
ِ
[[[

َ َ ُ َ َ ٓ َ ََۡ ٓ ُ َ َ ََۡ َۡ َ َ َ
وقال تعاىلَ :
﴿وقَ َال َّٱل َ
ِين ل ي ۡرجون ل ِقا َ
ك ُة أ ۡو نَ َرىٰ
نزل علينا ٱلم ٰٓ
أ
ل
و
ل
ا
ن
ء
لئ ِ
ِ
َ َّ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ْ َ
َ
ربناۗ لق ِد ٱستكبوا ِ ٓ
ف أ ُنف ِس ِه ۡم َو َع َت ۡو ُع ُت ّٗوا كب ِ ٗريا﴾ .
[[[

وعىل هذا األساس فلو كانت رؤية اللَّه ممكنة -كام يعتقد أهل السنة القائلون
بإمكانها ويدعون بأ ّن رؤية اللَّه تعاىل وال ّنظر إليه يف القيامة هي من أعظم ما ينعم اللَّه
عىل عباده يف الجنة ،وأكرب ما يعطونه من الفضل واللطف اإللهي يف القيامة -ملا كان
السؤال بتحققها وإيقاعها استكبارا ً وعت ّوا ً ومت ّردا ً عن أمر اللَّه.
وهناك روايات كثرية عن أهل البيت Dتفيد استحالة رؤية اللَّه تعاىل بالعني منها:
السالَ ُمَ :وقَ ْد َسأَلَ ُه ِذ ْعلِ ٌب اَلْيَ َم ِ ُّن فَق ََال َه ْل َرأَيْ َت َربَّ َك يَا أَ ِم َري
ِم ْن كَال ٍَم لَ ُه َعلَيْ ِه َّ
السالَ ُم أَفَأَ ْع ُب ُد َما الَ أَ َرى ق ََال َوكَ ْي َف ت َ َرا ُه ق ََال الَ تُ ْد ِركُ ُه اَلْ ُع ُيو ُن
اَلْ ُم ْؤ ِم ِن َني فَق ََال َعلَ ْي ِه َّ
ِيب ِم َن ا َْلَشْ َيا ِء غ ْ ََي ُمالَ ِم ٍس
بِ ُشَ ا َه َد ِة اَلْ ِع َيانِ َولَ ِك ْن تُ ْد ِركُ ُه اَلْ ُقل ُ
ُوب ِب َحقَائِقِ ا َلْ ِ َميانِ قَر ٌ
وص ُف
بَ ِعي ٌد ِم ْن َها غ ْ ََي ُمبَايِنٍ ُمتَ َكلِّ ٌم الَ ِب َر ِويَّ ٍة َو َمرِي ٌد ِب َال ِه َّم ٍة َصانِ ٌع الَ ِب َجا ِر َح ٍة ل َِط ٌ
يف الَ يُ َ
وص ُف بِال ِّرقَّ ِة تَ ْع ُنو
وص ُف بِالْ َح َّاس ِة َر ِحي ٌم الَ يُ َ
وص ُف بِالْ َجفَا ِء بَ ِص ٌري الَ يُ َ
بِالْ َخفَا ِء كَ ِب ٌري الَ يُ َ
ُوب ِم ْن َم َخافَ ِت ِه .
ِب اَلْ ُقل ُ
اَلْ ُو ُجو ُه لِ َعظَ َم ِت ِه َوتَج ُ
[[[

السالَ ُم َه ْل يُ َرى ا َللَّ ُه ِف اَلْ َم َعا ِد فَق ََال ُس ْب َحانَ ُه ت َ َبا َر َك َوت َ َع َال َع ْن
َو ُس ِئ َل ا َّ
َلصا ِد ُق َعلَ ْي ِه َّ
َذلِ َك ُعلُ ّوا ً كَ ِبريا ً إِ َّن ا َْلَبْ َصا َر َال ت ُ ْدر ُِك إِ َّال َما لَ ُه لَ ْو ٌن َوكَ ْي ِف َّي ٌة َوا َللَّ ُه َخالِ ُق ا َلْ َلْ َوانِ َواَلْ َك ْي ِف َّي ِة .
السالَ ُم فَق ََال يَا
السالَ ُم ق ََالَ :جا َء ِح ْ ٌب إِ َل أَ ِمريِ اَلْ ُم ْؤ ِم ِن َني َعلَيْ ِه َّ
َع ْن أَ ِب َعبْ ِد ا َللَّ ِه َعلَيْ ِه َّ
أَ ِم َري اَلْ ُم ْؤ ِم ِن َني َه ْل َرأَيْ َت َربَّ َك ِح َني َعبَ ْدت َ ُه فَق ََال َويْل ََك َما كُ ْن ُت أَ ْعبُ ُد َربّاً لَ ْم أَ َر ُه ق ََال َوكَيْ َف
ُوب ِب َحقَائِقِ ا ْ َِلميَانِ .
َرأَيْتَ ُه ق ََال َويْل ََك الَ ت ُ ْد ِركُ ُه اَلْ ُع ُيو ُن ِف ُمشَ ا َه َد ِة ا َْلَبْ َصا ِر َولَ ِك ْن َرأَت ْ ُه اَلْ ُقل ُ
وهناك العرشات من األحاديث الواردة عن األمئة Dتنفي رؤية اللَّه ع ّز وجل،
[[[

[[[ سورة النساء ،اآلية .153
[[[ سورة الفرقان ،اآلية .21
[[[ بحار األنوار ،ج ،4أبواب تأويل اآليات واألخبار املوهمة لخالف ما سبق باب  5نفي الرؤية و تأويل اآليات فيها ،ص.52
[[[ بحار األنوار ،ج ،4أبواب تأويل اآليات واألخبار املوهمة لخالف ما سبق باب  5نفي الرؤية و تأويل اآليات فيها ،ص.52
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والعجيب من «جولدتسيهر» أنه مل يرش إىل هذه الروايات الكثرية الصادرة عن
اإلمام عيل 8وهي أقدم بكثري من املعتزلة وغريهم وقبل وجود أي خالف بني أهل
السنة واملعتزلة وذلك لعدم وجود املعتزلة أصالً.

 .4التفسري (بالرأي) عند غري املعتزلة:
وأكد جولدتسيهر فكرة املعتزلة عن عدم رؤية اللَّه تعاىل بالعني بل الرؤية هي
بالقلب ،بأ ّن هناك علامء من غري املعتزلة مل يقولوا برؤية اللَّه بالعني البارصة ،فيقول يف
أقوال ملفرسين قدماء يرفضون التفسري اللفظي رفضً ا
هذا املجال« :الطربي[ ...ينقل] ً
النجم يصف
حاسم بالكلية ،أو عىل األقل يع ّدونه ضعيفًا....ويف اآليات األخرية من سورة
ً
َ َّ َ ُ َ ُ ۡ ُ َ ٰ ُ َّ َ ۡ َ َ ٰ َ ُ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َٰ
ع ُثمَّ
ى ذو مِرة ٖ فٱستوى َوهو بِٱلف ِق ٱل
محمد رؤية رآها ﴿علمهۥ شد َِيد َ ٱلقو َ

َ َ َ َ َ َّ ٰ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ۡ ۡ َ َ ۡ َ َ
َ َ
ُۡ َ ُ
ح إ ِ ٰل َع ۡب ِده ِۦ َما ٓ أ ۡو َ ٰ
ٰٓ
ٰ
ح َما كذ َب ٱلفؤاد
دنا فَتد َل فكن قاب َقوس ِ
ي أو أ َد َ َن ۡفأ َو ُ َ ۡ َ ً ُۡ
َ
َما َرأ ٰٓ
ى أ َف ُت َم ٰ ُرونَ ُهۥ َ ٰ
ع َما ي َر ٰى ولقد ر َءاه نزلة أخ َر ٰى﴾ .
[[[

ويف ذلك نجد روايات مزودة بأسانيد متلقّاة بالقبول -جمعت أيضً ا بكرثة فائقة
عند الطربي ج 27ص  24إىل  -27تتض ّمن عد ًدا من وجوه التفسري الجديرة باالهتامم،
واملأثورة عن الصحابة .وعىل بعض هذه الوجوه يعود ضمري« :فاستوى» عىل جربائيل ال
عىل اللَّه .ونقل رواية عن النبي iقالت :رأيته بفؤادي ال بعيني .ورواية عائشة...من
زعم أن محم ًدا رأى ربه فقد أعظم الفرية عىل اللَّه  .وقال :أن مجاهد امليك وهو أوثق
تالمذة ابن عباس استبعد التفسري املألوف آلية «إىل ربها ناظرة» ورأى يف ذلك التعبري
عن «الرغبة إىل اللَّه» أو «الرغبة يف انتظار جزائه» ،ونقل عن عطية العويف رصح يف هذه
املناسبة ومل يكن واحد منهام معتزل ًيا ،ومجاهد يتعترب أن املسخ يف سورة  65من سورة
البقرة وقع عىل القلوب ال عىل األجسام .
[[[

[[[

ال بد من التنبيه إىل أ ّن ما نقله جولدتسيهر عن الطربي ،ومجاهد امليك ،وعطية
العويف ،ووضعه يف سياق التفسري بالرأي أو التفسري العقيل ،وكأ ّن هؤالء من مدرسة
[[[ سورة النجم ،اآليات .13-5
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.128-127
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.129
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املعتزلة أو املدرسة العقل ّية ،يريد منه االستشهاد ببعض املوارد ليس إال طب ًعا من باب
تقوية وتأييد التفسري العقيل للمدرسة االعتزالية ،وأ ّن غري املعتزلة يؤيّدون هذا النوع
من التفسري؛ أل ّن األمر يف الطربي واضح ،فهو يص ّنف يف مدرسة التفسري باملأثور بل من
كبار أصحاب هذا االتجاه .أما مجاهد امليك فاألمر فيه واضح أيضً ا «ولعله أول تفسري
أثري [تفسري باملأثور] ظهر إىل الوجود .وهو برواية أيب يسار عبد اللَّه بن أيب نجيح
الثقفي الكويف (ت 131هـ) وقد اشتهر هذا التفسري باسمه .وكان أوىف منابع التفسري
ملن تأخر عنه .قيل عنه :إ ّن تفسري ابن أيب نجيح عن مجاهد من أصح التفاسري ،بل ليس
بأيدي أهل التفسري كتاب يف التفسري أصح من تفسريه» .
[[[

وعطية العويف منهجه وتفسريه يص ّنف ضمن التفسري باملأثور وعطية هذا من شيعة
أهل البيت.D
ولذا يقول جولتسيهر عن مجاهد« :ال يراد مبا ذكر أ ّن مجاه ًدا كان عىل طول الخط
طليعة يف مسائل العقيدة ملدرسة أهل الرأي التي رسعان ما نالها النم ّو واالتّساع بعد ذلك» .
[[[

 .5كتب التفسري عند املعتزلة
من مصادر معرفة اآلراء التفسريية للمعتزلة هي كتبهم األساسية والتي من أهمها
كتاب املغني للقايض عبد الجبار املعتزيل.
يعرض «جولدتسيهر» مجموعة من الكتب الرئيسة لتفاسري املعتزلة وهي -حسب
ترتيبه:-
أ .كتاب تفسري أبو بكر األصم:
(ابن كيسان) عبد الرحمن بن كيسان األص ّم (201هـ816 /م279-هـ892 /م ،البرصة)
ومفس ومتكلّم معتز ّيل ،ع ّده القايض عبد الجبار من الطبقة السادسة من االعتزال،
فقيه ّ
والتي ُوضع عىل رأسها أبا الهذيل العالف.
[[[ محمد هادي معرفة :التمهيد يف علوم القرآن (ط مؤسسة التمهيد) ،ج ،10ص.217
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.132
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واملالحظة امله ّمة التي ال بد من االلتفات إليها أنّه بعد االطالع عىل ما جمع من
تفسري األصم ،واألصفهاين ،والكعبي ،والج ّبايئ ،باإلضافة إىل موسوعة الجشمي ،صحيح
أن هذه التفاسري يقال عنها تفسري بالرأي ولكن ما طرحه «جولدتسيهر» هو نوع من
املفارقة والتباعد بني مدرسة التفسري اإلعتزاليّة والتفسري باملأثور ،ولكن املالحظ أ ّن
هؤالء املعتزلة والذين مت ّيزوا باملنهج العقيل يف تفاسريهم يهت ّمون بشكلٍ واض ٍح مبنهج
تفسري القرآن بالقرآن ،وتفسري القرآن بأسباب النزول أو باملأثور عن النبي iوعن
الصحابة والتابعني ،والرجوع إليهم يف اللغة والقراءات وغري ذلك.
ولعل التاميز الرئيس هو يف مباحث الصفات اإلله ّية والتنزيه يف مقابل التجسيم
ّ
وتوابعه ،باإلضافة إىل جملة من املعتقدات كالقضاء والقدر ومباحث الجرب والتفويض،
ومرتكب الكبرية ،وبعض الكرامات واملعجزات وغري ذلك ،فام ذهب إليه «جولدتسيهر»
غري صحيح وتعوزه الدقة والرجوع إىل مصادر القوم فال تفاسري الشيعة ،وال السنة ،وال
املعتزلة ،وال الزيدية ،يف قبال التفسري باملأثور ،نعم تختلف مصادر التفسري باملأثور
وحجيته عند كل من هذه الفرق ،والذي مييّز الشيعة اإلمامية اعتبار أ ّن األساس يف
التفسري باملأثور بعد النبي iهم أهل البيت.D
باإلضافة إىل أ ّن الذي تعتربه املدرسة الحنبل ّية أو األشعريّة من التفسري بالرأي عند
املعتزلة ،كتفسري معنى رؤية اللَّه تعاىل وأنّه ال ميكن رؤيته تعاىل بالعني البارصة وغري
ذلك من تفسري اليد واالستواء والسمع والبرص و ...هذه األمور وغريها عليها روايات
نقلها الطربي يف تفسريه عن مجاهد امليك ،وعطية الكويف ،وغريهام باإلضافة أ ّن كتب
اإلمام ّية ممتلئة باألحاديث املنقولة عن النبي iوأهل البيت Dالتي تنفي الرؤية
وتفس الصفات اإلله ّية بطريقة تنسجم مع العقل والنقل.
البرصية ،وترفض الجربّ ،
فينبغي عىل الباحث قبل إصدار حكمه أن يقوم بدراسة تفاسري املعتزلة التي ص ّنفت
عىل أساس مدرسة الرأي ودراسة مدى عالقتها بالتفسري باملأثور.
ب .تفسري السيد علم الهدى املرتىض:
يصف «جولدتسيهر» تفسري السيد املرتىض بأنّه من التفاسري التي تربط البعد العقدي
304

ّ
ن
نقدية)
اإلسالم (دراسة
التفس�
الثا� :جولدتسيهر ومذاهب
ي
الفصل ي
ي

ببحوث لغويّة تاريخ ّية وأدب ّية ،ويحاول الرشيف املرتىض التوفيق بني التفسري وآراء
مدرسته .ففي اآلية  85من سورة التوبة ،واآلية  29من سورة التكوير ،واآلية  37من األنبياء
والتي فيها رفض لحريّة املشيئة يرى «جولدتسيهر» أ ّن املرتىض يؤثر وجوه التأويل امللتوية
حرصا عىل أن ال يُفهم من القرآن افرتاضات ال تؤيّد مذهبه يف خلق
عىل املعنى اللفظي ً
األفعال .ويستند املرتىض يف تفسريه إىل أقوال «أبو عيل الج ّبايئ» .فاملعتزلة -ومنهم املرتىض-
يحملون العبارات الدالة عىل التشبيه أو التي ال تليق مبقام األلوه ّية بعبارات أليق وبعيدة
عن التشبيه ،مع االستشهاد عىل ذلك باألدلة اللغوية (من الشعر القديم) ،وهم يبذلون
جهدهم يف سبيل السري يف ذلك عىل أساس ثابت من اللغة.
فاملرتىض كلّام أمكن رشح تعبري كثري االحتامالت من جهة العقيدة عن علم مفردات
اللغة أو أنه مشرتك لفظي ،أو بواسطة عىل ظاهرة نحوية خاصة بذلك التعبري ،ال يجد
نفسه مضط ًرا إىل التأويل الحقيقي .
بناء عىل ما تق ّدم نورد اآليت:
[[[

 يقصد «جولدتسيهر» من تفسري املرتىض كتاب «غرر الفوائد ودرر القالئد»املعروف بأمايل املرتىض .وهذا الكتاب حاوي عىل تفسري اآليات املشكلة واملتشابهة،
وكذلك بيان ألفاظ األحاديث املبهمة ،وكان هذا يف مثانني مجلس عقده الرشيف
املرتىض ،وقد ق ّرر هذه األبحاث أبو يعىل الجعفري أحد تالمذة السيد املرتىض ،وقد
أكمل كتابته يف سنة 413هـ.
 اعترب «جولدتسيهر» أ ّن كتاب املرتىض هو من كتب التفسري عند املعتزلة ،وهذاالرأي غري صحيح من وجوه ع ّدة ،منها :أ ّن السيد املرتىض علم الهدى من أشهر علامء
اإلمام ّية ،وهو تلميذ الشيخ املفيد ،وأستاذ الشيخ الطويس شيخ الطائفة أعىل اللَّه
مقامهم.
 الذي يطالع كتب السيد املرتىض يقطع أ ّن املرتىض من أكابر علامء اإلماميّة،وباألخص عند مطالعة كتاب الشايف يف اإلمامة .فقد ألّف القايض عبد الجبار شيخ
ّ
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.140-136
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املعتزلة كتابا أسامه «املغني» بذل فيه نشاطًا بالغًا لتفنيد أقوال اإلمام ّية يف اإلمامة،
وأورد فيه من الشبهات ما أسعفه الفكر والخيال ،وقد انطوى الكتاب عىل أخطاء،
ومتويهات تخدع البسطاء واملغفلني ،فتص ّدى لنقضه الرشيف املرتىض يف كتاب ضخم
أسامه «الشايف» ،وقد جاء فري ًدا يف بابه ،وصورة صادقة ملعارف املرتىض ومقدرته ،أو
ملعارف علامء اإلمام ّية وعلومهم يف زمنه -عىل األصح .-عالج املرتىض مسألة اإلمامة
وسيايس .وأثبت بدليل العقل والنقل
واجتامعي
ديني،
ّ
ّ
من جميع جهاتها ،كمبدأ ّ
الصحيح أنها رضورة دينية ،واجتامعية ،وأن عليا هو الخليفة الحق املنصوص عليه
بعد الرسول ،وأن من عارض وعاند فقد عارض .
[[[

 كتاب األمايل عبارة عن مجموعة مجالس عقدها السيد املرتىض أمىل من خاللهاوبشكل مستمر -مجموعة من األفكار والتي هي عبارة عن إجابات ألسئلةوإشكاالت من قبل طلبته أو غري طالبه ،فرتاه ينتقل من موضوع إىل موضوع آخر
يبي
ومن هدف إىل آخر بحسب األسئلة واإلشكاالت الواردة إليه .فرتاه ّ
يفس آية ثم ّ
ويبي تأويل اآليات حسب مذهب املعتزلة أو
تخصيصها يف مورد آخر من القرآنّ ،
يبي عالج املسألة بحسب رأي اإلمام ّية.
األشاعرة ،ثم ّ
 قول «جولدتسيهر» إ ّن املرتىض يؤثر وجوه التأويل امللتوية عىل املعنى اللفظيحرصا عىل أن ال يُفهم من القرآن افرتاضات ال تؤيّد مذهبه يف خلق األفعال .ويستند
ً
املرتىض يف تفسريه إىل أقوال «أبو عيل الجبّايئ» .وهذا الكالم مجانب للصواب؛ أل ّن
السيد املرتىض يعتمد األدلة ،واملالحظ أ ّن أكرث اآليات التي اهتم بها السيد املرتىض
وفضل عن تفسري اآليات فقد انتخب
وفسها بتفسريات واردة يف كتب مل تصل إليناً .
ّ
مجموعة من األحاديث التي وقع فيها االختالف والتعارض .فقام بتفسري اآليات
وبيان تأويلها مستفي ًدا من الشواهد الشعرية واللغوية .وخالل بيانه وتفسريه ّبي
آراء مذهب العدليّة الذي ينتمي إليه ،وأسند آرائهم باألدلّة .ميكن تقسيم الروايات
واألحاديث الواردة يف كتاب أمايل املرتىض إىل قسمني:
[[[ محمد جواد مغنية ،الشيعة يف امليزان ،دار التعارف ،بريوت1979 ،م ،ط ،4ص.120
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معي ،أو تكون
القسم األول :الروايات التي ذكرت يك تكون شاه ًدا عىل مطلب ّ
معي،
مؤيّدة ملا كان يطرحه السيد املرتىض يف تفسري آية ،أو يف ر ّد رأي لشخص ّ
وتعداد مثل هذه الروايات يف كتاب األمايل هو  50رواية.
خصص لها السيد املرتىض  28جلسة تناول فيها تأويل
القسم الثاين :وهي الروايات التي ّ
يبي أ ّن هذه
لرواية معيّنة أو دراسة تعارضها مع القرآن أو مع رواية أخرى ،أو قد ّ
الرواية ال تنايف األدلة العقل ّية أو الكالم ّية .كام قد يتط ّرق إىل غريب الحديث ومشكله.

ت .تفسري الكشاف للزمخرشي:
يقول «جولدتسيهر» وكام قام تفسري الطربي يف نظرنا ذروة التفسري املنقول ،سنتناول
«الكشاف» عىل أنّه منوذج للتفسري االعتزايل  .فالكشاف للزمخرشي هو القمة العالية للتفسري
االعتزايل .وفيام ييل عرض ألهم النقاط التي أوردها جولدتسيهر حول تفسري الزمخرشي:
[[[

 .1أشمل ما وصل إلينا من تفاسري املعتزلة.
يعب عن
 .2جاء تفسريه حافالً زاخرا ً بإبراز معامل القرآن االعجازية والبالغية .لكنه ّ
العقيدة االعتزالية.
 .3بغض النظر عن الخالف داخل املدرسة االعتزالية يف موضوع الرصفة كام أرشنا
سابقًا ،يعترب كتاب الزمخرشي أكرث كتاب اهتم بقض ّية إعجاز القرآن ونظمه .
[[[

 .4اعرتاضات علامء الس ّنة عىل «الكشاف» كانت عىل عقائده االعتزال ّية ،وهذا ما
نراه بشكل واضح يف كتاب «مفاتيح الغيب» املعروف بتفسري الرازي ،وهكذا يف
املني يف تعليقاته عىل نفس
تعليقات القايض املاليك أحمد بن محمد بن منصور بن ّ
كشاف الزمخرشي  ،فقد تناوله بالجدل آية بعد آية .
[[[

[[[

[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.141
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.145
[[[ الكتاب عنوانه :اإلنصاف فيام تضمنه الكشاف من االعتزال ،تأليف :نارص الدين أحمد بن محمد بن املنري اإلسكندري املاليك.
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.151-146
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ُ َ َّ ٓ َ َ َ
 .5اعترب الزمخرشي أن األساس املنهجي لتفسريه هو يف قوله تعاىل﴿ :هو ٱلِي أنزل
ُ
َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ َ ۡ ُ َ َ ٰ َ ۡ ُّ ُ َّ ُ ٌ ٰ َ َ ۡ ُّ ٞ
ب َوأ َخ ُر ُمتَ َ ٰ
ٰ
شب ِ َه ٰ ٞتۖ ﴾ .
ِت
عليك ٱلكِتب مِنه ءايت مكمت هن أم ٱلك ِ
[[[

فاآليات التي أحكمت عبارتها بأن حفظت من االحتامل واالشتباه ،واملتشابهات
هي املحتمالت لوجوه كثرية من التفسري .وأم الكتاب أي أصل الكتاب ،فتحمل
املتشابهات عليها وت ُرد إليها .مثل اآليتني  23-22من سورة القيامة تُرد إىل آية
103من سورة األنعام كام تقدم .
[[[

 .6املنهج الذي يتبعه املعتزلة يف التفسري لبعض اآليات وهذا ما نراه يف كشاف
املفس يحاول أن يقيض فيه عىل املعنى املشكوك للفظ ،بحيث
الزمخرشي ،وهو أ ّن ّ
يق ّرر لهذا اللفظ عن طريق املعجم اللغوي داللة تحول بادىء ذي بدء دون ذلك،
وكمثال عىل ذلك فقد ح ّول املعتزلة معنى النظر إىل اللَّه إىل «الرغبة إىل اللَّه»؛ أل ّن
فعل :نظر ال يدل عىل الرؤية املادية فقط ،بل يدل كذلك عىل شوق إىل أمر من
األمور .
[[[

 .7قام املنهج االعتزايل ومنه منهج الكشاف عىل أساس افرتاض التعبري املجازي .ومن
تفس العبارات الدالة عىل التشبيه متا ًما كام ف ُّست عبارات التشبيه يف
خالل ذلك ّ
العهد القديم .
[[[

 .8تعامل الزمخرشي مع مجموعة من اآليات القرآنية عىل أساس أنها وردت عىل
طريقة التمثيل والتخيل ،فاآلية  72من سورة األحزاب يف قض ّية عرض األمانة عىل
السموات واألرض ومبا أنّه حسب رأيه ال ميكن عرض األمانة عىل الجامدات فهنا ال
يصح افرتاض التمثيل ،هنا يأيت الزمخرشي بنظرية تقول :أن إمكان بناء التمثيل ليس
مقصو ًرا عىل املحقّقات ،بل كذلك يقوم عىل املفروضات ،واملفروضات تتخيل يف
الذهن كاملحققات .ومن هنا يعترب أن اآلية  21من سورة الحرش ،واآلية  11من سورة
[[[ سورة آل عمران ،من اآلية .7
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.152-151
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.153-152
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.154-153
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فصلت ،وغريها من اآليات هي «متثيل وتخيل» .والتخييل يطبق عند الزمخرشي
بحرية أوسع يف الحديث .
[[[

 .9املنهج العقيل يف تفسري القرآن :باملبدإ العام يعترب العقل مصد ًرا أساس ًّيا من مصادر
املعرفة عند املعتزلة ،ومعيا ًرا توزن به الحقيقة الدين ّية .وهناك جناح متط ّرف يف املدرسة
رصحون بأ ّن مثرات النتائج العقليّة تزيل املعارف املأثورة من الطريق .أما
االعتزالية ي ّ
املعتدلون منهم فيقيمون للسمع دون نظر إىل أسباب العقل ،وزنًا مساويًا للعقل.
أما الزمخرشي فيقول مبذهب املساواة بني طريقي املعرفة الدين ّية  .ففي تفسري
اآلية  10من سورة امللك قال :أرادوا حكاية ما كانوا عليه من ضاللهم يف الدنيا،
وأرادوا بالضالل الهالك ،أو سموا عقاب الضالل باسمه ،أو من كالم الرسل لهم حكوه
للخزنة :أي قالوا لنا هذا فلم نقبله (لو كنا نسمع) اإلنذار سامع طالبني للحق .أي
نعقله عقل متأملني ،وقيل إنّ ا جمع بني السمع والعقل أل ّن مدار التكليف عىل أدلّة
السمع والعقل .
[[[

[[[

 .10ومن مثرات إدخال العقل يف التفسري واشرتاط مطابقة العقل يف الحقائق الدين ّية،
هو محاربتهم للتص ّورات الخرافيّة املناقضة للطبيعة ،وأثرتهم حربًا ال هوادة فيها
كل نوع من الخرافات والعجائب  .ومذهب وجوب مطابقة العقل عند املعتزلة
عىل ّ
كل األساطري من دائرة الحقائق الدين ّية .
يهدف إىل إبعاد ّ
[[[

[[[

وهناك تفاسري كالم ّية مه ّمة للمعتزلة ،مل يرش إليها «جولدتسيهر» ،مثل :متشابه
القرآن ،القايض عبد الج ّبار الهمداين (ت415 :هـ) ،وهو شافعي يف املذهب الفقهي،
ومعتزيل يف الكالم .وتنزيه القرآن عن املطاعن لعبد الجبّار املعتزيل.
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.158-154
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.160-159
[[[ الزمخرشي :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،ج ،4النارش :رشكة مكتبة ومطبعة
مصطفى البايب الحلبي وأوالده مبرص1966 ،م ،ص.136
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.162-160
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.169
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ّ
ً
التصوف اإلسالمي
رابعا -التفسير في ضوء
هناك أنواع متع ّددة من التفاسري التي ال تسلك العلوم الظاهريّة ،بل تعتمد عىل
الباطن واملكاشفات ،بعضها ميكن اعتباره نو ًعا من التفسري القرآين مع التحفّظ عىل جمل ٍة
ولعل التحفّظ األكرب هو عىل املنهج الذي
يتوصل إليها هؤالء املتص ّوفةّ ،
من النتائج التي ّ
يسلكه هؤالء للوصول إىل هذه الحقائق الباطنيّة ،والذي يف األغلب ال يخضع لضوابط
أصل ّإل بنحو من التج ّوز .وهذا ال ّنوع من
علم التفسري ،وبعضها ال يصح تسميته تفس ًريا ً
التفسري مع اختالف درجاته ومقبول ّيته هو ما يطلق عليه اسم «التفسري اإلشاري» ،وهو
لون يعتمد فيه العارف الصويف عىل التذ ّوق الوجداين ،الذي يدركه يف حالة استغراقه
يف الوجد والرياضة الروحيّة ،برضب من الحدس النفيس والكشف الباطني والشهود
القلبي ،من دون ربط ومناسبة مع ظاهر اآلية.
ومنهج املتص ّوف بشكل عام هو أن يتكلّم بلسان الباطن ،الذي هو يف الحقيقة لسان
يعب عن (عقيدة العوام) ،فيخرج املعاين التي
مذهبي خاص ،ويرتك الظاهر الذي قد ّ
ّ
خاص ٍة يف التأويل ،فإن كان يف ظاهر اآلية ما يؤيّد
يريدها من اآليات ،واألحاديث بطريق ٍة ّ
يعب الصوفيّة عن تأويلهم
مذهبه أخذ بها ،وإال رصفها إىل غري معناها الظاهري .وقد ّ
للقرآن بإشارات ال بتفسري ،حذرا ً من الجامعة.
رصحون أن القرآن الكريم له تفسريان ،تفسري بيا ّين يعرفه علامء
ومن هذا املنطلق ي ّ
باطني يعرفه أهل الكشف وأهل الحقيقة ،وهو أيضاً من اللَّه
الظاهر والرسوم ،وتفسري
ّ
تعاىل ،ألنّهم ي ّدعون أنّه أُخد بطريق الكشف والشهود من رسول اللَّه أو من اللَّه تعاىل .
[[[

ولكن هذا املنهج يف الحقيقة وباألخص ما يطلق عليه اسم التفسري الباطني ليس
من جنس التفسري؛ ألنّه يتجاوز كل ضوابط التفسري األصويل للقرآن الكريم ،وفيه
خروج من قواعد التأويل ،وإعراض عن قواعد العرب ّية ،وا ّدعاء بال دليل يف قبول
الكشف والشهود.
[[[ ينظر :محمد عيل ايازي :املفرسون حياتهم ومنهجهم ،النارش :وزارت ارشاد ،تهران1414 ،هـ ،ط ،1ص( .61-60بترصف).
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يقـ ّرر «جولدتسيهر» الهـ ّوة الـشاسعة بـني أهـل الـسنة والتوحيـد الصويف املبني
عىل وحدة الوجود فيقول« :إنّه سيكون من العسري تص ّور مذاهب من التفكري الـديني
تقف موقفًـا أش ّد تعارضً ا بعضها مع بعض ،ومن موقف اإلسالم األصيل القائم عىل
يل لتنزيه األلوهيّة عن
الروايـة والنقـل ،اتجاه التص ّوف هنالك ّ
يتجل أسمى إدراك ك ّ
مالبسات املـادة ،وهنـا االعتقاد بالفيض املنبث يف كل يشء» .
[[[

يبي املدارس األخرى التي تقف يف وجه النقل بعد أن بي ّنا أ ّن
يريد «جولدتسيهر» أن ّ
املعتزلة فرقة تقف يف وجه التفسري باملأثور ومن هؤالء املتص ّوفة ،ويف الحقيقة الفرق كبري ج ًدا
سنبي يف التفسري اإلشاري للقرآن الكريم.
بني تعاطي املعتزلة مع ّ
النص وتعاطي املتص ّوفة كام ّ

 .1التفسري اإلشاري:
يقول« :إ ّن القرآن والرشيعة ال يدالن ،أو عىل األقل ال يدالن فقط ،عىل ما يبدو
مقصو ًدا من داللتهام اللفظيّة ،بل تحتجب وراء هذه الداللة أفكار أعمق .واملعنى
الحقيقي للتنزيل اإللهي ال يتناهى عند هذه البسائط البادية من ظاهره ...وإذا نحن
أردنا أن نرجع إىل األصل يف افرتاض إمكان التفسري عن طريق الرمز واإلشارة ،سنصل
أخ ًريا إىل أروقة أفالطون اإللهي وإىل مذهبه املثايل .ذلك أ ّن العامل املريئ مبا له من ظواهر
خاصة إذا كان يستمد وجوده الحقيقي من العقل الكيل ،فقد يجد هذا املعنى تطبيقة
ّ
يف اللفظ البارز إىل عامل الظاهر .فهذا اللفظ ظل شاحب؛ أما حقيقته فتقع يف عامل املثل،
التي ت ُ َع ُد األلفاظ صورها الظلّية» .ويشري جولدتسيهر إىل أ ّن هذا التفسري اإلشاري كان
عند فيلون وعند األب الكنيس أوريجن .
[[[

وألجل الر ّد عىل ما أورده جولدتسيهر حول التفسري اإلشاري ،ميكننا من خالل النقاط
اآلتية توضيح النظرة اإلسالم ّية لهذا املنهج من التفسري.
أ .التفسري اإلشاري للقرآن الكريم:
املفس معنى آخر غري املعنى
التفسري اإلشاري ،ويتمثّل عىل زعمهم يف أن يرى ّ
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.201
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.204-203
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الظاهر ،رمبا تحتمله اآلية الكرمية ،ولك ّنه ال يظهر للعامة من الناس ،وإمنا يظهر لخاصتهم
ومن فتح اللَّه قلبه وأنار بصريته.
أساسا عىل أ ّن للقرآن ظاه ًرا وباط ًنا ،ويقصد بالظاهر
والتفسري الصويف يعتمد ً
الرشيعة وبالباطن الحقيقة ،وعلم الرشيعة علم املجاهدة ،وعلم الحقيقة علم الهداية،
وعلم الرشيعة علم اآلداب وعلم الحقيقة علم األحوال ،وعلم الرشيعة يعلمه علامء
الرشيعة وعلم الحقيقة يعلمه العلامء باللَّه.
يقول عبد الكريم القشريي يف كتابه «لطائف اإلشارات» الذي سلك فيه مسلك الصوفيّة
يف إدراك اإلشارات التي يراها الصويف خلف آيات القرآن ،يقول« :وكتابنا هذا يأيت عىل طرف
من إشارات القرآن عىل لسان أهل املعرفة إما من معاين قولهم أو قضايا أصولهم ،سلكنا
فيه طريق اإلقالل خشية املالل مستمدين من اللَّه تعاىل عوائد املنة ،متربئني من الحول
واملنة مستعصمني من الخطأ والخلل ،مستوثقني ألصوب القول والعمل» .
[[[

