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هو املعنى الـذي يفهمـه العـارف باللغـة الكريم املراد من ظاهر القرآن 
 .الثابتة عند أهل العرف وأبناء اللغة ـ من اللفظالعربية ـ بموجب القوانني 

 :نيمقاميف يقع واحلديث يف هذا األصل 
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ّحجيـة  علـيهم الـسالممذهب املشهور من علـامء مدرسـة أهـل البيـت 
 :؛ منهاثبات هذه الدعوى بوجوه إلواّ استدلظواهر القرآن الكريم، وقد

ّ 

ّن اإلسالم مل خيرتع لنفسه طريقة خاصة إلفهام مقاصـده،أّال شك  بـل  ّ
ّتكلم مع الناس بالطريقة املألوفة املتداولة يف فهم املقاصد واألغـراض مـن 

ّحيـث بينـت أن الكريمـة ّ وهذا ما أكدته اآليات .فاظ والعباراتطريق األل ّ
ُولقد  علم   هم  قو ون إ ما  علمه  ـ   ِـسان { : مبنيّالقرآن نزل بلسان عريب َُ ٌَ َ َ َ َُ  ُ ُ َْ   ُ ُ ْ َ ُ َ َْ َ َ َ

ِ ي يلحدون إ ه أعج   ا َ
ْ َ ِ ْ َ َ ُ ِ

ْ َ وهذا  ِسان عر ُ ََ ٌَ َ َنـز{ )١٠٣: النحـل( }ٌِ ـُ مب ِيـَ ِه ِـَل بـَ
ُا ــروح األ ُمــ    ْ  قل* ِ َ َ َك ِ كــون مــنِـبــَ ِ َ ُ َ َ ا منــذر ن َ ِ ِ

ُ ٍلــسانِـب* ْ
َ َ عر ــِ  }ِ ـُ مبــ ِيـَ

  .)١٩٥ ـ ١٩٣: الشعراء(
ّمن هنا جاء ا ث   ا دبر   القرآن وا وقوف   معانيه َأفـال {: قال تعـا ؛ ّ َ

َ

ٍ تدبرون القرآن أم   قلوب
ُ ُ َ َ َْ َ َ َْ ُ ْ ُ  َ أ َ

َ
َ فا ها ُ َ َأفال  تـدبرون القـرآن {:  وقال،)٢٤: ّحممد (}ْ َْ ُ ْ ُ  َ َ َ َ َ َ

ًو و  ن من عند    اهللا  وجدوا  يه اختالفا كث ا َِ َِ َ ًَ ْ ِ ِ ِ ُِ َ َ ِ ِ ْ َْ ِ ْ َ َ ْ   .)٨٢: النساء( }َ
بأوصاف ال يمكن الوقوف عليهـا اهللا تعاىل القرآن الكريم وقد وصف 

ّإال بعد اإليامن بكون ظواهره حجة معت  .ربةّ
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ُكتوصيفه بأنه امل ● ُكتاب أنز اه { :؛ قال تعاىلخرج من الظلامت إىل النورّ َ ْ َ َ ٌ َ ِ
َإ ك ِ خرج ا اس من ِ َ  َ َ

ِ
ْ ُ ْ ِ الظلمات َ َ

ُ ِ  ا ور بإ  ْذن ر هـم ِإـَ  ِ
 َ ِ
ِ   اط العز ـز ا ميـدإْ ِ َ

ْ
ِ ِ
َ ْ ِ َ ِ

َ{ 
 .)١: إبراهيم(

ِ يان  ِلناس وهدى و وع{ّنه أو ● ْ َ ََ ًَ ُ ِ  ٌ َظة  ِلمتق َ ِ  ُ
ْ ٌ  .)١٣٨: آل عمران( }َ

ُنه قد رضأو ● َولقـد   نـا  ِلنـاس   هـذا {: ّب فيه للناس من كل مثـلّ َ َِ ِ  ْ َ َ ْ َ َ َ

ٍالقرآن من   مثل
َ َ  ُ ْ ِ ِ ْ

ُ َ لعلهم  تذكرونْ ُ   َ َ َ َْ ُ  .)٢٧: الزمر (}َ
ّنه ميرسأو ● ُ ما  ـ ناه بإَف{ :ّ َ  ْ  َ َلـسانك لعلهـم  تـذِـَ َ َ َْ ُ  َ َ ِ َ َكرونِ ُ  )٥٨: الـدخان( } 

ِولقد   نا القرآن  ِ كر  هل من مدكر{ ِ ُ ْ ْ َ ََ
ِ
ْ ْ َ ْ ُ َ ْ  ْ َ َ  ).٢٢: القمر( }َ

وغري ذلك مـن األوصـاف واملزايـا واخلـصوصيات املالزمـة العتبـار 
 .ظواهر الكتاب

 

ّمن احلقائق التي ال يشك فيها مسلم، بل كل  من له أدنى مـساس بعلـم ّ
ّن الكتـاب العزيـز هـو املعجـزة الوحيـدة أّاألديان من الباحثني واملطلعني، 
ّ والبد أن يكون كذلك، فإنه بعـد اتـصاف .ّاخلالدة واألثر الباقي بعد النبوة ّ ّ

ّن الـرشيعة املحمديـة هـي الـرشيعة أ و،الدين اإلسـالمي بـاخللود والبقـاء ّ
ً من أن يكـون لـه بحـسب البقـاء إثباتـا برهـان اخلامتة والدائمة، فال حميص

ًودليل، فإن النبوة والسفارة كـام حتتـاج يف أصـل ثبوهتـا ابتـداء إىل املعجـزة  ّ ّ
 ،تيان بام خيرق العادة وناموس الطبيعة، كذلك تفتقر يف بقائها إىل ذلـكواإل

 .ًخصوصا إذا كانت دائمة وخالدة إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها
تيـان بـام  ما هي العالقة والرابطة بـني املعجـزة واإل:تساءلُ يمن هنا قد

ّن أ مـع ،ّخيرق قوانني الطبيعة وبني حقية دعوى الرسـالة والـسفارة اإلهليـة
ًالعقل ال يرى تالزما بني صدق الرسول يف دعوته إىل اهللا تعاىل وبني صدور 
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ّبني حقية ما ًوباجلملة فالعقل الرصيح ال يرى تالزما ؟ أمر خارق للعادة منه
 وبـني صـدور أمـر خيـرق ،أتى به األنبياء والرسل من معارف املبدأ واملعاد

ّمضافا إىل أن قيام الرباهني الساطعة عىل هذه األ. العادة عنهم ّصـول احلقـة ً
 .يغني العامل البصري هبا عن النظر يف أمر اإلعجاز

ا باآليـات  مل يـأتوعليهم الـسالم ّإن األنبياء والرسل«: اجلواب عن ذلك
ّاملعجزة إلثبات يشء من معارف املبـدأ واملعـاد ممـا ينالـه العقـل كالتوحيـد 
ّوالبعث وأمثاهلام، وإنام اكتفوا يف ذلك بحجة العقـل واملخاطبـة مـن طريـق  ّ

َقالت رسـلهم أ  اهللا شـك فـاطر ا ـسم{:  كقوله تعاىل،النظر واالستدالل  
ِ ِ
َ َ َ ُ َْ ِ ِ

َ ْ ُ ُ ِوات اُ َ

ِرضَواأل َومـا{:  يف االحتجـاج عـىل التوحيـد، وقولـه تعـاىل)١٠: يمإبراه( }ْ َ 
َخلقنا ا سماء واأل َ َ  َ ْ َ ُرض وما ب نهما باطال ذ ِك ظن ا ين  فروا فو ل  ِ ين  فرواَ َُ ََ ََ َِ  ٌ َْ َ َ ِ   َْ ََ ً ِ َ َ َ َُ ْ َ َ 

َمن ِ ا ار ِ ِ أم  عل ا ين آمنوا وعملوا ا ـصاِ ات   مفـس*  ْ ُ
ْ  َ ِ َ  ُ ِ َ ََ ُ َْ َ ِ ُ ْ َ

َ
ِدين   األ َ ُرض أم  عـلِ َ ْ َ ْ َ ِ ْ 

ِا متق   لفجـار
 ُ ْ َْ َ ِ ُوإنـام سـئل  .يف االحتجـاج عـىل البعـث )٢٨ ـ ٢٧: ص( }ُ  ّ

ّالرسل املعجزة وأتوا هبا إلثبـات رسـالتهم وحتقيـق دعواهـا، وذلـك أهنـم 
ّادعوا الرسالة والسفارة من اهللا بالوحي وأنه بتكلـيم إهلـي ّ  أو نـزول ملـك ّ

 من غري سنخ اإلدراكـات ، وهوا يشء خارق للعادة يف نفسهونحومها، وهذ
ّالظاهرة والباطنة التي يعرفها عامة الناس وجيدوهنا من أنفسهم، بـل إدراك 
ًمستور عن عامة النفوس لو صح وجوده لكان ترصفا خاصـا مـن مـا وراء  ًّ ّّ ّ

يف ّن األنبياء كغريهم مـن أفـراد النـاس أالطبيعة يف نفوس األنبياء فقط، مع 
ًالبرشية وقواها، ولذلك صادفوا إنكارا شديدا من النـاس ومقاومـة عنيفـة  ً

 :ّيف رده عىل أحد وجهني
ُقـا وا{:  كقوله تعاىل،ّ باحلجةى األنبياءفتارة حاول الناس إبطال دعو ● َ 
ْن أ تم إ ُ ْ
َ َال    مثلنا تر دون أن تصدونا  مـا  ن  عبـد آباؤنـإْ َُ َُ َ َ َ َ َُ ُ ُُ ْ َ ََ   َ ْ َ

ِ
ُ ْ ِ ٌ  ؛)١٠: إبـراهيم (}ا 
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ّاستدلوا فيها عىل بطالن دعواهم الرسالة بأهنم مثل سائر الناس، والناس ال  ّ
ّجيدون شيئا مما يدعونه من أنفسهم مع وجـود املامثلـة، ولـو كـان لكـان يف  ّ ً

 .اجلميع أو جاز للجميع هذا
ْقالت {: ّوهلذا أجاب الرسل عن حجتهم بام حكاه اهللا تعاىل عنهم بقوله َ َ

ُهم رسلهم إن  ن َ  ْ َ ْ ْ ُْ ُُ ُ ِال    مـثل م ول ـن اهللا  مـن   مـن  ـشاء مـن عبـادهإُ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ُْ َ َ َ َْ   ُْ َ ِ َ َ ُ ُ ٌ  { 
ّن الرسالة من منن اهللا اخلاصـة، أّ فردوا عليهم بتسليم املامثلة و)١١: إبراهيم( ّ
ّبعض الــنعم اخلاصــة ال ينــايف املامثلــة، فللنــاس بــاالختــصاص ّأن و

منهم فعل ذلك من غـري ّنعم لو شاء اهللا أن يمتن عىل من يشاء  ،اختصاصات
ّمانع، فالنبوة خمتصة بالبعض وإن جاز  .ّ عىل الكلتّ

ّخرى أقاموا أنفـسهم مقـام اإلنكـار وسـؤال احلجـة والبينـة عـىلُأوتارة  ● ّ 
عىل طريقة (صدق الدعوة الشتامهلا عىل ما تنكره النفوس وال تعرفه العقول 

 .ّ وهذه البينة هي املعجزة)ّ باصطالح فن املناظرةاملنع مع السند
ّإن دعوى النبوة والرسالة من كل نبي: بيان ذلك ّ ّ ّ ورسول عىل ما يقصه ّ

ّالقرآن إنام كانت بدعوى الوحي والتكليم اإلهلي، فيتوجـه عليـه اإلشـكال  ّ
 :من جهتني
 .من جهة عدم الدليل عليه: إحدامها
 .مهمن جهة الدليل عىل عد: والثانية

ّفإن الوحي والتكليم اإلهلي وما يتلوه من الترشيع والرتبيـة الدينيـة ممـا  ال ّ
 ؛ّواملـسببات تنكـره أنفسهم، والعادة اجلارية يف األسباب يشاهده البرش من

ّفهو أمر خارق للعادة، وقانون العلية العامة ال جيوزه، فلو كان النبي ّّ ً صـادقا ّ
ّ أنه متصل بام وراء الطبيعة، مؤيـد بقـوة ّيف دعواه النبوة والوحي كان الزمه ّ ّ ّ
ّن اهللا سبحانه يريد بنبوته والوحي إليه خـرق أإهلية تقدر عىل خرق العادة، و ّ
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ً فلو كان هذا حقا وال فرق بني خارق وخارق، كـان مـن املمكـن أن .العادة ّ
ن خيرق اهللا العـادة بـأمر أ و، خارق آخر للعادة من غري مانعّيصدر من النبي

ّيصدق النبوة والوحي من غري مانع عنه، فإن حكم األمثـال فـيام جيـوز آخر  ّ ّ
 فلئن أراد اهللا هداية الناس بطريـق خـارق العـادة وهـو .وما ال جيوز واحد

ّ فليؤيدها وليصدقها بخارق آخر وهو املعجزة،ّطريق النبوة والوحي ّ. 
ة ّمم إىل سؤال املعجزة عىل صدق دعـوى النبـوُوهذا هو الذي بعث األ

ًكلام جاءهم رسول من أنفسهم بعثا بالفطرة والغريزة، وكان سؤال املعجـزة  ّ
ّلتأييد الرسالة وتصديقها، ال للداللة عىل صدق املعـارف احلقـة التـي كـان 

 .)١(»ّاألنبياء يدعون إليها مما يمكن أن يناله الربهان كالتوحيد واملعاد
ّبعد أن اتـضح أن املعجـزة إنـام هـي إلثبـات صـدق دعـ وى الرسـالة ّّ

ّوالسفارة اإلهلية، يتبني أن القرآن الكريم هو سند نبوة  ّ صـىل اهللا  األكرم ّالنبيّ
َأم  قو ـون {:  تعـاىلهلـوقك ة؛ّ، من هنا جاء التحدي به بأنحاء خمتلفعليه وآله ُ ُ َ ْ َ

ُا  اه قل فأتوا ب ْ َ ْ ُ ُ َ َ ٍسورةِـْ َ ِ مثله وادعوا منُ َ
ُ ْ َ ِ ِ ْ ْ استطعتم ِ ُ ْ َ َ ْمـنْ ِ دون اهللاِ ِ َن كنـتم صـاد  إ ُ ِ ِ َ ْ ُ ْ ُ ْ{ 

ْأم  قو ون ا ـ اه قـل {: ّ الظاهر يف التحدي بسورة واحدة، وقال)٣٨: يونس( ُ ُُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ

ُفــأتوا ب
ْ ٍعــ  ســورِـَ

َ ُ ِ
ْ ٍ مثلــه مف  ــاتَ َ َ َ

ْ ُْ ِ ِ ِ وادعــوا مــنِ َ
ُ ْ ِ اســتطعتم مــن دون اهللا َ ِ ُ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ ْن كنــتم إْ ُ ُ ْ

َصاد   ِ ِ : بعدد خاص فوق الواحـد، وقـالّ الظاهر يف التحدي )١٣: هود( }َ
َأم  قو ون  قو  بل ال يؤمنون{ َُ ُ ِْ ْ َ َ َُ َ  َ َ ُُ َ

ُ فليأتوا ب * ْ َ ْ ٍحديثِـَ ِ ِ مثله َ ِ ْ َن  نوا صاد  إِ ِ ِ َ ُ َ : طورال( }ْ
 .)٢(ّ الظاهر يف التحدي بحديث يامثل القرآن وإن كان دون السورة)٣٤ ـ ٣٣

                                                           
ّامليزان يف تفسري القرآن، للعالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، منشورات مؤسـسة ) ١( ّ ّ

 .٨٣ ص،١ج: هـ١٣٩١، األعلمي للمطبوعات، بريوت ـ لبنان، الطبعة الثانية
ًذكر مجلة من أعالم املفرسين إشكاال يف املقام مفاده )٢( ّنه تعاىل قد حتدى بمثل قولـهأ: ّ ّ :

ٍفليأتوا  ديث{ ِ َ ِ ُ
ْ َ ْ ِ مثلهَ ِ ْ ٍفأتوا  سورة{: وقوله) ٣٤: الطور( }ِ َ ُ ِ

ُ ْ ِ مثله وادعوا منَ َ
ُ ْ َ ِ ِ ْ ْ اسـتطعتم مـن ِ ِ ْ َُ َْ ْ
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ِدون اهللا ّ حمله أن سورة يونس قبل سورة هود يف ترتيـب ، وقد ثبت يف)٣٨: يونس( }ُ ّ
ٍفأتوا بعرش سور{: ّالنزول، ثم بقوله َ َُ ِ ِْ ُ ْ ٍ مثله مفَرتياتَ ِ َِ َ ُْ  ).١٣: هود( }ِْ

ّ لكانـت هـذه التحـديات خارجـة عـن ،ّفلو كانت جهة اإلعجاز هي البالغة خاصة
ّ إذ ال يصح أن يكلف البلغاء من العرب املنكرين لكـو؛النظم الطبيعي ن القـرآن مـن ّ

ّعند اهللا بإتيان مثل سورة منه، ثم بعده بإتيان عرش سور مفرتيات، بل مقتـىض الطبـع 
 فإن عجـزوا فبإتيـان عـرش سـور مثلـه ،ّأن يتحدى بتكليفهم بإتيان مثل القرآن أمجع

 مـن ،ّ للتفيصٌوقد ذكرت يف كلامهتم وجوه . فإن عجزوا فبإتيان سورة مثله،مفرتيات
 :ّأمهها

ًت القرآن وشؤونه التي تتقوم به حقيقته وهو كتاب إهلـي، مـضافا إىل مـا يف ّإن جها« ّ
ّ إنام ترجع إىل معانيه ومقاصده، لست أعني ،لفظه من الفصاحة ويف نظمه من البالغة

 واأللفاظ ،ّإن البالغة من صفات املعنى: من املعنى ما يقصده علامء البالغة من قوهلم
ّ فـإن الـذي .ّفاهيم من جهة ترتبها الطبعي يف الذهنمطروحة يف الطريق، يعنون به امل

يف اهلـزل ويف الفحـش ويعنون به من املعنى موجود يف الكذب الرصيح مـن الكـالم 
 من البلغاء ثوروجد يف الكالم املويسلوب البالغة، وأْواهلجو والفرية إذا جرت عىل 
ًنظام ونثرا يشء كثري من هذه األ  .مورً

 ، ونـور مبـني، كتـاب حكـيم:ّرآن ومقصده ما يصفه تعاىل بأنهبل املراد من معنى الق
 وقـول فـصل ولـيس ،ّ هيدي إىل احلق وإىل طريق مستقيمٍ وفرقان وهاد،وقرآن عظيم

ّوأنه حيكم بني ،  وذكر، وكتاب عزيز ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه،باهلزل
ً وال يزيد الظاملني إال خساراّنه شفاء ورمحة للمؤمننيأ و،الناس فيام اختلفوا فيه ّنه أ و،ّ

ّ وال يمسه إال املطهرون،ّتبيان لكل يشء ّ ّ.  
ّن هذه كلها صفات ملعنى القرآن، وليست صفات ملا يقصده علامءأّفمن البني  البالغة  ّ

  ه القــرآن ّبــاملعنى البليــغ الــذي ربــام يــشتمل عليــه الباطــل مــن الكــالم الــذي ســام
ًثام وينهى اإلنسان عن تعاطيه والتفوه به وإن كان بليغا، بـلًالكريم لغوا من القول وإ ّ ً 

ّاملعنى املتصف هبذه الصفات هو يشء من املقاصد اإلهلية التي جتري عىل احلق الـذي  ّ
  نعتـه هـذاًالطه باطل، وتقع يف رصاط اهلداية، ويكون الكالم املشتمل عىل معنى خيال
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ًهلية بتنزيله وجعله رمحة للمؤمنني وذكرا ّوغرض هذا شأنه، هو الذي تتعلق العناية اإل
 .للعاملني

ّوهذا هو الذي يصح أن يتحدى به بمثل قوله ٍفليأتوا  ديث{: ّ ِ َ ِ ُ
ْ َ ْ ِ مثلـهَ ِ ْ ّفإنـا ال نـسمي  }ِ ّ

ّالكالم حديثا إال إذا اشتمل عىل غرض هام ّ ّ يتحدث به فينقل من ضـمري إىل ضـمري، ً
ٍفأتوا  سورة{وكذا قوله  َ ُ ِ

ُ ْ ِ مثلهَ ِ ْ ّفإن اهللا ال يسمي مجاعة من آيات كتابه وإن كانت ذات  }ِ ّ
ّ إال إذا اشتملت عىل غرض إهلي تتميز به ،عدد سورة ّولـوال ذلـك مل يـتم  .ن غريهاعّ

ًالتحدي باآليات القرآنية، وكان للخصم أن خيتار من مفردات اآليات عـددا ذا كثـرة  ّ
 و }كتـاب مكنـونيف {و }والطـور{ و}والعـرص { و}الـضحىو{: كقوله تعاىل

ملك {و } الرمحن { و }ّوما أدراك ما احلاقة { و }ّاحلاقة ما احلاقة{و }ّمدهامتان{
 إىل }سندع الزبانية{ و }ّكال والقمر{و }وخسف القمر{و }إله الناس{و }الناس

ًغري ذلك من مفردات اآليات، ثم يقابل كال منها بام يناظرها من الكـالم العـريب مـن  ّ
باط بعضها ببعض واشتامهلا عىل غرض جيمعها وخيرجها يف صـورة غري أن يضمن ارت

ّفالذي كلف به اخلصم يف هذه التحديات هو أن يأيت بكـالم يامثـل القـرآن، . الوحدة ّ
ًمضافا إىل بالغة لفظه يف بيان بعض املقاصد اإلهليـة املـشتملة عـىل أغـراض منعوتـة 

  .بالنعوت التي ذكرها اهللا سبحانه
ّمع ما حتدى به يف آيات التحدي خيتلف بحسب ما يظهر من خاصتهوالكالم اإلهلي  ّ ّ. 

ّفمجموع القرآن الكريم خيتص بأنه كتاب فيه مـا حيتـاج إليـه نـوع اإلنـسان إىل يـوم  ّ
ّالقيامة من معارف أصلية وأخالق كريمة وأحكام فرعية، والسورة من القرآن ختتص 

ّباهلـدى وديـن احلـق عـىل بالغتهـا ّببيان جامع لغرض من األغراض اإلهلية املتعلقة 
ّاخلارقة، وهذه خاصة غري اخلاصة التي خيتص هبا جمموع القرآن الكريم، والعـدة مـن  ّ ّ ّ

ّالسور كالعرش والعرشين منها ختتص بخاصة  خرى وهي بيـان فنـون مـن املقاصـد أّ
ّواألغراض والتنوع فيها، فإهنا أبعد من احتامل االتفاق، فـإن اخلـصم إذا عجـز عـن ّ ّ ّ 

ّن عجزه عن اإلتيـان هبـا إنـام أخيتلج يف باله  أن املمكن واحدة كان من اإلتيان بسورة ّ
بعلمه،   ال عىل كوهنا نازلة من عند اهللا موحاة،اإلتيان بمثلها عجز الناس عن ّيدل عىل

ّفمن اجلائز أن يكون كسائر الصفات واألعامل اإلنسانية التي من املمكن يف كل منهـا 
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ًرد من بني أفراد النوع اتفاقاّيتفرد به ف أن  لتصادف أسباب موجبة لـذلك كفـرد مـن ؛ّ
ّاإلنسان موصوف بأنه أطول األفـراد أو أكـربهم جثـة أو أشـجعهم أو أسـخاهم أو  ّ

 .أجبنهم أو أبخلهم
ًوهذا االحتامل وإن كان مدفوعا عن السورة الواحدة من القرآن أيضا التـي يقـصدها  ً

ّم بليغ مشتمل عىل معان حقة ذات صفات كريمة خاليـة ّاخلصم باملعارضة، فإهنا كال
ّعن مادة الكذب، وما هذا شأنه ال يقع عن جمرد االتفاق والصدفة من غـري أن يكـون  ّ ّ

ّمقصودا يف نفسه ذا غرض يتعلق به اإلرادة ّإال أنه . ً ّأعني ما مر من احـتامل االتفـاق ـ ّ ّ
ّعن السور املتعددة أبعد، ألن إثبات ـ والصدفة  السورة بعد الـسورة وبيـان الغـرض ّ

ّ، ال يدع جماال الحتامل االتفاق والصدفةء بعد خبيءبعد الغرض والكشف عن خبي ً، 
 .وهو ظاهر

ّن من اجلائز أن يكون التحدي بمثل قولهأّإذا تبني ما ذكرنا ظهر  ِقـل لـ {: ّ ِ
َ ِ اجتمعـتُْ َ َ َْ 

َاإل س وا ن   أن يأتوا بمثل هذا َ َ
ِ
ْ َِ ِ
ُ ْ ْ َ َ  ِ

ْ َ ٍ القرآن ال يـأتون بمثلـه و ـو  ن  عـضهم  عـضُ ْ َْ ِ ْ ُْ ُ ََ َ ََ َْ َ ِ ِ ِ ِ
ُ ْ َ ِ ْ

ُ ً ظهـ اْ
ِ
َ{ 

ّواردا مورد التحدي بجميع القرآن )٨٨: اإلرساء(  ملا مجع فيه من األغراض اإلهلية، ؛ً
ّوخيتص بأنه جامع لعامة ما حيتاج إليه الناس إىل يوم القيامة ّ َقـل فـأتوا  ـسورة {وقوله . ّ ُ ِ

ُ ْ َ ُْ

ْمث ِلهِ ّن فيها بيان غرض تـام جـامع مـن أغـراض أّملا فيها من اخلاصة الظاهرة وهي  }ِ ّ
ًاهلدى اإلهلي بيانا فصال من غري هزل، وقوله  َفأتوا بع  سور{ً ُ ِ

ْ َ ِ
ُ ْ ًحتديا بعرش من السور  }َ ّ

ّالقرآنية ملا يف ذلك من التفنّن يف البيان والتنوع يف األغراض من جهة الكثرة، والعرشة 
ٍيود أحدهم  و  عمر ألـف سـنة{:  قال تعاىل؛فاظ الكثرة كاملئة واأللفمن أل َ َ ُ ُ ََ َ ْ َ َُ  ْ َْ ُ َ : البقـرة( }َ 
٩٦.( 

فاملراد بعرش سور ـ واهللا أعلم ـ السور الكثرية احلائزة لبعض مراتب الكثرة املعروفـة 
ًفأتوا بعدة من سوره ولتكن عرشا ليظهر به : ّبني الناس، فكأنه قيل ّن تنوع أّ األغراض ّ

ٍفليأتوا  ديث{: ّوأما قوله. ّالقرآنية يف بيانه املعجز ليس إال من قبل اهللا ِ َ ِ ُ
ْ َ ْ ِ مثلـهَ ِ ْ ّفكأنـه  }ِ

ّ بام يعم التحديات الثالثة السابقة، فإنٍّحتد ّ ّوالقرآن كله،  ّاحلديث يعم السورة والعرش ّ
ّفهو حتد بمطلـق اخلاصـة القرآنيـة، وهـو ظـاهر  ١٠ ج:القـرآنامليـزان يف تفـسري (» ّ

 ).١٦٦ص
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ًومن أعم اآليات حتديا قوله تعاىل ّ َقل ل{: ّ ْ ِ اجتمعتِِ ُ َ ََ ْ س وا ـن   أن  اإلْ َ َ َ  ِ
ْ َ ُ

َيأتوا بمثل هذا القرآن ال
ِ ْ
ُ ْ َ َ َ

ِ
ْ ِ ِ
ُ َيأتون ب ْ ُ

ْ ٍمثله و ـو  ن  عـضهم  عـضِـَ ْ َْ ِ ْ ُْ ُ َ َ َ َ َ ِ ِ ْ ً ظهـ اِ
ِ
: اإلرساء( }َ

ّ، وال معنــى للتحــدي إال إذا فــرض )٨٨ ّن الــذين حتــداهم القــرآن كــانوا أّ ّ
ولو كان القرآن من قبيل األلغاز املبهمـة يفهمون معانيه من خالل ظواهره، 

ّمل تــصح مطــالبتهم بمعارضــته ومل يثبــت هلــم إعجــازه ألهنــم ليــسوا ممــن  ّ ّ
ّيستطيعون فهمه، ومعه ينسد باب إثبات نبـوة النبـي األكـرم  صـىل اهللا عليـه ّ

ّأن معجزته اخلالدة إنـام تتجـسد من ّملا تقدم ؛ وآله ّ يف القـرآن الكـريم، بـل ال ّ
 .ّثبات نبوة مجيع األنبياء السابقني إليبقى طريق

 

ًهذا احلديث يكاد يكون متواترا بل هو متواتر فعال إذا لـوحظ جممـوع « ً
 واخـتالف بعـض الـرواة يف .ّرواته من الشيعة والسنة يف خمتلف الطبقـات

ل ْونقـّ تقتضيه طبيعة تعدد الواقعـة التـي صـدر فيهـا ،زيادة النقل ونقيصته
 .ًبعضهم له باملعنى، وموضع االلتقاء بني الرواة متواتر قطعا

رواتـه ن يكون موضع اعتامد الباحثني أن يكون من ب احلديث ألْوحس
 أيب ّكل من صـحيح مـسلم، وسـنن الـدارمي، وخـصائص النـسائي، وسـنن

داود، وابن ماجـة، ومـسند أمحـد، ومـستدرك احلـاكم، وذخـائر الطـربي، 
ّن تعنى بروايتـه كتـب املفـرسين أّ وكنز العامل، وغريهم، ووحلية األولياء،

ضافة  واخلازن وابن كثري وغريهم، باإليأمثال الرازي والثعلبي والنيسابور
 .. ..إىل الكثري من كتب التاريخ واللغة والسري والرتاجم

ًوما أظن أن حديثا يملك من الـشهرة مـا يملكـه هـذا احلـديث، وقـد  ّ ّ
يقـول ؛ ًعرشين صحابياوإىل نيف » لصواعق املحرقةا«أوصله ابن حجر يف 

ّاعلم إن حلديث التمسك بـذلك طرقـا كثـرية وردت عـن نيـ«: يف كتابه ً ف ّّ
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 إىلّوصلت أحاديثـه مـن طـرق الـسنة » غاية املرام«ويف » ًوعرشين صحابيا
 .)١(»ًحديثا) ٨٢(ًحديثا، ومن طرق الشيعة إىل ) ٣٩(

ّن هــذا أذكــر » ات األنــوارنفحــات األزهــار يف خالصــة عبقــ«بــل يف 
ًا، ومـا ال ّ أكثر من ثالثني صـحابيّ صىل اهللا عليه وآلهّرواه عن النبي«: احلديث

ّيقل عن ثالثامئة عامل من كبار علامء السنة يف خمتلف العلوم والفنون يف مجيـع  ّ
ّعصار والقرون، بألفاظ خمتلفة وأسانيد متعددة، وفيهم أرباب الـصحاح األ

التفسري والتاريخ، فهو حديث صحيح متواتر بني وة احلديث ّواملسانيد وأئم
 .)٢(»املسلمني

 صـىل اهللاقال رسول اهللا «: ولسان احلديث كام ورد يف رواية زيد بن أرقم
ّمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم مـن ـي تارك في م ما إن تّـإن:  وآلهعليه ّ

ي، ولـن ـرض، وعـ   أهـل ب تـمدود مـن ا ـسماء إ  األـاآلخر، كتاب اهللا حبل م
  .)٣(»ي فيهماـخلفونـّ يف قا ح  يردا   ا وض، فانظروا كيف ت

ّوال خالف بـني أحـد مـن املـسلمني أن هـذا احلـديث أمـر بالتمـسك  ّ
ِبالكتاب وجعل التمسك به مع ع دله هـو الطريـق الوحيـد للخـروج عـن ّ

                                                           
ّول العامة للفقه املقارن، مدخل إىل دراسة الفقه املقـارن، العالمـة حممـد تقـي صاأل) ١( ّّ

 .١٦٤ص: م١٩٧٩احلكيم، دار األندلس للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة الثانية، 
ّنفحات األزهار يف خالصة عبقات األنوار يف إمامة األئمة األطهار، حلجـة التـاريخ) ٢( ّ 

ّوالبحث والتحقيق اإلمام السيد حامد حسني اللكهنوي، بقلم الـسيد عـيل احلـسيني  ّ
 .١٨٥ ص،١ج: هـ١٤١٤وىل امليالين، الطبعة األ

ّ، لإلمام احلافظ أيب عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمـذي املتـوىف سنن الرتمذي) ٣(
عـة الثانيـة، هـ، دار الفكـر للطباعـة والنـرش والتوزيـع، بـريوت ـ لبنـان، الطب٢٧٩
 صـىل ّ، كتاب املناقب، باب مناقب أهل بيت النبـي٣٧٨٨: احلديث رقمهـ ، ١٩٨٣

 .اهللا عليه وآله
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 يف نعم وقـع االخـتالف .ً والسبيل املنحرص لعدم االبتالء هبا أبدا،الضاللة
ّأم السنة؟ إال ـ كام هو الصحيح ـ هو العرتة أعدل الكتاب  ّن هـذا اخلـالف أّ

ًال يؤثر يف املقام شيئا ّ. 
ّأما وجه داللة هذا احلديث عىل حجية ظواهر الكتـاب فهـو ّإن معنـى : ّ

ّالتمسك بالكتاب الذي هو أحد الثقلني، ليس جمرد االعتقاد بأنـه قـد نـزل  ّ ّ
ً اهللا حجة عىل الرسالة ودليال عىل النبوة وبرهانا عـىل صـدق النبـي من عند ّ ًّ

ّ، بل معنى التمسك به املوجب لعـدم االتـصاف بالـضاللة صىل اهللا عليه وآله ّ
 واالسـتناد إليـه يف ،ًأصال هو األخذ به والعمل بام فيه من األوامر والنواهي

ّتمسك إىل ما بينه النبي يرجع معنى ال:ببيان آخر. ّكل اعتقاد أو قول أو فعل ّّ 
 مـن جعـل القـرآن علـيهم الـسالم ّ وأئمة أهل البيتصىل اهللا عليه وآلهاألكرم 

ًإماما وقائدا ً. 
: ّ صـىل اهللا عليـه وآلـهقال رسـول اهللا: عن اإلمام الصادق عن آبائه قال ●

ّإذا ا  ست علي م الف  كقطع ا ليل ا ظلم، فعلي م بالقرآن فإنه شافع  شفع « ّ ِ
ّ صدق، ومن جعله أمامه قاده إ  ا نة ومن جعله خلفه ساقه إ  ا ار )١(وماحل ّ، 

 .)٢(»...ّوهو ا  ل يدل   خ  س يل
ّإن «: قـالّأنـه  ّ صىل اهللا عليه وآلـهاهللا بن مسعود عن رسول اهللا عن عبد ●

ّهذا القرآن مأدبة اهللا فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل  اهللا وهـو ّ
ّ فيقوم، وال ّال يعوج ّ عصمة  ن تمسك به و اة  ن تبعه،،ا ور ا ب ، وا شفاء ا افع

                                                           
َحم) ١(  .ل فالن بفالن أي سعى به إىل السلطانَ
ّجامع أحاديث الشيعة، املحقق العالمة آية اهللا العظمى احلاج آقا حسني الطباطبـائي ) ٢( ّ

ّ أبـواب املقـدمات، بـاب حجيـة ظـواهر ،٧٠، احلديث ١٨٠ ص،١ج: الربوجردي ّ
 .الكتاب
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 .)١(»...يز غ ف ستعتب
  و تـاب اهللا بـ  أظهـر م، نـاطق«:  عليـه الـسالم أمـري املـؤمننيّقال عيل ●
ُ  سانه، و يت ال تهدم أر نه، وعز ال تهزم أعوانهـىال يعي تبـ ون بـه، ُكتاب اهللا ... ُّ

وتنطقون به، و سمعون بـه، و نطـق بعـضه بـبعض، و ـشهد بعـضه   بعـض، وال 
 .)٢(» تلف   اهللا، وال  الف بصاحبه عن اهللا

ّ فمـا د ـك القـرآن عليـه مـن ،ّفانظر أيها ا سائل«: ً أيضا عليه السالموقال ●

ّصفته فائتم به واستضئ بنور هدايتـه، ومـا  فـك ا ـشيطان علمـه   لـ س   ا ـّمـّ
ْهدى أثـره فـ  ـّ وأئمة الاهللا عليه وآله ّ صىلّيـّا كتاب عليك فرضه، وال   سنة ا ب

ِ ُ

ّى اهللا سبحانه فإن ذ ك منت  حقـعلمه إل  .)٣(»اهللا عليك ّ
ّوتعلموا القرآن فإنه أحسن ا ديث، وتفقهوا فيه فإنه ر يع القلوب، «: وقال ● ّّ ّ

  .)٤(»...ّواس شفوا بنوره فإنه شفاء ا صدور
ّن هذا القرآن هو ا اصح ا ي ال يغـش، وا ـأواعلموا «: وقال ● ادي ا ي ال ـّ

ّوما جا س هذا القرآن أحد إال قام عنه بز ـادة أو .  حدث ا ي ال ي ذبـ يضل، وا 

ّواعلموا أنه ل س   أحـد بعـد القـرآن .  أو نقصان من ع ،ز ادة   هدى: نقصان

، فاس شفوه من أدوائ م واستعينوا به   ًـىِل القرآن من غناقة، وال ألحد قبـمن ف
أل
ْ

ًوائ م فإن فيه شفاء من أ   ا اء وهو ال فر وا ف فاسـأ وا  .ّاق وال  وا ضاللـّ
ّاهللا به وتوجهوا إ ه  به وال  سأ وا بـه خلقـه، إنـه مـا توجـه العبـاد إ  اهللا تعـا   ّّ ّ

                                                           
 .٧٥:  رقم احلديث،جامع أحاديث الشيعة )١(
ّهنج البالغة، اإلمام عيل عليه السالم، ضبط نصه وابتكر فهارسـه العلميـة الـدكتور ) ٢( ّ ّ

 .١٣٣:  قم، اخلطبة،صبحي الصالح، من منشورات دار اهلجرة
 .٩١: هنج البالغة، اخلطبة) ٣(
 .١١٠: بالغة، اخلطبةهنج ال) ٤(
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ّنه شافع  شفع وقأمثله، واعلموا ـب ّنه من شفع   القرآن يـوم القيامـة أّائل  صدق، وّ
ّشفع فيه، ومن  ل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فإنه ينادي مناد يوم القيامة ّ َ َ ّ :

ًأال إن   حارث مبت    حرثه و قبة عمله غ  حرثة القرآن فكونـوا مـن حرثتـه  ّ ّ

ّوأتباعه واستد وه   ر  ـم  ،ّاتهمـوا عليـه آراء ـم و، أنفـس مواس نـصحوه   ّ
 .)١(»ّشوا فيه أهواء مغواست

:  صـىل اهللا عليـه وآلـهقال رسـول اهللا: عليه السالموقال اإلمام الصادق  ●
ة، ونـور مـن  ًالقرآن هدى من ا ضاللة ، وت يـان مـن العـ ، واسـتقالة مـن العـ«

الظلمة، وضياء من األحداث، وعصمة من ا لكة، ورشـد مـن الغوايـة، و يـان مـن 
ٌالف ، و الغ من ا نيا إ  اآلخرة، وفيه كمال دين م، وما عدل أحـد عـن القـرآن 

 .)٢(»ّإال إ  ا ار
ّن مثل هذا اللـسان ال أ ومن الواضح .وقد استفاضت الروايات بذلك
افتقاره إىل البيان يف مجيع موارده، مع ّجيتمع مع عدم حجية ظواهر القرآن، و

 .ملعرفةوكونه بنفسه غري قابل للفهم وا

 

 :يمكن تصنيف هذه الروايات إىل صنفني
 عـىل الكتـاب، نفـسهاخبار األْ الروايات اآلمرة بعرض :ّالصنف األول

ًوجعل الكتاب معيارا لتمييز األخبار الصحيحة عن السقيمة، عـىل عكـس 
، حيـث يهم الـسالمعلـ ّما ذهبت إليه بعض االجتاهات يف مدرسة أهل البيت

ُجعلوا اخلرب هو األصل والقرآن فرعا عليه ي  . من خاللهَّفرسً
                                                           

 .١٧٦: مصدر سابق، اخلطبة رقم، هنج البالغة) ١(
ّصول من الكايف، لثقة اإلسالم أيب جعفر حممد بن يعقوب بـن إسـحاق الكلينـي األ) ٢(

 .٨احلديث  ،٦٠٠ ص،٢ج:  كتاب فضل القرآن، دار التعارف، بريوت،الرازي
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 :وهذه األخبار خمتلفة من حيث األلسنة، وهي عىل طوائف
عليهم أفضل كار صدور ما خيالف الكتاب منهم ن ما ورد بلسان است)١(

 .الصالة والسالم
ّمن نامذج هذه الطائفة رواية أيوب بن احلر قال ●  عبـد اهللات أبا سمع«: ّ

ّ  حـديث  ـردود إ  ا كتـاب وا ـسنة، و   ء ال :  يقولعليه السالمالصادق  ّّ

اهللا  ّومثلها رواية أيوب بن راشد عن أيب عبـد. )١(»يوافق كتاب اهللا فهو زخرف
 ومهـا )٢(»ما  م يوافق من ا ديث القرآن فهو زخـرف«:  قالعليه السالمالصادق 

 .ًصحيحتان سندا
ّبالزخرف فيهام جيعلهـام مـن أمثلـة هـذه الطائفـة الدالـة عـىل والتعبري 

 .صدور ما خيالف الكتاب منهماستنكار 
 ًمن نامذج هذه الطائفة أيضا رواية هشام بن احلكم وغريه عن أيب عبـد ●

ّأيهـا :  بمنى فقالّ صىل اهللا عليه وآلهخطب النبي«:  قالعليه السالماهللا الصادق 

فق كتاب اهللا فأنا قلته، وما جـاء م  ـالف كتـاب اهللا ّا اس ما جاء م ع  يوا
ّلكنها غري نقية السند. )٣(»فلم أقله ، وهـو اّ لورود حممـد بـن إسـامعيل فيهـ؛ّ

ّ وإنام جعلناها من أمثلة هذه الطائفـة .ّمردد بني من ثبت توثيقه ومن مل يثبت
ر والتحـايش كار الـصدونًفهم منه عرفـا اسـتُي» مل أقله«ّن التعبري بـ أباعتبار 
 .خبار بعدمهّ ال جمرد اإل،عنه

                                                           
: ، تـأليف) وسـائل الـشيعة (تفصيل وسائل الشيعة إلـى تـحصيل مسائل الرشيعة )١(

ّحممد بن احلسن احلر العاميل، مؤسسة آل البيت عليهم الـسالم  ّالفقيه املحدث الشيخ ّ ّ
 .١٤: ، احلديث٩، أبواب صفات القايض، الباب١١١ ص،٢٧ج: إلحياء الرتاث

  .١٢: ، احلديث ١١٠ ص،٢٧ج: نفسهاملصدر ) ٢(
 .١٥: ، احلديث١١١ ص،٢٧ج: نفسهاملصدر  )٣(
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 شاهد منـه، اوعليهلكتاب ل ةوافقاملّما دل عىل إناطة العمل بالرواية  )٢(
عليـه  الـصادق اهللا سـألت أبـا عبـد«: قـالحيـث من قبيل رواية ابن أيب يعفور 

إذا :  عن اختالف احلديث يرويه من نثق به ومنهم من ال نثق به؟ قـالالسالم
ًحديث فوجدتم   شاهدا من كتاب اهللا أو من قول رسول اهللا ص  اهللا ورد علي م 

 .)١(»ّعليه وآ ، و ال فا ي جاء م به أو  به
ّريد بـه تنـوع ُأ سواء والتعبري باختالف احلديث الوارد يف كالم السائل ـ

ريـد ُأ أو ،ريد به تعارض احلديث وهتافتهُأاحلديث بمعنى خمتلف احلديث، أو 
ّختلف املتناقض مع املسلامت واملركوزات الدينية الثابتـة بالكتـاب احلديث امل

ّـ ال يرض باالستدالل، ألن االسـتدالل إنـام يكـون بجـواب اإلمـام والسنّة  ّ ّ
ّالذي حيتوي عىل كربى كلية مستقلة تدل عـىل  ّ ّن كـل حـديث لـيس عليـه أّ ّ

 .ّشاهد من الكتاب الكريم أو السنة النبوية ال يؤخذ به
 : من قبيل؛ّيكون مفاده نفي حجية ماخيالف الكتاب الكريمما ) ٣(
قال رسـول «:  قالعليه السالماهللا الصادق  رواية السكوين عن أيب عبد ●

ً    حق حقيقة، و    صواب نورا، فما وافـق كتـاب  ّإن: صىل اهللا عليه وآلهاهللا  ّ ّّ

 .)٢(»عوهَاهللا فخذوه، وما خالف كتاب اهللا فد
ا وقوف «:  قالعليه السالماهللا الصادق  ّل بن دراج عن أيب عبدرواية مجي ●

ًعند ا شبهة خ  من االقتحام   ا لكة، إن     حق حقيقة، و    صواب نورا،  ّ ّّ ّ

 .)٣(»عوهَفما وافق كتاب اهللا فخذوه وما خالف كتاب اهللا فد
ّالرواية األوىل وإن كانت غري نقية سندا إال و ً ّ  .صحيحةّن الثانية أُ

                                                           
 .١١: ، احلديث١١٠ ص،٢٧ج:  ، مصدر سابقائل الشيعةوس )١(
 .١٠: ، احلديث١٠٩ ص،٢٧ج:  نفسهاملصدر )٢(
 .٣٥: ، احلديث١١٩ ص،٢٧ج: نفسهصدر  امل)٣(
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ّن هذا الصنف من الروايات من أقوى األدلـة عـىل حجيـة أواإلنصاف  ّ ّ
ًم منها عرفا بشكل واضـح ال خفـاء وّظواهر الكتاب الكريم، حيث إن املفه

ّن كـل مـا أ و،ّن األخبـار هـي الفـرعأّن القرآن هو األصل واملحـور، وأفيه  ّ
وز العمـل ّخالف الكتاب سواء خمالفة نصية أو ظهورية جيب طرحه وال جيـ

ّ ألهنم تالمذة القرآن وأبنـاؤه فـال يـصدر مـنهم مـا ؛ّبه، بل هو مما مل يقولوه
 .خيالف القرآن

 ةلـائالقوْ األخبار اآلمرة بعرض الرشوط عىل كتـاب اهللا :الصنف الثاين
 .بسقوط الرشط املخالف للكتاب

:  قـالعليـه الـسالماهللا الـصادق  اهللا بـن سـنان عـن أيب عبـد عن عبد ●
ًمن اش ط  طا  الفا  كتاب اهللا فال: ه يقولسمعت«  ـوز   ا ي   وز   وال ً

 .)١(»ّوجل ّعز ّاش ط عليه، وا سلمون عند  وطهم  ما وافق كتاب اهللا
ّنه لو مل تكـن ظـواهر الكتـاب حجـة، فكيـف أوتقريب االستدالل هبا  ّ

 يبقـى ّن هذا الرشط موافق للكتـاب أو خمـالف لـه؟ والأنستطيع أن نعرف 
ًلدينا إال خصوص النصوص، والنصوص القطعية قليلة جدا ّ ّ. 

 

 علـيهم ّوهي األخبار التي جاء فيها االستدالل من قبل أئمة أهل البيـت
تكـن ظـواهر  فلـو مل . بجملة من اآليات عىل كثري من املعارف الدينيةالسالم

ُالكتاب حجة، فكيف ي   بتلك الظواهر يف قبال اآلخرين؟ّستدلّ
ّإن استدالل األئمة: لكن قد يقال ّ باآليـات ال يـدل عـىل  علـيهم الـسالمّ

ّأكثر من جواز رجوع اإلمام املعصوم إىل الظهورات القرآنية، وهـو أخـص 
                                                           

 .١:، كتاب التجارة، باب ثبوت خيار الرشط، احلديث١٦ ص،١٨ج: الشيعة وسائل )١(
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ًمن املدعى الذي هو دعوى حجية الظهورات مطلقا ّ ّ. 
 :واجلواب عن ذلك

ًأوال  يف كثري من مـوارد هـذه االسـتدالالت قـد عليه السالمّ إن اإلمام :ّ
ّتقمص ثوب املدعي ونزع ثوب احلجـة واملعـصوم الـذي ال حيتـاج فيـه إىل  ّ ّ

 االسـتدالل هـو عليـه الـسالمّ إن مراد اإلمـام : ببيان آخر.ًاالستدالل أصال
بتلك اآليات مـع الطـرف املقابـل وإقناعـه مـن خـالل إرجاعـه إىل أصـل 

ّن وقـوع االسـتدالل يف أ، ومن الواضح يه السالمعلمشرتك بينه وبني اإلمام 
ّمثل هذا السياق يكون ظاهرا يف كثري مـن احلـاالت عـىل حجيـة ظهـورات  ً

 :وإليك بعض نامذج ذلك. الكتاب يف نفسها
ّكنت أنا وأبو بصري وحييى البـزاز وداود بـن كثـري يف «: عن سدير قال ●

ّينا وهو مغضب، فلام أخـذ  إذ خرج إلعليه السالماهللا الصادق  جملس أيب عبد
ّعجبا ألقوام يزعمون أنا نعلم الغيب  يا:جملسه قال ّ ومـا يعلـم الغيـب إال اهللا عـز،ً ّ 

ّفلام قام من جملسه وصار يف منزله دخلت أنا وأبو بصري وميرس وقلنـا ...  ّوجل ّ
ًنـك تعلـم علـام كثـريا وال ننـسبك إىل علـم أنحن نعلـم ... جعلنا فداك: له ً ّ

فهـل وجـدت فيمـا :  قال.بىل:  قلتم تقرأ القرآن؟ـسدير أل يا: فقال:  قال.الغيب
َقال ا ي عنده علم من{: ّوجل ّقرأت من كتاب اهللا عز ِ ِ ٌِ ْ  ُ َ ْ ِ َ َ الكتاب أنا آ يك بَ ِ َ

َ
ِ َ ِ
ْه  بـل أن ِـْ َ َ ْ َ ِ

َ يرتد  ْ َ ك طرفكإَ َ َُ ْ ْ فهـل : قـال. جعلت فداك قد قرأتـه: قلت:  قال)٤٠: النمل( }َ
 .أخـربين بـه: قلـت قـالجل؟ وهل علمت ما  ن عنده من علم ا كتاب؟عرفت ا ر
 :قلـت : قـالقدر قطرة من ا اء   ا حر، فما ي ون ذ ك من علـم ا كتـاب؟: قال

ّعـز وجـلن ي سبه اهللا أسدير ما أ   هذا،   يا:فقال  !ّأقل هذا ما، جعلت فداك ّ 
ّوجـل  ّأت مـن كتـاب اهللا عـزسدير، فهل وجدت فيما قر إ  العلم ا ي أخ ك به يا

َك  ب{ ً:أيضا ِاهللا شهيدا ب   و  ن م ومن عنده علم الكتابِـَ َ َ َ َِ ِ ِْ ُْ ُ َ ْ ْ َ َ َْ ُ ْ ْ
ِ

ً
ِ
َ  ؟)٤٣: الرعد( }ِ
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َ أفمن عنده علم ا كتاب  ه أفهم أم مـن :علت فداك، قالُقد قرأته ج: قلت: قال ّ

فأومـأ بيـده :  قال.ّال بل من عنده علم الكتاب كله: قلتعنده علم ا كتاب بعضه؟ 
ّ علم ا كتاب واهللا  ه عندنا، علم ا كتاب واهللا  ه عندنا:إىل صدره وقال ّ«)١(. 

 يـسأله عليـه الـسالمأتى رجل أمري املـؤمنني «: سكاف قالعن سعد اإل ●
ج ئيل عليه : عليه السالمعن الروح، أليس هو جربئيل؟ فقال له أمري املؤمنني 

لقـد :  فقال له.ّ فكرر ذلك عىل الرجل. غ  ج ئيـلا سالم من ا الئ ة وا روح
ّقلت عظيام من القول، ما أحد يزعم أن الروح غـري جربئيـل  فقـال لـه أمـري .ً

َأ  أ ـر اهللا فـال {: ّيقول اهللا تعا    يه صـ  اهللا عليـه وآ : عليه السالماملؤمنني  َ َِ ُ ْ
َ َ

ِ ستعجلوه سبحانه و عا   ما   
ْ ْ ُْ  ُ َُ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ ِ ْ

َ ون َ َ  ل ا مالئ ة بـ* ُ َ ِ َ َ ْ ُ  َ ْا روح مـن أ ـره   مـن ِـُ َْ َ َ ِ ِِ
ْ َ ِ  

ِ شاء من عباده ِ ِ َِ َْ ُ  .)٢(»وا روح غ  ا الئ ة صلوات اهللا عليهم )٢ ـ ١: النحل( }..َ
ّعن محاد اللحام ●  ـن واهللا نعلـم مـا   : عليـه الـسالماهللا  قال أبو عبد «:ّ

ّفبهت أنظـر : قال .ّا نة وما   ا ار وما ب  ذ كا سماوات وما   األرض وما    ُ
ّثـم تـال هـذه : ّ ـ ثالث مـرات ـ قـالّ إن ذ ك   كتاب اهللا،ّ اد يا:  فقال.إليه
ٍ وم  بعث     أمةو{: اآلية  

ُ  ُ
ِ ُ َ َْ َ َ َ شهيدا عليهم مـن أنفـسهم وجئنـا بـْ َْ ِْ َ ْ ِْ ِ ِِ ُ

َ ْ ِ َ ً َك شـهيدا   ِـَ َ ًَ
ِ
َ

َهؤالء ونز  َْ  َ َ ُ ٍا عليك الكتاب ت يانا لـ   ءَ ْ َ  ُ ِ ًِ َ َ َْ َ َِ ْ ْ َ وهـدى ور ـة و ـ ى  ِلمـسلم َ ًِ ِ ْ ُ
ْ َ ْ ُ َُ َ ًَ َ ْ َ{ 

ّإنه من كتاب اهللا، فيه ت يان    ء )٨٩: النحل( ّ«)٣(. 
                                                           

 .٣: يه ذكر الغيب، احلديثّ، كتاب احلجة، باب نادر ف٢٥٧ص، ١ج: صول من الكايفاأل) ١(
ّ، كتاب احلجة، باب الروح التـي يـسدد اهللا هبـا ٢٧٤ ص،١ج: صول من الكايفاأل )٢( ّ

  .٦: ، احلديث عليهم السالمّاألئمة
: نحـو ّ الشيخ أيب النرض حممد بن مسعود العيـايش، املتـوىف: تأليف ،تفسري العيايش) ٣(

 ،وىل قـم، الطبعـة األ،سة البعثـةّقسم الدراسات اإلسالمية، مؤسـ: حتقيق، هـ ٣٢٠
 .٢٤١٦: ، رقم احلديث١٨ ص،٣ج:  هـ١٤٢١
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ّأما عىل مستوى االستدالل باآليات يف جمال األحكـام الفقهيـة، فهنـاك 
 :أمثلة كثرية نقف عىل بعض نامذجها

قـال «:  قـالعليه الـسالماهللا الصادق  مر بن يزيد عن أيب عبدما رواه ع ●
 ضا أِرَ  ْمُ ْنِ مَنَ  ْنَمَ { :اهللا تعا    كتابه

َ  أِِهـ بْوً
َ

ِذى م أَ رْنً
ْ
 ٍامَيِ صـْنِ مٌَةيْدِفَ فِهِس

أ
َ
 أٍةَقَدَ صْو

َ
ًفمن عرض   أذى أو وجع فتعا  مـا ال ي ـب   )١٦٩: بقرةال( }ٍكُُس  ْو

ّذا  ن صحيحا فا صيام ثالثة أيام، وا ـصدقة   عـ ة  ـساك ُ لمحرم إ ً ...«)١( 
 يريد استخراج احلكم من اآليـة الكريمـة  عليه السالمّن اإلمامأّفإن ظاهرها 

وقـد اسـتفاد منهـا » ...فمن عرض«: بقرينة االستشهاد والتفريع عليها بقوله
ّفادها اللغوي خاصـة ّهنا بحسب حاق مأّ ضابطة كلية مع عليه السالماإلمام 

بمورد األذى من رأسه يف مسألة حرمة احللق عىل املحـرم، فاسـتفاد اإلمـام 
ّلغاء اخلـصوصية والتعـدي إىل مطلـق تـروك إبمناسبات احلكم واملوضوع 

 .اإلحرام
 عليـه الـسالماهللا الـصادق  سألت أبا عبد «:ّمعتربة معاوية بن عامر قال ●

ًدخل احلرم حياُ أّعن طائر أهيل ّال يمـس ألن اهللا تعـا  يقـول:  فقـال.ّ ْومـن { :ّ َ َ

ًدخله  ن آمنا ِ َ ََ ُ َ  .)٢()٩٧: آل عمران( }َ
ًوهناك عدة روايات هبذا املضمون مـع االستـشهاد باآليـة وهـي أيـضا  ّ

مـدلوهلا ّهنـا بحـسب أواضحة يف التعليل واالستدالل باآلية عىل احلكم مع 
ْمن« ملكان ؛ بذوي العقولةّاللفظي خمتص التعمـيم منهـا   فاسـتفادة.املوصولة» َ

                                                           
 مـن أبـواب ١٤ّاحلج، البـاب ، كتاب١١٦ص، ١٣ج: ل الشيعة مصدر سابقوسائ )١(

ّبقية كفارات اإلحرام، ح  ّ٢. 
ّ، كتاب احلج، أبواب كفارات الصيد٣٣ ص :وسائل الشيعة )٢( : ، احلـديث١٢ الباب ،ّ

١١. 
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 احلكـم املـذكور  عىل إعـامل مناسـبات احلكـم واملوضـوع املقتـضية كـونةّمبني
 .لكرامة املقام والبيت ال خلصوصية يف الداخل إليه

 سئل أبو عبد«: رواية احلسن بن عيل الصرييف عن بعض أصحابنا قال ●
ّروة، فريـضة أم سـنة؟  عن السعي بـني الـصفا واملـعليه الـسالماهللا الصادق  ُ

َفال جناح عليه أن  طوف {: ّوجل ّأوليس قد قال اهللا عز:  قلت. فر ضة:فقال   َ َ َْ َ ِ ْ َ ََ ُ َ

َهماِـب ّن رسـول اهللا صـ  اهللا عليـه وآ   ط أ ن ذ ك   عمـرة القـضاء :  قال}ِ
 ّترك ا س  ح  انقضتوعليهم أن يرفعوا األصنام من ا صفا وا روة، ف شاغل رجل 

األيام وأعيدت األصنام، فجا
ُ ًرسول اهللا إن فالنا  م  سع ب  ا ـصفا  يا: وا إ ه فقا واءّ ّ

ّوا روة وقد أعيدت األصنام، فـأنزل اهللا عـز ُ
َفـال جنـاح عليـه أن  طـوف {: ّوجـل    َ َ َْ َ ِ ْ َ ََ ُ َ

َهماِـب  .)١(»أي وعليهما األصنام }ِ
لرتخـيص ونفـي ّفإن السائل قـد اسـتظهر مـن نفـي اجلنـاح يف اآليـة ا

ّالوجوب، فإن الواجب ال يناسب عرفا أن يعـرب عنـه بـال جنـاح وإن كـان  ً ّ
 قد أمىض استظهاره هذا عليه السالمواإلمام . ّبحسب حاق اللغة ال ضري فيه

ّولكنه حاول أن يلفته إىل أن التعبري بذلك إنام جاء بلحاظ خصوصية واقعـة  ّ ُ ّ
ُمعينة كان ي بتالئـه بمحـذور األصـنام، فنفـي  ال؛ّتوهم فيها سقوط الـسعيّ

ّاجلناح ليس بلحاظ أصل عمل السعي وإنام إتيانه يف تلك احلال، وكل هـذه  ّ
 .ّإعامل عنايات ومناسبات عرفية تتدخل يف تشكيل الظهور كام هو واضح

أال : عليـه الـسالماهللا الـصادق  قلت أليب عبـد «: قال،صحيحة زرارة ●
 بـبعض الـرأس وبعـض الـرجلني؟ ّختربين من أين علمت وقلت إن املسح

 ونزل به ا كتاب من اهللا صىل اهللا عليه وآلهزرارة، قا  رسول اهللا  يا: فضحك فقال
ّوجل، ألن اهللا عز ّعز ّ ْفاغسلوا وجوه م{: ّوجل قال ّ ُ َ ُ ُ ُ ِ ْ ّن ا وجه  ه ي ـب  أ فعرفنا }َ ّ

                                                           
 .٦:  من أبواب السعي، احلديثّ األول، الباب٤٦٨ ص،١٣ج: سه املصدر نف)١(
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ْوأيـدي م {: ّأن يغسل، ثم قال ُ َ ِ ْ
َ ِ  ا مرافـقإَ ِ َ َ

ْ  إ  ا ـرفق  با وجـه، فوصـل ا ـدين }َ
ّنه ي ب   ما أن يغسال إ  ا رفق ، ثم فصل ب  ا ـ م فقـالأفعرفنا  ُوا ـسحوا {: ّ َ ْ َ

ْرءوس مِـب ُ ِ ُ ْرءوس مِـب{ فعرفنا ح  قال }ُ ُ ِ ُ   ـ ن ا ـاء، ؛ّن ا سح ببعض ا رأسأ }ُ
ْوأرجل م{: ّثم وصل ا رجل  با رأس كما وصل ا دين با وجه، فقال ُْ َ ُ َ ِ  الكعب إ َ ْ َ

ْ َ ْ َ{ 
 .)١(»...ّن ا سح   بعضهماأفعرفنا ح  وصلهما با رأس 

ّفإن مرجعه إىل أنه لو كان السائل توجه إىل هذه النكتة يف آية الوضوء ملا  ّ ّ
ّاحتاج إىل السؤال أصال، ألن ظهور  ّيف التبعـيض وحجيـة الظهـور » البـاء«ً

 .ّكليهام مما ال يكاد ينكر
ّلسؤال إنام هو ألجل عدم ظهور آيـة الوضـوء يف املـسح ّلعل ا: فإن قيل

ظـاهرة يف التبعـيض، وعليـه ال تكـون » البـاء«ببعض الرأس، لعدم كـون 
ّالرواية دالة عىل حجية الظاهر ّ. 

 ّن ظهـورأ دليل عـىل   ن ا اء يف اجلواب عىل قولهالسالمعليه اقتصاره: قلنا
ّإال ملا تم االقتصار و،ّيف التبعيض مما ال يكاد خيفى» الباء«  . كام هو ظاهر،ّ

ق االسـتدالل فيهـا مـساق تعلـيم يّ إن مجلة من الروايات قـد سـ:ثانيـاً 
األعـىل مـوىل آل  حالتهم عىل الظواهر القرآنية، كام يف رواية عبدإاآلخرين و
عثرت فـانقطع ظفـري، : عليه السالماهللا الصادق  قلت أليب عبد«: سام قال

يعـرف هـذا : ، فكيـف أصـنع بالوضـوء؟ قـالفجعلت عىل إصـبعي مـرارة
ْما جعـل علـي م   ا يـن مـن { :ّوجل، قال اهللا تعا  ّوأشباهه من كتاب اهللا عز ِ ِ  ِ ْ ُ ْ

َ َ ََ َ َ

َحرج ّ فيكون رصحيا يف حجية الظواهر القرآنية لغري اإلمام .)٢(»ا سح عليـه }َ ً
                                                           

 .١:  من أبواب الوضوء، احلديث٢٣، الباب٤١٢ص، ١ج: وسائل الشيعة )١(
 مـن أبـواب الوضـوء، ٣٩، البـاب ٤٦٤ ص،١ج: ، مـصدر سـابقوسائل الشيعة )٢(

 .٤: احلديث
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 .ً أيضاعليه السالم
 ن القصري عـن أيب عبـدالرمح وكذلك ما ورد عن ابن أيب عمري عن عبد

ِن والقلم{سألته عن «:  قالعليه السالماهللا الصادق  َ َ
ْ ّإن اهللا خلق القلـم :  قال}َ

ًمن شجرة   ا نة يقال  ا ا  ، ثم قال  هر   ا نة  ن مدادا فجمد ا هـر و ن  ّ ّّ

ّأشد بياضا من ا لج وأح  من ا شهد، ثم قال  لقلم اكتب، قال ً  ؟ّرب وما أ تـب يـا: ّ
ًاكتب ما  ن وما هو  ئن إ  يوم القيامة، فكتب القلم   رق أشد بياضـا مـن : قال ّ ّ

ّالفضة وأص  من ا اقوت، ثم طواه فجعله   ر ن العرش، ثم ختم   فم القلم فلم  ّ ّ

َفهو ا كتاب ا كنون ا ي منه ال سخ  ها أو. ًينطق بعد وال ينطق أبدا ً ـستم عر ـا،  ّ

 ا  م وأحد م يقول  صاحبه ا سخ ذ ك ا كتاب، أول س ـىون معنفكيف ال تعرف
ْهذا كتا نـا ينطـق علـي م {: ّإنما ي سخ من كتاب أخذ من األصل وهو قو  تعا  ُ ْ َ َ َ َ َ َُ ُِ ِ َ

َ ا ق ِـب
ْ

َنا كنا  ست سخ ما كنتم  عملونإ ُ ُ َُ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ  ِ َ َ  )١(. »)٢٩: اجلاثية (} 

                                                           
ّأليب احلسن عيل بن إبراهيم القمي، صححه وعل تفسري القمي )١( ّ ّ ّق عليه وقدم له حجة ّ ّ

ّاإلسالم العالمة السيد طيب املوسوي اجلزائري، مطبعـة النجـف  ّ  ،٢ج:  هــ١٣٨٧ّ
 .٦٨ رقم،، ٣٨٠ص



 

 
 
 

 

 
 

ّ إىل عـدم حجيـة  علـيهم الـسالمذهب مجلة من علامء مدرسة أهل البيت
ال خـالف بـني «: »الدرر النجفيـة«قال البحراين يف . ظواهر القرآن الكريم

 ،صوليني يف العمل بالقرآن واألحكام الرشعية واالعـتامد عليـهُأصحابنا األ
ّحتى صنف مجلة منهم كتبـا يف اآليـات املتعل ً ّ قـة باألحكـام الـرشعية وهـي ّ

ــنهم وهــو املحــدث األمــني  ــاريون م ــا األخب ــدهم، وأم ــة عن ّمخــسمئة آي ّ
ّاالسرتابادي ومن تأخر عنه فإنه مل يفتح هذا الباب أحد قبلـه، فهـم يف هـذه  ّ

ّفراط والتفريط، فمنهم من منع فهم يشء منه مطلقا حتى مثل املسألة بني اإل ً
قل هـو اهللا أ{: قوله تعاىل

َ ُ َ ُ ْ ٌحـدُ علـيهم بتفـسري مـن أصـحاب العـصمة ّ إال }َ
 .السالم

ّقال املحدث الفاضل السيد نعمة اهللا اجلزائري يف بعـض رسـائله ّإين «: ّ
ُكنت حارضا يف املسجد اجلامع من شـرياز وكـان األ سـتاذ املجتهـد الـشيخ ً

ّجعفر البحراين والشيخ املحدث صاحب جوامع الكلـم يتنـاظران يف هـذه 
 ما تقول يف معنـى :ّ الكالم بينهام حتى قال له الفاضل املجتهدّ فانجر،املسألة

ٌقل هو اهللا أحد{ َ َ ُ َ ُ ْ نعـم ال :  فقـال؟ فهل حيتاج يف فهـم معناهـا إىل احلـديث}ُ
ّ وال الفـرق بـني األحـد والواحـد ونحـو ذلـك إال ،نعرف معنى األحديـة
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 .)١(»بذلك
ّجيـة ظـواهر ّجتـاهني للمنكـرين حلاّوالذي يظهر من كلامهتم أن هنـاك 

 :القرآن الكريم
ّفـإهنم تــارة ينكــرون وجــود ظـواهر للقــرآن عــىل نحــو التخــصص  ● ً ّ

ّبحث عن حجيتهـا ُ يلكيّنه ال ظواهر للقرآن أواخلروج املوضوعي، بمعنى 
ّ فيكـون سـلب احلجيـة مـن بـاب .ّبمقتىض قاعدة حجية الظهور العقالئية

 .السالبة بانتفاء املوضوع
ّهنم يدعون عدم حجيـة أّد ظواهر للقرآن، إال خرى يعرتفون بوجوُوأ ● ّ ّ

ّ ومعنى هذا ختصيص كربى حجية الظهور أي إن السلب هنا .هذه الظواهر ّ
 .باعتبار انتفاء املحمول ال املوضوع

ّوما ذكروه يف وجه املنع عن حجية ظـواهر القـرآن «: ّقال السيد اخلوئي
ّتاب يف حق غري من يرجع إىل منع الصغرى أي منع أصل انعقاد الظهور للك

ّخوطب به، وبعضه يرجع إىل منـع الكـربى أي منـع حجيـة ظـواهره بعـد 
 .)٢(»انعقاد الظهور له يف نفسه

 

خرى عىل ُوأ، هذه الدعوى تارة تقوم عىل أساس اإلمجال الذايت للقرآن
                                                           

ّالدرر النجفية، العالمة املحدث الشهري الشيخ يوسف بـن أمحـد البحـراين، الطبعـة) ١( ّ 
 .١٦٩ص: ّاحلجرية، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث

ّن تقريرات بحث سـامحة احلجـة آيـة اهللا العظمـى الـسيد أبـو ي االستنباط، مـمبان) ٢( ّ
ّ الـسيد أبـو القاسـم الكـوكبي، مطبعـة اآلداب يف :القاسم املوسوي اخلوئي، تأليف

 .٢٢٩ص: النجف األرشف
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صيص والتقييــد َأســاس اإلمجــال العــريض بلحــاظ العلــم اإلمجــايل بالتخــ
 .والتأويل ونحو ذلك

 اإلمجال الذايت للقرآن: وىلالدعوى األ
ّاملراد من اإلمجال الذايت أن القرآن ليس له ظهور يف نفـسه بـل هـو مـن 
ّاملجمالت، فحاله حال األلفاظ املشرتكة أو حال احلروف املقطعة املوجودة 

 :ويمكن تقريب هذا اإلمجال. يف أوائل السور
ُن اآليات الكريمة قد قأ تارة بدعوى ● صد منها أن تكون مبهمة جمملـة ّ

 يف قوالـب ا حقائقهـّ، رغم إمكان صـبانسان االعتيادي فهمهّال يتيرس لإل
شـري إليـه يف بعـض ُّواضحة ومفهومة، ولعل املصلحة الداعية لـذلك مـا أ

والوقـوف عـىل حقائقـه إىل  القرآن كلامهتم من جعل الناس حمتاجني يف فهم
ً، إذ مـع كونـه واضـحا ومفهومـا عليهم الـسالمّىل أئمة أهل البيت الرجوع إ ً

ُن نظـام األأللجميع سوف يستغنون عنهم، مع  ّمـة لـن ينـتظم وال يـتم إال ّ ّ ّ
 .عليه السالمبربطهم باإلمام 

عـن ثعلبـة بـن ميمـون ؛ ّولعل يف بعض الروايات إشارة إىل هذه النكتة
ّعمن حدثه عن املعىل بن خنيس قال ّ  عليه الـسالماهللا الصادق  ل أبو عبدقا« :ّ

ًما ما سألت عن القرآن فذ ك أيضا من خطراتك ا تفاوتـة ا ختلفـة، أف: يف رسالة ّ

ّألن القرآن ل س   ما ذكرت، و  ما سمعت فمعناه   غ  ما ذهبت إ ـه، و نمـا  ّ ّ

ن يؤمنون ّالقرآن أمثال لقوم يعلمون دون غ هم، ولقوم يتلونه حق تالوته، وهم ا ي
  .به و عرفونه

ّوأما غ هم فما أشد إش   عليهم وأبعده من مذاهب قلو هم، و  ك قال رسول  ّ

ّإنه ل س  ء أبعد من قلوب ا رجـال مـن تفـس  القـرآن، : اهللا ص  اهللا عليه وآ 

ّو  ذ ك    ا الئق أ عون إال من شاء اهللا ّ.  
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وا إ  بابه و اطه وأن يعبدوه، و  تهوا   ّو نما أراد اهللا بتعميته   ذ ك أن ي ته
ّقو  إ  طاعة القوام ب تابه وا اطق  عن أ ره، وأن  س نبطوا ما احتاجوا إ ه مـن 

ُو و ردوه {: ّذ ك عنهم ال عن أنفسهم، ثم قال  َ ْ َ َ  ا رسول وإَ ِ ُ  
ِ  أو  األ َ ْ

ُ ُ ر منهم لعلمه َ َ ِ َ َ ْ ُ ْْ ِ ِ
ُا ين  س نبطونه َ ُ ِ ْ َ َْ َ ِ

ْ منهم  ُ ْ ُما عن غ هم فل س يأف )٨٣: النساء( }ِ ًعلـم ذ ـك أبـدا وال ّ

 .يوجد
ّوقد علمت أنه ال  ستقيم أن ي ون ا لق  هم والة األ ر، ألنهم ال  دون من  ّّ

ّيأتمرون عليه ومن يبلغونه أ ر اهللا ونهيه، فجعل اهللا ا والة خواص  قتـدى بهـم ،  ّ

  .فافهم ذ ك إن شاء اهللا
علمـه  شـ اكهم  ا اس غ   ـش     ّالقرآن برأيك فإناك وتالوةّإيّو ياك

فيما سواه من األ
ُ

ِ ور، وال قادر ن   تأو له، إال م ّن حده و ابـه ا ي جعلـه اهللا  ، ّ

 .)١(»اهللا فافهم إن شاء اهللا، واطلب األ ر من   نه  ده إن شاء
ــدعوى ُ وأ● ــرس الأخــرى ب ّن هــذا اإلمجــال وعــدم تي ــسان ّ فهــم لإلن

ّاالعتيادي طبيعي ناشئ من عظمة الكتاب وعظمة صاحبه ودقة مـضامينه، 
ّن كتاب عامل اعتياديأّفإنا نجد  ّقليدس مثال ال يفهمـه النـاس العـاديكإ ّ ن، وً

ّلكونه مشتمال عىل مطالب دقيقة تفوق مـستوى أذهـان العـوام، فـام ظنـك  ً
 فهمه عـىل غـري األوصـياءّبكتاب اهللا سبحانه؟ فمقتىض التناسب أن يتعذر 

 .عليهم السالم
 :وكال هذين البيانني عليل

ّأما األول فواضح • ً إذ لو كان القرآن جممال يف ذاته لبطل كونه معجـزة ؛ّ
تيان إّ، وملا صح مطالبة الناس بصىل اهللا عليه وآلـه ّصدق النبيّدالة عىل خالدة 

                                                           
، كتاب القضاء، ١٩٠ ص،٢٧ج: تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة) ١(

 .٣٨:  من أبواب صفات القايض، احلديث١٣الباب 
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ّ يـدل عليـه  وتعجيـزهم عـن ذلـك كـام،سورة من مثله يف مقام االحتجاج
وكـذا إحـراز عجـزهم عـن  ـ ّ رضورة توقف إحراز إعجازهه؛الكتاب نفس

ّعىل فهم معانيه كام كانوا كـذلك، فـإهنم مـع فهمهـم ـ إتيان سورة من مثله 
ّتيان بسورة من مثلـه، ومـن هنـا كـان يـصدقه معانيه كانوا عاجزين عن اإل

 بـه النـاس ءستـيضًاملؤمنون ويرميه بالسحر املعاندون، ولبطل كونه نـورا ي
 كام وقـع التعبـري عنـه يف آيـات القـرآن والروايـة ،ّوهدى وموعظة للمتقني

 .املأثورة
ُ إنـه ال ي:واحلاصـل ًن حكـيام يـأيت بكتـاب ليهـدي بـه النـاس أّتـصور ّ ّ

ّوخيرجهم من الظلامت إىل النور ويغري من طرائـق سـلوكهم وحيـاهتم، ثـم  ّ
  بـهّنه يريـد أن يثبـتأه الناس، مع ّيتعمد أن يلغز فيه وجيعله بحيث ال يفهم

ّحقانية املرسل واملرسل به ورسالته، فإن أهم معجزة  َّ  صىل اهللا عليه وآلهلنبي لّ
 واإلهبـام واإللغـاز فيـه فكيـف  اإلمجـالّإنام هو القرآن الكريم، فإذا فرض
ّيتوصل بذلك إىل كل هذه النتائج  ؟ّ

ًأما الثاين فغري تام أيضا • ّ  : وذلك؛ّ
ًأوال ّألن الكتاب تلحظ يف مقام حصوله عـىل أعـىل درجـات الكـامل  :ّ

فـإذا كتـب . نكتة الغرض من ذلك الكتاب ومدى نجاحه يف حتقيق الغرض
ًشخص كتابا يف اهلندسة مثال، فغرضه اكتشاف قوانني مطلقـة لعـامل الكـون  ً
ًاملادي، فكلام كان الكاتب أكثر دقة وعمقا يف اكتشاف تلك القـوانني وأكثـر  ّ ّ ّ

رة عىل الربهنة عليها ودفع الشبهات عنها يكون أحسن وأكمل، وهذا ما قد
ًولو فرض أنه تعاىل أنزل كتابا هبذا الغـرض . ّيبعده عن فهم الناس العاديني ّ

ّللزم أن تكون دقته فوق دقة كتاب هندسـة   ّ كتـاب هنـديسّقليـدس أو أيإّ
 .آخر بام ال يتناهى من املراتب
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ّأما لو فرض أن شخصا أل ً ّ ًف كتابا بقصد هدايـة البـرش وتـوجيههم إىل ّ
وآخرتـه، فعندئـذ ّطريق احلق وصنع اإلنسان الصالح املؤمن السعيد يف دنياه 

 هذا الغـرض وإحاطتـه يقاس مقدار نجاح هذا الكاتب وكامله بمقدار حصول
ّحتدى النـاس قد ّلغ يف ذلك حد اإلعجاز واوالقرآن ب. هباجلهات الدخيلة في
ّادعـي يف املقـام، فـإن هـذا  هذا، وهـذا يقتـيض عكـس مـا ّبذلك حتى يومنا ّ

ّ الفنية البعيدة عن فهم النـاس، الغرض ال حيصل ببيان األلغاز العلمية والرموز
ّألن هذه ال ختلق الناس الصاحلني بل البد من ذكر متام املؤثرات الدخيلة يف  ّّ

ًتغيري اإلنسان روحيا وخلقيا وفكريا وعاطفيا وسـائر النـوا ً ً ً ي اإلنـسانية، حّ
ّيــرسة وملتقيــة مــع عواطــف النــاس مّوالبــد أن تكــون املعــاين واضــحة و

ّومشاعرهم وأحاسيسهم، وقادرة عىل النفوذ إىل قلوب الناس كي تغري هذه 
القلوب وخترجها من الظلامت إىل النور، وهكذا كان الكتاب الكـريم ولـذا 

وهبم وتنـري بـاإليامن ع بضع آيات كانـت تنفـذ يف قلـهيتدون بسامكان املرشكون 
 .عقوهلم
ّ ألننا ال نتصور إعجازا يؤدي إىل هذا الغموض واإلمجال يف بـاب :ًثانيا ًّ ّ

ــي مرجعهــا إىل  ــرشعية الت ّن هــذا حــالل وهــذا حــرام، ألن أاألحكــام ال ّ
ّمور مفهومة لدى الناس، واإلعجـاز املتـصور يف ُّالوجوب واحلل واحلرمة أ

الكـات األحكـام الـرشعية واملـصالح ّاألحكام إنام هـو إعجـاز بلحـاظ م
ّن اإلعجـاز أواملفاسد التي يـستند إليهـا احلكـم الـرشعي، ومـن الواضـح 

ّبلحاظ املالكات ال دخل له بفهم نفس األحكام الـرشعية املبينـة يف القـرآن 
 .)١(»الكريم

                                                           
ّبحاث سامحة آية اهللا العظمى الشهيد السعيد السيد حممد ًصول، تقريرا ألمباحث األ) ١( ّ

 .٢٤٢ ص،٢ج:  هـ١٤٠٨: وىل، الطبعة األيّباقر الصدر، تأليف السيد كاظم احلائر
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َاإلمجال العريض للقرآن: الدعوى الثانية َ 
ّ والتجـوز عـىل كثـري مـن ّمجايل بطرو التخصيص والتقييـدّإن العلم اإل

َعموماته ومطلقاته وظواهره، أوجـب كونـه جممـال بـالعرض وإن مل يكـن  ً
ّكذلك ذاتا، فإنا نعلم  ّن بعض هذه العمومات واملطلقـات والظـواهر غـري أً

ّمراد قطعا وهو غري معلوم لنا خارجا، فتكون كلهـا جمملـة للعلـم  ً  اإلمجـايلً
 .بعدم إرادة بعضها

ً إنام يكـون سـببا للمنـع عـن األخـذ اإلمجايل العلم ّإن هذا«: واجلواب ّ
ّريد العمل هبا قبل الفحص عن املـراد، وأمـا بعـد الفحـص ُبالظواهر، إذا أ

ًواحلصول عىل املقدار الذي علم املكلف بوجوده إمجاال بني الظـواهر، فـال  ّ
 ويسقط عن التأثري، ويبقى العمـل بـالظواهر بـال اإلمجايلّحمالة ينحل العلم 

ّونظــري هــذا جيــري يف الــسنة أيــضا، فإنــا نعلــم بــورود خمصــصات . نعمــا ّ ً ّ
ّ مانعـا عـن التمـسك اإلمجايل فلو كان العلم .ّلعموماهتا ومقيدات ملطلقاهتا ً

ً لكان مانعا عن العمل بظواهر السنة أيضاانحاللهّبالظواهر حتى بعد  ًّ«)١(. 
 

 ني من الرواياتاالستدالل بصنف
ّ هذا االجتاه بجملة من الروايات التي ادعي داللتها عـىل إلثباتّاستدل  ّ

ّعدم حجية القرآن الكريم بعد االعرتاف بتحقق أصـل الظهـور يف اآليـات  ّ
 :القرآنية، ويمكن تصنيفها إىل صنفني

ّ لبيـان أن املـراد مـن القـرآن ال تّ تـصد الروايات التي:ّالصنف األول
                                                           

 لإلمام األكرب زعيم احلوزة العلمية السيد أبو القاسم اخلوئي، البيان يف تفسري القرآن) ١(
 .٢٧١ص:  هـ ، بريوت١٣٩٥اء للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة الرابعة، دار الزهر
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 .غريهم جيب أن يأخذ تفسري القرآن منهمّأن  والسالمعليهم ّ األئمةّيفهمه إال
 لبيان عدم جواز االستقالل عـن تّ تصد الروايات التي:الصنف الثاين

 .ّ وإنام هو أحد الثقلني،ّ ليس حجة وحدهّألنهاملعصومني يف فهم القرآن، 
 ّالصنف األولروايات 

ريم بأهل بيت العـصمة، ّدل عىل اختصاص فهم القرآن الكوهي التي ت
ّألنه ال يفهمه إال من خوطب به ومل خياطب به إال هم ّ ّ: 

ّ عن حممد بن سنان عن زيد الشحام قال● دخل قتادة بن دعامـة عـىل «: ّ
هكـذا :  فقالقتادة أنت فقيه أهل ا ـ ة؟ يا:  فقالعليه السالمأيب جعفر الباقر 

ّنـك تفـ  القـرآن؟ أـيبلغنـ: السالم عليهيزعمون، فقال أبو جعفر   فقـال لـه ّ
ّفإن كنت تف ه بعلم فأنت أنت، وأنا : عليه السالم فقال له أبو جعفر .نعم: قتادة

 ...أسأ ك
ّإن كنـت إنمـا فـ ت ! قتـادة و ـك يـا: عليه الـسالمإىل أن قال أبو جعفر  ّ

ّالقرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، و ن كنت قد ف ته من ا رجال فقد 

 .)١(»ّإنما يعرف القرآن من خوطب به ! ةيا قتادهلكت، و ك هلكت وأ
عليـه  عن شبيب بن أنس عـن بعـض أصـحاب أيب عبـداهللا الـصادق ●
أنـت فقيـه :  قـال أليب حنيفـةعليـه الـسالماهللا  ّن أبا عبـدأ«  يف حديثالسالم
ّبكتاب اهللا وسنة نبيـه : قالَفبم تفتيهم؟ : نعم، قال:  قالالعراق؟ ه صـىل اهللا عليـّ
 ّتعرف كتاب اهللا حق معرفته؟ وتعـرف ا اسـخ وا  ـسوخ؟!  حنيفةايا أب:  قال.وآله
ّلقد ادعيت علما، و لك ما جعل اهللا ذ ـك إال عنـد !  حنيفةايا أب:  قال.نعم: قال ً ّ

                                                           
 مـن أبـواب صـفات ١٣، كتـاب القـضاء البـاب١٨٥ ص،٢٧ج:  وسائل الـشيعة )١(

 .٢٥: القايض، احلديث
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ّأهل ا كتاب ا ين أنزل عليهم، و لك وال هو إال عند ا اص من ذر ة ن ينـا  مـد ّ ّّ ّ ُ 
ًا ورثك اهللا من كتابه حرفا، ومصىل اهللا عليه وآله ّ«)١(. 

عليـه ، عن إسامعيل بن جابر عن الـصادق بإسناده عن تفسري النعامين ●
ًإن اهللا بعث  مدا فختم به األن ياء فال نب«:  قالالسالم ّ ً بعده، وأنزل عليه كتابـا ّيـّ

  :إىل أن قال ...فختم به ا كتب، فال كتاب بعده
ً  علما باقيا   أوصيائه، فـ  هم ا ـاس وهـم وآ عليه اهللا ي ص ـفجعله ا ب ً

ّا شهداء   أهل   زمان، ح   ندوا من أظهر والية والة األ ر وطلـب علـومهم،  ّ

ّ واحتجوا با  سوخ وهم يظنـون أنـه ا اسـخ، ،ّوذ ك أنهم   وا القرآن بعضه ببعض ّ ّ

ْواحتجوا با اص وهم يقـدرون أنـه العـام، واحتجـوا بـأو ّ ّ ّّ ّيـة وتر ـوا ا ـسنة   ل اآلّ

تأو لها، و م ينظروا إ  ما يفتح ا  م و   ما  تمه، و م يعرفوا  وارده و صادره، إذ 
ّ م يأخذوه عن أهله فضلوا وأضلوا  :عليه السالمإىل أن قال ... ّ

ّوهذا د ل واضح   أن  م ا اري سبحانه ال  شبه  م ا لق كمـا ال  ـشبه 

 حقيقـة تفـس  كتـاب ـىّذه العلة وأشباهها ال يبلغ أحد كنه معنأفعا  أفعا م، و 
ّاهللا تعا  إال ن يه وأوصياؤه  .)٢(» عليهم السالمّ

 يف حـديث كالمـه مـع عليه السالم عن سعد بن طريف عن أيب جعفر ●
َومن  لل عليه غضب{: ّوأما قو «: عمرو بن عبيد قال ََ ِ ْ َ ْ ِ ْ َْ َ َي  قد هوىِـَ َ ْ َ  )٨١: طه( }َ

إنما   ا اس أن يقرؤوا القرآن كما أنزل، فإذا احتاجوا إ  تفس ه، فاالهتـداء بنـا ف
ُ ّ

 .)٣(» ويا عمرو  نا 
هذا الصنف من الروايات ال إشكال يف وضوح داللته عـىل املطلـوب، 

                                                           
 .٢٧:  من أبواب صفات القايض، احلديث٦، الباب ٤٩ ص،٢٧ج: وسائل الشيعة )١(
 .٦٢ديث احل ،أبواب صفات القايض من ١٣باب ال، ٢٠١ص:  املصدر نفسه)٢(
 .٦٤: ، احلديث٢٠٢ ص،٢٧ج: وسائل الشيعة )٣(
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ّ حجيـة فهـم اآلخـرين ولـو إلسقاطّفإن حرص فهم القرآن بجامعة مساوق 
ًفهام عاما هذا الفهم كان  ّ ً وإال مل يكن حمصورا هبـم، بـل ،ي هو الظهورالذوً ّ

ّهذه الطائفة لو متت تسقط الـدالالت القرآنيـة الـرصحية أيـضا وال ختـتص  ً ّ
ّ كل الكتاب ال قـسم  عليهم السالمّبالظواهر، ألن ما حرص فهمه بأهل البيت

 .منه
ّن هذه الروايات غري تامةأ ّإال  : ملا ييل وذلكّ
ًأوال ّإهنا معارضة للـسن «:ّ ة القطعيـة املتـواترة احلاكيـة لقـول املعـصوم ّ

ّوفعله وتقريره، مما يدل عىل مرجعية القـرآن للمـسلمني   إليـه يف وإحـالتهمّ
ّ واألئمـة صـىل اهللا عليـه وآلـهمقام اقتناص املعاين، بل السرية العمليـة للنبـي 

ًمضافا إىل أحاديثهم الرصحية التي ترجع املسلمني إىل القـرآن الكـريم ثابتـة 
ًوتا قطعيا بنحو يقطع معه ثب  بـل حـديث الثقلـني .بطالن مفاد هذه الطائفةبً

 ومـرجعيتهم علـيهم الـسالموأمثاله الذي هو مدرك الرجوع إىل أهل البيت 
ّكالرصيح يف عرضية مرجعيـة الكتـاب الكـريم للعـرتة، وإال كـان املرجـع  ْ َ

لغـاز، إىل ّد كتاب معميـات وأّرًواحدا وهو العرتة، وكان الكتاب الكريم جم
 عليهم الـسالم حالة إىل الكتاب املنقولة عنهمرجاع واإلّغري ذلك من أدلة اإل

ّشارة إليها، والتي تـدل داللـة قاطعـة ال شـك فيهـا عـىل ّكام تقدمت اإل ّن أّ
 .)١(»القرآن مرجع مبارش للمسلمني

ّإن جواز العمل بظواهر القرآن وعدمه مـن أهـم املـسائل ومـن  «:ًثانيا ّ
لرئيسية بالنسبة للفقه ومعرفة األحكام، وال يوجد هنـاك موضـوع املسائل ا

                                                           
اهللا  سـتاذنا الـشهيد الـسعيد آيـةأّبحاث سـيدنا وًصول، تقريرا ألبحوث يف علم األ) ١(

ّالعظمى السيد حممد باقر الصدر،   اإلعـالم  مكتـب،ّالـسيد حممـود اهلاشـمي: بقلـمّ
 .٢٨٤ ص،٤ج: هـ١٤٠٥ رمضان  اإلسالمي،
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 حوله النزاع والبحث واجلدل بني علامء مدرسة اخللفـاء أكثـر مـن هـذا راد
 فجميع الدواعي التارخيية والـرشعية والواقعيـة كانـت تقتـيض أن .البحث

ة ّكون هذه املسألة أهم مسألة يف مقام السؤال واجلواب ويف مقام االسـتفادت
ّأضف إىل ذلك أن العمل بظواهر القرآن يوافـق مقتـىض الطبـع . والتحقيق

العقالئي، والوقوف أمام هذا الطبع بحاجـة إىل بيانـات كثـرية وإعالمـات 
فلو كان أمر من هذا القبيل لكثر نقله وشاع وذاع، وليس حاله حال . متتالية

ّوجوب السورة مثال الذي لو مل يصل إلينا إال ضمن ثالث رو ايات أو أربـع ً
 .ًمل يكن غريبا

 حـصل بمقتـىض ،ّ لـو ضـم بعـضها إىل بعـضاألمـورفمجموعة هذه 
ّحساب االحتامالت االطمئنان بأن مثل هذه الروايات جمعولـة عـىل األئمـة ّ 

ً، خصوصا وإن هذه الطائفة عموما هـي ضـعيفة الـسند، ولـو عليهم السالم ّ ً
هلا حممل آخر غري ما هـو ّ فالبد أن يكون  عليهم السالمفرض صدورها عنهم

 .)١(»الظاهر منها
 الصنف الثاينروايات 

واالسـتغناء  ّدل عىل عدم جواز االستقالل بتفـسري القـرآنوهي التي ت
ّ يف التوصل إىل واقع املراد اإلهلي منها كام كان شـأن  عليهم السالمّعن األئمة

سـتغناء ّأتباع مدرسة اخللفاء، وقد ورد بعضها بلسان تأنيب مـن يـدعي اال
ّولو عمال عن أئمة أهل البيت ّ، وبعضها بلسان بيان أن حقائق  عليهم الـسالمً

ّ، وهم املطلعون عـىل متـام عليهم السالمالقرآن ومتام معارفه موجودة عندهم 
ــوم  ــسخ والعم ــصيص والن ــصوصيات التخ ــه وخ ــرآن ونكات ــا الق مزاي

                                                           
 .٢٣٠ ص،٢ج: صولمباحث األ) ١(



 أصول التفسري والتأويل ........................................................................... ٤٤

 . والتقييدواإلطالقواخلصوص 
: ّوجـل ّيف قول اهللا عـز «عليهام السالم عن بريد بن معاوية عن أحدمها ●

ُوما  علم تأو له { َ َ
ِ
ْ َ ُ ْ َ َ ِال اهللا وا راسخون   العلمإَ ِ ِ

ْ ْ
ِ َ ُ  َ ُ فرسول اهللا صـ   ):٧: آل عمران( } 

ّاهللا عليه وآ  أفضل ا راسخ    العلم ، قد علمـه اهللا  يـع مـا أنـزل عليـه مـن 

ّه ش ئا ال يعلمـه تأو لـه، وأوصـياؤه مـن ل عليـزز ل وا أو ل، وما  ن اهللا  نـا ن ً

 .)١(»بعده يعلمونه
، صـىل اهللا عليـه وآلـهقال رسول اهللا «:  عن أيب حييى عن ابن عباس قال●

ًإن عليا هو أ  ووز ري وهو خليفت: وذكر خطبة يقول فيها ّ ّي وهو ا بلـغ عـ ، ـّ ّ

ّلتم، إن اهللا أنـزل ّإن اس شدتموه أرشد م، و ن اتبعتموه  وتم، و ن خـالفتموه ضـل

ّ  القرآن وهو ا ي من خالفه ضل، ومن ابت  علمه عند غ     .)٢(» هلكّ 
ّ بمكـة عليـه الـسالمكنت مع أيب احلـسن «:  عن يعقوب بن جعفر قال●

ّإنك لتفرس من كتاب اهللا ما مل تسمع: فقال له قائل علينـا نـزل قبـل :  فقـال؟ّ
ّا اس، و ا فـ  قبـل أن يفـ     ا ـاس، فـنحن نعلـم حـال  وحرامـه وناسـخه ّ

ــت، فــنحن حكمــاء اهللا   ّوم ــسوخه، و  أي ــة، وفــيمن نزل ــت مــن آي ــة نزل   ل
 .)٣(»...أرضه
 يف احتجاجه يوم صىل اهللا عليه وآلهعن النبي » االحتجاج« الطربيس يف ●
مـن أن ّأال و ن ا ـالل وا ـرام أ ـ   إ ه،  تفس  كتاب اهللا وا ا ّ  «:الغدير

َأحصيهما وأعرفهما، فآ ر با الل وأن  ّ ُ ُ
 عن ا رام   مقام واحـد، فـأ رت أن آخـذ 

                                                           
، كتاب القضاء، ١٧٩ ص،٢٧ج: تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة) ١(

 .٦:  من أبواب صفات القايض، احلديث١٣الباب 
 .٢٩: احلديث، ١٨٦ ص،٢٧ج: نفسهصدر  امل)٢(
 .٥١: ، احلديث١٩٧ ص،٢٧ج :نفسهصدر  امل)٣(
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ّوجـل     ّا يعة علي م وا صفقة من م، بقبول ما جئت به عـن اهللا عـز  أمـ  ّ
 .ّا ؤمن  واألئمة من بعده

واهللا فهموا آياته وانظروا    كماته وم شابهه، فاّ تدبروا القرآن و،معا  ا اس
ّلن ي   ل م زواجره وال يوضح ل م عن تفس ه إال ا ي أنا آخذ بيده ّ ّ«)١(. 

ما من  ء «: قالّأنه  عليه السالماملؤمنني   عن األصبغ بن نباتة عن أمري●
 .)٢(» عنهـيّتطلبونه إال وهو   القرآن، فمن أراد ذ ك فل سأ 

زنديق سأله عن آيات  يف احتجاجه عىل عليه السالم وعن أمري املؤمنني ●
 :عليه السالمإىل أن قال ... متشاهبة من القرآن، فأجابه

َأطيعـوا اهللا {: ًوقد جعل اهللا  لعلـم أهـال وفـرض   العبـاد طـاعتهم بقـو « ُ ِ
َ

وأطيعوا ا رسول وأو  األ
َ
ِ
ُ َ ََ ُ  ُ ِ

َ
ْ ر من م ُ ْ ِ ِ

ُو ـو ردوه {: و قو  )٥٩: النساء ( }ْ  َ ْ َ ِ  ا رسـول إَ ُ  
َ

ِ أو  األَ  َو
ُ

ْ ر منهم لعلمه ا ين  س نبطونه منهم ُْ ُ ْْ ْ ِْ ُِ َُ ُ ِ َ َ َْ َ ِ  َ ِ َ ُا قـوا {:  و قـو )٨٣: لنساءا( }ِ  

َاهللا و ونــوا مــع ا ــصاد   ِ ِ  َ َ ُ ُ َ ُومــا  علــم تأو لــه {: و قــو  )١١٩: التوبــة( }َ َ َ
ِ
ْ َ ُ ْ َ َ ُال اهللا إَ  

ِوا راسخون   العلم ِ ِ
ْ ْ
ِ َ ُ َوأتوا ا يوت من أبواب{ :و قو  )٧: آل عمران( }َ  ْ َ ْ ِ َ ُ ُ

ْ ُ ْ : البقـرة( }َهاِـَ
ّ فـ  .أوصـياؤهم: ي استودعها األن ياء، وأبوابهـاـ  بيوت العلم ا :  وا يوت)١٨٩

عمل من أعمال ا    ري   غ  أيدي األوصياء وعهودهم وحدودهم و ائعهـم 
ّثم إن اهللا قسم  .وس نهم ومعا م دينهم،  ردود غ  مقبول ّ  : مه ثالثة أقسام فجعلّ

 .ًقسما منه يعرفه العا م وا اهل •

ّوقسما ال يعرفه إال من صفا ذهنه ولطف حسه وصح تمي ه،  مـن  ح اهللا  • ّ ّ ّ ً

 .صدره  إلسالم

ّوقسما ال يعلمه إال اهللا و الئ ته وا راسخون   العلم، و نما فعل ذ ك  ـال  • ّّ ً
                                                           

 .٤٣: يث، احلد١٩٣ ص،٢٧ج: وسائل الشيعة) ١(
 .٢٠: ، احلديث١٨٣ ص،٢٧ج: نفسهصدر  امل)٢(



 أصول التفسري والتأويل ........................................................................... ٤٦

اث رسـول اهللا صـ  اهللا عليـه وآ  مـن علـم ّيد  أهل ا اطل ا ستول    مـ 
ّا كتاب ما  ـم  علـه اهللا  ـم، و قـودهم االضـطرار إ  االئتمـام بمـن و  أ ـرهم 

 .)١(»..فاستك وا عن طاعته
ّإين : عليـه الـسالمقلت ألمري املؤمنني «:  عن سليم بن قيس اهلاليل قال●

ًسمعت من سلامن واملقداد وأيب ذر شيئا من تفسري ا لقرآن، وأحاديـث عـن ّ
ّغري ما يف أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق مـا  صىل اهللا عليه وآلهنبي اهللا 

سمعت منهم، ورأيت يف أيـدي النـاس أشـياء كثـرية مـن تفـسري القـرآن، 
ّ أنـتم ختـالفوهنم فيهـا وتزعمـون أن صىل اهللا عليه وآله اهللا ّوأحاديث عن نبي
، ّ صـىل اهللا عليـه وآلـهعـىل رسـول اهللاأفرتى الناس يكذبون . ّذلك كله باطل

ّمتعمدين، ويفرسون القرآن بآرائهم؟ قال ّفأقبل عـيل ثـم قـال: ّ قـد سـألت : َّ
ًإن   أيدي ا اس حقا و ـاطال، وصـدقا و ـذبا، وناسـخا وم ـسوخا،  :فافهم ا واب ً ً ً ًً ّ ّ

ُو ما وخاصا، و كما وم شابها، وحفظا ووهما، وقد ك ً ً ً ً ً ًّ  صـ  اهللا ذب   رسول اهللاّ
ً  عهده ح  قام خطيبا وقال عليه وآ  ّأيها ا اس قد كـ ت   ا كذابـة، فمـن : ّ  ّ

ُكذب   متعمدا فلي بوأ مقعده من ا ار، ثم ك ّ ّ ً ّ ّو نمـا أتـا م . ذب عليه مـن بعـده 

 :ا ديث من أر عة ل س  م خا س

ّرجل منافق يظهر اإليمان، متصنع باإلسالم، ال يتأثم  • ّ ّوال يتحرج أن ي ـذب ُ

ّ  رسول اهللا ص  اهللا عليه وآ  متعمدا، فلو علم ا سلمون أنه منـافق كـذاب  ـم  ّ ً ّ

ّيقبلوا منه و م يصدقوه، و كنهم قا وا هذا صاحب رسول اهللا ص  اهللا عليه وآ  رآه : ّ
ّوسمع منه، وهو ال ي ذب وال  ستحل ا كذب   رسول اهللا صـ  اهللا عليـه وآ ، 

ْذا رأ ـتهم  َو{:  أخ  اهللا عن ا نافق  بما أخـ  ووصـفهم بمـا وصـفهم، فقـالوقد ُ َ ْ َ َ َ
                                                           

 من أبـواب ١٣، كتاب القضاء الباب١٩٤ ص،٢٧ج: مصدر سابق، وسائل الشيعة )١(
 .٤٤: صفات القايض، احلديث
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َ عجبك أجسا هم و ْ ُ ْ ُُ َ َ َ ِ ْ
ْن  قو وا  سمع لقو ِهم ُ ِْ

َ ِ ْ َ ْ َْ ُ ُ  .)٤: املنافقون( }َ
ًورجل سمع من رسول اهللا ص  اهللا عليه وآ  شـ ئا فلـم  فظـه   وجهـه  •

ًم فيه و م يتعمد كذبا وهوِووه أنا سمعته من رسـول :    يده يرو ه و عمل به و قولّ
ِاهللا ص  اهللا عليه وآ ، فلو علم ا سلمون أنه وه َ ِم  م يقبلوا، و و علم هو أنـه وهـّ َ م ّ

 .فيه  رفضه

َورجل ثالث سمع من رسول اهللا ص  اهللا عليه وآ  ش ئا أ ر به ثم ن  • ّ  عنـه ً
 أ ر به وهـو ال يعلـم، حفـظ ا  ـسوخ و ـم ّ عن  ء ثمَوهو ال يعلم ، أو سمعه ن 

ّ فظ ا اسخ ، فلو علم أنه م سوخ  رفضه، و و علم ا سلمون أنه م سوخ  رفضوه َّ َ. 

ًورجل رابع  م ي ذب   اهللا وال   رسو  بغضا  لكـذب و وفـا مـن اهللا  • ًّ

ُوتعظيما  رسو  ص  اهللا عليه وآ ، و م يوهم بل حفظ ما سمع   وجهه،  فجاء بـه ً
كما سمعه و م يزد فيه و م ينقص، وحفظ ا اسخ من ا  سوخ فعمل با اسخ ورفـض 

ّي ص  اهللا عليه وآ  مثل القرآن، منه ناسخ وم سوخ وخاص ـ أ ر ا بّا  سوخ، فإن ْ

وقد  ن ي ون من رسول اهللا ص  اهللا عليه وآ  ا ـ م   . ّو م و  م وم شابه
 اهللا به ومـا ـىم  م مثل القرآن،  سمعه من ال يعرف ما عنّوجهان،  م خاص و 

 . به رسول اهللا ص  اهللا عليه وآ ـىعن

ْو نت أدخل   رسول اهللا ص  اهللا عليه وآ    يوم دخلـة و  : إىل أن قال ّ

ْ   لة دخلة، فيخلين  فيها أدور معه حيث دار، وقـد علـم أصـحاب رسـول اهللا ـيّ
و نت إذا سأ ه . ّ أنه  م ي ن يصنع ذ ك بأحد من ا اس غ يص  اهللا عليه وآ 

ِ و ذا سكت أو نفدت  سائ  ابتدأ ـيأجابن ّ، فما نزلت عليـه آيـة مـن القـرآن إال ّ

ــ،  أقرأنيهــا وأ الهــا   ــا  طــي، وعلمن ّ فكت ته ــا ـيّ ــا وتفــس ها و كمه  تأو له
ّوم شابهها وخاصها و مها، و يف نزلت وأين نزلت و فيمن نزلت إ  يـوم القيامـة، ّ

ً فهما وحفظا، فما  سيت آية من كتاب اهللاِ ود  اهللا   أن يعطي  وال   من أنزلت ،ً
ُ



 أصول التفسري والتأويل ........................................................................... ٤٨

 .)١(»...  ّ إال أ اله  
ّايـات التـي تبـني أن القـرآن أحـد الثقلـني ال وهذا غيض من فيض مـن الر ّ

ّمها، وظهوراته إنام تكون حجة بعد الفحص عن املفرس وكال ّ ّاملخصص يف النقـل ّ
ّاآلخر، وهذا هو مقتىض حديث الثقلني املتواتر، حيث أمر بلـزوم التمـسك هبـام 

مـا إن  «: فيـهصـىل اهللا عليـه وآلـه : لقولـه؛ً منعـا مـن الـضاللة؛ًمعا ال بواحد منهام
ًتمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ّ  .» فيهماـيفانظروا كيف  لفونن«ولقوله » ّ

 

قل األصغر يف مقام اقتنـاص ث ال جيوز االستغناء عن الهضح أنّمن هنا يت
. »نا كتـاب اهللاحسب«ّ بعض االجتاهات أن تقول ْاملعارف الدينية كام حاولت

ّوهذان الثقالن يشكالن معا وحدة يتمثل هبا اإلسـالم عـىل واقعـه بكامـل  ً ّ
ّوالزم ذلك أنه البد يف مقام األخذ من أحـدمها مال. معارفه وحقائقه حظـة ّ

ّاآلخر أيضا، بحيث يلحظ جمموع الكتاب والسنة كأهنام كالم واحـد، فكـام  ّ ً
 اآلخر وبـدون التفـات هال جيوز العمل ببعض القرآن بقطع النظر عن بعض

ّإىل خمصصاته ومقيداته يف بعض ّ اآلخر، وال جيوز العمل بالسنة بقطع النظر هّ
 .ّ عن السنةعن القرآن، كذلك ال جيوز العمل بالقرآن بقطع النظر

ّومن الواضح أن هذا ال يدل عىل عـدم جـواز العمـل بظـواهر القـرآن  ّ
ّالكريم، وإنام يدل عىل وجوب الفحـص قبـل العمـل بـالظواهر القرآنيـة،  ّ
ّوهذا أمر مفروغ عنه ومتسامل عليه بـني مجيـع االجتاهـات يف مدرسـة أهـل 

 . عليهم السالمالبيت
                                                           

ّكتاب سليم بن قيس اهلاليل، املتوىف سنة ) ١( ّ، متن الكتاب املحقق واملستدرك مـن هـ٧٦ُ
د باقر األنصاري الزنجاين اخلوئيني، نرش اهلادي، ّالشيخ حمم:  بتحقيق،ُأحاديث سليم
 .، احلديث العارش٦٢٠ ص،٢ج:  هـ١٤١٦الطبعة الثانية 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 





 

 
 
 

 

 والتفـسري .يف اللغة ويراد منه اإليـضاح والتبيـني» التفسري«يطلق لفظ 
 والتضعيف فيـه  ـبتخفيفهاـ  َبتشديد السني ـ مضاعف فرسـ » ّفرس«مصدر 

ّليس للتعدية بل هو للداللة عىل التكثري، تنـزيال ملـا يعانيـه املفـرس مـن كـد  ّ ً
ّلتحصيل املعاين الدقيقة، ثم اختيـار أنـسب األلفـاظ لتأديتهـا منزلـة الفكر 

ّأما املخفف فمـصدر  و.)١(العمل الكثري َفـرس«ّ وكالمهـا يف اللغـة بمعنـى » َ
ّاإلبانـة وكـشف املغطـى : الفـرس«: »القـاموس«قـال يف . اإلبانة والكشف

:  قـالّ ثـم.البيان، والتفـسري مثلـه: ْالفرس«: »لسان العرب«ويف » كالتفسري
 .»كشف املراد من اللفظ املشكل:  والتفسري.ّكشف املغطى: الفرس«

ّوعرفه بعض العلامء بأنه بحث فيه عن أحوال القرآن املجيد من ُعلم ي«: ّ
وهـذا التعريـف ـ بجانـب . حيث داللته عىل مراد اهللا بقدر الطاقة البـرشية

ليمه وبيـان مـراد إجيازه ـ قد جعل هدفه األعىل عىل إبراز هداية القرآن وتعا
ّ ألن املفرس ال يمكنـه القطـع بـأن ّاهللا حسب الطاقة البرشية، وهذا قيد مهم ّّ

 .)٢(»هذا مراد اهللا تعاىل
                                                           

ستاذ اإلمام التحرير والتنوير املعروف بتفسري ابن عاشور التونيس، تأليف سامحة األ) ١(
ّالشيخ حممد الطاهر ابن عاشور، طبعة جديدة منقحة  ّمـصححة، مؤسـسة التـاريخ وّ ّ

 .٩ ص،١ج: م٢٠٠٠: وىل الطبعة األ،ـ لبنانبريوت 
التفسري العلمي للقرآن يف امليزان، رسالة دكتوراه أمحـد عمـر أبـو حجـر، دار قتيبـة ) ٢(

 .١٧ص: م١٩٩١: وىلللطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة األ
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 الكـريم والكـشف عـن معانيـه وأرسارهاملسلمني بتفسري القـرآنعنايةبدأت
العنايـة إىل يومنـا ّ واسـتمرت هـذهوآله عليهصىل اهللا النبيّمن أول نزوله عىل 

وهـو  ّ، وستبقى مستمرة مادام القرآن وإىل أن يرث اهللا األرض ومن عليهـاهذا
ِن معاجلة املسلمني للكـشف عـن معـاين القـرآن مل جتـر عـىل أ غري .خري الوارثني ّ

 .الفهم واإلدراك واحد من نمط واحد ومل تكن عىل مستوى
 ّ مـن مفـرسي املـسلمني مجاعـة مـن الـصحابةاألوىلفقد كانت الطبقـة «

ً فإن له ولألئمة من ولـده نبـأعليه السالم ّراد هبم غري عيلوامل( ّ  آخـر سـنقف ّ
 اعتنـوا هبـذا ، وغـريهمّيبُاهللا بـن عمـر وأ  كابن عبـاس وعبـد)ًعليه الحقا

الشأن، وكان البحث يومئذ ال يتجاوز بيان ما يـرتبط مـن اآليـات بجهاتـه 
لك قليـل مـن األدبية وشأن النزول وقليل من االستدالل بآية عىل آية، وكذ

 يف القصص ومعـارف صىل اهللا عليه وآلهالتفسري بالروايات املأثورة عن النبي 
 .املبدأ واملعاد وغريها

ّوعىل هذا الوصف جرى احلال بـني املفـرسين مـن التـابعني كمجاهـد 
ّوقتادة وابن أيب ليىل والشعبي والـسدي وغـريهم يف القـرنني األولـني مـن  ّ

ًىل طريقة سلفهم من مفرسي الصحابة شـيئا، غـري ّاهلجرة، فإهنم مل يزيدوا ع ّ
ّأهنم زادوا من التفسري بالروايات ـ وبينها روايات دسها اليهود أو غـريهم ـ  ّ
وات فأوردوها يف القـصص واملعـارف الراجعـة إىل اخللقـة كابتـداء الـسام

ّرم شداد وعثـرات األنبيـاء وحتريـف الكتـاب إوتكوين األرض والبحار و
 ذلـك يف املـأثور عـن بعـض هذا النوع، وقـد كـان يوجـد خر منُوأشياء أ

 .الصحابة يف التفسري
 يف زمن صىل اهللا عليه وآلهّثم استوجب شيوع البحث الكالمي بعد النبي 
مـم الـبالد املفتوحـة بيـد ُاخللفاء باختالط املسلمني بالفرق املختلفـة مـن أ
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ل الفلسفة اليونانية  ونق،ّاملسلمني وعلامء األديان واملذاهب املتفرقة من جهة
ّإىل العربية يف السلطة األموية أواخر القرن األول مـن اهلجـرة، ثـم  يف عهـد ّ
 ، جهة ثانيـةّالعباسيني وانتشار البحث الفلسفي بني الباحثني من املسلمني من

ًوظهور التصوف مقارنا النتشار البحـث الفلـسفي ومتايـل النـاس إىل نيـل  ّ
اهدة والرياضة الروحية دون البحث اللفظي املعارف الدينية من طريق املج

ّاحلـديث عـىل التعبـد  وبقاء مجع من الناس وهم أهل ،والعقيل من جهة ثالثة
بجهاته األدبية مـن جهـة ّاملحض بالظواهر الدينية من غري بحث إال عن اللفظ 

ّ بعد ما عمل فـيهم التفـرق ن اختلف الباحثون يف التفسري يف مسالكهم، أرابعة
ّهب ما عمل، حتى مل يبق بينهم جامع يف الرأي والنظر إال لفظ ال إله يف املذا ّ

ــّإال اهللا وحم  فــاختلفوا يف معنــى األســامء صــىل اهللا عليــه وآلــهاهللا  د رســولّم
والصفات واألفعال، والساموات وما فيها، واألرض وما عليهـا، والقـضاء 

الــربزخ والقــدر واجلــرب والتفــويض والثــواب والعقــاب، ويف املــوت ويف 
ّوالبعث واجلنة والنار، وباجلملة يف مجيع ما متسه احلقائق واملعـارف الدينيـة  ّ

ّولو بعض املس، فتفرقوا يف طريق  ّالبحث عن معـاين اآليـات، وكـل يـتحفظ ّ ّ
 .ّعىل ما اختذه من املذهب والطريقة

ّ فأما املحـدثون فاقتـرصوا عـىل التفـسري بالروايـة عـن الـسلف مـن ● ّ
ّعني، فساروا وجدوا يف الـسري حيـث مـا يـسري هبـم املـأثور الصحابة والتاب
ًر فيه يشء ومل يظهر املعنـى ظهـورا ال حيتـاج إىل البحـث، ثووقفوا فيام مل يؤ
َ وا راسخون   العلم  قو ون آمنا ب{: ًأخذا بقوله تعاىل َ َُ ُ َ ِ ِ ِ

ْ ْ
ِ ُ َه   من عند ر نـاِـَ   َ ِ ْ ِ ِْ  ُ آل ( }ِ

 .)٧: عمران
ّلك، فإن اهللا سبحانه مل يبطـل حجـة العقـل يف كتابـه، وقد أخطأوا يف ذ ّ

ّوكيف يعقل ذلك وحجية القرآن إنـام تثبـت بالعقـل ّومل جيعـل حجيـة يف ! ّ
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ُأقوال الصحابة والتابعني وأنظارهم عـىل اختالفهـا الفـاحش، ومل يـدع إىل 
ّالسفسطة بتسليم املتناقـضات واملتنافيـات مـن األقـوال، ومل ينـدب إال إىل 

ً اخـتالف يـرتاءى منهـا، وجعلـه هـدى ونـورا ّع بـه أيفر يف آياته، فرّالتدب ً
ّوتبيانا لكل يشء، فام  ومـا شـأن اهلـدى هيتـدي ! ال النور يستنري بنور غريهبً

ّوكيف يتبني ما هو تبيان كل يشء بيشء دون نفسه! ههبداية سوا ّ! 
ّ وأما املتكلمون فقد دعتهم األقوال املذهبية عىل اختالفهـا أن يـ● سريوا ّ

ّيف التفسري ما يوافق مذاهبهم واجتاهاهتم الكالمية بأخذ ما وافق وتأويل مـا 
 .ّخالف عىل حسب ما جيوزه ويرتضيه قول املذهب

ّواختيار املذاهب اخلاصة واختاذ املسالك واآلراء املخصوصة وإن كـان  ّ
ًمعلوال الختالف االجتهادات العلمية أو ليشء آخر كالتقاليد والعـصبيات 

ّن هذه الطريقة مـن البحـث أحـرى أّ إال  ـّ وليس هاهنا حمل بحثهاـومية الق
ًسمى تطبيقا ال تفسريات أن اهب ً ّ. 

ّ وأما الفالسفة فقد عرض هلم ما عرض للمتكلمني من املفرسين مـن ● ّّ
ّالوقوع يف ورطة التطبيق وتأويل اآليـات املخالفـة بظاهرهـا للمـسلامت يف 

الرياضـيات والطبيعيـات واإلهليـات :  أعنـيّفنون الفلسفة بـاملعنى األعـم
ّواحلكمة العملية، وخاصة املشائني، فقد تأولوا اآليات الواردة يف حقائق ما  ّّ

 واألرض وآيـات الـربزخ تالـسامواوراء الطبيعة وآيات اخللقة وحـدوث 
ّهنم ارتكبوا التأويل يف اآليات التي ال تالئم الفرضيات أّوآيات املعاد، حتى 

مـن نظـام األفـالك : ملوضوعة التي نجـدها يف العلـم الطبيعـي اواألصول
ّالكلية واجلزئية وترتيب العنـارص واألحكـام الفلكيـة والعنـرصية إىل غـري 

ّهنم نصوا عىل أذلك، مع  صـول موضـوعة ال ُّن هذه النظريات مبتنية عىل أأّ
ّبينة وال مبينة ّ. 
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ّ وأما املتصوفة فـإهنم الشـتغاهلم بالـسري يف بـاطن ● اخللقـة واعتنـائهم ّّ
بشأن اآليات األنفسية دون عامل الظاهر وآياته اآلفاقية، اقتـرصوا يف بحـثهم 
عىل التأويل ورفضوا التنزيل، فاستلزم ذلـك اجـرتاء النـاس عـىل التأويـل 
ّوتلفيق مجل شعرية واالستدالل من كل يشء عىل كل يشء، حتى آل األمـر  ّ ّ

ــ ــساب اجلم ــات بح ــسري اآلي ــات ّ ورد الكلإىل تف ــر والبين ــامت إىل الزب ّل
 .واحلروف النورانية والظلامنية إىل غري ذلك

ّن القــرآن مل ينــزل هــدى للمتــصوفة خاصــة، وال أن أومــن الواضــح  ّّ ّ ً
ّاملخاطبني بـه هـم أصـحاب علـم األعـداد واألوفـاق واحلـروف، وال أن 

ة عىل أساس حساب اجلمل الذي وضعه أهل التنجيم بعد نقـل ّمعارفه مبني
نعم قـد وردت روايـات عـن . لنجوم من اليونانية وغريها إىل العربيةعلم ا
ّإن  لقـرآن «:  كقـوهلم علـيهم الـسالمّ وأئمة أهل البيتصىل اهللا عليه وآلهالنبي 

ًظهرا و طنا و طنه بطنا إ  سبعة أبطن أو إ  سبع  بطنا ً ً   عليهم السالمّ لكنهم)١(»ً
نـوا بـأمر التنزيـل كـام اعتنـوا بـشأن اعتربوا الظهر كام اعتربوا البطن، واعت

ّوالذي يقيض به يف ذلك الكتاب والسنة هـو أن القـول بـأن حتـت . التأويل ّ ّ
ًظواهر الرشيعة حقائق هي باطنها حق، والقول بأن لإلنسان طريقا إىل نيلها  ّ ّ
ّحق، ولكن الطريق إنام هو اسـتعامل الظـواهر الدينيـة عـىل مـا ينبغـي مـن  ّ

وحاشـا أن يكـون هنـاك بـاطن ال هيـدي إليـه ظـاهر، االستعامل ال غـري، 
 .والظاهر عنوان الباطن وطريقه

                                                           
ّالعلم العالمة احلجة فخر: ّبحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، تأليف) ١( ّ 

ّمة املوىل الشيخ حممد باقر املجلـيساأل دار إحيـاء الـرتاث العـريب، الطبعـة الثالثـة، ، ّ
ً، كتاب القرآن، باب أن للقـرآن ظهـرا وبطنـا، البـاب ٩١ ص،٩٢ج: م١٩٨٣ ً ّ١٨ ،
 .٣٧: احلديث
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 وهناك مسلك جديد معارص يف التفسري يقوم عىل أساس تفسري مجيـع ●
ّاملعارف الدينية من خـالل العلـوم الطبيعيـة املبتنيـة عـىل احلـس والتجربـة 

ن ختـالف نتـائج ّفذكروا أن املعارف الدينية ال يمكـن أ. والعلوم االجتامعية
ّالعلــوم الطبيعيــة، وهــي أنــه ال أصــالة يف الوجــود إال للــامدة وخواصــها  ّ ّ ّ
ّاملحسوسة، فكل ما أخرب عنه الدين مما ال يمكن أن تؤيده التجربة كـالعرش  ّ ّ

ّول تأويال، وما خيرب عن وجـوده ممـا ال ؤوالكريس واللوح والقلم جيب أن ي ً ّ
ّد جيب أن يوجه ضمن القوانني املاديـةّتتعرض العلوم إلثباته كحقائق املعا ّ .

ّوما يتكي عليه الترشيع من الـوحي وامللـك والـشيطان والنبـوة والرسـالة  َ َ ّ
ّمور روحيـة والـروح ماديـة تابعـة خلـواص ُّواإلمامة وغري ذلك، إنام هي أ ّ

ّاملادة، والترشيع نبوغ خاص اجتامعي ّ  يبني قوانينـه عـىل األفكـار الـصاحلة ّ
 .ملجتمع الصالحلغاية إجياد ا
ّ العلميـة والفلـسفية التـي اختـذهتا هـذه األصولكالم لنا هاهنا يف ال و

ّصول وبنوا عليهـا مـا بنـوا، إنـام الكـالم يف أن مـا أوردوه عـىل ُاملدرسة كأ ّ
ّمسالك السلف من املفرسين أن ذلك تطبيق وليس بتفسري، وارد بعينه عـىل  ّ

ّطريقتهم يف التفسري وإن رصحوا أنه حق  ّ ّالتفـسري الـذي يفـرس بـه القـرآن ّ
ًولو كانوا مل حيملوا عىل القرآن يف حتصيل معاين آياته شيئا، فام باهلم . بالقرآن

ّيأخذون النظريات العلمية مسلمة ال جيوز التعدي عنها؟ فهم مل يزيدوا عىل  ّ
 .ًما أفسده السلف، إصالحا

ّن أ التفسري جتـد ّوأنت بالتأمل يف مجيع هذه املسالك واملناهج املنقولة يف
مجيعها مشرتكة يف نقص وبئس النقص، وهـو حتميـل مـا أنتجتـه األبحـاث 
ًالعلمية أو الفلسفية من خارج عىل مداليل اآليات، فتبدل به التفسري تطبيقـا  ّ
ًوسمي به التطبيق تفـسريا، وصـارت بـذلك حقـائق مـن القـرآن جمـازات  ّ ُ
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ّ يكون القرآن الذي يعرف والزم ذلك أن. ّوتنزيل عدة من اآليات تأويالت
ًنفسه بأنه هدى للعاملني ونـور مبـني وتبيـان لكـل يشء، مهـديا إليـه بغـريه  ّ ً ّ

ًومستنريا بغريه ومبينا بغريه، فام هذا الغري  ! وبـامذا هيـدي إليـه ! وما شأنه ! ًّ
 .)١(»!وما هو املرجع وامللجأ إذا اختلف فيه

                                                           
 .٢٨٢ ص٥، ج٤ ص،١ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(





 

 
 

 

 

 

ّلـة مـن أعـالم املفـرسين مـن الفـريقني كـالطربي والـرازي حاول مج
ًوالطربيس والطويس والطباطبائي أن ينتهجوا طريقـا آخـر غـري مـا سـلكه 

 وذلـك ملـا ورد عـن ؛ لتفسري القرآن نفسه حيث اعتمدوا القرآن.اآلخرون
ّالقرآن يفرس بعـضه  ّ أن عليهم السالمّ وأئمة أهل البيتصىل اهللا عليه وآله ّالنبي
ًعضا ويصدق بعضه بعضا وينطق بعضه ببعضب ًّ. 

ًإن القـرآن  ـصدق بعـضه بعـضا فـال «: صىل اهللا عليه وآله قال رسول اهللا ● ّ ّ

 .)١(»ت ذبوا بعضه ببعض
و تـاب اهللا بـ  أظهـر م نـاطق ال «: عليـه الـسالم أمري املؤمنني ّ قال عيل●
ّ  سانه، و يت ال تهدم أر نه، وعز ال تهزم أعوانـهـىيعي كتـاب اهللا تبـ ون بـه، .. .ُ

وتنطقون به، و سمعون بـه، و نطـق بعـضه بـبعض، و ـشهد بعـضه   بعـض، وال 
 .)٢(» تلف   اهللا وال  الف بصاحبه عن اهللا

                                                           
ّز العامل يف سنن األقوال واألفعال للعالـكن) ١( ّمة عالء الـدين عـيل املتقـي بـن حـسام ّ

، ٦١٩ ص،١ج:  هــ١٣٩٩ّ، مؤسـسة الرسـالة، ٩٧٥ّالدين اهلنـدي، املتـوىف سـنة 
 .٢٨٦١: احلديث

 .١٣٣: مصدر سابق، اخلطبة، هنج البالغة) ٢(
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 :ّدل هلذه النظرية بدليلنيُاست

 ّالدليل األول
ّلكي يتضح هذا الدليل البد من   :ّمقدماتّ إىل عدة اإلشارةّ

ّ إن القرآن الكريم كتاب ال يأتيه الباطل مـن بـني يديـه وال مـن :األوىل
 قـال ؛ّخلفه، ألنه معجزة النبي اخلالدة إىل أن يرث اهللا األرض ومـن عليهـا

ٌنه لكتاب عز ز َو{: تعاىل ِ
َ ٌَ ِ َ ُ ٌ ال يأ يه ا اطل من    يديه وال من خلفه ت  ل  * 

ِ
َ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ ِْ ِ َِ ََ ْ َ ََ َِ ْ

ُ َ ْ ِ
ْ

ْمن  ِ
ٍحكيم ِ ّ والباطل نقيض احلق كام يقـول الراغـب يف )٤٢ ـ ٤١: ّفصلت( }َ ِ يدَ

َذ ِـك بـ{:  قـال تعـاىل؛، وهو ما ال ثبات له عند الفحص عنه»املفردات«  أن ِـَ
َ

ُاهللا هو ا ق وأن ما يدعون من دونه هو ا اطل ِ َِ ْ َ َُ ُ ْ ُِ ِ ُ  ْ َ َ َ  َ َ َ ْ  .)٦٢: ّاحلج( }َ
ِال يأ يه ا اطل من    يديه وال مـن خلفـه{: قال الرازي يف ذيل قوله ِ ِ ِ

ْ َ ْ ِْ ِ َِ ََ ْ َ ََ َِ ْ
ُ َ ْ ِ

ْ{: 
 :وفيه وجوه«

ّ ال تكذبه الكتـب املتقدمـة كـالتوراة واإلنجيـل والزبـور، وال جيـيء ● ّ
 .ّكتاب من بعده يكذبه

ً ما حكم القرآن بكونه حقا ال يصري باطال، وما حكم بكونه بـاطال ال ● ً ً ّ
ًيصري حقا ّ. 

ّنه حمفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بني يديه، أو يـزاد أ معناه ●
َنـا    ـافظون َو{فيه فيأتيه الباطل من خلفه، والدليل عليه قوله  ُ ِ َ

َ ُ َ : احلجـر( } 
 . هو الزيادة والنقصانُ فعىل هذا الباطل )٩

جعلـه ّ حيتمل أن يكون املراد أنه ال يوجـد يف املـستقبل كتـاب يمكـن ●
ًه ومل يوجد فيام تقدم كتاب يصلح جعله معارضا لهًمعارضا ل ّ«)١(. 

                                                           
ّالتفسري الكبري أو مفاتيح الغيب، لإلمام فخر الدين حممد بن عمـر بـن احلـسني بـن ) ١(
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ّهذا مثل كأن الباطـل ال يتطـرق إليـه وال جيـد إليـه «: وقال الزخمرشي ّ
ّسبيال من جهة من اجلهات حتى يصل إليه ويتعلق به ّ ً«)١(. 

َت  ل من حكيم ِ يـد{: ّأما قوله تعاىل يف ذيل اآلية ِ َِ ْ ٌ ِ
 فهـو الـدليل عـىل }َ

فالباطل قـد يـرسي إىل الكـالم  .إىل القرآنـ  ٍ طريقّبأيـ لباطل عدم وصول ا
ّ أمـا الـذي ،ةي والقـدرات النـسبالذي يصدر من األفراد ذوي العلـم املحـدود

ّيتصف بالعلم املطلق واحلكمة املطلقة وجيمع كـل الـصفات الكامليـة التـي  ّ
ض أو ، فال يطرأ عىل كالمه الـبطالن، وال ينـسخ أو يـنقدًجتعله أهال للحم

تناقض كالمـه مـع الكتـب الـساموية واحلقـائق ي إليه يد التحريف، وال ّدتمت
السابقة، وال يعارض باملكتشفات العلميـة الراهنـة أو تلـك التـي يكـشفها 

ّواحلاصل فإن اآليـة واضـحة الداللـة عـىل نفـي التحريـف عـن . املستقبل
يـه كلمـة ّاتفقـت علالقرآن، سواء من جهة الزيادة أو النقـصان، وهـذا مـا 

 .ّاملحققني من علامء املسلمني
ّإنه ال يوجد بني مضامني القـرآن الكـريم أي: الثانية  .ً اخـتالف أصـالّ
ًأفال  تدبرون القرآن و و  ن من عند    اهللا  وجدوا  يه اختالفـا {: لقوله تعاىل َ َِ ْ ِ ِ ِ ُِ َ ََ َ َ َِ ِ ْ َْ ِ ْ َ َ ََ ْ َ ْ ُ ْ ُ  َ َ َ

ًكث ا ِ لو كان القـرآن مـن عنـد : ّثنائي مؤداهوهذا قياس است ). ٨٢: النساء ( }َ
جد فيه اختالف كثري، وحيث ال يوجد فيه ذلك، فهو من عند اهللا ُغري اهللا لو

                                                                                                                                        
  ّهـ ، منشورات حممـد٦٠٤ ـ ٥٥٤البكري الرازي الشافعي، احلسن بن عيل التميمي 

 بـريوت ـ لبنـان، الطبعـة ،عيل بيضون لنرش كتب السنّة واجلامعة، دار الكتب العلمية
 .١١٤ ص،٢٧ج: هـ١٤٢١: وىلاأل

زيل وعيون األقاويل يف وجـوه التأويـل، لإلمـام ـّالكشاف عن حقائق غوامض التن) ١(
 ،هـ ، النـارش دار الكتـاب العـريب٥٢٨ّرشي املتوىف سنة  اهللا حممود بن عمر الزخمرجا

 .٢٠٢ ص،٤ج: بريوت ـ لبنان
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ّوجه املالزمة بني املقـدم والتـايل أن غـريه تعـاىل مـن املوجـودات . سبحانه ّ
ّ كلها قائمة عـىل أسـاس التحـرك والتكامـل، وهـذا ،الواقعة يف هذا النشأة ّ

ًيف اإلنسان أيضا، فال تـرى واحـدا مـن هـذه املوجـودات قانون عام جيري  ً
 .يبقى آنني متواليني عىل حال واحد، بل ال يزال خيتلف من حال إىل حال

ّأما دليل بطالن التايل وهو عدم وجود االختالف فيه فهـو مـستبطن يف 
ّوجد االختالف لكان متضمنا للباطل، واملفروض أنـه لو  إذ األوىل؛ّاملقدمة  ً ّ
 .تيه الباطل من بني يديه وال من خلفهال يأ

 : أمورواحلاصل املستفاد من هذه اآلية املباركة
ّإن القرآن مما يناله الفهم العادي. ١  فلو مل يكن كذلك ملا أمـر سـبحانه .ّ

ّوتعاىل الناس بالتدبر والتأمل فيه ملعرفة احلق، وإن التأمل فيه هيدي صـاحبه  ّّ ّ ّ
عاىل العليم بمـصالح عبـاده الـذي هيـدهيم بـام إىل كون القرآن من عند اهللا ت

 .يصلح أمرهم
ــل . ٢ ــات، ال يقب ــع اجله ــن مجي ــل م ــل مكم ــريم كام ــرآن الك ّإن الق ّ

بطـال وال التهـذيب وال ّاالختالف وال التغيري وال التحول والنسخ وال اإل
ّ ألن ذلك كله مـن شـؤون االخـتالف؛ًالتكميل، فال حاكم عليه أبدا  فـإذا .ّ

ًكان منفيا  ّ فال يقبل القرآن أيـا منهـا، والزم ذلـك أن الـرشيعة ،ّعنه بالكليةّ ً ّ
 .ّاإلسالمية مستمرة إىل يوم القيامة

ً إن هذا الكتاب ملا كان كامال من كل جهة، البد أن يكون نـازال مـن .٣ ّ ّ ًّ ّ
ّتـصور الـنقص فيـه ُعند الكامل املستجمع جلميع صفات الكامل الـذي ال ي

ّأبدا، وليس هو إال اهللا ً إنسانا أو ملكـا أو  كانّ سبحانه، ألن غريه تعاىل سواءً ً
 خملوق آخر، قرين النقص واالختالف، فال يمكن أن يصدر منه ما ليس ّأي

ّفيه اختالف، وإن الكـامل مهـام بلـغ مـن الـشأن يف املخلـوق فهـو حمـدود، 
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ّوالقرآن بعجائبه وغرائبه غري حمدود، فهو املعجزة اخلالدة، لذا عرب عنه سي د ّ
 .»ال    عجائبه وال تب  غرائبه«:  بقولهصىل اهللا عليه وآلهاملرسلني 
ّمضافا إىل ما ثبت من أن القرآن كتـاب ال يأتيـه الباطـل وأنـه مل : الثالثة ّ ً

ّيقع فيه االختالف، هناك خصوصية ثالثة وهي أن آياته متـشاهبة، والتـشابه 
 والكيفيـات، وقـد ّهو توافق أشياء خمتلفـة واحتادهـا يف بعـض األوصـاف
َاهللا نـزل أحـسن {: وصف اهللا سبحانه مجيع القرآن هبذا الوصف حيث قـال َ ْ َ َ  َ ُ

َا ديث كتابا م شاب َ َُ ً ِ ِ ِ َ
ْ

َها مثا ِـ ِ َ َ
ْ  قشعر منه جلود ا ين  شون ر همً ُْ  َ َ َ َْ َ ََ ِ  ُ ُُ ُ ْ ِ  ِ  )٢٣: الزمـر( }ْ

ظم، وإتقـان واملراد كون آيات الكتاب ذات نسق واحد من حيث جزالة الـن
ّ، وبيان احلقائق واحلكم، واهلداية إىل رصيح احلق، كام تـدل عليـه األسلوب ّ

وهــذا غــري التــشابه الــذي يف املتــشابه املقابــل . القيــود املــأخوذة يف اآليــة
 .ّللمحكم، فإنه صفة بعض آيات الكتاب وهذا صفة للجميع

ه عـىل  النعطاف بعـض آياتـ؛مجع مثنية بمعنى املعطوف» مثاين«: وقوله
بعض ورجوعه إليه بتبيني بعضها وتفسري بعضها لبعض من غـري اخـتالف 

 .ًفيها بحيث يدفع بعضه بعضا ويناقضه
ّإن كل ما فيه من اآليات والبيانات فإنـه «: قال الرازي يف ذيل هذه اآلية ّ ّ

ً ويؤكد بعضها بعضاًاّيقوي بعضها بعض ّ«)١(. 
ّمما تقدم اتضح أن القرآن كتاب ّ ّ ّ: 

 .تيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ال يأ●
 .ً ال اختالف بني مضامينه أبدا●
 . متشابه مثاين●

ًوكتاب له مثـل هـذه اخلـصوصيات ال يمكـن إال أن يكـون مفـرسا لنفـسه ِّ ّ 
                                                           

 .٢٣٦ ص،٢٦ج: التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب) ١(
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ًومبينا ملعارفه دون حاجة إىل الغري، إذ لو احتاج إىل الغري للـزم أن ال يكـون  ّ
ّالتدبر فيه موصال إىل أن هذا الكت ً ّ وهـذا خـالف مـا دل عليـه .اب منه تعاىلّ

َأفال  تدبرون القرآن{: قوله َْ ُ ْ ُ  َ َ َ َ َ ، ولزم أن ال يكون القـرآن أحـسن احلـديث }... َ
ّهيدي به اهللا من يشاء من عباده إال بمعونة الغري، واملفروض أنه هـو الـدليل  ّ

ّعىل صحة نبوة النبي األكرم   .صىل اهللا عليه وآلهّ

 الدليل الثاين
ّ القرآن وصف نفسه بأنه نور وأنه هدى وأنه تبيـان، فكيـف يتـصور ّنإ ًّ ّ ّ

ٍكتاب له مثل هذه األوصاف مفتقرا إىل هاد َّ غريه ومستنريا بنور غريه ومبيً ًنـا ً
ّإن الطريق لفهـم القـرآن يمـر مـن «: قال الطباطبائي يف تفسريه بأمر غريه؟ ّ

 :خالل منهجني
ًأن نبحث بحثا علميا أو فلس: أحدمها ًفيا أو غري ذلـك عـن مـسألة مـن ً

ّ اآلية حتى نقف عىل احلق يف املسألة ثم نـأيت باآليـة اّاملسائل التي تتعرض هل ّ ّ
ّ غـري أن القـرآن ال ،ة يرتضيها البحـث النظـريق وهذه طري.ونحملها عليه
 .يرتضيها
ّأن نفرس القرآن بالقرآن ونـستوضح معنـى اآليـة مـن نظريهتـا : ثانيهام

ّ، ونــشخص املــصاديق ونتعرفهــا هب إليــه يف القــرآن نفــسّبالتــدبر املنــدو ّ
ُ ونز ا عليك الكتاب ت يانا ل  {: ّباخلواص التي تعطيها اآليات كام قال تعاىل ِ ًِ َ َ َْ َ َِ ْ ْ َ َ َْ  َ

ّوحاشا أن يكـون القـرآن تبيانـا لكـل يشء وال يكـون . )٨٩: النحل( }َْ ء ً
ِهدى  ِلناس {: ًتبيانا لنفسه، وقال تعاىل  ً َو  نات منُ ِ َ ِ ا هدى والفرقـانَ َ

َ ْ ُ ْ َْ َ : البقـرة( }ُ
َقـد جـاء م مـن{:  وقال تعاىل)١٨٥ ِ ْ ُ َ َ ْ ُ اهللا نـور و تـاب مبـَ ٌ َ ِ َ ٌ ُ  )١٥: املائـدة( }ٌِ ـِ

ًوكيف يكون القرآن هدى وتبيانا وفرقانـا ونـورا مبينـا للنـاس يف مجيـع مـا  ً ً ً
: وقـال تعـاىل!  اجّحيتاجون وال يكفيهم يف احتياجهم إليه وهو أشد االحتيـ
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َوا ين جاهدوا  ينا  هد نهم سبلنا{ َ َ ََ ُ ُُ ْ  ِ ْ َ ََ ِ ُ َ َ ِ  جهاد أعظـم مـن ّ وأي)٦٩: العنكبوت( } 
 ! سبيل أهدى إليه من القرآن ّوأي! بذل اجلهد يف فهم كتابه 

ّثم إن النبي  ً الذي علمه القرآن وجعله معلام لكتابه كـام صىل اهللا عليه وآلهّ ّ ّ
َزل بـَنـ{: يقـول تعـاىل ُه ا ـروح األِـَ ْمـ    قلبـِ  َ َ َ ُ  )١٩٤ ـ ١٩٣: الـشعراء( }َِكـِ
َوأنز ا {: ويقول َْ َ

َ
َ ك ا كر ِ     ِلناس ما نزل إ  ُ َ ِ  َ  َ َُ َ ْ  ْ ْ همإَ ِ ْ

ُ تلـو {و  )٤٤: النحـل( }َ ْ َ

ُعليهم آياته و ز يهم و علمهم َُ ُ ُُ  َ َ ََ َْ ِْ ِ
 
ِ ِ ْ َ الكتاب وا كمةَ َ َْ ِْ

ْ َ َ  وعرتته أهل )١٦٤: عمرانآل ( }ِ
ّيف احلـديث املتفـق عليـه  ـ هذا املقام صىل اهللا عليه وآله ـ الذين أقامهم النبي بيته

ًا قل  ما إن تمسكتم بهما لن تـضلوا بعـدي أبـدا،  في م ّإ  تارك«بني الفريقني  ّ ّ

ّ ي وأنهما لن يف قا ح  يردا   ا وضـكتاب اهللا وع   أهل ب ت ه اهللا ّوصـدق. »ّ
َ مـا ير ـد اهللا ِ ـذهب إ{: ّتعاىل يف علمهم بالقرآن حيث قـال عـز مـن قائـل ِ ْ ُ ُ ُ ِ

ُ َ  

ُ ن م ُ ْ ً ا رجس أهل ا يت و طهر م  طه اَ
ِ ْ
َ ْ ُ َ َ َ ُ ِْ ْ َْ ْ َ َ َ ٌنه لقرآن إ{: وقال. )٣٣: األحزاب( }  ْ ُ َ ُ  

ٌكر م  ِ
ٍ   كتاب*َ

َ ِ ُ مكنـون ِ ْ ُ ال  مـسه *َ  َ َ َال ا مطهـرونإَ ُ  َ ُ ْ  وقـد )٧٩ ـ ٧٧: الواقعـة( } 
كانت طريقتهم يف التعليم والتفسري هذه الطريقة بعينها عىل ما وصـل إلينـا 

 .من أخبارهم يف التفسري
ّ الذي سلكه معلمـو القـرآن ّهذا هو الطريق املستقيم والرصاط السوي

 .)١(»وهداته صلوات اهللا عليهم

 

ّ إن عمر بن اخلطاب أ● ّضعت لستة أشهر فهم برمجها، فبلـغ يت بامرأة وُّ ّ
ًذلك عليا فقال  فبلغ ذلك عمر فأرسل إليـه يـسأله، فقـال .ل س عليها رجم: ّ

ِ وا واِ ات يرضـعن أوالدهـن حـول    لـ   ِمـن أراد أن يـتم {: عليه السالمعيل  ُ ْ ْ ُ ُْ َ َ ََ ََ َْ َ َِ ِ
َ َِ َ ْ  َ ْ َْ ْ ِ ُ َ ْ َ

                                                           
 .١١ ص،١ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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َا رضاعة َ َ ُو ل{:  وقال)٢٣٣: البقرة ( }  ْ َ ًه وفصا  ثالثون شهراَ َْ َ َ ُ َُ ُ َ ِ َ  )١٥: األحقاف( }ُ
ّفستة أشهر  له، وحوالن تمام ا رضاعة، ال حد عليها وال رجم عليهـا ّفخىل :  قال.ّ

 .)١(عنها
ّلعلـه حممـد بـن عبـد(ُ عن زرقان ● اهللا بـن سـفيان املعـروف بزرقـان  ّ
 عنـد رجع ابن أيب داود ذات يـوم مـن«: صاحب ابن أيب داود قال) ّالزيات

ُّوددت اليوم أين قد مـت منـذ : ّاملعتصم وهو مغتم ، فقلت له يف ذلك، فقال ُّ
َومل ذاك؟ قال: قلت له: قال. عرشين سنة ّملا كان من أيب جعفـر حممـد بـن : ِ ِ

وكيـف : ُقلت لـه: قال. عيل بن موسى اليوم بني يدي أمري املؤمنني املعتصم
ّإن سارقا أقر عـىل نفـسه بالـ: كان ذلك؟ قال ً رسقة وسـأل اخلليفـة تطهـريه ّ

ّبإقامة احلد عليه، فجمع لذلك الفقهاء يف جملسه، وقد أحرض حممد بن عيل،  ّ
ُالكرسـوع : ُفقلت من:  قال؟ُفسألنا عن القطع يف أي موضع جيب أن يقطع

: قلت: ّوما احلجة يف ذلك؟ قال: قال). وهو طرف الزند الذي ييل اخلنرص(
: ّ لقـول اهللا تعـاىل يف التـيمم؛ الكرسـوعّألن اليد هي األصابع والكـف إىل

ُفا سحوا ب{ َ ْ ْوجوه م وأيدي مِـَ ُْ ُِ ْ
َ َ ِ ُ  .ّ واتفق معي عىل ذلك قوم)٤٣: النساء( }ُ
وما الدليل عـىل ذلـك؟ :  قال.ِبل جيب القطع من املرفق: وقال آخرون

ّألن اهللا ملا قال: قالوا ْوأيدي م {: ّ ُ َ ِ ْ
َ ِ  ا مرافقإَ ِ َ َ

ْ ّيف الغسل، دل ذلك  )٦: املائدة( }َ َ
ِعىل أن حد اليد هو املرفق ّ ّ. 

 جعفـر؟ ايـا أبـما تقـول يف هـذا : ّفالتفت إىل حممد بن عيل، فقال: قال
ّدعني مما تكلموا به، أي:  قال.ّقد ت لم القوم فيه: فقال ّ :  يشء عنـدك؟ قـالّ
 ّأمـا:  فقال.ّأقسمت عليك باهللا ملا أخربت بام عندك فيه: قال.  عن هذاـيعفنا

                                                           
، تـاريخ أمـري ١٨٠ ص،٤٠ج: ّبحار األنوار اجلامعة لدرر أخبـار األئمـة األطهـار) ١(

 .٦١:  علمه، احلديث يف٩٣املؤمنني الباب 
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ّإذا أقسمت   باهللا إ  أقول  ّوا فيه ا سنة، فإن القطع  ب أن ي أّنهم أخطإ  ّ من ن وُ
ّمفصل أصول األصابع، في ك ا كف ُ ُ قول رسـول : ّوما احلجة يف ذلك؟ قال: قال. َ

ا وجـه، وا ـدين، وا ـر ب  ، : ا ـسجود   سـبعة أعـضاء«:  صىل اهللا عليه وآلـهاهللا
ُه من ا كرسوع أو ا رفق  م يبق   يد  ـسجد عليهـا، وقـال فإذا قطعت يد» وا رجل 

ِوأن ا مساجد هللاِ{: اهللا تبارك وتعا  َ َِ َ
ْ  َ جد  سي ـ به هذه األعضاء ا سبعة ا ـييعن }َ

ًفال تدعوا مع اهللا أحدا{عليها  ََ ََ
ِ َ ُ ْ َ  .ُ وما  ن هللا  م يقطع)١٨: ّاجلن( }َ

ارق من مفصل األصابع فأعجب املعتصم ذلك وأمر بقطع يد الس: قال
 .ّدون الكف

ّقامت قيامتي ومتنيت أين مل : قال ابن أيب داود ُ ًك حياأّ ّ ُ«)١(. 

ّ عن زرارة وحممد بن مسلم أهنام قـاال● عليـه قلنـا أليب جعفـر البـاقر « :ّ
ّإن اهللا عـز: ما تقول يف الصالة يف السفر كيف هي؟ وكم هي؟ فقال: السالم ّ 

ُذا   ت َو{: ّوجل يقول ْ َ َ ِم   األَ َرض فل س علي م جناح أن  ق وا منْ ِ ُ ُ ْ َ ْ
َ ٌ َ َُ ْ ُْ ْ َ َ ََ ْ ِ ا ـصالةِ َ  { 

قلنا :  قاال.ً فصار ا قص    ا سفر واجبا كوجوب ا مام   ا  ) ١٠١: النساء(
ٌفل س علي م جنـاح{: ّوجل ّعز ّإنام قال اهللا: له َ َُ ْ ُ ْ َ َ ََ افعلـوا فكيـف :  ومل يقـل}ْ

: ّوجـل   ا ـصفا وا ـروة ّأول س قد قال اهللا عز: لسالمعليه اأوجب ذلك؟ فقال 
ِ من حج ا يت أو{

َ َ ْ َ ْ  َ َْ َ ا تمر فال جناح عليـه أن  طـوف بـَ   َ َ َ َْ َ ِ ْ َْ ََ َُ َ َهماِـَ  أال )١٥٨: البقـرة( }ِ
ّترون أن الطواف بهما واجب مفروض ألن اهللا عز ّ ّوجل ذكره   كتابه وصـنعه ن يـه  ّ ّ

ي صـ  اهللا عليـه ـ ذ ك ا قص    ا سفر  ء صـنعه ا بـص  اهللا عليه وآ ، و
 .)٢(»وآ  وذكره   كتابه

                                                           
 .٤٦ ص،٢ج: مصدر سابق، تفسري العيايش) ١(
، كتـاب الـصالة، ٥١٧ ص،٨ج: تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة) ٢(

 .٢:  من أبواب صالة املسافر، احلديث٢٢الباب 





 

 
 
 

 

 

 

ّبعد أن اتضح أن الطريق إىل فهم القرآن غري مسدود، و ّن البيان اإلهلي أّ
ّ نفسه، أي إنه ال حيتاج يف تبيـني والذكر احلكيم بنفسه هو الطريق اهلادي إىل

 مـا هـو دور احلـديث يف فهـم القـرآن : يأيت هذا التساؤل،مقاصده إىل غريه
ّ إىل ما مر بـه احلـديث بعـد النبـي باإلشارة لكن قبل ذلك ال بأس ؟الكريم

 .صىل اهللا عليه وآله
حـديثي عهـد بـالتعليم  صـىل اهللا عليـه وآلـهكان املسلمون يف عهد النبـي 

يف تـدوين العلـوم والـصناعات،  حال اإلنـسان القـديمبمي، حاهلم أشبه اإلسال
ًيشتغلون باألبحاث العلمية اشتغاال ساذجا واإلسـالم وإن انتـرش  .ّ غـري فنـيً

 نطاقــه بــام رزق املــسلمون مــن الفتوحــات العظيمــة، لكــن عّصــيته واتــس
وابط ّاالشتغال هبذه الفتوحات كان يعوقهم عن التعمق يف إجالة النظر يف ر

ّهنم ما كانوا يرون ـ ملا عندهم من إالعلوم والتامس االرتقاء يف مدارجها، أو 
وقد أيقظت هذه الفتوحـات املتواليـة . ّاملستوى العلمي ـ حاجة إىل التوسع

غريزة العرب اجلاهلية من الغرور والنخوة بعد ما كانـت يف سـكن بالرتبيـة 
ّعلية اجلبـارة وتـتمكن مـنهم  املستاألممّالنبوية، فكانت تترسب فيهم روح  ّ
ّمة املسلمة يومئذ إىل العرب واملوايل، وسـري ًُرويدا يشهد به شيوع تقسيم األ



 أصول التفسري والتأويل ........................................................................... ٧٠

معاوية ـ وهو وايل الشام يومذاك ـ بـني املـسلمني بـسرية ملوكيـة قيـرصية، 
خرى كثرية ذكرها التاريخ عن جيوش املسلمني، وهذه نفسيات هلـا ُمور أُوأ

 .ّوالسيام التعليامت القرآنيةتأثري يف السري العلمي 
ّأما الذي كان الـذي عنـدهم مـن حـارض الـسري العلمـي، فاالشـتغال 

يب وابـن ُنسب إىل زيد وأتّ وقد صار مصاحف متعددة هبالقرآن كان عىل حال
ًوأما احلديث فقد راج رواجا بينا وكثر النقل والـضبط إىل . مسعود وغريهم ًّ ّ

، وقـد كـان ي لكثـرة مـا رو؛يثحيث هنى عمر بعض الصحابة عن التحد
ًعدة من أهل الكتاب دخلوا يف اإلسالم وأخذ عنهم املحـدثون شـيئا كثـريا  ً ّ ّ

ممهـم، فخلطـوا بـام كـان عنـدهم مـن ُمن أخبار كتبهم وقصص أنبيائهم وأ
ّوأخـذ الوضـع والـدس  صـىل اهللا عليـه وآلـهاألحاديث املحفوظة عن النبي 

 املنقولـة عـن ةاألحاديـث املقطوعـيدوران يف األحاديث، ويوجد اليوم يف 
ّالصحابة ورواهتـم يف الـصدر األول يشء كثـري مـن ذلـك، يدفعـه القـرآن 

 .بظاهر لفظه
 :مور ثالثةُومجلة السبب يف ذلك أ

صىل اهللا عليـه املكانة الرفيعة التي كانت تعتقدها الناس لصحبة النبي . ١
ة عـنهم عـىل  وحفظ احلديث عنه، وكرامة الـصحابة وأصـحاهبم النقلـوآله

ّالناس وتعظيمهم ألمرهم، فدعا ذلك الناس إىل األخذ واإلكثار حتـى عـن 
 .مسلمي أهل الكتاب

َ إن احلرص الشديد مـنهم عـىل حفـظ احلـديث ونقلـه مـنعهم عـن .٢ َ ّ
ْمتحيصه والتدبر يف معناه وخاصة يف عرضـه عـىل كتـاب اهللا وهـو األصـل  َ ّ ّ

ّفروعه، قـد وصـاهم بـذلك النبـي ّالذي تبتني عليه بنية الدين وتستمد منه 
وحـصلت . ّكام تقدم»  ستك    القالـة«: ّ فيام صح من قولهصىل اهللا عليه وآله
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بذلك فرصة ألن تدور بيـنهم أحاديـث موضـوعة يف صـفات اهللا وأسـامئه 
ّوأفعاله، وزالت منسوبة إىل األنبياء الكـرام ومـساوئ مـشوهة تنـسب إىل  ّ

 املاضـية األمـمرافات يف اخللق واإلجياد وقصص  وخصىل اهللا عليه وآلهالنبي 
ّوحتريف القرآن وغري ذلك مما ال تقرص عام تتضمنه التـوراة واإلنجيـل مـن  ّ ّ

 .هذا القبيل
َ واحلديث عند ذلك التقدمُواقتسم القرآن ّ فالتقـدم الـصوري . والعملّ

ًفلم يلبث القرآن دون أن هجـر عمـال، !  واألخذ والعمل باحلديث،للقرآن
ْ تزل جتري هذه السرية وهي الصفح عـن عـرض احلـديث عـىل القـرآن ومل َ

ُمستمرة بني األ ًمة عمال حتى اليوم وإن كانت تنكرها قوال ّ ّ ً َوقال ا رسـول يـا {ّ ُ ُ  َ َ َ

ًن قو  ا ذوا هذا القرآن  هجـوراإَ رب  ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ  ِ ْ َ ّ اللهـم إال آحـاد)٣٠: الفرقـان( }   بعـد ًاّ
بعينه هو أحد األسـباب يف بقـاء كثـري مـن اخلرافـات وهذا التساهل  .آحاد

ّمم اإلسالمية بعد دخوهلم يف اإلسـالم، والـداء جيـر ُالقومية القديمة بني األ
 .الداء
 أوجـب صىل اهللا عليـه وآلـهّ إن ما جرى يف أمر اخلالفة بعد رسول اهللا .٣

يهم ، فمـن عـاكف علـ عليهم السالمّاختالف آراء عامة املسلمني يف أهل بيته
هائم هبم، ومن معرض عنهم ال يعبأ بأمرهم ومكانتهم من علـم القـرآن أو 

بـام ال يرتـاب يف  صـىل اهللا عليـه وآلـهّمبغض شانئ هلم، وقد وصـاهم النبـي 
ّصحته وداللته مسلم أن يتعلمـوا مـنهم وال يعلمـوهم وهـم أعلـم مـنهم  ّ ّ

 قـال . يف فهمـهوائّبكتاب اهللا، وذكر هلم أهنم لن يغلطوا يف تفسريه ولن خيط
ّإ  تارك في م ا قل  كتاب اهللا وع   ولن يف قا «: يف حديث الثقلني املتواتر

 .احلديث» ّ ح  يردا   ا وض
ّال تعلموهم فإنهم أعلم من م«: ويف بعض طرقه ّ«. 
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 .ّوهذا أعظم ثلمة انثلم هبا علم القرآن وطريق التفكر الذي يندب إليـه
ّعراض قلة األحاديث املنقولة عن أئمة أهل البيتومن الشاهد عىل هذا اإل ّ 

ّ، فإنك إذا تأملت ما عليه علـم احلـديث يف عهـد اخللفـاء مـن عليهم السالم ّ
املكانة والكرامة، وما كان عليه النـاس مـن الولـع واحلـرص الـشديد عـىل 

ّأخذه، ثم أحصيت ما نقل يف ذلك عن عيل ،  عليهم السالم واحلسن واحلسنيّ
ّأمـا الـصحابة فلـم . ً نقل من ذلك يف تفسري القرآن لرأيت عجبا ّوخاصة ما

ّ شيئا يذكر، وأما التابعون فال يبلغ ما نقلـوا عنـه ـ عليه السالمينقلوا عن عيل  ً
ّ فلعـل املنقـول عليه السالمّوأما احلسن . حيص ـ مئة رواية يف متام القرآنُإن أ

ّعنه ال يبلغ عرشا، وأما احلسني  لم ينقل عنـه يشء يـذكر، وقـد  فعليه السالمً
 .ًا عرش ألفةأهنى بعضهم الروايات الواردة يف التفسري إىل سبع

 م وأعرضوا عن حديثهم؟ أعليهم السالم ّفهذا ألهنم هجروا أهل البيتأ
ّألهنم أخذوا عنهم وأكثروا ثم أ نحراف ُخفيت ونسيت يف الدولة األموية الُّ

 وعدم اشرتاكه يف مجع القـرآن السالم  عليهّن عزلة عيلأاألمويني عنهم؟ غري 
ًأوال وأخريا، وتاريخ حياة احلسن ً ّ يؤيـد أول االحتاملـنيالسالم عليهام نيّ بـل . ّ

 كون ما اشـتمل عليـه كتـاب ٌ بعض أنكر إىل أنعليه السالمقد آل أمر حديثه 
اخلطبة البرتاء لزياد بن أبيه ّوأما أمثال . هنج البالغة من غرر خطبه من كالمه

 !اثنانريات يزيد فال يكاد خيتلف فيها ومخ
ًومل يــزل أهــل البيــت مــضطهدين، مهجــورا حــديثهم إىل أن انــتهض 

ّاإلمامان حممد بن عيل الباقر وجعفر بن حممد الصادق  يف برهـة عليهام السالم ّ
ّكاهلدنة بني الدولة األموية والدولة العباسية، فبينـا مـا ضـاع مـن أحاديـث  ّ

ّن حـديثهام وغريمهـا مـن أغري . س وعفي من آثارهمّآبائهم وجددا ما اندر
ً أيضا مل يسلم مـن الـدخيل  عليهم السالمّآبائهام وأبنائهام من أئمة أهل البيت

، وقـد صىل اهللا عليـه وآلـهّومل خيلص من الدس والوضع كحديث رسول اهللا 
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ّذكر ذلك يف الرصيح من كالمهام، وعدا رجاال من الوضاعني كمغـرية بـن  ً ّ
ْابن أيب اخلطـاب وغريمهـا، وأمـروا أصـحاهبم وشـيعتهم بعـرض سعيد و ّ

 .األحاديث املنقولة عنهم عىل القرآن وأخذ ما وافقه وترك ما خالفه
 :الرمحن ّروى حممد بن عيسى عن يونس بن عبد

ّ حممد مـا أشـدك يف ايا أب: ّإن بعض أصحابنا سأله وأنا حارض فقال له« ّ
 ّحابنا، فام الذي حيملك عـىل رد األحاديـث؟وأكثر إنكارك ملا يرويه أصاحلديث 
ّحدثني هشام بن احلكم أنه سمع أبـا عبـد: فقال  عليـه الـسالماهللا الـصادق  ّ
ًال تقبلوا علينا حديثا إال ما وافق القرآن وا سنة أو  دون معه شـاهدا مـن : يقول ّ ّ ً

ّأحادي نا ا تقدمة، فإن ا غ ة بن سعيد لعنه اهللا دس   كتب أصحاب  ّ أ  أحاديـث ّ
ّ م  دث بها أ ، فاتقوا اهللا وال تقو وا علينا ما خالف قول ر نـا وسـنة ن ينـا  مـد  ُ ّّ ّ ّ ّ ُ

ّص  اهللا عليه وآ ، فإنا إذا حدثنا قلنا قال اهللا عز ّ ّوجل وقال رسـول اهللا صـ  اهللا  ّ

 .عليه وآ 

ُوافيت العراق فوجدت هبا قطعة مـن أصـحاب أيب جعفـر : قال يونس
 عليـه الـسالماهللا الـصادق  ُ ووجـدت أصـحاب أيب عبـدعليـه الـسالم الباقر

ُمتوافرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم فعرضتها من بعد عىل أيب احلـسن  ُ َ َ ُ
 ، فأنكر منها أحاديث كثرية أن يكون من أحاديث أيب عبـدعليه السالمالرضا 

ّإن أبـا ا طـاب كـذب   أ  ع:  وقال يلعليه السالماهللا الصادق  اهللا عليـه  بـدّ
ّلعن اهللا أبا ا طاب و ذ ك أصحاب أ  ا طاب، يدسون   هذه األحاديث . ا سالم ّ ّ

اهللا ا صادق عليه ا سالم، فال تقبلـوا علينـا خـالف  إ  يومنا هذا   كتب أ  عبد
ّالقرآن، فإنا إن  دثنا حدثنا بموافقة القرآن و وافقة ا سنة ّ ّ ّ...«)١(. 

