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Abstract:  

Al –sharif murtada is considered one of the important characters he left a clear impact on 

Arabic thought in general and mutazila thought especially because he was one of scientist 

use scientific method in Quran speech clarification in deep meaning to Quran text it contains 

the verses a deep meaning deviate from the apparent meaning we see change the means and 

appearance it secrets because he has linguistic store and knowledge what happen with the 

speech in present and delay and he give important to thought and he consider doubts and 

guess in the text basic for thought and he prefer hearts thought because he make the person 

deduction and logical thinking that appears the truth and declare linguistic connotation 

expansion and we see him work in the delete prounouncing and declare the deep meaning in 

Quran speech and because the sharif murtada has ability at deep analysis and change the 

appearance speech to delete deep meaning no one can declare expect professional scientist  

Key words: Mental Evidence, Al- Sharif Murtada, Delete Deep Meaning, Thought.  
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 أثر الدليل العقلي في وضوح المعنى العميق في الخطاب القرآني عند

 الشريف المرتضى  

 

   ليلى عباس خميس

 العراق، جامعة بغداد ، د

 

 : الملخص

كونه  ،  االعتزالي خاصةيعد الشريف المرتضى من علماء األصول الذي كان له دور واضح في الفكر اإلسالمي عامة والفكر  

ونراه يهتم بالمعاني  ،  لبيان المعنى العميق له؛  الخطاب القرآني عن طريق الدليل العقلي  أنتهج منهجاً علمياً عقلياً في إيضاح

معرفة ما يحدث في الخطاب من تقديم وتأخير وتوسع في ويبين مكنوناتها لما يمتلكه من خزين معرفي باللغة العربية مع  

ه ورصده وربط،  معنى عميق محذوف ال يظهره إال من كان متمكناً من أدواتهفضالً عن إخراج الخطاب الظاهر إلى  ،  الداللة

 العقلي والمعاني   الدليل   الربط ما بين  فضالً عن،  اللغوي  في بيان عمق الخطاب  وأثرها الواضحللعالقة ما بين الدال والمدلول  

 بيان أسرار النص القرآني  في تؤدي إلى االتساع اللغوي الذي يرتكز على الفصاحة العميقة التي بدورها

 . المعنى العميق والمحذوف، النظر،  الدليل العقلي، المرتضىالشريف  :الكلمات المفتاحية 
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 : المقدمة

ونرى ،  عليه المعتزلة في بيان وإيضاح ما كانوا يدعون إليه من أصول عقائدية  ارتكزيعد الدليل العقلي من أبرز ما  

وما تحتويها من معاني عميقة في الكشف ،  الشريف المرتضى يولي أهمية كبيرة للدليل العقلي في تصريف آيات القرآن الكريم

مع إطالعه على أفكار وعلوم المذاهب  ، سيرمعتمداً ومستعيناً برصيد واٍف من علوم اللغة والتف، عن بواطن الخطاب القرآني

 : وسنحاول في هذا البحث التعرف على، والتيارات اإلسالمية

 . أثر الدليل العقلي في بيان المعنى العميق واتساعه في النص-

 .  العالقة ما بين النظر والدليل العقلي-

 .  طاب القرآنيأثر الدليل العقلي في بيان وضوح المعنى المحذوف من الكالم في الخ -

 

يعد الشريف المرتضى من العلماء الذين انتهجوا منهجاً علمياً في بيان الخطاب القرآني عن :  الدليل العقلي والمعنى العميق

ونراه يقلب  ،  لما تتضمنه اآليات من معاني عميقة تخرج عن المعنى الظاهر، طريق بيان المعنى العميق للنص القرآني الكريم

لما تخرج إليه األلفاظ من معنى متواضع عليه إلى معنى جديد   لمعرفته،  ويبين أسرارها بما يمتلكه من خزين لغويالمعاني  

العقلي الذي يبين ،  يمتاز باالتساع والبالغة يُفسر إال عن طريق الدليل  فأنه ال  وأن الكالم عنده إذا كان يحمل معنى عميقاً 

بينهما)ينظر الصلة  الوائلي:  ويوضح  والتوسع  ،  (158ص،  1997،  كريم  التجوز  على  كالمهم"مبني  المخاطبين  إن  إذ 

"وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها  :  ونراه في قوله تعالى،  (95ص،  2ج،  2021،  واإلشارات الخفية")الشريف المرتضى

وإذا علمنا باألدلة تنزه القديم تعالى  (يمجد القديم سبحانه بأنه ال يمكن أن يصدر منه اإلهالك الظالم" 16:  ففسقوا فيها")اإلسراء

ويعيب على الذين يأخذون بمفهوم  ،  (1ص،  1ج،  2021،  عن القبائح علمنا إن اإلرادة لم تتعلق إال باإلهالك الحسن")الشريف

  وهذا مخالف لما جاء في المعنى العميق، أن األمر يشمل المستحق وغير المستحق وخص المترفين لتقدم اإلرادة منه سبحانه

والذي  ؛  لآلية مع ترجيح الدليل القائم على العقل والمنطق بكونه تعالى"لم يعلق اإلرادة إال بإهالك مستحق بما تقدم من الذنوب

تعالى قوله  واإليمان")الشريف:  حَسن  بالطاعة  األمر  يكون  أن  هو  أمرنا  أردنا  األمر ،  (2ص،  1ج،  2021،  وإذا  وهذا 

اً للحجة عليهم حتى  إثباتكونه أمر يقوم على الوعظ واإلنذار من قبله سبحانه"و، للعصاةمخصوص ومقصود بصورة قصديه 

يكونوا متى خالفوه وأقاموا عليه العصيان والطغيان بعد تكرار الوعد والوعيد واإلنذار ممن يحق عليه القول وتجب عليه  

ق بصورة منطقية عقلية تقوم على الدليل الثابت ولكنه على الرغم من بيان الرأي الساب،  (2ص،  1ج،  2021،  الحجة")الشريف 

إذ إن هذه اآلية  ،  (15:  "وما كنا معذبين حتى نبعث رسوالً")اإلسراء:  من القرآن نفسه عزز رأيه بآية أخرى في قوله تعالى

م على أسس  إال إنه يرجح أن اإلرادة خرجت إلى اتساع في المعنى يقو،  تدعم ما ذهب إليه من تحليل يتوافق مع دليل العقل

، 2021، إذ" يكون ذكر اإلرادة في اآلية مجازاً واتساعاً وتنبيهاً على المعلوم من حال القوم وعاقبة أمرهم")الشريف، بالغية

،  وما هذا الخطاب إال خطاب عميق مأخوذ من كالم العرب ،  وأن هذا الهالك حَسن خرج إلى التنبيه والوعظ،  (3ص،  1ج

والبي الفصاحة  على  يقوم  من  الذي  العليا  المرتبة  في  كالمهم  كان  ولهذا  ومجازات  واستعارات  وإشارات  "وحي  كونه  ان 

وجرى  ،  ن الكالم متى خال من االستعارةإي"فوهذا ما يتصف به الخطاب القرآن،  (4ص،  1ج،  2021،  الفصاحة")الشريف

، (4ص،  1ج،  2021،  ح الكالم")الشريف وكالم هللا تعالى أفص،  بَرياً من البالغة،  كله على الحقيقة كان بعيداً من الفصاحة

وهذا جائز  ،  ونراه يأتي بدليل أعمق من األدلة السابقة في بيان المعنى ووضوحه في اآلية الكريمة بأن هناك تقديم وتأخير 

؛  المقصودألنه آخر المقصود بالخطاب وقدم غير  ،  لوصول الكالم إلى مرتبة عالية من الفصاحة والجمال،  ومحمود عند العرب

إهالكهم")الشريف  أردنا  العذاب  واستحقوا  فعصوا  بالطاعة  قرية  أمر"مترفي  هذه  ،  (4ص،  1ج،  2021،  كونه  يترك  وال 

"يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى  :  فيأتي بآية أخرى ترسخ هذا المعنى العميق وتبينه في قوله تعالى،  المسألة من دون دليل

إذ إن غسل األيدي والوجوه دليل على الطهارة و"إنما تجب قبل القيام إلى  ،  (6:  )المائدةالصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم" 

، 1ج،  2021،  وأن الصالة ال تقوم إال ب"اإلتيان بجميعها على الكمال")الشريف،  (4ص،  1ج،  2021،  الصالة")الشريف

لي عنده في بيان المعاني ومقصوداتها  إذ يبرز الحكم العق،  ويتطرق إلى المعنى العميق والمقصود من قبل المكلف،  (4ص

إذ يعيب على الذين يفسرون اآلية بأن الرسول)ص(لم يجب ،  (85:  "ويسألونك عن الروح")اإلسراء:  حينما يبين قوله تعالى

تبكيت  كونه" ،  (85:  "وما أوتيتم من العلم إال قليالً")اإلسراء:  وذلك لفقد العلم وأكدوا قولهم هذا بقوله تعالى،  عن هذا السؤال

ونراه يعرض ،  (11ص،  1ج،  2021،  إنما هو على سبيل المحاجزة والمدافعة عن الجواب")الشريف؛  وتقريع لم يقعا موقعهما

فيعرض رأي أبي علي الجبائي في أن اآلية رد  ،  أفكاره وأفكار المقربين له من علماء المعتزلة في بيان المعنى العميق لآلية

)ص(بأنهم طلبوا من كفار قريش سؤال النبي)ص(عن الروح فإذا أصابهم في مسألة الروح نبوة محمد  إثباتعلى اليهود في  
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، (11ص،  1ج،  2021،  وتكذيباً لليهود")الشريف،  فهو غير نبي"فأمره هللا بالعدول عن ذلك ليكون علماً له وداللة على صدقه

ألن"الروح الذي هو القرآن من أمر  ، سؤال عن القرآنأن هذه اآلية ما هي إال : ومن ثم يبين رأي الحسن البصري الذي يقول

وال ممن يدخل في ،  وليس من فعل المخلوقين،  ليجعله داللة وعلماً على صدقه؛  ومما أنزله على نبيه صلى هللا عليه،  ربي

مه  ألنه يدع،  ونرى الشريف المرتضى ال ينكر الرأي الذي قاله الحسن البصري ،  (12ص،  1ج،  2021،  إمكانهم")الشريف

إذ إن معناه العميق  ،  (86:  "ولئن شئنا لنذهبَن بالذي أوحينا إليك ثم ال تجد علينا وكيالً")اإلسراء:  بدليل قرآني هو قوله تعالى

