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 املقدمة
 

احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبيـاء                

آله الطيبني الطاهرين  واملرسلني حبيب اهلل حممد بن عبد اهلل وعلى

 ..أما بعد  ..

واحلفـا   وبريقاـا البـاهر   فقد استمدت اللغة العربيـة ووتهاـا                 

اهلل عليـه   صـ  )كرم علياا من القرآن الكريم ، معجزة الرسول األ

  .. (وآله وسلم

ومنه والعلوم واملعارف ،  الفكر نتاجوكان امتداده املبارك ،               

ا يدور حول الذي اهتم باا ك  َمْن أدرك خطورة م، سات اللغوية الدرا

 ..سالمة اللغة العربية والقرآن الكريم 

شـك   كانت وما زالت جاود علماء اللغـة املتواصـلة ب  ولذا              

عام ، واجلاود الكبرية للحوزة العلمية يف النجف األشرف بشك  

مـن ااـاو ت الراميـة    اا خاص ، للحفا  على اللغة العربية وصـيانت 

 ..إىل طمس معاملاا وأصالتاا 

وما عملت احلوزة الشريفة جاهـدة مـا املسسسـات التعليميـة                 

والرتبويــة ومناــا اجلامعــات ، لرتصــني اللغــة العربيــة ، ووليــدهاما  

كانت كلية الفقه يف النجف األشرف ، الـ  رسـ ت هـذا التعـاون     

تطور ، لتكون جامعـة الكوفـة البوابـة    األكادميي اجملدد بروح ال
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بني احلوزة الشـريفة ،  الواسعة اجلامعة لألنشطة املشرتكة بيناا و

 ..ويام املسمترات والندوات العلمية  ومظاهر ذلك

لدرس اللغوي مما يظاره ايسري وما حماور هذا البحث إّ  جانب              

 ..يف التفسري القرآني ، وهو جانب مشرق منه 

هـو كتـاب السـيد     واخرتت كأمنوذٍج هطبيقي هلذا البحـث ،            

وبس من هفسري ) سوم بـ واملو، " رمحه اهلل هعاىل " حممد هقي اخلوئي 

 ( ..القرآن 

ــ              ــوء بع ــته يف   ــتم دراس ــذي ي ــري وال ــن التفاس ــا ورد م ض مم

 .. النجف وحوزهاا العلمية املباركة ، ااققة لدور والدراسات

يـتم هسـليا الءـوء علـى مـا      ، ومبحدودية البحـث وحمـاوره               

عـراب والتفسـري والقـراءة    مـن ا  ، يتءمنه الكتاب اآلنف الذكر 

 ..واللغة 

هو مجا بعض ، ويأخذ مناجه املقارن ، ليكون خامتة مطافه              

 ..لبحث من ا ستنتاجات ما هوص  إليه ا

، ي القدير ، أن أكون باذه الدراسة ، ود أ فت متمنيًا من العل           

 ..ا سالمية  –ملكتبتنا العربية  ، وإن كان الشيء اليسري

 

 ..اهلل املوفق من و
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اهلل عليـه وآلــه   صـ  )أبـو القاســم حممـد    رسـول اهلل  معجـزة              

 ..القرآن الكريم ( وسلم

، ومووـف  يف ك  زمان ومكـان    ناسالعقول  فاو خياطب               

 .. واملعرفة الفكر والعلم من تطورحتجزه مما يدون حواجز 

ــول                ــب العق ــو خياط ــة ، بالبي  ، وه ــك والريب ــدا الش ــة ويتح ن

سـالمة التوجـه ، وهنظـيم    بالفرائض واألحكام ،  واليقني ، ويرس خ

العقيـدة وا ميـان عنـد كـ       ونظام احلياة املستدامة ، ويبين وـوام 

 ..مبو وعية ودون هعصُّب ، طالب حقيقة 

يقـول أمـري   واخلصوصية القرآنية املباركة ، وباذا اخلصوص             

 :  املسمنني ا مام علي بن أبي طالب 

ـ ، ا َوْبَلُكْم َم ي الُقْرآِن َنَبُأِفَو)             ـ  ، ا َبْعـَدُكْم  َوَخَبُر َم  اِوُحْكـُم َم

(َبْيَنُكْم 
  

 . 

ــن              ــ  ،    بويكم ــأ واخل ــن النب ــف ع ــة يف الكش ــ  الدو ك

 ..واحلكم والتكاليف خلري ا نسانية ومستقبلاا 

ـ ُاوا َوَهَفقَّ، ْحَسُن احَلِديِث ُه َأُموا الُقْرآَن َفإنََّوَهَعلَّ)              ُه َرِبيـُا  ِفيِه َفإنَّ

ـ  َأَو، ُه ِشَفاُء الصُُّدوِر اْسَتْشُفوا ِبُنوِرِه َفإنََّو، الُقُلوِب  ُه ْحِسُنوا ِهالَوَهـُه َفإنَّ

ي ِذالَعاِلَم الَعاِمَ  ِبَغْيِر ِعْلِمِه َكاجَلاِهِ  احَلاِئِر الَّ إنََّو. ْنَفُا الَقَصِص َأ
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َوُهَو ، ْلَزُم َواحَلْسَرُة َلُه َأ، ْعَظُم ُة َعلْيِه َأجَّ؛ َبِ  احُل   َيْسَتِفيُق ِمْن َجْاِلِه

(ْلَوُم ِعْنَد اهلِل َأ
  

  . 

ـ   َمـْوِنع              كـرم  الرسـول األ ذا القـرآن العظـيم   َمْن مح  بشـرا ه

، الذي اسـتقب  نزولـه ، وبّلـن بنعيمـه ،     ( اهلل عليه وآله وسلم ص ت)

علــيام )طيبــة املباركــة واســتودعه بعلومــه عنــد خــري الســاللة ال

 .. ، فكان امتداد النور الذي   ينقطا ببيانه ( السالم

،  غة العربية ك  الصالح وا ستيعابوأ فى القرآن على الل           

لتتشرف مبا وهب هلا الرمحن من سعة الت اطـب الروحـي والعقلـي ،    

لتكـون  وأسراره البليغة بالبيان ، ، مليه لغة القرآن العظيمة ـُمبا ه

 ..منفذ اهلداية وا طمئنان 

لذا فَمْن هفءت  عليه اخلـالق عـز وجـ  باـدا نعـيم ا ميـان                     

علومه ، فقد ناـ  مـن خـري الـدنيا وامتـدت       جوانب من بالقرآن ومعرفة

 ..خلري نعيم اآلخرة 

ره ، هو السـيد حممـد هقـي اخلـوئي     وِممتن حظي بقبس من نو            

وـبس مـن هفسـري    ) كتـاب  وكـان لـه هـأليف     ،" عاىل رمحه اهلل ه"

سرية والده املرجا الديين ، باذا ا جتاه املبارك ، الذي اختّا  ، (القرآن 

 .. "طاب ثراه" الكبري السيد أبو القاسم اخلوئي 

حيث ولد السيد حممد هقي يف مدينة العلم والعلماء ، النجف              

هتلمذ يف مدارس النجف األكادميية ، ، و 72/2/8591األشرف بتاريخ 

ثم التحق مبكرًا باحلوزة العلمية الدينية الشريفة ، ونا  من النبا 

الصــايف يف مدرســة دار احلكمــة الــ  ُأنشــئت بــأمر املرجــا الــديين 

 .." ر وان اهلل هعاىل عليه " كيم الراح  السيد احل
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خترج مناـا  ،  باركةيف هذه املدرسة امل وبوجود أساهذة بارعني             

دروس السـطوح  بتفوق ، ملتحقًا حبلقـات   السيد حممد هقي اخلوئي

 ..يف احلوزة 

وهتلمذ على يد أساهذة أفا ـ  مـنام السـيد عبـد الصـاحب                   

فيـه الكفـاءة    الذي خصه بـوافر عنايتـه ، إذ وجـد   ( وده) احلكيم 

 ..واملواهب اخلالوة 

تـى أكمـ  دروس املتـون العليـا ، والتحـق      وامتد بدراسـته ح              

ن ، وهو مكـا  و القاسم اخلوئي يف مسجد اخلءراءحبلقات السيد أب

 ..إلقاء دروس والده 

ومـا  ، وسرعان ما ُعِرف جبـد ه واجتاـاده وهفووـه علـى أورانـه                   

كان من الدوة واملثابرة والتمحيص يف وبول اآلراء أو رفءاا ، واشتار 

اد من حتى أصبح أستاذًا بارزًا يقصد جملس دروسه أعد، اهه يف وابلي

 ..أفا   الطلبة لإلفادة منه 

وأخذ سبيله يف إلقاء الدروس للطالب مرحلة السـطوح العليـا               

 ..يف حوزة والده يف مدرسة دار العلم 

( رمحه اهلل هعاىل)السيد حممد هقي اخلوئي  السعيد لشايدلو            

ـ  لفة مـن املعـارف ا سـالمية ، وطبـا    ه امل تآثار مناـا هقريـرًا    بعضال

 ، وشروحًا اا رات والده يف سلسلة كتب مبـاني العـروة الـوثقى   

ــام  ــرف ع ــف األش ــ،  8511 يف النج ــ ووه ــاوات كت ــاح واملس اب النك

 ..واملءاربة 

( الشـرو  وا لتزامـات التبعيـة يف العقـود     ) وصدر له كتاب            

 .. 8551املسرخ العربي ، يف بريوت  اء يف جملدين عن دارثالثة أجز

ــف              ــق النج ــى طري ــادث عل ــااده يف ح ــد استش ــه بع ــا ل  - وطب

يف ( وبس من هفسـري القـرآن   ) ، كتاب  77/2/8551كربالء بتاريخ 

وهو مـدار  ، يف مدينة وم املقدسة ، وحيد للنشر عن دار الت، جزء واحد 

  ..الدراسة امل تصرة 
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وود خطى بذلك خطوات أبيـه السـيد أبـو القاسـم اخلـوئي يف                   

امُلنتاـ  مـن مزايـا لغـة     (  البيـان يف هفسـري القـرآن    ) كتاب هأليف 

ــا اآلفــاق     ــرآن الكــريم الواس ــدود الزمــان واملكــان   ، الق ــال ح  ب

 ..وا ستيعاب 

،  (عليام السالم)فكان ا ستنبا  من العدول الكرام األئمة             

 ..ن ما للسيد حممد هقي من خمطوطات فءاًل ع

ويذكر أنت للسـيد حممـد هقـي إجـازة ا جتاـاد والروايـة مـن                  

..مساحة آية اهلل العظمى السيد علي احلسيين الباش  
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، بشك  عام ، السيد حممد هقي اخلوئي وود مش  ما هناوله              

 : (وبس من هفسري القرآن ) يف كتابه 

وجاة هسمية السورة ، وعدد آياهاا ، وحم  النـزول ، وفءـلاا ،              

وعلى سبي  املثال ، حبـث اآلراء املتعلقـة بالبسـملة    فءاًل عن ذلك ، 

من وجاة كوناا آية من القرآن الكريم ؛ واسـتطرد بالبحـث مجلـة    

 ..ذلك ، وما يرتهب عليه من الرأي  من رجال احلديث ورواياهام حول

ورأا بعـد هقصـي الروايـات ،    ، ومجا بني رأي اخلاصة والعامة            

  :بقوله 

أن البسـملة جـزء مـن القـرآن     : واملتحص  من مجيا مـا هقـدتم    )           

الكريم ، كما هشاد له نصـوص الفـريقني املتظـافرة ، ووـول َمـْن      

، فال نفي جزئيتاا شاذ وخمالف ملا ثبت بالتواهر ، وا مجاع ، والسرية 

تـاب ، لثبـوت وـراءة الـن      يعتد به ، كما وهي آية مـن فاحتـة الك  

يف صـالهه ، ومـا     –جارًا أو إخفاهـًا   –هلا ( اهلل عليه وآله وسلم  ص ت)

ب  وهي  آية من كـ  سـورة عـدا    . ادعى من إمجاع الصحابة علياا 

                                                 
 
تقريععر جععحجل بععحخ ماععو شععدج ف ون عع ا ف مععرو  وجرا ععل جي سععة ا جعع   ال ععح    ) راجعع   - 

مريط نيع    ص   –الص در جن جي سعة ا جع   ال عح   ال يريعة مع  ل عد        (   255 -989 ال يرية 
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ل بـه  براءة ملا هقدم من النصوص الدالة عليه ، وعدم متامية مـا اسـتد  

( اختصاصاا بفاحتة الكتابعلى 

8

 .. 

ــث                 ــاول البح ــذلك هن ــري ،  وك ــراب ، والتفس ــوي ، وا ع  اللغ

 .. والقراءة 

البيان يف ) وهو ما أخذ مناج كتاب السيد أبو القاسم اخلوئي              

جممـا البيـان يف هفسـري    ) ، وكـذلك أخـذ منحـى    ( القرآن  هفسري 

 ..للشيخ الط سي ( القرآن 

وكــذلك اشــرتك يف طريقــة البحــث العلمــي ، كــأمنوذج               

باحث وأستاذ من أساهذة احلوزة يف النجف األشرف ، ما األكـادميي  

 ..امعي يف هقصي احلقائق مكتبيًا اجل

وهو ما حيقق العام  املشرتك يف هكام  اجلاـود احلوزويـة                

مــناج البحــث العلمــي واجلاــود األكادمييــة اجلامعيــة ، يف رســم  

 ..وأدواهه واستنتاجات ما يبنى على ذلك 

وـبس  ) اخلاصة مبا اختري كتـاب  الدراسة وستكون مباحث              

 ..، ليكون أمنوذجًا ( فسري القرآن من ه

ولـود أصـاًل يف   امل، لكون املسلف السيد حممـد هقـي اخلـوئي                

ـ    النجف األشرف  و ـمن هـذه   ، ة عريقـة  ، ومـن أسـرة دينيـة وعلمي

 العلمـاء والفقاـاء   الكثري من ال  أجنبتالعظيمة ،  العلوية البيئة

واألدباء والشعراء ، ورفدت العامل بام وبعلمام الواسا ، وممـا يشـاد   

 ..على ذلك ، آثارهم املنشورة وامل طوطة 

،  "رمحـه اهلل هعـاىل   "  السيد حممد هقي اخلوئي  فءاًل عن إن            

 ..ة الدينية الشريفة ويس يف املدارس األكادميية واحلوزدر
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واملعرفـة والدرايـة   وهتلمذ على يد أساهذة مشاود هلم بالعلم               

الـذي هووـا لـه    ، سيما والده السـيد أبـو القاسـم اخلـوئي     رع ، و والو

 .. باهر بالعلم والبحث الستقب  امل

 :يسية كاآلهي ولذا ستكون املباحث الرئ              

 .درس القراءات القرآنية : املبحث األول     

 . الدرس اللغوي : املبحث الثاني     

 .درس ا عراب : املبحث الثالث     

 .درس التفسري : املبحث الرابا     
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 املبحث األول
 درس القراءات القرآنية 

