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قواعد النرش يف املجلة

مثلام يرّحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف 
األصيلة،  العلمية  األبحاث  بنرش  )العميد(  جملة  ُترّحُب  اإلنسانية، 

وفقا للرشوط اآلتية:
العلوم . 1 جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 

اإلنسانية املتنّوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته 
أو  العربية  اللغتني  بإحدى  ومكتوبة  عامليا،  عليها  املتعارف 

اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
م األصل مطبوعا عىل ورق )A4( بنسخة واحدة مع قرص . 2 يقدَّ

بخط  كلمة،   )10.000–5.000( بحدود   )CD( مدمج 
Simpelied Arabic عىل أن ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، . 3
كّل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، 

ويكون امللّخص بحدود )350( كلمة.
أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/ . 4

الباحثني وجهة العمل والعنوان )باللغتني العربية واإلنكليزية( 
اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  األلكرتوين،  والربيد  اهلاتف  ورقم 

الباحث أو الباحثني يف صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  إىل  ُيشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة 
مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم  تتضّمن:  بأن 
ذكر  عند  هذا  الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش، 



املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 
استعامله.

حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر 
العربية، ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو 

البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار . 7

أماكن  حتديد  مع  مصادره،  أو  مصدره،  إىل  الشكل  أسفل  يف 
ظهورها يف املتن.

مع . 8 يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 
قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشري  أن  وعليه  األوىل،  للمرة  املجلة 
قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، كام ُيشار إىل 
أو  البحث،  بتمويل  قامت  أو غري علمية  أية جهة علمية،  اسم 

املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث قد نرش سابقًا، وليس مقدما إىل أية وسيلة . 9

نرش أخرى، وعىل ا لباحث تقديم تعّهد مستقّل بذلك.
وال . 10 كاتبيها،  آراء  عن  املجلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرب 

ترتيب  نظر جهة اإلصدار، وخيضع  بالرضورة عن وجهة  تعرّب 
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

ختضع البحوث لتقويم رّسي لبيان صالحّيتها للنرش، وال تعاد . 11
البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق 

اآللية اآلتية:
أقصاها  مّدة  للنرش خالل  املرَسلة  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ( 



أسبوعان من تاريخ التسّلم.
ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير 

عىل نرشها وموعد نرشها املتوّقع.
أو  تعديالت  إجراء  وجوب  املقّومون  يرى  التي  البحوث  ج( 
املالحظات  مع  أصحاهبا،  إىل  تعاد  نرشها  قبل  عليها  إضافات 

املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
إبداء  رضورة  دون  من  أصحاهبا  يبّلغ  املرفوضة  البحوث  د( 

أسباب الرفض.
#( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، 

ومكافأة مالية.
يراعي يف أسبقية النرش:. 12

أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.

ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة . 13
يكون  أن  عىل  التحرير،  هيأة  هبا  تقتنع  ألسباب  إال  التحرير، 

خالل مدة أسبوعني من تاريخ تسّلم بحثه.
املحكمة . 14 العميد  ملجلة  االلكرتوين  املوقع  عىل  البحوث  ترسل 

إرسال  إستامرة  ملئ  خالل  من   alameed.alkafeel.net

التايل:  العنوان  املجلة عىل  مقر  اىل  مبارشًة  ُتسلم  أو  البحوث.. 
الكفيل  جممع   /  احلسني /حي  املقدسة  /كربالء  العراق 

الثقايف.









كلمة العدد

اخلطوة الثانية للشمعة الثالثة

حينام توقد شمعتك الثالثة، يعني أّنك تقّدمت يف مسرية عمرك؛ 
النجاح  نحو  خطواتك  من  جتعل  مضافة،  مسؤوليات  أمامك  لتبدو 
أكثر حذرًا؛ ألّن ما حتّققه يف املسافات األوىل من االنطالق، يضعك 
ُقبالة ثقلني: ثقل املحافظة عىل ما سبق، وثقل جتاوزه لتحقيق ما هو 
)من   : املؤمنني  أمري  البلغاء  سيد  حكمة  عىل  تأسيسًا  أفضل، 

تساوى يوماه فهو مغبون(.

يف  الثانية  اخلطوة  أّنه  أوهلا:  أمور؛  جمموعة  العارش  العدد  يؤرش 
مسرية السنة الثالثة من عمر املجلة، وثانيها: أّنه ضّم ملفًا يعاين سرية 
فعل ثقايّف مهم يف املسرية الثقافية للعتبة العباسية املقدسة؛ ذلك هو 
العباس  الفضل  أيب  بحق  العمودي  للشعر  العاملية  اجلود  )مسابقة 
( وثالثها نتاج العقول األكاديمية التي احتضن هذا العدد بعضًا 

منها.

فأّما األمر األول، فقد ذكرنا يف مستهل هذه املقدمة عظم ما يلقيه 
من ثقل عىل عاتق هيأيت املجلة؛ للمحافظة عىل ماكان، و االرتقاء فيام 

هو كائن و ما سيكون.



و أما األمر الثاين، فهو عني عىل عني؛ ألن انعدام املراقبة ألفعال 
التنافس، وال سيام اإلبداعية منها، حيّول الفعل من فعل حركي متناٍم، 
إىل حدث سكوين رتيب؛ لذا استقبلت املجلة كتابات باحثني أرّشوا 

مواطن الفعل الثقايف يف املسابقة بَنَفس حضاري حيادي.

وأما األمر الثالث؛ ففيه صوت ذو عمق أول، كّنا قد صدحنا به 
وما زلنا، مفاده: أّن املجلة مستمرة بام تكتبون، وحّلتها هبية بأقالمكم.

أّن  هو:  ذلك  حتقيقه؛  قطاف  عىل  قاربنا  بوعد  نختم  أن  ولنا 
 :Impact Factor املجلة ستتحول إىل جمّلة عاملية رصينة عىل غرار الـ
عامل التأثري الدويل؛ لتحّقق لكّتاهبا و باحثيها ودارسيها أهبى مالمح 

االرتقاء، كلام استطعنا إىل ذلك سبيال.
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ملخص البحث

احلمد هلل واهب النعم، والصالة والسالم عىل املصطفى هادي األمم، وعىل آله 
أعالم اهلدى، وأرباب القلم، وبعد:

فإّن خري َمْن وقف عىل أرسار القرآن، وفّتش عن جوهره الثمني، هم آل بيت 
النبي ، فهم أئمة اهلدى، وسفن النجاة، وهم أهل القرآن الذين وهبوا أنفسهم، 
الفريدة،  وغرائبه  العجيبة،  أرساره  عىل  والوقوف  ورعايته،  خلدمته،  وأرواحهم 

وإعجازه الذي أذهل أهل الفصاحة والبالغة.

لذا ارتأينا أْن نقف عىل تفسري أحد أعالم اهلدى، وهو اإلمام جعفر الصادق 
 لعدد من ألفاظ القرآن الكريم؛ لنتعرف جانبًا من جوانب علمه الغزير، وسعة 
فهمه للكتاب اجلليل؛ وللوقوف عىل فكره الذي طاملا استنار به متبعوه، واستهدى 
هبديه حمبوه، وبيان لطائف توجيهه هلذه األلفاظ توجيها يستدل به القارئ يف معرفة 
دقائق اللغة، واستعامهلا احلقيقي واملجازي؛ لذا اقتضت خطة البحث أن يقسم عىل 

مبحثني:

املبحث األول: يتناول داللة األلفاظ احلقيقية التي تشمل اللغوية والرشعية.

