
 

 

 

 

 

 تفسري أمومة الوالية واحملكمات

 للقرآن الكريم

 الوالية قطب القرآن عليها تستدير حمكماته

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 هوية الكتاب



 تقديم

 َتَعاَل  هسماب

د وآله الطيبني الّطاهرين مَّ  وصىل اهلل َعىَل ُمح

ال شكَّ وال ريب أنَّ القرآن الكريم فيه علوم تواكب مع ما حيصل 

رات يف خمتلف العلوم وعىل كافة األصعدة من حني إنزاله إل يوم من تطوّ 

إاّل أنَّ ذلك موقوف عىل االستظهار الصحيح وفق القواعد الدين، 

واملوازين العلميّة والتأمل وبذل املزيد من اجلهد الستخراج ما قْد خفي 

عىل ِمن قبلنا بام يوفق اهلل تعال له، وال يكون هذا بمقدور البرش لوحده 

وبمعزل عن أهل القرآن الناطق الذين أذهب اهلل عنهم الرجز وطهرهم 

ريًا؛ هم الرسول وآله الطاهرين، وكل َمن زاغ أو مال من األولني تطه

واملعارصين عن مدرسة الوحي مدرسة أئمة أهل البيت^ كام هو 

واضح ملن تتبع التأريخ وجدناه قْد َضلَّ ودخل صحراء التيه، ومل يزدد إاّل 

 بحْعدًا عن جادة احلق، وَهَلك وأهلك.

لبية يف أي علم من العلوم ومن الواضح أنَّ الصفة العلمية الس

وخاصة يف فقه الفروع والعقائد والتفسري ... الخ هي أخطر من الصفات 

 العملية السلبيّة.

ة: ـ   ويقع يف أمور ِعدَّ

ل:  إنَّ منهجنا التفسريي أمومة والية أهل البيت^ عىل األمر األوَّ
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القرآن ال يبحث مطلق املوضوعات املحكامت فضاًل عن املتشاهبات يف 

التي بحثها القرآن الكريم، وإنَّام يبحث ويتتبع ويقف عىل ُمكامت القرآن 

ألنَّ املحكامت هي العمود الفقري واهليكل األسايس الذي تبتني عليه 

 خارطة القرآن الكريم.

د وَحثَّ القرآن الكريم األمر الثاين:  وأئمة أهل ’ األكرم َواْلنَّبِّي أكَّ

البيت^ عىل إتقان املحكامت، فإنَّ املتقن ال حيصل لديه إتقان بكل 

 تفاصيل القرآن تلقيائيًا. 

د عىل ذلك بقوله تعال: ا القرآن الكريم فأكَّ ڳ ڳ ڳ ڱ ) أمَّ

ڳ  گگ) (1)(...ۀڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

 . (2)( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

من هذا الكالم أنَّ اآليات املتشاهبة ال يحْعمل هبا ويحْعَرص وال يفهم: 

ّجة ويرتب عليه األثر  }كُلٌّ مِّنْ عنها، كال، وإنَّام العمل باملتشاهبة جائز وحح
ولكن برشط إرجاع املتشابه إل املحكم ورفع تشاهبه بذلك،  (3)عِندِ رَبِّنَا{

كم ومستقاًل عنه، والروايات هنت عن العمل باملتشابه بمعزل عن املح

بخالف ما إذا أرجع العمل به إل املحكم فإنَّه آنذاك املتشابه ـ حجة فهناك 

و  (4)}وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَة{آيات كثرية من قسم املتشابه منها: ـ قوله تعال 

                                                                        
 .7( سورة آل عمران: اآلية 1)

 .1( سورة هود: اآلية 2)

 .7( سورة آل عمران: اآلية 3)

 .22( سورة القيامة: اآلية 4)
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فَسَالَتْ  }أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءو  (2)}وَجَاء رَبُّكَ{ (1)}إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَاد{
وْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاء حِلْيَةٍ أَ

}يَدُ اللَّهِ و  (3){...مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ 
 .(5)}وَلَهُ الْمَثَلُ األَعْلَى{و  (4)وْقَ أَيْدِيهِمْ{فَ

وغري ذلك من اآليات القرآنية املتشاهبة بْل سيأيت أنَّ املتشابه ليست 

ضابطته إثباتية فقط وهي إمجال الداللة، بْل العمدة هو كون مضمون اآلية 

دين مسألة تفصيلية تفريعية ومن الرتب الدانية يف منظومة ونظام قواعد ال

والرشيعة، إذْن املتشابه باألصل بحث ثبويت يف نظام ومنظومة الدين، وال 

}لَيْسَ يصح العمل به إاّل باإلرجاع إل املحكامت القرآنية كقوله تعال: 
}إِنَّ و  (7)}إِنَّ اللّهَ الَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ{و  (6)كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصرِي{

 ، وغريها.(8)السَّاعَةَ آلتِيَةٌ الَّ رَيْبَ فِيهَا{

ّل عىل  وذلك ألنَّ املحكم كام هو واضح ال حيتاج إل تفسري وَيدح

املعنى املقصود منه داللة واضحة قطعية ال حتتمل تأوياًل وال ختصيصًا وال 

نسخًا، بْل املحكم ليَست ضابطته ـ كام سيأيت إْن شاء اهلل خالل البحث ـ 

ية وإثباتية فقط، بْل العمدة يف داللته هي ثبوتية بلحاظ رتبة املضمون دالل

                                                                        
 .4( سورة الفجر: اآلية 1)

 .22( سورة الفجر: اآلية 2)

 .17( سورة الرعد: اآلية 3)

 .10( سورة الفتح: اآلية 4)

 .27( سورة الروم: اآلية 5)

 .11( سورة الشورى: اآلية 6)

 .40: اآلية النساء( سورة 7)

 .59: اآلية غافر( سورة 8)
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يف منظومة قواعد الدين والرشيعة، فاملحكم ضابطته ثبوتية يف نظام 

ومنظومة قواعد الدين، وال نرتك جماالً للذين يف قلوهبم َمَرٌض أْن يحضلِلوا 

 ويحفتنوا بالتأويل والتحريف.

وعليه فهذِه حقيقة املنهج التفسريي املسمى بأمومة والية أئمة أهل 

 املحكامت الذي دلَّت عليه روايات أهل البيت^.والبيت^ 

ما رواه العيايش يف تفسريه .. عن مسعدة بن َصَدقة، قال: قال أوالً: 

ـ إنَّ اهلل جعل واليتنا أهل البيت قطب القرآن، وقطب ×: أبو عبداهلل

عليها يستديرح ُمكم القرآن وهبا نّوهت الكتب ويستبني  مجيع الكتب،

 .(1)األيامن

د بن يعقوب عن عيل بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن سنان، ثانياً:  مَّ ُمح

عن القرآن والفرقان × أو عن غريه عمن ذكره، قال: ـ سألتح أبا عبداهلل

حكم القرآن مجلة الكتاب والفرقان امل×: أمها شيئان أو يشء واحد؟ فقال

 .(2)الواجب العمل به

د عن بعض أصحابه، عن آدم ثالثاً:  مَّ د بن يعقوب عن عيل بن ُمح مَّ ُمح

د  مَّ بن إسحاق عن عبدالرزاق بن مهران، عن احلسني ابن ميمون، عن ُمح

، قال: ـ إنَّ أحناسًا تكلموا يف القرآن العظيم بغري ×بن سامل عن أيب جعفر

}هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ ل يقول: ِعلٍم وذلك أنَّ اهلل تبارك وتعا
اآلية، فاملنسوخات من  {... مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ

                                                                        
 باب فضل القرآن. 8، ح78، ص1( تفسري العيايش، ج1)

 .11ح 461، ص2؛ الكايف، ج3، ح6، ص2، ج( الربهان يف تفسري القرآن2)
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 .(1)املتشاهبات، واملحكامت من الناسخات

د بن أمحد بن ثابت، قال: رابعاً:  مَّ ... عيل بن إبراهيم قال: ـ حدثنا ُمح

د بن سامعة عند وهيب بن حفص عن أيب بصري عن  مَّ حدثنا احلسن بن ُمح

يأمر باجلنة  وآِمر، قال: ـ سمعته يقول: إنَّ القرآن زاجر ×أيب عبداهلل

ل به ويزجر عن النار، وفيه ُمكم ومتشابه، فأّما املحكم فيؤمن به ويحْعم

}فَأَمَّا الَّذِينَ يف ويحعترب به، وأّما املتشابه فيحؤمن به وال يحعمل به وهو قوله: 
هُ إاِلَّ اللّهُ قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَ

د الراسخون مِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا{وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْ مَّ ، قال: آل ُمح

 .(2)يف العلم

د اهلمداين عن رجل عن أيب عبداهللخامساً:  مَّ ، قال: ×عن أيب ُمح

سألتحه عن الناسخ واملنسوخ واملحكم واملتشابه، قال: الناسخ: الثابت، 

 .(3)لح به واملشابه الذي يشبه بعضه بعضاً واملنسوخ ما مىض، واملحكم: ما يحْعمَ 

، يقول: إنَّ القرآن ×عن أيب بصري، قال: سمعتح أبا عبداهللسادساً: 

فيه ُمكم ومتشابه، فأّما املحكم فنؤمن به ونعمل به، وندين به، وأّما 

 .(4)املتشابه فنؤمن به وال نعمل به

عن الناسخ  ×عن مسعدة بن َصَدقة، قال: سألتح أبا عبداهللسابعاً: 

واملنسوخ واملحكم واملتشابه؟ قال: الناسخ: الثابت املعمول به، واملنسوخ 

                                                                        
 .7، ص2( الربهان يف تفسري القرآن، ج1)

 .455، ص2؛ تفسري القمي، ج7، ح9، ص2( تفسري الربهان، ج2)

 .19ح 382، ص92؛ بحار األنوار، ج1، ح85، ص1( تفسري العيايش، ج3)

 .21، ح382، ص92؛ بحار األنوار، ج6، ح87، ص1( تفسري العيايش، ج4)
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 .(1)ما قْد كان يحْعمل به ثحمَّ جاء ما نسخه، واملتشابه ما اشتبه عىل جاهله

يوم الغدير وأنَّ عليًا هو كتاب اهلل والداعي ’ يف احتجاج النبيثامناً: 

ُمكامته وإل  وانظروا وافهموا آياته .. معارش الناس تدبروا القرآن إليه: ..

متشاهبه، فواهلل لن يحبني لكم زواجره، وال يوضح لكم عن تفسريه، إاّل 

 .(2)الذي أنا آِخٌذ بيده

هناك أمٌر هاّم ينبغي االلتفات إليه والتنبيه عليه من قَِبل األمر الثالث: 

ألصول أهِل كل اختصاص ويف كل العلوم وباألخص علوم فقه الفروع وا

 والتفسري والعقائد و ... الخ وحاصله: ـ 

إنَّ اخلوض يف التفاصيل بعيدًا وعميقًا بنحو مرتامي األطراف يعتربه 

القرآن الكريم زيٌغ، ما مل يحتمسك بالعمود الفقري للقرآن وهو أمومة والية 

ق املذموم  األئمة^ عىل املحكامت فضاًل عن املتشاهبات، وهذا هو التعمُّ

يات، مع أنَّ التعمق حتقيق يف بادي النظرة األول كام يحفهم من يف الروا

ة للتعمق وال  ر يف التفاصيل منها: ـ غورالروايات إاّل أنَّ هناك روايات ذامَّ

د بن يعقوب عن عيل بن إبراهيم أوالً:  مَّ ما رواه الشيخ الكليني ُمح

م ينة، ذَر بن أعن أبيه عن مّحاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليامين عن عح

عن أبان بن أيب عيّاش عن سليم بن قيس اهلاليل عن أمري املؤمنني صلوات 

اهلل عليه: بحني الكفر عىل أربع دعائم: الفسق والغلو والشك والشبهة .. 

َعب: عىل التعمق بالرأي، والتنازع فيه، والزيغ والشقاق  والغلو عىل أربع شح

ق مل َينحب إل احلق ومل يز دد إاّل غرقًا يف الَغَمرات، ومل تنحرس عنه فمن َتَعمَّ

                                                                        
 22، ح382، ص92؛ بحار األنوار، ج7، ح87، ص1سري العيايش، ج( تف1)

 .43، ح193، ص13، ب27، الوسائل ج60( االحتجاج للطربيس، ص2)



 

 

 

 11  .....................................................................................  تقديم

 .(1)فتنٌة إاّل غشيته أحخرى وانخرق دينه فهو هيوي يف أمر مريج

ما رواه الشيخ الصدوق يف اخلصال بإسناده عن األصبغ بن ثانياً: 

 .(2)والعتو عىل أربعة شعب ... الخ×: نباتة عن أمري املؤمنني

ق بالباطل مل القص× من كلامت أمري املؤمننيثالثاً:  ار ... َمن َتَعمَّ

يحنَب
(3). 

: أنَّ املحكم هو املحور  ومن جمموع هذِه الروايات وغريها يتبنيَّ

ا املتشابه الذي هو التفاصيل وتفاصيلها هي َغَمرات  العمود واحلق، وأمَّ

وفتنة ومريج إذا عكف عليها ـ التفاصيل ـ وَسبََّب االنشغال هبا متاركة 

 املحورية.املحكامت 

إنَّ اآليات القرآنية وكذا الروايات الواردة عن أئمة أهل إْن قلت: 

}أَفاَلَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى تأمر بالتدبر والتأمُّل، كقوله تعال: × البيت
اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ  }أَفاَلَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِو  (4)قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا{
 .(5)اخْتاِلَفًا كَثرِيًا{

صحيح إنَّ اآلية املباركة يف مقام بيان التحضيض يف صورة قلُت: 

ل باآلية عقيب اآلية،  االستفهام، والتدبر بعد التدبر، والتأمُّل بعد التأمُّ

                                                                        
؛ دعائم الكفر وشعبه، حتف العقول، 197باب  374ـ  373، ص2( أصول الكايف للكليني، ج1)

 .43ص فتّال؛ روضة الواعظني البن 166ص

 .233( اخلصال للصدوق، ص2)

 .457عيون احلكم واملواعظ لليثي الواسطي، ص( 3)

د: اآلية 4) مَّ  .24( سورة ُمح

 .82( سورة النساء: اآلية 5)
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ولكن السبب يف ذم التعمق هو ألنَّ االشتغال واالنشداد إل التفاصيل 

هبا ويف تفاصيل التفاصيل وجزئيات اجلزئيات وهلم جرا، فإنَّ  واخلوض

 ال ريب فيه ينتهي إل الزيغ، وهذا معناه اخلوض يف املتاهات اّم مثل هذا فم

وال تنتظم لديك احلقائق بالتفاصيل إاّل بالرجوع إل اآليات املحكمة وهي 

 املحور واألم.

تصًا بآيات القرآن أو ومن الواضح أنَّ الزيغ مقابل اإِلحكام ليَس خم

الروايات أو علم معني أو ... الخ، وإنَّام هو منهج فكري عظيم يف أي علم 

من العلوم وال يمكن ألي باحث أْن ينجو منه ـ الزيغ ـ إاّل باحلذر والتوقي 

من االنشغال بالتفاصيل وتفاصيلها عن املحاور األصليّة التي هي أهم يف 

ك بآيات األحكام واألمومة بنيان العلم والركن الشديد ال ذي هو التمسُّ

َ القرآن الكريم عن الدخول يف التفاصيل  وهي العمدة، ولذا َعربَّ

 وتفاصيلها هو اّتباع للمتشابه وللزيغ.

إنَّ أحد أهم أسباب النهي عن الدخول بالتفاصيل هو واخلالصة: 

عن ألنَّ كثرة االشتغال بالتفاصيل وتفاصيل التفاصيل انغامرًا يغفلك 

املحاور التي هي األم واألعمدة البنيوّية سواء كان العمود البنيوي خريًا أو 

ْمَدة  رّشًا، وعليه فإذا كان العمود البنيوي هو أساس النظام واملنظومة وعح

احلق واخلري وأنت تركتها فإنَّك إذْن دخلت يف تفاصيل مرتامية مما يوجب 

الباطل والرش ـ والعياذ باهلل الشبه واالشتباهات يف املسارات وسلوك مسري 

ـ وتوظيف تفاصيل املحاور للباطل من حيث ال يشعر، أو بالعكس لعله 

يكون العمود البنيوي عظامهح نخرة ولكن الدخول يف اجلزئيات والتفاصيل 

وإْن كان فيها إجيابيات إاّل أنَّه أين هذِه التفاصيل واجلزئيات اإلجيابية إذا 
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ظَِّفت لتبيان الرّش مم ظِّفت لتبيان اخلري، وبينهام بوٌن واسع وهنا وح ا لو وح

 سوف تضيع املوازنة عند الباحث الكريم.

وألجل هذا لو رجعنا إل القرآن الكريم فإنَّه مل حيمد اجلزئيات سواء 

كانت خريًا أم رّشًا وإنَّام القرآن الكريم يريد منك أْن تكون ذا قوة فكرية 

ن أهل البصائر، فإنَّ طلب مطلق متميزة ومتلك نظام فكري خاص وم

العلم أمٌر غري ممدوح يف الكتاب والسنة وإنَّام املهم هو العلم ومعرفة 

األمومة واألهم فاألهم وليَس هذا خاصًا بعلم الفروع أو األصول أو 

 التفسري أو الكالم أو ... الخ وإنَّام هو مطلوب يف كل العلوم.

ب معايل  إنَّ × .. ولذا َوَرَد عن اإلمام الصادق اهلل َعزَّ َوَجلَّ حيح

 ويروى )يبغض(. (1)األمور ويكره سفاسفها

 وإْن كانت سفاسف األمور حقائق إاّل أهنا أين من أعايل األمور.

عدم األكرتاث باجلزئيات بحيث يلزم التفريط لوليست هذِه دعوى 

والتهاون هبا ليَس األمر كذلك فال يشتبه األمر عليك؛ إْذ ال يتهاون بيشء 

 .(2)}كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا{يف الدين 

إاّل أنَّه ينبغي التنبيه وااللتفات إل أنَّ مقدار األمهيّة التي توليها 

ية لليشء الوضيع واألقل؛ ألنَّه إذا لليشء العظيم ليَس بنفس درجة األمه

 ساويت بينهام صار األمر فيه خبط وَخْلط. 

                                                                        
، ثم ذكر صاحب الوسائل: قال 3من أبواب مقدمات التجارة ح 25، ب73، ص17( الوسائل، ج1)

ـ الرديء من كل يشء واألمر احلقري. ـ السفساف:   صاحب الصحاح: 

 .7ية ( سورة آل عمران: اآل2)
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ولذا يف ديننا اإلسالمي احلنيف أنَّ التعظيم هلل تعال بدرجة والتعظيم 

بدرجة أحخرى، وبثالثة لتعظيم سيد األوصياء أمري ’ للنبي األكرم

ذوات  وهكذا بدرجات متفاوتة لباقي× املؤمنني عيل بن أيب طالب

 املعصومني الطاهرة^.

وعليه فالبدَّ من االلتفات والتمييز بني أصل االكرتاث وبني تساوي 

ف العدَل باملساواة فإنَّه ليَس تعريفًا  االكرتاث واملوازنة بينها؛ ولذا َمن َعرَّ

دقيقًا، وإنَّام التعريف الصحيح للعدل: ـ إعطاء كل ذي حق حقه. إذْن 

 دًا لدى الباحث الكريم.املوازنة رضورية ومهمة ج

كل علٍم ال يؤيده »× ولذا َوَرَد يف بعض قصار كلامت أمري املؤمنني

 . (1)«عقل مضلة

 وال خري يف علٍم يكون بال عقٍل.وقول الشاعر: 

فإنَّ العلم بال عقل يشكل خطرًا عىل نتائج البحث العلمي فقد خترج 

العقل بال علم  فإنَّ النتائج سلبيًة وغري منضبطة بقواعد وموازين العقل، 

أهونح رشًا وأقل خطرًا من علم بال عقل ألنَّ العقل يوازن بني األمور 

 املهمة وبني ما هو أهم كاألمومة ومعايل األمور.

طلق العلم وإنَّام املهم نوع خاص من العلم، وهكذا فليس املهم م

د  ليَس كل بصرية مهمة وإنَّام املهم األهم نافذ البصرية، وهكذا عندما يؤكِّ

ك بالعروة الوثقى  فإنَّ  (2)}فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى{القرآن عىل التمسُّ

                                                                        
 .6431( غرر احلكم لألمدي/ 1)

 .256( سورة البقرة: اآلية 2)
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َرى كثرية منها وثيقة وأحخرى وثقى أي األ وثق واملهم منها هو هناك عح

الوثقى فإنَّ كل نبي من أنبياء اهلل تعال وكل محرسل هو عروة ولكن هناك 

د رسول  مَّ ك هبا وهو اخلاتم ُمح د القرآن الكريم عىل التمسُّ عروة وثقى أكَّ

هي املهيمنة وباقي أنبياء اهلل تعال ورسله ’ فيجعل أمومة رسول اهلل’ اهلل

 حتت ظله.

بالدرجات  م والروايات تؤكِّد عىل رضورة اإلبصارإذْن القرآن الكري

والتمسك باملحكامت ألنَّ الدخول يف التفاصيل وتفاصيلها سوف ال 

هيتدي وال يحبِِْص صاحبحها إل إحكام القرآن وهدايته البالغة ولعلَّ بعض 

َمن يدخل يف التفاصيل يشتبه عليه احلال وجيعل الفرع أصالً، واألصل 

رفية، والصحيح عَصحَّ التعبري ظحْلٌم للعلم واملعرفة وكارثة مفرعًا، وهذا إْن 

ض كيان  هو جعل األصل أصاًل والفرع فرعًا فإذا أراد الباحث أْن يحقوِّ

 األصل رعايًة للفرع فهذِه موازنة مقلوبة.

م أنَّ الفرع واجلزئيات ال يكرتث هبا، بْل عىل  وال يفهم ممّا تقدَّ

تم هبا إاّل أنَّه  ال إل درجة االكرتاث والرعاية لفرع بمستوى العكس هيح

ِعل األصل أصاًل والفرع فرعًا.  األصل وإاّل ملا جح

إنَّ منهج أمومة الوالية عىل ويف اخلتام وبكملة أخرية أقول: 

مها من هاملحكامت فضاًل عن املتشاهبات هو البصرية التي ما فتئنا أْن نستل

أهل البيت^ وأنَّ املحَفرسِّ ال يصري ذا بصرية إاّل إذا اكتشف املحكامت يف 

ًا وإنَّام العزيز واملهم أْن تحْبِص  القرآن؛ ألنَّ ليَس من العزيز أْن تصبح محَفرسِّ

ك شاللَُّهمَّ إيني أسألك بمعاقد العزي من عر»وتفهم ُمكامت اآليات، كام َوَرَد 

مَّ إيّن أسألك العز من عرشك وإنَّام  «ابكومنتهى الرمحة من كت ومل يقل اللَّهح
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مَّ إيّن أسألك بمعاقد العز وليَس أسألك مطلق العّز وإنَّام أسألك  قال: ـ اللَّهح

بمعاقد العز من عرشك وليَس أسألك الرمحة من كتابك بْل أسألك منتهى 

 «األعظماللَُّهمَّ إين أسألك باسمك العظيم »الرمحة أي العلو، وهكذا 

وليَس فقط أسألك باسمك العظيم وإنَّام أسألك باسمك األعظم األعظم 

األعظم ـ األعىل ـ وعليه فاملحكامت وامومة والية أهل البيت^ هي 

نحْظم الدين وال تستتم معرفة نظم الدين إاّل بمعرفة األمومة واملحكامت ال 

يكفي يف  بمجرد معرفة جرد جمموعي مرتاكم للدين والقرآن فإنَّه ال

الوصول إل اهلداية املطلوبة يف الدين، وهذا يكشف لنا أنَّه ليَس املهم يف 

القرآن وجود الدليل وإنَّام املهم نوعيّة وأمهيّة وأقوائية الدليل وطبقته 

ا أهم من أصل وجود  ودرجته يف ضمن الطبقات يف نظر القرآن فإهنَّ

ت يف القرآن وطبقاهتا ال جمرد أْن حَيْيص املحكام عالدليل، فالبصري َمن يستط

معرفة إمجالية للمحكامت، فهذِه مهمة صعبة جدًا، ومن اهلل نستمد العون 

 والتسديد.

 

 

 

  



 

 

 

  لاألوالفصل 

 منهجنا يف التفسري

 واحملكمات يف القرآن ^منهج أمومة ووالية أهل البيت

. 

  



 

 

  



 على احملكمات ^منهج أمومة والية أهل البيت

 يف القرآن فضاًل عن املتشابهات

 وفيه:

ال خيفى عىل ذي البصرية والتضلع يف املعارف احلّقة ما للقرآن من 

ظمى يف تنظيم حياة البرش وغريه بام ريه باعتباره غ فيهم املسلم وأمهية عح

دستور منظم ألمورهم املعيشية كاملة؛ ولذا يتكفل القرآن الكريم ـ إْن اتبع 

ـ احلياة اآلمنة اخلالية من الظلم واالضطهاد والعيش برغد وسالمة  البرش قانونه 

 الدارين.

ولذا انربى العلامء والباحثون واملختصون يف كل مزق وطائفة من 

 البحث والتدقيق يف كشف وإزالة الغموض عن كلامت طوائف املسلمني

تتضمنه من معاين كثرية، وكان من بني علامء القرآن وتيرسها واستخراج ما 

ومفرسي املسلمني، علامء ومفرسو الشيعة اإلمامية هلم قصب السبق يف فن 
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التفسري ودورهم املتميز منذ زمن متقدم أيام األئمة املعصومني^ يف 

والثالث والرابع واخلامس ... الخ يف تفسري القرآن والغوص  القرن الثاين

يف بحار مفاهيمه ومعانيه واستجالء معاين النص القرآين بالسؤال من اإلمام 

ونتيجة هذا االهتامم بتفسري القرآن والكشف عن غوامضه وبيان × املعصوم

ثرية معانيه واستخراج أحكامه وِحَكمه بزغت أسامء عامل التفسري، تفاسري ك

 منها تفسري:ـ

 ـ تفسري جابر بن يزيد اجلعفي. 1

 ـ تفسري فرات الكويف. 2

 ـ تفسري أيب اجلارود. 3

 ـ تفسري عيل بن إبراهيم املعروف بتفسري القمي. 4

 ـ تفسري الرشيف املرتىض املعروف بنفائس التأويل. 5

 ـ التبيان للشيخ الطويس. 6

 ـ جممع البيان للشيخ الطربيس. 7

 ع اجلامع للشيخ الطربيس أيضًا.ـ جوام 8

 ـ آالء الرمحن للشيخ ُممد جواد البالغي. 9

ـ امليزان يف تفسري القرآن للسيد العالمة ُممد حسني الطباطبائي،  10

 وكذا له البيان يف تفسري القرآن، تفسري روائي.

 ـ مواهب الرمحن للسيد عبداألعىل السبزواري. 11

 الشريازي.األمثل للشيخ نارص مكارم ـ  12
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إل عرشات التفاسري القيمة ملفرسي الشيعة اإلمامية فضاًل عن باقي 

 تفاسري علامء ومفرسي املسلمني بل وغري املسلمني.

األسايس من اختيار منهج أمومة والية أهل البيت^  والغرض

وأمومة املحكامت يف القرآن الكريم من بني املناهج التفسريية األحخرى 

نة الرشيفة والروايات الواردةاملستفاد من آيات   القرآن الكريم وأحاديث السُّ

عن أئمة اهلدى أئمة أهل البيت^ هو ألجل التحقيق والكشف عن 

 پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ ژاملعاين احلقيقة للكلامت، قال تعال: 

  . أي بيانًا وتفصياًل.(1)ژ پ

يف بيان أكرب عدد ممكن وبذلنا غاية وسعنا وجهدنا واجتهادنا 

استخدامه يف التفسري من القواعد البالغية والنحوية واللغوية والِصفية 

واحلديثية والتفسريية و ...الخ؛ ألنَّ من الواضح أنَّ التفسري وزنه 

]التفعيل[ نظرًا للمبالغة يف ُماولة استنباط املعنى كام يف خرج واستخرج 

ا يف الثاين إفادة زيادة املحاولة يف اال ستخراج وكشف واكتشف، أمَّ

والكشف؛ ولذا كان الفعل املزيد أخّص من الفعل املجرد انطالقًا من زيادة 

 املباين تدلُّ عىل زيادة املعاين.

وبعد بيان ما هو احلق يف تلك اآلية املباركة والكلمة من خالل 

استعامل القواعد واملوازين الصحيحة املتبعة يف ذلك الفن طبقناها عىل 

 لمة يف اآليات الكريمة ليظهر احلق ويزيل الباطل.موارد استعامل تلك الك

 صتهاوال خيفى عىل ذوي احلجى أمهية القواعد التفسريية ومن

 القرآن الكريم وهي قواعد ممهدة لتحصيل احلجة عىل رياخلطرية يف تفس

                                                                        
 .33( سورة الفرقان: اآلية 1)
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 هقانون إْن طبقكاستكشاف مراد الوحي من آياته النازلة هلداية البرش و

شاد والكامل وبه يرتسم رصاطه املستقيم، كام البرش يحسلك هبم طريق الر

نه يف ُمله يِّ با سنحملمضافًا  (1)ژ ڇڇ چ چ چ چ ژقال تعال: 

إْن شاء اهلل تعال من الفرق بني القواعد التفسريية وبني علم التفسري، 

ذكر قواعد ومسائل مرتبطة بعلم إل سنتعرض بحوله وقوته وكذلك 

ربيات وقواعد عامة. ةالتفسري ودخيل  فيه بصورة كح

ويف إثر هذِه الدقة يف التحقيق التي متيَّز هبا سامحة شيخنا األحستاذ آية 

ين دامت فيوضاته، بربكة جماورة سيد األوصياء أمري ااهلل ُممد سند البحر

معارف حّقة ونكات واتضحت حقائق المعة × املؤمنني عيل بن أيب طالب

 خفيت عىل أكثر املفرسين واشتبهت عليهم. ولطائف رشيفة ونفيسة قدْ 

وال يفهم من هذا أنَّ املراد هتميش باقي املناهج التفسريية األحخرى 

باختيارنا ملنهج أمومة الوالية واملحكامت، وإنَّام هم مشكورون ما توصلوا 

أنَّ باقي املناهج  إلالتنبيه عليه إليه وشكر اهلل مساعيهم إاّل أنَّ الذي نودُّ 

ال تلبي أكرب قدر ممكن من حاجة الباحث واملطالع الكريم فسريية الت

بخالف املنهج املختار؛ منهج أمومة املحكامت إذا تدبرته بإمعان جتد صدق 

 ما أقول ملَّا يتمتع به من مطالب علمية بحثية دقيقة.

                                                                        
 .153( سورة األنعام: اآلية 1)



 

 

 خطة البحث

 َتَعاَل  بِْسِمهِ 

ال خيفى عىل الباحث الكريم أنَّ هذا الكتاب هو جمموع البحوث 

التي ألقاها سامحة األستاذ البارع واملحقق آية اهلل ُممد السند ـ دام ظله 

العايل ـ عىل مجع من طلبة العلوم الدينية يف النجف األرشف عند ترشفه 

 يف النجف األرشف وترشفنا× جماورة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

بحضور درسه املبارك، درس التفسري طيلة أيام التحصيل من السبت إل 

األربعاء فضاًل عن اجللسات اخلاصة التي تفضل هبا سامحته وأعطانا من 

وقته الثمني بقراءة التقرير واإلضافة والتعديل، وقد تسلَّط األضواء يف هذِه 

قة وقبل الدخول يف خضم بحر تفسري اآليات ا ملباركة البحوث املعمَّ

للقرآن الكريم وسوره عىل القواعد التي ال غنى عنها للباحث واملفرسِّ 

الكريم الناجح ذو النََفس التحقيقي والعلمي بإعامل القواعد التفسريية 

املهمة والبالغية واللغوية والنحوية و... وبيان ما انطوت عليها من نكات 

عليها وااللتفات ملثلها خفيّة قد خفيت عىل الكثري فنشكره تعال التنبيه 

بمثابة اللبنة األساسية ملنهجنا املختار أمومة الوالية واملحكامت  تعتربوالتي 

 وغريه من املناهج التفسريية األحخرى.

فِْقتح لتقرير هذِه األبحاث القيِّمة  نِ نَمِ  َوِمنْ  اهلل تعال عيلَّ أْن وح

قة، وجاءت مرتبة عىل مقدمة وفصول   .ثامنيةواملعمَّ
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َ فيه توطئة عن تاريخ كل علم مع بيان و ل قد بحنيِّ كان الفصل األوَّ

 صعوبة علم التفسري ودور القرآن الكريم يف حفظ اللغة العربية ، و... الخ.

̂ يف تعليم القرآن، أدلة وبراهني.  والفصل الثاين: قيمومة أهل البيت

ز ف يه البحث والفصل الثالث: املنهجية واملناهج يف التفسري:ـ  فقد تركَّ

أمهية وضع املنهجية مع بيان العوامل األساسية يف بحوث علم التفسري  بيان

وعدم استغناء املفرس عنها، مع بيان وحدة املعية بني الكتاب والعرتة، وبيان 

واألئمة^ وبني منهج أمومة ’ العالقة بني والية اهلل ووالية الرسول

ة الوالية عن باقي املناهج الوالية واملحكامت، مع بيان امتياز منهج أموم

التفسريية األحخرى، مع الوقوف عىل بيان أمهية البحث املقارن، وذكر 

 املؤاخذات عىل املناهج التفسريية األحخرى، و...الخ.

الفصل الرابع: نظم قواعد التفسري ـ بحث نظري إمجايل ـ وتعرضنا 

ظام اللفظي فيه إل بيان مقدمة ثم بيان إمجايل لألنظمة الثالثة: ـ الن

االستعاميل، ونظام املعاين ونظام احلقائق مع بيان القواعد املرتبطة بكل نظام 

 عىل ِحدة.

 الفصل اخلامس: القاعدة الثانية، قاعدة االلتفات.

 الفصل السادس: القاعدة الثالثة، قاعدة: إياِك أعني واسمعي يا جارة.

 أكثر من معنى. الفصل السابع: القاعدة الرابعة: ـ استعامل اللفظ يف

 الفصل الثامن: ويشتمل عىل بيان ضوابط منهجية يف أمور تسعة.

ل اللفظي االستعاميل  ويف هذا الكتاب تعرضنا إل ذكر ضابط النظام األوَّ

مع أربعة قواعد مهمة. التعريض وااللتفات وإياك أعني واسمعي يا جارة 



 

 

 

 25  .............................................................................. خطة البحث

 واستعامل اللفظ يف أكثر من معنى.

م  خالص شكري واحرتامي ملقام شيخنا األحستاذ ُممد ويف اخلتام أحقدِّ

ين حفظه اهلل ملَّا أواله من عناية خاصة وبذله لوقته الثمني عىل اسند البحر

 ّره.مه له من فصول هذا الكتاب وهلل دَ مراجعة ومتابعة ما أقد

فر املبارك.  كام وأشكر كل َمْن ساعدين ويرس يل إخراج هذا السِّ

ينفع به  أْن يتقبل هذا خالصًا لوجهه الكريم وأنْ نسأله تبارك وتعال 

يساُمونا  إخواننا طلبة العلوم الدينية آملني أْن يتحفونا بنقودهم البنّاءة وأنْ 

 فيام شّط به القلم، وآخر دعوانا أْن احلمد هلل رب العاملني.

 

 

 

 

 

 

   



  



 

 

 

  أمومة والية أممة أهل البيت عليهم السال  فسريت

واحملكمات يف الكتاب الكريم
(1)

 

 .(2)قواِعد، وهي لغة األساسالقاعدة مجعها قواعد التفسري: 

 .(3)هو الضابطة أي األمر الكيل املنطبق عىل مجيع اجلزئياتالقاعدة اصطالحاً: 

 .(4)الكشف عن معنى اللفظ وإظهاره، والَفرَس: البيانالتفسري لغًة: 

ة تعريفات للتفسري:ـواصطالحاً:   ذكرت عدَّ

 املشكل.ما ذكره الشيخ الطربيس: كشف املراد من اللفظ أوالً: 

وبيان ’ علٌم يحْعَرف به فهم كتاب اهلل املنزل عىل نبيه ُممدثانياً: 

 .(5)معانيه واستخراج أحكامه وِحَكمهِ 

 هو إزاحة اإلهبام عن اللفظ املشكل يف إفادة املعنى املقصود.ثالثاً: 

                                                                        
}هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ ( هذا العنوان مقتبس من بيانات القرآن الكريم كقوله تعال: 1)

 .[7مُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ{]آل عمران:الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُ
 ( معجم مقاييس اللغة البن فارس.2)

 ( كام يقال: كل إنسان حيوان ناطق إنسان، جممع البحرين ، مادة قعد.3)

(4.)  ( املصدر السابق، مادة )َفرَسَ

 .13ص 1تفسري الربهان يف علوم القرآن ج( 5)
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علم يبحث فيه عن كالم اهلل تعال املنزل لإلعجاز من حيث رابعاً: 

 .(1)تعالالداللة عىل مراده 

نتعرض  وهناك تعاريف أحخرى وردت يف كلامت املفرسين واملحققني

لبعضها عند املقارنة بني علم التفسري وعلم التأويل يف مبحث الدالالت 

ة سطح الظاهر يف ُمله إْن شاء اهلل تعال.  اخلفية وعدم االقتصار عىل منصَّ

                                                                        
 جممع البحرين.( 1)



 كل علم توطئة عن ـ  2

خًا ُمضاً  اخلوض َؤرَّ ، بل يعطي طابعًا صناعيًا وفائدة فيه ليس بحثًا مح

علمية يف كيفية بناًء معادالت وقواعد ومسائل ذلك العلم، ويعطي بصرية 

ر العلم من مرحلة إل أحخرى، وما هي  لدى الباحث عن كيفية تطوِّ

 والظواهر التي قادت العلم إل ذلك املسري.احلاالت 

فمثاًل لو طالعنا ديباجة التبيان بدقة وتأمل الستطعنا معرفة املنهج 

التفسريي للشيخ الطويس، وتتشكل لدينا صورة واضحة عن اجلّو العلمي 

واالنطالقات التي ينطلق منها، وكان منهج  الذي كان يعيشه الشيخ

أنَّ ذكر مقومات متهيدية نافعة يف معرفة يف التفسري: بالشيخ الطويس 

أساليب القرآن ومناهج بيانه وسائر شؤونه مما يرتبط بالتفسري والتأويل، 

واملحكم، واملتشابه، والناسخ واملنسوخ، ومعرفة وجوه إعجاز القرآن 

 وأحكام تالوته ... الخ.

ض ملسائل علم الكالم  ة صيغبكذلك مما امتاز به هذا التفسري هو التعرح

أدبيّة رفيعة وال يرتك موِضعًا من اآليات الكريمة التي جاءت فيها اإلشارة إل 

ض هل  ا بتفصيل وبسط كالم.جانب من مسائل العقيدة، إاّل وتعرَّ

وبعد االطالع يستطيع املحتَخصص أنَّ يحقيِّم هذا اجلهد الكبري للشيخ 

ل إليها، وبيان اخلطَّ  الطويس ة التي وضعها وَمَدى اإلنجازات التي توصَّ

 يف منهجه هذا وكم أنجر منها وما هو الباقي منها. الشيخ

واطلعنا عىل املنهج التفسريي الذي اعتمد عليه  قرءناوهكذا لو 
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 وما هي انطالقاته وما هي الفوارق (1)الشيخ الطربيس صاحب جممع البيان

أى التي كانت عند الشيخ الطويس والطربيس يف كتابيهام وما يتميز  يف الرُّ

 من جوانب القوة يف املطالب العلميّة.به كتابيهام 

والكتابان مها اآلن مصدران مهامن كبريان لعلوم اللغة العربية فضاًل عن 

التفسري عند املذاهب اإلسالميّة كاّفة، ومحّقرران يف املناهج األكاديمية العِصية 

 وغريها، اإلسالمية وغريها.واحلوزوية يف جامعاهتم املختلفة العربية 

نة  والرِسُّ يف ذلك هو أنَّ الشيخ الطويس َحِفظ عىل كل أهل السُّ

مصادر هي ليست بأيدهيم اآلن وال طريق هلم إليها إاّل عن طريق كتايب 

 التفسري املذكورين آنفًا.

ولو قارنا بني التفسريين ومعرفة املنهجة التي اتبعها كل من الشيخ 

 نه، والشيخ الطربيس يف بيانه لصار لدينا بحثًا مقارنًا بينهام.الطويس يف تبيا

ٍم يحعطي اإلنسان نوع من البصرية عن كيفية لإنَّ تاريخ كل عِ 

اختالف املسارات يف ذلك العلم، وااللتفات إل اختالف املسارات، 

وأخريًا حيصل لإلنسان البلوغ والنضوج الفكري، ونوع من البصرية، كل 

 ك يتحصل من خالل املقاَرنة وااللتفات إل امتيازاته.ذل

                                                                        
هـ له تفسري جممع البيان 548الطربيس: أبو عيل الفضل بن احلسن، تويف سنة ( 1)

وهو تفسري حاشد باألدب واللغة والقراءات أو حججها، وخيتّص باإلحاطة بآراء 

املفرسين الَسَلف، وكان الشيخ الطربيس قْد جعل تفسري التبيان للشيخ الطويس 

 يادات املباين والفروع.أسوة له يف هذا املجال فجعله أصاله بنى عليه ز



 

 ـ صعوبة علم التفسري 3

جاء يف الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت^ الدالة عىل صعوبة 

عن إسامعيل بن جابر اجلعفي .. بإسناده  (1)علم التفسري ما رواه النعامين

فختم به األنبياء فال نبي بعده وأنزل عليه ’ َبَعَث حممداً إنَّ اهلل »× قال

 .«الكتاب فختم به الكتب فال كتاب بعده

 يمكن أْن يحقال أنَّ هذِه الرواية الرشيفة أشارت إل مطلبني أساسيني:

ل:  أنَّه من األوصاف الفريدة من نوعها والظريفة التي املطلب األوَّ

خاتمح األنبياء ’ ^ هي أنَّ النبي ُممداً بينها أئمة اهلحدى أئمة أهل البيت

واملرسلني فال نبي بعده، وهذا ظاهره واضح وَبنيِّ إاّل أنَّ األئمة^ 

ا وصٌف أسايس بنيوي وهو أنَّ هذ ،يرمون إل معنى أوسع من هذا الظاهر

 
ِ
 .’جانب االعتقاد بنبوة اخلاتم ركني يف بناء

بعده، أيضًا هو اآلخر القرآن خاتم الكتب فال كتاب املطلب الثاين: 

يف كونه وصفًا أساسيًا ركنيًا يف معرفة أصول وقواعد علم التفسري للقرآن 

 الكريم.

وهذا توصيف علمي عميق جدًا للكتاب الكريم حيمل يف طياته بحنى 

                                                                        
ه  ،1043حديث  383ص ( قال النجايش يف ترمجة النعامين 1) أبو عبداهلل »ما نصَّ

الكاتب النعامين املعروف بابن زينب شيخ من أصحابنا عظيم القدر رشيف املنزلة 

وهو من «صحيح العقيدة، كثري احلديث قدم بغداد وخرج من الشام ومات فيها

هـ وإْن كان البعض ذكر أنَّه املعروف 333ت سنة  كلينيأجلة تالمذة الشيخ ال

 بابن أيب زينب خالف ماذكره النجايش من ابن زينب.
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وأنَّه القرآن الناطق، × كبرية جدًا وهذا شبيه ما َوَرَد يف حق أمري املؤمنني

ِمْن أنَّ هناك قرآن ناطق وقرآن صامت  ملَّا أشارت له بعض النصوص

 وعليه فام املراد بالنطق والصمت للقرآن؟

ما َوَرَد عنهم^ يف بيان ذلك من أنَّ املراد من نفس الصمت يف 

بينون بحنى خطرية جّدًا  عجز اآلخرون عن يالقرآن أنَّ أهل البيت^ دائاًم يح

ين   وحياين وليس برشي.االلتفات إليها، وهذا يدلُّ عىل أنَّ علَمهم َلدح

ال جرب وال تفويض »×: وهكذا ما َوَرَد عن اإلمام جعفر الصادق

آخر عىل أنَّ اهلل تعال أنزل كتابًا عىل  شاهدٌ  فهو (1)«بل أمٌر بني أمرين

بأمر الوحي علاًم باقيًا يف القرآن يف أوصيائه^ ’ فجعله النبي’ النبي

 العرتة الطاهرة.

وأهل  (2)«القرآن مع عيل، وعيل مع القرآن»’: ولذا ما َوَرَد عنه

 بيته، فإنَّ القرآن يف األوصياء له معنى آخر فام هو ذلك املعنى؟

ليا من القرآن الكريم التي هي أحسُّ عظمة القرآن  إشارة إل املقامات العح

وأساسه، وتلك الطبقات التي توجب اإلحاطة بكل تفاصيل الطبقات النازلة 

ة هبم^ كام يف اآلية املباركة من سورة الواقعة  پ ڀ ڀ )هي خمتصَّ

 (ۆ ۆ)وهو املكنون من كتابه، وإشارة اآلية املباركة   (ڀ ڀ

ڭ ڭ )        (ٺ ٺ ٺ) إل مطلق البرش وإنَّام إل خصوص صدورال 

                                                                        
 .13ح 160ص 1( الكايف ج1)

، 3( رواه الطرباين يف الصغري واألوسط ـ جممع الزوائد واملستدرك للحاكم ج2)

ت^ وابن حجر اهليثمي يف الصواعق املحرقة يف الرد عىل أهل البي 124ص

 وغريها. 191والزندقة ص
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فتلك الطبقات ال تنطق إاّل هبم وال  (   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

 يحْفَصح عنها إاّل هبم.

التعطيل، كام ال يوجب  بهذا ـ كام يدعيه البعض ـ أنَّه يوج سولي

تطويل مطلق، وإنَّام أمرهح بني أمرين، ال تعطيل مطلق وال التطويل وبالتايل 

وسوف نستقري معامل هذِه املدرسة العظيمة حتَّى نسميه مسلك: ال تعطيل 

 وال تطويل بل أمٌر بني أمرين. حسب قراءتنا املحدودة.

وعليه كان لزامًا علينا التحري عن أصول وقواعد التفسري يف مدرسة 

؛ أهل البيت^ الذي يحْعترب من أهم املواد األ ساسيّة الركنية عند املحَفرسِّ

م^ يحبينون ما َيْعجز اآلخرون عن بيانه؛ ولذا جيد املتتبع املحنِصف أنَّ  ألهنَّ

هناك بونًا واسعًا بني أصول وقواعد التفسري عند أهل البيت^ وبني 

 الطرف اآلخر.

إاّل أنَّه ولألسف الشديد إل اآلن مل تحبنيَّ تلك القواعد واألصول التي 

وها^ من خالل ما َوَرَد عنهم^ يف علم التفسري من قبل علامء بين

مه املاضون )رمحهم اهلل تعال( من  ِسهم، وإْن كان ال يحنَكر ما قدَّ اإلماميّة َأنفح

إنجازات علميّة وجهود مضنيّة يف هذا املجال شكر اهلل مساعيهم، وبحذلت 

اهتم يف ُماوالت منهم القتناص منهج أهل البيت^ وتعاليمهم وتوصي

صون األئمة^ هبا ومع واستكشاف أصول التفسري التي يحرِشدون ويح 

ذلك األمر مل يحنجز إنجازًا حافالً، بل ولعلَّ بعض مفرسي اإلماميّة َبنى 

األمر عىل اخللط بني أصول التفسري لدى مدرسة اإلماميّة وبني الطرف 

 اآلخر.
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ثِقل املسؤوليّة علينا أكثر فأك ثر، وحيتاج األمر إل وبالتايل هذا ما يح

جهد وجدٍّ واجتهاد، لعلَّ اهلل يعيننا عىل إنجاز خطوة تحضاف إل خطى ما 

َفرِسي اإلمامّية، واألمرح ليس بالسهل وصَّ تَ  ل إليه املاضون رمحهم اهلل من مح

 ومن اهلل نطلب العون والتسديد.

  



 

 واحملكمات يف القرآن ^ـ منهج أمومة والية أهل البيت 4

بنيَّ القرآن الكريم أمومتني من خالل ما جاء يف اآلية السابعة من 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ژسورة آل عمران 

 ڭ ڭ ڭۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀڻ

 .ژ ى ى ې   ې ې ېۉ ۉ ۅ     ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ ۈ ۆ ۆۇ ۇ ڭ

 .ژ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ         ڳ گ ... ژ 1وكذا يف سورة هود/

 واألمومتان مها: 

 ـ أمومة املحكامت ـ أي أمومة اهلل تعال. 1

 ـ أمومة الراسخون يف العلم. 2

وما ذكره العيايش يف تفسريه عن َمسَعدة بن صدقة، قال: ـ قال أبو 

القرآن، وقطب مجيع  واليتنا أهل البيت قطب إنَّ اهلل جعل»× عبداهلل

تحب ويستبني  وهباالكتب عليها يستدير ُمكم القرآن  هت )يوهب( الكح َنوَّ

 .(1)«األيامن

يف هنج × وهكذا ما جاء يف كالم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

م الراسخون يف العلم »× البالغة كفاية: ـ إْذ قال أين الذين زعموا أهنَّ

ا رفعنا اهلل ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، دوننا، كَ  ِذبًا وبغيًا، علينا أمَّ

ى، ويحستجىل العمى إنَّ األئمة من دوأدخلنا وأخرجهم، بنا يحستعطى اهل

                                                                        
 .8ح 78، ص1( تفسري العيايش ج1)
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قريش غرسوا يف هذا البطن من هاشم ال تصلح سواهم، وال تصلح الوالة 

 .(1)«من غريهم

هلل تعال ثم وعليه فاحلاكم والفيصل بني املحكامت واملتشاهبات هو ا

 الراسخون يف العلم.

هناك أمومتان: ـ أمومة هلل، وأمومة الراسخون يف العلم الذين هم 

والعرتة الطاهرة^ َوَبنيَّ القرآن الكريم أنَّ قطب القرآن ’ النبي

واملحور املركزي الذي يستدير عليها ُمكم الكتاب هي والية وأمومة أهل 

 البيت^.

ة من بسالتفسريي هبذا االسم مستفادة ومقتوعليه فإنَّ تسميّة منهجنا 

والروايات الواردة يف املقام يف ترسيم نظام القرآن، وليس جمموع اآليات 

هذا االقتباس جمرد عنوان إعالمي وجماميل كال ثم كال،وإنَّام هو رضورة 

 منهجية علمية وصناعية سنبينها يف أبحاث هذا الكتاب إْن شاء اهلل تعال.

 بحث فيه أمران:وهذا املنهج ي

ل:  تأكيد القرآن عىل أمهية رجوع املتشابه إل املحكم: األمر األوَّ

سنتعرض إْن شاء اهلل يف القاعدة الرابعة من قواعد استعامل النظام 

اللفظي يف القرآن وهي: استعامل اللفظ يف أكثر من معنى إْن شاء اهلل تعال 

 يرتبط بمنهج األمومة املركزية مماأنَّه أحد رشائط هذِه القاعدة هو  إاّل 

القرآنية املتشاهبة ووالية أهل البيت  وُمورية املحكامت لآليات والسور،

عىل املحكامت، وأنَّ منهج أمومة املحكامت عبارة عن منهج منظومي 

                                                                        
 .144( هنج البالغة، خطبة/1)
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د وله ُماور مركزية يف دوائر تكرب وتتمركز شيئًا فشيئًا وبالتايل فهذا  موحَّ

ي بظالله عىل كل قاعدة فسوف يحضحكامت املنهج التفسري ألمومة امل

يف أي نظام من األنظمة لثالثة  قاعدة يف التفسري وعىل كل أصل أصل

اآلتية: سواء نظام االستعامل اللفظي يف القرآن وما فيه من قواعد كام سيأيت 

تفصيله من قاعدة التعريف أو االلتفات أو إياك أعني واسمعي يا جارة أو 

كثر من معنى أو .....؟ أو يف نظام املعاين يف القرآن أو يف استعامل اللفظ يف أ

نظام احلقائق فلو قارنا بني أي قاعدة عن قواعد علم التفسري يف كتب علوم 

القرآن عىل املنهج التفسري املوضوعي أو التفسري التجزيئي أو أسباب 

وكيف صياغتها وسبكها مع القواعد النزول أو تفسري القرآن بالقرآن 

غتها وسبكها يف منهج أمومة املحكامت ووالية أهل البيت^ وصيا

 لوجدنا طبيعة وهندسة تلك القواعد ختتلف اختالفًا بنيويًا كبريًا.

فقاعدة استعامل اللفظ يف أكثر من معنى وإْن كان الباب مفتوح عىل 

أمومة املحكامت إاّل أنَّه مرشوط ولسنا كبقية التفاسري مِصاعيه يف منهج 

األدبية والنحوية للقرآن الكريم بأْن يأخذ املفرس يف تفسري آية اللغوية و

ل فيه اآلراء بال أي قيد وضابطة إاّل  البعد األديب أو بحْعد أحادي وَينقح

ضوابط قواعد اللغة واألدب ويغفل عن مالحظة قواعد العلوم األحخرى 

د عىل  منهج ودخالتها يف تفسري اآلية وما هو مقدار التدخل ـ فالقرآن يؤكِّ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ژاملحكامت دائاًم 

 .(1)ژ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀڻ

 ھ ژ إذْن القرآن أكَّد عىل اتباع املحكامت وهنى عن اتباع املتشاهبات

                                                                        
 .7( سورة آل عمران: اآلية 1)
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 .(1)ژ ھ ھ

شتات، بخالف الرجوع إل املحكامت فإنَّه  َب بَّ َس تشتت و أي ما

وقوف عىل الروابط املوصلة إل بيان ارتباط اآليات فيام بينها والسور 

ومعانيها والداللة اخلفية ... الخ ولعله يتبادر إل ذهن الباحث واملطالع 

 الكريم سؤاٌل: 

هل أنَّ األمومة يف الكتاب الكريم عىل اآليات املتشاهبات هي فقط 

 يات املحكامت أم يوجد معها غريها؟لآل

 ۆۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ژجتيب اآلية املباركة عن ذلك اجلواب: 

 .(2)ژ  ۈ ۈ ۆ

ومعنى العلم بتأويله هو الذي يربط املتشابه باملحكم، وهذا ليس بيد 

املحكم بمفرده، وإنَّام يوجد حاكم عىل املحكامت وواليٌة عليها وهي والية 

الراسخون يف العلم فاهلل تعال َيرِسلح علمه عرب القرآن والقرآن فيه آياٌت 

إمجال وإهبام املشتبه وأحخرى متشاهبات، وألجل أْن يرفع اهلل تعال ُمكامت 

جعل آياٌت ُمكامت، إاّل أنَّ املحكامت ليس لوحدها وبمفردها ترفع 

االشتباه واملتشابه، بل بتعليم من اهلل وهذا التعليم اإلهلي أوصله تعال 

وقرباه ’ النبيالبرش عرب الراسخون يف العلم يعني عرب الثقلني وهم 

خون يف العلم وهم الطريق وعليه فاملحورية هي علم اهلل ثم علم الراس

 املنتدب الذي يصل إلينا.

                                                                        
 .7( سورة آل عمران: اآلية 1)

 .7( سورة آل عمران: اآلية 2)
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كذلك التفسري األديب يف القواعد األدبية يف استعامل اللفظ يف أكثر 

من معنى فام دام عىل القواعد واملوازين العلمية الصحيحة فحينئٍذ 

ة صياغات للظهور يف البحعد الِصيف والبحعد النحوي  باإلمكان أْن تحنْشأ ِعدَّ

 واالشتقاقي و ... الخ.والبالغي 

 ل.وهذا يمكن اعتباره كرشط أوَّ 

البدَّ من مالحظة نسق اآلية مع اآليات، بأْن ال يحفيد والرشط الثاين: 

ذي نحتمله يف اآلية املباركة دالٌّ لفظي آخر؛ ألنَّ تعدد هذا االحتامل ال

االحتامل وإْن كان عىل املوازين إاّل أنَّه يقطع الطريق وال ينسجم مع 

جمموعة الدوال يف اجلملة الواحدة أو اآلية الواحدة وعليه إذا حصل هكذا 

هتافت فحينئٍذ نرفع اليد عن هكذا احتامل مع بقاء اهليمنة واحلاكمية 

 ا طبقات ، كام سيتضح ذلك يف ُمله.ملحكامت القرآن وأنَّ املحكامت هل

ن والقرآن الكريم حيذر من اتباع اآليات املتشاهبات وإْن كانت م

. أي يزيغون وينحرفون إذا اتبعوا (1)ژ ہ ہ ہ ہ ۀ ژالقرآن الكريم 

َدلِّ بِ املتشاهبات، وكأنَّام القرآن الكريم يحنادي: ـ أهيا املتَّ  س وال ع للمتشابه ال تح

 تكذب عىل اآلخرين.

املتشاهبة لوحدها أين أتبع هذه اآلية وإذا قال املستمسك باآلية 

 الكريم.املتشاهبة وأهنا من القرآن 

ك هبذه اآلية لوحدها وبمفردها يحسبب شتات للفكر  قلنا له: التمسُّ

 چ ڃ ڃ ژوعدم التمسك بكل آيات الذكر احلكيم: 

                                                                        
 .7( سورة آل عمران: اآلية 1)
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فأما اإليامن ببعض الكتاب دون بعض هذا ضالل  .(1)ژ چچ چ

 وعامية؛ ولذا البد من إيامن جمموعي منظومي.

التي نشأت يف ولذا نالحظ أصحاب املذاهب االعتقادية املنحرفة 

فرق املسلمني وكذا أصحاب التفاسري اخلاطئة سببها عدم مراعاة منهج 

امومة والية أهل البيت^ واملحكامت وإال ملا وقع هذا التشابه واالشتباه 

وتعدد الِفَرق، ويعترب هذا رشط أسايس يف استعامل اللفظ يف أكثر من معنى 

 آيات وسور أخرى. ولكن برشط أنء ال يتصادم مع احتامالت أخرى يف

  

                                                                        
 .85( سورة البقرة: اآلية 1)



 األمر الثاني

 دور القرآن الكريم يف حفظ اللغة العربية

عىل اللغة العربية  ظَ يف علوم األدب العريب أن الذي حافَ  حمن الواض

من بني لغات البرش األخرى وقوهتا وجزالتها وعظمتها هو نفس القرآن 

 الكريم، وهو ليس باألمر السهل.

َحٌد بعد مرور أكثر من أربعة عرش قرنًا نجد هذا الكتاب الكريم  وَّ مح

سواء كان هذا الكالم علميًا أو لغويًا يف اإلفهام والتفهيم بني أبناء لغة معينة 

ية العلوم، بخالف ما لو قرأنا كتابًا ما يف أنواع اللغة األحخرى غري العرب يف

نقرأه اآلن بنفس اللغة نجد من الصعوبة  قبل أربعة عرش قرنًا، وبني أنْ 

حتافظ تلك اللغة عىل معانيها وقوهتا وجزالتها ... بني تلك  بمكان أنْ 

كرب قوة يف العامل، الفرتة السابقة واملعارصة، ولو كان أصحاب هذه اللغة أ

بل حتى لو كانت الفرتة ليست كالقرن والقرنني، بل وحتى مثل اخلمسني 

ومميزاهتا ومعانيها عدا سنة فنجد أن اللغة تفقد الكثري من خصائصها 

العكس ما هو عليه يف دور القرآن الكريم يف حفظ اللغة العربية وديمومتها 

 نا احلارض.واستمرارها يف احلفاظ عىل حيويتها ال يوم

علاًم أن علوم األدب مستقاة من القرآن الكريم والقرآن أرضًا ِخصبة 

لالستفادة منه يف النظم والقواعد، وال زالت علوم اللغة يف توسع أمثال: 

 فقه اللغة ونحت اللغة ... الخ.

باألخري القرآن له شأن ودور عظيم ترعرت وبحنيت عليه اللغة 

وليس العكس ألنَّه ـ القرآن ـ بحنيان وحياين  العربية وعلوم اللغة واألدب،

 إهلي ...الخ.

  



  



 

 ـ تعريف مبنهج أمومة والية أهل البيت عليهم السال  5

 حمكمات القرآنيف تفسري 

من الرضوري جدًا التعريف هبوية املنهج املختار من بني املناهج 

التفسريية املتعددة أال وهو منهج أمومة والية أهل البيت^ يف تفسري 

 ُمكامت القرآن، ودور املحكامت يف تفسري سائر آيات القرآن الكريم.

اعتمدناها يف خطة التفسري لعلَّها تلبي بعض ونودُّ بيان فوائد هاّمة 

تحثار أو اإلشكاالت التي تحناقش، قد احلاجة يف الرد عىل بعض األسئلة التي 

 وهي:ـ

كل سنتعرض إْن شاء اهلل تعال إل قواعد خمتلفة الفائدة األوىل: 

بحسب بابه ونظامه املناسب لتلك القاعدة، وقبل ذكر الضوابط التطبيقية 

، وما هي الرشوط التي اخرتناها؟ واملناسبة؟ وليس هلا نعطي تعريفاً للقاعدة 

بالرضوري موافقة ملَّا هو مشهور البالغيني مثاًل أو النحويني أو اللغويني يف 

 تلك القاعدة.

مسرية ومنهج املحفرس  ىلوقواعد علوم التفسري بمثابة مباين تؤثر تلقائيًا ع

ا قواعد تر  تبط بمناهج التفسري لآليات والسور.يف يوميات التفسري؛ ألهنَّ

لعلَّ أهم ما يميز املنهج التفسريي ألمومة الوالية الثانية:  الفائدة

واملحكامت هو أنَّ طبيعة هذا املنهج هي طبيعة قواعدية أكثر مما هو تفسري 
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موضوعي أكثر مما هو تفسري تفصييل أو جتزيئي أو تفسري القرآن بالقرآن 

 القرآنية فقط. الذي هو تتبع القرائن

 الذي خيتار منهج تفسري أمومة املحكامت والوالية كان وعليه املفرسِّ 

 عليه لزامًا مراعاة جمموعة قواعد منظومية كنظام واحد.

لعلك بعد االطالع عىل منهج أمومة املحكامت والوالية الثالثة:  الفائدة

ـ هل توجد ـ بعد ما عرفت أنَّه منهج قواعدي  هناية يف املكث يف  يتبادر إل ذهنك 

 بحث القواعد التفسريية أو ال؟.

إنَّ البحث يف القواعد التفسريية هي روح منهجنا التفسريي اجلواب: 

وأهنا مستمرة معه إل آخر عمر التفسري وما يوفق اهلل تعال الباحثني من التفاتات 

 صناعية وعلمية وفنية تتالءم وطبيعة املنهج التفسريي ألمومة املحكامت.

املعاجلة ال تتم آية ويف منهج أمومة املحكامت والوالية يف كل آية 

بالتفسري فحسب كباقي املناهج التفسريية األحخرى كل حسب منهجته، بل 

 .كام َمرَّ  يف هذا املنهج املختار تطعيم التفسري بالقواعد التفسريية

ب يف املناهج التفسريية األحخرى تحلغى وتحشطَّ وال يفهم من هذا أنَّ 

ا مشكورون عىل ما بذلوه من جهد ملويحقلل من أمهيتها كال وإنَّام هم 

توصلوا إليه إاّل أنَّه البدَّ وأْن يؤخذ بنظر االعتبار أنَّ تلك املناهج التفسريية 

ن حتَّى ليست هي هناية املطاف وإنَّام هي بداية أو وسط املسري، وإْن كا

، وإنَّام يتميز هذا املنهج املختار هو اخلاتم كالمنهج أمومة املحكامت ليَس 

× عن غريه من املناهج بمقدار سعة البرش واالستفادة من كالم املعصوم

كل ويحرتك الباقي لألجيال الالحقة بعدنا وربام يكتشف ما هو االعظم ُمل 

 ذلك من بيانات الوحي.
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 نستخلصها ونستفيدها أنْ فمثاًل من مجلة األمور واملطالب التي استطعنا 

ن بيانات الوحي هو منهج أمومة املحكامت وأمومة الوالية للمحكامت م

وأنَّ املحكامت موصوفة بأهنا أم الكتاب، وأنَّ أم األم هي الوالية، وان هذا 

 ترتبط بعضها مع البعض اآلخر كمنظومة يناملنهج يحراعى فيه قواعد ومبا

التخيل عن سع املفرس ملنهج أمومة املحكامت ونظام واحد، وعليه فليس ب

جمموع هذِه املباين والقواعد يف تفسري آيات أو آية، وهذا معناه أنَّ تفسري 

ال عىل  ةأعمدلفات وم عىلالقرآن ألمومة ُمكامت الكتاب والوالية قائم 

الوحدة  ىلأساس الوجوه املوضوعية كام يف التفسري املوضوعي فإنَّه قائم ع

 املوضوعية وهذا بحعٌد آخر.

يف هذِه الفائدة املهمة هو أنَّ منهج تفسري أمومة  نثبته الذي نريد أنْ 

املحكامت والوالية هو منهج وحياين وال ندعي أنَّه هو آخر وخامتة منهاج 

أهل البيت^ وإنَّام نقول هذا ما وصلت إليه مسرية علامء التفسري عند 

هي  اإلمامية، وما استطعنا أْن نلتفت إليه بتوفيق اهلل وعنايته، وليست هذهِ 

ا  أبعد وأعمق، إاّل أنَّ هذِه النهاية بل هي البداية إل مسافات الشك أهنَّ

الدرجة من املسرية يف علم التفسري ال تعتمد عىل الوحدة املوضوعية وإنَّام 

تعتمد عىل وحدة املنظومة أي وحدة تأثري أمور بعضها عىل البعض وترابط 

 قواعد وبحنى وركائز بعضها مع البعض اآلخر.

وحدة هلا بآيات من سور عديدة وال يوجد × ذا يأيت اإلمامول

موضوعيّة، إنَّام وحدة أعظم من الوحدة املوضوعيّة والتي هي وحدة 

 أبعاد عديدة.هلا القواعد أو وحدة النظام فإنَّ 
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 تتميز وحدة القواعد بأمور: 

تؤثر بعضها عىل اآلخر، فلقواعد يف عرض واحد اتارة تكون أوالً: 

 ا وحدة موضوعية عنوانية.مل يكن هل وإنْ 

تكون القواعد بعضها يف طول اآلخر وتأثريها تأثري طويل طبقايت ، ثانياً: 

 كام سيتضح كل ذلك من خالل التطبيق لعميل للقواعد إْن شاء اهلل تعال.

 أمومة الوالية واملحكامت هذا هوالقواعد املتبعة يف تفسري منهج 

نمطها ويف هذا العرض يكون جوابًا للسائل عندما يسأل ويقول أنَّه كيف 

يف رواية واحدة جيمع آيات عديدة من سور خمتلفة، وإْن كانت × اإلمام

يكشف لدى × وحدة موضوعية ولكن اإلمامهلا بالنظرة األول ليست 

دف إْذ لعلَّ اآلية الواحدة ال يوجد فيها تراالسامع أو القارئ عن ماهية 

يف ضمن جمموعة  بجمعها× موضوعي رغم العناوين املختلفة قام اإلمام

مورد النزول وال وحدة السياق وال × واحدة، كام ال يالحظ اإلمام

وحدة السورة، بْل وال وحدة اآلية وال وحدة الرتادف اللفظي وال وحدة 

 ليل العقيل وهوحعىل صعيد التشاهد يف الظهور اللفظي، بال وال وحدة الت

الرتادف العقيل وال غري ذلك من الوحدات التي تقوم عليها مناهج التفسري 

املختلفة كالتفسري املوضوعي ومنهج أسباب النزول والتفسري اإلشاري 

وحدة آيات خمتلفة،  من× الفعيل وغري ذلك من مناهج التفسري، قد يأيت

وجهد  النظام الوحدوي، وهذا ليس باليسري فإنَّه صعب وحيتاج إل مؤونة

كبري؛ ألنَّ هذا حيتاج إل أْن تطوي املناهج التفسريية األحخرى يف اآلية 

الواحدة وتراعيها ألنَّه كام ذكرنا سابقًا ليس منهج أمومة املحكامت 
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 .وال يلغيها والوالية يحَشطِب وهيمل املناهج التفسريية األحخرى

 املفرسِّ صعوبة منهج أمومة املحكامت والوالية تكمن يف جتميع إذْن 

للمناهج التفسريية األحخرى ويحضيفها إل هذا املنهج املختار، وهذا يتحتم 

 منهج أمومة املحكامت ووالية أهل البيت^ إاّل أنَّه تبقى عىل مفرسِّ 

 العناية اإلهلية وتوفيقه لكل مفرس بحسبه ونمو وتطور كل مفرس بحسبه.

البيت^ الذي يتميز إنَّ منهج أمومة املحكامت ووالية أهل ثالثاً: 

بوحدة القواعد يعطي أفقًا واسعًا للمفرس وبحسب قدرته وهيمنته عىل 

 املطالب ومن الطبيعي هذا خيتلف من شخص إل آخر.

العنوان هو تفسري القرآن عىل منهج أمومة املحكامت ووالية سؤال: 

؟ إاّل أنَّ الولوج يف خضم وقلب تفسري اآليات مل يأِت، ^تيأهل الب

ا هذا البحث املعمق يف القواعد يف األنظمة الثالثة اآلتية ـ النظام فلامذ

 اللفظي االستعاميل، ونظام املعاين ونظام احلقائق ـ؟

ا الباحث أو املطالع الكريم بالقواعد التي هلاجلواب:  ا إْن أحطت أهيُّ

ظواهر قوالب  عىلالة يف الغور يف فهم املعنى، وعدم االقتصار واحلبس خد

األلفاظ آنذاك صار عندك علم تفصييل بموضوعات التفسري؛ ألنَّ 

التفاصيل مرتبطة باألعمدة، فإنَّ القرآن الكريم له أركان، وأعمدة واملهم 

يف تفسري القرآن الكريم اكتشاف تلك األعمدة والقواعد يف التفسري 

هذِه القواعد  واكتشاف معاقد الِعز من الكتاب وُمكامت املحكامت؛ ألنَّ 

عبارة عن خارطة مهيمنة متسح خارطة القرآن الكريم، ولقد أول أهل 

البيت^ عناية خاصة وفائقة يف اكتشاف تلك األعمدة والقواعد، 

ولوالهم^ لتاه بنا الدرب وهذا بالتايل يكلفنا مسري طويل، واملهم هو 
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ملفاصل، فإذا انتهيت التفسري وهنايته وااللتفات إل املحاور وا بدايةالسيطرة عىل 

املعصومني^ يف  ودخلت بالتفاصيل من دون أْن تستعني بروايات األئمة

هذا املجال ضلَّ وتاه بك الطريق ال ُمالة فإنَّ أحد معاين الغور يف األعامق 

ض املفرس  والتفاصيل من دون قواعد وضوابط وموازين صحيحة فإنَّه يحعرِّ

ق عمَّ ضالل؛ ألنَّه َوَرَد هكذا ] من تَ والباحث الكريم للوقوع يف التيه وال

[ بعكس املفهوم الشائع أنَّ املفرس والباحث الذي يتعمق يصبح ُمققًا  ضلَّ

دون الرتكيز عىل األعمدة وتفاصيل التفاصيل ويركز عىل التفاصيل 

واملحاور واإلحاطة هبم جمموعًا منظوميًا يكون هو املحقق، إاّل أنَّ األمر 

 ه ال ُمالة يحبتىل بالتيه.ليس كام يحتوهم فإنَّ 

نعم إذا كان يويل التفاصيل أمهية حتت ظل املفاصل فإنَّه تستقر به متامية 

ال مانع من الغوص يف تفاصيل التفاصيل  وحينئذٍ الصغرى أي صغرى احلقيقة 

قت وَحلِّقت نحو التفاصيل   فحينئذٍ إاّل ان عدسة الرتكيز البارصة لديه حدِّ

اف عليه من الوقوع يف  وحينئذٍ ائيًا خَيفحت عنها الرتكيز املفاصل واألعمدة تلق خيح

 صحراء التيه.

القواعد التي سنتعرض لبحثها عىل  أنَّ دورَ  ال يحتوهم الفائدة الرابعة: 

ضوء منهج تفسري القرآن ألمومة املححكامت وأمومة والية أهل البيت^ 

 َ ربِّ  عنها املقدمة فهو عىل املحكامت ـ دورح مقدمة بيان أصول التفسري، وإذا عح

مساُمة؛ ألنَّ هذِه القواعد التفسريية هي عبارة عن أعمدة داخلية وأسس، 

وأحد عظائم القرآن الكريم هو الرتكيز عىل القواعد واألعمدة األساسية 

أهم أدوار و فأحدبيان الفوائد التفصيلية املتناثرة اجلزئية  والرئيسية ال

ن هو اكتشاف األعمدة وأكرب تأثري هداية مسؤوليات املفرس يف تفسري القرآ
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 لتفسري القرآن هو أْن تكتشف قوائم وأعمدة القرآن وأسسه.

نعم عىل غري منهج أمومة املحكامت والوالية ـ أي بحسب باقي 

املناهج التفسريية، ال مانع وال بأس من أْن توصف هذِه القواعد باملقدمة 

 اخلارجية أو باملقدمة اإلعدادية.

ز عىل ذكر القواعد واألعمدة األساسية، فمثاًل القرآن  الكريم يحركِّ

األسلوب القصيص يف القرآن، فإنَّ القرآن مل يتعرض إل كل كبرية وصغرية 

ز القرآن عىل جانب من بعض  يف حياة األمم واألنبياء و ... الخ فمثاًل ركَّ

 القصص التي حدثت لبعض األنبياء كام يف قصة يوسف فإنَّه مل يتعرض

ا ليست هلا التأثري  إليها تفصياًل فاألمور اهلامشية يحْسِقط ذكرها القرآن ألهنَّ

البالغ يف بيان تلك القصة وإنَّام يكون الرتكيز عىل املفاصل واألعمدة 

ال ال خيتص بسورة دون أحخرى وإنَّام يشمل احلاألساسية والقوائم فيها، و

 جمموع القرآن.

ؤكدون عىل رضورة أنَّ املفرسِّ البدَّ ولذا دائاًم أئمة أهل البيت^ ي

له من االلتفات إل األعمدة واملفاصل الرئيسية واملحورية دون التشاغل 

ا األكثر هداية وتأثري يف حياة البرش من التفاصيل، وهذا ال  بالتفاصيل؛ ألهنَّ

ز عىل األعمدة  يتناىف مع أنَّ القرآن هو تبيان لكل يشء إذا التفت وانتبه وركَّ

ِه األسس فإنَّه فوق كل ذي واملفاصل األساسية يف اهلداية، وحتى يف هذ

 أساٌس.أساس 

عىل أنَّ املحكامت × يف تنبيهه الصادقويؤيد هذا ما ذكره اإلمام 

د اإلمام العسكري عىل التي وصفها القرآن بأهنَّ  ا أم الكتاب ومع ذلك يؤكِّ

عدم الترسع واملطلوب هو التمهل رويدًا رويدًا وال نقول بأنَّ هذِه اآلية 
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أراد التأكيد عىل أنَّ هلذِه املحكامت أٌم أيضًا × ر، وإنَّامُمكمة وانتهى األم

إنَّ اهلل جعل واليتنا أهل البيت قطب القرآن وقطع مجيع الكتب عليها »

 فالروايات (1)«يستدير حمكامت القرآن وهبا نوهت الكتب ويستبني اإليامن

اموية الواردة عنهم بيَّنت العالقة واالرتباط بني القرآن وباقي الكتب الس

 األحخرى من التوراة واإلنجيل والزبور و .... الخ.

ولكن نتساءل هل خاض محفرٌس من املفرسين يف بيان وجه العالقة 

واالرتباط بني القرآن والتوراة أو اإلنجيل أو الزبور أو ... الخ، نعم يذكره 

املفرسون إاّل أنَّه كارتباط وبيان نوع العالقة وحتليلها مل يتعرض هلا 

فرسون ومل يبحثوها، وإْن كان أهل البيت^ َبيَّنوا تلك العالقة امل

 يف مثل هكذا مبحث إل حد اآلن. ضواالرتباط، إاّل أنَّه مل َنخح 

استعمل يف تعبريه القطب واملحورية واالستدارة × الصادقاإلمام 

وربط هذِه األمور مع بعضها اآلخر حتتاج إل دّقة هندسية عالية لربط هذا 

ولذا املحفرسِّ الذي يستطيع أْن يصل إل أعامق سابحة عميقة يف  املنهج؛

ما فرسته املناهج التفسريية األحخرى ال أنَّ وإاّل نالحظ  ْت مَ عْ القرآن فبها ونِ 

يلبي الغرض املطلوب فمثالً: ـ التفسري املوضوعي تقدم أنَّه ال يحفرسِّ إاّل 

أنَّه مرحلة ابتدائية أو موضوعات مبعثرة ومشتتة، وهو وإْن كان جيد إاّل 

مة واضحة املعامل وإنَّام يعطيك كل  متوسطة وبالتايل ال يعطيك صورة جمسَّ

 عمود عىل ِحدة.

× الصادقبخالف منهج أمومة املحكامت الذي أشار إليه اإلمام وهذا 

كلمة قطب  وهو أفضل املناهج التفسريية واستعامل «قطب القرآن»بتعبري 

                                                                        
 .8/ ح1( تفسري العيايش، ج1)
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سم   ومهيكل.معناه هناك وجود جمح

وهكذا تفسري القرآن بالقرآن يعتمد كذلك عىل بيان تفسري احلقائق 

بينها بشكل مرتبط ونظامي، بينام نفس آيات وسور القرآن  ومع ذلك ال يح

 هي عبارة عن منظومة ونظام.

باقي املناهج التفسريية سواء التفسري التجزيئي أو وهكذا احلال يف 

ذي هو تفسري قرش ولباس القرآن، أسباب النزول أو التفسري اللغوي ال

ا تعالج زاوية ووجهة وطبقة معينة يف القرآن.  فإهنَّ

إاّل أنَّ املنهج الذي مل يكتشفه البرش وإنَّام اكتشفه أهل البيت^ ومل 

يلتفت إليه حتَّى مفرسي اخلاصة فضاًل عن العامة إاّل بعض مفرسي 

تمدة من بيانات أهل الصوفية نتيجة بيانات الفرق الباطنية الشيعية املس

 البيت^ أال وهو منهج أمومة والية أهل البيت^.

باقي املناهج األحخرى يستطيع  عىلوذكرنا سابقًا أنَّه باستطاعة املفرس 

املفرس أْن يوجد ربط وترابط َعْريض َحَلقي دائري بني سور القرآن وآياته، 

صحيح َمن يستطيع أْن إاّل أنَّ هذا ليس هو القرآن، وإنَّام املنهج التفسريي ال

يوِجد تفسري نظامي متكامل بني اآليات وبني السور وإْن كان فيه نوع من 

 فشيئًا وخطوة فخطوة إل األمام.التبعثر إاّل أنَّه يمكن التوصل إليه شيئًا 

حتَّى التوراة  هأراد أْن يبني يف كالمه أنَّ × الصادقوعليه فاإلمام 

أْن  ريد هلا تفسري عميق ال يستطيع أحدٌ أح واإلنجيل والزبور و ... الخ إذا 

يفرسها بعمق إاّل والية أهل البيت^، فإنَّ أهل البيت^ أعلم بالتوراة 

، ×وأنَّ أهل البيت^ أعلم باإلنجيل من عيسى× من نبي اهلل موسى

من × ، وهكذا أعلم بصحف إبراهيم×وأعلم بالزبور من نبي اهلل داود
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 نفس إبراهيم.

