((مدخليات التفسير :اثر
االالء في البيان))
((دراسة مقارنة))

الباحث :علي محمود البعاج
النجف االشرف
المقدمة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ّ (( .......
نزل عليك الكتاب بالحق ُمصدقا لما بين يديه وأنززل التوريز
واإلنجيل من قبل ُ هدى للناس وأنزل الفرقزان أن الزيين كفزروا بآيزا هللا لهز عزياب شزديد وهللاُ
عزيز يو انتقا ))  0ال عمران 4-3/
سال على عباده اليين اصزففى  :محمزد والزه الهزدا الفزاهرين (( إنمزا يريزد هللا ليزيهب عزنك
الرجس أهل البي ويفهرك تفهيرا )) االحزاب  33/وصــــــــــــــــحبه المنتجبين  (( :محمد
رسول هللا واليين مع ُه أشداء على الـــــــــــــــــكفار رحمزاء بيزنه )) محمزد  0 33/والشزهداء
والصديقين والعلماء العاملين (( إنما يخشى هللا من عباده العلما ُء )) فافر 82/
ما كا للمؤسسا الدينيا فا النجا األشا وأخواتها ما حواضا العلا وموئا الشا يع
الق آنا _ تفساي ا وعلوما _ أ علا مساتو التاد ي او
ومث ب العلم ء م عهاد ب لاد
التادوي وتلا لعما مف قا جاد مؤلما غيا أ الشااي البالغا النجفا وهااو نتا مد سا
تقليدي وو يث اط وح كالسيكي ف تحصي العلو الحوزوي المقتص ة عل الفقه واألصو
 ,ولكنه ل يك ليعبأ بهذه المواضع ت او ليكت ث بهذه السي ق ت وقد قي  :أ الق آ الك ي ال
يفس ه اال المج هدو وك مصداقه هذا ال ج الموسوع فاأنب للتفساي مح ضا ة وكت با
وك ( االء ال حم ) وهو :

مجموع البحوث والمح ض ات الت الق ه عل تالمذته وم يدياه فا المساجد او علا فا ا
الم ض ابتدأ به _ ط ب ث اه _ سن  0531هـ وأساتم يلقيها علا ما هاو علياه ما شادة
الم ض وغ ي الضع وشيخوخ ق بت م العم السبعي وحت ع  0531هاـ  1ثا سا
عل هديه تالمذته وه اث م اث ه الفك ي الت تمش عل اال ض فك ص حب (البي ف
تفسي الق ا ) وقبله كت ب ف الدف ع ع الق ا (نفح ت االعج ز) دونهم السيد الخوئ
وقد اث ت ا اعقد مق ن منهجيه بي االست ذ وتلميذه فا
مدخلي ت التفسي واقو كم ق البالغ (محو البحث) :

حا ب علاو القا ا التا تعاد ما

(اتطفا ف ا هااذا الش ا واتقحا ف ا هااذا المياادا ج يا عل ا ما تقتضاايه اصااو العل ا متنكب ا
م الحج فيه م نق االقوا متح ي لالختص مهم امك مستعين ب هلل ومستمدا م فضله)

مباحث تمهيدية
اوال-:الدرس القراني عند البالغي
ونعني بالدرس القراني – كمقارب  -تفسيرا وعلو قران اليي تالق في تراث
الشيخ المعرفي المخفوف منه او المفبوع :
 مباحث علو القران (الوجيز في معرف كتاب هللا العزيز)
 التفسير – االء الرحمن في تفسير القران – بجزئيه .
 الرسائل القراني :
 .1رسال في التفسير المنسوب الى االما الحسن العسكري (ع)
 .2رسال في رد الشبها الوارد اليه من جبل عامل حول القران الكري
اما الكتب الغير تخصصي في علو القران والتفسير بيد ان الشيخ عالج فيها
قضايا قراني مهمه فهي:
 .1كتاب الرحل المدرسي
 .2كتاب الهدى الى دين المصففى

ثانيا  :مداخل التفسير عند البالغي
( الوجيز في معرفة كتاب هللا العزيز )
ه د اس وافي ومقدم تمهيدي لكت ب االء ال حم ف تفسي الق آ  1تحو هذه
المقدم فصوال ا بع وخ تم وه ف الكث ف المعلوم تي وبالغ الحج وقوة السب
الق آن فال
وأسلوب المن ظ ة م ينبئ ع ضخ م البالغ ون هضيته ف الد
مندوح عنه أل ب حث ف علو الق آ او م ش ء تفسي كت ب هللا العظي بكف ءه
واقتدا وه م االهمي بمك بحيث جعلت كمقدم لتفسي شب بم اجع األست ذ
الدكتو احمد حفن داود المص ( )0وف تصو الق ص أ هذه المقدم ا ست
أصو التفسي األسالم للكت ب المجيد( , )1ث ه ب لتقيي العلم تك ف ء اط وح
التفسي نفسه ف ( األء ال حم )
ويمك أ تست هذه المقدم لتصبح بحث اك ديمي ود اس منهجي لم تضمنته م
مواضيع استثن ئي وقض ي مصي ي
تند هذه المقدم ضم ابح ث علو الق آ وقد شهدن الكثي م المص د
فيم يخص ذل منه المختص بتع ي الق اءات مث :
النش ف الق اءات العش 1
المعج الحديث للق اءات الق اني

وكذل كتب ف الدف ع ع الق آ  :األم ل للسيد الم تض وم و اء الفقه للسيد
الشهيد محمد الصد ومن المن ف الدف ع ع الق آ للشهيد الصد ايض (1 )5
وظلت مف دات ال اغب األصفه ن م جع لبي لغ الق آ ومجمع البح ي
للط يح 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )0العالم المحقق السيد عبد هللا شب (ت  0121هـ )  :تفســـــــــي شب /دا احي ء الت اث الع ب بي وت ع
0891
( )1د .محس عبد الحميد  :اصو التفسي األسالم
( )5الشهيد السيد محمد محمد ص دق الصد  :من المن ف الدف ع ع الق آ  1بحث متف د ابتدء ب لسو القص
وانتهج فيه اسلوب األط وح خالف لم اعت ده المفس و وب حثو علو الق آ  1مطبع دا النجو بي وت

وفيم يخص علو الق آ ك نت كتب عبد الق ه
الق آ للسيوط وبي السيد الخوئ ( )0وكذا
السيد محمد ب ق الصد كتبه كمق ات تد يسي
بغداد وله ف هذا المضم ( المد س الق آني
للدكتو الم حو داوود العط 1

الج ج ن واألتق ف علو
علو الق آ للشهيد األست ذ
لطلب كلي اصو الدي ف
) ب الض ف ال علو الق ا