املبحث الثاين: يتحدث عن الداللة املجازية، ويف هذا املبحث تناولنا األلفاظ 
التي فّسها اإلمام تفسريا يتناسب مع استعامهلا املجازي، بحسب ما يقتضيه السياق 
فضاًل عن ذلك أهنا ال يمكن أن حتمل عىل داللتها احلقيقية؛ ألّن الداللة احلقيقية 

تتناىف مع املعنى املراد منها.
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Abstract

The best of those who delves into the secrets of the Glorious 
Quran is the prophet progeny (Peace be upon them) as the guid-
ance imams and salvaging ships ; it is of convenience to ponder over 
one of faith pillars; Imam Ja`afar Al-Sadiq and how he explicates 
certain Quranic utterances to take cognizance of  their perception. 
The study ramifies into two sections:

The first deals with the real semantic utterances that cover both 
the linguistic and the religious.

The second tackles the figurative semantics; here come the ut-
terances Imam Al-Sadiq explicates in a way  tantamount to their 
figurative use; as the contextual meaning stipulates, in time it could 
not be justified regardless of its real reference; since the real con-
tent runs counter to the desired meaning .
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املبحث األول

الداللة احلقيقية

الداللة اللغوية

واضع  وضعها  صاحب  لغوية؛ألنَّ  وُسميت  احلقيقة،  أقسام  إحدى  وهي 
بأهّنا  التهانوي  عرّفها  وقد  بنفسه«)2(،  معنى  عىل  اللفظ  »داللة  هبا  ويراد  اللغة)1(، 

»كون اللفظ بحيث إذا ُأطلق فهم املعنى منه للعلم بالوضع«)3(. 

وقد فّس اإلمام جعفر الصادق  ألفاظًا قرآنية تفسريًا لغويًا ينم عن سعة 
ْمِر  علمه باّللغة، فمن ذلك تفسريه للفظة )العفو( يف قوله تعاىل: ﴿َيْسَأُلوَنَك َعِن اخْلَ
َماَذا  َوَيْسَأُلوَنَك  ْفِعِهَم  نَّ ِمن  َأْكَبُ  َوإِْثُمُهَم  لِلنَّاِس  َوَمَناِفُع  َكبرٌِي  إِْثٌم  ِفيِهَم  ُقْل  َوامْلَْيِسِ 
 .)219 )البقرة  ُروَن﴾  َتَتَفكَّ ُكْم  َلَعلَّ اآلَياِت  َلُكُم   ُ اللهّ  ُ ُيبينِّ َكَذلَِك  اْلَعْفَو  ُقِل  ُينِفُقوَن 

والعفو عنده هو الوسط، فاملراد من )العفو( عنده، هو احلد الوسط)4(.

وهو تفسري يتوافق مع الدالالت الواردة عند أهل اللغة، فمعنى: )العفو( عند 
اللغويني ينحرص بام يأيت: تركك إنسانًا استوجب عقوبة فعفوت عنه، وأحّل املال 
والطمس،  املحو  أيضًا:  معانيه  النفقة)6( ومن  يفضل عن  ما  املال  وأطيبه)5(، وعفو 
وكذلك الفضل، يقال: عفا فالٌن لفالٍن بامله إذا أفضل له،وعفا له عاّم له عليه إذا 
تركه، ويقال: خذ من ماله ما عفا وصفا، أي: ما فضل، ومل يشق عليه، ويقال: عفا 

يعفو إذا أعطى، والعفو من ماله وهو الفاضل عن نفقته)7(.
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فاملالحظ عىل مادة: )عفا( أنَّ دالالهتا متعددة، وتطلق عىل مصاديق خمتلفة؛ 
مع  يتناسب  الذي  هو  اآلية  يف  الواردة  العفو  داللة  من  املختار  يكون  أْن  البّد  لذا 
ورّجح  األثر،  وإزالة  والصفح،  املغفرة  داللة  الشريازي  استبعد  وعليه  سياقها؛ 
الدالالت األخرى، وهي احلد الوسط بني شيئني واملقدار اإلضايف ليشء، وأفضل 
جزء من الثروة، ويعني به: رعاية احلد الوسط يف اإلنفاق، أو إنفاق املقدار الزائد 
عن احلاجة، أو إنفاق القسم اجليد لألموال، وعدم بذل احلصة الرخيصة، وعديمة 

النفع من املال، مّما جعله يستشهد بقول اإلمام جعفر الصادق  آنف الذكر)8(.

واملعاين التي رّجحها الشريازي، سبقه إليها أغلب املفّسين، فقد ذهب زيد بن 
عيل إىل أنَّ العفو هو »فضل املال ما يفضل عن األهل والعيال، وال جتهد مالك ثم 
حتتاج أن تسأل الناس«)9(. وقد نقل الطويس عن ابن عباس وقتادة هو ما فضل عن 
الغنى. وعن احلسن وعطا هو الوسط من غري إرساف، وال إقتار. وعن جماهد هو 

الصدقة املفروضة)10(.

املعنى  مع  يتناسب  بام  العفو  فّس    الصادق  اإلمام  أنَّ  تقدم  مّما  لنا  يتبنّي 
اللغوي الذي يعّضده السياق، فالعفو هو احلد الوسط من غري إرساف، وال إقتار؛ 
املسلمني،  ضعفاء  مصالح  إقامة  هو  الرشيعة  مقصد  ألن  املنفق؛  عىل  يشّق  ال  كي 
والفائدة من اإلنفاق حتصل بالتعميم، والدوام باإلنفاق من الفاضل عن حاجات 
املنفقني، فحينئٍذ ال يشق عليهم ترك اإلنفاق، وال خيّلون به يف وقت من أوقاهتم، 
أيضًا لفظة )واصب( يف قوله تعاىل: اقتصادي عمراين)11(. ومن ذلك   وهذا أصل 

ِ َتتَُّقوَن﴾ )النحل 52(، فقد  يُن َواِصبًا َأَفَغرْيَ اللهّ َمَواِت َواأَلْرِض َوَلُه الدنِّ ﴿َوَلُه َما يِف اْلسَّ
فّس اإلمام )الواصب( تفسريًا مستمدًا من الواقع اللغوي، فقد سأله شخص عن 

يُن َواِصبًا﴾ قال: واجبا)12(. قوله تعاىل: ﴿َوَلُه الدنِّ
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وهذا موافق ملا ذهب إليه علامء اللغة فقد ذكروا دالالت مادة )وصب( وهي: 
الوصب: املرض واجلمع أوصاب، أي: أوجاع فهو َوِصٌب،وهو يتوصب وجعا. 
ويقال:  دام،  وصوبًا  يصب  ووصب  واصب،  فهو  اليشء،  ديمومة  والوصوب: 

واظب عىل اليشء وواصب عليه إذا ثابر عليه. ووصب الدين وجب)13(.