ولو شئت لرفعته وأزلته وتصرفت  ،  المقرون بالدليل العقلي"أن القرآن من أمري وفعلي ومما أنزلته علماً على نبوة رسولي

ومن ثم يأتي برأيه الذي يؤكد أن المعنى العميق لآلية ، (12ص، 1ج،  2021، فيما يفعله")الشريفكما يتصرف الفاعل ؛ فيه

إذا كانوا بسؤالهم متعنتين ال  ؛  يدل على اإلصالح والثبات في الدين"وأن الجواب لو صدر منهم إليهم الزدادُوا فساداً وعناداً 

وال ممن يسألُنا عن الشيء أن العدول عن جوابه أولى وأصلح في  ألنَا نعلم في كثير من األح؛  وليس هذا بمنكر؛  مستفيدين

المتداول المعروف إلى  ،  (11ص،  1ج،  2021،  تدبيره")الشريف المعنى  العقلي في خروج  الدليل  تمجيد  يذهب إلى  ونراه 

ها من كل شيء  "واألرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا في :  معنى أعمق يذهب إلى الشمول واالتساع في قوله تعالى

فيذكر رأيين لوجه هذه اآلية  ،  (13ص،  1ج،  2021وهنا تخصيص"الموزون دون المكيل")الشريف/،  (19:  موزون")الحجر

، ألنه إذا دخلت في قضية اإلطعام صارت من باب الوزن،  أن المكيال نهايته الوزن:  األول،  أتفق عليه علماء اللغة والتفسير

فقدم الوزن الشتماله على ،  ومقايسة بعضهما بالبعض اآلخر،  وهي المساواة بينهما،  كيلأن الوزن يحمل معنى ال:  والثاني

ثم بعد ذلك يصرح برأيه الذي يختلف عن الرأيين السابقين ويعتمد  ،  (13ص،  1ج،  2021،  الشريف:  )ينظر.  معنى الكيل

وال  ،  فال يكون ناقصاً عنها؛  أراد هللا تعالى بالموزون المقدر الواقع بحسب الحاجة  أنه"إنما،  التفكير المنطقي والعميق لآلية

ويعلل ذكر الموازيين في القرآن ما هي  ،  (13ص،  1ج،  2021،  العبث")الشريف  زائداً عليها زيادة مضرة أو داخلة في باب 

وهذا أصل وأساس من أصول المعتزلة ، (13ص، 1ج، 2021، إال لتحقيق"التعديل والمساواة بين الثواب والعقاب")الشريف

فيقلب ،  ونرى الشريف يُعنى بالمعنى العميق وقوته في بيان الحجج والبراهين التي تدرك بالدليل العقلي.  لتحقيق مبدأ العدل

  كي يفاد؛  وما التأويل إال تحفيز للغة،  كي يبين ما بها من معنى كامن يخرج عن ظاهر القول؛  المعنى ويفسره على وجوه

"وما  :  وهذا نجده عنده حينما يتطرق إلى قوله تعالى،  (217ص،  1974،  منه"من جهة العقل دون اللغة")مهدي السامرائي

وظاهر معنى اآلية أنها دالة على أن  ،  (100:  كان لنفس أن تؤمن إال بإذن هللا ويجعل الرجس على الذين ال يعقلون")يونس

يمان"وأن ُحمل األذن هاهنا على اإلرادة أقتضى أن من لم يقع منه اإليمان لم يرده  اإل  اتباع المكلف هو من إذن هللا له وأمره ب

ومن هذه ،  "إال بإذن هللا"على وجوه عده:  ويرد على هذا الرأي في قوله تعالى،  (38ص،  1ج،  2021،  هللا منه")الشريف

 : الوجوه

ويأمر  ،  اإلذن يكون بمعنى األمر الصادر منه سبحانه في تكليف العبد باإليمان كون"اإليمان ال يقع إال بعد أن يأذن هللا فيه:  أولا 

وهذا االمتثال ،  واألمر يكون أن هللا تعالى يريد من المكلف العلم باألمر واالمتثال له،  (38ص،  1ج،  2021،  به")الشريف

 . ةسوف يحقق له نعيم الدنيا واآلخر

بلطيف قدرته سبحانه في الوصول لإليمان  :  ثانياا  بتسهيل وتيسير أمره  العبد المكلف  يدل على أن هللا سبحانه يوفق  اإلذن 

 (38ص، ، 1ج2021، الشريف: )ينظر. الصادق الذي كلفه به سبحانه

عن علمه تعالى بسائر اإلخبار فائدة اآلية  المعنى كون"   وهنا تمجيد للفكر والدليل العقلي في بيان،  اإلذن يكون بمعنى العلم:  ثالثاا 

األمر منه،  (39-38ص،  1ج،  2021،  فأنه ممن ال يخفى عليه الخفيات")الشريف،  الكائنات بالشيء هو  العلم  ألنه  ،  وهنا 

 . وصادر األمر منه بوجوب االمتثال له، سبحانه فوق العباد

له:  رابعاا  العلم  وإيصال  المكلف  إبالغ  بمعنى  يكون  إلى ؛  اإلذن  يدعو  وما  اإليمان  بفضل  المكلفين  إعالم  إن"معناه  أي 

وال يكون هذا اإليمان واليقين به يتحقق يشكل اعتباطي من دون قصده سبحانه في ،  (39ص،  1ج،  2021،  فعله")الشريف

ا يبعثها على إذ ال يمكن أن يتحقق اإليمان من أي "نفس أن تؤمن إال بإعالم هللا لها بم،  وجوب معرفة العبد بفضل اإليمان

: ومن ثم يتناول المعنى المتبقي من اآلية في قوله تعالى،  (39ص،  1ج،  2021،  وما يدعوها إلى فعله")الشريف ،  اإليمان

فيسألون إذا كان عذاب ،  "ويجعل الرجس على الذين ال يعقلون"إذ إن الذين يؤمنون بظاهر النص ال يلتفتون إلى المعنى العميق

، 1ج،  2021،  ")الشريف؟  فكيف يستحق العذاب،  ومن كان فاقداً عقله وال يكون مكلفاً ،   يعقلونالرجس يصدر"على الذين ال

أراد الذين لم يعقلوا ويعلموا ما وجب عليهم علمهُ من    فيرد عليهم بأن المقصودين ليس الذين يفقدون العقل"إنما،  (38ص

وعلى الرغم من وجود ،  (39ص،  1ج،  2021،  واالعتراف بنبوة رسله واالنقياد إلى طاعتهم")الشريف،  معرفة هللا خالقهم

، (39ص،  1ج،  2021،  أمروا به"ووصفهم تعالى أنهم ال يعقلون ")الشريف  انعمة العقل واإلدراك لديهم ال يعقلون شيئاً مم

ويصف هذه ،  ( 18:  "صٌم بكٌم عمي")البقرة:  وأكد على ما ذهب إليه في الخروج إلى هذا المعنى بآية كريمة في قوله تعالى
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وهو ال يدرك ما يفعله من تصرفات تخرج  ،  المسألة بأمر متعارف عليه بين الناس حين يتصرف اإلنسان في بعض األحيان

له تعرض  قد  لضغط  نتيجة  المألوف  األمور  عن  لبعض  يفطن  وفقد  ،  كونه"لم  بالجنون  بعلمه  مأمور  هو  ما  يعلم  لم  أو 

 ،  1ج، 2021، العقل")الشريف

"ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وال يزالون مختلفين  : ونراه يفند رأي المخالفين في مسألة قوله تعالى، (40ص

،  اآلية يكمن معناها"أنه تعالى ما شاء أن يكونوا أمة واحدة (الذين يقولون أن119-118: إال ما رحم ربك ولذلك خلقهم")هود

وأن خلقهم ما هو إال تأكيد لالختالف وليس الرحمة"ألن  ،  (70ص،  1ج ،  2021،  وأن يجتمعوا على اإليمان والهدى")الشريف 

ن رجوعه إلى االختالف )ولذلك خلقهم(كا :  فما قال،  ولتلك خلقهم:  ولو أرادها لقال؛  الكناية عن الرحمة ال تكون بلفظة)ذلك(

المعرفي بما قاله   الخزين  فيرفض الشريف هذا األمر وينتهج منهجاً عقلياً معتمداً على،  (70ص،  1ج،  2021،  أولى")الشريف

إذ إنه ،  "ولو شاء ربك" :  لآلية في قوله تعالى  العرب في بيان معاني الكلمات في تفسير وتوضيح واستخراج المعنى العميق

اإللجاء إليها  ينضم  التي  المشيئة  به  وتعالى"عني  )الشريف،  سبحانه  االختيار"  سبيل  في  المشيئة  يعِن  ، 1ج،  2021،  ولم 

وأن هذه القدرة تكمن في أنه سبحانه"ممن ال  ،  وما معنى هذه اآلية إال تمجيد للباري عز وجل في أنه قادر ومتمكن،  (70ص

، 1ج،  2021،  وإكراههم على ما أراد منهم " )الشريف،  كان قادراً على إلجاء العبيدمن حيث  ،  يغالب وال يعصى مقهوراً 

فيرجح معنى الرحمة على االختالف بدليلين عقلي ،  أما رده عن حديثهم في لفظة )ذلك(ترجع لالختالف ال للرحمة،  (70ص

ا دليل العقل فمن حيث علمنا أنه تعالى كره فنراه يرجح دليل العقل على دليل اللفظ المتفق عليه على لسان العرب"فأم،  ولفظي

، 2021،  فكيف يكون شائيأً له ومجرياً بخلق العباد إليه")الشريف،  وتوعد عليه،  ونهي عنه،  والذهاب عن الدين،  االختالف

،  فأما داللة اللفظ المتواضع عليه والمعروف بين العرب تكمن بأن"الرحمة أقرب إلى هذه الكناية من االختال، (71ص، 1ج

ويرفض رأي الذين قالوا  ،  (71ص،  1ج،  2021،  وحمل اللفظ على أقرب المذكورين إليها أولى في لسان العرب")الشريف

وإذا كني عنها  ،  ألن"تأنيث الرحمة غير حقيقي، وهذا عنده من الرأي الباطل، بأن الكناية الخاصة بالرحمة ال تكون إال مؤنثة

المعن الكناية على  التذكير كانت  يترك هذا ،  (71ص،  1ج،  2021،  ألن معناها هو الفضل واإلنعام")الشريف،  ىبلفظ  وال 

