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0الولخص

 بل انو ساىم في,  إذ جمع بين الدراسة الحوزوية والجامعية, لم يكن سماحتو بمنأى عن الدراسة األكاديمية
 وكان عمره (ٖٗ) عام وفي العام نفسو, إدخال الدروس األكاديمية لمحوزة وحصل (رحمو اهلل) عمى مرتبة االجتياد
 لكنو لم يكن مكث ار منيا؛ ألن أغمب األطروحات الواردة في,  واستعان بالمصادر والمراجع المنوعة, درس العرفان
 لتنمية الذىن وأعمال الفكر, أتخذ أسموب (األطروحة) في كتابو ابتكا اًر في أغمب مؤلفاتو. كتابو من بنات أفكاره
,خالف من سبقو في منيجو التفسيري مبتدئا بالسور األخيرة من الكتاب الكريم, والسيما الكتاب الذي نحن بصدده

 وبعض اآليات في كتابو لم يتم العثور عمى تفسيرىا؛,  والتي تعد من إبداعاتو, كان مؤكداً لنظرية اإلييام االثباتي
ٖ) إشارة مقسمة عمىٚ( وان عدد اإلشارات التي تم إحصاؤىا في منة المنان, بسبب أشرطة الكاسيتات المسجمة
. عدة أقسام منيا ما يتعمق باإللييات واألحكام واألخبلق وغيرىا كما بيناىا في متن البحث
 األطروحة، المنهج اإلشاري،) كتاب (منة المنان في الدفاع عه القرآن:الكممات المفتاحية
Book of Mena Mannan in the defense of the Koran to Mr. Mohammed Sadr
Reading in light of the reference method
M . Dr. Rafid Abdel Kadhim Salem
Ministry of Education / Directorate of Education Rusafa / 3
rafid3014@gmail.com

Abstract:
His Eminence was not excluded from the academic study. He combined the study of AlHawzawi and Al-Jamaa'i. He even contributed to the introduction of the academic lessons of the
estate and he obtained the rank of ijtihad. He was 34 years old and in the same year he studied
arfan and used various sources and references. He was not keen on them, because most of theses
contained in his book of the daughters of his ideas. In his book, he adopted an innovative
approach in most of his writings, to develop the mind and the works of thought, especially the
book in question. He contradicted his predecessor in his interpretive approach, beginning with
the last line of the Holy Book. He emphasized the theory of inspiration, The number of signs
recorded in the minyan (37) is a reference divided into several sections, including those related
to the divinity, judgments, ethics, etc., as shown in the research table.
Keywords: Manna Al Mannan in Defending the Qur'an, The Indicative Approach, Thesis.
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المقدمة:
هتحق لمحمهد ,العظهيم الهذي م لهن عمينها بمحم ٍهد
الحمد هلل الممك الجبار ,والحمد هلل ؛ألنهوُ مس ٌ
وآلو الكرام (عمييم السبلم ) وأصحابو العظام (رضي اهلل عنيم ) ,فبعثو رحمةً ونو اًر وصبلحاً ,فكان
سراجاً وىاجهاً أضهاا الكهون بطمت ِهو ,فأنقهذ األمهة مهن بهراثن الشهرك واإللحهاد بتوحيهده ,فسهبلماً عميهك يها
رسول اهلل يا من كانت وصيتو وخمقو وميراثو القرآن.

المشه ّهرع
أمااا ب ااد ؛ ف ه لن عمههم التفسههير لههم تكههن متههأخرة عههن عصههر ُ
الرسول األكرم
إذ كان يبين ما أشكل عمى األمهة مهن المعهاني التهي تكتنزىها ألفهاظ القهرآن امتثهاالً
ِّ ِ
ِّن لِملن ِ
اس َما ُنِّز َل إِلَ ْي ِي ْم )...النحل,ٗٗ/فكانت مبلمح البيان في
لقولو تعالى (َ ...وأ َْن َزْل َنا إِلَ ْي َك الذ ْك َر لتَُبي َ
إلهى الرفيههق األعمهى قههد
المش ِّهرع
زمنهو
تعتمهد عمههى بيهان تفسهير القهرآن بهالقرآن  ,وبعهد رحيههل ُ
 ,وانمهها بههدأت فههي زمههن

نيج أىل بيتو (عمييم السبلم) وثمة من صحابتو (رضي اهلل عنيم) عمى نيجو في توضيح ما أشكل

من اآليات القرآنية وتفسيرىا اعتمدوا بذلك عمى روايات المشرع

وتفسير القرآن بآي القرآن.

هحيح بعههد مههرور الحقههب الزمنيههة ظيه َهر جم هع مههن المفس هرين يفسههر الق هرآن ويأولههو لمهها يوافههق
صه ٌ
ميههوليم وأغ ارضههيم مههن دون النظههر إلههى الض هوابط الشههرعية فههي تفسههير آي الق هرآن ,وكههذلك كههان اثههر
لمكتههب اليونانيههة وغيرى هها فههي تكههوين اتجاى ههات؛ ألنيهها قههد أث ههرت فههي ذىنيههة م ههن تعههرض لتفس ههير آي

القرآن,مما أدى إلى ظيور ما ُعرف باالتجاىات التفسيرية والمناىج األخرى.

فمم يقف عمماا األمة مكتوفو األيدي جراا ىذا ,فقد قاموا ببيان ليذه االتجاىهات والمنهاىج ,وقهد

وضعوا ضوابط؛ لمعرفة ما يتماشى منيا مع الشارع المقدس وما ىو معارض.

فمههدار بحثنهها ىههذا لههم يبتعههد عههن ىههذه الميمههة التههي تصههدى ليهها األعههبلم ,قبمنهها وانمهها ىههو خطههوة

مكممة إن شاا اهلل عمى طريقيم ,فاليوم نتكمّم عن المهنيج االشهاري الهذي وضهع العممهاا لهو مجموعهة

من الضوابط تؤىمو لمقبول,فما خبل عن ىذه الضوابط ف نو مردود وال يقبل.

فكمهها قمنهها آنفهها قههد تصههدى العممههاا فههي السههابق والعصههر الحههديث القريههب؛ لههرد الضههبلل والكفههر

واإللحاد ,فكان من ضمنيم ,بهل أسهتطيع القهول عمهى أرسهيم شهييدنا الصهدر الثهاني ( رحمهو اهلل) لمها

لهو مهن اجتيههاد يؤىمهو لمههدخول فهي سهبر القهرآن الهذي ال تنقضههي عجائبو؛لهذا عزمنها بعههد االتكهال عمههى
المنان في الدفاع عن القرآن -قرااة
(منة ّ
العمي األعمى أن يكون مدار بحثنا في كتاب مشكل القرآن ّ

في ضهوا المهنيج اإلشهاري) آليهة اهلل الشهييد محمهد محمهد صهادق الصهدر موسهوماً بهه(عنوان البحهث)

(منهة المنهان ) لهم تهدرس
.ومما دفعنا الختيار ىذا الموضوع ان اإلشارات التفسهيرية التهي جهاات فهي ّ
حسههب عممنا,وحرصهاً منهها لكشههف النقههاب عههن ىههذه اإلشههارات ,فقههد بههذلنا جيههوداً كبيهرة امتههدت ألشههير
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متواصمة لمتدقيق والقرااة والجرد في عهدد اإلشهارات التهي جهاات فهي المجمهدات الخمسهة ليهذا السهفر,

وزيادة عمى ذلك أن لغة السيد لم تكن سيمة ,بل نراىا في بعض األحيان مركبة(صعبة) تحتهاج إلهى
قرااة مكثفة لئلحاطة لما يروم إليو (رحمو اهلل).
أما منيجنا في البحث؛ فيهو إيهراد اإلشهارة الهواردة فهي منت ِهو (رحمهو اهلل) ومهن ث ّهم بيهان التفسهير
الظههاىر ليهها وبعههده بيههان فيمنهها لمضههمون اإلشههارة والحكههم عمييهها مههن خههبلل الض هوابط التههي جعميهها
العمماا لممنيج اإلشاري  ,فكان تقسيم البحث متضمن مقدمة وثبلثة مباحث,المبحث األول جعمناه

له التعريف بالمؤلف وتفسيره ,واشتمل عمهى مطالهب ثهبلث ,المطمهب األول تعرضهنا لبيهان سهيرة السهيد

(رحمهو اهلل )والثههاني لمؤلفاتههو وكتابهو ,والثالههث منيجههو ,والمصههادر التهي اعتمههدىا,أما المبحههث الثههاني؛
فجعمناه لمتعريف بالتفسير اإلشاري واإلشهارات الهوارده فهي الكتهاب الهذي نحهن بصهدده ,فكهان المطمهب
األول لمتعريههف بالتفسههير اإلشههاري وشههروطو,والثاني إحصههاا لعههدد اإلشههارات التههي جههاات فههي السههور

ثم الخاتمة وقد تضمنت عدداً من النتائج.
القرآنية,والثالث تقسيم اإلشارات وبيان ما تضمنتو .ومن ّ
المبحث األول /سيرة المؤلف والت ريف بسفره

المطمب األول /السيرة والنشأة :
أوال /اسمو ونسبو ولقبو :

لقد كتب كثير من الباحثين عن حياة السيد (رحمو اهلل) ونسبو ولقبو؛ لذا ال نريد اإلطالة ؛ألنو

معروف عند الجميع,ىو السيد محمد محمد صادق بن السيد محمد ميدي بن السيد إسماعيل بن

السيد (صدر الدين) الذي تعرف أسرة آل الصدر نسبة إليو.