فاملعنى األول مستبعد؛ ألن السياق يأباه، أّما الدالالت األخرى فقد اعتمدها 
العلامء يف تفسري لفظة )واصب(، فقد ذهب الفراء إىل أّن )واصبًا( هنا بمعنى دائاًم 
من َوَصَب َيِصُب أي دام، ويقال: خالصا)14(. وتبعه يف ذلك الّزجاج مفّسا معنى 
الدوام أي: طاعة واجبة أبدَا وأجاز له الدين والطاعة يف كل احلاالت يف حالة رضا 
الوصب  فيه  كان  وإن  الدين  فله  يسهل،  مل  أو  عليه  وسهل  رضاه،  عدم  أو  العبد، 
أي شدة التعب. وهذا ما ذهب اليه النّحاس والزخمرشي)15( الذي بنّي أّن وجوب 
الطاعة متأٍت من النعم فكل نعمة من اهلل تستوجب طاعة واجبة عىل كل منعم عليه. 
وأجاز أيضا أْن يكون الوصب من املشقة أي: وله الدين ذا كلفة ومشقة، أو له اجلزاء 

ثابتًا رسمدًا ال يزول، يعني: الثواب والعقاب)16(.

وكل ما ذكرت من دالالت يف لفظة )واصب( متالزمة مجيعًا فإذا كانت بمعنى 
الدوام واخلالص فإّنه إْن مل يكن خالصا مل يكن دائاًم، وإذا كان الدين بمعنى الطاعة، 

فإّن )واصبًا( بمعنى الواجب، أي: جيب طاعة اهلل فقط)17(.

َقاَلِن َفبَِأينِّ  ا الثَّ َ ومن ذلك أيضا لفظة )الثقالن( يف قوله تعاىل: ﴿َسَنْفُرُغ َلُكْم َأيهُّ
َباِن﴾ )الرمحن31-32(، فاملراد بـ )الثََّقالِن( عند اإلمام جعفر الصادق  آاَلء َربنُِّكَم ُتَكذنِّ
 مها اجلن واإلنس سميا كذلك؛ألهنام مثقالن بالذنوب)18( وهذا املعنى موافق 
للمعنى اللغوي، فهو أحد املعاين التي ذكرها علامء اللغة، فاألصل يف )الّثقل( يكون 
أثقال،  ومجعه  وَحَشُمه  املسافر،  متاُع  فالثَّقُل:  املعاين)19(،  يف  يقال  ثم  األجسام  يف 
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ُمثِقل، وامُلْثَقل  واألثقال اآلثام. وِمثقال اليشء ميزاُنه من مثله، وأثقلت املرأة فهي 
اخِلفة، تقول  النوم، والثِّقل: ضد  ل فوق طاقته، وأثقله املرض، واستثقله  مُحِّ الذي 
، ويقال: وجدت ثقله يف  ـَُقل اليشء ثقال فهو ثقيل، والثقالن: اإلنُس واجلنُّ ث منه 

جسدي أي: ثِقال وفتورًا، وَثَقل اليشء يف الوزن يثقله ثقال)20(.

يتبني لنا مّما تقدم أنَّ اإلمام جعفر الصادق  آثر أن يكون )الثقل( يف هذه 
اآلية معنويًا وليس حسيًا؛ ألّن املقام يستدعي ذلك، فـ )هذا من اهلل وعيد؛ ألّنه عّز 
وجّل ال يشغله يشء عن يشء، وأنت قائل للرجل الذي ال شغل له قد فرغت يل، 

قد فرغت لشتمي، أي: قد أخذت فيه وأقبلت عليه()21(.

فعىل هذا يكون املراد التوفر عىل النكاية فيه واالنتقام منه وجيوز أن يكون املراد 
أيضا أنَّ الدنيا ستنتهي ويبلغ آخرها وتنتهي شؤون اخللق فال يبقى إاّل شأن واحد 

وهو اجلزاء فجعل ذلك فراغًا هلم عىل طريق املثل)22(.

واآلثام  الذنوب  ألصحاب  موجهًا  اخلطاب  يكون  أْن  البد  األمرين  كال  ويف 
عىل حني ذهب أغلب العلامء إىل أّن سبب تسمية اإلنس واجلن بالثقلني هو عظم 
»شأهنام باإلضافة إىل ما يف األرض من غريمها فهام أثقل وزنًا لعظم الشأن بالعقل 
والتمكني والتكليف ألداء الواجب يف احلقوق، ومنه قول النبي: )إينهّ تارك فيكم 

الثقلي كتاب الل وعرتيت( يريد عظيمي املقدار فلذلك وصفهام بأهنام ثقالن«)23(. 

والرأي الصائب هو ما ذهب اليه اإلمام جعفر الصادق ، فاملقام ليس مقام 
تعظيم شأن كام ذكرنا آنفا فضال عن ذلك أّن االستشهاد بقول الرسول للداللة 
عىل أّن املراد بالثقلني هو عظم شأن اإلنس واجلنس ليس دقيقا، فكتاب اهلل وعرتة 
الرسول عظيام الشأن دون أدنى شك، لكن اإلنس واجلن مثقالن بالذنوب واآلثام 

واّن لكل مقام مقال، فاآلية مقامها خمتلف عن احلديث الرشيف.
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ومن األلفاظ التي فّسها اإلمام تفسريا لغويًا أو بمعنى أخر مستمدًا من املعنى 
اَلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموْا  َلَواِت والصَّ اللغوي )قانت( يف قوله تعاىل: ﴿َحاِفُظوْا َعَل الصَّ
ِ َقانِتَِي﴾ )البقرة 238(. فقد ورد يف احلديث عن اإلمام الصادق  ويف تفسري  لِلهّ
اآلية قال: )إقبال الرجل عل صالته، وحمافظته عل وقتها حتى ال يلهيه عنها، وال 

يشغله يشء()24(.

فقد مجع الصادق  كل املعاين اللغوية التي وردت يف مادة )قنت( يف تفسريه 
هلذه اللفظة. فقد ذكر علامء اللغة املعاين اآلتية: قنتوا هلل أي أطاعوه، ومنه القنوت أي 
الطاعة، وقانتون، أي: مطيعون، والقنوت الدعاء يف آخر الوتر قائاًم، وقنتت املرأة 
اإلقرار  وهو  يتكلم،  ال  الذي  والقانت:  اخلشوع،  والقنوت  أطاعته،  أي:  لزوجها 

بالعبودية، والقيام بالطاعة التي ليس معها معصية، والقنوت إطالة القيام)25(.

ذلك  يفعل  إّنام  عليها  وحيافظ  صالته  عىل  يقبل  حينام  الرجل  أنَّ  شك  فال 
طاعة هلل، وإّنه حينام ال يلهيه يشء عنها، وال يشغله دليل عىل خشوعه وخضوعه 
ذكره  ما  ذلك  عىل  والدليل  القيام  وطول  الدعاء  ذلك  عىل  يرتتب  مّما  سبحانه،  هلل 
الذاكر  املطيع وهو  القانت هو  أنَّ  الّزجاج  ذكر  فقد  اآلية  توجيه هذه  املفّسون يف 
اهلل، وقيل: هو العابد وإّن املشهور يف اللغة واالستعامل أّن القنوت الدعاء يف القيام، 
وحقيقة القانت إّنه القائم بأمر اهلل. فالداعي إذا كان قائام حض بأْن يقال له: قانت؛ 
ألّنه ذاكر اهلل عّز وجّل وهو قائم عىل رجليه فحقيقة القنوت العبادة والدعاء هلل يف 
للعلامء حول معنى  أقوال  النّحاس من  أورده  ما  يعضد ذلك  ومّما  القيام)26(.  حال 

)القنوت( منها: قول ابن عباس والشعبي: إّنه الطاعة وقول جماهد: إّنه السكون. 