: "هذا رحمة من ربي")الكهف:  التحليل من دون دليل ثابت بأنها تضمنت معنى ودليالً عميقاً يعني الفضل واإلنعام بقوله تعالى

أما رده على الذين يقولون ،  (71ص،  1ج،  2021،  )الشريف   إذ أنه سبحانه "لم يقل)هذه(وإنما أراد هذا فضل من ربي" ،  (98

،  2021،  على أن الرحمة هي رقة القلب والشفقة")الشريف؛  أن رده عن قوله سبحانه)مختلفين(ما هي إال دالة"على االختالف

وما  ،  الضرروما قصده"إال العفو وإسقاط  ،  ألن عدله أساس حكمه؛  إذ إنهم يرفضون أن يكون هللا سبحانه كذلك،  (70ص،  1ج

إذ يلجأ إلى تأويل اآلية  ،  وهذا ما ال يتقبله الشريف المرتضى،  (70ص،  1ج،  2021،  جرى مجراه عن مستحقه")الشريف

والرحمة ، (73ص، 1ج، 2021، بمعنى عميق هو"االختالف في الدين والذهاب عن الحق فيه بالهوى والشبهات" )الشريف

القلب تعني رقة  النع،  عنده ال  أن من أحسن إلى غيره،  م واإلحسانإنما هي"فعل  بأنه  ،  يدل على ذلك  يُوصف  وأنعم عليه 

فيؤكد أن الرحمة وداللتها على النعمة جاءت عن طريق التوفيق من قبله سبحانه  ،  (73ص،  1ج،  2021،  رحيم")الشريف

اب المخصص"فاالختصاص  وتأتي النعمة عنده عن طريق الثو،  فهذه النعمة خاصة لم ينعم بها على جميع المكلفين،  لإليمان

مستحقة،  ظاهر إال  تكون  ال  به  النعمة  النعمة،  ألن  هذه  إلى  بأعماله وصل  الثواب  أستحق  يصل  ،  فمن  لم  يستحقه  لم  ومن 

،  وذلك بسبب تمجيد المعتزلة للدليل العقلي ،  ونراه كثير التفكير والتأمل باآليات القرآنية.  (74ص،  1ج،  2021،  إليها")الشريف

فضالً ،  فيحاول ويجتهد في تفسيرها وتأويلها بحسب الدليل المنطقي الذي يجعل المخالفين ألرائه ال يستطيعون القدح برأيه

"وما كان في هذه أعمى فهو في اآلخرة أعمى :  وهذا نجده في قوله تعالى،  عن أنهم ال يمكنهم اللجوء إلى دليل ينقض ما يقوله

وهللا سبحانه  ،  (87ص،  2021،  )الشريف  "كيف يجوز أن يكونوا في اآلخرة عمياً" :  يقولونإذ  ،  (72:  وأضل سبيالً")اإلسراء

وهذا  ،  (87ص،  1ج،  2021،  يؤكد أن العباد سيبعثون كما خلقوا متمتعين بالسالمة"سالمين من اآلفات والعاهات ")الشريف

إذ أن هذه اآلية تعرض هاتين  ، (22: ديد")ق"فبصرك اليوم ح: وقوله،  (29: "كما بدأكم تعودون" )األعراف: في قوله تعالى

فنراه يأتي بأدلة تبين العمى األول والعمى الثاني في اآلية  ،  اآليتين كونهما تؤكدان على التمتع باإلبصار حينما يحشر الخلق

 :  ووجوه هذه األدلة، الكريمة

تحويها من دالئل بينها هللا لعباده حينما أمرهم في   وما،  العمى األول يبعد العباد عن النظر والتفكير في اآليات الكريمة  :أولا 

:  أما العمى الثاني فهو عدم اإلقرار بما يعتقده المكلف باإليمان باآلخرة )ينظر،  وما يحيط بهم من خلق،  التفكير في خلق أنفسهم

أي أنه أعمى وغير بصير بالنعم التي أنعمها هللا عليه في الحياة الدنيا"وعن هذه العبر فهو  ،  (87ص،  1ج،  2021،  الشريف

أي أنه سبحانه خصص  ،  (87ص،  1ج،  2021،  أي هو عما غُيَب عنه من أمر اآلخرة أعمى" )الشريف؛  في اآلخرة أعمى

 (87ص، 1ج، 2021، اسم اإلشارة)هذه("كناية عن النعم ال عن الدنيا")الشريف
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واالبتعاد المقصود عن معرفته"بما أوجب  ،  العمى األول في)هذه(يخرجه إلى معنى عميق هو يكون أعمى باإليمان باهلل :نياا ثا

والعمى الثاني هو عدم الهدَي في الوصول إلى الثواب الذي يؤدي إلى  ،  (88ص،  1ج،  2021،  عليه المعرفة به")الشريف

 (88ص، 1ج، 2021، الشريف  :)ينظر. نعيم اآلخرة والمكوث في جنات الخلد

يعتمد الشريف في هذا الرأي على معنى عميق يدرك عن طريق تأمل اآلية بأن العمى األول عدم معرفة الكفار وإيمانهم   :ثالثاا 

عظم ما يناله هؤالء الكفار الجهال من الخوف والهم والحزن الذي    والثاني اعتماد الخبر الذي يرتكز على المبالغة"عن ،  به

"ال خوف عليهم وال هم  :  إذ إنه يتطرق إلى قوله تعالى،  (88ص،  1ج،  2021،  أزاله هللا عن المؤمنين العارفين")الشريف

ونراه يزيد  ،  س من الكفار (لإلشارة للعباد المؤمنين الذين يتمتعون باإليمان واالعتقاد الراسخ على العك62:  يحزنون)يونس

همه    اشتدإذ إنهم يطلقون على "من  ،  معنى العمى  إثباتهذه المسألة شرحاً وتفصيالً حينما يذكر رأي تواضع عليه العرب في 

ويعزز هذا المعنى ،  (88ص،  1ج،  2021،  ويصفون المسرور بأنه قرير العين")الشريف،  وقوي حزنه أعمى سخين العين

"فال تعلم نفس ما :  عمق هذا المعنى في قوله تعالى  إثباتالذي تواضع عليه العرب بدليل قرآني يكون هو الرأي الفصل في  

 (17: أخفى لهم من قرة أعين جزاًء بما كانوا يعملون")السجدة

إذ إن العمى ، غليب الدليل العقلي في استنباطه الرأي نرى الشريف يعتمد في تأويل المعنى على قوة المعرفة وت في هذا :رابعاا 

وهذه العقوبة  ،  أما العمى الثاني فهو يخرج إلى معنى العقوبة،  األول يكون محوره االبتعاد عن اإليمان الراسخ المنقاد له سبحانه

"فبصرك اليوم  :  أما قوله سبحانه ،  (88ص،  1ج،  2021،  الشريف:  تدل على االقتدار والتمكن منه سبحانه في اإلعادة)ينظر 

، 1ج، 2021،  وأن الجاهل باهلل في الدنيا يكون عارفاً به في اآلخرة")الشريف، "عن قوة المعرفة اإلخبارفهو إقرار ب، حديد" 

فالن بصير بهذا  :  إذ إن"العرب تقول،  وال يكتفي بذلك إنما يأتي بدليل تواضع عليه العرب في بيان حجة هذه المسألة،  (88ص

وما قوة اإلبصار إال لتأكيد ،  (89-88ص،  1ج،  2021،  بل العلم والمعرفة")الشريف،  وال يريدون إبصار العين. . . . .  األمر

إذ كونك"غافالً عما أنت اآلن عارف به فلما أن كشفنا عنك الغطاء  ،  القدرة اإللهية على الغفلة المقصودة من المكلفين العاصيين

فيعدها خارجة عن ما هو مألوف من  ، (89ص، 1ج، 2021، رفة عرفت وعلمت")الشريفبأن أعلمناك وفعلنا في قلبك المع

ونراه يركن إلى التوسع في المعنى عن طريق الدليل العقلي في خروج الخطاب القرآني بألفاظ قليلة .  استنباط كالم العرب

"فغشيهم : نجده في حديثه عن قوله تعالىوهذا ، واسعة المعنى عن طريق األساليب البالغية التي تتوافر في الخطاب القرآني

،  ودال على المعنى وال يوجد معنى آخر في اآلية،  فيرد على الذين يقولون بأن اللفظ واحد؛  (78:  من اليم ما غشيهم")طه

ويحاول أن يقلب المعنى على ،  (لكنه يرفض هذا الرأي349ص،  1ج،  2021،  الشريف:  ألن)غشيهم(األولى دالة عليه)ينظر

ليدل على أن  . . . . .  بل غشيهم بعضه،  ذ يؤكد أن المعنى مخصص للبعض من دون الكل"ألنه لم يغشهم جميع مائهإ،  وجوه

ومن ثم يقوم بتأويل اآلية إلى معنى ،  (349ص،  1ج،  2021،  وأنهم لم يغرقوا بجميعه")الشريف،  الذي غرقهم بعض الماء

وهذا الهالك شملهم وشمل قبلهم األمم السابقة"من حيث  ، نى الهالكإذ يؤكد أن المعنى خرج إلى مع، أعمق من التفسير األول

(لكفرها على الرغم من االختالف بأنواع  350ص، 1ج، 2021، اشتمال العذاب على جميعهم عقوبة على التكذيب")الشريف

؛ والعدول عن إرشادهم واألمم السالفةوإقامتهم على ردَ أقوالهم  ،  كونهم كذبوا "أنبياءهم،  العذاب بينهم إال أنهم تلقوا العقاب

البحر قبل  من  والهالك  العذاب  يغشهم  لم  بكفرهم")الشريف،  وأن  استحقوهما  وإهالك  عذاب  غشيهم  ،  1ج،  2021،  فقد 

األولى ،  فيؤكد أن المعنى في)غشيهم(يخرج إلى كنايتين،  ومن ثم يخرج اآلية إلى معنى أعمق من المعنيين السابقين،  (350ص

والفرق كونهم"سلكوا ،  األولى ضرها )اليم(والثانية لم يمسها ضره،  والثانية ُخصت بموسى وقومه،  ون وأصحابهخص بها فرع

وموسى عليه السالم وقومه جعل لهم في البحر طريق  ، إال أن فرعون وقومه لما غشيهم غرقهم؛ وغشيهم كلهم، جميعاً البحر

منوا يخرجهم من الظلمات إلى  آهللا ولي الذين " : ى قوله تعالىوهذا أيضا ينطبق عل، (349ص، 1ج، 2021، يبس")الشريف