هذه العلو تصلح كمقدم لفه التفسي ومنه الكتب المتداول حو الفه
العلم الحديث للق آ مث  :األي ت الكوني ف الق آ لحنف أحمد والطبيع
ف الق آ الك ي للدكتو ك صد ي س الزيد ()1
وكذل التأ ي الدين ك لكتب المختص بقصص األنبي ء والحديث ع األم
الس بق او الحديث ع الجن والن ويو القي م 1
ومنه الكتب المعتمدة لدفع الشبه ت مث  :كت ب ال از المطبوع ف ه م
كت ب العكب وتنزيه الق آ ع المط ع للق ض عبد الجب وتلخيص البي
ف مج زات الق آ للسيد الش ي ال ض ()5
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( )0أكم منه جزءا واحدا ً حو مقدم ت التفسي وعلو الق آ وسو ة الف تح 1
( )1وله د اس ق آني حو ( منهج الشي الطوس ف التبي

)

( )5وله  :حق ئق التأوي ف متش به التنزي

الفصل االول  :مباحث االعجاز بين البالغي
والخوئي
المبحث االول  :االعجاز مبرراته ووظائفه
تقديم مدخلي
لقد اث اعداء االسال م ج هليي قدام ومستش قي جدد  ،الشبه ت الكثي ة
حو الوح الق ان وك نت تستهد هذه الشبه ت غ لب  :ا الوح الق ان لي
م تبط ب لسم ء وانم هو ن بع م ذات محمد االنس وقد اش الكت ب الك ي
نفسه ال بعض هذه الشبه ت ف مواضع مختلف ونح اذا د سن الوضع الع لم
والوضع الع ب والحج ز بصو ة خ ص وحي ة النب (ص) قب البعث ومختل
العوام والمؤث ات الت ك نت متوف ة ف بيئته ومحيطه ث ق ن ذل بم ج ء به
الكت ب الك ي م س ل عظم تتحد ك تل العوام والمؤث ات وم احدثه هذا
الكت ب م تغيي ش م وبن ء الم تمل اعظ المقوم ت والمؤهالت وجدن ا
الق ا معجزة عظم وسيتجل م خال المب حث الق دم ب دل موضوعي ا
الق ا الك ي لي صيغ بش ي وانم هو وح اله .
ا موضوع ت (االعج ز)د اس ت ادواتي فهو م مقدم ت التفسي وم مدخلي ته
ف مع لج النص المعصو المقد .
المطلب االول :إعجاز القرآن

عند البالغي

صد مفس ن البالغ الفص األو م مقدمته ب لوضع األصطالح للمعجزة
حيث يقو ف تع يفه للمعجز :
( وهو الذ يأت به مدع النبوة بعن ي هللا الخ ص خ ق للع دة وخ ج ع
حدود القد ة البش ي وقواني العل والتعل ليكو بذل دليال عل صدق النب
وحجته ف دعواه النبوة ودعوته )()0

( )1البالغ  :االء ال حم ف تفسي الق آ الجزء األو دا احي ء الت اث الع ب بي وت ص5

وأستوف الحديث حو :
_ وجه شه دة المعجز
_ حكم تنوع المعجز
_ حكم كو المعجز للع ب هو الق آ
_ أمتي زه ع غي م المعجزات  ,ويذك ف هذا المق عدة امتي زات :
األو  :انه تكف بدعو النب للنبوة وال س ل ف س ئ النبوات
الث ن  :انه تكف ف ص اح بي نه ب لشه دة للنبوة وال س ل فل تبق ح ج لدالل
العق ودفع الشبه ت عنه 1
الث لث  :انه تكف ف ص احته المتك ة ببي نه لكم الت مدع س لته وأط
بصالحه وأخالقه الف ئق ويستنطق النصوص الق آني ف هذا المج  ( :م ض
ص حبك وم غو ) النج () 1
(م ك

محمدأب احد م

ج لك  )...................األحزاب ()21

ال ابع  :انه تكف بنفسه دفع الموانع ع ال س ل والنبوة اذ بي مواد الدعوة
وأس سي ته ومع فه :
( أ هذا الق آ يهد للت ه اقو ) األس اء ()8

الخ م  :انه زاد عل كونه معجزا بنفسه ب ك النداء والمص ح ف
م النصوص
ويستشهد البالغ بحشد مب
األحتج بأعج زه وتحديه الن
الجليل  ( :ا يقولو افت اه ق ف توا بعش سو مثله مفت ي ت  ) ...هود ()01
( ق لئ اجتمعت األن والج عل ا ي توا بمث هذا الق آ ال يأتو بمثله ولو
ك بعضه لبعض ظهي ا )األس اء()81
ويع لج الشي مس ل
الع ب واألعج ز الق
تقو به الحج عل
مع فته ك بش ذ

األعج ز عل نمطي ثن ئي ه األعج ز الق آن م وجه
آن م وجه البش بم نصه ( :هذا ف وجه األعج ز الذ
الع ب وأ للق آ المجيد وجوه م األعج ز مم يشت ف
شد )()0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )0مقدم االء ال حم ص 1

المطلب الثاني :إعجاز القرآن

عند الخوئي

ج ءت مس ح ت (اعج ز الق ا ) حب اذ ك المبحث ضخم استوف م (البي )
تسعي صفح ابتدائه الخوئ بذك االعج ز لــــــغ منتقي المع ن الت لي :الفوت
 ،وجدا العجز  ،احداثه ك لتعجيز ول يش ال مص د ه ف ذل  .ث ا دفه بـ
(المعن االصطالح ) :
(ا ي ت المدع لمنصب م المن صب االلهي بم يخ ق نوامي
عنه غي ه ش هدا عل صدق دعواه) ()0

الطبيع ويعجز

وقد طو التع ي هذا بم يوح موائم مع الحداثوي ومظه ي العص ن تلميذ
تلميذ البالغ  ،الشهيد الصد محمد ب ق (استشهد 0211هـ) ( :الدلي الذ
يب ه عل صدق النب ف دعواه وه  :ا يحدث تغيي ا ف الكو صغي ا او
كبي ا – يتحد به القواني الطبيعي الت ثبتت ع ط يق الح والتج ب ) ()1
والخوئ اقتف اث است ذه ف التع دلي الثن ئي لمع لج االعج ز :
(قد عل ك ع ق بلغته الدعوة االسالمي ،ا
االسال واق الحج عليه ب لق ا وتحداه
الخوئ خلود المعجزة الق اني ذك (ا الق
عل جميع المعجزات الت ج ء به االنبي ء
البش ) ()2

محمدا بش جميع االم
ب عج زه الق ان ) ()5
ا يختص بخ ص اخ
الس بقو وهذه الخ صي

بدعوته ال
وحينم تن و
وبه يتفوق
تكفله بهداي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()4

الخوئ  :البي ص25
الشهيد محمد ب ق الصد  :علو الق ا ص011
الخوئ  :البي ص28
 .ص 35

المطلب الثالث :
المقصد االول  :مرتكزات االعجاز عند البالغي
 اعج زه م وجه الت ي
 اعج زه م وجه االحتج
 اعج زه م وجه االستق م والسالم م االختال

والتن قض

 اعج زه م وجه التش يع الع د ونظ المدني
 اعج زه م وجه االخالق
 اعج زه ف وجه عل الغيب