علم من األنبياء الذين أوحى إليهم وتلقوا أهل البيت^ أإذْن 

الكتب، وهذا بحسب مقتىض بيانات أحخرى يف القرآن الكريم يصف 

 القرآن بأنه مهيمٌن عىل الكتب األحخرى.

والية أهل البيت^ يف تفسري القرآن السيام اآليات املحكامت منه 

حمكامت عليها يستدير »× الصادقنقطة مركزية التي أشار إليها اإلمام 

أي عىل والية أئمة أهل البيت^ وعليه فمحكامت القرآن تدور  «القرآن

حول ُمور وقطبية أحخرى أعظم منها أال وهي والية أهل البيت^ 

فاملحكامت التي وصفها القرآن بأهنا أم الكتاب وأنَّ هلذِه املحكامت أم فرع 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ژأم أصٌل 

فتدلُّ عىل أنَّ  (1)ژ  ۈ ۈ ۆ ۆۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۀ ...ڻ

الراسخني يف العلم بعد اهلل تعال هلم مرجعيٌة، فلو كانت مرجعية 

 ڭ ڭ ژاملحكامت كافية ويستقل هبا البرش ملَّا احتيج إل اآلية املباركة 

وهذه اآلية املباركة تدلُّ عىل أنَّ املحكامت ال  ژ  ۈ ۈ ۆ ۆۇ ۇ ڭ

تستطيع البرش أْن يستثمرها إاّل بتعليم الراسخون، وهذه تدلُّ عىل أمومة 

الراسخون يف العلم بعد اهلل تعال واملحكامت الكتاب، علاًم أنَّ القرآن 

 واملراد من األم أي األصل واملدار. ژ ڻ ڻ ں ژالكريم، قال 

ل البيت^ ملحكامت القرآن أمر رضوري ال يمكن أمومة والية أه

االستغناء عنه بحال من األحوال وال يمكن استثامر املحكامت بال والية 

ا القطب واملحور. هذا بالنسبة ملرجعية الوالية وأهنا  ألهل البيت^؛ ألهنَّ

                                                                        
 .7آل عمران: اآلية  سورة( 1)
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 أم وأصل للمحكامت.

ا بالنسبة للمتشاهبات فكذلك ال يمكن للبرش االستقالل بنفس ه وأمَّ

ولوحده أنَّ يزيل املتشابه إاّل بالرجوع إل أمومة والية أهل البيت^ 

 وإزالة املتشاهبات. وحلَّ والتمسك باملحكامت لرفع 

 ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ژإذْن هذِه اآلية املباركة من سورة البقرة 

ا هي حديث الثقلني   ژ....  ڱ كام يف تعبري أئمة أهل البيت^ أهنَّ

 القرآين، وفيها معادالت كثرية وتدل عىل أعظمية العرتة الطاهرة.

يف بيان أحقية أهل بيته ’ حديث الثقلني عن النبيالفائدة اخلامسة: 

اهلل املمدود، وهذا التعبري  لح بْ م َح العرتة الطاهرة وبيان عظمة منزلتهم وأهنَّ 

ية عن بيان أنَّ طريق النجاة والفوز يف الدارين منحِص بالتمسك هبذا كنا

باحلبل ال بحبلني يريد أْن ’ ، وعربَّ ’ احلبل الذي َبيَّنَه رسول اهلل

أنَّ الثقلني ـ كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي ـ عندما يتصاعدان منهام ’ يبني

ملخروطي يتصاعدان حقيقة واحدة، وهذا أشبه ما يكون بقاعدة الشكل ا

أو اهلرمي عندما يبدأ من أسفل القاعدة عريضًا ثم يتضيق بالصعود شيئًا 

 أْن يصل إل قمة اهلرم وهو يشء واحد. إلفشيئًا 

أراد أْن يرسم لنا رساًم هندسيًا رياضيًا من خالل ’ إذْن النبي

 حديث الثقلني ملنهج أمومة املحكامت.

 ̂

رسم لنا منهجًا من خالل حديث الثقلني ألمومة ’ النبي األكرم

وهندسية،  املحكامت والوالية فإنَّ هذا احلديث النبوي فيه زوايا فنية ورياضية
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قي أو عمودي مبعثر، وما فوهذا الرسم الريايض اهلنديس هلذا املنهج ليس أ

ج ليس من باب التمثيل فقط، أو خيال شعري؛ ألنَّ هنذكره يف هذا املن

 يف نفس عاملَ  التمثيل: ـ معناه أنَّ املعاين هلا نظام ُماذي ريايض هنديس

 عاين، فإنَّ املعاين يمكن ضبطها يف نظام ريايض هنديس.امل

ْستَْخَرج منه كل علوم القرآن،  ويتميز حديث الثقلني أنَّه يمكن أنَّ يح

قواعد األنظمة الثالثة اآلتية ـ نظام االستعامل اللفظي أو ومل متر قاعدة من 

املعنوي أو احلقائقي ـ إاّل وفيها ترسيخ هلذا احلديث النبوي الرشيف ـ إينِّ 

متيز عن سائر األنبياء فضاًل عن البرش بأنه ’ تارك فيكم الثقلني ـ والنبي

 بكلمة واحدة قصرية وبليغة أنْ ’ ]أعطي جوامع الكلم[ فبإمكانه

  ريايض دقيق.يسيلخص ما بني األرض إل آخر عامل اخللقة برسم هند

+

نه أهل البيت^ يَّ ذكرنا سابقًا أنَّ املنهج الذي مل يكتشفه البرش وإنَّام بَ 

منهج أمومة املحكامت والوالية، وأنه املنهج الذي مل يلتفت إليه  هو

مفرسي اخلاصة والعامة، إاّل من بعض مفرسي اخلاصة، من بيانات أهل 

 البيت^.

َ  بح طِّ َش وأيضًا تقدم أنَّ منهج أمومة أهل البيت ال يح  املناهج  شح مِّ وال هيح

التفسريية األحخرى، نعم مل جيعلها هي اخلامتة والنهاية، كام مل جيعل نفسه هو 

 اخلامتة.

إاّل أنَّ منهج األمومة يحناقش باقي املناهج التفسريية األحخرى، فمثاًل 
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منهجية السيد العالمة الطباطبائي يف تفسريه امليزان وغريه كان العالمة 

أنَّ والية أهل البيت^ »ها مسلكًا وهو السيد الطباطبائي قْد سلك في

 .«مصداق تطبيقي للقرآن الكريم

ما اعتمده العالمة الطباطبائي+ بعيٌد عن حقيقة واقعية جوابه: 

القرآن؛ ألنَّ العالمة الطباطبائي+ جعل تفسريه خارجًا عن املعنى 

ليًا االستعاميل للقرآن، واحلال أنَّ املعنى االستعاميل للقرآن ليس تنظريًا ك

وإنَّام أحد أهم مصاديق القرآن هم أهل البيت^ أي أهل البيت^ 

 ’.َبْعدية َبْعد والية اهلل ووالية الرسول األكرميأتون يف الدرجة ال

ويف العلوم العقلية يريدون من املعنى هو ظل احلقيقة، فكيف يصبح 

 املعنى هو كيل وهو األصل واحلقيقة هي تطبيق.

اطبائي+ رغم خوضه وممارسته وخربته والعجيب من العالمة الطب

العالية يف املباحث العقلية كيف جعل احلقيقة تطبيق للمعنى، والواقع 

عكسه ـ والعصمة ألهلها ـ ولعلَّ السيد العالمة الطباطبائي+ يستدرك 

 بيشء آخر واهلل العامل.

وأهل البيت^ هبذا التسلسل ’ والية اهلل ووالية الرسولإذْن 

مصدقا وهامش، وإنَّام والية أهل البيت هي أصل الطويل ليست هي 

’ وحقيقة القرآن وأصل املعنى، نعم يف غري أمومة والية اهلل والرسول

 واألئمة تستعمل ظاًل للحقيقة.

وعليه ما ذهب إليه السيد الطباطبائي+ يف ميزانه، والسيد اخلوئي يف 

عيل القايض، البيان، والسيد عبداألعىل السبزواري يف مواهبه، واملريزا 

ما هو  اوُممد حسني األصفهاين الكمباين يف هناية الدراية وغريهم، جعلو
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لك املعنى يف كل ، وعليه فال يستقيم عموداً عموٌد هامشيًا، وما هو هامش 

، وعليه فيكون املعنى الكيل هو املعنى نسيج َمْعريف، ومل ينتظم لك أبداً 

 كس واملحقق للقرآن.عالظيل املن

مة والوالية ـ بحسب منهج تفسري أمومة املحكامت معنى األمو

والوالية ـ هي املعنى األصيل ومعنى الكلية هي ظٌل ويٌف ، وظل الظل أو 

العالمة الطباطبائي السيد انعكاس االنعكاس ما شئت فعرب وعليه فإنَّ 

بأنَّ أهل  (1)ژ    ہ ۀ ۀ ژوغريها مّر ذكرهم ـ يفرسون قوله تعال: 

البيت^ هم املصداق األكمل واألهم واألول لآلية املباركة، وليس 

هذا املراد ـ واهلل العامل ـ وإنَّام بحسب تفسري منهج أمومة املحكامت 

عنى األصيل هلا هو النبي وأهل بيته فإنَّ امل ژ    ہ ۀ ۀ ژوالوالية 

م املصداق ـ فإنَّ النبي األكرم أي  (2)]ذكِرًا رسوالً[وأهل بيته ’ ألهنَّ

وتلك املعاين البَْعدية معاين ’ وأهل الذكر أي أهل الرسول’ النبي

 خمففة.

 هوعليه فإنَّ الروايات الواردة يف ذيل اآليات القرآنية ـ كام يحنبه علي

أهل البيت ـ أنَّه يحستطاع استخراجها من سطح ظاهر القرآن، وهذا العمل 

 بأنَّ سؤولية أجيال ـ وإْن كنّا مل نجزم الكبري حيتاج إل جهود ضخمة وم

 تعلامئنا الكبار مل يعملوا عىل طول القرون السابقة إاّل بقلة استخراج بيانا

أهل البيت^ من متن وسطح ظاهر القرآن ولو برتامي املعادالت 

ا توصلنا إل لب  اللغوية بأنَّ ترتامى بشكل منتظم ودقيق وسديد فإهنَّ

                                                                        
 .7( سورة األنبياء: اآلية 1)

 .11ـ  10سورة الطالق: اآلية ( 2)
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عاتق  عىلس تأوياًل ألصله له بالظاهر، وهذا ما يحلقى اللباب من املعاين ولي

اجلبل اجلديد بتحمل مسؤوليته وكيفية استخراج بيانات أهل البيت^ 

من متن وسطح ظاهر القرآن ولو برتامي املعادالت اللغوية بشكل منتظم 

 كام ذكرنا قبل قليل.

  



  



 

 

 الفصل الثاني

 يف تعليم القرآن ^قيمومة أهل البيت

 ـ  أدلة وبراهنيـ 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 املبحث األول

 اإلماميةباب االجتهاد مفتوح على مصراعيه عند الشيعة 

إنَّ باب االجتهاد يف مدرسة أهل البيت^ وباب التحقيق يف فقه 

الفروع وفقه املعارف مفتوح عىل مِصاعيه وعىل حاله عىل َمَدى أربعة 

عرش َقْرنًا مضت، ومل حيصل الترشذم واالنقسام وهو ليس باألمر السهل 

  هو: والصدفوي أبدًا، وإنَّام وليدح وجودح رسٍّ يف البني، وهذا الرِسُّ 

إنَّ األصول العلمية التي بناها وجّذرها أئمة أهل البيت^ هي 

أصول عاصمة واقية عن املروق عن الدين، ومل تأِت هذِه األصول من 

صدفة فإنَّ الظواهر التكوينية ليست كاالعتبارية، فإنَّ االعتبارية أمرها 

ا ناشئة من عالقة ال سبب واملسبب راجع إل املعترب بخالف التكوينية فإهنَّ

وعليه فال يمكن ألي فقيه أم محفرسِّ أو باحث يف العلوم الدينية أنَّ يتخطى 

هذِه األصول ويتجاوزها ، فإنَّ مدرسة أهل البيت^ رسمت ووضعت 

املنهاج الصحيح والقواعد الرتسانية اجلحفلية بحيث ما استطاع بنو أميّة 

من بعدهم من دول  وال بنو مروان وال بنو العبّاس وال من قبلهم وال

رشقية أو غربية وال نظام اشرتاكي وال رأساميل وال ... الخ. إل اليوم أْن 

ا  يتخطوا هذِه املعادلة سواء فقهيًة أو عقائديًة أو تفسريية أو ... الخ  فإهنَّ

رسمت لإلنسان نوع العالقة مع ربه ابتداءًا من كتاب التوحيد إْذ وضعوا 

 فيه قاعدًة وهي: ـ 

ْتمٍة[ متييز صفٍة ال متييزتوحيده تعال ]أنَّ   عح

هذِه الضابطة ال يمكن للباحث أْن يتخطاها ووقفت هلا القمم 

 العلميّة الشاخمة من كال الطرفني بإكبار واحرتام.
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 وقاعدة أحخرى يف التوحيد من صفاته تعال: 

]داِخٌل يف األسامء ال بمامزجة خارج عنها ال باملزايدة قريٌب يف بحْعده 

 .(1)قربه[يف بعيٌد 

وهكذا رسمت لنا مدرسة أهل البيت^ منهاجًا ووضعت القاعدة 

يف كتاب احلحجة والنبّوة واإلمامة يف األصول انتهاءًا بفقه الفروع من 

 الصالة والصوم والزكاة واحلج ... الخ واملعارف والعقائد والتفسري.

ألفعال وهكذا بيّنت لنا مدرسة أهل البيت^ ميزانيّة العبد يف ا

 .(2)وقالت: ]ال جرب وال تفويض أمٌر بني أمرين[

فال أحد يستطيع أْن يتعدى هذِه املعادلة ويوفق يف عمله ومنهاجه 

 أبدًا ما مل يرجع إليها.

رِشَ معهم   .(3)وكذا بيَّنت معنى: ـ َمْن أحبَّ َعَمل قوم حح

 وما يتداعن عىل هذا القول.

وكذلك أوضحت ما يتعلق بأصول الترشيع يف فقه الفروع من معنى 

مت الربا وما يرتتب (4)ژ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژاآلية: ـ  ا َحرَّ . وأهنَّ

عليه من مضار ومفاسد وبيَّنت حرمة احليل التموهيية وما يرتتب عليها 

من مفاسد وحرمة اخلمر والفواحش واملجون و ... الخ وما يرتتب 

ة واملجتمع، والتي أَقرَّ هبا النظام الغريب مؤخرًا عليه َنْخٍر يف  جسد األمَّ

 يف خضم األزمة االقتصادية.

                                                                        
 .405، األمايل للصدوق، ص319( التوحيد للصدوق/ ص1)

 .362والتوحيد/  160/ ص1( الكايف ج2)

 )يبدل املصور بمصور أقوم(. 292ص 2( الغدير ج3)

 .275( البقرة/ 4)
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سة من خالل مدرسة أهل  لُّ هذا وغريه بينته الرشيعة املقدَّ كح

البيت^ التي وضعت األعمدة والضوابط والثوابت التي ال يمكن 

اها ألي نظام من صنع البرش يف الكون كله أْن يتخطاها، وَمن ختط

تَِب عليه الفشل يف كل مشاريعه  بحالة سلبية وعدم اعرتاف كح

االقتصادية والعمرانية والفكرية والعلمّية ... الخ بل من مجيع العلوم 

 سواء الفقهية منها أو العقائدية أو التفسريية أو امَلْعرفية أو ... الخ.

إذْن هذِه القواعد واألحسس التي جّذرهتا مدرسة أهل البيت^ 

حوا أبواهبا وأرسارها هي حصون منيعة ال تستطيع البرشية أْن وفت

ازات هلذِه األصول العلمية  تتسلق وتقفز عليها من دون تطبيق وجمح

واملعادالت، وهذا هو الرِسُّ يف بقاءها وديمومتها بعد ميض أكثر من 

 أربعة عرش َقْرنًا عىل تأسيسها.

وهذا نظري ما يقوله علامء الرياضيات ِمن أنَّ الرياضيات كلها من 

املثلثات واجلرب وامليكانيكا والقوى واهلندسة الفضائية علم اهلندسة وعلم 

 والفلكية و ... الخ.

تتشعب من معادالت تِْسع هي عملية اجلمع والطرح والرضب  

 .واهلندسة واملثلثات و ... الخواجلرب والقسمة 

عملية حسابيَّة يف إنشاء مفاعل نووي، أو أسلحة ذرية  فأيِّ وعليه 

 تتجاوز املعادالت التسع. كيميائية وأي تطور بيولوجي ال يمكن أنْ 

 

  



  



 

 الثاني املبحث

 اإلسالمّية ُتَخطِّر من فتح باب االجتهاد؟ملاذا املذاهب  

املذاهب اإلسالميَّة كافة عدا مذهب الشيعة اإلماميَّة أتباع مدرسة 

أهل البيت^ أغلقت باب االجتهاد يف فقه الفروع فضاًل عن باب 

م استشعروا املعارف وأصول العقائد السياّم علم التفسري وغ ريه؛ ألهنَّ

دَّ  االجتهاد يف القرن الثالث والرابع واخلامس ِمَرة من فتح باب خطورة مح

... الخ ورأوا يف ذلك ـ أي يف سد باب االجتهاد ـ رضورة ملحة وال يومنا 

هذا ونحن يف القرن اخلامس عرش اهلجري ال زالت اجلوامع الدينية عند 

نة تشعر بكل ثقة واطمئنان أن فتح باب االجتهاد يف فقه الفروع  أهل السُّ

نة ال فرق متعددة فضاًل عن غريه  سوف يرشذم املسلمني من أهل السُّ

 وتصدع املذهب الواحد ال مذاهب متعددة، وبالتايل مل تبق هلم باقية.

وهذا املنع من فتح باب االجتهاد مستمر عىل قدم وساق ال يومنا 

 هذا وسبب ذلك كله هو: ـ 

م مل يكتشفوا الوحدة املحنِسقة الناظمة بني املعارف  الدينية من فقه أهنَّ

 وعقائد وتفسري وحديث وتاريخ ... الخ.

ين، كام َوَرد ذلك  حيتاج إلواكتشاف الوحدة الناظمة املنحِسقة  علم َلدح

وطاعتنا نظامًا للملة، وإمامتنا أمانًا للُفْرقة »÷ يف خطبة الزهراء

 .(1).«و...الخ

                                                                        
 .عبداهلل بن احلسن بإسناده عن آبائه^يف رواية ÷ خطبة الزهراء( 1)



 

 

 

 تفسري أمومة الوالية واحملكمات  ................................................................... 66

د وا÷ وأرادت الزهراء ملحنِسق بذلك ـ أنَّ اإلمامة هي العنِص املوحِّ

بني شتات الدين إْذ ليس بوسع البرش من املسلمني والفقهاء واملجتهدين 

دة يف علم الفقه فضاًل  لوحدهم أن يكتشفوا تلك العنارص املحنِسقة واملوحِّ

عن العقائد واألخالق واآلداب والتفسري والسياسة واالقتصاد والتأريخ 

 ... الخ.

ة، فام نالحظه اليوم من وأمثلة ذلك كثرية يف خمتلف جماالت احليا

أو ذري أو  يالتضخم االنتاجي عند البرش يف جانب صناعي أو تكنولوج

 ... الخ.

رض اخلرضاء عند البرش، وعليه فال يحعقل األفإن يستلزم تصحر 

 عدم وجود وحدة منسقة بينهام.

وهكذا التنسيق والتنظيم بني الزراعة واالقتصاد، بني علم البيئة 

ذلك اإلفراط يف االستهالك بكل ما يف السوق من وعلم االقتصاد وك

 هلم اخرتاق طبقة األوزون. َب بَّ البضائع َس 

وهكذا وحدة نظام يف الترشيع والتقنني يف فقه الفروع يف القانون 

املدين، فإن املوزانة ووحدة النظام بني فقه الترشيع ـ السلطة الترشيعية ـ 

وبني النظام الترشيعي مطلوبة،  وبني السلطة التنفيذية ـ النظام السيايس،

وهكذا يف كل القوانني واملعادالت الكونية، إذا مل تحْرَع فيها الكتاب والسنة ـ 

 أي الثقلني ـ فإنه يقع فيها التصادم والتنافر بعضها مع البعض اآلخر.

َت يف كلمتها ’ بنت النبي األكرم÷ الزهراء البتول إمامتنا »َعربَّ

إشارة ال أنَّ هذه امللة هي: ـ فطرة اهلل التي فطر الناس عليها  «نظامًا للملة

قة بني أنظمة البرش االجتامعية  مجيعًا، وهذه الفطرة هي الوحدة املحنسِّ
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واالقتصادية والسياسية والتأرخيية واجليولوجية والبيئية ... الخ واملحنَظِم 

ين الذي لواله لساخت  األرض بأهلها واملحنَسق هلم هو صاحب العلم اللدح

 ـ أي تبعثرت وتشتت وتزلزت ـ 

ولذا كانت تِصفات بعض البرش وإْن كان عاملًِا وعنده معادالت 

وقواعد رياضية وفيزيائية وكيميائية و ... دقيقة وعلمية، إالَّ أنَّه من دون أْن 

ق هلذِه العلوم وهو اإلمام القائم املنتظر احلجة بن  يرجع إل املحنظم واملحنسِّ

َيْعِرف إل ماذا تنتهي وما تكون النتائج، وإاّل ـ أي من  ىن# حتّ احلس

دون الرجوع إل اإلمام# ـ حيصل ما حيصل من الفشل والرتاجع يف كل 

يشء كام يعيشه اآلن الغرب وغريه يف أنظمتهم االقتصادية والسياسية 

م والرتبوية االجتامعية والتكنولوجية والبيئية و ... الخ وسبب فشلهم أهنَّ 

اعتمدوا عىل قدراهتم الشخصية والذاتيّة من دون الرجوع إل املنظم 

واملحنِسق واملحنِقذ للبرشية من مستنقع الرذيلة واهلاوية وهو إمامتنا نظامًا 

أثبتت التجارب الكيميائية والفيزيائية أنَّه كلام وقعوا يف اهلاوية لذا وللملة؛ 

ي األقرب إل احلقيقة اكتحِشفت معادالت وحدوية يف العلم كانت ه

وتبعثر ر ثِّ كَ والواقع، وكلام جهلنا املعادالت الوحدوية بأن كانت هناك تَ 

 كانت نتائج العلم عقيمة.

وعىل هذا قِس مجيع العلوم والفنون عىل اختالف معادالهتا وقوانينها من 

ـ أي يف الشخصية ـ انفصام  علم نفس فردي أو تعدد النفس البرشية ازدواجية 

 اط الروح بموجودات أثريية .... الخ.وارتب

وفشل وتراجع كل تلك القوانني واألنظمة الوضعية بسبب ابتعادها 

عن ما رشعه اهلل تعال ورسم للبرش نظامًا ومنهاجًا يسري عليه حتى يضمن 
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 سالمة ونجاح الدارين.

ع اهلل األحكام الرشعية ورسم لنا منهاجًا نسري عليه منذ أْن  لذا رشَّ

ا الدين بام له من معنى واسع نبطون أمهاتنا إل يوم الدين، جعل لكنا يف 

ينفتح ويتالئم مع كل ملفات احلياة بام لالنفتاح من معنى واسع أيضًا، وهو 

َ القرآن الكريم   ڄ ڄ ڄ ژليس خمتصًا بالبرش فحسب، بل كام َعربَّ

 .(1)ژ ڃ ڃ ڃ

فالدين هو برنامج رسمه اهلل لكل املخلوقات كحلُّ بحسب تكليفه وما 

أوتوا العلم يحناسبه، وهذا الدين عبارة عن آيات بينات يف صدور الذين 

فحسب وإنَّام هو كذلك بالنسبة إل ’ درجات، وليس خمتصًا بالنبي

 (2)ژ  ۈ ۈ ۆ ۆۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ژألنَّ القرآن ذكر ’ أوصياء النبي

 .(3)ژ ڀ      ڀ ڀ پ ژو 

لَّه يحْعلم رضورة وجود املحعِّ  ومن خالل هذا لِم اإلهلي املتمثل ـ كام كح

ـ  بالنبي  وأوصياؤه^ـ  يف مدرسة األئمة األثني عرش^ وأتباعهم،’ َمرَّ

وا ـ وما مّروا ـ  ة اإلماميّة األثني عرشية ومل يمرُّ بترشذم وبقيت الفرقة احلقَّ

األخرى التي انحرفت عن خط مدرسة أهل هي الرائِدة بني املذاهب 

 البيت^.

وسبب ترشذم هذِه الفرق اإلسالميّة ـ غري الفرقة اإلمامية االثني 

 َ ة وجمسمة ومرجئة وقدرية و ... الخ بل وحتَّى ربِّ عرشية ـ من خوارج وجمح

                                                                        
 .56: اآلية الذارياتسورة ( 1)

 .7: اآلية آل عمرانسورة ( 2)

 .79: اآلية الواقعةسورة ( 3)
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م نظروا إل جانِب  الفرق التي انشقَّت عن مدرسة أهل البيت^ هو أهنَّ

غفلوا جوانب، بينام الدين يف الواقع وحدة واِحَدة ال يف الدين وجهلوا و

د عليه القرآن الكريم من أنَّ القرآن والدين تتبعَّ  وحدة ض، وهذا ما يؤكِّ

َمن مل حيافظ عليها سوف يؤول أمره إل التبعثر والتشتت يف نظام واِحَدة 

 أمر هذا الدين.

ر القرآن من خطورة هذا التفكيك والتبعض يف الدي  ٱ ژن وَحذَّ

 .(1)ژ ٻ ٻ ٻ

ولربام تسأل وتقول: َمن الذي يستطيع أْن يحتَِسَق وجيعل القرآن والدين 

 نظاماً واحداً؟

هم أهل البيت^ ويؤيده ما رواه العيايش يف تفسريه عن اجلواب: 

إنَّ اهلل جعل واليتنا أهل »× مسعدة بن صدقة، قال: ـ قال أبو عبداهلل

 وهباالبيت قطب القرآن، وقطب مجيع الكتب، عليها يستدير حمكم القرآن 

 .(2)«ويستبني اإليامنالكتب هُت وَّ نَ 

واملراد بقطب القرآن يعني املحور املركزي إْذ لوال والية األئمة^ 

ألنَّ غري أئمة أهل البيت^ ال يمتلك القدرة عىل لساخت األرض بأهلها 

عنده القرآن يرضب بعضه كتشاف وحدة النظم والتنسيق لذا يكون ا

 اجلربية والقدرية واملرجئة و ... الخ.بعضًا؛ لذا تكثَّرت الفرق منها: ـ 

وقطبه  بعد وضوح أنَّ القرآن الكريم من أهم الكتب الساموية وخامتها

الكتب وأهل بيته^، بل حتَّى وحدة النظام يف باقي ’ املركزي هم النبي

                                                                        
 .91احلجر: ( 1)

 .78، ص1تفسري العيايش ج( 2)
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 ×.ال النبي موسى’ الساموية األحخرى كالتوراة يكتشفها النبي األكرم

 وأوصياؤه.’ املعلم األجدر للتوراة وباقي الكتب الساموية هو النبي

د هذا املعنى ما قاله أمري املؤمنني ا واهلل لو ثنيت يل »× ويؤكِّ أمَّ

وهكذا  .(1)«الوسادة لعلمت وحكمت بني أهل التوراة بالتوراة و ... الخ

 اإلنجيل وباقي الكتب الساموية األحخرى.

وأهَل بيته^ هم أحفظ لكتب اهلل ’ أنَّ النبي األكرمواخلالصة: 

بتلك الكتب؛ ألنَّ القرآن مهيمن تعال من غريهم من أنبياء اهلل الذين بعثوا 

من صاحب عىل تلك الكتب، ومن الطبيعي الذي يعلم باملهيمن بعلم أكثر 

 املهيَمن عليه.

هناك ثمرة ترتتب عىل هذا: ـ وهي أنَّ التأكيد عىل أنَّ واليتنا أهل و

البيت قطب القرآن، إشارة إل أمومة والية أهل البيت وأمومة املحكامت 

مل يلتفت إل ما عند أهل البيت من علوم  عىل غريها من اآليات، هو أنَّ َمنْ 

ة، فال ُمالة يقع يف ف القرآن وحدة نظاميَّة واحدوقواعد ال يستطيع أْن يؤلِّ 

 ڃ ڃ ژورطة جعل القرآن عضني، كام وقع يف ذلك اليهود 

 .(2)ژ چچ چ چ

إمامتنا نظامًا »يف ذيل خطبتها ÷ مضافًا إل ما ذكرته الزهراء

الذي أشار له القرآن الكريم يف  «للملة عليها يستدير حمكم القرآن

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ژآل عمران سورة 

 ڭ ڭ ڭۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀڻ

                                                                        
 .135ص 40بحار األنوار ج( 1)

 .85البقرة/ ( 2)
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 .(1)ژ ڭ

إنَّ أصل قطب »وهنا القرآن الكريم أسس قاعدة هاّمة وهي 

 .«املتشابه يرجع إىل املحكامت

 يذكروالذي َيْعَلمح تأويله هو اهلل والراسخون يف العلم، و

وأهل بيته أنَّ الراسخون ’ املفرسون بعد الرجوع إل أحاديث النبي

يف العلم بعد اهلل َعزَّ َوَجلَّ هي والية وإمامة أهل البيت^ التي 

 يستدير عليها ُمكم القرآن.

ْعَلم: ـ أنَّ ُمكم القرآن له أمومة ومرجعية  ومن كل هذا يح

 للمتشاهبات.

  

                                                                        
 .7سورة آل عمران: اآلية ( 1)



  



 

 الثالث املبحث

 ×مقارنة بني فقه اإلما  جعفر بن حممد الصادق

 وبني فقه املذاهب األربعة يف فقه الفروع وغريه

وآبائه وأبنائه ـ × لو قارنا بني ما أسسه ومنهجه اإلمام الصادق

 هستسَّ أعليهم أفضل الصالة والسالم ـ يف فقه الفروع مثاًل وبني ما 

يف معظم رتاءا لنا بالنظرة السطحية أنَّ هناك املذاهب اإلسالمية األربعة ل

 بحدود املواضيع، ولعلَّ املتتبع يف هذا املجال يعطي نسبة الوفاق بينهام

ية يف أصول % يف تفاصيل فرع20% كنسبة تقريبية واختالف بنسبة 80

بتنية عىل أسس غيبيّة وأحسس الكالم ليَس يف العدد الكمي  القواعد وهذه مح

، وإنَّام أحسس مكاشفية؛ لذا ال تستلزم وجود أعداد ضخمة من الفوارق

عميق فإنَّ  والكالم يف األسس ليَس من جهة العدد بقدر ما هو فارق كيفي

% إاّل أنَّ هذِه الكمّية 20% من االختالف، وإْن كان من حيث العدد 20

حيث كانت يف األسس ال يف جمرد التفاصيل، كان االختالف كبريًا جدًا، إْذ 

االختالف يف التفاصيل البعيدة هنيِّ بالقياس إل االختالف كبرٌي كيفًا، بْل 

 ه من فروع كثرية متخالفة.وكثري كاّمً أيضًا بلحاظ ما يرتتب علي

إذْن املدار ليَس عىل عدد االختالف من جهة الكم بْل املدار عىل 

النوعية الكيفية يف ما هو أساس املوجب لالختالف يف املسار من البدايات. 

ليس يف العدد الكمي وإنَّام أسس مكاشفية لذا ال تستلزم وجود أعداد 

 ضخمة جدًا من الفوارق.

عن  شاسع وعميق بني ما تقوله املذاهب اإلسالميّة فمثاًل هناك فرق
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إذا َمَرْرَت ببلدٍة ليَس فيها سلطان »، قال: ’أنس بن مالك عن رسول اهلل

 .(1)«فال تدخلها إنَّام السلطان ظل اهلل يف األرض

 .(2)«كلمة حق عند سلطان جائر»وبني ما تقوله اإلماميّة 

البالطي وبني مسري معارٍض فالفرق بني املسريين املسري السلطوي 

 مصحح للخطأ واضٌح عميق بينهام.

فإنَّ مدرسة أهل البيت ونظامها اجلعفري ـ نسبة إل اإلمام جعفر بن 

ـ ال يمكن ألي نظام يف الكون أْن خيرتقها ألنَّ إعجازها × ُممد الصادق

ان بمثله يف خمتلف علوم يتوحياين إهلي يعجز اآلخرون عن اإل إعجاز

وتفسري وحديث و ... الخ ، فإذا استطعنا املعرفية من فقه وعقائد  املنظومة

صها عند أهل البيت نكون يف وقاية ومحاية.  أْن نشخِّ

 وهذا ما يحميِّز والية وأمومة املحكامت من غريها.

 

                                                                        
 ؛ أمايل الطويس.8/16للبيهقي ( السنن الكربى 1)

 .345ص 8سنن الرتمذي ج( 2)



 

 املبحث الرابع

 ^األدلة والرباهني على قيمومة أهل البيت

 تعليم القرآنيف 

 وفيه: 

األدلة التي سنذكرها ليست فقط أدلة عىل رضورة أخذ أصول : تنبيه

التفسري ومنهاجه من أهل البيت^، بل هي بنفسها قواعد ومناهج 

التفسري عند أهل البيت^، كام وأنَّ هذِه األدلة مرتبطة بنظام احلجج وأنَّ 

وعرتته الطاهرة هم حجج ’ القرآن حجٌة من اهلل َعزَّ َوَجلَّ وأنَّ الرسول

من اهلل عىل الربايا، وأيضًا احلجة هو العقل البرشي، ومقصودنا من نظام 

 احلجج هو التنسيق ووحدة التأليف بني هذِه األمور املتكثرة واملتشتتة.

ينية بل وغريها ال خيفى عىل األخوة الباحثني يف العلوم واملعارف الد

من الفنون األحخرى ذات الِصلة أمهية علم التفسري ومتابعة نتائج املفرسين 

عند القدماء وعند متأخري املفرسين، بل واملعارصين ـ رحم اهلل املاضني 

وحفظ الباقني ـ واألهم يف الوقوف عليه وااللتفات إل ما أشار إليه أئمة 

واعد التفسري وغريه من العلوم ونبَّهوا عليه يف أصول وقأهل البيت^ 

م معصومون  وأرادوا تأسيس قواعد فسوف تكون األحخرى، بسبب أهنَّ

تلك القواعد وحيانية ال يرد عليها اإلشكال بخالف ما لو كان املؤسس 

 للقاعدة الفقهاء واملجتهدين وبالتايل يكون إنتاج برشي يأيت عليه ما يأيت.
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واخلاصة يف قواعد علم  وربام خيوض الكثري من مفرسي العامة

التفسري ومنهاجه، ولكن ولألسف القليل منهم بل هذا من مفرسي 

ْمقًا وبحثًا عن األصول والقواعد التي يشري إليها أئمة  نْ اخلاصة مَ  يغور عح

أهل البيت^ بنحو خاص وبطريقة معينة ختتلف عن القواعد الثابتة 

لبحوث اآلتية، ِمن والسائدة لدى عموم املفرسين كام سيتضح من خالل ا

نبه عليه أهل البيت^ له أدلته ومربراته الكثرية جدًا.  أنَّ الذي يح

ْرناوإذا  يف هذا البحث أكثر نجد عندما نقرأ سرية اإلمام جعفر بن ُممد  غح

 فرتًة علمية وليست سطحيًة وتأرخيية.× إنَّ الفرتة التي عاشها× الصادق

عن أحد املخربين  (2)وكذا الكيش يف رجاله (1)فقد نقل الطربي

الرسيني للخليفة هارون الرشيد الذي نقل له تقريرًا معينًا عن وضع الشيعة 

 هم ثامٍن فِرق منها:ـ× آنذاك وأنَّ اتباع اإلمام جعفر بن ُممد الصادق

 .(3)ـ الزرارية: أتباع زرارة بن أعني 1

 .(4)ـ وعامرّية: إتباع عامر الساباطي 2

 .(5)صريـ بصريية: أتباع أبو ب 3

                                                                        
 تاريخ الطربي، تاريخ هارون الرشيد.( 1)

 رجال الكيش.( 2)

وله مناظرات ومواقف علمية × وهو أحد أبرز فقهاء اإلمامية يف زمان اإلمام الصادق( 3)

ثبَّتة اعرتف هبا العامة ويذكرونه، وجابر بن يزيد اجلعفي وغريمها من  أتباع أهل مح

البيت^ شموخ واحرتام ووقار بغض النظر عام يوجه إليهام من االنتقادات من ناحية 

 االنتامء العقيدي.

 وهو ثقة.× والكاظم× عامر الساباطي: من أصحاب الصادق( 4)

 ‘.حييى بن القاسم أبو بصري األسدي وهو من الثقاة، روى عن الباقر والصادق( 5)
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 .(1)ـ وهشامية: أتباع هشام بن احلكم 4

عىل عدد بيوت املرجعية والفقاهة والعلم، فكل واحد من هؤالء 

كان مرجعًا يف علم من العلوم، فهشام كان مرجعًا يف العقيدة والكالم، 

 وزرارة مرجعًا يف الفقه وكذا ُممد بن مسلم ... الخ.

ة لفقهاء ورواة ومتكلمي وعليه إذا الحظنا هذا االزدهار والنجومي

ومفكري ومفرسي الشيعة يف سامء العلم، وهذا التعدد هلؤالء العلامء 

أتباع  املجاالتيف مجيع × واملرجعيات التي خّرجها اإلمام الصادق

يف مجيع العلوم واختالف املجاالت ومع ذلك مل × اإلمام جعفر الصادق

ع ومل تندرس حيدث أي تشتت وترشذم ملذهب أهل البيت^، ومل َتَض 

 معامل وهوية املذهب والطائفة احلقة.

حتَّى أنَّ كثري من علامء مفرسي وفقها ومتكلمي العامة بمختلف 

مذاهبهم يستنجدون علميًا بعلامء وشخصيات علمية شيعية، فهذا ابن أيب 

وثَّ   ٌق.ليىل تلميذ أيب حنيفة كان يستنجد علميًا بمحمد بن مسلم وهذا مح

زرارة بن أعني قبل استبصاره وهكذا احلكم بن عتبة الذي كان أحستاذ 

ـ زرارة ـ وبعد استبصار زرارة وأصبح من أتباع مدرسة أهل البيت^ 

 أحجريت مناظرات مسجلة بني زرارة وأحستاذه احلكم بن عتبة.

                                                                        
ثقة × وهذا صدر اإلمام الكاظم× أصحاب اإلمام الصادقهشام بن احلكم من ( 1)

 وله مناظرات كثرية مع املخالفني وكان من فتق الكالم يف اإلمامية.
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وكانت علامء العامة جتّل زرارة كثريًا وتوّقره لوطئته العلمية، رغم 

 باالنتامء العقيدي املخالف هلم، ومصادرهم زاخرة بذلك.انتقادهم له 

بينام إذا الحظنا الطرف اآلخر ـ املذاهب األربعة ـ وقارناها بمذهب 

كام يف مالك والتلميذ مذهبًا، أهل البيت^ فنجد أنَّ لكل من األحستاذ 

وأيب حنيفة، وكذا ابن حنبل والشافعي أيضًا بينهام متذهب، وإنَّ مالك وابن 

عن ، فضاًل ×حنبل تتلمذا عىل يد اإلمام جعفر بن ُممد الصادق

وري له مذهب فقهي وسفيان ثالتمذهب بني األقران، الحظـ النخعي ال

عتبة رابع بن عيينة له مذهب آخر، وسفيان الثوري له ثالث، واحلكم بن 

 وهكذا.

لذا يذكر لنا التأريخ املوثوق به أنَّ مذاهب الفقه والفروع عند أهل 

نة يف القرن الثاين والثالث بلغت العرشات، وليس مذهبًا واحدًا حِص  السُّ

 املذاهب األربعة.

وهنا تأيت حاجة املذاهب األحخرى لسد باب االجتهاد لتنقذهم من 

 ه الفروع والعقائد والتفسري ... الخ.الترشذم والتشتت املذهبي يف فق

علاًم أنَّ هذا الترشذم والتمذهب حصل بني بعضهم البعض يف زمن 

 محؤسيس هذِه املذاهب وهم ال زالوا عىل قيد احلياة ومل تتامَد هبم القرون.

: ملاذا يف مدرسة أهل البيت^ مهام تفرعت سؤال علمي صناعيٌّ

ومع ذلك باب االجتهاد مفتوح  وتكثرت قممه العلمية يف خمتلف العلوم

حّردًا وال ترشذمًا، وإنَّام جتد وحدة متامسكة؟  وال جتد مَت

إنَّ األصول التي ثبتها أئمة أهل البيت^ هي أصول هلا اجلواب: 
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منظومة خاصة أصوٌل وحدوية بينها إلفة ووحدة، وهذه الوحدة ليست 

ها اإلنسان نفسية فقط، بل وحدة فكرية وعلمية ومنهجية، إذا سار علي

 الناشد للوحدة ختلص من التمزق والتبعثر والتشتت.

 ومن الشواهد عىل ذلك:ـ

واملراد من  «... وجعل إمامتنا نظامًا للملة»÷: ما قالته الزهراء

 النظام هو الوحدة والتطابق.

ولذا نجد بعض الفرق املرتبطة بالشيعة كالزيدية واإلسامعيلية 

موا َمن ليس والفطحية ... الخ ملّا انقطعت  سلسلة األئمة^ عندهم وَقدَّ

بإمام وليس بمعصوم ومل يسريوا عىل األصول احلّقة التي أسسها وجذرها 

م ترشذموا وضاعت هويتهم واختلفت وتغرّيت  أهل البيت^ نجد أهنَّ

عقيدهتم ومذهبهم؛ ولذا أصبح بعضهم عىل املذهب احلنفي واآلخر 

 ... الخ.املالكي وثالث الشافعي ورابع احلنبيل 

ومن الواضح ال يوجد توافق بني املذهب احلنفي ومدرسة أهل 

 البيت^.

فمثاًل: الزيدية أحد الفرق املرتبطة بالشيعة والذين يقرون بإمامة 

ـ  3×. ـ احلسن بن عيل 2×. ـ أمري املؤمنني 1أربعة من األئمة^ 

ة ثم ينعطفون إل القول بإمام×. ـ عيل بن احلسني 4×. احلسني بن عيل

زيد بن عيل، وحييى بن زيد ... الخ جتد فقههم اآلن فقه حنفي، ومن 

املعلوم أنَّ الفقه احلنفي ال يتوافق مع الفقه اإلمامي، وإْن كان هناك تشابه 

بنسبة عالية واختالف بنسبة قليلة، إاّل أنَّ هذِه النسبة القليلة املختلف فيها 
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م وال يتفق ءليه ال يتالأي اختالف يف أصول الفروع، وع ،هي من األصول

والصحيفة  من هنج البالغةعرش الفقه احلنفي مع ما عند الشيعة اإلمام األثني 

 السجادية ... الخ.

م مل  لذا نجد هؤالء ـ الزيدية ـ أيضًا ترشذموا كاملذاهب األربعة؛ ألهنَّ

 يسريوا عىل املنهج الذي َجّذره أئمة أهل البيت^.

اتّبعهم فنجد كحلَّ إمام يزيدك ارتباطاً بخالف الذي سار عىل هنجهم^ و

لُّ عىل برهان علمي عىل إمامة وِعْصم  ةباإلمام السابق عليه والالحق له، وهذا إنَّام َيدح

̂ الذين نعتقد بإمامتهم عليهم أفضل الصالة والسالم.  األئمة

ونفس هذا املعنى يف َوْحدة املنظومة يأيت عند الكالم عن األنبياء 

م َوْحَدةٌ واملرسلني،  هم بعضًا  فأهنَّ قح بعضح  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژواِحدة يحَصدِّ

 .(1)ژ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ     ڀ ڀ پ پ پ

 وَيِقرُّ بمن قبله؛ ألنَّ املنبع واِحٌد واألساس املوِحي هلم واحد: 

 .(2)ژ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ژ

ل  عىل قيمومة أهل البيت يف بناًء ورسم بعدما تقدم يف الدليل األوَّ

أصول التفسري عرب التأريخ احلضاري والعلمي الذي أثبت أنَّ األصول 

املعرفية ـ ال سيام التفسريية ـ وضعت بيد أهل البيت^ ولوال وضعهم هلا 

 بيدهم الستلزم ذلك متزق ونشوء فرق كام حدث يف فقه الفروع وكذا يف

                                                                        
 .6سورة الصف: ( 1)

 .285سورة البقرة: ( 2)
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 فقه العقائد والتفسري ... الخ.

 ̂ وسدُّ باب االجتهاد عند املذاهب اإلسالميّة غري مدرسة أهل البيت

 والسبب يف ذلك واضٌح.

هو أنَّ األئمة^ أسسوا لتلك العلوم جوامع وأسس تحدار عليها 

 وحدة النظام.

علِّ  م إهلي ونذكر يف هذا الدليل: أنَّ القرآن كتاب إهلي فيحتاج إل مح

 .أيضاً 

وقْد أشار أهل البيت^ يف الروايات الواردة عنهم بطريق معترب أنَّه 

م نظروا إل  من اخلطأ الذي وقع فيه املفرسون من الفقهاء واملجتهدين أهنَّ

كالم اهلل نظرة تشبيه ومماثلة إل كالم البرش، علاًم أنَّ أصول التفسري لكالم 

فإنَّ فعل اهلل وكالم اهلل  اهلل تعال ختتلف عن أصول استظهار كالم البرش،

 ال يحقاس بفعل وكالم البرش وال تشابه بينهام.

بناءًا عىل هذا ـ أي عدم مقايسة ومشاهبة كالم اهلل بكالم إْن قلت: 

البرش ـ يلزم أْن تكون هناك قطيعة مطلقة بني كالم اهلل وكالم البرش، 

اآليات القرآنية وصفت فكيف يفهم البرش كالم اهلل واحلال أنَّه يف مجلة من 

كالم اهلل بأنه بلسان عريب مبني وبيان للناس وعليه يلزم تعمية وإمجال 

وتلغيز القرآن الكريم، وهذا ال يتالءم مع مدرسة أهل البيت^ أمر بني 

 أمرين ال تعطيل للقرآن وال تفويض.

زْت عىل هذا االستدالل قلُت:  صحيح الروايات ذكرْت وركَّ

أصول تفسري كالم اهلل خيتلف عن أصول تفسري كالم  والربهان ـ من أنَّ 
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البرش، إاّل أنَّه ال يلزم هذا املحذور ـ أي تعطيل القرآن وجتميده وحجبه عن 

فَعل وحجة فعليّة يف هذا  العقول وإفادة واستفادة البرش ـ وإنَّام القرآن مح

مفوٌض  الزمان وكل األزمان عىل البرش، إاّل أنَّ هذِه احلجة املفعلة ليست

 سكان إدارهتا إل البرش بنحو مطلق.

إنَّ البرش ليسوا ُمرومني من االستفادة من هذِه اخلالصة من هذا: 

احلجة القاهرة وهو القرآن الكريم، وليسوا هم بمنأى عنه وال توجد فجوة 

بينهام، ولكن يف نفس الوقت قيادة هذا النظام وهذه الظاهرة اإلهليّة ليست 

 ، بل األمر هو بني أمرين.بيد البرش متاماً 

 ونتعرض إل ذكر أمور: 

 ـ هل المعتبر في حجّية الرواية َسنُدها أم برهانّية المضمون:  1

بَّ قائل يقول: إنَّ الروايات الواردة عن أهل البيت^ يف املعارف  رح

بَّام تكون ضعيفة أو  والتفسري و ... الخ ليست صحيحًة سندًا وال موثقة، رح

 يل ال يمكن الركون إليها فامذا نصنع؟مرسلة، وبالتا

هناك نقطة أساسيّة نعتمدها يف املقام هي: برهانية املضمون اجلواب: 

سواء صحَّ السند أو ال؛ ألنَّ التغذية التعليمية من أهل البيت^ أرفع من 

التغذي بمعنى املتابعة ـ أي متابعة الطاعة ـ وإْن كان هذا إتباع هلم رشيٌف 

كان إتباعهم عن بصرية وعلم فهذا مستوى أرفع يف  ومقدس، خاصة إذا

 اإلتباع.

وهذا ما يصطلح عليه باحلجية البيانيّة، وحجية العلم هي أرفع من 

 احلجيّة التعبدية.
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 وعليه ألجل التعرف عىل منهج أهل البيت^ يف التفسري عن طريق

 الروايات الواردة عنهم: 

ضعف دية بحيث يكون جيب أْن ال يكون أسارى احلجية التعبأوالً: 

السند عائقًا أمامنا يف التدبر يف كلامت أهل البيت^ فيام يتعلق بتفسري 

القرآن الكريم وتبيان آياته، فإنَّه َمرَّ أنَّ مضامني القرآن ختتلف عن مضامني 

 كالم البرش وتبياهنا.

ينبغي أْن خيتلف يف مسالك حجيته من حيث األخذ به وعدمه ثانياً: 

عامل البرشي أو العقالئي فيام بينهم، فإنَّ حجية القرآن عن مسالك الت

ذاتية، وهذا معناه إنَّه مل يكن خاضعًا لضعف السند وعدمه يف لزوم 

التصديق به، وإنَّام كانت نفس مضامينه بام انطوت عليه من قدرات بيانيّة 

غ يف األخذ به واالعتقاد بصدقه وإعجازه.  وعلوم عالية هي املحسوِّ

ينبغي أْن يكون احلال يف األخذ بكالم أئمة أهل البيت^ ثالثاً: 

القرآن، وااللتفات إل مضامني كالمهم^ يف هذا اجلانب  الذين هم ِعْدل

وما تنطوي عليه قدراهتم البيانية، وعلومهم التفسريية العالية تكشف عن 

ة بعلوم القرآن الكريم.  اإلحاطة التامَّ

بكالمهم ^ بغض النظر عن ومن خالل هذا كله يتضح أنَّه نأخذ 

كون السند صحيحًا معتربًا أو كان ضعيفًا، وهذا ما يمكن أْن نصطلح 

عليه: ـ باحلجية البيانية،  التي هي أرفع من احلجية التعبدية فإنَّ مناط 

ستنِدًا إل احلجية املذكورة  األخذ بالقرآن الكريم واإلذعان بإعجازه كان مح

 خيفى.دون احلجية التعبدية، كام ال 
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وهذا بالتايل تكون له ثمرة مهمة جدًا لنا يف البحث التفسريي بل 

والبحث املعريف العقائدي، أال وهي النظرة إل الرتاث النقيل لآليات 

 والروايات نظرة استنطاق بياين علمي.

بناءًا عىل أنَّ القرآن كتاب ساموي وحيتاج إل معلم إهلي إْن قلت: 

رس اإلسالمية بل حتَّى من بعض املناهج أيضًا يدعي البعض من املدا

املنتسبة ألهل البيت^ بأْن تكون النتيجة املتوخاة هي تعطيل القرآن 

وحجم العقول عنه عندما يحقال: ـ أهل البيت هم القيّمون عىل تعليم 

 القرآن وبيانه.

كال ال يلزم املحذور، فإنَّ اإليامن بالقرآن وحجيته ليس قلت: 

فَعل وح جة يف هذا الزمان وكل زمان عىل البرش، إاّل أنَّ هذِه بمعطل بل مح

ليست مفوضة إدارهتا إل البرش بنحو مطلق، وال يعني هذا أنَّ البرش احلجة 

ة، وال مفوض إليهم إدارهتا بيدهم متامًا، بل  ُمرومون من تلك اإلدارة باملرَّ

 األمر بني أمرين.

الثقلني كتاب  بنيملعية والعالقة وسيأيت يف ُملهـ  إْن شاء اهلل تعالـ  بيان ا

نة الرشيفة، أي سنة املعصومني املتمثلة بالنبي  وأهل بيته.’ اهلل والسُّ

وعليه ال يفهم من القول: كتاب اهلل خيتلف عن كتاب البرش ـ 

القطيعة بني البرش وبني كتاب اهلل، وهذا كام َمرَّ تعطيل للكتاب وعدم 

 استفادة البرش منه.

مضافًا إل أنَّ القرآن ليس كتابًا يستطيع فقيه أو محفرسِّ ينفرد ببيانه عن 

والعرتة الطاهرة أهل بيته، وهذه املعية ـ كام سيأيت ـ هي أحد ’ الرسول

اخلرائط التي ترسم لنا العالقة بني الثقلني، وال يمكن االكتفاء واالستغناء 



 

 

 

 85  ............. يف تعليم القرآن ^الفصل الثاني: قيمومة أهل البيت

ال حسبنا السنة الرشيفة، بأحدمها دون اآلخر، ال حسبنا كتاب اهلل فقط، و

 بل البدَّ منهام معًا.

إذْن القرآن كتاب اهلل يتناوله ويتعاطاه البرش ولكن برشط أْن يكون 

َعلِم إهلي.  له معلم خاص مح

 ـ الروايات الدالة على احتياج القرآن إلى معلم إلهي: 2

هناك روايات دلَّت عىل املعلم اخلاص يف وصف الكتاب الكريم 

 ني الفريقني كثرية منها: ـ واملتواتر ب

إيني تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي »’: قولهأوالً: 

 .(1)«لن يفرتق حتَّى يردا عيلَّ احلوض ... 

كتاب اهلل َحبٌْل ممدود من السامء إىل األرض طرٌف منه عند »ثانياً: 

 .(2)«الناس يف األرض وطرف عند اهلل

 .(3)«أْن تُفِّسي القرآن برأيك حتَّى تفقهه عن العلامءإياك »×: قولهثالثاً: 

 يعني بالعلم اللدين أي الربانيني.

عيل مع القرآن والقرآن مع عيل، لن يفرتقنا حتيى »’: قولهرابعاً: 

 . (4)أو القرآن مع أهل البيت  «يردا عيلَّ احلوض

                                                                        
والنسائي يف  432ص 2/ والدارمي يف سننه ج16الطربي يف ذخائر العقبى ص( 1)

 .30خصائصه ص

 .324ص 22مسند أمحد ج( 2)

 غرر احلكم.( 3)

مع تفاوت  1/177، واحلمويني يف فرائد السمطني ج3/124احلاكم يف املستدرك ج( 4)
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يف مرضه الذي قحبض فيه ’ أم سلمة قالت، قال رسول اهللخامساً: 

ا الناس يوشك أْن أقبض قبضًا »د امتألت احلجرة من أصحابه: وق أُّيه

مُت إليكم القول معذرًة إليكم، أال إين خملٌف  رسيعًا فيُنطلق يب، وقد َقدَّ

فيكم كتاب ريب َعزَّ َوَجلَّ وعرتيت أهل بيتي، ثم أخذ بيد عيل فرفعها، فقال: 

حتيى يردا عيلَّ احلوض، هذا عيل مع القرآن، والقرآن مع عيل، ال يفرتقنان 

 .(1)«فأسلدمها ما خليفُت فيهام

وعليه فالطرف الذي عند اهلل َعزَّ َوَجلَّ ليس عند الناس، وهلذا فالبدَّ 

علٌِّم إهلي يستطيع أْن َيِْصف ما عند اهلل حتَّى يوصله إلينا؛  أْن يكون هناك مح

طرفًا واحِدًا لكان ألنَّ احلبل له طرفان وليس له طرف وحد، إْذ لو كان 

هذا اجلعل مقطوٌع عن الطرف اآلخر، أي لو كان عند الناس وهو أحادي 

الطرف لكان مقطوع الصلة باهلل، وإذا كان عند اهلل فقط ومل يحنِصب تعال 

نزه عن اللغوية  ِعلاًِم يوصله ويبينه إلينا فإنَّه ال فائدة فيه واهلل تعال مح عليه مح

 .(2)والعبثية

لذي نصبهح اهلل تعال من خالل ما َوَرَد يف الروايات املعارف : واملعلم ا

                                                                        
، ط احليدرية؛ والكنجي الشافعي يف كفاية 110يسري؛ واخلوارزمي يف املناقب، ص

؛ والذهبي يف تلخيص 74ط الغريب؛ وابن حجر يف الصواعق، ص 253الطالب، ص

درك؛ واملتقي اهلندي يف منتخب كنز العامل هبامش ، هبامش املست3/124املستدرك ح

 .5/31مسند أمحد، ج

 .2/332، امليمنية الروداين يف مجع الفوائد، ح75( الصواعق املحرقة، ص1)

ما »ينبه املأمون أو اهلارون العبايس ما مضمونه: × هناك حديث عن اإلمام الرضا (2)

، وهكذا «الخ’ ... بعد رسول اهللالدليل عىل أنَّ السامء ال زالت مرتبطة باألرض 

الروايات الدالة عىل أنَّ املؤمن ينظر بنور اهلل، فإذا ازداد املؤمن إيامنًا يزداد نورًا وفهمه 

 النور.
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 وأهلح بيته^.’ العقائد والتفسري و ... الخ هو النبي

ل وهو النبي ’ فإذا كنّا نستقي ونأخذ أصول التفسري من املعلم األوَّ

 وأهل بيته^. فلم يحؤاخذ علينا وعىل هذا املعتقد احلق من تعطيل للكتاب،

للكتاب بكل درجاته لطريف احلبل الذي عند اهلل وعند بل هو تفعيٌل 

 الناس.

ومن هذا كله: يتضح أنَّ املعلم الثاين يعني اإلحاطة بمعادالت 

م^  الظاهر لذلك تكرر هذا املعنى كثريًا يف بيانات أهل البيت^ من أهنَّ

ليل أم  يفعندهم علم خصوص وعموم القرآن، وتنزيل القرآن وأين نزل 

واقعة وأي مشهد، وهم^ الوحيدون الذين مجعوا تنزيل  هنار، ويف أي

 ̂ القرآن وال يستطيع محَدع أْن يدعي بأنه حييط بتنزيل الكتاب كأهل البيت

أو اللغوية  عىل كافة األصعدة والعلوم سواءًا النحوية أو البالغية أو الِصفية

 أو ... الخ.

وغريها بأنَّ يدعي إْذ ال يستطيع عاملٌ من علامء هذِه الفنون والعلوم 

أنَّه وقف واستقىص كل املعادالت اللفظية التي تتصل بمسألة أو قاعدة 

 نحوية أو رصفية أو بالغية أو لغوية أو ... الخ.

والشاهد عىل ذلك ما نراه من نقض بعض العلامء عىل البعض اآلخر 

من هذِه العلوم وغريها والسجال مفتوح بالنقض بآيات الكتاب األحخرى 

غفل عنها اآلخر، وهذا معناه: أنَّ النظام القرآين يحشّكل جمموعة أنظمة  التي

من علوم شتى هلا ارتباط وثيق فيام بينها كالنحو والِصف والبالغة واللغة 

والتفسري ... الخ ومل تكتشف مجيع قواعد كل فٍن فن يف القرآن وإنَّام ال زال 
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القاعدة والرتكيبة تلو  علامء النحو يومًا بعد يوم يكتشفون القاعدة تلو

البالغية والقواعد الِصفية والتفسريية ... الخ. الرتكيبة وهكذا الرتاكيب 

 لعدم التفاهتم إل ما موجود من نكات يف اآليات.

 ەئ ائ ژشاهد عىل ذلك: ـ مثاًل الذكر الواردة يف قوله تعال: الو

ژ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ   ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ
(1). 

 املراد من كلمة الذكر؟ فام

، إاّل أنَّه ليس  عنيَّ الذكر له تفعيلة معينة يف الِصف وله رسم مح

 ژبخطاب وال شعر وال مغالطة وال برهان وال بلغو؛ ألنَّ احلق يقول: 

 ڄ ڦ ڦ ژوال هلو؛ ألنَّ احلق يقول:  .(2)ژ ٺ    ٺ ڀ ڀ ڀ

 .(3)ژ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ

 ما املراد من الذكر؟

البرشية وبعد مرور أكثر من أربعة إل يومنا هذا مل تكتشف اجلواب: 

ـ  وباألخص املتخصصني منهم بقواعد اللغة  شعر قرنًا ـ عربًا أو غريهم

ف العربية املعنى املراد من كلمة الذكر يف اآلية املباركة، وكذا مل يكتِش 

املتخصصون أنَّ نظام الذكر حلد اآلن وأنَّه مندرج حتت أي نظام والذي 

 . ومل يكتشفوا(4)ژ ۀ ڻ               ڻ   ڻ ڻ ں ں ژأشار له القرآن الكريم 

لَّ مدارجح وزوايا   القرآن الظاهرة، بل عجز البرش عن اهليمنة واإلحاطةكح

                                                                        
 .69سورة يس: اآلية ( 1)

 .3 : اآليةاملؤمنونسورة ( 2)

 .6 اآلية لقامن:سورة ( 3)
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بالقرآن، بعدما عكفت املؤسسات والدوائر التخصصية والكوادر 

العلمية من أقىص الرشق إل أقىص الغرب يف كل أرجاء املعمورة وبجهود 

 يتوصلوا إل معرفة كل ظاهرة مل يتمكنوا من ذلك.محضنية إل أْن 

 نعم اكتشفوا الكثري من املناهج العلمية يف القرآن مثاًل:

 .النفسـ أسلوب القرآن  1

 ـ أسلوب القرآن األمني. 2

 ـ أسلوب القرآن االقتصادي. 3

 ـ أسلوب القرآن السيايس. 4

 ـ أسلوب القرآن االجتامعي. 5

 ـ أسلوب القرآن األرسي. 6

 ـ أسلوب القرآن التكنولوجي. 7

 ـ أسلوب القرآن التنموي ... الخ. 8

م ينظرون  وإْن مل يكن هؤالء مصدقني ومعتقدين بالقرآن، إاّل أهنَّ

إل القرآن كأنَّه بحٌر جينون ويستخرجون منه اللئالئ، ومع كل ذلك مل 

 يستطيعوا الوصول إل إدراك كل أبعاد القرآن.

وصل إليه من خالل كل ما تقدم: أنَّ وهذا الذي نريد أْن نت

 القرآن كتاٌب إهلي يعجز البرش عن إدراك كل حقائقه.

ولذا مهام حاول الغربيون وغريهم ممن مل يعتقد بالقرآن، رغم 

م يعرتفون بأنَّ القرآن فيه مناهج علمية غري متناهية وعىل كافة  أهنَّ

َرَّ  باع يف املكتبات سوافاألصعدة، نرش طبعات ُمح ء يف أفريقيا أو ة تح
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 أوروبا أو ... الخ.

كي يتالعبوا بألفاظ القرآن بإضافة أو حذف بعض الكلامت، إاّل 

ا أنزلنا الذكر ونحن له »أنَّه مل يتمكنوا من ذلك؛ ألنَّه تعال قال:  إنَّ

أي حافظون له من كل ما حياول إليه البعض من أصحاب  «حافظون

م النفوس املريضة واألقالم املأجورة من  التالعب والتحريف، علاًم أهنَّ

ف واملتالعب بآياته  قاموا بطبع كميات كبرية من نسخ القرآن املحرَّ

 وطرحها يف األسواق وبأسعار زهيدة.

هذا أيضا من إعجازات القرآن الكريم لكي يتوافد عليه الناس 

 ويطلعوا عىل ما فيه من حقائق أبدية خالدة.

ر ت البحوث الكمبيوترية واالنرتنت هذا مضافًا إل أنَّه مهام تطوَّ

عنيَّ يرسمه البرش فهي عاجزة عن إدراك رِسِّ النظام  تعتمد عىل نظام مح

الريايض الذي اعتمده القرآن الكريم يف املعادالت العددية لسور 

 القرآن وآياته.

عنيَّ من  ؟وملاذا هذا الرتتيب يف النزول وملاذا كل سورة هلا عدد مح

تأثريات  وأنَّ هذا العدد يرمز إل أي نحو من التأثري، وأنَّ هناك ؟األرقام

ا تؤثر حتَّى عىل الظواهر الفيزيائية والكيامئية  عجيبة وغريبة يف ذلك فإهنَّ

 الكونية واألحياء فضالً عن علوم مجة مل تكتشف إل حد اآلن.

 الصمد، سألوه عن× أنَّه ×:ولذا َوَرَد يف رواية عن اإلمام الباقر

لو وجدت لعلمي × فيه الصمد مخسة أحرف ... ثم قال هفقال تفسري

الذي آتاين اهلل َعزَّ َوَجلَّ حكمًة لنرشتح التوحيد واإلسالم واإليامن 

والدين والرشائع من الصمد، وكيف يل بذلك ومل جيد جدي أمري 

َعداء، ويقول عىل املِنرَْب: × املؤمنني محلًة لعلمه حّتى كان يتنفس الصح
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إنَّ من هذهِ  (1)«وين قبل أْن تفقدوين فإنَّ بني اجلوانح منيي علاًم مَجًا ..سل»

لِّه ... الخ. أنَّ يستخرج× اللفظة الواحدة يستطيع املعصوم  قواعد الدين كح

 ثار اللغة العربية: ـ ما هو السرُّ في عدم اند 3

يف بقاء وديمومة اللغة العربية وحفاظها عىل مفرداهتا وثراءها الرسُّ 

العلمي دون باقي اللغات هو القرآن الكريم فهو احلافظ واملبقي حليويتها 

 دون العكس ـ أي ليست اللغة العربية هي احلافظة للقرآن ـ 

ومن أجل هذا الفرق أنَّه إذا كانت هناك أرسار عجيبة وقواعد متينة 

عربية وال زال العلامء سواء النحو أو الِصف أو البالغة أو اللغة يف اللغة ال

أو ... الخ يكتشفون قواعد جديدة وأساليب وتراكيب متينة فضاًل عن 

عدم اكتشاف مجلة من القواعد للربهان وللمغالطة وللخطابة ذلك راجع 

 إل االستمداد من النظام األديب يف القرآن وإل يومنا هذا.

إنَّ القرآن الكريم نزل باألمثال واحلكم واجلدل ... الخ، إْن قلت: 

وعليه فالقرآن مستوِعٌب ألغلب قواعد اللغة والبالغة والِصف والشعر 

والقصة ... الخ إذْن أين القواعد التي مل يحرِش إليها القرآن ولو ضمنًا؟ وإنَّام 

 ه.أشار إل ذلك كلّ 

بأبواب ثامنية ـ سلمنا ما ذكرمتوه، وأنَّ القرآن نزل قلُت: صحيح 

بذلك ـ ولكن كلها تندرج حتت عنوان الذكر، مضافًا إل أنَّ علامء اللغة 

قاعدة نحوية يوم  بعدالكريم يومًا والبالغة ـ كام َمرَّ ـ يكتشفون يف القرآن 

ل يوم.  لَّهح من أوَّ ملَّا دام أو بالغية أو رصفية إْذ لو كان قد اكتحِشف ذلك كح

                                                                        
 .6ح 90ـ  85تفسري قل هو اهلل أحد إل آخرها، ص( التوحيد للصدوق/ باب 1)



 

 

 

 تفسري أمومة الوالية واحملكمات  ................................................................... 92

رِسُّ العجيب اإلعجازي إل يومنا هذا، ولصار القرآن كأي واستمرَّ هذا ال

كتاب آخر ليس فيه رسٌّ للخلود والبقاء إل هناية الدنيا، وال اليوم مل 

أمثال اخلليل بن يكتشف كبار النحويني والبالغيني واللغويني و ... الخ 

الذكر قواعد أمحد الفراهيدي أو الكسائي أو سيبويه أو الغّراء أو ابن جنّي. 

يف القرآن بحيث يضعون أيدهيم ويقولون هذا املوضع فيه قاعدة للذكر 

 ويحِصحون بذلك.

 ژما جاء يف سورة الشعراء يف القرآن الكريم ومن أمثلة ذلك: ـ 

 ې ې ې ې ۉ ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ             ۆ ۆ ۇ

(1) ژ...  وئ ەئ ەئ    ائ ائ ى ى
. 

بيَّنت اآلية القرآنية أنَّ القرآن ليس شعرًا؛ ألنَّه يوجد فارق جوهري 

 بني الشعر من حيث الصوت والتفعيلة، بل وحتَّى يف النربة املوسيقية.

ة تساؤالت حتتاج إل أجوبة شافية  ومن هذا يتضح أنَّه توجد ِعدَّ

 كافية:ـ 

 ـ ما هو الفرق بني الشعر والذكر؟ 1

 القصة والذكر؟ ـ ما هو الفرق بني 2

 ـ ما هو الفرق بني اخلطابة والذكر؟ 3

 ـ ما هو الفرق بني الربهان واحلكمة والذكر؟ 4

وإل يومنا هذا هناك بحوث قْد حارت فيها عقول النوابغ من البرش 

ومل يكتشفوا أرسار تأثري النربة املوسيقية الصوتية للقرآن، فعند سامع القرآن 

                                                                        
 .227ـ  224سورة الشعراء: اآليات  (1)
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واهلدوء وسكينة للروح وحيدث توازن يف قوى تنبعث الطمأنينة يف القلب، 

اإلنسان حتَّى لو مل يفهم معناه، فإنَّ علم الطب الروحي والطب الفسلجي 

د  أنَّ النربة الصوتية املوسيقية املعينة هلا تأثري يف شفاء اإلنسان وختلصه يؤكِّ

 من بعض األمراض البدنية والفسيولوجية والروحية.

يكتشف علامء اللغة واألصوات تأثري نظام  إذْن إل يومنا احلارض مل

 الصوت يف القرآن، وعليه فكيف يقول قائلهم: ـ 

حسّبنا كتاب اهلل، وهو إل اآلن وبعد مرور أكثر من أربعة عرش قرنًا 

عىل نزول القرآن مل تكتشف الكثري من أرساره، ومنها مسألة تأثري النظام 

 اهلدوء واالطمئنان هلام. الصويت يف القرآن عىل النفس والروح وتسبيب

 ـ اللغة العربية هي أتقن لغة علمية في العالم: 4

ّل نتائج الدراسات والبحوث الغربية إنَّ أضبط لغة علمية  أثبتت جح

لضبط العلوم التجريبية كالفيزياء والكيمياء والتكنولوجيا والفلك 

 هذا املجال واهلندسة الفضائية ... الخ هي اللغة العربية، وإنَّ أفشل لغة يف

 هي اللغة االنكليزية.

والغرض من بيان هذا املطلب، هو أنَّ هناك قواعد مشرتكة بني 

اللغات حتَّى طغت تلك القواعد يف بعض اللغات غري العربية وكأهنا هي 

 األصل ومن خمتصات تلك اللغة وليس الواقع كذلك.

و ... فيها  فمثاًل: ـ انظر اللغة الفارسية فإنَّ علوم البالغة واللغة

مقتبسة بتاممها من علوم اللغة العربية، وكذا احلال يف باقي اللغات األحخرى 

 كاهلندية واألوروبية و ... .الخ.
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والسبب يف ذلك بحسب ما أثبتته جتارهبم عىل خمتلف األصعدة 

السيام العلمية، من أنَّ أجدر لغة هي اللغة العربية التي هي لغة معاجز القرآن 

 يس معاجز العرب.الكريم، ول

وعليه فاللغة العربية هي أثرى لغة وأم اللغات بحسب ما أثبتته نتائج 

 دراساهتم وبحوثهم يف خمتلف جماالت العلوم العربية.

مل يكتشف يف علم البالغة معنى الذكر ألنَّ قواعد اللغة العربية 

يف  قواعد عامة تعم العربية وغريها، فمثاًل علم البالغةوالبالغة وغريها 

كل اللغات غري العربية مرسوق من اللغة العربية؛ ولذا كثري من علوم اللغة 

 وإْن أقيمت وشيدت وبنى رصحها الكبري.

د أصول التفسري عمن األدلة املهمة عىل لزوم استكشاف منهج وقوا

بيته^ الذين مل يقف وعرتته أهل ’ للقرآن الكريم عن طريق النبي

سنخ ونمط تبليغ ’ غريهم عىل تلك البواطن وأم الكتاب، فتحمل النبي

الكتاب املجيد، وحتّمل أهل بيته^ عنه وتبليغهم ليس سنخ نمط حتمل 

وها إل وتبليغ الرواة لألخبار احلسيّة املسموعة لفظًا التي حتملوها ليؤد

ه قحامل فقه إىل من هو أفُربَّ »غريهم، كي يكون احلال يف هذا التبليغ 

عن اهلل تعال وحتمله أهل بيته^ ’ كال وإنَّام ما حتمله النبي األكرم «منه

 .(1)هو حتمل للحقائق املهيمنة واملحيطة باملعاين’ عنه

وهناك حقيقة ثانية محسلمة بني ذوي البصرية من املسلمني، وهي 

                                                                        
دللشيخ  3اإلمامة اإلهلية ج( 1) مَّ دسند تقرير الشيخ صادق ال ُمح مَّ  رضا الساعدي. ُمح
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غائرة وغيبية خفيت عىل  حقيقة قرآنية من أنَّ القرآن ذو منازل ومقامات متعددة

مذهب أهل  الكثري من علامء املسلمني بسبب ابتعادهم عن التعلم من

من عطائه، وهذا صادق حتَّى عىل مجلة من العلامء  والنمريالبيت^ 

م برش والبرش ُمدود القابلية يف  واملنتسبني ملدرسة أهل البيت^؛ ألهنَّ

أنَّ علامء اإلمامية االغرتاف واألخذ من منهل علوم أهل البيت^ رغم 

معتنقون إلمامة أئمة أهل البيت^ وإتباعهم هلم^، إاّل أنَّه ـ كام َمرَّ ـ 

جهودهم ُمدودة القابلية، وهكذا اجليل الذي يأيت بعدهم من املتعلمني 

 فإنَّه ينهل من مدرسة أهل البيت^ أكثر فأكثر ...الخ.

وإمجاالً نذكر بعض مقامات ومنازل القرآن الكريم ال عىل سبيل 

احلِص واالستقراء التام، وإنَّام بام وفق اهلل تعال االلتفات إليها وإْن كان 

بعضها ذكره املفرسون يف تفاسريهم، ومن تلك املقامات واحلقائق أنَّ القرآن 

ل ذو تأويل كام قال تعال:  ژ  ۈ ۈ ۆ ۆۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ژاملنزَّ
(1) .

وأنَّ للقرآن بطون ال تنفذ من بحور حقائق القرآن ترتقى وتتصل بأصل 

حقيقة القرآن الغيبية التي يحطلق عليها الكتاب املكنون، والكتاب املبني، أو 

اللوح املحفوظ أو أم الكتاب أو تنزيل الكتاب أو ال يمسه إاّل املطهرون، أو 

 قرآن كريم أو ... الخ.

هلا  ومقامات القرآن كثرية، وبعضها كاحلروف املقطعةوعليه فمنازل 

تشفريات ورموز ومعاين مغلقة وحتتاج إل جهد حثيث يف تعلمها من 

، ثم أنَّه قبل استعراض تلك املقامات البيانات العلمية ألهل البيت^

للقرآن الكريم لعلَّه يتبادر إل ذهن البعض أنَّه ما الفائدة والثمرة من 

                                                                        
 .7سورة آل عمران: اآلية ( 1)



 

 

 

 تفسري أمومة الوالية واحملكمات  ................................................................... 96

ا هل أوحيت إل النبيذكر هذِه املق  أم ال؟’ امات للقرآن، وأهنَّ

’ فتنزلت يف ذهنه الرشيف ثم أنَّ النبي’ قطعًا أوحيت إليه

 هل أعطاها ألحد من بعدها أم مَجََّدها؟

ثها لعرتته الذين ورثوه بوراثة االصطفاء، وتكون  قطعًا أنَّه ورَّ

قرآن الغيبية التي هذِه املقامات متصلة بأصل حقيقة الالثمرة هي بيان أنَّ 

 يطلق عليها: ـ أم الكتاب، واللوح املحفوظ وتنزيل الكتاب و ... الخ.

من حقيقة الذات ’ ومن خالل هذا كله يحْعلم ما لدى النبي

 وحقيقة الروح املحيطة واملهيمنة عىل أم الكتاب وغريها املدركة هلا.

 وتلك املقامات هي: 

 المقام األوَّل: أم الكتاب:

املقامات واملنازل بل وحتى األدلة السابقة واآلتية نذكرها ال  إنَّ هذهِ 

من باب احلِص يف حني كوهنا أدلة هي يف نفس الوقت ويف احلقيقة أيضًا 

 هي بنفسها قواعد وأصول للمنهج التفسريي.

 ۇ ڭ ڭ ژوهذا املقام العظيم للقرآن الكريم كام َوَرَد يف القرآن 

ومن الواضح أنَّ لوح املحو  (1)ژ ٴۇ ۈ ۈ ۆۆ ۇ

واإلثبات وما فوقه من أم الكتاب ليس يف املصحف الورقي بل هو يف 

فقد ذكر الطربي وكذا اآللويس و ... وهم من كبار  (2)نشأة الغيب

بأنَّ ]أم الكتاب[ أي أم البيان وهلا مقام  (3)أعالم مفرسي إخواننا السنة

                                                                        
 .39سورة الرعد: اآلية ( 1)

 .367ص 3اإلمامة اإلهلية للشيخ ُممد السند ج( 2)

 .214/  13تفسري الطربي، روح املعاين لآللويس ج( 3)
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كريم وينحدر منه لوح غيبي هو األصل الذي انحدر منه القرآن ال

 القضاء والقدر وهلا اهليمنة عليه.

يف صحف املالئكة ما وأنَّ املراد بـ )أم الكتاب( هو العلم؛ ألنَّ مجيع 

وغريها ال يقع حيثام يقع إاّل موافقًا ملَّا ثبت فيه فهو أٌم لذلك أي أصٌل، وإْن 

ا اللوح اّدعاه اآللويس هو أنَّ املراد من )أم الك الذيكان املشهور  تاب( أهنَّ

املحفوظ قالوا: ـ أصل الكتب إْذ ما من يشء من الذاهب والثابت إاّل وهو 

 .(1)مكتوب فيه كام هو 

وكذلك ما ذكره الشيخ الطويس يف تفسريه التبيان يف تفسري اآلية أنَّ 

املراد من ]أم الكتاب[ أي أصل الكتاب، ألنَّه يحْكتَب أوالً سيكون كذا 

 ون، فإذا وقع كتب أنَّه قْد كان ما قيل أنَّه سيكون.وكذا، لكل ما يك

 وقيل:ـ  أصل الكتاب ألنَّ الكتب التي أنزلت عىل األنبياء منه نحِسَخْت،

 ژوهناك معاٍن أحخرى لـ ]أم الكتاب[ منها الذكر املذكور يف قوله تعال 

 .(3()2)ژ   ڍ ڇ ڇ     ڇ ڇ چ چ

يف تفسريه امليزان:ـ  من أنَّ ]أم ه السيد العالمة الطباطبائي+ روكذا ما ذك

 .(4)الكتاب[ أي أصله فإنَّ األم هو األصل الذي ينشأ منه اليشء ويرجع إليه

وأودُّ التنبيه عىل أنَّ معنى ]أم الكتاب[ ليس نفس احلقيقة التكوينية 

 ألم الكتاب التي حتيط بلوح القضاء والقدر لكل عامل اخللقة ألم الكتاب.