ويقول سهل بن عبد اللَّه التسرتي« :وما من آية يف القرآن َّإل ولها أربعة معان ،ظاهر
وباطن وح ّد ومطلع ،فالظاهر التالوة ،والباطن الفهم ،والحد حاللها وحرامها ،واملطلع
وجل .فالعلم الظاهر علم عام ،والفهم
إرشاف القلب عىل املراد بها فقها من اللَّه ع ّز ّ
لباطنه ،واملراد به خاص» .
[[[

يرى جولدتسيهر أ ّن العمل مبا ُروي عن عبد اللَّه بن مسعود ريض اللَّه عنه( :من
أراد علم األولني واآلخرين فليتثور القرآن) ال يحصل مبجرد تفسريه الظاهر ،فاألمور كلّها
داخلة يف أفعال اللَّه عز وجل وصفاته ،وهذه العلوم ال نهاية لها ،ويف القرآن إشارة إىل
لكل ما أشكل من ذلك عىل النظار ،ومه ّمة التفسري هي
مجامعها ،وفيه رموز ودالالت ّ
كل ذلك العلم من الكتاب والتع ّمق يف تفصيله ،ووراء هذه املعاين الظاهرة
استخراج ّ
يحتجب املعنى الباطن وتسكن أرسار القرآن التي ينبغي البحث عنها بتغلغل ونفاذ
أعمق من ذلك ،ولن يرتت ّب عىل ذلك القضاء عىل ظاهر التفسري ،بل هو استكامل له
[[[ ابو القاسم عبد الكريم القشريي :لطائف اإلشارات ،ج ،1تحقيق :ابراهيم بسيوىن ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة،
2000م ،ط ،3ص.41
[[[ سهل بن عبد اللَّه التسرتي :تفسري التسرتي ،منشورات محمد عيل بيضون ،دار الكتب العلمية ،بريوت1423 ،هـ ،ط ،1ص.16
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ووصول إىل لبابه ،وإذا كان التفسري الصويف فيه تجاوز للتفسري املنقول املحدود يف حرية
ال توقفها قيود ،ومع استخدام أمثلة بعيدة املدرك واملورد يف الغالب يف الكشف عن
أفكار الورى إال أن أثرت يف التغلغل إىل ما وراء املسموع واملنقول من املعاين املقصودة
يف كالم اللَّه واملكنونة يف حجبها والتي ال يعقلها إال العاملون» .
[[[

الشيعي ،وكالهام عنده من
يرصح بأ ّن التفسري الصويف يشابه التفسري
أ ّما نيكلسون
ّ
ّ
التأويالت املغرضة التي تتالعب بالنصوص ،فيقول :استطاع الصوفيّة متّبعني يف ذلك
تأويل يالئم أغراضهم عىل أ ّن
الشيعة ،أن يربهنوا بطريقة تأويل نصوص الكتاب والسنة ً
لخاصة
كل آية ،بل ّ
ّ
كل كلمة من القرآن تخفي وراءها معنى باطن ًّيا ال يكشفه اللَّه إال ّ
خاصة
العباد ،الذين ترشق هذه املعاين يف قلوبهم ويف أوقات وجدهم ،واعتربوا أنفسهم ّ
أهل اللَّه الذين منحهم اللَّه أرسار علم الباطن املودعة يف القرآن والحديث ،وأنهم
استعملوا يف التعبري عن هذا العلم لغة الرمز واإلشارة ،التي ال يقوى عىل فهمها غريهم
من املسلمني .
[[[

ب .أدلّة املتص ّوفة عىل ص ّحة التفسري اإلشاري:
ّ
استدل املتص ّوفة عىل ص ّحة التفسري اإلشاري من خالل اآليات القرآن ّية وبعض
وقد
ّ
استدل الصوفية بكثري من اآليات القرآن ّية العا ّمة،
األحاديث النبويّة .فمن اآليات الكرمية
َ
َ
التي تدعو إىل التدبّر وفهم كتاب اللَّه بالتأ ّمل وحسن االستامع ،كقوله تعاىل﴿ :الم ذل ِك
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ُ ً ّ ْ ُ َّ َ َّ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ
الصالةَ
ون َّ
ال َريْ َ
ب ويقِيم
ي
غ
ال
ب
ون
ِن
م
ؤ
ي
ِين
ال
ني
ق
ت
م
ِل
ل
ى
د
ه
ه
ِي
ف
ب
الكِتاب
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ
َْ ِْ َ َ َ ُ َ
ََ َُ
ومِما رزقناهم ينفِقون﴾ [البقرة ،]3-1:وكقوله﴿ :فما ل ِهؤالء القوم ال يكادون
ََُْ َ َ ً
الخطاب ،ومل يرد
من
اده
ر
م
َّه
ل
ال
عن
يفهمون
ال
واملعنى
[النساء،]78:
ا﴾
ِيث
يفقهون حد
َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ُ
وب
أ َن ّْهم ُال يفهمون نفس الكالم ،وكقوله تعاىل﴿ :أفال يتدبرون القرآن أم ع قل ٍ
َ
أقفال َها﴾ [محمد]24:؛ حيث ّ
دل عىل أ ّن ظاهر املعنى يشء وهم عارفون به ألنهم

عرب ،واملراد هو يشء آخر وهو الذي ال شك فيه أنه من عند اللَّه ،والتدبّر إمنا يكون ملن
التفت إىل املقاصد ،وذلك ظاهر يف أنّهم أعرضوا عن مقاصد القرآن ،فلم يحصل منهم

[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.207
[[[ رينولد نكلسون :التصوف اإلسالمي وتاريخه ،ترجمة :أبو العال عفيفى طبعة لجنة التأليف والرتجمة والنرش مبرص ،ص.76
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ب أَ ْو َألْ َق َّ
تدبر ،وكقوله تعاىل﴿ :إ َّن ف َذل َِك َل ِْك َرى ل َِمن َك َن َ ُل قَلْ ٌ
الس ْم َع َو ُهوَ
ِ ِ
َ
ش ِهيدٌ﴾ [ق ،]37:وقال أبو سعيد الخراز( :أول الفهم لكتاب اللَّه عز وجل العمل به ،ألن
َّ
فيه العلم والفهم واالستنباط ،وأول
الفهم إلقاء السمع واملشاهدة لقوله عز وجل﴿ :إِن
َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ٌ َ ْ َ ْ َ َّ ْ َ َ ُ َ َ
ٌ
ِف ذل ِك لِكرى ل ِمن كن ل قلب أو ألق السمع وهو ش ِهيد﴾ [ق.]37:

ويواصل الرساج الطويس استدالله َعىل التفسري اإلشاري ،فيقول :وقال تعاىل:
َّ
َ ْ َ َ َ َّ َ
﴿ال َ
ِين ي َ ْس َت ِم ُعون الق ْول ف َيتب ِ ُعون أ ْح َس َن ُه﴾ [الزمر ،]18:فالقرآن كلّه حسن
ومعنى اتباع األحسن ،ما يكشف للقلوب من العجائب عند االستامع وإلقاء
السمع من طريق الفهم واالستنباط .
[[[

يتمسكون أيضً ا
متسكهم بجملة من اآليات ،كام تق ّدمّ ،
طب ًعا املتص ّوفة باإلضافة إىل ّ
ببعض األحاديث النبويّة لتصحيح املنهج الباطني يف تفسري القرآن الكريم ،كاألحاديث
املنقولة عن رسول اللَّه iوعن أهل البيت Dالتي تتح ّدث عن أ ّن للقرآن ظاه ًرا
وباط ًنا تصل إىل سبعة أبطن أو إىل سبعني بطن .فاملتص ّوفة حملوا هذه األحاديث عىل
اإلذن بل رضورة التفسري الباطني للقرآن .
[[[

ت .املوقف العام من التفسري اإلشاري:
الحكم عىل ص ّحة التفسري اإلشاري ليس مسأل ًة سهل ًة ،بل يحتاج إىل دقّة وتأ ّمل
وبصرية ،نعم إذا كان املقصود منه هو التّالعب باآليات وإخضاع تفسريها لألهواء
النفس ّية واملذهب ّية وغري ذلك فال ّ
شك بعدم قبول هكذا نوع من التفسري .والذي يوقف
الباحث أ ّن القرآن الكريم نفسه فيه الظاهر والباطن ،وهو الذي ال تنقيض عجائبه ،وقد
يق الَ تَ ْف َنى َع َجائِ ُب ُه َو َال ت َ ْنق َِض
يق َوبَ ِاط ُن ُه َع ِم ٌ
قال أمري املؤمنني« :8اَلْ ُق ْرآ ُن ظَا ِه ُر ُه أَنِ ٌ
َغ َرائِبُ ُه َوالَ تُكْشَ ُف ا َلظُّل َُمتُ إِالَّ ِب ِه»  .وعن ابن عباس قال إ ّن القرآن ذو شجون وفنون
وظهور وبطون ال تنقيض عجائبه وال تبلغ غايته فمن أوغل فيه برفق نجا ومن أوغل فيه
[[[

[[[ ينظر :عبد اللَّه بن عيل الرساج الطويس :اللمع يف التصوف ،تحقيق :رينولد آلني نيكلسون ،النارش :مطبعة بريل ،لندن،
1994م ،ص.79
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.238
[[[ الطربيس :االحتجاج ،ج ،1ص.261
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بعنف غوى أخبار وأمثال وحرام وحالل وناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه وظهر وبطن
فظهره التالوة وبطنه التأويل فجالسوا به العلامء وجانبوا به السفهاء» .
[[[

أي
ويرى بعض الباحثني أ ّن تأويل الصوف ّية للقرآن أو الفهم الخاص له إذا خال من ّ
اجتامعي ،سواء كان لر ّد اعتبار أو كوثيقة أمن أو بسط سلطان أو
سيايس أو
هدف
ّ
ّ
كسب ثروة أو احتفاظ مبراكز نفوذ تتعلّق بأشخاص أو بجامعات ،إذا مل يكن له مثل
نصا قرآن ًّيا آخر ،وال يعارض االستعامل العريب ،وال يؤ ّدي
هذا الهدف ،وإذا كان ال يعارض ًّ
إىل تحريف أو انحراف ،وإذا كان وجوده يضيف ثروة روح ّية أو عقل ّية ،وإذا كان ال
ي ّدعي من السلطة ما يجعله أم ًرا ملز ًما ،بفرض واحديّته يف األحق ّية ،إذا كان كذلك ،فهو
تأويل مقبول ،ليست له غاية إال تعميق الفهم عن اللَّه الذي ما زال كتابه منب ًعا ال يغيض
ومعي ًنا ال ينضب للحقائق واألرسار .
[[[

ميكن تقرير جملة من الرشوط التي يقبل بها التفسري الصويف يف العنارص اآلتية:
• ّأل يكون التفسري الصويف مناف ًيا للظاهر من النظم القرآين الكريم.
رشعي يؤيّده.
•أن يكون له شاهد
ّ
• ّأل يكون له معارض
يل.
رشعي أو عق ّ
ّ
• ّأل ي ّدعى أ ّن التفسري الصويف هو املراد وحده من الظاهر.
• ّأل يكون التأويل بعي ًدا ال يحتمله اللفظ وفيه تلبيس عىل أفهام الناس.
ث .موقف علامء اإلمام ّية من التفسري اإلشاري:
قد ا ّدعى «نيكلسون» أ ّن الصوف ّية تأث ّروا بالشيعة يف التفسري الباطني للقرآن ،وأنّهام
قاما بتفسريات وتأويالت مغرضة ،ومذهب ّية ،وفيها تالعب بال ّنصوص.
بنا ًء عليه ،إذا كان يقصد «نيكلسون» من الشيعة بعض الفرق ،كاإلسامعليّة ،فكالمه
وجيه .ولك ّنه قال :الشيعة ،أما إذا كان يقصد من الشيعة اإلمام ّية ،فكالمه غري صحيح
عىل اإلطالق ،وفيه افرتاء عىل الرتاث التفسريي عند الشيعة اإلمام ّية.
[[[ جالل الدين السيوطي :الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،ج  ،2م.س ،ص.6
[[[ ينظر :محمد كامل إبراهيم جعفر :التصوف :طريقًا وتجربًة ومذهبًا ،دار الكتب الجامعية ،القاهرة1970 ،م ،ص.26
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إ ّن ما يس ّمى «املنهج اإلشاري عند الصوفية» أو التأويل الصويف للقرآن ،وقفت منه
اإلمام ّية موقفًا سلب ًّيا .وميكن تلخيص موقف اإلمام ّية من التأويل بالباطن ،وعالقته
بالنص القرآين عىل الشكل اآليت:
ّ
ويتمسك به أ ّو ًل.
 .1أ ّن ظاهر ال ّن ّص القرآين مق ّدم عىل سواه
ّ
.2لآليات القرآن ّية بطن كام إ ّن لها ظه ًرا.
 .3يشرتط يف البطن أن يكون الكاشف عنه ظواهر اآليات نفسها.
 .4ويشرتط فيه ّأل يكون مناقضً ا لظواهر الكتاب وحقائق الرشيعة.
 .5ويشرتط فيه أن يكون يف طول الظاهر ال يف عرضه وال يزاحمه.
مم
 .6يرفض علامء اإلمام ّية -بش ّدة -التأويالت الباطنية الّتي ال عالقة لها بالظاهرّ ،
يطلقه بعض املتص ّوفة ،أو الفرق الباطنيّة.
 .7لذا فقد ألّف علامء الشيعة -قد ًميا وحديثًا -كت ًبا يف الر ّد عىل الفرق الباطن ّية
القدمية ،ومنهم القرامطة وفرق الصوف ّية ،أو الفرق املستحدثة منها كالبابية ،ذكر
صاحب الذريعة منها أسامء تسعة وخمسني كتابًا.
 .8ات ّخذ علامء الشيعة منذ القدم موقفًا شدي ًدا م ّمن تأ ّول -من غري دليل وح ّجة-
اآليات القرآن ّية ،سواء يف أهل البيت أو يف غريهم.
 .9القاعدة العا ّمة الحاكمة عىل سائر الروايات ،هي ما س ّنها أمئّة أهل البيتD؛
الدس والوضع الّذي جرى يف حديثهم -كام جرى يف حديث رسول اللّه
إذ حذّروا من ّ
 -iفأمروا بإرجاع ما يروى عنهم من حديث إىل كتاب اللّه والس ّنة -املتواترة -فام
وافقهام اخذ به ،ألنّهم يح ّدثون عن اللّه وعن رسوله ،iوما خالفهام ر ّد عىل من
أىت به فهو أعلم وما جاء به.
 .10التأويالت غري املعقولة أو الباطلة مل يأخذ بها علامء الشيعة
ومفسوهم
ّ
املحقّقون املعتربون ،وال نجد لها أث ًرا يف كتب التفسري األساس ّية عندهم ،نعم توجد
هذه التأويالت يف بعض املجاميع الحديث ّية التفسرييّة الّتي غايتها جمع الروايات
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للمفسين الشيعة .
دون إبداء نظر أو متحيص ،وهي ال متثّل الخ ّط العام
ّ
[[[

العلمة الطباطبايئ« :وأما املتصوفة ،فإنهم الشتغالهم بالسري يف باطن الخلقة
يقول ّ
واعتنائهم بشأن اآليات األنفس ّية دون عامل الظاهر وآياته اآلفاق ّية اقترصوا يف بحثهم
عىل التأويل ،ورفضوا التنزيل ،فاستلزم ذلك اجرتاء الناس عىل التأويل ،وتلفيق جمل
كل يشء عىل كل يشء ،حتى آل األمر إىل تفسري اآليات بحساب
شعريّة واالستدالل من ّ
الجمل ورد الكلامت إىل الزبر والبينات والحروف النورانية والظلامنية إىل غري ذلك .ومن
خاصة ،وال أ ّن املخاطبني به هم أصحاب علم
الواضح أن القرآن مل ينزل هدى للمتصوفة ّ
األعداد واألوفاق والحروف ،وال أ ّن معارفه مبن ّية عىل أساس حساب الجمل الذي وضعه
أهل التنجيم بعد نقل النجوم من اليونان ّية وغريها إىل العربية.
نعم قد وردت روايات عن النبي iوأمئة أهل البيت ،Dكقولهم :إ ّن للقرآن
ظه ًرا وبط ًنا ولبطنه بطن إىل سبعة أبطن أو إىل سبعني بط ًنا ،الحديث.
لكنهم Dاعتربوا الظهر ،كام اعتربوا البطن ،واعتنوا بأمر التنزيل كام اعتنوا بشأن
وسنبي يف أوائل سورة آل عمران إن شاء اللَّه :أ ّن التأويل الذي يُراد به املعنى
التأويل،
ّ
املقصود الذي يخالف ظاهر الكالم من اللغات املستحدثة يف لسان املسلمني بعد نزول
القرآن وانتشار اإلسالم ،وأ ّن الذي يريده القرآن من لفظ التأويل فيام ورد فيه من اآليات
ليس من قبيل املعنى واملفهوم» .
[[[

يقول العالمة السبحاين« :التفسري الصويف قد تأث ّر إىل ح ّد كبري بأفكار الباطن ّية ،واستخدم
خاص ،وهو دعم األُسس العرفان ّية والفلسف ّية ،ويف الحقيقة أنّهم
القرآن يف تعقيب هدف ّ
مل يخدموا القرآن الكريم بيشء وإنّ ا خدموا آرائهم وأفكارهم من خالل تطبيق اآليات عىل
آرائهم .فالتفسري الصويف شعبة من شُ عب التفسري الباطني يف قالب معني.
وهو ينقسم إىل :تفسري نظري ،وفييض.
أ ّما األ ّول :فهو التفسري املبني عىل أُصول فلسفيّة ورثوها من أصحابها ،فحاولوا
تحميل نظرياتهم عىل القرآن الكريم.
[[[ ينظر :إحسان االمني :التفسري باملأثور وتطوره عند الشيعة اإلمامية ،م.س ،ص( .325 -323بترصف).
[[[ تفسري امليزان ،ج ،1م.س ،ص.7
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وأ ّما التفسري الفييض :فهو تأويل اآليات عىل خالف ما يظهر منها مبقتىض إشارات
رمزيّة تظهر ألرباب السلوك من غري دعم بح ّجة أو برهان.
وبعبارة أُخرى :التفسري الفييض يرتكز عىل رياضة روح ّية يأخذ بها الصويف نفسه
حتى يصل بها إىل درجة تنهل عىل قلبه من سحب الغيب ما تحمله اآليات من املعارف
اإللهية.
كل تقدير فتفاسريهم من غري فرق بني النظري والفييض مبنيّة عىل حمل
وعىل ّ
القرآن عىل ما يعتقدون به من األُصول والقواعد من دون حجة وبرهان» .
[[[

 .2التفسري اإلشاري ورجوعه ألفالطون ،فيلون ،وأوريجن:
ا ّدعى جولدتسيهر أ ّن التفسري اإلشاري أو الرمزي ،عند املتص ّوفة يرجع إىل فكر ٍة
دخلت عليهم من املجتمع الغريب ،وتحدي ًدا من فيلون اليهودي الذي ألّف كتابًا يف تأويل
التوارة ذاهبًا إىل أن كث ًريا مام ورد فيه إمنا هي رموز إىل أشياء غري ظاهرها ،بل إ ّن هذا
التأويل كان موجو ًدا عند أدباء اليهود باالسكندرية قبل (فيلون) كانوا يرشحون التوراة
رش ًحا رمزيًّا عىل غرار رشح الفيثاغوريني واألفالطونيني والرواقيني لقصص امليثولوجيا
وعبادات األرسار ،ومن تأويالتهم أنّهم قالوا عن التوراة التي هي يف جملتها تاريخ بني
إرسائيل ،وما أصابوا من نعم حني كانوا يرعون رشيعة اللَّه ،وما عانوا من نقمة حني
قصة النفس مع اللَّه ،تدنو النفس من اللَّه بقدر ابتعادها عن
كانوا يعصونها :إنها متثّل ّ
الشهوة ،فتصيب رضاه وتبتعد منه بقدر انصياعها للشهوة ،فينزل بها سخطه.
مثل بأ ّن اللَّه خلق عقالً خالصاً يف
وكانوا يؤ ّولون الفصل األ ّول من «سفر التكوين» ً
عقل أقرب إىل األرض (هو
عامل املثل هو اإلنسان املعقول ثم صنع عىل مثال هذا العقل ً
الحس وانقاد للذّة
آدم) وأعطاه الحس (وهو حواء) معونة رضورية له ،فطاوع العقل ّ
املمثّلة بالحية التي وسوست لحواء ،فولدت النفس يف ذاتها الكربياء (وهو قابيل) وجمع
الرشور وانتفى منها الخري (وهو هابيل) وماتت موتاً خلقياً .
[[[

[[[ جعفر السبحاين :املناهج التفسريية يف علوم القرآن ،ص.126-125
[[[ يوسف كرم :تاريخ الفلسفة اليونانية ،ص.248
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أما إرجاع التفسري اإلشاري إىل أفالطون ،وفيلون ،وأوريجن عامل الالهوت املسيحي
املتويف يف 254م .هذه النسبة ال تصمد أمام الحقائق وواقع التصوف وذلك ألمور منها:
 إ ّن التأويل عند فيلون وأمثاله كان عىل أساس رفض املعاين الظاهرة وجعل املعاينالباطنة هي األساس ،وأ ّن الظاهر هو رمز الباطن ،ولكن لو نظرنا إىل بعض املتص ّوفة،
كالغزايل وأمثاله ،فهؤالء ال يقصدون رصف ال ّنصوص عن ظاهرها وجعل األساس
هو الباطن ،بل تأويلهم وراء هذه النصوص ومساوق لها .نعم قد يكون مقصود
«جولدتسيهر» من هذا الكالم والتفسري الرمزي الحالج وأمثاله .ولكن من الخطأ
بكل رموزه وات ّجاهاته.
تطبيق مذهبه عىل التص ّوف اإلسالمي ّ
 ال بد من التأكيد عىل ما أرشنا إليه يف بحث املناهج من أ ّن فكرة التشابه التيتقتيض تأثر فكرة بأخرى ،ما دامت تشبهها هذه الفكرة ،ال تصمد أمام الواقع ،كام
اعرتف بها املسترشقون أنفسهم .فال يكفي ظهور فكرة يف فلسفة ما ثم ظهور نفس
هذه الفكرة يف فلسفة أخرى للحكم بأ ّن الفلسفة األوىل متأثرة بالثانية  .ومام يؤكّد
أيضً ا عدم ص ّحة ما ذهب إليه «جولدتسيهر» هو دراسة أسباب انتشار وشيوع
التفسري اإلشاري والتي ال مجال لعرضها يف هذه الدراسة .
[[[

[[[

 .3جامعة «إخوان الصفا»:
يشري «جولدتسيهر» يف معرض كالمه عن التفسري الصويف إىل هذه الجامعة ،ويعتربها
«حركة دين ّية فلسف ّية محاذية للتصوف يف اإلسالم؛ وهي حقًّا ال تتّحد مع التص ّوف،
ولك ّنها تؤ ّدي إىل أهداف مامثلة له»  .وهم يعتربون أن التعاليم اإلله ّية والقرآن ّية
محوطة بأرسار ،والتي أه ّمها القصص التي وردت يف القرآن والحديث ،والتي ال ب ّد من
فهمها عن طريق التأويل.
[[[

فمن هم إخوان الصفا ،وما هو منهجهم يف التعاطي مع القرآن الكريم؟
[[[ ينظر :مشعان سعود عبد العيساوي :التفسري اإلشاري (ماهيته وضوابطه) :دار الكتب العلمية ،بريوت ،ص.45 -44
[[[ التفسري اإلشاري (ماهيته وضوابطه) ،ص.47-45
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.208
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أ .التعريف بإخوان الصفا
«إخوان الصفا وخالن الوفا» هم جامعة من فالسفة املسلمني من أهل القرن الثالث
الهجري والعارش امليالدي بالبرصة ،اتحدوا عىل أن يوفّقوا بني العقائد اإلسالم ّية والحقائق
الفلسف ّية املعروفة يف ذلك الوقت« ،فاجتمعوا عىل تأليف كتاب فيه احدى وخمسون
رسالة واشتهر الكتاب باسم رسائل اخوان الصفا ...وقد كتموا فيه أسامءهم ...وتشتمل
رسائلهم هذه عىل النظر يف مبادئ املوجودات وأصول الكائنات واألرض والسامء ووجه
األرض وتغرياته والكون والفساد والسامء والعامل وعلم النجوم وتكوين املعادن وعلم
النبات وأوصاف الحيوانات ومسقط النقطة وتركيب الجسد والحاس واملحسوس والعقل
واملعقول والصنائع العلمية والعملية والعدد وخواصه والهندسة واملوسيقي واملنطق
وفروعه واختالف االخالق وطبيعة العدد وان العامل انسان كبري واإلنسان عامل صغري
وماهية العشق والبعث والنشور وأجناس الحركات والعلل واملعلوالت والحدود والرسوم
وبالجملة ضمنوها كل علم طبيعي أو ريايض أو فلسفي أو إلهي أو عقيل وفيها بحث
من قبيل النشوء واالرتقاء.
ويف ذيل الكتاب فصل يف كيفية عرشة اخوان الصفا وتعاونهم بصدق املودة والشفقة
وأن الغرض منها التعاضد يف الدين وذكروا رشوطا لقبول االخوان فيها وغري ذلك» .
[[[

وقد تكلّم جولدتسيهر بيشء من التفصيل عن جامعة «إخوان الصفا» وعن مصادر
علومهم ،وما يه ّمنا هو طريقة تعاملهم مع القرآن الكريم ومنهجهم التفسريي ،وهو يف
كثري من جوانبه قريب من التفسري اإلشاري عند الصوفيّة وعند محي الدين ابن عريب،
وصدر الدين القونوي ،وغريهم ،فنقل عنهم طريقة تعاطيهم مع القرآن ونحن نقلنا
العبارة عن رسائل أخوان الصفا بشكل مبارش .يقولون يف هذا املجال« :واعلم أ ّن للكتب
اإللهية تنزيالت ظاهرة وهي األلفاظ املقروءة املسموعة ،ولها تأويالت خف ّية باطنة
وهي املعاين املفهومة املعقولة ،وهكذا لواضعي الرشيعة موضوعات عليها وضعوا
الرشيعة ،ولها أحكام ظاهرة جليّة ،وأرسار باطنة خفيّة ،ويف استعامل أحكامها الظاهرة
[[[ ينظر :محسن األمني :أعيان الشيعة ،ج ،3م.س ،ص.226
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صالح للمستعملني يف دنياهم ،ويف معرفتهم أرسارها الخف ّية صالح لهم يف أمر معادهم
وآخرتهم ،فمن وفّق لفهم معاين الكتب اإلله ّية ،وأرشد إىل معرفة أرسار موضوعات
والسري بسريته العادلة ،فإ ّن تلك النفوس
بالس ّنة الحسنة ّ
الرشيعة ،واجتهد يف العمل ّ
هي التي إذا فارقت الجسد ارتفعت إىل رتبة املالئكة التي هي ج ّنات لها ،وهي مثاين
مراتب ،وفازت ونجت من الهيوىل ذي الثالث الشّ عب التي هي الطول والعرض والعمق،
وارتفعت يف درجات الجنان واملراتب الثامن التي سعة كل واحدة منها كعرض السامء
واألرض .ومن مل يرشد لفهم تلك املعاين وال معرفة تلك األرسار ،ولكن وفّق للعمل بس ّنته
العادلة وأحكامه الظاهرة ،فإن تلك النفوس عند مفارقتها الجسد تبقى محفوظة عىل
الصاط املستقيم،
الصاط املستقيم إىل أن يتفق لها الجواز عىل ّ
صورة اإلنسان ّية التي هي ّ
مستقيم فاتبعوه» اآلية .وهذا هو
وإىل هذا أشار بقوله تعاىل فقال« :وان هذا رصاطي
ً
الغرض األقىص يف وضع الرشيعة اإلله ّية  .ويقولون أيضً ا« :إن للكتب النبويّة تأويالت
وتفسريات غري ما ّ
يدل عليه ظاهر ألفاظها ،يعرفها العلامء الراسخون يف العلم» .
[[[

[[[

ب .تفسريهم نوع من التفسري الفيلوين ،واملدراش:
املهم يف تقييم حركتهم ومنهجهم التفسريي أ ّن جولدتسيهر يعترب أ ّن يف تفسريهم:
«نوع من التفسري «الفيلوين» أُ ّولت فيه موضوعات القصص القرآين إىل مدراك مج ّردة.
فاملعنى الظاهري للفظ يبقى عىل أنّه «مقروء ومسموع» ،أما الحقيقة فهي أعمق
من ذلك ،فهي «املعقول» املستك ّن يف املعنى الظاهر .وهي ليست شائعة الفهم لكل
إنسان»  .ويقول أيضً ا« :ويأخذ تفسريهم اإلشاري أحيانًا طابع تفسري «املدراش» عند
مثل لآلية  17من سورة الرعد» .
اليهود وذلك كتفسريهم ً
[[[

[[[

السام ِء ما ًء» يعني
يقول إخوان الصفا« :وإىل هذه املعاين أشار بقوله« :أَنْ َز َل ِم َن َّ
القرآن «فَسال َْت أَ ْو ِديَ ٌة ِب َق َدرِها» يعني حفظتها القلوب مبقاديرها من القلّة والكرثة
[[[ إخوان الصفاء :رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء ،ج ،2الدار اإلسالمية ،بريوت1412 ،هـ ،ط ،1ص.138
[[[ رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء ،ج ،2ص.210
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.216
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.216
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الس ْي ُل َزبَدا ً رابِياً» يعني ما تحمل ألفاظه وظاهره معاين متشابهات حفظتها
«فَا ْحتَ َم َل َّ
قلوب املنافقني الزائغة الشاكّني املتحريين «ومام توقدون عليه يف النار» مثل آخر يعني
َ َ َ ْ
ض ُب َّ ُ
الل ْ َ
ال َّق
السبك كزبد
الجواهر املعدن ّية لها زبد عند ّ
السيل .ثم قال« :كذل ِك ي ِ
َ
ْ
َ
َ
الز َب ُد ف َيذ َه ُ
َو ْالاط َِل» يعني أمثال الحقائق واألباطيل «فأ َّما َّ
ب ُج ً
فاء» َيعني األباطيل
َ
ْ
َ ْ َ ُ َّ َ َ َ ْ ُ ُ
والشّ بهات تذهب فال ينتفع بهاَ « .وأ َّما ما ينفع انلاس فيمك
ث ِف ال ْر ِض» يعني
ألفاظ التنزيل تثبت يف قلوب املؤمنني املص ّدقني ،وتثمر الحكمة» .
[[[

ث .مالحظات عىل «إخوان الصفا» وكالم جولدتسيهر:
 أشاد جولدتسيهر بإخوان الصفا كث ًريا ،وع ّدهم من أصحاب الفكر الح ّر ،وربطبينهم وبني الفالسفة اليونانيني يف تفسرياتهم الرمزيّة للنصوص ويف طريقتهم يف
ولعل حرص وإشادة جولدتسيهر بهؤالء هو من باب إظهار
البحث والتفكري والفهمّ .
التناقض والتعارض يف فهم وتفسري القرآن وإخضاعهم لفظ القرآن ألذواقهم ،وإبراز
كل ذلك يف مقابل مدارس
هؤالء مبظهر أصحاب الفكر الحر واسعي اإلدراك واالطالعّ .
ومناهج تفسرييّة أخرى عند الس ّنة والشيعة ،والتي ُغيّبت بشكل مقصود عن كتابه
مع أ ّن هذه املناهج واملدارس التفسرييّة رغم االختالف بينها متثل الرأي الغالب
والسائد بني علامء املسلمني.
 فقد سلك «إخوان الصفا» منهج التفسري اإلشاري الرمزي آليات القرآن الكريمالعتقادهم :أ ّن ّ
كل آية يف القرآن تخفي وراءها معنى باط ًنا مقصو ًدا ال يكشفه اللّه
إال
للخاصة ،منهم وأ ّن املعرفة الحقّة اليقينيّة ال تدرك إال بالتأويل الباطني العميق،
ّ
واملجاهدة النفسية يف حاالت الكشف العليا؛ أل ّن الهدف الحقيقي إلخوان الصفا
حسب جولدتسيهر« -هو الدين املطلق؛ أي تطهري النفس ،والتشبه باللَّه عن طريقفلسفتهم .واملعلمون الدينيون ،ووثائق األديان التاريخية التي ظهرت يف مجال منو
اإلنسانية -وإذًا وثائق اإلسالم كذلك -تقدم صو ًرا رمزيّة لهذا الهدف الذي ينبغي
الطموح إليه .وينبغي فهم معناها الحقيقي عىل سبيل التأويل فحسب ...فهم
[[[ رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء ،ج ،4إخوان الصفاء ،ص.77
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ميثلون -عىل أبرز الوجوه -مذهب التأويل اإلشاري للأمثورات الروحية عند جميع
الشعوب . »...وبغض ال ّنظر عند ات ّحاد إخوان الصفا مع املتص ّوفة إلّ أ ّن تفسريهم
للقرآن ال يختلف عن الصوف ّية يف استخدام املنهج اإلشاري ،وهذا يعني أ ّن ما أوردناه
عىل املنهج اإلشاري يرد عليهم فال داعي للتكرار.
[[[

 .4منو التفسري اإلشاري عند الغزايل:
يعترب «جولدتسيهر» أ ّن التفسري عند الغزايل قد م ّر مبراحل مختلفة ،وهذا قد نلحظه
يف مراحل عمره املختلفة وهذا بنظر جولدتسيهر «يبني نقص الوحدة ،وعدم تكامل
الحلقات يف ترتيب أفكاره» .
[[[