المقصد الثاني  :مرتكزات االعجاز عند الخوئي
 القران والمعارف
 القران في نظامه وتشريعه ()1
 القران واالستقام في البيان
 القران واالتقان في المعاني
 القران واالخبار بالغيب

 القران واسرار الخليق
ومن يلك مانحاول تبيانه في المباحث الالحق

( )1ف النسخ المعتمدة لد م (البي ) ظه اشتب ه ف الت قي والتسلس حيث ك
ف البي ص -1 / 11الق ا ف نظ مه وتش يعه ص 11ولهذا اقتض التنويه

 -5 :الق ا واالستق م

المبحث الثاني  :اعجازه من وجهة التاريخ
المطلب االول  :معالجة البالغي
م موا د األعج ز الت يشت ف مع فته البش ي اعج زه م وجه الت ي ,
فل يجع مفس ن م قضي عد الق اءه والكت ب معجزا ف اخب الق آ ع
الحوادث الم ضي واألم الخ لي وانم اعتب اشت ا الق آ الك ي ف تأ يخه
عل أنه كت ب هللا
بعض القصص مع التو اة ال ائج الت اتفق اليهود والنص
المنز عل سوله موس عليه السال اعتب ه اعج زا  ،ك شف بنف الحي
التن قض ت الم ي ة فم ذل  :قص أد ( ع ) وش اب اهي ( ع ) ف وعد هللا له
بأسح ق
بأعط ءه األ ض ف سو ي ومج ء المالئك ال اب اهي ب لبش
واخب ه هال قو لوط وحك ي ذه به ال لوط ( ع ) وذه به معه وخط ب هللا
لموس م الشج ة وف ه و م انه هو الذ عم العج ليكو اله لبن
اس ائي ودع لعب دته وبن له سو العب دة 1
ام الق آ الك ي فقد
سو ة البق ة والث لث
والقصص والخ مس
الوح األله منزه
انبي ئه(1 )0

او
ف
ف
ع

د القصص األول ف األع ا وطه والث ني ف
سو ت هود والذا ي ت وال ابع ف سو ة طه
سو ت األع ا وطه فج ءت هذه القصص
ك خ اف وكف وع ك م ين ف قد هللا

اواخ
والنم
بك ام
وقد

وف هذا الموضوع يحي البالغ كثي ا ال مؤلف ته الت تعن بشك كبي بهذه
المواضيع()1
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( )1البالغ النجف  :مقدم االالء ص  01دا احي ء الت اث الع ب
( )2مث  :كت ب الهد وال حل المد سي

المطلب الثاني  :معالجة الخوئي
كمقارب مقارناتي اليضاح االثر والتاثر بين البالغي االستاي والخوئي التلميي نورد
مااثبته الخوئي في مبحثه (القران والمعارف) :
(صرح الكتاب في الكثير من اياته بان محمدا (ص) امي وقد جهر النبي بهيه
الدعوى بين مأل من قومه وعشيرته) ( )1ث يتسائل الخوئي (افليس الز هيا ان
ينعكس على اقواله ومعارفه ظالل هيه العقائد) ()8
ويتابع بعد بره ( :ونحن نرى مخالف القران لكتب العهدين في جميع النواحي
وتنزيهه لحقائق المعارف عن الموهوما الخرافي التي ملئ كتب العهدين) ()3
وهو عين ما اشار اليه البالغى وحتى الشواهد التي ساقها الخوئي واستقاها
للدالل  ،مصفلحا على التورا ( :ألتورا الرائج ) وهو ماكان يؤكده البالغي ()4
دائما ومن تلك االستشهادا على سبيل النمويج ال التعداد :
 .1قص اد وحواء – سفر التكوين
 .2قص سار زوج ابراهي (ع) – التكوين
 .3قص لوف مع ابنتيه في الجبل – التكوين
وغير يلك كثير ()5
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()3
()4
()5
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المبحث الثالث  :اعجازه من وجهة االحتجاج
المطلب االول :في االء الرحمن
مقايس مع احتجاجا المسيح (ع)،يعقد المفسر البالغي مع ماورد حاشا قدسه –
أي السيد المسيح في االناجيل :
 انجيل مرقص
 انجيل متي
 انجيل لوقا
 انجيل يوحنا
ومما يكرته من الحجج الساقف والفاسد على امور اكثرها ضالل او غلف
كاالحتجاج على تعدد االلهه وعلى تعدد االرباب وعلى المنع من الفالق ()1
المطلب الثاني :في البيان
اما السيد الخوئي في بيانه فانه يحيل احال موضوعي على كتابي استايه الشيخ:الهدى
الى دين المصففى و الرحل المدرسي في تناوله النقدي وحوارياته مـــــــــــــع االديان
االخرى ( )8كما اليفوته ان يشير الى كتابه (نفحا االعجاز) بهيا الشان متعرضا
لشواهد من االناجيل :
 .1معامل السيد المسيح (ع) الف ّظ المه الصديق كما في االصحاح  – 18انجيل
متي
 .2ان المسيح كان شر ّيب خمر  .االصحاح  8انجيل يوحنا ()3
 .3قول المسيح (ع)( :من ليس علينا فهو معنا) االصحاح  9إنجيل لوقا
( .4كان اللصان الليان صلبا معه -المسيح – يعيرانه) االصحاح  82انجيل متي
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كاشفا في الوق ياته عن التناقضا المرير بخصوص النصوص المزعوم من
اصحاحا اخرى في نفس االناجيل هيه او اناجيل اخرى .
المبحث الرابع  :اعجازه من
والسالمة من االختالف والتناقض

وجهة

االستقامة

المطلب االول  :في االء الرحمن
يستعرض مناظرا ومحاورا – البالغي – االوجه االخرى من مرتكزا االعجاز كما
في هيا المعنون :
(قد خاض القران الكري في فنون المعارف واالصالح مما يتخصص فيه
الممتازون بالرقي في ابواب الفلسف والسياس والخفاب واالصالح من عل
الالهو او االخالق او التشريع المدني والتنظي االداري او الفن الحربي او
البشرى والترغيب بالجزاء او االنيار والتهديد بالنكال او الحجج واالمثال او تيكر
المواعظ والعبر .وجرى من يلك في الميادين الشريف باحسن اسلوب واقو منهج
وبلغ في يلك اكر الغايا واعالها في الرقي) ()1
المطلب الثاني  :في البيان
اما صاحب البيان فقد اقتدى بصاحب االالء ويلك يتجلى في النص االتي :
(وقد تعرض القران الكري لمختلف الشؤون وتوسع فيها احسن التوسع فبحث في
االلهيا ومباحث النبوا ووضع االصول في تعالي االحكا والسياسا المدني
والنظ االجتماعي وقواعد االخالق وتعرض المور اخرى تتعلق بالفلكيا
والتاريخ وقوانين السل الحرب ووصف الموجودا السماوي واالرضي ) ()8
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المبحث الخامس  :اعجازه
العادل ونظام المدنية