 

إنَّ علينا َجْمعه : ووله هعاىل ءمن لتكن البداية مما يتو            

.وُورآنه ، َأي َجْمَعه وِوراَءهه ، فِإذا َوَرْأَناُه فاهَِّبْا ُوْرآَنُه ، َأي ِوراَءَهُه 
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إنـه   (اهلل عليه وآله وسـلم  ص )وروي عن ابن مسعود عن الن             

نزل القرآن على سبعة أحرف زجر وأمر وحالل وحـرام وحمكـم   : وال 

اهلل عليـه وآلـه    صـ  )عـن الـن    ابه وأمثال ، وروي أبـو والبـة   ومتش

أمـر وزجـر وهربيـب     نزل القـرآن علـى سـبعة أحـرف    : إنه وال  (وسلم

ناســخ ومنســوخ : وهرهيــب وجــدل ووصــص ومثــ  ، ووــال بعءــام  

جمم  ومفص  وهأوي    يعلماا إ  اهلل هبارك وحمكم ومتشابه و

.. وهعاىل

7

 

ثني نشأة القراءات القرآنيـة مبسـألة األحـرف    ربا بعض الباحو           

 الذي روي عن الرسول ، الشريف النبوي السبعة ال  وردت يف احلديث

.. (اهلل عليه وآله وسلم ص )

1
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  6 

عليـه  )وممن ورأ على أمري املسمنني ا مام علي بـن أبـي طالـب                

..عبد الرمحن السلمى ، وأبي األسود الدؤىل ( : السالم

8

 

القـرآن والقـراءات حقيقتـان    : ) ويقول الزركشي يف ال هـان            

اهلل عليه وآله  ص )فالقرآن هو الوحي املنزل على حممد . متغايرهان 

ــلم ــاز ، (وس ــان وا عج ــوحى   للبي ــا  ال ــتالف ألف ــي اخ ــراءات ه  والق

املــذكور يف كتابــة احلــروف أو كيفيتاــا مــن ختفيــف وهثقيــ  

(  ..وبريها 

7

 

وبشك  عام ، رمبا كانت القـراءة ، جـزء مـن الـنص ، وهـي                 

هتعدد بتعدد مصادرها من اللاجات العربية ، وبشك  خـاص بعلـم   

ـ       واهر الصـوهية  القراءات القرآنيـة ، ومنـه مـا يتعلـق بـني األداء والظ

بأش اص من اجتمعـت علـيام الروايـات    هتعلق  املتنوعة ، والقراءات

 ..وأخذت منام 

ــراء   و              ــدد الق ــود هع ــان يع ــا ك ــتالف  اترمب ــارفإىل اخ  املع

الثقافات ، أو هعدد املناهج ، أو امليول لقـراءة معينـة ، يراهـا القـار      و

هي األصح أو األدق أو األفء  أو ااببة عنده ، أو ما هفر ـه البيئـة   

 .. وما يفر ه املذهب ، بنظرة مو وعية أو ذاهية 

ك  عام بني مناجني خمتلفني ومووفني و بد من التمييز بش           

:متباينني من القراءات القرآنية 

1

 

  النظر إىل وحكمتام : مووف القراء وعلماء األصول : أوهلما

القراءات باعتبارهـا وسـيلة هعبـد وهقـرب إىل اهلل ، وشـرطًا      

وو ـا لقبـول القـراءة    . لصحة الصالة ، ومصدرًا للتشـريا  

 :شروطًا ثالثة 
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  7 

 .صاحف العثمانية ولو احتماً  موافقة أحد امل -8

 .موافقة العربية ولو بوجه  -7

 .صحة سندها واهصال روايتاا  -1

وحكمتام النظـرة إىل  : مووف اللغويني والنحاة : ثانياما 

القـراءة باعتبارهـا واحـدة مـن املصـادر اللغويـة املعتمـدة ،        

وشــاهدًا   يصــح النظــر إليــه مبنعــزل عــن ســائر الشــواهد 

الرواية  حة القراءة شرطًا واحدًا هو صحةوو ا لص. اللغوية 

حتى لو كان فردًا ، وسـواء رويـة القـراءة    العدل  عن القار 

بطريق التواهر أو اآلحاد ، وسواء كانت سبعية أو عشرية أو 

   .شاذة 

ب  إن ابن جـين يف كتابـه ااتسـب ، كـان حريصـًا               

ـ        راءة على و ا القـراءة الشـاذة علـى وـدم املسـاواة مـا الق

 ..السبعية 

وإن معيار اللغوي ومناجه خيتلف عن معيار القار  ومناجـه ،              

وإن أي حماولة لفرض مـناج القـراءة علـى اللغـويني سـيعين فـرض       

مناج علم على علم آخر ، كما سيظار اللغوي مبظار املءـطرب أو  

.املتناوض يف أووله وأفعاله 

8

 

ــرتف              ــراءات ويع ــم الق ــ: ) عل ــاولني  ُي هبأنت ــاق الن ــه اهف ــرف من ع

ــاب اهلل واخــتالفام يف اللغــة وا عــراب ، واحلــذف وا ثبــات ،   لكت

والتحريك وا سكان ، والفصـ  وا هصـال ، وبـري ذلـك مـن هيئـة       

( . النطق وا بدال من حيث السماع

7

 

ــبرية                   ــة الك ــاا األهمي ــة وحتليل ــراءات القرآني ــة الق ولدراس

ىل القراءة املعوتل علياا ، وال  بدورها هتطلب دراسـة اللغـة   للوصول إ

                                                 
 
 . 25ص / المصدر نفسه  - 
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  8 

وعلوماا والعودة إىل اللاجات العربية لءبا القراءة الصحيحة ، وما 

هرهبا بالتفسري والرتاكيب واملعاني يف القرآن ، وبك  ما يرهبا 

 ..باا من النحو والصرف والصوت 

 مـن  وجوه ال  ورئت باـا آي اا بيان الاهوعلوم القراءات ومو وع            

يأخذها الناس ، وود  لت مو وعات هذه البحوث ، الذكر احلكيم 

عن القراء عن طريق التلقني ، حتى جاء العصر العباسي ، فعكـف  

العلماء على هدويناا و با وواعدها ونقد أسانيدها ، ووطعوا فياا 

 الناحيـة اللغويـة هرجـا إىل   شو  كبري ، وأهمية هذه البحـوث مـن   

:أمرين 

 8

 

 لـاجات العربيـة يف   نّطلا من خالهلا على كثري من ال:  األول

وذلك أن اختالف القراءات يرجا بعض أسبابه . صدر ا سالم 

اهلل  صـ  )إىل اختالف العـرب يف هلجاهاـا ، وإىل أن الرسـول    

كان يقرأ القرآن لك  وبيلة ، بوحي من  (عليه وآله وسلم

 .ق ما هلجاهاا اهلل هعاىل ، بالطريقة ال  هتف

أي علــــــم  Dialectologyوالــــــدياليكتولوجي              

اللاجات ، ومو وعه دراسة الظواهر املتعلقة بانقسام اللغة 

إىل هلجات ختتلف بـاختالف الـبالد أو بـاختالف اجلماعـات     

.وما إىل ذلك ... الناطقة باا 

7

 

 اشتملت معظم مسلفات القراءات على حبوث دويقـة   : الثاني

ة يف أصوات اللغة العربية وطبيعتاا وصفاهاا وأنواعاا ويم

وخمارجاا، واملد وأحكامه ومدهه ، والفن  روبه ، وهأثريات 

.. ملتجـاورة بعءـاا بـبعض    أصوات الكلمة أو الكلمات ا

                                                 
 
 - 7ص /  9ط/ جصر  –الق هرة / دار نهضة جصر / عشا الشغة / عش  عبد الحابد وام  . د - 

72 . 
2
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أي الفونيتيـك  ) ؛ دراسة األصـوات  ب مما يتعلق وما إىل ذلك

 ..اخلاصة باللغة العربية ( علم الصوت 

 :ووله هعاىل : ورمبا يكون ا مجاع يف القراءة ، مثاًل               

 (7)اْلَحْمُد ِللَِّه َرب  اْلَعاَلِمنَي 

أمجا القرتاء على  م الدال من احلمد ، وكسر الـالم  ) حيث ؛              

من هلل ، وروا يف الشواذ بكسر الدال والالم ، وبفتح الدال وكسـر  

وروا . مجعوا علـى كسـر البـاء مـن رب     وأ. الالم وبءم الدال والالم 

زيد بن علي على نصب الباء ، وحيم  علـى إنـه يـو جـوازه   إنـه      

(ورآئة 

8

 . 

، السيد حممـد هقـي القـراءات    يستعرض للبحث ، هطبيقيًا و             

:مثاًل يقول ومن هذه القراءات 

7

  

ألصـله ،  ورأ ابن كثري ومجاعـة بالسـني مراعـاة     :الصرا   )             

ونسب إىل محزة امشام الصاد  وورأ اجلماور بالصاد وهو لغة وريش ،

، وورأ بالزاي اخلالصة ، ووي  إنه لغة بين عذرة وبين كعب وبـين  زايا

 .( كلب ، ثم إن احلجازيني يسنثون الصرا  وبين متيم يذكرونه 

وباذا اعتمد يف بيان القـراءة علـى األعـالم ولغـة العـرب مـن                  

 .. وريش وبين عذرة وبين كعب وبين كلب 

وهكــذا يءــا القــراءة والســبب ، وهــو مــا ينطبــق علــى مــا            

يستعر ه من وراءات على املووا اجلغرايف والقبيلة ، على الربم من 

أنه   حيدد رأيه يف ذلك ، إّ  أنت معاجلاهه للقراءات   هقتصـر علـى   

 ..منحى حمدد 

، ( علـيام  ) فكانـت ختـص ؛   القـراءات العشـر ،   أما ما خيـص            

:ولتبيان هفاصيلاا ، ميكن و عاا  من اجلدول اآلهي 

1
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 نسبت هذه القراءة إىل محزة  م اهلاء وإسكان امليم 8

 هي وراءة اجلماور كسر اهلاء وإسكان امليم 7

ـ   كسر اهلـاء واملـيم   1 اء مـا ي

 بعدها

 نسبت هذه القراءة إىل احلسن

مـن بـري    واملـيم  كسر اهلاء 1

 ياء بعدها

 نافاوراءة هي 

مـا   كسر اهلاء و ـم املـيم   9

 واو بعدها

 هي وراءة ابن كثري

ــا واو    6 ــيم م ــاء وامل ــم اهل و 

 بعدها 

األعرج  نسبت هذه القراءة إىل

 ومسلم بن جندب 

و م اهلاء وامليم معًا من بري  2

 واو بعدها

ــراءة إىل ــذه الق ــبت ه ــن  نس اب

 هرمز

بغري   م امليمكسر اهلاء و 1

 واو 

 األعرج نسبت هذه القراءة إىل

امليم مـا  كسر و م اهلاء و 5

 ياء بعدها 

 األعرج نسبت هذه القراءة إىل

ــيم   81 ــر امل ــاء وكس ــم اهل و 

 بغري ياء بعدها

 األعرج نسبت هذه القراءة إىل

 

جمم  ما يراه الشـيخ الط سـي يف كتابـه ؛    وهو بذلك يءا            

.. اجمللد األول / يف هفسري القرآن  جمما البيان

8

 

 :ويف درسه اآلخر للقراءة ، مثاًل اآلية            

 ةسورة الفاحت / (1)(  َماِلِك َيْوِم الد يِن ) 

                                                 
 
 . 28 ص/  المصدر نفسه/ أم  عش  الفضل من الحسن الطبر   : يراج   - 



 2  

، مــنام عاصــم فاعــ   ةزنــعلــى ( مالــك ) يســتعرض وــراءة              

والكسائي وخلف ويعقوب احلءـرمي ، ومعظـم القـرتاء العشـرة ،     

 ..الصحابة والتابعني  كثري من

 شذ من ورأه، و، على اختالف يف التحريك ( ملك )  وورأ الباوون ؛           

ـ علـى  ( مليك ) بالياء ، أو ( ملكي) بـاأللف  ( مـالك  ) فعيـ  ، أو   ةزن

.الكاف  وهشديد الالم وكسر

 8

  

األو ن خاصــة  بـأن املشــاور منامـا همـا   " رمحـه اهلل  " وحيـدد              

 .هما شاذ   يعبأ به وبري

 :من القول  وباذا يقرتب مما سبقه بتبيان ذلك           

مالـك ،  : ورأ عاصم والكسائي وخلـف ويعقـوب احلءـرمي    )           

مالــك ، وجــر : ملــك ، بغــري ألــف ومل ُيمــ  أحــد  : بــاأللف ، والبــاوون 

مجيعام الكاف ، وروا يف الشواذ عن األعمش أنه نصباا ، وربيعـو  

( .ملك يوم الدين ، بتسكني الالم : ن نزار خيفف فيقول ب

7

  

 : 81، ومن اآلية  5وراءة يف سورة البقرة ، من اآلية أما ما جاء من و           

، (  َدُعوَن ِإلَّا َأْنُفَسـُامْ اَوَماخي ): ورأ نافا وابن كثري وأبو عمرو            

يف مبنيـًا للفاعـ  ، وهنـاك    بـالت ف ( َوَمـا َيْ ـَدُعوَن    )وورأ األكثر 

بءـم اليـاء   (  ْكـِذُبونَ َما َكاُنوا َيِب) وراءات ُأخر شاذة ، وورأ بعءام 

.وكسر الذال مشددًا 

1

 

 :وود سبق ذلك عند وراءة             

 سورة البقرة/  2من اآلية (  َوَعَلى َأْبَصاِرِهْم ِبَشاَوة)

غني ورفا اهلاء ، وروا عن بشاوة ، بكسر ال: القراءة الظاهرة )           

بشاوة ، بالنصب وعن احلسن بءـم الغـني وعـن    : عاصم يف الشواذ 

بشـوة ، بغـري ألـف ، ووـرأ أبـو      : بعءام بفتح الغني ، وعن بعءـام  
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علـى أبصـارهم ، با مالـة والبـاوون بـالتف يم      : عمرو والكسـائي  

(وللقراء يف ا مالة مذاهب يطول شرحاا 

 8

 . 

