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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل ملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة  التي تعنى بالتاث 

الفكري والثقايف ملدينة كربالء عىل وفق القواعد اآلتية:
العلمي  البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يف  يشتط   -1

وخطواته املتعارف عليها عامليًا.
2- يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق A4، وبنسخ ثالث مع قرص مدمج )CD( بحدود 

)5000- 10000( كلمة وبخط simplified Arabic عىل أن ترقم الصفحات 

ترقياًم متسلساًل.

3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

)350( كلمة.
من  الباحث/أو  واسم  عنوان  عىل  البحث  من  األوىل  الصفحة  حتتوي  أن   -4
شارك معه يف البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهلاتف، 
والربيد االلكتوين لكل منهم مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف 

صلب البحث أو أي إشارة إىل ذلك.
أواخر  يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  و  املراجع  إىل  يشار   -5
تتضمن:  بأن  واإلشارة  التوثيق  يف  املتعارفة  العلمية  األصول  وتراعى  البحث، 
النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، سنة النرش،  اسم الكتاب، اسم املؤلف، اسم 
الكتاب،  اسم  ويذكر  مرة،  أول  املصدر  أو  املرجع  ذكر  عند  الصفحة، هذا  رقم 

ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله.
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
ومراجع أجنبية تجُضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 



العربية، ويراعي يف إعدادمها التتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
أسفل  يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع   -7

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، 
ضمن  ينرش  مل  وأنه  ندوة،  أو  مؤمتر  إىل  ّدم  قجُ قد  البحث  كان  إذا  فيام  يشري  وأن 
أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، 

أو املساعدة يف إعداده.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

10- تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة 
عن وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

11- ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل 
أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية: ـ

أ يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسّلم.

ب يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد 
نرشها املتوّقع.

جـ البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل 
نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيًا 

للنرش.
د البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.

#-يشتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.
فيه بحثه، ومكافأة مالية  الذي نرش  العدد  و يمنح كّل باحث نسخة واحدة من 



قدرها )150( ألف دينار عراقي.
12- يراعى يف أسبقية النرش: ـ

أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث.

جـ تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د تنويع ماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكتوين للمجلة
 ،)turath.karbala@gmail.com(

)turath@alkafeel.net(
 drehsanalguraifi@gmail.com او موقع رئيس التحرير 

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التال: َسلَّ أو تجُ
ع  الكبري/ممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  املقدسة/حي  )العراق/كربالء 

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.





بسم اهلل الرمحن الرحيم

           احلمد هلل ربِّ العاملني والصالة والسالم عىل أفضل األنبياء 
ا بعد فقد أخذت ملة  واملرسلني حممد وآل بيته الطيبني الطاهرين. أمَّ
تراث كربالء عىل عاتقها مهمة إحياء تراث مدينة كربالء الَّتي تتمّيز 
بطابع روحّي فريد، فهي املدينة التي استوطنْت قلَب كلِّ مؤمن يف 
العامل، فاحلفاظ عىل تراثها وإحياؤه مسؤولية عاّمة، ومسؤولية القلم 
والرؤى  األفكار  بتبنِّي  املجلة  هيأيت  تسعى  لذا  خاّصة  األكاديمي 
التاثية املتخصصة  من خالل تشجيع  املكتبة  إثراء  الَّتي من شأهنا 
التاث  إحياء  يف  لتساهم  العلمّي  التفوق  ذات  الرصينة  األقالم 
ل  تشكِّ متينة  علمية  قاعدة  وبناء  كربالء،  ملدينة  والثقايف  الفكري 
ا مهاماًّ ال يستغني عنه الباحث يف التاريخ أو التاث،  مصدًرا معرفياًّ
بالتعاون  عة  املوسَّ العلمّية  الندوات  بإقامة  رشوعها  إىل  إضافة 
وستطبع  العراق،  يف  العلمية  واملؤسسات  اجلامعات  بعض  مع 
كربالء  تراث  ة  ملَّ من  القادمة  األعداد  يف  الندوات  هذه  خمرجات 
ل  األوَّ العدد  هو  فهذا   ، عمرها  من  الرابعة  الشمعة  أوقدت  الَّتي 
عة  متنوِّ احتوى عىل مموعة  الرابعة، وقد  للسنة  الرابع  د  املجلَّ من 
عىل  اشتملت  املّحكم  العلمّي  الطابع  ذات  التاثية  األبحاث  من 
مباحث قرآنيَّة و عقائدّية و تارخيية وتراثية و أدبيَّة نالت استحسان 
اخلرباء الذين قيموها من األساتذة اجلامعيني املشهود هلم بالكفاءة، 

كلمة العدد



االستشارية  اهليأة  ألعضاء  الذاتية  السرية  دفتيه  بني  العدد  ضمَّ  كام 
والتحريرية للمجّلة.   ونأمل أن يستمّر تواصل الباحثني مع املجّلة 
لدعم  والثقافية  الفكرية  األبحاث  من  نتاجاهتم  بجديد  لرفدها 

املسرية العلمية وضامن استمرارية املجّلة.
واحلمد هلل ربِّ العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا ونبيِّنا حممد 

وآل بيته الطيبني الطاهرين.  
رئيس التحرير



كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية
ملاذا الرتاث ؟ ملاذا كربالء ؟

1- تكتنز السالالت البرشية مجلًة من التاكامت املادية واملعنوية 
التي تشخص يف سلوكياهتا، بوصفها ثقافًة مجعيًة، خيضع هلا حراك 
الفرد: قواًل، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود 
التأثريية،  وإمكاناهتا  التاكامت،  تلك  فاعلية  قدر  وعىل  حياهتا، 
تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، ومن ذلك تأيت ثنائية: 

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
التكة  بأنه  ذكره:  مر  ما  بحسب  التاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
املادية واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. 

وهبذا الوصف يكون تراث أي ساللة: 
-املنفذ األهم لتعرف ثقافتها.

-املادة األدق لتبيني تارخيها.
-احلفرية املثىل لكشف حضارهتا.

وكلام كان املتتبع لتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
محولتها، كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالتاث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، 
التي تولدت يف كتابات  التعرف عىل االنحرافات  ومن هنا يمكننا 
بعض املسترشقني وسواهم مّمن َتَقّصَد دراسة تراث الرشق وال سيام 

املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل



بإخفاء  املعرفة،  بإضعاف  توّلد  ومرة  الرشقيني،  ساللة  كنوز   
دليل، أو حتريف قراءته، أو تأويله. 

مادية  مكانية  بحدود  حتّيز  جغرافية  رقعة  متثل  ال  كربالء:   -2
لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  التاث  مع ماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
مستويات  تتضاعف  التاتب  وهبذا  والرشق،  العراق،  أي:  إليها، 
احليف التي وقعت عليها: فمرة، ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  اجلزء  كربالء  ومرة،ألهنا  التاريخ،  مدى  عىل  متناسلة 
ينتمي  العراق بام يعتيه من رصاعات، ومرة،ألهنا اجلزء الذي  إىل 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
يِّب  يِّبت وغجُ املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى غجُ
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  زلت  واخجُ تراثها، 

املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
التابع  تراث كربالء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناًء عىل   -3
بتاث  متخصصة  علمية  ملة  تأسيس  إىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 

كربالء، لتحمل مهومًا متنوعة، تسعى إىل: 
كربالء  يف  الراكز  الــتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  -ختصيص 

بأبعادها الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
-مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت عن 



التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية 
أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  ماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 

إجيابًا عىل حركيتها، ثقافيًا ومعرفيًا. 
-اجراء النظر إىل مكتنزاهتا: املادية واملعنوية، وسلكها يف مواقعها 

التي تستحقها، بالدليل. 
والعاملي:  واإلقليمي،  املحيل،  الثقايف:  املجتمع  -تعريف 

بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 
ظل  يف  بأنفسهم،  التاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  -تعزيز 
مما  الغربية،  باملركزية  واعتقادهم  املعنوي،  الــوازع  إىل  افتقادهم 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
يؤرش  مما  السابقني،  بتكة  االلتحام  وتعميق  التاثية  -التوعية 
ديمومة النامء يف مسرية اخللف، بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
-التنمية بأبعادها املتنوعة: الفكرية، واالقتصادية، وما إىل ذلك، 

فالكشف عن التاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء. 
الباحثني  تدعو  التي  كربالء"  "تراث  ملة  كله  ذلك  من  فكانت 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 



املحتويات

اسم الباحثعنوان البحثص
علومجُ القرآن الكريم

يف خمطوطات أعالم كربالء املقّدسة
-السّيد هبة الدين احلسينّي الشهرستايّن 

أنموذًجا-
نصوٌص خمتارة يف املحكم واملتشابه "مجع وحتقيق 

وتعليق"

الدكتور الشيخ عامد الكاظمي
اجلامعة العاملّية للعلوم اإلسالمّية 

)لندن( فرع العراق 25
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امللّخص
نبيِِّه  َيْعَلم، والصالةجُ عىل  مَلْ  َعلََّم اإلنساَن ما  بالَقَلم،  َم  َعلَّ احلَْمدجُ هلِل الذي 

املجُْصَطفى األَْكَرم، وعىل آلِه املعصومنَي ساَدِة األجَُمم.

 ، اإلسالميِّ الترشيِع  ومصدرجُ   ، اخلالدةجُ املعجزةجُ  هو  الكريَم  القرآَن  إنَّ 
َكْت به، وَعِمَلْت بام  ا متَسَّ والنظامجُ األكملجُ لصالِح البشـرّيِة وسعادهِتا، فلو َأهنَّ
نَهجُ من تعاليَم إهلّيٍة معصومٍة من الزَلِل، حلافَظْت عىل فطرهِتا، ووصَلْت  َتَضمَّ
َبّشـِرجُ  َأْقَومجُ َويجُ ْرآَن َيِْدي لِلَّتِي ِهَي  هبا إىل الكامِل، كام قاَل تعاىل: ﴿إِنَّ َهَذا القجُ
احِلَاِت َأنَّ هَلجُْم َأْجًرا َكبرًِيا﴾]اإلرساء:9[، وألجِل  ِذيَن َيْعَملجُوَن الصَّ املجُْؤِمننَِي الَّ
ذلَك اعتنى املسلموَن به اعتناًء كبرًيا، تالوًة وحفًظا، ودراسًة وتدريًسا، وتأليًفا 
املعارِف اإلنسانّيِة بصورٍة  أثٌر كبرٌي يف  فيه من علوٍم متعّددٍة هلا  ملا  وتفسرًيا؛ 
مصدرجُ  بَأنَّهجُ  االعتناِء  هذا  أمهّيةجُ  نجُ  وَتْكمجُ خاّصًة،  بصورٍة  واإلسالمّيِة  عاّمٍة، 
املعرَفِة اإلسالميِّة األّوِل من النواحي العقدّيِة والفقهّيِة وغرِيمها، فانترشِت 
وتفصياًل. إجياًزا  املتعّددِة،  ماالتِه  يف  القرآِن  علوَم  تناوَلْت  التي  املؤّلفاتجُ 

والسيدجُ "هبة الّدين احلسينّي الشهرستايّن" أَحدجُ رّواِد التأليِف املتأّخريَن يف 
علوِم القرآِن الكريِم، ومن أعالِم هذِه املدينِة املقّدسِة، ولكن ممّا يؤَسفجُ َلهجُ أنَّ 
أغلَب مؤّلفاتِِه هي خمطوطٌة وموّزعٌة يف َطيِّاِت آالِف الصفحاِت، التي مضت 
عىل كتابتِها عقوٌد عديدٌة، فآَثْرتجُ يف هذا البحث مجَع بعض ما َكَتَبهجُ يف موضوٍع 
"، وحتقيَقهجُ والتعليق  مهمٍّ من موضوعاِت علوِم القرآِن وهو "املحُْحَكمحُ واملحَُتشاَبهحُ
لامِئنا األعالِم، ونرفَد املكتبَة اإلسالمّيَة  عليه بام حيتاج إىل ذلك؛ لنحيَي آثاَر عجُ
بعلوِمِهم، فضاًل عن خدمِة كتاِب اهللِ تعاىل، وجعَل ذلَك بني أيدي الباحثنَي 
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نبذًة  فيها  أتناولجُ  ومتهيٍد  مقّدمٍة،  عىل  البحثجُ  مجُ  َقسَّ يجُ وسوَف  والدارسنَي، 
أربعة،  ومباحث   ، الشهرستاينِّ احلسينّي  الّدين  هبة  السّيِد  سريِة  من  موجزًة 
ذكرها  التي  والتعريفات  واملتشابه،  املحكم  بتعريف  األّول  املبحثجُ  يتعّلق 
السيد الشهرستاين بذكر موردين ممّا ورد يف خمطوطاته، ومناقشته وترجيحه 
للتعريف الذي يراه ينطبق عىل هذين املصطلحني، واملبحث الثاين يف تفسري 
آية املحكم واملتشابه بذكر موارد ثالثة، تعّلق األّول ببيان الدروس التي يمكن 
مالحظتها يف آية املحكم واملتشابه، فذكر اثنتي عرشة فقرة تتعّلق باآلية، ويف 
الرشيفة،  باآلية  يتعّلق  بام  مناقشته  يمكن  ما  ناقش  والثالث  الثاين  املوردين 
واملبحث الثالث الوجوه املعتربة الشتامل القرآن الكريم عىل املحكم واملتشابه 
اعتامدها يف  يجُمكن  التي  أهّم األقوال  بذكر موردين ممّا ورد يف ذلك، وبيان 
يف  وأثرها  التجسيم  بآيات  يتعّلق  الرابع  واملبحث  ذلك،  عىل  اشتامله  سبب 
العقيدة اإلسالمّية، وقد َذَكَر عدًدا من تلك اآليات ومناقشة املفّسين فيها، 
وإثبات عدم جواز االعتامد عىل األلفاظ التي تجُصـرف إىل التجسيم، وخمالفة 

ذلك لعقيدة املسلمني يف توحيد اهلل تعاىل وتنزيه عاّم ال يليق به.
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Abstract

Praise be to Allah who taught to write with the pen٫ and 

taught man what he knew not; and peace and blessing be 

on His honorable prophet٫ and his infallible progeny٫ the 

masters of nations.

The Holy Quran is٫ indeed٫ the eternal miracle٫ the source 

of Islamic legislation٫ and the most perfect social system 

ever designed for the welfare and prosperity of mankind if it 

ever committed itself to it٫ and followed the infallible Divine 

Teachings contained therein in order to maintain its human 

nature and attain its perfection٫ as the Almighty Allah says: 

“Surely this Quran guides to that which is most upright and 

gives good news to the believers who do good that they shall 

have a great reward”(Israa: 09).

Therefore٫ Muslims provided a great deal of care to the 

Quran in terms of recitation٫ memorization٫ studying٫ 

teaching٫ commenting and interpretation٫ in view of the 

numerous fields of involved knowledge that can greatly 

contribute to human enlightenment in general and Islamic 

education in particular.The importance of such attention lies 
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in the fact that it is the prime resource of Islamic knowledge 

in creed and jurisprudence.

Muslims used to learn the teachings٫ legislation and rulings 

of Quran٫ when revealed٫ through the Prophet(SAAW) 

and his companions; and that formed the cornerstone of the 

Quranic education٫ and then educational seminars followed 

and spread.Later٫ writings on a number of its subjects began 

to disseminate dealing with different sciences of the Quran in 

brief and in detail.

Sayyed Hibatuddin Al-Husseini Al-Shihristani was one of 

the late pioneers who wrote on Quranic sciences and a prominent 

scholar of this Holy City.However٫ unfortunately٫most of 

his writings are still manuscripts and dispersed on thousands 

of pages that were written decades ago.For this study٫ I 

considered the idea of collecting٫ studying and critically 

editing in one of the subjects of Quranic Sciences(Muhkam 

& Mutashabih) in an attempt to revive the legacy of one of 

our eminent scholars٫ and enrich the Islamic library with his 

works٫ for it will certainly be a service in the way of Allah's 

Book and a work that will serve students and scholars.
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The paper includes an introduction and a preface where 

the biography of Sayyed Al-Shihristani is presented in 

brief.Then٫ four chapters follow; the first provides a 

definition for(Muhkam & Mutashabih)٫ the second gives an 

interpretation for the verse of(Muhkam & Mutashabih),the 

third discusses the powerful evidence on the existence of 

Muhkam & Mutashabih in the Holy Quran  and the fourth 

touches on the verses of the humanization of Allah and their 

impacts on the Islamic creed.
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املقّدمة
نبيِِّه  َيْعَلم، والصالةجُ عىل  مَلْ  َعلََّم اإلنساَن ما  بالَقَلم،  َم  َعلَّ احلَْمدجُ هللِ الذي 

املجُْصَطفى األَْكَرم، وعىل آلِه املعصومنَي ساَدِة األجَُمم.