يقول،  (257:  النور")البقرة الفاعل ومخير لإليمان والكفر:  فظاهر اآلية عند المخالفين  يعتقده  ،  أن هللا هو  ما  وهذا خالف 

مرتضى يؤكد أن الظلمة والنور فنرى الشريف ال، اإليمان أو الكفر بحسب ما يعتقد وينظر اتباعالمعتزلة بأن اإلنسان مكلف ب

ألنه سبحانه لم يفعل اإليمان حتى  ،  فالمعنى هنا معنى عميق،  (14ص،  2ج،  2021،  كناية"يراد بها الجنة والنار")الشريف

وسهل")الشريف ولطف  وأرشد  وبين  إنما"دل  فاعالً  بالخروج"من14ص،  2ج،  2021،  يكون  المكلفين  إلى   (على  الكفر 

(كون الخطاب دل على اليقين والعزم بالعدول 15-14ص،  2ج،  2021،  فيصح إضافة اإلخراج إليه تعالى")الشريف،  اإليمان

وهذا"يقتضي االستقبال في إخراج ما قد ثبت كونه مؤمناً كان  ، من النار إلى الجنة لثبات اإليمان عند المكلف الذي ثبت إيمانه

وما فعل إخراج المؤمنين  ،  (14ص،  2ج،  2021،  عدول به عن طريق النار أشبه بالظاهر")الشريفحمله على دخول الجنة وال

ومن ثم نراه يكثف ،  وتقوية الدواعي من قبل المكلف،  في رسوخ العمل الذي يقوده إلى الجنة  منه سبحانه إال للترغيب والثبات

وا العطب  من  )اليم(بأنه"ما غشيهم  أثر  تخصيص  إلى  فيخرجه  فغشيهم  ،  (350ص،  1ج،  2021،  لهالك")الشريفالمعنى 

وال يكتفي ،  (350ص،  1ج،  2021،  األولى خصت بالبحر"والثانية للهالك والعطب اللذين لحقاهم من قبل البحر")الشريف

طاب وما اتفقوا عليه بخروج اللفظ إلى معنى عميق يعني التعظيم والتفخيم في الخ،  بهذه األدلة إنما يأتي بدليل من كالم العرب
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، (350ص،  1ج،  2021،  )ما غشيهم(تعظيم األمر وتفخيمه")الشريف:  أي "أن تكون الفائدة في قوله تعالى،  اللغوي المقصود

"ال :  هو نفي الرؤية عنه سبحانه بالنظر الواضح والبصر في قوله تعالى،  ونرى الشريف المرتضى يؤكد على معتقد اعتزالي

إذ"إنه تعالى تمدح بنفي اإلدراك الذي هو رؤية البصر عن نفسه على  ،  (103:  عامتدركه اإلبصار وهو يدرك اإلبصار")اإلن

"كيف يُمتدح  :  فيرد بصورة عقلية منطقية على المخالفين الذين يقولون ،  (22ص،  1ج،  2021،  وجه يرجع إلى ذاته")الشريف

يُرى ال  بممدوح،  بأنه  ليس  ما  الرؤية  نفي  في  وا؛  وقد شاركه  واإلرادات  ، 1ج،  2021،  العتقادات")الشريفكالمعدومات 

فتمدَحه  ،  ها لهإثبات وإنما تمدَح بنفي الرؤية عنه و،  فيؤكد أن نفي الرؤية يكمن في أنه"لم يمتدَح تعالى بنفي الرؤية فقط،  (22ص

إخراج وال يكتفي بذلك إنما يقوم بتفصيل هذه المسألة تفصيل يقوم على  ،  (22ص،  1ج،  2021،  بمجموع األمرين")الشريف

ها في آن واحد صفة يختص بها سبحانه دون عن ما  إثبات إذ إن نفي الرؤية و،  المعنى العميق الذي يقوم على الدليل المنطقي

ومنها ما يُرى وال يَرى  ،  فيكون"منها ما يَرى وال يُرى كاإلرادات واالعتقادات،  فيتطرق إلى الموجودات والمحدثات،  يُخلق

، (22ص،  1ج،  2021،  وليس فيها ما يَرى وال يُرى")الشريف؛  رى كاإلنسان وضروب األحياءومنها ما يَرى ويُ ،  كاأللوان

، ويأتي بدليل قرآني يؤكد فيه الرأي السابق،  وما هذه المسائل إال تثبيت للمعنى بأنه داللة على عظمته واختصاصه بالمدح

في المدح إذا جاءت الصفة منفردة أو مضمومة إلى   وأنه ال فرق،  (255:  "ال تأخذه سنة وال نوم")البقرة:  وهو قوله تعالى

، (22ص،  1ج،  2021،  إذ"إن نفي الِسنة والنوم هاهنا إنما يكون مدحاً إذا انتفى عمن هو بصفة األحياء")الشريف،  غيرها

صحاب  أ  اعتمدهويسير الشريف المرتضى على نفس الطريق الذي سار عليه المعتزلة برفض الرؤية عنه سبحانه في بطالن ما  

وال الرؤية ،  إذ النظر عنده ال يفيد"الرؤية،  (23-22:  "وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة")القيامة:  الظاهر في قوله تعالى

الرؤية إنما البصيرة القائمة على الدليل واالستنتاج    والنظر عنده ال يعني،  (36ص،  1ج،  2021،  من أحد محتمالته")الشريف

ومن ثم بعد ذلك يتعمق بالفكرة بخروجه من المعنى ،  والنظر رحمته وعطفه سبحانه في أمور خلقه،  العقلي اتجاه المرئي

،  الخروج إلى معنى االنتظار للثواب ولو كان محذوفاً :  األول،  الظاهر إلى معنى يركز على أبعاد معنى الرؤية في اآلية برأيين

كون النظر في ،  (36ص،  1ج،  2021،  الشريف:  عم هللا)ينظرحمل على الرؤية الخاصة ألهل الجنة بالنظر إلى ن:  والثاني

ونراه .  والثاني النظر إلى جنته التي أنعم بها على أهل الجنة،  ألن األول نظر إلى ثواب الدنيا واآلخرة،  الرأيين نظر نعم هللا

"تعلم ما :  ي حديثه عن قوله تعالىيلجأ إلى التحليل العميق المستند على الدليل المنطقي في أبعاد التشبيه عن الذات اإللهية ف

وهل هي  ، فهو يجيب عن من سأل عن معنى)النفس(، (116: في نفسي وال أعلم ما في نفسك إنك أنت عالم الغيوب")المائدة

إذ يبعدها  ،  (28: "ويحذركم هللا نفسه")آل عمران:  وهل هناك تطابق مع معنى اآلية في قوله تعالى؟  كالنفس المتعارف عليها

النفس  عن صفة بيان معنى  بالذات اإللهية في  الغيبة،  التشبيه  نفسه  ،  إذ يخرجها مخرج غير متعارف عليه وهو معنى  أي 

فأنه يعلم"غيبي وما عندي وال أعلم ،  إذ ال يمكن ألحد من خلقه أن يعرف ما في نفسه وما يريد،  سبحانه تمتاز بصفة الغيبية

التطابق  ،  (326ص،  1ج،  2021،  غيبك")الشريف يختلف أما  فأنها عنده تخرج إلى معنى عميق  بينها وبين اآلية السابقة 

، (326ص،  1ج،  2021،  أي عقوبتي")الشريف؛  فيكون"أحذركم نفسي،  إذ إنها تأتي بمعنى العقوبة،  اختالفاً جذرياً في المعنى

كون اإلنسان يجتهد  ،  الغيب على معنى النفس بتحليل منطقي هو خروجها إلى المبالغة في الكتمان والتستر إطالقونراه يعلل 

 .  ألجل أن ال يصرح بما تخفيه نفسه من أمور قد تضره أو تقلل من شأنه

 

كون هو الفكر في  وي،  وقد نظرت إلى الشيء يعني أبصرته،  هو تأمل الشيء بالعين  :النظر في اللغة:  النظر والدليل العقلي

،  فارس  ابنو، 284-282ص،  1998،  والزمخشري،  604-602ص، 2002،  منظور  ابن:  )ينظر.  الشيء تقدره وتقيسه منك

للنظر،  (444ص،  1979 كبيرة  المتكلمون أهمية  تثبيت  ،  ويعطي  العلم من أجل  به غلبة الظن أو  يُطلب  الذي  الفكر  كونه 

،  والنظر يأتي بمعنى نظر العين ونظر القلب ،  (22ص،  1997،  واإليجي،  7ص،  ت-ب،  الجويني:  )ينظر.  االعتقاد وترسيخه

ألنه يركن إلى اإلمارة والدليل"التي يقضي النظر فيها إلى غالب  ،  ونرى الشريف المرتضى يرجح نظر القلب على نظر العين

يقوم على"ترتيب اعتقادات  ،  (263ص،  2ج،  هجرية1405،  الظن")الشريف القلب  أن نظر  بها إلى  إذ  أو ظنون ليتوصل 

ظن")الشريف أو  بعلم  الشيء  على  عامة  ،  (287ص،  2ج،  1405،  الوقوف  المعتزلة  عند  الطرق  أقوى  من  القلب  ونظر 

المرتضى خاصة الداللة  ،  والشريف  التوسع في  المنطقي الذي يكشف الحقيقة ويبين  لالستدالل والتفكير  يدفع المكلف  ألنه 

إلى معاٍن ال المنطقي  اللغوية والخروج  يُشكل ويتضمن معنى  ،  يمكن إدراكها إال عن طريق االستدالل  الذي  إن النص  إذ 

،  2018،  بل جاء عن طريق اإلشارة والتلميح")قعلول،  خفي"ال يعلم مراده إال بالنظر واالستدالل فهو نص لم يكن صريحاً 

وقد يراد به المعرفة الحاصلة  ،  ك الشيء ورؤيتهوالنظر القائم على الدليل ما هو إال "تقليب البصر والبصيرة إلدرا،  (162ص

ألنه صفة يدركها المكلف العالم وغير ،  وال يركز المتكلمون على البصر،  (702-701ص،  1410،  بعد الفحص")المناوي

، اءوهذا يكون"أكثره عند الخاصة")أبو البق،  كونه يبحث في األدلة واألسباب،  ولكنهم يركزون على النظر في البصيرة،  العالم

ويجب" أن يكون الناظر  ،  ونرى الشريف يؤكد على أهمية أن يكون الظن والشك في المدلول أساساً للنظر،  (905ص،  1998
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إذ يكون النظر ،  وثيقاً مابين وجوبية النظر والمعرفة  وأن هناك رابطاً ،  (147ص،  2ج،  1405،  شاكاً في المدلول")الشريف