                                                           
 ،٧ج: مـصدر سـابق، صـولً، نقال عن بحوث يف علـم األ١٤٦ص: رجال الكيش) ١(

 .٣٩ص
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اع مدرسـة أهــل البيـت مل ينهجـوا هـذا الــنهج يف ّن مجلـة مـن أتبـأّإال 
ّأحاديث أئمة أهل البيت وخاصة يف غري الفقه من املعـارف الدينيـة، حيـث  ّ

صىل ّإهنم سلكوا يف ذلك السبيل الذي سلكه أتباع اخللفاء يف أحاديث النبي 
ّ، فذهب مجع منهم إىل عدم حجية ظواهر الكتاب، وحجية مثـل اهللا عليه وآله ّ
رشيعة وفقه الرضا وجامع األخبار، وبلغ اإلفراط إىل حيـث ذكـر مصباح ال

ــه ــرصيح داللت ــه ل ــع خمالفت ــرآن م ــرس الق ــضهم أن احلــديث يف ّبع ــال . ّ ق
ّإن القرآن يف األكثر ورد عىل وجه التعمية بالنسبة إىل أذهـان «: االسرتابادي

ه مـن ّالرعية، وكذلك كثري من السنن النبوية، وإنه ال سبيل لنا فـيام ال نعلمـ
ّاألحكام الرشعية النظرية أصلية كانت أو فرعية إال الـسامع مـن الـصادقني 

ّوإنه ال جيوز استنباط األحكام النظرية من ظـواهر كتـاب اهللا . عليهم السالم
علـيهم وال من ظواهر السنن النبوية ما مل يعلم أحواهلام من جهة أهل الـذكر 

 .)١(»ّ، بل جيب التوقف واالحتياط فيهامالسالم
ّن اخلـرب ينـسخ أ  مـنوهذا الكالم يوازن ما ذكره بعض أتبـاع اخللفـاء

ُالكتاب، ولعل املـرتاءى مـن أمـر األ ّمـة لغـريهم مـن البـاحثني كـام ذكـره ّ
ّإن أهل السنة أخذوا بالكتاب وتركوا العرتة، فآل ذلـك إىل تـرك «: بعضهم ّ
العرتة وتركـوا ّوإن الـشيعة أخـذوا بـ» ّإنهما لن يف قا«:  لقول النبي؛الكتاب

ّإنهمـا لـن : صـىل اهللا عليـه وآلـه لقوله ؛الكتاب، فآل ذلك منهم إىل ترك العرتة

 .ً معا)الكتاب والسنّة(ّمة القرآن والعرتة ُ فقد تركت األ،يف قا
وهذا املنهج يف قبول احلـديث كـان أحـد العوامـل التـي عملـت عـىل 

                                                           
ّاملدنية، لفخر املحدثني وقـدوة املجـددين املـوىل حممـد أمـني االسـرتابادي، الفوائد ) ١( ّ ّ

ّمؤسسة النرش اإلسـالمي التابعـة جلامعـة املدرسـني بقـم : هـ ، حتقيق١٠٣٣: ّاملتوىف ّ
 .١٠٦ص: هـ١٤٢٤وىل ّاملرشفة، الطبعة األ
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واألدبيـة عـن القـرآن، انقطاع رابطة العلوم اإلسالمية وهي العلوم الدينية 
ّن اجلميع كالفروع والثمرات من هذه الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت أمع  ّ

ّكلها كل حني بإذن رهباُوفرعها يف السامء تؤيت أ ّنك لـو أذلك والشاهد عىل . ّ
ًتأملت أمر هذه العلوم وجـدت أهنـا نظمـت تنظـيام ال حاجـة ّ ّ هلـا إىل القـرآن  ّ

ّأصال، حتى  ًتعلم أن يتعلمهـا مجيعـا، الـرصف والنحـو والبيـان ّنـه يمكـن ملـأً ّ ّ
ّ آخرها، ثم يتـضلع يتأصول فيُواللغة واحلديث والرجال والدراية والفقه واأل ّ

ّهبا ثم جيتهد ويتمهر فيها وهو مل يقرأ القرآن، ومل يمس مصحفا قط، فلم يبق  ً ّ ّ ّ
ّللقرآن بحسب احلقيقة إال التالوة لكسب الثواب أو اختـاذه  لـألوالد  متيمـةّ

 .)١(»حتفظهم عن طوارق احلدثان

 

ّتقدم أن اآليات التي تدعو الناس عامة من كافر أو مؤمن ممـن شـاهد « ّ ّ ّ
ّعرص النزول أو غاب عنه إىل تعقل القرآن وتأمله والتدبر فيه، وخاصة قوله  ّ ّ ّ

َأفال  تدبرون القرآن و و  ن {: تعاىل َ ََ ْ َ ََ ْ ُ ْ ُ  َ َ َ َ ًمن عند    اهللا  وجدوا  يه اختالفا كث اَ َِ َِ ًَ ْ ِ ِ ِ ُِ َ َ ِ ِ ْ َْ ِ ْ{ 
ّن املعـارف القرآنيـة يمكـن أن يناهلـا أّتدل داللة واضحة عـىل  )٨٢: النساء (

ّالباحث بالتدبر والبحث، ويرتفع به ما يرتاءى من االختالف بني اآليـات، 
ات ـ واملقـام هـذا ّواآلية يف مقام التحدي وال معنى إلرجاع فهم معاين اآلي

ّاملقام ـ إىل بيان النبي، فإن ما بينه  : صىل اهللا عليه وآلهّ
ّ إما أن يكون معنى يوافق ظاهر الكالم، فهو مما يؤدي إليه اللفظ ولـو ● ّ ّ

ّبعد التدبر والتأمل والبحث ّ. 
ّ وإما أن يكون معنى ال يوافق الظاهر، وال أن الكالم يؤدي إليـه فهـو ● ّ ً ّ

                                                           
 .٢٧٢ ص،٥ج: مصدر سابق ، امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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ّ التحدي وال تتم به احلجة وهو ظاهرّمما ال يالئم ّ ّ. 
ّنعم تفاصيل األحكام مما ال سبيل إىل تلقيه من غري بيـان النبـي  صـىل اهللا ّ

َوما آتا م ا رسول فخذوه وما {:  كام أرجعها القرآن إليه يف قوله تعاىلعليه وآله ََ َُ ُ ُ َ ُ ُ ُ ْ َ

ُ ها م  نه فا تهوا َ َ َْ َ ُ ُْ ْ اآليـات، وكـذا تفاصـيل  وما يف معنـاه مـن )٧: احلرش( }َ
 .ًالقصص واملعاد مثال

ّمن هنا يظهر أن شأن النبي  يف هـذا املقـام هـو التعلـيم صىل اهللا عليه وآله ّ
ّفحسب، والتعليم إنام هو هداية املعلـم اخلبـري ذهـن املـتعلم وإرشـاده إىل ّ مـا  ّ
ّ فـإنام يصعب عليه العلم به واحلصول عليه، ال ما يمتنع فهمه من غـري تعلـيم،

للمقـصد، التعليم تسهيل للطريق وتقريب للمقصد ال إجياد للطريق وخلق 
ّواملعلــم يف تعليمــه إنــام يــروم ترتيــب املطالــب العلميــة ونــضدها عــىل نحــو  ّ
ّيستسهله ذهن املتعلم ويأنس به، فال يقع يف جهد الرتتيب وكـد  التنظـيم فيتلـف ّ

 .ّالعمر وموهبة القوة أو يرشف عىل الغلط يف املعرفة
َوأنز ـا {: ّذا هو الذي يدل عليه أمثال قوله تعـاىلوه َْ َ

َ
َ ـك ا كـر ِ  ـ  إ  َ َُ َ ْ  ْ َ

َ ِلناس ما نزل   ُ َ ِ ْ همإ  ِ ْ
ُو علمهم{:  وقوله تعاىل)٤٤: النحل( }َ ُ ُُ  َ َ الكتـاب وا كمـةَ َ َْ ِْ

ْ َ َ ِ{ 
ّ فالنبي إنام يعلم الناس ويبني هلـم مـا يـدل عليـه القـرآن بنفـس)٢: اجلمعة( ّّ ه ّ

ّنـه أخرة، ال ّويبينه اهللا سبحانه بكالمه، ويمكن للناس احلـصول عليـه بـاأل
ّ يبني هلم معاين ال طريق إىل فهمها من كالم اهللا تعـاىل، فـإن صىل اهللا عليه وآله ّ

َكتاب فصلت آياته قرآنا عر {: ذلك ال ينطبق البتة عىل مثل قوله تعاىل َ َ ًَ ْ ُ ُُ ْ  ُ َ ٌ ْيا لقوم ِـِ َ ِ ً ّ

َ علمون ُ َ ْ َ وهذا  ِسان عـر {:  وقوله تعاىل)٣: ّفصلت( }َ ََ ٌَ َ ٌ مبـ َ  )١٠٣: النحـل( }ُ
ّوهذا ما أكدته الروايات الكثرية الواردة عن أئمة أهل البيت  . عليهم السالمّ

ّإن اهللا أنـزل   القـرآن «: قال عليه السالمالصادق أيب عبد اهللا  عن اإلمام 

ّت يان    ء ح  واهللا ما ترك اهللا  ّش ئا  تاج العباد إ ه إال ب نـه  لنـاس حـ ّ ّ ّ ال  ً



 ٧٧ ..................................................................لقرآنتفسري القرآن با:  األصل الثاين

 .)١(»ّ و  ن هذا نزل   القرآن إال وقد أنزل اهللا فيه:  ستطيع عنه بقول
ّ املتـضمنة لوصـيته صىل اهللا عليه وآلهًهذا مضافا إىل األخبار املتواترة عنه 

ْبالتمسك بالقرآن واألخذ به وعرض الروايات املنقولة عنه عىل كتـاب  اهللا، َّ
ّفإنه ال يستقيم معناها إال مع كون مجيع ما نقل عن النبي  ّ مما صىل اهللا عليه وآلهّ

صـىل اهللا عليـه ّيمكن استفادته من الكتاب، ولو توقف ذلك عىل بيان النبـي 
 .)٢(» كان من الدور الباطل وهو ظاهروآله

 

ّإ  تـارك : ّ أنه قال يف آخر خطبة خطبهـاه وآلهصىل اهللا علي ّتواتر عن النبي

ّفي م ا قل  ا قل األ   وا قل األصغر، فأما األ   فكتـاب ر ، وأمـا األصـغر  ّّ

ّ فيهما، فلن تضلوا ما إن تمسكتم بهماِي فاحفظو ـفع   أهل ب ت ّ. 
ّواحلديث دال عىل حجيـة قـول أهـل البيـت  يف القـرآن  علـيهم الـسالمّ

ّتباع ما ورد عنهم يف تفـسريه، واالقتـصار عـىل ذلـك، وإال لـزم ووجوب ا ّ
ّفكيف ينسجم هذا مع مـا تقـدم مـن أن القـرآن . التفرقة بينهم وبني القرآن ّ

ًهدى ونور وأنه تبيان كل يشء، فال يكون مفتقـرا إىل هـاد غـريه ومـستنريا  ً ّ ّ ً
ًبنور غريه ومبينا بغريه من عقل أو رواية أو كشف عارف أو جتر  .بة ونحوهاّ

ّإن كنا نعتقد أنه يمكن االستمداد بالقرآن لفهم القـرآن، وّإننا : اجلواب ّ
ّألن القرآن يفرس بعضه بعضا، إال أن الكالم يف أنه هـل يمكـن ذلـك لكـل  ّ ّ ً ّّ ّ
 ّأحد من غري توجيه وهداية من بيانات الرسول األعظم وأئمـة أهـل البيـت

 ؟عليهم السالم
                                                           

، كتـاب القـرآن، ٨١ ص،٩٢ج: ّامعة لدرر أخبار األئمـة األطهـاربحار األنوار اجل) ١(
ً إن للقرآن ظهرا وبطنا، احلديث٨الباب  ً ّ :٩. 

 .٨٤ ص،٣ج: امليزان يف تفسري القرآن) ٢(
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 ّ أنـه لـوال هدايـة وبيـان هـؤالءإلثبـاته هنا يأيت حديث الثقلني وغري
ّ للمنهج الذي ينبغي اختاذه الستخراج معارف القـرآن الكـريم عليهم السالم
 .ملا أمكن ذلك

 عليـه الـسالم البـاقر اإلمـامجاء رجـل إىل :  عن أيب لبيد البحراين قال●
 ّأنـهأنت الذي تزعم : ّثم قال له الرجل. ّبمكة فسأله عن مسائل فأجابه فيها

 ول ـن لـ س  ء ،ل س هكذا قلـت :ّليس يشء من كتاب اهللا إال معروف، قال
 .)١(»يعلمه ا اس ّاهللا   كتابه  ما ال ناطق عن ّاهللا إال عليه د ل من كتاب

ّإذا حـدثت م  ـ ء «: عليـه الـسالمقـال البـاقر :  عن أيب اجلارود قـال●

 عليه وآ  ص  اهللاي ـّإن ا ب« :ّثم قال يف بعض حديثه .» من كتاب اهللاِفاسأ و 
 أيـن ،اهللا يابن رسول:  فقيل له.» عن القيل والقال وفساد ا ال و  ة ا سؤالَن 

ٍال خ    كث {: قو  :ّوجل؟ قال ّهذا من كتاب اهللا عز ِ
َ
ِ َ ْ ْ من  واهم َ ُ َ ْ َْ َال من أ ـر إِ َ َ ْ َ  

ٍصدقةِــب
َ َ ٍ أو معــروفَ ُ ْ َ ْ
َ

ْ أو 
َ
ٍصــالحإ َ َ   ــ  ا ــْ ْ ُوال تؤتــوا {:  وقــال)١١٤: النــساء( }ِاسَ ُْ َ

ُا سفهاء أ وال م ُ َ َ ْ َ َ َ َ ً ال  جعل اهللا ل م  ياما   َ َِ ْ ُُ َ َ َ
ْال  ـسأ وا  ـن {:  وقـال)٥: النـساء( }ِ َ ُ َ ْ َ َ

َأشياء  َ ْ
َ

ْن  بد ل م  سؤ مإ ُْ ُ ُْ َْ َ َ ُ  .)٢()١٠١: املائدة( }ْ
ّ واخلـاص ّامحيث مل حيط بجميع ما ورد يف القرآن مـن العـفّأما غريهم 

ّه أن يقوم هبذا الـدور إال نّوالناسخ واملنسوخ واملحكم واملتشابه فإنه ال يمك
ّ خصوصا إذا علمنـا أن للقـرآن منهجـه اخلـاص يف ، غري كاملّبنحو جزئي ً

 .بيان معارفه ومقاصده
 عليـه الـسالمسألت أبا جعفـر البـاقر «:  عن جابر بن يزيد اجلعفي قال●

                                                           
، كتـاب القـرآن، ٩٠ ص،٩٢ج: ّبحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمـة األطهـار) ١(

 .٣٤:  احلديث٨الباب 
 .١٢: ، احلديث٨: ، كتاب القرآن، الباب٨٢ ص،٩٢ج: بحار األنوار )٢(
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ًجابني ثم سألته عنه ثانيـا فأجـابني بجـواب آخـر، عن يشء من التفسري، فأ ّ
َجعلت فداك كنت أجبتني يف املسألة بجواب غري هـذا قبـل اليـوم؟ : فقلت
 :فقال
ّجابر ل س  ء أبعد من عقول ا رجال من تفس  القـرآن، إن اآليـة ي ـون  يا

ّأو ا    ء وآخرها    ء، وهو  م متصل م  .)١(»ف   وجوهّ تّ
أبـا  سـمعت«: سناده إىل إسامعيل بن جـابر قـالإ ب،سري النعامين يف تف●
ًإن اهللا تبارك وتعـا  بعـث  مـدا صـ  اهللا :  يقولعليه السالماهللا الصادق  عبد ّ ّ

ً بعده، وأنزل عليه كتابا فخـتم بـه ا كتـب فـال ّيـفختم به األن ياء فال نب عليه وآ 

ًكتاب بعده، أحل فيه حالال وحرم حراما، فح ّ ً ال  حالل إ  يوم القيامة وحرامه حرام ّ
ي صـ  اهللا ـإ  يوم القيامة، فيه  ع م وخ  من قبل م و عد م، وجعله ا بـ

ّعليه وآ  علما باقيا   أوصيائه، ف  هم ا ـاس وهـم ا ـشهداء   أهـل   زمـان،  ً ً َ

ّوعد وا عنهم ثم قتلوهم، واتبعوا غ هم، ثم أخلصوا  م الطاعة ح    ّ ر دندوا من أهّّ
ِ سوا حظا  مـا ذكـروا بـهَو{: والية والة األ ر وطلب علومهم، قال تعا  ُ  ًُ  ُِ ّ َ  ُزالَال تـَو َ

بـبعض،  ّ وذ ـك أنهـم   ـوا بعـض القـرآن)١٣: املائـدة (}ْمُهْنِ مـٍةَِنائَ خَ  ُِعل طَ 
ّواحتجوا با  سوخ وهم يظنون أنه ا اسخ، واحتجوا با  شابه وهم يرو ّّ ّن أنه ا ح م، ّ

ْواحتجوا با اص وهم يقدرون أنه العـام، واحتجـوا بـأو ّ ّ ّّ ل اآليـة وتر ـوا ا ـسبب   ّ
تأو لها، و م ينظروا إ  ما يفتح ا  م و   ما  تمه، و م يعرفوا  وارده و ـصادره إذ 

ّ م يأخذوه عن أهله فضلوا وأضلوا ّ. 

ّوجـل ا اسـخ مـن  ّ عـزّنه من  م يعـرف مـن كتـاب اهللاأواعلموا ر  م اهللا 

ّ وا اص من العام، وا ح م من ا  ـشابه، وا ـرخص مـن العـزائم، وا ـ  ،ا  سوخ ُ ّ ّ

ّوا د  ّز ل، وا بهم من القرآن   ألفاظه ا نقطعة وا ؤلفة، وما فيه من ـ وأسباب ا نِ

                                                           
 .٣٧: ، احلديث٩١ ص،٩٢ ج:بحار األنوار )١(
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 واالبتداء ّعلم القضاء والقدر، وا قديم وا أخ ، وا ب  والعميق، والظاهر وا اطن،
 وا ار فيه، وا صفة  ا ، منهـىواالنتهاء، وا سؤال وا واب، والقطع وا وصل، وا س ثن

ّقبل  ما يدل   ما بعد، وا ؤ د منه وا فصل، و واضع فرائضه وأح مـه، ومعنـ ّّ  ـىّ
حال  وحرامه ا ي هلك فيه ا لحدون، وا وصول مـن األلفـاظ، وا حمـول   مـا 

 . وال هو من أهله،ا بعده، فل س بعا م بالقرآنقبله و  م

َوم  ما اد  ٍ معرفة هذه األقسام مدع بغ  د ل فهـو  ذب  رتـاب مفـ ّ
ّ   

 .)١(»ّاهللا ا كذب ورسو  ومأواه جهنم و  س ا ص 
ّ أهنم مجعوا القرآن بكامله، فإنه ال  عليهم السالموهذا معنى ما ورد عنهم ّ

الذي بيد غريهم ناقص غري كامل، بل املـراد مـن اجلمـع ّيراد منه أن القرآن 
 .هو الوقوف عىل متام معانيه ومقاصده

عليـه سمعت أبا جعفر الباقر «:  عن عمرو بن أيب املقدام عن جابر قال●
ّما اد  أحد من ا اس أن: يقول السالم ٌ ّه  ع القرآن  ه كما أنزل إال كذاب، ومـا ّ ّ ُ ّ

ّ تعا  إال   بن أ  طالب عليه ا سالم واألئمة من بعـدهّ عه وحفظه كما نز  اهللا ّ 
 .)٢(»عليهم ا سالم

ما  ستطيع أحـد أن «: ّ أنه قالعليه السالم عن جابر عن أيب جعفر الباقر ●
ّيد  أن عنده  يع القرآن  ه ظـاهره و اطنـه غـ  األوصـياء ّ عليـه وقولـه . )٣(»ّ

ّإن عنده  يع القرآن  ه«: السالم ّد يقـال إن هـذه اجلملـة ظـاهرة يف لفـظ ق» ّ
ظـاهره «: القرآن ومشعرة بوقوع التحريف والنقص فيه، لكن تقييدها بقولـه

ّيفيد أن املراد هو العلم بجميع القرآن من حيث معانيه الظاهرة عىل » و اطنه
                                                           

 .٨١ ص،٣ج:  عن امليزان يف تفسري القرآنًالنق) ١(
ّنه مل جيمع القرآن كله، احلديثأّ، كتاب احلجة، باب ٢٢٨ ص،١ج: صول الكايفأ) ٢( ّ١. 
 .٢: ، احلديث٢٢٨ ص١ج: نفسهاملصدر ) ٣(
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الفهم العادي ومعانيه املستبطنة عىل الفهم العـادي، وكـذا قولـه يف الروايـة 
 .اجلمع باحلفظ ّحيث قيد»  عه وحفظهوما «السابقة 

ّاملتعني يف التفسري االستمداد بـالقرآن عـىل «: قال الطباطبائي يف تفسريه
صـىل اهللا ّفهمه وتفسري اآلية باآلية، وذلك بالتدرب باآلثار املنقولة عن النبي 

.... ّ، وهتيئة ذوق مكتسب منها ثـم الـورود عليهم السالم وأهل بيتهعليه وآله
ًجيعل احلجية هلام معـا» لن يف قا «صىل اهللا عليه وآلهوقوله   فللقـرآن الداللـة .ّ

عىل معانيه والكشف عن املعارف اإلهلية، وألهل البيت الداللة عىل الطريق 
 .)١(»وهداية الناس إىل أغراضه ومقاصده

 

ّمن الواضح أن القرآن إنام   نـا إ{ : كام قال تعاىلنزل ليعقله الناس ويفهموهُأّ

ِأنز ا عليك الكتاب  ِلناس  َ ََ َِ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ًكتـاب فـصلت آياتـه قرآنـا {:  وقـال)٤١: الزمـر( }َ ْ ُ ُُ ْ  ُ َ ََ ٌ ِ
َعر  ٍيا لقومِـَ ْ َ ِ ً َ  علمونّ ُ َ ْ َنا جعلناه قرآنا عر ـإ{ )٣: ّفصلت( }َ َ َ ًَ ْ ُُ ْ َ َيا لعل ـم  عقلـونِـ  ُ ِ ْ َ ْ ُ  ًَ َ ّ{ 

َهذا {:  وقال)٣: الزخرف( ِ يان  ِلناسَ  ٌ َ  إىل غري ذلـك مـن )١٣٨: آل عمـران( }َ
ّاآليات، وال ريب أن مبينه هو الرسول  :  كـام قـال تعـاىلصـىل اهللا عليـه وآلـهّ

َوأنز ا { َْ َ
َ

َ ك ا كر ِ     ِلناس ما نزل إ  ُ َ ِ  َ  َ َُ َ ْ  ْ ْ همإَ ِ ْ
ّ وقد بينه للصحابة، )٤٤: النحل( }َ

 ال ّ إلينا فهو بيان نبويصىل اهللا عليه وآلهنقلوه عنه ّثم أخذ عنهم التابعون، فام 
 .ّغامض عنه بنص القرآنجيوز التجايف واإل

 فهـو وإن مل صىل اهللا عليـه وآلـهّوما تكلموا فيه من غري إسناده إىل النبي «
ّجير جمرى النبويات يف حجيتها، لكن القلب إليه أسكن، فـإن مـا  ذكـروه يف ّ

 املكتـسب مـن ن النبي أو يشء هداهم إليه الذوقّتفسري اآليات إما مسموع م
                                                           

 .٨٧ ص،٣ج:  يف تفسري القرآنامليزان) ١(
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 وكذا ما ذكره تالمـذهتم مـن التـابعني ومـن ،صىل اهللا عليه وآلهبيانه وتعليمه 
هم يف العربيـة وسـعيهم قّ وكيف خيفى عليهم معاين القرآن مع تعـر.يتلوهم

ّيف تلقيها من مصدر الرسالة واجتهادهم البالغ يف فقه الدين عـىل مـا يقـصه  ّ
 .يخ من مساعي رجال الدين يف صدر اإلسالمالتار

ّن العدول عن طريقتهم وسنتهم واخلروج عـن أمن هنا يظهر  مجـاعتهم ّ
ّ والسكوت عـام وتفسري آية من اآليات بام ال يوجد بني أقواهلم وآرائهم بدعة،

 )١(»ويف ما نقل عنهم كفاية ملن أراد فهم كتاب اهللا تعـاىل. سكتوا عنه واجب
 .)٢(»بضعة عرش ألف حديث«اء هزّفإنه يبلغ 

  ّإن ما ورد به النقـل مـن كـالم الـصحابة ـ مـع قطـع النظـر: واجلواب
  عــن طرقــه ـ ال خيلــو عــن االخــتالف فــيام بــني الــصحابة أنفــسهم، بــل 
ّال خيلو عن االختالف فيام نقل عن الواحد منهم عىل ما ال خيفى عىل املتتبـع 

ّاملتأمل يف أخبارهم، والقول بأن الواجـ ب حينئـذ أن نختـار أحـد األقـوال ّ
املختلفــة املنقولــة عــن الــصحابة يف اآليــة، وجيتنــب عــن خــرق إمجــاعهم 
ّواخلروج عن مجاعتهم، مردود بـأهنم أنفـسهم مل يـسلكوا هـذا الطريـق ومل 
يلتزموا هذا املنهج ومل يبالوا باخلالف فيام بينهم، فكيف جيب عىل غريهم أن 

 .ّا بحجية قوهلم عىل غريهمّيقفوا عىل ما قالوا ومل خيتصو
ّإن من جيـوز عليـه الغلـط والـسهو ومل «: »املستصفى«يقول الغزايل يف 

ّتثبت عصمته عنه فال حجة يف قوله، فكيف حيتج بقوهلم مع جـواز اخلطـأ؟  ّ
ّيتـصور عـصمة قـوم ّعى عصمتهم من غري حجة متواترة؟ وكيف ّوكيف تد

                                                           
 .٨٤ ص،٣ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
 لإلمام عبد الرمحن جالل الدين السيوطي، دار الفكر، ،ّالدر املنثور يف التفسري املأثور) ٢(

 .ّ، املقدمة٧ ص،١ج: هـ١٤٠٣ ،وىلالطبعة األ
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ّ كيـف وقـد اتفقـت ؟جيوز علـيهم االخـتالف؟ وكيـف خيتلـف املعـصومان
فلم ينكر أبـو بكـر وعمـر عـىل مـن ! الصحابة عىل جواز خمالفة الصحابة؟

ّخالفهام باالجتهاد، بل أوجبوا يف مسائل االجتهاد عىل كـل جمتهـد أن يتبـع 
 .اجتهاد نفسه

وتـرصحيهم ؛ ووقـوع االخـتالف بيـنهم؛ فانتفاء الدليل عـىل العـصمة
 .)١(»ةّثالثة أدلة قاطع، بجواز خمالفتهم فيه

ّوهو االقتـصار عـىل مـا نقـل مـن مفـرسي صـدر «ّن هذا املنهج أعىل 
ّاإلسالم من الصحابة والتابعني يف معاين اآليـات القرآنيـة، يوجـب توقـف 
العلم يف سريه، وبطالن البحث يف أثره كـام هـو مـشهود يف مـا بأيـدينا مـن 

ُكلامت األوائل والكتب املؤلفة يف التفسري يف القـرون األ مـن اإلسـالم، وىل ّ
ّومل ينقل منهم يف التفسري إال معان ساذجة بسيطة خالية عن تعمـق البحـث  ّ

ُ ونز ا عليك الكتاب ت يانا لـ  {: وتدقيق النظر، فأين ما يشري إليه قوله تعاىل ِ ًِ َ َ َْ َ َِ ْ ْ َ َ َْ  َ

  من دقائق املعارف يف القرآن؟)٨٩: النحل( }َْ ء
 عن مثل العرش والكريس ّحقيقيلذا مل ينقل عن طبقة الصحابة بحث 

صـول املعـارف كمـسائل ُّوالقلم واللوح وسائر احلقـائق القرآنيـة وحتـى أ
ّالتوحيد واملعاد والنبـوة واإلمامـة ومـا يلحـق هبـا، بـل كـانوا ال يتعـدون  ّ
ّالظواهر الدينية ويقفون عليها، وعىل ذلك جرى التابعون وقدماء املفرسين 

ما وصف اهللا من نفـسه يف كتابـه  ّكل: ّأنه قالّحتى نقل عن سفيان بن عيينة 
ًوعن اإلمام مالك أن رجال قال له. فتفسريه تالوته والسكوت عليه أبـا  يـا: ّ

ًفام رأيـت مالكـا :  استوى عىل العرش، كيف استوى؟ قال الراوي،اهللا عبد
وأطرق ) يعني العرق(وجد من يشء كموجدته من مقالته وعاله الدحضاء 

                                                           
 .٤٣٩ص: ّصول العامة للفقه املقارنًنقال عن األ) ١(
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الكيف غري معقول، واالستواء منه غري : ي عن مالك فقالفرس: قال. القوم
ّجمهول، واإليامن به واجـب، والـسؤال عنـه بدعـة، وإين أخـاف أن تكـون 

 .خرجُ وأمر به فأ. ضاال
ّوأما استبعاد أن خيتفي عليهم معاين القرآن مع ما هم عليـه مـن الفهـم 

اين كثـري مـن ّواجلد واالجتهاد، فيبطله نفس اخلـالف الواقـع بيـنهم يف معـ
ّاآليات والتناقض الواقع يف الكلامت املنقولة عنهم، إذ ال يتـصور اخـتالف 

ّوال تناقض إال مع فرض خفاء احلق واختالط طريقه بغريه ّ«)١(. 

                                                           
 .١٦١ ص،٨، ج٨٥ ص،٣ج:  تفسري القرآنامليزان يف) ١(



 

 
 
 

 

 

ّمن األبحاث األساسية التـي وقـع النـزاع فيهـا كثـريا عـىل مـر تـاريخ  ً
ن االعتامد عىل نتائج االستدالالت العقليـة يف خمتلـف امكإاإلنسان الطويل 

 : يمكن تصويره كام ييلّ إن هذا النزاع:والواقع، ةيدجماالت الفكر والعق
ّ تارة يمكن تصويره بني االجتاه احليس الذي ال يؤمن إال بنتائج العلوم ● ّ ّ ً

 الـذي ّالطبيعية القائمة عىل أساس املنهج التجريبـي، وبـني االجتـاه العقـيل
 مًذهب إليه الفالسفة عموما حيث آمنوا بامكان االعتامد عـىل نتـائج العلـو

 .العقلية القائمة عىل أساس املنطق األرسطي
ّخرى بني االجتاه الذي يرص عـىل االقتـصار عـىل ظـواهر الكتـاب ُ وأ● ّ

ُوالسنة واالجتناب عن تعاطي األ صول املنطقيـة والعقليـة لفهـم املعـارف ّ
ّ، وبني االجتاه الذي يعتقد أن الكتاب والسنة مها الـداعيان إىل ًالدينية عموما ّ ّ

ّالتوسع يف استعامل الطرق العقلية الصحيحة، وهـي املقـدمات البدهييـة أو  ّ
 .ةيّاملتكئة عىل البدهي

  وماذا يراد به يف مثل هذه األبحاث؟،ّقبل هذا وذاك البد من تعريف العقل
 :عة معانيطلق اسم العقل باالشرتاك عىل أرب

ّ الوصف الذي به يفارق اإلنسان سائر البهائم، وهو الذي به اسـتعد .١
ّلقبول العلوم النظرية وتدبري الصناعات اخلفية الفكريـة، وهـو الـذي أراده 
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ّإنـه غريـزة يتهيـأ هبـا إدراك «: ّاحلارث املحاسبي حيث قـال يف حـد العقـل ّ
ّ يف القلـب، بـه يـستعد ّالعلوم النظرية وتدبري الصناعات، وكأنه نور يقذف

ّإلدراك األشياء، فإن الغافل عن العلـوم والنـائم يـسميان عـاقلني باعتبـار  ّ
ّوكام أن احلياة غريـزة هبـا يتهيـأ اجلـسم . قد العلوم فوجود هذه الغريزة مع  ّ

ّدراكات احلسية ، فكذلك العقل غريزة هبـا يتهيـأ للحركات االختيارية واإل ّ
 ويمكن تـشبيه ذلـك بـاملرآة التـي تفـارق .ريةبعض احليوانات للعلوم النظ

ّ لصفة اختـصت هبـا وهـي ؛حكاية الصور واأللوانيف غريها من األجسام 
. ّفارق األعضاء بصفة غريزية هبا استعدت للرؤيةتني عالصقالة، وكذلك ال

فنسبة هذه الغريزة يف استعدادها النكشاف العلـوم كنـسبة املـرآة إىل صـور 
 .)١(»إىل صور املرئياتاأللوان ونسبة العني 

ّوالعقل هبذا املعنى يستعمله الفالسفة يف كتاب الربهان ويعنون به قـوة 
 .ّالنفس التي هبا حيصل اليقني باملقدمات الصادقة الرضورية

ّعلوم تستفاد من التجـارب بمجـاري األحـوال، فـإن مـن حنكتـه . ٢ ّ
ّ ال يتصف بـذلك ّإنه عاقل يف العادة، ومن: ّالتجارب وهذبته املذاهب يقال

ّإنـه غبـي: يقال ّة ورسعـة الـتفطن يف ّيـوومرجعـه إىل جـودة الر«.  جاهـلّ
ّر أو يتجنب، وإن كان يف باب األغـراض الدنياويـة ثاستنباط ما ينبغي أن يؤ

ّوهوى النفس األمارة بالـسوء، فـإن النـاس يـسمون مـن لـه هـذه الر ة ّيـوّّ
ّاملذكورة عاقال، أما أهل احلق فال يسمون ه ّّ خـر ًُذه احلالة عقـال بـل أسـامء أً

 .)٢(»كالدهاء أو الشيطنة وغريمها
                                                           

ّحممـد  : بتـصحيحهيّالدين حممد بـن إبـراهيم الـشريازي، عنـ صدرلصول الكايف أرشح ) ١(
 .، كتاب العقل واجلهل٢٢٥ ص،١ج:  ١.  ط،يرانإ ،ّخواجوي، مؤسسة مطالعات فرهنگى

 .املصدر نفسه) ٢(
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مـور، فيقمـع ُّأن ينتهي قوة تلك الغريزة إىل أن يعـرف عواقـب األ «.٣
ّالشهوة الداعية إىل اللذة العاجلة ويقهرهـا، فـإذا حـصلت هـذه القـوة سـمي ّ ّ 
ّصاحبها عاقال بحيث إن إقدامـه وإحجامـه بحـسب مـا يقتـضيه النظـر يف  ً
ّالعواقب ال بحكم الشهوة العاجلة، وهذا أيضا من خواص اإلنـسان التـي  ً

 .)١(»ّيتميز هبا عن سائر احليوانات
عليـه وهذا املعنى هو الذي أشارت إليـه الروايـة عـن اإلمـام الـصادق 

ُمـا عبـد بـه ا ـر ن واك ـسب بـه «: مـا العقـل؟ قـال: قلـت لـه:  قالالسالم

واملراد من العقل، ملكة وحالة «: » العقولمرآة«قال املجليس يف . )٢(»ا نـان
ّيف النفس تدعو إىل اختيار اخلريات واملنافع واجتنـاب الـرشور واملـضار، وهبـا 
ــاوس  ــضبية والوس ــشهوانية والغ ــدواعي ال ــر ال ــىل زج ــنفس ع ــوى ال تق

 .)٣(»الشيطانية
وهو املذكور يف كتاب اإلهليات ومعرفة الربوبيات، وهـو املوجـود  «.٤

ّق له بيشء إال بمبدعه وهو اهللا القيوم، فال تعلـق لـه بموضـوع ّالذي ال تعل ّ ّ
ّكالعرض وال بامدة كالصورة وال ببدن كالنفس، وليس له كامل بـالقوة  وال ،ّ

ًمكـان والقـصور إال مـا صـار منجـربا يف ذاته جهة من جهات العـدم واإل ّ
ّبوجوب وجود احلق تعاىل، وهلذا يقال لعامله عامل اجلربوت، وكله ن ور وخري ّ

                                                           
ّآداب النفس، للعارف احلكيم السيد حممد العيناين، ) ١( ّحققـه وصـححه الـسيد كـاظم ّ ّ ّ

 . يف احلاشية٧ص: املوسوي املياموي، منشورات املكتبة الرضوية
 .٣: ، كتاب العقل واجلهل، احلديث١١ ص،١ج: صول من الكايفاأل) ٢(
ّالعالمة شيخ اإلسالم املـوىل حممـد : مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول، تأليف) ٣( ّ

هــ، دار الكتـب اإلسـالمية، إخـراج ومقابلـة ١٤٠٤باقر املجليس، الطبعة الثانيـة، 
 .٢٥ ص،١ج: ّالسيد هاشم الرسويل: وتصحيح
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ّال يشوبه شوب ظلمة ورش إال ما احتجب بسطوة الضوء األحدي وهو أمر  ّ
 .»ّأول ما خلق اهللا العقل«ت ا وهذا هو الذي ورد يف الرواي)١(»اهللا وكلمته

ّإن اهللا : عليه الـسالماهللا الصادق  قال أبو عبد«: عن سامعة بن مهران قال

ّوجل خلق العقل وهو أول خلق من ا روحان  ّعز   عن يم  العرش من نـوره فقـال ّ
ّ خلقتك خلقا عظيمـا و رمتـك   :قبل فأقبل، فقال اهللاأ: ّأدبر فأدبر، ثم قال  :   ً ً

 .)٢(»... يع خل 
:  قـال الطباطبـائي؛ّواملراد من العقل يف هذه األبحاث هو املعنى األول

ّإن احلس ال ينال غري اجلزئي« ّ ال تـستعمل غـري ّ املتغري، والعلوم ال تستنتج وّ
ّالقضايا الكلية، وهي غري حمسوسة وال جمربة، فإن الترشيح مـثال إنـام ينـال  ً ّ ّ ّ
ّمن اإلنسان مثال أفرادا معدودين قليلـني أو كثـريين، يعطـي للحـس فيهـا  ً ً

ًن هلذا اإلنسان قلبا وكبدا مثال، وحيـصل مـن تكرارهـا عـدد مـن أمشاهدة  ً ً ّ
ّكل إنسان فله قلب «: ّكم الكيل يف قولناّاملشاهدة يقل أو يكثر وذلك غري احل

ّ فلو اقتـرصنا يف االعـتامد والتعويـل عـىل مـا يـستفاد مـن احلـس .»أو كبد
ّ مل يـتم لنـا إدراك ،والتجربة فحسب من غري ركون عىل العقليات مـن رأس

ّكيل وال فكر نظري فكـام يمكـن التعويـل أو يلـزم عـىل . ّ وال بحث علمـيّ
ّاحلس يف مورد خيص به، ّ كذلك التعويل فيام خيص بالقوة العقليـةّ ومرادنـا . ّ

ّبالعقل هو املبدأ هلذه التصديقات الكلية واملدرك هلذه األحكام العامـة، وال  ّ
 .)٣(»ّريب أن اإلنسان معه يشء شأنه هذا الشأن

                                                           
 .٢٢٧ ص،١ج: صول الكايف، للشريازيأرشح ) ١(
: ، كتاب العقـل واجلهـل، احلـديث٢١ ص،١ج: مصدر سابق، صول من الكايفاأل) ٢(

١٤. 
 .٤٨ ص،١ج: مصدر سابق ، امليزان يف تفسري القرآن) ٣(
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ّن فيـه عقـد القلـب إالعقل يطلق عىل اإلدراك من حيـث «: ًوقال أيضا
ّحانه اإلنسان عليه من إدراك احلـق والباطـل بالتصديق، عىل ما جبل اهللا سب

ّيف النظريات، واخلري والرش واملنافع واملضار يف العمليات حيـث خلقـه اهللا  ّ
ّسبحانه خلقة يدرك نفسه يف أول وجوده، ثم جهزه بحواس ّ  ظـاهرة يـدرك ّّ

خرى باطنة يدرك معاين روحية هبا ترتبط نفـسه مـع ُشياء، وبأهبا ظواهر األ
ّارجة عنها كاإلرادة واحلب والبغض والرجـاء واخلـوف ونحـو األشياء اخل

ّذلك، ثم يترصف فيها بالرتتيب والتفصيل والتخصيص والتعميم، فيقـيض  ّ
ًمور اخلارجة عـن مرحلـة العمـل قـضاء نظريـا، ويف ُفيها يف النظريات واأل ً

ًمور املربوطة بالعمـل قـضاء عمليـا، كـل ذلـك جريـا عـىل ُالعمليات واأل ًّ ً
 .)١(»ّ الذي تشخصه له فطرته األصلية، وهذا هو العقلاملجرى

ّإن احلياة اإلنسانية قائمة عـىل أسـاس : ّبعد أن اتضح معنى العقل نقول
ّاإلدراك والفكر، والزم ذلك أن الفكر كلام كـان أصـح وأتـم  ّ ّ كانـت احليـاة ّ

 يف آيـات كثـرية  القرآن إىل الفكر الصحيح وترويج طـرق العلـماوقد دع. أقوم
ًأومـن  ن ميتـا فأحي نـاه وجعلنـا   نـورا {: ّطرق وأساليب متنوعة كقولـهوب ُ ُ َ َ َ َ َْ َ َ َُ ْ ْ َ ََ ً ْ َ ََ َ ْ

ِ م  ب ْ ِه  ِـَ ِا اس كمن مثله  ِ ُ
ُ َ َ ْ َ َ ِ َالظلمات لـ س بـ  ْ َ ِ َ

ُ ٍخارجِـ  ِ
َ منهـاَ ْ  ،)١٢٢: األنعـام( }ِ

ُهل  ستوي ا ين  علمون وا ين ال  علمو{ َُ َْ َْ َ َ َ ََ َِ ِ  َ َ ِ
ْ ِيرفع{ ،)٩: الزمر( }َنْ َ ْ ُ اهللا ا ين آمنوا َ َ َ ِ  ُ

ٍمن م وا ين أوتوا العلم درجات َ َ ََ
ْ ْ  
ِ ُ ُ َ ِ َ ْ ُ ْ ِف   عباد { ،)١١: املجادلة( }ِ َِ ْ  َ َ ا ين  ستمعون *َ ُ ِ َ َْ َ ِ

 

َ القول  ي ب َ َ ْ َ ْعون أحسنه أو ِك ا ين هداهم اهللا وأو ِك هم أوِـْ ْ ُْ ُ ُْ ُ ُْ ُ ْ َُ َ ََ ََ َ ََ ِ  ُ َ ِ ابُ وا األََ َ
 :الزمـر( }ْ

 .)١٨  ـ١٧
ّومل يعني يف الكتاب العزيز هذا الفكر الصحيح القيم الذي ينـدب إليـه  ّ
ّإال أنه أحال فيه إىل ما يعرفـه النـاس بحـسب عقـوهلم الفطريـة وإدراكهـم  ّ

                                                           
 .٢٤٩ ص،٢ج: مصدر سابق ، يف تفسري القرآنامليزان  )١(
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ّاملركوز يف نفوسهم، ولو تتبعت الكتاب اإلهلي ثم تدبرت يف آياتـه وجـدت  ّّ
ّثالثمئة آية تتضمن دعـوة النـاس إىل التفكـر أو التـذكر أو ّما لعله يزيد عىل  ّ ّ

ّالتعقل، أو تلقن النبي  ّثبات حق أو إلبطال باطـل ّ احلجة إلصىل اهللا عليه وآلهّ
َقل  من  ملك من{: كقوله ِ ُ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ُ اهللا ش ئا إن أراد أن  هلك ا مسيح ا ـن  ـر م وأمـهُِ  ُ َ َ ََ ْ َ َ َ ََ ْ ُ ِْ

ْ
ِ ْ ْ َْ ََ ً َ ِ{ 

ّ أو حتكي احلجة عن أنبيائه وأوليائـه كنـوح وإبـراهيم وموسـى )١٧: املائدة(
ْقالـت {:  كقولـه،وسائر األنبياء العظام، ولقامن ومؤمن آل فرعون وغريمها َ َ

َرسلهم أ  اهللا شك فاطر ا ـسم  
ِ ِ
َ  َُ ِ ِ

َ ْ ُ ُ َوات واألاُ ِرضَِ َذ قـال  َو{: وقولـه) ١٠: إبـراهيم( }ْ َ ْ

ُلقمان البنه وهو يعظه ُُ ِ َِ َ ُ َ ِ ْ َ ْ َ  يا   ُ ُ ْ ال   ك بَ
ِ
ْ ُ ٌن ا  ك لظلم عظيمإِاهللا ِـَ ٌِ َ

ْ ُ َ َ ْ  ).١٣: لقـامن( }  
ُوقال رجل  ؤمن من آل فرعون ي تم { :وقوله ُ ْ َ ََ ْ ْ ِ ِ ْ ِ ٌِ ْ ُ ُ

ٌ َ َ َ َْ يمانه أ قتلون رجال أن  قول ر  إَ ََ ُْ ََ َ ًَ ُ َ ُ ُ ُ َ َ

ْاهللا وقد جاء م ب ُُ َ َ ْ َ ْا  نات من ر  مِـَ ُ   َ ْ ِ ِ َ َ
 وقوله حكايـة عـن سـحرة )٢٨: غافر( }ْ

َقا وا لن نؤثرك   ما{: فرعون َ َ َ َ ِ ْ ُ ْ َ َجاءنا منَُ ِ َ َ ٍ ا  نات وا ي  طرنا فاقض ما أنت قاضَ
َ ََ َ َْ َ ِ

ْ  َ َ ََ ِ ِ َ  َ
ْ 

َ ما  ق  هذه ا ياة ا  يا إ َ َْ ْ َ َ ْ ِ ِ ِ َ َ  .)٧٢: طه( }...  
بـيشء  يؤمنوا به أو ومل يأمر اهللا تعاىل عباده يف كتابه وال يف آية واحدة أن

ّسلكوا سبيال وهم عمي ال يشعرون، حتى أنه علليّمما هو من عنده أو  ّ ّ  الـرشائع ً
مـور ُ بـأّـ مما ال سبيل للعقل إىل تفاصـيل مالكاتـه ـواألحكام التي جعلها هلم 

ِن ا ـصالة  ـن  عـنإ{: جتري جمرى االحتجاجات كقوله
َ َ ْ َ َ َ ِ الفحـشاء وا منكـر   

َ ْ ُ ْ َْ ِ َ ْ َ

ِو  َ ُكر اهللا أ  َ َ ْ َْ
ِ ُكتب علي م{:  وقوله)٤٥: لعنكبوتا( }ُ ُ ْ َ َ َ ِ َ ا صيام كما كتـب   ُ َ ََ ِ ُ َ ُ َ  

َا ين من  بل م لعل م  تقون ُ َ ْ ُْ ُ َ َ َِ ْ ْ ِ َ ِ
ُما ير د اهللا {:  ويف آية الوضوء)١٨٣: البقرة( }  ُ ِ

ُ َ

ٍِ جعل علي م من حرج َ َ ْ ِ ْ ُ ْ
َ َ ََ ْ ُ ول ن ير ـد ِ طهـر َ َ َ َ ُ ُ ِ

ُ ْ ِ ْم وِ ـتم نعمتـه علـي م لعل ـم َ ْ ُْ ُ ُ َ َ ََ َْ َْ ِ  ِ ُ َ

َ شكرون ُ ُ ْ  . إىل غري ذلك من اآليات)٦: املائدة( }َ
أعني الفكر الصحيح الـذي حييـل إليـه القـرآن ـ وهذا اإلدراك العقيل 

ري أو نفع، ويزجر عنه خّالكريم ويبني عىل تصديقه ما يدعو إليه من حق أو 
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ّمن باطل أو رش أو رض ّ باخللقـة والفطـرة ممـا ال يتغـري هام هو الذي نعرفّ إن ـّ ّ
ّوال يتبدل وال يتنازع فيه إنسان وإنسان وال خيتلف فيه اثنان، وإن فرض فيه 
ّاختالف أو تنازع فإنام هو من قبيل املشاجرة يف البدهييات، ينتهـي إىل عـدم 

ّتصور أحد املتشاجرين أو كليهام حق املعنى املتـشاجر فيـه فـاهم  لعـدم الت؛ّ
 .الصحيح

 

ّوجل خماطبا نبيه ّقال اهللا عز ً ُادع {: ّكافـة  املنذر للبـرشصىل اهللا عليه وآله ّ ْ

َ  سبإ ْيل ر ك با كمة وا موعظة ا سنة وجاد هم بـِـَ ُْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ََ َ َ ْ َْ ِ  َ ُال  ِ  أحـسنِـِ َ ْ َ َ ِ
: النحـل( } 

ّن هـذه أاعلـم  «: بـالقول عـىل هـذه اآليـةّ علق صدر الدين الشريازي.)١٢٥
ّالدعوة دعوة إىل القرآن ألنه بمنزلة مائدة نازلة من السامء إىل األرض، فيهـا 
من األطعمة من سامء العقول إىل أرض النفوس التـي فيهـا غـرس أشـجار 

. اخللق رزق معلوم ونـصيب مقـسومّاآلخرة، وفيها لكل صنف من أصناف 
 . وفواكـه غـري مقطوعـة وال ممنوعـة لطيفـةففيها ألهـل اخلـصوص أغذيـة

ًفاحلكمة والربهان لقوم، واملوعظة واخلطابة لقـوم، ويوجـد لغريمهـا أيـضا 
فة والكثافة عـىل حـسب مـرامهم ومقـامهم، إىل أن اّأغذية متوسطة يف اللط

ّينتهي األغذية يف الثفالة والسفالة إىل حد القشور والنخالـة، وهـي للعـوام ّ 
َمتـا  ل ـم وأل{: ة األنعام، كام قـال تعـاىلالذين درجتهم درج ْ ُ َ ً َ ْ عـام مَ ُ ِ َ ْ{ 

 .)٣٣: النازعات(
ّ واألنعام، فـإن الغـذاء مـن جـنس املتغـذي ّفأغذيتهم كأغذية الدواب ّ

ّفتعليم القرآن والدعوة باآليات لكل قـوم ينبغـي . ّبالفعل ومن نوعه بالقوة
قـراحيهم ومـشارب أن يكون بام يناسبهم ويالئم أذواقهـم ويوافـق أمزجـة 

 .ّفاملدعو إىل اهللا باحلكمة قوم وباملوعظة قوم وباملجادلة قوم. أرواحهم
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ّفإذا تقرر هذا وتبني أن األغذية القرآنية خمتلفة األلوان حسب اخـتالف  ّ ّ
ّأصناف اإلنسان، فاحتيج إىل معيار صادق وشاهد حق به يعرف كـل أحـد  ّ

: مها لنفسه ولغريه كام قال تعاىلنصيبه من االرتزاق هبا واالستعامل من أقسا
ٍقد علم   أناس{ َ

ُ  ُ َ ِ َ ْ ْ    همَ ُ َ َ ْ  .)٦٠: البقرة( }َ
ًن اهللا تعاىل قد وضع لنا ميزانا مستقيام أفاعلم  ً نزل من الـسامء ليعـرف بـه ُأّ

موازين النقود العقلية ومكائيل األغذية الروحانية واألرزاق املعنويـة، ويفهـم 
 .)١(»ا يف سوق اآلخرة من زيفهاّحقها من باطلها وراجيه

َلقد أرسلنا رسلنا ب{: قال تعاىل ََ َُ ُ ْ َ ْ َ ْ ُا  نات وأنز ا معهمِـَ َُ َ ََ َ َْ ْْ َ ِ َ الكتاب وا م ان ِ قـوم َ  َُ َ َ َ ِ
ْ َْ َ ِ

ُا اس ب ِالقسطِـ  ْ ِ
 .)٢٥: احلديد( }ْ

َوا سماء ر عها ووضع ا م ان {وقال  َ ِ
ْ َ ََ َ ََ َ ََ َ َ ِ أال  طغوا   *  ْ َ ْ َ

ِا مـ ان َ  َ ِ
َ وأ يمـوا ا ـوزن *ْ ْ َ ْ ُ ِ

َ َ

َالقسط وال   وا ا م انِـب َ ِ ِ
ْ ُْ ِ ِْ ُ َ َ  .)٩ ـ ٧: الرمحن( }ْ

ُوزنوا ب{: وقال ِ ِالقسطاس ا مستقيمِـَ ِ َِ ْ ُْ ْ ِْ  .)٣٥: اإلرساء( }َ
نقـسم إىل ي و ميـزان التعـادل، وهـ:ّإن موازين القرآن يف األصل ثالثة«

ّر، أي الشكل األول والثاين والثالـث ثالثة أقسام األكرب واألوسط واألصغ
من األشكال األربعة املعروفة يف املنطق األرسطي، ومل يعتـرب الرابـع لبعـده 
عن الطباع، وميزان التالزم وهو القياس االستثنائي، وميزان التعانـد وهـو 

 .املنفصالت
ُ وهو ا ي  بدأ ا لق  م {:  امليزان األكرب، كقوله تعاىل● َ َْ  َ ْ ُ ْ َ ِ َ ُ ُيعيـده وهـو أهـونَ َ َْ َ ُ َُ ُ ُ ِ 
ِعليه ْ َ ّعادة أهون عليه من اإلبداء، وكـل مـا هـو أهـون  أي اإل)٢٧: الروم( }َ

                                                           
ّصدر الدين حممد بن إبراهيم الشريازي، مع تعليقات للموىل : مفاتيح الغيب، تأليف) ١(

ّعيل النوري، صـححه وقـدم لـه حممـد خواجـوي، مؤسـسة مطالعـات وحتقيقـات  ّ ّ ّ
 .٣٠٤ص: وىلفرهنگي، الطبعة األ
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َ وما أبر{: وكقوله تعاىل. مكانعليه فهو أدخل يف اإل ُ َ ِ  ف  ُئَ ْ َن ا فس إَ ْ ٌارة  ألم   َ

ِا سوءِـب ّ أي أهنا نفس وكل نفس كذا، وأمثاهلام كثرية)٥٣: يوسف( }  ّ. 
َ فلمـا {: عليـه الـسالم امليزان األوسط، كقوله تعاىل حكاية عن اخلليـل ● َ

ِ أفل قال ال أحب اآل
ُ َ َ َ ََ َفل َ ِ ّن القمـر أ وكامل صـورة هـذا امليـزان )٧٦: األنعام( }ِ

جيـاز  القـرآن مبنـاه عـىل اإلّ لكـن.آفل، واإلله ليس بآفل، فالقمر ليس بإله
ّأما حد هذا املي. واحلذف واإلضامر ّن كل شيئني وصـف أحـدمها أفهو : زانّ ّ

 .بوصف يسلب عن اآلخر، فهام متباينان أي أحدمها مـسلوب عـن اآلخـر
ّن احلكم عىل األعم حكم عىل األخـصأّوكام أن حكم امليزان األكرب  ّ ّ فحـد ،ّ

 عنه ما ثبت لآلخر فهو مباين لذلك اآلخر، فاإللـه ينفـى ىّن الذي ينفأهذا 
 .فول، فهذا يوجب التباين بينهامُت له األفول، والقمر يثبُعنه األ
ِوما قدروا اهللا حق قدره {: يزان األصغر، كقوله تعاىلامل ● ِ

ْ َ َ َ ََ ُ َ َذ قا وا مـا أنـزل إَ َ َ َ ُ َ ْ

ٍاهللا     
َ َ َ َ ْ من  ءُ َ ْ ّإن قوهلم بنفـي :  ووجه الوزن به أن يقال)٩١: األنعام( }ِ

ّإن :  أحدمها؛ملنتج بني أصلنياج ادزوإنزال الوحي عىل البرش قول باطل لال
 فيلـزم بالـرضورة ،ّإنه منزل عليه الكتـاب:  برش، والثاينعليه السالمموسى 

ّقضية خاصة وهي أن بعض البرش منزل عليه الكتاب  ويبطل هبـا الـدعوى ،ّ
ّالعامة بأنه  .ًينزل الكتاب عىل برش أصال  ال:ّ

ْ و {:  ميزان التالزم، وهو مستفاد من قوله تعاىل● ٌ ن  يهمـا آ ِهـة َ َ َ ِ ِ َ
ُال اهللا إَ  

َلفسدتا َ َ َ َ و  ن هؤالء آ ِهة مـا وردوهـا{:  وقوله)٢٢: األنبياء( }َ َ َُ َ َ َ ً ِ َ ُ َ َ ْ  )٩٩: األنبيـاء( }َ
 يعلـم فهو مثـل قولـك، إن كانـت الـشمس طالعـة فالنهـار موجـود، وهـذا

ني  فيلـزم مـن األصـل.ّ وهذا يعلم باحلس،ّلكنها طالعة: قولتّ ثم .بالتجربة
ّالتجريبي واحليس أن النهار موجود ُ وتقرير احلجة يف اآلية األ)١(»ّ ّإنه لو : وىلّ

ًفرض للعامل آهلة فوق الواحد لكانوا خمتلفني ذاتـا متبـاينني حقيقـة، وتبـاين 
                                                           

  .٣٠٩ص: ، لصدر الدين الشريازيمفاتيح الغيب) ١(
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التدبريان وتفسد الـسامء واألرض، حقائقهم يقيض بتباين تدبريهم، فيتفاسد 
:  لقولـه تعـاىل؛ألجـزاء يف غاياهتـا الكن النظام اجلاري نظـام واحـد مـتالئم

ٍا ي خلق سبع سماوات{ َ َ َ ََ َْ َ َ ِ ٍ طباقا ما ترى   خلق ا ر ن من  فاوت  ُ َ َْ َْ ِ ِِ
َ  ِ

ْ َ ِ َ َ
ً ِ فارجعَ ِ ْ

ْ ا   هل َ َ َ َ َ ْ

ٍترى من  طور
ُ ُ ْ ِ َ ِ  م ارجع* َ ِ ْ  

ْ ا   كر   ينقلب ُ ِ َ َ ِ ْ
َ  َ َ َ َ ٌ ك ا ـ  خاسـئا وهـو حـس إْ ِ َِ ََ ُ َ ً ََ ُ َ َ ْ ْ{ 

 . وهو املطلوب، إذن فليس للعامل آهلة فوق الواحد)٤ ـ ٣: امللك(
َقل من يرزق م من{:  ميزان التعاند، كقوله تعاىل● ِ ْ ُ ُ ُُ ْ َ ْ َ َ ا سمْ َوات واألا  ْرض قـل َِ ُ ِ ْ

َاهللا و ْنا أو  ُ
َ ٍيا م لع  هدى أو   ضاللإ 

َ َ َِ ْ
َ ً ُ َ  َ ْ  وصورة هذا امليزان، )٢٤: سبأ( }ِ ـُ مبُ

ّومعلوم أنا : ّ هذا أصل، ثم نقول.ّو إياكم لعىل هدى أو يف ضالل مبنيا أّنإو
 وهذا أصل آخر، فـيعلم مـن ازدواجهـام نتيجـة رضوريـة، .لسنا يف ضالل

 .ّوهي أنكم يف ضالل مبني
ّوقس عىل هذا سائر مـا يف الكتـاب والـسنة، «: قال احلكيم السبزواري

ّقائال إن) املنطق( ملن ينكر امليزان ًاّبتف ّه مل يـستعمل يف الكتـاب والـسنة، فـإن ً
ّريد أنه مل يستعمل فـيهام األلفـاظ املـصطلحة، فكثـري مـن العلـوم الدينيـة ُأ

كذلك، كالثابت واملنفي واحلال والدور والتسلسل وغريها يف علم الكالم، 
والواجب املطلق واملرشوط والعيني والتخيريي واألصـل واالستـصحاب 

صـول الفقـه، والعقـد واإليقـاع ُريها يف علم أوأقسام اإلمجاع والقياس وغ
واإلجياب والقبول وأقسام العقود وأقسام اإليقاع وغريهـا يف علـم الفقـه، 

 .)١(»رزقنا اهللا اإلنصاف ووقانا عن االعتساف. ًوليست بدعة وضالال
                                                           

ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة، ملؤلفه احلكيم اإلهلي والفيلسوف الرباين ) ١( ّ
ّصدر الدين حممد الشريازي جمدد الفلسفة اإلسالمية املتوىف سنة  ّ هـ ، دار إحياء ١٠٥٠ّ

، حاشـية ٣٠٠ ص،٩ج:  هــ١٤١٠الرتاث العريب، بريوت ـ لبنان، الطبعـة الرابعـة 
 .٢: مالسبزواري رق
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وردت عـىل هـذا الطريـق ُإذا راجعنا مجيع الـشبه والتـشكيكات التـي أ
ّا أهنم يعتمدون يف استنتاج دعاوهيم ومقاصـدهم عـىل مثـل املنطقي، وجدن

ّالقوانني املدونة يف املنطق الراجعة إىل اهليئة واملادة، بحيث لو حللنا كالمهم  ّ ّ
ّإىل املقدمات االبتدائية املأخوذة فيه عاد إىل مواد ّ ولو غرينا . وهيئات منطقيةّ

 بعـدم إنتاجهـا عـاد ّبعض تلك املقدمات أو اهليئـات إىل مـا هيتـف املنطـق
 وهذا بعينه أوضح شاهد عـىل .الكالم غري منتج، ورأيتهم ال يرضون بذلك

ُأن هؤالء معرتفون بحسب فطرهتم اإلنسانية بصحة هذه األ ّ صول املنطقيـة ّ
ّمسلمون مستعملون إياها  .جحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم. ّ

ّ إن الدليل عىل حجية املقدمات التي قامت عليها احل● ّ جج العقلية ليس ّ
ّإال املقدمة العقلية القائلة بوجوب اتباع احلكـم العقـيل ّ  ال :خـرىُ بعبـارة أ.ّ

ّحجة عىل حكم العقل إال العقل نفس ّ، وهذا دور مـرصح، فـال حمـيص يف هّ
 . أو إمامّ املعصوم من نبيلاملسائل اخلالفية عن الرجوع إىل قو

ّنتح هدمـه، فـإن القائـل أّنه ّريد به تشييد بنيان إال أُهذا التشكيك وإن أ
ّأبطل به حكم العقل بالدور املرصح عىل زعمه، ثم ملا عاد إىل حكـم الـرشع  ّ ّ

ّلزمه إما أن يستدل عليه بحكم العقل  وهـو ، أو بحكم الرشع. وهذا الدور،ّ
ّ فلم يزل حائرا يدور بني دورين، إال أن يرجع إىل التقليد وهو حـرية .الدور ً
 .خرىُأ

» وجوب متابعـة حكـم العقـل«يه األمر يف حتصيل معنى وقد اشتبه عل
باحـة ويـستتبع ر واإلظـريد بوجوب متابعة حكم العقل مـا يقابـل احلُفإن أ

ًخمالفته ذما أو عقابا ً  نظري وجوب متابعة الناصح املشفق ووجـوب العـدل ،ّ
ريـد ُوإن أ. يف احلكم ونحو ذلك، فهو حكم العقل العميل وال كالم لنا فيـه
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ّن اإلنسان مضطر أتابعة بوجوب امل  اّىل تـصديق النتيجـة إذا اسـتدل عليهـإّ
ّبمقدمات علمية وشكل صحيح علمي ّ مع التصور التام ألطراف القـضايا، ّ ّ

فهذا أمر يشاهده اإلنسان بالوجدان، وال معنى عندئذ ألن يسأل العقل عـن 
ّاحلجة، حلجية حجته لبداهـة حجيتـه، وهـذا نظـري سـائر البـدهييات، فـإ ّ ّ ّن ّ

ّاحلجة عىل كل بدهيي إنام هي نفسه ّ ّنه مستغن عن احلجةأ ومعناه ،ّ ّ. 
ّ إن مجيع ما حيتاج إليه النفوس اإلنـسانية خمزونـة يف الكتـاب العزيـز، ●

ّ، فـام احلاجـة إىل أسـآر الكفـار  علـيهم الـسالممودعة يف أخبار أهل العصمة
 واملالحدة؟

لتي تشاهد يف هـذا الكـالم ّن احلاجة إليها عني احلاجة اإ :واجلواب عنه
ّبعينه، فقد ألف تأليفا اقرتانيا منطقيا واستعملت فيـه املـواد ً ً ً  اليقينيـة، لكـن ّ

 :غولط فيه
ًأوال ُبأن تلك األ: ّ صول املنطقية بعض ما هو خمزون مـودع يف الكتـاب ّ

ّوالسنة، وال طريق إليها إال البحث املستقل ّ ّ. 
ّإن عدم حاجة الكتاب والسن: ًوثانيا ّة واستغناءمها عن ضـميمة تنـضم ّ

ومـا .  وفيـه املغالطـة،امإليهام، غري عدم حاجة املستمسك هبام واملتعاطي هلـ
ّمثل هؤالء إال كمثل الطبيب الباحث عن بدن اإلنسان لو ادعى االسـتغناء  ّ
ــق  ــع متعل ــة ألن اجلمي ــة واألدبي ــة واالجتامعي ــوم الطبيعي ــم العل ّعــن تعل ّّ

ًن اجلاهل إذا استنكف عن تعلـم العلـوم معتـذرا باإلنسان، أو كمثل اإلنسا ّ
 .ّأن مجيع العلوم مودعة يف الفطرة اإلنسانية

ّإن الكتاب والسنة مها الداعيان إىل التوسـع يف اسـتعامل الطـرق : ًوثالثا ّ ّ
ّنعم الكتاب والسنة ينهيان عن اتباع ما خيالفهام . ّالعقلية الصحيحة كام تقدم ّ
ّ الكتـاب والـسنة القطعيـة مـن مـصاديق مـا دل ّخمالفة رصحية قطعية، ألن ّ
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ّرصيح العقل عىل كونه من احلق والصدق، ومن املحـال أن يـربهن العقـل 
ّثانيا عىل بطالن مـا بـرهن عـىل حقيتـه أوال، واحلاجـة إىل متييـز املقـدمات  ً ّ ّ ً
ّالعقلية احلقة من الباطلة ثـم التعلـق باملقـدمات احلقـة، كاحلاجـة إىل متييـز  ّّ ّ ّ

ــا ّت واألخبــار املحكمــة مــن املتــشاهبة ثــم التعلــق باملحكمــة مــنهام، اآلي ّ
ًوكاحلاجة إىل متييز األخبار الصادرة حقا من األخبار املوضوعة واملدسوسـة  ّ

 .ّوهي أخبار مجة
ّإن احلق حق أينام كان وكيفام أ: ًورابعا ّ خـذ، وال ُ حمـل أّصيب وعـن أيُّ

ًاحلـق بغـضا قه، واإلعراض عـن ّيؤثر فيه إيامن حامله وكفره وال تقواه وفس ّ
ّحلامله ليس إال تعلقا بعصبية اجلاهليـة التـي ذمهـا اهللا سـبحانه ً ّ ّ وذم أهلهـا يف ّ

 . عليهم السالمكتابه العزيز وبلسان رسله
والنظم ّ إن اهللا سبحانه خاطبنا يف كالمه بام نألفه من الكالم الدائر بيننا ●

 األمـر البيانـات املـشتملة عـىلوالتأليف الذي يعرفـه أهـل اللـسان، وظـاهر 
والنهي والوعد والوعيد والقصص واحلكمة واملوعظة واجلدال بـالتي هـي 

ّمور ال حاجة يف فهمها وتعقلهـا إىل تعلـم ُأحسن، وهذه أ املنطـق والفلـسفة ّ
 وقد هنانا عن واليـتهم ّوسائر ما هو تراث الكفار واملرشكني وسبيل الظاملني،

ّلهم، فليس عـىل مـن يـؤمن بـاهللا ورسـوله إال أن ّوالركون إليهم واتباع سب
 الفهم العـادي مـن تلـك هّيأخذ بظواهر البيانات الدينية ويقف عىل ما يتلقا

ّهلا أو يتعـداها إىل غريهـا، وهـذا مـا يـراه احلـشوية ّالظواهر من غري أن يؤو
ّواملشبهة وعدة من أصحاب احلديث ّ. 

ّوهو كالم غري تام، أما من حيـث اهليئـة صـول ُد اسـتعمل فيـه األ فقـ،ّ
ّريد بذلك املنع عن استعامهلا بعينها، ومل يقل القائل بأن القرآن ُاملنطقية وقد أ

ّإنه جيب عىل كل مسلم أن يـتعلم املنطـق، : صول املنطقُهيدي إىل استعامل أ ّ ّ



 أصول التفسري والتأويل ........................................................................... ٩٨

ّلكن نفس االستعامل مما ال حميص عنه، فام مثل هؤالء يف قوهلم هذا إال مثـل  ّ
ّلقرآن إنام يريد أن هيدينا إىل مقاصد الدين فـال حاجـة لنـا إىل ّإن ا: من يقول

ّتعلم اللسان الذي هو تراث أهل اجلاهلية، فكام أنه ال وقع هلذا الكالم بعـد  ّ
ًكون اللسان طريقا حيتاج إليه اإلنسان يف مرحلة التخاطب بحـسب الطبـع، 

ّ يف سـنته، كـذلك هصىل اهللا عليه وآلوقد استعمله اهللا سبحانه يف كتابه والنبي 
ًال معنى ملا اعرتض به عىل املنطق بعد كونه طريقا معنويا حيتاج إليه اإلنسان  ً
ّيف مرحلة التعقل بحسب الطبع، وقد استعمله اهللا سبحانه يف كتابـه والنبـي 

 .ّ يف سنتهصىل اهللا عليه وآله
ّوأما بحسب املادة فقد أ  ّنه غـولط فيـه مـنأ عقلية، غري ّخذت فيه موادُّ

عليهـا حيث التسوية بني املعنى الظاهر من الكالم واملـصاديق التـي تنطبـق 
مـن مثـل العلـم   فالذي عىل املسلم املؤمن بكتاب اهللا أن يفهمه.املعاين واملفاهيم

ً مـثال، أن يفهـم والقدرة واحلياة والـسمع والبـرص والكـالم واملـشيئة واإلرادة
ّمـا أن أو. العمـى ونحوهـامعاين تقابل اجلهل والعجز واملـامت والـصمم و

ًيثبت هللا سبحانه علام كعلمنا وقدرة كقدرتنا وحياة كحياتنا وسـمعا وبـرصا  ً ً
ًكتابـا وال سـنة وال عقـالًوكالما ومشيئة وإرادة كذلك، فليس له ذلـك ال  ّ ً .

 .وسيأيت البحث يف ذلك يف املحكم واملتشابه
ّهل املنطـق، لكنـا ً موصال مل يقع االختالف بني أًا لو كان املنطق طريق●

 .نجدهم خمتلفني يف آرائهم
فقد استعمل القياس االستثنائي من حيـث ال يـشعر، وقـد غفـل هـذا 

ّن اسـتعامله كـام هـو حقـه أّالقائل عن أن معنى كون املنطق آلة االعتـصام،  ّ
ًن كل مستعمل له فـإنام يـستعمله صـحيحا أّأ، وأما طيعصم اإلنسان من اخل ّّ ّ
ّن الـسيف آلـة للقطـع لكـن ال يقطـع إال عـن أا كـام ّفال يدعيه أحد، وهـذ ّ
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 .استعامل صحيح
ً إن هذه القوانني دونت ثم كملت تدرجيا، فكيف يبتني عليهـا ثبـوت ● ّّ ّ

 احلقائق الواقعية؟ وكيف يمكن إصابة الواقع ملن مل يعرفها أو مل يستعملها؟
 يف وقـد غلـط القائـل.  ومن أردأ املغالطةّوهذا كسابقه قياس استثنائي

ّمعنى التدوين، فإن معناه الكشف التفصييل عـن قواعـد معلومـة لإلنـسان 
 .جيادّن معنى التدوين هو اإلأًبالفطرة إمجاال، ال 

ّ املنطق إنام يتكفل متييز الشكل املنتج من الشكل الفاسـد، وأمـا املـواد● ّ ّ ّ 
 اخلطـأ لـو مـنفليس فيها قانون يعصم اإلنسان من اخلطـأ فيهـا وال يـؤمن 

 .ّعنا غري أهل العصمة، فاملتعني هو الرجوع إليهمراج
ّوفيه مغالطة من جهة أنه سيق لبيـان حجيـة أخبـار اآلحـاد أو جممـوع  ّ
ّاآلحاد والظواهر الظنية من الكتاب، ومـن املعلـوم أن االعتـصام بعـصمة  ّ

ّ إنام حيصل فيام أيقنا من كالمهم بصدوره واملـراد  عليهم الـسالمأهل العصمة ّ
ّيقينا صادقا، وأنى حيصل ذلـك يف أخبـار اآلحـاد التـي هـي ظنيـة ًمنه معا  ّ ً ً

ّصدورا وداللة؟ وكذا يف كل ما داللته ظنية ّ  وإذا كان املنـاط يف االعتـصام .ً
ّهو املادة اليقينية، فام الفرق بني املادة اليقينية املـأخوذة مـن كالمهـم واملـادة  ّ ّ

 .)١(بار اهليئة مع ذلك عىل حالهّاليقينية املأخوذة من املقدمات العقلية؟ واعت

 

ّ أليس من احلق أن نعلن خـشيتنا مـن أن تـؤدي خلفيـة :قد يسأل سائل ّ
ّالقواعد الفلسفية التي حيملها املفرس إىل إسقاط هذه الـرؤى الفلـسفية عـىل 

 ّالنص القرآين وتوجيهه بام ينسجم معها؟
                                                           

 ـ ٢٥٦ ص،٥ج:   يمكن مراجعة هذه الشبهات والردود يف امليزان يف تفسري القـرآن) ١(
٢٦٦. 
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ً، وقد حتدثنا سابقا عن هذا املحذور وقلنـا ّإهنا خشية مرشوعة: اجلواب ّ
ّإن مجلة مـن االجتاهـات الفلـسفية والكالميـة والعرفانيـة وأ خـرى موغلـة ُّ
صوهلا ورؤاهـا ُّبالعلوم الطبيعية أو متولعة بالنزعة االجتامعية حاولت محل أ

ّعىل التفسري، وذكرنا أن هذا النمط من املسري الذي تسلكه هذه االجتاهـات  ّ
يل معطيات العقـل واملكاشـفة أو حـصائل العلـوم املعـارصة عـىل من حتم

ًفمثال لو كانت عنـدك قـضية عـن املبـدأ . ًالقرآن ليس تفسريا بل هو تطبيق
ّسبحانه أو املعاد أو عن النبوة واإلمامـة، فـإن وجهـت الـسؤال إىل العقـل  ّ
ّوأجاب عنه من خالل قواعده التي أسسها يف الفلسفة، ثم انـرصفت تلقـاء  ّ
ّالقرآن جتمع الشواهد من اآليات تؤيد هبا ما ذهب إليه العقل، فإن املجيـب  ّ

ّوهذا بعكس ما لو اجتهنا بالسؤال إىل القرآن مبارشة، فعندئذ . هنا هو العقل
 .نكون بني يدي القرآن، نحن نسأل والقرآن جييب

ّغاية مـا هنـاك أن أجوبـة القـرآن تنطـوي يف كثـري مـن األحيـان عـىل 
ّتعددة، فنحتاج إىل مرشد وهاد وموجه حيث بنا اخلطـى صـوب احتامالت م ّ ّ

ًمسار بعينه، هنا يأيت دور العقل كمصباح، فهو ال يوجد طريقا بل يرشد إىل 
بـه فـال ء الطريق، فلو كان عند اإلنسان طريق لكن ليس لديه نـور يستـيض

 .يستطيع أن يميش يف ذلك الطريق وينتفع به
جـه إىل العقـل أو إىل القـرآن، يف الطريـق ّأن نت: إذن نحن أمام طريقني

ّاألول نسأل العقل أوال ثم نطبق عليه اآليات، أما يف الطريـق  ّّ ّ الثـاين فنـسأل ًّ
ًالقرآن أوال، لكن هبداية من العقل وبتوجيه منه، واملنهجيـة  ذاهتـا تنطبـق عـىل ّ

ّلذا قال الطباطبائي يف نص مرت اإلشارة إليه. دور النقل  يقـول ففـرق بـني أن« :ّ
مـاذا جيـب أن : أو يقـولماذا يقول القرآن؟ : الباحث عن معنى آية من اآليات

ّنحمل عليه اآلية؟ فإن القول األول يوجـب أن  ّينـسى كـل أمـر نظـري عنـد ّ ُ



 ١٠١ ...............................................................لقرآنتفسري القرآن با:  األصل الثاين

 يوجـب وضـع النظريـات يف ، والثـاينّ عىل ما لـيس بنظـريىّالبحث وأن يتك
 .)١(»املسألة وتسليمها وبناء البحث عليها

ً هناك فرقا بني التحميل والتوظيف، فلكـي نفهـم القـرآن ّ إن:احلاصل
ّنحتاج إىل جمموعة من القواعد واملعطيات، فلو صـح التمثيـل جتـد نفـسك 
ًعندما تريد أن تفهم اللغة العربية مدفوعا لدراسة النحو والـرصف والبيـان 

ّفأنت تدرس هذه املقدمات لكي تفهـم الكـالم العـريب الـذي . ونحو ذلك
 أو اإلمـام صىل اهللا عليه وآلـهّص القرآين، وكذلك ما صدر عن النبي ّيمثله الن
صوهلا وقواعدها ُ، فمن دون أن تكون لك معرفة باللغة ودراية بأعليه السالم

 .ته اللغويةّيال يمكنك أن تفهم القرآن من حيث
وكذلك احلال من حيث املحتوى، فلكي يفهم اإلنسان جـواب القـرآن 

ًأن يكون مزودا بمجموعـة مـن القواعـد واملعطيـات ّونظرياته ورؤاه البد  ّ
 بعبارة .التي هي بمنزلة النور وبمثابة املصباح الذي ييضء السبيل إىل الفهم

ّ إن دور هذه القواعد العقلية أهنا توجه املسرية وتـدل عـىل الطريـق :أوضح ّ ّ ّ
ّهنا تكون هي الطريـق وتـسقط معطيـات العقـل وحتمأّاملتعني، ال  لهـا عـىل ّ

 .قرآن الكريمال
َوتـرى ا بـال {: أيت لقول اهللا سبحانهن عندما :ولنستكمل الرؤية بمثال َ ِ

ْ َ ََ

ْ سبها جامدة وِ   مر  ر ا سحاب صنع اهللا ا ي أ قـن    ء َ  ُ َ َ ْ َ ِ  ِ َ َ َ َ َْ ُ ُِ    َ َ َ ً ِ َ ُ َ ْ  )٨٨: النمـل( }َ
ًفإن املبنى إن كان عقليا نسأل العقل ونتجه إليه أوال ّ ّ ً لعـامل أثابـت هـو هذا ا: ّ

ّأم متحرك؟ وإذا كان متحركا فبأي ً ّ عرضية أم جوهريـة؟ وملـا كـان :  حركةّ
ّن العامل كلـه يف حركـة جوهريـة، فـسيكون أّصدر الدين الشريازي قد قرر  ّ

ّ إن اجلبال يف حركة جوهرية، وعنـدما يـأيت إىل اآليـة يـذكر أن هـذا :جوابه ّ
                                                           

 .٦ ص،١ج: يزان يف تفسري القرآنامل) ١(
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ّرس التفسري، بل طبق عىل القرآن مـا هنا مل يام. )١(دليل عىل احلركة اجلوهرية
 هذه منهجية التطبيق، لكن .كان قد انتهى إليه من نتائج يف البحث الفلسفي

خـرى ُبحيث نـستعني باآليـات األالكريم يف املنهجية الثانية نأيت إىل القرآن 
ًالستبيان مراده وحتديد معنى اآلية، بحيث نجعل العقل هاديا لفهم املطلب 

 .همن القرآن نفس
ّلكن حيث إن العقل البرشي قد يصيب وقـد خيطـئ، وهـذه الرباهـني 
التي انتهى إليها قد تصيب الواقع وقد ختطئه، فينبغي لإلنسان أن يرجـع إىل 
ّالظواهر العامة املوجودة يف القـرآن والـسنة القطعيـة ليجـد فـيام إذا كانـت  ّ

ّاملسرية العامة يف القرآن تؤيد أو ختالف ما انتهى إليه م  .ن نتائج عقليةّ

 

ّ تأثري يف التفكر والتذكر والتعقل، لـذا تيعترب القرآن الكريم التقوى ذا ّ ّ
قرن العلم بالعمل الصالح للحصول عـىل اسـتقامة الفكـر وإصـابة العلـم 

ْن  تقوا اهللا  عل ل مإ{:  قال تعاىل؛وخلوصه من شوائب األوهام ُ َ ْ َ ْ َ ُ ََ ً فرقانـاْ  َ ْ ُ{ 
ُوما  تذكر { )٢٩: األنفال(  َ َ َ َ ُال من ي يبإَ ِ ُ ْ َ ُومـن  تـق اهللا  عـل   { )١٣: غـافر( }  َ ْ َ َْ َْ َ ِ

 َ َ

ً رجا َ ْ َ فأعرض  م{ )٢: لطالقا( }َ ْ ْ
ِ
َ ْن تو   ن ذكرنا و ـم يـرد َ

ِ ِ
ُ ْ َ َ َ ْ ِ ْ َْ  َ َال ا يـاة ا  يـا إَ َْ  َ َ ْ  * 

َذ ِك مبلغهم من ِ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ْ العلَ ُن ر ك هو أعلم بإِم ِْ َ ْ َ َ َُ َ َمن ضل  ـن سبـِـ   ْ َْ ُيله وهـو أعلـم بـِـَ َ َ ْ َ َ ُ َ ِ ِمنِـِ
َ 

َاهتدى َ ّن طريـق التفكـر املنطقـي ممـا يقـوى عليـه أ، مع )٣٠ ـ ٢٩: النجم( }ْ ّ ّ
ّالكافر واملؤمن ويتأتى من الفاسق واملتقي، إذ  فام هو معنى نفيه تعاىل العلم ًاّ

  عن غري أهل التقوى؟ّ والتذكر الصحيحّاملريض
ّن أّاعتبار القرآن التقوى يف جانب العلم مما ال ريب فيـه، غـري : اجلواب

                                                           
 .٤٠٢ ص،١٥ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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ًذلك ليس جلعل التقوى الذي معه التذكر طريقا مستقال لنيل احلقـائق وراء  ًّ
ًالطريق الفكري العقيل الذي يتعاطاه اإلنسان تعاطيا فطريا، إذ لو كان األمر  ً

ّجاجــات الــواردة يف الكتــاب عــىل الكفــار  مجيــع االحتْلغــتلعــىل ذلــك 
ّواملرشكني وأهل الفسق والفجور ممن ال يتبع احلق وال يدري ما هو التقوى  ّ
ّوالتذكر، فإهنم ال سبيل هلم عىل هـذا الفـرض إىل إدراك املطلـوب وحـاهلم  ّ
ّهذا احلال، ومع فرض تبدل احلال يلغو االحتجاج معهم، ونظريها مـا ورد 

ّحتجاج مـع شـتى الفـرق والطوائـف الـضالة، بـل اعتبـار ّيف السنة من اال ّ
 : توضيح ذلك. الفطرية استقامتهاّالتقوى لرد النفس اإلنسانية املدركة إىل

ّإن مجيع األعامل واألفعال الصادرة عن اإلنسان، إمـا مـن قبيـل األفعـال ّ 
وهـي األفعـال كل والرشب واللبس وغريها، ألاملنسوبة إىل جلب املنفعة كا

ّاألفعال املنسوبة إىل دفـع املـرضة  قبيل ّ وإما من، عن املبدأ الشهويةرصادال
ْكدفاع اإلنسان عن نفسه وعرضه وماله ونحو ذلـك، وهـذه األفعـال هـي  ِ

ــدأ الغــضبي ــصادرة عــن املب ــصور .ال ّ وإمــا مــن األعــامل املنــسوبة إىل الت ّ
ّوالتصديق الفكـري كتـأليف القيـاس وإقامـة احلجـة وغـري ذلـك، وهـذه 

 .ّفعال صادرة عن القوة النطقية الفكريةاأل
ّوملا كانت ذات اإلنسان كاملؤلفة املركبة من هـذه القـوى الـثالث التـي  ّ ّ

ّصدر أفعال خاصة نوعية، ويبلـغ تّباحتادها وحصول الوحدة الرتكيبية منها 
اإلنسان سعادته التي من أجلها جعل هذا الرتكيب، وإذا كـان كـذلك كـان 

ّوة من القوى واسرتساله يف طاعة أوامرها واالنبعاث إىل متايل اإلنسان إىل ق
ّما تبعث إليه، يوجب طغيـان القـوة املطاعـة واضـطهاد القـوة املـضادة هلـا  ّ ّ

ّاضطهادا ربام بلغ هبا إىل حد البطالن أو كاد يبلغ ً. 
ّإذن فمن الواجب هلذا النوع وهـو اإلنـسان أن ال يـدع قـوة مـن هـذه 
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ّإلفراط أو التفريط ومتيل عـن حـاق الوسـط سلك مسلك اتالقوى الثالث 
ّإىل طريف الزيادة والنقيصة، فإن يف ذلك خروج جـزء املركـب عـن املقـدار  ّ
ّاملأخوذ منه يف جعل أصل الرتكيب، ويف ذلك خروج املركب عن كونه ذاك 

 .ّاملركب، والزمه بطالن غاية الرتكيب التي هي سعادة النوع
ّ  وحد االعتدال يف القوة الش• ً استعامهلا عـىل مـا ينبغـي كـام وهوية ـ وهّ ّ

ّوكيفا ـ يسمى عفة، واجلانبان يف اإلفراط والتفريط الرشه واخلمود ًّ. 
ّ وحد االعتدال يف القـوة الغـضبية هـ• ّ الـشجاعة، واجلانبـان التهـور وّ
 .واجلبن
ّ وحد االعتدال يف القوة الفكريـة • ّسمى حكمـة، واجلانبـان اجلربـزة يـّ

 .والبالدة
ل يف النفس من اجتامع هذه امللكات ملكة رابعة هي كاملزاج مـن وحتص

ّاملمتزج وهي التي تسمى عدالة، وهي إعطاء كل مـن القـوى حظهـا بـام ال  ّ ّ
ّإذن فاإلنسان ال يـتم لـه معنـى اإلنـسانية إال إذا . خرىُتزاحم به القوى األ ّ

ًعدل قواه املختلفة تعديال يورد كال منها وسط الطريق املرشوع ً  . هلاّ
ّن اإلنسان يف أول وجوده يف هـذه النـشأة صـفر الكـف مـن أوال ريب  ّ ّ

َواهللا أخرج م من  طون أ هات م ال  علمون {هذه العلوم واملعارف الوسيعة  ُ َُ ْ َ َ ْ ْ ُُ  ُِ َ
ُ
ِ ُ ْ ِ َ َ َْ َ

ًش ئا ْ ّحتى تشعر قـواه بحوائجهـا وتقـرتح عليـه مـا تـشتهيه ) ٧٨: النحل ( }َ
ّ علوم اإلنسان ومعارفـه، ثـم اليـزال يعمـم وتطلبه، وهذا الشعور هو مبدأ ّ

ّوخيصص ويركب ويفصل حتى يـتم لـه أمـر األفكـار اإلنـسانية ّ ّ مـن هنـا . ّّ
ّحيدس اللبيب أن توغل اإلنسان يف طاعة قوة من قواه املتضادة وإرسافـه يف  ّ ّ ّ

نحرافه يف أفكاره ومعارفـه بتحكـيم مجيـع مـا اإجابة ما تقرتح عليه يوجب 
ّوة عىل ما يعطيه غريها من التـصديقات واألفكـار، وغفلتـه ّتصدقه هذه الق
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 .ّعام يقتضيه غريها
ّوالتجربة تصدق ذلك، فإن هذا االنحـراف الـذي نـشاهده يف األفـراد  ّ
املرسفني املرتفني من حلفاء الشهوة، ويف البغاة الطغاة الظلمة املفسدين أمـر 

 جلــج الــشهوات، ّاحليــاة يف املجتمــع اإلنــساين، فــإن هــؤالء اخلائــضني يف
ّالعاكفني عىل لذائـذ الـرشب والـسامع، ال يكـادون يـستطيعون التفكـر يف 

مـور التـي يتنـافس فيهـا أبطـال ُمـسؤوليات املجتمـع اإلنـساين ومهـام األ
ــامهم واجــتامعهم  ــرسبت روح الــشهوة يف قعــودهم وقي ّالرجــال، وقــد ت

ّ أن يتصوروا ّوكذلك الطغاة املستكربون ال يتأتى هلم. وافرتاقهم وغري ذلك
ّرأفة وشفقة ورمحة وخضوعا وتذلال حتى فيام جيب فيه ذلك، وحياهتم متثل  ًّ ً ّ

 .حاهلم الذي هم عليه يف مجيع مظاهرها
ّفهؤالء مجيعا سالكو طريق اخلطأ يف علومهم، كل طائفة مكبـة عـىل مـا  ّ ً

ه، ّ، غـافلون عـام وراءاّتناله من العلوم واألفكار املنحرفة املتعلقة بـام عنـده
ّ فاملعــارف احلقــة .ّوفــيام وراءه العلــوم النافعــة واملعــارف احلقــة اإلنــسانية

ّوالعلوم النافعة ال تتم لإلنسان إال إذا صلحت أخالقه ومتـت لـه الفـضائل  ّّ
 . التقوىيّاإلنسانية القيمة، وه

ّفقد حتصل أن األعـامل الـصاحلة هـي التـي حتفـظ األخـالق احلـسنة،  ّ
ّ حتفظ املعارف احلقة والعلوم النافعـة واألفكـار واألخالق احلسنة هي التي

 .الصحيحة، وال خري يف علم ال عمل معه
َفخلـف {:  قال تعاىل؛ّباع الشهوات يسوق إىل الغيّتاّلذا يرى القرآن أن  َ ََ

ًمن  عدهم خلف أضاعوا ا صالة وا بعوا ا شهوات فسوف يلقون  يا  َّ َ َ َْ ْ َْ  ٌْ َْ َ َ ََ
ِ َ  ُْ َُ َ ََ  َ

ِ ِِ َ َ من تـاب  الإ *ْ َ ْ َ

ًوآمن وعمل صاِ ا َ َ ِ َ َ ََ ّ والغي خـالف الرشـد وهـو إصـابة .)٦٠ ـ ٥٩: مـريم( }..َ
الواقع، وهو قريب املعنى من الضالل خالف اهلدى وهـو ركـوب الطريـق 
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ِسأ ف  ن آيا  ا ين  تكـ ون   {:  تعاىل قال؛املوصل إىل الغاية املقصودة َِ َُ  ََ َُ َ َ َِ  ْ ِْ
َ

ِرض باأل ِغ ِـْ ْ
َ ا ق وَ  َ ُن يروا   آية ال يؤمنوا ب ْ ُِ ْ َ َ َ ُ ْ َ َها وِـْ َن يروا سب َ ْ َ َ ُيل ا رشـد ال  تخـذوه ِـْ ُ ِْ ِ َ َ  َ

َس يال و ً َ ن يروا س يل ال  َ ََ َ ْ َ ُ  تخذوه س يال ذ ِـك بـ  هم كـذبوا بـْ ُ َ ْ  َ ِ َ
َ ً َ ُ ُ ِ َآياتنا و نـوا  نهـا ِـَ  َ َ َْ ُ َ َ ِ

َ فل  ِ ِ َولقد ذرأنا  هنم كث ا من{: ًال أيضا وق)١٤٦: األعراف( }َ ِ ً َِ َ ََ َ َ َ ِ َ
ْ ْ َ َ ا ن واإلَ  ِ

ْ
ِ س 

َ هم قلوب ال  فقهون بها و هم أ   ال  ب ون بها و هم آذان ال  سمعون ب ٌ َ َُ ُ ُ ُ ُ َُ ٌْ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ َْ َ ََ َُ ِ ْ ٌْ ُ َ َ ْ ُ َها أو ِك ِـُ َ ْ ُ َ

ُ عام بل هم أضل أو ِك هـمَ أل ُ َُ َ ْ ُ  َ َ ََ ْ ْ ِ ُ الغـافلْ ِ َ ّ فـذكر أن هـؤالء )١٧٩: األعـراف( }َونْ
 غـافلون عـن حقـائق املعـارف التـي لإلنـسان، فقلـوهبم مّالغافلني إنام هـ

ّوأعينهم وآذاهنم بمعزل عن نيل ما يناله اإلنسان السعيد يف إنـسانيته، وإنـام 
ّكار التي إنـام فّينالون هبا ما تناله األنعام أو ما هو أضل من األنعام، وهي األ

 .)١( ومتيل إليها وتألف هبا البهائم السائمة والسباع الضاريةّصوهبات
 

                                                           
ــزان يف تفــسري القــرآن: يفيمكــن مراجعــة هــذا البحــث) ١(  ١، ج٢٦٧ص، ٥ج:  املي

 .٢٧١ص



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 





 

 
 
 

 

ّمن العوامل األساسية التي أدت إىل إعاقـة حركـة التفـسري عنـد علـامء 
ّاملسلمني، بل حتولت يف كثري من احلاالت إىل مانع يـصد عـن التعـاطي مـع  ّ

ّ وعقبة تـردع املفـرسين مـن ارتيـاد معانيـه والغـوص يف أعامقـه، كتاب اهللا
صـىل اهللا  الواردة من الفريقني عن النبـي )١(النصوص املستفيضة بل املتواترة

ّ التـي حتـدثت عـن ظـاهرة تفـسري القـرآن  عليهم السالم وأهل بيتهعليه وآله
 .بالرأي
 رسـول اهللاقـال : الرمحن بـن سـمرة قـال ّ عن سعيد بن املسيب عن عبد●
 .)٢(»ّمن ف  القرآن برأيه فقد اف ى   اهللا ا كذب«: اهللا عليه وآله صىل

:  قـالصىل اهللا عليـه وآلـهّإن النبي «:  عن سعيد بن جبري عن ابن عباس●
 .)٣(»ّمن قال   القرآن برأيه فلي بوأ مقعده من ا ار

ّن فـ  مـ«:  قـالعليـه الـسالماهللا الـصادق   عن أيب بصري عن أيب عبد●

                                                           
 .٢٦٩ص: ري القرآنالبيان يف تفس) ١(
 مـن أبـواب صـفات ١٣، كتـاب القـضاء، البـاب ١٩٠ ص،٢٧ج: وسائل الشيعة )٢(

 .٣٧: القايض، احلديث
ّتفسري الطربي، املسمى جامع البيان يف تأويل القرآن، أليب جعفـر حممـد بـن جريـر ) ٣( ّ

  منشورات دار الكتب، القاهرة،هـ ، مركز الكتاب العلمي٣١٠ّالطربي، املتوىف سنة 
 .٥٨ ص،١ج:  هـ١٤١٨ ،العلمية، بريوت ـ لبنان
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 .)١(»ّالقرآن برأيه إن أصاب  م يؤجر و ن أخطأ خر أبعد من ا سماء
من ح م برأيه بـ  «:  قالعليه السالمّ عن عامر بن موسى عن الصادق ●

 .)٢(»فقد  فر )برأيه(ّاث   فقد  فر، ومن ف  آية من كتاب اهللا  
 القـرآن ّمـن ت لـم  «: ّ أنه قـالصىل اهللا عليه وآلهروي عن رسول اهللا  ●

 .)٤( أخرجه أبو داود والرتمذي والنسائي.)٣(»برأيه فأصاب فقد أخطأ
ّمـن فـرس (ّقد محل بعض املتورعة هذا احلـديث «: قال املاوردي يف نكته

 عىل ظاهره، وامتنع من أن يستنبط معاين القرآن باجتهـاده ولـو )القرآن برأيه
 .)٥(»ّصحبتها الشواهد، ومل يعارض شواهدها نص رصيح

أن يعتقـد أن ال «: ال الشريازي يف بيان احلجب املانعـة مـن التفـسريوق
ّمعنى لكلامت القرآن إال ما يتناوله عىل النقل عن ابن عباس وقتادة وجماهـد 

ّن من جتاوز عن النقل أّن ما وراء ذلك تفسري بالرأي، وأومقاتل وغريهم، و
ّمن ف  القرآن برأيه فقد تبوأ مقعمنهم فورد عليه مفاد  ً فهذا أيـضا ،ده من ا ارّ

                                                           
:  من أبواب صفات القـايض، احلـديث١٣، الباب ٢٠٢ ص،٢٧ج: وسائل الشيعة )١(

٦٦. 
ّ، أبواب مقدمة التفسري، يف من فرس القرآن برأيه، ٩٦ ص،١ج: تفسري العيايش) ٢(  .٦ حّ
) ٨٠٨٥ ـ ٨٠٨٤(، والنسائي يف الكربى )٢٩٥١ ـ ٢٩٥٠ ( يف السننرواه الرتمذي) ٣(

 مصادر -) ١٢٣٩٢(، والطرباين يف املعجم الكبري ٥٩ ص،١ج: تفسريالوالطربي يف 
 .وغريهم كثري -سابقة 

دار الفكـر، لبنـان، الطبعـة ) هـ٩١١: ت(، اإلمام السيوطي تقان يف علوم القرآناإل) ٤(
 .٤٤٥ ص،٢ج: ١٤١٦األوىل، 

 :ت(اهللا الزركـيش،  ّمـد بـن عبـدِّالربهان يف علـوم القـرآن لإلمـام بـدر الـدين حم) ٥(
ّ، خرج حديثه وقدم له وعلق عليه)هـ٧٩٤ ّ دار الفكـر . مصطفى عبـد القـادر عطـا: ّ

 .١٧٩ ص،٢ج:  هـ١٤٢١  م ــ٢٠٠١للطباعة والنرش والتوزيع، سنة الطبع 
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من احلجب العظيمة التي أوقعها الشيطان ليـرصف قلـوب الكثـريين عـن 
 .)١(»فهم معاين التأويل وأنوار التنزيل

                                                           
 .٦٣ص: ، لصدر الدين الشريازيمفاتيح الغيب) ١(





 

 
 

 

 

ًلقــد اســتطاعت حركــة التفــسري أن تــشق طريقهــا وتأخــذ هلــا موقعــا  ّ
ذه األحاديـث، مـن خـالل عـدد مـن ًمرشوعا يف الفكـر القـرآين بـرغم هـ

، األجوبة التي ذكرها األعالم يف فهم مقولـة التفـسري بـالرأيوفيات يكيتال
ّنمر عىل أمه  .هاّ

 

ّإن من زعـم أن ال معنـى للقـرآن :  ما خالصته»حياءاإل«قال الغزايل يف 
ّإال ما ترمجه ظاهر التفسري فهو خمرب عن حد نفسه، وهو مصيب يف خبـار  اإلّ

ّعن نفسه، لكنه خمطئ يف احلكم برد اخللق كافة إىل درجتـه التـي هـي حـده  ّ ّ ّ
ّن يف معـاين القـرآن ألربـاب أّومقامه، بل القرآن واألخبار واآلثار تدل عىل 

ًالفهم متسعا بالغا وجماال رحبا، قال عـيل  ً ًً ًإال أن يـؤ  اهللا عبـدا : ريض اهللا عنـهّ ّ

 يكن سوى الرتمجة املنقولة فام ذلك الفهم؟، فإن مل ًفهما   القرآن
ّوباجلملة فالعلوم كلهـا داخلـة يف أفعـال اهللا عـز ّوجـل وصـفاته، ويف  ّ

القرآن رشح ذاته وأفعاله وصفاته، وهذه العلـوم ال هنايـة هلـا، ويف القـرآن 
 إىل فهـم القـرآن، ةّواملقامات يف التعمق يف تفصيله راجع. إشارة إىل جمامعها
ّبل كل ما أشكل فيه عـىل النظـار واختلـف . ه ال يشري إىل ذلكّوجمرد ظاهر ّ

فيه اخلالئق يف النظريات واملعقوالت، ففي القرآن رموز إليه ودالالت عليه 
 ّخيتص أهل الفهم بدركها، فكيف يفي بذلك ترمجة ظاهره وتفسريه؟
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ُمن فهم القرآن ف  به  ل العلم: ّكرم اهللا وجههوقال عيل  ّ أن ، أشار بـه إىلّ
ّمور تدل عىل أن يف فهـم معـاين ُفهذه األ. ّالقرآن يشري إىل جمامع العلوم كلها ّ
ًالقرآن جماال رحبا ومتسعا بالغا، و ً ًّ ّن املنقول من ظاهر التفسري ليس منتهـى أً

 .اإلدراك فيه
، فـالنهي فيـه يمكـن أن ّمن ف  القرآن برأيه: صىل اهللا عليه وآلهّوأما قوله 
 :جهنيّينزل عىل أحد و

ّ أن يكون له يف اليشء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه، فيتـأول :أحدمها
لـه يكـن ّالقرآن عىل وفق رأيه وهواه ليحتج عىل تـصحيح غرضـه، ولـو مل 

 .ذلك الرأي واهلوى لكان ال يلوح له من القرآن ذلك املعنى
ّ وهذا تارة يكون مع العلم كالـذي حيـتج بـبعض آيـات القـرآن عـىل • ً

ّدعته وهو يعلم أنه ليس املراد باآلية ذلك ولكـن يلـبس بـه عـىل تصحيح ب
 .خصمه
ً وتارة يكون مع اجلهل ولكن إذا كانت اآلية حمتملـة فيميـل فهمـه إىل •

ّالوجه الذي يوافق غرضه ويرجح ذلك اجلانب برأيـه وهـواه، فيكـون قـد 
ان ّفرس برأيه أي رأيه هو الذي محله عىل ذلـك التفـسري، ولـوال رأيـه ملـا كـ

 .ّيرتجح عنده ذلك الوجه
ّ وقد يكون له غرض صحيح فيطلب لـه دلـيال مـن القـرآن ويـستدل • ً

ّعليه مما يعلم أنه ما أ ّ كمن يدعو إىل االسـتغفار باألسـحار، فيـستدل .ريد بهُّ
ّ ـسحروا فـإن   ا ـسحور بر ـة«: ّ وسلم]هوآل[صىل اهللا عليه  بقوله  ّويـزعم أن » ّ

 .ّ وهو يعلم أن املراد به األكلّاملراد به التسحر بالذكر
 وقد يستعمل يف املقاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعوهتم إىل مذهبهم •

ًمور يعلمـون قطعـا ُالباطل، فينزلون القرآن عىل وفق رأهيم ومذهبهم عىل أ
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 .ّأهنا غري مرادة به
ويكون املراد بـالرأي . فهذه الفنون أحد وجهي املنع من التفسري بالرأي

لفاسـد املوافـق للهـوى دون االجتهـاد الـصحيح، والـرأي يتنـاول الرأي ا
 .ّالصحيح والفاسد، واملوافق للهوى قد خيصص باسم الرأي

 أن يتسارع إىل تفـسري القـرآن بظـاهر العربيـة مـن غـري :والوجه الثاين
ّاستظهار بالسامع والنقل فيام يتعلق بغرائـب القـرآن ومـا فيـه مـن األلفـاظ 

ومــا فيــه مــن االختــصار واحلــذف واإلضــامر والتقــديم ّاملبهمــة واملبدلــة 
ّفمن مل حيكم بظاهر التفسري وبادر إىل استنباط املعاين بمجرد فهم . والتأخري

ّفالنقل والسامع البد منه . ّالعربية كثر غلطه ودخل يف زمرة من يفرس بالرأي
ّيف ظاهر التفسري أوال لينفي به مواضع الغلط، ثم بعـد ذلـك يتـسع الـت ّ ً ّفهم ّ

 .)٢(ًاختاره الفيض الكاشاين أيضاهذا القول و .)١(واالستنباط

 

ّبعد أن أورد الطويس األدلة القرآنيـة والروائيـة التـي تثبـت أن القـرآن  ّ
ّنـه يمكـن اسـتخراج معانيـه مـن ظـاهره، علـق عـىل هـذه أقابل للفهم، و ّ
ّوكل ذلك يدل عىل «: األحاديث بقوله  .»كو األخبار مرتّن ظاهر هذهأّ

ّإن معاين القرآن عـىل «: ّثم صار بصدد توجيه هذه النصوص حيث قال
 :أربعة أقسام

                                                           
ّمد بـن حممـد الغـزايل، املتـوىف سـنة إحياء علوم الدين، تصنيف اإلمام أيب حامد حم) ١( ّ ّ

 .٢٩١-٢٨٩ ص،١ج: ١٩٨٢ بريوت ـ لبنان ،دار املعرفة، هـ٥٠٥
ّستاذ عرصه ووحيـد دهـره املـوىل حمـسن امللقـب بـالفيض أ: تفسري الصايف، تأليف) ٢(

 بريوت ـ ،ّهـ، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات١٠٩١ّالكاشاين، املتوىف سنة 
 .٣٥ ـ ٣٢ ص،١ج: ١٩٧٩، وىللبنان، الطبعة األ
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ّما اختص اهللا تعاىل بالعلم به، فال جيوز ألحد تكلف القول فيـه : أحدها ّ
ِ ـسأ ونك عـن{: وال تعاطي معرفته، وذلك مثـل قولـه تعـاىل

َ ََ َ ُ َ َ ا ـساعة  يـان ْ  َ ِ َ  

ْ رساها قل  ُ َ َ ْ َما علمها عند ر  ال  ليها  ِوقتها إال هو  إُ َ َُ  َ َ َِ
ْ ْ َ ُ َ  َ َْ ِ  ومثـل )١٨٧: األعـراف( }ُِ

ِإن اهللا عنـده علـم ا ـساعة{: قوله تعاىل ِ َِ   ُ ْ ُ َ ْ  إىل آخرهـا، فتعـاطي )٣٤: لقـامن( }َ
 .ّمعرفة ما اختص اهللا تعاىل به خطأ

ّما كان ظاهره مطابقا ملعناه، فكل من عرف : وثانيها اللغة التي خوطب ً
َ وال  قتلوا ا فس ال  حـرم اهللا إال بـا ق{: هبا عرف معناها مثل قوله تعاىل ْ  ُ َ َ  ِ

 َ ْ ُْ ُ َ َ َ{ 
ٌقل هو اهللا أحد{:  وقوله تعاىل)١٥١: األنعام( َ َ ُ َ ُ ْ  . وغري ذلك)١: التوحيد( }ُ

ًما هو جممل ال ينبئ ظاهره عـن املـراد بـه مفـصال مثـل قولـه : وثالثها ّ
َأ يموا ا صالة وآتوا ا ز ةو{: اىلتع ََ  ُ َ َ  ُ ِ

ِوهللاِ   ا ـاس {:  ومثل قولـه)٤٣: البقرة( }َ ِ َ َ َ

ًحج ا يت من استطاع إ ه س يال َ ِ ِْ َ َ َ ََ ْ ْ ْ َ ْ َوآتـوا حقـه يـوم {:  وقولـه)٩٧: آل عمـران( }ِ  َْ َ ُ  ُ َ

ِحصاده ِ َ َوا ين   أ وا ِهم ح{:  وقوله)١٤١: األنعام( }َ ْ ِ َ ْ
َ
ِ َ ِ

ٌق معلومَ  ُ ْ َ  )٢٤: املعـارج( } 
ّوما أشبه ذلك، فإن تفصيل أعداد الصالة وعدد ركعاهتا وتفـصيل مناسـك 
ّاحلج ورشوطه ومقادير النصاب يف الزكـاة ال يمكـن اسـتخراجه إال ببيـان  ّ

ّ ووحي من جهة اهللا، فتكلـف القـول يف ذلـك خطـأ صىل اهللا عليه وآلـهالنبي 
 .بار متناولة لهممنوع منه، ويمكن أن تكون األخ

ًما كان اللفظ مشرتكا بـني معنيـني فـام زاد عـنهام، ويمكـن أن  :ورابعها
ّيكون كل واحد منهام مرادا، فإنه ال ينبغي أن يقدم أحد به فيقـول ً ّإن مـراد : ّ

ّإن : ّاهللا فيه بعض ما حيتمل إال بقول نبي أو إمام معصوم، بل ينبغـي أن يقـول
ًد جيوز أن يكـون مـرادا عـىل التفـصيل، واهللا ّمور وكل واحُالظاهر حيتمل أل
ّومتى كـان اللفـظ مـشرتكا بـني شـيئني أو مـا زاد علـيهام، ودل . أعلم باملراد ً
ًنه ال جيوز أن يريد إال وجها واحدا، جاز أن يقالأالدليل عىل  ً ّ  .املرادّإنه هو : ّ
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ّومتى قسمنا هذه األقسام، نكون قد قبلنا هذه األخبـار ومل نردهـا عـىل 
ّوجه يوحش نقلتها واملتمسكني هبا، وال منعنا بذلك مـن الكـالم يف تأويـل 

 .)١(»اآلي مجلة

 

ّن تفسري القرآن بالرأي حـرام، ويقـدم بـني يـدي هـذا أيرى ابن تيمية  ّ
 وأقـوال الـصحابة صـىل اهللا عليـه وآلـهالرأي جمموعة من أحاديث الرسـول 

صـىل اهللا  بعض أهل العلم عن أصحاب النبي وهكذا روى«: والتابعني، قال
ّ وغريهم أهنم شددوا يف أن يفرس القرآن بغـري علـم، فمـن ّ وسلم]هوآل[عليه  ّّ

ّنـه أمر بـه، فلـو ُعلم به وسلك غري ما أ ال امّقال يف القرآن برأيه فقد تكلف 
ّأصاب املعنى يف نفس األمر لكان قد أخطأ، ألنه مل يأت األمر من بابه، كمن 

م بني الناس عن جهل فهو يف النار وإن وافق حكمه الـصواب يف نفـس حك
 .)٢(»األمر

ّفهذه اآلثار وما شاكلها عن أئمـة الـسلف حممولـة عـىل «: لوإىل أن يق
ّحترجهم عن الكالم يف التفسري بام ال علم هلم به، فأما من تكلم بام يعلم مـن  ّ ّ

 وغـريهم أقـوال يف ًذلك لغة ورشعا فال حرج عليه، وهلذا روي عن هؤالء
ّ ألهنم تكلموا فيام علموه وسكتوا عام جهلوه، وهذا هـو ،التفسري وال منافاة ّّ

ّالواجب عىل كل أحد، فإنه كام جيب السكوت عام ال علـم لـه بـه، فكـذلك  ّ ّ
                                                           

ّالتبيان يف تفسري القرآن، تأليف، شيخ الطائفة أيب جعفر حممد بـن حـسن الطـويس، ) ١(
 .٥ ص،١ج:  بريوت،دار إحياء الرتاث العريب، هـ ٤٦٠ّاملتوىف سنة 

:  حتقيـق وتعليـق)هــ٧٢٨ :ت(ة يّالتفسري الكبري لإلمام العالمة تقي الدين ابن تيم) ٢(
 ،١ج: ١٩٨٨وىل  بريوت، الطبعة األ،محن عمرية، دار الكتب العلميةالر الدكتور عبد

 .٥٣ص
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َ  ي نـه  ِلنـاس وال {:  لقولـه تعـاىل؛ّجيب القول فـيام سـئل عنـه ممـا يعلمـه ِ    ُ ُ َ ُ َ

ُت تمونه َ ُ ُ ْ من سـئل :  من طرقّ وملا جاء يف احلديث املروي)١٨٧: عمرانآل ( }َ
عن علم فكتمه أ م يوم القيامة بلجام من نار

ُ«)١(. 

 

ّوأما التفسري بالرأي فالشائع املنع عنه، واستدل عليه بام «: قال اآللويس ّ
مـن : ّسلم و]هوآل[صىل اهللا عليه أخرجه أبو داود والرتمذي والنسائي من قوله 

مـن قـال   :  ويف روايـة عـن أيب داود،ّت لم   القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ
 :، وال دليل يف ذلكّالقرآن بغ  علم فلي بوأ مقعده من ا ار

ًأمـا أوال ّ ً فــألن يف صــحة احلــديث األول مقــاال، قــال يف املــدخل:ّ ّ ّ  يف :ّ
ّصحته نظر، وإن صح فإنام أراد بـه ّ د أخطـأ الطريـق، إذ ــ واهللا أعلـم ـ فقـ ّ

الطريق الرجوع يف تفسري ألفاظه إىل أهل اللغة، ويف نحو الناسخ واملنـسوخ 
إىل األخبار، ويف بيان املراد منه إىل صاحب الرشع، فإن مل جيد هناك وهنا فال 

ًأو أراد مـن قـال بـالقرآن قـوال . ّبأس بالفكرة ليستدل بام ورد عىل ما مل يرد
ّذهب أصال والتفسري تابعا له، فريد إليـه بـأييوافق هواه بأن جيعل امل ً  وجـه ً

أو يقال ذلك يف املتـشابه الـذي ال يعلمـه . فقد أخطأ، فالباء عىل ذلك سببية
ّوأمـا . ّأو يف اجلزم بأن مراد اهللا تعاىل كذا عىل القطع مـن غـري دليـل. ّإال اهللا

 :احلديث الثاين فله معنيان
 .ّم فهو متعرض لسخط اهللا من قال يف مشكل القرآن بام ال يعل•
ّن ا ق غ ه فلي بوأ مقعده من ا ارأًمن قال   القرآن قوال يعلم ّ وصحح • ّ ّ. 

ًوأما ثانيا ّ فألن األدلة عىل جواز الـرأي واالجتهـاد يف القـرآن كثـرية، :ّ ّ
                                                           

 .٥٥ ص،١ج: ، ابن تيميةالتفسري الكبري) ١(
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ِو ـو ردوه إ  ا رسـول و   أو {:  فقد قال تعاىل،وهي تعارض ما يشعر باملنع
ُ َ ََ َِ ُ  ُ  َ ْ َ 

ْ ر منهماأل ُ ْْ ِ ْ لعلمه ا يـن  ـس نبطونه مـنهمِ ُ ْ ِْ ُ َُ ُ ِ َ َ َْ َ ِ  َ ِ َأفـال {:  وقـال تعـاىل)٨٣: النـساء( }َ َ
َ

ٍ تدبرون القرآن أم   قلوب
ُ ُ َ َ َْ َ َ َْ ُ ْ ُ  َ َ أ فا هاَ ُ َ ْ ُكتـاب أنز ـاه {:  وقال تعـاىل)٢٤: حممد( }َ َ ْ َ َ ٌ َ ِ

َإ ك مبارك ِ دبروا آياته وِ ت َ ََ ََ ِ ِ ُ   ٌ ََ ُ ْ ُذكر أو و األَ ْ ُ َ ِ ابَ  َ
وأخـرج أبـو نعـيم ) ٢٩: ص (  }ْ

القرآن ذلول ذو وجوه فامحلوه عـىل أحـسن «: باسعوغريه من حديث ابن 
:  البـن عبـاس بقولـهّ وسلم]هوآل[صىل اهللا عليه وقد دعا رسول اهللا » وجوهه

ّا ّ فقهه   ا ين وعلمه ا أو ل  : سـئلّ أنـهّكـرم اهللا وجهـه، وقد روي عن عيل ّ
ما عندنا غ  مـا  : بيشء؟ فقالّ وسلم]هوآل[صىل اهللا عليه ّهل خصكم رسول اهللا 

ْ  هذه ا صحيفة، أو  هم يؤتاه ا رجل   كتابه  .ّ، إىل غري ذلك مما ال حيىص كثرةَ
ّوالعجب كل العجب مما يزعم  ّن علم التفسري مضطر إىل النقل يف فهم أّ ّ
ّن مـا ورد أّالف التفاسري وتنوعها ومل يعلم معاين الرتاكيب، ومل ينظر إىل اخت

 . يف ذلك كالكربيت األمحرّ وسلم]هوآل[صىل اهللا عليه عنه 
ًن من كان متبحرا يف علم اللـسان، مرتقيـا أّفالذي ينبغي أن يعول عليه  ّ ً ّّ

 مرتـع ويف حياضـها منه إىل ذوق العرفان، وله يف رياض العلوم الدينية أوىف
ز القرآن بالوجدان ال بالتقليد، وقد غدا ذهنه ملـا أصفى مكرع، يدرك إعجا

قليد، فذاك جيوز له أن يرتقي مـن علـم إأغلق من دقائق التحقيقات أحسن 
 .)١(»..التفسري ذروته ويمتطي منه صهوته

 

ّممن توفر من املعارصين عىل بحث مقولة التفسري بالرأي حممـد  ّ الطـاهر ّ
                                                           

ي، لإلمـام أيب الفـضل شـهاب ـي يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثانــروح املعان) ١(
ّالسيد حممود اآللويس البغدادي، املتوىف سنة  الدين ّ حممـد :ّهـ ، قـرأه وصـححه١٢٧٠ّ

 .١٥ ص،١ج:  بريوت،حسني العرب، بإرشاف هيئة البحوث والدراسات، دار الفكر
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ً أكثر تفـصيال، حيث حاول الوقوف عىل معاجلة هذه املسألة بنحوبن عاشور، 
ًأتراك بام عددت من علوم التفـسري تثبـت أن تفـسريا كثـريا : إن قلت« :قال ً ّ

 وال عن أصحابه، وتبيح ملن صىل اهللا عليه وآلهللقرآن مل يستند إىل مأثور النبي 
ًاستجمع من تلك العلوم حظا كافيا وذوقا ينفتح له هبام ً ً  من معاين القرآن مـا ّ

ّر عـن هـؤالء، فيفـرس بمعـان ثّينفتح عليه أن يفرس من آي القرآن بـام مل يـؤ
ّي يـستمد منهـا علـم التفـسري، وكيـف حـال التحـذير ت ال،تقتضيها العلوم

فأشـار إىل . »...الواقع يف احلـديث الـذي رواه الرتمـذي عـن ابـن عبـاس
: ّسري بـالرأي، ثـم قـالّجمموعة من النصوص الدالـة عـىل النهـي مـن التفـ

 ؟وكيف حممل ما روي من حتايش بعض السلف عن التفسري بغري توقيف«
ّبيحـه، وهـل اتـسعت التفاسـري ُأراين كام حسبت أثبت ذلـك وأ: قلت

ُوتفننت مستنبطات معاين القرآن إال بام رزقه الذين أ ّ وتـوا العلـم مـن فهـم ُّ
ّ إال )ال تنقـيض عجائبـهّإن القـرآن (ّكتاب اهللا؟ وهل يتحقـق قـول علامئنـا 

ًبازدياد املعاين باتساع التفسري؟ ولوال ذلك لكان تفـسري القـرآن خمتـرصا يف  ّ
ًثم لو كان التفسري مقصورا عىل بيان معاين القـرآن مـن جهـة . ورقات قليلة ّ

ًالعربية لكان التفسري نزرا، ونحن نشاهد كثرة أقوال السلف مـن الـصحابة 
 ومـا أكثـر ذلـك االسـتنباط بــرأهيم ،قـرآنفمـن يلـيهم يف تفـسري آيـات ال

 .وعلمهم
ّال يـصح أن يكـون كـل مـا قالـه الـصحابة يف : قال الغزايل والقرطبـي ّ
 : لوجهنيصىل اهللا عليه وآلهًالتفسري مسموعا من النبي 

ّ إن النبي● ّ مل يثبت عنه مـن التفـسري إال تفـسري ّ وسلم]هوآل[اهللا عليه  صىل ّ
 .آيات قليلة

يمكـن اجلمـع بينهـا،  وا يف التفسري عـىل وجـوه خمتلفـة الّ إهنم اختلف●
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 حمال، ولو كان بعضها ّ وسلم]هوآل[صىل اهللا عليه وسامع مجيعها من رسول اهللا 
ّنه سمعه مـن أً أي لو كان بعضها مسموعا لقال قائله ،ًمسموعا لرتك اآلخر

عـىل القطـع ّ فرجع إليه من خالفه، فتبني ّ وسلم]هوآل[صىل اهللا عليه رسول اهللا 
ّن كل مفرس قال يف معنى اآلية بام ظهر له باستنباطهأ ّ ّ«. 

ّوأما اجلواب عن الشبهة التـي نـشأت مـن اآلثـار املرويـ«: إىل أن قال ة يف ّ
 :التحذير من تفسري القرآن بالرأي، فمرجعه إىل أحد مخسة وجوه

ّ إن املراد بالرأي هو القول عن جمرد خاطر دون استناد إىل ن:ّأوهلا ظـر يف ّ
ّأدلة العربية ومقاصد الرشيعة وتصاريفها، وما البد منه من معرفـة الناسـخ  ّ
ّواملنسوخ وسبب النزول، فهذا ال حمالة إن أصاب فقد أخطأ يف تـصوره بـال 

 .»رمية من غري رام«:  كقول املثل،ّعلم، ألنه مل يكن مضمون الصواب
ّ حق تدبره فيفرسه بام خيطر هّ أن ال يتدبر:ثانيها ّ له من بـادئ الـرأي دون ّ

ّاد التفسري مقترصا عىل بعض األدلـة دون بعـضرإحاطة بجوانب اآلية وم ً، 
 .كأن يعتمد عىل ما يبدو من وجه العربية فقط

ّتأول القرآن عـىل ي أن يكون له ميل إىل نزعة أو مذهب أو نحلة ف:ثالثها
نـى ّرأيه ويـرصفه عـن املـراد ويرغمـه عـىل حتمـل مـا ال يـساعد عليـه املع

ّاملتعارف، فيجر شهادة القرآن لتقرير رأيه ويمنعه عن فهم القرآن حق فهمه  ّ
ّما قيد عقله من التعصب عـن أن جيـاوزه، فـال يمكنـه أن خيطـر ببالـه غـري  ّ

ّ حتى إن ملع له بارق حق وبدا لـه معنـى يبـاين مذهبـه، محـل عليـه ،مذهبه ّ
ف معتقـدك؟ ّشيطان التعصب محلة وقال كيف خيطر هذا ببالك، وهو خـال

ّن أّكمن يعتقد من االستواء عىل العرش التمكن واالستقرار، فإن خطـر لـه 
ُ القــد{: معنـى قولـه تعـاىل ّنـه املنــزه عـن كـل صــفات أ )٢٣: احلـرش( }سوْ ّ ّ

ّ ولـو تقـرر لتوصـل .ّاملحدثات، حجبه تقليده عن أن يتقرر ذلـك يف نفـسه ّ
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ع إىل دفـع ذلـك عـن ّفهمه فيه إىل كشف معنى ثان أو ثالـث، ولكنـه يـسار
 .ّخاطره ملناقضته مذهبه، ومجود الطبع عىل الظاهر مانع من التوصل للغور

ّ أن يفرس القرآن برأي مستند إىل ما يقتضيه اللفـظ ثـم يـزعم أن :رابعها ّ ّ
 .ّذلك هو املراد دون غريه، ملا يف ذلك من التضييق عىل املتأولني

ّطة يف التـدبر والتأويـل  أن يكون القصد من التحذير أخذ احلي:خامسها
ّونبذ الترسع إىل ذلك، وهذا مقام تفاوت العلامء فيه، واشتد الغلو يف الـورع  ّ ّ

 .)١(» إىل غريههزيعاّببعضهم حتى كان ال يذكر تفسري يشء غري 

 

ّخلص الطباطبائي األجوبة السابقة بأن التفسري بالرأي  ًحيتمـل وجوهـا ّ
 : ما ييلّمتعددة، أمهها

 .ّ إال اهللاه تفسري املتشابه الذي ال يعلم•
ً التفسري املقرر للمذهب الفاسد بأن جيعـل املـذهب أصـال والتفـسري • ّ

ّتبعا، فريد إليه بأي  .ً طريق أمكن وإن كان ضعيفاً
 .ّ التفسري بأن مراد اهللا تعاىل كذا عىل القطع من غري دليل•
 . التفسري باالستحسان واهلوى•
ّ يف القرآن بام يعلم أن احلق غريه القول• ّ. 
ّ القول يف القرآن بغري علم وتثبت، سواء علم أن احلق خالفه أم ال• ّ. 

ّثم علق عليها بقوله رجاع بعضها إىل بعض، وكيف كان إوربام أمكن «: ّ
 .»ّن بعضها ظاهر البطالنأفهي وجوه خالية عن الدليل، عىل 

                                                           
 -٢٦ ص،١ج: مصدر سابق، التحرير والتنوير املعروف بتفسري ابن عاشور التونيس) ١(

٣٠. 
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ّثم بعد أن استعرض النصوص الدالة عـىل  النهـي عـن تفـسري القـرآن ّ
، الرأي هو االعتقاد ّمن ف  القرآن برأيه: صىل اهللا عليه وآلهقوله «: بالرأي قال

جتهاد، وربام أطلق عىل القول عن اهلوى واالستحسان، وكيف كان ملـا اعن 
ليس املراد به النهي عـن  نأضافة إىل الضمري، علم منه  مع اإلبرأيهورد قوله 

ّيف تفــسري القــرآن حتــى يكــون باملالزمــة أمــرا باالتبــاع االجتهــاد املطلــق  ًّ
ما ورد من الروايات يف تفسري اآليات عن النبي وأهـل بيتـه عىل واالقتصار 

» برأيـه«: ضافة يف قولهبل اإل . عىل ما يراه أهل احلديثّصىل اهللا عليه وعلـيهم
تفـسري ّ املفـرس يف ّتفيد معنى االختصاص واالنفراد واالستقالل بأن يستقل

القرآن بام عنده من األسباب يف فهم الكـالم العـريب، فيقـيس كالمـه تعـاىل 
ّبكالم الناس، فإن قطعة من الكالم مـن أي ّ مـتكلم إذا ورد علينـا مل نلبـث ّ

: دون أن نعمل فيه القواعد املعمولة يف كشف املراد الكالمي ونحكم بذلك
ّدات وغريمهـا، كـل ذلـك  كام نجري عليه يف األقارير والـشها،ّإنه أراد كذا

ًا عىل ما نعلمه مـن اللغـة ونعهـده مـن مـصاديق الكلـامت ّلكون بياننا مبني
 .ًحقيقة وجمازا

 غري جار هذا املجـرى، بـل هـو كـالم موصـول بعـضه والبيان القرآين
ّنه مفصول، ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه عىل بعضه كام أببعض يف عني 

ّا يتحصل من آية واحـدة بـإعامل القواعـد ، فال يكفي معليه السالمقاله عيل 
ّاملقررة يف العلوم املربوطة يف انكشاف املعنـى املـراد منهـا، دون أن يتعاهـد 
: ّمجيع اآليات املناسبة هلا وجيتهد يف التدبر فيهـا كـام يظهـر مـن قولـه تعـاىل

َأفال  تدبرون القرآن و و  ن مـن عنـد  ـ  اهللا  { َ َِ ِ ْ َْ ِ ْ ِ ِ َ َ ََ ْ َ ْ ُ ْ ُ  َ َ َ َ ًوجـدوا  يـه اختالفـا كثـ اَ َِ َِ ً ْ ِ ِ ُ َ َ{ 
 .)٨٢: النساء(

 عنه أمر راجع إىل طريق الكشف دون املكشوف ّفالتفسري بالرأي املنهي
ُأي إن التفسري بالرأي مقولة يف املنهج ويف طبيعة الطريق الـذي يـ( سلك يف ّ
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سلك اإلنسان الطريق اخلاطئ وقع يف حمذور التفـسري ما تفسري القرآن، فإذا 
ًلرأي ، وترتب عىل ذلك منطقيا وطبيعيا خطأ النتائج وإن كـان يمكـن أن با ً ّ

 ).ًيصيب الواقع أحيانا
 عـىل نحـو  تعاىلّ عن تفهم كالمهصىل اهللا عليه وآلهّخرى إنام هنى ُبعبارة أ

ّما يتفهم به كالم غريه وإن كان هذا النحو من التفهم ربـام صـادف الواقـع،  ّ
ّمـن ت لـم   : خـرىُ يف الرواية األهللا عليه وآلهصىل اوالدليل عىل ذلك قوله 

ّصابة لـيس إال ّ فإن احلكم باخلطأ مع فرض اإل،القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ
 .إن أصاب  م يؤجر :عليه السالملكون اخلطأ يف الطريق، وكذا قوله 

وليس اختالف كالمه تعاىل مع كالم غـريه يف نحـو اسـتعامل األلفـاظ 
ّ الصناعات اللفظية، فإنام هو كـالم عـريبورسد اجلمل وإعامل  روعـي فيـه ّ

ٍومـا أرسـلنا مـن رسـول{: ، وقـد قـال تعـاىلّمجيع ما يراعى يف كالم عريب ُ َ ْ ِ
َ ْ َ ْ َ َ   إال َ

ْلسان قومه ِ     همِـب ُْ َ ََ  َ ُ ِ ِ ِ َ َوهذا  ِسان عر ـ{:  وقال تعاىل)٤: إبراهيم( }ِ ََ ٌَ َ ٌ مبـ  ِيـَ ُ{ 
َإنــا جعلنــاه قرآنــا عر ــ{ : وقــال تعــاىل)١٠٣: النحــل( َ َ ًَ ْ ُُ ْ َ َيا لعل ــم  عقلــونِـ  ُ ِ ْ َ ْ ُ  ًَ َ ّ{ 
ّ وإنام االختالف من جهة املراد واملصداق الـذي ينطبـق عليـه )٣: الزخرف(

 .مفهوم الكالم
ّإنا من جهة تعلق وجودنـا بالطبيعـة اجلـسامنية وقطوننـا : توضيح ذلك ّ

ّاملعجـل يف الــدنيا املاديــة،  ّمــصداقه املــادي واعتــدنا ّلفنــا مــن كــل معنــى أّ
باألجسام واجلسامنيات، فإذا سمعنا كالم واحد من الناس الذين هم أمثالنا 

مور وفهمنا منه معناه، محلناه عىل ما هـو املعهـود ُحيكي عن حال أمر من األ
ّعندنا من املصداق والنظام احلاكم فيه، لعلمنا بأنه ال يعني إال ذلك  لكونـه ؛ّ

ذلك، وعند ذلك يعود النظام احلاكم يف املـصداق حيكـم ّمثلنا ال يشعر إال ب
ّيف املفهوم، فربام خصص به العام أو عمم به اخلاص أو تـرصف يف املفهـوم  ّ ّّ
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ّ ترصف آخر، وهو الذي نسميه بترصف القرائن العقلية غري اللفظيةّبأي ّّ. 
ّنا إذا سمعنا عزيزا من أعزتنـا ذا سـؤدد وثـروة يقـولأمثال ذلك  ً وإن : ّ

ّيشء إال عندنا خزائنه، وتعقلنا مفهوم الكالم ومعـاين مفرداتـه حكمنـا من  ّ
ًن له أبنية حمصورة حصينة تسع شيئا كثـريا أيف مرحلة التطبيق عىل املصداق  ً ّ

ّمن املظروفات، فإن اخلزانة هكذا تتخـذ إذا اختـذت، و ّ ًن لـه فيهـا مقـدارا أّ ّ
ّفرا من الذهب والفضة والورق واألثـاث والزينـة او ّوالـسالح، فـإن هـذه ً
ّوأمـا األرض والـسامء . ًمور هي التي يمكن أن ختزن عندنا وحتفظ حفظااأل

ّوالرب والبحر والكوكب واإلنسان فهي وإن كانت أشياء لكنها ال ختـزن وال  ّ
ّتــرتاكم، ولــذلك نحكــم بــأن املــراد مــن الــيشء بعــض مــن أفــراده غــري 

عـاد النظـام املوجـود يف املحصورة، وكذا من اخلزائن قليل من كثـري، فقـد 
ًاملصداق وهو أن كثريا من األشياء ال خيزن، و ّن ما خيتزن منها إنام خيتـزن يف أّ ّ

ًبناء حصني مأمون عن الغيلـة والغـارة، أوجـب تقييـدا عجيبـا يف إطـالق  ً
 .مفهوم اليشء واخلزائن

ُ ثم إذا سمعنا اهللا تعاىل ين• ٍو ن من  ء{: ل عىل رسوله قولهزّ ْ َ ْ ِ ْ َ عنـدنا   إالَ َ ْ ِ
ُخزائنه ُ ِ َ ّرق أذهاننا عن مستواها الـساذج األويل فـرسنا ت فإن مل )٢١: احلجر( }َ ّ

ّنه ال دليل لنا عىل ذلك أّكالمه بعني ما فرسنا به كالم الواحد من الناس، مع 
 .ة فهو تفسري بام نراه من غري علمّالبت

ّ وإن رقت أذهاننا عن ذلك قلـيال، وأذعنـا بأنـه تعـاىل ال• ّ  خيـزن املـال ً
ُ ومـا  ـ   إال بـ{: ّوخاصة إذا سمعناه تعاىل يقول يف ذيل اآلية ُ  َ ُ َ ُقدر معلـومِـَ ْ َ َ َ{ 

َوما أنزل اهللا من{: ًويقول أيضا ِ ُ َ َ
َ َ َ ا سماء من رزق فأح َ ْ َْ َ

ِ ْ ِ ِ
َ ه األِـ ب 

َ
َرض  عـد  وتهـاِ َِ ْ َْ َ َْ{ 

ّن املراد بنزوله أ واملاء، وّ حكمنا بأن املراد باليشء الرزق من اخلبز)٥: اجلاثية(
ّنزول املطر ألنا ال نشعر بيشء ينزل من السامء غري املطر، فاختزان كـل يشء  ّ
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. ّعند اهللا ثم نزوله بالقدر كناية عن اختزان املطر ونزوله لتهيئة املـواد الغذائيـة
ًنا ال نعلم شيئا أّ إذ ال مستند له إال ؛ًوهذا أيضا تفسري بام نراه من غري علم مـن ّ

 .السامء غري املطر، والذي بأيدينا هاهنا عدم العلم دون العلم بالعدم
ً وإن تعالينا عن هذا املستوى أيضا واجتنبنا ما فيه من القول يف القرآن •

ٍو ن مـن  ء{: ّن قولهأّبغري علم وأبقينا الكالم عىل إطالقه التام، وحكمنا  ْ َ ْ ِ ْ َ 
ُإال عندنا خزائنه ُ ِ َِ َ َ َ ْ ّنا ملا كنا ال نشك يف أن ما نجـده مـن أ اخللقة، غري ّ يبني أمر}  ّ ّ ّ ّ

ّاألشياء املتجددة باخللقة كاإلنسان واحليوان والنبات وغريهـا ال تنـزل مـن 
ّالسامء، وإنام حتدث حدوثا يف األرض، حكمنا بأن قولـه ً ٍو ن مـن  ء{: ّ ْ َ ْ ِ ْ   إال َ

ُعندنا خزائنـه ُ ِ َِ َ َ َ ّن أدها إلرادة اهللا تعـاىل، واية عن مطاوعة األشياء يف وجونك }ْ
ّاإلرادة بمنزلة خمزن خيتزن فيه مجيع األشياء املخلوقة، وإنام خيرج منه وينـزل 

ّمن عنده تعاىل ما يتعلق به مشيته تعاىل ًوهذا أيضا كام ترى تفسري لآليـة بـام . ّ
ّنا نجد األشياء غـري نازلـة مـن أ إذ ال مستند لنا فيه سوى ؛نراه من غري علم

 . باملعنى الذي نعهده من النزول وال علم لنا بغريهعند اهللا
ّوإذا تأملت ما وصفه اهللا تعاىل يف كتابه من أسامء ذاته وصـفاته وأفعالـه 
ّومالئكته وكتبه ورسله والقيامة وما يتعلق هبا وحكم أحكامـه ومالكاهتـا، 

ّن ذلـك أّوتأملت ما نرومه يف تفسريها من إعامل القرائن العقليـة، وجـدت 
ِله من قبيل التفسري بالرأي من غري علم وحتريف لك  .مه عن مواضعهـِلَكّ

ّن البيانـات القرآنيـة بالنـسبة إىل أوسيأيت يف بحـث املحكـم واملتـشابه 
ّوقـد فرقـت يف . ّاملعارف اإلهلية كاألمثال أو هي أمثال بالنـسبة إىل ممثالهتـا

ّاآليات املتفرقة وبينت ببيانات خمتلفة ليتبـني بـبعض  اآليـات مـا يمكـن أن ّّ
ّخيتفي معناه يف بعض، ولذلك كان بعضها شاهدا عىل البعض واآلية مفرسة  ً
ّلآلية، ولوال ذلك الختل أمر املعارف اإلهلية يف حقائقها، ومل يمكـن الـتخلص  ّ



 ١٢٧ ...........................................................تفسري القرآن بالرأي:  األصل الثالث

 :من هنا يظهر. ّيف تفسري اآلية من القول بغري علم عىل ما تقدم بيانه
ّن التفسري بالرأي كام بيناه أ ● ال خيلو عـن القـول بغـري علـم كـام يـشري ّ
 .ّمن قال   القرآن بغ  علم فلي بوأ مقعده من ا ار: ّالنبوي
ّ وأن ذلك يؤدي إىل ظهور التنايف بني اآليات القرآنية من حيث إبطاله ● ّ

ّالرتتيـب املعنـوي املوجـود يف مـضامينها، فيـؤدي إىل وقـوع اآليـة يف غــري 
ويلزم ذلك تأويل بعض القرآن أو . وضعهاموقعها ووضع الكلمة يف غري م

ّأكثر آياته برصفها عن ظاهرها، كام يتأول املجربة آيات االختيار، واملفوضـة  ّّ
ّآيات القدر، وغالب املذاهب يف اإلسـالم ال خيلـو عـن التـأول يف اآليـات 
ّالقرآنية وهي اآليات التي ال يوافق ظاهرهـا مـذهبهم، فيتـشبثون يف ذلـك 

ّاستنادا إىل القرينة العقلية وهو قـوهلم إن الظـاهر الفـالين قـد بذيل التأويل  ً
 .ثبت خالفه عند العقل فيجب رصف الكالم عنه

 رضب القرآن بعضه ببعض
ّوباجلملــة يــؤدي ذلــك إىل اخــتالط اآليــات بعــضها بــبعض بــبطالن 

 إذ ال ؛ًترتيبها، ودفع مقاصدها بعضها ببعض، ويبطل بذلك املـرادان مجيعـا
القرآن، فظهور االختالف بني اآليات ـ بعضها مع بعض ـ ليس اختالف يف 

ًإال الختالل األمر واختالط املراد فيهام معا وهذا هو الذي ورد التعبري عنه . ّ
 :يف الروايات برضب بعض القرآن ببعض كام يف الروايات التالية

علـيهام   الصادق عن أبيـه اإلمامصول الكايف وتفسري العيايش عن ُ يف أ●
 .)١(»ّما  ب رجل من القرآن بعضه ببعض إال  فر«:  قالسالمال

                                                           
ــايفاأل) ١( ــن الك ــول م ــوادر،٦٣٢ ص،٢ج: ص ــاب الن ــرآن، ب ــضل الق ــاب ف   ، كت

ّاب مقدمة التفسري، كراهيـة اجلـدال ، أبو٩٧ ص،١ج: تفسري العيايش؛ ١٧: احلديث
 .٢: يف القرآن، احلديث
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ّ يف الدر املنثور، أخـرج ابـن سـعد وابـن الـرضيس يف فـضائله وابـن ●
صىل اهللا عليـه ّإن رسول اهللا «: ّمردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

ّبهـذا ضـلت :  خرج عىل قوم يرتاجعون يف القرآن وهـو مغـضب، فقـالوآله

األ
ُ

ّو ن : ، قـالل م بـاختالفهم   أن يـائهم و ب ا كتـاب بعـضه بـبعض م قـب

ّزل  كذب بعضه بعضا، ول ن نزل يصدـالقرآن  م ين ً ًق بعضه بعـضا، فمـا عـرفتم ّ

 .»فاعملوا به وما  شابه علي م فآمنوا به
 وأخرج أمحد من وجه آخر عن عمرو بن شـعيب عـن أبيـه :ً وفيه أيضا●
ّإنما هلك من : ون فقالأً قوما يتدار اهللا عليه وآلهصىلسمع رسول اهللا « ّعن جده

ّ ن قبل م بهذا،   وا كتاب اهللا بعضه ببعض، و نما نزل كتاب اهللا يـصدق بعـضه  ّ

 .»ًبعضا فال ت ذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقو وا وما جهلتم ف وه إ    ه
ًعد رضب القـرآن بعـضه بـبعض مقـابالـ تكام ترى ـ والروايات   لتـصديق ّ

ًبعض القرآن بعـضا، وهـو اخللـط بـني اآليـات مـن حيـث مقامـات معانيهـا، 
ًواإلخالل برتتيب مقاصدها كأخذ املحكم متشاهبا واملتشابه حمكام ونحو ذلك ً. 

ن بغري علم كام هو موضـوع آّفالتكلم يف القرآن بالرأي، والقول يف القر
ض كـام هـو مـضمون ًالروايات املنقولة سابقا، ورضب القرآن بعـضه بـبع

ًالروايات املنقولة آنفا حيوم اجلميع حول معنـى واحـد وهـو االسـتمداد يف  ً
 .)١(»تفسري القرآن بغريه

 

ًبشكل عام يمكن أن نستلهم من نـصوص الـسيد اخلمينـي عـددا مـن  ّ
ات التـي تـسهم يف متييـز مـا يـدخل يف التفـسري بـالرأي دّالضوابط واملحد

                                                           
 .٨٣ ـ ٧٧ ص،٣ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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 : خيرج عنه من خالل املعايري التاليةّاملمنوع عام
 االسـتناد قدس رسه من التحديدات الرئيسية التي ينطلق منها اخلميني ●

ّإىل معنى حمدد للتفسري لكي يتضح مـا سـواه، وتفـسري الكتـاب عنـده هـو  ّ ً
ّ ومن ثم فـإن املفـرس )١(»رشح مقاصد ذلك الكتاب«  حـني ًاّيكـون مفـرس«ّّ
ــزوُي ــن الن ــصد م ــا املق ــستنتجيف. )٢(»لفهمن ــد ي ــذا التحدي ّن أ «: ضــوء ه

ًيـة واإليامنيـة والعرفانيـة ال شـأن هلـا بالتفـسري أبـدا، قخالاالستفادات األ
 .)٣(»فكيف بالتفسري بالرأي

ًيرضب هلذه احلالة مثاال تطبيقيا يقول فيه ًمثال إذا ما استفاد أحد مـن «: ً
ة معـارشهتام،  مـع اخلـرض وكيفيـعليه السالمطبيعة مباحثات حرضة موسى 

ّوشد حرضة موسى رحاله إليه مع مقام النبوة العظيم الذي حيظى به، لكـي  ّ
ّحيصل عىل ذلك العلم الذي مل يكن عنده، ثـم إذا مـا تأمـل بكيفيـة عـرض  ّ
موسى حاجته عىل حرضة اخلـرض، وذلـك بالطريقـة املـذكورة يف الكريمـة 

ِهل  تبعك   أن  علم  {: الرشيفة
َ َ َ َ َُ ْ َ ََ ُ ً ما علمت رشـداْ  ْ ُ َ ْ  وكيفيـة )٦٦: الكهـف( }ِ  ُ

جواب اخلرض، ورضوب االعتذار التي ساقها حرضة موسى، إذا ما استفاد 
ّاإلنسان من التفكري بكل ذلك جالل مقام العلم وآداب سلوك املـتعلم مـع  ّ

ّا قد يصل يف اآليات املذكورة إىل عرشين أدبـا، فـأيممّاملعلم،   صـلة لـذلك ً
ً فضال عن أن يكون تفسريا بالرأي،ريّكله بالتفس  .)٤(»؟ً

                                                           
: ةفارسـيبالمـام ـ إلآثـار انـرش ّآداب الصالة، اإلمـام اخلمينـي، مؤسـسة تنظـيم و) ١(

 .١٩٢ص
 .١٩٣ص: نفسهاملصدر ) ٢(
 .١٩٩ص:  نفسهاملصدر )٣(
 .١٩٩ص: آداب الصالة )٤(
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ّفكار مستمدة من القرآن واحلديث وهلـا مور واملعاين واألُ إذا كانت األ●
 قـدس رسهلـذا نجـده . ّشواهد سمعية، فال معنى لنسبتها إىل التفسري بالرأي

ّبعد أن ساق وجوها متعددة ملعنى ليلـة القـدر وحقيقتهـا ولتنـزل املالئكـة  ّ ً
ًربام ظن البعض أن قـسام مـن مطالـب «: ، عاد ليثري النقطة التالية)١(والروح ّ ّ

ّ فرد عىل ذلـك بإجابـات متعـددة، منهـا )٢(»هذه الرسالة تفسري بالرأي ّنـه أّ
ّواحلـديث، حيـث ثـم شـواهد  ّاستمد املعاين والوجوه املذكورة من القرآن

ّمكثفة تدل عليها، ساق بعضها يف ثنايا البحث وأغمض عن أغلبهـا  رعايـة ّ
وما هذا حاله ال يـدخل يف نطـاق التفـسري بـالرأي كـام . لالختصار كام ذكر

 .قال
مـور املـستوحاة مـن القـرآن، مـن الربهـان ُ ما قام عليه الدليل يف األ●

ّالعقيل أو العرفاين وما اتسق معهام ال يدخل يف عداد التفـسري بـالرأي، إذ ال 
هان العقيل القطعي أو انـسجم معنى لنسبة يشء إىل الرأي وقد قام عليه الرب

وهذا املدار . مع االعتبارات العقلية واملوازين الربهانية أو العرفانية القطعية
يستوعب آيات املعارف دون آيات األحكـام التـي ال دور للعقـل فيهـا بـل 

 .ّتؤخذ عىل سبيل التعبد املحض
اك ضافة إىل ذلك هنباإل«:  عن التحديد اجلديد بقولهقدس رسهّيتحدث 

كالم يف التفسري بالرأي، إذ ربام ال يكون هذا التفسري له صلة بآيات املعارف 
ّية مما للعقـل قوالعلوم العقلية التي توافق املوازين الربهانية واآليات األخال

فمثل هذه التفاسري تطابق الربهـان العقـيل املتـني أو االعتبـارات . فيه دخل
 من الـالزم رصف ،كالم عىل خالفها فإذا ما كان ظاهر ال.العقلية الواضحة

                                                           
 .٣٤٧ ـ ٣٢٨ص:  نفسهع املصدرراج) ١(
 .٣٤٧ص:  نفسهاملصدر )٢(
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َوجاء ر ـك{:  يف الكريمة الرشيفة:ً مثال.الكالم عن ذلك الظاهر َ َ َ : الفجـر( }َ
َا ر ن   العرش استوى{ و )٢٢ َ َْ ِ ْ ُْ َ َ َ ْ اللتني يكون فيهام الفهـم العـريف  )٥: طـه ( } 

ّخمالفا للربهان، ال يعد رد هذا الظاهر والتفسري بام يتطابق  ّ ًهان تفـسريا الربوً
ًبالرأي، ومن ثم هو ليس ممنوعا عىل اإل  .)١(»طالقّ

ًخرى التي يرتكز إليهـا أيـضا يف تـضييق منطقـة ُ التحديدات األأحد ●
ًالتفسري بالرأي، وفتح املجال للتفاعل مع معاين القرآن وحقائقه بعيـدا عـن 

وكـال ّهذا املحذور، هو بيان مصاديق املفاهيم والتوغل يف مراتب احلقائق، 
 امهـذين األمـرين ال يـدخالن يف دائـرة التفـسري بـالرأي، بـل ال عالقـة هلـ

ّإن بيـان املـصداق «: حيـث يقـول سـامحته يـهًبالتفسري أساسا كام يذهب إل
ًومراتب احلقائق ال صلة له بالتفسري فضال عن أن يكون تفسريا بالرأي ً«)٢(. 

مينـي يف املجـال ّجرائية التي استند إليهـا الـسيد اخل من اخلطوات اإل●
ّالتفسريي لكي ينأى عن حمذور التورط بالرأي املنهي  عنه،  ابتعاده عن لغـة ّ

ّاجلزم والبت القطعي، فال يكاد يؤثر عنه فيام تركه مـن تـراث تفـسريي ّ أنـه ّ
ّاستخدم لغة جزمية بحيث يقطع أن املراد من اآلية هو مـا وصـل إليـه دون 

 ،»مـن املحتمـل«أو » حيتمل«بلغها بكلمة ّغريه، بل تراه يقدم للنتائج التي ي
 وذلك رعاية لغاية االحتياط يف الدين كـام ؛فيكون ما ذكره أحد املحتمالت

ً ومـن الواضـح أن أحـدا مل .ّوإنام هو بيان أحد املحـتمالت«: هقوليف  يغلـق ّ
ًباب االحتامل، ومن ثم فإن ما يبلغه لن يكون متصال بالتفسري بالرأي ّ ّ ّ«)٣(. 