                                                                        
 املصدر السابق.( 1)

 .105سورة األنبياء: اآلية ( 2)

 .264و  263ص 6تفسري التبيان للشيخ الطويس ج( 3)

 .378ص 13امليزان يف تفسري القرآن ج( 4)
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 الكتاب المبين:المقام الثاني: 

أحد النعوت املهولة والعظيمة التي وصف اهلل تعال هبا كتابه الكريم 

أنَّه ذو مقام: ـ الكتاب املبني وأنَّه فيه تباين لكل يشء، وهناك ِعّدة آيات 

 دلَّت عىل ذلك هي: ـ 

 .(1)ژ ىئ    مئ حئ جئ ی ی ی     ی   ىئ ىئ ژـ قوله تعال:  1

 ک ڑ ڑ ژ ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ژـ قوله تعال:  2

 .(2)ژ ڳ ڳ ڳ   ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 ڇ ڇڇ چ    چ چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ژـ قوله تعال:  3

 .(3)ژ ڎڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ ژـ قوله تعال:  4

 .(4)ژ ٺ

كل يشء يف اخللقة  استطاروهذه اآليات املباركة وغريها دالٌة عىل 

يف الكتاب فكل غائبة وكل رطب وكل يابس مل يحفرط يف تدوينه 

 الكتاب، وكل ما يمحى ويثبت يف عامل اخللقة يف الكتاب.

فيه  وقْد ذكر الشيخ الطويس+ يف تفسري التبيان أنَّ املراد من الكتاب،

 قوالن: ـ 

ن أنَّه أراد الكتاب املحفوظ عنده من آجال احليواأحدمها: 

                                                                        
 .75سورة النمل: اآلية  (1)

 .34سورة سبأ: اآلية  (2)

 .38/ 6سورة األنعام: اآلية  (3)

 .43/  13سورة الرعد: اآلية  (4)
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 وأرزاقه وآثاره ليعلم ابن آدم أنَّ عمله أول باإلحصاء واالستقصاء.

َ فيه كل ما حيتاج إليه يف أمور الدين واآلخر:  أنَّه القرآن وقْد بحنيِّ

ا جمماًل أو محفصالً، فام هو رصيح يحفيد لفظًا، وما هو جممٌل بيَّنه  والدنيا إمَّ

 ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژعىل لسان نبيه وأمر بإتباعه يف قوله 

ودلَّ بالقرآن عىل صدق نبوته ووجوب إتباعه، فإذًا ال يبقى  (1)ژ ہہ

 .(2)أمٌر من أمور الدين والدنيا إاّل وهو يف القرآن 

 .(3)وذكر العالمة السيد ُممد حسني الطباطبائي يف تفسريه لآلية املباركة

واملراد بالكتاب إْن كان هو اللوح املحفوظ الذي يسميه اهلل 

كتابًا مكتوبًا فيه كل يشء مما كان وما يكون وما سبحانه يف موارد كالمه 

هو كائن، كان املعنى أنَّ هذِه النظامات األمميّة املامثلة لنظام اإلنسانية كان 

نواع احليوانية فال من الواجب يف عناية اهلل سبحانه أْن يبني عليها خلقه األ

َدًى، وال تكون هذِه األنواع ويع د خلقها عبثًا وال يذهب وجودحها سح

 بمقدار ما هلا من لياقة القبول ممنوعة من موهبة الكامل.

وإْن كان هو القرآن الكريم وقْد سامه اهلل كتابًا يف مواضع من كالمه، 

هيدي إل رصاط مستقيم كان املعنى أنَّ القرآن املجيد ملَّا كان كتاب هداية 

عىل أساس بيان حقائق املعارف التي ال غنى عن بياهنا يف اإلرشاد إل 

رصيح احلق وُمض احلقيقة مل يحفّرط فيه بيان كل ما يتوقف عىل معرفته 

                                                                        
 .7سورة احلرش: اآلية  (1)

 .129و  128ص 4تفسري التبيان للشيخ الطويس ج( 2)

 .83و 82ص 7امليزان يف تفسري القرآن ج( 3)



 

 

 

 تفسري أمومة الوالية واحملكمات  .................................................................. 100

 ڦ ڦ ڦ ژسعادة الناس يف دنياهم وآخرهتم كام قال تعال: 

 .(1)ژ ڄ ڄ ڄ

املحفوظ فإنَّه مشتمل عىل ما إذا كان املراد من الكتاب: اللوح إذْن 

مل فيه أمر حيوان وال مجاد.  جيري يف العامل من جليل ودقيق مل هيح

يف هنج البالغة يف ذم اختالف العلامء يف × وقْد ذكر أمري املؤمنني

تيا: ـ   أْم أنزل اهلل ـ سبحانه ـ ديناً ناقصًا فاستعان هبم عىل إمتامه، أم كانوا »الفح

رشكاء له فلهم أنَّ يقولوا وعليه أْن يرىض، أم أنزل ـ اهلل سبحانه ـ دينًا تامًا 

َ الرسول عن تبليغه وأداءه، واهلل يقول:   ,ژ ڎڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ژفَقَّصَّ

 .(2)«لكل يشء وفيه تبيانٌ 

وغريه: ـ  (3)ـ يف العيون × : حديث وصف اإلمامة عن الرضاويف 

حتَّى أكمل له ’ َجِهل القوم وُخدعوا عن أدياهنم إنَّ اهلل يم ُيقبض نبيه»

الدين وأنزل عليه القرآن فيه تفصيل كل يشء، َبنيَّ فيه احلالل واحلرام 

 ڍ ڇ ڇ ژ واحلدود واألحكام ومجيع ما حيتاج إليه كماًل ، فقال َعزَّ َوَجلَّ 

 .« ژ ڎڌ ڌ ڍ

واشتامل القرآن الكريم عىل الكلامت الوجودية ـ واملراد بالكلمة: هي 

اليشء الدال بذاته تكوينًا عىل أمر آخر وِمن ثمَّ يحطلق عىل وجودات األشياء 

ا كلامت اهلل؛ لداللتها عىل صفات الباري تعال  ةاملخلوق السيام الرشيفة أهنَّ

ة آيات إل ذلك منها قوله تعال    ېئ ېئ ۈئ      ۈئ       ۆئ      ۆئ ۇئ ژكام أشارت ِعدَّ

                                                                        
 .89سورة النحل: اآلية ( 1)

 .18خطبة /  61هنج البالغة / ( 2)

 .1/199، الكايف 1/ ح216العيون/ ( 3)
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 . (1)ژ مئ     حئ جئ      ی ی       ی ی ىئ ىئ      ىئ ېئ

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ    ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ژوكذا قوله تعال: 

. وغريها من (2)ژ مب خب حب جب يئىئ     مئ حئ جئ ی ی ی

اآليات الدالة عىل ذلك، وعليه فالكتاب املبني متكون من وجود مجيل 

لكافة الكلامت الوجودية بالوجود امللكويت ومن ثم نحعَت الكتاب املبني 

 . (3)ژ وئ ەئ ەئ ژبأنه مفاتيح الغيب لآلية 

 المقام الثالث: الكتاب المكنون:

 أي مصون وهو اللوح.

 حئ جئ  ی ی     ی ی ژذحكَِر هذا املقام يف سورة الواقعة 

      ڀ ڀ پ پ پ     پ ٻ ٻ ٻ ٻ   ٱ حب جب يئ  ىئ   مئ

ژ ڀ
(4). 

ة أمور لبيان أمهية املقسم عليه وهو القرآن  د ِعدَّ الباري جلَّ اسمه َمهَّ

 الكريم وهي: ـ 

 ـ ال تدعوين أحْقِسم. 1

 ـ أنَّه لقسم لو تعلمون عظيم. 2

ـ هل القسم بنجوم السامء أي الكواكب أم نجوم من يشء آخر من  3

                                                                        
 .109سورة الكهف: اآلية ( 1)

 .27سورة لقامن: اآلية ( 2)

 .59سورة األنعام: اآلية ( 3)

 .79ـ  75سورة الواقعة: اآلية ( 4)
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 عامل اخِلْلقة؟ 

ا آيات اهلل ال بأس به،  نعم القسم هبذِه األجرام الساموية باعتبار أهنَّ

أي االهتداء بأصحايب من أهل بيتي  ژ ٺ ٺ ٺ ژولكن املهم 

األوصياء كالنجوم بأهيم اقتديتم اهتديتم من أهل بيتي يعني من بني 

  هاشم.

ـ املحقَسم عليه هو قرآن كريم يف كتاب مكنون: ـ والكن يعني  4

احلفظ بمنأى عن البرش، واحلفظ من أنَّ يصل إليه عادي البرش هو من 

ا يف اآلخرة فله ـ أشد الكرامات التكوينية للقرآن ه ذا يف دار الدنيا، وأمَّ

      ڀ ڀ پ ژالقرآن يف سورة الواقعة: ـ للقرآن ـ منزل غيبي لذلك ينعته 

أي ال يصل إليه أحٌد من البرش إاّل ثلة خاصة، وهكذا قوله  ژ ڀ

قال ابن عباس معنى مدهنون أي  (1)ژ ٹ ٿ ٿ ٿ ژتعال 

فاهلل تعال يعرب عن كل القرآن باحلديث واملراد منه حديث  (2)مكذبون

اهلل مع البرش أي القرآن، ثم يستفهم احلق تعجبًا من هؤالء الذين 

 يرتابون يف آيات اهلل والقرآن.

إذْن املكنون هو املصون وجاء يف اآلية املباركة وصفًا ثاٍن للقرآن بعد 

من  لكريم يف صفات اهللوا ژ ٻ ٻ   ٱ ژوصفه تعال باآلية السابقة 

الصفات النفسية التي جيوز فيها مل يزل كرياًم ألنَّ حقيقته تقتيض ذلك 

من جهة أنَّ الكريم الذي من شأنه أْن يعطي اخلري الكثري، ثم جاءت 

                                                                        
 .81سورة الواقعة: اآلية ( 1)

واملحْدَهن الذي جيري يف الباطل عىل خالف  511ص 9تفسري البيان للشيخ الطويس ج( 2)

هن يف سهولة ذلك   عليه واإلرساع فيه، وكل محدهن بصواب احلديث مذموم.الظاهر كالدح
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قيل: ـ هو اللوح املحفوظ أثبت اهلل تعال  ژ پ     پ ژاآلية التالية 

 .(1)فيه القرآن واملكنون املصون

عىل أي حال: مسوق لتعظيم أمر القرآن وجتليله فمّسه هو  والكالم

 .(2)العلم به وهو يف الكتاب املكنون

 المقام الرابع: تنزيل الكتاب: 

ا تتصف بصفة العلو  هذا املقام خيتلف عن املقامات السابقة، فإهنَّ

ا هذا املقام فيتصف بصفة مضادة لتلك وهي صفة  واإلعالء والتصعيد، أمَّ

اإلنزال والتنزيل، مضافًا إل أنَّ املقامات السابقة فيها حفظ وإقصاء لبعض 

يني تراك إ»مقامات القرآن عن أعني البرش. وهذا نظري احلديث الرشيف: 

فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي ما أْن متسكتم هبام لن تضلوا 

أهل بيتي حبل ممدود »فإنَّ الرتك والتخليف كذلك فيه أطراف  «بعدي

 .(3)«طرف منه عند الناس وطرف عند اهلل

ب عن يَّ غَ فطرف عند الناس وهو الطرف اهلابط والنازل، وطرٌف مح 

يعلمه إاّل اهلل والراسخون يف العلم، وهم النبي  الناس وهو عند اهلل ال

وعرتته أهل بيته^ ولو أمعنا النظر يف هذا احلديث لو جدنا أنَّه أقرب 

قال ابن  (4)ژ ٹ ٿ ٿ ٿ ژمعنى ومقتبس من قوله تعال: ـ 

                                                                        
 .510املصدر السابق، ص (1)

 .142ص 19امليزان يف تفسري القرآن: ج( 2)

، ورواه الصدوق يف إكامل الدين ومتام 44، 5صحيح مسلم، فضائل الصحابة احلديث ( 3)

 .77/ح23/136؛ والبحار ج62ح 241، ص1النعمة، ج

 .81 سورة الواقعة: اآلية( 4)
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عباس معنى مدهنون مكذبون، أي ترتابون بأنَّ للقرآن منزل غيبي بمنأى 

 عن البرش.

الكتاب ـ أي تنزيل الكتاب من رب العاملني فإنَّه أنزله مقام ـ تنزيل 

 .(1)اهلل الذي خلق اخلالئق ودبرهم عىل ما أراد

ومقام تنزيل الكتاب ـ وصف آخر للقرآن، واملصدر ـ تنزيل ـ بمعنى 

ل من عند اهلل إليكم تفهمونه وتعقلونه بعدما كان يف َز نْاسم املفعول أي مح 

املطهرون، واملراد من املّس هو العلم واإلطالع كتاب مكنون ال يمسه إاّل 

عىل تقدير كوهنا صفة للقرآن كام يصح عىل تقدير كوهنا صفة لكتاب 

 .(2)مكنون

 ژ ٻ ٻ ژوتفسري العالمة الطباطبائي يف امليزان لآلية املباركة 

ا  يتالءم مع ما ذكرناه قبل قليل من أنَّ هذا املقام ـ تنزيل الكتاب ـ إليكم أهيُّ

البرش ألجل أْن تفهمونه وتعقلونه وهو ظاهر ونازل ويف متناول أيدهيم 

وهو الطرف النازل كام يف احلديث السابق، بعدما كان الطرف اآلخر منه 

ا البرش.  مسترت وخمفي عن عقولكم ومتناولكم أهيُّ

ْعَلم أنَّ اهلل تعال ال يحطالب البرش باالعتقاد نبيه: ت لِّه يح من خالل هذا كح

فقط باملصحف الرشيف، فإنَّ االعتقاد هبذِه الوحدة يدلُّ عىل عدم متام 

ا املسلم  ا البرش أهيُّ االعتقاد وأنَّ العقيدة ناقصة، وإنَّام البدَّ أْن تؤمن أهيُّ

التنزيل وهي مرتبة ومقام االعتقاد بأنه بمرتبة ومقام آخر للقرآن غري مقام 

 من عند اهلل وهو غيبي وبمنأى عن البرش.

                                                                        
 .510ص 9للشيخ الطويس ج تفسري التبيان،( 1)

 .143ص 19امليزان يف تفسري القرآن ج( 2)
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 المقام الخامس: لوٌح محفوظ:

 ۇئ   وئ وئ ژوهذا املقام رصحت به اآلية املباركة من سورة الربوج 

ذكر الشيخ الطويس+ يف تفسري اآلية ]لوح  (1)ژ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

ُمفوٌظ[ عن التغيري والتبديل والنقصان والزيادة، قال جماهد: املحفوظ أم 

الكتاب، وقيل أنَّه اللوح املحفوظ الذي كتب اهلل مجيع ما كان وما يكن فيه 

ـ ذكره أنس بن مالك ـ أي كأنه بام ضمن اهلل من حفظه يف لوٍح ُمفوٍظ 

فوظ( جعله صفة القرآن، وَمن قرأه باخلفض جعله صفة وَمن رفَع )ُم

 .(2)للوح

وذكر اآللويس يف روح املعاين: ـ يف تفسري اآلية ]لوح ُمفوظ[ يف لوح: 

 .(3)ـ أي كائن يف لوٍح )ُمفوٌظ( أي ذلك اللوح من وصول الشياطني إليه

وذكر العالمة الطباطبائي يف ميزانه صفة هذا اللوح وأنَّ اللوح 

املحفوظ له طرفان طرف عىل يمني العرش عىل جبني إرسافيل فإذا تكلم 

الرب جلَّ ذكره بالوحي رضب اللوح جبني إرسافيل فنظر يف اللوح 

 .(4)ى بام يف اللوح إل جربائيلحفيو

ها يعلم أنَّ مقام ]لوح ُمفوظ هو ريمن خالل املقامات املتقدمة وغ

لُّها  نفس معنى مكنون وجميٌد وكريم و ... الخ ومنازل ومقامات القرآن كح

ْفظ عن أيدي البرش وعقوهلم  جميدة ولكن أجمدها وأعالها هو أْن حيح

                                                                        
 .22ـ  21سورة الربوج: اآليتان ( 1)

 .322ص 10تفسري التبيان للشيخ الطويس ج( 2)

 .425ص 30روح املعاين لآللويس ج( 3)

 .287ص 30امليزان يف تفسري القرآن ج( 4)
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 وأرواحهم وأفكارهم و... الخ.

عن يشء يف تفسري القرآن × وعن جابر قال: ـ سألتح أبا جعفر

فأجابني ثم سألتحه ثانيًة فأجابني بجواب آخر، فقلت جعلتح فداك، كنَت 

 املسألة بجواب آخر غري هذا قبل اليوم؟أجبَت يف هذِه 

يل: يا جابر إنَّ للقرآن بطنًا، وللبطن بطن وظهر، وللظهر × فقال

ظهٌر، يا جابر وليس يشء أبعد من عقول الرجال من تفسري القرآن، إنَّ 

اآلية ليكون أّوهلا يف يشء وآخرها يف يشء، وهو كالٌم متصٌل يتِصف عىل 

 .(1)وجوه

ل وأوهام وأيدي البرش تدرك القرآن ملَّا كان وعليه لو كانت عقو

 مكنونًا وُمفوظًا وملا وصفه احلق تعال بذلك.

ولعلَّ سائل يسأل ملاذا هذا االهتامم بمقامات القرآن ومنازله هل 

هناك رِسٌّ وراء ذلك؟ قطعًا هناك رسٌّ وحكمة بالغة من وراء ذلك الوصف 

ح ُمفوظ وتنزيل الكتاب املهاب العظيم كوصف القرآن باملجيد ويف لو

وأم الكتاب و ... الخ إاّل أنَّه ال تدرك عقولنا ذلك الرس إاّل اهلل 

 والراسخون يف العلم.

  المههرون يمسه إال المقام السادس: ال

ت اآلية املباركة بلفظ املطهرون ومل تعرب بلفظ املتطهرون.  عربَّ

ـ الطهر ـ والطهور لغًة هو البليغ يف الطهارة، والطهور هو صفة 

                                                                        
من أبواب مقدمة التفسري من باب تفسري الناسخ واملنسوخ  87ص 1تفرس العيايش ج( 1)

 .8والظاهر والباطن واملحكم واملتشابه ح
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ر، والطهارة: ـ رشعًا حقيقة يف رافع زائدة عىل الطهارة بمعنى الطاهر املطهَّ 

 .(1)احلدث، والثناء واملحبة، وهلا معاٍن أحخرى منها: ـ الطهارة من الذنوب

ة إذا تطهروا وتا بوا بشتى واملتطهرون: ـ هو ما يشمل عموم األمَّ

ْسل أو  أنواع التوبة من الكف عن األذى، واالستغفار، واإلنابة أو الغح

 الَغْسل أو ... الخ وسواء طهارة مادية أو معنوية أو ... الخ.

ه القرآن فَ طَ ْص املطهرون: ـ هو وصٌف ألشخاص خمصوصني مح  ني َنوَّ

م من قحْربى النبي ية املباركة  ودلَّت اآل’ عن أسامءهم وَبنيِّ أوصافهم وأهنَّ

 (2)ژ ک ک ک ڑ   ڑ ژ  ژ ڈ ڈ    ڎ ...ژ

رون بإرادة إهلية وأنَّ القرآن ال يصل إليه إاّل َمن طّهَره اهلل وأهنم مطهَّ 

من الذنوب كام يف قول ابن عباس وجماهد والضّحاك: ـ ال يمس الكتاب 

واملراد باملس هو العلم  (3)الذي يف السامء إاّل املطهرون من الذنوب

واإلطالع عىل تقدير كوهنا صفة للقرآن كام يصح عىل تقدير كوهنا صفة 

 لكتاب مكنون.

واملراد بالطاهرة: ـ أي الطهارة من احلدث واخلبث مجيعًا وقحرئ: ـ 

رون بتشديد الطاء واهلاء وكرس اهلاء أي املتطهرون طّهرون وإنَّ م (4)املطَّهِّ

م مس أصلها متطهرون  رون ـ أي حَيْرح فأدغمت التاء بالطاء فصارت مّطهِّ

 كتابة القرآن عىل غري طهارة.

                                                                        
ر.( 1)  جممع البحرين، مادة َطهح

 .33سورة األحزاب: اآلية ( 2)

 .510ص 9التبيان للشيخ الطويس ج( 3)

 .147ص 19امليزان يف تفسري القرآن ج( 4)
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وقْد فرّسها البعض بان ]ال يمسه املطهرون[ إشارة إل احلقائق 

واملفاهيم العالية يف القرآن الكريم ال َيْدركها إاّل املطّهرون، كام يف قوله 

فإنَّ طهارة الروح يف طلب  (1)ژ ڀ ڀ پپ پپ ٻ ٻ ٻ ژتعال 

حلقائق القرآن، احلقيقة متثل حّدًا أدنى من مستلزمات إدراك اإلنسان 

وكلام كانت الطهارة والقداسة أكثر كان اإلدراك ملفاهيم القرآن ُمتوياته 

 بصورة أفضل.

 .(2)«القرآن إالي الطاهر سه مُ ال يَ »’: وقول الرسول األكرم

أنَّه قال: ’ وهو اللمس املعنوين نحقل عن ابن عباس عن رسول اهلل

رة ـ ال يسمه » إنَّه لقرآن كريم يف كتاب مكنون، قال عند اهلل يف صحف مطهي

 .(3)«إالي املطهرونـ قال املقربون

وبعض فرسَّ املطهرون إشارة إل املالئكة املطهرين الذين هلم علم بالقرآن 

يف مقابل قول املرشكني الذين كانوا ’ لرسولونزلت بالوحي عىل قلب ا

 .(4)’يقولون: إنَّ هذهِ الكلامت قْد نزلت هبا الشياطني عىل ُممد

’ والقرآن الكريم قْد أفصح وَبنيَّ الِعْدل الثاين للقرآن وهم النبي

وأهل بيته^ وال تحعقل أْن تكون الوسيلة بني البرش وبني هذِه املنازل 

ا لو كان مح لة؛ طَّ عَ واملقامات مح  لة فهي خالف احلكمة اإلهلية؛ ألنَّ طَّ عَ ألهنَّ

احلكمة والغرض من تلك املقامات هي انتفاع البرش منها، وبام أنَّ هذِه 

                                                                        
 .2سورة البقرة: اآلية ( 1)

؛ عن عبداهلل بن عمر ومعاذ بن جبل، وابن حزم االنصاري 162ص 9املنثور جالدر ( 2)

 ’.عن رسول اهلل

 .162ص 6املصدر السابق، ج( 3)

ـ ج( 4)  .321ـ  17األمثل يف تفسري كالم اهلل املنزل/الشيخ نارص مكارم الشريازي، دام ظله 
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املقامات غيبية وبمنأى عن البرش فصارت احلاجة إل الواسطة قطعية 

من ’ النبيبيت وأهل ’ وواجبة، وتلك الواسطة هي فقط النبي

رية التسعة األئمة املعصومني^ من ذرية احلسني ـ أصحاب الكساء والذ

 عليهم أفضل الصالة والسالم.

إنَّه من الواضح عدم إرادة القرآن يف وجوده يف رسم اخلالصة: 

املصحف الرشيف، بل املراد من الوجود وجودًا أسمى مكنونًا، ُمفوظًا يف 

ك الغيب واطاّلع لوح غيبي ال يناله وال يصل إليه إاّل َمن كان عىل ارتباط بذل

باملغيبات، وهذا الوجود للقرآن ليس فيه متشابه؛ ألنَّ املتشابه وصف للقرين 

املنزل أي يف وجوده النازل عىل صورة آيات وسور ومنه ُمكم، وإاّل فهو يف 

وجوده الغيبي كتاٌب علم محبنَيَّ وهذا سبب كون القرآن بتاممه آياٌت بينات يف 

م مطهرون يطلعون عىل الوجود األرفع صدور الذين أوتوا العلم حي ث أهنَّ

هم للكتاب املكنون  .(1)للقرآن أي الغيبي وهو معنى َمسَّ

 المقام السابع: قرآن كريٌم:

وهذا املقام امتداد للمقامات السابقة للقرآن الكريم، وهذا املقام 

يحْعطى للمصحف َمنِْزل ومقام متميز، من أنَّ كل الذي تلوناه عليكم يف 

 سورة وما َيقرب من رشع( مئة وأربعة 114القرآن الكريم )سورة مجيع 

( ستة آالف آية ومخسامئة، من أنَّه قرآٌن تفرقون به بني احلق 6500)

والباطل و )كريم( فالكريم هو الذي من شأنه أنَّ يحعطي اخلري الكثري 

ال  باألدلة التي تؤدي إل احلق يف الدين كان كرياًم عىل حقيقة معنى الكريم،

                                                                        
 .91ص 2اإلمامة اإلهلية ج( 1)
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عىل التشبيه بطريق املجاز، والكريم يف صفات اهلل من الصفات النفسية 

التي جيوز فيها مل يزل كرياًم؛ ألنَّ حقيقته تقتيض ذلك من جهة أنَّ الكريم 

التكرم هو الذي  عىلالذي من شأنه أْن يحعطي اخلري الكثري، فلام كان القادر 

ري صح أْن يحقال : ـ أنَّه مل يزل ال يمنعه مانع من شأنه أنَّ يحعطي اخلري الكث

 .(1)كريامً 

وذكر اآللويس يف تفسريه أنَّ معنى كون القرآن كرياًم: ـ أنَّه حسٌن 

َمْريٌض يف جنسه من الكتب أو نفاع جم املنافع وكيف ال وقْد اشتمل عىل 

 .(2)أصول العلوم املهمة يف إصالح املعاش واملعاد

للجامل الظاهري للقرآن من ووصف القرآن بـ )الكريم( إشارة 

ا إشارة ملحتواه  حيث الفصاحة وبالغة األلفاظ واجلمل، وكذلك فإهنَّ

لَّه كامل ومجال ولطف.  الرائع؛ ألنَّه نزل من قبل مبدأ ومنشأ كح

نعم، إنَّ القرآن كريم وقائله كريم وَمن جاء به كذلك، وأهدافه 

يريد أْن يكرمه بكرامة أعظم وهذا املقام للقرآن مقاٌم متميز و (3)كريمة أيضاً 

من املصحف الرشيف وإْن كان املصحف الرشيف كريم وعظيم، إاّل أنَّ 

 مة.اهناك األعظم درجة وكر

 وهناك مقامات أحخرى كثرية ستأيت إْن شاء اهلل تعال.

ز عىل قضية  واملستفاد من ذكر هذِه املقامات هو أنَّ القرآن أراد أْن يحركِّ

                                                                        
 .510و  509ص 9التبيان يف تفسري القرآن ج( 1)

 .217ص 27روح املعاين ج( 2)

 .320ص 17تفسري األمثل ج( 3)
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ا البرش ال تتومهون بأنه برحلة النبيمهمة جدًا وهي أنكم  قْد ’ أهيُّ

انقطعتم عن الغيب والسامء وأنَّ احلبل قْد انقطع بني البرش وبني تلك 

 املقامات الغيبية، كال ثم كال، وَحّذر القرآن من ذلك أشد حتذير.

)قدرهم وأمكنهم اهلل وإنَّ االتصال مع الغيب موجود بواسطة أناس 

’ وهم النبي ژ ڀ    ڀ ڀ پژالقرآن بقوله تعال:  َمسِّ عىل 

 والعرتة املعصومني^.

 ص نتيجة البحث: تساؤالت في استخال

بعد استعراض بعض منازل ومقامات القرآن يوجد تساؤل وهو أنَّ 

القرآن إذا كان ذو منازل ومقامات خمتلفة فكيف تكون حجيتها متساوية 

املصحف النازل وهو تنزيل الكتاب وكلها حجة، فمثاًل كيف تكون حجية 

بنفس نمط حجية الكتاب املكنون واللوح املحفوظ والكتاب املبني وأم 

 الكتاب و ... الخ من منازل ومقامات للقرآن؟

وسيتضح اجلواب من خالل عرض بعض األدلة واملطالب التالية إْن 

 شاء اهلل تعال.

 أواًل: المقدمة وبيان مضمون الدليل الرابع:

ليس من نصيب البرش ـ كام َمرَّ ـ إاّل بإعانة َمن اإلحاطة بظاهر القرآن 

وأهل بيته^ وليس املراد ’ هم اهلل تعال وهم معلمون للبرش: النبيبَ صَّ نَ 
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نَّام نريد أْن ننفي هنا أْن ننفي مطلق درجات القدرة لإلحاطة بالظاهر وإ

وأهل بيته^ املنصبون من قبل اهلل ’ القدرة املطلقة التي باستطاعة النبي

تعال اهلداية وتعليم البرش، ذلك املنهاج الذي يرسمه نفس القرآن الكريم 

 وأنَّه مل طرفان: ـ 

طرٌف نازٌل عند الناس، وطرف عند اهلل، وال يمكن للبرش الوصول 

م إهلي؛ ألنَّه من الواضح اختالف لِّ عَ هلل إاّل بوساطة مح إل الطرف الذي عند ا

تعال طرٌف غيبي ملكويت، وهذا ليس الطرفني فإنَّ الطرف الذي عند اهلل 

عند عاّمة الناس وإنَّام عند الراسخون يف العلم، وال يعني هذا تعطيل 

الطرف الذي عند الناس، وإنَّام الطرف الذي عند الناس حجيته قائمة عند 

 لناس وليس هذا معناه تعطيل الكتاب.ا

إذْن حجية الظاهر بل حتَّى حجية القرآن البدَّ أْن تكون حجية معيّة مع 

ثقل العرتة، وهذا هو املبنى الذي التزم به متكلمو اإلمامية وعلامء أصول الفقه 

نة املطهرة للمعصومني حجة أيضاً.  اإلمامي من أنَّ القرآن حجة، كام أنَّ السُّ

معناه أنَّه ال يصح أْن نحتج بالكتاب وحده، بل البدَّ من عدم وهذا 

نة.  افرتاقه يف االستنباط واالستظهار عن حجيّة السُّ

ذهبت اإلمامية إل أنَّ حجية الظاهر حجيّة معيّة بني الكتاب إذْن 

 والسنة وليست حجية مستقلة كلٌّ عن اآلخر.

 ثانيًا: البيان البرهاني للمعلم الرابع:

 اطة بظاهر سور وآيات القرآن ليس بمقدور البرش()اإلح

الذي التزم به هؤالء األعالم أنَّ الظاهر بنفسه ليس من قحْدرة البرش 
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م أنَّه ليس بمقدور البرش  أْن حييط اإلحاطة واالستحواذ عليه برمته، َتقدَّ

بسور الظاهر ـ إْن صح التعبري ـ نعم اإلحاطة ببعض الظاهر هو يف متناول 

رش، وليس مرادنا نفي درجات مطلق القدرة؛ ألنَّه يف اجلملة يمكن يد الب

 اإلحاطة ببعض الظاهر.

وإنَّام املراد نفي القدرة املطلقة أي اإلحاطة التامة الشاملة للظاهر 

ة به )الظاهر( ـ كام َمرَّ ـ فإنَّه حيوح ال يمكن  ينئذٍ ث ال تكون اإلحاطة التامَّ

ك به من دون للبرش أنَّ ينفردوا وينعزلوا ب األخذ من ظاهر القرآن والتمسُّ

ِْسك وحافظ آخر لتمسكهم بالكتاب وهو العرتة ـ أي الثقل الثاين.  ممح

ال تالزم بني أصل حجية الكتاب ـ أنَّه غري معطل وبني إلفات نظر: 

 استقالل احلجيّة.

 أحد إشكاالت املدارس اإلسالمية إشكال عىل املدرسة اإلماميية:

ا اإلمامية ـ اإلماميةرسة عىل مسلك املد ، إنَّكم إذا قرنتم أو اشرتطتم ـ أهيُّ

العرتة هنا فهذا معناه إنكم أفقدتم الكتاب احلجية ـ وهذا ـ والعياذ باهلل 

ُمذور عظيم يؤول إل تعطيل الكتاب ال إل حجيته، وإنَّكم حِصتم 

 حجية الكتاب بام ستبينه العرتة وإاّل فال.

اإلشكال أو املدعى خلٌط بني أصل احلجية ليشء يف هذا  اجلواب:

 وبني كونه حجة مستقلة فهو يشء آخر.

 وهناك أمثلة كثرية تدلُّ عىل احلجية املعية ال املستقلة ـ نذكر بعضها:ـ

ل:  كيف نتصور معيّة حجية أنبياء اهلل تعال ِمن آدم ونوح املثال األوَّ

، علاًم أنَّ كل واحٍد من ’وإبراهيم وموسى وعيسى إل سيد األنبياء ُممد
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حجة مستقلة، وكذا األئمة األثنى عرش^ ليس حجية كل هؤالء^ 

أو اإلمام ’ واحد منهم مستقلة وإنَّام حجية معية، أي أنَّ النبي األكرم

 األسبق حجة بمعية الالحق وهكذا.

آيات القرآن التي تبلغ أكثر من ستة آالف آية، وفضاًل املثال الثاين: 

ائة وأربعة عرش سورة، أيضًا هي األحخرى حجية كل آية وكل امل هعن سور

سورة حجية معيّة ال حجية مستقلة؛ ألنَّ القرآن فيه عام وخاص، ومطلق 

 ومقيد، وجممل ومحبني، وُمكم ومتشابه و ... الخ.

وهذا بعضه مرتبط مع البعض اآلخر، وعليه فتكون حجيته حجية 

 معية ال حجية مستقلة.

ن الفرق اإلسالمية ـ كام تقدم ـ توّلدت ونشأت لذا نجد كثري م

ا أخذت بباب يف  واختلفت وزاغت عن وحدة الِصاط املستقيم بسبب أهنَّ

الدين وتركت آخر، أو أخذت بمجموعة أبواب وتركت أحخرى؛ ألنَّه َمرَّ 

نِسَقة بني  ل ـ إنَّ الدين عبارة عن وحدة نظام أي رابطة مح يف املعلم األوَّ

 ليست مبعثرة. جمموعة أجزاء

القرآن بكل آياته وسوره حجة مرتبطة بعضها مع البعض اآلخر وال 

 يمكن أْن تكون مشتتة وحجج مستقلة ال ترتبط بعضها مع البعض اآلخر.

وهذا أيضًا يحعترب أحد األدلة عىل أمومة املحكامت وأنَّ الدين فيه 

 وحدة نظام.

حلجج من أنَّ الكتاب ا بما ذكره علامء األصول يف كتااملثال الثالث: 

والسنة والعقل واإلمجاع أو الثالثة األحول ورجوع اإلمجاع إل الكتاب 



 

 

 

 115  ........... يف تعليم القرآن ^الفصل الثاني: قيمومة أهل البيت

 نظام وارتباط عضوي فيام بينها مرتبطة باملركز.والسنة، أيضًا توجد وحدة 

 وعليه فحجية كل واحٍد ليست مستقلة وإنَّام حجيّة معيّة.

 تفسير القرآن بالقرآن:ثالثاً: بعض المؤاخذات التي تسجل على أصحاب منهج 

قبل ذكر بعض أهم املؤاخذات التي تحسَجل عىل أصحاب منهج 

تفسري القرآن بالقرآن وإْن مل يكن هو ُمل كالمنا وبحثنا إاّل أنَّه تعرضنا له 

استطرادًا من باب بيان بعض الفوارق بني ما نحن فيه وُمل كالمنا يف 

بني الكتاب والسنة ـ وبني  املعلم الرابع وهو ـ حجية الظاهر حجية معيّة

 وهي:   (1)باقي املناهج التفسريية األحخرى

التنبيه عىل هذِه الزوايا املهمة الناجتة من اتباع منهج تفسري غرضنا 

القرآن بالقرآن وليس الغرض اإلخالل بمقام وجاللة أصحاب هذا املنهج 

البيت^ وجهودهم العظيمة التي تفتخر الطائفة احلقة أتباع مدرسة أهل 

 بتلك اجلهود ولوالها الندثرت كثري من القواعد واألمور املهمة.

× كالم أمري املؤمننيمضمون وإنَّام هذا بحث علمي وانطالقًا من 

يا مؤمن إنَّ هذا العلم واألدب ثمن نفسك فاجتهد يف تعلمها » ووصيته:

 فام يزيد من علمك وأدبك يزيد يف ثمنك وقدرك، فإنَّ بالعلم هتتدي إىل

                                                                        
ليس الفرض من ذكر هذِه املؤاخذات سواء عىل منهج تفسري القرآن بالقرآن إلفات نظر:  (1)

أم باقي املناهج التفسريية األحخرى، استقصاًء ملنهجهم وباقي املناهج التفسريية األحخرى، 

هو استعراض منهج أمومة املحكامت القائل بأنَّ صياغة املعية  كال، ولكن بام أنَّ البحث

بني الكتاب والعرتة الطاهرة املتمثلة بالسنة يف كل خطوة خطوة ولبنة لبنة بأنَّ ال يفرتق 

... إيني تارك فيكم »’ القرآن عن العرتة وال العرتة عن القرآن انطالقًا من حديث النبي

 .«تي .. لن يفرتقا حتَّى يردا عيلَّ احلوض ...الثقلني كتاب اهلل وعرتي أهل بي
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ربك، وباألدب ُُتِْسن خدمة ربك، وبأدب اخلدمة يستوجب العبد واليته 

واملعروف عند أصحاب  (1)«وقربه، فاقبل النصيحة كي تنجو من العذاب

أهل الفن والتحقيق والتدقيق أنَّ حالة النقد ال تستلزم ـ و العياذ باهلل ـ 

عيهم الكبرية إساءة األدب إل مقام وجهود العلامء األبرار مع شكرنا ملسا

والعظيمة التي أنجزوها، ولكن هذا ال يحنايف طبيعة تكامل البرش بحيث 

يلتفتوا إل جوانب النقص وأنَّ الكامل هلل عز اسمه ومن بعده لعباده 

 املكرمني املعصومني عليهم أفضل الصالة والسامل والعصمة ألهلها.

 إاّل أنَّ طبيعة مدرسة أهل البيت^ وأتباعهم ليس سد باب

بة ـ أو املخطئة أيضًا وإنَّام تفتح املجال للفكر االجتهاد ـ سواء عىل املصوِّ 

احلر املوزون ألجل تطوير عملية التكامل فمثاًل: ـ اجلهود التي يبذهلا 

العالمة السيد ُممد حسني الطباطبائي& أحد علامئنا األبرار ومن مفخرة 

ه يف ذلك يف علامء أتباع مدرسة أهل البيت^ مشكوٌر عليها وهلل  درُّ

ة منها سواملو هتأليف وتفسري كتاب م بتفسري امليزان الذي طحبع بلغات ِعدَّ

فضاًل عن العربية واالنكليزية والفرنسية والفارسية و ... الخ والذي يعترب 

مصدر ومرجع يف كثري من األندية العلمية واألدبية واألكاديمية حتَّى من 

البالد العربية وغريها، بل حتَّى يف قبل أندية إخواننا أهل السنة يف 

َرت بعض تفاسري أتباع مدرسة أهل البيت^ حوارضهم العلمية قحرِّ ِ

أمثال التبيان للشيخ الطويس، وجممع البيان للشيخ الطربيس )قدس 

 رسمها( هذا من جهة.

                                                                        
، 1؛ بحار األنوار للمجليس، ح239مشكاة األنوار للشيخ عيل الطربيس، ص( 1)

 ..64، ح180ص
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وعملية تطوير البحث وتعميقه للوصول واالقرتاب أكثر من العرتة 

يعني هذا وجود تصادم وتنايف بني األمرين والقرآن جهة أحخرى، وال 

لل ويبحث يف النكات العلمية وَمن  واجلهتني أبدًا عند من يتعمق وحيح

 كانت لديه املهنية العلمية واإلنصاف يف التحقيق.

إنَّ أصحاب هذا املنهجـ  تفسري القرآن بالقرآنـ  ال يتمكن املفرس أوالً: 

يف هذا  وفر عدد ممكن من املعلوماتاإلحاطة بكل يش، أو ال أقل اإلحاطة بأ

 املجال.

أعامق  ال يستطيع أصحاب هذا املنهج أْن يبلغوا كل غايات وغورثانياً: 

 آيات القرآن.

خطورة هذا املنهج تكمن يف أنَّ بعض أصحاب هذا املنهج يف ثالثاً: 

هذا اليوم وصل هبم األمر يف تصورهم أنَّ السنة الرشيفة ـ النبي وأهل 

دور هلا يف تفسري القرآن ـ والعياذ باهلل ـ وهذا متادي وترتتب  بيته^ ال

 عليه نتائج خطرية جدًا، وَمن قال لك إنَّك أقدرت اإلحاطة بالقرآن.

ل للقرآن بعد اهلل َعزَّ َوَجلَّ رابعاً: ـ  ل أنَّ املحَعلِّم األوَّ َمرَّ يف املعلم األوَّ

ح به الباري ع’ هو النبي  زَّ اسمه.وأهل بيته الذي رَصَّ

وبعض أصحاب هذا املنهج ـ أي منهج تفسري القرآن بالقرآن ـ صار 

وأنَّ  (1)ژ ڤ ڤ ٹ ژيف تدافع مع بيانات القرآن الكريم )

تأيت بالدرجة الثانية والتحتانية بعد منهج ’ بسنة النبيتفسري القرآن 

تفسري القرآن بالقرآن، وهذا االمر يف معرفة نظام خريطة احلجج له أبعاده 

                                                                        
 .2سورة اجلمعة: اآلية ( 1)
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اخلطرية، فإنَّ معرفة نظام احلجج ومراتبه أمٌر خطري يف املعرفة الدينية، بل 

تفسري  حتَّى يف منهج تفسري أمومة املحكامت أو منهج والية أهل البيت يف

د عىل منهج أمومة املحكامت بشكل جذري  القرآن، والقرآن الكريم أكَّ

 ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ژومصريي عىل طبقات نظام احلجج كام يف اآلية 

وهذا التأكيد من القرآن يبني  (1)ژ ۀڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 أمهية جدوى احلذر من الوقوع يف فتنة عقائدية مذهبية أو ديانّية.

 ڱ ڱ ...ژوهذا يكشف عن التطابق بني احلديث القرآين 

وبني احلديث النبوي حديث الثقلني،  ژ ۀڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

وهو: ـ أال تريدون عاصاًم لكم من الفتنة  عىل يشء واحدواللذان يدالن 

 ومن الزيغ، فعليكم بشيئني مها: ـ 

 ـ املحكامت من اآليات. 1

ل وهو اهلل تعال من املعلِّ تلقون يـ الراسخون يف العلم الذين  2 م األوَّ

 والراسخون يف العلم.

ة وعليه فيا أصحاب منهج تفسري القرآن بالقرآن أين حديث معيَّ 

... لن يفرتقا حتَّى يردا »يف أعىل صوته ’ الثقلني الذي نادى به رسول اهلل

 الخ.وما تعنيه كلمة )حتَّى( بالغيًا ونحويًا واشتقاقيًا و ...  «عيلَّ احلوض

بعض أصحاب هذا املنهج جعل تفسري الصحابة للقرآن يف مقام خامساً: 

 وَعرض تفسري أهل البيت^، وهذا أمر ترتتب عليه نتائج خطرية جداً.

ومن سلبيات منهج تفرس القرآن بالقرآن إنكار اجلانب سادساً: 

م اإلجيايب ملنهج تفسري أمومة املحكامت الذي أحد معامله كام َمرَّ يف املعل
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ةالثالث من أنَّ للقرآن  منازل ومقامات غيبيّة مثل: ـ مقام أم الكتاب،  عدَّ

ومقام الكتاب املبني، ومقام الكتاب املكنون، وتنزيل الكتاب، ولوٍح 

ُمفوظ، وال يمّسه إاّل املطهرون، وقرآن كريم ... الخ. فإنَّ هذا املنهج ينكر 

 تلك املنازل الغيبية للقرآن.

منهج تفسري القرآن بالقرآن هل أنَّ كل املنازل  وعليه نسأل أصحاب

َعلِّم؟ ا حتتاج إل وسيط ومح  الغيبية يف القرآن هي يف متداول َيدِّ الفهم أم أهنَّ

 اجلواب: 

بالنفي وإنه قطعًا ليس كل املنازل الغيبية يف القرآن يف متناول يد أوالً: 

 الفهم.

لوسيط بيننا وبني الغيب م وانقطع ونجزم باالحتياج إل املعلِّ ثانياً: 

حتَّى يعلمنا ويفهمنا بعض تلك املقامات واملنازل لِصيح القرآن بأنَّه 

َلْت آياته[  بلسان قومه، وعليه فامذا تقولون يا  وّبيَّنتكتاب ]عريب فحصِّ

أصحاب منهج تفسري القرآن بالقرآن يف مثل هذِه اآليات، وجيب علنيا أْن 

  .ببعض ونكفر بالبعض اآلخر، والعياذ باهللنؤمن بكل الكتاب ال أْن نؤمن 

ؤثِرة يف تفسري  ومن الواضح أنَّ هذِه املقامات واملنازل الغيبيّة هي مح

القرآن، كذلك يتعاض هذا املنهج مع املعلِّم اآلخر من منهج أمومة 

وعىل هذا فمن  مِ{}وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إاِلَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْاملحكامت القائل: 

عي أنَّه قد أحاط بتأويل الكتاب ’ يستطيع غري النبي وأهل بيته^ أْن يدَّ

لَّهح وليَس الغرض التهويل يف تفسري التنزيل والتأويل، وسيأيت يف ُمله ـ إْن  كح

شاء اهلل تعال ـ بيان دور تأثري التأويل يف منهج التفسري، ولكن لألسف 
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 ذي طاملا أكَّدت روايات أهل البيت^ عليه.املفرسون يف غفلة عن هذا ال

منهج تفسري القرآن بالقرآن من التفاسري املهمة والبدَّ أْن نقف تنبيه: 

عنده مليًَّا وكثريًان وإنَّام تعرضنا لذكر هذِه املؤاخذة عىل هذا املنهج، واآلن 

 بمناسبة التعرض إل املعلم الرابع ـ حجيّة الظاهر حجة معيّة ـ تعرضنا له،

 وإاّل بحثه يأيت إْن شاء اهلل تعال، وسنقف بام يتالءم واملقام.

أحد ثمرات هذا املعلم املهم هو التفرقة بني احلجية املستقلة واحلجية 

 املعيّة ودرجاهتا:ـ 

وهي احلجية التي ال تتقدم عليها حجة وال تنقض احلجية املستقلة: ـ 

حجة أحخرى منها أي مقدار كام يف حالة التقييد التخصيص، كام أنَّ االعتامد 

عليها ال يقوم عىل حجة أحخرى، وقْد تطلق احلجة املستقلة عىل االستقالل 

النسبي للدليل وهي احلجة التي لوال وجود حجة أقوى منها سواء بنحو 

التقييد أو غري ذلك من أقوائية احلجة األحخرى لوال وجود  التخصيص أو

ِملحجة أقوى   هبا. لعح

وهو الدليل الذي يعتمد عليه يف نفسه ولكن تكون احلجية املعيية: 

حجيته اقتضائية مرشوطة بعدم حجة أحخرى ال مساوية وال أقوى منها فإذا 

يلني بنحو ل من احلجية جمموع الدلوجدت حجة مساوية هلا كان املحصَّ 

 توفيقي وتوليفي.

وحيث إنَّ احلجج ذات مراتب طوليّة يف القّوة درجات املعيية: 

والضعف وبالتايل يف التقديم والتأخري فمنه يتولد درجات يف املعيّة بني 
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 احلجج بحسب العرضية والطولية بينها.

عليه  مىضوالنزاع يف مدرسة اإلمامية بني األصوليّة واإلخبارّية 

املعيّة بني الكتاب والسنة، قرون وهو يف حقيقته يرجع إل تصدير احلجيّة 

 ولكن بأي مفاد؟

نة النبي بمفادهل  وأهل بيته ونستغني هبا ’ أننا نتمسك فقط بسح

 عن القرآن ـ والعياذ باهلل ـ 

لْت عىل املدرسة اإلخبارّية الذي  جِّ وهذا أحد اإلشكاالت التي سح

عطيل الكتاب وال نستفيد وال نستهدي بالرجوع إل نتيجته تؤدي إل ت

بيانات وأنوار آيات الكتاب حتت ذريعة أنَّ القرآن خمتص بمن خوطب به 

 وأهل بيته هذا من جانب.’ وال يفهمه إاّل النبي

ومن جانب آخر يقول البعض: ـ إنَّ الكتاب حجة وهو األصل 

نّة ال دور ال حتت ذوهذا معناه بالتايل  ريعة أنَّ األحاديث ضعيفة، أنَّ السح

لِّها أو أغلبها موضوعة ـ والعياذ باهلل ـ وهؤالء  وأنَّ املجاميع احلديثية كح

بمختلف ألواهنم سواء إسالميون أو علامنيون أو مدارس خمتلفة من 

زيَّفة كام  االجتاهات الفكرية ذات ألوان عديدة حتت شعارات ليست مح

 كري.عون وأنَّ لكل واحد منها مربر فيدّ 

العقل هو املدار فام وافق العقل من  وهناك قسم ثالث يقول: ـ

نَّة نأخذ به، وعجبًا هلؤالء الذين يستذوقون ويستحلون ما  الكتاب والسح

وافق العقل البرشي املحدود وما نفر منه العقل البرشي تنفر منه، وعليه يف 

احلق، هذِه املوازنة بني عقل برشي ُمدود وبني َمن خالف العقل وهو 
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وهذه جدليّة ليست سهلة، وهذه عقول أكابر علامء عرب قرون ومل جَيحل 

عىل بيان كيفية تصوير النزاع يف احلحجيّة املعيّة فكرهم يف تسليط األضواء 

 املتقدمة.
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 املقا  األول

 املنهجية يف التفسري

 املنهجية من األمور البالغة األمهيةإنَّ البحث يف وضع األسس ورسم 

علم ال عىل ضوء املنهاج أو أّي البحث يف يف أي علم من العلوم؛ ألنَّ 

القواعد واألسس واألصول مهام كان سوف يسري عىل غري بصرية يف 

البحث يف املنهجية. فكيف بك يف علوم القرآن الذي يكون البحث فيها 

قًا، وهذا التفص َعمَّ اًل ومح َفصَّ يل حيتاج إل وضع منهج وتشجري املعلومات مح

قبل الولوج )اخلوض يف خضم ذلك العلم( ألنَّه حينئٍذ الساكن فيه ساكن 

 يف سفينة يعلم أنَّ البوصلة فيها إل أين تتجه به واالمواج ... الخ.

ليَس هذا خمتصًا بعلوم القرآن فحسب، كذلك يف علم الرجال إذا 
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ثر بصرية يف املباحث الرجاليّة من أْن توقف يف القواعد سوف تكون أك

 ختوض هبا من غري تدقيق ومنهجة.

 وهكذا علم الفقه واالصول، وقواعد علم التأريخ، والعلوم األدبية ...

وعليه فالبحث يف القواعد واملنهجية أمٌر مثمٌر يحعطي انضباط ميزان منهجية 

 منسق. نظم وانتظام وتسلسل متواصل ومتوافق بشكل طبيعي وانسيايب

ولذا يمكن ألي طالب علم أو باحث أْن يستعلم هذِه األمهية 

د البحث لديك يف مسألة من املسائل ال لميّة عبطريقة أحخرى وهي أنَّه لو َتَعقَّ

حاول أْن تلتفت وتنظر لعلَّ الصعوبة يف املسألة وليدٌة عن عدم وضوح 

 قاعدة منهجية معينة هي توجب حل العقدة يف تلك املسألة..

 وال ندعي أنَّ البحث يف مسائل العلوم هو البحث املنهجي والقواعدي

 واألصويل هو كل يشء ... كال

إنَّام جانب إملام املواد ومجعها أيضًا هو يشء له أمهيّة، وإاّل ال يمكن 

حتصيل اتقان صناعي منهجي قواعدي نظامي بال مواد، مثله مثل اهلندسة 

 بال مواد للبناء فإنَّه غري ممكن.

 ثالثة عوامل أساسية يف حبوث علم التفسري

إنَّ بحوث علم التفسري من أصول وقواعد يمتزج فيها عامالن 

 مؤثران ومها:

 العامل األوَّل: البحوث األصولية:

دخالة  يعترب علم األصول من العلوم ذات املرتبة العالية واملتقدمة، وله
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ل بتأصيل أصول متينة يف كل العلوم الدينية املرتامية األطراف، والذي ي تكفَّ

 ة هو علم األصول.يجهوقوية الثبات واملن

بفقه الفروع،  األصولوإْن كان من اخلطأ، أو املساُمة يف التعبري حِص 

نِدس املنهجة يف العلوم اإلسالمية  كال، بْل إنَّ علم األصول علم مهني هيح

ـ والدينية كافة؛ لذا أجرينا هذا التعديل يف بحث األصول، وقلن  ا هناك: 

إنَّ علم أصول فقه الدين بأكمله ال فقه الفروع فقط، بْل فقه التفسري، 

وفقه العقائد  والسرية والتاريخ الديني، وفقه الرجال، وفقه اآلداب، 

 واحلديث واألخالق ... الخ.

وعليه يكون من الغفلة بمكان إذا أجرينا عىل ما جرى عليه األوائل 

 خصوص علم الفروع.من حِص علم أصول الفقه يف 

ولذا ألجل البصرية عند اخلوض يف قواعد علم التفسري وأصوله، 

ًا ما فالبدَّ أْن تتحرى عن كم وَمَدى الثبات  َقلَِّد محَفرسِّ إذا أردَت أنَّ تح

، وكم هو الصواب املنهجي عنده، فإذا كنت  املنهجي عند ذلك املحفرسِّ

تََضلِّعًا يف بحوث منهج التف  ِه وأصوله فتكون بصريتحك نافَِذة.ري وقواعدِ سمح

لَّام تحبِِص وتتقوى وتتطور وتتضلع  وهذا شبيه ما قاله األصوليون: ـ كح

عىل هندستك وصناعتك يف  ىيف علم األصول ـ أصول الفقه ـ كلام َتْقوَ 

 علم الفقه.

ومن خالل هذِه املقدمة يتضح أنَّ علم األصول له اليد الطول وله 

 ن العلوم الدينية.الدخالة يف كل علم م

إنَّ قواعد علم التفسري، وكذا قواعد علم السرية والشاهد عىل ذلك: 
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واألخالق، وكذا قواعد علم السري والسلوك والعرفان، وقواعد بقية 

ذب وتؤطر، وتحَقِعَد قواعد بقية تلك  العلوم الدينية األحخرى، ال يمكن أْن هتح

 العلوم إاّل بموازين بححثت يف علم األصول.

وهذِه ليست جمرد دعوى، بْل مشفوعة بالدليل، باعتبار أنَّ العلوم 

الدينية هي املعرفة الدينية والفهم الديني، كام دلَّت عىل ذلك اآلية املباركة 

إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ }فَلَواْلَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ 
 .(1)لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون{

أنَّ اآلية قالت )ليتفقوا( أي ليفهموا وهي مطلقة، ومل تحقيد بتقريب: 

 بفهم الفروع فحسب، وإنَّام بإطالقها تشمل كل العلوم واملعارف الدينية.

هو أنَّ املعرفة الدينية تستند عىل احلجّية والسبب يف هذِه التوسعة: 

لرشعية والعقليّة معًا ال عىل أحدمها دون اآلخر، بْل تعتمد عىل احلجية ا

يصِحح ويحسدد معرفة  الفطرية، بْل عىل احلجية الوحيانيّة، والذي يضبط وح

 احلجية الرشعيّة عن غري الرشعية هو علم األصول.

علوم الدينية املختلفة عندما لذا نجد أصحاب التخصصات يف ال

م مضطرون إلقحام مباحث أصولية يف يحدونون قواعد تلك  العلوم فإهنَّ

 تلك القواعد.

فلو الحظنا مثاًل كتب املتكلمني وما فيها من القواعد الكالمية 

املحَمِهَدة لالستنباط يف علم الكالم أمثال ما صنعه مجلة من أعالم الشيعة 

وفضالؤها كالشيخ الصدوق& يف اعتقاداته، والشيخ املفيد والسيد 

                                                                        
 .122( سورة التوبة: اآلية 1)
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و ... الخ من املتقدمني، وكذا ما صنعه العالمة احليل يف هناية املرام املرتىض 

يف علم الكالم و ... انتهاءًا بام ردَّ به الشيخ ُممد حسن املظفر يف دالئل 

الصدق لنهج احلق يف الرد عىل الفضل ابن روزهبان وغريه من الذين أثروا 

 ية املضامني.املكتبة الكالمية الشيعية باملصنفات والرشوحات العال

ا مملوءة بمباحث من علم األصول،  فنالحظ هذِه الكتب أهنَّ

كمباحث احلجة، والشك يف احلجيّة، وبيان مراتب احلجية ... ونظام 

الخ كذلك إذا الحظنا قواعد علم التفسري يف مجلة من  ...احلجية ما هو 

 علم مصادرها حتّى يف العلوم القرآنية، كام يف كتاب االتقان للسيوطي يف

 التفسري، أو كتاب العلوم القرآنية للرزكيش أو غريها.

يف بداية تفسريه يكتب قواعد علم التفسري يف محَفرسِّ فنالحظ كل 

ل، فتلك القواعد ال يمكن أْن تتجاوز وتتخطى املباحث  املجلد األوَّ

األصولية حتّى توظفها يف مواد ذلك العلم، فإْن كانت مواّد يف علم 

مية وإْن كانت من التفسري فتفسريية، وإْن كانت يف العرفان الكالم، فكال

فعرفانية، وإْن كانت يف علم الرجال فرجالية حتتاج إل بحث التوثيق، وما 

هو ضابطه، وهل التوثيق حجة أو ال؟ وكذا بيان مراتب حجية التوثيق، 

وما هي داللة كل أمارة، وكم عدد األمارات، كل هذا يبحث يف علم 

 األصول.

وعليه فالباحث يف علم الرجال مثاًل ليست كل مباحثه رجالية 

ج بني الطرفني، فال يكون اإلنسان زُمضة، وال أصولية ُمضة وإنَّام هو م

د رجالية غزيرة، إاّل أنَّه ال بصرية له يف رجاليًا نحريرًا بلحاظ إملامه بموا

ن بني املواد، تكون النتائج خاطئة جدًا ألنَّه ال يواز فحينئذٍ علم األصول، 
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وكيف خيرج بنتيجة التوثيق أو بنتيجة اجلرح، بخالف ما إذا كانت له إملامة 

أصولية قوية، فإنَّه يكون ذو بصرية رجالية نّفاذة ثاقبة، ولكن اجلانب 

األصويل لوحده من دون تبحر يف املواد الرجالية ال ينفع ويصري كاهلندسة 

 يف أرض جرداء قاحلة.

ممارسة اإلملام باملواد الرجالية شيئًا فيشء ويومًا بعد وعليه فالبدَّ من 

 يوم إل أْن يتضلع ويتبحر فيها.

وكذا يف بحوث السرية النبوية، أو سرية املعصومني^ وكذا يف 

العلمية يف العلوم ال تأيت صدفة،  كتابة وتدوين السرية، وهذِه الظواهر

الكالم، ومتى يكون كذلك احلاجة بالنسبة إل علم التفسري، فالكالم هو 

 املحفرسِّ أقدر وأجدر وأكفأ؟

يكون كذلك عندما ينهض له جناحان قويان، قد ينهض فيه جناٌح 

 قوٌي، واآلخر ضعيٌف.

تكون جمموع نسبي متأثرة فكلام اشتد املحفرسِّ جدارة وقوة يف النتيجة: 

 علم األصول، كلام صار أدق منهجة يف علم التفسري.

 ر على مواد التفسير:إهالع الُمفسِّالعامل الثاني: وفرة 

 كإملامه بتأريخ مجع القرآن وبالسور واآليات وأحكام الناسخ واملنسوخ

 ...الخ.

 وعليه: 

كلام كان إملام املفحرسِّ باملواد التفسريية أكرب كان تنظريه وقولبته 

وتفعيله لقواعد علم التفسري أضلع، وال يكون ذلك إاّل بضم هذين 
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 البحث األصويل مضافًا إل اإلملام باملواد التفسريية.العاملني ـ 

فمثاًل عند مالحظة كتاب البيان للسيد اخلوئي+ يف تفسري القرآن 

نجده+ كتب قواعد علم التفسري كمدخل إل قواعد أصول التفسري وإْن 

مل يستوفها كلها وأعطى نبذة يسرية عن تلك القواِعد، وأقحم+ املباحث 

البحوث التي اضطر إل تنقيحها وحتريرها هل هي  األصولية علاًم أنَّ 

 تفسريية ُمضة أم أصولية ُمضة؟

 بالتايل البدَّ أْن متتزج املواد التفسريية املرتامية األطراف باملباحث األصولية.

لع عليها اإلنسان إذا طَّ الذي ذكرناه من العاملني جيب أْن يَ اخلالصة: 

ًا ناجحًا وا َفرسِّ خلوض يف مباحث علم التفسري، واملفرس أراد أْن يكون مح

الناجح هو الذي جيعل موازنًة بني العاملني السابقني ال أنَّه يحراعي أحدمها 

 دون اآلخر.

 و منازل: العامل الثالث: القرآن ذ

من أمهات الطبقة األول ألصول التفسري التي يرسمها القرآن 

ِه احلقيقة من أنَّ الكريم وأهل البيت^ هو وضع املفحرسِّ نصب عينيه هذ

القرآن الكريم ذو منازل ومقامات رصحت به آيات القرآن ـ كام مرَّ 

 تفصيله بالفصل الثاين.

 بداية علم التفسري

َمرَّ علم التفسري بمراحل شبيهة باملراحل التي مرَّ هبا الفقه ـ فقه 

 الفروع ـ فمثلام مل يكن يف بداية علم الفقه يشٌء اسمه علم األصول ـ أصول

، ×عن أمحد بن أيب نِص، عن الرضا الفقه ـ وإنَّام األئمة أشاروا إليه ـ 
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 .(1)«علينا إلقاء األصول إليكم وعليكم التفريع»قال: 

وكون هذا أصل وباب ينفتح من ألف باب، هذِه التعبريات وغريها 

مؤسس كل العلوم اإلسالمية باعتبار × عنهم^ منذ زمن أمري املؤمنني

واإلمام × جوامع العلم، إل أْن أتى حفيده اإلمام الباقرأويت × أنَّه

ثم كتب يف ذلك زرارة وهشام بن احلكم قبل الشافعي يف علم × الصادق

يز وتحبني.  األصولن فأخذت البحوث األصولية تنتزع من بحوث فقهية ومتح

كذلك: ـ علم التفسري يف بدايته وترعرعه ونموه وتوّسعه واشتداده 

 ه مرَّ بنفس املراحل التي مرَّ هبا علم الفقه.وتطوره وازدهار

 بداية البحث التفسريي

وكانت من املتميزين يف  (2)بدأ البحث التفسريي بعلم القراءات

، ومحزة الكويف وغريهم نَي مدرسة اإلمامية أبان بن تغلِب، ومحران بن أعْ 

ة من مجلة القّراء العرش، هم من أتباع أهل البيت^ ومن الشيعة اإلمامي

فإنَّه بدأوا يف امليول والربوز مثل زياد بن املنذر واهلمداين من اليمن الذين 

رغم أنَّه انتهج املذهب الزيدي، وكذا بحرير × كان من تالمذة اإلمام الباقر

ضري الشهيد يف كربالء مع اإلمام احلسني سيد الشهداء، فكان × بن خح

                                                                        
 .51، من أبواب صفات القايض/ ح6( الوسائل، ب1)

علم القراءة: تعني القراءة لغًة التالوة، واصطالحاً: كيفية قراءة ألفاظ آيات القرآن الكريم وقد ( 2)

ظهرت القراءة كعلم مستقل يف مجلة علوم القرآن، وألَّف العلامء والباحثون يف القرآن عرشات 

 الكتب بشأهنا، تناولت بعضها بيان القراءات املختلفة لبعض اآليات:

م.معجم القمنها:    راءات القرآنية ملؤلفه أمحد خمتار عمر، وعبدالعال سامل محكرَّ

 )علل القراءات السبع( أليب عيل حسن بن أمحد الفاريس، وذكر فيه الدليل عىل كل قراءة.منها:  

 ـ القراءات للشيخ ُممد تقي مصباح اليزدي. 
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شهد وقحتِل أصبحت ندامة بارعًا ومحتضلعًا يف علم القراءات؛ ولذا ملا استح 

 خاصة عليه من الطرف اآلخر.

وهكذا من قبله: ـ عبداهلل بن عباس تتلمذ عىل يد اإلمام أمري 

، وكان يملك مدرسة تفسريية معينة ‘واحلسن واحلسني× املؤمنني

وإْن كان عى مدرسته مؤاخذات من قبل األئمة^ الالحقني كالباقر 

 ‘.والصادق

هو تلميذ مدرسة األئمة، لكن حيث مل  اسوإْن كان عبداهلل بن عب

حيصل لديه متابعة لالستقاء من مدرسة أهل البيت أصبحت هناك فجوة 

ا قريبة جدًا من مدرسة أهل البيت^ يف فاصلة بني مدرسته رغم أهنَّ 

وباقي × والصادق× التفسري، وبني املدرسة التفسريية لإلمام الباقر

ت عىل مدرسة التفسري لعبداهلل املعصومني^ إْذ أخذت تسجل املؤاخذا

بن عباس، وهكذا حال كل من حاول االبتعاد عن مدرسة أهل البيت 

 التفسريية أو ابتعد عنها أمثال: 

 عبداهلل بن مسعود، وأحيب بن كعب وغريهم من الصحابة الذين تضلعوا

يف علوم القرآن، حيث ’ واختصوا يف التفسري عىل يد الرسول األكرم

بُّ فيهم جرس املؤاخذات ابتعدوا عن مدر سة أئمة أهل البيت^ بدأ َيدح

وامللحوظات اخلطرية عىل منهجية التفسري بسبب هذا االبتعاد شيئًا فشيئًا 

استقالليات وحينئٍذ إل أْن انفصلوا عن مدرسة أهل البيت وصارت هلم 

بدأت هشاشتهم واضحة، كام سنبني هذا مفصاًل إْن شاء اهلل تعال يف 

عىل املنهج التفسريي عند الصحابة وعند التابعني وعند تابعي امللحوظات 

 التابعني ... الخ.

 توضيح لألمومة
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ـ أي فقه جرت عادة الفقهاء قدياًم وحديثًا إل التفصيل يف باب الفقه 

الفروع ـ بني العبادات واملعامالت وما يتضمنه كل واحد منهام من فروع 

 ومسائل ... الخ.

مًة ترتبط بعلم العقائد فيذكر شيئاً  وكان بعض الفقهاء القدماء يذكر محقدِّ

 يرتبط مثالً بباب التوحيد ثم باب النبوة ثم العدل ثم اإلمامة ثم ...الخ.

ا عند املتأخرين فليس األمر كذلك إاّل ما ندر.  أمَّ

تموا به وهو مهم جدًا وهو إاّل أنَّه ولألسف هناك أمرًا مهاًم غفلوا عنه ومل هي

عدم بيان الصلة بني كل باب فقهي يف الفروع بالعقائد أو بالعكس، وعليه 

فامذا ينجم من أبواب العقائد يف أعامل الفروع، فمثاًل ما َوَرَد يف الروايات 

نحن أصل كل خري ومن »، قال: ×عن ابن مسكان عن أيب عبداهلل

والصالة والصيام وكضم الغيظ ... فروعنا كله برٍّ فمن الرب التوحيد 

وعدونا أصل كل رشي ومن فروعهم كل قبيح وفاحشة فمنهم الكذب 

والبخل والنميمة والقطيعة .. فكذب من زعم أنَّه معنا وهو متعليق بفروع 

 .(1)«غرينا

وما هي العالقة بني أْن يكون أئمة الرّش أصٌل وبني فكيف يكون ذلك 

والسالم ـ فإنَّه  اهلحدى عليهم أفضل الصالةالفجور والفسوق، بخالف أئمة 

م  ك به هو تويل ألئمة  وأنَّ . (2)«أصل كل خري»ما َوَرَد أهنَّ كل خرٍي نتمسَّ

                                                                        
 .24، من أبواب صفات القايض، ح7؛ الوسائل ب336، ص8( الكايف، ج1)

 املصدر السابق.( 2)
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 اهلحدى^.

 وهكذا األمر يف مباحث كثرية منها: 

ما هي العالقة والصلة بني بحث الشورى واإلمامة والسياسية أوالً: 

اإلمامة السياسية بحٌث فقهي فرعي وما هي صلتها بالفقه العقائدي، فإنَّ 

بينوا نوع وظيفة  وليَس عقائدي، فإنَّه حتّى عند أهل السنة واجلامعة مل يح

 الصلة بينهام.

أيضًا البدَّ من معرفة العالقة بني اإلسالم وبني الصالة والصوم ثانياً: 

واحلج والزكاة واخلمس والوالية، ليَس فقط هذِه الفروع الفقهية الست أو 

كثر نريد معرفتها، وما هي عالقتها باإلسالم من الناحية العقائدية األ

 والتأكيد عىل الوالية وكيف أنَّ الوالية مرتبطة بالصالة واحلج ...

لُّها جنبة عقيدة؟  وهذ الوالية فيها جانب فقهي أم كح

هكذا ذكر الفقهاء أنَّ من الفروع هو مسألة التويل والتربي، وما هي 

 ة.عالقتها بالعقيد

 ما هو نوع الصلة بني فقه الفروع والعقامد 

  يف مبحث الوالية

فروع الدين التي ذكرها الفقهاء مسألة التويل والتربي، بعد من مجلة 

ذكر الصالة والصوم والزكاة واحلج واخلمس واألمر باملعروف والنهي 

 عن املنكر ... الخ.

وعليه فهل الوالية من فروع الفقه والدين أم أهنا تصلح أْن تكون من 
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 .(1)أصول العقائد؟

وكان ديدن الفقهاء القدماء يذكرون صلة املطلب الفقهي الفرعي 

باملطلب العقائدي ضمنًا، وهكذا األئمة^ من قبل ، فقد وردت روايات 

ذلك، عن أئمة أهل البيت^ كام ذكر صاحب الوسائل احلر العاميل 

فيبينون مضافًا للمطلب الفقهي بيان جوانب ومطالب أحخرى ال عالقة 

 باملطلب سواء كان مطلبًا أخالقيًا أو عقائديًا أو ...الخ.

وهذا ليَس خلطًا بني املطالب وإنَّام هو مزج وخلط صورة صحيحة 

 تبني االرتباط بني املبادئ الوجودية الظاهرية مع واجب الوجود.

وري ربط املطالب العلمية ببعد روحي، بخالف وعليه فمن الرض

م ال يذكرون إاّل املطالب اخلاصة باختصاصهم ومل  أهل االختصاص فإهنَّ

 يربطوا ذلك بالبعد الروحي.

 وهذا ما يعرب عنه بجامعية العلوم؛ ولذا شاهدنا يف ستينيات وسبعينيات

إل  ت الدراسات األكاديميةعَ القرن املنِصم ـ القرن العرشين ـ ودَ 

نغمتها يف الثامنينات التخصص ولكن رسعان ما غريت هذِه الدراسات 

                                                                        
( الوالية تأيت بفتح الواو )َوالية( فتكون مصدرًا للفعل الثالثي املجرد )َويِل( وهو فعل محعتل مثال 1)

ـ َويِلَ واليًة.  واوي عىل وزن فََعَل نقول: 

 وأحخرى تأيت بكرس الواو )ِوالية( فتكون اسم مصدر. 

ـ الوالء والتَّو  ـ أْن حيصل شيئان فصاعِداً حصوالً ليَس وذكر الراغب األصفهاين يف مفرداته:  ايل : 

ة والِوالية )بالكرس( تويل األمر ]الراغب األصفهاين يف  بينهام ما ليَس منهام، والَوالية بالفتح: النحِْصَ

 مفرداته[.

ـ تباعدنا بَْعَد َولنْي وكل مما يليك أي مم  نو، يحقال:  ـ الَويل: القحْرب والدَّ ا وقال اجلوهري يف صحاحه: 

 يحقاربك ... الخ.
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من نفس القرن إل دعوى اجلامعية بني التخصص وغريه حتّى يكون لدى 

 املتخصص بحْعد أعمق.

ومن الشواهد عىل ذلك أنَّه توجد مقولة للشيخ البهائي+ أحد 

جلست مع ما جلست مع متخصص إالي غلبني، وما »علامئنا األبرار 

 .«جامعي إالي وغلبته

وإْن كان كالمنا يف التفسري والفروع إاّل أنَّه يمكن أْن يكون له ارتباط 

 وثيق بأصول العقائد.

وذلك ألنَّ القرآن َبنيَّ يف موارد عديدة اآليات الدالة عىل الوالية 

 ومادة ـ و ـ ل ـ ي ، بألفاظ دالة عىل الطاعة والطهارة واملباهلة و ... الخ.

 ومن تلك اآليات: 

 .(1) {...}إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ  قوله تعال: ـ 1

(2)}النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِننِيَ مِنْ أَنفُسِهِمْ{قوله تعال:  ـ 2
. 

اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ }وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ واَلَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى قوله تعال:  ـ 3
(3)لَهُمُ الْخِيَرَةُ{

. 

 .(4)}أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي األَمْرِ مِنكُمْ{ـ قوله تعال:  4

 وغريها. .(1)}فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ{ـ قوله تعال:  5

                                                                        
 .55( سورة املائدة: 1)

 .6( سورة األحزاب: اآلية 2)

 .36( سورة األحزاب: اآلية 3)

 .59( سورة النساء: اآلية 4)
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اآليات القرآنية وكذا الروايات الواردة يف الوالية وعليه: إذا الحظنا 

 وبيان معناها والتأكيد عليها كثرية جدًا.

وأمَّا اآليات الواردة يف بيان حق وأمهية الصالة مل تصل إل أجزاء العرشة 

 % من جمموع آيات القرآن، وعليه فتقدم ما هو وارد يف الوالية.10باملائة 

 عهيمنة العقامد على فقه الفرو

ا أيضًا أخذت  بعدما تقدم أنَّ الوالية ذحكِرت يف فقه الفروع، علاًم أهنَّ

د عىل باقي  د عليها القرآن أكثر مما أكَّ مساحة واسعة جدًا يف العقائد، بْل وأكَّ

 فقه الفروع من الصالة والصوم والزكاة ... الخ.

اهليمنة هو أنَّه كيف العقيدةـ  كالواليةـ  هتيمن ، ما هو وجه والسؤال: 

 فيها؟.

كل العبادات التي تصح فيها النيابة عن املنوب عنه، سواء اجلواب: 

كان املنوب عنه ميتًا كام يف الصوم والصالة و ... الخ أو حيًّا كام يف مسألة 

 اإلجازة للنيابة عن احلي العاجز يف احلج و ... الخ.

 غري صحيحة. يحشرتط فيها كون النائب مؤمناً وأمَّا غري املؤمن فعبادته

ا أنَّه ملاذا عبادته باطلة؟  وأمَّ

وحيللونه ويوضحونه باملستوى فإنَّ الفقهاء مل يقفوا عنده مليًا 

 املطلوب، وإنَّام وكلوا ذلك إل بحث العقائد.

وعندما نأيت إل العقائد فإنَّ املتكلمني ولألسف، وكذا الفالسفة مل 

                                                                        
 .63( سورة النور: اآلية 1)
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 ام استعرضوا بعض جوانبه وذكروايبينوا ذلك بالبيان املطلوب مع أمثلته، وإنَّ 

 بعض األمثلة.

 إاّل أنَّه نقول هنا: ـ 

إل ’ لو نظرنا إل تراث أئمة أهل البيت^ ابتداءًا بأحاديث النبي

هنج البالغة إل الصحيفة السجادية إل الروايات التي نقلها أصحاب 

فقيهه املجامع احلديثية أمثال الشيخ الكليني يف الكايف والصدوق يف 

والطويس يف هتذيبه، واملجليس يف بحاره والكاشاين يف وافيّه واحلر العاميل 

 ـ خامتة املحدثني ـ يف مستدركه ... الخ. ييف وسائله واملحدث النور

لوجدنا يف كل املصادر املذكورة مثاًل يف هنج البالغة: ـ لو أخذنا 

ة مطالب مثاًل فيه بيان للبحعد  مقطعًا من خطبة معينة نجد فيها إشارة إل ِعدَّ

العقائدي يف هنج البالغة، أو البحعد األخالقي أو اآلداب أو الفقه السيايس 

أو االقتصادي أو العسكري أو االجتامعي أو ... الخ وهذِه ليست خلطًا 

 بني األبحاث بعضها مع البعض اآلخر كال.

كام أشكل بعض احلضور يف بعض املؤمترات عىل بعض علامئنا 

 هذا خلطًا بني املباحث فأجاهبم: ـ  وقالوا

 لألسف أنكم مل تَّعون نظام هنج البالغة الذي هو انعكاس لنظام القرآن.

وهكذا مثل الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت^ يف أي فرع 

من الفروع الصالة أو الصوم أو الزكاة أو احلج، أو الوصية أو املرياث أو 

 ... الخ.

يتكلم يف هذا الفرع املعني كالصالة مثاًل نجد × فنالحظ أنَّ اإلمام

ل مسار احلديث َويردح عىل شبهة عقائدية أو يشري إل مطلب عقائدي  وِّ فجأًة حيح
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 معني، وهذا املطلب له صلة يعيه من يعي ويغفل أو غفل عنه َمن غفل.

إنَّ القرآن وكذا األحاديث النبوية والروايات الواردة عن اعرتاض: 

البيت^ يأيت بمبحث يف العقائد ويف نفس الوقت واملناسبة أئمة أهل 

يشري إل مبحث ذي صلة بالفروع أو باألخالق أو ... الخ فبناءًا عىل 

التفسري املوضوعي واملنهجة املوضوعية وتباين موضوعات العلوم فيام 

 بينها بناءًا عىل متايز العلوم بتاميز موضوعاهتا، فإنَّ هذا خلٌط.

ستقرأنا مجيع الروايات الواردة يف املجاميع احلديثية يف لو ااجلواب: 

كتاب الدّيات، بْل يف  إلمثل الوسائل ويف كل األبواب من كتاب الصالة 

مجيع أبواب الصالة من أوائل باب الركوع أو السجود أو ... الخ نجدها 

مشحونة بأمور عقائدية، وليَس ذكرها من باب االستطراد وطردًا للباب 

من باب اليشء باليشء يذكر، كال، وإنَّام هذا نظام يذكر يف مجيع  وأنَّه

األبواب يف أوائلها وأواسطها وأواخرها فيها وحدة النظام أي نظام القرآن 

ج فيه عىل املبحث العقائدي.  والدين يحَعرَّ

]... أال إنَّ لعنة اهلل ولعنة ’ َورد يف وصية رسول اهللفمثالً: 

ائه املرسلني ولعنتي عىل َمن انتمى إل غري أبيه، أو مالئكته املقربني وأنبي

 .(1)اّدى إل غري موالية، أو ظلم أجريًا أجره[

املنرب وأوصل وصية رسول اهلل إل × وفعاًل ارتقى أمري املؤمنني

وظنَّ بعضهم بأنَّ هناك وصية خطرية، نجد هل أنَّ كتاب املسلمني 

َمن يمنع إجارة أجري فهو ملعون من اإلجارة يف الفقه ُمتاجة إل بيان، أنَّ 

قبل اهلل تعال، وهذا يشء واضح، وكذا مسألة عقوق الوالدين أو إباق 

                                                                        
 .91( أمايل الطويس، ص1)
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 العبد عن مواليه فهذِه أمور واضحة ال حتتاج إل تأكيد.