البحث أن نستشاد جبوانـب مـن القـراءات ، املتءـمنة      و  يسا           

 ..للمسلفات األخرا 

أو  يـوازي ، للقراءات  السيد حممد هقي اخلوئي درسباذا فإن و            

حيـدد مـا   منـه  ، و اآلراء جوانب مـن  مناج البحث العلمي ببيان مياث 

 .. يراه األدق باذا ا ستقراء 

اذا ا جتاه من ا ستعراض أو ا سـتقراء ،  وهو ما نراه يتكرر ب            

حبيث جيع  القار  يشرتك معه يف هعدد القراءات ، وُيحاكي فيه 

 ..كتب التفسري 

وبطبيعــة احلــال ؛ نــراه يــبني ذلــك حينمــا يقتءــي األمــر ،               

 ..وجود وراءات حمددة ِلما يتم هفسريه من اآليات الكرمية الدلي  ، و

حلرصه على بيان مـا ُيكم ـ  درس    ، مل يرتك القراءاتا رمبو            

 . التفسري واللغة وا عراب 
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 املبحث الثاني
 الدرس اللغوي 

 

وسـيلة معـ ة    Languageاللغـة   واستكماً  ملا هقدتم ، فإن             

 .. بني الناس لتواص  والتفاهم ل

أحفـ   ت ، وكـان أبـو زيـد األنصـاري     واللغة أودم املصـطلحا            

جمموع املفردات ومعرفة : الناس للغة ، واملقصود هنا بكلمة اللغة 

د  هاا ، وباذا املعنى كانت كتب الطبقات متيز بـني املشـتغلني   

.بالنحو أو العربية من جانب واملشتغلني باللغة من اجلانب اآلخر 

8

 

 :بة املفردات ويقول الرابب األصفااني يف كتا           

ــه ،    )             ــرب وزبده ــالم الع ــب ك ــي ل ــريم ه ــرآن الك ــا  الق ألف

وإلياـا  .. وواسطته ، وكرائمه ، وعليه اعتماد الفقااء واحلكماء 

كالقشــور والنــوا .. ومــا عــداها .. مفــزع حــذاق الشــعراء والبلغــاء 

(با  افة إىل أطايب الثمرة 

 7

 . 

سـتقى مناـا اللغويـون العـرب مـادهام      ويتحدد املصـادر الـ  ا              

:باآلهي 

1

  

 .القرآن الكريم  -8

                                                 
 
ص / 989 / الاراق  –المحصل / جط م  التاشيا الا ل  / عشا الشغة / ب تا ص لح الض جن . د - 

3  . 
2
 . 8  - 7 ص / المصدر نفسه / أبمد ج ت ر عمر . د - 
3
 . 7 ص / المصدر نفسه  - 
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 .القراءات القرآنية  -7

 .احلديث النبوي الشريف  -1

 .عر الش -1

 .الشواهد النثرية  -9

، مبا فيه ما  ومفاهيماا بني هعريفات اللغة منميكن هبيان و            

:يتعلق جبانبياا النفسي وا جتماعي ، باآلهي 

8

 

  ــي ــام ه: النفس ــ    نظ ــرة ، هعم ــارات امُلعب  ــن ا ش ــدي م قلي

ســيكولوجيًا يف الفــرد كوســيلة للتحليــ  والرتكيــب  

ا دراكــي ، وهعمــ  اجتماعيــًا كوســيلة للتواصــ  ،     

 .وهكون وحدة اللغة هي اجلملة 

        وياـتم علـم الـنفس بدراسـة السـلوك اللغـوي ، متمــثال يف

أساليب هكوين العادات اللفظية وأثرها على الش صـية ،  

الفـــروق الفرديـــة يف اكتســـاب اللغـــة ، واألســـس   ودور

النفســية يف اكتســاب املاــارات اللغويــة ، وعالوــة اللغــة  

ــارية      ــار احلء ــية ، واآلث ــات الش ص ــن مكون ــب م جبوان

وا جتماعية يف هعلم وهعليم اللغـة ، ومشـكالت عيـوب    

النطق والكالم من منظور نفسي ، ومشكلة هعلم لغتني 

دة لغات يف ووت واحد ، وهأثري يف ووت واحد ، وأسس هعلم ع

ــالفكر    ــرهبا ب ــة ه ــون اللغ ــية ، لك ــى الش ص ــك عل ذل

 ..بشك  وثيق 

                                                 
 
حعة المصطشح ف ا دارية واالجتم عية واالقتص دية جح / ه شا بسين ن صر المح ك . د - 

 . 456 ص/  2557/ لب     –ميروف / جكتبة لب    ن شرو  / والتج رية 

دار ال هضة /   ط / جاجا عشا ال فم والتحشيل ال فس  / مرج عبد الق در اه   و شرو  . د -

 . 385 - 384ص / لب     –ميروف / لشطب عة وال  ر 
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  ، متث  اللغة أهم جوانب احلياة النفسية وا جتماعية للفرد

ــ       ــيلة التواص ــة ، ووس ــات ا جتماعي ــاس العالو ــي أس فا

النفســي بــني األفــراد ، فءــاًل عــن إناــا أداة  ــغا ونقــ   

 .وهنمية الرتاث 

 إناـا وسـيلة التعـبري عـن املفـاهيم       ، هم و ائف اللغـة ومن أ

يف هنمية العالوـات   ومام وللمفاهيم دور خطري. وحتديدها 

ـُعد مـن  يا جتماعية وهدع م الوشائج ا جتماعية ، ولذلك ه

 .أهم مو وعات الدراسات اللغوية والنفسية معًا 

  ــاهرة معقــدة  كــائن حــي نــام ومتطــور ، واللغــةواللغــة 

ألبعــاد ، فاجلانــب الصــوهي للغــة مو ــوع علــم ومتعــددة ا

و ائف األعءاء ، وهناك اجلانب املـادي واملرئـي يف اللغـة ،    

ــق أجاــزة النطــق   والرمــوز املكتوبــة أو املقــروءة عــن طري

و يفة علم األعءاء وفيزيقا الءوء ، وما  ،واألعصاب واملخ 

ــة أو    ــة املكتوب ــني الكلم ــ  ب ــخ والتفاع ــني امل ــق ب يتعل

ور اجلااز العص  يف عملية التوصي  ، وهـو مـن   املقروءة ود

 .ماام العلوم الطبية وعلم النفس 

        اللغة أداة التعـبري عـن الفكـر وأسـاس هنظيمـه وهنميتـه

وحراكه وهعميقه ، ولذا أصـبح مو ـوع اللغـة والفكـر     

 ..املبحث املتطور من علم النفس 

         األلفا  يف اللغة رمـوز هعـ  عـن معـاني ومفـاهيم ، حتمـ

ت نفســية وانفعــا ت ، واملعــاني مــن صــنا العقــ  ، شــحنا

ـ د  األشـياء والرمـوز واملعـاني ، وهنـاك     ويءفي العق  ويول

عالوة جدلية بني الفكر واللغة ، وأسبقية أحـدهما علـى   

اآلخر ، فـالكثري مـن يـرا أسـبقية الفكـر علـى اللغـة ،        
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اللغـة ، ورمبـا   عنـده  ودليلام الطف  الـذي يسـبق الفكـر    

 ..ألسبقية هو اادد ل كان املووف

ُّغة مـن اأَلمسـاء الناوصـة   :  وال اأَلزهريومن جانب آخر ،               ،  والل

ُّغة .وَأصلاا ُلْغوة من َلغا إذا هكلم  ـ ْسُن:  والل ، وَحدُّها َأناا َأصوات  الل

،  ، وهي ُفْعلٌة من َلَغْوت َأي هكلَّمت ُيعب ر باا ك  ووم عن َأبراِ ام

:  ، وويـ   ، كلـاا  ماهاـا واوات   ُلْغـوة كُكـرةو وُولـةو وُثبـةو    َأصلاا 

.. ، ومجعاا ُلغًى ، واهلاء عوض َأصلاا ُلَغي  َأو ُلَغو 
8

  

ويبدو أن كثريا من اااو ت األوىل للدرس اللغـوي الـ  متـت               

. يف أماكن خمتلفة من العامل ، كانت مرهبطة بالـدين وبالعقيـدة   

املقدسة  واليونانيني خلدمة كتبام د والصينينيكما حص  للانو

، وكذلك بدأت دراسة اللغة والنحـو يف الع يـة خلدمـة    ونصوصاا 

.الكتاب املقدس 

7

  

.هي ما ُيعب ر باا ك  ووم عن أبرا ام : اللغة و            

1

وهي وسيلة  

 ..التواص  بني الناس  –التفاهم 

ال  متث  نقطة التفاهم ، والقومية  هناك العبارةأن يعين مما و           

أو القوم ؛ اادد اللغة والعوام  الداخلة  من ش صية هـس ء القـوم   

وخصوصياهام املادية وبري املادية ، والغرض من اجملسد له بالرموز أو 

 :ي اآله التو يحي الكلمات ، ومنه ميكن و ا امل طا

 

 

 

 عناصر اللغةخمتصر يبني ( 8) امل طا

                                                 
 
 ( .لغ  ) ضمن  شمة / لس   الارب / امن ج ظحر  - 
2
 . 85ص / المصدر نفسه / أبمد ج ت ر عمر . د - 
3
مغداد / دار ال يو  الثق مية الا جة / التاريف ف / أمح الحسن عش  من جحمد من عش  الجرج ن   - 

 .  ط/ الاراق  –

 التابير القح   الغرض
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، وبشك  عام ، العناصر ال  يتكون مناا النظام الرتكي             

ومـا هتءـمنه مـن معـاني ، ومـا يـسثر مـن        ، وما حتكماا من أسس 

األمنا  الرتكيبية على نظام اللغة الرتكي  ، وما يرتهـب عليـه   

 ..ة يف التحلي  واألحكام امل تلفة من أبعاد حنوي

وفــق مــا يتبنونــه مــن مــدارس علــى وللنحــاة حتلــيالت وآراء             

هتمحـور حــول مــا يرونــه األدق واجلــائز والءــعيف واملرفــوض ، ومــا  

ومـا ميتـد هعـبري املصــطلح    ، يشـباون ويءـعون البنـاء الرتكـي      

 ..  ومساهه وحمتواه ونتائجه على الرأي الفقاي مثاًل 

ــة                 ــى مكان ــا  عل ــة يف احلف ــات اللغوي ــب الدراس ــا هلع وهن

ملصطلح املت صص يف جانب فقاي معني ، وبذات الووـت  الكلمة وا

 .. و ا مصطلحًا فقايًا مالئمًا ومواكبًا لك  هطور

وأوـوال  ، واحلـديث النبـوي الشـريف     املبارك ، فالنص القرآني             

دوـة وحـراك   ، واملتغري هو  الثابت هو، ( عليام السالم)األئمة الكرام 

ات احلياهية وفلسفتاا املتطلبه لفام واملستجد ،لنص واملصطلح فام ا

 ..لنص فام اواجلديد الذي يو ا ل النص ،

فاملصطلح اجلديد الذي يواكب العوملة وهطور اآللة وابتكار              

، والتجـارب امل ت يـة   الطـب  و، ا هصا ت ؛ اجلديد ، وما استجدت يف 

 ..امل تلفة 

هلقـيح البويءـة وا ستنسـاخ    ؛ مثاًل  يف الطب كما هو عليه           

ـ   وص القرآنيـة ومووف الشرع مناما ، من خالل استقراء اجملتاد للنص

، وما ، واألحاديث النبوية الشريفة ، وأووال األئمة الكرام  ةاملبارك

ــانية    ــدم ا نس ــاوا خت ــن آراء وفت ــه م ــبين علي ــاك  ي ــ  املش يف ح

 ..واملالبسات وما يتطلب من اهءاح مووف الشرع منه 

البنــاء العقائــدي  حبســبرمبــا يسخــذ هوجااهــه اللغويــة ، و               

 .. وفتوا ، وما يتطلبه من علم واجتاادا سالمي السليم 
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هذه الدروس اللغوية ال  هتبناها الـدروس احلوزويـة    وحبسب              

، يكـون البنـاء العمـودي واألفقـي     على وفق الشـريعة ا سـالمية   

والرتكيـب املشـرتك للـرأي الفقاـي املت صـص ،       وا متداد اجلان 

 .إخل .. السياسة  كما هو عليه فقه ا وتصاد وفقه الطب وفقه

 أو ا وتصاد ءح ما يدور يف فقه الطبيت، املعنى و اللغة ومن              

، وا وتصادي  الط اجلوانب ذات املنحى حول ك  ما يتعلق بمثال ، 

سلم من جرتاء هطـور وهعقـد   اجه الش ص املمبا فيه املستجدات ال  هو

 ..احلياة 

يبنيـه الـدرس اللغـوي  ختيـار     و يسـام بعمـق ،   وهذا كله              

املصطلح وعالج املشكلة ال  يواجااا الناس ، من أج  أن   يأخذوا 

اخلالق عز وجـ    ا سالم ، والذي أنزل املغاير ملا جاء به اخلطر الطريق

 ..قرآن الكريم دستوره ومرشده ال

ـ وخصصه لتكون مسـرية ا نسـان بـأووم السـب                    ، هلا ووأص

ما يسديـه  ، آنية ومستقبلية ، وبدون احنراف ومءاعفات ، ونتائجه 

وحيـاهام  وأعمـاهلم  على النـاس   من خماطر وهاديدات ذلك ا حنراف

 ..وما ُيحيا بام 

اجلعـ   : ناء املتكام  بـني  فيما جاء به ا سالم ، البوالعظيم             

التكويين للم لـوق ، واجلعـ  التشـريعي ا هلـي الـذي   يتعـدا       

بتكاليفه وأحكامـه ، مـا ميتلكـه امل لـوق مـن وـدرات عقليـة        

 ..وجسدية ونفسية ، ومدا سالمتاا 

وهنا يلعب الدور الكبري ، العمر العقلي والعمر الزمين والعمر            

ــا  ــر ا جتم ــي والعم ــا  .. عي النفس ــ  م ــا يتكام ــك مم ــا إىل ذل وم

 ..التوجاات العمرية وسالمتاا على مدا عمر امل لوق 

ولذا ما حيققه الدرس اللغوي يف العلوم الشـرعية ومـن خـالل                

القواعــد اللغويــة ومــا يشــم  علــى ا صــطالح والــنظم والصــوت  

ــا   ــة والتحليــ  وا ســتيعاب والفكــرة وكــ  م واألســلوب والد ل
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ق مب تلف علوم الشريعة والعقيدة ، وما لـه مـن عالوـة بعلـم     يتعل

آفاوـًا جديـدة ، مـن علوماـا الفرعيـة ؛ علـم اللغـة         الـذي فـتح    اللغة

وجمـا ت يف النشـا     ، وهو ما يشم  الظواهر ا نسـانية التطبيقي 

..اللغوي ا نساني 

8

 

:أهم  واهر اللغة إىل وسمني هما  عام ، ه زوبشك             

7

 