 ، اإلسالميِّ الترشيِع  ومصدرجُ   ، اخلالدةجُ املعجزةجُ  هو  الكريَم  القرآَن  إنَّ 
َكْت به، وَعِمَلْت بام  ا مَتَسَّ والنظامجُ األكملجُ لصالِح البرشّيِة وسعادهِتا، فلو َأهنَّ
نَهجُ من تعاليَم إهلّيٍة معصومٍة من الزَلِل، حلافَظْت عىل فطرهِتا، ووصَلْت  َتَضمَّ
ـرجُ  َبشِّ َأْقَومجُ َويجُ ْرآَن َيِْدي لِلَّتِي ِهَي  هبا إىل الكامِل، كام قاَل تعاىل: ﴿ِإنَّ َهَذا القجُ
ذلَك  وألجِل  َكبرًِيا﴾)1(،  َأْجًرا  هلجُْم  َأنَّ  احِلَاِت  الصَّ َيْعَملجُوَن  ِذيَن  الَّ املجُْؤِمننَِي 
وتأليًفا  وتدريًسا،  ودراسًة  وحفًظا،  تالوًة  كبرًيا،  اعتناًء  به  املسلموَن  اعتنى 
املعارِف اإلنسانّيِة بصورٍة  أثٌر كبرٌي يف  فيه من علوٍم متعّددٍة هلا  ملا  وتفسرًيا؛ 
مصدرجُ  بَأنَّهجُ  االعتناِء  هذا  أمهّيةجُ  نجُ  وَتْكمجُ خاّصًة،  بصورٍة  واإلسالميِة  عاّمٍة، 
لذلك  وغرِيمها،  والفقهّيِة  العقدّيِة  النواحي  من  األّوِل  اإلسالمّيِة  املعرَفِة 
روي  فقد  وتعليِمِه،  ِمِه  وَتَعلُّ القرآِن  فضِل  يف  املتعّددَة  األحاديَث  تلَك  نرى 
وماِحٌل  ٌع،  َشفَّ محُ شافٌِع  هحُ  َفإِنَّ ْرآِن؛  بالقحُ ْم  قاَل:»ََعَلْيكحُ هجُ  أنَّ  ، األكرِم   النبيِّ  عن 
الناِر، وهو  إىل  َخْلَفهحُ ساَقهحُ  َجَعَلهحُ  وَمْن  اجلنِّة،  إىل  قاَدهحُ  أماَمهحُ  َجَعَلهحُ  وَمْن  ٌق،  َصدَّ محُ
لُّ عىل خرِي سبيٍل، وهو كتاٌب فيِه تفصيٌل، وبياٌن، وحتصيٌل، فيِه مصابيححُ  الدليلحُ َيدحُ

دى، ومنارحُ احلكمِة، ودليٌل عىل املعرفِة«.)2(  اهلحُ

فوَن اىل تعاليِم القرآِن وما يتعّلقجُ بترشيعاتِه وأحكامِه  لقد كاَن املسلموَن َيَتَعرَّ
عنَد نزولِه عن طريِق رسوِل اهللِ  ، فكانت هذه البذرةجُ األوىل لتعلُِّم علوِم 
ت بعَد ذلَك الكتابةجُ يف عدٍد  القرآِن الكريِم، ثّم توالْت حلقاتجُ التعليِم، فَتمَّ
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ماالتِه  يف  القرآِن  علوَم  تناوَلْت  التي  املؤّلفاتجُ  فانتشـرِت  موضوعاتِه،  من 
املتعّددِة، إجياًزا وتفصياًل.

والسيدجُ »هبة الّدين احلسينّي الشهرستايّن« أَحدجُ رّواِد التأليِف املتأّخريَن يف 
َلهجُ  علوِم القرآِن الكريِم، ومن أعالِم هذِه املدينِة املقّدسِة، ولكن ممّا يؤَسفجُ 
التي  الصفحاِت،  آالِف  َطيِّاِت  يف  وموّزعٌة  خمطوطٌة  هي  مؤّلفاتِِه  أغلَب  أنَّ 
مضت عىل كتابتِها عقوٌد عديدٌة، فآَثْرتجُ يف هذا البحث مجَع بعض ما َكَتَبهجُ يف 
«، وحتقيَقهجُ  موضوٍع مهمٍّ من موضوعاِت علوِم القرآِن وهو »املحُْحَكمحُ واملحَُتشاَبهحُ
والتعليق عليه بام حيتاج إىل ذلك؛ لنحيَي آثاَر علامِئنا األعالِم، ونرفَد املكتبَة 
اإلسالمّيَة بعلوِمِهم، فضاًل عن خدمِة كتاِب اهللِ تعاىل، وجعل ذلَك بني أيدي 
مجُ البحثجُ عىل مقّدمٍة، ومتهيٍد أتناولجُ فيها  َقسَّ الباحثنَي والدارسنَي، وسوَف يجُ

، ومباحث أربعة. نبذًة موجزًة من سريِة السّيِد الشهرستاينِّ

      نسأله تعاىل أْن يتقّبَل ذلك بأحسِن قبولِه إّنه سميٌع ميٌب.

متهيد: نبذة موجزة من سرية السّيد الشهرستاين.

نحاول يف التمهيد تسليط الضوء عىل سرية َعَلٍم من أعالم املسلمني يف   
كربالء اإلباء، التي كان لعلامئها آثار كبرية يف خدمة القرآن الكريم تأليًفا وحتقيًقا 
وتدريًسا، منذ القرون املاضية حتى اليوم، والسّيد الشهرستاين)قّدس رّسه( 
هو أحد أعالمها يف القرن اخلامس عرش للهجرة، ونذكر بإجياز عنه ما يأيت:)3( 

1-اسمه ولقبه ووالدته: 

السيد  بن  اف،  الرصَّ حمسن  السيد  بن  العابد،  احلسني  بن  عيل  ّمد  حمجُ هو 
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الشهيد  زيد  الكبري...  السيد عيل  بن  العامل،  ّمد  حمجُ السيد  بن  الفقيه،  مرتىض 
بن اإلمام زين العابدين، بن اإلمام احلسني، بن اإلمام أمري املؤمنني عيل بن 
1301ه/20  رجب   24( الثالثاء  ظهر  سامراء  يف  لد  وجُ  ،)4(  طالب أيب 
أيار 1884م()5(، وكان والده قد هاجر إليها من كربالء؛ لإلفادة من دروس 
يف  الدينّية  للمرجعّية  يتصّدى  كان  عندما  الشريازي«  حسن  ّمد  »حمجُ السيد 

سامراء، وقد رافقت والدته أحداٌث تدّل عىل منزلته وفضله وكرامته.

»عيل  السيد  رآها  كريمة  رؤيٍة  إثر  بذلك  ب  قِّ ولجُ الدين«،  ب»هبة  ويلّقب 
 »العابدين زين  احلسني  بن  »عيل  لإلمام  منامه  يف  املرعشـي«  الشهرستاين 
ْل له فليجُسّمه »هبة الدين«، فإّنه  ِزق بولٍد، َفقجُ يقول له: إنَّ السيد »حسني« قد رجُ

اسم مل يتسمَّ به أحٌد من قبل.)6( 

2- أرسته:
كربالء  علامء  من  )ت1319ه/1902م(  العابد«  »حسني  السيد  والده 
وأّمه  َوِرًعا)7(،  تقياًّا،  ا،  َبراًّ وكاَن  ودين،  وخلق  علٍم  ذو  وهو  املقّدسة، 
عصـرها،  نساء  َأَجلِّ  من  كانت  )ت1340ه/1922م(  »مريم«  السّيدة 
واشتهر  وأدًبا)8(،  علًمـا  أكملِهنَّ  ومن  الفاضـالت،  الصاحلات  ومن 
ب»الشهرستاين«ملصاهرة والده األرسة الشهرستانّية بزواجه من العلوّية فاطمة 
بنت السّيد كاظم الشهرستاين، ثّم تزّوج بعد وفاهتا بالسّيدة مريم بنت الشيخ 

صالح بن الشيخ مهدي احلائري، وأّمها من األرسة الشهرستانّية أيًضا.)9( 

الرياسة  يف  كربالء  بيوت  أشهر  من  وبيٌت  جليلة،  أرسٌة  والشهرستانّية 
علامء  رجاالً  خمتلفة  عصور  يف  أنجبت  التي  العراقية  األرس  ومن  والعلم، 
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هذه  ومهنة  والكاظمّية،  والنجف  كربالء  من  لٍّ  كجُ يف  فروع  وهلا  وأجاّلء، 
األرسة عىل سبيل العموم هي تدريس العلوم الدينّية)10( 

3- دراساته وإجازاته العلمّية:
تتلمذ ألساتذٍة آخرين يف  ثّم  أّول أمره،  ابتدأت دراسته عىل يدي والده 
من  أجُجيز  وقد  األعالم،  من  َعَلاًم  دَّ  عجُ حتى  والنجف)11(،  وكربالء  سامّراء 

أساتذته إجازاٍت متعّددة بعضها اجتهادّية.)12( 

4- جهاده ومشاريعه:
البالد  مستعمري  ضّد  اجلهاد  يف  كبرية  مواقفجُ  »الشهرستاين«  للسّيد 
العرشين،  ثورة  ويف  العراق،  احتالهلم  عند  اإلنكليز  ومنهم  اإلسالمّية، 
املعارف،  وزارة  يف  الكبرية  مشاريعه  وأّما  الكثرية)13(،  املواقف  من  وغريها 
كبرية  فهي  واملجاّلت  اجلمعيات  وتأسيس  اجلعفري،  التمييز  وملس 
لِّ جوانبه، وداعًيا إليه  وعظيمة)14(، فقد كان مرشوًعا إصالحياًّا متكاماًل يف كجُ

لِّ زماٍن ومكاٍن.)15( يف كجُ

5- مؤّلفاته:
يف  بعضها  طجُبَِع  ًفا،  مؤلَّ ومخسني  ثالثامئة  عىل  تربو  كثرية  مؤّلفات  للسّيد 
حياته، وكثرٌي منها خمطوط، وقد أصدرت مؤّسسته )مكتبة اجلوادين العاّمة( 

كّراًسا ملؤّلفاته املخطوطة.)16( 

6- وفاته:
عمر  عن  1967م(  شباط   6  / 1386ه  شوال   26( اإلثنني  فجر  تويّف 
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بلغ مخسة وثامنني عاًما، ودجُفن يف الروضـة الكاظمّية املقّدسة وسط مؤّسسته 
الثقافّية )مكتبة اجلوادين العامة(.

آراءه  "الشهرستاين"  وفيام يتعّلق هبذا البحث تضّمنت خمطوطات السّيد 
واملتشابه(،  )املحكم  وهو  الكريم  القرآن  علوم  أبواب  من  مهّم  باٍب  يف 
وسوف نختار فيه بعض ما يتعّلق بذلك، فالسّيد قد ذكر أهّم املوضوعات 
املتشاهبة  اآليات  فهم  وكيفّية  واملتشابه،  باملحكم  املتّعلقة  واإلشكاالت 
وتوجيه ذلك بام يجُظهر إعجاز القرآن، فضاًل عن مناقشته آراء العلامء يف بعض 

اآليات املتشاهبة وبيان رأيه وعقيدته فيها.
أّما أهّم املوضوعات التي ناقشها السّيد)قّدس رّسه( فسأجعلها يف مباحث 

أربعة كاآليت:
املبحث األّول: تعريف املحكم واملتشابه.- 

املبحث الثاين: تفسري آية املحكم واملتشابه.- 

املبحث الثالث: الوجوه املعتربة الشتامل القرآن الكريم عىل املحكم واملتشابه.- 

املبحث الرابع: آيات التجسيم وأثرها يف العقيدة اإلسالمّية.- 

املبحث األّول: تعريف املحكم واملتشابه.
بيان  التي وردت يف  األقوال  قد ذكر أشهر  "الشهرستاين"  السّيد  إنَّ   
معنى املحكم واملتشابه يف القرآن الكريم وذكر أمثلًة هلام؛ ليكون القارئ عىل 
اعتنائه هبذا  الباب، ويف ذلك داللة عىل  الواردة يف هذا  التعريفات  َبيِّنٍة من 
الباب من علوم القرآن الكريم، فنراه يذكر تلك التعريفات من غري ترجيح 
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تارًة أخرى،  إليه ويراه مناسًبا  الذي يذهب  التعريف  أو يذكر  تارة،  لواحٍد 
ونذكر يف هذا املطلب املوارد التي هلا عالقة بالتعريف اعتامًدا عىل مصادرها 

املخطوطة التي سنشري إليها فيام بعد.
املورد األّول: 

قال حتت عنوان:»األقوال يف معنى املحكم واملتشابه ]و[ أشهرها«.)17( 
• قرينة 	 أو  حاٍل،  شاهِد  بدوِن  منه  املرادجُ  يظهرجُ  ما  املجُْحَكَم  إنَّ  أّوالً: 

الِة  ْمتجُْم إىَِل الصَّ ِذيَن آَمنجُوا إَِذا قجُ مقاٍل)18(، كآيِة ]الوضوء[: ﴿َيا َأَيا الَّ
ْم  وِسكجُ ءجُ بِرجُ وا  َواْمَسحجُ امَلَرافِِق  إىِل  ْم  َوَأْيِدَيكجُ ْم  وَهكجُ ججُ وجُ َفاْغِسلجُوا 

ْم إىَِل الَكْعَبنِي﴾.)19(  َلكجُ َوَأْرججُ

• ثانيًا: إنَّ املجُْحَكَم ما ال يقبلجُ التأويَل)20(، كآية: ﴿إِنَّ اهللَ ال َيْظِلمجُ ِمْثَقاَل 	
َعظِيام﴾)21(،  َأْجًرا  ْنهجُ  َلدجُ ِمْن  ْؤِت  َويجُ َضاِعْفَها  يجُ َحَسنًَة  َتكجُ  َوإِْن  ٍة  َذرَّ
واملجَُتشابِهجُ ما َيْقَبلجُ التأويَل، كآية: ﴿َوَلَقْد َأْرَسْلنَا نجُوًحا إىَِل َقْوِمِه َفَلبَِث 
ْم َظاملِجُون﴾.)22(  مجُ الطُّوَفانجُ َوهجُ فِيِهْم َأْلَف َسنٍَة إاِل مَخِْسنَي َعاًما َفَأَخَذهجُ

• ْل 	 كآية:﴿قجُ القرآِن)23(،  يف  معناهجُ  خيتِلفجُ  ال  ما  املجُْحَكَم  إنَّ  ثالًثا: 
َعىَل  اهللجُ  هجُ  ،كآية:﴿َوَأَضلَّ خيتِلفجُ ما  َأَحٌد﴾)24(،واملجَُتشابَِه  اهللجُ  َو  هجُ
مجُ  ا َقْد َفَتنَّا َقْوَمَك ِمْن َبْعِدَك َوَأَضلَّهجُ ِعْلٍم﴾)25( املخالَِفةجُ آلية:﴿َقاَل َفإِنَّ

اِمِري﴾)26( . السَّ

• مجُ اهللجُ 	 ةجُ يف تفسريِه)27(، كآية:﴿إِنَّ َربَّكجُ رابًعا: إنَّ املجَُتشابَِه ما اختَلَفِت األجُمَّ
اٍم ثجُمَّ اْسَتَوى َعىَل اْلَعْرش﴾.)28( امَواِت َواألَْرَض يِف ِستَِّة َأيَّ ِذي َخَلَق السَّ الَّ
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• اْحَتَمَل 	 ما  واملجَُتشابَِه  واحًدا،  وجًها  اْحَتَمَل  ما  املجُْحَكَم  إنَّ  خامًسا: 
َوْجَهنيِْ فصاعًدا.)29(

• هجُ كقّصِة موسى، واملجُْحَكَم ما مل يأِت 	 َر ِذْكرجُ سادًسا: إنَّ املجَُتشابَِه ما َتَكرَّ
إالّ واحًدا كقّصِة أصحاِب الكهِف.)30(

• ْعَرفجُ تأويلجُهجُ كعلِم 	 ، واملجُْحَكَم ما ال يجُ ْعَلمجُ تأويلجُهجُ سابًعا: إنَّ املجَُتشابَِه ما يجُ
الساعِة.)31(

• وحراٍم، 	 حالٍل،  من  األحكاِم  من  به  ْعَملجُ  يجُ ما  هو  املجُْحَكَم  إنَّ  ثامنًا: 
وقصٍص  تورايَخ  من  به  ْعَملجُ  يجُ ال  ما  واملتشابَِه  نٍن،  وسجُ وفرائَض، 
 :وعقاِئَد)32(، وحيجَُْملجُ عىل هذا اخلربجُ املرويُّ عن ]اإلمام[ الّصادق
ا املجُْحَكمجُ َفنجُؤِمنجُ بِِه، وَنْعَملجُ بِِه، وَندينجُ  َتشابٌِه، فأمَّ ْرآَن حمجَُْكٌم ومجُ إنَّ القجُ
ا املجَُتشابِهجُ َفنجُؤِمنجُ بِِه، وال َنْعَملجُ بِِه.)33( إشارًة إىل اآلية القائلة:  اهلَل بِِه، وَأمَّ

نَا﴾.)34( لٌّ ِمْن ِعنِْد َربِّ وَن آَمنَّا بِِه كجُ ولجُ وَن يِف الِعْلِم َيقجُ اِسخجُ ﴿َوالرَّ

• تاسًعا: إنَّ املجُْحَكَم هو ما تأويلجُهجُ يف تنزيِلِه، كآيِة الوضوء)35(، واملجَُتشابَِه 	
، كآياِت الفتنِة والضالِل.)36( َّا اْخَتَلَف معناهجُ ما تأويلجُهجُ يف غرِي تنزيِلِه ممِ

املورد الثاين:)37( •

]أّوالً[ قال: املجَُتشابِهجُ واملجُْحَكمجُ صفتاِن متقابلتاِن آلياِت القرآِن يتبادهلجُام)38( 	•
ِق املعاين املختلَفِة منه إىل  َتشاهبًِا)39( لتسابجُ ى مجُ َسمَّ ، ويجُ االنفصالجُ احلقيقيُّ
وَغٌة عىل  الذهِن، َفَيِقفجُ الذهنجُ بينها وقفَة املجُْشَتَبِه، أو ألهَنَّا يف األكثِر َمصجُ

وجِه التشبيِه، ورضورِة االستعارِة والتمثيِل.)40(
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هجُ إىل بعِضِه، 	• تَاِجٌع أكثرجُ ]ثانًيا[ قال: »املذكورجُ من تفاسرِي املجُْحَكِم واملجَُتشابِِه مجُ
"«)41( وهو: »إِنَّ املجَُتشابَِه ما اْحَتَمَل َوْجَهنيِْ َفَأْكَثَر،  بَّائيِّ ها َقْولجُ "اجلحُ وَخريْجُ
واملجُْحَكَم ما اْحَتَمَل َوْجًها َفَقْط«)42( وهو ناقٌص وفيه نقٌص، فإنَّ مرَد 
لُّهجُ  َتشاهبًِا، إذن مل َيْسَلِم القرآنجُ كجُ هجُ مجُ احتامِل الوجوِه يف َكِلِم القرآِن ال جيعلجُ
َعامِء الِفَرِق  هجُ من سوِء تفسرِي أهِل األهواِء)43( والبَِدِع، ]و[ زجُ وال َبْعضجُ
وا  َيِع، وال من تأميناِت الباطنيَِّة)44( وعلامِء الصوفيَِّة)45(، َحتَّى َفسَّجُ والشِّ
أسامَء األنبياِء كـ)موسى(و)عيسى( بِِقوى اإلنساِن كاحلكمِة والسالَمِة، 
لُّهجُ  كجُ ألصبَح  القرآِن  آياِت  يف  هؤالِء  من  املجُْحَتَمَلَة  الوجوَه  اعتربنا  فلو 
ْرِف)46(  مَّ إالّ أْن نعترَب الوجوَه املجُْحَتَمَلَة يف عجُ َتشاهبًِا ال حمجَُْكَم فيه، اللهجُ مجُ
 )47(.» بَّائيِّ ِه، َفَيتجُمُّ عندئٍذ تعريفجُ »اجلحُ التخاطجُِب، وَعرصِْ الرسوِل وِمرصِْ