يف أواخر أّيامه ’ واألمة اآلن حتتاج إل حتديد مصري بعد رسول اهلل

 من هذِه الدنيا.

هبذِه الوصية ظاهر هذِه األمور الثالثة أراد ’ َأَوتظحن أنَّ النبي

املصري الواضحة كالشمس يف رابعة النهار؟! واألمة بحاجة إل حتديد 

، ولكن بعد أنَّ خفَّ عن رسول ’والعقيدة وتنظيم شؤوهنم بعد رحيله

َ الوصية التي نقلها عنه  اهلل املرض جاء إل املسجد وخطب بالناس وَفرسَّ

 ×.لبوصية باحلق عيل بن أيب طا

حيث نالحظ هذِه البنود الثالثة يف الوصية مرتبطة بفقه الفروع، 

بينها وبني املبحث العقائدي الذي نريد ’ فانظر كيف ربط رسول اهلل

 بيانه يف مقامنا وهو: ـ 

ا أوالً:  َمن منع أحجرة أجري فعليه لعنة اهلل، هذا ما يرتبط بالفروع وأمَّ

}قُل الَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إاِلَّ الْمَوَدَّةَ هذِه األمة ما يرتبط بالعقائد فأنا وعيل أجريا 
 . (1)فِي الْقُرْبَى{

من اإلجارة التي هي عقٌد يف الفروع إل عقد يف العقائد ’ فانتقل

 وهذا غوٌر يف بيان الصلة بني الفروع والعقائد.

الكبائر التي َمن َعقَّ والديه فعليه لعنة اهلل؛ ألنَّ العقوق من ثانياً: 

توعد اهلل مرتكبيها النار، وما يرتبط بالعقائد: ـ أنا وعيل أبوا هذِه األمة فمن 

 عّقنا فعليه لعنة اهلل.

أٌب أولدك وأٌب زوجك، »وكثري من الروايات دلَّت عىل هذا املعنى 

                                                                        
 .23( سورة الشورى: اآلية 1)
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 فإنَّ والدك أعظم حقًا عليك من ولدك وزوجتك. «وأٌب علمك

 ن مواليه.لعن اهلل عبدًا أبق عثالثاً: 

الناس مأمورون بطاعتنا ونحن أولياؤهم فمن ’: يقول الرسول

 ه لعنة اهلل.يَأَبق من واليتنا فعل

ووصيه باحلق وأهل البيت^ فمن ’ الشارع عبدنا بوالية النبي

 أبق عن طاعتنا وواليتنا فعليه لعنة اهلل.

وعىل أي حال فهناك الكثري من البحوث التي قد يتوهم فيها البعض 

حتّى عند العرفاء واملتكلمني واملفرسين ويشتبه عليهم األمر كام يف  بْل 

مبحث التمييز بني معرفة التوحيد وبني معرفة والية اهلل، فإنَّ ثمرة معرفة 

التوحيد هو والية اهلل أو املعرفة بوالية اهلل هي اإليامن بالتوحيد أو بذات 

 هلل. اهلل واملقام األعظم كامالً منه اإليامن بوالية ا

  



 

 تطبيق منهج األمومة واهليمنة وطبقاتها

 على مثل حبث الوالية

 لعلَّه هناك سؤال أو إشكال يدور يف األذهان من خالل ما تقدم وهو: 

كانت اآليات الواردة يف القرآن يف حق الوالية وأمهيتها أكثر أنَّه إذا 

بكثري من اآليات الواردة يف الصالة والصوم والزكاة و ... الخ فلَِم هذا 

االختالف بني املسلمني، ومِلَ عدم التسامل عىل الوالية ومعناها بخالفه يف 

م تساملوا عىل ذلك.  الصالة والصوم والزكاة و ... الخ فإهنَّ

 هناك مستويان من اجلواب: ـ جلواب: ا

ل:  هو ُمل اتفاق وتساملح باعتبار أنَّ املراد من الوالية هي املستوى األوَّ

والية اهلل ورسوله واألئمة^، إْذ ال أحد يستطيع أْن يحنكر الوالية هلل 

وُمبة أهل البيت^. فقد ’ ورسوله واألئمة وباألخص موَدة الرسول

ا رضورة قرآنية بدهيية واملنكِر هلا منكر ألصل تسامل املسلمون عليها، و أهنَّ

 الدين وأصوله لدى كل املسلمني.

ال أحد من املسلمني يستطيع أْن يحنكر أنَّ أهل املستوى الثاين: 

ًا،  البيت^ ال يستقى العلم منهم كال وإنَّام هم من أهل بيت زقوا العلم َزقَّ

سيد األوصياء وأنَّه × املؤمنني إْذ ال خيتلف اثنان من املسلمني يف علم أمري

÷ يمري العلم مريًا ـ أي يقسم العلم بني العباد ـ وهكذا فاطمة الزهراء

سيدة نساء العاملني واحلسن واحلسني والتسعة املعصومني من ذرية 

م حجج اهلل عىل اخل ق، وَمن يحنكر هذا يحردَّ عليه ويمرق من لاحلسني، وأهنَّ
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 ا أيضًا متسامل عليه.الدين، وهذا املقدار إل هن

ا أنَّه كل املسلمني يعملون ويعتقدون بتلك الوالية فذاك بحث  أمَّ

 آخر علاًم أنَّ الوالية عىل درجات عديدة:ـ 

ل ـ املحبة واملودة للنبيمنها:  وأهل ’ كام تقدم يف املستوى األوَّ

بيته^ ـ إذْن عىل مستوى التنظري واإلقرار ال يستطيع أحد أْن يحنكر ذلك 

وأنَّ أهل البيت^ هلم بحناة الدين األوائل الذين بفضلهم استقام وبقي 

× الدين إل يومنا هذا، إْذ ال يستطيع أحد أْن يحنكر ما قام به أمري املؤمنني

بنفسه وماله وأوالده وبسيفه، وأنَّ احلق مع عيل وعيل مع احلق وحديث 

 .املباهلة وباقي فضائلهم يف خدمة وديمومة بقاء اإلسالم

وإْن كان هناك خالف ال يحنكر ـ أيضًا ـ بني املذاهب اإلسالمية يف 

 الفروع الفقهية من الصالة والصوم والزكاة واحلج.

وعليه فإنَّ املقدار الرضوري لوالية أهل البيت^ أوسع من املقدار 

الرضوري للصالة والصوم واحلج ... الخ باعتبار أنَّ أهل البيت هم 

و مقوم عىل الصالة باعتبار أحكام الصالة تستقى املصدر لعلم الدين وه

ناَد بيشء أعظم مما نودي  من القرآن والسنة وأهل البيت^، لذا مل يح

بالوالية إاّل أنَّه ولألسف املسلمون مل يحفِعلوا نظام اليقظة هلذا األمر وأنَّه 

 مرتوك ومغفوٌل عنه.

 

 

 



 

 الثانياملقا  

’

^

 معية الثقلني وحدة 

 ما املراد باملعية وعدم االفرتاق بني الكتاب والعرتة الوارد يف الروايات؟

بحل الصحيحة التي يتبعها اإلنسان ألجل  لربَّ سائل يسأل ما هي السح

ك السديد والتام بالقرآن الكريم؟ ألنَّه حتّى الذين وصفهم القرآن  التمسُّ

ليسوا رافعي  (1)ذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضنِي{}الَّبأهنم عضني كام يف اآلية املباركة 

م متسكوا ببعض القرآن دون بعضه  ة وأهنَّ اليد عن القرآن الكريم باملرَّ

 .(2)اآلخر، وهو ليَس بتام وال سديد

                                                                        
 .91( سورة احلجر: اآلية 1)

وأصلها عضٌو منقوصة الواو مثل ِعَزة وعزين، عضه عضني، ( عضني: مجع عضة أي التفريق 2)

ـ )عضني( عىل ما جاء يف الرواية يف تفسري العيايش ج م  43ح 271ص 2واملراد ب هم قريش، فإهنَّ

قسموا اآليات القرآنية فام كان ينفعهم أخذوه وما ال ينسجم ومشتهياهتم تركوه فبدل أْن يتخذوا 

جعلوه كآلة بأيدهيم ووسيلة للوصول إل أهدافهم الرشيرة، كام ذكره كتاب اهلل هاديًا وقائدًا هلم 
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إنَّه ال خيفى عىل ذوي األلباب أنَّ نظام القرآن واحد ال واجلواب: 

بعض الفرق اإلسالمية التي يتبعض فإنَّه ذو وجوه منظومية واحدة، ولذا 

أخذت ببعض القرآن ظنَّنت أهنا مستمسكة ومتمسكة بالقرآن الكريم وهو 

والصحيح كام هو عليه الواقع واحلقيقة هو ما تعتقده  (1)غري صحيح

ك بأحد الثقلني الذي هو تعبري قرآين األصل نبوي  اإلمامية: ـ بأنَّ التمسُّ

ـ كتاب اهلل اهلل َعزَّ َوَجلَّ وعرتيت إين تارك فيكم الثقلني كتاب »احلديث 

بني السامء واألرض وعرتيت أهل بيتي، وأنَّ اللطيف اخلبري  حبل ممدود

ام لن يفرتقا حتّى يردا عيلَّ احلوض فانظروا بامذا ختلفوين  أخربين أهنَّ

ك هبام معًا ال بأحدمها، وسبب  .(2)«فيهام والضامن لعدم الضالل هو التمسُّ

ك هبام ثقيلتسميتهام بالثق  .(3)لني كام قالت به الرواية؛ ألنَّ التمسُّ

ومعنى املعيّة للثقلني ـ الكتاب والعرتة ـ هو أنَّ العرتة الطاهرة 

هم عني حقيقة القرآن وهذا هو معنى عدم افرتاق القرآن عن ’ للنبي

حقيقة القرآن التكوينية وهو الكتاب املكنون العرتة أي يوم عدم افرتاق 

األعظم عن ذوات الفرتة املطّهرة، بْل هو أحد أرواحهم الذي وهو الروح 

 .(4)يسّددهم

وهذا املعنى هو أحد اخلرائط التي ترسم لنا العالقة بني الثقلني، فهي ال 

                                                                        
 بتِصف. 73ص 8صاحب تفسري األمثل ح

العيايش  «ما افرتق رجل القرآن بعضه ببعض إالي كفر»× قال أيب× ( الرواية عن اإلمام الصادق1)

 .97ص 1ج

 .44ح 225باب اتصال الوصية ص 1( إكامل الدين وإمتام النعمة للشيخ الصدوق ج2)

 .226ص 49( املصدر السابق: ج3)

 للشيخ السند. 2( اإلمامة اإلهلية ج4)
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ـ  حسبنا كتاب اهلل فقط، وال حسبنا السنة الرشيفة للنبي ’ تقول بمنطق:

به، وال مقطوعون  وأهل بيته، بْل البدَّ منهام معًا نحن مفوضون باالنفراد

عنه، وإنَّام مها ـ الكتاب والسنة ـ مقرتنان اقرتان معّي، وبالتايل ال نستطيع 

 أْن ننفرد بأحدمها دون اآلخر، بْل البدَّ منهام معًا.

 يث الثقلين كالم الله في القرآن: حد

املعروف بحديث الثقلني ’ لذكر حديث النبيوبمناسبة التعرض 

ة أمور:   ناسب التكلم عن عدَّ

ل:   الوحي وأقسامه.األمر األوَّ

 حديث اهلل يف القرآن.األمر الثاين: 

 احلديث القديس.األمر الثالث: 

 احلديث النبوي.األمر الرابع: 

ل/  ا األمر األوَّ مصدر من ـ وحى حيي وحيًا ـ بمعنى الوحي لغًة: أمَّ

 الكتاب والبعث واإلهلام والتفهيم بإخفاء وإيامء.

هو اإلفهام بالرمز واإلشارة اخلفيّة، ومن هذا يحعرف أنَّ الوحي يف األصل 

 عبارة عن اإلعالم يف خفاء، أو الكشف عن أمر جمهول، أو إعالم برسعة.

وقد يحطلق الوحي ويحراد به اسم املفعول )املحوَحى( وهو ما ينكشف 

 لك بالفعل.

عليه فالوحي اإلهلي: ـ هو الفعل أو اإلفهام الذي يكشف به اهلل و

 لإلنسان عن احلقائق التي تتجاوز نطاق عقله.
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ل عىل نبي من أنبيائه.  وأمَّا الوحي يف اصطالح الرشيعة هو كالم اهلل املحنزَّ

وذكرنا يف مبحث اإلمامة اإلهلية أقسام الوحي حتت عنوان منابع 

 الوحي عىل أقسام: ـ وأنَّ  (1)الرشيعة علومهم هي مصادر ومتون

 أ( الوحي الترشيعي واإلنبائي.

 ب( الوحي التأبيدي والتسديدي.

 ج( الوحي اإلهلامي والتوفيقي.

د( الوحي اإليتائي وامللذاين والبسط يف العلم واإللقائي وغريها من 

 العناوين الواردة يف السور واآليات القرآنية الشارحة ألنواع الوحي.

 د دلَّت النصوص القرآنية عىل خمتلف أقسام الوحي: ـ وق

 .(2)}وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمَى{ ـ قوله تعال: 1

ٻ پ  مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ٻ }وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ـ قوله تعال: 2

هُوَ إاِلَّ وَحْيٌ إِنْ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺوَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى پ پ پ ڀ
 .(3)عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى{ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ          يُوحَى

ـ وقْد أشري إل الوحي التسديدي وغريه يف مواطن عديدة من  3

وَإِقَامَ }وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ القرآن كقوله تعال: 
 .(4)الصَّالَةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ{

                                                                        
 .257( املصدر السابق: ص1)

 .17( سورة األنفال: اآلية 2)

 .5ـ  1( سورة النجم: من اآلية 3)

 .73( سورة األنبياء: اآلية 4)
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حيث إنَّ الوحي يف اآلية ليَس هو الوحي الترشيعي الذي هو عبارة 

عل نفس فعل اخلريات  عن األمر والنهي اإلنشائي؛ ألنَّ متعلق الوحي جح

ا كانت تصدر عنهم بوحي مقارن بصدور الفعل، كام أشار إل ذلك  أي أهنَّ

باطبائي يف امليزان، فاآلية تشري إل أنَّ املوصوفني بجعلهم العالمة السيد الط

أئمة من قبله تعال مؤيدون بحقيقة أمرية من عامل األمر، وهو روح القدس 

 الطاهرة ومسّددون بقوة ربانية ينبعث منهم بتوسطها فعل اخلريات.

وسيأيت الكالم مفصاًل يف قاعدة الوحي مستقاًل مفصاًل بحول منه 

 ة.تعال وقو

فإنَّ كالم اهلل هو الوحي املنزل عىل حديث اهلل يف القرآن: األمر الثاين: 

بصورة الكالم أو الكلمة سواء التكويني امللكويت أو الكالم ’ نبينا ُممد

املتمّوج يف اهلواء من األصوات املتمّوجة منه تعال، والكالم اإلهلي عىل 

 أقسام، يأيت بياهنا يف قاعدة الوحي.

وهو ما حيكي كالمه تعال غري متحد بيشء الث: احلديث القديس: األمر الث

 وهو غري القرآن أي الكالم املنزل بألفاظ بعينها يف ترتيبها ال لغرض اإلعجاز.

يف ’ فيجري اهلل عىل لسانه’ وهذا الكالم يحوحى معناه إل النبي

يحبدهلا أْن ’ خمصوص، ليَس للنبيالعبارة عنه ألفاظًا خمصوصة يف ترتيب 

 .(1)ألفاظًا غريها أو ترتيبًا غريه

 للحديث يف اللغة معنيان: األمر الرابع: احلديث النبوي: 

ل:   اجلديد ضد القديم.األوَّ

                                                                        
 ( املعجم الشامل.1)
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واملعنى للمعنى االصطالحي  قوهو املواف (1)اخلرب والكالمالثاين: 

ث  األصيل للحديث هو اجلديد، وإنَّام أحطلق عىل الكالم، بلحاظ أنَّه حيدح

 ويتجدد.

وأمَّا احلديث يف اصطالح املترشعة: فقْد اتفق املسلمون عىل أنَّه ما روي 

’ من قول أو فعل أو تقرير. واملراد من التقرير:ـ  ارتضاء النبي’ عن النبي

 ملا يحامرس بحرضته من سلوك فردي أو اجتامعي، وعدم إنكاره له.

حاديث من باب النسبة أي األ’ وعليه فنسبة احلديث إل النبي

 ’.التي حتّدث هبا النبي

  

                                                                        
 ( لسان العرب ابن منظور، مادة )حدث(.1)



 

 اهليمنة والفوقية

ة مستويات ملعنى اهليمنة والفوقية:ـ   هناك ِعدَّ

ل:  هيمنة وأمومة بعض آيات القرآن املحكمة واملتشاهبة املستوى األوَّ

ة عىل بعضها اآلخر ـ سواء أمومة املحكامت عىل املتشاهبات أم أموم

املحكامت بعضها عىل بعض أو ... فإنَّه ال يمكن بياهنا باملناهج التفسريية 

مة املحكامت ـ كاملنهج التفسري املوضوعي، وال األحخرى ـ غري منهج أمو

السطحي وال  األثرالتجزيئي الرتتبي وال يف أسباب النزول، وال يف تفسري 

 تفسري القرآن بالقرآن وال ... الخ.

 ضوابط وقواعد، فإذا اكتشفت هذِه القواعد من وهذِه اهليمنة ال

خالل نظام الثقلني يف تفسري القرآن الكريم سنكون أملّ بمباين القرآن من 

ا ليست يف صدد استخراج هذِه  املناهج التفسريية تواجه مشكلة هي أهنَّ

القواعد من معارفها واملنهج الوحيد الذي يتكفل استخراجها ويحعرفنا 

 غري مشتقة هو منهج أمومة املحكامت.القرآن بمعرفة 

}إِنَّهُ الَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ فمثالً: ما هو االرتباط والعالقة بني قوله تعال: 
 .(2)}واَلَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ{ وقوله تعال  (1)اللّهِ إاِلَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُون{

فهنا املنهج الوحيد الذي يحبني لنا نوع االرتباط بني هذين اآليتني 

وغريمها من موارد أحخرى من القرآن هو منهج أمومة املحكامت ووالية 

                                                                        
 .87يوسف: اآلية ( سورة 1)

 .29( سورة اإلرساء: اآلية 2)
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أهل البيت^ الذي يؤكِّد عليه القرآن الكريم، وهو املنهج الوحيد واألجدر 

 خر.الذي يكشف اللحمة واالرتباط بني مجيع اآليات بعضها مع البعض اآل

أيضًا تقدم أنَّ منهج أمومة املحكامت يتميز بنظام وحدة وألفة 

 وتناسق نسيجي عىل أصعدة ومستويات خمتلفة.

فمثاًل عندما يكْن اإليامن بغنى اهلل تعال هو عدم اليأس من اهلل، 

فهناك آيات عديدة تدلُّ عىل أنَّ اهلل تعال أمر بالكرم وهنى عن البخل اآلية: 

(1)لْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ واَلَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ{}واَلَ تَجْعَ
. 

وأنَّ البخل ينشأ من اليأس من معرفة هذا النشوء وهيمنة املحنَْشأ عىل 

املَنْشأ وقبض اليد عن العطاء نايشء من البخل، وهذا معناه هيمنة املحنْشأ 

 عىل املحنْشأ.

فمثاًل أحشيع بني املفرسين باآلونة األخرية أمثال العالمة السيد ُممد 

حسني الطباطبائي+ الذي يتوخى منهج تفسري القرآن بالقرآن ذكر اهلل 

ّل  أو  (2)}إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم{ية أو جمموعة آيات مثل: ـ آتعال يف ذيل كح

وهنا حاول  وغريها (4)اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَاب{ }فَإِنَّأو   (3)}إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيم{

 السيد العالمة الطباطبائي أْن يوِجد الصلة بينها من بعض اجلوانب.

ا املنهج الذي اعتمدناه، فإنَّ األسامء اإلهلية التي أشار هلا القرآن  أمَّ

أمور كثرية وما هي نوع الصلة بني صدر اآلية الكريم هلا هيمنة وبيان 

                                                                        
 .29( سورة اإلرساء: اآلية 1)

 .181( سورة البقرة: اآلية 2)

 .115( سورة البقرة: اآلية 3)

 .19( سورة آل عمران: اآلية 4)
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فمثالً: ـ اآلية التي تنهى عن احلسد والغيبة ومجيع املعايص ثم بعد وذيلها، 

 ذلك َيذكر القرآن: ـ إنَّ اهلل واسع عليم، فام هي الصلة بينهام؟.

سعة اهلل تعال هلا معنى واسع، والذي يتكفل ببيان معنى اجلواب: 

هذِه السعة هو منهج أمومة املحكامت ووالية أهل البيت^ فإنَّ الواسع 

من الصفات اإلهلية الدالة عىل الال تناهي لرمحة اهلل تعال وقدرته  صفة

 واإلفاضة منها عىل املتناهي املحدود ... الخ.

 . (1)}قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي{لآلية 

 واألمومة عىل مستوى العلوم اإلنسانية إذا أرادوااهليمنة املستوى الثاين: 

أْن يكتشفوا ظاهرة جمتمعية إنسانية، وال يستطعيون دراستها وحتليلها بدّقة 

م يشاهدون ويحدركون أنَّ هذِه  وعمق إاّل بالرجوع إل الرؤية العقائدية فإهنَّ

 الظاهرة اإلنسانية أو األخالقية منبثقة من رؤية فكرية وعقائدية.

اهليمنة واألمومة من مستوى العلوم األكاديمية ستوى الثالث: امل

فمثاًل الذي يريد أْن َيدرس طب بدن اإلنسان ـ كطب األعصاب ـ ال 

يمكن أْن يصل إل العالج الناجع والناجح إاّل بدراسة أمور عقائدية 

مرتبطة باملدارس األخالقية؛ وذلك ألنَّ حركة بدن اإلنسان وأفعاله ذات 

 لصفات وعلوم األخالق ذات صلة بعلوم العقيدة وامللل والنِحل.صلة با

وهكذا االرتباط بني َكَرم اهلل تعال وبني صفة السخاء عند الشاب 

الشاب السخي املقرتف للذنوب أحبي إىل اهلل من »العايص عىل ما َوَرَد 

                                                                        
 .109( سورة الكهف: اآلية 1)
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 .(1)« الشيخ العابد البخيل

فغن صفتي البخل والسخاء من الصفات العملية، فإنَّ السخاء 

كفعل وليد من صفة السخاوة، وقبض الييد كفعل وليد صفة البخل، 

ومرجع هذا إل أنَّ َمن حيمل صفة البخل يكون أبعد عن اهلل ممن حيمل 

صفة السخاء؛ ألنَّ السخاء صفة تنطوي عىل اإليامن بوجود منبع ال ينضب 

باحلرضة اإلهلية فطريًا فطرة السخي ـ هادية له إل نفق املعرفة وفطرته ـ أي 

تلقائيًا، كام أنَّ البخيل ـ والعياذ باهلل ـ منطوي عىل جحود خفي وهو 

 جحود بوجود قدرٍة وكرٍم ال ينضب.

ام أفضل معرفياً؟ السخي العايص أم البخيل العابد؟ فإنَّ والسؤال:  أهيُّ

رٌد بقلبه، فمثاًل إبليس كان ساجدًا هلل ببدنه، وأمَّا البخيل عابٌد ببدنه ولكنه متم

قلبه فهو متمرد، فهو يأبى طاعة اهلل تعال يف الوسيلة التي نصبها اهلل له، بخالف 

ام أفضل؟  السخي فإنَّه متمرد عىل اهلل تعال ببدنه ولكن عابٌد بقلبه فأهيُّ

دة البدن إن عبادة القلب أعظم من عبادة البدن، فإنَّ عبااجلواب: 

ترضُّ عبادة السطحيني من البرش الذين يحساقون إل عبادة البدن التي عندهم 

أعظم خطبًا من عبادة القلب، وهذا معنى أنَّ اإليامن أعظم من العمل؛ ألنَّ 

ا عمٌل وال فائدة يف طوعانية  اإليامن عبادة القلب بخالف عبادة البدن فإهنَّ

 ذ باهلل.البدن مع مترد الروح والقلب والعيا

لذا دلَّت األخبارح عىل أنَّه ما نودي بيشء أعظم مما نودي بالوالية، فإنَّ 

الوالية أعظم من العمل؛ ألنَّ الوالية عبارة عن عمل قلبي وهو أعظم من 

                                                                        
الوسائل  ؛ ومستدرك253؛ املفيد يف االختصاص، ص326( فقه الرضا البن بابويه القمي، ص1)

 .15ص 7للمحدث النوري/ ج
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يوايل وحيب بقلبه،  فإنَّهالعمل البدين، وهكذا الدين هو احلبُّ والبغض، 

ويعمل كل ذلك بقلبه، ولذا ما ورد يف  فإنَّه ييل اجلانب اإلهلي بقلبه ويحسلِّم

األخبار من التأكيد عليها ـ الوالية ـ وأهنا أعظم من الصالة؛ ألنَّ الصالة 

فيها جنبة خضوع بدين أو جسمي، وهكذا احلج فيه جنبة وفود عىل اهلل 

 خي بامله.ْس بالبدن وهكذا السخي فإنَّه يَ 

م من الوفود عليه بينام الوالية هي وفود عىل اهلل بالقلب وهو أعظ

بالبدن وهكذا السخي فإنَّه يسخي بذات نفسه إل اهلل تعال وال يتوجه إل 

أنانية ذاته كام توجه هبا إبليس ـ خلقتني من نار وخلقته من طني ـ فإنَّ 

جبت اإلنانية يف إبليس مل يتدكدك ومل يصِغ إل احلرضة اإلهلية وهكذا جهاد 

}فاَلَ وَرَبِّكَ الَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ  النفس هو تسليم ملا قىض به اهلل
(1)بَيْنَهُمْ ثُمَّ الَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا{

أعظم من  فإنَّه .

جهاد العدو بالبد، وعليه فجهاد النفس جهاد جهاٌد حقيقي وهو الصالة 

 احلقيقية وهو الزكاة احلقيقية وهو ... الخ.

من  «َحيَّ عىل خري العلم»واإلرصار عىل حذف فقرة  ولذا صار الرتيكز

 األذان واإلقامة للصالة، وهل األعامل اخلريية فيها أخري وأفعل تفضيل؟

 و نور الوالية التي هي خري األعامل.نعم أال وه

إنَّ هيمنة الصفة عىل الفعل، والذات عىل الصفة أي املستوى الرابع: 

نشوء شاكلة الفعل من الصفة، ونشوء شاكلة الصفة من نمط الذات أو 

العقيدة أو الرؤية باعتبار العقيدة؛ لذلك الصلة بني العقيدة والذات هي أنَّ 
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ات، وبام أنَّ العقيدة موطنها القلب فهي من شؤون العقيدة ختلِق وتوجد الذ

اإلنسان وذات  القلب والذات والروح، وهذِه هي الفصل األخري من ذات

املخلوق متقومة بالعقيدة باعتبار أنَّ موطنها ـ العقيدة ـ أعايل وجود 

املخلوق وفصله األخري وعليه تكون العقيدة جوهرًا ال عرضًا، باعتبار أنَّ 

 العقيدة والذات تعبريان متقابالن متالزمات يكشف أحدمها عن اآلخر.

  



 

 الذي مجع القرآن كما ُأنزل؟من 

 ×.ملْ جيمع القرآن كام أحْنِزل غري عيل بن أيب طالب

 وال تعني هذهِ اإلجابة قطع الصلة بني البرش وبني تنزيل الكتاب العزيز.

 وكذلك ال تعني جتميد تنزيل الكتاب، وظاهر الكتاب.

 وإنَّام املراد هنا نفي القدرة املطلقة ال نفي مطلق القدرة، ومطلق

درجات القدرة، كال، فإنَّ بعض درجات القدرة موجودة، ولذلك بعض 

األفهام السقيمة التي ال تفهم إاّل فهاًم سطحيًا وجتمد عىل ظاهر اللفظ 

والعبارة، وليَس عندها نظرة تأمل وعمق وغور يف األعامق عندما يسمع 

طيعون وال هؤالء: أنَّ القرآن ال يقدر عليه البرش، فيفهم: أنَّ البرش ال يست

 يقدرون عليه بقدرة مطلقة، كال وإنَّام يقدرون عليه ولكْن بقدرة ما متبعة.

ال يكفي للباحث العلمي أو املحفرسِّ للقرآن أْن يستنتج نتائج كيف ما 

اتفق، وإنَّام املهم هو أنَّه كيف يؤلِّف بني هذِه النتائج وكيفية املوازنة بينها 

م وهل يحكال  وفرز األهم من املهم م من املؤخر، وما هو مكيال املحقدَّ واملقدَّ

 به املؤخر أم بمكيال آخر، هذا هو املهم.

وعدم مراعاته كام وقعت به املدارس اإلسالمية تنتج نتائج سلبية 

 وحياسبون وحياكمون عليها علميًا.

 



  



 

 بالقرآن التمسُّكالنتامج السلبية املرتتبة على عد  

هناك بعض الِفرق التي ضلَّت وانحرفت عن منهج أهل البيت^ 

ك الصحيح بالقباّدعاء أهنا من فِرق الشيعة، بسبب أهنَّ  رآن ا تركت التمسُّ

البيت^ واالبتعاد عنهم، الكريم، املرتتب عن هذا الرتك ترك منهج أهل 

م متمسكون  ك بأهل البيت^ ويدعون أهنَّ وكذلك الذين تركوا التمسُّ

 بالقرآن كال بْل هم مبتعدون كل البعد عن القرآن من حيث يشعرون أو ال.

وبعد هذِه املقدمة يأيت السؤال: ما املقصود من التفرقة بني القرآن 

قوا ومتسك وا بأحدمها دون اآلخر ظنوا وأهل البيت^ إْذ هؤالء الذين فرَّ

ك بأحدمها دون اآلخر  م متمسكون بالقرآن وهذا توهٌم؛ ألنَّ التمسُّ أهنَّ

ا  معناه تركهام معًا من حيث ال تشعر، وإْن كانت النفس تظن ولو صورًة أهنَّ

 متمسكة بأحدمها.

بينهام، إاّل أنَّه بالواقع كال، مها معًا لن يفرتقا وإْن ظننت أنك فّرقت 

 افرتقت وابتعدت عنهام بالتمسك ولو ظنًا منك بأحدمها.أنت 

وهذا يستلزم نتيجة خطرة جدًا ذات عاقبة وخيمة وسيئة وهي 

 التفرقة بني اهلل ورسوله، وبالتايل هم فارقوا اهلل ورسوله.

وهكذا فيام لو أرادوا التفرقة بني الرسل فكذلك هم بالواقع فارقوا 

 ، فاليهود والذي استمسكوا‘املسيحالرسل، نظري ما فعل أتباع موسى و

ك بعيسى× بموسى  بالواقع هم تاركوا كال النبيني.× وتركوا التمسُّ

بورص  عندما نحِِصوا بتوسط× وهكذا اتباع نبي اهلل عيسى بن مريم
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م متسكوا بالنبي عيسى أكثر وتركوا × الذي أغوى النصارى بالواقع ال أهنَّ

موإنَّام تركوا ’ سيد الرسل ُممد متمسكون هبام  االثنني معًا وحيسبون أهنَّ

 والواقع ليَس كذلك.

 سلسلة واحدة ال تنفصل وال والسبب يف ذلك؛ ألنَّ أنبياء اهلل تعال

 تنفك، نظري االبتعاد عن حلقة سلسلة متصلة هو ابتعاد عن كل احللقات.

 عىل نحوكذلك اإليامن بأئمة أهل البيت^ االثني عرش هو إيامن 

هم تركتهم كلهم ال أنك ترك نعي فإذا أنكرت إمامة واحٍد موجمالكيل امل

ا من عي أهنَّ أحدهم ومتسكت باآلخر، كام فعلت بعض الفرق التي تدّ 

وكذلك صلة أئمة أهل  الشيعة كالزيدية واإلسامعيلية والفطحية .. الخ.

 البيت^ بنبي اإلسالم بحسب اإليامن وستتضح احلقيقة يف اآلخرة.

لَّهح يتضح أنَّ معية الثقلني ال تتفكك وال تنفصل ومن خالل هذا كح 

بعضها عن بعض بأي حال من األحوال، وعليه فاملنهاج الذي يضعه أهل 

 البيت^ ليَس معناه قطيعة وجتميد للقرآن ومتسك بأهل البيت^.

م اإلهلي وهم أهل البيت^ ال يعني أننا لِّ عَ ولذا عندما نلتجئ إل املح 

ك لِّ عَ ام ذهبنا إل مح نرتك الكتاب، كال، وإنَّ  م ذلك الكتاب بغية التمسُّ

والوقوف والرتكيز والتدبر والتعلم أكثر فأكثر من ذلك الكتاب، ال أننا 

لم وال نوازي وال نركز وال ندقق فيام يقول يف ذلك عنأخذ بكالم املح 

الكتاب وإنَّام بالعكس، وهذِه املوازاة تفك لنا الكثري من اإلمجاالت 

 ؛ ألنَّ هذا الكتاب حيتوي عىل أمر عظيم.واإلهبامات

  



 

  واألممة ’العالقة بني والية اهلل تعاىل ووالية الرسول

 على احملكمات من القرآن ^وبني منهج أمومة والية أهل البيت

عىل ذوي البصرية وذوي العقول السليمة أنَّ والية أهل ال خيفى 

البيت^ هي والية اهلل تعال ووالية للرسول ومتفرعة عنهام ـ أعني عن 

وعرتته هبذِه املراتب ’ والية اهلل ووالية الرسول ـ وعليه فوالية الرسول

ًا لوالية اهلل  سُولَ وَأُوْلِي األَمْرِ }أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّاملتسلسلة ليست نِدَّ
(1)مِنكُمْ{

 هي مثال لتجيل ونوع من التمثل لطاعة اهلل تعال. فطاعة الرسول 

أيضًا متثل لطاعة ’ هكذا طاعة أويل األمر من أهل بيت النبيو

التي هو متثل لطاعة اهلل، ووالية اهلل يف ’ ووالية الرسول’ الرسولة

 األرض أعطائها خللفائه يف األرض.

م للدين قائمة وفرضنا أنَّه مل نلتزم هبذِه املراتب املتسلسلة هل تقولو 

 من دون أْن نجعل ُمور الدين هو والية اهلل؟

قوم للدين قائمة من دون أْن نجعل تكال، ال يمكن، وهل يمكن أْن 

 التوحيد هو املحور األسايس واملركزي؟ كال ال يمكن.

بشكل غري موصول وهل يمكن أْن تستقي أبواب األصول والفروع 

 وال مرتبط بتوحيد اهلل تعال؟ كال ال يمكن.

الرسول  وعليه احللقات الثالث املتسلسلة واملرتابطة والية اهلل ثم والية
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ثم والية األئمة^ هي األصل الذي يرجع إليه، وأنَّ هذِه األسالك 

م النورية التي تربط السامء باألرض ال يستطيع أحٌد أْن يبينها إاّل املعصو

يبني لنا كيفية × واملعصوم .(1)}اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا{

االنطالق من النقطة املركزية وهو التوحيد إل الرسالة )النبوة( ثم اإلمامة 

 أبواب الدين.وثم بقية دوائر 

نَّ ثم أنَّه هل لفروع الدين قطيعة عن أصول الدين؟ كال ال يمكن أل

 فروع الدين متفرعة ومتولدة ونامية ونمّوها من أصول الدين.

هذا مضافًا إل وجود برهان وحياين أعظم من الربهان الفلسفي وهو 

إنَّام العلم ثالثة: آية حمكمة أو فريضة عادلة »’: احلديث النبوي، قال النبي

 .(2)«أو سنة قائمة وما خالهن فهو فضل

م النبي املحكمة وأراد هبا العقائد واألصول، ثم السنة اآلية ’ فقدَّ

القائمة وقصد هبا علم األخالق والنفس واآلداب والسنن، ثم الفريضة 

 .العادلة أي الفرائض التي فحرضت عىل البدن

إذْن هذِه احللقات املتعاقبة هي دوائر تتبع بعضها البعض؛ ألنَّ نسيج 

ة هي توحيد اهلل يف الترشيع، وَّ الدين قائٌم عىل مركزية التوحيد، فإنَّ النب

واإلمامة هي أيضًا توحيد اهلل يف الطاعة والوالية، واملعاد هو توحيد اهلل يف 

ل وهو اآلخر.  املنتهى ولقاء اهلل، واآلخرة هي مظهٌر لتوحيد اهلل هو األوَّ

الفقه  كل أصول الدين هي جمرى لتوحيد اهلل تعال وهكذا الفروع من

 وغريه من املعارف الدينية هي توحيد اهلل تعال.

                                                                        
 .2( سورة الرعد: اآلية 1)
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ولكن متتاز مدرسة أهل البيت^ يف التوحيد عن غريها من 

املدارس اإلسالمية األحخرى، والتوحيد الذي عندها ليَس عند غريها من 

املدارس األحخرى وهو توحيد الطاعة؛ ألنَّ اهلل تعال عنده برنامج نظري 

 وأنَّ احلاكم هو اهلل تعال واحلاكم السيايس دائاًم هو وبرنامج تطبيقي للبرش

اهلل تعال، هذا عىل منهاج مدرسة أهل البيت^ بينام ال نشاهد هذا يف 

املذاهب اإلسالمية لألسف عندهم فقط الربنامج النظري دون التطبيقي 

 وليَس عندهم توحيد وحاكم سيايس.

دة املعنى وحدة القرآن ليست وحدة سياق اآليات وليست وح

واملوضوع، وإنَّام وحدة القرآن هي وحدة الدين ووحدة الدين هي وحدة 

 نظام، كام سيأيت مفصاًل يف ُمله ـ إْن شاء اهلل تعال ـ 

ولذا واليتنا وإمامتنا نظامًا للملة وتنسيق للقلوب واألفكار فهي ترتبط 

 حكامت.وتتناسق فيام بينها وكل هذهِ البيانات تشري إل منهج أمومة امل

  



  



 

 املقا  الثالث

 وفيه: 

 



  



 

  ^أهل البيتوالية  حبث مقارن بني منهج أمومة

 فضال عن املتشابهات واملناهج األخرىعلى احملكمات يف القرآن 

 وفيه: 

يحعلم مما تقدم يمكن القول: أنَّ أصول التفسري البدَّ وأْن يكون 

ل هو اهلل تعال ثم النبي ثم أئمة أهل البيت^، وليَس ’ الواضع األوَّ

تفسري هذا القرآن متزق  املفرسون واملجتهدون والفقهاء، وإاّل لكان يف

وذلك ألنَّ القرآن له َوْحَدة منظومية ال يمكن كشفها إاّل من قبل  تتوتش

 املعصومني^.

ثم بعد ذلك إذا حافظنا عىل األصول التي هم أسسوها يمكن أْن 

تنبثق أصول اجتهادية تفسريية ال توجب تشتتات ومتّزقات، بْل توجب 

 وحدة منهاج.

 والبدَّ من حتقيق احلال يف العنوان التايل: 

 أ  الكتاب

املحكمة قبل اخلوض يف معنى األمومة واهليمنة لآليات املحكمة 

 يمكن طرح هذا التساؤل وهو: 

 ؟هل أنَّ اآليات املحكمة هي أم الكتاب، أم ال
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 وهل أنَّ أمَّ األِم هو أصل األصل أم أنَّ األحمَّ هو أصل والية أهل البيت؟.

بنيَّ أنَّ معنى  (1)أنَّ القرآن الكريم يف بداية سورة آل عمرانواجلواب: 

أمومة وهيمنة ومركزية املحكامت هو يرد املتشاهبات إليها، وهذِه قاعدة 

 معرفية مهمة جدًا يف ردِّ املتشابه إل املحكم.

وبنيَّ القرآن الكريم أنَّ البرش لو أحعطوا فقط اآليات املحكامت 

فإنَّه ليَس هلم القدرة عىل رّد ومآل وسري مرجع املتشاهبات إل  واملتشاهبات

املحكامت، وكذا ليَس باستطاعة املحكامت لوحدها برفع نقاط الشبه 

والتشابه عن املتشاهبات، وإنَّام الذي يمتلك القدرة الكافية لردِّ ذلك فقط 

ل والراسخون يف العلم هم املهيم نون عىل هذِه هو اهلل تعال وهو املعلم األوَّ

 املحكامت واملتشاهبات.

ومن الواضح أنَّ العامل باليشء ُميٌط به، وبام أنَّ اهلل تعال والراسخون 

ل وإليه ينتهي  يف العلم هم فقط الذين يعلمون باملحكامت ومصداقها األوَّ

 وأهل بيته العاملون بذلك.’ ما عداه، بعد اهلل تعال هم النبي

ـ   املحكامت أعظم من املتشاهبات، وبام أنَّ العامِل واملحيط إنَّ النتيجة:

أعظم من املتشاهبات فننتهي إل أنَّ أهل البيت^ أمومتهم  باملحكامت

د عليها القرآن يف مواضع خمتلفة من سوره املباركة  وواليتهم^ـ  التي أكَّ

او هنا يف اآلية املباركة والو }إاِلَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ{منها ما نحن بصدده 

للعطف والعطف يقتيض الترشيك يف احلكم بني املعطوف واملعطوف عليه، 

 وإْن كان للقوم آراء أحخرى يف أنَّ الواو استئنافية أو غري ذلك.

هي أعظم من أمومة املحكامت عىل املتشاهبات، ’ وأمومة النبي

 .وال يكون إحكام املحكم إاّل بعلوم وببيان أهل البيت^

                                                                        
َو الَِّذَي أَنَزَل َعلَيَْك الْكِتَاَب ِمنْهح آيَاٌت }، 7( سورة آل عمران: اآلية 1)  .{...هح
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}يَمْحُو اللّهُ مَا أيضًا ذكر القرآن أم الكتاب وأنَّ هلا أمًا يف مورد آخر 
وهناك شواهد قرآنية كثرية عىل ذلك كام  (1)يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَاب{

 سيتضح يف بحث املحكم واملتشابه.

أيضًا من مميزات منهج أمومة املحكامت ووالية أهل البيت^ عن 

و أنَّ هذا املنهج يتميز بأنَّ له ظاهر وباطن وأنَّ الظاهر عند الناس غريه، ه

 والباطن ليَس عندهم.

 وأنَّ الذي عند اهلل تعال ليَس خفياً وإنَّام جلياً وإاّل ملْ تستفد البرشية منه.

 م يعلمهم بذلك ووساطة.لِّ عَ نعم، حيتاج إل مح 

يفهم أنَّ القرآن ويعتمد هذا املنهج عىل عدم تسطيح القرآن، وال 

 سطح ليَس له عمق كام فهمه البعض.

}أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ وذكر القرآن مثاًل يف سورة آل عمران 
 .(2)مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ{

]هن وحدة موضوعيية أو لغوية أو فلسفية أو عقلية ومل يقل القرآن 

 الخ[ بْل قال ]هن أم الكتاب[. ...

حقائق ألنَّ القرآن يفصح بأنَّ للسور والقرآن املجيد حيذر من جحود 

واآليات القرآنية تنزيل وهلا تأويل، كام أنَّ هلا ظاهر له باطن، لآلية املباركة 

فاآلخرة باطن  (3)ن{}يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ اآلخِرَةِ هُمْ غَافِلُو

 الدنيا، فإنَّ اآلخرة باطن هذا الظاهر.
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 العالقة بني الظاهر والباطن

اخلفي  جتلية ويسمى هذا املعلم باخلفاء واجلالء، أو إجالء اخلفاء، ومعنى

 أي إظهار باطنه بنزعة باطنية، بْل ينزعة قرآنيّة.

لِئْت كتب احلديث  وهذا املبحث يحعدُّ من املباحث املهمة جدًا والذي مح

بطن إل  من أنَّ للقرآن ظهو وبطن ولظهره’ عند الفريقني ببيان رسول اهلل

 سبعني بطنًا.

منها والنحوية والعقلية  والتفاسري األحخرى ـ التي َمرَّ ذكرها ـ األدبية

و ... الخ. هلا درجات ومساحات معينة ال لكل اآلفاق وإنَّام بسعة قدرة 

البرش، ومن اجليل أنَّ احلقيقة اإلهلية أوسع من الطاقة البرشية وأوسع من 

القدرات العقلية؛ لذا القدرات والنتاج العقيل البرشي هو بقدر الطاقة 

 عة بحور احلقيقة اإلهلية.البرشية، وهي قارصة عن آفاق وس

، َبنيَّ يف حديث الثقلني بيانًا معرفيًا يف وصف ’ والنبي كام مرَّ

القرآن وأنه حبل له طرفان طرف عند اهلل وطرف عند الناس، وهذا إشارة 

 إل أمومة املحكامت.

 : يتميز املعلم الثاين بعّدة مميزات

إنَّ للقرآن ظاهر وهو عند الناس، وله باطن وهو ليَس عند أوالً: 
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 الناس، وكيف ما عند اهلل جيل ظاهر للناس ال خفي باطن.

يعتمد موازنة عدم تسطيح القرآن الكريم، وال يفهم منه أنَّ ثانياً: 

 فهمه البعض ـ .القرآن سطح ليَس له عمٌق ـ كام 

د القرآن الكريم يف مواضع خمتلفة عىل أمهية وجود حقائق ثالثاً:  أكَّ

}أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ قرآنية، وحّذر من جحودها، فمثاًل قوله تعال: 
ت اآلية بـ )أم الكتاب( ومل  (1)مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ{ َعربَّ

نَّ وحد  ة موضوعية أو لغوية أو فلسفية أو عقلية أو ... الخ[.تعرب ]هح

وهذا يدلُّ عىل أنَّ آيات القرآن ال تنزيل وال تأويل، كام أنَّ هلا ظاهر 

}يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ اآلخِرَةِ هُمْ وهلا باطن لآلية املباركة: 
 . (2)غَافِلُون{

ر البرش من عد أنَّ والقرآن الكريم ب سجل دعامة معرفية أساسية حذَّ

أنَّ َيسجن معرفته بالظاهر من القرآن الكريم فقط، أو بالباطن فقط أو 

د القرآن عىل أنَّه إذا آمنت بالقرآن  بالتنزيل فقط أو بالتأويل فقط، وإنَّام أكَّ

بالباطن، الكريم فالبدَّ أْن يكون إيامنك بالظاهر عىل حد سواء إيامنك 

 ومثلام تؤمن بالتنزيل كذلك بالتأويل عىل حدٍّ سواء وهكذا.

 ̂ وهذا مما أكَّد عليه قرناء وِعْدل القرآن الكريم وهم األئمة املعصومون

 وهو أمهية وجود التأويل.

بينام لو الحظنا املناهج األحخرى من املدارس اإلسالمية، بْل حتَّى من 
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دون كح  ّل التأكيد عىل جانب التنزيل ومل يعتنوا مفرسي اإلمامية نراهم يؤكِّ

بجانب التأويل، ورِسُّ ذلك واضح باعتبار ـ كام مرَّ ـ أنَّ تنزيل القرآن له 

طرفان طرف ممدود من السامء باألرض وهذا الطرف مقدور لعموم 

ا الطرف اآلخر الذي هو يف السامء وعند اهلل غري مقدور هلم  الناس، وأمَّ

ه إاّل أنَّه غري خفي عنهم بواسطة معلموه أال وهم وهم يف عجز عن تناول

النبي واألئمة املعصومون^ حتَّى ال حيرموه؛ ولذا ترى العكوف من قبل 

 العلامء واملفرسين و ... عىل التنزيل.

وهذا مما ال كالم لنا فيه وال مشكلة، إنَّام املشكلة تكمن فيام لو َحَِص 

القرآين فقط وفقط يف التنزيل، وهنا يقة القرآن والنظام قاملحفرسِّ نظام ح

َ بلسان عريب محبني ونوٌر  نواجه مشكلة وهي أنَّ القرآن الكريم نفسه بحنيِّ

َدى، فكيف يصري فيه غموض وخفاء وبطون.  وهح

وعليه فاملشكلة التي تواجهها املناهج التفسريية األحخرى غري منهج 

يف القرآن الكريم أمومة املحكامت هي مشكلة العكوف عىل جانب التنزيل 

 ورسم نظام تفسريي للقرآن ُمدود بحدود التنزيل.

إاّل أنَّه ولألسف إذا رجعنا إل قواعد وأصول التفسري عند املفرسين 

َفِعلوا الطرف  م يحغفلون أو ملْ يح نجدهم غالبًا حتَّى عند علامء اإلمامية فإهنَّ

 الطرف التأوييل يف القرآن الكريم.الغيبي و

رق املعلم الثاين الذي نحن اآلن يف صدد بيانه هو أنَّ ومن أهم فوا

اجلانب الغيبي يف القرآن أوسع من اجلانب التنزييل بنسبة ال متناهية، كام 

 سيأيت تفصيله يف ُمله إْن شاء اهلل تعال.



  



 

 لرتقالعالقة بني الفتق وا

من الفوارق املهمة والفارقة بني منهج تفسري أمومة املحكامت عن 

املناهج األحخرى هو أنَّه يف تفسري أمومة املحكامت يتمُّ فيه التعرف عىل 

 عملية الفتق بعد الرتق أو التبني بعد االندماج أو التفصيل بعد اإلحكام.

 . (1)والفتق يف اللغة هو الشق والفتج

 .(2)ضد الفتق وهو اإللتئام والرتق يف اللغة:

أنَّه الفاتق الراتق يعني فاتق اجلور ’ وقد ورد يف وصف النبي

 .(3)وممزقه وراتق اخللل الذي وقع يف الدين والكالم استعارة

د عليها القرآن الكريم وأئمة  وهذِه القاعدة من القواعد املهمة التي أكَّ

يف مناهج تفسري  أهل البيت^ إاّل أهنا ولألسف أصبحت نسيًا منسياً 

املفرسين، وهذا املَْعَلم نخوض به اآلن عىل نحو اإلمجال، وسيأيت بسط 

 الكالم فيه وتفصيله كأصل تفسريي مهم إْن شاء اهلل تعال.

ما املراد بالبيان أو الفتق أو التفصيل؟ أي التفصيل بعد سؤال: 

 إمجال.

قائق الوجودية سيأيت يف نظام قواعد املعاين ونظام قواعد احلاجلواب: 

للقرآن أنَّ التفصيل واإلحكام والفتق والرتق قد تكون عىل صعيد املعنى 

                                                                        
 مادة فتق. 223ص 2( جممع البحرين ج1)
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وذلك باستخراج معاٍن عديدة من معنى واحد مدمج، فاملعاين املستخرجة 

فتق لوحدة إمجالية للمعنى الوحداين بوحدة رتقية وهو ما يعرب عنه 

العقيل واجلزئية  بالعقليات بطباعه التحليل والرتكيب وهذا يف الرتادف

وتفكيك املعنى الواحد إل معاٍن عديدة، وقد يكون االستخراج ال من 

 يبطن وذات معنى معني، بْل استخراج املعاين من الرتابط والتأثري الوجود

بني معاين خمتلفة. فالتفكيك والتفصيل للمعاين والدمج هلا يف معنى واحد 

 حكام.أحكام التفكيك للمعاين والدمج هلا أ

يف كل علم من العلوم هناك مراتب وطبقات متسلسلة مرتتبة فيه، 

األسفل كام هو  ىلوسسلسلة مراجع مبتنية أنَّ املرجع األعىل حاكم ع

املعروف يف قوانني البرش الوضعية، فضاًل عن قانون ونظام القرآن الذي 

د عليه قبل أكثر من أربعة عرش قرنًا.  أكَّ

 طبقات.علم القانون فيه مراتب ومثال: 

التقنني الدستوري، والذي يعرب عنه أحيانًا بالفقه الطبقة األوىل: 

 الدستوري.

تقنني الفقه النيايب يف املجاالت النيابية، واملعرب عنه الطبقة الثانية: 

 اليوم بالربملان ـ جملس النواب ـ .

التقنني الوزاري الذي تقوم به الوزارات واملجالس الطبقة الثالثة: 

 الوزارية.

 التقنني البلدي تقوم به املحافظات واألقضية والبلدياتالطبقة الرابعة: 

 وغريها.
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وسري عمل هذِه الطبقات أنَّ الطبقة األعىل تفصيل أحمجِل يف الطبقة 

الطبقة الالحقة، فمثاًل الطبقة الثانية ـ  يفاألقل، وهكذا مع تفاصيل أكثر 

التقنني النيايب ـ عبارة عن تفصيل للتقنني الدستوري أحمجَِل يف التقنني 

الوزاري، والتقنني الوزاري عبارة عن تفصيل أكثر بسطًا وشمولية وسبقه 

من التقنني النيايب، وهكذا التقنني البلدي الذي هو تفصيل أكثر وأكثر من 

 زاري.التقنني الو

 وبعد اتضاح هذا نقول: العالقة بني الطبقة األول )التقنني الدستوري(

والطبقة الثانية )الفقه النيايب( عالقة أمومة فهذِه أحد معاين األمومة التي 

}هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ بيّنها القرآن يف سورة آل عمران 
 . (1)الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ{ هُنَّ أُمُّ

دوا عليها.  وكذا أهل البيت^ بيَّنوها لنا وأكَّ

 إنَّ الطبقة العليا تعترب أّمًا ومرجعًا وأصل حيتكم إليه بالنسبةاخلالصة: 

 لطبقة األقل وهكذا.ل

م وبالفتق بعد الرتق هو التفصيل بعد اإلمجال وعليه يقوعليه فاملراد 

أو دولة املجتمع فإنَّه قائم عدا أساس وجود دستور وأمومة  نظم املجتمع

فوقية ملا حتتها وأنَّ كل طبقة من طبقات القانون هلا معامل معينة والطبقة 

األعىل مهيمنة عىل الطبقة األدنى وهكذا األدنى هي أعىل ملا دوهنا وهلا 

تي فيها اهليمنة، وهكذا، بْل حّتى ديباجة الدستور ـ أي الطبقة األول ال

لَّها ـ أي أنَّ  تقنني دستوري ـ فبها هيمنة عىل فصول وأبواب الدستور كح
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ديباجة الدستور هي أم للدستور ـ بأنَّ كل طبقات الدستور وتفريعاته 

 ترجع وحتتكم إل األم وهي الديباجة.

هلا مرجع وأم وهو ما ترفعه الدول من أيضًا ديباجة الدستور 

ة فهذِه الكلامت األربعة سفارات مثاًل: مجهورية مست رَّ قلة ديمقراطية حح

 حتدد أمومة مرجعية ديباجة الدستور.

علم الرياضيات ـ تقدم سابقًا ـ أيضًا له أمومة وهيمنة مثال الثاين: 

عىل مجلة من العلوم التجريبية كعلم اهلندسة الفراغيَّة، واهلندسة امليكانيكية 

األجسام،  والكيامئية، حساب اجلرب، حسابالفضائية، واهلندسة الفيزيائية، 

حساب علم اإلحصاء، وحساب االحتامالت، واللوغارتم ... الخ وهذا 

معناه أنَّ هذِه العلوم ال يقوم هلا أمر وينفرط أمرها وال يستثمر من دون 

 الرياضيات.

الذي بات اليوم واضحًا ومعرتفًا به علميًا وعامليًا ودوليًا أنَّ 

ًا وسيدًا ومرجعًا وأحّمًا للعلوم التجريبية، بْل حتّى القواعد الرياضيات قائد

واملعادالت التسعة يف الرياضيات هلا أمومة عىل كل ختصصات علوم 

 الرياضيات.

أمومة علم الرياضيات هي ما تسمى فتق وتفصيل وبيان بعد رتق 

وإمجال وإحكام. وهكذا باقي العلوم، وليَس املقصود عدم أمهية أو 

 العلوم املا دون القمة واملرجع كال، بْل حتّى فكرة التشجري إجحاف يف

 ترجع إل فكرة األمومة.

واملتحصل من كل هذا: ـ تبني أنَّ املنهج الوحيد من بني املناهج 

التفسريية للقرآن الذي يحراعي هذِه األمومة واهليمنة هو منهج أمومة 
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 املحكامت وأمومة أهل البيت^.

دى كل العلوم أنَّ املسائل النظرية تستولد املعروف لمثال ثالث: 

وتستنتج من املسائل البدهيية ـ أي املبادئ التصورية والتصديقية يف ذلك 

املعلم ـ والفكر والعقل اإلنساين إنَّام يتنامى ويتسع وترتامى استنتاجاته 

واستنباطاته انطالقًا من البدهييات، وعليه فاملعلومات بينها ترابط توالدي 

طالح املنطق األرسطي املعروف وكل تفاصيل العلوم من صغرى يف اص

ا تتوالد تلك  وكربى ومبادي تصورية وتصديقية بات مفروغًا عنها بأهنَّ

 احلقائق من نظريات أو فرضيات وهكذا.

وعليه حالة توالد العلوم هو توالد وانطالق من البدهييات إل 

يف النظريات كلام زاد النظريات، وكلام توغلت النتيجة والبحث العلمي 

 غموضًا أكثر وَيِقل فيه نور االطمئنان واليقني واجلزم.

إذْن عملية التوالد هذِه هي أيضًا عملية أحمومة، فاألم والدائرة املركزية 

 والقطب هي البدهييات التي تنطلق منها دوائر متعددة أوسع فأوسع.

  



  



 

 أهمية البحث املقارن

من الواضح أنَّ الفطنة والتدبر يف أصول وقواعد ومناهج التفسري 

فرسِّ ومن جية رائعة ومضبوطة وعميقة، وتقدم أنَّ هتعطي بصرية ناقَِدة للمح

 يستقيص ويتوافر عىل معلومات ومواد تفسريية عديدة كلها اماملحَفرسِّ كل

انت اليقظة لديه يف املنهج التفسريي أكثر ويكون سريه ومنحاه التفسريي ك

 أكثر صوابًا وسدادًا وعمقًا.

ويرتتب عىل هذا االطالع عىل آراء املفرسين ومناهجهم سواًء من 

مفرسي اإلمامية ومقارنة بعض املناهج التفسريية مع البعض اآلخر، أو 

 مناهجهم التفسريية أيضًا.من مفرسي العامة مع إجراء املقارنة مع 

 وهذا ما يعرب عنه بالبحث املقارن.

ويرادح به مجع اآلراء املختلفة وتقييمها واملوازنة بيها بالتامس أدلتها 

وترجيح بعضها عىل بعض، وهو هبذا املعنى أقرب اليام كان يسميه 

 .(1)الباحثون من القدامى بعلم اخلالف أو اخلالفيات

ة أمور منها: ـ   والبحث املقارن يحركز فيه البحث عىل ِعدَّ

، والتاريخ العميل له.أوالً:  فرسِّ  التعرف عىل اهلوية العلمية الشخصية للمح

معرفة األسس التي أراد أْن يبني عليها تفسريه، ويتم ذلك من ثانياً: 

                                                                        
 .16ـ  15للسيد ُممد تقي احلكيم، ص( الفقه املقارن 1)
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لوحده غري خالل االطالع عىل مقدمة أو ديباجة التفسري، وأحيانًا هذا 

كاٍف بأنَّ يستحوذ الباحث عىل معرفة املنهج التفسريي من البداية الحتامل 

أْن يحبني املحفرسِّ بعض آراءه من خالل تفسري بعض اآليات يف وسط أو آخر 

التفسري، وهذا أيضًا خيتلف بحسب املستوى العلمي والعميل وتطوره من 

 خالل معرفة ذلك.

احث املتأِمل واملطالع الكريم صورة هذِه األمور وغريها تعطي الب

واضحة عن اختالف املنهجية أو تقارهبا، وكذا تعطيه نكات كثرية عن 

.  جهة االمتياز اإلجيايب وجهات اإلخفاق السلبي التي قد تعتور املحَفرسِّ

إنَّ البحث املقارن ال يمكن االستغناء عنه؛ ألنَّه يحعطي واخلالصة: 

التفسري وبموارد االختالف، كام عربَّ عن الباحث إملامة واسعة بأصول 

 . «عند مقارنة األقوال ُيعلم اخلطأ من الصواب»×: ذلك أمري املؤمنني

  



 

  ^الفوارق بني منهج أمومة والية أهل البيت

 على احملكمات يف القرآن فضاًل عن املتشابهات 

 ـ حبث مقارن اأُلخرىالتفاسري وبني 

إنَّ ِمن أتمِّ وأبلغ مناهج وأصول التفسري لتفسري القرآن الكريم هو 

أمومة املحكامت لتفسري متام آيات القرآن الكريم، وكذلك أمومة والية 

 أهل البيت^ لتفسري املحكامت.

إذْن مثلام املحكامت هلا أمومة عىل املتشاهبات، كذلك والية أهل 

 تشاهبات يف تفسري املحكامت.البيت^ هلا أمومة عىل امل

فلو قارنا بني نظام الثقلني الذي هو بمثابة نظام ِهَرمي خمروطي كبري 

يسمى بنظام القرآن ونظام والية أهل البيت^، ملنهج التفسري القرآين هو 

من أشد وأمتن، بْل وأصوب من باقي التفاسري األحخرى كالتفسري 

تبع عند املفرسين، والتفسري املوضوعي والتفسري التجزيئي املعروف وامل

 األثري واإلشاري أو اللطائفي ... الخ.

وللتعرف عىل هذا املنهج ـ أمومة املحكامت ووالية أهل البيت^ 

 يستدعي اخلوض يف أصول التفسري املتعددة األحخرى واملقارنة بينها كالتايل:

ل:  أمومة املحكامت واملتشاهبات وأمومة أهل البيت^ املنهج األوَّ

 للمحكامت وهو احلق املتبع.

 التفسري املوضوعي.املنهج الثاين: 
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 التفسري التجزيئي.املنهج الثالث: 

 التفسري األثري احلديثي.املنهج الرابع: 

 التفسري االجتهادي.املنهج اخلامس: 

 التفسري اإلشاري أو ما يعرب عنه باإلشارة.املنهج السادس: 

 التفسري اللطائفي.املنهج السابع: 

يِس بلغت أنفحسية.نهج الثامن: امل  التفسري األَْنفح

التفسري املادي أو الطبيعي بقراءة العلوم الطبيعية املنهج التاسع: 

 التجريبية من فيزياء وكيمياء وفسيولوجي ... الخ.

 التفسري باحلروف والعلوم الغريبة.املنهج العارش: 

الريايض األديب التفسري العقيل املنطقي الفلسفي املنهج احلادي عرش: 

 ... الخ.

وستأيت املقارنة خالف مباحث الكتاب، وبيان خواص كل منهج 

 من هذِه املناهج التفسريية إْن شاء اهلل تعال.

على المحكمات  ^أهم مميزات منهج تفسير أمومة والية أهل البيت

 في القرآن الكريم فضاًل عن المتشابهات:

اقي املناهج التفسريية األحخرى يتميز هذا املنهج املبارك عن بأوالً: 

بأنَّه منهج قواعدي أكثر مما هو تفسري موضوعي أو تفصييل أو جتزيئي أو 

 تفسري القرآن بالقرآن الذي هو تتبع القرائن القرآنية فقط.

جمموعة قواعدية منظومية كنظام ومنهجنا هذا يحلِزم املحَفرسِّ بمراعاة 
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ية هي أعمدة داخلية وأحسس، أنَّ القواعد التفسريواحد؛ وذلك بسبب 

وُماور رئيسية القواعد واألركان يف مراكز  عَ ولذا أحد عظائم القرآن أنَّه مَجَ 

كمة هي املرجع، وأحد أدوار ومسؤوليات املحَفرسِّ أْن يكتشف من خالل  ُمح

تفسري تلك األعمدة واألسس يف القرآن، ومن الواضح أنَّ أسلوب القرآن 

القصيص والتعرض إل رسد الوقائع واألحداث  الكريم ال يتناول الرسد

ز عىل ذكر الوقائع واألحداث  يف حياة األمم واألنبياء، كال، وإنَّام يركِّ

الرئيسية واملفصلية اهلامة يف ذلك الزمان من دون التعرض لذكر التفاصيل 

ذكر األحداث اهلامة فقط × واجلزئيات، فمثاًل يف قصة نبي اهلل يعقوب

رآن إل ذكر اجلزئيات كذكر باقي أوالد يعقوب أخوة ومل يتعرض الق

واألحداث البارزة فيها ومن × يوسف واقتِص عىل ذكر قصة يوسف

يأيت × الواضح لو تتبعنا الروايات الواردة يف التفسري لالحظنا أنَّ اإلمام

من سور متعددة وال يوجد هلا وحدة موضوعية، وإنَّام هلا وحدة أعظم من 

ة أال وهي وحدة القواعد وملا هلا من أبعاد عديدة. علاًم الوحدة املوضوعي

 أنَّ وحدة القواعد عىل نحوين: 

ل:  إنَّ هذِه القواعد يف عرض واحد ويؤثر بعضها عىل النحو األوَّ

 البعض اآلخر وإْن مل يكن هلا وحدة موضوعية عندائية.

 وحدة موضوعية هلا تأثري وتأثر طويل طبقايت.النحو الثاين: 

دون عىل املحَفرسِّ االلتفات إل هذِه ولذا  أئمة أهل البيت^ دائاًم يؤكِّ

ا هي األكثر هداية وتأثري عىل حياة البرش  األعمدة واملفاصل الرئيسية؛ ألهنَّ

وال يحفهم من هذا أننا هنمل التفاصيل، وأنَّ القرآن فيه تبيان لكل يشء، كال 

 مدة واملفاصل الرئيسية.فإنَّ هذا ال يتناىف مع تركيز األضواء عىل األع
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ينبهنا عىل أنَّ املحكامت التي وصفها × ولذا نجد اإلمام الصادق

ا أحّم الكتاب أيضًا هذِه املحكامت هلا أمٌّ لقول الصادق إنَّ »×: القرآن بأهنَّ

اهلل جعل واليتنا أهل البيت قطب القرآن، وقطب مجيع الُكتُب، عليها 

هت ا  .(1)«لكتب ويستبني اإليامنيستديُر حمكم القرآن، وهبا نوي

يتميز هذا املنهج عن سائر املناهج التفسريية األحخرى؛ ألنَّه ثانياً: 

املنهج الذي حيرص أهل البيت^ تعليمه اآلخرين، وإْن كانوا يواكبون 

هو الذي األمة عىل مناهج تفسريية متعددة أحخرى، إاّل أنَّ التفسري األكمل 

 البيت عىل املحكام يف القرآن.اخرتنا ـ أمومة والية أهل 

اختيار منهج أمومة والية أهل البيت واملحكامت يف القرآن، ثالثاً: 

ليَس معناه ختطئة باقي املناهج التفسريية األحخرى، وإنَّام هي أيضًا حافلة 

رة إاّل أهنا ليست هي املنهج املهيمن. َعذِّ  بإجيابيات وبإنجازات منهمة ومح

ية أهل البيت واملحكامت يف القرآن مبتٍن وتكامل منهج أمومة وال

ِعلت تلك املناهج  عىل تكامل قواعد املناهج التفسريية األحخرى، إْذ لو جح

األحخرى ـ غري منهج أمومة والية أهل البيت^ واملحكامت هي املحور 

واملركز بدل املحكامت لوقعت املحاكامت واملحاسبات إل ما شاء اهلل 

منهج تفسري القرآن وأمومة والية أهل  بخالف العكس؛ ألنَّ مدد

 البيت^ واملحكامت وحياين.

منهجنا يستوعب املناهج التفسريية األحخرى وخيفظ وجودها رابعًا: 

وجهودها ومقدراهتا وحيتفي هبا ويرى رضورهتا وال يحفندها، إاّل أنَّه يقول 

                                                                        
 .8ح 78ص 1( تفسري العيايش ج1)



 

 

 

 187  .................................................   الفصل الثالث: املنهجية واملناهج يف التفسري

 حتتاج إل مزيد كامل لكي تكون منهج مجع اجلمع وهو األكمل.

ل بقية املناهج التفسريية  وعليه فمنهج أمومة الوالية واملحكامت يحفعِّ

ولكن ال يكتفي هبا وال يقِص عليها وإنَّام يواصل املسرية إل قمم وأبعاد 

ة الظاهر إل عامل  وغور األعامق أكثر فأكثر كل ذلك ينطلق به من َمنصَّ

لَّهح يف مبح  ث الظاهر والباطن.الباطن والدالالت اخلفية، كام ستضح ذلك كح

منهجنا ليَس بصدد بيان تقييم املناهج األحخرى، وإنَّام بصدد خامساً: 

بيان نَِعم هذا الفهم وكيف هيمنة هذا املنهج عىل باقي املناهج التفسريية 

األحخرى، بْل وحتّى املنهج التفسريي الذي رسمه العالمة السيد ُممد 

عىل بقية مناهج  الكريمآن، حسني الطباطبائي+ وجعله املهيمن يف القر

التفسري وهو تفسري القرآن بالقرآن، وسيتضح من خالل البحث أنَّه فعاًل 

هو تفسري القرآن بالقرآن أم بيشء آخر إْن شاء اهلل تعال، وال نريد أْن نقول: 

إنَّ املنهج الذي اتبعه العالمة الطباطبائي+ ليَس له ثامر وفوائد، ولكن 

 مل واملهيمن واألم.ليَس هو املنهج األك

وما عدا منهج أمومة املحكامت ليَس هو املرجع واملنتهى واملهيمن 

عل غري منهج أمومة  عىل باقي املناهج التفسريية األحخرى؛ ألنَّ لو جح

املحكامت هو املرجع ينبغي وضع ضوابط رقابية عليه وال َيْفلحت زمام 

هيمن، وإذا مل يكن مهيمنًا األمور منه، وهذا معناه أنَّه ليَس هو املنهج امل

 معناه أنَّه يوجد فوقه منهج آخر مهيمن أال وهو منهج تفسري أمومة املحكامت

 ووالية أهل البيت^.

يمتاز هذا املنهج التفسريي بقاعدة النظم والنظام والذي سادسًا: 

معناه وجود القواعد املنِسقة بني أمور متعددة ـ كام سيتضح احلال خالل 
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ه دودء اهلل تعال ـ فهناك تنسيق بني املناهج وإنَّ لكل منهج حالبحث إْن شا

 فإنَّ تعداها يقع يف أخطاء وإخفاق بدالً من أْن تكون له ثامر.

منهج أمومة املحكامت وأهل البيت يمتاز بأنَّه منهج يبني ويؤسس 

قواعد االتصال والتنسيق بني املناهج، وال جيعل األمر فوىض بني مناهج 

 رآن الكريم.تفاسري الق

منهج أمومة املحكامت ووالية أهل البيت^ الذي نروم سابعاً: 

استنباطه وفهمه بحدود قدرتنا القارصة ـ أنَّ القرآن الكريم يحشري إليه يف 

موارد عديدة وكذا العرتة الطاهرة أشارت إل ذلك، ونستظهر من بيانات 

نهج والنظام الوحي ـ بحدود قدرتنا القارصة ـ إنَّ هذا املنهج هو امل

الوحياين عىل بقية األنظمة أي هيمنة القراءة الوحيانية للقرآن عىل القراءة 

 لية والقراءة اللغوية واملوضوعية والتجزيئية ... الخ.عّ الفَ 

وتلك القراءات عدا ـ أمومة املحكامت ـ ليست أحفقها وآفاقها 

ا عقلية أو قلبية، أو جسامنية أو مادية  أو أزلية وهي يف وحيانية، فهي إمَّ

 حدود الصوت.

يتميز هذا املنهج باهليمنة أي السيطرة واالحتواء ليَس عىل َمن ثامناً: 

قبله فقط، اهليمنة بلحاظ وحدة املوضوع، وإنَّام املراد من اهليمنة يعني 

شمولية نظام اهليمنة عىل نظم أحخرى، وهذا فارق علمي صناعي 

دة النظام، وهي فوارق كثرية وجوهري بني الوحدة املوضوعية وبني وح

 وخطرية.

فهناك فرق كبري بني املنهج التفسريي للقرآن الكريم الذي يبتني عىل 

قراءة الوحدة العقلية يف القراءة الفلسفية للتفسري الفلسفي وبني وحدة 
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النظام أي أمومة املحكامت الذي يتميز بوحدة نظام أكثر شمولية وهيمنة 

حدة العقلية للتفسري الفلسفي أو العقيل أو القلبي ة حتّى من قراءة الوعَ وِس 

 أو الروحي أو األنفيس أو ... الخ.

قد ال توجد وحدة موضوعية يف أمومة املحكامت بني اآلية تاسعاً: 

املحكمة واآلية املتشاهبة، ولكن توجد صلة حقيقية بينهام كصلة املنبع 

 حكامت.والوالدة واملرجعية فإنَّ املتشابه مرجعه ومنبعه امل

وهناك تساؤل يحطرح: ـ هل عدم وجود الوحدة املوضوعية بني 

األشياء يكشف عن عدم حقيقة الصلة بينها، والبدَّ من حِص الصالة 

 واالرتباط بالوحدة املوضوعية؟.

الة واالرتباطات بالوحدة املوضوعية ال اجلواب:  كال، َحِْص الصِّ

 يكشف عن احلقيقة وذلك ببيان: ـ 

لتفسري املوضوعي مهام بلغ شأوه وحتليقه ال يصل إل لو الحظنا ا

هناك كشف كل أطراف احلقيقة، فقط هو ُمبوس ومتقوقع بام إذا كانت 

وحدة موضوعية فقط، وهو أشبه ما يكون بالرتادف اللغوي، بينام الرتادف 

العقيل ال يتسع أحفق التفسري املوضوعي له، فإنَّ الرتادف العقيل أكثر ِسعة 

 دف املوضوعي.من الرتا

 نذكر الفوارق باختصار بينها: ـ 

 .(1)التتابعالرتادف لغة: 

 هو اشرتاك لفظني متغايرين يف معنى واحد.اصطالحاً: 

                                                                        
 .«َردََف »( جممع البحرين، مادة 1)
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ِضع له أكثر من لفظ لغرض املرتاِدف:  ما يكون فيه املعنى قد وح

الداللة عليه، مثل: ـ احليوان املفرتس، فإنَّ له جمموعة من األلفاظ قد 

 .(1)ة عليه، مثل لفظ: األسد، والليث واهلزبروضعت للدالل

ة إمكانيتها، ونظرًا لوقوع عَ اللغة وِس  ءـ أنَّ يثبت غنافائدة الرتادف: 

الرتادف وكثرته يف اللغات، نستطيع بواسطته ترجيح غناء لغة عىل أحخرى. 

 وهذا هو الرتادف اللغوي.

املختلفة والتي هو التنسيق والتأليف بني األشياء الرتادف العقيل: 

 تتفق يف جنس من األجناس املؤلفة لذواهتا كلها من جنس واحد.

ي متام ذوات هذِه األشياء غطّ إاّل أنَّ الوحدة العقلية بني األشياء ال تح 

 وإنَّام بعضها.

أي التالزم يف عني الوجود اخلارجية، نظري الرتادف املوضوعي: 

 تالزم املعلول والعلة فأهنام ال ينفكان.

وهو الذي ال ينحِص باملتامثلني الرتادف التكويني الوجودي: 

الة أوسع من الرتادف العقيل والفلسفي،  واملتشاهبني والذي تكون فيه الصِّ

الة املوجودة يف نظام العلل واملعلوالت.  كالصِّ

وهكذا ربام احلال بني العلة واملعلول، بني اخلالق واملخلوق فإنَّه ال 

لباري تعال وبني خملوقاته، فإنَّ ذاته تعال أجل من توجد وحدة جنس بني ا

أْن ترتكب من أشياء، أو تفتقر ذاته إل أجزاء فليس جيمعه مع خملوقاته 

 وحدة مادة ليَس كمثله يشء وهو السميع البصري.

                                                                        
 الرتادف. 342ص 1( املعجم الشامل، ج1)
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اهلل تعال ال يتجانس مع خلقه بيشء ـ داخل يف األشياء بال ممازجة 

 خار عنها ... الخ.

 العالقة بني اخلالق واملخلوق هل توجد عالقة أم ال؟وعليه فام هي 

توجد عالقة بينهام، بْل من أقوى العالقات واالرتباطات واستقاءها 

منه تعال، وهذِه العالقة ال تندرج حتت أفق أوسع وأرحم من غري امومة 

ل واآلخر وإليه منتهى اخللق وهو اهلل تعال.  َمْن هو األوَّ

أمومة والية املحكامت للمتشاهبات  إنَّ اخلالصة من كل هذا: 

وأمومة والية أهل البيت^ للمحكامت أمومة هيمنة وقدرة وسلطنة 

 الوحدة العقلية والتفسري املوضوعي ... الخ.وأوسعح من الرتادف اللغوي 

 فكل ماعدا والية املحكامت هلا مساحة معينة وُمدودة.

 والرتادف التكويني هو األقرب ألمومة املحكامت.

د القرآن الكريم من خالل منهج أمومة املحكامت عىل رشًا: عا يؤكِّ

أنَّ للقرآن طرفان طرف تنزيل، وطرف تأويل، بينام املناهج التفسريية 

األحخرى من املدارس اإلسالمية فضاًل حتّى عن بعض املناهج التفسريية 

ب اهتاممها عىل الطرف النازل من القرآن الذي  هو عند علامء اإلمامية، َتصح

 عند عامة الناس وهو التنزيل دون التأويل.

بينام الصحيح يف منهج أمومة املحكامت التأكيد عىل كال الطرفني 

 التنزيل والتأويل.

امتياز منهج أمومة املحكامت عىل غريه، فإنَّه يتمُّ التعرف أحد عرش: 

فيه عىل عملية الفتق بعد الرتق، أو التبني بعد االندماج، أو التفصيل بعد 
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 اإلحكام.

ل الطبقات الظاِهَرة والغريبة منه يف كل اثنى عرش:  هذا املنهج يحَفعِّ

 اس.طبقات القرآن الطرف الذي عند اهلل، والطرف الذي عند الن

بأنَّه ليَس فيه تعطيل وجتميد حلجية  جهيمتاز هذا املنثالثة عرش: 

 القرآن، وإنَّام فيه إعامر وإحياء له، عكس ما عند املناهج األحخرى.

ز هذا املنج عىل كال احلجتني الظاهرة والباطنة، أربعة عرش:  يركِّ

 واملراد من حجية الظاهر حجية َمعية بني الكتاب والسنة.

 يتميز منهج أمومة املحكامت بأنَّه يحبحث فيه ثالثة أنظمة: مخسة عرش:

 ـ النظام االستعاميل اللفظي للقرآن الكريم. 1

 ـ النظام املعنوي واملعاين للقرآن الكريم. 2

 ـ نظام حقائق القرآن. 3

 ويف كل واحد من هذهِ األقسام الثالثة يحبحث فيه أيضاً ثالثة مباحث: 

 عال اإلهلية ـ .ـ نظام األفعال ـ األف 1

 ـ نظام الصفات اإلهلية. 2

 ـ نظام األسامء. 3

 بينام املناهج األحخرى يبحث فيها نظام واحد.