 ويسري بباء وهدرج ، وحيدث من : املتعلقة بالصوت لظواهر ا

هلقاء نفسـه بطريـق آلـي   دخـ  فيـه لـإلرادة ا نسـانية ،        

وكونه ج ي الظواهر ، وإنه يف بالب أحواله مقيد بالزمـان  

 ار أثره بالبًا ، صوهًا معينًا يف بيئة ما واملكان ، وإذا حلق 

ـ      وعنـد  ، وت يف مجيا الكلمـات املشـتملة علـى هـذا الص

 ..مجيا األفراد الذين هكتنفام هذه البيئة 

ــاء النطــق ، واخــتالف           وهنــاك التطــور الطبيعــي ألعء

أعءاء النطق باختالف الشعوب وجمريات الوراثـة واملرونـة ،   

ومسثرات األخطاء السـمعية وسـقو  األصـوات الءـعيفة ،     

وهفاع  أصوات الكلمة بعءاا ما بعض ، ومووا األصوات 

.. الكلمة ، وهناوب األصوات وحلول بعءاا حم  بعض  يف

املـسثرة علـى   ووهكذا هكون الظـواهر املتعلقـة بالصـوت    

 ..اللغة 

  وهطورها الـد لي ، ومناـا ؛ هطـور    الظواهر املتعلقة بالد لة ،

ــب    ــات وهركي ــائف الكلم ــلة بو  ــد املتص ــق القواع يلح

ر اجلم  وهكوين العبارة ، وهطور يلحق األسـاليب ، وهطـو  

 .يلحق معنى الكلمة نفساا 

                                                 
 
/ ار المارمة الج جاية د/ عشا الشغة التطبيق  وتاشيا الارمية / عبده الراجح  : يراج  جثاًل  - 

 . 995 / جصر  –ا ك درية 
2
 . 328 – 285ص / المصدر نفسه / عش  عبد الحابد وام  . د - 
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يف هطور مطرد وهغري مسـتمر ،  ، الصوت والد لة ، الناحيتني و            

وختءـا لطائفـة كـبرية مـن     ، وبطبيعة احلال هتأثر بعوام  شـتى  

 .. ، كما هبني جانب مناا القوانني

وود مت ا ستفادة من معطيات العلوم األخرا يف الدرس اللغـوي             

ريق املعام  للوووف علـى كنـه الصـوت اللغـوي ومميزاهـه ،      عن ط

ومنه التمييز بني صـوت وصـوت ، والوحـدات الصـوهية وهنوعاـا يف      

اللغة ، فءاًل عن است دام طرائق علم اجلغرافيـا يف و ـا الظـواهر    

، ؛ املـناج الوصـفي   هج البحث اللغوي ، وكان اللغوية ، وهعددت منا

..ملقارن واملناج ا، واملناج التارخيي 

8

 

جوانب خمتصره خمتصر لبيان  ا خمطا ميكن وعمومًا ؛ و            

 : ي هطور فام النص وكاآلهمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التطور امل تصر لفام النص  بنيي( 7) خمطا

                                                 
 
جكتبة ال  نج  /  3ط/ المدشل إلى عشا الشغة وج  هج البحث الشغحي / رجض   عبد التحاب . د - 
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 3  

وهو ما أخذ به املفسـرون ، كمكـان نـزول السـورة وفءـلاا                  

 ..وآياهاا والبحث اللغوي وا عراب والتفسري 

منحى  فكان، وود أخذ باذا املنحى السيد حممد هقي اخلوئي             

وــبس مــن ) ؛ حمــاور حبثــه التفســريي لليــات القرآنيــة يف كتابــه 

 ( .هفسري القرآن 

وهنا ه ز أهميـة األدوات املعرفيـة الـ  ميتلكاـا النحـوي أو                   

ـ    ، اللغوي ، لكوناا مفتاح فام النص ه وأبعـاده ،  مامـا كـان اجتاه

ليأخذ جما هه العلمية يف هفسري النص على أكم  وجـه ، وبقـوة   

 ..ومستوا ااتوا ، ومعرفة ووة الفصاحة أو البالبة ، ما ميتلكه 

 ولد  اللغوية امليسرة هي األخرا هوإيصال املعلومة ع  الوسائ            

لـنفس  صلة الفام والتفاع  ما النص وانسيابية التعام  معه عـ  ا 

 ..البشرية ، والتعام  مبقتءاها بال حواجز اجلا  

 ولذا نرا اهتمام أمري املسمنني ا مام علـي بـن أبـي طالـب                  

بالدرس اللغوي والنحوي ، وهتلمذ عليه مجا من الصـحابة ، واهلـدف   

وش صية املسلم ومكونـات وعناصـر الفكـر    محاية وفام القرآن 

ا فياـا اسـرتاهيجية وجـود كـ  مكونـات      والثقافة واملستقب  ، مب

 ..الش صية 

ويقول الدكتور وايف ؛ فيما خيص الناوض بالنحو والصـرف               

إىل عدد كبري من أعالم الباحثني بالبصرة والكوفة وبغداد ومصر 

وبريها يف العصـرين األمـوي والعباسـي ، ومـن أشـارهم أبـو األسـود        

..  مام علي بن أبي طالب الدؤلي ؛ وا ا النحو بإرشاد من ا

8

 

وينظـر إليـه مـن حيـث الد لـة      : ويءيف الدكتور الظـاملي                

بغض النظر عما يفيده عند هركيب اجلملة ، واعتمده النحويـون  

                                                 
 
 . 69ص /   المصدر نفسه /الحابد وام   عش  عبد. د  - 
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منذ البداية على يد أبي األسود الدؤلي بعد أن أملى عليه ا مام علي 

  : 

ف ، فا سم ما أنبأ عن املسـمى  الكالم كله اسم وفع  وحر)              

ـ  ن معنـى لـيس   والفع  ما أنبأ عن حركة املسمى ، واحلرف ما أنبأ ع

  ( .باسم و  فع  

وود أخذ األصوليون هذا املنحى يف التقسيم ، علـى الـربم ممـا               

..لنحويون  ختالف الد لة عندهم زاد على ذلك ا

8

 

اب املتلقي ، األهميـة البالغـة يف   وهنا هلعب الفصاحة واستيع            

صحة اهليئة الرتكيبية ود لتاا علـى املعنـى حبسـن الـنظم ، ومـا      

وفـق مـا يقتءـيه    علـى  يص  إىل الفصاحة وصحة ما هتكون منه 

علم النحو الذي يطابق مـا يرتهـب عليـه يف علـم املعـاني ، ليطـابق       

  ..عنى الصحة باحلسن أو يتكامال معًا ، وما حيقق الد لة على امل

مستوا اجلملـة ،   أن أ ا امل طا اآلهي ، الذي يبني ميكنو             

 :كاآلهي ووما هكون عليه 

 

 

 

 

 

 مستوا بناء اجلملة  بنيي( 1)  خمطا

 

،  باي الدور الكبري يف هذلي  الصعوباذا يلعب الدرس اللغو              

لـنص يف  وجتاوز ما ميكن جتاوزه من هعقيـدات الـنص أو حمتـوا ا   

                                                 
 
جطباعة ال جع    / تطعحر درا عة الجمشعة الارميعة معين ال حعحيين واألصعحليين        / صع لح الظع لم    . د - 

 . 24 -23ص /  2559/  3ط/ الاراق / ال ج  األشرف / األشرف 

عشا 

 ال حح 

داللة 

 الما ى

بسن 

 ال ظا   
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وجتـدد أو هطـور   ، معانيه ، وود يرسم ذلك الظرف الزماني واملكاني 

هطور الظرف وفاـم ا نسـان    حبسبدوات املست دمة ، وهطور الفام األ

 ..للنص 

ورن  خيتلف من، رمبا و  بد من القول أن الفام للنص القرآني              

، فـالنص هـو    إىل آخر ، ومن هطور مادي وبري مادي مـن زمـن إىل آخـر   

، ، وا نسان كـذلك ، لكـنت التطـور بكـ  أشـكاله      ثابت النص 

بعقالنية ي فامًا آخر ، لريهقي إىل النص هو الذي يءف، وا ستجابة 

وعلمية ومعرفية ، مستوعبا فيه ما هوافر من  اآللـة واألدوات ود  ت  

 ..التغيري الكائن يف العامل  –النص 

قرآن الكـريم ، وسـر اختيـار اللغـة العربيـة      وهو سر إعجاز ال             

كونـات التطـور والنمـو    لتستوعب ك  ذلـك التطـور ، وبكـ  م   

 ..وا زدهار 

وهنا يكون دور الدرس اللغوي وما يبلوره من أفكار هـناض               

مـا يدعمـه مـن     فءـاًل عـن  با نسان ، بعيدًا عن اجلمود والرتاجـا ،  

، مبـا هــو   ، لـدروس علـوم القـرآن    لـة والصـوت   النحـو والصـرف والد  

 ..مطلوب من إعراب وحتلي  

أخـذ السـيد    حيـث س التقليدي يف البـاب اللغـوي ،   واجتاز الدر           

الـدين ؛  : حممد هقي استعمال الكلمة ، كما هو عليه مثاًل وولـه  

 ..هستعم  هذه الكلمة يف معاٍن 

من خالل اآليـات   وو ا استعمال الكلمة على أساس املعنى             

: القرآنية ، فكان عنده الدين هو

8

  

 :وال هعاىل اجلزاء مثاًل  -

َبْيَر و. سورة الواوعة  (16)َفَلْوَلا ِإْن ُكْنُتْم َبْيَر َمِديِننَي             

 .؛ أي بري جمزيني  َمِديِننَي

                                                 
 
 .   3 - 29 ص/  المصدر نفسه /جحمد تق  ال ح    - 
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 من خـالل بيـان مـا ورد يف آيـات متعـددة ومناـا اآليـة       و        

 :الكرمية 

/ سـورة بـافر   ( /  اْلَيْوَم ُهْجَزا ُك ُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت )         

 82من اآلية 

احلسـاب ، ومـن اآليـات الـ       مبعنـى  ثم أخذ الدين على إنـه  -

 : استشاد باا

 . سورة ص ( 91)(  َهَذا َما ُهوَعُدوَن ِلَيْوِم اْلِحَساِب ) 

َلُاْم َعَذاب  َشِديد  ِبَما َنُسـوا   ِإنَّ الَِّذيَن َيِءلُّوَن َعْن َسِبيِ  اللَِّه) 

 .سورة ص /  76من اآلية (  َيْوَم اْلِحَساِب

 .سورة ص  (91)َهَذا َما ُهوَعُدوَن ِلَيْوِم اْلِحَساِب  )

َوَواَل ُموَسى ِإن ي ُعْذُت ِبَرب ي َوَرب ُكْم ِمْن ُكـ   ُمَتَكب ـٍر َلـا     )

 .افر سورة ب (72)ُيْسِمُن ِبَيْوِم اْلِحَساِب 

 : والدين هو احلكم والقءاء املذكور يف -

/ سـورة يوسـف   (  َما َكاَن ِلَيْأُخَذ َأَخاُه ِفي ِديِن اْلَمِلـكِ )           

  26من اآلية 

ــين   كمــا هــو، والعــادة هــي الــدين  - القــول مــا زال ذلــك دي

 ..وديدني

  ..والدين هي الطاعة  -

ـ                هـي حلقـة   ، ة امليسـرة  وإيصال املعلومة ع  الوسـائ  اللغوي

الوص  للفام والتفاع  ما النص وانسيابيته ع  النفس البشـرية ،  

 ..وفقاا بال حواجز اجلا  على للتعام  

وما احلس اللغوي الذي يتجسد يف املعنى والصوت والرتكيب             

وما إليه ، إّ  سبي   متالك زمام العم  بالفكرة الواردة يف الـنص  

الفام وا سـتيعاب املـسدي مـن خـالل سـالمة الفاـم        بك  هطلعات
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ـ    على اللغوي إىل سالمة األداء  وحيه ـُوفق هعاليم الـنص ا هلـي ومـا ه

 ..األلفا  من بناء أدق معنى 

 : وهو وللعتابي وول مجي  حول األلفا  واملعاني               

عيـون القلـوب ،   األلفا  أجساد واملعاني أرواح ، وإمنا هراها ب)               

فإذا ودتمت مناا مسخرًا أو أخرت مناا مقـد مًا أفسـدت الصـورة وبيتـرت     

املعنى ، كما لو ُحو ل رأس إىل مو ا اليد ، أو يـد إىل مو ـا رجـ  ،    

( .. لتحولت اخللقة ، وهغيترت احِللية

8

 

وما فقـه اللغـة إ  األداة الفاعلـة لـدا املفس ـر واللغـوي الـذي                     

مس معنى النص الظاهر والباطن ، وا ست دام اللغوي  هلا بك  يتل

 ..ه من طاوات فكرية أو معلوماهية ما متتلك

ولذا مما يتوجب لتكام  الدرس اللغوي ، ما ميتلكه الباحث             

وفكر مستوعب الُبعد البالبي وفقه اللغة ،  ونافذة ، من عني ناوده

ر ويرا ما فيه مـن معـاني وبيـان    فاو هارة حيل  وأخرا يعرب ويفس 

 ..الفقاية ومستجداهاا  اتوبديا ، وا ستيعاب

 Dialectووب  ختام هذا املبحث ،  بدت من ا شارة إىل أن اللاجـة            

هي لغة عند علماء العربية   يريدون باا سـوا مـا هعنيـه كلمـة     

( ..اللحن ) وعدها واحد من األعراب لف  ( . اللاجة)

7

 

جمموعة من الصفات : ا صطالح العلمي احلديث  واللاجة يف           

اللغوية هنتمي إىل بيئة خاصة ، ويشرتك يف هـذه الصـفات مجيـا    

والصفات ال  هتميز باا اللاجة هكاد هنحصـر يف  . أفراد هذه البيئة 

.األصوات وطبيعتاا وكيفية صدورها 

1

 

                                                 
 
 .  4ص /  2ط/ جصر  –الق هرة /دار الما رف / طحر وت ريخ البالغة ت/ شحق  ضي  . د  - 
2
 . 32ص / المصدر نفسه / ب تا ص لح الض جن  - 
3
 . 33ص / المصدر نفسه  - 
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ـ               ي سـيدة املووـف علـى السـاحة     وعمومًا ؛ هبقى اللغة األم ، ه

وـومي ، وعطـاء    -البشرية ، لتكون وحـدة التقـاء وهفـاهم إنسـاني     

 ..لغوي وأدبي وعلمي ومعريف وثقايف وحءاري 
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 املبحث الثالث
 درس اإلعراب 

 

هقــدتم ، يظاــر درس ا عــراب ، الــداعم للتفســري  وامتــدادًا ملــا              

 ..، واملتكام  ما القراءات واللغة القرآني 

،  (اهلل عليه وآله وسلم ص ت)ونبدأ من حيث ما روي عن الرسول             

:إنه وال 

 8

  

 ... (ا القرآن والتمسوا برائبه عربوأ) 