أن العلم :  ووجه وجوب المعرفة،  وأن"وجه وجوب هذا النظر وجوب المعرفة التي تؤدي إليها،  سابقاً على المعرفة والعلم

، (15ص،  3ج، 1405،  باستحقاق الثواب والعقاب الذي هو لطف في فعل الواجب العقلي إال بحصول هذه المعرفة")الشريف 

ان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا تبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليما"و:  ويتبن وجوب النظر في قوله تعالى

يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقوال إنما نحن فتنة فال تكفر  

طاب  إذ يتجلى وجوب النظر في هذه اآلية بأن الظاهر من الخ،  (102:  فيعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه")البقرة

فيكون  ، لكن اآلية يكمن معناها بمعنى عميق يحتاج إلى النظر والتأمل، أن المالئكة تعلم الناس السحر وما يفرق بين الزوجين

إذ إن الملكين ال يعلمان السحر ،  (417ص،  1ج،  2021،  وما أنزل على الملكين بمعنى الذي")الشريف :  معنى)ما("في قوله

لذي يفرق بين المرء وزوجه ويضر الناس"وإنما أنزل على الملكين وصف السحر وماهيته  المتعارف عليه من قبل الشياطين ا

أي أن المعنى ،  (418ص،  1ج،  2021،  ليعرفا ذلك ويعرفاه للناس فيجتنبوه ويحذروا منه")الشريف،  وكيفية االحتيال فيه

واليقين بأنه سبحانه نبه العباد لضروب القبائح  العميق الذي تخرج به اآلية بعد اإلمعان في النظر الذي يتبعه فيما بعد العلم  

ألنهم  ،  عباد اجتنبوا السحر على الرغم من علمهم به،  القسم األول:  إذ العباد ينقسمون في هذه اآلية على قسمين،  والمعاصي

علموا بطرق عمل السحر ولكنهم ال يعلمون السحر للناس بطرقه ومضاره بعكس الشياطين"كانوا    والقسم الثاني"عباد،  مؤمنين

الشريف في هذا األمر على   اعتمدو، (418ص، 1ج، 2021، وأقدموا على فعله")الشريف، إذا علموا ذلك وعرفوه استعملوه

،  1ج، 2021، لفظة علَمه بمعنى أعلمه")الشريف ما روي عن العرب في خروج معنى)يُعَلَمان(إلى)يُْعِلمان(في أنها"تستعمل

ألنه انتفى عن الملكين  ،  "فيعلمون منهما"ال يعود على الملكين:  ومن ثم يؤكد على أن الضمير)منهما(في قوله تعالى،  (418ص

ويرتكز المعنى بعد طول النظر  ،  (420ص،  1ج،  2021،  وإنما الضمير"يرجع إلى الكفر والسحر")الشريف،  عمل السحر

لى العلم إن معظم الناس خرجوا عن ما علمهما الملكان من اجتناب السحر إلى"أنهم يعدلون عما علمهم ووقفهم عليه الملكان  إ

وال يُقدم العلم على النظر إنما يحدث العلم بعد  ،  (420ص،  1ج،  2021،  من النهي عن السحر إلى تعلمه واستعماله")الشريف

، 1ج، 1405،  إذ"أنَا ال نفرق بين الشبة والدليل إال بعد توليد الدليل للعلم")الشريف،  النظر  وأن الدليل ال يتولد إال بعد، النظر

ونرى الشريف يعطي أهمية للظن ويجعله في  .  وهذا الدليل ال يتحقق إال بعد النظر من النظر المتمكن من أدواته،  (148ص

ألن النظر أساسه الشك  ،  ه سبحانه ويكون أول الواجباتمرتبة واحدة مع العلم في مسألة التكليف في معرفة وحدانيته وعدل

إذ تمكنه من  ،  ويشترط في التكليف القدرة العقلية في بيان المعنى وإدراكه،  (13ص،  3ج،  1405،  الشريف:  والظن)ينظر

عقله أصبح مدركاً لألدلة العقلية ومعرفة أسرارها التي عن طريقها    اكتملكون المكلف إذا  ،  استنباط األدلة اللغوية المنطقية

فيساوي بين  ،  ونراه يرفع من شأن التكليف ويجعل أساسه الدليل العقلي،  يمكن أن يخرج المعنى العميق الذي يتضمنه النص

فال يكون متمكناً من أدواته وأدلته  ،العاجز والمكلف الذي ال يحسن النظر الذي يقود إلى المعرفة التي تقوم على الدليل العقلي 

االعتقاد الصحيح يدل على  العقلي على الوجه الذي  وأن الوصول إلى معرفة ،  يعتريها الغموض والخروج عن االستنباط 

. . .  والتعريض للشيء في حكم إيصاله والنفع،  التكليف وأوجهه الحسنة ما هو إال"تعريض لنفع عظيم ال يوصل إليه إال به

الثو بالطاعات")الشريف،  (13ص،  3ج،  1405،  اب")الشريفهو  إال  يستحق  يتحقق"وال  ال  األمر  ، 3ج،  1405،  وهذا 

فسبحانه ال يكلف"ما ليس ، إذ ربط بين المكلف غير القادر على النظر والعاجز، وفي موضع آخر يؤكد هذه المسألة، (13ص

-12ص،  3ج، 1405،  يه شروط التكليف من العقالء")الشريفوقد كلف هللا تعالى من تكاملت ف،  بقادر بالقبح كتكليف العاجز

ألن الناظر الذي يفتقد ؛  إذ يشترط أن يكون الناظر عالماً قادراً على االعتقاد،  ونراه يربط ما بين الناظر واالعتقاد الفاسد،  (13

قل في الحال وفاقد التميز بسهو الحكمة والقدرة على االستنباط العقلي في فهم واستنباط النظر"فال بد من أن يكون ناقص الع

ويبين الشريف أن النظر في مسألة التوحيد  ،  (12ص،  2ج،  1405،  فيبتدأ اعتقاداً ال أصل له")الشريف،  وما يجري مجراه

والعدل في األلم والضرر ال يقع إال ويكون له عوض ويثبت هذه المسألة عن طريق تحكيم األدلة العقلية التي تبين المعنى  

والعوض هو ، إذ"القديم تعالى قادر على دفع كل ضرر عن المكلف من غير أن يؤلمهُ ،  تجعل النص خاضعاً لهاو،  وتوضحه

ألنهما يتعلقان  ،  إن وجوب النظر في كونه حياً ويجعله سابقاً للعلم والقدرة.  (14ص،  3ج،  1405،  النفع المستحق")الشريف

ويرفض أن يتقدم العلم على النظر  ،  (10ص،  3ج،  1405،  المدركات القتضاء كونه حياً")الشريف  إذ إنه"أوجد،  بالمدركات

وثبوت كونه قادراً فيما ،  وكونه محدثاً إلى كونه قادراً ،  إذ"يؤدي إلى تعلق كونه قادراً بكونه محدثاً ،  في مسألة وحدانيته وعدله

ونراه يناقش بصورة عقلية منطقية  ،  (11ص،  3ج،  1405،  ريفلم يزل يقتضي أن يكون في ما لم يزل حياً موجوداً")الش

وأن هذا االعتقاد ناتج عن نظر قائم على المعرفة العقلية  ،  أهمية الدليل العقلي في معرفة االعتقاد في أبواب العدل والتوحيد

وأن المتمعن  ،  قة بين الدال والمدلولإذ إن الدليل العقلي الذي يولده النظر يؤكد االعتقاد قبل العلم لعال،  في إدراك صفاته سبحانه

ألن الحدوث ال يحدث إال في األجسام المحدثة التي  ،  فنراه يبعد عنه سبحانه الحدوث،  بالدليل العقلي يكشف المدلول ويبينه

، 1405، وال بد لها من محدث كالصياغة والكتابة")الشريف، فلها حكمها في الحدوث، أحدثها صانع"ألنها لم تسبق الحوادث
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وهذا الضرب  ،  إذ"البد من كون محدثها عالماً ،  في األجسام يكمن في بيان صفات محدثها  وأن معنى الحدوث،  (10ص،  3ج

ويعطي للمعقول الذي  ،  (10ص،  3ج،  1405،  من التعلق ال يصلح إال من الموجود كونه قديماً النتهاء الحوادث إليه")الشريف

أن يكون سبحانه واحداً أحداً ال يشارك في اإللهية كونه واحداً منذ القدم"ألن   يجب أن يدرك من قبل الناظر المتمكن بأهمية

ويؤدي إلى تعذر الفعل على القادر من غير ،  ذاتين ال حكم لهما يزيد على الحكم الذات الواحدة  إثباتثاني يؤدي إلى    إثبات

ويجب  ،  يات االستنباط في النص اللغويونرى النظر عنده أساس من أساس،  (11ص،  3ج،  1405،  جهة منع معقولة")الشريف

وأن التخوف  ،  أصول عقائدية يؤمن بها ويجتهد لبيان صحتها  ثباتعلى المكلف عدم ترك النظر في تحقيق ما يصبو إليه إل

"النظر  إذ إن  ،  من ترك النظر من قبل المكلف يقوده إلى بيان المعرفة التي تقوم على الدليل المنطقي والذي بدوره يبعد الضرر

الفكر ضرورة،  هو  نفسه  من  أحدنا  وإهماله،  ويعلمه  تركه  من  خاف  إذا  النظر  هذا  على  يجب  يخاف  ،  وإنما  وإنما 

أو يبتدئ في الفكر في  ،  إذا كان ناشئاً بينهم،  وأساس هذا األمر"التخويف من العباد،  (15ص،  3ج،  1405،  الضرر")الشريف

، 3ج،  1405، تعالى بباله ما يدعوه إلى النظر ويخوفه من اإلهمال")الشريف  أو بأن يخطر هللا،  إمارة الخوف من ترك النظر

ألنه يحدث عن توليد  ،  والدليل العقلي عند الشريف في النظر هو توليد للدليل الذي يرجوه المعتزلة في توليد العلم،  (15ص

الدليل المعروف من قبل الناظر في وقت  وال يستنكر أن يجتمع النظر عن طريق ، ما يرجو من اعتقاد  ثباتالدليل المنطقي إل

إذ"إن من نظر في شيء يعلمه من  ،  والنظر الذي يولد العلم عن طريق األدلة العقلية واستنباطها في الخطاب اللغوي،  سابق

