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ملخص البحث

يشكل البحث عن أدوات املعرفة وطرائقها جزءًا مهاًم من مسائل نظرية املعرفة، 
الذي شغل أذهان الفالسفة واحلكامء ــ من اإلهليني واملاديني ــ قديام وحديثًا. وهذه 
املقالة حماولة خمترصة لتسليط الضوء عىل هذا البحث حسب الرؤية القرآنية، وقد 
عّد القرآن الكريم احلواس والعقل من أدوات املعرفة يف العديد من آياته الرشيفة، 
وعّدها من النعم اإلهلية التي تستوجب الشكر، وشكرها هو أن يستعني هبا اإلنسان 
يف معرفة اهلل جّل جالله من طريق معرفة آياته اآلفاقية أو األنفسية )َسنُِرهيِمْ آياتِنا 
ءٍ  ُه َعىل  ُكلِّ َيشْ َأنَّ بَِربَِّك  ِف  َيكْ  ْ َمل َأَو  َقُّ  ُه احلْ َأنَّ هَلُمْ   َ َيَتَبنيَّ ُفِسِهمْ َحتَّى  َأنْ َويِف  فاِق  يِف اآلْ

.1) َشِهيدٌ

من  أخرى  بنظرة  تعّد  والعقل  اخلمسة  احلواس  وهي  نفسها  األدوات  وهذه 
أداة فحسب، أي  بأهنا حتس وتعقل وليست  إليها  إذا نظرنا  املعرفة، وذلك  طرائق 
إليهام  أشار  آخران  طريقان  وثمة  للمعرفة،  طريق  نفسه  والتعقل  اإلحساس  عمل 
القرآن املجيد يف كثري من آياته الرشيفة، أحدمها: طريق هتذيب النفس، ألّنه يزيل 
موانع التعقل وهييئ األرضية لزيادة البصرية يف فهم األمور وإدراكها، واآلخر: هو 
باستطاعته احلصول  يكن  مل  به علومًا ومعارف  اإلنسان  يكتسب  إذ  الوحي  طريق 

عليها لو ال هذا الطريق.



أ.م. حسن رضا معلمي/     الباحث:محمد عبد الخالق كاظم 

٣14

Abstract

     The current article deals with instruments of knowledge and views 
as an important subject of epistemology، which has confused minds 
of ancient and modern philosophers. This paper is an a�empt to 
shed light on this research from perspective of the Holy Quran. The 
Glorious Quran has considered the senses and the mind as one of 
instruments of knowledge، a blessing that humans should be grate-
ful for by using these instruments to know Allah through Quran. 

ءٍ  ُه َعىل  ُكلِّ َيشْ ِف بَِربَِّك َأنَّ ْ َيكْ َقُّ َأَو َمل ُه احلْ َ هَلُمْ َأنَّ ُفِسِهمْ َحتَّى َيَتَبنيَّ فاِق َويِف َأنْ )َسنُِرهيِمْ آياتِنا يِف اآلْ
 ) َشِهيدٌ

]We will show them Our proofs on the horizons، and in their very 
souls، until it becomes clear to them that it is the truth. Is it not suf-
ficient that your Lord is witness over everything[?

These instruments – senses and the mind – are also a way of knowl-
edge، if we viewed them as if they sense and discrete.

 There are two other methods mentioned in the Holy Quran، one 
is self-discipline، a way to proper discretion and prepares mind 
for a be�er insight in understanding and realizing ma�ers. The 
second method is the inspirational path where human acquires 
knowledge and wisdom that could not be acquired in another way.

 Keywords : epistemology ، Quranic vision، Knowledge means، dis-
cretion، wisdom 
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املقدمة

والعلامء  العلم  فضيلة  إىل  املباركات  آياته  من  العديد  يف  الكريم  القرآن  أشار 
وعلو منزلتهم، فبعضها تفيد أن العلامء املؤمنني أرفع منزلة وأقرب إىل اهلل بدرجات 

 à ß Þ Ý Ü Û Ú( تعاىل:  كقوله  العاملني  املؤمنني غري  من  إزاء 
â á (2، ويف بعض آخر يقرن اهلل سبحانه وتعاىل شهادة العلامء عىل وحدانيته 
ِم قاِئاًم  ِعلْ ُه ال إِلَه إاِلَّ ُهَو َواملَْالِئَكُة َوُأوُلوا الْ بشهادة املالئكة، يقول تعاىل: )َشِهَد اهللُ َأنَّ
العلامء  فضيلة  لنا  تبني  الرشيفة  اآلية  فهذه  َِكيُم(3  احلْ َعِزيُز  الْ ُهَو  إاِلَّ  إِلَه  ال  ِط  ِقسْ بِالْ
ومنزلتهم ملا يتحّلون به من العلم واملعرفة، ويف بعض ثالث تشري إىل عدم التساوي 
َلُموَن  ِذيَن َيعْ َتِوي الَّ يف املنزلة واملكانة بني العلامء واجلهالء كقوله تعاىل: )ُقلْ َهلْ َيسْ
يعلمون  ال  والذين  يعلمون  الذين  بني  املفاضلة  وجاءت  َلُموَن(4،  َيعْ ال  ِذيَن  َوالَّ
لإلشارة إىل أن العلم هو الذي تقوم عليه قيم الناس، وتثقل أو ختّف به موازينهم يف 
أي أمر من أمور الدنيا أو الدين، فمن آتاه اهللّ علام انكشف له بالعلم الطريق إىل اهلل 
فآمن واّتقى، وإنه بقدر علمه يكون مبلغ إيامنه وتقواه واهللّ سبحانه وتعاىل يقول: 

ُعَلامُء(5. )إِنَّام َخيَْشى اهللَ ِمنْ ِعباِدِه الْ

وقد حّثنا ترمجان الوحي اإلهلي الرسول األكرم  يف العديد من كلامته النورانية 
ِلمٍ َأاَل َوإِنَّ اهللَ ُحيِبُّ  ِعلْمِ  َفِريَضةٌ َعىَل ُكلِّ ُمسْ عىل طلب العلم، منها قوله : َطَلُب الْ
ِعلِْم6، وروي عنه  أيضًا يف ضمن حديث، قوله: تعّلموا العلم فإّن تعّلمه  ُبَغاَة الْ
هلل حسنة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه من ال يعلمه صدقة وتذّكره 

ألهله قربة... .7   

وإذا كان للعلم وطلب العلم وكسبه هذا املستوى الرفيع من األمهية وترتتب عليه 
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ثمرات دنيوية وأخرى أخروية، فكيف نكسبها وما هي األدوات التي نستخدمها 
والطرائق التي نسلكها وممّن نطلبها واملنابع التي نعتمدها ومن يفيضها؟ ومن هنا 
املجيد  القرآن  املسائل يف كثري من سور  إىل هذه  قد تطرق  اهلل جّل جالله  أن  نجد 
ويف أثناء آياته الرشيفة، ونحن نحاول يف هذه املقالة تسليط الضوء عىل جانبني من 

اجلوانب املرتبطة باملعرفة البرشية ومها أدوات املعرفة وطرائقها.    

أدوات املعرفة يف القرآن

كسبها  ووسائل  املعرفة  أدوات  إىل  آياته  من  العديد  يف  الكريم  القرآن  أشار 
وبألفاظ متشاهبة، ففي ذيل آيتني من اآليات القرآنية ورد قوله تعاىل: )َوَجَعَل َلُكُم 
ُكُروَن(8، ويف آية ثالثة قوله تعاىل: )َوُهَو الَِّذي  ئَِدَة َقِلياًل ما َتشْ فْ َ بْصاَر َواألْ َ َع َواألْ مْ السَّ
ُكُروَن(9، ويف آية رابعة  قوله تعاىل:  ئَِدَة َقِلياًل ما َتشْ فْ َ بْصاَر َواألْ َ َع َواألْ مْ َأنَْشَأ َلُكُم السَّ
)واهلل أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئًا وجعل لكم السمع واألبصار 
واألفئدة لعلكم تشكرون(10، إذ تفيد هذه اآلية أن اهلل سبحانه وتعاىل خلق أفراد 
املعلومات  نفوسهم خالية من  أن  أمهاهتم، واحلال  أرحام  اإلنسان وأخرجهم من 
التي يكتسبها اإلنسان يف حياته، ويستفاد أيضًا من هذه اآلية وّمما تقدمها بأّنه تعاىل 
جّهزهم بأدوات يساعدهم عىل كسب العلم واملعرفة، ومن هذه األدوات أدوات 
احلس والفكر، واقترصت هذه اآليات الرشيفة عىل ذكر السمع والبرص من بني سائر 
املعلومات  عىل  احلصول  يف  األساس  لكوهنام   ، والشم  والذوق  كاللمس  احلواس 
احلسية، وال يبعد أن يكون املراد بالسمع والبرص مطلق احلواس الظاهرة من باب 

إطالق اجلزء وإرادة الكل11.



٣1٧

يف  عنه  التعبري  ورد  ما  ويؤيده  القلب12،  هو  والفؤاد  الفؤاد،  هي  الفكر  وأداة 
آيات قرآنية أخرى بلفظ القلب، كقوله تعاىل: )قل أرأيتم إن أخذ اهلل سمعكم وختم 
وعىل  قلوهبم  عىل  اهلل  )ختم  وقوله:  به...(13،  يأتيكم  اهلل  غري  إله  من  قلوبكم  عىل 

سمعهم وعىل أبصارهم غشاوة وهلم عذاب عظيم(14.
يمكننا أن نطرح هنا هذا السؤال: ما املراد من القلب يف القرآن الكريم؟

اللغة، فنجد بعض  أواًل إىل كتب  السؤال علينا أن نرجع  وللجواب عن هذا 
األوردة  من  الدم  يستقبل  أجوف  عضيل  عضو  أنه  وهو  هكذا  يعرفه  اللغة  كتب 

ويدفعه يف الرشايني... وقد يعرب بالقلب عن العقل15. 
فاملراد من القلب يف اللغة هو القلب املادي، وقد يطلق أحيانًا ويراد به العقل. ولكن 
ال يمكن القول بأن املراد منه يف القرآن الكريم هو هذا املعنى، لكونه يعترب القلب 

حمل العلوم واملعارف يف العديد من آياته، وفيام ييل نشري إىل عدد من هذه اآليات:

1- قوله تعاىل: )أفلم يسريوا يف األرض فتكون هلم قلوب يعقلون هبا أو آذان 
يسمعون هبا فإهنا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي يف الصدور(16

2- قوله تعاىل:)وطبع اهلل عىل قلوهبم فهم ال يعلمون(17

3- قوله تعاىل:)هلم قلوب ال يفقهون هبا وهلم أعني ال يبرصون هبا وهلم آذان 
ال يسمعون هبا أولئك كاألنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون(18. 

يكتسبها  التي  واملعارف  العلوم  حمل  هو  القلب  أن  القرآنية  اآليات  هذه  من  نفهم 
الصنوبري،  املادي  القلب  منه هو  املراد  لو كان  فبناًء عىل ذلك  اإلنسان يف حياته، 
حينئذٍ إذا حصل اختالل يف قلب شخص ما، أو تم إبدال قلبه بقلب شخص آخر، 
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أو ُعّوض بقلب اصطناعي، لكان من الرضوري أن خيتل أو يفقد مثل هذا الشخص 
مجيع علومه ومعارفه التي اكتسبها يف حياته، واحلال إننا مل نسمع ومل نشاهد أحدًا 
قد اختلت علومه ومعارفه وال فقدت معلوماته بسبب خلل ومرض يف القلب أو 

بتبديله بقلب آخر طبيعي أو اصطناعي.

واألهم من ذلك كله، هو أن العلم أو املعرفة ليست من األمور املادية، فيلزم 
أن يكون حملها وهو القلب أمرًا غري مادي، ألنه ال يمكن أن حيل أمر غري مادي يف 

يشء مادي.   

فلمعرفة  الصنوبري،  املادي  القلب  القلب  من  يراد  ال  بأنه  قّدمناه  بام  لنا  تبنّي 
املعنى املراد منها يف القرآن الكريم علينا مراجعة اآليات القرآنية نفسها، فلو ألقينا 

نظرة إىل الكتاب اإلهلي نجد:

أوالً: إن هناك جمموعة من اآليات القرآنية التي ورد فيها لفظ )القلب(، قد وصفت 
الكسب، والذكر، واهلداية، واإليامن،  مثل:  أفعاالً  إليه  أو نسبت  بأوصاف  القلب 
إزاء ذلك ثمة جمموعة أخرى من اآليات  والطمأنينة ونحو ذلك من األمور، ويف 
القرآنية التي ورد فيها لفظ )النفس( قد وصفت النفس أو نسبت إليها هذه األمور 

املتقدمة نفسها، وفيام ييل إشارة إىل عدد منها:

أ: قوله تعاىل: )ال يؤاخذكم اهلل باللغو يف أيامنكم ولكن يؤاخذكم بام كسبت 
قلوبكم واهلل غفور حليم(19، ويف مقابل ذلك هناك آيات عديدة نسبت )الكسب( 
بام  نفس  كل  توىف  ثم  اهلل  إىل  فيه  ترجعون  يومًا  )واتقوا  تعاىل:  كقوله  النفس،  إىل 
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كسبت وهم ال يظلمون(20، وقوله: )يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار ملن 
عقبى الدار(21.