ّيف الدرس األول من دروس تفـسري سـورة احلمـد مـا نـصهكام يقول  ّ :
                                                           

 .٢٠٠ص: آداب الصالة) ١(
 .٣٤٧ص:  نفسهاملصدر) ٢(
 .، مصدر سابقآداب الصالة )٣(
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ن الكريم، ال أقول فيهـا آالكلامت التي سأعرض هلا بشأن بعض آيات القر«
ّن هذا هو املقصود، سأحتدث عىل نحو االحتامل ال عىل سبيل اجلـزم، ولـن أ ّ

 .)١(»ّن هذا هو املقصود وغريه الأأقول 

 

ّحتري النـصوص املتقدمـة ودراسـ ّن اخلمينـي يعيـد أتها تكـشف عـن ّ
 : عنه إىل وجهنيّالتفسري بالرأي املنهي

ّتدخل األحكام الرشعية عامة يف النطـاق :  آيات األحكام:ّالوجه األول
ّالتعبدي بحيث ال سبيل للعقل إىل تفاصيل املالكات وعلل الترشيع إال مـا  ّ
  اهللاِذكرتــه الــرشيعة ذاهتــا مــن علــل أو حكــم واحتجاجــات كــام يف قــول

إ ما ا مـر وا م ـ  واأل{: سبحانه
َ َ َُ ِ ْ َْ َْ ُ َ ْ َنـصاب واأل  ُ ِزالم رجـس مـن  مـل ا ـشيطان َ َ ْ  ِ

َ َ ْ ِ ٌ ْ ْ
ِ
ُ َ

ُفاجت بوه ُ ِْ َ ُإ مـا ير ـد ا ـشيطان أن يوقـع ب ـن م{:  وقوله)٩٠: املائدة( }َ ُ َُ َْ ُ َُ َِ ْ
َ َ ْ  ُ

ِ
َ العـداوة   َ َ َ ْ

َوا غــضاء   ا مــر وا م ــ  و ــ ََ َ َِ ِ
ْ َْ ْ
ِ
َ ْ ِ َ ْ َ ِصد م  ــن ذكــر اهللا وعــنْ ِ

َ ََ ِ ْ ِ ْ ْ ُ ْ ا ــصالة  هــل أ ــتم ُ  ُ ْ َ ْ َ َ َِ  

َمنتهون ُ َ ِإن ا صالة  ن  عن{:  وقوله)٩١: ملائدةا( }ُ
َ َ ْ َ َ َ ِ الفحشاء وا منكر و كر اهللا    ُ ْ ْ ِْ َِ َ َِ

َ ْ ُ َ ْ َ

ُأ   َ ْ
 .)٤٥: العنكبوت( }َ

ّعىل هذا حتسبت الرشيعة للحاالت التي قد يفكر فيها اإلنسان بإق حـام ّ
، ويلجأ إىل اسـتخدام االستحـسان والقيـاس ا ال عالقة له هبةعقله يف منطق

ّوالرأي وما شابه يف دين اهللا وترشيعه، بحيـث شـددت النكـري عـىل ذلـك 
 .نه بعرشات األحاديثعوردعت 

ّما يراه اخلميني أن أحاديث النهي عن التفـسري بـالرأي تـصب يف هـذا  ّ
 غريها مـن آيـات املعـارف واملـواعظ ّاإلطار، وختتص بآيات األحكام دون

                                                           
 .٩٦ص: ، للسيد اإلمام اخلمينيتفسري سورة احلمد) ١(
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ًفإذا من املحتمـل بـل مـن «: قدس رسه قولي. واألخالق والقصص النبوي
ّاملظنون أن التفسري بالرأي راجع إىل آيات األحكام التي تقـرص عنهـا اآلراء 
ّوتعد بعيدة عن متناول العقـول، ممـا البـد مـن أخـذه مـن خـزان الـوحي  ّ ّّ

ّن أّعبد وعىل نحو االنقياد، عىل ما يلحظ مـن ومهابط مالئكة اهللا برصف الت
ّأكثر الروايات الرشيفة يف هذا الباب قد وردت يف مقابل فقهاء العامة الذين 

وما جاء يف بعـض . كانوا يريدون فهم دين اهللا وإدراكه بعقوهلم ومقايساهتم
لـ س  ء أبعـد مـن عقـول ا رجـال مـن تفـس   «هنـأالروايات الـرشيفة مـن 

:  الـسالمامعليه وكذلك الرواية الرشيفة عن اإلمام عيل بن احلسني )١(»القرآن
 )٢(»ّإن دين اهللا ال يـصاب بـالعقول ا اقـصة واآلراء ا اطلـة وا قـاي س الفاسـدة«

ّن املقصود من دين اهللا أحكام الدين التعبدية، وإال فباب إثبـات أيشهد عىل  ّ ّ
 ية، بل مطلق املعـارف هـّالصانع والتوحيد والتقديس وإثبات املعاد والنبو

ّحق طلق للعقول ومن خمتصاهتا ّ«)٣(. 
يلتقي اخلميني يف هذا املعنى الذي يسوقه للتفسري بالرأي مع عـدد مـن 
ّاملفرسين القدماء واملعارصين، فمن القدماء ثم قرابة بني هـذا املوقـف ومـا  ّ

ّ إال ن فيام ال يدرك علمـهآالتزم به الطربي حيث ذهب إىل حرمة القول بالقر
، وهـذا الوجـه )٤( أو بنـصبه الداللـة عليـهصىل اهللا عليه وآلهّبنص بيان النبي 

                                                           
ّ أبـواب مقدمـة التفـسري، يف مـن فـرس القـرآن برأيـه، ٩٦ ص،١ج: تفسري العيايش) ١( ّ

 .٥: احلديث
، كتاب العلم، باب ٣٠٣ ص،٢ج: ّبحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار) ٢(

 .٤١: البدع والرأي واملقاييس، احلديث
أمحد فهـري، :  اإلمام اخلميني، ترمجة،، اآلداب املعنوية للصالة٢٠٠: آداب الصالة) ٣(

 .٣٤٤ص: م١٩٨٤دمشق، طبعة دار طالس 
 .٥٨ ص،١ج: تفسري الطربي) ٤(
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 .يشمل آيات األحكام ال حمالة
ّ يتلخص هذا الوجه بتحميل آيات القرآن اآلراء واألهواء :الوجه الثاين

ّوالنزعات الذاتية والشخصية ودجمها مع النص القرآين للخـروج بحـصيلة 
ّوهذه املامرسـة قـد تـتم عـن عمـد وبتخطـيط . زعاتختدم تلك اآلراء والن

ّمسبق كام تفعل االجتاهات الفكرية واحلركية اهلجينة واملنحرفـة، وقـد تـأيت 
ّنتيجة طبيعية لعدم حتيل اإلنسان باملؤهالت املطلوبة التي تـسمح لـه بإبـداء  ّ

 .الرأي يف القرآن عن اجتهاد ودليل

 

بحث ننتهي يف العالقة مـع القـرآن والتعـاطي  ضوء ما جاء يف هذا اليف
 :معه إىل ثالث مناطق هي

ّ منطقة التفسري، وفيهـا يتحـرى املفـرس الكـشف عـن مقاصـد :وىلُاأل ّ
ّهذه هي مهمة التفسري التي يضطلع هبا املفرسون و .القرآن وبياهنا ورشحها ّ

 .وال جيوز لغري ذي االختصاص أن يلج هذا املضامر
ّتفكري والتدبر واسـتفادة املعـاين والعظـات األخالقيـة منطقة ال: الثانية

والرتبوية واإليامنية، وكـذلك املفـاهيم والـدروس الـسياسية واإلجتامعيـة 
 وهذه منطقة واسعة تشمل لوازم الكالم ومصاديق .ووعي السنن وما شابه

 .املفاهيم ومراتب احلقائق واملعاين وما قام عليه الربهان العقيل أو العرفاين
ّن ما حصل هو اخللط بني املنطقتـني وإقحـام كـل اسـتفادة قرآنيـة أد بي ّ

ّن التفــسري هــو حتــري أًبالتفـسري ووصــمها أحيانــا بالتفــسري بـالرأي، مــع  ّ
ّاملقاصد، ومن ثم فإن احلديث عن وجود مقاصد حمددة للقرآن هو لتحديـد  ّ ّ
. ّوظيفة املفرس ال حرص طريق االستفادة مـن القـرآن عـىل التفـسري وحـده

ّ إن طريق املسلمني مفتـوح كـي يـستفيدوا مـن القـرآن املعـاين :معنى ذلك
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واألفكــار والنظريــات الرتبويــة والــسياسية والتارخييــة والــسنن التارخييــة 
ّوالوجودية وال عالقة لذلك بالتفـسري وال اختـصاص لـه باملفـرسين، بـل 
ه ّبمقدور كل إنسان أن يستفيد من كتـاب اهللا عـىل قـدره وعـىل وفـق سـعت

الفكرية والوجودية مع رعاية الضوابط التي تنـسجم مـع مرتبـة االسـتفادة 
ولوهنا، بل ربام جاءت بعض االستفادات وما يستوحيه اإلنسان من القـرآن 
ّأعمق من بحوث املفرسين وأقرب إىل قلب اإلنـسان وأوصـل إىل روحـه، 

 .ّالسيام مع ما عليه أغلب التفاسري
 ّفـسري وهـي تـسع اجلميـع وتـستوعب كـل هذه املنطقة أرحـب مـن التًاإذ

ٌّاألذواق واملواقع واالجتاهات، إذ كل  جيد يف كتاب اهللا بغيته ويغرتف منه مـا ّ
َأ ـم تـر كيـف {ًشاء اهللا له أن يغرتف، ويبقى عطاء اهللا ممـدودا دون انقطـاع  ْ َ ََ َ ْ َ

ٍ ب اهللا مثال  مة طيبة كشجرة َ َ َ َ ََ َ ً ًَ  ِ َ ً َ َ ُ َ َ طيبة أصـلها ثَ َ َُ ْ َ ِت وفر هـا   ا ـسماء ِـابـَ  َ  ِ َ ُ ْ
َ َ ِ تـؤ  *ٌ

ْ ُ

ِأ لها   ح  ب  ُ َ َ ُ َإذن ر هاِـُ  َ ِ
 .)٢٥ ـ ٢٤: إبراهيم( }ْ

ّإن جتميد هذه املنطقة وتعطيل عقول املسلمني ونفوسهم مـن االنفتـاح 
ّعىل القرآن من خالهلا، يساوق عند السيد اخلميني مهجورية القرآن نفـسه، 

ّقرآن لو اقترص األمر عىل بحـوث املفـرسين وحـدها، فامذا يبقى من عطاء ال
ّوماذا يبقى لآلخرين مـن نـصيب فيـه لـو انحـرصت مراجعتـه باملفـرسين 

ّإن يف «: يقـول سـامحته ؟العـودة إليـهّوحدهم دون أن يكون للمسلمني حق
وقد هجـر املـسلمون القـرآن األسف مل نستفد منه،   معناّن كل يشء، لكنآالقر

 .)١(»يستفيدوا منه كام ينبغيّبمعنى أهنم مل
ّأجل من حيدث نفسه بالتصدي إىل التفسري بمعناه الـوظيفي، و ّن يعـرب أّ

 وبصيغة علمية، ينبغـي لـه أن يـسلك ّعن مراد اهللا سبحانه عىل نحو قطعي
                                                           

 .٣٢٠ ص،١٢ج:  ـ بالفارسية ـ ماماإلصحيفة ) ١(
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ّن لالستفادة نفسها ضوابط تنسجم أاملنهج العلمي املعروف يف التفسري، كام 
 . إليهشارةّستوحاة كام مرت اإلمع مرتبتها وطبيعة املعرفة امل

ّمنطقة التفسري بالرأي املمنوع، وهي منطقة ضيقة ال تتعدى عند : الثالثة ّ
ّالسيد اخلميني آيات األحكـام وحتميـل اآلراء واألهـواء بالتفـصيل الـذي 

 .سبق
ّيتبني ممـا سـلف  ّن منطقـة التفـسري بـالرأي املحـرم هـي أضـيق املنـاطقأّ ّ 
ّة التفسري التي ختتص باملفرسين، ثم هناك منطقةّالثالث، ثم تأيت منطق ّ  واسـعة ّ

ّوالتميل بأنواره، هـي بينهام مفتوحة للتعامل مع كتاب اهللا والنهل من عطاياه 
 .بمتناول اجلميع بحسب موضوعها ورشطها ولوازمها

ًواحلاصل فعال هو اخللـط بـني املنـاطق الـثالث، ويف النتيجـة حرمـان 
امل مع القرآن حتت طائلـة التخويـف مـن التفـسري ًاملسلمني عمليا من التع

 .)١(والتفسري بالرأي

 

ّ إن هنـاك احتاملـني يف املـراد :صـوليةُقال الشهيد الصدر يف بحوثـه األ
 .بالتفسري بالرأي يف قبال االجتهاد الشخيص

 أن يراد بـه إعـامل اجلانـب الـذايت يف التفـسري يف قبـال اجلانـب :ّاألول
ّوعي، أي حتكيم موقف مسبق عىل النص القرآين وحماولـة تأويلـه بـام املوض

ّفإنـه قـد شـاعت مـذاهب . ّى واملرغـوب للمفـرسّنـبينسجم مع الرأي املت
                                                           

ّاقتبسنا ما يتعلق باجلواب الذي ذكره السيد اخلميني قدس رسه مع بعض الترصفات ) ١( ّ ّ
 اإلمـام ،بالتقديم والتأخري من كتاب فهم القرآن دراسة عىل ضوء املدرسة الـسلوكية

، ١٤٢٤وىل بعـة األ الط،ّجـواد عـيل كـسار: ، تـأليف)١ (ي النهضة واملـنهجـاخلمين
 .٢٣٥-٢١٦ص: ّمؤسسة العروج
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ّواجتاهات وآراء حاول صاحب كل منهـا أن يـستدل بـالقرآن عـىل مذهبـه  ّ ّ
 . وهو استغالل للقرآن يف واقعه ولكن بصورة استدالل،ورأيه

 ال ما ،وافق مصلحتهيهو التفسري بام يرغبه اإلنسان وما واحلاصل املراد 
 عنـه َّعـربُيقتضيه املوضوع يف نفسه، وهذا مـن أشـنع األعـامل وجـدير أن ي

تحريـف احلقـائق والـدالئل وبالتـايل عـدم ل إذ هو مساوق ؛بالكفر واهلوى
ّن أوالفرق بينه وبني االجتهـاد الشخـيص، . اإليامن بمرجعية القرآن الكريم

ًتهاد الشخيص قد يكون موضوعيا أي عـىل أسـاس الربهـان والـدليل االج
 . بخالف هذا املسلك يف تفسري القرآن،العقيل كام يف تفاسري املعتزلة

وهـذا . وهذا رأي ذهب إليه أكثر املسلمني يف مقام فهم هـذه النـواهي
 ضوء بعض الشواهد والقـرائن، فـال يفاالحتامل لو مل حيصل القطع بإرادته 

ًمن أنه حمتمل قريبا يف مجلة منهاّأقل  ّ. 
علـيهام أن يراد بالرأي املدرسة الفقهية املعارصة لعرص الصادقني : الثاين
ّ، وهو االجتاه الذي بني عىل العمل بالتخمينات والظنون الناشئة منها السالم

ّكالقياس واالستحسان واالستصالح، فإنه كان قد بدأ انقـسام خطـري بـني 
فمـن . اهني ومدرستني، مدرسة الـرأي ومدرسـة احلـديثّمني إىل اجتلاملس

ًاملحتمل قويا أن يكون املراد بالرأي يف روايات النهي عـن التفـسري بـالرأي  ّ
 .ّهذا املعنى، وال أقل من احتامله وهو كاف يف اإلمجال

ّن كلمة الرأي وإن كان معناها اللغوي األصيل هـو أوالشاهد عىل ذلك 
ّن الذي يطالع جمموع الروايات أّمن ذلك املعنى، إال ًالنظر مثال أو ما يقرب 

ّن هــذه أالــواردة يف بــاب الــرأي، ويطــالع عــرص هــذه الروايــات، يعــرف 
ناس كانوا يعيـشون ُ عىل أعليهم السالمة ّالروايات كانت ملقاة من قبل األئم

ّويفكرون يف جو علمي ّ ّ خاص له مصطلحاته اخلاصة وتعبرياته اخلاصة وله ّ ّ ّ
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ً املطروحة للبحث إثباتا ونفيامسائله ً. 
ّمن أهم تلك املسائل التي راج بحثها وذكرها واختلف النـاس بـسببها 

 وجـدت علـيهام الـسالم ففي عرص اإلمامني البـاقر والـصادق .مسألة الرأي
ّمدرســة علميــة يف صــفوف علــامء الــسنة بعنــوان مدرســة الــرأي يف مقــام 

لنصوص، وكانت هـذه الكلمـة االستنباط والتفسري وإخراج األحكام من ا
ّمــصطلحا ملــذاهب اســتحدثت وراجــت وعمــت وانتــرش احلــديث عنهــا  ً

 .ّوتشعبت فروعها
ّفمن يدعي االطمئنان بأن كلمة الرأي التي ترد يف كـالم األئمـة ّ  علـيهم ّ

 امللقاة عىل مثل هؤالء الذين يعيشون يف مثل هذا اجلـو مل يكـن يفهـم السالم
ّ الجتاهات معينـة ومشخـصة ًا الذي كان عنوانّمنها إال نفس ذلك املصطلح ّ ّ

 .يف الفقه واالستنباط والتفسري ليس بمجازف
ّوهذا االحتامل قريب روحا من األول، ألن إعامل الظنـون يـستبطن ال  ًّ

ّحمالة جانبا ذاتيا غري موضوعي ً ، وهو ترجيح أحد االحتاملني عىل اآلخـر يف ً
 .)١(ن الذاتية يف التفسريمقام التفسري بال دليل وعلم، وهو نحو م

                                                           
 ،٢ج: مـصدر سـابق، صـول مباحـث األ؛٢٨٧ ص،٤ج: صولبحوث يف علم األ) ١(

 .٢٣٣ص



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 





 

 
 

 

ِهو ا ي أنزل عليك الكتاب منه آيات  كمات هـن أم الكتـاب {: قال تعاىل َ َ َ َِ ِ ِْ ْ   ُُ  ُ ٌُ ٌَ َ ََ َْ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ِ َ

َوأخر م شاب ََ ُ ُ ُ ُهات فأما ا ين   قلو ِـَ ُ
ِ َ ِ
  َ َ ٌ َهم ز غ  يِـَ َ ٌ ْ َ ْ َ بعون ماِ َ ُ ِ ـشابه منـه ابتغـاء الفتنـة    َِ َْ ْ ِْ

ْ َ َ َِ ُ َ َ

َ وابتغاء تأو له وما  علم تأو له إال اهللا وا راسخون   العلم  قو ون آمنا بـ ََ َُ ُ َ ََ َِ ِ ِ ِ
ْ ْ
ِ ُ َ َُ َ َُ  ُ َ َ

ِ ِ
ْ ْْ ِْ َ ْه   مـن ِـِ ِ  ُ ِ

َعند ر نا وما َ َ  َ ِ ْ ُيـذكر إال أو ـو األِ ْ ُ  ُ ِ ـابَ   َ
ّ قـسمت اآليـة الكريمـة )٧: آل عمـران( }ْ

ّاآليات القرآنية إىل قسمني حمكامت ومتشاهبات ثم عابـت عـىل أهـل الزيـغ 
 وقد استفيد منه النهي عـن .ّواهلوى اتباع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة والتأويل

ّ حيث اعتربت ذلك طريقة أهل الزيغ، وإال فـال هنـي رصيـح ؛ّاتباع املتشابه
ًم عرفا من هـذا التعبـري بعـد تلـك وّأن املفه ولكن من الواضح . اتباعهعن

ّالــذين خيتــصون باتبــاع املتــشاهبات قــصودين بــذلك هــم ّن املأالقــسمة الثنائيــة  ّ
 ابتغاء الفتنة واملـشاغبة وتـشويش األذهـان ويلتقطوهنا ويفصلوهنا عن املحكامت

 فظاهر اآليـة .من خالل ذلك التشابه، كام هو شأن من يريدون الفتنة واملشاغبة
 النهي عن مثل هذه الفتنـة التـي تكـون باالقتـصار عـىل املتـشاهبات ،عىل هذا

 .ّم الكتابُّوالرتكيز عليها من دون الرجوع إىل املحكامت التي هن أ
ّهنا نزلت يف نصارى آل نجـران الـذين كـانوا أّوقد ذكر بعض املفرسين 

ّيشنعون عىل املسلمني ببعض املتشاهبات الواردة يف حق عيسى ،  الـسالمعليه ّ
 بغرض الفتنة والوصـول إىل ؛ّنه روح منه سبحانهأّن له حالة فوق البرش وأو

ًما يزعمونه إنكارا وكفرا ً)١(. 
                                                           

 .١٧٧ ص،٣ج: تفسري الطربي) ١(
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ّولو تتبعنا البدع واألهواء واملذاهب الفاسدة التي انحرفت فيها الفـرق 
، سـواء كـان يف صىل اهللا عليه وآلـهّاإلسالمية عن احلق القويم بعد زمن النبي 

ّو يف األحكام، وجدنا أكثر مواردها من اتباع املتشابه والتأويـل يف املعارف أ
 .اآليات بام ال يرتضيه اهللا سبحانه

خـرى ُخـرى للجـرب، وأُّففرقة تتمسك من القرآن بآيات التجسيم، وأ«
خرى للتنزيه املحض بنفـي الـصفات، ُخرى لعثرة األنبياء، وأُللتفويض، وأ

ّفات إىل غري ذلك، كـل ذلـك لألخـذ خرى للتشبيه اخلالص وزيادة الصُوأ
 .باملتشابه من غري إرجاعه إىل املحكم احلاكم فيه

ّإذا تأملت يف هذه وأمثاهلا ـ وهـي ال حتـىص كثـرة ـ وتـدبرت يف قولـه  ّ
ُفأما ا ين   قلو {: تعاىل  ُ

ِ َ ِ
  َ ْهم ز غ  ي بعون ما  ـشابه منـه ابتغـاء الفتنـة وابِـَ ْ ْ ْ َْ ِ َِ َ َِ

ْ َ َ َ ٌِ ُ َ ََ َ ُ  َ َ ْ َتغـاء ِ َ ِ
ِتأو له ِ ِ
ْ ّ مل تشك يف صحة ما ذكرناه}َ وهـذا هـو الـسبب يف تـشديد القـرآن . ّ

ّالكريم يف هذا الباب، وإرصاره البالغ عىل النهي عن اتباع املتـشابه وابتغـاء 
ّالفتنة والتأويل واإلحلاد يف آيات اهللا والقول فيها بغري علم واتباع خطـوات 

ّالشيطان، فإن من دأب القرآن أن ه يبـالغ يف التـشديد يف مـوارد سـينثلم مـن ّ
ّنيته، كالتشديد الواقـع يف تـويل الكفـار بفتنهدم به جهتها ركن من أركان الدين  ّ
ّ أزواج النبي ومعاملة الربا واحتاد الكلمة يف الـدين ّومودة ذوي القربى وقرار

 .)١(»وغري ذلك
 :ّكيفام كان يقع البحث يف هذه املسألة من خالل عدة نقاط

 . معنى املحكم واملتشابه يف القرآن●
 .ّم الكتابُ معنى كون املحكامت أ●
 . حكمة اشتامل الكتاب عىل املتشاهبات●

                                                           
 .٤١ ص،٣ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(



 

 
 
 

 

 

 :طالقان يف القرآنإإلحكام والتشابه ل
ّ حيث جعل اإلحكام والتشابه وصفا للكتاب كله:األول ّأما اإلحكـام . ً
ٍكتاب أحكمت آياته  م فصلت من  ن حكيم{: اىلففي قوله تع ِ ِ ِ َِ َ ٌْ ُ َ ْ ْ  ُ َْ ُ  ُ ُ َ َْ : هـود( }َ خبـ ُ

 واملراد باإلحكام بقرينة مقابلته للتفصيل ـ الذي هـو إجيـاد الفـصل بـني )١
ّ املتصل بعضها ببعض، والتفرقة بني األمور املندمج كـل منهـا ءأجزاء اليش ُ ّ

خر وإرجاع طـرف منـه إىل طـرف يف آخر ـ هو ربط بعض اليشء ببعضه اآل
ًآخر بحيث يعود اجلميع شيئا واحدا بسيطا غري ذي أجزاء و ً  .بعاضأً

ّن الكتاب إذا اتصف باإلحكام والتفصيل هبذا املعنى الذي أمن املعلوم  ّ
ّمر، فإنام يتصف هبام من جهة ما يشمله من املعنـى واملـضمون  ّ ال مـن جهـة ّ

ــصيلّن حــال املعــأ و،ألفاظــه أو غــري ذلــك ّ واالحتــاد اين يف اإلحكــام والتف
ًواالختالف غري حال األعيان، فاملعاين املتكثرة إذا رجعت إىل معنى واحـد،  ّ
كان هذا الواحد هو األصل املحفوظ يف اجلميع وهو بعينه عىل إمجالـه هـذه 

 .التفاصيل ، وهي بعينها عىل تفاصيلها ذاك اإلمجال
ًعىل هذا فكون آيات الكتاب حمكمـة أوال ً ثـم مفـصلة ثانيـا، معنـاه ّ ّ ّن أّ

ــة عــىل ــضامينها وتــشتت مقاصــدهااآليــات الكريمــة القرآني  ّاخــتالف م
ّتكثر فيه وال ال  ّوأغراضها ترجع إىل معنى واحد بسيط، وغرض فارد أصيل
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ً بحيث ال تروم آية من اآليـات الكريمـة مقـصدا مـن املقاصـد وال ،ّتشتت
الروح الساري يف جثامنه واحلقيقـة ّترمي إىل هدف إال والغرض األصيل هو 

 .املطلوبة منه
ّفال غرض هلذا الكتاب الكريم عـىل تـشتت آياتـه وتفـرق أبعاضـه إال  ّ ّ
ًغرض واحد متوحد، إذا فصل كان يف مورد أصال دينيا ويف آخر أمرا خلقيا  ً ً ً ّ ّ

ّويف ثالث حكام رشعيا، وهكذا كلام تنـزل مـن األ ّ ً صـول إىل فروعهـا ومـن ًُ
فهـذا األصـل . ن معناه الواحد املحفوظع فروع الفروع مل خيرج الفروع إىل

ّالواحد برتكبه يصري كل واحد واحد من أجزاء  تفاصـيل العقائـد واألخـالق ّ
 الـساري فيهـا احلـاكم عـىل واألعامل، وهـي بتحليلهـا وإرجاعهـا إىل الـروح

 .أجسادها، تعود إىل ذاك األصل الواحد
ًزه وكربيائه مثال يف مقـام االعتقـاد فتوحيده تعاىل بام يليق بساحة ع هـو ّ

 بـاألخالق ّإثبات أسامئه احلسنى وصفاته العليا، ويف مقام األخالق هو التخلـق
ّالكريمة من الرضـا والتـسليم والـشجاعة والعفـة والـسخاء ونحـو ذلـك 
تيـان واالجتناب عـن الـصفات الرذيلـة، ويف مقـام األعـامل واألفعـال اإل

 .ع عن حمارم اهللاباألعامل الصاحلة والور
ا مـن معـارف الـدين هيـّإن اآليـات القرآنيـة بـام حتتو: وإن شئت قلت

صول املعـارف اإلهليـة واألخـالق الكريمـة اإلنـسانية واألحكـام ُأاملختلفة من 
ّالرشعية الراجعـة إىل كليـات العبـادات واملعـامالت والـسياسات والواليـات، 

 وهي األساس الـذي بنـي ،تعتمد عىل حقيقة واحدة هي األصل وتلك فروعه
ّأنـه تعـاىل عليه بنيان الدين، وهو توحيده تعاىل توحيد اإلسالم، بـأن يعتقـد 

ّهو رب كل يشء ال رب غريه ويسلم له من كل وجهة فيـويف ّ ّّ ّ لـه حـق ربوبيتـه، ّ
ّوال خيشع يف قلب وال خيضع يف عمل إال له جل أمره ّ. 
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املعـاين القرآنيـة مـن وهذا أصل يرجع إليه عىل إمجالـه مجيـع تفاصـيل 
معارفها ورشائعها بالتحليل، وهو يعـود إليهـا عـىل مـا هبـا مـن التفـصيل 

 .)١( فلو نزل لكان هي ولو صعدت لكانت هو.بالرتكيب
ًوكذلك التشابه فإنه قد وقع وصفا للكتاب كله أيضا كام يف قوله تعاىل ًّ ّ :

َكتابا م شاب{ َ َُ ً َها مثا ِـِ ِ َ َ
ُ  قشعر منه جً ُ ْ ِ  ِ َ ْ ْلود ا ين  شون ر همَ ُْ  َ َ َ ْ َ َ ِ  ُ  واملراد )٢٣: الزمر( }ُ

به كون آيات الكتاب ذات نسق واحـد مـن حيـث جزالـة الـنظم، وإتقـان 
ّاألسلوب، وبيان احلقائق واحلكم، واهلداية إىل رصيح احلق كـام تـدل عليـه  ّ ُ

يف قال الرازي . فهذا التشابه وصف جلميع الكتاب. القيود املأخوذة يف اآلية
ًوأما كونه كله متشاهبا كام يف هذه اآلية، فقـال ابـن«: ذيل هذه اآلية ّ  :عبـاسّ

ًنه يشبه بعضه بعضاأمعناه   :مورُ وأقول هذا التشابه حيصل يف أ.ّ
ّن الكاتب البليغ إذا كتب كتابا طويال فإنه يكون بعـض كلامتـه أأحدها  ً ً ّ

ّفصيحا ويكون البعض غري فصيح، والقرآن خيالف ذلك فإن ه فصيح كامـل ً
 .الفصاحة بجميع أجزائه

ًن كل ما فيه من اآليـات والبيانـات فإنـه يقـوي بعـضها بعـضا أثانيها  ّّ ّ ّ
ًويؤكد بعضها بعضا ّ. 

ّن هـذه األنـواع الكثـرية مـن العلـوم التـي عـددناها متـشاهبة أوثالثها  ّ
ّن املقصود منها بأرسها الدعوة إىل الـدين وتقريـر عظمـة اهللا، أمتشاركة يف 

ّلذلك فإنك ال ترى قصة من القصص إال ويكون حمصلها املقصود الـذي و ّّ ّ
 .)٢(»ًذكرناه، فهذا هو املراد من كونه متشاهبا

                                                           
 ،٤، ج١٣٦ ص،١٠ج: يمكـن مراجعــة هــذا البحـث يف امليــزان يف تفــسري القــرآن) ١(

 .٩١ ص،٢ج: التفسري الكبري البن تيمية؛ ٦٢ ص،١، ج٢٠ص ،٣ ج،١٠٩ص
 .٢٣٦ ص،٢٦ج: ، للرازيالتفسري الكبري أو مفاتيح الغيب) ٢(
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ّ حيـث قـسمت ؛ وهو الذي أشـارت إليـه اآليـة مـورد البحـث:الثاين
ّن اإلحكـام والتـشابه أ وهذا معناه .اآليات القرآنية إىل حمكامت ومتشاهبات

ّ متام الكتاب، وقد اختلف املفـرسون مـن املتقـدمني ّهاهنا غري ما يتصف به ّ
واملتأخرين يف بيان املراد من معنامها وتشخيص مـصداقهام مـن اآليـات إىل 

ّ أهم األسباب التي أدت إىل مثل هـذا االخـتالف أحدّولعل . ّأقوال متعددة ّ
الكبري هو اخللط بني بحث املحكم واملتشابه من جهة وبحـث التأويـل مـن 

ً فأوجب ذلك اختالال كبريا يف عقـد هـذه املـسألة  ـكام سنرىـ ى خرُجهة أ ً
 .وكيفية البحث والنتيجة املأخوذة منه
 

 :ّيمكن الوقوف عىل أهم األقوال من خالل ما ييل
املحكـامت هـي الـثالث : هلـو قيف نقل عن ابن عباس ما: ّالقول األول

ُقل  عا وا أتل ما حرم ر  م علـي م أال  ـ  وا {: نعامآيات التي يف سورة األ
ِ
ْ ُْ ْ َ َْ ْ ُْ َُ ََ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ

َه ش ئا و ِـب ً ْ َ ٍا واِ ين إحسانا وال  قتلوا أوالد م من إ القِـِ
َ َ َْ ُ ْْ ِ ْ ُ َ َْ َ ُ ْ َ َ ً

ِ
ْ َ َ ْ  ـن نـرزق م و يـاهم ْ ُْ  َ ُ ُ ُ ْ َُ ْ َ

َوال  قر وا الفواحش ما ظهر منها ومـا ََ َ َ ََ َ َْ ِ َ ِ َ َ
ْ ُ ْ َ ُ   طـن وال  قتلـوا ا فـس الـ  حـرم اهللا إال َ َ َ َ  ِ

 َ ْ ُْ ُ َ َ َ َ َ

َا ق ذل م وصا م به لعل م  عقلون ِـب ُ ِ ِْ َ ْ ْ ُْ ُ  ُ   َ َ َ ِ َ َ
ِ  وال  قر وا مـال ا  ـيم إال بـ*ْ ِ َ

ْ َ َْ ُ َ ََ َال  ِ  ِـَ ِ
 

َأحسن ح   بلغ أشده وأوفوا الكيل وا م ان ب ََ ِ
ْ َْ ََ ْ َْ ُ ُْ ُ َُ َ َ ُ َ َ  َ الِـْ

َقسط ال ن لف  فـسا إال وسـعها ْ َ ْ ُْ  ً  ْ َ ُُ َ َ ِ ِ
ْو ذا قلتم فاعد وا و و  َْ ََ َُ ُِ ْ ُ ْ َ ذا قر  و كَـانَ َ َ ْ ُ ْعهد اهللا أوفوا ذل ـم وصـا م بـِـَ ُْ  َُ ِ َِ ُ ْ َ ِ ْ ْه لعل ـم ِـَ ُ  َ َ ِ

َتذكرون  ُ  َ َ  وأن هذا  ا   ستقيما فاتب*َ ً ِ َ َْ ُ ِ َ ِ َ  َ َ عوه وال ت بِـَ َ َ ُ ُعوا ا سبِـُ َل  تفرق ب ُ  َ َ َ ْ م  ـن ِـَ َ ْ ُ

ْس يله ذل م وصا م ُْ  َُ ِ َ ِ ِ ِ بـه َ َلعل م  تقونِ ُ َ ْ ُ  َ  واملتـشاهبات )١٥٣ ـ ١٥١: األنعام( }َ
هي التي تشاهبت عىل اليهود وهي أسامء حروف اهلجاء املـذكورة يف أوائـل 
ّالسور، وذلك أهنم أولوها عىل حساب اجلمل فطلبوا أن يـستخرجوا منهـا  ّ
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ّبقاء هذه األمة فاختلط األّمدة   .)١(مر عليهم واشتبهُ
ّ ولو سلم فال دليل عىل انحصارها فـيهام، عـىل .ّنه قول من غري دليلأ وفيه ُ

ّن ظـاهر اآليـة أ مـع ،ّن الزمه وجود قـسم ثالـث لـيس بمحكـم وال متـشابهأ
 .يدفعه

ُن النسبة يف غري حملها، والذي نأّلكن احلق  ّ ّن أّقل عن ابن عباس أنه قال ّ
ّن املحكــامت هــي اآليــات أّاآليــات الــثالث املتقدمــة مــن املحكــامت، ال 

أخـرج سـعيد بـن منـصور وابـن أيب حـاتم « :»ّالدر املنثـور« ففي .الثالث
سـمعت ابـن عبـاس : اهللا بن قيس ّواحلاكم وصححه وابن مردويه عن عبد

ٌمنه آيات  كمات{: يقول يف قوله ٌَ َ ْ ُ َ ُ ْ  سـورة الـثالث آيـات مـن آخـر:  قـال}ِ
ْقل  عا وا أتل ما حرم ر  م علي م{األنعام حمكامت  ْ ُْ ُْ َ ََ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ . )٢(» واآليتان بعدها}...ُ

ًويؤيد ذلك ما رواه عنه أيضا يف قوله  ٌآيات  كمات{ّ ٌَ َ ْ ُ ْقـل {من هاهنا :  قال}َ ُ

ْ عا وا َ َ ُوق  ر ك أال  عبـدوا { إىل آخر ثالث آيات، ومن هاهنا }َ ُ َْ َ  َ َ  َ َ ُإال إيـاهَ  إىل }  
ًنه إنام ذكر هذه اآليـات مثـاال لـسائر أفالروايتان تشهدان . آخر ثالث آيات ّ ّ

 .ّنه قرصها فيهاأاملحكامت ال 
ّن املحكامت هـي احلـروف املقطعـة يف أّعكس األول وهو  :الثاينالقول ّ
قل ذلك عـن أيب فاختـة حيـث ذكـر يف ُن.  واملتشاهبات غريها،فواتح السور
ِهن أم الكتاب{: اىلقوله تع َ ِ

ْ  ُ ا ـم {: ّ أهنن فواتح السور منها يستخرج القرآن}ُ 
َذ ِك  َ ـابَا ـم اهللا ال{ منها استخرجت البقرة، و}الْكِت َإ   ُ َ ال هـو الـ إَ ْ َ ُ ُ القيـوم   َ ْ{ 

ُ هـن أم {وعن سعيد بن جبري مثله يف معنى قوله. منها استخرجت آل عمران  ُ
                                                           

 .١٨٢ ، ص٧ج: ، للرازيالتفسري الكبري أو مفاتيح الغيب) ١(
ّ الدر املنثـور ؛٣١٦٨: ، احلديث٥٩٢ ص،٢ج: تفسري القرآن العظيم، ابن أيب حاتم) ٢(

 .١٤٥ ص،٢ ج:يف التفسري املأثور
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ِالكتاب َ ِ
ّصل الكتاب ألهنن مكتوبات يف مجيع الكتبأ: قال }ْ ّ)١(. 

ّهنام يـذهبان يف معنـى فـواتح الـسور إىل أن املـراد هبـا أّويدل ذلك عىل  ّ
ّن الكتاب الذي نزل عليكم هو هذه احلروف املقطعة أألفاظ احلروف بعناية  ّ

ّالتي تتألف منها الكلامت واجلمل، كام هو أحـد املـذاهب يف معنـى فـواتح 
 .السور
ًنه مبني عىل مـا ال دليـل عليـه أصـال أً مضافا إىل :هوفي ّ أعنـي تفـسري ـ ّ

ّنه ال ينطبق عىل نفـس اآليـة، ـ أّاحلروف املقطعة يف فواتح السور بام عرفت 
ّفإن مجيع القرآن غري فواتح السور يـصري حينئـذ مـن املتـشابه، وقـد ذم اهللا  ّ

ّسبحانه اتباع املتشابه وعده من زيغ القلب مع  ّعاىل مـدح اتبـاع القـرآن ّنه تأّ
ُوا بعـوا ا ـور ا ي أنـزل معـه{: ّبل عده من أوجب الواجبات كقوله تعاىل َ ََ َ ِ

ُ
ِ  َ  ُ  َ{ 

 . وغريه من اآليات)١٥٧: األعراف(
ً اللفظ الذي جعل موضوعا ملعنى، فإما أن يكون حمـتمال :القول الثالث ّ ً ً

ًلغري ذلك وإما أن ال يكون، فـإذا كـان اللفـظ موضـوعا ً ملعنـى وال يكـون ّ
ّهو النص، وإما إن كان حمتمال لغريه فـال خيلـو إمـا أن يكـون فًحمتمال لغريه  ًّ ّ

ّاحتامله ألحدمها راجحا عـىل اآلخـر وإمـا أن ال يكـون كـذلك بـل يكـون  ً
ّفإن كان احتامله ألحدمها راجحا عىل اآلخـر سـمي . احتامله هلام عىل السواء ً

ًهرا، وبالنسبة إىل املرجوح مـؤوال، وذلك اللفظ بالنسبة إىل الراجح ظا ّ ّمـا أً
ًإن كان احتامله هلام عـىل الـسوية كـان اللفـظ بالنـسبة إلـيهام معـا مـشرتكا،  ً

ًوبالنسبة إىل كل واحد منهام عىل التعيني جممال ّ. 
ًن اللفظ إما أن يكون نصا أو ظـاهرا أج من التقسيم الذي ذكرناه نتفقد  ً ّّ ّ

ًأو مؤوال أو مشرتكا أو جم ً ّأمـا الـنص والظـاهر فيـشرتكان يف حـصول . ًمالّ ّ
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ّن النص راجح مانع من الغريأّالرتجيح إال  مـانع مـن  والظاهر راجح غـري ،ّ
ّ واملـؤول فهـام ّوأمـا املجمـل. ّالغري، فهذا القدر املشرتك هو املسمى بـاملحكم

ًيكن راجحا وإن مل فاملجمل  غري راجحة، امّمشرتكان يف أن داللة اللفظ عليه
ّكنه غري مرجوح، واملؤول مع ل ال بحـسب الـدليل  ّنه غري راجح فهو مرجوحأّ

ّاملنفــرد، فهــذا املــشرتك هــو املــسمى باملتــشابه، ألن عــدم  الفهــم حاصــل يف ّ
ّالقسمني مجيعا، وقد بينا  ُن ذلك يـسمى متـشاهبا، إمـا ألن الـذي ال يأً ّ ً ّّ علـم ّ
ّن الذي حيـصل فيـه أجل ّثبات يف الذهن، وإما ألًيكون النفي فيه مشاهبا لإل

ًالتشابه يصري غري معلوم، فأطلق لفظ املتشابه عىل ما ال يعلم إطالقـا السـم 
 .ّفهذا هو الكالم املحصل يف املحكم واملتشابه. ّالسبب عىل املسبب
 . واملتشابه هو املجمل،ّ إن املحكم هو املبني:واحلاصل

ُ إن ما ب:وفيه اآليـة ال ينطبـق عـىل ّني من أوصاف املحكم واملتـشابه يف ّ
ّإن إمجال اللفظ هو كونه بحيث خيـتلط وينـدمج : بيان ذلك. املجمل واملبني

نفصل اجلهة املـرادة عـن غريهـا، ويوجـب تبعض جهات معناه ببعض فال 
ّذلك حتري املخاطب أو السامع يف تـشخيص املـراد، وقـد جـرى دأب أهـل 

مــن األلفــاظ، بــل ّاللــسان يف ظــرف التفــاهم أن ال يتبعــوا مــا هــذا شــأنه 
ّيسرتحيون إىل لفظ آخر مبني يبني هذا املجمل فيصري بذلك مبينا فيتبع، فهذا  ً ّ ّ
ّحال املجمل مع مبينه، فلو كان املحكم واملتشابه مها املجمل واملبني بعيـنهام 

ّكان املتبع هـو املتـشابه إذا رد إىل املحكـم دون املحكـم نفـس ، وكـان هـذا هّ
ّاالتباع مما ال جيوزه ّ ّ قرحية التكلم والتفاهم فلم يقدم عىل مثله أهل اللـسان، ّ

ّ ومل يكن اتباع املتـشابه ،سواء يف ذلك أهل الزيغ منهم والراسخون يف العلم
ّأمرا يلحقه الذم ويوجب زيغ القلب  ً. 

َ إن املتشاهبات هي اآليات املنسوخة ألهنـا يـؤم:القول الرابع ّ ن هبـا وال ّ
َآليات الناسـخة ألهنـا يـؤمل هبا، واملحكامت هي اَعمُي عمـل هبـا، ُن هبـا ويّ
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، ولذلك كان ابـن )١(ونسب إىل ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة
 .ّنه يعلم تأويل القرآنأُعباس حيسب 

ّ إنه عىل تقدير صـحته ال دليـل فيـه عـىل انحـصار املتـشاهبات يف :وفيـه  ّ
ّاآليات املنسوخة، فإن الذي ذكره تعاىل من خواص اتب ّ اع املتشابه من ابتغـاء ّ

الفتنة وابتغـاء التأويـل جـار يف كثـري مـن اآليـات غـري املنـسوخة كآيـات 
ّن الزم هذا القول وجـود الواسـطة بـني املحكـم أ عىل ؛الصفات واألفعال

 .واملتشابه
ّقل عن ابن عباس ما يدل عىل ُوفيام ن ّن مذهبه يف املحكم واملتشابه أعم أّ ّ

ّنه إنام ذكرمها من باب املثـال، ففـي الـدر أملنسوخ وّمما ينطبق عىل الناسخ وا ّ ّ
املنثور أخرج ابن جرير وابن املنذر وابن أيب حاتم من طريـق عـيل عـن ابـن 

املحكامت ناسـخه وحاللـه وحرامـه وحـدوده وفرائـضه ومـا : عباس قال
ّيؤمن به، واملتشاهبات منـسوخه ومقدمـه ومـؤخره وأمثالـه وأقـسامه ومـا  ّ

 .)٢( بهيؤمن به وال يعمل
ً املحكم هـو الـذي يكـون دليلـه واضـحا :ّقال األصم: القول اخلامس

َخلقنـا ُ  ـم {: ًالئحا مثل ما أخرب اهللا تعاىل به من إنشاء اخللق يف قولـه تعـاىل ْ َ َ

ًا طفة علقة ََ ََ َ ْ َوجعلنا من{: وقوله) ١٤: املؤمنون ( }  ِ َ َْ َ ٍ ا ماء    ءَ ْ َ  ُ ِ َ ْ  ّ : األنبياء( }َ
َوأنزل من{: له وقو)٣٠ ِ َ َ ْ

َ َ ا سماء ماء فأخرج بَ ََ ْ َ َ ً َ ِ َه منِـ  ِ ْ ا مرات رزقا ل ـمِ ُ َ ً ْ ِ ِ َ
َ : البقـرة( } 

ّ معرفته إىل التدبر والتأمل نحو احلكم بأنـه تعـاىل يف واملتشابه ما حيتاج .)٢٢ ّ ّ
ّ ولو تأملوا لصار املتشابه عندهم حمكام، ألن من ،ًيبعثهم بعد أن صاروا ترابا ً ّ

ًىل اإلنشاء أوال قدر عىل اإلقدر ع  .ًعادة ثانياّ
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ً إنه إن كان املراد من كـون الـدليل واضـحا الئحـا أو حمتاجـا إىل :وفيه ً ً ّ
ّالتأمل والتدبر، كون مضمون اآليـة ذا دليـل عقـيل ّ  قريـب مـن البداهـة أو ّ

 وعدم كونه كـذلك، كـان الزمـه كـون آيـات األحكـام والفـرائض ّبدهيي
لفقداهنا الدليل العقيل الالئح الواضح، وحينئذ يكون ونحوها من املتشابه، 

ّهنا واجبـة االتبـاعأًباعها مذموما مع ّتا وإن كـان املـراد بـه كونـه ذا دليـل . ّ
واضح الئح من نفس الكتاب وعدم كونه كذلك، فجميع اآليات من هـذه 

كيف ال، وهو كتـاب متـشابه مثـاين ونـور ومبـني، .اجلهة عىل وترية واحدة
ًن اجلميع حمكام وارتفاع املتـشابه املقابـل لـه مـن الكتـاب، وهـو والزمه كو

 .ّخلف الفرض وخالف النص
ّ إن كل ما أمكن حتصيل العلم به سواء كان ذلك بدليل :القول السادس ّ

ّ فذاك هو املحكم، وكل ما ال سبيل إىل معرفته فذاك هـو ّ أو بدليل خفيّجيل
العلم بمقادير الثواب والعقاب  وذلك كالعلم بوقت قيام الساعة و،املتشابه

ّيف حق املكلفني ، ونظريه قوله تعاىل َ سأ ونك  ـن ا ـساعة  يـان  رسـاها{: ّ َ َ ََ َْ ُ  َْ َ
ِ  ْ َ َ ُ{ 

 .)١٨٧: األعراف(
ّهنا آية دالـة إّ إن اإلحكام والتشابه وصفان آلية الكتاب من حيث :وفيه ّ

آيات الكتاب لـيس ّعىل معرفة من املعارف اإلهلية، والذي تدل عليه آية من 
 وكيف يمكـن .ّ إما بنفسه أو بضميمة غريه،نع الفهمتمبمبعادم السبيل وال 

أن يكون هناك أمر مراد من لفظ اآلية وال يمكن نيله من جهة اللفـظ؟ مـع 
ّنه وصف كتابه بأنه هدى، وأنـه نـور، وأ ّ ّنـه يف معـرض فهـم أّنـه مبـني، وأّ

َ  ل مـنَت{: ًالكافرين فضال عن املؤمنني حيث قال ِ ٌ ِ ا ـر ن ا ـرحيم ِ ِ   ِ
َ ٌ كتـاب *ْ َ ِ

َفصلت آياته قرآنا عر يا لقـوم  علمـون  ُ َ َْ َ َ َْ َ ِ ً ًّ
ِ َ ْ ُ ُُ ْ َ  ـش ا ونـذيرا فـأعرض أ ـ هم  هـم ال *ُ  َ َ ً ًْ ُْ ُ ُ ْ َ ََ ََ َْ َ ِ َ ِ

َ سمعون ُ َ ْ ِأفال  تدبرون القرآن و و  ن من عنـد  ـ {:  وقال)٤: السجدة( }َ ْ َْ ِ ْ ِ ِ َ َ ََ ْ َ ََ ْ ُ ْ ُ  َ َ َ َ ِ اهللا َ
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ً وجدوا  يه اختالفا كث ا َِ َِ ًَ ْ ِ ِ ُ َ ّ فام تعرضت له آية من آيـات الكتـاب )٨٢: النساء( }َ
ليس بممتنع الفهم وال الوقوف عليه مستحيل، ومـا ال سـبيل إىل الوقـوف 
ّعليه كوقت قيام الساعة وسائر ما يف الغيب املكنون مل يتعرض لبيانه آية مـن 

ّاآليات بلفظها حتى تسمى م  .ًتشاهبا ّ
ّإن املحكم من آي الكتاب ما مل حيتمـل مـن التأويـل إال : القول السابع ّ
ًوجها واحدا رواه الطـربي عـن . ً واملتشابه ما احتمل مـن التأويـل أوجهـا،ً

ٌهو ا ي أنزل عليك الكتاب منـه آيـات { «:ّحممد بن جعفر بن الزبري، وعبارته َ َ َُ ْ ِْ َِ َْ  َ َ َ ْ َ ِ َ ُ

ٌ كمات َ َ ْ ّفيهن حج }ُ ّة الرب وعصمة العباد ودفع اخلصوم والباطـل، لـيس ّ
َوأخر م ـشاب{. ّهلا ترصيف وال حتريف عام وضعت عليه ََ ُ ُ ُ ٌهاتِـَ  يف الـصدق، }َ

ّهلن ترصيف وحتريف وتأويل ، ابتىل اهللا فيهن العباد كام ابـتالهم يف احلـالل  ّ
ّواحلرام، ال يرصفن إىل الباطل وال حيرفن عن احلق الشافعي  ونسب إىل )١(.»ّ

ّوكان املراد به أن املحكم ما ال ظهور له إال يف معنـى واحـد كـالنص . ًأيضا ّ ّ
 . واملتشابه ما يقابله،والظاهر القوي يف ظهوره

ّ إنه ال يزيد عىل تبديل اللفظ باللفظ شيئا، فقد بدل لفـظ املحكـم :وفيه ًّ
ًبام ليس له إال معنى واحد، واملتشابه بام حيتمل معاين كثـرية، عـ ّنـه أخـذ أىل ّ

ّوسيأيت أنه خطـأ، ولـو كـان  ،التأويل بمعنى التفسري أي املعنى املراد باللفظ
 علمه باهللا أو باهللا والراسخني يف التأويل هو التفسري بعينه مل يكن الختصاص

ًالعلم وجه، فإن القرآن يفرس بعضه بعضا، واملؤمن والكافر والراسخون يف  ّّ
 .العلم وأهل الزيغ يف ذلك سواء

ممهـم، ُّصل فيه خرب األنبيـاء مـع أُحكم وفُّ إن املحكم ما أ:القول الثامن
ّواملتشابه ما اشتبهت ألفاظه من قصصهم بالتكرار يف سـور متعـددة، والزم 
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 .هذا القول اختصاص التقسيم بآيات القصص
ًإنه ال دليل عىل هذا التخصيص أصال، عىل : وفيه ّن الذي ذكـره تعـاىل أّ

ّ واملتشابه وهـو ابتغـاء الفتنـة وابتغـاء التأويـل يف اتبـاع ّمن خواص املحكم
ّاملتشابه دون املحكم ال ينطبق عليه، فإن هذه اخلاصـة توجـد يف غـري آيـات  ّ
ّالقصص كام توجد فيها، وتوجد يف القصة الواحدة كقصة جعل اخلالفـة يف  ّ

 .ّاألرض كام توجد يف القصص املتكررة
 وهـو . واملحكـم مـا يقابلـه،تاج إىل بيانّإن املتشابه ما حي: القول التاسع

 . عن اإلمام أمحدّمروي
ّهنـا أ مـع صىل اهللا عليه وآلهّ إن آيات األحكام حمتاجة إىل بيان النبي :وفيه

ً ملا تقدم بيانه مرارا، وكذا اآليات املنسوخة من املتـشابه؛ًمن املحكامت قطعا كـام  ّ
 .ر لسائر آيات األحكام لكوهنا نظائ؛ّتقدم مع عدم احتياجها إىل بيان

َإن املحكم ما يؤم: القول العارش ن بـه َ واملتشابه مـا يـؤم،عمل بهُن به ويّ
 .عمل به، ذكره ابن تيميةُوال ي
نــشاءات حمكــامت كــام  واإل،ّن األخبــار متــشاهباتأّلعــل املــراد بــه و

ًاستظهره يف تفسري املنار، وإال مل يكن قوال برأسه ّ لصحة انطباقه عـىل عـدة ؛ّ ّ
 .ّمن األقوال املتقدمة

ّ إن الزمه كـون غـري آيـات األحكـام متـشاهبات، والزمـه أن ال :وفيه
يمكن حصول العلـم بـيشء مـن املعـارف اإلهليـة يف غـري األحكـام، إذ ال 
ّيتحقق فيها عمل مع عدم وجود حمكم فيها يرجع إليه ما تشابه منهـا، ومـن 

 .ًت قطعاخرى اآليات املنسوخة إنشاءات وليست بمحكامُجهة أ
 واإليامن من غري عمـل ،ّن مراده من اإليامن والعمل باملحكمأوالظاهر 

ُفأما ا ين   قلو {: ّباملتشابه، ما يدل عليه لفظ اآلية ُ
ِ َ ِ

  َ َهم ز غ  ي بعون ماِـَ َ ُ  َ َ ٌ ْ َ ْ َ شابه  ِ َ َ َ
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ُمنه ْ َ وا راسخون   العلم  قو ون آمنا ب{ ،}ِ َ َُ ُ َ ِ ِ ِ
ْ ْ
ِ ُ ْه   منِـَ  ِ  ُ َ عند ر ناِ  َ ِ ْ ّن األمـرين أّ إال .}ِ

 واإليـامن فقـط يف املتـشابه ملـا كانـا ،ًأعني اإليامن والعمـل معـا يف املحكـم
ّ كان عليـه أن يـشخص املحكـم واملتـشابه ،ّوظيفتني لكل من آمن بالكتاب

ّال حتى يؤدي وظيفته، وعىل هذا فال يكفي معرفة املحكم واملتشابه هبام يف قب ّ ً
 .هام وهو ظاهرتشخيص مصداق

ّ إن املتشاهبات هي آيات الصفات خاصة أعـم مـن :القول احلادي عرش ّ ّ
صفات اهللا سبحانه كـالعليم والقـدير واحلكـيم واخلبـري، وصـفات أنبيائـه 

ٌو مته ألقاهـا إ   ـر م وروح {: عليهام السالمبن مريم اكقوله تعاىل يف عيسى  َ َُ َ ََ َ َْ َ َ ْ َ ُ ُ ِ َ

ُمنه ْ ً ذكره ابن تيمية أيـضا، قـال يف التفـسري . يشبه ذلك وما)١٧١: النـساء( }ِ
ّوأما إدخال أسامء اهللا وصفاته أو بعض ذلـك يف املتـشابه الـذي ال «: الكبري

ّن ذلـك هـو املتـشابه الـذي اسـتأثر اهللا بعلـم أّيعلم تأويله إال اهللا أو اعتقاد 
ّتأويله، كام يقول كل واحد مـن القـولني طوائـف مـن أصـحابنا وغـريهم، 

ّهنم وإن أصابوا يف كثري مما يقولونه ونجوا من بدع وقع فيها غريهمفإ ّ..«.)١( 
 ال دليـل عـىل ،ّ إنه مع تسليم كون آيات الصفات من املتـشاهبات:وفيه

ّنه يأخذ املحكـم أوالذي يظهر من بعض كالمه عىل طوله، . انحصارها فيها
ت احتامالتـه، حكمت داللته وما تـشاهبُواملتشابه بمعنامها اللغوي وهو ما أ

ّان، فربام اشتبهت داللة آية عىل قوم كالعامة وعلمهـا آخـرون ّواملعنيان نسبي
ّ وهذا املعنـى يف آيـات الـصفات أظهـر فإهنـا بحيـث .بالبحث وهم العلامء

 لكون أفهامهم قارصة عن االرتقاء إىل ما وراء ؛تشتبه مراداهتا لغالب الناس
لنفـسه مـن العلـم والقـدرة والـسمع ّاحلس، فيحسبون مـا أثبتـه اهللا تعـاىل 

ًمورا جسامنية أو معـاين ُوالبرص والرضا والغضب واليد والعني وغري ذلك أ
                                                           

 . التفسري الكبري البن تيمية، مصدر سابق )١(
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 فهذا معنـى ،، وتقوم بذلك الفتن وتظهر البدع وتنشأ املذاهبّليست باحلق
 .ّاملحكم واملتشابه، وكالمها مما يمكن أن حيصل به العلم

 املتـشاهبات بمعنـى حقيقـة والذي ال يمكن نيله والعلم به هـو تأويـل
: ّنـا علمنـا معنـى قولـهأّاملعاين التي تدل عليها أمثال آيات الصفات، فهب 

َإن اهللا { ٌ     ء قديرّ ِ َ ْ َ  ُ َ َن اهللا بـإ{و )٢٠: البقرة( }َ ٌ   ء علـيمِـ  ِ َ ْ َ : التوبـة( }ُ 
ّ ونحو ذلك، لكنا ال ندري حقيقة علمه وقدرته وسائر صفاته وكيفية )١١٥

ّأفعاله اخلاصة به، فهذا هو تأويل املتشاهبات الذي ال يعلمه إال اهللا تعاىل ّ. 
ّن اهللا ســمى نفــسه يف القــرآن بأســامء مثــلأال ريــب «: قــال يف تفــسريه ّ: 

ّالرمحن، والودود، والعزيز واجلبار والعليم والقدير والرؤوف ونحو ذلـك، 
ل احلديـد ّسورة اإلخالص وآية الكـريس وأو: ووصف نفسه بصفات مثل

ــه،وآخــر احلــرش ــإ{:  وقول َن اهللا ب ٌ   ء علــيمِـ  ِ َ ْ َ ٌ     ء قــدير{ و }ُ  ِ َ ْ َ  ُ َ َ{ 
َ ب ا متق {ّنه أ و)١: التغابن( ِ ِ ُ ْ ّنه يرىض عن الذين آمنوا أ و)٧٦: آل عمران( }ُ 

ْفلما آسفونا انتقمنا منهم{ ،وعملوا الصاحلات ُ ْْ ِ َ ََ َ ُ َ  َ ِ{ )٥٥: الزخرف( }َ ْ  هم ِـَك بـَذ  ُ  
َ

َا بعوا ما أسخط اهللا َ ََ ْ َ ُ َ ْول ـن كـره اهللا انبـ{ )٢٨: ّحممـد( }  ُ َ ِ
َ َْ ِ ْعا همِـَ ُ َ  )٤٦: التوبـة( }َ

َا ر ن   العرش استوى{ َ َْ ِ ْ ُْ َ َ َ ْ ِ ـم اسـتوى   العـرش ()٥: طه( }  ْ َ َْ َ َ َ ْ  )٥٤: األعـراف( }ُ 
 علم ما يلج   األ{

َ
ِ ُ ِ َ ََ ُ َ ِرض وما  رج مْ ُ ُ ْ َ َ َ ِ َنها وما   ل منْ ِ ُ ِ

ْ َ ََ َ َ ا سماء وما  عـرج  يهـا وهـو ْ ُ َ ََ َِ ُ ُ ْ َ ِ َ  

ْمع م أ نمـا كنـتم ُْ ْ ُْ َ َ ََ ُ وهـو ا ي   ا ـسماء إ  و  األ{ )٤: احلديـد( }َ
َ
ِ َ ٌ ََ ِ َِ  ِ

 َ َرض إ  وهـو ُ ُ َ ٌ َ ِ ْ

ُا كيم العليم ُِ َ
ْ ِ َ

َإ ه يصعد ال م الطيب والعم{ )٨٤: لزخرفا( }ْ َ َ َْ َْ ُ   ُ ِ َِ ُ ْ ْ ُل ا صالح ير عهَ  ُ َ ْ َ ُ ِ ُ{ 
َإن  معكما أسمع وأرى{ )١٠: فاطر( َ ََ ُ َ َْ ُ َ َ ِ

ُما منعك أن  سجد  ِما خلقت { )٤٦: هط( }  ْ َ َ َ َ َُ ْ َْ َ َ َ َ َ

َيدِـب ُبل يداه م سوطتان ينفق كيف  شاء{ )٧٥: ص( } يَ َ َ َ َ ََ ْ َ ُ ِ ُ ِْ َ َُ َ ُ َو ب  { )٦٤: املائدة ( }ْ ْ َ َ

ِوجه ر ك ذو ا الل 
َ َ ْ ُ َ  َ ُ ْ ِكرامَواإلَ َ ُير ـدون وجهـه{ )٢٧: الرمحن( }ْ َ ْ َُ َ ُ  )٥٢ : نعـاماأل( }ِ

َوِ صنع  { َ َ َ ْ ُ ِ ي  َ
ْ  . إىل أمثال ذلك)٣٩: طه( }َ
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 أتقول هذا يف مجيع مـا :ّنه متشابه ال يعلم معناهأّفيقال ملن ادعى يف هذا 
هذا يف اجلميع كان هـذا : ؟ فإن قلتهّسمى اهللا ووصف به نفسه أم يف بعض

ًنادا ظاهرا وجحدا ملا يعلم باالضطرار من دين اإلسالم بل كفـر رصيـح، ع ً ً
َأن اهللا ب{: ّفإنا نفهم من قوله ٍ   ءِـَ  ْ َ ٌ عليمُ  ِ  معنى، ونفهـم )٦٢: العنكبوت( }َ

ٍإن اهللا      ء{: من قوله ْ َ  ُ َ َ َ ٌ قـدير  ِ ّ معنـى لـيس هـو األول، )٢٠: البقـرة( }َ ً
َور {: ونفهم من قوله ْ َ ْ  وسعت    ءَ َ  ُ ْ َ ِ َ ًمعنـى، ونفهـم  )١٥٦: عـراف األ( }ِ

َإن اهللا عز ز ذو انتقام{: من قوله ِ ُ ٌ ِ
َ َ ً معنـى، وصـبيان املـسلمني )٤٧: إبراهيم( } 

 .ّبل وكل عاقل يفهم هذا
ًوإنام نكتة اجلواب ما قدمناه أوال : ّثم قال ّ ّ ّن نفي علم التأويل لـيس من أّ

ِولقد   نا  ِلناس   {: ّإن اهللا سبحانه يقول: ًيده تقريراونز. ًنفيا لعلم املعنى ِ  َ ْ َ َ ْ َ َ َ

ٍهذا القرآن من   مثل
َ َ  ُ ْ ِ ِ ْ

ُ ْ َ َ لعلهم  تذكرون َ ُ   َ َ َ َْ ُ َ قرآنا عر *َ َ ً َيا    ذي عوجِـُ ِ ِ َ ْ َ ً  ٢٧: الزمر( }ّ
ِا ر تلك آيـات الكتـاب ا مبـ  {: وقال تعاىل .)٢٨ـ  ُِ

ْ ْ َْ َِ ُ َ َ إنـا أنز ـ*ِ ْ َ َ َاه قرآنـا عر ـ  َ ً ْ ًيا ِـُُ ّ

َلعل ــم  عقلــون ُ ِ ْ َ ْ ُ  َ ّنــه طلــب أّ فــأخرب أنــه أنزلــه ليعقلــوه و)٢ ـ ١: يوســف( }َ
ًتذكرهم، وقال أيضا َوتلك االَمثال ن  ها  ِلناس لعلهم  تفكرون{: ّ ُ   َْ ََ َ َ َْ ُ َُ ِ ِ ْ

ِ
َ ُ ْ َ ْ : احلرش( }َ

ّ فحض عىل تدبره وفقهه والتذكر به والتفكر فيـه ومل)٢١ ّ ّ  يـستثن مـن ذلـك ّ
ّشيئا، بل نصوص متعددة ترصح بالعموم فيـه مثـل قولـه ّ َأفـال  تـدبرون {: ً ُ  َ َ َ َ َ َ

َالقرآن أم   قلوب أ فا ها ُ ُ َُ ْ َْ ََ َ ْ َ ْ َأفال  تدبرون القـرآن و ـو  ن {:  وقوله)٢٤: ّحممد( }ُ َ ََ ْ َ ََ ْ ُ ْ ُ  َ َ َ َ َ

َمن عند    اهللا  وجـدوا  يـه اختالفـا ك ًَ َ ِ ْ ِ ِ ِ ُِ َ َ ِ ِ ْ َْ ِ ًثـ اْ ّن نفـي أ ومعلـوم )٨٢: النـساء( }ِ
ّاالختالف عنه ال يكون إال بتدبره كله، وإال فتدبر بعضه ال يوجـب احلكـم  ّّ ّّ

ّبنفي خمالفه ما مل يتدبر ملا تدبر ّ. 
ّوأيضا فالسلف من الصحابة والتابعني وسائر األمة قد تكلموا يف  ّ ُ مجيـع ً

 وبياهنـا،  يوافـق داللتهـاّنصوص القرآن آيات الصفات وغريها، وفرسوها بام
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 . أحاديث كثرية توافق القرآنصىل اهللا عليه وآلهورووا عن النبي 
لوا عـن يشء مـن ذلـك مل ينفـوا معنـاه بـل ئّوكذلك األئمة كانوا إذا س

: ّيثبتون املعنى وينفون الكيفية، كقول مالك بن أنس ملا سئل عن قوله تعـاىل
َا ر ن   العرش استوى{ َ َْ ِ ْ ُْ َ َ َ ْ االستواء معلوم، والكيـف :  كيف استوى؟ فقال} 

ّن االسـتواء أّوقـد بـني . جمهول، واإليامن به واجـب، والـسؤال عنـه بدعـة
ُن سائر ما أخرب بـه معلـوم، ولكـن الكيفيـة ال تأمعلوم كام  علـم وال جيـوز ّ

 كيف استوى؟: السؤال عنها، ال يقال
وهذا فيه نزاع . الكيف جمهول: ّالكيف معدوم وإنام قال: ومل يقل مالك

ال ختطـر : ّن أكثـرهم يقولـونأ غـري ،ّبني أصحابنا وغريهم من أهل الـسنة
 .ته يف مقالّته ببال وال جتري ماهيّكيفي

ّن ورود هـذا اللفـظ يف القـرآن أمعنى قوله االسـتواء معلـوم : فإن قيل
معلوم، كام قاله بعض أصحابنا الذين جيعلون معرفـة معانيهـا مـن التأويـل 

 . اهللا بعلمهرتأثالذي اس
ّ فـإن الـسائل قـد ؛ّهذا ضعيف، فإن هذا من باب حتصيل احلاصل: قيل

ًوأيضا فلم يقل ذكر االسـتواء . ّن هذا موجود يف القرآن وقد تال اآليةأعلم 
االستواء معلوم، فـأخرب عـن : ّمن القرآن وال إخبار اهللا باالستواء وإنام قال

ّوأيـضا فإنـه قـال. اجلملـةّنه معلوم ومل خيرب عن أاالسم املفرد  والكيـف «: ً
معنـى االسـتواء جمهـول أو تفـسري االسـتواء :  ولو أراد ذلك لقال»جمهول

ّجمهول أو بيان االستواء غري معلوم، فلم ينف إال العلم بكيفيـة االسـتواء ال 
 لو قـال . به نفسه تعاىلالعلم بنفس االستواء، وهذا شأن مجيع ما وصف اهللا

ِإن {: يف قوله
َ معكما أسمع وأرى  َ ََ ُ َ َْ ُ َ الـسمع :  كيف يسمع وكيف يرى؟ لقلنـا}َ
ًكيف كلم موسى تكليام؟ لقلنـا: ولو قال.  معلوم، والكيف جمهولةوالرؤي ّ :
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 .)١(»التكليم معلوم، والكيف غري معلوم
ّوسيأيت ما يتعلق بكالمه من البحث عنـدما نـتكلم يف التأويـل إن شـاء  ّ

 .اهللا
 . واملتشابه بخالفه، املحكم ما للعقل إليه سبيلّ إن:القول الثاين عرش

ّ إنه قول من غـري دليـل، واآليـات القرآنيـة وإن انقـسمت إىل مـا :وفيـه 
للعقل إليه سبيل وما ليس للعقل إليه سـبيل، لكـن ذلـك ال يوجـب كـون 
ّاملراد باملحكم واملتشابه يف هذه اآلية استيفاء هـذا التقـسيم، ويشء ممـا ذكـر 

ً املحكم واملتشابه ال ينطبق عليه انطباقـا صـحيحا، عـىل فيها من نعوت ّنـه أً
 .ّمنقوض بآيات األحكام فإهنا حمكمة وال سبيل للعقل إليها

ريـد بـه ُ واملتـشابه مـا أ،ريد ظـاهرهُّإن املحكم ما أ: القول الثالث عرش
رين مـن أربـاب البحـث وعليـه ّوهذا قول شائع عند املتأخ. خالف ظاهره

ّإنه املعنـى املخـالف لظـاهر الكـالم، وكأنـه :  يف التأويل اصطالحهمىيبتن ّ
ّإن املحكم ما تأويله تنزيلـه، واملتـشابه مـا ال يـدرك إال : ًأيضا مراد من قال ّ

 .بالتأويل
ّإنه اصطالح حمض ال ينطبق عليه ما يف اآلية من وصـف املحكـم : وفيه
ّفإن املتشابه إنام هو متشابه من حيث تشابه مر. واملتشابه اده ومدلوله، وليس ّ

ًاملراد بالتأويل املعنى املراد مـن املتـشابه حتـى يكـون املتـشابه متميـزا عـن  ّ ّ
ّاملحكم بأن له تأويال، بل املـراد بالتأويـل يف اآليـة أمـر يعـم مجيـع اآليـات  ً ّ

 .القرآنية من حمكمها ومتشاهبها كام سيأيت بيانه
 ظاهرها، وما يوهم ذلـك ريد فيها ما خيالفُّنه ليس يف القرآن آية أأعىل 

ّخـر حمكمـة، والقـرآن يفـرس ُريد هبا معان يعطيها هلا آيات أُّمن اآليات إنام أ
                                                           

 .١٣٨-١١٥ ص،٢ج: يف التفسري الكبريّتيمية ابنذكره  تفصيل هذا البحث الذي انظر) ١(
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ّن املعنـى الـذي تعطيـه القـرائن ـ متـصلة أو أومـن املعلـوم . ًبعضه بعـضا ّ
ّمنفصلة ـ للفظ لـيس بخـارج عـن ظهـوره، وباخلـصوص يف كـالم نـص 

ّن طريقته أن يتكلم بام يتأّمتكلمه عىل  ّ صل بعضه ببعض ويشهد بعضه عـىل ّ
َأفـال  تـدبرون {:  لقوله؛ّ بالتدبر فيهءىّبعض ويرتفع كل اختالف وتناف مرتا ُ  َ َ َ َ َ َ

ْالقرآن و و  َ َ َ ْ ُ ً من عند    اهللا  وجدوا  يه اختالفا كث اكَانَْ َِ َِ ًَ ْ ِ ِ ِ ُِ َ َ ِ ِ ْ َْ ِ  .)٨٢: النساء( }ْ
 ،مجـع عـىل تأويلـهّن املحكـم مـا أأ ّما عـن األصـم: القول الرابع عرش
ّ وكأن املراد باإلمجاع واالختالف كون مدلول اآلية .واملتشابه ما اختلف فيه

 .بحيث خيتلف فيه األنظار أو ال خيتلف
ًإن ذلك مستلزم لكون مجيع الكتـاب متـشاهبا، وينافيـه التقـسيم : وفيه ّ

ًلفظـا ّ اختالف ما، إمـا اّالذي يف اآلية، إذ ما من آية من آي الكتاب إال وفيه
ّأو معنــى أو يف كوهنــا ذات ظهــور أو غريهــا، حتــى ذهــب بعــضهم إىل  ّن أً

ًالقرآن كله متشابه مستدال بقوله تعاىل َكتابا م شاب{: ّ َ َُ ً  غفلـة )٢٣: الزمـر( ً}هاِـِ
 وهـو ،ّ عىل كون ما اسـتدل بـه آيـة حمكمـةىّن هذا االستدالل منه يبتنأعن 

 .يناقض قوله
واملتـشابه «:  قـال»املفـردات«الراغب يف  ما ذكره : اخلامس عرشالقول

 ّشكل تفسريه ملشاهبته بغريه، إما من حيث اللفـظ أو مـن حيـثُأالقرآن ما من 
ّن أ املتشابه ما ال ينبئ ظاهره عن مراده، وحقيقة ذلـك :املعنى، فقال الفقهاء

طـالق، حمكـم عـىل اإل: اآليات عند اعتبـار بعـضها بـبعض ثالثـة أرضب
فاملتشابه يف اجلملـة . ق، وحمكم من وجه متشابه من وجهطالومتشابه عىل اإل

 مـن جهـة املعنـى فقـط، متشابه من جهة اللفظ فقـط، ومتـشابه: ثالثة أرضب
أحـدمها يرجـع إىل : واملتشابه من جهة اللفـظ رضبـان. ومتشابه من جهتهام

ّمـا إ، و»ّيزفـون« و»ّاألب«ّردة، وذلك إما من جهة غرابته نحـو فاأللفاظ امل
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والثـاين يرجـع إىل مجلـة الكـالم . ة مشاركة يف اللفظ كاليد والعـنيمن جه
َ و ن خفـتم أال {: رضب الختصار الكالم نحو: ّاملركب وذلك ثالثة أرضب ْ ُ ْ ِ ْ َ

ِ قسطوا   ا تا  فان حوا مـا طـاب ل ـم مـن ال ـساء َ  َ ِ ْ ُ َ ََ َ َ ُ ِ َِ َ َ ْ ِ ُ
ْ ورضب  )٣: نـساءال (}ُ

ِل س كمثله{: لبسط الكالم نحو ِ ْ ِ َ ََ ْ  ْ ّ ألنـه لـو قيـل لـيس )١١: الشورى( }ٌءَ
ِأنـزل    بـده {: مثله يشء كان أظهر للسامع، ورضب لنظم الكـالم نحـو ِ ْ َ َ ََ َ

َ

َالكتاب و م  عل   عوجا  ََ ِ ُِ َ ْ َ َْ َ ْ َ َ ً  يما*ْ ًالكتاب قيام ومل جيعل : تقديره) ٢-١: كهفال( }َ 
َو وال رجال  ؤمنون{: ًله عوجا، وقوله ُ ِ ْ ُ ٌ َ ِ

َ ْ َ ُ و تز لوا{: إىل قوله }َ  َ َ ْ   .)٢٥: فتحال (}َ
ّ فـإن واملتشابه من جهة املعنى أوصاف اهللا تعاىل وأوصـاف يـوم القيامـة،

ّتلك الصفات ال تتصور لنا إذ كان ال حيصل يف نفوسنا صورة ما مل نحسه أو  ّ
 .ّمل يكن من جنس ما نحسه

ّالكميـة ن جهة م: ّاألول: ًواملتشابه من جهة املعنى واللفظ مجيعا أرضب
َا تلوا ا م   َف{: كالعموم واخلصوص نحو ِ ِ

ْ ُ ْ ُْ  مـن جهـة :والثـاين) ٥: توبةال(}ُ
ْفـان حوا مـا طـاب ل ـم{: الكيفية كالوجوب والندب نحـو ُ َ ََ َ َ ُ ) ٣: نـساءال( }ِ

ِا قـوا اهللا حـق  قاتـه{: من جهة الزمان كالناسخ واملنسوخ نحو: والثالث ِ َ  ُ  َ َ ُ{ 
: ُمن جهة املكان واألمور التي نزلـت فيهـا نحـو: الرابعو) ١٠٢: آل عمران(

ْول س ا { َ ْ َ َأن تأتوا ا يوت من ظهورهاِـ ر بِـَ
ِ
ُ ُُ ْ ِ َ ُ

ْ ُ ْ َ ْ ِإ ما ال  {: وقوله) ١٨٩: بقرةال( }َ  َ ُء  
ِز ادة   ال فر ِ
ْ ُ ْ ِ ٌ َ ّفإن من ال يعـرف عـادهتم يف اجلاهليـة يتعـذر ) ٣٧: توبةال( }َ ّ

ّمن جهة الرشوط التـي هبـا يـصح : واخلامس. ه اآليةعليه معرفة تفسري هذ
 .الفعل أو يفسد كرشوط الصالة والنكاح

ُوهذه اجلملة إذا تصورت ع ّلـم أن كـل مـا ذكـره املفـرسون يف تفـسري ّ ّ ّ
، وقـول »امل« املتشابه :املتشابه ال خيرج عن هذه التقاسيم، نحو قول من قال

 املحكـم مـا أمجـع :ّ وقول األصم واملتشابه املنسوخ،، املحكم الناسخ:قتادة
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 .لف فيهُاختما  واملتشابه ،عىل تأويله
رضب ال سـبيل للوقـوف عليـه : ّثم مجيع املتـشابه عـىل ثالثـة أرضب

ة ونحـو ذلـك، ورضب ّة األرض وكيفيـة الدابـّكوقت الساعة وخروج داب
ورضب .  الغلقـةلإلنسان سبيل إىل معرفتـه كاأللفـاظ الغريبـة واألحكـام

ّ األمرين جيوز أن خيتص بمعرفة حقيقته بعض الراسخني يف العلـم ّمردد بني
 يف عـيل عليـه الـسالمبقولـه إليه وخيفى عىل من دوهنم، وهو الرضب املشار 

ّا ّ فقهه   ا ين وعلمه ا أو ل: ريض اهللا عنه ّ«)١(. 
ّوهو أعم األقوال يف معنى املتـشابه مجـع فيهـا بـني عـدة مـن األقـوال  ّ

 .ّاملتقدمة
ًأوال وفيه  ّإن تعميمـه املتـشابه ملـوارد الـشبهات اللفظيـة كغرابـة اللفـظ: ّ

وإغالق الرتكيب والعموم واخلـصوص ونحوهـا، ال يـساعد عليـه ظـاهر 
ًاآلية، فإن اآلية جعلت املحكـامت مرجعـا يرجـع  ليـه املتـشاهبات، ومـن إّ

ّن غرابة اللفظ وأمثاهلا ال تنحل عقدهتا من جهة داللـة املأاملعلوم  حكـامت، ّ
 .ّبل هلا مرجع آخر ترجع إليه وتتضح به

ّوأيضا اآلية تصف املتشاهبات بأهنا من شـأهنا  ّتبـع البتغـاء الفتنـة، ُن تأً
ّومن املعلوم إن اتباع العام من غري رجوع إىل خمصـصه، واملطلـق مـن غـري  ّ ّ
ّرجوع إىل مقيده، وأخذ اللفظ الغريب مع اإلعراض عـام يفـرسه يف اللغـة،  ّ ّ

ًة لطريقة أهل اللسان ال جتوزه قواعـدهم، فـال يكـون بـالطبع موجبـا خمالف ّ
 .إلثارة الفتنة لعدم مساعدة اللسان عليه

                                                           
ّاملفردات يف غريب القرآن، تأليف أيب القاسم احلسني بن حممـد املعـروف بالراغـب ) ١(

ّحممـد سـيد :  حتقيق وضـبط، لبنان ـ بريوت،هـ ، دار املعرفة ٥٠٢ّاألصفهاين املتوىف  ّ
 .»شبه«ّ مادة ٢٥٤ص: كيالين
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ّإن تقسيمه املتشابه بام يمكـن فهمـه لعامـة النـاس ومـا ال يمكـن : ًثانيا ّ
ّ ومـا يمكــن فهمــه لـبعض دون بعــض، ظـاهر يف أنــه يــرى ،فهمـه ألحــد

  مـن ملا سيأيت يف بحـث التأويـل؛ّري تام وهذا غ.اختصاص التأويل باملتشابه
ًن جلميع القرآن حمكمه ومتشاهبه تأويالأ ّ. 

ــز  هــذا هــو املعــروف مــن أقــواهلم يف معنــى املحكــم واملتــشابه ومتيي
 .)١(مواردمها

ّاتضح مما تقدم أن كثريا من األقـوال الـسابقة مبنيـ ً ّ ّ ة عـىل أسـاس إرادة ّّ
ّن هذا االفـرتاض بعيـد يف نفـسه أّ إال التشابه املفهومي من املتشابه يف اآلية،

 : مهالنكتتني
ًترصيح القرآن نفسه بأن آياته إنام نزلت بيانا وتبيانا وهدى ونورا ● ً ً بلـسان  ً ّّ
 قــال . مبــني، وهــذا ال ينــسجم مــع فــرض التــشابه املفهــومي واإلمجــال ّعــريب
 اهللا صـىل من آي القرآن عـىل رسـوله ّوجل ّعزّإن مجيع ما أنزل اهللا «: الطربي

ً، فإنام أنزله عليه بيانا له وألمته وهدى للعاملني، وغري جائز  وسـلم]هوآل[عليه  ّ ُ ً ّ
ّأن يكون فيه ما ال حاجة هبم إليه، وال أن يكون فيه ما هبم إليه احلاجة ثـم ال 

 .)٢(»سبيل) فهمه(يكون هلم إىل علم تأويله 
                                                           

الـشيخ :  تفسري القرآن العظيم املعروف بتفسري املنار، تـأليف: يفراجع هذه األقوال )١(
ّستاذه الشيخ حممد عبـده، أرضا، وهي جمموعة الدروس التي أخذها عن  حممد رشيد

سمري مصطفى رباب، دار إحياء الرتاث العـريب، بـريوت، الطبعـة : تعليق وتصحيح
: غيب، الـرازي التفسري الكبري أو مفاتيح ال؛١٤٥-١٤٣ ص،٣ج: هـ١٤٢٣ ،وىلاأل
 تفـسري الطـربي ؛٤١-٣٢ ص،٣ج:  امليزان يف تفسري القـرآن؛١٤٨-١٤٧ ص،٧ج

، التفـسري الكبـري، ابـن ١٧٥ -١٧٢ ص،٣ج:  جامع البيان يف تأويل القرآنـىّاملسم
 .٩٨-٩١ ص،٢ج: تيمية

 .١٧٥ ص،٣ج:  الطربيتفسري) ٢(
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َ  ي ب{: ّالتعبري باالتباع يف قوله تعاىل «● َعون ِـَ َمـا  ـشابهُ َ َ َ  )٧: آل عمـران( }َ
ّفإن االتباع ال معنى لـه إذا أ ريـد املتـشابه املفهـومي، إذ ذلـك فـرع وجـود ُّ

ّمدلول ظاهر يتعني فيه اللفظ، ومع التشابه املفهومي ال مدلول ليتبع، وهـذا  ّ
ّريد التـشابه املـصداقي بمعنـى أهنـم يتبعـون اآليـات التـي ُبخالف ما لو أ ّ

ناسب مع املصداق الواقعي الغيبـي الـذي تمتشاهبة ال تمصاديقها اخلارجية 
َاهدنا ا ـ {ًفمثال كلمة الرصاط يف . ينطبق عليه مفهوم اآلية  َ ِ َا مـستقيم َطاْ ِ َ ْ ُ

ْ{ 
ُ أو العرش والكريس يف اآليات األخرى مدلوهلا اللغوي واضـح )٦: احلمد(

م أن تكـون ّن مصاديقه اخلارجية سنخ مصاديق ال تنـسجأّال تشابه فيه، إال 
ّهي املقصودة يف هذه اآليات، فمـن يف قلبـه زيـغ يتبـع مثـل هـذه اآليـات 

 .ّليطبقها عىل مصاديقها اخلارجية املتشاهبة
ًناسـا يف ُّ ظاهر اآلية إرادة التشابه املصداقي بمعنـى أن هنـاك أ:احلاصل

ّقلوهبم زيغ فيتبعون اآليات التي مصاديق مداليلها املفهوميـة يف اخلـارج ال 
ّنسجم مع واقع مصاديقها، ألن هذه من عامل الـشهادة واملـادة وتلـك مـن ت ّ

ّاحلسية باعتبار عـدم معروفيـة ّعامل الغيب، فيطبقوهنا عىل املصاديق اخلارجية 
تلك املصاديق الغيبية وعجـز الـذهن البـرشي عـن إدراكهـا يف هـذه النـشأة، 

ن، وهذا مسلك عـام يف وحياولون بذلك إلقاء الشبهة والفتنة والبلبلة يف األذها
 .)١(»فهم وتفسري اآليات املتشاهبة

وكيف كان فهذا االختالف مل يولده اخـتالف النظـر «: قال الطباطبائي
يف مفهوم الكلامت أو اآليات ـ أي مفهوم اللفظ املفـرد أو اجلملـة بحـسب 

ّ فإنام هو كالم عريب اللغة والعرف العريب ـ ّ مبني ال يتوقـف يف فهمـه عـريبّ ّ 
ولـيس بـني آيـات . ّ غريه ممن هو عارف باللغة وأساليب الكالم العريبوال

                                                           
 .٢٨١ ص،٤ج: صولبحوث يف علم األ) ١(
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ّن آية واحدة ذات إغالق وتعقيد يف مفهومها بحيـث يتحـري الـذهن يف آالقر
ّوهو أفصح الكالم ومن رشط الفصاحة خلو الكـالم ! فهم معناها، وكيف 

كاآليـات اآليات املعدودة من متشابه القرآن ّن أّعن اإلغالق والتعقيد، حتى 
ّ الوضوح من جهة املفهوم، وإنام التشابه يف املـراد منهـا املنسوخة وغريها يف غاية

ّوإنام االختالف كـل االخـتالف يف املـصداق الـذي . وهو ظاهر نطبـق عليـه تّ
ّاملفاهيم اللفظية من مفردها ومركبها ويف املدلول التصوري والتصديقي ّ. 

ُإن األنس والعادة ـ كام قيـل : توضيحه ـ يوجبـان أن يـسبق إىل أذهاننـا ّ
ّعند استامع األلفاظ معانيها املادية أو ما يتعلق باملادة، فـإن املـادة هـي التـي  ّ ّّ ّ

ّتقلب فيها أبداننا وقوانا املتعلقة هبا مادمنا يف احلياة الدنيويةت ّ: 
 فإذا سمعنا ألفاظ احلياة والعلم والقدرة والـسمع والبـرص والكـالم ●

والغضب واخللق واألمر، كـان الـسابق إىل أذهاننـا منهـا واإلرادة والرضا 
 .ّالوجودات املادية ملفاهيمها

 وكذا إذا سـمعنا ألفـاظ الـسامء واألرض واللـوح والقلـم والعـرش ●
ِوالكريس وامللك وأجنحته والشيطان وقبيله وخيله ورج َ له إىل غـري ذلـك، َ

 .كان املتبادر إىل أفهامنا مصاديقها الطبيعية
يريـد أو ّإن اهللا خلق العامل وفعل كذا وعلم كذا وأراد أو : معنا وإذا س●

ًشاء أو يشاء كذا، قيدنا الفعل بالزمان محال عىل املعهود عندنا ّ. 
ٌو  نا  ز د{:  وإذا سمعنا نحو قوله● َ

ِ
َ ْ َ َ ْال ـذناه مـن {:  وقوله)٣٥ :ق( }َ ِ ُ َ ْ َ

 َ

ُ  نا ِوما عند اهللا{:  وقوله)١٧: األنبياء( }َ َ ْ ِ َ ٌ خ َ ْ ِإ ـه {:  وقوله)٣٦: الشورى( }َ ْ َ

َترجعون ُ َ ْ  .ّ قيدنا معنى احلضور باملكان)٢٨: البقرة( }ُ
َ ذا أردنا أن  هلك قر ـة أ رنـا م  يهـاو{:  تعاىل وإذا سمعنا نحو قوله● َِ َ ْ ُ َ ً َْ َْ ََ َ ََ ِ ْ ُ ْ ْ َ َ{ 

ُ ونر د أن  من{:  أو قوله)١٦: اإلرساء( َُ ُْ َ
ِ ُر ـد اهللا ُي{:  أو قولـه)٥: القـصص( }َ ُ ِ
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ُ مِـب َ ال  ُ ْ ُ ّن ّن اجلميع سـنخ واحـد مـن اإلرادة، ألأ فهمنا )١٨٥: البقرة( }ْ
 .األمر عىل ذلك فيام عندنا، وعىل هذا القياس
ّ ومـن حقنـا ذلـك، فـإن الـذي ،وهذا شأننا يف مجيع األلفاظ املستعملة ّ

ّالـتفهم،  احلاجة االجتامعيـة إىل التفهـيم ووّأوجب علينا وضع ألفاظ إنام ه
ّواالجتامع إنام تعلق بـه اإلنـسان ليـستكمل بـه يف األفعـال املتعلقـة باملـادة  ّ ّ ّ
ّولواحقهــا، فوضــعنا األلفــاظ عالئــم ملــسمياهتا التــي نريــد منهــا غايــات 

 .)١(»ًوأغراضا عائدة إلينا
شـري إليهـا وإن ُّن هذه احلقائق التي أأً الحقا وهو ناولهوهذا بحث سنت
ّهنـا يمكـن أن تكـون أّ تنطوي عـىل مفهـوم واحـد إال ّكان كل واحدة منها

ّخمتلفة املصاديق، بعضها مـادي وبعـضها جمـرد، فعنـدما يـستخدم القـرآن  ّ
ــزان :الكــريم ألفــاظ ــيس مــن والكــريس والعــرش والقلــم و املي اللــوح، فل
ّ أن تنطوي هذه املفاهيم عىل مصداق واحد هو املـصداق املـادي، الرضوري

ّنـوع وهـو يمتـد ليـشمل باإلبل يمكن للمصداق أن يت ضـافة إىل املـصداق ّ
 .خرى فوق العامل املشهودُّاملتداول واملألوف يف حياتنا احلسية مصاديق أ

وعليه فاملستفاد من اآلية يف معنى املتـشابه، أن تكـون اآليـة مـع حفـظ 
ّكوهنا واضحة الداللة لغة ومفهوما، إال أهنا مرددة ال من جهة اللفظ بحيث  ّ ّ ً

ّلطرق املألوفة عند أهل اللسان كإرجاع العام واملطلق إىل املخصص تعاجله ا
ًفمـثال قولـه . ّواملقيد ونحو ذلك، بل من حيث املصداق الذي تنطبق عليـه

َا ر ن   العرش استوى{: تعاىل َ َْ ِ ْ ُْ َ َ َ ْ ّ يشتبه املراد منه عـىل الـسامع أول )٥: طه( } 
ْ س كمثله  َل{: ما يسمعه، فإذا رجع إىل مثل قوله تعاىل َ ِ ِ ْ ِ َ َ  )١١: الـشورى( }ٌءْ

ّن املراد به التسلط عىل امللك واإلأّاستقر الذهن عىل  حاطة عـىل اخللـق دون ّ
                                                           

 .٩ ص،١ج: آنامليزان يف تفسري القر) ١(
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ّالتمكن واالعتامد عىل املكان املستلزم للتجسم املستحيل عـىل اهللا سـبحانه ّ. 
ٌإ  ر ها ناظرة{: وكذا قوله تعاىل َ ِ َ َ  َ َال {: ولـه إذا رجع إىل مثل ق)٢٣: القيامة( }َ

ُتدر ه األ ُ
ِ
ْ ُبصار وهو يدرك األُ

ِ
ْ ُ َُ َ ُ َ َصارْبْ ّ علم به أن املراد بالنظر غـري )١٠٣: األنعام( }َ
 .ّالنظر بالبرص احليس

ّفهذا ما يتحصل من معنى املحكم واملتشابه ويتلقاه الفهم مـن جممـوع « ّ
َهو ا ي أنزل عليك الكتاب منه آيا{: قوله تعاىل َ َُ ْ ِْ َِ َْ  َ َ َ ْ َ ِ َ ُت  كمات هن أم الكتاب وأخر ُ َ ُ َُ ِ َ ِ

ْ   ُ ٌ ٌَ َ ْ ُ

َم شاب َ ٌهاتِـُ ّ فإن اآلية حمكمـة بـال شـك ولـو فـرض مجيـع القـرآن غريهـا }َ ّ
ولو كانت هذه اآلية متشاهبة عـادت مجيـع آيـات القـرآن متـشاهبة . ًمتشاهبا

 وبطل العـالج }..منه آيات  كمـات{: ّوفسد التقسيم الذي يدل عليه قوله
ِهن أم الكتاب{:  عليه قوله ّالذي يدل َ ِ

ْ  ُ ْكتـاب فـصلت {:  ومل يـصدق قولـه}ُ   َ ُ ٌ َ ِ
َآياتــه قرآنــا عر ــ َ ًَ ْ ُ ُ َيا لقــوم  علمــون ِـُ ُ َ ْ َ ْ َ ِ ً ً  ــش ا ونــذيرا*ّ ًِ َ َ ِ ّ ومل يــتم )٤ و ٣: ّفــصلت( }َ

ِأفال  تدبرون القـرآن و ـو  ن مـن ع{: االحتجاج الذي يشتمل عليه قوله ِْ َ َ ََ ْ َ ََ ْ ُ ْ ُ  َ َ َ َ ِنـد َ ْ

ً   اهللا  وجدوا  يه اختالفا كث ا َِ َِ ًَ ْ ِ ِ ُ َ َ ِ ِ ْ
ّ إىل غري ذلك من اآليات الدالة )٨٢: النساء( }َ

 .)١(»ّن القرآن نور وهدى وتبيان وبيان ومبني وذكر ونحو ذلكأعىل 
 ففـي .ّولعل يف بعض الروايات إشـارة إىل مـا أوردنـاه يف هـذا القـول

 عـن املحكـم عليه الـسالماهللا الصادق  دأبو عباإلمام سئل « :تفسري العيايش
 :وفيـه. )٢(ً»عمل به وا  شابه ما  ـشبه بعـضه بعـضاُا ح م ما ي: قالفواملتشابه 

 عـن »العيون«، ويف )٣(»ما اش به   جاهلـه: وا  شابه: عن مسعدة بن صدقة«
                                                           

 .٢١ ص،٣ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
ّ، أبـواب مقدمـة التفـسري، تفـسري الناسـخ واملنـسوخ ٨٥ ص،١ج: تفسري العيايش) ٢(

 .٧، ١: والظاهر والباطن واملحكم واملتشابه، احلديث
 .املصدر نفسه) ٣(
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ّمـن رد م ـشابه القـرآن إ   كمـه هـدي إ   اط «: عليه السالماإلمام الرضا 

ّ   أخبارنا م شابها كم شابه القرآن، فردوا م شابهها إ   كمها، :ّ ثم قال.يم ستق ً

ّوال ت بعوا م شابهها فتضلوا ّ«)١(. 
ّواألخبار كام ترى متقاربة يف تفسري املتشابه وهي تؤيد ما ذكرناه يف البيان 

ّن التشابه يقبل االرتفاع وأنه إنام يرتفع بتفسري املحكم لهأ  منالسابق ّ ا ما ّمأو. ّ
ً أن يف أخبارنـا متـشاهبا كمتـشابه القـرآن وحمكـام مـن» العيـون«ذكر يف خرب  ً ّ

 روايـات مستفيـضة، ^محكم القرآن، فقد وردت يف هذا املعنـى عـنهمك
ّ فإن األخبار ال تشتمل إال عىل ما ا؛واالعتبار يساعده  عليـه القـرآن حتـوىّ

ّالرشيف وال تبني إال ما تعرض لـه، وقـد عرفـت فـيام ّن التـشابه مـن أّ مـر ّّ
ّأوصاف املعنى الذي يدل عليه اللفظ وهو كونه بحيث يقبل االنطباق عـىل 
 ،املقصود وعىل غريه، ال من أوصاف اللفظ مـن حيـث داللتـه عـىل املعنـى

 .ّ وال من أوصاف األعم من اللفظ واملعنى،نظري الغرابة واإلمجال

                                                           
 .٦٨ ص،٣ج: ًنقال عن امليزان يف تفسري القرآن) ١(





 

 
 
 

 

 

ًم الكتـاب كوهنـا أصـال يفُأكون اآليات املحكمة معنى ّاعة أن ذكر مج« ● ّ 
 قواعد الدين وأركاهنا فيـؤمن هبـا ويعمـل هبـا، ولـيس ىالكتاب، عليه تبتن

ّالدين إال جمموعا من االعتقاد والعمل، وأما اآليات املتشاهبة فهـي لتزلـزل  ً ّ
َعمل هبا بل إنام يؤمُمرادها وتشابه مدلوهلا ال ي  .ًنان هبا إيامّ

ّوأنت بالتأمل فيام تقدم من األقوال تعلم ّن هذا الزم بعـض األقـوال أ: ّ
ًن املتشابه إنام صـار متـشاهبا الشـتامله عـىل تأويـل أّاملتقدمة وهي التي ترى  ّّ

ّن املتشابه يمكن حـصول العلـم بـه ورفـع أّيتعذر الوصول إليه وفهمه، أو 
 أو لغـة أو طريقـة عقالئيـة تشاهبه يف اجلملة أو باجلملة بـالرجوع إىل عقـل

 .يسرتاح إليها يف رفع الشبهات اللفظية
 مومـة املحكـامت رجـوع املتـشاهبات إليهـا، وكالمهـمُأّ إن معنـى :ليوق ●

ّن املراد بـالرجوع هـو قـرص أخمتلف يف تفسري هذا الرجوع، فظاهر بعضهم 
 ّاملتــشاهبات عــىل اإليــامن، واالتبــاع العمــيل يف مواردهــا للمحكــم كاآليــة
املنسوخة يؤمن هبا ويرجع يف موردها إىل العمل بالناسخة، وهـذا القـول ال 

ّن معناهــا كــون  أ وظــاهر بعــض آخــر.ّيغــاير القــول األول كثــري مغــايرة
 .ّاملحكامت مبينة للمتشاهبات، رافعة لتشاهبها

ُ واحلق هو املعنى الثالث، فإن معنى األمومة الـذي ● ّ : ّدل عليـه قولـهيـّ
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ْهن أم ال{  ُ ِكتابُ  َ ّ يتضمن عناية زائدة أخص من معنى األصل الذي فرس بـه }ِ ّّ
ّاألم يف القول األول، فإن يف هذه اللفظة أعنـي لفظـة األم عنايـة بـالرجوع  ُّ ُّ ّ
ّالذي فيه إنشاء واشتقاق وتبعض، فال ختلو اللفظة عـن الداللـة عـىل كـون 

 كــون ّاملتــشاهبات ذات مــداليل ترجــع وتتفــرع عــىل املحكــامت، والزمــه
 .)١(»ّاملحكامت مبينة للمتشاهبات

ّصل الذي منه يكون الـيشء، فلـام ُاألم يف حقيقة اللغة األ«: قال الرازي
ّكانت املحكامت مفهومة بـذواهتا واملتـشاهبات إنـام تـصري مفهومـة بإعانـة 

ّاملحكامت، ال جرم صارت املحكامت كاألم للمتشاهبات ّإن مـا جـرى : وقيل. ُ
ّإن البـاري القـديم املكـون لألشـياء : ّنـه قـالأاألب وهو يف اإلنجيل من ذكر  ّ

ّالذي به قامت اخلالئق وبه ثبتت إىل أن يبعثها، فعرب عن هذا املعنى بلفـظ األب 
ّن األب هو الذي حصل منه تكوين االبـن، ثـم وقـع يف الرتمجـة مـا أمن جهة  ّ

ّأوهم األبوة الواقعة من جهة الـوالدة، فكـان قولـه ِمـا  ن هللا{: ُ َ َ ِْ أن  تخـذ مـن َ ِ َ ِ  َْ
َ

َو  ّ حمكام ألن معناه متأكد بالدالئل العقلية القطعية، وكـان قولـه)٣٥: مريم( }َ ّ ً :
 .)٢(»ّ من املتشاهبات التي جيب ردها إىل ذلك املحكم)عيسى روح اهللا وكلمته(

ّم اليشء أصله وما ينضم إليـه كثـريُأ«: وقال ابن عاشور ّ وتتفـرع عنـه هّ
ّم الـرأس وهـي الـدماغ، ُّميت خريطة الرأس اجلامعـة لـه أ ومنه س.فروعه

ّوسميت الراية األم أل ّن اجليش ينضوي إليها، وسميت املدينـة العظيمـة أُّ ّم ُّ
ّالقرى، وأصل ذلك أن األم حقيقة يف الوالدة، وهي أصل للمولود وجـامع  ُ ّ

ّوالد يف احلضانة، فباعتبار هذين املعنيني أطلق اسـم األملأل  ذكرنـا  عـىل مـاُ
ّطالق حتى ساوى احلقيقة، وتقدم ّثم شاع ذلك اإل. عىل وجه التشبيه البليغ ّ

                                                           
 .٤٣ ص،٣ج: القرآنامليزان يف تفسري ) ١(
 .١٥٠ ص،٧ج: ، الرازيالتفسري الكبري أو مفاتيح الغيب) ٢(
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 .)١(»ّم القرآنُذلك يف تسمية الفاحتة أ
ّفتحصل أن األم بحسب أصل معناه ما يرجع إليه اليشء، قال الراغب ُ ّ ّ :

ًويقال لكل ما كان أصال لوجود يشء أو تربيته أو إصالحه أو مبدئه أ«  )٢(»ّمُّ
رجـع إىل بعـض آخـر ي املتشاهبات وّن البعض من الكتاب وهأنى ذلك ومع
ِأم الكتـاب{: ضـافة يف قولـهّن اإلأمن هنا يظهر .  املحكامتووه َ ِ

ْ  ليـست }ُ 
نساء القـوم وقـدماء :  كقولنا»من«ّم األطفال، بل هي بمعنى ُّمية كقولنا أال

 .يات آخرّالفقهاء ونحو ذلك، فالكتاب يشتمل عىل آيات هي أم وأصل آل
ّثم إن السبب يف إفراد  ّاألم«ّ ِهن أم الكتاب{: يف قوله» ُ َ ِ

ْ  ُ ّن املرجـع أ مـع }ُ 
 : واحد من معنينيشارة إىلّهو آيات حمكامت، فلعله لإل

ّن صنف اآليات املحكامت يتنزل من الكتاب منزلة أمه أي أّإن املراد  «● ُ ّ ّ
ّده، واملعنى هن كـأم أصله ومرجعه الذي يرجع إليه يف فهم الكتاب ومقاص ُ ّ

ّن كل آية من املحكامت أللكتاب، ويعلم منه  ّللكتـاب فـيام تتـضمنه مـن ّأم ّ
 .)٣(»املعنى
ّللداللة عىل كون املحكامت غري خمتلفة يف أنفسها بـل هـي متفقـة « أو ●
 .)٤(»مؤتلفة

 

 عـن حكـم  خارجومن املعارف التي يشتمل عليها القرآن الكريم ما ه
ّاحلس واملادة، وملا كان عموم الناس ال يتجاوز فهمهم املحسوس وال يرقى  ّ ّ

                                                           
 .١٥ ص،٣ج: التحرير والتنوير املعروف بتفسري ابن عاشور التونيس) ١(
 .ّم أ: ّ ، مادة ٢٢ص: املفردات يف غريب القرآن) ٢(
 .٢١ ص،٣ج: التحرير والتنوير املعروف بتفسري ابن عاشور) ٣(
 .٢٠ ص،٣ج: فسري القرآنامليزان يف ت) ٤(
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ّإدراكهم العقيل إىل ما فوق عامل املادة والطبيعـة، فـإهنم عنـدما يلقـى إلـيهم ّ 
َإن ر ك  ـ{:  كقولهقول َ  َ ِا مرصادِـ  َ ْ ِ

َوجـاء ر ـك{أو   )١٤: الفجـر( }ْ َ َ َ : الفجـر( }َ
ن املستأنس باملحسوس معان هي من أوصاف األجسام  يتبادر إىل الذه)٢٢

ُوخواصها، من هنا تـأيت احلاجـة للرجـوع إىل املحكـامت واألصـول التـي  ّ
رد يف ّوهـذا يطـ. ّتشتمل عىل نفي حكم املادة واجلسم عن مثل هـذه املـوارد

ّمجيع املعارف واألبحـاث غـري املاديـة والغائبـة عـن احلـواس، وال خيـتص  ّ
ل يوجد يف غريه من الكتب الساموية بام تـشتمل عليـه مـن بالقرآن الكريم ب

 .املعارف العالية من غري حتريف
َقال رب أر  أنظر إ ـك{: عليه السالم موسى ه تعاىل عىل لسان قولفيف ْ َ ْ ُ َ َ

ِ ِ
 َ َ َ{ 

فهـام ّنا إذا عرضـنا الرؤيـة والنظـر يف اآليـة عـىل األأ نجد )١٤٣: األعراف(
ّومـن الواضـح أن . ّلعني احلـسية ونظـر األبـصاراملتعارفة محلوه عىل رؤية ا

ئ ّ إىل عمل طبيعـي يف جهـاز اإلبـصار هييـانّبصار احليس حيتاجالرؤية واإل
ّن أَللبارص صورة مماثلة لصورة اجلسم املبرص يف شكله ولونـه، والزم ذلـك 

َبصار الطبيعي حيتاج إىل مـادة جـسمية يف املبـرص والبـارص ّالذي نسميه اإل ّ
 .ا من جهةًمجيعا، هذ

ّخـرى فـإن البيـان القـرآين يعطـي إعطـاء ال جمـال للـشك ُومن جهة أ ً ّ
ّن اهللا تعاىل ال يامثله يشء بوجه من الوجوه، فليس بجـسم وال أوالريب فيه 

 وال حييط به مكـان وال زمـان، وال حتويـه جهـة وال توجـد صـورة ّجسامين
َلـ س {: ال تعاىلمماثلة أو مشاهبة له بوجه من الوجوه يف خارج وال ذهن، ق ْ َ

ْكمثله   َ ِ ِ ْ ِ ّ وما هذا شأنه ال يتعلق به اإلبصار باملعنى الـذي )١١: الشورى( }ٌءَ
 ؛نجده من أنفسنا، وال تنطبق عليه صورة ذهنية ال يف الـدنيا وال يف اآلخـرة

ُال تدر ه األ{ ّ أنهرضورة ُ
ِ
ْ ُبصارُ َ  .)١٠٣: األنعام( }ْ
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 العظـيم أحـد ّذاك النبـيّن موسـى أّمن هنـا كيـف يمكـن أن يتـصور 
ّويل العزم الذين هم سادة األنبياء جيهل ذلك ثـم يمنـي نفـسه بـأن ُاخلمسة أ ّ

وعليه فإن كان موسـى يـسأل الرؤيـة . ّيرى اهللا سبحانه رؤية مادية جسامنية
ّفإنام سأل غري هذه الرؤية البرصية، وباملالزمة ما ينفيه اهللا سبحانه يف جوابـه 

ِلن ترا { َ َ ْ
ّ فلم يتعلق الـسؤال ًاالرؤية، إذّ فإنام ينفي غري هذه )١٤٣: عرافاأل( }َ

 .ّواجلواب يف اآلية بالرؤية البرصية احلسية
ّ فالبد من التدبر يف اآليات القرآنية للوقوف عىل ًاإذ ّن الرؤية يف القرآن أّ

 ؟ّهل هلا مصداق آخر غري الرؤية البرصية املادية
ً كالمـه قـسام آخـر مـن الرؤيـة وراء أثبت اهللا سبحانه يف موارد منلقد 

ما كذب الفـؤاد مـا رأى{: رؤية اجلارحة كقوله تعاىل
َ َ َ َُ َ ُ ْ َ َ :  وقولـه)١١: الـنجم( }َ

ِ   و  علمون علم ا ق  { ِ َ
ْ َ ْ ِ َ ُ َ َْ َ ْ ُ ل و*َ  َ َ َ ا حيم  نَ ِ َ

ْ
ُ  م ل و* َ َ َ ِها    ا ق   ُ  ِ َ

ْ َ ْ َ : التكـاثر( }َ
ِو ذ ِك نر{:  وقوله)٧

ُ َ َ َ َي إبراهيم  لكوت ا سمَ َ َ ُ َ َ ِ َ َوات واألاْ ِرض َِ َ منولِيكُونَْ َ ا موقن ِ ِ ِ ُ
ْ{ 

 فام هو املراد من هذه الرؤية؟ .)٧٥: األنعام(
ّ سمي هبا ملبالغـة يف ؛ّن املراد منها هو حصول العلم الرضوريأقد يقال 
 .الظهور

ّن أّ، إال ًلكن اآليات القرآنية وإن كانت تثبت نحوا من العلم الرضوري
ّ فإنه ال يسم،الكالم يف تشخيص هذا العلم ّ كل علم رضوريىّ  رؤيـة ومـا ّ

، اسكندر فيام مىض ومل نرمهـالّيف معناها، فإنا نعلم بوجود إبراهيم اخلليل وا
ًونعلم علام رضوريا بوجود لندن وشيكاغو وم ّسكو ومل نرها، وال نـسميه وً

ّإبراهيم وموسـى وعيـسى كـأين علم بوجود أ: فأنت تقول. رؤية وإن بالغنا
 .رأيتهم، وال تقول رأيتهم أو أراهم

ّوأوضح من ذلك علمنا الرضوري بالبدهييات األولية التي هي لكليتها  ّ
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األربعـة «و » الواحـد نـصف االثنـني«: ّغري مادية وال حمسوسة مثـل قولنـا
ّفإهنا علوم رضورية يصح إطـالق العلـم » ضافة قائمة بطرفنياإل«و » زوج ّ
ونظـري ذلـك مجيـع التـصديقات العقليـة . ّليها وال يصح إطـالق الرؤيـةع

الفكرية، وكذا املعاين الومهية، فجميع ما نصطلح عليه بالعلوم احلصولية ال 
 : وال نقـول، علمناهـا:قـولنيطلق عليها رؤيـة وإن أطلـق عليهـا العلـم ف

 .رأيناها
 ؛واسـتعامهلا فيـهطالق الرؤية عليـه إّنعم بني معلوماتنا ما ال نتوقف يف 

ّحـب كـذا وأبغـض كـذا ُريد كذا وأكـره كـذا وأُّين أنا وأراين أأأرى : نقول
شــاهدها بنفــسها مــن غــري أن ُّوأرجــو كــذا وأمتنــى كــذا، أي أجــد ذايت وأ

ــا بحاجــب، وأجــد وأ ــست ُأحتجــب عنه ــي لي ــة الت شــاهد إراديت الباطن
ًبمحسوسة وال فكرية، وأجد يف بـاطن ذايت كراهـة وحبـا وبغـضا ً ً ورجـاء ّ

ًومتنيا وهكذا ّ. 
ّفـإن ّرأيتك حتب كذا وتبغض كذا وغـري ذلـك، : وهذا غري قول القائل

ًن فيـك حبـا وبغـضاأمعنى كالمه أبرصتك يف هيئة استدللت هبا عـىل  ً  ونحـو ّّ
ّنه يرى أنه يريد ويكره وحيب ويبغض أّذلك، وأما حكاية اإلنسان عن نفسه  ّ ّ

ُفإنه يريد به أنه جيد هذه األمـ ّ ّنـه يـستدل عليهـا أور بنفـسها وواقعيتهـا، ال ّ ّ
ن طريق االستدالل، بل جيدها من نفسه من غري حاجب عفيقيض بوجودها 

ّحيجبها وال توسل بوسيلة تدل عليها ّ. 
وتسمية هذا القسم من العلـم الـذي جيـد فيـه اإلنـسان نفـس املعلـوم 

الباطنـة  ليـست قليلـة، وهـي علـم اإلنـسان بذاتـه وقـواه ،ًته رؤيـةّبواقعي
وأوصاف ذاته وأحواله الداخلية، ولـيس فيهـا مداخلـة جهـة أو مكـان أو 

 .خرىُزمان أو حالة جسامنية أ
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ّواهللا سبحانه فيام أثبت من الرؤية يذكر معها خصوصيات ويضم إليهـا 
ّن املراد بالرؤية هذا القسم من العلم الـذي نـسميه أّيدلنا ذلك عىل فضامئم  ّ

ِأو م ي ـف بـ{: قولهفيام عندنا رؤية كام يف  ْ َ ْ
َ َ ٍر ك  نـه      ءِـَ ْ َ  ُ َ َ َُ  َ ٌ شـهيد َ  ِ

َ أال *َ
َ

ٍإ هم    ر ة َ ْ ِ ِ ْ ُ ُ من لقاء ر هم أال إنه ب   َ َ ْ ِ
 َ ِ َ ِ ْ ٍ   ءِـِ ْ َ ٌ  يطُ  ِ  حيـث )٥٤ - ٥٣: ّفـصلت( }ُ

ًأثبت أوال  ّنه لكل يشء حارض أو شأّ ّهد ال خيتص بجهة دون جهة وبمكان اّ
ّن وبيشء دون يشء، بل يشهد عىل كل يشء حميط بكـل يشء، فلـو دون مكا ّ

ّوجده يشء لوجده عىل ظاهر كل يشء وباطنه وعـىل نفـس وجدانـه وعـىل 
 .نفسه

َ مـن  ن يرجـو لقـاء اهللا فـإن {: ّوعىل هذه السمة لقاؤه كام دل عليه قوله ِ َِ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ

ٍأجل اهللا الت
َ ِ َ َ َ من  ن{:  وقوله)٥: العنكبوت( }َ َ ْ َ ً يرجو لقاء ر ـه فليعمـل  مـال َ َ ََ َ َْ ْ ْ َ ِ  َ َ َ ِ ُ ْ

ْصاِ ا وال   ك ب ُ
ِ
ْ َ َ ً ًعبادة ر ه أحداِـَ َ َ ِ ِ َ ِ َ ّليس اللقاء احليس الذي ّ فإنه )١١٠: الكهف( }َ

ّال يتأتى إال بمواجهة جسامنية وتعني جهة  ّ ّوهبذا يتـضح مـا يف . ومكان وزمانّ
ما كذب الفؤاد ما رأى{: قوله

َ َ َ َُ َ ُ ْ َ َ  من نسبة الرؤية إىل الفؤاد الـذي )١١: نجمال( }َ
ــه هــو  ــسانية الــشاعرة، دون اللحــم ال شــبهة يف كــون املــراد ب ــنفس اإلن ال
ً ويتضح أيضا قولـه تعـاىل.الصنوبري الكائن عىل يسار الصدر َ  بـل ران {: ّ َ ْ  َ َ

ُ  قلو  ُ َ َهم ما  نوا ي سبونِـَ ُ ِ ْ َ ُ َ َ ْ ْ   إ هم  ن ر هم* ِ ِْ
 َ ْ َ ُ َ يومئذ  مَ   َ ِ َ ْ َحجو ونَ ُ : ّاملطففـني( }ُْ

 ّن الذي حيجبهم عنه تعاىل رين املعايص والذنوب التـيأّحيث دل عىل  )١٥-١٤
 ّاكتسبوها فحال بـني قلـوهبم أي أنفـسهم وبـني رهبـم، فحجـبهم عـن تـرشيف
 .املشاهدة، ولو رأوه لرأوه بقلوهبم أي أنفسهم ال بأبصارهم وأحداقهم

ًنه تعاىل يثبـت يف كالمـه قـسام مـن الرؤيـة واملـشاهدةأفبهذه الوجوه يظهر  ّ 
 يـشعر ، حيـثّوراء الرؤية البرصية احلسية، وهي نـوع شـعور يف اإلنـسان
ًن لإلنـسان شـعورا أّباليشء بنفسه من غري استعامل آلة حـسية أو فكريـة، و ّ
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ّبربه غري ما يعتقد بوجوده من طريق الفكـر واسـتخدام الـدليل، بـل جيـده 
ّن غري أن حيجبه عنه حاجب، وال جيره إىل الغفلة عنـه إال اشـتغاله ًوجدانا م ّ

بنفسه وبمعاصيه التي اكتسبها، وهي مع ذلك غفلة عن أمر موجود مشهود 
ّال زوال علم بالكلية ومن أصله، فليس يف كالمه تعاىل ما يشعر بـذلك، بـل 

 .لعلمّعرب عن هذا اجلهل بالغفلة وهي زوال العلم بالعلم ال زوال أصل ا
ّن هذا العلم املسمى بالرؤية واللقاء، إنام أوالذي ينجيل من كالمه تعاىل  ّ ّ

ّيتم للصاحلني من عباد اهللا يوم القيامة كام يدل عليه ظاهر قوله تعاىل ٌوجوه {: ّ ُ ُ

ٍيومئذ ِ َ ْ ٌ نا ة َ َ ِ ٌ إ  ر ها ناظرة*َ َ ِ َ َ  َ ّ فهناك موطن التـرشف هبـذا )٢٣-٢٢: القيامة( }َ
ّأما يف هذه الدنيا واإلنسان مشتغل ببدنـه ومنغمـر يف غمـرات الترشيف، و

ّحوائجه الطبيعية، وهو سالك لطريق اللقاء والعلم الرضوري بآيـات ربـه، 
ُكادح إىل ربه كدحا ليالقيه فهو بعد يف  ً ّهذا العلـم لـن يـتم لـه ّفإن  ،طريقالّ

ّحتى يالقـي ربـه، قـال تعـاىل َيـا   هـا اإل{: ّ َ ـسان إنـك  َ َ َ  ُ ًدح إ  ر ـك كـدحا َ َْ َ َ ٌ َ ِ
ِ مال يه ِ َ ّنه تعـاىل إليـه أّخرى تدل عىل ُ ويف معناه آيات كثرية أ)٦: االنشقاق( }َُ

 .املرجع واملصري واملنتهى وإليه يرجعون وإليه يقلبون

 

كنت عنـد الـصادق جعفـر بـن «: سناده عن هشام قالإ ب»املعاين« يف ●
 فقـال ،امللك بن أعني  إذ دخل عليه معاوية بن وهب وعبدعليهام الـسالمد ّحمم

ّن رسـول أ ّابن رسول اهللا ما تقول يف اخلـرب املـروي يا: له معاوية بن وهب 
ّن أّ رأى ربه؟ عىل أي صورة رآه؟ ويف اخلرب الـذي رواه صىل اهللا عليه وآلـهاهللا 

ّاملؤمنني يرون رهبم يف اجلنة؟ عىل أي صورة ي ّرونه؟ فتبسم ثم قالّ ّ: 
ما أقبح با رجل يأ  عليه سبعون سنة وثمانون سنة يع ش    لـك ، معاو ة يا

ّاهللا و أ ل من نعمه، ثم ال يعرف اهللا حق معرفته ّ. 
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ًمعاو ة إن  مدا يا :ّثم قال ّ ّ  ـم يـر ا ـرب تبـارك وتعـا   صـىل اهللا عليـه وآلـهّ

 ـى فمـن عنـ،ؤ ة القلـب ورؤ ـة ا ـ ر: ّبمشاهدة العيان، و ن ا رؤ ة   وجه 
 ؛ برؤ ة ا   فقد كـذب و فـر بـاهللا وآياتـهـىبرؤ ة القلب فهو  صيب، ومن عن

 .)١(»ّمن شبه اهللا  لقه فقد  فر:  صىل اهللا عليه وآلهاهللال لقول رسو
اهللا الـصادق  عن أيب احلسن املوصـيل عـن أيب عبـد «:»التوحيد« ويف ●

أمري املؤمنني  يا:  فقالعليه السالم إىل أمري املؤمنني ْجاء حرب:  قال عليه السالم
ًو لـك مـا كنـت أعبـد ر ـا  ـم أره: ّهل رأيت ربك حني عبدته؟ فقـال :  قـال.ّ

مشاهدة األبصار، ول ن رأته القلوب بو لك ال تدر ه العيون : وكيف رأيته؟ قال
 .)٢(» قائق اإليمان

:  قـالعليه الـسالمالصادق اهللا  عن أيب بصري عن أيب عبد «:ً وفيه أيضا●
نعـم : ّوجل هل يراه املؤمنون يوم القيامـة؟ قـال ّأخربين عن اهللا عز: قلت له

ُأ ست ب{:  ح  قال  م:متى؟ قال:  فقلت.وقد رأوه قبل يوم القيامة ْ َ
َ

ُر  م قـا وا ِـ َ ْ ُ  َ

َب  ّ ثم سكت ساعة ثم قال.}َ ة ّو ن ا ؤمن  ل ونـه   ا نيـا قبـل يـوم القيامـ: ّ
ّحدث هبـذا ُجعلت فداك فأ:  فقلت له: قال أبو بصريأ ست تراه   وقتك هذا؟

ّال، فإنك إذا حدثت به فأن ره منكر جاهل بمعن :عنك؟ فقال ّ ما تقو  ثم قـدر ـىّ ّ

ّن ذ ك  ش يه  فر، ول ست ا رؤ ة بالقلب   رؤ ة بالع ، تعا  اهللا عمـا يـصفه أ َ َ ّ

 .)٣(»ّا شبهون وا لحدون
                                                           

 .٣٢ ـ نفي الرؤية، احلديث ٥، باب ٥٥، ص ٤ج :  بحار األنوار)١(
ّالتوحيد، للشيخ اجلليل األقدم الصدوق أيب جعفر حممد بـن عـيل بـن احلـسني بـن ) ٢(

ّصححه وعلق عليه، هـ ٣٨١ّبابويه القمي املتوىف سنة  ّاملحقق البارع الـسيد هاشـم: ّ ّ 
ّسسة النرش اإلسالمي، التابعة جلامعة املدرسني بقـم املقدسـة، احلسيني الطهراين، مؤ ّ ّ

 .٦: ، باب ما جاء يف الرؤية، احلديث١٠٦ص: هـ١٤٢٢الطبعة السابعة 
 .٢٠: ، احلديث١٠٦ص: توحيدال )٣(
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ّن هذه الرؤية ليست هي االعتقاد واإليـامن القلبـي أ من الرواية الظاهر
ّهنا غري الرؤية البرصية احلسية، وأاملكتسب بالدليل، كام  ّن املانع مـن تكثـري أّ

استعامل لفظ الرؤية يف مورده تعاىل وإذاعة هذا االستعامل، انرصاف اللفـظ 
ّ ساحة قدسه، وإال فحقيقة ّفهام املتعارفة إىل الرؤية احلسية املنفية عنعند األ

الرؤية ثابتة وهي نيل اليشء باملشاهدة العلمية مـن غـري طريـق االسـتدالل 
ًالفكري، بل عدة من األخبار تنكر أن يكون اهللا سبحانه معلوما معروفا من  ً ّ

 .شارة إىل بعضها وستأيت اإل،طريق الفكر
 ت أبا عبـدسأل: ّعن محاد بن عمرو النصيبي قال «:»صول الكايفُأ« يف ●
ٌقل هو اهللا أحد{ عن  عليه السالماهللا َ َ ُ َ ُ ْ   : فقال}ُ

ّ سبة اهللا إ  خلقه أحدا صمدا أز ا صمديا، ال ظـل   يمـسكه، وهـو يمـسك  ً ً ً ً

ّاألشياء بأظلتها،  رف با جهول، معروف عند   جاهل، ال هو   خلقه وال خلقـه  ّ

 .)١(»فيه
ّن له تعاىل معرفة عنـد أظاهر يف  »ّمعروف عند   جاهل« عليه السالمقوله 

خلقه ال يطرأ عليها غفلة وال يغشاها جهل، ولو كانت هي املعرفة احلاصلة 
 هذا إذا كـان املـراد .ن طريق االستدالل لزالت بزوال صورته عن الذهنع

ّن اإلنسان جيهل كل يشء وال جيهـل ربـه، أ »ّمعروف عند   جاهل«: من قوله ّ ّ
ّ اهللا سبحانه معروف عند كل جاهـل بـه، فكـون هـذه ّنأّوأما لو كان املراد 

 .املعرفة غري املعرفة احلاصلة باالستدالل أظهر
إبـراهيم عن يعقـوب بـن جعفـر اجلعفـري عـن أيب «:»التوحيد« ويف●

ل س ب نه و   خلقه حجاب غ  خلقه، : ّ أنه قالعليهام السالمموسى بن جعفر 
                                                           

، كتـاب التوحيـد، بـاب النـسبة، ٩١ص، ١ج: مـصدر سـابق، صول من الكايفاأل) ١(
 .٢: احلديث
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ّ  ـستور، ال   إال هـو ا كبـ  احتجب بغـ  حجـاب  جـوب، واسـ   بغـ  سـ 

 .)١(»ا تعال
 معرفة ال تقبل اجلهالة وال يطرأ عليها اّأهنتعاىل ببه ّالرواية تفرس املعرفة 

ّن اهللا سبحانه غري حمتجب عن يشء أّزوال وال تغيري وال خطأ، فهي توضح 
ّإال بنفس ذلك اليشء، فااللتفات إىل األشياء هو العـائق عـن االلتفـات إىل 

ّثم بني . شاهدته تعاىلم ّن هذا احلاجب الساتر غري مـانع حقيقـة أ عليه السالمّ
 .فهو حجاب غري حاجب وسرت غري ساتر

ّنه سبحانه مشهود خللقه معروف هلـم غـري أجمموع الكالمني من وينتج 
َن اشتغاهلم بأنفسهم والتفاهتم إىل ذواهتـم حجـأغائب عنهم، غري  بهم عـن ّ
ّالتنبه عىل أهنم يشهد  والعلم بالعلم مفقـود يف ،ً فالعلم موجود أبدا.ًونه دائامّ
 .بعض األحيان

ومن :  قالعليه السالماهللا الصادق اهللا عن أيب عبدعن عبد «:ً وفيه أيضا●
ّزعم أنه يعرف اهللا  جاب أو بـصورة أو بمثـال فهـو  ـ ك، ألن ا جـاب وا ثـال  ّ

ّوا صورة غ ه، و نما هو واحد  وحد، فكيف يوح ّ ّد من زعم أنـه عرفـه بغـ ه، و نمـا ّ ّ

ّعرف اهللا من عرفه باهللا، فمن  م يعرفه به فل س يعرفه، إنما يعرف غ ه َ...  
ّ ال يدرك  لوق ش ئا إال باهللا، وال تدرك معرفـة اهللا إال :السالم عليهإىل أن قال ّ ً

 .)٢(»ِباهللا، واهللا خلو من خلقه، وخلقه خلو منه
ً لكل خملوق يدرك شيئا ما من األشـياء، وتثبـت الرواية تثبت معرفة اهللا ّ

                                                           
، كتاب التوحيـد، بـاب نفـي املكـان والزمـان ١٧٤ص: قخ الصدويالتوحيد، للش) ١(

 .١٢: والسكون، احلديث
، باب صفات الذات وصفات األفعال، ١٣٨ص: صدوقشيخ اجلليل الالتوحيد، لل) ٢(

 .٧: احلديث
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ّن طريق األدلـة واآليـات، عّأن هذه املعرفة غري املعرفة الفكرية التي حتصل 
ّن القرص عىل املعرفة االستداللية ال خيلو عن جهل باهللا ورشك خفيأو ّ. 

ّإن املعرفة املتعلقة بيشء إنام هي إدراكه، فـام وقـع يف ظـرف : بيان ذلك ّ ّ
ًاك فهو الذي تتعلق به املعرفة حقيقة ال غريه، فلو فرضنا أنا عرفنا شيئا اإلدر ّ ّ

نـا هـو كّمن األشياء بيشء آخر هو واسطة يف معرفته، فالذي تعلـق بـه إدرا
وسط، فلو كانـت املعرفـة بالوسـط مـع الالوسط دون اليشء الذي هو ذي 

ون ذلـك ذلك معرفة بذي الوسط ـ وهو اليشء املجهول ـ كان الزمه أن يك
ّالوسط بوجه هو ذا الوسط، حتـى تكـون املعرفـة بأحـدمها بعينهـا معرفـة 
. باآلخر، فهو هو بوجه وليس هو بوجه، فيكون واسطة رابطة بني الـشيئني

ّفزيد اخلارجي الذي نتصوره يف ذهننا هو زيد بعينه، ولو كـان غـريه مل نكـن 
ّتصورناه بل تصورنا غريه، وعاد  .ت عند ذلك علومنا جهاالتّ

وحيث ال واسطة بني اخلالق واملخلوق ليكون رابطة بينهام، فـال متكـن 
 فلو عرف بيشء كان ذلك الـيشء هـو .معرفته سبحانه بيشء آخر غري نفسه

ّنـه تعـاىل أفدعوى . ًعرف بيشء آخر أبداُعرف بنفسه مل يُنفسه بعينه، وإن مل ي
ّك خفـي ّمعروف بيشء من األشياء كتصور أو تصديق أو آيـة خارجيـة، رش

ًألنه إثبات واسطة بني اخلـالق واملخلـوق يكـون غريمهـا مجيعـا، ومـا هـذا  ّ
ُوصفه غري حمتاج إىل اخلالق تعاىل فهو مثله ورشيكه، فاهللا سبحانه لو عـرف 
ّعرف بذاته، ولو مل يعرف بذاته مل يعـرف بـيشء آخـر أبـدا، لكنـه سـبحانه  ً ُ

 واملعروفيـة يشء واحـد ّن ذاتـه املتعاليـةأ أي ،معروف، فهو معروف بذاتـه
ّبعينه، فمن املستحيل أن يكون جمهوال ألن ثبوت ذاته عني ثبوت معروفي ّ  .تهً

ّوأما بيان كونه تعاىل معروفا، فألن شيئا من األشياء املخلوقة ال يـستقل  ً ّ ً ّ
عنه تعاىل بذاته بوجه من الوجوه ال يف خارج وال يف ذهن، فوجوده كالنسبة 
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ّن طرفه بوجه من الوجـوه، فـإذا تعلـق عالستقالل والربط الذي ال يمكنه ا
ّعلم خملوق بيشء من األشياء أي وقع املعلوم يف ظرف علمه مل يتحقق هناك 
ِإال ومعه خالق متكئ بوجـوده عليـه، وإال السـتقل دونـه، فـال جيـد عـامل  ّ ّ ّّ
ًمعلومه إال وقد وجد اهللا سبحانه قبله، والعامل نفـسه حيـث كـان خملوقـا مل  ِ ّ

ّ بالعلم إال باهللا سبحانه الذي قوم وجود هذا العامل، ولـو اسـتقل بـه ّيستقل ِ ّ ّ
ِدونه كان مستقال دونه غري خملوق له، فاهللا سبحانه حيتاج إليه العامل يف كونـه  ً

ًعاملا كام يفتقر إليـه وجـود املعلـوم يف كونـه معلومـا، أي  ّن العلـم يتعلـق أً ّ
ُ هو املعلوم أوال، ويعلم به املعلـوم ّن اهللا سبحانهأباستقالل ذات املعلوم أي  ًّ

ًنه تعاىل هو العامل أوال وبه يكون اليشء عاملا ثانياأًثانيا، كام  ً ً ّ ِ ّ. 
عليـه  وغـريه عـن عـيل أمـري املـؤمنني »رشاداإل«ّهبذا يتضح ما ورد يف 

ّإن اهللا أجل مـن أن  تجـب عـن  ء أو  تجـب عنـه  ء:  يف كالم لهالسالم ّ .
ّ ما رأيت ش ئا إال ورأيت اهللا قبله:معنه عليه السالو ً. 

ّنه تعاىل معروف ألن ثبوت علم ما أّفقد تبني   ما يف اخلارج ال »بمعلوم«ّ
ّيتم إال بكونه تعاىل هو املعروف أوال، وثبوت ذلـك رضوري ًّ ّ عليـه فقولـه . ّ

ّكـأن املـراد » ّمن زعم أنه يعرف اهللا  جاب أو صورة أو مثال فهو   ك«: السالم
ًحلجــاب هــو الــيشء الــذي يفــرض فاصــال بينــه تعــاىل وبــني العــارف، با

وبالصورة الصورة الذهنيـة املقارنـة لألوصـاف املحـسوسة مـن األضـواء 
واأللوان واألقدار، وباملثال ما هو من املعاين العقلية غري املحسوسة، أو املـراد 

الـصورة ّبالصورة الصورة املحسوسة وباملثـال الـصورة املتخيلـة، أو املـراد ب
 .ّالتصور وباملثال التصديق، وكيف كان فالعلوم الفكرية داخلة يف ذلك

 كيف سبيل التوحيد؟: عليه السالماهللا الصادق  قيل أليب عبد «●
ّباب ا حث   ن وطلب ا خرج  وجـود، إن معرفـة عـ  : عليه السالم قال 
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 .ا شاهد قبل صفته ومعرفة صفة الغائب قبل عينه
 عني الشاهد قبل صفته؟وكيف نعرف : قيل
َتعرفه وتعلم علمـه وتعـرف نفـسك بـه وال تعـرف نفـسك : عليه السالمقال 

ُأئنك الَنـت يوسـف { :ّن ما فيه   و ه كما قا وا  وسفأوتعلم . بنفسك من نفسك ُ ُ َ ْ َ َ  ِ
َ

قال أنا يوسف وهذا أِ 
َ ََ ََ ُ ُ ُ َ فعرفوه به و م يعرفوه بغـ ه وال أث تـوه مـن  )٩٠: يوسف( }َ

 .)١(»ّفسهم بتوهم القلوبأن
ّن توحيـد اهللا سـبحانه حـق توحيـده أن يعـرف أّيتبني من هذه الرواية  ّ

ّبعينه أوال ثم تعرف صفاته لتكميل اإليامن به، ال أن يعرف بصفاته وأفعالـه  ً ّ
ّوهو تعاىل هو الغني عن كـل يشء القـائم بـه كـل . ّفال يستوىف حق توحيده ّ

ألشياء من بركات صفاته مـن حيـاة وعلـم يشء، فصفاته قائمة به، ومجيع ا
وقدرة ومن خلـق ورزق وإحيـاء وتقـدير وهدايـة وتوفيـق ونحـو ذلـك، 

 .ّفاجلميع قائم به مملوك له حمتاج إليه من كل جهة
ُفالسبيل احلق يف املعرفة أن ي ُعرف هو أوال ثم تعرف صفاته ثـم يّ ّّ ّ عـرف ً

 نعرفه باحلقيقة، ولـو ه ملولو عرفناه بغري. عرف من خلقه ال بالعكسُهبا ما ي
ًعرفنا شيئا من خلقه ال به بل بغـريه، فـذلك املعـروف الـذي عنـدنا يكـون 
ًمنفصال عنه تعاىل غري مرتبط به، فيكون غري حمتاج إليه يف هـذا املقـدار مـن 

ُالوجود، فيجب أن يعرف اهللا سبحانه قبل كل يشء ثم ي ّ ّعرف كـل يشء بـام ّ
: عليـه الـسالمّحق املعرفة، وهذا معنـى قولـه ّله من احلاجة إليه حتى يكون 

                                                           
ّحتف العقول عن آل الرسول، الشيخ الثقة اجلليل األقدم أبو حممد احلسن بن عيل بن ) ١(

ّحه وعلق عليـه عـيل أكـرب الغفـاري، مؤسـسة النـرش ّ صح،ّاحلسني بن شعبة احلراين ّ
ّاإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة، الطبعة الثانية ، ٣٢٧ص: هــ١٤٠٤: ّ

 .ّكالم الصادق عليه السالم يف وصف املحبة
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ّ حتـى ،أي تعرف اهللا معرفـة إدراك ال معرفـة توصـيف» تعرفه وتعلم علمه«
ّ حق توحيده ومتييزه، وتعرف نفـسك بـاهللا ألنـك أثـر مـن آثـاره ال تستويف ّ

ّتستغني عنه يف ذهن وال خارج، وال تعرف نفسك بنفسك من نفسك حتـى 
ً فتثبت إهلا آخر من دون اهللا من حيـث ال تـشعر، ًتثبت نفسك مستغنيا عنه،

عليـه ّوأما قوله . ّوتعلم أن ما يف نفسك هللا وباهللا سبحانه ال غنى عنه يف حال
ن املعـاين مـفمثال ملعرفة الشاهد بنفسه ال بغريه » ..كما قا وا  وسف«: السالم

 .)١(والصفات ونحومها

                                                           
 -٢٣٧ ص،٨ج:  امليزان يف تفـسري القـرآن:يمكن أن يراجع بحث الرؤية القلبية يف) ١(

:  حوايش الطباطبائي عىل حتف العقول عن آل الرسول؛١٧٦-١٦٩ ص،٦ ج؛٢٦٨
 .٣٢٧ص





 

 
 
 

 

 

ــ ــي أم ــىل ُن االعرتاضــات الت ــرآن الكــريم اشــتامله ع ــىل الق وردت ع
ّن تكاليف اخللق مرتبطة هبـذا القـرآن أّإنكم تقولون «املتشاهبات حيث قيل 

ّإىل قيام الساعة، ثم إنا نراه بحيث يتمـسك بـه كـل صـاحب مـذهب عـىل  ّ ّّ
ُوجعلنا   ق{: ّمذهبه، فاجلربي يتمسك بآيات اجلرب كقوله تعاىل َ َ ََ َْ ًهم أ نة ِـُلو َ  ِ

َ ْ ِ
ًأن  فقهوه و  آذانهم وقرا َْ َ َْ ِ ِ ِ ُ

ُ َ ْ َ ْ يقـول بـل هـذا ) ّاملفوضة( والقدري )٢٥: األنعام( }َ
ّنه تعاىل حكى ذلك عن الكفار يف معـرض الـذم هلـم أّمذهب الكفار بدليل  ّ ّ

ٍوقا وا قلو نا   أ نة{: يف قوله  ِ
َ
ِ َ ُ
ُ ُ ُ َ َ  ما تدعونا إ ه و  آذَ

ِ َ ِ ْ
َ َ ُ ْ َ ٌاننا وقرِ  َْ َ  ويف )٥: ّفـصلت( }ِ

ٌوقـا وا قلو نـا غلـف{: موضع آخـر ْ ُ َ ُ ُ ُ ُ َ ًوأيـضا مثبـت الرؤيـة .  )٨٨: البقـرة ( }َ
ٍوجـوه يومئـذ{: ّيتمسك بقوله ِ َ ْ َ ٌ ُ ٌ نـا ة ُ َ ِ ٌ إ  ر هـا نـاظرة*َ َ ِ َ َ  َ  )٢٣ - ٢٢: القيامـة  (}َ

ُال تدر ه األ{: ّوالنايف يتمسك بقوله ُ
ِ
ْ ُبـصارُ َ  ومثبـت اجلهـة .)١٠٣: األنعـام( }ْ

ْ افون ر هم من فـوقهم(: ّيتمسك بقوله ْ ِْ ِ
َ ْ ِ ُ  َ َ ُ َ َا ـر ن   {:  وبقولـه)٥٠: النحـل( }َ َ َُ ْ  

َالعرش استوى َ َْ ِ ْ ْل س كمثله  {: ّ والنايف يتمسك بقوله)٥: طه( }ْ َ ِ ِ ْ ِ َ ََ : الشورى( }ٌءْ
ّثم إن كل واحـد يـسمي اآليـات املوافقـة ملذهبـه حمكمـة، واآل. )١١ ّّ يـات ّ

املخالفة ملذهبه متشاهبة، وربام آل األمـر يف تـرجيح بعـضها عـىل بعـض إىل 
 فكيف يليـق بـاحلكيم أن جيعـل الكتـاب ،ّترجيحات خفية ووجوه ضعيفة

ّالذي هو املرجوع إليه يف كل الدين إىل قيام الساعة هكذا؟ أليس لـو جعلـه 
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ًظاهرا نقيا عن هذه املتشاهبات وأقطـع  )١(»ض كان أقرب إىل حصول الغـر،ًّ
 .نحرافّملادة اخلالف والزيغ واال

 .وقد أشار الرازي إىل وجوه من اجلواب
ّإنه متى كانت املتـشاهبات موجـودة، كـان الوصـول إىل احلـق «: ّاألول ّ

ّأصعب وأشق، وزيادة املـشقة توجـب مزيـد الثـواب ْأم {:  قـال اهللا تعـاىل.ّ
َ

َ حس تم أن تدخلوا ا نة و ما َ َ  َْ ْ ُ ُ ْ ُ َْ َ ْ ِ ِ  علمَ َ ْ َُ  اهللا ا ين جاهدوا مـن م و علـم ا ـصابَ َ ْ َْ ََ ْ ُِ ُ َ َ ِ َر نِـ  ِ{ 
 .)١٤٢: آل عمران(

ّلو كان القرآن حمكام بالكلية ملا كـان مطابقـا إال ملـذهب واحـد، : الثاين ً ّ ً
ّوكان ترصحيه مبطال لكل ما سوى ذلك املـذهب، وذلـك ممـا ينفـر أربـاب  ّ ّ ً

ً فاالنتفاع به إنام حصل ملـا كـان مـشتمال املذاهب عن قبوله وعن النظر فيه، ّ
ّعىل املحكم وعىل املتشابه، فحينئذ يطمع كل مذهب أن جيـد فيـه مـا يقـوي  ّ
ّمذهبه ويؤثر مقالته ، فحينئذ ينظر فيه مجيع أرباب املذاهب وجيتهد يف التأمـل  ّ
ّفيه كل صاحب مـذهب، فـإذا بـالغوا يف ذلـك صـارت املحكـامت مفـرسة  ّ

ّذا الطريق يتخلص املبطل عن باطله ويصل إىل احلقللمتشاهبات، فبه ّ. 
ً إن القرآن إذا كان مشتمال عىل املحكم واملتشابه، افتقـر النـاظر :الثالث ّ

ّفيه إىل االستعانة بدليل العقل، وحينئذ يتخلص عن ظلمـة التقليـد ويـصل 
ّإىل ضياء االستدالل والبينة، أما لـو كـان كلـه حمكـام مل يفتقـر إىل التمـس ًّ ّ ك ّ

 .بالدالئل العقلية، فحينئذ كان يبقى يف اجلهل والتقليد
ّ ملا كان القرآن مشتمال عىل املحكم واملتـشابه، افتقـروا إىل تعلـم :رابعال ًّ

ّطرق التأويالت وترجيح بعضها عىل بعض، وافتقر تعلم ذلـك إىل حتـصيل 
 صول الفقـه، ولـو مل يكـن األمـرُعلوم كثرية من علم اللغة والنحو وعلم أ

                                                           
  .١٤٨ ص،٧ج: التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب) ١(
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كذلك ما كان حيتاج اإلنسان إىل حتصيل هذه العلـوم الكثـرية، فكـان إيـراد 
 .)١(»ائد الكثريةوهذه املتشاهبات ألجل هذه الف

ّعلق حممد رشيد رضا عىل هذه الوجوه بقوله ّإنه مل يأت بيشء نـري ومل «: ّ ّ
ًحيسن بيان ما قاله العلامء، وأسخف هذه الوجـوه وأشـدها تـشوها الثـاين،  ّ ّ

ّن القرآن جاء باملتشاهبات ليـستميل أري كيف أجاز له عقله أن يقول وال أد
ّن هـذا طريـق إىل احلـق؟ أيـن كانـت هـذه أأهل املـذاهب إىل النظـر فيـه و ّ

 »املذاهب عند نزوله؟ ومن اهتدى من أهلها هبذه الطريقة؟
ّمن هنا حاول أن يبني اإلجابات التي ذكرها الشيخ حممد عبده عن هذا  ّ

ُوهاك أهيا القارئ ما قاله األستاذ اإلمـام يف بيـان أجوبـة «: ال ق؛االعرتاض ّ
 :العلامء، وهي عنده ثالثة

ّ إن اهللا أنزل املتشابه ليمتحن قلوبنا يف التصديق به، فإنه لو كان كل مـا ● ّ ّ
ًورد يف الكتاب معقوال واضحا ال شبهة فيه عند أحد من األذكيـاء وال مـن  ً

يشء من معنى اخلضوع ألمر اهللا تعـاىل والتـسليم  ملا كان يف اإليامن ،البلداء
 .لرسله
ً جعل اهللا املتـشابه يف القـرآن حـافزا لعقـل املـؤمن إىل النظـر كـي ال ●

ًيضعف فيموت، فإن السهل اجليل جدا ال عمل للعقـل فيـه ّّ ّوالـدين أعـز . ّ
 وإذا مـات فيـه ال ،ًيشء عىل اإلنسان فإذا مل جيد فيه جماال للبحث يموت فيه

ّن حيا بغريه ، فالعقل يشء واحـد إذا قـوي يف يشء قـوي يف كـل يشء، يكو ً ّ
 .ّوإذا ضعف ضعف يف كل يشء

ّ إن األنبياء بعثوا إىل مجيع األصناف من عامة الناس وخاصتهم سـواء ● ّ ّ
 أو مجيـع علـيهم الـسالم ّكانت بعثتهم ألقوامهم خاصـة كاألنبيـاء الـسالفني

                                                           
 .١٤٩ ص،٧ج: التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب )١(
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ّ، فإذا كانت الدعوة إىل الـدين موجهـة ّ وسلم]هوآل[صىل اهللا عليه ّالبرش كنبينا 
إىل العامل واجلاهل والذكي والبليد واملرأة واخلادم، وكان مـن املعـاين مـا ال 
ّيمكن التعبري عنه بعبارة تكشف عن حقيقته وترشح كنهه بحيث يفهمه كل 

ًخماطب عاميا كان أو خاصيا  ًّ ال يكون يف ذلك من املعـاين العاليـة واحلكـم أّ
ّقة ما يفهمه اخلاصة ولـو بطريـق الكنايـة والتعـريض، ويـؤمر العامـة الدقي ّ

ّبتفويض األمر فيه إىل اهللا تعاىل والوقوف عنـد حـد املحكـم، فيكـون لكـل  ّ
 .)١(»نصيبه عىل قدر استعداده

 : بام ييلوقد أجاب الطباطبائي عن هذه الوجوه الثالثة
ّأما األول ّإن اخلضوع هو نوع انفعال وتأث«:  فقالّ  ر مـن الـضعيف يف مقابـلّ

ّالقوي، واإلنسان إنام خيضع ملا يدرك عظمته أو ملا ال يدركه لعظمته كقـدرة 
اهللا غري املتناهية وعظمته غري املتناهية وسائر صفاته التي إذا واجهها العقـل 

ُحاطة هبا، وأما األمـور التـي ال يناهلـا العقـل رجع القهقرى لعجزه عن اإل ّ
ّلكنه يغرت ويغادر ب ّنه يـدركها، فـام معنـى خـضوعه هلـا؟ كاآليـات أاعتقاد ّ
 .»ّشابه أمرها عىل العقل فيحسب أنه يعقلها وهو ال يعقلتاملتشاهبة التي ي

ّإن اهللا تعاىل أمر الناس بإعامل العقل والفكر يف «:  فبقولهعن الثاينّأما و
ًاآليات اآلفاقية واألنفسية إمجاال يف موارد من كالمـه، وتفـصيال يف  مـوارد ً

وات واألرض واجلبـال والـشجر والـدواب واإلنـسان خرى كخلق السامُأ
ّكـر والـسري يف األرض فّواختالف ألسنته وألوانه ، ونـدب إىل التعقـل والت

العقـل والفكـر ومـدح اسـتعامل ّوالنظر يف أحوال املاضني، وحـرض عـىل 
ق ّ إال مزالـتمـور ليـسُالعلم بأبلغ املدح، ويف ذلك غنـى عـن البحـث يف أ

 .»لألقدام ومصارع لألفهام
                                                           

 .١٤٩ ص،٣ج: تفسري القرآن العظيم املعروف بتفسري املنار) ١(
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شاهبات كـذلك تّإن الكتاب كام يشتمل عىل امل«:  فبقولهعن الثالثّأما و
ّيشتمل عىل املحكامت التي تبني املتشاهبات بالرجوع إليهـا، والزم ذلـك أن 

ّال تتضمن املتشاهبات أزيد مما  كشف عنـه املحكـامت، وعنـد ذلـك يبقـى تّ
د املتشاهبات يف الكتاب وال حاجة إليها مـع ّنه ما فائدة وجوأالسؤال ـ وهو 

املجيب أخذ املعاين نـوعني ّأن وجود املحكامت ـ عىل حاله، ومنشأ االشتباه 
ّمعان يفهمها مجيع املخاطبني من العامـة واخلاصـة وهـي مـداليل : متباينني ّ

ّاملحكامت، ومعان سنخها بحيث ال يتلقاها إال اخلاصة من املعارف العاليـة  ّ ّ
املتشاهبات ال ترجع معانيها إىل املحكامت، ّأن  الدقيقة، فصار بذلك واحلكم
ّن ذلك خمالف ملنطوق اآليات الدالة عـىل أّوقد مر  ّن القـرآن يفـرس بعـضه أّ ّ

 .)١(»ًبعضا وغري ذلك
جابة عن هذا االعرتاض، حيـث ّومن هنا البد من استئناف البحث لإل

اشـئ عـن وجـود التأويــل ّن وجـود املتـشابه يف القــرآن رضوري نأنعتقـد 
ّللقرآن، لذا سوف نؤخر اجلواب عـن هـذا االعـرتاض إىل مـا بعـد بحـث 

 .مسألة التأويل وحقيقته

                                                           
 .٥٦ ص،٣ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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ّتعد مسألة التأويل من أهم ا ا الفكـر اإلسـالمي نـي هبـُملباحث التـي عّ
ًعموما واملعارف القرآنية خصوصا،  ِّ إن هلا تأثريا يف دوائر معرفية متعـددة إذً ّ ً ّ

 .صول الفقهُكالتفسري والكالم والفلسفة والعرفان والفقه وأ
ّواملعروف عند مجلة مـن املفكـرين الغـربيني الـذين عنـوا بالدراسـات  ِّ

ّاإلسالمية أهنم جعلوا  ًالتأويل مرادفا للعلوم الباطنية، وقد رسى هذا الفهم ّ
ًإىل بعض اإلسالميني أيضا،   جعلـوا تأويـل القـرآن بمعنـى التفـسري حيـثّ

ّن مفهـوم التأويـل باإلضـافة إىل معنـاه اللغـوي لـه معنـى أالباطني له، مع 
ِّاصطالحي يف كل دائرة من الدوائر املعرفية املتقدمة خيتلف عنـ ّ  الـدوائر ه يفّ

 .خرىُاأل
ّ اللغوي من جهة واملعـاين االصـطالحية مـن جهـة ـىواخللط بني املعن

ّخرى أدى إىل اشتباهات وانحرافات يف فهـم وتفـسري النـصوص الدينيـة ُأ ّ
ًعموما والنص القرآين خصوصا ًّ. 

ّمن هنا سوف نحاول الوقوف عىل املعنى اللغوي للتأويـل، ثـم نعـرج  ّ ّ
 .ّئرة النص القرآينعىل بحث املعنى االصطالحي يف دا

 

ّأمـا األول، فـاألول وهـو . ابتداء األمر وانتهاؤه: لْأو«: قال ابن فارس ّ ّ
 ومن هذا الباب تأويل الكالم، وهو عاقبته وما يـؤول إليـه، ...مبتدأ اليشء
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ُهل  نظرون إال تأو له{: وذلك قوله تعاىل َ
ِ
ْ َ ّ َ ُ ُ ْ َ ت ْمـا يـؤول إليـه يف وقـ:  يقول}َْ

 .)١(»ونشورهمبعثهم 
َوأول«: وقال ابن منظور َ الكالم وتأولّ َّدبره وقـدره، وأو: هّ : لـهَّلـه وتأوّّ

ّفرسه، وقوله عز ُو ما يأتهم تأو لـه{: ّوجل ّ ُّ
ِ
ْ َْ ْ ِ ِ َ

َ .  أي مل يكن معهم علـم تأويلـه}َ
معناه مل يأهتم ما يؤول إليه أمرهم يف التكذيب به مـن العقوبـة، ودليـل : وقيل

َِكذ{ :هذا قوله تعاىل َك كذب ا ين من  بلهم فا ظر كيف  ن  قبة الظا ِم   َِ ّ  ُ َ َُ ِ َ ْ َْ َ َ َْ ْ ْ ِ ِ ْ ِ ِ
 َ َ{. 

. هو من آل اليشء يؤول إىل كذا، أي رجـع وصـار إليـه: قال ابن األثري
ّواملراد بالتأويل، نقل ظاهر اللفظ عن وضعه األصيل إىل ما حيتـاج إىل دليـل 

ّأبو العباس أمحـد بـن حييـى عـن التأويـل ُوسئل . ُلواله ما ترك ظاهر اللفظ
ُلـت الـيشء ُأ: ُيقال: قال أبو منصور. التأويل واملعنى والتفسري واحد: فقال
ّله إذا مجعته وأصلحته، فكأن التأويل مجع معاين ألفـاظ أشـكلت بلفـظ ّوؤُأ

 .)٢(»واضح ال إشكال فيه
املوئـل ْالتأويل من األول أي الرجوع إىل األصل، ومنه «: وقال الراغب

ً وذلك هو رد اليشء إىل الغايـة املـرادة منـه علـام ،ُللموضع الذي يرجع إليه ّ
 .)٣(»ُالسياسة التي تراعي مآهلا: ْواألول. ًكان أو فعال

 

ّمـرة توزعـت عـىل ) ١٧(استعمل القرآن هذه املفردة  ) ٧(آيـة و) ١٥(ّ
                                                           

هـ، حتقيق ٣٩٥ّييس اللغة، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، املتوىف معجم مقا) ١ (
 .١٦٠ ص،١ج:  هـ١٤٠٤ّعبد السالم حممد هارون، سنة : وضبط

 ،، دار إحياء الرتاث العريب)هـ٧١١ـ ٦٣٠(ّسان العرب، لإلمام العالمة ابن منظور  ل)٢(
 .٢٦٤ ص،١ج:  هـ١٤٠٨ الطبعة األوىل ،بريوت

 .»ولأ«ّ مادة ،٣١ص:  غريب القرآناملفردات يف) ٣(
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 :سور، ويمكن تصنيف هذه اآليات عىل النحو التايل
 :ّ اآليات التي حتدثت عن وجود تأويل للقول وهي:ّالصنف األول

َهو ا ي أنزل عليك{ ● ْ َ َ َ َ ْ ِ  َ ُ الكتاب منـه آيـات  كمـات هـن أم الكتـاب وأخـر ُ َ ُ َُ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ُ ٌ ٌَ ْ ُ ْ َ

َم شاب ُهات فأما ا ين   قلو ِـُ ُ
ِ َ ِ

  َ َ هم ز غ  ي بِـٌ َ ٌ ْ َ ْ َعون ما  شابه منه ابتغاءِـِ ِ ْ ُْ ِ َ ََ َ َ الفتنـة وابتغـاء ُ ِ ْ َْ ِ َ ِ
ْ

ُتأو له وما  علم تأو له  َ َ
ِ ِ
ْ َْ َُ ْ َ َ ِ َاهللا وّ الإِ ّ راسخون   العلم  قو ون آمنا باُ َ َ َُ ُ َ ِ ِ ِ

ْ ْ
ِ ُ ُ ه  ِـّ َ  من عند ر نا ِ ِ ْ ِ ِْ

ُوما يذكر إال أو و األ ُ ّ ُ   َ ِ ابَ
 .)٧: عمرانآل(  }ْ

ْولقد جئناهم ب{ ● ُ ْْ ِ
َ َ ٍكتابِـَ َ فصلناه  ِ ُ ْ ٍ علمَ 

ْ َ هدى ور ـة لقـوم يؤمنـونِ ُ ُ ُِ ْ ْ َ ِْ ً َ َ َ ْ هـل * ً َ

َْ  نظرون إال تأو له يوم يأ  تأو له  قول ا ين  سوه من  بل قـد جـاءت رسـل ر نـا  ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ َ ْ َ َ َْ ْْ ِ ُ َ َ ِ  ُ ُ َ ََ َ َ َُ
ِ ِ
ْ ْ ْ
ِ َ ْ

ّ َ ُ

َ ا قِـب  .)٥٣  و٥٢: األعراف( } ...ْ
َأم  قو ون{ ● ُ ُ َ ُا  اه قل فأتوا  سْ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ ٍورةْ ْ مثله وادعوا من استطعتم مـن دون اهللا إن َ ْ ِْ ِ ُ ْ ِ ِْ ُ ُْ َ ََ

ِ َ ِ ِ ْ

َكنتم صاد   ِ ِ ْ ُ ْ َ بل كذبوا بما  م*ُ ُ  َ ْ َ  يطوا بعلمه و ما يأتهم تأو له كذ ِكَ َ َُ ُّ
ِ
ْ َْ ْ ِ ِ َ َ ِ ِ ِِ

ْ َ كذب ا يـن ُ ِ  َ  َ

َمن  بلهم فا ظر كيف  ن  قبة الظا ِم  ِ ّ ُ َ َُ ِ َ ْ َْ َ َْ ْ ْ ِ ِ ْ  .)٣٩و ٣٨: يونس( }ِ
 :ّ اآليات التي حتدثت عن وجود تأويل للفعل وهي:الصنف الثاين

َقال هذا فراق ب   و { ● ََ ِ
ْ ُ ِ َ نكَ ِ َ سأن ئكْ ُ  َ ُ ًتأو ل ما  م  ستطع عليه صـ اِـ بَ ْ َ ِ ِْ َ ََ َ َْ ْ َ ْ ِ ِ

ْ
  أمـا * 

َا سفينة ف نت  ِمساك   عملون   ا حر فـأردت أن أ يبهـا  َ َِ ِْ ُْ َْ َ َ
ِ
ْ َ ْ ِ َ

ُ َ َْ َ َ ُ ِ ٌ وراءهـم  لـكوكـانَ   َِ ْ ُ َ َ 
ٍيأخذ   سفينة َ َِ َ  ُ ُ ُ

ْ
ً غصبا ْ ً وأما الغالم ف ن أبواه  ؤمن  فخش نا أن يرهقهما طغيانـا * َ ْ َُ ُ ُُ ُ ِْ ِْ ُْ ِ َ َْ َ

ِ َ َ َ ُ ْ  َ

ًو فرا ْ ُ ً فأردنا أن  بد هما ر هما خـ ا منـه ز ة وأقـرب ر ـا* َ ْ ُ َ ََ َْ ً َُ ْ ِْ ً ْ ُ ُ ُ ْ َْ ََ َ وأمـا ا ـدار فـ * َِ ُ ِ
ْ َن َ 

َلغالم  ي يم    ا مدينة و ن  ته ك   همـا و ن أبوهمـا صـاِ ا فـأراد ر ـك َ َ َ َ َ ََ َ ًَ ُ ُ ُ ْ َْ ٌَ ْ ُ َ َ َْ َ ِ ِ
ْ
ِ ِ ِِ َ ُ ْ أن ِ

ُ بلغا أشدهما و ستخرجا ك هما ر ة من ر ك وما  علته  ن أ ري ذ ِك تأو ل ما  ْ
ِ ِ ِ
ْ َ َ َ َْ ُ ُ ُْ َْ َ َ َ َُ  ْ َ َ َ َْ َِ ً َْ َ ُ ُ ْ

ِ م  سطع عليه  ِْ َ ََ ْ ْ َ ًص اْ ْ  .)٨٢ ـ ٧٨: الكهف( }َ
ُوأوفوا الكيل إذا  ـتم وزنـوا ب{ ●

ِ َ َْ ُ ْ ِ َ ْ َ ْ ُ ُالقـسطاس ا مـستقيم ذ ِـك خـ  وأحـسن ِـْ َ ْ َ ٌ ْ َ َ ِ ِ َِ ْ ُْ ْ ِْ
ًتأو ال
ِ
ْ  .)٣٥: اإلرساء( }َ
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ِيا   ها ا ين آمنوا أطيعـوا اهللا وأطيعـوا ا رسـول وأو  األ{ ●
ُ َ ََ ُ  ُ ُ ُِ َِ َ َ ِ  َ ْ ـر مـن م فـإن   َ ْ ُ ْ ِ ِ

ْ

ٍاز تم    ءَتن ْ َ ِ ْ ُ ْ َ فردوه إ  اهللا وا رسول إن كنتم تؤمنون بَ ُ ُِ ْ ُْ ْ ُ ْ ِ ُ  َ ِ
َ ُ  ُ ِاهللا وا وم اآلِـَ ْ َ ْ َ ٌخر ذ ِك خ  ِ ْ َ َ ِ ِ

ًوأحسن تأو ال
ِ
ْ َ ُ َ ْ  ).٥٩: النساء( }َ

 :وهي، ّاآليات التي حتدثت عن وجود تأويل للرؤيا: الثالثالصنف
َو ذ ِك  ت يك ر ك و ع{ ● َُ َ ََ َ َ َ ْ َ َلمك من تأو ل األحاديث و تم نعمته عليك و  َ َ َ ََ َْ َْ َ َُ ِ  ِ ُِ ِ ِِ ِ

ْ َ ْ ُ  

ٌآل  عقوب كما أ مها   أبو ك من  بل إبراهيم و سـحاق إن ر ـك علـيم حكـيم ٌ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َِ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ ْ ُْ َ َْ  َ ُ
ِ{ 
 .)٦: يوسف(

َو ذ ِك مكنا ِ وسف   األرض وِ علمه من ت{ ● ْ ِ ُ َُ َ  َ ُ َ َِ ْ ِ َ ُ ّ َ
ٌأو ل األحاديـث واهللا  لـب َ ِ ُ َ ِ ِ ِ ِ

ْ

َ  أ ره ول ن أ   ا اس ال  علمون ُ َ ْ َ ِ ّ َ َ ْ  ِ َ ِ ِ
ْ  .)٢١: يوسف( }َ
َودخل معه ا سجن  تيان قال أحدهما إ  أرا  أع   را وقـال اآل{ ● ََ ًَ َْ َُ ُ ِ ْ ِ

 ُ ُْ َ ِ َ ََ  َ َ َ ُ خـر إ  َ َ

ُأرا  أِ ل فوق رأ  خ ا تأ ل الط  ْ  ُْ ُ ُْ ْ َْ ً ُ ِ َ َ ْ َ َ منه ن ئنا بتأو له إنا نـراك مـن ا محـس  ِ َِ ِ ِْ ُ ْ ِ َِ َ َّ ِ ِ
ْ َ ْ ْ ُ * 

قال ال يأ يكما طعام ترزقانه إال  بأ
ْ ْ َ ّ ِ ِ َِ ٌ َْ ُ ُ َ  بتأو له  بل أن يأتكُماَ

ْ َْ َْ َ ْ َ ِ ِ ّ  مـاذلِكُمـا  تِيكُمـا ِ ِعلمـ   ِ
َ  َ

  .)٣٧، ٣٦:يوسف( }َ ر 
ِقا وا أضغاث أحالم وما  ن بتأو{ ●

ْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ل األحالم بعا ِم ُ ِ ِ ْ َوقال  * ِ ُا ي  ا منهما َ ْ ِ
َ ِ  

ٍوادكر  عد أمة  
ُ َ َْ َ ََ ُ أن ئ م َ أنا   ُ َ ِبتأو له فأرسلونُ

ُ ِ ِْ َ ِ ِ
ْ  .)٤٥، ٤٤:يوسف(}َ

ُور ع أبو ه   العرش وخروا   سجدا وقال يا أبت هذا تأو ل ر{ ●  ُ
ِ
ْ َ ِ َِ َ ََ ََ َ ًَ َ ُ ُ َ َ ِ ْ ْ َ َْ َ ْ ـاي مـن ْؤَ ِ َ

َ بل ق َُ َ د جعلها ر  حقاْ َ َ َ َ  .)١٠٠: يوسف( } ...ْ
َرب قد آت ت  من{ ● ِ ِ

َ ْ َْ َ َ ا ملك وعلمت  مـن تأو ـل األحاديـث فـاطر ا ـسمَ  َِ ِ ِِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ َ َْ  ِ

ْ ِوات اُْ
َواألرض أنت ول    ا نيا واآل َ َْ ْ ِ  ِ َِ َخرة توف   ـسلما وأ قـ  با ـصاِ  ْ ِ ِ ِّ

ِ ِ
ْ ْ َ ًَ  ِ ِْ ُ َ : يوسـف (}َ

١٠١( . 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ü املعنى مقولة من التأويل: ّاألول االجتاه 
ü املراد من التأويل هو التفسري:وىلالنظرية األ  
ü اللفظ لظاهر املخالف املعنى املراد: الثانية النظرية 
ü العينية األمور من التأويل :الثاين االجتاه 
ü ن تيميةاب: لّو األقولال 
ü الطباطبائي: الثاين القول 

  
  

 
 





 

 
 
 
 

ّوجد عند علامء املسلمني اجت اهان يف فهم التأويـل الـذي أشـارت إليـه ُ
ّ، خصوصا فيام يتعلق بالصنف األولّ الكريمة املتقدمةاآليات ّ ، وهـذان منها ً

 :االجتاهان مها
 .ّيرى أن التأويل من مقولة املعنى واملفهوم  :ّاه األولّاالجت
ّن التأويل ليس مـن قبيـل املفـاهيم املـدلول عليهـا يرى أ :اه الثايناالجت

ّور العينية التي تستند إليها البيانـات القرآنيـة مـن م من األوباأللفاظ، بل ه
ّكمة، وأنه موجـود جلميـع اآليـات القرآنيـة حمكمهـا ِكم أو موعظة أو حُح

 .ومتشاهبها
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 :نضوي حتت هذا االجتاه نظريتانت

 

: أحـدمها: ّوأما التأويـل يف لفـظ الـسلف فلـه معنيـان«: ّقال ابن تيمية
تفسري الكالم وبيان معناه، سواء وافـق ظـاهره أو خالفـه، فيكـون التأويـل 

ًوالتفسري عند هؤالء متقاربا أو مرتادفا، وهذا ـ واهللا  أعلم ـ هو الـذي عنـاه ً
 :ّوحممد بن جرير الطربي يقول يف تفـسريه. ّجماهد أن العلامء يعلمون تأويله

 . واختلف أهل التأويل يف هذه اآلية ونحـو ذلـك،القول يف تأويل قوله كذا
 .)١(»ومراده التفسري

ًوملا كان املراد من بعض اآليات معلوما بالرضورة كان املـراد بالتأويـل  ّ
ُوابتغاء تأو لـه ومـا  علـم تأو لـه {:  ـ يف سورة آل عمران ـ  تعاىلمن قوله َ َ

ِ ِ
ْ َْ َُ ْ َْ َ َِ ِ َ ّ الإِ

 هو املعنى املراد باآلية املتشاهبة، فال طريق إىل العلم باآليات املتـشاهبة }ُاهللا
 عـىل ؛ أو لغريه وغري الراسخني يف العلـم،عىل هذه النظرية لغري اهللا سبحانه

 .اخلالف يف ذلك
 .ِّاملعنى هو الشائع بني قدماء املفرسينوهذا 

                                                           
ّإلمام العالمة تقي الدين  ل،التفسري الكبري) ١(  .١٠٨ ص،٢ج: ّبن تيميةّ
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 : منها؛خر هي يف احلقيقة من شعب هذه النظريةٌُوهناك أقوال أ
ّإن التفسري أعم من التأويل، وأكثر استعامله يف األلفـاظ ومفرداهتـا،  «● ّ

ُوأكثر استعامل التأويل يف املعاين واجلمـل، وأكثـر مـا يـستعمل التأويـل يف 
ُالكتب اإلهلية ويستع  .مل التفسري فيها ويف غريهاّ

ً إن التفــسري بيــان معنــى اللفــظ الــذي ال حيتمــل إال وجهــا واحــدا، ● ً ّّ ّ
 .ًوالتأويل تشخيص أحد حمتمالت اللفظ بالدليل استنباطا

عنى املقطـوع مـن اللفـظ، والتأويـل تـرجيح أحـد املّ إن التفسري بيان ●
 . سابقهٌاملحتمالت من املعاين غري املقطوع هبا، وهو قريب من

مثالـه قولـه . ّ إن التفسري بيان دليل املراد، والتأويل بيان حقيقـة املـراد●
ِإن ر ك  ا مرصاد{: تعاىل ْ ِ

ْ َ َ  َ ّإن املرصاد مفعـال مـن قـوهلم رصـد :  فتفسريه} 
 .التحذير عن التهاون بأمر اهللا والغفلة عنه: رصد إذا راقب، وتأويلهي

ن اللفـظ، والتأويـل بيـان املعنـى التفسري بيـان املعنـى الظـاهر مـّإن  ●
 .املشكل
ّإن التفسري يتعلق بالرواية، والتأويل يتعلق بالدراية  ● ّ ّ. 
ّ إن التفـسري يتعلــق باال● ّبــاع والـسامع، والتأويــل يتعلــق باالســتنباط ّتّ
 .)١(»والنظر

 

ًيث عـاد اللفـظ حقيقـة ثانيـة فيـه بعـدما كـان وقد شاع هذا املعنى بح
 .بحسب املعنى اللغوي مطلق اإلرجاع أو املرجع كام أسلفنا

ِّوهذا املعنى هـو الـشائع يف عـرف املتـأخرين مـن املتفقهـة واملتكلمـة  ّ ِّ
                                                           

 .٤٦ ص،٣ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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ّواملحدثة واملتصوفة ونحوهم وهو رصف اللفظ عـن املعنـى الـراجح إىل «: ِّ
ّ وهذا هو التأويل الـذي يتكلمـون عليـه يف املعنى املرجوح لدليل يقرتن به،

ّصول الفقه ومسائل اخلالف، فإذا قال أحدهم هذا احلديث أو هذا الـنص ُأ
ّمؤول أو هو حممول عىل كذا، قال اآلخر هذا نوع تأويـل، والتأويـل حيتـاج 

 .إىل دليل
ّبيان احتامل اللفظ للمعنى الذي ادعـاه، وبيـان  :ّواملتأول عليه وظيفتان

ْ املوجب للرصف إليه عن املعنى الظاهر، وهـذا هـو التأويـل الـذي الدليل
ّيتنازعون فيه يف مسائل الصفات، إذ صنف بعضهم يف إبطال التأويـل أو ذم  ّ

ل، وقـال اآلخـر بـل جيـب ّؤوُالتأويل أو قال بعضهم آيات الـصفات ال تـ
ُفعـل عنـد املـصلحة ويـرتك عنـد ُتأويلها، وقال الثالث بل التأويل جـائز ي

ملــصلحة، أو يــصلح للعلــامء دون غــريهم، إىل غــري ذلــك مــن املقــاالت ا
 .)١(»والتنازع

 

ّل مـا يلزمهـا أن تكـون بعـض اآليـات أقـّ أن وىلُأورد عىل النظريـة األ
ّالقرآنية ال ينال تأويلها ـ أي تفسريها وهو املراد من مداليلها اللفظية ـ عامة 

ّ بل القرآن نـاطق أن ،ليس يف القرآن آية غري قابلة للفهم ّواحلال أنه ،األفهام
ُاهللا إنام أنزل كتابه ليعلم ويفهم وي ُ ُ ُتفقه ويّ ُكتاب أنز ـاه {: ّتدبر فيه، قال تعاىلّ ْ َ ْ ٌ ِ

ِإ ك مبارك ِ دبروا آياته ِ ُ   َ ٌ ََ ُ ْ  .)٢٩: ص( }َ
ّوال مناص لصاحب هذه النظرية إال أن خيتار أن اآليات املتـشاهب« ّة إنـام ّ

ّهي فواتح السور من احلروف املقطعة حيث ال ينال معانيها عامـة األ . فهـامّ
                                                           

 .١٠٨ ص،٢ج: ّالتفسري الكبري البن تيمية) ١(
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ًنه ال دليل عليه، وجمرد كون التأويل مشتمال عىل معنى الرجوع أ: ويرد عليه ّ ّ
ًوكون التفسري أيضا غري خال عن معنى الرجوع، ال يوجـب كـون التأويـل 

يـست بتأويـل هلـم، والـرئيس ّم مرجع ألوالدهـا ولُّهو التفسري، كام أن األ
ّعىل أن ابتغاء الفتنة عد يف اآلية خاصـة . مرجع للمرؤوس وليس بتأويل له ّ ّ

ّمستقلة للتشابه، وهو يوجد يف غري فواتح السور، فإن أكثر الفتن املحدثة يف  ّ
 .)١(»ّاإلسالم إنام حدثت باتباع علل األحكام وآيات الصفات وغريها

ريـد هبـا ُّن الزمها وجود آيات يف القـرآن أإ «:وأورد عىل النظرية الثانية
ِّمعان خيالفها ظاهرها الذي يوجب الفتنة يف الـدين بتنافيـه مـع املحكـامت، 
ّومرجعه إىل أن يف القرآن اختالفا بني اآليات ال يرتفـع إال بـرصف بعـضها  ً ّ
ّعن ظواهرها إىل معان ال يفهمها عامـة االفهـام، وهـذا يبطـل االحتجـاج 

ِأفال  تدبرون القرآن و و  ن من عند    اهللا  وجدوا  يه {: له تعاىلالذي يف قو ِ ِ ُِ َ ََ َ َ َِ ِ ْ َْ ِ ْ َ َ َْ َ ْ ُ ْ ُ  َ َ

ًاختالفا كث ا ِ َِ ً : ُ، إذ لو كان ارتفاع اختالف آية مع آية بأن يقـال)٨٢: النساء( }ْ
ّريد بإحدامها أو هبام معا غري ما يـدل عليـه الظـاهر، بـل معنـى تـأوييل ُّإنه أ ً ّ ً
ّطالحهم ال يعلمه إال اهللا سبحانه مثال مل تنجح حجة اآلية، فـإن انتفـاء باص ّ ً ّ

ّاالختالف بالتأويل ـ باصطالحهم ـ يف كل جمموع من الكالم ولو كان لغري 
ّاهللا أمر ممكن، وال داللة فيه عىل كونه غري كالم البـرش، إذ مـن الواضـح أن  ٌ

ّكل كالم حتى القطعي ّ  ّه إىل الـصدق واحلـق الكذب واللغو يمكـن إرجاعـّ
ّبالتأويل والرصف عن ظاهره، فال يدل ارتفاع االختالف هبذا املعنى ـ وهو  ْ َ

َ كونه كالم من يتعاىل عن ىلرصف الكالم عن ظاهره ـ عن جمموع الكالم ع
 والـسهو والنـسيان واخلطـأ والتكامـل ءاختالف األحـوال وتنـاقض اآلرا

 . اآليةبمرور الزمان كام هو املراد باالحتجاج يف
                                                           

 .٤٧ ص،٣ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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ّفاآلية بلسان احتجاجها رصحية يف أن القـرآن معـرض لعامـة االفهـام  ّ
ّومرسح للبحث والتأمل والتدبر، وليس فيه آية أ ًريد هبا معنى خيالف ظـاهر ٌُّ

 .)١(»ّالكالم، وال أن فيه أحجية وتعمية
ّهذا، مضافا إىل أنه  ّفرتضـان أن التأويـل تّ أهنام يرد عىل هاتني النظريتنيً

ًقولة املعنى واملفهوم، وسيأيت الحقا أن تأويل اآلية لـيس مفهومـا مـن من م ّ ً
ًاملفاهيم تدل عليه اآلية سواء كان موافقا لظاهرها أو خمالفا له، بل هـو مـن  ً ً ّ

ّمور العينية اخلارجية كام سيتضحقبيل األ ّ ّ. 