(ٔ)

أمهها لقبههو (قههدس اهلل س هره)؛ فقههد لقههب بألقههاب كثي هرة منيهها بآيههة اهلل العظمى,المرجههع ,وزعههيم

الحوزة العممية,وشييد الجمعة ,والمجدد,والمولى المقدس,والصدر الثاني وغيرىا

(ٕ)

ثانياً  :والدتو ونشأتو :
ولههد (رحمههو اهلل) ف ههي السههابع عشههر مههن ربيههع األول عههام ٕ ٖٔٙىه ه الموافههق ٖٕ ٜٖٔٗ/ٕ/م  ,فههي

مدينههة النجههف األشههرف,إذ كههان والههداه (رحميمهها اهلل) لههم تكههن عنههدىم ذريههة  ,فعنههد ذىابيمهها إلههى الحههج
فتوسبل إلى اهلل في مسجد نبيو

أن يرزقيما ولداً,وقد نذرت والدتو إن صار عندىم ولد تسهميو

محمداً ,فأجاب اهلل دعااىا ,فكان ولدىا الوحيد ولم ترزق بغيره

(ٖ)

نشههأ سههماحتو فههي كنههف أس هرة جميههم مههن أفاضههل العممههاا ,مههنيم جههده المههو الشههيح محمههد رضهها آل
ياسههين(رحمو اهلل) ,وىههو مههن المرجههع األعمههى فههي زمانههو,أما والههده ,فقههد كههان آيههة فههي الزىههد والتقههوى

والورع

(ٗ)

 ,تزوج سماحتو من بنت عمو السيد محمد جعفر الصدر ,ورزق بأربعة أوالد وبنتين
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أم هها عصه هره؛ فق ههد حف ههل بب ههروز كثي ههر م ههن العمم ههاا ,م ههنيم الس ههيد الطباطب ههائي ,والس ههيد عب ههد االعم ههى
السبزواري ,والسيد السيستاني,والشيخان البروجردي,والغروي وغيرىم الكثير ألن النجف وّالدة لمعمماا

()ٙ

فمن أبرز أساتذتو في الحوزة المحقهق الخوئي,والسهيد ابها جعفهر محمهد بهاقر الصهدر ,وغيرىما,أمها

أساتذتو في كمية الفقو؛ فمنيم الشيح محمهد رضها المظفر,والشهيح عبهد الميهدي مطهر,لم تكهن الحالهة
السياسية عمى ما يرام في عصره,ومقابل ذلك يوجد نوع من االنفراج في الحركة الفكرية

()ٚ

لههبس الههزي الههديني وىههو ابههن أحههد عشههر سههنة ,ومههن ثه ّهم دخههل كميههة الفقههو عههام  ٜٔ٘ٛفكههان مههن
ضههمن الدفعههة األولههى مههن خريجههي الكميههة عههام ٕ,ٜٔٙومههن جمم هة زمبلئههو فههي الكميههة الههدكتور أحمههد
الوائمي الممقب بعميد المنبر,وغيره ممن ذكرىم سماحتو في لقاا الحنانة.

()ٛ

تعددت إجا ازتهو فهي الروايهة ,و أعبلىها مهن العبلمهة أغها بهرزك الطي ارنهي,و إجازتهو مهن والهده

السههيد محمههد صههادق الصههدر,وخالو الشههيح مرتضههى آل ياسههين,وعن إجازتههو ف هي االجتيههاد فقههد أجههازه

أسهتاذه السهيد الشههييد محمهد بهاقر الصههدر عهام  ,ٜٔٚٚوكههان عمهره (رحمهو اهلل) أربعههة وثبلثهين عامهاً

,وأمام فضبلا الحوزة آنذاك.

()ٜ

أمهها عههن د ارسههة العرفههان؛ ففههي السههبعينيات مههن القههرن الماضههي,تعرف عمههى أحههد تبلميههذ السههيد

عمي القاضي,وىو الشهيح عبهد الزىهرة الكرعهاوي ,فسهمك معهو لمهدة سهنتين حتهى شهيد لهو أسهتاذه بتمهام

الوصهول والمعرفهة  ,وكمها ىههو معهروف عنهد الههبعض أن الهذي يسهمك مثهل ىههذا الطريهق سهيكون عنههده

ل
مضر باالجتياد الفقيي واألصولي لكثرة مدعيو.
األعداا؛ألن ىؤالا األعداا يرون
جممة من
ًّ

(ٓٔ)

فعهن اعتقاالتو,فقهد تع ّهرض إلهى ثبلثهة اعتقاالت,وىهذا كهان قبهل أن يتصهدى لممرجعيههة  ,األولٕٜٔٚ
مع السيد محمد باقر الصدر,ومحمد باقر الحكيم ,والثاني ٗ ٜٔٚوفيو ُعذب تعذيباً شديداً حتى بقي
اثر ذلهك التعهذيب إلهى نيايهة عمهره (رحمهو اهلل) ,واالعتقهال الثالهث بعهد االنتفاضهة الشهعبانية فهي عهام

ٔ,ٜٜٔبسبب إصداره بياناً صريحاً واضحاً يؤيد االنتفاضة؛بل وتصدى لزعامتيا بعد انسحاب السيد

الخوئي منيا.

(ٔٔ)

أمه ه ه هها اليه ه ه ههوم األخيه ه ه ههر مه ه ه ههن حياته ه ه ههو (رحمه ه ه ههو اهلل)؛ ىه ه ه ههو يه ه ه ههوم الجمعه ه ه ههة الثاله ه ه ههث مه ه ه ههن ذي القعه ه ه ههدة
ٜٔٗٔىه,الموافقٜٜٜٔ/ٕ/ٜٔم,كان كعادتهو يهذىب ألداا صهبلة الجمعهة فهي مسهجد الكوفهة المعظهم

,حينيهها كنههت متواج هداً انهها ىنههاك ,وتش هرفت برؤيتههو ,والصههبلة خمفههو ,إذ كانههت الخطبههة الخامسههة بعههد
األربعهين لو,وبعههد انتيههاا الصههبلة والخطبتهين ,توجههو صههوب سههيارتو الخاصهة ,وبعههدىا الههى بيتو,وعنههد

صههبلة المغههرب عههاد إلمامههة صههبلة العشههائين فههي ضهريح أميههر المههؤمنين عمههي ابههن ابههي طالههب ( ع)
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ثم خرج إلى مكتبو الستقبال الجموع التي كانت بانتظاره,وبعدما انتيهى ,توجهو لبلنصهراف إلهى
,ومن ّ
دار راحتو األبدية مع نجميو السيدين ( مصهطفى ومؤمهل),إذ اعتهرض سهيارتيم جهبلوزة أوغهاد ,فتحهوا
يخش أحداً غير اهلل
النار عمييم,فودع شييدنا الصدر (رحمو اهلل) ىذه الحياة مرفوع الرأس ,لم َ

المطمب الثاني :
أوالً  :مؤلفاتو المطبوعة ومنيا
منة المنان في الدفاع عن القرآن) الذي نحن بصدده .
( ّ
ٔ .ما وراا الفقو بعشرة أجزاا .
ٕ .فقو األخبلق في جزأين .