حاسم حتى يف أواخر حياته تفسري النصوص الدين ّية عىل وجه
فالغزايل يرفض رفضً ا
ً
وإشاري غري قائم عىل أساس الرواية ،مع أنّه يفهم عىل سبيل املثال آية  17من
رمزي
ّ
ّ
سورة الرعد من دون الرجوع إىل نقل قديم.
أما يف كتبه الصوف ّية ،فهو يستخدم التفسري اإلشاري بكرثة كتأويله آلية النور وتأويله
ألمر اللَّه تعاىل ملوىس 8أن يخلع نعليه .أ ّما يف التص ّورات األخرويّة عىل وجه الخصوص،
يفس الرصاط تفس ًريا
يرفض التفسريات املبن ّية عىل التأويل .بينام نجده يف بعض كتبه ّ
يخالف املدلول اللفظي يف التصوير املأثور  .فقال يف تفسري الرصاط «الرصاط الرصاط
حق .وما قيل إنّه مثل الشعرة يف الدقّة ،فهو ظلم يف وصفه ،بل أدق من الشعرة ،بل
ال مناسبة بني دقته ودقة الشعرة ،وح ّدته وح ّدة السيف ،كام ال مناسبة يف الدقة بني
الخط الهنديس الفاصل بني الظل والشمس الذي ليس من الظل وال من الشمس ،وبني
دقة الشعرة ودقة الرصاط مثل دقة الخط الهنديس الذي ال عرض له أصال ألنه عىل
مثال الرصاط املستقيم ،والرصاط املستقيم عبارة عن الوسط الحقيقي بني األخالق
ْ َ ّ
الص َاط
املتضادة ،لذلك قد ّبي اللّه بهذا الدعاء يف سورة الفاتحة ،حيث قال :اهدِنا ِ
[[[

[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.211
[[[ م.ن ،ص.221
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.224-222
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َّ َ َ
ال ْ ُم ْس َتقِ َ
يم [الفاتحة .]6 :وقال يف حق املصطفى صلوات اللّه عليهِ :إَونك لَ ْهدِي
إىل ص ُ ْ َ
يم [ الشورى. »]52 :
ِ ِ ٍ
اط مستقِ ٍ
[[[

ويف مقام الرد عىل جولدتسيهر فيام يدعيه من من ّو التفسري اإلشاري عند الغزايل،

يصح من الناحية العلم ّية واملنهج ّية اإلتيان ببعض األمثلة أو املصاديق واعتبار
فإنّه ال ّ
ذلك من باب التع ّرف عىل منهج الغزايل أو غريه من العلامء ،والقول بأنّه تارة مينع تفسري
القرآن من دون االعتامد عىل النقل ،وتارة يستعمل املنهج اإلشاري بطريقة معتدلة ،وأخرى
يتط ّرف يف ذلك .بل الصحيح هو تحديد منهجه بشكل عام من رأيه بالتأويل ،الجمع بني
العقل والنقل ،رأيه بالتفسري اإلشاري ،موقفه من الفرق الباطن ّية يف تفسري القرآن وغري ذلك،
ويف حال كانت بعض األمثلة تتعارض مع املنهج العام ال بد أن تدرس بشكل مستقل ال أن
نعترب أ ّن هذه األمثلة دليل عىل خلل يف املنهج ،بل قد تكون هذه األمثلة سببها خلل يف
تطبيق املنهج أو أ ّن املورد يقتيض هذا ال ّنوع من التفسري وغري ذلك من األوجه التي تجعل
كالم جولدتسيهر حول الغزايل يف هذه النقطة غري دقيق.
ومن خالل مراجعة كتب الغزايل املختلفة ،نجده قد وضع منه ًجا واض ًحا يف تأويل
اآليات القرآن ّية وضوابط عا ّمة الستخدام املنهج اإلشاري ،وسنشري باختصار إىل هذا
املنهج .أل ّن الغزايل وضع قواعد للتفسري مل يحد عنها يف تأويالت اآليات القرآنيّة ،كام نرى
يف كتبه املختلفة.
يفس القرآن ،ويكون مصي ًبا يف تفسريه،
فقد ذكر الغزايل مجموعة رشوط ملن أراد أن ّ
ومن هذه الرشوط:
 .1تحصيل علم اللغة :فإنّه سلّم ومرقاة إىل جميع العلوم وهو أصل األصول .التبحر
يف فن النحو ،والرسوخ يف ميدان اإلعراب.
 .2الترصف يف أصناف الترصيف .
 .3معرفة األحاديث وما نقل عن الصحابة واملفرسين يف التفسري ،وأن يتسارع إىل تفسري
[[[

[[[ الغزايل :مجموعة رسائل اإلمام الغزايل ،دار الفكر ،بريوت1416 ،هـ ،ط ،1ص.353
[[[ الغزايل :مجموعة رسائل اإلمام الغزايل ،ص( .228بترصف).
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القرآن بظاهر العربية من غري استظهار بالسامع والنقل فيام يتعلق بغرائب القرآن ،وما
فيه من األلفاظ املبهمة واملبدلة ،وما فيه من االختصار والحذف واإلضامر والتقديم
والتأخري ...ومن ا ّدعى فهم أرسار القرآن ومل يحكم التفسري الظاهر فهو كمن ي ّدعي
البلوغ إىل صدر البيت قبل مجاوزة الباب ،أو ي ّدعي فهم مقاصد األتراك من كالمهم وهو
ال يفهم لغة الرتك ،فإ ّن ظاهر التفسري يجري مجرى تعليم اللغة التي ال بد منها للفهم» .
.4معرفة أساليب العرب وعادتهم يف الخطاب «إذ عادة العرب التعبري عن اليشء مبا
يالزمه» « ،ومن شائع عبارات العرب العبارة بالسبب عن املس ّبب ،واستعارة السبب
للمستعار منه» .
 .5التزود باألمور العقلية وأمور الحكامء ،حتى يؤ ّدي حق التفسري كاملة .فإ ّن «اللّه
تعاىل أخرب يف القرآن عن جميع العلوم وجيل املوجودات وخفيها وصغريها وكبريها
ومحسوسها ومعقولها» .
 .6االطالع عىل كلامت املتص ّوفة حتى يقرب تفسريه إىل التحقيق .
 .7العلم مبوازين النظر واالستدالل ،ومسالك األقيسة واالعتبار .
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

والتفسري يف نظر الغزايل تفسريان :ظاهر ،كاملنقول عن الصحابة ،كابن عباس وسائر
املفرسين .وباطن ،ويقول« :أن يستوضح من كل آية ما يليق بها إذا القرآن يشتمل
عىل ذكر صفات اللَّه عز وجل ،وذكر أفعاله ،وذكر أحوال األنبياء ،Dو ....فليتأ ّمل
معاين هذه األسامء والصفات لينكشف له أرسارها ،فتحتها معان مدفونة ال تنكشف إال
صل اللَّه عليه
رس إ ّيل رسول اللَّه َّ
للموفقني ،وإليه أشار عيل ريض اللَّه عنه بقوله« :ما أ ّ
وجل عب ًدا فهام يف كتابه» فليكن
[وآله] وسلَّم شيئًا كتمه عن ال ّناس َّإل أن يؤيت اللَّه ع ّز ّ
[[[ الغزايل :إحياء علوم الدين ،ج ،3ص.137
[[[ إحياء علوم الدين ،ج ،13ص.17
[[[ الغزايل :االقتصاد يف االعتقاد ،دار الكتب العلمية ،بريوت1409 ،هـ ،ط ،1ص.37
[[[ مجموعة رسائل اإلمام الغزايل ،ص.228
[[[ مجموعة رسائل اإلمام الغزايل ،ص.228
[[[ الغزايل :املستصفي ،ص.10
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حريصا عىل طلب ذلك الفهم»  .ويعيب الغزايل عىل من يكتفي بالتفسري بالظاهر
ويعترب التفاسري املعروفة بني الناس بالتفاسري العامية ،ولكن رغم ذلك يعترب أنه ال
يجوز التهاون بالظاهر كام تق ّدم .ولذا التفسري الباطني أو الصويف عند الغزايل له قواعد
ال أنّه منى يف مراحل حياته املختلفة ،فخالف الظاهر واألحاديث واللغة كام تقدم يف
كالم جولدتسيهر ،بل هو إ ّدعاء ال دليل عليه؛ أل ّن التأويل عنده هو «عبارة عن احتامل
يعضده دليل يصري به أغلب عىل الظ ّن من املعنى الذي ّ
يدل عليه الظاهر»  .وهناك
نقاط أخرى ميكن تسجيلها يف هذا املجال وال يسع لها املقام تدل عىل ضعف ما ذهب
إليه جولدتسيهر يف تقييم املنهج التفسريي اإلشاري عند أيب حامد الغزايل.
[[[

[[[

النتيجة :الغزايل ومن تبع منهجه الصويف يف التأويل والتفسري اإلشاري ال يقصدون
رصف النصوص عن ظاهرها ،بل تأويلهم وراء هذه النصوص ومساوي لها وال يناقضها
متسكهم بالظاهر.
مع شدة ّ

 .5محي الدين ابن عريب:
يعترب «جولدتسيهر» أ ّن أبرز كتب التفسري الصويف وأوسعها انتشا ًرا يف العامل اإلسالمي،
هو كتاب «محي الدين ابن عريب» ،والذي يع ّد من أبرز الشخصيات عىل اإلطالق يف
دائرة التص ّوف اإلسالمي .وقد أفرد جولدتسيهر أغلب هذا الباب البن عريب وتأويالته
للقرآن الكريم .ويف تعريف ابن عريب يضع «جولدتسيهر» مالحظة عىل بعض عبارات
ابن عريب التي مي ّجد فيها نفسه بطريق ٍة غريب ٍة ويحيط نفسه بقداسة عجيبة.
ومل ّخص وصف «جولدتسيهر» :أ ّن كتب ابن عريب تفيض بكربياء ال ح ّد لها ،وذلك
لتلقيه هذا العلم يف زعمه من كالم اللّه املبارش الذي حظي به تكرا ًرا ،ويعترب نفسه خامتًا
للوالية ،وهذا الفهم قادم من فكرة اإلرشاق الغنوصية» .
[[[

ومن بعض أقوال ابن عريب« :إن هذا الكتاب املسمى مبواقع النجوم ...يغني عن
[[[ إحياء علوم الدين ،ج ،3ص.122
[[[ املستصفى ،الغزايل ،م.س ،ص.196
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.240-239
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األستاذ بل األستاذ محتاج إليه إىل أن يقول :فإنه عظيم املنفعة وما جعلني أعرفك
مبنزلته ّإل أين رأيت الحق يف املنام مرتني وهو يقول يل أنصح عبادي وهذا من أكرب
نصيحة نصحتك» .
[[[

الحق وأشهدين أعيان رسله Dوأنبيائه كلهم
ويقول« :واعلم أنّه ملا أطلعني ّ
البرشيني من آدم إىل محمد صىل اللَّه عليهم وسلّم. »...
[[[

وأما فيام يتعلّق بكتب ابن عريب ،فينقل جولدتسيهر أ ّن أهم كتب محي الدين ،هو
كتاب «الفتوحات املكية» ويليه كتاب «فصوص الحكم»  ،ثم يذكر آراء العلامء مبحي
الدين ،فيقول« :ويذكر مؤ ّرخو حياته أ ّن الحكم عليه يرتواح يف مراتب مختلفة بني:
زنديق ،وكافر ،وقطب مقرب إىل اللَّه» .
[[[

[[[

أ ّما موقف علامء اإلماميّة من ابن عريب ،فال يختلف عن موقف غريهم من علامء
العامة فهم بني مادح وقادح يف شخصيته وال يهمنا التعرض لهذا البحث يف هذا الكتاب،
بل ما يه ّمنا هو منهجه التفسريي أي ما يطلق عليه املنهج اإلشاري ،وحسب تعبري
جولدتسيهر« :ومح ّط ال ّنظر عىل وجه الخصوص هنا ،بالنسبة إىل العرض الذي نهدف
املبني عىل
إليه ،هو تفسري ابن عريب املنهجي املرتب للقرآن .فهو ميدان لف ّن التفسري ّ
التأويل» .
[[[

أ .التأويل واإلشارات:
يقول ابن عريب« :وما خلق اللَّه أشق وال أشد من علامء الرسوم عىل أهل اللَّه
املختصني بخدمته العارفني به من طريق الوهب اإللهي الذين منحهم أرساره يف خلقه
وفهمهم معاين كتابه وإشارات خطابه فهم لهذه الطائفة مثل الفراعنة للرسل. »D
[[[

[[[ ابن عريب :مجموعه رسائل ابن عريب ،ج ،3دار املحجة البيضاء ،بريوت1421 ،هـ ،ط ،1ص.252
[[[ فصوص الحكم ،ج ،1ابن عريب ،ص.110
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.243
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.244
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.246
[[[ محي الدين ابن عريب :الفتوحات املكية ،ج ،1ص.279
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يقول جولدتسيهر« :ويستعمل [ابن عريب] تعبري« :إشارات» ...للتأثري بطريق من
التحايل عىل العلامء العاديني ،ليتأىت بذلك إمكان التسامح إزاء التأويل للقرآن تحت
راية هذه التسمية التي ال تشوب رنينها شائبة من سوء قصد .وهذا جار أيضً ا يف
اصطالحات صوفية أخرى ،تستخدم لنفس هذا االستعامل الظاهري ،عىل حني يستخدم
الصوفية بينهم يف اتصالهم الداخيل اصطالحات مختلفة متا ًما .ومراعاة لذلك ال يسمون
تأويلهم للقرآن تفس ًريا ،ألن ذلك يقتيض أن يكون تحدي ًدا ملعاين القرآن عن طريق الرشح
والتفسري .بل يسمونه إشارات» .
[[[

 ال يستخدم املتص ّوفة لغة اإلشارات والرموز للتحايل عىل العلامء والبسطاء ،بلخاصة مع مريديهم
خاصة يخاطب بها أهل هذا الف ّن ويستخدمونهاّ ،
هي لغة ّ
وأتباعهم .يقول التوحيدي« :التص ّوف اسم يجمع أنوا ًعا من اإلشارة ورضوبًا من
والرس
العبارة»  .أل ّن التعبري الرصيح عن الحقائق اإلله ّية املكشوفة غري محمودةّ ،
هو أمانة اللَّه تعاىل عند العارف ،فإفشائه كالتعبري عنه خيانة عندهم ،فكشف
رس الربوبيّة كفر.
ّ
[[[

 إ ّن اإلشارة أو العبارة يف ف ّن التص ّوف ،هام عبارتان عن الكيفيّة والطريقة يف اإلخبارعن الحقائق اإللـه ّية املكشوفة لدى الصويف الذي يصل إىل مقام املعرفة .أما التعبري
أو العبارة هي الحديث عن الحقائق اإللـه ّية بكالم واضح ورصيح ،وأما اإلشارة فهي
ألطف من العبارة ،وهي كناية وتلويح وإيـامء ال ترصيح ،وهي التي يستعملها هذه
الطريقة فيام بينهم عند ذكرهم ألرسار التوحيد»  .وأحيانًا ،كثري من الصوفية يخربون
الحقائق باإلشارة والرمز .وال ّرمز هو «معنى باطن مخزون تحت كالم ظاهر ال يظفر به
ّال أهله»  .وال بد من اإلشارة إىل أن بعض علامء الصوفية قد وضع ضوابط الستخدام
[[[

[[[

[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.247
[[[ رفيق العجم :موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي ،ص.21
[[[ محمد بن ابراهيم النفزي الرندي :غيث املواهب العلية يف رشح الحكم العطائية ،تحقيق :عبد الجليل عبد السالم ،دار
الكتب العلمية ،بريوت1428 ،هـ ،ط ،2ص.115
[[[ عبد اللَّه بن عيل الرساج الطويس :اللمع يف التصوف ،م.س ،ص.350
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كل من العبارة واإلشارة ومن الضواط اإلذن يف االستعامل« .من أذن له يف التّعبري فهمت
يف مسامع الخلق عبارته ،وجلّيت إليهم إشارتهّ .ربا برزت الحقائق مكسوفة األنوار ،إذا
مل يؤذن لك فيها باإلظهار»  .وغري ذلك من الضوابط.
[[[

 صحيح أ ّن املتص ّوفة وابن عريب كام تق ّدم يستخدمون مصطلح اإلشارات ،ولكنهمعم يقومون به باسم تفسري القرآن ،حتى لو كان باملنهج اإلشاري والرمزي،
عربوا ّ
ويقول ابن عريب« :اعلم أ ّن كل ذكر ينتج خالف املفهوم األول منه ،فإنّه ّ
يدل ما
ينتجه عىل حال الذاكر ،كام رشطناه يف التفسري الكبري لنا»  .ويقول أيضً ا عندما
يتكلم عن الذات والحدث والرابطة وأنه يدخل تحت كل منها أنواع كثرية ،يقول:
«وقد اتسع القول يف هذه األنواع يف تفسري القرآن لنا» .
[[[

[[[

ب .تأويل اآليات القصص ّية والتعلم ّية عند ابن عريب
ينقل جولدتسيهر مجموع ًة من التأويالت لآليات والقصص القرآنيّة التي ذكرها ابن
عريب ،ونذكر منها -باختصار -من كتب محي الدين ابن عريب:
قصة موىس الطفل وإلقائه يف اليم ،فيقول« :وأما حكمة
يتح ّدث عن اإلشارات يف ّ
إلقائه يف التابوت ورميه يف الي ِّم :فالتابوت ناسوته ،واليم ما حصل له من العلم بواسطة
هذا الجسم مام أعطته القوة النظرية الفكرية والقوى الحسيّة والخياليّة» .
[[[

ويف قصة عيىس 8وخلقه الطري بإذن اللَّه ،قال(« :وإذ تخلق) من طني العقل
الهيوالين الذي هو االستعداد املحض بيد الرتبية والحكمة العملية (كهيئة) طري القلوب
الطائرة إىل حرضة القدس لتج ّردها عن عاملها وكاملها (بإذين) أي :بعلمي وقدريت
وتيسريي عند تجيل صفات حيايت وعلمي وقدريت لك وإنصافك واستنبايئ إياك (فتنفخ
فيها) من روح الكامل ،حياة العلم الحقيقي بالتكميل واإلضافة (فتكون طريا ً) نفساً
[[[ ينظر :ابن عطاء اللَّه السكندري :اللطائف اإللهية يف رشح مختارات من الحكم العطائية ،تحقيق :عاصم إبراهيم الكياىل
الحسينى الشاذىل الدرقاوى ،دار املكتبة العلمية ،بريوت1424 ،هـ ،ط ،1ص.108
[[[ الفتوحات املكية ،ج ،2ص.58
[[[ الفتوحات املكية ،ج ،4ص.194
[[[ ابن عريب :فصوص الحكم ،ج ،1ص.198
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مجردة كاملة تطري إىل جناب القدس بجناح العشق (وتربئ األكمه) املحجوب عن نور
الحق( .واألبرص) املعيب مبرض محبة الدنيا وغلبة الهوى» .
[[[

ويطرح تأويل لآلية  52من سورة األعراف فيقول( :ولقد جئناهم بكتاب فصلناه عىل
علم) أي :البدن اإلنساين املفصل إىل أعضاء وجوارح وآالت وحواس تصلح لالستكامل
عىل ما يقتضيه العلم اإللهي وتأويله ما يؤول إليه أمره يف العاقبة من االنقالب إىل ما
ال يصلح لذلك عند البعث من هيئات وصور وأشكال تناسب صفاتهم وعقائدهم. »...
[[[

َّ
ويف فكرة خروج اإلمام املهدي عجل اللَّه تعاىل فرجهَ ،فيقول يف فهم اآلية﴿« :إِن
َ
َ َّ ُ
الل َّالِي َخلَ َق َ
ك ُم َّ ُ
الس َم َ
ات َواألرض ِف س َِّتةِ أيَّا ٍم﴾ أي :اختفى يف صور
رب
ـو ِ
َّ
َ
سامء األرواح وأرض األجساد يف ستة آالف سنة لقوله تعاىلِ﴿ :إَون يَ ْو ًما ع َ
ِند َر ّبِك
َ َ ْ َ َ ۢ ّ َّ َ ُ ُّ َ
كأل ِف سن ٍة مِما تعدون﴾ [الحج ،اآلية ]47 :أي :من لدن خلق آدم إىل زمان محمد

الحق يف املظاهر الخلق ّية وهذه املدة
عليهام الصالة والسالم؛ أل ّن الخلق هو اختفاء ّ
من ابتداء دور الخفاء إىل ابتداء الظهور الذي هو زمان ختم النبوة وظهور الوالية،
كام قال« :iإ ّن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللَّه يف الساموات واألرض»،
أل ّن ابتداء الخفاء بالخلق هو انتهاء الظهور ،فإذا انتهى الخفاء إىل الظهور عاد إىل
أول الخلق كام مر ،ويتم الظهور بخروج املهدي 8يف تت ّمة سبعة أيام ،ولهذا قالوا:
مدة الدنيا سبعة آالف سنة» .
[[[

ثم نقل جولدتسيهر عرشات التأويالت التي ذكرها ابن عريب ،منها( :ثم استوى عىل
بالتجل التام فيه بجميع صفاته( .وما تلك بيمنيك
ّ
العرش) أي عرش القلب املحمدي
الحق التي هي يف يد عقله(...،واضمم يدك إىل جناحك)
يا موىس) إشارة إىل نفسه ،أي ّ
أي اضمم عقلك إىل جانب روحك ( ...ولو أنهم أقاموا التوارة) بتحقّق علوم الظاهر،
والقيام بحقوق تجليات األفعال ،واملحافظات عىل أحكامها يف املعامالت (واإلنجيل)
بتحقّق عنوان الباطن ،والقيام بحقوق تجليات الصفات ،واملحافظة عىل أحكامها .ويف
[[[ محي الدين ابن عريب :تفسري ابن عريب ،ج ،1دار الكتب العلمية2001 ،م ،ط ،1ص.187
[[[ تفسري ابن عريب ،ج ،1ص.233
[[[ تفسري ابن عريب ،ج ،1ص.234
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قصة يوسف ،8فالقصة تأخذ بع ًدا متثيل ًّيا بالقوى الروحانية عن طريق التأويل.
فيوسف هو القلب املستعد والذي هو يف غاية الحسن ،املرموق عند أبيه يعقوب
العقل ،املحسود من إخوته ال َع ّلتَ  ،أي الحواس الخمسة الظاهرة ،والخمسة الباطنة،
والغضب والشهوة ،هذه اثنتا عرشة ،ولكن األخوة كانوا أحد عرش ،تُستثنى الذاكرة فإنها
ال تحسده وال تقصده بسوء ...وهكذا نرى تأويل لكل أشخاص القصة :زليخا ،صاحبا
السجن ،حامل الخبز عارص الخمر إلخ .
[[[

ويعترب جولدتسيهر« :وتبع ّية التص ّوف للفلسفة االفالطون ّية الحديثة تجعل من
اليسري فهم أ ّن ابن عريب يعمل كث ًريا بأفكار الفلسفة اإلغريقيّة وأنظارها ،ويُدخل
هذه األفكار واألنظار يف مضمون آيات القرآن...وكان معروفًا لدى ابن عريب ما تلقاه
املتص ّوفة برتحاب عظيم ،وهو حرص أفالطون الرباعي للفضائل األصل ّية وربطها بأقسام
النفس .وكغريه من معتنقي األفالطونية الحديثة من اإلسالميني ،متكّن ابن عريب من هذه
النظريات األخالقية ،والتي ميكن صدورها عمن هم غرباء عن الفلسفة ،وأعلنها عىل
لسان محمد بأمر من اللَّه» .
[[[

ت .تأويل اآليات الترشيعية يف القرآن عند ابن عريب:
ال تقترص الطريقة التأويلية عند محي الدين ابن عريب عىل اآليات القصصية
والتعليمية ،بل تجري كذلك يف مقدار كبري يف اآليات الترشيع ّية ،عىل سبيل املثال قوله
َ َ َ ۡ َ َ َ َٰ ُ ّ َ
ُۡ ۡ َ
سك َ
ِني َو ۡٱب َن َّ
ب َو ۡٱلَ َتٰ َ
م َوٱل ۡ َم َ ٰ
ٰ
ٰ
يل
ب
ٱلس
ر
ق
ٱل
ي
و
ذ
تعاىل﴿ :وءات ٱلمال ع حبِهِۦ
ِ
ِ
ِ
َّ
ٱلسآئل َ
َ َّ
ِني َ
اب﴾  .يفهم من املال العلم أي مال القلب ،وذوو القرىب :القوى
ف
و
ٱلرق ِ
و ِ
ِ ِ
الروحانية القريبة إلينا ،واليتامى هي القوى النفسان ّية النقطاعها عن نور الروح الذي
هو األب الحقيقي ،واملساكني :قوى الطبيعية. ...
[[[

[[[

الرشيعة تفرض حجب بعض أجزاء من الجسم (سرت العورة) ،واملعنى الباطن لهذا
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.255 -249
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.256 -255
[[[ سورة البقرة ،من اآلية .177
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.257
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الترشيع هو :أنه يجب عىل كل عاقل سرت الرس اإللهي . ...يف الترشيع عدم جواز صالة
املرأة وهي مكشوفة الرأس ،والتفسري الباطني لذلك أن املرأة هي النفس ،والرأس
هو الرياسة ،ويجب عىل النفس أن تغطّي رأسها ،أي تسرت رياستها بني يدي ربها،
داللة عىل افتقارها إىل اللَّه ،...،وقرص الصالة وإمتامها يرمزان إىل املعرفة الحاصلة عن
طريق الكشف واملشاهدة أو عن طريق االستدالل والفكر  ،وهكذا تأويالت لظواهر
الترشيعات  ،طب ًعا من دون ترك الظاهر أو إبطاله كام سنشري بعد قليل.
[[[

[[[

[[[

ث .التفسري اإلشاري ال ينايف الظاهر عند ابن عريب:
يقول جولدتسيهر بأ ّن ابن عريب أخذ بالقاعدة التي ّأسسها الغزايل يف هذا املجال ،وقد
أرشنا إليها فيام سبق ،وهي :أ ّن التفسري بطريق التأويل ال يقف تجاه القيمة الحقيقيّة
للتفسري الظاهر بقصد املعارضة واإلبطال ،بل ال يعني التأويل إال رفع تأثري املنطوق اللفظي
إىل مرتبة أعىل بالنسبة إىل الخرية املصطفني ،وزيادة محصوله التعليمي لهم .
[[[

ويعطي أبو حامد الغزايل مثا ًال عىل ذلك «ال تظ ّنن من هذا األمنوذج وطريق رضب
مثل :مل يكن مع موىس
األمثال رخصة مني يف رفع الظواهر واعتقا ًدا يف إبطالها حتى أقول ً
نعالن ومل يسمع الخطاب بقوله :فَا ْخلَ ْع نَ ْعلَيْ َك[ طه .]12 :حاشا للّه فإ ّن إبطال الظواهر
جهل باملوازنة بينهام فلم
رأي الباطنيّة الذين نظروا بالعني العوراء إىل أحد العاملني ،وجهلوا ً
حشوي ،والذي
يفهموا وجهه ،كام أ ّن إبطال األرسار مذهب الحشويّة ،فالذي يج ّرد الظاهر
ّ
باطني ،والذي يجمع بينهام كامل ،ولذلك قال عليه الصالة والسالم« :للقرآن
يج ّرد الباطن
ّ
ظاهر وباطن وحد ومطلع» .ورمبا نقل هذا عن عيل موقفا عليه ،بل أقول موىس فهم من
األمر بخلع النعلني اطرح الكونني فامتثل األمر ظاه ًرا بخلع نعليه وباط ًنا بخلع العاملني،
فهذا هو االعتبار أي العبور من يشء إىل غريه ومن ظاهر إىل رس» .
[[[

[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.268
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.269
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.271-269
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.258
[[[ مجموعة رسائل اإلمام الغزايل ،ص.283
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يقول ابن عريب« :فاعلم أ ّن اللَّه خاطب اإلنسان بجملته وما خص ظاهره من
باطنه وال باطنه من ظاهره ،فتوفّرت دواعي الناس أكرثهم إىل معرفة أحكام الرشع يف
ظواهرهم وغفلوا عن األحكام املرشوعة يف بواطنهم إال القليل وهم أهل طريق اللَّه،
فإنّهم بحثوا يف ذلك ظاه ًرا وباط ًنا فام من حكم ق ّرروه رش ًعا يف ظواهرهم ،إال ورأوا أ ّن
ذلك الحكم له نسبة إىل بواطنهم ،أخذوا عىل ذلك جميع أحكام الرشائع ،فعبدوا اللَّه مبا
رشع لهم ظاه ًرا وباط ًنا ،ففازوا حني خرس األكرثون ونبغت طائفة ثالثة ضلت وأضلت
فأخذت األحكام الرشعية ورصفتها يف بواطنهم وما تركت من حكم الرشيعة يف الظواهر
شيئًا تسمى الباطنيّة ،وهم يف ذلك عىل مذاهب مختلفة ،وقد ذكر اإلمام أبو حامد يف
كتاب املستظهري له يف الرد عليهم شيئا من مذاهبهم وبني خطئهم فيها .والسعادة إمنا
هي مع أهل الظاهر وهم يف الطرف والنقيض من أهل الباطن والسعادة كل السعادة
مع الطائفة التي جمعت بني الظاهر والباطن وهم العلامء باللَّه وبأحكامه» .
[[[

 .6انقياد اآليات لآلراء واألفكار الصوف ّية:
يقول جولدتسيهر« :فعىل حني يصدر ممثلو هذا التفسري عن أن عامل أفكارهم الصوفية
ينبغي أن يكون كام ًنا يف الكتاب العزيز ،من حيث إ ّن هذه األفكار هي جامع اإلسالم املفهوم
عىل وجهه صحيح ،تُضْ َغ ُط اآلية القرآن ّية الواحدة يف قوالب وصور مختلفة ،لتنقاد آلرائهم
وأفكارهم« ،ففي القرآن علم األولني واآلخرين ملن فتحت بصريته» ،فاآلية الواحدة تشتمل
بألفاظ قصرية يسرية عىل حقائق كثرية العدد ،ينبغي سرب أغوارها إىل جانب معناها الظاهر. »...
[[[

كام تق ّدم ،فاملتص ّوفة بنو فهمهم للقرآن الكريم عىل أ ّن لكلامت القرآن معانٍ ظاهرة
وأخرى باطنة .لهذا يجب عىل املرء أن ال يكتفي بقراءة املعاين الظاهرية للكتاب الكريم،
بل عليه أن يحاول جهده الظفر باملعنى الضمني (الباطني) .والتص ّوف ميثّل الجانب
الباطني من اإلسالم فتعترب طريقته،من حيث الجوهر ،تفسريا ً باطنياً للقرآن .وقد نقلنا
عن ابن عريب وغريه أ ّن قراءة الصوفيّة الباطنيّة للقرآن ال تتجاهل معناه الظاهري .إذا
[[[ الفتوحات املكية ،ج ،1ص.334
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.279
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كان جوهر التص ّوف منصباً عىل النواحي الباطنية (للمعنى) ،فسيكون الجزء األكرب من
القرآن صوفياً .باعتبار أ ّن القرآن الكريم يحتوي عىل بعد روحي ومعنوي وباطني بغض
ال ّنظر عن ص ّحة تفسريهم الباطني أو إمكان ّية قيام أدلّة عليه.
وعىل النقيض من ذلك ،يري جولدتسيهر أ ّن تفسري املتص ّوفة للقرآن الكريم ،هو «قراءة
املتص ّوف ذاته للنص املقدس» .مبعنى آخر يرى جولدتسيهر أنّه ليس يف القرآن نوا ٍح باطنيّة،
بل إ ّن جميع ما ينسبه املتص ّوفة للقرآن من معاين روحية أو صوفية هي من عندياتهم
أي أصل يف القرآن .ووفقًا لهذه الرؤية ،فإ ّن إسباغ البعد الصويف للقرآن ليس سوى
وليس له ّ
قراءة متح ّيزة ومغرضة للنص املق ّدس .وهذا معنى انقياد اآليات لآلراء واألفكار الصوف ّية.
بينام يرى جملة من الباحثني املسترشقني ومن بينهم لويس ماسنيون (-1883
1962م) أ ّن القرآن يُشكّل املنطلق األساس للمتص ّوف ،أي أ ّن املسلم الصويف ال يفرض
أفكاره عىل النص القرآين عرب تجربته الحوارية مع ذلك النص.
وحسب ما يراه جولدتسيهر ،فقد ظهرت القراءة الصوف ّية للقرآن يف تاريخ متأ ّخر عن
فجر اإلسالم ،لهذا فهي قراءة غريبة عنه ودخيلة عليه .
[[[

ولكن ميكن القول إ ّن يف القرآن بُع ًدا روح ًّيا ومعنويًّا ،وأ ّن فهم القرآن ليس واح ًدا
ولجميع الفئات ،فالقرآن لبعض الناس هو من قبيل العبارة ،ولفئة أخرى من قبيل
اإلشارة ،ولطائفة ثالثة هو من قبيل الحقيقة .فالقرآن بنفسه يتض ّمن معاين عميقة وال
تدرك باآلليات املتعارفة لفهم التفسري.
يقول النبي iعن القرآن الكريم« :ظاهره أنيق وباطنه عميق» ،املراد من األنيق
حسن األسلوب واإلبداع ،وأ ّن األفئدة تهوى إليه ،وأ ّما أ ّن باطنه عميق؛ فأل ّن العقول
وكل ما تأ ّمل فيه يتج ّدد لها معنى غري األول .
قارصة عن اإلحاطة بتأويالتهّ ،
[[[