ْرِف التَّخاطجُِب،  : »إِنَّ املجَُتشابَِه ما اْحَتَمَل َوْجَهنيِْ َفَأْكَثَر يف عجُ إذن فاألَصحُّ
)48(.» هجُ واملجُْحَكَم َنقيضجُ

لدى 	• فأكثَر  وجهاِن  دالَلتِِه  يف  تشاَبَه  ما  القرآِن  من  املجَُتشابِهجُ  قال:  ]ثالًثا[ 
ِه األشجاِر واألزهاِر واألثامِر، أي:  ْرِف التخاطجُِب، مأخوٌذ من تشابجُ عجُ
الَِّذي  َو  ﴿َوهجُ تعاىل:  قال  الظاهرِة،  ِصفاهتِا)49(  يف  ومتاَثَلْت  تشاَكَلْت 
َْتِلًفا  خمجُ ْرَع  َوالزَّ َوالنَّْخَل  وَشاٍت  َمْعرجُ َوَغرَي  وَشاٍت  َمْعرجُ َجنَّاٍت  َأْنَشَأ 
َتشابِهجُ  مجُ ي  مِّ وسجُ َتَشابٍِه﴾)50(،  مجُ َوَغرْيَ  َتَشاهِبًا  مجُ اَن  مَّ َوالرُّ ْيتجُوَن  َوالزَّ هجُ  لجُ أجُكجُ
األلفاِظ  وجوِه)51(  ظجُهوِر  يف  احلاِصِل  ِه  التشابجُ بسبِب  بذلَك  القرآِن 
ومعانيها َتَشاهبجًُا حيجُِْدثجُ يف ذهِن السامعنَي اْشتِباًها واْلتِباًسا بنَي املعنى 
يف  كام   ،)54( والكنائيِّ  ،)53( واملجازيِّ  ،)52( العناِئيِّ واملعنى   ، احلقيقيِّ
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قولِه تعاىل:﴿َيدجُ اهللِ َفْوَق َأْيِديِْم﴾)55( حيثجُ يشتبِهجُ الساِمعجُ يف املراِد من 
مهجُا يف  ْدَرِة)56(، َفَيْشَتبِهجُ عليِه َأْمرجُ َو بمعنى اجلارَحِة، أو بمعنى القجُ الَيِد َأهجُ
بمثاَبِة  الَكِلِم  يف  فاملجَُتشابِهجُ  الدليِل،  قياِم  إىل  النظِر  ِل  وألوَّ النظِر،  باِدي 

ِك)57( يف الكلمِة. املجَُشكِّ

آياِت 	• من  مجلٌة  هو  إّنام  املجَُتشابِِه  ِضدَّ  دَّ  عجُ الذي  املجُْحَكمجُ  قال)58(:  ]رابًعا[ 
علامِء  من  بالّلساِن  اخلجُربَاِء  لدى  معناها  َتِلفجُ  خيَْ ال  احلكيِم،  الذكِر)59( 
هو  املجُْحَكِم  َوِضدُّ  الَعامَلنِي﴾)60(،  َربِّ  هللِ  ك:﴿احلَْمدجُ  والبياِن،  املعاين 
ترجيِح  يف  األنظارجُ  وختتِلفجُ   ، معناهجُ بياِن  يف   )61( دجُ دَّ تََ يجُ الذي  املجَُتشابِهجُ 

مْحَنجُ َعىَل الَعْرِش اْسَتَوى﴾.)62( املقصوِد من لفظِِه، كام يف آيِة: ﴿الرَّ

املبحث الثاين: تفسري آية املحكم واملتشابه.

إناًّ السّيد يف خمطوطاته ذكر ما يتعّلق بتفسري آية املحكم واملتشابه يف موارد 
لِّ  ثالثة، بنيَّ فيها اجلوانَب التي جيب بحثجُها يف اآلية الرشيفة ملعرفة املراد من كجُ

ما يتعّلق هبا، واملوارد الثالثة هي:

املورد األّول:)63( - 
قال حتت عنوان: »دروس يف آية املحكم واملتشابه«.)64( 

ِذي َأْنَزَل َعَلْيَك الِكَتاَب ِمنْهجُ  َو الَّ نا سبحانه يف سورة ]آل عمران[:﴿هجُ قال َربُّ
وَن  لجُوهِبِْم َزْيٌغ َفَيتَّبِعجُ ِذيَن يِف قجُ ا الَّ َتَشاهِبَاٌت َفَأمَّ نَّ أجُمُّ الِكَتاِب َوأجَُخرجُ مجُ َْكاَمٌت هجُ آَياٌت حمجُ
وَن  اِسخجُ َما َتَشاَبَه ِمنْهجُ اْبتَِغاَء الِفْتنَِة َواْبتَِغاَء َتْأِويِلِه َوَما َيْعَلمجُ َتْأِويَلهجُ إاِّل اهللجُ َوالرَّ
وا األَْلَباِب﴾.)65(  رجُ إاِّل أجُولجُ كَّ نَا َوَما َيذَّ لٌّ ِمْن ِعنِْد َربِّ وَن آَمنَّا بِِه كجُ ولجُ يِف الِعْلِم َيقجُ
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أَشدِّ  من  متشاهبًَِة  آيًة  جعلتها  الكريمِة  ]اآلية[  هذِه  تفاسرِي  اختالَف  إنَّ 
بجُدَّ من تفسرِيها باملجُْحَكِم، وَكْشِف القناِع عن النقاِط املهّمِة  املتشاهبِاِت، فال 

ِة، منها: مَّ املجُْدهلَِ

تفسريجُ املجُْحَكِم واملجَُتشابِِه.( 1)

هجُ ( 2) َرْفعجُ املنافاِة بني هذِه ]اآلية[ الكريمِة وبني آيِة: ﴿الر ِكَتاٌب أجُْحِكَمْت آَياتجُ
ْن َحِكيٍم َخبرٍِي﴾.)66( َلْت ِمْن َلدجُ ثجُمَّ فجُصِّ

ْثبِتجُ َوِعنَْدهجُ ( 3) و اهللجُ َما َيَشاءجُ َويجُ تفسريجُ أجُمِّ الكتاِب)67( واجتامِعِهام بآيِة: ﴿َيْمحجُ
أجُمُّ اْلِكَتاِب﴾.)68(

وَن َما َتَشاَبَه ِمنْهجُ ( 4) َفَيتَّبِعجُ لجُوهبِْم َزْيٌغ  ِذيَن يِف قجُ ا الَّ تفسريجُ ]قوله تعاىل[: ﴿َفَأمَّ
َتشابِِه. اْبتَِغاَء الِفْتنَِة َواْبتَِغاَء َتْأِويِلِه﴾، َورسُِّ َذمِّ اّتباِعِهْم للمجُ

ْرِف القرآِن.)69(( 5) تفسريجُ ابتغاِء الفتنِة، واملرادجُ منها يف عجُ

ِه.( 6) تفسريجُ معنى التأويِل وابتغاِئِه، وَسَببجُ َذمِّ

َأَحِد األَْمَرْيِن، وليسْت َتذمُّ ( 7) ابتغاِء  باَع املتشاهباِت بخصوِص  اتِّ إهِنَّا َتذمُّ 
ٍة ومطلَقٍة.)70( َباَع املجَُتشابِِه بصورٍة عامَّ اتِّ

تِِه وأهِل ( 8) أجُمَّ بِِه وبالرسوِل وعلامِء  بِِه أو  بالتأويِل، وهل ينحرصجُ  اهلِل  ِعْلمجُ 
؟  َتشابٍِه عنَد اهلِل سبحاَنهجُ بيتِِه، وعدمجُ وجوِد مجُ

؟ والَقَدرجُ املعلومجُ هو علمجُ ( 9) َرادجُ يجُ الّراسخوَن يف العلِم؟ وأيُّ علٍم  مجُ  َمْن هجُ
ةجُ من آِل حمجُّمد ]صىل اهلل عليه وآله وسلم[؟)71( القرآِن، وكذا األئمَّ
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الوقفجُ الصحيحجُ يف هذِه اآليِة عىل كلمِة )العلم(؟ أو عىل كلمِة ( 10) هل 
)آمنَّا(؟ وَثَمَرةجُ هذا اخلالِف.)72(

وسلم[ ( 11) وآله  عليه  اهلل  ]صىل  النبيِّ  خروججُ  هجُ  يلزمجُ الثايَن)73(  الرأَي  إنَّ 
وأهِل بيتِِه ]عليهم السالم[ عن معرَفِة تأويِلِه، فضاًل عن العلامِء، وهذا 
الدهِر،  َأَبَد  القرآِن  أماَم  البرِش  مجودجُ  هجُ  يلزمجُ وكذا  البجُْطالِن)74(،  َسلَّمجُ  مجُ
ما  ثجُمَّ  القرآِن،  ِر يف  التدبُّ َتْركجُ  هجُ  يلزمجُ َبْل  أبواِب علوِمِه وفواِئِدِه،  وَسدُّ 

ْم )آمنَّا(؟)75( ِد قوهلِِ الفائَدةجُ من مجَُرَّ

املرادجُ من يوِم تأويِلِه)76( إىل آخِر اآليِة.( 12)

املورد الثاين:)77(- 

قال حتت عنوان: )املحكم واملتشابه(.

ِمنْهجُ  َعَلْيَك الِكَتاَب  َأْنَزَل  ِذي  الَّ َو  وخالصةجُ الكالِم)78( يف قولِِه تعاىل: ﴿هجُ
َزْيٌغ  لجُوهِبِْم  قجُ يِف  ِذيَن  الَّ ا  َفَأمَّ َتَشاهِبَاٌت  مجُ َوأجَُخرجُ  الِكَتاِب  أجُمُّ  نَّ  هجُ َْكاَمٌت  حمجُ آَياٌت 
اهللجُ  إاِّل  َتْأِويَلهجُ  َيْعَلمجُ  َوَما  َتْأِويِلِه  َواْبتَِغاَء  الِفْتنَِة  اْبتَِغاَء  ِمنْهجُ  َتَشاَبَه  َما  وَن  َفَيتَّبِعجُ
وا  أجُولجُ إاِّل  رجُ  كَّ َيذَّ َوَما  نَا  َربِّ ِعنِْد  ِمْن  لٌّ  كجُ بِِه  آَمنَّا  وَن  ولجُ َيقجُ الِعْلِم  يِف  وَن  اِسخجُ َوالرَّ
من  اآلَيةجُ  هذِه  تكوَن  بأْن  قاِضياِن  انيََّة  الربَّ واحِلْكَمَة  الظاِهَر  أنَّ  األَْلَباِب﴾ 
املجُْسَتحيِل)79(،  ْوِر  الدَّ إىل  يجُْفضِ  ذلَك  وسوى  املتشاهبِاِت،  دوَن  املجُْحَكامِت 
وحماوالٍت أجُْخَرى َأْحَرى بنا أْن نطوَي عنها َكْشًحا، ونرضَب صفًحا، فاآلَيةجُ 

َعِت اآلياِت اإلهليَِّة نوعني: َنوَّ

يف 	• الغاَيةجُ  أو   ، النبيِّ عمِل  أساسجُ  أي:  الكتاِب،  أجُمُّ  وهو  املجُْحَكمجُ  مها:  أحدجُ
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، أو األكثرجُ إىل غرِي ذلَك من املعاين. اهلداَيِة، أو املرِجعجُ العامُّ

، أو املتقاِربجُ 	• وثانيهام: املجَُتشابِهجُ وهو املتامثِلجُ لفًظا املجُْخَتِلفجُ َمْعنًى، أو العكسجُ
لتنويِر األفكاِر، والتقريِب  ، أو األمثالجُ املضـروَبةجُ  رجُ املجَُكرَّ لفًظا ومعنًى، أو 

من األنظاِر، إىل غرِي ذلك من املعاين.

املرجعيََّة  فأثَبَت  بأحكاِمهام،  َتشابٍِه  ومجُ حمجَُْكٍم  إىل  اآلياتجُ  َعِت  نجُوِّ أْن  وبعد 
َتشاهبِاِت  للمجُ وأثَبَت  الِكَتاِب﴾)80(،  أجُمُّ  نَّ  ﴿هجُ بقولِِه:  ْحَكامِت  للمجُ َة  العامَّ
مرجعّيَة أهِل الزيِغ والفتنِة، وهذا يدلُّ عىل عدِم صالحّيِة مرجعيَِّة املجَُتشاهبِاِت 
مجلِة  عىل  معطوٍف  و]غري[)82(  مبتدأ  وَن﴾  اِسخجُ ﴿الرَّ كاَن  َفإِْن  للعموِم)81(، 
املجَُتشاهبِاتجُ صاحلًَِة للمرجعيَِّة، ال  ونجُ  َتكجُ إاِّل اهللجُ﴾)83( فال  َتْأِويَلهجُ  َيْعَلمجُ  ﴿َوَما 
اهلِل  َمَع  وَن﴾ داِخاًل يف االستثناِء  اِسخجُ ، وإِْن كاَن ﴿الرَّ للعوامِّ وال للخواصِّ

. فتكونجُ حينِئٍذ املجَُتشاهبِاتجُ صاحلًة ملرجعيَِّة اخلواصِّ دوَن العوامِّ

باعتباِر  ولو  وحّجّيتِِه،  القرآِن  مرجعيَِّة  عىل  َدلِياًل  اآلَيةجُ  تكونجُ  وبالنتيجِة 
ِة. نا جتاَه احلشويَّ حمجَُْكامَتِِه فقط، وذلَك َمْطلوبجُ

املورد الثالث:)84(- 

قال حتت عنوان: )املحكم واملتشابه(.

من أهمِّ أبحاِث القرآِن بحثجُ املجُْحَكِم واملجَُتشابِِه، وَلعمري أنَّ معرفَتها أيًضا 
 ، معناهجُ املعروِف  الظاهِر  بِِضدِّ  ]املتشابه[  ّسـَِر هذا  فجُ إْن  املجَُتشابِِه)85(،  قبيِل  من 
َلْت تفسرَي املجُْحَكِم واملجَُتشابِِه،  الذي ال حيتملجُ سواه، السّيام أنَّ اآليَة التي َتَكفَّ
نَّ أجُمُّ الِكَتاِب  َْكاَمٌت هجُ ِذي َأْنَزَل َعَلْيَك الِكَتاَب ِمنْهجُ آَياٌت حمجُ َو الَّ وهي آية: ﴿هجُ
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وَن َما َتَشاَبَه ِمنْهجُ اْبتَِغاَء الِفْتنَِة  لجُوهِبِْم َزْيٌغ َفَيتَّبِعجُ ِذيَن يِف قجُ ا الَّ َتَشاهِبَاٌت َفَأمَّ َوأجَُخرجُ مجُ
وَن آَمنَّا بِِه  ولجُ وَن يِف الِعْلِم َيقجُ اِسخجُ َتْأِويَلهجُ إاِلَّ اهللجُ َوالرَّ َتْأِويِلِه َوَما َيْعَلمجُ  َواْبتَِغاَء 
وا األَْلَباِب﴾، وقد ذكرنا يف أبحاٍث أجُْخَرى  رجُ إاِلَّ أجُولجُ كَّ نَا َوَما َيذَّ لٌّ ِمْن ِعنِْد َربِّ كجُ
َكْوَن هذِه اآليِة أيًضا من املجَُتشاهبِاِت التي ال يعلمجُ تأويَلها إالّ اهللجُ والراسخوَن 
َقاِرنجُ هذه اآليَة بآيِة سورِة )الّزمر()87( ]قال  يف الِعْلِم)86(، وخصوًصا بعد ما نجُ
ِذيَن  لجُودجُ الَّ َتَشاهِبًا َمَثايَن َتْقَشِعرُّ ِمنْهجُ ججُ َل َأْحَسَن احلَِديِث ِكَتاًبا مجُ تعاىل[: ﴿اهللجُ َنزَّ
َدى اهللِ َيِْدي بِِه َمْن  جُْم إىَِل ِذْكِر اهللِ َذلَِك هجُ لجُوهبجُ ْم َوقجُ هجُ لجُودجُ جُْم ثجُمَّ َتِلنيجُ ججُ خَيَْشْوَن َرهبَّ
نا أنَّ املجَُتشابَِه  ْضِلِل اهللجُ َفاَم َلهجُ ِمْن َهاٍد﴾)88(، فإنَّ اآليَة السالفَة تجُعلِّمجُ َيَشاءجُ َوَمْن يجُ
هجُ إالّ اهللجُ، هذا  من شأنِِه الِفْتنَة)89(، أو احتامَل التأويِل، والتأويلجُ غيٌب ال يعلمجُ

. نا بأنَّ املجَُتشابَِه ما من شأنِه االبتهاججُ والَطَربجُ َعلِّمجُ وإنَّ آيَة )الزمِر()90( تجُ

ِد  لِّ آيٍة بمعنًى غرِي ما يف اآليِة األخرى، من باِب َتَعدُّ إذن فهل املجَُتشابِهجُ يف كجُ
َتشابٌِه،  لِّها مجُ ِد االستعامِل )املشتك الّلفظّي()91(، أو إنَّ املجَُتشابَِه يف كجُ املجُراِد بَِتَعدُّ

تَِّحٌد؟ أي: متامثٌِل ومجُ

استعامِل  موارِد  باختالِف  منهجُ  املجُراِد  اختالَف  أعني   ، األّولجُ َو  هجُ الراجحجُ 
يف  املتجانِسجُ  ألفاظِِه،  يف  املتامثِلجُ  )الزمر(  آيِة  يف  املجَُتشابِِه  من  فاملرادجُ  املجَُتشابِِه، 
وَغَدا  احلديِث،  أحسَن  َغَدا  لذلَك  ِه)92(؛  ورويِّ سجِعِه  يف  واملزدوججُ  معانيِه، 

مثاينَِ َتْقَشِعرُّ منه اجللودجُ لبديِع فصاحتِه، وكامِل بالغتِه.