، 2ج،  1405،  ويكون عالماً به من طريقتين")الشريف،  وقد يجوز أن ينظر في دليل آخر يفضي إلى العلم به،  طريق الدليل

إنما األساس عنده الدليل الثاني الذي يدعو إلى الشك والبحث عن ،  ويرفض أن يكون الدليل األول متعلقاً بالنظر،  (148ص

إذ إن النظر يعتمد على مقدمات الدليل الثاني على شرط"إذا نظر في شيء فيجب أن يكون شاكاً في متناول اإلدراك  ،  الدليل

ونراه يؤكد على عدم ترك النظر لخوفه من أن يتخذ المكلف طريق ،  (150ص  ،2ج،  1405،  وسائر مقدمات الدليل")الشريف

وذلك لعدم تمكنه من  ،  وعدم الغوص في المعاني العميقة للنص لمعرفة األمور المكلف بها،  اإلهمال في ما هو واجب عليه

في طلبه من األمور التي   ألن القصور في النظر واإلهمال،  معرفة أسرار النص لضعف في قدرته االستنباطية والمعرفية

، (210:  "وإلى هللا ترجع األمور")البقرة:  قوله تعالى  ونراه يفسر هذا األمر في حديثه عن،  تدخل الشبه على النص اللغوي

وأن التكليف يُشكل عليهم البتعادهم عن النظر الذي يقود إلى االعتقاد  ،  وهذه اآلية عنده تتحدث عن المكلفين في دار الدنيا

،  2021،  ويعتقدون فيهم أنهم يملكون جَر المنافع إليهم وصرف المضار عنهم")الشريف،  الراسخ لكنه"قد يغتر بعضهم ببعض

ويعبد آخرون  ،  تسمع وال تبصر  التي ال. . .  وهذا يقود إلى الشبه التي تدخلهم في الكفر"فيعبد قوم األصنام،  (375ص،  1ج

وما اآلية إال لبيان ما يحصل في ، (375ص، 1ج، 2021، ويجعلونهم شركاء هلل تعالى في استحقاق العبادة")الشريف، البشر

وأيقن الكل ال  ، وأن ال خالق إال هللا فيزول"ما كانوا عليه في الدنيا من الضالل واعتقاد الباطل،  اآلخرة حينما تنكشف األمور

ومن ثم يتطرق  ،  (375ص،  1ج،  2021،  الق وال رازق وال ضار وال نافع غير هللا تعالى فردوا إليه أمورهم")الشريفخ

ويفضي األمر إلى  ،  وهو رسوخ الدليل العقلي في التوحيد بأن الوجود له سبحانه وال يوجد"قادر غيره،  إليها من جانب آخر

إذ إن اآلية عنده كناية عن معنى الرجوع المؤكد  ،  (376ص،  1ج،  2021،  االنتهاء إلى ما كان عليه في االبتداء")الشريف

وأن  ،  (376ص،  1ج،  2021،  ألنه عاد إلى ما كان عليه مقدماً")الشريف،  والحقيقي الذي ال لبس فيه كونه"رجوع حقيقي

يق القادرالنظر  هو  سبحانه  بأنه  المكلف  المقدوراتود  جميع  غي ،  على  دون  به  المتفرد  تعالى  سائر  إذ"هو  من  ره 

وسلوك طريقه يوصل المكلف  ،  واالبتعاد عن النظر يؤدي إلى اللبس واإلشراك،  (376ص،  1ج،  2021،  القادرين")الشريف

وتكمن أهمية  ،  والرضوخ الوجوبي للذات اإللهية ووحدتها وتفردها وقدرتها،  طريق العلم والدليل العقلي للمعرفة  اتباعإلى  

، (159ص، 2018، االستدالل بالنظر بأنه يرتكز الستنباط"مقدمات تفضي إلى نتائج مقبولة ال لبس فيها وال اختالل")قعلول

"وقالت اليهود عزيز  :  وهذا يؤكده في قوله تعالى،  ونراه يؤكد على أن الظن يحتاج للنظر لترسيخ االعتقاد كونه نابع من القلب

الن  ابن وقالت  المسيح  هللا  بأفواههم")التوبة  ابنصارى  قولهم  ذلك  األصول  ،  (30:  هللا  وعلماء  المفكرين  من  الكثير  إن  إذ 

فيرد عليهم  ،  (336ص،  1ج،  2021،  )بأفواههم(ومعلوم إن القول ال يكون إال باألفواه")الشريف  :يتسألون"أي معنى لقوله 

فيبين هذا ، رسوخ الظن والنظر للوصول إلى ثوابت االعتقاد بصورة منطقية معتمداً على أصول الثوابت االعتزالية في بيان

وهما اللسان والقلب فيأخذ معنى اآلية على معنى  ،  األول يؤكد إن القول عند العرب يؤخذ على وجهين:  األمر على وجهين

القلب هو الظن")الشريف،  القلب وليس اللسان يكون    ويرفض أن،  (363ص،  1ج،  2021،  إذ إن"القول الذي يضاف إلى 

)بأفواههم(فيه احتمال مقصود للقلب من دون اللسان و"قصر المعنى على ما يكون  :  المعنى محتمالً للسان والقلب معاً إنما قوله

،  (364ص،  1ج ،  2021،  ولم يأِت بذكر األفواه لجاز أن يتوهم المعنى اآلخر")الشريف،  ولو أطلق القول،  باللسان دون القلب

"إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول هللا وهللا يعلم إنك لرسوله وهللا يشهد أن  :  قوله تعالىويثبت هذا األمر ويؤكده ب

بل كذَب ما يرجع ، إذ إنه سبحانه لم يُكذَب قول األلسن"ألنهم لم يخبروا بأفواههم إال الحق، (1: المنافقين لكاذبون")المنافقون

إذ"إن القول ال برهان  ،  إن قولهم يحتمل الكذب والبهتان:  الثاني،  (364ص ،  1ج،  2021،  االعتقادات")الشريفإلى قلوبهم من  

بالقلب،  (364ص،  1ج،  2021،  عليه")الشريف اللسان فقط من دون اإليمان واالعتقاد  فيخرج  ،  فيكون كالم يجري على 
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وأن ،  (364ص،  1ج،  2021،  فيه إال إلى اللسان")الشريف  وال يرجع،  المعنى العميق إلى"أنه قول ال تعضده حجة وال برهان

القصد من إيراد)أفواههم(وبحسب ما ذهب إليه الشريف كان التأكيد على أن هللا سبحانه وتعالى يريد حث المكلف على النظر  

شدد على أهمية ويؤكد وي،  وما رأيه هذا إال لترسخ االعتقاد االعتزالي عنده بصورة خاصة والمعتزلة بصورة عامة،  والظن

"سأصرف :  فنراه يدافع عن أصل العدل عنده عز وجل في الرد على الذين قالوا في قوله تعالى،  النظر في مسألة عدله سبحانه

عن آياتي الذين يتكبرون في األرض بغير الحق وأن يروا كل آية ال يؤمن بها وأن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيالً وأن  

هذه اآلية على ما   (بأنه "تأويل146:  ه سبيالً ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين")األعرافيروا سبيل الغي يتخذو

،  إذ إن اآلية تدل على أساس العدل عنده سبحانه،  (308ص،  1ج،  2021،  ن ظاهرها كأنه مخالف له")الشريفإيطابق العدل ف

وعن العز والكرامة اللذين يستحقهما من أدى الواجب عليه في ، ألن المخاطبين صرفوا وابتعدوا"عن ثواب النظر في اآليات

وأن األدلة تكمن في ما جاء به األنبياء والرسل)عليهم السالم(في  ،  (308ص،  1ج،  2021،  آيات هللا تعالى وأدلته")الشريف

، (308ص،  1ج،  2021،  الدعوة إلى العبادة ووجوب امتثال العباد ألوامره سبحانه"وهذا التأويل يطابقه الظاهر")الشريف

مستحق اآليات  أن صرفهم عن  منهم"فبين  مقصودة  الغفلة  وكانت  امتثالهم  بعدم  أكده سبحانه  ما  ،  بتكذيبهم")الشريف  وهذا 

والمقصود أن معناها يكمن في صرفهم عن المعجزات وزيادتها التي جاء بها األنبياء بعد أن قامت  ،  (308ص،  1ج،  2021

،  الشريف : )ينظر. وما ُضرب معجزات األنبياء إلى ليؤمن من لم يؤمن بأدلته التي جاءت عن طريق اآليات، الحجة في آياته

،  وصرف الذين علم من حالهم أنهم ال يؤمنون")الشريف،  ما إذا كان العكس من"ذلك لم يظهرهاأ،  (309-308ص،  1ج،  2021

وهذا أساس من أساسيات أصل العدل اإللهي بأنه قدم لهم المعجزات التي جاءت عن طريق األنبياء  ، (309ص، 1ج، 2021

بها يؤمنوا  ال،  ولكنهم لم  الرسول)ص(وتكليفه للشرائع  يؤكد إن إرسال  العبادفنراه  تحقيق مصالح  يكون أساسها  وهذه  ،  تي 

إذ يقتضي الدليل"التكليف العقلي الذي ال فرق في ُحسنه بين أن يقع عنده اإليمان أو ،  المصالح تكون في ثواب الدنيا واآلخرة

هم عن  وهذا لم يتحقق عند الكافرين البتعاد،  (من قبل المكلفين مع تحقيق االنتفاع309ص،  1ج،  2021،  ال يقع")الشريف

ومن ثم يعطي ،  (309ص،  1ج،  2021،  الشريف:  إذ إنهم فضلوا الغي على الرشد)ينظر،  النظر الذي يقود إلى التأمل والهداية

فكانت  ،  للمعنى استمرارية واستقبال على الرغم من أنه سبحانه خاطبهم باللفظ الماضي)كذبوا(لكنها حملت معنى االستقبال

، 1ج،  2021،  ذلك بأنه متى ما أظهرنا لهم آياتنا كذبوا بها")الشريف:  محذوف كأنه قالأو كانت"جواباً ل،  متعلقة بمحذوف

وكان معناه المستقبل  ،  وكعادة الشريف المرتضى ليزيد في وضوح هذا األمر يأتي بدليل قرآني جاء بصيغة الماضي،  (310ص

وأن التكذيب له تخصيص وهو تكبرهم عن التصديق ،  (50:  "نادى أصحاب النار أصحاب الجنة")األعراف:  في قوله تعالى