ٖ .منيج األصول طبع منو خمسة أجزاا .
ٗ .فقو الطب .

٘ .فقو الفضاا ويعد السيد أول من كتب في ذلك .
 .ٙفقو األحياا.

 .ٚأضواا عمى ثورة اإلمام الحسين(ع).
 .ٛفمسفة ثورة اإلمام الحسين(ع).
 .ٜمسائل وردود(ٗ) أجزاا.
وغيرىا كثير .

(ٖٔ)

ثانياً  :مؤلفاتو المخطوطة .
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ٔ .الجزا الخامس من موسوعة اإلمام الميدي بعنوان (ىل الميدي طويل العمر) .
ٕ .بقية أجزاا منة المنان في الدفاع عن القرآن .
ٖ .فقو الكيمياا .

ٗ .المعجزة في المفيوم اإلسبلمي .
٘ .الكتاب الحبيب في مختصر مغني المبيب .

 .ٙدورة كاممة في عمم األصول,تقري اًر لبحوث أستاذه الشييد محمد باقر الصدر .
 .ٚمباحث من كتاب الطيارة,تقري اًر لبحوث أستاذه السيد الخوئي .
 .ٛبحث المكاسب الذي حضر عند السيد الخميني .
 .ٜالممعة في أحكام صبلة الجمعة .

وقههد ذكههر أسههتاذنا الزيههدي مؤلفههات الشههييد الصههدر فههي إحههدى كتبههو إذ أوصههميا إلههى أكثههر مههن (ٓ)ٙ

مؤلفاً .

(ٗٔ)

ثالثاً  :موضوع الكتاب وأىميتو وسبب تأليفو .
هر مههن م هوارد الصههعوبة واإلجمههال ال يتسههنى فيميهها ,فههالفرد عنههدما تههدور فههي
إن فههي الق هرآن الك هريم كثيه اً
ّ
خمجات نفسو مجموعة من األسهئمة يصهبح معهذو اًر؛ لعهدم فيميها,وال سهيما أ ّن التفاسهير لهم تحت ِهو عمهى
حل كامل لتمك التساؤالت واإلشكاالت الموضوعة ضد آي القرآن الكريم (٘ٔ).

إن الشبيات المخزونة في الرؤوس واألسهئمة التهي ُغمهرت بالوجهدان زادت,
ويرى السيد(رحمو اهلل ) ّ
وكما يعرف الجميع ل
أن ىذه األسئمة إن لن تواجو بفكر ورد صحيح سهتكون مهدخبلً لمخمهة واالنحهراف

ع ههن توحي ههد اهلل  ,مم هها تطم ههب األم ههر ,وأُحت ههيج إل ههى قم ههب ق ههوي وعقه هبلً س ههوي,يجابو تم ههك الش ههبيات
والتصدي ليا بأجوبة ذات عمق وجدارة ؛كي يتم رفهد المكتبهة اإلسهبلمية العربيهة بيهذا الفكهر الهذي لهم

يسبق إليو مثيل .

()ٔٙ

المكون من خمسة مجمدات,شرح وفصل كهل مها جهاا
اما مدة تأليفو؛ فقد أت لم السيد العمل بيذا السفر
ّ
في الجزا األخير ( الثبلثون) مهن القهرآن الكريم,فهي مهدة ثهبلث سهنوات تقريباً,وكمها ىهو معهروف عنهو
بالمطافة ,فيقول ((إذا كان كل جهزا يحتهاج الهى ثهبلث سهنوات مهن الوقهت إلتمامهو ,بيهذا نحتهاج الهى
تسههعين سههنة حتههى ننتيههي مههن بيههان معههاني الق هرآن كمههو )) ,ويقطههع (رحمههو اهلل) بأنههو لههن يصههل إلههى
العمميهة أسهموبو فهي التفسهير,
نيايتو,إال أن الذي يسيل األمر,أ ّنو فهتح البهاب لمبشهرية وأوضهح لمحهوزة
ّ
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فههيمكن لغي هره االسههتمرار فههي ىههذا الطريههق ,وان ىههذا األس هموب فههي السههابق لههم يطههرق ,وىههو كه ٍ
هاف فههي

الغرض.

()ٔٚ

راب اً  :المنع الشرعي لب ض األفراد من قراءة كتاب منة المنان .
أن الفههرد المتههدني ال يسههتطيع فيمههو,
لهم يكتههب الشههييد الصههدر ىههذا الكتههاب لكهل المسههتويات ,إذ يههرى ّ
اا في الدراسة األكاديمية أو في الد ارسهات
ويقصد بالمتدني الذي لم يؤىل في التحصيل العممي سو ً

الحوزيههة ,والسههبب فههي ذلههك ّأنههو يخشههى عمههى مههن كههان دون ذلههك مههن حصههول المههبس وورود الشههبيات
ّ
واإلشههكاالت التههي تجعمههو يفيههم الس هؤال ,لكههن ال يتسههنى لههو فيمهها لمج هواب فتعمههق بذىنههو الشههبية ضههد

القرآن .

إن
إن مهن كهان دون ىهذين المسهتويين,فبل يجهوز لهو شهرعاً أن يقه أر ىهذا الكتهاب,ويرى ّ
لذا ذىب السيد ّ
ىذا الكتاب وكما ىو ديدنو في كتبو األخرى تفتح عين القارئ المبيب المتشرع إلى عدة مجاالت مما
يجعههل بههذلك طريههق السههير لم ارغههب معبههداً,وبقاا األمههر قههاببلً لمزيههادة والتفمسههف لمههذي أوتههي إلههى ذلههك

سبيبلً(.)ٔٛ

()ٜٔ

وىهي تعهد

رضت في ىذا الكتاب,إنما جاات ىي بالمباشرة والداللة المطابقيهة
أما األسئمة التي ُع َ
ضههد الق هرآن وتحتههاج إلههى قههارئ صههاف الههذىن يواكههب الههنص ,ويعطههي جههل وقتههو ليصههل الههى النتههائج

المرجوة والحاسمة كي يكون بيان كاف لرفعيا ودفعيا,واال فخير لو أن يعرض عن ىذا الكتهاب بكهل
تأكيد .

(ٕٓ)

خامساً  :ب ض اآليات لم ي ثر عمى تفسيرىا
مهن قرااتنها الدقيقههة ليهذه المجمهدات الخمسهة لهم نعثهر عمههى بعهض اآليهات وتفسههيرىا ,ربمها لعهدم عثههور
تعرضت لمتمف واهلل اعمم ,فمن ىذه اآليات
الجامعين ليذا السفر عمييا ,أو أنيا ّ



في سورة االنشقاق لم نجد تفسير اآليات رقم (ٕٓ. )ٕٕ-ٕٔ-



في سورة الميل عند أواخرىا يوجد نقص في تفسير اآلية األخيرة منيا رقم ( ٕٔ ) .



وفي تفسير سورة النبأ اآليات من (  )ٔٚ-ٔٙو ( . ) ٗٓ -ٖٜ

النشههاطات نِشههطاً ) لههم ُيههذكر
 وعنههد تفسههير سههورة النازعههات ,وتحديههداً عنههد تفسههير قولههو تعههالى ( و ّ
(ٕٔ)
تفسير ىذه اآلية كامبلً  ,ويعزو الجامع لعدم توافر التسجيل الكامل ليا .
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سادساً :مدحو( رحمو اهلل) لب ض األعالم في ىذا السفر :
ن هراه ين هزه بعههض األعههبلم فههي طيههات سههفره ,مثههل أفبلطههون ونظريههة المثههل المنسههوبة لههو (ٕٕ) ,ووجههدناه
يصههرح عههن مههبل ىههادي السههبزواري ّإنههو أعمههق مههن صههدر المتههأليين الشههيرازي ( صههاحب األسههفار)
وغيره(ٖٕ) ,وعمى الرغم من تعميقو واشكاالتو الكثيرة عمى الطباطبائي صاحب تفسير الميزان ,إال أنو
هق فيههم السه ّهيد الطباطبههائي بتمامههو,إالّ أن المصههمحة اقتضههت أن
إن تفسههير الميهزان ال يمثّههل بحه ّ
يقههول ّ
يحرر ويكتب بيذه الصورة ,وانو اج ّل وىو من أن يف ّكر بمثل ىذه األفكار(ٕٗ).