يتميز منهج أمومة املحكامت يف القرآن وقطبية أهل البيت ستة عرش: 

يف القرآن: ـ بالرتكيز عىل نظام احلقائق يف تفسري القرآن، أي اجلانب الغيبي 

 ملناهج التفسريية األحخرى.الذي مل تركز عليه ا
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يرعى منهج أمومة املحكامت ويصب اهتاممه عىل نظام سبعة عرش: 

الصفات واألسامء فضاًل عن نظام األفعال اإلهلية، بخالف املناهج 

التفسريية األحخرى، مل َتْرَع كثريًا هلذه البحوث، وإنَّام ركَّزت وأكَّدت عىل 

يت أيضًا مطلب بعيد املنال، كام أنَّ نظام األفعال، بدعوى أنَّ البحث الصفا

زت  البحث يف األسامء كذلك بعيد املنال، علاًم أنَّ نظام األفعال الذي ركَّ

عليه منهاهجهم ـ غري أمومة املحكامت ـ ال يحفهم إاّل بنظام الصفات، كام 

أنَّ نظام الصفات ال يحفهم إاّل بنظام األسامء لتوحيد الذات، كام سيتضح يف 

 شاء اهلل تعال. ُمله إنْ 

يمتاز هذا املنهج عن باقي املناهج التفسريية، أنَّه بصدد ثامنية عرش: 

استخراج القواعد واجلزئيات من معارفها، ويتكفل ببيان هذِه القواِعد 

 والنكات املعرفية ببيان غري مشتت.

كل منهج من مناهج التفسري له إجيابياته ودوره وإيفاداته تسعة عرش: 

اقصه وإخفاقاته وقصوراته، فمنهاج أمومة املحكامت يؤمن ولكن له نو

تاليف وتفادي القصورات التي تحشاهد يف املناهج التفسريية األحخرى 

لتحدارك اإلخفاقات يف تلك املناهج التفسريية األحخرى، كل ذلك يتمُّ عرب 

 منهج تفسري أمومة املحكامت.

متعددة وهذا  من املعلوم أنَّ القرآن الكريم ذو طبقاتعرشون: 

يستلزم تعدد اخلطاب القرآين وتعدد اخلطاب هذا ال يعني جتميد القرآن يف 

البيانات العلمية ألهل البيت^، واإلتيان باحلروف املقطعة يف بدايات 

ال يحفرق معناها  فإنَّهن، كهيعص ...[  السور مثل ]يس، حم، امل، الر، ق،

ن ذو طبقات خمتلفة وليَس عىل وَمن املخاطب هبا وهذا يدلل عىل أنَّ القرآ
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ن بكل آنسق واحد، وهذِه املعاين ليست واضحة لعموم الناس، وإنَّام القر

}بَلْ وعرتته الطاهرة ’ طبقاته هو بيان لبعض ولثحلَّة من البرش وهم النبي
. ومن هذا نعرف الرتابط بني (1)هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ{

اّلً  منهام بظالله وتحكلل  والية أهل البيت ووالية اهلل ورسوله وإلقاء كح

القرآن وهذا يدلل عىل ُمورية بوارث ظلها عىل قواعد وأصول تفسري 

وقطبية ومركزية منهج أمومة والية أهل البيت^ للمحكامت والذي 

د عليه اإلمام الصادق ل واليتنا أهل البيت قطب إنَّ اهلل جع»× يؤكِّ

هت ـ  القرآن، وقطب مجيع الكتب عليها يستدير حمكم القرآن وهبا َنوَّ

 .(2)«يوهب )ن( ـ الكتب ويستبني اإليامن

فالتوراة ال تفهم من دون مركزية أهل البيت^، وعليه فالتوراة 

كمنظومة للرشيعة وتنظم حياة املجتمع املترشع ال يمكن أْن تحْفهم تلك 

ة واملنظومة يف التوراة إاّل من خالل القرآن، وبام هو موجود يف الرشيع

 وأهل بيته.’ تراث النبي

وهذا هو معنى األمومة للمحكامت ووالية أهل البيت^ للمحكامت 

 ×.يف القرآن وجلميع الكتب الساموية كام تقدم يف الرواية عن الصادق

أْن يفهموا  وعليه إذا أراد أهل التوراة من األحبار وعلامء اليهود

التوراة عىل ما هي عليه بالنسق املنظومي فيجب أْن يفهموا والية أهل 

البيت^ وأنَّ هندسة التوراة قائمة عىل نظام مركزي والنقطة املركزية فيه 

 ل ُممد ـ صلوات اهلل عليهم أمجعني ـ .آهي والية ُممد و

                                                                        
 .49( سورة العنكبوت: اآلية 1)

 .8ح 78ص 1( تفرس العيايش، ج2)
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يتميز منهج أمومة والية أئمة أهل البيت^ عن واحد وعرشون: 

قي املناهج التفسريية األحخرى، بأنَّه ال يقف األمر يف تفسري القرآن عند با

ا تقف عند حدٍّ معني يف  حدٍّ معني بخالف غريه من املناهج التفسريية فإهنَّ

 تفسري القرآن.

ولذا يذكر أحد العلامء يف احلوزة العلمية يف النجف األرشف أنَّه 

حرض درس تفسري ألحد العلامء، وأنَّه ذكر آلية واحدة مخسًة وعرشين أو 

ثالثني وجهًا وكّل هذِه الوجوه منطبقة مع موازين اللغة وقواعد البيان 

لح الكالم الواحد ملعاين  ديدة متباينة كثرية وعلتفسري اآلية املباركة وحَتمُّ

ومتخالفة بموازين واحدة يحدلِّل عىل َغنَاء تلك اللغة وعىل عمق وحتليل 

املحفرسِّ والغور يف األعامق، واستخراج تلك املعاين املتطابقة مع قواعد 

 وموازين اللغة املنضبطة بنجاح.

 هذا ما نريد التأكيد عليه يف اختيار منهج تفرس أمومة املحكامت.

واعد العلوم اللغوية واملوازين يف االستظهار بلغ ما ما دامت تستبق ق

 بلغ من استكثار وتعداد املعاين كلُّها حجة.

د منهجنا عىل أنَّ نظام اللغة والبيان نظاٌم اثنان وعرشون:  ز ويؤكِّ يحركِّ

عظيم وال يمكن أبدًا أْن نحبس علم اللغة يف مقولة ُمدودة كام اشتهر يف 

تدور مدار العرف، فإنَّ هذا يرفضه منهجنا  لساهنم أنَّ اللغة والبيان

د عليه أهل البيت^ وهو منهج أمومة  التفسريي املختار، والذي يؤكِّ

املحكامت ووالية أهل البيت^ الذي يرى إنَّ علم اللغة علٌم منفتح 

 وليَس ُمبوس بحسب ادراكات العرف املحدودة.

مة والية منهجنا التفسريي ـ أمومة املحكامت وأموثالث وعرشون: 
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أهل البيت^ يتعاطى مع بيانات القرآن الكريم ليَس بحجة تعبدية وإنَّام 

يتعاطى مع بيانات القرآن الكريم وبيانات أهل البيت^ كبيانات علمّية 

ا حجة ظنية.  ال أهنَّ

التأويل ومبحث الدالالت اخلفية عىل منهجنا أربع والعرشون: 

 سب األنظمة الثالثة: التأويل له أقسام وأنواع خمتلفة ختتلف بح

 ـ نظام االستعامل اللفظي. 1

 ـ نظام املعاين. 2

 ـ نظام احلقائق. 3

ا ما يحرتائى من املنهج التفسريي الذي سلكه العالمة الطباطبائي  وأمَّ

يف امليزان يف تفسري القرآن حِص منى التأويل يف النظام الثالث إاّل احلقائق 

ا التأويل من سنخ احلقائق وأنَّ  عاقبة حقائق األمور هو يف احلقيقة نمٌط  وأمَّ

 من التأويل يف نظر السيد العالمة الطباطبائي صاحب تفسري امليزان+.

ج التفسريية األحخرى ال ترى نظام احلقائق له هاملنامخس وعرشون: 

صلة بالقرآن وإنَّام هي بحوث كشف عنها القرآن وإنَّام هي كعقائد نبّة 

من متن القرآن، وهذا بالتايل يؤثر كثريًا عىل عليها القرآن وليست جزء 

منهجية املفرس يف تفسري القرآن ويكون للمفرس نظامان فقط؛ نظام 

االستعامل اللفظي، ونظام املعاين، بخالف منهج أمومة املحكامت فإنَّ يف 

 منهجها لتفسري األنظمة الثالثة: ـ 

ظام احلقائق. وأنَّ ـ ن 3ـ نظام املعاين.  2ـ نظام االستعامل اللفظي.  1

تأثريه الكبري والعميق عىل منهجية تفسري املفرس للقرآن، نظام احلقائق له 
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عن املعنى فإنَّ املعنى إذا كان حيمل رؤية واضحة عن نظام احلقائق خيتلف 

الذي ال حيمل هذِه الرؤية املهمة والعميقة فإنَّه يؤثر عليه حتَّى يف كيفية 

 املحَفرسِّ وخيتلف عنه متامًا. فمثاًل  القرآن الكريمأداؤه وبيانه لتفسري آيات 

الذي ال يعرف مدى ارتباط شجرة ليلة القدر بنظام القرآن ككل أحد 

املباحث التي ستأيت يف نظام حقائق القرآن ال يمكنه أْن يحفرسِّ مجلة من 

 اآليات والسور ملاذا؟.

نظام احلقائق، وإْن   بشكل دقيق إاّل مع معرفةرسِّ فح ألنَّه ال يمكنه أْن يح 

كان املفرسون األوائل من املسلمني يقتِصون عىل نظام االستعامل اللفظي 

فقط من دون إقحام نظام املعاين يف التفسري إاّل أنَّ هذا النمط من التفسري 

 يعترب ابتدائيًا.

َ ست وعرشون:  ز منهج امومة املحكامت الرتكيز يِّ من االمور التي متح

ة   عىل األنظمة الثالثة كام بينا والنظام االستعاميل اللفظي فيها الرتكيز عىل عدَّ

قواعد منها التعريض ومنها االلتفات، ومعنى قاعدة االلتفات هو تعدد 

اخلطاب القرآين، والروائي يف مقطع أو آية واحد قْد يتبدل املخاطب أو 

معًا أو غري ذلك، ويف قاعدة االلتفات يركز عىل  املتكلم أو كالمها

املعلومات اخلطرية واملهمة التي يرتتب عليها األثر والنتيجة وهو ما يعرب 

ا  عنه باللب اللباب، وهذا يتامشى مع ثورة إنجاز املعلومات املعارصة فإهنَّ

ية تركز عىل املعلومات اخلطرية والدقيقة التي هلا األثر البالغ وهلا املحور

املركزية يف باقي العلوم األحخرى، وهذا مرتبط كذلك بمنهج أمومة 

املحكامت مما يعني وجود معلومات مركزية عليها تدور سائر املعلومات 

، وهذا ما  ّل ما َهبَّ وَدبَّ ا ال تكرتث بنقل كح األحخرى وهي عمدهتا، فإهنَّ
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يالزم يسمى بمصطلح العلوم احلديثة بعلم )نظم املعلومات( وهو علم 

ّل العلوم التي يراد هبا أْن تنتهي إل نتائج صحيحة ومثمرة وعليها يرتب  كح

األثر البدَّ أْن يكون فيها نظم معلومايت وفق قواعد وموازين وحسابات 

 خاصة ومرتبة ال مبعثرة.

ذر املسلمني من اتباع سبع وعرشون:  منهج أمومة املحكامت حيح

من االنخراط فيها وابعدوا املحكامت املتشاهبات ذروا املتشاهبات وإياكم 

وحوموا حوهلا؛ ألنَّ اتباع املتشاهبات فيها فتنة عقائدية وسياسية وفكرية 

ر  القرآن والنبي واألئمة^ من اتباع املتشابه، وبالتايل فإنَّ يف ’ لذا َحذَّ

َدى إاّل بمحورية املحكامت وإاّل سوف  منظومة الدين ال يحقام هلا وهج وهح

ا اللوابس سواء يف القرآن أو السنة، وأنَّ معنى األمومة هو ال تلتبس علين

 تساوي وال توازن أبدًا بني املحكم واملتشابه. 

، عليك أنَّ ال جتعل من املتشابه ُمور تِضل به نفسك واآلخرين

 اجعل من املحكامت ُمورًا هتتدي به واآلخرين.

املحكامت ووالية أحد املعاين التي متيز منهج أمومة ثامن وعرشون: 

املحكامت وأهل البيت^ هو أنَّ معنى األمومة يعني جيب أْن تنظر إل 

األمور كمنظومة جمموعية يعني جمموع العاقبة من الصدر والذيل ال تنظر 

إليها مبعثرة الشتات أي البدَّ أْن تكون هناك نقطة مركزية يف املعرفة الدينية يف 

لنقطة املركزية وهي املحكامت وُمكم معرفة تفسري القرآن الكريم وتلك ا

يعني ( 1)املحكامت هي والية أهل البيت^ ]أطيعوا هلل وأطيعوا الرسول[

بنود القرآن الكريم والدين هو النقطة املركزية  يف سائر تالوالية ثم املحكام
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ملحكامت القرآن وبالتال يتنتظم صحة حقائق التفسري حتَّى يف قضاء اهلل 

ليزيد ÷ تظم املعرفة ... فانظر إل ما قالته العقيلة زينبوقدره وبالتايل تن

أحسبت يا يزيد أْن أخذت علينا أقطار األرض واستوسق لك »الفجور: ـ 

ملكنا و... أنَّ بك عىل اهلل كرامة وبنا عىل اهلل هوانًا ما ملكك إالي بدد وما 

عاقبة األمور وال تالحظ صورة القضاء ظ فالح «مجعك إالي عدد ...

 والقدر وانظر إل باب املراد اجلدي أين يكمن؟.

فإنَّ رضا اهلل وسخطه ال يكمن يف صورة القضاء والقدر إنَّام يكمن 

سيد الشهداء يف دعائه نفس × يف عاقبة األمور لذا يقول اإلمام احلسني

األمر ما مضمونه: ]إهلي إْن أعطيتني ملْ يرضين يشء هو ركتبه وأعني وإْن 

 .  (1) ين يشء ...[أعنتني ملْ يرض

}فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الضابط يف العاقبة ما قالته اآلية املباركة 
(2)الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ{

 . 

ال يكفي يف منهج أمومة املحكامت ووالية أهل  تسع وعرشون:

يف علوم اللغة فقط ـ وإْن كان البيت^ صحة ميزان الظهور كموازين 

منه ـ وال يكفي انسجام اآلية يف فقراهتا املتعددة فقط أو السور  هذا البدَّ 

الواحدة يف آياهتا بْل ينبغي أنَّ ال خيالف النقطة املركزية التي هي أكرب من 

 املحكامت وهي والية اهلل ووالية الرسول ووالية أهل البيت^.

يتميز منهجنا املختار عن باقي املناهج التفسريية واحد وثالثون: 

اللغوية واألدبية والنحوية للقرآن الكريم، بأنَّ تلك املناهج تأخذ تفسري 

اآلية بلون أديب فقط أي أحادي البحعد، وينقل به املحَفرسِّ بال قيد أو ضابطة 

                                                                        
 ... .( دعاء اإلمام احلسني يوم عرفة الرابعة 1)

 .185( سورة آل عمران: 2)
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أو  إاّل الضابطة األول واألخرية هو أنَّه من قواعد االدب اللغوي مثالً 

 النحوي أو البالغي أو ... الخ .

ا يف منهج أمومة والية أهل البيت^ واملحكامت فليس األمر  أمَّ

ل وفق موازين قواعد امكذلك فليس البحعد أحاديًا جيب أْن يصبح االستع

 علوم اللغة مع االنسجام مع معنى اآلية املباركة.

املحكامت من األمور التي يتميز هبا منهج أمومة اثنان وثالثون: 

وأمومة والية أهل البيت^ عن باقي املناهج التفسريية األحخرى هو أنَّ 

منهج األمومة من مواليد مدرسة أهل البيت^ ومن مدرسة الوحي، 

وإْن كان قد اعتمدته بعض الفرق اإلسالمية كالصوفية والعرفانية وما شابه 

ا أنَّه َمَدى تطبيقهم هلذا املنهج هل طحبِّق با لصورة الصحيحة أو ال؟ ذلك، أمَّ

 فذاك بحث آخر.

والذي هيمنا أنَّ أصل فكرة هذا املنهج املختار وهو منهج األمومة 

 من مواليد مدرسة أهل البيت^.

دت ثالث وثالثون:  يتميز منهج أمومة املحكامت بأنَّه املنهج الذي أكَّ

عليه روايات أهل البيت^ وتأكيد القرآن عىل اتباع املحكامت والنهي 

اتباع املتشاهبات؛ ألنَّ اتباع املتشابه يؤدي إل التشتت واالنحراف،  عن

}أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ والتمسك واإليامن ببعض دون بعض 
فإنَّ اإليامن بالبعض املفعل عن اإليامن بالبقية هذا ضالل  .(1)بِبَعْضٍ{

 وليَس هداية.

واملنحرفة، بْل حتَّى املذاهب رى اخلاطئة ولذا نالحظ التفاسري األحخ
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االعتقادية اخلاطئة التي نشأت يف فرق املسلمني سببها عدم مراعاة منهج 

 أمومة املحكامت ووالية أهل البيت^.

ا املناهج التفسريية األحخرى من التفسري املوضوعي الذي أقىص ما  أمَّ

سائر اآليات  يالحظه ويرعاه هو تكرر هذا العنوان كموضوعة واحدة يف

والسور، أو التفسري التجزيئي، واألمر أعظم إْذ َيْقتَِِص املفرس فيه عىل 

مالحظة املقطع الذي هو فيه، وهكذا صاحب تفسري أساب النزول 

يالحظ سبب النزول فقط، وهكذا صاحب التفسري األديب فإنَّه يلحظ 

فسري األمور األدبية التي ختصه دون مالحظة غريها، وهكذا صاحب الت

النحوي أو الِصيف أو بالبالغي أو تفسري القرآن بالقرآن، بْل حتَّى التفسري 

 ... الخ. واألشاريالعقيل والعرفاين 

فإنَّ هذِه املناهج التفسريية وغريها الكثري ـ إنَّام ذكرت هذِه عىل نحو 

املثال ال احلِص ـ لألسف ملْ تحِقم وزنًا ومل تلحظ خطورة اآليات املحكمة 

 وأمهيتها، ومل يحْرَع التناسب العميل يف الرتبة والتسلسل.

ا ذات وحدة  واليشء املهم الذي تتميز به منهجة أمومة املحكامت أهنَّ

مركزية هلا اهليمنة املركزية هي أعظم من يتذرع به بعض الباحثني من أنَّ 

ا ال تتميز ب ك أو االهتامم ببحث املحكامت عىل اعتبار أهنَّ وحدة عدم التمسُّ

املوضوع، وهذا ليَس باملهم بقدر أمهية الوحدة املركزية املهيمنة عىل ما هو 

 دوهنا يف الرتبة.

يتميز منهج أمومة املحكامت أنَّ اآلثار املرتتبة عىل أربعة وثالثون: 

مباحثه وأنظمته خاصة يف مبحث االستعامل اللفظي ـ يف قاعدة استعامل 

ّل الدالالت ـ من الداللة التصورية اللفظ يف أكثر من معنى ـ هو حجية  كح

 والداللة االستعاملية والتفهيمية واجلدية ـ.
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وأساس البحث يف هذِه القاعدة الرشيفة وهي قاعدة استعامل الدال 

من معنى قائمة عىل عدم امتناع إرادة املتعدد يف عرض اللفظي يف أكثر 

يل إل التفهيمي يف واحد بدءًا من املعنى أو املدلول املحوري إل االستعام

عىل هذِه القاعدة ليَس حيدث فجوة بني املسار املوجود  ءلسان واحد، والبنا

عليه املفرسين وهذا املنهج التفسريي ألمومة املحكامت فحسب، بْل يوجد 

فجوة بني البناء واملسار واملنهج الذي عليه كافة العلوم اإلسالمية الذين 

ى وأحدية املراد يف لسان واحد بينام جتد عىل يبنون فيه عىل لغة وحدانية املعن

العكس متامًا يف منهج أمومة املحكامت من أنَّ الباب مفتوح عىل مِصاعيه 

ولكْن برشائط وهو أْن يكون احتامل تعدد املعنى للدالة اللفظية الواحدة 

ّل علم.  هو حسب ضوابط وقواعد منضبطة يف كح

ا باقي املناهج األحخرى مجيعها عد ا بعض املناهج التفسريية وأمَّ

ا  كالتفسري التأوييل أو التفسري اإلشاري أو التفسري اللطائفي أو ... الخ فإهنَّ

ّل الدالالت التصورية واالستعامليّة والتفهيميّة واجلّدية،  ال ترى حجية كح

جيّة بعضها كالداللة اجلدّية والتفهيمية فاملناهج التفسريية  وإنَّام ترى حح

نهج أمومة املحكامت دائاًم تفرتض أنَّ الظهور عىل صعيد األحخرى غري م

ر وحداين عىل صعيد االستعامل والتفهيمي واجلدي، واملراد من  التصوُّ

الوحداين هو واحد عىل صعيد االستعامل من بني املعاين االستعاملّية 

املتعددة وعىل صعيد التفهيم أي يريد معنى واحد من بني املعاين التفهيمّية 

 عددة، وهكذا املعنى اجلدي يحراد منه معنى جدي واحد.املت

وإْن كان يف بعض احلاالت قْد يبنون عىل تعدد املراد االستعاميل عن 

املراد التفهيمي وتعدد التفهيمي عن اجلدي، مع االلتفات إل أنَّ هناك 

طبقات من املعاين بحسب الظهور االستعاميل اللغوي بأنَّ يوجد مراد 
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 هيمي وجدي قْد يحطابق وقْد ال يحطابق.استعاميل وتف

وهم هبذا املقدار يقبلوه وال نريد أْن نقول باقي املذاهب التفسريية 

األحخرى غري منهج أمومة الوالية عىل املحكامت ال دور هلا ومنشطبة باملّرة 

كال، فهناك مناهج عديدة يحْشهد هلا بالصحة كالتفسري األديب واملوضوعي 

الخ فلها دوٌر معني ولكْن ليَس هلا دور اهليمنة وإْن كانت واإلشاري و ... 

 ختتلف متام االختالف مع منهج أمومة املحكامت.

ومن اجلدير ذكره: ـ أنَّ الدور املهيمن يف أمومة والية أهل البيت 

وأمومة املحكامت هو دوٌر مرسوٌم هلذا املنهج يف تفسري القرآن وال ندعي 

ي الذي نستطيع أْن نستكشفه من اآليات أنَّ هذا هو املنهج النهائ

والروايات، ربام واهلل العامل بحقائق األمور ـ يأيت جيل يف املستقبل 

ويستكشف منهج مهيمن أكرب وأعظم من هذا املنهاج، وإاّل فعلم أهل 

}قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا البيت^ وتراث أهل البيت^ ُميٌط ال ينفذ، 
}وَلَوْ أَنَّمَا فِي األَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقاْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ . (1)ي{لِّكَلِمَاتِ رَبِّ

 .(2)أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ{

تفسري القرآن  نستطيع أْن نقول أنَّ منهج أمومة الوالية واملحكامت يف

هو املهيمن، بْل مهيمن حتَّى عىل تفسري املقدار الباقي من اإلنجيل غري 

املحرف، وكذا التوراة ونتسطيع اهلداية ألتباع التوراة واإلنجيل العهد 

القديم، أو بعبارة أحخرى بربكة منهاج أهل البيت الرشيف نستطيع إحياء 

 يفهم.املقدار السليم والسديد من اإلنجيل وننبذ ز
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وهكذا نستطيع إحياء التوراة وننقذ املقدار الباقي منها الصحيح 

والسليم عن التحريف والتالعب الصهيوين واملاسوين أو التحريفات 

األحخرى اجلديدة، فإنَّ كثريًا من أتباع اهليود تراهم مستضعفني اليوم حتَّى 

 .كبري رجال احلاخامات اليهود وهلم مشكلة مع احلركة الصهيونية

ومن الواضح أنَّ احلركة الصهيونية تحعّد حتريٌف جديد يف اليهودية 

فضاًل عن التحريفات السابقة من تالعب يف نصوص التوراة وتالعب يف 

نصوص اإلنجيل، إاّل أنَّ منهج أمومة املحكامت هذا املنهج العظيم الذي 

نَحْنُ نَزَّلْنَا  }إِنَّانحن بصدده يستطيع احلامية من االنحراف لكتاب اهلل العزيز 
إنَّ هذا املنهج  بحسب بيانات أهل البيت^ فإنَّه. (1)الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون{

 واحلفاظ عىل القرآن بْل وكتب السامء أمجع.يمتاز بإعطاء األمان 

إذا أردنا أْن نحطلِق مناشدة إلحياء البقية الباقية من التوراة اخلالصة: 

بقية الباقية من صحف األنبياء السابقني واملطبوعة مع واإلنجيل، وإنقاذ ال

العهد القديم والكتب التي نزلت من السامء، علينا االعتامد عىل منهج 

أمومة املحكامت ووالية أهل البيت^، بْل ربام نأنس حتَّى يف الرتاث 

النبوي املوجود عند املدارس اإلسالمية األحخرى نستطيع أْن ننقذه عن 

طمس وعن احلذف؛ ألنَّ عملية التالعب يف تراث السامء التالعب وال

حتدث جياًل بعد جيل، واحلافظ هلا واملنقذ هلا بتوصية القرآن وأهل 

 البيت^ األكيدة هو هذا املنهج أي منهج أمومة الوالية واملحكامت.

الفقهاء واملفرسون عن ذكرها اعرضوا احلديث وهناك قاعدة ما فتئ 

خالف كتاب اهلل والسنة فهو ردُّ وما وافق فهو هدى عىل كتاب اهلل ]فإنَّ 
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وفوز ..[، والروايات املستفيضة بني الفريقني التي تدلُّ عىل أنَّ املدار يف 

املوافقة واملخالفة يف الصواب والغواية هو ما وافق كتاب اهلل والسنة فهو 

كٌم وهداية ونور وما خالفهام فهو غواية.  ُمح

املحكامت ليَس فقط  املرتتبة عىل منهج أمومة وعليه فالثامر األديانية

عىل صعيد تفسري القرآن وإنَّام عىل صعيد حفظ القرآن بْل وحفظ كتب 

األديان عن النامذج يف التحريف أكثر وأكثر بْل وإبداء حركة التصحيح 

والتسديد وإّنا ال ننكر اجلهود التي بذلت وال تزال من قبل املسلمني 

ج منها وانطالقًا من منهج أهل البيت ورؤية لدراسة العهدين وتقوي م املعوَّ

أهل البيت^ للقرآن الكريم يف تصحيح حتَّى املذهبيّة اإلسالمية 

واألديان الساموية وهذا يعني ُمورية الوالية واملحكامت وال نحتاج إل 

أكثر من التفاتة تعليمية من والية أهل البيت وملحكامت االلتفات إل 

’ حة املوجودة يف اإلنجيل والتورة أو يف تراث النبياملحكامت الصحي

 لسائر مدارس املسلمني.

يمتاز منهج أمومة املحكامت يف تفسري معنى اخلامس والثالثون: 

من باقي الوحدة والتوحيد يف قاعدة استعامل اللفظ يف أكثر من معنى 

املناهج التفسريية األحخرى، بأنَّ الوحدة والتوحيد يف منهج أهل البيت 

ليست املقصود منها الوحدة يف املعنى أو وحدة املوضوع، كال وإنَّام املراد 

من وحدة االستعامل هو وحدة النظام واملنظومة. ووحدة النظام تتكفلها 

ني القواعد بخالف قواعد صحيحة يف العلوم وعدم التناقض والتضارب ب

ا تقصد من الوحدة يف االستعامل أي وحدة  املناهج التفسريية األحخرى فإهنَّ

املعنى ووحدة املوضوع، وهذا معنى ضيّق ترتتب عليه آثار سلبية نتيجتها 
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 تضارب القواعد فيام بينها.

ووحدة النظام أيضًا حتتاج إل النظام يوحدها وينظمها وإْن كانت 

لف عن وحدة املعنى وعن وحدة املوضوع والنظام الذي وحدة النظام ختت

يوجد وحدة النظام هو املركز ومن ثم الوالية ـ أي والية اهلل تعال ووالية 

والناظم ’ ، ووالية اهلل هي الناظمة لوالية الرسول’الرسول األكرم

 وفاطمة واحلسن واحلسني^× لوالية األئمة الثالثة عرشـ  أمري املؤمنني

، ’ملعصومني من ذرية احلسني^ـ  هو والية اهلل ووالية الرسولوالتسعة ا

والناظم  وكذا والية اهلل والرسول واألئمة من أهل البيت^ هي املحور

ّل طبقة هي ناظمة ملا حتتها  للمحكامت واملحكامت هي أيضًا عىل طبقات كح

 .اوهكذ

ج وعليه فإنَّ منهج أمومة الوالية واملحكامت يفرتق عن باقي املناه

التفسريية األحخرى هو أنَّ منهج األمومة يرى الشتات والتدافع ليَس يف 

تكثر املعاين وتعددها يف مجلة واحدة وآية واحدة، بْل يرى منهم األمومة أنَّ 

الشتات ومزقة األمة والبرشية بْل فِرقة اخلالئق هي بسبب عدم متسكهم 

ية واملحكامت، وعليه فإنَّ بالوالية فإنَّ اخلالئق تتشتت إذا ملْ تتمسك بالوال

 الرجوع إل املتشاهبات والتمسك هبا يوقع باهللكة.

منهج األمومة لوالية أهل البيت واملحكامت السادسة والثالثون: 

َ الذي ينتهجه من عدم اخلوف من تكثر املعاين لآلية الواحدة،  يحَطمئن املحفرسِّ

ن حيصل إذا ترك نظام وأنه ليَس تالعب من القرآن وإنَّام التالعب بالقرآ

الوحدة املركزية واملحورية ألمومة والية األئمة^ واملحكامت يف القرآن 

 الكريم فآنذاك تذهب الفروع وتشتت.
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مضافًا إل أنَّ تعدد املعاين من اللفظة الواحدة ال يستلزم هتافت 

وتضارب املعاين عىل منهج أمومة الوالية؛ ألنَّ السري فيه عىل املوازين 

ت  األحخرىاعد بخالف باقي املناهج التفسريية والقو َ ْت وَفرسَّ التي َحَِصَ

 معنى الوحدة بوحدة املعنى واملوضوع.

يتميز منهج أمومة اوالية واملحكامت بأنَّ اآليات السابعة والثالثون: 

املحكامت وكذا املتشاهبات هي عىل طبقات، والواقع أنَّ اآلية الواحدة فيها 

ملحكمة واآلية املتشاهبة فيها كذلك طبقات من طبقات من الدالالت ا

الداللة املتشاهبة، وأنَّ اآلية الواحدة فيها ُمورية للمحكامت وُمورية 

للمتشاهبات، وأنَّ اآلية الواحدة أيضًا: يتصور هلا مصداق ُموري ولوالية 

 ثم والية أهل البيت^.’ اهلل ووالية الرسول

إل املتشاهبات يف اآلية  إذْن املحكامت عىل طبقات إل أْن تصل

الواحدة وهي غري متناهية وعليه فهذا النظام ال ترسمه جمموع آيات القرآن 

الكريم وسورة ، بْل يحْرسم بلحاظ اآلية الواحدة، بْل ويحرسم بلحاظ اجلملة 

َل اآلية الواحدة بْل ويحرسم بلحاظ الكلمة الواحدة من  الواحدة من مجح

 أبعاض اجلملة الواحدة.

 ×. أي حال فإنَّ مثل هذا التوسع ال يكون إاّل بقدرة املعصوموعىل

وهناك فرٌق أْن نقول: توجد قدرة من هذا اليشء، وبني أْن نقول: 

 .(1)}بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ{، هذِه القدرة موجودة أو ال

د مهم يف  عقَّ ومن اجلدير ذكره: ـ إنَّ املحكامت هي نظام ريايض مح

                                                                        
 .39( سورة يونس: اآلية 1)
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مجيع آيات القرآن الكريم، بْل ويف مفرداته املباركة، حّتى عىل مستوى 

 تطبيق القاعدة األدبية ومواردها، وكذا املتشاهبات.

ـ  كام مرَّ باآلية ومن أبرز مصاديق  وَأَطِيعُواْ }أَطِيعُواْ اللّهَ تطبيق املحكامت
(1)الرَّسُولَ وَأُوْلِي األَمْرِ مِنكُمْ{

}وَكَلِمَتُهُ وهكذا التطبيق عىل املتشاهبات كقوله تعال .
}الَّ تُدْرِكُهُ .(2)إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَة{ }وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَة أو أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ{

 .(3)األَبْصَارُ{
فإنَّ نظام املحكامت وكذا املتشاهبات جيري يف كل مفردة وعليه: 

   مفردة من القرآن ويف كل قاعدة تحَطبَّق فيه.

                                                                        
 .171( سورة النساء: اآلية 1)

 .23ـ  22( سورة القيامة: اآلية 2)

 .103( سورة األنعام: اآلية 3)



 القيمومة يف التعليم والتبيان

أنَّه معلم الكتاب، وقد دلَّت عىل ’ من الوظائف امللقاة عىل النبي

بتبيان وتعليم ’ ذلك آيات يف سور متعددة أقر الباري تعال نبيه الكريم

}هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي معلم الكتاب، كام يف سورة اجلمعة مثالً: ’ القرآن وأنَّه
 .(1)هِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ{األُمِّيِّنيَ رَسُوالً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْ

ـ ’ وهذهِ اآلية املباركة بيَّنت أنَّ للنبي  وظائف ومقدمات عديدة منها: 

  ’يتلو عليهم آياته يعني يبلغهمـ  وبّلغهمـ  آيات القرآن وأوصلـ  1

 للناس آيات القرآن.

بس معنى التالوة باالقتضاء عدا  وينبغي االلتفات إل أنَّه ال قراءة حيح

معاين عظيمة وكثرية أحخرى غري قراءة آن، علاًم أنَّ التالوة هلا رألفاظ الق

بَلِّغ  ألفاظ القرآن، وإاّل فمن غري احلكمة أنَّ اهلل تعال يبعث نبيًا ألجل أنَّ يح

ذا ويوصل إل الناس ألفاظ آيات القرآن فقط وفقط ـ حاشا هلل تعال ـ ه

أشهد »مضافًا إل ما َوَرَد يف زيارة أئمة أهل البيت^ وما نعتقد هبم^ 

د × إذا ال يحعقل أنَّ املعصوم «أنَّك تلوت القرآن حق تالوته وظيفته جيوِّ

القرآن فقط، وإْن كانت مسألة جتويد ألفاظ مفردات القرآن أمر مهم إاّل أنَّه 

 ال يحقتِص أمر التالوة عىل هذا املعنى فحسب.

ـ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة من منازل ومقامات  2

 أنَّه يحَزكي قومه ويصفيهم من درن املعايص ويحنمي الطاعة عندهم.’ النبي

ليست وظيفته فقط يعلمهم الكتاب واحلكمة ’ ومن الواضح أنَّه

                                                                        
 .2سورة اجلمعة: اآلية ( 1)
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من القرآن، وإنَّام يحعلمهم بأنَّه معلم بأْن يقرأ عليهم ألفاظ اآليات املباركة 

’ كتاب، وتقدم ـ وسيأيت أيضًا إْن شاء اهلل تعال ـ إنَّ حجية الرسولةال

 ء.ا مقام خيتلف عن مقام أهنم أولياوأهل بيته كمعلمني من قبل السامء وهذ

}رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُوالً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ ـ ما جاء يف سورة البقرة  3
  .(1)كِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ احلَكِيم{وَيُعَلِّمُهُمُ الْ

وهي × وهذِه اآلية املباركة حيكيها اهلل تعال عىل لسان النبي إبراهيم

 عكس ترتيب ما جاء يف سورة اجلمعة.

كْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ }بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّـ ما جاء يف سورة النحل:  4
 .(2)مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون{

البيان والتبيان، وإْن كان بعضهم ’ بينت من وظائف سيد األنبياء

 يفهم من التبيان هو قراءة ألفاظ القرآن فقط وهو غريب.

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ  تَعْجَلَ بِه}الَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِـ ما جاء يف سورة القيامة:  5
 .(3)ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَه{ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَه وَقُرْآنَه

ومن الواضح أنَّ اآلية املباركة فرقت بني البيان والقرآن وأنَّ لكل 

 واحٍد منهام دوٌر فالقراءة هلا دور، والبيان له دوٌر آخر.

فلكل مقام فمثاًل مقام إنَّام وليكم اهلل خيتلف عن مقام أطيعوا اهلل 

والرسول وأول األمر منكم التي حجيتها حجية تعليمية؛ ألنَّه من اخلطأ أْن 

                                                                        
 .129( سورة البقرة: 1)

 .44( سورة النحل: اآلية 2)

 .19ـ  16( سورة القيامة: اآلية 3)
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نتعامل مع القرآن كحجية تعبدية فقط، بْل جيب أْن نتعاطاه كمصدر علمي 

بادة والتعبد عن وتعليمي أعظم من احلجية التعبدية؛ ألنَّ أعىل مراتب الع

 معرفة وعلم.

ومن الواضح والبنيِّ أنَّ القرآن فيه آيات ُمكامت وهي أم الكتاب 

 وأحخر متشاهبًا ومطلق ومقيد وعام وخاص وناسخ ومنسوخ و ... الخ.

وليَس بوسع البرش أْن يتعلمه ونفسه من دون أْن يحنصب الباري تعال 

اري تعال آية من أنَّ تصيبه مطلق معلاًم؛ ألنَّ للقرآن مقامات غيبية نأى الب

 عقول البرش وإنَّام َخصَّ أناس معينني لذلك ونصب معلاًم أوالً وهو: ـ 

ل:ـ   خصمه هبذا املقام من دون باقي أنبياء اهلل ’ رسول اهللواملعلم األوَّ

 سيد األوصياء.× من بعده أوهلم أمري املؤمنني’ تعال ورسله وأوصياؤه

 ذلك: ـ واآليات الدالة عىل 

(1)}وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إاِلَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ{قوله تعال: منها: 
. 

بعده هناك راسخون يف العلم ومعلمون ’ يعني مع سيد األنبياء

 تعلموا منهم.

 .(2)الْعِلْمَ{}بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا قوله تعال: منها: 
خزينة علم  عيبةأي أوتوا العلم وهم معلمون وهؤالء الذين عندهم 

 القرآن.

الَّ يَمَسُّهُ إاِلَّ  فِي كِتَابٍ مَّكْنُون }إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيميف سورة الواقعة: منها: 

                                                                        
 .7( سورة آل عمران: اآلية 1)

 .49( سورة العنكبوت: اآلية 2)
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(1)الْمُطَهَّرُون{
. 

تعال؛ م غريه لِّ عَ ومن توهم وقال: حسبنا كتاب اهلل وال نحتاج إل مح 

ألنَّ الكتاب من اهلل تعال وأنَّ معلم الكتاب هو صاحب الكتاب وهو اهلل 

 تعال.

ل، نحَسلِّم أنَّ صاحب الكتاب وهو اهلل تعال هو املعلِّ اجلواب:  م األوَّ

وأننا ُمتاجون إل تعليم اهلل تعال لكتابه وبيان مقاماته ومنازله الغيبية، 

 جممل ومبني و ... الخ.وتفسري آياته من ُمكم ومتشابه و

ل هو اهلل تعال  د عىل هذا املعنى وأنَّ املعلم األوَّ وكذلك القرآن يؤكِّ

وبام أنَّ البرش بام هم ال يستطيعون ،}ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَه{كام يف سورة القيامة 

مهام بلغوا أْن يصلوا إل تلك املقامات الغيبية العالية من دون تنصيب معلم 

ل وهو اهلل تعال هم النبي إهلي وقحربى ’ يبني لنا ذلك بعد املعلم األوَّ

وليَس يف ذلك انقطاع عن السامء؛ ألنَّ عالقة اهلل تعال مع البرش ’ النبي

، وإْن كان «ال جرب وال تفويض أمٌر بني أمرين»هي دائاًم تنطلق من عالقة 

ا ليست ية إاّل أهنَّ اهلل تعال أودع يف البرش تلك القدرات التكوينية العال

مسندة ومفوضة إل البرش متام التفويض وال متام اجلرب، بْل أمٌر بني أمرين 

عطيه للبرش من معصوم وغريه ينطلق من هذِه يكذلك علم اهلل تعال الذي 

 .(2)«ال جرب وال تفويض أمٌر بني أمرين»القاعدة 

ح القرآن بَمن يتأهل لتعليم  وهذِه اآليات املباركة وغريها يِصِّ

بْل  البرشية وخصهم بآيات كثرية، ولكْن ولألسف بعضهم يستغرب ويستبعد

                                                                        
 .79ـ  77( سورة الواقعة: اآلية 1)

 .362، والتوحيد/1/160( الكايف، ج2)
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ل خاص وبعده معلمون  ويستنكر من أْن يرصد القرآن لنفسه معلم أوَّ

ّل كتب البرش األحخرى ذات التخصص ال يستنكر وال  خاصون، بينام كح

 يستغرب البعض من وجود أكفاء وأخصاء وأدالء عليه، وهذا يشء غريب.

القرآن يحنادي بأعىل صوته أنَّ له معلم ومعلمون إهليون سامويون 

لدنيون بإذن اهلل تعال. وهل يوجد ُمذور يف نصب معلم ساموي إهلي للقرآن 

أم ال؟ وبعد هذا هل بإمكان أحد أْن يقول القرآن معطالً؟ كيف يكون معطالً 

َفِعل وهم النبي  بيته^.وأهل ’ وقْد رصد القرآن له محعلِم ومح

لكتابه تعال ال يعني ـ والعياذ ونصب املعلم والقيم من قبل اهلل تعال 

باهلل إزواء البرش عن القرآن أو العكس ـ أزواء القرآن عن البرش ـ كال بْل 

دُّ جرس للبرش لكي يصلوا إل منازل الكتاب التي هي يف  َنصبح املعلم هو مح

ل تلك املقامات الغيبية منأى عن عقول البرش وإاّل كيف يصل البرش إ

 ويستفيد منها أنَّه ال يتمُّ ذلك إاّل عن طريق نصب املعلم واملبني.

إذْن بعد نصب القيم واملعلم اإلهلي وبإذن من اهلل تعال فإنَّ هذا ليَس 

تعطيل وجتميد وإزواء للبرش بْل هو تفعيل وتنشيط لالستفادة من املقامات 

ىل الطرف النازل ـ الذي فيه طبقات ـ لكان العليا للقرآن، إْذ لو اقتحِص ع

هذا نوع من إضاعة حلقائق القرآن؛ ألنَّه سوف ملْ نصل إل املقامات الغيبية 

 األحخرى وسوف يكون هذا جتميد لتلك املنازل الغيبية للقرآن.

ك والعكوف عىل  وهناك تساؤل: ما هي النتيجة املرتتبة عىل التمسُّ

 اب؟.تنزيل الكتاب عىل ظاهر الكت

ك هبا عىل اجلواب:  هذا يؤدي إل نتيجة خطرة جدًا ال يمكن التمسُّ

أهل البيت^؛ ألنَّه لو متسكنا بذلك فقط فإنَّه يؤدي إل أْن مبنى مدرسة 
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نرفع أيدينا عن أم الكتاب وعن الكتاب املكنون وعن اللوح املحفوظ 

لزم منه وعن الكتاب املبني وعن باقي املقامات الغيبية للقرآن، وهذا ي

ُمذور خطري جدًا وهو جتميد، بْل تضييع الكتاب وإقصاء للبرش عن بقية 

 منازل ومقامات القرآن الكريم.

س فوسيأيت إْن شاء اهلل تعال يف نفس أدلَّة الظهور والتأويل أْن ن

ظاهر الكتاب وتنزيل الكتاب هي من أدنى منازل ومقامات القرآن، وأنه 

ملنازل بشكل إحاطي تفصييل دقيق إاّل من ال يمكن للبرش اقتناص تلك ا

هم ونصبهم القرآن كمعلمني للبرش كام سيأيت توضيحه إْن شاء اهلل  خصَّ

 تعال.

  



 

 حجية آيات وسور القرآن حجية معية ال حجية مستقلة

معية  سيأيت إْن شاء اهلل تعال يف املعلم الرابع: ـ حجية الظاهر حجية

 بني الكتاب والسنة تفصيل ذلك، وسنشري إليه إمجاالً.

وهو أنَّ اإلحاطة بظاهر القرآن بتاممه ليَس بمقدور البرش إاّل بإعانة 

ل بعد اهلل تعال النبيلِّ عَ َمن اصطفاهم اهلل تعال وهم املح  وأهل بيته ’ م األوَّ

 عليهم أفضل الصالة والسالم.

يان يف املعلم الرابع هو: ـ أنَّ حجية والربهان الذي ينتهي إليه الب

 الظاهر القرآين حجية معيَّة.

ل نقدًا عىل منهج  وهذِه النتيجة هي إحدى املؤاخذات التي تحسجَّ

تفسري القرآن بالقرآن الذي تبناه العالمة ُممد حسني الطباطبائي+ من 

 علامء اإلمامية األبرار، وكذا صاحب تفسري املنار من أهل السنة وغريه.

د املجتهد أو املحفرسِّ بأْن يستظهر من الظهور القرآين بقدرة رَّ فَ تَ هي أْن يَ 

نفسه هذا املعنى الذي يستظهره، سواًء كان هذا املعنى الذي حييط بكل 

ظاهر القرآن نحويًا أو بالغيًا أو لغويًا أو رصفيًا أو فلسفيًا أو عرفانيًا أو 

لَّ العلوم هلا طّبي ًا أو فيزياويًا أو كيمياويًا أو فسيولوجيًا أو ... الخ فإنَّ كح

 حقائق موجودة يف القرآن الكريم.

وعليه إذا ملْ تكن مواد اإلحاطة بالظاهر متوفرة حتت يد املحَفرسِّ 
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فكيف يقال: أنَّ حجية القرآن منفردة وليست حجية معيّة حتت شعار أنَّ 

دى للناس، فهذا صحيح إذا كان اآلخرون القرآن نوٌر مبني و بياٌن وهح

بمفردهم ـ غري النبي وأهل بيته^ قادرين عىل استيعاب تلك اهلداية 

 واإلرشاد.

ريبِّ وقيّم عليهم  إاّل أنَّ الواقع ليَس كذلك فهم ُمتاجون إل معلم ومح

 يف كيفية االغرتاف واألخذ الصحيح من القرآن الكريم.

حسني الطباطبائي+ استدل ملنهجه الذي يراه وإْن كان السيد ُممد 

بحسب رؤيته وقناعته وأنَّ هذا هو املنهج الذي ترسمه لنا الروايات 

الواردة عن أئمة اهلدى عليهم أفضل الصالة والسالم، بوجوه عديدة هلذا 

 املنهج القرآين الذي يستنبطه العاّلمة من روايات أهل البيت^.

ر ما يف هذا املنهج الذي اختاره السيد وال نريد من عرض هذا أننا ننك

الطباطبائي+ من إجيابيات كثرية، وكذا ال ننكر أنَّه املنهج الذي تشري إليه 

روايات أهل البيت^ إاّل أنَّه يف نفس الوقت ليَس هو املنهج األكمل 

 وعديم النواقص.

وعىل هذا تكون نتيجة هذا املنهج عدم متكن انفراد املجتهد واملحَفرسِّ 

  تبيان القرآن الكريم.يف

وإْن كان منهج تفسري القرآن بالقرآن له زوايا عديدة سنتعرض هلا يف 

 ما بعد إْن شاء اهلل تعال.

 والذي نريد أْن نسلط األضواء عليه يف هذا املطلب هو: ـ 

أنَّ املراد من تفسري القرآن بالقرآن معناه استقالل وانفراد حجية 
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 ب البرش كتاب اهلل كام قاله قائلهم.ظواهر القرآن عن البرش وحس

ّل يشء، فال حيتاج إل املعية النتيجة:  القرآن قائٌم بنفسه لوحده وفيه كح

 وهي الثقل اآلخر العرتة الطاهرة.

ا بالنسبة إل دراسة إجيابيات وسلبيات منهج تفسري القرآن  وأمَّ

نه ويتم بالقرآن ومدى أمهيته وقيمته وما هو املقدار الذي جيب إصالحه م

فيه بربكة منهج أمومة املحكامت، علاًم أنَّ منهج تفسري القرآن بالقرآن 

نة والعرتة ليَس فقط عند علامء ومفرسي  بمعنى االستقاللية عن السح

اإلمامية، وإنَّام حتَّى عند املذاهب اإلسالمية األحخرى أمثال صاحب تفسري 

 املنار.

ده وسيأيت إْن شاء اهلل تعال حتقيق أنَّ هذ ا املنهج هو الذي يؤكِّ

الكتاب والعرتة أم الصحيح هو منهج األمومة، وسيأيت الصحيح إنَّ منهج 

 تفسري القرآن بالقرآن مندرج حتت منهج أمومة املحكامت.

 

  



  



 

 اأُلخرىاملؤاخذات على املناهج 

(1)

                                                                        
( الغرض من بيان هذا املنهج ليَس ألجل استقصائه وإنَّام نحن بصدد املقارنة بني منهجناـ  أمومة 1)

ـ الذي يقول بصياغة املعية يف كل خطوة خطوة ولبنة لبنة من مباين الكتاب العزيز بأنَّه ال  املحكامت 

يفرتقاـ  الكتاب  لن»’ : القرآن يفرتق عن العرتة وال العرتة تفرتق عنه، وكام قال رسول اهلل

ـ حتيى يردا عيلَّ احلوض  ، وبني املناهج األحخرى غري منهج أمومة املحكامت.«والعرتة 

ـ حلقيقة واحدة، ومن خالل هذا   ـ كتاب وعرتة  وعليه جيب أْن تكون كل األنظمة حتمل وجهني 

ألجل الوصول يتضح أنَّ الغرض من إجراء املقارنة بني منهجنا واملناهج التفسريية األحخرى هو 

ـ  إل رسم منهج تفسريي للقرآن متكامل ال ترد عليهـ  مهام أمكن وبحسب ما يوفق اهلل له 

 نقوضات أكثر كام ترد عىل املناهج األحخرى.

كل ذلك بفضل الرجوع إل الروايات الواردة عن أئمة العرتة الطاهر̂ة وبَِعْرض اجلوانب  

ستقصاء املناهج األحخرى وتضييع جهود وعلامء عاملقة السلبية ال يظنن ظان بأننا نريد هتميش وا

ـ والعياذ باهلل أمثال العالمة السيد ُممد حسني  ـ رضوان اهلل عليهم  أتعبوا أنفسهم الرشيفة يف ذلك 

الطباطبائي+ صاحب اجلهد العظيم الذي يعجز القلم واللسان عن تثمينه ومواجهته العظيمة 

ـ للفكر الشيوعي والنازي والفكر الغ ريب، وتربيته جليل من تالمذته اجلهابذةـ  حفظهم اهلل تعال 

 وهذا كحلَّهح من إنجازاته العظيمة التي ال كفران لسعي العالمة الطباطبائي+.

ولكن من باب هو أنَّ نفس العالمة الطباطبائي+ تعلمنا منه عملية النقد والبحث أخذاً بأمر أخذاً  

̂ وهي:واألئمة اهلداة امله’ بوصية النبي  ديني

، قال: ×أوالً: عيل بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أيب عمري، عن عبداهلل بن سنان عن أيب عبداهلل 

حتيي عليه القلوب امليتة إذا  يقول تذاكر العلم بني عبادي ممّا َعزَّ َوَجلَّ  إنَّ اهلل’ : قال رسول اهلل»

 .6ح ،9، كتاب فضل العلم، ب1الكايف/ج «هم انتهوا فيه إل أمري

د احلّجال عن بعض أصحابه ثانياً:   مَّ د عن عبداهلل بن ُمح مَّ د بن حييى عن أمحد بن ُمح مَّ ُمح

ثوا فإنَّ احلديث جالٌء للقلوب، »’: رفعه، قال: قال رسول اهلل تذاكروا وتالقوا وُتدي

 .8ح، 9، كتاب فضل العلم، ب1الكايف/ج «إنَّ القلوب لرتين كام يرين السيف جالؤها
نكون بصدد نقل التأويل ال ألجل جحود وإنكار جهود العالمة والعياذ باهلل إاّل أنَّه وبحمد اهلل وعندما 
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عي أصحاب هذا املنهج االستقاللية للقرآن بمعزل عن العرتة  (1)يدَّ

الطاهرة التي هي الِعْدل اآلخر للقرآن، والتفكيك بينهام يف معرفة األحكام 

واملناهج القرآنية، وأنَّ هذا التفسري هو العاصم للفكر عن الوقوع يف اخلطأ 

فيه ختطئة، واحلال نرى أنَّ أصحاب هذا وأنه يوصل إل احلقيقة وليَس 

طي ء بعضهم بعضًا وهم خمتلفون فيام بينهم يف تفسري اآلية املنهج خيح

الواحدة، وحتَّى لو بنينا أنَّ اختالفهم ليَس تناقضيًا فهل أنَّ اختالفهم 

 توافق وكامل أكمل أم ال؟

ة مؤاخذات عىل هذا املنهج ـ تفسري القرآن  َصد ِعدَّ وعىل هذا فرتح

 بالقرآن: ـ 

عًا ال نحيط به، فكيف يستطيع َمن إنَّ الظاهر الذي نحن فيه مجيأوالً: 

يدعي أنَّ هذا املنهج التفسريي ـ القرآن بالقرآن ـ هو املهيمن وهو املوصل 

إل احلقيقة وهو ... الخ، وأنه يتمكن ويحمكِن اآلخرين عىل تفسري القرآن 

 بكل ما يف القرآن بحيث يستطيع أْن يقول: 

الفالنية، إاّل أنَّ هذِه  تفسري هذِه اآلية املباركة يتمُّ بوساطة اآلية

دعوى كبرية وأّنى ملدعيها إثباهتا ـ وقْد َمرَّ ـ إننا ال نحيط بالقرآن، وهذا ال 

 يتمُّ إاّل من خالل َمن اصطفاهم وعّلمهم اهلل تعال وهم أهل البيت^.

مضافًا إل أنَّه تقدم أنَّ النحوي والِصيف والبالغي واللغوي و ... 

ّل وا حد منهم أْن يدعي أخذ بحْعَد علمه من القرآن، الخ ملْ يستطع كح

                                                                        
تعال فإنَّ طبيعة مدرسة أهل البيت^ ليست سد باب االجتهاد وإنَّام نحن املخطئة ويف هذهِ 

 املدرسة يحفسح املجال للفكر احلحّر املوزون حرصاً عىل تطوير عملية التكامل العلمي.

( كالسيد ُممد حسني الطباطبائي+ من علامء اإلمامية وتالمذته بْل لعلَّه حتّى السيد اخلوئي يف 1)

 تفسريه البيان، وكذا صاحب تفرس املنار من علامء ومفرسي إخواننا السنة.
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ع وال يستطيع أْن يدعي أنَّه يحفرس البحعد النحوي بالنظام  فالنحوي ملْ َيدَّ

النحوي يف القرآن بنفسه، وال يدعي البالغي كذلك وال الِصيف وال 

 اللغوي وال ... الخ.

سري فمثاًل الشيخ الطويس يف تفسريه التبيان والشيخ الطربيس يف تف

البيان والزخمرشي يف تفسريه و ... الخ ال جيرأ أحد من هؤالء األعالم وال 

غريهم القوَل بأنَّ النظام األديب والبالغي و ... يف القرآن نحن نفرسه بأْن 

 نفرس اآلية ببياهنا البالغي املوجود بالقرآن مثلام هو عليه.

ة يف القرآن ملْ علاًم أنَّ علمء البالغة ال زالوا يكتشفون نكات بالغي

تكتشف طيلة أكثر من أربعة عرش قرنًا من قبل األوائل، وإْن كان ال يحنكر 

ما اكتشفوه من نكات بالغية وغريها بمقدار ما أحوتوا من قدرات عقلية 

 جزاهم اهلل خريًا.

ّل القرآن اخلالصة:  إنَّ الذي يدعي أنَّه يحفرس القرآن بالقرآن ليَس كح

ع مثل هذا الشعار: بأنَّ هذا التفسري هو ال غري، علاًم بيده، وعليه فكيف يرف

ِط بكل  ّل محفرس التزم عىل نفسه يف هذا املنهج أنَّه ملْ حيح  حقائق القرآن.أنَّ كح

وعليه فإنَّ هذا املنهج التفسريي ـ القرآن بالقرآن ـ ملْ يؤِمن لكم 

يف  بحسب ما رفعتم من شعار؛ ألنَّ االختالف والتناقض بني املفرسين

 هذا املنهج ملْ يؤمن الوصول إل املنتهى األفضل واألحسن.

ّل الغايات التي هيدف ثانياً:  ال يستطيع املحَفرسِّ يف هذا املنهج أْن يبلغ كح

إليها القرآن، وإنَّام غاية ما يستطيع الوصول إليه هو اكتشاف بعض النكات 

 العلمية وهذا ال مانع منه.

ِفظَت شيئًا وغابت عنك أشياء.إاّل أنَّه يحقال له كام قي  ل: ـ حح
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نة النبيثالثاً:  وأهل ’ بعض أصحاب هذا املنهج يدعي أنَّ سح

ل بعد اهلل  البيت^ ال دور هلم يف تفسري القرآن علاًم أنَّه َمرَّ يف املحعلِّم األوَّ

ومن بعده أهل بيته^، كام مرَّ من اآليات القرآنية ’ تعال هو النبي

 الدالة عىل ذلك.

تقدم حديث معية الثقلني ـ كتاب اهلل والعرتة الطاهرة ـ من بعًا: را

فضاًل عن عرشات  «..إين تارٌك فيكم الثقلني .»’ قول الرسول األكرم

 اآليات الدال عىل عدم استقاللية أحدمها عن اآلخر.

بعضهم جعل تفسري الصحابة للقرآن يف مقام تفسري أهل خامساً: 

 البيت^ والعياذ باهلل.

تقدم أنَّ القرآن له منازل غيبية وهي قطعًا مؤثرة يف تفسري سادساً: 

ّل املنازل الغيبية يف القرآن يف  القرآن، فيقال ملفرس هذا املنهج: ـ هل كح

 وفَهمك؟.متناول يدك 

يب اجلواب:   .(1)الَّ يَمَسُّهُ إاِلَّ الْمُطَهَّرُون{ }فِي كِتَابٍ مَّكْنُونكال، القرآن جيح

رآن له منازل ومقامات غيبية خارج طوق البرش ـ وعنده أم وإنَّ الق

الكتاب ـ فأم الكتاب هي عند اهلل ال عند الناس، وكذا كتاٌب مسطور يف 

(2)فِي رَقٍّ مَّنشُور{ }وَكِتَابٍ مَّسْطُوررقت منشور
فهذِه املنازل واملقامات  

 الغيبية هي عند اهلل وليست عند البرش.

                                                                        
 .79و  78( سورة الواقعة: اآلية 1)

 .3، 2( سورة الطور: اآلية 2)
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ويقول: أْن أحفرس القرآن بالقرآن، وال أحد ال أحد يستطيع أْن يدعي 

وعرتته ’ يستطيع أْن يعلم تأويله إاّل اهلل والراسخون يف العلم وهم النبي

. لَّهح  الطاهرة^، هم فقط أحاطوا بتأويل الكتاب كح

إل النظام ’ يشري فيه’ هناك حديث منسوب للنبيسابعاً: 

مضمونه سند احلديث روي  أنَّ القرآن فيه طبقات مااالستعاميل يف القرآن و

املعرفية األربع للقرآن أنَّه قال: ـ  من بيان املراحل× عن اإلمام عيل

كتاب اهلل عىل أربعة أشياء: ـ عىل العبارة، واإلشارة، واللطائف، »

، واإلشارُة للخواصي واللطائف لألولياء،  واحلقائق، فالعبارة للَعوامي

يحسجل عىل هذا املسلك ـ تفرس القرآن الذي واملأخذ  (1)«واحلقائق لألنبياء

بالقرآن ـ هو أنَّه هل بإمكان كل طبقة من الطبقات تفرس بقية الطبقات؟ 

وَمن له القدرة الالمتناهية للوصول لكل طبقات القرآن كي يحفرس هبا بقية 

الطبقات؟ وهذِه ليست قدرة محفرس أو جمتهد أو فقيه أو كالمي أو ... الخ 

عصوم، نعم، املحَفرسِّ واملجتهد يبذل جهوده ويتوصل وإنَّام هي قدرة م

بحسب ما يبذله من وسع الطاقة واجلهد وبالتايل تكون سعة دائرته ُمدودة 

 بخالف املعصوم فإنَّ دائرته ال تتحدد.

 العالقة بني الظهور والتأويل )قاعدة التعريض( 

 ^وبني منهج أمومة والية أهل البيت

بناًء عىل ما ذكره العيايش يف أوائل تفسريه من قول اإلمام 

                                                                        
 103، ص92؛ بحار األنوار ج116األخبار: ص؛ جامع 155ح 105ص 4(عوايل الآليل ج1)

 .81ح
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إنَّ اهلل جعل واليتنا أهل البيت قطب القرآن، وقطب مجيع »× الصادق

هت الكتب ويستبني اإليامن  .(1)«الُكتب، عليها يستدير حمكم القرآن وهبا نوَّ

تنا الرواية عىل أنَّ النقطة املركزية ملحكامت القرآن تدور عىل واليتدل 

كم القرآن بْل عىل واليتنا يدور كل كتاب أنزل من السامء  وعليها يدور ُمح

من صحف آدم وإبراهيم وإدريس ومجيع صحف األنبياء، والتوراة 

 والزبور واإلنجيل.

فإنَّ هؤالء األنبياء بعثوا هبذِه الرشائع الساموية وأهنا قائمة عىل نظام 

إنَّ القطب املركزي التأوييل التِصيح ال عىل نظام التعريض، ومع ذلك ف

 لتلك الكتب هي والية أهل البيت^.

 وسنتعرض لذلك يف ُمله مفصالً إْن شاء اهلل تعال

  

                                                                        
 .8ح 78/ ص 1( تفرس العيايش ج1)



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

نظم وقواعد التفسري ومميزات وخصائص منهج أمومة والية 

  فضاًل عن املتشابهاتأهل البيت عليهم السالم على احملكمات 

  



  



 

 الفصل الرابع

 وفيه عدة مقامات: 





 

 املقا  األول

توسعت البحوث حول قواعد التفسري وأصوله إل بحوث حول 

ا توسعت فلو الحظنا كتب التفسري القديمة فأهنَّ  شيئًا فشيئًا، ريمناهج التفس

إل مناهج التفسري وأحِخَذ بالتوسع أكثر فأكثر إل أْن وصلت إل علوم 

 عنها اليوم وهي بحق كذلك؛ ألنَّ كل التفسري أو العلوم القرآنية كام يحَعربَّ 

أصل تفسريي أو منهج تفسريي كي يّطلع الباحث عىل أسسه ومنهجه 

 توسع فيه؛ ألنَّه أصبح علاًم قائاًم بذاته.ونظامه 

ومن الواضح أنَّ البحث القرآين فيه هذِه القابلية، كيف ال والقرآن 

شهده البرشية، وهو كتاب اخلالق وليَس كتاب املخلوقني، كتاب تأعظم 

 عىل اخلالئق.وهو من أعظم كتب اخلالق التي أحنزلت 

ِصف القرآن بأوصاف شبيهة باألوصاف التي هي ذات  ومن َثمَّ قد وح

}قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي طابع ساموي إهلي كأوصاف الالتناهي 
 .(1)الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا{ لَنَفِدَ

ّل قاعدة يف القرآن وكّل منهجة فيه توسعت وأصبحت  وعىل هذا فإنَّ كح

 علاًم قائاًم برأسه.

                                                                        
 .109( سورة الكهف: اآلية 1)
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ّل ما تقدم وما سيأيت بيانه هو باحلقيقة بيان جلملة من معامل  إنَّ كح

لتفسريي اجلديد ـ منهج أمومة والية أهل البيت^ واملحكامت يف املنهج ا

القرآن الكريم ـ هو ليَس جديدًا وإنَّام هو موجوٌد يف بيانات أهل البيت 

ومتأصل وعميق، ومقصودنا من اجلديد هو من جهة بلورته يف الساحة 

بْل يعتمد عىل التفسريية، وهذا املنهج ال يعتمد عىل آية ُمكمة واحدة، 

موع املحكامت كمنظومة، وهذا األمر ليَس بالسهل عىل مستوى التطبيق جم

 العميل، وإْن كان سهاًل بلحاظ التنظري الكالمي.

روا عن  هذا وقْد حاول علامؤنا األعالم بمحاوالت عديدة وشمَّ

ساعد اجلدِّ يف البحث واستكشاف تلك القواعد واألصول التي َبنيَّ أهلح 

 مراعاهتا يف القرآن الكريم.البيت^ أمهيته وأمهية 

 ومن بني تلك املحاوالت: 

يف تفسريه الصايف الذي اعتمد  (1)ُماولة الفيض الكاشاين+أوالً: 

فيه الفيض عىل ما ذكره صاحب تفسري البيضاين، ثم عىل نصوص 

 األحاديث املروّية عن أئمة أهل البيت^.

 نها:ـ وذكر الفيض الكاشاين+ يف مقدمة تفسريه مقدمات مهّمة م

 أ( نقل الروايات املبّينة لفضل القرآن.

                                                                        
ثاً وفقيهاً وفيلسوفاً فاضالً حكياًم عارفاً 1) دِّ ـ )ُمسن( املحلقَّب بالفيض كان ُمح ( ُممد بن مرتىض املدعو ب

ـ )كاشان( عام  تفسري مزج فيه بني الرواية والدراية  ههج وله1091هج، واملتوىف سنة 1007ولد ب

ـ )الصايف( املطبوع بخمسة أجزاء شامالً جلميع سور وآيات القرآن الكريم.  املسمى ب
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لَّهح عند أهل البيت^ يعلمون ظاهر القرآن  ب( إنَّ علم القرآن كح

 شاماًل جلميع آي القرآن.وباطنه علاًم 

جـ( إنَّ جل القرآن وارٌد بشأن أولياء اهلل تعال ومعاداة أعداء اهلل ... 

 .(1)الخ

واستنباطها من بيانات أهل البيت^ بيان قواعد وأصول التفسري 

يف هذا املجال لتقاِوم قواعد التفسري يف الكتب األحخرى املستفادة من غري 

 بيانات أهل البيت^.

وذكر الفيض الكاشاين+ الفوارق بني تفسريه ـ الصايف ـ ومن 

اعتمده وبني تفاسري أحخرى من الشيعة أو السنة فمن الشيعة مثل تفسري 

لطويس، وجممع البيان للشيخ الطربيس+، ومن السنة التبيان للشيخ ا

الزركيش،  )العامة( كتفسري الكشاف للزخمرشي، وإتقان العلوم للسيوطي أو

 ... الخ.

 +حاول (2)ُماولة السيد هاشم البحراين يف كتابه تفسري الربهانثانياً: 

نصوص أهل  أْن يستنبط قواعد منهجية معينة لتفسري القرآن من خالل

البيت^، واآليات التي نبّه عليها أهل البيت^، مما يؤرش إل أنَّ تلك 

 القواعد كانت رضورية ومرعيّة تفسري القرآن.

إل حدٍّ ما نقل  (3)ُماولة الشيخ احلويزي يف تفسري نور الثقلنيثالثاً: 

                                                                        
 ( مقدمة تفسري الصايف للفيض الكاشاين.1)

ـ كان من علامء ( 2) ـ علم اهلحدى  السيد هاشم بن سليامن بن إسامعيل البحراين من أحفاد السيد املرتىض 

 ادي عرش ومعارصي الشيخ احلر العاميل صاحب الوسائل.القرن احل

( هو الشيخ العالمة املحدث اخلبري عبد عيل بن مجعة العرويس احلويزي، وأنَّه حويزي املولد 3)
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واألئمة يف تفسري اآليات أكثر مما فعله صاحب تفسري ’ أحاديث النبي

 الربهان وإْن كان األخري أسبق منه.

ُماولة العالمة مال رشيف الفتوين يف مرآة األنوار، وقْد ذكر رابعاً: 

ة مقدمات لعلم التفسري عىل ضوء ما استنبطه من  العالمة الفتوين ِعدَّ

 .(1)بيانات منهجية وحاول أْن يستكشفها ويؤلف قواعد يف علم التفسري

ة ُممد حسني الطباطبائي+ يف تفسريه ُماولة السيد العالمخامساً: 

وال شك أنَّ القيام بمثل هذِه املهمة الصعبة التي  (2)البيان يف تفسري القرآن

حتتاج إل اإلحاطة الشاملة والعميقة يف املعارف القرآنية، وكذا املعِرفة 

الكاملة باللسان املحَفرسِّ لتلك اآليات أي الروايات الواردة عنهم^ 

طبيق ما يوصل أحدمها من اآلخر بالتوفيق بني اآليات والقدرة عىل ت

وحسب ما يعطيه مفادها، وبني الروايات الواردة يف تفسريها  بظواهرها

 .(3)عدا كثرهتا وما يرتائى من االختالف الشاسع يف مضامينها

وهذِه املحاولة من السيد العالمة الطباطبائي+ الستكشاف املنهج 

 ^ يف تفسري القرآن.الذي يحرِشد إليه أهل البيت

 ـ علاًم إنَّ تفسري امليزان للسيد ُممد حسني الطباطبائي هو وليد تفسري البيان.

                                                                        
هج وبني ما ذكر الشيخ أقغا بزرك الطهراين أهنا 1112شريازي املسكن واختلف يف سنة وفاته بني 

 +، واحلر العاميل+.هج، عارص العالمة املجليس1097سنة 

 ( مراجعة ترمجة العالمة املال رشيف الفتوين+ ولعل الشيخ كاشف الغطاء من تالمذته.1)

( تفسري البيان يف املوافقة بني احلديث والقرآن للسيد ُممد حسني الطباطبائي يقع يف ستة أجزاء يف 2)

 .1425الطبعة األول 

 ئي+.( تفسري البيان للسيد ُممد حسني الطباطبا3)
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إنَّ السيد العالمة الطباطبائي+ وسواه من الذين سبقوه اخلالصة: 

من أعالم املفرسين من علامء اإلمامية قْد طرحوا نظرية خاصة يف استنباط 

الذي يف رؤيته هو منهج أهل منهج وقواعد خاصة يف علم التفسري 

م ِعْدل القرآن وهم الثقل الثاين الذي أحِمَر  البيت^ الذين محلوه إلهنَّ

 بالتمسك هبام.

؟.ثانياً:   ما هي الرشوط التي ينبغي توفرها يف املحَفرسِّ

: ـ   يحعلم مما سبق أنَّ هناك رشوطًا ينبغي توفرها يف املحَفرسِّ

عبارة عن اإلحاطة  ملحَفرسِّ نفسه التي هيـ توفر امللكة التفسريية يف ا 1

 والتضلع يف أصول التفسري وقواعده وعلوم القرآن.

 ة وقوة يف النقض واإلبرام.سـ أْن تكون لديه ممارسة ومطال 2

ـ أْن يكون ذا بصرية نافذة تفسريية ينضم إليها املقاربة بني كتب  3

 التفسري وغزارة التفسري.

إل غري ذلك من الرشوط التي ستتضح من طيّات البحث؛ ألنَّ 

املفسري يِقف أمام كتاب إهلي فيه كالم اهلل ال يأتيه الباطل فالذي يريد 

الولوج يف هذا املضامر البدَّ أْن تتوفر عنده املؤهالت لذلك من مؤن علمية 

 علم التفسري.وإعداده اإلعداد املناس بالذي يتناسب وحجم موضوع 

لاًم أنَّ علم التفسري كام ال خيفى، فيه آراء متضاربة أشد التضارب ع

رر علم التفسري من الكالسيكية التق د ييدية القديمة والتقلفهناك من حيح

باملصطلح، ويفرض افرتاضات هي أقرب للخيال، وبالتايل يفتح املجال يف 

 علم التفسري بال ضوابط وبال مناهج.
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ل ، بأْن يتقيد باملصطلح والكالسيكية وهناك: ـ من هو عكس األوَّ

 القديمة.

 وثالث سار سريًا وسطًا.

ألجل هذا االختالف أو سواه نشأت مناهج وأصول وقواعد 

 التفسري املختلفة املشارب فيام بني بعضها البعض.

وعلم التفسري ليَس كباقي العلوم يقف أمام ظاهرة كونية ويعاجلها 

م اهلل تعال، وهذا املوقف فيه من الصعوبة وإنَّام علم التفسري يقف أمام كال

 ما ال يقوم بعبء ثقلها علم آخر.

 

  



 

 أصول وقواعد تفسري منهج أمومة والية أهل البيت 

 على احملكمات

 تنقسم أصول وقواعد منهج أمومة املحكامت إل: 

ل:  النظام االستعاميل اللفظي يف القرآن الكريم أي نظام القسم األوَّ

تنزيل الكتاب الرشيف، وقْد يسمى هذا النظام أللفاظ الكتاب الكريم كام 

 يف احلديث ـ العبارة للعوام أو للعاّمة ـ .

يف القرآن الكريم، وليَس املراد النظام املعنوي واملعاين القسم الثاين: 

ل من املعاين التي تقّدمت باأللفاظ، وإنَّام املراد به مجلة طبقات  به املعنى األوَّ

 املعاين يف القرآن.

تأثريًا عىل اجلانب العقيل يف اإلنسان وبالتايل ومن الواضح إنَّ ملعاين 

الَعِقل يف ذلك  يؤثر عىل الروح ـ أي التأثري الروحي ملعاين القرآن ـ وتوازن

 بسبب معاين القرآن.

فلو قرأنا كتب املعقول للقدماء واجلحدد من فلسفية وعقلية وحكمية و... 

ج منها وتأثريها جزئي عىل رشحية معينة من العقول  الخ، لوجدنا الطبع َيمح

ّل َمن يقرأه، فليس قراءة آيات  البرشية بخالف قراءة القرآن فإنَّه هييمن عىل كح

 صناعة الربهان وال فن اخلطابة وال اجلدل وال ... الخ. القرآن هي

حِصوا الصناعات باخلمس، وإْن كان هذا احلِص فمثاًل املناطقة 

ليَس يف ُمله وإنَّام هي أكثر من ذلك، فصناعة منها ترتبط باللغة العقلية، 

، ورابعة باجلدل وخامسة باجلانب وصناعة ترتبط بلغة اخليال وثالثة بالوهم
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، وسادسة في النفساين الغريزي من الغضب أو املحبة. وهي اخلطابةالعاط

 ترتبط بفنون األدب كاللفظ و ... الخ.

وعليه فالسؤال فالسؤال الذي يحطرح: ـ هل تأثري معاين ألفاظ القرآن 

عىل الروح هو من قبيل هذِه الصناعات التي ذكرها املناطقة، أو من قبيل 

ين والبيان والبديع، أو هل هو من قبيل املعاين املعاين البالغية يف علم املعا

 اللغوي والنحوية أو الِصفية أو الكالمية أو ... الخ.

هل تأثري معاين ألفاظ القرآن عىل وعليه فالسؤال الذي ُيطرح: ـ 

الروح هو من قبيل هذِه الصناعات التي ذكرها املناطقة، أو من قبيل املعاين 

ان والبديع، أو هل هو من قبيل املعاين اللغوي البالغية يف علم املعاين والبي

 والنحوية أو الِصفية أو الكالمية أو ... الخ.

ليَس األمر كذلك؛ ألنَّ القرآن الكريم فيه قدرة عالية ال اجلواب: 

تضاهيه قدرة يف باقي العلوم، وتلك القدرة العلميّة التي يمتلكها القرآن 

يف حتوير املعاين، واالنتقاالت املرتبة متميزة عن غريها بمهارة وخالبة عظيمة 

 بانسيابيّة ليَس هلا نظري بحيث وصلت إل حدِّ اإلعجاز. يف عامل املعاين

 ونظام املعاين ينقسم إل نظامني: ـ 

ل:  أمري  نظام اإلشارة وكام َوَرَد يف بعض كلامتالنظام األوَّ

هد  (1)×املؤمنني ]اإلشارة للخواص[ ويسمى بالتفسري اإلشاري وفيه جيح

املحَفرسِّ نفسه بااللتفات إل اإلشارات يف اآليات، ال إل السطح الظاهر كام 

                                                                        
يف بيان املراحل املعرفية األربع للقرين أنَّه قال: كتاب اهلل عىل أربعة أشياء: × ( روي عن اإلمام عيلّ 1)

، واللطائف  عىل العبارة، واإلشارة، واللطائف، واحلقائق، فالعبارة للَعوام، واإلشارة للخواصِّ

 .81ح 103ص 92لألولياء، واحلقائق لألنبياء، بحار األنوار ج
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ل: نظام األلفاظ وهو املنهج والتفسري املوجود يف كلامت  يف الصعيد األوَّ

 أهل البيت^ وهو غري منهج أمومة املحكامت الذي نتبناه يف تفسرينا

 للقرآن.

 ×كلامت أمري املؤمننينظام اللطائف وكام َوَرَد يف بعض النظام الثاين: 

 .«اللطائف لألولياء»

واللطائف: هي الطبقات العميقة التي هي أبطن البطون وحتتاج إل 

لطف وشفافيّة خاصة فتكون أكثر لطافة، أي معاين باطنية خفيّة، ومعاين 

 فأكثر.أبطن وتوغل يف الباطن والعمق أكثر 

نظام حقائق القرآن وهو ما يحعربَّ عنه باحلديث النبوي القسم الثالث: 

 .(1)واحلقائق لألنبياء كام َوَردَ 

وكل قسم من هذِه األقسام الثالثة له قواعده ومنهاجه، فغري املحّطلِع 

بَّام هيامجها ويقول هذا تالِعٌب يف التفسري وما  عىل هذِه املناهج والقواعد رح

 شابه ذلك.

ـ   وكحلُّ قسم من هذهِ األقسام الثالثة يبحث فيها هذهِ األنظمة الثالثة أيضاً: 

                                                                        
يف وصف القرآن وأنَّه عىل طبقات × مكن أْن يكون هذا التقسيم مستفاد مما ذكره أمري املؤمنني( ي1)

 أربعة وليست نظم ثالثة وهي: 

 أ( العبارة للعوام أو العامة. 

 ب( اإلشارة للخواس.

ـ( اللطائف لألولياء.  ج

 د( احلقائق لألنبياء.

واإلشارات مرتبطة بعامل املعاين، واحلقائق لألنبياء، واأللفاظ تعود إل نظام االستعامل، واللطائف 

وهكذا اإلشارة للخواص ِمن عامل اللطائف لألولياء أيضًا من عامل املعنى، ولكن بشكل أعمق 

 وأخفى.
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ل:   نظام األفعال أي األفعال اإلهلية.النظام األوَّ

 نظام الصفات اإلهلية. النظام الثاين:

 نظام األسامء ـ أي إثبات الربوبية.النظام الثالث: 

 

  



 

 مميزات وخصامص منهج أمومة الوالية على احملكمات

ة خصائص، وهي: ـ   يتميز منهج أمومة املحكامت بعدَّ

بسط وتفصيل الكالم يف األقسام الثالثة ـ االستعامل اللفظي، أوالً: 

ّل واحد منها البحث عن نظام  األفعال واملعنوي وحقائق القرآن ـ بام يف كح

 والصفات اإلهلية.