الصالة  السكون يف  اىل يشء واحد؛ ألّن  يرجعان  القولني  أّن  النّحاس  ويرى 
طاعة. ثم ذكر ما روي عن زيد بن أرقم، قال: كنا نتكلم يف الصالة، فيكلم أحدنا 
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صاحبه فيام بينه وبينه حتى نزلت هذه اآلية، وكذلك روى عن أيب سعيد اخلدري)27( 
عن النبي قال: )كل حرف يف القرآن من القنوت فهو الطاعة(.

الداللة الرشعية

دالالت  العرب  لغة  يف  قديمة  ألفاظ  تكتسب  أْن  الرشعية  بالداللة  املراد  إنَّ 
جديدة أضافها عليها الدين اجلديد)28(.

غري  بمعاٍن  الكريم  القرآن  يف  وردت  كلامت  ثمة  أّن  عىل  علامؤنا  تنّبه  فقد   
املعاين التي وردت فيها عند العرب قبل نزول القرآن، فأرادوا أْن يميزوا بني املعنى 
العريب واملعنى اإلسالمي فقالوا هذا اسم لغوي وهذا رشعي)29(. قال ابن فارس: 
»كانت العرب يف جاهليتها عىل إرث من إرث آبائهم يف لغاهتم وآداهبم ونسائكهم 
وقرابينهم، فلام جاء اهلل جل ثناؤه باإلسالم حالت أحوال ونسخت ديانات وأبطلت 
أمور، ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع اىل مواضع أخر بزيادات زيدت، ورشائع 

رشعت ورشائط رشطت، فعفى اآلخر األول«)30(.

هاتان  تكن  فلم  )الرحيم(  و  )الرمحن(  احلسنى  اهلل  أسامء  األلفاظ  هذه  ومن 
العرب  تكن  مل  إْذ  الكريم)31(،  القرآن  قبل  احلسنى  اهلل  بأسامء  خمتصتني  اللفظتان 
 قالت  انزله اهلل عىل رسوله  به فلام  الرمحن يف أسامء اهلل، وال تسمي اهلل  تعرف 
قريش: وما الرمحن. أنسجد ملا تأمرنا؟ يقولون: إنا ال نعرف هذا االسم من أسامء 
ـَن  ْحَ َ َأِو اْدُعوْا الرَّ اهلل وال ندعوه بام ال نعرف، فقال اهلل تبارك وتعاىل: ﴿ُقِل اْدُعوْا اللهّ
ْسَنى﴾ )اإلرساء 110(.  وكذلك )الرحيم( فقد جاء عىل  ا َتْدُعوْا َفَلُه اأَلْسَمء احْلُ ًا مَّ َأيهّ

لسان الشعراء بمعنى: املرحوم، قال عملَّس بن عقيل)32(:

ًة        فإّنك معطوٌف عليك رِحيُم ا إذا عّضْت بَك احلرُب عضَّ فامَّ
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»والرمحن والرحيم: اسامن مشتقان من الرمحة ونظريمها يف اللغة نديم وندمان، 
الرمحن  أّن  يرى  إْذ   ، الصادق  اإلمام جعفر  بينهام  فّرق  بمعنى«)33(. وقد  ومها 

يشمل مجيع اخللق، والرحيم خاص باملؤمنني)34(.

ولعل هذا التفريق متأٍت من اختالف الصيغة، فبناء )فعالن( من أبنية املبالغة، 
يكون  هذا  وعىل  غضبا،  املمتلئ  فمعناه  غضبان  قلت:  فاذا  وصفه،  يف  يبالغ  ما  أو 
)الرمحن( هو الذي وسعت رمحته كل يشء فال جيوز أن يقال لغري اهلل)35(. فالزيادة 
يف صيغة )فعالن( يف املبنى عىل صيغة رحيم اتبعتها زيادة يف املعنى، وهذا ما محل 
يف  اخللق  وسعت  التي  الشاملة  الرمحة  ذو  »فالرمحن  أيضا  بينهام  للتفريق  العلامء 
أرزاقهم ومصاحلهم وعمت املؤمن والكافر و )الرحيم( خاص للمؤمنني«)36(. قال 

عّز وجّل: ﴿َوَكاَن بِامْلُْؤِمنَِي َرِحيًم﴾ )األحزاب 43(.

ومثل ذلك ما ذهب إليه الفاريس إْذ ذكر اّنه قيل بسم اهلل الرمحن الرحيم، فجيء 
قوله: يف  به)37(  املؤمنني  لتخصيص  الرمحة؛  معنى  الرمحن  استغراق  بعد   بالرحيم 
هو  ما  عىل  البليغ  الوصف  تقديم  وجاء   .)43 )األحزاب  َرِحيًم﴾  بِامْلُْؤِمنَِي  ﴿َوَكاَن 
بـ  أردفه  ثم  )الرمحن(  قوله:  يف  وأصوهلا  وعظائمها،  النعم،  جالئل  ليتناول  دونه؛ 

)الرحيم(؛ ليتناول ما دق منها ولطف)38(.

بقوله: »فجاء  الوصفني  فائدة اجلمع بني  السامرائي  الدكتور فاضل  وقد ذكر 
بالوصفني للداللة عىل أّن صفته الثابتة، واملتجددة هي الرمحة لالحتياط يف الوصف. 
فاّنه لو وصف نفسه بأّنه )رحيم( فقط لوقع يف النفس أنَّ هذا وصفه الثابت ولكن 
قد يأيت وقت ال يرحم فيه كالكريم واخلطيب، ولو قال: )رمحن( فقط لُظّن أنَّ هذا 
الغضب  فيذهب  يتحول  وصف  وهذا  والعطشان،  كالغضبان،  ثابت  غري  وصف 
ويزول العطش وكذلك الرمحة، فجمع بينهام؛ ليدّل عىل أنَّ وصفه الثابت، واملتجدد 
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هو الرمحة فرمحته دائمة ال تنقطع وهو من أحسن اجلمع بني الوصفني، وال يؤدي 
الوصف بأحدمها ما يؤدي اجتامعهام«)39(. ومن ذلك أيضا لفظة )الّصمد( يف قوله 
َمُد﴾ )اإلخالص2(، فهي اسم من أسامء اهلل احلسنى)40(، وتدّل عند  ُ الصَّ تعاىل: ﴿اللَّ

اإلمام جعفر الصادق  عىل أنه تعاىل الذي يغلب وال ُيغلب)41(. 