المطمب الثالث
أوالً  :منيجو في منة المنان :
انماز السيد في كتاباتو بعمق كبير يحاكي ما موجود ,ليسهتخرج األسهباب والغايهات  ,فمهم نجهده واقفهاً
ٍ
يبين عظمة ىهذا الهدين
عند حد معين,فتارة نراه يعطي نتائج المستقبل ,كأنو طوى الزمن,وتارة أخرى ّ
في مفاىيمو ,واحاطتهو بك ِّهل مها يهدور بيهذا الكهون بأرضهو وفضهائو,فكمماتو
الذي جاا بو محمداً
العذبهة التههي يمقييهها ليبههين المبيمههات مهن األمههور,ال تههدل إال عمههى شه ٍ
هيا واحهد وىههو نظههر ابههن الشهريعة
لكل األشياا ,فنراه بذلك ُيزيح اإلشكاالت التي تسببت ب فرازىا الدىور
فمنيجو في منة المنان كان ممي اًز جداً؛ألنو
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أوالً  :نجده مبتك اًر لمنيجية جديدة لم يعتدىا من سبقو في عرض تفسير القران الكهريم؛ ألنهو ( رحمهو
اهلل) تناول السور القرآنيهة بخبلفيهم ,أي ابتهدأ مهن الجهزا األخيهر ومهن السهورة األخيهرة بالتحديهد (سهورة

الناس) إلى سورة النبأ ,معمبلً ذلك لعاممين,ىما

العامل النفسي عبر عنو بترك التقميد وتقديم الطرافة في األسموب .
هرن الكهريم فتكهون بهذلك بعهض المطالهب
وأما العامل العقمي؛ التفاسير جميعيا كانت تبهدأ مهن أول الق آ
هرن الكريم,والنص ههف الث ههاني يحت ههوي عم ههى
ب ههل اغمبي هها ق ههد س ههردت ف ههي حه هوالي النص ههف األول م ههن الق ه آ

التحويهل عمههى مهها سههبق ذكهره مههن المفسهر,وىذا األمههر ينههتج عنههو االختصههار واالقتضههاب فههي النصههف

أن مضههمونو
الثاني,ممهها يعطههي انطباع هاً عنههد بعههض النههاس انههو اقههل أىميههة مههن النصههف األول ,أو ّ
ومعناه أقل ونحو ذلك .
ويرى أنو لهو ُع ِكه َس األمهر وبهدأنا مهن األخيهر ,سهيكون ىهذا إشهباع لمبحهث فهي السهور القصهار,وبذلك
()ٕٙ
يكون تفصيل ما اختصره اآلخرون برفع ىذا االشتباه الذي قد ذكر
ثانياً  :اتخذ (رحمو اهلل ) من أسموب األطروحة جواباً لؤلسئمة التي تعرض في ىهذا الكتهاب مبينهاً

أ لن ىذا األسموب قد انماز بمزايا متعددة أىميا

()ٕٚ

أ – لتبق ههى األبه هواب مفتوح ههة عم ههى مصه هراعييا ,لزي ههادة التفكي ههر والتفمس ههف عن ههد م ههن يطم ههب الزي ههادة
والتفمسف.

لردىها
ب -كل األسئمة التهي تكهون معروضهة ضهد الق آ
هرن الكهريم  ,يمكهن الحصهول عمهى عهدة أجوبهة ّ
ممها يههؤدي إلههى القناعههة بمضههمون القهرآن الكهريم وصههحتو,بل التوصههل إلههى
مههن ضههوا ىههذا األسههموبّ ,
قناعههة تامههة بسههقوط الس هؤال وتدنيههو ,وىههو يههرى أن ىههذه لطيفههة ونتيجههة صههحيحة ضههد كههل متعصههب
وكافر وممحد وفاسق ومعاند.

ثالث ااً ِّ :
يعبههر (رحمههو اهلل) ال نكههون بيههذه الطريقههة ممههن يفسههر القهرآن الكهريم ب أريههو كههي ييمههك ,وانمهها
يكون ىذا األمر لمن بت وجزم بأحد الوجوه .

ففي (األطروحات) ومحتمبلتيا برااةً لمذمة ,وىي دليل إلرشاد القارئ إلى الصحيح دون الوقهوع فهي
المض ه ههاعفات ,والت ه ههورط بي ه هها ,وق ه ههد أعط ه ههى الس ه ههيد(رحمو اهلل ) تعريفه ه هاً جامعه ه هاً ,وع ه ههده أدق تعري ه ههف
لؤلطروحة " بأنيا االحتمال المسقط لبلستدالل المضاد,ومن باب القاعدة القائمهة,إذا دخهل االحتمهال

بطل االستدالل " (.)ٕٛ
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راب اً  :اىتمامو بالمعاني المعجمية ,والغاية منيا تحديد األلفاظ تحديداً دقيقاً.
خامسااااً  :لههم يخضههع النصههوص القرآنيههة لمقههاييس النحو,بههل بيههان المقصههد ,وكشههف الغمههوض عههن
يتعرض لو(.)ٕٜ
النص القرآني يجعل النحو وسيمة لذلك ,ونراه تعرض إلعراب لم ل

سادسااً  :لهم يبتعهد السهيد (رحمههو اهلل ) عهن المهنيج التجزيئهي فهي تفسههير الهنص القرآني,ف لنهو قهد سههار
ورد الشبيات .
مع المصحف وف لسره سورة سورة بما لديو من أدوات ّ

(ٖٓ)

ساب اً  :من إبداعاته تأكيده على نظرية ( اإليهاا اثبباات و رياراد بهاا ون يارم ا مار ى با راد
فر ٍد من مجمرع ا مر ّكب،من درن ون يعي ّنه،إث انه يريد ا مر ّكب بأجمعه ،ريه ّمه ا ّكل كما ف قر اه
(ٖٔ)
تعا ى ( َحاف ُ
ِين و ا بقر .٨٣٢
ِظرا َعلَى ا َّ
صلَ َرا ِ
ّلِل َقا ِنت َ
ت َرا ص َََّل ِ ا ْرُ سْ َط ٰى َرقُرمُرا ِ َّ ِ
ثامنااً  :لههم يتههرك آراا المفسهرين عمههى فيههم الههنص القرّآنهي بههل نهراه يههذكرىا كثيه اًر ,ويشههكل عمههى اغمبيهها
ويردىا,وزيادة عمى ىذا نراه ذاك اًر لمعموم الحديثة
ّ

(ٕٖ)

تاسااا اً  :ذكههر وصههية ميمههة لممبمغههين وقههادة المجتمههع عمههى أن ال يركههزوا فههي الروايههات التههي تبعههث

االطمئنان والغفران والشهفاعة؛ ىهذه الروايهات إنمها جهاات لممسهتحق حصه اًر ال لمهن ال يسهتحق ,ويهرى

أ ْن ُعممههت ىههذه عمههى العامههة ,سههيزداد اقت هراف الههذنوب ,ويسههتغل الشههيطان ىههذه الثغ هرة لممههرور ال ههى
النفوس واغوائيا؛ فتكون ذمميم مشكولة من ىذه الناحية (ٖٖ) .

ثانياً  :المصادر التي اعتمدىا
صه لهرح السههيد الشههييد عههن المصههادر التههي اعتمههد عمييهها فههي كتابههو ,ككتههب العكبري,والهرازي ,والقاضههي
عبد الجبار,والشريف الرضي,وابن عربي,وغيرىم .

(ٖٗ)

ثم نرى سماحتو يحيمنا عمى مصادر في حال لو أرادنا االعتماد عمييا ,أو أراد أحدنا التدقيق

والتوسع أو اإلضافات حول كتابو ,ويقسِّم المصادر عمى ثبلثة اتجاىات
426

(ٖ٘)

العذد -222كاًىى األول لسٌت 2102م 0441 -هـ

هجلت األستار

االتجاه األول ما يتعمّق بالتفسير الباطني لمقرآن الكريم .
االتجاه الثاني التفسير الحديث.
االتجاه الثالث التفسير بالرأي المعتبر .
ثالثاً  :م ّنة الم ّنان ليس من أقسام التفسير ال ام
ال يريد السيد (رحمو اهلل ) ليذا السفر أن يمحق بكتب التفسهير العهام ,وحسهب قولهو إلنهو لهيس
كههذلك مطمقاً,مسههوغاً لههذلك بأنههو ال حاجههو إلههى تكهرار مهها قالههو السههابقون ,وانمهها جعمههو فههي حقههل الكتههب

المختصة بمشكل القرآن الكريم .