فالتكبر والبغي بغير الحق  . . . . . فابتعدوا عن التصديق بالمعجزات"ألن من كذب بآيات هللا ال يؤتي معجزاته لتكذيبه وكفره

عد البغي  وي، والتكبر عندهم من الفواحش واالبتعاد عن الحق، (311-310ص، 1ج، 2021، مانع من إيتاء اآليات")الشريف

،  وأرشد إلى الثواب المستحق عليه،  للتواضع الذي ندب هللا تعالى إليه  من التكبر المذموم"ومن كان بهذه الصفة فهو مجانب

فأنه ،  (إال أن البغي على الرغم من استحقاقه الذم وإسقاط الثواب315ص ،  1ج،  2021،  ويستحق بذلك الذم والمقت")الشريف

، 1ج،  2021،  عن أن هذه صفته")الشريف  إخباراً )بغير الحق("تأكيداً و:  إذ إن قوله تعالى،  لحقيمتاز بالظلم واالبتعاد عن ا

"وأن يروا كل آية ال يؤمنوا بها"تدل :  وهل أن الرؤية في قوله،  ومن ثم يتطرق إلى معنى البصر في اآلية الكريمة،  (315ص

من حيث كانت وصلة إلى  ،  وتسمى بأنها سبيل إلى الرشد،  على األدلة التي يمكن إدراكها بالبصر"ألنها مما يدرك بالبصر

في حصوله")الشريف وذريعة  قوله ،  (316-315ص1ج،  2021،  الرشد  في  الثانية  الرؤية  ال  :  أما  الرشد  سبيل  يروا  "أن 

بيل وتسمى س،  ما يتعارض مع اإليمان"ليوقعوا بها الشبهة على أهل اإليمان  إطالقيتخذوه سبيالً"تكمن في سعي المبطلين ب 

حصول ،  (316ص،  1ج،  2021،  الغي")الشريف يوجب  ال  فيها  كون"النظر  لهم  اإليمان  أهل  يمثل  أن  يوجب  ال  وهذا 

ولكن العلم بهذه الرؤية ال يكون الوصول ،  وقد يكون المراد بالرؤية العلم واإلدراك،  (316ص،  1ج،  2021،  الغي")الشريف

وأن المبطلين والمعاندين للحق"يعلمون مذاهب أهل الحق واعتقاداتهم  ،  الشبهاتإنما يكون طريقاً لألمن من الوقوع في  ،  للرشد

إن االبتعاد عن  .  (316ص،  1ج،  2021،  فيتجنبوها")الشريف،  إال أنهم يجهلون كونها صحيحة مفضية إلى الحق؛  وحججهم

ى أن معنى)الغفلة(عنده خرج  ونر، وهي صفة ذم أتصف بها الغافلون دون غيرهم، طريق الرشد يكمن في أنهم كانوا غافلين

واالنتفاع بما أشبهت  ،  إذ إن"وجه التشبيه أنهم لما أعرضوا عن تأمل آيات هللا تعالى،  إلى معنى التشبيه ال الخطاب الحقيقي

: "صٌم بكٌم عمٌي")البقرة:  وأكد هذا المعنى بقوله تعالى،  (317ص،  1ج،  2021،  حالهم حال من كان ساهياً غافالً")الشريف

، 2021،  وهي صفة أتصف بها المبطلون والمعاندون بدالئل آيات هللا ال "باإلعراض عن التأمل والتبيين")الشريف  ،(171

وعلى أساس أفعاله يجازى أو ، ونرى الشريف المرتضى يدعو المكلف إلى النظر في األمور التي كلف فيها، (317ص، 1ج

فهذه اآلية دلت على ركن  ،  (202:  بوا وهللا سريع الحساب")البقرة"أولئك لهم نصيب مما كس:  فنراه في قوله تعالى،  يعاقب

بالحساب محاسبة    إذ إنه يدعو إلى النظر والتمعن في هذه اآلية كون"المراد ،  المعتزلة وهو أصل الوعد والوعيد  اعتمدهأساسي  

إذ إن رسوخ الفائدة ثابت وأن المعنى ،  (391ص،  1ج،  2021،  الخلق على أعمالهم يوم القيامة وموافقتهم عليها")الشريف
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كسبوا مما  نصيباً  للجميع  في"أن  يكمن  خالصاً ؛  العميق  وعيداً  يكون  وعداً ؛  فال  أو  خالصاً  وعداً  يكون  أن  إما  بل 

وتقدم للوصول إلى العلم واستنتاج    اعتمدهواآلية تدعو المكلف إلى النظر الذي  ،  (391ص،  1ج،  2021،  ووعيداً")الشريف

كون التمسك بالواجب يقود إلى وعد هللا الراسخ بالمجازات والمكافأة على الطاعات"ألن الكالم على كل حال  ،  األدلة المنطقية

أما السرعة في ،  (392ص،  1ج،  2021،  لشريفواإلحاطة بخيرها وشرها")ا،  متضمن لوقوع المحاسبة على أعمال العباد

ألن من  ، وفي هذا ترغيب وترهيب ال محالة. . . . )سريع الحساب(صفة أتصف بها سبحانه في"وصف الحساب: قوله تعالى

، 1ج،  2021،  أنزجر عن القبيح ورغب في فعل الواجب")الشريف  علم أنه يحاسب بأعماله ويواقف على جميلها وقبيحها

فيخرج اآلية إلى معنى عميق يدرك ،  (212:  "وهللا يرزق من يشاء بغير حساب")البقرة:  م يتبعه بقوله تعالىومن ث،  (392ص

ونعمه واسعة فيجازي عباده بإطاعتهم ،  سبحانه كلها حسنه  هألن أفعال،  ويعرف بوجوب النظر الذي يقوده إلى المعرفة الراسخة

وأن سُأل العباد عن  ، إذ إن"أفعاله كلها حسنه غير قبيحة لم يجز أن يُسأل عنها، الوفيرالقليلة الناقصة بالعطاء الكثير والجزاء 

إن الذي يعطي :  ونراه يرد على الذين يقولون،  (384ص،  1ج،  2021،  ألنهم يفعلون الحسن والقبيح معاً")الشريف،  أفعالهم

فال يحق للعباد االعتراض ،  (392ص،  1ج  ،2021،  الشريف:  بحساب يكون أبلغ وأجزل من الذي يعطي من دون حساب)ينظر

فيسقط الحساب  ،  وإنما يسأله عن إنفاقه في الوجوه التي ينفقه فيها،  إذ ال يحق للمكلف أن يسأل"ربه عن الرزق،  على العطاء

ونرى النظر عند ،  (394ص،  1ج،  2021،  )بغير حساب(")الشريف :ولذلك قال تعالى،  في هذه الوجوه عما يرزقه هللا تعالى

ولكن هذا الفكر ،  ألن حقيقة النظر عنده ترتبط بالفكر،  الفكر والتأمل  اتباعلشريف المرتضى يكمن في الحث من قبله سبحانه با

وتغليب الدليل المنطقي الذي يرتفع فيه الخطاب اللغوي عن  ،  يمتاز بالتنظير واالستدالل الذي ينتج عنه سمو وعمق المعاني

 . ٍن يغلب عليها الفكر والتأملاأللفاظ المتواضع عليها إلى معا

 

إن الحذف في الكالم ما هو إال لتحقيق غاية بالغية ترفع من بيان الخطاب اللغوي وتكون  :  الدليل العقلي والمحذوف من الكالم

ونرى الشريف  ،  (221ص،  2009،  السامرائي:  )ينظر.  لوجود اشتراك بين اللفظ الظاهر والمحذوف،  أفضل من التصريح

المرتضى يحاول أن يدرك المعنى العميق عن طريق لفظ محذوف يقدره بحيث يخرج معنى الخطاب القرآني إلى معنى ال يقع  

"وإذ زاغت األبصار  : وهذا نجده في بيان معنى قوله تعالى، إنما يخرج إلى معنى يكون أجمل حينما يقدر، على وجه الحقيقة

ويمكن إدراكه من السياق ويكون  ،  دأ بالمعنى الذي يكون قريب من المعنى الظاهرفيب،  (10:  وبلغت القلوب الحناجر")األحزاب

، (328ص، 1ج، 2021، ")الشريف؟ متداول في لغة العرب في رده على السؤال اآلتي"كيف يجوز أن تبلغ القلوب الحناجر

. . . .  خوفه أن تنتفخ رئته  اشتدا  فالجبان"إذ،  وهذا بدوره أدى إلى الجبن،  إذ خرج معناه إلى الخوف والهلع من المشركين

ومن  ، (328ص،  1ج، 2021، ونهضت به إلى نحو الحناجر")الشريف، وليس يمتنع أن تكون الرئة إذا انتفخت رفعت القلب

فيخرج إلى معنى المقاربة بلفظة)كادت(التي دل عليها ، ثم نراه يتطرق إلى معنى يعتد به ويجعله األقرب في بيان معنى اآلية

ولكنه لم يقع على ،  (لكون األمر كاد أن يقع330ص،  1ج،  2021،  المعنى على الرغم من إنها"لم تبلغ في الحقيقة")الشريف

،  خوف والقلوبوهذا التقدير الذي وضح الكالم المحذوف عزز المعنى وأخرجه إلى معنى يكون مقارباً ما بين ال،  وجه الحقيقة

فيُحمل  :  (15:  "أن الساعةَ أتيةٌ أكاد أُخفيها")طه:  ويعزز هذا الطرح المنطقي في أخراج المعنى بآية كريمة في قوله تعالى

أي أن  ، (إذ خرج فيها المعنى إلى التستر333ص، 1ج، 2021، المعنى"أريد أخفيها لكي تجزي كل نفس ما تسعى")الشريف

بالعبادة يجتهدون  الحسن  المكلفين  والذنوب،  والفعل  المعاصي  عن  االبتعاد  عن  المعتزلة  ،  فضالً  عليه جميع  أكد  أمر  وهو 

ونراه يوضح بصورة عميقة ما بين الكالم ،  (334ص،  1ج،  2021،  كونه"غرض بالتكليف واستحقاق الثواب به")الشريف

نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين   "ألم يأتكم:  المحذوف والتفسير المنطقي في بيان المعنى العميق في قوله تعالى

فيحاول أن يبين المعنى المحذوف  ، (9: من بعدهم ال يعلمهم إال هللا جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم")إبراهيم

، في محذوف وهو )النعم(فيخرج اآلية إلى معنى خ،  والعالقة الرابطة بينهما،  وهو تكذيب الرسل ومعنى ردَ األيدي في األفواه