ولعّل اإلمام نظر إىل صفة متفردة هلل سبحانه وتعاىل وهي القوة والقدرة املطلقة 
الذي  السيد  فالصمد:  دالة عىل وحدانيته.  املفّسين ذكروا صفات أخرى  أنَّ  غري 

ينتهي اليه السؤدد. قال الشاعر:

لقد َبّكَر الناِعي بخريى بنِي َأسٍد         بَعْمرو بن َمْسعوٍد وبالّسيِد الّصمِد

وقيل: الّصمد الذي ال جوف به، والّصمد الذي صمد له كل يشء والذي خلق 
األشياء كلها، وهذه الصفات كلها جيوز أن تكون هلل عّز وجّل)42(. وقريب من هذا 
ما ذكره الزخمرشي من أنَّ الّصمد الّسيد املصمود إليه يف احلوائج، وهو الذي يصمد 

إليه كل خملوق ال يستغنون عنه وهو الغني عنهم)43(.

الذي ال  احلّي  يزال وهو  يزل وال  مل  الذي  الدائم  أيضًا  الّصمد  ومن دالالت 
حيتاج اىل طعام ورشاب، وهو السيد املطاع الذي ليس فوقه آمر وال ناٍه، والّصمد 
الذي ال يوصف بالنظائر وهو الذي ال رشيك له وال يؤده حفظ يشء وال يعزب 

عنه يشء)44(.

ومهام يكن من أمر فال يستطيع أحد أْن يرّد أيًا من هذه التأويالت؛ ألّن املراد 
منها إظهار صفات اهلل التي تفّرد هبا، وقد أخذها املفّسون من الدالالت املستمدة 

من الشعر اجلاهيل، فمن ذلك قول أحد الشعراء يصف جملس أحد امللوك:

ِلسهم            وهم أْنصاُر ذي احللِم الّصمِد يزعُموَن اجّلهَل يف جَمْ
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وقال عمرو بن األسلغ يف قتله حذيفة بن بدر:

علوُته بُحساٍم ثم ُقلت له ُخْذها           حذيف فأنَت الّسيُد الّصمُد

الستعامل  معناه  يف  موافق  اإلسالمي  املصطلح  إنَّ  القول:  يمكن  هذا  وعىل 
الكلمة يف الشعر اجلاهيل)45(.
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املبحث الثاين

الداللة املجازية

وهذا  اللفظ،  ظاهر  من  يفهم  معنى  األديب،  األسلوب  يتجاذبان  معنيان  ثمة 
يسمى املعنى األول، وال حيتاج يف الكشف عنه إىل أكثر من الرجوع اىل أصل الوضع 
اللغوي، ويكون الثاين إثارة ملعنى آخر يتعلق به ويتسق معه، وهو ما ساّمه عبد القاهر 
اجلرجايّن معنى املعنى)46(، إْذ يقول: »أْن تعقل من اللفظ معنى ثم يفيض بك ذلك 
املعنى اىل معنى آخر«)47(. وهو ما يطلق عليه الداللة الثانية، أو الداللة املجازية، إْذ 

خيرج الكالم اىل معاٍن جديدة غري املعاين التي يوجبها ظاهره.

املعاين  عن  للتعبري  طريقًا  املجاز  من  يتخذ  حينام  الكريم  القرآن  أنَّ  شك  وال 
املختلفة فإّنه ال يؤتى به لضيق يف احلقيقة، أو عجز عن تسخريها يف املعنى املراد، بل 
الغاية التحرر يف األلفاظ، وارادة املعاين الثانوية)48( بغية الوصول إىل ذهن املخاطب 
وترك األثر احليس الوجداين فيه فلفظ )مقعد( حينام يذكر عىل نحو مطلق ال يرتك 
يف الذهن سوى صورة املكان الذي جيلس فيه اإلنسان فـ )املقعد مكان القعود(.)49(

ٍر، يِف  ِقَي يِف َجنَّاٍت َوَنَ لكنه حينام يوصف بالصدق كام يف قوله تعاىل: ﴿إِنَّ امْلُتَّ
)القمر 54-55(، نراه أصبح »قدرة فاعلة تتجاوز  ْقَتِدٍر﴾  مهُّ َمِليٍك  ِعنَد  َمْقَعِد ِصْدٍق 
ملحه  ما  وهذا  وتتأثر«)50(،  لتؤثر  الفعل  مسح  اىل  وتنتقل  املنفعل،  اجلامد  كوهنا 
اإلمام جعفر الصادق ، فهذا املقعد له خصوصية، لذا مدحه القرآن بالصدق، 
فال يقعد عليه إال أهل الصدق، فضال عن ذلك هو املقعد الذي يصدق اهلل تعاىل 
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فيه مواعيد أوليائه بأّنه يبيح عّز وجّل هلم النظر اىل وجهه الكريم)51(. فقد وصف 
هذا املقعد بالصدق؛ ألنَّه ال يقعد عليه إاّل أهل الصدق، فكسب املكان قيمة وأمهية 
فيه  للمستقر  القاعد عليه، فمقعد صدق هو )مقعد كامل يف جنسه مريض  ألمهية 
فال يكون فيه استفزاز وال زوال، وإضافة مقعد إىل )صدق( من إضافة املوصوف 
ما  كل  عىل  يشتمل  مقعد  يف  هم  واملعنى:  منه،  الصفة  متكن  يف  للمبالغة  صفته  إىل 
حيمده القاعد فيه()52(. فمقعد الصدق انامز عن باقي املقاعد بالثبات وعدم الزوال؛ 
ألّنه وحده مقعد الصدق، أما املقاعد األخرى فإهّنا كاذبة؛ ألهنا تزول بزوال امللك 

صاحبه أو بزوال القعيد، أو بطرده)53(.

أّما التوجيه الثاين لوصف املقعد بالصدق عند اإلمام  - وهو الذي يصدق 
اهلل تعاىل فيه مواعيد أوليائه - فالصدق متأٍت هنا من املتحدث، وهو اهلل تعاىل، أي: 
مقعد صدق من اخرب عنه وهو اهلل، وكذلك احتمل أْن يراد به مقعد ال يوجد فيه 
كذب؛ ألّن اهلل تعاىل صادق ويستحيل عليه الكذب)54(. والذي يتناسب مع السياق 
نعيم  فيه من  التوجيه األول؛ ألّن اآليات تتحدث عن أهل اجلنة وما يعيشون  هو 
ِقَي يِف َجنَّاٍت َوَنٍَر﴾ أي: )الذين اتقوا عقاب اهلل جل وعز باجتناب  فقال: ﴿إِنَّ امْلُتَّ
حمارمه وأداء فرائضه يف جنات وهنر()55(. ثم بني صفة املكان الذي جيلسون فيه وهو 
مليك  عند  )مقربني  أي:  ْقَتِدٍر﴾،  مهُّ َمِليٍك  ﴿ِعنَد  بقوله:  ختمها  ثم  صدق(  )مقعد 
مبهم أمره يف امللك واالقتدار، فال يشء إاّل وهو حتت ملكه وقدرته، فأي منزلة أكرم 

من تلك املنزلة وأمجع للغبطة كلها وللسعادة بأرسها()56(.