ومنـه  وبناء اجلملـة ،  ، بناء الكلمة  : بني عليه ومما يكون           

، ومووا الكلمة ملة املفيدة ، وهركيب اجلوالد  ت بناء األصوات 

 .إخل .. يف اجلملة  الكلمة يف بناء اجلملة ، وهأدية و يفة

، ليحقق فاعلية الكلمة واجلملة وهكذا يأهي دور ا عراب             

 ..لدا املتلقي واملعين باا، بالزمان واملكان واملووف 

كمــا هــو عليــه مــا حيصــ  ويتحــدد مــن طبيعــة اجلملــة              

هركيباا وهوجااهاا ، ومنه ما يتحـدد الفعـ  وصـوره ، ومـا حيـدد      و

 ..الفاع  واملفعول به 

:  ، ووـال األزهـري   ( لسـان العـرب   ) املعجمي كتابال يف وورد            

أْعـَرَب عنـه   : ا ْعراُب والتتْعريُب معناهما واحد ، وهو ا بانـُة ، يقـال   

وَعـرتَب  . َبيتَن عنـه  : َب عن الرج  وأْعَر.  ِلسانُه وَعرتَب أي أبان وأفَصَح

                                                 
 
 . 3  ص/  المصدر نفسه/ أم  عش  الفضل من الحسن الطبر    - 
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الصـواُب  : وحكى ابن األثـري عـن ابـن وتيبـة     . هلكم ِبُحجتِته : عنه 

وإمنــا ُســم َي ا عــراب إعرابــًا ، لتبيينــه . ُيْعــِرُب عناــا ، بــالت فيف 

وكال القولني لغتان متساويتان ، مبعنـى ا بانـة   : وإيءاحه ، وال 

.وا يءاح 

8

 

هــو الــذي آخــر احلــرف مــن احلركــات واحلــروف  : عــراب وا               

املعاودة ، وعند كثري من النحاة هو اختالف آخـر الكلمـة ، فعلـى    

هذا الوجه يكون ا عراب أمرًا معقـوً  ، وإمنـا مسـي إعرابـًا مبنيـًا      

أعـرب الرجـ  عـن    : مبعنى الفاعلية واملفعولية وا  افة ، من ووهلم 

.إذا بيناا  ، حجته

 7

 

ا عراب هغري أواخر الكلـم واختالفاـا بـاختالف العوامـ  ،     ) و            

، فأمـا  والبناء خالف ذلك فاملعرب من الكلمات الثالث ا سم والفع  

: حروف املعاني ، فكلاا مبنية ، وختتلف به أواخر الكلم لإلعـراب  

فاحلركــات علــى . احلركــة أو الســكون أو حــرف  بــرُي حركــة  

وحركة منويـة ،  .  اللف  مسموعة منه حركة  اهرة يف:  ربني 

 . بري خارجةو إىل اللف 

الرفـا ، والنصـب ،   : واحلركات الظاهرة ال  هكون لإلعـراب             

 .مل يذهب : حنو  –هو اجلزم  –واجلر ، والسكون 

( معرب وبري معرب : واألمساء على  ربني             

1

. 

: ا عـراب والبنـاء علـى  ـربني      الكـالم يف : ووال ابـن جـين              

ا سـم املـتمكن ،   : أحـدهما  : مْعَرب ومبين ، وامُلعرب علـى  ـربني   

الفع  املءارع ، وما عداهما من سـائر الكـالم فمـبين بـري     : واآلخر 

                                                 
 
 994 /  3ط/  لب    –ميروف / دار الفكر لشطب عة وال  ر /   جج/ لس   الارب / امن ج ظحر  - 

 . 588ص / 
2
درا ة وتحقيق إ م عيل / شرح قحاعد ا عراب المن ه     / جحمد من جصطفى القحجحي - 

 .  8 ص/  لب    –ميروف / دار الفكر الما صر / جروة 
3
عش  ج مر . درا ة وتحقيق د/ المس  ل الاسكري ف م  ال حح الارم  / أمح عش  ال ححي   - 

 . 59 ص /  2552/ األرد   -ة عم   دار الثق م/ الم صحري 
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فا سم املتمكن ما هغيتر آخره لتغيُّر العام  فيه ، ومل يشابه . معرب 

.ومررُت بزيدو ،  هذا زيد  ، ورأيت زيدًا: احلرف حنو وولك 

 8

 

وألهمية اللغة وامتداد هطور ومنو العلـوم مـن   ومن جاة أخرا ،             

خالل ما هءعه من مفاهيم ومصطلحات ، وما حيقق من هأثري متبادل 

بيناا والتيارات الفكرية والعلمية احلديثة ، كما هو عليـه علـم   

ــاعي  ــة ا جتمـ ــة النف Sociolinguisticsاللغـ ــم اللغـ ــي وعلـ سـ

Psycholinguistics    ــم نفــس اللغــة  Psychology ofأو عل

Language   ،م النفس اللغوي كما يسميه البعض وعل.. 

علـم  : وهو مثال حي على التفاعـ  الوثيـق بـني جمـالني همـا                  

أدا من ما ، و Cognitive Psychologyاللغة وعلم النفس املعريف 

غـة  املشرتك وهو اللغة ، أو الل خالله إىل  اور جمال جديد للمو وع

 ..والفكر ، أو اللغة واملعرفة 

وهي جما ت يرهبا بعءاا بالبعض إىل حد كبري ، وكـان              

صور من استنتاجاهاا التفسريية لطبيعة هذه العالوة هـي احلتميـة   

 .. Linguistic Determinismاللغوية 

ــ                ــ  حت ــي ال ــة ه ــا إنت اللغ ــن  ونظريتا ــاًل ع ــر ، فء دد الفك

طبيعتاا التواصلية ، واعتبار اللغة هعكـس الفكـر ، مـا أسـلوب     

وهــي ،  Information Processingمعاجلــة أو جتايــز املعلومــات 

 ..بحث يف ميدان العمليات املعرفية األداة اجليدة لل

جمـال دراسـة علمـاء اللغـة ، وهـدفام      ، ووبلاا كانـت اللغـة               

ها والقواعـد املسـت دمة يف هركيبتاـا أو هأليفاـا يف     متييز عناصر

البنــاء الكلــي ، ولــذا كــان الرتكيــز علــى دراســة وواعــد اللغــة 

                                                 
 
درا ة / تحجيه الشم    وشرح  ت ب الشم  ألم  الفتح امن ج   / أبمد من الحسين من ال ب ز   - 

/ 2552/   ط/ جصر  –الق هرة / دار السال  لشطب عة وال  ر / م يل ز   جحمد دي ب . وتحقيق د
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بطريقة مكثفة ، وجرا بـذلك إهمـال    Grammarاملعروفة بالنحو 

..نس  لدراسة كيفية فام وإنتاج اللغة 

8

  

ـ   " هشومسكي " وأو ح مفاوم                ة اخلـاص مبسـتويات املعاجل

ن اللغــة وإ ، (النحــو التحــويلي ) املتءــمنة فاــم العالوــات النحويــة 

( حمـدودة )جية نشطة هنشأ عن جمموعـة سـلبية   عملية سيكولو

 ..من القواعد النحوية 

وود أخذ علماء النفس مقولـة علـى إناـا هعـين القـدرة علـى                    

 حمدود من اجلم  اجلديدة يف إطار القواعد النحويـة  إنتاج عدد بري

موعة حمددة للغة يف الووت نفسه ، وبامتالك املتكلم واملستما جمل

 ..من القواعد النحوية 

اللغة عمليـة سـيكولوجية    عدتوهلذا فإن علم النفس اللغوي            

اخلـ ة   ورمرهبطة باملعرفة العامة ارهباطًا هامًا ، فاي خاصة بالفرد ود

 ..السابقة يف فام اللغة 

علمـاء اللغـة يقتصـر هركيـزهم علـى       وبشك  عام ، فإن            

مدا شيوع اللغة بني األفـراد والثقافـات ، فاـي عنـدهم العموميـات      

 . Linguistic Universalsاللغوية 

ـ  علـى  وباـذا يكـون                اور رئيسـية يف علـم الــنفس   ثــالث حم

 :اللغوي 

 ..لغة نتاج ال -

 ..وإدراك وفام اللغة  -

 .. وا كتساب وا رهقاء  -

البـاحثني ااـدثني ؛   مـن  حـد  وألهمية اللغة ودراستاا ، بـيتن وا             

، العالوــة بــني الــرتاث  ( علــم اللغــة) عــاطف مــدكور يف كتابــه 

                                                 
 
/ الكحيع   / جطع م  السي  عة   / الشغة والمرض الاقش    يكحلحجية/ جماة  يد يح   . د: راج    - 
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 4  

،  إذا أردنـا أن نـدرس الفكـر ونتـاج الفكـر     أننـا  واملعاصرة ، حيث 

ة ، وإذا أردنا أن ندرس اللغة فعلينـا أن نـدرس   فالواجب أن ندرس اللغ

..عملاا يف اجملتما 

8

 

وفق هذه الرؤيا ، دراسة على ا يعين أن اللغة ستكون مموهو             

 ..فاعلية أو عم  اللغة يف اجملتما 

اللغة أو املصطلح وهطوره الـد لي ، باملواكبـة    ؛ ومبعنى آخر             

ألدوات املناسبة لدراسة الفكر ونتـاج  ون لنا اما دراسة اللغة ، ليك

 ..مبو وعية  الفكر

وبطبيعة احلال ،   ينكر ما للنحـو مـن التـأثري الكـبري يف                  

 ..هذا البناء اللغوي 

هلـذه العالوـة   خمتصر ومبسـا  وهنا ميكن أن أ ا خمطا              

 :وكاآلهي 

 

 

 

 

 

 

 بني اجملتما واللغة والفكر يبني العالوة املفصلية( 1)خمطا 

 

ــه                ــازي يف كتاب ــي حج ــود فام ــيف حمم ــة ) ويء ــم اللغ عل

؛ بـأنت ابـن اللغـة أو العـارف باـا ،        ( العربية ؛ مدخ  هارخيي مقارن 

يسما هذه السلسلة الصوهية ، ب  ميي ز مكوناهاا ويفام حمتواهـا  

 ..الد لي 
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ـ   يف  Buhlerأمتا بوهلر               ى منوذجه التقليدي للغـة يقتصـر عل

 :ثالث و ائف 

 ..الو يفة ا نفعالية  -

 ..الندائية  -

 ..رجعية امل -

 :والذي يقابلاا            

 .. (س املر)املتكلم  -

  .. (املرس  إليه)وامل اطب  -

 ..( احلدث أو املو وع ) والغائب  -

:فيقسماا إىل  Hallidayأمتا هاليداي            

 8

 

  ..فعية الو يفة الن -

 ..التنظيمية  -

 ..التفاعلية   -

 ..الش صية  -

 ..ا ستكشافية  -

 ..الت يُّلية  -

  ..( ا عالمية ) ا خبارية  -

 .. الرمزية  -

وبطبيعة احلال ، إن أدوات املعرفة الـ  ميتلكاـا النحـوي أو                  

ح اللغوي ، كالصرف والرتاكيب ،  رورة  بدت مناا  مـتالك مفتـا  

 ..ان اجتاهه وأبعاده النص ماما ك

                                                 
 
 . 25 -22ص / المصدر نفسه : راج   - 
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وهو ما يأخذ جما هه العلمية يف هفسري النص على أكمـ                 

وفق القوة ومستوا ما ميتلكـه ، فءـاًل عـن    على وجه ممكن ، و

 ..الفصاحة والبالبة 

و  ُينكر ما أهمية ا عراب بالنسبة إىل اللغة العربيـة ، فاـو                

ـ  ، هتكـون اجلملـة    ومم، ملعنى دوة ااادد ل دعم الـدروس  وبـدوره ي

 ..لقراءات اللغوية والتفسريية وا

ــني                    ــرين ب ــويني املعاص ــن اللغ ــثري م ــة ك ــدم هفرو وأدا ع

وا ستشااد باا يف جمال النحـو ، وعـدم   ا ستشااد بالقراءة يف اللغة 

التزام كثري من النحـاة با ستشـااد بـالقراءة يف جمـال النحـو ربـم       

هام الكــثرية بــأن القــراءة ســنة ، وإن الروايــة هصــلاا إىل هصــرحيا

، أدا هذا وذاك إىل التلبيس على  (اهلل عليه وآله وسلم ص )الرسول 

الكثري من الباحثني وإيقـاعام يف احلـرية وا  ـطراب حـني أرادوا     

..التوفيق بني هصرحيات اللغويني ومواوف النحاة 

8

 

ووف الفقه للبت يف فتوا حتدد عم  با عراب يتحدد مرمبا و             

العبادات واملعامالت وما يتداخ  ما أمور احلياة مب تلف اجتاهاهاـا ،   

، والتوجتـه مبعـايري أداء   أو الشـباات  دون الوووع يف احلـرام   ةللحيلول

 .. واجلودة العالية ودوة األداء األعمال باحلالل 

ي هـو علـم بقـوانني    ويكفي من خالل ا عـراب والنحـو الـذ                

 ..ية من ا عراب والبناء وبريهما ُيعر ف باا أحوال الرتاكيب العرب

وي  النحو علم ُيعر ف به أحـوال الكـالم   فءاًل عن ما هقدتم ، و            

ـ      يعـرف باـا ِصـحتة الكـالم      وٍلمن حيـث ا عـالل ، وويـ  علـم بأص

. وفساده

7
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2
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اخلـ  وأركـان اجلملـة ومـا     :  ومعاني النحو أو النظم هشم             

يتعلــق باملســند واملســند إليــه مــن شــر  وحــال ، وهشــم  الفصــ   

والوص  ومعرفة موا عاما ، ومعاني الواو والفاء وثم وبـ  ولكـن ،   

، لتقديم والتأخري واحلذف والتكراروهشم  التعريف والتنكري ، وا

.وا  مار وا  اار 

8

 

اهلل  صـ ت ) روي عن رسـول اهلل ، ما ميكن دعم ما مت ذكره و              

 : يف فء  القرآن الكريم  (عليه وآله وسلم

مأدبة اهلل فتعلموا من مأدبته مـا اسـتطعتم إن    القرآنإن هذا )             

هذا القرآن حب  اهلل وهو النور املبني والشفاء النافا عصمة ملن متسك 

تب و  هنقءـي  به وجناة ملن هبعه   يعوج فيقـوتم و  يزيـن فيسـتع   

عجائبه و  خيلق من كثرة الـرد فـاهلوه فـإن اهلل يـسجركم علـى      

.. (هالوهه بك  حرف عشر حسنات 

7

 . 