                                                           
 .٤٧ ص،٣ج: امليزان يف تفسري القرآن )١(



 

 
 
 

 

 

 :قوالنوجد يف دائرة هذا االجتاه ي
 

 بني مـا عنـاه القـرآن، ومـا كـان ًالفظ التأويل اشرتاكيف ّبعد أن ذكر أن 
 :ّيطلقه طوائف من السلف، وبني اصطالح طوائف من املتأخرين قال

ًإن املراد من التأويل هو نفـس املـراد بـالكالم، فـإن الكـالم إن كـان طلبـا« ّ ّ 
ًه نفس الفعل املطلوب، وإن كان خربا كـان تأويلـه نفـس ًوإنشاء كان تأويل
ًوبني هذا املعنى والذي قبله ـ أي ما يكون التأويـل مرادفـا . اليشء املخرب به

ّللتفسري ـ بون، فإن الذي قبله يكون التأويل فيه مـن بـاب العلـم والكـالم  ٌ
 كالتفسري والرشح واإليضاح، ويكون وجود التأويل يف القلب واللسان لـه

مـور ّوأمـا هـذا فالتأويـل فيـه نفـس األ. الوجود الـذهني واللفظـي والرسـمي
طلعـت : فـإذا قيـل. ً يف اخلارج، سواء كانـت ماضـية أو مـستقبلةاملوجودة

الشمس، فتأويل هذا نفس طلوعها ويكون التأويل من باب الوجود العيني 
 .اخلارجي

ه مـن صـفاهتا فتأويل الكالم هو احلقائق الثابتة يف اخلارج بام هـي عليـ
ّوشؤوهنا وأحواهلا، وتلك احلقائق ال تعرف عىل ما هي عليه بمجرد الكالم  ُ

ّخبار إال أن يكون املستمع قد تصورها أو تـصور بغـري كـالم وإخبـار، واإل ّ ّ
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ّلكن يعرف من صفاهتا وأحواهلا قدر ما أفهمه املخاطب إمـا بـرضب املثـل 
ّوإما بتقريب وإما بالقدر املشرتك بينها وب  .ّني غريها وإما بغري ذلكّ

قـال اهللا ؛ وقد جاء اسم التأويل يف القرآن يف غـري موضـع وهـذا معنـاه
ٍولقد جئناهم ب تاب{: تعاىل ِ ْ

ُ ْْ ِ
َ َ ٍ فصلناه   علمَ

ْ ِْ َ ُ ٍ هدى ور ة لقـومَ  ْ َ ِْ ً َ َ َ ً َ يؤمنـونُ ُ ُِ ْهـل  * ْ َ

ُ نظرون إال تأو له يوم يأ  تأو له  قول ُ َ ََ َ َ َُ ُُ
ِ ِ
ْ ْ ْ
ِ َ ْ

َ ّ َ ُ ُ َْ  ا ين  سوه من  بل قـد جـاءت رسـل ر نـا ْ ُ ُُ ُُ َ ْ َ َْ ْ ِ ُ َ َ ِ  

َ ا قِـب
ّ، فقد أخرب أنه فص} ...ْ  وتفصيله بيانـه ومتييـزه بحيـث ال ،ل الكتابّ

َهل  نظرون{: ّيشتبه، ثم قال ُ ُ ْ َ ِينظرون إال تأويله يـوم يـأيت تأويلـه  أي}َْ إىل ، ّ
قوعـه مـن القيامـة وأرشاطهـا ّآخر اآلية، وإنام ذلك جميء ما أخرب القرآن بو

ّكالدابة ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغرهبا وجميء ربك وامللـك  ّ
ّصفا صفا، وما يف اآلخرة مـن الـصحف واملـوازين واجلنـة والنـار وأنـواع  ً ّ ً ّ

َْ قد جـاءت رسـل ر نـا بـ{: النعيم والعذاب وغري ذلك، فحينئذ يقولون ُ ُ ُ َ ْ َ ا ق ِـَ
ْ

َ هل  ا من شف ُ ْ ِ َ ْ َ ُعاء ف شفعوا  ا أو نرد  نعمل    ا ي كنا  عمـلَ َ ُ َ َْ َ َْ ّْ ُ ِ  َ َْ َ َ َ َ  َ ْ َ ُ : األعـراف( } ...َ
مـور ال يعلـم وقتـه  وهذا القدر الذي أخرب به القرآن من هـذه األ.)٥٣، ٥٢

ّوصفته إال اهللا، فإن اهللا يقول ُفال  علم  فس ما أخ   هم من قرة أ ـ {: ّ ْ ِْ  ُُ ْ ِ ْ ُ َ َ ََ ِ
ْ َُ ٌ ْ َ...{ 

ذن أ وال ، لعبــادي ا ــصا   مــا ال عــ  رأتُأعــددت: ، ويقــول)١٧: الــسجدة(
 .)١( وال خطر   قلب   ،سمعت

ّليس يف الدنيا مما يف اجلنة إال األسامء، فإن اهللا قد أخرب : ّوقال ابن عباس ّ ّ ّ ُّ
                                                           

ّاهللا حممد بـن إسـامعيل البخـاري،  صحيح البخاري، تصنيف اإلمام احلافظ أيب عبد) ١(
أخرجـه يف  )أبو صهيب الكرمي، بيت األفكـار الدوليـة: اعتنى به (٢٥٦ّاملتوىف سنة

َير دون أن  بد وا  م{: كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعاىل َُ ُ  َ ُ ُْ َ َ
احلـديث ) ١٥: الفـتح (}ِ

ّاهللا، أخربنا معمر، عن مهـام بـن منبـه  ثنا معاذ بن أسد، أخربنا عبدّحد: ، قال٧٤٩٨ ّ ّ
 . صىل اهللا عليه وآلهّعن أيب هريرة عن النبي
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ّأن يف اجلنه مخرا ولبنا وماء وحريرا وذهبا وفضة وغري ذلـك، ونحـن نعلـم  ً ً ً ً ًّ ّ
ّ أن تلك احلقيقة ليست مماثلة هلذه بل بينهام تباين عظيم مع التشابه كـام ًقطعا
ًوأتوا به م شابها{: يف قوله َ ُ ِ ُ

ُ ّعىل أحد القـولني أنـه يـشبه مـا يف . )٢٥: البقرة( }َ
ُّالدنيا وليس مثله، فأشبه اسم تلك احلقائق أسامء هذه احلقائق كـام أشـبهت 

 نعلمها إذا خوطبنا بتلك األسـامء احلقائق احلقائق من بعض الوجوه، فنحن
ّمن جهة القدر املشرتك بينهام، ولكن لتلـك احلقـائق خاصـية ال نـدركها يف 

ّ لعدم إدراك عينها أو نظريها من كل وجـه، ؛ُّالدنيا، وال سبيل إىل إدراكنا هلا
 .وتلك احلقائق عىل ما هي عليه هي تأويل ما أخرب اهللا به

 ملتشاهبةّ التأويل ال خيتص باآليات ا●

ُوما  علم تأو له{ :قال تعاىل َ َ
ِ
ْ َ ُ ْ َ ً إما أن يكون الضمري عائـدا عـىل الكتـاب }َ ّ

ا َ مَونُِعـب  َيَ { ) ومنه،منه(ًفإن كان عائدا عىل الكتاب كقوله . أو عىل املتشابه
َأ تَاءَِغْتابَ وِةَنْتِفْ الَاءَِغْت ابُهْنِ مََهابََش 

ْ
ّ فهذا يصح، فـإن مجيـع آ}ِِه لِو يـات الكتـاب ّ

مرنـا أن نـؤمن بـه ال ُاملحكمة واملتشاهبة التي فيها إخبار عن الغيب الـذي أ
ّوقـد يـستدل هلـذا أن اهللا جعـل . ّيعلم حقيقة ذلك الغيب ومتى يقع إال اهللا ّ
ٌالتأويل للكتاب كله مع إخباره أنه مفصل ّّ ْولقـد جئنـاهم بـ{:  بقولـه،ّ ُ ْْ ِ

َ َ ٍكتابِـَ ِ 
ٍفصلناه   علم
ْ ِْ َ ُ ٍهدى ور ة لقوم َ  ْ َ ِْ ً َ َ َ ً َ يؤمنونُ ُ ُِ ُهل  نظرون إال تأو له يوم يأ  تأو لـه * ْ ُُ

ِ ِ
ْ ْ َْ َِ َ َ َ ََ ْ َ ّ َ ُ ُ ْ ْ 

ّوقـد بينـا . ّ، فجعل التأويل اجلائي للكتاب املفصل)٥٣، ٥٢: األعراف( }...
ّأن ذلك التأويل ال يعلمه وقتا وقدرا ونوعا وحقيقة إال ً ً ً ً ّاهللا، وإنام نعلم نحن  ّ

ُبل كـذبوا بمـا {: وكذلك قوله. فاته بمبلغ علمنا لعدم نظريه عندنابعض ص  َ ْ َ

ُ م  يطوا ب ِ ُ ْ ُعلمه و ما يأتهم تأو لهِـَ ُّ
ِ
ْ َْ ْ ِ ِ َ

َ َ ِ ِِ
والكناية عائدة عىل القرآن أو  )٣٩: يونس( }ْ

 .عىل ما مل حييطوا بعلمه وهو يعود للقرآن
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  الفرق بني التفسري والتأويل●

ّتبني أنه يمكن أن حي ا أرشنـا ملـ ؛ يـأهتمّايط أهل العلم واإليامن بعلمه وملّ
ُبل كذبوا ب{: إليه من قوله تعاىل  َ ْ ُما  م  يطوا بِـَ ِ ُ ْ ُعلمه و ما يأتهم تأو لـهِـَ ُّ

ِ
ْ َْ ْ ِ ِ َ

َ َ ِ ِِ
 ومعنى }ْ

ّذلك أن اإلحاطة بعلم القرآن ليـست إتيـان تأويلـه، فـإن اإلحاطـة بعلمـه  ّ
إتيان التأويل نفس وقوع املخرب به، وفـرق معرفة معاين الكالم عىل التامم، و

بني معرفة اخلرب وبني املخرب به، فمعرفة اخلرب تفسري القرآن ومعرفـة املخـرب 
 .به هي معرفة تأويله

ّونكتة ذلك أن اخلرب ملعناه صورة علمية وجودها يف نفس العامل كـذهن 
ّفـظ إنـام لال و،ًاإلنسان مثال، ولذلك املعنى حقيقة ثابتة يف اخلارج عن العلم

ّيدل ابتـداء عـىل املعنـى الـذهني ثـم تتوسـط ذلـك أو تـدل عـىل احلقيقـة  ّّ ّ ً
 .ّاخلارجية

ّفالتأويل هو احلقيقة اخلارجة، وأما معرفة تفـسريه ومعنـاه فهـو معرفـة 
ُالصورة العلمية، وهذا هو الذي بيناه فيام تقدم أن اهللا إنام أنزل القرآن لي ّّ علم ّّ

ُتفكر فيه حمكمه ومتشاهبه، وإن مل يُر ويّتدبُفقه ويُفهم ويُوي  .)١(»علم تأويلهّ

 صاحب املنار خيتار هذا القول
أثبت ـ أي «: ّوهذا ما اختاره حممد رشيد رضا يف تفسري املنار حيث قال

ّابن تيمية ـ أنه ليس يف القرآن كالم ال يفهم معنـاه، وأن املتـشابه إضـايف ّ ُ  إذا ّّ
ّه الراسخ، وأن التأويل الذي ال يعلمـه إال اهللا اشتبه فيه الضعيف ال يشتبه في ّ

ّتعاىل هو ما تؤول إليه تلـك اآليـات يف الواقـع، ككيفيـة صـفات اهللا تعـاىل 
                                                           

 مـع التلخـيص ١١٤-٨٨ ص،٢ج: ينظر هذا البحث يف التفسري الكبري البن تيميـة) ١(
 .ّوالترصف بالتقديم والتأخري
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ّوكيفية عامل الغيب من اجلنة والنار وما فيهام، فال يعلم أحد غريه تعاىل كيفية  ٌّ ّ
ّقدرته وتعلقها باإلجيـاد واإلعـدام وكيفيـة اسـتوائه عـىل العـرش، مـع ّن أ ّ

ّالعرش خملوق له وقائم بقدرته، وال كيفية عذاب أهل النار وال نعـيم أهـل  ٌ
ُفال  علم  فس ما أخ   هم مـن قـرة أ ـ {ّاجلنة كام قال تعاىل يف هؤالء  ْ ِْ  ُُ ْ ِ ْ ُ َ َ ََ ِ

ْ َُ ٌ ْ َ ٍ ...{ 
ٌ، فليست نار اآلخرة كنار الدنيا وإنام هي يشء آخـر، وليـست )١٧: السجدة( ّ ُّ

ّلبنها وعسلها من جنس املعهود لنـا يف هـذا العـامل وإنـام هـو ّثمرات اجلنة و
 .»ٌيشء آخر يليق بذلك العامل ويناسبه

ّإنام غلط املفرسون يف تفسري التأويـل يف اآليـة ألهنـم جعلـوه «: ّثم قال ّ ّ
ّن تفسري كلامت القرآن باملواضعات االصـطالحية إباملعنى االصطالحي، و

 .قد كان منشأ غلط يصعب حرصه
) آل عمـران(كر التأويل يف سبع سور مـن القـرآن، وهـذه الـسورة  ذ●
 .والهاُأ

ُيا   هـا ا يـن آمنـوا {: ّسورة النساء وليس فيها إال قوله تعاىل:  والثانية● َ َ ِ  َ  

ٍأطيعوا اهللا وأطيعوا ا رسول وأو  األ ر من م فـإن تنـاز تم    ء ْ َ ِ ْ ُْ ْ ُ ُْ َْ َ ْ َ ُ ُِ ِ ِِ ِ
ُ َ ََ َ فـردوه إ  اَ  ُ  ُ ِهللا َ
َوا رسول إن كنتم تؤمنون ب ُ ُِ ْ ُْ ْ ُ ْ ِ ُ ِاهللا وا وم اآلِـَ  ْ َ ْ َ ًخر ذ ِك خـ  وأحـسن تـأو الِ

ِ ِ
ْ َ ُ َ ْ َ ٌ ْ َ َ : النـساء(}ِ

ّ، فرس التأويل هاهنا جماهد وقتادة بالثواب واجلزاء، والسدي وابن زيـد )٥٩
ّوابن قتيبة والزجاج بالعاقبة، وكالمها بمعنى املـآل، لكـن الثـاين أعـم فهـو  ّ

 .ُّيشمل حسن املآل يف الدنيا
 والرجوع فيـه إىل كتـاب اهللا ،مور الدنيوية أكثروقد يكون التنازع يف األ

ّورسوله يف حياته، وسنته من بعده يكون مآل الوفاق والسالمة من البغـضاء، 
الكـالم عـن وال حيتمل بحال أن يكون معنى التأويل هنا التفـسري أو رصف 

 .ّم يف التنازع وحسن عاقبة رده إىل اهللا ورسولهّظاهره إىل غريه، ألن الكال
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ْولقـد جئنـاهم بـ{: سورة األعراف وفيها قولـه تعـاىل:  والثالثة● ُ ْْ ِ
َ َ ِكتاب ِـَ

َفصلناه   علم هدى و ً ُ ْ ِْ َ ُ َر ة لقوم يؤمنونَ  ُ ُِ ْ ْ َ ِْ ً َ ُهل  نظرون إال تأو له يوم يأ  تأو لـه  * َ ُُ
ِ ِ
ْ ْ َْ َِ َ َ َ ََ ْ َ ّ َ ُ ُ ْ ْ

ِ قول ا   ُ ُ َْ ين  سوه من  بل قد جاءت رسل ر نا بَ ُ ُُ ُُ َ ْ َ َْ ْ ِ ُ َ َا ق  هل  ا من شفعاء ف شفعوا  ا ِـَ َُ َ ْ ََ َ َ َُ ْ ِ ْ َ َ  ْ

َأو نرد  نعمل    ا ي كنا  عمل قد خ وا أ فسهم وضل  نهم ما  نوا  ف ون َُ َ َْ ْ ََ َ َ َُ ُ َ ُْ ُْ ُ ْْ ْ ْ َ َُ ُ ِ َ َ َّ ُ ِ  َ ْ َ َ  ْ{ 
ّ، فرس ابن عباس  بتصديق وعده ووعيده أي يوم يظهـر صـدق هنا » تأويله«ّ

ثوابـه، وجماهـد جـزاؤه، » تأويلـه«: ما أخرب به من أمر اآلخرة، وقال قتـادة
ّوكـل هـذه األلفـاظ متقاربـة املعنـى، . والسدي عاقبته، وابن زيـد حقيقتـه

واملراد ما يؤول إليه األمر من وقوع ما أخرب به القرآن من أمـر اآلخـرة، وال 
 .ه تفسريهُحيتمل أن يراد ب

ًسورة يونس، قال تعاىل بعد ذكر القرآن بكونه تصديقا ملا بني :  الرابعة●
ًيديه ومنزها عن االفرتاء والريب ودعـواهم الباطلـة فيـه وبعـد تعجيـزهم  ّ

ُبل كذبوا بـ{ :بطلب اإلتيان بسورة من مثله  َ ْ ُما  ـم  يطـوا بـِـَ ِ ُ ْ ْعلمه و مـا يـأتهم ِـَ ِ ِ
ْ َ ّ َ َ ِ ِِ

ْ

َتأو له كذ ُ ُ
ِ
ْ َ ِك كذب ا ين من  بلهم فا ظر كيـف  ن  قبـة الظـا ِم َ َِ ّ  ُ َ َُ ِ َ ْ َْ َ َ َْ ْ ْ ِ ِ ْ ِ ِ

 َ : يـونس( }َ
ّهنا بنحو ما تقدم، أي ما يؤول إليه األمر مـن » تأويله«ّ، فرس أهل األثر )٣٩

ّظهور صدقه ووقوع ما أخرب به، وملا كانت عاقبة املكذبني قبلهم اهلالك كان  ّ
 .هم كعاقبة من قبلهمتأويله أن تكون عاقبت

َو ذ ِك  تبـ{: فيها قوله تعاىلجاء  ؛سورة يوسف:  اخلامسة● ْ َ َ َ َيك ر ـك ِـَ َ َ

ِو علمك من تأو ل األ ِ
ْ َ ْ ِ َ ُ  َ ُ ِحاديثَ ذين لـً، وقوله حكاية عن الفتيني ال)٦: يوسف( }ِ

ِن ئنـا بتأو لـه{كانا مع يوسف يف السجن  ِ ِ
ْ َ ْ اه يف نـ أي مـا رأي)٣٦: يوسـف( }َ 

ُقال ال يأ يكما طعام ترزقانه إال  بأت ما ب{ًام، وقوله حكاية عنه املن ُ ُْ ْ َ ّ ِ ِ َِ ٌ َْ ُ َ َتأو له  بل ِـَ ْ َ ِ ِ ِ
ْ َ

ُأن يأ يكما َ َِ
ْ ِومـا  ـن بتأو ـل { امللـك ً، وقوله حكاية عن مـأل)٣٧: يوسف( }ْ ِ

ْ َ ُ ْ َ َ

َحالم بعا ِم األ ِ ِ ً، وقوله حكايـة عـن الـذي نجـا مـن ذينـك )٤٤: يوسف (}ْ
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ْأنـا أن ـئ م بـ{ الفتيني ُ  ُ َ ِتأو لهِـَُ ِ ِ
ْ ً، وقولـه حكايـة خلطـاب )٤٥: يوسـف( }...َ

ُيا أبت هـذا تأو ـل ر{ :يوسف ألبيه ُ ِ
ْ َ ِ َ  ـاي مـن  بـل قـد جعلهـا ر  حقـاْؤَ َ َ َ َ ََ ْ ُ ْ ْ ِ َ...{ 

ْرب قـد آت تـ  مـن ا ملـك وعلمتـ  مـن { :ًحكاية عنهقوله ، و)١٠٠: يوسف( ِ ِِ ِ
َ َ َْ ْ ْ َ ِ

ْ ُْ َ َ َ  َ

ِتأو
ْ ِحاديثِ ل األَ  .)١٠١: يوسف( }...ِ

ّفتأويل األحاديث واألحالم هو األمر الوجودي الذي تدل عليـه وهـو 
ُ بأت مـا بـ{: فعل ال قول كام هو رصيح يف مثل قولـه تعـاىل ُ ْ ْتأو له  بـل أن ِـَ  َ ْ َ ِ ِ ِ

ْ َ

ُيأ يكما َ َِ
، فإخباره بالتأويل هو إخباره باألمر الذي سـيقع )٣٧: يوسف( } ...ْ
ُهذا تأو ل ر... {: ويف قوله. آليف امل ُ ِ

ْ ُ ـاي مـن  بـلْؤَ ْ َ ْ ِ  أي )١٠٠: يوسـف( } ...َ
هذا الذي وقع من سجود أبويه وإخوته األحد عرش له هـو األمـر الـواقعي 

ُإذ قـال يوسـف {: ّالذي آلت إليه رؤياه املذكورة يف أول السورة بقولـه تعـاىل ُ ُ َ ْ

َأبت إ  رأيت أحد ِيه ياِـبأل َ ُ ْ َ  ِ َع  َ َ َ كوكبـا وا ـشمس والقمـر رأ ـتهم   سـاجدينَ ِ ِ ِ ْ ُْ ُ ْْ  َ َ َ ََ َ ْ َ ً َ َ{ 
 .)٤: يوسف(

ْو أوفـوا الكيـل إذا  ـتم {: سورة اإلرساء وفيها قولـه تعـاىل:  السادسة● ُ ْ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ َ

ُوزنوا ب ِ ًالقسطاس ا مستقيم ذ ِك خ  وأحسن تأو الِـَ
ِ
ْ َ ُ َ ْ َ ٌ ْ َ َ ِ ِ َِ ْ ُْ ْ  ً. أي مآال)٣٥: اإلرساء( }ِْ

ًسورة الكهف وفيها قوله تعاىل حكاية عن العبد الـذي آتـاه : عة الساب●
ًاهللا رمحة وعلام من لدنه يف خطاب موسى َسـأن ئك بـ{ :ً ُ  َ ُ ْتأو ل مـا  ـم  ـستطع ِـَ ِ َ َْ َ ْ َ ِ ِ

ْ

ًعليه ص ا ْ َ ِ ْ َ ّ، وقوله بعد أن نبأه بام تؤول إليه تلك األعامل التي )٧٨: الكهف( }َ
ُذ ِك تأو ل م{أنكرها موسى 

ِ
ْ َ ًا  م  سطع عليه صـ اَ ْ َ ِ ِْ َ ََ ْ ْ َ  فاإلنبـاء .)٨٢: الكهـف( }ْ

 .مور عملية ستقع يف املآل ال باألقوالأبالتأويل إنباء ب
ّفتبني من هذه اآليات أن لفظ التأويل مل يرد يف القرآن إال بمعنـى األمـر  ّ ّ
ُالعميل الذي يقع يف املآل تصديقا خلرب أو لرؤيا أو لعمل غـامض يقـصد بـه  ً

َّ املستقبل، فيجب أن تفـرس آيـة ٌيشء يف بـذلك، وال جيـوز أن » آل عمـران«ُ
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ِّحيمل التأويل فيها يف املعنى الذي اصطلح عليه قدماء املفرسين وهو جعلـه  ُ
بمعنى التفـسري كـام يقـول ابـن جريـر الطـربي، وعـىل مـا اصـطلح عليـه 
 ّمتأخروهم من جعل التأويل عبارة عن نقل الكالم عن وضعه إىل ما حيتـاج

: صـولُيف إثباته إىل دليل، لواله ما ترك ظاهر اللفـظ، ومثلـه قـول أهـل األ
ــوح  ــتامل املرج ــراجح إىل االح ــتامل ال ــن االح ــظ ع ــل رصف اللف ّالتأوي

 .)١(»لدليل

 ّخالصة القول األول
ُواحلاصل أن هذا القول يرى أن التأويل ليس مـن قبيـل املعـاين املـرادة  ّ ّ

ي يعتمد عليـه الكـالم، فـإن كـان الكـالم ّباللفظ، بل هو األمر العيني الذ
ّحكام إنشائيا كاألمر والنهـي، فتأويلـه حتقـق املخـرب بـه، وإن كـان الكـالم  ً ّ ً
ًخربيا، فإن كان إخبارا عـن احلـوادث املاضـية كـان تأويلـه نفـس احلادثـة  ً ّ

مم املاضية ُالواقعة يف ظرف املايض كاآليات املشتملة عىل أخبار األنبياء واأل
ً نفس القضايا الواقعة يف املـايض، وإن كـان إخبـارا عـن احلـوادث فتأويلها
 :مور احلالية واملستقبلة فهو عىل قسمنيواأل

 ا أو تـدركهّ احلـواسامـور التـي تناهلـّ فإما أن يكون املخرب به مـن األ●
: ما هو يف اخلارج مـن القـضية الواقعـة، كقولـه تعـاىل ًأويله أيضافتالعقول 

ِغلبت ا روم  { ُ  ِ َ ِ َ أد  األرض وهم مـن  عـد غلبـُ ََ ِ ْ َ ْ ِ ْ ُْ َ ِ ِهم سـيغلبون   بِـْ َ َُ ِ ْ َ ْ َضع سـ  ِــِ ِ ِ ِ ْ{ 
 .)٤ – ٢: الروم(

ّ حواسـنا الدنيويـة ا التي ال تناهلـةّمور املستقبلة الغيبي وإن كان من األ●
بطة بيـوم القيامـة ووقـت الـساعة تمور املروال يدرك حقيقتها عقولنا، كاأل
                                                           

 .١٥١ ص،٣ج: تفسري القرآن العظيم املعروف بتفسري املنار) ١(
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ّع والسؤال واحلساب وتطاير الكتب، أو كان مما هـو وحرش األموات واجلم
وأفعالـه،  اهللا تعـاىل ن سنخ الزمان وإدراك العقول كحقيقة صفاتعخارج 

ّفتأويلها أيضا نفس حقائقها اخلارجية ً. 
ّوالفرق بني هذا القـسم أعنـي اآليـات املبينـة حلـال صـفات اهللا تعـاىل 

خر، ُنحوها، وبني األقسام األوأفعاله وما يلحق هبا من أحوال يوم القيامة و
ُن األقسام األأ ّ بخالف هذا القسم فإنه ال ،خر يمكن حصول العلم بتأويلهاّ

نعم، يمكن أن ينالـه الراسـخون يف العلـم . ّيعلم حقيقة تأويله إال اهللا تعاىل
ّوأمـا حقيقـة األمـر . بتعليم اهللا تعاىل بعض النيل عىل قدر ما تسعه عقـوهلم

 .ّويل فهو مما استأثر اهللا سبحانه بعلمهّالذي هو حق التأ

 ّ عىل القول األولإشكاالن

ّهذا القول وإن أصاب يف أن التأويل ليس من سـنخ املـدلول اللفظـي، 
ّبل هو أمر خارجي يبتني عليه الكالم، وأن التأويل الخيـتص باملتـشابه بـل  ّ ّ ٌ

 :ّيوجد جلميع القرآن، لكنه أخطأ يف أمرين
ل إليه الـيشء، ووإن كان هو املرجع الذي يرجع ويؤّن التأويل إ: ّاألول

ّلكنه رجوع خاص ال كل رجوع  ّ ٌ ّفـإن املـرؤوس يرجـع إىل رئيـسه ولـيس «ّ
بتأويل له، والعدد يرجع إىل الواحد وليس بتأويل له، فال حمالة هـو مرجـع 
ّبنحو خاص ال مطلقا، يدل عىل ذلك قوله تعاىل يف قـصة موسـى واخلـرض ّّ ً 

َسأن ئك ب{ :عليهام السالم ُ  َ ُ ًتأو ل مـا  ـم  ـستطع عليـه صـ اِـَ ْ َ ِ ِْ َ ََ َ َْ ْ َ ْ ِ ِ
:  وقولـه تعـاىل}ْ

ًذ ِك تأو ل ما  م  سطع عليه ص ا{ ْ َ َِ ِْ َ ََ ْ ْ َ ْ ُ
ِ
ْ ّوالذي نبأه ملوسـى صـور وعنـاوين ملـا  }َ

قد غفل عـن تلـك عليه الـسالم   كان موسىةفعله عليه السالم يف موارد ثالث
خرى أوجبت اعرتاضه هبا ًُبدهلا صورا وعناوين أّالصور والعناوين، وتلقى 

َح  إذا ر بـا   ا ـسفينة خرقهـا{:  هي قوله تعاىلةعليه، فاملوارد الثالث َ َ ِ َِ ِ  ِ َ ّ َ... { 
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ُح  إذا لقيا غالما  قتله{: ، وقوله)٧١: الكهف( َ ََ َ َ ً ُ ِ ّ : ، وقوله)٧٤: الكهف( } ...َ
َح  إذا أتيا أهل قر ة استطعما { َ َْ ْ ْ َ َ ْ َ ّ ُأهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا  يها جـدارا ير ـد َ

ِ
ُ ُ ًُ

ِ ِ َ َ َ َ َُ  َْ َْ ْ

ُأن  نقض فأقامه َ َ  َْ ْ  .)٧٧: الكهف( } ...َ
:  من صور هـذه القـضايا وعناوينهـا قولـهعليه السالم ّا تلقاه موسىمو

ًأخر تها ِ غرق أهلها لقد جئت ش ئا إ ـرا{ ْ ْ ًْ َ َ ََ ْ ِْ
َ َْ َ

ِ ُ
َ ْ َ تلـت أ{: ، وقولـه)٧١: الكهـف( }َ ْ َ َ

ً فسا ز ية ب  ِ َ ً ْ ًغ   فس لقد جئت ش ئا ن راِـَ ْ ُ َ ًَ ْ َْ ََ ْ ِ
َ ْ

ِ َ و شـئت {: ، وقوله)٧٤: الكهف( }ْ ْ ِ ْ َ

ً ذت عليه أجراَال ْ ِ ْ َ َ َ ْ َ
 .)٧٧: الكهف( } 

ُأمـا ا ـسفينة {: ّوالذي نبأ به اخلرض من التأويـل قولـه َ ِ    ـتِمـساك  فَكان  َ ِ َ

َ عملون   ا حر ف
ِ
ْ َ ْ ِ َ

ُ َ ْ َأردت أن أ يبها َ ِ ْ ُْ ً وراءهم  لك يأخذ   سفينة غصباوكـانَ َ ْ َُ  َ َِ َ ُ ُ ُ
ْ ٌ َِ ْ َ َ وأما  * َ

ًالغالم ف ن أبواه  ؤمن  فخش نا أن يرهقهمـا طغيانـا و فـرا ْ ُ َْ ً ْ َُ ُ ُُ ُ ِْ ِْ ُْ ِ َ َْ َ
ِ َ َ َ ُفأردنـا أن  بـد هما  * ُ َُ َِ ْ ْ ْ َ

ًر هما خ ا منه ز ة وأقرب ر ا ْ ُ َ ََ َْ ً َُ ْ ِ ً ْ ُ َأما ا دار ف ن لغالم  ي يم    ا مدينة و ن َو * َ  ََ ِ َ َِ َ َْ
ِ ِ ِْ ِْ َ ُ ِ َ ُ ِ

ْ  

ِ ته ك   هما و ن أبوهما صاِ ا فأراد ر ك أن  بلغـا أشـدهما و ـستخرجا 
ْ َْ َ َ َْ ْ  َ َُ ُ ُ ُ ُُ ُ ْ َ َ َ ََ َ ًَ ٌ ْ  كَرتَهمـا َ

َر ة من ر ك َ َ َْ ِ ً يـه ّ، ثم أجاب عن مجيع ما اعـرتض عل)٨٢ـ ٧٩: لكهفا( } ...ْ
ِوما  علته  ن أ ري{: ً مجلة بقولهعليه السالم موسى

ْ ُْ َ َُ ْ َ  .)٨٢: الكهف( }َ
ريد من التأويل يف هذه اآليات كام ترى هـو رجـوع الـيشء إىل ُفالذي أ

 نظـري رجـوع الـرضب إىل التأديـب ورجـوع الفـصد إىل ،صورته وعنوانه
 .جاء زيد إىل جميء زيد يف اخلارج: نظري رجوع قولنا ال. العالج

ّويقرب من ذلك ما ورد من لفظ التأويـل يف عـدة مواضـع مـن قـصة  ّ
ُإذ قال يوسف أل{: كقوله تعاىل عليه السالم يوسف ُ ُ َ َيه يـا أبـت إ  رأيـت أحـد ِـبـْ َ ُ ْ َ  ِ َِ

َع  كوكبا وا شمس والقمر رأ تهم   ساجدين ِ ِ ِ ْ ُْ ُ ْْ  َ َ َ ََ َ ْ َ ً َ َ َ َ َو {: ، وقوله تعاىل)٤: يوسف( }َ
ِر ع أبو ه ْ َ ََ َ ُ   العرش وخروا   سجدا وقال يا أبت هذا تأو ـل رَ  ُ

ِ
ْ َ ِ َ ََ ََ ًَ  ُ ُ َ َ ِ ْ ْ ْ ـاي مـن  بـل قـد ْؤَ َ َُ ْ ْ ِ َ

َ جعلها ر  حقا َ َ َ ، فرجـوع مـا رآه مـن الرؤيـا إىل سـجود )١٠٠: يوسف( } ...َ
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ّأبويه وإخوته له وإن كان رجوعا، لكنه من قبيل رجوع امل كام (ل ّال إىل املمثثً
ٍو قال ا ملك إ  أرى سبع  قرات سـمان{: وكذا قوله) ًقاّسيتضح الح ِ

َ َ َ َْ َ  ُ ِ
ْ َ ُ  يـأ لهن َ ُ ُ ْ َ

ٍسبع عجاف وسبع س بالت ُ
ْ ُ َ ٌْ َْ ََ ٌ ٍ خ ِ

ْ َ وأخر يابُ ََ ُ يا   ها ا مـأل أ تـو    رٍساتِـُ ِ ِ
ُ ْ ُ َ ْ َ ْ ـاي إن ْؤ  َ

ْ كنتم  ِلر ُ ْ َ ا  ع ونْؤُ ُ ُ ْ ٍقا وا أضغاث أحالم * َ ْ ُ ْ ُومـا  ـن ُ ْ َ ِتأو ل األحـالم بـِـ بـَ ْ ِ ِ
ْ َعا ِم ِـَ ِ * 

ٍوقال ا ي  ا منهما وادكر  عد أمة  
ُ َ َْ َْ َ ََ  ُ ِ

َ ِ ْ أنـا أن ـئ م بـَ  ُ  ُ َ ِتأو له فأرسـلونِـَُ
ُ ِ ِْ َ ِ ِ

ْ َيوسـف   هـا . َ  ُ ُ ُ

ٍا صديق أفتنا   سبع  قرات َ َ ِ ْ َ ِ ِ
ْ ُ ٍ سمان   ٍ يأ لهن سبع عجاف وسبع س بالتِ ُ ُْ ُ ِ ْ َْ ََ ٌ ِ ٌ  ُ ُ ْ ٍ خ َ

ْ َ وأخـر ُ ََ ُ

َ لع  أرجع إ  ا اس لعلهم  علمونٍساتِـياب ُ َُ َ َْ َ َ َْ ُْ  َِ ّ ِ َقال تزرعـون سـبع سـ   دأبـا فمـا  *   ً َ َ ََ ِْ ِ َ ْ ُ َ َ َ

َحصد م فذروه   س بله إال قليال  ما تأ لون ُ ُ ْ َ ّ ُِ ً ِ َِ َّ ِ ُ ْْ ِ ُ ُ َ ْ ُ َ ٌ م يأ  من  عد ذ ِـك سـبع شـداد  * َ َِ ٌ َ َْ ِْ ْ ِ ِ
ْ َ  ُ

َ يأ لن ما قد َ ْ ُ ْ َمتم  هن إال قليال  ما  صنونَ ُ ُ ُِ ْ
ُ ّ ِْ ً ِ َ َّ  .)٤٨ـ ٤٣: يوسف( }ْ 

ًودخل معه ا سجن  تيان قال أحدهما إ  أرا  أع   را {: وكذا قوله تعاىل َْ َُ ُ ِ ْ ِ
 ُ ُْ َ َ ِ َ ََ  َ َ َ َ َ

َوقال اآل ْخر إ  أرا  أِ ل فوق رأ  خ ا تأ ل الط  منه ن ئنَ ْ َُ ِ ُ ْ  ُْ ُ ُْ ْ َْ ً ُ ِ َ َ َْ َ ِ
َتأو له إنا نراك من ِـا بُ  ِ َ َ ّ ِ ِ ِ

ْ َ

َا محس   ِ ِ ْ ُ
ُقال ال يأ يكما طعام ترزقانه إال  بأت مـا بـ * ْ ُ ُْ ْ َ ّ ِ ِ َِ ٌ َْ ُ َ ُتأو له  بـل أن يأ يكمـا ِـَ َ َ َِ

ْ ْْ َ ْ َ ِ ِ ِ
َّ يا صاح  ا سجن أما أحدكما ف س  ر ه  را وأما اآل{: إىل أن قال} ً ْ َُ َ َْ َِ َ َُ ُ

ِ
ْ  
ِ ُخر  يصلب ِ َ ْ ُ َ ُ َ

الط  من رأسه ق  األ ر ا ي  يه  ستفتيانأْكُلُفَت ِ ِ
ْ َ ْ َ ِ ِ ِِ ِِ  ُ ْ َ ِ

ُ ْ َ ْ ْ  .)٤١ـ ٣٦: يوسف( }ُ 
ِو علمك من تأو ل األحاديـث{: وكذا قوله تعاىل ِ ِِ ِ

ْ َ ْ َ ُ  َ ُ : ، وقولـه)٦: يوسـف( }َ
ِوعلمت  من تأو ل األحاديث{ ِ ِِ ِ ِ

ْ َ ْ َ َْ ، فقد استعمل التأويل يف مجيع )١٠١: يوسف( }َ 
 فيام يرجع إليه الرؤيا من احلـوادث، عليه السالم ّ املوارد من قصة يوسفهذه

وهو الذي كان يراه النائم فيام يناسبه من الصورة واملثال، فنسبة التأويـل إىل 
ِّذي التأويل نسبة املعنى إىل صورته التي يظهر هبا، واحلقيقة املتمثلة إىل مثاهلا 

 .ّالذي تتمثل به
ًقيامة يعطي أن املراد هو ذلك أيضا يف لفظـة التأويـل ّوالتدبر يف آيات ال ّ ُ

ُبل كذبوا ب{: يف قوله تعاىل  َ ْ ُما  م  يطوا بِـَ ِ ُ ْ ُعلمه و ما يأتهم تأو لهِـَ ُّ
ِ
ْ َْ ْ ِ ِ َ

َ َ ِ ِِ
، )٣٩: يونس( }ْ
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ُهل  نظرون إال تأو له يوم يأ  تأو لـه{: وقوله ُُ
ِ ِ
ْ ْ َْ َِ َ َ َ ََ ْ َ ّ َ ُ ُ ْ ّفـإن أمثـال . )٥٣: األعـراف( }ْ

ٍلقد كنت    فلة{: قوله تعاىل
َ َْ َ
ِ َ ْ
ُ ْ َ من هـذا فكـشفنا  نـك غطـاءك  بـ ك ا ـوم َ َ َ َْ َ ْ ُ َ َ ََ َ ِ ِْ ْ َ َ َ ْ

ٌحديد ّ، تدل عىل أن مشاهدة وقوع ما أخـرب بـه الكتـاب وأنبـأ بـه )٢٢: ق( }َِ ّ
ُّاألنبياء يوم القيامة من غري سنخ املشاهدة احلسية التي نعهدها يف الدنيا، كـام  ّ

 .عها والنظام احلاكم فيها غري ما نألفه يف نشأتنا هذهّأن نفس وقو
ّومعنى ذلك أن رجوع أخبار الكتاب والنبوة إىل مضامينها الظاهرة يوم  ّ

ّمـور املـستقبلة إىل حتقــق خبـار عــن األالقيامـة لـيس مـن قبيــل رجـوع اإل
 .)١(»مضامينها يف املستقبل

ت الـصفات وآيـات  يف آيـا،ُ حرص املتشابه الذي ال يعلم تأويلـه:الثاين
 .القيامة

ِوابتغـاء تأو لـه{: ّن املراد حينئذ من التأويل يف قوله تعاىلإ«: توضيحه ِ ِ
ْ َ َ ِ ْ َ{ 

إىل الكتـاب فـال يـستقيم » تأويله«ّإما أن يكون تأويل القرآن برجوع ضمري 
ُوما  علم تأو له {: قوله َ َ

ِ
ْ َ ُ ْ َ ً فإن كثريا من تأويـل القـرآن هـو تـأويالت }ُاهللا ّالإَ ّ

ّقصص بل األحكام أيضا وآيات األخالق مما يمكن أن يعلمه غريه تعـاىل ال ً
ّوغري الراسخني يف العلم من الناس حتى الزائغون قلبا، فإن احلوادث التـي  ً ّ
ّتدل عليها آيات القصص يتساوى يف إدراكها مجيع الناس من غـري أن حيـرم 

لعمل باألحكام عنه بعضهم، وكذا احلقائق اخللقية واملصالح التي يوجدها ا
 .ّمور املرشعةمن العبادات واملعامالت وسائر األ

: وإن كان املراد بالتأويل فيه تأويل املتشابه فقط استقام احلـرص يف قولـه
ُوما  علم تأو له { َ َ

ِ
ْ َ ُ ْ َ ً وأفاد أن غريه تعاىل وغري الراسخني يف العلم مثال }ُاهللا ّالإَ ّ

ّو يـؤدي إىل الفتنـة وإضـالل النـاس، ال ينبغي هلم ابتغاء تأويل املتشابه، وه
                                                           

 .٢٥ ص،٣ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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لكن ال وجه حلرص املتشابه الذي ال يعلم تأويله يف آيات الصفات والقيامة، 
 يف تأويـل غريهـا مـن ان يف تأويلها يوجـدانّفإن الفتنة والضالل كام يوجد

 .آيات األحكام والقصص وغريمها
ّن األحكام الدينية إنام أ كأن يقول القائل ـ وقد قيل ـ ● ّ ُّرشعـت لتكـون ّ

ًطريقا إىل الوصول، فلو كان هناك طريق أقرب منها كان سلوكه متعينـا ملـن  ًّ
ُركبه، فإنام املطلوب هو الوصول بأي طريـق اتفـق وتيـرس، وقـد يقـال ّّ ّ ّإن : ّ

ّالتكليف إنام هو لبلوغ الكامل وال معنى لبقائه بعد الكامل بتحقق الوصـول  ّ
 .فال تكليف لكامل

ُّالدين إنـام رشع لـصالح الـدنيا وإصـالح النـاس، ومـا ّإن :  أو يقول● ّ ِّّ
 ّن الغـرض الوحيـد مـن أّأحدثوه أصلح حلال الناس، حتى آل األمر إىل ما يقـال

ُّمن رشائع الدين إصالح الدنيا بإجرائهـا، والـدنيا اليـوم ال تقبـل الـسياسة  ُّ ِّ
م ّالدينية وال هتـضمها، بـل تـستدعي وضـع قـوانني ترتـضيها مدنيـة اليـو

 .هاءجراإو
ّإن التلبس باألعامل الدينية: ُ أو يقال● ّ  لتطهري القلوب وهـدايتها إىل  هوّ

ــة،  ــة االجتامعي ــة بالرتبي ــوب املتدرب ــصاحلتني، والقل ــرة واإلرادة ال ّالفك
ّوالنفوس املوقوفة عىل خدمة اخللق يف غنـى عـن التطهـر بأمثـال الوضـوء 

 . والصومةُوالغسل والصال
ٌمـور عاديـة، أراد من كرامات األنبياء املنقولة يف القرآن ّإن امل: ُ أو يقال●

ّوإنام نقل بألفاظ ظاهرهـا خـالف العـادة لـصالح اسـتاملة قلـوب العامـة  ّ
ًالنجذاب نفوسـهم وخـضوع قلـوهبم ملـا يتخيلونـه خارقـا للعـادة قـاهرا  ً ّ

 .لقوانني الطبيعة
ّإذا تأملت يف هذه وأمثاهلا ـ وهـي ال حتـىص كثـرة ـ وتـدبر ً ُ ت يف قولـه ّ
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ُفأما ا ين   قلو {: تعاىل ُ
ِ َ ِ

َ هم ز غ  ي بِـَ   َ ٌ ْ َ ْ َعون ما  شابه منـه ابتغـاء الفتنـة وابتغـاء ِـِ َِ ِْ ْ ْ َْ ِ َِ َِ
ْ ُ َ ََ ُ

ِتأو له ِ ِ
ْ ّمل تشك يف صحة ما ذكرناه، وقضيت بأن هذه الفـتن واملحـن التـي  }َ ّ ّ

ّاتبـاع املتـشابه ّرارهـا إال مـن طريـق قّغادرت اإلسالم واملسلمني مل تستقر 
وابتغاء تأويل القرآن، فال وجه لقرص املتشابه عـىل آيـات الـصفات وآيـات 

 .القيامة
ّولعل هذا هو السبب يف تشديد القرآن الكريم يف هذا البـاب، وإرصاره 
ّالبالغ عىل النهي عن اتباع املتشابه وابتغاء الفتنة والتأويل واإلحلاد يف آيـات 

ّفإن من دأب القرآن أنه . ّم واتباع خطوات الشيطاناهللا والقول فيها بغري عل ّ
ِّيبالغ يف التشديد يف موارد سينثلم من جهتها ركن من أركان الـدين فتنهـدم 
ّبه بنيته، كالتشديد الواقع يف تويل الكفار ومودة ذوي القربى واحتاد الكلمـة  ّ ّ ّ

 .)١(»ِّيف الدين وغري ذلك
 

ّإن احلـق يف تفـسري التأويـل «: قال الطباطبائي يف تفـسريه ّنـه احلقيقـة أّ
ُالواقعية التي تستند إليها البيانات القرآنية من ح كـم أو موعظـة أو حكمـة، ّ

ّوأنه موجود جلميع اآليات القرآنية، حمكمها ومتشاهبها، وأنه ليس من قبيـل  ٌّ
ن أن عـّمور الغيبيـة املتعاليـة  من األواملفاهيم املدلول عليها باأللفاظ، بل ه

ّيط هبا شبكات األلفاظ، وإنام قيدها اهللا سبحانه بقيد األلفاظ لتقريبها من حت ّ
ّأذهاننا بعض التقريب، فهي كاألمثال ترضب ليقرب هبا املقاصـد وتوضـح  ّ ُ

 .ُبحسب ما يناسب فهم السامع
ّوقد عرفت فيام مر مـن البيـان أن القـرآن مل يـستعمل لفـظ التأويـ ل يف ّ
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ّاملوارد التي استعملها ـ وهي ستة عرش موردا عـىل مـا تقـدم ـ إال يف املعنـى  ّ ًّ
 .)١(»الذي ذكرناه
ّ يستلزم الوقوف عىل أصل طاملا أكدته البيانات القرآنيـة، هـو هتوضيح

ّأن كل األشياء يف عاملنا ّ خاص هبا يف اخلـزائن ّ املشهود هلا نحو وجود عيني،ّ
ّو ن من  ء إال عندنا خزائنه وما     إال ب{: اإلهلية، لقوله تعاىل ّ َُ ُ  َ ُْ َ َُ ُ ِ ِ َِ َ ْ ْ ُقدر معلومِـْ ْ َ َ َ{ 

 :النقاط التاليةعىل  هذه الكريمة تّصن حيث )٢١: احلجر(
ّ أول مايواجهنا يف هذه اآلية أهنا عامة ليست خمتصة بيشء دون آخـر● ّّ  ؛ّ

ْو ن من  ء{ملا ورد فيها  َ ْ ِ ْ ّ لكل ما يصدق عليـه يشء ما يفيد شموهلا، وهو }َ
ْو ن مـن {: ّإن ظاهر قولـه«: ّإال ما خيرجه سياق اآلية نفسه، قال الطباطبائي ِ ْ َ

 العموم بسبب وقوعـه يف سـياق النفـي مـع تأكيـده بــ  منعىل ما به }َْ ء
ّكل ما يصدق عليه أنه يشء من دون أن خيرج منه إال ما خيرجـه نفـس » من« ّ ّ

ّوما عـدا ذلـك ممـا » خزائن«و» عند«و» نا«لفظة ّالسياق، وهو ما تدل عليه 
ُيرى وال يرى مشمول للعام ُ«)٢(. 

ّإىل املذهب ذاته يتجه الفخر الرازي وهو يرد عىل من   اآليـة ّفـرس مـرادّ
: ّاملطر، ألنه هو السبب لألرزاق وملعايش بنـي آدم وغـريهم حيـث يقـولب
َو ن من  ء إال عندنا {: ختصيص قوله تعاىل« ْ ِ ِّ َْ ْ ْ ُخزائنهَ ُ ِ ّ باملطر حتكـم حمـض، }َ

ْو ن من  ء{ّألن قوله  َ ْ ِ ْ ّ يتناول مجيع األشياء إال مـا خـصه الـدليل، وهـو }َ ّ
 .)٣(»املوجود القديم الواجب لذاته

ّ يمثل جوهر هذه النقطة أن تلك اخلزائن فوق االثنني، حيـث ذكـرت ● ِّ ُ
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َو ن من  ء إال عندنا خز{اخلزائن بصيغة اجلمع  َ ْ ِ ِّ َْ ْ ْ ُائنـهَ ُ ّ وأقـل اجلمـع إثنـان }ِ
 فـام فـوق، يقـول ةّوهو اجلمع املنطقي، أما اجلمـع غـري املنطقـي فهـو ثالثـ

ُاخلزائن مجع اخلزانة، وهي اسم املكان الذي خيزن فيه اليشء أي «: الواحدي
 .)١(»ُحيفظ

ّاملهم أن اآلية استخدمت  بصيغة اجلمع، وحيـث تفيـد اآليـة » اخلزائن«ّ
ّملنا إال ويعـرب عـن وجـود خـاص يف هـذه املرتبـة مـن أن ما من يشء يف عا ّ ّ

الوجود، له فوقها خزائن، فيكون لليشء مراتب ثالث، هي مرتبة هذا العامل 
ّومرتبتان يف تلك اخلزائن وفق قاعدة أن االثنني أقل اجلمـع كـام يمكـن أن . ّ

لتـي ّتتنزل إىل مرتبتني مها مرتبة الوجود الظاهري التي يف نـشأتنا، واملرتبـة ا
ً، هذا عىل تقدير أن تكون اخلزائن مجيعـا يف مرتبـة »خزائن«ّعرب عنها القرآن 

ّواحدة، عىل هذا االحتامل يكون لكل يشء مرتبتان مـن الوجـود عـىل أقـل  ّ
 .تقدير

ذه هلـ يكـون أنّأما عدد تلك اخلزائن التي حتوي أشياء الوجود بمعنـى 
حيتاج القـول وديده العقل، ٌاألشياء مرتبة وجود سابقة، فهو أمر ينأى عن حت

ّفيه إىل دليل قطعي نيص من القـرآن أو الروايـة، يبـني عـدد تلـك اخلـزائن  ّ ّ
 .»العوامل«

ّبيد أن الذي يفيده النص القرآين أن تلك اخلزائن حمدودة متميز ّّ ّ  بعضها ًاَ
 .ّعن بعض، وإال لكانت واحدة

يـب عنـده مـن ّإن التي يف خزائن الغ«:  الطباطبائيقولعن هذا املعنى ي
رصها األقـدار حتيط هبا احلدود املشهودة يف األشياء، وال حتٌمور ال أاألشياء 
ً وال شك أهنا صارت غيوبا خمزونة ملا فيها من صـفة اخلـروج عـن ،املعهودة ّ ّ
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ّحكم احلد والقدر، فإنا ال نحيط علام إال بام هو حمدود ومقدر، وأما التـي يف  َّ ّ ّّ ً
فهي قبل النزول يف منـزل الـشهود واهلبـوط إىل خزائن الغيب من األشياء، 

 غري حمـدودة اَّ املقدر هلاوجد بوجودهتّمهبط احلد والقدر، وباجلملة قبل أن 
ًمقدرة مع كوهنا ثابتة نوعا من الثبوت عنده تعاىل  . عىل ما تنطق به اآلية،ّ

 املسجونة يف سجن الزمان هـي ،مور الواقعة يف هذا الكون املشهودفاأل
ًوعها وحدوثها موجودة عند اهللا ثابتة يف خزائنـه نوعـا مـن الثبـوت قبل وق

ّمبهام غري مقدر وإن مل نستطع أن نحيط بكيفية ثبوهتا ُ ّ ً«)١(. 
ّيرتتب عىل ذلك أن هذه اخلزائن بعضها فوق بعض، وكل ما هـو عـال  ّ ّ

 تنـتظم تلـك املراتـب : باللغـة الفلـسفية.نادّمنها غري حمدود بحد مـا هـو 
ّ العلة واملعلول، بحيث تكون املرتبة الدانية مقيدة بقيد عـدمي قاعدةحسب  ّ

ّ، عىل حني ليست املرتبة العالية التي علتها مقيدة بالقيد نفسه  مافاقدة لكامل ّ
ًوإال ملا كانت علة واملرتبة الدانية معلوال ّّ. 

 هي فـوق هـذا وليستّ هل تلك اخلزائن هي يف عاملنا املادي املشهود ●
ُو ن من  ء إال عندنا خزائنه{: ّص اآليةالعامل؟ تن ُ ِ ِ َِ َ ْ ّ َْ ْ ْ  فأضافت اخلزائن إىل اهللا }َ

 .»عندنا«سبحانه بقرينة 
» مـا عنـد اهللا«وبـني » ما عنـدكم«ّعند العودة إىل القرآن نراه يميز بني و

» مـا عنـدكم« للموجودات واألشـياء التـي تـدخل يف دائـرة ًامُويعطي حك
مـا عنـد «للموجودات التي تـدخل يف دائـرة يه احلكم الذي يعطعن ًخمتلفا 

ِما عند م  نفد وما عند اهللا باق{: حيث يقول سبحانه» اهللا َ َْ ْ ِْ َِ ُ َ َ ْ  .)٩٦: النحـل( }ُ
َو ن من  ء إال عندنا{ربط هذه اآلية مع اآلية مورد البحث بو ْ ِ ِّ َْ ْ ْ ّ يتـضح أن }َ ّ

ّمور ثابتة غري زائلة وال متغـرية ألهنـا عأتلك اخلزائن  ّ نـد اهللا، ومـا عنـد اهللا ٌ
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ّ هي فوق عاملنا املشهود، ألن األشياء يف هذه النشأة املادية ويف عاملنا ًاباق، إذ ّ
ّاملحسوس متغرية فانية ال تتسم بالثبات وال بالبقاء ّ. 

ّهكذا ينتهي التحليل املـضموين يف خامتـة هـذه النقطـة إىل أن اخلـزائن 
ق عاملنا املشهود، بحكـم انتـساهبا إىل ًاإلهلية التي تذكرها اآلية هي مجيعا فو

َّما عند اهللا، وما عند اهللا باق، ومن ثم فهي   .مور ثابتة غري زائلةأَ
 نزولال من نحوان

ّوما     إال ب{:  اآليةقول ت● ُ ُ  َ ُ ُقدر معلومِـَ ْ َ َ  فام معنى اإلنـزال أو التنزيـل }َ
ِّ مواضـع متعـددة، ّن القرآن الكريم يستخدم التعبري يفأ وةّصا خ؟أو النزول

َإنا أنز اه    لة مبار ة{: منها قوله سبحانه َْ ُ َ ْ َ ِ ُ َ
ْ ِإنا أنز اه    لة {، )٣: الدخان( }ّ َ ْ َ ِ ُ

ْ َ ْ ّ

ِالقدر
ْ َ َوأنز ا ا ديد{، )١: القدر( }ْ ِ َ

ْ َ َْ َ  . وغري ذلك كثري)٢٥: احلديد( }ْ
ِإنا أنز اه    لـة القـدر{فهل معنى 

ْ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ُ
ْ َ ْ ّ مـثال أن}ّ  القـرآن الكـريم كـان يف ً

ّمكان مادي عال، وأن اهللا سبحانه أنزله  ً مكانيـا، كـام لـو كـان عنـدنا ًالانزإّ ّ
ًيشء ذو قيمة يف مكان عال ثم ننزله مكانيا من مكان إىل مكان آخـر  وهـل ؟ّ

َوأنز ا ا ديد{: يعني قوله تعاىل ِ َ
ْ َ َْ َ ّ أن هذا احلديد الذي بيد اإلنسان كـان يف }ْ

ّمثال، ثم أنزله اهللا من هناكمكان عال  ْوأنـزل ل ـم {:  كذلك قوله سبحانه؟ً ُ َ َ َ ْ َ

ْمن األنعام ثما ية أزواج َ َ ِ َ ِ ْ َ  ؟)٦: الزمر( }ِ
ّوما     إال ب{يف اآلية مورد البحث  ُ ُ  َ ُ ُقدر معلومِـَ ْ َ َ ّ فإن النزول يـستدعي }َ

ًعلوا وسفال ورفعة وخفضة وسامء وأرضا كام يقول الطباطبـائي ً ً ًً ً ، فكيـف )١(ّ
ّيتم تدبر األمر؟ وعىل أي صورة يفهم هذا اإلنزال ّ  ؟ّ

ث العلمي إىل التمييز بني رضبني من النزول لفهم النزول يف حانتهى الب
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 :ًالقرآن، كثريا ما يقع اخللط بينهام ويفيض إىل التباسات كبرية، ومها
 ّعىل نحو التجيلالنزول النزول عىل نحو التجايف و

ّ ينظر إىل العلو● ً والسفل تارة عىل نحو مكاين، فهذا الكتـاب يوجـد يف ُ
ّمكان عال اآلن، عندما يأخذه أحدهم ويضعه يف مكـان دان يقـال فيـه أنـه  ُ

ًكان عاليا وصار اآلن سافال كذلك احلال يف ترتيب وضع اليدين إحـدامها . ً
ُخرى، حيث تصري إحدامها فوق نسبة إىل األُفوق األ خـرى التـي تـصري يف ً
 .السفل

ّمن خصائص العلو والـسفل املكـاني  يكـون بنحـو نـزول فـيهامّ أن النيّ
يف األعىل فهو غري موجـود يف األسـفل، وإذا اليشء التجايف، بحيث إذا كان 

عىل هذا جـرت اآليـة يف قولـه وكان يف األسفل فهو غري موجود يف األعىل، 
ِ تجا  جنو هم عن ا مضاجع{: تعاىل ِ َ ْ

ِ
َ َْ ُ ُ ُ ُ فعندما يـنهض هـؤالء ، )١٦: السجدة( }َ

 .ال تبقى جنوهبم يف املضجع، بل تتجاىف عنه وتتباعد
ُهذا النوع من العلو والسفل هو الذي يطلق عـىل   فيـه اإلنـزال اإلنـزالّ

 .عىل نحو التجايف، بحيث إذا كان اليشء يف مكان اليكون يف مكان آخر
ّثم رضب آخر من اإلنـزال والتنزيـل يطلـق عليـه القـرآن الكـريم و ●

ِفلمـا  ـ  ر ـه  ِلجبـل{: كام يف قوله سـبحانه» ّالتجيل«
َ َ ْ ُ ّ َ ّ َ َ َ . )١٤٣: األعـراف (}َ

ّأبرز خصوصية يف هذا الرضب مـن التنزيـل أن الـيشء إذا تنـزل ال يفقـد و ّ ّ
ّوجوده يف العلو وال يفقد مرتبته احلضورية فيه، بعكـس التنـزل عـىل نحـو  ّ

ًيث إذا صار سـفال فهـو لـيس التجايف حيث يفقد اليشء مرتبته العالية، بح
ًعاليا وإذا صار فوقا فهو ليس حتتا وهكذا ً ً. 

يمكن تقريب هذا الـرضب مـن اإلنـزال بمثـال مـن النـشاط العلمـي 
ّلإلنسان، فإذا ما كانت عند اإلنسان فكرة يف ذهنه ثم عمد إىل كتابتهـا عـىل 
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ّالورق، فإن هذه الفكرة تنزلت من مرتبة العقل وصارت يف مرتبـة الـ ورق، ّ
 ومـن .ّخـرى تنزلـت مـن الوجـود الـذهني إىل الوجـود الكتبـيُوبعبارة أ

ّالواضح أن الوجود األول مرتبة من الوجود والثاين مرتبة أ ّلكـن . خرى منهُّ
الفكرة عندما نزلت من الذهن عىل الورق مل يفقد اإلنسان علمه هبا، بل هي 

ا ظهـرت يف مرتبـة ّماتزال حتافظ عىل وجودها يف الذهن، غاية ما هنـاك أهنـ
 .خرى من مراتب الوجود دون أن تفقد مرتبتها السابقةُأ

ّطبيعي أن للفكرة يف مرتبتها الوجودية اجلديدة أحكامهـا اخلاصـة هبـا،  ّ
ًفإن الفكرة وهي يف الذهن موجود جمرد غـري قابـل للنقـل والـرسقة مـثال،  ّ ٌ ّ

ّلكنها وهي عىل الورق تنطبـق عليهـا أحكـام املـادة، فهـي قا بلـة لالنتقـال ّ
ّهـي هـي ألن . فـالفكرة هـي هـي، وهـي غريهـا. والرسقة ومـا إىل ذلـك

ٌاملضمون واحد، فام هو موجود يف الذهن وما هو عـىل الـورق يشء واحـد، 
ّبيد أهنام خيتلفان يف املرتبة الوجوديـة، فللفكـرة يف الـذهن درجـة وجوديـة  ٌ ّ َ

ّجمردة عن املادة، أما عىل الورق فهي يف درجة وجو  .خرىُدية أّّ
خرى، يقـول ُكذلك األمر يف قوس الصعود من هذا العامل إىل العوامل األ

ِيا   ها اإل سان إنك  دح إ  ر ـك كـدحا  مال يـه{: سبحانهاهللا  ِ ُِ َ ً ْْ َ َ ٌ َ  َ  ُ : االنـشقاق( }َ
ُإ ـه يــصعد ال ـم الطيــب{: ، كـام يقــول)٦   ُ ِ َِ ْ ُ َ َْ ْ ّ، فلــيس معنــاه أن )١٠: فـاطر( }َ

ّن إذا صعد مرتبة وجودية فقد مرتبته السابقة، كال، هذا صـعود عـىل اإلنسا َ َ
ًنحو التجيل كام أن ذاك تنزل عىل نحو التجيل أيضا ّّ ّّ. 

ّوهبذا يتبني خطل التصور الذي يظن أن آية  ّ ّ َوأنز ا ا ديد{ّ ِ َ
ْ َ َْ َ  حتتـاج إىل }ْ

ّرصف عن ظاهرها، فإن احلديد يشء ومن ثم فله خـزائن كـام تـنص اآل ّ يـة ّ
ّرصاحة، لكن من البدهيي أن خزائن احلديد عند اهللا ال حتـوي احلديـد عـىل  ً
النحو الذي يتداوله اإلنسان عىل األرض، بل هو هناك بنحـو مـن الوجـود 
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 .خرىُوعىل األرض بنحو آخر، وتلك حقيقة وهذه حقيقة أ
ومـا {ل يف اآليـة الكريمـة يـّنخلص يف خامتة هـذه النقطـة إىل أن التنز

ّل عىل نحـو الـتجيل، يل عىل نحو التجايف، بل هو التنزي هو ليس التنز} ّ ن
 .خرىُوفيه ال يفقد اليشء مرتبته العالية بحضوره يف مرتبة وجودية أ

ّوما     إال ب{: ًأيضا اآلية قول ت● ُ ُ  َ ُ ُقدر معلومِـَ ْ َ َ َ{. 
ّمن املباحث القرآنية املهمة أن اليشء كلام  ّ راتـب ّأي ترتـب يف م» ّتنزل«ّ

الوجود من األعىل إىل األسفل يف نطـاق املراتـب الطوليـة للوجـود، تـزداد 
ّقيوده، فكلام ابتعد عن مصدر الكامل املطلق املتمثل بـاحلق سـبحانه كثـرت  ّ ّ
ّحدوده وزادت نقائصه وقلت كامالته، فإذا كان يف أول تنزله فـسيكون فيـه  ّ ّ

ّنحو من احلد، ثم إذا صار يف التنزل الثاين كث ّ  .ّر احلد وهكذاّ
نقطة املعيار يف هذه املالحظة هي االقرتاب من مصدر الكـامل سـبحانه 
ّواالبتعاد عنه، فاليشء عند اهللا مستقرا يف خزائنه يكون غري مقدر بقـدر وال  ً ّ

َّ بحد، وهو مع ذلك هو، لكن كلام تنزل ازدادت حدوده وقيوده وقل دحمدو ّّ ٍّ
 .كامله

ّحال تنزله قـدرا بـه يتعـني ويتميـز عـن ّخالصة هذه النقطة أن لليشء  ّ ً ّ
 .غريه

 الكريمالقرآن : نموذج تطبيقي
ّيعد القرآن الكريم أحد أهم التطبيقات التـي أشـار إليهـا القـرآن لألصـل  ّ

ُب ا مبلكِتـا َوا{: ِّاملتقدم، قال سبحانه ْ َإنا جعلناه قرآنا عر  * ِِ ـِ َ ًَ ْ ُُ ْ َ َيا لعل م  عقلـونِـّ ُ ِ ْ َ ْ ُ  ًَ َ ّ * 
ٌه   أم الكتاب  ينا لع  حكيمَ و ن ِ َِ  ِ

َ َ ْ َ َ ِ
ْ  ُُ ّ، فإنـه يـدل عـىل أن القـرآن )٤ ـ ٢: الزخرف( }ِ ّ ّ

ّالنازل كان عند اهللا أمرا أعىل وأحكم من أن تنالـه العقـول أو يعرضـه التقطـع  ً
ًوالتفصل، لكنه تعاىل عناية بعباده جعله كتابـا مقـرو ّ ًا وألبـسه لبـاس العربيـة ءّ
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 .ّم الكتابُ ما ال سبيل هلم إىل عقله ومعرفته ما دام يف أّلعلهم يعقلون
َإنا جعلناه قرآنـا عر ـ{«: قال الطباطبائي يف ذيل هذه اآليات َ ًَ ْ ُُ ْ َ ْيا لعل ـم ِـّ ُ  ًَ َ ّ

َ عقلــون ُ ِ ْ ًقرآنــا عر يــا{الــضمري للكتــاب و }َ ً أي مقــروا باللغــة العربيــة، }ًّ ّ
ّل املـذكور يـشهد بـأن  هـذا اجلعـ. غاية اجلعل وغرضه}ّلعل م تعقلون{و

القرآن له مرحلة من الكينونة والوجود ال يناهلا عقـول النـاس، ومـن شـأن 
ّالعقل أن ينال كل أمر فكري وإن بلغ من اللطافـة والدقـة مـا بلـغ، فمفـاد  ّ
ّاآلية أن الكتاب بحسب موطنه الذي له يف نفسه أمر وراء الفكر أجنبي عن  ٌ ّ

ّ قرآنا عربيا وألبـسه هـذا اللبـاس رجـاء أن ّالعقول البرشية، وإنام جعله اهللا ً ًّ
يستأنس به عقول الناس فيعقلوه، والرجاء يف كالمـه تعـاىل قـائم باملقـام أو 

ّاملخاطب دون املتكلم كام تقدم غري مرة ّ ِّ«)١(. 
ِكتـاب أحكمـت آياتـه  ـم فـصلت مـن  ن حكـيم {: ّولعل يف قوله تعاىل ِ ِ َِ َ ٌْ ُ َ ْ ْ  ُ َْ ُ  ُ ُ ْ ُ

ً، ما يشري إىل هذا املضمون أيضا، فاإلحكام كونـه عنـد اهللا )١: هود( }ِ ـَخب
ًبحيث ال ثلمة فيه وال فصل، والتفصيل هو جعلـه فـصال فـصال وآيـة آيـة  ً

 .ّ صىل اهللا عليه وآلهّوتنزيله عىل النبي
ُويدل عىل هذه املرتبة الثانيـة مـن القـرآن التـي تـستند إىل األ وىل قولـه ّ

ْوقرآنا فرقن{: تعاىل َ ََ ً ْ ٍاه ِ قرأه   ا اس   مكثُ
ْ ُ َ َِ ّ َ ُْ َُ ً ونز اه    الَ

ِ
ْ ََ ُ ْ ، )١٠٦: اإلرساء( }َ 

ّمعنى فرقناه فصلناه ونزلناه آية آيـة وسـورة «: قال الطربيس يف جممع البيان  ّ
ّفاللفظ بحسب نفسه يعم نـزول . )٢(»}   كث{ :ّسورة، ويدل عليه قوله

ّ والعبارات التي ال تتلقـى ، يف قالب األلفاظ،املعارف القرآنية التي هي عند اهللا
                                                           

 .٨٣ ص،١٨ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
،  عيل الفـضل بـن احلـسن الطـربيسجممع البيان يف تفسري القرآن، تأليف الشيخ أيب) ٢(

 .١٠٩جلزء اخلامس عرش، صّاملجلد الرابع، ا:  بريوت،منشورات دار مكتبة احلياة
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ّإال بالتدريج وال تتعاطى إال  .ّباملكث والتؤدة ليسهل عىل الناس تعقله وحفظه ّ
ًغري مفروق اآليات ثم فـرق ونـزل تنـزيال «وكيفام كان فقد كان القرآن  ّ ّ ّ

َوليس املراد بذلك أنه كان جمموع. ًوأوحي نجوما َ اآليات مرتبّ  السور عىل ّ
ّاحلال الذي هو عليه اآلن عندنا كتابا مؤلفا جمموعا بـني الـدفتني مـثال، ثـم  ً ّ ً ً ًّ

ً نجوما ليقرأه عىل الناس عىل مكـث، ّ صىل اهللا عليه وآلهّنزل عىل النبيُّفرق وأ
ّكام يفرقه املعلم املقرئ منا قطعات ثم يعلمه ويقريه متعلمه كـل يـوم قطعـة  ّ ّ ّّ ّّ

ًأن بني إنزال القرآن نجوما عىل حسب استعداد ذهنه، وذلك  ّ صىل ّعىل النبيّ
ً وبني إلقائه قطعة قطعة عىل املتعلم فرقا بينا، وهو دخالة أسباب اهللا عليه وآله ًّ ّ

، وال يشء من ذلك وال مـا ّ صىل اهللا عليه وآلهّعىل النبيالنزول يف نزول اآلية 
ِّيشبهه يف تعلم املتعلم ّملتعلم يف أزمنة خمتلفـة  فالقطعات املختلفة امللقاة إىل ا.ّ

ّيمكن أن جتمع ويضم بعضها إىل بعض يف زمان واحد، وال يمكن أن جتمع 
ْفا ف  ـنهم واصـفح{: أمثال قوله سبحانه ْ َُ َ ْ ْ َْ ُ ُقـاتلوا {: ، وقولـه)١٣: املائـدة( }َ ِ

ِا ين يلون م من الكفـار
ّ َُ ُْ  َ َِ ْ ُ َ َقـد سـمع اهللا قـول ا{: ، وقولـه)١٢٣: التوبـة( }ِ ْ َُ ََ ِ َ ِلـ  ْ

 

ِ اد ك   زوجها ْ َ َِ
ُ ِ
ًخذ من أ وا ِهم صدقة{:  وقوله)١: املجادلة( }ُ َ َ َ ْ ِ ْ ْ ِ

ْ  )١٠٣: التوبة( }ُ
ّونحو ذلك، فيلغى سبب النزول وزمانه ثم يفرض نزوهلـا يف أول البعثـة أو  ّ

ًو قرآنـا {: فاملراد بالقرآن يف قولـه .ّ صىل اهللا عليه وآلهّيف آخر زمان حياة النبي ْ ُ َ

ْفرق َ  .)١(»ّ غري القرآن بمعنى اآليات املؤلفة}ُناهَ

 الفارق األساس بني املرتبتني
ّمن أهم الفـوارق بـني هـاتني املـرتبتني للقـرآن أن املرتبـة العاليـة منـه 
اليمكن نيلها من خالل العقل وأدواتـه ومناهجـه، نعـم يمكـن نيلهـا مـن 

                                                           
 .٥٤ ص،٣ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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ُُ و نـه   أم {: ىلقولـه تعـا«: قال الطباطبائي. ًه الحقاّبينخالل طريق آخر سن ِ  َ

ٌالكتاب  ينا لع  حكيم ِ َِ  ِ
َ َ ْ َ َ ِ

ّأن الكتـاب من ّ تأكيد وتبيني ملا تدل عليه اآلية السابقة }ْ
للكتاب، واملـراد » ّإنه«والضمري يف قوله . ّيف موطنه األصيل وراء تعقل العقول

ٌبـل هـو قـرآن {:  تعاىلهلو ق يفّم الكتاب اللوح املحفوظ كامُبأ ْ ُ َ ُ ْ ٌ يـدَ ِ
ٍ   ـوح * َ ْ َ ِ 

ُ فوظ ْ ّم الكتاب لكونه أصل الكتب الـساموية ُ، وتسميته بأ)٢٢ - ٢١: الربوج( }َ
. للتوضـيح ال لالحـرتاز» لـدينا«ّم الكتـاب وُيستنسخ منه غـريه، والتقييـد بـأ

ٌّم الكتاب لدينا ـ حاال الزمة ـ لعيل حكيمُّواملعنى أنه حال كونه يف أ ً ّ. 
ًواملراد بكونه عليا ّ عىل ما يعطيـه مفـاد اآليـة الـسابقة أنـه رفيـع القـدر ّ

ّواملنزلة من أن تناله العقول، وبكونه حكيام أنه هناك حمكم غـري مفـصل وال  ّ ً
ً إىل سور وآيات ومجل وكلامت كام هو كذلك بعد جعله قرآنا عربياٍإَّجمز  كام ،ًّ

ُ كتاب أحكمت آياته  م... {: استفدناه من قوله سبحانه ُ ُْ َ ٌِ ِْ ِ فصلت من  ن حكيم ُ َِ ْ ُ َ ْ ْ  َ ُ

 .)١: هود( }ِ ـَخب
ًوهذان النعتان أعني كونه عليا حكيام مهـا املوجبـان لكـون  ً القـرآن يف (ّ

ّوراء العقول البرشية، فإن العقل يف تفكره ال ينال إال ما كـان ) مرتبته العالية ّ ّ
ّمن قبيل املفاهيم واأللفاظ أوال، وكان مؤلفا من مقدمات تص ً ّ ً ّديقية يرتتـب ّ ّ

ّبعضها عىل بعض كام يف اآليات واجلمل القرآنية، وأما إذا كـان األمـر وراء 
 إىل ٍئّجـزتوكـان غـري م) كام هو احلال يف تأويل القـرآن(املفاهيم واأللفاظ 

 .أجزاء وفصول فال طريق للعقل إىل نيله
ّخالصة معنى اآليتني أن الكتـاب عنـدنا يف اللـوح املحفـوظ ذو مقـام  ّ

ّوإنـام أنزلنـاه ) ٌّعـيل حكـيم(ع وإحكام ال تناله العقول لذينك الوصفني رفي
ًبجعله مقروا عربيا رجاء أن يعقله الناس ً ّ. 

ّ إمكان تعقـل النـاس هـذا }ّلعل م تعقلون... {: ظاهر قوله: فإن قيل
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ّالقرآن العريب النازل تعقال تاما، فهـذا الـذي نقـرؤه ونعقلـه إمـا أن يكـون  ًّ ًّ
ًم الكتاب كل املطابقة أو ال؟ والثاين باطل قطعـاُيف أًمطابقا ملا  ّ  كيـف وهـو ؛ّ
ِو نه   أم الكتـاب{: تعاىل يقول ِ

ْ  ُُ ِ ٌبـل هـو قـرآن  يـد{ و}َ  ِ
َ ٌ ْ ُ َ ُ ْ ُ   ـوح  فـوظ * َ ْ َ ْ َ ِ{ 

ٌإنه لقرآن كر م{و ِ
َ ٌَ ْ ُ ُ ُ  كتاب مكنون *   ْ َ ِ ّ، فتعني األول)٧٨ ـ ٧٧: الواقعة( }ِ  ومع .ّ
ّ الكتاب كل املطابقة، ما معنى كون القرآن العـريب الـذي عنـدنا ُّممطابقته أل

 .)١(»ّم الكتاب عند اهللا غري معقول لنا؟ًُمعقوال لنا، وما يف أ
ّإن هذا الكتاب الذي جعل بلـسان عـريب مبـني متحـد مـع مـا يف : قلنا ّ ّ

ّاللوح املحفوظ احتاد الرقيقـة واحلقيقـة، والثابـت يف البحـث الفلـسفي أن  ّ ّ
يقة هي احلقيقة بوجود أضـعف، واحلقيقـة هـي الرقيقـة بوجـود أعـىل الرق

ًأن بني املرتبتني احتادا من جهـة من ًوأرشف، وهذا معنى ما أرشنا إليه سابقا  ّّ
ّن كان ما به االختالف يرجع إىل ما به االحتـاد، إخرى، وًُواختالفا من جهة أ
 .فهي هي، وهي غريها

 النسبة بني التأويل والتنزيل

ّأن اتضح أن وراء ما نقربعد  هو من القـرآن «ًه ونعقله من القرآن أمرا ؤّ
ّبمنزلة الروح من اجلسد، وهو الذي تعتمـد وتتكـي عليـه معـارف القـرآن 
ّاملنزل ومضامينه، وليس هو من سنخ األلفـاظ املفرقـة املقطعـة وال املعـاين  ّ ّ

ّيتبني أن هذا هو » املدلول عليها هبا نطبـاق أوصـافه بعينه تأويـل القـرآن ال«ّ
 .)٢(»ونعوته عليه

 ما هي العالقة القائمة بني التأويل والتنزيل؟: ُمن هنا يطرح هذا التساؤل
                                                           

 .٨٤ ص،١٨ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
 .٥٤ ص،٣ج: نفسهاملصدر ) ٢(
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ّذكر الطباطبائي أن نـسبة التأويـل إىل املعـارف واملقاصـد املبينـة نـسبة  ّ
ّاملمثل إىل املثال، وأن مجيع املعارف القرآنية أمثال مرضوبة للتأويل عند اهللا ّ .

ّإن اآليات تـدل عـىل أن تأويـل اآليـة أمـر خـارجي «: ًقائالوأوضح ذلك  ٌ ّ ّّ
ًنسبته إىل مدلول اآلية نسبة املمثل إىل املثل، فهو وإن مل يكن مدلوال لآلية بام  ّ
ًهلا من الداللة، لكنه حمكي هلا حمفوظ فيها نوعا مـن احلكايـة واحلفـظ نظـري  ّ ّ

ّيف الصيف ضيعت اللبن(: قولك ّفوت أسـبابه مـن قبـل، ً ملن أراد أمرا قد )ّ
ّفإن املفهوم املدلول عليه بلفظ املثل وهو تضييع املـرأة اللـبن يف الـصيف ال  ّ
ّينطبق يشء منه عىل املورد، وهو مع ذلك ممثـل حلـال املخاطـب حـافظ لـه  ٌ
ّيصوره يف الذهن بصورة مضمنة يف الصورة التي يعطيها الكالم بمدلوله ّ. 

رجية التي توجب تـرشيع حكـم مـن كذلك أمر التأويل، فاحلقيقة اخلا
األحكام أو بيان معرفة من املعارف اإلهلية أو وقـوع حادثـة هـي مـضمون 
ّقصة من القصص القرآنية، وإن مل يكن أمرا يدل عليه باملطابقة نفـس األمـر  ً ّ
ّوالنهي أو البيان أو الواقعة الكذائية، إال أن احلكـم أو البيـان أو احلادثـة ملـا  ّ ّ

 منها ويظهر هبا فهو أثرها احلاكي هلا بنحـو مـن احلكايـة نتيشيٌّكان كل منها 
ّواإلشارة، كام أن قول السيد خلادمه  قتـضاء الطبيعـة ا عـن تـيش ين)اسقني(ّ

ّاإلنسانية لكامهلا، فإن هذه احلقيقة اخلارجية هي التي تقتيض حفظ الوجـود  ّ
 الـالزم، ّوالبقاء، وهو يقتيض بدل ما يتحلل من البدن، وهو يقتيض الغـذاء

ًوهو يقتيض الري، وهو يقتيض األمر بالسقي مثال ّ. 
 هو مـا عليـه الطبيعـة اخلارجيـة اإلنـسانية مـن )سقنيا(: فتأويل قوله

ّولو تبدلت هذه احلقيقة اخلارجية إىل يشء . اقتضاء الكامل يف وجوده وبقائه
ّآخر يباين األول مثال لتبدل احلكم الذي هو األمر بالسقي إىل حكـم آخـ ً ر، ّ

ُ أو ينكر فيجتنب يف واحد من املجتمعـات ،ُوكذا الفعل الذي يعرف فيفعل ُ
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ّاإلنسانية عىل اختالفها الفاحش يف اآلداب والرسوم، إنام يرتضع من ثـدي 
ّاحلسن والقبح الذي عندهم، وهو يستند إىل جمموعة متحدة متفقة من علـل  ّ

اعـل بالوراثـة زمانية ومكانية وسوابق عادات ورسوم مرتكـزة يف ذهـن الف
ّممن سبقه، وتكرر املشاهدة  ّن شاهده من أهل منطقته، فهذه العلة املؤتلفـة ّممّ

ّاألجزاء هي تأويل فعله أو تركه، من غري أن تكون عني فعله أو تركه، لكنها 
ّحمكية مضمنة حمفوظة بالفعل أو الرتك، ولو فرض تبدل املحيط االجتامعـي  ّ ّ

 .الرتكّلتبدل ما أتى به من الفعل أو 
ّفاألمر الذي له التأويل سواء كان حكام أو قصة أو حادثـة يتغـري بتغـري  ّ ًً ً ّ ً

ُفأما ا يـن   قلو ـ{: ّالتأويل ال حمالة، ولذلك ترى أنه تعاىل يف قوله ُ
ِ َ ِ

ٌهم ز ـغ ِـَ   ْ َ ْ ِ
َ  ي ب َعون ما  شابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو له وما ِـَ َِ ِِ ِ

ْ َ َ َِ ِْ ْ ْ ِْ َِ َْ ُ َ ََ ُ علم تأو له ُ َ َ
ِ
ْ َ ُ ْ ّ ملا } ...ُاهللاّ الإَ

ّذكر اتباع أهل الزيغ ما ليس بمراد من املتشابه ابتغاء للفتنة، ذكر أهنم بذلك  ً ّ
ّيبتغون تأويله الذي ليس بتأويل له، وليس إال ألن التأويل الـذي يأخـذون  ّ
ًبه لو كان هو التأويل احلقيقـي لكـان اتبـاعهم للمتـشابه اتباعـا حقـا غـ ّ ً ّ ري ّ

ّمذموم، وتبدل األمر الذي يدل عليه املحكـم وهـو املـراد مـن املتـشابه إىل  ّ
 .ّاملعنى غري املراد الذي فهموه من املتشابه واتبعوه

ّفقد تبني أن تأويل القرآن حقائق خارجية تـستند إليـه آيـات القـرآن يف  ّ
ّمعارفها ورشائعها وسائر ما بينتـه بحيـث لـو فـرض تغـري يشء مـن تلـك  ّ

 .)١(»ئق انقلب ما يف اآليات من املضامنياحلقا
ّأما ملاذا بينت هذه املعارف واملقاصد بلسان املثل، فلعلـه يرجـع إىل مـا  ّ ّ

ّم الكتاب ـ أعظم مما يمكن للناس الوقـوف ُّذكره القرآن من أهنا ـ وهي يف أ ّ
عليه من خالل عقوهلم وأفهامهم، لذا حاولـت البيانـات القرآنيـة أن تنـزل 

                                                           
 .٥٢ ص،٣ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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فق إدراكهم لينالوا ما شـاء اهللا أن ينـالوه مـن ُرف منزلة قريبة من أتلك املعا
 .تأويل هذا الكتاب العزيز

ّكل ما حيتمله فهمك فإن القرآن يلقيه إليـك عـىل الوجـه «: ايلزغقال ال ّ
ّالذي لو كنت يف النوم مطالعا بروحك اللوح املحفوظ لتمثل لـك، وذلـك  ًّ

 .مناسب حيتاج إىل التعبري
َمل: فإن قلت ًكـشف رصحيـا تبرزت هذه احلقـائق يف هـذه األمثلـة ومل ُ أِ

 ّحتى وقع الناس يف جهالة التشبيه وضاللة التمثيل؟
ام يف هذا العامل، والنائم مل ينكشف له غيـب مـن يّأن الناس ن: فاجلواب

ّاللوح املحفوظ إال باملثال ـ دون الكشف الرصيح ـ وذلـك ممـا يعرفـه مـن  ّ
 .لتي بني عامل امللك وامللكوتّيعرف العالقة احلقة ا

ًفإذا عرفت ذلك عرفت أنك يف هذا العـامل نـائم ـ وإن كنـت مـستيقظا  ّ
 فينكشف هلم عند االنتباه بـاملوت حقـائق فا اس نيام فإذا ماتوا ان بهواـ  ًعارفا

ًما سـمعوه باملثـال وأرواحهـا، ويعلمـون أن تلـك األمثلـة كانـت قـشورا  ّ
ّتيقنـون صـدق آيـات القـرآن، وصـدق قـول  وي،ًوأصدافا لتلـك األرواح

ُ واألئمة اهلداةّ صىل اهللا عليه وآلهالرسول  . عليهم السالمّ
ّفافهم وحتقق من هذا أنك  ّقظك بعـد يّ يف هذه احلياة، وإنام تًت نائامكنا ّملّ

ًاملوت، وعند ذلك تصري أهال ملشاهدة رصيح احلق كفاحا، وقبل ذلـك فـال  ّ ً
ّة يف قالب األمثال اخليالية، ثم جلمـود نظـرك عـىل ّحتمل احلقائق إال مصبوب

ّاحلس تظن أنه ال معنى له إال املتخيل، وتغفل عن احلقيقة والرس كـام تغفـل  ّ ّ ّّ ّ
ْومن  ـم  عـل اهللا   نـورا فمـا   مـن { .ّقلبك، وال تدرك إال قالبكعن روح  ْ ِْ ُ َُ ََ ًَ ُ ُ ِْ

َ َ َ َ

 .}ُنور
 .ّوهذا هو الذي نصطلح عليه باملثال الطويل
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  للمثال  الطويلنموذج تطبيقي
ــاىل ــال تع ــ س أ  {: ق ــا  ِلمالئ ــة اســجدوا آلدم فــسجدوا إال إبل َو ذ قلن َ َ َِ ْ ّ ُ ُ َُ َ ََ ْ ِ ِ ْ ْ ُ ْ َ

َواستك  و ن من ال فر ن َِ ِ
ْ ِْ َ َ ََ َ َ ْوقلنا يا آدم اسـ ن أنـت وزوجـك ا نـة و  منهـا  * ْ ِ ُ َ َ ََ  َْ ْ َ َُ ُْ َ ْ ْ ُ َ ْ ُ

َرغدا حيث ش تما وال   َ ُ ْ ِ ُ ْ َ ً َ َقر ا هذه ا شجرة  تكونا من الظا ِم َ َِ ّ ِ ُِ َ َ َ َ ََ  ِ ُفأز همـا ا ـشيطان  * ْ ْ  َ َُ  َ

ْ نها فأخرجهما  ما  نا  يه وقلنا اهب َْ َْ ُ َ َِ ِ ِّ ُ َ ْ ِطوا  عض م  عض عـدو ول ـم   األرض ِـَ ْ ْ ِْ ُ َُ َ  ُ َ ْ َْ ِ ُ َ ُ

ِ ستقر ومتاع إ  ح  ٌ َ َ  َ َ ْ ِ تل  آدم من ر ـه  مـا * ُ َِ  َ ْ ِ ُ َ ّ َ َ ُت فتـاب عليـه إنـه هـو ا ـواب َ ّ  َ ُ ُ  ِ ْ َ ََ َ

ُا رحيم  .)٣٧ـ ٣٤: البقرة( }ِ 
ّتكرر ذكر هذه القصة يف القرآن يف مواضع متعددة، كـسورة األعـراف  ّ ّ
وسورة طه، حيث وصفت بدء خلق اإلنـسان، ومـا جـرى هنـاك مـن أمـر 

آدم وزوجـه بـره يـغرتاملالئكة بالسجود لـه، وسـجودهم وإبـاء إبلـيس، و
 .ّهام من اجلنة، وما قىض اهللا يف ذلك من القضاءوخروج

ّولست بصدد الوقوف عىل تفاصيل هذه القصة القرآنيـة، إال أن الـذي  ّ ّ
ّينبغي الوقوف عليه أن هناك اجتاها يف فهم وقائع هذه القصة بنحـو خيتلـف  ً ّ

ّقال الطباطبائي معلقا عىل هـذه القـصة. عن الفهم املتعارف هلا ً ّوالقـصة «: ِّ
ًيقت مــساق القــصص االجتامعيــة املألوفــة بيننــا، وتــضمنت أمــرا وإن ســ ّ

ًوامتثاال ومتردا واحتجاجا وطردا ورمجا وغري ذلك مـن األ ً ً ً ّ ّمـور التـرشيعية ً
ّواملولوية، غري أن البيان السابق عىل استفادته مـن اآليـات هيـدينا إىل كوهنـا 

ّمتثيال للتكوين، بمعنـى أن إبلـيس عـىل مـا كـان عليـه مـن احلـ ال مل يقبـل ً
ّاالمتثال، أي اخلضوع للحقيقة اإلنسانية، فتفرعت عليه املعصية، ويشعر به  ّّ

ِفما ي ون  ك أن  تك   يها{: قوله تعاىل َ  َ َ ََ ََ ْ َ ُ ّ، فـإن ظـاهره أن )١٣: األعـراف( }ُ ّ
ّهذا املقام ال يقبل لذاته التكرب، فكان تكربه فيه خروجه منه وهبوطـه إىل مـا  ّ

 .هو دونه
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ّن األمر بالـسجود ـ كـام عرفـت ـ أمـر واحـد توجـه إىل املالئكـة عىل أ ٌ ٌ ّ
ّوإبليس مجيعا بعينه، واألمر املتوجه إىل املالئكـة لـيس مـن شـأنه أن يكـون  ً
ّمولويا ترشيعيا، بمعنى األمر املتعلق بفعل يتساوى نسبة مأموره إىل الطاعـة  ً ًّ ّ

ّعىل الطاعة، مـستقرون ّواملعصية والسعادة والشقاوة، فإن املالئكة جمبولون 
ّيف مقر السعادة، كام أن إبليس واقع يف اجلانب املخالف لذلك عىل مـا ظهـر  ّ

 .من أمره بتوجيه األمر إليه
ًفلوال أن اهللا سبحانه خلق آدم وأمر املالئكة وإبليس مجيعا بالسجود له،  ّ
ن ّلكان إبليس عىل ما كان عليه من منزلة القرب غري متميز من املالئكة، لكـ

ّمقام القرب ومقـام البعـد، وميـز الـسبيل : ّخلق اإلنسان شق املقام مقامني ُ
 .)١(» سبيل السعادة وسبيل الشقاوة؛سبيلني

ّوباجلملة يشبه أن تكون هذه القصة التي قـصها  «:وقال يف موضع آخر ّ
ّاهللا تعاىل من إسكان آدم وزوجته اجلنة، ثم إهباطهام ألكـل الـشجرة كاملثـل  ّ

 كان اإلنسان فيـه قبـل نزولـه إىل الـدنيا مـن الـسعادة والكرامـة ّيمثل به ما
 حظرية القدس ومنـزل الرفعـة والقـرب ودار نعمـة ورسور وأنـس هبسكن

ّونور ورفقاء طاهرين وأخالء روحانيني وجوار رب العاملني ّ«)٢(. 

 نوع آخر من املثل القرآين
 لـهونا السابقة تّهناك نوع آخر من املثل القرآين غري الذي تقدم يف الفقرة

ِولقد   نـا  ِلنـاس   هـذا القـرآن { : كقوله تعاىلالقرآن الكريم بنحو واسع ْ
ُ ْ َ ِ ِ ّ ْ َ َ ْ َ َ َ

َمن   مثل لعلهم  تذكرون ُ   َ َ َ َْ ُ َ َ َ  ُ ْ ، وذلك حماولة منه إليصال املعارف )٢٧: الزمر( }ِ
                                                           

 .٢٣ ص،٨ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
 .١٣٢ ص،١ج: نفسهصدر  امل)٢(
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إىل القرآنية العالية والعميقة ـ التي جـاءت مـن خـالل البيانـات القرآنيـة ـ 
ّخمتلف طبقات الناس من خالل األمثال املرضوبة هلم، ألن اهلداية املتوخـاة  ّ

ّخرى، بل تعم اجلميع وتـشمل الطبقـات ُّمن القرآن ال ختتص بطائفة دون أ
ُو ـ ب اهللا األمثـال  ِلنـاس واهللا {ّعامة، قال الطباطبائي يف ذيل قوله تعـاىل  َُ َِ ّ َْ ْ ُ ِ

َ

ٍب ل  ء ْ َ ٌ عليمُ  ِ ٌإشارة إىل أن املثل املرضوب حتتـه طـور مـن  «:)٣٥ :النور( }َ ّ
ختـري املثـل لكونـه أسـهل الطـرق لتبيـني احلقـائق والـدقائق اّالعلم، وإنام 

ُويشرتك فيه العامل والعامي فيأخذ كل ما ق ٌّ  .)١(»سم لهّ
ّتأسيسا عىل ذلك قلنا يف بحث اإلعجاز أن التحدي الذي ذكره القـرآن  ّ ً

ِقل ل  {: يف قوله ِ
َ ْ ُاجتمعت اإل س وا ن   أن يأتوا بُ ْ َ َ َْ َ َ ِ

ْ َ ُ ْ ِ َمثل هـذا القـرآن ال يـأتون ِـْ ُ ْ َ ِ ْ
ُ ْ َ

ِ
ْ ِ

ًمثله و و  ن  عضهم  عض ظهـ اِـب
ِ
َ ْ َْ ِ ْ ُْ ُ َ َ َ َ ِ ِ ْ ّ مل يقترص عىل طبقة معينـة، )٨٨: اإلرساء( }ِ

 .)٢(بل شمل مجيع الناس بمختلف مستوياهتم
َمث{: وقال الرازي يف ذيل قوله تعاىل ًلهم كمثل ا ي استوقد ناراَ َ ََ َْ َْ ْ ِ  ِ

َ ُ : البقرة( }ُ
ّاملقصود من رضب األمثال أهنا تؤثر يف القلوب مـا ال يـؤثره وصـف  «)١٧ ّ ّ

ّشبيه اخلفي باجليل، والغائـب تّاليشء يف نفسه، وذلك ألن الغرض من املثل  ّ
ًبالشاهد، فيتأكد الوقوف عىل ماهيته، ويصري احلس مطابقا  ّ  يف  وذلك،للعقلّ

ً جمردا عن رضب مثـل مل ّ أال ترى أن الرتغيب إذا وقع يف اإليامن.هناية اإليضاح ّ
ّيتأكد وقوعه يف القلب كام يتأكد وقوعه إذا مثل بالنور، وإذا زهـ ّ ّ د يف الكفـر ّ

ّبمجرد الذكر مل يتأكد قبحه يف العقول  ّكام يتأكد إذا مثـل بالظلمـة، وإذا أخـرب ّ ّ
بنسيج العنكبوت كـان ذلـك أبلـغ يف تقريـر  مثلهمور ورضب بضعف أمر من األ

                                                           
 .١٢٥ ص،١٥ج: امليزان يف تفسري القرآن )١(
حممود نعمـة : ّاإلعجاز بني النظرية والتطبيق، حمارضات السيد كامل احليدري، بقلم) ٢(

 .١٥٥ص:  هـ١٤٢٥وىل،  الطبعة األ،اجليايش، دار فراقد
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ًصورته من اإلخبار بضعفه جمردا،  وهلذا أكثر اهللا تعاىل يف كتابه املبني ويف سـائر ّ
 .)١(»كتبه رضب األمثال

ّوهذا هو املشهور يف كلامت املفرسين، ونصطلح عليه باملثـال العـريض  ْ ّ
 . ًمتييزا له عن النحو السابق

 ْ العريض للمثالنموذج تطبيقي
حفل القرآن الكريم بالعديـد مـن االسـتدالالت عـىل إثبـات توحيـد 
ِّالربوبية والتدبري، ذلك ألن النزاع بني الوثنيني واملوحدين مل يكن يف وحـدة  ّ
ِاإلله وكثرته بمعنى واجب الوجـود املوجـود لذاتـه املوجـد لغـريه، لعـدم 

ّوقوع النزاع يف أنه واحد ال رشيك له، وإنام النـزاع ّ يف اإللـه بمعنـى الـرب ّ
ّاملعبود، فـالوثنيون عـىل أن تـدبري العـامل عـىل طبقـات أجزائـه مفـوض إىل  ّّ

 عنـد اهللا اشفع لعبادهتّعبد حتى ُت عند اهللا ينبغي أن ةّموجودات رشيفة مقرب
ّقرهبم إليه زلفـى، كـرب الـسامء ورب األرض ورب اإلنـسان وهكـذا، تو ّ ّ ُ ّ
ّنه إله اآلهلة وخالق الكـل كـام حيكيـه عـنهم ، واهللا سبحااَ آهلة من دوهنيوه
ُو ل  سأ هم من خلقهم  قولن اهللا{:  سبحانهقوله  ْ ُْ ُ َ َ ُ َُ َ ََ ْ َْ َ َْ َ : ، وقولـه)٨٧: الزخرف( }ِ

ُو ل  سـأ هم مـن خلـق ا ـسماوات واألرض  قـولن خلقهـن العز ـز العلـيم{ ِ َ َ َْ ُْ َ َ َِ   ْ ُْ َُ َ َ ََ َُ ُ َ َ ِ  َ ْ َْ ْ َ ِ{ 
 .)٩: فرخالز(

نا حاول القرآن الكريم أن يثبت هذه احلقيقة مـن خـالل الربهـان من ه
العقيل من جهة، ومل يكتف بذلك بل أوضح هذا الربهان مـن خـالل املثـال 

 .خرىًُأيضا من جهة أ
َ ـو  ن {: ّأما الربهان العقيل الذي اعتمده لبيان ذلك فهو قوله سـبحانه ْ َ

                                                           
 .٦٦ ص،٢ج: التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب) ١(
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ٌ يهما آ ِهة  َ ِ ْاهللا لفسدتا فسب ّالإِ ُ َ ََ َ َ َحان اهللا رب العرش  مـا يـصفونُ َُ ِ َ َ َّ  ِ ِْ ْ  )٢٢: األنبيـاء( }َ
ّ عىل ما يفيده ضمها إىل قولـه ،ِّاملقصود من اآلهلة يف اآلية األرباب املتفرقون

ُأ أر اب متفرقون خ  أم اهللا ا واحد القهار {: تعاىل  ّ َ َْ ُْ ِ ُ ِْ ٌ ْ َ َ ُ َ ُ  .)٣٩: يوسف( }ٌ
ّيف كــل األحــوال تعــد هــذه الكريمــة مــن أ ّمهــات اآليــات التــي تــم ُّ ّ

االستدالل هبا إلثبات التوحيد يف الربوبية، واالسـتدالل فيهـا يعتمـد عـىل 
ّقياس استثنائي له مقدم وتال، فالبد إذن من إثبات أمرين ّ: 

 .م والتايلّدالتالزم بني املق: ّاألول
 .بطالن التايل: الثاين

ًوب أوال إثبـات بتطبيق هذه اآللية الربهانيـة عـىل املقـام، يكـون املطلـ ّ
ًالتالزم بني تعدد اآلهلة واألرباب وبني فساد الساموات واألرض، ثـم ثانيـا  ّ ّ
ّإثبات أن الساموات واألرض ليست فاسدة وإنام هي عىل نظم واحـد مـتقن  ّ

ُا ي أحسن    ء خلقه{ َ َ َ ْ َ  ُ َ َ ْ ِ ُ صنع اهللا ا ي أ قـن   {:  كام قوله)٧: السجدة( }  َ َ ْ ِ  ِ َ ْ ُ

 .)٨٨: النمل( }َْ ء
ّبالنسبة لألمر األول املاثل يف إثبـات الـتالزم بـني تعـدد اآلهلـة وفـساد  ّ

ّ عـدة تكـشف ًا ذكـر وجوهـقد فكر املسلمني ّ نجد أنالساموات واألرض،
 .عن عمق تفكريهم يف هذه املجاالت، نختار أحدها

ّلو فرضنا تعدد اآلهلة، فمعنى ذلـك أن كـل: نقطة البداية يف هذا الوجه ّ ّ 
ًإله خيلق ما ينسجم معه ويسانخه ويشاكله، وذلـك ملـا ثبـت يف حملـه عقـال  ّ

ًيكفينا يف ذلك ما ينص عليه القرآن رصاحةوًونقال،  ُقل    عمـل {:  يف قولهّ َ ْ َ  ُ ْ ُ

ِ  شا ته ِ
َ ِ ّ، فلو كان اآلهلة متعددين فسيترصف كل إلـه عـىل )٨٤: اإلرساء( }َ ّ ّ

 من العامل بإهله، فهذا اجلـزء يـرتبط بإهلـه ّشاكلته، والنتيجة سريتبط كل جزء
 نسيج نظـام واحـد وال يفرتابط أجزاء العامل توذاك بإهله وهكذا، وحينئذ ال 



 أصول التفسري والتأويل .........................................................................٢٤٠

ّيسوده النظام الكيل العام، وهـذا معنـاه فـساد الـساموات واألرض، حيـث  ّ
 .ّيأخذ كل إله بجزء

 ّوهذا ما أبانه القـرآن نفـسه عـىل نحـو اسـتداليل واضـح كـام يف اآليـة
ُ ما ا ذ اهللا من و  وما  ن معه من   إذا  هـب     بـ{: الكريمة َ َ ََ َ ًَ ْ ِْ ُِ َ ََ َ َ ُ َ َ َما خلـقِـ  َ َ{ 

ّخـرى تـشرتك يف الربوبيـة والتـدبري، ُ، فلو كان مع اهللا آهلـة أ)٩١: املؤمنـون(
ّالنرصف كل إله إىل الذي خلقه لتدبريه، فينعزل هذا اجلزء مـن العـامل عـن 

 .ذاك وهكذا
ّقرر الطباطبائي حجة هذه اآلية بقوله ّإنه لو فـرض للعـامل آهلـة فـوق «: ّ

ًالواحد لكانوا خمتلفني ذاتا متبائنني حقيقة، وتباين حقـائقهم يقـيض بتبـاين  ً
 .)١(»تفاسد التدبريات وتفسد السامء واألرضتتدبريهم، ف

ّنخلص من مجيع ما مر إىل إثبات ما نصت عليه اآليـة يف األمـر األول  ّ  مـنّ
ّالتالزم بني تعدد اآلهلة واألرباب وفساد النظام الكوين، إذ يلزم من التعدد  ّ
فساد هذا النظام الواحـد الـذي يبـسط بـأوارصه االرتباطيـة بـني أجـزاء 

 .الكون
ّأما األمر الثاين، فالتساؤل الـذي ينبثـق هنـا بعـد متاميـة األمـر األول  ؛ّ

ّ؟ إنـام ًا فاسدًانظامليس متقن وهل النظام الذي حيكم العامل هو نظام : مفاده
ًيثار هذا السؤال جريا عىل مقتضيات القياس االستثنائي، فاملطلوب يف هذه  ُ

.  ليصار إىل النتيجة املطلوبة،يوجد فساد اخلطوة أن يثبت بطالن التايل أي ال
ّنه البد يف القيـاس االسـتثنائي مـن أّ ال يوجد تعدد اآلهلة، إذ سبق القول ًاإذ ّ

ثبت بطالن نّ، ثم )ّوقد ثبت يف األمر األول(ّلتالزم بني املقدم والتايل إثبات ا
                                                           

 .٢٦٧ ص،١٤ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(



 ٢٤١ .................................................................  تأويل القرآن: األصل اخلامس

ّالتايل، حتى نأخذ النتيجة متمثلة ببطالن املقدم، أي بطالن تعدد اآلهلة ّ ِّّ)١(. 
ُ القرآن رصاحة عىل السؤال املثـاريبجي ِصـنع اهللا ا ي { : بقولـه تعـاىلً  ِ َ ْ ُ

ْأ قن    ء َ  ُ َ َ ّنص ممتلئ الداللة عـىل أن النظـام املوجـود وهو  )٨٨: النمل( }ْ ٌّ
ّعـىل أن .  إليـه فـسادذّيتخلله اضـطراب وال ينفـ هو النظام األتقن الذي ال
ّ الكريمة وحدها، بل تطلع علينا مقدمة سورة  اآليةاألمر ال يقترص عىل هذه

ّامللك بمشهد حيكي التامسك والرتابط والوحـدة يف النظـام الوجـودي وأن 
ّن ال ينطوي عـىل أي رضب مـن الـنقص والتفـاوت والفـساد، عامل اإلمكا
ُا ي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى   خلق ا ر ن من تفاوت {: يقول سبحانه َ َْ ِ ِِ

ْ  ِ
ْ  َ َِ

ً َ ََ َْ َ ِ
ُفارجع ا   هل ترى من  طور ُ ْ ِ َ ْ َ َ َ َ ْ ِ ِ ْ

ُ م ارجع ا   كر    نقلب إ ك ا   خا * َ َ ََ َْ َْ ْ ََ ْ ِ َِ ْ َ ِ ْ
َ  َ ِ ْ  

ًسئا ُ ِ
ٌوهو حس  ِ َ َ ُ  .)٤ـ ٣: امللك( }َ

ّأما املثال الذي رضبه اهللا لنفي تعدد اآلهلة فهـو يف قولـه تعـاىل َ ب {: ّ َ َ

ُاهللا مثال رجال  يه   ء م شاكسون ورجال سلما  ِرجل هل  ستو ان مـثال ا مـد  ُ ُ ُْ َ ْ ً ً ً ًَ ََ َِ ِ
َ َ َ َْ ْ َ ًَ َ َ ََ َُ ِ ُِ ُ َ ُ ِ ُ

ُ  بل أ  هم ال  علم َ ْ َ َْ ُ ُ َ ْ ْ بـالفتح  -الـشكس «: ، قـال الراغـب)٢٩: الزمـر( }َونِ 
 أي متـشاجرون لـشكاسة   ء م شاكـسون:  اخللق، وقولهّيئ س-فالكرس 
 ...خلقهم

ًمثل رضبه اهللا للمرشك الذي يعبـد أربابـا وآهلـة خمتلفـني فيـشرتكون ً  فيـه ٌ
ّوهم متنازعون، فيأمره هذا بام ينهاه عنـه اآلخـر وكـل يريـد أن يتفـرد فيـه  ٌّ
ِّوخيصه بخدمة نفسه، وللموحد الذي هو خالص ملخدوم واحد ال يـشاركه  ّ
ّفيه غريه فيخدمه فيام يريد منه من غري تنازع يؤدي إىل احلـرية، فاملـرشك هـو 

                                                           
ً يف التوحيد، بحوث يف مراتبه ومعطياته، تقريرا لـدروس ُينظر بحث توحيد الربوبية) ١(

ّالسيد كامل احليدري، جواد عيل كسار، الطبعة الرابعة  ، دار فراقـد للطباعـة والنـرش،ّ
 .٣٢٣، ص٣١٦ ص،٣ج:  هـ١٤٢٤
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ِّالرجل الذي فيه رشكاء متشاكسون، واملوحد هو الرجـل الـذي هـو سـلم 
 .ً ال يستويان، بل الذي هو سلم لرجل أحسن حاال من صاحبه،لرجل

ّوهذا مثل ممكن الفهم لعامة الناس، لكنه عند التـدقيق يرجـع إىل قولـه  ّ ٌَ َ
ٌ و  ن  يهما آ ِهة {: تعاىل َ ِ ِ َ ْ

َاهللا لفسدت ّالإَ َ َ َ ً وعاد برهانا عىل نفـي )٢٢: األنبياء( }اُ
 .)١(»ّتعدد األرباب واآلهلة

 موقفان إزاء املثل يف القرآن
ملعارف العالية إىل سطح األفهام ّن القرآن اعتمد األمثال إليصال اأقلنا 

ّالعامـة التــي ال تــدرك إال احلــسيات وال تنـال املعــاين الكليــة إال يف قالــب  ّّ ّ ّ
 :اجلسامنيات، واستلزم ذلك أحد حمذورين

ّفإن األفهام يف تلقيها املعارف املرادة منهـا إن مجـدت يف مرتبـة احلـس « ُ ّ ّ
ّثلة، وفيه بطالن احلقـائق واملحسوس انقلبت األمثال بالنسبة إليها حقائق مم

ّوفوت املرادات واملقاصد، وإن مل جتمد وانتقلت إىل املعاين املجردة بتجريـد 
وال  .األمثال عن اخلصوصيات غري الدخيلة مل يؤمن من الزيـادة والنقيـصة

ّخملص عن هذين املحذورين إال بتفريق املعاين املمثل هلـا إىل أمثـال خمتلفـة،  ّ
ًمتنوعة حتى يفرس بعضها بعضا، ويوضـح بعـضها أمـر وتقليبها إىل قوالب  ّ ّ ّ

 :بعض، فيعلم بالتدافع الذي بينها
ًأوال ّهــا حقــائق ممثلــة، وليــست ءّأن البيانــات أمثــال وهلــا يف مــا ورا: ّ

ــة احلــس  ــأخوذ مــن مرتب ــىل اللفــظ امل ــصورة ع ّمقاصــدها ومراداهتــا مق
 .واملحسوس
ملقدار الذي جيـب طرحـه مـن ّبعد العلم بأهنا أمثال، يعلم بذلك ا: ًثانيا

                                                           
 .٢٥٨ ص،١٧ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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اخلصوصيات املكتنفة بالكالم، وما جيب حفظه منها للحصول عـىل املـرام، 
ّوإنام حيصل ذلك بأن هذا يتضمن نفـي بعـض اخلـصوصيات املوجـودة يف  ّ ّ

 .ذلك، وذاك نفي بعض ما يف هذا
ــددة ــصص املتع ــإيراد الق ــة ب ــب الدقيق ــضاح املقاصــد املبهمــة واملطال  ِّوإي

ٌمثلة الكثرية املتنوعة، أمر دائر يف مجيع األلـسنة واللغـات مـن واألمثال واأل ّ
ّغري اختصاص بقوم دون قوم ولغة دون لغة، وليس ذلـك إال ألن  اإلنـسان ّ

 خلـالف املـراد يشعر بقرحية البيان مساس حاجته إىل نفي اخلصوصيات املومهـة
ّة يف قـصة ّيف القصة الواحدة أو املثل الواحد باخلصوصيات النافية املوجـود

َخرى مناسبة أو مثل آخر مناسبُأ َ«)١(. 
ِوتلك األمثال ن  ها  ِلنـاس {:  تعاىلّلذا أكد القرآن هذه احلقيقة يف قوله ِّ ُْ

ِ
َ ُ ْ َ ْ َ

ــا  ــا  عقله ُوم ِ ْ َ ــا ِمونّ الإَ َالع ُ ــوت( }ْ ــال )٤٣: العنكب ــار إىل أن األمث ــث أش ّ، حي
ّالناس، لكن الوقـوف ّاملرضوبة يف القرآن وإن كانت عامة تقرع أسامع مجيع 

ّعىل حقيقة معانيها ولب مقاصدها خاص ألهل العلـم ممـن يعقـل حقـائق  ّ ّ
وال {: والـدليل عـىل هـذا املعنـى قولـه. مور وال جيمـد عـىل ظواهرهـااأل

 .وما يؤمن هبا أو ما يف معناه:  دون أن يقول}يعقلها
 يف فاألمثال املرضوبة يف كالمه تعـاىل خيتلـف النـاس«: قال الطباطبائي

ّتلقيها باختالف أفهامهم، فمن سـامع ال حـظ لـه منهـا إال تلقـي ألفاظهـا  ّ ّّ
ّوتصور مفاهيمها الساذجة من غري تعمق فيها وسرب ألغوارها، ومن سـامع  ّ

ّيسمعه هؤالء ثم يغور يف مقاصـدها العميقـة ويعقـل حقائقهـا  بسمعه ماّيتلقى 
 .)٢(»األنيقة

                                                           
 .٦٢ ص،٣ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
 .١٣٢ ص،١٦ج: لقرآنامليزان يف تفسري ا )٢(
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 ه العاقـل والعلـم الفكـري يعقلـهّإن العلـم احلـديس يعلمـ«: وقال الرازي
ٌالعامل، وذلك ألن العاقل إذا عرض عليه أمر ظـاهر أدركـه كـام هـو بكنهـه  ّ
ًلكون املدرك ظاهرا وكون املدرك عاقال، وال حيتـاج إىل كونـه عاملـا بأشـياء  ًً ِ َ

ّ وأما الدقيق فيحتاج إىل علم سابق فالبد من عـامل، ثـم إنـه .قبله ّّ قـد يكـون ّ
ًعاملـا، إذا علـم هـذا  ّ الدقة، فيدركه وال يدركه بتاممه ويعقله إذا كانًدقيقا يف غاية

ًأمثاال وحقيقتهـا ومـا  يعني هو رضب للناس }ّوما يعقلها إال العا ون{: فقوله
 .)١(»العلامءّ فيها من الفوائد بأرسها فال يدركها إال

 خالصة القول الثاين

ومتشابه، وذلك من جهة  حمكم ؛ّ إن اآليات القرآنية تنقسم إىل قسمني●
 .اشتامل اآلية وحدها عىل مدلول متشابه وعدم اشتامهلا

ّ إن كون اآلية ذات تأويل ترجع إليه غري كوهنا متشاهبة ترجـع إىل آيـة ●
 .حمكمة
ّ إن التأويل ال خيتص باآليـات املتـشاهبة، بـل جلميـع القـرآن تأويـل، ● ّ

 .ًتأويالّفلآلية املحكمة تأويل كام أن لآلية املتشاهبة 
ّ إن التأويل ليس من املفاهيم التي هي مداليل األلفـاظ، بـل هـو مـن ●
ّمور اخلارجية العينية، نسبته إىل املعارف واملقاصد املبينة نـسبة املمثـل إىل األ ّ ّ

 .ّن مجيع املعارف القرآنية أمثـال مـرضوبة للتأويـل الـذي عنـد اهللاإاملثال، و
 .وهذا هو املثال الطويل

نات القرآنية أمثال مرضوبة ملعارفهـا ومقاصـدها، وهـذا املعنـى ّ إن البيا●
 . العريض وهذا هو املثلً.غري ما ذكر يف النقطة السابقة من كون معارفه أمثاال

                                                           
 .٦٢ ص،٢٥ج: التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب) ١(
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ّ تعد هـذه املـسألة مـن مـوارد سبحانه؟ اهللا غري القرآن تأويل يعلم هل
ه اخلالف الواقع بينهم يف تفسري قولـه ؤِّاخلالف الشديد بني املفرسين، ومنش

ّوا راسخون   العلم  قو ون آمنا ب{: تعاىل َ َ َُ ُ َ ِ ِ ِ
ْ ْ
ِ ُ ّ َه   من عند رِـَ ِ ْ ِ ِْ  ُ ، )٧: آل عمـران( }  نـاِ

 ؟ الواو للعطف أو لالستينافّوأن
ّاملراد بالراسخني يف العلم، الـذين متكنـوا يف «: قال ابن عاشور التونيس

ّعلم الكتاب ومعرفة حمامله، وقام عندهم من األدلة مـا أرشـدهم إىل مـراد 
الثبـات :  والرسوخ يف كالم العـرب.اهللا تعاىل بحيث ال تروج عليهم الشبه

ًرسخت القدم ترسخ رسوخا إذا ثبتت عند امليش :  يقال؛ّالتمكن يف املكانو
ّومل تتزلزل، واستعري الرسوخ لكامل العقل والعلم بحيث ال تضلله الـشبه، 
ّوال تتطرقه األخطاء غالبا، وشاعت هذه االستعارة حتى صارت كاحلقيقة ً ّ. 

م حيـسنون مواقـع فالراسخون يف العلم، الثابتون فيه العارفون بدقائقه، فهـ
 .التأويل ويعلمونه
 معطـوف عـىل اسـم اجلاللـة، ويف هـذا }والراسـخون{: ولذا فقولـه

ُشـهد اهللا  نـه ال  َ إال هـو وا مالئ ـة وأو ـو {: العطف ترشيف عظيم كقوله ُ َ َُ َ ِ َ َْ َ ُ ّ ُ  ُ ِ
َ

ِالعلم ِ
ْ ّوإىل هذا مـال ابـن عبـاس، وجماهـد، والربيـع بـن . )١٨: آل عمران( }ْ

ّلقاســم بــن حممــد، والــشافعية، وابــن فــورك، والــشيخ أمحــد ســليامن، وا ّ
.  وعىل هذا فلـيس يف القـرآن آيـة اسـتأثر اهللا بعلمهـا.القرطبي، وابن عطية
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ّويؤيد هذا أن اهللا أثبت للراسخني يف العلـم فـضيلة ووصـفهم بالرسـوخ،  ّ
ّفآذن بأن هلم مزية يف فهم املتشابه، ألن املحكم يـستوي يف علمـه مجيـع مـن  ّّ

ّ وحكى إمام احلرمني عن ابن عباس ؟ّفهم الكالم، ففي أي يشء رسوخهمي
 .ّأنا ممن يعلم تأويله: ّنه قال يف هذه اآليةأ

 }والراسخون يف العلم{ّ وأن مجلة }ّإال اهللا{: الوقف عىل قوله: وقيل
ّمستأنفة، وهذا مروي عن مجهور السلف، وهو قـول ابـن عمـر، وعائـشة، 

واه أشهب عن مالك يف جامع العتبية، وقاله عمـرو ّيب، ورُوابن مسعود، وأ
 .ّبن الزبري، والكسائي، واألخفش، والفراء واحلنفية

ّويؤيد األول وصفهم بالرسوخ يف العلم، فإنه دليل بني عـىل أن احلكـم  ّ ّ ّ ّ
الذي أثبت هلذا الفريق هو حكم من معنى العلم والفهم يف املعضالت وهو 

العطـف هـو عطـف املفـردات دون عطـف ّعـىل أن أصـل . تأويل املتشابه
ّاجلمل، فيكون الراسخون معطوفـا عـىل اسـم اجلاللـة فيـدخلون يف أهنـم  ً

 }ّيقولـون آمنـا بـه{ مبتدأ، ومجلـة }الراسخون{ ولو كان .يعلمون تأويله
ّخربا، لكان حاصل هذا اخلرب مما يستوي فيه سائر املسلمني الذين ال زيـغ يف  ً

تـسميتهم : قـال ابـن عطيـة .راسخني فائدةقلوهبم، فال يكون لتخصيص ال
ّراسخني تقتيض أهنم يعلمون أكثر من املحكم الذي يستوي يف علمـه مجيـع 
ّمن يفهم كالم العرب، ويف أي يشء هو رسوخهم إذا مل يعلموا إال ما يعلمه  ّ

ّاجلميع، وما الرسوخ إال املعرفة بتصاريف الكالم بقرحية معدة ّ. 
ــ ــاه وذكــره ابــن عطي ًن يكــون ترجيحــا ألحــد  أة ال يعــدوّومــا ذكرن

ّالتفسريين، وليس إبطاال ملقابله إذ قد يوصف بالرسوخ مـن يفـرق بـني مـا  ً
 .)١(»يستقيم تأويله، وما ال مطمع يف تأويله

                                                           
 .٢٤ ص،٣ج: التحرير والتنوير املعروف بتفسري ابن عاشور) ١(
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 اختلــف النــاس يف هــذا }ّومــا يعلــم تأو لــه إال اهللا{«: وقــال الــرازي
ّ فمنهم من قال تم الكالم ههنا، ثم الواو يف قول،املوضع ي ـفـ وا راسـخون{ه ّ
ّ واو االبتداء، وعىل هذا القول ال يعلـم املتـشابه إال اهللا، وهـذا قـول }العلم

ّابن عباس وعائشة ومالك بن أنس والكسائي والفراء، ومـن املعتزلـة قـول  ّ
 .أيب عيل اجلبائي، وهو املختار عندنا

ّإن الكالم إنام يتم عند قوله : والقول الثاين ّ  وعـىل }موا راسخون   العل{ّ
ًهذا القول يكون العلم باملتشابه حاصال عند اهللا تعـاىل وعنـد الراسـخني يف 

ّالعلم، وهذا القول أيضا مروي ّ عن ابن عباس وجماهـد والربيـع بـن أنـس ً
 .)١(»ِّوأكثر املتكلمني

 

ّذهب بعض القدماء والشافعية ومعظـم املفـرسين مـن الـشيعة إىل أن « ِّ
ّ وأن الراسخني يف العلم يعلمون تأويل املتـشابه مـن القـرآن، فواو للعطال

ّوذهب معظم القدماء واحلنفية من أهـل الـسنة إىل أنـه لالسـتئناف وأنـه ال  ّ ّ
ّوقد استدلت . اهللا، وهو ما استأثر اهللا سبحانه بعلمهّ يعلم تأويل املتشابه إال

الروايات، والطائفة الثانيـة وىل عىل مذهبها بوجوه كثرية وببعض ُالطائفة األ
ّخر وعدة من الروايات الواردة يف أن تأويل املتـشاهبات ممـا اسـتأثر ُبوجوه أ ّ ّ

ّاهللا سبحانه بعلمه، ومتادت كل طائفة يف مناقضة صـاحبتها واملعارضـة مـع 
 .حججها
اخللـط واالشـتباه  ّ يف املقام أن املسألة مل ختل عن لهّا ينبغي للباحث أن يتنبهم
 املـراد مـن املعنـى ًل ما دارت بيـنهم ووقعـت مـوردا للبحـث، فـاختلطّمن أو

                                                           
 .١٥٢ ص،٧ج: التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب) ١(
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ّاملتشابه بتأويل اآلية كام ينبئ به ما عنونـا بـه املـسألة وقررنـا عليـه اخلـالف  ّ
 لعـدم ؛نقـل حجـج الطـرفنيأغـضينا عـن ّوقول كل من الطرفني، لـذلك 

 .اجلدوى يف إثباهتا أو نفيها بعد ابتنائها عىل اخللط
ّإن القرآن يدل عىل جـواز العلـم بتأويلـه لغـريه : ُ أن يقالوالذي ينبغي ّ

 .ّتعاىل، وأما هذه اآلية فال داللة هلا عىل ذلك
ّفإن اآلية بقرينة صدرها وذيلها وما تتلوها من اآليات : ّأما اجلهة الثانية

ّإنام هي يف مقام بيان انقسام الكتاب إىل املحكم واملتشابه، وتفرق النـاس يف  ّ
ّا، فهم بني مائل إىل اتباع املتشابه لزيغ يف قلبـه، وثابـت عـىل اتبـاع األخذ هب ّ

ّفـإنام القـصد األول يف ذكـر . يـامن باملتـشابه لرسـوخ يف علمـهاملحكم واإل ّ
الراسخني يف العلم بيان حاهلم وطريقتهم يف األخذ بـالقرآن ومـدحهم فيـه 

 هـذا القـدر ّقبال ما ذكر من حال الزائغني وطريقتهم وذمهم، والزائـد عـىل
ّخارج عن القصد األول، وال دليل عـىل تـرشيكهم يف العلـم بالتأويـل مـع 

ّذلك إال  وجوه غري تامة، فيبقى احلـرص املـدلول عليـه بقولـه ومـا يعلـم {: ّ
.  من غري نـاقض ينقـضه مـن عطـف واسـتثناء وغـري ذلـك}ّتأو له إال اهللا

 . تعاىل واختصاصه بهّفالذي تدل عليه اآلية هو انحصار العلم بالتأويل فيه
ّلكنه ال ينايف داللة دليل منفصل يدل عىل علم غريه تعاىل به بإذنه كام يف  ّ

ِقل ال  علـم مـن   ا ـسماوات واألرض {: نظائره مثل العلم بالغيب، قال تعاىل ْ َ ِ  ِ ْ َ ُ
َ ْ َ ْ ُ

َالغيب  ْ َ ِ إ مـا الغيـب  {: ، وقـال تعـاىل)٦٥: النمل( }ُاهللا ّالإْ ُ ْ َ ْ َ ، )٢٠: يـونس( } 
َوعنده مفاتح الغيب ال  علمها إال هو{: وقال تعاىل ُ ّ ُ َُ ْ ْ َْ ِ

َ ْ ِ َ ُ َ ِ ّ، فـدل مجيـع )٥٩: األنعام( }َ
ْ  ِم الغيب فال  ظهـر    يبـ{: ّ ثم قال تعاىل.ذلك عىل احلرص َْ َ ُ ِ

ْ ُ َ ِ
َ ْ ًه أحـداِـُ َ ّإال  * ِ

ُمن ارت  من رسـول َ ْ ِ َ ْ ِ غـريه ، فأثبت ذلك لـبعض مـن هـو )٢٧ - ٢٦: ّاجلن( }َ
 .وهو من ارتىض من رسول، ولذلك نظائر يف القرآن
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: ّوىل وهي جواز العلم بتأويله لغريه تعاىل، فإنه تعـاىل قـالّأما اجلهة األ
ٌإنه لقرآن كر م{ ِ

َ ٌَ ْ ُ ُ ُ  كتاب مكنون *   ْ َ ِ ُال  مـسه  * ِ  َ َا مطهـرون ّالإَ ُ  َ ُ ــ ٧٧: الواقعـة( }ْ
ّطهرين من عباد اهللا يمسون القـرآن ّ وال شبهة يف ظهور اآليات يف أن امل)٧٩ ّ

ّالكريم الذي يف الكتاب املكنون واملحفوظ من التغري، ومن التغـري تـرصف  ّ ّ
ّاألذهان بالورود عليه والصدور منه، وليس هذا املس إال نيل  الفهم والعلم، ّ

ّومن املعلوم أيضا أن الكتاب املكنون هذا هو    املـدلول عليـه بقولـهّم الكتـابُأً
ْ محو اهللا ما  شاء و  ب{: تعاىل ُ َْ ُ َ َُ ِت وعنده أم الكتابِـُ ِ ِْ  ُ ُ َ ْ َ  وهو املذكور )٣٩: الرعد( }ُ
ٌو نه   أم الكتاب  ينا لع  حكيم{: يف قوله ِ َِ  ِ

َ َ ْ َ َ ِ
ْ  ُُ ِ  .)٤: الزخرف( }َ 

ّوهؤالء قوم نزلت الطهارة يف قلوهبم، وليس ينزهلـا إال سـبحانه، فإنـه  ّ ٌ
ُإنمـا ير ـد اهللا {:  كذلك أي منسوبة إىل نفسه كقوله تعاىلّتعاىل مل يذكرها إال ُ ِ

ُ  

ًِ ذهب  ن م ا رجس أهل ا يـت و طهـر م  طهـ ا
ِ ْ َُ ْ ُ َ َ َ ُ ِْ ْ ْ َْ ْ َ َ  ُ َ َ ِ ْ ، وقولـه )٣٣: األحـزاب( }ُ

ْول ن ير د ِ طهر م{: تعاىل ُ َ َ َ ُ ُ ِ
ُ ْ ، وما يف القرآن يشء مـن الطهـارة )٦: املائدة( }ِ
ّنسوبة إىل اهللا أو بإذنه، وليست الطهارة إال زوال الـرجس مـن ّاملعنوية إال م

ّالقلب، وليس القلب من اإلنسان إال ما يدرك به ويريد به، فطهـارة القلـب 
طهــارة نفــس اإلنــسان يف اعتقادهــا وإرادهتــا وزوال الــرجس عــن هــاتني 
ّاجلهتني، ويرجع إىل إثبات القلب فيام اعتقده مـن املعـارف احلقـة مـن غـري 

ّالن إىل الشك ونوسان بني احلق والباطل، وثباته عىل لوازم ما علمـه مـن مي ّ
ّاحلق من غري متايل إىل اتباع اهلوى ونقض ميثاق العلم، وهذا هـو الرسـوخ 
ّيف العلم، فإن اهللا سبحانه ما وصف الراسخني يف العلم إال بـأهنم مهـديون  ّ ّ ّ

ّالفتنة، فقد ظهـر أن هـؤالء ثابتون عىل ما علموا غري زائغة قلوهبم إىل ابتغاء 
 .ّاملطهرين راسخون يف العلم

ّلكن ينبغي أن ال تشتبه النتيجة التي ينتجها هذا البيان، فإن املقدار ، هذا
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ّالثابت بذلك أن املطهـرين يعلمـون التأويـل، والزم تطهـريهم أن يكونـوا  ّ
ب  إىل اهللا وهو تعـاىل سـبًا تطهري قلوهبم منسوبكونراسخني يف علومهم، ل

ّغري مغلوب، ال أن الراسخني يف العلم يعلمون التأويل بام أهنم راسخون يف  ّ
ّسبب للعلـم بالتأويـل فـإن اآليـة ال تثبـت  ّالعلم، أي أن الرسوخ يف العلم

َ قو ـون {: ّذلك، بل ربام الح من سياقها جهلهم بالتأويل حيث قـال تعـاىل ُ ُ َ

ّآمنا ب َ ه   من عند ر ناِـَ ِ ْ ِ ِْ  ُ ًصف اهللا رجاال مـن أهـل الكتـاب برسـوخ  وقد و}ِ
: العلم ومدحهم بذلك وشـكرهم عـىل االيـامن والعمـل الـصالح يف قولـه

َل ن ا راسخون   العلم منهم وا مؤمنون يؤمنون ب{ َ َُ ُ ُ ُِ ِ ِْ ْ ُْ ْ ْ َْ ْ ِ ِ ِ ِِ ُ ّ ْما أنزل إ ك ومـا أنـزل مـن ِـِ ِ َ َ
ِ ِ
ْ ُْ َُ َ ْ َ

َ بلك ِ ْ  .)١(»املني بتأويل الكتاب ومل يثبت مع ذلك كوهنم ع)١٦٢: النساء( }َ
ٌواحلاصل أن اآلية ليـست بـصدد إثبـات أن الرسـوخ يف العلـم سـبب  ّ ّ

ّأن الواو للعطـف، لـذا ال يثبـت اعتبار ّللعلم بالتأويل كام تصوره القائلون ب
ّأن كل راسخ يف العلـم عـامل بالتأويـل بالـرضورة، وإنـام الثابـت أن العلـم  ّّ ّ

 .بالتأويل سبب للرسوخ يف العلم

                                                           
 .٤٩ ص،٣ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(



 

 
 
 

 

 .تنقسم إىل طائفتني مثبتة ونافيةيف هذا املجال الروايات 
ّ أما الروايات املثبتة أي الدالـة عـىل أن الراسـخني يف العلـم يعلمـون ● ّ ّ

ًالتأويل فإهنا أخذت التأويل مرادفا للمعنـى املـراد مـن لفـظ املتـشابه، وال  ّ
ّعنى كام روي من طرق أهل السنة أن النبي صـىل اهللا تأويل يف القرآن هبذا امل ّ ّ ّ

ّا لهم فقهـه   ا يـن وعلمـه ا أو ـل«: ّعليه وآله دعا البن عباس فقال ّ ّ ومـا »  
» أنا من الراسخني يف العلـم وأنـا أعلـم تأويلـه«: ّروي من قول ابن عباس

وخة، ّإن املحكامت هي اآليات الناسخة واملتشاهبات هـي املنـس: ومن قوله
ًفإن الزم هذه الروايات عىل ما فهموه أن يكون معنى اآلية املحكمة تـأويال  ّ

ًأن التأويل هبذا املعنى ليس مـوردا من لآلية املتشاهبة، وهو الذي أرشنا إليه  ّ
 .لنظر اآلية

ّ وأمــا الروايــات النافيــة أعنــي الدالــة عــىل أن غــريه ال يعلــم تأويــل ● ّ ّ
ّومـا يعلـم تأويلـه إال «: ّ ابن عباس كان يقرأّ أن مناملتشاهبات مثل ما روي

ومـا . ّيب بن كعبُوكذلك كان يقرأ أ» ّاهللا ويقول الراسخون يف العلم آمنا به
ّن تأويلـه إال عنـد اهللا والراسـخون يف إو«: ّروي أن ابن مـسعود كـان يقـرأ

 :؛ وذلك ملا ييل، فهذه ال تصلح إلثبات يشء»ّالعلم يقولون آمنا به
ًأوال  .ّ هذه القراءات ال حجية فيهاّألن: ّ
ّألن غاية داللتها أن اآلية ال تدل عـىل علـم الراسـخني يف العلـم : ًثانيا ّ ّ
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ّبالتأويل، وعدم داللة اآلية عليه غري داللتها عىل عدمه كام هو املدعى، فمن 
ٌاملمكن أن يدل عليه دليل آخر ّ. 

ّشعري أنـه سـمع ّومثل ما يف الدر املنثور عن الطرباين عن أيب مالك األ
ِي إال ثـالث خـاللـّمتـأال أخـاف   «:  يقـولّ صىل اهللا عليه وآلـهرسول اهللا أن : ّ

ي    م ا ال فيتحاسدوا فيقتتلوا، وأن يفتح  ـم ا كتـاب فيأخـذه ا ـؤمن ي ـت  
ُوما  علم تأو له { تأو له َ َ

ِ
ْ َ ُ ْ َ ّاهللا وا راسخون   العلم  قو ون آمنا ّالإَ َ َ َُ ُ َ ِ ِ ِ

ْ ْ
ِ ُ ّ َ ِه   مـن عنـد ِـ بُ ْ ِ ِْ  ُ ِ

ِر نا وما يذكر إال أو و األ اب
ْ ُ ُ ّ ُ   َ َ  .)١(»ّوأن يزداد علمهم فيضيعوه وال يبا وا به }َ 

ّهذا احلديث عىل تقدير داللته عىل النفي ال يدل إال عىل نفيه عن مطلـق  ّ
ّاملؤمن، ال عن خصوص الراسخني يف العلم، وال ينفع املستدل إال الثاين ّ. 

ًعن ابن جرير عن ابن عباس مرفوعا«ل ما يف تفسري اآللويس ومث نـزل ُأ: ّ
ّر أحد  ها ه، وتفس  تف ه العلماء، عذُحالل وحرام ال ي: القرآن   أر عة أحرف

ّوم شابه ال يعلمه إال اهللا تعا ، ومن اد  علمه سوى اهللا تعـا  فهـو  ذب  إىل ...ّ
ّغري ذلك مـن األخبـار الدالـة عـىل أن ّ املتـشابه ممـا ال يعلـم تأويلـه إال اهللا ّ ّ

 .)٢(»تعاىل
ّواحلديث مع كونه مرفوعا ومعارضا بام نقل عن ابن عباس من دعـوة « ً ً
ٌ له وادعائه العلم به لنفسه، خمالف لظاهر القـرآنّ صىل اهللا عليه وآلهالرسول ّ :

ّن التأويل غري املعنى املراد باملتشابه عىل ما تقدم بحثهأ ّ«)٣(. 
لك احلال عىل مستوى الروايات الواردة عن طـرق أتبـاع مدرسـة وكذ
 . عليهم السالمأهل البيت

                                                           
 . ١٤٨ ص،٢ج: ّالدر املنثور يف التفسري املأثور) ١(
 .١٣٧ص، ٣ج: ـيي يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثانـ روح املعان)٢(
 .٥٠ ص،٣ج: امليزان يف تفسري القرآن) ٣(
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ّعن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن حممـد عـن  «:ّفي تفسري العيايشف ●
ًأن رجال قال ألمري املؤمنني  السالمأبيه عليهام هل تـصف لنـا : عليه السالم ّ

ًنزداد له حبا وبه معرفة؟ فغضبفّربنا  ً  وخطب الناس فقال فـيام لسالمعليه ا ّ
ّعليك ـ يا عبد اهللا ـ بما د ك عليه القرآن من صفته، وتقد ك فيـه ا رسـول  :قال ّ

ُ بنور هدايته، فإنما   نعمة وحكمة أوت تها، فخـذ مـا ئّمن معرفته، فأتم به واستض ٌ ّ

أ
ُ

ّ مـا لـ س عليـك   ) علمه(ّوتيت و ن من ا شاكر ن، وما  فك ا شيطان عليه 

ّاب فرضه، وال   سنة ا رسول وأئمة ا داة أثـره، فـ  علمـه إ  اهللا، وال تقـدر ا كت ّْ
ِ ّ ُ ْ

 .)  قدر عقلك فتكون من ا ا ك (عظمة اهللا 
ّاهللا ـ أن ا راسخ    العلم هم ا ين أغناهم اهللا عن االقتحـام  واعلم ـ يا عبد

ً  ا سدد ا  و ة دون الغيوب، إقرارا  هل ما جهلوا  تفس ه من الغيب ا حجوب، ُ
ّآمنا به   من عند ر نا، وقد مدح اهللا اع افهم بـالعجز عـن تنـاول مـا  ـم : فقا وا ّ 

ً يطوا به علما، وس  تركهم ا عمق فيما  م ي لفهم ا حث عنه رسوخا ّ ًّ ْ ّ«)١(. 
يـه عل ّظاهر يف أنه» ّاهللا أن ا راسخ    العلم واعلم يا عبد«: عليه السالم قوله
َوا راسـخون   العلـم  قو ـون{: أخذ الواو يف قوله تعاىل السالم َُ ُ َ ِ ِ ِ

ْ ْ
ِ ُ ّ  لالسـتيناف }َ

ّدون العطف كام استظهرناه مـن اآليـة، ومقتـىض ذلـك أن ظهـور اآليـة ال 
ّيساعد عىل كون الراسخني يف العلم عاملني بتأويله، ال أنه يساعد عـىل عـدم 

ّآخر يدل عليه كام تقـدم بيانـه، وهـو إمكان علمهم به، فال ينايف وجود بيان  ّ
   ـ كام سنشري ـ عليهم السالمّظاهر بعض األخبار عن أئمة أهل البيت

ا ين أغناهم اهللا عن االقتحام   ا سدد ا ـ و ة دون «: عليه السالم وقوله
، والكالم ظاهر يف حتضيض املخاطـب وترغيبـه أن يلـزم »ّنأ«خرب » يوبغال

وهـذا . علم باالعرتاف باجلهل فيام جهله فيكون منهمطريقة الراسخني يف ال
                                                           

 .٢٩٢ ص،١ج: تفسري العيايش) ١(
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 الراسخني يف العلم بمطلق من لزم ما علمه ومل عليه السالم دليل عىل تفسريه
 .ّيتعد إىل ما جهله

املعاين املرادة باملتـشاهبات املخفيـة ، واملراد بالغيوب املحجوبة بالسدد«
ًعن األفهام العامة، ولذا أردفه بقولـه ثانيـا ملـة مـا جهلـوا   ـوا اإلقـرار فلز: ّ

 .)١(»، ومل يقل بجملة ما جهلوا تأويله فافهمتفس ه
ّ ويف قبال ذلك هناك طائفـة مـن الروايـات جتعـل الـواو عاطفـة وأن ●

 .الراسخني يف العلم يعلمون التأويل
َومـا {:  قول اهللا تعاىل:عليه السالم لباقرقلت ل«: عن بريد بن معاوية قال

ِ علم تأو 
ْ َ ُ َ ْ ّله إالَ ُ ِ اهللا وا راسخون   العلمَ ِ ِ

ْ ْ
ِ َ ُ ّ َ ّي تأو ـل القـرآن  ـه إال اهللا ـيعنـ:  قال}ُ ّ

ّ قد علمه اهللا  يع ما أنزل عليه ّ صىل اهللا عليه وآلهوا راسخون   العلم، فرسول اهللا

ّزال عليه ش ئا  م يعلمه تأو له، وأوصياؤه من ـ  ل وا أو ل، وما  ن اهللا منـمن ا  ً ً

 :ما نقول إذا  م نعلم تأو له؟ فأجـابهم اهللا: ّ يعلمونه  ه، فقال ا ين ال يعلمونبعده
ّ قو ون آمنا ب{ َ َ ُ ُ َ ه   من عند ر ناِـَ ِ ْ ِ ِْ  ُ ِ{«)٢(. 

ُوما  علم {«:  قالعليه السالم وعن الفضيل بن يسار عن أيب جعفر الباقر َ ْ َ َ

ّتأو له إال ُ َ
ِ
ْ ْ اهللا وا راسخون   العلَ ْ

ِ ِِ َ ُ ّ َ  .)٣(» ن نعلمه }ِمُ
 ن ا راسـخون «: قال عليه السالم اهللا الصادق وعن أيب بصري عن أيب عبد

 .)٤(»  العلم، فنحن نعلم تأو له
ّعلق الطباطبائي عىل هذه الطائفـة مـن الروايـات بأهنـا وإن كانـت  ال «ّ

                                                           
 .٦٩ ص،٣ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
 .٦٤٦: ، احلديث رقم٢٩٣ ص،١ج: تفسري العيايش) ٢(
 .٦٤٧: احلديث: تفسري العيايش )٣(
 .٦٤٨: ، احلديثنفسهر املصد) ٤(



 ٢٥٧ .................................................................  تأويل القرآن: األصل اخلامس

ِو ا راسـخون   العلـم{: ختلو عن ظهور يف كون قوله تعـاىل ِ ِ
ْ ْ
ِ َ ُ ّ  ً معطوفـا عـىل}َ

ّوما  علم تأو له إال{: املستثنى يف قوله ُ َ َ
ِ
ْ َ ُ ْ َ ّ لكن هذا الظهور يرتفـع بـام مـر }ُ اهللاَ

ّمن البيان وما تقدم من الرواية، وال يبعد كل البعد أن يكون املراد بالتأويـل  ّ
ّهو املعنى املراد باملتشابه، فإن هذا املعنى من التأويل املساق لتفسري املتـشابه 

 .)١(»ّلصدر األول بني الناسًكان شائعا يف ا

                                                           
 .٦٩ ص،٣ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(





 

 
 
 

  

ّاتضح من األبحاث السابقة أن للقرآن حمكمـه ومتـشاهبه تـأويال، وأن  ًّ ّ
قرص عن نيله األفهام وتسقط دون االرتقاء إليـه العقـول، تٌهذا التأويل أمر 

ّ طهرهم اهللا وأزال عنهم الرجس فإن هلم قابلية أن يمسوالذينّإال  ّ ه ويقفـوا ّ
ّ كـام دل عليـه قولـه ،ّعىل حقائقه وهو يف الكتاب املكنون واللوح املحفـوظ

ٌإنه لقرآن كر م{: تعاىل ِ
َ ٌَ ْ ُ ُ ُ  كتاب مكنون *   ْ َ ِ ّال  مسه إال * ِ ُ  َ َ ا مطهرونَ ُ  َ ُ : الواقعـة( }ْ

 .)٧٩ـ ٧٧
ُ  كتاب مكنون{: فقوله« ْ َ  وصف ثان للقرآن أي حمفوظ مـصون عـن }ِ

ٌبل هو قرآن  يـد{: التبديل وهو اللوح املحفوظ كام قال تعاىلالتغيري و ِ
َ ٌ ْ ُ َ ُ ْ َ *   ِ

ُ وح  فـوظ ْ َ ْ  صـفة }رون  ا طهـ ه إال سَمــَال ي{: ، وقولـه)٢٢ - ٢١: الـربوج( }َ
ًالكتاب املكنون، ويمكن أن يكون وصفا ثالثا للقرآن، ومآل الوجهني عـىل  ً

ّ يمـس الكتـاب املكنـون الـذي فيـه واملعنـى ال.  واحـدًتقدير كون ال نافية
ّالقرآن إال املطهرون، أو ال ّيمس القرآن الذي يف الكتاب إال املطهرون ّ ّّ. 

ّوالكالم عىل أي حال مسوق لتعظيم أمر القـرآن وجتليلـه، فمـسه هـو  ّ
َإنا جعلناه قرآنا عر ـ{: العلم به وهو يف الكتاب املكنون كام يشري إليه قوله َ ًَ ْ ُُ ْ َ ًيا ِـّ ّ

َلع َل م  عقلونَ ُ ِ ْ َ ْ ُ ٌو نه   أم الكتاب  ينا لع  حكيم *   ِ َِ  ِ
َ َ ْ َ َ ِ

ْ  ُُ ِ  .)٤ ـ ٣: الزخرف( }َ 
ّواملطهرون ـ اسـم مفعـول مـن التطهـري ـ هـم الـذين طهـر اهللا تعـاىل  ّ
ّنفوسهم من أرجاس املعايص وقذارات الذنوب، أو مما هو أعظم من ذلـك 
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ّوأدق وهو تطهري قلوهبم من التعلق بغ ريه تعاىل، وهذا املعنـى مـن التطهـري ّ
ّهو املناسب للمس الذي هو العلم، دون الطهارة من اخلبث أو احلدث كـام 

 .)١(»هو ظاهر
ّمـن هـم املطهـرون يف : ّمن هنا البد مـن اإلجابـة عـىل هـذا التـساؤل ُْ َ

 القرآن؟
َإنما ير ـد اهللا ِ ـذهب  ـن م ا ـرجس أهـل ا {: قال تعاىل ْ َ ْ َْ ْ ُ ُ ُ َ َ ِ ْ ُ ُ ُ ِ

ْيـت و طهـر م   ُ َ َ َ ُ ِ ْ

ً طه ا
ِ ْ
ّتـدل عـىل حـرص اإلرادة يف إذهـاب » ّإنـام«، كلمـة )٣٣: األحزاب( }َ

ّسواء كـان ملجـرد االختـصاص أو » أهل البيت«الرجس والتطهري، وكلمة 
ّمدحا أو نداء يدل عىل اختـصاص إذهـاب الـرجس والتطهـري باملخـاطبني  ً ً

 :انففي اآلية يف احلقيقة قرص. »عنكم«بقوله 
 . قرص اإلرادة يف إذهاب الرجس والتطهري●
 .)٢( وقرص إذهاب الرجس والتطهري يف أهل البيت●

ّوقد ورد يف أسباب النزول أن اآلية نزلـت يف النبـي  ّ صـىل اهللا عليـه وآلـهّ
ً خاصة ال يشاركهم فيها غريهم عليهم السالمّوعيل وفاطمة واحلسنني ّ. 

ّذي واحلـاكم وصـححاه، وابـن أخرج الرتم«: قال اآللويس يف تفسريه
ريض ّم سلمة ُجرير، وابن املنذر، وابن مردويه، والبيهقي يف سننه من طرق أ

َإنمـا ير ـد اهللا ِ ـذهب  ـن م ا ـرجس أهـل {يف بيتـي نزلـت :  قالتاهللا عنها ْ َْ ْ ُ ُ ُ َ َ ِ ْ ُ ُ ُ ِ
 

                                                           
 .١٣٧ ص،١٩ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(

العـصمة، بحـث حتلـييل يف : يمكن الوقوف عىل مراتب الطهارة يف القرآن يف كتـاب
ّالـسيد حممـد القـايض، الطبعـة : ّالسيد كامل احليـدري، بقلـم: يـضوء املنهج القرآن ّ

 .٩٨ ،٩٢ص: هـ١٤٢٦ ة، دار فراقد،احلادية عرش
 .٣٠٩ ص،١٦ج: امليزان يف تفسري القرآن) ٢(
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ِا يت ْ َ
ّفجللهـم رسـول اهللا . ّويف البيت فاطمة، وعيل، واحلسن، واحلـسني }ْ

ذهـب أي فـهؤالء أهـل ب تـ«: ّ بكساء كان عليه ثم قالّوسلم] هوآل[ اهللا عليه ّصىل
ًعنهم ا رجس وطهرهم تطه ا ّ«. 

 أخرج يده من الكـساء عليه الصالة والسالمّوجاء يف بعض الروايات أنه 
ذهـب عـنهم أي فـّي وخاصتــّ ا لهم هـؤالء أهـل ب تـ«: وأومأ هبا إىل السامء وقال

 .ّثالث مرات» ًاّا رجس وطهرهم تطه 
ّ ألقى عليهم كساء فدكيا ثم وضـع عليه الصالة والسالمّويف بعض آخر أنه  ًً
ّا لهم إن هؤالء أهل ب تـ«: ّيده عليهم ثم قال فاجعـل « ،»ّآل  مـد «:ويف لفـظ» يـّ 

ٌصلواتك و ر تك   آل  مد كما جعلتها   آل إبراهيم إنك  يد  يد ّ ّ«. 
ّم سـلمة أهنـا قالـتُ الطـرباين عـن أوجاء يف رواية أخرجهـا فرفعـت : ّ

ِإنـك   «:  وقـالّوسـلم] هوآلـ[ّصـىل اهللا عليـه  فجذبه ،الكساء ألدخل معهم ّ

ُألست من أهل البيت؟ : ّخرى رواها ابن مردويه عنها أهنا قالتُ ويف أ.»خ 
 ويف. » ّيـّ خـ  إنـك مـن أزواج ا بـ ّإنـك إ«: ّوسـلم] هوآلـ[ّصىل اهللا عليه فقال 

عليـه ّآخرها رواها الرتمذي ومجاعة عـن عمـر بـن أيب سـلمة ربيـب النبـي 
ِأنـت   «: ّنبـي اهللا؟ قـال وأنا معهم يـا: ّم سلمةُقالت أ:  قالالصالة والسالم

ِ  نك و نك   خ  ّ«. 
ً عليا وفاطمـة وابنـيهام ّوسلم] هوآل[ّصىل اهللا عليه وأخبار إدخاله  ريض اهللا ّ

» يـّ ا لهم هؤالء أهل ب تـ«: عليه الصالة والسالمء، وقوله  حتت الكساتعاىل عنهم
ّم سلمة أكثر من أن حتىص، وهي خمصصة لعمـوم ُودعائه هلم وعدم إدخال أ ُ ّ
 فاملراد هبم من شملهم الكساء وال يـدخل فـيهم .ّأهل البيت بأي معنى كان

 .)١(»ّ صىل اهللا عليه وآلهأزواجه
                                                           

 .٢١ ص٢٢ج، ١٢ ّاملجلد: ، لآللويسي يف تفسري القرآن العظيمـروح املعان) ١(
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ً تزيد عىل سبعني حديثا، يربـو مـا ّوهي روايات مجة«: وقال الطباطبائي
ّورد منها من طرق أهل السنة عىل ما ورد منها من طرق الشيعة، فقد روهتـا 

ّم سلمة وعائـشة وأيب سـعيد اخلـدري وسـعد ُّأهل السنة بطرق كثرية عن أ
ّووائلة بن األسقع وأيب احلمراء وابن عباس وثوبان موىل النبي وعبد اهللا بن  ّ

 .ً يف قريب من أربعني طريقاعليهام السالم ّن عيلّجعفر وعيل واحلسن ب
ّوروهتا الشيعة عن عـيل والـسجاد والبـاقر والـصادق والرضـا  علـيهم ّ

ّم سلمة وأيب ذر وأيب ليىل وأيب األسود الدؤيل وعمرو بن ميمـون ُ، وأالسالم ّ
ًاألودي وسعد بن أيب وقاص، يف بضع وثالثني طريقا ّ. 