زت يف أصول قواعد التفسري نبي ام املناهج األحخرى أكَّدت وركَّ

بلحاظ النظام االستعاميل، وشيئًا ما يف النظام املعنوي، ونادرًا ما يف نظام 

 احلقائق.

وسبب ندرة استعامل املناهج األحخرى لنظام احلقائق وتأكيدها يف 

وهو النظام االستعاميل؛ ألنَّ  سإل النااملعارف عىل طرف احلبل املمدود 

ا غيبيّة، وعليه  ا احلقائق فندرة استعامهلا هو بسبب أهنَّ املعارف استعاملية، وأمَّ

 فهي بعيدة املنال عن املناهج األحخرى غري منهج أمومة املحكامت.

مضافًا إل أنَّ املناهج التفسريية األحخرى غري منهج أمومة ثانياً: 

ملْ يحتعب أصحاب تلك املناهج أنفسهم يف البحث عن اجلانب املحكامت، 

ا غيبيات وحقائق  احلقائقي حتَّى يتوصلوا ولو إل يشء معني، بحجة أهنَّ

ا مؤثَّ  رة يف التفسري، لذا صارت مناهجهم القرآن وهي بعيدة املنال، علاًم أهنَّ

 التفسريية بسبب غياب هذا اجلانب ليست هي األكمل، واألمثل.

امتاز منهج أمومة املحكامت عن باقي املناهج التفسريية بسبب  ولذا

 تركيزه عىل جانب نظام احلقائق ـ الغيبي ـ يف القرآن.
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إذْن امتياز منهجنا وكونه أصاًل أو له أصولية وقطبية مستمدة من 

روايات أهل البيت^ يف القرآن ميَّزته عن باقي املناهج التفسريية بحق 

 أصل.وهلذه القطبية مركز و

يتميز هذا التقسيم لألصول والقواعد التفسريية، بصب اهتامم ثالثاً: 

منهج أمومة املحكامت عىل نظام الصفات، ونظام األسامء، فضاًل عن نظام 

األفعال اإلهلية، بخالف املناهج التفسريية األحخرى، ملْ ترَع كثريًا هلذه 

زت وأكَّدت عىل نظام األفعال.  البحوث، وإنَّام ركَّ

بعيد املنال، كام أنَّ البحث  مطلبدعوى أنَّ البحث الصفايت أيضًا ب

 يف األسامء كذلك بعيد املنال.

علاًم أنَّ نظام األفعال الذي ركَّزت عليه مناهجهم ـ غري منهج أمومة 

املحكامت ـ ال يحفهم إاّل بنظام الصفات، كام أنَّ نظام الصفات ال يفهم إاّل 

لَّهح من خالل البحث إْن بنظام األسامء لتوحيد الذا ت، كام سيتضح ذلك كح

 شاء اهلل تعال.

كيف يؤثر منهج أمومة املحكامت يف النظام االستعاميل الذي رابعاً: 

 هو العبارة واأللفاظ.

علاًم أنَّ نفس أمومة املحكامت هلا أمومة للمتشاهبات عىل شكل 

النظام الثاين أي طبقات ُمورية، وهكذا كيفيّة تأثري أمومة املحكامت يف 

نظام املعاين أو اإلشارات؛ النه كام أنَّ منهاج الثقلني وأمومة املحكامت 

ل من الضالل يف التفسري  ووالية أهل البيت^ عاصم يف النظام األوَّ

 اإلشاري أو نظام معاين القرآن.
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القرآن الكريم فيه أنظمة بيانية تؤثر عىل املنهاج التفسريي خامساً: 

: نظام االستعامل اللفظي هو نظام حتته أنظمة هو ناظم هلا للمفرس فمثالً 

وهكذا الفرع حتت الفرع ويتشعب إل شعب ... فإنَّه حتَّى األنظمة هلا نظام 

 مهيمن.

وأنَّ نظام عامل املعاين له نظم معينة وقواعد ترسم نظام املعاين وليَس 

 عبارة عن ركام من املعاين مكدس.

احلقائق الذي أيضًا له بحعده العميق يف والنظام الثالث أي نظام 

 منهجية تفسري املحَفرسِّ ولواله ملا استطاع املحَفرسِّ الغور إل األعامق.

 وسنبني يف مجلة الصلة الوطيدة بني هذِه األنظمة الثالثة.

  



  



 

 ة الثالثة الفرق بني األنظم

 األمساء ـ الصفات ـ األفعال

قوا بني  مقدمة/ املشهور بني املتكلمني بْل واحلكامء والعرفاء أهنم فرَّ

 األنظمة الثالثة.

 ما َيلَْحظ احلدث بام هو أي يدلُّ عىل معنى مستقل مقرتن بزمان. الفعل:

ا من الذات بام هي هي كلفظ اجلاللة له االسم:  هو اللفظ املأخوذ إمَّ

سبحانه وتعال، والرجل واإلنسان و ... الخ أو بكوهنا ـ الذات ـ موصوفًا 

 بوصف كالعامِل والقادر أو مبدأ الفعل: كالرازق واخلالق.

 فهو الدال عىل املبدأ جمردًا عن الذات كالعلم والقدرة والرزقالصفة: 

 واخللقة، وعىل هذا ـ رأي املشهور ـ يصح أْن يقال: ـ 

 محله كام يقال: اهلل عامِلٌ، وخالٌق، ورمحٌن، ورحيٌم و ... الخ.ما يصح االسم: 

 ال يصح كملها كالعلم، واخللق والرمحة و ... الخ.والصفة: 

 .(1)إذْن عىل رأي املشهور الصفات مندكة يف األسامء من غري عكس

وذكر السيد العالمة ُممد حسني الطباطبائي+ ال فرق بني االسم 

ة تدلُّ عىل معنى من املعاين تلبس به الذات، أعمُّ من والصفة، غري أنَّ الصف

 العينية والغريية.

واألسم: ـ هو الدال عىل الذات مأخوذٌة بوصف، فاحلياة والعلم 

                                                                        
 .33، ص6( مفاهيم قرآنية للشيخ جعفر السبحاين ج1)
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 .(1)صفتان، واجلامد والعامِل أسامن

لَّهح عىل ما هو املشهور ويوافقه ظاهر الكتاب من أنَّ أسامء اهلل  هذا كح

فاظ واملعاين فيكون لفظ اجلاللة وسائر األسامء سبحانه وتعاليمن قبيل األل

كالرمحن والرحيم والعامِل والقادر أسامء اهلل احلسنى احلقيقية، وهلا معاٍن 

 ومفاهيم فينتقل إليها الذهن عند السامع.

ا عند أهل املعرفة: فاألسامء والصفات ليست من قبيل األلفاظ  وأمَّ

ل وجودي قائٌم بالذات، واالسم واملفاهيم بْل حقيقة الصفة ترجع إل كام

عبارة عن تعنيُّ الذات بنفس ذلك الكامل، واألسامء والصفات امللفوظة 

أسامء وصفات لتلك األسامء والصفات احلقيقية التي سنخها سنخ الوجود 

بْل أساًم لألسم، ومثله  التعني، فلفظ اجلاللة ليَس أسامً والكامل والتحقق و

فهي ليست صفات باحلقيقة، وإنَّام مرأة تعكس  والقدرة واحلياة و ..العلم 

 .(2)أوصافهح احلقيقية

ا إذا لوحظ حالة أو هيئًة وأقول:  الفعل: يلحظ احلدث كحدٍث، أمَّ

 عارضة فيكون صفة.

 وإذا صيغ من اهليئة ما يكون قالباً مشرياً إل الذات املوصوفة يكون اساًم.

اإلهلية ما يكون عرٌض يف وليَس املراد من الفعل يف مباحث املعارف 

مقابل اجلوهر، بْل أعم من ذلك ـ حتَّى لو تعلَّق الفعل بجوهر خملوق، كام 

أنَّه ليَس املراد من الصفة ما يكون هيئة وجودية عارضة بْل ما يشمل 

 اجلواهر املخلوقة، إذا لوحظت ناعتة بنحو الصفات الفعلية خلالقها.

                                                                        
 .369ص 8( تفسري امليزان ج1)

 .34ـ  33ص 6( مفاهيم قرآنية: ج2)
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إلشارة الذهنية أو الصوتية، بْل ما كام أنَّ األسامء ليَس املراد هبا ا

 يشمل اآليات املخلوقة وإْن كانت جواهر خملوقة عالية.

ل إاّل إذا لوحظت مشرية إل الذات أي لوحظت والصفة يف كحنهها ال توِص 

 فيها حيثية االسم ألنَّ يف الصفات حلاٌظ وحجاٌب ذايت بخالف األسامء.

 ـ  وهناك أصٌل مهم جدًا مؤلف من مراحل ثالث:

ّل فعل له ارتباط بالصفة، هو فعل اإلنسان.املرحلة األُوىل:   أنَّ كح

 والفعل مرتبط بالصفة ال ُمالة له ارتباط بصفة اإلنسان.املرحلة الثانية: 

إنَّ الصفة ال ُمالة هلا ارتباط بعقيدة اإلنسان، والعقيدة املرحلة الثالثة: 

 واملعتقد هو جوهر اإلنسان.

الثالث يحعرب عنها كثري من علامء األخالق والفلسفة وهذِه املراحل 

ّل صفة  ّل رؤية معرفية أو عقائدية تولد صفات مناسبة هلا، كام أنَّ كح بأنَّ كح

 معينة تولد أفعال متناسبة معها.

مثاًل صفة البحخل تؤثر يف اإلنسان عماًل فيكون وتوضيح ذلك: 

ن البخيل من اجلبن بخياًل فتولد الصفات املتالئمة مع شخصية اإلنسا

ة ... الخ.  واخِلسَّ

وهكذا صفة الكرم تؤثر يف اإلنسان فتجعله مبسوط اليد، وهكذا 

 اجلبن يحولِّد عند اإلنسان صفة االهنزام والفرار يف ميدان احلرب وغريه.

من خالل عرض األنظمة الثالثة وما يتفرع عنها سنجد قاعدة 

واحدة قْد تتكرر يف األنظمة الثالثة أو األربعة، إاّل أنَّه ال تتكرر بنفس 
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 هويتها، وإنَّام تتكرر هبوية أحخرى بمضمون آخر.

ّل من األسامء والصفات تنقسم إل ذاتية وفعلية، فلّله اخلالصة:  إنَّ كح

ية هي عني ذاته غري زائدة عليها، وله عز وجل أسامء أسامٌء وصفات ذات

 وصفات فعلية هي عني فعله.

يحشتق منها القادر والعامل واحلي، ذاتية فالقدرة والعلم واحلياة صفاٌت 

 وهي أسامء ذاتية غري زائدة عىل الذات اإلهلية املقدسة.

واخللق والرزق والتدبري والربوبية واحلكم والعدل وغريها من 

ات الفعلية يحشتق منها أسامء فعلية، هي اخلالق والرازق واملدبر الصف

والرب واحلكم والَعْدل، وال ريب أنَّ األسامء الفعلية غري الذات وليست 

 عينها خملوقة هلا محشتقٌة من أفعاله عز وجل.

وال ريب أيضًا أنَّ مجلة وافرة من األسامء اإلهلية هي أسامء فعلية 

 وقاته تعال.مشتقة من أفعاله وخمل

واملخلوق يكون اساًم هلل عز وجل بمالحظة صدوره من خالقه وأنه 

م به ليَس له من نفسه يشء، دالٌّ بسبب افتقاره بام فيه من كامل  تقوِّ فقرٌي له مح

 عىل كامل خالقه وبارئه.

وعليه فاالسم هو ِسَمٌة وعالمة عىل صانعه، وما فيه من عظمة 

خلالق؛ إْذ ليَس له من ذاته إاّل الفقر وحكمة دالة عىل عظمة وحكمة ا

 .(1)واالحتياج

  

                                                                        
 للشيخ ُممد السند. 243ص 4امة اإلهلية، ج( اإلم1)



 

 العالقة بني األنظمة الثالثة 

 األفعال ـ الصفات ـ األمساء

 توجد صلة وطيدة بني هذِه األنظمة الثالثة: ـ 

 ـ نظام إسناد األفعال. 1

 ـ نظام إسناد الصفات. 2

 األسامء والذات.ـ نظام إسناد  3

 وبأيِّ يشء يرتبط سواءًا عىل الصعيد الربويب أو البرشي.

ا عىل الصعيد الربويب:  هناك حاكمية وهيمنة بني األنظمة الثالثة أمَّ

 يمكن تصورها بام ييل: ـ 

 إنَّ النظام الذايت الربويب حافظ ومهمني عىل نظام األسامء والصفات.أوالً: 

 فات حاكم عىل نظام األفعال اإلهلية.نظام األسامء والصثانياً: 

فهذه املخلوقات هي آيات اهلل وشأنه تعال وهي متثل صفات اهلل 

 وذاته وأسامئه، وهلذا يحذكر هذا املبحث يف البحوث العقلية والفلسفية.

وعليه فالنظام الذايت الربويب َيظهر يف نظام الصفات واألسامء، ونظام 

 األفعال. األسامء والصفات َيظهر يف نظام

إذْن توجد ِصلة وارتباط تكويني بني هذِه األنظمة الثالثة، وليَس 

غرضنا بيان وجود الصلة بينها فقط، وإنَّام نحن بصدد بيان: ـ أنَّ الفعل 
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 لوحده ال يصل إاّل بالصفة، والصفة يف كنهها وحقيقتها ال تصل إاّل باألسامء.

ة عن رؤى عقائدية املحمودة أو املذمومة هي عباروعليه فالصفات 

فكرية وإيامن يكون يف جوهر اإلنسان، ثم ينزل إل هذا اإليامن إل صفات 

األفعال التي تصدر من اإلنسان كصفة: ـ الكرم، والشجاعة والكرامة 

وأنوٌف محيية ونفوس »×: واإلباء و ...الخ كام يف كلامت اإلمام احلسني

 .«ة ال تؤثر مصار اللئام عىل مصارع الكرامأبيَّ 

ل  كمعرفة اعتقادية: وهو االعتقاد بغنى اهلل تعال وهذا وهكذا التوكُّ

معناه أنَّه يحسلِّم ويذِعن أنَّ اهلل ذو القوة املتني، فإنَّه يعتقد بغنى اهلل تعال، 

 ولذا يؤثر بالكرم ـ ومن الواضح أنَّ الكرم يؤثِّر عىل شخصية املحكِرم.

ب  ولذا َوَرَد يف بعض الروايات ـ كشاهد عىل ذلك ـ إنَّ اهلل حيح

الشاب العايص السخي من الشيخ الزاد الناسك البخيل ـ وذلك باعتبار 

أنَّ السخاء كصفة وفعل وليد معرفة نظرية بغنى االمتناهي وال ُمدود هلل 

عز وجل، عكس البخيل ليَس عىل معرفة ويقني من غنى اهلل الالُمدود، 

سانه يتعبد، إاّل أنَّ قلبه ليَس عىل وإْن كان بدن البخيل يتعب بالعبادة ول

 معرفة ويقني والعياذ باهلل من غنءا اهلل الالُمدود.

 ومن الواضح أنَّ عبادة القلب أعظم من عبادة البدن.

إذْن هذا الشاب عاٍص ببدنه ولكْن بقلبه وبفطرته مطيع عابد، 

َوَرَد يف احلديث الرشيف عن رسول  ويؤيده ما جاء يف احلديث الرشيف:

يا أبا ذر إنَّ اهلل تبارك وتعاىل ال ينظر إىل صوركم وال إىل »ـ ’ : اهلل

 .(1) «أموالكم، ولكْن ينظر إىل قلوبكم وأعاملكم

                                                                        
، 248، ص67؛ البحار للمجليس/ ج469؛ مكارم األخالق للطربيس/536( أمايل الطويس/1)
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وعليه فهذه الصفات وغريها رؤى عقائدية فكرية نابعة من أعامق جوهر 

فة مدح أو ذم، وهذهِ صاإلنسانية الذي ينزل إل الصفات اخلارجية سواء 

 إل جتيل اإليامن واليقني يف الذات اإلهلية والقدرة اإلهلية. الصفات ترجع

وعليه فهناك عالقة وطيدة وترابط بني األنظمة الثالثة: ـ إسناد 

األفعال، وإسناد الصفات وإسناد األسامء والذات عىل الصعيد الربوي 

 والبرش صعودًا ونزوالً.

تي هي فنالحظ هذِه املخلوقات الفعىل مستوى الصعيد الربوي: 

آيات اهلل تعال وشأن من شؤونه تعال فهذه املخلوقات متثل صفات اهلل 

وأسامء اهلل وذاته تعال، ولذا تعّرض أهل املعقول والفلسفة إل هذا املطلب 

 وقالوا: ـ 

بإنَّ النظام الذايت الربويب يظهر يف نظام الصفات واألسامء ونظام 

 الصفات واألسامء يظهر يف نظام األفعال.

وكذلك يتميز النظام الذايت الربويب بصفة أحخرى وهي:ـ  صفة اهليمنة 

ه بدور واملحافظية عىل نظام األسامء والصفات، وأيضًا نظام األسامء والصفات

 حاكم عىل نظام األفعال اإلهلية.

ا عىل الصعيد البرشي:  فإنَّ هوية أي فعل يفعله اإلنسان ـ سواء وأمَّ

دد بالدقة؛ ألنَّ هناك سلوكيات معينة يف خري أو رش ـ ال يمكن أْن حت

إنَّام »اإلنسان ال يمكن حتديدها إاّل عن طريق الصفات للحديث النبوي: ـ 

ألنَّ جوهر الفعل وروحه هو النيّة للصفة التي توقع ، (1)«األعامل بالنيات

                                                                        
 .23ح

؛ دعائم اإلسالم للقايض النعامن 186ح 519، ص4( هتذيب األحكام للشيخ الطويس، ج1)
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 الِفعل عىل أثرها، وهذِه النيّة ترجع إل فعل قلبي مرتبطة بالصيغة.

ّل هذا هو أننا ألجل أْن نبني ونرسم منهج تفسريي واحلصيلة من  كح

ا تشكل هرمية مرتابطة  متكامل البدَّ من االلتفات إل األنظمة الثالثة؛ ألهنَّ

ا أنَّه يلتفت إل أحد هذِه نوم ترشة وسارية يف علوم كثرية تذعن هلا، أمَّ

 األنظمة الثالثة دون اآلخَرين، فإنَّ ذلك يكون تفسريًا ناقصًا.

وعليه فهذا هو أحد أسباب اختيارنا ملنهج أمومة والية أهل البيت 

عىل املحكامت فضاًل عن املتشاهبات، ورفض املناهج األحخرى بسبب 

 اإلخفاقات والسلبيات والنواقص املوجودة فيها.

  

                                                                        
 .2، ص1املغريب ج



 

 نظرية جتسم األعمال

األفعال يف القرآن الكريم سيأيت إنَّ قاعدة إسناد األسامء والصفات و

بسط البحث فيها يف جمموعة النظام الثالث، والغرض يف املقام لإلشارة إل 

 نبذة حول أطراف هذِه القاعدة:

ة حقائق كشف عنها القرآن الكريم والروايات الواردة عن  هناك عدَّ

 أئمة أهل البيت^ منها: 

 ـ جتسم األعامل. 1

 ـ جتسم امللكات. 2

 ـ جتسم النّيات. 3

وكّل واحد من هذِه األقسام الثالثة له جتسم، فاألعامل تتجسم وهي 

ا امللكات كذلك هلا جتسم الكالم بعد قليل،  هاُمل البحث وسيأيت عن وأمَّ

الدنيا تارة يكتسب ملكة الطاعة فامللكات التي يكتسبها اإلنسان يف هذِه 

امللكتني ظهور ة التمرد والعصيان فلكل من والعدل، وأحخرى يكتسب ملك

دنيوي وظهور أخروي يتنعم اإلنسان بواحدة منهام ويحعذب باألخرى، 

 .(1)وهكذا احلال يف النيّات

املهمة النظرية من النظريات  وهذهِ  وحمل الكالم هو جتسم األعامل: ـ

                                                                        
 .330ص 8( مفاهيم القرآن ج1)
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ت التي نّقحها بوضوح فائق فالسفة اإلمامية مسرتشدين باآليات والروايا

ّل عمل من األعامل التي يكررها  عن أئمة أهل البيت^ ومؤداها: ـ أنَّ كح

د ملكات.  اإلنسان فهي تؤكِّ

ا ملكات َحَسنَة نورانية: وهذا ما يحعرب عنه بجنبة الصعود  1 ـ إمَّ

وعليه فيكون  (1)والدرجات وهو يمثل اجلنبة اإلجيابية يف عمل اإلنسان

ينئٍذ ما يكتسبه اإلنسان من األعامل هذا ظهور للعمل بوجوده الدنيوي وح

 احلسنة كالصالة والصوم واحلج و ... الخ.

أوما حيققه من أعامل اخلري كالزكاة والصدقة، وما يقوم به من الرب 

واإلحسان كلَّها أعامل دنيوية، وال ظهور هلا بحسب هذِه النشأة سوى ما 

 ده منها.هنشا

يحناسبها كاجلنة  دبوجو وكذلك لألعامل ظهورًا يف النشأة األخروية

ونعيمها وصورها وغلامهنا وما تشتهيه األنفس وتلتذ به، فليس هلا حقيقة 

وراء تلك األعامل التي اكتسبها أو حققها يف حياته، فاألعامل الدنيوية تظهر 

 .(2)هبذا النحو من اجلزاء

أو ما يحعرب عنه بجنبة النزول والدركات، وهو ـ أو ملكات رديئة  2

نبة السلبية يف عمل اإلنسان، فام يقرتفه اإلنسان من األعامل السيئة يمثل اجل

كالرشك باهلل سبحانه وظلم العباد وهتك األعراض وسفك الدماء يف هذِه 

بصورة اجلحيم النشأة تظهر يف يوم القيامة بوجودها املناسب هلا، فتظهر 

 ونارها وما يواجهه من أنواع العذاب.

                                                                        
 للشيخ ُممد السند. 75ص 1اإلهلية ج( اإلمامة 1)

 .330ص 8( مناهج القرآن ج2)
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احلسنة النورانية، وامللكة الرديئة ـ كلام ازدادت  وكلتا امللكتني ـ امللكة

خت يف النفس أكثر حتَّى تصبح جوهرية، ومن هنا قالوا إنَّ اإلنسان  ترسَّ

ا  ليَس هو النوع األخري، بْل يتلبس بعد الصورة اإلنسانية بصورة وفعل إمَّ

 مالئكي أو شيطاين هبيمي سبحعي.

حلت قحربًا منه وهداية عقائدية واهلل تعال يحزد الذين آمنوا وعملو الصا

ة له فزادهم قحربًا وهداية، هذا بواملحببسبب فعلهم األعامل املحقربة إليه تعال 

ِسق ـ والعياذ باهلل فبلحاظ قوس الصعود، بخالف قوس النزول فإنَّه َمن يَ 

فَمِن  }وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍـ فإنَّ عقيدته تنهدم ويوِقع نفسه يف اهلاوية بنفسه 
اإلنسان بسبب سوء اختياره يف الفعل اليسء الذي يرتكبه  فإنَّ  .(1)نَّفْسِكَ{

قوس النزول يورث صفة سيئة، والصفة السيئة تورث جحود عقائدي كام 

}ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ أشارت إل ذلك اآلية املباركة 
 .(2)اللَّهِ{

واإلنسان يف سعيه نحو الكامل إنَّام يبتغي أْن حيصل عىل حالة الثبات، 

وهذا ما يحسمى بالكامل الَعَريض الذي سوف يكون يف معرض الزوال 

فتعود حاله إل ما كانت عليه قبل حتصيله. فهو يسعى ألْن حيصل عىل كامل 

يف عرضًا للزوال، وهبذا يتكامل ويصعد مذايت بنحو جوهري ال يكون 

ّل درجة، وحيصل هذا التغيري اجلوهري عن  لَّم الكامالت ويثبت عند كح سح

طريق األفعال املؤدية للكامل حيث حيدث الفعل ـ عند تكراره واملواظبة 

عليه ـ حاالت يف النفس تنتقل إل هيئات ثم تنتقل إل ملكات فتشتد حتَّى 

                                                                        
 .79( سورة النساء: اآلية 1)

 .10 اآلية ( سورة الروم:2)
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 تصل وتصبح فصوالً جوهرية.

ن يكون بشكل يتناسب مع القّوة التي باإلضافة إل ذلك فإنَّ البد

اهليئة اجلمسانية له تناسب القوة يمتلكها اإلنسان وغريه، فمثاًل يف األسد 

هتا أالتي يمتلكها ودلَّت اآليات والروايات عىل أنَّ األجسام األخروية هي

 تابعة للفصول اجلوهرية التي يتكامل هبا اإلنسان أو يتناقص.

موارد احلكم باحلحسن هي نفسها يف موارد كذلك يف ُمل كالمنا إنَّ 

ا توجب جتسم األعامل بصورة  الفضائل والكامالت، حيث يتبني أهنَّ

نورانية، وموارد القبح هي بنفسها موارد النقص التي تتجسم بصورة رديئة 

ظلامنية، فيظهر أنَّ احلكم بالقبح واحلسن ليَس اعتباريًا بْل أمر عقيل له 

 .(1)منايشء تكوينية

دلَّت اآليات القرآنية والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت^ 

 عىل ذلك:

ا اآليات هي: ـ   أمَّ

}يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن ـ قوله تعال:  1
(2)أَمَدًا بَعِيدًا{ سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ

. 

ح بحضور عمل اإلنسان من خرٍي  بتقريب: إنَّ اآلية املباركة تِصِّ

 ورشٍّ يف النشأة األحخرى.

                                                                        
 الشيخ ُممد السند. 1( اإلمامة اإلهلية، ج1)

 .30( سورة آل عمران: اآلية 2)
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 .(1)}عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَت{ـ قوله تعال:  2

وَيَقُولُونَ يَا }وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمنِيَ مُشْفِقنِيَ مِمَّا فِيهِ ـ قوله تعال:  3
 وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ الَ يُغَادِرُ صَغرِيَةً واَلَ كَبرِيَةً إاِلَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا

 .(2)واَلَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا{

إنَّ هاتني اآليتني األخريتني يستفاد منها التِصيح يف كيفية  بتقريب:

التجسم لألعامل، إْن خريًا فخري، وإما رّشًا فرٌش، فمثاًل عمل السوء يف 

كتامن احلقيقة والواقعية يف مقابل ثمن بخس، أو أكل مال اليتيم ظلاًم فإنَّه 

 لكل ل يف األخرية بصورة النار، وعليه فكأناممسوف يتجسم ذلك الع

ّل إنسان  عمل يعمله اإلنسان ظهورين: ـ ظهور يف الدنيا وهو ما يشاهده كح

خالل سني عمره التي يعيشها، وظهورًا يف اآلخرة هو جتليه بصورة النار 

ا يوم تحبىل املحرقة، ويؤيد ذلك أنَّه سبحانه وتعال  تِصف اآلخرة بأهنَّ

(3)}يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِر{الرسائر، ويقول: 
. 

ًا مستورًا، ويف ذلك  وكأنام احلقيقة اختفت حتت اللثام فأضحت رسَّ

 اليوم تزول كافة احلجب وتظهر احلقيقة يف أنصع صورها.

كأنَّ هذِه اآليات الثالث وإْن كان يوجد واملحصل من هذا ُكلَُّه: 

غريها ـ أوضح ما يف الباب للداللة عىل جتسيم األعامل، وهي تثبت أنَّ 

التي اكتسبها واقرتفها اإلنسان جيدها أمامه يوم القيامة نفس األعامل 

بأعياهنا وحترض بواقعها، ولو كان هناك اختالفًا فإنَّام هو يف كيفية الظهور، 

 .(4)وإاّل فالعمل نفس العمل والواقعية ُمفوظة ولكْن ظهورها خمتلف

                                                                        
 .9( سورة الطارق: اآلية 1)

 بتِصف. 8( مفاهيم القرآن ح2)

 .76ة ( سورة مريم: اآلي3)

 .11باب الظلم من كتاب الكفر واإليامن ح 332/ 2( الكايف ج4)
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 .(1){...}وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ـ قوله تعال:  4

ا الروايات:  دة وأمَّ من الروايات دلَّت عىل جتسيم طوائف فهناك عَّ

 األعامل نذكر منها: 

ا ظلامت يوم القيامة»’ قال رسول اهللأوالً:   .(2)«اتقوا الظلم فإهنَّ

كأنَّ الظلم يتجىل يف اآلخرة بصورة الظلمة، وعليه يكون  بتقريب: ـ

 للظلم ظهورين: ـ دنيوي وأخروي.

إنَّه »يف ضمن وصاياه لقيس بن عاصم: ـ ’ وقال رسول اهللثانياً: 

البدَّ لك يا قيس من قريٍن ُيدفن معك وهو حٌي وتدفن معه وأنت ميت، 

فإْن كان كرياًم أكرمك، وإْن كان لئياًم أسلمك، ثم ال حُيْرش إالي معك، وال 

 .(3)«تبعث إالي معه وال ُتسأل إالي عنه فال جتعله إالي صاحلاً 

ب إيلَّ »، قال: ’عن رسول اهلل: ثالثاً  تقربُت إليه شربًا َمن َتَقرَّ

َب مني ذراعًا تقربُت منه باعاً، وَمن أتاين مشيًا أتيته ذراعاً  ، وَمن َتَقرَّ

 .(4)«هرولةً 

هذِه بعض األحاديث عن جتسم األعامل وَمن أراد االستقصاء فعليه 

 الرجوع إل اجلوامع احلديثية.

                                                                        
 يف تفسري قوله )ونفخ يف الصور( من سورة الزمر. 87ص 4( تفسري الربهان هاشم البحراين ج1)

؛ واملحاسن للربقي، 69( باب أحوال املتقني واملجرمني يف القيامة من كتاب العدل واملعاد ح2)

 .432، ح1/288ج

ل ح( راجع3) ، هنج البالغة قسم احِلَكم ، احلكمة السادسة، بحار 4:ـ  أمايل الصدوق املجليس األوَّ

 197/ ص7األنوار، ج

 .81، ح56، ص1؛ عوايل اللئايل البن مجهور األحسائي، ج482، ص2( مسند أمحد بن حنبل، ج4)



 

 أفعال اإلنسان اختيارية أو ال؟

هناك نزاٌع بني الفقهاء وغريهم أنَّ بعض األفعال القبيحة واملذمومة 

التي تصدر من اإلنسان مثل احلسد والبخل ورشب اخلمر والكذب 

 والرسقة والعصبية و ... الخ.

 أو ال؟.هل هذِه األفعال وغريها اختيارية لإلنسان 

ا اجلواب:  اختيارية فكيف نطالب بأْن ال نحِسد ليست إْن قلَت أهنَّ

د اهلل مرتكبيها النار، فحينها يصبح  وأنَّ احلسد حراٌم ومن الكبائر التي توعَّ

ربًا، وهذا ليَس صحيحًا وال تقول به مدرسة أهل البيت^.  اإلنسان جمح

ا اختيار أْن نقول بسهولة أنَّ ة فمن الصعوبة بمكان يوإْن قلت: أهنَّ

هذا الفعل الذي يصدر من اإلنسان كالبخل أو اجلبن أو إدمان املخدرات 

 أو ... الخ، هو اختياري.

نعم، يف بداية حصول هذِه األفعال والعادات املََرضية اخلفيفة القاتلة 

 واهلّدامة هي خطوات اختيارية.

ا بعد مرور فرتة طويلة عىل ممارستها وإدماهنا وب عد أْن تسيطر أمَّ

وتستفحل عىل مرتكبها ففي مثل هذِه احلالة َيفلت زمام السيطرة عىل 

النفس، وعليه يمكن أْن نقول: ـ أهنا يف هذا الظرف والوقت الراهن أهنا 

ليست اختيارية، وليَس معنى هذا أنَّه يبقى ويستمر عليها، وإنَّام البدَّ من 

 معاجلتها واحلدِّ منها ثم القضاء عليها.

ل األمر أمام إبليس والشياطني إحصاٌن و إْن كان سدُّ الباب من أوَّ



 

 

 

 تفسري أمومة الوالية واحملكمات  ................................................................. 258

وعمٌل وقائي من أْن يدخل الشيطان وأعوانه إل النفس حّتى ال يتعود 

ال »ـ ×:اخلبيث من أنفسكم والسيطرة عليها، كام قال اإلمام الصادق

بنقض الصالة فتطمعوه، فإنَّ الشيطان خبيث اخلبيث من أنفسكم  تعودوا

َد ..الخيعتا  .(1)«د ملا ُعوي

ولو تنزلنا وقلنا أنَّ الشيطان نفث ودخل يف النفس اإلنسانية فإنَّ هذا 

ليَس معناه هو أْن نحَسلِّم لألمر الواقع وأنَّ ما نحن فيه هو للشيطان وأتباه، 

السليمة من اإلنحراف التي كال ثم كال، إنَّام هنا يأيت دور الرؤية العقائدية 

بدورها تولَّد الصفة والصفة تولد فعل اختياري يف النفس وقّوة إرادة، فإذا 

نفسه وتوكل عىل اهلل فإنَّ املِصوع يصبح جعل اإلنسان هذا يف أعامق 

(2)}إِنَّهُ الَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إاِلَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُون{صارعًا بإذنه تعال: 
. 

فليحذر اإلنسان من االعتقاد برؤًى فاسدة وخاطئة؛ ألنَّ اخلالصة: 

د وعصيان وعدم انقياد هلل تعال؛ ألنَّ الرؤية  تولد يف النفس آثار سلبية ومترُّ

 العقائدية احلسنة تولِّد صفة حسنة وتولد فعل حسن.

م يعتقدون  ولذلك يحلحظ أصحاب الرؤى الفاسدة والعياذ باهلل ـ أهنَّ

م أصبحوا أحسارى للشيطان وهلذه اهليئات املعينة ويوسوس هلم  بأهنَّ

ر اإلمام الصادق من × الشيطان أنَّه لن يستطيع التخلص منها، ولذا َحذَّ

د ـ والعياذ باهلل ـ والتخلص وتعويد الشيطان؛ ألنَّه أْن ع دمتوه اخلبيث تعوَّ

ان فيها من حبائل الشيطان ورشاكه عندما توقِع الرؤى الفاسدة نفس اإلنس

فمن الصعوبة بمكان التخلص منها خاصة ذو النفوس الضعيفة واملريضة، 

                                                                        
ـ للكليني، ج1)  .1422/ 375، ص1؛ الطويس يف االستبصار، ج2/ ح358، ص3( الكايف 

 .87( سورة يوسف: اآلية 2)
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م الرؤى العقائدية قافبسبب ت الذين دائاًم يصابون ويسحرون بمسٍّ 

الفاسدة التي يقع فيها بخالف ما إذا كانت نفس اإلنسان مؤمنة مطمئنة 

ب من بعقائد نورية وحيانية ُممدّية صحيحة فإنَّ الشيطان وأتباعه ال ها؛ يقرح

ا ملْ تنقاد إليها بخالف ما إذا كان اإلنسان ضعيف النفس، فهؤالء  ألهنَّ

الذين يحسحرون أو يصابون بمسٍّ ذلك بسبب تفاقم الرؤى العقائدية 

 الفاسدة التي يعتقدون هبا.

وهذا النظام الثالثي الذي اخرتناه، ليَس فقط بالنسبة إل العلوم 

عها، وإنَّام حتَّى يف باقي العلوم اجلامعية واملعارف الدينية بشتى أنوا

واألكاديمية األحخرى، فمثاًل يف علم القانون والعلوم اإلنسانية وغريها 

 أيضًا يعتمدون هذا النظام الثالثي للتفسري ـ فعل صفة رؤية.

فالعلوم اإلسالمية عندهم مثاًل الرؤية الكونية واأليديولوجية هي 

ذِه الفلسفة هي صفات الرؤية الكونية يعني أساس الفلسفة األخالقية، وه

عقيدة وفكر وفلسفة، وهكذا الفلسفة األخالقية هي أساس للفلسفة 

 احلقوقية والدستورية والقانونية.

ّل هذا يحعلم أنَّ النظام الثالثي ـ ألفاظ، معاين ـ حقائق ـ النتيجة:  من كح

ل الطب نظام حاكم ومهيمن عىل العلوم الباحثة عن حتَّى مثل أحوا

 اإلنساين، بْل وحتَّى ما يرتبط بعامل املادة والظواهر الطبيعية.

إذْن هناك سلسلة مراتب علوم عقائدية أو رؤوية ـ أي من العقيدة 

والفكر ـ ثم علوم إنسانية ثم علوم بدنية تربط بالبدن بعضها مهيمن عىل 

 البعض اآلخر.



  



 

 النظا  اللفظي يف القرآن الكريم

وهو ما يحعربَّ عنه بعلم االشتقاق والوصول إل جذر وأساس الكلمة 

 املعروف بـ )علم الِصف(.

فإذا قرأت القرآن تالحظ أنَّ البرش يعجز من أْن يامرس نظام االشتقاقات 

املجال يحالحظ أنَّ القرآن يأيت بتفعيلة للفعل، يف القرآن، فاخلبري املتخصص يف هذا 

 ثالثة للجملة األسمية ورابعة مجلة محؤكدة و ...الخ. وثانية لالسم، و

ويالحظ املحتخصص كيف يتجول القرآن بانسيابية فائقة يف املواد 

 اللفظية يف اآلية الواحدة فضالً عن السورة الواحدة.

ـ كام َمرَّ ـ وكام سيتضح كذلك من  علاًم أنَّ هذِه املامرسة االشتقاقية

خالل البحوث اآلتية يف املواد القرآنية، يعجز عنها متكلمو وبالغيو 

فمثاًل النحويون ملْ حييطوا باشتقاقاته  ورصفيو ونحويو ومفكرو البرش،

وتعدد املصارد والصفة املشبهة والفعل ...، وأحيانًا يأيت القرآن باملعنى يف 

ضٍع آخر وهكذا مسألة التقديم والتأخري والقواعد موضٍع وباللفظ يف مو

 املرتبطة هبا فإنَّ هلا انسيابية ونسق واحد من القرآن وال يلزم منها التافت.

وهكذا الشاعر ملْ يستطع أْن يأيت يف قصيدته بسبك نفس السبك 

القرآين وحيافظ عليه وهكذا باقي التخصصات األحخرى، بْل البرش بكافة 

وباختالف مستوياهتم الفكرية والثقافية والتخصصية يعجزوا من عقوهلم 

 أْن يأتوا بآية واحدة ممارٌس فيها سبك كالسبك القرآين.

لَّهح يف الطرف الذي عند الناس، وإْن كان حاق بعض اللغات  هذا كح
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غري مكتشف يف القرآن الكريم، علاًم أنَّ أهل البيت^ أشاروا من خالل 

ِه العلوم، وأنَّ أحسسها مبثوثة ومرشوحة عىل خمتلف بياناهتم إل ِقمم هذ

 العلوم.

ب األلفاظ واالشتقاقات، وهو بالطبع غري جانب صياغة نهذا من جا

 فك املعنى.

 

  



 

 املقا  الثاني

 النظا  االستعمالي اللفظي يف القرآن الكريم





 : التعريضاأُلوىلالقاعدة 

قاً  إنَّ اخلوض يف قواعد نظام االستعامل اللفظي يف القرآن سيكون معمَّ

خالل البحوث اآلتية ـ إْن ض رسطحيًا ضمن سلسلة أنظمة، وكام سنتع ال

شاء اهلل تعال ـ وفق منهج أمومة املحكامت وأمومة والية أهل البيت^ 

ضنا إليها هي خامتة رَّ عَ ندعي أنَّ البحوث التي تَ يف القرآن ـ وال نريد أْن 

قًا وكان البحث مشتماًل عىل  البحث والتحقيق، وإْن كنَّا بحثناها بحثًا معمَّ

بيان دقائق النكات العلمية والفنية والصناعية، إاّل أننا نويص األخوة 

لقواعد الباحثني واملتتبعني وأنفسنا مجيعًا يف التبحر والتأمل يف إجراء هذِه ا

البالغية املختلفة فإنَّه يزيد الباحث واملتتبع مهارة ومراس ملْ يصل إل 

درجته مجلة من كبّار علامء االدب والبالغة السابقني أمثال الزخمرشي الذي 

عكف عىل دراسة الرتكيب يف اجلانب األديب والدالالت األدبية اخلفية يف 

ا  نكات لطيفة وإْن كان املعروف آيات القرآن وقال عنها نفس الزخمرشي أهنَّ

 .عنه ـ الزخمرشي ـ استفاد هذِه النكات من تفسري التبيان للشيخ الطويس

وعليه فهذا الزخمرشي البالغي العمالق رغم عقود هبذا املراس 

واكتشاف النكات البالغية األدبية إاّل أنَّه هناك نكات فنية وعلمية 

ا اكتشفت بعده، وهذا وصناعية ملْ يكتشفها ومل يشم رائحة اكتش افها إاّل أهنَّ

ّل فن.  أمر طبيعي عند أصحاب كح

 .(1)وهكذا علامء النحو والِصف أمثال ريض الدين االسرتابادي

                                                                        
( املعروف بنجم األئمة من علامئنا األبرار اإلماميةـ  ألَّف كتاب الكافية يف الِصف حتت قبة أمري 1)
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وهذِه القواعد التي بحثناها وال زال البحث فيها قائاًم هي أوسع 

شأوًا وأحفقًا من أين يستوعبها جيٌل من البرش، بْل هي بتعاطي جهود 

األجيال تتسع تطبيقًا ومساحًة ومدارًا لرتاكم جهود األجيال البرشية 

تامد وعليه فمن اخلطأ جدًا، بْل من غري املنطقي وال املعريف التعديل واالع

عىل أفق درجة جيل سابق واالعتامد عىل نتاج أفكار األجيال السابقة فقط 

من دون أْن نطورها ويحضاف إليها نتاج اجليل الالحق وإبداعاته وأفكاره 

عن نضوج تلك القواعد لدى اجليل الالحق مع ضامن كامل الناجتة 

اهم االحرتام والتقدير للجهود العلمية التي بحذلت فهم مشكورون وجز

 اهلل خريًا عىل سعيهم يف هذا املجال.

عىل اجليل الالحق أنَّ يواصل الدرب، ومثل ولكْن بنفس الوقت 

كالبالغة أو النحو أو الِصف، بْل هذا ليَس فقط عند أصحاب فن معني 

حتَّى الناقد األديب الذي يرفع التقايض ملحكمة التنافس والسياق األديب 

م ويف اجلاهلية وسواء يف لغة العرب سواء كان هذا األدب قبل اإلسال

وبعد اإلسالم أو لغات أحخرى، فإنَّ الناقد األديب دائاًم يصل إل مساحات 

من تطبيق علم األدب ال يصل إليها غريه مما يعني أنَّ مساحة اكتشاف 

تطبيق القواعد أو اكتشاف قواعد جديدة ليَس يقف عند حدٍّ معني يف علوم 

 ام اللغة العربية.اللغة اإلنسانية السي

األسايس الذي نريد تسليط األضواء عليه هو أننا ال نريد وغرضنا 

أْن نشبع أو نستفظع عىل اآلخرين الذين تقدمونا أو قبلنا بقليل من األجيال 

التي سبقتنا بأنَّ هناك ظهورات يف كينونة القالب اللفظي للمفردة القرآنية 

                                                                        
 ×.املؤمنني
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موجودة وقْد أشارت إليها  ومل يكتشفوها وأنَّ هناك قواعد وشواهد

الروايات، ولكْن ولألسف ملْ يعتِن هبا حتَّى مفرسو اخلاصة ـ كام سيتضح 

ّل قاعدة يف ُملها ـ  ّل ذلك من خالل البحث عن كح  كح

إاّل أنَّه نريد التنبيه عىل خطأ أديب كان يرتكبه املفرسون والقّراء 

أصل الوضع واملجودون للقرآن وعلامء القراءات بحسب نفس منّصة 

اللغوي، والكل غافل، وعلينا أْن ال نستعظم اكتشاف مثل هذِه القاعدة 

املوجودة يف كيان القالب اللفظي للمفردة القرآنية، وهذا يمكن العثور عليه 

من خالل املداولة لروايات أهل البيت^ التي أشارت إل خطأ لغوي 

ريده أهل البيت^ ارتكبه املفرسون واملجودون يف كيفية الوصول إل ما ي

أي ما يوصلهم إل أصل وحاق الداللة التصورية أي بحث يف أصل وضع 

اللغة ثم يتفرع البحث إل الداللة االستعاملية التفهيمية ثم املراد اجلدي 

ّل ذلك إْن شاء اهلل تعال.  والكل عىل طبقات كام سوف يتضح كح

اللتفات إل وعىل أي حال فإنَّ األئمة^ بيّنوا وجود خطأ يف أصل ا

 الوضع اللغوي يف اآلية عند املفرسين أو القّراء.

، وال زال هناك قواعد غري  إذْن تطبيق القواعد املعروفة ملْ ينته َبْعدح

فضاًل عن تطبيقها يف القرآن الكريم ورغم وجودها يف كينونة مكتشفة 

 حاق اللفظ واملسرية ال زالت طويلة.

 وبعد هذِه املقدمة نقول: ـ 

ت آراء البيانيني واختلفت كلمتحهم، فمنهم َمن ذهب إل أْن تباين

 الكناية والتعريض يشء واحٌد.
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ومنهم َمن جعل التعريض قساًم من الكناية، وثال ذهب إل أنَّ 

لٍّ وجٌه.  الكناية ختتلف عن التعريض ولكح

وال غرو أْن نقول: إنَّ نظام االستعامل اللفظي ونظام التعريض هو 

 اخلفية. نظام الدالالت

ما يتكلم به اإلنسان ويحريد به غريه، وهي مصدر كالرماية الكناية لغًة: 

ـ هدى هداية، وعنى عناية، ورمى رماية، وكنّى كنايًة.  والعناية واهلداية، فيقال: 

لفظ أحريد به غري معناه الذي وضع له مع جواز إرادة املعنى اصطالحاً: 

 إرادته.األصيل لعدم وجود قرينة مانعة من 

 ما يحراد هبا املعنى ويحعرب عنه بغري لفظة املوضوع له.الكناية اصطالحاً: إذْن 

فمثالً: فالن كثريح الرماِد، كأنَّ تريد إثبات الكرم إلنساٍن ما، ولكنك 

تعرب عنه بغري اللفظ املوضوع له، فتقول مثاًل: كثري الرماد وال شك أنَّ كثرة 

وهو الذي اختاره عبدالقاهر اجلرجاين ،  الرماد ملْ توضع ملعنى الكرم ـ

 وعليه يكون معنى الكناية هو: ـ 

أنَّ تحطلِق اللفظ وتريد به الزم معناه مع قرينة ال متنع من إرادة املعنى 

 احلقيقي.

ْرض ـ بضم التعريض لغًة:  خالف التِصيح، وهو إمالة الكالم إل عح

 العني ـ وهو اجلانب والناصية.

ة تعبريات.: اصطالحاً  َ بعدَّ ربِّ  فقْد عح

ما ذكره السبكي يف عروس األفراح: ـ وهو الداللة باملفهوم أوالً: 
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 .(1)بقصد املتكلم

ا لقوة ثانياً:  قال السكاكي: ـ إبراز غري احلاصل يف معرض احلاصل إمَّ

 األسباب وكون ما هو للوقوع كالواقع، والتفاؤل وإظهار الرغبة.

ا تعريضاً: ـ ْن ينسب الفعل إل واحد واملراد غريه كام يف قوله بأ وأمَّ

}وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ تعال: 
(2)الْخَاسِرِين{

. 

اهلل وهتديد لغريه؛ ألنَّ ’ قال ابن عباس هذا أدب من اهلل تعال لنبيه

 تعال قْد عصمه من الرشك.

فاملخاطب هو  }لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ{قوله تعال:  والشاهد فيه:

مقطوع به، حيث استعملت هنا كلمة إْن مع لفظ املايض تعريضًا ’ النبي

عىل َمن صدر منه الرشك، إذْن اإلتيان بلفظ املايض )أرشكت( لإلشارة إل 

 االستقبال ـ وإبرازًا لإلرشاك الغري احلاصل يف معرض أنَّ املعنى عىل

’ احلاصل أي إبرازًا لإلرشاك )الرشك( الذي هو غري حاصل من النبي

يف أحد األزمنة يف معرض احلاصل، كل ذلك عىل سبيل الفرض والتقدير 

تعريضًا بمن صدر عنهم اإلرشاك بأْن قد حبطت أعامهلم، كام إذا شتمك 

 إْن شتمني األمري ألرضبنه وهذا تعريٌض بأنَّ إذا شتمك أحٌد فتقول: ـ واهلل

يستحق العقوبة وإنك ترضبه وإْن كان أمريًا، فتميل الكالم إل جانب أي 

رضبك األمري عىل تقدير صدور الشتم منه ينتقل إل الذهن بالقرينة منه إل 

                                                                        
 .408ص 4( عروس األفراح ج1)

 .65( سورة الزمر: اآلية 2)
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 .(1)ما هو املقصود وهو املقصود وهو رضبك املخاطب الذي صدر منه الشتم

ما ذكره ابن معصوم يف أنوار الربيع: ـ التعريض: هو اإلتيان ثالثاً: 

بكالم مشار به إل جانب هو مطلوب وإهبام أنَّ الغرض جانب آخر، 

رٍض بالضم أي اجلانب  مَي تعريضًا ملا فيه من امليل إل املطلوب إل عح وسح

 ويحقال: ـ نظر إليه بعحرض وجهه أي بجانبه.

ومنه املعاريض يف الكالم وهي التورية باليشء عن اليشء، ويف املثل: 

ا لتنويه جانب  إنَّ املعاريض ملندوحة عن الكذب أي سعة وفسحة، وهو إمَّ

لكذا املجلس السامي َنَفَذ، والسرت الرفيع قاِصٌد املوصوف كام يحقال: ـ أْمرح 

َيَسَع الذاكر له التِصيح تعريضًا بأنَّ املعرب عنه أرفع قدرًا وشأنًا من أْن 

 .(2)باسمه وترك تعظيمه بالسكينة

هو أنَّ يحطلق الكالم ويحشار به إل معنى رابعاً: ما ذهبنا إليه التعريض: 

ضتح بفالن، إذا قلت قوالً لغريه وأنت  آخر يحفهم من السياق فتقول:ـ  عرَّ

املسلم تعنيه هو: ـ إياك أعني واسمعي يا جاره، أو مثل قولك للمؤذي: ـ 

 َمن سلَّم املسلمون من لسانه ويده، تعريضًا ينفي صفة اإلسالم عن املؤذي.

 وعليه فالتعريض: هو أْن يحذكر املتكلم مجلًة من القول يريد هبا شيئاً آخر.

ات اخلالصة:  هذِه توصيٌة وشقشقة البدَّ من دق جرس اإلنذار َمرَّ

بات وي ظن بأنَّ هذِه املنظومة األدبية فيها؛ ألنَّ املحَفرسِّ دائاًم يف حالة سح

والرسم األديب الذي رسمه لآلية هو منتهى ما يف اآلية من ظهور، وهذا 

                                                                        
 .143ص 2( دروس يف علم البالغة للبامباين ج1)

 .60ص 6ج( أنوار الربيع البن معصوم/ 2)
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ل غفلة سيقع فيها املحَفرسِّ إذا كان يدور يف خلده هذا املعنى. ل الكالم وأوَّ  أوَّ

وعرتته ’ رّواد البالغة اإلهليني وهم النبيوليكن نصب أعيننا 

يف املعجز يف علم البالغة حيث يقولون^:  الطاهرة من قوهلم العلمي

وال يكون الرجل منكم فقيهًا حتَّى يعرف معاريض كالمنا وإْن الكلمة ... »

 .(1)«خرجامللنا من مجيعها سبعني وجهاً من كالمنا لتنَّصف عىل 

الق الكالم هو منظومة نظام خوعليه فالقرآن الكريم كتاب اهلل وِمن 

ف القواعد والنكات العلمية اوإنَّام اكتشجحفيل ال انتهائي انشطاري 

والبالغية والنحوية واألدبية واللغوية و ... الخ. إل الالُمدود وأنَّ يف كل 

ـ كنوز وجواهر ـ إاّل أنَّ × آية كام هو مضمون تعبري اإلمام زين العابدين

املشكلة التي تواجه املفرسين يدعي أنَّ ما أتى به يف خمتلف املناهج 

ة هو بضاعة ليَس فوقها بضاعة وهي السهم املحَعىَل وهي ... الخ التفسريي

وربام يقول البعض إنَّ هذا بيان أو قاعدة إمجالية  ومن الواضح هذا خطأ،

وهي بدورها تعطي ضابطة ملنهجية املحَفرسِّ االنفتاح عىل آفاق غري ُمدودة، 

طعًا ونجزم فهذا صحيح بخالف ما إذا جزموا وقالوا إنَّ هذا هو املراد وق

به فإنَّ مثل هذا غري صحيح؛ ألنَّ البحوث احلديثة يف الفلسفات احلديثة 

 واأللسنيات تقول: ـ 

يقة ال يمكن أنَّ يمتلكها شخص إاّل إذا كان بعون وبمدد من قإنَّ احل

اين وهلم القدرة عىل ذلك ـ كام أرشنا يحوباعتبار أفقه واسع و× املعصوم

ملْ يستطع جهابذة وأكابر أهل العلم الوصول إليها ال باملطالب  فإنَّهإليه ـ 

البالغية وال النحوية وال الِصفية وال ... الخ بخالف بقية الباحثني غري 

                                                                        
 الروضة. 8( معاين األخبار للصدوق، الكايف ج1)



 

 

 

 تفسري أمومة الوالية واحملكمات  ..................................................................272

ال علم لنا إالي »املعصوم من علامء وُمققني ومفرسين دائاًم جيب أْن يقولوا 

الالمتناهية حتَّى ؛ ألنَّ الباحث واملحَفرسِّ ملْ يدرس اآلفاق «بمقدار يسري

تقول تفسريي هلذه اآلية هو املطابق للواقع وهو ... كال إنَّام فيه من اجلهالة 

 اليشء العظيم.

املعاريض: مَجع ملِِْعَراض، يحقال: عرفتح ذلك يف معراض فائدة: 

ب مثاًل هكذا َوَرَد من كالم عمران بن  كالمه أي يف فحواه. حتَّى رضح

صني ابن عبيد أبو  م( واألجود من هذا أْن 672هج ـ 53خزاعي ) نجيدحح

ْلِغَز كالمه عن الظاهر فكالمه  يحقال التعريض ضد التِصيح وهو أْن يح

ض َعرَّ مح
(1). 

 سؤال: ما هو الفرق بني الكناية والتعريض؟

ذكر البالغيون يف كلامهتم ـ من خالل ما تقدم بيانه ـ هو: ـ اجلواب: 

ة ويريد هبا غريه، وهذا يحفهم من خالل ما يتكلم اإلنسان بجمل إنَّ الكناية

 اللزوم.

: هو نفس ما يف الكناية ويفهم من خالل السياق ال والتعريض

.  الّلزوم كام َمرَّ

تعترب هذِه القاعدة ـ التعريض ـ األس األساس يف النظام تنبيه: 

االستعاميل يف ألفاظ القرآن، إاّل أنَّ املفرسين ولألسف ملْ يولوه العناية 

ى ومل يحعتََن بالظاهر األويل أللفاظ القرآن الكريم التي تعترب منطلقًا القصو

ومبدًء احللقات أحخرى ومع ذلك ال يصح االقتصار عىل مبحث الظهور 

                                                                        
 .1/84( جممع األمثال للميداين، ج1)
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 والظاهر، بْل البدَّ من التوسع والتبحر يف علم التعريض.

ـ  ـ له أقسام عديدة:  ـ وَمرَّ بعضه   وعلم التعريض كام سيأيت تفصيل ذلك 

الكناية ، ومنها االستعارة، ومنها االلتفات، ومنها التلويح، ـ  منها

اإلحياء واإلشارة ... الخ من أقسام الداللة االلتزامية،  اومنها التنبيه، ومنه

إاّل أنَّه توجد ثغرات يف هذِه األقسام وهي عدم بيان موازين هذِه األبواب 

واألقسام، صحيح علم البالغة اعتمد عىل هذِه األبواب إاّل أنَّه ملْ يعطها 

ض وأقسامه حقها من العناية، إْذ ملْ يتوسع يف علم البالغة يف باب التعري

ع يف هذِه  بشكل مبسوط وواسع، نعم، يف كتب األصول لعلَّه شيئًا ما تحوسِّ

ا عند متأخري ُمققي األصوليني واملعارصين  املباحث عند القدماء، أمَّ

ة، فمثاًل كتاب القوانني للمريزا القمي تعرض ملثل  لألسف هجرت باملرَّ

أنَّ هذِه املباحث من صميم  هذِه املباحث ولعلَّه توسع فيها شيئًا ما، علامً 

ره ابحوث االستظهار التي تحعدُّ من أهم أدوات االستنباط هو كون استظه

 سلياًم من اآليات القرآنية والروايات الرشيفة.

 نعم، مبادرات بحذلت من بعض العلامء املتأخرين أمثال:ـ  املريزا مهدي

وكذا الشيخ له كتاب املعاريض من نفس حاقة التعريض،  (1)األصفهاين&

له كتاب يف علم األصول يف مباحث األلفاظ توسع  (2)أبو املجد األصفهاين

 توسعًا لطيفًا يف بمحث التعريض.

                                                                        
اللة آل كاشف الغطاء، اشتهر بلقب )آغا نجف(.1)  ( من سح

( املريزا مهدي األصفهاين من تالمذة الشيخ النائيني+ والسيد اليزدي من خرجيي حوزة النجف 2)

وأسس مدرسة كالمية تقريباً يف ضمن منهاج أهل × الرضا األرشف ثم انتقل إل مشهد اإلمام

̂ تسمى بمدرسة التفكيك.  البيت
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الغرض من هذا التأكيد والتشديد عىل أمهية مبحث قاعدة اخلالصة: 

التعريض؛ ألنَّ هذِه القاعدة هي أس أساس النظام االستعاميل يف القرآن 

، وبحعث ’وبالتعريض بحعث سيد األنبياء ُممد الكريم والوحي الرشيف

بالتِصيح وإذا كان األمر كذلك فالبدَّ لألدباء سائر األنبياء واملرسلني 

من اتقان هذِه القاعدة املهمة والتوسع والتضلع واملفرسين واألصوليني و

 فيها كي يكون املسري يف الدالالت التعريضية سريًا وفق منهج منضبط.

 هامء من فنون خمتلفة يف هذا الباب ـ التعريض ـ ؛ ألنَّ وعدم توسع العل

 ×.باب وعلٌم صعٌب ومتام مقاليد وأزّمة هذا العلم عند املعصوم

هو اإلشارة إل جانب وإرادة غريه، هو احلجّية التعريض لغة: 

العظيمة ولكْن بشكل خمفف ويف إعطاء املهلة وقطع العذر تحستمِهل أكثر 

بحِعَث بالكتاب املهيمن عىل من قبله من ’ بيانًا وأعظم منه؛ ألنَّ رسول اهلل

الكتب، ورغم كون هذا الكتاب مهيمن وقاطع للعذر ولكنَّه بشكل خمفف 

ظيمة العلم، والقرآن الكريم يوصل هذِه املعلومة العظيمة العلم املعلومة ع

رقيق وبأسلوب لنيِّ وفيه مهلة وإمهال وروّية وتروي إل البرش بشكل 

ّل ’ وتدبر أكثر فأكثر، ولذا كان بعث النبي أرأف وأرحم للبرش، ولكْن كح

صرب ة صدر وحتمل من سيد األنبياء وألّنه كان ذو عَ وِس  هذا حيتاج إل صرب

’ ؛ ألنَّه(1)}أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَك{أكثر كان ذو سعة صور ورشح صدر 

يف مقام حتمل مسؤولية عظمى أال وهي مسؤولية الرتبية والتزكية والتعليم 

رّبه خياطب × موسى للبرشية أكثر من سائر األنبياء^، فمثاًل عىل لسان

                                                                        
 .1( سورة الرشح: اآلية 1)
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 .(1)وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي{ أَمْرِيوَيَسِّرْ لِي  }قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي

}أَلَمْ نَشْرَحْ بينام خاتم األنبياء يقول له احلق جل وعال ابتداءًا منه تعال 
 . (2)لَكَ صَدْرَك{

ذا قال لأبلغ بكثري من أسلوب التِصيح، و ضإذْن أسلوب التعري

علامء البالغة، )الكناية أبلغ من التِصيح( يف البلوغ والوصول هلدف 

جواب عمن يقول ملاذا ال يوجد تِصيح يف هلداية من التِصيح، وهذا 

القرآن الكريم؟ فإنَّ التِصيح يف بعض حاالته يولِّد حالة تشنج ومترد 

 وعصيان لدى املخاطب، وربام تحولَّد له ردَّة فعل معاكسة.

’ الذي فيه توصية من النبي اهلاديف التعريض والتعبري بخال

والنهي واألئمة^ يف عموم أبواب الدين، فمثالً: ـ باب األمر باملعروف 

ة؛ ألنَّ الرفع أبلغ وهو فيه التوصية بأسلوب الرفق دون احلِ عن املنكر  دَّ

أسلوب اإلحسان وهنج أئمتنا^ يف كافة جماالت احلياة االجتامعية 

ة واالقتصادية والسياسية و ... بام يف ذلك جمال احلرب واجلانب والثقافي

م يتمتعون بأخالق عسكرية عالية وشعارهم الرفق واللني  العسكري فإهنَّ

د هذا املعنى اإلمام احلسني  ×واإلحسان حتّى يف ساحة احلرب، ولذا جسَّ

× عندما قال يوم عاشوراء: أكره أْن أبدأهم بقتال ... وكانت كلامته

ما  لوين أْن أخاطبكم بكالم اهلل فيه رضًا لكم وموعظة وهداية ... وكلأمه

 قال احلسني يوم كربالء هو دائاًم فيه أسلوب الرفق وهو أبلغ.

أبلغ من التِصيح × إن التعريض كام ذكره أمري املؤمننياخلالصة: 

                                                                        
 .27ـ  25( سورة طه: اآليات من 1)

 .1( سورة الرشح: اآلية 2)
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 يف جوانب عديدة: 

واحلريب ... اجلانب الرتبوي واالجتامعي والثقايف والسيايس منها: 

الخ؛ ألنَّ التعريض ختفيف وهو لنٌي فيحعطيك فرصة واختيار وخيار وإرادة 

بالتعريض بينام باقي أنبياء اهلل تعال ’ للطرف املقابل للهداية لذا بحِعَث 

 بالتِصيح.

د أمري املؤمنني يف هذا احلديث الرشيف عىل أنَّ أحد × كام ويؤكِّ

لقرآن ومعرفة ظاهر القرآن هو معرفة املفاتيح الكربى للتمكن من تفسري ا

نظام التعريض يف األسلوب والكالم وأنَّه أسلوٌب اعتمد عليه القرآن 

الكريم، بْل يعم األحاديث القدسية من اهلل تعال عىل لسان النبي أو العرتة، 

جوامع الكلم، وكذلك ’ نفسه الذي أويت’ وكذلك يعم حديث النبي

افظة للقرآن بكل ما للحفظ من معنى أيضًا يعم كالمه العرتة الطاهرة احل

قائمة عىل نظام التعريض ال التِصيح بخالفه يف الكتب الساموية األحخرى 

من التوراة والزبور واإلنجيل وصحف آدم وإبراهيم فإنَّ نظام االستعامل 

فبها قائم عىل التِصيح، وهذا ال يتناىف مع وجود تأويل يف تلك الرشائع 

 والكتب الساموية.

 يصلح كشاهد عىل ما نحن فيه وباقي املقامات األحخرىبيان  ك أيضًا هنا

إنَّ لكالمنا هذا أبطن »ما مضمونه: × اإلمام الصادقما جاء يف كالم 

وَرّد  «إنَّ يف كالمنا متشابه وحمكم»أو  «ُتت بطن ... إىل سبعني بطناً 

 املتشابه إل املحكم وهذا معناه تطبيق أمومة املحكامت.

كام للقرآن باطن وظاهر وُمكم ومتشابه كذلك لكالمنا )كالم 

م^ نقلة الوحي، كام أنَّ  املعصوم( باطن وظاهر وُمكم ومتشابه؛ ألهنَّ
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 القرآن ينقل الوحي اإلهلي.

قال السكاكي: تتفاوت الكناية إل: تعريٍض وتلويٍح ورمٍز فائدة: 

تتفاوت ومل يقل تنقسم؛ وإيامء وإشارة وذكر التفتازاين: إنَّ السكاكي قال: 

وذلك ألنَّ التعريض وأمثاله مما ذكر ليَس من أقسام الكناية فقط بْل هو 

 .(1)أعم كذا يف رشح املفتاح

ا ما هو املختار حسب منهجتنا اخلاصة من أنَّ الكناية من ضمن  وأمَّ

أقسام التعريض ويعرب عنها بالكناية العرضية أو التعريض بالكناية: ـ وهي 

لكالم إل عارٍض دال عىل املقصود، واملراد من عارض أي جانب إمالة ا

 مائل عريض وليَس بشكل مستقل.

 ما تحشري إل غريك من بحْعٍد.التلويح لغًة: 

 هو اقتضاب بالداللة عىل اليشء بنظريه وإقامته مقامه.واصطالحاً: 

 أو: ما يحقتبس من اآلية أو يكتفى بمعناها تلوحيًا.

ي َكثحرت وسائِطحه بال تعريض أي كثرة الوسائط أو: هو الكالم الذ

 بني الالزم وامللزوم وتشري إل املعنى املقصود ومن بعيد.

 كام قول الشاعر: ـ 

 ومــا َيــُك يفَّ مــن عيــِب فــإيني 

 

 جبان الكلب مهزوُل الفصيل 

 
الفصيل  وهنا كنّى الشاعر عن كرم املمدوح بكونه جبان الكلب مهزول

 مجلة وسائط.إل فإنَّ الفكر ينتقل 

                                                                        
 ( خمتِص املعاين أقسام الكناية.1)
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 أْن تشري إل قريب منك ِخفيًة بنحو ِشَفٍة أو حاجب.الرمز لغًة: 

 يف اللزوم بال تعريض واصطالحاً: 
ٍ
هو الذي َقلَّْت وسائطه مع خفاء

نحو: فالٌن عريض القفا، أو عريض الوسادة، كناية عن بالدته وبالهته، 

ضاء كناية عن وكذا: هو مكتنز اللحم كناية عن شجاعته، ومتناسب األع

 ذكائه وغليظ الكبد كناية عن القسوة.

هو الكالم الذي قلَّت وسائِطحهح مع وضوح اللزوم اإليامء أو اإلشارة: 

بال تعريض وبال خفاء داللة بوسائط. وغريها الكثري من أقسام الداللة 

إل داللة اإليامء  (1)+االلتزاميّة كام أشار إل ذلك الشيخ ُممد رضا املظفر

 شارة والتنبيه و ... الخ.واإل

فهذه نموذج من نامذج الداللة االلتزامية اخلفيّة وليَس عىل سبيل 

 احلِص وإاّل فأنواع الدالالت االلتزامية كثرية جدًا.

  

                                                                        
لَّها ( أحد علامء ومفكري اإلماميّة صاحب كتاب أصول الفقه وله كتاب ا1) ملنطق، وعقائد اإلمامية وكح

س كمنهج يف احلوزات العلمية الشيعية.  تدرَّ



 

 تنبيه

قْد تستعمل القاعدة الواحدة يف أكثر من نظام من األنظمة أوالً: 

نظام االستعامل لأللفاظ، ونظام املعاين اإلشارات أو اللطائف، السابقة ـ 

ونظام احلقائق، كام سيتضح خالل البحوث اآلتية إْن شاء اهلل تعال، ولكْن 

تكررها ليَس بنفس هويتها، وإنَّام تتكرر هبوية أحخرى وبمضمون وببيان 

 آخر.

عىل نظام  إنَّ النظام االستعاميل بألفاظ القرآن الكريم قائمٌ ثانياً: 

التعريض، وينبغي االلتفات إل أنَّ مبحث التعريض كام َمرَّ ليَس قائاًم بالكناية 

فقط، وإنَّام هناك أقسام تشمل التلويح الكناية واالستعارة واإلشارة واإليامء 

 والتنبيه ... الخ.

 ]الكناية أبلغ من احلقيقة والتِصيح[ثالثاً: 

والكناية أبلغ من احلقيقة ومن التِصيح أي ذكر البالغيون أنَّ املجاز 

ل وهلة  ّل من املجاز والكناية أبلغ يف إيصال املطلوب، وهذا ألوَّ معناه أنَّ كح

قْد يستغرب منه حتَّى َمن عنده يشء من الفضل والتحصيل فضاًل عن 

اجلاهل بأنَّه: كيف الكناية والتي هي عبارة عن نوع من اخلفاء والسرت 

اف ودوران ومع ذلك هي أبلغ يف اإليصال إل املعنى من والتعريض والتف

ّل داللة خفية مشتملة عىل الداللة عىل اليشء  التِصيح أو قل أنَّ الكناية: كح

 املدعى بالبينة والربهان فهو يفيد زيادة تأكيد لإلثبات.

من الواضح إنَّ املتكلم يأيت ببيان وبدليل فيشري إل النتيجة بالدليل 



 

 

 

 تفسري أمومة الوالية واحملكمات  .................................................................. 280

ح هبا.بدالً أْن يح   ِصِّ

ألصحابه يف حرب صفني عندما رأوا × كام قال أمري املؤمنني

ال أحب أنَّ تكونوا لعانني »×: معسكر معاوية يسبون ويلعنون فقال

 .(1)«ولكْن اذكرو أعامهلم

إنَّك إذا ذكرت أعامهلم وبينت هذِه احلقائق ولعموم بتقريب: 

ه يف ذكر مثل هذِه احلقائق املسلمني فإنَّه سوف يغنيك عن ذكر النتيجة؛ ألنَّ 

 هو نوع من ذكر النتيجة مع الربهان.

مضافًا إل أنَّه قْد يف بعض األحيان قْد تذكر النتيجة من دون ذكر 

ز من ذلك ولكْن لو ذحكر الربهان ومل يذكر ئبرهاهنا فإنَّ الكثري منهم يشم

وهذِه األعامل النتيجة فإنَّ الطرف إذا كان داعيًا يلتفت إل أنَّ هذا الربهان 

وأصحابه ملعسكر معاوية ماذا تؤدي إل من × التي ذكرها أمري املؤمنني

 نتيجة.

وعليه فإنَّ علامء البالغة يعللون أنَّ احلجية يف الداللة يف التعريض 

أبلغ من التِصيح؛ ألنَّ احلجية التعريضية فيها تضمن الداللة للبيان 

ضوحًا للسامع؛ ألنَّه من باب والدليل والربهان. ومعنى أبلغ أي أثبت و

 التدليل عىل اليشء ببينة فهو يفيد زيادة تأكيد لإلثبات.

وخريح شاهد عىل استعامل التعريض ما جاء يف كالم أمري رابعاً: 

 حول التعريض.× املؤمنني عيلُّ بن أيب طالب

عىل زنديق جاء محستدالً عليه بآي × َوَرَد يف احتجاج أمري املؤمنني

                                                                        
 .309، ص1( االحتاج للطربيس، ج1)



 

 

 

 281  ............................................................... نظم وقواعد التفسريالفصل الرابع: 

 ، متشابه: ـ آنمن القر

ا قوله ـ تعاىل ـ للنبي» ـ وما أرسلناك إالي رمحة للعاملني ... ’ ... وأمَّ

هو أحد مصاديق ’ يف هذا التفسري البديع إل أنَّ بعثة النبي× أشار «

مظاهر الرمحة اإلهلية، وهذا ما يرتبط بكون اخلطاب الوحياين يف القرآن ويف 

 .قائٌم عىل نظام التعريض’ أحاديث النبي

وإنك ترى أهل امللل املخالفة »يف الرد عىل الزنديق × ثم يقول

 «لإليامن وَمن جيري جمراهم من الكفار مقيمني عىل كفرهم إىل هذِه الغاية

ث فيها أمري املؤمنني دِّ  ×.اي إل الساعة التي كان حيح

وإنه لو كان رمحًة عليهم الهتدوا مجيعًا ونجوا من عذاب السعري، »

ارك وتعاىل إنَّام عنى بذلك: إنَّه جعله سببًا ألنظار أهل هذِه الدار؛ فإنَّ اهلل تب

 .«ألنَّ األنبياء قبله بعثوا بالتَّصيح ال بالتعريض

 ’أجاب عن اعرتاض السائل: بأنَّ اهلل تعال جعل النبي× واإلمام

سببًا إلنذار أهل هذِه الدار، وهذِه املهلة التي فيها رمحة وتوسعة ورفق 

الذي هو حجة عىل اخلالئق أمجعني بحعث ’ ا خاتم األنبياءبهبالعباد سب

سواء من ’ بخالف ما لو كان خطاب بعثة النبيبالتعريض ال بالتِصيح 

القرآن الكريم أو من األحاديث النبوية هي بالتِصيح ملا كانت هناك مهلة، 

بي ... وكان الن»’ أمري املؤمننيوإنَّ أحد اآلثار املرتتبة عىل التِصيح ذكر 

بأمر اهلل وأجابه قومه سلموا وَسلَِم أهل دارهم من سائر  (1)منهم إذا صدع

اخلليقة، وإْن خالفوه هلكوا وهلك أهل دارهم باآلفة التي كان نبيهم 

                                                                        
ق بينهم احلق والباطل، جممع البحرين مادة )َصَدَع(.1) ـ أي بنيَّ األمر أبانًة وأظهره وفرَّ  ( صدع: 
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يتوعدهم هبا وخيوفهم حلوهلا ونزوهلا بساحتهم من: ـ خسٍف أو قذٍف أو 

هلكت هبا رجٍف أو ريٍح أو زلزلة أو غري ذلك من أصناف العذاب التي 

 .(1)«األمم اخلالية

اء األمم السابقة ألهنم بعثوا بالتِصيح فال يكون يأنَّ أنب’ إذْن بنيَّ 

لكوا يف العذاب وأنَّ اهلل تعال  ا أْن يستجيبوا أو هيح م: إمَّ ألممهم مهلة فإهنَّ

’ ومن احلجج يف األرض أي األئمة^ أوصياء النبي’ َعلَِم من نبينا

ق من تقدمهم من األنبياء الصرب عىل مثله ... فبعثه اهلل الصرب عىل ما ملْ يحطِ 

تعال بالتعريض ال بالتِصيح وأثبت حجة اهلل تعريضًا ال تِصحيًا ومن هذا 

يحعلم الرد عىل أولئك الذين يريدون أْن يفهموا احلقيقة من القرآن فقط عن 

 يف الوصول إل احلقيقة القرآنية خفقونيسطريق الِصاحة والنص، أهنم 

ٍق شتى ومل  واحلقيقة الدينية؛ ألنَّ اهلل تعال أوصل احلقيقة إل العباد من طحرح

حيِصها بالِصاحة والنص الِصيح، بْل أغلب احلقيقة أوصلها عن طريق 

 التعريض أو الظهور اخلفي ... الخ.

ه وقالب نمط لقائل أْن يقول: ما هو نوع الصلة بني الصرب وبني شاكل

لَِّف هبا سيد األنبياء باتباعها يف إبالغ معارف الرشيعة ’ احلجية التي كح

والدين وهو التعريض فبعثه اهلل تعال بالتعريض ـ أي أثبت حجة اهلل 

تعريضًا ال بالتِصيح، وعليه فنظام بيانات احلديث النبوي واملولوي 

 تعريض.قائم عىل معرفِة نظام الداللة يف باب ال÷ واألئمة

وتقدم الكالم أنَّه حتَّى البالغيني ملْ يوفوا البحث يف علم املعاين 

                                                                        
 .209، ص1( االحتجاج للطربيس، ج1)
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وعلم البيان يف نظام الداللة التعريضية أو اخلفيّة وإنَّام أشاروا إل رؤوس 

نقاط ومطالب ومل يفيضوا فيها البحث بسطًا لوعورة البحث باعرتاف مجلة 

غيني ملْ خيوضوا يف هذا البحر من كبّار البالغيني منهم الزخمرشي وأنَّ البال

الطمطام إاّل يسريًا رغم جهودهم املتكاثرة واملتكدسة لذلك كانت قراءة 

ريق طالرشيعة قراءة النصوص الوحيانيّة فيها املسافات الكبرية لطي ال

إليها؛ لذلك كانت أحد مميزات الداللة التعريضية أو التأويل عن الداللة 

لتعريضية والداللة اخلفية أوفر معلومات ودالئل التِصحيية هو أنَّ الداللة ا

أنَّه بحعَث بالتعريض، ’ من الداللة التطبيقية، ولذا أحد أرسار سيّد األنبياء

أوفر ومهيمن عىل علم ’ بيام سائر األنبياء بعثوا بالتِصيح؛ ألنَّ علمه

سائر األنبياء، وكذا ما نزل عليه من الكتاب ـ القرآن ـ كذلك هو املهيمن 

ويوصله إل البرش من ’ ىل سائر الكتب، وعليه بالتايل البدَّ أْن ما ينرشهع

 علوم يفوق ما قام به األنبياء من قبله ومن َثمَّ بحعث بالتعريض.

من كنت مواله ’: كذلك أثبت وباحلجة تعريضًا ال تِصحيًا لقوله

 فهذا عيٌل مواله وهو بمنزلة هارون من موسى إاّل أنَّه ال نبي بعدي.

األمة: إنَّه ملا كانت النبوة واألخوة موجودتني يف ِخْلَقة ’ لزم النبيف

من ذريته، وليَس هو نبٌي من ’ فيمن جعله النبيني تومد عهارون م

، وهذا التشبيه والتنزيل بـ )هارون( ×األنبياء وهو عيل بن أيب طالب

عىل أمته كام استخلف موسى × إل أنَّه قْد استخلف علياً ’ يشري به

 هارون حيث قال، وأخلفني يف قومي وأصلح وال تتبع سبيل املفسدين.

يف جوابه هلذا السائل: ]املوصوف بالزنديق × وبنيَّ أمري املؤمنني

كلامته وبالنتيجة هو يل بزنديق وإنَّام هو باحث وفاحص  لوإْن كان من خال
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وبام قال × عن احلقيقة[ كيفية التلويح والتعريض يف آيات القرآن بإمامته

وما »’: وقال× وأمر به كسد األبواب إاّل باب عيل’ رسول اهلل

 .(1)فقال: سددَت بابنا وتركَت ألحدثنا ِسنَّاً  «تركُت ولكني ُأمرُت فأطعُت 

 فيه إشارة إل× وهذا الكالم من أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

جامع يستعمل األنظمة الثالثة أعني نظام االستعامل اللفظي، ونظام 

 املعاين، ونظام احلقائق يف القرآن.