صـــنوف مـــن ااتويـــات املا ـــية واحلا ـــرة واملأدبـــة هلـــا              

 ..واملستقبلية الكائنة يف بياناا 

املبحـث  مـا مت ا شـارة إليـه يف    فءاًل عن ما سبق ذكـره ، و و             

أبو األسود الدؤلي ؛ وا ا النحو بإرشاد مـن ا مـام علـي    ، بأن السابق 

 :بأن  ، الذي بيتن   بن أبي طالب 

الكالم كله اسم وفع  وحرف ، فا سم ما أنبأ عن املسـمى  )              

والفع  ما أنبأ عن حركة املسمى ، واحلرف ما أنبأ عـن معنـى لـيس    

 ( . باسم و  فع  

وود أخذ األصوليون هذا املنحى يف التقسيم ، على الـربم ممـا                

 ..زاد على ذلك النحويون  ختالف الد لة عندهم 

                                                 
 
جي سععة دار الكتععب لشطب عععة  / البالغععة الارميععة ؛ الماعع ن  والبيعع   والبععدي    / أبمععد جطشععحب  .د  - 
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خلوئي يتصـدا هلـذا الـدرس    ذا كان السيد حممد هقي اوبا               

 ..ودوة باهتمام 

 ركن من أركان الدروس يف احلوزة العلمية الشريفة وُيعد               

ـ  ايف النجف األشرف ، واملتجـددة مبدياهـه الزم   ة الـ     نيـة واملكاني

 ..هنتاي عند نقطة معينة 

ــري                  ــب التفس ــا يف كت ــة كم ــدرس باألهمي ــذا ال ــي ه وحظ

املتنوعة ملفسري القرآن الكريم ، لكونه عماد هركيبـة اجلملـة   

ـ       ، ءة ري والقـرا ونتائجاا وما ينصـب مـن خالهلـا علـى املعنـى والتفس

 والفتاوا بعدد الت صصات الفقايـة ، وأوصـد باـذه الت صصـات ،    

السياسـي ، أو حتـى    وأكالفقه ا وتصادي أو الط  أو ا جتمـاعي  

 .وهكذا .. فقه املرأة 

خالفـات فقايـة بـني خمتلـف      ،  اوروالطبيعي ومن املعروف              

 ..وا املذاهب ا سالمية ، على بعض ما ُيبنى علياا من الفتا

ال  هو  ح ذلك يف عملاا  والنحوية املدارس اللغوية وه ز هنا             

، كاملدرسـة الكوفيـة واملدرسـة البصـرية ، ومـا       والنحـوي  اللغـوي 

، هستند على البحث العلمـي  يكون عليه من رؤا وخالفات باآلراء 

 .. ألمور احلياة ، و سيما مناا األمور احلياهية املستجدة 

برض النحو باألساس لءبا القواعد ال  من جاة أخرا ، فإن و             

، ليسا  هعلماا ، املتكون مناا اجلملة يسري علياا إعراب املفردات 

وهعليماا فءاًل عن احلديث والكتابة ، ولتعصم النـاس مـن اللحـن    

الذي أخذ يتفشى منذ صدر ا سالم من جـراء هطـور اللغـة واخـتال      

.. العرب بالعجم

8

  

                                                 
 
 . 68ص /  نفسهالمصدر / عش  عبد الحابد وام  . د - 
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بسم اهلل الرمحن الـرحيم ، حيـث يقـول    : ونقف عند البسملة             

:السيد حممد هقي اخلوئي 

 8

 

 .  مو ا هلا من ا عراب : حرف جر ، ووال الكسائي : بـ            

يف احلـروف البنـاء ، وأصـ  البـاء     مـا إن األصـ     -وود كسرت            

 .اكن لعدم جواز ا بتداء بالس –السكون 

حيــث  بــد للحــرف مــن فعــ  يتعلــق بــه ، ووــا اخلــالف بــني              

( ابتدأت) النحويني يف متعلقاا ، فقد ذهب الفراء إىل كون متعلقاا 

، وعلى هذا يكون مـا بعـدها منصـوبًا علـى املفعوليـة ،       ( أبدأ ) أو 

، وعليه فيكون مـا بعـدها   ( ابتدائي ) وذهب البصريون إىل كونه 

 .على اخل ية ، ويف ذلك أووال ُأخر   حاجة إىل ذكرها مرفوعًا 

 .جمرور ، وهو مءاف : اسم          

 ( .مءاف إليه ) لف  اجلاللة جمرور على ا  افة : اهلل          

 .جمروران لكوناما صفتني للف  اجلاللة : الرمحن الرحيم           

الفـاكاى ، نـراه يقـول يف     أما لو ذهبنا إىل عبد اهلل بن أمحـد            

:البسملة 

 7

 

ــسخرًا                 ــدر م ــه ، يق ــم ب ــذوف للعل ــق مبح ــرور متعل ــار واجمل اجل

لالهتمام أو لالختصاص ، مناسبا ملا جعلت التسمية مبدأ له ، كما 

ــرور   ــار وجم ــ و ج ــري ، إذ ك ــاده الزخمش ــا   –أف ــد ، و  مم ــيس بزائ ل

مبا يشـباه ، أو مـا أوتل مبـا      بدت أن يتعلق بالفع  ، أو –يستثنى به 

 .يشباه ، أو ما يشري إىل معناه 

 .علم على الذات الواجب الوجود ، املستحق جلميا ااامد : اهلل            

 .و  خالف أنه أعرف املعارف وإن كان علمًا              

 .وهو اسم مل يسمى به أحد وا إ  اهلل              

                                                 
 
 .  22 ص/  المصدر نفسه / ح   جحمد تق  ال - 
2
المتحل  رجض   أبمد . تحقيق د/  شرح  ت ب الحدود م  ال حح / عبد اهلل من أبمد الف  هى - 
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ــد               ــه وملزي ــاء ب ــرة   ا عتن ــى م ــيم ألف ــرآن العظ ــرر يف الق هك

 .ومخسمائة وستني مرة 

صفتان مشباتان بنيتا للمبالغة من رحم بعد : الرمحن الرحيم             

ـَُعَ  بءم العني   .نقله ف

ألنه أبلن ، إذ الزيادة يف البناء هدل على زيادة ( الرمحن ) وود م             

ـَ ـَط ـ َا املعنى ، كما يف و ـُط  .َا وو

ـ عم ( : الرمحن ) ومن ثم أطلق مجاعة              ، على ُمِفيض جالئ  الن

 .على ُمِفيض دوائقاا ( : الرحيم ) و 

وباذا يتبني ما  رورة وأهمية النحو وا عراب لتبيـان حمتـوا              

اجلملــة مــن الفعــ  وا ســم واحلــرف ، ومنــه حتديــد اللغــة واملعنــى 

 ..للنص والقراءة 
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 املبحث الرابع
 ري درس التفس

 

واستكما  ملا هقدتم من املباحث ، املتمثلة فياا القراءات               

يتم هواصله مببحث مام حول درس القرآنية واللغة وا عراب ، 

 ..التفسري 

يَء يفِسُره ، َفَسر الش. البيان : الَفْسُر وورد يف لسان العرب ؛               

. َأبانه ، والتَّْفسرُي مثله : بالَكسر ، وَهْفُسُره ، بالءم ، َفْسرًا وَفسََّرُه 

: وووله عز وج  . التَّْفسرُي والتْأوي  واملعنى واحد : ابن اأَلعرابي 

، والتَّْفسري كَشف امُلراد  كشف امُلَغّطى: وَأْحَسَن َهْفسريًا ؛ الَفْسُر 

ردت َأحد ااتملني إىل ما يطابق :  والتْأوي  ، عن اللف  امُلْشك 

.الظاهر 

8

 

والتفسري مأخوذ من فسر املشتق من ا شتقاق الكبري من             

، أسفر الصبح إذا  ار  : السفر وهو الكشف والظاور ، يقال

أو هو مأخوذ من فسر يفسر . وأسفرت املرأة عن وجااا إذا كشفته 

كشف املغطى ، هقول فسرت الشيء إذا فسرًا والفسر هو ا بانة و

ووال اللغويون أيءًا إن التفسري هو كشف معنى اللف  . بينته 

.، وال يف جمما البحرين وإ ااره 

7

 

                                                 
 
 ( .مسر ) ضمن  شمة / لس   الارب / امن ج ظحر  - 
2
 .   ص/  المصدر نفسه/ ن الطبر   أم  عش  الفضل من الحس - 
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والتأوي  مأخوذ من األول كالقول من آل األمر إىل كذا يسول            

وأول الكالم هأويال دبره . منه وي  للمرجا مآل ، أي صار إليه ورجا 

ان التأوي  : ووال ثعلب . يف القاموس اايا ، دره وفسره وواله وو

إن التفسري هو كشف املراد عن : ووال بريه . والتفسري واحد 

إىل ما يطابق الظاهر ، كما املشك  ، والتأوي  رد أحد ااتملني 

.يف القاموس وجمما البحرين 

 8

 

:عنيني استعم  التفسري يف اصطالح العلماء مل              

 7

 

  التفسري الذي هو وسم من أوسام البديا الراجا إىل : أوهلما

ااسنات املعنوية ، ويراد به عندهم أن يأهي املتكلم 

مبعنى   يستق  الفام بإدراك فحواه ، ما مل يفسره كالم 

 .آخر بعده 

  التفسري هو ما نعين بالكالم فيه يف مقالنا هذا ، : ثانياما

هو : اء يف شرح ماهيته ، فقال بعءم وود كثر كالم العلم

علم بأصول هعرف به معاني كالم اهلل هعاىل من األوامر 

والنواهي وبريها ، ومثله وول الرازي ، وهو ما يبحث فيه عن 

وهو العلم : مراد اهلل هعاىل يف ورآنه اجمليد ، ووول التفتازاني 

الباحث عن أحوال الفا  كالم اهلل من حيث الد لة على 

اد اهلل هعاىل ، وعرفه أبو حيان ، وأدخ  فيه علم التجويد مر

هو علم يبحث عن كيفية النطق بألفا  القرآن : بقوله 

ومدلو هاا وأحكاماا ا فرادية والرتكيبية ومعانياا ال  

هي عناا حالة الرتكيب وهتمات ذلك ، ولكن الزركشي 

 جع  التعريف مو حا لذكر ما حيتاج إليه علم التفسري ،

هو علم يفام به كتاب اهلل هعاىل املنزل على نبيه : فقال 

                                                 
 
 .   ص/  المصدر نفسه - 
2
 . 2 -  ص/  المصدر نفسه - 
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، وبيان معانيه واست راج  (اهلل عليه وآله وسلم ص ت)حممد 

أحكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو 

والتصريف والبيان وأحوال الفقه والقراءات وحيتاج إىل 

الفنارا  واملنسوخ ، أما العالمة معرفة أسباب النزول والناسخ

هو معرفة أحوال كالم اهلل هعاىل من حيث القرآنية : فقال 

ومن حيث د لته على ما يعلم أو يظن أنه مراد اهلل هعاىل 

 ..بقدر الطاوة البشرية 

والتأوي  رد أحد ، والتفسري كشف املراد عن اللف  املشك             

..ااتملني إىل ما يطابق الظاهر واملعنى والبيان 

 8

   

:إنه وال  (اهلل عليه وآله وسلم ص ت)وروي عن الرسول            

 7

  

  ( القرآن ذلول ذو وجوه فامحلوه على أحسن الوجوه)

 

. 

  ( اعربوا القرآن والتمسوا برائبه. ) ... 

رآن ،  القرآن ، وأوهلا هو ا ملام بعلوم القريفستو عت شرو  لو            

القرآن ، بسبب هفاوت معرفة املفسر  اتوهنوع التفاسري وهعدد وراء

باذه العلوم ، ومجيعام يو فون علمام بالعربية يف هفسري النص 

واستنبا  معناه ود لة هراكيبه وأساليبه ، فليس ك  َمْن اشتغ  

بالنحو أو اللغة هو من أه  املعرفة باا ، فقد يكون حافظًا وواعد 

ود إعادة ودرهه املعرفية حد النحو وأووال اللغويني ، إّ  إنه   هتجاوز

النحوية أو الفقاية أو  املذاهب من حدواما حفظه ، أو ينساق ما 

.. الفلسفية

1
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2
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 5  

النص ، هو ما  لفاملعنصر الرئيسي وبطبيعة احلال ، فا             

ميتلكه من حمتوا لغوي للفام وإيصال املعلومة ، بلغتاا املتميزة 

 ..استيعاباا  لى املتلقي بفاماا أوواملسثرة ع

 له ىجلانب اللغوي الذي وعبالذا كان انصباب ا هتمام             

املفس ر للقرآن الكريم ، بشكله ومءمونه وما مييزه من أسرار 

بالبية ومعاني املفردات املستعملة ، والكشف عن ووتة التعبري 

  .. يثري من دفائن العقول األدبي وا حساس بغر ه ومتعته وما

وهنا هلعب موهبة املفسر والباحث الدور الكبري للكشف عن             

ا ست دام اللغوي وهأثريه وعمق ا متاع بفام النص أو لغة النص ، 

يكون حلقة وص  بني وليستنبا مناا مدلو هاا اخلاصة والعامة ، 

النص واملتلقي ، ما األخذ بنظر ا عتبار لعلوم اللغة ونظرياهاا ، 

ملعرفية كا جتماعية وا وتصادية والنفسية واملوسوعية ا

 . اخل .. والتارخيية والسياسية والرجال واحلديث 

كان ، ونتيجة جاود علماء اللغة والقرتاء والنحاة واملفسرون              

ومنه حتلي  النص ، املناج اللغوي يف هفسري القرآن الكريم 

اديث النبوية ؛ كاألحالقرآني ، وما يدعم املفسر اللغوي وووة حجته 

أووال ما يستمد التفسري من ، و روايتاا وهواهرهاالشريفة املوثوق ب

، ، وما يدعماا من خمتلف الدراسات ( عليام السالم ) األئمة الكرام 

 ..ومناا الصوهية والنحوية والصرفية 

هفسري القرآن هنءوي حتت ؛  اهجوميكن القول بأن أصول من            

 ..والتفسري العقلي  أو املأثور نقليالتفسري ال

قرآن هفسري البدوره ينقسم إىل ؛ أو املأثور والتفسري النقلي             

للقرآن ، وهفسري القرآن باللغة والقواعد  بالقرآن ، والتفسري البياني

 (اهلل عليه وآله وسلَّم ص َّ)العربية ، وهفسري القرآن باملأثور عن الن  

 ..( معليام السَّال)م الكراواألئمتة 
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التفسري و أما التفسري العقلي فاو ؛  التفسري بالعق  الصريح ،   

على  وء املدارس الكالمية ، والتفسري على  وء السنن 

احلديث ، والتفسري حسب  ا جتماعية ، والتفسري على  وء العلم 

.. تأويالت الصوفيةالتأويالت الباطنية ، والتفسري حسب ال

8

 

 :ي هليني بامل طا اآلوميكن إمجال املناجني األصو      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقسيم الرئيسي ملناهج هفسري القرآن بنيي( 9) خمطا

 