يف  دجُ  املجَُردَّ تشكيِكِه،  يف  املتامثِلجُ  منه  فاملجُرادجُ  األجُخرى  اآليِة  يف  املجَُتشابِهجُ  وأّما 
داللتِِه، سواًء كاَن هذا الشكُّ أو احلريةجُ حاصاًل من قصوِر أفهاِم الناظريَن يف 

القرآِن، أو حاصاًل بوسوسِة اخلَنَّاسنَي، ودسائِس أهِل الزيِغ والفتِن.
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املظاِهِر  خمتلفجُ  التامثجَُل  لِكنَّ  املتامثِِل)93(،  عىل  يجُطلقجُ  لفٌظ  فاملجَُتشابِهجُ  وعليه 
املجُراِد من  متييِز  ةجُ يف  الِعربَْ لكِن   ، املجُرادجُ والظهورجُ واملواِرِد، وباختالفِها خيتلفجُ 

بنِي املوارِد إنَّام هي بالقراِئِن املبّينِة، حاليًَّة كانت، أو مقاليًَّة.)94(

، ومنه َيتَِّضحجُ معنى املجُْحَكِم، إذ هو ِضدُّ  هجُ َتشابِِه خريجُ تفسرٍي وأحقُّ وهذا للمجُ
)95(. ها تتامَيزجُ األشياءجُ املجَُتشابِِه، وبِِضدِّ

املبحث الثالث: الوجوه املعتربة الشتامل القرآن الكريم عىل املحكم واملتشابه.

إنَّ السّيد يف خمطوطاته بنيَّ ما يتعّلق بالوجوه التي يراها معتربة يف اشتامل 
يف  موردان  وهي  واملتشابه  املحكم  عىل  الكريم  القرآن  يف  املباركة  اآليات 
خمطوطاته، بنيَّ فيهام اجلوانب التي جيب بحثها يف اآلية الرشيفة ملعرفة املراد 

لِّ ما يتعّلق هبا. من كجُ

املورد األّول:)96( - 

مها أسمى من اآلخر، فمقصده األسمى  قال: للقرآِن مقصداِن سامياِن أحدجُ
تنويرجُ أفكاِر العاّمِة )وهم الذين يشّكلوَن األكثرّيَة الساحقَة يف أكثِر األجَُمِم(، 
األصيلُِّ  الَعَرضجُ  أو  األسمى،  املقصدجُ  وهذا  ا،  أبدياًّ األتمِّ  النظاِم  توليِد  مع 
املجُْحَكامتجُ  أي  جُنَّ  َأهنَّ القرآِن  ولذلَك جاَء يف  املجُْحَكامِت؛  من  األسنى، حيصلجُ 
ا،  َيِت)98( الوالَدةجُ أجُماًّ مِّ )أّم الكتاب(، واألجُمُّ بمعنى امَلْقَصِد واملرجع)97(، ومنه سجُ
، واملرِجعجُ احلقيقيُّ  رى، فاملجُْحَكامتجُ هي املقصدجُ األصيلُّ ةجُ أجُمَّ القجُ َيْت َمكَّ مِّ وسجُ
ْطَلٌق حّتى القياِم، أّما املجَُتشاهبِاتجُ  ٌم مجُ َعلِّ ، ومجُ األَبديُّ بام َأنَّ القرآَن دستوٌر عامٌّ
أتى  فقد  األخرى  وبأفانينِها  وبكناياهتِا  باستعاراهتِا  َتشاهبِاٍت  مجُ صارْت  التي 
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أفكاِر جاحِدِه،  التأثريجُ عىل  َأال وهو   ، َسنِيٍّ وقتيٍّ وَقْصٍد   ، ثانويٍّ لغرٍض  هبا 
بَِلَهٍب،  تلنيجُ  نفوٍس وأفئدٍة ال  والنفوذجُ يف  ِدِه،  َتَمرِّ مجُ والسلطانجُ عىل عواطِف 
النسيِم  َب  تالعجُ هبِِنَّ  يتالَعبجُ  وإّنام  خشٍب،  وال  بسيٍف،  وال  بذَهٍب،  وال 
)99( ماٍز، وَعْذبجُ كنايٍة، ولطيفجُ  بالسنابِل، دقيقجُ لفٍظ، ودقيقجُ معنًى، وَسْلسالجُ
نكريِه بادئ  ٍة)100(، ومجيلجُ استعارٍة، هبِِنَّ وأشباِهِهنَّ تغلََّب القرآنجُ عىل مجُ شارَّ
بدٍء)101(، ثّم بسَط فيهم أنظمًة من حمجَُْكامتِِه، داَمْت وتدومجُ خالدًة غري بائدٍة، 
ٍة تجُؤّثر يف فتِح املدينِة، وهذه بمثابِة قّوٍة سياسّيٍة  فكانت تلك بمثابِة قّوٍة عسكريَّ

تنرشجُ النظاَم والسكينَة.)102(

املورد الثاين:)103(- 
)104( احلكامِء قد َيِقفوَن يف ختاطبِهم موقَف املجَُعلِِّم بني اجلََهَلِة، أو  قال: بلغاءجُ
ْم)106( كام جيبجُ بأبسِط  راَدهجُ حون مجُ موقَف املجَُبلِِّغ)105( القانوينِّ بني الَغَفَلِة، َفيجَُوضِّ
ماٍز،  لِّ  كجُ من  م  هجُ كالمجُ دجُ  فيتجرَّ العاّمِة،  إلفهاِم  املناِسبِة  املبذولِة،  العباراِت 
تجُِب احلقوِق، وقواننِي املَِلِل،  وكنايٍة، واستعارٍة، وعنايٍة، ترى نظاِئَر ذلَك يف كجُ
ذلك  املوقِف،  هذا  ِضدَّ  آخر  موقٌف  البلغاِء  وللحكامِء  الدوِل،  وإبالغّياِت 
ْم بني املعارضنَي كخطباء، أو بنَي اخلاّصِة كغطاء، فريسلوَن بعباراٍت  موقفهجُ
ملؤها املجازات واالستعارات، ويتفنَّنجُوَن بفنوِن الكنايِة والتشبيِه، ورضوِب 
ورسائِل  وخطبِهم،  البلغاِء  قصائِد  يف  ذلك  نظاِئَر  ترى  والبياِن،  البالغِة 
، أي: التوضيح والتأثري،  نََن امَلْسَلَكنيِْ النَُّبغاِء)107( وكتبِِهم، والقرآنجُ قد سلَك سجُ
 ، الفريَقنيِْ ِكال  بني  مقصدِه  تنفيِذ  بقصِد   ، امَلْوِقَفنيِْ رجاِئَب)108(  بني  ومجَع 
َتشاهبِاٌت.)109( ومجُ حمجَُْكامٌت  وذاَك  هذا  من  َد  فتولَّ والعاّمَة،  اخلاّصَة  أعني 
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ها يف العقيدة اإلسالمّية. املبحث الرابع: آياتجُ التجسيم وأثرجُ
حول  خمطوطاته  يف  )الشهرستاين(  السّيد  ذكره  ما  املبحث  هذا  يف  نبنيِّجُ 
املسلمني  بعض  واعتقاد  تعاىل،  اهلل  جتسيم  إىل  ها  ظاهرجُ يوحي  التي  اآليات 
متعّددة  آياٍت  رجُ  يذكجُ فهو  اإلسالمّية،  العقيدة  يف  االعتقاد  هذا  وأثرجُ  بذلك، 

تؤّكد نفي ذلك عن اهلل تعاىل.

قوا يف آياِت القرآِن من  قال)110(: إنَّ علامَء اإلسالِم بعَد القرِن األّوِل تعمَّ
اإلهليَِّة،  باملعارِف  وافيٍة  معرفٍة  وال  العرِب،  بمحاوراِت  كافَيٍة  إحاَطٍة  دوِن 
العرِب،  بآداِب  كافيٍة  معرفٍة  سابِِق  وال  الكائناِت،  فنوِن  يف  َنَظٍر  سابقِة  وال 
ألفكاِرِهِم  اآلياِت  من  ظاِهٍر  لِّ  بكجُ َيْسَتِدلُّوَن  فصاروا  البجَُلغاِء،  أدبّياِت  أو 
وِد َفال  ججُ ْدَعْوَن إىَِل السُّ ْكَشفجُ َعْن َساٍق َويجُ ِة، حّتى لو َرَأْوا آيَة: ﴿َيْوَم يجُ القارصَِ
)112(، وكذلَك  بِّ ساٌق كهِذِه( وَمدَّ ِرْجَلهجُ ْم: )للرَّ هجُ وَن﴾)111( قال زعيمجُ َيْسَتِطيعجُ
وَطَتاِن﴾)113( أي: يداِن، ولكن كلتامها يمنٌي، إذ  قالوا يف آيِة: ﴿َبْل َيَداهجُ َمْبسجُ
بَِيِمينِِه﴾)114(، ومل  اٌت  امَواتجُ َمْطِويَّ ورَد يف القرآِن ِذْكرجُ اليمنِي يف آيِة: ﴿َوالسَّ
يِف  ْطتجُ  َفرَّ َما  َعىَل  َتا  َحْسَ َيا  َنْفٌس  وَل  َتقجُ آيِة: ﴿َأْن  الشامِل، ويف  ِذْكرجُ  فيِه  َيِرْد 
واحدٍة،  وَعنيٍْ  له،  واحٍد  بَِجنٍْب  يقولوا  أْن  يقتض  وعليه  اهللِ﴾)115(،  َجنِْب 
َيا  َنْفٌس  وَل  َتقجُ ﴿َأْن  آيِة:  يف  الفرِد  بلفِظ  القرآِن  يف  لوروِدِهنَّ  واحدٍة،  وَقَدٍم 
ِمنِّي  حَمَبًَّة  َعَلْيَك  ﴿َوَأْلَقْيتجُ  وآيِة:  اهللِ﴾،  َجنِْب  يِف  ْطتجُ  َفرَّ َما  َعىَل  َتا  َحْسَ
ْقَتِدٍر﴾)117(،  َولِتجُْصنََع َعىَل َعْينِي﴾)116(، وآيِة: ﴿يِف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَْد َمِليٍك مجُ
-وحاشاه-. فقط  يميناِن  به  َتَعلََّقْت  إنساٍن  َكِشقِّ  تعاىل  الربُّ  فيكونجُ 
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ِر يف  التدبُّ ِة  ِقلَّ السلِف -ويا لألسف- من  بنَي  َفَشْت هذِه وأمثاهلجُا  ]لقد[ 
حماوراِت البجَُلغاء، وَعْجِزهم عن محِل اآلياِت عىل تراكيِب البالغِة، وأساليِب 
العرِب، وغفلتِِهم عن مناهِج بالغِة القرآِن، ومناحيِه اخلطابّيِة)118(، ومل َتِقْف 
اإلنساِن يف خالقِه  ما يف  لِّ  كجُ وإثباِت  التجسيِم،  َحدِّ  عنَد  اجلهلِة  فتنةجُ هؤالِء 
وَأْيٍد، وجوارَح)119(، وعواطَِف، وحاالت، حتى  ، ولساٍن،  َعنيٍْ تعاىل، من 
َب تنزيِه ذاتِِه وصفاتِِه)120(، وفتحوا أبواَب السّيئاِت عىل الّرسِل  ججُ خرقوا حجُ
وا  ، وَصَفحجُ بجُ ، والعارفجُ املجَُهذَّ هجُ العقلجُ السليمجُ جُّ وا دينًا َيمجُ واألنبياِء)121(، واختلقجُ
َد من دينِِهم فَِرٌق،  َراَفٍة، وَتَولَّ وا يف آياتِِه من َحْشٍو وخجُ دجُ القرآَن الكريَم بام أجُحلِْ
ِعِه، َوَرْوَنِق آياِت وحِيِه احلكيِم.)122( ومذاِهبجُ ذهبْت بعّزِة اإلسالِم، ونوِر رشَْ

القرآِن)124( بحلِّ مشكالتِه،  نجُجاهَد يف سبيِل  أْن  وعليه)123( وجَب علينا 
وتنقيِح  املسلمنَي،  عقائِد  لتصحيِح  الوحيدجُ  الينبوعجُ  هجُ  ألنَّ متشاهبِه؛  وتفسرِي 
يف  نستندجُ  وال  األدبّيِة،  وشؤوهِنم  االجتامعّيِة،  أحواهِلم  وإصالِح  مذاهبِهم، 
هجُ  بعضجُ َفسِّجُ  يجُ القرآَن  فإنَّ  الكريِم؛  القرآِن  آياِت  من  شاِهٍد  عىل  إالّ  تفاسرِينا 
القرآَن  فإنَّ  العرِب)126(،  كالِم  ومناحي  األدِب،  مناهِج  عىل  أو  بعًضا)125(، 
قد نزَل بلساٍن عريبٍّ مبنٍي، أو عىل أَثٍر)127(، وسبيلجُنا يف اختياِر التأويِل سبيلجُ 
ٌة علميٌَّة، وسبيلجُنا يف تأويِلِه سبيلجُ العلِم واحلكمِة)128(،  جَّ احلكمِة، ودليلجُنا حجُ
ْكَشفجُ َعْن َساٍق  : ﴿َيْوَم يجُ ، ومن ذلك)129( آيةجُ ةجُ العلمّيةجُ العاِصَمةجُ نا احلجُجَّ ودليلجُ
وَن﴾)130(، هذِه اآليةجُ الثانيةجُ واألربعوَن)131(  وِد َفال َيْسَتطِيعجُ ججُ ْدَعْوَن إىِل السُّ َويجُ
وا من  من السورِة الثامنِة والسّتنِي )القلم(، وسياقجُها هتديدجُ املرشكنَي الذين َأنِفجُ

وَن عىل الّسجوِد.)132( ْرَغمجُ ْم ساملِوَن، فهم يف اليوِم اآلخِر يجُ السجوِد هلِل يوَم هجُ
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َمِة ]عىل جتسيم اهلل[ هبذِه اآليِة: واستداللجُ املجَُجسِّ

]أّوالً[: ضعيٌف من أجِل تنكرِي الساِق، وعدِم إضافتِه إىل أحٍد من خالٍق، - 
أو خملوٍق.)133(

والنسبِة، -  املعنى  ْبَهَمةجُ  مجُ الساَق   ] ]ألنَّ يتحّقْق؛  مل  الكشِف  يوَم  إنَّ  ثانًيا: 
ها باملعنى  ها إىل خالِق الكوِن مستحياًل، ]ف[ وجَب تفسريجُ وكاَن إسنادجُ
الساِق عن  َكنُّوَن)134( بكشِف  يجُ الناَس  أنَّ  الناِس، وهو  عنَد  املعروِف 

الساِق يف حالني: 

ِة املياِه.	• مها: حالجُ اعتاِض وْحِل الطريِق، وَعربَْ أحدجُ

عن 	• يكشفوَن  العربجُ  وكاَن  ْسَتٍو)135(،  مجُ أثٍر  عىل  الَتَضلُِّع  حالجُ  وثانيهام: 
حماِسنِها،  أو  عيوهبِا)136(،  ملعرَفِة  ؛  بعَدهجُ أو  رشاِئها،  قبَل  اجلاريِة  ساِق 
دجُ  هجُ يجَُدِّ ا، فكأنَّ ومحَْلجُ كشِف الساِق يف اآليِة عىل أحِد احلالنِي مناسٌب ِجداًّ

.)138( )137( فيِه األهوالجُ املرشكنَي بمجيِء يوٍم عصيٍب، تجَُصبُّ
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اهلوامش
سورة اإلرساء: اآلية 9.( 1)

الكتب ( 2) )دار  الغفاري،  أكرب  عيل  تع:  و  تص  الكايف،  يعقوب:  بن  حمجُّمد  الكليني، 

اإلسالمّية، طهران، ط3، 1388ه( 95/2 كتاب )فضل القرآن( احلديث 2.

الشهرستاين، ( 3) الدين  هبة  أو  العراق  نابغة  مهدي:  حمجُّمد  العلوّي،  نظر:  يجُ للتفصيل 

تص: حسني هاشم، )مط اآلداب، بغداد، 1929م، د.ط( ، الطهراين، حمجُّمد حمسن 

الذريعة إىل تصانيف الشيعة، تح: عيل نقي منزوي، )مط اآلداب،  "آغا بزرك": 

املسلسالت  حممود:  املرعيش،  ص1413،  ق4  ج1  د.ط(  1968م،  النجف، 

قم،  حافظ،  )مط  النجفي،  املرعيش  احلسينّي  الدين  شهاب  السيد  إجازات  يف 

آثاره  الدين احلسينّي  السيد هبة  باقر:  البهادل، حمجُّمد  1416ه، د.ط( 329/2، 
الفكرّية ومواقفه السياسّية، )مط رشكة احلسام، بغداد، ط1، 1422ه2001م(، 

ونشاطه  حياته  الشهرستاين  احلسينّي  الدين  هبة  السيد  الستار:  عبد  احلسني، 

العلمّي واالجتامعّي، )مط مكتب اإلعالم اإلسالمّي، قم، ط1، 1429ه(، عامد 

موسى حممود: السيد هبة الدين احلسينّي الشهرستايّن وجهوده يف علوم القرآن –

القراءات القرآنّية دراسة وحتقيق-، )رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة العاملّية 

للعلوم اإلسالمّية، لندن/ فرع العراق، 2012م(، وغريها من املؤّلفات.

احلائرّيات ( 4) خمطوط  الدين:  هبة  الشهرستاين،  نظر:  يجُ نسبه  سلسلة  يف  للتفصيل 

الدين احلسينّي  السيد هبة  العاّمة(: 163، البهادل:  )الكاظمّية، مكتبة اجلوادين 
آثاره الفكرّية ومواقفه السياسّية: 25. 
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نظر: الشهرستاين، هبة الدين: خمطوط مهامّت )الكاظمّية، مكتبة اجلوادين العاّمة( ( 5) يجُ

 .31/4

الشهرستاين: خمطوط مهامّت، وقد ذكر ذلك السّيد)عبد الستار احلسني( باختالف ( 6)

)إسالم  كتاب  مقّدمة  عىل  اعتامًدا   العابدين زين  اإلمام  ذكر  دون  من  بسيط 

ونشاطه  حياته  الشهرستاين  احلسينّي  الدين  هبة  السيد  احلسني:  نظر:  يجُ وهيئت( 

العلمّي واالجتامعّي: 23.