من

وجهة

التشريع

المطلب االول  :في االء الرحمن
ييكر البالغي في هيا الخصوص مافي الكتب الرائج (:من شريع قتل االففال
والنساء من البالد المفتوح بالحرب وانظر الى العهد الجديد والغاءه لنظا المدني
واالخي اما الظل والعدوان بحيث ترك العال بال نظا رادع والشريع تاديب
عادل ) ()1
وتلك مقارن من الشيخ باالدار االسالمي لجميع العال الى االدار العائلي
والزوجي والبيتي بل والى شؤون الكاتب والشاهد كما في سور البقر اي 828
ويلك بقوله تعالى (( :ياايها اليين امنوا إيا تداينت بــــــــــدين الى اجل مسمى
فاكتبوه )) وتعد افول نص مقدس في الكتاب الكري
المطلب الثاني :في البيان
من المفارقا العلمي بخصوص هيا المورد ان صاحب (البيان) اتى على استفراد
امها المسائل االخالقي والتربي الروحي مع دعمها بشواهد قراني فعلى سبيل
االستشهاد ال الحصر :
 فلب الهداي للبشر( :اهدنا الصراف المستقي ) 1:1
 اوامر القران بالعدل وسلوك الجاد الوسفى ( :وايا حكمت بين
الناس52:4 )....
 النهي عن الشح ( :واليحسبن اليين يبخلون بما اتاه هللا مـــــــن
فضله 12:3 ).....
 الصبر على المصائب وتحمل االيى ( :انما يوفى الصابرون اجره بغير
حساب10:39 ) .....
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 االحسان الى الزوج
بالــــمعروف19:4 )....

والوالدين

واالقربين

:

(وعاشروهن

 المؤاخا بين المسلمين ( :ا ن اكرمك عند هللا اتقاك * 13:49 ) ....
ويبدو ان الخوئي اراد به مبحث (اعجازه من وجه االخالق) والتي سار عليها
في ترتيبه الالحق استايه البالغي ()1
واما ما يخص النظ المدني فقد اوردها الخوئي اجماال في مبحثه (القران واالتقان
في المعاني) ()8
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المبحث السادس :اعجازه في وجهة علم الغيب
المطلب االول :في االء الرحمن
م اخ الدالئ الت يشي اليه ب لتف صي شيخن البالغ حو األعج ز ه
أعج زه ف وجه عل الغيب وينص البالغ بهذا الصدد ( :فقاد تكا فا القا ا
معجزه ف اخب ه ب لغيب اخب ا يقتضا الاتكه والف اسا خالفاه ما حياث النظا
ال الح الح ض وطغي الش وضع الدعوة االسالمي وم يج ما النكا
والتش يد والجف ء عل ملبيه ) ()0
فأستشهد بجمل م المغيب ت ف الق آ الك ي التا أثبتات بما و األيا صادقيته
وحقيقتها وحتميتها فا األيا 1و 5ما سااو ة الا و  (( :غلباات الا و فا ادنا
األ ض  )) .......وأخب ا ه بشااأ اب ا لهااب وزوجتااه  (( :سيصاال ن ا ا ذات لهااب
وأم اته حم ل الحطب )) سو ة تبت األي 5و1 2
وكذل (( هو الذ ا س سوله ب لهد ودي الحاق ليظها ه علا الادي كلاه ولاو
ك ه المش كو ))الص 1 )1( 8
لك م و د ف أنجي مت م خب واحد غيب ع المسيح ك
صلبه ودفنه()5

ك ذب  .وذل حو
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:
( )2بم يكو م الج أة أ اتطف فأبد فهم الق ص لهذا النص المب
هذه األي م مختص ت ص حب العص بقي هللا األعظ ( عج ) فه متعلق ب لظهو وال ظهو _ وهو اعا
معنا ما النصا اال علا عهااد الحجا ( عااج ) أما علا عهااد الحبياب المصااطف ( ص ) فلقاد بقاات األديا
السم وي األخ وحت ف جزيزة الع ب مهد األسال 1
( )3مقدم االء ال حم
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المطلب الثاني :في البيان

وف م تكزات االعج ز الت تن وله صـــــــــــ حب البي ومنه بحسب تسميته :
(الق ا واالخب ب لغيب) يحذو الخوئ حذو است ذه ف اي اده النصوص المقدس
كشواهد داعم وه بعينه الت ذك ه البالغ سو ايتي  ،االي االول ( :واذ
يعدك هللا احد الط ئفتي )  1:9واالي الث ني ( :سيهز الجمع ويولو الدب )
)0( 23
مناقشة وتعقيب
للشي البالغ ف تالميذه – وه اث م ت اثه
 .1تجل الدو الت ثي
الفك  -وف مقدمه السيد الخوئ  ،حيث فص القو ف تل الوجوه
االعج زي الس لف معتمدا عليه ()1
 .2ت اءت للبحث كثي م مص ديق (حوا االدي ) ف مب حث االعج ز عند
البالغ وت بعه عل منه جه تلميذه الخوئ
 .3ا ت ثي الصول الفك ي للبالغ امتد ال ت سي وتجذي ظ ه ة الكت ب
النقد ف الفك االم م ف لسيد الخوئ وهو م مب ز تالمذة البالغ
ف الوقت الذ ت ث بمنهج الشي وكتب (نفح ت االعج ز) امتد الت ثي
عنده ال كت ب د اس نقدي ش مل ح و م خالله ال د عل الشبه ت
الكب ضد الق ا مث :
 تعددي الق اءات
 التح ي
 عد حجي ظواه الكت ب
 تفش النس ف الق ا العزيز
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لتك ي العالم البالغ

ص /10م كز العلو والثق ف

وك نت حصيل د استه ف د هذه الشبه ت الكب هو ت لي (البي ف تفسي
الق ا ) محو بحثن المتواضع هذا  ،وقد اعتمد ف بعض جوانب هذا الكت ب عل
است ذه الشي البالغ حيث وصفه  :بط العل المج هد ()0

 .4وم االمتدادات العلمي ونظ ي الت ثي والت ث ج ء دو االم الشهيد
محمد ب ق الصد وهو تلميذ تلميذ البالغ يمث الذ وة ف هذا االتج ه
وم كتبه النقدي الشهي ة  :فلسفتن واقتص دن وهم كت ب دخال ح ك
الت ي ف مج الهد والبن ء ،هد اس سي ت وم تكزات الفك ي :
الم كس الص اع وال اسم ل النفع وف مق ب هذا الهد بن ء ص ح
النظ ي االسالمي ف المج لي االقتص د والفلسف ()1
كم ك للشهيد الصد دو ت صيل ومش ك تجديدي ف ح ك التفسي وعلو
الق ا م خال (التفسي الموضوع ) و (المد س الق اني )
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()1

()2

الخوئ  :البي ص +019غ لب الن ص  :ظ ه ة الكت ب المض د عند االم البالغ – بحوث المؤتم
ع لم (مصد س بق) ص 091-018
 : .ص093
وي

البحث ا الشهيد الصد ك

ي و بن ء نظ ي اسالمي ف ك حق م حقو المع ف االسالمي

الفصل الثاني  :مباحث علوم القران
المبحث االول  :جمع القران
المطلب االول :