نقول صحيح أنو وحسب اإلطار العام كذلك؛ لكن ىذا الكتاب قد ع َهد مهن كتهب التفسهير؛ألننا نهرى
جل عمماا التفسير من حيث االنتقال من السورة تمو األخرى ببيان
أن السيد قد نيج نيجاً سار عميو َ

المعنى ,والمغة ,وطرح األسئمة ,واعطاا الوجو المناسب ليا  ,وىذه الخطوات قهد سهار عمييها السهمف
من المفسرين .

()ٖٙ

راب اً  :تأثير الكتاب فيما ب ده
هر مههن الكتابههات
هان كثيههر مههن طمبههة العمههم  ,فنههرى ىنههاك كثيه اً
نههال كتابههو قههد نههال رواجهاً واستحسه َ
كاديمي قد أخذت من نيمو الثر ,ومن عطائو المستمر ,بمحاظ أن كتابو
ي أو األ
عمى المستوى الحوز ّ
ّ

المنهان اطروحهة دكتهوراه فهي
منهة ّ
هداللي فهي ّ
قد ُدرس بأكثر من جانب  ,فقد ُدرس موضهوع البحهث ال ّ
جامعههة بغداد/كميههة اآلداب/لمطالههب حي ههدر شههناوة الزيههدي ,وكههذلك البح ههث القرآنههي عنههده فههي جامع ههة
الكوفة /كمية الفقة /لمطالب سالم شبيب بديوي .

المبحث الثاني  :الت ريف بالتفسير االشاري واإلشارات في ىذا السفر
المطمب األول  :المنيج اإلشاري والشروط التي وض يا األعالم لو
ُعرف التفسير بصورة عامة بعدة تعريفات منيا
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ىو عمم بأالحوالُ ,يتعرف عن طريقو المعاني التي أرادىا اهلل  ,من أمر ونيي وغيرىا .
وعرف أيضا بأنو عمم يتم من خبللو إيضاح مراد اهلل تعالى من الكتاب العزيز.

()ٖٚ

()ٖٛ

أوالً  :التفسير اإلشاري :
ُعرف اإلشاري ىو تأويل لآليات القرآنية عمهى غيهر مها يظيهر منيها ,وىهذا يكهون بمقتضهى إشهارات
خفيههة ,تظيههر ألى ههل العمههم والس ههموك تقههوم عم ههى التطههابق بينيمهها وب ههين الظ هواىر المههرادة مههن اآلي ههات
القرآنية ,ويعده السيوطي من كمال اإليمان ومحض العرفان.

()ٖٜ

أمهها مهها يخههص جههذور ىههذا المههنيج فههي التفسههير  ,فتعههود إلههى صههدر اإلسههبلم  ,بمعنههى ان جههذور ىههذا
المنيج توجهد فهي أقهوال النبهي

وأىهل بيتهو ( عمهييم السهبلم ) ,فقهد روي عهن النبهي

قهال (

إن القرآن لو ظير وبطن ) وروي عن اإلمام عمهي (ع) انهو قهال " إن كتهاب اهلل عمهى أربعهة أشهياا

عم ههى العب ههارة واإلش ههارة والمط ههائف والحق ههائق  ,فالعب ههارة لمعه هوام واإلش ههارة لمخه هواص والمط ههائف لؤلولي ههاا
والحقائق لؤلنبياا "

(ٓٗ)

الذىبي قائبلً " إن ىذا المهنيج لهيس بهاألمر الجديهد ,فقهد
وعن األدلة عمى مشروعيتو يتكمم الدكتور
ّ
(ٔٗ)
وعرفو صحابتو ( رضي اهلل عنيم ) وقالوا بو ".
أشار إليو القرآن الكريم ونبو عميو النبي
أمهها مسههميمت ىههذا المههنيج فمههو عههدة مسههميات منيهها( البههاطني  ,الشههيودي  ,العرفههاني  ,الصههوفي ) ,
وكما ىو معروف ان ىنالك من العمماا من ىو موافق ومنيم من ىو مانع ليذا المنيج  ,فالموافقون

الغزالي  ,وابن عطا االسكندري والتفتازاني  ,اما المانعون منيم الزركشي  ,والواحدي .
منيم ّ

ثانياً  :شروط قبول التفسير اإلشاري (ٖٗ):
جعل العمماا شروطاً فبل يقبل التفسير اإلشاري من دونيا  ,وىي
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ٔ /أال يدعي المفسر ىذا ىو المراد وحده دون الظاىر .
ٕ /أال يحمل بعيداً ,بمعنى تأويبلً عن ما جاا في النصوص الشرعية .
ٖ /أن يكون لو شاىد شرعي يؤيده .
ٗ /عدم منافاتو وما يظير من معنى النظم الكريم .
٘ /عدم وجود معارض شرعي وعقمي لو .
 /ٙأن ال يتعارض مع قانون المغة.

(ٗٗ)

المطمب الثاني  :إحصاء وتقسيم لإلشارات الموجود في منة المنان مع دراستيا
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المنان قد بمغت ( ) ٖٙموضعاً وىي مقسمة عمى االتي
اإلشارات التي تم إحصائيا في مّنة ّ
ٔ /مجم ههوع اإلش ههارات الت ههي تبح ههث ف ههي مي ههدان العقي ههدة ( ) ٕٙ
والنبوات (إشارتان) واليوم اآلخر (ٔٔ) .

(٘ٗ)

مقس ههمة عم ههى اإلليي ههات (ٖٔ)

ٕ /أما مجموع اإلشارات التي تبحث في األحكام من عبادات ومعامبلت؛ فكانت ( ٖ ).
ٖ /واإلشارات في ميدان األخبلق ()ٚ

()ٗٚ

()ٗٙ

.

ولمفائد ج منا اإلشارات مبينة فاي ىاذا الجادول ماع ذكار اسام الساورة وتسمساميا بالمصاحف وعادد
اإلشارات فييا :
تسمسل

السورة

عدد اإلشارات

رقم اآلية التي وردت فييا اإلشارة

ٔ

مبحث في آية

ٔ

في ص ٙٛ

السورة

البسممة
ٖٔٔ

الفمق

ٔ

ٓٔٔ

النصر

ٔ

ٔٓٛ

الكوثر

ٔ

ٖ

ٕ

ٔٓٙ

اإليبلف

ٔ

ٗ

ٖٓٔ

العصر

ٔ

ٕ

ٓٓٔ

العاديات

ٔ

ٕٖ-

ٜٔ

الشمس

ٔ

ٔ
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ٜٓ

البمد

ٔ

ٕ

ٜٛ

الفجر

٘

ٖٓ-ٕٜ ,ٕٕ ,ٕٔ ,ٖٔ ,ٛ

ٛٛ

الغاشية

ٔ

ٙ

ٛٙ

الطارق

ٕ

ٚ-ٔ,ٙ

٘ٛ

البروج

ٕ

ٔ ٔ٘,

ٗٛ

االنشقاق

ٕ

ٔٛ, ٙ

ٖٛ

المطففين

ٔ

ٙ

ٕٛ

االنفطار

ٔ

ٕ

ٔٛ

التكوير

ٗ

ٕٕ-ٙ,ٚ,ٔٔ,ٜٔ

ٓٛ

عبس

ٕ

ٔٔٙ-ٔ٘, ٕ-

ٜٚ

النازعات

ٗ

ٖٔٗٗ-ٕٗ ,ٕٚ,ٖٕ,

ٚٛ

النبأ

ٗ

ٖٛ, ٖٙ, ٚ ,ٙ
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المطمب الثالث  :بيان مضمون اإلشارات وتوافقيا
أوالً  :اإلشارات ال قّدية (اإللييات )
في بحث البسممة يتكمم عن الواسطة بين العبد وربهو ( ،)ٗٛففهي إشهارتو (رحمهو اهلل) يهذكر " ولكهنيم
سبلم اهلل عمييم ال يتصرفون بذواتيم االستقبللية ...
وربو " .
أما في ظاىرىا؛ ف ّ
يبين " أ لن األسماا الحسنى يمكن أن تكون الواسطة بين العبد ّ
ما يفيم من إشارتو
أ لن المعصه ههوم (عميه ههو السه ههبلم ) ب ه ههو أو عنه ههده وجيته ههان األوله ههى اس ه ههتقبللية والثانيه ههة فنائيه ههة  ,الجي ه ههة
االستقبللية مثل الزواج (النكاح) وما شابو ذلك  ,أما الفناا الواسطة بين البد وربو.
اهلل اقرب إليك من حبل الوريد بواسطة الجية الفنائية التي تصدر منيا طاعة العباد ورعايهة العبهاد ,