فنسبة الكسب إىل القلب ونسبته يف آيات قرآنية أخر إىل النفس إن دّلت عىل 
يشء، فإّنام تدّل عىل أن املراد من القلب هو النفس ال معنى آخر، ويؤيده ما ذكره 
العالمة الطباطبائي22 وهو إن قوله تعاىل: )ال يؤاخذكم اهلل باللغو يف أيامنكم ولكن 
اإلنسان  هو  بالقلب  املراد  أن  عىل  الشواهد  من  قلوبكم...(  كسبت  بام  يؤاخذكم 
بمعنى النفس والروح، فإن التعقل والتفكر واحلب والبغض واخلوف وأمثال ذلك، 
وإن أمكن أن ينسبه أحد إىل القلب باعتقاد أنه العضو املدرك يف البدن عىل ما يعتقده 
اللسان، لكن  العني والذوق إىل  السمع إىل األذن واألبصار إىل  العامة، كام ينسب 
الكسب واالكتساب ّمما ال ينسب إاّل إىل اإلنسان البتة، ونظري هذه اآلية قوله تعاىل: 

)فإنه آثم قلبه(23، وقوله تعاىل: )وجاء بقلب منيب(24.

أمره  وكان  هواه  واتبع  ذكرنا  عن  قلبه  أغفلنا  من  تطع  )وال  تعاىل:  قوله  ب: 
القلب، وإزاء ذلك ثمة  الذكر من عمل  فرطًا(25، نفهم من هذه اآلية الرشيفة أن 
آية أخرى وهي قوله تعاىل: )واذكر ربك يف نفسك ترضعًا وخيفة ودون اجلهر من 
القول بالغدو واآلصال وال تكن من الغافلني(26، فإهنا تشري إىل أن الذكر من عمل 
النفس، وقد عّرف املفرسون الذكر بأنه حضور املعنى للنفس27، فهذه اآلية، وأيضًا 

تعريف املفرسين للذكر، كل ذلك دليل يؤيد بأن املراد من القلب هو النفس.

بالقلب، كقوله  اهلداية خمتصة  القرآنية تشري إىل أن  ج: نجد أن بعض اآليات 
تعاىل: )ومن يؤمن باهلل هيد قلبه واهلل بكل يشء عليم( 28، بينام نرى بعضًا منها تنسبه 
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إىل النفس، كقوله تعاىل: )ولو شئنا ألتينا كل نفس هداها(29، فهو يبنّي لنا أن املراد 
من القلب يف اآلية املتقدمة هو النفس أيضًا.

د: هناك آيات قرآنية عديدة نفهم منها أن اإليامن من عمل القلب وخمتص به، 
منها قوله تعاىل: )يا أّهيا الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر من الذين قالوا 
تؤمنوا  مل  قل  آمّنا  األعراب  )قالت  وقوله:  قلوهبم...(30،  تؤمن  ومل  بأفواههم  آمّنا 
ولكن قولوا أسلمنا وملّا يدخل اإليامن يف قلوبكم(31، ويف قبال ذلك ثمة آية أخرى 
تأتيهم  أن  إاّل  ينظرون  )وهل  تعاىل:  كقوله  بالنفس،  خمتص  اإليامن  أن  منها  نفهم 
ينفع  آيات ربك ال  يأيت بعض  يوم  آيات ربك  يأيت بعض  أو  يأيت ربك  أو  املالئكة 
حجة  اآلية  فهذه  خريًا(32،  إيامهنا  يف  كسبت  أو  قبل  من  آمنت  تكن  مل  إيامهنا  نفس 

أخرى عىل إرادة معنى النفس من القلب.

القلب،  صفات  من  الطمأنينة  أن  إىل  تومئ  القرآنية  اآليات  بعض  هناك  هـ: 
كقوله تعاىل: )الذين آمنوا وتطمئن قلوهبم بذكر اهلل أال بذكر اهلل تطمئن القلوب(33، 
املوتى قال أومل تؤمن قال بىل ولكن  إبراهيم رب أرين كيف حتيي  وقوله: )إذ قال 
ليطمئن قلبي(34، وتقابلها آية قرآنية أخرى تشري إىل أن الطمأنينة من صفات النفس، 
وهي قوله تعاىل: )يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية(35، فنسبة 
حقيقة  إىل  تشريان  بأهنام  لنا  تكشف  اخرى  النفس  وإىل  تارة  القلب  إىل  الطمأنينة 

واحدة، وأن املراد من القلب يف اآليتني املتقدمتني هو النفس ال غري.

ثانيًا: ذكر علامء اللغة36 يف كتبهم معاين عديدة للنفس، وأهم هذه املعاين هي:
النفس: الروح، يقال: خرجت نفسه، أي روحه.

النفس: اإلنسان، وكل إنسان نفس الذكر واألنثى سواء.
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النفس: الدم، يقال: سالت نفسه، أي دمه.

النفس: العني، يقال: أصابت فالنًا نفس، أي عني.

النفس: اجلسد.

ونفس اليشء: عينه يؤكد به، يقال: رأيت فالنًا نفسه وجاءين بنفسه.

وقد ذهب الزبيدي37 إىل أن النفس بمعنى الدم واجلسد والعني من املجاز، أي 
أن إطالق النفس عىل هذه األمور جمازي وليس بحقيقي، والظاهر أن هذا األمر هو 
الذي دفع العالمة الطربيس إىل االقتصار عىل ثالثة معان للنفس، فقال: والنفس يف 
الكالم عىل ثالثة أوجه: النفس بمعنى الروح، والنفس بمعنى التأكيد، تقول: جاءين 

زيد نفسه، والنفس بمعنى الذات وهو األصل38.
فحسب رأي العالمة الطربيس أن النفس يف األصل موضوعة للذات، واستعملت 

يف املعنيني اآلخرين بتبع استعامله يف الذات ووضعها هلا.

والعالمة الطباطبائي وإن أقر بأن )النفس( موضوعة هلذه املعاين الثالثة التي 
ذكرها العالمة الطربيس، إاّل إّنه خالفه يف اعتبار الذات األصل يف الوضع، فذهب 
إىل أن لفظ )النفس( ــ عىل ما يعطيه التأمل يف موارد استعامله ــ أصل معناه هو معنى 
ما أضيف إليه، فنفس اإلنسان معناه هو اإلنسان، وعىل هذا املعنى يستعمل للتأكيد 
زيد، وهبذا  نفس  معناه كقولنا: جاءين  أو إلفادة  نفسه  زيد  اللفظي كقولنا: جاءين 
الرمحة(39،  نفسه  قال: )كتب عىل  تعاىل، كام  يطلق عىل كل يشء حتى عليه  املعنى 
وقال: )وحيذركم اهلل نفسه(40، وقال: )تعلم ما يف نفيس وال أعلم ما يف نفسك(41، 
ثم شاع استعامهلا يف شخص اإلنسان خاصة وهو املوجود املركب من روح وبدن، 
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من  أي  زوجها(42،  منها  وجعل  واحدة  نفس  من  خلقكم  الذي  )هو  تعاىل:  قال 
شخص إنساين واحد، وقال: )من قتل نفسًا بغري نفس أو فساد يف األرض فكأنام 
قتل الناس مجيعًا ومن أحياها فكأنام أحيا الناس مجيعَا(43، أي من قتل إنسانًا ومن 

أحيى إنسانًا.

قوام  هبا  التي  والقدرة  والعلم  احلياة  ألن  اإلنسانية  الروح  يف  استعملوها  ثم 
اإلنسان قائمة هبا، ومنه قوله تعاىل: )أخرجوا أنفسكم اليوم جتزون عذاب اهلون44(45.

ونستنتج من كل ما تقدم أن لفظ )النفس( يف القرآن الكريم يف كل مورد أريد 
األنفس  يتوىف  )اهلل  تعاىل:  كقوله  الروح،  بمعنى  فهي  اإلنسانية  الناطقة  النفس  هبا 
حني موهتا(46، وقوله: )واعلموا أن اهلل يعلم ما يف أنفسكم فاحذروه(47، وقوله: )يا 

أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية(48.

إىل  الروح فهي إشارة  أم  القلب  أم  بالنفس  الناطقة سواء عرّبنا عنها  فالنفس 
حقيقة واحدة، ويؤيده ما أفاده بعض املحققني بقوله: إن القلب يطلق عىل معنيني: 
أحدمها اللحم الصنوبري الشكل املودع يف اجلانب األيرس من الصدر، وهو منبع 
الثاين  املعنى  للميت.  بل  للبهائم  موجود  القلب  من  املعنى  وهذا  ومعدنه،  الروح 
بالقلب  املعرب عنها  اللطيفة هي  القلب تعلق، وتلك  لطيفة ربانية روحانية هلا هبذا 
املخاطب  وهو  العارف  العامل  املدرك  وهو  أيضًا،  وباإلنسان  أخرى  وبالنفس  تارة 

واملطالب واملعاقب49.

بن  الكاظم )ع( قوله هلشام  اإلمام  الروايات عن  ثالثًا: ورد يف ضمن إحدى 
احلكم: يا هشام إن اهلل تعاىل يقول يف كتابه )إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب(50، 

يعني: عقل51.
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الصنوبري  املادي  للقلب  لغة  موضوع  القلب  بأن  ذكروا  بعدما  اللغة  وعلامء 
الفراء يف قوله  الفراء بقوهلم: )قال  نقلوا عن  العقل،  به عن  الشكل، وأنه قد يعرب 
تعاىل: )إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب( أي عقل، ثم قال: وجائز يف العربية أن 

تقول: ما لك قلب، وما قلبك معك، وأين ذهب قلبك؟(52.

يتضح لنا مما تقدم من الرواية وأقوال أهل اللغة، أن القلب قد يطلق ويراد به 
العقل، ويؤيده ما ورد يف العديد من اآليات القرآنية من نسبة التعقل والتفقه والعلم 
إىل القلب، كقوله تعاىل: )أفلم يسريوا يف األرض فتكون هلم قلوب يعقلون هبا أو 
آذان يسمعون هبا فإهنا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي يف الصدور(53، 
يفقهون هبا وهلم  وقوله: )ولقد ذرأنا جلهنم كثريًا من اجلن واإلنس هلم قلوب ال 
أعني ال يبرصون هبا وهلم آذان ال يسمعون هبا أولئك كاألنعام بل هم أضل أولئك 
هم الغافلون(54، والفقه معناه الفهم والعلم55، وقوله تعاىل: )إنام السبيل عىل الذين 
بأن يكونوا مع اخلوالف وطبع عىل قلوهبم فهم ال  أغنياء رضوا  يستأذنونك وهم 

يعلمون(56.
التعقل  ألن  العقل،  هو  القرآنية  اآليات  هذه  يف  القلب  من  املراد  أن  هنا  وواضح 

والتفقه والعلم من مهام العقل. 

النفس،  هو  القرآن  يف  القلب  من  املراد  أن  سبق  فيام  أثبتم  بأنكم  يقال  أن  ويمكن 
وهاهنا تقولون إن املراد منه هو العقل، أليس كالمكم هذا ينايف ما أثبتموه سابقًا؟

وللجواب عن هذا اإلشكال نقول: ال تنايف بني القولني، بل يمكن اجلمع بينهام 
باعتبار أن العقل قوة من قوى النفس، وإن ما يمكن أن ننسبه إىل العقل من التعقل 
والتفقه والعلم يمكن أن ننسبه إىل النفس أيضًا، غاية ما هنالك أن العقل هو الفاعل 
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القريب هلذه األمور، فالقلب والنفس والعقل إشارة إىل حقيقة واحدة، وهلذا نجد 
العالمة الشعراين يف تعريفه للعقل يرصح بقوله: )العقل أو القلب أو النفس الناطقة 

ــ وكل ما شئت فسّمه ــ موجود جوهري مستقل عن البدن بنفسه...(57.