،  1ج،  2021،  فردوا بأفواههم نعم الرسل")الشريف:  إذ خرج معنى األيدي إلى معنى غير المعنى الظاهر الحقيقي"والتقدير

بل يتعمق أكثر حينما يؤكد أن ردَ األيدي  ، ولكنه ال يكتفي بذلك، إذ يرى هذا الرأي هو األقرب إلى التفسير العقلي، (366ص

جاء ليوضح االتساع والتجاوز الذي يتضمنه المعنى في الفعل لكثرة التكرار في العمل"على أنه يمكن أن يكون  إلى األفواه  

، 2021،  ردَوا أيديهم في أفواههم")الشريف:  وتكرر منهم فلهذا جاز أن يقول،  المراد بذلك أنهم فعلوا هذا الفعل شيئاً بعد شيء

أي وقع الهالك به ، أهلك فالن نفسه بيده: أكيد والتخصيص"كما يقول القائلكما أن األيدي دخلت في باب الت، (367ص، 1ج

يقلب المعنى على وجوه عدة بطريقة عقلية  ،  (366ص،  1ج،  2021،  من جهته ال من جهة غيره")الشريف ثم نراه  ومن 

وأورثناها قوماً آخرين فما بكت عليهم  "كذلك  :  فضالً عن دليل تواضع عليه العرب في قوله تعالى،  مرتكزة على دليل قرآني

،  "كيف يجوز أن يضيف البكاء إليهما:  (حينما يرد على الذين يقولون29-28:  السماء واألرض وما كانوا منظرين")الدخان

أراد هللا سبحانه أهل السماء  ،  الوجه األول:  وهذه الوجوه،  (49ص،  1ج،  2021،  ") الشريف؟  وهو ال يجوز في الحقيقة عليهما
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فالعقل يرفض ،  إذ إنه أراد أهل القرية وساكنيها،  (82:  فقام بحذفها كما حذفت في آية أخرى"وأسال القرية")يوسف،  األرضو

القرية يكون المقصود من السؤال هو  أنه أهلها)ينظر،  أن  المتلقي  قبل  يعتمد  ،  (216ص،  1974،  السامرائي:  فيفهم من  إذ 

ة تواضع عليها العرب"ألن العقل بما فيه من تصورات للوجود ال يقبل كالماً أن  المقصود منه سبحانه على أدلة عقلية وعرفي

هذا الوجه يقوم على أن اآلية  :  الوجه الثاني،  (216ص،  1974،  ُحمل على ظاهره تناقض مع تلك التصورات")السامرائي

، (53ص،  1ج،  2021،  ريفالش:  عن عدم آخذ الثار لهم)ينظر  اإلخبارإذ يقدره بمعنى  ،  خرجت إلى معنى عميق محذوف

وهنا كناية من  ، (53ص، 1ج، 2021، وهذا متعارف عند العرب أن القبائل"ال تبكي على قتيل إال بعد اآلخذ بثأره")الشريف

أما الوجه ،  (53ص،  1ج،  2021،  قبله سبحانه لقوم فرعون الذي خص بهم اآلية"عن فقد االنتصار واآلخذ بالثأر")الشريف

الذي يشفع لهم ويصعد ويقبل  ،  خروج اآلية إلى معنى عميق محذوف يدل على عدم وجود العمل الصالحفيقوم على  ،  الثالث

، 1ج، 2021،  بكى منزل فالن بعده")الشريف: كما يقال، عن االختالل بعده اإلخبارإذ إن "معنى البكاء هاهنا ، عنده سبحانه

هو كناية عن  ، عنى البكاء يدل على معنى عميق محذوفوينهي الشريف المرتضى هذا األمر بوجه رابع يؤكد أن م، (53ص

،  ويكون معنى اآلية أن السماء لم تسِق قبورهم")الشريف،  المطر والماء الذي يسقي األرض"ألن العرب تشبه المطر بالبكاء

إعادة التكرار    ونراه يؤكد على الكالم المحذوف الذي يقدر المعنى بالدليل العقلي حينما يبين الحَسن في،  (54ص،  1ج،  2021

السياق خالل  من  يتبين  بمحذوف  وتعلقها  الكافرين  سورة  العبادة،  في  نوع  إلى  يخرج  المعنى  إن  تكذيب  ،  إذ  في  تكمن  إذ 

عبادتكم مثل  أعبد  ال  يعبد"فأنا  ما  يعبدون  ال  بأنهم  مثل  ،  الرسول)ص(للكفار  تعبدون  عليه  أنتم  ما  على  دمتم  ما  أنتم  وال 

وأن االختالف في الدين بين الرسول)ص(راسخ وال يمكن نقضه على الرغم من ،  (122ص،  1ج،  2021،  عبادتي")الشريف

، لكنه يطرح المقصود بصورة عقلية لبيان المعنى المقصود،  اآلية ظاهرها يوضح بأن لهم الحرية في اتخاذ ما يشاءون من دين

فحذف الجزاء لداللة الكالم ، ولي جزاء ديني، ينكمإذ"إنه أراد لكم جزاء د، إذ إن المعنى يكمن في حذف دل عليه سياق الكالم

المحذوف)الجزاء(،  (123ص،  1ج،  2021،  عليه")الشريف المعنى  على  الدين  لفظ  احتواء  عن  لكم  ،  فضالً  أراد  أي"أنه 

عدنا في  "قد افترينا على هللا كذباً أن : ونراه يتطرق إلى قوله تعالى، (123ص، 1ج، 2021، جزاؤكم ولي جزائي")الشريف

إذ ال يمكن  ،  عميق  (في هذه اآلية المعنى89:  ملتكم بعد إذ نجانا هللا منها وما يكون لنا أن نعود فيها إال أن يشاء ربنا")األعراف

،  أن يردهم هللا إلى ملة شاءت الكفر واالبتعاد عن معرفة هللا وصفاته بعد إيمانهم والتصديق بما جاء به نبي هللا شعيب)ع(

ألنه يعود على اسم محذوف هو )القرية(وال يعود  ،  األمر بمعنى محذوف يدل عليه الضمير)الهاء(في)فيها(  فيعلل الشريف

إنَا سنخرج من  :  وأن وعده سبحانه سيتحقق بأن يكون الظفر لنا نحن المؤمنون"ويكون تلخيص الكالم،  على )الملة(الكافرة

، 2021،  فنعود إليها")الشريف،  والظفر بكم،  من الوعد في اإلظهار عليكم  وال نعود فيها إال أن يشاء هللا بما ينجزه لنا،  قريتكم

"هو الذي أنزل من السماء ماًء لكم  :  ومن ثم نراه يتناول آية يُشكل فيها المعنى على المكلف في قوله تعالى،  (403ص،  1ج

فية اجتماع الشراب والشجر على الرغم  فعالج هذه اآلية التي يُشكل فيها كي، (10: منه شراٌب ومنه شجر فيه تُسيمون")النحل

لكنه يقدر المعنى بمحذوف ُحذف فيه المضاف وأكد وأبقى على المضاف إليه"والمراد من ؟  من أنهما ليسا من نفس الجنس

ونرى مما تقدم ،  (615ص،  1ج،  2021،  وأقام المضاف إليه مقامه")الشريف،  فحذف المضاف،  وشُرب الشجر،  َسقى الشجر

رتضى له القدرة على التحليل العميق في إخراج الخطاب الظاهر إلى معنى عميق محذوف ال يظهر إال من أن الشريف الم

ألن األصول الفكرية للمعتزلة هي التي شجعت علماءها لالتجاه إلى ،  عالم متمكن من أدواته كونها تقوم على الدليل المنطقي

 .  ال تتفق مع معتقداتهم األصوليةالتأويل القائم على الدليل العقلي لبيان معنى كل آية 

 

 :  الخاتمة

 : فقد توصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها ، بعد أن أتممت بعون هللا تعالى هذا الجهد المتواضع

لما له من أثر في بيان المعنى العميق في الخطاب ، يعد الشريف المرتضى من المفكرين الذين امتازوا بتقديس الدليل العقلي-1

فضالً عن اهتمامه  ،  وهذا بدوره يخرج اللفظ من المعنى المتواضع عليه إلى معاٍن تمتاز باالتساع والعمق الداللي،  اللغوي

 . بتوسع المعنى في الخطاب القرآني مدعوماً بالدليل العقلي

العميقة لآليات القرآنية   أمتار الشريف المرتضى بقدرته العالية في الرد على الخصوم في بيان وتوضيح األسرار والمعاني-2

 . معتمداً على خزين معرفته على ما تواضع عليه العرب في لغتهم مع فهم ودراية بأفكار علماء األصول، الكريمة

العين-3 القلب ال نظر  الفكر والتأمل وأساسه نظر  يقوم على  للتفكير ،  النظر عنده  بدفع المكلف  الدليل واإلمارة  يعتمد  ألنه 

، ويكون النظر سابقاً على العلم حتى يتحقق مبدأ الثواب والعقاب،  مع شرط أن يكون الشك والظن أساسه،  طقيواالستدالل المن

ألنه على أساس ذلك يعاقب ، وأن المكلف يجب أن يهتم بالنظر في األمور إلي كلف فيها، وهذا يدخل في مسألة العدل اإللهي

 أو يثاب 
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ويجب عند الشريف عدم ترك النظر  ،  خ االعتقاد قبل العلم لعالقة بين الدال والمدلولإن الدليل العقلي الذي يولده النظر يرس-4

 .  ألن ترك النظر يدخل الشبهة في االعتقاد كونه يعالج الظن الخاطئ فيه، أصول االعتقاد إثباتفي 

اللغة العربية بشكل عام ولغة  صفات الجمال والبالغة التي تتصف بها    إن الحذف في الكالم في الخطاب اللغوي يعد من-5

،  في بيان األلفاظ المتواضع عليها  إذ يخرج المعنى إذا قدر إلى معنى أعمق وأجمل من المعنى الحقيقي،  القرآن بشكل خاص

إذ يهتم الشريف المرتضى بالعالقة ما بين المحذوف والدليل المنطقي في بيان المعنى العميق للخطاب القرآني كونه يقلب  

 .  طريقة عقلية مدعومة بدليل لغوي تواضع عليه العربالمعنى ب

والكشف عن المظاهر ،  والربط بين الدليل العقلي ومحذوفات الكالم،  تكمن أهمية البحث في رصده لعالقة الدال والمدلول-6

 . ومظاهر االتساع اللغوي، العميقة للنص
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