ل ههذا ال مناف ههاة ف ني هها مس ههتبطنة  ,م ههثبلً الق ههادر وغيه هرهُ ,فم ههن يس ههتحق ى ههذا المق ههب يك ههون مظيه ه اًر لي ههذه
األسماا,أي تظير في األئمة (عمييم السبلم) فالمعصوم باب اهلل ولطفو ,وىهذه الصهفة ال عمهى نحهو
االستقبللية .
فالتطابق بين اإلشارة والظاىر لهم يكهن بعيهداً ؛ألنهو عه از كه لل األمهر هلل وأسهمائو ,واإلمهام بقربهو هلل ىهو

باب ال عمى نحو االستقبللية فمن دون تفويض اهلل وقدرتو ال فضل ألحد حتى وان كان معصوماً .
ٌ

ثانياً  :اإلشارة المت مقة (باليوم اآلخر )
ِّك َك ْدحا فَم َبل ِق ِ
ِ ِ
نس ُ ِ
في قولو تعالى ( َيا أَييا ِْ
يو)
اإل َ
َ
ان إلن َك َكاد ٌح إلَ ٰى َرب َ ً ُ

()ٜٗ

عند تفسهيرىا اشهارياً يقهول ( رحمهو اهلل) " أييها البشهر ,ألنهو يوجهد جممهة مهن المتعمقهين فهي الحكمهة

العميا والمعرفهة الحقيقيهة يقولهون ان ىهؤالا البشهر ليسهوا ب نسهان ,وانمها يصهل اإلنسهان إلهى إنسهانيتو
حينمهها يصههل إلههى روحههو الحقيقيههة ,اي الههروح العميهها وىههي اإلنسههان ولههيس ىههذا الههذي يأكههل ويمشههي
ِ
ل
يبل ) (ٓ٘) ,فيهؤالا اقهرب الهى الحيوانهات
َضهل َسهبِ ً
ب نسان كما قال تعالى(إِ ْن ُى ْهم إِال َك ْاألَْن َعهام َب ْهل ُى ْهم أ َ
(ٔ٘)
من اإلنسان ,نعم إذا وصل الى روحو العميا فسوف يخرج من الحيوانية الى اإلنسانية " ....
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هك َك ه ِ
هك َك ه ْهد ًحا فَ ُم َبل ِقيه ه ِهو) يتضه ههمن
هاد ٌح إِلَه ه ٰهى َرِّبه ه َ
ام هها تفسه ههيرىا الظ ههاىر ,فيقهههول " إن قولهههو تع ههالى (إِلنه ه َ
ٍ
مسؤولية  ,وال
بوبية ال تتم إال مع عبودية وال تتم العبودية إال مع
حجةً عمى المعاد,لما عرفت أن الر ّ
(ٕ٘)
ٍ
حساب إال بجزاا " ....
وحساب عمى األعمال  ,وال يتم
تتم مسؤولية أال برجوٍع
ٌ

مهها يفيههم مههن اإلشههارة نههرى ل
أن السههيد ( رحمههو اهلل) يههذكر الحكمههة العميهها وأصههحاب العرفههان مثههل مهبلّ
صد ار الشيرازي ,فمهم ي ّقهل مدرسهة اإلشهراق والمشهائية ,بهل قهال المتعمقهين بالحكمهة العميها ,اي الحكمهة
(ٖ٘)
العالية وأتباعيا ,عمى اعتبار ل
أن اإلنسان المطمق الكمي لمخميقة .
البشههر لههم يصههل إلههى كمالههو المنشههود ,فاإلنسههان الههروح العميهها لمبشههر (كههادح إلههى ربههك )  ,الههرب الههروح

العميهها بمعنههى تتكامههل الههى روحههك العميهها ,باعتبههار التههدرج ؛ ل
ألن الوجههود لههو وجههود تكههاممي ,فههبل نصههل
,بيد أن حرف الجر (إلى ) يدلل عمى االنتقال مهن اقهل درجهة ( يطمهق عميهو
إلى التكامل بدون تدرج ّ
البشر) الى األعمى درجة ( اإلنسان ) .
أما عند الوقوف عمى قولو تعالى (إِ ْن ُى ْم إِ لال َك ْاأل َْن َع ِام ) ؛ ف لنو لو وصهموا إلهى مدينهة اإلنسهانية العميها
 ,اال ان يكون خمق في طهور التطهور ,فاإلنسهان الهذي وصهل الهى مرحمهة التكامهل لهم يصهل الييها اال
بالكدح .
فقد اثبت ىؤالا بشر يمكن أن يصدر مهنيم الخطهأ  ,فعنهد الحكمهة المتعاليهة مجها اًز ( اإلنسهان ) ,أمها

المعنى الحقيقي عند السيد ( رحمو اهلل) لئلنسان ,فاألصالة؛ فيو اإلنسان المعنى وليس الذي تذىب
إليهو الحكمههة المتعاليهة بأصههالة الحقيقيهة ومهها ورد لفظهو ىههو المتعهين  ,مثههال عمهى ذلههك قهول ( آتنههي

بالماا ) به أصالة الحقيقة (الماا الطاىر)  ,اما بالمجاز (المهاا المضهاف ) مثهل مهاا الهورد ,فأصهالة

الحقيقة التي أرادىا السيد  ,وليس جماعة الحكمة المتعالية .

بعدىا نراه قد تكمم عمى اإلنسان المطمق ومطمق اإلنسان  ,فاإلنسان المطمق يتمثل بالنبي

وآلو

واألوليههاا ( أي ال ُكمههل )  ,فمههن خههبلل طريههق الههتعمم واألتبههاع مههثبلً نصههل إلههى التكامههل  ,امهها مطمههق
اإلنسان؛ فيقصد البشر وغيره  ,األنعام بالمصداق الخارجي إنسان  ,يها أييها اإلنسهان المطمهق  ,إنهك
كادح الى ربك .
ٌ

فبعد ىذا قد اتضح ما جاا في اإلشارة وتفسيرىا الظاىر ,فنرى السهيد قهد جمهع بهين الظهاىر والبهاطن

ولم يخالف رأي الشرع المقدس  ,بل نراه قد بين األمر بصورة لم يمتفت إلييا أحداً قبمو إال النوادر .
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ثالثاً  :اإلشارة المت مقة با ( األحكام )
في قولو تعالى (للْيس لَيم طَع ل ِ
يع)
ض ِر ٍ
ام إِال من َ
َ ُْ َ ٌ

(ٗ٘)

يقههول رحمههو اهلل " إذا حممنهها الطعههام عمههى الطعههام المعنههوي ,سيحصههل لنهها معنههى جديههد ووجههو آخههر

,باعتبار اإلنسان يطمب الكمال ويشتاق إليو "

(٘٘)

أما ما قالو في الظاىر ؛ فالطعام القميل سواا فيم منو من الناحية المعنوية ام الماديهة  ,وىهذا األمهر
ال يختص لطبقة معينة او جماعة معينة  ,بل مفادهُ عام يشمل جميع الناس .
ما يفيم من اإلشارة إذا حمل الطعهام بأنهو الطعهام المعنهوي  ,حتمهاً سهيكون ىنالهك وجهو جديهد ؛ألن

اإلنسههان بطبعههو وارتكههازه يطمههب الكمههاالت ويشههتاق لمكمههال  ,وىههو بمحههاظ ىههذا يكههون جائع هاً كمهها فههي
الحديث ( الحكمة ضالة المؤمن )  ,فيذه الكماالت المعنوية ضهئيمة؛ألن النهاس منقطعهون عهن أىهل

بيت الرحمة ( عمييم السبلم ) بوصفيم المصدر الرئيس لمعطاا والتكامل ,وىذا االمر لهيس مخهتص
فقط في الزمن الهذي نعيشهو نحهن  ,بهل حتهى فهي زمهن مهن عاصهرىم (عمهييم السهبلم ) ,وذلهك بسهبب
انقطاع الناس عنيم  ,وىذا من جية  ,أما األخرى  ,أنيم عمييم السبلم ال يعطون كل ما لدييم مهن