 وبعد هذِه املقدمة، نبني العلقة بني الصرب وبني التعريض، فنقول: 

 بالتعريض’ من أنَّ السبب يف بعث النبي× تقدم يف بيان أمري املؤمنني

ملا علم من صرب وقّوة حتمل  اسمهوتعال  هو ألنَّ اهلل تباركال بالتِصيح 

وقدرته عىل ذلك وكذا عرتته وآله الطاهرين األوصياء صربهم ’ النبي

يف هداية البرش وتعليمهم، بينام يف سائر األنبياء بحعثوا بالتِصيح لِقلَّة 

صبورين وكذا بالقياس إل سائر البرش ’ صربهم، فهم بالقياس إل النبي

ثم األنبياء تعال ورسله من أصرب البرش وأشد الناس ابتالءًا فإنَّ أنبياء اهلل 

األمثل فاألمثل، فالقرآن الكريم امتدح صرب بعض أنبياء اهلل تعال مثل: نبي 

، إاّل أنَّ قياس (2)}فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ{وأولوا العزم × اهلل أيوب

كقطرة يف بحر باعتبار أنَّ علم  ’صرب سائر األنبياء إل صرب سيد األنبياء

ومعرفته وكامالته أكرب من بقيّة األنبياء فمن ثمَّ صار صربه ’ رسول اهلل

 أكثر.

الفرق بني القرآن وبني الكتب الساموية األحخرى وهكذا لو الحظنا 

                                                                        
 .309ص ،1( االحتجاج للطربيس، ج1)

 .35( سورة األحقاف: اآلية 2)
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كالتوراة واإلنجيل بغض النظر عن حتريفها فإهنام الكثري من القضايا 

ح هبا وا ملكشوف عنها، ولذا البعض يحفضل أسلوب امللكوتية املِصَّ

التِصيح؛ ألنَّه جاهزوبارز وال حيتاج إل تأمل يف عامل املعاين والدالالت 

× وعيسى× اخلفية؛ وذلك ألنَّ املقطع الزمني الذي بحعث به موسى

مثاًل حيتوي عىل درجة من امللكوت ال كل الدرجات بخالف أسلوب 

ح هبا ويشتمل الكريم فإنَّ قالتعريض يف القرآن  ضايا امللكوت غري محِصَّ

 عىل درجات الشهادة ودرجات الغيب و ... الخ.

التِصيح  ومن الواضح أنَّ سعة التعريص والداللة اخلفية ختتلف عن

َح بامللكوت، فمثاًل وصايا وعظات اإلنجيل ملكوتية صارخة  ِّ ولو رصح

ث التي يتعرض وواضحة لكنَّها باحلقيقة هي ُمدودة، وفيه قليل من املباح

فيها إل احلرضة اإلهلية، بخالف القرآن الكريم ال يحقتِص فيه عىل امللكوت 

ل وال الثاين وال الثالث وال ... الخ إل أْن يصل إل احلرضة الربوبية  األوَّ

 وفيه شمول وهيمنة عىل الكتب التي قبله.

نور إل وعليه فالباري عزَّ اسمه مل يعتمد يف إيصال احلجة واهلداية وال

البرش بأسلوب التِصيح، والسبب يف ذلك ـ واهلل العامل ـ هو أنَّ أسلوب 

ية وتمَّ نصاب حجيتها فإنَّه ال ِصيح، يحنجز احلجية وإذا نجزت احلجالت

 يحعذر البرش وال يمهلون ومن الواضح هذا أشد ثقاًل عىل البرش.

 ×ننيبخالف أسلوب التعريض الذي بنيِّ حكمته وفلسفته أمري املؤم

وما هي ثمرة وعناية هذِه القاعدة التي هي أنجح وأرق أسلوب يف الرتبية، 

وهلا غايات كاملية هي أكمل يف أسلوب التعريض منه يف أسلوب 

ل بالعذاب ألقوام × التِصيح، ولذا بنيَّ أمري املؤمنني أنَّ اهلل تعال عجَّ
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فيه هو التِصيح ال سائر األنبياء ومل يحمهلوا بسبب أنَّ أسلوهبم الذي بعثوا 

 م يحمَهلوا ومل يحرفق بأممهم.لالتعريض ف

ِصَف بأنَّه ’ بينام سيد األنبياء }وَمَا أَرْسَلْنَاكَ الذي بحعَث بالتعريض وح
 .(1)إاِلَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمنِي{

 ويعترب أسلوب التعريض من أرفق األساليب بالبرش.

  

                                                                        
 .107( سورة األنبياء: اآلية 1)



 

 أهمية داللة التعريض وفامدتها

ة فوائد للتعريض منها:   هناك عدَّ

من أنَّ السنة النبوية ×: ما أفيد من كالم أمري املؤمننيالفائدة األُوىل: 

املطهرة فضاًل عن القرآن املجيد قائمة عىل التعريض ال عىل التِصيح، فإنَّ 

وإنَّام  السنة مثل القرآن ليست قائمة ومنحِصة بالتِصيح فقط، كال

 التِصيح فيهام مساحته قليلة جدًا.

املعلومات واحلقائق يف التِصيح أقل بكثري من ولذا تعترب مساحة 

 املساحة األكرب من احلقائق واملعرفة الدينية املتقررة واملوجودة يف التعريض.

إذْن أحد مميزات الداللة التعريضية أو الباطنية يف دالالت القرآن 

ا أوف ر معلومات ودالئل من الداللة التِصحيية، وهذا هو أحد والسنة أهنَّ

أنَّه بحعث بالتعريض بينام سائر األنبياء بعثوا ’ أسباب أنَّ سيد األنبياء

مهيمن عىل سائر ’ بالتِصيح لوفرة علمه بالكتاب الذي نزل عليه

 تي نزلت عىل األنبياء واملرسلني.الالكتب الساموية األحخرى 

ويوصله إل البرش من علوم البدَّ أْن يفوق ما ’ أنَّ ما ينرشه بالتايل

 قام به األنبياء واملرسلني من قبله ولذا بحعث بالتعريض.

إنَّ حجية التعريض أوسع زمانًا وأداؤها الرتبوي الفائدة الثانية: 

للنفس واملجتمع أنفع وأفقه أرحب من التِصيح؛ ألنَّه دائاًم التِصيح 

ضيّقة بخالف التعريض الذي تكون معلوماته أوسع وفيه معلوماته تكون 

 طيّات وبطون ترتامى إل ما ال هناية.
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أنَّ أحد األسباب واحِلَكم يف بعثة ×: ولذا بنيَّ أمري املؤمنني

وعرتته أهل بيته أصرب عىل أداء الرسالة ’ بالتعريض هو ألنَّه’ النبي

اء السابقني لعلم اهلل تعال والقيام بمسؤولية الدين؛ ألنَّه أفضل من األنبي

لذا جعلهم اهلل تعال يحبلغون رساالته بالتعريض املسبق بقوة صربهم 

بخالف من سبقهم من األنبياء ملْ يكونوا بقّوة ذلك السطح، ومن َثمَّ بحعثوا 

بالتِصيح، ويف التِصيح كام هو معلوم تشديد احلجية ومع املخالفة إنزال 

 وِسَعة وفسحة يف احلجية.ريض فإنَّ فيه رخاء العقاب مبارشة، بخالف التع

غري القرآن كالتوراة الكتب الساموية األحخرى ة: لثالفائدة الثا

والزبور و ... الخ مقتِص فيه عىل التِصيح، بينام القرآن الكريم واإلنجيل 

حتَّى يف الرشيعة ال يقتِص عىل التِصيح، ولذا رشيعة سيد األنبياء خالدة 

 تنسخ إل يوم القيامة.إل األبد وال 

دلِّلح عىل أنَّ التعريض ليَس فقط فنٌّ يف البيان بْل يرجع إل وهذا يح 

كيان معنوي مرتامي غري ُمدود والوصول إل كيان معاٍن غري ُمدود ال 

ا إْن أحديت عرب اللسان والبيان ال ُمالة  ىيمكن أْن تؤد إاّل بالتعريض؛ ألهنَّ

تسعًا إل ما ال تكون حبيسة درجة أو درجات مع ينة وال يمكنه أْن يكون مح

 يحسجل عىل مدرسة أهل البيت^وهناية وبالتايل هذا الطعن الذي كان يوجه 

ًا لريادة وجدارة مذهب أهل البيت^ وهذا مما يعاَد برهانًا إعجازيًا علم

 أدركته العقول الناضجة واملفكرين من البرش.

ئده هو أنَّ التعريض َحَسٌن من ِحَكم التعريض وفواالفائدة الرابعة: 

إلسامع املتكلمني املخاطبني احلق عىل وجه ال يحثريهم وال يغضبهم، وهذا 

أدخل يف حلاظ النص ومتابعته واستكشاف نكته العلمية والفنية اخلفية، 



 

 

 

 289  ............................................................... نظم وقواعد التفسريالفصل الرابع: 

وهبذا يكون التعريض أسلوبًا تربوي ناجٌح، ويعترب من اخلطأ يف األسلوب 

ة ورصحية، وحتَّى يف أسلوب األمر  الرتبوي معاجلة املشكلة بجهالة َكرِشَ مح

باملعروف والنهي عن املنكر، فإنَّ الطريقة املثىل لذلك هو أْن تعالج اخلطأ 

وتنهى عن املنكر وتأمر باملعروف دائاًم بأسلوب فيه نوع من اإليامء واخلفاء 

واللني ممزوج بتلويح، فإنَّ مثل هكذا أسلوب أنجح وأنجع؛ ألنَّه أحد 

ت املرتتبة عىل هذا األسلوب هو املحافظة عىل هيبة وشخصية الثمرا

الطرف املقابل الذي تريد إرشاده وَهْديه إل الطريق الصحيح وتعالج الداء 

فيه بأسلوب هادئ غري متشنج، وبخالفه ينتج نتيجة معاكسة ونقض 

املطلوب؛ ألنَّ اخلطأ يف بعض األحيان يامرسه املحخطئ بشكل جهري 

د، وهذا يتطلب فطنة والتفات من الطرف اآلخر يف اختيار وعلني مع عنا

 األسلوب املناسب لردعه وهذا بحث آخر.

إاّل أنَّه يف أغلب املوارد التي ليَس فيها جهاٌر وعناٌد وإنَّام البدَّ من 

مداراة الطرف اآلخر بأسلوب هادئ تربوي فيه لنٌي وألنَّه يعطيه فرصة 

اره وإرادته وال يحعاجل به، لذا كان هذا ملراجعة الطرف املقابل نفسه وقر

وكذا أسلوب القرآن قائٌم عىل نظام ’ أحد األسباب التي بحعث النبي

التعريض والداللة اخلفية أو الداللة الرتوحيية، وهذا أسلوب تربوي ناجح 

رة ، ولذا َوَرَد  نفِّ جيذب املخاطب بطريقة معسولة وذكية وهادئة ال بطريقة مح

عن أيب »اع مثل هذا األسلوب من قبل أهل البيت^: التأكيدعىل إتب

أوصيكم بتقوى اهلل العظيم )ن( والعمل بطاعته واجتناب × ... عبداهلل

معاصيه، وأداء األمانة ملن أئتمنكم، وُحسن الصحبة ملن صحبتموه وأْن 

تكونوا لنا دعاًة صامتني، فقالوا يا بن رسول اهلل وكيف ندعوا إليكم ونحن 

ن( قال تعلمون ما أمرناكم به من العمل بطاعة اهلل صموت )صامتو



 

 

 

 تفسري أمومة الوالية واحملكمات  .................................................................. 290

وتتناهون عامي هنيناكم منه من ارتكاب حمارم اهلل وتعاملون الناس بالصدق 

 .(1)«والعدل وتردون األمانة وتأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر ... الخ

أي بأعاملكم فإنَّ الطريقة املثىل دائاًم لردع الطرف اآلخر هو أْن نلتزم 

عماًل باليشء الذي تريد أنَّ تحثقف وتدعو الطرف اآلخر إليه من دون كالم 

فإنَّه تلقائيًا سوف يؤثر به عمالً، وال يحفهم من هذا أنَّ الكالم واللسان ليَس 

و أنَّ التأثري بالطرف املقابل من جهة له أي دور وتأثري، كال، وإنَّام املقصود ه

االلتزام بالعمل أكثر تأثريًا من جهة الكالم، وألنَّ األسلوب العميل دائاًم 

هو أسلوب مثمر ولنّي ولذلك اّتبعه األنبياء واملرسلني ملا فيه من اللطافة يف 

ة وَخْرق؛ ألنَّ ما َوَرَد عن أئمة  كيفية الرتبية، وليَس فيه ِغلظة وِحدَّ

، ×جعفر عن زرارة عن أيب حول اللني: احِلْكِميَّةهلدى^ يف كلامهتم ا

بأنَّ الرفق ملْ يوضع عىل يشء إالي زانه، وال ُنِزع »’: قال: قال رسول اهلل

 .(2)«من يشء إالي شانه

يف التعليم وسياسة األسلوب الرتبوي قناعة ولذلك من دقائق 

(3)السُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إاِلَّ مَن ظُلِمَ{}الَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالقرآن هو 
. 

وعىل املعلم أْن ال يتعرض بسوء إل طريقة التعريض مهام أمكن، وما 

ح فليفعل فإنَّ التِصيح واجلهر والتشهري أسلوٌب ليَس  أمكنه أْن ال يحِصِّ

برتبوي وليَس بناجح إاّل يف بعض املوارد االستثنائية، وإاّل فإنَّ األصل 

ور؛ ألنَّ يف سياسة األويل يقتيض السرت واخلفاء ألنَّ اهلل تعال ستّار وست

السرت واخلفاء ـ كام َمرَّ ـ املحافظة عىل هيبة وشخصية الطرف املقابل 

                                                                        
 .2( دعائم اإلسالم للقايض النعامن املغريب، الكايف للكليني، ج1)

ـ للكليني، ج( 2)  .3، من أبواب غسل امليّت، ح9؛ الوسائل، ب6ح 119، ص2الكايف 

 .148( سورة النساء: اآلية 3)
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ويمكن َهْديه إل الطريق الصحيح والقويم ويراجع ويصحح أعامله التي 

ث اجلرأة ومن املعلوم أنَّ ة ويورِّ بارتكبها ألنَّ التِصيح هيتك حجاب اهلي

يعرب عنه باللغة احلديثة دعاية للرشور اجلهر بالسوء فيه إعانة جلانب الرش و

وإعانة ومعاضدة دعائية جلانب الرش عكس ما يف اخلفاء من إعانة وتعقيم 

دائاًم لسطح الظاهر وإْن كان فيه حتت الستار يشٌء من السوء إاّل أنَّه ال يطفو 

 إل سطح الظاهر.

د وحيرص عىل نقاء الظاهر  ولذا نالحظ الدين احلنيف دائاًم يوكِّ

دون الواقع زيف،  من دون الواقع فإنَّ الظاهر منذلك ال يحقال الظاهر ل

وأنَّ الظاهر درجة من درجات الواقع غاية األمر إنَّ هذا الظاهر تارة 

يتواصل من خالله إل األعامق وهذا هو املطلوب وأحخرى: ـ يقف عند 

هذا السطح أيضًا درجة من درجات اإلصالح، ولذلك بدأت اآليات 

ايات باللسان واالكتفاء بالظاهر؛ ألنَّ يف هذِه الدرجة نوع من السداد والرو

 والِصاحة، وعليه فاملحافظة عىل الظاهر أمٌر هام.

وحجية التعريض تتفادى تلويث الظاهر وهو أسلوب تربوي عظيم 

جدًا، ودائاًم أهل التقوى والصالح وأهل املعنى يتوخون التعريض ملا فيه 

كمنهاج سيايس، وحيمل بني طّياته أسلوب اللني  من الرتبية القرآنية

 والرمحة والسرت.

إنَّ التعريض فيه تفادي من إثارة احلرص ألنَّ الفائدة اخلامسة: 

التعريض فيه عالج لغرائز اإلنسان من دون إثارة، فمثاًل القرآن الكريم 

ض يذكر معاجلات لقضايا كثرية ولكنَّه ملْ يِصح هبا وإنَّام استعمل التعري

 والكناية والتلويح واإلشارة والتلميح و ... الخ.
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 فمن تلك املعاجلات مثاًل يريد القرآن معاجلة األمور اجلنسية والشهوية

يف اإلنسان فإنَّه ال يأيت بألفاظ رصحية مثرية، وإنَّام يستعمل ألفاظ تعريضية 

ضية اجلنسية ويعاجلها بطرق تروييحعالج فيها الداء من دون إثارة للغريزة 

 ×.وتربوية وبطريقة ذكية، كام يف سورة يوسف

ولذا يالحظ أنَّ من أخطاء املجتمع الغريب أهنم يثقفون األجيال عىل 

ثقافة جنسية صارخة ورديئة وهابطة بخالف القرآن والروايات التي تبني 

فيها ذلك بنوع من التعريض، وبيان الروايات مثاًل آلداب ليلة الزفاف 

 تيار األوقات املناسبة والطعام املناسب و ... الخ.وآداب اجلحامع واخ

ة يف ذقوة الغضب باعتبارها قوة مستنف أو يعالج القرآن الكريم مثالً 

اإلنسان أيضًا يعاجلها القرآن بطريقة التعريض، وهنا يكمن الفرق بني 

عدسة تعريض القرآن وبني غريه، فإنَّ عدسة التعريض ف يالقرآن حتَّى 

 توجه إاّل أماكن صارخة ومثرية وإنَّام يوجهها إل ال× فيسورة يوسف

الظل فإذا شاهدت الظل عرفته من الظل، وهذا أسلوب عظيم استعمله 

 القرآن الكريم.

 بخالف عدسة غري القرآن فإنَّ اجلانب العميل يعكس اجلانب الرتبوي

ر أو خمرج سينامئي ملتزم  وبيئة وأرسة الشخص، فمثاًل نالحظ مصوِّ

كيف يوجه عدسته فإنَّه ال يوجهها إل أماكن اإلثارة الشهوية  أخالقياً 

اجلنسية أو الغضبية أو ... الخ بخالف غري املتلزم أخالقيًا ال هيمه كيف 

 يوجه عدسته سواء إل مواضع اإلثارة أو غريها.

ليَس األصل يف علم التفسري بكل إضافة ـ التفسري املوضوعي، تنبيه: 

ري اللغوي أو أمومة الوالية عىل املحكامت يف القرآن، التفسري الروائي التفس



 

 

 

 293  ............................................................... نظم وقواعد التفسريالفصل الرابع: 

أو التجزيئي أو اللطائفي أو ... الخ. قائم عىل احلِص يف الظهور البدوي 

األّويل ـ كام اّدعاه البعض ـ بْل علم التفسري حسب منهج تفسري أهل 

 البيت^ ذو أفق وسيع ورحب قائم عىل التأويل.

قاعدة التعريض ليَس خمتصًا بعلم التفسري بْل يف بقية علوم الدين 

األحخرى من الفقه والعقائد واحلديث والكالم و ... الخ أيضًا كذلك قائمة 

 واضح.عىل التعريض وأنامط وألوان الدالالت اخلفية كام هو 

}فَلَواْلَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فمثاًل يف علم الفقه قالت اآلية 
(1)فِي الدِّينِ{

. 

إنَّ الغرض من النفرة واملهاجرة لطلب العلم ليَس فقط بتقريب: 

أي  يروي رواية أو ينقل حكاًم معينًا أو ... الخ وإنَّام ألجل أْن يتفقهوا

يفهموا، ومن الواضح أنَّ الفهم ال ينحِص فقط بالظاهر وإنَّام هناك جمال 

واسع جدًا لفهم اآليات والروايات من خالل ما تدّل عليه من املفهوم 

 والدالالت اخلفية.

إذْن بحسب علوم اللغة وبحسب العلوم الدينية املختلفة من أنَّ علم 

ذا بقية العلوم األحخرى القائمة النص الديني وعلم التفسري كعلم بارز، وك

عىل النص الديني هي علوم قائمةعىل ترامي الدالالت إل حدٍّ ال يقف 

 عند حدٍّ معني.

سيد األنبياء بعث »من أنَّ × وهذا هو املستفاد من بيان أمري املؤمنني

                                                                        
 .122( سورة التوبة: اآلية 1)
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ّل علم من العلوم «بالتعريض ال بالتَّصيح . واالكتشاف التدرجيي لعلامء كح

الدينية القائمة عىل النص الديني من القواعد واحلقائق التي العلوم خاصة 

السابقون فإنَّ مثل هذا ال يدعو إل عدم حقيقة القواعد ملْ يكتشفها العلامء 

ة عند السابقني، فكتشاملوالصناعية غري  والفنيةة والنكات العلمية فاملكتش

العلوم،  فهي حقيقة ما دام حتفظ املوازين والضوابط والقواعد يف مجلة

وجمرد خفاءها وعدم اكتشاف السابقني هلا ال خيرجها عن حجية الظهور يف 

ّل العلوم وباألخص الدينية منها القائمة عىل النص الديني، فإنَّ الغور يف  كح

النصوص الدينية والتأمل والتدبر فيها أكثر ألجل أْن يستخرج منها كنوز 

 أكثر فأكثر عىل وفق قواعد وموازين منضبطة.

ومن خالل عرض هذا يحفَرق الفرق بني مدرسة أهل البيت^ وباقي 

 املدارس األحخرى من فلسفات غربية حديثة ألسنيّة واملدارس التعددية:

ل:  هو أنَّ مدرسة أهل البيت^ القائمة عىل قاعدة الفرق األوَّ

ي فيها ومتادي مسرية استنطاق قراءة النص الديني هالتعريض والتي ال تنا

ّل االجتاهات ولكْن بموازين وتفسري ال وقواعد قرآن تدعو إل التوسعة يف كح

 حتَّى تبقى حجة وتوسعها منضبط ومع الشواهد ال الكالم التخريص

 االستذواقي.

بينام املدارس األحخرى سواء الفلسفية الغربية أو غريها أيضًا يدعون 

إل  إل التوسعة والتعددية ولكْن ولألسف بال انضباط وهذا مما يؤدي

 الفوىض واجلهالة والالعلم.

الربجمة العصبية يف قراءة النص الديني، فاحلداثيون الفرق الثاين: 

يدعون إل تعدد القراءات لكْن بال حساب وال ميزان وإنَّام يفتح الباب عىل 
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مِصاعيه، ولكْن ولألسف بشكل فوضوي وهذا بحسب منطق العقل 

 فسطة وسدٌّ للباب.والعقالنية ليَس فتحًا للباب وإنَّام س

ا مدرسة أهل البيت^ تدعو إل فتح الباب عىل مِصاعيه أيضًا  أمَّ

ا تشرتط أْن يكون ذلك عىل  أي فتح باب التأويل والدالالت اخلفيّة إاّل أهنَّ

وفق قواعد وموازين منضبطة تنطلق من سطح الظاهر األّويل ومنطقة 

مظلمة متوغلة عد مبهمة نظرية أب قمناط إلواضحة، ثم شيئًا فيشء بدهيية 

يف اإلهبام ينقشع الظالم عنها بربكة نور املناطق النرية، لكنَّ طبق قواعد 

وموازين متعاقبة ومتالحقة ومتسلسلة ومنتظمة حتَّى تصل إل نتائج يقينية 

ال موهومة ومتزلزلة يف كافة أنواع العلوم الدينية وغريها كالرياضيات 

 واهلندسة بأصنافها وأنواعها.

فالتطور والنضوح العلمي واكتشاف نظريات جديدة يف الرياضيات 

الرياضيات اآلن ودخالته يف العلوم األحخرى  علماحلديثة وما توصل إليه 

احلديثة ملْ يأِت قفزة واحدة ووصول عشوائي، وإنَّام حصل ذلك شيئًا 

فشيئًا، وبحذل جهٌد دؤوب من قبل علامء متخصصني بعدما كانت مسائل 

لت، فهل يعني هذا علم ال هِّ رياضيات مثاًل مبهمة ومتوغلة يف النظرية ثم سح

 أنَّه سوف تقف مسرية قافلة علم الرياضيات إل حّد وتنتهي؟

ّل العلوم كال ال تنتهي  ما دامت املسرية الفكرية للبرش مستمرة يف كح

ّل العلوم األحخرى من الفيزياء والك يمياء وليَس الرياضيات فقط بْل تتعداه إل كح

واالقتصاد  واألحياء واهلندسة والفسلوجيا والبيلوجيا وعلم اإلدارة والسياسة

 و ... الخ.

لَّهح جيري يف علم التفسري وإْن حاله حال أي علم آخر جتري  وهذا كح
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عليه التوسعات والتطورات العلمية وتوسيع دائرة املعلومات واملباحث 

 واإلهبام فتتبده شيئًا فيشء. اجلديدة التي كانت متوغلة يف عامل النظرية

وهذا ما جيري يف تفسري القرآن الكريم يف شأن التأويل والظهور يف 

 مدرسة أهل البيت^، ويحفاد أنَّ التأويل أمٌر خفي وجمهول لدى الباحثني،

وإْن كان سبب ذلك اخلفاء هو بسبب عدم فطنة وتفطن الباحث الكريم 

 من منطقة ومنصة الظاهر يف القرآن.بالطريق املوصل هلذا املعنى التأوييل 

التي نريد أْن نصل إليها وهي مهمة جدًا هو أنَّ حجية النتيجة: 

الظهور يف تفسري القرآن أو بقية النصوص الدينية ال ختضع ملقولة التقابل 

بني الوضوح واخلفاء وإنَّام ختضع حتت ضابطة املوازين والقواعد وإْن 

 خفيت.

عض املسائل يف علم الرياضيات املعقدة، أو يف كام تقدم سابقًا، مثال ب

َ حَ علوم الفيزياء، والعلوم التجريبية ففيها بعض املسائل املعقدة واملح  ة ريِّ

ولكْن بالتأمل يف املعادالت واملسائل الرياضية والفيزيائية و ... الخ 

ومالحظة مراحل احللول السليمة املوصلة إل النتيجة، إذا اكتشفت فإنَّ 

 هبام واخلفاء يتبدد ويتبده وينقلب اخلفاء إل وضوح.ذلك اإل

  



 

 بيان إعجاز القرآن الكريم 

 ^إمامة أهل البيت أدلَّةهو أحد 

أحد براهني ودالالت أئمة أهل البيت^ كام أنَّه أحد إعجازات 

 القرآن الكريم هو: ـ 

إنَّ هناك نكات ونتف من اآلداب القرآين ملْ يتفطن إليه األّولون وال 

اآلخرون إاّل يف كلامت أهل البيت^ اإلشارة إليه وهي دالالت منتزعة 

من ظاهر ألفاظ القرآن الكريم، ومع ذلك ملْ يلتفت ومل يتفطن إليها مراجع 

لخ ولذلك علامء النحو والبالغة واألدب والتفسري والفقه والكالم و...ا

 البعض يقول: 

ل آيات القرآن أهنم تأويليون جلح بأنَّ أهل البيت^ يف تفسريهم 

من ظاهر لفظ × وهذا صحيح ألنَّ األمور التي ينتزعها اإلمام املعصوم

عندما × علاًم أنَّ اإلمام× هي أمور خفية خفيت عىل غري اإلمام اآلية

يبني هذا املعنى التأوييل يحشفع هذا البيان ببيان معه ضميمي يبني فيه كيفية 

 الوصول هلذا املعنى التأوييل من حاق ظواهر ألفاظ القرآن الكريم. 

ِه املفرسون والفقهاء واألدباء و ... الخ عن بيان مثل هذوقْد غفل 

التأويالت واألمور اخلفية حتَّى فقهاء ومفرسو و ... مدرسة أهل 

البيت^ إاّل لعله عند البعض أمثال: ـ املال رشيف الفتوين صاحب مرآة 

األنوار، وربام صاحب كنز الدقائق املال رشيف الفتوين اجلبعي العاميل هلم 

 باع يف بيان هكذا نكات باستعامل القواعد واملوازين.
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والرس يف ذلك واضح من أنَّ جل روايات أهل البيت^ والنكتة 

لآليات متضمنة لنكات الداللة اللفظية يف فتح ظاهر القرآن املوصلة إل 

ذلك املعنى التأوييل، إاّل أنَّه ولألسف كثري من مفرسينا فضاًل عن مفرسي 

املدارس اإلسالمية األحخرى يتلقون هذِه املعاين التي أّداها وبيّنها أهل 

ا تعبدية هذا ملن يؤمن ويحذعن بعصمة أهل البيت^ وإاّل ال ال بيت بأهنَّ

يبني أمور من ظاهر لفظ اآلية التي ال × يستطيع أْن يتقبلها؛ ألنَّ اإلمام

يلتفت إليها حتَّى األوحدي من املفرسين والفقهاء واألدباء وليَس 

األمور  بمقدوره اإلحاطة بذلك إاّل من بيده متام اإلحاطة وزمام مقاليد

علاًم أنَّ األئمة ـ عليهم أفضل الصالة × الذي هو فقط اإلمام املعصوم

والسالم ـ ملْ يبينوا تلك النكات والتأويالت كمصادرة أو ادعاء، بْل رغم 

عصمتهم وحجيتها يبينوها مشفوعة باألدلة والبيانات القرآنية من سطح 

 .×ألفاظ القرآن الكريم وهنا يكمن رِسُّ عظمة املعصوم

  



 

 برهان علمي حديث على إعجاز القرآن الكريم 

 ^وعلى إمامة أهل البيتوحقانيته 

كان الغربيون واملسترشقون يف القرن السابع عرش، والثامن عرش 

والتاسع عرش يوسمون مذهب أهل البيت بأنَّه مذهب ذو نزعة باطنية 

فية و ... الخ إاّل أنَّ كاًل من الغربيني وكذا وإغراق يف عامل الداللة اخل

املسترشقني تراجع عن طعنه السابق وهذا الطعن أصبح بالواقع تفوقًا عظياًم 

 ملدرسة أهل البيت عىل غريهم، وأقرَّ واعرتف مجيع هؤالء وأصحاب

النظريات واملدارس الفكرية ال أقل يف املساحة الصحيحة منها والبدهيية ـ 

ق األرض وغرهبا، واملسلم وغري املسلم ـ أنَّ املدرسة التي سواء يف رش

منهجها التعريض منذ أكثر من أربعة عرش قرنًا هي بحق تستحق أْن تكون 

رائدة البرش وهي مدرسة أهل البيت^، وإذا الحظنا اليوم الساحة 

أنَّ اجلانب الدولية والعاملية نجد أنَّ أي إثارة فكرية برشية وبلغتها احلديثة 

أكثر من أربعة عرش املرشق فيها هو مقتبس ومطابق ملدرسة أهل البيت قبل 

هو رائد فائق لعقول  قرناً، والكل يلهج ويعرتف بأنَّ  منهاج أهل البيت اليوم

 امللل والنحل املختلفة من البرش.

وهبذه اإلطاللة التأرخيية اليسرية عىل نفس قاعدة التعريض أو 

نالحظ وبوضوح مدى خطورة وأمهية هذِه  الدالالت اخلفية أو التأويل

القاعدة ألهم منهج من املناهج التفسريية وغريها هو منهج أهل 

البيت^، وأصبحت هذِه القاعدة كربهان وداللة عىل منهج هذِه املدرسة 

 احلقة التي تعتمد عىل قواعد وموازين منظمة ال مبعثرة.



 

 

 

 تفسري أمومة الوالية واحملكمات  .................................................................. 300

اآليات والروايات أنَّ وال خيفى عىل ذوي البصرية والتأمل الدقيق يف 

هناك مجلة من حقائق القرآن أودعت يف التأويل والتعريض والداللة اخلفية 

 ال يف عامل الظهور والتِصيح.

ّل آونة من اآلونات يتجىل برهان وإعجاز  وعليه لو الحظنا بني كح

 وبيان حلقانية القرآن والدين اإلسالمي ومنهاج اإليامن ألهل البيت^.

لغربيون وكذا املسترشقون يعيبون عىل تشدد اإلسالم يف فمثالً: كان ا

قوانني حفظ األرسة ابتداءًا بالعالقة الزوجية الرشعية الصحيحة واملثالية 

ثم إل تربية األوالد ثم رسم النظام املعييش لألرسة ومسألة احلجاب 

واملحافظة عىل الدين و ...، وكان الغرب يردد مقولته: ـ اجعلوا األرسة 

حة إباحية وال مانع من ذلك وأطلقوا احلريات ألفراد األرسة هلم حق منفت

 ممارسة أيشء يرغبون فيه من الربا والزنى والقامر و ... الخ.

اآلن أفاق الغرب من نومته ووجد أنَّ زعزعة األرسة تحشكل كوارث 

هدامة للمجتمع وهكذا حرمة الربا وصل إل حدِّ أنَّ بعض الفضالء أراد 

جع عن حرمة الربا نتيجة عدم اليقني بترشيعات الدين وفلسفة أنَّ يرتا

 .هترشيعات

  



 املقا  الثالث

^

  



  



 

 الظهور والتأويل

ما ال خيفى، والربوز بعد اخلفاء، فيقال: ظهر يل رأٌي إذا الظهور لغًة: 

 . (1)علمت ما ملْ تكن تعلمه

 .(2)ويقال: َبْدّو اليشء اخلفي

 املعنى الواحد بصور خمتلفة.هو البيان الذي نستطيع به إيراد اصطالحاً: 

اداً ن السامع من الكالم سواًء كان محفأو: هوما برز وانسبق إل ذه

 ومدلوالً مطابقيًا أو التزامياً، أو ما هيتدي السامع إليه بحسب موازين املحاورة

 والكالم واألدب.

تفسري الكالم الذي ختتلف معانيه وال يصح إاّل ببيان التأويل لغًة: 

 .(3)غري لفظه

مبتدأ اليشء ... ومن هذا الباب تأويل الكالم وهو عاقبته وما  أْوُل:

 .(4)}هَلْ يَنظُرُونَ إاِلَّ تَأْوِيلَهُ{يؤول إليه، وذلك قوله تعال: ـ 

ما كان خفيًا وال ينسبق إليه الذهن، أو ما ال هيتدي إليه اصطالحاً: 

 املحاوري.موازين وقواعد اللغة واألدب والتفاهم السامع بحسب 

 ويعترب الظهور والتأويل من قواعد نظام االستعامل اللفظي يف القرآن،

                                                                        
 ( جممع البحرين، مادة )ظََهَر(.1)

 ( كتاب العني للفراهيدي.2)

 ( املصدر السابق، مادة )أَول(.3)

 ( معجم مقاييس اللغة البن فارس مادة )اول(.4)
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وهذِه القاعدة بدورها تتشعب إل قواعد عديدة أحخرى أيضًا، نتعرض إليها 

 الحقًا ضمن بعض املباحث التالية إْن شاء اهلل تعال.

نظام وهذِه القاعدة وإْن كنّا ملْ نسلط األضواء عليها كثريًا يف مبحث 

االستعامل اللفظي يف القرآن؛ النه سوف نبحثها أيضًا يف القسمني اآلخرين 

يف نظام املعاين يف القرآن، ونظام احلقائق القرآنية ـ ونسلط عليها األضواء 

 أكثر هناك. فانتظر.

 ودراسة وبحث هذهِ القاعدة له أمهية وفائدة تظهر يف مجلة من املقامات: 

وأهل ’ القرآن الكريم والسنة املطهرة للنبيمقام قراءة تفسري منها: 

 بيته^ أي قراءة النصوص الدينية بأكملها.

يه إذا توصل إل تفسري غامض او ظهور غري واضح قفاملحَفرسِّ أو الف

وخفي يصعب إدراكه عىل اآلخرين فحينئٍذ ربام ال يكون هناك ظهور وال 

  بْل يكون تأويالً ... الخ.رييوجد تفس

مصري  يحَعنيِّ وعليه فيكون البحث عن مثل هذِه القاعدة بحثًا مهاًم 

قيمة التفسري أنَّه استظهار من اآليات والسور أو تأويٌل، سيام أنَّ التأويل 

ل عليه، فإذا ملْ يكْن لليشء ظهور فهو وَّ حيتاج إل شاهد وميزان وإاّل ملْ يحعَ 

و قْد ال يتمكن يف بعض تأويٌل ومن الصعوبة بمكان الوقوف عىل دليله أ

 األحيان من الوقوف عىل دليله.

  



 

 البداهة والنظر أمران إطالقيان أ  نسبيان؟

هل املراد بالبدهيي ما يشمل مطلق األفراد والذي يحعرَب عنه إطالقي 

ّل األفراد أم نسبي؟.  أي يرسي إل كح

ان يف األمور التكوينية وعامل املعاين البدهيي سواء كتوضيح ذلك: ـ 

ّل منهام يمكن أْن يوجد يف  أو عامل األلفاظ فإنَّ األمر بدهيي وكذا النظر كح

 اإلنسان ويمكنه أْن يزيله.

اآلونة األخرية أنَّ يف وبناءًا عىل ما تقدم من ذكر بعض األمثلة ثبتت 

املقصود من ذلك البداهة والنظرية أمران نسبيان، ومن الواضح أنَّه ليَس 

ّل بدهيي ليَس له وصف ذايت ثابت، بْل نسبي قْد يتحقق وقْد يزول  أنَّه كح

ّل نظري يمكن أْن يتبده، وإنَّام املراد يف دائرة  وكذلك ليَس مقصودنا أنَّ كح

مركزية أولية للبدهييات فإنَّ هذِه األمور البدهيية ثابتة كالتناقض فهو بدهيي 

ال دم  دائرة مركزية أولية، وكذا التضاد كالوجود والعته ثابتة يفهالبطالن وبدا

ا تبقى غيب خفي، فإنَّ مثل هذا ال  تتبدهيقع فمثاًل معرفة كنه الباري ال  فإهنَّ

ا مفاهيم واضحة وبدهيية وبداهتها ليست نسبية، بْل إطالقية وعامة.  يقع ألهنَّ

فيبقى الغيب  واإلحاطة بكل هذِه األمور يكون أمرًا نظريًا غيبيًا وعليه

املطلق غيبًا محطلقًا وال يتبده، وكذا الشهادة املطلقة تبقى مطلقة أي ال تتبدل يف 

 حصة من الظاهر إل الباطن وإنَّام تبقى ظاهراً، والباطن يبقى باطناً.

ليَس املراد منه ذلك الغيب النسبي يف وكذلك الغيب النسبي: ـ 

مناطق متوسطة بني طرفني ـ الغيب املطلق والشهادة املطلقة ـ أي ما بينهام 
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ْن نسبي بني البدهيي املطلق الذي هو يف الدائرة املركزية األولية، ويك

والبدهيي املطلق هو ما بني هاتني الدائرتني فإنَّ هذا املعنى املغيب النسبي 

ملطلق ليَس هو املراد، وإنَّام املراد هو بوٌن نسبي وسيع ال يتناهى والبدهيي ا

 يصبح نسبيًا.

ّل بطون وعليه فليس املدعى: ـ  ّل ظهور هو ظهور نسبي، وإنَّ كح إنَّ كح

وخفاء هو بطون وخفاء نسبي، وإنَّام بعضه ظهور مطلق، ويكون أقىص 

ن نسبيًا، وهذا ال الطرفني ظهوٌر مطلق واآلخر بطوٌن مطلق وما بينهام يكو

ق فيه بني عامل املفيح   وبني عامل داللة األلفاظ فيه.عاين يف القرآن رَّ

وهذا مطلٌب مهم جدًا بمعرفة دقائقه تندفع كثري من التساؤالت 

والشبهات، وإْن ملْ نكن اآلن يف صدد استعراض تلك الشبهات 

ن بصدد بيانه: والتساؤالت وإنَّام موكول إل ُمله ونحقِص الكالم عىل ما نح

ـ من أنَّ الظهور لأللفاظ ومنه ظهور ألفاظ القرآن الكريم هل ظهور نسبي 

أم ظهوٌر مطلق، وكذا البطون واخلفاء نسبٌي أم مطلق، وأين منطقة النسبية 

 فيهام ـ الظهور وبطون ـ وأين منطقة اإلطالق.

وعىل معرفة هذا املبحث املهم تتعدد املسالك وما يتبناه أصحاب 

املسلك من ثبوت الظهور النسبي أم املطلق عندهم، وما هي سعة  ذلك

ّل منهام، وهكذا اخلفاء والبطون هل املراد اخلفاء املطلق أم  حدود دائرة كح

ّل منهام؟.  النسبي وما هي سعة حدود دائرة كح

لَّهح ظاهر وَبنيِّ  عون أنَّ القرآن كح فمثاًل أصحاب مسلك الظهور َيدَّ

لبرش بعد ترويض النفس والعقل بالعلوم من دون وبإمكان قدرة نفس ا

ف ويستجيل دالالت القرآن الكريم، شتكسحاجة إل تعليم محعلم بأْن ي
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وهذا املسلك يتبناه كثري من املفرسين من العامة، بْل ربام حتَّى من اخلاصة 

 أمثال العالمة السيد ُممد حسني الطباطبائي+.

ا جاء يف بيانات القرآن إاّل أنَّه مسلك منقوض وخمدوش بنفس م

الكريم القرآن الكريم والروايات الواردة عن أئمة اهلحدى بأنَّ دالالت 

بعضها غيٌب وخفاء وبطون مطلق ال يقدر عليه إاّل الراسخون يف العلم 

وال يحفهم من هذا أنَّه  .(1)وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إاِلَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ{}

توجب تعطيل القرآن ـ والعياذ باهلل ـ وإنَّام الذي يحفهم هو أنَّ االنتفاع يس

بتلك املنطقة التي هي غيب مطلق يف القرآن ال يتمُّ إاّل عرب أصحاب قناة 

ه إاّل املطهرون،  }إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ ونافذة الراسخون يف العلم، وال يمسَّ
فقط الذين اختارهم اهلل واصطفاهم  لْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهرِيًا{عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ا

 ويغرتفون من الغيب املطلق يف القرآن ويرفدون البرشية. نيمسوّ 

}يُنَزِّلُ الْمآَلئِكَةَ بِالْرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ ما جاء يف أوائل سورة النحل: : إْن قلَت 
ا غري خمتصة ال بنبي وال رسول وال ...،إنَّام ما  (2)عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ{ إهنَّ

 يشاء من عباده.

معنى ـ من يشاء من عباده ـ أي الذين تتعلق هبم مشيئة قلُت: 

}تَنَزَّلُ االصطفاء اإلهلي ـ هم أصحاب سورة القدر التي بينت هويتهم 
 }حموكذا  ساَلَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْر{ رالْماَلَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْ

 .(3)إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِين{ وَالْكِتَابِ الْمُبنِي

                                                                        
 .7( سورة آل عمران: اآلية 1)

 .2( سورة النحل: اآلية 2)

 .1( سورة الدخان: اآلية 3)
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لة ولكْن تفعيلها بتوسط الرا فعَّ  نيخسوعليه فمنطقة الغيب ليست مح

’ ُممد وآل ُممديف العلم والذين تعلقت هبم مشيئة االصطفاء وهم 

فقط ومن هذا يتبني أنَّه ليَس بمقدور البرش وحده استجالء واستكشاف 

 ظاهر دالالت ألفاظ وبيان القرآن الكريم من دون معلم إهلي.

  



 

 احلشوية وخفاء القرآن

 نذكر دعويني ادعتهام احلشوية وبعض من أيدهم بذلك.

لَّهح خفاء.: الدعوى األُوىل  إنَّ القرآن الكريم كح

هذِه الدعوة غري صحيحة وذلك ألنَّ بعض داللة بيان ألفاظ وفيها: 

القرآن الكريم بدهيي وظاهر للكل ملا َدلَّت عىل ذلك اآليات القرآنية 

 .(1)}أَفاَلَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا{بِصاحة مثل قوله تعال: 

فالقرآن الكريم يف هذِه اآلية وّجه خطابه ملن كان إدراكه متواضعًا يف 

عقله وفهمه وروحه فالقرآن خياطبه بلحاظ تلك املنفعة البينة والظاهرة 

 ظهورًا مطلقًا.

 ̂ ونفس الكالم يحقال بالنسبة للروايات الواردة عن أئمة أهل البيت

املدركات املتواضعة، وال ينكر أنَّ بعضها ظاهر وبنيِّ ومحطلق يفهمه حتَّى ذو 

 بعضها اآلخر فيه إمجال وغموض فيحتاج إل فهمها ذوي فضل يف العلم.

إنَّ بعض فهم من بعض روايات أهل البيت^: ـ أنَّ الدعوة الثانية: 

عامة الناس الذين ليسو هلم فضل يف العلم ومدركاهتم متواضعة جيب أْن 

التي ختص باب العقائد مثاًل أو التي  ال يقرأوا بعض الروايات كالروايات

ختص باب التفسري أو الفقه أو احلديث أو ... الخ؛ ألنَّ قراءة مثل هكذا 

روايات تسبب هلم إرباك وتشويش هلم يف املعرفة؛ ألنَّ فيها روايات 

ابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء }فَأَمَّا الَّذِينَ يف قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَمتشاهبة مثل آيات القرآن: 
                                                                        

 .82( سورة النساء: اآلية 1)
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 .(1)الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ{

وقراءة هكذا روايات متشاهبة قْد تؤدي إل ذوي اإلدراكات العقلية 

 املتواضعة إل ما ال حيمد عقباها.

قراءة ومطالعة الروايات املوجودة يف املوسوعات احلديثية وفيها: 

أمثال الكايف والغنية أو التهذيب واالستبصار أو الوسائل أو البحار أو 

بْل هي مأدبة أهلية مفتوحة للكل ـ الوايف أو ... الخ هو ليَس حكر عىل أحد 

 إْن صحَّ التعبري ـ فليس من حق أحد أْن يمنع اآلخرين من اجللوس عىل

ْذ بمقدار ما تستطيع بحسب حجم وسعة  هذِه املائدة اإلهلية العظيمة وخح

معلوماتك، إاّل أنَّه يف نفس الوقت أحذر االقتحام يف بحار املتشاهبات 

ق قطعًا ما مل غَر ؛ ألنَّك سوف تح (2)}فَأَمَّا الَّذِينَ يف قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ{

ن النجاة الذي وصفهم القرآن الكريم بأوصاف تستعن وتستغث بسف

 خاصة.

 ـ الراسخون يف العلم. 1

ه إاّل املطهرون. 2  ـ ال يسمُّ

 ـ إنَّام يريد اهلل ليحذهب عنكم الرجس أهل البيت. 3

ك بسفن النجاة حتاًم سوف ينجو من الغرق.  ومن الواضح أنَّ التمسُّ

فية أو التأويل عن ولذا كان أحد مميزات داللة التعريض والداللة اخل

املسلك الظاهري أو املسلك احلشوي أو القرشي الذي جيمد عىل حرفية 

                                                                        
 .7عمران: اآلية ( سورة آل 1)

 .7( سورة آل عمران: اآلية 2)
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ا مسلك داللة التعريض الذي يعترب  سطح الداللة واأللفاظ والنص هو إمَّ

الذي بعث بالتعريض دون سائر ’ أحد مميزات وأرسار سيد األنبياء

ائر األنبياء، عىل س’ األنبياء الذين بعثوا بالتِصيح هو لوفرة علمه

املهيمن عىل سائر الكتب الساموية التي نزلت ’ والكتاب الذي نزل عليه

ويوصله إل البرش ’ عىل باقي األنبياء واملرسلني فالبدَّ أْن يتميز ما ينرشه

به األنبياء من قبله ومن ثم بحعث بالتعريض وباملقابل ما قام من علوم يفوق 

ة التعريض لباين ويحباعد عن مسلك دالفإنَّ املسلك الظاهري أو احلشوي يح 

( درجة، فإنَّ هذا املسلك جيمد عىل حرفية سطح الداللة 180بدرجة )

واأللفاظ والنص فإنَّ مثل هذا املسلك وكذا مسلك مدرسة األلسنيات أو 

احلداثويات والفلسفات احلديثة الغربية املسامة باهلرمونطيقيا ـ أو بالالتينية 

و منهج التعددية التي تسمى بالالتينية ـ كوالرياليس ـ تسمى باهلرمونتك ـ أ

وغريها ويعرب عن مجيع هذِه املدارس الغربية احلديثة العلامنية باحلداثويات 

م  يف قراءة النص الديني أو غريه، أيضًا هم يؤمنون بيشء من الغيب إاّل أهنَّ

سة أهل البيت^ التي رال يتقيدون بقواعد وشواهد ودالئل عكس مد

 تمد يف منهجتها عىل الدالئل واملوازين والتحاكم إل قواعد وانضباط.تع

وإْن كانت هناك بعض املسالك الظاهرية يقبل السطح الظاهري 

ويشء من الباطن واخلفاء ويقف أيضًا عند حدٍّ معني إاّل أنَّه بالتايل ال 

ينطبق وال يوافق مدرسة أهل البيت^ ال يقف عند حدٍّ يتعاقب ويرتامى 

وفق موازين، وكّل إنساٍن حسب قدرته يف بيان طة أْن يكون ين رشلك

الداللة اخلفية واستنطاقها وهنا تتميز قدرة املعصوم التي ال تقف عند حدٍّ 

ين وبني القدرة املحدودة لغري  ا بتسديد وحياين ولديه علم لدح معني؛ ألهنَّ

بقابلية املعصوم، فإنَّ املعصوم يتميز بسعة آفاق العلم الذي عنده و
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االختزان الذي َوَرَد وصف املعصوم بذلك يف أحد بنود زيارة أمري 

عليك يا خازن وحي اهلل وهذا الوحي الذي ُبعث به سيد  السالم»املؤمنني: 

األنبياء عىل طبقات غيبية عديدة، والناس ختتلف قابليتهم يف استيعاب هذِه 

 .«العلوم واحليانية عىل درجات

 وبنّي كلف اهلل نفسًا إاّل وسعها البدَّ من االلتفات إل الفرق بني ال يح 

الذي تتسع قدرته ما آتاها وأودع فيها من قدرة وقّوة، ولكْن عىل املحكلَّف 

ّل احلقيقة هي منحِصة  وسعته إل حدٍّ معني عليه أْن ال يقول أنَّ احلقيقة كح

وقدريت، وسواء كان الفقيه  ر سعتياهبذا احلدِّ الذي توصلتح إليه وبمقد

ه  املجتهد أو عامل الذّرة أو الفيزياء أو الكيمياء أو الطب أو ... الخ ِوْسعح

محعنيَّ وُمدد هبذا املقدار، ولكْن عليه أْن ال يقول أنَّ احلقيقة هي هبذا الوسع 

توصلتح إل مقدار من احلقيقة بحسب وسعي وقدريت  وإنَّام يقول: ـ

ع احلقيقة ووعاؤها سعته عظيمة، بخالف ما يدركه املعينة؛ ألنَّ وس

من احلقيقة التي أعظم وأعظم بكثري مما يحدركه ويكتشفه غري × املعصوم

 املعصوم.

دد اإلنسان حجم احلقيقة بجد  ألنَّ من أخطأ األخطاء الفادحة أْن حيح

حجم سعة نفسه وقابليتها، ومن اخلطأ كذلك أْن حيدد اإلنسان غري 

ابلية وحقيقة نبي اهلل املعصوم بحسب نفس وقدرات تلك املعصوم سعة ق

النفس املحدودة الضعيفة، ويقول: ـ أنا أستطيع أْن أحدد وأهني َمعرفة 

مثاًل بحسب حد نفيس، وإنَّام البدَّ أْن يقول: ـ إنَّ ’ حقيقة سيد األنبياء
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هذا ما استطعتح إدراكه بحسب قابليتي الذهنية وقدرايت، وهذا ما استطيع 

 دراكه وما غاب عني فأكثر.إ

}وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن ولذا يقول القرآن 
تكلَّف اإلنسان بام وإذا  (2)}الَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إاِلَّ وُسْعَهَا{و  (1)الْعِلْمِ إاِلَّ قَلِيال{

 عىل اإلنسان. ُمل مؤاخذة وعتابوراء سعته تصري 

إذْن درجات وطبقات حقيقة نظام الداللة يف القرآن ال يقف عند 

وهذا أمٌر آخر،ولذا من أحد املؤاخذات التي حدٍّ وإنَّام يقف عند قدراتنا 

تؤاخذ عىل املناهج الفلسفية سواء منهج مدرسة املشاء أو اإلرشاق أو 

نّا ال ننكر أنَّه احلكمة املتعالية، أو املدارس الفلسفية الغربية احلد يثة وإْن كح

ا نتاج عقيل  يوجد فيها جانب سليم ونحرتم ذلك إاّل أنَّه من اخلطأ فيها أهنَّ

برشي أْن نجعل نتاجها متام احلقيقة، أو أنَّه وحٌي منزل وهذا خطٌأ؛ ألهنم 

ا معرفة احلقيقة وحقائق األشياء بقدر الوسع البرشي  يعرفون الفسلفة: بأهنَّ

أنَّ احلقيقة وبحسب سعة اإلنسان عىل عكس ما تذهب إليه وهذا يالزمه 

 مدرسة أهل البيت^ التي تقول: 

إنَّ حقيقة األشياء أوسع من أنَّ تحدِرك بعقل برشي ُمدود ويقف عند 

ّل ما يف احلقيقة أنحِص × حدٍّ معني عند غري املعصوم وعليه فليس كح

ّل الفلسفة قْد استو ّل احلقيقة.بت أو أدركعبالفلسفة، وليَس كح  ت كح

املنهج الفلسفي هو املنهج الوحيد  لوبالتايل كيف يسوغ لك أْن جتع

                                                                        
 .85( سورة اإلرساء: اآلية 1)

 .286( سورة البقرة: اآلية 2)
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احلِصي إلدراك متام احلقيقة بحسب تعريفهم للفلسفة وأنه هبا تحدرك متام 

ّل نتاجه عىل مالكات وإدراكات  حقائق األشياء وأنَّ الفيلسوف يعتمد يف كح

لسوف بجانب الوحي، البرشي، من دون االعرتاف من قبل الفي لالعق

 فهذا غريح صحيح فإنَّ أمر الوحي يشء آخر وسعٌة أحخرى.

  



 

 إشكاالت على مبحث التعريض

من الواضح إنَّ حتليل النص الديني وتداعياته واإلشكاالت التي 

توجه إليه ال تقتِص عىل علم التفسري فقط، وإنَّام تتعدى إل علم الفقه 

ّل هؤالء كام سيتضح  تجنبون الغور يف يوالعقائد والرجال والكالم فإنَّ كح

عترب حتليل النص الديني، ولذا قال الزخمرشي صاحب تفسري الكّشاف ـ وي

الزخمرشي من الذين يحتابعون الدالالت اخلفية يف تراكيب استعامالت 

ّل جممل ـ ] ّل باب القرآن الكريم يف تفسري كح إنَّ أرسار التنزيل ورموزه يف كح

بالغة من اللطف واخلفاء حّدًا تدق عنك حظك العايل[ وهذا معناه أنَّ 

َل عنه عيناه.املحَفرسِّ حيتاج إل بذل مزيد تركيز ومع ذلك   تزِّ

وبعضهم ذهب إل أنَّ اخلفاء يتوقف عىل أعامل التأمل والروّية 

واالنتقال من سطح الظاهر إل األعامق والغور هبا وليَس اخلفاء لكثرة 

الوسائط واالنتقاالت وإنَّام املهم الوصول إل النتيجة وفق قواعد وموازين 

نَّ الوسائط سواء كثحرت أو قلَّت وإْن كانت الوسائط هلا دور وال تحنكر إاّل أ

ّل يشء وإنَّام دورها كعامل مساعد.  ليَس هي كح

أو مسلك السلفية  (1)وهذِه اإلشكاالت للحشوية أو الظاهرية

 واألخبارية بْل حتَّى من بعض األصوليني: ـ 

ل: شاإل إنَّ اإلغراء بالتعريض والتأويل يستلزم استنتاجات كال األوَّ

حسب مزاج الشخص ـ بحسب الصيغة الفكرية  ذوقية مزاجيّة ـ أي

                                                                        
 ( املراد من الظاهرية هم شبيه باإلخبارية الذي ال يعتمد عىل حتليل صناعي.1)
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ا تنعكس عىل استنباطه السيام يف باب التعريض والتأويل  َفرسِّ فإهنَّ للمح

ل عىل الداللة اخلفية املستنبطة وال حجية  والدالالت اخلفية، وبالتايل ال يحعدَّ

هلا ؛ ألنَّ مفاد اآلية إذا كان خفيًا فهو ليَس بحجة؛ ألنَّه مفاٌد ختريص 

 يثبت بنص رشعي تعبدي فيؤخذ به.جيس إاّل أْن وهت

ا استنطاق اآليات والسور للوصول إل املعاين واملداليل املستنطقة  أمَّ

اخلفية فإنَّ مثل هكذا استنطاق خاطٌئ وكافر؛ ألنَّه ال يستند إل قواعد 

 علوم اللغة العربية ومتسكوا لدعوهتم وإشكاهلم هذا بعَدة أدلَّة: ـ 

اطب به عموم الناس، ل: الدليل األوَّ  إن خطاب الدين الوحياين خيح

وإذا كان كذلك فالبدَّ أْن يكون امليزان واملعيار هو قدرة وقابلية حتمل 

عموم عقلية الناس وأهل اللغة العربية بأْن يستطيعوا أْن يتحملوا َفْهَم 

واستخراج هكذا خطاب فيه معاٍن ومضامني غري ظاهرة ومستبطنة 

ًا ال يصل إليه إاّل آحاد الناس ـ نطباخلطاب إذا كان خفيًا ومست وخفيّة؛ ألنَّ 

أي األوحدي منهم ـ وعليه فهم هكذا خطاب يكون فيه دالالت خفيّة ملْ 

يكْن فهاًم متعارفًا للحوار الكالمي واخلطاب اإلهلي، وإنَّام هو هتجسات 

 ل عليها.وَ ذوقية فال يحع

ٌ يتعارف عليه أبناء إنَّ الظهور العريف أمالدليل الثاين:  ٌر ظاهٌر وبنيِّ

ا إذا كان خارجًا عن فهم أبناء اللغة والعرف فهو ليَس بظهور  اللغة، أمَّ

ل هبا النص الديني. َمَّ  عريف وإنَّام هي تكلفات حيح

وهو قريب من الدليل الثاين ـ أنَّ الداللة املحستنِدة إل الدليل الثالث: 

رشد وموِصل، فكيف  قواعد اللغة العربية املفروض أهنا داللة دليل مح

يوَصف باخلفاء؛ ألنَّه معنى داللة الظهور احلجة هو ما يوصلك ويدلك 
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فى وحيجب عنك فهو ليَس بحجة.  عىل املطلوب؛ ألنَّ كل ما خيح

دى ونور إْن القرآن الكريم نزل ببياٍن محبني واضٍح الدليل الرابع:  وهح

 .يكون فيه خفاء وإبطان؟ فكيف

إنَّ مبحث التأويل والدالالت اخلفيّة يوجب التالعب الدليل اخلامس: 

وبالتايل يف نصوص الدين ونصوص القرآن الكريم واألحاديث والروايات 

لَّهح ذوقي ومزاجي.  يكون االستنتاج كح

ل:  ل بأدلته اجلواب عن اإلشكال األوَّ جياب عن اإلشكال األوَّ

ة أجوبة.  اخلمسة بعدَّ

ل لو َسلَّمنا ذلك فإنَّه ال يستلزم سّد باب التعريض أو : اجلواب األوَّ

التأويل، بْل غاية ما يلزم أنَّه جيب أْن ينضبط باب التعريض والتأويل وَفْهم 

باب الدالالت اخلفية للنص الديني بأسس وموازين ذلك العلم، وهذا ال 

مانع منه إذا كانت هناك ضوابط يسري عليها الذي يدخل ويستعمل باب 

تعريض والتأويل حتّى ال يقع يف ُمذور املزاجية واهللوسة وما شاكل ال

 ذلك.

ال أنَّه ألجل أْن نتفادى هذا املحذور نقوم بغلق أصل باب التعريض 

 أو التأويل أو التلميح أو التنبيه أو اإلشارة أو باب الداللة االلتزامية.

نَّه باٌب عاطل لو كان باب التأويل ليَس بابًا علميًا وأاجلواب الثاين: 

}وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إاِلَّ ومرتوٌك فلامذا َشيََّد القرآن الكريم أركانه يف اآلية املباركة 
، وملاذا استحباب التأويل يف سور متعددة وجعل (1)اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ{

                                                                        
 .7( سورة آل عمران: اآلية 1)
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لتأويل ال القرآن الكريم جزء مهم وكبري من حقائق القرآن واقعة يف منطقة ا

يف منطقة الظهور البدوي وإْن كانت هناك مساحة مهمة من القرآن واقعة 

من اإلجحاف بحق القرآن حِصه يف يف ساحة الظهور والبيان إاّل أنَّه 

منطقة الظهور فقط، بْل القرآن الكريم يعمل عىل كال املنطقتني وما وقع يف 

إذا كانت منطقة أضيق منطقة التأويل أجل وأعظم، وعليه ما فائدة الظهور 

 وأقلَّ من اخلفاء.

والقرآن الكريم يشدد ويحِصُّ عىل أْن جزءًا وافرًا من حقائق الكتاب 

}وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إاِلَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ العزيز مودعة يف التأويل، كام يف اآلية املباركة 
وغري ذلك من اآليات، وليَس  (1)تَأْوِيلُهُ{}يَوْمَ يَأْتِي قوله تعال أو فِي الْعِلْمِ{

 هذا فقط يف تفسري القرآن، بْل حتَّى يف فقه الفروع نفسه يأيت.

د هذا ما قاله اإلمام الصادق حديث تدريه خرٌي من ألف » ×ويؤكِّ

ق معارض كالمنا،  حديث ترويه، ال يكون الرجُل منكم فقيهًا حتَّى َيفري

ف عىل سبعني وجهًا لنا من مجيعها وإنَّ الكلمة من كالمنا لتنَّص

 .(2)«املخرج

َيْفَهم حَلَْن املعاين أي معاين األلفاظ بنظرة هندسة الفقيه هو الذي 

 معاين ال بِصوة مزاجية خلطية.

هذا وال يزال إل يومنا هذا بعض الفرق املنحرفة فكريًا يف اإلسالم 

 وأحهبمت بعدما أغلقواي تشاهبت عليهم األمور بوأصحاب الَسرْي املعنوي القل

ويتصورون أنَّ رواة احلديث هم الذين يروون نفثات باب التأويل 

                                                                        
 .53( سورة األعراف: اآلية 1)

 .1ين األخبار للصدوق؛ خامتة املستدرك، ج، للكليني؛ معا8الكايف ج( 2)
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وشغفات القلب والنفس الثاقبة، وإذا سألت مفرسهم من أين لك هذا 

سريح القلب، وال يزال بعض الناس ولألسف  ههذا ما أفاض جُييب:التفسري، 

ويتخذونه  فكرييعتقدون هبكذا صنف من البرش من أهنم عندهم اسرتسال 

منربي عن رب العاملني، وأهنم أصحاب مقامات معنوية ويحنذرون وحيٌّ 

 يف الغيب، وهو وإْن كان بوابة إل بحور عظيمة من الغيب، إاّل أنَّه قْد عاّم 

 يؤدي بغري أهله إل االنزالقات والغرق يف بحر اجلهالة والعامية.

أمام أصحاب هكذا اّدعاء،  وال يحفهم من هذا الكالم أنَّنا نغلق األبواب

ولكْن يف نفس الوقت عليهم بالوسطية واملعادلة والتوازن أي ال إفراط وال 

 .(1)}واَلَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أاَلَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى{تفريط، 

ل ـ من قالاجلواب الثالث:  بأنَّ الدين  وهو جواب عن الدليل األوَّ

، نعم نحسلِّم أنَّ الفصول الرضورية للدين برمته خماطب به عموم الناس

ا الفصول املرتامية األطراف والواسعة من  خياطب هبا عموم الناس، أمَّ

ّل فصول الدين برمتها  الدين ال نحسلِّم خماطبتها لعموم الناس؛ ألنَّه ليَس كح

ّمة الناس، وهناك من قال مبتذلة وجاهزة حتت متناول أيدي وعقول عا

لَّهح ظاهره ومنسوخة  ]حسبنا كتاب اهلل[ هل عنده قناعة تامة أنَّ الكتاب كح

لَّهح؟. ّل ذلك حتت متناول يده وأنَّه قْد أحاط به كح  ... كح

’ عن ذلك يتضح مما سبق وأنَّ هذا األمر منحِص بالنبياجلواب: 

يبنا ما وعرتته أهل بيته^ والذي يدعي ويقول ]حسبنا كتاب  اهلل[ أنَّ جيح

 معنى اآليات القرآنية التالية: ـ 

                                                                        
 .8( سورة املائدة: اآلية 1)
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 .(1)}وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إاِلَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ{ـ قوله تعال:  1

 .(2)}الَّ يَمَسُّهُ إاِلَّ الْمُطَهَّرُون{ـ قوله تعال:  2

 .(3)صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ{}بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي قوله تعال: ـ  3

، فالباري عز (4)ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَه{ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَه}ـ قوله تعال:  4

 اسمه بواسطة أوليائه يبني ويفرس لنا القرآن وليَس البرش.

 .(5)لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ{}وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ ـ قوله تعال:  5

 .(6)}هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي األُمِّيِّنيَ رَسُوالً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ{ـ قوله تعال:  6

 .(7)}أَفاَلَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا{ـ قوله تعال:  7

 .(8)}وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِر{ـ قوله تعال:  8

}قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ قوله تعال: ـ  9
 .(9)كَلِمَاتُ رَبِّي{

 .(10)لْمٍ عَلِيم{}وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِـ قوله تعال:  10

                                                                        
 .7( سورة آل عمران: اآلية 1)

 .79( سورة الواقعة: اآلية 2)

 ..49( سورة العنكبوت: اآلية 3)

 .18( سورة القيامة: اآلية 4)

 .44( سورة النحل: اآلية 5)

 .2( سورة اجلمعة: اآلية 6)

د اآلية 7) مَّ  .24( سورة ُمح

 ..32( سورة القمر: اآلية 8)

 .109( سورة الكهف: اآلية 9)

 .76( سورة يوسف: اآلية 10)
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 .(1)}وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إاِلَّ قَلِيال{ـ قوله تعال:  11

 .(2)}هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ الَ يَعْلَمُونَ{قوله تعال:  12

إل عرشات اآليات الكريمة التي تبني أنَّ طبقات العلم وطبقات 

علوية مكنونة يف كتاب مكنون، ُمفوظة يف اخلطاب القرآين منه طبقات 

ه ويتناوله إاّل ثلة خاصة وهم املطهرون، نعم بعض  اللوح املحفوظ ال يمسُّ

 ات وطبقات تنزيل الكتاب خياطب به العموم.جدر

 وهذا أمر مهم وأصل أصيل قْد َغَفَل عنه كبار املحققني.

القرآن َمن إنَّام يعرف »الواردة عن أئمة اهلدى^ :  وهكذا الروايات

أنَّه بعض طبقات اخلطاب القرآين ليَس خطابًا وهذا معناه  (3)«ُخوطِب به

موّجه للكل وإنَّام هو للقلة الرائدة البارزة من البرش الذين اصطفاهم وهم 

صلون املعلب  مات بشكل خمفف إل بقية البرش.ودورهم بعد ذلك يحوَّ

هل البيت^ فإذا أي أنَّ التوراة ال تفهم من دون مركزية والية أ

أراد أهل التوراة من األحبار وعلامء اليهود أْن يفهموا التوراة عىل حقيقتها 

وما هي عليه بنسق منظومي جيب أْن يفهموا والية أهل البيت وأنَّ هندسة 

التوراة قائمة عىل نظام مركزي والنقطة املركزية فيه والية ُممد وآل ُممد ـ 

 صلوات اهلل عليهم أمجعني ـ 

ليه فال ينتظم النظام اللفظي االستعاميل حتّى يف التوراة ـ والتوراة وع

بالعربية أي الرشيعة ـ فضاًل عن نظام املعاين ونظام احلقائق، وكذا يف 

                                                                        
 .85( سورة اإلرساء: اآلية 1)

 .9( سورة الزمر: اآلية 2)

 .8، والكايف للكليني، ج26( الوايف للفيض الكاشاين، ج3)
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اإلنجيل ـ والذي يعني بالعربية هدية امللكوت ـ ألجل أْن يفهم النصارى 

عرفون حّل اإلنجيل فهاًم معمقًا فعليهم بمراجعة الصحيفة السجادية وسي

كثري من العقد يف اإلنجيل مل يستطيعوا فك طلسمها ورموزها إاّل من 

 خالل الرجوع إل الصحيفة السجادية.

وهذا الكالم ليَس جمرد ادعاءات ومصادرات، بْل قارن علامء 

األخالق وعلامء الروح والفلسفة و ... الخ بني اإلنجيل الصحيح ال 

ف وبني الصحيفة السجادية،  فامذا جيدون؟ املححرَّ

ق بني َمن وصل إل أوج امللكوت وسبَ  َح يف بحر امللكوت سوف يحفرِّ

قواعد نظام اإلنجيل وما أودع فيه وبني ما هو موجود يف القرآن الكريم 

 والصحيفة السجادية.

ترامي دالالت األلفاظ إل طبقات ومراحل من اجلواب السادس: 

ِرج مداليل الدالالت املتع اقبة املرتامية واملتالحقة عن الظهور، الداللة ال خيح

ومن الواضح أنَّ ترامي العدول يعطي نفس أهل تلك اللغة ـ أي لغة 

كانت من لغات العامل ـ إمكانية ألفاظ الكالم ويدل عىل أنَّ هذِه اللغة 

تشتمل عىل حلقات من املعاين وطبقات ال خترج عن موازين قواعد علم 

كثر من ذلك يف عملية النقد األديب إْذ حياول اللغة، بْل يمكن أنَّ يحقال أ

األدباء ـ اليوم ـ أْن يقرؤا شخصية املتكلم، ويف العلوم اإلنسانية حياول 

شخصية املتكلم من خالل كالمه ويعرفون أخالقه يقرأوا العلامء أْن 

شخصيته الروحية والنفسية وقدراته العقلية مالمح  عنالكثري  نويعرفو

كلامته أو سامع كالمه، وهذا ما أشارت إليه ل قراءة ويعرفون ذلك من خال
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أي  (1)«املرُء خمبوء ُتت طي لسانه ال طيلسانه»روايات أهل البيت^ 

وال حتت طيات وفلتات لسانه ال حتت طيلسانه ـ أي ثيابه ـ املرء خمبوء 

يتوهم أحٌد ويقول: ـ هذا خمتص بعلوم القرآن والتفسري أو الفقه أو 

 ائد ... الخ وإنَّام يشمل كل العلوم بام يف ذلك التجريبية منهاالعقاحلديث أو 

 الرياضيات والفيزياء والكيمياء واألحياء و ... الخ.

اضعة منها وفمثالً: علم الرياضيات كل طبقات البرش حتّى املت

أمهية ورضورة علم الرياضيات واحلساب وال يستغنون عنه من  يدركون

عدٍّ وحساب األرقام يف خمتلف شؤون احلياة ال أقل يف ُماسبة وتدبري إدارة 

يشته وأرسته و ... فحينئٍذ البدَّ من إعامل موازنة كل بحسب مقدارها عم

دائرة حاجته، فالذي يعلم موازنة مالية لتدبري دخله اليومي أو ألرسته أو ل

يأخذ من الرياضيات  فإنَّهمعينة أو حساب شهري أو سنوي أو .. 

العمليات السطحية الواضحة غري ما ياخذه العامل الفيزيائي أو الكيميائي أو 

املهندس هلندسة فضائية الذي حيتاج إل أْن يغور يف أعامق املعادالت 

، هطلوبالرياضية الصعبة واملعقدة ويستخرج منها الذي ينفعه ويؤدي م

وعليه فاخذ مثل هذا اإلنسان من الرياضيات خيتلف عن أخذ اإلنسان 

 ذ االبتدائية أو املتوسطة.يالبسيط أو تلم

لٌّ يأخذ بحسب مستواه فإنَّ هناك قواعد ومعادالت  وبالتايل كح

 كل أحٍد. يدركهارياضية ال 

ة وهكذا النقد األديب أوليس النقد األديب كان عريقًا يف اللغة العربي

وحتّى يف باقي اللغات األحخرى غري العربية كاالنكليزية والفارسية و ... 

                                                                        
 .78، ص2، وله عيون أخبار الرضا/ ج531( األمايل للصدوق، ص1)
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قبل اإلسالم تحعقد يف سوق عكاظ من مباريات وسجاالت الخ وما كان 

شعرية ونقد أديب ألصحاب املعلقات السبع وغريهم، ومن الواضح أنَّ هذهِ 

أهل اللغة املعلقات السبع مل خيرتها عموم الناس وإنَّام اختارها عموم 

 واملتخصصني يف هذا املجال.

األديب كان يعيش يف اجلاهلية ما قبل اإلسالم وكان محؤهاًل فالناقد 

ألنَّ يعرف عظمة القصيدة الشعرية وتفوقها عىل قصائد عظام أحخرى، 

وكان الشعراء واألدباء وأهل اللغة ينتخبون كل سنة ناقٌد وَحَكٌم يف سوق 

غري الناقد الذي كان يف العام املايض وهكذا،  يف موسم احلجعكاظ يف ِمنى 

سابق بني النقاد تني النقاد يف األدب العريب هناك بوهذا يدلل عىل أنَّ 

ومباريات ومهارة يف احلذاقة للوصول إل املعاين التي ال يصل إليها الناقد 

  اآلخر، مع أنَّ هؤالء النقاد هم يف طبقة واحدة التي تعترب هي املرجع وقتها.

جمالس النقد األديب التي تنعقد وقائمة عىل قدم وساق يف اللغة إذْن 

لَّة خاصة وهم ال نقاد العربية وبقية لغات العامل إل يومنا هذا منهي بني ثح

لل الكالم ويستخرج  األدبيون جتد بينهم مباريات، فالناقد األديب عندما حيح

لتفطن وااللتفات إل مثل من الكالم معاٍن كثرية إل ما شاء اهلل فهل يعترب ا

هذِه املعاين الدقيقة التي يستكشفها جليًّا ثم يدلل عىل ما توصل إليه 

ها يبشواهد ال أنَّه يدعي مدعيات بدالئل خفيت عىل غريه وهو تفطن إل

فقط، وهذا نظري بعض املسائل املعقدة واملشكلة يف بعض العلوم كاملسائل 

لتفت إليها النابغة والفطِن ويدلل عليها واملعادالت الرياضية فإذا حلَّها وا

 بشواهد تصبح سهلًة وواضحة بعدما كانت متوغلة يف ظلمة النظرية.

 وعليه فامذا نسمي مثل هكذا خفاء ثم ظهر لذلك قال البعض: ـ 
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 «إنَّ اخلفاء والظهرو والبطون صفة إدراكية للعقل ال لنفس املُدرك»

 ام التِصيح، ونظام التعريضنظام التعريض مقابل نظاجلواب الرابع: 

ة: سفيه أق  ام عدَّ

 الكناية يف االستعامل القرآين.منها: 

 املجاز يف االستعامل القرآين.ومنها: 

اإليامء واإلشارة والتنبيه و... الخ، وبعض كتب التفسري ومنها: 

بعبورن عن داللة اإلشارة بالتفسري اإلشاري أي الذي يتتبع ويتصيد 

تابع وجيمع   اإلشارات املوجودة يف القرآن الكريم.ويح

 .×ألمري املؤمننيوبناءًا عىل ما َوَرَد يف احلديث املنسوب 

العبارة للعوام، واإلشارة للخواص، واللطائف لألولياء، واحلقائق »

 .(1)«لألنبياء

وعليه فلطائف القرآن إشاراته كلها تندرج حتت بحث ما وراء سطح 

وليَس نصًا ظاِهرًا جليًا، وليَس من الصحيح حِص العبارة يف ألفاظ القرآن 

فهم معاين القرآن بالعبائر فقط، إاّل أنَّ الوصول إل هذِه الطبقات لألقسام 

من العبارة إل اإلشارة إل اللطائف إل احلقائق ليَس بسهل وبصورة 

مبارشة وإنَّام هناك سالمل وحلقات مستلسلة ومرتابطة وليَس األمر مزاجي 

، وإنَّام هناك نظام وميزان للوصول إل تلك األقسام وهذِه يفاأو جز

الطبقات األربعة موجودة، فوجود العبارة للعوام من الناس ليَس معناه أْن 

طبقة اإلشارة معدومة أو طبقة اللطائف معدومة أو احلقائق كال وإنَّام هذِه 

                                                                        
 .81ح 103ص 92ألنوار/ ج( بحار ا1)
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 الطبقات موجودة وكل طبقة منها تعمل بمستوى معني من الناس.

يمكن أْن يكون هذا اجلواب عبارة عن قاعدة جلواب اخلامس: ا

نها يف ُملها يِّ بتعدد اخلطاب القرآين هي أيضًا من قواعد نظام املعاين وسن

 قاعدة التعريض يف احلدود والنتيجة.بمفصالً، ولكن بام أهنا مرتبطة 

د اخلطاب القرآين: ـ كون القرآن نظام دأي قاعدة تعومفاد القاعدة: 

ا بالنسبة للبعض اآلخر من اخلطابات  خطابة لعموم الناس نحَسلِّم به، وأمَّ

هذا الكالم ألمري القرآنية فهي للخواص أو لألولياء أو لألنبياء وعىل أثر 

 .×بحبنيِّ بكالم أمري املؤمنني ×املؤمنني

للبرش ليَس عىل وترية  ومن هذا يحعَلم أنَّ مستوى اخلطاب القرآين

 واحَدة بْل خمتلفة كام بينتها الرواية الرشيفة.

وعليه فتعدد اخلطاب القرآين ليَس معناه جتميد للقرآن الكريم يف 

بيانات أهل البيت^ العلمية، فمثالً: ـ ملاذا أتى القرآن الكريم يف عديد 

ص، حم، من السور باحلروف املقطعة يف مثل سورة: يس، امل ، املر، كهيع

طه، ن، ق و...الخ؟ ولعّله ـ واهلل العامل ـ أهم فائدة من وجود احلروف 

املقطعة يف السور القرآنية هي للتدليل عىل أنَّ اخلطاب القرآين ليَس عىل 

نسق وطبقة واحدة بْل هو متعدد، وعليه فأدل دليل عىل أنَّ طبقات القرآن 

 متعددة هي خطابات القرآن املتعددة.

ض من تعدد اخلطابات القرآنية األلغاز واإلمجال، وإنَّام وليَس الغر

دى ونور يف كل طبقاته ولكل َمن خوطب به كلٌّ بحسب  القرآن كتبا هح

يف قوله تعال )يس( من هو املخاطب أو )كهيعص( أو )حم(  طبقته، فمثالً 
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 أو )أمل( ... الخ.

لَّهح بطبقاته آياٌت بينات وبياٌن للب عض وهم نعم، جمموع القرآن كح

 .(1)}بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ{وعرتته الطاهرة ’ النبي

وهذا ترابط واضح بني والية أهل البيت^ وبني والية اهلل 

ا ال  ّل منهام بظالله عىل قواعد وأصول تفسري القرآن وأهنَّ ورسوله، وإلقاء كح

إاّل بااللتفات إل ُمورية وقطبية ومركزية  تقوم هلا قائمة سديدة وصحيحة

شاهبات وإاّل والية أهل البيت^ للمحكامت ومركزية املحكامت للمت

سوف تضيع من بني أيدينا حتَّى أبسط القواعد يف االستعامل اللفظي 

 للقرآن الكريم.

د عليه اإلمام  واليتنا »يف تفسري العيايش × الصادقوهذا ما أكَّ

تدور حمكامت القرآن وعليها تدور مجيع الكتب املنزلة  قطب القرآن وعليها

 .(2)«عىل األنبياء

(3)}وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُم{وكذلك القرآن أشار إل ذلك 
. 