الشهرستاين، هبة الدين: خمطوط صدف الآلل يف نسب آل أيب املعـال )الكاظمّية، ( 7)

مكتبة اجلوادين العاّمة(: 41

الشهرستاين: هبة الدين: خمطوط صدف الآلل: 45. ( 8)

البهادل: السيد هبة الدين احلسينّي آثاره الفكرّية ومواقفه السياسّية:28. ( 9)

نظر: اخللييل، جعفر: موسوعة العتبات املقّدسة / قسم الكاظمني )بيوتات الكاظمّية ( 10) يجُ
للدكتور حسني عيل حمفوظ(، )دار التعارف، بريوت، ط1، 1967م ( 101/3. 

نظر: الشهرستاين، هبة الدين: خمطوط مهامّت 10/4، البهادل: السّيد هبة الدين ( 11) يجُ

احلسيني آثاره الفكرّية ومواقفه السياسّية: 45.

الدين: ( 12) هبة  الشهرستاين،   ،49 الآلل:  صدف  الدين:  هبة  الشهرستاين،  نظر:  يجُ
خمطوط اإلجازة السادسة، )الكاظمّية، مكتبة اجلوادين العاّمة( 

نظر: العلوّي: نابغة العراق: 12، الشهرستاين، هبة الدين: معركة الشعيبة )أرسار ( 13) يجُ

حسني  عالء  الدكتور  األستاذ  تح:   ،)1915-1914 الشعيبة  فتح  من  اخليبة 

الشهرستاين  السّيد  مؤّسسة  )النارش:  اجلابري،  إسامعيل  والدكتور  الرهيمي 
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للطباعة والنرش، قم، ط2، 1436ه 2015م، د.مط(: 25-19   

نظر: البهادل: السّيد هبة الدين احلسينّي آثاره الفكرّية ومواقفه السياسّية: 185، ( 14) يجُ

الرهيمي، عالء حسني: مّلة العلم النجفّية، )مط االعتامد، قم، ط1، 2007م(: 13

نظر: احلسني: ( 15) للتفصيل يف نشاطه عىل مستويات متعّددة عىل الرغم من فقده برصه يجُ
السيد هبة الدين احلسينّي الشهرستايّن حياته ونشاطه العلمّي واالجتامعّي: 51 

الشهرستاين، ( 16) احلسينّي  الدين  هبة  السّيد  خمطوطات  فهرس  عامد:  الكاظمّي، 

)مكتبة اجلوادين العاّمة، الكاظمّية، ط1، 2010م(.

خمطوط رؤوس الدروس )الكاظمّية، مكتبة اجلوادين العاّمة(138/2 ( 17)

الواردة يف تفسري املحكم واملتشابه وبيان ( 18) املورد يذكر األقوال  السّيد يف هذا  إنَّ 

مثاٍل لذلك، من غري بيان لتعريفه هلام، أو ترجيحه ألحدها.

إنَّ هذا القول قريب من كالم الشيخ )الطويس(يف بيانه ملعنى املحكم واملتشابه. ( 19)

قصري  حبيب  أمحد  تح:  القرآن،  تفسري  يف  التبيان  احلسن:  بن  حمجُّمد  الطويس، 

العاميل، )مط مكتب اإلعالم اإلسالمّي، قم، النارش: مكتب اإلعالم اإلسالمّي، 
ط1، 1409ه( 43/1 

سورة املائدة: اآلية 6، يف األصل: كآية )فاغسلوا وجوهكم( وآية )فامسحوا ( 20)

برؤوسكم(. إنَّ هذه اآلية املباركة وإْن كانت من املحكامت إالّ أّن املسلمني 

اختلفوا فيها عىل قولني: أحدمها: وجوب غسل الرجلني عند الوضوء، 

ْم﴾ بني نصِب  َلكحُ واآلخر: وجوب مسحهام، واختلفوا يف قراءة كلمة: ﴿َوَأْرجحُ

لٍّ حّجته، للتفصيل  ْم﴾، ولكجُ لِكحُ ها: ﴿َوَأْرجحُ ْم﴾، أو َجرِّ َلكجُ الالّم: ﴿َوَأْرججُ
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نظر: عامد موسى حممود، السّيد هبة الدين  ومعرفة رأي السّيد )الشهرستاين( يجُ

احلسينّي الشهرستايّن وجهوده يف علوم القرآن –القراءات القرآنّية دراسة 

وحتقيق-: 128. إنَّ هذا القول قد ذكره الشيخ )الطويس( يف مجلة األقوال 

نظر: التبيان يف تفسري  الواردة للمحكم واملتشابه، وكذلك ذكره )السيوطي( يجُ

القرآن 395/2، السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر: اإلتقان يف علوم القرآن، 

تح: حمجُّمد 3/3

سورة النساء: اآلية 40.( 21)

سورة العنكبوت: اآلية 14. إنَّ املفّسين قد اختلفوا يف مّدة دعوة نوح لقومه ( 22)

بني تسعامئة ومخسني عاًما وغريها، واختلفوا يف سبب قوله تعاىل عن مّدة لبثه: 

نظر:  ﴿َأْلَف َسنٍَة إاِلّ خَِْسنَي َعاًما﴾ ومل يقل: )تسعمئة ومخسني عاًما(.للتفصيل يجُ

األقاويل يف  التنزيل وعيون  الكّشاف عن حقائق  بن عمر:  الزخمرشّي، حممود 

وجوه التأويل )تفسري الكّشاف(، تح: عبد الرزاق املهدي، )دار إحياء التاث 

العريب، بريوت، ط2، 1321ه 2001م( 449/3، الطباطبائي، حمجُّمد حسني 

)مؤّسسة  األعلمي،  حسني  الشيخ  تص:  القرآن،  تفسري  يف  امليزان  حمجُّمد:  بن 

األعلمي، بريوت، ط1، 1417ه 1997م( 117/16

للمحكم ( 23) الواردة  األقوال  مجلة  يف  "الطويس"  الشيخ  ذكره  قد  القول  هذا  إنَّ 

واملتشابه. التبيان يف تفسري القرآن 395/2   

سورة اإلخالص: اآلية 1( 24)

سورة اجلاثية: اآلية 23( 25)

تارًة، وللسامرّي ( 26) سورة طه: اآلية 85، فالتأويل بسبب نسبة اإلضالل هلل تعاىل 
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تارًة أخرى.

اختلفوا كذلك ( 27) قد  املسلمني  اعتامده بصورٍة عاّمة؛ ألنَّ  يجُمكن  القول ال  إنَّ هذا 

الوضوء  آية  يف  )الشهرستاين(  السّيد  ه  ذكًرًًًً ما  مثل  املحكمة،  اآليات  بعض  يف 

ْم  ْم َوَأْيِدَيكحُ وَهكحُ جحُ الِة َفاْغِسلحُوا وحُ ْمتحُْم إىِلَ الصَّ ا الَِّذيَن َآَمنحُوا إَِذا قحُ املتقّدمة: ﴿َيا َأيَُّ

اآلية  املائدة:  ]سورة   ﴾ اْلَكْعَبنيِْ إىِلَ  ْم  َلكحُ َوَأْرجحُ ْم  وِسكحُ ءحُ بِرحُ وا  َواْمَسححُ املََْرافِِق  إىِلَ 

6[ مع ما كان عليه رسول اهلل   يف وضوئه لصالته ومسحه للرجلني، وآية 

وَن  ِقيمحُ ولحُهحُ َوالَِّذيَن آَمنحُوا الَِّذيَن يحُ محُ اهللحُ َوَرسحُ الوالية والتصّدق باخلاتم: ﴿إِنَّامَ َولِيُّكحُ

املائدة: اآلية 55[ وغريمها من  َراكِعحُوَن﴾ ]سورة  ْم  َوهحُ َكاَة  الزَّ ْؤتحُوَن  َويحُ الَة  الصَّ

اآليات التي هي واضحة الّداللة.

السّتة يف اخللق ( 28) سورة األعراف: اآلية 54. إنَّ املفسين اختلفوا يف تلك األّيام 

بالتدريج دون اخللق دفعًة واحدة، والعّلة يف هذا العدد مع كونه تعاىل ال حيتاج 

َنا إاِلّ واِحَدٌة َكَلْمٍح بِالَبَصـِر﴾  إىل التحديد بزماٍن معنيَّ كام قال تعاىل: ﴿َوَما َأْمرحُ

القرآن  تفسري  يف  التبيان  الطويس:  نظر:  يجُ للتفصيل  اآلية50[  القمر:  ]سورة 

حتقيق  مكتب  تص:  الكبري،  التفسري  عمر:  بن  حمجُّمد  الرازي،  421/4، الفخر 

1422ه  ط4،  بريوت،  العريب،  التاث  إحياء  )دار  العريب،  التاث  إحياء  دار 

2001م( 257-256/14 

نظر: السيوطي: اإلتقان يف علوم القرآن 4/3( 29) إنَّ هذا القول هو األشهر بني العلامء. يجُ

يف األصل: قول ابن زيد إنَّ املتشابه ما تكّرر...إنَّ هذا القول ال يجُمكن اعتامده؛ ألنَّ قسامً ( 30)

من اآليات املباركة قد اختلفوا يف تفسريها عىل الرغم من ورودها مّرًة واحدة ال يف 

غ له. سياق قّصة من ِقصص القرآن، وأظنُّ أنَّ حرص ذلك يف القصص القرآيّن ال مسوِّ
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نظر: السيوطي: ( 31) عَلم تأويله... يجُ يف األصل: قول جابر بن عبد اهلل: إنَّ املتشابَه ما يجُ

اإلتقان يف علوم القرآن 3/3 

يف األصل: رواية عيل بن طلحة عن عبد اهلل بن عباس أنَّ املحكم ما يجُعمل به... ( 32)

به كام  القرآَن املحكم يعمل  أنَّ   الّصادق املروّي عن  وحيجُمل عىل هذا اخلرب 

نظر: احلّر العاميل، حمجُّمد بن احلسن:  نؤمن به، واملتشابه نؤمن به وال نعمل به. يجُ

  تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة، تح: مؤّسسة آل البيت

التاث،  إلحياء    البيت  آل  مؤّسسة  النارش:  مهر،  )مط  التاث،  إلحياء 

قم، ط2، 1414ه( 198/27 باب )عدم جواز استنباط األحكام النظرّية من 

ظواهر القرآن إالّ بعد معرفة تفسريها من األّئمة(، احلديث 52

الرسول ( 33) هاشم  السيد  تع:  و  تص  العّيايش،  تفسري  مسعود:  بن  حمجُّمد  العّيايش، 

املحالّيت، )املكتبة العلمّية اإلسالمّية، طهران، د.ط، د.ت( 162/1، البحراين، 

هاشم: الربهان يف تفسري القرآن، تح و تع: جلنة من العلامء واملحّققني األصولّيني، 

)مؤّسسة األعلمي، بريوت، ط1، 1419ه 1999م( 10/3

سورة آل عمران: اآلية 7( 34)

ْم ( 35) وَهكحُ جحُ وحُ َفاْغِسلحُوا  الِة  الصَّ إىِلَ  ْمتحُْم  قحُ إَِذا  آَمنحُوا  الَِّذيَن  ا  َأيَُّ ﴿َيا  تعاىل:  قوله  وهو 

]سورة   ﴾ الَكْعَبنيِْ إىِلَ  ْم  َلكحُ َوَأْرجحُ ْم  وِسكحُ ءحُ بِرحُ وا  َواْمَسححُ امَلَرافِِق  إىِلَ  ْم  َوَأْيِدَيكحُ

املائدة: اآلية 6[ وقد تقّدم ما يتعّلق هبا.

هحُ اهللحُ َعىلَ ِعْلٍم﴾ ]سورة اجلاثية: اآلية 23[ وقوله ( 36) ومنها مثاًل قوله تعاىل: ﴿َوَأَضلَّ

اِمِري﴾ ]سورة طه: اآلية  محُ السَّ ا َقْد َفَتنَّا َقْوَمَك ِمْن َبْعِدَك َوَأَضلَّهحُ تعاىل: ﴿َقاَل َفإِنَّ

85[ وغريمها.
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مكتبة ( 37) )الكاظمّية،  احلياة،  ظلامت  يف  رسج  خمطوط  الدين،  هبة  الشهرستاين: 

اجلوادين العاّمة(: 54-47

يف األصل: يتبادالهنا.( 38)

يف األصل: متشابه.( 39)

نظر قريًبا منه ما ورد من التعريفات الواردة يف بيان املراد من املتشابه. الزركيش، ( 40) يجُ

إبراهيم،  الفضل  أيب  حمجُّمد  تح:  القرآن،  علوم  يف  الربهان  اهلل:  عبد  بن  حمجُّمد 
)املكتبة العرصّية، بريوت، 1430ه 2009م، د.ط( 46/2 

اجلجُبَّائي: أبو عيل حمجُّمد بن عبد الوهاب بن سالم، ولد سنة )235ه/849م(، وهو ( 41)

من أئّمة املعتزلة، ورئيس علامء الكالم يف عصـره، وإليه نسبة الطائفة )اجلّبائّية(، 

تويفّ  املذهب،  يف  هبا  انفرد  وآراء  مقاالت  البرصة، له  قرى  من  بَّى  ججُ إىل  نسبته 

نظر: ابن خلكان، أمحد بن حمجُّمد بن  يجُ بَّى(.  سنة )303ه/916م( ودجُفن يف )ججُ

أيب بكر: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تح: الدكتور إحسان عباس، )دار 

بكر:  أيب  بن  الرمحن  عبد  صادر، بريوت.ط1، 1971م( 267/4، السيوطي، 

ط1،  فجالة،  العربّية،  احلضارة  )مط  عمر،  حمجُّمد  عيل  تح:  املفسّين،  طبقات 

1396ه 1976م(: 100

الطويس: التبيان يف تفسري القرآن 395/2، ابن شهر آشوب، حمجُّمد بن عيل: متشابه ( 42)

القرآن وخمتلفه، تق: السيد هبة الدين الشهرستاين، )مط أمري، قم، ط3، 1419ه( 

عت يف  2/1  إنَّ آراء )أيب عيل اجلبَّائي( التفسريّية مل جتمع يف كتاب مستقّل، بل توزَّ

التفاسري واملؤّلفات القديمة، وقد طجُبَِعت مؤّخًرا بعنوان: )تفسري أيب عيل اجلبائي(.
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يف األصل: أهواء.( 43)

الباطنّية: وهي من الِفَرِق املنحرفِة التي حتاولجُ أْن تؤّوَل آياِت اهلِل تعاىل وأحكاِم ( 44)

سها هو "َميمونجُ بن َدْيصاِن"  الرشيعِة املقّدسِة بام يالِئمجُ معتقداهتِا، قيل: إنَّ مؤسِّ

املعروف ب"القداِح" وكان موسياًّا، ثم قام ابنه مكانه بعد وفاته. البغدادّي، عبد 

القاهر بن طاهر: الَفْرقجُ بني الِفَرق، تع: الشيخ إبراهيم رمضان، )دار املعرفة، 

بريوت، ط4، 1429ه 2008م(: 250

الصوفّية: هي طريقٌة يتَّبعها بعضجُ املسلمنَي الذين َيَرْوَن أنَّ معرفَة اهلِل تعاىل ال تتمُّ ( 45)

َيْت بذلَك ألهنّا اختَّذت لباَس الصوِف  مِّ ِد عن الدنيا والتفاين يف اهلل، سجُ إالّ بالتجرُّ

ْهِد، وتنقسمجُ عىل مموعاٍت كثريٍة، وهلا رؤيٌة خاّصٌة يف  ملبًسا هلا داللًة عىل الزُّ

)دار  التصّوف،  الرزاق:  عبد  ومصطفى  ماسنيون  .ينظر:  القرآِن  آياِت  تفسرِي 

الكتاب للبناين، بريوت، ط1، 1984م(: 27-25

يف األصل: العرف.( 46)

أظّن أنَّ "اجلبَّائي" كان يقصد يف كالمه عرص نزول القرآن والتخاطب، فضاًل عن ( 47)

اختالف العقيدة يف فهم ألفاظ القرآن الكريم، وليس كام تذهب إليه الِفَرقجُ الباطلة.

قيَّده ( 48) فقد  املانعة،  اجلامعة  التعريفات  من  واملتشابه  للمحكم  التعريف  هذا  إنَّ 

خّصص  قد  التخاطب(  ب)عرف  التعريف  يف  التقييد  وهذا  املخاطبة،  بالّلغة 

املحكم واملتشابه للفٍظ معنيٍَّ من دون ما يجَُفسِّه اآلخرون، كالقول: بأنَّ املحكم 

مصاديقهام  من  احلقيقة  يف  وهي  ورد،  ممّا  وغريمها  واملنسوخ  الناسخ  واملتشابه 

وليست تعريًفا هلام.
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يف األصل: صفاته.( 49)

سورة األنعام: اآلية 141، يف األصل: قال تعاىل: )منه متشابه وغري متشابه(.( 50)

يف األصل: الوجوه.( 51)

هكذا يف األصل، ولعّله يقصد املعنى الذي يعتني به اهلل تعاىل يف خطابه بأسلوٍب ( 52)

يفهمه َمْن له عنايٌة بكالم العرب، أو يقصد املعنى الغائّي الذي يريده اهلل تعاىل 

من لفٍظ معنيٍَّ يف مناسبٍة معّينة.

الكلمةجُ ( 53) ))هو  فاملجاز:  له  املوضوع  احلقيقّي  دون  من  املجازّي  املعنى  مراده  أي 

املستعملةجُ يف غرِي ما هي موضوعٌة له بالتحقيِق استعامالً يف الغرِي بالنسبِة إىل نوِع 

حقيقتِها مع قرينٍة مانعٍة عن إرادِة معناهجُ يف ذلَك النوِع((. السكاكي، يوسف بن 

أيب بكر: مفتاح العلوم: تع: نعيم زرزور، )دار الكتب العلمّية، بريوت، ط2، 

1407ه 1987م(: 359 

إنَّ القرآن مّلا كان نزوله بلغة العرب استوجب أْن خياطبهم بالعلوم التي يعرفوهنا ( 54)

يف خماطباهتم، كعلوم البالغة العربّية املعروفة مثل: املجاز والكناية واالستعارة 

مات كالمهم البليغ، فحصل تشابه يف املراد من ذلك عند  وغريها ممّا هي من مقوِّ

غري الّراسخني يف العلم بني املعنى احلقيقّي واملعنى الكنائّي.