ومن ذلك أيضا لفظة )كريس( فهي يف تعارف العامة اسم ملا ُيقعد عليه)57(، غري 
أهّنا يف الرتكيب القرآين تتخذ منحى آخر يف الداللة ملا فيها من التنوع مّما يدعو إىل 
َمَواِت َواأَلْرَض﴾ )البقرة 255(،  ُه السَّ التفكر والتبرص ففي قوله تعاىل ﴿َوِسَع ُكْرِسيهُّ
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أضيفت اىل اهلل تعاىل وهذا ما دعا العلامء اىل تأويلها تأوياًل جمازيًا. من ذلك ما رواه 
حفص عن غّياث عن اإلمام الصادق  أّنه سأله عن معنى )وسع كرسيه( قال: 
)هو العلم()58(، فالكريس عند اإلمام جعفر الصادق  هو العلم، وكان هذا ما 

ذهب اليه ابن عباس)59(، وزيد بن عيل)60(.

للفظة،  اللغوية  الداللة  عىل  معتمدًا  بنّي  بأنه  القول  هذا  الزّجاج  وصف  وقد 
فالكريس يف اللغة: اليشء الذي ُيعتمد عليه وجُيلس عليه، وهذه داللة عىل عظمة 
الكريس الذي عليه الساموات واألرض، والكريس والكراسة إّنام هو اليشء الذي 
ثبت ولزم بعضه بعضًا، والكريس: ما تلّبد بعضه عىل بعض يف آذان الغنم ومعاطن 
اإلبل)61(. وتوجيه هذه الداللة إّنه سميت الصفة باسم مكان صاحبها، لذلك قيل 
للعلامء الكرايس)62(؛ ألهّنم املعتمد عليهم كام يقال: هم أوتاد األرض، وهم األصل، 

ويقال لكل أصل يعتمد عليه: كريس، قال الشاعر:

حتُف هبم بيُض الوجوه وعصبة           كرايس باألحداِث حني تنوُب

أي: علامء بحوادث األمور)63(. 

كام  واألرض،  الساموات  يمسك  التي  »قدرته  هو  للكريس  الثاين  والتأويل 
تقول: اجعل هلذا احلائط كرسيًا، أي: ما يعمده«)64(. والتأويل الثالث للكريس هو 

امللك، أي: »وسع ملكه تسمية بمكانه الذي هو كريس امللك«)65(.

واملراد عىل هذا التأويل منطقة نفوذه، ومتسع قدرته، فعظمة الكريس من عظمة 
القاعد، فعرب عن شمول، وبسطة ملكه، وسلطانه بسعة كرسيه، وإحاطته باألقطار 

العلوية، والسفلية)66(.
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هذا  اىل  مال  وقد  احلسن)67(  قول  وهذا  العرش،  هو  للكريس  الرابع  التأويل 
الرأي ابن عاشور؛ معلاًل ذلك بأّنه مل يرد ذكرمها مقرتنني، أي: )الكريس والعرش(، 
فلو كان الكريس غري العرش؛ لذكر معه كام ذكرت الساموات مع العرش)68( يف قوله 

ْبِع َوَربهُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم﴾ )املؤمنون 86(. َمَواِت السَّ بهُّ السَّ تعاىل: ﴿ُقْل َمن رَّ

التأويل اخلامس: إّنه ليس ثمة كريس، وال قعود، وال قاعد، وما هو إاّل تصوير 
ْرُض َجِيعًا َقْبَضُتُه َيْوَم  َ َحقَّ َقْدِرِه َواأْلَ لعظمته، وختييل كقوله تعاىل: ﴿وَما َقَدُروا اللَّ
)الزمر 67(، من  ُكوَن﴾  ُيرْشِ َعمَّ  َوَتَعاَل  ُسْبَحاَنُه  بَِيِمينِِه  َمْطِويَّاٌت  مَواُت  َوالسَّ اْلِقَياَمِة 
غري تصور قبضة وطي ويمني)69(، وإّنام هو ختييل لعظمة شأنه ومتثيل حيس. وإىل 
ذلك ذهب سّيد قطب، إْذ يرى أّن »التعبري يف هذه الصورة احلسية يف موضع التجريد 
املطلق، عىل طريقة القرآن يف التعبري التصويري؛ ألّن الصورة هنا متنح احلقيقة املراد 

متثيلها للقلب قوة، وعمقًا ثابتًا«)70(.

عن  تتحدث  السابقة  فاآلية  السياق،  هو  التأويالت  هذه  يف  الفصل  واحلكم 
ْن ِعْلِمِه إاِلَّ بَِم َشاء﴾، وهذا نفي لإلحاطة بعلمه تعاىل  ٍء منِّ العلم ﴿َواَل ُيِيُطوَن بَِشْ
القليل منه أو الكثري ثم بنّي ما يف هذه اجلملة من إحاطة علمه، ومتام قدرته بقوله 
مصورًا لعظمته ومتام علمه،وكربيائه، وقدرته بام اعتاده الناس يف ملوكهم)71( )َوِسَع 
ذلك  ومن  العلم.  هو  بالكريس  املراد  يكون  أْن  يقتيض  النيص  فالتامسك  ُه(.  ُكْرِسيُّ
ِذيَن َكَفُروا َلُيْزلُِقوَنَك بَِأْبَصاِرِهْم  أيضا لفظة )يزلقونك( يف قوله تعاىل: ﴿َوإِن َيَكاُد الَّ
ْكَر﴾ )القلم 51(، ففي اللغة جاءت مادة: )زلق(، تدّل عىل تزلج اليشء  مَلَّا َسِمُعوا الذنِّ
عن مقامه، من ذلك الزلق، وأرض َمزلقة وُمزلقة وَزَلَق وَزلٌِق ومزلق ال يثبت عليها 
رمُحها،  تقبله  ومل  املاء،  ألقت  إذا  ولدها،  أزلقت  إذا  احلامل  أزلقت  ويقال:  القدم، 

لق العجز من كل دابة، ومكان َزَلٌق أي: دحض)72(. لُق صال الدابة والزَّ والزَّ
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  ل اإلمام جعفر الصادق ومل ترد يف هذه املادة داللة )األكل( ومع هذا أوَّ
)َلُيْزلُِقوَنَك( بمعنى )ليأكُلوَنَك()73(، فعىل هذا التوجيه أصبحت العني أداة جارحة، 
 فلو  الناظر وحقده للرسول  وكأهّنا ختّلت عن وظيفتها احلقيقية؛ لشدة عداوة 
اىل  القلب  العداوة من  فتحولت  مبالغة يف عداوته  الرسول ألكله،  يأكل  أْن  أمكنه 
النظر، فأصبح النظر يعمل عمل اجلوارح)74(. فالزلق والرمي عن املوضع والزوال 
قد حصل، وهذا يتوافق مع الداللة اللغوية غري أّن االختالف يكمن يف أّنه حصل 
العرب كثري، كام  بنّي من كالم  نظره، وهو  تقول: كاد يرصعني بشدة  بالبرص، كام 

تقول: أزهقت السهم فزهق)75(.

وقد ذهب أغلب العلامء إىل أّن املراد هنا هو من إصابة العني، وذلك اّن العرب 
كان أحدهم أذا أراد أن يعتان املال، أي: يصيبه بالعني جتّوع ثالثًا، ثم يتعرض لذلك 
املال فيقول: ال أرى كاليوم إبال أو شاة،أو ما أراد املعنى: مل أر كإبل أراها اليوم إباًل، 
فكان يصيبها بالعني هبذا القول، فأرادوا لرسول اهلل  مثل ذلك فقالوا: ما رأينا 

مثل حججه، ونظروا اليه ليعينوه، فقالوا: ما رأينا مثله، وإّنه ملجنون)76(. 