يف التفسري ، أن ( رمحه اهلل هعاىل ) ومناج السيد حممد هقي               

.. ، لو وح هفسري اآلية الكرميةجع  منفذ املعنى اللغوي 

7
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   والقحاعد الارمية

 وم لمأثحر 

  عشى   لاقلالتفسير م

ضحء المدارس 

  الس ن  الكالجية

  الاشا  االجتم عية

ومق عشى    الحديث

التأويالف الب ا ية   

 وتأويالف الصحمية 

الم هج 

 الاقش 
 

الم هج 

 المأثحر
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ست دم رمحه اهلل ، املوروث اللغوي من الشعر وما يتبدل وود ا              

من كونه للغائبني إىل كونه للمشافاني ، ومل يرتك جانب اآلراء 

واألطروحات يف الدرس أو املناج التفسريي ، وإهباع مناج التفسري 

،  ةاركاستشااد على طرح الرأي واا، باآليات القرآنية الكرمية 

ووريب : ، فمثاًل هراه يقول ا سالمية الفرق ومل يغف  ما جاء يف رأي 

..من هذا املءمون مروي يف كتب الفريقني ، ويروا بري ذلك 

8

 

وهو ما يدل  على اطالعاهه وانفتاحه على الرأي اآلخر من بري              

املذاهب الفقاية واللغوية ، فءاًل عن ثقافته ومستوا الدرس 

اكي باا مناج والده يف التفسري التفسريي الذي ينتاجه ، والذي حي

 ..يف النجف العلمية مناج احلوزة هو اجتاه و، ووَمن سبقوه 

وللتطور اللغوي هأثريه على التفسري ، وهو مسة من مسات              

مواكبة ومنو وهطور احلياة ومفرداهاا من خالل هطور املاديات 

ال  جتسدها وهوابعاا بري املادية ، والوووف على عتبة الد لة 

 ..ستوا املطلوب أو املناسب للفام الكلمة ، لتمر مبحتواها إىل امل

العظيمة لد لة الكلمة وبالبتاا يف القرآن  جزااملعمن و             

الكريم ، كوناا مواكبة لك  زمان ومكان ، ماما كان 

التنامي يف املوهبة وا بتكار وا بداع وا خرتاع وما يتم من 

وحينما هدخ  الكلمة يف ، مبعايري احلسن والقبيح تشفات مك

، ومنه  ي ومدلو هاا وختصصاهاا املتنوعةالقاموس أو املعجم الفقا

، ومدا التفاع  ما ذلك هستمد الكلمة مفاوماا أو لغتاا للفام 

 ..الفام 

( القرآن الكريم ) ؛ احلياة  ه دستورو  يقف ا سالم بدستور            

مبنظور املنفعة املرتهبة عليه  مستوا ب  يرا للحد منه ،أمام التطور 

 ..شرعي 

                                                 
 
 . 235ص / المصدر الس مق  - 
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، ولذا كانت  ينطبق على التطور الد لي للكلمةومنه ما              

هي املنفذ ملعرفة هطور فام النص ، معاجم اللغة واملصطلحات 

 .. القرآني 

ي  ي اخلوئي ، والدلقهو أيءًا ما وعى له السيد حممد هو             

نية املباركة ، على ذلك ما يستفيد منه يف هفسريه لليات القرآ

فام النص القرآني ، و  يعين ذلك بأنت السيد حممد ل حتى يف هأويله

ليس لديه أبعاد من الد ئ  التارخيية " رمحه اهلل هعاىل " هقي 

.. اجلغرافية يف هأوي  اآليات

8

 

يا ) ؛ أنت ك   ، واية علقمةوكما نراه ما يستشاد به من ر              

 تنزل( يا أياا الذين آمنوا ) ؛ وك  ، مبكة  تنزل( أياا الناس 

 ..باملدينة 

ب  راح يف حبثه ، وعلى الربم من ذلك ،   يقف عند هذا احلد              

معاينة املستثنى من واعدة رواية علقمة ، حيث أبدا رأيه حني وجد 

يا أياا ) ؛ وود ورد فياا التعبري ، دنية ما يثبت بأنت سورة البقرة م

 ( ..الناس 

وأيءًا اهتم بد لة الكلمة ومووعاا يف التفسري مثاًل يف              

 .. 17 -79سورة عبس ، اآلية 

وفلسفة ذلك فيما وصف هبارك وهعاىل نفسه باخلالق دون             

إىل ما يظار  هق والعلم والقدرة وبريها ، وأوعززركال سائر الصفات

بأناا لتحريك إحساس العبد حنو الفطرة وإيقا  شعوره الوجداني 

..ليكون هو اافِّز 

7

 

ومن ثبات معجزة وأدلة اهلل عز وج  املمتدة ع  ك  زمان              

ومكان وإنسان ، للفتح باا آفاق التفكُّر وهفعي  الفطرة ، حينما 

                                                 
 
 . 74 -72ص / مق راج  م  ذلك المصدر الس  - 
2
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أو ، أو بعشر سور ، العظيم  يتحدا العقول يف إهيان مث  هذا القرآن

حتى بسورة من مثله ، وهو الفتح املبارك على ا نسان للعودة إىل 

رمحه اهلل " رشده ، وهو ما كان شاهد يف درس السيد حممد هقي 

..وذلك بالتعرض ملراح  ومراهب هذا التحدي يف هفسريه " هعاىل 

8

  

ب مراح  ُّإىل هعقوهذا هو درسه اآلخر يف التفسري املمتد              

أدوات الوصول إىل املعرفة  من حدواك، التفكري والعم  بالعق  

 ..وا ميان ، ومشولية املعنى ود لة الكلمة وبالبتاا 

عاجلة بعض اهبا م" رمحه اهلل " وجدير بالذكر إنت السيد                

ما هدل عليه ، كما هو عليه املصطلحات بالدراسة والبحث وبيان 

 ..ومدا ثباهاا يوم القيامة ( فاعة للش) حبثه  يف

 ميكن أن أ ا هلا امل طاويبني أطراف الشفاعة ال               

      : يهاآل املبسا

 

 

 

 

 

 يبني أركان الشفاعة(  6) خمطا 

 

وبعد أن بيتن معنى ومصطلح الشفاعة ، ودور احلاجة فياا ،               

ساا من املشفوع له ما شروطاا والطلب الذي ُيبنى على أسا

 .. وشرائطاا ، ما علو املشفوع لديه ومكانة الش ص الشفيا 

الطبيعة ، وهلا البعد وهي مسألة عقائدية ، وجانب من ما وراء              

 ..يبني بثباهاا لدا أكثر املسلمني ، و الفلسفي وبناء الفكر
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أمجعت  : )ه الكبري قول الرازي يف هفسريبذلك واستشاد              

، ( شفاعة يف اآلخرة " اهلل عليه وسلم  ص ت" األمة على أن امد 

..فءاًل عن ما يقرها العق  

8

 

خالل دروس التفسري ، " رمحه اهلل هعاىل " و ا من جاة أخرا و            

عصية من األنبياء   ليكون هذا السسال استفاامية ؛ ه  هتحقق امل

طرح فكرة َمْن جوَّزها ، فءاًل عن كونه ، و حبوثهمن حمور حد وا

..وَمْن مل جيو زها 

7

 

ومل يرتك اجلانب القصصي  من التفسري ، كما هو عليه               

وصة آدم وخلقه وسجود املالئكة وامتناع وعصيان  من ذكرهما 

..إبليس لربه 

1

  

تلك روحية وباذا فإنت املتصدي للتفسري ،  بدت له من أن مي             

سبقه مب تلف ا جتاهات الباحث الناود املو وعي ِلما وأدوات 

 ..وامليول 

ويتناول النص وما امتدت إليه كتب التفسري ووواعد اللغة ،               

وما متتلك التفاسري من ووة و عف ، ورصد ما يستثمر من ووتة ، 

 ..واستبعاد وعالج أو هقويم الءعف وأسبابه 

وابتداء النظر إىل النص مبنظور املعجم اللغوي والنحوي              

وفق القواعد واملعايري  مبو وعية على والقواعد ، ليحل  النص

اللغوية والفنية ، فءاًل عن النحو والصرف ، للوصول إىل حمتوا 

 ..كه من أدوات النص وووهه ويف  وء ووتة املفس ر وما ميتل

م فقه اللغة وأسرار اللغة ودوائق أمورها ومنه باخلصوص معج            

للكشف عن ُمراد النص وما ميتلكه من أسرار يف عمق معانيه ، 

                                                 
 
 . 55 -46 ص / راج  ذلك المصدر نفسه  - 
2
 . 32  -27 ص / راج  نفم المصدر  - 
3
 . 27  -24 ص / راج  نغم المصدر  - 
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ما هتطلبه اآلية القرآنية الكرمية املباركة  والتحلي  حبسب

 ..ومبعجزاهاا 
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  واالستنتاجات اخلامتــة
 

واملتءمن الدرس اللغوي يف بعد استعرا نا املقتءب ،               

التفسري القرآني ، وما أخذت البيئة النجفية مأخذها بشك  عام ، 

 ..حلوزة العلمية الشريفة بشك  خاص وا

تمث  بكتاب املمنوذج األ مت كجانب هطبيقي اختياروما               

الشايد السيد حممد هقي اخلوئي  ، ملسلفه( وبس من هفسري القرآن )

وهرعرع يف رحاب ، الذي ولد يف النجف األشرف  ،( هعاىل رمحه اهلل)

، مدينة ( عليه السالم)مدينة أمري املسمنني ا مام علي بن أبي طالب 

مدارساا األكادميية واحلوزوية ، وما ، واستزاد من العلم والعلماء 

اختا من مسرية علمية ، أشاد باا القاصي والداني وك  َمْن عرف 

اورة الفكرية والعلمية يف جمال التدريس وااطروحاهه وأساليبه 

 ..والبحثية 

حص  على مرهبة مبثابرهه وجاوده املتواصلة واملتميزة ، و                

من حد وامن مكانة علمية مرمووة ، جعلته  ا جتااد ، وما نال

، وما أسام جنبًا إىل جنب ،  ين يف الساحة العامليةالبارزين واملسثر

أبيه ، يف إنشاء املسسسات واملراكز العلمية والدينية  وبتوجيه من

على املستوا العاملي ، وا نفتاح على خمتلف األطرف وحماورهام 

بك  علمية وجترُّد ، سواء كان من املذاهب ا سالمية أو األديان 

 ..، وما زالت هذه اآلثار متواصلة با جتاه املرسوم امل تلفة 

وره ، بلور ش صيته يف الكتابة بأسلوب وك  ذلك بد               

البحث العلمي املو وعي ، وسعى بقيامه املسمترات والندوات 
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الدينية ، وما زال خطاه مستمرة جباود َمْن واص  ُخطى  –العلمية 

وخطاه يف أنشطة ( طاب ثراه)والده السيد أبو القاسم اخلوئي 

 .. قافية مراكز ومسسسات السيد اخلوئي اخلريية والدينية والث

وعمومًا ميكن أن ندرج أهم استنتاجات الدراسة ، وحنددها               

 :مبا يأهي 

ــبرية     -8 ــة الك ــاا األهمي ــة وحتليل ــراءات القرآني ــة الق لدراس

دورها هتطلــب للوصــول إىل القــراءة املعــوتل علياــا ، والــ  بــ

دراسة اللغة وعلوماا والعودة إىل اللـاجات العربيـة لءـبا    

ــراءة الصــ  ــب   الق ــري والرتاكي ــرهبا بالتفس ــا ه حيحة ، وم

واملعاني يف القرآن ، وبك  ما يرهبا باا من النحو والصرف 

 ..والصوت 

هقـي اخلـوئي باـذا اجلانـب     ولقد اهـتم السـيد حممـد               

أهمية ذلك لتكام  مـا يتطلبـه هفسـري القـرآن     ما ملعرفته 

الكريم ، واستعرض القراءات وعرض آراء خمتلفة للوصـول  

ىل ما يدعم البحـث العلمـي املتكامـ  ، وباـذا اعتمـد يف      إ

بيان القراءة على األعالم ولغة العرب من وريش وبين عـذرة  

 .. وبين كعب وبين كلب 

للدراسات اللغوية الدور الكبري يف احلفـا  علـى مكانـة     -7

ــت    ــذات الوو ــص ، وب ــي املت ص ــطلح الفقا ــة واملص الكلم

لنص القرآنـي  مواكبة ك  هطور ومستجدات احليـاة ، فـا  

املبـارك واحلــديث النبـوي الشــريف وأوـوال األئمــة الكــرام    

هي ثابتة ، واملتغري هو الفام الـدويق للـنص   ( عليام السالم)