لفظ  فيها  ورد  التي  القرآنية  اآليات  أن  وهي  مهمة  مسألة  أيضًا  هنا  وتتبنّي 
)القلب( يف عرض واحد ويف مرتبة واحدة مع السمع والبرص كأدوات للمعرفة، 
تعاىل:  كقوله  البحث،  هذا  أوائل  يف  ذكرناها  التي  القرآنية  اآليات  يف  وكذلك 
)واهلل أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئًا وجعل لكم السمع واألبصار 
واألفئدة لعلكم تشكرون(58، ال يراد به النفس بام هي نفس، ألن النفس ليست من 
القوى اإلدراكية، وأن  النفس يف وحدهتا كل  املعرفة كالسمع والبرص، بل  أدوات 
قوى النفس بام فيها العقل والسمع والبرص من مراتب النفس وشؤوهنا، والنفس 
حقيقة واحدة، ولكنها يف عني كوهنا واحدة هي شاملة جلميع القوى، فهي السامعة 
فالقلب  للنفس،  أدوات  السمع والبرص والعقل  العاقلة، وإن  البارصة وهي  وهي 
أدوات  ومن  النفس  قوى  من  هو  الذي  العقل  به  يراد  املتقدمة  القرآنية  اآليات  يف 

اإلدراك وكسب املعرفة كالسمع والبرص، ويف مرتبة واحدة معهام من هذه اجلهة.

طرائق املعرفة يف القرآن 

أشار القرآن الكريم إىل أربع طرائق للمعرفة، وهي تشمل احلواس والعقل وهتذيب 
احلواس  سبق  فيام  ذكرتم  بأنكم  ويقول  بعضهم  يتساءل  وقد  والوحي،  النفس 
والعقل )القلب( أداة للمعرفة وذكرمتوها هنا طرائق للمعرفة، فهل يمكن أن يكون 

يشء واحد أداة للمعرفة، ويف الوقت نفسه طريقًا هلا؟
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وبني  أداًة  عنها  املبحوث  والعقل  احلواس  بني  فرقًا  هناك  أن  هو  عنه  واجلواب 
احلواس والعقل املبحوث عنها طريًقا للمعرفة، فقد كان البحث هناك عن احلواس 
أداة  العقل بوصفه  أداة، أي عن حاسة السمع وحاسة البرص مثاًل، وعن  بوصفها 
عندما  احلسية  التجربة  أو  اإلحساس  عمل  حول  يدور  البحث  فإن  هنا  أما  أيضًا، 
يسمع شيئا مثاًل بسمعه أو يبرص شيئًا ببرصه، وحول التعقل أو االستنباط العقيل، 
فاحلس والعقل هبذا املعنى طريقان للعلم واملعرفة، وفيام ييل نبحث عن هذه الطرائق 

األربعة يف ضوء القرآن الكريم:

األول: طريق احلس: 

ال اختالف بني االجتاهات الفكرية قدياًم وحديثًا يف اعتبار احلس طريقًا للعلم واملعرفة 
ـ الذين يعتقدون بأنه ال وجود ليشء يف العامل اخلارجي حتى نعلم به،  إالَ السوفسطائينيـ 
ولو كان موجودًا فليس هناك طريق ملعرفته59ــ وحتى أن املاديني الذين يعتربون الوجود 
مساويًا للامدة وينكرون وجود كل ما هو غري مادي فإهنم يقرون باملعرفة احلسية، ويف 

النتيجة فإن احلس عندهم طريق من طرائق املعرفة بل هو الطريق الوحيد يف نظرهم.

وبنو إرسائيل الذين كانوا ماديني يف تفكريهم واعتقاداهتم، ومن القائلني بأصالة 
احلس، كام نفهمه من القرآن الكريم يف رسده لقصصهم،إذ كانوا حيرصون املعرفة يف 
املعارف احلسية، ويعتقدون بأن اهلل عّز وجّل من قبيل األمور املحسوسة، فنجدهم 
يشرتطون لإليامن بموسى )ع( أن يرهيم اهلل تعاىل، كام قال تعاىل عن لساهنم: )وإذ 
قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى اهلل جهرة(60، فبسبب هذا التفكري املادي لبني 
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إرسائيل وقوم فرعون، حاول فرعون االستخفاف بعقوهلم واستغالهلم، كام ينقل 
لنا القرآن الكريم يف قوله تعاىل: )فاستخف قومه فأطاعوه(61، فحاول فرعون أن 
خيادعهم ويوهم عليهم بكالمه، أن الذي يدعو إليه موسى )ع( أمر مادي وحمسوس 
مثله62، ويؤيده ما نقله القرآن الكريم عن لسان فرعون يف قوله تعاىل: )وقال فرعون 
يا أهيا املأل ما علمت لكم من إله غريي فأوقد يل يا هامان عىل الطني فاجعل يل رصحًا 
لعيل أطلع إىل إله موسى وإين ألظنه من الكاذبني(63، وهذا التفكري املادي واحليس 
نفسه دفع قوم موسى إىل عبادة العجل الذي صنعه السامري، قال تعاىل: )فأخرج 
هلم عجاًل جسدًا له خوار فقالوا هذا إهلكم وإله موسى(64، وينقل لنا القرآن الكريم 
يف سورة األعراف إتباع بني إرسائيل لقول السامري وعبادهتم العجل بعد ذهاب 
بعده من حليهم  تعاىل: )واختذ قوم موسى من  إىل جبل طور يف قوله  موسى )ع( 

عجاًل جسدًا له خوار(65. 

يتبني مما تقدم أن احلس من طرائق املعرفة، وقد أقره القرآن الكريم يف العديد 
من آياته، خصوصًا يف اآليات التي أشري فيها إىل احلواس مثل السمع والبرص، كام يف 
قوله تعاىل: )ولقد ذرأنا جلهنم كثريًا من اجلن واإلنس هلم قلوب ال يعقلون هبا وهلم 
أعني ال يبرصون هبا وهلم آذان ال يسمعون هبا أولئك كاألنعام بل هم أظّل أولئك 
النار ملا كسبته أيدهيم من االنشغال  هم الغافلون(66 ، فهؤالء إنام صاروا من أهل 
اهلل  أنعمها  التي  املعرفة  أدوات  من  االستفادة  وتركهم  البهيمية  املادية  باملشتهيات 
إىل  توصلهم  التي  والعقلية  احلسية  املعارف  لكسب  طريقًا  وجعلها  عليهم،  تعاىل 

سعادهتم اإلنسانية، وذلك نتيجة غفلتهم التي أّدت هبم إىل الضالل وسوء العاقبة.

أشار القرآن الكريم يف آية أخرى من سورة األحقاف، وذلك عند نقله لقصة 
ــ الذي يعرب  قوم هود إىل عدم استفادة قوم هود من نعمة السمع والبرص والفؤاد 
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بحيث  اإلهلية،  اآليات  يف  والتفكر  ــ  اإلنسان  عند  واملدركة  العاقلة  القوة  عن  به 
العليا، وهي قوله  يستدلون هبا عىل معرفة اهلل سبحانه وتعاىل ووحدانيته وصفاته 
تعاىل: )ولقد مكناهم فيام إن مكناكم فيه وجعلنا هلم سمعًا وأبصارًا وأفئدة فام أغنى 
عنهم سمعهم وال أبصارهم وال أفئدهتم من يشء إذ كانوا جيحدون بآيات اهلل وحاق 

هبم ما كانوا به يستهزؤون(67.

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن عمل اإلحساس أو التجربة احلسية ال يفيد اليقني، 
أننا نفهم من طريق احلس  ألن ما يدركه احلس فهو يف ظرف اإلثبات وحده، أي 
يوجب  النور ال  بمشاهدة  الذي حيصل  املقدار  لكن ذلك  مثاًل موجود،  النور  بأن 
أبدًا اليقني بوجود النور، ألن هذا اليقني ال حيصل إاّل باالستعانة عىل امتناع اجتامع 
النقيضني كقاعدة عقلية وتشكيل قياس استثنائي عىل أساسها هبذه الصورة، وهو أن 
يقال: إننا نشاهد النور باحلس، فهو موجود وكل يشء إما موجود أو معدوم، أي ان 
اجتامع وجود يشء واحد وعدمه يف وقت واحد حمال، إذن عدم ذلك النور املشاهد 

حمال، ويف النتيجة وجوده رضوري، أي لدينا يقني بأن النور موجود68.
وبام تقدم يتضح لنا أن طريق احلس ليس طريقًا مستقاًل للمعرفة، وليس له 
وحده أية قيمة علمية، ألن احلس يمكنه أن يبني إحساسه فقط ، واليشء الذي يعطي 

قيمة للحس هو املعرفة العقلية.

والقرآن الكريم يؤيد أيضًا ما قلناه من اتكاء املعرفة احلسية عىل املعرفة العقلية، وأن 
اللتني تقرنان  طريق احلس ليس طريقًا مستقاًل، والدليل عليه ما تقدم من اآليتني 
السمع والبرص بالقلب أو الفؤاد اللذين يراد هبام العقل، وكذلك ما نقلناه من قبيل 
املعرفة(  )أدوات  بحث  يف  والبرص  السمع  إىل  أشارت  التي  القرآنية  اآليات  هذه 
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املتقدمة، ففي كل مورد ذكر فيه املجاري اإلدراكية احلسية كالسمع والبرص ذكرت 
مقارنة بالعقل، فهذه إشارة لطيفة إىل عدم كفاية طريق احلس للوصول إىل املعارف 

اليقينية واتكاء املعرفة احلسية عىل املعرفة العقلية.

ويؤيده أيضًا ما ورد يف كثري من اآليات القرآنية التي استدلت عىل وجود اهلل 
واملحسوسة،  املادية  ونعمه  خملوقاته  إىل  باالستناد  العليا  وصفاته  ووحدانيته  تعاىل 
احليوانات  وخلق  األمطار،  وإنزال  الرياح،  وإرسال  واألرض،  الساموات  كخلق 
والنباتات والثامر وغري ذلك من النعم، خصوصًا اآليات القرآنية التي أشارت إىل 
التفكر والتعقل،  بالدعوة إىل  فيتبعها وخيتمها  آيات اهلل تعاىل،  النعم كآية من  تلك 
كقوله تعاىل: )إن يف خلق الساموات واألرض واختالف الليل والنهار والفلك التي 
به األرض  فأحيى  ماء  السامء من  اهلل من  أنزل  وما  الناس  ينفع  بام  البحر  جتري يف 
السامء  بني  املسخر  والسحاب  الرياح  وترصيف  دابة  كل  من  فيها  وبث  موهتا  بعد 
لكل  أن  إىل  املعنى  بحسب  تشري  اآلية  هذه  يعقلون(69،  لقوم  آليات  واألرض 
إهلكم،  الواحد  اإلله  هذا  وأن  واحد،  اجلميع  إله  وأن  إهلًا،  األشياء  هذه  من  يشء 
فجميع هذه األمور املذكورة يف هذه اآلية آيات دالة عليه تعاىل عند قوم يعقلون70. 
فاالستدالل هبذه اآلية وإن كان بحاجة إىل احلس واإلدراك احليس، إاّل إّن احلس ال 
يوجب حتصيل اليقني كام قلنا فيام سبق، الن احلس يعطي لنا التصور فقط، وأما الذي 

يرتب التصورات اجلزئية بصورة قضية وحيكم بينها هو الذهن اإلنساين وعقله71.

الذي  )هو  تعاىل:  كقوله  وأمثاهلا،  اآلية  هذه  يف  الكريم  القرآن  أن  نرى  وهلذا 
الزرع  به  لكم  ينبت  تسيمون  فيه  شجر  ومنه  رشاب  منه  لكم  ماء  السامء  من  أنزل 
والزيتون والنخيل واألعناب ومن كل الثمرات إن يف ذلك آلية لقوم يتفكرون(72 ، 
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وقوله: )وإن لكم يف األنعام لعربة نسقيكم ّمما يف بطونه من بني فرث ودم لبنًا خالصًا 
سائغًا للشاربني ومن ثمرات النخيل واألعناب تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا إن 
يف ذلك آلية لقوم يعقلون(73، قد أشار إىل أن هذه النعم املادية املطروحة فيها هي 

آيات إهلية ألهل العقل والفكر ليستدلوا هبا عىل ذي اآلية وصاحب النعمة.
أن  إالّ  باحلواس،  وتصورها  إدراكها  يمكن  مادية  أمور  والنعم  اآليات  فهذه 
العقيل،  واالستنباط  العقل  إىل  حيتاج  ووحدانيته  تعاىل  وجوده  عىل  هبا  االستدالل 
فإذا كان اليقني بأبسط األمور املحسوسة بحاجة ــ كام تقدم ــ إىل أصل عقيل، وهو 
استحالة اجتامع النقيضني، فكيف هبذه األمور، فطريق احلس يف الرؤية القرآنية ال 

يكفي للوصول إىل املعارف والعلوم اليقينية، إالّ إذا استند إىل طريق العقل.