ويرى ابن اجلوزي أّن »إصابة العني إّنام تكون مع اإلعجاب واالستحسان ال 
مع البغض«)77(، عىل حني ذهب الشريازي إىل »أّن اآلية الكريمة أرادت أْن تظهر 
التناقض والتضاد لدى هؤالء املعاندين، وذلك أهّنم يعجبون، ويتأثرون كثريًا عند 
سامعهم اآليات القرآنية بحيث يكادون أْن يصيبوك بالعني إاّل أهّنم يف نفس الوقت 
يتهمونك باجلنون، وهذا يمثل التناقض حقا«)78(. أّما زيد بن عيل فقد اكتفى بذكر 
ويرهقونك  ويرصعونك،  يزيلونك،  هي:  ﴿َلُيْزلُِقوَنَك﴾  لقوله:  دالالت  ثالث 

بأبصارهم حتى يلقوك)79(.
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اللفظة تكاد تكون  التي وردت يف هذه  املعاين  أّن  لنا  تقّدم يتضح  ما  بناء عىل 
متقاربة، وهي عىل مجيع الوجوه فقد جعل االزالق بأبصارهم عىل وجه االستعارة 
فعل  وهو  روادفه  من  هو  بام  به  املشبه  إىل  ورمز  بالسهام  األبصار  شبهت  املكنية 
َوَمْن   ِ اللهّ ﴿ِصْبَغَة  تعاىل:  قوله  يف  )صبغة(  لفظة  أيضا  ذلك  ومن  )ُيْزلُِقوَنَك()80(. 
ِ ِصْبَغًة َوَنْحُن َلُه َعابِدوَن﴾ )البقرة 138(. فقد دّلت مادة )صبغ( عىل ما  َأْحَسُن ِمَن اللهّ
ُيصطبغ به من اإلدام واجلمع أصباغ. وصبغت الثوب أصبغه، وكل ما ُغمس فقد 
بغ  الناقة مشافرها يف املاء إذا غمستها، والصَّ صبغ واجلمع ِصباغ، ويقال: صبغت 
بغة ما ُيصبغ به  باغ والصِّ بغ والصِّ الثوب والشيب ونحومها، والصِّ الَغمس وصبغ 

وتلون به الثياب)81(.

وألّن املادة أساسها إضفاء اللون، جعل ابن فارس »الصاد والباء والغني: أصل 
واحد، وهو تلوين اليشء بلون ما، تقول: صبغته أصبغه، ويقال للرطبة: قد صبغت«)82(. 
وعىل هذا فإّن )الصبغة( إذا جاءت بمعنى: )اإلسالم( فإهّنا حينئذ قد انتقلت من 
داللتها احلقيقية اىل داللة جمازية، فقد ورد عن اإلمام الصادق  أنَّ صبغة اهلل هي 
)اإلسالم()83(. وهذا ما تنّبه له الزخمرشي، إْذ بنّي يف كتابه )أساس البالغة( الداللة 
اليها هذه املادة، قائال:  احلقيقية ملادة )صبغ( ثم بنّي الدالالت املجازية التي خترج 
»ومن املجاز: نعم الصبغ والصباغ اخلل؛ ألّن اخلبز يغمس فيه، ويتلون به، واصطبغ 
 بكذا، وكثرت األصبغة عىل مائدته، وصبغ يده بالعمل وبفن من العلم، قال تعاىل:
ِ ِصْبَغًة﴾ وتصبغ فالن يف الدين إذا حسن دينه ومتكن  ِ َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللهّ ﴿ِصْبَغَة اللهّ

فيه«)84(. 

واىل ذلك ذهب أغلب املفّسين)85( معّللني تسمية الدين بالصبغة وهو أنَّ بعض 
النصارى كانوا يصبغون أوالدهم يف ماء هلم، ويقولون: هذا تطهري هلم كام إّن اخلتان 
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تطهري هلم)86(، وكذلك سمي صبغة؛ ألّن أثر الدين ظاهر عىل اإلنسان كظهور أثر 
الصبغ عىل الثوب؛ وألّنه ال يفارقه كالصبغ)87(. وقد ذهب بعض املفّسين إىل أنَّ 
املراد بـ )صبغة اهلل( هي: فطرة اهلل، قاله احلسن، وقتادة، وأبو العالية)88(. أو خلقة 

اهلل، قاله الّزجاج. وعىل هذا يكون املعنى، إّن اهلل ابتدأ اخللق عىل اإلسالم)89(.
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اخلامتة

بعد الوقوف عىل جانب من جوانب الفكر الصادقي تبنّي لنا ما يأيت:

مل يكن تفسري اإلمام جعفر الصادق  لأللفاظ بمعزل عن الواقع اللغوّي . 1
بل مستمد منه، فكان خيتار الداللة اللغوّية املناسبة للسياق، واجلامعة للمعاين 
اللفظة ثرية، وقادرة عىل استيعاب املعاين املختلفة. فمن ذلك  التي جتعل من 
يُن َواِصبًا﴾ فهي عنده بمعنى:  تفسريه للفظة )واصب( يف قوله تعاىل: ﴿َوَلُه الدنِّ
يكون خالصًا،  أْن  أيضًا  الديمومة،ويستدعي  يستدعي  والوجوب  )واجب(، 

فكل هذه الدالالت تنضوي حتت هذا املعنى.

ذلك . 2 فمن  للسياق  املناسبة  وهي  معينة،  لغوية  داللة  بذكر  اإلمام  يتفّرد  قد 
ا الثََّقاَلِن﴾ فانه ذكر أّن  َ تفسريه للفظة )الثقالن( يف قوله تعاىل: ﴿َسَنْفُرُغ َلُكْم َأيهُّ
الثقلني سموا بذلك؛ ألهّنام مثقالن بالذنوب، والسياق يعّضد هذه الداللة عىل 
حني ذهب أغلب العلامء إىل أنَّ املراد بـ )الثقلني( هو عظم شأهنام باالضافة إىل 
ما يف األرض من غريمها مستندين إىل قول الرسول  )إين تارك فيكم الثقلي 
 مها عظيام  كتاب الل وعرتيت( وقول الرسول حق؛ألّن كتاب اهلل، وعرتته 
الشأن. أّما اإلنس واجلن فهام مثقالن بالذنوب، وال شّك أنَّ لكل مقام مقااًل.

فّرق اإلمام  يف الداللة الرشعية بني لفظتي )الرمحن(، و )الرحيم(، إّذ يرى . 3
أّن الرمحن يشمل مجيع اخللق، والرحيم خاص باملؤمنني، وهذا يدّل عىل إدراكه 

الواسع باملعنى الرشعي، واللغوي.
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ُه . 4 فّس اإلمام جعفر الصادق  لفظة )كريس( يف قوله تعاىل: ﴿َوِسَع ُكْرِسيهُّ
دالالت  اآلخرون  العلامء  ذكر  حني  عىل  العلم  بأهّنا  َواأَلْرَض﴾  َمَواِت  السَّ
قعود،  وال  )كريس(،  ثمة  ليس  أّن  أو  والعرش  وامللك،  القدرة،  هي:  أخرى 
وال قاعد، وما هو إاّل تصور لعظمة اهلل وختييل. والراجح من هذه اآلراء هو ما 
ْن  ٍء منِّ ذهب اليه اإلمام ؛ ألّن السياق يتحدث عن العلم ﴿َواَل ُيِيُطوَن بَِشْ

ِعْلِمِه﴾ فاستدعى املقتىض البياين أْن يراد بلفظة الكريس هو العلم.