سورة الفتح: اآلية 10( 55)

اليد هي اجلارحة املعروفة، ولكنها تجُطلق ماًزا عىل معاٍن أخرى عند العرب كناية ( 56)

عن النعمة، واحلوزة، والقّوة، واملجُْلك، والنارص، والوّل، ويجُقال ألولياء اهلل تعاىل 

هم أيدي اهلل وغريها من املعاين، فلامّ كان اهلل تعاىل منّزًها عن اجلسمّية كام ثبت 
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يف مباحث التوحيد، وجب رصف لفظ اليد عن اجلارحة إىل إحدى تلك املعاين، 

اخلالق  بتجسيم  يقولون  الذين  سوى  واملفسّون،  العلامء  إليه  ذهب  ما  وهذا 

نظر: املفيد: حمجُّمد بن حمجُّمد: تصحيح االعتقاد، تح و تق:  سبحانه. للتفصيـل يجُ

السيد هبة الدين الشهرستاين، )مط رضائي، تربيز، ط2، 1371ه(: 30، الراغب 

األصفهاين، احلسني بن حمجُّمد: املفردات يف غريب القرآن، ضبط: هيثم طعيمي، 

)دار إحياء التاث العريب، بريوت، ط1، 2008م(: 575 )يد( العالّمة احليّل، 

احلسن بن يوسف: كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد، تق و تع: الشيخ جعفر 

السبحاين، )مؤّسسة اإلمام الّصادق عليه السالم، ط2، قم، 1382ه ش(: 55

: هو الّلفظ الكيلّ الذي مل يتساَو صدقه عىل أفراده، بل كان حصوله يف ( 57) كجُ املَشكِّ

بعضها أوىل، أو أقدم، أو أشّد، من بعضها اآلخر. الرشيف اجلرجاين، عيل بن 

حمجُّمد: التعريفات، )اخلريّية، مرص، ط1، 1306ه(: 94 ، املظّفر، حمجُّمد رضا: 

املنطق، )مط النعامن، النجف، ط4، 1392ه 1972م(: 66

الشهرستاين، هبة الدين: خمطوط الفوائد الطوسّية، )الكاظمّية، مكتبة اجلوادين ( 58)

العاّمة(: 6

يف األصل: آية ذكر.( 59)

سورة الفاحتة: اآلية 2( 60)

يف األصل: الذي يتّدد الذين.( 61)

سورة طه: اآلية 5( 62)

الشهرستاين، هبة الدين: خمطوط القرآن إمام الكّل، )الكاظمّية، مكتبة اجلوادين ( 63)
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العاّمة(: 51 

إنَّ السيد يف هذا املورد يذكر أهّم األسئلة املتعّلقة هبذه اآلية املباركة، التي هلا أثر ( 64)

مهّم يف فهم معنى اآلية وَحلِّ مجيع املتعّلقات هبا، من حيث املحكم واملتشابه وما 

ورد فيهام من أقوال لعلامء املسلمني، ولكنّه –يا لألسف- مل يتّم ما يتعّلق ببعض 

ض هلا هذا املورد، وإْن كان قد بنيَّ بعضها بيشء من التفصيل  األسئلة التي تعرَّ

تارًة، وباإلجياز تارًة أخرى.

سورة آل عمران: اآلية 7( 65)

سورة هود: اآلية 1. إنَّ هذه اآلية املباركة تبنيِّ أنَّ آيات القرآن تكاد تكون كّلها ( 66)

حمكامت، يف حني تقسم اآلية التي نحن بصددها عىل آيات حمكامت ومتشاهبات، 

وما جيب بيانه يف هذا املقام أنَّ اآلية الرشيفة يف سورة “هود” تتحّدث عن صفة 

آيات الكتاب من منظور كوهنا حمكمة النظم عىل أبلغ وجوه الفصاحة؛ إذ نجُظِّمت 

لت بالرشع والبيان، فكأنَّ  نظامً رصينًا حمكامً، ال يقع فيها نقض وال خلل، ثم فجُصِّ
نظر: الزخمرشي: تفسري الكّشاف 358/2،  ل اآليات. يجُ القرآن حمكم النظم مفصَّ

الطربيس، الفضل بن احلسن: ممع البيان يف تفسري القرآن، تح: جلنة من العلامء 

واملحّققني، تق: السّيد حمسن األمني العاميل، )مؤّسسة األعلمي، بريوت، ط1، 

1415ه 1995م( 245/5 وعىل أساس هذه اآلية املباركة هناك َمْن ذهب إىل 

نظر: الزركيش: الربهان يف علوم القرآن 45/2  لَّها حمكمة. يجُ القول بأنَّ آيات القرآن كجُ

أحُمُّ ( 67) نَّ  هحُ محَُْكامٌَت  آَياٌت  ِمنْهحُ  الكَِتاَب  َعَلْيَك  َأْنَزَل  الَِّذي  َو  ﴿هحُ تعاىل:  قوله  وهو 

الكَِتاِب﴾.
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سورة الرعد: اآلية 39( 68)

إنَّ املراد بالفتنة يف عرف القرآن هو الرشك، أو البدعة والباطل، أو الضالل عن ( 69)

بام  الضالل  إىل  التخليص  يبتغي  الفتنة  يبتغي  فالذي  املعاين،  من  وغريها  احلّق 

القرآن 400/2 ، الفخر  تفسري  التبيان يف  الطويس:  نظر:  يجُ األهواء.  من  يورده 
الرازي: التفسري الكبري 145/7 

إنَّ اآلية الرشيفة تؤّكد أنَّ ابتغاء الفتنة والتأويل باّتباع املتشابه خمتّص بمجموعة ( 70)

لحُوبِِْم َزْيٌغ﴾ أي: املنحرفون  من الناس وهم الذين وصفهم اهلل تعاىل ﴿الَِّذيَن يفِ قحُ

اّتباع  يجُمكنهم  الناس  من  الصنف  هذا  فغري  وإالّ  املقّدسة،  الرشيعة  تعاليم  عن 

بالنهي، قال تعاىل يف كتابه املجيد: ﴿اهللحُ  املتشاهبة، فليس هناك إطالق  اآليات 

ْم ثحُمَّ  لحُودحُ الَِّذيَن َيَْشْوَن َربَّحُ ا َمَثاينَِ َتْقَشِعرُّ ِمنْهحُ جحُ َتَشابًِ َل َأْحَسَن احَلِديِث كَِتاًبا محُ َنزَّ

ْضلِِل  َدى اهلِل يَِْدي بِِه َمْن َيَشاءحُ َوَمْن يحُ ْم إىِلَ ِذْكِر اهلِل َذلَِك هحُ لحُوبحُحُ ْم َوقحُ هحُ لحُودحُ َتلنِيحُ جحُ

اهللحُ َفامَ َلهحُ ِمْن َهاٍد﴾.]سورة الزمر: اآلية 23[

إنَّ انطباق الراسخني يف العلم عىل مموعة من الناس قد اختلف العلامء فيه، فقال ( 71)

أتباع مدرسة أهل البيت إنَّ املراد بالراسخني هم النبّي واألئّمةاستناًدا 

يف  الراسخني  )إنَّ  باب   213/1 الكايف  الكليني:  نظر:  يجُ متعّددة.  روايات  إىل 

العلم هم األئّمة ( احلديث 1، 2، احلّر العاميل: وسائل الشيعة 179/27 

معرفة  بعد  إالّ  القرآن  ظواهر  من  النظرّية  األحكام  استنباط  جواز  )عدم  باب 

تفسريها من األئّمة ( احلديث 5، وأّما أتباع مدرسة الصحابة فقد قالوا: 

نظر: الطربي، حمجُّمد بن جرير: جامع البيان عن  إنَّ املراد بالراسخني الصحابة. يجُ

تأويل آيات القرآن، تح و تع: حممود حمجُّمد شاكر، )دار ابن اجلوزي، القاهرة، 
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ط1، 2008م( 174/6، 175، 176، 177  

عند ( 72) ثالث  رأٌي  وهناك  املسألة،  يف  رئيسني  قولني  عىل  انقسموا  قد  العلامء  إنَّ 

بعضهم، ومنشأ ذلك هو االختالف يف معنى حرف )الواو( الوارد يف قوله تعاىل 

الفّراء،  نظر:  يجُ للتفصيل  استئناف؟  أم  َأحرفجُ عطٍف  الِعْلِم﴾  وَن يفِ  اِسخحُ ﴿َوالرَّ

حييى بن زياد: معاين القرآن، تح: أمحد يوسف نجايت وحمجُّمد عيل النجار، )مط 

أمري، النارش: نارص خسو، ط1، قم، د.ت( 191/1، النّحاس، حمجُّمد بن أمحد: 

2009م(  1430ه  بريوت،  ط1،  العريب،  التاث  إحياء  )دار  القرآن،  إعراب 

د.حاتم  تح:  القرآن،  إعراب  شِكل  مجُ طالب:  أيب  بن  مّكي  القيسـي،   147/1

صالح الضامن، )مؤّسسة الرسالة، ط2، بريوت، 1405ه(: 150/1 عبد اهلل 

بن احلسني: إمالء ما َمنَّ به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن، 

)مط أمري، النارش: مؤّسسة الّصادق، ط3، د.ت( 122/1 وغريها من املصادر.

أي الوقوف عىل كلمة ﴿آمنَّا﴾.( 73)

الترشيع ( 74) والسنّة مها مصدرا  القرآن  بأنَّ  تقّرر يف حمّله  ملا  إنَّ بطالن ذلك واضٌح 

ه، فإذا كان  نّةجُ قولجُ املعصوم وفعلجُه وتقريرجُ يف الرشيعة اإلسالمّية املقّدسة، والسُّ

فكيف  املتشاهبات  نَّ  وهجُ الكريم  القرآن  آيات  من  عدًدا  إالّ  يعلم  ال  املعصومجُ 

يكون مصدًرا للترشيع ووجوب االقتداء به، وهو جيهل -حاشاه- ذلك؟!!.

استفهام لطيف منه حول اآلية الرشيفة، فالقرآن كتاب هداية للبرشّية، وقد أمرنا اهلل ( 75)

تعاىل بالتدبُّر فيه واّتباع تعاليمه للخروج من الظلامت إىل النور عن علٍم وعقيدٍة.

الَِّذيَن ( 76) َيقحُولحُ  هحُ  َتْأِويلحُ َيْأتِ  َيْوَم  َتْأِويَلهحُ  إاِلّ  وَن  َينْظحُرحُ ويقصد بذلك قوله تعاىل: ﴿َهْل 
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َردُّ  وا َلنَا َأْو نحُ َفَعاَء َفَيْشَفعحُ نَا بِاحَلقِّ َفَهْل َلنَا ِمْن شحُ لحُ َربِّ سحُ وهحُ ِمْن َقْبلحُ َقْد َجاَءْت رحُ َنسحُ

وَن﴾  ْم َما َكانحُوا َيْفرتَحُ ْم َوَضلَّ َعنْهحُ َسهحُ وا َأْنفحُ حُ
نَّا َنْعَملحُ َقْد َخسِ َفنَْعَمَل َغريَْ الَِّذي كحُ

]سورة األعراف: اآلية 53[ ، أو أْن تكون كلمة )يوم( الواردة يف كالم السّيد 

وَن يفِ اْلِعْلِم  اِسخحُ زائدة، فيقصد بذلك قوله تعاىل: ﴿َوَما َيْعَلمحُ َتْأِويَلهحُ إاِلّ اهللحُ َوالرَّ

رحُ إاِلّ أحُولحُوا األَْلَباِب﴾. كَّ نَا َوَما َيذَّ لٌّ ِمْن ِعنِْد َربِّ ولحُوَن آَمنَّا بِِه كحُ َيقحُ

الشهرستاين، هبة الدين: خمطوط املسودات القرآنّية، )الكاظمّية، مكتبة اجلوادين ( 77)
العاّمة(: 160      

يف األصل: وخالصة الكالم آية 5 سورة 3( 78)

: هو توّقف اليشء عىل ما يتوّقف عليه، كام يتوّقف أ عىل ب وبالعكس، ( 79) ْورجُ الدَّ

فيكون اليشء موِجًدا ليشٍء ثاٍن، ويف الوقت نفسه يكون الشـيء الثاين موجًدا 

مكي:  حمجُّمد  حسن  العاميل،   ،47 التعريفات:  اجلرجاين:  الرشيف  لألّول. 

 ،الّصادق اإلمام  )مؤّسسة  السبحاين(،  جعفر  الشيخ  )حمارضات  اإلهلّيات 

للقائلني  بالنسبة  صحيحة  تكون  النتيجة  هذه  إنَّ   .  62 1426ه(:  ط6،  قم، 

بأنَّ التأويل ال يعلمه إالّ اهلل، فيكون األمر بأنَّ اآلية إذا كانت من املتشاهبات، 

املتشابه،  اهلل، فاهلل إذن وحده هو الذي يعلم  وتأويل املتشاهبات ال يعلمها إالّ 

ومن ثّم يتوقَّف علمها عىل اهلل، وبذلك تنتفي غاية القرآن يف هدايته للبرش وفيه 

آيات متشاهبة ال يعلمها إالّ اهلل، أّما القائلون بعلم الّراسخني بتأويل املتشاهبات 

ْور املستحيل. فال جيري الدَّ

نَّ أصل الكتاب املجيد، قال )الراغب األصفهاين(: ( 80) أي إنَّ اآليات املحكامت هجُ

أجُّم،  تربيته، أو إصالحه، أو مبدئه  أو  لِّ ما كان أصاًل لوجود يشء  قال لكجُ ))ويجُ
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هحُ يف أحُمِّ  ا، قال تعاىل: ﴿َوإِنَّ مَّ إليه سائر ما يليه يسمى أجُماًّ لُّ يشء ضجُ قال اخلليل: كجُ

إليه ومتوّلدة  كّلها منسوبة  العلوم  املحفوظ وذلك لكون  اللوح  أي  الكَِتاِب﴾ 

منه. وقيل ملكة أّم القرى وذلك ملا روي أنَّ الدنيا دجُحيت من حتتها((. املفردات 

.﴾ يف غريب القرآن: 27﴿أجُمٌّ

أرى أنَّ هذا القول بحاجٍة إىل تأّمٍل وتدّبٍر، أو أنَّ هناك تساحمًا يف التعبري، فالقرآن ( 81)

اختََّذا من هذه اآليات  الزيغ والفتنة، بل إهناّم  املتشاهبات مرجًعا ألهل  مل جيعل 

املحكمة  بآياته  الكريم  فالقرآن  واإلضالل،  لإلفساد  هلم  مرجًعا  املتشاهبة 

واملتشاهبة هو مرجٌع الحتجاج املسلمني به.

إنَّ إضافة )غري( زيادٌة يقتضيها السياق، إذ ال تستقيم العبارة، ويفسد معناها من ( 82)

دون ذكرها.

يف األصل: ومعطوًفا عىل مجلة )ما يعلم(.( 83)

الشهرستاين، هبة الدين: خمطوط فوائد هبة الدين، )الكاظمّية، مكتبة اجلوادين ( 84)

العامة( 42/5 

ا؛ إذ حيمل يف طّياته اختالف األقوال وكثرهتا يف ( 85) إنَّ هذا القول من السّيد لطيف جداًّ

املعرفة احلقيقّية ملصطلحي املحكم واملتشابه، وما ذهب إليه العلامء يف االختالف 

ت معرفتهام أيًضا من قبيل اآليات املتشاهبة. دَّ الكبري يف بيان املراد منهام، حتى عجُ

يف ( 86) املتشابه  يعلمون  العلم  يف  الراسخون  يكون  أْن  وجوب  عىل  تأكيٌد  هذا  ويف 

َعدُّ من املتشاهبات بآيٍة أخرى، وأنَّ عدم معرفتهم يؤّدي  القرآن، وإالّ فهذه اآلية تجُ

إىل إشكاالٍت كثرية يف فهم نصوص القرآن الكريم.
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يف األصل: سورة الروم.( 87)

سورة الزمر: اآلية 23( 88)

أرى أنَّ هذا القول غري دقيق؛ فليست الفتنةجُ من شأن اآليات املتشاهبة، بل إنَّ القرآن ( 89)

لُّ الذين يف  ح بأنَّ اآليات القرآنّية تقسم عىل قسمني: املحكمة واملتشاهبة، وكجُ يرصِّ

قلوهبم مرض من أهل الضالل وال يستطيعون التشكيك أو التأويل يف اآليات 

املحكامت فإهنّم جلأوا إىل اآليات املتشاهبات التي حتتاج إىل رسوخ قدٍم، وعلٍم 

دقيٍق يف بيان املراد احلقيقّي لكالم اهلل تعاىل، فأضلُّوا الناس بتفسريهم وتأويلهم، 

وليست هي آيات إيام يف الواقع، وهذه مسألة مهّمة جيب االلتفات إليها وبياهنا.

يف األصل: آية الروم.( 90)

لٌّ عىل حدة، من دون ( 91) ِضع للجميع كجُ املشتك: هو الّلفظ الذي تعّدد معناه، وقد وجُ

كلمة  مثل  العربّية،  الّلغة  يف  كثرٌي  وهو  اآلخر،  عىل  ألحدمها  وضعه  يسبق  أْن 

)عني( وغريها. الشـريف اجلرجاين: التعريفات: 94، املظّفر: املنطق 43/1

لِّ بيت. الرشيف اجلرجاين: ( 92) : حرف القافية الذي تجُبنى عليه القصيدة يف كجُ ِويُّ الرَّ

التعريفات: 50، ابن منظور: لسان العرب مادة )روي(.

املتباين الذي تكون معانيه كثرية بكثرة األلفاظ، ويشتك يف ( 93) الّلفظ  املتامثل: هو 

أو  النوع،  يف  يكونان  قد  والتامثل  واالشتاك  مشتكان،  مها  بام  واحدة  حقيقٍة 

نظر: املظّفر: املنطق 48/1  اجلنس، أو الكم، أو الكيفية. للتفصيل يجُ

القرينة: أمٌر يشري إىل املطلوب، وما يدّل عىل املراد من غري أْن يكون رصحًيا فيه. ( 94)

فتح اهلل، أمحد)الدكتور(: معجم ألفاظ الفقه اجلعفرّي، )مط املدوخل، الدّمام، 
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الّلفظ  رصف  يف  األساس  هي  القرينة  إنَّ   .333 1995م(:  1415ه  ط1، 

وسعة  وجهًدا  بحًثا  يتطّلب  هذا  أنَّ  الباحث  ويرى  املراد،  املعنى  إىل  املشتك 

تألفه  أمٌر  املراد، وهو  إىل  للوصول  واأللفاظ  والقرائن  العرب  لغة  اّطالع عىل 

العرب يف خطاباهتا، ولكّن الناس مّلا ابتعدوا عن أصول تلك اللغة وامتزجت 

ألسنتهم بلغاٍت أخرى حصلت تلك الصعوبات يف فهم الكالم.