وتفيد هذه اآليات أيضًا بأن احلس أو طريق احلس وإن كان يتكئ عىل العقل، 
ولكننا ال يمكن أن نتغاىض عن دوره يف العلم واملعرفة اإلنسانية، ألن التأمل يف هذه 
العلوم واملعارف يعطي أن علوم اإلنسان التصديقية تتوقف عىل علومه التصورية، 
والعلوم التصورية تنحرص يف العلوم احلسية، أو املنتزع منها بنحو من األنحاء، وقد 
دّل القياس والتجربة عىل أن فاقد حس من احلواس فاقد جلميع العلوم املنتهية إىل 

ذلك احلس، تصورية كانت أو تصديقية، نظرية كانت أو بدهيية74.

عىل  القدرة  يفقد  فهو  مثاًل،  والبرص  كالسمع  احلواس  من  حسًا  فقد  من  فإن 
اإلحساس واملعرفة احلسية ملجموعة من الصور احلسية املرتبطة بذلك احلس، ويف 
حتصيلها  يمكن  التي  والعلوم  للمعارف  العقيل  اإلدراك  عىل  القدرة  يفقد  النتيجة 
بواسطة هذه الصور املحسوسة املرتبطة بذلك احلس، وقد نسب إىل أرسطو قوله 

)من فقد حسًا فقد علاًم(75.
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أو  العقل عىل طريق احلس  العقيل أو طريق  وقد يقال: إن قولكم بتوقف اإلدراك 
اإلدراك احليس أو الصور احلسية، وقولكم فيام تقدم بأن طريق احلس يتكئ ويتوقف 

عىل العقل يلزم منه الدور.

وانتزاعه  جتريده  يف  يعمل  كان  وإن  العقل  بأن  عنه  اجلواب  يمكن  ولكن 
النهائي يعمل مستقاًل  الكليات من اجلزئيات بمساعدة احلس ولكن يف تشخيصه 

عن احلس76.

الثاين: طريق العقل 

تناولنا يف بحثنا عن )طريق احلواس( بعض خصوصيات االستنباط العقيل أو املعرفة 
العقلية، وبعبارة أخرى طريق العقل، ونريد هنا أن نبحث عن األدلة القرآنية التي 
تثبت وجود هذا الطريق. ويمكن القول إن هناك جماميع من اآليات القرآنية نستطيع 

التمسك هبا يف هذا السبيل وفيام يأيت نشري إىل عدد منها:

األول: ورد يف القرآن الكريم عدد من اآليات التي يطالب فيها سبحانه وتعاىل 
املرشكني اإلتيان برباهني عىل اختاذهم إهلًا آخر مع اهلل عّز وجّل، كقوله تعاىل: )أم 
اختذوا من دونه آهلة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبيل بل أكثرهم 
ال يعلمون احلق فهم معرضون(77، وآية أخرى تشري إىل ظهور بطالن ما يزعمونه 
قوله  وهي  بالربهان،  وتعاىل  سبحانه  يطالبهم  عندما  القيامة  يوم  هلم  الرشكاء  من 
احلق هلل وضّل  أن  فعلموا  برهانكم  هاتوا  فقلنا  أمة شهيدًا  )ونزعنا من كل  تعاىل: 
عنهم ما كانوا يفرتون(78، وآية أخرى هتدد املرشكني عىل اختاذهم الرشكاء بالعذاب 
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األخروي، وهي قوله تعاىل: )ومن يدع مع اهلل إهلًا آخر ال برهان له به إنام حسابه عند 
ربه إنه ال يفلح الكافرون(79، وثمة آية أخرى ترد دعوى اليهود بأنه ال يدخل اجلنة 
إاّل من كان هيوديًا، ودعوى النصارى بعدم دخول اجلنة إال من كان نرصانيًا، وتعد 
هذه الدعوى منهم أماين باطلة ولو كان حقًا فليأتوا بربهان يثبت ذلك، وهي قوله 
تعاىل: )وقالوا لن يدخل اجلنة إال من كان هودًا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا 

برهانكم إن كنتم صادقني(.80

قدمها  التي  التعريفات  مراجعة  فعلينا  الربهان  من  املراد  نعرف  أن  أردنا  وإذا 
املفرسون هلذا املفهوم، وقد عرفه الشيخ الطويس81 والعالمة الطربيس82 هكذا: هو 
الدليل املؤدي إىل العلم. والعالمة الطباطبائي83 عرفه بقوله: والربهان الدليل املفيد 

للعلم. وعّرفه الشوكاين84 بقوله: والربهان الدليل الذي حيصل عنده اليقني. 

فاجلميع متفقون عىل أن املراد من الربهان هو الدليل، وهو يوصل من اقتفى 
األعم من ذلك، بحيث  أو  العقيل،  الدليل  هنا هو  الربهان  فمعنى  العلم،  إىل  أثره 
النقيل أيضًا، كام يذهب بعضهم85 عند تفسريه لبعض هذه اآليات،  الدليل  يشمل 
ولكن عىل ِكال التفسريين يثبت لدينا أن الدليل العقيل أو العقل طبق هذه اآليات 

القرآنية طريق من طرائق املعرفة. 

للكفار دليل عقيل عىل ما يدعونه من  تنفي أن يكون  آيات قرآنية  الثاين: ثمة 
الرشكاء أو اختاذ الولد هلل عّز وجّل، ومن هذه اآليات قوله تعاىل: )قالوا اختذ اهلل 
ولدًا سبحانه هو الغني له ما يف الساموات وما يف األرض إن عندكم من سلطان هبذا 
أتقولون عىل اهلل ما ال تعلمون(86، وقد ذكر املفرسون بأن مفهوم )سلطان( يراد به 
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احلجة والربهان، وأن معنى اآلية هو أنه ال حجة لكم وال برهان أي ليس لكم دليل 
عقيل عىل ما قلتموه من اختاذه تعاىل للولد87.

أنزل اهلل هبا  ما  أنتم وآباؤكم  إاّل أسامء سميتموها  تعاىل: )إن هي  ومنها قوله 
من سلطان إن يتبعون إاّل الظن وما هتوى األنفس ولقد جاءهم من رهبم اهلدى(88، 
فهذه اآلية تشري إىل أن هذه األصنام وهي الاّلت والعّزى ومناة التي تسموهنا آهلة 
وآباؤكم  أنتم  هلا  ليست هلا مصاديق ومسميات وقد جعلتم أسامء  هي جمرد أسامء 
يكون  أن  دون  من  أي  ألوهيتها89،  عىل  به  يستدل  برهان  معها  يكون  أن  دون  من 
معكم عىل هذه التسمية يشء من الربهان والدليل، وبعبارة أخرى إّنه مل خيلق يف عامل 
الوجود براهني وأدلة عقلية عىل ألوهية األصنام حتى يتمسكوا هبا ويستدلوا عليها، 
ويؤيده ما يقوله ابن عاشور وهو أن )اإلنزال( يف قوله: )ما مل ينزل به سلطانًا( يراد به 
اإلخبار وهو كناية عن انتفاء أن يكون عليها دليل... فعرّب عن إقامة دالئل الوجود 
آخر:  وقال يف موضع  باإلنزال90،  فشبه  اهلل  خلق  الفكري من  النظر  باإلنزال ألن 

وإنزال السلطان كناية عن إجياد دليليتها يف شواهد العامل91. 

ولدينا آيات قرآنية أخر بمضمون هذه اآلية نفسه كقوله تعاىل: )قال قد وقع 
أنتم وآباؤكم ما  عليكم من ربكم رجس وغضب أجتادلونني يف أسامء سميتموها 
تعبدون  )ما  وقوله:  املنتظرين(92،  من  معكم  إين  فانتظروا  سلطان  من  هبا  اهلل  نّزل 
من دونه إال أسامء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اهلل هبا من سلطان إن احلكم إال 

هلل(93.
فهذه اآليات القرآنية تدل أيضًا عىل عدم وجود برهان ودليل عقيل للمرشكني عىل 
ألوهية األصنام، ولذلك وّبخهم سبحانه وتعاىل _ كام تقدم _ بقوله: )أتقولون عىل 
اهلل ما ال تعلمون(، إذ لو كان لدهيم دليل عقيل عىل مدعياهتم، ملا كان ذلك قوالً بال 
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علم، بل كان قوالً عن علم، فإن الدليل العقيل طريق من طرائق العلم واملعرفة وهذا 
هو ما يشري إليه هذه اآليات.

خصوصًا  )العلم(  مفهوم  فيها  ورد  التي  القرآنية  اآليات  من  كثرة  هناك  الثالث: 
بأهنا  تصفها  إذ  وأعامهلم  ومعتقداهتم  املرشكني  آراء  بعض  إىل  تشري  التي  اآليات 

صادرة عنهم بغري علم، منها:

قوله تعاىل: )وقالوا ما هي إال حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما هيلكنا إاّل الدهر 
وما هلم بذلك من علم إن هم إال يظنون(94.

وهذه اآلية الرشيفة تريد أن تقول، إن قول املرشكني باقتصار احلياة عىل هذه 
احلياة الدنيوية وإنكارهم للمعاد، قول بغري علم، بل مستندهم الوحيد يف ما يدعونه 
هو الظن. وقد ذهب عدد من املفرسين إىل أن نفي العلم هنا نفي للدليل العقيل95، 

وذكر عدد آخر بأنه نفي للدليل العقيل والنقيل كليهام96.
فاآلية عىل كل واحد من التفسريين تنفي وجود دليل عقيل عىل إنكار املعاد، فالعلم 

يف هذه اآلية إشارة إىل الدليل العقيل أو العقل الذي هو طريق العلم واملعرفة.

وال  علم  من  به  هلم  ما  ولدًا  اهلل  اختذ  قالوا  الذين  )وينذر  تعاىل:  قوله  ومنها: 
آلبائهم كربت كلمة خترج من أفواههم إن يقولون إاّل كذبًا(97.

وتشري هذه اآلية إىل أن هؤالء القائلني باختاذ اهلل عّز وجّل للولد إنام قالوا ما 
قالوه عن جهل وتقليد لآلباء من دون أن يكون هلم دليل وبرهان عقيل عليه98، فهي 

دليل آخر عىل كون العقل طريقَا للمعرفة.
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ومنها: قوله تعاىل: )ومن الناس من جيادل يف اهلل بغري علم ويتبع كل شيطان 
مريد(99.

وهذه اآلية واضحة املعنى، ذم فيها سبحانه وتعاىل املتعاطني للجدل واملخاصمة 
يف وجوده تعاىل وصفاته من غري علم، وقد ذهب عدد من املفرسين إىل أن املراد من 
العلم هنا هو الربهان واحلجة100، أي الدليل العقيل أو الدليل العقيل والنقيل باعتبار 
إطالقه، ويؤيده أيضًا ما ذكره الفخر الرازي بقوله: هذه اآلية بمفهومها تدل عىل 
جواز املجادلة احلقة، ألن ختصيص املجادلة مع عدم العلم بالدالئل، يدل عىل أن 

املجادلة مع العلم جائزة...101.

وقد ورد قوله تعاىل: )بغري علم( يف اثنتي عرشة آية، منها قوله تعاىل: )وجعلوا 
عام  وتعاىل  سبحانه  علم  بغري  وبنات  بنني  له  وخرقوا  وخلقهم  اجلن  رشكاء  هلل 
يصفون(102، وقوله: )وإذا قيل هلم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطري األولني ليحملوا 
ما  ساء  أال  علم  بغري  يضلوهنم  الذين  أوزار  ومن  القيامة  يوم  كاملة  أوزارهم 
يزرون(103، وقوله: )بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغري علم فمن هيدي من أضل 
بالعلم يف هذه  املراد  التفسري جيد أن  تتبع كتب  اهلل وما هلم من نارصين(104، ومن 
اآليات هو الدليل العقيل أو مطلق الدليل الشامل للدليل العقيل والنقيل، ففي هذه 

املجموعة من اآليات القرآنية إشارة إىل طريق العقل أيضًا.

ومنها قوله تعاىل: )وإن جاهداك لترشك يب ما ليس لك به علم فال تطعهام(105.

وقد تكررت هذه اآلية يف سورة لقامن أيضًا، ولكن باختالف يسري، وهي قوله 
تعاىل: )وإن جاهداك عىل أن ترشك يب ما ليس لك به علم فال تطعهام(106، يأمر اهلل 
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ليسلك  ابنهام  عىل  أحّلا  إذا  الوالدين  إطاعة  بعدم  اآليتني  هاتني  يف  وتعاىل  سبحانه 
سبيل الكفر والرشك من دون دليل يدل عليه107.  