جمع القران في رؤية البالغي

يتعاا ض المفسااا فااا الفصااا الثااا ن ماا مقدمتاااه ويتطااا ق بمزياااد مااا األساااه ب
والتوسع حو قضي بدت خالفيا فا فتا ات متاأخ ة اال وها ( جماع القا آ فا
مصح واحد ) فهو يف د حيزا واسع لتل القضي اذا يخصص الفصا الثا ن لها
ولم يستتبع م ط حه وب ألمك أجم أط وحته تل ب ألت :
 _0أظه أ ( جمعه ف مصح

واحد ) ك

عل عهد النب ( ص ) 1

 _1عضد ذل بجمه ة م الم وي ت واألخب الوا دة ع الصح ب ( ض ) 1
 _5أسااتع ب لاادلي التااأ يخ ألي ا الع ا ب ومنه ا شاادة ح ا فظته وفط ا يته ف ا
التلق واألستيع ب مض ف لذل اهتم مه ب لق آ وعن يته الف ئق به 1
 _2اوضااح أ اميا المااؤمني عليا ( ع ) جمااع القا آ بعااد وفا ة ال سااو ( ص )
عل ت تيب نزوله وتقدي منسوخه عل ن سخه
 _3ث ع عل تض ب ال واي ت وتن قضه ف جمع الق آ واستط د ال بعاض
م األي ت المكذوب والت الصقت بك ام الق آ حساب تعبيا ه ( ض ) وال سايم
حااو األيا الماادع ة المنتحلا ( لااو ا أل با آد واديااي لسا واديا ث لثا وال يمااأ
جو اب آد اال الت اب ) وكذا سو ت القنوت( )0وأي ال ج (1 )1
 _1و دت تل األي ت كم يق الشي ف امه ت المص د األسالمي للمذاهب
األخ وقد ن قشه الشي نق ش مستفيض بأدل عقلي ونقلي منتهي ال أثب ت
ضح لته وأنه مم ال يعبأ به م هذ الكال ( ) 5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1األول  :الله ان نستعين ونستغف ونثن علي ب لخي وال نكف ونخلع ونت م يفج 1
الث ني  :الله اي نعبد ول نصل ونسجد والي نسع ونحفد ن جو حمت ونخش عذاب الجد أ عذاب
ب لك ف ي ملحق 1
( )2الشي والشيخ اذا زني ف جموهم البته 1
( )3مقدم االالء ص 11

 _1قطع بشك متيق بقو األم مي  :عد النقيص ب لق آ معززا ذل بم او ده
اس طي المحدثي ومنه الصدوق والشي المفيد ف ( اوائ المق الت ) والسيد
الم تض والشي الطوس 1
 _9د عل ص حب كت ب ( فص الخط ب )( )0م نقله ع كت ب ( دبست
المذاهب )( )1حيث ق ف نه ي دوده وافح مه اي ه بأ اء األم مي  ( :هذا
بعض الكال ف هذه المهزل وأ ص حب فص الخط ب م المحدثي المكث ي

المجدي ف التتبع للشواذ وأنه ليعد امث هذا المنقو ف دبست
المنشودة )()5
المطلب الثاني :

المذاهب ض لته

جمع القران في رؤية الخوئي

الخوئي نحا في يلك نحو استايه حين بحث االشكالي بحثا مزجيا بين (صيان
القران من التحريف) ومبحث (فكر عن جمع القران) وهما نوضوعان مستقالن
في بيانه ولكن فيهما تداخال كثير ومساحا مشترك نوه بها الخوئي نفسه :
(فكان من الضروري أن يعقد هيا البحث اكماال صيان القران من التحريف
وتنزيهه عن أي نقص او أي تغيير) ()4
ويمكن للبحث القاصر ايجاز مايهب اليه الخوئي :
 .1استعرض احاديث جمع القران من امها المصادر االسالمي كصحيح
البخاري واليي عزا فيه عل ّ مبادر (الجمع) من قبل ابي بكر بعد قتل
ال ّقراء يو اليمام
 .2وفي متجه البالغي سار منقضا الخوئي على هيه المدعيا المرويا
مبرهنا تناقضها ومثبتا تضاربها ومبينا معارضتها لما دل على ان القران
قد جمع وكتب على عهد رسول هللا (ص) ()5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )0للمي زا حسي ب محمد تق النو ( ت 0511هـ ) 1
( )1او(دبست ف المل والنح ) ,ف س طبع ف بمب اختل
( )5مقدم االالء ص 1 15
( )2الخوئ  :البي ص33
( : . )3ص111-131

ف اسمه ول يذك اس المؤل

عليه 1

 .3اظهر ان تعارض احاديث الجمع مع الكتاب نفسه (بقرين افالق لفظ الكتاب
اصفالحا) ()1
 .4ابان صاحب البيان عد توافقي احاديث الجمع المدعا مع حك العقل
لمبررا عد :
أ-

بالغ القران

ب -اظهار النبي (ص) رغبته بحفظ القران

ج – حفظ الــــــــــقران سبب الرتفاع شان الـــــــــــح ّفاظ بين الـــــــــــناس
ء -االجر والثواب()8
 .5في خاتم الموضوع  ،عنون حقال منفردا (احاديث الجمع والتحريف في
الزياد ) واكد (ان هيه الروايا لو صح وامكن االستدالل بها على
التحريف من جه النقص لكان الالز على المستدل ان يقول بالتحريف من
جه الزياد في القران ايضا) ()3

تعقيب
من المثير للتامل  ،ان صاحب البيان ل يشر ال من قريب او بعيد الى ماقرره
استايه البالغي (من جمعه على يد االمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا علي (ع)
بعد وفا الرسول (ص) ) ()4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()4
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المبحث الثاني

:

القراءات القرانية

المطلب االول  :عند البالغي
لقد اف د مفس ن الفص الث لث م مقدمته ألط وح القا آءات الق آنيا ويمكا ا
نستق أ منه م يل :
 _0ا الق آءات السبع فضال ع العش انما ها صاو ة بعاض الكلما ت ال بزيا دة
او نقصه ومع ذل م ه اال واي ت اح د ع اح د ال توجب اطمئن ن وال وثوق

 _1اوضح اختال الق اء ف م بينه وأوضح ا اسا نيد هاذه القا آءات األح ديا
ال يتص واحد منه ب لصح ف مصطلح اه السن ف األسن د فضال عا الشايع
1
 _5اكد ا األم مي ف ق اءته كم يق أ الن

1

 _2ع ا لج ال واي ا الشااهي ة  ( :أ الق ا آ نااز عل ا ساابع اح ا ( ))0وحققه ا
بعي الن قد البصي مثبت عد صحته وابط له فهو يص ح  ( :وال نتشبث لذل بم
و م أ الق آ نز عل سبع اح ف نه تشبث واه واه )(1 )1
 _3حم ا عل ا تل ا ( الساابع اح ا
انفسه 1