ِ َوَمْن َأْحَسُن . 5 فّس اإلمام الصادق  لفظة )صبغة( يف قوله تعاىل ﴿ِصْبَغَة اللهّ
بأهّنا اإلسالم وهذه داللة جمازية موافقة ملا  َلُه َعابِدوَن﴾  َوَنْحُن  ِصْبَغًة   ِ ِمَن اللهّ
ذهب اليه أغلب علامء التفسري معللني هذه التسمية بأّن أثر الدين ظاهر عىل 
اإلنسان من نظافة، وختان، وطهور كظهور أثر الصبغ عىل الثوب؛ وألّن األثر 
ال يفارقه كالصبغ، وكذلك أّن بعض النصارى كانوا يصبغون أوالدهم يف ماء 

ويقولون: هذا تطهري هلم كام أّن اخلتان تطهري هلم.
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القرآن . 1 مزايا  إىل  السليم  العقل  إرشاد 
)ت  العامدي  حممد  السعود  أبو  الكريم: 
عطا،  أمحد  القادر  عبد  حتقيق:   )#982
الرياض  مكتبة  النارش  السعادة،  مطبعة 

احلديثة، الرياض.
اهلل . 2 جار  القاسم  أبو  البالغة:  أساس 

وضبط  قراءة   )#538 )ت  الزخمرشي 
دار  الطرحيي،  نبيل  حممد  د.  ورشح 
صادر، بريوت. ط1، 1430# 2009م.

بن . 3 حممد  جعفر  أبو  القرآن:  إعراب 
إسامعيل النّحاس )ت 338 #(، حتقيق: 
د. زهري غازي زاهد، عامل الكتب، مكتبة 
النهضة العربية، ط2، 1405# 1985م.

األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنّزل: الشيخ . 4
نارص مكارم الشريازي: األمرية للطباعة 
والنرش بريوت، ط1، 1426# 2005م.

الشهري . 5 يوسف  بن  حممد  املحيط:  البحر 
بأيب حّيان األندليس )ت 745#(، دراسة 
الشيخ عادل أمحد عبد  وحتقيق وتعليق: 
معوض،  حممد  عيل  والشيخ  املوجود، 
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  وآخرين 

ط1، 1413# 1993م.
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حتقيق:  )ت#460(  الطويس  احلسن  بن 
والنرش،  للطباعة  األمرية  العاميل،  أمحد 

بريوت، ط1، 1431# 2010م.

بن . 7 الطاهر  حممد  والتنوير:  التحرير 
تونس  للنرش،  التونسية  الدار  عاشور، 

.1984
ولغة . 8 الشعر  لغة  بني  الداليل  التطور 

مقارنة(:  داللية  )دراسة  الكريم  القرآن 
املنار،  مكتبة  عودة،  أبو  خليل  عودة 

الزرقاء، ط1، #1405 1985.
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املصادر واملراجع
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اخلراط، دار القلم، دمشق.
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دمشق، ط3، 1403 # 1983م.
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)ت#395(  فارس،  بن  أمحد  كالمها: 
املكتبة السلفية، القاهرة، 1910م.

العربية: . 19 وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح: 
إسامعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق: أمحد 
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القرآن: سّيد قطب، دار إحياء . 21 يف ظالل 

الرتاث العرب، بريوت، ط7، 1971م.
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اهلجري(، حتقيق: د. لطفي عبد البديع، 
املرصية  اهليأة  اخلويل،  أمني  مراجعة: 
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 ،)#538 )ت  الزخمرشي  عمر  بن  حممد 

دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
لسان العرب: ابن منظور )ت #711(، . 24

دار صادر، بريوت.
ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل: د. . 25

الشؤون  دار  السامرائي،  صالح  فاضل 
الثقافية العامة، بغداد، 1999م.

جممع البيان: أبو الفضل حممد بن احلسن . 26
العريب،  التاريخ  مؤسسة  الطربيس، 

بريوت، ط1، #1429 2008.
يف . 27 دراسة  واخلطاب:  النص  مضمرات 

عامل جربا إبراهيم جربا الروائي: سليامن 
العرب،  الكتاب  احتاد  مطبعة  حسني، 

دمشق، 1999م.
القرآين: . 28 األسلوب  يف  الثانية  املعاين 

املعارف،  منشأة  عامر،  أمحد  فتحي  د. 
االسكندرية، 1976م.

بن . 29 سعيد  احلسن  أبو  القرآن:  معاين 
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ت#215(  األوسط،  )األخفش  مسعدة 
النارش  قراعة،  حممود  هدى  د.  حتقيق: 
القاهرة،  املدين،  مطبعة  اخلانجي،  مكتبة 

.1990 #1411
زياد . 30 بن  حييى  بكر  أبو  القرآن:  معاين 

األول  اجلزء  حّقق  )ت#207(،  الفّراء 
والثاين: أمحد يوسف نجايت، وحممد عيل 
القاهرة،  املرصية،  الكتب  دار  النجار، 
عبد  د.  الثالث:  اجلزء  وحّقق  1955م. 
الفتاح شلبي، وراجعه: د. عيل النجدي 
للكتاب،  العامة  املرصية  اهليأة  ناصف، 

1972م.
النّحاس . 31 جعفر  أبو  القرآن:  معاين 

دار  مراد،  حييى  حتقيق:  )ت#338(: 
احلديث، القاهرة، 1425# 2004م.

أبو . 32 للزجاج:  وإعرابه  القرآن  معاين 
)ت#311(،  السي  إبراهيم  إسحاق 
حتقيق: د. عبد اجلليل عبده شلبي. خّرج 
احلديث،  دار  الدين،  مجال  عيل  أحاديثه 

القاهرة، 1424# 2004م.
السكاكي . 33 عيل  بن  حممد  العلوم:  مفتاح 

)ت 626#(، املطبعة امليمينية، مصطفى 
اخلويل.

الراغب . 34 القرآن:  غريب  يف  املفردات 
األصفهاين )ت502#(، راجعه وقّدم له 
وائل أمحد عبد الرمحن، املكتبة التوفيقية، 

القاهرة )د. ت(.
بن . 35 أمحد  احلسني  أبو  اللغة:  مقاييس 

فارس )ت395#(، حتقيق وضبط: عبد 
السالم حممد هارون، دار الفكر للطباعة 

والنرش، 1399# 1979م.
حسني . 36 حممد  القرآن:  تفسري  يف  امليزان 

األعلمي  مؤسسة  الطباطبائي، 
 #1417 ط1،  بريوت،  للمطبوعات، 

1997م.
والسور: . 37 اآليات  تناسب  يف  الدرر  نظم 

بن  إبراهيم  احلسن  أيب  الدين  برهان 
الكتاب  دار  )ت#885(،  البقاعي  عمر 

اإلسالمي، القاهرة. 