به كأنه كناية عن تعريه  العلم  ويؤيده ما ذكره العالمة الطربيس بقوله: ونفي 
من األدلة ألنه إذا مل يكن عليه حجة ودليل مل حيصل العلم به فال حيسن اعتقاده 108، 
ويمكن اعتبار قول العالمة الطربيس هذا قاعدة عامة  نستطيع تطبيقها عىل اآليات 
القرآنية املتقدمة أيضًا، فنفي العلم يف قوله تعاىل: )وما هلم بذلك من علم( أو قوله: 
)بغري علم( أو قوله: )ما ليس لك به علم( نفي لوجود الدليل، فلو انعدم الدليل 
مل حيصل العلم به فال حيسن اعتقاده، أي االعتقاد بوجود الرشيك هلل عّز وجّل أو 
بوجود  أنه  العبارة هو  املنكرة، ومفهوم هذه  األمور  أو غري ذلك من  للولد  اختاذه 

الدليل حيصل العلم به فيحسن االعتقاد.
وهناك قرينة يف هذه اآليات القرآنية الرشيفة نفسها تؤيد أن املراد من العلم هو 
وصفاته  تعاىل  باهلل  مرتبطة  اعتقادية  أصول  عن  تتحدث  أهنا  وهي  العقيل،  الدليل 
العليا وباملعاد، وهذه األمور ال يمكن إثباهتا أو نفيها إالّ بالدليل العقيل، وهبذا يتبنّي 
أن العلم يف هذه اآليات الرشيفة إشارة إىل طريق من طرائق املعرفة وهو العقل أو 

الدليل العقيل.

 X( :ويؤيده أيضًا ما ذكره أمحد ابن عجيبة109 من وجه ثان لتفسري قوله تعاىل
b a ` _ ^ ] \ [ Z Y (، وهو أن ) ^ _ ` b a( يراد به 

ما ليس لك به حجة، ألهنا طريق العلم، فهو قوله: )ال برهان له به(110. 
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الثالث: طريق هتذيب النفس

وهذا الطريق طريق مستقل عن الطريقني السابقني وال توقف له عليهام أو عىل 
أحدمها، وقد عرب عنه القرآن الكريم بطريق التزكية، فقال تعاىل: )ونفس وما سواها 
فأهلمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دّساها(111، إذ تشري هذه 
واألعامل  تعاىل  اهلل  بطاعة  وأصلحها  طّهرها  أي  نفسه،  زكى  من  فاز  قد  بأنه  اآلية 
واملخالفة  الطاحلة  باألعامل  وأضلها  نفسه  أفسد  من  وخرس  وخاب  الصاحلة، 
للتقوى112، وهذه اآلية تتضمن أثرًا من آثار تزكية النفس بالنظر إىل عاقبة اإلنسان 
كقوله  وهتذيبها،  النفس  لتزكية  أخرى  آثارًا  تبني  أخرى  آيات  هناك  ولكن  ومآله، 
مطلقة  اآلية  هذه  يف  واملجاهدة  سبلنا(113،  لنهدينهم  فينا  جاهدوا  )والذين  تعاىل: 

فتشمل جماهدة النفس والشيطان وأعداء الدين114.

ومن الواضح أن جماهدة النفس األمارة بالسوء وجماهدة الشيطان الذي يأمر 
اإلنسان بالفحشاء واملنكر هي من هتذيب النفس، بل حتى جماهدة األعداء تعد منه، 

قال أمري املؤمنني )ع( واصفًا اجلهاد: وهو لباس التقوى ودرع اهلل احلصينة115.

فهذه اآلية دالة عىل أن من يسلك طريق املجاهدة ألجل اهلل تعاىل يكون مشمواًل 
باهلداية اإلهلية إىل سبله، أي يعطيه من املعارف والعلوم التي هيتدي هبا إىل سبل اهلل 
املقربة منه تعاىل، فإن كل نوع من أنواع األعامل الصاحلة يستلزم ما يناسبه من العلم 

واملعرفة وحيصله ويركزه يف النفس116.

فاملجاهدة تنتج نوعًا من العلم مناسبا هلا، ويؤيده قوله تعاىل: )فمن يرد اهلل أن 
هيديه يرشح صدره لإلسالم(117، هذه اآلية تبني لنا حقيقة اهلداية وهي أهنا انبساط 

خاص يف القلب يعي به القول احلق والعمل الصالح118.
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سئل  اآلية  هذه  نزلت  ملّا  بأنه  صحيحة  رواية  يف  البيان  جممع  صاحب  وروى 
املؤمن  قلب  يف  اهلل  يقذفه  نور  فقال:  هو؟  ما  الصدر  رشح  عن  )ص(  اهلل  رسول 
)ص(:  قال  هبا؟  يعرف  إمارة  من  لذلك  فهل  قالوا  وينفسح،  صدره  له  فينرشح 
نعم اإلنابة إىل دار اخللود والتجايف عن دار الغرور واالستعداد للموت قبل نزول 

املوت119.

)أفمن  تعاىل:  قوله  إىل  ناظر  الرواية  هذه  يف  لآلية  التفسري  هذا  أن  والظاهر 
رشح اهلل صدره فهو عىل نور من ربه فويل للقاسية قلوهبم من ذكر اهلل(120، واملراد 
النور يف هذه اآلية وكذلك يف الرواية املتقدمة هو نور العلم واملعرفة، ويؤيده  من 
أيضًا ما ورد يف سورة األنعام والذي قيل بأنه يف معنى قوله تعاىل: )فمن يرد اهلل أن 
هيديه...(، وهي قوله تعاىل: )أو من كان ميتًا فأحييناه وجعلنا له نورًا يميش به يف 

الناس كمن مثله يف الظلامت ليس بخارج منها(121.

كافرًا  كان  أي  فأحييناه(  ميتًا  كان  من  )أو  تعاىل:  قوله  أن  املفرسون  ذكر  وقد 
فهديناه إىل اإليامن وقالوا بأن املراد بالنور هنا هو نور العلم.122

الصدر حيصل  وانرشاح  الصدر،  انرشاح  يراد هبا  اهلداية  أن  تقدم  ما  يتبني من كل 
)والذين  تعاىل:  فقوله  واملعرفة،  العلم  به  يراد  املوهوب  والنور  املوهوب،  بالنور 
علاًم  نعطيه  تعاىل  اهلل  أجل  من  جاهد  من  أن  بمعنى  سبلنا(  لنهدينهم  فينا  جاهدوا 
ومعرفة هيتدي به ويتعرف عىل السبل املواصلة إلينا. فبحسب هذه اآلية إن جماهدة 

النفس وبعبارة أخرى هتذيب النفس يعد من طرائق املعرفة.

وهناك آيات قرآنية أخر مرتبطة بمسألة التقوى اإلهلية تدل عىل أن تقوى اهلل 
سبحانه وتعاىل يالزمها العلم واملعرفة، كقوله تعاىل: )يا أهيا الذين آمنوا إن تتقوا اهلل 
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جيعل لكم فرقانًا(123، ومعنى التقوى هنا هو أن تاء التقوى مقلوب من الواو124 أي 
أّنه مأخوذ من )وقى(، والوقاية كام يقول الراغب: حفظ اليشء مما يؤذيه ويرضه... 
والتقوى جعل النفس يف وقاية مما خياف... وصار التقوى يف تعارف الرشع حفظ 

النفس عام يؤثم، وذلك برتك املحظور125.

ألن  املحرمات،  وترك  الواجبات  إتيان  بمعنى  التعريف  هذا  طبق  فالتقوى   
وأداء  املعايص  باتقاء  التقوى  الطربيس  فّرس  وهلذا  أيضًا،  إثاًم  يعد  الواجب  ترك 
الفرائض126، أما املراد من الفرقان املتفرع عىل التقوى يف هذه اآلية فهو الفرقان بني 
احلق والباطل سواء كان ذلك يف االعتقاد بالتفرقة بني اإليامن والكفر وكل هدى 
وضالل، أو يف العمل بالتمييز بني الطاعة واملعصية وكل ما يريض اهلل أو يسخطه، 
شجرة  تثمره  مما  كله  ذلك  فإن  اخلطأ،  الصواب  بني  بالفصل  والنظر  الرأي  يف  أو 

التقوى127.

وهذا اليشء الذي يفرق به اإلنسان بني االعتقاد احلق واالعتقاد الباطل وبني 
تعاىل  اهلل  هيبه  الذي  واملعرفة  العلم  هو  واخلطأ  الصواب  وبني  واملعصية  الطاعة 
لإلنسان نتيجة سلوكه طريق التقوى، ويؤيده ما ذكره عيل بن إبراهيم يف تفسري هذه 

اآلية، حيث قال: يعني العلم الذي تفرقون به بني احلق والباطل128. 

وهذا ال ينايف مع ما نقل عن ابن جريح وابن زيد يف تفسري هذه اآلية إذ قالوا: 
قوله: )جيعل لكم فرقانًا( أي هداية ونورًا يف قلوبكم تفرقون هبا بني احلق والباطل129، 
ألن اهلداية والنور إشارة إىل يشء واحد وهو العلم واملعرفة، وال ينايف أيضًا ما نسب 
إىل جماهد من قوله: )جيعل لكم فرقانًا( جيعل لكم خمرجًا يف الدنيا واآلخرة130، ألن 
التفسري يتكئ عىل قوله تعاىل: )ومن يتق اهلل جيعل له خمرجًا(131، وهذه اآلية  هذا 
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وأن  إىل يشء واحد  إشارة  واملخرج  فالفرقان  الفرقان132،  آية  نظري  املعنى  بحسب 
املخرج لإلنسان من مشكالت احلياة ومضائقها هو الفرقان وهو العلم واملعرفة. 

وثمة آية أخرى تدل أيضًا عىل أن للتقوى آثارًا دنيوية وأخرى أخروية وهي 
رمحته  من  كفلني  يؤتكم  برسوله  وآمنوا  اهلل  اتقوا  آمنوا  الذين  أهيا  )يا  تعاىل:  قوله 

وجيعل لكم نورًا متشون به ويغفر لكم واهلل غفور رحيم(133.

تشري هذه اآلية إىل أن للمتقني نورًا معنويًا ييضء مسريهم يف احلياة الدنيوية134 
ويدل عىل هذا املعنى أيضًا ما تقدم من قوله تعاىل: )أَومن كان ميتًا فأحييناه وجعلنا 
له نورًا يميش به يف الناس كمن مثله يف الظلامت ليس بخارج منها( وقد بّينا فيام تقدم 

أن املراد من النور يف هذه اآليات هو نور العلم واملعرفة.

)واعبد  تعاىل:  قوله  وهي  التقوى،  بموضوع  أيضًا  مرتبطة  أخرى  آية  وهناك 
ربك حتى يأتيك اليقني(135، وقد ذهب معظم املفرسين136 إىل أن املراد باليقني هو 
أو  باليقني جماز،  املوت  بأن تسمية  اليقيني، وذكر بعضهم  املعرفة والعلم  املوت ال 

ملّا كان حيصل اليقني بعده بام كان غيبًا سمي يقينًا، واملعنى فاعبده ما دمت حيا137.

فرس  وإن  الطباطبائي  والعالمة  اليقيني138،  والعلم  باملعرفة  بعضهم  وفرسه 
اليقني يف اآلية باملوت139، إاّل أّنه يف كالمه حول تأثري التقوى يف التفكر والتعقل ذكر 
أن هناك حقيقة قرآنية هي أن دخول اإلنسان يف حضرية الوالية اإلهلية وتقربه إىل 
ساحة القدس والكربياء يفتح له بابًا إىل ملكوت الساموات واألرض، ثم استشهد 
عليه ببعض اآليات والروايات ومنها هذه اآلية، فقال: ويدل عىل ذلك ظاهر قوله 

تعاىل: )واعبد ربك حتى يأتيك اليقني( إذ فرع اليقني عىل العبادة140. 
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والشيخ اجلوادي اآلميل أيضًا استشهد هبذه اآلية الرشيفة يف ضمن كالمه عن 
كون العلم واليقني أفضل هدف للخلقة فقال: إن معنى هذه اآلية هو أن العبادة وإن 
كانت هدفًا لكنها هدف متوسط، واهلدف األفضل هو اليقني أي املعرفة املصونة عن 

اخلطأ والتغيري141. 

وهناك آية قرآنية أخرى هي مورد اختالف بني املفرسين يف داللتها عىل تفرع 
العلم عىل التقوى اإلهلية، وهي قوله تعاىل: )واتقوا اهلل ويعلمكم اهلل واهلل بكل يشء 
عليم(142، حيث ذهب مجاعة منهم إىل عدم وجود مالزمة يف هذه اآلية بني التقوى 
والتعليم اإلهلي، واعتربوا قوله تعاىل: )ويعلمكم اهلل( مجلة استئنافية أمثال: الشيخ 
وابن  الطباطبائي،  والعالمة  والبيضاوي،  الرازي،  والفخر  والطربيس،  الطويس، 
بأن  والغرناطي145  الطباطبائي144  العالمة  ذكر  وقد  وغريهم143،  الغرناطي  جزي 
كون التقوى سببا للتعليم اإلهلي وإن كان حقًا يدل عليه الكتاب والسنة ولكن هذه 

اآلية ال تدل عليه.