ّإن الروايات إنام : فإن قيل ّتدل عىل شمول اآلية لعيل وفاطمة واحلسننيّ ّ 
 كـام ّ صـىل اهللا عليـه وآلـهّ، وال ينايف ذلك شـموهلا ألزواج النبـيعليهم السالم

 .ّيفيده وقوع اآلية يف سياق خطاهبن
ّإن كثريا من هذه الروايات وخاصة مـا روي عـن أ: قلنا ً ّم سـلمة ـ ويف ُّ

ّ صىل ّدم شموهلا ألزواج النبيّبيتها نزلت اآلية ـ ترصح باختصاصها هبم وع
 .اهللا عليه وآله
ّهذا مدفوع بنص الكتاب عىل شـموهلا هلـن كوقـوع اآليـة يف : فإن قيل ّ
 .ّسياق خطاهبن

ّإنام الشأن كل الشأن يف اتصال اآلية بام قبلهـا مـن اآليـات، فهـذه : قلنا ّّ
ّاألحاديث عىل كثرهتا البالغة ناصة يف نزول اآلية وحدها، ومل يـرد حتـ ى يف ّ

ّرواية واحدة نزول هذه اآلية يف ضمن آيات النـساء، وال ذكـره أحـد حتـى 
ُ كام ينسب إىل عكرمة ّ صىل اهللا عليه وآلهّالقائل باختصاص اآلية بأزواج النبي

ّ من آيات نساء النبي وال متصلة ًاوعروة، فاآلية مل تكن بحسب النزول جزء ّ
ّهبا، وإنام وضعت بينها بأمر من النبي  أو عند التـأليف بعـد  اهللا عليه وآلهّ صىلّ
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ّويؤيده أن آية . الرحلة ُ و قرن    يوت ن{ّ ِ ُ ُ ِ َ ْ
َ ّ عىل انسجامها واتصاهلا لو قـدر }َ ّ

ِو قـرن   {ُارتفاع آية التطهري من بني مجلهـا، فموقـع آيـة التطهـري مـن آيـة  َ ْ
َ َ

ُ  يـوت ن ِ ُ ُا ـوم يـ س ا يـن  فـروا { كموقع آية }ُ َ َ ََ ِ  ِ َ َ ْ َ
ْمـن ديـن م فـال  ـشوهم ْ ْ ُْ َ ْ َ َ ُ ِ ِ ِْ

َواخشون ا وم أ ملت ل م دين م وأ ممت علي م نعم  ورضيت ل م اإلسالم  َ َ َ َْ ُ ُ ُ ُ َُ َ َُ ُ ُِ َ َ َ َِ
ْ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ َْ ْ ِ ْ ْ َ ْ ِ َ

ْ

ًدينا  .ّمن آية حمرمات األكل من سورة املائدة )٣: املائدة( }ِ
ًسـام خاصـاا )أهـل البيـت(ّوبالبناء عىل ما تقدم تصري لفظة  ّ  يف عـرف ً

ّالقرآن هبؤالء اخلمسة، وهم النبي وعيل وفاطمـة واحلـسنان  علـيهم الـصالة ّ
ّ ال يطلق عىل غريهم ولو كان من أقربائه األقربني وإن صح بحسب والسالم

 .)١(»العرف العام إطالقه عليهم
ّلذا مل تدع واحدة من نساء النبي  شمول هذه اآلية هلـا، ّ صىل اهللا عليه وآلهّ

ّ إىل ذلك، تصحيحا لـبعض مـواقفهن الـسياسية ّناجة بعضهمع مسيس ح ً
 بل عىل العكس مـن ذلـك فقـد اعرتفـت ،ومعارضة اخلالفة القائمة آنذاك

ّ صـىل  به من حديث الكساء بعدم إذن رسول اهللاتاّم سلمة فيام حتدثُعائشة وأ
ّ هلام بالدخول حتت الكساء وكن يتمنـني ذلـك، إال أن الرسـواهللا عليه وآله ّ ّ ّ ل ُ
ّ بقي مرصا عىل عدم مشاركتهن هلؤالء، وقـد تقـدم ّ صىل اهللا عليه وآلـهاألكرم ّ ً ّ

 .بعض ذلك
ْمي عىل عائشة فسألتها أُدخلت مع أ«: عن جممع قال َ أرأيـت : ّمي قالتُّ

ًإنـه كـان قـدرا مـن اهللا: خروجك يوم اجلمل؟ قالت ّفـسألتها عـن عـيل، . ّ
، ّ صـىل اهللا عليـه وآلـه اهللاّتسأليني عن أحب النـاس كـان إىل رسـول: فقالت

ًوزوج أحب الناس كان إىل رسول اهللا، لقـد رأيـت عليـا وفاطمـة وحـسنا  ً ّ ّ
ّوحسينا، ومجع رسول اهللا بثوب عليهم ثم قـال ّا لهـم إن هـؤالء أهـل ب تـ :ً ي ـّ 

                                                           
 .٣١١ ص،١٦ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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ًذهب عنهم ا رجس وطهرهم تطه اأي فـوحامت ّ. 
ّتن  إنك إ: رسول اهللا أنا من أهلك؟ قال يا: فقلت  .)١(»  خ ّ

ّهبــذا يتــضح أن اخلــالف املتقــدم يف أن الــواو للعطــف أو لالســتئناف  ّّ ّ
ّاملوقف شيئا، ألنه حتى لـو كانـت الـواو لالسـتيناف  ّواالبتداء ال يؤثر عىل ّ ً

ّفإهنا ال تدل عىل عدم علم الراسخني يف العلم بالتأويل، ومـن الواضـح أن  ّ ّ
ٌعلم بالتأويل يشء آخر، مـن هنـا عدم داللة اآلية يشء وداللتها عىل عدم ال

ّفإذا دل دليل آخر ـ كام دل ـ عىل علم البعض بالتأويل فال منافـاة مـع اآليـة  َّ
 .ّحمل البحث

                                                           
ي احلنفـي اهللا بن أمحـد احلـذاء النيـسابور اهللا بن عبد عبيد: زيل، تأليفـشواهد التن) ١(

ّالشيخ حممـد بـاقر املحمـودي، : من أعالم القرن اخلامس، حتقيق) احلاكم احلسكاين(
 الطبعـة ، طهـران،ّمؤسسة الطبع والنرش التابعة لوزارة األوقاف واإلرشاد اإلسالمي

 .٦٢ ص،٢ج:  هـ١٤١١ ،وىلاأل
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ّاستدل اآلميل عىل رضورة التأويل ووجوبـه ولـزوم اسـتخراج معـاين 
القرآن واستكناه مضامينه واستنباط مراميه واكتشاف أبعاده، من خـالل مـا 

ّرصح به القرآن نفسه وأكده كقوله ت ُهو ا ي أنزل عليك الكتـاب منـه {: عاىلّ ْ ِْ َِ َْ  َ َ َ َ ْ ِ َ ُ

َآيات  كمات هن أم الكتاب وأخر م شاب ُ ُ َ ُ َُ ِ ِ
ْ   ُ ٌ ٌَ ْ ُهات فأما ا ين   قلو ِـُ ُ

ِ َ ِ
  َ َ هم ز غ  ي بِـٌ َ ٌ ْ َ ْ َعون ِـِ ُ

ما  شابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو لـه ومـا  علـم تأ
ْ َْ َُ َ ْ ْ ْ ْ َْ َ ََ َِ ِِ ِ َ َِ ِِ ِْ ُ َ ُو لـه َ َ ِاهللا وا راسـخون   ّ الإِ َ ُ ِ ّ َ ُ

ِالعلم ِ
ْ ْولقد{: وقوله) ٧: آل عمران( }...ْ َ َ ًجئناهم ب تاب فصلناه   علم هـدى  َ ُ ُْ ِْ َ ُ  َ ِ ْ ْ ِ

َور ة لقوم يؤمنون ُ ُِ ْ ْ َ ِْ ً َ َ ْهل  نظرون إال تأو له يوم يأ  تأو له  قول ا ين  ـسوه مـن  * َ ِ ُ ُ ُ َُ َ ِ  ُ ُ َ ََ َ َ َ َُ
ِ ِ
ْ ْ ْ
ِ َ ْ

َ ّ َ ُ ُ ْ ْ

َْ  بل قد جاءت رسل ر نا ب ُ ُُ ُ َ ْ َ َا ق  هل  ا من شفعاءِـَْ ََ ُ ْ ِ َ ْ َ َ  
 .)٥٣ ـ ٥٢: األعراف( }ْ

ّحيث ذكر أن ما قصد من التأويل فيهام ليس إال ما شاع استخدامه عنـد  ّ
ً فيكـون هـذا البيـان شـاهدا قويـا ،ّحمققي الصوفية والعارفني من أهـل اهللا ًّ

ًوسندا متينا عـىل رضورة أن يـت ّم التعـاطي مـع الـنص القـرآين مـن خـالل ً ّ
ّ دالالته الباطنية وأبعاده، ال عـىل مـا يـتم التـأدي إليـه بواسـطة يفالغوص  ّ

قـال يف مقـام حتديـد مـدلول هـاتني . ّاللفظ والـسياق والتواضـع اللغـوي
عـىل وجـوب ) ّاألدلـة(وهـذان القـوالن مـن أعظـم الـدالالت «: اآليتني

ّالتأويل، فإن القول األول يـ ّشهد بـأن التأويـل واجـب، لكـن يـشري إىل أن ّ ّ
 :التأويل عىل قسمني

ِّتأويل للفتنة والفساد يف الـدين واالعتقـاد، وهـو تأويـل أهـل : ّاألول
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ّولـون عـىل ؤالزيغ والضالل الذين يأخذون املتشاهبات دون املحكامت، وي
 .آرائهم واعتقادهم

هـو تأويـل أهـل تأويل للخري والصواب واهلداية واإلرشاد، و: والثاين
خذون أالعلم وأرباب الكامل من العلامء الراسخني يف العلوم اإلهلية الذين ي

ّاملحكم أصال واملتشابه فرعا، ويوف ً ّولوهنام عىل الوجـه الـذي ؤقون بينهام ويً
ُوما  علـم تأو لـه {: ينبغي، وعىل القاعدة التي أمرهم اهللا تعاىل هبا كام قال َ َ

ِ
ْ َ ُ ْ َ ّ الإَ

ّاهللا وا ر َ ِاسخون   العلمُ ِ ِ
ْ ْ
ِ َ  وذلك لكامل رسوخهم يف العلـم اإلهلـي، وحـسن }ُ

ّترصفهم يف الكالم الرباين ً فبناء عىل هـذا كـام جيـب عـىل اإلنـسان العاقـل .ّ
ّالبالغ املكلف ترك القسم األول، جيب عليه القيام بالقسم الثاين عـىل وجـه  ّ

ّاسخني ويشارك مع ربـه ال يلزم منه الفساد املذكور، ليدخل به يف العلامء الر
 .يف تأويل كالمه عىل الوجه املأمور

ّوالقول الثاين أيضا يشهد بأن التأويل واجب، لكن يشري إىل أن التأويل  ّ ً
ّحق التأويل موقوف عىل حضور خليفته الذي ال حيكـم إال بالتأويـل وهـو  ّ

 .)١(»عليه السالم املهدي
ًولقد وجد اآلميل أن القرآن نفسه يشكل سببا ً مبارشا لنشوء التأويـل يف ِّّ

ّصورته البدائية، ذلك أنه اشتمل عىل آيات يتـوهم منهـا بحـسب ظاهرهـا  ّ
ّاالختالف والتناقض، وأدرك العلامء أهنم لو فرسوها عىل ظاهرها للزم مـن  ّ

ّ وارتفاع حمذور كهذا مل يكن ممكنا إال .ّذلك مفاسد كثرية كالتشبيه والتجسم ً
                                                           

ّ، للـسيد ّتفسري املحيط األعظم والبحر اخلضم يف تأويـل كتـاب اهللا العزيـز املحكـم) ١(
ّحيدر اآلميل، حققه وقدم له وعلق عليه السيد حمـسن املوسـوي التربيـزي، مؤسـسة  ّ ّ ّ ّ

 ،١ج:  هــ١٤١٤ ،وىلالطبعـة األإيـران،   ،الطباعة والنرش، وزارة الثقافة واإلرشـاد
 .٢٩٣ص
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ّ اآليات عام تدل عليه ظواهرهابسلوك طريق التأويل برصف اعلـم «: قـال. ّ
 :ّأن يف القرآن متشاهبات ومتناقضات

َا ـر ن   العـرش اسـتوى{: ّ أما املتشاهبات فكقوله تعـاىل● َْ ِ ْ ُْ َ َ ْ  )٥: طـه( } 
َ  وجاء ر ك وا ملك صفا صفا{: وكقوله َ َ َُ َ ْ َ َ َ ِوجـوه يومئـذ {:  وكقوله)٢٢: الفجر( }َ َ ْ َ ٌ ُ ُ

ٌنا ة َ ٌ  ر ها ناظرةإ * ِ َ ِ ُفأ نمـا تولـوا  ـثم وجـه {: ، وكقولـه)٢٣، ٢٢: القيامة( }َ  ْ َ  َ َ  َ ُ َ ْ َ

ْيد اهللا فوق أيـديهم{: ، وكقوله)١١٥: البقرة( ِ}اهللا ِْ ِ
ْ َ َ ِ ُ : ، وكقولـه)١٠: الفـتح( }َ

ُوقالت ا هود { ُ َ ِ َ ٌيد اهللا مغلولةَ َ ُ ْ َ ِ ُ َبـل يـداه م ـسوطت{: ، وكقوله)٦٤: املائدة( }َ ُ ْ َ ُ َ  }ِانَْ
ٌواألرض ِ يعا  بضته يوم القيامة وا ـسماوات مطو ـات {: ، وكقوله)٦٤: املائدة( ّ

ِ
ْ ُ َُ َ َ َِ ِ

ْ َ ْ َْ َُ ُْ َ ً َ

َيمينه سبحانه وتعـا   مـا  ـ  ونِـب ُ
ِ
ْ ُْ ّ ُ َُ ََ َ َ ِ ِ ُفـإذا سـو ته {: ، وكقولـه)٦٧: الزمـر( }ِ ُ ْ  َ َ

ِو فخت  يه من رو  ُ ْ ِ ِِ ُ ْ َ َ ُ علم {: ، وكقوله)٧٢: ص( }...َ َ ْ ُما    ف  وال أعلم ما َ َ ْ َ ِ ْ َ ِ
َ   فسك ِ ْ َ ّوهذه كلها حمتاجة إىل التأويل وجوبـا، وإال ألدى  .)١١٦: املائدة( }ِ ّ ً ّ

ّإىل مفاسد كثرية، كالتجسم والتحيز واإلمكان واحلدوث، املؤدي إىل الكفر  ّ ّ
 .ّوالزندقة واإلحلاد وغري ذلك من الغي والضالل

َل  توفا م  لك ا موت ا ي و  بـُق{: ّ وأما املتناقضات فكقوله● ْ ُ ِ  ْ
ِ ْ َْ َُ َ ُ ّ َ َ ْ مِـَ ُ{ 

ِاهللا  تــو  األ فــس حــ   وتهــا{: ، ونقيــضه)١١: الــسجدة( ْ َُ َ ِ َ ُ ْ  َ َ ، )٤٢: الزمــر( }َ
ْفا وم ن ساهم كما  سوا لقاء يو هم هذا{: وكقوله ْ ْ ِْ ِ َ َ ِ ُ

َ َ َُ ْ َ َ َ : ، ونقيـضه)٥١: األعراف( }ْ
ًوما  ن ر ك  سيا{ ّ  ِ َ َ َ َ ّومعلوم أيـضا أن هـذه املتناقـضات لـو مل . )٦٤: مريم( }َ ً

 .)١(»ّتكن مؤولة عىل طريق العقل والرشع لكان يلزم منها فيه اختالف كثري
ّومل يكن خيفى عىل اآلميل وهو يـرسد هـذا الكـالم ويقـرره أن التأويـل  ّ
الواجب هنا والذي يقتيض تركه الوقوع فيام هـو ممتنـع مـن املفاسـد، لـيس 

 أسـاليب منأهل الباطن، بل التأويل املستند إىل قانون اللغة واملنطلق تأويل 
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ًاستخدامها، والقائم عىل املجاز والكنايـة بقرينـة أهنـم اسـتخدموه مـثال يف  ّ
َوجاء ر ك{: تفسري قوله تعاىل  َ َ ّجـاء أمـر ربـك بحـذف : ّإن تأويله:  فقالوا}َ

 علـم املعـاين، أو احلـذف ّسناد املقرر يفاملضاف، وهو من باب املجاز يف اإل
ّمع التقدير املقرر يف البيان، والقرينة عىل املجاز أو احلذف قرينة عقلية وهـي 

 .ّاستحالة نسبة املجيء إىل احلق نفسه
ّلكن هذا كلـه هـو طريـق «: ّلذا عقب عىل هذا النحو من التأويل بقوله

ًأهل الظاهر وأرباب األصول تنزهيا للحق مـن النقـائص وتقديـسا ًّ  لـه مـن ُ
 والتـي وقـع فيهـا كثـريون عنـدما )١(»ّالعيوب الالزمة لإلمكان واحلـدوث

أخذوا أنفسهم بالتزام داللة الظاهر، وعزفوا عن األخذ بالتأويـل والعمـل 
ّواحلنابلة ما وقعوا فـيام وقعـوا إال مـن عـدم التأويـل واحلكـم «. عىل طبقه

 .)٢(»بظواهر القرآن دون بواطنه
ن وأرباب املعرفة فسبيل خمتلـف ومـنهج مغـاير، ّأما طريق أهل الباط«

وهو يقوم ـ كام سيأيت ـ عىل أساس اشتامل القرآن عىل مراتب باطنة للمعنـى 
ّال يــساعد قــانون اللغــة وال ســياقها يف التــأدي إليهــا وبلوغهــا، وال تنفــع 
أساليب الفهم وطرائق االستبناط والتفـسري الـشائعة عنـد أربـاب الظـاهر 

ّولقد متسكوا أكثر ما متسكوا لالسـتدالل عـىل .  يف اقتناصهاوعلامء الرشيعة ّ
ًإن  لقرآن ظهرا و طنا و طنه بطنـا إ  : ّ صىل اهللا عليه وآلهّذلك بام ورد عن النبي ً ً ّ

ّمن آية إال و ا ظهـر و طـن، و ـ  حـرف  ما: ً والذي ورد منه أيضا،سبعة أبطن ّ

ّحد، و   حد مطلع ّىل أن للقـرآن ظـواهر جتـب ّ وهـذان اخلـربان داالن عـ.ّّ
التفسري، وبـواطن جتـب التأويـل، إىل أن يـصل التأويـل إىل هنايـة املراتـب 
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ّالسبع، بل لكل آية منه، بل لكل حرف، وعىل هذا التقدير جيب الـرشوع يف  ّ
ّبياهنام حتى يتحقق بعض هذا املعنى عندك ّ«)١(. 

هـا ولقد فهم أهـل الـرشع وأربـاب الظـاهر هـذه األخبـار عـىل ظاهر
ّفذهب بعضهم إىل أن املراد يف اخلرب بالبواطن السبعة، القـراءات الـسبع ال «

ّوذهب بعـضهم إىل أن املـراد منـه، . ّغري، وهذا نصيبهم وحظهم من القرآن
ّالعلوم السبع التي تعرف من القرآن بحسب الترصف فيه، كاللغـة والنحـو  ّ ُ

ّوالرصف واملعاين والبيان واألصول والفروع، ألن ال قرآن عنـدهم مـشتمل ُ
ّعىل هذه العلوم السبعة ال غري، وهذا حظهم من القـرآن، وذهـب بعـضهم 
ًإىل أن املراد منه أن القرآن، له بحسب اإلمجال سبعة معان، تطبيقـا بطبقـات  ّ ّ
العامل واخللق، لكن بحسب التفصيل لـه معـان غـري متناهيـة، وهـذا لـيس 

ّببعيد، فإنه قريب إىل احلق ّو  م     ،ّ  .)٢(لق  ُا خّ
                                                           

 .٣٠٢ ص،١ج: ّتفسري املحيط األعظم والبحر اخلضم )١(
: )٢٧٥-٢٠٢(سنن أيب داود، تصنيف أيب داود سليامن بـن األشـعث السجـستاين ) ٢(

ّ، اعتنى به فريق األفكار الدولية، بيـت األفكـار الدوليـة نـص ٤٦٩٤: ، ح٥١١ص
  صىل اهللا عليـه وآلـهكنّا يف جنازة فيها رسول اهللا: لّعن عيل عليه السالم قا: احلديث

ْ فجلس ومعه خمرصة فجعل ينكـث  صىل اهللا عليه وآلهببقيع الغرقد، فجاء رسول اهللا
ّما منكم من أحـد مـن نفـس منفوسـة إال : ّباملخرصة يف األرض، ثم رفع رأسه فقال

ّكتب اهللا مكاهنا من النار أو من اجلنّة إال قد كتبت شقية أ فقـال رجـل : و سعيدة، قالّ
ّنبي اهللا أفال نمكث عىل كتابنا وندع العمل، فمن كان من أهل الـسعادة  يا: من القوم

ّليكونن إىل السعادة، ومن كان من أهل الشقوة ليكونن ّاعملوا فكل : إىل الشقوة، قال ّ
ّميرس، أما أهل السعادة فييرس ّ ّون للسعادة، وأما أهل الشقوة فييـرسون للـشقٌّ ُ ّوة، ثـم ّ

َ فأما من أعطى وات {ّقال نبي اهللا  ْ َ َْ َ ّ َوصدق * َ  َ َبا س  َ ْ ُ ْ ْفسن  ه  ِل  ى * ِ ُ ْ ُ ُ  َ ُ َ ْ وأما مـن * َ َ ّ َ َ

َ ل واستغ  ْ َ ْ َ َ ِ َو ذب با س *  َ َْ ُ ْ ِ
 َ ُفسن  ه * َ ُ  َ ُ َ ْ ِلع ى َ ُ  .)١٠ – ٥: الليل (}ْ
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ّوأما أهل البـاطن وأربـاب الطريقـة املخـصوصون بالتأويـل، فـذهب 
ّبعضهم إىل أن املراد من اخلرب أن لكل كلمة من كلامت القـرآن سـبعة معـان  ّ ّ
ّعىل استعداد كل طائفة من الطوائف السبع، لئال يقـع اإلخـالل بالواجـب  ّ

ّ إىل أن املـراد منـه بعـد وذهب بعضهم. من اهللا تعاىل بالنسبة إىل طائفة منهم
 علم :العلوم السبعة املذكورة العلوم السبعة اإلهلية املعلومة ألهلها التي هي

التوحيد والتجريد والفنـاء والبقـاء، وعلـم الـذات والـصفات واألفعـال، 
ّوعلم النبوة والرسالة والوالية، وعلم الـوحي واإلهلـام والكـشف، وعلـم 

ــرش،  وعلــم األخــالق والــسياسة والتهــذيب املبــدأ واملعــاد واحلــرش والن
ّوالتأديب، وعلم اآلفـاق واألنفـس والتطبيـق بيـنهام، فإنـه أعظـم العلـوم 
َوأرشفها، وهذا حظهم من القرآن ونصيبهم منه، ونعم احلظ ونعم النصيب  َِ ِّ ّ

ّوما يلقاها { َ ُ ِا يـن صـ وا ومـا يلقاهـا إال ذو حـظ عظـيم ّالإَ َ ّ َ َُ ّ ّ َ ُ َ ُ َ َ ِ . )٣٥: ّفـصلت( } 
ّوذهب بعضهم إىل أن املراد منه الطوائف الـسبع املـذكورة يف القـرآن، مـن 

ــوقنني، وذوي العقــول، وأ ــؤمنني، وامل ــاب، وأُاملــسلمني، وامل ويل ُويل األلب
ُّالنهى، والراسخني يف العلم، وإن كان هناك طوائـف كثـرية مـذكورة فيـه ، 

ِّمثل املنذرين واملتفكرين واملتوسمني وغري ذلك ِّ«)١(. 
ّفإن اآلميل يرى أن الغرض الذي يسوق إليه التأويل ال«ّعىل كل حال و ّ 

ّجيوز تفويته، ولقد نبعت رضورة التأويل من رضورة غرضـه وأمهيـة غايتـه 
ّومقصده، لكن هذا الغرض عند الصويف خمتلف عن غرض أهـل الـرشيعة 

ّولقد عرفنا أن غرض أهل الرشيعة الـذي أكـدوا عليـه . وأصحاب الظاهر ّ
ّقام تربير التأويل وبيان رضورته هو التخلص مـن املفاسـد التـي تـدل يف م ّ
 ظواهر كثري من اآليات، وحيكم العقل أو الرشع باسـتحالة وقوعهـا، اعليه

                                                           
 .٣٠٦-٣٠٢ص ،١ج: ّتفسري املحيط األعظم والبحر اخلضم) ١(



 ٢٧٣ .................................................................  تأويل القرآن: األصل اخلامس

. وعدم إمكان الذهاب إليها واالعتقاد هبا، كالتـشبيه والتعطيـل والتجـسيم
لـة ّوافرتض اآلميل أن مثل هذا الغـرض جليـل والـسعي إىل حتقيقـه وحماو

ً إليـه ابتغـاء مرضـاة اهللا يؤتـه اهللا أجـرا َإنجازه مكرمة وفضيلة، ومن يـسع
 .)١(»ًعظيام

ّأما عند الصوفية فالغرض أعظم من ذلك وأكرب وأهم وأسـمى، وهـو  ّ
ّحتصيل املعرفة الشهودية احلقيقية، واالطالع عىل األرسار الربانيـة املودعـة  ّّ

ّكليـة تفـصيال وإمجـاال، ذلـك أن ّيف اللوح املحفوظ واملنطبعة يف الـنفس ال ً ً ّ
 ّصول احلقـائق بأمجعهـا باتفـاق األنبيـاء واألوليـاءُّرئيس املعارف كلها وأ«

ّمعرفة احلق تعاىل، ومعرفة العامل، ومعرفة اإلنسان، وإن : ة ثالثعليهم الـسالم
ّكانت هذه الثالث يف احلقيقة ترجع إىل واحدة منها هي معرفة احلـق تعـاىل، 

ّالعامل ومعرفة اإلنسان سلم ومعارج إىل معرفـة احلـق التـي هـي ّألن معرفة  ّ ُ
ّاملقصودة بالذات من الكل، وهذه الثالث موقوفة عىل معرفـة القـرآن وأرساره 

وبالكتـاب ًوحقائقه عىل تطبيقه بالكتاب اآلفـاقي الـذي هـو العـامل تفـصيال، 
ِسـ  ه{: قوله تعـاىلل )٢(ً»األنفيس الذي هو اإلنسان إمجاال ِ

ُ ِم آياتنـا   اآلَ ِ ِفـاق ْ
َو  أ فسهم ح  ي ب   هم  نه ا ق أو َ ُ  َ ْ  ْ ُْ َ َ َ َ َ ّ َ ِ ِ

ُ ْ
ِ م ي ف ب ِ ْ َ ْ

ٌر ك  نه      ء شهيدِـَ َ َِ
َ ْ َ  ُ ُ أال  * َ  

ُإ هم    ر ة من لقاء ر هم أال إنه ب  ْ ِْ
 َ ِ ِ ْ ِ َِ ْ ِ ُ ٌ   ء  يطِـ  ِ ُ ْ َ  .)٥٤ـ ٥٣: ّفصلت( }ُ 
كـون «ّ هذه اآلية عىل أساس داللتها عىل ما قرره من حيث يفهم اآلميل

ًالقــرآن مــشتمال عــىل اآلفــاق واألنفــس، ومــن كــون معرفتــه وســيلة إىل 
                                                           

، دراسـة يف احليـاة الروحيـة والفكريـة حليـدر ةلعرفان الشيعي، د ـ خنجر عيل محيا) ١(
، فلـسفة الـدين والكـالم ٧٠٤ص:  هــ١٤٢٥: وىلاآلميل، دار اهلـادي، الطبعـة األ

 اجلديد
 .٢٤٠ ص،١ج: ّتفسري املحيط األعظم والبحر اخلضم) ٢(
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ّمعرفتهام، ومـن كـون األخـريين آلتـني موصـلتني إىل معرفـة احلـق تعـاىل، 
ّفمعرفة القرآن تقود إىل معرفـة عـاملي اآلفـاق واألنفـس، وهـي تـؤدي إىل 

ّه يف مراتب آياته وآثاره، ومنازل تدرجه وتنزلهّمعرفة احلق وشهود ّ. 
ّوعىل أي حال فالعلة الغائية للتأويل عند اآلميل هي حـصول مـشاهدة  ّ
ّاحلق تعاىل يف مظاهره وآيات كتابه اآلفـاقي وكلامتـه وحروفـه، وحيـث إن  ّ
ّالقرآن صورة إمجال العامل وتفصيله فال حتصل املشاهدة تلك إال بمـساعدته 

. ّ فيجب تأويله عىل الوجه املذكور ليتحقق منه الغرض املشار إليهومعاونته،
ّ معانيـه إال آلـة لكـشف يف واسـتنطاقه والغـوص ًافليست قراءة القـرآن إذ

ًحقائق هذا العامل، واالطالع عىل أرساره املودعة فيه، ومشاهدته مظهرا مـن  ّ
ّمظاهر احلق وجتليا من جتليات ذاته وصفاته وأسامئه ًّ ّ«)١(. 

 معرفة القرآن عىل ما هو عليه يف نفس األمـر، هفمن حصلت ل«عليه و
حصل له مطالعة الفرقان عىل ما هو عليه يف نفس األمر، أعني من حـصل 
له مطالعة كتابه األنفـيس الـذي هـو القـرآن حقيقـة، حـصل لـه مطالعـة 

ومن حصل له هـذا صـعد مـن . ًالكتاب اآلفاقي الذي هو الفرقان حقيقة
 إىل التفصيل، ومن درجة الوحدة إىل الكثـرة، ومـن درجـة درجة اإلمجال

الذات إىل األسامء والصفات، ومن درجة اجلمعية إىل التفرقة، ومجـع بـني 
ّكل مرتبتني منهام بحيث ال حيتجب بأحدمها عن اآلخر، وال خيالف األول  ّ
اآلخر، وال الظاهر الباطن، وال الكثرة الوحدة، وال اجلمع التفرقة، وصار 

ّكامال مكمال عارفا موحدا حمققا، واصـال مقـام االسـتقامة والـتمكن، به  ً ً ًً ّ ً ًِّ ّ
ّمتخلقا بأخالق احلق وأرباب اليقني، وحـصل لـه مـن أهـل اهللا وأربـاب  ً ّ

                                                           
 .٧٠٥ص: العرفان الشيعي) ١(
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ة الفـرق بعـد  ّـالتوحيد الدرجة العليا والغاية القصوى، املعرب عنها بأحدي ُّ
 .اجلمع

اتب الـثالث، أشـار الـشيخ ّوإىل هذه املشاهدة اجلمعية املحمدية يف املر
ّالكامل كامل الدين عبد الرزاق ّ يف اصـطالحات القـوم، وسـمى قـدس رسه ِّ

 العـني، ويف املرتبـة ا العقل، ويف املرتبـة الثانيـة ذاُصاحبها يف املرتبة األوىل ذ
 : العقل والعني وهو قولهاالثالثة ذ
ًهو الذي يرى اخللق ظاهرا ويرى احلق باطنا، :  ذو العقل● ّفيكون احلق ًّ

 احتجـاب املطلـق اًعنده مرآة للخلق الحتجاب املرآة بالصورة الظاهرة فيه
 .ّباملقيد
ًهو الذي يرى احلق ظاهرا واخللـق باطنـا، فيكـون اخللـق :  ذو العني● ً ّ

ّعنده مـرآة احلـق، لظهـور احلـق عنـده واختفـاء اخللـق فيـه اختفـاء املـرآة  ّ
 .بالصورة

ّرى احلق يف اخللق، واخللق يف احلق، وال هو الذي ي:  ذو العقل والعني● ّ
ًحيتجب بأحدمها عن اآلخر، بل يرى الوجود الواحد بعينه حقا مـن وجـه،  ّ
ًوخلقا من وجه، فال حيتجب بالكثرة عن شهود الوجه الواحد األحـد، وال 
ّيزاحم يف شهوده كثرة املظاهر، أحدية الذات التي يتجىل فيها، وال حيتجـب 

عن شهود الكثرة اخللقية، وال يـزاحم يف شـهوده أحديـة ّبأحدية وجه احلق 
 .)١(»ّالذات املتجلية يف املجايل كثرهتا

ّويفرتض اآلميل أن اهللا أشار إىل أن القرآن أحـد مظـاهره الـذي جتلـت  ّ ّ
ّلقــد  ــ  اهللا لعبــاده   كتابــه ول ــن ال  «: يف احلــديث.ذاتــه وصــفاته فيــه

                                                           
 .٢٩١ ص،١ج: ّ األعظم واحلرب اخلضمتفسري املحيط) ١(
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ّ يقول هو الكتاب اآلفاقي الـذي يـتجىل واملراد بالكتاب هنا كام. )١(»يب ون
ًاحلق يف صورة كتابه بحسب مالبس حروفـه وكلامتـه وآياتـه جتليـا معنويـا  ً ّ ّ

ّحقيقيا، كام يتجىل املعنى يف لباس احلروف والكلامت واآليات ً ّ. 
ًومن قرأ الكتاب اآلفاقي التفصييل أيضا عىل ما هو عليه يف نفس األمر،  ّ

ً وطابقه بالكتاب القرآين حرفـا بحـرف ،تفصيلأعني من حيث اإلمجال وال
ّوكلمة بكلمة وآية بآية، جتىل له احلق يف صورة مظاهره األسـامئية ومالبـسه  ّ ً ً

ًالفعلية جتليا شهوديا كليا تفصيليا بمصداق قوله ً ً ًّ ّ َهو األول واآل{: ّ ُ  َ ُخر والظـاهر ُ ُِ ّ َ ِ
َوا اطن وهو ب ُ َ َُ ِ

ٌ   ء عليمِـْ ِ َ ْ َ َ م ي ـف بر ـك  َأو{: ِّ وقوله املتقدم)٣ :احلديد( }ُ   َْ ِ َ ْ َ

ٌ نه      ء شهيد َِ
َ ْ َ  ُ ُ : ، وبمصداق قول العـارفني مـن عبيـده)٥٣: ّفصلت( } 

ّليس يف الوجود سوى اهللا تعاىل وأسامئه وصفاته وأفعالـه، فالكـل هـو وبـه 
 :وفيه قيل. ومنه وإليه
ًل معنى وصورةوجهة   فشاهدته يف ك ّيل املحبوب من كل ّجتىل ّ 
 .)٢(ّتعينت األشياء يب كنت نسختي     إذا ّكنامـل ر ـاألم ذاك ـ ك:الـفق

ّوكام يتجىل احلق يف صورة عامل اآلفاق يتجىل يف صـورة عـامل األنفـس ّّ. 
                                                           

ّيل العزيزية يف األحاديث الدينية، للشيخ املحقق املتتبع حممد بـن عـيل بـنعوايل الآل) ١( ّ ّّ 
ّإبراهيم اإلحسائي املعروف بابن أيب مجهور، حتقيق البحاثة املتتبـع احلـاج آقـا جمتبـى ّ  

: هــ١٤٠٥: ّاملحققـة ألوىلا  قم، الطبعـة،السالم الشهداء عليه ّمطبعة سيد، العراقي
 .١١٦ص، ٤ج

ّفـتجىل هلـم «: وورد هذا املعنى يف كلامت اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم حيث قـال
؛  من خطب هنـج البالغـة١٤٧: اخلطبة» ...سبحانه يف كتابه من غري أن يكونوا رأوه

، ١٠٧ ص،٩٢ج: ّ اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهـاروكذلك ورد يف بحار األنوار
 .عن اإلمام الصادق عليه السالم

 .٣٤١ ص،١ج: ّتفسري املحيط األعظم والبحر اخلضم) ٢(
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من عرف نفسه عرف «:  حيث قالّ صىل اهللا عليه وآلهّوإىل هذا املعنى أشار النبي
ّملسامة بالنـشأة اجلامعـة الكليـة، ظهـر احلـق  ففي الصورة اإلنسانية ا)١(»ّر ه ّ ّ

ًظهورا ذاتيا، وجتىل جتليا عيانيا فكان عـامل األنفـس يف احلقيقـة صـورته كـام  ً ً ًّ ّ ّ
ْوصـور م {:  ويف قولـه تعـاىل)٢(خلـق اهللا آدم   صـورته: أشار إليه احلـديث ُ َ  َ َ

                                                           
 .١٠٢ ص،٤ج: يل العزيزيةعوايل الآل) ١(

ّملا كانت مجيع املوجودات الظاهرة بمظاهر األسـامء اإلهليـة، «: قال بعض أهل املعرفة
ّكلها جمايل للحق تعاىل، وكان اإلنسان أتم جماليه التي تظ ّ ّهر فيها حقيقته، إما بالقوة أو ّ ّ
. املجايل وأرشف الكتب اإلهليـة بالفعل عىل مراتبه، كان اإلنسان من حيث هو أعظم

ّفكل من عرف نفسه وطالع يف كتابه عىل ما هو عليه يف نفـسه، جتـىل لـه ربـه عـىل مـا  ّ ّ
 .ينبغي

َاقرأ كتابك{: وهلذا قال تعاىل َ ِ َ ة ارتباطها ببدنك، ّعرف نفسك وكيفيا) ١٤: اإلرساء( }ْ
ًواعرف اآليات والكلامت واحلروف التي قد اشتمل عليها، فكفى هبا حـسيبا عليـك 

ًوحجة يف وجوب معرفتك لباريك ّ. 
َو  أ فس م أفال  ب ون{: ّوهذا هو الرس يف قوله تعاىل ُُ ِ ْ ُ َ ْ ِ ُ ْ

َ
ِ : ، وقولـه)٢١: الذاريات( }َ

ُس  هم آياتنا   االفاق و  أ ف{ ْ َ
ِ َ ِ
ْ
ِ ِ ْ ِ ِ

ُ َ  سهم ح  ي ب   هم  نه ا قَ ْ ُ  َ ْ ُْ َ َ ََ َ ّ َ ِ  .)٥٣: ّفصلت( }ِ
َلقـد خلقنـا {: كيف ال واإلنسان هو أحسن املخلوقني وخالقه تعاىل أحسن اخلـالقني ْْ َ ََ َ

ِ سان   أحسن  قو ماإل ِ
ْ َ َ َْ ُ م أ شأناه خلقـا آخـر  تبـارك اهللا أحـسن {: ، وقوله)٤: التني( }ِ َُ ْ َُ َ َ َ َُ َ َ ًَ ْ ْ َ  

ا 
ْ

َالق  ِ  .)١٤: املؤمنون (}ِ
ّ يف باب أنه عـز)مصدر سابق(، رواه الصدوق يف التوحيد )٢( ّوجـل لـيس بجـسم وال  ّ

سألت أبا جعفر البـاقر عليـه : ّ، بإسناده عن حممد بن مسلم قال١٨: صورة، احلديث
ّالسالم عام يروون أن اهللا عز ّ هـي : ّوجل خلق آدم عىل صـورته، فقـال عليـه الـسالم ّ

دثة خملوقة، اصطفاها اهللا واختارها عىل سائر الصور املختلفة، فأضـافها إىل صورة حم
َب  {: نفسه كام أضاف الكعبة إىل نفسه والروح إىل نفسه فقال ِ

ْ : ، وقال١٢٥:  البقرة}َ
ِو فخت  يه من رو { ُ ْ ِ ِِ ُ ْ َ َ  .٢٩:  احلجر}َ
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ْفأحسن صور م ُ َ َ ُ َ َ ْ :  يف قولـه عليـه وآلـهّ صـىل اهللاّ وأشار إليه النبي)٣١: التغابن( }َ
 ـ كام يقول اآلميل  ومل تكن الصورة تلك)١(ّرأيت ر   لة ا عراج   أحسن صورة

ّ إال صورة النبي نفسه، ـ وهي صـورة اإلنـسان الكامـل احلقيقـي التـي ال «ّ
                                                                                                                                        

ّوأيضا رواه يف باب تفسري قول اهللا عز ِكل يشء هال{: ّوجل ً ْ َ ُّ ُك إال وجههُ َ ْ َ ّ ِ :  احلديث}ٌ
عن احلسني بن  ّ بإسناده عن أيب الورد بن ثاممة عن عيل عليه السالم وبإسناده١١ـ ١٠

ّإن النـاس يـروون أن : يـابن رسـول اهللا: قلت لإلمام الرضا عليه السالم: خالد قال ّ
م اهللا، قـاتله: ّإن اهللا خلق آدم عىل صـورته، فقـال:  قال صىل اهللا عليه وآلهرسول اهللا

ّمر برجلني يتسابان، فـسمع ّ صىل اهللا عليه وآله  رسول اهللاّ إنّلقد حذفوا أول احلديث ّ
: ّصىل اهللا عليه وآلهّقبح اهللا وجهك ووجه من يشبهك، فقال : أحدمها يقول لصاحبه

ّيا عبد اهللا ال تقل هذا ألخيك، فإن اهللا عز  .»ّوجل خلق آدم عىل صورته ّ
: احلديث. يدخل اجلنّة أقوام أفئدهتم مثل أفئدة الطري: باب(ورواه مسلم يف صحيحه 

ّاحلـسني مـسلم بـن احلجـاج اإلمـام احلـافظ أيب: يفتـصنصحيح مـسلم . )٢٨٤١
، اعتنى به أبو صـهيب الكرمـي، بيـت األفكـار ٢٦١ -٢٠٦: القشريي النيسابوري

 .١١٤١ ص،الدولية
جيوز أن تنسب الرؤيـة فيهـا إىل هذه الرواية ال  .٥٢ ص،١ج: يل العزيزيةعوايل الآل) ١(

ّرؤية البرص، ألهنا مل تكن به، كام تومهه مجاعة، بل كانت بالبص ة وهي الرؤية القلبيـة ريّ
ّكام أوضحناه سابقا، ألن الواجب بطريق العقل تأويل الرؤية بحكـم األ ّصـول لـئال ً

ّيؤدي إىل التجسم واحلدوث والتحديد املوجب لإلمكان ّ. 
 .٥٠٠-٤٨٣ ص،٢ج: حوث يف مراتبه ومعطياته، بيدالتوح: ُينظر

ّوالظاهر أن تلك الصورة التي رآه فيها وشاهد معانيه هبـا، التـي هـي أكمـل الـصور 
ّ، ليس إال صورته املحمدية التي هـي أحـسن الـصور ينالك املعتوأحسنها وأمجعها ل ّ

اىل ّإذ ال يمكـن مـشاهدة احلـق تعـ. وأرشفها وأمجعها ملعاين الكامل وصفات اجلـالل
ّورؤيته عىل التامم إال يف الصورة اإلنسانية الكاملـة التـي مجيـع كامالهتـا حاصـلة هلـا 

 .بالفعل، أو يف غري الكامل لكن ال عىل التامم
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 .)١(»يوجد يف الواقع أحسن منها
ّثم بني اآلميل أن التأويل ال يمكن أن يتحقـق إال عـىل قاعـدة ا ّ ّ ّ لتوحيـد ّ

ِّاألصـل يف الـدين وأسـاس يف اإلسـالم، وعلمـه «ّصوله وقوانينه، ألنـه ُوأ
ّأعظم العلوم وأرشفها، ورسه أعظم األرسار وأنفعها، ولـيس هنـاك رس إال  ّ ّ
ّوهو معدنه، وال علم إال وهو مرشبه، وهـو أول الواجبـات عـىل اخللـق يف  ّ

قني، وهو املقـصد ِّالدين، وآخر املقامات عند أرباب الكشف وأصحاب الي
 .ًاألقىص واملطلب األعىل، وليس لإلنسان وراء هذا املقام مرمى وال مرتبة

 يف بعـض الـسالمعليـهاملـؤمنني ّذا قال سلطان األولياء والوصيني أمريهل
ّ أول ا ين معرفته، و مال معرفته ا صديق به، و مال ا صديق بـه توحيـده، : خطبه

ّمال اإلخالص   ن  ا صفات عنه،  ـشهادة   صـفة و مال توحيده اإلخالص  ، و 

ّأنها غ  ا وصوف، وشهادة    وصوف أنه غ  ا صفة ّّ)٢(. 
 : يف قولـهعليه الـسالموهذا ما أشار إليه اإلمام جعفر بن حممد الصادق 

ّا لهم إ  أسأ ك بتوحيدك ا ي فطرت عليه العقول، وأخذت به ا واثيق، وأرسلت به  ّ 

ّوأنزلت به ا كتب، وجعلته أول فرائضك ونهاية طاعتك، فلم تقبل حسنة إال  ا رسل،  ّ

ّمعه، و م تغفر س ئة إال بعده ّ«)٣(. 
ّبناء عىل ما تقدم يتضح أنه ال ّ ّ يمكن أن يقع التساهل يف فعـل التأويـل،  ً

ًالقرآن باإلضافة إىل كونه طريقا إىل معرفـة «ّوفيام هو الواجب منه، ذلك أن 
 إىل عبيـده وأربـاب دولتـه ّمثل احلكم الصادر من سلطان عريفّاحلق، هو ك

فـإذا قـام أحـدهم ببعـضه ... ّليقوموا بجميع ما فيه ويلتزموا بكل ما حيتويه
                                                           

 .٢٤٢ ص،١ج: تفسري املحيط األعظم والبحر اخلضم) ١(
 . اخلطبة األوىل،مصدر سابق، هنج البالغة )٢(
 .٢٢٩ ص،١ ج:تفسري املحيط األعظم والبحر اخلضم) ٣(
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وقعد عن بعض، فمـن املحتمـل أن خيـالف مـا قـام بـه، الـذي قعـد عنـه، 
ّفيستحق عندها املالمة والتـوبيخ، ولـيس القيـام بـالبعض وتـرك الـبعض 

ًال نظريا للقيام بفعل التفسري وترك فعل التأويل، والقيام بجميع اآلخر هنا إ ّ
ــ ولقـد وردت آيـات كثـرية . ما يف القرآن يقتيض القيام هبام واجلمع بيـنهام

ّ ترصح بذم من ترك تدبر القرآن وأعرض عن تأويله ورغب بحسب اآلميل ـ ّ ّ
ده وأمهـل عن استنباط معانيه والغوص عىل مضامينه واستكناه مراميه وأبعا

أفـال  تـدبرون القـرآن أم   قلـوب أقفا ـا{: أرساره، من ذلك قوله تعـاىل
ُ ْ ُْ ُ َ َْ َ َْ ُ ُ  َ َ َ{ 

 .)٢٤: ّحممد(
ّوألجل أن اإلعراض عن تدبره ـ مع ما فيه من املنافع والفـضائل ـ  ٌأمـر ّ

ُفمـا  ـنفعهم شـفاعة {: ٌمستغرب مستكره وشأن مستهجن مستقبح قال تعـاىل ََ َ ْ ُ ُ ْ َ َ

ِا شاف َع ّ َفما  هم عن ا ذكرة معرض  * ِ ِ ِ ِ
ْ ُ ِ َ ِ ْ  َ ْ ُ َ ّ ليؤكـد عـىل سـبيل )٤٩ـ ٤٨: ّاملدثر( }َ

ّاإلنكار حال من يعرض عن تدبر القرآن وفهمه ّطالع عـىل اخـتالف واال... ُ
ِرموزه وإشاراته وليدلل عىل أنه الطريق املوصل ّ  إىل اجلواهر املكنونة والنفـائس ّ

 من خالل ذلـك منزلـة القـرب التـي أشـار عارفونالرشيفة املستورة، ليبلغ ال
ْومن  فعـل ذ ِـك ابتغـاء  رضـا{: إليها يف كتابه فقال َ ََ ِ ْ ْ َ َْ ْ َ ً اهللا فـسوف نؤ يـه أجـرا ِةَ ْ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َ َ

ًعظيما ِ  .)١( )١١٤: النساء( }َ

                                                           
 .٧٠٨ص: العرفان الشيعي) ١(



 

 
 
 

 

ّيرى اآلميل أن التأويـل بمعنـى التـدبر ال خيـتص بأهـل احلـق، ولـيس  ّ ّ ّ
ًوظا فيه أن يقع عىل وجه الـصواب عـىل نحـو دائـم، بـل منـه مـا هـو ملح

ّصواب، وهو ما قام عىل أسـاس الـرشع وقاعدتـه وسـاعده العقـل وأيـده 
ُالوجدان والكشف، ومنـه مـا هـو باطـل يـراد منـه اإلفـساد ويقـصد منـه  ُ
ّاإلضالل، وهو ما خالف الرشع ومل يقم شاهد من العقل عىل صحته، وكال 

 :ُ جيوز أن يطلق عليه لفظ التأويل، قالهذين القسمني
ّاعلم أن التأويل عىل قسمني حق وباطل« ّ: 
ّ أما الباطل فهو تأويل أهل الزيغ والضالل الذين يأخذون املتشاهبات ●

ّولوهنا عىل رأهيم واعتقاداهتم كاملجسمة ؤدون املحكامت ويعملون عليها وي ّ
 .ّواملعطلة وأمثاهلم

ّ وأما احلق فالذي هو ● تأويل أرباب العلم وأهل الرسوخ منهم، وذلك ّ
ّ قسم يتعلق بأرباب الظاهر وأهل الرشيعة، وقسم يتعلـق ؛ينقسم إىل قسمني ّ

 .)١(»ّبأهل الباطن وأرباب الطريقة، ولكل واحد منهام أقوال

 

ً معنـى  الظاهر وأرباب الـرشيعة هـو رصف اآليـة إىلهلالتأويل عند أ
ّموافق ملا قبلها وما بعدها ويطابق الكتـاب والـسنة، والتفـسري علـم نـزول 

                                                           
 .٢٢٩ ص١ج: تفسري املحيط األعظم والبحر اخلضم) ١(
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 .ّاآلية وشأهنا وقصتها واألسباب التي نزلت فيها
ّالتأويل رد أحد املحتملني إىل ما يطابق الظاهر، والتفسري كـشف : وقيل

 .ّاملراد عن اللفظ املشكل
ت واملتـشاهبات عـىل التأويل هو التوفيق والتطبيق بـني املحكـام: وقيل

ّقانون العقـل والـرشع، وهـذا حـسن، وذلـك يكـون بـرد املتـشاهبات إىل 
ُاملحكامت وتطبيقها هبـا بحيـث ال خيـرج عـن القـانون األصـيل األصـويل 

ّواألساس الكيل املقرر بينهم يف العلوم العقلية والنقلية ّ. 

الـسالف ّوبرأي اآلميل فإن الذي دفع أهل الظاهر إىل التأويـل بـاملعنى 
هو حاجتهم إىل رفع التناقض الذي يستفاد نتيجة النظر البـدوي يف ظـواهر 

أي (ّوعلـة احتيـاجهم «:  قـال؛ٌالقرآن، وهذا غرض حسن وصنيع مشكور
ّإىل هذا التأويل وإىل رد املتشابه إىل املحكم وغري ذلك، هي ) أرباب الرشيعة

 وروحـه ونفـسه  وجـه اهللا، ويـد اهللا، وجنـب اهللا:ّأهنم وجـدوا يف القـرآن
ه وغـضبه، وسـخطه ومكـره ءوسمعه وبرصه وقوله وكالمه وجميئه واستوا

ّه وخدعه ونسيانه وغري ذلـك مـن املتـشاهبات، وعرفـوا أن هـذه ؤواستهزا
ّاإلشارات لو فرسوها عىل الظاهر من غري تأويل ألدى إىل كثري من املقايـسة  ّ

إلحلـاد، فاحتـاجوا إىل ّمن التشبه والتعطيل والتجسيم والكفر والزندقـة وا
ِوا إليه ليخلصوا من الوقوع يف املقايـسة املـذكورة ونعـم مـا ؤالتأويل والتج

ْومن  فعل ذ ِك ابتغاء  رضا{ »فعلوا َ ََ ِ ْ ْ َ َْ ْ َ ً اهللا فسوف نؤ يه أجرا عظيماِةَ َِ َِ ً ْ ِ ِْ ُ ْ َ َ{)١(. 

 

ّم به أهل الظاهر وإن كان حقا، إال أنـه ّيعتقد اآلميل أن التأويل الذي قا ّ ً ّ
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 فيـه عـىل خـصوص أمـر االقتـصار، و منـهّف عند هذا احلدوقالوينبغي  ال
ّكهذا، ذلك أن أهـل اهللا ال تتعلـق مهـتهم ببيـان مـا  ّ ّؤديـه مفـردات اللغـة تّ ّ

وتراكيبها من املعاين وما توصل إليه من املقاصد واألغـراض، بـل تتجـاوز 
ّقـرآن طريقـا إىل معرفـة احلـق بذلك إىل اعتبـار ال سـتكناهه والـدخول إىل اً

ّأن القرآن ملا كان صورة إمجال عاملي اآلفاق واألنفس «والسبب هو . بواطنه ّ
ّوتفصيلهام، وملا كان ينطوي يف ذاته بحـسب صـورته ومعنـاه عـىل كـل مـا  ّ
ّاشتمل عليه العامل من مركبات وبـسائط، فـإن النظـر فيـه وقراءتـه وفهمـه  ّ

ة بواطنه واستنباط مضامينه ومـا اسـترت خلـف األلفـاظ والرتاكيـب ومعرف
ّاللغوية من وجوهه، كل ذلك نظر يف العامل وإدراك له بتفـصيل مـا اشـتمل 
ّعليه صورة ومعنى، وملـا كـان العـامل بأكملـه صـورة احلـق، ومظهـر ذاتـه  ّ ً ً
ّوأسامئه وصفاته، تصبح معرفته بمظهره ومن خاللـه، متوقفـة عـىل معرفـة 

 .قرآن املشتمل عليهال
ّعىل أن إدراك هذا كله ـ بحسب اآلميل ـ ال يـتم إال بإنجـاز رشح واف  ّ ّ ّ
للعالقة التي تربط بني القرآن والعامل، ونعني باألخري عاملي الصورة واملعنى 
. أو األنفس واآلفاق، وبتحديد دقيـق للمنطـق الـذي حيكـم هـذه العالقـة

ّلعالقة هو منطق التامثل التام والتطـابق ّوبنظره فإن املنطق احلاكم عىل هذه ا
ّبمعنى أنه كام أن القرآن كتاب إهلي مشتمل يف صورته عىل احلـروف . املطلق ٌ ّ ّ

ّوالكلامت واآليات، فكذا عاملا اآلفاق واألنفس فإهنام كذلك كتابـان إهليـان  ّ
ًومصحفان ربانيان، يشتمالن صورة عىل احلروف والكلامت واآليات ّ. 

ّد هنا عـىل وحـدة الكلمـة اإلهليـة بحـسب النظـر الكـيل، ّواآلميل يشد
ّمفرتضا أن ّفصلة، والعامل األنفيس كلمته املجملة، ّ اآلفاقي كلمة اهللا امل العاملً

ًوالقرآن صورة ما يف هذين العاملني إمجاال وتطبيقا فهناك عـوامل ثالثـة هـي . ً
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ًمظاهر ذات احلق وأسامئه وصفاته، تتطابق كليـا وتنـسجم فـيام ّ  بينهـا غايـة ّ
هـو التطبيـق بـني «ّ إن التأويل عند أربـاب البـاطن :لذا قال. )١(»ماالنسجا
 اجلمعي وحروفـه وكلامتـه  إىل الكتاب القرآين)اآلفاقي واألنفيس(الكتابني 
 .)٢(»وآياته

ّوالشاهد الذي أقامه إلثبات هـذه الـدعوى، أن القـرآن سـمى هـذين  ّ
ً، كام سـمى نفـسه كتابـا، قـال تعـاىلبالكتاب) اآلفاقي واألنفيس(العاملني  ّ :

ــاب وأخــر { ــات هــن أم الكت ــات  كم ــه آي ــاب من ــزل عليــك الكت ُهــو ا ي أن َ ُ َُ ِ ِ ِ ِْ ْ   ُ ُ ٌُ ٌَ َْ ُ ْ َْ َ َ َ َ ْ ِ َ

َم شاب ْولقد جئنـاهم بـ{: ، وقال)٧: آل عمران( }ٌهاتِـُ ُ ْْ ِ
َ َ ْكتاب فـصلناه   علـم ِـَ ِْ َِ ُ  َ

َهدى ور ة لقوم يؤمنون ُ ُ ُِ ْ ْ َ ِْ ً َ َ َ ُقل فأتوا بـ{: ، وقال)٥٢: األعراف( }ً ْ َ ْ ِكتاب مـن عنـد ِـُ ْ ِ ِ ِْ

ُ اهللا هو أهدى منهما  تبـ ُْ ِْ َ َعه إن كنـتم صـاد  ِـِ ِ ِ ْ ُ ْ ُْ ْ ولـيس املـراد . )٤٩: القـصص( }ُ
ّـ كام يرى اآلميل ـ إال كتايب اآلفاق واألنفس، املعـرب عـنهام يف » منهام«بقوله  ّ

: قـال يف ذيـل هـذه اآليـة. عـامل الـصغريلغة أهل الباطن بالعـامل الكبـري وال
ّإشارة إىل الكتاب اآلفاقي واألنفيس املعرب عنهام بالكتاب الكبري والكتـاب « ً

ٌالعـامل إنـسان كبـري، : الصغري، واإلنسان الكبري واإلنسان الـصغري لقـوهلم
ٌواإلنسان عامل صغري، ال إىل التوراة واإلنجيل أو غريمها مـن الكتـب بـزعم 

 .)٣(»ّاملفرسين
َثم فصل الكالم يف هذين العاملني ّ  : فقالّ

ّأما اآلفاقي، فقد افرتض أن ما اشتمل عليـه هـذا العـامل مـن جزئيـات  ّ
ّومركبات، آيات وكلامت هي من حيث معناها شبيهة بكلامت القرآن وآياته 

                                                           
 .٧١٢ص: العرفان الشيعي) ١(
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ًقال معلقا عىل قوله تعاىل. وحروفه، بل هي عينها وتطابقها ِو ـو أن مـا   {: ِّ  ْ َ َ

َض من شجرة أقالم وا حر  مده من  عده سبعة أ ر ما نفدت  مات اهللا إن اهللا ْاألر  ِ ُِ  ِ َِ ْْ َ َ ٌ ََ ُ ُُ َ َْ َْ ِ ِ ِِ ْ ُْ ُ ْ َ ْ َ َْ َ

ٌعز ز حكيم ِ َ ٌ ِ
ّإن كلامت القرآن كام هـي عبـارة عـن الكلـامت «: )٢٧: لقـامن( }َ

ّاملركبة من احلروف املفردة والبسيطة التي هـي حـروف التهجـي، فكـذلك  ّ
ّ اآلفـاق فإهنـا عبـارة عـن الكلـامت املركبـة مـن احلـروف البـسيطة كلامت ّ

 مـن املعـدن ؛ًاآلفاقية، وهذه الكلامت إمجاال، فهي عبارة عن املواليد الثالثـة
ّ فهي عبـارة عـن كـل متعـني بتعـني شخـيص ؛ًوالنبات واحليوان، وتفصيال ّ ّ

ّصوريا كان أو معنويا، من امللك واجلن واإلنس واحليوان والـدو ً ّاب وغـري ً
 .ذلك

وهذه اإلشارة لو كانت إشارة إىل الكلامت القرآنية مل يكن يبالغ يف عدم 
ّإنفاذها إىل هذه الغاية، ألن الكلامت القرآنية بحسب الصورة تنفد بوقته من 

ً فضال عن البحور، وإن فرض من حيث املعنى فإنفاذها وعدم إنفاذها ّاملواد
 عىل الكتاب اآلفاقي وأرساره وحقائقـه، ّيرجع إىل ما قلناه، وهو أنه مشتمل

ّوأنه نسخة إمجاله وتفصيله، ويعـضد ذلـك مـا ورد يف اصـطالح القـوم يف 
ّالكلمة يكنى هبا عن كل واحـدة مـن  :تعريف الكلمة وتقسيمها وهو قوهلم ّ

ّاملاهيات واألعيان واحلقائق واملوجودات اخلارجية، وعىل اجلملة عـن كـل  ّ
ّمتعني، وقد ختص املعق والت بني املاهيات واحلقائق واملوجودات واألعيـان ّ

ّبالكلمة املعنويـة الغيبيـة، واخلارجيـات بالكلمـة الوجوديـة، واملجـردات  ّ ّ
 .ّاملفارقات بالكلمة التامة

ّوالكل راجع إىل الكلامت اآلفاقية دون القرآنية، وإليها اإلشـارة بقولـه 
َو مت  مة ر ك صدقا وع{: تعاىل َ ًَ ْ ِ َِ َ َ ُ َ ْ ُدال ال مبـدل ل ماتـه وهـو ا ـسميع العلـيمَ  ِ َ َْ ُ ِ  َ ُ َْ ِ ِِ َِ َ  ُ ً{ 

ّ ألن كلامته اآلفاقية الباقية الدائمة ال تبديل هلا من حيث هي ؛)١١٥: األنعام(
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ّخرى، كام هو مقرر يف بحـث ُهي، بل من حيث النقل من صورة إىل صورة أ
 .املعاد

َقل  و  ن ا {: ويكفي يف هذا قوله تعاىل ْ َ ْ َ ْ ُحر مدادا ل مات ر   فد ا حـر ُ ُْ َْ ْ َ ِ َِ َ  َ ِ َ ِ ً ِ
ْ بـل أن  نفـد  مـات ر  و ــو جئنـا بـ ْ ِْ ْ

َ ََ  َْ ُ ِ َ َ َ َ ًمثله مــدداِـَ َ َ ِ ِ ْ ّ ألن كــل ؛)١٠٩: الكهـف( }ِ ّ
ّشخص يكون له أدنى تأمل يعرف أن هذا ليس إشارة ال إىل كلامت القرآن،  ّ

ّف وال الكتـب املنزلـة مـن وال التوراة وال اإلنجيل وال الزبور، وال الصح
ّ ألن كل ذلك وأمثاله قابـل لإلنفـا؛ًالسامء مطلقا ّ واالنتهـاء، فلـم يبـق إال دّ

ّالكلامت اآلفاقيـة املـسامة بـاملوجودات واملمكنـات الغـري القابلـة لالنتهـاء 
ّوالنفاد، وهذا ظاهر جيل ٌ«)١(. 

ِسـ  هم آياتنـ{: ّويتوسع اآلميل هنا يف تأويل قولـه تعـاىل ْ ِ ِ
ُ ِفـاق و  ِا   اآلَ َ ِ

ُ أ فسهم ح  ي ب   هم  نه ا ق  َ ْ  ْ ُْ َ َ َ َ َ ّ َ ِ ِ
ُ ّ ليؤكد منطق املامثلـة والتطـابق )٥٣: ّفصلت( }ْ

ٌإن العامل كتاب مشتمل عىل احلروف واآليـات كالكتـاب «: السالف، فيقول ٌ ّ
ّن اآليـات صـورة جامعـة وهيئـة كاملـة مركبـة مـن الكلـامت إالقرآين، إذ  ّ
ّواحلروف والكلـامت واآليـات ال تتـصور إال ضـمن الكتـاب، واحلروف،  ّ

ًفعىل هذا التقدير يكون اآلفاق املسمى بالعـامل، كتابـا كبـريا إهليـا ومـصحفا  ً ً ًّ ّ
ًجامعا ربانيا ًّ ّ«. 

ّ، فإن كـل جزئـي فيـه أو كـيل ًا كبريًاوإذا كان العامل بام احتوى عليه كتاب ّ ّ
ٌأيضا كتاب يشتمل بنفسه عىل آياته وكل ّإن العـوامل «:  فيقـول.امتـه وحروفـهً

ّكلها، كليها وجزئيها كتب إهلية وصحف ربانية، إلحاطتها بكلامهتا التامات  ّ ّ ٌ ٌّ ٌ ُ ّ ّ
ّأما العقـل األول والـنفس الكليـة اللتـان مهـا صـورتا أ. وآياهتا الزهرات ّ ّ ّم ُّ

ّالكتاب إمجـاال وتفـصيال، ومظهـر احلـرضة العلميـة، فهـام كتابـان إهليـان  ً ً
                                                           

 .٢١٢ ص،١ج: تفسري املحيط األعظم والبحر اخلضم) ١(
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ّالن عىل كليات العامل وجزئياتهمشتم ّ. 
ّوقد يقال للعقل األول أ ً إلحاطته باألشياء إمجـاال، وللـنفس ؛ّم الكتابُُ

ّالكلية الكتاب املبني لظهورها فيها تفـصيال، وإىل األول أشـار احلـق تعـاىل  ّ ً ّ
ْ محو اهللا ما  شاء و  ب{: بقوله ُ َْ ُ َ َُ ِت وعنده أم الكتابِـُ ِ ِْ  ُ ُ َ ْ َ ، وإىل الثـاين )٣٩: الرعد( }ُ
ــه ــ{: بقول ــب وال ياب َوال رط َْ ــ ِـَ ــاب مب ُس إال   كت ِ ِ

ــام( }ّ ــا )٥٩: األنع ّ، وأم
ّاملوجودات األخرى فكل ما يف الوجود مـن العلويـات والـسفليات، فإنـه  ّ ُ

ّبنفسه كتاب إهلي ومصحف رباين النتقاشه بصور  ٌٌ ًكلـامت اهللا وآياتـه جزئيـا ٌّ
ًكان أو كليا، وألحكامه املـسط ّاحلادثـة لديـه بقلـم املـشية  ورة عليـه وأحوالـهّ

ٌ كتاب كيل مـسطور بنقـوش ّوالتقدير، وذلك ألن الوجود اإلضايف اإلمكاين، ّ ٌ
ّاملوجودات واملخلوقات كلها، وكل واحد من تلك املوجودات، إما بمثابـة  ّ ّ
ٌالكتاب أو الكلامت أو احلروف كام مر ذكره، وعىل الكل يصدق أنـه كتـاب  ّ ّ ّ

ّومصحف رباين، ولقد أشار القرآن إىل هذا الوجود الوجداين املنـتقش ٌّإهلي  ّ ٌ
ِوالطور{: بصور املوجودات بقوله ُو تاب  سطور * َ  ْ َ ِ ُ  رق م ـشور * َ ْ َ ّ َ : الطور( }ِ

 .)٣ ـ ١
ٌأما عامل األنفس فهو جزء من عامل اآلفاق بوجه كـام يـرى اآلمـيل،  وهـو ّ

 وهـو كلـامت وحـروف وآيـات،ل عـىلٌ كتـاب يـشتمــ لو لوحظ يف ذاتهـًأيضا
ّالكتاب اجلامع لكل الكتب، والنسخة العظمى والصحيفة الكربى، ولـيس 

ًاقرأ كتابك ك  بنفسك ا وم عليـك حـس با{: ّأدل عىل ذلك من قوله تعاىل ِ َِ َ َ َ َْ َ ََ َ َْ َ ْ ْ ِ
ْ َ ْ{ 

قرأ كتابك اجلامع جلميع هـذه الكتـب لتعـرف ا«: ّ، ألن معناه)١٤: اإلرساء(
ً أنك نسخته العظمى وصحيفته الكربى، ولـست يف مـشاهدته حمتاجـا ًيقينا ُ ّ

ّإىل كتاب غريك، وذلك ألنك من حيث روحك اجلزئـي الـذي هـو صـورة 
ّم الكتاب، إلحاطته باألشـياء ُّكتابك املجمل بمثابة العقل األول الذي هو أ
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ّإمجاال كام مر ذكره، ومن حيث قلبك املـسمى بـالنفس الناطقـة الـذي هـو  ّ ً
ّورة كتابك املفصل، بمثابة النفس الكلية التي هي الكتاب املبني، لظهـور ص ّ

ًتلك األشياء فيها مفصال ّ. 
ّفالصورة اإلنسانية هي أكرب حجة اهللا عىل خلقه، وهـي الكتـاب الـذي 
كتبه بيده، وهي اهليكل الذي بناه بحكمتـه، وهـي جممـوع صـور العـاملني، 

ّ الطريق املـستقيم إىل كـل خـري، وهي ...وهي املخترص من اللوح املحفوظ
ًونظرا إىل هـذا قـال تعـاىل يف اآليـة . ّوهي الرصاط املمدود بني اجلنة والنار

ّ ألنه عرف أن معرفـة نفـسك }ك { ّكفـي يف معرفتـه، ألنـك إذا قـرأت تّ
ّكتابك عىل الوجـه املـذكور، كأنـك قـرأت الكتـابني بأرسمهـا، وشـاهدت 

ٌوجامعيتك للحقائق كلها، كتـاب ّوعيتك ّاملقصود فيهام، ألنك من حيث جمم ّّ
ّجامع للجميع ومصحف كامل للكل ٌ ٌ«)١(. 

وألجــل صــدق الكلمــة واحلــرف واآليــة عــىل مــا يف عــاملي اآلفــاق 
لـو مل مـن هنـا  .ّواألنفس، سمى اهللا تعاىل اإلنسان باحلروف وأطلقها عليـه

ىل تصدق الكلمة واآلية واحلروف عـىل املوجـودات اخلارجيـة مل يكـن تعـا
ّيسمي اإلنسان تارة باحلروف، لقوله يف حق نبينا ّ ً يس وطه : ّ صىل اهللا عليه وآلهّ

ّ، وتارة بالكلمة يف حق عيسى)٢(وأمثال ذلك َإ ما ا مسيح ع   ا ن  ـر م {: ً َ ْ َُ َ َْ َ ِ ُ ِ
ْ  

                                                           
 .٢٥٣ ص،١ج: ّاملحيط األعظم والبحر اخلضم) ١(
ورد عـن أيب جعفـر البـاقر عليـه الـسالم كـام يف روح «: قال الطباطبائي يف تفـسريه) ٢(

اهللا الصادق عليه الـسالم كـام يف معـاين األخبـار بإسـناده عـن وعن أيب عبد يـاملعان
ّطه اسم من أسامء النبيّالثوري، إن  ّخرى أن أ، كام ورد يف روايات  صىل اهللا عليه وآلهٌ

ّن معا يف الدر املنثور عن ابن مردويه عن سيف عـن أيب ساميس من أسامئه، وروي اال ً
 .١٢٧ ص،١٤ج: امليزان يف تفسري القرآن .جعفر عليه السالم
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َرسول اهللا و مته ألقاها إ   ر م ََ ْ َ َْ ُ ُُ ِ َ َ ِ  ّقولـه يف حـقل ؛ً، وتارة باآليـة)١٧١: النساء( }ُ
ًوجعلنا ا ن  ر م وأمه آية{: عليهام السالم عيسى ومريم َ َ َ َُ  ُ َ ََ ْ َ ََ ْ  .)٥٠: املؤمنون( }ْ

 

ّيرى اآلميل أن التطابق التام بني العوامل ال يقتيض إمكان ابتداء النظر من  ّ
ّأي واحد شئنا، فمعرفة اآلفاق غري ممكنـة، وال األنفـس كـذلك، مـا مل يـتم ّ 
ّالنفاذ إليها بتوسط القرآن، فهو البداية التي ينبغي الـرشوع هبـا، واسـتئناف 
ّطريق املعرفة منها، باعتبار جامعيته ملا يف ضـمنهام وملـا ينطويـان عليـه مـن 
ّاحلقائق واملعاين إمجاال وتفصيال واحتوائـه عـىل كـل بـسائطهام ومركبـاهتام  ًّ ً

ًصورة ومعنى ّ كيفيـة مطالعـة  معرفةعليكوإذا عرفت هذا، فيجب «: قال. ً
ًهذه الكتب لئال يلزم منك اإلخالل بالواجب، فإنه قبيح عقال ورشعا ً ّّ. 

ًفرتتيبه، هو أن تتوجه أوال إىل معرفة ترتيب مفردات القـرآن التـي هـي  ّ ّ
ّاحلروف اإلهلية، ثم إىل معرفة كلامته، ثم إىل معرفة آياتـه، ألنـك إذا عرفـت  ّ ّ

ّلوضع الذي وضعها الواضـع الـذي هـو احلـق ترتيب حروف القرآن عىل ا
ّجل جالله، وطابقتها بكلامت اآلفاق التي هي كلامت اهللا العليا، حصل لك 

ّالعلم بمركبات العامل كلها وإذا عرفت ترتيـب آيـات القـرآن عـىل الوجـه . ّ
ًاملذكور أيضا وطابقتها بآيات اآلفاق التي هـي آيـات اهللا العظمـى، حـصل 

 .ّلعامل كلهاّلك العلم بكليات ا
وإذا رجعــت إىل كتابــك اجلــامع للكتــابني املــذكورين، وطالعتــه عــىل 
ًالرتتيب املعلوم والتطبيق املذكور، عرفت أيضا ترتيب حروف كتابك التـي 
هي مفردات جسدك وطابقتها بحروف اآلفاق ومفرداته، حصل لك العلم 

 وإذا عرفـت كلـامت كتابـك التـي هـي. بمفردات األنفـس عـىل التحقيـق
ّمركبات خلقتك وطابقتها بكلامت اآلفـاق ومركباتـه، حـصل لـك العلـم  ّ
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وإذا عرفت آيـات كتابـك التـي . ّبمركبات األنفس عىل التحقيق والتفصيل
ّهي كليات منشآتك وطابقتها بآيـات اآلفـاق وكلياتـه، حـصل لـك العلـم  ّ

 .)١(»ّبكليات األنفس عىل التحقيق والرتتيب

 

ّفتحصل أن  التأويل ـ كام يراه اآلميل ـ هو استكناه حقـائق عـامل اآلفـاق ّ
 يفّوعامل األنفس، من خـالل التـدبر يف آيـات القـرآن وسـوره، والغـوص 

ّمعانيه ومقاصده، واالستغراق يف اسـتكناه دالالتـه وأبعـاده، ألنـه صـورة 
 ّهذين العاملني املشتملة عىل كل ما فيهام من احلقائق والدقائق، من احلـروف

ًوالبسائط والكلامت واآليات، إمجاال وتفصيال ّوملـا عرفـت أن العـامل كلـه . ً ّّ
ّصورة احلق تعاىل، وجتيل  ذاته وأسـامئه وصـفاته، فمعرفـة القـرآن تقـود إىل ّ

ّمعرفـة احلـق يف منــازل تدرجـه، ومــدارج جتليـه يف كــل مظـاهره اآلفاقيــة  ّ ّ ّ
 .واألنفسية

 لـك هـذه العلـوم واملعـارف وإذا حـصل«: ّوهذا ما أكده اآلميل بقوله
ّكلها وحتققت هذه احلقائق والدقائق بأمجعها عىل الوجه الذي تقرر وحتقـق،  ّّ ْ ّ
ّحصل لك العلم بوجود احلق تعاىل ومعرفته عىل سبيل الكـشف والـشهود 
ّوالذوق والوجود، وشاهدته حتت كل حرف حرف، وكلمة كلمة وآية آيـة، 

ًياهتام، مطابقا ملـا يف القـرآن إمجـاال من حروف اآلفاق واألنفس وكلامهتام وآ ً
ْقل {: ّوكشف لك رس قوله. ًوتفصيال ُفأتوا بـُ

ْ ْكتاب مـن عنـد اهللا هـو أهـدى ِـَ َْ ُ ِ ِ ِ ِ ِْ

ُ منهما  تب ْ َعه إن كنتم صاد  ِـِ ِ ِ ْ ُ ْ ُْ ْ ّ ألن هـذا إشـارة إىل الكتـابني ؛)٤٩: القصص( }ُ
ًهام مرارا، وظهـر لـك ُاملذكورين، أعني الكتاب اآلفاقي واألنفيس املشار إلي

                                                           
 .٢٤٧ ص،١ج: ّاملحيط األعظم والبحر اخلضم) ١(
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َس  هم آياتنا   االفاق و  أ فسهم ح  ي ب   هم  نـه ا ـق أو{: معنى قوله َ ُ  َ ْ  ْ ْ ُْ َ َ َ َ َ ّ َ ِ ِِ ُ ْ ِ ِ
ْ
ِ ِ ِ

ُ ْ ـم  َ َ

ٌي ف بر ك  نه      ء شهيد َ َِ
َ ْ َ  ُ ُ   َْ ِ  .)٥٣: ّفصلت( }َ

ّوتقرر عندك بالريب وال شـبهة أن بـدون هـذين الكتـابني ومـشاهدة  ّ
ّ ال يمكن الوصول إىل جناب صـمديته وحـرضة أحديتـه،اهتام وكلامهتامآي  بوجـه ّ

ًمن الوجوه، ورصت بـذلك مـن الـذين أولـوا القـرآن صـحيحا، وقـر وا ؤّ
ُوما  علم تأو لـه {: ًالكتابني رصحيا، ودخلت يف مجاعة قال اهللا تعاىل فيهم َ َ

ِ
ْ َ ُ ْ َ ّ الإَ

َاهللا وا راسخون   العلم  قو ـون َُ ُ َ ِ ِ ِ
ْ ْ
ِ ُ ّ َ ّ آمنـا بـُ ُه   مـن عنـد ر نـا ومـا يـذكر إال أو ـو ِـَ ُ ّ ُ   َ َ  َ ِ ْ ِ ِْ  ُ ِ

ِاأل اب
ويل العلـم ُّ وشاركت معه جل ذكره، ومع املالئكة وأ)٧: آل عمران( }ْ

ّمن عبـاده يف هـذه املـشاهدة الكليـة والرؤيـة الـصحيحة احلقيقيـة املـسامة  ّ ّ
َشهد {:  لقوله؛بالتوحيد الذايت والشهود العيني ِ

َاهللا  نه ال  َ إال هوَ ُ ّ ُ ُوا مالئ ـة  ُ  َ ِ َ ْ َ

ًوأو و العلم قائما ب ِ ِ ِ
ْ ْ ُ ُ ُالقسط ال  َ إال هو العز ز ا كيمِـَ ِ َ

ْ ُ ِ
َ ْ َْ ُ ّ ِ ْ  .)١٨: آل عمران( }ِ

ّوباتفاق املحققني من أهل اهللا وأهل التوحيد، ليس فـوق هـذا املـشهد  ّ
 .)١(»مشهد، وال فوق هذه املرتبة مرتبة

                                                           
 .٢٤٨ ص،١ج: ّملحيط األعظم والبحر اخلضمتفسري ا) ١(





 

 
 
 

 

ّيرى اآلميل أن الطريق للوقوف عىل تأويل القرآن ليس واحدا، بل ثمـة  ً ّ
 :طريقان لتحقيق ذلك

ّ أن يرزق اإلنسان ذلك، ويتحقق له بلوغ غاية املعرفة بالقرآن بال :األول
ّسابق جهد وعمـل، وال سـالف جماهـدة وهتـذيب، وبـال تقـدم رياضـة أو 

اية اإلهلية، وهبداية ممنوحـة بـال مقابـل، وال حيـصل طاعة، بل بمحض العن
ّاألمر عىل هذا النحو وهبذه الطريقـة إال ملـن انـدرج يف دائـرة مـن يـصفهم 
ّاآلميل باملحبوبني، وهم الـذين تعلـق حـب اهللا هبـم وتوجـه شـوقه إلـيهم  ّ ّ

 .ومنحهم هدايته منذ األزل
الفضائل وقطع ّ هو طريق املجاهدة والرتقي والرياضة وحتصيل :الثـاني 

الـذين جعلهـم يف دائـرة مـن و طريـق وه. ّاملنازل وطي املقامات واملراتب
ّيصفهم باملحبني، وذلك بأن يفـيض احلـق تعـاىل عـىل قلـب بعـض عبيـده  ّ
ّبواسطة التقوى التي هي سيد األعامل كلها، علام فارقا بني احلـق والباطـل،  ً ً ّ ّ

ًورسا كاشفا بني الظاهر والباطن ً : ّاعلم أن الـسلوك سـلوكان«: قال اآلميل؛ ّ
ّسلوك املحبوبية وسلوك املحبية ّ. 

ًأما سـلوك املحبوبيـة ، فهـو أن يكـون وصـول الـشخص سـابقا عـىل  ّ ّ
ّسلوكه، أعني يصل إىل كامله املتعني له من اهللا تعاىل بغري واسـطة عمـل مـن 

وذلك يكون بمحـض العنايـة مـن . الرياضة والتقوى واملجاهدة والسلوك



 أصول التفسري والتأويل .........................................................................٢٩٤

ْو من آبائهم وذر ـاتهم و خـوانهم {:  اهلداية منه، وإليهم أشار يف قولهاهللا وعني ْ ِْ ِ ِِ ِْ َ َ َّ  ُ ِ ِْ

ٍواجت يناهم وهديناهم إ   اط ِ ْ ُْ ُ ْْ َْ ََ ََ ِ  ستقيمَ َ ْ  ).٨٧: األنعام( }ُ
ًوأما سلوك املحبية، فهو أن يكون السلوك سابقا عىل الوصـول، أعنـي  ّ ّ

لرياضــة والتقــوى واملجاهــدة ّيكــون حــصول كاملــه املعــني لــه بواســطة ا
ِوا يـن جاهـدوا  ينـا {:  لقوله تعاىل؛ّوالسلوك مع قطع املنازل وطي املراحل ُ َ َ ِ  َ

َ هد نهم سبلنا و ن اهللا  مع ا محس   ِ ِ ْ ُ ُُ ْ َ َ َ ََ  َ َُ ْ  َ ِ ْ  .)٦٩: العنكبوت( }َ

 

 علـيهم نبياء واألولياء عرفت من األمن هم ،هم املحبوبونوفالطائفة األوىل 
ّ، وتقرر أهنم وصلوا إىل اهللا من غري سبب سابق، بل بمحـض العنايـة السالم ّ

ّوكامل املحبة هلم، ولكامل شوقه إليهم وحتننه  أال طـال شـوق : يهم كام قـالعلّ
ًاألبرار إ  لقا  و   ألشد شوقا إ هم جذبة مـن : ّ صىل اهللا عليه وآلهّ ولقول النبي،ّّ

 .ّ ق توازي عمل ا قل جذبات ا
ٌجمـذوب غـري سـالك، وسـالك : وأصحاب اجلذبات عىل أربعة أقسام

ّغري جمذوب، وسالك جمذوب، وجمذوب سالك، فهؤالء مـن القـسم األول 
ّوإن كان هم أجل من أن يسمى جمذوبا، ألن الكامل املكمـل أعظـم مـن أن  ّّ ً ّ

ّيسمى   . بالنسبة إليهمّأسامء السالكني واملجذوبني، فكأن هذا جمازبُ
ًوأما الطائفة الثانية، الذين هم املحبون فقد عرفتهم أيـضا وهـم الـذين  ّ ّ
ّيسلكون سبيل احلق عىل قدم السلوك والتقوى والرياضة، ويكون سلوكهم 

ْإن اهللا مـع ا يـن ا قـوا وا يـن هـم {:  لقوله تعاىل فـيهم؛ًسابقا عىل وصوهلم ُْ َ َِ ِ  َ َ  َ َ َ  

َ سنون ُ ِ ْ َإن ا متق    جنات و هر{: ، ولقوله)١٢٨: حلالن( }ُ َ َ ّ  َ ِ َ ِ ُ
ْ ْ  مقعد صـدق  *   ِ ِ َ ْ َ ِ

ٍعند  ليك ِ َ َ ْ ِ مقتدرِ َ ْ ّمـن تقـرب (: ّ، ولقوله يف حديثه القديس)٥٥ــ  ٥٤: القمر( }ُ

ّإ  ش ا تقر ت إ ه ذرا ، ومن تقرب إ  ذرا  تقر ت إ ه  ّ ًّ ًّ َّ ًا ، ومن تقرب إ  با  بً ً ّ َ
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 .)١()ًت إ ه هرولة شي
ًواحلاصل أن عبدا من عبيده مثال إذا قام بالتقوى عىل مـا ينبغـي ً وهـو  ،ّ

َا قوا اهللا حـق تقاتـه وال  مـو ن إال وأ ـتم  ـسلمون{: املشار إليه يف قوله ُ ُ ُِ ْ ْ  ُ ْ َ َّ ُ َُ ُِ ِ  َ َ آل ( } 
ّ وأدى حقها عىل ما هو عليه يف نفس األمر، وزال عن قلبه بعد )١٠٢: عمران ّ

مـن الظلمـة دّذلك حجاب الكثرة والتفرقـة، واضـمحل عـن مـرآة نفـسه 
ّوالغفلة، ووصل إىل حد الصقالة والصفاء التام الكامل، أفاض عليه تعـاىل  ّ

 انفـسح بـه عـني بـصريته، وانكـشف لـه عـامل امللكـوت ،ًنورا مـن أنـواره
واجلربوت، ونزل عليه من سامء جوده وفضله احلكمـة واملعـارف والعلـوم 

ًمن أخلص هللا تعا  أر ع  صـباحا (: ّ صىل اهللا عليه وآلهّائق، كام قال النبيواحلق

وصارت لـه معينـة عـىل مطالعـة ، )٢()ظهرت ينابيع ا كمة من قلبه    سانه
ّكتابه املسمى بالكتاب الكبري، ومقوية عىل مشاهدة ما يف ضمنه من اآليـات  ّ

ــاملوجودات واملخلوقــات، وكــذّوالكلــامت املــسامة  ــه ب لك عــىل مطالعــة كتاب
                                                           

ّز العـامل يف سـنن ـ، وهبامشه منتخب كن١٥٣ ص،٥ج: مسند اإلمام أمحد بن حنبل) ١(
 .، لبناناألقوال واألفعال، دار الفكر

ة املؤمن والكافر، نيامن والكفر، باب طي، كتاب اإل١٦ ص،٢ج: األصول من الكايف) ٢(
ما أخلـص العبـد : جعفر الباقر عليه السالم قالعن أيب : ّ، ونص احلديث٦: احلديث

ًوجل أربعني يوما، أو قال ّاإليامن باهللا عز ًوجل أربعني يوما،  ّما أمجل عبد ذكر اهللا عز: ّ ّ
ّإال زهده اهللا عز ّ ّوجل يف الدنيا، وبرصه داءها ودواءها، فأثبت احلكمة يف قلبه وأنطق  ّ ُّ ّ

       .»هبا لسانه
 صـىل اهللا قال رسول اهللا: السالم عن آبائه عليهم السالم قالوعن اإلمام الرضا عليه 

ّما أخلص عبد هللا عز«: عليه وآله ّوجل أربعني صباحا إال جرت ينابيع احلكمـة مـن  ٌ ً ّ
، ٢٤٢ ص،٧٠ج: ّ اجلامعة لدرر أخبار األئمـة األطهـاربحار األنوار .»قلبه عىل لسانه
 .١٠: تعاىل، احلديثيامن والكفر، باب اإلخالص ومعنى قربه كتاب اإل
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ّ وإىل هـذا املعنـى كلـه . ما يف ضمنه من اآليات والكلامتاألنفيس ومشاهدة
قـد أحيـا (:  يف بعض أقوالـه، وهـو قولـهعليه الـسالم ّأشار أمري املؤمنني عيل

ٌعقله، وأمات نفسه ح  دق جليله، ولطف غليظه، و رق   المع كث  ال ق، فأبان  ّ ّ

س يل، وتدافعتـه األبـواب إ  بـاب ا ـسالمة ودار اإلقامـة،   الطر ق، وسلك بـه ا ـ
ّوت بتت رجاله بطمأن نـة بدنـه   قـرار األمـن وا راحـة، بمـا اسـتعمل قلبـه وأر  

 .)٢(»ٌ وأمثال ذلك كثري يف هذا الباب،)١()ّر ه

 

ّملاذا تعلقت اإلرادة التكوينية هللا تعاىل بأن يفـيض عـىل بعـض : ُقد يقال ّ
ّ أنوار جتلياته العينية وتنفتح عني بصريهتم بحيث حيصل هلـم اسـتعداد عباده ّ

الوقوف عىل تأويل القرآن، بـال سـابق جهـد وعمـل، وال سـالف جماهـدة 
ْوأن {أفال يتناىف ذلك مع القاعـدة القرآنيـة . وهتذيب، وبال رياضة أو طاعة َ

َل س  ِإل سان إال ما س  َّ
ِ
ْ ْ ختيار اإلنسان، أال وهل ينسجم مع ا ؟)٣٩: النجم( }َ

 ًيكون ذلك جربا، وهو مصادم للمجمع عليه بني أتباع مدرسة أهـل البيـت
 ؟)٣(ٌال ج  وال تفو ض ول ن أ ر ب  أ ر نّ من أنه عليهم السالم

ًما ينبغي أن يقال يف اجلواب عن ذلك إمجاال ّ إن من بـدهييات العقيـدة ؛ُ ّ
ٌو أن اهللا تعـاىل عـامل بجميـع ّاإلسالمية عىل مستوى البحث العقيل والنقيل ه ّ
ّاألشياء، كلياهتا وجزئياهتا، وكل تفاصيلها، ال ٌيغيب عنه تعـاىل يشء منهـا،  ّّ

ًوال ختفى عليه خافية يف الساموات وال يف األرض، علام مطلقـا غـري متنـاه،  ًٌ
                                                           

 .٢٢٠: هنج البالغة، اخلطبة) ١(
 .٢٦٤ ص،١ج: ّتفسري املحيط األعظم والبحر اخلضم) ٢(
: مـصدر سـابق، التوحيد، بحوث يف مراتبه ومعطياته: ُينظر مصادر هذا احلديث يف) ٣(

 .٨٨ ص،٢ج
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ُوما ت ون   شـأن ومـا  تلـو منـه{: قال تعاىل. قبل خلقه هلا وإجيادها وبعده ُ ُْ ِْ ُ َ ََ َْ َ ِ 
ُمن قرآن وال  عملون من  مل إال كنا علي م شهودا إذ تفيضون  يـه ومـا  عـزب  ُ َ َْ ْ َْ َ َِ ِِ ِ َِ َُ ُُ ْ ً ُ ْ ُ َ ّ ُ ُ ُّ َ َْ َْ ْ

ِ ن ر ك من مثقال ذرة   األرض وال   ا سماء وال أصغر من ذ ِك وال أ   إال    ِ ِ
ّ َ َ ْ َ َ َ ََ َْ ْ ِْ ِ َِ ْ ِ  ِ ْ  َ ِ

ْ  َ َ

ُكتاب مب   .)٦١: يونس( }ِ
ًوص السنة هذا املضمون القرآين أيضاّكام أكدت نص  :منهاف ،ّ

سـمعته :  قال،عليه السالم ّ صحيح حممد بن مسلم عن أيب جعفر الباقر●
ً ن اهللا وال  ء غ ه، و م يزل اهللا   ا بما ي ون، فعلمه بـه قبـل كونـه «: يقول

 .)١(»كعلمه به بعد كونه
عليـه  صادقاهللا الـ سـألت أبـا عبـد«:  صحيح منصور بن حازم قـال●
ّهل يكون اليوم يشء مل يكن يف علم اهللا عز: السالم ال، بـل  ن : ّوجـل؟ قـال ٌ

 .)٢(» ا سماوات واألرضئ  علمه قبل أن ي ش
: قلـت «: عليه السالمحديث الفتح بن زيد اجلرجاين عن اإلمام الرضا ●

ُجعلت فداك  يعلـم القـديم :   قلـت .هات هللا أبـوك:   قال .قد بقيت مسألة، ُ
!   ـسائلك  ـصعبةّنإو ك : اليشء الذي مل يكن أن لو كان كيف يكون؟ قال

ة {: أما سمعت اهللا يقول و  ن  يهمـا آ ِه  ٌ َـ ِ ِ َ ْ
سدتا ّالإَـ َاهللا لف َ َـ َ  )٢٢: األنبيـاء( }ُ

َو لعال{: وقو  َ ْ  عضهم    عضَ َْ َ َْ ُ :  وقال    قول أهـل ا ـار)٩١: املؤمنون( }ُ
ْأخرجنا  عمل صاِ { َ ْ َ ْْ

لِ ُا    ا ي كنا  عم َـَ ْ ّ ُ ِ  َ ْ َ و ردوا {:  وقـال)٣٧: فـاطر( }ً ُ و  ْ َـ َ

ُلعادوا  ا  هوا  نه ُْ َ ُ ُ ِ ، فقد علم ا  ء ا ي  م ي ـن أن  ـو  ن )٢٨: األنعام( }َ
ِّ فقمت ألقبل يده ورجله.كيف  ن ي ون ّ فأدنى رأسه، فقبلـت وجهـه ،ُ

ُت نـّبيتوصفه ملا ورأسه، وخرجت ويب من الرسور والفرح ما أعجز عن 
                                                           

 .٢: ، باب صفات الذات، احلديث١٠٧ ص،١ج: األصول من الكايف) ١(
 .٦، باب العلم، احلديث ١٣١ص: لصدوقالتوحيد، ا) ٢(
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 .)١(»ّمن اخلري واحلظ
ًهذه النصوص وكثري غريها تؤكد حقيقة علم اهللا تعـاىل باألشـياء علـام  ّ ٌ
ّأزليا قبل خلقه هلا وإجياده إياها، بل يعلم سبحانه ممتنع الوجود أن لـو كـان  ًّ

 .وجد كيف يكون، مثل رشيك الباري تبارك وتعاىل
 ّ قبل خلق األشياء ـ مـن عبـد أنـه الّفإذا علم اهللا سبحانه ـ وعلمه أزيل

حمالة يعطيه  يريد سوى الطاعة والعبادة والطهارة من الرجس والدنس، فال
 له مجيع األسباب كام هو مقتـىض وعـده ومـا كتبـه عـىل نفـسه، ّيئذلك وهي

ًوالبد أن تتعلق إرادته التكوينية بذلك، متكينا للعبد من حتقيق ما يريده، وال  ّ ّ ّ
ً جرب لذلك اإلنسان يف حتقيـق مـراده، بـل يبقـى العبـد خمتـارا ّيعني هذا أي

 .ًمريدا، قد استجابت املشيئة اإلهلية ملا اختاره وأراده
ّوكذا لو علم من شـخص آخـر أنـه ال يريـد سـوى التمـرد واجلحـود  ّ
والكفر والعصيان واخلروج عن حبل الطاعـة، فـال يمنعـه مـن ذلـك، بـل 

ًيعطيه كل ما يريد حتقيقا لرغ ّ ّباته، كام أن اإلرادة اإلهلية التكوينية أيضا تتعلق ُ ً ّّ ّ
يعنـي اجلـرب عـىل املعـصية، بـل شـاء إنـسان  ًوهذا أيضا ال. بتلكم األفعال

باختياره هو وإرادتـه أن ال يـستجيب ألوامـر اهللا تعـاىل، فـشاءت إرادة اهللا 
 .حتقيق ما اختاره ذلك اإلنسان

ّومن ثم يتضح لنا أن إرادة اهللا التك ّ   املـراد، الهاّتخلف عنيّوينية التي ال ّ
تتناىف مع اختيار اإلنسان، وإن كانت مجيع أفعال اإلنـسان خملوقـة هللا تعـاىل 

 .ّفعايل، لكنها خملوقة وفق ما يريده اإلنسان وخيتارهبمقتىض التوحيد األ
  علـيهم الـسالموهذا املعنى هو الذي ذكره أكثر أتباع مدرسة أهل البيت

                                                           
: ، باب التوحيد ونفـي التـشبيه، احلـديث٦٤ ص مصدر سابق،التوحيد للصدوق،) ١(

١٨. 
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ّفإنه تعاىل ملا خلـق األرواح كلهـا قابلـة للخـري «يف هذا الباب ّوعولوا عليه  ّ ّ
ًإنا هديناه ا س يل إما شـاكرا و مـا كفـورا{ّوالرش  ًُ َ ّ َّ ِ َ  ُ ْ َ َ  وقـادرة عـىل )٣: اإلنـسان( }ّ
ُمن  ن ير د العاجلة عجلنا    يها ما  شاء  ِمن نر د ث{فعلهام  ُ

ِ ِ
ُ ْ َْ ُ َ ِ ُ َ ْ ْ َ َ َ ِ ُ َ َم جعلنا   جُـَ َُ َ ْ َ َهـنم    َ

ًيصالها مذ وما مدحورا ُ ُْ َْ ًَ ْ َومن أراد اآل * َ ْ َ َخرة وس   ا سعيها وهو  ؤمن فأو ِك  ن َ َ ََ ُ َ ٌ ِ ْ ُْ َ ُ َ َ ََ َ َ ِ
ًسعيهم  شكورا ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ   نمد هـؤالء وهـؤالء مـن عطـاء ر ـك ومـا  ن عطـاء ر ـك * َ َ  َ َُ َ َ ََ َ َِ ِ ِْ ِ ُ ُ  ِ ُ  ُ

ً ظورا ُ ْ ّ أن بعضها يعود إىل اخلـري املحـض وهـو ، وعلم)٢٠ ـ ١٨: اإلرساء( }َ
ّاإليامن، وبعضها يعود إىل الرش املحض وهو الكفر باختيارها، عاملها هـذه 
ّاملعاملة كاخللق من الطينة الطيبة أو اخلبيثة، فحيث علم اهللا من زيد أنه خيتار  ّ
ّاخلري واإليامن البتة ولو مل خيلق من طينة طيبـة، خلقـه منهـا، وملـا علـم مـن  ّ ّ
ّعمرو أنه خيتار الرش والكفـر البتـة خلقـه مـن طينـة خبيثـة، لطفـا بـاألول  ً ّ ّّ
ّوتسهيال عليه وإكراما له، ملا علم من حسن نيته وعمله، وبالعكس يف الثاين  ً ً

َ فأما من أعطى وات { ْ ْ َّ ْ وصدق با ـس * َ ُ ْ َ  َ ْ فسن ـ ه  ِل ـ ى* َ ُ ْ ُ ُ  َ ُ َ َ وأمـا مـن  ـل * َ ِ َ ْ َّ َ

ْواستغ  َ ْ َ و ذب ب* َ  َ ْا س ِـَ ُ
ْ

ْ فسن  ه  ِلع ى*  ُ ُْ ُ ُ  َ َ  .)١٠ ـ ٥: الليل( }َ
ّوعلم اهللا ليس بعلة لصدور األفعال، وهذا معنى جيد تنطبق عليه أكثر  ً ّ

 .)١(» عليهم السالمأخبار الباب، ويستنبط من أخبارهم
َ  إن   ا {: واآليات والروايات شاهدة عىل هذا املعنى، قال تعـاىل َ واب  

َعند اهللا ا صم ا  م ا ين ال  عقلون ُ ِ ْ َْ َ ِ  ُ ْ ُ ْ   ِ َ ْ و ـو علـم اهللا  ـيهم خـ ا ألسـمعهم و ـو * ِ ْ ْ ُ َْ ََ َُ َ ََ ْ ً ْ َ ِ ِ َ ِ
َأسمعهم  ولوا وهم معرضون ُ ُ ُ
ِ
ْ ُ ْ ْ َْ َ ََ َ َ ّأن اهللا إنـام ابـتالهم « بمعنـى )٢٣ ـ ٢٢: األنفال( }ْ ّ

ّ ينطقـون بكلمـة احلـق، ّبالصمم والبكمـة فـال يـسمعون كلمـة احلـق وال
ًوباجلملة حرمهم من نعمة السمع والقبول، ألنه تعاىل مل جيد عنـدهم خـريا  ّ

                                                           
ّاهللا شرب، املتوىف  ّالسيد عبد: مصابيح األنوار، تأليف) ١(  ،هـ، انتشارات بـصرييت١٢٤٢ّ

 .١٣ ص،١ج: قم
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ّومل يعلم به، ولو كان لعلم، لكن مل يعلم فلم يوفقهم للسمع والقبول، ولـو 
ّأنه تعاىل رزقهم السمع واحلال هذه مل يثبت السمع والقبول فيهم، بل تولـوا  ّ

 .)١(»ّعن احلق وهم معرضون
ّبام تقدم يمكن فهم أصل مهم يف معارف اإلمامة اإلهلية، حيث ثبت أن  ّ ّ ّ
وا ؤاهللا سبحانه خلق بعض عباده عىل استقامة الفطرة واعتدال اخللقة، فنـش

ّمن بادئ األمر بأذهان وقادة وإدراكات صحيحة ونفوس طـاهرة وقلـوب 
الص مـا ّسليمة، فنالوا بمجرد صفاء الفطرة وسالمة النفس من نعمة اإلخ

ناله غريهم باالجتهاد والكسب، بـل أعـىل وأرقـى، لطهـارة داخلهـم مـن 
ّالتلوث بألوان املوانع واملزامحات، والظاهر أن هؤالء  َاملخلـصون هللا يف هـم ّ

ّعرف القرآن، وهؤالء هم األنبياء واألئمة، وقد نص القـرآن بـأن اهللا  ّ تعـاىل ّ
ْواجت ينـاهم {: تعـاىلاجتباهم أي مجعهم لنفسه وأخلـصهم حلـرضته، قـال  ُ ْْ َ َ َ

ِوهديناهم إ   اط  ستقيم َ َْ ُ ِ ْ ُ ْ َ َهـو اجتبـا م ومـا جعـل {: ، وقال)٨٧: األنعام( }َ َ ََ َ ْ ُ ْ َُ

َعلي م   ا ين من حرج َ ْ ِ ِ  ِ ْ
ُ ْ َ  .)٧٨: احلج( }َ

ّوالروايات الواردة يف املقام تؤكد أن منـشأ هـذا االجتبـاء واالصـطفاء  ّ
ّنه علم منهم أهنمأاإلهلي،  ِ روي . ّ ال يريدون إال الطاعة والعبودية لـه تعـاىلّ

 يف جوابه عن أسـئلة بعـض الزنادقـة الـذي  عليه الـسالمعن اإلمام الصادق
 :سأله مسائل كثرية

  ومل يروه؟ُ اخللقَكيف يعبد اهللاَ: قال«
رأته القلوب بنور اإليمـان، وأث تتـه العقـول بيقظتهـا إثبـات :  عليه السالمقال

 . األبصار بما رأته من حسن ال  يب و ح م ا أ فالعيان، وأب ته

ُأليس هو قادرا أن يظهر هلم حتى يروه ويعرفوه، فيعبد عىل يقني؟: قال ّ ً 
                                                           

 .٤٣ ص،٩ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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 .ل س  لمحال جواب:  عليه السالمقال
 ٌفام بال ولد آدم فيهم رشيف ووضيع؟: قال
 .العا : ا طيع، وا وضيع: ا   ف:  عليه السالمقال

 ٌاضل ومفضول؟أليس فيهم ف: قال
 .ّإنما يتفاضلون با قوى:  عليه السالمقال

ّإن ولــد آدم كلهــم ســواء يف األصــل ال يتفاضــلون إال : فتقــول: قــال ّ ّ
 بالتقوى؟
ّنعم إ  وجدت أصـل ا لـق الـ اب، واألب آدم واألم حـواء،:  عليه السالمقال ّ ّ 

ّخلقهم  ٌ واحد وهم عبيده، إن هللا عز ّا طهر ميالدهم، وطيب ّوجل من و  آدم أناس ّ ّ ً

 أبدانهم، وحفظهم   أصالب ا رجال وأرحام ال ساء، أخرج منهم األن ياء وا رسل، فهم 

ّأز  فروع آدم، فعل ذ ك ال أل ر استحقوه من اهللا عز ّوجل، ول ن علم منهم ح   ّ

ًذرأهم أنهم يطيعونه و عبدونه وال    ون به ش ئا، فهؤالء بالطاعـة نـا وا مـن اهللا ّ 
 .)١(زلة ا رفيعة عنده، وهؤالء ا ين  م ا  ف والفضل وا سبـا كرامة وا ن

ّهبذا يتضح معنى االصطفاء واالختيار مـن اهللا تعـاىل لـبعض عبيـده يف 
 مـن العلـم العاصـم ؛محل أعباء الرسـالة، وإعطـائهم اإلمكانيـات العاليـة

ّاحلكمة اإلهليـة ّوغريه، فإن مجيع ذلك يرجع إىل إرادهتم واختيارهم، ضمن 
ّيف إعطاء كل مستعد بمقدار استعداده ّ. 

 

ّاتضح أن املحبني يمكنهم الوقـوف عـىل تأويـل القـرآن، لكـن بـرشط  ّ ّ
                                                           

 باب احتجاجات ١٧٠ ص،١٠ج: ّار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهاربحار األنو) ١(
 .٢: السالم، احلديث الصادق عليه
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الرياضة واملجاهدة، ومقتىض ذلـك أن تكـون املـشاهدة ممكنـة واملعرفـة ال 
ت املتعارفـة عنـد بواسـطة األدواذلك مكن يفأ .امتناع هلا وال استحالة فيها

ّاإلنسان، أم أن مشاهدة تلك احلقائق حتتاج إىل أداة ختصها ووسيلة مرتبطـة  ّ
ّهبا، ذلك أن اهللا خلق اإلنسان وأعطـاه القـدرة عـىل مـشاهدة عـوامل امللـك 

ًوامللكوت، وخلق لكل عامل منها عينا تناسبه ليشاهده بواسطتها  ؟ّ
ًامعـا للعـاملني، عـامل الغيـب ّإن اهللا تعاىل خلق اإلنـسان ج«: قال اآلميل

ّوعامل الشهادة، أو امللك وامللكوت، أو األمر واخللق، وأعطاه ملـشاهدة كـل 
ّعامل عينا مناسبة لذلك العامل، فالعني التي هي ملـشاهدة عـامل الغيـب سـامها  ً

َقل هذه سبـ{:  لقوله؛بالبصرية ِ ِ ْ  ي  أدعـو إ  اهللا   بـص ة أنـا ومـن ا ِـُ
ِ َ َ

َ َ ِ َ َ ِ َ ُ ْ
ِبعـ ِ

َ َ{ 
َ فإنهـا ال {: ، والقلب والفؤاد والصدر عبارة عنها لقوله تعاىل)١٠٨: يوسف(

ِ ع  األبصار ول ن  ع  القلوب ال    ا صدور ِ
ُ ُ ِ

 ُ ُ َ َْ َ َ َْ ْ ْْ ِ  والعـني التـي )٤٦: احلـج( }ُ
ِواهللا أخـرج م مـن  طـون {:  لقوله؛ّهي ملشاهدة عامل الشهادة سامها بالبرص ُ ُ ْ ِ ْ ُُ َ َ َْ

 أم
ُ

َهات م ال  علمون ش ئا وجعل ل م ا سمع واألبصار واألفئدة لعل م  شكرون َُ ُ ْ َ ْ ُْ ُ ُ ًَ ََ َ ََ ََ َ َِ
ْ َ َ ََ ْ ْْ ْ ُ َ ُ َ ِ{ 

 .)٧٨: النحل(
ّفكام أن العني التي هي ملشاهدة الـشهادة وشـأهنا الرؤيـة واملـشاهدة، مل 

ّيتمكن من رؤيتها ومشاهدهتا إال بعد إزالة املوانع ورفع احلجاب بين ها وبني ّ
ًمرئياهتا وحصول نور آخـر مـضافا إليهـا كنـور الـشمس أو نـور القمـر أو 

فكـذلك العـني التـي هـي ملـشاهدة عـامل ، الكواكب أو النار وأمثـال ذلـك
ّالغيب، فإهنا وإن كانت من شـأهنا رؤيـة ذلـك العـامل ومـشاهدته، لكـن مل 

ك العـامل ّيمكن منها إال بعد إزالـة املوانـع ورفـع احلجـاب بينهـا وبـني ذلـ
ّوحصول نور آخر مضافا إليها كنور احلق تعـاىل أو نـور القـدس أو الـروح  ً

ُنـور   نـور  هـدي اهللا {:  لقوله تعاىل؛ّاألعظم أو العقل الكيل وأمثال ذلك ِ ْ َ ُ َُ ٌ
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ُِ وره من  شاء و  ب اهللا األمثـال  ِلنـاس واهللا  َُ َِ ّ َْ ْ ُ ِ
َ َُ ْ َ ِ ِ ٌ  ء علـيمكُلِّـِبـ ُ ِ َ ْ  ،)٣٥: النـور( }َ

ُو من  م  عل اهللا   نورا فما   من نور{: ولقوله ُْ ْ ِْ ُ َُ ََ ًَ ُ ِْ
َ َ َ  )١(.»)٤٠: النور( }َ

ُويركز اآلمـيل هنـا عـىل أن إزالـة احلجـب للوصـول إىل مـشاهدة ملكـوت ّ ّ 
ّالساموات واألرض، ال تتحقق وال تنجز بـال ضـوابط، وهـي التكـون إال  ّ

ّبأسباهبا، ذلك أنه كام أن احلجب املادية ُ ّ  املانعـة مـن حـصول الرؤيـة تـزول ّ
ُبتكلف أسباب مادية لإلزالة والرفع، فكذلك احلال يف احلجب املانعـة عـن  ّ ّ

ُمشاهدة عامل الغيـب واالطـالع عـىل أرسار القـرآن والعـامل، فـال تـ ّزال إال ّ
فالتقوى والرياضة واخللوة والعزلة إلزالة تلـك املوانـع «: لذا قال. بأسباب

 األنوار ليشاهد هبا العـامل الروحـاين ومـا فيـه مـن ُواحلجب، وحتصيل تلك
ّالغرائب والعجائب، فاملحبوبون بحـصول هـذه األنـوار هلـم أزال كـام مـر  ً

ّألهنـم يف مـشاهدهتم األزليـة ُذكره، مستغنون عن إزالة املوانع ورفع احلجب 
 .ّومكاشفاهتم احلقيقية عىل الدوام واالستمرار
ّوأما املحبون فيجب علـيهم إزالـ ُة تلـك املوانـع ورفـع تلـك احلجـب ّ

حصل هلم تلك األنوار ويشاهدون هبا تلك العوامل وما فيهـا مـن األرسار تل
ّ والنقليات الدالـة عـىل ذلـك أكثـر مـن أن )٢(»واألنوار والعجائب واآلثار

 :ً، نذكر فيام ييل نزرا منهاُحتىص
ا ـشياط   و ـون ّ أن ال و«: ّ أنه قالّ صىل اهللا عليه وآلهّ النبي ما روي عن●

 .)٣(»ي آدم  ظروا إ   لكوت ا سماواتـ  قلوب بن
                                                           

 .٢٧٢-٢٧٠ ص،١ج: ّتفسري املحيط األعظم والبحر اخلضم) ١(
 .سابقالصدر امل) ٢(
، كتـاب الـسامء ١٦٣ ص،٥٩ج: ّبحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهـار) ٣(

 .قيقة املالئكة وصفاهتم وشؤوهنموالعامل، باب ح
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 قـال رسـول اهللا«:  وأخرج أمحد بن حنبل بإسناده عن أيب هريرة قـال●
ّفلما نزلت إ  ا سماء ا نيا نظرت أسفل م ، فـإذا أنـا ....  لة أ ي  : ّصىل اهللا عليه وآله ّ 

هـذه ا ـشياط   و ـون   أعـ  :  ائيل؟ قالبوهج ودخان وأصوات، فقلت ما هذا يا ج
 .)١(»ّ يتفكروا    لكوت ا سماوات واألرض، و وال ذ ك  رأوا العجائبّي آدم أالـبن

:  قـال يف حـديث طويـل عليه السالم ما روي عن اإلمام زين العابدين●
ما أ ر  عينان يب  بهما أ ور دينه ودنياه، وعينان يب  به؛ّأال أن  لعبد أر ع أع «

ت    قلبه فأب  بهمـا الغيـب   لًآخرته، فإذا أراد اهللا بعبد خ ا فتح   العي   ا 
 .)٢(»أ ر آخرته، و ذا أراد به غ  ذ ك ترك القلب بما فيه

  عليـه الـسالمكنت عنـد أيب جعفـر البـاقر«: ّ عن سالم بن املستنري قال●
َّهـم محـران بالقيـام قـال ّفدخل عليه محران بن أعني وسأله عن أشياء، فلـام 

ّنـا أأخربك ـ أطال اهللا بقاءك لنا وأمتعنا بـك ـ :  عليه السالمأليب جعفر الباقر
ُّنأتيك فام نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا وتسلو أنفسنا عن الدنيا وهيـون  ّّ
ّعلينا ما يف أيدي الناس من هذه األموال، ثم نخرج من عندك فإذا رصنا مع 

ّإنما   :  عليه السالمفقال أبو جعفر الباقر: ُّببنا الدنيا؟ قالّالناس والتجار أح

ّالقلوب  رة تصعب و رة  سهل ّ. 
ّن أصحاب حممـدإأما :  عليه السالمّثم قال أبو جعفر  ّ صـىل اهللا عليـه وآلـهّ

: قـالواَو ِم  افون ذ ـك؟ : فقال: رسول اهللا نخاف علينا النفاق، قال يا: قالوا
                                                           

 .٣٥٣ ص،٢ج: مسند اإلمام أمحد بن حنبل) ١(
ّاخلصال، للشيخ اجلليل األقدم الصدوق أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه ) ٢(

ّصححه وعلق عليه، هـ ٣٨١ّالقمي املتوىف سنة  ّي، مؤسـسة النـرش عيل أكرب الغفار: ّ
، ٢٤٠ ص،١ج: ّبقـم املقدسـةيف احلوزة العميـة ّدرسني اإلسالمي، التابعة جلامعة امل
 .باب األربعة، للعبد أربع أعني
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ّإذا كنا عندك فذكر ّتنا ورغبتنا وجلنا ونسينا الدنيا وزهدنا حتى كأنـا نعـاين ّ ّ ُّ ّ
ّاآلخرة واجلنة والنار ونحن عندك، فـإذا خرجنـا مـن عنـدك ودخلنـا هـذه 
ّالبيوت وشممنا األوالد ورأينا العيال واألهل يكـاد أن نحـول عـن احلـال 
ّالتي كنا عليها عندك وحتى كأنا مل نكن عىل يشء؟ أفتخاف علينـا أن يكـو ّ ن ّ

 ًذلك نفاقا؟
ّ  إن هـذه خطـوات ا ـشيطان، : ّ صـىل اهللا عليـه وآلـهفقال هلـم رسـول اهللا ّ

ي وصــفتم أنفــس م بهــا ـّ ف غــب م   ا نيــا، واهللا  ــو تــدو ون   ا الــة ا ــ
 .)١(»... صافحت م ا الئ ة و ش تم   ا اء

 

ّاعتـرب اآلمـيل أن الرياضـة واملجاهـدة وات بـاع سـبيل الرشـاد وارتفــاع ّ
ْومن  م {: ُاحلجب، يتبعها هداية هي ثمرهتا وهي ما أسامه اهللا بالنور يف اآلية َ ْ َ َ

ُ عل اهللا   نورا فما   من نور ُْ ِْ ُ َُ ََ ً ُ ِ
َ  .)٤٠: رونال( }َ

لتقوى السابقة عليها واملسامهة يف حصوهلا، لوللهداية هذه مراتب، كام 
ّني حدد جزاء املهتدين، وما حيصدونه مـن ثمـرات أشار إليها اهللا يف كتابه ح

ٌ ِ يـن أحـسنوا ا ـس  وز ـادة{: ثر هدايتهم ونتيجة تقواهم يف قولـهأهي  َ َ
ِ َ

ْ ُ ْ ُ ْ َ ِ  { 
ّال نعني املعرفة كلهـا، وال أرقـى . ُواحلسنى يف اآلية هي املعرفة )٢٦: يونس(

 العـادة ّدرجاهتا وأرفعها، بل املقصود هبا ما يرتتـب عـىل الـسلوك بحـسب
 .والغالب

ّوألجل أن اهلداية تستوجب ـ بحسب اآلمـيل ـ أرفـع مراتـب القـرب، 
ّفقد رتب عليها يف النهاية أرفع مراتب املعرفة، وألجله قيد اهللا احلسنى هنـا  ّ

                                                           
ّ، كتاب اإليامن والكفـر، بـاب يف تنقـل أحـوال ٤٢٣ ص،٢ج: األصول من الكايف) ١(

 .١القلب، احلديث 
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ّاملعارف احلاصلة يف مرتبة القرب، املعـرب عنهـا «بالزيادة ليكون املقصود هبا 
ّفإن العارف يشاهد يف هـذه املرتبـة ويف هـذا  ؛ وبحسبه.»بالبقاء يف اهللا وباهللا

ًاملقام شيئا ما شاهده أبدا وال رآه، ويسمع شيئا مـا سـمعه أبـدا، وال طـرق  ً ً ً
ًسمعه، ويعرف شيئا ما عرفه أبدا وال اعتاده خاطره ّ ولقد اخترص احلق مـا .ً

أعـددت : حيصل للعارف يف هذا املقام يف مجلـة واحـدة وكـالم مفـرد فقـال
أال ع  رأت وال لعبادي ما 

ُ
 .)١(ذن سمعت، وال خطر   قلب   

ّويعقب اآلميل عىل هذا الرسد بتلخيص وجهة نظره العامـة يف الـسياق  ّ
ّفمن راض نفسه بالتقوى وترقى يف مدارجها وأزال عن نفـسه مـا «: فيقول َ

كانـت ثمـرة عملـه رؤيـة األنـوار امللكوتيـة .... حيجبها عن الرؤية والفهم
ًوتية، وانفتاح عني البصرية ملطالعة كتاب اهللا اآلفاقي مطابقا ملـا واآلثار اجلرب

 .)٢(»ّيف كتابه القرآين، وحصل غاية الفهم ومقصد النظر

 

ّإذا عرفت مقصدنا، فاعلم أن للتقـوى عـرش مراتـب مـن «: قال اآلميل
: هـيحيث التفصيل وترتيب الـسلوك وتطبيقهـا باملقامـات العـرشة التـي 

ُالبــدايات، واألبــواب، واملعــامالت، واألخــالق، واألصــول، واألوديــة، 
وثـالث مراتـب مـن حيـث . واألحوال، والواليات، واحلقائق، والنهايات

 .اإلمجال ومراتب اخللق وتطبيقهم هبا

ّأما اإلمجال، فمرتبة العوام، ومرتبة اخلواص، ومرتبة خـاص اخلـاص،  ّ ّ ّ
ّي، ألن اخللق بأرسهم ال خيرجـون عـن هـذا أعني املبتدئ واملتوسط واملنته

ِل س   ا يـن آمنـوا وعملـوا ا ـصاِ ات {:  وقوله تعاىل.احلرص كام أرشنا إليه ّ ُ ِ َ َ ُ َْ َ ِ  َ َ َ َ
                                                           

 .٢٨٢٤: ، كتاب اجلنّة وصفة نعيمها وأهلها، احلديث١١٣٦ص:  صحيح مسلم) ١(
 .٧٢٣ص: العرفان الشيعي) ٢(
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ْجناح  يما طعموا إذا ما ا قوا وآمنوا وعملوا ا ـصاِ ات  ـم ا قـوا وآمنـوا  ـم ا قـوا  ْ َْ  َ  َ    ُ ُُ َُ َ ََ َ َِ ّ ُ ِ َ ُ ُِ َ ٌِ
َوأحسنوا و َُ َاهللا  ب ا محس  َْ ِ ِ ِْ ُ ْ إشارة إىل هذه املراتـب الـثالث، ، )٩٣: املائدة( }ُُ 
ُل س   ا ين آمنوا{: ّألن قوله َْ َ ِ  َ َ َ ِوعملـوا ا ـصاِ ات{:  إىل قوله}َ ّ ُ ِ َ  إشـارة إىل }َ

ّتقوى العوام وأهل البداية من عموم املسلمني واملتقني، و ّنـه لـيس علـيهم أّ
ٌجناح فيام طعموا أي  ّفيام فعلـوا إذا مـا اتقـوا وآمنـوا وعملـوا الـصاحلات، ُ

وتقديره أي ليس عىل الذين آمنوا بحسب التقليد أو التصديق القلبي جنـاح 
أي عتاب وخطاب فيام فعلوا من الصغائر باجلهل أو الغفلة التي هي إضافة 
ّاألفعال إىل غري احلق، إذا ما اتقوا بعده بالتوبة والرجـوع مـن رؤيـة أفعـال  ّ

ّلغري وآمنوا بشهود األفعال مـن فاعـل مطلـق، ثـم عملـوا الـصاحلات أي ا
ّعملوا األعامل القلبية دون القالبية التـي هـي التوكـل والتـسليم والرضـا،  ّ

 وإىل .ّال فاعـل إال هـو: ووصلوا هبا إىل التوحيد الفعيل وأثبتوا عليه وقـالوا
 وهـذا ،)١(عفوك مـن عقابـكأعوذ ب: يف دعائه ّ صىل اهللا عليه وآلهّهذا أشار النبي

                                                           
: ّالقزوينـي، املتـوىفّسنن ابن ماجه، تصنيف أيب عبـداهللا حممـد بـن يزيـد بـن ماجـة) ١(

، ٣٨٤١ّ، كتاب الدعاء، باب ما تعـوذ منـه رسـول اهللا، احلـديث ٤١١ص :هـ٢٧٣
 ذات ليلة من اهللا عليه وآله  صىلُفقدت رسول اهللا: عائشة قالت عن«: ّونص احلديث

 بطن قدميه وهو يف املسجد ومها منصوبتان، وهـو فراشه، فالتمسته فوقعت يدي عىل
ّاللهم إين أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك مـن عقوبتـك، وأعـوذ بـك «: يقول َّ ّ

 .»ًمنك ال أحيص ثناء عليك، أنت كام أثنيت عىل نفسك
ُمصدر سابق، كتـاب الـصالة، بـاب مـا يقـال يف الركـوع ، ورواه مسلم يف صحيحه
 .٢٠١ ص٤٨٦: والسجود، احلديث

ّخامتة املحـدثني احلـاج : وكذلك ورد يف مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل، تأليف
ّمؤسـسة آل البيـت : هــ ، حتقيـق١٣٢٠ّمريزا حسني النوري الطربيس، املتوىف سـنة 
 .٣٢١ ص،٤ج:  هـ١٤٠٧ ،عليهم السالم إلحياء الرتاث، الطبعة األوىل
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 .ّباالتفاق إشارة إىل التوحيد الفعيل
ُ م ا قوا وآمنوا{: وقوله تعاىل َ َ ْ َ  إشارة إىل اإليامن احلقيقي دون التقليدي }ُ  

ّالذي هو مقام اخلواص واملتوسطني من أهـل الـسلوك عـىل طريقـة املحبـة  ّّ
ّلتي هي االتقاء بقدم التقوى، التي هي رؤية صفة واحدة والعمل بموجبها ا

ّعن رؤية صفات الغري مطلقا، وشهود صفات احلق وحـدها والوصـول إىل  ً
ّالتوحيد الصفايت املشار إليه يف قول النبي ُأعوذ برضـاك مـن : ّ صىل اهللا عليه وآلهُ

ً ألن هذه أيضا إشارة إىل التوحيد الصفايت،سخطك ّ. 
ِ م ا قوا وأحـسنوا واهللا  ـ{: وقوله تعاىل ُ ُ َْ َُ َْ َ َب ا محـس  ُ   ِ ِ ْ ُ

ْ  إشـارة إىل التقـوى } 
ّاحلقيقية واإليامن الكشفي الشهودي، الذي هـو مقـام خـاص اخلـاص وأهـل  ّ ّ

ُأو ِـك هـم {:  لقولـه تعـاىل؛ّالنهاية مـن أهـل اهللا الواصـلني إىل جنـاب عزتـه ُ َ ُ

َ ا مؤمنون حقا َ ُ ِ ْ ُ ّألهنا إشارة إىل اتقاء العارف عن شهود وجو )٤: نفالاأل( }ْ د الغـري ّ
ّمطلقا املسمى بالتوحيد الذايت، لقول النبي ّ  .ُأعوذ بك منك: ّ صىل اهللا عليه وآلهً

ّألن هذا بال خالف إشارة إىل التوحيد الذايت، وذلك لـو مل يكـن كـذلك مل 
ّيقيده باإلحسان، ألن اإلحسان عبارة عـن مـشاهدة احلـق يف مظـاهر األسـامء  ّ ّ

 حـني ّ صىل اهللا عليه وآلهّوغري ذلك، لقول النبيّوالصفات املسامة باللقاء والرؤية 
ّأن تعبد اهللا كأنك تراه و ن  م ت ن تراه فإنه يراك: ُسئل عن اإلحسان ّ)١(. 

                                                           
لكفـر، بـاب اخلـوف والرجـاء، ، كتاب اإليامن وا٦٧ ص،٢ج: األصول من الكايف) ١(

ّ، نص احلديث عن إسحاق بن عامر قال٢: احلديث اهللا الـصادق عليـه  قال أبو عبـد: ّ
ّيا إسحاق خف اهللا كأنك تراه وإن كنت ال تراه فإنه يراك، فإن كنت«: السالم ّترى أنه  ّ

ّال يراك فقد كفرت، وإن كنت تعلم أنه يراك ثم برزت له باملعصية، فقـد جعلتـه مـن ّ 
 .»أهون الناظرين عليك

ًقال املجليس معلقا عىل هذا احلديث ُاعلم أن الرؤية تطلق عىل الرؤية بالبرص وعىل «: ِّ ّ
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ومقام اإلحسان لو مل يكن مقـام املـشاهدة مـا ذكـره بعـد التوحيـدات 
ّالثالث واالتقاءات الثالث التي هي من هناية املقامات كلها ّ. 

ًوى يف الدرجات الثالث إمجاال، فيجب عليك أن إذا عرفت مراتب التق
 :ّاعلم أن التقوى: ًتعرف مراتبها يف الدرجات العرش تفصيال، فنقول

ً عبارة عن االجتناب من املحارم الرشعية مطلقا:ُ يف املرتبة األوىل● ّ. 
ّ عن املحلالت الرشعية إال بقدر الرضورة: ويف املرتبة الثانية● ّ ّ. 
 .اء مع اإلخالص عن الري: الثالثة●
 . عن الكثرة يف الوحدة: الرابعة●
 . عن التفرقة مع اجلمعة: اخلامسة●
 .ّ عن الشك مع اليقني: السادسة●
 . عن الرشك مع التوحيد: السابعة●

                                                                                                                                        
ّوقد تقدم املراد مـن الرؤيـة (الرؤية القلبية، وهي كناية عن غاية االنكشاف والظهور 

ن ِ خف اهللا خـوف مـن يـشاهده بعينـه وإن كـا:ّواملعنى األول هنا أنسب أي) القلبية
ّحماال، وحيتمل الثاين أيضا، فإن املخاطب ملا مل يكن من أهل الرؤية القلبية ومل يرتق إىل  ّ ً ً

ّكأنـك «: ّة، فإهنا خمصوصة باألنبياء واألوصياء عليهم السالم قـالّتلك الدرجة العلي
أي » فإن مل تكن تـراه«: وقوله.  وهذه مرتبة عني اليقني وأعىل مراتب السالكني.»تراه

ّصل لك هذه املرتبة من االنكشاف والعيان، فكن بحيث تتذكر دائـام أنـه يـراك، إن مل حت ً ّ ُ
ْأ من هو قائم      فس بمـا كـسبت{: وهذا مقام املراقبة كام قال تعاىل َ َُ َ ِ

ْ َ  َُ َ ٌَ َِ ْ  ) ٣٣: الرعـد (}َ
ه، واملراقبة مراعاة القلب للرقيب واشـتغاله بـ). ١: النساء( }ّإن اهللا  ن علي م رقيبا{

ٌواملثمر هلا هو تذكر أن اهللا تعاىل مطلع عىل كل نفس بام كسبت، وأنه سبحانه عامل برسائر  ّ ّ ٌ ّ ّ ّ
ًطراهتا، فإذا استقر هذا العلم يف القلب جذبـه إىل مراقبـة اهللا سـبحانه دائـام خالقلوب و ُ ّ

ًوترك معاصيه خوفا وحياء، واملواظبة عىل طاعته وخدمته دائام ً ً«. 
 .٣٢ ص،٨ج: لمجليسلح أخبار آل الرسول مرآة العقول يف رش
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 . عن الوقوف مع ظواهر القرآن دون بواطنه: الثامنة●
 .ّ عن رؤية النفس مع مشاهدة الرب: التاسعة●
ّلوجودات املقيدة مع الوجـود املطلـق، أعنـي  عن مشاهدة ا: العارشة●

 .ّعن مشاهدة وجود اخللق مع وجود احلق

 

 :ّفقول أهل الظاهر، هو أهنم قالوا هداية اهللا تعاىل لإلنسان عىل أربعة أوجه
ّ اهلداية التي عم بجنسها كل مكلف، من العقل والفطنة ونـصب :األول ّ ّ
 .ّاألدلة

ّ اهلداية التـي جعـل لإلنـسان بدعائـه إيـاه عـىل ألـسنة األنبيـاء :الثـاني 
ِو نـك  هـدي إ   اط  ـستقيم{: واألولياء وإنزال الفرقـان، نحـو قولـه َ ْ ُ ِ ِ ْ َ ََ َ  { 

 .)٧٣: املؤمنون(
ّ اللطف اخلـاص الـذي خيـص بـه مـن سـلك طريـق الـسعادة :الثالـث  ّ ّ

َوا يـن اهتـد{:  بقولـهّاألخروية، وهو املعنـي َ ْ َ ِ ًوا زادهـم هـدىَ  ُ ُْ َ  )١٧: ّحممـد( }ْ
ْومن يؤمن ب{: وقوله ِْ ْ ُ َ ُاهللا  هد قلبهِـَ َ َْ َ ِ ْ  .)١١: التغابن( }ِ

ُسـيهديهم و ـصلح {: اب، يف قولهثوّ اهلداية يف اآلخرة إىل اجلنة لل:الرابـع  ِ ِْ ُ َ ْ ِ
ْ َ َ

ْبا هم ُ َ و دخلهم ا نة* َ  َ ْ ُ ُ ْ ُُ ِ ْ عر ها  همَ ُ َ َ ََ  .)٦ ـ ٥: ّحممد( } 
هدايـة العـام، : هل الباطن، فاهلداية عندهم عىل ثالثة أقسامأول ّوأما ق

ّوهداية اخلاص، وهداية األخص ّأما هداية العام فباإلسالم واإليامن، وأما . ّ ّ
ّهدايــة اخلــاص فباإلتيــان واإلحــسان، وأمــا هدايــة األخــص فبالكــشف  ّّ

اهلدايـة تكـون عـىل قـدر التقـوى، : وقـالوا. واملشاهدة مـن حيـث العيـان
 .)١(»التقوى عىل ثالثة أوجه، فتكون اهلداية كذلكو

                                                           
 .٢٨٧ـ ٢٧٨ ص،١ج: ّتفسري املحيط األعظم والبحر اخلضم) ١(
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ّبعد أن ذكر اآلميل التقوى ومدح املتقني املوصوفني هبـا، وبـني ثمـرات  ّ
التقوى واملجاهدة التي هي انفتـاح عـني بـصريهتم ملطالعـة كتابـه اآلفـاقي 

 أن يذكر مجاعة هـم عـىل عكـسهم ًواألنفيس مطابقا ملا يف كتابه القرآين، أراد
ُختم اهللا   قلو {: يف الضالل والعمى والكفر والطغيان فقال يف موضع ُ َ ُ َ َ ْهم ِـَ ِ
ٌو  سمعهم و  أبـصارهم غـشاوة و هـم عـذاب عظـيم ِ َِ ٌَ َ َْ ْ ُْ َْ َ َ َ ٌَ ِ ِ ِ

ْ
ِ ، وقـال يف )٧: البقـرة( }َ
ُأ فال  تدبرون القرآن أم   قل{: موضع آخر ُ َ َْ َ َْ ُ ْ ُ  َ َ وب أقفا اَ

ُ : ، وقـال)٢٤: ّحممـد( }ْ
ًا ين  نت أ ينهم   غطاء  ن ذكري و نـوا ال  ـستطيعون سـمعا{ ْ ُ ُ ُ َُ َ ِ َ َ َْ ُ َ ِ

ْ  ِ ِْ ِ ْ ْ ْ َ َ : الكهـف( }ِ
ِو من أعرض  ن ذكري فإن   مع شة ضن  و  ه يـوم القيامـة {: ، وقال)١٠١ َِ َ َِ ِ

ْ َْ ْ َ َ َ َُ ُ ُ ْ ْ َْ َ َ ًَ َْ ًْ َ ُ  َ ِ
َ قال رب  ِم* ْأع  ً ح ت  أعـ  وقـد كنـت بـص اَ َ ِ َ َُ ْ ُْ ْ َ َ ِ

َ ْ ُ قـال كـذ ِك أ تـك آياتنـا * َ َ َْ َ َ َ

ْف س تها و ذ ِك ا وم ت   ُ َ َْ َ ْ َ َ َ ِ َ َومـن  ن {: ً، وقال تأكيدا هلـذا)١٢٦ـ ١٢٤: طه( }َ ْ َ َ

ِ  هذه أع   هو   اآل َِ ُ َ ْ ِ َخرة أع  وأضل سبِ  َ َ َْ ِ  .)٧٢: اإلرساء( ً}يالِـِ
الـذكر والعـني البـارصة ليـست مناسـبة بوجـه مـن ّومعلـوم أن بـني «

الوجوه، فاملراد هبام العني القلبية، وبالغطاء احلجب املانعـة هلـا عـن رؤيتهـا 
ًومشاهدهتا، وبالذكر املعرفة احلاصلة من تلـك املـشاهدة كـشفا وشـهودا،  ً
ّوكذلك النسيان املنسوب إليها، فإن النسيان من عوارض القلب وعامه، كـام 

 .ّ من خواصه ولوازمههو الذكر
ّوأيضا لو كان املراد بالعمى عمى البرص لكان خارجا عن العـدل، فـإن  ً ً
عدله يقتيض أن حيرش اإلنسان يف القيامة مستوي اخللقة والقامة، ولـو كـان 
ّيف الدنيا ناقصا، وخصوصا إذا كان من أهل اجلنة وكان ورعا صـاحلا، فإنـه  ً ً ً ًّ

 .جيوز أن يكون ناقص اخللقة ال
ّمنا أنه صفة الكفار فيجب أن يكون تام اخللقة تأكيدا للحجة عليـه، ّلس ً ّّ ّ
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ُّمع أنه مقر بأنه كان بصريا يف الدنيا فكيف حيرش أعمى من حيـث الـصورة،  ّ ًّ ّ
ُبل عامه وحرشه عليه يكون من حيث املعنى ال غري، ويعرف هذا مـن صـفة 

ّالكفار يف الدنيا، ألن اهللا تعاىل وصفهم بالصم و ّ ّ وبـأهنم ال يمـُالـبكم والعُّّ
ُمثل ا ين  فروا كمثل ا ي  نعق بَو{يعقلون  ِ ْ َ ِ ِ  

ِ
َ َ ُ ََ َ ُ َ َ ُ ما ال  ـسمع إال د ء ونـداء صـم ِـَ ًُ ًِ َ ُ ّ َ ْ َ

َب م     هم ال  عقلون ُ ِ ْ َ ْ ُ ُ َُ ٌ ْ ٌ ّ واحلـال أهنـم يـسمعون وينطقـون )١٧١: البقـرة( }ْ
 يـسمعون يف احلقيقـة وال ّإهنم ال: ُويبرصون ويعقلون فيكون حينئذ تقديره

وهلـذا . ّيبرصون عـىل التحقيـق بعـني البـصرية، وكـذلك النطـق والتعقـل
ِ ـو كنـا  ـسمع أو  عقـل مـا كنـا   أصـحاب {: يقولون يف معادهم يوم القيامة ْ ِ ّ ْ ُّ ُُ َِ ْ ْ ُ َ َ ْ َ

ِا سع  ِ
 .)١٠: امللك( } 

ِ هو   اآل{: ًوالذي قال تعاىل أيضا َ ُ
َخـرة أعـ  وأضـل سَ  َ َ َْ ِ : اإلرساء( ً}يالِـبـِ

ّ ألن املكلــف إذا رأى نفـسه أهنــا فارقــت ؛ مطـابق ملــا ســبق مـن قولــه)٧٢ ّ ّ
ًاألسباب واألدوات التي كانت يمكن أن حتصل هبا نورا يكون سبب افتتاح  ّ
ّعني بصريته وجالء قلبه وبقيت عىل حاله مل يـتمكن مـن الرجـوع إىل تلـك 

ّاحلالة، فالبد وأن يكون أعمى وأضل مما  ّ كـان لعـدم األسـباب واألدوات، ّ
ّوهذا ظاهر جيل ٌ«)١(. 

 

ــي املحبــني  ــا يعن ــيل أن الطوائــف الــثالث املــذكورة هن ــرتض اآلم ّيف ّ
َ ـم أور نـا {: ًشـري إليهـا جمتمعـة يف قولـه تعـاىلُّواملحبوبني والضالني، قد أ ْ َ ْ  ُ

ِالكتاب ا ي  َْ ْن اصطفينا من عبادنا فمنهم ظا ِم ِ فسه ومنهم مقتصد ومـنهم سابـِ ْ ُْ ُ ُ ْْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ٌَ ِ ِ َِ ْ ُْ ٌ ِ َ ْ َ َ ٌق ِـَ
ِا  اتِـبــ ْ َ

ً، لــذا قــال معلقــا عــىل هــذه الكريمــة)٣٢: فــاطر( }ْ إشــارة إىل «: ّ
                                                           

 .٢٧٤ ص،١ج: ّتفسري املحيط األعظم والبحر اخلضم) ١(
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ّالطوائف الثالث والكتب الثالث، ألن الظامل لنفسه يكـون املـراد بـه هـذه 
ّن أهل الضالل والعمى، واملقتصد الطائفة الثانيـة املـسامة الطائفة املعدودة م

ّباملحبني، والـسابق بـاخلريات الطائفـة الثالثـة املـسامة بـاملحبوبني، فحينئـذ  ّ
مطالعة كتبه اآلفـاقي واألنفـيس والقـرآين عـىل الوجـه املـذكور خمـصوصة 
ّبالطائفتني األخريتني دون األول، وذلك صحيح ألهنم يف حكـم العميـان،  ّ
ًواحلكيم ال ينسب إىل العميـان مطالعـة الكتـاب أصـال وإن نـسب يكـون 

 .ًجهال
: ُوتصديق هذا التقسيم يعرف من تقـسيم آخـر مـن كتابـه وهـو قولـه

ًو نتم أزواجا ثالثة{ َ َ ً ْ ُْ ْ ُ ِ فأصحاب ا ميمنة ما أصحاب ا ميمنة* َ َِ ََ َ َ َْ ْْ ُْ ُْ ْ ْ وأصحاب ا مـش* َ َ ْ ُ ْ ِمة أَ َ

ْما أصحاب ا مش َ ْ ُ ِمةأْ ّ وا ساب* َ ّقون ا ـسابِـَ َ َقونِـُ َ أو ِـك ا مقر ـون* ُ ُ  َ ُ ْ َ  ـ ٧: الواقعـة( }ُ
ّ ألن أصحاب الشامل يف صدد العميان مـن أهـل الـضالل والطغيـان، )١١

وأصحاب اليمني يف صدد املقتصد مـن أهـل الكـامل والعرفـان، والـسابق 
 .يهم السالم علّاملقرب يف صدد السابق باخلريات الذين هم األنبياء واألولياء

ً يف قولـه خماطبـا  عليـه الـسالمًوإىل هذا التقسيم أشار أيضا أمري املؤمنني
ّا اس ثالثة، فعا م ر ـا «: لكميل بن زياد النخعي ِ  ، ومـتعلم   سـ يل ا جـاة، ّ

ّوهمج ر ع أتباع   ناعق يميلون مع   ر ح،  م  ستضيئوا بنور العلم و م يلجـؤوا  ّ ٌ

 .)١(»إ  ر ن وثيق
ّوتقسيم العلامء واملحققني مـن أربـاب التوحيـد موافـق هلـذا التقـسيم 

ّأيضا، وهو أهنم قسموا اخللق ثالثة أقسام ّ ّعام، وخاص، وخاص اخلاص: ً ّ ّ .
 .)٢(»ّأو أهل بداية، وأهل وسط، وأهل هناية، والكل صحيح

                                                           
 .، باب الثالثة، الناس ثالثة١٨٦ ص،١ج: اخلصال، للصدوق) ١(
 .٢٧٦ ص،١ج: ّتفسري املحيط األعظم والبحر اخلضم) ٢(
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ّوكيفام كان فالغرض من هذه التقسيامت كلها إيضاح أن قراءة الكتـاب  ّ
 وتأويله واستكناهه، وكذا كتـاب األنفـس، والقـرآن اجلـامع هلـام، اآلفاقي

ّاملشتمل عىل كل ما حيويانه من احلقائق واملعاين والـصور واألشـياء، ال تـتم  ّ
ّعىل الوجه األكمل وال تتحقق عىل النحو السليم إال بانفتاح  عني البـصرية «ّ
 املحبــوبني، واكتحاهلــا بكحــل العنايــة اإلهليــة، إذا كــان النــاظر فيهــا مــن

وباملجاهدة والرياضة والتقوى واهلداية وغريها من الرشائط إن كان النـاظر 
 .)١(»ّفيها من املحبني

                                                           
 .٢٧٧ ص،١ج: نفسهاملصدر ) ١(



 

 
 

 

ّ حقـائق القـرآن وتأويلـه، البـد أن علـمّيرى اآلميل أن اإلنسان لكـي ي
ّتتحقق بينه وبني تلك احلقائق مناسبة وسـنخية، وملـا  كانـت تلـك احلقـائق ّ

ّ إهلية منزلة مـن عـامل القـدس والطهـارة، فالبـد أن تكـون النفـوس ًاأرسار ّ
ّاعلـم أن أرسار «: قال. ّاملستلهمة منه واألوعية التي تقع فيها مطهرة كذلك

ّالقرآن وحقائقه أرسار إهلية وحقائق ربانية، منزلة من عامل القدس والطهارة  ّ
ٌإنه لقـرآن {: ّوالذوات الرشيفة املنزهة، لقولهّعىل النفوس املقدسة الطاهرة  ْ ُ َ ُ  

ـونٍ  كِتابٍِ   * كَرِميكْنال  مسه *  م ُ  َ َا مطهـرون ّالإَ ُ  َ ُ :  ولقولـه)٧٩ــ ٧٧: الواقعـة( }ْ
ٌ  إنها تذكرة{ َ ِ ْ َّ ُ  من شاء ذكره* َ  َ َ َ ََ ْ ٍ   صحف* َ ُ ُ ٍ مكرمةِ َ  

َ ٍ  رفوعة* ُ َ
ُ ْ ٍ مطهرةَ َ  َ ِأيدي ِـ بـ* ُ ْ

ٍسفرة َ َ ٍ كرام* َ ٍ بررةِ َ َ  .)١٦ ـ ١١: عبس( }َ
ّفال يكون هلا نزول وال ظهور إال يف نفوس كاملـة وذوات طـاهرة مـن 

َا بـ{ :ّالذنب واملعايص املعرب عنها بـالرجس، لقولـه تعـاىل
ْ

َيثات  ِلخبـِـ ْ َي   ِـُ ِ
َوا ب
ْ َيثون  ِلخبِـَ ْ َ ُ    يثات والطيبات  ِلطيبِـُ ِ َنوُب  لطيَواَ  ـِ ِطيباتل   .)١()٢٦: النور(}  

ّوقد أكد اآلميل أن هذه الطهارة التي أشارت إليها اآليات مل تتحقـق إال  ّ ّ ّ
وليس هذه النفـوس الطـاهرة «:  قال؛ّيف األنبياء والرسل واألئمة واألولياء

ّألنبياء والرسل، وبعدهم هلؤالء األئمة التـابعني هلـم لّوالذوات الكاملة إال  ُّ
ّإن :  مـن هنـا قلنـا ونقـول.دم الصدق والطهارة من أرباب التوحيـدعىل ق

ّالراسخني يف العلم عىل اإلطالق هم األنبياء ثم الرسـل، ثـم األوليـاء، ثـم  ّ ُّ ّ
                                                           

 .٢٧٧ ص،١ج: ّتفسري املحيط األعظم والبحر اخلضم )١(
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ّاألئمة، ثم العلامء الورثة املسم ّ ّن بأربـاب التوحيـد، حتـى ال يـدخل أحـد وّ
ّآخر يف هذا احلكم بغري احلق، ألن الدخول يف هذا مرشوط  بـرشط الطهـارة ّ

 )١(.»ّ وليس هذا إال ألهل التوحيد، فال يدخل فيهم غريهم،الذاتية
ّومل يبني القرآن مصداقا للمطهرين إال أهل البيت ّ ً  حيـث  علـيهم الـسالمّ

ًإنمـا ير ـد اهللا ِ ـذهب  ـن م ا ـرجس أهـل ا يـت و طهـر م  طهـ ا{: قال
ِ ْ َُ ْ ُُ َ َ َ ُ ْ ُِ ْ ْ َْ ْ َ َ  ُ َ َ ِ ْ ُ ُ

ِ
 { 

ّطهارة أهل البيت وتقدسهم وتنزههم من «وهي رصحية يف  .)٣٣: األحزاب( ّ
ّالذنب واملعصية، ألن هذا الرجس ال خيلو من وجهني، إما أن يكون بمعنى  ّ

فـإن كـان بـاملعنى . ّالكفر والرشك، وإما أن يكون بمعنى الـذنب والفـسق
ّاألول فطهارهتم وتنزههم من ذلك معلومـ  بالـرضورة، وإن كـان بـاملعنى ةّ

ّ، فلو مل يكونوا طاهرين منه، مطهرين عـن أمثالـه، ال يـصدق علـيهم الثاين
ّالطهارة، ألن الذنب والفسق من أقـذر النجاسـات وأنجـسها، وقـد شـهد 
ّاحلق بطهـارهتم منـه، فيجـب أن يكونـوا طـاهرين بالـرضورة، وإال يلـزم  ّ

 .)٢(»اخلالف يف قول اهللا تعاىل، وذلك مستحيل
ثبـات دعـوى اختـصاص التأويـل بأهـل ّومل يكتف اآلميل بام تقـدم إل

ّدل عىل ذلك مـن خـالل مجلـة مـن ستّ، وإنام حاول أن ي عليهم السالمالبيت
ّ قـال تعـاىل ويف مقـام إثبـات أن .اآليات والروايات بالطريقة التي يفهمهـا

ُيا   هـا ا يـن آمنـوا {: ّاألنبياء واألئمة هم أولو األمر والتأكيد عىل عصمتهم َ َ ِ  َ  

ُأطيعوا  ِاهللا وأطيعوا ا رسول وأو  األ ر من م فـإن تنـاز تم    ء فـردوه إ  اهللا ِ َ ُ  ُ َ َْ َ ِ ْ ُْ ْ ُْ َْ َ ْ ُ ُِ ِِ ِ
ُ َ ََ  َ

َوا رسول إن كنتم تؤمنون ب ُ ُِ ْ ُْ ْ ُ ْ ِ ُ ِاهللا وا وم اآلِـَ  ْ َ ْ َ ًخر ذ ِك خـ  وأحـسن تـأو الِ
ِ ِ
ْ َ ُ َ ْ َ ٌ ْ َ َ : النـساء( }ِ

ِو ذا جاءهم أ ر م{: ً، وقال أيضا)٥٩ ٌ َْ ُْ ُن األمن أو ا وف أذاعـوا بـَ ِ ْ َ
ْ
ِ ِ
ْ َه و ـو ردوه إ  ِـَ ُ  َ ْ َ َ ِ

                                                           
 .املصدر نفسه) ١(
 .املصدر نفسه) ٢(
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ْا رسول و   أو  األ ـر مـنهم لعلمـه ا يـن  ـس نب َْ َ َْ َ ِ  ُ َُ ِ َ ْ ُ ِْ ِ ِ
ُ َ ِ ِطونه مـنهم و ـو ال فـضل اهللا ِـ  ُ ْ َْ َْ َْ ُ ِ ُ َ ُ

ُعلي م ور ته ال ُُ َ ْ َ َ ْ ْ َ ً بعتم ا شيطان إال قليالَ ِ َ ّ َ ْ  ُْ ُ َ  .)٨٣: النساء( } 
ّبيان ذلك هـو أن الـويل املـشار «: ب اآلميل عىل هاتني اآليتني بقولهّيعق ّ

ًإليه وإىل متابعته وجوبا، إما أن يكون شخصا معينا أو أشخاصـا  ً ً ًّ  أو ،ّمعينـنيّ
 .يكون املراد به السالطني الصورية كام هو رأي بعض الناس

ًفإن كان األول جيب أن يكون هذا الشخص املشار إليـه معينـا يف  ّ زمـان ّ
ّ وإال يلزم هناك األمر باإلمجال واإلمهال مـن غـري ّ صىل اهللا عليه وآلهالرسول

ّ ألن النـاس إذا مل ؛ والعبث عـىل اهللا تعـاىل حمـال،ٌحتقيق وتعيني، وهذا عبث
ّيكن هلم علم بوجود ويل  األمر هذا فكيف يطيعونه، ومتابعة املجهـول مـن ٌ
ّني فإما أن ُه جيب تعيينه، فإذا عّ وبمقتىض اللطف فإن.مجيع الوجوه مستحيلة ّ

ّيكون واحدا أو مجاعة أو كل األمة ُ ّ ً ّ وحمال أن يكون األمة كلها ألن الكل ال ،ً ّّ ّ ُ
ًيقدر أن يطيع الكل، وهو بعد ممتنع، وإن كان واحدا  .)١(»... فذلك الواحدّ

ّفيثبت بذلك املطلوب، وهو أن أهل الذكر هـم املعـصومون مـن أهـل 
 . اهللا عليه وآلهّ صىلّبيت النبي

ّثم بعد أن يستعرض جمموعة مـن اآليـات لتأكيـد اختـصاص التأويـل 
ّفإذا تقررت هذه القواعد، وحتققت هذه الضوابط فالبـد أن «: هبؤالء يقول ّ ّ

ّيكــون أولــو األمــر هــؤالء معــصومني، وأنــه جتــب متــابعتهم وطــاعتهم 
أْسـاَف{: واالستفادة مـنهم لقولـه تعـاىل

َ
ْ وا أهـل ا كـ  َ ْ َر إن كنـتم ال  علمـونُ ُ َ ْ َْ ْ ُ ُ ْ ِ{ 

:  ولقولـه تعـاىل،عىل وجوب الرجـوع إلـيهم، وهذا دليل واضح )٤٣: النحل(
َو نه  كر  ك ولقو ك{ َِ ْ َ ِ َ ٌ ََ ْ ِ َ ُ ّوهذا دليـل واضـح عـىل أن أهـل . )٤٤: الزخرف( } 

ًالذكر هم آل النبي، إذ الذكر إشـارة إىل القـرآن باالتفـاق، وبنـاء عـىل هـذا  ّّ
                                                           

 .ّترصفب، ٤٣٣ ـ٤٢٧ ص١ج: مصدر سابق، ّاخلضم تفسري املحيط األعظم والبحر) ١(
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ّ حق السؤال فيام يرتبط بفهم القـرآن وعلمـه ال جيـوز أن يلقـى إال فالسؤال ّ
ّعليهم أو يتوجه به إال إليهم ّ«)١(. 

ّوهبذا يثبت عند اآلميل أن الراسخ من أهل البيت ال حيكم إال بـام أنـزل  ّ
الراسخ يف العلم اإلهلي واألوضـاع «ّاهللا ـ واحلكم هنا بمعنى التعليم ـ ألنه 

ً بحـسب الظـاهر والبـاطن عـىل جممـوع القـرآن ظـاهرا ّالنبوية، وهو حيكم
ّوباطنا إىل أن يصل إىل السبعة أبطن، فإن ذلك كله خمصوص بعد النبي ّ ّ ّ صىل ً

 .)٢(»ّ بأهل بيته وذريتهاهللا عليه وآله
ّوأما أقوال النبي ٌ يف خـصوص ذلـك فكثـرية ال تكـاد ّ صىل اهللا عليه وآلـهّ

ٌإ  تارك في م ا قل «: هّ صىل اهللا عليه وآلمنها قوله؛ حتىص  كتاب اهللا وعـ   ؛ّ
ّي، حبالن متصالن لن يف قا ح  يردا   ا وض، ما إن تمسكتم بهما لن ـأهل ب ت  ّ ّ

ًتضلوا بعدي أبدا ّ«. 
أنفـسهم عليهم السالم ّثم يستطرد اآلميل يف نقل األقوال عن أهل البيت 

 :ّوالتي تدل عىل اختصاص التأويل هبم
ّأيـن ا يـن زعمـوا أنهـم «:  عليه الـسالما جاء عن عيل أمري املؤمننيم: منها ●

ًا راسخون   العلم دوننا، كذبا و غيا علينا،  ْن رفعنا اهللا ووضعهم، وأعطانا وحـرمهم، أً
ُستج  الع ، إن األئمة مـن قـر ش غرسـوا ُستعطى ا دى، و ُوأدخلنا وأخرجهم، بنا   ّ ّ

 .)٣(» غ هم  سواهم، وال تصلح ا والة من  هذا ا طن من هاشم، ال تصلح 
                                                           

 .ّترصفب، ٤٣٣-٤٢٧ ص،١ج: ّاخلضم تفسري املحيط األعظم والبحر) ١(
ّاملقدمات من كتاب نص) ٢(  مع ،ّ سيد حيدر اآلميل، النصوص يف رشح فصوص احلكمّ

 :١٩٧٤: هنري كربني، پروفسوردرسبن، عثامن إسامعيل حييى، طهران: تصحيحات
 .٣٧ص

 .١٤٤اخلطبة : هنج البالغة) ٣(
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ى تؤفكـون؟ ـّفـأين تـذهبون؟ وأنـ«: ً أيـضا عليه السالمّما عن عيل:  ومنها●
و يـف تعمهـون ! واألعالم قائمة، واآليات واضحة، وا نار منصو ة، فأين يتاه ب ـم

ّ وهم أزمة ا ق، وأعـالم ا يـن، وأ ـسنة ا ـصدق، فـأنز و! ّو  ن م ع ة ن ي م هم ّ
ُبأحسن منازل القرآن، وردوهم ورود ا يم العطاش

ّأيها ا اس، خـذوها عـن خـاتم  .ِ

ّإنه يموت من مات منا ول س بميت، و ـب  مـن بـ  منـا  «:ّ صىل اهللا عليه وآلهّا    ّ ّ ّ

 .)١(»ّ   ا ق فيما تنكرونأ ّفال تقو وا بما ال تعرفون، فإن» ول س ببال
  هذه القضية من وجهة مدرسة أهل البيـتويطيل اآلميل هنا يف معاجلة

ًويستعيد إرثا شيعيا معروفـا يف هـذا الـصدد، ويـسرتجح  «.)٢(عليهم السالم ً ًّ
ّنفس األدلة واألقوال واحلجج التي استعان هبـا املنظـرون الـشيعة، لتأكيـد  ّ

 ولـن ختتلـف . علـيهم الـسالمّالنص عىل اإلمامة وانحصارها يف أهل البيت
ّ إنـه مـذهبي بامتيـاز.ّذه احلجج واألدلة عن معاجلة غـريههلمعاجلة اآلميل  ّ، 

ًبمعنى أنه يعود إىل حياض انتامئه املذهبي، ويترتس وراء موروثه ، مـستفيدا  ّ ّ
 .ّمنه يف رسم صورة رؤيته الصوفية ملسألة التأويل والقيمني عليه

ّوكيف كان، فاآلميل يرى أن األوصاف التي مـر ذكرهـا، وأشـار إليهـا  ّ
ّن، ودلل عليها النبيالقرآ ّ ال تليق إال هبـؤالء، وال تناسـب ّ صىل اهللا عليه وآلهّ

ّوبناء عليه فال يصدق اسم الرسـوخ إال علـيهم، وال جيـوز « .)٣(»ّإال كامهلم ً
ّأخذ التأويل إال منهم، وممن تابعهم عـىل قـدم الـصدق واالسـتقامة  ومـن .ّ

ّختلف عنهم يف خصوص القرآن وأرساره احلقيقيـة، غـ رق يف بحـر اهلـالك ّ
والضالل واجلهل والشفاء، ومن هذا وجبـت متـابعتهم واالقتـداء هبـم يف 

                                                           
 .٨٧: املصدر نفسه، اخلطبة) ١(
 .٤٤٠-٤٣٤ ص،١ج: ّتفسري املحيط األعظم والبحر اخلضم) ٢(
 .٧٣٤ص: العرفان الشيعي) ٣(
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 .)١(»ّالكل
ّويرى اآلميل أن من أدلة اختصاص التأويل بأهل البيت ،  علـيهم الـسالمّ

ًتأكيد ثبوته خلاتم األولياء مقيدا أي املهدي املنتظر ّ، وافرتاض أن  عليه السالمّ
.  ماهو عليه، ويف أجىل صوره وأوضـح معانيـهعرصه هو عرص التأويل عىل
ًيقول مركزا عىل هذه الفكرة ًفلو مل يكن خمصوصا هبم وبتابعيهم، مل يكـن  «.ّ

ْولقـد {: ّد التأويل باإلمام املنتظر منهم املسمى باملهدي يف قولـهّقيياهللا تعاىل  َ َ َ

ْجئناهم ب ُ ْ َكتاب فصلناه   علـم هـدى ور ـة لقـِـِ ِْ ً َ ََ َ ً ُ ْ ِْ ُِ َوم يؤمنـونَ  ُ ُِ ْ ّ هـل  نظـرون إال * ْ َ ُ ُ ْ َ َْ

َْ تأو له يوم يأ  تأو له  قول ا ين  سوه من  بل قد جاءت رسل ر نا ب ُ ُُ ُ ُ ُُ َ ْ َ َ َْ ْ ِ ُ َ َ ِ  ُ ُ َ ََ َ َُ
ِ ِ
ْ ْ ْ
ِ َ َا ق  هل  ا ِـْ ْ َ َ  َ ْ

َمن شفعاء ف شفعوا  ا أو نرد  نعمل    ا ي كنا  عمل ق َُ َ ُ َ ْ ََ َ َْ ّْ ُ ِ  َ َْ َْ َ َ َ  َ ْ َ ُ ُ َ د خ وا أ فـسهم وضـل ِ َ ْ ُ َْ ُ ْ ُ ِ َ

َ نهم ما  نوا  ف ون ُ َ ْ َ َُ ْ ُ  .)٥٣ ـ ٥٢: األعراف( }ْ
 يقتـيض ظهـور التأويـل عـىل مـا هـو عليـه، وظهـور ًافزمان املهدي إذ

ّ عىل ما ينبغي، ورفع املذاهب وامللل بحيـث ال يبقـى إال مـذهب واحـد ةالرشيع
ِير ـدون أن  طف{ :هّودين واحد، كام أشار إليـه احلـق تعـاىل يف قولـ ْ ُ ُْ َ ُ

ِا نـور اهللا ُئـوِ َ ُ

َأفواههم و أ  اهللا إال أن يـتم نـوره و ـو كـره ال فـرونِـب ُ ِ ْ َْ ِ
َ َْ ُ َْ َُ َ ُ  ِ ُ ْ ّ َ َْ ِ ُ هـو ا ي أرسـل رسـو  * ِ َ ُ َ ََ َ ْ ِ  ُ

َا هدى ودين ا ق ِ ظهره   ا ين  ه و و كره ا م  ونِـب ُ ْ ْ
ِ
ْ ُ َ ِ ِ ِ

َ َْ َ َ َِ
 ُ  َ َ ُ ِ

ْ ُ  َ ْ ِ ، )٣٣ــ ٣٢: وبـةالت( }ُ
 يقـول ّ صىل اهللا عليه وآلهشري إىل هذا اليوم بخرب منسوب إىل رسول اهللاُولقد أ
ّز ل، وأمـا ا أو ـل فـسيأ  بـه ـ ـن نأتيـك با نـ: قال ع   عليه ا ـسالم«: فيه

،  عليـه الـسالموالفـارقليط بلـساهنم هـو املهـدي. )٢(الفارقليط   آخر ا زمان
م بتأويل القرآن وحتقيقه كام جئنـا بتفـسري القـرآن ّفيكون تقديره أنه سيأتيك

ًوتنزيله، ألن للقرآن ظاهرا وباطنا، وتأويال وتفسريا وحمكام ومتشاهبا وغـري  ً ً ً ًّ ً
                                                           

 .٤٣٢ ص،١ج: ّتفسري املحيط األعظم والبحر اخلضم) ١(
 .١٢٤ ص،٤ج: ّيل العزيزية يف األحاديث الدينيةعوايل الآل) ٢(
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 .)١(»ذلك من األحكام
ّإن الغـرض مـن «: ّوكيف كان فلقد عقب اآلميل عىل هذا الرسد بقولـه
ّكل ذلك هو إثبات أن التأويل حق التأويل بعد أجداد ّ ه الطاهرين خمصوص ّ

 .)٢(»به وبزمانه

 

ّبعد أن اتضح أن اآلميل يرى يف اإلمـام الـويل أنـه قـيم الكتـاب الـذي  ّ ّّ ّ
ّجعلت له مهمة تأويله، ووضـعت بـني يديـه مقاليـد فهمـه وحـل رمـوزه  ّ

 النـاس ّوتوضيح أرساره ورشح مضامينه وتفسري متشاهبه، وخص من بـني
ًمجيعا ـ طبعا بعد رسول اهللا  ـ بالقـدرة عـىل اكتنـاه بواطنـه ّ صىل اهللا عليه وآلـهً

ّأن ذلـك كلـه يف صـورته الكاملـة وشـكله التـام ووالوصول إىل حقائقـه،  ّ ّ
 .ائفهظّاملكتمل من خمتصاته وو

ٌ نـصيب مـن  عليهم الـسالمّ هل لغري أئمة أهل البيت:تساءلُمن هنا قد ي
 ّذا الكتاب، لكن كل عـىل حـسب اسـتعداده ووعائـه الوجـوديالعلم بتأويل ه
ٌأنزل من ا سماء ماء فسالت أودية ب{: بمقتىض قوله َ ِ ِْ ْ َ َ ً ِ  َ َ َ ِقدرهاِـْ

َ  ؟)١٧: الرعد(  }َ
ًجييب اآلميل عىل ذلك مؤكدا إمكانية حصول التأويـل بـاملطلق وقـدرة  ّ ُ

قيق مضامينه، بمطابقتـه البرش ـ بال استثناء ـ عىل ممارسته والقيام بأعبائه وحت
ًي اآلفاق واألنفس إمجاال وتفـصيال صـورة ومعنـىملبعا ً ً ومل جيعـل لـذلك . ً

ٌقيودا إالما هو رشط للمعرفـة نفـسها، وقيـد مـن قيودهـا، أعنـي التقـوى  ٌ ًّ
ّفر كل ذلك وحتققت مجيـع افإذا تو. واهلداية والصالح واملجاهدة والرياضة ّ

                                                           
: اآلميل ّجامع األرسار ومنبع األنوار، مع رسالة نقد النقود يف الوجود، السيد حيدر) ١(

 .هنري كربني وعثامن إسامعيل حييى: ، مع تصحيحات١٠٤ص
 .٤٦٤ ص،١ج: ّحيط األعظم والبحر اخلضمتفسري امل) ٢(
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ًعلم به أثرا طبيعيا هلـا، ونتيجـة واقعيـة هذه الرشوط، كان الفهم للقرآن وال ًّ
ّ ترتب املعلول عىل علته، واملرشوط عىل رشطه؛ّترتتب عليها ّ واملقيـد عـىل ،ّ
 .حصول قيده

ًرا عـىل ك ـ للقرآن وال استنطاقه وال العلم به حًاوعليه فليس الفهم ـ إذ
ّالبالغ درجة املحبوبية من األنبياء واألولياء الذين وصفهم عيل  يـه الـسالم علّ

ً و كشف الغطاء ما ازددت يقينا«: بوصفه لنفسه حني قال ُ«)١(. 
ولو كان كذلك للزم ـ بحـسب اآلمـيل ـ اإلخـالل بالواجـب وجمانبـة 

َّالعدل، ومها شيئان دفع احلرص عىل نفيهام اآلميل  إىل إثبات وجوب إرسال ُ
ًالرسل وإنزال الكتاب من أجل اهلداية، لطفا بالعباد ورأفة هب ً  .مُّ

ٌوبحسبه فإنه لو مل يكن فهم القرآن ممكنا يف ذاته، ومل يكـن أحـد يملـك  ًّ
ــستكمل  ــتيعابه وإدراك أرساره، لي ــه واس ــدرة فهم ــه، وال ق ــة علم إمكاني
ّبمعرفته ويرتقى من خالل فهمه ويكون طريقه إىل قراءة اآلفـاق ومـشاهدة 

ّذلـك كلـه ّاألنفس، ووسيلته إىل شهود احلق يف ضمنهام، أقـول لـو مل يكـن 
ًممكنا، مل يكن هناك معنى حينئذ لرضورة إرسال الرسل وإنزال الكتـب، ومل  ً

ّيكن ثمة قيمـة للحـث عـىل تـدبر القـرآن وال للرتغيـب يف النظـر  ّ  آياتـه يفّ
ّوكلامته، ألنه لن يؤدي إىل أية غاية ولن يقود إىل أي غرض، وسوف يكـون  ّ ّ ّ

ًالنظر والتدبر كالمها عبثا بال طائل وجهد ًا ال ثمرة فيه وعمال ال نتيجـة لـه، ّ ً
                                                           

ُّرشح الغرر والدرر لآلمـدي) ١(  تفـسري ه، عنـ٧٥٦٩: ، احلـديث رقـم١٠٨ ص،٥ج: ُ
رشح مئـة كلمـة ؛ ٣٣: ، احلاشية رقم٢٤٩ ص،١ج: املحيط األعظم والبحر اخلضم
ِّلعامل الرباين كـامل الـدين ميـثم بـن عـيل بـن ميـثم ل ،ألمري املؤمنني عيل عليه السالم ّ

منـشورات مجاعـة . قدس رسه، ويليه رشحان عـىل تلـك الكلـامت بعينهـا لبحراينا
 . ٥٢ص: ّ قم املقدسة،ّاملدرسني يف احلوزة العلمية
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ّوسوف خيرج الناظر من عمله هذا ونظره واملتدبر من اشـتغاله عـىل الـنص  ّ
ّوتدبره إمعانا وتأمال بخفي حنني، ولن يوصله كل ذلك إىل يشء ُ ّّ ًّ ً)١(. 