) مظه ا ا تن قض ا ت ال واي ا نفسااه وال ا واة

 _1فص الخط ب عند األم مي  :ا الق آ واحد نز م عند واحد 1
مع ا ج اللغ ا وأنم ا تح ا
 _1اوضااح ا الق ا آءات الق آني ا ليساات د
وتحقيقه تبع لم اوح ال ال ســو ( ص ) وخوطب به(1 )5

( )1انظ اجم ال  :األتق للسيوط  ,المستد
( )2و ( ) 5مقدم االالء الفص الث لث ص 50

ق اءتااه

للح ك  ,مسند اب احمد

المطلب الثاني  :عند الخوئي
وهل معي لنستوضح (البيان) من خالل (نظر في القراءا ) و(اضواء على
القراء) و(هل نزل القران على سبع احرف؟) (: )1
( .1القراءا ليس متواتر عن النبي (ص) والعن القراء انفسه ) ()8
 .2استند الخوئي في جزمه بعد تواتر القراءا
النافين والمثبتين

الى تصريحا

 .3عالج مسال (االحرف السبع هي القراءا السبع) الموهومه

ارباب الفن

 .4تعرض الى (حجي القراءا ) ويهب الى عدمها فال يستدل بها على الحك
الشرعي وفيها تتضح الشخصي الفقهي
 .5ترتب اثر على ما سلف – حسب الخوئي( : -عد جواز القراء في الصال
بكل قراء ل تثب القراء بها عن النبي االكر (ص) او من احد اوصياءه
المعصومين) ()3
 .6وحاصل القول عنده ( :ان نزول القران على سبع احرف اليرجع الى معنى
صحيح فال بد من فرح الروايا الدال عليه والسيما بعد ان دل احاديث
الصادقين (ع) الى تكييبها وان القران نزل على حرف واحد وان االختالف
قد جاء من قبل الروا ) ()4
تعقيب
بودي ان اثير موضوع (ترجم القران) والتي استقل بها الخوئي عن
استايه وهي افروح حداثوي في الدرس القراني كان من متبنيا صاحب
البيان وفق مواضعا علمي ومواصفا منهجي اشترفها وقد بان فيها
شخصيته الفقهي ()5

( )0م مب حث علو الق ا ف (البي )
()1الخوئ  :البي ص011
( : . )5ص090
( : . )2ص118
(: . )3ص 358- 319

المبحث الثالث  :اسرار البالغة القرانية
المطلب االول  :عند البالغي
م المق الث ن ف الفصا ال اباع للمقدما تتضاح ابعا د ال ؤيا البالغيا للبالغا
ع الق آ :
 _0نع عل النح ة جموده عل التقليد الذ اد به ال عث ات الوه وأحجا
الشكو ومنه ش اح الفي اب م ل
 _1شدد النكي عل ام م ائما البالغا  :الزمخشا ( )0وذلــــاـ ألعتقا ده _
ضاام مؤاخااذات كثيا ة عليااه _ بزيا دة ( ال ) فا قولااه تعـــــااـ ل  ( :ال اقسا () )1
الوا دة بمواضع عديدة م الق آ 1

 _5كم ش هجوم ض ي عل بعض المفس ي ف تت بعه عل أ الزمخش
بخصوص ( ال ) وف بعض ا ائه بزيا دة ( الاواو ) فا قولاه تعا ل ( ولاو افتاد
بااه( ( , ) )5ولينااذ وا بااه( ( , ) )2وفتحاات ابوابه ا ( 1 ) )3وهااو يقطااع ب أيااه _
البالغ _ بأنه واو عط عل محذو يد عليه سي ق الق آ 1
 _2اعتبااا البالغااا أ دعاااو الزيااا دة تلااا يغتنمهااا اعاااداء األساااال فااا ف صااا
األعت اض 1
 _3حو اس ا البالغ الق آني ينص البالغ  ( :أ جم ع وقفوا عا الوصاو
ف بعض م ف الق آ الك ي م ف ائاد الب اعا وفوائاد البالغا حتا صا يلاوح
ما تا دده أ ذلا مخا ل لقواعااد اللغا الع بيا فااأغتن أعااداء الق ا آ ما ذل ا
ف ص األعت اض( 1 ) )1وم ذل اثن ء المع لج العلمي للمج ز كب ب ما اباواب
البالغ الت سفه فيه احال اب تيمي ومحمد ب عبد الوه ب وفند

()1
()2
()3
()4
()5
()6

ص حب تفسي الكش 1
مث  ( :فال اقس بمواقع النجو ) الواقع و ( ال اقس بهذا البلد ) 1
آ عم ا 1 93
اب اهي 1 31
الزم 1 15
 0ص 20
المقدم

عق ئده حيث ذهبوا _ الوه بي _ ف تفسي األي ت الك يم :
(( ال حم عل الع

استو ()) )0

(( وسع ك سيه السموات واأل ض()) )1
(( عس ا يبعث

ب مق م محمودا()) )5

ال التجسي دو االلتف ت ال م ام الق آ م المج زات والتشابيه واألساتع ات
حت بلغ به ا ق لوا ع األي األول  :يسمع له اطيط ال ح ()2

()1
()2
()3
()4

طه 11
البق ة 1 132
االس اء 18
نقال ع كنز العم للمتق الهند

 0ص 111

المطلب الثاني :عند الخوئي
ان صاحب البيان ل يتعرض الي من تلك الموارد بل اقتصر على االعجاز البالغي
في تتم الموضوع (االعجاز في القران) ( )1وعقد حقال منفردا (اوها حول
اعجاز القران) ( )8نكاد نجمله كاالتي :
 .1ر ّد الشبهه القائل ( :ان في القران امورا تنافي البالغ ) ( )3وكـــــــــيا
(ان الكال البليغ -وان عجز االنسان عن االتيان بمثله اليكون معجزا ) و
(ان القران مشتمل على المناقض )
 .2من كتابه –الخوئي( -نفحا االعجاز) استل ردودا كثير عارض بها كاتب
رسال (حسن االيجاز) الصادر  1918بمصر ووصفها الـــــــــــــــخوئي
بـ (سخافا وخرافا )
حيث سايره في قوله المتوه ( :الحمد للرحمن  ،رب االكوان  ،الملك الديان لك
العباد وبك المستعان اهدنا صراف االيمان ( )4وناقشه مناقش مستفيض وكيلك
افحمه في معارضته الموهومه لسور الكوثر ()5

ان منهجي الخوئي في تفنيد هيه الشبها كمنهجيه البالغي شيخه تماما تمركز
في دعامتين :
االولى :مالحق االمثل والتفصيال التي تسردها الشبهه وبيان انفباقها مع
القواعد العربي المختلف وانسجامها معها.
الثاني  :مناقش اصل الفكر التي تقو عليها الشبهه ومدى امكان االعتماد عليها
في الفعن باعجاز القران ()1