القرطبي،  أمثال:  املالزمة  وجود  عىل  أخرى  مجاعة  أرصت  ذلك  مقابل  ويف 
النجفي،  السبزواري  السبزواري، وحممد  األعىل  وابن عاشور، وعبد  والشوكاين، 
والدكتور صادقي وغريهم146. وذكر بعض من هؤالء بأن يف عطف )يعلمكم اهلل( 

عىل األمر بالتقوى إيامء عىل أن التقوى سبب إفاضة العلوم147. 

وأما الشيخ اجلوادي اآلميل فهو بعد تأييده لرأي العالمة الطباطبائي148 يقول: 
)بأن اهلل تعاىل وإن مل يقل يف هذه اآلية: )واتقوا اهلل يعّلمكم اهلل( حتى تكون الرابطة 
بني التقوى والتعليم رابطة الرشط واجلزاء، ولكن يفهم التناسب بينهام من عطف 
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التقوى  بني  التالزم  وجود  إلثبات  أخرى  أدلة  وهناك  التقوى(149.  عىل  التعليم 
والتعليم ذكرها بعضهم150 أعرضنا عنها لالختصار.

وهبذا يتضح لنا أن هناك نوعًا من التالزم، أو قل نوعًا من التناسب يف هذه اآلية بني 
التقوى والتعليم اإلهلي، ولو أغمضنا عيوننا عن هذه اآلية وقلنا بعدم داللتها عىل 
تفرع التعليم اإلهلي عىل التقوى، ففي اآلية املتقدمة ما يكفينا يف إثبات هذه املالزمة 

والفرعية. 

جماهدة  نوع  من  كان  سواء  وتزكيتها  النفس  هتذيب  أن  يتبني  تقدم  ملا  ونتيجة 
النفس أو التقوى اإلهلية أو العبودية هلل تعاىل طريقة من طرائق املعرفة.

النفس طريقًا من  الكريم هتذيب  القرآن  اعتبار  أن  إىل  هنا  أن نشري  بنا  وجيدر 
بواسطته  يمكننا  بحيث  والعقل،  كاحلواس  طريق  أنه  به  يراد  ال  املعرفة،  طرائق 
الوصول إىل العلوم واملعارف التي يمكن الوصول إليها من طريق احلواس والعقل، 
ألن هتذيب النفس يكون مؤثرًا يف جمال وساحة غري جمال وساحة احلواس والعقل، 
فإن الفالسفة قّسموا العقل عىل قسمني عقل نظري وعقل عميل، ويقصد منهام أّن 
للعقل نوعني من النتاج الفكري واللذين خيتلفان فيام بينهام اختالفًا جوهريا ومها 
األفكار النظرية واألفكار العملية، والعقل النظري هو الذي يكون أساس العلوم 
عىل  احلكم  هي  هنا  العقل  ووظيفة  ومبناها  اإلهلية  والفلسفة  والرياضية  الطبيعية 
الواقعيات بأنه يكون هبذه الكيفية أو بتلك الكيفية أو أن األثر الفالين له اخلاصية 
الفالنية أم ال؟ أو أن املفهوم الفالين له حقيقة أم ال؟ وأّما العقل العميل هو ما يكون 
أساس األصول األخالقية ومبناها وبقول القدماء مبنى علم األخالق وتدبري املنزل 
وسياسة املدن، واحلكم يف العقل العميل ينصب عىل الوظيفة والتكليف، هل أقوم 
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فالعقل  الكيفية؟  بتلك  أم  الكيفية  هبذه  أعمل  وهل  العمل؟  بذاك  أم  العمل  هبذا 
العميل هو ما يوجد مفهوم احلسن والقبح واألمر والنهي وينبغي وال ينبغي، فام ورد 
يف النصوص الدينية من الكتاب والسنة بأن التقوى تنري عقل اإلنسان ويفرق هبا بني 
احلق والباطل كل ذلك يرتبط بالعقل العميل وال ربط له بالعقل النظري، فإن القرآن 
الطبيعية كالفيزياء  العلوم  أو  إذا أردت تعّلم علم الطب  بأنك  لنا  الكريم ال يقول 
ألن  النفس،  بتزكية  فعليك  اإلهلية،  والفلسفة  العقلية  العلوم  حتى  بل  والكيمياء، 

اإلملام هبذه العلوم واإلحاطة هبا حيتاج إىل الدراسة واملطالعة الكثرية151.
وبعبارة  للعلم،  طريقًا  النفس  هتذيب  كون  أن  هو  املسألة  هذه  يف  األمر  وحقيقة 
من  ويستفاد  والفرقان،  واملعرفة  بالعلم  حتليه  ويوجب  اإلنسان،  عقل  ينري  إّنه  أخرى 
اآليات والروايات املتقدمة، أن يف وجود اإلنسان قوى باطنية يؤثر بعضها يف بعض، بل 
يؤثر أحيانًا تأثريًا متضادًا، فيبطل بعضها آثار بعض، ومن هذه احلاالت التضاد التي بني 
الغضب والشهوة والطمع واحلسد واللجاجة والعصبية واألنانية  أو  النفسية  األهواء 
آمرة  فتكون  اإلنسان،  نفس  يف  القوى  هذه  طغت  فإذا  العميل(،  )العقل  العقل  وبني 
العقل  تأثري  العقل، حينئذٍ تضعف من  أوامر  مقابل  األوامر  فتصدر  مأمورة،  وليست 
بل قد يبطله، فتكون مانعة له من اإلدراك الصحيح للواقعيات أو احلكم عليها، ويف 
احلقيقة إن هذه األمور تعمي اإلنسان وتصمه، وهنا يأيت دور هتذيب النفس وجماهدهتا 
أو التقوى، فهو يزيل موانع التعقل ويسيطر عليها، ويسخرها ملصلحة العقل والتعقل، 
عند ذلك يتمكن العقل من أن يعمل بكامل قوته ــ إن صح التعبري ــ وبذلك يستطيع 
من  يناسبها  بام  عليها  احلكم  أو  أفضل  إدراكًا  وإدراكها  غريها  من  احلقائق  تشخيص 
إزالة  بمعنى  هو  واملعرفة  للعلم  طريقًا  النفس  هتذيب  كون  أن  يتبنّي  وهبذا  األحكام. 

املوانع وهتيئة األرضية املناسبة لزيادة بصرية اإلنسان وتقوية عقله للفهم واإلدراك. 
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الرابع: طريق الوحي

يعد القرآن الكريم الوحي طريقًا آخر للمعرفة إىل جانب الطرائق املتقدمة، وقد 
مجع هذا الطريق مع طريق العقل وطريق هتذيب النفس يف سورة احلج، وذلك يف 
قوله تعاىل: )ومن الناس من جيادل يف اهلل بغري علم وال هدى وال كتاب منري(152، 
وقد تكررت هذه اآلية يف ضمن آية أخرى يف سورة لقامن153 ،وهي تذم من يتكلم 
يف صفات اهلل تعاىل وأفعاله عىل سبيل اجلدل واملخاصمة من دون علم، أي من دون 
دليل عقيل يثبت به ما يقوله، وال هدى، أي من دون علم ومعرفة مفاضة من اهلل 
تعاىل نتيجة اإلخالص يف العبادة والعبودية، وال كتاب منري، أي من دون االستفادة 

من الوحي اإلهلي من طريق النبوة والذي ينري بمعارفه ذهن اإلنسان وعقله154. 

فهذه اآلية الرشيفة يف الوقت الذي تشري إىل منبوذية اجلدال يف املسائل اإلهلية 
وطريق  العقل  طريق  أي  ــ  للمعرفة  الثالثة  الطرائق  هذه  إحدى  سلوك  دون  من 
ــ فهي تدل عىل مفهوم، وهو أن سلوك  التزكية وطريق الوحي  العبودية أو طريق 
إحدى هذه الطرائق يف اجلدال ليس جدااًل منبوذًا، بل هو جدال حسن، ألنه جدال 
عن علم ومعرفة، وقد أمر اهلل نبيه باجلدال احلسن، فقال تعاىل: )وجادهلم بالتي هي 

أحسن(155.

وآية قرآنية أخرى ختربنا بأن هناك علومًا ال يمكن لإلنسان اإلحاطة هبا لوال 
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §( تعاىل:  قوله  وهي  الوحي،  طريق 
 ،156) ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± ° ¯

وهي تشري إىل أن من أهداف رسالة النبي األكرم )ص( هو تالوة اآليات اإلهلية، 
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وتزكية النفوس وتعليم الكتاب ــ القرآن الكريم ــ واحلكمة، وهي العلوم واملعارف 
احلقة النظرية والعملية الشاملة للعقائد واألخالق والفقه واحلقوق157. 

لنبيه  العلوم واملعارف هي مما عّلمه اهلل سبحانه وتعاىل قبل ذلك  ومجيع هذه 
 Ë Ê É È Ç Æ Å  ( :إذ قال تعاىل خماطبًا نبّيه ،)ص(
لنبّيه،  املعلم  تعاىل هو  اهلل  (158، فكان   Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì

فألقى يف نفسه الرشيفة علومًا مل يكن بمقدور النبي تعلمها بالطرائق املألوفة، ويعّلم 
هو بدوره للناس ما يلقى إليه من الوحي.

فتعلم الكتاب واحلكمة وإن كان معدودًا من الوحي اإلهلي إاّل أن ذيل اآلية 
وهو قوله تعاىل: )ويعلمكم ما مل تكونوا تعلمون(، تفيد بشكل واضح أن اإلنسان 
يف تعلمه هلذه العلوم مل يستغن يف يوم من األيام عن الوحي اإلهلي، ولن يستغني عنه 
املنفي يدل عىل  بـ )كان(  املقرون  الفعل املضارع وهو )تعلمون(  يف املستقبل، ألن 

عجز اإلنسان عن فهم معارف ومطالب فال يمكن نيلها من دون الوحي159. 
فثمة علوم ومعارف كثرية ال يسع اإلنسان اإلحاطة هبا  مهام أويت من قدرة عقلية، 
كجزئيات املعاد وما بعد املوت، مثل حقيقة القرب وخصوصياته والربزخ ومواقفه 
وكيفية وقوع القيامة ومشاهده، واجلنة وما فيها من امللذات وألوان النعيم، والنار وما 
فيها من اآلالم وألوان العذاب، وكذلك املعارف املرتبطة باألحكام الرشعية وكيفية 
العبادات الدينية، كالصالة والصوم واحلج وأمثال ذلك، فإن العقل ال يمكنه من 
معرفة هذه األمور وفهمها إالّ إذا أخربه الوحي، فالوحي بحسب هذه اآلية طريق 

ملعرفة أمور ال يصل إليها اإلنسان من طريق العقل وال من طريق التزكية. 
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وتؤيده آيات قرآنية دالة عىل رضورة النبوة كقوله تعاىل: )ورساًل قد قصصناهم 
عليك ورساًل مل نقصصهم عليك وكلم اهلل موسى تكلياًم رساًل مبرشين ومنذرين 
لئاّل يكون للناس عىل اهلل حجة بعد الرسل وكان اهلل عزيزًا حكياًم(160، إذ تفيد بأنه 
القيامة االحتجاج عىل اهلل  للناس يوم  الوحي وإرسال األنبياء ألمكن  لوال طريق 
تعاىل بأنك كّلفتني بأمور من دون أن تنزل وحيًا أو ترسل رسواًل، فإن كلمة )بعد( 
وإن كان ظرفًا والظرف ليس له مفهوم، ولكن بام أنه يف مقام التحديد فيحصل له 
مفهوم، وهو أن احلجة تامة عىل اهلل سبحانه وتعاىل قبل بعث الرسول، وليس هلم 
بعد ذلك أية حجة عليه تعاىل161، وتدّل أيضًا عىل أن العقل مع كل حّجّيته غري كاف 
إليصال اإلنسان إىل السعادة الدنيوية أو األخروية، ألنه لو كان كافيًا ملا كانت هناك 
حاجة إىل إرسال الرسل، فإرسال الرسل يدل عىل حاجة البرشية إليها وإىل طريق 

الوحي. 

وقريب من مضمون هذه اآلية قوله تعاىل: )ولو أّنا أهلكناهم بعذاب من قبله 
وهي  ونخزى(162،  نذل  أن  قبل  من  آياتك  فنتبع  رسواًل  إلينا  أرسلت  لوال  لقالوا 
واألنبياء  الرسل  إليهم  يرسل  أن  دون  من  الناس  تعاىل  اهلل  عذب  لو  أنه  إىل  تشري 
ألمكنهم أن يعرتضوا عليه تعاىل بعدم إرسال الرسل، وهلذا أخربنا يف آية أخرى بأنه 
ال يعذب قومًا قبل أن يتم احلجة عليهم ببعث الرسل، وهي قوله تعاىل: )وما كّنا 

معذبني حتى نبعث رسواًل(163.
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105 - العنكبوت 8.  