وعليه فكيف يمكن اجلمع بني اختصاص التأويل بفرد أو أفراد جعلت 
ّم خاصية ذلك، وبني القول بإمكان حـصول هلم يف تكوينهم يف أصل فطرهت

َالتأويل من كل أحد، وإال لزم من ذلك العبث واللغـو املحـاالن؟ أولـيس  ّ ّ
 عـن ًاّ للظلـم وال يليـق بـاحلق فعلـه؟ وخروجـًاالقول باالختصاص جتويز

 للعبـاد عـىل ًاّمقتىض اللطف والرمحة وقانون اإلرشاد وسنن اهلداية؟ وقهـر
ّ هلم بالغي واجلهـل اللـذين ال يـزوالن إال بـتفهم ًازامالبقاء يف الضالل، وإل ّ ّ ّ

ً كـام أكـد اآلمـيل مـرارا ، بواطنـه وأرسارهيفّالكتاب وتدبر آياته والغـوص  ّ
 ّوكرره؟

ّفام معنى أن يكون لفهم القرآن أهل خص ذلك الفعل هبم وجعـل مـن  ُ ٌ
 مناقبهم ولصيق أوصافهم؟

ُالبد هنا من اإلشارة إىل أن اآلميل مذ ق ّ ّرر عنوان هذه املسألة يف تفـسريه ّ
ًاملحيط األعظم، كان ملتفتا إىل ما تثريه من إشكاالت، وألجـل ذلـك رشع 
ّمبارشة يف بيان املقصود من االختصاص، ومن أن للتأويـل أهلـه والقيمـني  ّ ً

ّوإن قلـت عـىل سـبيل االعـرتاض أنـك أرشت يف املقـدمات « :عليه فقـال ّ
ّن كل من ال يكون له االأوقلت  ّطالع التام عىل القرآن ال جيـوز لـه التأويـل ّ ّ

ٌواستحقاقه، وما لنا عىل القرآن اطالع تام، وال يف العصمة قدم راسخ؟ ٌ ّ ٌ ّ 
ّهذا الكالم موجه إال أنه ما فهمت كالمنا عىل ما ينبغي، ألنـا قلنـا : قلنا ّ ّ ّ

ّن التأويل حق التأويل وظيفة اإلمام وأمثاله، ال مطلق التأويل، واحلـالأ ّ أن ّ
 وهذا مطلق التأويل، ،ّاهللا خص التأويل بنفسه وبالعلامء الراسخني يف العلم

                                                           
 .٣٥٩-٣٥٧ ص،١ج: ّينظر تفسري املحيط األعظم والبحر اخلضم) ١(
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ّال التأويل املخصوص بالنبي واإلمام الويل، فتنبيهك كاف يف طلب التأويل  ّ
ــق ــام املطل ــاىل...  الع ــه تع ــه {: لقول ــم تأو ل ــا  عل ُوم َ َ

ِ
ْ َ ُ ْ َ ِاهللا وا راســخون   ّ الإَ َ ُ ِ ّ َ ُ

ِالعلم ِ
ْ ْ{«)١(. 

ّ تأويل كامل تـام، وهـو أعـىل ؛ل إذن مرتبتان، أو فلنقل تأويالنفالتأوي ٌ
ّدرجاتــه وأرفــع مراتبــه، وهــو الــذي ال يتــأتى ألحــد مــن النــاس بلوغــه 

ًوالوصول إليه إال إذا كان نبيا أو وليـا ًّ ّ َوتأويـل جعـل اهللا يف النـاس قابليـة . ّ َ َ
رتبـة واملنزلـة ّبلوغه واستعداد نيله، وهو دون األول يف الدرجة وحتتـه يف امل
ّواملكانة، وهو الذي يعرب عنه بالتأويل املطلق أو مطلق التأويل ُ. 

ّوال يعني الكالم السابق ـ كام يرى اآلميل ـ إمكانية أن يقـسم البـرش إىل 
ًصنفني باعتبار إمكان حتقق التأويل فيهم، بأن يكون كل قسم مستقال قـادرا  ّ ّ

ّعىل إنجاز ما هو مؤهل له، فال يقرر ٌ  األمر هكذا عىل إطالقه، إذ ليس معنـى ّ
ّأن يكون الناس قادرين عىل التأويـل مـستعدين لبلوغـه وملامرسـته بمعنـاه 
ّالعام املطلق أهنـم يـستقلون يف ذلـك مـن دون متابعـة وال اسرتشـاد ـ ذاك  ّ ّ

ّإنـام وبنظره مدخل الفساد يف النظر إىل القرآن وفهمه وهـو طريـق اهللكـة ـ 
ٌمن التأويل للناس بمتابعة مـن هـو قـيم عـىل الكتـاب ـ ّيتحقق هذا النمط  ّ

ّيعني النبي أو اإلمام ـ واالهتداء بـه واالسرتشـاد بتعاليمـه، ولعلـه ألجـل  ّ
ُذلك اشرتط يف وقوع التأويل من البالغني درجة املحبية شيخ مرشد يقتـدى  ّ

 .به
ّوعليه فال تعارض حينئذ بني القـول باختـصاص التأويـل بـالقيم دون 

                                                           
ُ، وينظـر هـذا البحـث وهـو عـدم اختـصاص ٧٢٩ص: ًنقال عن العرفان الـشيعي) ١(

ّالفتوحات املكية، الشيخ اإلمام حميي الدين بن عريب، دار إحياء : ّو عامّالتأويل وإنام ه
 .٢٨٠-٢٧٩ ص،١ج: الرتاث العريب، الطبعة احلجرية
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ّ إن التأويـل . التأويـل وممارسـتهء، والقول بإمكان قيـام النـاس بعـبغريه
ّبالنسبة لألول أصيل تقتضيه مرتبـة القيوميـة املجعولـة لـه ويقتـضيه مقـام  ّ
ّواليته وسلطنته، والثاين عريض تابع ال يوجد وال يتحقق إال باالقتداء، وال  ّ

 .ّيصلح وال يستقيم وال يوصل إىل غرضه إال باملتابعة
ّإن الراسـخ : ًأنت قلت أيضا: إن قلت«: ّح اآلميل كل ذلك فيقوليوض

ّيف العلم ال يصدق إال عىل األئمة املعصومني وتـابعيهم، ونحـن لـسنا مـن  ّ
 املعصومني، وال من أرباب التوحيد فكيف حيصل لنـا اسـتحقاق التأويـل؟

نعم، أنت إن اجتهدت وقمت باألمر عىل مـاينبغي رصت مـن أربـاب : قلنا
يد والتابعني هلم عىل سبيل التحقيـق، ويـصدق ذلـك الوقـت عليـك التوح

ّأنك مـن الراسـخني يف العلـم اإلهلـي املعـرب عنـه باللـدين احلاصـل باجلـد  ّّ َّ
ٌواالجتهــاد والرياضــة والتقــوى للمحبــني الــذين وصــوهلم متــأخر عــن  ّ ّ

 .)١(»سلوكهم
:  قولـه يف عليهم الـسالمّ عىل رضورة حمبة أهل البيتكيزمن هنا جاء الرت

ْقل ال أس{ ْ ًل م عليه أجرا أُ ْ ِ ْ َ َ ْ ُ ْا مودة   القر ّ الإُ ُ ْ ْ
ِ َ  َ ّ، واملحبة تستلزم )٢٣: الشورى( }َ

َقل إن كنتم  بـون {ّاملتابعة وتوجيهها، وهذه املتابعة توجب حب اهللا لعباده   ِْ
ُ ْ ُ ْ ُ ُْ

َ اهللا فاتب ْعو   بِـَ ُ ِ
ُب م اهللاِـُ ُ ُ ًحب اهللا عبدا كان سـمعه ، وإذا أ)٣١: آل عمران( }ْ ّ

 عليـه وبرصه ولسانه ويده ورجله، ملا ورد يف احلديث عـن اإلمـام الـصادق
مـن : ّوجـل ّقال اهللا عز: ّ صىل اهللا عليه وآلهقال رسول اهللا«: قالحيث  السالم

ًأهان   و ا فقد أرصد  حار ت ّ وما تقرب إ  عبد   ء أحب إ   ما اف ضـت ،يـّ ّ  ّ ٌ ّ

ّه  تقرب إ  با افلة ح  أحبه، فإذا أحب ته كنت سمعه ا ي  ـسمع بـه، ّن عليه، و ّ  ّ

                                                           
 .٧٣٠-٧٢٧ص: ُينظر العرفان الشيعي) ١(
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 .)١(»...ي يبطش بهاـُو  ه ا ي يب  به، و سانه ا ي ينطق به، و ده ا 
                                                           

َيامن والكفر، باب مـن آذى املـسلمني ، كتاب اإل٣٥٢ ص،٢ج: األصول من الكايف) ١(
ّن متفق عليه بني الفريقني، ويعربون عنه بقرب وهذا املضمو .٧: واحتقرهم، احلديث ٌ ّ

ّالنوافل أو حب النوافل وهو غري حب أو قرب الفرائض ذكر املجليس يف ذيـل هـذا  .ّ
ّاحلديث وجوها كثرية لبيان املراد منه، ثم قال ما هو أرفع وأوقـع وأحـىل : السادس« :ً

ّوأدق وألطف وأخفى مما مىض، وهو أن العارف ملا ختىل من شـ ّ ّهواته وإرادتـه وجتـىل ّّ
ّحمبة احلق عىل عقله وروحه ومسامعه، وفوض مجيع  ّ بكل مـا ّموره إليه وسلم وريضأّّ

ّه عليه، يصري الرب سبحانه مترصفا يف عقله وقواه ويدبر ّقىض رب ًّ ّموره عىل مـا حيبـه أِّ
ً بمشية مواله كام قال سبحانه خماطبا هلمءويرضاه، فرييد األشيا َومـا  ـشا{: ّ ْن إال أن ءوَ ّ ِ َ

ُ شاء اهللا َ ، كام ورد يف تأويـل هـذه اآليـة يف غـوامض األخبـار عـن )٣٠: اإلنسان (}َ
 .ّمعادن احلكم واألرسار واألئمة األخيار

ّقلب املؤمن بني إصبعني من أصـابع الرمحـان يقلبهـا :  صىل اهللا عليه وآلهّوروي عن النبي
ّوكذلك يترصف ربه األعىل منه يف سائر. كيف يشاء  اجلوارح والقوى، كـام قـال سـبحانه ّ

ّخماطبا لنبيه املصطفى َوما رميت إذ رميت ول ـن اهللا ر {: ً َ ََ  ِ َ ََ َ َ َْ ْْ
:  وقال تعاىل)١٧: األنفال (}ِ

ُإن ا ين يبايعونك إنما يبايعون اهللا يد{ ََ ُ ُ ُ َُ َ ِ ِ
 
ِ ِ
َ َ ِ ْ فوق أيديهماهللا    ِْ ِ

ْ َ َ ، فلـذلك صـارت )١٠: الفتح( }َ
كنـت سـمعه «: ّهللا ومعصيتهم معصية اهللا، فاتضح بذلك معنى قوله تعاىلطاعتهم طاعة ا

ُوبرصه وأنه به يسمع ويبرص ، فكذا ساير املشاعر تدرك بنوره وتنويره، وسـائر اجلـوارح »ّ
ْفسن  ه  ِل  ى{: سريه وتدبريه، كام قال تعاىليّتتحرك بت ُ َْ ُ ُ  ُ َ  .)٧: الليل (}َ

العـارف إذا انقطـع عـن نفـسه : »وحـه القـدويسّقـدس اهللا ر«ّقال املحقق الطويس 
ّباحلق، رأى كل قدرة مستغرقة يف قدرته املتعلقـة بجميـع املقـدورات، وكـل  ّواتصل ّ ّ ّ

ّعلم مستغرقا يف علمه الذي ال يعزب عنه يشء من املوجودات، وكل إرادة مـستغرقة  ً
ّيف إرادته التي ال يتأبى عنها يشء من املمكنات، بل كل وجود وكل ك ّ امل وجود، فهو ّ

ُفصار احلق حينئذ برصه الذي يبرص به، وسمعه الـذي بـه . صادر عنه فائض من لدنه ّ
ُيسمع، وقدرته التي هبا يفعل، وعلمه الذي به يعلم، وجوده الـذي بـه جيـود، فـصار 

ًالعارف حينئـذ متخلقـا بـأخالق اهللا يف احلقيقـة مـرآة العقـول يف رشح أخبـار آل  .»ّ
 .٣٩٥ ص،١٠ج: الرسول
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ّ أهم النتائج التي ترتتب عـىل املتابعـة هـي حتقـق املناسـبة بـني إحدىو ّ ّ
ُّالقرآن مـن إرسـال الرسـل التابع واملتبوع، وهذه هي الغاية التي أشار إليها 

ُما ير د اهللا ِ جعل علي م من حرج ول ن ير ـد {: وإنزال الكتب حيث قال ُ
ِ ِ
ُ ْ ُْ ِْ َ َ َ ِ ْ ُُ ْ َ َ ََ َ

ِْ طهر م ُ َ  َ ِّ، فجعـل الغايـة لتـرشيع الـدين هـي التطهـري اإلهلـي )٦: املائـدة( }ُ
 .بمختلف مستوياته وأبعاده

الت املنـدوب إليهـا، ال الكامل اإلنساين كسائر الكام«ّومن الواضح أن 
ّيظفر بكامهلا إال أفراد خاصة، وإن كانت الدعوة متعلقـة بـاجلميع متوجهـة  ّّ ّ
ّإىل الكل، فرتبية الناس بالرتبية الدينية إنام تثمر كامل التطهري يف أفراد خاصة  ّّ ّ
ّوبعض التطهري يف آخرين، وخيتلف ذلك باختالف درجات الناس، كـام أن 

ِا قوا اهللا حـق تقاتـه{: ّق التقوى يف العمل، قال تعاىلاإلسالم يدعو إىل ح ِ ُ  َ َ ُ آل ( } 
ّ، ولكن ال حيصل كامله إال يف أفراد، وفيمن دوهنم دون ذلك عـىل )١٠٢: عمران

ّطريق األمثل فاألمثل، كـل ذلـك الخـتالف النـاس يف طبـائعهم وأفهـامهم، 
 .)١(»وهكذا مجيع الكامالت االجتامعية من حيث الرتبية والدعوة

ّوهبذا يتضح أن  ّالقرآن بحر ال ساحل له، والناس غواصون فيه بقـدر «ّ
فهمهم واسـتعدادهم، يف علـم الغـوص والـسباحة، وفيـه أنـواع اجلـواهر 
والآليل وأصناف اليواقيت والزبرجد، والنـاس متفـاوتون يف طلبهـا بقـدر 

 .)٢(»معرفتهم وفطنتهم وذكائهم وحدسهم

 

يل يف جهده حول القرآن واملنهج الـذي جيـب كانت هذه رحلة مع اآلم
                                                           

 .٥٨ ص،٣ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
ّ بعد اخلطبة، نقال عن التفسري األعظم والبحر اخلـضم٥ص: جواهر القرآن للغزايل) ٢( ً :

 .٣٤٨ ص١ج
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ّأن يفهم من خالله، والطريقة التي ينبغي أن تتبع يف سرب أغـواره وتفحـص 
 قـصدناه منهـا أن نكـشف بإجيـاز عـن آرائـه مـاو. مضامينه واكتناه أبعـاده

ْاألساسية حول هذا املوضوع، وتصوراته اجلوهرية واخللفيـة املعرفيـة التـي  ّ
 .ّ طبيعة خطواته، وحددت نتائجهّوجهت عمله، ورسمت
ّعن منهج املتصوفة يف يكشف سلوبه ومنهجه هنا ُواآلميل يف الواقع يف أ

ّالنظر إىل القرآن والذي يؤكـد رضورة اسـتكناه الـنص القـرآين بالنفـا  إىل ذّ
ّ مضامينه التي تتبدى للعارف خلـف سـتار األلفـاظ يفباطنه، واالستغراق 

ّوالكلامت، والذي يؤكد أن  اهلدف من وراء انتهاج هـذا الطريـق هـو رؤيـة ّ
ّاحلقيقة الكلية للوجود، وإدراك صـورة العـامل بآفاقـه وأنفـسه املوجـودة يف 

 .كلامت القرآن وحروفه وآياته وسوره
ًن كتاب اهللا ليس خمصوصا بـالقرآن فقـط وال أ  منًوذلك ملا قلناه سابقا ّ

ّن آياته ليست منحـرصة أبالتوراة واإلنجيل وغريمها من الكتب الساموية، و
، وال حروفـه يف  يف كلامتـهيف آيات القرآن وال غريه من الكتـب، وال كلامتـه

ّحروفه، بل العامل املسمى باآلفاق كله كتاب اهللا مشتمل عـىل آياتـه وكلامتـه  ّ
ّوحروفه، وهو الكتاب الكبري اإلهلـي، واإلنـسان املـسمى بـاألنفس، وهـو 

 آياته وكلامتـه وحروفـه، وهـو الكتـاب ًأيضا كتاب جامع إهلي مشتمل عىل
ّالصغري اإلهلي، ويسمى األول باإلنسان الكبري، والثاين باإلنـسان الـصغري،  ّ

ِس  هم آياتنا   اآل{: ّوإليهام أشار احلق تعاىل بقوله ِ ْ ِ ِ
ُ َفاق و  أ فسهم ح  ي بـ  َ  َ َ َ ّ َ ْ ِ ِ

ُ ْ
ِ َ ِ

َ هم  نه ا ق أو  َُ ْ  ْ ُ ِ م ي ف ب َ ْ َ ْ
َر كِـَ ٌ  نه      ء شهيدَ  َِ

َ ْ َ  ُ ُ  .)٥٣: ّفصلت( } 
ًأما القـرآن، فهـو صـورة تفـصيلهام وإمجـاهلام، واجلـامع بيـنهام صـورة  ّ
ّومعنى، وجلامعيته سمي بالقرآن، والدليل عىل أن اآلفاق واألنفـس كتابـان  ّ ًّ

 .مشتمالن عىل آيات اهللا وكلامته وحروفه، كثري



 

 
 
 
 
 
 

 


 

 
ü للقرآن ظهر وبطن. 
ü املدار يف صدق االسم اشتامل املصداق عىل الغاية والغرض. 
ü اشتامل القرآن عىل املتشاهبات.  

 
 
 





 

 
 
 

 

 

ًن ظهـرا ّأن للقـرآّالدالة عىل استفاضت الروايات الواردة من الفريقني، 
ًوبطنا وحدا ومطلعا ّ ً  :ً، نذكر فيام ييل شطرا منهاًّ

:  قـال علـيهم الـسالمعن آبائـه اهللا الصادق  عن السكوين، عن أيب عبد●
فإذا ا  ست علي م الف  كقطـع ا ليـل  ...«: ّ صىل اهللا عليه وآلهقال رسول اهللا

ّا ظلم، فعلي م بالقرآن فإنه شافع  شفع وماحل  صدق، ومن  ٌ ٌّ جعلـه أمامـه قـاده ّ
ّإ  ا نة، ومن جعله خلفه ساقه إ  ا ار، وهو ا  ـل يـدل   خـ  سـ يل، وهـو  ّ

ٌكتاب فيه تفصيل و يان و صيل، وهو الفصل ل س با زل، و  ظهر و طن، فظـاهره  ٌ

ٌح م و اطنه علم، ظاهره أنيق و اطنه عميق،    وم و   ومـه  ـوم، ال  ـ   ٌ ٌ ٌ

 .)١(»...  غرائبهعجائبه وال تب
 عن قول عليه السالمسألت اإلمام الكاظم «: ّ عن حممد بن منصور قال●
َقل إنما حرم ر  الفواحش ما ظهر منها ومـا  طـن{: ّوجل ّاهللا عز َ َ َ ََ َْ ِ َ ََ ِ َ

ْ َ  َ   ْ : األعـراف( }ُ
ٌإن القرآن   ظهر و طن«:  فقال.)٣١ ّ«)٢(. 

اهللا  قلـت أليب عبـد: ريب قـالُاهللا بن سنان عن ذريـح املحـا عن عبد« ●
                                                           

 .٢: ، كتاب فضل القرآن، احلديث٥٩٩ ص،٢ج: األصول من الكايف) ١(
ّ، كتاب احلجة، باب من ادعى اإلمامة ولي٣٧٤ ص،١ج: األصول من الكايف )٢( هلـا س ّ

 . ١٠: بأهل، احلديث
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ّإن اهللا أمرين يف كتابه بأمر، فأحب أن أعمله، قال:  عليه السالم الصادق وما : ّ
ْ ـم  قـضوا  فـثهم و وفـوا نـذورهم{: ّوجل ّقول اهللا عز: ذاك؟ قلت ُْ ُ َُ ُ ُ َ َُ ُ ْ َْ َ ْ َ :  قـال}ُ 

ْ قضوا  فثهم{ ُ َُ َ َ ْ َ ْو  وفوا نذورهم{ لقاء اإلمام، }ْ ُ َ ُ ُ ُ ُ ْ  .لك املناسك ت}َ
:  فقلـت عليـه الـسالماهللا الصادق فأتيت أبا عبد« :اهللا بن سنان قال عبد
ْ م  قضوا  فثهم و وفـوا نـذورهم{: ّوجل ّ قول اهللا عز،ُجعلت فداك ُْ ُ َُ ُ ُ َ َُ ُ ْ َْ َ ْ َ :  قـال}ُ 

 .ك ّأخذ ا شارب وقص األظفار وما أشبه ذ
ّجعلت فداك إن ذريح املحا: قلت: قال : ّ بأنك قلت لهّ حدثني عنكريبُ

ْ قضوا  فثهم{ ُ َُ َ َ ْ ً إن  لقـرآن ظـاهرا .ُصدق ذر ح وصـدقت: فقال...  لقاء اإلمام }َ ّ

 .)١(»ًو اطنا، ومن  تمل ما  تمل ذر ح
 عن يشء يف تفـسري  عليه السالمسألت أبا جعفر الباقر«:  عن جابر قال●

ًالقرآن، فأجابني، ثم سألته ثانيا فأجابني بجواب آخر، فقلت ُ جعلت فداك :ّ
:  يل عليه السالمكنت أجبت يف هذه املسألة بجواب غري هذا قبل اليوم؟ فقال

ًجابر إن  لقرآن بطنا، و لبطن بطن، و  ظهر و لظهر ظهر، يـا يا ٌجـابر ولـ س  ء  ّ

 .)٢(»...أبعد من عقول ا رجال من تفس  القرآن
 ظـاهر ؛ ا أر عة معانّما من آية إال و«:  قال عليه السالمنني م عن أمري املؤ●

ّو اطن وحد ومطلع، فالظاهر ا ـالوة، وا ـاطن الفهـم، وا ـد هـو أحـ م ا ـالل  ّ
                                                           

ثقة اإلسالم أيب جعفـر حممـد بـن يعقـوب بـن إسـحاق : ، تأليفالفروع من الكايف) ١(
هـ، دار الكتب اإلسالمية، طهران، الطبعـة الثالثـة، ٣٢٨ّالكليني الرازي املتوىف سنة 

ّ، كتاب احلج، أبواب الزيارات، باب إتبـاع احلـج بالزيـارة، ٥٤٩ ص،٤ج: م١٩٨٨ ّ
ّهذا احلديث ممـا خيـتص «:  بقولهّعلق الفيض الكاشاين عىل هذه الرواية .٤: احلديث ّ

ٌبحال احلياة وجهة االشرتاك بني التفسري والتأويل هي التطهري، فإن أحدمها تطهري من  ّ
 .»األوساخ الظاهرة، واآلخر من اجلهل والعمى

 .٣٩: ، احلديث٨٧ ص،١ج: تفسري العيايش) ٢(
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 .)١(»وا رام، وا طلع هو  راد اهللا من العبد بها
ًإن  لقرآن ظهرا و طنـا، «: ّ أنه قالّ صىل اهللا عليه وآلهّ ورد عن النبي األكرم● ً ّ

سـبع  «خـرى ُويف أ» ًإ  سبع  بطنـا«ية ويف روا» ًو طنه بطنا إ  سبعة أبطن
 .)٢(»ألف بطن

ّ صـىل اهللا عليـه ُسمعت رسـول اهللا:  عليه السالم وقال عيل أمري املؤمنني●
ّل س من القرآن آية إال و ا ظهر و طن، وما من حرف إال و  تأو ل«:  يقولوآله ٌّ« .

 القـرآن و طنـه ّ وما منه حـرف إال و  حـد ومطلـع   ظهـر«: خرىُويف رواية أ
 .)٣(»وتأو له
ّ ـ  آيـة ظهـر «: ّ صـىل اهللا عليـه وآلـهقال رسـول اهللا:  وعن احلسن قال●

ّو طن، و   حرف حد، و   حد مطلع ّّ ّ«)٤(. 
القـرآن «: ً وأخرج الديلمي من حديث عبد الرمحن بن عوف مرفوعـا●

ّ ت العرش   ظهر و طن  اج العباد ٌ«)٥(. 
ًإن    آية ظهرا  «● ّ ًو طنا، و   حرف حدا ومطلعاّ ًً ّ ّ«)٦(. 
ً وأخرج الطرباين وأبو يعىل والبزاز وغريهم عن ابن مسعود موقوفـا● ّ :

                                                           
 .٢٨ ص،١ ج:تفسري الصايف) ١(
، ٥٣٠، ١٠٤ ص: ومنبـع األنـوارر جـامع األرسا؛٧٢ص: ّنص النصوص اآلمـيل) ٢(

٦١٠. 
 .١٥٥ ص،٣٣ج: ّبحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار) ٣(
: ، والطـرباين كـام يف جممـع الزوائـد٤٢ص: رواه القاسم بن سالم يف فضائل القرآن) ٤(

 .٧٧: ، النوع٤٥٩ ص،٢ج: نً، نقال عن اإلتقان يف علوم القرآ١٥٢ ص،٧ج
ً نقال عن اإلتقان يف ٢٨٠ ص،٣، ج٤٧٠٨: رواه الديلمي يف الفردوس، حديث رقم) ٥(

 .٧٧: النوع ،٤٥٩ ص،٢ج: علوم القرآن
 .٣٣ ، النوع٣٠ ص،٢ج: الربهان يف علوم القرآن، للزركيش) ٦(
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ّّ إن هذا القرآن ل س منه حرف إال و  حد، و   حد مطلع« ّ ّ«)١(. 
ّ ما أخرجه ابن أيب حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس قـال● ّإن «: ّ

 .)٢(»وبطونالقرآن ذو شجون وفنون، وظهور 
ّوقع الكالم بني األعالم يف املراد من هذه الروايات التي دلت عـىل وقد 

ّأن للقرآن ظهرا وبطنا، وقد وجد يف مقام فهمها اجتاهان ـ كام تقدم يف بيـان  ّ ً ً ّ
 .املراد من التأويل
ّن هذه النصوص مجيعا اشرتكت يف وصف القـرآن بـأن لـه إ :هتوضيح ً ّ

ّباطنا بل بطونا متعددة ً ّ، ومن الواضـح أن لـذلك داللـة قاطعـة عـىل عمـق ً
و  (:  حيـث قـالّ صىل اهللا عليه وآلهالقرآن كام ورد يف حديث الرسول األكرم

ٌظهر و طن، فظاهره ح م و اطنه علم، ظاهره أنيق و اطنه عميق ٌ ٌ()٣(. 
ّبيد أن السؤال«  هذا العمق هـو مـن سـنخ املعـاين الذهنيـة واملفـاهيم ؛َ

ّة املــستمدة مــن اللفــظ، أم هــي حقــائق وراء اللفــظ هلــا النظريــة والفكريــ ّ ّ
ّاستقالهلا السنخي عن األلفاظ، وإن كان يمكن أن تكون ثم عالقة تركيبيـة  َّ َ

ّماهو منشأ هذا العمـق، ومـا هـو رس :  ما بني االثنني؟ بتعبري آخرّ مامن نوع
 يعـود ذلـك إىلأّاختصاص القرآن بالبطون وتوافره عـىل شـمولية املعنـى؟ 

ّكينونة القرآن وأنـه يتـألف مـن حقـائق ذات مراتـب متعـددة تكمـن وراء  ّّ
ّاللفظ، ال يكون اللفظ إال التعبري األخري  ن تلك احلقـائق أو قـرشة ذلـك عّ

                                                           
، ١٩٨٥ الثانيـة الطبعـة املعجم الكبري، احلافظ أيب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين،) ١(

ّحققه وخرج أحاديثه ، ٨٦٦٨ و٨٦٦٧: احلـديث رقـم: املجيد الـسلفي محدي عبد: ّ
 .١٣٦ ص،٩ج

 .٧٧: ، النوع٤٦٠ ص،٢ ج:اإلتقان يف علوم القرآن) ٢(
 .٢: ، كتاب فضل القرآن، احلديث٥٩٩ ص،٢ج: األصول من الكايف) ٣(
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 عمـق القـرآن ئّ أم أن الـذي ينـش؛، عىل ما رسمت املدرسة الوجوديةّاللب
ّوغور معانيه وثراء مفاهيمه وتعددها هو اللفظ وكيفيـة اسـتعام له وتركيبـه، ّ

ّومن ثم فإن البطون واملعاين املرتتبة عـىل بعـضها هـي مـن مقولـة املفـاهيم  ّ ّ
ّوالتأويالت الذهنية التي تنبثق عـن داللـة اللفـظ وطبيعـة الرتكيـب أو ممـا 
حيتمله اللفظ القرآين ويكون أحد مدلوالته، وختضع عمليـة نيلهـا ووضـع 

ّلذهني التأوييل واالتصاف بحـدة اليد عليها إىل بذل اجلهد العقيل والنشاط ا ّ
 الذكاء وعمق التفكري وما إىل ذلك؟

ٌاحلقيقــة أن البطــون مــسألة ثابتــة  ّ ضــوء االجتــاهني كلــيهام املعــريف يفّ
ّ فاالجتاه املعريف ومـا يتـضمنه .ّوالوجودي، وأن ما خيتلف بينهام هو التفسري ّ

ّلنص هـو ّرتى أن افّنحرص تعاملها مع القرآن كنص وحسب، يمن مدارس 
ّأمـا االجتـ. ًالذي حيوي عددا من املعـاين والبطـون واألغـوار اه الوجـودي ّ

ّفيتعامل مع البطون بوصفها حقيقة كائنة وراء النص وخارجة عنـه تنطـوي  ً
ّعىل مراتب، فهنا مراتب وبطون، وهناك مراتـب وبطـون أيـضا، لكنهـا يف  ً

ّاالجتاه الوجودي من سنخ احلقـائق، أمـا يف االجتـاه امل عـريف، فـالبطون مـن ّ
مقولة املفاهيم والتأويالت الذهنية، واالختالف بيـنهام نـاجم عـن نظـرهتام 

 مرتبتان كام هو مقتـىض و له مرتبة وجودية واحدة أكونه و)١(»حلقيقة القرآن
َإنا جعلناه قرآنا عر {:  تعاىلّما تقدم من قوله َ ًَ ْ ُُ ْ َ َيا لعل ـم  عقلـونِـّ ُ ِ ْ َ ْ ُ  ًَ َ ِ و نـه  * ّ ُ ُ  أم َ 

ٌالكتاب  ينا لع  حكيم ِ َِ  ِ
َ َ ْ َ َ ِ

 .)٤ ـ ٣: الزخرف( }ْ
يف وقد اختار مجلة من األعالم يف املقام ما أرشنـا إليـه يف االجتـاه الثـاين 
 .بيان حقيقة التأويل، كالغزايل وابن عريب والشريازي والطباطبائي وغريهم

                                                           
 ،ّمؤسـسة العـروج:  النـارش،فهـم القـرآن، دراسـة عـىل ضـوء املدرسـة الـسلوكية) ١(

 .٣٨٩ص: هـ١٤٢٤
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 ومعرفة األشياء عىل ما هـي ّأن كشف احلقائق«بعد أن ذكر ف الغزايل ّأما
عليه وإدراك األرسار التي يرتمجها ظاهر ألفاظ هذه العقيـدة، ال مفتـاح هلـا 
ّإال املجاهدة وقمع الشهوات واإلقبال بالكلية عىل اهللا تعاىل ومالزمة الفكر  ّ

ّوجل تفيض عىل من  ّالصايف عن شوائب املجادالت، وهي رمحة من اهللا عز
ّالرزق وبحـسب التعـرض وبحـسب قبـول املحـل ّيتعرض لنفحاهتا بقدر  ّ

 .»ُوطهارة القلب، وذلك البحر الذي ال يدرك غوره وال يبلغ ساحله
ّهـذا الكـالم يـشري إىل أن هـذه العلـوم هلـا ظـواهر : فـإن قلـت«: قال

ّوأرسار، وبعضها جيل يبدو أوال، وبعضها خفي يتضح باملجاهدة والطلـب  ّ ً ّ ّ
ُّخلايل عن كل يشء من أشـغال الـدنيا سـوى ّاحلثيث والفكر الصايف والرس ا ّ

ًاملطلوب، وهذا يكاد يكون خمالفا للـرشع، إذ لـيس للـرشع ظـاهر وبـاطن 
ٌورس وعلن، بل الظاهر والباطن والرس والعلن واحد فيه؟ ّ ّ 

ّفاعلم أن انقسام هذه العلوم إىل خفية وجلية ال ينكره ذو بصرية، وإنـام  ّ ّ ّ
ًيف أوائل الصبا شيئا ومجدوا عليه، فلـم يكـن ّينكره القارصون الذين تلقفوا 

ّهلم ترق إىل شأو العالء ومقامات العلامء واألولياء، وذلك ظـاهر مـن أدلـة ٍّ 
ًإن  لقرآن ظاهرا و اطنـا وحـدا ومطلعـا: ّوسلم] هوآل[اهللا عليه  ّصىلقال . الرشع ًً ًّ ّ. 

ًإن ههنا علوما   :- صدره وأشار إىل - عنهاهللاريض وقال عيل ً ة  ـو وجـدت  ـا ّ ّ

ّصىل اهللا عليه وسلم وقال .ََ لة ّحدث أحد قوما  ديث  ـم تبلغـه عقـو م إال ما: ّ ً ّ 
ُوتلك األمثال ن  ها  ِلناس وما  عقلهـا {:  وقال اهللا تعاىل. نت فتنة عليهم ِ ْ َ َ َِ ِّ ُْ

ِ
َ ُ ْ َ ّ الإْ

َالعا ِمون ُ ّ إن مـن العلـوم :ّوسـلم] هوآلـ[اهللا عليـه  ّصىل وقال .)٤٣: العنكبوت( }ْ

 .)١(»ّكهيئة العلم ا كنون ال يعلمه إال العا ون
                                                           

ّ تصنيف اإلمام أيب حامد حممد بـن حممـد الغـزايل، املتـوىف سـنة.ِّإحياء علوم الدين) ١( ّ ّ   
 .٩٩ ص،١ج:  هـ١٤٠٢ ،هـ، دار املعرفة، بريوت٥٠٥ 
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ّومن زعم أن ال معنى للقرآن إال ما ترمجه ظاهر التفـسري فهـو «: ّثم قال
ّخمرب عن حد نفسه، وهو مـصيب يف اإلخبـار عـن نفـسه، ولكنـه خمطـ ٌ ُ  يف ٌئٌّ

ّاحلكم برد اخللق كافة إىل درجته التي هي حده وحمطه، بل األ ّّ خبـار واآلثـار ّ
ٌّتدل عىل أن يف معاين القرآن متسعا ألرباب الفهـم، قـال عـيل ً ّّ : ريض اهللا عنـه ّ

ًإال أن يؤ  اهللا عبدا فهما   القرآن« ً  فإن مل يكن سوى الرتمجـة املنقولـة، فـام .»ّ
 ذلك الفهم؟

ً و شئت ألوقرت سـبع  بعـ ا مـن تفـس  فا ـة «: ّكرم اهللا وجههٌّوقال عيل 

 . فام معناه وتفسري ظاهرها يف غاية االقتصار.»ا كتاب
ًال يفقه ا رجل ح   عل  لقرآن وجوها: وقال أبو الدرداء ّ. 
ّمـن أراد علـم األولـ  واآلخـر ن فليتـدبر : ريض اهللا عنه وقال ابن مسعود ّ

 .)١(»ّ، وذلك ال حيصل بمجرد تفسري الظاهرالقرآن
ّثم حياول أن يبني الفرق بني الظاهر والبا طن من خالل مثل قـرآين قـال ّ

ّ وهـو أن اهللا ؛ويدرك الفرق بني حقائق املعاين وظاهر التفـسري بمثـال«: فيه
َوما رميت إذ رميت ول ن اهللا ر {: ّوجل قال ّعز َ ََ  ِ َ ََ َ َ َْ ، فظـاهره )١٧: األنفال( }ْْ

ّفإنـه إثبـات للرمـي ونفـي لـه، ومهـا . تفسري واضح وحقيقة معناه غامض
ِظاهر ما مل يفهم أنه رمى من وجـه ومل يـرم مـن وجـه، ومـن ّمتضادان يف ال ّ

ُقـاتلوهم  عـذ هم {: وكذلك قال تعاىل. ّوجل ّالوجه الذي مل يرم رماه اهللا عز ُ ْ ُ ُ َ ْ ُ ِ
ْأيدي مِـُاهللا ب ُ ِ ، فإذا كانوا هم املقاتلني كيف يكون اهللا سـبحانه )١٤: التوبة( }ْ

ِّهو املعذب؟ وإن كان اهللا تعـاىل هـو املعـذ ِّ ب بتحريـك أيـدهيم، فـام معنـى ُ
 أمرهم بالقتال؟

ُستمد من بحر عظيم من علوم املكاشـفات ال يغنـي عنـه ُتفحقيقة هذا  ّ
                                                           

 .٢٨٩ ص،١ج: ِّإحياء علوم الدين)١(



 أصول التفسري والتأويل .........................................................................٣٣٨

ظاهر التفسري، وهو أن يعلم وجه ارتباط األفعال بالقـدرة احلادثـة، ويفهـم 
ّوجل حتى ينكـشف ـ بعـد إيـضاح أمـور  ّوجه ارتباط القدرة بقدرة اهللا عز

َوما رميت إذ رميت ول ن اهللا ر {: ّوجل ّزكثرية ـ صدق قوله ع َ ََ  ِ َ ََ َ َ َْ ّولعـل . }ْْ
ّنفــق يف استكــشاف أرسار هــذا املعنــى ومــا يــرتبط بمقدماتــه ُالعمــر لــو أ

ولواحقه، النقىض العمر قبل اسـتيفاء مجيـع لواحقـه، ومـا مـن كلمـة مـن 
 .ّالقرآن إال وحتقيقها حموج إىل مثل ذلك
علـم مـن أرساره بقـدر غـزارة علـومهم ّوإنام ينكشف للراسخني يف ال

ّوصفاء قلوهبم وتوفر دواعيهم عىل التدبر وجتردهم للطلب، ويكـون لكـل  ّ ّ ّ
ّواحد حد يف الرتقي إىل درجة أعىل منه ّفأما االستيفاء فالمطمع فيـه، ولـو . ٌّ

ًكان البحر مدادا واألشجار أقالما، فـأرسار كلـامت اهللا ال هنايـة هلـا فتنفـد  ً
فمن هـذا الوجـه يتفـاوت اخللـق . ّوجل ّن تنفد كلامت اهللا عزاألبحر قبل أ

ُوالفهم بعد االشرتاك يف معرفة ظـاهر التفـسري، وظـاهر التفـسري ال يغنـي 
 .)١(»عنه

ًفهذه األمور تدل عىل أن يف فهم معاين القـرآن جمـاال رحبـا «واحلاصل  ًّ ّ
ّومتسعا بالغا، وأن املنقول من ظاهر التفسري ليس منتهى اإل ً ً  .)٢(»دراك فيهّ

 

 من رؤية كونيـة تقـوم عـىل هينطلق الشريازي لفهم ظاهر القرآن وباطن
 بينها عالقـات ؛اإلنسان والقرآن والعامل: أساس ثالثة وجودات حمورية هي

 .ّوشيجة ومتاثـل يـصل حـد التطـابق ـ كـام وقفنـا عـىل ذلـك عنـد اآلمـيل
 حقائق العـامل بأكملهـا، هـي فيـه عـىل حـال ٌفاإلنسان عامل صغري توجد فيه

                                                           
 .٢٩٣ ص،١ج: ِّإحياء علوم الدين )١(
 .٢٩٠ ص،١ج: املصدر نفسه) ٢(
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ٌمتفرقة، والعامل بدوره إنسان ) فاقياآل( فيام هي يف العامل اخلارجي ،االجتامع ّ
ّكبري، ومن ثم فإن حكمهام واحد، والقرآن رديف ثالث لإلنسان والعـامل ال  ّ
ّيشذ عنهام يف احلكم، فكل األحكام العامة التي تنطبق عليهام تنطبـق عليـه ّ ّ. 

خـرى، ُاإلنسان جامع حلقائق الكون من جهة وحقائق القـرآن مـن جهـة أف
ًوالقرآن خيتزل بني دفتيه مراتب اإلنسان وحقيقة وجـوده، كـام يعـد تعبـريا  ّّ

 .ًموازيا عن الوجود
ًثم إن هذه العوامل مجيعا  ّ ّكلهـا كتـب إهليـة ) األنفيس، اآلفاقي، القـرآين(ّ

ّوصحائف رمحانية، دالة عىل اهللا وجتل يـات ألسـامئه وصـفاته ومظـاهر هلـا، ّ
ــرآن أ ــة، ويف الق ــسان هيئ ــسب يف اإلن ــةُتكت ــامل ثالث ــال . خــرى، ويف الع ق

ّقد انكشف لك، ودريت مما رسد عليك أن هـذه العـوامل كلهـا «: الشريازي ّ ّ
ٌكتب إهلية وصحائف رمحانية، إلحاطتها بـصور احلقـائق  واملعـاين واشـتامهلا ُ

) مجـع ثنـاء( واألثنيـة ة عـىل املحامـد الـسبحانيةّعىل األرقـام واخلطـوط الدالـ
ّالربانية، يتلوها القارئ العارف، بقوة فكره وصفاء رسه، وسالمة طبعه عن  ّ ّ
ّكـدورات هـذه التعلقـات، وجتــرد ذهنـه، وجـالء عينــه عـن علـوق هــذه  ّ
ّالغشاوات، فيطالع ما فيها ويتدبر يف معانيها، ويرتقي من بعضها إىل بعض، 

 .)١(»منشئها وراقمها وممليها وناظمهاّحتى يصل إىل 
يـصبح القـرآن هـو «ًانطالقا من املوازاة بني القـرآن والعـامل واإلنـسان 

ــه  ــي عــن الوجــود بكــل مراتب ــري اللفظــي والرقم ــدال اللغــوي والتعب ّال ّ
ّومستوياته، أو لنقل يصبح القرآن هو الرمز الـدال، والوجـود هـو املـدلول 

                                                           
ّ حققه وضـبطه وعلـق عليـه الـشيخ،ّتفسري القرآن الكريم، صدر املتأهلني الشريازي) ١( ّ 

ــدين، دار التعــارف للمطبوعــات، ّحممــد  ،٥ج: ١٩٩٨  بــريوت،ِّجعفــر شــمس ال
 .٣٧٧ص
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ّك هذه الوجودات الثالثة بأحكام عامة موحدة ّ ومن ثم تشرت)١(»املرموز إليه ّ
ًأبرزها أن لكل واحد منها ظهرا وبطنا. ًتنتظمها مجيعا ً ّّ. 

َا يـن يؤمنـون بـ{: ّمن هنا عقب الـشريازي عـىل قولـه تعـاىل ُ ُِ ْ َ ِ ِالغيبِـ 
ْ َ ْ{ 

ِوهللا{:  وقوله)٣: البقرة( ِ  يب ا سماوات واألرضَ ْ َ ِ  ُ ْ  ُ  ِم{: ، وقوله)١٢٣: هود( }َ
ِالغيب وا شهادة َ  َْ ِ

َ ُفـاهللا تعـاىل أوجـد امللـك والـشهادة «:  بقوله)٧٣: األنعام( }ْ
 )٢(»)البـاطن(ّ وأوجد امللكوت والغيب لقضية اسمه )الظاهر(لقضية اسمه 

 .)٣(»ّإن موجودات العامل الطبيعي والنشأة الدنيوية مثنوية«: ًقوله أيضاو
ّ تتحول هذه الثنائية إىل قانون وسنحني ّ وحيث إن السنن اإلهليـة ،ة إهليةّ

ّلن تتبدل ولن تتحول ُ فلن  د  ِسن{:  لقوله؛ّ َ ِ
َ ْ َ ُ  اهللا  بديال ولـن  ـد  ِـسنِةَ َ ِ

َ ْ َ َ ً ِ ْ َ ِ اهللا ِةِ
ً و ال
ِ ْ
ّومن ثم ّيشذ عنها وجود إمكاين يف عامل اإلمكان،  الف ًإذا )٤٣: فاطر( }َ

وصــفاته  هر ألســامء اهللافهـي تــشمل اإلنــسان والقــرآن والعـامل، بوصــفها مظــا
ّفلإلنسان ظاهر جيل وباطن خفي، وله صورة مشهورة وحقيقـة مـستورة، فهـو « ّ

ّمنقسم إىل ظاهر متغري وباطن ثابت هو قلبـه ورسه ّ  وللعـامل ظـاهر وبـاطن )٤(»ٌ
 .مها الشهادة والغيب وامللك وامللكوت

ه ّوكذلك القرآن فقد انطلق الشريازي من أسامي القـرآن إلثبـات أن لـ
ّمراتب متعددة، يسمى  ّيف كل عامل باسم خـاص مناسـب ملقامـه اخلـاص، «ّ ّ ّ
ٌبل هو قرآن  يـد{ ؛ّففي عامل يسمى باملجيد ِ

َ ٌ ْ ُ َ ُ ْ ، ويف عـامل آخـر )٢١: الـربوج( }َ
                                                           

ِّفلسفة التأويل، دراسة يف تأويل القرآن عند حميي الدين بن عـريب، نـرص حامـد أبـو ) ١(
 .٢٦٠ص: ١٩٩٨ ، الطبعة الرابعةزيد، املركز الثقايف العريب،

 .١٠٥ ص،٧ج: تفسري القرآن الكريم، الشريازي) ٢(
 .٢٢٣ ص،٧ج: املصدر نفسه) ٣(
 .مصدر سابق، تفسري القرآن الكريم )٤(
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ِ و نه   أم الكتاب  ينا لع { ؛ّ عيل:اسمه
َ َ ْ َ َ ِ ِ

ْ  ُُ ِ خـرى ُ، ويف نـشأة أ)٤: لزخـرفا( }َ 
ٍو تاب{ ؛ مبني:اسمه ِ ِو ا ـور { ؛ نور:، ويف مقام آخر اسمه)١: النمل( }ُ مب َ  َ

ْا ي أنز ا َ ْ ِ ٌقد جاء م من اهللا نور و تاب مب {، )٨: التغابن( }  َُ ٌ ِ َِ ٌ ُ ِ ْ ُ َ ْ ، )١٥: املائدة( }َ
َوالقرآن العظيم{ ؛ويف منزل اسمه عظيم ِ َ

ْ َْ ْ ُ  ؛ عزيـز:، ويف مرتبـة)٨٧: احلجـر( }َ
ٌ نه لكتاب عز زَو{ ِ

َ ٌ ِ َ ُ ٌإنـه لقـرآن كـر م{ ؛ كـريم:، ويف مظهر)٤١: ّفصلت( }  ِ
َ ٌَ ْ ُ ُ  { 

ّ، وأساميه غري حمـصورة، ولـو كنـت ذا سـمع بـاطني يف عـامل )٧٧: الواقعة(
 هه وتنكـشف لـءسمع أسـاميـّالعشق احلقيقي واحلكم اإلهلية، لكنـت ممـن 

ًإن  لقرآن ظهرا و طنا وحدا ومطلعـابطونه،  ًً ًّ ً كـام أن لإلنـسان ظـاهرا وّ ًباطنـا، ّ
 .)١(»ٌولباطنه باطن آخر إىل سبعة أبطن
ّوهبذا يتـضح أن القـرآن ٌينقـسم إىل رس وعلـن، ولكـل مـنهام ظهـر «: ّ ّ ّ

ٌتـه عالنيـة أخـرى إىل أن نيٌوبطن، ولبطنه بطن آخر إىل أن يعلمه اهللا، ولعال
 . وأهلهاّيدركه احلواس

نقـوش ّ أما ظاهر علنه، فهو املصحف املحسوس امللموس، والـرقم امل●
 .املمسوس

ّ وأما باطن علنه، فهو ما يدركه احلس الباطن ويست● ّبته القراء واحلفاظ ثّ ّ
 .يف خزانة حمفوظاهتم كاخليال ونحوه

ّوهاتان املرتبتان من القرآن أوليتان دنيويتان، مما يدركه كل إنسان ّ ّ ّ ّ. 
ّ وأما باطنه ورسه، فهام مرتبتان أ● ّخرويتان لكل منهام درجاتُّ   حيـث،»ّ

يصري إىل تعداد بعضها، وذكر تقسيامت لبطون القرآن هي تعبري عن حقـائق 
 .ّوجودية

ّفإذا تقرر هذا، ثبت أن للقرآن منازل ومراتب، كام لإلنـسان «: ّثم يقول ّ
                                                           

 .٣١ ص،٨ج: تفسري القرآن الكريم) ١(
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ّدرجات ومعارج، فالبد ملس القرآن يف كل مرتبة ودرجة من طهارة وجتـرد  ّ ّ ّ
ًن عائـدا إىل املـصحف  إن كـا}ّمـسهـال ي{فالضمري يف . عن بعض العاليق

ّالذي بأيدي الناس، ويدركه مجهور أرباب احلواس، فال جيوز لغـري املتطهـر  ّ
ًمن األحداث واألنجاس مس كتابته أو مس املصحف، وإن كـان عائـدا إىل  ّ ّ

ّال يمـس اللـوح : ًكتاب مكنون، وجعلت اجلملة الفعلية صفة لـه، فـاملعنى ّ
ّاملحفوظ وال حيمله بام فيه إال املجر دون عن جلبـاب البـرشية مـن اإلنـسان ّ

 .... .واملالئكة، الذين وصفوا بالطهارة من آثام اإلجرام
ّوباجلملة للقرآن درجات كام مر، وكـذلك لإلنـسان بحـسبها، ولكـل  ّ
ّدرجة من درجاته محلـة حيملونـه وحفظـة حيفظونـه، وال يمـسونه إال بعـد  ّ َ َ َ َ

اغل مكـاهنم أو ّطهارهتم عـن حـدثهم أو حـدوثهم، وتقدسـهم عـن شـو
ّكــام أن أدون . إمكــاهنم، وأدنــى املنــازل يف القــرآن مــا يف اجللــد والغــالف

الدرجات لإلنسان هو ما يف اجللدة والبرشة، وجيـب أن ال حيملـه اإلنـسان 
 .)١(»ّالبرشي إال بعد تطهري لبرشته وغالفه من النجاسة

 آخـر إلثبـات البطـون وتفـسريها ًاّلكن يف نصوص الـشريازي أساسـ
ّنطلق من مقولة الكالم، وأن القرآن كـالم اهللا، وكـالم اهللا ملعـة مـن ذاتـه، ي

ّوكام وقع االختالف يف الذات وتوزعت فيهـا اآلراء إىل مـذاهب، فكـذلك 
وهكـذا حكـم اخـتالف املـشتغلني بعلـم «. ِّحال كالمه الذي يمثله القرآن

كـالم اهللا ّالقرآن وتفاوت مراتبهم يف بطونه وظهوره ولبابـه وقـشوره، ألن 
ْملعة من ملعات ذاتـه، فكـام وقـع االخـتالف والتفـاوت يف مـذاهب اخللـق 
ِّواعتقاداهتم بني جمسم ومنزه ومتفلسف ومعطـل ومـرشك وموحـد، فكـذا  ّ ّ ِّ
ّوقع االختالف والتفاوت بينهم يف املفهوم، فهذا مما دل عـىل كـامل القـرآن،  ّ

                                                           
 .٩٣ص، ٧ج: تفسري القرآن الكريم) ١(
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ّألنه بحر عميق، غرق يف تياره األكثرون، وما نج ٌ ّا منه إال األقلونّ ّ«)١(. 
ّومن الواضح أن هذا تفسري معريف  ملقولة البطـون، وإن كـان يرجـع إىل ّ

ّ هـو الـذات، لكـن األسـاس يف النظريـة الوجوديـة ملنـشأ ّأساس وجودي
ًالبطون هو الذي ذكرناه متمثال بالتوازي الوجودي بـني القـرآن واإلنـسان  ِّ

ّوالعامل، وأن القرآن هو تعبري لفظي ع ٌ ّن اإلنسان والعامل، وملا كـان للوجـود ّ
ّواإلنسان مراتب متعددة ودرجات خمتلفة، فإن له عىل صعيد املعنى مراتـب  ّ
ّومستويات متعددة، ألن الوجودات الثالثة هي جتليات ومظاهر السـم اهللا  ّ ّ

 .األعظم وما يندرج حتته من األسامء والصفات
 يف مقولة الكالم اإلهلي ِّعىل هذا سريجع ما ذكره صدر الدين الشريازي

ّإىل األساس الوجودي ذاته، ضمن قراءة ملخصها أن الكالم اإلهلي هـو يف  ّ
ّبدء صدوره كان طليقا من التعينات، خلوا يف ظهوره األول من كل القيـود  ّ ّ ًّ ً
ّلتناسبه ومسانخته مع ذات املتكلم البسيطة املطلقة، لـذلك راح يتنـزل عـن  ِّ

ّب متعـددة حتـى صـار بكـسوة احلـروف مرحلة اإلطالق وحيجـب بحجـ ّ
ّولـوال أنـه اسـترت كنـه مجـال كالمـه بكـسوة «: قال الشريازي. واألصوات

ٌاحلروف واأللفاظ، ملا ثبت لسامع كالمـه عـرش وال فـرش، ولتالشـى مـا  ٌ
ٌفاهللا لطيف بعباده حيث أنزل إليهم . بينهام من سبحات نوره وعظمة برهانه

ُطبيعية وحجب الـصفات البـرشية، ولـوال أن نور كالمه يف ليايل األكوان ال ّ
، ملا أطـاق سـامع كالمـه، كـام مل يطـق ّسالم اهللا عىل نبينا وعليهّثبت اهللا موسى 

ًاجلبل مبادي جتليه حيث صار دكا دكا ًّ ّ ّ«)٢(. 
                                                           

 .٤١ ص،١ج: املصدر نفسه) ١(
ّصدر الدين حممد بـن إبـراهيم الـشريازي،: تأليف. مفاتيح الغيب) ٢( : مـصدر سـابق ِّ
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ّواحلاصل أن القرآن اللفظي الكتبي الذي بني أيدينا هو املرحلة النازلـة 
ّ له من مرحلـة اإلطـالق إىل مرحلـة التقيـد ّللكالم اإلهلي، والتنزل األخري

ّبالتعينات اللفظية والكتبية، وما دامت ماهيـة الكـالم مـن مرحلـة الـذرو  ةّّ
ّواإلطالق حتى مرحلة التقيد باللفظ والتعيني باحلروف واحـدة، فـستكون  ّ ّ

ّمجيع مراحل النزول أو التنزل مطوية فيه ّ«)١(. 
ّم احلق األول تعاىل، وقد ظهـر ّاعلم أن القرآن كال«: قال بعض األعالم ّ

ّأول ما ظهر مطلقا عن مجيـع التعينـات اإلمكانيـة، وهبـذا االعتبـار يـسمى  ُ ّ ًّ
ّوملا كان القرآن بإطالقه وكالم اهللا يف أول ظهور ال يقـوم .... بنفس الرمحن ّ

 :لسامعه الساموات والسامويات وال األرض واألرضيات
ّ بحجـب التعينـات العقليـة  أنزله تعـاىل عـن مقـام إطالقـه وحجبـه●

 .ّ العقول بفعلياهتا ووجوداهتا مصاديق القرآنتبمراتبها فصار
ّ ثــم أنزلــه وحجبــه بحجــب التعينــات النفــسية، فــصارت النفــوس ● ّ

 .ّبفعلياهتا مصاديق له
ّ ثم أنزله بحجب التعينات املقدارية النورية، فصار عامل املثال بمراتبـه ● ُ ّ

 .مصاديق له
ّ ثم نزلـه وح● ّجبـه بحجـب التعينـات الطبيعيـة، فـصارت األجـسام ّ ّ ُ

 .ّالطبيعية مصاديق له
ّ ثم نزله إىل أنزل مراتب الوجود وألبـسه لبـاس الـصوت واحلـروف ● ّ

طيقه اآلذان واألبصار البرشية، فصارت احلـروف تّوالكتابة والنقوش حتى 
 .والنقوش مصاديق له

ّانا لكـل يشء وال ولكون مجيع مراتب الوجود مصاديق للقرآن صار تبي ً
                                                           

 .٤١٢- ٤١٠ص: فهم القرآن، دراسة عىل ضوء املدرسة السلوكية) ١(
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 .ّرطب وال يابس إال كان فيه
ّإذا عرفــت ذلــك فــاعلم أن مــصاديقه املحــسوسة الطبيعيــة ظهــوره،  ّ

ّوباعتبـار تعـدد املراتـب الروحانيـة كلياهتـا . ّومصاديقه الروحانيـة بطونـه ّ
ًوجزئياهتا، ذكر تعدد البطون يف األخبار إىل سبعني ألفا ّ ّوملا كان املنـزل فيـه . ّ ّ

ّية وأمثال املنزل فيه مجيعا مصاديقها، وكان املنزل فيه أظهر مـصاديقها ّلكل آ ًّ
ّورد أن لكل ظهر ظهرا، وملا كان كـل مرتبـة مـن الروحانيـات بالنـسبة إىل  ّ ّ ًّ ّ

ًدانيتها بطنا ورد أن لكل بطن بطنا ّ ًّ«)١(. 
ّلكل آية ستون ألف فهـم، ومـا بقـي مـن فهمهـا «: من هنا قال الغزايل ّ

 ألف علم ومئتـي علـم، إذ نيالقرآن حيوي سبعة وسبع: آخرونأكثر، وقال 
ٌثم يتضاعف ذلك إىل أربعة أضعاف، إذ لكـل كلمـة ظـاهر . ّكل كلمة علم ّّ

ّمن أراد علـم األولـني : ريض اهللا عنه وقال ابن مسعود. ّوباطن وحد ومطلع
 ّوذلك ال حيصل بمجرد تفسري) ّأو فليثور القرآن(ّواآلخرين فليتدبر القرآن 

 .الظاهر
ّوباجلملة فالعلوم كلهـا داخلـة يف أفعـال اهللا عـز ّوجـل وصـفاته، ويف  ّ

القرآن رشح ذاته وأفعاله وصفاته، وهذه العلـوم ال هنايـة هلـا، ويف القـرآن 
ّإنام لكل عبد بقدر رزقه، فال رطـب وال يـابس «نعم . )٢(»ٌإشارة إىل جمامعها ّ

ّإال يف كتاب مبني، وأما االستقصاء فال مطم  .)٣(»ع فيهّ
                                                           

ّالعـارف الـشهري احلـاج سـلطان حممـد : بيان السعادة يف مقامـات العبـادة، تـأليف) ١(
 طهـران،  مطبعـة جامعـة)هــ١٣٢٧ــ ١٢٥١(ّاجلنابذي، امللقب بسلطان عيل شـاه 

 .١٣ ص،١ج:  هـ١٣٨٥: الطبعة الثانية
 .٢٨٩ ص،١ج: ِّإحياء علوم الدين) ٢(
 .٢٨٣ ص،١ج: املصدر نفسه) ٣(
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 حيـث  عليه السالموهبذا يمكن أن نقف عىل ما ورد عن اإلمام الصادق
  العبـارة، واإلشـارة، وا لطـائف، : ّوجـل   أر عـة أشـياء ّكتـاب اهللا عـز«: قال

ــارة  لعــوام، واإلشــارة  لخــواص، وا لطــائف  ألو ــاء، وا قــائق . وا قــائق ّفالعب ّ

 .)١(» ألن ياء
ّن العبارات والنقوش الدالة عىل املفـاهيم العرفيـة عبارة ع«:  فالعبارة●

ّالصادقة عىل املـصاديق احلـسية الطبيعيـة، وهـذه املرتبـة للعـوام الـذين ال  ّ
ّيتجاوز إدراكهم املحسوسات، بمعنى أن العوام حمـصور إدراكهـم  هـذه  يفّ

ّاملرتبة، أو هذه املرتبة برشط عدم انضامم اإلشارات إليها خمتـصة هبـم، وإال  ّ
صاحبو املراتب األخر يشاركوهنم يف إدراك هذه املرتبة، ويمتـازون عـنهم ف

 .ُبإدراك املراتب األخر
ّعبارة عن داللة املصاديق احلسية وإشـاراهتا إىل املـصاديق :  واإلشارة●

الروحانية، واللطائف احلاصلة يف وجود املدرك، وال يدرك هذه املرتبة مـن 
ّالقرآن إال اخلواص الذين توجهو ّ ّا إىل اآلخرة واشتغلوا بأنفسهم، فتـذكروا ّ

ُالنشأة األخرى من النـشأة األوىل، وموجـودات العـامل الـصغري مـن العـامل  ُ
 .الكبري
عبارة عن الدقائق التـي جيـدها اإلنـسان يف وجـوده مـن :  واللطائف●
نموذجات مصاديق العامل الكبري، وهذه املرتبة ألولياء اهللا الـذين كـان هلـم ُأ

 .ث واليتهمقلب من حي
ّعبارة عن مصاديق القرآن متاما، وهذه املرتبة ملن حتقـق هبـا :  واحلقائق● ً

 ّ من حيث نبـوهتم أو األوليـاء عليهم السالمأو شاهدها وعاينها وهم األنبياء
                                                           

القـرآن،  ، كتـاب١٠٣ ص،٨٩ج: ّر أخبار األئمة األطهارربحار األنوار اجلامعة لد) ١(
ًباب أن للقرآن ظهرا وبطنا، احلديث ً ّ :٨١. 
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ّفإن الـويل مـن حيـث واليتـه ال توجـه لـه إىل . من حيث خالفتهم لألنبياء ّ ّ
ّالكثرات حتى يتحقق هبا أو يشاهدها، و ّأما مـن حيـث خالفتـه فلـه شـأن ّ

ّالنبي يف التوجه إىل الكثرات والتحقق هبا ومشاهدهتا ّ ّوكل مـن لـه املرتبـة  .ّ
العليا فله املرتبـة الدانيـة دون العكـس، فـصاحب احلقـائق كـان صـاحب 

ًاللطائف واإلشارات والعبارات أوال، ثم صار صاحب احلقائق ثانيا ّ ً ّ«)١(. 

 

ّن البطون مراتب وجوديـة، ومـن أّولة حتى اآلن ّاملتحصل من هذه اجل
البطـون مـن ّثم فهي ليست من مقولة املفاهيم واألفكار النظرية، وما دامت 
 باجلـداالت ّمقولة الغيب داخلـة يف املـستور الغائـب عنـا فـال جمـال إلدراكهـا

 .ّالكالمية وال حتى بالقياسات الفلسفية والرباهني العقلية
ّالذهني والفعالية العقلية قـارصين عـن التعـاطي لكن إذا كان النشاط 

ّمع بطون القرآن بواقعها الوجـودي الكامـل، فـإن ذلـك ال يعنـي انـسداد 
ًالطريق مطلقا، بقدر ما يميل عىل اإلنسان االرتقاء من طور يف املعرفـة أداتـه 

ّوالوسـيلة إليـه التزكيـة وفـك أوارص . )٢(العقل إىل طور آخر أداتـه القلـب
ّاملادي، والتوسل بأذيال أهـل بيـت العـصمة االرتباط  صـلوات اهللا وسـالمه ّ
 .عليهم

                                                           
 .١٣ ص،١ج: بيان السعادة يف مقامات العبادة) ١(
، قال القيرصي »طور وراء طور العقل«ّوهذا هو الذي يسمى يف كلامت أهل املعرفة ) ٢(

ّألن طور املعرفة فوق طور اإلدراك العقيل وهـو الكـشف «: يف رشحه عىل الفصوص
رشح القيرصي عىل فـصوص احلكـم، للـشيخ  .»مور عىل ما هي عليهحقائق األ عن

. ٢، ع١٧٩ ص :ّ، الفـص اإلبراهيمـي٦٣٨سنة ّاألكرب حميي الدين ابن عريب، املتوىف 
 .٣٠٤ ص:ّالفص العزيزي: وكذلك
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ًالرحلة تبدأ مـن الظـاهر وباملعرفـة العقليـة التـي تـوفر إدراكـا ناقـصا  ً ّ
ّوتتحول إىل معد وحسب، أما إذا رام اإلنسان اسـتكامل الـشوط فـذلك ال  ّ ّ

ّيكون إال بقدم الوالية، حيث يبلغ ذلك الوضع الذي يقع فيه جتيل ّ احلـق يف ّ
 واّ   لعباده   كتابـه مـن غـ  أن ي ونـفاهللا سبحانه قد . قلبه بجميع أبعاده

 .)١(» عليه السالمّ كام قال عيل أمري املؤمنني،رأوه
ومـا دام اهللا «: ّوقد خلص بعض األعالم املعارصين هذه النتيجة بقولـه

ًقد جتىل يف هذا الكتاب، وما دام يف عني كونه عليا ّ َح اسـم ر ـك األ َ سب{: ّ ْ َ  َْ َ ِ{ 
ْوهو مع ـم أ نمـا كنـتم{: ٌ فهو قريب)١: عىلاأل( ُْ ُْ ُْ َ َُ َ َ َو ذا سـأ ك { )٤: احلديـد( }َ َ َ َ

ٌعبادي    فإ  قر ب ِ
َ َ  َ ِ ّ، فكـذلك سـيكون موضـع جتليـه، أي )١٨٦: البقرة( }ِ

ًالقرآن الكريم، فهو قريب يف عني كونـه بعيـدا، ويف عـني كونـه عاليـا فهـ ً و ٌ
ُاملتجيل والتجيل ليسا متساويني البتة، فالقرآن يف قربه وظهوره ينظـر... دان ّ ّ ّ 

ّ الـذات اإلهليـة املقدسـة ال تـدرك بـاحلواس رغـم ّ، لكنّويسمع باحلواس ُ ّ
 .»قرهبا

ًثم يضيف موضحا ّ ُ القرآن الكريم حبل اهللا املمدود، له مراتب كثرية، «: ّ
ً من القرآن، تبعا للمراتب املختلفـة ّفكذلك للناس مراتب متنوعة يف اإلفادة

ُفمن يرتبط بالقرآن عىل مستوى مراتبه النازلة املشار هلـا ... يف طهارة القلب
ً فحظـه العلـوم احلـصولية واملدرسـية التـي تكـون عرضـة )هذا القرآن(بـ ّ

ّأما الكاملون الذين يرتبطون باملراحل العالية من القـرآن . للنسيان والزوال
لـدى ( و)عنـد اهللا(ّ فهم يتعلمون القرآن مـن )ذلك الكتاب( بـ ُاملشار إليها

ّ ومن ثم فإن حظهم العلمي منه قد وسم بــ )اهللا ّ َو إنـك {: )ّالعلـم اللـدين(ّ  َ

ِ ل  القرآن من  ن حكيم عليم َ ِ َِ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ  َ ُ  .)٦: النمل( }َ
                                                           

 .٤٢١ص: فهم القرآن، دراسة عىل ضوء املدرسة السلوكية) ١(
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: لقد جعل اهللا سبحانه طهارة القلب رشط بلوغ مراحل القرآن العاليـة
ٌإنه لقرآن كر م{ ِ

َ ٌَ ْ ُ ُ ُ   كتاب مكنون*   ْ َ ِ َال يـمسه إال ا مطهـرون * ِ ُ  َ ُ ّ ُ  َ  – ٧٧: الواقعـة( }َ
 الكتاب املكنـون، فـسيكون املـراد }ّال يمسه{، فإذا كان مرجع ضمري )٧٩

ّباملس، هو املس العقيل والقلبي، واملراد بالطهارة طهارة الباطن والرسـول . ّ
 هلم حضورهم يف مجيع مراحل  عليهم السالمّ واألئمة وآلهّ صىل اهللا عليهاألكرم
ّوثم اتساق وانسجام بل توحد بينهم وبني مراحل القرآن كافة. القرآن ّ ّ ّ«)١(. 

 

 األمور التي ينبغي الوقوف عندها بنحو دقيق يف هذا البحث، هـو أحد
سقط قيمـه الظـاهر ومـا ُفنـأ التأسيس لعالقة متوازنة بني الظاهر والباطن،

ًيتمخض عنه اللفظ رصاحة  ّ أو باملالزمة لصالح اإلبحار يف هتويامت بعيدة «ّ
ّإذا أحسنا الظن هبا وبأصحاهبا  ال تزيد عىل أن تكـون تـأويالت متكلفـة ال  ّ ّ
ّضابط هلا، ال تستند ـ يف كثري من األحيان ـ إىل مقدمات علميـة وال بـراهني 

 بزعم أصحاهبا ـ إشـارات هبطـت علـيهم مـن موضـع ّمنطقية، وإنام هي ـ
ُرفيع وفيوضات اهنالت عليهم كـشفا مـن وراء سـحب الغيـب؟ أ ؤمن نـ مً

ًبالظاهر وما حيفل بـه مـن علـوم وأدوات سـواء عـىل مـستوى التفـسري أو 
ّالرشيعة، لكنها تذهب إىل أن هذه املنطقة ال تستنفذ مجيع معـاين القـرآن وال  ّ

ٌبل وراءها شوط آخر يفيض إىل فتح منطقة جديـدة يف ّتستهلك كل حقائقه، 
ّالتعامل مع القرآن، ختضع هي األخرى إىل ضوابط حمددة وتنتظمها مبـادئ  ُ

ّصول خاصة؟ ثم إهنا ـ واألهم من ذلك ـ ال تصري إىل تعمـيم رؤاهـا إىل ُوأ ّ ّ ّ
ّاآلخرين إال بلغة الربهان واالستدالل املنطقي، متاما كام حيصل ألي معرفـ ً ة ّ

                                                           
وىل، ِّتسنيم، تفسري القرآن الكريم، املفرس احلكيم آيـة اهللا جـوادي آمـيل، الطبعـة األ) ١(

 .١٤٨ ص،٢ج: بالفارسية
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ّخرى، إذ ال يملك أي رأي حق التعميم مهام كانت الـدعوى التـي تـسنده ُأ ّ
ّإال إذا قامت عليه احلجة؟ ّ«)١(. 

ّ أن ظـاهر الـرشيعة لـيس هـو منتهـى  عـىلّاتفقت كلمة أهل التحقيـق
ّاحلق الذي كلف اخللق اعتقاده له مراتب ودرجـات، «اإلدراك يف ذلك، بل  ّ

الطبع عىل الظاهر يمنع من الوصول إىل وله مبدأ ظاهر وغور باطن، ومجود 
 .)٢(»الغور الباطن

ّمن هنا جاء التأكيد يف كلامهتم أن الطريق إىل الباطن إنام يمر من خـالل  ّ ّ
ال جيوز التهـاون «: إتقان الظاهر وضبطه كوسيلة لبلوغ الباطن، قال الغزايل

ًبحفظ التفسري الظاهر أوال، وال مطمع يف الوصول إىل الباطن قبـل  إحكـام ّ
ّالظاهر، ومن ادعى فهم أرسار القرآن ومل حيكم التفسري الظاهر، فهـو كمـن 
ّيدعي البلوغ إىل صدر البيت قبـل جمـاوزة البـاب، أو يـدعي فهـم مقاصـد  ّ
ّاألتراك من كالمهم وهو اليفهم لغة الرتك، فإن ظاهر التفسري جيري جمـرى 

 .)٣(»ّتعليم اللغة التي البد منها للفهم
ّازي ـ وهو يـصنف مواقـف خمتلـف التيـارات مـن مقولـة وقال الشري ّ

ّفقـد ظهـر وتبـني لـك أن ألربـاب األفكـار التفـسريية «الظاهر والباطن ـ  ّ ّ
 :واألفهام القرآنية ثالثة مقامات

ّ مرسف يف رفـع الظـواهر كالقفـال وكثـري مـن املعتزلـة، انتهـى ن فم●
 .ّ يف الرشيعة احلقةأمرهم إىل تغيري مجيع الظواهر يف املخاطبات التي جتري

ّأمحد بن حنبل، حتى منعـوا و يف حسم باب العقل كاحلنابلة ٍ ومن غال●
                                                           

 .٤٢٤ص: ملدرسة السلوكيةفهم القرآن، دراسة عىل ضوء ا) ١(
 .٢٨٤ ص،١ج: ِّإحياء علوم الدين، الغزايل) ٢(
 .٢٩١ ص،١ج: ِّإحياء علوم الدين )٣(
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ّوزعموا أن ذلك خطاب بحرف وصـوت يتعلـق » كن فيكون«: تأويل قول ٌ ّ
ّهبام السامع الظاهري، يوجد من اهللا تعاىل يف كل حلظـة بعـدد كـل متكـون،  ّ ّ

ّحتى نقل عن بعض أصحابه أنه يقول : ّالتأويل إال لثالثة ألفاظُحسم باب : ّ
ّ صىل اهللا عليـه وقوله» ا جر األسود يمـ  اهللا   األرض«: ّ صىل اهللا عليه وآلهقوله
ّإ  «: ّ صىل اهللا عليه وآلـهوقوله» قلب ا ؤمن ب  إصبع  من أصابع ا ر ن«: وآله

َألجد  فس ا ر ن من جانب ا من َ«. 
ّأن غرضـه يف املنـع مـن التأويـل، ومن العلامء من أخذ يف االعتذار عنه 

ْرعاية إصـالح اخللـق وحـسم البـاب للوقـوع يف الـرفض واخلـروج عـن 
ّالضبط، فإنه إذا فتح باب التأويل وقع اخللـق يف اخلـرق والعمـل بـالرأي، 

 .ّفخرج األمر عن الضبط وجتاوز الناس عن حد االقتصاد
 التأويـل يف  وذهب طائفة إىل االقتصاد يف باب التأويل، ففتحوا بـاب●
ّ وسدوها يف املعاد، فأولوا يف كـل مـا يتعلـق بـصفات اهللا مـن الرمحـة أاملبد ّ ّ ّ

ّوالعلو والعظمة وغريها، وتركوا ما يتعلق باآلخرة عـىل ظواهرهـا ومنعـوا  ّ
 .التأويل فيها، وهم األشعرية ـ أصحاب أيب احلسن األشعري

ّ وزاد املتفلسفون والطبيعيون واألطباء، فأولوا ك● ّ ما ورد يف اآلخـرة  ّلّ
ّم عقلية روحانية ولـذات عقليـة روحانيـة، وأنكـروا حـرش الآّوردوها إىل 

ّاألجساد، وقالوا ببقاء النفوس مفارقة إما معذبة بعذاب أليم، وإمـا منعمـة  ّ ّّ
ّبراحة ونعيم ال يدرك باحلس، وهؤالء هم املرسفون عن حد االقتصاد ّ«)١(. 

بـرودة مجـود «بموقف وسط يقع بني من هنا طالب الغزايل والشريازي 
دقيـق «ّ ومن الواضح أن مثل هذا املوقف .»ّولةؤاحلنابلة وحرارة انحالل امل

                                                           
 ،١ج: ، للغزايلِّ إحياء علوم الدين؛١٥١ ص،٥ج: ، للشريازيتفسري القرآن الكريم) ١(

 .١٠٣ص
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ّع عليه إال الراسخون يف العلم واحلكمة واملكاشفون الـذين لّوغامض ال يط
ّإن هـذا » ّ وال بالفكر البحثـيّ، ال بالسامع احلديثيّيدركون األمور بنور إهلي

ّاسخني يف العلم ليس كموقف األشاعرة، ألن موقفهم ـ أي الر«املوقف من 
ّاألشاعرة ـ ممتزج من التأويل يف البعض والتشبيه يف الـبعض، وأمـا موقـف 
هؤالء فهو أرفع من القسمني وأعىل من جنس الطرفني، حيث انكشف هلـم 
ُبنور املتابعة أرسار األمور عىل ما هـي عليـه مـن جانـب اهللا بنـور قـذف يف 

ّورشح به صدورهم، ومل ينظروا إىل هذه األمور من الـسامع املجـرد قلوهبم  ُ
ّونقل األلفاظ من الرواة، ليقع بينهم االختالف يف املنقول، فال يـستقر فيهـا 

ٌقدم وال يتعني موقف ّ ٌ«)١(. 
غ اإلنسان هذه املوازنة الدقيقـة، ومـا وبلالتساؤل عن كيفية نعم، يبقى 

يـرتك أّيد؟ ثم مـاذا لـو اخـتلط األمـر، ّهي مكونات املوقف عىل هذا الصع
  أم الباطن ألجل الظاهر؟،اإلنسان الظاهر ملصلحة الباطن

ّألن «ّيؤكد الشريازي رضورة اإليامن بالظاهر وتركه عىل حاله، وذلـك 
ّترك الظواهر يؤدي إىل مفاسد عظيمة، نعم إذا كـان احلمـل عـىل الظـواهر 

ّمناقضا ألصول صحيحة دينية وعقائد حقة ًّ ّ يقينية، فينبغي لإلنـسان حينئـذ ُ
ّأن يتوقف فيها، وحييل علمـه إىل اهللا ورسـوله واألئمـة املعـصومني  علـيهم ّ

ّ الراسـخني يف العلـم، ثـم يرتصـد الرمحـة مـن عنـد اهللا، ويتعـرض السالم ّّ
لنفحات كرمه وجوده رجاء أن يأيت اهللا بالفتح، أو أمر من عنـده، أو يقـيض 

ًاهللا أمرا كان مفعوال،  ّإن (: ّ صىل اهللا عليه وآلـهّالنبي ًامتثاال ألمره فيام روي عنً

ّهللا   أيام دهر م نفحات أال فتعرضوا  ا ّ(. 
ّ ويفضله يف مواضع متعددة عىل منهج نيّبل نراه يمتدح مسلك الظاهري ّ

                                                           
 .١٥٣ ص،٥ج: تفسري القرآن الكريم )١(
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ّثم ال خيفى عىل من له تفقـه «: ، فيقولّاملتأولة الذين يرفعون اليد عن الظاهر ّ
ّصود من اإلرسال واإلنزال، أن مسلك الظاهريني، الـراكنني يف الغرض املق

ّإىل إبقاء صـور األلفـاظ وأوائـل املفهومـات، أشـبه مـن طريقـة املتـأولني 
ّبالتحقيق، وأبعد من الترصيف والتحريف، وذلك ألن ما فهموه من أوائـل 

 .)١(»املفهومات هي قوالب احلقائق التي هي مراد اهللا ومراد رسوله
 :بل كن أحد رجلني«:  موضع آخرّثم يقول يف

ّ إما املؤمن بظـواهر مـا ورد يف الكتـاب واحلـديث مـن غـري تـرصف ● ّ
 .وتأويل
 أو العارف الراسـخ يف حتقيـق احلقـائق واملعـاين مـع مراعـاة جانـب ●

ّالظواهر وصور املباين، كام شاهده أرباب البصائر ببصرية أصح مـن البـرص 
 .الظاهري

ً الرشيعة احلقة وما ورد فيها رأسا، وال الرابـع وال تكن الثالث بأن تنكر ّ
 بفطانتك البرتاء وبـصريتك احلـوالء، إىل اّوهلؤًبأن ال تنكرها رأسا، ولكن ت

ٌمعان عقلية فلسفية، ومفهومات كليـة عامـة، فـإن هـذا يف احلقيقـة إبطـال  ّّ ّ
ّللرشيعة، ألن بناء الرشائع عىل أمور يشاهدها األنبيـاء مـشاهدة حقيقيـة ال ّ 

 .)٢(»ّإال بنور متابعتهم) مشاهدهتا(يمكن لغريهم 
ّويف إدانة رصحية للنزعتني املتطرفتني، نزعـة إمهـال البـاطن وتـضخيم 
ّالظاهر، وإمهال الظاهر وتضخيم الباطن، يسجل بعض األعالم املعارصين 

ّأن األوىل تعطيل والثانية ضـاللة، والـرصاط املـستقيم هـو األخـذ  ًرصاحة
ّفمن متسك بالظاهر ووقـف «ك به يف السري صوب الباطن ّبالظاهر والتمس

                                                           
 .١٥٠ـ ١٤٧ ص،٥ج: تفسري القرآن الكريم) ١(
 .١٥٦ ص،٥ج: تفسري القرآن الكريم )٢(
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ّعىل بابه قرص وعطل، ويرده اآليات والروايات املتكاثرة الدالة عـىل حتـسني  ّ
ّالتدبر يف آيـات اهللا والتفكـر يف كتبـه وكلامتـه والتعـريض بـاملعرض عـنهام  ّ

إىل واالعرتاض بالواقف عىل قرشمها، ومن سلك طريـق البـاطن بـال نظـر 
ّهر ضــل وأضــل عــن الطريــق املــستقيم، ومــن أخــذ الظــاهر ومتــسكالظــا َّ  بــه َّ

ُإىل احلقــايق ونظــر إىل املــرآة لرؤيــة مجــال املحبــوب، فقــد هــدي إىل للوصــول 
ّ الكتاب حق تالوتـه، ولـيس ممـن أعـرض عـن ذكـر  املستقيم وتالالرصاط ّ
 .)١(»ّربه

تـان الطائفتـان  هاًافإذ«: يهام يصدر عليهام احلكم التايلتبعد النزعتني كل
ّخارجتان كلتامها عن جادة االعتدال، وحمرومتان كلتامها من نور اهلداية إىل 

 .)٢(»الرصاط القرآين املستقيم، منسوبتان إىل اإلفراط والتفريط
ّينبغي للعامل املحقق والعارف املـدقق القيـام «: ّواملنهج الصحيح هو أنه ّ

ّبالظاهر والباطن معا، والتأدب باآلداب ال صورية واملعنوية عىل سواء، فكام ً
عليه تنوير الظاهر بنور القرآن، كذلك ينبغي له تنوير الباطن بـأنوار ) جيب(

 .)٣(»معارفه وتوحيده وجتريده
ّومع أن احلكم واضح واحليثية التي يـستند إليهـا جليـة، إال أن اإلمـام  ّّ ّ ّ

ًاخلميني يعيد الكرة مذكرا الفريقني من جديد ِّ غي ألهل الظـاهر ينب«:  فيقولّ
 عـن هّأن يعرفوا بأن قـرص القـرآن عـىل اآلداب الـصورية الظاهريـة، ونبـذ

                                                           
ّالسيد : ّاخلميني، قدم عليهاإلمام سامحة آية اهللا العظمى :  تأليف.رشح دعاء السحر) ١(

 .٧٤ص: ١٤٠٢ ، الطبعة الثانية، بريوت،ّأمحد الفهري، مؤسسة الوفاء
 . املصدر نفسه) ٢(
راسـة عـىل ضـوء ، دً؛ نقال عـن كتـاب فهـم القـرآن٢٩١ـ ٢٩٠ص: آداب الصالة) ٣(

 .، مصدر سابقاملدرسة السلوكية
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ّاألحكام العملية واألخالقية، والعقائد العامية يف بـاب التوحيـد واألسـامء 
ٌوالصفات، هو إنكار حلق القرآن ورمي للرشيعة اخلامتـة بـالنقص، التـي ال ٌّ 

ّينبغي أن يتصور ما هو أكمل منها، وإال ّنت خامتيتها حمالة يف سنة العدل،  كاّ ّ
 ما دامت الرشيعة خامتة الرشائع، وما دام القرآن خـاتم الكتـب النازلـة ًافإذ

وآخر آرصة تربط بني اخلالق واملخلوق، فينبغي أن يكون يف حقائق التوحيد 
املقصد األسايس والغاية الذاتيـة لألديـان ّوالتجريد واملعارف اإلهلية التي تعد 

ُ يف املرتبـة النهائيـة والرتبـة العليـا ومنتهـى ائع والكتب اإلهليـة النازلـةوالرش
يلزم النقص يف الرشيعة، وهـذا خـالف العـدل ّ النهاية وذروة الكامل، وإال

 .)١(»اإلهلي واللطف الربويب
ًثم ينعطف إىل أهل الباطن خماطبا هلم ينبغـي ألهـل البـاطن أن «:  بقولهّ

ّصد والغاية احلقيقية ال يكون إال بتطهـري الظـاهر ّيعلموا أن الوصول إىل املق ّ
ّوالباطن، ومن دون التشبث بالصورة والظاهر، ال يمكن البلـوغ إىل اللـب  ّ
ّوالباطن، وبدون التلبس بلباس ظاهر الرشيعة ال يمكن العثور عـىل طريـق 

 .)٢(»الباطن
ًثم خيلص إىل القول نصا ّ ائع  يف ترك الظاهر إبطـال لظـاهر الـرشًافإذ«: ّ

 .)٣(»ّوباطنها، وهذه من تلبيسات شياطني اجلن واإلنس
ًواحلاصل أن ما يطالب به اخلميني هو اإليـامن بالظـاهر والبـاطن معـا  ّ
ّبرشط أن تكون االنطالقة من الظاهر، وأن يعي اإلنـسان بـأن لكـل واحـد  ّ
ّمنهام رشوطه وآدابه اخلاصة ومنهجه املتميز، هلذا كله يعلـن بـرضس قـاطع  ّ ّ

                                                           
 .صدر سابقامل) ١(
 .نفسهصدر  امل)٢(
 .نفسهصدر  امل)٣(
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ّ الطريقة واحلقيقة ال حيصالن إال من طريق الرشيعة فإن الظـاهر طريـق ّنأ« ّ
ّفمــن رأى أن البــاطن مل حيــصل مــع األعــامل الظــاهرة واتبــاع ... البــاطن ّ

ّالتكاليف اإلهلية، فليعلم أنه مل يقم عىل الظاهر عىل ما هـو عليـه، ومـن أراد 
ية فهـو عـىل ّأن يصل إىل الباطن من غري طريق الظاهر كبعض عوام الـصوف

ِّغري بينة من ربه ّ«)١(. 
ّلذا فاإلنسان العـارف مـدعو إىل اجلمـع بـني الـرتبتني ظـاهر الكتـاب 
: ًوباطنــه، وال يملــك أساســا مفارقــة هــذا الطريــق للــتالزم بــني االثنــني

ّفظ املراتب وأعطى كل ذي حـق حقـه ويكـون ذا َن حَفالعارف الكامل م« ٍّ ّ
ّ، وقرأ ظاهر الكتاب وباطنـه وتـدبر يف العينني وصاحب املقامني والنشأتني

ّصورته ومعناه وتفسريه وتأويله، فإن الظاهر بال باطن والصورة بـال معنـى 
ّكاجلسد بال روح والدنيا بال آخرة، كام أن الباطن ال يمكن حتـصيله إال عـن  ّ ُّ

ُّطريق الظاهر، فإن الدنيا مزرعة اآلخرة ّ«)٢(. 

 

ة وجود الظاهر والباطن للقرآن الكريم ـ الـذي يـشتمل عـىل عىل خلفي
ّمجيع املعارف الدينية ـ حـاول العرفـاء تأسـيس نظـريتهم يف أن الـرشع لـه  ّ

ّوتوضيحا لـذلك البـد . الرشيعة، الطريقة، احلقيقة: ّمراتب كلية ثالث هي ً
 :من البحث يف النقاط التالية

                                                           
 احلكم ومصباح األنس، لسامحة آية اهللا العظمى اإلمام صتعليقات عىل رشح فصو) ١(

 .٢٠١ص:  هـ١٤٠٦: وىلقدس رسه، الطبعة األ اخلميني
، اسـة عـىل ضـوء املدرسـة الـسلوكية، در: ُ، ينظر كتاب٧٤ص: رشح دعاء السحر) ٢(

 .٤٤٥ـ  ٤٣٦ص: مصدر سابق
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 . املراد من الرشيعة والطريقة واحلقيقة●
 . العالقة التي حتكم املراتب الثالث●
 . التفاضل فيام بني املراتب الثالث●

 املراد من الرشيعة والطريقة واحلقيقة: ىـلوالنقطة األ
صـوهلا وفروعهـا ُاسم موضوع للسبل اإلهلية، مشتملة عىل أ: الرشيعة«

 .ورخصها وعزائمها
لك ّهي األخذ بأحوطها وأحسنها وأقومها، وكل مـسلك يـس: الطريقة

ًاإلنسان أحسنه وأقومه يسمى طريقـة، قـوال كـان أو فعـال، صـفة كـان أو  ً ً ّ
 ً.حاال

ًفإثبات وجود اليشء كشفا وعيانا أو حالة ووجدانا: ّأما احلقيقة ً ً ً«)١(. 
الـرشيعة أن تعبـده، والطريقـة أن حتـرضه، واحلقيقـة أن «: ولذلك قيل

 .)٢(»تشهده
ريقة أن تقوم بأمره، واحلقيقـة الرشيعة أن تقيم أمره، والط«: ًوقيل أيضا
ًإن الـرشيعة هـي تـصديق أقـوال األنبيـاء قلبـا «: ُ، وقد يقال)٣(»أن تقوم به ّ

ًوالعمل بموجبها، والطريقة هي حتقيـق أفعـاهلم وأخالقهـم فعـال والقيـام 
ّبحقوقها، واحلقيقة هي مشاهدة أحواهلم ذوقا واالتصاف هبا ً«)٤(. 

                                                           
ّأرسار الرشيعة وأطوار الطريقة وأنوار احلقيقة، للعارف املتأله الـويل، الـسيد حيـدر ) ١( ّ ّ

ّحممد خواجوي، مؤسسة مطالعات وحتقيقـات فرهنگـي: ّاآلميل، مقدمة وتصحيح ّ :
 .٨ص

 .١٢ ص،٣ج: ّتفسري املحيط األعظم والبحر اخلضم) ٢(
 .٣٤٤ص: جامع األرسار ومنبع األنوار) ٣(
 .٢٠ ص،٣ج: تفسري املحيط األعظم والبحر اخلضم) ٤(
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فعال يف أفعال، والطريقة أخـالق يف الرشيعة أ«: وقال الشيخ أبو سعيد
فمن ال أفعـال لـه باملجاهـدة ومتابعـة . أخالق، واحلقيقة أحوال يف أحوال

ّالسنة فال أخالق له باهلداية والطريقة، ومن ال أخالق له باهلداية والطريقـة 
 .)١(»فال أحوال له باحلقيقة واالستقامة والسياسة

خـرى هـي كاألصـل ُمراتب أّوهذه املراتب الثالث إنام هي مقتضيات 
إذ الـرشيعة مـن اقتـضاء «ّالرسـالة والنبـوة والواليـة : بالنسبة إليها، وهـي

ّالرسالة، والطريقة من اقتضاء النبـوه، واحلقيقـة مـن اقتـضاء الواليـة، ألن  ّ
ّالرسالة عبارة عن تبليغ ما حصل للشخص من طرف النبوة، من األحكـام 

. يم باحلكمـة، وهـذا عـني الـرشيعةوالسياسة والتأديب بـاألخالق والتعلـ
ّوالنبوة عبارة عن إظهار ما حصل له من طرف الواليـة مـن االطـالع عـىل  ّ
ّمعرفة ذات احلـق وأسـامئه وصـفاته وأفعالـه وأحكامـه لعبـاده، ليتـصفوا  ّ

 والوالية عبارة عن مشاهدة .ّبصفاته ويتخلقوا بأخالقه، وهذا عني الطريقة
ً وأبدا، وهذا عـني ًالزأّ كامالته وجمايل تعيناته ذاته وصفاته وأفعاله يف مظاهر

 .)٢(»احلقيقة
ّواحلرص هنا إنام هو لكليـات املراتـب عـىل نحـو اإلمجـال ال جلزئياهتـا  ّ ّ

ّاعلــم أن مجيــع مراتــب النــاس وخواصــهم «: وتفاصــيلها، يقــول اآلمــيل ّ
ّوعوامهم وخواص خواصهم ال ختلو من وجوه ثالثة، أعني حالة االبتـداء  ّ ّ

ّوسط والنهاية، فإهنا منحرصة فيها بحسب األنواع واألجناس، أعني إن وال
                                                           

ً، نقال عن حاشية املحيط ٣٠٩ ص،٢ج: أرسار التوحيد يف مقامات الشيخ أيب سعيد) ١(
 .١، احلاشية رقم ١٩٥ ص،١ج: األعظم والبحر اخلضم

، ٣ج: ّحيط األعظم والبحر اخلضم، تفسري امل٣٤٦ص: جامع األرسار ومنبع األنوار) ٢(
 .٦ص:  أرسار الرشيعة وأطوار الطريقة وأنوار احلقيقة؛٢٤ص
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مل تنحرص املراتب بحسب اجلزئيات والتفصيل، فهـي منحـرصة يف املراتـب 
 .ّاملذكورة بحسب الكليات واإلمجال

. ٌفالرشيعة اسم للوضـع اإلهلـي، والـرشع النبـوي مـن حيـث البدايـة
ٌة اسم له من حيث النهايـة، وال ٌوالطريقة اسم له من حيث الوسط، واحلقيق

ًخترج املراتب أصال ـ وإن كثرت ـ عن هذه الثالث، فيكون هو اسام جامعـا  ً ً
ّللكل، أي يكون الرشع اسام جامعا للمراتب كلها، وعليـه ترتتـب املراتـب  ّ ًّ ً

ّ ألن األول مرتبة العوام، والثاين مرتبة اخلـواص، والثالـث مرتبـة ؛املذكورة ّّ ّ
ّخاص اخلاص ّ. 

ّواملكلفون وذوو العقول بأمجعهم ليسوا بخارجني عنهـا، فتكـون هـذه 
ّاملراتب ـ أي الرشيعة والطريقة واحلقيقة ـ شاملة للكل ومعطية حق الكـل،  ّّ ً

ًفيكون كل واحد منها حقـا يف مقامـه، وهـو املطلـوب ّ وإليـه أشـار تعـاىل . ّ
ًل  جعلنا من م  عة ومنهاجا ...{: بقوله ْ ِْ َِ ً َ َْ ِ ْ ُ

ْ َ ّ ُ ً و و شاء اهللا  عل م أمـة واحـدة ِ َ ِ ً  ُ ْ ُ ُْ َ ََ َ ََ َ

َول ن ِ بلو م   ما آتا م فاس ب ْ َ ْ ُْ ِ
ُ َ ُ ْ َ ْ ِ ْقوا ا  ات إ  اهللا  رجع م ِ يعا  ي بـئ م ِـَ ُْ ُُ ُ ُ َ َُ ً ََ ِ ْ َ ِ ِ ْ َ

ْ

َما كنتم  يه  تلفـونِـب ُ ِ َ ْ
َ
ِ ِ ْ ُ ْ ّلـو مل يكـن يف القـرآن إال هـذه ! ، واهللا)٤٨: املائـدة( }ُ

ّ لكفت برهانـا عـىل صـحة املراتـب املـذكورة واخـتالف أحكامهـا، اآلية، ً
َ ول  وجهة هو  و ها{: وكذلك قوله َُ ُ ٌْ َ

ِ
ّ ُ ِ  )١( .»)١٤٨: البقرة( }َ

وإذا كانت الرشيعة مرتبة البداية، والطريقـة مرتبـة الوسـط، واحلقيقـة 
ّمرتبة النهاية، وكانت األوىل للعوام، والثانية للخـواص، والثالثـة خلـو ّاص ّ

ّاخلواص، فإن الكامل املكمل هو اجلامع للمراتب الـثالث كلهـا، وألجـل  ّ ّ ّ
ّذلك خصت ـ أعني مرتبة اجلمع بني هـذه املراتـب ـ بخـاتم األنبيـاء ومـن  ُ

                                                           
 .٣٥٠ص: مصدر سابق، جامع األرسار ومنبع األنوار) ١(
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 .)١(ّارتبط به بالنسب املعنوي من أهل اهللا وخاصته
ّواخلالصة أن أهـل املعرفـة يعتقـدون أن مراتـب الـرشع ثـالث هـي ّ :

ّيقــة واحلقيقــة، وأن اجلمــع بينهــا لــيس إال لــسيد األنبيــاء الــرشيعة والطر ّ ّ
، وملن تابعه عىل قدم الصدق واإلخالص، ّ صىل اهللا عليه وآلـهّواملرسلني حممد

وهو املرتبة العليا واملنزلة الرفيعة، وألجله مل تكن مرتبة الظـاهر وحـده وال 
 .الباطن وحده، بل املرتبة اجلامعة لكليهام

  العالقة التي حتكم املراتب الثالث:النقطة الثانية

ّوحدة هذه املراتب يف الواقع ونفـس األمـر، وأهنـا ّقضية ّيؤكد العرفاء 
ّمراتب ليشء واحد هو الرشع، وأن اعتقاد تباينها واختالفهـا ومتايزهـا هـو 

ّتوهم باطل ال يمت إىل الواقع بـصلة ٌ ّملـا كـان أكثـر أهـل «: يقـول اآلمـيل. ّ
ّعــوامهم يــدعون أن الــرشيعة خــالف الطريقــة، ّالزمــان مــن خواصــهم و ّ ّ

ّوالطريقة خالف احلقيقة، ويتصورون أن بني هذه املراتب مغـايرة حقيقيـة،  ّّ
ّوينسبون إىل كل طائفة منهم ما ال يليق هبم، خصوصا إىل طائفـة املوحـدين  ً ّ
ّاملسامة بالصوفية، وكان سبب ذلك عدم علمهم بحاهلم وقلة الوقـوف عـىل  ّ

 ...واعدهمصوهلم وقُأ
ّبني هلم احلال عىل ما هو عليه، وأكشف هلم األحوال عىل ما ُُفأردت أن أ

ّينبغــي، ليحــصل هلــم العلــم بحقيــة كــل طائفــة مــنهم، الســيام بالطائفــة  ّ ّ
صـوهلم، ُاملخصوصة، وينكشف هلـم أحـواهلم يف طبقـاهتم ومـدارجهم وأ

ّويتحققوا أن الرشيعة والطريقة واحلقيقة أسامء مرتادفة صا دقة عـىل حقيقـة ّ
ٌواحدة باعتبارات خمتلفة، وليس فيها خالف يف نفس األمر، ويرتكوا بـذلك 

                                                           
 .٣٥٥ص: املصدر نفسه) ١(
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ًاملجادلة واملعارضة مع أهل اهللا تعاىل خاصة وأهل التوحيد وخالصته ّ«)١(. 
ومثل الرشع بالنسبة إىل هذه املراتـب الـثالث، كمثـل اللـوزة الكاملـة 

بأرسهـا رشيعـة، والـدهن ّاملشتملة عىل اللـب والـدهن والقـرش، فـاللوزة 
ّن املقـصود أن الـرشع أ«: واملراد من املثال أن يعرف. ّطريقة، واللب حقيقة ّ

اإلهلي والوضـع النبـوي حقيقـة واحـدة مـشتملة عـىل هـذه املراتـب، أي 
الرشيعة والطريقة واحلقيقة، وهذه األسامء صادقة عليها عىل سبيل الرتادف 

 .)٢(»باعتبارات خمتلفة
من مل يـصن حالـه وطريقتـه بالـرشيعة، فـسد حالـه «ّأن ّويؤكد هؤالء 

ّوآلت طريقته هوى وهوسا ووسوسة، ومن مل يتوصـل بالطريقـة إىل احلقيقـة ومل  ًً
 .)٣(»حيفظها هبا، فسدت حقيقته وآلت إىل الزندقة واإلحلاد

ّومعنى ذلك أن املرتبة األعىل متقومة باألدنى وقائمـة عليهـا، مـن هنـا  ّ
 تكون عـىل طبـق الـرشيعة ومنـسجمة معهـا، وكـذلك جيب يف الطريقة أن

ّينبغــي يف احلقيقــة أن تكــون عــىل طبــق الــرشيعة والطريقــة وأن تــتم فيهــا 
ُمراعاهتام، فاألعىل متقـوم بـاألدنى، ولـيس كـذلك العكـس، فقـد يكتفـى  ّ
ُبالرشيعة عن الطريقة واحلقيقة كام هو احلال عند العوام، وجيـوز أن يكتفـى  ّ

ّيقة كام هو حال اخلـواص، وقـد يرتقـى املـرء ليبلـغ حـد بالطريقة عن احلق ّ ّ
ّاحلقيقة، وهذه مرتبة خاص اخلاص ّ. 

ّويمثل اآلميل لتقوم األعىل باألدنى مـن هـذه املراتـب بالقـرش واللـب  ّ ِّ
ّولب اللب، إذ القرش حيفظ اللب وحيميه ويعصمه، وال يتم التوصل إىل لب  ّ ّ ّ ّّ

                                                           
 .٥ص: ، أرسار الرشيعة وأطوار الطريقة٣٤٤ص: جامع األرسار ومنبع األنوار) ١(
 .٣٤٧ص: املصدر نفسه) ٢(
 .٢٤ص: أرسار الرشيعة وأطوار الطريقة وأنوار احلقيقة) ٣(
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ّاللب إال ّب هو العقل املنور بنور القدس، الصايف والل«. ّباللب ومن خالله ّ ّ
ّعن قشور األوهام والتخيالت، ولب اللب هو مادة النـور اإلهلـي القـديس  ّ ّ ّ
ّالذي يتأيد به العقل، فيصفو عن القشور املذكورة ويـدرك العلـوم املتعاليـة 
ّعن إدراك القلب املتعلق بالكون، املصون عـن الفهـم، املحجـوب بـالعلم 

 .)١(»الرسمي

 التفاضل فيام بني املراتب الثالث: قطة الثالثةالن
ّمما تقدم يتـضح أن الـرشيعة والطريقـة واحلقيقـة وإن كانـت بحـسب  ّ ّ ّ

ًلكن الطريقة أعىل من الـرشيعة رفعـة وقـدرا، «الواقع ونفس األمر واحدة  ً ّ
ّواحلقيقة أعىل منهام مرتبة ورشفا، وكذلك أهلها، ألن الرشيعة مرتبة أوليـة،  ّ ً ً

ّة مرتبة وسطية، واحلقيقة مرتبـة منتهائيـة، فكـام أن الوسـط يكـون والطريق
ًكامال للبداية وال يمكن حصوله بدوهنا، فكذلك النهاية تكون كامال للوسط  ً

ّيـصح مـا فوقهـا بخـالف مـا دوهنـا،  وال يمكن حصوهلا بدونه، أعنـي ال
ّويصح بالعكس، أعني تـصح الـرشيعة بخـالف الطريقـة، لكـن ال تـصح  ّ ّ

ّة بخالفها، والطريقة تصح بخالف احلقيقة، لكـن ال تـصح احلقيقـة الطريق ّ
ٌبخالفها، ألن كل واحد منهام كامل بالنسبة إىل غريها التي حتتها ّ ّ. 

ّفالكامل املكمل هو اجلامع للمراتب كلها، ألن اجلـامع بـني شـيئني أو  ّ ّ
م  فقط، وهلذا صار هؤالء القـوامبني مقامني ال يكون كاملوصوف بواحد منه
 .)٢(»ًأعىل مرتبة من غريهم وأعظم قدرا منهم

                                                           
 .٣٥٣ص: مصدر سابق، جامع األرسار ومنبع األنوار) ١(
 .٣٥٤ص: نفسهصدر  امل)٢(



 

 
 
 

 

 

ّمن النتائج األساسية التي ترتتب عـىل نظريـة وجـود التأويـل، والتـي 
ًتفتح بابا مهام لفهم املعارف القرآنية ـ خصوصا يف جمايل التوحيـد واملعـاد ـ  ًً ّ

ّا يسهل لنا الوقوف عىل األسباب التي أدت إىل وقوع املّمم شابه يف القـرآن، تـّ
ّأن املفاهيم التي استعملها القـرآن الكـريم ـ كـالقلم والعـرش والكـريس، 
والكتاب واللوح وغريها ـ يمكـن أن تكـون خمتلفـة املـصاديق مـن حيـث 

ّالتجرد واملادية، بمعنى أن املفهوم وإن كان واحـدا إال أ ً ّ ّ ّن املـصاديق يمكـن ّ
ّأن تتنــوع لتــشمل ـ باإلضــافة إىل املــصداق املتــداول يف حياتنــا احلــسية ـ  ّ

ًخرى فوق العـامل املـشهود، بنحـو يكـون االسـتعامل فيهـا مجيعـا ُمصاديق أ
ًحقيقيا ّ. 

ني بالبحث القرآين التأسـيس هلـذه ّمن هنا حاول مجلة من األعالم املعني
 فهـم كثـري مـن احلقـائق القرآنيـة يف قبـال النظرية، التي حاولوا من خالهلا

 .)١(ها يف مباحث التوحيدجئنا عىل ذكرخرى ُّاجتاهات أ
                                                           

   ّبالنسبة إىل مفاهيم العرش والكريس وما يامثلهـام كالكتـاب املبـني واللـوح والقلـم) ١(
ّالنظريات أو االجتاهات، ًوامليزان، وغري ذلك، شهد مسار الفكر اإلسالمي عددا من 

 :يمكن اإلشارة إليها كام ييل
ّاملنحى التعطييل، الذي يرى أصـحابه بـأن ارتيـاد البحـث يف هـذه املفـاهيم القرآنيـة   �
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ًوالدينية بدعة، وهو حرام رشعا ّلقد نشأت هذه النظرة ونمـت يف كنـف اجتـاه مـن . ّ
ّباملنـاخ الـذي أشـاعته مؤسـسة ّ متـأثرة  صىل اهللا عليـه وآلـهّالصحابة بعد وفاة النبي

ّاخلالفة واخلط الذي انتهجته عىل الصعيد العلمي، هذا اخلـط الـذي يقـيض بتعطيـل 
ًالبحث يف هذه اجلوانب من املعرفة الدينيـة، واحلـؤول دون الـسؤال عنهـا، وأحيانـا 

 .فرض العقوبة عىل السائل
ع املسلمني احلارض، بام له ّال خيفى أن هذا املنحى التعطييل ال يزال حيظى برصيد يف واق

 .ّمن منظرين وأنصار، وإن كان يميض إىل انحسار
ّيرجع هذا املوقف بالتحليل إىل رؤية تعطيلية مناهـضة للعقـل، حتـرم عليـه حقـه يف 
ّاملعرفة، وحتظر عىل اإلنسان ممارسة ما جبل عليه من غريزة البحث والتفكري، كام أهنـا  ُ

ّة فيام حثا عليه من تدبر وتفكريتتقاطع بالكامل مع الكتاب والسنّ ّ. 
ً ثم نزعة نشأت يف حياة املسلمني الفكرية مل تكن أقل خطال مـن سـابقتها، فقـد بـرزت � ّ ّ

ّاجتاهات يف تاريخ الفكر اإلسالمي محلت هذه احلقائق عىل ظاهر معناها ومـصاديقها 
وائم، وهـو ً مثال عند ذوي هذه النزعـة خملـوق كهيئـة الـرسير لـه قـشرعّاملادية، فال

 عليـه كاسـتواء ملـوك البـرش عـىل ٍموضوع عىل السامء الـسابعة، واهللا جاللـه مـستو
 !ّعروشهم، والكريس مثله

ِّهؤالء هم املشبهة واملجسمة من املسلمني الذين نزلوا بحقائق التوحيد مـن مـستواها  ّ
ّالتنزهيي الرفيع، إىل واقع مادي ضيق، وقد فاهتم أن القرآن والسنّة والعق ّ ل جتتمع عىل ّ

ًمناهضة رؤيتهم وتقاطعها بالكامل، وهي تنزه رب العاملني أن يامثل شيئا من خلقه أو  ّ ّ ُ
 .يشبهه يف ذات أو صفة أو فعل

اسمها  خارجية ّ يف أنه ليس هناك مصاديق أو حقائقاّيتمثل جوهرهالثالثة فالنظرية ّأما  �
القلـم وامليـزان ومـا إىل العرش والكريس واللوح املحفوظ ولوح املحو واإلثبـات و

ً مثال هو كناية }استوى عىل العرش{مور، فـ أذلك، بل هي حمض استعامل كنائي عن 
ّعن استيالئه سبحانه عىل عامل اخللق، أو أن االستواء عىل العـرش معنـاه الـرشوع يف 

مور، وهكذا من دون أن يكون وراء هذه األلفاظ حقائق واقعية موجـودة يف تدبري األ
 .اخلارج
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وهلذه النظرية بذور كامنة يف ممارسات علمية سابقة، اكتـشفت املتابعـة 
ًبعض حلقاهتا التي متتد إىل الغـزايل، بيـد أهنـا اكتـسبت طابعـا تنظرييـا مـع  ً ّ َ ّ

واإلسالمي خالل القرن احلادي عـرش مهـا َعلمني من رادة الفكر الفلسفي 
 .ِّصدر الدين الشريازي وحممد حمسن الكاشاين املشهور بالفيض

ّاعلم أن أكثر األلفاظ الواردة يف الكتاب اإلهلي كسائر «: قال الشريازي
ُاأللفاظ املوضوعة للحقائق الكلية، يطلق تارة ويراد به الظاهر املحـسوس،  ُ ّ

ّويطلق تارة ويراد به رس ُ ُه وحقيقته وباطنـه، وتـارة يطلـق ًُ ّويـراد بـه رس رسه ً ّ ُ
:  والنـشآت ثالثـةصـول العـواملُأّ وذلـك ألن ؛حقيقته وبـاطن باطنـهحقيقة و

ّالدنيا، واآلخرة، وعامل اإلهلية، وكلها متطابقة، وكل ما يوجـد يف أحـد مـن  ّ
ّهذه العوامل يوجد يف األخريين عىل وجه يناسـب كـل موجـود ملـا يف عاملـه 

 .ّخلاص بها
ُالسمع، والبرص، والفؤاد، فإن هذه الثالثة ربام يراد : فمن تلك األلفاظ ّ

ُهبــا األعــضاء الثالثــة، كــاألذن الغــرضويف، والعــني الــشحمي، والقلــب 
ّاللحمي، وما يتعلق هبام من األعصاب واألرواح التي كلهـا يف عـامل اخللـق  ّ
                                                                                                                                        
 ٌيلتقي عىل هذه النظرية يف الفكر العقيدي لفيف من القدماء واملعارصين، وهي تواجه

ّمشكلة أساسية يف تفريغ النص الـديني مـن داللتـه عـىل حقـائق واقعيـة ومـصاديق 
ّخارجية وراء هذه األلفاظ، وحتوله إىل إطار لفظي فارغ متتلئ داللتـه مـن اإليـامءات 

ّوربام هذا ما يصلها مع نزعـة حديثـة نـشأت يف . يةوالكنايات واملواضعات االعتبار
تـزال  ال» اقـاهلرمينيوطي«ّالفكر األوريب وتسللت إىل واقع فكر املسلمني حتت عنوان 

ّتثري كثريا من اجلدل واخلالف يف حتديد مدلوهلا واملراد منها عىل وجه الدقة ً. 
ــ ٢٨٩ ص١، ج٣٣٦ ص٢ج: مصدر سـابق ، التوحيد، بحوث يف مراتبه ومعطياته

٢٩٤. 
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ُوالتقدير وعامل الشهادة واحلـس، وربـام يـراد هبـا  ّالقـوة الـسمعية املدركـة ّ
ّلألصوات واأللفاظ والنغامت، والقوة البرصية املدركة لألضواء واأللوان، 
ــسلامت  ــوالت وامل ــل املعق ــات وأوائ ــة للمفهوم ــة املدرك ــوة القلبي ّوالق ّ

ُوتارة يـراد بالـسمع سـامع املـواعظ واحلكـم اإلهليـة واآليـات . املقبوالت ً
ّ وأحبائهم ومعارفهم وتـصديق حـاهلم، اإلهلية، وبالبرص مشاهدة أولياء اهللا

 .وبالفؤاد الروح القديس الواصل إىل اهللا تعاىل بنور العرفان
ّوهذه املعاين األخـرية ممـا ال اشـرتاك جلميـع النـاس فيـه، بـل ختـتص  ّ
ّباملقربني، وكذلك معانيها املتوسطة مما ال يشرتك اجلميع فيه، إال أهنا أشـمل  ّ ّّ ّ

ّتص باملتوسطني من الناس وهم أصحاب اليمـني ًوجودا من األخرية، بل خت ّ
وأهل السعادة العملية، الفائزون بنعيم اآلخرة بمرياث عملهـم، إن مل تكـن 

ّأعامهلم مشوشة مغشوشه باجلهل املركب واالستبداد بالرأي ّ. 
َوجعل ل ـم ا ـسمع واألبـصار واألفئـدة {: ّفإذا علمت هذا فاعلم أن قوله َ َ َِ

ْ َ َ ََ ْ ْ  ُ ُ َ َ َ

ًقلــيال ِ َ مــا  ــشكرونَ ُ ُ ْ ّ ملــا وقــع يف معــرض االمتنــان وإظهــار )٩: الــسجدة( }َ
ّاإلحسان، فالظاهر أن املراد بالسمع والبـرص هاهنـا مـا خيـتص بأحبـاء اهللا  ّ ّ
ٌواملتأهلني واملقربني، ال املبعدين الناكرين ممن ليس هلم نـصيب مـن القـرآن،  ّ ُ ّ ّ

ِو و علم اهللا  يه{وهم عن السمع ملعزولون  ِ ُ َْ ِ َ َ ْم خ ا ألسمعهم و و أسمعهم  ولـوا َ ْ ْ ْ ْ ََ َ َُ َُ ََ َْ َْ ً ْ َ

َوهم معرضون ُ ُ
ِ
ْ ُ ْ  .)٢٣: األنفال( }َ

ولو كان لفظ السمع والبرص والقلب أينام وقع يف القرآن كان املراد منـه 
ّما وقع فيه االشرتاك جلميع الناس من هـذه املـشاعر احلـسية الدنيويـة، ملـا 

ٌصـم ب ـم  ـ  {: هل الكفر واجلهل بقولـهسلب اهللا سبحانه معانيها عن أ ْ ُ ٌُ ْ  ُ

َ هم ال  عقلون ُ ِ ْ َ ْ ُ : ، مع وجود هـذه اآلالت فـيهم، وكـذا قولـه)١٧١: البقرة( }َ
َولقد ذرأنا  هنم كث ا من ا ن واإل س  هم قلوب ال  فقهون ب{ ُ ُ َْ َْ َ ٌَ ُ ُ ْ  َ َ َِ ْ َ َِ

ْ َ ِ ً َِ َ َ َ ِ
ْ

ٌها و هم أ ـ  ال ِـ ُ ْ ْ ُ َ َ
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َ ب ون ب ُ ِ ْ َو هم آذان ال  سمعون بها ِـُ ٌُ َُ ْ َ ْ َ َ ها أو ِك  ألنعـام بـل هـم أضـلِـَ َْ ُ ْ ْ َِ َ : األعـراف( }ُ
ُ لعدم انتفاعهم هبذه اآلالت برصفها فيام خلقت ألجله ليزيدهم بسبب )١٧٩

ِّشكر هذه الـنعم الدنيويـة نعمـة بـواطن هـذه املـشاعر وحقائقهـا، أو لعـدم 
 .)١(».. استعدادهم واستحقاقهم هلاِّنصيبهم من تلك النعم الباطنية، وزوال

ّأما الفيض الكاشاين فإنه ي ّهـذه النظريـة يف املقدمـة الرابعـة مـن تناول ّ
ّمقدمات تفسريه، ويقدم هلا بام يدل عىل أمهيتها الفائقة ّ ّ ّ ملا يرتتب عليها مـن ؛ّ

ّإن الكالم يف ذلك هو من جنس اللبـاب، وفـتح «:  حيث يقول،نتائج وافرة
 .»فتح منه ألهله ألف بابباب العلم ين
ًإن لكل معنى من املعاين حقيقـة وروحـا، «:  هلذه املسألة بام ييلشريّثم ي ً ًّ ّ

ّتعـدد الـصور والقوالـب حلقيقـة واحـدة، وإنـام توله صورة وقالب، وقـد  ّ
ُوضعت األلفـاظ للحقـائق واألرواح، ولوجودمهـا يف القوالـب تـستعمل 

 . بينهامّاأللفاظ فيهام عىل احلقيقة الحتاد ما
ّمثال لفظ القلم إنام وضع آللة نقش الصور يف األلواح مـن دون اعتبـار أن  ً
تكون هذه اآللة من قصب أو حديـد أو غـري ذلـك، بـل وال أن يكـون القلـم 
ُجسام أو أن يكون النقش حمسوسا أو معقوال، وال كـون األلـواح التـي يكتـب  ً ً ً

ًعليها من قرطاس أو خشب، بل جمرد كونه منقوشا  فيه، وهذه وحـدها حقيقـة ّ
 يف ألـواح ّاللوح وروحه، فإن كان يف الوجود يشء يسطر بواسطة نقش العلوم

َعلـم بـ ا ي {:  قال سـبحانه؛القلوب، فأخلق به أن يكون هو القلم ِالقلمِـَ  َ َ
ْ * 

ْعلم اإل سان ما  م  علم َْ َْ َ ََ ْ ، بل هو القلم احلقيقي حيث وجد فيـه )٥ـ ٤: العلق( }َ 
 .»ّلقلم وحقيقته وحده، من دون أن يكون معه ما هو خارج عنهروح ا

ُفإنه موضوع ملعيـار يعـرف «ُاليشء نفسه يقال عن مثال آخر هو امليزان  ّ
                                                           

 .٨٧ص: ، للشريازي مفاتيح الغيب؛٦٨ ص٨ج: ، للشريازيتفسري القرآن الكريم) ١(
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ًبه املقادير، وهذا معنى واحد هو حقيقته وروحه، وله قوالب خمتلفة وصور 
ّومصاديق شتى، بعضها جسامين مادي وبعضها روحاين جمرد، كام يـوزن بـه  ّ ّ

ّاالجرام واألثقال مثل ذي الكفتني والقبان وما  جمرامها وما يـوزن بـه جيري ّ
املواقيت واالرتفاعات كاالسطرالب، وما يوزن به الدوائر كالفرجار، ومـا 
يوزن به األعمدة كالشاقول، وما يوزن به اخلطوط كاملسطرة، وما يـوزن بـه 

زن بـه بعـض ِالشعر كالعروض، وما يوزن بـه الفلـسفة كـاملنطق، ومـا يـو
ّاملدركات كاحلس واخليال، وما يوزن به العلوم واألعامل كـام يوضـع ليـوم 

 .»ّالقيامة، وما يوزن به الكل كالعقل الكامل إىل غري ذلك من املوازين
ّوباجلملـة ميـزان كـل يشء يكـون مـن جنـسه، «: ّثم خيلص إىل القول
ّ يف كل منها باعتبار حده وحقيقته تهولفظة امليزان حقيق املوجودة فيه، وعـىل ّ

 .)١(»ّهذا القياس كل لفظ ومعنى
 تهــي إىل رائـد آخــر مـن رادة البحــث القــرآينننكـذلك احلــال عنـدما 

ّاملعارصين، حيث نجد أن هذه النظرية حتولت إىل قاعدة من أهـم القواعـد  ّ ّ
التي تدخل يف بناء وتكوين منهجه التفسريي، بل إىل مفتاح منهجي أسـايس 

ًاإلفادة منه عىل نطاق واسع شمل عددا كبريا من احلقـائق استطاع توظيفه و ً
ّأعني به السيد حممد حسني الطباطبـائي صـاحب كتـاب وّالقرآنية والدينية،  ّ

ّفإنـه بعـد أن اسـتعرض يف مقدمـة هـذا التفـسري » امليزان يف تفسري القرآن« ّ
ّاختالف مسالك املفرسين منذ بداية عرص التفـسري حتـى الوقـت احلـارض،  ِّ

ًوضح أن كثريا من هذه االختالفات لـيس ناشـئا عـن اخـتالف النظـر يف أ ً ّ
ٌّمفهوم الكلامت أو اآليات، فكيف يصح ذلك والقرآن كالم عريب مبني، بل  ٌّ
ّأفصح الكالم، ومن ثم لـيس بـني آيـات القـرآن آيـة واحـدة ذات إغـالق 

                                                           
 .٢٩ ص١ج: تفسري الصايف) ١(
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 .ّوتعقيد يف مفهومها بحيث يتحري الذهن يف فهم معناها
ّخـرى هـي كـام أشـار إليـه الطباطبـائي أن ُملشكلة يف جهة أّإنام تكمن ا

نطبق عليـه املفـاهيم اللفظيـة تّاالختالف كل االختالف يف املصداق الذي «
ّمن مفردها ومركبها، ويف املدلول التصوري والتصديقي ّ«. 

ّاملعـاين املاديـة حـال بًتكمن املشكلة حتديـدا يف ألفـة الـذهن اإلنـساين 
فإذا سمعنا ألفـاظ احليـاة والعلـم والقـدرة «تامعه إليها تعاطيه األلفاظ واس

والسمع والبرص والكالم واإلرادة والرضا والغضب واخللق واألمـر، كـان 
 .ّالسابق إىل أذهاننا منها الوجودات املادية ملفاهيمها

وإذا ســمعنا ألفــاظ الــسامء واألرض، واللــوح والقلــم والعــرش 
 وقبيله وخيله ورجله إىل غري ذلك، ّوالكريس، وامللك وأجنحته، والشيطان
 .ّكان املتبادر إىل أفهامنا مصاديقها الطبيعية

ّوإذا سمعنا أن اهللا خلق العامل كذا، وعلم كذا، وأراد أو يريد أو شـاء أو 
ًيشاء كذا، قيدنا الفعل بالزمان محال عىل املعهود عندنا ْو ينـا {وإذا سمعنا . ّ َ َ َ

ٌ ز د ُ ذناهال{: وقوله }َِ ْ َ
 

ّ من  نا ُ َ ْ ٌوما عند اهللا خـ {:  وقوله)١٧: األنبياء( }ِ ْ َ ِ َ ْ ِ َ{ 
َإ ـه ترجعـون{:  وقوله)٣٦: الشورى( ُ َ ْ ُ ِ ْ ّقيـدنا معنـى احلـضور  )٢٨: البقـرة( }َ

 .»باملكان، وهذا شأننا يف مجيع األلفاظ املستعملة
مـن «ّال جيد الطباطبائي غضاضة يف ذلك، بـل يـرى أن أن بدهيي من ال
ّك، فإن الذي أوجب علينا وضع ألفاظ إنام هي احلاجـة االجتامعيـة ّحقنا ذل ّ

ّإىل التفهيم والتفهم، واالجتامع إنام تعلق به اإلنسان ليستكمل به يف األفعال  ّ ّ
ّاملتعلقة باملادة ولواحقها، فوضعنا األلفاظ عالئم ملسمياهتا التـي نريـد منهـا  ّ ِّ

 .»ًغايات وأغراضا عائدة إلينا
ّبيد أنه ير ّى أنه كـان علينـا أن ننتبـه إىل التغـري الـذي يطـرأ عـىل تلـك َ ّ



 أصول التفسري والتأويل .........................................................................٣٧٠

ّاملسميات املادية، فهي حمكومة  ّالتبدل دائام تبعا لتبـدل االحتياجـات ذاهتـا بّ ًّ ً
 .ّوسريها يف طريق التحول والتكامل

عىل سبيل املثال اكتسب الرساج الذي يستيضء به اإلنسان صيغة بدائية 
ّزيت، ثم مل يزل يتكامل حتى بلغ اليوم الـرساج ّتتألف من فتيلة ويشء من ال ّ

الكهربائي بحيث تالشت أجزاء الرساج الـذي صـنعه اإلنـسان يف البدايـة 
 .ووضع بإزائه لفظ الرساج

ّكذلك احلال يف امليزان يف استخدامه األول، ومـا بلغـه اآلن مـن حتـول  ّ
رارة  احلـدرجةوزن به ُتوتكامل حيث صارت إحدى مصاديقه امليزان الذي 

 .ًمثال
ْوأعدوا  هـم مـا اسـتطعتم {: ّاألمر نفسه ينطبق عىل القوة يف قوله سبحانه ُْ ُْ َ ََ ْ َ  ِ َ

ُ من قوة ْ ً بني مـا كـان يـدل عليـه مـن مـصاديق سـابقا وبـني )٦٠: األنفال( }ِ ّ
 .مصاديقه احلارضة

ًويف مجيع هذه األمثلة وغريها، بلغـت املـسميات حـدا  ّ  التغيـري إىل مـنّ
ًمجيع أجزائها السابقة ذاتا وصفة، واالسم مع ذلك بـاق، عها مدرجة فقدت  ً

ّوليس ذلـك إال ألن املـراد يف التـسمية إنـام هـو الـيشء يف غايتـه ال شـكله  ّ ّ
ًوصورته، فام دام غرض التوزين أو االستضاءة أو الـدفاع باقيـا كـان اسـم 

 .ًامليزان والرساج وغريمها باقيا عىل حاله
ًإذا كــان حريــا باإلنــسا ّن املــدار يف صــدق االســم اشــتامل  أن أن ينتبــهًّ

ّاملصداق عىل الغاية والغرض، ال مجود اللفظ عىل صورة واحدة، فذلك ممـا 
ُمطمع فيه البتة، ولكن العادة واألنس منعانا ال ّ وهـذا هـو الـذي .  ذلك منّ

ّدعا املقلدة من أصحاب احلديث من احلشوية واملجسمة  أن جيمدوا عـىل إىل ّ
ًيف احلقيقة مجودا عىل الظواهر بـل هـو هو ات يف التفسري، وليس ظواهر اآلي
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 .ُمجود عىل العادة واألنس يف تشخيص املصداق
ّ ضوء هذه القاعدة قدمت هذه النظرية فهمها لكثري من احلقائق القرآنيـة يف

ًمثل العرش والكريس واللوح والقلم والكتاب، مما يفيد أن هلذه املفاهيم مجيعـا  ّ ّ
ّية ومصاديق خارجيـة تتناسـب وشـأهنا، لكـن غايـة مـا هنـاك أن حقائق واقع

 .ّ أللفته بمصاديق عامل املادة دون ما يقع وراءه؛لفهاأاإلدراك اإلنساين مل ي
ّقد يلحظ أحيانا أن لغة بعض الروايات تتحدث عن هـذه احلقـائق بـام  ّ ً

ُوتلك األمثال{يأيت هذا من باب املثال و. ّيشبه املصداق املادي ْ َ ْ ِ ِ ن  ها  ِلنـاس َ ّ ُْ
ِ
َ

ُوما  عقلها  ِ ْ َ َالعا ِمون ّالإَ ُ ّ باعتبـار أن اإلنـسان ال يـستطيع أن )٤٣: العنكبوت( }ْ
 .ّيستوعب تلك احلقائق إال من خالل هذا السبيل

يفيض تطبيق هذا املبدأ كقاعدة بارزة مـن قواعـد املعرفـة التفـسريية إىل 
ًصوصا عـىل صـعيد املعرفـة ّحل كثري من املعضالت يف املعارف العقدية، خ

 .ّالتوحيدية، كام يؤدي إىل جتاوز عدد من االلتباسات اخلطرية
فمعنى امللك والسلطنة واإلحاطـة «:  الطباطبائيقولعىل سبيل املثال ي

ّوالوالية وغريها فيه سبحانه، هو املعنى الذي نفهمه من كل هـذه األلفـاظ 
ّ مـصاديق حقيقيـة خارجيـة عندنا، لكن املصاديق غري املصاديق، فلها هناك

 .)١(»عىل ما يليق بساحة قدسه تعاىل
تقترص حدود هذه القاعدة عىل هذه اجلوانب وحدها، بـل تنـسحب  ال

ّخرى مثل الرؤية والسمع والبرص واملجيء، فهذه كلهـا حـني ُعىل مباحث أ
ّتطلق إزاء احلق سبحانه ال يصح قرهنا باملصداق املادي وتقييـدها بـام يألفـه  ّ ّ ُ

ّنسان يف عامله من فعل زماين وحضور مكايناإل ّ. 
                                                           

 ،٨، ج١٠-٩ ص،١ج: امليزان يف تفسري القـرآن: يمكن الوقوف عىل هذا البحث يف) ١(
 .٣١٩ ص،٢، ج١٥٥ص
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عـىل بعـض فيام يـيل ِّ ضوء القاعدة املنهجية املتقدمة نحاول الوقوف يف
 :تطبيقاهتا

 الكالم
َمن احلقائق الثابتة يف علم االجتامع، أن اإلنسان ملا و ّ ّجد أنه ال يـستطيع ّ

اآلخرين، جلأ ـ بمقتىض فطرتـه ّتلبية مجيع حاجاته إال من خالل التعاون مع 
ـ للتفهيم والتفاهيم إىل أن يسلك للداللة عىل ما يف ضمريه طريق الـصوت 

ّمارات دالـة أّاملعتمد عىل خمارج احلروف من الفم، وجعل األصوات املؤلفة 
ّعىل املعاين املكنونة يف الضمري التـي ال طريـق إليهـا إال مـن جهـة العالئـم 

ّعنى ذلك أن اإلنسان حمتاج إىل الكالم والتكلم مـن وم. االعتبارية الوضعية ّ
ّجهة أنه ال طريق لـه إىل التفهـيم والـتفهم إال جعـل األلفـاظ واألصـوات  ّ ّ

ّمارات وضعية، ولذلك كانت اللغـات يف سـعتها وضـيقها دائـرة أعالئم و
ّمدار حاجات اإلنسان، لـذا نجـد أن املفـردات اللغويـة يف كـل لغـة تزيـد  ّ ّ

لفظ «الكالم يف عرفنا فلذا . ّتقدم املجتمع يف أبعاده املختلفةّوتتسع بحسب 
ّدال بالداللة الوضعية عىل ما يف الضمري، فهو موجود اعتباري يـدل ـ عنـد  ّ
ِّالعارف بالوضع ـ بداللة وضعية اعتبارية عىل ما يف ذهن املـتكلم، ولـذلك 

ّيعد وجودا لفظيا للمعنى الذهني اعتبارا، كام يعـد املعنـى ًّ ً ً الـذهني وجـودا ً
ًذهنيا ومصداقه اخلارجي وجودا خارجيا لليشء ً ًّ ّ«)١(. 

                                                           
ّستاذ العالمة السيد حممد حّهناية احلكمة، ملؤلفه األ) ١(  ّمؤسسة: النارش، سني الطباطبائيّ

، الفـصل الـسادس عـرش مـن ٣٠٧ص:  هــ١٤٠٤: النرش اإلسالمي، تاريخ الطبع
 .ةاملرحلة الثانية عرش
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ّمن هنا ذكر احلكامء ـ بناء عىل القاعـدة املنهجيـة املتقدمـة ـ أن  ِّ حقيقـة «ً
ّالكالم متقومة بام يدل عىل معنى خفـي ً ّ ّ مـضمر، وأمـا بقيـة اخلـصوصيات ّ ّ

حلنجـرة ككونه بالصوت احلادث يف صـدر اإلنـسان ومـروره مـن طريـق ا
ًواعتامده عىل مقاطع الفم، وكونه بحيث يقبل أن يقع مسموعا ال أزيد عددا  ً
ّأو أقل ممـا ركبـت عليـه أسـامعنا، فهـذه خـصوصيات تابعـة للمـصاديق،  ّ

 .ّوليست بدخيلة يف حقيقة املعنى الذي يتقوم هبا الكالم
 :عىل هذا

 .ّ فالكالم اللفظي املوضوع الدال عىل ما يف الضمري كالم●
أن : ّ وكذا اإلشارة الوافية إلراءة املعنى كالم، كـام أن إشـارتك بيـدك●

 .ٌاقعد أو تعال ونحو ذلك أمر وقول
ّ وكذا الوجودات اخلارجية ملا كانت معلولة لعللها، ووجـود املعلـول ●

ّملسانخته وجود علته، وكونه رابطا متنزال له حيكـي بوجـوده وجـود علتـه،  ًّ ّ ً
ّ ذات علتـه الكامنـة يف نفـسها لـوال داللـة ّويدل بذاتـه عـىل خـصوصيات

 .املعلول عليها
ّفكل معلول ـ بخصوصيات وجوده ـ كالم لعلته تتكلم به عـن نفـسها  ّ ّ
ّوكامالهتا، وجمموع تلك اخلصوصيات بطور اللف كلمة من كلـامت علتـه،  ّ
ّفكل واحد من املوجودات بام أن وجوده مثال لكامل علتـه الفياضـة، وكـل  ّ ّّ ّ

ّها، وجمموع العامل اإلمكاين كالم اهللا سبحانه يتكلم به، فيظهر املكنون جمموع من
ّمن كامل أسامئه وصفاته، فكام أنه تعاىل خالق اخللق، والعامل خملوقه، كذلك هـو 

ُتعاىل متكلم بالعامل مظهر به خبايا األسامء والصفات، والعامل كالمه ِّ«)١(. 
                                                           

 .٣٢٥ ص،٢ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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ِقل  و  ن ا حر مـ{: قال تعاىل ُ ْ َ
ْ َ ْ َ ْ َدادا ل مـات ر   فـد ا حـر  بـل أن  نفـد ُ ََ ْ َْ ْ  َ َ ُ ْ َ ْ ِ َِ َ َ ِ َ ِ ً

ً مات ر  و و جئنا بمثله مددا َ َ ِ ِِ ْ ِ ْ ِ ْ
َ َ  َ ُ ّومـن املعلـوم أنـه تعـاىل ال . )١٠٩: الكهـف( }َ

ّيتكلم بشق الفم، وإنام قوله فعله وما يفيضه من وجود كام قال ّ ُإنمـا قو ـا {: ّ َْ  

ْ ِ ء إذا أردناه أن ُْ َ ْ ُ  قول    ن  يكونَ ُُ َ َ ْ ُ َ َ ُ ّ، وإنام تسمى كلمـة لكوهنـا )٤٠: النحـل( }َ ّ
ّآية دالة عليه تعاىل، لذا سمي املسيح كلمة يف قولـه ُإ مـا ا مـسيح ع ـ  ا ـن {: ّ ْ َ ِ ُ ِ َ َْ  

ُ ر م رسول اهللا و مته ُُ َ َِ َ َ ِ ُ َ َ َ  أو وجـدتّمن هنا يظهر أنه ما مـن عـني «. )١٧١: النساء( }ْ
ٌوهي من حيث كوهنا آية دالة عليه كلمة منهّواقعة تقع إال  ّ«)١(. 

ّإن كل موجود حقيقي دال عىل يشء داللة حقيقيـة «: ُبل يمكن أن يقال ّ ّ ّ
ّغري اعتبارية كاألثر الدال عىل املـؤثر واملعلـول الـدال بـام فيـه مـن الكـامل  ّّ
ّالوجودي عىل ما يف علته من الكـامل بنحـو أعـىل وأرشف كـان أحـق بـأن  ّ

ّالما ألصالة وجودها وقوة داللتهاّيسمى ك ً«)٢(. 

 الكتاب

الكتاب ـ بحسب ما يتبـادر منـه اليـوم إىل أذهاننـا ـ هـو الـصحيفة أو 
الصحائف التي تضبط فيها طائفة من املعاين عىل طريـق التخطـيط بقلـم أو 

ّ أو غريمهــا، لكــن ملــا كــان االعتبــار يف اســتعامل األســامء إنــام هــو ةطابعــ ّ
ّعت التـسمية ألجلهـا، أبـاح ذلـك التوسـع يف إطـالق باألغراض التي وق

 .ّاألسامء عىل غري مسمياهتا املعهودة يف أوان الوضع
 :ّمن هنا نجد أن القرآن أطلق الكتاب عىل ما ييل

                                                           
 .٤٠٤ ص،١٣ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
يمكـن . ة عـرش، الفصل السادس عرش من املرحلـة الثانيـة٣٠٧ص:  هناية احلكمة) ٢(

 .٩ ـ ٢ ص٧ج: مراجعة هذا البحث يف احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة
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 وهـي املـشتملة عـىل رشائـع  عليهم الـسالم الكتب املنزلة عىل األنبياء●
َو {:  تعـاىل يف قولـهسالم عليه الِّالدين، وقد ذكر اهللا سبحانه منها كتاب نوح

َأنزل معهم الكتاب بـ ِ ْ ُ َُ َ َ َ َ ا قِـْ
علـيهام  وكتـاب إبـراهيم وموسـى) ٢١٣: البقـرة( }ْ

ُصـحف إبـراهيم و ـو {:  قالالسالم ُ َُ َ ِ ْ  عليـه   وكتـاب عيـسى)١٩: األعـىل( }ِ
ٌوآت ناه اإل يـل  يـه هـدى ونـور{:  قال؛وهو اإلنجيل السالم ُ َ ًَ ُ ِْ ِ َ ِ

ْ ُ  )٤٦: املائـدة( }َ
ُتلك آيات الكتاب وقرآن مب { :ّ صىل اهللا عليه وآلهّوكتاب حممد ْ ُ َ ِ ِ

ْ ُْ َ  .)١: احلجر( }ِ
 :ّ الكتب التي تضبط أعامل العباد من حسنات أو سيئات●

ّما خيتص بكل نفس إنسانية، كالذي يـشري إليـه قولـه سـبحانه: فمنها ّّ :
ْو  إ سان أ زمناه طائره    نقه و { ُ َ َ َِ ِ ُ ُ ِ ُ ُِ ْ َ ْ ًرج   يوم القيامة كتابا يلقاه م ـشوراُ  ُ ْ َ َُ ْ َْ ًَ ِ ِ ِ َ ْ ُ

َ ُ
 اقـرأ * ِ

ْ َ ْ

َكتابك ك  ب َ َ ًنفسك ا وم عليك حس باِـِ ِ َِ َ َ َْ َ َ َْ َ ْ  عـىل ّ، حيث يـدل)١٤ـ ١٣: اإلرساء( }ْ
 :ما ييل
ًأوال« ّعىل أن الكتاب الذي خيرج له هو كتابه ال يتعلق بغريه: ّ ّ. 

ّن الكتاب متضمن حلإ: ًوثانيا قائق أعامله التي عملها يف الدنيا مـن غـري ّ
َقو ـون يـَ {: ًأن يفقد منها شيئا كام يف قوله َ ُ ُا و لتنـا مـا ِ ـذا الكتـاب ال يغـادر ُ ِ ُِ ِ

ْ َ َ َ ْ َ

ْصغ ة وال كب ة إال أحصاها ّ ً ًَ ََ َ ِ  .)٤٩: الكهف( }َ
ّن األعامل التي أحصاها بادية فيـه بحقائقهـا مـن سـعادة أو شـقاء، إ: ًوثالثا
ًة بنتائجها من خري أو رش ظهورا ال يسترت بسرت وال يقطع بعذر، قال تعـاىلظاهر ّ :

ٌلقد كنت    فلة من هذا فكشفنا  نك غطاءك  ب ك ا وم حديد{ َ َ َ َ َِ ْ َ ْ ُ َ َ ََ َ ِ ِْ ْْ ْ ََ َ َ َ َْ ِ َ
ُ ْ  .)٢٢: ق( }َ

َيوم  د    فس ما عملـت مـن خـ   ـ ا و{: ويظهر من قوله تعاىل ً َ ْ َُ ْ َْ ِ ْ َ ِ َ َْ  ُ ُ ِ
َ َ مـا ْ

ٍعملت مـن سـوء ُِ ْْ ِ َ ّن الكتـاب يتـضمن نفـس األعـامل أ )٣٠: آل عمـران( } ...َ ّ
ّبحقائقها دون الرسوم املخطوطـة عـىل حـد الكتـب املعمولـة فـيام بيننـا يف 
ــا وال حجــة  ــسان عليهــا عيان ــس األعــامل يطلــع اهللا اإلن ــدنيا، فهــو نف ّال ًُ ُّ
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 .)١(»كالعيان
ّما يضبط أعامل األمة كالذي يـ: ومنها ُ و تـرى   أمـة {: ّدل عليـه قولـهُ  ُ َ َ

ِجا ية   أمة تد  إ  كتاب ْ ُ  ُ  ُ ً َ َها ا ـوم  ـزون مـا كنـتم  عملـونِـِ َُ َُ َْ َْ ْ ُْ ْ َ ْ ُ َ ْ ، )٢٨: اجلاثيـة( }َ
ّحيث يستفاد من ظاهرها أن لكل أ ّمة كتابا خاصا هبم، كـام أن لكـل إنـسان ُّ ّ ً ًّ ّ

ًكتابا خاصا به ًّ. 
يل نظـام الوجـود واحلـوادث الكائنـة فيـه،  الكتب التي تضبط تفاص●

َ وعنده مفاتح الغيب ال  علمها إال هو و علم مـا   الـ  {: كالذي يشري إليه قوله ُْ ْ
ِ ُ َ َْ ْ ْ َْ ََ ََ ُ ّ ُ ُِ

َ ِ َ َ ِ
ٍوا حر وما  سقط من ورقة إال  علمهـا وال حبـة  َْ َ َ َ َُ َ َْ َ ّ َ ْ ِ ُ ُ َ ِ

ْ َ ٍ   ظلمـات األرض وال رطـبْ
ْ َ َ ِ ْ ِ

ُ ُ َ وال ِ

ٍال   كتابإ ٍِسـياب ِ ِ
ْو مـا  عـزب  ـن ر ـك مـن {: ، وقوله)٥٩: األنعام( }ُ مب ّ ِْ َ  َ َ َُ ُ َْ

ٍمثقال ذرة   األرض وال   ا سماء وال أصغر من ذ ِك وال أ   إال   كتاب ِ ِ ِِ ِ ِ
ّ َ َ ْ َ َ َ ََ ْ َ ْ ِ  ِ ْ  َ ِ

 }ُ مب ْ
 .)٦١: يونس(

ّبتطبيق القاعدة املنهجية التي بانت بام مـر مـن البحـث يتـضح أن ّ  هـذا ّ
ّالكتاب ليس من سنخ األلواح واألوراق املاديـة بـرغم أنـه يـؤدي وظيفـة  ّّ

 .الكتاب
ّلألشياء مرتبة وجود يف خزائن اهللا سبحانه وفق القاعـدة التـي حتـدثت 

ُو ن من  ء إال عندنا خزائنه{: عنها اآلية الكريمة ُ ِ ِ َِ َ ْ ّ َْ ْ ْ ، وبني هذه )٢١: احلجر( }َ
ّلتي يستمد منها كل يشء أصله ويعود إليها كـل يشء ّاملرتبة الغيبية لألشياء ا ّ ّ

ّكام نصت عليه، ومرتبة التحقق اخلارجي املشهود عرب احلد واملقدار كـام دل  ّ ّ ّ
ُقدر معلومِـّإال ب{: ّعليه قوله سبحانه يف تتمة اآلية ْ َ َ َّ بني هاتني املـرتبتني ثـم ؛}َ َ

 .نزل من اخلزائنّمرتبة ثالثة لألشياء يمثلها الكتاب املبني، تأيت أ
ّبربط اآليـات فـيام بينهـا يتـضح أنو ّمـا مـن يشء ممـا خلقـه اهللا إال «: ّ ّ

                                                           
 .٥٥ ص،١٣ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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ُوالكتاب املبني حيصيه قبل وجـوده وعنـده وبعـده، غـري أن الكتـاب أنـزل ّ 
ّومن هنا يتبني للمتدبر الفطن أن الكتاب املبني ـ يف عـني .  من اخلزائنًدرجة ِّ ّ

ٌأنه كتاب حمض ـ ليس من قبيل األل ّواح واألوراق اجلسامنية، فإن الـصحيفة ّ
ُاجلسامنية أيا ما فرضت وكيفام قدرت ال حتتمل أن يكتب فيها تـاريخ نفـسه  ّّ ُ ً

ّفيام ال يزال فضال عن غريه، فضال عن كل يشء يف مدى األبد ً ً«)١(. 
ّن مفهوم الكتاب وإن كان واحـدا، إال أن مـصداقه خيتلـف إ: اخلالصة ً ّّ

ّ قررناها، ومن ثم ال معنى حلمله عىل الكتـاب الـذي عىل وفق القاعدة التي ّ
 .نألفه يف حياتنا

ّ 

ّنه حييص كل يشء، ال يعزب عنه رطب وال يابس، وال مثقـال ذرة يف أ ● ّ ّ
الساموات واألرض وال أصغر من ذلك وال أكرب، يشتمل عىل دقائق حدود 

ّاخلزائن وقبل بلوغها منزل التحقق وبعده، األشياء ويضبطها بعد نزوهلا من 
ّيضبط مجيع ما وقع يف عامل الصنع واإلجياد مما كـان ويكـون ومـا هـو كـائن 

 .ّدون أن تشذ عنه غائبة
ّنه كتاب ثابت ال يتغري وال يتبدل يف نفسه، وهذا مـا يـدفع أن يكـون أ ● ّّ ٌ ٌ

ّومادهتـا، ألن ّالكتاب املبني هو نفسه هذا الكون الذي يضم أعيان األشـياء  ّ
ْهذه متغرية خاضعة لقوانني احلركة، عرضة للزوال والفساد، وذاك الكتاب  ُّ

 .ّ من الثبوت، ومن ثم فهو أمر وراء هذا الكونًاثابت نحو
ّويف ضوئه أيضا نـستبني نـسبته إىل الوقـائع اخلارجيـة، وأنـه كربنـامج  ً

ألشـياء  العمل وحيفظها، موجود قبـل اخصائصالعمل إىل العمل، يضبط 
                                                           

 .١٢٨ ص،٧ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(



 أصول التفسري والتأويل .........................................................................٣٧٨

ًفالكتاب املبني أيا ما كان هـو يشء «:  الطباطبائيقولومعها وبعدها، ويف ذاك ي ّ
ّغري هذه اخلارجيات من األشياء بنحو املغـايرة، وهـو يتقـدمها ثـم يبقـى بعـد  ّ

ّمشخـصات فنائها وانقضائها كالربناجمات املكتوبة لألعامل التي تـشتمل عـىل 
ّاألعامل قبل وقوعها، ثم حتفظ املشخ  .)١(»صات املذكورة بعد الوقوعّ

ُأجل وراء هذا الكتاب ألواح وكتب تقبـل التغيـري والتبـديل، وحتتمـل 
ْ محو اهللا ما  ـشاء و  بـ{: املحو واإلثبات، وذلك قوله سبحانه ُ َْ ُ َ َُ ُ ت وعنـده أم ِـُ ُ َ ْ ِ َ ُ

ِالكتاب ِ
 .)٣٩: الرعد( }ْ

ّنه ال يطاله يشء من اخلطأ أو السهو والنسيان، وأنأ ● وهـو «ى له ذلـك ٌّ
ًاملشتمل عىل علمه تعاىل علام ال سبيل للضالل والنـسيان إليـه، لـذلك ربـام 
ّحيدس أن املراد به مرتبة واقعية األشياء وحتققهـا اخلـارجي الـذي ال سـبيل  ّ ُ
ّللتغري إليه، فإن شيئا ما ال يمتنع من عروض التغري عليـه إال بعـد الوقـوع،  ّ ًّ ّ

ّ يتغري عام وقع عليهّإن اليشء ال: ُوهو الذي يقال ّ«)٢(. 
ّم الكتـاب، ومـرد ذلـك أن ُّوقد عرب القرآن الكريم عن هذا الكتاب بـأ ّ ّ

ّهذا الكتاب أصل تنشأ منـه األشـياء وترجـع إليـه، وقـد اتـضح مرجعيتـه  ّ ٌ
ّلألشياء وأنه يضبط صورها الثابتة عىل نحو دقيق بعـد نزوهلـا مـن اخلـزائن 

ّصوب عامل التحقق والتنجز، وحيف ها أثناء وجودها وبعده، فإذن ئصظ خصاّ
ْ محو اهللا ما  شاء و  بـ{: ؛ قال تعاىلّم الكتاب وأصل األشياءُهو أ ُ َْ ُ َ َُ ُت وعنـده ِـُ َ ْ ِ َ ُ

ِأم الكتاب ِ
ْ  .)٣٩: الرعد(  }ُ 

ُهبذا الوصف يصري الكتاب املبني مصدرا للكتـب األخـرى، تستنـسخ  ً
 عليـه ّعفر بن حممـد الـصادقّيف تفسري القمي عن اإلمام ج. منه باقي الكتب

                                                           
 .١٢٧ ص،٧ج: املصدر نفسه) ١(
 .١٢٨ ص،٧ج: امليزان يف تفسري القرآن) ٢(
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ِن والقلـم{ حيث قال يف رواية طويلة يف جواب من سأله عن السالم َ َ
ْ فهـو : }َ

ًا كتاب ا كنون منه ال سخ  ها، أو ستم عر ـا ى ا ـ م، ـفكيـف ال تعرفـون معنـ! ّ
ّوأحد م يقول  صاحبه إ سخ ذ ك ا كتاب، أول س إنما ي سخ من كتاب أخـذ مـن 

َإنا كنا  ست سخ ما كنتم  عملون{ :األصل، وهو قو  ُ ُ َُ ْ َْ ْ ُ ُ ْ ِّ ْ َ َ ّ{«)١(. 
ُن وجه تسمية الكتاب املبني إىل أواألحاديث يف ذلك كثرية، وهي تشري  ّ

ّم الكتــاب، يعــود إىل أنــه األصــل الـذي يــتم الرجــوع إليــه ألخــذ كــل ُبـأ ّ ّّ
 .هنُاملعلومات، واملصدر الذي يستنسخ ع
ّثم إن عملية انتقاش العلوم واملعا رف يف الكتاب حتتاج إىل شيئني مهـا القلـم ّ

 .واملداد، وهذا املعنى تنهض ببيانه الكتب الروائية للفريقني عىل نحو مشرتك
فعن سفيان بن سعيد الثوري عن اإلمـام الـصادق يف تفـسري احلـروف 

ّوأما نـون فهـو نهـر   ا نـة، قـال اهللا عـز«:  عليه السالمّاملقطعة يف القرآن، قال ّ ٌ ّ 
ّإ د، فجمد، فصار مدادا، ثم قال عـز: ّوجل ّ أ: ّوجـل  لقلـم ً

ُ
ّ تـب، فـسطر القلـم   

ٌا لوح ا حفوظ ما  ن وما هو  ئن إ  يوم القيامة، فا داد مداد من نور، والقلم قلم  ٌ ّ

ٌمن نور، وا لوح  وح من نور ّ«)٢(. 
:  قـال عليـه الـسالماهللا الـصادق وعن عبد الرحيم القصري، عن أيب عبد

ُإن اهللا خلق القلـم مـن شـجرة   ا نـة يقـال  ـا «: قال» ن والقلم«ه عن سألت ّ ّ

ّا  ، ثم قال  هر   ا نة ّ ً ن مدادا، فجمد ا هر و ن أشد بياضا من ا لج وأح  : ُ ّ ًُ

اكتـب مـا  ن ومـا هـو : ّيارب ما أ تب؟ قـال:  قال.بُكتا: ّثم قال  لقلم. من ا شهد
                                                           

ّحلسن عيل بن إبراهيم القمي، صححه وعلـق عليـه وقـدم لـه أليب ا،ّتفسري القمي) ١( ّ ّ ّ :
ّالسيد طيب املوسوي اجلزائري، النارش  .٣٨٠ ص،٢ج:  قم،ّمؤسسة دار الكتاب: ّ

ّالعالمة املحدث السيد هاشم البحراين،: الربهان يف تفسري القرآن، تأليف) ٢( ِّ   منشورات ّ
 .٨٤ ص،٨ج:  هـ١٤١٩: ّمؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، الطبعة األوىل



 أصول التفسري والتأويل .........................................................................٣٨٠

ّتب القلم   رق أشد بياضا من الفضة وأص  من ا ـاقوت،  ئن إ  يوم القيامة، فك ً ّ ّ

ًثم طواه فجعله   ر ن العرش، ثم ختم   فم القلم فلن ينطق أبدا ّ ّ«)١(. 
ُويف الدر املنثور أن ابن عباس سئل عن قوله سبحانه ّّ ُإنا كنـا  ست ـسخ {: ّ ْ ِّ ْ َ َ ُ ّ

َما كنتم  عملون ُ َُ ْ َْ ْ ّإن أو«:  فقال)٢٩: اجلاثية( }ُ ّل ما خلق اهللا القلم، ثم خلـق ا ـون ّ

ُو  ا واة، ثم خلق األرواح، فكتب ا نيا وما ي ون فيها حـ  تفنـ ّ ى، مـن خلـق ـّ 
  لوق، وعمل معمول، من بر أو فاجر، وما  ن من رزق حالل أو حرام، وما  ن من 

ّرطب و ا س، ثم أ زم    ء من ذ ك شأنه اؤه فيهـا  ـم    دخو    ا نيا   و قـ؛ّ
ّ، ثم و  بـذ ك ا كتـاب ا الئ ـة، وو  بـا لق  الئ ـة، فتـأ  ـىُو    م تفن ّ ّ

ّ الئ ة ا لق إ   الئ ة ذ ك ا كتاب ف ست ـسخون مـا ي ـون   يـوم و لـة 

ّ   ما و وا به، ثم يأتون إ  ا اس فيحفظونهم بأ ر اهللا، و سوقونهم إ  مـا ًامقسوم ّ

ًيابن عباس، أ ستم قوما عر ا:  سخ، فقال رجل، فقال  أيديهم من تلك ال ً ّإنا كنـا { ّ ُ ّ

َ ست سخ ما كنتم  عملون ُ َُ ْ َْ ْ ُ ُ ِْ ْ َ  .)٢(»؟ّ هل  ست سخ ا  ء إال من كتاب}َ
ّتشري هذه النـصوص إىل القاعـدة التـي مـر ذكرهـا، مـن أن مـصاديق  ّ

ًاملفهوم الواحد متعددة، منها ما يكـون ماديـا ومنهـا مـا يكـون ورا ّ ء العـامل ّ
ّاملشهود، ومن ثم ال معنى لرصف اللوح والقلم واملداد إىل مصاديقها املادية  ّ

 .يف عاملنا

                                                           
 .٣٨٠ ـ ٣٧٩ ص،٢ج: ّتفسري القمي) ١(
 .٤٢٩ ص،٧ج: ّالدر املنثور يف التفسري املأثور) ٢(



 

 
 

 
 

 

ّبعد أن اتضح أن اآليات القرآنية  ـ كـام تنقسم إىل حمكامت ومتـشاهبات ّ
ملـاذا اشـتمل القـرآن  ؛ يرد هذا التساؤل األسـاسّتقدم يف األصل السابق ـ

ًعىل اآليات املتشاهبة، أفلم يكن األجدر بمن يريد أن ينزل كتابا هلداية البرش 
ّمجيعا أن جيعله جليا نقيا عن املتـشاهبات، حتـى ال يقـع النـاس يف االشـتباه  ً ً ًّ ّ
ِواخلطأ، ويغلق الطريق أمام من يف قلبه مرض أن يوجد الفتنـة واالخـتالف  ٌ َ

ّيف األمة؟ ُ 
ّ تعرضنا هلا يف البحـث الـسابق، إال جيب عىل ذلك بوجوه عديدةُوقد أ ّ

ّإن اشتامل القرآن عىل املتـشاهبات إنـام هـو : ُ ينبغي أن يقال يف هذا املجالّأنه ّ
ّ عن وجود التأويـل للقـرآن، ومعنـى ذلـك أن اهللا ّمن اللوازم التي ال تنفك

ة بحيـث كـان إىل حمكمـة ومتـشاهبفيه سبحانه مل جيعل اآليات بنحو تنقسم 
ِّباإلمكان التحرز عن ذلك، حتى يرد اإلشكال املتقدم ّ ّ. 