تفسرٌي دقيق ولطيف يستحّق التأّمل فيه.( 95)

خمطوط رسج يف ظلامت احلياة: 54-47( 96)

ط1، ( 97) مرص،  ببوالق،  املريية  )مط  العرب،  لسان  م:  مكرَّ بن  حمجُّمد  منظور،  ابن 

1301ه( مادة )أمم(.

يف األصل: سمى.( 98)

: املاء العذب. ابن منظور: لسان العرب مادة )سلسل(.( 99) ْلسالجُ السَّ

منظور: ( 100) ابن  قال  والبّينة،  باحلّجة  اإلسالم  أعداء  خماصمة  يف  ولطيف  أي 

ةجُ  واملَشارَّ يجُعاديه،  َأي  هجُ  َزارُّ ويجُ هجُ  امَرُّ ويجُ فالنًا  َشارُّ  يجُ وفالن  هجُ  وَشارَّ اهجُ  َشارَّ ))ويقال 

املراد  إشارة( وأظنّه  )لطيف  الكلمة  لعّل أصل  ماّدة )رشر(.أو  املخاصمة((. 

عىل وفق سياق الكالم.

يف األصل: بدًا.( 101)

إنَّ وصفه اآليات املحكامت بالقّوة السياسّية وصٌف بديع وحمكم، وفيه عمٌق ( 102)

ملعرفة أبعاد النرص اإلهلّي لنبّيه الكريم بمعجزته اخلالدة التي أعيت فحولة 

بلغاء العرب يومذاك، وهذا يدلُّ عىل إحاطته بأرسار القرآن وإعجازه، فكانت 
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تلك اآليات املباركة موضع سكينٍة ووقار ملن يتأّمل يف ألفاظها ومعانيها، بل 

َوَتْطَمئِنُّ  مصدر االنرشاح والتسليم واالطمئنان كام قال تعاىل: ﴿الَِّذيَن آَمنحُوا 

28 اآلية  الرعد:  سورة   .﴾ لحُوبحُ اْلقحُ َتْطَمئِنُّ  اهلِل  بِِذْكِر  َأال  اهلِل  بِِذْكِر  ْم  لحُوبحُحُ قحُ

الشهرستاين، هبة الدين: خمطوط رسج يف ظلامت احلياة: 54-47 ( 103)

يف األصل: بلغا.( 104)

يف األصل: مبلغ.( 105)

يف األصل: مراهم.( 106)

يف األصل: نبغاء.( 107)

. ابن ( 108) هكذا يف األصل، ولعّلها )أرجاٌب( مجع َرَجٍب، والتجيبجُ هو التعظيمجُ

منظور: لسان العرب ماّدة )رجب(.

يف األصل: فتولَّد من هذا وذاك حمكامت ومتشاهبات أوالمها وأخريام من األخري.( 109)

الشهرستاين، هبة الدين: خمطوط الدالئل واملسائل، )الكاظمّية، مكتبة اجلوادين ( 110)

ه: ))يف القرآِن آياٌت تدلُّ عىل اتِّصاِف  العاّمة( 144/5 وهو جواب لسؤال نصُّ

تفسِّوَن  فكيَف  واألعضاِء،  األجزاِء  يف  لإلنساِن  ومتشابه  ماّديٍة  بصفاٍت  اهلِل 

رجُ الذاِهبجُ إىل مذهِب التجسيِم والتشبيِه؟((. َكفَّ تلَك اآلياِت؟ وهل يجُ

سورة القلم: اآلية 42( 111)

مل يتِد الباحث إىل قائل هذا النّص بعد مراجعته ألغلب التفاسري وغريها من الكتب.( 112)

سورة املائدة: اآلية 64( 113)
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سورة الزمر: الزمر 67( 114)

سورة الزمر: اآلية 56( 115)

سورة طه: اآلية 39( 116)

سورة القمر: اآلية 55( 117)

ومن لطيف ما ورد عن األعالم يف الرّد عىل ذلك قول »عبد القاهر اجلرجاين«يف ( 118)

بيان اإلفراط والتفريط يف تأويل القرآن بعد ذكره لآليات املتقدمة: ))فإذا قيَل 

صفاِت  من  وصفٌة  مكاٍن،  إىِل  مكاٍن  من  انتقاٌل  و)املجيء(  )اإلتيان(  هلم: 

األجساِم، وأنَّ )االستواء( إْن محجَُِل عىل ظاهرِه مل يصّح إالّ يف جسٍم يشغلجُ حيًِّزا، 

ويأخذجُ مكاًنا، واهللجُ خالقجُ األماكِن واألزمنِة.... نعم إذا قلَت ذلَك للواحِد منهم، 

، ونفٌس  دجُ يف احلريِة ويتقلَّبجُ رأيَتهجُ إْن أعطاَك الِوفاَق بلسانِِه، فبنَي جنبيِه قلٌب يتدَّ

، ويأبى إالّ نفاًرا عن  ، وفكٌر واقٌف ال جييء وال يذهبجُ تفرُّ من الصواِب وهتربجُ

العقِل، ورجوًعا إىل اجلهِل((.اجلرجاين، عبد القاهر: أرسار البالغة، تع: حممود 

 433-432 1991م(:  1412ه  ط1،  القاهرة،  املدين،  )مط  شاكر،  حمجُّمد 

يف األصل: وجورج.( 119)

لقد ذكروا أنَّ هلل تعاىل صفاٍت من صفات اجلسمّية التي هي خاصة باإلنسان ( 120)

إْن  النبّي  هبتاًنا، أو أخطأوا يف تفسريها وفهمها  عرب روايات نسبوها إىل 

اآلخرة  املؤمنني يف  رؤية  )إثبات  باب  »مسلم« يف  فقد روى  سلَّمنا بصّحتها، 

ّرهبم سبحانه وتعاىل(: »عن )صهيب( عن النبّي  قال: إذا دخَل أهلجُ اجلنِة 

َبيِّْض  تجُ م؟ فيقولوَن: َأملَْ  اجلنَة قال: يقولجُ اهللجُ تبارَك وتعاىل: تريدوَن شيًئا أزيدكجُ
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نِْجنَا ِمَن الناِر؟ قال: فيكشفجُ احلجاَب، فام أجُْعَطوا  ْدِخْلنا اجلنَة، وتجُ وجوَهنا؟ َأملَْ تجُ

((.مسلم النيسابوري، مسلم بن  شيًئا َأَحبَّ إليِهْم ِمَن النظِر إىل َرهبِِّم َعزَّ وَجلَّ

احلجاج: اجلامع الصحيح، )دار الفكر، بريوت، د.ط، د.ت( 112/1. وذكر 

كذلك يف باب )معرفة طريق الرؤية(: ))عن عطاء بن يزيد الليثّي أنَّ أبا هريرة 

نا يوَم القيامِة؟  أخربه أنَّ ناًسا قالوا لرسوِل اهلِل a: يا رسوَل اهلِل هل َنَرى ربَّ

وَن يف رؤيِة القمِر ليلَة البدِر؟ قالوا: ال يا رسوَل  فقال رسولجُ اهلِل a هل تضارُّ

فيقول:  يعرفون  التي  صورتِِه  غرِي  صورٍة  يف  وتعاىل  تباَرَك  اهللجُ  مجُ  فيأتيهجُ اهلِل... 

نا  نا، فإذا جاَء َربُّ ْم. فيقولوَن: نعوذجُ باهلِل منَك هذا مكانجُنا حتى يأتَينا َربُّ أنا َربُّكجُ

م. فيقولوَن:  ، فيأتيِهمجُ اهللجُ تعاىل يف صورتِِه التي يعرفوَن فيقول: أنا َربُّكجُ َعِرفناهجُ

َل َمْن  تي َأوَّ نا فيتبعوَنهجُ ويضـربجُ الصـراَط بني َظْهَري جهنََّم فأكونجُ أنا وأجُمَّ أنَت َربُّ

جييَز وال يتَكلَّمجُ يومئٍذ إالّ الرسل....((. املصدر نفسه 113/1 وغري ذلك من 

ا كبرًيا. قال )األشعري(:  الروايات التي تدّل عىل جتسيم اهلل، تعاىل عن ذلك علواًّ

ِئلنا: َأَتقولوَن إنَّ هلِل َيَدْيِن؟ قيل: نقول ذلك )بال كيف( وقد َدلَّ عليه قوله  قد سجُ

تعاىل: ﴿َيدحُ اهلِل َفْوَق َأْيِديِْم﴾ ]سورة الفتح: اآلية 10[ -وذكر آيات أخرى-، 

 » َتهحُ يَّ رِّ وروي عن النبّي  أّنه قال: »إِنَّ اهلَل َمَسَح َظْهَر آدَم بيِدِه فاستخرَج منه ذحُ

فثبتت اليدجُ بال َكْيٍف(.األشعري، عيل بن إسامعيل: اإلبانة عن أصول الديانة: 

تق وتح وتع: الدكتورة فوقية حسني حممود، )مط التقّدم، مصـر، ط1، 1397ه 

1977م(: 125 وقد َردَّ التفاسري الواردة لليد كالنعمة والقدرة والقّوة وغريها.

روى »أمحد بن حنبل« يف مسنده عن »أيب هريرة« أنَّ اهلل خلق آدم عىل صورته طوله ( 121)
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ستون ذراًعا.... وروى أنَّ نبّي اهلل موسى فقأ عيني َمَلك املوت.... وروى 

أنَّ بني إرسائيل نظروا إىل عورة موسى وهو يغتسل عندما ذهبت الريحجُ بثوبه 

وصار موسى يرضب احلجر.... وغري ذلك من الروايات التي تجُسـيء حقيقًة إىل 

نظر: أمحد بن حنبل: مسند أمحد )ت241ه/855م( وهبامشه  مقام األنبياء. يجُ

منتخب كنز العامل، )دار صادر، بريوت، د.ط، د.ت( 315/2، وروى أيًضا 

»أبو بكر«  وهو مضطجع عىل فراشه فدخل  "عائشة"   كان مع  أنَّ النبّي  

وقال  فجلس،  عليه  استأذن  ثّم  »عثامن«  جاء  ثّم  حاجتهام،  فقىض  »عمر«  ثّم 

ل»عائشة«: امجعي عليك ثيابك فقىض إليه حاجته ثّم انصـرف، فقالت »عائشة«: 

يا رسول اهلل ما ل مل أرَك فزعت ل»أيب بكر« و»عمر« كام فزعت ل»عثامن«. فقال 

a: َأال َأستحي ممّن تستحي منه املالئكة. املصدر نفسه 155/6 رسول اهلل 

فيام ( 122) وقعت  التي  واالختالفات  ومذاهبها  وأنواعها  الِفَرق  عدد  عىل  لالّطالع 

أبو خلف سعد  القّمي،  األشعري  ومنها:  بذلك  اخلاّصة  املؤّلفات  نظر  يجُ بينها 

بن عبد اهلل )ت301ه/913م(: كتاب املقاالت والِفرق، تص وتع: الدكتور 

الشهرستاين،  د.ط(.  1963م،  طهران،  حيدري،  )مط  مشكور  جواد  حمجُّمد 

حمجُّمد بن عبد الكريم: امللل والنحل، تص وتع: أمحد فهمي حمجُّمد، )دار الكتب 

العلمّية، بريوت، ط2، 1413ه 1992م(، السبحاين، جعفر: بحوث يف امللل 

والنحل، )مؤّسسة اإلمام الّصادق ، قم، ط1، 1427ه(.

يف األصل: وعليه وله منٌّة وبه.( 123)

ا منه يف سبيل احلفاظ عىل قدسّية كتاب اهلل تعاىل.( 124) تعبرٌي لطيف جداًّ

َلْيَلِة ( 125) يفِ  َأْنَزْلنَاهحُ  ا  ﴿إِنَّ تعاىل:  قوله  فمثاًل  بالقرآن.  القرآن  تفسري  بذلك  ويقصد 
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ا  َباَرَكٍة إِنَّ ا َأْنَزْلنَاهحُ يفِ َلْيَلٍة محُ الَقْدِر﴾ ]سورة القدر: اآلية 1[ يفسّ قوله تعاىل: ﴿إِنَّ

نِْذِريَن﴾ ]سورة الدخان: اآلية 3[ وغريها. نَّا محُ كحُ

ويقصد بذلك تفسري القرآن بلغة العرب. فمثاًل مجيع األلفاظ الواردة يف القرآن ( 126)

ا﴾  َوَأبًّ الكريم بلغة العرب عىل اختالف هلجاهتم فمثاًل قوله تعاىل: ﴿َوَفاكَِهًة 

النبات  هو  ﴿أباًّا﴾  معنى  أنَّ  تعرف  كانت  فالعرب   ]31 اآلية  عبس:  ]سورة 

والعشب الذي تأكله البهائم، وإْن كان بعض الصحابة مثل "عمر بن اخلطاب" 

مل يعرف ذلك املعنى، إذ ورد عنه قوله: ))قال: قد عرفنا الفاكهة. فام األّب؟((. 

ينظر: الطربي: جامع البيان 126/27

وأهل ( 127) النبّي  عن  الواردة  الروايات  من  باملأثور  القرآن  تفسري  بذلك  ويقصد 

تعاىل:﴿َيا  قوله  فمثاًل  العدول.  الثقات  الصحابة  أو عن  السالم(  بيته)عليهم 

ْم إىَِل  ْم َوَأْيِدَيكجُ وَهكجُ ججُ الِة فاْغِسلجُوا وجُ ْمتجُْم إىِل الصَّ ِذيَن آَمنجُوا إَِذا قجُ َا الَّ َأيُّ
املائدة:  ]سورة   ﴾ الَكْعَبنْيِ إىَِل  ْم  َلكجُ َوَأْرججُ ْم  وِسكجُ ءجُ بِرجُ وا  َواْمَسحجُ امَلَرافِِق 
اآلية 6[ فإنَّ السنّة الرشيفة قد بيَّنت ما يتعّلق بكيفّية الغسل واملسح ورشائط 

الوضوء وما يتعّلق به، ووجوب التيّمم عند فقدان املاء.

إنَّ من أهم أغراض التأويل تفسري الّلفظ عىل غري ظاهره الذي خيجُالف العقيدة، ( 128)

مثل ما ورد من ألفاظ اجلوارح التي تستعملها العرب يف حمادثاهتم لغري مرادهم 

للجارحة، وبذلك تتّم املحافظة عىل الّلفظ القرآيّن املوافق للقرآن والسنّة والعقل.

يف األصل: إنشاء اهلل تعاىل )كشف الساق( فمنها.( 129)

سورة القلم: اآلية 42( 130)
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يف األصل: الثانية واألربعني.( 131)

فإهنّم يف هذا اليوم يجُؤمرون بالسجود وإْن كان ال ينفعهم السجود آنذاك ولكن ( 132)

نظر: الطربيس:  كان ذاك توبيًخا هلم ملا كانوا يتكربّون عن سجودهم هلل تعاىل. يجُ
ممع البيان يف تفسري القرآن 97/10 

آشوب": ( 133) شهر  "ابن  قال   ،598/4 الكّشاف  تفسري  الزخمشـري:  ينظر: 

، فال دالَلَة عىل  ْفهجُ َعرِّ َر الساَق ومل يجُ ْل عن ساِقِه، وَنكَّ هجُ مل َيقجُ ))فاجلاِرَحةجُ ال جيوز؛ ألنَّ

((. متشابه القرآن وخمتلفه 82/1 ، وما َرَوْوهجُ فباطٌِل ال أصَل َلهجُ يشٍَء ممّا قالوهجُ

يف األصل: يكتنون.( 134)

يف األصل: مستوى.( 135)

يف األصل: عريهنا.( 136)

يف األصل: تنشاء.( 137)

لقد رصد مجٌع من املفسّين املراد من )كشف الساق( فتجىلَّ هلم أّنه التعبري عن ( 138)

هول ذلك اليوم وشّدته؛ إذ إنَّ العرب تستعمل ذلك عند صعوبة األمر وشّدة 

نظر: الطويس: التبيان يف تفسري القرآن 87/10، الزخمشـري:  اخلطب النازل. يجُ

تفسري الكّشاف 598/4، الفخر الرازي: التفسري الكبري 613/30
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم.- 

املخطوطات.	•

الشهرستاين، هبة الدين: احلائرّيات، )الكاظمّية، مكتبة اجلوادين العاّمة(.( 1)

الدالئل واملسائل، )الكاظمّية، مكتبة اجلوادين العاّمة(.( 2)

رؤوس الدروس، )الكاظمّية، مكتبة اجلوادين العاّمة(.( 3)

رسج يف ظلامت احلياة، )الكاظمّية، مكتبة اجلوادين العاّمة(.( 4)

صدف الآلل يف نسب آل أيب املعـال، )الكاظمّية، مكتبة اجلوادين العاّمة(.( 5)

الفوائد الطوسّية، )الكاظمّية، مكتبة اجلوادين العاّمة(.( 6)

فوائد هبة الدين، )الكاظمّية، مكتبة اجلوادين العاّمة(.( 7)

مهاّمت، )الكاظمّية، مكتبة اجلوادين العاّمة(.( 8)

املطبوعات.	•

العامل، (1) أمحد بن حنبل: مسند أمحد )ت241ه/855م( وهبامشه منتخب كنز 

)دار صادر، بريوت، د.ط، د.ت(.

األشعري، أبو احلسن عيل بن إسامعيل )ت324ه/939م(: اإلبانة عن أصول (2)

الديانة: تق وتح وتع: الدكتورة فوقّية حسني حممود، )مط التقّدم، مرص، ط1، 

1397ه 1977م(.
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كتاب (3) )ت301ه/913م(:  اهلل  عبد  بن  سعد  خلف  أبو  القّمي،  األشعري 

حيدري،  )مط  مشكور  جواد  ّمد  حمجُ الدكتور  وتع:  تص  والِفرق،  املقاالت 

طهران، 1963م، د.ط(.