()1
()2
()3
()4
()5
()6

ص20

الخوئ  :البي
 : .ص82
 .ص85
 : .ص011
 : .ص001
محمد ب ق الصد  :علو الق ا ص051

المبحث الرابع :مرجعية التفسير
المطلب االول  :عند البالغي
( أ المفزع ف التفسي هو م يحص به العل م اجم ع المسلمي او اتف قه ف
ال واي للتفسي او ف ال واي ع ال سو ( ص ) ف الدالل عل ما يفازع الياه
بعده ف تفسي كت ب هللا وذل كحديث الثقلي المتوات القطع () )0
هكذا تحدث البالغ ف المق الث لث م الفص ال ابع لمقدمتاه وت شاح ما خاال
تفصيالته :
 _0ا المفس ا البالغاا م ا ج ا الحااديث وعلومااه ايض ا فلااه القااد ه الواسااع
والكف ءة المقتد ة بهذا المج 1
 _1يتع ض اض ف ال حديث الثقلي لحديث الغدي المتوات المشهو القطعا فا
تعزيز اط وح ته 1
 _5البالغ يك م ذك ه سلف م اختال المفس ي والق اء  ,وينع عل الذي
ق لوا ب لتفسي الب ط كون بأ ائه ال مزاع المك شف والوصو 1

 _2يتا لق المفسا البالغا كداعيا ما دعا ة الوحاادة األسااالمي و جا ما
التق يب بي المذاهب فهو يؤكد :

جا

( كحديث الثقلي المتوات القطع الذ ذك ه اخوانن اه السن ف كتابه واو دوا
م وايته عا الصاح ب ( ض ) الاذي سامعوه ما ساو هللا ( ص ) اكثا ما
ثالثي صح بي (1 ) )1
وال اعل كالم ا ق م هذا وال حديث يوحد ابلغ منه 1

( )0و (  ) 1مقدم االء ال حم

 0ص 25

المطلب الثاني  :عند الخوئي
وتح عنوان (اصول التفسير) كتب الخوئي دراس مقتضب جــــــــــدا عن
(مدارك التفسير) :
((والبد للمفسر من ان يتبع الظواهر التي يفهمها العربي الصحيح {فقد بينا لك
حجي الظواهر} او يتبع ما حك به العقل الففري الصحيح فانه حج من الداخل
كما ان النبي حج من الخارج او يتبع ما ثب عن المعصومين (ع) فانه المراجع
في الدين واليين اوصى النبي (ص) بوجوب الـــــــتمسك به فقال (( :اني تارك
فيك الثقلين كتاب هللا وعترتي اهل بيتي  ،مــــــــــا ان تمسكت بهما لن تضلوا
بعدي ابدا )) ث يستدرك فيقول :
((والشبه في ثبو قوله (ع) اي دل عليه فريق قفعي الشك فيه )) ()1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )0الخوئ  :البي

ص211-208

المبحث الخامس :االفاق العلمية
المطلب االول  :عند البالغي
م مزاي تفسي االالء هو أهتم مه ب لظواه العلمي والحق ئق الكوني  ,بمداخلا
علمي تش يحي _ لاو جا ز التعبيا _ عقاد مفسا ن البالغا فا المقا ال اباع ما
الفص ال ابع للمقدم ميزا ج ح بي العق والقلب وذهب ال :
 _0م كز التعق واألد ا واألهتداء كم نسابه القا آ الكا ي _ حساب البالغا _
القلب ام المتجددو فينسبو األد ا وأث ه ال الدم غ 1
 _1نموالدم غ يتوق ف األ بعي ما عما األنسا ثا ي خاذ ب لتنا قص تاد يج ,
بينم القلب ال يزا يأخذ ب لنمو والزي دة ال األدوا األخي ة م حي ته 1
 _5يق
1

الشي ا الدم غ هو محفظ لصو المد ك ت الت يستودعه القلاب ايا ه

 _2خالص ا الحج ا  ( :هااو ا وجااوه األعج ا ز ف ا الق ا آ الك ا ي حج ا عل ا انااه
منااز م ا هللا خ ا لق القلااب والاادم غ بعلمااه وحكمتااه وقااد اخب ا بااأ مح ا األد ا
والتعق وأث ه هو القلب(1 ) )0
وبذل انتهت المقدم وك نت خ تمته للمص د والم اجع 1

( )0البالغ  :مقدم االالء

 0ص  + 1 28االالء  /موسوع البالغ ص019

المطلب الثاني  :عند الخوئي
لقد اسهب الخوئي في معالجته العلمي في مبحث (القران واسرار الخليق ) وتفرق
فيها الى ظواهر االعجاز العلمي في ثنايا هيا المبحث ( :وان فريقا مما اخبر به
القران ل يتضح اال بعد توافر العلو وكثر االكتشافا ......وقد اخي القران
بالحز في اخباره عن هيه االمور فصرح ببعضها حين يحسن التصريح واشار
الى بعضها حين تحمد االشار ) ()1
ومن تلك الحقائق العلمي القراني :
( وانبتنا فيها من كل شيء موزون) 19:15
( ومن كل الثمرا جعل فيها زوجين اثنين) 30:13
( اليي جعل لك االرض مهدا) 53:80
( رب المشرقين ورب المغربين) 12:55
وقد افال في مناقش هيه الظواهر الــــــــــــعلمي بل وعززها بمرويا
المعصومين (ع) ()8

عن

تعقيب
يخلص صاحب البيان في هيا المبحث الى نتيج غاي في الدق ورائع في
المحتوى ( :ان تصديق علي (ع)  -وهو على ماعليه من البراع في البالغ

والمعارف وسائر العلو – العجاز القران هو بنفسه دليل على ان القران وحي
الهي ) ()3

( )1الخوئ  :البي

 /ص95-91

( . )2ص98-91
(. )3

ص98

المقترحات
اوال  :ان مقدمز االء الززرحمن يمكززن ان تسززتل فتصززبح دراسز منهجيز ومبحثززا
قائما بياته في علو القرآن ومقدما التفسير وكيلك كتاب البيان .
ثانيا  :يقترح البحث أقام مؤسس ثقافيز قرانيز تعنزى بتزراث البالغزي النجفزي
وتلمييه القراني السيد الخوئي .
ثالثا  :ترويج ونشر مزدوناتهما واثارهمزا سزيما فزي محزاور اهزل الكتزاب والزرد
على الوهابي لما تفرضه متفلبا المرحل الراهنزه والهجزو االسزتكباري علزى
العال االسالمي .
رابعززا  :اقامزز دراسززا اكاديميزز وتشززجيع االفززاريح الجامعيزز حززول منهجيزز
البالغي وجهوده القراني
خامسززا( :حززوار المززياهب) حسززبما اصززفلح عليززه البحززث ويززدعو الززى تفعيلززه
ومنجززززه االسزززتثنائي متزامنزززا مزززع حزززوار الحضزززارا والثقافزززا واالديزززان كمزززا
يعبرون اليو