نقال عن موقع :طواسني للتصوف واإلسالميات
[[[ أمري حسني أصغري :التفسري الصويف للقرآن ،ترجمة :عيل السعيديً ،
.tawaseen.com:
[[[ عبد األعىل السبزواري :مواهب الرحمن يف تفسري القرآن ،ج ،5النارش :دفرت سامحه آيت اللَّه العظمى السبزوارى1409 ،هـ،
ط ،2ص.53
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وذهب العالّم ُة الطباطبايئ إىل أ ّن البطن هو املرتبة العالية من املعاين واملصاديق
كل ٍ
تختص بالذين وصلوا إىل املقامات السامية
أحد ،بل
التي ال يفهمها ،وال يدركهاُّ ،
ّ
واملراتب العالية ،هذا مع اإلشارة إىل أ ّن البطن والظهر القرآنِ َّي ْي نسب ّيان ،فللظهر ظه ٌر،
وللبطن بط ٌن ،وهكذا ،فك ُُّل ظه ٍر بط ٌن بالنسبة إىل ظهره ،وك ُُّل بطنٍ ظه ٌر بالنسبة إىل
بطنه ،وعليه فالظه ُر -عند العالّمة -هو املعنى الظاهر البادئ من اآلية ،والباطن هو
الذي تحت الظاهر ،سوا ًء كان واحدا ً أو كثريا ً ،قريبا ً منه أو بعيدا ً بينهام واسط ٌة .
اب ا َللَّ ِه َع َّز َو َج َّل َع َل أَ ْربَ َع ِة أَشْ َيا َء َع َل اَلْ ِع َبا َر ِة َوا ْ َِلشَ ا َر ِة
ق ََال ا َّ
َلصا ِد ُق َعلَ ْي ِه َّ
السالَ ُمِ :كتَ ُ
اص َوا َللَّطَائِ ُف لِ ْلَ ْولِ َيا ِء َواَلْ َحقَائِ ُق
َوا َللَّطَائِ ِف َواَلْ َحقَائِقِ فَالْ ِع َبا َر ُة لِلْ َع َوا ِّم َوا ْ َِلشَ ا َر ُة لِلْ َخ َو ِّ
مقترصا
لِ ْلَنْ ِب َيا ِء « .فالعبارة الظاهرة يفهمها عا ّمة الناس وعىل مختلف مستوياتهم ،فهمً ً
عىل ظاهر الكالم السطحي ،واإلشارات توحي بدقائق املعاين ،حيث يتن ّبه لها املتع ّمقون،
أ ّما اللطائف وظرائف التعبري فإنّ ا يلمسها أصحاب القرائح الوقّادة من ذوي النفوس
الطاهرة ال َيَ ُّس ُه إِ َّل الْ ُمطَ َّه ُرونَ .وتبقى حقائق رشائع الدين يتح ّملها أصحاب الرساالت
إىل املأل من كافّة الناس» .
[[[

[[[

[[[

أ .الصوف ّية وتحريف النصوص القرآن ّية:
يقول جولدتسيهر« :هناك ظاهرة عرفنا مثلها من قبل يف تقريرنا لتفسري املعتزلة.
تلك هي تحريف النصوص بقصد أن تكون سن ًدا لألنظار الصوفيّة األساسيّة»  .وينقل
َّ ُ َّ
َۡ
َ
ك َ ۡ
مثال عىل ذلك ،وهو ﴿إِنا
ش ٍء َخلق َنٰ ُه بِق َدرٖ﴾ « .فهم يؤثرون
جولدتسيهر ً
كل عىل معنى :نحن كل يشء ،ونحن
كل يشء) برفع ُّ
عىل القراءة املشهورة قراءة (إنا ُّ
خلقنا كل يشء بقدر ،ويف هذا حصل التعبري عن التوحيد الجوهري بني اللَّه والعامل ،فهو
[سبحانه] عني األشياء» .
[[[

[[[

[[[

[[[ تفسري امليزان ،ج ،3ص.73
[[[ بحار األنوار ،ج ،89ص.103
[[[ محمد هادي معرفة :التأويل يف مختلف املذاهب وآالراء ،النارش :املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية ،تهران،
1385هـ.ق ،ط ،1ص.164
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.282
[[[ سورة القمر ،اآلية .49
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.283
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أصل ،حتى نبحث عن أنّها تحريف للنص أو
 هذه القراءة ليست قراءة الصوفية ًال ،بل هي قراءة أيب السامل ،وقال ابن عطية إ ّن القراءة املذكورة هي قراءة قوم
من أهل السنة.
 هذه القراءة ليست من أوجه التحريف للنص ،بل وجه يف اللغة العرب ّية ،قالابن عطية« :وقرأ أبو السامل ورجحه أبو الفتح (إنا كل) بالرفع عىل االبتداء والخرب
(خلقناه بقدر) .قال أبو حاتم هذا هو الوجه يف العربية وقراءتنا بالنصب مع
جامعة وقرأها قوم من أهل السنة بالرفع ،واملعنى عندهم عىل نحو ما عند األوىل
كل يشء فهو مخلوق بقدر سابق و(خلقناه) عىل هذا ليست صفة ليشء وهذا
أ ّن ّ
مذهب أهل السنة ولهم احتجاج قوي باآلية عىل هذين القولني» .
[[[

ب .ذكر اللَّه باالسم املفرد «اللَّه» أو بضمري «هو»:
يقول جولدتسيهر« :كذلك ينقبون عن آيات من القرآن إلحقاق متريناتهم الصوفية
الخاصة عىل وجه يطابق الدين...فهم يسوقون عد ًدا من اآليات القرآن ّية التي تحثّ عىل
التفكّر باللَّه مع التنصيص عىل لفظ الذكر مثل (آية  41من سورة األحزاب) وعىل وجه
الخصوص اآليات التي يقرن فيها لفظ الذكر باسم اللَّه ،أو اآليات التي تقطع بالكلية عن
ُ َّ ُ ُ َ
ۡ َ
ٱللۖ ث َّم ذ ۡر ُه ۡم ِف َخ ۡو ِض ِه ۡم يَل َع ُبون﴾ مبثل هذه اآليات القرآنيّة،
سياقها مثل﴿ :ق ِل
وال سيام املذكورة أخ ًريا ،يحتج الصوف ّية لإلكثار من ترديد اسم «اللَّه»...أو الضمري املبدل
يعب عن أبلغ معاين التجريد لحقيقة
عنه وهو لفظ «هو» ويرون أ ّن هذا الضمري ّ
األلوهيّة. ..
[[[

[[[

 اآلية التي استدلّوا بها عىل ذكر لفظ «اللَّه» أي «قل اللَّه »...املقصود بها قل اللَّهالذي أنزل الكتاب مبقتىض السياق الواضح وليس املراد بها قل َاللَّه كلفظ مفرد فاآلية
َ َ َ َ ُ ْ َّ َ َ َّ َ ۡ ٓ ۡ َ ُ ْ َ ٓ َ َ َّ ُ َ َ ٰ َ َ
ش ّمِن
هي عىل الشكل اآليت﴿ :وما قدروا ٱلل حق قدرِه ِۦ إِذ قالوا ما أنزل ٱلل ع ب ٖ
[[[ ابن عطية األندليس :املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،ج ،5تحقيق :عبد السالم عبد الشايف محمد ،دار الكتب العلمية،
بريوت1413 ،هـ ،ط ،1ص.219
[[[ سورة األنعام ،من اآلية .91
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.284-283
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َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َّ
ُ َ ٰ ُ ٗ َُٗ ّ
َٓ
َۡ
َّ
ت َعلُونَهۥُ
َ
اس
شءٖۗ قل من أنزل ٱلكِتٰب ٱلِي جاء بِهِۦ موس نورا و َهدى ل ِلن ِ ۖ
َ َ َ ُ ۡ ُ َ َ َ ُ ۡ ُ َ َ ٗ َ ُ ّ ۡ ُ َّ َ ۡ َ ۡ َ ُ ٓ ْ ُ َ ٓ
ٓ
ُ ُ ُ
قراطِيس تبدونها وتفون كثِرياۖ وعل ِمتم ما لم تعلموا أ
نت ۡم َول َءابَاؤك ۡمۖ ق ِل
َّ ُ ُ َ
ۡ َ
ٱللۖ ث َّم ذ ۡر ُه ۡم ِف َخ ۡو ِض ِه ۡم يَل َع ُبون﴾ .
[[[

بغض ال ّنظر عن أ ّن فصل اآلية عن السياق يؤ ّدي إىل عدم فهمها بشكل صحيح،
 ّلكن بعض األذكار التي يذكرها الصوفية لها جذور عند اإلمام ّية مأخوذة من روايات
خصوصا
أهل البيت ،bبل أغلب الظ ّن أ ّن هؤالء أخذوها من روايات أهل البيتD
ً
روايات اإلمام عيل ،8فذكر «يا من ال هو إال هو» عىل سبيل املثال ليس بدعة كام
ذكر ابن تيمية «فَأَ َّما» ِال ْس ُم الْ ُم ْف َر ُد « ُمظْ َهرا ً ِمث َْل« :اللَّ ُه» «اللَّ ُه» .أَ ْو « ُمضْ َمرا ً» ِمث َْل « ُه َو»
اب َو َل ُس َّن ٍةَ .و َل ُه َو َمأْث ُو ٌر أَيْضاً َع ْن أَ َح ٍد ِم ْن َسل َِف
شو ِع ِف كِتَ ٍ
« ُه َو» .فَ َهذَا لَ ْي َس بِ َ ْ ُ
ْالُ َّم ِة َو َل َع ْن أَ ْع َيانِ ْالُ َّم ِة الْ ُم ْقتَ َدى ِب ِه ْم َوإِنَّ َا لَه َِج ِب ِه قَ ْو ٌم ِم ْن ضُ َّل ِل الْ ُمتَأَ ِّخرِين»  .بل
وردت هذه األذكار يف الروايات الرشيفة ،والتي هي الطريق املأمون واملضمون عندنا
يف أخذ األذكار وطرق الوصول إىل اللَّه ،أل ّن األذكار إذا كانت ال تأخذ ّإل من شيوخ
الطريقة وبالتعليم والتلقني ،فإ ّن أعىل هؤالء وعىل رأس سلسلة شيوخ املتص ّوفة -طب ًعا
كام يعرتف به الصوف ّية أنفسهم وإال عندنا ال يقاس بأهل البيت bأحد -هم أهل البيت
وباألخص اإلمام عيل 8واإلمام زين العابدين ،8فال ّ
شك أ ّن األخذ منهم طريق
النجاة .عن أمري املؤمنني ،8قال :رأيت الخرض 8يف املنام قبل بدر بليلة ،فقلت له:
علمني شيئاً أنترص به عىل األعداء ،فقال :قل :يا هو يا من ال هو إال هو ،فلام أصبحت،
قصصتها عىل رسول اللَّه ،iفقال يل :يا عيل ،علمت االسم األعظم ،فكان عىل لساين
يوم بدر .وإ ّن أمري املؤمنني 8قرأ( :ق ُْل ُه َو اللَّه أَ َح ٌد) ،فلام فرغ قال :يا هو يا من ال
هو إال هو اغفر يل وانرصين عىل القوم الكافرين .وكان عيل 8يقول ذلك يوم صفني
وهو يطارد ،فقال له عامر بن يارس :يا أمري املؤمنني ،ما هذه َ الكنايات؟ قال :اسم اللَّه
َّ
َ َ َّ َّ
الل أنه ال إِهل إِل ُه َو﴾ ،وآخر
األعظم وعامد التوحيد لله ال إله إال هو ،ثم قرأ﴿ :ش ِهد
الحرش ،ثم نزل فصىل أربع ركعات قبل الزوال» .
[[[

[[[

[[[ سورة األنعام ،اآلية .91
[[[ ابن تيمية :مجموعة الفتاوى ،ج ،10طبعة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم ،ص.556
[[[ هاشم البحراين :الربهان يف تفسري القرآن ،ج ،5ص.803
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ّ
ً
الدينية
خامسا -التفسير في ضوء الفرق
متهيد
تناول املؤلّف يف هذا الفصل مذهب الشيعة والخوارج يف تفسري القرآن الكريم؛
فأهم القضايا التي عرضها يف هذا الفصل ما ييل:
كل طائفة عقائدها وتفاسريها من القرآن الكريم ،وتع ّرض
 .1محاولة تصويب ّ
للخالف بينهم وبني أهل السنة.
 .2قدح الشيعة يف سالمة النص العثامين للقرآن الكريم ،كاتهام النص بالنقصان،
خاص بهم حيث تم
نص للقرآن الكريم ّ
ومحاولة شيعة بغداد سنة 398هـ نرش ّ
حرقه .تق ّدم الكالم عن هذا املوضوع يف تحريف القرآن أو سالمة النص القرآين عن
التحريف وما نسب إىل الشيعة يف هذا املجال.
 .3ترتيب القرآن ترتيبًا زمنيًّا من قبل اإلمام عيل 8وعقبة بن عامر ،وهو ترتيب
يخالف ترتيب املصحف العثامين .وقد تح ّدثنا يف الفصول السابقة عن مصحف
عيل.8
خاصة ببعض الصحابة ،يف أماكن متع ّددة
 .4محاولة إثبات وجود نسخ من مصاحف ّ
مع إثبات مخالفتها للنص العثامين .م ّر الكالم عن مصاحف الصحابة ورأي الشيعة
يف مصحف عثامن.
 .5تع ّرض ملنهج الشيعة يف التفسري واعتبارهم:
ـ تفسري األمئة من آل البيت أرفع مصادر التفسري.
ـ رضورة انتهاء أسانيد التفسري عندهم إىل واحد من أهل البيت أو أحد األمئة.
خاصة بهم لتوافق مذهبهم.
ـ ابتداعهم قراءات قرآن ّية ّ
خاصة
ـ اختالق آيات موافقة ملذهبهم ووضعها يف بعض السور .وا ّدعاء وجود سور ّ
بهم غري سور القرآن الحال ّية.
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ـ حملهم بعض صفات الذم وبعض املبهامت يف القرآن عىل بعض الصحابة للتشنيع
عليهم ،مثل :تفسريهم املغضوب عليهم والضالني يف سورة الفاتحة باألمويني.
ـ استخدامهم أسلوب الرمز والكناية وحمله عىل بعض الصحابة.
ـ تأويلهم اآليات القرآن ّية لخدمة مذهبهم وعقائدهم.
كون الشيعة محضن بعض الفرق املغالية كاإلسامعيلية ،ولبعض الفرق الباطن ّية
املنحرفة كالبابية وغريها.
أ ّما بالنسبة للخوارج فكانت وقفته معهم يف قضايا محدودة منها:
نشأتهم واإلشارة إليهم يف القرآن.
محاولة إيجاد إشارات قرآنيّة تص ّوب أفعالهم وحربهم لإلمام عيل بن أيب طالب8
وتصويب قتله عىل يد ابن ملجم ،وت ّربر خروجهم بعد ذلك من بني املسلمني كفرقة مستقلّة.
مضطرب ،وهو ما زعمه يف
جل غاية «جولد تسيهر» أن يثبت أ ّن القرآن
وكانت ّ
ٌ
وتجميعي للنصوص من عند أهل اإلسالم أنفسهم ،وكذلك
تنسيقي
خلل
أ ّول كتابه .فيه ٌ
ّ
ّ
خاصة ُوضع كعملٍ
مذهبي يخدم صالح
محاولة برهنته أن التفسري يف املرحلة األوىل ّ
ٍّ
الفرق والطوائف اإلسالمية املختلفة .
[[[

الهدف األساس الذي يريده «جولدتسيهر» من هذا الفصل هي مواصلة النتائج التي
كل اتّجاه أو فرقة أو مدرسة تخضع القرآن
توصل إليها يف الفصول السابقة ،وهي أ ّن ّ
ّ
آلرائها الشخص ّية وتوجهاتها العقدية وباألخص فرق الشيعة.
كل من
نبي كيف ُعني ّ
فيقول يف بداية هذا الفصل« :حاولنا يف الفصول السابقة أن ّ
مذهب أهل الرأي ومذهب املتص ّوفة أن يُخضع لفظ القرآن البسيط لسلطانه .والبحث
عامل ثالثًا هو عامل التفسري املذهبي :مصلحة الفرق
الذي نريد أن نواصله يتناول ً
أي وجه أُدخلت يف القرآن مصالح الفرق
الدينية .وعلينا أن نبحث بوجه خاص :عىل ّ
[[[ ينظر :عمر بن ابراهيم رضوان:آراء املسترشقني حول القرآن الكريم وتفسريه ،ج ،1ص.167
339

التابعة لحزب الشيعة ومبادئُها األساسية املميزة لها» .
[[[

ومن األمور التي أراد الشيعة استخراجها من القرآن إلثبات ص ّحة معتقداتهم -حسب
جولدتسيهر -هي:
 األدلّة القرآن ّية عىل رفض خالفة أهل السنة. رفض الخالفة األمويّة والعباس ّية. تقديس األمئة واالعتقاد مبقامهم اإللهي وخصائصهم الخارقة للعادة. اعتقادهم برجعة املهدي يف آخر الزمان .صحيح أ ّن ما تق ّدم يف كالم جولدتسيهر هي من األمور التي يعتقدها الشيعة ،ولكن
ال ب ّد من مالحظة اآليت:
[[[

أ -هناك منظومة عقديّة ضخمة يؤمن بها اإلمام ّية بد ًءا بالتوحيد ونظريّة عين ّية
وصول إىل املعاد وعرشات
الصفات ،واألمر بني أمرين ،والعدل اإللهي ،والبداء ،والرجعةً ،
األمور األخرى ،وهي ال تقترص عىل بعض النقاط التي أثارها جولدتسيهر ،والتي يحاول
شخيص بني الخلفاء الثالثة واإلمام عيل 8أو
من خاللها أن يوحي لنا أ ّن النزاع كأنّه
ّ
عب عنها يف
بني البيت العلوي والبيت األموي والعبايس ،ثم إظهار بعض املعتقدات التي ّ
بعض كلامته بأنّها أشبه بأساطري وخرافات.
ب -علامء الشيعة ال يفتشون عىل معتقداتهم يف القرآن ،وكأنّهم يح ّملون القرآن عىل
ويفسون اآليات حسب رغباتهم ،بل سيأيت أنّهم يستدلّون عىل معتقداتهم
معتقداتهم ّ
كل ذلك إىل أمئتهم Dوالذين هم باملناسبة من
من الكتاب والس ّنة ،ويستندون يف ّ
كبار علامء املسلمني بإجامع أهل السنة والجامعة.
وبعد هذا العرض املخترص عن الشيعة والتي سيعود إليهم «جولدتسيهر» بعد قليل،
تع ّرض لفرقة الخوارج.
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.286
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.286
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ويف التفسري املذهبي للقرآن عند الشيعة ،يعترب جولدتسيهر أ ّن هناك خطوات أوىل
مذهبي للقرآن الكريم ،منها:
تعترب النواة األساس ّية لتشكيل تفسري
ّ
 تأويل ال ّنصوص عىل وجه موا ٍل لعيل .8مثل اآلية  7من سورة الرعد. -حقوق أرسة النبي السياس ّية ،مثل اآلية  26من سورة اإلرساء.

 استخراج ما ّيدل عىل تقديس عيل من القرآن .وأنّه يف مرتب ٍة قريب ٍة من النبي،i
مثل اآلية  38من سورة النحل والتي يعترب جولدتسيهر أ ّن الشيعة يعتقدون بأ ّن عل ًّيا
كانت وفاته ظاهريّة وسريجع ثانية بني األحياء .
[[[

ثم يقول« :ومل يج ِر العمل يف دائرة من دوائر التفسري املذهبي عىل هذا النحو من
الفهم ،ومبثل تلك النتائج املغاىل فيها ،كام حصل يف هذه الدائرة» .
[[[

أول؛ كلامت بعض كبار علامء التفسري عند الشيعة،
وللر ّد عىل جولدتسيهر نستعرض ً
تبي أ ّن التفسري عندهم له ضوابط واضحة وليس مج ّرد الوالء لإلمام عيل8
والتي ّ
يس ّوغ لهؤالء العلامء أن يخرتعوا روايات لتقوية مذهبهم يف هذا املجال .وثان ًيا؛ نستعرض
بعض املوارد التي ذكرها جولدتسيهر والر ّد عليها.

 .1أقوال علامء اإلمام ّية يف منهج ّية التفسري:
يقول شيخ الطائفة يف هذا املجال« :وال ينبغي ألحد أن ينظر يف تفسري آية ال ين ّبئ
املفسينّ ،إل أن يكون التأويل مجم ًعا
ً
ظاهرها عن املراد
تفصيل ،أو يقلّد أح ًدا من ّ
املفسين من حمدت طرائقه ،ومدحت
عليه ،فيجب ات ّباعه ملكان اإلجامع؛ أل ّن من ّ
مذاهبه ،كابن عباس ،والحسن ،وقتادة ومجاهد وغريهم .ومنهم من ذمت مذاهبه ،كأيب
صالح والسدي والكلبي وغريهم .هذا يف الطبقة األوىل.
فكل واحد منهم نرص مذهبه ،وتأ ّول عىل ما يطابق أصله ،وال يجوز
وأ ّما املتأخرونّ ،
ألحد أن يقلّد أح ًدا منهم ،بل ينبغي أن يرجع إىل األدلّة الصحيحة :إما العقل ّية ،أو
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.293-291
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.293
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الرشع ّية ،من إجامع عليه ،أو نقل متواتر به ،ع ّمن يجب اتّباع قوله ،وال يقبل يف ذلك
خاصة إذا كان مام طريقه العلم ،ومتى كان التأويل يحتاج إىل شاهد من
خرب واحد ّ
اللغة ،فال يقبل من الشاهد ّإل ما كان معلو ًما بني أهل اللغة شائ ًعا بينهم.
وأ ّما طريقة اآلحاد من الروايات الشاردة ،واأللفاظ النادرة ،فإنّه ال يقطع بذلك ،وال
يجعل شاه ًدا عىل كتاب اللّه ،وينبغي أن يتوقّف فيه ويذكر ما يحتمله ،وال يقطع عىل
الحق ،كام روي عن
املراد منه بعينه ،فإنّه متى قطع باملراد كان مخطئًا ،وإن أصاب ّ
وحدسا ،ومل يصدر ذلك عن ح ّجة قاطعة ،وذلك باطل
النبي iوسلّم؛ ألنّه قال تخمي ًنا
ً
باالتّفاق»[[[.
وقد قال الشيخ الطربيس مل ّخ ًصا املنهج اإلمامي ومتوافقًا مع الشيخ الطويس ،فيام
ح ّدده من العنارص املعتمدة يف التفسري ،وهي تقريبًا نفس ما قاله شيخ الطائفة قال:
السالم أ ّن
صح عن النبي iوعن األمئة القامئني مقامه عليهم ّ
«واعلم أ ّن الخرب قد ّ
تفسري القرآن ال يجوز ّإل باألثر الصحيح ،والنص الرصيح ...،وقد روي عن النبي iأنّه قال:
«القرآن ذلول ،ذو وجوه ،فاحملوه عىل أحسن الوجوه» وروي عن عبد اللّه بن عباس أنّه
قسم وجوه التفسري عىل أربعة أقسام :تفسري ال يعذر أحد بجهالته ،وتفسري تعرفه العرب
ّ
بكالمها ،وتفسري يعلمه العلامء وتفسري ال يعرفه ّإل اللّه عز وجل ،فأ ّما الذي ال يعذر أحد
بجهالته فهو ما يلزم الكافة من الرشائع التي يف القرآن ،وجمل دالئل التوحيد ،وأما الذي
تعرفه العرب بلسانها ،فهو حقائق اللغة ،وموضوع كالمهم ،وأما الذي يعلمه العلامء فهو
تأويل املتشابه ،وفروع األحكام .وأما الذي ال يعلمه ّإل اللّه ،فهو ما يجري مجرى الغيوب،
وقيام الساعة ،وأقول إ ّن اإلعراب أجل علوم القرآن فإ ّن إليه يفتقر كل بيان ،وهو الذي
يفتح من األلفاظ األغالق ،ويستخرج من فحواها األعالق ....وقد روي عن النبي iأنّه
قال اعربوا القرآن ،والتمسوا غرائبه .وإذا كان ظاهر القرآن طبقًا ملعناه ،فكل من عرف
العرب ّية واإلعراب عرف فحواه ويعلم مراد اللّه به قط ًعا.
هذا إذا كان اللفظ غري مجمل يحتاج إىل بيان ،وال محتمل ملعنيني أو معان،
[[[ محمد بن الحسن الطويس :التبيان يف تفسري القرآن ،ج ،1ص.6
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َ َْ ُ

ْ

َّ

َّ

ْ

ال ّ
﴿ول تق ُتلوا انلَّف َس الت َح َّر َم َّ ُ
وذلك مثل قولهَ :
الل إِل ب َ
[األنعام]151 :
﴾
ق
ِ
ِ
ِ
َ َ
َُ ُ َ
ََ ْ
وقولهِ﴿:إَوله
﴿ول َيظل ُِم َر ُّبك أ َح ًدا﴾
ك ْم إ ِ ٌل َواح ٌِد﴾ [البقرة ]163 :وقوله:
[الكهف ]49 :وأشباه ذلك.
مفصل ،مثل قوله سبحانه :أَ ِقي ُموا
ً
مجمل ال ينبّئ ظاهره عن املراد به
ً
وأ ّما ما كان
َ ُ َ َّ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
الصال َة َوآتُوا ال َّزكاةَ﴿ ،وآتوا حقه يوم حصادِه ِ﴾ [األنعام ]141 :فإنّه يحتاج فيه إىل بيان
َّ
فيبي تفصيل أعيان الصلوات ،وأعداد الركعات،
النبي iبوحي من اللّه سبحانه إليهّ ،
نص وتوقيف
ومقادير النصب يف الزكاة ،وأمثالها كثرية الرشوع يف بيان ذلك من غري ّ
ممنوع منه.

محتمل ألمور كثرية ،أو ألمرين ،فال يجوز أن يكون الجميع مرا ًدا ،بل قد
ً
وأ ّما ما كان
ّ
دل الدليل عىل أنّه ال يجوز أن يكون املراد به ّإل وج ًها واح ًدا ،فهو من باب املتشابه
الشتباه املراد منه مبا ليس مبراد فيحمل عىل الوجه الذي يوافق الدليل. .»...
[[[

للمفس من أن يتّبع الظواهر التي يفهمها
وقال السيد الخويئ ق ّدس رسه« :وال ب ّد
ّ
العريب الصحيح -فقد بيّ ّنا لك حجيّة الظواهر -أو يتبع ما حكم به العقل الفطري
النبي ح ّجة من الخارج ،أو يتّبع ما ثبت عن
الصحيح ،فإنّه ح ّجة من الداخل ،كام أ ّن ّ
السالم ،فإنّهم املراجع يف الدين ،والذين أوىص النبي iبوجوب
املعصومني عليهم ّ
متسكتم
التمسك بهم ،فقالّ :
«إن تارك فيكم الثقلني كتاب اللّه وعرتيت أهل بيتي ،ما إن ّ
ّ
بهام لن تضلوا بعدي أب ًدا» .
[[[

هذه اآلراء والكلامت التي نقلناها عن علامء اإلمام ّية تؤكّد أ ّن التفسري له منهج
كل البعد عن التفسري املذهبي الذي ا ّدعاه
ال يحيد عنه هؤالء العلامء ،وهي بعيدة ّ
جولدتسيهر.

 .2مناذج من التفاسري املذهب ّية عند الشيعة (حسب ا ّدعاء جولدتسيهر):
ذكر جولدتسيهر يف هذا الفصل مناذج ع ّدة ا ّدعى أنّها متثّل التفسري املذهبي عند
[[[ ينظر :الطربيس ،مجمع البيان ،ج ،1ص( .41-39بترصف).
[[[ أبو القاسم الخويئ :البيان يف تفسري القرآن ،ص.422-421
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الشيعة ،ومن هذه النامذج نذكر اآليت:

ۡ
 60من سورة اإلرساءِ﴿ :إَوذ
منوذج للتفسري املذهبي الجديل هو اآلية
يعترب أ ّن أبرز
َ
َ َ َ َ ۡ َ ُّ ۡ َ َّ ٓ َ َ ۡ َ َ َّ ۡ َ ٗ ّ
َ
َّ
َ َ
ُ ۡ َ َ َ َّ َ َّ
َّ
اس وما جعلنا ٱلرءيا ٱل ِت أرينٰك إِل ف ِتنة ل ِلن ِ
اس
قلنا لك إِن ربك أحاط بِٱنل ِ ۚ
َّ
َ
َّ َ َ ۡ ۡ ُ َ َ
ُۡ ۡ َ َ َُ
ن ّو ُف ُه ۡم َف َما يَز ُ
يد ُه ۡم إِل ُط ۡغ َيٰ ٗنا كب ِ ٗريا﴾ .
َوٱلشج َرة ٱل َملعونة ِف ٱلقرء ِ ۚ
ان و ِ
ِ
[[[

يقول جولدتسيهر« :هذه الكلامت املوحية بالغموض واإللغاز ،والتي ال يرتاب الفهم
الصحيح يف أنّها تتناول موضوع عذاب الكافرين يف النار ،حملتها دوائر التقوى والورع
منذ عهد مبكر عىل معنى معاد لألمويني« .الشجرة امللعونة» و«الفتنة» و«الطغيان
املفسون األوفياء من
الكبري» كل ذلك ينبغي أن يرجع إىل الفرع األموي اللعني أما ّ
السنة قالوا املراد من الشجرة امللعونة هي «شجرة الزقوم».[[[»...
وتربز يف دوائر أهل السنة منذ عهد مبكر محاوالت إيجابية يف تأويل النصوص عىل

ّ
ّ
َ َ ُ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ ۡ َ ٓ ُ َ َ َ ۡ َ َ ٓ َ َّ ٓ ّ َّ ّ ٞ
نزل عليهِ ءاية مِن ربِهِۗۦ إِنما
َوجه موال لع ّ
يل ّ﴿ .8ويقول ٱلِين كفروا لول أ ِ
ُ
َ
َ
ۡ
َ ُ َ ٞ
ِك قو ٍم ها ٍد﴾[[[.
أنت منذِر ۖ ول ِ
عن ابن عباس ،قال :ملا نزلت إنّ ا أنت منذر ولكل قوم هاد وضع iيده عىل
صدره ،فقال :أنا املنذر ولكل قوم هاد ،وأومأ بيده إىل منكب عيل ،فقال :أنت الهادي يا
عيل ،بك يهتدي املهتدون بعدي[[[.

حقًا يرجع هذا إىل االعرتاف بحجيّة عيل يف العلم فحسب ال إىل حقّه وحقوقه
السياس ّية .بيد أ ّن الناس بدأوا أيضً ا يف عهد مبكر باستخراج األدلّة الرشع ّية عىل هذه
متسك به مذهب الحزب العلوي هو اآلية 26
الحقوق من القرآن .ويبدو أ ّن أ ّول من ّ
من سورة اإلرساء ،التي تق ّرر عىل املسلمني وجوب إعانة املسكني وذي الحاجة ،بادئة
بالكلامت «وآت ذا القريب» .فقد نقل الشيعة هذا األمر من دائرة أداء الواجب اإلنساين
[[[ سورة اإلرساء ،اآلية .60
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.290
[[[ سورة الرعد ،اآلية .7
[[[ محمد بن جرير الطربي :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ج ،13ص.142
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إىل نطاق القانون الدويل ،وحملوه عىل أرسة النبي السياسية .
[[[

هذه جملة من النامذج التي ذكرها «جولدتسيهر» يف هذا الفصل وهناك موارد
أخرى شبيهة بهذه النامذج.
ويف الر ّد عىل ما ا ّدعاه جولدتسيهر نورد النقاط اآلتية:
حق
أي تفسري لآليات القرآن ّية يف ّ
النقطة األوىل :يبدو أ ّن «جولدتسيهر» يعترب أ ّن ّ
أهل البيت Dيعترب تفس ًريا مذهبيًّا مع أ ّن جملة من هذه التفاسري مرويّة عند الس ّنة
والشيعة.
فسه
رصح «جولدتسيهر» أ ّن املورد الفالين مثل «ذو القرىب» وغريهّ ،
النقطة الثانية :ي ّ
الشيعة بكذا وكذا ويخفي رأي السنة يف تفسري اآلية موضع بحثه ،ويقول هذا تفسري
مذهبي مع أ ّن يف أغلب املوارد التي ذكرها وا ّدعى أنّها تفاسري مذهب ّية هي مرويّة يف
ّ
كتب السنة والشيعة ،وهذا يُفقد التفسري املذهبي أهم عنارصه ألنّه مؤيّد من املذاهب
األخرى.
النقطة الثالثة :هناك إجامع بني املسلمني عىل وجوب مو ّدة ومح ّبة
فسها السنة بذلك،
أهل البيت Dوأ ّن بغضهم كفر وهناك عرشات اآليات التي ّ
باإلضافة إىل عرشات اآليات الواردة يف فضائلهم.D
يقول إبن حجر امليك :وعلم من األحاديث السابقة -حيث ذكر مجموعة من
األحاديث -وجوب محبّة أهل البيت Dوتحريم بغضهم التحريم الغليظ وبلزوم
رصح البيهقي والبغوي وغريهام أنّها من فرائض الدين بل نص عليه الشافعي
مح ّبتهم ّ
فيام حيك عنه من قوله :يا أهل بيت رسول اللَّه حبكم ...فرض من اللَّه يف القرآن
أنزله[[[.
ّ
استدل فخر الدين الرازي عىل وجوب محبة أهل البيت Dبقوله« :وثبت
وقد
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.292-291
[[[ أحمد بن حجر الهيتمي امليك :الصواعق املحرقة يف الرد عىل أهل البدع والزندقة ،م.س ،ص.175
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بالنقل املتواتر عن رسول اللّه iأنه كان يحب عليا والحسن والحسني ،وإذا ثبت ذلك
َ
َ َّ ُ ُ َ َ َّ ُ َ
ك ْم ت ْه َت ُدون» (األعراف )158 :ولقوله
وجب عىل كل األ ّمة مثله لقوله﴿ :واتبِعوه َلعل
ُ
ْ
ُ
ْ
َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ ُ َ َ
ْ
ِين يال ِفون ع ْن أ ْم ِره ِ﴾ (النور )63 :ولقوله ﴿قل إِن كن ُت ْم
تعاىل﴿ :فليحذرِ ال
َ
ُ
َ
ُ ُّ َ
َ
ون َّ
ْ ُ َّ
الل فَاتَّب ُ
تِب
ع
ون يبِبْك ُم الل﴾ (آل عمران )31 :ولقوله سبحانه ﴿لق ْد اكن
ِ
َّ ِ ُ
َ
ٌ
ُ
ٌ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
َ
لكم ِف رسو ِل اللِ أس َوة حسنة﴾ (األحزاب.[[[)21 :
حق أهل
النقطة الرابعة :مصادر األحاديث التي روت نزول جملة من اآليات يف ّ
يل وفاطمة والحسن والحسني-D
البيت ،Dهي مصادر سن ّية وشيع ّية -أي يف ّ
حق ع ّ
كآية التطهري ،وآية املودة ،وذوي القريب ،وآية املباهلة ،وآية أويل األمر ،وغري ذلك هذا ً
فضل
عن األحاديث الكثرية والتي بعضها متواتر التي قالها النبي iيف حقّهم ،Dكحديث
الثقلني ،وحديث السفينة ،وباب حطة ،و...
النقطة الخامسة :وجود مقام ألهل البيت ومنهم اإلمام عيل ليس من باب املغاالة
مبقامات األمئة .Dيقول فخر الدين الرازي« :أن الدعاء لآلل منصب عظيم ولذلك
صل عىل محمد وعىل آل
جعل هذا الدعاء خامتة التشهد يف الصالة وهو قوله اللّهم ِّ
فكل ذلك
حق غري اآللّ ،
محمد وارحم محمدا ً وآل محمد ،وهذا التعظيم مل يوجد يف ّ
ّ
حب آل محمد واجب»[[[.
يدل عىل أ ّن ّ

 .3سبعون آية يف القرآن نزلت يف عيل8

يعترب «جولدتسيهر» أ ّن نزول عدد كبري من اآليات يف اإلمام عيل هو نوع من التح ّزب
الشيعي والتفسري املذهبي ،يقول« :ويتعلّق بعيل 8وحده سبعون آية من القرآن.
وإذًا يكون القرآن -يف ذوقهم -إىل ح ّد بعيد كتابًا حزب ًّيا شيع ًّيا» .
وتعقيبًا عىل كالم جولدتسيهر نقول:
[[[

يل 8بالكثري من اآليات التي ب ّينت فضله ومنزلته
ّ
اختص أمري املؤمنني ع ّ
[[[ فخر الدين الرازي :مفاتيح الغيب (تفسري الرازي) ،ج ،27م.س ،ص.595
[[[ فخر الدين الرازي :مفاتيح الغيب( ،م.ن) ،ج ،27ص .595
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.312
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عب عنها حرب األ ّمة عبد اللَّه
وخصائصه ومكارم أخالقه ووجوب طاعته ،وهي كثريةّ ،
بن عباس بقوله :ما نزل يف ٍ
يل  .[[[8ويف رواية
أحد من كتاب اللَّه تعاىل ما نزل يف ع ّ
أخرى عن ابن عباس قال« :نزلت يف عيل ثالث مائة آية»[[[.
حق أمري املؤمنني عيل 8نُقل يف عرشات املصادر
 هذا ال ّنوع من الروايات يف ّالسن ّية والشيع ّية.
 قد ألّف علامء السنة والشيعة كتب كثرية يف فضائل أمري املؤمنني ،8ومنها مانزل فيه من القرآن ومن هذه الكتب عىل سبيل املثال« :ما نزل من القرآن يف عيل»
تأليف :أبو نعيم أحمد بن عبد اللّه األصبهاين (ت 430هـ) ،مناقب عيل بن أيب
طالب 8وما نزل من القرآن يف عيل ،8أحمد بن موىس ابن مردويه األصفهاين
(ت 410هـ) .وهناك تصانيف كثرية يف هذا املجال للجلودي ،والطرباين ،ومحمد بن
مؤمن الشريازي ،والحسكاين ،والحربي ،واملرزباين ،وأبو إسحاق الثقفي ،وأبو جعفر
القمي ،واملجاشعي ،وأبو عبد اللَّه الخراساين وغريهم[[[.