معارف لمناس  ,وىذا الحرص الشديد عمى الناس باعتبار قابمية القابهل ضهئيمة عهن إدراك عمهوميم ,

فيعد من ذلهك مهن جيتهين ( التقصهير والقصهور )  ,التقصهير باعتبهار عهدم التوجهو نحهو ىهذا النهور ,
وأما القصور عدم إدراك ما يصدر من ذواتيم القدسية ,لذا سيبقى اإلنسان جائعاً بيذين المعنيين .
وزيههادة عمههى ىههذا أنيههم (عمههييم السههبلم ) مههأمورون بههان يخههاطبوا النههاس عمههى قههدر عقههوليم  ,وقههدر
نضجيم؛ كي ال يصبح بون كبير بينيم وبين الرعية .
أمهها الهربط بههين الظههاىر والبههاطن فههي ىههذه اآليههة؛ فالخطههاب فيههو عههام مههن الناحيههة الماديههة والمعنويههة ,
ففههي الماديههة اإلنسههان يعههاني الجههوع  ,والجههوع حاجههة مختصههة لجميههع النههاس  ,وفههي الناحيههة المعنويههة

كههذلك ,كههل البشههر تتمنههى الكمههال واالرتقههاا الههى م ارتههب القههرب اإلليههي ,وىههذا يههتم عههن طريههق االرتبههاط
بعناصههر الشههبع لجميههع البشههر  ,أال وىههم محمههد وآلههو (عمههييم السههبلم )  ,لههذا ال انفصههال بههين الظههاىر
والباطن في ىذا األمر ,فالعام فيو ىم جميع الناس وىذا ىو المقصد واهلل العالم .
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راب اَ  :اإلشارة المت مقة با ( األخالق )
في قولو تعالى (إِن ُكل َن ْف ٍ
س لل لما َعمَ ْييَا َح ِافظٌ )

()٘ٙ

يقول السيد (رحمو اهلل ) " النفس الدنيوية التي .نعيش بيا ونتصرف بيا  ,وىهي المعنهى األقهرب ,
عرفاً الى معنى اإلنسان  ...والهنفس الدنيويهة التهي نعهيش بيها ونتصهرف بيها  ,وىهي ظهرف الشهيوات
الجنسية والغضبية والحزن والفرح ....

()٘ٚ

أما الكبلم عن ظهاىر اآليهة؛ فيقهول إن اهلل جهل جبللهو حهافظ كهل ش ٍ
هيا  ,وىهو الفاعهل فهي الحقيقهة

لكل حفظ ,وقد يوكل ىذا الحفظ إلى المبلئكة ,أو إلى المعصومين ,أو إلى رب األسرة .

()٘ٛ

ما يفيم من إشارتو أ لن النفس ليا اعتبارات كثيهرة ,وتبقهى نظهرة المعتبهر ( فهان نظهر ليها مهن ناحيهة
الشههيوات الجنسههية أو الغضههبية او الحههاالت الوجدانيههة ( الرضهها  -الغضههب -الحههزن ) تسههمى الههنفس

الدنيويههة أو األمههارة بالسههوا ,وىههذا االعتبههار لههيس كونيهها سههيئة باألصههل  ,بههل إن لههم تسههتقل وجودىهها
لمتكامل ,فسوف يكون لمشيطان حصة فييا يستخدميا لؤلمور الشيوانية غير العقبلئية .لهذا تسهمى (

بالسوا )  ,أما إذا نظرنا ليا من ناحية التذكير ,واصدار األوامر ,باعتبار إدراك الكميات؛ فيمكن ان

تسمى نفساً ممكوتية باعتبار تسمط العقل عمييا .

واذا انتقمنا إلى مرتبة أعمى ( الميوتي لمنفس ) باعتبار البعد الروحهي الهذي ىهو اعمهى م ارتهب الوجهود
اإلنساني وىذا الوجود محط األسباب .

منة المنان باعتبار إدارة الكون .
ويرى القارئ التقارب مابين الظاىر واإلشارة  ,التي جاات في ّ
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الخاتمة :
منهة المنهان فهي الهدفاع عهن القهرآن لمسهيد الشهييد
ومنو تم انجاز ىهذا البحهث المتعمهق بكتهاب ّ
بحمد هلل ّ
الصدر الثاني(قدس سره) تٜٔٗٔ /ىه فقد تمخضت عنيا عدد من النتائج
الحوزية والجامعيهة  ,بهل
ٔ -لم يكن سماحتو بمناىا عن الدراسة األكاديمية ,اذ جمع بين الدراسة
ّ
النو أسيم في إدخال الدروس األكاديمية لمحوزة .
ٕ -استعان بالمصادر والمراجع المنوعة  .لكنو لم يكن مكثه اًر منيها ؛أل لن اغمهب األطروحهات الهواردة
في كتابو كانت من بنات أفكاره .

ٖ -اتخ ههذ أس ههموب (األطروح ههة) ف ههي كتاب ههو ابتك هها اًر ف ههي اغم ههب مؤلفات ههو ,والس ههيما الكت ههاب ال ههذي نح ههن
بصدده,لتنمية الذىن ,واعمال الفكر .

ي مبتدئاً من السورة األخيرة من الكتاب الكريم.
ٗ -خالف من سبقو في منيجو التفسير ّ
٘ -ال يمحهق كتابههو ىههذا بقسهم التفسههير العههام ,وانمهها يمحقهو بالكتههب التههي اختصهت بمشههاكل القهرآن لههو
صح التعبير .
ّ
 -ٙكان مؤكداً لنظرية اإلييام االثباتي  ,التي تعد من إبداعاتو .

 -ٚل
منة المنان ( )ٖٚإشارة ,مقسمة عمى عدة أقسام ,منيا
إن عدد اإلشارات التي تم إحصاؤىا في ّ
ما يتعمق باإللييات واألحكام واألخبلق ,وغيرىا ,كما بيناىا في متن البحث.
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اليوامش:
(ٔ) ينظر

سيرة المولى المقدس محمد الصدر ٔ  ,طٕ ,اصدارات مؤسسة الموسوعة الثقافية

(ب.ت)  .وينظر

اليوم الموعود – السيد محمد الصدر ٖ, ٜٜٕٔ-ٕٔٗٔ ,ٙٙدار التعارف

,بيروت .

(ٕ) ينظر السفير الخامس -عباس الزيدي ٔٔ ,طٔ , ٕٓٓٔ-ٕٕٔٗ ,وقبسات من حياة زعيم
الحوزة العممية السيد محمد الصدر-عبد الستار آل ياسين , ٚطٔ , ٜٔٗٔ,دار االضواا ,بيروت

(ٖ) قرص سي دي  ,يسمى لقاا الحنانة مع السيد الشييد ,اي في بيتو في مدينة الحنانة في
النجف األشرف.

(ٗ)

ينظر مباحث االصول – تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر لمسيد كاظم الحائري ٔ٘ٔ/

 ,طٔ , ٕٔٗٓ,مركز النشر  ,قم  ,ولقاا الحنانة .

(٘) ينظر

الصدر الثاني دراسات في فكره وجياده – لنخبة من الباحثين ٕٓ  ,طٔ -ٕٔٗٓ ,

( )ٙينظر

البحث القرآني عند السيد محمد محمد صادق الصدر – سالم شبيب بدوي ٕٕ

ٕٕٓٓ  ,دار المجتبى لمنشر .

,مؤسسة العيد الصادق .

( )ٚلقاا الحنانة .

( )ٛالصدر الثاني دراسات في فكره ٕٓ .
( )ٜالمصدر نفسو  ,والبحث القرآني .ٕٙ

(ٓٔ) موقع من شبكة االنترنيت.www.yahc ,

(ٔٔ) ينظر الصدر الثاني دراسات في فكره ٔٗٔ .

(ٕٔ) ينظر سيرة المولى المقدس ٕٔ  ,والبحث القرآني . ٖٙ

(ٖٔ) ينظر رحمة العطاا والشيادة ٓٔ , ٔٔ-إصدار الييئة الثقافية العميا لمكتب السيد الشييد
الصدر  ٕٔٗٚ ,ه  ,بغداد .