وما يظار من مصطلح جديد يواكب احلاجات ملعرفة مووف 

كاملستجدات يف العلوم امل تلفة ومناا الطبية ؛ ، منه الفقه 

ومووف الشـرع  كما هو عليه هلقيح البويءة وا ستنساخ 



 65 

ــتثمار   ــا ت ا س ــص جم ــا خي ــا ، أو م ــراء منام ــا والش والبي

 ..ع  ا نرتنت ، ومووف ا سالم من ذلك والعقود 

فكانـت  بإسـاامه ،  السيد حممد هقي اخلـوئي   اجتهو            

وبس من ) حماور حبثه التفسريي لليات القرآنية يف كتابه 

ــرآن   ــري الق ــتين جب، ( هفس ــب هع ــة  وان ــا اخلاص ــدتة ، ومنا ِع

 ..بالقراءات 

ــة األ  -1 ــ ز أهمي ــه ــوي أو   دوات املعرفي ــا النح ــ  ميتلكا ة ال

، لكوناــا مفتــاح فاــم الــنص مامــا كــان اجتاهــه اللغــوي

وأبعـاده ، ليأخـذ جما هـه العلميـة يف هفسـري الـنص علــى       

ــوا ،    ــتوا اات ــه ومس ــا ميتلك ــوة م ــه ، وبق ــ  وج أكم

 ..ومعرفة ووة الفصاحة أو البالبة باذا املنحى 

ويـة امليسـرة هـي األخـرا      يصال املعلومة ع  الوسائ  اللغ -1

ختلق صلة الفام والتفاعـ  مـا الـنص وانسـيابية التعامـ       

معه ع  النفس البشرية ، والتعام  مبقتءـاها بـال حـواجز    

 ..اجلا  

ولذا نرا اهتمام أمري املسمنني ا مام علي بن أبي طالـب             

    ــن ــا م ــه مج ــذ علي ــوي ، وهتلم ــوي والنح ــدرس اللغ بال

الكـريم وش صـية   م القـرآن  الصحابة ، واهلدف محاية وفا

املسلم ومكونات وعناصـر الفكـر والثقافـة واملسـتقب  ،     

 ..ات الش صية حيثيفياا اسرتاهيجية وجود ك  مبا 

" رمحه اهلل هعاىل " وباذا املنحى اهتم السيد حممد هقي           

 يصال املعلومة ع  الوسائ  اللغوية امليسـرة الـ  هكـون    

ص وانسـيابيته عـ    حلقة الوص  للفام والتفاعـ  مـا الـن   

 ..النفس البشرية 



 6  

ُيعد فقـه اللغـة األداة الفاعلـة لـدا املفس ـر واللغـوي الـذي         -9

يتلمس معنى النص الظاهر والبـاطن ، وا سـت دام اللغـوي     

هلا بك  ما متتلكه مـن طاوـات فكريـة أو معلوماهيـة ،     

ولذا ممـا يتوجـب لتكامـ  الـدرس اللغـوي ، مـا ميتلكـه        

وفكر مستوعب الُبعد البالبي وفقه الباحث من عني ناوده 

اللغة ، فاو هارة حيل  وأخرا يعرب ويفس ر ويرا ما فيه مـن  

الفقاية ومسـتجداهاا ،   اتمعاني وبيان وبديا ، وا ستيعاب

ونرا احلوزة الشريفة وكلية الفقه هاتم بذلك ، وكـذلك  

 ..من خالل كتاباهه " رمحه اهلل " يتبني اهتمام السيد 

، ة الكبرية للغة العربية بشك  عامب األهميلدرس ا عرا -6

وللدروس القرآنية بشك  خاص ، لكوناـا األداة املعرفيـة   

ال  ميتلكاا التدريسي املت صص بـالنحو أو اللغـة ، فلـذا    

يتطلب ا هتمام باا وو ا خطا لنجاح هدريساا ، وهـذلي   

 ..تلقي الصعاب للم

وـد اهتمـت باـذا    وباذا اخلصوص نرا كتب التفسـري            

لكونـه  ،  ( وبس من هفسـري القـرآن   )تاب ومناا كالدرس ، 

 .. األساس ملتطلبات البناء 

ولذا كان السيد حممـد هقـي اخلـوئي يتصـدا هلـذا                  

الدرس باهتمام ، وهو ركن من أركـان الـدروس يف احلـوزة    

 .العلمية الشريفة يف النجف األشرف 

 ملام بعلوم القـرآن ،  وِ َعْت شرو  ملفسر القرآن ، وأوهلا هو ا -2

وا طالع على هنوع التفاسري وهعدد وراءات القرآن ، بسـبب  

هفــاوت معرفــة املفســر باــذه العلــوم ، ومجــيعام يو فــون  

علمام بالعربية يف هفسري النص واسـتنبا  معنـاه ود لـة    

هراكيبه وأساليبه ، فليس ك  َمْن اشتغ  بالنحو أو اللغة 
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يكـون حافظـًا وواعـد النحـو      هو من أه  املعرفة باـا ، فقـد  

 ..وأووال اللغويني 

ومن البـدياي أنت نتيجـة جاـود علمـاء اللغـة والقـرتاء                    

كان املناج اللغـوي يف هفسـري القـرآن     ، والنحاة واملفسرون

الكريم ومنه حتليـ  الـنص القرآنـي ، ومـا يـدعم املفسـر       

وأوـوال  ، ديث النبوية الشريفة اللغوي وووة حجته ؛ كاألحا

، وما يـدعماا مـن خمتلـف    ( عليام السالم ) األئمة الكرام 

 ..الدراسات ومناا الصوهية والنحوية والصرفية 

ميكن القول بأن أصول منااج هفسري القرآن بشـك  عـام    -1

 ..والتفسري العقلي أو املأثور هنءوي حتت ؛ التفسري النقلي 

هفسـري  إىل ؛ بـدوره ينقسـم   أو املـأثور  التفسري النقلـي            

القرآن بالقرآن ، والتفسري البياني للقرآن ، وهفسـري القـرآن   

باللغة والقواعد العربية ، وهفسري القرآن باملـأثور عـن الـن     

 الكــرام واألئمتــة ( اهلل عليــه وآلــه وســلَّم صــ َّ )الكــريم 

  ..( المعليام الس)

 أما التفسري العقلي فاو ؛  التفسري بالعقـ  الصـريح ،              

، والتفسري ، واملواهب التفسري على  وء املدارس الكالمية 

نن ا جتماعية ، والتفسري على  ـوء العلـم   ـعلى  وء الس

ـ  ب هـأويالت الباطنيـة ، والتفسـري    ـاحلديث ، والتفسري حس

 . حسب هأويالت الصوفية

ــي              ــد هق ــيد حمم ــناج الس ــاىل ) وم ــه اهلل هع يف ( رمح

لو وح هفسري اآلية التفسري ، أن جع  منفذ املعنى اللغوي ، 

 ..الكرمية ، وكانت إفادهه من ركين التفسري 

للتطور اللغوي هأثريه على التفسري ، وهـو مسـة مـن مسـات      -5

مواكبــة ومنــو وهطــور احليــاة ومفرداهاــا مــن خــالل هطــور 
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املاديات وهوابعاا بري املادية ، والوووف على عتبة الد لة ال  

 ..جتسدها الكلمة 

اهبـا معاجلـة بعـض    " رمحه اهلل " كر إنت السيد دير بالذاجل -81

املصطلحات بالدراسة والبحث والبيان وما هدل عليه ، كمـا  

ومـدا ثباهاـا يـوم القيامـة ،     ( للشفاعة ) هو عليه يف حبثه 

 ..ويبني أطراف الشفاعة 

وبس ) وللدرس ا ستفاامي يف التفسري مكانة يف كتاب  -88

، ا ستفاام حـول حتقـق    ، كما هو عليه( من هفسري القرآن

ـ  ( علـيام السـالم    )املعصية من األنبياء  مـن  ور   لتكـون حم

 ..حبوثه  حماور

أخذ السيد حممد هقـي بـدرس العـ  وا هعـا  القصصـي ،       -87

 ..   كما هو عليه مناج كتب التفسري 

ــد     -81 ــث الناو ــة الباح ــك روحي ــري أن ميتل ــدي التفس ــدت ملتص  ب

اهات وامليـول ، ويتنـاول   املو وعي ِلما سبقه مب تلف ا جت

النص وما امتدت إليه كتـب التفسـري ووواعـد اللغـة ، ومـا      

متتلك التفاسري من ووة و عف ، ورصد ما يستثمر من ووتة ، 

 ..واستبعاد وعالج أو هقويم الءعف وأسبابه 

،  بدت من أن يكون ملتقى علمي يف اخلتام بالذكر وجدير              

دوري ، جيما بني األنشطة اللغوية واللاجات العربية ، و سيما مناا 

 ..وب  ا سالم  ما يتعلق باللاجات العربية

س ودرو،  ةـس القراءات القرآنيودربعن ا هتمام  فءاًل             

 ..  ريــفسس التودرو،  رابـا ع

واملعاني بني املا ي واحلا ر ، مبا فياا مثاًل ؛ أسباب النزول               

والتووعات املستقبلية لتطور املصطلح واملعنى ، حلماية البيئة 

سلبيات وهاديدات وخماطر وحتديات من القرآنية  –ة ا سالمي
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التغيريات العاملية ، وجمريات العوملة وبزوها للعامل ا سالمي ، 

بشكلاا التقليدي وبري التقليدي ، وبالذات ما يتعلق بالبيئة 

 ..ة الرومي

، هدعماا الدول  مت صصةيتطلب إنشاء مواوا ما منه و              

لألجيال املتعاوبة ، تعتين باذه األمور بشك  جاذب ل املعنية ،

رومي وبري ال ، ملستقب  يعتين بالرتاكم العلمي واملعريف ةومثمر

 ..الرومي ، وبشك  خيدم واوا اللغة العربية ، لغة القرآن الكريم 

، أرجو أن أكون موفقًا واملقتءبة الدراسة اادودة ه وباذ            

القرآن الكريم ولغته  بعون اهلل هعاىل ، يف هقديم ما يسام خلدمة

 ..ا سالم واملسلمني وا نسانية  العربية األصيلة ، ومنه خدمة

 

 ..املوفق واهلل 
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/ البالبـة العربيـة ؛ املعـاني والبيـان والبـديا      / أمحد مطلوب . د   -1

/ العـراق  / جامعـة املوصـ     /مسسسة دار الكتـب للطباعـة والنشـر    

 8 /8511 . 

مطبعـة  / منـاهج التفسـريية يف علـوم القـرآن     / جعفر السبحاني  -5

 .هـ  8177/  7 / إيران / وم / ا عتماد 

/ سـيكولوجية اللغـة واملـرض العقلـي     / مجعة سيد يوسـف  . د -81

 . 8551/ الكويت / مطابا السياسة 

/ طـابا التعلـيم العـالي    م/ علـم اللغـة   / حامت صـاحل الءـامن   . د -88

 .8515/ العراق  –املوص  

املـدخ  إىل علـم اللغـة ومنـاهج البحـث      / رمءان عبد التـواب  . د -87

/ مصـر   -القاهرة / مكتبة اخلاجني للطباعة والنشر /  1 / اللغوي 

8552 . 

 –القـاهرة  /دار املعـارف  / البالبة هطور وهاريخ / شووي  يف . د  -81

 . 7 / مصر 

هطـور دراسـة اجلملـة العربيـة بـني النحـويني       /  الظاملي صاحل. د -81

/  1 / العراق / النجف األشرف / مطبعة النجف األشرف / واألصوليني 

7115 . 

دار / علم اللغة التطبيقي وهعليم العربية / عبده الراجحي  -89

 . 8559/ مصر  –اسكندرية / املعرفة اجلامعية 

 –القاهرة / دار ناءة مصر / لغة علم ال/ علي عبد الواحد وايف . د -86

 . 5 / مصر 

معجم علـم الـنفس والتحليـ     / فرج عبد القادر طه ، وآخرون . د - 82

 لبنان –بريوت / دار الناءة للطباعة والنشر /  8  / النفسي 
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/ شرح وواعد ا عراب  بـن هشـام   / حممد بن مصطفى القوجوي  - 81

 –بــريوت / ملعاصـر  دار الفكـر ا / دراسـة وحتقيـق إمساعيـ  مــروة    

 . لبنان 

/ التوحيـد للنشـر   / وبس من هفسري القـرآن  / حممد هقي اخلوئي  -85

 . 8556/ إيران  –وم املقدسة /  8 

دار / النقد اللغوي بني التحـرر واجلمـود   / نعمة رحيم العزاوي . د - 71

 . 8511/ العراق  –بغداد / احلرية للطباعة 

ا دارية  صطلحاتوسوعة املم/ هاشم حسني ناصر اانك . د -78

/ مكتبة لبنان ناشرون / وا جتماعية وا وتصادية والتجارية 

 . 7112/ لبنان  –بريوت 

 

 :  األطروحات والرسائل اجلامعية واملنشورات األخرى
 

هقريــر مــوجز حــول بعــض خــدمات ونشــاطات فــروع ومراكــز )  -77

ن مسسسة ا مام الصادر م(  7118 -8515مسسسة ا مام اخلوئي اخلريية 

 .بريطانيا  –اخلوئي اخلريية يف لندن 

/ املعرفة اللغويـة وهفسـري الـنص القرآنـي     / زهري بازي زاهد . د  - 71

/ جامعـة الكوفـة   / كليـة اآلداب  / جملة اللغـة العربيـة القطريـة    

 . 11 -12ص /  7112/ هشرين الثاني / العدد اخلامس 

ي يف هفسري القرآن الكريم ا جتاه اللغو/ سلمان صبار باني  -71

أطروحة الدكتوراه هقدم باا / حتى نااية القرن السادس اهلجري 

 . 7116/ لكلية اآلداب يف جامعة الكوفة 
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القراءات القرآنية ؛ دراسة صوهية يف / مناف مادي املوسوي . د -79

العدد / جامعة الكوفة  –جملة مركز دراسات الكوفة / األداء 

 7111/ الثامن 

 

 

 

 

 

 حمتويات البحث من امل ططات

 
 الصفحة التفـاصيــ 

 76 عناصر اللغةخمتصر يبني ( 8)امل طا 

 11 يبني التطور امل تصر لفام النص( 7)خمطا 

 17 يبني مستوا بناء اجلملة( 1)خمطا 

يبني العالوة املفصلية بني اجملتما واللغـة  ( 1)خمطا 

 والفكر
18 

فســري يــبني التقســيم الرئيســي ملنــاهج ه( 9)خمطــا 

 القرآن
97 

 99 يبني أركان الشفاعة ( 6)خمطا 
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 احملتويات
 الصفحة عوـــاملو 

 1 ا هداء

 2 املقدمة

 5 التمايد

 89 .ة ـدرس القراءات القرآني:  املبحث األول    

 71  .وي ـدرس اللغال:  املبحث الثاني    

 12 .راب ـدرس ا ع:  املبحث الثالث    

 11 .ري ــفسدرس الت:  املبحث الرابا    

 91 ة ــــــاخلامت   

 69 :واملراجا  املصادر

 69 الكتب  :أوً       

 62 األطروحات والرسائ  اجلامعية  :ثانيًا      

 61 حمتويات البحث من امل ططات     
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 املؤلف يف سطور

  العراق / درس ا بتدائية والثانوية يف النجف األشرف.. 

     درس يف جامعة بريوت العربية ، وأكم  دراسـته اجلامعيـة يف اجلامعـة

 .. 8516 – 8519العراق عام  –نصرية املست

   حص  على شاادات املاجستري والدكتوراه وال وفيسور  ما مرهبة الشـرف

 :وشاادات التفوق من جامعة 

 (CIU) CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY 

  له مشاركات يف الكثري من الدورات ، واللجان العلمية.. 

 وكتب الشكر  حاص  على الكثري من الشاادات التقديرية.. 

  حاص  على هوية املسلف الدولي.. 

  كتاب وموسوعة ومعاجم منشورة ويف دورها للنشر ، (  811) له أكثر من

 ..ويف خمتلف الت صصات 

   ــن ــأكثر م ــارك ب ــف   (  61) مش ــي ويف خمتل ــين ودول ــي وط ــسمتر علم م

 ..الت صصات ، داخ  العراق وخارجه 

  داخ  وخارج العراق  حبث ومو وع ،(  811) منشور له أكثر من.. 

     ، منشور له الكثري من القصص القصرية والشـعر يف الصـحف واجملـالت

 ..و من كتب يف السرية الذاهية والعلمية 

     منشور له الكثري واملنوع من الكتب والبحوث والقصـص والشـعر  علـى

 ..مواوا يف ا نرتنت 

  له عءوية يف العشرات من اااف  العلمية الدولية.. 

 ومدير دار أنباء للطباعة والنشر  مسسس.. 

 جامعة الشسون العلمية، و/ رئاسة اجلامعة :  جامعة باب : سابقًا عم  يف

مركز دراسات الكوفة ، وواحد من مسسسي املركـز ، ومـدير   :  الكوفة

/ وعم  يف رئاسة جامعة الكوفـة  / ، ومدير ا دارة  8551املركز وكالة 

 ..ويف كلية الفقه 
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