البحراين، هاشم)السيد(، الربهان يف تفسري القرآن، تح و تع: جلنة من العلامء (4)

واملحققني األصولّيني، )مؤّسسة األعلمي، بريوت، ط1، 1419ه 1999م(.

البغدادي، عبد القاهر بن طاهر: الَفْرقجُ بني الِفَرق، تع: الشيخ إبراهيم رمضان، (5)

)دار املعرفة، بريوت، ط4، 1429ه 2008م(.

ّمد باقر: السّيد هبة الدين احلسينّي آثاره الفكرّية ومواقفه السياسّية، (6) البهادل، حمجُ

)مط رشكة احلسام، بغداد، ط1، 1422ه2001م(.

ّمد (7) اجلرجاين، عبد القاهر )ت471ه/1078م(: أرسار البالغة، تع: حممود حمجُ

شاكر، )مط املديّن، القاهرة، ط1، 1412ه 1991م(.

ّمد بن احلسن (ت1104ه/1693م(: تفصيل وسائل الشيعة (8) احلّر العاميل، حمجُ

إىل حتصيل مسائل الرشيعة، تح: مؤّسسة آل البيت b إلحياء التاث، )مط 

مهر، النارش: مؤّسسة آل البيت b إلحياء التاث، قم، ط2، 1414ه(.

ونشاطه (9) حياته  الشهرستايّن  احلسينّي  الدين  هبة  السّيد  الستار:  عبد  احلسني، 

العلمّي واالجتامعّي، )مط مكتب اإلعالم اإلسالمّي، قم، ط1، 1429ه(.

ّمد ابن خلكان، (10) بن عبد اهلل )ت794ه/1392م(: الربهان يف علوم القرآن، تح: حمجُ

ّمد بن أيب بكر: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تح: الدكتور إحسان  أمحد بن حمجُ
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عباس، )دار صادر، بريوت.ط1، 1971م(.

اخللييل، جعفر: موسوعة العتبات املقّدسة / قسم الكاظمني »بيوتات الكاظمّية (11)

للدكتور حسني عيل مفوظ«، )دار التعارف، بريوت، ط1، 1967م(.

ّمد )ت502ه/1108م(: املفردات (12) الراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حمجُ

يف غريب القرآن، ضبط: هيثم طعيمي، )دار إحياء التاث العريب، بريوت، ط1، 

2008م(.

بريوت، (13) العرصّية،  )املكتبة  إبراهيم،  الفضل  أبو  ّمد  حمجُ الدين  بدر  الزركيش، 

1430ه 2009م، د.ط(.

الزخمشـري، أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر )ت538ه/1143م(: الكّشاف (14)

عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل )تفسري الكّشاف(، تح: عبد 

الرزاق املهدي، )دار إحياء التاث العريّب، بريوت، ط2، 1321ه 2001م(.

السبحاين، جعفر: بحوث يف امللل والنحل، )مؤّسسة اإلمام الّصادق عليه السالم، (15)

قم، ط1، 1427ه(.

نعيم (16) تع:  العلوم:  مفتاح  )ت626ه/1229م(:  بكر  أيب  بن  يوسف  السكاكي، 

زرزور، )دار الكتب العلمّية، بريوت، ط2، 1407ه 1987م(.

السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر )ت911ه/1505م(: اإلتقان (17)

ّمد أيب الفضل إبراهيم، )مط العرصّية، بريوت، 1429ه  يف علوم القرآن، تح: حمجُ

2008م، د.ط(.
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ط1، (18) فجالة،  العربّية،  احلضارة  )مط  عمر،  ّمد  حمجُ عيل  تح:  املفّسين،  طبقات 

1396ه 1976م(.

ّمد )ت816ه/1413م(: التعريفات، )اخلريّية، (19) الشـريف اجلرجاين، عيل بن حمجُ

مرص، ط1، 1306ه(.

ّمد بن عيل )ت588ه/1192(: متشابه القرآن وخمتلفه، تق: (20) ابن شهر آشوب، حمجُ

السّيد هبة الدين الشهرستاين، )مط أمري، قم، ط3، 1419ه(.

ّمد، (21) ّمد بن عبد الكريم: امللل والنحل، تص وتع: أمحد فهمي حمجُ الشهرستاين، حمجُ

)دار الكتب العلمّية، بريوت، ط2، 1413ه 1992م(.

الشهرستاين، هبة الدين: معركة الشعيبة »أرسار اخليبة من فتح الشعيبة 1914-(22)

1915«، تح: األستاذ الدكتور عالء حسني الرهيمي والدكتور إسامعيل اجلابري، 

)النارش: مؤّسسة السيد الشهرستاين للطباعة والنرش، قم، ط2، 1436ه 2015م، 

د.مط(.

الطربيس، أبو عيل الفضل بن احلسن )الشيخ( )ت548ه/1153م(: ممع البيان (23)

يف تفسري القرآن، تح: جلنة من العلامء واملحّققني، تق: السّيد حمسن األمني العاميل، 

)مؤّسسة األعلمي، بريوت، ط1، 1415ه 1995م(.

يف (24) امليزان  )ت1403ه/1982م(:  )السّيد(  ّمد  حمجُ بن  حسني  ّمد  حمجُ الطباطبائي، 
تفسري القرآن، تص: الشيخ حسني األعلمي، )مؤّسسة األعلمي، بريوت، ط1، 

1417ه 1997م(.
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ّمد بن جرير )ت310ه/992م(: جامع البيان عن تأويل (25) الطربي، أبو جعفر حمجُ

ابن اجلوزي،  ّمد شاكر، )دار  الطربي(، تح وتع: حممود حمجُ القرآن )تفسري  آيات 

القاهرة، ط1، 2008م(.

الشيعة، تح: عيل نقي (26) الذريعة إىل تصانيف  ّمد حمسن )آغا بزرك(:  الطهراين، حمجُ

منزوي، )مط اآلداب، النجف، 1968م، د.ط(.

التبيان (27) )ت460ه/1068م(:  )الشيخ(  احلسن  بن  ّمد  حمجُ جعفر  أبو  الطويس، 

اإلعالم  مكتب  )مط  العاميل،  قصري  حبيب  أمحد  وتص:  تح  القرآن،  تفسري  يف 

اإلسالمّي، قم، النارش: مكتب اإلعالم اإلسالمّي، ط1، 1409ه(.

السبحاين(، (28) جعفر  الشيخ  )حمارضات  اإلهلّيات  مكي:  ّمد  حمجُ حسن  العاميل، 

)مؤّسسة اإلمام الّصادق، قم، ط6، 1426ه(.

)ت616ه/1219م(: (29) احلسني  بن  اهلل  عبد  الدين  حمّب  البقاء  أبو  العكربي، 

إمالء ما َمنَّ به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن، )مط أمري، 

النارش: مؤّسسة اإلمام الّصادق عليه السالم، ط3، د.ت(.

تق (30) االعتقاد،  جتريد  رشح  يف  املراد  كشف  يوسف:  بن  احلسن  احلّيل،  العاّلمة 

الّصادق عليه السالم، ط2، قم،  وتع: الشيخ جعفر السبحاين، )مؤّسسة اإلمام 

1382ه ش(.

حسني (31) تص:  الشهرستاين،  الدين  هبة  أو  العراق  نابغة  مهدي:  ّمد  حمجُ العلوّي، 

هاشم، )مط اآلداب، بغداد، 1929م، د.ط(
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ّمد بن مسعود )ت320ه/932م(، تفسري العّيايش، تص (32) العّيايش، أبو النرض حمجُ

وتع: السّيد هاشم الرسول املحاّليت، )املكتبة العلمّية اإلسالمّية، طهران، د.ط، 

د.ت(.

فتح اهلل، أمحد )الدكتور(: معجم ألفاظ الفقه اجلعفري، )مط املدوخل، الدّمام، (33)

ط1، 1415ه 1995م(.

ّمد بن عمر بن احلسني )ت606ه/1209م(: التفسري الكبري، (34) الفخر الرازي، حمجُ

تص: مكتب حتقيق دار إحياء التاث العريب، )دار إحياء التاث العريب، بريوت، 

ط4، 1422ه 2001م(.

الفّراء، حييى بن زياد )ت207ه/822م(: معاين القرآن، تح: أمحد يوسف نجايت (35)

ّمد عيل النجار، )مط أمري، النارش: نارص خسو، ط1، قم، د.ت(. وحمجُ

إعراب (36) شِكل  مجُ )ت437ه/1045م(:  طالب  أيب  بن  مكي  ّمد  حمجُ أبو  القييس، 

القرآن، تح: د.حاتم صالح الضامن، )مؤّسسة الرسالة، ط2، بريوت، 1405ه(.

الشهرستاين، (37) احلسيني  الدين  هبة  السيد  خمطوطات  فهرس  عامد:  الكاظمي، 

)مكتبة اجلوادين العاّمة، الكاظمّية، ط1، 2010م(.

الكتب (38) )دار  الغفاري،  أكرب  الكايف، تص وتع: عيل  يعقوب:  بن  ّمد  حمجُ الكليني، 

اإلسالمّية، طهران، ط3، 1388ه(.

ماسنيون ومصطفى عبد الرزاق: التصّوف، )دار الكتاب للبناين، بريوت، ط1، (39)

1984م(.
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املرعيش، حممود: املسلسالت يف إجازات السّيد شهاب الدين احلسينّي املرعيش (40)

النجفّي، )مط حافظ، قم، 1416ه، د.ط(.

اجلامع (41) بن احلجاج )ت261ه/875م(:  أبو احلسني مسلم  النيسابورّي،  مسلم 

الصحيح، )دار الفكر، بريوت، د.ط، د.ت(.

ّمد رضا: املنطق، )مط النعامن، النجف، ط4، 1392ه 1972م(.(42) املظّفر، حمجُ

)ت413ه/1022م(: (43) )الشيخ(  النعامن  بن  ّمد  حمجُ بن  ّمد  حمجُ اهلل  عبد  أبو  املفيد، 

تصحيح االعتقاد، تح وتق: السّيد هبة الدين الشهرستاين، )مط رضائي، تربيز، 

ط2، 1371ه(.

م )ت711ه/1311م(: لسان (44) ّمد بن مكرَّ ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حمجُ

العرب، )مط املريية ببوالق، مرص، ط1، 1301ه(.

إعراب (45) )ت338ه/949م(:  إسامعيل  بن  أمحد  بن  ّمد  حمجُ جعفر  أبو  النّحاس، 

القرآن، )دار إحياء التاث العريب، ط1، بريوت، 1430ه 2009م(.

الرسائل اجلامعّية.	•

عامد موسى حممود، السّيد هبة الدين احلسينّي الشهرستاين وجهوده يف علوم القرآن 

العاملّية  اجلامعة  منشورة،  غري  ماجستري  )رسالة  وحتقيق-،  دراسة  القرآنّية  –القراءات 

للعلوم اإلسالمّية، لندن فرع العراق، 2012م(.
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من خمطوط )رؤوس الدروس( للسّيد هبة الدين الشهرستايّن ص138 
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من خمطوط )الفوائد الطوسّية( للسّيد هبة الدين الشهرستايّن ص6 
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من خمطوط )رسج يف ظلامت احلياة( للسّيد هبة الدين الشهرستايّن ص50
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area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage، leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

3-According to what has just been said، Karbala' Heritage Centre 
belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientific 
journal specialized in Karbala' heritage dealing with different matters 
and aiming to: 

-the researchers viewpoints are directed to studying the heritage 
found in Karbala' with its three dimensions: civil، as part of Iraq and 
as part of the east.

- Watching the changes، the alternations and additions which 
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area all 
through history and the extent of the relation with its neighbours 
and then the effect that such a relation has، whether negatively or 
positively on its movement culturally or cognitively .

- having a look at its treasures: materialistic and moral and then 
putting them in their right way and positions which it deserves 
through evidence.

- the cultural society: local، national and international should 
be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and then 
introducing it as it is.

- to help those belonging to that heritage race consolidate their 
trust by themselves as they lack any moral sanction and also their 
belief in western centralization. This records a religious and legal 
responsibility .

- acquaint people with their heritage and consolidating the relation 
with the decent ants heritage، which signals the continuity of the 
growth in the decedents mode of life so that they will be acquainted 
with the past to help them know the future .

- the development with all its dimensions: intellectual، economic، 
etc. Knowing the heritage enhances tourism and strengthens the 
green revenues.

And due to all the above، Karbala' Heritage journal emerged which 
calls upon all specialist researchers to provide it with their writings 
and contributions without which it can never proceed further.

Editorial & Advisory Boards



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic 
and moral، which diagnoses، in its behaviour، as associative culture 
and by which an individual's activity is motivated by word and deed 
and also thinking، it comprises، as a whole، the discipline that leads its 
life. And as greater as the activity of such weights and as greater their 
effect be as unified their location be and as extensive their  time strings 
extend; as a consequence، they come binary: affluence and poverty، 
length and shortness، when coming to a climax.

According to what has been just said، heritage may be looked at 
as a materialistic and moral inheritance of a particular human race، at 
a certain time، at a particular place. By the following description،the 
heritage of any race is described:

-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a particular culture 

is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts 
i.e. the relation between knowing heritage and awareness of it is a 
direct one; the stronger the first be، the stronger the second would 
be and vice versa. As a consequence، we can notice the deviation in 
the writings of some orientalists and others who intentionally studied 
the heritage of the east especially that of the Muslims. Sometimes، 
the deviation resulted from lack of knowledge of the details of the 
treasures of a particular eastern race، and some other times resulted 
from weakening the knowledge: by concealing an evidence or by 
distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 
materialistic borders، but rather it is materialistic and moral treasures 
constituting، by itself، a heritage of a particular race، and together with 
its neighbours، it forms the greatest heritage of a wider race to which 
it belongs i.e. Iraq and the east. And in this sequence، the levels of 
injustice against Karbala' increase: once، because it is Karbala' with 
all that it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Karbala'، that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east ، the 



journal. So،we hope that there will be a constant academic 
communication with the journal for more cultural and thinking 
results in our scientific academic march.

 Finally،praise be to Allah the Lord of the Worlds and may 
the blessings and peace of Allah be upon the most honored 
messengers،our master Muhammad and upon all the members 
of his household.

Editor-in-Chief



The Issue Word:-

In the Name of Allah،the Beneficent،the Merciful

     
   Praise and gratitude be to Allah،the Lord of the Worlds 

and prayers،peace and greetings upon the most noble of the 
prophets and messengers،Muhammad. So،this journal،the 
journal of Karbala's heritage has assumed the responsibility 
of reviving the legacy of the Holy City of Karbala' which is 
characterized in a unique spiritual impression. As this town lives 
in a heart of every real Muslim believer in the world،protecting its 
heritage is a public responsibility. In addition،the academics are 
invested a special participation in this magazine. Therefore،both 
of the editorial and the advisory bodies of the journal make 
efforts to advocate the thoughts and ideas that could enrich 
the traditional libraries with legacy of Karbala'. This way could 
be done throughout encouraging the prominent academic 
scholars to contribute in activating the cultural and thinking 
heritage of Karbala' as well as building a discreet scientific base. 
It is intended to make this base as an indispensable source of 
knowledge so that every researcher in history or legacy could 
make full use of it. Furthermore،the journal has initiated holding 
seminars in cooperation with some of the Iraqi universities and 
other scientific foundations and it is going to publish the sessions 
of these seminars in the next volumes.

 As this volume is the first one of the fourth year،it is given 
a name،the Fourth Candle. It contains a set of various referred 
researches and articles in the Qura'nic،doctrinal،historical and 
literary studies. So،these articles could gain the admiration of 
the proficient professors who have assessed them. Moreover،it 
is،for the first time،the volume contains the curriculum vitas of 
the professors in the editorial and the advisory boards of the 



vicinity، in time، the research stratification is subject to technical
priorities.
11. All researches are exposed to confidential revision to state their 

reliability for publication. No research retrieved to researchers، whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant research for 
publication in a two-week period maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition 
chief approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth، before 
publishing، the researches are to be retrieved to the researchers to accomplish 
them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is 
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.

e: Researchers to be puplished are only those given consent by experts 
to in the field.

f. A researcher  bestowed a version in which the meant research published، 
and a financial reward of (150،000) ID.

12. Taking into consideration some points for the publication
priorities، as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13- Receiving research be by correspondence on the E-mail of the 

Journal: (turath@alkafeel.net)، Web: http://karbalaheritage.alkafeel.net/ ، or 
Delivered directly to the Journal's headquarters at the following address: 
Karbala heritage center، Al-Kafeel cultural complex، Hay Al-Eslah، behind 
Hussein park the large، Karbala، Iraq.



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives discreet researches and articles 

concerned with the intellectual and cultural thinkimg of the Holy Karbala city 
according to the following regylation :

1. Researches or studies to be published should strictly be according to 
the globally-agreed- on steps and standards.

2. Being printed on A4 ، delivering three copies and CD Having ، 
approximately، 5،000-10،000 words under simplified Arabic or times new 
Roman font and being

in pagination.
3. Delivering the abstracts، Arabic or English، not exceeding a page،350 

words، with the research title.
4. The front page should have the title، the name of the researcher/

researchers، occupation، address، telephone number and email، and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes، and taking cognizance 
of the common scientific procedures in documentation; the title of the book، 
editor، publisher، publication place، version number، publication year and 
page number. Such is for the first mention to the meant source، but if being 
iterated once more، the documentation should be only as; the title of the 
book and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes، in the case 
of having foreign sources، there should be a bibliography apart from the Arabic 
one، and such books and researches should be alphabetically ordered .

7. Printing all tables، pictures and portraits on attached papers، and 
making an allusion to their sources at the bottom of the caption، in time there 
should be areference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae، if the researcher cooperates with the 
journal for the first time، so it is to manifest whether the actual research 
submitted to a conference or a symposium for publication or not. There should 
be an indication to the sponsor of the project، scientific or nonscientific، if any.

9. For the research should never have been published before، or submitted 
to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of the 
researchers themselves; it is not necessary to come in line with the issuing 
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In the Name of Allah

The Most Gracious The Most Merciful

But We wanted to be gracious to those abased in the land 

 And to make them leaders and inheritors
Qur'an Al-Qasas. Verse-5
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