106 - لقامن 15.

107 - راجع: العالمة الطباطبائي: امليزان يف تفسري القرآن ج 16 ص 216-217، وابن عاشور: 

تفسري التحرير والتنوير ج 20 ص 139، ومال فتح اهلل الكاشاين: تفسري خالصة منهج الصادقني 

ج4 ص247، سيد عيل احلائري الطهراين: تفسري مقتنيات الدرر وملتقطات الثمر ج8 ص171، 

ونرص السمرقندي: تفسري بحر العلوم ج2 ص626، وحممد السبزواري: اجلديد يف تفسري القرآن 

املجيد ج 5ص 388.

108 - العالمة الطربيس: جممع البيان يف تفسري القرآن ج8 ص 430.

109 - راجع: ابن عجيبة: البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد ج4 ص288.

110 - املؤمنون 117.

111 - الشمس 10-7.

112 - راجع: الطربيس: جممع البيان يف تفسري القرآن ج10 ص755.

113 - العنكبوت 69.
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امليزان يف  الطباطبائي:  والعالمة  اجلامع ج3ص256،  تفسري جوامع  الطربيس:  راجع:   - 114

تفسري القرآن ج16 ص151، وابن عجيبة: البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد ج4 ص321، 

والزخمرشي: تفسري الكشاف ج3 ص213.

115 - هنج البالغة ص69. 

116 - راجع: العالمة الطباطبائي: امليزان يف تفسري القرآن ج3 ص65.

117 - األنعام 125.

118 - راجع: املصدر السابق ج7 ص246.

119 - الطربيس: جممع البيان يف تفسري القرآن ج4 ص561.

120 - الزمر 22.

121 - األنعام 122.

122 - راجع: الطويس: التبيان يف تفسري القرآن ج4 ص259، والطربيس: جممع البيان يف تفسري 

القرآن ج4 ص556، والعالمة الطباطبائي: امليزان يف تفسري القرآن ج7 ص 339.

123 - األنفال 29.

124 - الراغب األصفهاين: مفردات ألفاظ القرآن ص166. 

125 - املصدر السابق ص881.

126 - راجع: الطربيس: جممع البيان يف تفسري القرآن ج4 ص825.

127 - راجع: العالمة الطباطبائي: امليزان يف تفسري القرآن ج9 ص56.

128  - عيل بن إبراهيم القمي: تفسري القمي ص215.
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129  - راجع: الطربيس: جممع البيان يف تفسري القرآن ج4 ص825، واآللويس: روح املعاين يف 

تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ج5 ص184، وابن اجلوزي: زاد املسري يف علم التفسري ج2 

ص204، وحممد سيد طنطاوي: التفسري الوسيط للقرآن الكريم ج6 ص83.

البيان  جامع  والطربي:  ص825،  ج4  القرآن  تفسري  يف  البيان  جممع  الطربيس:  راجع:   -  130

يف تفسري القرآن ج9 ص148، والسيوطي: الدر املنثور يف التفسري باملأثور ج3 ص179، وعبد 

ألحكام  اجلامع  والقرطبي:  ج3ص391،  القرآن  تفسري  يف  احلسان  اجلواهر  الثعالبي:  الرمحان 

القرآن ج7 ص391.

131  - الطالق 2- 3.

132  - راجع: العالمة الطباطبائي: امليزان يف تفسري القرآن ج9 ص56.

133  - احلديد 28.

134  - راجع: املصدر السابق ج19 ص174.

135  - احلجر 99. 

136  - راجع: الطربيس: تفسري جوامع اجلامع ج2 ص275، وأبو الفتوح الرازي: روض اجِلنان 

وروح اجلَنان يف تفسري القرآن ج11 ص353، وحممد جواد مغنية: تفسري الكاشف ج4 ص491، 

ج3  التأويل  وأرسار  التنزيل  أنوار  والبيضاوي:  ص173،  ج3  القدير  فتح  تفسري  والشوكاين: 

البحر  عجيبة:  وابن  ص499،  ج6  التفسري  يف  املحيط  البحر  األندليس:  حّيان  وأبو  ص218، 

املديد يف تفسري القرآن املجيد ج3 ص105. 

137 - راجع: ابن عجيبة: البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد ج3 ص150.

حممد  السلطان  ص253،  ج16  القرآن  تفسري  يف  الفرقان  صادقي:  الدكتور  راجع:   -  138

اجلنابذي: تفسري بيان السعادة يف مقامات العبادة ج2 ص406.
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139 - راجع: العالمة الطباطبائي: امليزان يف تفسري القرآن ج12 ص196-195. 

140 - راجع: املصدر السابق ج5 ص270.

141 - راجع: اجلوادي اآلميل: معرفت شنايس در قرآن ص211.

142 - البقرة 282.  

يف  البيان  جممع  والطربيس:  ص377،  ج2  القرآن  تفسري  يف  التبيان  الطويس:  راجع:   -  143

تفسري القرآن ج2 ص684، والبيضاوي: أنوار التنزيل وأرسار التأويل ج1 ص165، والعالمة 

الطباطبائي: امليزان يف تفسري القرآن ج2 ص435، وابن جزي الغرناطي: التسهيل لعلوم التنزيل 

ج1 ص140.

144 - راجع: العالمة الطباطبائي: نفس املصدر السابق.

145 - راجع: ابن جزي الغرناطي: التسهيل لعلوم التنزيل ج1 ص140.

ج1  القدير  فتح  والشوكاين:  ص406،  ج3  القرآن  ألحكام  اجلامع  القرطبي:  راجع:   -  146

ص348، وابن عاشور: تفسري التحرير والتنوير ج2 ص582، وعبد األعىل السبزواري: مواهب 

الرمحان يف تفسري القرآن ج4 ص469-470، وحممد السبزواري: اجلديد يف تفسري القرآن املجيد 

ج1ص368، والدكتور صادقي: الفرقان يف تفسري القرآن ج4 ص272 – 273.

147 - راجع: ابن عاشور: نفس املصدر السابق.

148 - راجع: اجلوادي اآلميل: تفسري تسنيم ج12ص632.

149 - راجع: املصدر السابق ص638

150 - راجع: السلطان حممد اجلنابذي: تفسري بيان السعادة يف مقامات العبادة ج1ص241.

151- راجع: جمموعه آثار استاد شهيد مطهري )مساله شناخت( ج13 ص367 و[)تقوى 2( 
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ده گفتار] ج23 ص708- 719.

152 - احلج 8.

153 - لقامن 20.

القرآن ج14 ص348-349، ونعمة اهلل  امليزان يف تفسري  الطباطبائي:  العالمة  154 - راجع: 

النخجواين: تفسري الفواتح اإلهلية واملفاتح الغيبية ج2 ص134، وتفسري ابن عريب ج2 ص54، 

والدكتور صادقي: الفرقان يف تفسري القرآن ج20 ص25، واجلوادي اآلميل: معرفت شناسى در 

قرآن ص215.

155  - النحل 125.

156  - البقرة 151.

األعىل  وعبد  ص395،  ج2  القرآن  تفسري  يف  امليزان  الطباطبائي:  العالمة  راجع:   -157

تسنيم  تفسري  اآلميل:  واجلوادي   ،371 ص  ج4  القرآن  تفسري  يف  الرمحان  مواهب  السبزواري: 

ج7 ص 491.

158 - النساء 113.  

159 - راجع: اجلوادي اآلميل: املصدر السابق ص505- 506.

160 - النساء 165-164. 

161 - راجع: اجلوادي اآلميل: تفسري تسنيم ج21 ص392.

162 - طه 134.

163 - اإلرساء 15.
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املصادر العربية

1-اآللويس، حممود بن عبد اهلل )1270ق(، 

العظيم والسبع  القرآن  املعاين يف تفسري  روح 

الدين  شمس  بزيع  سناء  مجعه:  املثاين ، 

عبد  عيل  حتقيق:  الدين،  شمس  وإبراهيم 

بيضون   منشورات حممد عيل  العطية،  الباري 

/ دار الكتب العلمية ــ بريوت ــ لبنان، ط1، 

1415ق.

عيل  بن  الرمحان  عبد  اجلوزي،  ابن   -2

)597ق(، زاد املسري يف علم التفسري، حتقيق: 

ــ  العريب  الكتاب  دار  مهدي،  الرزاق  عبد 

بريوت ــ لبنان، الطبعة األوىل: 1422ق .

)1394ق(،  طاهر  حممد  عاشور،  3-ابن 

ابن  بتفسري  املعروف  والتنوير  التحرير  تفسري 

ــ  بريوت  ــ  العريب  التاريخ  مؤسسة  عاشور، 

لبنان، ط1، 1420ق.

حممد  بن  أمحد  العباس  أبو  عجيبة،  ابن   -4

)1224ق (،البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد، 

حسن  رسالن،  القرييش  اهلل  عبد  أمحد  حتقيق: 

عباس زكي ــ القاهرة ــ مرص، ط1، 1419ق

تفسري  )638ق(،  الدين  حمي  عريب،  ابن   -5

إعداد:  الرزاق(،  عبد  )تأويالت  عريب  ابن 

الرتاث  إحياء  دار  رباب،  مصطفى  سمري 

العريب ــ بريوت ــ لبنان، ط1، 1422ق

)711ق(،  مكرم  بن  حممد  منظور،  ابن   -6

الدين  العرب، حتقيق وتصحيح: مجال  لسان 

والنرش  للطباعة  الفكر  دار  دامادي،  املري 

والتوزيع ــ دار صادر ــ بريوت ــ لبنان، ط3، 

1414ق .

ملكا  بن  عيل  بن  اهلل  هبة  الربكات،  أبو   -7

انتشارات  احلكمة،  يف  املعترب  )547ق(، 

ط2،  إيران،  ــ  أصفهان  أصفهان،  دانشگاه 

1373ش .

بن  حممد  حيان  أبو  الغرناطي،  االندليس   -9

يوسف )745ق(، البحر املحيط يف التفسري، 

حتقيق: صدقي حممد مجيل، النارش: دار الفكر 

ــ بريوت ــ لبنان، ط1، 1420ق.

)1225هـ.ق(،  اهلل  ثناء  پتی،  پانی   -10

ــ  كويتة  ــ  الرشدية  املكتبة  املظهري،  التفسري 

پاكستان، ط1، 1412ق .
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11- الربوسوي، إسامعيل حقي )1137ق(، 

تفسري روح البيان، دار الفكر ــ بريوت ــ لبنان، 

ط1.

اهلل بن عمر )685ق(،  البيضاوي، عبد   -12

)تفسري  التأويل  وأرسار  التنزيل  أنوار 

الرمحن  عبد  حممد  إعداد:  البيضاوي(، 

املرعشيل، دار إحياء الرتاث العريب  ــ بريوت ــ 

لبنان، ط1، 1418ق.

حممد  بن  احلرمان  عبد  الثعالبي،   -13

باجلواهر  املسمى  الثعالبى  تفسري  )875ق(، 

أمحد  عادل  حتقيق:  القرآن ،  تفسري  يف  احلسان 

الفتاح أبو سنة وعيل حممد  عبد املوجود وعبد 

ــ  ــ بريوت  العريب  الرتاث  دار إحياء  معوض، 

لبنان، ط1، 1418ق.

)427ق(،  حممد  بن  أمحد  الثعلبي،   -14

حتقيق:  القرآن،  تفسري  عن  والبيان  الكشف 

نظري  وتدقيق:  مراجعة  عاشور،  بن  حممد  ايب 

ــ  العريب  الرتاث  النارش: دار احياء  الساعدي، 

بريوت ــ لبنان، ط1، 1422ق.

حممد  السلطان  احلاج  اجلنابذي،   -15

)1327ق(، بيان السعادة يف مقامات العبادة، 

ــ  بريوت  ــ  للمطبوعات  األعلمي  مؤسسة 

لبنان، ط2، 1408ق.

بن محاد )393ق(،  16- اجلوهري، إسامعيل 

حتقيق  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح: 

وتصحيح: أمحد عبد الغفور العطار، دار العلم 

للماليني ــ بريوت ــ لبنان، ط1، 1376ق .

)قرن  شعبة  بن  عيل  بن  حسن  احلراين،   -17

4(، حتف العقول، حتقيق وتصحيح: عيل أكرب 

الغفاري، جامعة املدرسني ــ قم ــ إيران، ط2، 

1404ق / 1363ش.