والتعصب عند الشيعة يف تفاسريهم:
 .4الحنق والحقد
ّ
يقول« :إ ّن تفسري القرآن الذي يُ َق َّدم إلينا هنا لهو تفسري يوحى به حنق ال تح ّده
التعصب .فحيثام يُذكر يف مكان ما من القرآن ما ّ
يدل عىل التحقري،
حدود ،وحقد شديد ّ
يستخرج حمل ذلك عىل الخلفاء الغاصبني ،من غري العلويني ،وأعوانهم .ويسلك الشيعة
يف ذلك أحيانًا طريق املجاز واإلشارة»[[[ .ثم يقول« :ويقابل هذا من ناحية أخرى وجوه
مثل أ ّن املراد من
التفسري التي يقحمها الشيعة يف القرآن لتعظيم عيل وآله .فهو يق ّرر ً
[[[ أبو نعيم األصفهاين :النور املشتعل من كتاب ما نزل من القرآن يف عىل (ع) ،وزارت فرهنگ وارشاد اسالمى ،سازمان چاپ
وانتشارات ،تهران1406 ،هـ ،ط ،1ص.35
[[[ الكنجي الشافعي ،ص231؛ الهيثمي ،ص76؛ القندوزي ،ص.126
[[[ أهل البيت عل ّيهم السالم يف املكتبة العربية ،عبد العزيز الطباطبايئ :ص 444ـ  ،455مؤسسة آل البيت عل ّيهم السالم إلحياء
الرتاث ـ قم ط .1والذريعة إىل تصانيف الشيعة ،اقا بزرگ الطهراين :ج ،19ص ،29-28منشورات اسامعيليان ـ قم .والنور املشتعل
يل عليّه السالم ،أبو نعيم االَصبهاين :ص ،19-14تقدم ذكره.
من كتاب ما نزل من القرآن يف ا ِالمام ع ّ
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.313
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«أبناءنا» و«نساءنا» يف اآلية  61من سورة آل عمران ،أي يف دعوى النصارى إىل املباهلة،
هم :الحسن والحسني وفاطمة»[[[.
ويف الر ّد عىل هذا امل ّدعى نقول إ ّن عدم ذكر األسامء هو منهج قرآين ،ويف توضيح
ذلك نورد النقاط اآلتية:
 .1إ ّن بناء القرآن هو علی بیان املسائل بشکل قواعد وأصول عامة .لذا ال يذكر القرآن
أسامء األعداء وال أسامء األولياء ،فلم يذكر اللَّه تعاىل أسامء أولياء أهل البيت Dوال
أسامء أعدائهم.
 .2یجب االلتفات إلی هذه النکتة وهي أنّه وبالرغم من عدم ورود أسامء األمئة
رصح القرآن بأ ّن کالمه کلّه
 Dرصاحة يف القرآن الکریم ،لکن النبي iالذي ّ
النبي iيف
وحي ّ
وحق قد ّ
رصح بأسامئهم وأکّد علی خالفتهم وإمامتهم .بل ّ
أحاديث مرويّة من الفريقني أشار إىل أعداء أهل البيت وأعداء األمة اإلسالميّة
كتفسريه للشجرة امللعونة وأنّهم بنو أمية ،وغري ذلك من أحاديث.
يقول الشهيد مرتىض مطهري« :إ ّن النبي األکرم iأو اللَّه تعالی مل یرد استخدام
هذا األسلوب يف هذه املسألة التی تتد ّخل فیها األهواء واملصالح ،فکام تد ّخلت
أعمل التوجیه واالجتهاد وقیل بأ ّن
األهواء يف رصف کالم النبي iعن ظاهره ،حیث َ
النبي iکان یقصد کذا وکذا ...یعنی لو أ ّن اآلیة ذکرت ذلك بشکل رصیح لقاموا
بتوجیهها أیضاً ،فإ ّن النبي iقد ذکر يف کالمه بشکل رصيح« :فهذا عيل مواله»
فهل توجد عبارة أرصح من هذه؟! ولکن یوجد فرق کبیر يف إهامل کالم النبيi
وهو بهذه الرصاحة -وإهامل آیة قرآنیّة رصیحة يف ذلک يف الیوم األ ّول بعد وفاةالنبي iولهذا نقلت هذه الجملة يف مق ّدمة کتاب (الخالفة والوالیة) وهي أ ّن
یهودیاً يف زمن أمیر املؤمنین 8أراد أن یشمت باملسلمین مبا وقع من أحادیث
يف صدر اإلسالم (واإلنصاف فإنّها تدعو للشامتة) حیث قال ألمیر املؤمنین:8
ما دفنتم نبیکم حتی اختلفتم فیه! فأجابه أمیر املؤمنین 8إنا اختلفنا عنه ال
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.324
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فیه ،ولک ّنکم ما جفت أرجلکم من البحر حتی قلتم لنبیکم :اجعل لنا إلهاً کام لهم
آلهة ،فقال :إنّکم قوم تجهلون .فإنّه یوجد فرق کبیر بین األمرین :بین أن یقال
إ ّن ما وقع کان توجیهه يف الخارج هکذا (ال أنّه کان يف الواقع هکذا) بأن یقال
النبي iأراد ذلك وقصده ،ويف النتیجة
بأ ّن هؤالء الذین ارتکبوا الخطأ تخیّلوا أ ّن ّ
نص آیة رصیحة
فإنّهم وجهوا کالم النبي بهذا الشکل ،وبین أن یقال :بأنّهم ترکوا ّ
األسايس لعدم ذکر
السبب
وأهملوها أو أنّهم ح ّرفوا القرآن[[[ .یمکن القول بأ ّن ّ
ّ
أسامء األمئة األطهار رصاحة ،أو علی األقل اسم أمیر املؤمنین 8هو صیانة القرآن
من التحریف والزیادة والنقصان.
 .3عن أيب عبد اللَّه 8أنّه قال :حديث تدريه خري من ألف حديث ترويه ،وال يكون
الرجل منكم فقي ًها حتى يعرف معاريض كالمنا ،وإ ّن الكلمة من كالمنا لتنرصف عىل
سبعني وجها لنا من جميعها املخرج[[[.
ِس َر ِح َم ُه ا َللَّ ُه َع ْن أَ ِمريِ اَلْ ُم ْؤ ِم ِن َني َح ِديثٌ طَو ٌِيل و ِفي ِه يَق ُ
ُول
ِف كِتَ ِ
اب ا َلْ ِ ْح ِت َجا ِج لِلط َّْب ِ ِّ
َلسالَ ُم ُمجِيباً لِبَ ْع ِض ا َل َّزنَا ِدقَ ِة :وأَ َّما قَ ْولُ ُه لِ َن ِبيِّ ِه :iو ٰما أَ ْر َسلْ ٰن َاك إِالّٰ َر ْح َم ًة
َعلَيْ ِه ا َّ
لِلْ ٰعالَ ِم َني َوإِن ََّك ت َ َرى أَ ْه َل اَلْ ِملَلِ اَلْ ُم َخالَ َف ِة لِ ْ ِلميَانِ َو َم ْن يُ ْج َرى َم ْج َرا ُه ْم ِم َن اَلْ ُكفَّا ِر
ُم ِقي ِم َني َع َل كُ ْف ِر ِه ْم إِ َل َه ِذ ِه اَلْغَايَ ِةَ ،وأَنَّ ُه لَ ْو كَا َن َر ْح َم ًة َعلَ ْي ِه ْم َال ْهتَ َد ْوا َج ِميعاً ونَ َج ْوا
َلس ِعريِ ،فَ ِإ َّن ا َللَّ َه تَ َبا َر َك اِ ْس ُم ُه إِنَّ َا َع َنى ِب َذلِ َك أَنَّ ُه َج َعلَ ُه َسبِيالً ِ ِلنْظَا ِر أَ ْهلِ
ِم ْن َعذ ِ
َاب ا َّ
صي ِح َال بِالتَّ ْعر ِ
ِيضَ ،وكَا َن ا َل َّنب ُِّيِ iم ْن ُه ْم
َه ِذ ِه ا َل َّدارِِ ،لَ َّن ا َلْ َنْ ِبيَا َء قَبْلَ ُه بُ ِعثُوا بِالتَّ ْ ِ
إِذَا َص َد َع ِبأَ ْم ِر ا َللَّ ِه َوأَ َجابَ ُه قَ ْو ُم ُه َسلَّ ُموا َو َسلَّ َم أَ ْه ُل َدا ِر ِه ْم ِم ْن َسائِ ِر اَلْ َخلِي َق ِة ،وإِ ْن
َخالَفُو ُه َهلَكُوا َو َهل ََك أَ ْه ُل َدا ِر ِه ْم ب ِْالفَ ِة اَلَّ ِتي كَان َْت بَ ْي َن ُه ْم يَتَ َو َّع ُد ُه ْم ِب َها َويُ َخ ِّوفُ ُه ْم
ُحلُولَ َها َونُ ُزولَ َها ب َِسا َح ِت ِه ْمِ ،م ْن َخ ْس ٍف أَ ْو قَذ ٍ
ْف أَ ْو َر ْج ٍف أَ ْو رِي ٍح أَ ْو َزلْ َزلَ ٍة َوغ َْيِ َذلِ َك
ِم َن أَ ْص َن ِ
َاب اَل َِّذي َهلَك َْت ِب ِه ا َْلُ َم ُم اَلْ َخالِ َي ُة ،إِ َّن ا َللَّ َه َعلِ َم ِم ْن نَ ِب ِّي َنا و ِم َن اَلْ ُح َج ِج
اف اَلْ َعذ ِ
َلص ْ َب َع َل ِمثْلِ ِه ،فَبَ َعثَ ُه
َلص ْ َب َع َل َما لَ ْم يُ ِط ْق َم ْن تَ َق َّد َم ُه ْم ِم َن ا َلْ َنْ ِبيَا ِء ا َّ
ِف ا َْلَ ْر ِض ا َّ
ا َللَّ ُه بِالتَّ ْعر ِ
َصيحاً ِب َق ْولِ ِه ِف َو ِص ِّي ِه:
صي ِحَ ،وأَث ْ َب َت ُح َّج َة ا َللَّ ِه تَ ْعرِيضاً الَ ت ْ ِ
ِيض الَ بِالتَّ ْ ِ
[[[ مرتىض مطهري :االمامة والقیادة ،ص.110–109
[[[ معاين األخبار ،الصدوق ،الباب الذي من أجله سمينا هذا كتاب معاين األخبار ،ج ،3ص.2
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وس إِالَّ أَنَّ ُه الَ نَب َِّي بَ ْع ِدي،
َم ْن كُ ْن ُت َم ْو َال ُه فَ َهذَا َم ْو َال ُه َو ُه َو ِم ِّني بِ َ ْن ِزلَ ِة َها ُرو َن ِم ْن ُم َ
َولَ ْي َس ِم ْن َخلِي َق ِة ا َل َّنب ِِّي َوالَ ِم ْن ِشي َم ِت ِه أَ ْن يَق َ
ُول قَ ْو ًال َال َم ْع َنى لَ ُه ،فَلَ ِز َم ا َْلُ َّم َة أَ ْن ت َ ْعلَ َم
وس َم ْع ُدو َمتَ ْ ِي ِف َم ْن
أَنَّ ُه ل ََّم كَان َِت ا َل ُّن ُب َّو ُة َوا َْلُ ُخ َّو ُة َم ْو ُجو َدت ْ َِي ِف َخلِي َف ِة َها ُرو َن َو ُم َ
وس َها ُرو َن َحيْثُ
َج َعلَ ُه ا َل َّنب ُِّي iبِ َ ْن ِزلَ ِت ِه أَنَّ ُه قَ ْد اِ ْستَ ْخلَ َف ُه َع َل أُ َّم ِت ِه ،ك ََم اِ ْستَ ْخل ََف ُم َ
ق ََال :ا ُ ْخلُ ْف ِني ِف قَ ْو ِميَ ،ولَ ْو ق ََال لَ ُه ْم :الَ تُ َقلِّ ُدوا ا ْ َِل َما َم َة إِالَّ فُالَناً ِب َع ْي ِن ِه َوإِالَّ نَ َز َل ِب ُك ُم
اب ا ْ َِلنْظَا ِر َوا ْ َِل ْم َها ِل.
َابَ ،وز ََال بَ ُ
َاب َلَت َا ُه ُم اَلْ َعذ ُ
اَلْ َعذ ُ
من خالل هذا البيان املخترص نعرف أ ّن الحقيقة يف مكان وما قاله «جولدتسيهر» يف
طائفي
مذهبي وتفسري
مكان آخر ،فذكر أسامء األعداء أو أسامء األولياء ال هو حقد
ّ
ّ
إنّ ا هو بيان ملن نزلت فيه اآليات وهذا موجود يف كتب السنة والشيعة وباألخص
يف كتب أسباب النزول.
وليك يؤكّد هذه الفكرة يتح ّدث عن موقف الشيعة من القرآن الرسمي أي القرآن
العثامين ،ويشري إىل تحريف القرآن عند الشيعة ،وقد تق ّدم بيان موقف علامء
الشيعة من املصحف العثامين ،والر ّد عىل السور التي ا ّدعى جولتسيهر أ ّن الشيعة
يقولون إنّها محذوفة من القرآن الرسمي أي القرآن العثامين.

 .5الشيعة ومصحف عبد اللَّه بن مسعود:
نصا صحي ًحا عىل أنّه ال ّن ّص
يقول جولدتسيهر إ ّن الشيعة يف سنة 398هـ ق ّدموا ًّ
القرآ ّين الصحيح ،وهو للصحايب عبد اللَّه بن مسعود ،ثم أمر أبو حامد االسفراييني بحرق
هذا املصحف[[[.
قصة الحادثة التي حصلت بني أهل السنة والشيعة بسبب إشهار الشيعة ملصحف
عبد اللَّه بن مسعود وموقف أيب حامد االسفرايينى نقلها جملة من علامء السنة ،كابن
الجوزي يف املنتظم ،والذهبي يف تاريخه ،وابن كثري يف البداية والنهاية ،وابن السبيك
يف تاريخ الشافعيّة ،الذي قال« :ومن محاسن الشيخ أيب حامد أنّه اتّفق يف سنة مثان
وتسعني وثالمثائة وقوع فتنة بني أهل السنة والشيعة ببغداد بسبب إخراج الشيعة
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.295
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مصحفًا قالوا إنّه مصحف ابن مسعود ،وهو يخالف املصاحف كلّها ،فثار عليهم أهل
السنة وثاروا هم أيضاً ثم آل األمر إىل جمع العلامء والقضاة يف مجلس ،فحرض الشيخ
أبو حامد وأحرض املصحف املشار إليه فأشار الشيخ أبو حامد والفقهاء بتحريفه ففعل
ذلك مبحرض منهم فغضبت الشيعة وقصد جامعة من أحداثهم دار الشيخ أيب حامد
ليؤذوه فانتقل منها ثم سكن الخليفة الفتنة وعاد الشيخ أبو حامد إىل داره»[[[.
كل من نقل الحادثة ما هي أوجه االختالف بني هذا املصحف أي
 ال يظهر من ّمصحف عبد اللَّه بن مسعود املدعوم من الشيعة -حسب نقل جولدتسيهر -وبني
املصحف العثامين .وحتى جولدتسيهر نفسه قال« :وال يسعنا أن نعلم هل كان مدار
األمر يف ذلك عىل اختالفات مذهبيّة فقط ،أو زيادات كثرية وتغيريات بعيدةكذلك» .
[[[

 عىل ما هو التحقيق يف مصاحف الصحابة يبدو أ ّن مصحف ابن مسعود ،هو عىلترتيب املصحف الحارض تقري ًبا ،ألنّه ق ّدم السور الطوال ثم التي تليها يف ذلك ،ومل
ِ
يعط مصحفه لعثامن ،إىل أن رجع إىل عثامن عىل قول .وكان يبدل اآليات القرآنية
مبرادفاتها كام تقدم ،وكان يحذف املعوذتني من مصحفه ،ويقول :إنهام ليستا من
كتاب اللَّه ،كام أنه كان ال يكتب فاتحة الكتاب يف مصحفه .عىل كل األحوال ال يوجد
خالف كبري بينه وبني املصحف العثامين حتى تحدث هذه الضجة والتي وصفها
الذهبي بأنها كانت فتنة هائلة يف بغداد ،لعل األسباب هي أشياء أخرى غري ما
أراده جولدتسيهر« :يف يوم األحد عارش رجب ثارت فتنة هائلة يف بغداد بني السنة
والشيعة يف الكرخ ،وقطيعة الربيع .وكان بداية الفتنة :أن قصد بعض الهاشميني من
بني العباس من أهل باب البرصة ،قصد أبا عبد اللَّه محمد بن محمد بن النعامن
املفيد املعروف بابن املعلم فقيه الشيعة يف مسجده بدرب رياح ،فآذاه ونال منه
وتعرض به تعرضا امتعض منه .فسار أصحابه واستنفروا أهل الكرخ ،وصاروا إىل
دار القايض أيب محمد بن األكفاين وأيب حامد اإلسفرايني فسبوهام وطلبوا الفقهاء
[[[ عبد الوهاب بن عيل السبيك :طبقات الشافعية الكربى ،ج ،4تحقيق :محمود محمد الطناحي ،عبد الفتاح محمد الحلو،
النارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس البايب الحلبي ص.65
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.295
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ليوقعوا بهم ،فهربوا .فحميت الفتنة ،واشتد القتال.
ويف  29رجب يوم الجمعة جمع القضاة والفقهاء وأحرضوا مصحفا ذكروا أنهم
أخذوه من شيعي ادعى أنه مصحف ابن مسعود ،وهو مخالف للمصاحف ،فأشار أبو
حامد والفقهاء بتحريقه ،فحرق مبحرض منهم[[[.

 .6مصحف اإلمام عيل:8
النقطة الثانية التي يثريها جولدتسيهر هي حول مصحف اإلمام عيل ،8قال:
لنص القرآن -كتب عىل تنزيل
«ويقولون [أي الشيعة] إ ّن مصحف عيل -وهو أقدم جمع ّ
القرآن أي ترتيبه التاريخي .وبناء عىل حديث صنعه الشيعة ،رت ّب عيل القرآن عىل سبع
مجموعات .ثم عرض جولدتسيهر كيف ّية هذا الرتتيب»[[[.
ويف دفع ما أثاره جولدتسيهر نورد النقاط اآلتية:
النقطة األوىل :إ ّن الكالم عن مصحف عيل 8وأنّه أقدم من جمع القرآن هذا
ليس افرتاضً ا شيع ًّيا ،بل قد ُروي يف كتب السنة أيضً ا ،ومن املرويات الرواية القائلة« :إ ّن
النبي  iفأقسم أن ال يضع رداءه حتى يجمع
عل ًيا 8رأى من الناس طرية عند وفاة ّ
القرآن .فجلس يف بيته ثالثة أيام حتى جمع القرآن .فهو أ ّول مصحف جمع فيه القرآن
مروي يف كتب السنة ،فضلً عن كتب
فنص هذه الرواية أو ما يقرب منها
من قلبه»[[[ّ .
ّ
الشيعة.
النقطة الثانية :قوله« :وبنا ًء عىل حديث صنعه الشيعة» ترتيب سور القرآن يف
مصحف عيل 8ليس من صنيعة الشيعة ،بل الكالم عن مصحف عيل 8موجود يف
روايات السنة أيضً ا.
النقطة الثالثة :يحاول جولدتسيهر وغريه من خالل بحث مصاحف الصحابة ،ومنها
مصحف اإلمام عيل أن يتّخذ من هذا املصحف تارة ،وما يقال عن مصحف فاطمة تارة
[[[ ينظر :فارس الحسون :املجازر والتعصبات الطائفية يف عهد الشيخ املفيد ،ص.83
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.296
[[[ ابن النديم :الفهرست :ص.48-47
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أخرى ،ذريعة التهام الشيعة بالتحريف يف الكتاب العزيز ،ولكن مل ّا كان إجامع األمة
وات ّفاق الطائفة املحقّة عىل كون القرآن الكريم مل تطله يد الزيادة أو النقصان جعل
دعواهم واهية ال أساس لها من الصحة ،ذلك أ ّن أتباع أهل البيت ال يقولون بأ ّن ما يف
مصحف أمري املؤمنني من الزيادات هي من أصل القرآن إال اللَّهم ما يقال حول ترتيبه،
وأنّه ُرت ّب حسب النزول.
لذا جملة من علامء الشيعة يقولون يف خصوص مصحف أمري املؤمنني إنّه ال يختلف
عن القرآن املوجود بني أيدينا إال يف بعض اإليضاحات ،ومن هؤالء العلامء:
يقول الفيض الكاشاين يف تفسريه« :وال يبعد أيضاً أن يقال إ ّن بعض املحذوفات كان
من قبيل التفسري والبيان ومل يكن من أجزاء القرآن ،فيكون التبديل من حيث املعنى
أي حرفوه وغريوه يف تفسريه وتأويله أعني حملوه عىل خالف ما هو به ،فمعنى قولهم
 Dكذا نزلت أن املراد به ذلك ال أنها نزلت مع هذه الزيادة يف لفظها فحذف منها
ذلك اللفظ ...وما رواه العامة أ ّن علياً كتب يف مصحفه الناسخ واملنسوخ ومعلوم أ ّن
الحكم بالنسخ ال يكون إال من قبيل التفسري والبيان وال يكون جزءا ً من القرآن فيحتمل
أن يكون بعض املحذوفات أيضاً كذلك»[[[.
فالفرق بني مصحف اإلمام عيل 8واملصاحف األخرى التي اختلفت فيام بينها
أيضاً ،هو أ ّن اإلمام 8رت ّبه عىل ما نزل ،كام اشتمل عىل رشوح وتفاسري ملواضع
من اآليات مع بيان أسباب ومواقع النزول .قال« :8فام نزلت عىل رسول اللَّهi
آية من القرآن إال أقرأنيها وأمالها عيل فكتبتها بخطي ،وعلمني تأويلها وتفسريها،
وناسخها ومنسوخها ،ومحكمها ومتشابهها ،وخاصها وعامها .[[[»......،فمصحف اإلمام
عيل 8الذي جمعه بعد وفاة رسول اللَّه ،iوكانت سوره وآياته هي نفس آيات
وسور القرآن املتداول بني املسلمني اآلن ،وكان متض ّمناً ترتيب السور حسب النزول
وإىل جانبها أسباب النزول إالّ أ ّن موقف بعض الصحابة من مصحفه كان موقفاً
سياسياً.
[[[ الفيض الكاشاين :التفسري الصايف ،ج ،1تحقيق :حسني األعلمي ،النارش :مكتبة الصدر ،طهران1416 ،هـ ،ط ،2ص.55
[[[ الشيخ الصدوق :الخصال ،ص.271
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 .7مصحف عقبة بن عامر الجهني:
ٍ
مخالف للرتتيب العثامين عند غري
يقول جولدتسيهر« :جرى الكالم عن ترتيب
العلويني ،منهم عامر بن عقبة الجهني له قرآن مخالف للرتتيب العثامين»[[[.
قال العسقالين يف اإلصابة« :قال أبو سعيد بن يونس -هو عبد الرحمن بن اإلمام
يونس املتويف مبرص سنة  347املشهور بأيب سعيد الصديف :-كان عقبة الجهني قارئاً عاملاً
بالفرائض والفقه ،فصيح اللسان شاعرا ً كاتباً وهو أحد من جمع القرآن قال «يعني :أبو
سعيد»« :ورأيت مصحفه مبرص عىل غري تأليف عثامن ،ويف آخره «كتبه عقبة بن عامر
بيده»[[[.
إذا كان جولدتسيهر يفرتض أ ّن موقف الشيعة من املصحف العثامين كان موقفًا
انشقاق ًّيا عن األمة وطائف ًّيا ،وهم ال يعرتفون بالقرآن الحايل وغري ذلك من الرتهات التي
ساقها يف هذا املجال كام تق ّدم ،فلامذا كان عند عقبة بن عامر -وهو املوايل لعثامن بن
عفان ووايل معاوية عىل مرص -مصحف مغاير للمصحف العثامين؟!!
ثم ال نعرف ما هي األسباب العلم ّية واملنهج ّية التي تجعل جولدتسيهر يتحامل
عىل مصحف عيل 8كل هذا التحامل بل يستهزء بالشيعة عندما يقول...« :أنه ال
يزال محفوظًا (أي املصحف) إىل اليوم عند قرب اإلمام ،وال ريب أنّه موضع الحنان
تقسيم طائفيًّا
الخاشع عند ساذجي اإلميان من حجاج الشيعة ...ثم يقسم املصاحف
ً
وهدفه واضح بث الفرقة بني املسلمني من خالل كتابهم الجامع وهو القرآن ،فيقول
عن مصحف عيل «البدل الشيعي عن قرآن عثامن السني»[[[ .مع أ ّن علامء السنة عندما
يتع ّرضون ملصحف عيل أو عثامن أو عبد اللَّه بن مسعود أو أُيب بن كعب وغريهم من
ولكل من الباحثني والعلامء آراء يف
املصاحف يطلقون عليها اسم «مصاحف الصحابة» ّ
هذه املصاحف ،فال يوجد مصحف سني ،وال مصحف شيعي ،كام ا ّدعى جولدتسيهر.
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.297
[[[ ابن حجر العسقالين :اإلصابة ،ج ،4تحقيق :عادل أحمد عبد املوجود ،عيل محمد معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
1415هـ ،ط ،1ص.429
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.299
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 .8مصحف فاطمةB

يل ،تناقله األمئة إما ًما
يقول جولدتسيهر« :واملصحف الكامل واملعتمد ،الذي كتبه ع ّ
عن إمام ،مع غريه من النفائس النبويّة حتى انتهى أخ ًريا إىل اإلمام املحتجب .وهو
اآلن -أي مصحف فاطمة الذي أعطاه النبي ابنته قبل وفاته والذي يزيد حجمه ثالث
مرات عىل القرآن املتدوال -مخبوء عند اإلمام املنتظر وحينام يظهر هذا اإلمام ذات
يوم للعيان سيعطي املؤمنني هذا القرآن الذي مل يتب ّدل ،مع تفسري الصحيح وحده»[[[.
يبدو من كالم جولدتسيهر أ ّن املصحف الكامل واملعتمد عند الشيعة هو مصحف
فاطمة .Bومن الواضح أنّه خل ٌط بني األبحاث ،فمصحف عيل 8هو الذي يبحث
عنه عادة يف مباحث الصحابة أ ّما مصحف فاطمة فال عالقة له مبحبث مصاحف الصحابة،
بل هو مختلف عنها وتسميته باملصحف من باب أنّه صحف مكتوبة يف هذا املجال.
يقول العالمة العسكري« :وأقام بعض الكتّاب أيضً ا ض ّجة مفتعلة أخرى عىل أصحاب
مدرسة أهل البيت ،وقالوا بأ ّن لهم قرآنًا آخر اسمه «مصحف فاطمة ،»Bوذلك أل ّن
كتاب فاطمة سمي باملصحف ،والقرآن أيضً ا س ّمي من قبل بعض املسلمني باملصحف،
رصح بأ ّن مصحف فاطمة ليس فيه يشء من القرآن ،وإمنا فيه ما
مع أ ّن األحاديث ت ّ
سمعته من أخبار من يحكم األمة اإلسالميّة ،حتى أ ّن اإلمام جعفر الصادق 8ملا ثار
محمد وإبراهيم من أبناء اإلمام الحسن 8عىل أيب جعفر املنصور ،قال« :ليس يف
كتاب أمهم فاطمة اسم هؤالء يف من ميلك هذه األمة» .
[[[

كتاب يحتوي عىل ما سمعته السيدة فاطمة من رسول
فمصحف فاطمةٌ ،B
اللَّه iأو من جربئيل ،8وفيه ذكر لحوادثَ تجري عليها وعىل ذريتها ،وبهذا ال
دال عىل بديلٍ أو مثيلٍ للقرآن الكريم .هذا
يكون املصحف مبعنى القرآن وال يكون ّ ً
املعتقد عند الشيعة حول مصحف فاطمةBيستندون فيه إىل روايات وأحاديث
عن أهل البيت.D
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.301
[[[ ينظر :مرتىض العسكري :معامل املدرستني ،ج ،2ص.34-32
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بناء عىل ما ورد يف الروايات  ،نجد أ ّن املصحف يحتوي عىل:
[[[

رصح الروايات أ ّن هل هذه األضعاف
ـ أضعاف ما يف القرآن الكريم ،من دون أن ت ّ
هي من حيث الكم أو النوع؛ نعم ميكننا تخصيصها بالكم من خالل القرائن األخرى.
ـ أخبار وحوادث مستقبليّة.
ـ وص ّية فاطمة الزهراء.B
ـ اإلخبار بأسامء األمئة من ذرية فاطمة.B
ـ اإلخبار مبا يجري عليها وعىل ذريّتها بعد وفاة أبيها.i
ـ ذكر أسامء شيعتهم وأسامء أعدائهم إىل يوم القيامة.
عن عيل بن رئاب ،عن أيب عبيدة ،عن أيب عبد اللَّه 8قال« :إ َّن فاطمةB

مكثت بعد رسول اللَّه iخمسة وسبعني يوماً ،وكان دخلها حز ٌن شدي ٌد عىل أبيها،
نفسها ،ويُخربها عن أبيها
وكان جربئيل 8يأتيها ف ُيحسن عزاءها عىل أبيها ،ويُطيب َ
ومكانِه ،ويُخربها مبا يكون بعدها يف ذ ِّري ِتها ،وكان عيل 8يكتب ذلك ،فهذا مصحف
فاطمة. »B
[[[

وينص اإلمام الباقر 8أ ّن مصحف فاطمة ليس قرآنًا فيقول« :8وخلّفت
ّ
فاطمة مصحفاً ما هو قرآن ،ولكنه كالم من كالم اللَّه ا ُنزل عليها ،إمالء رسول اللَّه وخط
عيل. »8
[[[

 .9عيل 8يقاتل عىل التأويل:
يقول جولدتسيهر« :وقد نسبوا إىل النبي نفسه ،ترصي ًحا بأنّه جاهد يف سبيل
يل بالتأويل .وإقامة هذا التأويل الصحيح تجاه تفسري
االعرتاف له بالتنزيل ،واالعرتاف لع ّ
[[[ ينظر :الكليني ،الكايف ،ج ،1ص.596-592
[[[ الكليني ،الكايف ،ج ،1ح ،5ص.599
[[[ الصفار ،بصائر الدرجات ،ح ،14ص.176
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أهل السنة الخاطىء ،هي الغرض من تفسري القرآن عند الشيعة. »...
[[[

 الرواية مرويّة يف كتب السنة والشيعة ،وليس من الصحيح أ ّن الشيعة نسبوا ذلكإىل النبي .iفقد روي يف كتب الس ّنة «عيل يقاتل عىل تأويل القرآن كام قاتلت
عىل تنزيله» .
[[[