المستخلصات ونتائج البحث
ففي مختت هيه الجول العلمي الموفق بلففه تعالى في رحاب القران درسا
والبالغي والخوئي علمين و(المقارن ) منهجا  ،كان مستخلصا البحث :
اوال:البالغي  /الخوئي  /السبزواري  /الشهيد الصدر :ه اقفاب تشكيل الوعي
القراني في مدرس النجف الحديث .
ثانيا  :على مادب هللا (الكتاب العزيز) التقى الشيخ البالغي استايا والسيد الخوئي
تلمييا  ،فكان المؤثر ((االء الرحمن في تفسير القران)) والمتاثر (البيان) .
ثالثا  :تجلى الدور التاثيري للبالغي في فلبته وه اثر من تراثه الفكري كما
تاليفه وتصانيفه وكان في مقد اؤلئك السيد الخوئي في (نفحاته) وامتد بعد الي
من الدهر الى الشهيد الصدر محمد باقر (استشهد 1400هــ) ممثال اليرو حيث
دخل نتاجاته حرك التاريخ .
رابعا  :ان البالغي النجفي انعفاف استثنائي في تاريخ المفسرين االسالميين حيث
اجاد اللغا العبري واالنكليزي والفارسي .
خامسا  :تفسير االالء يصلح للمبتدئين والمتقدمين نظرا اليجازه غير المخل
واسهابه غير الممل ولدق معالجته وتركيز عبارته بينما (البيان) مدخل للتفسير
حوى معالجا لعلو القران اضاف الى تحليل سور الفاتح .
سادسا  :مثل ظاهر االعجاز عند البالغي قضي محوري ومن اولويا
المحاجج دفاعا عن المرسل والرسول والرسال  -وقد تابعه على يلك تلمييه
الخوئي – مرتكزا على القران الكري والبديهيا المنفقي والمقدما العقلي التي
آل الى نتائج واقعي فهي من ثواب العقيد االسالمي دال على مصداقي النبو
والرسال .

سابعا  :افاد الخوئي من معالج الشيخ البالغي مسال االعجاز على نمفي
ثنائي :االعجاز القراني من وجه العرب واالعجاز القراني من وجه البشر.
الفالعه الواسع على كتب العهدين واتقانه عد لغا .
ثامنا  :للخوئي حوار مع (االخر الكتابي) جريا على منهج استايه في توظيف االلي
السالف في (سابعا) لصد حمال االستشراق ونتاجا المستشرقين واالرساليا
التبشيري المستند لكتبه الرائج المقدس بزعمه .
تاسعا  :اقتفى الخوئي اثر البالغي في اثباته معارف القران في االلهيا وتاريخ
االنبياء وكتب العهدين واسرار الخليق وأن تعدد وجوه اعجازه  :غيبا واخالقا
وتاريخا وتشريعا يدلل على اعجاز القران نفسه .
عاشرا  :نحا الخوئي نحو استايه في تقويض البناء الفكري الديني والموروث
العقائدي والسياس االستعماري االستكباري لليهود والنصارى كاشفا عن تحريف
هيه االديان وتناقضاتها واضاليلها بعد استثماره ظاهر االعجاز القراني .
احد عشر  :ترجم القران /افروح حداثوي في الدرس القراني من متبنيا
صاحب (البيان) وفق مواصفا منهجي ومواضعا علمي .
ثاني عشر  :ظاهر االعجاز افاد البالغي في هد الحركا الداخلي والعقائد
االنحرافي والفرق المبتدع مثل الوهابي والبهائي والقادياني بينما يهب الخوئي
الى الرد على ( ُحسن االيجاز) بكتابه (نفحا االعجاز) .
ثالث عشر :وحول (جمع القران) ل يشر الخوئي كما قرر استايه البالغي  :ان
جمعه على يد االما علي (ع) بعد وفا الرسول(ص) وفق ترتيب نزوله وتقدي
منسوخه على ناسخه .وقد اكدا على صيان القران من التحريف كما االمامي .
رابع عشر  :القراءا القراني  /فصل الخفاب عند الخوئي بعد ان حيا حيو
استايه ( :ان القران واحد نزل من عند واحد) بعد معالجتهما للمرويا الشهيره
(السبع احرف) وقد يهبا الى إبفالها .
خامس عشر  :الشخصي الفقهي للخوئي تجل في مباحثه لعلو القران ومن
يلك:ل يجوز القراء في الصال الي قراء ل تثب عن النبي (ص) او احد
المعصومين (ع) .

سادس عشر  :من المواخيا على (البيان) انه افرد ابحاثا لعناوين اوشك ان تعد
من الترف العقلي كـ (حدوث القران وقدمه) وقد افال كثيرا في فصل (فضل
القران) و(القراءا )
سابع عشر :تعددي مراجعهما وتنوع مصادرهما كانتا السم الغالب لـ (االالء)
و(البيان)  ،حيث استوعب الفيف االسالمي والتلمود اليهودي واالنجيل المسيحي
والنظريا العلمي المستجد
ثامن عشر  :انفلق البالغي النجفي الى مديا ارحب في الدعو االسالمي
لتحقيق اممي االسال وعالمي الدعو وخاصي العمو الزماني والمكاني في
مخافب اهل الكتاب وجرى على يلك الخوئي .
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المصادر والمراجع
 _ 1خير ما نبتديء به القرآن الكري
 _8االء الرحمن  /للبالغي
 _3الهدى الى دين المصففى  /للبالغي
 _4الرحل المدرسي  /للبالغي
 _5ترجم البالغي في مقدم كتاب الهدى  /للمحامي توفيق الفكيكي
 _1ترجم البالغي في االء الرحمن  /السيد حسن اللواساني
 _2البالغي مفسرا رسال دكتوراه من جامع فهران  /د .علي األوسي
 _2لمحا اجتماعي من تأريخ العراق الحديث  /د .علي الوردي
 _9الشهيد الصدر سنوا المحنه وايا الحصار  /محمد رضا النعماني
 _10معارف الرجال  /الشيخ محمد حرز الدين
 _11تفسير شبر  /السيد عبد هللا شبر
 _18أصول التفسير االسالمي  /د .محسن عبد الحميد
 _13من المنان في الدفاع عن القرآن  /السيد الشهيد محمد الصدر
 _14منهج الشيخ الفوسي في التبيان  /د .كاصد الزيدي
 _15البحث الداللي في تفسير الميزان  /د .مشكور العوادي
 _11المدرس األسالمي  /السيد الشهيد محمد باقر الصدر
 _12علو القرآن  /السيد الشهيد محمد باقر الصدر
 _12في ظالل القرآن  /الشهيد سيد قفب
 _19لسان العرب  /ابن منظور
 _80التفسير الحديث  /محمد عزه دروزه

_81المباديء العام لتفسير القرآن الكري  /د .محمد حسين الصغير
 _88التوحيد والتثليث للبالغي
 _83اعال الهداي  /المجمع العالمي ألهل البي
 _84حيا األما العسكري  /الشيخ باقر القرشي
 _85البيان في تفسير القران  /ابو القاس الخوئي  /مفبع العمال المركزي –
بغداد 1409 – 1922هـ
 _81مقاربا في الدرس القراني عند الشيخ البالغي /علي محمود البعاج –
بحوث المؤتمر العالمي لتكري العالم البالغي -مركز العو والثقاف االسالمي /
ايران ق 8002