حممد  احلسن  أيب  بن  احلسن  الديلمي،   -18

املؤمنني،  صفات  يف  الدين  أعالم  )841ق(، 

النارش:  البيت،  آل  مؤسسة  وتصحيح:  حتقيق 

ـ إيران، ط1، 1418ق. ـ قمـ  مؤسسة آل البيتـ 

19- الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر 

وتصحيح:  حتقيق  الصحاح،  خمتار  )722ق(، 

أمحد شمس الدين، النارش: دار الكتب العلمية 

ــ بريوت ــ لبنان، ط: 1415ق ــ 1994م.

حممد  بن  حسني  األصفهاين،  الراغب   -20

حتقيق:  القرآن،  ألفاظ  مفردات  )502ق(، 

ــ  الشامية  دار  الداوودي،  عدنان  صفوان 
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بريوت ــ لبنان، ط1، 1412ق.

احلسيني  مرتىض  حممد  الزبيدي،   -21

جواهر  من  العروس  تاج  )1205ق(، 

القاموس، حتقيق وتصحيح: عيل اهلاليل وعيل 

ط1،  لبنان،  ــ  بريوت  ــ  دارالفكر  السريي، 

1414ق.

22- الزحييل، وهبة، التفسري املنري يف العقيدة 

ــ  دمشق  ــ  الفكر  دار  واملنهج،  والرشيعة 

سورية، ط2، 1411ق .

)538ق(،  عمر  بن  حممود  الزخمرشي،   -23

وعيون  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف 

األقاويل يف وجوه التأويل، تصحيح: مصطفى 

ــ  بريوت  ــ  العريب  الكتاب  دار  أمحد،  حسني 

لبنان، ط3، 1407ق.

املوسوي  األعىل  عبد  السبزواري،   -24

)1414ق(، مواهب الرمحان يف تفسري القرآن، 

ط2،  السبزواري،  العظمى  اهللّ  آية  مكتب 

1409ق.

25-السبزواري، حممد حبيب اهلل )1409ق(، 

التعارف  دار  املجيد،  القرآن  تفسري  يف  اجلديد 

للمطبوعات ــ بريوت ــ لبنان، ط1، 1406ق .

بن  أمحد  بن  نرص  الليث  أبو  26السمرقندي، 

املسمى  السمرقندي  تفسري  )395ق(،  حممد 

دار  العمروي،  عمر  حتقيق:  العلوم(،  )بحر 

الفكر ــ بريوت ــ لبنان، ط1، 1416ق .

بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  السيوطي،   -27

باملأثور،  التفسري  يف  املنثور  الدر  )911ق(، 

املكتبة العامة آلية اهلل العظمى املرعيش النجفي 

)ره( ــ قم ــ إيران، ط1، 1404ق .

)652ق(،  طلحة  بن  حممد  الشافعي،   -28

مطالب السؤول يف مناقب آل الرسول، حتقيق: 

ماجد بن أمحد العطية.

)406ق(،  حسني  بن  حممد  الريض،  الرشيف 

ابن أيب طالب، حتقيق  البالغة لإلمام عيل  هنج 

وتصحيح: صبحي الصالح، دار اهلجرة - قم 

– ايران، ط1، 1414ق. 

)1393ق(،  أمني  حممد  الشنقيطي،   -29

بالقرآن،  القرآن  إيضاح  يف  البيان  أضواء 

الكتب  دار   / بيضون  عيل  حممد  منشورات 

العلمية ــ بريوت ــ لبنان، ط1، 1427ق.

30- الشوكاين، حممد )1250ق(، فتح القدير، 

دار ابن كثري ــ دمشق ــ سورية، ط1، 1414ق .
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العكربي  حممد  بن  حممد  املفيد،  الشيخ   -31

البغدادي)413ق(، األمايل، حتقيق وتصحيح: 

النارش:  الغفاري،  أكرب  استاد ويل وعيل  حسن 

ط1،  إيران،  ــ  قم  ــ  املفيد  الشيخ  مؤمتر 

1413ق.

يف  األمثل  مكارم،  نارص  الشريازي،   -32

تفسري كتاب اهلل املنزل، ترمجة وتلخيص: حممد 

عيل آذرشب، النارش: مدرسة اإلمام عيل بن أيب 

طالب )ع( ــ قم ــ إيران، ط1، 1421ق.

)1432ق(،  حممد  الطهراين،  الصادقي   -33

والسنة،  بالقرآن  القرآن  تفسري  يف  الفرقان 

انتشارات فرهنگ إسالمي ــ قم ــ إيران، ط2، 

1406ق .

)290ق(،  احلسن  بن  حممد  الصفار،   -34

الدرجات يف فضائل آل حمّمد صىّل اهلل  بصائر 

الكوچه  عباسعيل  بن  حمسن  حتقيق:  عليهم، 

ــ  قم  ــ  النجفي   املرعيش  اهلل  آية  مكتبة  باغي، 

إيران، ط2، 1404ق .

)1402ق(،  حسني  حممد  الطباطبائي،   -35

امليزان يف تفسري القرآن، النارش: مؤسسة األعلمي 

للمطبوعات ــ بريوت ــ لبنان، ط2، 1390ق.

احلسن  بن  الفضل  عيل  أبو  الطربيس،   -36

)548ق(، تفسري جوامع اجلامع، تصحيح: أبو 

القاسم الگرجي، مركز مديريت حوزة علمية 

قم ــ إيران، ط1، 1412ق .

احلسن  بن  الفضل  عيل  أبو  الطربيس،   -37

القرآن،  تفسري  يف  البيان  جممع  )548ق(، 

تصحيح: فضل اهلل اليزدي الطباطبائي وهاشم 

ــ  خرسو  نارص  النارش:  املحاليت،  الرسويل 

طهران ــ إيران، ط3، 1372ش.

)310ق(،  جرير  بن  حممد  الطربي،   -38

جامع البيان يف تفسري القرآن )تفسري الطربي(، 

دار املعرفة ــ بريوت ــ لبنان، ط1، 1412ق.

حممد  بن  الدين  فخر  الطرحيي،   -39

)1087ق(، جممع البحرين، حتقيق وتصحيح: 

أمحد احلسيني االشكوري، املرتضوي ــ طهران 

ــ إيران، ط3، 1375ش .

)2010م(،  سيد  حممد  الطنطاوي،   -40

التفسري الوسيط للقرآن الكريم، هنضة مرص ــ 

القاهرة ــ مرص، ط1، 1997م.

)1340ق(،  احلائري  عيل  الطهراين،   -41

الكتب  دار  الثمر،  وملتقطات  الدرر  مقتنيات 
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اإلسالمية ــ طهران ــ إيران، ط1، 1338ش .

)460ق(،  احلسن  بن  حممد  الطويس،   -42

الثقافة  دار  البعثة،  مؤسسة  تصحيح:  األمايل، 

ــ قم ــ إيران، ط1، 1414ق.

)460ق(،  احلسن  بن  حممد  الطويس،   -43

حممد  تصحيح:  القرآن،  تفسري  يف  التبيان 

حسن العاميل، تقديم: حممد حمسن اآلغابزرك 

احياء  دار  النارش:  )1389ق(،  الطهراين 

الرتاث العريب ــ بريوت ــ لبنان، ط1.

)1031ق(،  حممد  الدين  هباء  العاميل،   -44

حممد  العالمة  تعليقات:  مع  حديثا،  األربعون 

املحقق:  اخلواجوئي،  املازندراين  إسامعيل 

مؤسسة  انتشارات  الرجائي،  مهدي  السيد 

1426هـ  ط1،  إيران،   – قم   – عاشوراء 

ق-1384هـ. ش

جامع  أيب  بن  احلسني  بن  عيل  العاميل،   -45

العزيز،  القرآن  تفسري  يف  الوجيز  )1135ق(، 

ــ  الكريم  القرآن  دار  املحمودي،  مالك  حتقيق 

قم ــ إيران، ط1، 1413ق.

جزي  بن  امحد  بن  حممد  الغرناطي،   -46

)741ق(، التسهيل لعلوم التنزيل، حتقيق: عبد 

اهلل اخلالدي، رشكة دار األرقم بن أيب األرقم ــ 

بريوت ــ لبنان، ط1، 1416ق.

47- الفخر الرازي، حممد بن عمر )606ق(، 

اعداد:  الغيب(،  )مفاتيح  الكبري  التفسري 

دار  العربى ،  الرتاث  احياء  دار  حتقيق  مكتب 

ط3،  لبنان،  ــ  بريوت  ــ  العريب  الرتاث  إحياء 

1420ق .

)175ق(،  أمحد  بن  اخلليل  الفراهيدي،   -48

كتاب العني، نرش هجرت ــ قم ــ إيران، ط2، 

1409ق.

 817( يعقوب  بن  حممد  الفريوزآبادي،   -49

ــ  العلمية  الكتب  دار  املحيط،  القاموس  ق(، 

بريوت ــ إيران، ط1، 1415ق.

)671ق(،  أمحد  بن  حممد  القرطبي،   -50

اجلامع ألحكام القرآن، نارص خرسو ــ طهران 

ــ إيران، ط1، 1364ش .

أعالم  [من  إبراهيم  بن  عيل  القمي،   -51

القرن )3-4ق(]، تفسري القمي، حتقيق: طيب 

املوسوي اجلزائري، دار الكتاب ــ قم ــ إيران، 

ط3، 1363ش .
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رضا  حممد  بن  حممد  املشهدي،  القمي   -52

وبحر  الدقائق  كنز  تفسري  )1125ق(، 

وزارت  الدرگاهي،  حسني  حتقيق:  الغرائب، 

چاپ  سازمان  اسالمى/  وارشاد  فرهنگ 

وانتشارات ــ طهران ــ إيران، ط1، 1368ش .

)329ق(،  يعقوب  بن  حممد  الكليني،   -53

الغفاري  أكرب  عيل  وتصحيح:  حتقيق  الكايف، 

ــ  اإلسالمية  الكتب  دار  اآلخوندي،  وحممد 

طهران ــ إيران، ط4، 1407ق.

أمحد  بن  صالح  حممد  املازندراين،   -54

األصول  ــ  الكايف  رشح  ق(،  )1081هـ. 

أبو  وتصحيح:  وتعليق  حتقيق  والروضة، 

احلسن الشعراين، املكتبة اإلسالمية ــ طهران ــ 

إيران، ط1، 1382ق .

الوسيط،  املعجم  العربية،  اللغة  جممع   -55

مكتبة الرشوق الدولية ــ القاهرة ــ مرص، ط4، 

1425ق ــ 2004م.

)1371ق(،  مصطفى  أمحد  املراغي،   -56

لبنان،  ــ  بريوت  ــ  الفكر  دار  املراغي،  تفسري 

ط1.

التفسري  57- مغنية، حممد جواد )1400ق(، 

الكاشف، دار الكتاب اإلسالمي ــ قم ــ إيران، 

ط1، 1424ق .

حممود  بن  اهلل  نعمة  النخجواين،   -58

)920ق(، الفواتح اإلهلية واملفاتح الغيبية، دار 

ـ مرص، ط1، 1999م. ـ القاهرةـ  الركايب للنرشـ 

عمر  بن  حممد  اجلاوي،  النووي   -59

القرآن  معنى  لكشف  لبيد  مراح  )1316ق(، 

الزناوي،  أمني  حممد  تصحيح:  املجيد، 

الكتب  دار   / بيضون   عيل  حممد  منشورات 

العلمية ــ بريوت ــ لبنان، ط1، 1417ق. 

املصادر الفارسية

تسنيم،  تفسري  اجلوادي،  اهلل  آية  اآلميل،   -60

نرش  مركز  اإلسالمي،  عيل  وإخراج:  تنظيم 

إرساء ــ قم ــ إيران، ط1، 1378ق.

61- اآلميل، آية اهلل اجلوادي ، معرفت شناسى 

در قرآن، تنظيم وإخراج: محيد البارسانيا، نرش 

مركز ارساء ــ قم ــ إيران، ط2، 1379ش. 

عيل  بن  حسني   ، الفتوح  ،أبو  الرازي   -62

يف  اجلَنان  وروح  اجلنان  روض  )556ق (، 
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الناصح  القرآن، تصحيح: حممد مهدي  تفسري 

پژوهشهاى  بنياد  حقي،  يا  جعفر  وحممد 

اسالمى آستان قدس رضوى ــ مشهد ــ إيران، 

ط1، 1408ق

اهلل  شكر  بن  اهلل  فتح  الكاشاين،   -63

الصادقني:  منهج  خالصة  تفسري  )988ق(، 

املسمى بخالصة املنهج، تصحيح: أبو احلسن 

ــ  إسالمية  انتشارات  )1393ق(،  الشعراين 

طهران ــ إيران، ط1، 1363ش .

جمموعه  )1399ق(،  مرتىض  املطهري،   -64

شناخت(  )مسأله  مطهرى  شهيد  استاد  آثار 

ــ  ده گفتار] ج23، صدرا  ج13 و[)تقوى2( 

قم ــ إيران، ط 8، 1372ش.