 ليس املراد بالتأويل ما قاله جولدتسيهر وأنّه يف مقابل التفسري السني الخاطىء.َ
﴿و َما قَ َد ُروا َّ َ
«فأنكروا التنزيل عىل ما نطق به القرآن املجيدَ :
الل َح َّق ق ْدرِه ِ إِذ
َ ُ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ
ع ب َ َش م ِْن َ ْ
فتعي قتالهم إىل أن يؤمنوا،
،]91
[األنعام:
﴾
ء
ش
قالوا ما أنزل الل
ٍ
ّ
ٍ
فقاتلهم رسول اللَّه iإىل أن دخلوا يف دين اللَّه أفوا ًجا ،فهذا بيان القتال عىل تنزيله
وأ ّما تأويله فهو تفسريه وما يؤول إليه آخر مدلوله ،فمن حمل القرآن عىل معناه
وفسه مبا يتأوله من معانيه املرادة به،
الذي يقتضيه لفظه من مدلول الخطاب ّ
فقد أصاب سنن الصواب ومن صدف عن ذلك ورصفه عن مدلوله ومقتضاه وحمله
عىل غري ما أريد به مام يوافق هواه وتأوله مبا يضل به عن نهج هداه معتق ًدا أ ّن
مجمله الذي ا ّدعاه ومقصده الذي افرتاه فنحاه هو املدلول الذي أراده اللَّه ،فقد
ألحد يف القرآن حيث مال به عن مدلوله وسلك غري سبيله وخالف فيه أمئة الهدى
رص عىل ضاللته ودام عىل مخالفته واستمر عىل
واتبع داعي الهوى ّ
فتعي قتاله إن أ ّ
جهالته ومتادى يف مقالته إىل أن يفيء إىل أمر اللَّه وطاعته ولهذا جعل رسول اللَّه
 iالقتال عىل تأويله ،كالقتال عىل تنزيله فقاتل النبي . »...iاملراد بالقتال عىل
تأويل القرآن إما القتال عىل وفق ما أ ّدى إليه القرآن باجتهاد املقاتل ،أو ما أ ّدى إليه
يف الواقع لعلم املقاتل به ،فيكون املشبه به عىل الوجهني هو قتال النبي iعىل
حسب ما أنزل إليه ،وإما أن يكون املراد القتال عىل مؤ ّول القرآن ليعملوا به كام
قاتل رسول اللَّه iلإلقرار بأنّه منزل من اللَّه تعاىل .واألظهر أحد الوجهني األخريين
ألنّهام أمكن يف التشبيه ،ومن املعلوم أ ّن القتال عىل أي الوجوه الثالثة شأن خليفة
[[[

[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.303
[[[ النسايئ :السنن الكربى ،ج ،5دار الكتب العملية ،بريوت1411 ،هـ ،ط ،1ص.154
[[[ عيل بن أيب الفتح اإلربيل :كشف الغمة يف معرفة األمئة ،ج ،1دار األضواء ،بريوت1405 ،هـ ،ط ،2ص.131
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ْ

الرسول وزعيم األ ّمة فتثبت إمامة أمري املؤمنني.8

 .10تفاسري الشيعة حسب جولدتسيهر:
يف الفصول السابقة عندما تع ّرض جولدتسيهر لكتب التفسري عند املذاهب ،نراه
تح ّدث عن تفسري الكشاف للزمخرشي وغريه والكتاب بالفعل يعترب من أهم تفاسري
املعتزلة ،وهكذا عندما تح ّدث عن التفسري املأثور عند السنة ،فقد تح ّدث عن تفسري
الطربي وهو من أهم كتب التفسري باملأثور عند السنة .ولك ّنه لألسف عندما وصل إىل
عرض التفاسري الشيعيّة نراه اقترص عىل بعض التفاسري التي هي مثار بحث وجدل عند
الشيعة أنفسهم ،ومل يتع ّرض ألهم الكتب التفسرييّة عند اإلماميّة فمن الكتب التي
عرضها هي اآلتية:
 التفسري املنسوب لإلمام العسكري:يقول« :وقد نقل تفسري متصل الحلقات لسورة البقرة منسوب إىل اإلمام الحادي
عرش...،ولن يفكر أحد أن لإلمام أدىن صلة بهذا الكتاب» .
[[[

 تفسري جابر الجعفي:يقول« :أ ّول كتاب وضع األساس الشيعي يف التفسري هو تفسري القرآن الذي وضعه يف
القرن الثاين الهجري جابر الجعفي ،ولكن هذا الكتاب غري موجود. »...
[[[

 تفسري بيان السعادة يف مقام العبادة:«وبدل من ذلك بقيت كتب كاملة يف التفسري الشيعي من القرن الثالث إىل
ً
يقول:
الرابع الهجري ،رمبا كان أقدمها هو كتاب «بيان السعادة يف مقام العبادة» للسلطان
محمد بن حجر البجختي الذي انتهى من عمله سنة 311هـ932 /م» .
[[[

 تفسري القمي:[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.303
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.303
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.304
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قال« :وكذلك من القرن الرابع للهجرة تفسري أيب الحسن عيل بن إبراهيم القمي
الذي اعتمدنا عليه يف تقريرنا التايل» .
[[[

هذه هي الكتب التي ذكرها جولدتسيهر للتفاسري الشيع ّية .ونورد عىل جولدتسيهر
اآليت:
أ -ما تق ّدم من تفاسري ال ميثّل التفاسري األساس ّية عند الشيعة ،كام سنشري ،فهناك
أصل ومن هذه
عرشات التفاسري املوسوع ّية وغريها مل يرش إليها جولدتسيهر ً
التفاسري:
 تفسري الع ّيايش تأليف الشيخ مح ّمد بن مسعود الع ّيايش ( 329 -260هـ.ق). التبيان يف تفسري القرآن ،ابو جعفر محمد بن الحسن الطويس (460-385هـ). مجمع البيان يف تفسري القرآن ،أبو الفضل بن الحسن الطربيس(ت .)538 جوامع الجامع ،الفضل بن الحسن الطربيس. تفسري القرآن الكريم ،صدر املتألهني الشريازي( 1050-979هـ). تفسري الصايف ،الفيض الكاشاين (ت 1091هـ). تفسري كنز الدقائق ،محمد رضا املشهدي (ت 1091هـ). الوجيز يف تفسري القرآن العزيز ،ابن ايب جامع العاميل.هذه بعض التفاسري الشيعيّة املوسوعيّة ،وهناك تفاسري أخرى مل نذكرها رو ًما
لالختصار.
ب -ما عرضه جولدتسيهر من تفاسري شيع ّية ،فهي بني مناقش فيه ،أو غري موجود
املفسون وأصحاب كتب
كتفسري جابر الجعفي .وتفسري اإلمام العسكري قد اختلف ّ
الرجال منذ القرن الرابع إىل عرصنا هذا يف اعتبار التفسري املشهور بتفسري اإلمام
العسكري ،8فمنهم من يقول بصدوره عن اإلمام 8ويأخذه كسائر الكتب
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.304
359

املعتربة مصدرا ً لتفسري آيات القرآن الكريم ،ومنهم من يعتقد بكونه موضوعاً ومختلقاً
عىل اإلمام ،8ومنهم من يرى أ ّن سنده ضعيف ،ولك ّن بعض منقوالته صحيح ٌة
وصادر ٌة عن املعصوم .وممن يرى أ ّن هناك مشكلة يف الكتاب ابن الغضائري ،صاحب
كتاب «الضعفاء» والعالمة الحيل  ،والعالمة محمد جواد البالغي ،صاحب تفسري
«آالء الرحمن» قال فيه :وأ ّما التفسري املنسوب إىل اإلمام الحسن العسكري ،8فقد
أوضحنا يف رسالة منفردة يف شأنه أنّه مكذوب موضوع  .والسيد الخويئ  ،وغريهم.
فهناك تحقيقات تفصيليّة عند علامء الشيعة حول كتاب التفسري املنسوب لإلمام
العسكري ،8وهناك آراء متع ّددة أرشنا إىل بعضها ال كام حاول جولدتسيهر أن
يوحي بقوله« :ولن يفكر أحد أ ّن لإلمام أدىن صلة بهذا الكتاب».
[[[

[[[

[[[

[[[

أما بالنسبة لكتاب «بيان السعادة يف مقام العبادة» ،فجولدتسيهر يعتقد أ ّن أ ّول تفسري
شيعي باملأثور هو هذا الكتاب ،فالظاهر أنّه مل يَ َر هذا التفسري قط ،إذ إنّه أخطأ ألف سنة
ّ
فاملفس قد انتهى من تأليفه سنة 1311هـ ال سنة 311هـ،
يف تاريخ تأليف هذا التفسري،
ّ
وهو السلطان محمد الجنابذي ال السلطان محمد بن حجر البجختي أو هو محمد بن
شيعي باملأثور،
شيعي ال أنّه تفسري
حيدر البيدختي ،وإن هذا التفسري هو تفسري صو ّيف
ّ
ّ
وظني إ ّن مثل هذه األخطاء ليست قليلة يف أبحاث علامء العامل حول الشيعة.
وأ ّما الكتاب األخري ،فهو التفسري املوسوم بتفسري القمي عيل بنإبراهيم بنهاشم.
لك ّنه من صنع أحد تالمذته املعروف بأيب الفضل العلوي (من هو؟) وأكرثه خليط من
تفاسري غريه ،وال س ّيام تفسري أيب الجارود املعروف بالرسحوب رأس الجارودية من غالة
الزيديّة .وكان موضع إنكار اإلمام الصادق.8
العلمة من مثل هذه الكتب الساقطة
وعليه ،فكيف يا ترى يجعل مثل مسترشقنا ّ
[[[ ابن الغضائري ،رجال ابن الغضائري ،تحقیق :محمد رضا الحسیني الجاليل ،دار الحديث ،قم1380 ،ش ،ص.98
[[[ املنسوب إىل االمام أيب محمد الحسن بن عيل العسكري ،Dتفسري اإلمام العسكري ،8ج ،1تحقيق ونرش :مدرسة
اإلمام املهدي ،برعاية :الحاج السيد محمد باقر نجل املرتىض املوحد األبطحي ،قم -إيران ،ط 1409 ،1هـ ،ص.688-681
[[[ املنسوب اىل اإلمام العسكري ،تفسري اإلمام العسكري ،ج ،1ص.688-681
[[[ املنسوب اىل اإلمام العسكري ،تفسري اإلمام العسكري ،ج ،1ص.688-681
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عند الشيعة وعند أمئّتها وعلامئها ،موضع دراسته لفهم آرائهم يف التفسري؟! أتراه كان
يجهل ذلك ،أم كان يتجاهل؟ اللّه أعلم برسائر القلوب!» .
[[[

 .11مرجع ّية أهل البيت يف تفسري القرآن عند الشيعة:
كل كتاب
يقول «جولد تسيهر»« :وفيام عدا كتب التفسري املنهجي املنظّم ،يفيض ّ
من كتب الدين الشيعيّة فوق ذلك باستخدام طريقة هذه الفرقة يف التفسري ،وتطبيق
القرآن بالقرس واإلكراه عىل مذهبهم العقدي وعىل أساطريهم التي منّوها يف نطاق
تص ّوراتهم عن األمئة ومناقبهم الخارقة للعادة» .
[[[

ثم يقول« :وهناك ميسم يسم بطابعه كل هذه الكتب ،كام يسم أدب الشيعة
الديني برمته ،ويضع أساس منهجها النقيل املأثور .يف حني يستند أهل الس ّنة إىل واحد
من الصحابة ،عىل أنّه املصدر األخري يف معارفهم الدينيّة ،وذلك فيام يتعلّق أيضً ا بفهم
القرآن ،يع ّد الشيعة الطريق الوحيد إىل الوثوق الرشعي املحتج به هو أنّه ميكن إرجاع
املسألة املراد تعليمها ،عن سلسلة من املرجع املوثوق بها ،إىل واحد من أهل البيت ،أو
أحد األمئة أنفسهم إذا أمكن ذلك ،هؤالء هم أوثق الثقات ،ألنّهم املرتجمون الصادقون
وعم يريد اللَّه ورسوله» .
عن الحقيقةّ ،
[[[

ويف الرد عىل كالم «جولدتسيهر» يف مرجعية أهل البيت يف التفسري:
يفهم من كالمه الذي نقلناه وغريه املبثوث يف كتبه املختلفة ،أ ّن االعتامد عىل مرجعيّة
اإلمام املعصوم يف التفسري فيها نوع من املغاالة يف مقام اإلمام 8عند الشيعة وهذا
الكالم غري صحيح.
تفس
أ -صحيح يرى الشيعة اإلمام ّية أ ّن طريق ثبوت الس ّنة بشكل عام والس ّنة التي ّ
النبي iوأمئة أهل البيتD
القرآن الكريم بشكل خاص منحرصة فيام يروي عن ّ
عن طريق صحيح؛ ألنّهم هم الّذين أذهب اللَّه عنهم الرجس وطهرهم تطهريا ً ،وألنهم
[[[ محمد هادي معرفة :التمهيد يف علوم القرآن ،ج ،8ص.87
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.304
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.305-304
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صح عن النبيi
هم الّذين جعلهم رسول اللَّه iيف حديث الثقلني املتواتر ـ فام ّ
من طريقهم أو طريق صحيح غري طريقهم أخذ به ،قال الشيخ املظفر يف أصول
الفقه يف بحث الحقيقة الرشعية« :غري أنّه ال أثر لهذا الجهل -أي الجهل بوضع
األلفاظ للمعنى الرشعي يف زمن النبي -iنظرا ً إىل أ ّن الس ّنة النبويّة غري مبتىل بها
إ ّال ما نقل لنا من طريق آل البيت Dعىل لسانهم» .
[[[

ب -جعل أهل البيت هم الح ّجة وأ ّن األخذ بأقوالهم هو الطريق الصحيح لتفسري
القرآن ليس سببه عند الشيعة املغاالة بأمئتهم ،Dبل حج ّية أحاديث األمئة.D
بأن تؤخذ أحاديث رسول اللَّه ،iوالتي رويت عن طريق أهل البيت Dبعني
بخاصة بعد ثبوت أسانيدها ،وص ّحة طرقها إليهمD؛ ألنّهم هم الّذين
االعتبارّ ،
بنص القرآن والس ّنة النبوية املط ّهرة.
ثبتت حج ّية أقوالهم ّ
بعد ثبوت حديث الثقلني لدى جميع املسلمني ،ويف مصادرهم األساس ّية عىل اختالفها،
َّ َ ُ ُ ّ َ ُ ْ َ َ ْ ُ
ِب عنك ُم
ثبوت تفسري اآلية الكرمية ،وهي قوله تعاىل...﴿ :إِنما ي ِريد الل ِلذه
وبعد
َ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ّ ْ
ت َو ُي َط ّه َرك ْم ت ْطه ً
ريا  ﴾...يف العرتة الطاهرة ،وهم -عيل ،8
الرِج َس أهل الَيْ ِ
ِ
ِ
وبنوه -،Dوبعد مالحظة الروايات الكثرية التي رويت يف حق أهل البيت فضائلهم
وعلمهم وباألخص يف مجال تفسري القرآن ومن مصادر رئيسة ومقبولة لدى جميع
املسلمني بال استثناء منهم يجزم اإلنسان بحجية أقوال العرتة وأحاديثها التي صحت عنها
بال إشكال -يف املعرفة الدينية ،ويف تفسري القرآن العظيم .لذلك فإن الشيعة اإلماميةاالثني عرشية تعترب السنة مجموع أقوال املعصوم 8مبا يف ذلك النبي iوأهل بيته
األطهار .يقول السيد محمد تقي الحكيم« :مع مالحظة أن السنة تعني عند الشيعة
اإلمامية قول املعصوم وفعله وتقريره وال فرق بني أن يكون املعصوم النبي ،iأو األمئة
األثني عرش» .
[[[

[[[

 .12قراءات األمئة للقرآن الكريم:
[[[ مح ّمد رضا املظفر :أصول الفقه ،ج ،1اسامعيليان ،قم ،ط ،1ص.37
[[[ سورة األحزاب ،اآلية .33
[[[ مح ّمد تقي الحكيم :األصول العامة للفقه املقارن ،ص.147
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أساسا لهم،
يقول« :جولدتسيهر» يتّخذ الشيعة القرآن العثامين عىل وجه العموم ً
وال يخالفونه ّإل يف تقرير القراءات ،كام يف تفسري النصوص واستخدامها لصالح املذهب
الشيعي بطبيعة الحال...ويقول :إن الشيعة تراجعوا عن إكامل الثغرات الهائلة يف ذلك
النص ،فهم ينتظرون بذلك حتى ظهور اإلمام املهدي املحتجب ،والذي يستقر بيده
يل الكامل والصحيح وحده ...وما يقرتح من القراءات املخالفة ،يبدو أنه يع ّد
قرآن ع ّ
مجرد منوذج تجريبي للنص األصيل الذي ال يجوز مؤقتًا إبرازه إىل الحياة العملية ،والذي
سينرشه املهدي بصورة نهائية ،عىل النحو الذي رواه األمئة» .
[[[

ويف الجدول املرفق مناذج من القراءات التي نقلها «جولدتسيهر» والتعليق عليها:

[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.306-305
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اآلية

القراءة املنسوبة لإلمام

التعليق

«جولدتسيهر» نقل الرواية عن
َع ْن أَ ِب بَ ِصريٍَ :ع ْن أَ ِب
تفسري القمي .وعلّق عىل الرواية
الس َل ُم،
َع ْب ِد اللَّ ِه َعلَ ْي ِه َّ
َ َ َ ٰ ُ َّ
ىك
﴿وتر
ق ََال :قُل ُْت لَ ُه :قَ ْو ُل اللَّ ِه بقوله« :وإذا فهو هكذا أُنزل ،ولكننا
ُ َّ َ َ ٗ ُ ُّ َُّ
َع َّز َو َج َّل« :هذا كِتابُنا ال نقرؤه كذلك ،هذا حقًا هو منوذج
أمةٖ جاثِية ۚ ك أم ٖة
يَ ْن ِط ُق َعلَ ْي ُك ْم بِالْ َح ِّق»؟
املعالجة العملية لكل تصحيح
ع إ َ ٰل ك َِتٰب َ
تُ ۡد َ ٰٓ
ا
ه
ِ
ِ
اب
يتناول ألفاظ القرآن التي يزعم
ق ََال :فَق ََال« :إِ َّن الْ ِكتَ َ
ۡ
ُۡ َ
ٱلَ ۡو َم ت َز ۡون َما
لَ ْم يَ ْن ِط ْق َولَ ْن يَ ْن ِط َق ،الشيعة أن خصومهم من أهل السنة
ُ ُ َ ُ َ
َول ِك َّن َر ُس َ
ح ّرفوها».3
ول اللَّ ِه َص َّل
نت ۡم ت ۡع َملون٢٨
ك
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
ق
اط
ن
ال
و
ه
ه
ل
آ
و
ه
ي
ل
ع
ه
ل
ال
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ْ
َ
أ ّو ًل :الرواية ضعيفة ج ًّدا من
هٰذا كِتٰ ُب َنا
4
ِ
َّ
َ
ْ
ز
ع
ه
ل
ال
َال
ق
،
اب
ت
ك
ل
ِا
ب
ِ
ُ
َ
َ
َّ
ناحية السند .
َ ُ َ َۡ ُ
ِ
ِ
ك
ين ِطق علي
م
ق
ط
ن
ي
نا
ب
تا
ك
هذا
:
ل
َّ
ج
و
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ثان ًيا :قراءات تفسريية
ُ
ٱل ّق إنَّا ك َّ
َعلَيْ ُك ْم بِالْ َح ِّق»َ .
قال:
ب َۡ
ا
ن
ۚ
ِ
إ ّن هذا النحو من الروايات
ِ ِ
َ ۡ َ ُ َ ُ ُ ۡ قُل ُْتُ :ج ِعل ُْت ِف َد َاك ،إِنَّا
يص ّنف ضمن الروايات التفسرييّة
نستنسِخ ما كنتم
َلنَ ْق َر ُؤ َها ه َكذَا ،فَق ََال:
وال تدل عىل تحريف النص القرآين،
َ ُ َ
«ه َكذَا َواللَّ ِه نَ َز َل ِب ِه
ت ۡع َملون.1﴾٢٩
فهناك الكثري من الروايات التفسريية
َج ْ َبئِ ُيل َعىل ُم َح َّم ٍد َص َّل
املنسوبة إىل األمئة ،والتي تتع َّرض
اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َوآلِ ِهَ ،ول ِك َّن ُه
لبيان اختالف القراءات (يف قراءة
اب
يم ُح ِّر َف ِم ْن كِتَ ِ
ِف َ
اآليات) ،وعدد هذه األحاديث ليس
ِ 2
اللَّه» .
بالقليل.

[ ]1سورة الجاثية ،اآليتان .29-28
[ ]2الكليني :الكايف (دار الحديث) ،ج ،15ح ،11 /14826ص .134مع أنه ال توجد يف الكايف رواية واحدة ّ
تدل داللة رصيحة
عىل التحريف ،ولكن اشتبه عليهم حال بعض الروايات ،وهي إحدى وستون رواية فقط بجميع أجزاء الكايف ،لظهورها باختالف
القراءة أو التفسري ،فعدّوا ذلك من أصل املصحف.
[ ]3جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.307-306
[ ]4رواية السيّاري يف سندها :محمد بن سليامن ضعيف غال عمن رواه! وليس ّإل أبوه سليامن الضعيف الغايل الكذّاب كام جاء
يف رواية الكليني عن أيب بصري .رواية تفسري عيل بن إبراهيم هي من الروايات الدخيلة يف التفسري فإن محمد بن هامم تويف 333
والقمي كان حيًا إىل  307ومل يرو عنه .ويف سندها -أيضً ا -جعفر بن محمد الفزاري ضعيف وضّ اع كذاب عن الحسن أيوب مجهول
حاله وكذا سليامن بن صالح عن رجل! ومن هو الرجل؟! عن أيب بصري رواية الكليني يف سندها :سهل بن زياد ،ضعيف ،غال وكذا
محمد بن سليامن ،وأبوه أضعف منه ألنّه كذّاب عن أيب بصري .إذا فالثالثة رواية واحدة عن الغالة والكذّابني! .ينظر :مرتىض
العسكري :القرآن يف روايات املدرستني ،ج ،3ص.675-674
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ُ ُۡ َ َۡ ُ
ي أ َّم ٍة
﴿كنتم خ
أُ ۡخر َج ۡ
ت ل َِّلن ِ
اس
ِ
َُۡ ُ َ ۡ
ۡ
َ
ُ
وف
تأمرون بِٱلمعر ِ
َََۡ ۡ َ َ ُۡ َ
وتنهون ع ِن ٱلمنك ِر
َ َّ َ
ُۡ
َوتؤم ُِنون بِٱللِۗ َول ۡو
َ َ َ َُۡ ۡ َ
ٰ
ب
ِت
ءامن أهل ٱلك ِ
َ َ َ َ ۡ ٗ َّ
يا ل ُه ۚم ّم ِۡن ُه ُم
لكن خ
َ
َ
َ
ُۡ ۡ ُ َ ۡ ُ ُ
ٱلمؤمِنون وأك
ثه ُم
َۡ ُ َ
ٱلفٰسِقون.5﴾١١٠

وقد بلغ عدد روايات اختالف القراءات يف مقا ٍل نرشته مجلة
ب ّينات ـ وهو ٌ
مقال مقتبس من كتاب (معجم القراءات) ،ملؤلِّفه:
2
1
عبد اللطيف الخطيب ،يف أحد عرش مجلدا ً ـ  354رواية .
وطبقاً لكتاب آخر نُرش سنة 1424هـ (2003م) بلغ عدد
روايات اختالف القراءات املنقولة عن األمئة  264رواية.3
أما عدد روايات اختالف القراءات عىل ما ورد يف (مجمع
البيان) يصل إىل  115رواية ،ثم ذكر موارد أخرى من سائر الكتب
الروائية.
ثالثًا :املراد من الرواية أن املصداق األكمل للناطق بالحق...
هو ال ّنبي ،iحيث إ ّن للنطق مراتب عديدة ،فبمرتبة يكون كل
يشء ناطقًا.4
قال أبو عبد اللَّه8
لقاري هذه اآلية «خري
أمة» يقتلون أمري املؤمنني
والحسن والحسني بن
عيل8؟ فقيل له
وكيف نزلت يا بن رسول
اللَّه؟ فقال إمنا نزلت
«كنتم خري أمئة أخرجت
للناس» أال ترى مدح اللَّه
لهم يف آخر اآلية «تأمرون
باملعروف وتنهون عن
6
املنكر وتؤمنون باللَّه» .

يقول «جولدتسيهر»« :أي كنتم
خري األمئة ،ألن تلك املناقب إمنا
ميكن أن ترجع إليهم ال إىل األمة
التي قتلت القديسني».7
أول :قال الشيخ املفيد (قدس
ً
رسه)« :عن األمئة Dأنهم قرأوا:
«كنتم خري أمئة أخرجت للناس»،
و«كذلك جعلناكم أمئة وسطا».
وقرأوا« :يسألونك األنفال ،وهذا
بخالف ما يف املصحف الذي يف أيدي
الناس؟ قيل له :قد مىض الجواب
عن هذا ،وهو :أن األخبار التي

[ ]1انظر :عبد اللطيف الخطيب ،معجم القراءات ،دار سعد ،دمشق1422 ،هـ ـ 2002م.
[ ]2انظر :سهيال شيني مريزا ،مقال :قراءات أمئه (قراءات األمئة) ،مجلة بينات ،العدد  ،48شتاء عام 1384هـ.ش.
[ ]3انظر :مجيد الرفيعي ،قراءات أهل البيت القرآنية ،دار الغدير ،قم1424 ،هـ ـ 2002م.
[ ]4ينظر :عيل الفاين األصفهاين :آراء حول القرآن ،م.س ،ص( .116بترصف).
[ ]5سورة آل عمران ،اآلية .110
[ ]6عيل بن إبراهيم القمي :تفسري القمي :ج ،1تحقيق :طيب املوسوي الجزائري ،النارش :مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنرش،
قم1404 ،هـ ،ط ،3ص.10
[ ]7جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.307
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جاءت بذلك أخبار آحاد ال يقطع عىل اللَّه تعاىل بصحتها ،فلذلك
وقفنا فيها ،ومل نعدل عام يف املصحف الظاهر عىل ما أمرنا به
حسب ما بيناه».1
ثان ًيا :مل يحمل أحد من علامء اإلمامية تلك ال ّروايات عىل
نص الوحي سوى املح ِّدث النوري الذي
التّحريف مبعنى التغيري يف ِّ
جاء بهذه ال ّروايات دليالً -حسب زعمه -عىل ورود التّحريف يف
القرآن .والحال أ َّن مفاد تلك ال ّروايات ال عالقة له مبسألة التّحريف
كام هو معلوم.2
الحاصل من كالم اإلمام أن «املراد بنزولها كذلك :أن هذا التفسري
لكلمة« :األ ّمة» ،بكلمة «األمئة» ،قد نزل من عند اللَّه سبحانه .حتى
ليصح أن نضع هذه بدل تلك ،عىل سبيل التفسري ،ال لتصبح هذه
هي القرآن املنزل ..أو فقل :إن كلمة «األمة» هكذا نزلت ،مرادا ً بها
هذا املعنى ،وهو «األمئة» ،دون سواه .وقد بني اإلمام :8أن إرادة
جميع أفراد األمة ،غري ممكن ،فإن فيهم من يفعل املنكر ويأمر به،
وأن فيهم قتلة أوصياء األنبياء ...وفيهم ...وفيهم.3»...

أول :الروايات املنقولة عن
ً
قال «جولدتسيهر»
َ
﴿و َّٱل َ
ِين
اإلمام 8يف قراءة «واجعل لنا»
إ ّن القراءة املنقولة عن
َُ ُ َ
ون َر َّب َنا َه ۡ
ب
يقول
كلها ضعيفة السند وبعض الرواة
اإلمام جعفر الصادق
َ
ََ ۡ َۡ
من الغالة.
«وجعلنا (بإسناد الفعل
ج َنا
لا مِن أزو ٰ ِ
إىل اللَّه) من املتقني
الرواية املنسوبة إىل سعد بن
َو ُذ ّر َّيٰت َنا قُ َّرةَ أَ ۡعيُ
5
ِ ِ
إماماً» .
ٖ
عبد اللّه من الروايات املجهولة عن
ۡ
ۡ
َو ۡ
ٱج َعل َنا ل ِل ُم َّتق َ
مجهولني.
ني
مل نعرث عىل الصيغة
ِ
رواية تفسري عيل بن إبراهيم ال
التي نقلها «جولدتسيهر»
إ َم ً
اما.4﴾٧٤
ِ
أصل.
سند لها ً
أي «وجعلنا» املوجود
يف الروايات املنقولة يف
رواية محمد بن العباس مرسلة
[ ]1الشيخ املفيد :املسائل الرسوية ،تحقيق :صائب عبد الحميد ،دار املفيد ،بريوت ،1993 ،ط ،2ص.84-83
[ ]2فتح اللَّه املحمدي (نجارزادگان) :سالمة القرآن من التحريف ،م.س ،ص.77
[ ]3جعفر مرتىض العاميل :مخترص مفيد ،ج  ،7ص.133
[ ]4سورة الفرقان ،اآلية .74
[ ]5جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.308
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بعض كتب األحاديث
«واجعل لنا» قرئ عىل
أيب عبد اللَّه :8وال َِّذي َن
يَقُولُو َن َربَّنا َه ْب لَنا ِم ْن
أَزْواجِنا و ُذ ِّريَّاتِنا قُ َّر َة أَ ْع ُ ٍي
وا ْج َعلْنا لِلْ ُمتَّ ِق َني إِماماً)
فقال أبو عبد اللَّه:8
عظيم أن
«لقد سألوا اللَّه
ً
يجعلهم للمتقني إما ًما»
فقيل له :يا ابن رسول
اللَّه ،كيف نزلت هذه
اآلية؟ فقال« :إمنا نزلت:
الذين يقولون ربنا هب
لنا من أزواجنا وذرياتنا
قرة أعني واجعل لنا من
املتقني إما ًما».1
روي عن أيب عبد
اللَّه 8مرسلة أيضاً يف
َََ ۡ َ َ َُ ُ
﴿ولقد نصكم قوله تعاىل( :ولقد نرصكم
ٱلل ب َب ۡدر َوأَ ُ
َّ ُ
اللَّه ببدر وأنتم أذلة)
نت ۡم
ِ
ٖ
قال أبو عبد اللَّه :8ما
َ َّ ْ ُ َّ َ ٞ
أذِلة ۖفٱتقوا
كانوا أذلة وفيهم رسول
َّ َ َ َّ ُ
صل اللَّه عليه وآله
اللَّه ّ
ٱلل ل َعلك ۡم
وسلّم وإنّ ا نزل «لقد
َۡ ُُ َ
4
﴾١٢٣
ون
تشكر
.
نرصكم اللَّه ببدر وأنتم
ضعفاء».

ألنه مل يرو عن محمد بن جمهور
الضعيف الغايل فاسد املذهب
بال واسطة ولعلّها رواية السيّاري
املتهالك.
قراءة الطربيس نقلها عن
التبيان والتبيان أورده بال سند ،إذًا
فالروايات األربع رواية واحدة عن
السيّاري الغايل املتهالك عن محمد
بن جمهور الضعيف الغايل فاسد
املذهب.2
ثان ًيا :يف بعض نسخ الروايات
«واجعلنا» 3كام يف املصحف وأضاف
اإلمام «وإيانا عنا بذلك» وهو تفسري
لآليةكام هو واضح.
أول :عىل فرض ص ّحة الرواية،
ً
يفس أنتم أذلّة،
يحتمل أنّهّ 8
بأنتم ضعفاء يف هذا املكان للعلّة
التي ذكرها.8
ثانيًا :لو حملنا الرواية عىل
التنزيل فهذا مخالف إلجامع
املسلمني.
يقول الشيخ فاضل اللنكراين:
والجواب :عن االستدالل بهذه
الطائفة -مضافًا إىل اختالل سند

[ ]1هاشم البحراين :الربهان يف تفسري القرآن ،ج ،1النارش :قسم الدراسات االسالمية /مؤسسة البعثة ،قم ،ال.ت ،ال.ط ،ص.79
[ ]2مرتىض العسكري :القرآن الكريم وروايات املدرستني ،ج ،3ص.575
[ ]3ينظر :رشف الدين عيل الحسيني األسرت آبادي :تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة ،ج ،1هامش رقم (،)1
ص.385
[ ]4سورة آل عمران ،اآلية .123
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أكرثها وإىل مخالفتها للكتاب
وشمول أخبار العرض عىل الكتاب
لها بالتقريب املتقدم يف الجواب عن
الطائفة الثّانية -أنّها مخالفة لإلجامع
النعقاده من املسلمني عىل عدم
وقوع التحريف بالزيادة يف القرآن
بوجه وأن الكتاب املوجود كلّه قرآن
أصل.1
من دون زيادة حرف فيه ً

ذكر جولدتسيهر
مجموعة من اآليات التي
ما يف منت الروايات تفسري
أضيف إليها اسم عيل وآله وبيان لآليات ،وليست قراءة أخرى
فقال إ ّن الشيعة قاموا:
يخل بوزن
نصا قرآن ًّياّ ،
وافرتاضها ًّ
«باقحام زيادات مذهب ّية
اآلية يف كل سورة من السور.
جافية يستعاد بها -حسب
رأيهم -ذكر ع ّيل وآله بعد
أن محي من النص عن سوء
قصد».2
ومن هذه اآليات :ل ِكنِ
اللَّ ُه يَشْ َه ُد بِ ا أَنْ َز َل إِلَيْ َك
يف عيل ،كذا أنزلت .أَنْ َزلَ ُه
ِب ِعلْ ِم ِه َوالْ َمالئِ َك ُة يَشْ َه ُدونَ،
وقوله :يا أَيُّ َها ال َّر ُس ُول بَلِّ ْغ ما
أُنْز َِل إِلَيْ َك ِم ْن َربِّ َك يف عيل
َوإِ ْن لَ ْم تَ ْف َع ْل فَام بَلَّغ َْت
رِسالَتَ ُه .وقولهَ :و َسيَ ْعلَ ُم
ال َِّذي َن ظَلَ ُموا آل محمد
حقهم أَ َّي ُم ْن َقلَبٍ يَ ْن َقلِبُونَ،
وقولهَ :ولَ ْو تَرى الذين
ظلموا آل محمد حقهم ِف
َغ َمر ِ
ات الْ َم ْو ِت.