(ٗٔ) ينظر

محمد الصدر بين الوالية العامة وسياسة السمطة ,عمي الزيديٖٓٔ ,ٖٔ٘-طٔ,

 ,ٕٓٔٚ-ٖٔٗٛدار الكتاب العربي ,بيروت .
(٘ٔ) ينظر منة المنان ٔ. ٚ/

( )ٔٙينظر المصدر نفسو ٔ. ٜ- ٛ/

( )ٔٚينظر المصدر السابق ٘. ٖٖٗ/
( )ٔٛينظر منة المنان ٔ. ٜ/
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( )ٜٔالداللة االلتزامية تتبع المطابقية في وجودىا ال في حجتيا  ,فيمكن ان يكون المفظ حجة في

مدلولو االلتزامي وال يكون حجة في مدلولو المطابقي  ,والداللة المطابقية توقف عمى اإلرادة  .ينظر
نياية النياية – الشيح عمي الغروي االيرواني ٔ( ٕٕٓ/ب.ت)  ,والفصول الغروية في الصول

الفقيية – الشيح محمد حسين الحائري  , ٔٗٓٗ , ٜٔدار إحياا العموم قم .

(ٕٓ) ينظر منة المنان ٔ. ٜ/

(ٕٔ) ينظر المصدر نفسو ٘. ٕٕ٘/
(ٕٕ) ينظر منة المنان ٘. ٔٓٛ/

(ٖٕ) ينظر المصدر نفسو ٘. ٔٓٙ/
(ٕٗ) ينظر المصدر نفسو ٘. ٔٓٗ/
(ٕ٘) ينظر

القول النظر في الدفاع عن الشييد الصدر – عمي الزيدي , ٕٖٓٔ- ٖٔٗٗ , ٚ

دار الكتاب العربي بيروت .

( )ٕٙينظر منة المنان ٔ. ٜٔ-ٔٛ/

( )ٕٚينظر منة المنان ٔ. ٖٔ-ٔٔ /

( )ٕٛينظر المصدر نفسو ٔ. ٖٔ-ٔٔ /
( )ٕٜينظر المصدر نفسو ٗ.ٔ٘ٙ /
(ٖٓ) ينظر منة المنان ٔ. ٔٗ /
(ٖٔ) منة المنان ٕ. ٕٕٙ/

(ٕٖ) ينظر منة المنان ٘. ٚٚ/

(ٖٖ) ينظر المصدر نفسو ٗ. ٖٚٛ/

(ٖٗ) ينظر منة المنان ٔٔٛ /و ٘.ٖٖٗ/
(ٖ٘) ينظر المصدر نفسو ٔ. ٖٔ-ٕٜ /
( )ٖٙينظر المصدر السابق ٔ. ٔٛ /
( )ٖٚينظر

مجمع البيان في تفسير القرآن ,لمطبرسي ٔ , ٔٛ /تحقيق لجنة من العمماا ,طٔ,

٘ٔٗٔه ,مؤسسة االعممي ,بيروت.

( )ٖٛينظر البيان في تفسير القرآن ,لمخوئي , ٜٗٗطٗ, ٜٜٔ٘ ,دار الزىراا  ,بيروت .
( )ٖٜينظر

اإلتقان في عموم القرآن ,لمسيوطي ٕ , ٗٛٙ/تحقيق سعيد المندوب ,طٜٜٔٔٙ ,

,دار الفكر  ,بيروت .

(ٓٗ)عوالي المئالي  ,لبلحسائي ٗ , ٔٓ٘/تحقيق مجتبى العراقي ,طٔ, ٜٔٛ٘ ,مؤسسة سيد
الشيداا  ,بيروت .
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(ٔٗ)التفسير والمفسرون  ,لمذىبي ٕ. ٕٙٔ /
(ٕٗ) ينظر

المنيج االشاري في تفسيري روح البيان لمبروسوي وبيان السعادة لمجنابذي-دراسة

تطبيقية , -اطروحة  ,رافد عبدالكاظم سالم ٕٓٔ٘-ٖٔٗٙ, ٜٙ-ٙٛ,م ,جامعة بغداد ,كمية

التربية ابن رشد.

(ٖٗ)ينظر المصدر نفسو ٓ.ٚ
(ٗٗ)ينظر المصدر نفسو ٓ.ٚ

٘ٗ
المنان ٕ ,ٔٗٙ-ٔٗ٘/وغيرىا في اإلحصاا قد وضحت .
منة ّ
( ) ينظر ّ
()ٗٙينظر المصدر نفسوٗ ٕٔ٘, ٘ٚ/وغيرىا.

()ٗٚينظر المصدر نفسوٖ , ٖٔٙ-ٔ٘ٔ/وغيرىا.
ٗٛ
منة المنان ٔ. ٙٚ/
( )ينظر ّ
()ٜٗمن سورة االنشقاق ٗ. ٙ/ٛ

(ٓ٘)من سورة الفرقان ٗٗ .

ٔ٘
المنان ٗ.ٚٗ/
منة ّ
( ) ّ
(ٕ٘)المصدر نفسو ٗ. ٕٚ/

(ٖ٘)ومضات من محاضرات أستاذنا عمي الزيدي عام  ٖٔٗٛىه ,في شبكة جامع األئمة .
(ٗ٘) من سورة الغاشية .ٙ/ٛٛ
(٘٘) منة المنان ٖ. ٜٔ/

()٘ٙمن سورة الطارق . ٗ/ٛٙ
( )٘ٚمنة المنان ٖ. ٖٔٚ/

()٘ٛالمصدر نفسو ٖ. ٖٔٛ /
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المصادر والمراجع :
ب د القرآن الكريم
ٔ -أصول الفقة – الشيح محمد رضا المظفر  ,مؤسسة النشر اإلسبلمي ,قم (,ب.ت).
ٕ -البحث القرآني عند السيد محمد محمد صادق الصدر – سالم شبيب بدوي ,مؤسسة العيد الصادق .
ٖ -رحمة العطاا والشيادة ,إصدار الييئة الثقافية العميا لمكتب السيد الشييد الصدر  ٕٔٗٚ ,ه  ,بغداد .
ٗ -الفصول الغروية في األصول الفقيية – الشيح محمد حسين الحائري  , ٔٗٓٗ ,دار إحياا العموم قم .
٘ -قبسات من حياة زعيم الحوزة العممية السيد محمد الصدر-عبد الستار آل ياسين ,طٔ , ٜٔٗٔ,دار األضواا
,بيروت .
-ٙ

قرص سي دي  ,يسمى لقاا الحنانة مع السيد الشييد(قدس سره) .

 -ٚالقول النضر في الدفاع عن الشييد الصدر – عمي الزيدي  , ٕٖٓٔ- ٖٔٗٗ ,دار الكتاب العربي بيروت
.
-ٛ

السفير الخامس -عباس الزيدي ,طٔ, ٕٓٓٔ-ٕٕٔٗ ,

-ٜ

سيرة المولى المقدس محمد الصدر  ,طٕ ,إصدارات مؤسسة الموسوعة الثقافية (ب.ت)

ٓٔ -الصدر الثاني دراسات في فكره وجياده – لنخبة من الباحثين  ,طٔ  , ٕٕٓٓ -ٕٔٗٓ ,دار المجتبى لمنشر
.
ٔٔ -الصدر الشييد برنامج بث في قناة العراقية وغيرىا تضمن حياة الصدر الثاني (قدس سره) وجياده .
ٕٔ -مباحث األصول – تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر لمسيد كاظم الحائري  ,طٔ , ٕٔٗٓ,مركز النشر ,
قم
ٖٔ -موقع من شبكة االنترنيت.www.yahc ,
ٗٔ -منة المنان في الدفاع عن القرآن – لمسيد محمد الصدر ,طٔ , ٕٕٓٓ – ٕٖٔٗ ,دار األضواا  ,بيروت .
٘ٔ -المنيج التحميمي في الدراسات القرآنية(آيات يسألونك أنموذجا) _ رافد عبدالكاظم , ٕٕٓٔ,جامعة بغداد ,
رسالة ماجستير .
 -ٔٙنياية النياية – الشيح عمي الغروي االيرواني (ب.ت).
 -ٔٚاليوم الموعود – السيد محمد الصدر , ٜٜٕٔ-ٕٔٗٔ ,دار التعارف ,بيروت
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