ّتوضيح ذلك يتوقف عىل ذكر مقدمات ّ: 
ًإن اهللا سبحانه ذكر أن لكتابـه تـأويال هـو الـذي تـدور مـداره : األولـى  ّ ّ

ّاملعارف القرآنية واألحكام والقوانني وسائر ما يتضمنه التعليم اإلهلي، وأن  ّ
ٌتستقبله وتتوجه إليه هذه البيانـات أمـر هذا التأويل الذي  قـرص عـن نيلـه تّ

ّطهـرهم اهللا الـذين ّاألفهام وتسقط دون االرتقاء إليه العقـول، إال نفـوس 
ّوأزال عنهم الرجس، فإن هلم خاصة أن يمسوه ّ ّ. 
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ّنه ملا كانـت عامـة النـاس ال يتجـاوز فهمهـم املحـسوس وال إ: الثانية ّ ّ
ّملادة والطبيعة، وكان مـن ارتقـى فهمـه مـنهم يرقى عقلهم إىل ما فوق عامل ا

ــد  ــات القواع ــاين وكلي ــورود يف إدراك املع ــة إىل ال ــات العلمي ّباالرتياض
ّوالقوانني، خيتلف أمره باختالف الوسائل التي يـرست لـه الـورود يف عـامل 
ًاملعاين والكليات، كان ذلك موجبا الختالف الناس يف فهم املعاين اخلارجة  ّ

ًحـسوس، اختالفـا شـديدا ذا عـرض عـريض عـىل مراتـب ّعن احلس وامل ً
 .ٌخمتلفة، وهذا أمر ال ينكره أحد

ّوال يمكن إلقاء معنى من املعـاين إىل إنـسان إال  ن طريـق معلوماتـه عـً
ّأنـسا بـاحلس ستّالذهنية التي هتيأت عنده يف خالل حياته وعيشه، فإن كان م ً

ّج احلـس، كـام يمثـل ن طريق املحسوسات عىل قدر ما رقى إليه من مدارعف ّ
ّلذة النكاح للصبي بحالوة احللواء، وإن كان نائال للمعاين الكلية  ً فيام نـال فّ

ًوعىل قدر ما نال، وهذا ينال املعاين من البيان احليس والعقـيل معـا بخـالف  ّ
 .ّأنس باحلسستامل

ّإن اهلداية الدينية ال ختتص بطائفة دون طائفة مـن النـاس، بـل : الثالثة ّ ّ
ِشـهر ر ـضان ا ي {: ّمجيع الطوائف وتشمل عامة الطبقات، قال تعـاىلّتعم   َ َ َ ُ ْ َ

ِأنزل  يه القرآن هدى  ِلناس و  نات من ا هدى والفرقان ْ ُْ ُْ ْ َْ َُ َُ ًِ ِ َُ ِ ّ ِ َ ِ
ْ  .)١٨٥: البقرة( }ُ

وهذا املعنى أعني اختالف األفهام وعموم أمر اهلداية مع ما عرفـت مـن 
وجب أن يساق البيانات مساق األمثال، وهو أن وجود التأويل للقرآن، هو امل

ّيتخذ ما يعرفه اإلنسان ويعهده ذهنه من املعاين فيبني به ما ال يعرفه ملناسبة مـا 
بينهام، نظري توزين املتاع باملثاقيل وال مـسانخة بيـنهام يف شـكل أو صـورة أو 

ًحجم أو نوع إال ما بينهام من املناسبة وزنا لكـريم يف وهـذه طريقـة القـرآن ا. ّ
ّتكليمه للناس، فهو يرصح أن األمر أعظم مما يتومهه الناس أو ّ ّ ّ خييل إليهمّ ُ. 
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ِحم والكتاب ا مب {: ًواآليات القرآنية املذكورة سابقا كقوله تعاىل ُِ
ْ ِْ ّ إنـا * َ

َجعلناه قرآنا عر  َ ًَ ْ ُُ ْ َيا لعل ـم  عقلـونِـَ ُ ِ ْ َ ْ ُ  ًَ َ ْ و نـه   أم الكتـاب  ي* ّ َ َ ِ ِ
ْ  ُُ ِ ٌنـا لعـ  حكـيمَ  ِ َ  ِ

َ َ{ 
ْ يف أن هناك كتابا مبينا عـرض عليـه جعلـه مقـروة ظاهر)٤ ـ ١: الزخرف( ً ً ًا ءّ

ّعربيا، وإنام أ ً ّلبس لباس القراءة والعربية ليعقله الناس، وإال فإنـه ـ وهـو يف ُّ ّ
ٌّم الكتاب ـ عنـد اهللا، عـيل ال ُأ ٌصعد إليـه العقـول، حكـيم ال يوجـد فيـه تـّ

 .ّ تعريف للكتاب املبني وأنه أصل القرآن العريب املبنيويف اآلية. لوفص
ُفـال أقـسم بـ{: ًاق أيضا قوله سبحانهيويف هذا الس ِ

ْ ُ ِمواقع ا جـومِـَ ُ  ِ ِ ُ و نـه * َ  َ

ٌلقسم  و  علمـون عظـيم ٌِ َ َ َُ َ َ َْ َ ْ ٌ إنـه لقـرآن كـر م* َ ِ
َ ٌَ ْ ُ ُ ُ   كتـاب مكنـون*   ْ َ ِ ُ ال  مـسه * ِ  َ ّ الإَ

َا مطهـرون ُ  َ ُ َ   ـل مـن رب العـا م  * ْ ِ َ
ْ  َ ْ ِ ٌ ِْ

ّ فإنـه ظـاهر يف أن )٨٠ ـ ٧٥: الواقعـة( }َ ّ
ّللقرآن موقعا هو يف الكتاب املكنون ال يمسه هناك أحـد إال املطهـرون مـن  ّ ٌ ّ ً
ّعباد اهللا وأن التنزيل بعده، وأما قبل التنزيل فله موقع يف كتاب مكنون عـن  ّ

ّاألغيار وهو الذي عرب عنه يف آيات سورة ّم الكتاب، ويف سـورة ُ الزخرف بأُ
ٌبل هو قرآن  يد{الربوج باللوح املحفوظ  ِ

َ ٌ ْ ُ َ ُ ْ ُ    وح  فوظ* َ ْ َ ْ َ ّ وهذا اللوح إنام }ِ
ّكان حمفوظا حلفظه من ورود التغري عليـه ّومـن املعلـوم أن القـرآن املنـزل . ً ّ

ّتدرجيا ال خيلو من ناسخ ومنسوخ وعن التدريج الذي هو نحو من التبـدل ٌ ً ،
ٌفالكتاب املبني الذي هو أصل القرآن وحكمه اخلايل عن التفصيل أمـر وراء 

ّهذا املنزل، وإنام هو بمنزلة اللباس لذاك احلق والباطل ّ ّ ّ. 
ًلكن القرآن مل يكتف بذلك دون أن بني تلك احلقيقة بام رضبـه مـثال يف  ّ

َأنزل من ا ـسماء مـاء فـ{: ّأمر احلق والباطل، فقال تعاىل ً ِ  َ ِ َ َ ٌسالت أوديـة بـْ َ ِ ْ ْ ِقدرها ِـَ
َ َ

ًفاحتمل ا سيل ز دا راب َ ََ َُ ْ  َ ْ ُيا و ما يوقدون عليه   ا ار ابتغاء حلية أو متاع ز د مثله ِـَ ُّ ْ ِ ٌِ ََ َ ََ ْ ْ ِ َ ِ ْ ْ
ِ ّ ِ ِ

َ َ ُ ِ ُ َ ً

ّكذ ِك ي ب اهللا ا ق وا اطل فأمـا ا ز ـد  يـذهب جفـاء وأمـا مـا  نفـع ا ـا ُ ُ ُ َُ ْ َ َ َ َ َّ  َ ًَ َُ ْ َ  َ ََ ِ
ْ  ْ ُ ِ

ْ َس َ
َ يمكث   األرض كذ ِك ي ب اهللا األمثال ْ ُ ُْ ِ

ْ َُ ََ َ ِ ِ
ُ ْ  .)١٧: الرعد( }َ
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ّهــذه اآليــة بينــت طبيعــة احلــق والباطــل، فوصــفت تكــوهنام وكيفيــة  ّ ّّ
ّظهورمها واآلثار اخلاصة هبام وسنة اهللا سبحانه اجلارية فيهام، ولن جتد لـسنة  ّ ّ

ًاهللا حتويال ولن جتد لسنة اهللا تبديال، وذلك م َن خـالل مثـل رضب للنـاس، ًّ ِ ُ
ًأنزل اهللا سبحانه من السامء ـ وهـي جهـة العلـو ـ مـاء باألمطـار، : واملعنى ّ

ّفسالت األودية الواقعة يف حمل األمطار املختلفـة بالـسعة والـضيق والكـرب 
ّوالصغر بقدرها، أي كل بقدره اخلاص به، فالكبري بقدره والـصغري بقـدره،  ٌّ

ًل واحد من األودية املختلفة زبـدا طافيـا عاليـا، فاحتمل السيل الواقع يف ك ً ً ّ
ًوهو الظاهر عىل احلس يسرت املاء سرتا ّ. 

ٌ ما يوقدون عليـه   ا ـار ابتغـاء حليـة أو متـاع ز ـد َو{: ّثم قال سبحانه ََ َ ََ ْ ْ
ِ َ ِ ْ ْ

ِ ّ ِ ِ
َ َ ُ ِ ُ ّ ِ

ُمثله ُ ْ ّأنـواع الفلـزات واملـواد األرضـي» وما يوقدون عليه«نشوية، » من« }ِ  ةّ
ّبلة لإلذابة املـصوغة منهـا آالت الزينـة وأمتعـة احليـاة التـي يتمتـع هبـا، القا

 األرضـية التـي يوقـدون عليهـا يف النـار ّات واملوادّوخيرج من الفلز: واملعنى
ّطلبا للزينة كالذهب والفضة أو طلبا ملتاع كاحلديد وغريه، يتخذ منـه اآلالت  ً ًّ

 .ّطفو عىل املادة املذابة ويعلوهواألدوات، زبد مثل الزبد الذي يربو السيل، ي
َكذ ِك ي ب اهللا ا ق وا اطل{: ّثم قال ِ

ْ َ  َ ْ ُ ُ ِ
ْ َ َ ، نظـري مـا فعـل يف هامّ أي يثبت}َ

فاملراد بالرضب ـ واهللا أعلـم . السيل وزبده وما يوقدون عليه يف النار وزبده
: رضبـت اخليمـة أي نـصبتها، وقولـه: ٌـ نوع من التثبيـت مـن قبيـل قولنـا

ُثبتت، ورضب بينهم سور، أي ُوقعت وأُّعليهم الذلة واملسكنة أي أُرضبت 
ّوجد وبني، وارضب هلم طريقا يف البحر، أي افتح وثبُأ وإىل هذا املعنـى . تًُ

ّأيضا يعود رضب املثل ألنه تثبيت ونصب ملا يامثل املمثل حتى يتبني به حاله ّ ّّ ً. 
ّ الالزم، فإن الـرضب فاجلميع يف احلقيقة من قبيل إطالق امللزوم وإرادة ّ

ًال ينفك عادة عن تثبيت أمر يف مـا ـ ّوهو إيقاع يشء عىل يشء بقوة وعنف ـ  ّ



 ٣٨٥ .................................................................  تأويل القرآن: األصل اخلامس

 وحلـول األمل ،وقع عليه الرضب، كثبوت الوتد يف األرض برضب املطرقـة
ريـد التثبيـت ُيف جسم احليوان برضبه، فقد أطلق الـرضب وهـو امللـزوم وأ

 .وهو األمر الالزم
ِما ا ز د  يذهب جفـاء وأمـا مـا  نفـع ا ـاس  يمكـث   َفأ{: ّثم قال تعاىل ُ

ُ ْ َ َ َ َ َ ََ َّ ُ ُ َُ ْ ّ  َ ً ُ ْ  

ِاألرض َ مجع بني الزبدين أعني زبد السيل وزبد ما يوقدون عليه وقـد كانـا }ْ َ َ
ّمتفرقني يف الذكر، الشرتاك اجلميع فيام يذكر من اخلاص ْ ِ ّ، وهو أنـه يـذهب ةّ

َوأما ما  نفع ا اس{:  قولهوقد عدل عن ذكر املاء وغريه إىل. ًجفاء َّ ُ َ ْ ّ  للداللة }َ
ّعىل خاصة خيتص هبا احلق، وهو أن الناس ينتفعون به وهو الغايـة املطلوبـة  ّ ّ ّ

ّفأما الزبد الذي كان يطفو عـىل الـسيل ويعلـوه أو خيـرج ممـا : واملعنى. هلم ّ
ّيوقدون عليه يف النـار فيـذهب جفـاء ويـصري بـاطال متالشـيا، وأمـا املـاء  ًً ً

ّالص أو العني األرضية املصوغة وفيها انتفاع الناس ومتتعهم يف معاشهم اخل
 .فيمكث يف األرض ينتفع به الناس

َكذ ِك ي ب اهللا األمثال{: ّثم قال ْ ُ ُ ِ
ْ َ َ ّ وخـتم بـه القـول، أي أن االمثـال }َ

ّشبه املثل املرضوب يف هـذه اآليـة، يف أهنـا تاملرضوبة للناس يف كالمه تعاىل 
ّمتيز احلق  .ّ من الباطل وتبني للناس ما ينفعهم يف معاشهم ومعادهمّ

ّوالغاية من رضب هذا املثل يف اآلية هـو بيـان أمـور تعـد مـن كليـات  ّ
 واحلقـائق اخلارجيـة، أو ةّاملعارف اإلهلية، سواء عىل مستوى األمـور العينيـ

 .عىل مستوى العلوم واالعتقادات

 

 :ُيشتمل هذا املثل عىل األصول التالية
ّ إن الوجود النازل من عنده تعاىل عىل املوجـودات الـذي هـو بمنزلـة ●

الرمحة الساموية واملطر النازل مـن الـسحاب عـىل سـاحة األرض، خـال يف 
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ّنفسه عن الصور واألقدار، وإنام يتقدر من ناحية األشياء أنفسها كـامء املطـر  ّ
 عليـه مـن ناحيـة قوالـب األوديـة أوالصورة ما يطرالذي حيتمل من القدر 

ّاملختلفة يف األقدار والصور، فإنام تنـال األشـياء مـن العطيـة اإلهليـة بقـدر 
ــروف  ــتعدادات والظ ــاختالف االس ــف ب ــتعداداهتا وختتل ــا واس ّقابليته

 .واألوعية
ح إليه آيـات كثـرية مـن كالمـه تعـاىل ّلوتّدل عليه أو تٌهذا أصل عظيم 

ّ ن من  ء إال عندنا خزائنه وما     إال بَو{: كقوله ّ َُ ُ  َ ُْ َ ُ ُ ِ ِ َِ َ ْ ْ ٍقدرِـْ
َ ُ معلومَ ْ  )٢١: احلجر( }َ

 .ومن الدليل عليه مجيع آيات القدر
ّثم إن هذه األمور املـسامة باألقـدار وإن كانـت خارجـة عـن اإلفاضـة  ّّ

ّالساموية مقدرة هلا، لكنها غري خارجة عن ملـك اهللا سـبحانه وسـلطانه  وال ّ
ُ  ـه يرجـع األ ـر  ـهَو{: واقعة من غري إذنه، وقد قال تعـاىل  ُ ُ ْ ُُ َ ْ ِ ْ  )١٢٣: هـود( }َ

ًبل   األ ر ِ يعا{: وقال َ ُ ْ  ِ ْ  وبانضامم هـذه اآليـات إىل اآليـات )٣١: عدالر( }َ
ًالسابقة يظهر أصل آخر أدق معنى وأوسع مصداقا ًّ. 

ّمل وتقدرها باألقدار املقارنة اعّ تفرق هذه الرمحة الساموية يف أودية الّنإ ●
ّهلا، ال ينفك عن أخباث وفضوالت تعلوها وتظهر منها، غري أهنا باطلـة أي  ّ
ّزائلة غري ثابتة، بخالف تلك الرمحـة النازلـة املتقـدرة باألقـدار فإهنـا باقيـة  ّ
ّثابتة، أي حقة، وعند ذلك ينقسم ما يف الوجود إىل حق وهو الثابت الباقي،  ّ

 .الزائل غري الثابتوباطل وهو 
: ّواحلق من اهللا سبحانه، والباطل ليس إليه وإن كان بإذنـه، قـال تعـاىل

َا ق من ر ك{  َ ْ ِ  َ
َو مـا خلقنـا ا ـسماء واألرض ومـا {: ، وقـال)٦٠: آل عمران( }ْ َ ََ َْ َ  ْ َ َ

ًب نهما باطال ِ ُ َْ ّ، فهذه املوجودات يشتمل كل منها عـىل جـزء حـق )٢٧: ص( }َ ٌّ
َمـا خلقنـا {: ئل سيعود إليه ببطالن ما هو الباطل منها كـام قـالثابت غري زا ْ َ َ



 ٣٨٧ .................................................................  تأويل القرآن: األصل اخلامس

ّا سماوات واألرض وما ب نهما إال ب ُ َْ َ ََ َْ ِ ٍا ق وأجلِـ 
َ َ  َ َ   س ْ َو {: ، وقال)٣: األحقاف( }ُ

َ   ق اهللا ا ق ب ْ ُ ِ ِ ماتهِـُ ِِ ًإن ا اطل  ن زهوقـا{: ، وقال)٨٢: يونس( }َ ُ َ َ َ ِ
ْ : اإلرساء( } 

ُبل  قذف ب{: ، وقال)٨١ ِ ْ َ ْ ٌا ق   ا اطل  يدمغه فإذا هو زاهقِـَ َِ َِ ُ َْ ُ  ُ َ َ َ ِ
ْ َ َ  .)١٨: األنبياء(  }ْ

ّ إن من حكم احلق أنـه ال يعـارض حقـا غـريه وال يزامحـه بـل يمـده ● ًّ ّ ّّ
ّوينفعه يف طريقه إىل كامله ويسوقه إىل ما يسلك إليه من السعادة ، يـدل عـىل 

 .ّواملكث يف اآلية عىل احلق الذي ينفع الناسذلك تعليقه البقاء 
 بني األشـياء يف  منوليس املراد بنفي التعارض ارتفاع التنازع والتزاحم

ّعاملنا املشهود، فإنام هو دار التنازع والتزاحم ال يرى فيـه إال نـار خيمـدها  ّ
ًماء، وماء تفنيه نار، ونبات يأكله حيوان، ثم احليوان يأكـل بعـضه بعـضا،  ّ

ّأكل اجلميع، بـل املـراد أن هـذه األشـياء عـىل مـا بينهـا مـن ت األرض ّثم
ّاالفرتاس واالنتهاش تتعاون يف حتصيل األغراض اإلهلية ويتسبب بعضها 

ّ واخلشب فـإهنام املنشارببعض للوصول إىل مقاصدها النوعية، فمثلها مثل 
ّكفتـي ًار يف صنع البـاب مـثال، ومثـل ّنجمع تنازعهام يتعاونان يف خدمة ال

ّامليزان فإهنام يف تعارضـهام وتـصارعهام يطيعـان مـن بيـده امليـزان لتقـدير 
ْ أو بخس يف املثقـال، نشارل يف املخلالوزن، وهذا بخالف الباطل كوجود 

ّفإنه يعارض الغرض احلق وخييب السعي فيفسد من غـري إصـالح ويـرض  ّ ّ
 .من غري نفع

ْسخر ل م مـا َو{: قولهومن هذا الباب غالب آيات التسخري يف القرآن ك ُ َ َ  َ

ُ  ا سماوات وما   األرض ِ يعا منه ْ ِ ً َ ِ ْ ِ َِ ِ ّ، فكل يشء منها يفعـل مـا )١٣: اجلاثية( } 
ّيقتضيه طبعه غري أنه يسلك يف ذلـك إىل حتـصيل مـا أراده اهللا سـبحانه مـن 

وهذه األصول املستفادة مـن اآليـة الكريمـة هـي املنتجـة لتفاصـيل  .األمر
 .ع واإلجيادأحكام الصن
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ّ 

ّإن هذه األصول كام جتري يف األمـور العينيـة كـذلك جتـري يف العلـوم  ُ ّ
ّواالعتقادات، فإن املعارف احلقة اإلهليـة كاملـاء الـذي أنزلـه اهللا تعـاىل مـن  ّ

ّالسامء هي يف نفسها ماء فحسب من غري تقييـد بكميـة وال كيفيـة، ثـم  ّإهنـا ّّ
حيـث الـسعة والـضيق، ّكالسيل السائل يف األودية تتقدر بأقدار خمتلفـة مـن 

ّوهذه األقدار أمور ثابتة كل يف حملـه، كاحلـال يف صـول املعـارف واألحكـام ُ أٌّ
ّالترشيعية ومصالح األحكام التي ذكرنا فيام مر أهنا روابـط تـربط األحكـام  ّ ّ

طع النظـر عـن البيـان اللفظـي، هذا حكمها يف نفسها مع ق. ّباملعارف احلقة
ّما هو كالزبد يظهر ظهورا ثم يـرسع يف الـزوال، وهي يف مسريها ربام صحبت  ً
ّ النواسـخ مـن اآليـات، فـإن املنـسوخ اتنـسخه التي وذلك كاألحكام املنسوخة
ّ لكن احلكم الناسخ يبطل دوامـه ويـضع مكانـه مقتىض ظاهر طباعه أن يدوم

س هذه املعارف مع قطـع النظـر عـن ورودهـا هذا بالنظر إىل نف. ًحكام آخر
 .وادي البيان اللفظي

ّوأما املعارف احلقة من حيث كوهنـا واردة يف ظـرف اللفـظ والداللـة،  ّ
ّفإهنا بورودها أودية الدالالت اللفظية تتقـدر بأقـدارها، تتـشكل بأشـكال  ّ ّ
م ِّاملرادات الكالمية بعد إطالقها، وهذه أقوال ثابتة مـن حيـث مـراد املـتكل

ّبكالمه، إال أهنا مع ذلك أمثال يمثل هبا أصل املعنى املطلق غري املتقدر، ثـم  ّّ ّ ّ
ّإهنا بمرورها يف األذهـان املختلفـة حتمـل معـاين غـري مقـصودة كالزبـد يف 
ّالسيل، ألن األذهان من جهة ما ختزنه من املرتكـزات واملألوفـات تتـرصف  ّ

ّيف املعاين امللقاة إليها، وجل هذا التـرص ّ ّف إنـام هـو يف املعـاين غـري املألوفـة ُ
ّكاملعارف األصلية، ومصالح األحكام ومالكاهتـا كـام مـر، وأمـا األحكـام  ّ
ّوالقوانني فال ترصف فيها مع قطع النظر عن مالكاهتا فإهنـا مألوفـة، ومـن  ّ



 ٣٨٩ .................................................................  تأويل القرآن: األصل اخلامس

ّهنا يظهر أن املتشاهبات إنام هي اآليات مـن حيـث اشـتامهلا عـىل املالكـات  ّ
 .ّ األحكام والقوانني الدينيةواملعارف، دون متن

 

ًإن حكم املثل كام هو جار يف أفعاله تعاىل جـار يف أقوالـه أيـضا، ففعلـه  ّ
ّ تعاىل كقوله احلق إنام قصد منهام احلق الذي حيويانـه ويـصاحب كـال مـنهام  ّّ

ّور غري مقصودة وال نافعة يعلومها ويربومها لكنها ستزول وتبطل، ويبقى مأ
ٍّ ينفع الناس، وإنام يزول ويزهق بحق آخر هو مثله، وهذا كاآليـة ّاحلق الذي ّ

ًاملتشاهبة تتضمن من املعنى حقا مقصودا، ويصاحبه ويعلو عليه باالسـتباق  ً ّ ّ
ّإىل الذهن معنى آخر باطل غري مقصود، لكنه سيزول بحق آخر يظهر احلـق  ٍّ ّ ً

ّاألول عىل الباطل الذي كان يعلوه، ليحق احلق بكلامته  ّ ُويبطل الباطل ولـو ّ
ّكره املجرمون، والكالم يف انطباق هذا املثل عىل أفعاله اخلارجية املتقـررة يف 

 .)١(ّعامل الكون كالكالم يف أقواله عز من قائل

                                                           
، ١٧ ص٢، ج٦٢-،٥٨ ص،٣ج: امليـزان يف تفـسري القـرآن: ُينظر هـذا البحـث يف) ١(

 .ّمع الترصف بالتقديم والتأخري. ٣٣٩ - ٣٣٥ ص١١، ج١٨ص





 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
  
  

  
 
 
 





 

 
 
 
 
ــي « ــدين العلم ــتباك البع ــسلمني باش ــري للم ــاريخ الفك ــل الت ُحف
ّي عىل مستوى قضايا مهمة قرآنيـة وغـري قرآنيـة، عـىل النحـو يديولوجواآل

يـديولوجي ذي الـصبغة الـسياسية أو ّالذي تغلبت فيه بواعث الـرصاع اآل
ّاملذهبية، واستطاعت أن جتمد روح البحث العلمي يف هذه القضايا وتغيبها  ّ

 .ّأو تدفع هبا إىل اهلامش عىل أقل التقدير
ل خلق القرآن، وفيام إذا كان كالم اهللا ع الذي احتدم حواربام كان الرص

ّحمدثا أم قديام هو املثال األبرز الذي يكشف عن تغذية أروقة الـسياسة ملـادة  ً ً
يديولوجيـة ّال هـذا املوضـوع، ملـا خيـدم متبنياهتـا اآلياالختالف العلمي ح

 .واختياراهتا االجتامعية والثقافية
ّبيد أنه بالتأكيد مل يكن املثال الوحيد، إذ  بـرزت إىل جـوار ذلـك وقبلـه َ

ّوبعده أمثلة كثرية، لعل من أمهها موضوعة التحريف، التي هي واحدة مـن  ّ
يـديولوجي بوجهيـه الـسيايس أبرز املسائل التي دخلت مضامر الـرصاع اآل

ُواملذهبي عىل مر تاريخ املـسلمني، وهـي ال تـزال حـني تثـار تثـار بـدوافع  ّ
ّ، أكثر من كوهنا مسألة تتطلـب الدراسـة ّالتحيز السيايس واملواجهة املذهبية
 .اهلادئة والبحث العلمي املحايد النزيه

ّإال أن ذلك ال يعني خلوها من األساس العلمي بقدر ما يعنـي تغليـب  ّ ّ
دوافع الرصاع السيايس واملذهبي عـىل وجههـا العلمـي، بحيـث اكتـسبت 

ّأبعادا مضخمة مل تكن لتتحقق لوال تلـك الـدوافع، حتـى أهنـ ّ ّ ُا لـو تركـت ًّ
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، لـذا )١(»وشأهنا ألمكن حسمها بقليل من اجلهد العلمي ومن دون ضجيج
وشبهة التحريف بعد هذا من الشبه التي ال «: األعالم املعارصينبعض قال 

ُتستحق أن يطال فيها احلديث لكوهنا شبهة يف مقابل البدهية ّ«)٢(. 

 

ُيطلق لفظ التحريف وي«: ّقال السيد اخلوئي ّراد منه عدة معان عـىل سـبيل ُ
ٌاالشرتاك، فبعض منها واقع يف القرآن باتفاق املسلمني، وبعض منها مل يقع فيـه  ّ

ًباتفاق منهم أيضا، وبعض منها وقع اخلالف بينهم، وإليك تفصيل ذلك ّ: 
:  ومنـه قولـه تعـاىل)نقل اليشء عن موضعه وحتويله إىل غـريه( :ّاألول

َمن{ َ ا ين هادوا  ِ َُ ُ َ ِ ِرفون ال م  ن  واضعه  ِ ِ َِ ََ ْ َ َ ْ َ ُ  .)٤٦: النساء( } 
ّوال خالف بني املسلمني يف وقوع مثل هذا التحريف يف كتاب اهللا، فـإن 

ّكل من فرس القرآن بغري حقيقته ومحله عىل غـري معنـاه فقـد حرفـه ّ وتـرى . ّ
ىل ّرفوا القرآن بتأويلهم آياته عـحدع واملذاهب الفاسدة قد لبًكثريا من أهل ا
 .آرائهم وأهوائهم

ّم فاعلــه يف عــدة مــن ُوقــد ورد املنــع عــن التحريــف هبــذا املعنــى، وذ ّ
ّ أنـه كتـب عليه السالم  منها رواية الكايف بإسناده عن اإلمام الباقر؛الروايات

ّو ن مـن نبـذهم ا كتـاب أن أقـا وا حروفـه وحرفـوا : يف رسالته إىل سـعد اخلـري

ّا هال يعجبهم حفظهم  لرواية، والعلماء  ـزنهم حدوده، فهم يروونه وال يرعونه، و

 .)٣( ...تر هم  لر ية
                                                           

 .٥٢٧ص: فهم القرآن) ١(
 .١١٤ص: ّالعامة للفقه املقارنصول األ) ٢(
 .عليه السالم إىل سعد اخلري  الباقراإلمام، رسالة ٥٣ ص،٨ج: الفروع من الكايف) ٣(
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النقص أو الزيادة يف احلروف أو يف احلركات، مع حفظ القـرآن ( :الثاين
ًوعدم ضياعه، وإن مل يكن متميزا يف اخلارج عن غريه ّ(. 

ّوالتحريف هبذا املعنى واقع يف القرآن قطعا، فقد أثبتنـا لـك فـيام تقـدم  ً
ّ تواتر القراءات، ومعنى هذا أن القرآن املنزل إنام هـو مطـابق إلحـدى عدم ّ ّ

ّالقراءات، وأما غريها فهو إما زيادة يف القرآن وإما نقيصة فيه ّ ّ. 
ّالنقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتني، مـع الـتحفظ عـىل نفـس ( :الثالث
 .)ّالقرآن املنزل

 زمـن الـصحابة والتحريف هبذا املعنى قد وقع يف صـدر اإلسـالم ويف
ّقطعا، ويدلنا عىل ذلـك إمجـاع املـسلمني عـىل أن عـثامن أحـرق مجلـة مـن  ًّ
ّاملصاحف وأمر والته بحرق كل مصحف غري ما مجعه، وهذا يـدل عـىل أن  ّ ّ
ّهذه املصاحف كانت خمالفـة ملـا مجعـه، وإال مل يكـن هنـاك سـبب موجـب 

 املـصاحف، إلحراقها، وقد ضبط مجاعة من العلامء مـوارد االخـتالف بـني
 .ّمنهم عبداهللا بن أيب داود السجستاين، وقد سمى كتابه هذا بكتاب املصاحف

ّعىل ذلك فالتحريف واقع ال حمالة إمـا مـن عـثامن أو مـن كتـاب تلـك  ّ
ّاملصاحف، لكنا سنبني بعد هذا ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ أن ما مجعـه عـثامن كـان  ّ ّ

 صىل اهللا عليـه وآلـه ّوه عن النبيهو القرآن املعروف بني املسلمني الذي تداول
ّيدا بيد، فالتحريف بالزيادة والنقيـصة إنـام وقـع يف تلـك املـصاحف التـي  ً
 .ّانقطعت بعد عهد عثامن، وأما القرآن املوجود فليس فيه زيادة وال نقيصة

ّ إن مـن يقـول بعـدم تـواتر تلـك املـصاحف ـ كـام هـو :ومجلة القـول
ّإن كان قد وقـع عنـده يف الـصدر األول الصحيح ـ فالتحريف هبذا املعنى و

ّإال أنه انقطع يف زمان عثامن، وانحرص املصحف بام ثبت تـواتره عـن النبـي ّ ّ 
 .صىل اهللا عليه وآله
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ّوأما القائل بتواتر املـصاحف بأمجعهـا فالبـد لـه مـن االلتـزام بوقـوع  ّ
 .ّالتحريف باملعنى املتنازع فيه يف القرآن املنزل وبضياع يشء منه

ّالتحريف بالزيادة والنقيصة يف اآلية والسورة مع التحفظ عـىل ( :بعالرا
ّالقرآن املنزل، والتسامل عىل قراءة النبي  .)ّ إياها صىل اهللا عليه وآلهّ

ًوالتحريف هبذا املعنى أيضا واقع يف القرآن قطعا ّ فالبسملة ـ مثالـ ممـا .ً ً
ّتسامل املسلمون عىل أن النبي ّأهـا قبـل كـل سـورة غـري  قر صىل اهللا عليه وآلـهّ

ّسورة التوبة، وقد وقع اخلالف يف كوهنا من القرآن بني علامء السنة، فاختـار 
ّمجع منهم أهنا ليست من القرآن، بل ذهبت املالكية إىل كراهة اإلتيان هبا قبل  ٌ
ّقراءة الفاحتـة يف الـصالة املفروضـة، إال إذا نـوى بـه املـصيل اخلـروج مـن  ّ

 .ّخرى إىل أن البسملة من القرآنأاخلالف، وذهبت مجاعة 
ّوأما الشيعة فهم متساملون عىل جزئية البسملة من كل سورة غري سـورة  ّ

ًالتوبة، واختار هذا القول مجاعة من علامء السنة أيضا ّ. 
ً فالقرآن املنزل من السامء قـد وقـع فيـه التحريـف يقينـا بالزيـادة أو ًاإذ ّ
 .بالنقيصة
ّبمعنى أن بعض املـصحف الـذي بأيـدينا التحريف بالزيادة ( :اخلامس

والتحريف هبذا املعنى باطل بإمجاع املـسلمني، بـل  .)ّليس من الكالم املنزل
 .ّهو مما علم بطالنه بالرضورة

ّالتحريف بالنقيصة، بمعنـى أن املـصحف الـذي بأيـدينا ال (: السادس
 .)سيشتمل عىل مجيع القرآن الذي نزل من السامء، فقد ضاع بعضه عىل النا

والتحريــف هبــذا املعنــى هــو الــذي وقــع فيــه اخلــالف فأثبتــه قــوم ونفــاه 
 .)١(»آخرون

                                                           
 .١٩٧ص: البيان يف تفسري القرآن) ١(
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عليهم السالم عـىل  ّأمجعت كلمة املحققني من علامء مدرسة أهل البيت
 :ّ، وفيام ييل بيان ألهم كلامهتماملختلف فيه التحريف باملعنى رفض احتامل

  الشيخ الصدوق.١
ّال الشيخ حممد بن عيل بن بابويـه امللقـب بالـصدوق ق ): هــ٣٨١:ت(ّ

ّاعتقادنا أن القرآن الذي أنزله اهللا تعاىل عىل نبيه حممد« ّ  هـو  صىل اهللا عليه وآلـهّ
ومن نـسب .... ّما بني الدفتني، وهو ما يف أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك

 .)١(» فهو كاذب،ّنه أكثر من ذلكأّنا نقول أإلينا 
  الرشيف املرتىض.٢

ُوقال عيل بن احلسني املوسوي املعروف بعلم اهلدى  َ َ  يف )هــ٤٣٦: ت(ّ
ّإن العلـم بـصحة نقـل «: وىل عن املسائل الطرابلـسياترسالته اجلوابية األ ّ

القــرآن كــالعلم بالبلــدان واحلــوادث الكبــار والوقــائع العظــام والكتــب 
ّاشتدت والدواعي تـوفرت ّ وأشعار العرب املسطورة، فإن العناية ةاملشهور ّ

ّعىل نقله وحراسته، وبلغت إىل حد مل يبلغه فيام ذكرناه، ألن القـرآن معجـزة  ّ
ّالنبوة ومأخذ العلوم الرشعية واألحكام الدينية، وعلامء املسلمني قد بلغـوا  ّ ّ
ّيف حفظه ومحايته الغايـة، حتـى عرفـوا كـل يشء اختلـف فيـه مـن إعرابـه  ّ

ًكيف جيوز أن يكون مغريا ومنقوصا، مـع العنايـة روفه وآياته، فحوقراءته و ً ّ
 .)٢(»الصادقة والضبط الشديد

                                                           
: ّ، أبو جعفر حممد بن عيل بن احلـسني بـن بابويـه الـصدوق، تـصحيح االعتقادات) ١(

  .٨٤ص:  هـ١٤١٣ ،فية الشيخ املفيد، قمّعصام عبد السيد، طبعة املؤمتر العاملي ألل
   ،ّعـيل بـن احلـسني املوسـوي ُ الرشيف املرتىض علم اهلدى ،الذخرية يف علم الكالم) ٢(

ّالسيد أمحد احلسيني، مؤسسة النرش اإلسالمي: حتقيق  .٣٦١ ص :هـ١٤١١ ،ّ
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  الشيخ الطويس.٣
ّوقال أبو جعفر حممد بن احلسن الطـويس امللقـب بـشيخ الطائفـة  : ت(ّ

ّوأما الكالم يف زيادته ونقصانه فمام«: ّيف مقدمة تفسريه)  هـ٤٦٠  ال يليق به ّ
ٌ ألن الزيادة فيه جممع ؛ًأيضا ُ ًعىل بطالهنا، والنقصان منه فالظـاهر أيـضا مـن ّ

 .)١(»مذهب املسلمني خالفه، وهو األليق بالصحيح من مذهبنا

  الشيخ الطربيس.٤
يف )  هــ٥٤٨: ت(وهكذا قال أبو عيل الفـضل بـن احلـسن الطـربيس 

ّ الكالم يف زيادة القرآن ونقـصانه فإنـه ال يليـق :ومن ذلك«: ّمقدمة تفسريه
ّ الزيادة منه فمجمع عىل بطالنه، وأما النقصان منه فقـد روى ّبالتفسري، فأما

ًمجاعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أن يف القـرآن تغيـريا ونقـصانا،  ً ّ ّ
 .)٢(»والصحيح من مذهب أصحابنا خالفه

  الشيخ كاشف الغطاء.٥
: يف كتـاب القـرآن)  هـ١٢٢٨: ت(وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء 

 ال زيادة فيـه مـن سـورة وال آيـة مـن :)القرآن( يف زيادته :املبحث السابع«
ُبسملة وغريها ال كلمة وال حرف، ومجيع ما بني الدفتني ممـا يـتىل كـالم اهللا  ّ ّ

 صىل اهللا ّخبار النبيإِّتعاىل بالرضورة من املذهب بل الدين وإمجاع املسلمني و
 ...ّن ال يعتد بهوإن خالف بعض م عليهم السالم ّ واألئمة الطاهرينعليه وآله

ّ ال ريب يف أنه حمفـوظ مـن النقـصان بحفـظ :يف نقصه: املبحث الثامن
َّامللك الديان، كام دل عليه رصيح القرآن وإمجاع العلامء يف مجيع األزمان وال  ّ

                                                           
ّ، مقدمة املؤلف٣ ص،١ج: التبيان يف تفسري القرآن) ١( ّ. 
ّ، الفن اخلامس من املقدمة٣٠ ص،١ج: سري القرآنجممع البيان يف تف) ٢( ّ. 
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عربة بالنادر، وما ورد من أخبار النقيصة متنع البدهية من العمـل بظاهرهـا، 
ّآن أو كثري منه، فإنه لو كان ذلـك لتـواتر ّوال سيام ما فيه من نقص ثلث القر

ّنقله لتوفر الدواعي عليه، والختذه غري أهل اإلسالم من أعظم املطاعن عىل  ّ
 .)١(»..اإلسالم وأهله

  الفيض الكاشاين.٦
ّوقال املحـدث العـارف املحقـق حممـد بـن احلـسن املـشتهر بـالفيض  ّ ِّ

ّوضـعها يف مقـدمات ّيف املقدمة الـسادسة التـي )  هـ١٠٩٠: ت(الكاشاين 
ويـرد عـىل «: تفسريه بعد نقل روايات توهم وقوع التحريـف يف كتـاب اهللا

ّهذا كله إشكال وهو أنه عىل هذا التقـدير مل يبـق لنـا اعـتامد عـىل يشء مـن  ّ
ً إذ عىل هذا حيتمل كل آية منه أن يكون حمرفـا ومغـريا ويكـون عـىل ؛القرآن ًّ ّ ّ

ًالقرآن حجة أصال، فتنتفي فائدته وفائـدة خالف ما أنزل اهللا، فلم يبق لنا يف  ّ
ّاألمر باتباعه والوصي  . إىل غري ذلك،ّة بالتمسك بهّ
ّوأيضا قال اهللا عز ٌو نه لكتاب عز ـز{: ّوجل ً ِ ِ

َ ٌَ ِ َ ُ ِال يأ يـه ا اطـل مـن  ـ   * َ  ْ َ ْ ِ ُِ َ
ْ
ِ ِ
ْ َ َ

ِيديه وال من خلفه ِ ِ
ْ َ ْ ِ َ َ ْ َ ُإنا  ن {:  وقال)٤٢ ـ ٤١: ّفصلت( }. ..َ ْ َ  

ُنز ـا ا كـر و نـا   ِ َ  
ِ َ َ َْ  ْ  َ

َ افظون ُ ِ َ
 ؟ّ، فكيف يتطرق إليه التحريف والتغيري)٩: احلجر( }َ

ّوأيضا قد استفاض عن النبي  علـيهم الـسالم ّ واألئمـة عليه وآلـهصىل اهللا ً
ّعلم صـحته بموافقتـه لـه وفـساده ُاهللا لي عىل كتابّاخلرب املرويْعرضحديث 
ّرآن الذي بأيدينا حمرفا فام فائدة العرض، مع أن خـرب  فإذا كان الق.بمخالفته ً ّ

ــه، ف ــذب ل ــاب اهللا مك ــف خمــالف لكت ــساده أو يّالتحري ــم بف ّجــب رده واحلك
                                                           

ُ، ملؤلفه املحقـق والفقيـه االصـويل العـامل  ّرشيعة الغراءالكشف الغطاء عن مبهامت ) ١( ّ ّ
 ٢٩٨ص: ّه، انتشارات مهدويّس رسّ بكاشف الغطاء قدّالكامل الشيخ جعفر املدعو

 .من، كتاب القرآن من كتاب الصالة، املبحث السابع والثا٢٩٩ـ 



 أصول التفسري والتأويل .........................................................................٤٠٠

 .)١(»تأويله
ًهكذا متتد القائمة لتستوعب عددا كبريا من أعالم هذه املدرسـة، قـديام  ً ً ّ

ّوحديثا وعىل خمتلف االجتاهات،   : فيام ييل إىل بعضهمريشنً
ّالسيد الرشيف الريض  . ٧  ).هـ٤٠٦: ت(ّ
 ).هـ٤١٣: ت( الشيخ املفيد . ٨
 ).هـ٥٥٦: ت( أبو الفتوح الرازي . ٩

 ).هـ٥٧٣: ت(ِّ قطب الدين الراوندي .١٠
 ).هـ٥٨٨: ت( ابن شهرآشوب املازندراين .١١
 ).هـ٥٩٨: ت(ّ ابن إدريس احليل .١٢
 ).هـ٦٦٤: ت(ّ السيد ابن طاووس .١٣
 ).هـ٧٢٦: ت(ّسن بن يوسف بن املطهر احليل  أبو منصور احل.١٤
 ).هـ٨٢٦: ت( املقداد السيوري .١٥
ّ الــشيخ عــيل عبــد العــايل الكركــي العــاميل، امللقــب بــاملحقق الثــاين .١٦ ّ

 ).هـ٩٤٠:ت(
 ).هـ٩٩٣: ت( أمحد األردبييل ـىّ املحقق املول.١٧
 ).هـ١٠١٩: ت(ّ الشهيد السيد قايض نور اهللا التسرتي .١٨
ِّاإلسالم حممد بن احلسني احلارثي الشهري ببهاء الدين العاميل  شيخ .١٩ ّ

 ).هـ١٠٣٠:ت(
 ).هـ١٠٧١: ت(رشوي اخلراساين باهللا ال ّ الفاضل التوين املال عبد.٢٠
 ).هـ١١٠٤: ت(ّ الشيخ حممد بن احلسن احلر العاميل .٢١

                                                           
 .ّ، املقدمة السادسة٤٦ ص،١ج: تفسري الصايف) ١(
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 ).هـ١٢٢٧: ت(ّ السيد حمسن األعرجي الكاظمي .٢٢
ّ املحقق املتتبع ا.٢٣  ).هـ١٢٢٨: ت(ّلسيد حممد جواد احلسيني العاميل ّ
 ).هـ١٢٤٢: ت(ّ السيد حممد الطباطبائي .٢٤
 ).هـ١٢٩٩: ت(ّ السيد حسن الكوهكمري.٢٥
 ).هـ١٣١٩: ت( الشيخ حممد حسن األشتياين .٢٦
 ).هـ١٣٥٢: ت(ّ العالمة الشيخ حممد جواد البالغي .٢٧
 .)هـ١٣٧١: ت(ّ السيد حمسن األمني العاميل .٢٨
 ).هـ١٣٧٣: ت(ّ العالمة الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء .٢٩
ِّ السيد رشف الدين العاميل .٣٠  ).هـ١٣٧٧: ت(ّ
 ).هـ١٣٩٠: ت(ّ العالمة الشيخ عبد احلسني أمحد األميني .٣١
ّ العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي .٣٢  .)١()هـ١٤٠٢: ت(ّ

َوخري ما نختم به هذه الشهادات ما ذكره علام   :ن من أعالمنا املعارصينَ
ّومجلــة القــول إن املــشهور بــني علــامء الــشيعة «: ّقــال الــسيد اخلــوئي

 .)٢(»ّوحمققيهم، بل املتسامل عليه بينهم هو القول بعدم التحريف
ّإن الواقف عىل عناية املـسلمني بجمـع الكتـاب «: ّوقال السيد اخلميني

                                                           
: ، تـأليف صـيانة القـرآن مـن التحريـف: يمكن مراجعة كلامت هؤالء األعـالم يف) ١(

ّمؤسسة النـرش اإلسـالمي التابعـة جلامعـة : ّاملحقق الشيخ حممد هادي معرفة، حتقيق
ّاملدرسني بقم املقدسة، الطبعة األ مة القـرآن مـن  سـال؛٩٢ ـ ٥٩ ص :هــ١٤١٣وىل ّ

ّالدكتور فتح اهللا املحمـدي : التحريف وتفنيد االفرتاءات عىل الشيعة اإلمامية، تأليف
:  هــ١٤٢٤ستاذ مـساعد يف العلـوم اإلسـالمية بجامعـة طهـران، أ) ّنجار زادگان(

 .١٥٤ ـ ١٣٥ص
 .٢٠١ص: البيان يف تفسري القرآن) ٢(
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ًوحفظه وضبطه، قراءة وكتابة يقف عىل بطالن تلك ّ املزعمة، وأنه ال ينبغـي ً
 ...أن يركن إليه ذو مسكة

ّإن الكتاب العزيز هو عني ما بني الدفتني، ال زيـادة فيـه وال : إىل أن قال ّ
ــاشاّن االخــتالف يف القــراءإنقــصان، و ٍت أمــر حــادث ن  عــن اخــتالف ٌ

ّاالجتهادات، من غري أن يمس جانب الوحي الذي نزل بـه الـروح األمـني 
  .)١(»...رسلنيّعىل قلب سيد امل

                                                           
اذ األعظـم آيـة اهللا العظمـى روح اهللا سـتّ، تقرير العالمة األكرب األ صولهتذيب األ) ١(

 ،٢ ج: إيـران ـ قـم،املوسوي اخلميني، بقلم جعفر السبحاين التربيزي، مطبعـة مهـر
 .١٦٥ص



 

 
 
 

 

 

إلثبـات عـدم وقـوع ـ الذي ذكره الطباطبائي ـ يمكن بيان هذا الدليل 
 :ّالتحريف يف القرآن من خالل مقدمات

ً من رضوريات التاريخ أن النبي العـريب حممـدا:وىلّاملقدمة األ ّّ  صـىل اهللا ّّ
ّقبل أربعة عرش قرنا، وادعى النبوة وانتهض للدعوة وآمـن بـه  جاء عليه وآله ّ ً

ّمة من العرب وغريهم، وأنه جاء بكتاب سامه القرآن ونسبه إىل ربـه، وقـد  ُأ ّ ّّ
ّسس املعارف اإلهلية وكليات الرشيعة التي كان يدعو إليهـا، وكـان  ُّتضمن أ ّ

ّيتحدى به ويعده آية لنبوته، وأن القرآن املوجود اليـوم  ّ ّ بأيـدينا هـو القـرآن ّ
ّالذي جاء به وقرأه عىل الناس املعارصين له ـ يف اجلملة ـ بمعنى أنه مل يـضع 
ّمن أصله بأن يفقد كله ثم يوضع كتـاب آخـر يـشاهبه يف نظمـه أو ال يـشاهبه  ّ

ّوينسب إليه ويشتهر بني الناس بأنه القرآن النازل عىل النبي ّ  . صىل اهللا عليه وآلهُ
ُاب يف يشء منهـا إال مـصاب يف فهمـه، وال احتمـل فهذه حقائق ال يرت ّ

 .بعض ذلك أحد من الباحثني يف مسألة التحريف من الفريقني
ّوإنام احتمل بعض من قـال بـالتحريف بزيـادة يشء يـسري كاجلملـة أو 
ّاآلية أو النقص أو التغيري يف مجلـة أو آيـة يف كلامهتـا أو إعراهبـا، وأمـا جـل  ّ

 مل يـضع ومل  صـىل اهللا عليـه وآلـهّا هو يف عهد النبـيالكتاب اإلهلي فهو عىل م
 .فقدُي
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ّإنا نجد القرآن يتحدى بأوصاف ترجـع إىل عامـة آياتـه، : ّاملقدمة الثانية ّ ّ
ًونجد ما بأيدينا من القرآن ـ أعني ما بني الدفتني ـ واجدا ملا وصف بـه مـن  ّ

ُأوصاف حتدى هبا من غري أن يتغري يف يشء منها أو يفوته ويف ّ  .قدّ

 ي بالبالغةّالتحد
ُأم  قو ـون ا ـ اه {:  قال تعاىل؛بالبالغة والفصاحةالعرب ّحتدى القرآن  َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ

ُقل فأتوا ب ْ َ ْ ٍع  سورِـُ
َ ُ ِ
ْ ٍ مثله مف  ـاتَ َ َ َ

ْ ُْ ِ ِ ِ وادعـوا مـنِ َ
ُ ْ ْ اسـتطعتم مـن دون اهللا إن كنـتم َ ُْ ُُ ْ ِْ ِ ِ ُ ْ ِ

ْ َ َ

َصاد   ِ ِ ِفإ * َ
ْ م  ستجيبوا ل مْن َ ُْ َ َُ ِ َ َ فاعلموا   ما أنزل بَْ

ِ
ُ َ  َ ُ َ ْعلم اهللا وأن ال إ  إال هو  هل ِـَْ َ َ ََ ُ  

ِ َِ ََ ْ َ ِ ِ ِ
ْ

َأ تم  سلمون ُ ُِ ْ ْ ُ ْ
 )١٤ ـ ١٣: هود (}َ

ُأم  قو ون ا  اه قل فأتوا ب{: وقال ْ َ ْ ُ ُُ َ َ ْ َ ُ َ ْ ٍسورةِـَ َ ِ مثله وادعوا من اسـتطعتم مـن دون ُ ُ ْ ِْ ِْ ُ ُْ َ ََ ْ ْ َ ِ ِ ْ

َاهللا إن كنتم صاد   ِ ِ َ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ُبل كذبوا ب * ِ  َ ْ ُما  م  يطوا بِـَ ِ ُ ْ َ َعلمه و مـا يـأتهم تأو لـه كـذ ِك ِـَ َ َ َُ  ُ
ِ
ْ َْ ْ ِ ِ َ َ ِ ِِ

ْ

َكذب ا ين من  بلهم فا ظر كيف  ن  قبة الظا ِم  َِ   ُ َ َُ ِ َ َ َ ْ َْ َ َ َْ ْ ْ ِ ِ ْ ِ ِ
 .)٣٩ ـ ٣٨: يونس (}َ 

ّواآلية أيضا مكية وفيها التحدي بالنظم والبالغة، فإن ذلك هو  ًّ الـشأن ّ
ّالظاهر من شؤون العرب املخاطبني باآليات يومئذ، فالتاريخ ال يرتـاب أن 
ًالعرب العرباء بلغت من البالغة يف الكالم مبلغا مل يذكره التـاريخ لواحـدة 

ّمم املتقدمة عليهم واملتأخرةُمن األ ً ووطئوا موطئا مل تطأه أقـدام غـريهم يف ،ّ
 . ورعاية املقام وسهولة املنطقكامل البيان وجزالة النظم ووفاء اللفظ

ّ القرآن بكل حتداهمّوقد حتد ّممكن ممـا يثـري احلميـة ويوقـد نـار األنفـة  ّ ّ
والعصبية، وحاهلم يف الغرور ببضاعتهم واالستكبار عن اخلضوع للغـري يف 

ّوقــد طالــت مــدة التحــدي ومتــادى زمــان . ّصــناعتهم ممــا ال يرتــاب فيــه ّ
 ومل يكـن مـنهم ،ّ ومل يزدهم إال العجـز،جايفّاالستنهاض فلم جييبوه إال بالت

َأال إ هـم يثـ{:  كام قال تعاىل،ّإال االستخفاء والفرار ْ ُ  ِ
َ ُنون صـدورهم ل ـستخفوا ْـَ ْ َ ْ َ ِ ْ ُ َُ ُ ُ َ

ٌمنه أال ح   ستغشون  يـا هم  علـم مـا  ـ ون ومـا  علنـون إنـه علـيم بـ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ُ 
ِ َ َ َُ ُ ُ ُْ ْ َْ ََ  ِ ُ َ ْ َ ِ ُ ْ ْ َ َ َ ِذات ِـِ َ
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ِا صدور
ُ  .)٥: هود(  } 

ًوقد مىض من القرون واألحقاب ما يبلغ أربعة عرش قرنـا ومل يـأت بـام 
 .ّيناظره آت ومل يعارضه بيشء إال أخزى نفسه وافتضح يف أمره

 ّالتحدي بعدم االختالف فيه
ِأ فال  تدبرون القرآن و  و  ن مـن عنـد  ـ  اهللا  وجـدوا  {: قال تعاىل ِ ُِ َ ََ َ َ َِ ِ ْ َْ ِ ْ َ َ َْ َ ْ ُ ْ ُ  َ َ َ

ِيـه 
ًاختالفا كث ا ِ َِ ً  .)٨٢: النساء( }ْ

ّمن الرضوري أن هذه النشأة هي نـشأة املـادة، والقـانون احلـاكم فيهـا  ّ
ّقانون التحول والتكامل، فام من موجود من املوجـودات التـي هـي أجـزاء 
ّهذا العامل إال وهو متـدرج الوجـود متوجـه مـن الـضعف إىل القـوة ومـن  ّ ّ ّ

، ه ويف مجيع توابع ذاته ولواحقه من األفعال واآلثارالنقص إىل الكامل يف ذات
ّومن مجلتها اإلنسان الـذي ال يـزال يتحـول ويتكامـل يف وجـوده وأفعالـه 

ّفام من إنـسان إال . ّوآثاره التي منها آثاره التي يتوسل إليها بالفكر واإلدراك
ّوهو يرى كل يوم أنه أعقل من أمس، وأن ما ينشئه من عمل أو صنعة أو  ّ ما ّ

ّأشبه ذلك أو يدبره من رأي أو نظر أو نحومها أخريا أحكم وأمتن مما أتى به  ً ّ
ّأوال، حتى العمل الواحد الذي فيه يشء من االمتداد الوجـودي كالكتـاب  ً ّ
يكتبه الكاتب والشعر يقوله الشاعر واخلطبة خيطبها اخلطيب، وهكـذا جيـد 

ّعند اإلمعان آخره خريا من أوله وبعضه أفضل من ب  .عضً
فالواحـد مـن اإلنـسان ال يـسلم يف نفـسه ومــا يـأيت بـه مـن العمـل مــن 
االختالف وليس هو بالواحد واالثنني من التفاوت والتناقض، بل االخـتالف 
ّالكثري، وهذا ناموس كيل جار يف اإلنسان وما دونه من الكائنات الواقعة حتـت 

ًقانون التحرك والتكامل العامني، ال ترى واحدا مـن هـذه ّ املوجـودات يبقـى  ّ
 .يزال خيتلف ذاته وأحواله آنني متوالني عىل حال واحد، بل ال
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ً وقـرأه عـىل النـاس قطعـا  صىل اهللا عليه وآلـهّوهذا الكتاب جاء به النبي
ّقطعا يف مدة ثالث وعرشين سنة يف أحوال خمتلفة ورشائط متفاوتة يف مكـة  ّ ً

 يف يوم العرسة ،ب والسلمواملدينة، يف الليل والنهار، واحلرض السفر، واحلر
ويف يوم الغلبة ويوم األمن ويوم اخلوف، وإللقاء املعارف اإلهلية مـن املبـدأ 
ّواملعــاد واخللــق واإلجيــاد، ثــم الفــضائل العامــة اإلنــسانية، ثــم القــوانني  ّ ّ
ّاالجتامعية والفردية احلاكمة يف البرش مجيعا حكومة ال يشذ منهـا دقيـق وال  ً

 اخـتالف، ال ّعـرب واملـواعظ، وال يوجـد فيهـا أيّجليل، ثـم القـصص وال
ًاختالف التناقض بأن ينفي بعضها بعضا أو يتدافعا، وال اختالف التفـاوت 

تفاوت اآليتان من حيث تشابه البيان أو متانة املعاين واملقاصد، فيكـون تبأن 
ّالبعض أحكم تبيانا وأشد ركنا، فاآلية تفرس اآلية ً  ،ّ والبعض يبـني الـبعض،ًّ

ّجلملة تصدق اجلملة كام قال عيلوا ينطق بعـضه بـبعض و ـشهد «: عليه السالم ّ
ولو كان من عند غري اهللا الختلف النظم يف احلسن والبهـاء . »بعضه   بعض

ّوالقول يف الشداقة والبالغة واملعنى من حيث الفساد والصحة ومن حيـث 
 .اإلتقان واملتانة

 ّالتحدي بالعلم
َونز ـا عليـك الكتـاب {: ّرفة خاصة بقوله تعـاىلّوقد حتدى بالعلم واملع ََ َِ ْ ْ َ َ َْ  َ

ْت يانـا لـ   ء َ  ُ ِ ًِ َ َوال رطـب وال يابـ{: ، وقولــه)٨٩: النحـل (}ْ َ ََ َْ َس إال   كتــاب ِـَ ِ ِ
 
ِ

 ...، إىل غري ذلك من اآليات)٥٩: األنعام( }ِ ـُمب
ّفإن اإلسالم كام يعلمه ويعرفه كل من سار عىل تعليامته من كل ّ ياته التـي ّ

ّأعطاها القرآن وجزئياته التي أرجعها إىل النبي :  بنحو قولـه صىل اهللا عليه وآلهّ
ُوما آتا م{ ُ َ َ َ ا رسول فخـذوه ومـا  هـا م  نـه فانـَ َُ ُ ُْ َ َْ َ َُ َ ُ ُ ُ ُتهواْـ  : ، وقولـه)٧: احلـرش( }َ
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ِِ ح م  ـ  ا ـاس بـ{  َ ْ َْ َ ُ ُما أراك اهللاِـَ َ ََ ّتعـرض ، وغـري ذلـك م)١٠٥: النـساء( }َ
 واألخــالق الفاضــلة )الفلــسفية(ّللجليــل والــدقيق مــن املعــارف اإلهليــة 

ّوالقوانني الدينية الفرعية مـن عبـادات ومعـامالت وكـل مـا يمـسه فعـل  ّ ّ
ّاإلنسان وعمله، كل ذلك عىل أساس الفطرة وأصل التوحيد بحيث ترجـع 
يـب التفاصيل إىل أصل التوحيد بالتحليل وينقلب توحيده اخلـالص بالرتك

 .إىل أعيان ما أفاده من التفاصيل

 ّالتحدي باإلخبار عن الغيب
 :ّوقد حتدى باإلخبار عن الغيب بآيات كثرية

ْتلـك مـن {: ممهم كقوله تعاىل ُأإخباره بقصص األنبياء السالفني و: منها ِ َ ْ ِ
ِأ باء الغيب نوحيها إ ك ما كنت  علمها أنـت وال قو ـك مـ َ َُ ُْ َ ََ َ َ َ َْ َ ََ َ َْ َْ ُ ْ َ ِ ِِ ُ َ ْ ِ َن  بـل هـذاْ َ

ِ
ْ َ : هـود( }ْ

َذ ِك من أ باء الغيـب نوحيـه إ ـك ومـا {: ّ، وقوله تعاىل بعد قصة يوسف)٤٩ َ َ َْ َ ِ ِِ ِ ُ ْ َ ْ ِ َ ْ
َ ْ ِ َ

َكنت  يهم إذ أ عوا أ رهم وهم  مكرون ُ ُ ُْ ُ ُ ْ َُ ْ ْ َْ َ َ ََ ْ ْ ِ ِ
ْ َ َ ّ، وقوله تعاىل يف قصة )١٠٢: يوسف( }َ
ِذ ِك من أ باء الغيب نوحيه{: مريم ِ ُ ِ

ْ َ ْ ِ َ ْ ْ ِ َ ْ إ ك وما كنت  يهم إذ يلقون أقال هـم   هـم َ ْ ُْ ُ ُ َ ََ ََ ْ َْ ُ ْ َ
ِ ِِ
ْ َْ َ َ َُ َ ْ

َي فل  ر م وما كنـت  يهـم إذ  تـصمون ُ ِ َ َ َْ َُ ُْ
ِ ْ ِ
ْ َْ َ َ َُ َ َ ْ َ : ، وقولـه تعـاىل)٤٤: آل عمـران( }ْ

َذ ِك ع   ا ن  ر م قول ا ق ا ي  يه  م ون{ ُ َ ْ َْ َِ ِ ِِ   َ ْ َ ْ ََ َ ْ َُ َ  ذلـك ، إىل غري)٣٤: مريم( }َ
ّمن اآليات، حيث يورد قصصهم ويفصل القول فيها عىل مـا يليـق بطهـارة 
ّالدين ويناسب ساحة النبوة وخلوصـها للعبوديـة والطاعـة، وكلـام طبقنـا  ّّ ِّ
ّقصة من القصص القرآنية عىل ما يامثلها ممـا ورد يف العهـدين انجـىل ذلـك  ّ

 .أحسن االنجالء
ِغلبـت{: قوله تعاىلاإلخبار عن احلوادث املستقبلة ك: ومنها َ ِ ُ ا ـرومُ   *   ِ
َأد  األ ْ

َ
َرض وهم من  عد غلب َ ِ ْ َ ْ ِ ْ ُْ َ َهم سيغلبونِـِ َُ ِ ْ َ ْ َضع سـ  ِـِ  ب * ِ ِ ِ ِ ، )٤ ـ ٢ الـروم( }...ْ
ِإن ا ي {: ّ إىل مكة بعد اهلجـرة صىل اهللا عليه وآلـهّوقوله تعاىل يف رجوع النبي   ِ
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َ فرض عليك القرآن  راد ََ َ ََ ْ ُ ْ َ ْ َ َك إ  معادَ َ َ ِ ُ  ـدخلن {: ، وقولـه تعـاىل) ٨٥: القصص( }َ ُ ْ َ َ

َا مسجد ا رام إن شاء اهللا آمن   لق  رءوس م ومق  ن ال  افون َُ َ َ ََ َ َ َ َِ  ْ َُ ُ َ َُ ُ ُ ِ  ُ ِ ِ َ َْ ِْ َ َ َْ
ِ
: الفـتح( }ْ
ّخر كثرية يف وعد املؤمنني ووعيد كفار مكة ومرشكيها ُأ، وآيات )٢٧ ّ. 

صف القرآن نفسه بأوصاف زاكية مجيلة كـام يـصف ي :المقدمة الثالثـة  
ّنفسه بأنه نور وأنه هاد هيدي إىل رصاط مستقيم وإىل امللة التـي هـي أقـوم،  ّ ّ
ًونجد ما بأيدينا من القرآن ال يفقد شيئا من ذلك وال هيمل من أمـر اهلدايـة 

 .ً شيئاوالداللة
ّفإنه يذك» ذكر اهللا«ّومن أمجع األوصاف التي يذكرها القرآن لنفسه أنه  ر ّ

ُبه تعاىل بام أنه آية دالة عليه حيـة خالـدة، وبـام أنـه يـصفه بأسـامئه احلـسنى  ّ ّّ ّ
ّوصفاته العليا، ويصف سنته يف الصنع واإلجيـاد، ويـصف مالئكتـه وكتبـه  ُ
ورسله، ويصف رشائعه وأحكامه، ويصف ما ينتهي إليه أمـر اخللقـة وهـو 

ل ما يـؤول إليـه أمـر النـاس مـن ّاملعاد ورجوع الكل إليه سبحانه، وتفاصي
 .ّالسعادة والشقاء واجلنة والنار

ّففي مجيع ذلك ذكر اهللا وهو الذي يرومه القـرآن بـإطالق القـول بأنـه 
 .ًذكر، ونجد ما بأيدينا من القرآن ال يفقد شيئا من معنى الذكر

ّ عرب عنه ،ولكون الذكر من أمجع الصفات يف الداللة عىل شؤون القرآن
 اآليات التي أخرب فيها عن حفظه القـرآن عـن الـبطالن والتغيـري بالذكر يف
َإن ا ين يلحدون   آياتنا ال  فون علينا أ من يل  {:  كقوله تعاىليفوالتحر ْْ ْ  ُ ُْ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َْ َ ْ َ ِ ِ ُ ِ َ ِ  ِ

   ا ار خ  أم من يأ  آمنا يوم القيامة ا ملوا ما ش تم إن
ِ ْ ُْ ْْ ِ َِ َ َُ َ َْ ِ َِ َ َْ ً

ِ ِ
ْ ْ َْ ٌ َ ِ ٌما  عملون بـص ِـُه ب  ِ َ َ ُ َ َْ ِ إن  * َ
ُا ين  فروا ب َ َ َ ِ ٌا كر  ما جاءهم و نه لكتاب عز زِـ  ِ ِ ِ

َ ٌَ َِ َ َُ   َ ْ ُ َ ْ ِال يأ يه ا اطل من    يديـه  *   ِْ َ ََ َِ ْ ْ ِ ِ
ُ َ ْ ِ

ْ َ

ٍوال من خلفه ت  ل من حكيم ِ ِ َِ ْ ٌْ
ِ
َ ِ ِ
ْ َ َ  ّر تعاىل أن القرآنَكَ، فذ)٤٢ ـ ٤٠: ّفصلت( }َ ِ يدَ

ً حـاال وال يف مـستقبل ،ر ال يغلبـه باطـل وال يـدخل فيـهْكـِمن حيث هو ذ
 .ته عنهّكريِ ال بإبطال وال بتغيري أو حتريف يوجب زوال ذ،الزمان
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َإنا  ن نز ا ا كـر و نـا    ـافظون{: وكقوله تعاىل ُ ِ َ
َ ُ َ   

ِ َ َ َْ  ْ  َ ُ ْ َ ، فقـد )٩: احلجـر( }ِ
ّفـوظ بحفـظ اهللا عـن كـل زيـادة ْأطلق الذكر وأطلـق احلفـظ، فـالقرآن حم

ْونقيصة وتغيري يف اللفظ أو يف الرتتيب يزيله عن الذكرية ويبطل كونـه ذكـر  ْ
 .اهللا سبحانه بوجه

ّ 

ّإن القرآن أنزله اهللا عىل نبيه ووصفه يف آيات كثرية بأوصاف خاصة، لو  ّ ّ
و تغيـري يف لفـظ أو ّكان تغري يف يشء من هذه األوصاف بزيـادة أو نقيـصة أ

ّترتيب مؤثر فقد آثار تلك الصفة قطعـا، لكنـا نجـد القـرآن الـذي بأيـدينا  ً َ َّ
ّواجدا آلثار تلك الصفات املعدودة عىل أتم ما يمكـن وأحـسن مـا يكـون،  ً
ًفلم يقع فيه حتريف يسلبه شيئا من صفاته، فالـذي بأيـدينا منـه هـو القـرآن 

ّاملنزل عىل النبي ّ بعينه، فلو فرض سقوط يشء منـه أو تغـري له صىل اهللا عليه وآّ
ّيف إعراب أو حرف أو ترتيب، وجب أن يكون يف أمر ال يـؤثر يف يشء مـن 

كاإلعجاز وارتفاع االختالف واهلداية والنورية والذكرية واهليمنة  (أوصافه
 وذلـك كـاختالف يف نقطـة أو )عىل سائر الكتـب الـساموية إىل غـري ذلـك

 .)١(إعراب ونحوها

 

َإنا  ن نز ا ا كر و نا    افظون{ قال تعاىل ُ ِ َ
َ ُ َ   
ِ َ َ َْ  ْ  َ ُ ْ َ  .)٩: احلجر( }ِ
ْواملعنى أن هذا الذكر مل تأت به أنت «: قال الطباطبائي يف ذيل هذه اآلية ّ

ّمن عندك حتى يعجزوك ويبطلوه بعنادهم وشدة بطشهم وتتكلـف حلفظـه  ّ ّ
                                                           

، ١٠٧-١٠٤ ص،١٢ ج :امليـزان يف تفـسري القـرآن: يمكن مراجعة هذا الـدليل يف) ١(
 .٧٣-٦٢ ص،١ج :وكذلك
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ّيس نازال من عند املالئكة حتى يفتقر إىل نزوهلم وتـصديقهم ّثم ال تقدر، ول ً
ّإياه، بل نحن أنزلنا هذا الذكر إنزاال تدرجييا، وإنا لـه حلـافظون بـام لـه مـن  ً ّ ًّ

 .ْصفة الذكر بام لنا من العناية الكاملة به
ُفهو ذكر حي خالد مصون من أن يموت وينسى من أصله، مصون مـن  ّ ٌ

ًرا، مصون من النقص كذلك، مـصون مـن ْبه كونه ذكالزيادة عليه بام يبطل 
ًالتغيري يف صورته وسياقه بحيث يتغري به صفة كونـه ذكـرا هللا مبينـا حلقـائق  ًِّ ّ

 .معارفه
ًفاآلية تدل عىل كون كتاب اهللا حمفوظا من التحريف بجميع أقسامه من  ّ

ّجهة كونه ذكرا هللا سبحانه، فهو ذكر حي خالد ً«)١(. 
وشمل حفظه احلفظ من التاليش، واحلفظ «: لتونيسوقال ابن عاشور ا

ّمن الزيادة والنقصان فيه، بـأن يـرس تـواتره وأسـباب ذلـك، وسـلمه مـن  ّ
ّمة عن ظهور قلوهبا من حياة النبي ُّالتبديل والتغيري حتى حفظته األ  صـىل اهللا ّ

ُ، فاستقر بني األعليه وآله ّمة بمسمع من النبيّ اظه ّ وصار حف صىل اهللا عليه وآلهّ
 .ّبالغني عدد التواتر يف كل مرص

ّ أن القايض إسـامعيل بـن إسـحاق بـن  ـيف املداركـ اض ّوقد حكى عي
ّمحاد املالكي البرصي سئل عن الرس يف تطرق التغيري للكتب الـسالفة وسـالمة ُّ ّ 

حبـار حفـظ كتـبهم ّبـأن اهللا أوكـل لأل: القرآن من طرق التغيري له، فأجاب
ِما استحفِـب{: فقال ْ ُ ْ ِظوا من كتاب اهللاَ ِ َ ِ ِْ

ّوتـوىل حفـظ القـرآن  )٤٤: املائدة(} ... ُ
َإنا  ن نز ا ا كر و نا    افظون{: فقالتعاىل بذاته الكريم  ُ ِ َ

َ ُ َ   
ِ َ َ َْ  ْ  َ ُ ْ َ  .)٢()٩: احلجر( }ِ

                                                           
 .١٠١ ص،١٢ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
 .١٧ ص،١٣ج:  والتنوير املعروف بتفسري ابن عاشور التونيسالتحرير) ٢(
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 :تشكاالّورد عىل هذا االستدالل عدة إ ُأوقد 
حلفظ فيها هـو احلفـظ ّ إنه ال دليل عىل كون املراد من ا:ّ األولشكالاإل

 : وجهني بل حيتمل،عن التالعب والتغيري والتبديل
ًأوال ُو نـا   {:  فمعنى قوله تعـاىل.أن يكون املراد من احلفظ هو العلم: ّ َ  ِ َ

َ ـافظون ُ ِ َ
 فال داللة فيها حينئذ عىل عدم التحريـف بوجـه، .ّ إنا له لعاملون:}َ

ّوال تعرض له من هذه احليثية، وقد ذكر هذا ّ االحتامل املحقق القمـيّ س ّقـد ّ
 .»قوانني« يف كتاب هّرس

ّإنه عىل تقدير كون املراد من احلفظ هو الـصيانة، لكـن حيتمـل أن : ًثانيا
يكون املراد هو صيانته عن القدح فيه وعن إبطال ما يشتمل عليه من املعاين 

 .العالية واملطالب الشاخمة والتعاليم اجلليلة
ّتامل الذي ذكره القمي، فهو وضوح عـدم كـون ّأما عن االح: واجلواب

ًاحلفظ ـ لغة وعرفا ـ بمعنى العلم ّ فإن املراد منه هو الصيانة، وأين هـو مـن ؛ً
ّالعلم بمعنى اإلدراك واالطالع، وجمرد االحتامل إنـام يقـدح يف االسـتدالل  ّ ّ
ًإذا كان احتامال عقالئيا منافيا النعقاد الظهور للفـظ، ومـن الواضـح عـدم  ً ً

 .بوت هذا النحو من االحتامل يف املقامث
ريد هبا حفظه من  ُأّ فالن صيانته عن القدح إن ؛ّوأما عن االحتامل الثاين

ّ ألن قـدح هـؤالء يف ،ّقدح الكفار واملعانـدين، فـال ريـب يف بطـالن ذلـك
ّريـد أن  ُأوإن . ّالقرآن وحماولة إبطال قواعده وأحكامه فوق حـد اإلحـصاء

ّ، قوي االستدالل، مستقيم الطريقة، وأنه هلذه اجلهـات القرآن رصني املعاين ّ
ًونحوها أرفع مقاما من أن يصل إليه قدح القادحني وريـب املرتـابني، فهـو 

ّ ألن القـرآن ،صحيح، لكن ليس هذا من احلفظ بعد التنزيل كام تقوله اآليـة
ًبام له من امليزات حافظ لنفسه، وليس حمتاجا إىل حافظ آخر، وهو غري مفـا د ٌ
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ّ ألهنا تضمنت حفظه بعد التنزيل؛اآلية الكريمة ّ. 
 السـتحكام ؛ّكر إىل أن القرآن حافظ لنفسه بنفـسهُ مآل ما ذ:بتعبري آخر

ٍحقائقه ومتانة معانيه وعلو مقاصده، واآلية تدل عىل افتقاره إىل حافظ ّ  غريه ّ
 وهو اهللا الذي أنزله، فأين هذا من ذاك؟

، فقـد ورد  صـىل اهللا عليـه وآلـهالرسـولّ إن الـذكر هـو : الثاينشكالاإل
ًقـد أنـزل اهللا إ  ـم ذكـرا{: استعامل الذكر فيه يف قوله تعاىل ْ ِ ْ ُُ ْ َ ِ

َ َ َ ْ ُرسـوال  تلـو  * َ ْ َ ً ُ َ

َعلي م آيات اهللا مب نات َ َ َ ُُ ِ ِ ْ ْ فيكون مرجع الضمري يف قوله  .)١١ ـ ١٠: الطالق( }َ
 صـىل اهللا عليـه وآلـهّا ملحمـد ّنـإ و:، واملعنى صىل اهللا عليه وآلههو الرسول» له«

 .)١(نباري هذا القولّحلافظون، وهو قول الفراء، وقوى ابن األ
ّإال أن هذا االحتامل غـري تـام ّ ّ ألن املـراد بالـذكر هـو القـرآن يف كلتـا ؛ّ

 بقرينة التعبري بالتنزيل واإلنزال، ولو كان املراد هو الرسـول لكـان ؛اآليتني
ّ عىل أن هذا االحـتامل . أو ما يقاربه يف املعنىاملناسب أن يأيت بلفظ اإلرسال

ّلو تم يف آية سورة الطالق كام هو الظاهر منها، فال يتم يف آية احلفظ لكوهنـا  َّ
ّمسبوقة بام يدل عىل أن املراد به هو الكتاب، وهو قوله تعاىل َوقا وا يـا   هـا {: ّ َ َ ُ َ َ

ْا ي نزل عليه ا كر إنك  مج َ ََ َ 
ِ ُ
ْ   ِ ْ َ َ  ُ ٌنونِ َ و ما تأت نا ب * ُ ِ

ْ َ َ ْ َا مالئ ة إن كنت من ا صاد  ِـَ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ
َ َ ْ 

 ما   ل ا مالئ ة إال ب *
ِ
َ َ ِ َ َ ْ ُ  َ ُ َا ق وما  نوا إذا منظر نِـَ ِ

َ ْ ُ ً
ِ
ُ َ َ َ  َ  .) ٨ ـ ٦: احلجر(  }ْ

ّفكأن هذه اآلية وقعت جوابا عن قوهلم وافرتائهم، وهو أن امل ً جنـون ال ّ
ّ الذكر وال يليق بأن ينزل عليه، فأجاهبم اهللا تبارك وتعاىل بأن يمكن له حفظ

َإنا  ن نز ـا {ّالتنزيل إنام هو فعل اهللا وهو احلافظ له عن التحريف والتغيري  ْ  َ ُ ْ َ  ِ
َا كر و نا    افظون ُ ِ َ

َ ُ َ  ِ َ َ
ْ  .) ٩: احلجر( } 

ــكالاإل ــثش ــود : الثال ــل وج ــرآن حيتم ــف يف الق ــدعي التحري ّ إن م ّ
                                                           

 .١٢٧ ص،١٩ج: التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب) ١(
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ّ ألهنــا بعــض آيــات القــرآن، فــال يكــون ،تحريــف يف هــذه اآليــة نفــسهاال
ّاالستدالل هبا صحيحا حتى يثبت عدم التحريف، فلو أردنا أن نثبت عـدم  ً

 .التحريف هبا، كان ذلك من الدور الباطل
 :جيب عن ذلك بجوابني ُأوقد 
ُن هذه الشبهة إنام تـستحكم لـو عإ :ّاألول ّ  العـرتة الطـاهرة عـن تزلـّ
ّعتمد عىل أقواهلم وأفعاهلم، وأما من يـرى أهنـم حجـج ُفة اإلهلية، ومل ياخلال ّ

ّاهللا عىل خلقه، وأهنم قرناء الكتاب يف وجوب التمـسك، وآمـن بإمـضائهم  ّ
ّ ألن داللة هذه اآليات عـىل ؛يرتفع هذا اإلشكال عنهّفإنه للكتاب املوجود، 

ّ وكوهنـا غـري حمرفـة ّف عىل كوهنا غري حمرفـة،ّقتتوعدم التحريف يف القرآن 
ّهلا عىل مـا هـي عليـه، فهـي حجـة يف  عليهم السالم ثبت بإمضاء أهل البيت

ّمدلوهلا، ومدلوهلا ظـاهر يف عـدم حتريـف القـرآن، وال يتوقـف عـىل عـدم 
 . املوقوف عليه ارتفع الدورنالتحريف يف القرآن، ومتى اختلف املوقوف ع

 كـام سـنقف ّداول رضوري للقرآن املتعليهم السالم وإمضاء أهل البيت
 .عليه يف البحوث الالحقة

ّإن االستدالل هبذه اآلية إن كان يف مقابل مـن يـدعي التحريـف : الثاين ّ
ّيف موارد خمصوصة، وهي املوارد التي دلت عليها روايـات التحريـف، فـال 
 ؛جمال للمناقشة فيه، لعدم كون آية احلفـظ مـن تلـك املـوارد عـىل اعرتافـه

ًترد رواية تدل عىل وقوع التحريف يف آية احلفظ أصالّلوضوح أنه مل  ّ. 
ّوإن كان يف مقابل من يدعي التحريف يف القرآن إمجاال، بمعنى أن كـل  ّ ً ّ
ّآية عنده حمتملة لوقوع التحريف فيها، وسقوط القرينة الدالـة عـىل خـالف 
ّظاهرها عنها، فتارة يقول القائل هبذا النحو من التحريـف بحجيـة ظـواهر  ً

ّخرى ال يقول بذلك، بل يـرى أن التحريـف ُأتاب مع وصف التحريف، والك
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ّمانع عن بقاء ظواهر الكتاب عىل احلجية وجواز األخذ والتمسك هبا، ويعتقـد  ّ
ّأن الدليل عىل عدم احلجية هو وقوع التحريف نفس  .هّ

ّفعىل األول، ال جمـال للمناقـشة يف االسـتدالل بآيـة احلفـظ عـىل عـدم 
ّ بعدما كانت الظواهر باقية عىل احلجيـة، ووقـوع التحريـف ّ ألنه؛التحريف

نأخـذ ـ  كـام هـو املفـروض  ـّغري مانع عن اتصاف الظواهر هبـذا الوصـف
 . كام هو واضح،ّبظاهر آية احلفظ، ونستدل به عىل العدم

ّوعىل الثاين الذي هو عبارة عن مانعية التحريف عن العمـل بـالظواهر 
ً بالتحريف مدعيا للعلم به والقطـع بوقوعـواألخذ هبا، فإن كان القائل  يف هّ

ّالقرآن إمجاال، وكون كل آية حمتملة لوقوع التحريف فيها، فاالستدالل بآيـة  ً
ّاحلفظ ال يرضه، ولو كان ظاهرها باقيا عىل وصف احلجية، ألن ظاهر الكتـاب  ًّ ّ

ًإنام هو حجة باإلضافة إىل من ال يكـون عاملـا بخالفـه ّ لـة ّ رضورة أنـه مـن مج؛ّ
ّاألمارات الظنية املعتـربة، وشـأن األمـارات اختـصاص حجيتهـا بخـصوص  ّ
ّاجلاهل بمقتضاها، وأما العامل باخلالف املتـيقن لـه فـال معنـى حلجيـة األمـارة  ّ ّ
ّباإلضافة إليه، فخرب الواحد مثال الدال عىل وجوب صـالة اجلمعـة إنـام يعتـرب  ّ ً

اإلضافة إىل العامل فـال جمـال بّوأما ًبالنسبة إىل من ال يكون عاملا بعدم الوجوب، 
ّالعتباره بوجه، فظاهر آية احلفظ عىل تقـدير حجيتـه أيـضا إنـام جيـدي ملـن ال  ً ّ

ّيكون عاملا بالتحريف، والبحث يف املقام إنام هو مع غري العامل ً. 
ًوإن كان القائل به ال يتجاوز عن جمرد االحتامل، وال يكون عاملا بوقوع  ّ

 وّ جمرد احتامل وقوع التحريف ول:، فنقولّاكشهو  بل التحريف يف الكتاب
 كيف وكـان ، لعدم التحريف؛ًيف آية احلفظ أيضا ال يمنع عن االستدالل هبا

 فمع عدم ثبوتـه ؟ّالدليل عىل عدم حجية الظواهر واملانع عنها هو التحريف
واحتامل وجوده وعدمه كيف يرفع اليد عن الظـاهر وحيكـم بـسقوطه عـن 
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ّل الالزم األخذ بـه واحلكـم عـىل طبـق مقتـضاه الـذي عرفـت أن ّاحلجية، ب
ّمرجعه إىل عدم حتقق التحريف بوجه، وال يستلزم ذلك حتقق الدور الباطـل،  ّ

ّرضورة أن سقوط الظاهر عن احلجيـة فـرع حتقـق التحريـف وثبوتـه وقـد ، ّّ
ّفرضنا أن االستدالل إنام هو يف مورد الشك وعدم العلم، ومـن الواضـح أن  ّّ ّ

ّالشك فيه ال يوجب سقوط الظاهر عن احلجية ما مل يثبت وقوعه ّ. 

 

ًويدل عىل عدم التحريف أيضا  : ما ييلّ
ّ األخبار الكثرية املروية عن النبي�  من طـرق الفـريقني  صىل اهللا عليه وآلهّ

ُاآلمرة بالرجوع إىل القرآن عند الفتن ويف حل عقد املشكالت ّ. 
ّإ  تـارك فـي م «: ث الثقلني املتـواتر مـن طـرق الفـريقني وكذا حدي�

ًن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداإا قل ، كتاب اهللا وع   أهل ب  ، ما  ّ ّ«. 
ّفإن القول بالتحريف يستلزم عدم إمكـان التمـسك بالكتـاب، مـع أن  ّّ

ّ إىل يوم القيامة، ونفي الضالل أبدا عمن متهّاحلديث يدل عىل إمكان  .ّسك بهً
 صـىل اهللا عليـه ّ وكذا الروايات املستفيضة بل املتواترة الواردة عن النبي�
ْ الدالة عـىل عـرض الروايـات واألخبـار عليهم الـسالم  والعرتة الطاهرةوآله َ ّ

ّ منها، وطـرح مـا خالفـه، وأنـه هّاملروية عنهم عىل الكتاب، واألخذ بام وافق
ّزخرف، وأنه مما مل يصدر منهم، ونحو ذ  .لكّ

ّأن ذلك يف األخبار الفقهية، ومن اجلائز أن من وما ذكره بعض األعالم  ّ
نلتزم بعدم وقوع التحريف يف خصوص آيـات األحكـام، وال ينفـع سـائر 

ْاآليات، مدفوع بأن أخبار العرض مطلقة َ  باألخبـار الفقهيـة فتخصيـصها ،ّ
 .ّختصيص من غري خمصص

ْعـىل أن لـسان أخبـار العـرض كالـرصيح أو هـ َ ّو رصيـح يف أن األمـر ّ
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ّبالعرض إنام هو لتمييز الـصدق مـن الكـذب ْ ومـن ، ّ واحلـق مـن الباطـل،َ
ّاملعلوم أن الدس و أخبار الفقه، بل الـدواعي إىل عىل لوضع غري مقصورين اّ

ُالدس والوضع يف املعارف االعتقاديـة وقـصص األنبيـاء واأل  ةمـم املاضـيّ
ّد ذلك ما بأيدينا من اإلرسائيليـات ّوأوصاف املبدأ واملعاد أكثر وأوفر، ويؤي

ْوما حيذو حذوها مما أمر اجلعل فيه أوضح وأبني ْ ّ. 
ّ وكذا األخبار التي تتـضمن متـسك أئمـة أهـل البيـت� ّ  علـيهم الـسالم ّ

ّبمختلف اآليات القرآنية يف كل باب عىل ما يوافق القـرآن املوجـود عنـدنا، 
 وهذا أحسن شاهد .بالتحريفّحتى يف املوارد التي فيها آحاد من الروايات 

كـذا (: علـيهم الـسالم ّعىل أن املراد يف كثري من روايات التحريف من قـوهلم
 . هو التفسري بحسب التنزيل يف مقابل البطن والتأويل)نزل
ّوسائر األئمة من ذريتـه ّ وكذا الروايات الواردة عن أمري املؤمنني عيل� ّ 

ٌآن نـازلّ، يف أن ما بأيدي الناس قرعليهم السالم  مـن عنـد اهللا سـبحانه، وإن ٌ
ّكان غري ما ألفه عيل علـيهم م  من املصحف، ومن هذا الباب قوهلعليه السالم ّ

 .»اقرؤوا كما قرأ ا اس«:  لشيعتهمالسالم
ًن لو كان القرآن الدائر بني النـاس خمالفـا ملـا أومقتىض هذه الروايات «

ّألفه عيل  يف ترتيب السور أو يف ترتيب بعـض ّ يف يشء، فإنام خيالفهعليه السالم ّ
ًختالل ترتيبها يف مدلوهلا شـيئا، وال يف األوصـاف التـي ار ّاآليات التي ال يؤث

 .ّوصف اهللا سبحانه هبا القرآن النازل من عنده ما خيتل به آثارها
ّفمجموع هذه الروايات عىل اختالف أصنافها يدل داللة قاطعة عىل أن  ّ

 من غري  صىل اهللا عليه وآلهّو القرآن النازل عىل النبيالذي بأيدينا من القرآن ه
 .)١(»ًأن يفقد شيئا من أوصافه الكريمة وآثارها وبركاهتا

                                                           
 .١٠٨ ص،١٢ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(



 

 
 

 

 :ّ أمهها،ّاستدل القائلون بوقوع التحريف عىل نحو النقيصة بوجوه
 

ُنه يقع يف هذه األأ ورد يف روايات كثرية من طرق الفريقني ّمـة مـا وقـع ّ
ّمم السابقة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، وقد حرف بنو إرسائيـل ُيف األ ّ ّ

ّكتاب نبيهم عىل ما يرصح به القرآن والروايات، فالبد أن يقع نظريه يف هذه  ّ ّ
ّمة، فيحرفوا كتاب رهبم وهو القرآن الكريمُاأل ِّ ّ. 

 عليـه اهللاّصـىلّعيد اخلدري عن النبـي عن أيب س: ففي صحيح البخاري �
ّ  بعن س  من  ن قبل م ش ا ش ا، وذرا  بذراع، ح   و دخلوا : قال هوآل ً ً ً ّ ر حُجُ

َ من: اليهود والنصارى؟ قال: يارسول اهللا:  قلنا . ضب تبعتموهم  .)١(؟َ
ّوالرواية مستفيضة مروية يف جوامع احلديث عـن عـدة مـن الـصحابة  ّ

اهللا بـن مـسعود  ّاهللا بن عمر وابن عبـاس وحذيفـة وعبـد رة وعبدكأيب هري
ّوسهل بن سعد وعمر بـن عـوف وعمـرو بـن العـاص وشـداد بـن أوس 

 .ّواملستورد بن شداد يف ألفاظ متقاربة
ّ مروية مستفيضة من طرق الشيعة عـن عـدة مـن أئمـة هذه الروايةو � ّ ّ

 :ّ كـام يف تفـسري القمـيآلـه صىل اهللا عليـه وّعن النبي عليهم السالم أهل البيت
ّل    س يل من  ن قبل م حذو ا عل با عـل والقـذة «:  صىل اهللا عليه وآلهعنه« ّ

                                                           
: ، وأخرجـه مـسلم يف صـحيحه٧٣٢٠احلـديث : مصدر سـابق، صحيح البخاري) ١(

 .٢٦٦٩احلديث 
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ّ ش   ش  وذراع بذراع، و اع بباع، ح  أن  و ئّبالقذة، ال  طئون طر قهم وال  ط

ّ ن من قبل م دخل حجر ضب  خلتموه  اليهود والنـصارى تعنـي يـا:  قالوا. ُ
ِفمن أعن: ؟ قالرسول اهللا ْ ُ؟  نقضن عرى اإلسالم عروة عروةـيَ ّ فيكون أول مـا ،ّ

 .)١(» وآخره ا صالة،تنقضون من دين م األمانة
ّ إن أصل األخبار القاضية بمامثلة احلوادث الواقعة :واجلواب عن ذلك

ُمة ملا وقع يف األُيف هذه األ ّمم السابقة مما ال ريب فيه، وهـي متظـافرة، لكـن ّ
 .ّلروايات ال تدل عىل املامثلة من مجيع اجلهاتهذه ا

ّإن هذه الكلية املنقولة عن النبي :توضيح ذلك ّ  التـي  صىل اهللا عليـه وآلـهّ
هي العمدة يف االستدالل، إن كانت بنحو تقبل التخصيص وال تكـون آبيـة 
عنه كسائر العمومات الواردة يف سائر املوارد القابلة للتخصيص وعـروض 

إلضافة إىل بعض أفرادهـا، فـال مـانع حينئـذ مـن أن يكـون مـا االستثناء با
ّقدمناه من األدلة عـىل عـدم التحريـف يف القـرآن املجيـد، بمنزلـة الـدليل  ّ
ّاملخصص للعام، ويكون مقتىض الرواية بعد التخـصيص، وقـوع مجيـع مـا 

ّمة إال التحريف الذي قام الدليل عىل عدمه ُمم السابقة يف هذه األُوقع يف األ ّ
 .فيها

ّوإن كان بنحو يكون سياقها آبيا عن التخصيص، ويؤيده قولـه  صـىل اهللا ً
ًفريده ـ مضافا » ّر ضب  خلتموهحُجّح  أن  و  ن من قبل م دخل «: عليه وآله ّ

ومــا  ن اهللا ِ عــذ هم وأنــ{إىل خمالفتــه لــرصيح القــرآن الكــريم 
َ َ َْ ُُ َ  َ ُ َ َ ْت  ــيهمْـَ ِ ِ َ{ 

ّىل عدم وقوع التعذيب مع كون النبي يف املـسلمني ّ دل ع الذي)٣٣: األنفال(
                                                           

ّإبراهيم القمي، صـححه وعلـق عليـه وقـدم لـه ّ، أليب احلسن عيل بن  ّتفسري القمي) ١( ّ ّ ّ
ّحجة اإلسالم العالمة السيد طيب املوسوي اجلزائري، مطبعـة النجـف  ّ  : هــ١٣٨٧ّّ

 .٤١٣ ص،٢ج
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مـم الـسالفة ُووجوده بينهم، والرضورة قاضية بوقوع التعذيب يف بعض األ
ُن كثريا من الوقائع التي حدثت يف األأ  ـّمع كون نبيهم فيهم ً مـم الـسالفة مل ّ

 كعبادة العجل، وتيه بني إرسائيـل أربعـني سـنة، ،ّمةُيصدر مثلها يف هذه األ
ُغرق فرعون وأصحابه، وملك سليامن لإلو ْ ْنس واجلـن، ورفـع عيـسى إىل َ ّ

ّالسامء، وموت هارون ـ وهو ويص موسى ـ قبل موت موسى نفسه، وإتيان 
ْموسى بتسع آيات بينات، ووالدة عيـسى مـن غـري أب، ومـس خ كثـري مـن ّ

السابقني قردة وخنازير، وغري ذلك من الوقائع التي مل حيدث مثلها يف هـذه 
ًمة، وبعضها غري قابل للحدوث فـيام بعـد مـن األزمنـة أيـضا، كـام هـو ُألا ّ

 .واضح ال خيفى
ّ البد من ارتكاب خالف الظاهر يف هذه الروايـات، ومحلهـا :عىل ذلك

ّ إنه يكفي يف وقوع التحريف :ُعىل إرادة املشاهبة يف بعض الوجوه، كأن يقال
م رعــايتهم ألحكامــه ّتبــاعهم حلــدود القــرآن، وعــداّمــة عــدم ُيف هــذه األ

ــضا نــوع مــن التحريــف ّكــام أن . ًوحــدوده وقوانينــه ورشائعــه، وهــذا أي
ُاالختالف والتفرق بني األ ّمة وانـشعاهبا إىل مـذاهب خمتلفـة، وافرتاقهـا إىل ّ

واليهـود إىل ، فرقة ـ كام افرتقت النصارى إىل اثنتني وسـبعنيثالث وسبعني 
ّ بـل املتـواترة الدالـة )١(الكثـريةعىل ما هو مقتىض الروايات إحدى وسبعني 
ّ حتريفا أيضا، ألجل استناد كل منهم إىل القـرآن الـذي ّ يعدعىل هذا املعنى ـ ً ً

ّفرسوه بالرأي، واعتامدهم عىل األخبار الواردة يف تفـسري اآليـات مـن غـري 
ْالعرض عىل الكتاب ومتييز الصحيح منها من السقيم َ. 

: ]هوآل[ّ صىل اهللا عليه ّن رسول اهللاإ« :يّويؤكد ذلك ما رواه أبو واقد الليث
ّملا خرج إىل حنني مر بشجرة للمرشكني يقال هلا ذات أنواط يعلقـون عليهـا  ُّ ُّ

                                                           
 .٥٨٥ ص،٢ج: ، للشيخ الصدوق اخلصال) ١(
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 اجعل لنا ذات أنواط كام هلـم ذات أنـواط، ،رسول اهللا يا: أسلحتهم، فقالوا
ً ا إ ا  اجعل : هذا كما قال قوم  و !سبحان اهللا: ]هوآل[ّصىل اهللا عليه ّفقال النبي 

ّ وا ي نف  بيده ل    سنة من  ن قبل م.كما  م آ ة ّ«)١(. 
ُفإن هذه الرواية رصحية يف أن الذي يقع يف هذه األ ّ ّمة شـبيه بـام وقـع يف ّ

 .)٢(مم من بعض الوجوهُتلك األ

 

 اعتزل الناس بعد عليه السالم اًعليـ  مننيّروى الفريقان أن اإلمام  أمري املؤ
ّ ومل يرتد إال للصالة حتى مجع القرآن ثـم محلـه  صىل اهللا عليه وآلـهّرحلة النبي ّ ّ

ّإىل الناس وأعلمهم أنه القرآن الذي أنزله اهللا عىل نبيه  وقـد  صىل اهللا عليه وآلهّ
  ولو مل يكن بعـض مـا.ّ فردوه واستغنوا عنه بام مجعه هلم زيد بن ثابت.مجعه

ًفيه خمالفـا لـبعض مـا يف مـصحف زيـد مل يكـن حلملـه إلـيهم وإعالمهـم 
 :ّوالروايات الدالة عىل ذلك كثرية. ودعوهتم إليه وجه

 عـىل مجاعـة مـن املهـاجرين عليـه الـسالم ّ روايـة احتجـاج عـيلنهام �
 :واألنصار قال

ّيا طلحة إن   آية أنز ا اهللا تعا     مد ص  اهللا عليه وآ  عن« ّ دي بإ الء ّ
ّ يدي، وتأو ل   آية أنز ا اهللا تعـا     مـد ّرسول اهللا ص  اهللا عليه وآ  وخط ّ

ص  اهللا عليه وآ ، و  حالل أو حرام أو حد أو ح م أو  ء  تاج إ ه األ
ُ ّ ّمة إ  ّ

                                                           
:  احلـديث»ّلرتكبن سنن من كان قـبلكم«كتاب الفتن، باب ما جاء : جامع الرتمذي) ١(

٢١٨٠. 
 ؛٢٣٧ ـ ٢٣٣ص: جعة هذا الوجه وجوابه التفـصييل يف مـدخل التفـسرييمكن مرا) ٢(

 ،١٢ج: مـصدر سـابق ،  امليـزان يف تفـسري القـرآن؛٢٢٠ص: البيان يف تفسري القرآن
 .١١٨ص
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ّوخـط يـدي،  يوم القيامة، فهو عندي  كتوب بإ الء رسول اهللا ص  اهللا عليـه وآ 

 .)١(»... ا دشّح  أرش
أتى بالكتـاب «: ّ عىل الزنديق من أنهعليه السالم ومنها ما يف احتجاجه �

ــخ  ــشابه، والناس ــل، واملحكــم واملت ــل والتنزي ــىل التأوي ــشتمال ع ًكمــال م ً ُ
 .)٢(»واملنسوخ، مل يسقط منه حرف ألف وال الم، فلم يقبلوا ذلك

مـا «:  قـالالـسالمعليـه  وما رواه الكايف بإسناده عن أيب جعفر البـاقر �
ّ ستطيع أحد أن يد  أن عنده  يع القرآن  ه، ظاهره و اطنه ّ ّ  .)٣(» غ  األوصياء،ٌ

ْله إلـيهم وعرضـه ْ القرآن ومحعليه السالم ّإن مجعه«: واجلواب عن ذلك َ
ّعليهم ال يدل عىل خمالفة مـا مجعـه ملـا مجعـوه يف يشء مـن احلقـائق الدينيـة 

ن يكون يف يشء من ترتيب الـسور أو اآليـات مـن ّاألصلية أو الفرعية إال أ
ًالسور التي نزلـت نجومـا بحيـث ال يرجـع إىل خمالفـة يف بعـض احلقـائق 

ّولو كان كذلك لعارضهم باالحتجاج ودافع فيـه ومل يقنـع بمجـرد  .ّالدينية
 يف مـوارد عليـه الـسالم ّإعراضهم عام مجعه واستغنائهم عنـه كـام روي عنـه

ّفـيام روي مـن احتجاجاتـه أنـه قـرأ يف أمـر  عليه الـسالم ّشتى، ومل ينقل عنه
هم عـىل إسـقاطها أو هبجـّواليته وال غريها آية أو سورة تدل عىل ذلـك، و

 .)٤(»حتريفها
ّالظــاهر أن تلــك اإلضــافات «: لــذا قــال بعــض األعــالم املعــارصين

                                                           
ّمقدمة تفسري الربهان، الفصل األول، يف بيان نبذ مما ورد يف مجع القرآن) ١( ّ  .٦٦ص: ّ
 .ّ املقدمة السادسة،تفسري الصايف) ٢(
ّصول مـن الكـايف، بـاب أنـه مل جيمـع القـرآن إال األئمـةاأل) ٣( ّ  ،١علـيهم الـسالم، ج ّ

 .٢: ، احلديث٢٢٨ص
 .١١٦ ص،١٢ج: امليزان يف تفسري القرآن) ٤(
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ّ عليها ال يدل عىل كوهنا )التنزيل( للقرآن، وإطالق اًوالزوائد ال تكون جزء
 لعدم اختصاص هذا الوصف بالقرآن، وكـان املتعـارف نـزول ؛من القرآن
ّمور بعنوان التوضيح والتفسري للقرآن، وكان بعض الكتاب يكتبه بعض األ

ّمع القرآن من دون عالمة، لكوهنم آمنني من االلتباس، وألجلـه حكـي أن 
 ًليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال مـن(: ابن مسعود قرأ وأثبت يف مصحفه

ّربكم يف موسم احلج ّ(. 
ءات اّربـام يـدخلون التفـسري يف القـر: ّوحكي عن ابن اجلزري أنه قـال

ًإيضاحا وبيانا ً ألهنم متحققون ملا تلقوه عن النبـي قرآنـا، فهـم آمنـون مـن ؛ً ّ ّّ ّ
 .االلتباس، وربام كان بعضهم يكتبه معه

ّوحينئذ فالظاهر أن اإلضافات الواقعـة يف مـصحف عـيل  معليـه الـسال ّ
ّ وأن امتيازه إنام هو من جهة اشتامله عىل مجيع مـا نـزل ،كانت من هذا القبيل ّ

 .)١(»ّهبذا العنوان من دون أن يشذ عنه يشء، وهذا بخالف سائر املصاحف
ّويؤيده التأمل يف بعض الروايات املتقدمة الواردة يف هذا الـشأن الـدال  ّ ّ ّ

لناسـخ واملنـسوخ، وظـاهره ّعىل أن التنزيل والتأويل واملحكم واملتـشابه وا
ّن عنـده القـرآن كلـهأ عليه السالم هتلاقمّفإن . ّعيل اإلمامّوباطنه، كلها عند  ّ، 

وإن كانت ظـاهرة يف لفـظ القـرآن ومـشعرة بوقـوع التحريـف فيـه، لكـن 
ّيفيد أن املراد هو العلم بجميع القـرآن مـن » ظاهره وباطنه«: تقييدها بقوله

بالنـسبة ة ن الفهم املتعارف، ومعانيه املستبط إىلبالنسبةحيث معانيه الظاهرة 
حيث » وما مجعه وحفظه«:  الفهم العادي، وكذا قوله يف بعض الرواياتإىل

 .ّقيد اجلمع باحلفظ
                                                           

 .٢٧٣ص: مدخل التفسري) ١(
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 :، نذكر منها ما ييلّوهذا ما أكدته مجلة من كلامت أعالم الفريقني
يف ًما كـان مثبتـا ) من املصحف املوجود(ذف ُوح«: قال الشيخ املفيد �

، من تأويلـه وتفـسري معانيـه عـىل حقيقـة عليه السالم مصحف أمري املؤمنني
ًتنزيله، وذلك كان ثابتا وإن مل يكن من مجلة كالم اهللا تعاىل الذي هو القـرآن 

 .)١(»املعجز
ّفبلغنـي أنـه «: ّحممد بن سريين أنه قـالعن ّوقال ابن عبد الرب بسنده  �

 .)٢(»اب لكان فيه علمصيب ذلك الكت ُأكتب عىل تنزيله، ولو 
ّمجهور العلامء اتفقـوا عـىل أن ترتيـب الـسور كـان «: وقال السيوطي � ّ

ّباجتهاد الصحابة، وأن ابن فارس استدل لذلك بأن مـنهم مـن رتبهـا عـىل  ّ ّّ
ّ كان أوله إقرأ ثـم نـون ثـم املز،عليه السالم ّالنزول، وهو مصحف عيل ّ ّ ّمـل، ّ

ّهكذا ذكر السور إىل آخر املكي  .)٣(»ّ املدينّ ثمّ
 ّفهذه النصوص تتفق بنحو واضح مع روايات أتباع مدرسة أهل البيت

ّ، عىل أن مـصحف اإلمـام عـيلعليهم السالم ّ، باإلضـافة إىل أن عليـه الـسالم ّ
ّ الوحي، فإنه يـشتمل عـىل حقـائق كثـرية اّسوره وآياته كانت مرتبة كام أنزهل

 .يات الرشيفةمن تبيني وتفسري لآل
                                                           

) الـشيخ املفيـد(ّ، حممد بـن حممـد بـن الـنعامن  أوائل املقاالت ومذاهب املختارات) ١(
  :هــ١٤٢٣ين، طبعة املؤمتر العاملي أللفية الشيخ املفيـد، قـم فضل اهللا الزنجا: تعليق
 .٩٣ص

ّعـيل بـن حممـد : ّاالستيعاب يف معرفة األصـحاب، يوسـف بـن عبـد الـرب، حتقيـق) ٢(
 .٩٧٤ص: البجاوي، طبعة مرص، القسم الثالث

ً، نقال عن سالمة القرآن من التحريف وتفنيـد ٦٦ ص،١ج: اإلتقان يف علوم القرآن) ٣(
 .٧١ص: ّاءات عىل الشيعة اإلماميةاالفرت
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ّإن التحريف الذي تـرسب إىل الكتـب الـساموية الـسابقة واضـح مـن  ّ
ّخالل نصوصها الواردة فيها، لكن ليس بوسع أحد التحـدث عـن حتريـف 
ّالقرآن باالستناد إىل النص القرآين، وهذا بنفسه خري شاهد عىل حتقق الوعد  ّ

وقـع االخـتالف يف نعـم، . اإلهلي يف حفظ القرآن وصيانته عـن التحريـف
وقوع التحريف وعدمه، من خالل االستناد إىل الروايـات التـي جـاءت يف 
ًهذا الصدد يف كتب الفريقني، وكل من قال بتحريف القرآن كان مستندا إىل  ّ

ّهذه الروايات ال غري، وليس بمقدوره التشبث بالنص القـرآين نفـسه  لـذا ،ّ
 .دار داللتها عىل ذلكينبغي أن يقع احلديث حول هذه الروايات، ومق

ًال إشكال أن هناك أخبارا كثرية رويت من طرق الفـريقني  ّدلـت عـىل «ّ
سقوط بعض السور واآليـات، وكـذا اجلمـل وأجـزاء اجلمـل، والكلـامت 
ّواحلروف، يف اجلمع األول الـذي وقـع يف زمـن أيب بكـر، وكـذا يف اجلمـع 

 .الثاين الذي كان يف عهد عثامن، وكذا التغيري
هـا أهـل اوايات روهتا الشيعة يف جوامعها املعتربة وغريها، ورووهذه ر

ّالسنة يف صحاحهم كصحيحي البخاري ومسلم وسنن أيب داود والنـسائي 
 .)١(»وأمحد وسائر اجلوامع وكتب التفاسري وغريها
عي داللتها عـىل التحريـف، ُّيف مقام اجلواب عن هذه الروايات التي اد

 :ّالبد من احلديث يف مقامني
 .سند هذه الروايات: ّاألول
 .مضمون وداللة هذه الروايات: الثاين

                                                           
 .١٠٩ ص،١٢ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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ّاتفقت كلمة املحققني يف هذا املجال  األكثرية الـساحقة يف هـذه ّأن  عىلّ
 .ّهم بالوضع والدسّت من رواهتا مري بل كث،ُالروايات مبتالة بضعف السند

ًإن كثريا«: ّقال السيد اخلوئي � ّ من هذه الروايات ضـعيفة الـسند، فـإن ّ
ّمجلة منها نقلت من كتاب أمحد بن حممد السياري الذي اتفق علامء الرجـال 
ّعىل فساد مذهبه وأنه يقول بالتناسخ، ومن عيل بن أمحد الكويف الـذي ذكـر  ّ

ّعلامء الرجال أنه كذاب، وأنه فاسد املذهب ّّ«)١(. 
ّ ذكرنا من شيوع الدس والوضـع يف ّوأما ما«: ّوقال السيد الطباطبائي �

الروايات فال يرتاب فيه من راجـع الروايـات املنقولـة يف الـصنع واإلجيـاد 
مم واألخبـار الـواردة يف تفاسـري اآليـات واحلـوادث ُوقصص األنبياء واأل

ًالواقعة يف صدر اإلسالم، وأعظم ما هيم أمره أعداء الدين وال يألون جهـدا  ِّ ّ
 ناره وإعفاء أثره هو القرآن الكريم الذي هـو الكهـف يف إطفاء نوره وإمخاد

ّ إليه ويتحصن به املعارف الدينية، والـسند ياملنيع والركن الشديد الذي يأو
ّاحلي اخلالد ملنشور النبوة ومـواد الـدعوة، لعلمهـم بأنـه لـو بطلـت حجـة  ّ ّّ ّ

ّالقرآن لفسد بذلك أمر النبوة، واختل نظام الدين ومل يستقر من بني ِّ ّ ته حجـر ّ
 .عىل حجر

ّوالعجب من هؤالء املحتجني بروايات منسوبة إىل الصحابة أو إىل أئمة  ّ
ّكتـاب اهللا سـبحانه وإبطـال حجيتـه،   عىل حتريـفعليهم السالم أهل البيت

ًالقرآن تذهب النبوة سدىّحجة وببطالن  ً واملعارف الدينية لغىُّ  ال أثـر هلـا، ّ
ًإن رجال يف تار: ُوماذا يغني قولنا ّيخ كذا ادعى النبوة وأتى بالقرآن معجـزة، ّ ّ

                                                           
 .٢٢٦ص: البيان يف تفسري القرآن) ١(
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ّأما هو فقد مات، وأما قرآنه فقد حرف، ومل يبق بأيدينا مما يؤيـد أمـره إال أن  ّ ّ ُّ ِّ ّ ّ
ًاملؤمنني به أمجعوا عىل صدقه يف دعواه، وأن القرآن الذي جاء به كان معجزا  ّ

ّداال عىل نبوته، واإلمجاع حجـة ألن النبـي املـذكور  ّ ّ ّ ّجيتـه أو ألنـه عتـرب حا  ّ
ّيكشف مثال عن قول أئمة أهل بيته؟ ً 

ّوباجلملة احتامل الدس ـ وهو قريب جدا مؤيـد بالـشواهد والقـرائن ـ  ًّ ّ
ّيدفع حجية هذه الروايات ويفسد اعتبارهـا، فـال يبقـى معـه هلـا حجيـة  ال ّ

ّسناد، فإن صحة اإلسـناد ّرشعية وال عقالئية، حتى ما كان منها صحيح اإل ّ
ّجـال الطريـق إنـام يـدفع تعمـدهم الكـذب دون دس غـريهم يف وعدالة ر ّ ّ

 .)١(»صوهلم وجوامعهم ما مل يرووه ُأ
ّوقال العالمة البالغي يف تفسريه بعـد أن اسـتعرض الروايـات التـي  �

ّإن القسم الوافر من الروايـات ترجـع «: ّاستدل هبا عىل التحريف والنقيصة
ّالرجـال كـال مـنهم، إمـا بأنـه أسانيدها إىل بضعة أنفار، وقد وصف علـامء  ّ  

ّو الروايـة، وإمـا بأنـه مـضطرب احلـديث فضعيف السند فاسد املذهب جم ّ ّ
ّواملذهب، يعرف حديثه وينكر، ويروي عـن الـضعفاء، وإمـا بأنـه كـذاب  ّ ّ
ــه معــروف  ّمــتهم، ال أســتحل أن أروي مــن تفــسريه حــديثا واحــدا، وأن ًّ ً ّ

ً، وإما بأنه كان غاليا كـذابا، لسالمعليه ا ّبالوقف، وأشد الناس عداوة للرضا ّ ً ّ ّ
ّوإما بأنه ضعيف ال يلتفت إليه وال يعول عليـه ومـن الكـذابني، وإمـا بأنـه  ّّ ّّ ّ ُ

ّفاسد الرواية يرمى بالغلو ُ«)٢(. 

                                                           
 .١١٤ ص،١٢ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
ّ العالمة حممد جواد البالغي النجفي، مؤسـسة البعثـة، آالء الرمحن يف تفسري القرآن) ٢(

 .٦٥ ص،١ج:  هـ ١٤٢٠قسم الدراسات اإلسالمية، قم، 
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ّ يف روايات التحريف يرشدنا إىل أن مدّدبرالت ها ومـضامينها ليـست للياُ
ّد، وإنام هي خمتلفة متعددة، تقع عىل أصنافّمتحدة يف املفا  : ماييلّ أمهها؛ّ

ّ 

ّللوقوف عىل مضمون هذه الطائفة من الروايات البد مـن اإلشـارة إىل 
التحريف املـستعمل يف اآليـات بـ هل يرادًما هو املراد من التحريف لغة، و

 ختلف فيه؟والروايات، املعنى امل

 التحريف لغة
 وهـذا .إمالته والعدول به عـن موضـعه إىل جانـب: ًحتريف اليشء لغة

ُحرفـت الـيشء : ُمأخوذ مـن حـرف الـيشء بمعنـى طرفـه وجانبـه، يقـال َ َ
ّ أي أخرجته عن مواضعه واعتداله ونحيتـه عنـه إىل جهـة احلـرف ،ّوحرفته

 .)١(وهو الطرف لليشء
َومن{: قال تعاىل ِ َ ا اس مَ ِ ٍن  عبد اهللا   حرف  ْ َ ََ َ ُ ُ ْ َ َ  فإن أصابه خـ  اطمـأن بـْ ََ َْ ٌ ْ َ ُ َ ْ ِ

ِه ِـَ
ِو ن أصا ته فتنة انقلب   وجهه ِ ْ َ ََ َ َ ََ َ َ ٌ َ ْ ِْ ُ

َ ْ
 .)١١: ّاحلج( }  ...ِ

وهـذا . بـهلقوِّأي عىل طرف من الـدين ال يف وسـطه «: قال الزخمرشي
نينـة، مثل لكوهنم عـىل قلـق واضـطراب يف ديـنهم، ال عـىل سـكون وطمأ
ّكالذي يكون عىل طرف العسكر، فإن أحس بظفر وغنيمة قر واطم ّ، وإال ّنأّ

 .)٢(»ّفر وطار عىل وجهه
                                                           

، ١٩٧ ص،٢ ج:، حسن املصطفوي، طبعة طهران التحقيق يف كلامت القرآن الكريم) ١(
 .»حرف«ّمادة 

 .١٤٦ ص،٣ج: ّالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل) ٢(
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وحتريف الكالم أن جتعله عىل حرف من «: »املفردات«وقال الراغب يف 
 .)١(»االحتامل، يمكن محله عىل الوجهني

 التحريف يف اآليات والروايات
ّري معناه اللغـوي أي التـرصف يف مل يستعمل القرآن لفظ التحريف يف غ
ْ رفـون ال ـم  ـن {:  قـال تعـاىل؛معنى الكلمة وتفسريها عىل غري وجههـا َ َ ِ َ

ْ َ ُ  َ ُ

ِ واضعه ِ ِ َ  .)١٣: ، املائدة٤٦: النساء( }َ
من قّفاملعنى أنه كانت له مواضع هو «: قال الزخمرشي يف ذيل هذه اآلية

الغريب الذي ال موضـع ّبأن يكون فيها، فحني حرفوه تركوه ك) أي جدير(
 .»ّله بعد مواضعه ومقاره
ّنـزل ويغـريون صـفة النبـي ُأّأي يفرسونه عىل غري ما «: وقال الطربيس ّ 
 .»صىل اهللا عليه وآله
ّن املراد من التحريف بحسب االستعامل القرآين، هو املعنى إ: واحلاصل

ّاألول من املعاين التي وقفنـا عليهـا يف مقدمـة هـذا البحـث ه ال ّأنـا  وقلنـ،ّ
ّخالف بني املسلمني يف وقوع هذا التحريف يف كتاب اهللا، فإن كل من فـرس ّ ّ 

 .ّالقرآن بغري حقيقته ومحله عىل غري معناه فقد حرفه
ّوهذا ما أكدته الروايات الكثرية الواردة عن أئمة أهل البيت  .عليهم السالم ّ

ًهـاال و موتـون ُإ  اهللا أشكو من مع  يع ـشون ج«: عليه السالم ّقال عيل � ّ

َضالال، ل س فيهم سلعة أبو ً ّ ًر من ا كتاب إذا ت  حق تالوته، وال سلعة أنفق بيعا وال ُ ّ ُ

ّأ  ثمنا من ا كتاب إذا حرف عن  واضعه ُ ً«)٢(. 
                                                           

 .»حرف«ّ مادة ،١١٤ ص:املفردات يف غريب القرآن) ١(
 .١٧:  اخلطبة،هنج البالغة) ٢(
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 : عن وقوع مثل هذا التحريف يف املستقبل فقالعليه الـسالم وقد أخرب �
ر مـن َهل ذ ك ا زمان سلعة أبوول س عند أ... ّنه سيأ  علي م من بعدي زمان و«

ّا كتاب إذا ت  حق تالوته وال أنفق منه إذا حرف عن ُ ّ  .)١(» واضعه ُ
و ن مـن نبـذهم «: عليـه الـسالم وكذلك ما جاء عن أيب جعفـر البـاقر �

ّا كتاب أن أقا وا حروفه وحرفوا حدوده، فهم يروونه وال يرعونه، وا هـال يعجـبهم  ّ

 .»... زنهم تر هم  لر يةحفظهم  لرواية، والعلماء 
ُبام تقدم اتضح أن التحريف املستعمل يف اآليات والروايات، ال يراد بـه  ّ ّ ّ

ّإال املعنى اللغوي ، وهو غري اللفظي الذي وقع فيـه ّ، وهو التحريف املعنويّ
 .اخلالف، وهو التحريف بالزيادة والنقيصة، فأثبته قوم ونفاه آخرون

 

ُدلت روايات كثرية عىل أن أسامء األئمة أو بعضها قد ذكرت يف القرآن،  ّّ ّ
ّوقد عرب عن ذلك بعناوين متعددة، كالتنزيل والتأويل ونحومها ّ: 

 السالمعليه احلسنالفضيل عن أيب ّالكايف بإسناده عن حممد بنصول ُأيف �
يبعـث اهللا و ـم عليه ا سالم  كتو ـة    يـع صـحف األن يـاء،  ّوالية  «: قال

ّرسوال إال ب بوة  مد ّ ّ ّاهللا عليه وآ  ووصية  ص  ً  .)٢(»ا سالم عليه ّ
 ـو قـد «:  قـالعليه الـسالم اهللا الصادق يف تفسري العيايش عن أيب عبد �

أُقرئ القرآن كما 
ُ

 .)٣(»  نزل أللفي نا فيه  سم
                                                           

 .١٤٧: هنج البالغة، اخلطبة) ١(
 ،ّ كتاب احلجة، باب فيه نتف وجوامـع مـن الروايـة يف الواليـة:صول من الكايفاأل) ٢(

 .٦، احلديث ٤٣٧ ص،١ج
ّ أبواب مقدمة التفسري، ما عنى بـه األئمـة يف القـرآن:تفسري العيايش) ٣( ، ٨٩ ص،١ ج،ّ

 .٤٦احلديث 
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قـرأ رجـل عـىل أيب : ً الكايف أيضا عن سامل بـن سـلمة قـالصول ُأيف  �
ًحروفا من القـرآن لـيس عـىل مـا ـ وأنا أسمع ـ  عليه السالم عبداهللا الصادق

ّكف عن هذه القـراءة، «: عليه السالم اهللا الصادق يقرؤها الناس، فقال أبو عبد

ّم قرأ كتاب اهللا عـز عليه ا سال ّإقرأ كما يقرأ ا اس ح  يقوم القائم، فإذا قام القائم

ّوجل   حده  ّأخرجـه  « : وقـال.عليه ا ـسالم ّ وأخرج ا صحف ا ي كتبه  ،ّ
ّهذا كتاب اهللا عز وجل كمـا : عليه ا سالم إ  ا اس ح  فرغ منه و تبه فقال  م ّ

ّأنز  اهللا    مد ص  اهللا عليه وآ ، وقد  عته من ا لوح  فقا وا هـو ذا عنـدنا : ّ
أما واهللا ما ترونـه بعـد يـوم م : صحف جامع فيه القرآن ال حاجة  ا فيه، فقال 

ّ هذا أبدا، إنما  ن   أن  أً
ُ

 .)١(»خ  م ح   عته  قرؤوه
خـرى  ُأّلكي يتضح اجلواب عن هذه الطائفة من الروايـات، وطوائـف 

ّ التي تشكل بمجموعها قسام كبريا من الروايات التي استدل ،غريها ً ً هبا عىل ّ
التنزيـل  «ّوقوع التحريف يف القرآن، البد من البحث عن املراد من مفـاهيم

 يف هذه الروايات، فنحن اليوم نفهم مـن هـذه األلفـاظ »والتأويل واإلقراء
ّمعنـى أدى بنـا إىل جعــل هـذه النــصوص يف دائـرة الروايــات الدالـة عــىل  ْ ّ ً

يـدة عـن معانيهـا التحريف، بينام كانت هذه األلفاظ يف عرص صـدورها بع
 .ّاملستحدثة، بل أجنبية عنها

ّأكثر األلفاظ والتعابري استعامال يف الصدر األول يف لسان الرواياتّإن  ً :
ُفامذا يـراد مـن » تأويله كذا«و» هكذا نزلت«و» تنزيله كذا«و» ّكنا نقرأ كذا«

 هذه األلفاظ واالصطالحات؟

 

 ّ االصـطالح والتطـور التـارخييذكر بعض األعالم املعارصين يف مـورد هـذا
                                                           

 .٢٣ ، احلديث٦٣٣ ص،١ كتاب فضل القرآن، باب النوادر، ج:صول من الكايفاأل) ١(
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كان معنى اإلقراء عىل عهد الرسـول إىل سـنوات «: هلذه اللفظة ما خالصته
ّ من يعلـم ئ واملقر.)ًاصطالحا(من بعده تعليم تالوة اللفظ مع تعليم معناه 
ّوأصـبح بعـد انتـشار تعلـم .... تالوة لفظ القرآن مع تعلـيم معنـى اللفـظ

د املعنيـني، وهـو تعلـيم معنـى اآليـات التـي ُالقرآن يستعمل اإلقراء يف أح
حتتاج إىل تفسري، ومن تلك املوارد ما رواه البخـاري يف صـحيحه عـن ابـن 

ّعباس أنه قال ً رجاال مـن املهـاجرين مـنهم عبـد الـرمحن بـن ئقر ُأكنت (: ّ
ّعوف، فبينام أنا يف منزله بمنى وهو عنـد عمـر بـن اخلطـاب يف آخـر حجـة  ّ ِ

 .)١()...ّحجها
ّلمنا أن إسالم عبد الرمحن بن عـوف كـان يف الـسنة الثالثـة مـن وإذا ع

ّالبعثة حسب ما يذكر ابن هشام مـن أخبـار الـسابقني مـن املهـاجرين، وأن 
ّآخر حجة حجها عمر كانت سنة   وقتل يف الشهر نفسه يف املدينة، عرفنـا ٢٣ّ

ّأن املدة بني الزمانني أكثر من اثنتني وثالثني سنة، ومل يكن كـرباء  املهـاجرين ّ
ّأمثال عبد الرمحن بن عوف أطفال كتاتيب ليقرئهم ابن عباس تالوة ألفـاظ 

ّالقرآن، وإنام كان يعلمهم تفسري القرآن ّ«)٢(. 
خطبنا عمـر «: ّيف مقام دفع اإلشكال عن حديث ابن عباس حيث قالو

 ّ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة بام قـضيا:ّكنا نقرأ: ّبن اخلطاب قال
:  ـ )هــ٣٣٨: ت(ّمن أعالم أهل الـسنة ـ اس ّأبو جعفر النحقال » من الشهوة

ّوإسناد احلديث صحيح إال أنـه لـيس حكمـه حكـم القـرآن الـذي نقلـه « ّ
                                                           

ُ باب رجم احلبىل من الزنـا إذا أحـصنت، احلـديث :مصدر سابق، صحيح البخاري) ١(
٦٨٣٠. 

صـول أ ّكليـة: ّ، السيد مرتىض العسكري، طبعـة القرآن الكريم وروايات املدرستني) ٢(
 .٢٩١ ص،١ج:  هـ١٤١٦الدين، قم 
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ّاجلامعة عن اجلامعة ولكنه سنة ثابتة وقد يقول اإلنـسان كنـت أقـرأ كـذا ... ّ
 .)١(»...لغري القرآن

ّنام تذكر الروايات أن النبيّوعىل هذا فينبغي االلتفات إىل أنه حي صىل اهللا  ّ
 كان يقرأ اآلية كذا، فاملراد قراءة ألفاظها مـع تفـسري معانيهـا التـي عليه وآله
 . من الوحياّ يتلقاه صىل اهللا عليه وآلهّكان النبي

ّكنـا نقـرأ عـىل عهـد «: )٢(فعىل سبيل املثال كان عبداهللا بن مسعود يقول
أّ يا أيها ا رسول بلغ ما { : صىل اهللا عليه وآلهرسول اهللا

ُ
ًن عليا أ ـ ّنزل إ ك من ر ك ّ ّ

ّإن «فليس مراده من قولـه . } ...ّو ن  م تفعل فما بلغت رسـا ه ـ و  ا ؤمن  

ًعليا  و  ا ـؤمن  ّننا يف مقام تعليم اآلية كنا أّأنه جزء من اآلية القرآنية، بل » ّ ّ
 . دور مبارش يف فهم اآليةّ ألن التعليم والتفسري هلام؛ها هكذاؤنقر

 ويشهد لذلك ما رواه الكايف يف صحيحة الفضالء عن أيب جعفر البـاقر
ْ أيضا، ورواية أيب الديلم عن عليه السالم ، ورواية أيب اجلارود عنهعليه السالم َّ ً
َ، أهنام تلوعليه السالم اهللا الصادق أيب عبد َ َ ا يف مقام االحتجـاج وعـدم التقيـة ّ

َيا   ها ا رسول بلغ ما أنزل إ ك من ر ك و ن  ـم  فعـل  مـا بلغـت {: قوله تعاىل َْ ْ َ  َ َ َ َ ََ َ ََ ْ ْ ََ ْ َ ْ   
ِ َِ َ ْ ِ ْ ِ

ُ ُ ُ  َ

ُرسا ه َ َ َ  .»ّيف عيل« ومل يذكرا يف تالوة اآلية كلمة )٦٧: املائدة( }ِ
ّوهذا يدل عىل أن ما روي يف ذكر اسم عيل ّ    يف هـذا املقـام،عليـه الـسالم ّ

ّ إنام هو تفسري وبيان للمراد يف وحي القرآن، بكون التفـسري ،ً أيضاويف غريه
َومـا { )٣(والبيان جاء به جربئيل من عند اهللا بعنوان الوحي املطلق ال القـرآن َ

َ نطق عن ا هوى َ َ َْ
ِ
ُ ِ ٌإن هو إال و  * ْ ْ َْ  ِ َِ َ يو ُ  .)٤ ـ ٣: النجم( }ُ

                                                           
 .٥٥ص: ً، نقال عن سالمة القرآن من التحريف١١ص: الناسخ واملنسوخ) ١(
 .١١٧ ص،٣ج: الدر املنثور يف تفسري املأثور، ذيل اآلية) ٢(
 .٧٠ ص،١ج: آالء الرمحن يف تفسري القرآن) ٣(
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ّعىل أي حال فهذه كانت هي السنة الشائعة يف زمان النب  صـىل اهللا عليـه ّيّ
ّ يف تفسري وتبيني آيات الوحي، لكن بعض اخللفاء جـردوا القـرآن مـن وآلـه

 حلـصول االخـتالف يف فهـم اآليـات ًمنـشأذلـك كـان فالتفسري والتبيـني 
ّالقرآنية، ألن النبي ً كان يبني اآليـات النازلـة عليـه تـدرجيا  صىل اهللا عليه وآلهّ ّ

ّ، لكن مل يوفق كل الن)١(ّويفرسها ، وكـذلك  صىل اهللا عليه وآلهاس لسامعها منهّ
ّ مـا أدى إىل حـصول االخـتالف يف تنزيـل ،غاب عن الكثري أسباب النزول

 .اآليات القرآنية الرشيفة وتفسريها وتأويلها
بإسـناده عـن إبـراهيم )  هــ٢٢٤: ت(ّذكر أبو عبيد القاسم بن سـالم 

ّمـة ُتلـف هـذه األ كيف خت:ِّخال عمر ذات يوم فجعل حيدث نفسه«: التيمي
ّونبيها واحد؟ فأرسل إىل ابن عباس فقال ّمـة ونبيهـا ُكيف ختتلف هـذه األ: ّ ّ

نـزل علينـا  ُأّ إنـا ،يا أمـري املـؤمنني: ّعباس واحد وقبلتها واحدة؟ فقال ابن
ّالقرآن فقرأناه وعلمنا فيم نزل، وأنه سيكون بعـدنا أقـوام يقـرؤون القـرآن  َ

فيه رأي، فإذا كـان هلـم فيـه رأي اختلفـوا، وال يدرون فيم نزل، فيكون هلم 
 .فإذا اختلفوا اقتتلوا

 .فزبره عمر وانتهره: قال
:  ونظر عمر فيام قال فعرفـه، فأرسـل إليـه، فقـال،ّفانرصف ابن عباس

 .)٢(»ّ فأعاده عليه، فعرف علو قوله وأعجبه.َّأعد عيل ما قلت
                                                           

ّذكرنا سابقا عن ابن اجلزري أنه قال) ١( ربام يدخلون التفسري يف ) أي الصحابة(كانوا «: ً
ّا وبيانا، ألهنم حمققون ملا تلقوه عن النبياحيضإالقراءة  ّّ ّ ً ً قرآنا، فهم آله صىل اهللا عليه وً

 .»آمنون من االلتباس، وربام كان بعضهم يكتبه معه
، ورواه البيهقي واخلطيب، انظر اجلـامع الكبـري للـسيوطي، ٤٥ص: فضائل القرآن) ٢(

 .٥٧ ص:ًنقال عن سالمة القرآن من التحريف
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ّفابن عباس ـ حـسب هـذا الـنص ـ ال يـرى اختالفـا يف نـص  ّ القـرآن ًّ
ّالكريم، لكنه يرى االختالف يف عدم معرفة سبب نزول اآليـات وظـروف 
نزوهلا، ويعود السبب إىل جتريد بعض اخللفاء للقـرآن الكـريم مـن التبيـني 

 .والتفسري والظروف التي نزلت فيها اآليات الكريمة

 

التأويـل يف اللغـة مـصدر مزيـد فيـه، «: »البيـان«ّقال السيد اخلوئي يف 
َولأ(:  بمعنى الرجوع، ومنه قوهلم)لْواأل(وأصله  ّ أي رده ) إىل أهلهَكمُ احلَّ
 .إليهم

ُوقد يستعمل التأويل ويراد منه العاقبة وما يؤول إليه األمر، وعىل ذلك 
حاديث{: جرت اآليات الكريمة ِو علمك من تأو ل االَ ِ َِ َْ  

ِ ِ
ْ َ ْ ُ َ ُ َهـذا {، )٦: يوسـف( }َ َ

َتأو ل رؤ اي ْ ُ ُ ِ
ْ ْذ ِك تأو ل ما  م  سطع عليه ص {، )١٠٠: سفيو (}َ ََ َِ ِْ َ ََ ْ ْ َ ْ ُ

ِ
ْ َ : الكهف(  ً}اَ

 وعـىل .، وغري ذلك من موارد استعامل هـذا اللفـظ يف القـرآن الكـريم)٨٢
ذلك فاملراد بتأويل القرآن ما يرجع إليه الكالم وما هو عاقبته، سـواء أكـان 

ّفيــا ال يعرفــه إال ًذلــك ظــاهرا يفهمــه العــارف باللغــة العربيــة، أم كــان خ ً ّ
 .)١(»الراسخون يف العلم

 

ُمصدر مزيد فيه، وأصله النـزول، وقـد يـستعمل اآلخر ـ هو التنزيل ـ 
ُويراد به ما نزل، ومن هذا القبيل إطالقه عىل القـرآن يف آيـات كثـرية، منهـا 

ٌإنه لقـرآن كـر م{: قوله تعاىل ِ
َ ٌَ ْ ُ ُ ٍ  كتـاب * ِ 

َ ِ ٍ مكنـونِ
ُ ْ َال  مـ * َ َ َسه إال ا مطهـرونَ ُ  َ ُ ْ  ِ ُ   * 

َت  ل من رب العا م  ِ َ َ
ْ  َ ْ ِ ٌ ِ

 .) ٨٠ ـ ٧٧: الواقعة (}َ
                                                           

 .٢٢٤ص: البيان يف تفسري القرآن) ١(
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ً ليس كل ما نزل من اهللا وحيا يلزم أن يكون من القرآن:ًاإذ ّ. 
يف » هكـذا تنزيلهـا«ّعىل هذا فإن ما ورد يف بعض الروايات من التعبـري 

،  صـىل اهللا عليـه وآلـهّعـىل النبـيّبعض اآليات، املراد منه أنه نزل من عند اهللا 
ْال  رك بـ{:  قال تعاىل؛ًسواء كان آية أو بيانا آلية  َ ُ َه  ِـسانك ِ عجـل بـِـَ ََ َْ َ َ ِ إن  * ِه ِـِ

ُعلينا  عه وقرآنه َُ ْ ُ َ َ َ َْ َ ْ َ فإذا قرأناه فاتب * َ َ َُ َ ْ َ َ ُع قرآنهِـِ َ ْ ُ ُ م إن علينا  يانـه * ْ َ َ َ ََ ْ َ  ِ  
 ـ ١٦: القيامـة(  }ُ

 وهـو عـىل اهللا ، فبيان القرآن ـ عىل أحد االحتامالت ـ رشحه وتفسريه.)١٩
 .تعاىل

َوما  نطق عـن ا هـوى{: ّكام أنه يستفاد من إطالق قوله تعاىل َ َ َْ
ِ
ُ ِ ْ َ  إن هـو إال  * َ

ِ َِ ُ ْ

ٌو  ْ َ يو َ ّ أنه نزل عىل النبي}ُ  تفسري اآليـات وتبيينهـا، كـام  صىل اهللا عليه وآلهّ
ً وهذا ما يستفاد مـن بعـض األخبـار أيـضا، كـام يف سـنن .نزل عليه القرآن

كان جربئيل ينزل عىل رسـول اهللا «: ّالدارمي بسنده عن حسان بن ثابت قال
 .)١(»ّ بالسنة كام ينزل عليه بالقرآن]هوآل[ّصىل اهللا عليه 

ّن مجيع ما قاله النبيأًبناء عىل ذلك نستطيع القول   مـن  صىل اهللا عليه وآلهّ
ّ ألنه قد يطلق عـىل بيـان النبـي؛آن وتبيينه تنزيل أو تأويل من اهللاتفسري القر ُ ّ 

ّ ألن ؛ً الذي أخذه مـن اهللا يف رشح اآليـات، التأويـل أيـضاصىل اهللا عليه وآله
ًتأويل القرآن ـ كام أرشنا ـ ما يرجع ويؤول إليه الكالم، سواء ما كان يرجـع 

 .غريه وأًإليه الكالم رشحا للمراد من الوحي غري القرآين 
ّيف ضوء ما تقدم يتبني لنا املراد الـواقعي مـن بعـض الروايـات كروايـة  ّ

سـألته عـن قـول  : قالعليه السالم عن أيب احلسن املايض«ّحممد بن الفضيل 
ّاهللا عز وجل ِير دون ِ طفئوا نور اهللا ب{: ّ َ ُ ُ ُِ ْ ُ َ ُ ْأفواههمِـِ ِ ِ َ

ْ  .)٨: الصف( }َ
                                                           

 السنّة :ّرمي، دار إحياء السنّة النبوية، باباهللا هبرام الدا ّسنن الدارمي، أبو حممد عبد) ١(
 .١٤٥ ص،١ ج:قاضية عىل كتاب اهللا
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 . بأفواههمعليه السالم ؤمن ير دون  طفئوا والية أم  ا : قال
 ؟}ِهورُ ن ِمتُ مُاهللاَو{: قلت
ُفآمنوا ب{ :   لقو  عز وجل؛ةمماّمتم اإل: قال ِ َاهللا ورسو ِ وا ـور ا ي أنز ـاِـَ َ َْ َ  َ

ِ ِ 
ِ

ُ َ ِ{ 
 .عليه السالم  وا ور هو اإلمام.) ٨: التغابن(

ُهو ا ي أرسل رسو  ب{: قلت َ ُ َ ََ َ ْ َ ِ َا هدى وِـُ  َ ُ ِديـن ا ـق ِ ظهـره   ا يـن  ـهْ
 ُ
ِ ِ َ َ ُ َ ِ

ْ ُ  َ ْ ِ{  
 .)٩: الصف(

ّ لقو  عز وجـل؛ ظهره   األديان عند قيام القائم: قال ِواهللا مـتم نـوره{: ّ ِ
ُ  ِ ُ ُ َ{ 

َو و كره ال فرون{والية القائم  ُ ِ َ ْ َ ِ
َ َْ  .ّ بوالية  }َ

 هذا تنزيل؟: قلت
ّنعم، أما هذا ا رف فت  ل، وأم: قال  .)١(»ٌا غ ه فتأو لّ
رصيح يف إرادة معنى اآليـة » هذا احلرف فتنزيلّأما «: عليه السالم فقوله

 فهـي مـن عليه السالم ّاملساوق للتفسري، وأما سائر املعاين التي ذكرها اإلمام
 .التأويل وما يؤول إليه الكالم ملعنى اآلية

ّوهبذا يتضح املراد من مجيع الروايات التي عربت عن بعض هكـذا « املعاين ّ
 :نقف عند بعضها عىل سبيل املثالول .ونحومها» كذا نزوهلا«و» نزلت
ّ يف قـول اهللا عـز عليـه الـسالم  عن أيب بصري عـن أيب عبـداهللا الـصادق�
ِومن يطع{: ّوجل ِ ُ ْ َ ُ اهللا ورسو َ َ ُ َ َ ّ   والية   ووالية األئمة من بعـده ـ َ َ  قـد فـاز ــّ َ ْ َ َ

ًفوزا عظيما ِ َ ً ْ  .)٢(هكذا نزلت )٧١: حزاباأل( }َ
                                                           

 ،١ج: ّكتاب احلجة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل يف الوالية، صول من الكايفاأل) ١(
 .٩١: ، احلديث٤٣٢ص

 ،١ج: ّصول من الكايف، كتاب احلجة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل يف الواليةاأل) ٢(
  .٨:  احلديث،٤١٤ص
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:  يف قولـهعليـه الـسالم  عن عبداهللا بن سنان عن أيب عبـداهللا الـصادق�
ُولقد عهدنا إ  آدم من  بل { َْ َ َْ ِ َ َ َ ِ

َ ْ ِْ َ وا ـس  وا ـسن ّ مـات    مـد و  وفاطمـة «َ
َ ف  »ّعليهم ا سالم من ذر تهم ّواألئمة ِ َ  ّ هكذا واهللا نزلت    مد)١١٥: طه( }َ

 .)١(  اهللا عليه وآ ص
ّ يف قـول اهللا عـز عليـه الـسالم اهللا الـصادق  عن أيب بصري عن أيب عبـد�
َفستعلمون{: ّوجل َُ َ َْ ّيا مع  ا كذب  حيـث أنبـأت م رسـالة ر    واليـة  ـ  َ ّ ّ 

ُمن هـو   ضـالل مبـ ـ عليهم ا سالم من بعده ّعليه ا سالم واألئمة َ َ ِ َ ُ ْ : امللـك( }ِ ـَ
 .)٢(نزلت ُأا كذ، )٢٩

:  يف قـول اهللا تعـاىلعليه الـسالم اهللا الصادق  عن أيب بصري عن أيب عبد�
ٌسأل سائل ب{ ِ َ ََ ِعذاب واقعِـَ َ َ َ ِل فر ن * َ ِ َ ٌل س   دافع) ّبوالية   (ْ ِ َ َُ َ ْ ، )٢ ـ ١: املعارج( }َ

 .)٣( ص  اهللا عليه وآ ّ   مد عليه ا سالم  هكذا واهللا نزل بها ج ئيل:ّثم قال
  هكـذا نزلـت هـذه اآليـة: قالعليه السالم  عن جابر عن أيب جعفر الباقر�

َو و   هم  علوا ما يو ظون ب{ ُ َ َُ َُ ُ َ ْ ْ َ َ ًل ن خ اـ  ّ    ــ ِِهـَ ْ َ َ َ َ ... { )٤()٦٦: النساء(. 
ًواخلالصة أن شيئا من هـذه النـصوص الـواردة يف هـذا الـصنف مـن  ّ

ّأن بعـض التنزيـل مـن  ملا أوضحناه ؛ً التحريف أصالّدل عىليالروايات ال 
ّكان من قبيل التفسري للقرآن وليس من القرآن نفسه، فالبد مـن محلهـا عـىل 

ّأن ذكر أسامء األئمة  . يف التنزيل من هذا القبيلعليهم السالم ّ
ّن أ علـيهم الـسالم ّمن هنا ذكر املحققون من علامء مدرسـة أهـل البيـت

                                                           
 .٢٣: ، احلديث٤١٦ ص،١ج: صول من الكايفاأل )١(
 .٤٥: ، احلديث٤٢١ ص،١ ج:صدر السابقامل )٢(
 .٤٧: ، احلديث٤٢٢ ص،١ج:  املصدر السابق)٣(
 .٦٠: ، احلديث٤٢٤ ص،١ج:  املصدر السابق )٤(
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 .ًذكر رصاحة يف القرآنُت ّأسامء األئمه مل
ّومما يدل عىل أن اسم أمـري املـؤمنني«: ّقال السيد اخلوئي ّ  مل عليـه الـسالم ّ

ًيذكر رصحيا يف القرآن حديث الغدير ّ فإنه رصيح يف أن النبي؛ُ ّ   صىل اهللا عليه وآلـهّ
ّإنام نص ًب عليا بأمر اهللا، وبعد أن ورد عليه التأكيد يف ذلك، وبعـد أن وعـده اهللاّ ّ 

ً مـذكورا يف القـرآن مل حيـتج عليه السالم ّبالعصمة من الناس، ولو كان اسم عيل
إىل ذلك النصب وال إىل هتيئة ذلـك االجـتامع احلافـل باملـسلمني، وملـا خـيش 

 .التأكيد يف أمر التبليغ من إظهار ذلك ليحتاج إىل  صىل اهللا عليه وآلهرسول اهللا
حلكـم بكـذب هـذه ّ فـصحة حـديث الغـدير توجـب ا،وعىل اجلملـة

ّن أسامء األئمة مذكورة يف القرآن، والسيام أن حـديث أالروايات التي تقول  ّّ ّ
ّالغدير كان يف حجة الوداع التي وقعت يف أواخر حيـاة النبـي صـىل اهللا عليـه  ّ

 .ّ ونزول عامة القرآن وشيوعه بني املسلمنيوآله
 :لكـايفّويعارض مجيع هذه الروايـات صـحيحة أيب بـصري املرويـة يف ا

ّ عن قـول اهللا عـز عليه الـسالم سألت أبا عبداهللا الصادق: عن أيب بصري قال(
ِأطيعوا اهللا وأطيعوا ا رسول وأو  األ...{: ّوجل ْ

ُ َ ََ ُ  ُ ُِ ِ
َ ْ ر من مََ ُ ْ ِ ِ

 .)٥٩: النساء( }ْ
 .عليهم ا سالم ّنزلت     بن أ  طالب وا سن وا س : فقال

ًام له مل يسم عليا وأهل بيته ف:ّإن الناس يقولون: فقلت له ّ  علـيهم الـسالم ّ
َّيف كتاب اهللا عز وجل؟ َّ 

ّن رسول اهللا ص  اهللا عليه وآ  نزلت عليه ا صالة، و م  سم إ :قو وا  م: فقال ّ

ّاهللا  م ثالثا وال أر عا، ح   ن رسول اهللا ص  اهللا عليه وآ  هو ا ي فـ  ذ ـك  ّ ً ً

 .)١( )...  م
                                                           

ّصول من الكايف، كتاب احلجة، باب ما نص اهللا عز وجـل ورسـوله عـىل األئاأل) ١( ّ ّ  ّمـةّ
 .١: ، احلديث٢٨٦ ص،١ج: عليهم السالم
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ّحيحة حاكمة عـىل مجيـع تلـك الروايـات، وموضـحة فتكون هذه الص
 يف تلـك الروايـات قـد عليه الـسالم ّللمراد منها، وأن ذكر اسم أمري املؤمنني

 .)١(»كان بعنوان التفسري
أي كـون الكتـاب اإلهلـي ـ لو كان األمر كذلك «: ّوقال السيد اخلميني

وصـايته ًمشحونا بذكر أهل البيت وفضلهم وذكـر أمـري املـؤمنني وإثبـات 
َفلم مل حي ـ وإمامته بالتسمية َ ّتج بواحد من تلـك اآليـات النازلـة والرباهـني ِ

علـيهم   املؤمنني وفاطمة واحلـسن واحلـسنيُالقاطعة من الكتاب اإلهلي أمري
ّ، وسلامن وأبو ذر ومقداد وعامر، وسائر األصحاب الذين ال يزالـون السالم ّ

 ؟عليه السالم ّحيتجون عىل خالفته
َومل ت  ّ باألحاديث النبوية، والقرآن بني أظهرهم؟عليه السالم ّشبثِ

ًولـو كــان القــرآن مــشحونا باســم أمــري املــؤمنني وأوالده املعــصومني 
ّوفضائلهم وإثبات خالفتهم، فبأي وجه خاف النبـي  يف  صـىل اهللا عليـه وآلـهّ

ّحجة الوداع آخر سني  مـن ، نزول الـوحي اإلهلـيةري عمره الرشيف، وأخّ
َاهللا  عـصمك مـنو{ :ّة واحدة مربوطـة بـالتبليغ حتـى وردتبليغ آي ِ َ ُ ِ ْ َ ِ ا ـاسُ  { 

 ؟)٦٧: املائدة(
ّومل احتاج النبي َ  إىل دواة وقلـم حـني موتـه للتـرصيح  صىل اهللا عليه وآلـهِ

ــه الــسالم ّباســم عــيل ــر الــوحي علي ــرا فــوق أث ً؟ فهــل رأى أن لكالمــه أث ّ
 .)٢(»!اإلهلي؟

                                                           
 .٢٣١ص: البيان يف تفسري القرآن) ١(
ّمؤسـسة تنظـيم : أنوار اهلداية يف التعليقة عىل الكفاية، تأليف اإلمام اخلميني، حتقيق) ٢(

 .٢٤٥ ص،١ج:  هـ ١٤١٣وىل، ُ قم، الطبعة األ،ونرش آثار اإلمام اخلميني
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ّتؤكد الروايات املتواترة الواردة عـن النبـي وأئمـة أهـل البيـت ّ علـيهم  ّ
هـذا البيـت الرفيـع أهـل ّن القرآن الكريم أشاد بأني يقرف من طرق الالسالم
ًطهرهم من الرجس تطهريا و ِإ ما ير د اهللا ِ ذهب  ن م ا رجس أهل ا يـت {ّ ْ ْ َْ ْ َ  َ َ ْ ُ ُ ُ َ َ ِ ْ ُ ُ ُ ِ

َ ِ
ْو طهر م ُ َ َ َ ِ  طه اُ ْ
 .)٣٣: األحزاب( }َ

من هنا جاءت اهتاممات علامء املسلمني هبذا املرتكز العقدي يف معارف 
ّنفت الكتب القيمة يف هذا املجال، منها للحـافظ الكبـري ُالقرآن الكريم، فص ّ

اين ـ مـن مـشايخ الطـربيس كاملعـروف باحلـاكم احلـساهللا عبيد اهللا بن عبد 
ّث صنف موسوعته القيمة بشأن أئمة أهـل صاحب تفسري جممع البيان ـ حي ّ ّ

 .عليهم السالم البيت
ًقال ـ يف مقدمة كتابه شـواهد التنزيـل ـ متعرضـا بمـن كـان يـستغوي  ّ ّ
ّالناس بالوقيعة يف نقيب العلويني يومذاك، حتى امتد يف غلوائه وارتقـى إىل  ّ ّ

ّنقص آبائه، وأنه مل يقل أحد من املفرسين بنزول سـورة  ّ عـيل  يف)هـل أتـى(ّ
 !!وأهل بيته وال يشء سواها من القرآن

فأنكرت جرأته وأكربت هبته وفريته، فرأيت من احلسبة دفع هذه «: قال
 .)١(»الشبهة عن األصحاب وبادرت إىل مجع هذا الكتاب

ّ أورد يف الفصل اخلامس بإسناده عن سعيد بن جبري عـن ابـن عبـاس �
 .عليه السالم ّزل يف عيلما نزل يف أحد من كتاب اهللا تعاىل ما ن: قال
ًوا يف كتـاب اهللا مـا فّلقد نزلت يف عيل ثامنون آية ص:  وعن ابن أيب ليىل�

 .ّمةُيرشكه فيها أحد من هذه األ
                                                           

اهللا بن أمحـد احلـاكم احلـسكاين،  اهللا بن عبد ل، عبيدزيل لقواعد التفصيـشواهد التن) ١(
 .١٤ص: ١٩٧٤بريوت، طبعة 
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ّ وروى بإسناده إىل اإلمام عيل بن احلسني السجاد� :  قـالعلـيهام الـسالم ّ
 .)١(نزل القرآن علينا، و ا كرائمه

 احلـسكاين يف كتابـه، اسـناد أوردهـإىل غريها من روايات صـحيحة اإل
ًمنتظمة عىل ترتيب السور، وهي تنـوف عـىل ألـف ومائـة وسـتني حـديثا،  ّ

 . معتمدة من الفريقنير عن مصادارواه
قـال أبـو : ّوهبذا املعنى ـ يف بيان أشمل ـ ما جاء عن حممد بن مسلم قال

ًيا  مد إذا سمعت اهللا ذكر أحدا«: عليه السالم جعفر الباقر ََ َ  من هـذه األّ
ُ

ّمـة  ـ  
ّفنحن هم، و ذا سمعت اهللا ذكر قوما  سوء  من    فهو عدونا ّ ً َ َ«)٢(. 