[ ]1فاضل اللنكراين مدخل التفسري ،مطبعة الحيدري ،طهران1428 ،هـ ،ط ،1ص.285
[ ]2جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.310-309
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 .13رأي الشيعة يف ترتيب اآليات يف املصحف العثامين:
كل يشء،
يقول« :جولدتسيهر»« :فهم [الشيعة] يق ّررون أ ّن النص املألوف قد اختلط فيه ّ
أول إىل ترتيبه الصحيح ،وأ ّن التتايل الطبيعي آلية من اآليات ال يوجد يف
وأنّه يجب اعادته ً
ضل طريقه يف مكان متأخر كث ًريا .بل كذلك يف نفس اآلية الواحدة يسود
اآلية التي تليها ،لك ّنه ّ
أول إذا بحثنا عن متام نصف اآلية يف
انقطاع يف صلة السياق ،وأن الرتتيب الطبيعي إمنا يعاد ً
مكان بعيد عنها ،وضممنا ما يتصل بعضه ببعض من األجزاء بعيدة التشعب» .
[[[

ويؤكّد كالمه يف مقطع من رواية نقلها عن تفسري القمي« :قسموا القرآن وألفوه عىل
غري ما أنزله اللَّه» .
[[[

َّ
ُ
﴿ال َ
ِين َج َعلوا
والرواية يف القمي عىل الشكل اآليت :عيل بن إبراهيم ،يف قوله تعاىل:
ُْ ْ َ
آن عِض َ
ني﴾ قال :قسموا القرآن ومل يؤلفوه عىل ما أنزل اللَّه ،فقال﴿ :لَنَ ْس َئلَ َّن ُهمْ
القر
ِ
َ ْ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ
أجعِني عما اكنوا يعملون﴾ .
[[[

يقول السيد الخويئ يف سؤال ُو ّجه إليه ،وهو :هل ترتيب سور القرآن وترتيب آيات
السور عىل ما هو عليه اآلن يف املصاحف ..هل كان عىل زمن النبيi؟ ..وهل كان
لغريه iدخل يف ذلك بعده؟
الجواب :أما ترتيب اآليات فنعم ،وأما ترتيب السور فال ،وقد حصل بعده ،iواللَّه
العامل  .الصحيح أ ّن الشيعة يرون أ ّن ترتيب اآليات تم يف عهد رسول اللَّه iوبتوجيهاته
املباركة.
[[[

وميكن ذكر شواهد عىل ذلك:
األ ّول :إ ّن التغيري يف ترتيب آيات السورة الواحدة يعترب تحريفاً وتالعباً بالنص القرآين؛
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.310
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.311
[[[ عيل بن إبراهيم القمي :تفسري القمي ،ج ،1م.س ،ص .377
[[[ أبو القاسم الخويئ :رصاط النجاة (تعليق املريزا التربيزي) ،ج ،1النارش دفرت نرش برگزيده1416 ،هـ ،ط ،1ص.469
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أل ّن التسلسل الخاص بني اآليات دخيل يف هيئة السور القرآنية ،فالنصوص الواردة يف
فضل أيّة سورة لوحظ فيها الرتتيب الخاص بني آياتها .وكذلك باقي أحكام السورة.
ولذلك ال يج ّوز الفقهاء التغيري يف آيات السورة الواحدة يف الصالة .فكل تغيري يف ذلك
يعترب نوعاً من التحريف يف القرآن ،فكل األدلة النافية للتحريف نافية له.
الثاين :وجود نصوص ليست بالقليلة تفيد أ ّن الرتتيب بني اآليات كان بأمر من
الرسول الكريم عىل نحو ما أوحي إليه ،iوليس برتتيب من الصحابة أو أنّه اجتهادي:
«ألن القرآن مل تجمع آياته حسب نزوله ،بل كان ترتيب اآليات يتم استنا ًدا إىل مناسبات
مع ّينة بتعيني من رسول اللَّه iوبأمر من الباري سبحانه» .
َلس َم ِء ِكتَاباً إِالَّ َوفَاتِ َحتُ ُه
السالَ ُمَ :ما أَنْ َز َل ا َللَّ ُه ِم َن ا َّ
منها :ق ََال أَبُو َع ْب ِد ا َللَّ ِه َعلَ ْي ِه َّ
ْ َ ّٰ َ ْ َ
ْ َ ّٰ َ َّ ْٰ
َلسو َر ِة ِب ُن ُزو ِل «بِس ِم اللِ الرح ِن
«بِس ِم اللِ ا َّلرح ٰ ِن ا َّلرحِي ِم»َ ،وإِنَّ َا كَا َن يُ ْع َر ُف اِنْ ِقضَ ا ُء ا ُّ
َ
ا َّلرحِي ِم» اِبْ ِت َدا ًء لِ ْلُ ْخ َرى .
[[[

[[[

ومنها :األحاديث الواردة يف خواتيم بعض السور أو أوائلها ،ما رواه الكليني َع ْن أَ ِب
السالَ ُم ق ََال َما ِم ْن َع ْب ٍد يَ ْق َرأُ ِ
السا َع ِة الَّ ِتي يُرِي ُد .
آخ َر الْ َك ْه ِف إِ َّل ت َ َي َّق َظ ِف َّ
َع ْب ِد اللَّه َعلَ ْي ِه َّ
[[[

مم يعني ترتّب اآليات
وكذلك ما ورد يف آثار وفضل أوائل أو أواخر السور األخرىّ ،
ضمن تسلسل مح ّدد منذ عهد الرسول وآل بيته (صلوات اللَّه عليهم).
الثالث :إ ّن كثريا ً من آيات الكتاب الكرمية دالة عىل أ ّن سور القرآن كانت متميزة
يف الخارج بعضها عن بعض ،وأ ّن السور كانت منترشة بني الناس ،حتى املرشكني وأهل
النبي iقد تح ّدى الكفار واملرشكني عىل اإلتيان مبثل القرآن ،وبعرش سور
الكتاب ،فإ ّن ّ
مثله مفرتيات ،وبسورة من مثله ،ومعنى هذا :أن سور القرآن كانت يف متناول أيديهم .
[[[

الخالصة :أ ّما بالنسبة إىل ترتيب اآليات املوجودة يف السور؛...فإنّها قد بقيت عىل نفس
[[[ نارص مكارم الشريازي :األمثل يف تفسري كتاب اللَّه املنزل ،ج ،1ص.414
[[[ تفسري العيايش :ج ،1م.س ،ص.19
[[[ الكايف ،ج ،2ح ،21ص.623
[[[ أبو القاسم الخويئ :البيان يف تفسري القرآن ،ص.252
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ولعل مام يشهد لذلك- ،ولو جزئياً :-أ ّن عددا ً
الوضع الذي كانت عليه يف زمن الرسولّ .i
كبريا ً من السور إن مل يكن معظمها ،حتى السور الطوال ،قد متت ،وأصبح لها شكلها الخاص
يعب عنها باسمها املوضوع لها،
بها ،وعرفت وشاعت يف عهد رسول اللَّه iنفسه ،وأصبح ّ
ويرتت ّب عليها بعض اآلثار يف الصالة وغريها ،وتصدر بشأنها بعض األوامر.
بل لقد ورد التعبري ب( :السبع الطوال ،واملئني واملفصل) التي هي تعبريات عن
طوائف من سور القرآن ،يف بعض الروايات الواردة عن رسول اللَّه.
النبي ،iكان يأمر يف بعض املوارد ،بوضع بعض اآليات التي
وأما ما روي :من أن ّ
نزلت عليه ،يف موضع معني ،من سورة بخصوصها ،فهو ال ينايف ما قلناه ،بل يؤكده.
وأما ما روي :من أن أمري املؤمنني ،8قد رتب قرآنه عىل حسب النزول ،فهو أيضاً
ال ينايف ذلك ،فلعل التقديم والتأخري ،قد حصل يف نفس السور ،ال يف آياتها[[[.
إ ّن اختالف ترتيب السور ليس باألمر املهم .أ ّما دعوى االختالف يف ترتيب اآليات،
فال يصح ما قالوه فيه أيضاً ،ألنّه إمنا يستند إىل مج ّرد استحسانات ،بل تخ ّرصات تدل
عىل عدم فهمهم ملعاين بعض اآليات ،فا َّدعوا أنها أزيلت من أماكنها لتوضع يف أماكن
أخرى ..ولكن مراجعة املوارد التي ا َّدعوها تظهر فساد ما قالوه ،فال ينبغي االلتفات
إليه[[[.
ومن املوارد التي نقلها «جولدتسيهر» عن تفسري القمي مدعيًا وجود اختالف يف
ترتيب اآليات  ،نذكر مور ًدا منها مع التعليق عليه:
[[[

اآلية  3واآلية  127من سورة النساء:

َ َّ
ُ ْ
ْ
ََٰۡ َ َ
ۡ
﴿ِإَون خ ِۡف ُت ۡم أل ُت ۡقس ُِطوا ِف ٱلت ٰ
حوا َما
ك
إ ّن اآلية  3من سورة النساء
م فٱن ِ
َ
َ
َّ
ْ
ُ
َ َ َ ُ ّ َ ّ ٓ
َ
َ
َ
ُ
ۡ
ۡ
َ
َ
ٱلن ِ َساءِ َم ۡث َ ٰ
ن َوثلٰث َو ُر َب ٰ َعۖ فإِن خِف ُت ۡم أل ت ۡعدِلوا ف َوٰح َِدةً أ ۡو َما
طاب لكم مِن
[[[ جعفر مرتىض العاميل :حقائق هامة حول القرآن ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة لجامعة املدرسني بقم املرشفة1410 ،هـ،
ط ،1ص.147-146
[[[ جعفر مرتىض العاميل :مخترص مفيد ،ج ،13م.س ،ص.113
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.312-311
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َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ ٰ َ َ ۡ َ ٰٓ َ َّ َ ُ ُ ْ
ََۡ َُۡ َ َ
[[[
ملكت أيمٰنك ۚم ذل ِك أدن أل تعولوا . ﴾٣نزلت مع قوله تعاىل﴿ :ويستفتونك
ّ ٓ ُ
َّ ُ ۡ
َ
ۡ َ
ُ
يك ۡم فِيه َّن َو َما ُي ۡت َ ٰ َ َ ۡ ُ ۡ
ٰ
ب ِف يَتٰ َم
ِت
ِف ٱلن ِ َساءِۖ ق ِل
ٱلل ُيفت ِ
ِ
ل عل َيكم ِف ٱلك ِ
ُ ْ
ّ َ ٓ َّ ٰ َ ُ ۡ ُ َ ُ َّ َ ُ َ َ
َ ُ ُ َ
َ َ َ
حوا َما
ك
ب ل ُه َّن َوت ۡرغ ُبون أن تنكِحوه َّن [فٱن ِ
ٱلنِساءِ ٱل ِت ل تؤتونهن ما كت ِ
ّ َ ٓ ََۡ ََُ َ َ َُ َ َ ُۡ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َۡ ََ
َ َ َ ُ
كم ّم َِن ٱلنِساءِ مث ٰ
ن وثلٰث وربٰعۖ ]...وٱلمستضعفِني مِن ٱلوِلد ٰ ِن وأن
طاب ل
ْ
ۡ
ۡ
ْ
ُ
َ
َ
ۡ
َّ
َ
َ
َت ُق ُ
ط َو َما تف َعلوا م ِۡن َخ ۡي فإن َّ َ
وموا ل ِل َي َتٰ َ ٰ
م بِٱل ِق ۡس ِ ۚ
ٱلل كن بِهِۦ َعل ِٗيما. ﴾١٢٧
ٖ ِ
[[[

يصح رفع اليد عنه
الصحيح عند اإلمام ّية هو أن ترتيب اآليات أم ٌر
 املبنى ّتوقيفي ،فال ّ
ٌّ
مبج ّرد وجود رواية تقول خالف ذلك حتى لو كانت صحيحة السند؛ أل ّن غايتها هي آخبار
التمسك
آحاد والرتتيب املنقول يف املصحف الرشيف لآليات متواتر قط ًعا ،فال يصح
ّ
بآخبار اآلحاد يف قبال املتواتر .وهذا الجواب ينفع يف كل املوارد التي نقلها جولدتسيهر.
 يظهر من السياق أ ّن اآلية  127من سورة النساء نزلت بعد اآليات األوىل من سورةالنساء ،فـ «الكالم معطوف إىل ما يف أول السورة من اآليات النازلة يف أمر النساء من
آيات االزدواج والتحريم واإلرث وغري ذلك ،الذي يفيده السياق أ ّن هذه اآليات إمنا
نزلت بعد تلك اآليات ،وأ ّن الناس كلموا رسول اللَّه iيف أمر النساء حيثام نزلت
آيات أول السورة فأحيت ما أماته الناس من حقوق النساء يف األموال واملعارشات
وغري ذلك فأمره اللَّه سبحانه أن يجيبهم أن الذي ق ّرره له ّن عىل الرجال من األحكام
إمنا هو فتيا إلهية ليس له يف ذلك من األمر يشء ،وال ذاك وحده بل ما يتىل عليهم
يف الكتاب يف يتامى النساء أيضً ا حكم إلهي ليس لرسول اللَّه iفيه يشء من األمر،
وال ذاك وحده بل اللَّه يأمرهم أن يقوموا يف اليتامى بالقسط ثم ذكر شيئًا من أحكام
االختالف بني املرأة و بعلها يعم به البلوى.[[[»...

 .14تأويل اآليات يف حق أهل البيت:D
حق أمئتهم نقل جملة من اآليات التي يقول
ليك يؤكّد جولدتسيهر مغاالة الشيعة يف ّ
[[[ سورة النساء ،اآلية .3
[[[ سورة النساء ،اآلية .27
[[[ تفسري امليزان ،ج ،5ص.98
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الشيعة إ ّن املقصود بها األمئة ،Dطب ًعا واعتمد كام قال عىل تفسري القمي فقط ومل
شيعي آخر .ومن هذه املوارد نذكر مور ًدا واح ًدا ،وباقي املوارد
أي مصدر
يرجع إىل ّ
ّ
كل املوارد:
تراجع يف كتاب «مذاهب التفسري اإلسالمي» ؛ أل ّن الر ّد واحد عىل ّ
[[[

َ ۡ
َ َ ۡ َ َ ُّ َ َ َّ ۡ َ َّ
ٗ
اآلية  68من سورة النحل﴿ :وأو ٰ
ٱل َبا ِل ُب ُيوتا
ِن
م
ِي
ذ
ٱت
ح ربك إِل ٱنلح ِل أ ِن ِ
ِ
َّ
ُ َ
َوم َِن ٱلش َج ِر َوم َِّما َي ۡع ِرشون﴾ ،ينبغي أن يفهم من النحل أهل البيت.D
ُ َّ ُ
ُ ّ َّ َ َ َ ۡ ُ ُ ُ َ َ ّ ُ ُ ٗ
ك
واآلية  69من سورة النحل﴿ :ثم
ِن
م
ت فٱسل ِك سبل رب ِ ِ
ك ٱثلمر ٰ ِ
ك ذل ل ۚ
ِ
ِ
َّٓ ٞ
َٰ َ َ ٗ
َّ
َ ۡ ُ ُ ۢ ُ ُ َ َ َ ُ ٰ َ ۡ َ ٌ َ ۡ ُّ ٞ
َّ
ُ
اس إِن ِف ذل ِك ٓأَلية
يرج ِمن بطون ِها شاب متل ِف ألونهۥ فِيهِ شِفاء ل ِلن ِ ۚ
َّ
َ َّ َ
ل ِق ۡو ٖم َي َتفك ُرون﴾ ،يخرج من بطونها رشاب :هو القرآن الذي أستؤمنوا عليه .وإىل هذا

يل أمري النحل ،فهو يعسوب الدين.
التفسري ترجع الشيعة تسمية ع ّ

يقول العالمة الطباطبايئ« :ويف تفسري القمي بإسناده عن رجل عن حريز عن أيب
عبد اللَّه 8يف قوله وأوحى ربك إىل النحل قال نحن النحل الذي أوحى اللَّه إليه أن
اتخذي من الجبال بيوتا أمرنا أن نتخذ من العرب شيعة ومن الشجر يقول من العجم
ومام يعرشون من املواىل والذي خرج من بطونها رشاب مختلف ألوانه العلم الذي يخرج
منا إليكم .أقول ويف هذا املعنى روايات أخر وهي من باب الجري ويشهد به ما يف بعض
هذه الروايات من تطبيق النحل عىل النبي iوالجبال عىل قريش والشجر عىل العرب
ومام يعرشون عىل املواىل وما يخرج من بطونها عىل العلم» .
[[[

يحمل جملة من العلامء عىل هذه اآليات وهذا ال ّنوع من التأويل عىل الجري
والتطبيق وعلامء التفسري يأخذون بهذه الروايات حسب الرشوط التي يشرتطونها يف
قبول الروايات يف التفسري ،ولتوضيح قاعدة الجري واالنطباق ال بد من االلتفات إىل
األمور اآلتية:
 .1جاءت الرواياتُ الوارد ُة عن أهل البيت Dمؤكِّد ًة عىل رضورة التعاطي مع
القرآن عىل أساس الجري واالنطباق وإال مات القرآ ُن ِ
نزلت فيهم اآليات.
مبوت َمن ْ
[[[ ينظر :جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.331 -326
[[[ تفسري امليزان ،ج ،12ص.308
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منها ما ورد يف تفسري العيايش أيضاً بإسناده عن أيب جعفر ق ََال :يَا َخ ْيثَ َم ُة اَلْ ُق ْرآ ُن نَ َز َل
أَ�ثْالَثاً �ثُلُثٌ ِفي َنا َو ِف أَ ِح َّبائِ َناَ ،و�ثُلُثٌ ِف أَ ْع َدائِ َنا َو َع ُد ِّو َم ْن كَا َن قَ ْبلَ َنا َو�ثُلُثٌ ُس َّن ٌة َو َمث ٌَل،
َولَ ْو أَ َّن ا َْليَ َة إِذَا نَ َزل َْت ِف قَ ْو ٍم ث ُ َّم َماتَ أُولَ ِئ َك اَلْ َق ْو ُم َمات َِت ا َْليَ ُة ل ََم بَ ِق َي ِم َن اَلْ ُق ْرآنِ
ش ٌءَ ،ولَ ِك ْن اَلْ ُق ْرآ ُن يَ ْجرِي أَ َّولُ ُه َع َل ِ
َلس ٰم ٰواتُ َوا َْلَ ْر ُض»َ ،ولِك ُِّل قَ ْو ٍم
آخ ِر ِه « ٰما ٰدا َم ِت ا َّ
َْ
ش»[[[.
آيَ ٌة يَتْلُونَ َها [ َو] ُه ْم ِم ْن َها ِم ْن َخ ْيٍ أَ ْو َ ٍّ
كل َمن كان واجدا ً
 .2املراد من الجري هو إرسا ُء أحكام القرآن وتوصيفاته عىل ِّ
لخصوص َياتها بقطع النظر عن الزمان واملكان ،وهذا هو معنى االنطباق والذي هو تطبيق
كل َمن كان منطَبقاً لخصوص َّيات أحكامه وتوصيفاته.
أحكام القرآن وتوصيفاته عىل ِّ
يقول العالمة الطباطبايئ يف توضيح الجري واالنطباق يف القرآن« :القرآن الكريم
لكل األزمان وترسي أحكامه عىل كل الناس ،فيجري يف الغائب كام يجري
كتاب دائم ّ
مثل اآليات النازلة
يف الحارض وينطبق عىل املايض واملستقبل كام ينطبق عىل الحالً .
خاصة يف عرص النبوة يرسي ذلك الحكم عىل غريه
يف حكم عىل أحد املؤمنني برشوط ّ
لو توفّرت تلك الرشوط يف العصور التالية أيضً ا ،واآليات التي متدح أو تذم بعض من
يتحل بصفات ممدوحة أو مذمومة تشمل من يتحىل بها ممن مل يعارص النبي.i
ّ
مخص ًصا لتلك اآلية نفسها .ونعني بذلك لو نزلت يف
فإذا مورد نزول آية ما ال يكون ّ
شخص أو أشخاص مع ّينني ال تكون اآلية جامدة يف ذلك الشخص أو أولئك األشخاص،
كل من يشرتك مع أولئك يف الصفات التي كانت مور ًدا لتلك اآلية» .
بل ترسي يف ّ
[[[

 .15نسبة البابية إىل الشيعة:
يقول «جولدتسيهر»« :وأخ ًريا أنشأت فرقة البابية[[[ ،والتي متت ّد جذورها يف األصل
[[[ تفسري العيايش :ج ،1يف ما أُنزل القرآن ،ص.10
[[[ محمد حسني الطباطبايئ :القرآن يف اإلسالم ،ص.51
[[[ البابية :ديانة يدّعي أتباعها االسالم ،منسوبة إىل مريزا عيل محمد ،الذي َس ّمى نفسه الباب -يعني الباب لالمام الثاين عرش
املنتظر عند الشيعة اإلمامية االثني عرشية -والذي وضع ألتباعه كتاب «البيان» الذي يدّعي أنه أفضل من القرآن ،والجدير
بالذكر أن هذه الفرقة أنشئت بتدبري صليبي «تب ّنته روسيا القيرصية آنذاك» ُمعجم لغة الفقهاء ،محمد قلعجي ،ص.101
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إىل الشيعة( ،فرقة الشيخية) ،تفس ًريا مذهب ًيا للقرآن يف ضوء ميولهم الحزبية» .
[[[

أ ّما نسبة البابية أو البهائية إىل الشيعة فهو افرتاء عىل الشيعة اإلمام ّية ،بل نسبتها
إىل املدرسة الشيخ ّية التي ترجع إىل الشيخ األوحد أحمد بن زين الدين األحسايئ هو
مؤسس البابية عىل
كالم غري صحيح .وإذا كان الدليل هو تتلمذ املريزا عيل الشريازي ّ
السيد كاظم الرشتي والذي يعترب من أبرز تالميد الشيخ أحمد األحسايئ ،فهذا يعني أ ّن
البابية منسوبة إىل األحسايئ أو الشيخ ّية وبالتايل فهي منسوبة إىل الشيعة ،فهذا كالم
غري دقيق بل غري صحيح.
[[[

ال نعرف ما الدليل عىل ما نسبه «جولدتسيهر» يف كالمه املتق ّدم إىل الشيعة .فإن كانت
العمدة هي الشيخيّة والشيخ أحمد بن زين الدين األحسايئ ،فإن كتب الشيخ األحسايئ
نفسها والتي هي األساس عند الشيخيّة ،ال عالقة لها ال من قريب وال من بعيد بإدعاءات
البابية والبهائية ،باإلضافة إىل أ ّن الشيعة متّفقون عىل أ ّن البابية والبهائية من الفرق الضالّة،
ثم مبراجعة بسيطة لكتابه «حياة النفس» -الذي هو أشبه مبنت عقائدي مخترص لألحسايئ-
وغريه من الكتب نعرف عدم ص ّحة رجوع البابية أو البهائية إليه ،وال يصح االستدالل من
خالل تتلمذ الباب «املريزا عيل الشريازي» عند كاظم الرشتي يصبح عندنا تسلسل ورايث
لألفكار أي ما عند الباب هو من الرشتي ،وما عند األخري هو من األحسايئ؛ فهذا ما ال يقبله
من له أدىن حظ من التحقيق والبحث .وإ ّن من له أدىن التفاتة إىل كتب البابية والبهائية
يعرف فتواهم بتحريم كتب األحسايئ والرشتي هذا من جهة ،ومن ينظر إىل كتب الشيخ ّية
فهي مليئة بالر ّد عىل دعوى الباب من جهة أخرى .وهذا ال فرق فيه بني الشيخيّة الكشفيّة
والركن ّية ،فالهجوم عىل أفكار الباب وتكفريه من األمور التي ات ّفقت عليه الشيخ ّية مع
اختالفهم يف بعض األمور األساس ّية كوحدة الناطق وغريها.
يقول الباب «عيل محمد الشريازي» يف كتابه البيان« :يا أهل الذكر والبيان قد ح ّرم
[[[ جولدتسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.335
[[[ البهائية ،هي فرقة أسسها حسني عيل النوري املازندراين (بهاء اللَّه) الذي كان من البابية الذين يتبعون عيل محمد الشريازي
(الباب) ،وبعد إعدام عيل محمد الباب سنة 1266هـ يف تربيز ادعى حسني عيل النوري أنه الخليفة الحقيقي للباب ،وأن الباب
أوىص ملريزا يحيى صبح األزل  -وهو األخ األصغر لبهاء اللَّه  -صيانة له وإلخفائه عن جواسيس الحكّام الذين كانوا يرتبصون
القتالع البابيني من جذورهم.
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عليكم اليوم مبثل ما حرمنا النظر إىل أساطري األحمد والكاظم والفقهاء القعود والجلوس
لئل يضلوكم فتكونوا إذا ملن الكافرين .وأعلموا يا أهل
مع الذين اتبعوهم يف الحكم ّ
الفرقان والبيان إنكم اليوم أعداء الذين اقتدوا باألحمد والكاظم وهم لكم عدو وليس
لكم عىل األرض منهم وال لهم منكم أش ّد عداوة ولقد القي بينكم وبينهم البغضاء
عليم
والشحناء وهو اللَّه ربكم الرحمن قد كان بكل يشء محيطًا ومبا يعامل مع عباده ً
حكيم فمن يخطر عىل قلبه سبع عرش عرش رأس خردل من حب هؤالء فليذيقنهم يوم
ً
القيامة من يطهره اللَّه بنار أليم» .
[[[

وقد ر ّد علامء الشيخ ّية عىل الدعوى الباب ّية ،وهذه أسامء بعض الكتب التي ألّفها
علامء الشيخية يف الر ّد عىل البابية :وباألخص محمد كريم خان الكرماين وغريه ومن كتب
محمد كريم الكرماين :الرد عىل الباب ،إزهاق الباطل ،الشهاب الثاقب ،تقويم العوج ،رد
بعض تأويالت البابية ،الشمس املضيئة وغريها من الكتب.

ً
ّ
التمدن اإلسالمي:
سادسا -التفسير في ضوء
ركّز املؤلّف يف هذا الفصل عىل اإلجابة عىل سؤال طرحه ،وهو :هل اإلسالم وحياة
الحضارة يف التم ّدن الحديث ضدان عىل طريف نقيض غري قابلني لتسوية أو توفيق؟
فذكر أ ّن خري من ميثّل اإلجابة عن سؤاله فئتان:
مؤسسها أحمد خان بهادر وسيد أمري عيل.
األوىل :نشأت يف الهند بقيادة ّ
والثانية :نشأت يف مرص وهي بقيادة جامل الدين األفغاين وتلميذه محمد عبده.
وقد طرح جولدتسيهر قضايا ع ّدة يف هذا الفصل ،ونعرض هنا ما يتعلّق بالقرآن
خاصة فيام يتعلّق باملدرستني القرآنيتني اللّتني رأى جولدتسيهر أنّهام خري من
الكريمّ ،
ميثّل حياة الحضارة والتم ّدن.
[[[ ينظر :محمد كريم الكرماين ،رسالة يف رد الباب املرتاب ،مطبعة السعادة إيران كرمان ،ص.56
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 .1املدرسة الخانية (أحمد خان بهادر):
وضع أحمد خان (1898-1817م) اقرتاحاً لعالج األمة والنهوض بها ،هو إنشاء مرشوع
(الكلّية املحمدية اإلنجليزية الرشقية) أو ما سمي فيام بعد :مدرسة العلوم ،التي تحول
اسمها بعد ذلك إىل :جامعة عليكرة اإلسالمية .وله آراء تف ّرد بها .وتثري بعض آرائه الجدل
إىل اليوم بني مؤيّد ومكفّر.
يرى أحمد خان أ ّن َ
أي إن
نزول الوحي عىل النبّي iكان باملعنى وليس باللفظّ ،
النبي محمد iهو من صاغ مضمو َن
إلهي ،أما اللف ُظ
ّ
فبرشي ،مبعنى أ ّن َّ
املضمو َن ّ
الوحي اإللهي بألفاظ عرب ّية هي القرآن.
والنب ّوة بنظره ملكة طبيع ّية يتطلّب تحقُّقها بيئ ًة ومناخاً خاصاً ،إذ يقول« :إ ّن النبو َة
ملك ٌة طبيعية خاصة ،كسائر القوى البرشية التي تتفتّق عند توفّر ظروفها ومناخاتها
وبيئتها ،مثلام هي مثار األشجار ...الوحي ليس شيئاً ينزل عىل النبي iمن الخارج ،بل
هو عبارة عن نشاط العقل اإللهي يف النفس والعقل القديس البرشي».
أما أهم آرائه فيمكن تلخيصها فيام ييل:
 اعتقاده أ ّن القرآن هو األساس لفهم ال ّدين ،وال يقبل من حديث املصطفى iإالما يتّفق مع العقل والتجربة.
فقصة إبراهيم 8مع الطيور األربعة إمنا
 تأويالته العقالن ّية آليات الكتاب العزيزّ ،هي رؤيا منام ،ويونس 8مل يبتلعه الحوت وإمنا أمسكه بفمه ثم لفظه ،واملالئكة هي
قوى الطبيعة ،والجنة والنار إمنا هي إشارات رمزية لحاالت نفسيّة من األمل والعذاب.
 كام يرى أ ّن األحاديث الواردة يف الشؤون ال ّدينيّة هي امللزمة ،أما أحاديث الدنيافمتغية وال يراد منها التزام الناس بها بل( :أنتم أعلم بأمور دنياكم).
ّ
 وله آراء فقه ّية أخرى كثرية وغريبة أحياناً .يرى يف محاربة اإلنجليز والجهاد ضدهم:إن الجهاد غري مباح إال فـي حالـة القهـر الصـراح ،أو الحيلولة بني املسلمني ومامرسة
شعائر دينهم؛ مام يرض بأسس بعض أركان اإلسالم .وملا كان الربيطانيون يكفلون
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الحريّة ال ّدين ّية فليس هناك من الرشوط ما ي ّربر الجهاد ضدهم .أما فيام يتعلق
مبسألة ما إذا كانت الهند دار حرب أم دار اإلسالم؛ فريى أنه ميكن وصفها بالوصفني
كليهام ،وإن كان من األوفـق أن ت ُس ّمى بدار األمان.
 يقول مبرحل ّية حكم الجهاد يف القرآن الكريم ،وأنّه تعبري عن حاجة الدعوة يف عرصالبعثة.
 تخلّف املسلمني :قد رد أحمد خان تخلّف وتدهور أحوال املسلمني إىل سببني؛األول :نقص التعليم لديهم .والثاين :عدم االتّحاد واالختالط باإلنجليز الذين
سـلّطهم اللَّه علـيهم ،وتفاقم الكراهية والبغضاء بينهام؛ لذلك أكّد السري سيد أحمد
عىل املصـالحة مـع اإلنجليز ،والتعليم والرتبية من أجل صالح املسلمني.
التمس َك باإلجامع بوصفه دليالً يف الرشيعة .ويش ّدد عىل مرجع ّية العقل.
 يرفض ّأ .املعامل الرئيسة لتفسريه للقرآن:
ألّف أحمد خان كتاب «تفسري القرآن وهو الهدى والفرقان» الذي يقع يف مجلدين،
والهدف األساس الذي أراده من تفسريه هذا أن يثبت أ ّن حقائق اإلسالم وتعاليمه ال
تتعارض مطلقًا مع قوانني الطبيعة؛ أل ّن القرآن هو «كلمة اللّه» وقوانني الطبيعة هي
«فعل اللّه» وال يتعارض كالمه مع فعله.
ورسم مجموعة معامل لهذا التفسري أهمها:
 ات ّخذ فيه الواقع أساساً يف التفسري. عمل عىل تأويل ِآيات القرآن يف ضو ِء املعارف الحديثة.
عرصي للقرآن ـ حسب منهجه ـ اعتمد عىل أمرين ،وهام:
ومن أجل تقديم تفسري
ّ
أولهام :مفهوم املحكم واملتشابه؛ فهو يرى أ ّن هذا التقسيم املحكم واملتشابه دليل
عىل أ ّن اإلسالم هو دين الطبيعة ،فاآليات املحكمة هي األساس ّية وهي التي تشتمل
عىل أساسيات العقيدة أما املتشابهة هي الرمزية وهي التي تساير تطور معارف البرش،
التمسك بالفهم القديم؛ أل ّن هذه اآليات قابلة
فقد تصلح لطور دون طور ،لذا فال يجوز ّ
للتغيري ملا يالئم العرص الجديد.
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مشتمل عىل حقائق أساس ّية هي املقصودة من
ً
ثانيهام :يعترب «خان» القرآن
الحديث ،ولكن هذه املعاين األساس ّية تصاحبها معان ثانويّة وفرع ّية مأخوذة من بيئة
العرب وظروفهم ،وال يعني ذكر القرآن لها أنّها حقائق.
وتوسع املعرفة اإلنسان ّية ال ميكن
ويعتقد أحمد خان أنّه يف ضوء الظروف الجديدة ّ
االعتامد يف فهم القرآن عىل التفاسري القدمية وحدها التي اشتملت -يف رأيه -عىل كثري
من الخرافات ،ولكن ينبغي االعتامد عىل بعض القرآن وحده الذي هو بحق كلمة اللّه،
نفس القرآن تفس ًريا عرصيًّا .
ومن خالل معرفتنا وتجاربنا الذاتية ميكن لنا أن ّ
[[[

ب .مالحظات عىل تفسري أحمد خان:
 التفسري املادي للقرآن الذي ينتهجه أحمد خان ال أثر له يف التفاسري القدمية ،ومليظهر عىل مرسح الدراسات التفسريية إال يف القرن الرابع عرش الهجري.
 أخرج هذا التفسري جملة من املعتقدات الدين ّية من دائرة عامل الغيب والتج ّرد،مثل :املالئكة ،والوحي ،والنبوة ،و ...وق ّدم لها تفسريات مادية ،ونذكر جملة من هذه
العناوين:
 تفسري الوحي بتجليات عبقرية النبي. i[[[

 تصوير الجنة والنار تصوي ًرا ماديًّا أرض ًّيا . انفالق البحر ملوىس 8ترجع إىل ظاهرة املد والجزر .[[[

[[[

 تفسري الغيب بعمليات التحول الباطني للوجود .[[[

 تفسري املالئكة بجذوة الحياة يف الدنيا .[[[

[[[ ينظر :عمر بن ابراهيم رضوان :آراء املسترشقني حول القرآن الكريم وتفسريه ،ج ،2ص.794-793
[[[ أحمد خان الهندي ،تفسري القرآن (الهدى والفرقان) ،ج ،1ص.60
[[[ أحمد خان الهندي ،تفسري القرآن( ،م.ن) ،ص.72-71
[[[ (م.ن) ،ص.129-128
[[[ (م.ن) ،ص.85
[[[ (م.ن) ،ص.35
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 تفسري الشكر بالتحرر .[[[

 تفسري التقوى مبسايرة حركة التطور .[[[

فس أحمد خان املنظومة العقديّة واألخالق ّية يف اإلسالم بطريقة مادية بحتة،
وهكذا ّ
وهذا أشبه بالتفسري بالرأي.
 ال يخضع هذا النوع من التفسري لضوابط مح ّددة يف اللغة ،والتاريخ ،وأسبابالنزول ،وغري ذلك من القواعد والعلوم التي ينبغي مراعاتها عند تفسري القرآن الكريم.
 وضع أحمد خان رشوطاً تعجیزیّة لقبول الـحدیث مام جعله ینکر أغلب األحادیث،وأسس جامعة تسمی أهل الذکر
ّ
فتوصل يف النهایة إلنکار کافة األحادیث النبویّة ّ
والقرآن ،دعا من خاللها إلی أ ّن القرآن هو الـمصدر الوحید للترشیع؛ وهذا املوقف من
فهم غري صحيح ،بل هناك جملة من اآليات
األحاديث سيؤ ّدي إىل فهم كثري من اآليات ً
ال ميكن معرفتها من دون السنة النبوية كتفاصيل الترشيعات.
العالمة الطباطبايئ (رض) یعتقد من جه ٍة أ ّن آیات القرآن التی تدعو الناس عام ًة ،إلی
تعقّل القرآن وتأ ّمله والتدبر فیه ّ
تدل دالل ًة واضحة علی أن الـمعارف القرآن ّیة یـمکن أن
ینالها الباحث بالتدبر والبحث ،ومن جهة أخری یعتقد العالّمة أنّه ال سبیل إلنکار الروایات
يف التفسیر ،ألنّها تلعب دورین أساسیین :دور التعلیم ودور التبیین؛ فدور النبيi
التعلیمي یربز من خالل هدایة الـمعلم الـخبیر ذه َن الـمتعلّم وإرشاده إلی ما یصعب
تسهیل
ٌ
علیه العلم به والـحصول علیه ،ال ما یمتنع فهمه من غیر تعلُّم ،بل إ ّن التعلم
وخلق للمقصد ،والـمعلم فی تعلیمه إنّـام
للطریق
وتقریب للمقصد ،ال إیـجا ٌد للطریق ٌ
ٌ
یروم ترتیب الـمطالب العلم ّیة ونضدها علی نـح ٍو یستسهله ذهن الـمتعلّم ویأنس به ،فال
یقع فی جهد الرتکیب وک ّد التنظیم ،فیتلف العمر وموهبة القوة ،أو یرشف علی الغلط يف
ُ َ
ََ َ َْٓ َْ َ ّ
ٱذل ِْك َر لِ ُبَ ّ َ
ي ل َِّلن ِ
الـمعرفة ،وهذا ما یدل علیه قوله تعالی﴿ :وأنزلا إِلك
اس َما ن ّ ِزل
ِ
َ
َ ُ َ ّ ُ ُ ُ ْ َٰ َ َ ْ ْ َ َ
إِلْ ِه ْم﴾ النـحل ،44 :وقوله تعالی﴿ :ويعل ِمهم ٱلكِتب وٱل ِكمة﴾ الـجمعة.2 :
[[[ (م.ن) ،ص.4
[[[ (م.ن) ،ص.3-2
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فالنبي یعلّم الناس ما یدل علیه القرآن بنفسه ،ویمکن للناس الـحصول علیه ،وإ ّال
عربی مبین)؛ وأما الدور التبییني للروایات فإنّه
فإنه ال معنى لقوله تعالی( :وهذا لسا ٌن ّ
ینحرص بآیات األحکام وتفاصیلها التی ال سبیل إلی تلقیه من غیر بیان النبي ،iکام
َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ ُ ُ
َ ُ َْ
الر ُسول فخذوهُ َو َما ن َهاك ْم عن ُه
أرجعها القرآن إلیه يف قوله تعالی﴿ :وما آتاكم
َ ْ
فان َت ُهوا﴾ الـحرش ،7 :وما يف معناه من اآلیات کتفاصیل القصص والـمعاد .
[[[

إ ّن ما یـرفضه العالمة الطباطبايئ أالّ نلجأ للروایة فنحرص بـها معنی اآلیة ،بـل یـجب
فسح أمامنا الـمجال أکرث ،لیضعنا فی
أن تنطق اآلیة بـمدلولـها ،ولکن بالرجوع للـروایة یُ َ
ج ِّو اآلیة وأفقها األوسع ،ولیتّضح ویکتمل الـمعنی الـمراد منها ،وهذا أم ٌر ال مـجال لرفضه.

 .2معامل املدرسة التفسرييّة عند محمد عبده وجامل الدين األفغاين:
أ .آراء جولدتسيهر حول مدرسة محمد عبده
لقد أسهب جولدتسيهر يف الكالم حول مدرسة التفسري عند محمد عبده ،وأشار
إىل نقاط ق ّوتها يف نظره ،وفيام ييل نعرض ملا يتعلّق بالقرآن الكريم ،وما طرحه هذا
املسترشق من نقاط حول هذه املدرسة:
 اتخذ محمد عبده لنفسه منهجاً يسري عليه يف تفسري القـرآن الكـريم ،خالف بهاملفسين يف جزئيّات كثرية من تفسريه ،عىل سبيل املثال يبتعد محمد عبده
جامعة ّ
عن الطريقة السائدة يف التفسري كمبحث أسباب النزول فيقول« :ومن عجيب رواة
أسباب النزول أنّهم مي ّزقون الطائفة امللتئمة من الكالم اإللهي ،ويجعلون القرآن
عضني مبا يفكّكون اآليات ويفصلون بعضها من بعض ،بل رمبا يفصلون بني الجملة
مستقل كام يجعلون لكل آية من
ً
لكل جملة سببًا
املوث ّقة يف اآلية الواحدة فيجعلون ّ
مستقل» .
ً
اآليات الواردة يف مسألة واحدة سب ًبا
[[[

 محمد عبده من أنصار التفسري العلمي ،ويرى أن عدم تنـاقض العلـوم مـع القـرآن،[[[ تفسري امليزان ،ج ،3ص.85
[[[ جولدتيسهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.372
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يع ّد رضباً من رضوب اإلعجاز للبرش« .ويرى أ ّن قيمة القرآن تزداد علوا ً بقلّة التأثري
بقوانني البالغة يف النظر إىل املرتادفات .أن القـرآن ال ميكـن أن يحتـوي علـى تعلـيم
يتعـارض مـع حقـائق العلـم ،بـل يـشتمل كتاب اللَّه عىل النظريات العلمية للقرنني
(التاسع عرش والعـرشين) وإن خفـي ذلـك علـى أنظار السطحيني» .
[[[

 ويلخص «جولدتسيهر» حركة التجديد يف مدرسة املنار ،بقوله« :إ ّن املقــصد الــذييــدور عليــه منهــاج حــزب (املنــار) هــو التجديــد الكامــل لإلســالم املتعلّق
بالشؤون الدينيّة ،فتزال األسـس حـائرة ،ويوضـع مكانهـا أسـس جديـدة :اجتهـاد
جديد وإجامع جديد ،ويخلع الفقه واملذاهب عـن عروشـها ،ويرجـع الحكـم إلـى
املـصادر إلـى الكتـاب والـسنة ،اللـذين يبـدي صـاحب املنـار لوذعيـة وأسـتاذية
عظيمـة فـي الحكـم عليهام تذكر -أحياناً -بفـ ّن نقـد الحـديث عنـد العلمـاء
القـدامى ،ويرتتـب علـى ذلـك محـو كـل بدعـة وكـل تجديـد غيـر مستـساغ
عقـالً -بطبيعـة الحـال يتعـارض مـع روح الـسنة القدمية» .[[[

 قال جولدتسيهر« :ويتميّز طابع نزعته بالقصد إىل تفسري القرآن علـى طريقـةروح ّيـة عمران ّية تظهر أ ّن القرآن الحكيم ينبوع السعادة الدين ّية واملدن ّية يف كل
عرص .ووصف منهجه بأنّه يبتعد عن طريقة النظـر املـأثورة فـي التفـسري فـي
بعـض األحيـان ،وإن كـان يراعـي فـي ذلـك صـالح القـرآن ،فأسـباب النـزول التـي
املفـسون يتّجـه محمد عبده إىل إثبات الوحدة عىل عمد بني املواضع
يـذكرها
ّ
القرآنية إىل مدى بعيد ». ...
[[[

 ويف معرض عالقة القرآن بعلم الطبيعيات ،يصدر محمد عبـده عـن مبـدأ أسـاس،هـو أن القرآن لـم ينزلـه اللَّه تعـاىل لـرشح مـسائل العلـوم ،والفنـون الكونيـة فلـيس
مـن مقاصـد الــدين تعلم هذه األمور ،وإمنــا تذكر فيــه محاســن املخلوقــات،
[[[ جولدتيسهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.371
[[[ جولدتيسهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.362
[[[ جولدتيسهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.371
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وعجائبهــا للتنبيه علــى حكمة اللَّه ،ومن منهجه التوفيق بني القرآن والنظريات
الحديثة يف العلوم الكون ّية[[[.
ويف نهاية الكالم عن مدرسة املنار والشيخ محمد عبده تع ّرض «جولدتسيهر» لبعض آراء
محمد عبده سواء يف املجال العلمي أم االجتامعي وغري ذلك ،ومن هذه اآلراء نذكر اآليت:
 أ ّن الج ّن (أي األجسام) الخفيّة التي كان العرب يعتقدون أنّها هي املسبّبة لألمراضفسها محمد عبده عىل أنّها امليكروبات .
ّ
[[[

كل شخص،
 املعروف سابقًا أ ّن األمراض ال تنقل بالعدوى ،فاللَّه تعاىل هو من ميرض ّفس
فاملرض من فعل اللَّه من دون التوقّف عىل ّ
أي سبب خارجي .نجد محمد عبده ّ
حديث الرسول« :iإذا سمعتم بالطاعون بأرض فال تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم
بها فال تخرجوا منها»  .من باب التحذير من نقل العدوى بينام النهي يف الحديث أي ال
تخرجوا كان يفهمه البعض من باب التحذير من اعتقاد إمكان الهروب من قضاء اللَّه .
[[[

[[[

 يف مسألة تع ّدد الزوجات يرى أ ّن إباحة تع ّدد الزوجات مض ّيقة قد اشرتط فيهاما يصعب تحقّقه ...وبهذا يعلم أ ّن تع ّدد الزوجات مح ّرم قط ًعا عند الخوف من
عدم العدل  .وغري ذلك من النتائج امله ّمة يف هذا املجال ،ولكن مع كل اإلطراء
الظاهر ملدرسة محمد عبده وما نقله جولدتسيهر عن تط ّورها يف مجاالت متع ّددة
يصدر جولدتسيهر حكمه النهايئ عىل هذه املدرسة وذلك ليختم الكتاب مبا بدأ به
مذهبي بحق»  .واستشهد جولدتسيهر
فيقول« :ولكن تفسري محمد عبده تفسري
ّ
عىل مذهبيّة التفسري بتفسري اآليتني  17و 18من سورة البقرة.
[[[

[[[

ب .آراء إسالم ّية حول مدرسة محمد عبده
[[[ جولدتيسهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.383
[[[ جولدتيسهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.384
[[[ أحمد بن الحسني البيهقي :السنن الكربى ،ج ،3ص.376
[[[ جولدتيسهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.385-384
[[[ جولدتيسهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.388
[[[ جولدتيسهر :مذاهب التفسري اإلسالمي ،ص.392
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ال نريد أن نناقش يف ص ّحة االستشهاد والنتيجة ،وال نريد أيضً ا الدفاع عن مدرسة
كل البعد عن
محمد عبده ،وقد أرشنا فيام سبق لبعض تفاسري اإلمام ّية التي هي بعيدة ّ
التفاسري املذهب ّية ،ولكن هناك ضوابط وقواعد عمل بها محمد عبده ت ُبعد تفسريه عن
التفاسري املذهبية يف املنهج ،وهذا ال مينع أن نجد بعض النتائج الجزئ ّية التي ت ُعترب تفس ًريا
مذهب ًّيا للقرآن سواء عند محمد عبده أو عند غريه ،ولكن ما أخفق فيه جولدتسيهر
يف هذا الكتاب أنّه حكم من خالل بعض النتائج الجزئ ّية عىل مذهب ّية كل التفاسري
كل املناهج هي مناهج مذهب ّية.
اإلسالم ّية واعترب ّ
ويف النهاية ،يع ّد هذا التفسري -أي تفسري محمد عبده -تفس ًريا اجتامعيًّا أدبيًّا،
وبعيدا ً عن التأثر باآلراء واملذاهب ،فهذه املدرسة ال تعتني باألحاديث الضعيفة أو
املوضوعة.
 كان يـرى بأ ّن فهم كتاب اللَّه ،من حيث هو دين يرشد الناس إىل ما فيه سعادتهم ،يفللمفسين الذين
الدنيا واآلخرة ،أما ما وراء ذلك فهو تابع له ،ثـم نجـده يتو ّجـه بـاللوم
ّ
يتوسعون يف
غفلوا عن الغرض األول للقرآن ،وهو ما فيه من هدايـة وإرشاد ،وراحوا ّ
نواح أخرى من رضوب املعاين ،ووجـوه النحو ،وخالفات الفقه وغري ذلك.
 أعطى للعقل مساحة واسعة يف التفسري ،ومل يج ِر عىل ما وجد عليه غريه من أفكاراملتق ّدمني ،مام أ ّدى به أن يرد الكثيـر مـن املأثور من األحاديث النبوية الصحيحة،
وأقوال بعض الصحابة والتابعني .
[[[

 أهم ما مي ّيز منهج محمد عبده يف التفسري هو إخـضاعه حـوادث الحياة القامئةيف وقته لنصوص القرآن الكريم ،إما بالتوسـع فـي معنـى النص ،أو بحمل الشبيه
عىل الشبيه .
[[[

 انتهج محمد عبده املنهج االجتامعي يف تفسري القرآن ،فاهت ّم باآليات القرآن ّية التيترتبط ببيان املسائل االجتامع ّية.
[[[ عبد الغفار عبد الرحيم :اإلمام محمد عبده ومنهجه يف التفسري ،القاهرة :املركز العريب للثقافة والعلوم1980 ،م ،ال.ط،
ص.177
[[[ محمد البهي :الفكر اإلسالمي الحديث وصلته باالستعامر الغريب ،النارش :مكتبة وهبة ،مرص ،ال.ت ،ط ،4ص.175
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وكان له اهتامم واضح مبشاكل املسلمني وتطبيق اآليات القرآن ّية عىل حياة الناس،
وطرح سبل معالجة املشاكل االجتامع ّية .ويلخص العالمة الشيخ محمد هادي
معرفة منهج الشيخ محمد عبده ،فيقول« :رائد هذه املدرسة [اللون االجتامعي
أو املنهج االجتامعي يف التفسري] األ ّول وزعيمها وعميدها هو اإلمام الشيخ محمد
عبده ،الذي بنى أساس هذا البنيان الرفيع ،وفتح باب االجتهاد يف التفسري بعدما
كان مغلقاً طيلة قرون ،فقد نبذ طريقة التقليد السلفي ،وأعطى للعقل حريته يف
النقد والتمحيص ،وسار عىل منهجه األجالء من تالمذته ،أمثال السيد محمد رشيد
رضا ،والشيخ محمد القاسمي ،والشيخ أحمد مصطفى املراغي ،ومن جاء بعدهم،
جارياً عىل نفس التعاليم ،أمثال السيد قطب ،والشيخ محمد جواد مغنية ،والشيخ
محمد الصادقي ،والسيد محمد حسني فضل اللَّه ،والسيد محمد الشريازي ،والشيخ
سعيد حوى ،واألستاذ محمد عيل الصابوين ،والسيد تقي املدريس ،والشيخ نارص
مكارم الشريازي ،والذي فاق الجميع يف هذا املجال هو العالمة الفيلسوف السيد
محمد حسني الطباطبايئ ،الذي حاز قصب السبق يف هذا املضامر» .
[[[

 ومن منهجه أنّه كـان دائـم التوفيـق بـني اإلسـالم والحـضارة الغربيـة حتـىوصـف تفسريه بأنه كان مالمئاً لذوق العرص ومطالبه .
[[[

 مدرسة املنار وإن كانت ال تبالغ يف تأكيد عنرص اإلعجاز الخارق للعادة للقرآن،وكانت يف هذه األمور -مع دقّة احتفاظها بطبيعة النصوص املأثورة -تدور يف
خاصا ألن تكون غري
مدار املذهب العقيل ،فإنّها برغم ذلك كانت تلقي وزنًا ً
مقصة عنهم يف االعرتاف واإلثبات لجامل
متخلّفة وراء السلف املحافظني ،وال ّ
نظم القرآن القرآن البالغي ،وبيان التامسك والرتابط بني األجزاء املتف ّرقة يف
مختلف السور.
[[[ محمدهادي معرفة :التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب ،ج ،2ص.454-453
[[[ عبد املجيد عبد السالم املحتسب :اتجاهات التفسري يف العرصالراهن ،منشورات مكتبة النهضة اإلسالمية ،عامن ،األردن،
1982م ،ط ،3ص ،169- 125عثامن أمني :رائد الفكـر العـرصي اإلمـام محمد عبده ،رسل الوعي اإلنساين ،املكتب األعىل للثقافة،
ال.ت ،ال.ط.167-153 ،
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محمد عبده بنى تفسريه عىل أساس فتح باب االجتهاد يف التفسري ،بعدما كان مغلقاً
طيلة قرون ،ونبذ طريقة التقليد السلفي ،وأعطى للعقل حريته يف النقد والتمحيص،
وفس القرآن بالقرآن ،وأخذ
واجتنب ذكر التفاصيل والجزئيات وكذلك االرسائيلياتّ ،
وفس القرآن بالعقل الحصيف ،وغري ذلك من نقاط استخرجها
باألحاديث الصحيحةّ ،
العالمة محمد هادي معرفة من تفسري محمد عبده وصلت  25نقطة وقاعدة  ،وإن
كان هذا ال مينع من توجيه النقد لتفسريه ،ولكن عىل الطريقة العلم ّية واملنهج ّية ال عىل
الطريقة الجولدتسيهرية.
[[[

والحمد لله رب العاملني وصىل اللَّه عىل محمد وآله الطاهرين.

[[[ محمد هادي معرفة :التفسري املفرسون يف ثوبه القشيب ،ج ،2ص.456
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	176.عامد السيد الرشبيني :رد شبهات حول عصمة النبي ،دار الصحيفة ،مرص2003 ،م ،ط.1
	177.عمر بن ابراهيم رضوان :آراء املسترشقني حول القرآن الكريم وتفسريه ،دار طيبة ،الرياض1413 ،هـ،
ط.1
	178.العويف ،محمد سامل ،تطور كتابة املصحف الرشيف وطباعته ،الرياض  -اململكة العربية ،النارش :وزارة
الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 1999 ،م.
	179.العيني :عمدة القاري ،ج  ،25دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ال.ت ،ال.ط.
	180.فاضل اللنكراين مدخل التفسري ،مطبعة الحيدري ،طهران1428 ،هـ ،ط.1
	181.فالح بن محمد بن فالح الصغري :االسترشاق وموقفه من السنة النبوية ،النارش :مجمع امللك فهد
لطباعة املصحف الرشيف باملدينة املنورة ،ال.ط ،ال.ت.
	182.فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوين :مدخل إىل االسترشاق املعارص وعلم الحديث ،كلية الرتبية
جامعة امللك سعود ،الرياض ،ال.ت ،ال.ط.
	183.فتح اللَّه املحمدي(نجارزادگان) :سالمة القرآن من التحريف وتفنيد اإلفرتاءات عىل الشيعة اإلمامية،
مؤسسة فرهنگي هرني مشعر ،تهران ،ال.ت ،ال.ط.
	184.فخر الدين الرازي :مفاتيح الغيب (تفسري الرازي) ،ج ،27النارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
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1420هـ ،ط.3
	185.الفضل بن الحسن الطربيس :تفسري مجمع البيان ،ج ،1مؤسسة األعلمي ،بريوت1995 ،م ،ط.1
	186.فضل حسن عباس :قضايا قرآنية يف املوسوعة الربيطانية (نقد مطاعن ،ورد شبهات) ،النارش :دار الفتح،
عامن2000 ،م ،ط.1
	187.قاسم البيضاين :مباين نقد منت الحديث ،ال.ط ،ال.ت.
	188.قاسم السامرايئ :االسترشاق بني املوضوعية واالفتعالية ،دار الرفاعي للنرش والطباعة1983 ،م ،ط.1
	189.القايض عياض :الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،ج ،2دار الفكر ،بريوت1988 ،م ،ال.ط.
	190.كارل بركلامن :تاريخ الشعوب اإلسالمية ،نقلها إىل العربية :نبيه أمني فارس ،منري البعلبيك ،دار العلم
للماليني ،بريوت1968 ،م ،ط.5
	191.كلري تسدال ،مقال «إضافات الشيعة إىل القرآن» يف مجلة العامل املسلم ،سنة  1913مج 3عدد.3
	192.مازن مطبقاين :االسترشاق واالتجاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي :دراسة تطبيقية عىل كتابات
برنارد لويس ،مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرياض1995 ،م ،ال.ط.
	193.مالك بن نبي :الظاهرة القرآنية ،ترجمة :عبد الصبور شاهني ،دار الفكر ،دمشق2000 ،م ،ط.4
	194.املتقي الهندي :كنز العامل ،تحقيق :بكري حياين وصفوة السقا ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1989 ،م،
ال.ط.
	195.مجيد الرفيعي ،قراءات أهل البيت القرآنية ،دار الغدير ،قم2002 ،م ،ال.ط.
	196.محسن األمني :أعيان الشيعة ،تحقيق :حسن األمني ،دار التعارف ،بريوت ،ال.ت.
	197.محسن عبد الناظر :دراسات جولدتسيهر يف السنة النبوية ومكانتها العلمية ،رسالة دكتوراه ،جامعة
تونس.1984 /1404 ،
	198.محمد أبو زهرة :املعجزة الكربى القرآن ،دار الفكر العريب ،القاهرة1418 ،هـ ،ط.1
	199.محمد أركون :الفكر اإلسالمي قراءة عمل ّية ،ترجمة :هاشم صالح ،مركز اإلمناء القومي ،بريوت1996 ،م،
ط.2
	200.محمد البهي :الفكر اإلسالمي الحديث وصلته باالستعامر الغريب ،النارش :مكتبة وهبة ،مرص ،ال.ت،
ط.4
	201.محمد الحسيني ،معجم املصطلحات األصولية ،النارش :مؤسسة العارف للمطبوعات ،بريوت1415 ،هـ،
ط ،1ص .13
املفسين ،ج،1دار الكتب العلمية ،بريوت ،ال.ت ،ط.1
	202.محمد
ّ
الداودي :طبقات ّ
	203.محمد الغزاىل :دفاع عن العقيدة والرشيعة ضد مطاعن املسترشقني ،رشكة نهضة مرص 2005 ،م ،ط.7
	204.محمد باقر الصدر :املعامل الجديدة لألصول ،النارش :كنگره شهيد صدر ،قم1379 ،هـ.ش ،ط.2
	205.محمد باقر املجليس :بحار األنوار ،مؤسسة الوفاء ،بريوت1983 ،م ،ط 2مصححة.
	206.محمد بشري مغيل :مناهج البحث يف اإلسالميات لدى املسترشقني وعلامء الغرب ،مركز امللك فيصل
للبحوث والدراسات اإلسالمية ،الرياض2002 ،م ،ط.1
	207.محمد بن الحسن الطويس :التبيان يف تفسري القرآن ،تحقيق :أحمد حبيب قصري العاميل ،مكتب اإلعالم
اإلسالمي1409 ،هـ ،ط.1
	208.محمد بن الحسن الطويس ،األمايل ،دار الثقافة للطباعة والنرش والتوزيع ،قم1414 ،هـ ،ط.1
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	209.محمد بن الحسن النجفي :جواهر الكالم ،تحقيق وتعليق :الشيخ عباس القوچاين ،دار الكتب اإلسالمية،
طهران1365 ،هـ.ش ،ط.2
	210.محمد بن بابويه القمي (الصدوق) :علل الرشائع ،منشورات املكتبة الحيدرية ومطبعتها ،النجف
األرشف1966 ،م.
	211.محمد بن جرير الطربي :تاريخ الطربي ،مؤسسة األعلمي ،بريوت ،ال.ت ،ال.ط.
	212.محمد بن جرير الطربي :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،تحقيق :خليل امليس ،دار الفكر ،بريوت،
1995م.
	213.محمد بن عبد الدائم الربماوي ،الفوائد السنية يف رشح األلفية ،املحقق :عبد اللَّه رمضان موىس ،مكتبة
التوعية اإلسالمية للتحقيق والنرش والبحث العلمي ،الجيزة ،مرص ،/2015 ،ط.1
	214.محمد بن عبود :منهجية االسترشاق يف دراسة التاريخ اإلسالمي ،مقالة ضمن :مناهج املسترشقني ،ج،1
املنظمة العربية للعلوم والثقافة ،تونس.1985 ،
	215.محمد بن محمد ابن إمام الكاملية ،تيسري الوصول إىل منهاج األصول من املنقول واملعقول «املخترص»،
دراسة وتحقيق :د .عبد الفتاح أحمد قطب الدخمييس ،دار الفاروق الحديثة للطباعة والنرش ،القاهرة،
 1423هـ  2002 -م ،ط .1
	216.محمد بن محمد الدمشقي (ابن الجزري) :النرش يف القراءات العرش ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
ال.ت ،ال.ط.
	217.محمد بن محمد الغزايل ،املستصفى من علم األصول ،دار صادر ،بیروت1322 ،هـ ،ص.173
	218.محمد بن محمد رضا القمي املشهدي :تفسري كنز الدقائق وبحر الغرائب ،تحقيق :حسني درگاهي،
مؤسسة الطبع والنرش وزارة الثقافة واالرشاد االسالمي1990 ،م ،ط.1
	219.محمد بن مسعود العيايش ،تفسري العيايش ،ج ،2تحقيق وتصحيح وتعليق :السيد هاشم الرسويل
املحاليت ،النارش :املكتبة العلمية اإلسالمية ،طهران ،ال.ت ،ال.ط.
	220.محمد بن يعقوب الكليني :الكايف ،صححه وعلق عليه :عيل أكرب الغفاري ،دار الكتب اإلسالمية،
طهران1367 ،هـ.ش ،ط.3
	221.محمد بيومي مهران :دراسات تاريخية يف القرآن الكريم ،دار النهضة العربية ،بريوت1988 ،م ،ط.2
	222.محمد تقي الحكيم :السنة يف الرشيعة اإلسالمية ،ال.ت ،ال.ط.
	223.محمد تقي الحكيم:األصول العامة للفقه املقارن ،النارش :مؤسسة آل البيت ،قم1979 ،م ،ط.2
	224.محمد تقي فلسفي :الطفل بني الوراثة والرتبية ،ج ،1ترجمة :فاضل حسيني ميالين ،النارش :مكتبة
األوحد2005 ،م ،ط.2
	225.محمد جواد البالغي النجفي :آالء الرحمن يف تفسري القرآن1933 ،م ،ال.ط.
	226.محمد جواد البالغي ،مقدمة تفسري آالء الرحمن يف تفسري القرآن ،قم ،دار النرش وجداين ،ط  ،2د.ت.
	227.محمد جواد مغنية ،الشيعة يف امليزان ،دار التعارف ،بريوت1979 ،م ،ط.4
	228.محمد حسن جبل :الرد عىل املسترشق جولدتسيهر يف مطاعنة عىل القراءات القرآنية ،مرص2002 ،م،
ط.2
	229.محمد حسن حسن جبل :الرد عىل املسترشق اليهودي جولدتسيهر يف مطاعنه عىل القراءات القرآنية،
جامعة األزهر ،كلية القرآن الكريم1423 ،هـ ،ط.2
	230.محمد حسن زماين وسالم ساجت ،تأثّر اآلراء القرآن ّية ملح ّمد شحرور باملنهج التاريخي االسترشاقي
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ونقده ،مجلة دراسات استرشاقية ،العدد ،27 :صيف 2021م1442 /هـ.
	231.محمد حسني الذهبي :اإلرسائيليات يف التفسري والحديث ،مكتبة وهبة ،القاهرة1990 ،م ،ط.4
واملفسون :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ال.ت ،ال.ط.
	232.محمد حسني الذهبي ،التفسري
ّ
	233.محمد حسني الطباطبايئ :القرآن يف اإلسالم ،تعريب :أحمد الحسيني ،ال.ت ،ال.ط.
	234.محمد حسني الطباطبايئ :امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،20مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة لجامعة
املدرسني بقم املرشفة ،ال.ت ،ال.ط.
	235.محمد حسني عيل الصغري :الصوت اللغوى يف القرآن ،دار املؤرخ العريب ،بريوت ،ال.ت ،ط.1
	236.محمد حسني عيل الصغري :املبادئ العامة لتفسري القرآن الكريم ،النارش :دار املؤرخ العريب ،بريوت،
2000م ،ط.1
	237.محمد حسني عيل الصغري :املسترشقون والدراسات القرآنيه،دار املؤرخ العريب1420 ،هـ ،ط.1
	238.محمد حسني كاشف الغطاء :أصل الشيعة وأصولها ،مؤسسة األعلمي ،بريوت1413 ،هـ ،ط.4
	239.محمد حسني هيكل :حياة محمد ،iال.ط ،ال.ت.
	240.محمد خليفة حسن :دراسة القرآن عند املسترشقني يف ضوء علم النقد (الكتاب املقدس) ،ال.ت ،ال.ط.
	241.محمد خليفة حسن ،تاريخ األديان :دراسة وصفية مقارنة ،دار الثقافة العربية ،القاهرة 2002م ،ال.ط.
	242.محمد خري رمضان يوسف :تتمة األعالم للزركيل ،النارش :دار ابن حزم ،بريوت1422 ،هـ ،ط.2
	243.مح ّمد رضا املظفر :أصول الفقه ،اسامعيليان ،قم ،ال.ت ،ط.1
	244.محمد رضا املظفر :أصول الفقه ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ال.ت ،ال.ط.
	245.محمد سعيد رمضان البوطي :من روايع القرآن ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1434 ،هـ ،ط.1
	246.محمد سعيد رمضان البوطي :من روايع القرآن ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1434 ،هـ ،ط.1
	247.محمد صادق الصدر :منة املنان يف الدفاع عن القرآن ،تحقيق :مؤسسة املنتظر إلحياء تراث آل الصدر،
النارش :محبيني ،قم1419 ،هـ ،ط.1
	248.محمد صادقي تهراين :الفرقان يف تفسري القرآن بالقرآن والسنة ،نارش :فرهنگ اسالمی ،قم ،ال.ت.
	249.محمد صالح البنداق :املسترشقون وترجمة القرآن الكريم ،دار اآلفاق الجديدة ،بريوت 1403هـ ـ
1983م ،ط.2
	250.محمد عامر بن عبد الحميد مظاهري :منهج اإلسقاط يف الدراسات القرآنية عند املسترشقني ،ال.ت،
ال.ط.
	251.محمد عبد الرحمن الزيني :االسترشاق اليهودي (رؤية موضوعية) ،دار اليقني ،مرص2011 ،م ،ط.1
	252.محمد عبد العظيم الزرقاين :مناهل العرفان يف علوم القرآن ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط.1
	253.محمد عبد اللَّه دراز :النبأ العظيم (نظرات جديدة يف القرآن) ،قطر ،دار إحياء الرتاث اإلسالمي،
1985م ،ال.ط.
	254.محمد عبد اللَّه دراز :مدخل إىل القرآن ،دار القلم ،الكويت1974 ،م ،ال.ط.
	255.محمد عجاج الخطيب :السنة قبل التدوين ،مكتبة وهبة ،مرص1988 ،م ،ط.2
	256.محمد عزة دروزة :التفسري الحديث ،النارش :دار الغرب اإلسالمي2000 ،م ،ط.2
	257.محمد عيل أسدي نسب :املناهج التفسريية عند الشيعة والسنة ،مركز الدراسات العلمية التابع
للمجمع العاملي للتقريب بني املذاهب ،قم2010 ،م ،ط.1
	258.محمد عيل التسخريي :محارضات حول علوم القرآن ،النارش:سازمان مدارس خارج از كشور ،قم،
1382ه.ش ،ط.1
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	259.محمد عيل التسخريي :محارضات يف علوم القرآن ،سازمان مدارس خارج از كشور ،قم1382 ،ه.ق،
ط.1
	260.محمد عيل التهانوي :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،مكتبة لبنان نارشون ،بريوت،
1996م ،ط.1
	261.محمد عيل ايازي :املفرسون حياتهم و منهجهم ،النارش :وزارت ارشاد ،تهران1414 ،هـ ،ط.1
	262.محمد كامل إبراهيم جعفر :التصوف :طريقًا وتجربًة ومذه ًبا ،دار الكتب الجامعية ،القاهرة1970 ،م،
ال.ط.
	263.محمد محمد أبو زهو :الحديث واملحدثون [عناية األمةاإلسالمية بالسنة املحمديّة] ،مطبعة مرص،
1958م ،ط.1
	264.محمد هادي معرفة :التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب ،ج ،1الجامعه الرضوية للعلوم االسالمية،
مشهد مقدس ،ال.ت ،ط.1
	265.محمد هادي معرفة :التمهيد يف علوم القرآن ،ج ،1النارش،حوزه علميه قم ،مركز ،قم1410 ،هـ ،ط.3
	266.محمد هادي معرفة :التمهيد يف علوم القرآن ،ج ،1النارش:حوزه علميه قم ،مركز مديريت ،قم،
1410هـ ،ط.3
النارش:
ج،2
القرآن،
علوم
يف
التمهيد
تلخيص
معرفة:
	267.مح ّمد هادي،
مؤسسة ال ّنرش اإلسالمي التّابعة
ّ
لجامعة املد ّرسني بقم املق ّدسة1430،هـ ،ط.8
	268.محمود الهاشمي الشاهرودي :نتائج األفكار يف األصول ،النارش :آل مرتىض ،Dقم1385 ،هـ.ش،
ط ،1ص .386
	269.محمود حمدي زقزوق:االسترشاق والخلفية الفكرية للرصاع الحضاري ،القاهرة ،دار املعارف1997 ،
م ،ال،ط.
	270.محمود عيل رسائب :القرآن الكريم يف الدراسات االسترشاقية دراسة تقومي ّية نقد ّية ،العتبة العباس ّية
املقدسة ،املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية ،العراق ،النجف2021 ،م ،ط.1
	271.محمـود مـايض :الوحي القـرآين يف املنظـور االستـرشاقي ونقـده ،دار الـدعوة ،اإلسـكندرية1996 ،م،
ط.1
	272.محمـود مـايض :الوحي القـرآين يف املنظـور االستـرشاقي ونقـده ،دار الـدعوة ،اإلسـكندرية1996 ،م،
ط.1
	273.محي الدين ابن عريب :رحمة من الرحمن يف تفسري واشارات القرآن ،تحقيق :محمود محمود غراب،
مطبعة نرض ،دمشق1410 ،هـ ،ط.1
	274.محي الدين ابن عريب :تفسري ابن عريب ،دار الكتب العلمية2001 ،م ،ط.1
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