ّيف ضوء هذه احلقيقة القرآنية تتضح لنا طوائف مـن الروايـات يف هـذا 
 :املجال
:  يقـولعليه السالم سمعت أبا جعفر الباقر: عن أيب اجلارود قال: منها �

ّع فينا، ور ع   عدونا، ور ع فرائض وأح م، ور ـع  ر ؛نزل القرآن   أر عة أر اع«

 .)٣(»س  وأمثال، و ا كرائم القرآن
عليـه  سـمعت أمـري املـؤمنني: ويف لفظ آخر عن األصبغ بن نباتـة قـال

ُثلث فينا و  عدونا، وثلث س  وأمثـال، وثلـث : ًنزل القرآن أثالثا«:  يقولالسالم ُ ّ

 .)٤(»فرائض وأح م
ّلتحديد ليس هو املقـصود بالـذات، وإنـام هـو بيـان ّومن الواضح أن ا

ألنواع آي القرآن، قسط وافر منه نزل يف شأن اإلمامة القرآنية التي هي مـن 
                                                           

 .٣٩ص: زيلـنـشواهد الت) ١(
ّأبواب مقدمة التفسري، ما عنى به األئمة من القرآن، تفسري العيايش) ٢(  .٨٩ ص،١ج: ّ
 .٨٤ ص،١ج: نزل القرآنأّتفسري العيايش، أبواب مقدمة التفسري، فيام ) ٣(
 .نفسه املصدر) ٤(
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ُأهم األ  .سس العقدية التي جاء هبا القرآن الكريمّ
: عليـه الـسالم قال أبو عبداهللا الصادق: ُما عن ابن مسكان قال: ومنها �

 .)١(»ّن  م ي نكب الف من  م يعرف أ رنا من القرآ«
أي من مل يعرف موقع اإلمامـة والواليـة عـىل الوصـف الـذي جـاء يف 
ّالقرآن ـ املنطبـق علـيهم بالـذات دون سـواهم ـ ال يمكنـه الـتخلص مـن 

ّ ألهنم العروة الوثقى واحلبل املمدود بـني الـسامء واألرض ؛ّمضالت الفتن
 .وسفن النجاة والسبيل إليه

يـا «: عليه الـسالم قال أبو جعفر الباقر:  سدير قالعن حنان بن: ومنها �
لـ س مـن عنـد اهللا، أو  ـم :  أبا الفضل  ا حق   كتاب اهللا ا ح م  و  وه فقـا وا

 .)٢(»ًيعلموا،   ن سواء
ّأي أن وصفنا ووصف موضعنا من أمر الواليـة ـ عـىل مـا هـو احلـق « ّ

ّقرآن بالدالئل والبينات، فلو احلقيق واجلدير هبذا املقام الرفيع ـ مذكور يف ال
ًأهنم حموه ـ فرضا ـ أو مل يعلموا به ـ أي جهلوه رأسـا ـ لكـان سـواء ً ّ أي أن ،ّ

 .)٣(»حوه من الكتابملهلهم بذلك مساو ج
َ وال أنه ز ـد   «:  قالعليه السالم ّعن ميرس عن أيب جعفر الباقر: ومنها �

ِ
ّ

ّكتاب اهللا ونقص منه، ما خ  حقنا   ذي ح  .»جاُ
ميل الرأي والتفسري عـىل غـري حيث املراد من الزيادة والنقصان هو حت«

الوجه الصحيح، فيزيد يف مدلول كالمه تعاىل ويـنقص منـه عـن عمـد، أو 
هـذا . َّالقول فيه بغري علم وال هدى من اهللا، وهو املعرب عنه بالتفسري بالرأي

                                                           
  .٨٨ ص،١ج: نفسهاملصدر ) ١(
 .نفسهاملصدر  )٢(
 .٢٨٢ص: صيانة القرآن من التحريف) ٣(
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ّفضال عن كتامن حقائقه، فإنه تقصري بشأن الكتـاب العز يـز، وتنقـيص مـن ً
 .)١(»دالئله الرشيدة

 .»ّأللفي نـا فيـه  ـسم «: علـيهم الـسالم وهذا املعنى هو املراد من قوهلم
ّ تبـني أن علـيهم الـسالم ّوهناك شـواهد كثـرية يف كلـامت أئمـة أهـل البيـت ّ

 .املقصود من التسمية هو التوصيف والنعت
علـيهم  ّن جده عن مسعدة بن صدقة، عن أيب جعفر الباقر، عن أبيه، ع�
 صـىل اهللا ّـ يعني عرتة النبيّسموهم «: عليه السالم قال أمري املؤمنني:  قالالسالم
ٌ هـذا عـذب فـرات فـا  وه، وهـذا  لـح . بأحسن أمثال القـرآن ـعليه وآله أٌ

ُ
جـاج 

 .)٢(»فاجت بوا
:  قـالعليـه الـسالم اهللا الـصادق  وعن عمر بن حنظلـة، عـن أيب عبـد�

َقل ك  ب{: ّ وجلّسألت عن قول اهللا عز َ ْ ُاهللا شهيدا ب   و  ن م ومـن عنـده ِـُ َ ْ ِ ْ َ َ َْ ُ َ َ َْ ْ
ِ

ً
ِ
َ ِ

ِعلم الكتاب َ ِ ِْ ّ، فلام رآين أتتبع هذا وأشـباهه مـن الكتـاب، قـال)٤٣: الرعد (}ُْ ّ 
ْحسبك    ء   ا كتاب من فا ته إ  خاتمته مثـل هـذا، فهـو   «: عليه السالم ّ

 .)٣(» بهـىّاألئمة عن

 

ّروايات وردت بشأن فساطيط ترضب بظهـر الكوفـة أيـام ظهـور ّثمة  ُ
 لتعليم الناس قراءة القرآن وفق ما مجعه ّعجل اهللا فرجه الرشيفّاحلجة املنتظر 

، فأصعب ما يكون عـىل مـن حفظـه اليـوم، عليه السالم اإلمام أمري املؤمنني
                                                           

 .٢٨٢ص: نفسهاملصدر ) ١(
ّتفسري العيايش، أبواب مقدمة التفسري، ما عنى به األئمة من القرآن) ٢(  .٩٠ ص،١ج: ّ
ّ أبواب مقدمة التفسري، ما عنى به األئم:، مصدر سابقتفسري العيايش )٣( : ة مـن القـرآنّ

 .٩٠ ص،١ج
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 .ّألنه خالف الرتتيب املعهود
عليـه  الشيخ املفيد بإسناده عن جابر اجلعفي عن أيب جعفر الباقر روى �
ّإذا قام قائم آل  مد ص  اهللا عليـه وآ ،  ب فـساطيط  ـن يعلـم «:  قالالسالم ّ

ّ ألنـه  ـالف ؛ا اس القرآن   ما أنزل اهللا، فأصعب ما ي ون   من حفظه ا وم

 .)١(»فيه ا أ ف
ملخالفة يف التأليف، أي با وجود الصعوبة، معليه الـسال ّفقد علل اإلمام«

 عليه السالم ّ ألن مصحف اإلمام أمري املؤمينن؛النظم القائم بني سوره وآياته
ْكان عىل أدق ترتيب وفق ما أنزل اهللا مـن غـري حتـوير، فلـم يفتـ ه يشء مـن ّ

ًخصوصيات النزول، زمانا ومكانا وموردا وترتيبا، وغري ذلـك مـن وجـوه  ً ً ً ّ
ًية عموما وخصوصا وما شابه، وكل ذلك كان مثبتا يف مصحفهْفهم اآل ً عليه  ًّ
 .)٢(»ً، لكن عىل اهلامش طبعا كام أسلفناالسالم

 :خر منها ُأوهبذا املعنى روايات 
 عليه السالم اهللا الصادق قرأ رجل عىل أيب عبد:  عن سامل بن سلمة قال�

 لناس، فقال أبو عبـدً حروفا من القرآن ليس عىل ما يقرؤها ا ـوأنا أستمعـ 
ّكف عن هذه القراءة، إقرأ كما يقـرأ ا ـاس حـ  يقـوم «: عليه السالم اهللا الصادق ّ

ّالقائم، فإذا قام القـائم عليـه ا ـسالم قـرأ كتـاب اهللا عـز وجـل   حـده ّ  وأخـرج ،ّ
 .)٣(»عليه ا سالم ّا صحف ا ي كتبه  

ن موسـى بـن ّ عن حممد بن سليامن عن بعض أصحابه، عن أيب احلـس�
                                                           

اإلرشاد يف معرفة حجج اهللا عىل العباد، حممد بن حممد بن النعامن الشيخ املفيد، طبعة ) ١(
 .٣٨٦ ص،٢ج:  هـ١٤١٣املؤمتر العاملي أللفية الشيخ املفيد، قم 

 .٢٦٩ص: صيانة القرآن من التحريف) ٢(
 .٢٣: ، احلديث٦٣٣ ص،٢ج: كتاب فضل القرآن، باب النوادر، صول من الكايفاأل) ٣(
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ّ إنا نسمع اآليات يف القـرآن، ،جعلت فداك: قلت له:  قالعليه السالم جعفر
 أن نقرأهـا كـام بلغنـا عـنكم، فهـل نليس هي عندنا كام نسمعها وال نحـس

ّوا كما تعلمتم فسيجيئ م من يعلم مؤ ال، اقر:نأثم؟ فقال ّ«)١(. 
ّإنام تـدل عـىل «ّمن الواضح أن هذه الروايات وما يشبهها  اخـتالف مـا ّ

 هـذا نـوعّ واملـصحف احلـارض، أمـا عليـه الـسالم ّبني مصحف اإلمام عـيل
ّ فهذا مما ال تـرصيح بـه )؟ّو يف نصه أم يف نظمه أم يف أمر آخرأه(االختالف 

ّيف تلكم األحاديث، سوى احلديث األول الذي نوهنا عنه، فإنـه رصيـح يف  ّ ّ
ال يشء سـواه، فهـو ّوجه االختالف، وأنه ليس يف سوى الـنظم والتـأليف 

ّخري شاهد عىل تبيني وجه االختالف املنوه عنه يف سائر الروايات، وهـذا يف 
ّصوليني من احلكومة الكاشفة ملواضـع اإلهبـام يف سـائر كـالم ُمصطلح األ
 .ِّاملتكلم احلكيم

ًعىل أن نفس االختالف يف نظم الكـالم، يكفـي وحـده سـببا لـصعوبة  ّ
ّ ألن قوام املعنى بذاته رهن الـنظم ؛ من الكالمالتالوة، ولصعوبة فهم املراد

ُالقائم بني أجزاء الكالم، فلو غري غري املعنـى ال حمالـة، كـام أن وضـع مجـل  ّ ّ َّ ُ
ْالكالم الواحد يف مواضعها حسب إرادة املتكلم ونطقه، خري معني عىل فهم  َ ُْ ُ ِّ

ّالقرائن احلافة بالكالم إنام تصلح قرائن إذا وضّإن مراده، حيث  عت حسب ّ
ُوضع املتكلم، دون ما إذا غ ُريت عن مواضعها األّ وىل، سـواء عـن عمـد أو ّ

 .عن اشتباه
ّوبعد، فإذا كانت مسألة النظم تعد من أهم املسائل اللفظيـة الكالميـة ـ  ّ
ّوهي ذات صلة قريبة بمـسألة اإلفـادة واالسـتفادة ـ فـإن هـذا ممـا يـضمن  ّ

                                                           
ُكتاب فـضل القـرآن، بـاب أن القـرآن يرفـع كـام انـزل ، صول من الكايفاأل) ١(  ،٢ج: ّ

 .٢:، احلديث٦١٩ص
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 وتعوزه سائر املصاحف السالمعليه  ّوجوده بالنحو األكمل يف مصحف عيل
 .خرىُاأل

ًف اجلمهور هذا النسج احلارض، واعتادوا عليـه خلفـا عـن ألهذا وقد 
ّسلف طيلة عرشات القرون، فيصعب عليهم التعود عىل خالفـه، ومـن ثـم  ّ
ّفهم بحاجة إىل تربية وتعليم وممارسة مستمرة مما يقوم به صاحب األمر عند  ّ ُ َ

أي » ّقرأ كتاب اهللا   حده«: عليه السالم ّ يصح قولهوهبذا. ظهوره إن شاء اهللا
 .ّعىل نظمه ونسجه األول األصيل

ّ ومما يدل عىل أن القرآن الذي يأيت به صاحب األمر ليست فيـه زيـادة � ّ ّ
و و (:  قالعليه السالم عىل هذا املوجود، ما رواه العيايش عن أيب جعفر الباقر

ّقد قام قائمنا فنطق صدقه القرآن َ ّ أي أن هذا املوجود بأيدينا يف آيات منـه، ؛)١()َ
ّرصيح يف قيامه وظهوره وبسطه العدل يف األرض، إذ لـو كـان مـا دل عـىل 

ّما لديه مما مل يعهده املسلمون من ذي قبل لكان عىل زيادات ال من وصدقه ه
 .بل نفسهِذلك من الدور الباطل، إذ ال يعرف اليشء من ق

ّفمن املحتم أنه « يضع يده عىل مواضـع مـن هللا تعاىل فرجه الرشيف ّعجل اّ
ّالقرآن كانت داللتها عىل صدقه خفية من ذي قبل، فعند إرشاده  عليه السالم ْ

ّيتعرف الناس إىل حقيقة ناصعة كانوا جيهلوهنـا وجيهلـون اسـتخراجها مـن 
 .)٢(»نفس القرآن

 عـي داللتهـا عـىل وقـوع التحريـف يفُّهذه نامذج من الروايات التي اد
ًخر يف هذا املجال، إال أهنا مجيعا ال ترقى للوصول  ُأالقرآن، وهناك أحاديث  ّ ّ

                                                           
ّأبواب مقدمة التفسري، باب ما عنـى بـه األئمـة مـن القـرآن ، تفسري العيايش) ١(  ،١ج: ّ

 .٨٩ص
 .٢٦٩ص: صيانة القرآن من التحريف) ٢(
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 .إىل النتيجة املطلوبة
ّثم إنه ً إذا متت هذه الروايات سندا وداللة، فهل يمكن االعتامد عليهـا :ّ ّ

 إلثبات التحريف؟
ّن اإلجابة عىل ذلك تقوم عىل القاعدة التي وقفنا عنـدها يف إ :يف الواقع

ّث السابقة، حيث بينالبحو ّا أن حجية الرواية ـ أيـّ ّ ً روايـة كانـت ـ حـدوثا ةّ
ّن القرآن هو الـذي أرشـد إىل حجيـة الـسنة يف إًوبقاء تعتمد عىل القرآن، إذ  ّ ّ

ّتبيينه وتفسريه، ومعنى ذلك أن اعتبار الرواية يدور مدار إمضاء القـرآن هلـا 
ّإال سـقطت عـن وعدمه، فـإن كـان هنـاك شـاهد عليهـا كانـت معتـربة، و

 .االعتبار
إذا عرضنا روايات التحريف عىل القرآن وجـدنا : ًبناء عىل هذه القاعدة

ّ ملا تقدم من اآليات الدالـة عـىل عـدم وقـوع التحريـف يف ؛ّأهنا معارضة له ّ
 .هبذا تسقط هذه الروايات عن االعتباروالقرآن، 

ًن روايات التحريف خمالفة للسنة القطعية أيـضاإبل «  كيـف يمكـن  إذ؛ّّ
ْللعرتة التي هي مبينة للـوحي ووارثـة للكتـاب وعـدل القـرآن ـ بمقتـىض  ّ
حديث الثقلني ـ أن تكون عىل خالف اهلدف الذي مـن أجلـه نـزل القـرآن 

 .ًوختالف تعاليمه رصاحة
وهـي رضورة  (ّيف ضوء هذه القاعدة التي دلت األخبار املتواترة عليهـا

وطـرح مـا خـالف الكتـاب منهـا ّعرض الروايات عىل الكتـاب والـسنة، 
ّ يتضح أن بعض املحـدثني الـذين رصفـوا مههـم إىل )ورضبه عرض اجلدار ّ ّ

ّزيادة عدد الروايات دون التحري عن صحتها وسقمها، قـد اعتمـدوا عـىل  ّ
 التحريف ـ نتيجة غفلـتهم عـن بوقوعُتلك الروايات ـ التي تشعر بظاهرها 
يات عنـدهم حاكمـة عـىل القـرآن، النكتة آنفة الذكر، وبالتايل صارت الروا
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 علـيهم الـسالم ّوهذا خمالف للنصوص الرصحية الواردة عن أئمة أهل البيت
 .)١(»يف حاكمية القرآن

ّ أن روايـات التحريـف ـ  منّوأما ما ذكرنا«: قال الطباطبائي يف تفسريه
ّعىل تقدير صحة أسنادها ـ خمالفة للكتاب، فلـيس املـراد بـه جمـرد خمالفتهـا  ّ

َإنا  ن نز ا ا كر و نا    افظون{: ر قوله تعاىللظاه ُ ِ َ
َ ُ َ   
ِ َ َ َْ  ْ  َ ُ ْ َ ٌو نه لكتـاب {:  وقوله}ِ َ ِ َ ُ  ِ َ

ٌعز ز ِ
ِال يأ يه ا اطل من    يديه وال من خلفه * َ ِ ِ ِ

ْ َ ْ ِْ ِ َِ ََ ْ َ ََ َِ ْ
ُ َ ْ ِ

ّ حتى تكـون خمالفـة ظنيـة، }ْ
ّلكون ظهور األلفاظ من األدلة الظنية، بل املراد خم الفتهـا للداللـة القطعيـة ّ

ُمن جمموع القرآن الـذي بأيـدينا حـسب مـا قررنـاه يف احلجـة األ ّ وىل التـي ّ
 .أقمناها لنفي التحريف

 والقرآن الذي بأيدينا متشابه األجزاء يف نظمه البديع املعجـز، ،كيف ال
ة بني آياته وأبعاضه، غري نـاقص وال قـارص آكاف يف رفع االختالفات املرتا

ّمعارفه احلقيقية وعلومه اإلهلية الكليـة واجلزئيـة املرتبطـة بعـضها يف إعطاء  ّ
صوهلا، املنعطفـة أطرافهـا عـىل أوسـاطها، إىل  ُأّببعض، املرتتبة فروعها عىل 

 .)٢(»؟ّغري ذلك من خواص النظم القرآين الذي وصفه اهللا هبا

 

ّلقرآن متفرقا متشتتا منترشا عند الناس وتصدى ّحيكم العقل أنه إذا كان ا ًّ ً ً ّ
ً يمتنع عادة أن يكون مجعه كامال موافقا للواقع،جلمعه غري املعصوم ً ً. 

ّمن هنا البد أن يعقد بحث عن كيفية مجع القرآن لنرى  هـل يمكـن أن :ّ
ًيكون ذلك سببا ـ ولو احتامليا ـ لوقوع التحريف يف القرآن  ؟ً

                                                           
 .٤٢ص: سالمة القرآن من التحريف) ١(
 .١١٥ ص،١٢ج: امليزان يف تفسري القرآن) ٢(
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 اهللا ليا خليفة رسـو: ّقال عمر بن اخلطاب أليب بكر: يف تاريخ اليعقويب
ّإن محلة القرآن قد قتل أكثرهم يوم الياممة، فلو مجعـت القـرآن فـإين أخـاف  َ َُ ّ

ُعليه أن يذهب محلته َ َ أفعل ما مل يفعله رسول اهللا؟ فلـم يـزل :  فقال أبو بكر.َ
ًن مفرقـا يف اجلريـد وغريهـا وكـا،ّ حتى مجعـه وكتبـه يف صـحف،به عمر َّ، 

ًوأجلس مخسة وعرشين رجال من قريش ومخسني رجال من األنصار فقـال ً :
ٌاكتبوا القرآن واعرضوا عىل سعيد بن العاص فإنه رجل فصيح ّ. 

ّوروى بعضهم أن عيل بن أيب طالب ُ كـان مجعـه ملـا قـعليه الـسالم ّ بض ّ
هـذا القـرآن قـد :  مجل فقـال وأتى به حيمله عىل صىل اهللا عليه وآلهرسول اهللا
 .ّ ثم ذكر األجزاء،ّوكان قد جزأه سبعة أجزاء: مجعته، قال

ّوقتـل يف قتـال مـسيلمة مجاعـة مـن القـراء مـن : ويف تاريخ أيب الفداء
ُاملهاجرين واألنصار، وملا رأى أبو بكر كثرة من قتل أمر بجمع القـرآن مـن  ّ

املكتوب عند حفصة بنت أفواه الرجال وجريد النخل واجللود، وترك ذلك 
 . صىل اهللا عليه وآلهّعمر زوج النبي

 :الرواياتأمثال هذه واألصل فيام ذكراه 
َّأرسل إيل أبو بكـر :  أخرج البخاري يف صحيحه عن زيد بن ثابت قال�

ّإن عمـر أتـاين : ّمقتل أهل الياممة، فإذا عمر بن اخلطاب عنده، فقال أبو بكر
ّإن القتل قد استحر ي: فقال ّوم الياممة بقراء القرآن، وإين أخـشى أن يـستحر ّ ّّ

ّالقتل بالقراء باملواطن، فيذهب كثري من القـرآن، وإين أرى أن تـأمر بجمـع  ّ
 .القرآن

] هوآلـ[ّصـىل اهللا عليـه ًفعل شـيئا مل يفعلـه رسـول اهللا نكيف : قلت لعمر
 ؟ّوسلم
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 .هذا واهللا خري: قال عمر
صدري لذلك، ورأيت يف ذلـك ّفلم يزل عمر يراجعني حتى رشح اهللا 

 .الذي رأى عمر
ّ إنك رجل شاب:قال أبو بكر: قال زيد  ّ عاقل ال نتهمك، وقد كنت تكتبّ

 فـواهللا لـو .مجعهاّ، فتتبع القرآن فّوسلم] هوآل[ّ صىل اهللا عليه الوحي لرسول اهللا
ّكلفوين نقل جبل من اجلبال ما كان أثقل عيل مما أمرين به من مجع القرآن َّ ّ. 

 ؟ّوسلم] هوآل[ّ صىل اهللا عليه ًكيف تفعلون شيئا مل يفعله رسول اهللا: تقل
 .هو واهللا خري: قال

ّفلم يزل أبو بكر يراجعني حتى رشح اهللا صدري للذي رشح له صـدر 
ّفتتبعـت القـرآن أمجعـه مـن العـسب واللخـاف وصـدور . أيب بكر وعمـر ُ ُ ّ

نـصاري مل أجـدها ّالرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أيب خزيمة األ
ْلقد جاء م رسول من أنفس م عز ز عليه ما عنتم{: مع أحد غريه ْ ْ ِ َ َ ََ ِ ِْ َ ٌَ ِ

ُ ُ ُُ َ ْ ِ ٌ َ َ َ ْ : التوبـة( }َ
ّ حتى خامتة براءة، فكانت الصحف عنـد أيب بكـر حتـى توفـاه )١٢٩ ـ ١٢٨ ّ ّ

ّاهللا، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر ّ)١(. 
: حييى بن عبد الرمحن بن حاطب قـال وأخرج ابن أيب داود من طريق �

ًشـيئا ّوسـلم ] هوآل[ّ صىل اهللا عليه ّمن كان تلقى من رسول اهللا: قدم عمر فقال
ُوكانوا يكتبون ذلك يف املصحف واأللواح والعـسب، . من القرآن فليأت به ُ

ّوكان ال يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان ً)٢(. 
                                                           

: كتاب فضائل القرآن، بـاب مجـع القـرآن، احلـديث،  ٩٩٢ ص :صحيح البخاري) ١(
٤٩٨٦. 

 يف :، النـوع الثـامن عـرش٢١٠ ص،١ج: ، اإلمام السيوطي اإلتقان يف علوم القرآن) ٢(
 .مجعه وترتيبه
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 عروة عن أبيه ـ ويف الطريـق  وأخرج ابن أيب داود من طريق هشام بن�
اقعدوا عىل باب املسجد فمـن جـاءكام : ّانقطاع ـ أن أبا بكر قال لعمر ولزيد

 .)١(بشاهدين عىل يشء من كتاب اهللا فاكتباه
ّأول مـن :  وقد أخرج ابن أشتة يف املصاحف عن الليث بن سعد قـال�

 فكـان ال مجع القرآن أبو بكر وكتبه زيد، وكان الناس يأتون زيـد بـن ثابـت
ْيكتب آية إال بشاهدي عدل، و َ ّن آخر سورة براءة مل توجد إال مـع خزيمـة إّ ّ

 جعـل ّوسـلم] هوآلـ[ّ صـىل اهللا عليـه ّاكتبوها فـإن رسـول اهللا: بن ثابت فقال
ّن عمر أتى بآية الرجم فلـم يكتبهـا ألنـه إ و،شهادته بشهادة رجلني، فكتب ّ

 .)٢(كان وحده
 ،ّ حـدثنا إبـراهيم بـن يـسار:ويل يف فوائده عن الديرعاق»اإلتقان« ويف �

: قـال: ّحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد عن زيد بن ثابت، قـال
 .)٣(ع يف يشءُ ومل يكن القرآن مجّوسلم] هوآل[ّصىل اهللا عليه ّبض النبي ُق

ّكنـا عنـد رسـول :  ويف مستدرك احلاكم بإسناده عن زيد بن ثابت قال�
 .)٤(...ّ نؤلف القرآن من الرقاعّوسلم] هوآل[ه ّ صىل اهللا علياهللا

ًقال السيد الطباطبائي معلقا عىل هذه الرواية األخرية ِّ ّ: 
ًولعل املراد ضم بعض اآليات النازلة نجوما إىل بعـض الـسور «: أقول ّ ّ

ــ ــضها ممــا يامث ــسور إىل بع ــض ال َأو إحلــاق بع ــالطّ ــني وًل صــنفا ك ال واملئ
                                                           

 .٢١٠ ص،١ج: نفسهاملصدر ) ١(
 .نفسهاملصدر ) ٢(
 ،١ج:  يف مجعـه وترتيبـه:، للسيوطي ، النـوع الثـامن عـرش إلتقان يف علوم القرآن ا)٣(

 .٢٠٧ص
 .نفسهاملصدر ) ٤(
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ّيف األحاديـث النبويـة، وإال فتـأليف القـرآن ّواملفصالت، فقد ورد هلا ذكر  ّ
ُومجعه مصحفا واحدا إنام كـان بعـدما قـ ً  بـال  صـىل اهللا عليـه وآلـهّلنبـيابض ًّ

 .)١(»إشكال، وعىل مثل هذا ينبغي أن حيمل ما يأيت
ومجعت القـرآن، فقـرأت :  وأخرج النسائي عن عبداهللا بن عمرو قال�

ّبه كل ليلة، فبلغ النبي   .)٢(» ...اقرأه   شهر«: فقالّوسلم ] هوآل[ليه ّصىل اهللا عّ
ّ عـن حممـد بـن كعـب ، عن ابن أيب داود بـسند حـسن»اإلتقان« ويف �

 مخسة ّوسلم] هوآل[ّصىل اهللا عليه مجع القرآن عىل عهد رسول اهللا : ُالقرظي قال
ّيب بـن كعـب، وأبـو  ُأمعاذ بن جبل، وعبـادة بـن الـصامت، و: من األنصار

 .)٣(ّأيوب األنصاريالدرداء، وأبو 
ع القرآن عىل عهـد َمج:  وأخرج البيهقي يف املدخل عن ابن سريين قال�

ُمعـاذ بـن جبـل، : ُ أربعة ال خيتلف فيهمّوسلم] هوآل[ّ صىل اهللا عليه رسول اهللا
أيب الـدرداء : ّيب بن كعب، وزيد، وأبو زيد، واختلفوا يف رجلني من ثالثة ُأو

 .)٤(داريعثامن ومتيم ال: وعثامن، وقيل
ّع القرآن يف عهد النبـي َمج:  وأخرج هو وابن أيب داود عن الشعبي قال�

ّيب، وزيد، ومعاذ، وأبو الدرداء، وسـعد بـن  ُأ: ّ ستةّوسلم] هوآل[ّصىل اهللا عليه 
ّعبيد، وأبو زيد، وجممع بن جارية، قد أخذه إال سورتني أو ثالثة ّ)٥(. 

 : بقولهاياتّعلق الطباطبائي عىل هذه الطائفة من الرو
                                                           

 .١٢٠، ص١٢ج : امليزان يف تفسري القرآن) ١(
 .٢٤٩ ص،١ج:  اإلتقان يف علوم القرآن) ٢(
 .نفسهاملصدر ) ٣(
 .٢٤٩ ص،١ج:  اإلتقان يف علوم القرآن )٤(
 .نفسهاملصدر ) ٥(
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ّأقىص ما تدل عليه هذه الروايات جمـرد مجعهـم مـا نـزل مـن الـسور : أقول ّ
 .)١(ّواآليات، وأما العناية برتتيب السور واآليات كام هو اليوم أو برتتيب آخر فال

 .ّهذا هو اجلمع األول يف عهد أيب بكر

 

ّوقد مجع القرآن ثانيا يف عهـد عـثامن ملـا ً  اختلفـت املـصاحف وكثـرت ُ
ّومجع عثامن القرآن وألفه وصري الطـوال : قال اليعقويب يف تارخيه؛ ءاتاالقر ّ

مع الطوال والقصار مع القصار من السور، وكتب يف مجـع املـصاحف مـن 
ّاآلفاق حتى مجعت ثم سلقها باملاء احلار واخلل، وقيل ّ َ ّ ُ  فلـم يبـق .أحرقهـا: ّ

وبعـث هبـا إىل  .ف ابـن مـسعودّمصحف حتى فعل به ذلـك خـال مـصح
األمصار وبعث بمصحف إىل الكوفة ومصحف إىل البـرصة ومـصحف إىل 
ــشام  ــصحف إىل ال ــرص وم ــصحف إىل م ــة وم ــصحف إىل مك ــة وم ّاملدين

 .ومصحف إىل البحرين ومصحف إىل اليمن ومصحف إىل اجلزيرة
ّوا عىل نسخة واحدة، وكان سبب ذلك أنه بلغه أن ؤوأمر الناس أن يقر ّ

ّإن ابـن : وقيل.  واحدةةقرآن آل فالن، فأراد أن يكون نسخ: اس يقولونالن
ّ فلام بلغه أنه حيرق املصاحف قال،مسعود كان كتب بذلك إليه . رد هـذا ُأمل : ّ

 .انتهى موضع احلاجة. كتب إليه بذلك حذيفة بن اليامن: وقيل
ّإن حذيفة بن اليامن قدم عىل عـثامن، وكـان :  روى البخاري عن أنس�
رمينية وآذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفـة أغازي أهل الشام يف فتح ي

ّمـة قبـل أن خيتلفـوا اخـتالف ُأدرك األ: هم يف القـراءة فقـال لعـثامنُاختالف
رسيل إلينـا الـصحف ننـسخها يف أفأرسل إىل حفصة أن . اليهود والنصارى

                                                           
 .١٢١ ص،١٢ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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ْاملصاحف، ثم نردها إليك، فأرسلت ِ ّ مر زيـد بـن  هبا حفـصة إىل عـثامن، فـأّ
اهللا بن الزبري وسعيد بن العاص وعبد الـرمحن بـن احلـارث بـن  ثابت وعبد

 .هشام فنسخوها يف املصاحف
إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف : ّوقال عثامن للرهط القرشيني الثالثة

ّ فإنه إنام نزل بلساهنم؛يشء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش ّ ففعلـوا، حتـى .ّ
ّ يف املصاحف رد عثامن الـصحف إىل حفـصة، وأرسـل إذا نسخوا الصحف

ّفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بام سواه من القرآن يف كـل صـحيفة  ُأّإىل كل  ّ
 .)١(ُومصحف أن حيرق

ُفقدت: قال زيد  آية من األحـزاب حـني نـسخنا املـصحف، قـد كنـت ْ
يمة  يقرأ هبا، فالتمسناها فوجدناها مع خز صىل اهللا عليه وآلهأسمع رسول اهللا

َمـن{: بن ثابـت األنـصاري ِ ا مـؤمن  رجـال صـدقوا مـا  هـدوا اهللا عليـهِ ْ َْ َ ََ ُ َُ َ ُ َ َ ٌَ
ِ َ ِ ِ

ْ{ 
 .)٢( فأحلقناها يف سورهتا يف املصحف)٢٣: األحزاب(

ّحـدثني رجـل : ّ وأخرج ابن أشتة من طريق أيوب عن أيب قالبة قـال�
 عـىل عهـد اختلفـوا يف القـراءة: أنس بن مالك، قـال: ُمن بني عامر يقال له

ّعثامن حتى اقتتل الغلامن واملعلمون، فبلـغ ذلـك عـثامن بـن عفـان، فقـال ِّ ّ :
ًفمن نأى عني كان أشد تكذيبا وأكثـر حلنـا، ! عندي تكذبون به وتلحنون به ً ّ ّ َ

ًيا أصحاب حممد اجتمعوا فاكتبوا للناس إماما ّ. 
ها  َأَ أقرهذه: فاجتمعوا فكتبوا، فكانوا إذا اختلفوا وتدارؤوا يف آية قالوا

ً فالنا، فريسل إليـه وهـو عـىل رأس ثـالث مـن  صىل اهللا عليه وآلهرسول اهللا
                                                           

 كتاب فضائل القـرآن، بـاب مجـع ٤٩٨٧ احلديث :مصدر سابق، صحيح البخاري) ١(
 .القرآن

 .٢١٢ ص،١ج: اإلتقان يف علوم القرآن) ٢(
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  آية كذا وكذا؟ صىل اهللا عليه وآله اهللاُكيف أقرأ رسول: ُفيقال له .املدينة
 .)١(ً فيكتبوهنا وقد تركوا لذلك مكانا.كذا وكذا: فيقول

ابـن أفلـح ّ وأخرج ابن أيب داود من طريق حممد بن سريين عـن كثـري �
ًملا أراد عثامن أن يكتب املصاحف، مجع له اثني عرش رجال مـن قـريش : قال ّ

 هبـا، وكـان عـثامن ءْواألنصار، فبعثوا إىل الربعة التـي يف بيـت عمـر فجـي
 .ّيتعاهدهم، فكانوا إذا تدارؤوا يف يشء أخروه

ْنام كانوا يؤخرونه لينظروا أحدثهم عهـدا بالعرأننت ظف: ّقال حممد ً ّ صـة ّ
 .)٢(ألخرية، فيكتبونه عىل قولها

َ وأخرج ابن أيب داود بسند صحيح عن سويد بن غفلة قال� : ّقال عـيل: ُ
ّال تقولوا يف عثامن إال خريا، فواهللا ما فعـل يف املـصاحف إال عـن مـأل ّ منـا، ًّ

ٌإن قـراءيت خـري : ّما تقولون يف هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقـول: قال ّ
أرى أن جيمع النـاس : فام ترى؟ قال: قلنا ً يكاد يكون كفرا؟من قراءتك، وهذا

َنعم ما رأيت: عىل مصحف واحد، فال تكون فرقة وال اختالف، قلنا ِ)٣(. 
ّ ويف الدر املنثور أخرج ابن الرضيس عن علباء بن أمحـر أن عـثامن بـن � ّ

ّعفان ملا أراد أن يكتب املـصاحف أرادوا أن يلغـوا   التـي يف بـراءة» الـواو«ّ
َوا ين ي  ون ا هب والفضة{  ِْ ِ

ْ  َ ََ ََ َ َ ُ : ريض اهللا عنـه  قال هلـم أيب)٣٤: التوبة( } ...ِ
 .)٤( فأحلقوها.ّها أو ألضعن سيفي عىل عاتقيّلحقنتل

ّ ما أخرجه أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي وابـن حبـان واحلـاكم �
                                                           

 .نفسهاملصدر ) ١(
 .٢١٣ ص،١ج: نفسهاملصدر ) ٢(
 .٢١٣ ص،١ج: اإلتقان يف علوم القرآن )٣(
 .١٧٨ ص،٤ج: يوطيّالدر املنثور، الس) ٤(
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 إىل األنفال وهـي ما محلكم عىل أن عمدتم: قلت لعثامن: ّعن ابن عباس قال
من املثاين، وإىل براءة وهي من املئني، فقرنتم بيـنهام ومل تكتبـوا بيـنهام سـطر 

 ووضعتمومها يف السبع الطوال؟» بسم اهللا الرمحن الرحيم«
 تنزل عليـه الـسور ّوسلم] هوآل[ّ صىل اهللا عليه كان رسول اهللا: فقال عثامن

: عض من كـان يكتـب فيقـولُذوات العدد، فكان إذا نزل عليه اليشء دعا ب
ضعوا هؤالء اآليات يف السور التي يذكر فيها كذا وكـذا، وكانـت األنفـال 
ًمن أوائل ما نزل يف املدينة، وكانت براءة من آخـر القـرآن نـزوال، وكانـت 

ُقصتها شبيهة بقصتها، فظننت أهنـا منهـا، فقـ ّ ُ ّ ّ صـىل اهللا عليـه بض رسـول اهللاّ
ّهنا منها، فمن أجـل ذلـك قرنـت بيـنهام ومل أكتـب ّ ومل يبني لنا أّوسلم] هوآل[

 .ووضعتها يف السبع الطوال» بسم اهللا الرمحن الرحيم«بينهام سطر 
ًواملراد من السبع الطوال ـ عىل ما يظهر من هـذه الروايـة وروي أيـضا 

 البقرة وآل عمران والنساء واملائدة واألنعـام واألعـراف وعن ابن جبري ـ ه
ّل عىل هـذا الرتتيـب، ثـم غـري ّضوعة يف اجلمع األوويونس، وقد كانت مو ّ

عثامن هذا الرتتيب فأخذ األنفال وهي من املثاين وبراءة وهي من املئني قبـل 
ًاملثاين، فوضعهام بني األعراف ويونس مقدما األنفال عىل براءة ِّ. 

 

 بـاب الروايات املذكورة يف هذا الفصل هي أشـهر الروايـات الـواردة يف
ّمجع القرآن وتأليفه بني صحيحة وسقيمة، وهـي تـدل عـىل أن اجلمـع األول  ّْ ّ
ُكان مجعا لشتات السور املكتوبـة يف العـسب واللخـاف واألكتـاف واجللـود  ً

ّ وأن اجلمع الثاين وهـو ،سور تناسبهابّ وإحلاق اآليات النازلة متفرقة ،والرقاع
ّن اجلمـع األول بعـد عـروض ّاجلمع العثامين كان رد املـصاحف املنتـرشة عـ
 . جممع عليه إىل مصحف واحد،تعارض النسخ واختالف القراءات عليها
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 : الفرق بني مجع أيب بكر ومجع عثامنيف، قال ابن التني وغريه
ْإن مج« َع أيب بكر كان خلشية أن يذهب من القرآن يشء بـذهاب محلتـهّ  ؛َ

ًألنه مل يكن جمموعا يف موضـع واحـد، فجمعـه يف صـحائ ًف مرتبـا آليـاّ  تّ
 .ّوسلم] هوآل[ّصىل اهللا عليه  ّيُسوره عىل ما وقفهم عليه النب

ّومجع عثامن كان ملا كثر االختالف يف وجوه القراءة حتى قرؤوه بلغاهتم  ّ ْ
ّعىل اتساع اللغات، فأدى ذلك ب  فخيش من تفـاقم ،عضهم إىل ختطئة بعضبّ

ُبـا لـسورهّ فنـسخ تلـك الـصحف يف مـصحف واحـد مرت،األمر يف ذلك ً، 
ّواقترص من سائر اللغات عىل لغة قريش، حمتجا بأنه نـزل بلغـتهم وإن كـان  ً ّ
ّقد وسع قراءته بلغة غريهم، رفعا للحرج واملشقة يف ابتداء األمر، فـرأى أن  ّ ً ّ

 .)١(»احلاجة إىل ذلك قد انتهت فاقترص عىل لغة واحدة
عنـد النـاس املـشهور «: »فهم السنن«وقال احلارث املحاسبي يف كتاب 

ّأن جامع القرآن عثامن، وليس كذلك، إنام محل عـثامن النـاس عـىل القـراءة  ّ
ِبوجه واحد عىل اختيار وقع بينه وبني من شهده من املهـاجرين واألنـصار،  َ
ّملا خيش الفتنة عنـد اخـتالف أهـل العـراق والـشام يف حـروف القـراءات 

 القـراءات ّوأمـا قبـل ذلـك فقـد كانـت املـصاحف بوجـوه مـن. والقرآن
 .)٢(»نزل هبا القرآن ُأاملطلقات عىل احلروف السبعة التي 

 
ّالذي يعطيه النظر احلر يف أمر هذه الروايات وداللتها ـ وهي عمـدة مـا 
ّيف هذا الباب ـ أهنا آحاد غري متواترة، لكنها حمفوفة بقرائن قطعية، فقد كـان  ّ ّ

ّ يبلغ الناس ما نزل إليه من ربه من غـري أن يكـتم منـه  عليه وآله صىل اهللاّالنبي ّ
                                                           

 .٢١٣ ص،١ج: اإلتقان يف علوم القرآن) ١(
 .٣٠١ ص،١ج :الربهان يف علوم القرآن) ٢(
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ُشيئا، وكان يعلمهم ويبني هلم ما ن ّ ّ ّل إليهم مـن رهبـم عـىل مـا نـص عليـه ّزً ّ
ُّالقرآن، ومل يزل مجاعة منهم يعلمون ويتعلمون القـرآن تعلـم تـالوة وبيـان  َّ ّ

ٌّوهم القراء الذين قتل جم غفري منهم يف غزوة اليام  .مةّ
 ومل يـرتك هـذا ،وكان الناس عىل رغبة شديدة يف أخذ القـرآن وتعاطيـه

ّالشأن وال ارتفع القرآن من بينهم وال يوما أو بعض يوم، حتى مجـع القـرآن  ً
ِيف مصحف واحد ثم أمجع عليه، فلـم يبتـل القـرآن بـام  ليـت بـه التـوراة ُبتاّ

 .واإلنجيل وكتب سائر األنبياء
ىص كثرة وردت من طريق الـشيعة وأهـل ُأضف إىل ذلك روايات ال حت

ً كثريا من السور القرآنية يف الفرائض  صىل اهللا عليه وآله النبيّالسنة يف قراءات
ّ يف هـذه الروايـات جـم يّ الناس، وقد سـمّاليومية وغريها بمسمع من مأل

ّغفري من السور القرآنية مكيتها ومدنيتها ّ. 
بـن أيب العـاص يف تفـسري قولـه ّأضف إىل ذلك ما تقدم يف رواية عثامن 

ُإن اهللا يأ ر ب{: تعاىل ُ ْ َ َ ِالعدل واالحسانِـِ  َِ ْ ِْ َ َ  صـىل اهللا عليـه  من قولـه)٩٠: النحل (}ْ
. )١( أن أضـعها    وضـعها مـن ا ـسورةِ بهـذه اآليـة وأ ـر ـيّإن ج  ل أتان: وآله

لـبعض الـسور   صىل اهللا عليه وآلـهَّونظري الرواية يف الداللة ما دل عىل قراءته
ّا، فيدل عىل أنهًالنازلة نجوما كآل عمران والنساء وغريمه   صىل اهللا عليـه وآلـهّ

 .ّكان يأمر كتاب الوحي بإحلاق بعض اآليات يف موضعها
ّوأعظم الشواهد القاطعـة مـا تقـدم يف أول هـذه األبحـاث أن القـرآن  ّ ّ

 .مةاملوجود بأيدينا واجد ملا وصفه اهللا تعاىل من األوصاف الكري
ّن املوجـود فـيام بـني  أّ تـدل عليـه هـذه الروايـات هـوّإن ما :وباجلملة

ّد فيه يشء ومل يتغـري منـه يشء، َزُتني من القرآن هو كالم اهللا تعاىل، فلم يّالدف
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ّوأما النقص فإهنا ال تفي بنفيه نفيا قطعا كام روي بعدة طـرق أن عمـر كـان  ً ًّ ّ ّ
ُيذكر كثريا آية الرجم ومل تكتب عنه ً. 

ًعىل أن من كان له مصحف غري مـا مجعـه زيـد أوال بـأمر مـن أيب بكـر  ّ ّ
ّوثانيا من عثامن كعيل  اهللا بن مسعود مل ينكـر  ّيب بن كعب وعبد ُأ وعليه السالمً

ّشيئا مما حواه املصحف الدائر غري ما نقل عن ابـن مـسعود أنـه مل يكتـب يف  ّ ً
 ام جربيل عىل رسـول اهللاّإهنام عوذتان نزل هب: ّمصحفه املعوذتني وكان يقول

ّ، وقـد رده الـصحابة )١(علـيهام الـسالم ّ ليعوذ هبـام احلـسننيصىل اهللا عليه وآله
ّ عىل أهنام سورتان مـن عليهم السالم ّوتواترت النصوص من أئمة أهل البيت

 .)٢(القرآن
ّ الروايات السابقة ـ كام ترى ـ آحاد حمفوفة بالقرائن القطعيـة :وباجلملة
ًيــف بالزيــادة والتغيــري قطعــا دون الــنقص إال ظنــانافيــة للتحر ًّ  ودعــوى ،ّ

 .بعضهم التواتر من حيث اجلهات الثالث ال مستند هلا
ّوالتعويل يف ذلك عىل ما قدمناه مـن احلجـة ـ الـدليل القـرآين ـ يف أول  ّ ّ
ّهذه األبحاث، أن القرآن الذي بأيدينا واجد للصفات الكريمة التي وصف 

 ؛ صـىل اهللا عليـه وآلـه عـىل رسـولهقرآن الواقعي الذي أنزلهاهللا سبحانه هبا ال
ًككونه قوال فصال ورافعا لالختالف وذكرا وهاديا ونورا ومبينـا للمعـارف  ً ً ً ًْ ً ً
 .ّاحلقيقية والرشائع النظرية وآية معجزة إىل غري ذلك من صفاته الكريمة

ّومن احلري أن نعول عىل هذا الوجه ّ فإن حجة القرآن عىل كونه،ّ  كـالم ّ
                                                           

 .٦٨٣ ص،٨ج: ّالدر املنثور يف التفسري املأثور) ١(
ّتفسري نور الثقلني، املحدث اجلليل العالمة اخلبري الشيخ عبد عيل بن مجعة ال) ٢( عرويس ّ

ّاحلويزي ، مؤسسة إسامعيليان  ،٥ج: هــ، الطبعـة الرابعـة١٤١٥:  قم، سـنة الطبـع،ّ
 .٧١٦ص
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ّ هي نفسه املتـصفة هباتيـك الـصفات  صىل اهللا عليه وآلهاهللا املنزل عىل رسوله
ًالكريمة من غري أن يتوقف يف ذلك عىل أمر آخر وراء نفسه كائنـا مـا كـان،  ّ

ّفحجته معه أينام حتقق وبيد من كان ومن أي طريق وصل َّ ّ. 
 صـىل اهللا ّلنبـيّخرى ال يتوقف القرآن النازل مـن عنـد اهللا إىل ا ُأوبعبارة 
ً يف كونه متصفا بصفاته الكريمة عىل ثبوت استناده إليهعليه وآله  صىل اهللا عليه ّ
ً بنقل متواتر أو متظافر ـ وإن كان واجدا لـذلك ـ بـل األمـر بـالعكس، وآله

ّفاتصافه بصفاته الكريمة هو احلجة عىل االستناد، فليس كالكتب والرسائل  ّ
ّتاب، واألقاويل املأثورة عـن العلـامء وأصـحاب ّاملنسوبة إىل املصنفني والك

ّاألنظار املتوقفة صحة استنادها إىل نقل قطعي ّ  وبلـوغ متـواتر أو مـستفيض ّ
ّمثال، بل نفس ذاته هي احلجة عىل ثبوته ً. 

 

ّإن ترتيب السور إنام هو من الصحابة يف اجلمع األول والثاين ّ ّ. 
ّومن الدليل عليه ما تقدم يف الروايات من وضع عثامن األنفـال وبـراءة 

ّبني األعراف ويونس وقد كانتا يف اجلمع األول متأخرتني ّ. 
ومن الدليل عليه ما ورد من مغايرة ترتيب مـصاحف سـائر الـصحابة 

ّللجمع األول والثاين كليهام كـام روي أن مـصحف عـيل ّ  كـان عليـه الـسالم ّ
ًمرتبا ع ّاقرأ ثم املدثر ثـم نـون ثـم املزمـل ثـم : ّىل ترتيب النزول، فكان أولهّ ّ ّ ّّ ّ

ّتبت ثم التكوير وهكذا، إىل آخر املكي واملـدين، نقلـه يف اإلتقـان عـن ابـن  ّ ّ
 .عليه السالم ويف تاريخ اليعقويب ترتيب آخر ملصحفه. )١(فارس

رتيـب ُونقل عن ابن أشتة يف املصاحف بإسناده عن أيب جعفر الكـويف ت
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ُيب وهو يغاير املـصحف الـدائر مغـايرة شـديدة، وكـذا عنـه فيـه  ُأمصحف 
ًاهللا بن مسعود أخـذا  بإسناده عن جرير بن عبد احلميد ترتيب مصحف عبد

ًمن الطوال ثم املئني ثم املثاين ثـم املفـصل، وهـو أيـضا مغـاير للمـصحف  ّ ّ ّ ّ
 .)١(الدائر

ّوقد ذهب كثري منهم إىل أن ترتيب الـسور تـوقيفي ّ وأن النبـيّ  صـىل اهللا ّ
 هـو الـذي أمـر هبـذا الرتتيـب بإشـارة مـن جربيـل بـأمر مـن اهللا عليه وآله
ّحتى أفرط بعضهم فادعى ثبوت ذلك )٢(سبحانه، التواتر، وليـت شـعري بـّ

ّأين هذا التواتر وقد تقدمت عمدة روايـات البـاب وال أثـر فيهـا مـن هـذا 
رد مـن نـزول القـرآن مـن املعنى، وسيأيت استدالل بعضهم عىل ذلك بـام و

ّاللوح املحفوظ إىل السامء الدنيا مجلة، ثم منها عىل النبـي   صـىل اهللا عليـه وآلـهّ
 .ًتدرجيا

 

ّإن وقوع بعض اآليات القرآنية ـ التي نزلت متفرقة ـ موقعها الذي هي  ّ
ة باالجتهاد كام هـو ظـاهر روايـات ُفيه اآلن مل خيل عن مداخلة من الصحاب

ّاجلمع األول، وقد تقدمت ّ. 
:  صىل اهللا عليه وآلـهّعن النبيـ ِّاملتقدمة ـ ّوأما رواية عثامن بن أيب العاص 

ُإن اهللا يـأ ر { : أن أضع هـذه اآليـة بهـذا ا وضـع مـن ا ـسورةِ ج  ل فأ ر ِأتا  ُ ْ َ َ  ِ
ِالعدل واالحـسانِـب َِ ْ ِْ َ َ  يف بعض  صىل اهللا عليه وآله عىل أزيد من فعلهّ، فال تدل} ...ْ

 .اآليات يف اجلملة ال باجلملة
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ِّداللـة ملـا بأيـدينا مـن الروايـات املتقدمـة عـىل  وعىل تقدير التسليم ال
ّ وجمرد حسن الظن هبـم ال ، صىل اهللا عليه وآلـهمطابقة ترتيب الصحابة لرتتيبه ّ

ّيسمح للروايات بداللة تدل هبا عىل ذلك، وإن ّام يفيد أهنم ما كانوا ليعمـدوا ّ
ويف روايـات .  فـيام علمـوه ال فـيام جهلـوه صىل اهللا عليه وآلهإىل خمالفة ترتيبه

ّاجلمع األول املتقدمة أوضح الشواهد عىل أهنم ما كانوا عىل علـم بمواضـع  ِّ ّ
 .مجيع اآليات وال بنفسها

 قنيّويدل عىل ذلك الروايات املستفيضة التـي وردت مـن طـرق الفـري
ّ أن النبيّالتي دلت عىل ّ واملؤمنني إنـام كـانوا يعلمـون متـام  صىل اهللا عليه وآلهّ

ّالسورة بنزول البسملة كام رواه أبـو داود واحلـاكم والبيهقـي والبـزاز مـن 
كـان : قـال حيـث ّطريق سعيد بن جبري ـ عىل ما يف اإلتقان ـ عن ابن عباس

بـسم اهللا «ّسورة حتـى نـزل عليـه  ال يعرف فـصل الـ صىل اهللا عليه وآلهّالنبي
ُفـإذا نزلـت عـرف أن الـسورة قـد خ: ّ زاد البـزاز.»الرمحن الـرحيم تمـت ّ

 .خرى ُأقبلت أو ابتدأت سورة ُواست
ّوأيضا عن احلاكم من وجه آخر عن سعيد عن ابـن عبـاس قـال كـان : ً

» بسم اهللا الـرمحن الـرحيم«ّاملسلمون ال يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل 
 .)١(إسناده عىل رشط الشيخني. ّزلت علموا أن السورة قد انقضتفإذا ن

ّوالروايات ـ كام ترى ـ رصحية يف داللتها عىل أن اآليـات كانـت مرتبـة  ّ
ّ بحـسب ترتيـب النـزول، فكانـت املكيـات يف  صىل اهللا عليـه وآلـهّعند النبي

ّدنية، اللهم إال أن املسورة الّالسورة املكية واملدنيات يف  َّ  سـورة نـزل فرضتّ
                                                           

،   املستدرك عـىل الـصحيحني يف احلـديث:، وكذلك١٠٠ ص،١ج: تفسري العيايش) ١(
، دار ٢٣١ ص،١ج: للحــاكم النيــسابوري، ويف ذيلــه تلخــيص املــستدرك للــذهبي

 .م١٩٧٨ بريوت، ،الفكر
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ّبعضها بمكة وبعضها باملدينة، وال يتحقق هذا الفرض إال يف سورة واحدة ّ ّ .
ًوالزم ذلك أن يكون ما نشاهده من اخـتالف مواضـع اآليـات مـستندا إىل 

 .اجتهاد من الصحابة
ُن هناك ما ال حيىص من روايـات أسـباب النـزول إ: توضيح ذلك التـي ّ

ّملدنيـة نازلـة بمكـة وبـالعكس، وعـىل ّدل عىل كون آيات كثرية يف السور ات
ّكون آيات من القرآن نازلة مثال يف أواخر عهد النبي  وهـي  صىل اهللا عليه وآلهً

خـرى  ُأٌواقعة يف سور نازلة يف أوائل اهلجرة، وقد نزلت بـني الـوقتني سـور 
وىل مـن اهلجـرة وفيهـا ُ يف الـسنة األلت وذلك كسورة البقرة التي نز،كثرية

ّوقد وردت الروايات عىل أهنا من آخر ما نزل عىل النبـيِّآيات الربا   صـىل اهللا ّ
ّ، حتى ورد عن عمر أنه قالعليه وآله ّمـات رسـول اهللا ومل يبـني لنـا آيـات : ّ

ِوا قوا يومـا ترجعـون  يـه إ  اهللا{: ِّالربا، وفيها قوله تعاىل َ ً
ِ ِ ِ َ ُ َ ْ

ُ ْ َ ُ ، )٢٨١: البقـرة (}َ 
 . صىل اهللا عليه وآلهّرآن عىل النبيّوقد ورد أهنا آخر ما نزل من الق

ّفهذه اآليات النازلة مفرقـة، املوضـوعة يف سـور ال جتانـسها يف املكيـة  ّ
ّواملدنية موضوعة يف غري موضعها بحسب ترتيب النـزول، ولـيس إال عـن 

 .اجتهاد من الصحابة
ّويؤيد ذلك ما يف اإلتقان عن ابن حجر، وقد ورد عن عيل ّ أنـه عليه الـسالم ّ

 أخرجـه ابـن . صىل اهللا عليه وآلهّالقرآن عىل ترتيب النزول عقب موت النبيمجع 
 .عليهم السالم ّأيب داود، وهو من مسلامت مداليل روايات مدرسة أهل البيت

 

ّأرص اجلمهور عىل أن ترتيب اآليات توقيفي ّ ، فآيـات املـصحف الـدائر ّ
ّ مرتبة عىل ما رتبها عليـه النبـي، العثامين وهو املصحف،اليوم ّ  صـىل اهللا عليـه ّ
ّ بإشارة من جربيل، وأولوا ظاهر الروايات بـأن مجـع الـصحابة مل يكـن وآله ّ
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ّمجع ترتيب، وإنام كان مجعا ملا كانوا يعلمونه وحيفظونـه عـن النبـي ً  صـىل اهللا ّ
ّ من السور وآياهتا املرتبة بني دفعليه وآله  .احدتني يف مكان وّ

ّوأنت خبري بأن كيفية اجلمع األول الذي تـدل عليهـا الروايـات تـدفع  ّ ّ ّ
ّهذه الدعوى دفعا رصحيا، واستدلوا لذلك بوجوه ً ً: 

ّأما اإلمجاع «:  قال السيوطي يف اإلتقان؛دعوى اإلمجاع عىل ذلك: األول
 الزركـيش يف الربهـان، وأبـو جعفـر بـن الـزبري يف مـنهم، له غري واحدَفنق

  صىل اهللا عليه وآلـهترتيب اآليات يف سورها واقع بتوقيفه: ته، وعبارتهمناسبا
 .)١(»وأمره من غري خالف يف هذا بني املسلمني

ُإال أنــه إمجــاع منقــول ال يعتمــد عليــه بعــد وجــود اخلــالف يف أصــل  ّ ّ
 .ّالتحريف، وداللة ما تقدم من الروايات عىل خالفه

ترتيـب الـسور «: ّاحلـصار دعوى التواتر عىل ذلـك، قـال ابـن :الثـاني 
  صىل اهللا عليه وآلـهّووضع اآليات مواضعها إنام كان بالوحي، كان رسول اهللا

 وقد حصل اليقني مـن النقـل املتـواتر )ضعوا آية كذا يف موضع كذا(: يقول
ّ، ومما أمجع الصحابة عـىل  صىل اهللا عليه وآلههبذا الرتتيب من تالوة رسول اهللا

 .)٢(»وضعه هكذا يف املصحف
ّوقد نقل السيوطي يف اإلتقان بعد نقله مـا رواه البخـاري وغـريه بعـدة 

 ومل جيمـع القـرآن غـري  صىل اهللا عليه وآلهّمات النبي«: ّطرق عن أنس أنه قال
ويف رواية . )٣(»أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد: أربعة

                                                           
 .٢١٤ ص،١ج: اإلتقان يف علوم القرآن) ١(
 .٢٢٠ ص،١ج: نفسهاملصدر ) ٢(
ّ، كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصـحاب ٥٠٠٤ احلديث :صحيح البخاري) ٣(

 .ّالنبي صىل اهللا عليه وآله
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 .)١(»أيب الدرداء«بدل » ّيب بن كعب ُأ«
ّوقد متسك بقـول أنـس هـذا مجاعـة مـن املالحـدة، وال «: زريقال املا

ّ فإنا ال نسلم محله عىل ظاهره، سلمناه ولكن مـن أيـن هلـم ؛ّمتمسك هلم فيه ّ ّ
ّأن الواقع يف نفس األمر كذلك، سلمناه لكن ال يلزم من كون كل من اجلـم  ّ ّ ّ

ّالغفري مل حيفظه كله أن ال يكون حفظ جمموعه اجلم الغفري، وليس م ن رشط ّ
ّالتواتر أن حيفظ كـل فـرد مجيعـه، بـل إذا حفـظ الكـل ولـو عـىل التوزيـع  ّ

 .)٢(»كفى

ُأما دعوى أن ظاهر كالم أنس غري مـراد، فهـو ممـا ال يـصغى إليـه يف  � ّ ّ ّ
ِّة عىل ظاهر اللفظ إال بقرينة من نفس كالم املتكلم أو ّاألبحاث اللفظية املبني ّ

ّبه، أما جمرد الدعوى واما ينوب من ّاالستناد إىل قول آخرين فال، عىل أنـه لـو ّ
ّمحل كالم أنس عىل خـالف ظـاهره، كـان مـن الواجـب أن حيمـل عـىل أن 

ّهؤالء األربعة إنام مجعوا يف عهد النبي  معظم القرآن وأكثـر  صىل اهللا عليه وآلهّ
ّسوره وآياته، ال عىل أهنم وغريهم من الصحابة مجعوا مجيع القرآن عـىل مـا 

ّلعثامين وحفظوا ترتيب سوره وآياته وضبطوا كل واحدة منهـا يف املصحف ا
فهذا زيد بن ثابت ـ وهو أحـد األربعـة املـذكورين يف حـديث . عن آخرها

ّأنس واملتصدي للجمع األول والثاين كليهام ـ يرصح يف رواياته أنه مل حيفـظ  ّّ ّ
 .مجيع اآليات

ّسـلمناه ولكـن مـن أيـن هلـم أن الواقـع يف: ّوأما قوله �  نفـس األمـر ّ
ّكذلك؟ فمقلوب عىل نفسه، فمن أين هلذا القائل أن الواقع يف نفـس األمـر 

ّكام يدعيه، وقد عرفت الشواهد عىل خالف ما يدعيه؟ ّ 
                                                           

 .٢٤٦ ص،١ ج:إلتقان يف علوم القرآنا) ١(
 .٢٤٦ ص،١ ج:اإلتقان يف علوم القرآن )٢(
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ّنه يكفي يف حتقق التواتر أن حيفظ الكـل كـل القـرآن عـىل  أّوأما قوله � ّ ّ ّ
ّ ألنه إنـام يفيـد كـون جممـوع القـر؛سبيل التوزيع، فمغالطة واضحة آن مـن ّ

ّحيث املجموع منقوال بالتواتر، وأما كون كل واحـدة واحـدة مـن اآليـات  ّ ً
 .ّالقرآنية حمفوظة من حيث حملها وموضعها بالتواتر فال، وهو ظاهر

قـال البغـوي . ّ إنه مكتوب يف اللوح املحفوظ عىل هذا الرتتيب:الثالـث 
نزلـه اهللا عـىل تني القرآن الـذي أّالصحابة مجعوا بني الدف«: »ّرشح السنة«يف 

ًرسوله من غري أن زادوا أو نقصوا منه شيئا، خوف ذهـاب بعـضه بـذهاب 
َحفظته، فكتبوه كام سمعوا من رسول اهللا   مـن غـري ّوسلم] هوآل[ّصىل اهللا عليه َ

ًأن قدموا شيئا أو أخروا أو وضعوا له ترتيبا مل يأخذوه مـن رسـول اهللا ًّ ّصـىل  ّ
ّ يلقـن ّوسـلم] هوآلـ[ّصـىل اهللا عليـه ل اهللا ، وكـان رسـوّوسـلم] هوآلـ[اهللا عليه 

ِّأصحابه ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن عـىل الرتتيـب الـذي هـو اآلن يف 
ّمصاحفنا بتوقيف جربيل إياه عىل ذلك، وإعالمه عند نزول كل آية أن هـذه  ّ ّ

ّاآلية تكتب عقيب آية كذا يف سورة كذا، فثبت أن  ي الـصحابة كـان يف سـعُ
ّواحد ال يف ترتيبه، فإن القرآن مكتـوب يف اللـوح املحفـوظ مجعه يف موضع 

ًعىل هذا الرتتيب، أنزله اهللا مجلة إىل السامء الدنيا ثم كـان ينزلـه مفرقـا عنـد  ّ ّّ ُّ
 .)١(» وترتيب النزول غري ترتيب التالوة،احلاجة
ّن الصحابة إنام كتبوا املصحف عىل الرتتيب الـذي أخـذوه أّأما قوهلم  � ّ

ّ من غـري أن خيـالفوه يف يشء، فمـام ال يـدل عليـه صىل اهللا عليه وآله ّعن النبي ّ
ّيشء من الروايات املتقدمة، وإنام املسلم من داللتها أهنم إنام أثبتوا ما قامـت  ّ ّّ ّ

ّ وال إشـارة يف ذلـك إىل كيفيـة ترتيـب اآليـات ،ّعليه البينة من متن اآليات
ِّ عباس املتقدمة عـن عـثامن مـا نعم، يف رواية ابن.  وهو ظاهر،ّالنازلة مفرقة ّ

                                                           
 .٢١٩ ص،١ ج:ًنقال عن اإلتقان يف علوم القرآن) ١(
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ّيشري إىل ذلك، غري أن الذي فيه أنه كان ّ ّ يأمر بعـض كتـاب  صىل اهللا عليه وآلهُ
ّ وهـو غـري إعالمـه مجيـع الـصحابة ذلـك، عـىل أن الروايـة ،الوحي بذلك

 .ّمعارضة بروايات اجلمع األول وأخبار نزول بسم اهللا وغريها
ّن النبيأّوأما قوهلم  � ّ لقـن الـصحابة هـذا الرتتيـب  عليـه وآلـه صـىل اهللاّ

ّ، فكأنـه إشـارة إىل ّاملوجود يف مصاحفنا بتوقيف من جربيل ووحي سـاموي
ــة ــدم يف آي ــاص املتق ــن أيب الع ــثامن ب ــديث ع ــ{: ّح ــأ ر ب ُإن اهللا ي ُ ْ َ َ ِالعدل ِـِ  ْ َ

ْ

ِواالحسان َ ْ ِ ّوقد عرفت مما تقدم أنه حديث واحد يف خصوص موضـع آيـة ، }َ ّ ّ
 .ّ ذلك من مواضع مجيع اآليات املتفرقةواحدة، وأين

ّن القرآن مكتوب عىل هـذا الرتتيـب يف اللـوح املحفـوظ أّوأما قوهلم  �
ًأنزله اهللا إىل السامء الدنيا ثم أنزله مفرقا عند احلاجة ّ ّ إلـخ، فإشـارة إىل مـا .. ُّ

ًروي مستفيضا من طرق الفريقني من نزول القرآن مجلة من اللوح املحفوظ 
ّء الدنيا، ثم نزوله منها نجوما إىل النبيإىل السام ًّ ، لكـن الروايـات  صىل اهللا عليه وآلهُّ

ًليس فيها أدنى داللة عىل كون القرآن مكتوبا يف اللوح املحفوظ مـنظام يف الـسامء  ّ ً
 . وهو ظاهر،ُّالدنيا عىل الرتتيب املوجود يف املصحف الذي عندنا

 صـىل اهللا ل املتواتر عن رسـول اهللاّنه قد حصل اليقني بالنقأّوأما قوهلم  �
ّ هبذا الرتتيب املوجود يف املصاحف، فقد عرفت أنـه دعـوى خاليـة عليه وآله

ّعن الدليل، وأن هذا التواتر ال خرب عنه بالنسبة إىل كل آية آية ّ)١(. 

 

ّيعتقد أن مجع القرآن إنام كـان يف عهـد ِيف قبال االجتاه السابق الذي كان  ّ
أيب بكر، وهو ما اختاره مجهور أتباع اخللفاء وتبعهم عىل ذلك بعض أعـالم 

                                                           
ًيراجع بحث صيانة القرآن من التحريف، وكيفية مجعه وترتيب سوره وآياته، مفصال ) ١( ّ ّ

 .١٣٢ ـ ص١٠٤ ص،٢ج: يف امليزان يف تفسري القرآن
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ّ، هناك اجتـاه آخـر يف مدرسـة أهـل البيـت عليهم السالم مدرسة أهل البيت
، وهذا مـا  صىل اهللا عليه وآلهّيعتقد أن القرآن كان قد مجع عىل عهد رسول اهللا

ّ إنـه إذ، »البيـان« يف قـدس رسه ّ من األعالم منهم السيد اخلـوئياختاره مجلة
ّبعد أن استعرض جل الروايات املتقدمة يف بيـان كيفيـة مجـع القـرآن قـال ّ ّ: 

ّهذه أهم الروايات التي وردت يف مجع القرآن، وهي ـ مع أهنا أخبـار آحـاد « ّ
ّتفيدنا علام ـ خمدوشة من جهات شتى ال ً«: 

ّهذه الروايات معارضة بام دل عىل أن القرآن كـان قـد ّن إ :وىلألاجلهة ا ّ
 . صىل اهللا عليه وآلهتب عىل عهد رسول اهللاُع وكُمج

فقد روى مجاعة، منهم ابن أيب شيبة، وأمحـد بـن حنبـل، والرتمـذي،  �
ّوالنسائي، وابن حبان، واحلاكم، والبيهقـي، والـضياء املقـديس، عـن ابـن 

ما محلكـم عـىل أن عمـدتم إىل األنفـال : ّقلت لعثامن بن عفان «:ّعباس قال
وهي من املثاين، وإىل براءة وهي من املئني، فقـرنتم بيـنهام ومل تكتبـوا بيـنهام 

فقـال  ووضـعتموها يف الـسبع الطـوال؟» بسم اهللا الـرمحن الـرحيم«سطر 
 تنـزل عليـه الـسور ذوات ّوسـلم] هوآلـ[ّصىل اهللا عليه كان رسول اهللا : عثامن

ضـعوا :  نزل عليه اليشء دعا بعض من كان يكتـب فيقـولالعدد، فكان إذا
وكانـت األنفـال مـن . هؤالء اآليات يف السورة التي يذكر فيها كـذا وكـذا

ّأوائل ما نزل يف املدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزوال، وكانـت قـصتها  ً
ُشبيهة بقصتها، فظننت أهنا منها، فق ّ  ّسلمو] هوآل[ّصىل اهللا عليه بض رسول اهللا ّ

ّومل يبني لنا أهنا منها، فمن أجل ذلـك قرنـت بيـنهام ومل أكتـب بيـنهام سـطر  ّ
 .)١(»ووضعتها يف السبع الطوال» بسم اهللا الرمحن الرحيم«

مجع القرآن عىل عهـد « :وروى الطرباين وابن عساكر عن الشعبي قال �
                                                           

 .٢١٥ ص،١ج:  علوم القرآناإلتقان يف) ١(
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ّ ايب بـن ك:ّ ستة من األنصارّوسلم] هوآل[ّصىل اهللا عليه رسول اهللا  عـب، وزيـد ُ
بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأبو الدرداء، وسعد بن عبيد، وأبو زيـد، وكـان 

 .)١(»ّجممع بن جارية قد أخذه إال سورتني أو ثالث
 . البخاري عن أنس بن مالكالرواية املتقدمة التي رواهاوكذلك  �

ًولعل قائال يقول ّإن املراد من اجلمع يف هذه الروايـات هـو اجلمـع يف : ّ
 .ال التدوينالصدور 

ّوهذا القول دعوى ال شاهد عليها، أضف إىل ذلـك أن حفـاظ القـرآن  ّ
ُ كـانوا أكثـر مـن أن حتـىص أسـامؤهم،  صىل اهللا عليه وآلهعىل عهد رسول اهللا

ّوأن املتصفح ألحـوال الـصحابة !! ّفكيف يمكن حرصهم يف أربعة أو ستة ّ
ّقـني بـأن القـرآن كـان  حيصل له العلـم والي صىل اهللا عليه وآلـهّوأحوال النبي

ّ وأن عـدد اجلـامعني لـه ال  صـىل اهللا عليـه وآلـهًجمموعا عىل عهد رسـول اهللا
 .ُيستهان به

 صـىل اهللا عليـه ّمـات النبـي: ّوأما ما رواه البخاري بإسناده عن أنس قال
ّ ومل جيمــع القــرآن إال أربعــة، فهــو مــردود ومطــروح ألنــه معــارض وآلــه ّ

ّللروايات املتقدمة، حتى  ّيضاف إىل ذلـك أنـه غـري . ملا رواه البخاري بنفسهِّ ُ
قابل للتصديق به، وكيف يمكن أن حييط الـراوي بجميـع أفـراد املـسلمني 

ّ عىل كثرهتم، وتفرقهم يف الـبالد، ويـستعلم  صىل اهللا عليه وآلهّحني وفاة النبي
ّأحواهلم ليمكنه أن حيرص اجلامعني للقرآن يف أربعة، وهذه الدعوى ختـرص 

 .ٌيب وقول بغري علمبالغ
ّإنه مع هذه الروايات كيف يمكن أن يصد: وصفوة القول ّق أن أبا بكـر ّ

ًكان أول من مجع القرآن بعد خالفتـه؟ وإذا سـلمنا ذلـك فلـامذا أمـر زيـدا  ّ ّ
                                                           

 .٥٢ ص،٢ج: ّز العاملـمنتخب كن) ١(
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 ُوعمر بجمعه من اللخاف والعسب وصدور الرجال، ومل يأخـذه مـن عبـد
. مروا بأخذ القـرآن مـنهم ُأوقد  ،ّيب وقد كانوا عند اجلمع أحياء ُأاهللا ومعاذ و

ًعىل أن زيدا نفسه كان أحد اجلامعني للقرآن عىل ما يظهر من هـذه الروايـة،  ّ
ّفال حاجة إىل التفحص والسؤال من غريه بعد أن كان شابا عاقال غري مـتهم  ً ً ّ ّ

ّ أضف إىل مجيع ذلك أن أخبار الثقلني املتظافرة تدلنا عـىل ،كام يقول أبو بكر ّ
 عىل مـا سنـشري  صىل اهللا عليه وآلهً كان جمموعا عىل عهد رسول اهللاّأن القرآن

 .إليه
 عارضة مع الكتابتّإن هذه الروايات م: اجلهة الثانية

ّإن هذه الروايات معارضة بالكتاب، فإن كثريا من آيـات الكتـاب دالـة  ً ّ ّ
ّعىل أن سور القرآن كانت متميزة يف اخلارج بعضها عن بعـض، وأن الـسور  ّّ

ّ منترشة بني الناس حتى املرشكني وأهل الكتاب، فـإن النبـيكانت ّ  صـىل اهللا ّ
ّ قد حتدى الكفار واملرشكني عىل اإلتيان بمثل القرآن وبعـرش سـور عليه وآله ّ

ّن سور القـرآن كانـت يف متنـاول أمثله مفرتيات وبسورة مثله، ومعنى هذا 
 .أيدهيم

اته الكريمة، ويف قـول طلق لفظ الكتاب عىل القرآن يف كثري من آي ُأوقد 
 ويف هـذا ،»كتاب اهللا وعـ  : ّإ  تارك في م ا قل «:  صىل اهللا عليه وآلهّالنبي

ّداللة عىل أنه كان مكتوبا جمموعا، ألنه ال يصح إطالق الكتاب عليـه وهـو  ّ ًّ ً
ّيف الصدور، بل وال عىل ما كتب يف اللخـاف والعـسب واألكتـاف إال عـىل  ُ

ّ، واملجاز ال حيمل اللفظ عليه من غري قرينـة، فـإن لفـظ نحو املجاز والعناية
، وال يطلـق عـىل املكتـوب إذا ّالكتاب ظاهر فيام كان له وجود واحد مجعي

ً فضال عام إذا مل يكتب وكان حمفوظا يف الصدور فقط، غري جمتمعًأّكان جمز ّ ً. 
ومع فرض املعارضة واملخالفة للقرآن الكـريم تـسقط هـذه الروايـات 
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ْعتبار، وذلك للروايات املستفيضة التي تـأمر بعـرض احلـديث عـىل عن اال
: عليه الـسالم قال اإلمام الصادق؛ الكتاب واألخذ بام وافقه وطرح ما خالفه

ًإن     حق حقيقة و    صواب نورا، فما :  صىل اهللا عليه وآلهقال رسول اهللا« ّ ّّ ّ

 .)١(»وافق كتاب اهللا فخذوه، وما خالف كتاب اهللا فدعوه
 ّ إن هذه الروايات خمالفة حلكم العقل:اجلهة الثالثة

ّاتضح من خالل األبحاث السابقة أن اإلسـالم كـان مـن أول رشوعـه  ّ ّ
 : عىل أمرينًيامبتن

ّأصل النبوة والسفارة اإلهلية: األول ّ. 
ّكونه خامتا للنبوات والسفارات: الثاين ً. 

م القيامة واستمرار الرشيعة ِّومرجع األخري إىل بقاء الدين القويم إىل يو
ًاملقدسة ودوامها، بحيث ال نبي بعده وال ناسخ له أصال ّ ّ. 

ّومن الواضح أن اإلتيان باملعجزة املثبتة هلذه الدعوى البـد وأن يكـون  ّ
ًصاحلا إلثبات كال األمرين وقابال لالستناد إليه يف كلتا الدعويني فاملعجزة . ً

ّألنبياء السالفني، وختـتص بخـصوصية ال ِّيف هذا الدين متتاز عن معجزات ا ّ
ًتوجد يف معجزات السفراء املاضني، وألجله ختتلف ـ سـنخا ونوعـا ـ عـ  نً

ُتلك املعجزات غري الباقية، واالمور اخلارقة للعادة التي كان الغـرض منهـا 
 .ّإثبات أصل النبوة

ّومن املعلوم أيضا أن هذا الوصف إنـام خيـتص بـه القـرآن املجيـد، وال ّ ّ ً 
                                                           

ّالفقيـه املحـدث الـشيخ : تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة، تأليف) ١(
ّحممد بن احلسن احلر العاميل املتوىف سنة  علـيهم  ّمؤسـسة آل البيـت: حتقيق هـ١١٠٤ّ

، كتاب القـضاء، ١١٠ ص،٢٧ ج.:هـ١٤١٢: وىلالسالم إلحياء الرتاث، الطبعة األ
  .١٠:  من أبواب صفات القايض، احلديث رقم٩الباب 



 أصول التفسري والتأويل .........................................................................٤٧٢

ّخـرى، فإنـه هـو املعجـزة  األ صـىل اهللا عليـه وآلـهّيوجد يف معجـزات النبـي
ّالوحيدة اخلالدة والدليل الفذ الباقي إىل يوم القيامة، فالقرآن من حني نزوله 
ًكان ملحوظا هبذا الوصف، ومنظورا من هذه اجلهة التي ليس فوقها جهـة ،  ً

 .خيفى وال يرى شأن أعظم منها كام ال
ّاخلصوصية للقرآن الكريم، كيف يمكن أن يتصور أنه مل مع وجود هذه  ّ ّ
ّجيمع يف عرص النبي  بـشأنه ـ مـن جهـة اجلمـع ـ ِ ومل يعـتن صىل اهللا عليه وآلهُ

ّالرسول األعظم وال أحد من املـسلمني، مـع شـدة اهـتاممهم بـه وبحفظـه 
ــسه ودر ــه وتعلمــه وتدري ــه وتعليم ــارف تســاّوقراءت ــون املع ه، وأخــذ فن

 !ِلقصص واحلكم وسائر احلقائق منه؟واألحكام وا
َ أمر مجـع القـرآن إىل مـن  صىل اهللا عليه وآلهّبل كيف يعقل أن يوكل النبي ْ

ًبعده سيام مع علمه بأن الذي يتصدى للجمع بعده ليس متـصفا بالعـصمة،  ّّ ّ ّ
ّإذ ال حمالة يكون مجعه ناقصا من جهـة التحريـف، ومـن جهـة عـدم حتقـق  ً

ّيات، ومـن الواضـح مدخليتـه يف ترتـب الغـرض التناسب الكامل بني اآل ّ
ّ رضورة أن ارتباط أجزاء الكتاب ووقوع كل جزء يف موضعه، ؛املقصود منه ّ

ًله كامل املدخلية يف ترتب غرض الكتاب، خصوصا يف القـرآن الـذي كـان  ّ
ّغرضه أهم األغراض من ناحية، وعدم كونه منحـرصا بعلـم خـاص وفـن  ّ ً ّ

ّ ال يتحقـق َراعُالتناسـب يف مثلـه لـو مل يـّخـرى، فـإن أخمصوص من جهـة 
 .ًالغرض أصال

ليف يف عرصه، وكون سـوره أّفال حميص عن االلتزام بتحقق اجلمع والت
ّوآياته متميزة بعضها عـن بعـض، خـصوصا أن يف القـرآن جهـات عديـدة  ً ّ

ًكفي كل واحدة منها ألن تكون موضعا لعناية املسلمني، وسـببا الشـتهاره ت ً ّ
 :هذه اجلهات هيبني الناس، و
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ّبالغة القرآن، فقد كانت العرب هتتم بحفظ الكالم البليـغ، ولـذلك  �
ّفهم حيفظون أشعار اجلاهلية وخطبها، فكيف بالقرآن الذي حتـدى ببالغتـه 
ّكل بليغ، وأخرس بفصاحته كل خطيب لسن، وقد كـان العـرب بـأمجعهم  ّ

فظـه إليامنـه، ّمتوجهني إليه، سواء يف ذلك مـؤمنهم وكـافرهم، فـاملؤمن حي
ّوالكافر يتحفظ به ألنه يتمنى معارضته وإبطال حجته ّ ّ ّ. 

 رغبتـه بحفـظ القـرآن واالحتفـاظ بـه،  صىل اهللا عليه وآلهّإظهار النبي �
ّوكانت السيطرة والسلطة له خاصة، والعادة تقـيض بـأن الـزعيم إذا أظهـر  ّ

ًرغبته بحفظ كتاب أو بقراءته، فإن ذلك الكتـاب يكـون رائجـا بـ ني مجيـع ّ
 .عية الذين يطلبون رضاه لدين أو دنيارال

ّإن حفظ القرآن سبب الرتفـاع شـأن احلـافظ بـني النـاس وتعظيمـه  �
ّ فقد علم كل مطلع عـىل التـاريخ مـا للقـراء واحلفـاظ مـن املنزلـة ؛عندهم ّّ ّ

الكبرية واملقام الرفيع بني الناس، وهذا أقوى سبب الهـتامم النـاس بحفـظ 
 .حفظ القدر امليسور منهالقرآن مجلة أو ب

 .ّاألجر والثواب الذي يستحقه القارئ واحلافظ بقراءة القرآن وحفظه �
ّهذه أهم العوامل التي تبعث عىل حفظ القرآن واالحتفاظ به، وقد كان 
ّاملسلمون هيتمون بشأن القرآن وحيتفظون به أكثر من اهتاممهم بأنفسهم وبام 

 .ّهيمهم من مال وأوالد
:  أخرج ابن سعد يف الطبقـات؛ بعض النساء مجعت القرآنّوقد ورد أن

ّحـدثتني : اهللا بن مجيع قـال ّحدثنا الوليد بن عبد: ُأنبأنا الفضل بن دكني قال
 صـىل اهللا عليـه  وكان رسـول اهللا ـّم ورقة بنت عبداهللا بن احلارث ُأّجديت عن 

 ل اهللاّ أن رسـو ـ، وكانت قـد مجعـت القـرآنةّ يزورها ويسميها الشهيدوآله
داوي  ُأأتـأذن يل فـأخرج معـك : ً حني غزا بـدرا قالـت لـهصىل اهللا عليه وآله
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ّجرحاكم وأمرض مرضاكم، لعل اهللا هيدي يل الشهادة؟ قـال ُإن اهللا  «: ّ  ٍدْهـّ
 .)١(» ك شهادة

وإذا كان هذا حال النساء يف مجع القرآن، فكيف يكون حـال الرجـال؟ 
ّوقد عد من حفاظ القرآن عىل عهد رسو  .ّ جم غفري صىل اهللا عليه وآلهل اهللاّ

ّإن رعال وذكـوان وعـصية وبنـي حليـان اسـتمدوا : عن أنس بن مالك ّ ُ ً ِ ّ
ّ عىل عدو، فأمدهم بسبعني من األنـصار ّوسلم] هوآل[ّصىل اهللا عليه رسول اهللا  ّ

ّكنا نسميهم القراء يف زماهنم، كانوا حيتطبون بالنهار ويصلون بالليل، حتـى  ّ ّ ّ ّ
 ّوسـلم] هوآلـ[ّصىل اهللا عليـه ّر معونة قتلوهم وغدروا هبم، فبلغ النبي كانوا ببئ

ْفقنت شهرا يدعو يف الصبح عىل أحياء من أحياء العرب، عىل رعل وذكوان  ِ ً
ّوعصية وبني حليان ُ)٢(. 

ّن شدة اهتامم النبيإ ّ ّ بـالقرآن، وقـد كـان لـه كتـاب  صـىل اهللا عليـه وآلـهّ
ّل نجومـا يف مـدة ثـالث وعـرشين سـنة،ّأن القـرآن نـزوّ السيام ،عديدون ً 

ّورث لنا القطع بأن النبيت  كان قد أمر بكتابـة القـرآن عـىل  صىل اهللا عليه وآلـهّ
ّ نؤلـف  صىل اهللا عليه وآلهّكنا عند رسول اهللا«: روى زيد بن ثابت قال؛ عهده

 .»القرآن من الرقاع
مل هذا حديث صحيح عىل رشط الـشيخني و«: قال احلاكم يف املستدرك

ّوفيه الدليل الواضح أن القرآن إنام مجع عىل عهد رسول اهللا. خيرجاه  صىل اهللا ّ
 .)٣(»عليه وآله وسلم

                                                           
 .٢٥٠ ص،١ج: اإلتقان يف علوم القرآن) ١(
وبئـر ... ، كتـاب املغـازي، بـاب غـزوة الرجيـع٤٠٩٠ احلديث :صحيح البخاري) ٢(

 .معونة
 .، كتاب التاريخ٦١١ ص،٢ج: املستدرك عىل الصحيحني) ٣(
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ًوأما حفظ بعض سور القرآن أو بعض السورة فقد كـان منتـرشا جـدا،  ًّ ّ
 .ّوشذ أن خيلو من ذلك رجل أو امرأة من املسلمني

 ّوسلم] هوآل[ عليه ّصىل اهللاكان رسول اهللا : روى عبادة بن الصامت قال �
ُ دفعـه ّوسـلم] هوآل[ّصىل اهللا عليه يشغل، فإذا قام رجل مهاجر عىل رسول اهللا 

ّإىل رجل منا يعلمه القرآن ّ«)١(. 
ّ فـسمع ضـجتهم يف عليـه الـسالم ّكنت مـع عـيل«: وروى كليب قال �

 .)٢(»...طو   ؤالء: ون القرآن فقالؤاملسجد يقر
ً كان رائجا بـني الرجـال والنـساء مـن ّنعم، إن حفظ القرآن ولو بعضه

ّاملسلمني، حتى أن املسلمة قد جتعل مهرها تعليم سورة من القرآن أو أكثر ّ. 
ُومع هذا االهتامم كله كيف يمكن أن يقال  ّن مجع القرآن قـد تـأخر إىل أّ ّ

ّخالفة أيب بكر، وأن أبا بكر احتاج يف مجع القرآن إىل شاهدين يشهدان أهنـام  ّ
 . صىل اهللا عليه وآلهن رسول اهللاسمعا ذلك م

  خمالفة هذه الروايات لرضورة تواتر القرآن:الجهة الرابعة
ًإن روايات اجلمع يف عهد أيب بكر خمالفة ملا أمجع عليه املـسلمون قاطبـة  ّ

ّمن أن القرآن ال طريق إلثباته إال التواتر فإهنا تقول ّ ّإن إثبات آيات القـرآن : ّ
بشهادة شاهدين أو بشهادة رجل واحد إذا كانـت ًحني اجلمع كان منحرصا 

ًتعدل شهادتني، وعىل هذا فالالزم أن يثبت القـرآن بـاخلرب الواحـد أيـضا، 
 وهل يمكن ملسلم أن يلتزم بذلك؟

ّولست أدري كيف جيتمع القول بصحة هذه الروايات التـي تـدل عـىل  ّ
ّثبوت القرآن بالبينة، مع القول بأن القرآن ال يثبت إال با ّ لتواتر، أفـال يكـون ّ

                                                           
 .٣٢٤ص ،٥ج: مسند أمحد) ١(
 .١٨٥ ص،٢ج: ّز العامل، الطبعة الثانية، فضائل القرآنـكن) ٢(
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ًالقطع بلزوم كون القرآن متواترا سببا للقطع بكذب هذه الروايات أمجع؟ ً 
ّفـرس الـشاهدين يف الروايـات ـ كابن حجر ـ ّومن الغريب أن بعضهم 

ّويف ظني أن الذي محله عىل ارتكاب هذا التفسري هو مـا . )١(بالكتابة واحلفظ ّ
ّ كـل حـال فهـذا التفـسري واضـح ذكرناه من لزوم التواتر يف القرآن، وعـىل

 :الفساد من جهات
 .ملخالفة رصيح تلك الروايات يف مجع القرآن وقد سمعتها �
ّن هذا التفسري يلزمه أهنم مل يكتبوا ما ثبت أنه من القرآن بالتواتر إذا أل � ّ ّ

ّمل يكن مكتوبا عند أحد، ومعنى ذلك أهنـم أسـقطوا مـن القـرآن مـا ثبـت  ً
 .قرآنّبالتواتر أنه من ال

ًراد كتابتـه متـواترا، ُيـّن الكتابة واحلفظ ال حيتاج إليهام إذا كـان مـا أل �
ّوعىل كل حال فـال فائـدة . ًومها ال يثبتان كونه من القرآن إذا مل يكن متواترا

 .ًيف جعلهام رشطا يف مجع القرآن
ّوعىل اجلملة البد من طرح هذه الروايات ألهنا تدل عىل ثبوت القـرآن  ّ ّ

 .تواتر، وقد ثبت بطالن ذلك بإمجاع املسلمنيبغري ال
 . استلزام هذه الروايات للقول بالتحريف:الجهة الخامسة

ّإن االستناد إىل هذه الروايات لعدم حتقق اجلمع يف زمن النبـي ّ  صـىل اهللا ّ
 وبيد املعـصوم، واستكـشاف وجـود الـنقص يف القـرآن مـن هـذا عليه وآله

ّ الالزم عىل املـستدل أن يقـول بـالتحريف ّالطريق ال ينطبق عىل املدعى، بل ّ
ّمن جهة الزيـادة أيـضا، ذلـك لقـضاء العـادة بـأن املـستند ـ وهـي شـهادة  ً

ًشاهدين ـ ال يكون مطابقا للواقع دائام ّ رضورة أن االلتزام بكوهنا كـذلك، ؛ً
ّودعوى حصول القطع بأن كل ما شهد به شاهدان أو مـن بحكمهـام، عـىل  ّ

                                                           
 .٢١٠ ص،١ج: اإلتقان يف علوم القرآن) ١(
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ُق للواقع يف غاية البعد، بل الظـاهر هـو العلـم اإلمجـايل ّأنه من القرآن مطاب
ًبتحقق الكذب يف البعض، خصوصا مع ثبـوت الـدواعي مـن املنـافقني  ىل إّ

ًختريب الدين والسعي يف اضمحالله واهندام بنائه، حينئـذ يعلـم ـ إمجـاال ـ  ِّ
 .بوجود الزيادة يف القرآن كالنقيصة

فيهـا  ق مراتـب الكـالم البـرشيّودعوى أن اآلية بمرتبتها الواقعة فـو
ّمدفوعة بأنه عىل ذلـك ، قرينة عىل كوهنا من القرآن وعدم كوهنا كالم البرش

ية وكوهنا مـن كـالم اهللا، بـل كانـت ّال تكون شهادة الشاهدين مصدقة لآل
ّاآلية مصدقة هلا ولكـون الـشهادة مطابقـة للواقـع، وعليـه فـال حاجـة إىل 

 .هذه الرواياتًالشهادة أصال، وهو خالف مفاد 

 

ّاتضح مما تقدم أن هذه الروايات التي تدعي أن اجلمع مل يكن عىل عهـد  ّّ ّ ّّ
ّ ال يمكـن األخـذ بمـضموهنا، وأنـه ال حمـيص عـن  صىل اهللا عليه وآلـهّالنبي

االلتزام بكون اجلمع والتأليف الراجع إىل متييز اآليات بعضها عـن بعـض، 
موقعها من ًـ أيضا ـ  من السورة الفالنية، بل ًا جزءوتبيني كون اآلية الفالنية

ًتلك السورة، وأهنـا هـي اآليـة الثانيـة منهـا ـ مـثال ـ أو الثالثـة أو الرابعـة  ّ
ّوهكذا، وكذا متييز السور بعضها عن بعض واقعا يف عهد النبي  صىل اهللا عليه ً

ّ بأمره وإخباره، غاية األمر تفرقها وتشتتها مـن جهـة األشـياوآله ء املكتوبـة ّ
 .عليها، واملنقوشة فيها كالعسيب واللخاف ومثلهام

 : مجلة من علامء الفريقنيهّوهذا ما أكد
 صـىل اهللا عليـه ّإن القرآن كان عىل عهد رسول اهللا«: ّقال السيد املرتىض �
ّ جمموعا مؤلفا عىل ما هو عليـه اآلن، ألن القـرآن كـان حيفـظ ويـدرس وآله ً ًّ

ّحتى عني عىل مجاعة مـن الـصحابة يف حفظهـم لـه، مجيعه يف ذلك الزمان،  ّ



 أصول التفسري والتأويل .........................................................................٤٧٨

ّوأنه كان يعرض عىل النبي ّ ويـتىل عليـه، وأن مجاعـة مـن  صىل اهللا عليـه وآلـهّ ُ
ّيب بن كعب، وغريمها، ختمـوا القـرآن  ُأاهللا بن مسعود، و الصحابة مثل عبد

ّ عدة ختامت، وكل ذلك يدل بأدنى تأمل عىل  صىل اهللا عليه وآلهّعىل النبي ّ ّ ّأنـه ّ
ًكان جمموعا مرتبا غري مبتور وال مبثوث ًّ«. 

عىل ما نقله عنـه » جامع علم القرآن«ّوقال البلخي يف تفسريه املسمى  �
ّين ألعجـب مـن إو«: ما لفظـه» سعد السعود«ّالسيد ابن طاووس يف حمكي 

 ترك القـرآن الـذي  عليه وآلهصىل اهللا ّالنبيّأن يقبل املؤمنون قول من زعم أن 
ّمته، والذي تقوم به دعوته والفرائض التي جاء هبا مـن عنـد  ُأة عىل ّهو حج

ًربه، وبه يصح دينه الذي بعثه اهللا داعيـا إليـه، مفرقـا يف قطـع احلـرف، ومل  ًّ ّ ّ
ــصنفه ومل حيفظــه ومل حي ُجيمعــه ومل ي ّ كــم األمــر يف قراءتــه ومــا جيــوز مــن ُ

وآيـه، هـذا ال االختالف وما ال جيوز، ويف إعرابه ومقداره وتـأليف سـوره 
ّيتوهم عىل رجل من عامة املسلمني، فكيـف برسـول رب العـاملني ّ  صـىل اهللا ّ

 .»؟عليه وآله
 

ّذكر بعض األعالم املعارصين أن أبا بكر وعثامن كـان هلـام دور يف مجـع 
ّ خيتلف عام هو حمل الكالمًالقرآن، لكن بمعنى ّ. 

ًه قد مجع تلك املتفرقات ـ التي كـان شـأهنا مبينـا مـن ّ فهو أن؛أمـا األول  ّ ّ
مجيع اجلهات، وكانت خالية من نقـاط اإلهبـام واإلمجـال بـتامم املعنـى ـ يف 
. قرطاس أو مصحف الذي هو بمعنى القرطـاس، أو قطـع اجللـد املـدبوغ

ّوقد وقع الترصيح يف بعض الكلامت املتقدمة أن أبا بكر هـو أول مـن مجـع  ّ ّ
ّإن مجع أيب بكـر كـان خلـشية أن «: قال ابن التني وغريه. ني اللوحنيالقرآن ب

ًيذهب من القرآن يشء بذهاب محلته، ألنه مل يكن جمموعا يف موضع واحد،  ّ َ َ
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ّفجمعه يف صحائف مرتبا آليات سوره عىل ما وقفهـم عليـه النبـي ًَ ّ  صـىل اهللا َ
ط ربـط األوراق ّومعنى ذلك أن مجع أيب بكر كان بمنزلـة خـي. )١(»عليه وآله

ّاملتفرقة املوجودة يف بيت النبي ، وال يبعـد االلتـزام بـام يف  صىل اهللا عليـه وآلـهّ
بعض تلك الروايات من كون املصحف الذي مجع أبو بكر فيـه القـرآن هـو 
الذي كان عنده زمن حياته، وكان بعده عند عمـر، وانتقـل منـه إىل حفـصة 

 . صىل اهللا عليه وآلهّبنته زوج النبي
ّذا يظهر أن اإلشكال واالشتباه إنام نشأ من اخللط وعدم تبني مفهوم وهب ّ ّ

ّالواقعة يف الروايات، وختيل كون املراد من هذه الكلمـة هـو » اجلمع«كلمة 
ًالذي وقع حمال للبحث يف املقام، وموردا للنقض واإلبـرام، وهـذا يـستلزم   

ّشيئا من التوضيح وإن كان املتأمل قد ظهر له الفرق،   :فنقولً
ّأما اجلمع الذي هو حمل البحث يف املقام  هـو اجلمـع بمعنـى التـأليف فّ

ّوالرتكيب وجعل كل آية يف السورة التي هي جزء هلا يف موضعها مـن تلـك 
ّالسورة، واجلمع هبذا املعنى ال يكـون إال وظيفـة النبـي ـ بـام هـو نبـي ـ ومل  ّ ّ

ّيتحقق إال منه، وال معنى لصدوره من غريه حتى يف ّ  عـرصه وزمـن حياتـه، ّ
ّومنه يظهر أن الروايات الدالة عىل حتقـق اجلمـع مـن أشـخاص معينـني يف  ّ ّّ

ّ، ال يراد هبا هذا املعنى، فإن مثل  صىل اهللا عليه وآلهّزمن النبي ّيب بن كعـب ال  ُأُ
ّ رضورة أنـه مـن ؛ صـىل اهللا عليـه وآلـهّيقدر عىل ذلك وإن كان يف حياة النبي

 .ّتقوم حقيقته، وال طريق له إال الوحيشؤون القرآن وما به 
ّوأما اجلمع الوارد يف الروايات املتقدمة، أعم من الروايات الدالـة عـىل  ّ ِّّ

ّعدم حتققه يف زمن النبي ّ، والروايات الدالـة عـىل حتققـه يف  صىل اهللا عليه وآلهّ ّ
ّزمنه من ناحية أشخاص آخرين، فاملراد به هو مجـع املتفرقـات واملتـشتتات  ّ

                                                           
 .٢١٣ ص،١ج: اإلتقان يف علوم القرآن) ١(
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ّ األمر أن اجلمع يف زمن اية جهة األشياء املكتوبة عليها واملنقوشة فيها، غمن
 كـان بمعنـى القـدرة عـىل حتـصيل القـرآن بأمجعـه  صىل اهللا عليـه وآلـهّالنبي

 .وحصوله له كذلك
ّ كان عنده مجيع القرآن يف األشياء املتفرقة، واجلمع بعـد :خرى ُأوبعبارة 

 . القرطاس واملصحفحياته بمعنى مجعه بني اللوحني ويف
ّفقد ظهر أن اجلمع ـ بمعناه الذي هو حمل الكالم ـ بعيد عن مفاد مجيـع  ّ

ّالروايات بمراحل، وأن املتصف به ال يكون غـري النبـي ّ   صـىل اهللا عليـه وآلـهّ
ّبوجه، فالروايات وكذا التواريخ الدالة عىل حتقق اجلمـع مـن أشـخاص يف  ّ

 .ّي عن املقام أجنب صىل اهللا عليه وآلهّزمن النبي
ّ الذي قام به عثامن يف مجع القرآن، فليس هو بمعنـى أنـه مجـع أمـا الـدور   

اآليات والسور يف مصحف، بل بمعنى مجع املسلمني عىل قراءة إمام واحد، 
خرى التي ختالف ذلك املصحف، وكتب إىل البلـدان  ُ املصاحف األقوأحر

وهـذا  .الف يف القـراءةأن حيرقوا ما عندهم منها، وهنى املسلمني عن االخت
ّما تقدم بيانه سابقا، ورصح به مجلة من األعالم ً ّ. 

ّاملشهور عند الناس أن جامع القرآن عـثامن، «: قال احلارث املحاسبي �
ّوليس كذلك، إنام محل عثامن الناس عىل القراءة بوجـه واحـد عـىل اختيـار 

ّوقع بينه وبني من شهده مـن املهـاجرين واألنـصار، ملـا خـيش  الفتنـة عنـد َ
ّاختالف أهل العراق والشام يف حروف القراءات، فأما قبل ذلك فقد كانت 

ءات املطلقات عىل احلروف السبعة التي نزل هبـا ااملصاحف بوجوه من القر
 .)١(»القرآن
وهذا الذي قام به عثامن من مجع املسلمني عـىل قـراءة واحـدة، وهـي  �

                                                           
 .٢١٤ ص،١ج: اإلتقان يف علوم القرآن) ١(
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 ّوها بـالتواتر عـن النبـيّ والتي تلقالقراءة التي كانت متعارفة بني املسلمني،
ُ، وأنه منع عن القراءات األصىل اهللا عليه وآله خرى املبتنية عىل أحاديث نزول ّ

ّالقرآن عىل سبعة أحرف، وإن مل ينتقده عليه أحد من املسلمني، وذلـك ألن 
ّاالخــتالف يف القــراءة كــان يــؤدي إىل االخــتالف بــني املــسلمني ومتزيــق 

ًدهتم، بل كان يؤدي إىل تكفري بعـضهم بعـضاصفوفهم وتفريق وح لكـن . ّ
ّخذ عليه هو إحراقه لبقية املـصاحف، وأمـره أهـايل األمـصار  ُأاألمر الذي 

بإحراق ما عندهم من املصاحف، وقد اعرتض عىل عـثامن يف ذلـك مجاعـة 
ّمن املسلمني، حتى سموه بحراق املصاحف ّ ّ. 

يف ذيـل روايـة عـن ّوهذا ما نص عليه البخاري يف صحيحه حيث قال 
ــس بــن مالــك ّحتــى إذا نــسخوا الــصحف يف املــصاحف، رد عــثامن «: أن

ّفق بمصحف ممـا نـسخوا، وأمـر بـام  ُأّالصحف إىل حفصة، وأرسل إىل كل 
ُسواه من القرآن يف كل صحيفة أو مصحف أن حيرق ّ«)١(. 

ّحتصل من مجيع ما ذكرنا أن لفظ  ُالذي يستعمل يف مسألة مجـع » اجلمع«ّ
ّيكون له أربعة معان، وقد وقع بينها اخللط، وألجله حتقق االنحراف القرآن 

ِّالذي أدى إىل االلتـزام بـالتحريف الـذي يوجـب تزلـزل الـدين وضـعف  ّ
 :املسلمني، وهذه املعاين هي

ّ اجلمع، بمعنى التأليف والرتكيب وجعل كل آية يف السورة التي هي .١
ًآية ثانية هلا ـ مـثال ـ أو ثالثـة جزء هلا ويف موضعها من تلك السورة، وكوهنا 

ّواجلمع هبذا املعنى هو حمل البحث والكالم، وقد عرفـت . أو رابعة وهكذا
ّأن اجلامع هبذا املعنى ال يكون إال النبي بام أنه نبي، وبعبارة  ّّ ّ خرى ال طريـق  ُأّ

                                                           
: احلـديث، ، كتاب فضائل القـرآن، بـاب مجـع القـرآن٩٩٢ص: صحيح البخاري) ١(

٤٩٨٧. 
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ّله إال الوحي، وال يصلح إسناده إىل غـري النبـي  بوجـه، صـىل اهللا عليـه وآلـه ّ
 . مزيد توضيح له يف بحث ترتيب اآليات القرآنيةوسيأيت
ّ اجلمع، بمعنى حتصيل القرآن بأمجعه من األشـياء املتفرقـة املكتـوب .٢

ّعليها، ومرجعه إىل كون اجلامع واجدا جلميع القـرآن مـن أولـه إىل آخـره،  ً
ّوهذا هو اجلمع املتحقق يف عرص النبي  واملنسوب إىل غـريه  صىل اهللا عليه وآلهّ

األشخاص املعدودين، وربام يراد من اجلمـع هبـذا املعنـى مجـع القـرآن من 
بجميع شؤونه من التأويل والتفسري وشأن النزول وغريه، وهـو املـراد مـن 
ّاجلمع الذي تدل الروايـات الكثـرية اآلتيـة عـىل اختـصاصه بموالنـا أمـري 

 .عليه السالم املؤمنني
يشء واحـد كالقرطـاس ّ اجلمع بمعنى مجـع املتفرقـات وكتابتهـا يف .٣

ًواملصحف، بناء عىل مغايرته للقرطاس، وهذا هـو اجلمـع املنـسوب إىل أيب 
 .بكر
 ـ اجلمع، بمعنـى مجـع املـسلمني عـىل قـراءة واحـدة مـن القـراءات ٤

املختلفة التي نشأت من اختالف ألسنة القبائل واألماكن، وهـذا هـو املـراد 
 .ًمن اجلمع املنسوب إىل عثامن كام عرفت آنفا

ُ من أن القرآن مجـ»املستدرك«ّولعل هذا ما أشار إليه احلاكم يف  ع ثـالث ّ
: قـال(في ذيل هذا احلديث الذي رواه الرتمذي عن زيد بن ثابـت ف. ّمرات

ــد رســول اهللا ــا عن ــهّكن ــه وآل ــاع صــىل اهللا علي ــن الرق ــرآن م    )١()ّ نؤلــف الق
ّرب عنـه أنـه  وعـ ـّمجع رقعة، وقد تكون من جلـد أو رق أو كاغـذ: ـ الرقاع ّ

وفيـه البيـان «:  ـ احلـاكم ـ صحيح عـىل رشط الـشيخني ومل خيرجـاه، قـال
                                                           

: ، احلـديث٦٠٧ ص:امع الرتمذي، كتاب املناقب، باب يف فضل الـشام والـيمنج) ١(
٣٩٥٤. 



 ٤٨٣ ............................................................صيانة القرآن عن التحريف : اخلامتة

ّالواضح أن مجع القرآن مل يكن مرة واحدة، فقد مجع بعضه بحرضة الرسـول ّ 
ِّ، ثم مجع بعضه بحرضة أيب بكر الصديق، واجلمع الثالث يف صىل اهللا عليه وآله ّ

 .)١(»...ّخالفة عثامن بن عفان
ًار إليه البغوي أيضا كام سنشري إليه الحقاوهذا ما أش ً. 

 

 علـيهم الـسالم االجتاه الذي ذهب إليه مشهور أعالم مدرسة أهل البيت
ّأن ترتيب السور ليس توقيفيا، وهذا ما ذهب إليه مجهور علامء أهـل الـسنة،  ً ّّ

ّ إن املوجود إنام هو باجتهاد من الصحابة، :وقالوا وإن خالف فيـه بعـضهم، ّ
 .كالزركيش والكرماين وبعض آخر

ًوأما ترتيب الـسور، فهـل هـو تـوقيفي أيـضا«: قال السيوطي  أو هـو ،ّ
 فجمهور العلامء عـىل الثـاين، مـنهم مالـك ؛باجتهاد من الصحابة؟ خالف
 .والقايض أبو بكر يف أحد قوليه

ر، كتقديم أحدمها تأليف السو :ْمجع القرآن عىل رضبني: قال ابن فارس
 .ّ فهذا هو الذي تولته الصحابة،السبع الطوال وتعقيبهام باملئني

ّوأما اجلمع اآلخر وهو مجع اآليات يف السور، فهو توقيفي ّ تواله النبـيّ ّ 
 .ّ كام أخرب به جربيل عن أمر ربهصىل اهللا عليه وآله

ّومما استدل به لـذلك اخـتالف مـصاحف الـسلف يف ترتيـب الـسور،  ّ
ّتبها عىل النزول، وهو مصحف عيل، كان أولهفمنهم من ر ّ ّإقرأ ثـم املـدثر، : ّ ّ
ّثم ن، ثم املز ّ ّمل، ثم تبت، ثم التكوير، وهكذا إىل آخر املكي واملدينّ ّ ّ وكـان . ّّ

ّ البقرة، ثم النساء، ثم آل عمران، عـىل اخـتالف :ّأول مصحف ابن مسعود ّ
                                                           

 .٢٢٩ ص،٢ج: املستدرك عىل الصحيحني) ١(
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 .ّيب وغريه ُأشديد، وكذا مصحف 
 .ةّوذهب إىل األول مجاع

ّأنزل اهللا القرآن كله إىل سامء الـدنيا، ثـم فرقـه يف : نباريقال أبو بكر األ ّ ُّ ّ
ًبضع وعرشين، فكانت السورة تنزل ألمر حيدث، واآليـة جوابـا ملـستخرب، 

ّ عىل موضع اآلية والـسورة، فاتـساق  صىل اهللا عليه وآلهّويوقف جربيل النبي
ّالسور كاتساق اآليات واحلروف، كله عن النبي ّ ّ، فمن قدم  صىل اهللا عليه وآلهّ

 .ّسورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن
ترتيب السور هكذا هو من عند اهللا يف اللوح املحفـوظ : وقال الكرماين

ّ يعرض عىل جربيل كـل سـنة  صىل اهللا عليه وآلهعىل هذا الرتتيب، وعليه كان
ّما كان جيتمع عنده منه، وعرضه عليه يف السنة التي تويف  َ  .ّفيها مرتنيَ

 صـىل اهللا عليـه ّكان القرآن عىل عهـد النبـي«: »املدخل«وقال البيهقي يف 
ً مرتبا سوره وآياته عىل هذا الرتتيبوآله ّ«)١(. 

ـــ  ــري ب ــان التعب ــة، وإن ك ــسور خالفي ــسألة ترتيــب ال ّواحلاصــل أن م
صـىل  ّالظاهر يف النظم والرتتيب من مجيع اجلهات يف عرص النبـي» الكتاب«

، نيالطـوال، واملئـ:  وعهده، وانقسام الـسور باألقـسام األربعـةليه وآلهاهللا ع
ُواملثاين، واملفصل، يف عرصه أيضا، وبعض األ ً خـرى كـالتعبري عـن ُمـور األّ

ًربام يؤيد كون الرتتيب أيضا بتوقيـف مـن » فاحتة الكتاب«وىل بـ ُالسورة األ ّ
 . وبأمر من جربئيل صىل اهللا عليه وآلهالرسول
ّيب اآليات، فاملشهور بني أعالم مدرسة أهل البيت أنـه تـوقيفيّأما ترت ّ 

ًوهذا ما اختاره مجهور علامء أهـل الـسنة أيـضا اإلمجـاع «:  قـال الـسيوطي؛ّ
 .ّوالنصوص املرتادفة عىل أن ترتيب اآليات توقيفي

                                                           
 .٢٢٠ ص،١ج: اإلتقان يف علوم القرآن) ١(
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ّأما اإلمجاع، فنقله غري واحد، منهم الزركيش يف الربهـان، وأبـو جعفـر 
 صـىل اهللا ترتيب اآليات يف سـورها بتوقيفـه: اته، وعبارتهبن الزبري يف مناسب

 . وأمره، من غري خالف يف هذا بني املسلمنيعليه وآله
 :ّوأما النصوص، فهي كثرية

ّما رواه مسلم أن عمر بن اخلطاب خطب يوم مجعة، فذكر نبي اهللا: منها ُ ّ ّ 
ّإين ال أدع بعدي شيئا أهم ع: ّثم قال... صىل اهللا عليه وآله ً ندي مـن الكاللـة، ّ

 يف يشء ما راجعتـه يف الكاللـة، ومـا  صىل اهللا عليه وآلهما راجعت رسول اهللا
يـا « :وقـال صبعه يف صدري،إّأغلظ يل يف يشء ما أغلظ يل فيه، حتى طعن ب

 .)١(»؟أال ت فيك آية ا صيف ال    آخر سورة ال ساء! عمر
رمحن بـن يزيـد  عن عبـد الـ:األحاديث يف خواتيم سورة البقرة: ومنها

حديث بلغني عنك يف اآليتـني يف : لقيت أبا مسعود عند البيت، فقلت: قال
اآليتان مـن آخـر «:  صىل اهللا عليه وآلهنعم، قال رسول اهللا:  فقال؟سورة البقرة

 .)٢(»سورة ا قرة من قرأهما    لة كفتاه
ّما رواه مسلم عن أيب الدرداء أن النبي: ومنها :  قـاللـه صـىل اهللا عليـه وآّ

ّمن حفظ ع  آيات من أول سورة ا كهف، عصم من ا جـال« ُ  : ويف لفظ عنده .»ّ
 .)٣(»من قرأ الع  األواخر من سورة ا كهف«

 مجعــوا بــني ريض اهللا عــنهمالــصحابة «: »ّرشح الــسنة«قــال البغــوي يف 
                                                           

، ح ٦٥٩ص: كتاب الفرائض، باب مـرياث الكاللـة: مصدر سابق صحيح مسلم،) ١(
١٦١٧. 

، ٣١٥ص:  الفاحتة وخواتيم سورة البقرة، كتاب الصالة، باب فضل صحيح مسلم) ٢(
 .٥٠٥١، ٥٠٠٩: ، وأخرجه البخاري، احلديث٨٠٧: احلديث

  .٨٠٩: ، احلديث٣١٦ص: صحيح مسلم) ٣(
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ّالدفتني القرآن الذي أنزله اهللا عىل رسوله، من غري أن زادوا أو نقـصوا منـه 
َ، خوف ذهاب بعضه بذهاب حفظته، فكتبوه كام سمعوا من رسول اهللاًشيئا َ َ 

ً من غري أن قدموا شـيئا أو أخـروا، أو وضـعوا لـه ترتيبـا مل صىل اهللا عليه وآله ًّ ّ
  صـىل اهللا عليـه وآلـه، وكان رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلهيأخذوه من رسول اهللا

ّيلقن أصحابه ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن  عىل الرتتيب الذي هـو اآلن ّ
ّيف مصاحفنا، بتوقيف جربيل إياه عىل ذلك، وإعالمه عند نزول كـل آيـة  ّن أّ

ّهذه اآلية تكتب عقب آية كذا يف سورة كذا، فثبت أن سعي الـصحابة كـان  ُ
ّيف مجعه يف موضع واحد ال يف ترتيبه، فإن القرآن مكتوب يف اللوح املحفوظ 

ً مجلة إىل السامء الدنيا، ثم كان ينزلـه مفرقـا عنـد عىل هذا الرتتيب، أنزله اهللا ًّ ُّ ُّ
 .)١(»احلاجة

ّالذي نذهب إليه أن مجيع القرآن «: »االنتصار«وقال القايض أبو بكر يف 
الذي أنزله اهللا وأمر بإثبات رسمه، ومل ينسخه وال رفع تالوته بعـد نزولـه، 

ّنـه مل يـنقص منـه ّهو هذا الذي بني الدفتني، الذي حواه مصحف عثامن، وأ
ّيشء وال زيد فيه، وأن ترتيبه ونظمه ثابت عـىل مـا نظمـه اهللا تعـاىل، ورتبـه  َّ

ّخـر مقـدم، وأن  ُأر وال َّم مـن ذلـك مـؤخَّعليه رسوله من آي السور، مل يقد َّ ّ
ّمــة ضــبطت عــن النبــي ترتيــب آي كــل ســورة ومواضــعها، وعرفــت ُاأل ّ ّ

ّ قـد رتـب سـوره، هللا عليه وآلـه صىل اّمواقعها، وأنه يمكن أن يكون الرسول
ّمة بعده، ومل يتول ذلك بنفسهُوأن يكون قد وكل ذلك إىل األ ّ«)٢(. 

ّـ التي معناها جمموعة آيات متعـددة مرتتبـة » السورة«ّويؤيده التعبري بـ  ّ
                                                           

 يف :النوع الثامن عرش: ً، نقال عن اإلتقان يف علوم القرآن٥٢١ ص،٥ج: رشح السنّة) ١(
 .٢١٩ ص،١ج: مجعه وترتيبه

 .٢١٩ص ،١ج: اإلتقان يف علوم القرآن) ٢(
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ّمشتملة عىل غرض واحد أو أغـراض متعـددة مرتبطـة ـ يف نفـس الكتـاب 
ّالعزيز يف مواضع متكثرة، سيام اآلي :  قال تعـاىل؛ّات الواقعة يف مقام التحديّ

ُو ن كنتم   ر ب  ما نز ا    بدنا فأتوا ب{ ْ َ َ َِ ْ َْ َ َ َ َْ  َ ِ ِ ْ ُ
ُ ْ
ٍسورةِـِ َ ْ من مثلـه وادعـوا شـهداء م ُ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ ِ ِ ْ ِ ِْ

َمن دون اهللا إن كنتم صاد   ِ ِ َِ ْ ُ ُ ْ ِ ِ ِ ُ ُأم  قو ون ا  اه قل فأتوا ب{، )٢٣: البقرة( }ْ ْ َ ْ ُ ُُ َ َ ْ َ ُ َ ْ ٍعـ  سـورِـَ
َ ُ ِ
ْ َ 

ٍمثله مف  ات َ َ َ
ْ ُْ ِ ِ َ وادعوا من استطعتم من دون اهللا إن كنتم صاد  ِ ِ ِ َِ ْ ُْ ُ ُُ ْ ْ ِْ ِ ُ ْ ْْ َ ََ  .)١٣: هود( }َ

ّ واألحكـام املرتتبـة عـىل  صـىل اهللا عليـه وآلـهّوكذا يف لسان النبي األكرم
ــة الفاحتــة  ــد حكاي ــضة بع ــصالة الفري ــوب قراءهتــا يف ال ــسورة، كوج ال

ّفرق اآليـات وعـدم وضـوح كـون كـل تا، ومثل ذلك ال يالئم واستحباهب ّ
 . من أجزاء السورة التي هي جزء هلا كام الخيفىًاواحدة منها جزء

ّمما تقدم اتضح  ّ ّأن وقـوع بعـض مـن  ً ما ذكره الطباطبـائي سـابقامعنىّ
ُاآليات القرآنية ـ التي نزلت متفرقة ـ موقعها التي هي فيه اآلن، مل خيل  عـن ّ

ّة من الصحابة باالجتهاد، وأن رواية عثامن بن أيب العاص عن النبـيمداخل ّ 
 : أن أضع هذه اآلية بهذا ا وضع من ا ـسورةِ ج ئيل فأ ر ِأتا : صىل اهللا عليه وآله

ُإن اهللا يأ ر ب{ ُ ْ َ َ ِالعدل واالحسانِـِ  َِ ْ ِْ َ َ   صىل اهللا عليه وآلهّدل عىل أزيد من فعلهي ال }...ْ
 . يف اجلملة ال باجلملةيف بعض اآليات

ّواستدل عىل ذلك بالروايات املستفيضة الواردة من طـرق الفـريقني أن  ّ
ّ وأصـحابه إنـام كـانوا يعلمـون متـام الـسورة بنـزول صىل اهللا عليه وآله ّالنبي

ّالبسملة، وهي رصحية يف داللتها عىل أن اآليات كانت مرتبة عند النبي ّ  صـىل ّ
ّالنـزول، فكانـت املكيـات يف الـسور املكيـة  بحـسب ترتيـب اهللا عليـه وآلـه ّ
ّدنية، إال أن تفرض سورة نزل بعضها بمكة وبعـضها املسور الواملدنيات يف  ّ

ّباملدينة، وال يتحقق هذا الفرض إال يف سورة واحدة، والزم ذلك أن يكـون  ّ
 .ًما نشاهده من اختالف مواضع اآليات مستندا إىل اجتهاد الصحابة
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ّإال أنــه يمكــن أن ّإن روايــة عــثامن بــن أيب العــاص وإن كانــت : ُ يقــالّ
ُبظاهرها ال تدل عـىل العمـوم والـشمول، إال أن يـستفاد منهـا ذلـك بعـد  ّ ّ
ًمالحظة أنه ال خصوصية ملوردها، خصوصا بعدما ذكرنا من اجلهات التـي  ّ ّ

 . صىل اهللا عليه وآلهّترجع إىل كون اآليات مرتبة يف عهده وبيده
ّعىل أن النبيّوالروايات الدالة  ّ واملـسلمني إنـام كـانوا  صىل اهللا عليه وآلـهّ

ًيعلمون متام السورة بنزول البسملة ال تنايف صدور األمر أحيانا بوضـع آيـة 
ًكذا يف السورة الفالنية، فإن كون العلـم بـتامم الـسورة متوقفـا عـىل نـزول  ّ ّ

 .ًيل أصالالبسملة ال داللة فيه عىل عدم إمكان وضع آية فيها بأمر من جربئ
ّما تقدم من األدلة املثبتة لكـون القـرآن جمموعـا يف عهـد النبـي :الخالصة ً ّ ّ 

ً وبيده ومرتبا يف زمنه، إن مل يكن مثبتا لكون ترتيـب الـسور صىل اهللا عليه وآله ً ّ
ّأيضا بأمره ونظره، فال أقل من إثباته لكون ترتيب اآليات وتـشكيل  الـسور ً

ّلكاملة يف ترتب غرض الكتاب وحـصول الغايـة ّكذلك، رضورة أن له املدخلية ا
ّاملقصودة، ألن املطالب املتفرقة املتشتتة ال تفي بتحقق الغرض ّّ ّ. 

ّفالدليل عىل ترتيب اآليات هو الدليل املتقدم عىل حتقق اجلميع يف عهـد  ِّ
 .)١( صىل اهللا عليه وآلهّالنبي وبيده

                                                           
 ـ ٢٤٩ص: ؛ مـدخل إىل التفـسري٢٥٩ ـ ٢٣٩ص:  القـرآنتفـسريان يف بيـال: ينظر) ١(

٢٦٧. 



 

 
 

 

 الفكـر، دار ،)هــ٩١١: ت (لـسيوطيا القرآن،اإلمـام علوم يف اإلتقان .١
 .١٤١٦ األوىل، الطبعة لبنان،

 .قم البعثة، ّمؤسسة ّاملطهري، مرتىض الشهيد الدينـي، الفكر إحياء .٢
 الغـزايل، ّحممـد بـن ّحممـد حامد أيب اإلمام تصنيف الدين، علوم إحياء .٣

 .١٩٨٢ لبنان ـ بريوت املعرفة، دار هـ،٥٠٥ سنة ّاملتوىف
 ــ اإلمـام آثـار ونـرش تنظـيم ّمؤسـسة اخلمينـي، ماإلما الصالة، آداب .٤

 .بالفارسية
 دمـشق، فهـري، أمحـد: ترمجة اخلميني، اإلمام للصالة، املعنوية اآلداب .٥

 .م١٩٨٤ طالس دار طبعة
 ّوصـححه ّحققـه العينـاين، ّحممـد ّالسيد احلكيم للعارف النفس، آداب .٦

 .الرضوية املكتبة منشورات املياموي، املوسوي كاظم ّالسيد
 الـنعامن بـن حممـد بـن حممـد العبـاد، عىل اهللا حجج معرفة يف اإلرشاد .٧

 .هـ١٤١٣ قم املفيد، الشيخ أللفية العاملي املؤمتر طبعة املفيد، الشيخ
 بـن ّعـيل: حتقيق ّالرب، عبد بن يوسف األصحاب، معرفة يف االستيعاب .٨

 .مرص طبعة البجاوي، حممد
 وأطـوار الـرشيعة رسارأ سـعيد، أيب الـشيخ مقامات يف التوحيد أرسار .٩

 اآلمـيل، حيـدر ّالـسيد ّالـويل، ّاملتألـه للعـارف احلقيقة، وأنوار الطريقة
 وحتقيقــات مطالعــات ّمؤســسة خواجــوي، ّحممــد: وتــصحيح ّمقدمــة
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 .فرهنگي
 الـرشح مع سينا، بن احلسني عيل أيب للشيخ والتنبيهات، اإلشارات .١٠

 ورشح طـويس،ال احلـسن بـن ّحممـد بـن  ّحممـد  الـدين نصري ّللمحقق
 الـرازي، جعفـر أيب بـن ّحممـد بـن ّحممـد الـدين قطب ّللعالمة الرشح
 .هـ١٤٠٣ الثانية الطبعة الكتاب، نرش دفرت: النارش

 املقـارن، الفقـه دراسـة إىل مـدخل املقـارن، للفقـه ّالعامة األصول .١١
 والتوزيـع، والنـرش للطباعـة األنـدلس دار احلكـيم، تقي ّحممد ّالعالمة
 .م١٩٧٩ ة،الثاني الطبعة

 حـسني ّحممـد ّالعالمـة الـواقعي، املـذهب ُوأسس الفلسفة أصول .١٢
 عبـد ّحممـد تعريب، ّمطهري، مرتىض الشهيد ُاألستاذ تعليق الطباطبائي
 .بريوت للمطبوعات، التعارف دار اخلاقاين، املنعم
 بـن يعقـوب بـن ّحممـد جعفر أبو اإلسالم ثقة الكايف، من األصول .١٣

ــي إســحاق ــرازي، الكلين  للمطبوعــات، التعــارف دار صــعب، ارد ال
 ١٠٣ هـ١٤٠١: الرابعة الطبعة

 بابويــه بــن احلــسني بــن ّعــيل بــن حممــد جعفــر أبــو االعتقــادات، .١٤
 أللفيـة العـاملي املـؤمتر طبعـة ّالـسيد، عبـد عصام: تصحيح الصدوق،

 .هـ١٤١٣، قم املفيد، الشيخ
 احليـدري، كـامل ّالـسيد حمـارضات والتطبيق، النظرية بني اإلعجاز .١٥

  .هـ١٤٢٥ األوىل، الطبعة فراقد، دار اجليايش، نعمة حممود: بقلم
 حـسن وأخرجـه ّحققـه األمـني، حمسن ّالسيد اإلمام الشيعة، أعيان .١٦

 .م١٩٨٣ للمطبوعات، التعارف دار األمني،
 النجفـي، البالغي جواد حممد ّالعالمة القرآن، تفسري يف الرمحن آالء .١٧
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  .هـ ١٤٢٠ قم، ية،اإلسالم الدراسات قسم البعثة، مؤسسة
: حتقيـق اخلمينـي، اإلمـام الكفايـة، عـىل التعليقـة يف اهلدايـة أنوار .١٨

 هـ ١٤١٣ ُاألوىل، الطبعة قم،، اخلميني اإلمام آثار ونرش تنظيم ّمؤسسة
. 
 الـنعامن بـن حممـد بـن ّحممـد املختارات، ومذاهب املقاالت أوائل .١٩

 أللفيـة العـاملي ؤمتراملـ طبعة الزنجاين، اهللا فضل: تعليق) املفيد الشيخ(
  .هـ١٤٢٣ قم املفيد، الشيخ

 ّربـاين عـيل تـأليف احلكمـة، بدايـة ورشح ترمجـة احلكمـة، إيضاح .٢٠
 .بالفارسية گلپايگاين،

 العلـم تـأليف األطهـار، ّاألئمـة أخبـار لدرر اجلامعة األنوار بحار .٢١
ّاألمة فخر ّاحلجة ّالعالمة  ّمؤسـسة املجلـيس بـاقر ّحممـد الـشيخ املـوىل ُ
 .هـ ١٤٠٣ ّاملصححة، الثالثة الطبعة لبنان، ـ بريوت اء،الوف
 اهللا آيـة الـشهيد أسـتاذنا ألبحـاث ًتقريرا األصول، علم يف بحوث .٢٢

  مكتـب اهلاشمي، حممود ّالسيد: بقلم الصدر، باقر ّحممد ّالسيد العظمى
  .هـ١٤٠٥  رمضان اإلسالمي،  اإلعالم

 هاشـم ّالـسيد ِّحـدثامل ّالعالمـة: تأليف القرآن، تفسري يف الربهان .٢٣
 الطبعـة بـريوت، للمطبوعـات، األعلمي ّمؤسسة منشورات البحراين،

 .هـ١٤١٩: األوىل
 عبــداهللا بــن ّحممــد ِّالــدين بــدر لإلمــام القــرآن، علــوم يف الربهــان .٢٤

 مـصطفى: عليه ّوعلق له ّوقدم حديثه ّخرج ،) هـ٧٩٤: ت (الزركيش،
 الطبـع سـنة لتوزيـع،وا والنـرش للطباعـة الفكـر دار. عطـا القادر عبد

 .هـ١٤٢١ ــ م ٢٠٠١
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 سـلطان احلـاج الـشهري العـارف العبـادة، مقامات يف السعادة بيان .٢٥
 مطبعـة) هــ١٣٢٧ ــ١٢٥١ (شاه عيل بسلطان ّامللقب اجلنابذي، ّحممد
  .هـ١٣٨٥: الثانية الطبعة طهران، جامعة

 الـسيد العلميـة احلـوزة زعيم األكرب لإلمام، القرآن تفسري يف البيان .٢٦
 الطبعـة والتوزيـع، والنـرش للطباعـة الزهـراء دار اخلـوئي، القاسم أبو

 .بريوت ، هـ ١٣٩٥ الرابعة،
 حـسن بـن ّحممـد جعفـر أيب الطائفـة شيخ القرآن، تفسري يف التبيان .٢٧

 .بريوت العريب، الرتاث إحياء دار ، هـ٤٦٠ سنة ّاملتوىف الطويس،
 سـامحة فتـألي عاشـور، ابـن بتفـسري املعـروف والتنـوير التحرير .٢٨

 ّمنقحـة جديـدة طبعـة عاشـور، ابن الطاهر ّحممد الشيخ اإلمام األستاذ
 .م٢٠٠٠: األوىل الطبعة لبنان، ـ بريوت التاريخ ّمؤسسة ّومصححة،

 ّحممـد أبـو األقدم اجلليل الثقة الشيخ الرسول، آل عن العقول حتف .٢٩
 عـيل عليـه ّوعلـق ّصححه ّاحلراين، شعبة بن احلسني بن عيل بن احلسن
 بقـم ّاملدرسـني جلامعـة التابعـة اإلسالمي النرش ّمؤسسة الغفاري، كربأ

  .هـ١٤٠٤: الثانية الطبعة ّاملرشفة،
 .طهران طبعة املصطفوي، حسن الكريم القرآن كلامت يف التحقيق .٣٠
 آمـيل، جوادي اهللا آية احلكيم ِّاملفرس ،)الكريم القرآن تفسري (تسنيم .٣١

 .بالفارسية األوىل، الطبعة
 دار الرفـاعي ّعبـداجلبار العلمية، احلوزة يف الفلسفي درسال ّتطور .٣٢

  .هـ١٤٢١ الثانية، الطبعة اهلادي،
 آيـة لـسامحة األنـس، ومصباح احلكم فصوص رشح عىل تعليقات .٣٣

  .هـ١٤٠٦: األوىل الطبعة رسه، قدس اخلميني اإلمام العظمى اهللا
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 حمـسن املـوىل دهـره ووحيـد عـرصه أسـتاذ: تأليف الصايف، تفسري .٣٤
 ّمؤسـسة منـشورات هــ،١٠٩١ سـنة ّاملتوىف الكاشاين، بالفيض ّلقبامل

 .١٩٧٩ األوىل، الطبعة لبنان، ـ بريوت للمطبوعات، األعلمي
 جعفـر أبـو القـرآن، تأويـل يف البيـان جامع ّاملسمى الطربي تفسري .٣٥

 العلمـي، الكتـاب مركـز ، هـ٣١٠ سنة ّاملتوىف الطربي، جرير بن ّحممد
  .هـ١٤١٨ لبنان، ـ بريوت العلمية، الكتب دار منشورات القاهرة،

 أبـو عمـر أمحـد دكتـوراه رسـالة امليزان، يف للقرآن العلمي التفسري .٣٦
 .م١٩٩١: األوىل الطبعة والتوزيع، والنرش للطباعة قتيبة دار حجر،

 العيايش، مسعود بن حممد النرض أيب الشيخ: تأليف العيايش، تفسري .٣٧
 قـم، البعثة، ّمؤسسة اإلسالمية، الدراسات قسم: حتقيق ) هـ٣٢٠: ت(

  .هـ١٤٢١ األوىل، الطبعة
 العظــيم القــرآن تفــسري حــاتم، أيب البــن العظــيم القــرآن تفــسري .٣٨

 وهـي رضـا، رشـيد حممـد الـشيخ: تـأليف ،)الـمنار بتفسري املعروف(
 تعليـق عبـده، ّحممـد الـشيخ أسـتاذه عن أخذها التي الدروس جمموعة

 بـريوت، العـريب، الـرتاث حياءإ دار رباب، مصطفى سمري: وتصحيح
  .هـ١٤٢٣ األوىل، الطبعة

 وضـبطه ّحققـه الـشريازي، ّاملتـأهلني صـدر الكـريم، القرآن تفسري .٣٩
ــق ــه ّوعل ــشيخ علي ــد ال ــر ّحمم ــمس جعف ــدين، ش ــارف دار ِّال  التع

 .١٩٩٨ بريوت، للمطبوعات،
 ّوعلـق ّصـححه ّالقمي، إبراهيم بن عيل احلسن أليب القمي، تفسري .٤٠

 دار ّمؤسـسة: النـارش اجلزائـري، املوسـوي ّطيب ّالسيد: له ّوقدم عليه
 اإلسـالم ّحجـة وتقـديم وتعليـق تصحيح أخرى، نسخة. قم الكتاب،
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 هـ١٣٨٧ النجف مطبعة اجلزائري، املوسوي ّطيب ّالسيد ّالعالمة
 عمـر بـن ّحممد الدين فخر لإلمام الغيب، مفاتيح أو الكبري التفسري .٤١

 ـ ٥٥٤ الشافعي، الرازي البكري لتميميا عيل بن احلسن بن احلسني بن
 دار واجلامعـة، ّالـسنة كتب لنرش بيضون عيل ّحممد منشورات ، هـ٦٠٤
 هـ١٤٢١: األوىل الطبعة لبنان، ـ بريوت العلمية، الكتب

) هــ٧٢٨: ت (تيمية ابن الدين تقي ّالعالمة لإلمام الكبري، التفسري .٤٢
 العلميــة، الكتــب دار عمــرية، الــرمحن عبــد الــدكتور: وتعليــق حتقيــق
 .١٩٨٨ األوىل الطبعة بريوت،

 .اخلميني اإلمام للسيد احلمد سورة تفسري .٤٣
 عـيل عبـد الشيخ اخلبري ّالعالمة اجلليل ّاملحدث الثقلني، نور تفسري .٤٤

 الرابعـة، الطبعـة قم، ّإسامعيليان، ّمؤسسة ، احلويزي العرويس مجعة بن
  .هـ١٤١٥: الطبع سنة
 وسـائل (الـرشيعة مـسائل تـحـصيل إلــى الشيعة وسائل تفصيل .٤٥

 العـاميل، ّاحلـر احلـسن بن ّحممد الشيخ ّاملحدث الفقيه: تأليف ،)الشيعة
 .الرتاث إلحياء السالم عليهم البيت آل ّمؤسسة

 اهللا آيـة األعظـم األسـتاذ األكـرب ّالعالمـة تقريـر األصول، هتذيب .٤٦
 يـزي،الترب الـسبحاين جعفـر بقلم اخلميني، املوسوي اهللا روح العظمى
 .قم ـ إيران مهر، مطبعة

 كـامل ّالـسيد لـدروس ًتقريرا ومعطياته، مراتبه يف بحوث التوحيد، .٤٧
 والنـرش، للطباعة فراقد دار الرابعة، الطبعة ّكسار، عيل جواد احليدري،
  .هـ١٤٢٤

 بن عيل بن ّحممد جعفر أيب الصدوق األقدم اجلليل للشيخ التوحيد، .٤٨



 ٤٩٥ ...................................................................................فهرس املصادر 

: عليـه ّوعلـق ّصـححه ، هــ٣٨١ سـنة ّاملتوىف القمي بابويه بن احلسني
ــق ــارع ّاملحق ــسيد الب ــراين، احلــسيني هاشــم ّال ــرش ّمؤســسة الطه  الن

 الــسابعة الطبعــة ّاملقدســة، بقــم ّاملدرســني جلامعــة التابعــة اإلســالمي،
  .هـ١٤٢٢

 آقـا احلـاج العظمـى اهللا آية ّالعالمة ّاملحقق الشيعة، أحاديث جامع .٤٩
 .الربوجردي الطباطبائي حسني

 الوجـود، يف النقـود نقـد رسالة مع  األنوار ومنبع األرسار جامع .٥٠
 إسـامعيل وعـثامن كـربني هنـري: تصحيحات مع اآلميل، حيدر ّالسيد
 .حييى

 ّعالمـة زندكى از فرازهاى: جانبخش هاى جرعه الرتمذي، جامع .٥١
 .قم حضور، انتشارات زواره، گيل رضا غالم ،)بالفارسية (طباطبائي

 .للغزايل القرآن جواهر .٥٢
 . الطباطبائي حسني حممد السيد ّالعالمة الكفاية، حاشية .٥٣
 اإلهلـي احلكـيم ّملؤلفـه األربعة، العقلية األسفار يف املتعالية احلكمة .٥٤

 الفلــسفة ّجمــدد الــشريازي، ّحممــد الــدين صــدر ّالربــاين والفيلــسوف
 ــ بـريوت العريب، الرتاث إحياء دار ،. هـ عام١٠٥٠ ّاملتوىف اإلسالمية
 .هـ١٤١٠ الرابعة عةالطب لبنان،

 بن عيل بن ّحممد جعفر أيب الصدوق األقدم اجلليل للشيخ اخلصال، .٥٥
 أكـرب عيل: عليه ّوعلق ّصححه ،)هـ٣٨١: ت (القمي بابويه بن احلسني
 احلـوزة يف ّاملدرسـني جلامعة التابعة اإلسالمي، النرش ّمؤسسة الغفاري،
 .ّاملقدسة بقم العمية

 الـدين جـالل الـرمحن عبـد لإلمـام أثور،املـ التفسري يف املنثور ّالدر .٥٦
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  .هـ١٤٠٣ األوىل، الطبعة الفكر، دار السيوطي،
 أمحـد بـن يوسـف الـشيخ الـشهري ّاملحدث ّالعالمة النجفية، الدرر .٥٧

 .الرتاث إلحياء البيت آل ّمؤسسة احلجرية، الطبعة البحراين،
 .الكالم علم يف الذخرية .٥٨
 .الكيش رجال .٥٩
 أيب لإلمـام املثـاين، والـسبع العظـيم نالقـرآ تفـسري يف املعاين روح .٦٠

 سـنة ّاملتـوىف البغـدادي، اآللـويس حممـود ّالـسيد الدين شهاب الفضل
ــإرشاف العــرب، حــسني ّحممــد: ّوصــححه قــرأه ، هـــ١٢٧٠  هيئــة ب
 .بريوت الفكر، دار والدراسات، البحوث

 الــشيعة عــىل االفــرتاءات وتفنيــد التحريــف مــن القــرآن ســالمة .٦١
 أسـتاذ) زادگـان ّنجـار (ّاملحمـدي اهللا فـتح لـدكتورا: تأليف اإلمامية،
  .هـ١٤٢٤ طهران، بجامعة اإلسالمية العلوم يف مساعد

 ماجـة بـن يزيـد بـن ّحممـد عبـداهللا أيب تـصنيف ماجـه، ابـن سنن .٦٢
  .هـ٢٧٣: ّاملتوىف القزويني،

: السجـستاين األشـعث بن سليامن داود أيب تصنيف داود، أيب سنن .٦٣
 .الدولية األفكار بيت الدولية، األفكار ريقف به اعتنى ،)٢٧٥ ـ٢٠٢(
 سـورة بـن عيسى بن حممد عيسى أيب احلافظ لإلمام الرتمذي، سنن .٦٤

 ــ بريوت والتوزيع، والنرش للطباعة الفكر دار) هـ٢٧٩: ت (الرتمذي
  .هـ١٩٨٣ الثانية، الطبعة لبنان،

 ّالـسنة إحيـاء دار الـدارمي، هبـرام اهللا عبد ّحممد أبو الدارمي، سنن .٦٥
 .ّالنبوية

 الـشريازي، إبـراهيم بـن ّحممـد الدين  لصدر الكايف، أصول رشح .٦٦
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 إيـران، فرهنگـى، مطالعات ّمؤسسة خواجوي، ّحممد: بتصحيحه عني
 .األوىل الطبعة

 .ّالسنة رشح .٦٧
 .لآلمدي  ُّوالدرر ُالغرر رشح .٦٨
 ابن الدين حميي األكرب للشيخ احلكم، فصوص عىل القيرصي رشح .٦٩

 .٦٣٨ سنة ّاملتوىف عريب،
 اخلمينـي، اإلمام العظمى اهللا آية سامحة: تأليف السحر، دعاء رشح .٧٠

 .الثانية الطبعة بريوت، الوفاء، ّمؤسسة الفهري، أمحد ّالسيد: عليه ّقدم
 كـامل ّالربـاين للعامل السالم، عليه عيل املؤمنني ألمري كلمة مئة رشح .٧١

 اعـةمج منـشورات رسه، قـدس البحـراين ميـثم بـن عيل بن ميثم ِّالدين
 .ّاملقدسة قم العلمية، احلوزة يف ّاملدرسني

: حتقيـق املوسـوي، احلـسني بـن ّعـيل ُاهلدى علم املرتىض الرشيف .٧٢
  .هـ١٤١١، اإلسالمي النرش ّمؤسسة احلسيني، أمحد ّالسيد

 احلـذاء أمحـد بـن اهللا عبـد بـن اهللا عبيـد: تـأليف التنـزيل، شواهد .٧٣
 اخلـامس، القـرن عـالمأ مـن) احلـسكاين احلـاكم (احلنفي النيسابوري

 التابعـة والنـرش الطبـع ّمؤسـسة املحمـودي، بـاقر ّحممد الشيخ: حتقيق
ــوزارة ــاف ل ــاد األوق ــالمي، واإلرش ــران، اإلس ــة طه  األوىل، الطبع
  .هـ١٤١١

 حممـد الـسيد تـأليف كوربـان، املسترشق مع احلوار ّنص .. الشيعة .٧٤
 .ّكسار عيل جواد: تعريب الطباطبائي، حسني

 بـن ّحممـد اهللا عبـد أيب احلـافظ اإلمـام تـصنيف ،البخاري صحيح .٧٥
 الكرمـي، صـهيب أبـو: بـه اعتنى ،٢٥٦سنة ّاملتوىف البخاري، إسامعيل
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 .الدولية األفكار بيت
 بـن مـسلم احلـسني أيب احلـافظ اإلمـام: تـصنيف مـسلم، صحيح .٧٦

 صـهيب أبـو بـه اعتنـى ،٢٦١ ــ٢٠٦: النيـسابوري القشريي ّاحلجاج
 .وليةالد األفكار بيت الكرمي،

 ).بالفارسية ( اإلمام صحيفة .٧٧
 هـادي حممـد الـشيخ ّاملحقـق: تـأليف التحريف، من القرآن صيانة .٧٨

 بقـم ّاملدرسـني جلامعـة التابعـة اإلسالمي النرش ّمؤسسة: حتقيق معرفة،
  .هـ١٤١٣ األوىل الطبعة ّاملقدسة،

 الرئاسة معاونية األويس، عيل امليزان، تفسري يف ومنهجه الطباطبائي .٧٩
 .طهران اإلسالمي، اإلعالم منظمة يف الدولية قاتللعال
 الروحيـة احليـاة يف دراسـة محيـة، عـيل خنجر ـ د الشيعي، العرفان .٨٠

  .هـ١٤٢٥: األوىل الطبعة اهلادي، دار اآلميل، حليدر والفكرية
 كـامل ّالسيد ،)القرآين املنهج ضوء يف حتلييل بحث (  العصمة .٨١

 فراقـد، دار عرشة، احلادية الطبعة القايض، ّحممد ّالسيد: بقلم احليدري،
  .هـ١٤٢٦

 .والعلمية الشخصية السريتني يف مالمح.. الطباطبائي ّالعالمة .٨٢
 ّاملتتبـع ّاملحقـق للـشيخ ّالدينية، األحاديث يف العزيزية الآليل عوايل .٨٣

 حتقيـق مجهـور، أيب بـابن املعـروف اإلحسائي إبراهيم بن عيل بن ّحممد
 عليـه الـشهداء ّسـيد مطبعـة  العراقـي، جمتبـى آقا احلاج ّاملتتبع ّالبحاثة
 هـ١٤٠٥: ّاألولياملحققة، الطبعة قم، السالم،

 إحيـاء دار عـريب، بـن الـدين حميي اإلمام الشيخ ّاملكية، الفتوحات .٨٤
 .احلجرية الطبعة العريب، الرتاث
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 .للديلمي  الفردوس .٨٥
 يعقـوب بن حممد جعفر أيب اإلسالم ثقة: تأليف الكايف، من الفروع .٨٦

 اإلسالمية، الكتب دار هـ،٣٢٨ سنة ّاملتوىف الرازي الكليني إسحاق بن
 .م١٩٨٨ الثالثة، الطبعة طهران،

 .القرآن فضائل .٨٧
 عـريب، بـن ِّالـدين حميي عند القرآن تأويل يف دراسة التأويل، فلسفة .٨٨

 .١٩٩٨ الرابعة، الطبعة العريب، الثقايف املركز زيد، أبو حامد نرص
 عـيل جـواد: تأليف السلوكية، املدرسة ءضو عىل دراسة القرآن فهم .٨٩

 .العروج ّمؤسسة ،١٤٢٤ األوىل الطبعة ّكسار،
 أمـني ّحممـد املـوىل ّاملجـددين وقدوة ّاملحدثني لفخر املدنية، الفوائد .٩٠

 اإلسـالمي النـرش ّمؤسـسة: حتقيـق ، هــ١٠٣٣: ّاملتوىف االسرتابادي،
  .هـ١٤٢٤ األوىل الطبعة ّاملرشفة، بقم ّاملدرسني جلامعة التابعة

 العـسكري، مرتـىض ّالـسيد املدرسـتني، وروايـات الكـريم القرآن .٩١
  .هـ١٤١٦ قم الدين، أصول ّكلية: طبعة

 ّاملحقـق الكتـاب مـتن ،)هــ٧٦: ت (اهلـاليل قيس بن ُسليم كتاب .٩٢
 األنـصاري بـاقر ّحممـد الشيخ: بتحقيق ُسليم، أحاديث من واملستدرك
 هـ١٤١٦ الثانية الطبعة اهلادي، نرش اخلوئيني، الزنجاين

 عــيل قنــرب إعــداد ،)بالفارسـية (طباطبــائي ّعالمــة شناســى كتـاب .٩٣
 .الطباطبائي ّالعالمة جامعة منشورات كرماين،

 وجـوه يف األقاويـل وعيـون التنـزيل غوامض حقائق عن ّالكشاف .٩٤
 ، هـ٥٢٨ سنة ّاملتوىف الزخمرشي عمر بن حممود اهللا جار لإلمام التأويل،
 .لبنان ـ بريوت لعريب،ا الكتاب دار النارش
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 والفقيـه ّاملحقـق ّملؤلفـه ّالغراء، الرشيعة مبهامت عن الغطاء كشف .٩٥
 ّرسه، ّقدس الغطاء بكاشف ّاملدعو جعفر الشيخ الكامل العامل ُاالصويل
 .ّمهدوي انتشارات

 عـيل الـدين عـالء ّللعالمـة واألفعال، األقوال سنن يف ّالعامل كنـز .٩٦
 الرسـالة، ّمؤسـسة ،٩٧٥ سـنة ّاملتـوىف ي،اهلنـد الدين حسام بن ّاملتقي
  .هـ١٣٩٩

 دار ،)هــ٧١١ ــ٦٣٠ (منظـور ابـن ّالعالمة لإلمام العرب، لسان .٩٧
  .هـ١٤٠٨ األوىل الطبعة بريوت، العريب، الرتاث إحياء

 الـشهيد العظمـى اهللا آيـة سامحة ألبحاث ًتقريرا األصول، مباحث .٩٨
 الطبعـة احلـائري، كـاظم ّالسيد تأليف الصدر، باقر ّحممد ّالسيد السعيد
  .هـ١٤٠٨: األوىل

 العظمـى اهللا آية ّاحلجة سامحة بحث تقريرات من االستنباط، مباين .٩٩
 القاســم أبــو ّالــسيد: تــأليف اخلــوئي، املوســوي القاســم أبــو ّالــسيد
 .األرشف النجف يف اآلداب مطبعة الكوكبي،

 .الزوائد جممع .١٠٠
 ُاألســتاذ ،)بالفارســية (باســخها و برســشها مقــاالت، مـــجموعة .١٠١

ــة ــسيد ّالعالم ــد ال ــسني ّحمم ــائي، ح ــة الطباطب ــيد ّمقدم ــادي ّس  ه
 .خرسوشاهي

 املحكـم، العزيـز اهللا كتاب تأويل يف ّاخلضم والبحر األعظم املحيط .١٠٢
 املوسـوي حمـسن ّالسيد عليه ّوعلق له ّوقدم ّحققه اآلميل، حيدر ّللسيد

 إيـران، ، دواإلرشـا الثقافـة وزارة والنـرش، الطباعة ّمؤسسة التربيزي،
 هـ١٤١٤ األوىل، الطبعة
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 شـيخ ّالعالمـة: تـأليف الرسـول، آل أخبـار رشح يف العقـول مرآة .١٠٣
 الكتب دار هـ،١٤٠٤ الثانية، الطبعة املجليس، باقر ّحممد املوىل اإلسالم
 .الرسويل هاشم ّالسيد: وتصحيح ومقابلة إخراج اإلسالمية،

 حـسني مـريزا احلـاج ّاملحـدثني خامتـة: تـأليف الوسائل، مستدرك .١٠٤
 علـيهم البيـت آل ّمؤسـسة: حتقيـق)  هـ١٣٢٠: ت (الطربيس النوري
  .هـ١٤٠٧ األوىل، الطبعة الرتاث، إلحياء السالم
 مـسند النيسابوري، للحاكم احلديث، يف الصحيحني عىل املستدرك .١٠٥

 األقـوال سـنن يف ّالعـامل كنــز منتخب وهبامشه حنبل، بن أمحد اإلمام
 .لبنان الفكر، دار واألفعال،

 هــ،١٢٤٢ ّاملتـوىف ّشـرب، اهللا عبـد ّالـسيد: تأليف األنوار، مصابيح .١٠٦
 .قم بصرييت، انتشارات

 .للطرباين الكبري املعجم .١٠٧
 الطبعـة الطرباين، أمحد بن سليامن القاسم أيب احلافظ الكبري، املعجم .١٠٨

 .السلفي عبداملجيد محدي: أحاديثه ّوخرج ّحققه ،١٩٨٥ الثانية
 ّاملتوىف زكريا، بن فارس بن أمحد احلسني أليب اللغة، مقاييس معجم .١٠٩

  .هـ١٤٠٤ سنة هارون، ّحممد السالم عبد: وضبط حتقيق هـ،٣٩٥
 مع الشريازي، إبراهيم بن ّحممد الدين صدر: تأليف الغيب، مفاتيح .١١٠

 خواجـوي، ّحممـد لـه ّوقـدم ّصـححه النـوري، عـيل للموىل تعليقات
 .األوىل الطبعة فرهنگي، وحتقيقات مطالعات ّمؤسسة

 ّحممـد بـن احلـسني القاسـم أيب: تأليف القرآن، غريب يف املفردات .١١١
 املعرفـة، دار ،) هــ ٥٠٢ سـنة ّاملتـوىف (األصـفهاين بالراغـب املعروف
 .كيالين ّسيد ّحممد: وضبط حتقيق لبنان، ـ بريوت
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 ّسـيد احلكم، فصوص رشح يف النصوص ّنص كتاب من ّاملقدمات .١١٢
 عـثامن درسبـن، پروفسور كربني، ريهن: تصحيحات مع اآلميل، حيدر
 .١٩٧٤: طهران حييى، إسامعيل

 فرقـد، دار احليـدري، كـامل ّالـسيد اإلسالميني، عند املعرفة مناهج .١١٣
 .قم
 اليزدي، مصباح تقي ّحممد ُاألستاذ الفلسفة، تعليم يف اجلديد املنهج .١١٤

 جلامعـة التابعـة اإلسالمي النرش ّمؤسسة اخلاقاين، عبداملنعم ّحممد ترمجة
 .ّاملرشفة بقم ّاملدرسني

 حـسني ّحممـد ّالـسيد تـأليف، ،)املـرشقة الـشمس أي (تابـان مهر .١١٥
 وهـو ّكـسار، عـيل جـواد: العربية إىل ترمجه العلوم، باقر نرش الطهراين،
 ّالـسيد تأليف املعارص، العامل يف ّالتشيع رسالة مع املطبوع الرابع الكتاب
 الطبعـة والنـرش، للتحقيـق القـرى ّأم ّمؤسسة الطباطبائي، حسني ّحممد
  .هـ١٤١٨ ُاألوىل،
 الطباطبـائي، حـسني حممـد ّالسيد ّللعالمة القرآن، تفسري يف امليزان .١١٦

 الطبعـة لبنـان، ــ بـريوت للمطبوعـات، األعلمـي ّمؤسسة منشورات
   .هـ١٣٩١ الثانية،
 يف األنـوار عبقـات خالصـة يف األزهار نفحات واملنسوخ، الناسخ .١١٧

 ّالـسيد اإلمـام والتحقيـق والبحث التاريخ ّحلجة ار،األطه ّاألئمة إمامة
 الطبعـة املـيالين، احلـسيني عـيل ّالـسيد بقلـم اللكهنوي، حسني حامد
  .هـ١٤١٤ األوىل
 الطباطبائي، حسني حممد ّالسيد ّالعالمة األستاذ ّملؤلفه احلكمة، هناية .١١٨

 .هـ١٤٠٤: الطبع تاريخ اإلسالمي، النرش ّمؤسسة: النارش
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 اإلمـام كلـامت مـن ّالريض الرشيف اختاره ما جمموع ،البالغة هنج .١١٩
 صـبحي الدكتور: العلمية فهارسه وابتكر ّنصه ضبط السالم، عليه عيل

 .قم اهلجرة، دار منشورات الصالح،
 يادكارهـا و يادهـا ،)بالفارسية (طباطبائى ّعالمه كبري ّمفرس يادنامه .١٢٠
 .رنو پيام انتشارات طهران، تاجديني، عيل ،)بالفارسية(





 

 
 

 

 

ّأدلة القائلني بحجية الظواهر القرآنية )١( ّ.............................١١  

  ١١........................القرآن نزل بلسان عريب مبني: ّه األولالوج

  ١٢......................القرآن معجزة اإلسالم اخلالدة: الوجه الثاين

  ١٩.....................................حديث الثقلني:  الوجه الثالث

  ٢٣.......................ْروايات العرض عىل الكتاب: الوجه الرابع

  ٢٦.........................ّاستدالل األئمة بالكتاب: الوجه اخلامس

ّأدلة املنكرين حلجية الظواهر القرآنية )٢( ّ.............................٣٣  

ّاالجتاه األول   ٣٤..........................ّدعوى اخلروج التخصيص:  ّ

  ٣٥..........................اإلمجال الذايت للقرآن:  الدعوى األوىل

َاإلمجال العريض للقرآن: الدعوى الثانية َ........................٣٩  

  ٣٩..........................دعوى اخلروج التخصييص: ّاالجتاه الثاين

  ٣٩...............................االستدالل بصنفني من الروايات

  ٤٠.........................................ّروايات الصنف األول

  ٤٣..........................................الثاينروايات الصنف 

  ٤٨...........................................................النتيجة

:   

  ٥١.........................................ة عن تاريخ تفسري القرآنملح



 أصول التفسري والتأويل .........................................................................٥٠٦

  ٥٩......................................نظرية تفسري القرآن بالقرآن )١(

  ٦٠..................................ملاذا جيب تفسري القرآن بالقرآن؟

  ٦٠...................................................ّالدليل األول

  ٦٤....................................................الدليل الثاين

  ٦٥.....................................................نامذج تطبيقية

  ٦٩....................................دور احلديث يف تفسري القرآن )٢(

  ٦٩............................ملحة عن تاريخ احلديث بعد رسول اهللا

  ٧٥..........................................دور النبي يف فهم القرآن

  ٧٧................................ّدور أئمة أهل البيت يف فهم القرآن

  ٨١......................................دور الصحابة يف فهم القرآن

  ٨٥................................دور العقل يف فهم وتفسري القرآن )٣(

  ٩١.........................................القرآن واألشكال املنطقية

  ٩٥...................................................شبهات وردود

  ٩٩...............................دور العقل بني التحميل والتوظيف

  ١٠٢..........................العالقة بني التقوى واالستدالل العقيل

 : 
  ١٠٩..............................................................متهيد

  ١١٣........................قولة التفسري بالرأيكلامت األعالم يف فهم م

  ١١٣..............................................ما ذكره الغزايل. ١

  ١١٥.............................................ما ذكره الطويس. ٢

  ١١٧............................................ما ذكره ابن تيمية. ٣

  ١١٨............................................ما ذكره اآللويس. ٤



 ٥٠٧ ...................................................................................فهرس الكتاب 

  ١١٩.................................ما ذكره ابن عاشور التونيس. ٥

  ١٢٢..........................................ما ذكره الطباطبائي. ٦

  ١٢٧...................................رضب القرآن بعضه ببعض

  ١٢٨.............................................ما ذكره اخلميني. ٧

  ١٣٢.........................................................وجهان

  ١٣٤.................................................املناطق الثالث

  ١٣٦..............................................ما ذكره الصدر. ٨

 

  ١٤١..............................................................متهيد

  ١٤٣...............................قرآنيف معنى املحكم واملتشابه ال )١(

ّمعنى كون املحكامت أم الكتاب )٢( ُ...............................١٦٩  

  ١٧١........................................رؤية اهللا:  نموذج تطبيقي

  ١٧٦..............................الرؤية القلبية يف حديث أهل البيت

  ١٨٥..........................حكمة اشتامل الكتاب عىل املتشاهبات )٣(

  

  احلديث يف هذا األصل يف قسمني

  ١٩٣..............................رآننظرية التأويل يف الق: ّالقسم األول

  ١٩٥..............................................................متهيد

  ١٩٥.....................................................ًالتأويل لغة

  ١٩٦..............................................ًالتأويل اصطالحا

  ١٩٩................ّاجتاهان أساسيان يف فهم تأويل القرآن: ّالفصل األول

  ٢٠٢..............................التأويل من مقولة املعنى: ّاالجتاه األول



 أصول التفسري والتأويل .........................................................................٥٠٨

  ٢٠٢.....................املراد من التأويل هو التفسري: النظرية األوىل

  ٢٠٣.......لظاهر اللفظاملراد بالتأويل املعنى املخالف :  النظرية الثانية

  ٢٠٤.........................................ّاإلشكال عىل النظريتني

  ٢٠٧.............................التأويل من األمور العينية: االجتاه الثاين

  ٢٠٧............................ما ذهب إليه ابن تيمية: القول األول

  ٢٠٩.........................ّ التأويل ال خيتص باآليات املتشاهبة●

  ٢١٠................................ الفرق بني التفسري والتأويل●

  ٢١٠................................صاحب املنار خيتار هذا القول

  ٢١٤.........................................ّخالصة القول األول

  ٢١٥....................................ّإشكاالن عىل القول األول

  ٢٢٠...........................ما ذهب إليه الطباطبائي:  القول الثاين

  ٢٢٤............................................نحوان من النزول

  ٢٢٥.............ّالنزول عىل نحو التجايف والنزول عىل نحو التجيل

  ٢٢٧................................القرآن الكريم:  نموذج تطبيقي

  ٢٢٩..................................الفارق األساس بني املرتبتني

  ٢٣١...................................النسبة بني التأويل والتنزيل

  ٢٣٥................................نموذج تطبيقي للمثال  الطويل

  ٢٣٦.....................................نوع آخر من املثل القرآين

  ٢٣٨...............................ْنموذج تطبيقي للمثال العريض

  ٢٤٢................................... القرآنموقفان إزاء املثل يف

  ٢٤٤..........................................خالصة القول الثاين

  ٢٤٥..............هل يعلم تأويل القرآن غري اهللا سبحانه؟: الفصل الثاين



 ٥٠٩ ...................................................................................فهرس الكتاب 

  ٢٤٧................................................الراسخون يف العلم

  ٢٤٩......................................موقف الطباطبائي يف املقام

  ٢٥٣............................... عىل مستوى الرواياتالعلم بالتأويل

  ٢٥٩.........................................أهل البيت والعلم بالتأويل

  ًالسيد حيدر اآلميل نموذجا رآننظرية العرفاء يف تأويل الق: الفصل الثالث

  ٢٦٧............................................ّرضورة التأويل وأمهيته

  ٢٨١.............................................معنى التأويل وأقسامه

  ٢٨١.......................التأويل عند أهل الظاهر وأرباب الرشيعة

  ٢٨٢........................التأويل عند أرباب الباطن وأهل الطريقة

  ٢٨٩.....................................ثالثةّكيفية مطالعة الكتب ال

  ٢٩٠...............................................النتيجة األساسية

  ٢٩٣.................................طريقان للوقوف عىل تأويل القرآن

  ٢٩٤.....................................ّمصاديق املحبوبني واملحبني

  ٢٩٦.................................................سؤال وجواب

  ٣٠١.....................................رشائط الوقوف عىل التأويل

  ٣٠٥.............................................التقوى ثمرة اهلداية

  ٣٠٦.......................................مراتب التقوى ومدارجها

  ٣١٠........................................اهلداية ومراتبها ومعانيها

  ٣١١..........................الكفر والطغيانثمرةالعمى والضالل 

  ٣١٢..أصحاب الشامل واليمني والسابق باخلريات:  الطوائف الثالث

  ٣١٥.........................صاص علم التأويل الكامل بأهل البيتاخت

  ٣٢١...................ٌهل لغري أهل البيت نصيب من العلم بالتأويل
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  ٣٢٧...........................................................خامتة

  ٣٢٩ّالنتائج املرتتبة عىل نظرية وجود التأويل وفق االجتاه الثاين: القسم الثاين

  ٣٣١..................................للقرآن ظهر وبطن: النتيجة األوىل

  ٣٣٦....................................................كالم الغزايل

  ٣٣٨......................................ّكالم مال صدرا الشريازي

  ٣٤٧.......................................................اخلالصة

  ٣٤٩.....................................العالقة بني الظاهر والباطن

  ٣٥٦.....................................الرشيعة والطريقة واحلقيقة

  ٣٥٧.........املراد من الرشيعة والطريقة واحلقيقة:  النقطة األولـى

  ٣٦٠..............العالقة التي حتكم املراتب الثالث: النقطة الثانية

  ٣٦٢................التفاضل فيام بني املراتب الثالث:  ثالثةالنقطة ال

  ٣٦٣املدار يف صدق االسم اشتامل املصداق الغاية والغرض: النتيجة الثانية

  ٣٧٢...................................................ّنامذج تطبيقية

  ٣٧٢.......................................................الكالم

  ٣٧٤......................................................الكتاب

  ٣٧٧............................ خصائص هذا الكتاب املبنيّهممن أ

  ٣٨١........................اشتامل القرآن عىل املتشاهبات: النتيجة الثالثة

  ٣٨٥.....................ل عىل مستوى احلقائق اخلارجيةّاحلق والباط

  ٣٨٨................. والباطل عىل مستوى العلوم واالعتقاداتّاحلق

  ٣٨٩.......................................................اخلالصة

   

  ٣٩٤.................................................معنى التحريف
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  ٣٩٧..............................شهادات أعالم مدرسة أهل البيت

  ٣٩٧...........................................الشيخ الصدوق. ١

  ٣٩٧..........................................الرشيف املرتىض. ٢

  ٣٩٨............................................الشيخ الطويس. ٣

  ٣٩٨...........................................الشيخ الطربيس. ٤

  ٣٩٨.....................................الشيخ كاشف الغطاء. ٥

  ٣٩٩..........................................الفيض الكاشاين. ٦

ّالسيد الرشيف الريض  . ٧   ٤٠٠....................). هـ٤٠٦: ت(ّ

  ٤٠٠..............................).هـ٤١٣:  ت( الشيخ املفيد  . ٨

  ٤٠٠........................).هـ٥٥٦: ت( أبو الفتوح الرازي  . ٩

  ٤٠٠...................). هـ٥٧٣: ت(ِّقطب الدين الراوندي . ١٠

  ٤٠٠...............). هـ٥٨٨: ت( ابن شهرآشوب املازندراين . ١١

  ٤٠٠........................).هـ٥٩٨: ت( ّابن إدريس احليل . ١٢

  ٤٠٠......................). هـ٦٦٤: ت( ّالسيد ابن طاووس . ١٣

  ٤٠٠............ ّأبو منصور احلسن بن يوسف بن املطهر احليل. ١٤

  ٤٠٠.........................).هـ٨٢٦:  ت( املقداد السيوري . ١٥

  ٤٠٠...................  الشيخ عيل عبد العايل الكركي العاميل. ١٦

  ٤٠٠............).هـ٩٩٣:  ت(ّاملحقق املولـى أمحد األردبييل . ١٧

  ٤٠٠...).هـ١٠١٩: ت( ّالشهيد السيد قايض نور اهللا التسرتي . ١٨

  ٤٠٠........... ّشيخ اإلسالم حممد بن احلسني احلارثي الشهري. ١٩

  ٤٠٠.................... ّالفاضل التوين املال عبد اهللا البرشوي. ٢٠

  ٤٠٠....).هـ١١٠٤:  ت(ّالشيخ حممد بن احلسن احلر العاميل . ٢١
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  ٤٠١.......). هـ١٢٢٧:  ت(ّالسيد حمسن األعرجي الكاظمي . ٢٢

ّاملحقق املتتبع السيد حممد جواد احلسيني العاميل. ٢٣ ّ ّ .........٤٠١  

  ٤٠١................).هـ١٢٤٢: ت(ّالسيد حممد الطباطبائي . ٢٤

  ٤٠١..............).هـ١٢٩٩: ت(ّالسيد حسن الكوهكمري. ٢٥

  ٤٠١...........).هـ١٣١٩: ت(الشيخ حممد حسن األشتياين . ٢٦

  ٤٠١.....).هـ١٣٥٢: ت(ّالعالمة الشيخ حممد جواد البالغي . ٢٧

  ٤٠١............). هـ١٣٧١: ت(ّالسيد حمسن األمني العاميل . ٢٨

  ٤٠١............... ّالعالمة الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء. ٢٩

ِّالسيد رشف الدين العاميل . ٣٠   ٤٠١.............). هـ١٣٧٧: ت(ّ

  ٤٠١................. ّالعالمة الشيخ عبد احلسني أمحد األميني. ٣١

  ٤٠١................... ّسيد حممد حسني الطباطبائيّالعالمة ال. ٣٢

  ٤٠٣........................................ّأدلة القائلني بعدم التحريف

  ٤٠٣........................................ّدليل التحدي القرآين. ١

  ٤٠٤.............................................ي بالبالغةّالتحد

  ٤٠٥..................................ّالتحدي بعدم االختالف فيه

  ٤٠٦...............................................ّالتحدي بالعلم

  ٤٠٧..................................ّالتحدي باإلخبار عن الغيب

  ٤٠٩..........................................مّخالصة الدليل املتقد

ّدليل التعهد الرباين. ٢ ّ..........................................٤٠٩  

  ٤١٥...............................................ّاألدلة الروائية. ٣

  ٤١٧............................................ّأدلة القائلني بالتحريف

  ٤١٧..........................................ممُمتاثل األ: ّالوجه األول



 ٥١٣ ...................................................................................فهرس الكتاب 

  ٤٢٠........................ّاملصحف الذي مجعه اإلمام عيل: الوجه الثاين

  ٤٢٤...................................روايات التحريف: الوجه الثالث
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