 ونفس معرفة حلن قول املتكلم هي عملية استظاهر منضبطة وصحيحة

. ّل فنٍّ ثبتة يف كح  وعىل وفق قواعد ورشوط مح

بْل يمكن أْن يقال أنَّ علامء العلوم احلديثة توصلوا إل أنَّ كثري من 

علوم النفس تبتني مباحثها وقواعدها عىل نربة كالم املتكلم أي عىل 

                                                                        
 .49( سورة العنكبوت: اآلية 1)

 .8ح 1( تفسري العيايش، ج2)

د: اآلية 3) مَّ  .30( سورة ُمح
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 األلفاظ التي ينتخبها يف الكالم فهي وسيلة حديثة.

لتحّريات األمنية فإنَّه من خالل بْل حتَّى يف التحقيقات اجلنائية وا

ويستخرجوا  أحلان مداليل خفيّة للكالم يستطيعون أْن يستجوبوا ويستنطقوا

 اعرتافات من شخص من دون أْن يقصدها ... الخ.

ّل هذِه األمور تشكل ظهورات يف الكالم يتوصل إليها  وبالتايل كح

 بموازين وقواعد ال عىل هتجسات وخترصات.

وداللة تعريض وتأويل ال يدعو وال يستلزم  فمجرد وجود خفاء

 تلك الداللة اخلفية. ةعدم حجيّ 

فلو الحظنا نفس علامء البالغة ـ علم معاين وعلم بيان وبديع ـ 

نالحظ وجود سجاالت يف اكتشاف تلك القواعد الصحيحة وكيفية 

ا كلها فيها درجات من اخلفاء والظهور ومع ذلك ملْ  يستلزم تطبيقها علاًم أهنَّ

 خروجها عن الظهور.

ل:  تقدم الدليل اخلامس جواب بالدليل اخلامس عن اإلشكال األوَّ

وهو أنَّ مبحث التأويل والدالالت اخلفية يوجب التالعب يف نصوص 

الدين ونصوص القرآن الكريم واألحاديث والروايات وبالتايل يكون 

لَّهح ذوقي ـ   االستنتاج كح

ر له بمعنى أنَّ أسسه وقناعاته ال يمكن ر محربوهذا املحذواجلواب: ـ 

أْن يكون االسنتاج فيها عفوي قرحيي، وإنَّام البدَّ أْن يكون محنضبطًا ضمن 

ا  موازين وقواعد وال يعني انضباطه ضمن املوازين والقواعد دليل عىل أهنَّ

جليّة للكل؛ إْذ لو كان معنى سالمة النتائج وسدادها لكان النتائج واضحة 
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ّل بحوث العلم ونتائجه كّلها جهاالت ومدعيات للكل وب التايل تكون كح

 ومصادرات.

انقشاع وتبدي اخلفاء يف خمتلف املسائل العلمية يف خمتلف فنالحظ 

العلوم جياًل بعد جيل إل جالء ووضوح ضمن قواعد وموازين ومع ذلك 

 ال يؤثر وال يرض يف عملية النتائج واالستنتاجات حتَّى لو كانت خفية.

لو سمع أحٌد من البرش قبل قرنني من الزمان ـ قبل اكتشاف  فمثالً 

رة ـ أنَّ معدن احلديد يطري ويمتطي اهلواء وهو حيمل املئات من البرش ئالطا

فهوا عقله؟!  وآالف األطنان من املواد أمل يحسَّ

نعم يحسّفه ألنَّ األمر كان خفيًا، وكونه خفيًا ال ينايف حقيقته وحّقانيته 

د اخلفاءح البحث العلمي عن البحث واالكتشاف وجتليته وما أكثر ومل  َيصُّ

 هذِه البحوث العلمية.

وعليه مهام توغلت النتائج يف النظرية واخلفاء وغياهبا عن ذهن عامة 

احلقائق رشيطة استنادها ـ النتائج ـ  وأالبرش فال يستلزم خفاء تلك النتائج 

ما قال أمري املؤمنني عيل بن أيب  إل املوازين والقواعد العلمية ولنعم

 .(1)«ال َتستوحشنَّ من طريق احلق لقلَّة سالكيه»× طالب

ا الباحث الكريم من بعض املسائل النظرية وعليه  فال تستوحش أهيُّ

املتوغلة يف اإلهبام إاّل أنَّه بعد البحث رسعان ما تنقشع تلك الظلمة وتصبح 

 قواعد وموازين منضبطة وسليمة.ة بنور البحث والعلم عىل أفق رّي ن

                                                                        
 ، للسيد مرتىض الرضوي.2( رجال الفكر/ ج1)
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يا هشام لو كان يف »هلشام × وكذا ما قاله اإلمام موسى الكاظم

ا ، وقال الناس ةزيدك جو )يف يدك( لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم أهنَّ

ك وأنت تعلم  ا جوزة ما ََضَّ جوزة، ولو كان يف يدك لؤلؤة وقال الناس: أهنَّ

ا لؤلؤة  .(1)«أهنَّ

}وَإِن اآلية املباركة ليَس بصدد بيان × م الكاظموإْن كان اإلما
(2)يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فاَلَ كَاشِفَ لَهُ إاِلَّ هُوَ{

. 

وإنَّام اإلمام بصدد بيان أنَّه ال تحقام حقيقة األشياء وعلميتها باخلفاء 

والظهور؛ ألنَّ هذا خفي عىل الناس فال يعرفون ما يف يدك من جوهرة أو 

عليهم وهو ال يزلزل الواقع عاّم هم  معرفتهم؛ ألنَّه أمر خفي حجارة وعدم

عليه من حقيقة علمك باليش، بأنَّك تعلم ما يف يدك إْن كان جوهرة أو 

 معرفتهم ال يزعزع يقينك بأنَّ ما يف يدك هو أحدمها. فعدمحجارة، 

ْس اخلالصة:  تَقى من دالئل وقواعد وموازين علمية ليكن عملك مح

ك عىل قبول الناس وعدمه ممة ومنتظمة، ال أنَّ ميزان علمتسلسلة وسلي

وجالء أو خفاء اليشء لدى الناس، وإنَّام ليكن انطالقك من منطق علمي 

رائد وشامخ وهو ما قاله أهل البيت^ قبل أربعة عرش قرنًا ما مضمونه 

وإنَّام يعرف العلم التنقيب والفحص  «إنَّ العلم ال يعرف وحشًة وال ُألفةً »

 آليات وموازين وقواعد. طبق

 إذْن:ـ  إذا أردت العلم فاخلص له فإنَّ العلم صديقه الدليل والقواعد

                                                                        
 .386( ابن شعبة احلّراين، حتف العقول، ص1)

 .17( سورة األنعام: اآلية 2)
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 الصحيحة ال الظهور واخلفاء.

و فرضنا أنَّ املتكلم غري ملتفت هلذه الدالالت لاإلشكال الثاين: 

ج يف حقه مبنى أنَّ  رِّ واملعاين اخلفية التي يستبطنها كالمه وعليه فكيف خيح

له سبعني وجهًا وله سبعني بطنًا وأنه حجة يف حقه ـ غري امللتفت ـ  الكالم

فهناك بعض الكلامت التي تحرَصد عىل املتكلم يمكن استخراج ملفات 

ا  كثرية جدًا إل ما شاء اهلل ملْ يكْن يقصدها تفصياًل، إاّل أنَّه يمكن أنَّ يحقال أهنَّ

دم وننبه عليه اآلن إل أنَّ مقصودة له إمجاالً وارتكازًا ومن الواضح كام تق

هذا الكالم ال خيتص بعلم التفسري فقط، بْل يتعدى إل علم الفقه فإنَّ 

الفقهاء يذكرون استنتاجات واستظهارات من دالالت خفية بناءًا منهم 

عىل مبنى أنَّ املتكلم خاصة إذا كان معصومًا فإنَّ كالمه يتحمل ويقصد 

 هذِه التفاصيل واملعاين اخلفية.

يف كالم اهلل تعال وكذا فيمن استخلفهم اهلل جل وعال عىل البرش فال 

اهلل تعال يزودهم بالعلم اللدين وهذا ال كالم لنا  فإنَّ يتطرق إليهم اجلهل 

 فيه.

وهناك مسلك آخر: ـ حِص فيه البعض حجية الظهور فيام لو قصد 

 املتكلم تفصياًل وهذا املسلك فيه ما فيه.

الث وهو مسلك صحيح ومعتمد ومتني أيضًا يوجد مسلك ث

 وحاصله: ـ 

إنَّ االرتكاز اإلمجايل للمعلومات واملعاين والدالالت اجلواب: 

اخلفية يكفي لالعتامد عليها وإْن ملْ يلتفت إليها املتكلم ويتدبرها مليًا وإنَّام 
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 يكفي أْن تكون مرتكزة يف خلده وهذا له أمثلة عديدة منها: ـ 

التأريخ لقطعة تأرخيية مأثورة ألجل معرفة تأريخ  مثال: قراءة علامء

ة أمور منها:ـ   أقوام شعوب البرش فيستنتجون عدَّ

 ـ معرفة اقتصاد تلك احلقبة وما هي حالة االقتصاد آنذاك. 1

 ـ معرفة النظام األخالقي يف تلك احلقبة. 2

ـ معرفة الوضع القانوين يف املجتمع من خالل قراءة تلك احلقبة  3

 كانت يف تلك القرون الغابرة؟وكيف 

فبعض البارعني يف علم القانون مثاًل استعرض جزءًا من مقطع 

 تأرخيي لقريش قبل اإلسالم واستنتج أمورًا منها: 

أكثر مما ـ أهنم كانت لدهيم بنود قانونية حترتم كرامة اإلنسان  1

 يامرسه البعض يف زماننا.

يدخلها اآلن من االبتذال  ـ إنَّ املرأة ُمرتمة ال يدخل عليها ما 2

 واهلوان واحلط من كرامتها وشخصيتها.

 بعض العلامء البارعني واملاهرين يف اجلانب األمني واالستخبارايت: 2مثال

 لو قرآ اآليات القرآنية اخلاصة باجلانب األمني، نالحظ كيف يستنطق

لسبب يف ذلك الوصايا األمنية يف القرآن غري ما يستظهر املحَفرسِّ أو الفقيه، وا

ـ هو أنَّ التفات ذلك العامل البارع يف العلوم األمنية لبنود معينة يف القرآن ملْ 

.  يلتفت إليها الفقيه أو املحَفرسِّ

× فاستنطاق اجلانب األمني والبنود األمنية من خالل لقاء موسى

ويرشحه لنا × ويالحظ الربنامج األمني الذي يراعيه اخلرض× باخلرض
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عن اليمني وعن  .(1)}مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إاِلَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد{م القرآن الكري

 الشامل.

 ويستنتج منها دالالت ومعاين خفية.

بعض املذاهب اإلسالمية حاولت ـ ولكْن ملْ تفلح اإلشكال الثالث: 

ا تنت ج املنهج هـ يف أْن جتعل مصدر طعن عىل مدرسة أهل البيت^ يف أهنَّ

ا تتوسع يف منهجها التأوييل  ا مدرسة باطنية وفيها جانب خفاء وأهنَّ وأهنَّ

الداليل يف قراءة النص الديني، وحاول كثري من علامء اجلمهور عندما 

مثاًل ترمجوها بإجالل وإكبار وإعظام × ترمجوا شخصية اإلمام الرضا

يف زمانه ’ وكانوا يثنون عىل شخصيته باملدح والثناء وأْن سيد النبي

 فون بساللته وأنه وافر العلم وأنه ... الخ.ويعرت

هم × إاّل أهنم حاولوا أْن يسجلوا مؤاخذة عىل اإلمام الرضا

يأيت بالغرائب عن أبيه الكاظم × بسحب فهمهم يتصورون أنَّ اإلمام

من األئمة الذين × بتفسريات وأمور خفية ومن الواضح أنَّ اإلمام الرضا

مؤمترات لعلامء ومفرسي وفقهاء وفالسفة سنحت هلم الفرصة أْن يعقد 

وعرفاء ومتكلمي و .. املذاهب اإلسالمية األحخرى حتت إرشاف ورعاية 

ل العظمى يف زماهنا أال وهي الدولة العباسية التي كانت تضم وتدبري الدو

غرهبا وشامهلا وجنوهبا ـ لكي يبني مخسة ومخسني دولة من رشق األرض و

كانت × ت^ وهذِه األمور التي بيَّنها اإلمامحقائق كنوز علوم أهل البي

لذا استغرب وجعلها غريبة × خفية عليهم وأظهرها هلم اإلمام الرضا

 اجلانب اآلخر.

                                                                        
 .18( سورة ق: اآلية 1)
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ما رواه ذا اإلشكال هل يصلح اجلواباب عن اإلشكال الثالث: واجل

الصدوق بسنده عن احلسن بن اجلهم، قال: ـ حرضتح جملس املأمون يومًا 

، وقْد اجتمع الفقهاء وأهل الكالم من ×ى الرضاوعنده عيل بن موس

الفرق املختلفة فسأله بعضهم، فقال له: يا بن رسول اهلل بأي يشء تصّح 

اإلمامة ملدعيها؟ قال بالنص والدليل، قال له: ـ فداللة اإلمام فيام هي؟ قال 

يف العلم واستجابة الدعوة، قال فام وجه أخباركم بام يكون؟ قال: ذلك 

، قال: فام وجه أخباركم بام يف قلوب ’ود إلينا من رسول اهللبعهد معه

اتقوا فراسة املؤمن فإنَّه ’ له: َأَما َبَلَغَك قولح الرسول× الناس؟ قال

ينظر بنور اهلل، قال: بىل، قال: وما من مؤمن إاّل وله فراسة ينظر بنور اهلل 

منّا فرقة يف مجيع  عىل قدر إيامنه ومبلغ استبصاره وعلمه وقْد مجع اهلل األئمة

ـ  }إِنَّ فِي ذَلِكَ آليَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمنِي{ هاملؤمنني، وقال عز وجل يف ُمكم كتاب

ل املتوسمني رسول اهلل75احلجر/  من بعده × ثم أمري املؤمنني’ ـ فأوَّ

ثم احلسن واحلسني واألئمة من ولد احلسني^ إل يوم القيامة، قال فنظر 

إليه املأمون، فقال له: يا أبا احلسن زدنا مما جعل اهلل لكم أهل البيت، فقال 

ًة مطَهرًة ليست بملك إنَّ اهلل عز وجل قْد أيدنا بروح منه مقدس×: الرضا

وهي مع األئمة منّا ’ ملْ تكن مع أحد ممن مىض إاّل مع رسول اهلل

 .تسددهم وتوفقهم وهو عمود من نور بيننا وبني اهلل عز وجل .

نالحظه كيف يغور يف حديث نبوي × إنَّ اإلمام الرضابتقريب: 

أصيل يف بيان دالالت خفية هلذا احلديث الرشيف ويثبت هذا احلديث 

الرشيف: ـ أنَّ هناك نور أعظم من العرش الرمحاين يرتبط ببعض الصلحاء 

 من البرش وأهنم حبل اهلل املمدود وسفراء اهلل يف خلقه.
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 احلديث بالتعريض والتلويح× فنالحظ بوضوح كيف يحفرِس اإلمام

سة املؤمن، فهذه أموٌر ودالالت خفية ا]اإليامن للمؤمن وفريف مسألة نور 

ذا كان قْد استعمل إيمكن له ترتيب األثر عليها املؤمن أمورًا يستظهر منها 

آليات استظهار واستنباط اإلشارات اخلفية بصورة منضبطة وحتت قواعد 

 وموازين صحيحة.

ولكْن سبحان اهلل رسعان ما تبدل ذلك الطعن إل مدح وصفه 

لبرش إجيابية تدل عىل الغور يف األعامق وعامل التحليل بعدما انترشت لدى ا

تعدد القرارات للنص الواحد ما يسمى باملصطلح )اهلرمونطيقيا( أي 

فلسفة األلسنيات واحلداثويات، وأصبح من البدهيي لدى عقول البرش أنَّ 

النص الواحد له أعامق وطبقات وباستطاعة العقول البرشية الغور والوصول 

 البرش. راتإل احلقيقة يف النص الوحياين ختتلف درجة الوصول باختالف قد

وعليه أصبح من الواضح لدى املثقفني من إخواننا أهل السنة هذِه 

األمور التي هي أساس منهج مدرسة أهل البيت^ التي هي مهد 

ولألسف  احلضارة والعلم والتحليل والتدقيق والعمق بحق، بعد أْن راجت

ج هلا ثم انخدع هبا ـ يف الغرب فلسفة األلسنيات التي هي  بعضهم روَّ

جودة لدينا قبل أْن ترتعرع عندهم قبل العقود األخرية من القرن مو

العرشين امليالدي، إْذ ال جتد مدرسة حتتفي وهتتم بمباحث األلفاظ يف 

قراءة متن النص اللفظي أي أسس وأصول الفقه والفهم مثلام هو موجود 

وغريهم يف والباب مفتوح أمام علامء القانون يف مدرسة أهل البيت^ 

 يفلوا بدلوهم ودرض وغرهبا يف كيفية منهجة قراءة القانون ليرشق األ

املقابل لتديل احلوزات الشيعية بعلامئها ومفكرهيا وفضالئها من مذهب 
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 دلوًا وصدقًا. ^ األثني عرشية لريى من هو األوفرأهل البيت

إذا كان بحث الظهور والتأويل والدالالت اخلفية اإلشكال الرابع: 

من املباحث املهمة جدًا يف مصادر الوحي كالقرآن والسنة املطهرة 

للمعصومني^ فكيف يكون للداللة اخلفية أعالم وإيصال وكشف عن 

تصور إنَّ الداللة إذا اخلفي أو عاّم هو أخفى منها، فإنَّ البعض يستصعب 

ظاهرة وإْن ملْ تكن الداللة ظاهرة وكانت  كانت خفيّة فهي إذْن ليست

خفية فكيف تكون كاشفة عن اخلفي أو ما هو أخفى منها، وبالتايل كيف 

يكشف الكاشف اخلفي عن املحنكشف األخفى، واحلال أنَّ املشهور كيف 

لية وهي خفية حتتاج ملن  جيمعون عىل أنَّ الداللة بني كوهنا داللة كاشفة جمح

َّليها واملعروف  أنَّ اجليل والظاهر يكشف عن اخلفي ال العكس، إذْن كيف جيح

 هي داللة وهي خفيّة ألنَّ نفس الداللة مأخوذة فيها الظهور الوضوح.

من الواضح أنَّه ال يوصل إل الباطن اجلواب عىل اإلشكال الرابع: 

إاّل من خالل الظاهر، وهذِه الدالالت اخلفية ترتامى يف اخلفاء وتتسلسل 

املنطلق األساس الثابت والرصني هلذه الدالالت البدَّ أْن يبتدأ من إاّل أنَّ 

منصة الظاهر وبخطوات موزونة وبقواعد وحلقات توصل إل الطبقات 

 اخلفية.

وبعد هذا نقول: إنَّ اخلفاء عىل طبقات وهذِه الطبقات فيها اخلفي 

قل يف اخلفاء إذا وصل إليه الع القليلوفيها ما هو أخفى وأخفى، فإنَّ 

واإلدراك فهو بدوره يكشف عام هو أخفى منه وهذا أشبه ما يكون 

بطبقات األرض فكلام نصل إل طبقة فهي بدورها سطٌح ساتر للطبقة التي 

ا دالالت وبني كوهنا  هو حتتها إل الباطن، وعليه فال تنايف بني القول بأهنَّ
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لدالالت خفية، وعليه يتضح أمهية ورضورة الطبقة األحول الظاهرة يف ا

كذلك أمهية علم التجويد يف علم قراءات القرآن ونظام العلوم القرآنية 

التجويد؛ ألنَّه يتعامل مع ألفاظ املصحف الرشيف فبعدأنء نثبت وأمهية 

ألفاظ املصحف ثم نبدأ بمحاسبات العلوم األحخرى لأللفاظ كعلم النحو 

 تقاق ...الخ.اللغة وعلم االش توالِصف والبالغة وعلوم فقه اللغة ونح

وكذلك أمهية علم احلديث وعلم الدراية فإنَّه يضبط ألفاظ احلديث 

 ثم علم النحو والِصف وعلم اللغة العربية.

علوم رضورية وال يمكن وعليه فالعلوم تتناول ظاهر القرآن وهي 

االستغناء عنها يف حني أنَّ منهج تفرس أمومة املحكامت ووالية أهل 

د عىل خطو رة املحكامت وأمهية طبقات املعاين وحقائق البيت^ يؤكِّ

القرآن ووجود الطبقات اخلفية وما هلا من األمهية الكبرية ومع ذلك فإنَّ 

يحستغفل يف منهج أمومة املحكامت؛ ألنَّ ال منصة الظاهر األحول لأللفاظ 

 وراءها منطلق ملا وراءه وهكذا.

هر باطن ألنَّ نفس معنى كلمة الظاهر ال إشكال يف أنَّ لكل ظا

مأخوٌذ هبا معنى البطون فال يحقال ظاهر إاّل ويتبعه وجود باطن، فمثاًل يف 

اصطالحات علوم القرآن يوجد مثل مصطلح علم املصحف والتصحيف 

ومعناه تثبيت رسم األلفاظ القرآنية وحركاهتا وكيفية أداءها وتلحظ من 

ة أحخر، فمثاًل ضبط رسم الكلمة والتثبيت منه هو ظاهر  جوانب عدَّ

يؤثرعىل املعنى والداللة اخلفية هلذه املفردة، ونحن نريد الوصول إل 

الباطن واملعنى اخلفي من خالل سلوك الطرق العلمية واستعامل القواعد 
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واملوازين العلمية يف الوصول إل صحراء الباطن واخلوض يف عامل 

ا هالتي يمكن ترتيب اآلثار علي الدالالت اخلفية واستخراج املعاين

والوصول إل احلقائق، وال نريد الوصول إل تلك احلقائق من خالل 

العرفان العميل، والفرق بني املسلكني ـ أي مسلك القواعد العلمية 

للوصول إل الدالالت اخلفية واملعنى اخلفي وبني مسلك العرفان العلمي 

نى ـ واضٌح إنَّه عىل الثاين ـ مسلك للوصول إل عامل الدالالت اخلفية واملع

العرفان العميل ـ ال يريد سالكه أْن يصل إل احلقائق عن طريق تعلم علوم 

املوجودة يف اآلية أو احلديث، والشخص احلديث والتفسري واملعارف 

الذي يريد الوصول إل احلقائق عن طريق مسلك العرفان العميل مهام 

إل احلقائق بمثل ما وصل إليه سيد  زاول من رياضات فإنَّه ملْ يصل

علوا السبب يف ’ األنبياء وكذا سيد األوصياء واألئمة^ وهم قْد جح

علوا حبل اهلل والثقلني، وَمن أراد × الوصول إل تلك املراتب العالية، وجح

الطريق الذي جعله اهلل تعال وهو طريق الوصول إل احلقائق عن غري هذا 

هبجر علومهم^ وأحاديثهم ’ ل النبيالقرآن وطريق تعلم علوم آ

املوجودة يف املصادر، واعتمد فقط عىل الرياضيات الروحية والعقلية 

الفكرية الفلسفية وحياول أْن يطري اإلنسان هبذين اجلناحني الضعيفني أي 

جناح العقل املحدود وجناح القلب الضعيف فإنَّه ال يتمكن الوصول 

ّل امللكوت هبذا الع قل اجلزئي وبالقلب الوضيع الوسطي، إليهام إل كح

وعليه فيستحيل وال يتمكن أْن يطري اإلنسان من دون أْن يستمسك باحلبل 

الذي أتى به األنبياء^ وعليه فبداية احلبل جعل اهلل تعال أطراف منه عند 

 .«إين تارك فيكم الثقلني»الذي قال: ’ الناس بواسطة النبي

إنَّ املنطلق األسايس الثابت والرصني للوصول إل عامل اخلالصة: 
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ية االنطالق من منصة الظاهر والسري بخطوات  الدالالت اخلفية هو البدَّ

ق  ى.فدة بقواعد وحلقات توصل إل املعاين اخلفية واألخعموزونة مح

ا كيف دالالت   هي خفية؟ووبعد هذا يتبني اجلواب عن أهنَّ

بالقياس إل ما هو أجىل منها؛ ألنَّه كام  هي خفيةفيقال يف اجلواب: 

تقدم إنَّ اجلالء فيه درجات واخلفاء فيه درجات وكّل من اجلالء واخلفاء 

نسبي باعتبار أنَّ الظهور واخلفاء ـ كام َمرَّ ـ صفتان إلدراك اإلنسان قبل أْن 

تكونان صفتان واقعيتان للمعلومة بام هي حقيقة عينية ترتبط بإدراك 

ل إدراك اإلنسان أكثر فأكثر كلام استوضح الطريقة  اإلنسان، بانه كلام فحعِّ

لدية أكثر فأكثر فإنَّه يحستوضح لديه الطريق بقدر ما أحهبم وأحظلم الطريق عىل 

غريه، ومن الواضح أنَّ ظلمة الطريق عىل غريه ال يحنايف إنارة وظهور 

 الطريق لديه.

  



  



 

 هل الولوج يف باب التأويل حكرًا على فئة من الناس

لعلَّ البعض يتصور أنَّ الولوج يف باب التأويل والتعريض والداللة 

اخلفية حكرًا عىل فئة من الناس، وهذا تصوٌر خاطئي، ولكْن يف نفس 

ك بعض الناس يقتحمون باب التأويل بأراجيف وهتجسات الوقت هنا

باطل وأنَّه ليَس هناك وأهواء وهذا أيضًا ليَس صحيح، وال يعني التأويل 

ميزان للتأويل احلق كال، غاية األمر عىل اإلنسان أين يتفحص عن قواعد 

ّل يشء عن دليل وبيّنة ال عن شبهة وإهبام، ولذا  وموازين بأْن يأخذ كح

قرآن الكريم يذم من يتبع ويسرتسل مع الشبهات بقوله تعال: نالحظ ال

وتكون نتيجة إتباع املتشابه  .(1){...}فَأَمَّا الَّذِينَ يف قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ

هي الوقوع يف الفتنة، كذلك الولوج يف باب التعريض فإنَّه باب كبري وفيه 

أقسام عديدة من التلويح واإليامء واإلشارة والكناية، والكناية أيضًا عىل 

أقسام استقصاها البالغيون: ـ كناية حسية، وكناية ختيلية، وكناية عن 

ن املوصوف وكناية نسبة الصفة إل املوصوف، الصفة املعنوية، وكناية ع

ا أيضًا ذو أقسام كثرية.  وهكذا باب املجاز والداللة االلتزامية فإهنَّ

وعليه فالوقوع يف اخلطأ يف باب التأويل والتعريض ليَس معناه سّد 

الباب وأنَّ هذا الباب ال يدخله إاّل فئة معينة من الناس، وإنَّام البدَّ من 

الفكرة بإقامة املوازين وتطبيق القواعد الصحيحة اخلاصة  تقويم وتصحيح

 بباب التعريض والتأويل وااللتزام هبا.

الدخول يف هذا الباب الطويل العريض الذيل فعليه أْن وَمن أراد 

                                                                        
 .7اآلية ( سورة آل عمران: 1)
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يسري عىل طبق القواعد واألدلة الصحيحة حتّى خيرج بنتائج طيبة ونافعة 

 ا يدعيه فعليه أْن يقدمه إذا كان.وعملية، حتّى إذا طلب منه دليل عىل صحة م

 .(1)}الَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُون{دليل بفالباري تعال فقط الذي ال يحطالب 

ومع ذلك خياطب البرش بالدليل وأنه عىل البرش ال يقبل يشء إاّل عن علم 

فاهلل تعال حيث عىل  (2)الَ يَعْلَمُونَ{}هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ ودليل ومعرفة 

 .(3) {..}أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ العلم والعقل والتعقل 

إنَّ الدخول والغور يف باب التأويل والتعريض حيتاج إل اخلالصة: 

خاصة التي فيها جنبة قواعد وموازين حاله حال باقي األبواب األحخرى 

 وغيب.خفاء وبطون 

(5)}وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ واَلَ تُخْسِرُوا الْمِيزَان{ (4)}إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر{
 .

 البدَّ من ميزان. إذنْ 

هذا ولكْن من الغريب جدًا أنَّ من يريد اقتحام باب التأويل والتعريض 

والسور القرآنية  اآليات يف تفسري القرآن الكريم، ويريد اقتناص واصطياد مفاد

عرب منهج التأويل والتعريض وهو ال يعي وال يحلم وغري ُميط بقواعد علم 

البالغة أو قواعد اللغة أو النحو أو الِصف أو العلوم الشهرية والتي هلا 

ّل  دخالة يف علم التفسري، نعم ال نقول اإلحاطة بمثل هذِه القواعد هو كح

ا أساسية يف ضب  ط عملية التفسري.يشء إاّل أهنَّ

                                                                        
 .23( سورة األنبياء: اآلية 1)

 .9( سورة الزمر: اآلية 2)

 .17( سورة هود: اآلية 3)

 .49( سورة القمر: اآلية 4)

 .9( سورة الرمحن: اآلية 5)
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 هذِه الدعوى وحاصلها:  (1)أثار البعض

إنَّ التأويل والداللة اخلفية ملْ يمكن أْن ينضبط بقواعد العلوم العربية 

باعتبار عدم انسباق أذهان عموم املخاطبني إليها، وأنَّ هذِه الدالالت ال 

لغوي، وبالتايل ال يندرج يف حجية مداليل الدالالت  تستند إل أصل

 احلوارية واللغوية.

ولعلَّ البعض يتحفظ يف التعبري عن التعريض أو التأويل وأنه يندرج 

يف حجية الظهور ويقول: ـ التعريض أو التأويل ال يندرج حتت حجية 

 ل يرجعالظهور؛ وذلك باعتبار أنَّ التأويل مقابل الظهور وعليه فكيف التأوي

 إل الظهور؟

 جه حتت حجية الظهور، ببيان: ـ اإاّل أننا نقول باندر

 تقدم يف مبحث التعريض أنَّ السيد املرتىض يف دفع بعض اإلشكاالت

الظهور وأطلق عىل التفسري التأوييل أو التفسري للدالالت اخلفية أطلق عليه 

ـ  أنَّ التأويل ال   ينضبط بقواعداخلفي، علاًم أنَّ هناك دعوى من بعضهم:

ما اللغة العربية وعلوم القرآن، وهذا مبحث خطر وحّساس؛ ألنَّ وعلوم 

لَّ دالالت ×: َوَرَد يف كلامت أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ـ أنَّ جح

القرآن الكريم والنظام االستعاميل هلا قائم عىل أساس قاعدة التعريض 

ز دعوى عن مثل هذِه القاعوعليه فكيف تدفع هكذا  دة؟ ولألسف يركِّ

الدعوى أصحاب الفكر السلفي املنحرف عىل هذِه الدعوى اخلطرية 

                                                                        
( إشارة إل بعض أقوال الفقهاء واملتكلمني واملفرسين من الفريقني، بْل حتّى لدى بعض األصوليني 1)

 الفريقني.وبعض األخباريني من 
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الدالالت اخلطرية واجلدل واحلوار العقائدي من السلفية قائم عىل إنكار 

اخلفية يف اآليات وإْن كانت هي موجودة عىل إمامة أمري املؤمنني عيل بن 

م يتمسكون بيشء وهو أنَّه×أيب طالب ما دامت هناك دالالت  ، إاّل أهنَّ

خفية بمعنى ال ينسبق وال يتبادر إليها ذهن عموم الناس يف الوهلة األحول، 

وإنَّام حيتاج إل تروي وتدبر وعليه فيدعون أنَّ مثل هذِه القواعد ليست 

بَّام حتَّى يف الوسط  داللتها حجة وغري صاحلة إلثبات يشء يف الدين، بْل رح

حاشا اخلروج والتوسع عن دائرة الِصيح الداخيل خيشى البعض أو يت

ضمن دائرة وقع وحيبس الذهنية اإلسالمية أو اإليامنية فقط يف قويحريد أْن ي

 الداللة الِصحية والنصيّة.

طون ملثل هذا املنهج طابعًا علميًا مع أنَّه عومع ذلك فإنَّ السلفية يح 

بالواقع حشوي ظاهري، ويريدون العكوف عىل سطح الظاهر فقط، 

ويرتكون الغور واخلوض إل األعامق؛ ألنَّ يف ذلك خماطر عليهم من 

الغرق لو جازفوا وغاروا إل األعامق، ولذلك فضلوا احلياة العلمية 

 واملعرفية السطحية.

لَّ ما اخلالصة:  تبني أنَّ مراد احلشوية والظاهرية الذين يعتقدون بان كح

 واستنتاج مزاجي، ومن وراء الداللة الِصحية والظاهرة هو إهيام وفوىض

ّله وخطأه كام َمرَّ توضيحه.  الواضح املقطوع به هو بطالن هذا كح

  



 

 بيان مشرب فكري آخر

هناك مرشب فكري لدى فئات من املشتغلني بالعلوم اإلسالمية 

 يقول: ـ  والتيارات الفكرية املختلفة

ة الِصحية ليَس هلا أي دور وإنَّام عليك االكرتاث بالداللة داللإنَّ ال

 اخلفية املبتنية عىل االستخراج واالستذواق من دون انضباط قواعد.

 مضمون الرواية:× إاّل أنَّ هذا فيه إفراط كثري ملا يقوله اإلمام الصادق

، ومن طلب ظاهرًا بال»  .« باطن ضلَّ من طلب باطناً بال ظاهر ضلَّ

يشري إل أنَّه جيب اإليامن بظاهر الرشيعة كام × واإلمام الصادق

جيب اإليامن بباطن الرشيعة وجيب اإليامن بظاهر الدين كام جيب اإليامن 

(1)}وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إاِلَّ قَلِيال{بباطن الدين 
. 

لَّهح، وعليه فيجب  ّل ما علمته فهو الدين كح الدين  اإليامن بباطنوليَس كح

 .(2)}وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا{اخلفي، 

}بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وعليه فكيف ال أكذب بام ملْ أححط به علاًم 
 .(3)ةُ الظَّالِمنِي{وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَ

 يبني أنَّ اآلية فيها وصيتان: ـ × الرواية أنَّ اإلمام الصادق يفو

                                                                        
 .85( سورة اإلرساء: اآلية 1)

 .114( سورة طه: اآلية 2)

 .39( سورة يونس: 3)
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 .(1)}بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ{قوله تعال: الوصية األوىل: 

ِط به فلام تحنكِْره؟ فعليك أْن تؤمن بتقريب:  أنَّ الذي خفي عليك مل حتح

 والذي ينكره ظاملٌ.نكره تبوجوده وال 

}واَلَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ قوله تعال: الوصية الثانية: 
ئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُوال{  .(2)وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوـل

أو النفي أي ال تحثبت وال تنفي يشء من دون دليل ومستند كاإلثبات 

 رات ... الخ.باالدعاءات أو املصاد

إذْن الدعوى عاّمة من الباري جل ذكره إل البرش بأْن ال يغوينك وال 

خيادعنك قول القائل أنَّ هذا األمر من أرسار الدين وال تسئل عن الدليل، 

 فإنَّ القرآن يدعو كام تقدم إل التعقل واإلدراك.

 وعليه فيجب أْن يكون عندك علم ودليل ملا تتبعه وتثبته سواء أمراً 

باطنًا وخفيًا يف الدين أو الرشيعة أو التفسري أو الثقة أو ... الخ وال تسمح 

 لعقلك أنَّ يحسلِّم ويحذعن بشء ال علم وبال دليل عليه تتبعه.

ك بالظاهر دون الباطن أو بالعكس يصبح اخلالصة:  إنَّ التمسُّ

ك باملسرية العلمية عرجاء وعوجاء، بْل البدَّ أْن يكون  للظاهر الذي التمسُّ

هو منطلق ملا خفي من جناح آخر أال وهو الباطن واجلانب اخلفي، وبنفس 

ك بالظاهر فق أمٌر نستخف أو نزدري به،  طالوقت ال يظننَّ ظان أنَّ التمسُّ

ك بالظاهر أساس القرآن، وأساس الدين، والظاهر هو  كال، بْل التمسُّ

                                                                        
 .39( سورة يونس: اآلية 1)

 .36( سورة اإلرساء: اآلية 2)
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ه من دونه َيِضل املستمسك منطلق الرشوع بالرشيعة إاّل أنَّه له جناح آخر ل

بالظاهر فقط وكذا العكس أال وهو الباطن والدالالت اخلفية، والبدَّ أْن 

ك بالباطن وفق قواعد وموازين وضوابط علمية.  يكون التمسُّ

وهبذا وهلل احلمد وصلنا إل رسم املعادلة العلمية الدقيقة بني دور الظاهر 

نتيجة علمية  الطرفني حتَّى نصل إلالباطن والبدَّ من االعتناء وبكال ودور 

 متعادلة.

وأمَّا ما يبني عليه مجلةمن الفقهاء واملفرسين من االقتصار عىل الظاهر 

 وأنه قول رائج فيجب علينا أْن نعاجله بدقة.

  



  



 

 جزء منه بْلالتأويل يندرج حتت الظهور 

جرت سرية العقالء وديدهنم يف أي علم من العلوم وفن من الفنون 

عىل ضبط منهاج ذلك العلم والفن بقواعد وأسس وموازين سليمة كي 

سري خطوات تقدم ورقي ذلك العلم والفن علميًة، واالنتقال من  ونيك

ضوح املسائل املتوغلة يف النظرية وصحراء التأويل إل نور عامل البيان والو

والبداهة، وهذا سرٌي علمي موزون ضمن ثوابت ال خيتلف فيه العلامء 

 واملثقفون والعقالء، ال سريًا ختبطيًا استذواقيًا، وهذان السريان متعاكسان.

وهنا يكمن رس اختالف منهاج مدرسة أهل البيت^ مع املنهج 

 يسالفكري احلداثوي والفلسفات األلسنية اجلديدة، والفرق الفارق واألسا

بينهام هو ما يحقال: الربجمة العصبية يف قراءة النص الديني، وهمـ  احلداثويون 

ـ يدعون إل تعدد القراءات ولكْن بال حساب للوصول إل النتيجة النهائية 

العلمية املبتنية عىل قواعد وموازين، انطالقًا من شعار: افتح الباب عىل 

جاويًا، وهذا وائيًا وهومِصاعيه، لكنَّ ولألسف كان فتحهم للباب عش

يحعترب بحسب منطق العقل والعلم سدٌّ للباب وسفسطٌة. وهذا عىل العكس 

متامًامع منهاج مدرسة أهل البيت^ الذي فحتِح فيه باب التأويل 

والدالالت اخلفية عىل مِصاعيه برشط أْن تكون النتائج وفق قواعد 

مبهمة رسعان ما ينقشع  وموازين تنطلِق منها شيئًا فشيئًا إل مناطق نظرية

عنها ظالم اجلهل والتوغل يف النظرية بربكة نور املناطق املبدهة واملبينة 

 والنرية عىل طبق قواعد وموازين متعاقبة ومحتسلسلة.

وعلم ما يف علوم الرياضيات: ـ كعلم اجلرب  وأمثلة ذلك كثرية منها: ـ
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والفيزيائية والكيامئية  والسطحية،، امليكانيكية والفضائية، والفراغية، اهلندسة

وعلم األحياء اهلنديس ونظرية اللوغارتم ونظرية االحتامالت و ...الخ. 

ومن الواضح أنَّ تشعب وتكثر أقسام علم الرياضيات ـ الذي يدخل يف 

ّل أو أغلب العلوم إْن ملْ تكن مبالغني ألمهيته الع لية والنظرية ـ ملْ مكح

ة للرياضيات سابقًا، وعلم الرياضيات ابتدأ تكتشف هذِه العلوم احلديث

بمرحلة ابتدائية ثم أخذ بالتطور شيئًا فشيئًا وَقْرنًا بعد َقْرن بعد بذل العلامء 

واملتخصصني اجلهود الضخمة يف حلِّ املسائل املعقدة واملتوغلة يف عامل 

ا شاطيء العلم والبيان والنورانية، وهل بعد هذ أالنظرية وانقاذها إل مراف

التطور والنضوج احلاصل يف علم الرياضيات معناه أنَّه سيقف إل حدٍّ 

مستمرة، وينتهي؟ كال سيستمر إل ما ال هناية ما دام مسرية الفكر البرشي 

 هكذا شأن علم الرياضيات.

ومن الواضح أنَّ هذا التطور والنضوج يف املسائل املبهمة ونقلها إل 

صات علم الرياضيات وإنَّام يشمل باقي عامل البيان والوضوح ليَس من خمت

 العلوم األحخرى كالفيزياء والكيمياء وعلم األحياء والبيلوجيا والفسلوجيا،

وعلم اإلدارة،، وعلم السياسية وعلم االجتامع ... الخ. وكّل هذِه العلوم 

ابتدأت ـ كام هو املعلوم ـ بمساحة ابتدائية يف العمران ثم اتسعت بالد 

 فشيئًا.العلوم شيئًا 

وعلم تفسري القرآن شأنه شأن العلوم األحخرى فإنَّه جيري فيه عني ما 

جرى بتلك العلوم كام يف مثل مبحث التأويل والظهور يف مدرسة أهل 

البيت^ الذي فتحت فيه الباب عىل مِصاعيه رشيطة أْن تكون النتائج 

لتأويل من مبتنية عىل قواعد وموازين علمية، نعم ـ ال يحنكر ـ أنَّ مبحث ا
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املتجر يف علوم القرآن املباحث التي قلام يلتفت ويتفطن إليها الباحث 

بالطريق املوصل هلذا املعنى التأوييل من منطقة ومنصة الظاهر، إْذ لو 

استطاع الباحث أْن هيتدي إل الطريق املوصل له من منطقة الظاهر إل 

كانت خاوية،  وغمرها بعدماإل بيوت  املوِصلمنطقة صحراء التأويل 

ولكْن هذا األمر ال يتمكن منه إاّل النزر اليسري من الذين زّودهم اهلل تعال 

بالعلم الغفري، فمثاًل لو كانت هناك مسألة معقدة وجمهولة وقْد حارت فيها 

األلباب وتبلبلت فيها األفكار وأعيت فيها املذاهب، يف أي علم كانت هذِه 

يات أو الطب أو الفيزياء أو ... الخ، ثم املسألة من العلوم كعلوم الرياض

وفطن يكتشف الطريق حلل هذِه املسألة يأيت عامل متخصص وباحث محدقق 

املعقدة بخطوات موزونة وطريق علمي ومتسلسل وفق قواعد وموازين 

بعدما كانت نظرية ومتوغلة يف ظلمة عامل اإلهبام واإلمجال وصل إل حلها 

ها الغموض يف منطقة الظهور فحينئٍذ سوف والنظر فتدخل بعد أْن زال عن

غري ما يندرج التأويل يف منطقة الظهور وهذا يحعترب تعريفًا آخر للتأويل 

تقدم ذكره ـ ومنه يظهر أنَّ التأويل ال يأبى االندراج حتت منطقة الظهور، 

 بْل التأويل جزء الظهور.

فطنوا إل كيفية إاّل أنَّه ولألسف أكثر الباحثني وأغلبهم ملْ يلتفتوا ويت

اندراج التأويل يف الظهور علاًم أنَّ هناك حلقات محوصلة ـ إل عامل التأويل 

 من خالل منصة الظاهر.

وما ذهب إليه كثري من املفرسين وعلامء العلوم القرآنية وأصول الفقه من 

أنَّ التأويل هو ما ليَس بظاهر وما ال يدلُّ عليه الكالم فليس صحيحاً؛ وذلك 

 ظاهر الكالم له داللته عىل التأويل، وله حلقاته التي توصل إليه. ألنَّ 
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واخلفاء يكونان حالًة ونعتًا للقّوة اإلدراكية يف اإلنسان الظهور ولذلك 

ـ صفة للمعلومة نفسها وبذاهتا. ـ الظهور واخلفاء   وليسا 

ومن هذا يحعلم أنَّ الظهور والتأويل أمران نسبيان وليَسا إطالقيني أي 

ب قدراته الذهنية وفهمه ال أنَّه صفة ثابتة لليشء سثابتان للشخص بحمها 

 بحسب عني اليشء يف الواقع.

والظهور والبداهة حاله حال أي مسألة من مسائل أي علم تصبح 

بّينة بع والنظرية واإلهبام،  دما كانت متوغلة يف عامل اإلمجالواضحة ومح

نظرية تأويلية ويف آخر  كذلك الظهور والبداهة قْد تكون مسألة يف زمن

ظاهرة بدهيية، أو قْد يكون األمر بالعكس والعياذ باهلل ـ وقْد تكون داللة 

ومدلوهلا واضحة وبدهيية يف زمان ولكْن يف زمان الحق تصبح هذِه 

الداللة املجهولة ونظرية نتيجة لتباعد األجيال عن عِص النص والرسالة، 

والبدهيي قْد يكون لفئة من خواص كام يف حكم الفقهاء من أنَّ الرضوري 

 الناس كالفقهاء مثاًل ونظرية بالنسبة لغريهم من عامة الناس.

إنَّ الظهور واخلفاء والتأويل أموٌر إضافية نسبية تحضاف إل اخلالصة: 

شخص وال تضاف إل آخر، وما يحْعَرف به بني الظهور والداللة اخلفية من 

ال يوصل ل قواعد وموازين، واخلفي أنَّ مفاد الظاهر يوصل إليه من خال

فهو غري صحيح، فإنَّ كال املفادين هلام موازين وقواعد ذلك إليه من خالل 

توصل إليهام غاية األمر اخلطوات املوصلة إل الظاهر جلية عند الباحث 

 بخالفها يف األمر اخلفي فهي خفيَّة لديه.

يب وعفوي فهو وما اشتهر من أنَّ التأويل مفاٌد قرحيي ورمجًا بالغ

خطأ ألنَّ التأويل بالنتيجة جيب أْن يوصل إليها وفق قواعد وموازين ختفى 

 عىل كثري وتظهر للقّلة، وهنا يتجىل الفرق بوضوح بني املعصوم وغريه.



 

 روايات تأويلية تعبدية

الكريم  آنهناك مجلة من روايات أهل البيت^ الواردة يف تفرس القر

يتعاطى معها فقهاء ومفرسو وفالسفة وعرفاء الفريقنيـ  من العامة واخلاصة، 

ا روايات تأويلية تعبدية، أي روايات ال هيتدى هبا إل كيفية الوصول إل  أهنَّ

 املعنى التأوييل من ظاهر القرآن الكريم.

التأويلية والواقع ليَس األمر فإنَّ أئمة أهل البيت^ بينوا لنا اآليات 

ووضحوها ولكْن بشكل مطوي يغفل غالبًا عنه املفرسون أو العرفاء أو 

 الفالسفة أو غريهم. وسبب غفلة هؤالء املفرسون والعرفاء ـ هي بسبب

عدم تروهيم وعدم تأملهم العميق يف استنطاق واستخراج الذي بينه أهل 

دما يبينون املعنى البيت هلذا التأويل، فإنَّ دأب أهل البيت دائاًم وأبدًا عن

التأوييل البنيِّ عندهم^ حيتاج يف املقابل من املحَفرسِّ أو الفقيه أْن يتدبر ويتأمل 

ل ذلك سيجد كيف األئمة بينوا ذلك املعنى التأوييل إاّل أنَّه وبسبب عفإذا ف

ِرم علم التفسري من بيان هذِه الكنوز  عدم الرتوي والتأمل واالستعجال حح

لتي خلَّفها لنا األئمة^ من خالل الروايات يف باب علم العلمية الضخمة ا

التفسري، ولكْن ولألسف أنَّ الكثري من مفرسي الفريقني يتعاملون مع 

ا تأويلية ولكنها  ا تأويل تعبدي ُمض، صحيح أهنَّ لو روايات أهل البيت بأهنَّ

ل القرآن إل آخره بالتأمل والتدبر وااللتفات بدقة إل  تعاملوا معها من أوَّ

يف معاجلة هذا التأويل وكشف × النكات العلمية والفنية التي بينها املعصوم

القناع عن ألفاظ حتتها معاين عميقة ألوصلتنا إل طبقات وطبقات ومعاين 

  غزيرة لو تعاملنا معها أوصلتنا إل كشف مناهج كثرية وغري متناهية وجديدة.



  



 

 يف معنى داللة الظهور ُأخرىنظرية 

هناك نظرية يتبناها جيٌل من الفقهاء واملحدثني واملتكلمني واملفرسين 

واألدباء ومن أصحاب علوم خمتلفة عند الفريقني، وهؤالء ذهبوا إل عدم 

ا متوغلة يف اإلهبام وعدم ا لوضوح، وأنَّ حجية الدالالت اخلفية؛ ألهنَّ

الغرض من ألفاظ مفردات اللغة هو عن طريق احلوار الذي يوصل املتكلم 

إل مقصوده وال حاجة إل عامل ما وراء األلفاظ أي عامل املعنى والداللة 

 اخلفية والتعريض والتأويل.

إنَّ داللة الظهور للفظ الغرض منها هو أْن ُتِدل »وحاصل النظرية: 

 .«املعنىالسامع وتوصله إىل 

ة أدلَّة عىل صحتها وخروج الدالالت  واستدلوا أصحاب هذِه النظرية بعدَّ

ـ   واملدلوالت اخلفيّة عن نطاق عامل األلفاظ وحجية الظهور، وهي: 

ل:  إنَّ عامل الداللة قائم عىل الظهور العام والوضوح لدى الدليل األوَّ

ومل تتبادر إليه  عموم األذهان، وما كان وراء الوضوح لدى عامة األذهان

 أذهاهنم فهو ليَس بظهور وليَس بداللة ظهور وإنَّام هو حتميل وتكلف للفظ.

معنى الظهور هو أْن يدلُّ عىل إيصال املعنى والوضوح والظهور إذْن 

 إل عموم أذهان الناس.

إنَّ الغرض من اخلطاب القرآين هو خطاب وبيان الدليل الثاين: 

م أسلوب القرآن الكريم أو وفكيف يق وإذا كان كذلك ،م الناسولعم

وعرتته املطهرة عىل أحجيات األلغاز والتعمية، ’ السنة الرشيفة للنبي
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نقٌض للفرض وخالف احلكمة وال يفهمه إاّل البعض النخبوي وهذا 

ال عموم أذهان الناس، ومن الواضح أنَّ التكلم واحلوار  التخصيص

 ل املخاطبني.اللفظي هو جرٌس ووسيلة النتقال املتكلم إ

إنَّ علوم اللغة واألدب هي عبارة عن نظام اللغة يف الدليل الثالث: 

بيئة أهل تلك اللغة وأهل اللسان، وإذا كان املعنى املقصود من هذا اللفظ 

ليَس واضحًا وكان خفيًا ويقصيهم إل مسافات بعيدة وال يعلمون هبا 

ليات بعيدة عن وليست يف حضرية بيئتهم وتوظف وتستخدم األلفاظ بآ

 حوار أبناء اللغة. عاملهم خارجة عن عامل 

 ومن الواضح أنَّ علوم اللغة هي مأخوذة من أبناء اللغة فكيف تتجاوز

 ما هو املعروف عند أبناء اللغة.

وعليه فأصحاب هذِه النظرية يذهبون إل عدم حجية داللة 

العربية يعني  التعريض وداللة اخلفاء وأنَّ املقصود من اإلعراب يف اللغة

اإلبانة والظهور، وأنَّ العرب بناءًا عىل ما وصفهم اإلمام ُممد بن عيل 

ـ يحظهرون ويحقربون مقتضيات الفطرة اإلهلية وهو والية اهلل ×: الباقر

 ورسوله وأهل بيته^.

 يمكن اإلجابة عن هذِه النظرية واستدالالهتم باختصار: واجلواب: 

ناء اللغة أم هي ظاهرة كونية فطر اهلل هل أنَّ علوم اللغة من وضع أب

 خَلَقَ اإلِنسَان عَلَّمَ الْقُرْآن }الرَّحْمَنالناس عليها سواء اللغة العربية أو غريها، 
، فهذا جواب من القرآن الكريم بأنَّ اللغة والبيان هي من (1)عَلَّمَهُ الْبَيَان{

ْلد البرش كالفطرة تعليم اهلل تعال وما أودعه تعال يف الفطرة املربمجة يف  خح

                                                                        
 .4ـ  1( سورة الرمحن: اآليات من 1)
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املودعة يف النحل، ويف هذا ردٌّ عىل َمن قال: ـ كيف تكون اللغة هي من 

واحلال نالحظ أنَّ علوم اللغة والنحو والبالغة والِصف  التأسيس الرباين

واألدب و ... الخ تتوسع جياًل بعد جيل وقرنًا بعد قرن، واجليل الالحق 

ـ وإْن كان البعض يستبعد أْن تكون  يكتشف أمورًا مل يكتشفها السابقون

اللغة من التأسيس الرباين ألنَّ علم اللغة يتصل مع كل البرش وهذا يعني 

 عندهم اتصال الوحي بكل البرش.

ليَس املقصود من الوحي املتعارف املركوز يف األذهان واجلواب عنه: 

 وإنَّام املراد بشكل آخر كام سيتضح بعد قليل.

علوم اللغة ليست من صنع البرش إْذ لو كانت  وهذا دليل عىل أنَّ 

كذلك لكانت ُمدودة ومقصورة عىل ما بنوه وأنجزوه، بينام نالحظ اآلن 

 علوم اللغة أشبه بالرتسانة املنظومية الالمتناهية.

اللغة هي ليست من صنع البرش وإنَّام من إعجازات ربِّ العاملني، إذْن 

 رمحن.كام يف اآلية السابقة من أول سورة ال

 ءهناك فرق ينبغي االلتفات إليه بني علوم اللغة، وأبناألفات نظر: 

 اللغة محلٌة هلا وبني هم مؤسسون هلا.

م مَحَ  وليسوا بمؤسسني هلا وهي  لةٌ ومن الواضح أنَّ مقصودنا من أهنَّ

م َنَزَل عليهم وحٌي نبوي وعلَّمهم  العاملنيمن ربِّ  ال نقصد من ذلك أهنَّ

أنَّ اهلل تعال خلق الفطرة وأودع يف عقول البرش ما ذلك، وإنَّام املراد 

حيتاجون إليه، كام أودع يف عقل غري البرش ـ حسب ما حيتاج إليه يف حياته ـ 

أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا  }وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِكالفطرة املودعة عند النحل 
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 .(1)وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُون{

ّل ذلك بشهادة أنَّ القرآن الكريم هو استثامر لعلوم اللغة العربية  كح

بدرجة خارجة عن قدرة البرش ولذلك يحقال: ـ اإلعجاز البالغي يف 

منظومية مرتامية القدرات القرآن، وهذا مؤرش عىل أنَّ اللغة وعلومها آلية و

والقواعد واملعادالت، خارج بناءها عن قدرة البرش وإنَّام هي من إجياد 

 ووضع رب العزة خالق اخلالئق أمجعني.

مضافًا إل أنَّ أبناء اللغة يف سنّهم اليافع ال حييطون بدقائق أرسار 

اللغة أكثر اللغة متامًا وإنَّام كلام كرب سنهم فإنَّه سوف يتصل بسطح منظومة 

 فأكثر.

 وسيأيت توضيحه أكثر بعد قليل.

إنَّ دور أبناء اللغة كحملة لعلوم اللغة فعليهم استثامر واخلالصة: 

اللغة و .. بام منحهم اهلل تعال وأودع فيهم وذلك البيان بام فيهم علامء البيان 

 من قدرة عظيمة من رب العاملني.

  

                                                                        
 .68( سورة النحل: اآلية 1)



 

 ارتباط نظا  التأويل والداللة اخلفية بنظا  عامل الظهور

إنَّ نظام التأويل والداللة اخلفية وعالقته بعامل الظهور وتعدده 

وترامي أطرافه فيتعرض له ضمن مبحث التعريض والتأويل وعامل الظهور 

باعتباره نظام وفق أسس وقواعد ال فوىض ركامية،، وتعدد سلسلة 

ي وملعاين اآليات القرآنية التي هيأيضًا وفق موازين القراءات للنص الدين

وقواعد علوم األدب واللغة هي أمر واقعي وذو طبقات غري متناهية يقف 

عليها ويعلمها من علم وعرف القواعد الصحيحة لعلوم اللغة والنحو 

ا غري موصولة  والِصف و .. أنَّ تعدد الطبقات إل ما شاء اهلل ال يعني أهنَّ

ا غري متصلة بوصال وسوف نقع  يف متاهات وأمور غامضة وجمملة وأهنَّ

رابط مع املعنى الظاهر األويل، بْل هي مرتبطة مع املعنى الظاهر األويل 

 بحلقات وروابط وفق قواعد وعلوم اللغة.

هذا مضافًا إل أنَّ هذِه القاعدة ـ أعني االرتباط بعامل الدالالت اخلفية 

منصة الظاهر وحجية الظهور ـ ال تقتِص والتعريض والتأويل عن طريق 

عىل الظهور عند عامة السامعني أو الظهور عند النخب أو ما شابه ذلك، إنَّام 

حجية الظهور فقط تتقيد بتسلسل الدالالت ومدلوالهتا وفق قواعد علوم 

اللغة والعلوم األحخرى، فإذا تمَّ ربط الداللة وتعاقبها وفق هذِه القواعد 

ها من عرف وجهلها من فموزونة صحيحة وسديدة فتتبّع عرتكون الداللة 

جهل، نظري الناقد األديب يف أي لغة من لغات العامل إذا توصل أو تفطن إل 

أو نظام خفي قبل أْن يلتفت إليه غريه يعترب هذا سبٌق أديب نكتة أو قاعدة 

لقاعدة اخلفيّة لذلك الناقد علاًم أنَّه نفس هذا الناقد ملْ يكْن ملتفتًا إل هذِه ا
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 وهذِه النكتة ال خترج املعنى املستفاد عن حجية الداللة أبدًا.

 ولذلك نالحظ علامء أي لغة من اللغات املعرب عنهم بعلامء األلسنيات

لدهيم اكتشافات محذهلة من أنَّ البيان عند الكائن اإلنساين أمر إعجازي من 

ال املعلومات بشكل غريب رب العاملني؛ ألنَّ هذا البيان نظام قنوايت إليص

تعجز عنه عقول البرش، وهنا يكمن رس اإلعجاز يف االكتشافات املتالحقة 

لتلك القواعد اخلفية واألرسار العظيمة يف عامل التعريض والدالالت 

اخلفية وكيفية ارتباطها بعامل الظهور؛ ولذا الباري تعال شأنه يتباهى يف 

عىل مما يدلل  .(1)عَلَّمَهُ الْبَيَان{ خَلَقَ اإلِنسَان الْقُرْآن عَلَّمَ }الرَّحْمَنأفعاله العظيمة 

ن اهلل تعال به عىل خلقه اإلنساين.  أنَّ يف البيان وحدة إعجاز إهلي يمح

إذْن البيان ونظام الداللة ليَس بمقدور العحرف أْن يوجده وخيلقه وإنَّام 

العرف هو حامٌل له ـ للبيان ـ وخالقه هو اهلل تعال، وكم فرق بني اخلالق 

للبيان واحلامل له إْذ لو كان البيان من صنع البرش ملا كانت البرشية جياًل 

امء فيه علوم جديدة تلو بعد جيل ويف أي لغة من لغات العامل يكتشف العل

العلوم وال زال العلامء يكتشفون أرسار هذِه اللغات شيئًا فيشًء، وهذا 

يدلل عىل أنَّ اخلالق واملوجد للبيان هو اهلل تعال علاًم أنَّ علم اللغات وعلم 

األلسنيات أصبح علاًم مشرتكًا بني سائر اللغات وهذا يدلُّ عىل وجود 

                                                                        
وَ الشيخ يف بحث العقائد  ( هناك فرق بني براعة االخرتاع وبني براعة االكتشاف ذكره سامحة1)  : َوهح

 أنَّ ختلق شيئاً ال باالعتامد عىل يشء آخر مثله أو من صنفه أو نوعه أو ...االخرتاع: 

هو أْن تزيل الغموض واإلهبام واإلمجال عن يشء غري واضح وظاهر فهو موجود  االكتشاف: 

برش ليست اخرتاعًا وإنَّام اقتباساً إاّل أنَّه يكتنفه الغموض واإلهبام. وعليه بالدقة ]كل اخرتاعات ال

 من يشء آخر موجود[.
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بني سائر اللغات وهذا يدلُّ عىل وجود  ةكبط مشرتاثوابت وقواعد وضو

ّل البرش يف العامل.   ثوابت وقواعد وضوابط مشرتكة بني لغات كح

ّل حال فإنَّ نظام البيان نظاٌم موحٌد وقائٌم ومستقٌل وال  وعىل كح

ل براعة اكتشاف ملكتشف قواعده ونكته إنَّام هي موجودة، وإنَّام حيتاج  تحسجِّ

لتفات وقّوة تركيز وتأمل، وما تومههح بعٌض من الكشف عنها إل تفطن وا

أنَّ نظام اللغة والداللة والبيان بأنَّه مرهوٌن وضيِّق النطاق بحسب إدراك 

 العرف وما شابه ذلك فهو غري سليم.

اليافع ال حييط باللغة متامًا  هِ إنَّ ابن اللغة واللسان يف سنِّ وتوضيحه: 

للغة أكثر فأكثر، وحتَّى إذا ما كرب سنَّه وإنَّام كلام يكرب يتصل بسطح منظومة ا

واشتدَّ ربام ال حييط بكل درجات علم اللغة الذي هو من أبنائها، وإنَّام 

الذي حييط هبا النخب العلمية، ومن الواضح يوجد تفاوت بني النخب 

 العلمية يف درجات اإلحاطة باللغة.

للغة والبيان الذي يزيد التوصل إليه كشواهد عىل أنَّ علم ااخلالصة: 

وَجِهَله من جهل وال به َمْن َعلَِم هو نظام مفهومي حقيقي موجود َعلَِم 

يتقيد باالنكشاف والوضوح لدى أبناء اللغة أنفسهم، وإنَّام هو نظام يف 

نفسه موجود، حاله حال سائر العلوم واألنظمة األحخرى كالفيزياء 

علم اللغة علم عاٌم وقْد والكيمياء واألحياء والرياضيات و ... الخ وعليه ف

دلَّت النظرية القديمة التي كانت تتعاطاها اجلامعات األكاديمية يف خمتلف 

علوم اللغة، وإْن كانت بعضها ال زالت تسري بسريها هو تعليم البرش لغة 

اللغة مشرتكة بني أبنائه وأنَّ اللغة حبيسة بحدود ما ينطبق لدى أبناء 

 علم اللغة علم عام. سهم ال أنَّ فوحوارياهتم عن أن
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 .(1)«املرء خمبوٌء ُتت طيي لسانه ال طيلسانه»

× عظمة علم البيان وعلم اللغة ما يشري إليه أمري املؤمننيمن هول 

 .«املرء خمبوٌء ُتت طيي لسانه ال طيلسانه»قبل أكثر من أربعة عرش قرنًا 

هابًا حتَّى إنَّ قيمة املرء بعلمه ومنطقه وأنَّ املرء ال زال بتقريب:  مح

رفت قدرته الكالمية والبيانية ومكانته العلمية، ومن  يتكلم فإذا تكلم عح

العلوم النفسانية والعلوم األمنية واالسرتاتيجية أنَّه من خالل مقطوعة 

كالمية من كالم املتكلم تحدرس فيه شخصية هذا املتكلم بكل أبعاده، وال 

وإنَّام يشمل املقطوعات الكالمية خيتص هذا باملتكلم الذي عىل قيد احلياة، 

 قبل أجيال.

 الستخراجومن خالل استنطاق تلك املقطوعة الكالمية التي تعترب كنز ثرٌّ 

 معارف ومعلومات عديدة منها: 

 ـ كيف كانت بيئتهم التي يعيشون فيها. 1

 ـ كيف كانت قوانينهم. 2

 .الخ.ـ كيف كانت حياهتم االقتصادية واالجتامعية وأعرافهم و .. 3

 

  

                                                                        
 .78، ص2، عيون أخبار الرضا له أيضاً، ج531( األمايل للشيخ الصدوق، ص1)



 

 علم اللغة يف األداء اللغوي للقرآن

هناك سؤاٌل يتبادر إل الذهن وهو: ملاذا البيان القرآين وصل إل حدِّ 

 اإلعجاز؟

متّيزت عظمة القرآن الكريم وأنَّ فيه بيان إعجازي؛ ألنَّ وجوابه: 

القرآن فيه بيان حلقائق معلومات، وتلك ملْ تكن مقتِصة عىل البرش يف 

القرون السابقة، وإنَّام استطاع القرآن أْن يكشف لنا مقطوعات كالميّة عن 

كائنات خلقية أحخرى، كعامل املالئكة، ومن خالل هذا يستطيع املتأمل 

 مللتفت تقييم بحوث كونية وفلسفية ومعلوماتية حول عامل املالئكة وطبيعةوا

 خلقتهم.

وكذلك أخربنا القرآن الكريم من خالل مقطوعات كالمية ـ أعني 

 وعامل الروح وعامل الربزخ وما شابه ذلك.اآليات الكريمة ـ عن عامل اجلن 

الكالمية عن إذْن متّيز القرآن الكريم من خالل نقل هذِه املقطوعات 

ا تكشف وتحربز لنا حقائق ذلك العامل وما جيري من حوار  عوامل خمتلفة فإهنَّ

 بني كائنات من عامل آخر.

د البيان منجمدًا ومنحبسًا عىل تلك املقولة ]ما يستفاده  وعليه ملْ َيعح

العرف ظاهرًا من هذا الكالم هو احلجة[ ومن الواضح أنَّ العرف ليَس هو 

ظهور ومؤدى أقوى وهو علوم البيان، وإنَّام دور العرف  احلاكم مع وجود

وأبناء اللغة هو دور احلامل الناقل هلذا النظام واخلازن واحلافظ له ال أنَّ 

 دور العرف دور امليزان وكلمة الفصل. 
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: أنَّ املدار ليَس عىل العرف وال أبناء العرف واللغة فرَ عومن هذا يح 

وأبناء اللغة عليهم استثامر ذلك البيان بام فيهم  وإنَّام احلاكم هو علوم البيان

علامء البيان واللغة بام منحهم اهلل تعال وأودع يف البرش من قدرة عظيمة من 

رب العاملني، وسيأيت إْن شاء اهلل تفسري جديد يف مباحث الحقة وفق 

منهجنا التفسريي، أمومة والية أهل البيت^ عىل املحكامت فضاًل عن 

ملعنى اإلعجاز اللغوي أو األديب يف القرآن بام يتناسب ويتصل  املتشاهبات

 هبذا البيان.

  



 

 علم اللغة يف األداء واإلعجاز اللغوي القرآني

بلغ القرآن الكريم مرتبة اإلعجاز يف كثري من العلوم منها البالغة 

لخ ومنها اإلعجاز اللغوي والبيان والنحو واألدب واالشتقاق و ... ا

للقرآن أي أنَّ القواعد التي استثمرها وفّعلها ونشطها القرآن الكريم يف 

علم اللغة هو األداء اللغوي القرآين الذي باعرتاف البرش وإل يومنا ملْ 

يكتشف رسُّ عجز البرش عن اكتشاف رّس إعجاز القرآن، وكذا ملْ يكتشفوا 

أنَّه أحويت جوامع ’ ي أحد سؤددهالذ’ رس إعجاز كالم رسول اهلل

أغنى » «خري الكالم ما قلَّ ودلَّ »و  (1)«إنَّام األعامُل بالنيات»الكلم منها 

أس الدواء واملعدُة بيُت راحلمية » .(2)«الناس من ملْ يكْن للحرص أسرياً 

د  .(4)«قهرمانةباملرأة رحيانة وليست إنَّ » .(3)«الداء وعود بدنًا ما تعوَّ

هذِه التفاسري النبوية القصرية تصلح أْن تكون جامع ترشيعي يحصطلح 

الوارد يف  بديباجة الدستور، فمثاًل التعبري النبويةعليه بتعبري العلوم احلديثة 

ل مسؤوليات فبها بطيش وقوة»حق املرأة: ـ   بوحري  وسبعية أنَّ املرأة ال ُُتمَّ

ّل  «وقهر وشدة و ... الترشيع هو دوٌر أمومي الخ وإنَّام يصل دور املرأة يف كح

ودور عاطفي ودور أحلفة ورحيانة، نظري ما جرى يف واقعة كربالء فإنَّ فيها 

                                                                        
 .2، ص1( دعائم اإلسالم للقايض النعامن املغريب، ج1)

 .196؛ معاين األخبار/ 21( األمايل للصدوق، ص2)

؛ املجليس يف 362يف مكارم األخالق، ص؛ الطربيس 3، ح12( الصدوق يف اخلصال، ص3)

 .17، ح307.، ص58جالبحار، 

 .1، من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح87؛ والوسائل ب3ح 510، ص5( الكايف للكليني، ج4)
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واملشهد × دور علم ومعرفة ومشهد عسكري لسيد الشهداء اإلمام احلسني

صوت  اآلخر يف كربالء وهو املشهد العاطفي والروحي والقلبي أال وهو

 (1)«إنَّ اهلل قْد شاء أْن يراهنَّ سبايا»ختطب وتقول: × عقيلة زينبال

القهرمانة واحلرب  بفنالحظ كال زاويتي احلديث يف كربالء موجودًا جان

 ÷.، وجانب الرحييانية للعقيلة زينب×والقتال لسيد الشهداء اإلمام احلسني

 .(2)«إظهار احلرص يورث الفقر»×: وهكذا كالم أمري املؤمنني

م عجزوا عن اكتشاف رسِّ إعجازه، فكيف بكالم اهلل تعال أْن  فإهنَّ

يدرك البرش رس إعجازه ومن الواضح: ـ أنَّه ال يحفهم من كالمنا هذا أنَّه 

يستحيل اكتشاف ذلك، وإنَّام يمكن ذلك ولكنَّه بالتدريج مع االلتفات 

الخ  والفطنة؛ ولذلك نالحظ أنَّ علامء البيان واللغة واألدب و ...

يكتشفون القواعد شيئًا فشيئًا ال دفعة واحدة، ولذا أحد أبعاد اإلعجاز 

الفنية فيه عىل ممارسة هذِه الفنون بدرجة ال القدرة البالغي يف القرآن هي 

يصل البرش إل إدراكها فضاًل عن ممارستها فأتوا بسورٍة من مثله بْل فأتوا 

فرسين من الفريقني حيسبون بآية من مثله لذلك نرى مجلة من العلامء وامل

ا تأويالت  كثريًا من بيانات أهل البيت^ الواردة يف تفسري اآليات أهنَّ

خفية باطنية، واحلال أنَّ هذِه البيانات من أهل البيت^ معاجلة لنفس 

فيه عىل املفرسين،  التدقيقظاهر القرآن، لذا يكون ظاهر القرآن مستعصيًا 

 بحث االلتفات إْن شاء اهلل تعال.كام ستأيت أمثلة ذلك مفصلة يف م

إنَّ القواعد اإلعجازية املوجودة واملخبئة يف علم اللغة واخلالصة: 

طت يف القرآن أكرب تنش القواعد  ط واستثامر، وإعامل تلكيوالتي فحعِّلت ونحشِّ

                                                                        
 .364ص 44؛ املجليس يف البحار، ج65ابن طاووس/ اللهوف يف قتىل الطفوف، ص( 1)

 .504ص 2( اخلصال للصدوق، ج2)



 

 

 

 367  ............................................................... نظم وقواعد التفسريالفصل الرابع: 

’ وإعامهلا يف كالم النبي’ يف كالم اهلل تعال أعظم مما هو يف كالم النبي

× ، ويف كالمه×الم سيد األوصياء عيل بن أيب طالبأعظم مما هو يف ك

أعظم لتلك  اأعظم مما هو يف كالم بقية املعصومني، ويف كالمهم^ إعامهل

 ري املعصومني^ من العلامء وغريهم.القواعد وأكرب من بقية الناس غ

املرء خمبوء ُتت طي لسانه »× وبعد هذا العرض يتضح معنى قوله

بأْن يستطيع اإلنسان الباحث أْن يعرف أقدار املتكلم أنَّه  «ال طيلسانه

 معصوم أو غري معصوم من خالل كالمه.

يف هنج البالغة × فمثاًل لو قارّنا بني مقطوعة كالميّة ألمري املؤمنني

وبني أي مقطوعة كالمية عربية قديمة أو حديثة أو مقطوعة ألحد 

لوجدنا بوٌن شاسع واسع بينهام  الصحابة فيها قطرات علمية مقارنًة علميًة،

إْذ نجد اللطافة والشفافية والسبك العلمي وإعامل القواعد بصورة متوازنة 

من قواعد بالغية ولغوية ونحوية و ... أدلُّ عىل املطلوب يف كلامت 

 منها يف غري كالم املعصوم.× املعصوم

يا  «املرء خمبوء ُتت طي لسانه ال طيلسانه»× أمل يقل أمري املؤمنني

هلا من كلمة خمتِصة تنطوي حتتها مطالب وعناوين علمية ضخمة، وهكذا 

 .(1)«واهلل ال تسألوين عن يشء إالي وأبنيي لكم أين هو يف كتاب اهلل»× قوله

 وهذا يبني أهنم^ يمتلكون القدرة عىل البيان واالستبيان عىل استشكاف

 الدالالت اخلفية.

وبني زبور آل × زبور داودوهكذا لو أجرينا مقارنة علمية بني 

وهو الصحيفة السجادية لإلمام زين العابدين عيل بن احلسني ’ ُممد

                                                                        
 أبواب صفاة القايض.( الوسائل 1)
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وبميزان علمي سواء كان ذلك امليزان العلمي عقليًا أو ‘ السجاد

يف ‘ فلسفيًا، فالكلامت التي أبرزها اإلمام زين العابدين عيل بن احلسني

ه فسوف نالحظ أنَّ مناجات ربه مع تلك الكلامت التي ناجى داودح ربَّ 

أكثر لطفًا وشفافية، وهذا هو برهاننا عىل أنَّ أهل × كلامت اإلمام السجاد

دهم بعلم وكرامة ومقاٌم أكثر من بقّية  البيت^ قْد فضلهم اهلل وزوَّ

 األنبياء وهذا الكالم ليَس دعوى وعاطفة، بْل هو برهاٌن وبيان.

يان نظام عظيم وال يمكن إنَّ نظام اللغة والبواملتحصل من ُكلي هذا: 

أبدًا أْن نحبس علم اللغة يف مقولة ُمدودة كام اشتهر أنَّ اللغة والبيان تدور 

نّا نرفض هذا املشهور حسب منهجنا التفسريي ـ أمومة  مدار العرف وإْن كح

هذا املنهج أنَّ علم اللغة علم الوالية عىل املحكامت يف القرآن ـ الذي يرى 

بحسب قدرات وإدراكات العرف وهذا أحد  منفتح وليَس ُمبوساً 

 الفوارق الفاصلة بني منهجنا وباقي املناهج التفسريية األحخرى.

وأحد أهم الثمرات املرتتبة التي تقع مسؤولية علمية عىل عاتق 

الباحثني من علامء اإلمامية خاصة يف احلوزات العلمية هو أنَّ مبنى عامل 

مقصور بحدود قدرة ما يدركه العرف، الداللة يف اللغة وأنه غري ُمبوس و

وإنَّام هو عىل طبق معادالت وقواعد وموازين ترتامى وتتعاقب بعضها تلو 

البعض اآلخر ويصل إليها َمن يصل ويعجز عنها َمن عجز، ومن ثمراته 

هو ـ التبيان الروائي يف التفسري املأثور ـ الذي ما سنبحثه حتت العنواين 

 اآليت.

  



 

 التبيان الروامي يف التفسري املأثور

لو نظرنا نظرة أوليّة إل ما يوجد من بيانات تفسريية يف الروايات 

ّل أو أغلب هذِه البيانات  الواردة عن أئمة أهل البيت^ لوجدنا أنَّ كح

دققنا النظر لوجدنا هذِه التأويالت ترجع يف احلقيقة إل تأويلية، ثم إذا 

كشف أنحاء من الظهور خفيت عىل اآلخرين وأراد أئمة أهل البيت^ 

ا ظا ْلوها ويوضحوها لآلخرين، كيف أهنَّ رة وكيف أنَّ فيها داللة هأْن جيح

 عىل ما هو أخفى؟

الباحثني  وهذِه املباحث البالغة األمهية لألسف ملْ خَيحض فيها األخوةح 

كثريًا من مفرسي اإلمامية فضاًل عن مفسري العامة، ومل تحبذل اجلهود 

الكبرية ما عدا ُماوالت يسرية من بعضهم ومل يتعاملوا مع روايات أهل 

ا روايات تأويلية تعبدية.  البيت^ بأهنَّ

 وال خيفى أنَّ التعبدي عىل قسمني: 

 ـ تعبدي فيه تبيان علمي برهاين. 1

 ُمض أي ليَس فيه تبيان علمي وهو تعبدي نازل.ـ تعبدي  2

ل أعظم من الثاين بقدر ما هو إفادة واستفادة وإيقاظ إل  القسم األوَّ

 وجود هذِه املحاوالت يف منصة الظهور ولكْن بتدبر وإمعان نظر.

وبعد هذا نقول: ـ أنَّ نقوم بتبيان الروايات الواردة عن أئمة أهل 

آنية املعروف مثاًل بالتفسري املأثور بأْن يحبني البيت^ يف ذيل اآليات القر

األخوة الباحثني يف هذا املجال الروايات ذات الصلة بظاهر القرآن الكريم 
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عرب سلسلة من القواعد اللغوية واألدبية والدالالت املنضدة واملنظمة 

واملؤلفة اللفظية ولو بضميمة مجلة من قواعد العلوم األحخرى املبدهة، 

ا تفسريات وتحبني تأ ويالت أهل البيت^ التي يحنظر إليها كتأويالت أهنَّ

تعالج طبقات الظهور وليَس رصف تأويل، يعني هلا صلة متسلسلة 

تحستنبط من ظاهر اآليات ومن الظهور األّويل من اآليات علاًم أنَّه ال توجد 

 عن أهل البيت^ إاّل ويحشارح فيها إل كيفية الوصول إل هذا املعنىرواية 

 التأوييل من منصة سطح الظاهر.

واملفاد وعليه فروايات أهل البيت^ ليَس فيها بيان للنتيجة فقط 

اخلفي التأوييل، بْل فيها إشارة خفية إل الطريق املوصل إل هذِه النتيجة 

اخلفية من منصة سطح ظاهر ألفاظ اآليات القرآنية، ومن الطبيعي أْن قدرة 

د األشخاص خمتلفة، بينام السرية الدارجة االلتفات والوقوف عىل ذلك عن

عند بعض مفرسي اإلمامية فضاًل عن مفرسي غري اإلمامية أنَّ النظرة 

ا تأويالت تعبدية توقيفية بال بيان الوجه  عندهم إل تلك الروايات أهنَّ

االستداليل وهو ما يعرف عندهم باالصطالح تعبدي ُمض، واحلال أنَّ 

كيز بالدرجة األحول عىل التعليم والبيان يف روايات أهل البيت^ الرت

وبالدرجة الثانية الرتكيز عىل التعبد الظني واآلمرية، ومن الواضح أنَّ 

 التعليم هو نوع والية أعظم من آمرية الوالية والطاعة واحلجيّة.

وبنيَّ القرآن الكريم وبالدرجة األحول أنَّ أحد األدوار األساسية 

}هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي األُمِّيِّنيَ رَسُوالً دور ومقام التعليم ’ الرئيسية لسيد األنبياء
 .(1)مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ{

                                                                        
 .2( سورة اجلمعة: اآلية 1)
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بأْن يتلو عليهم ألفاظ القرآن وإْن كان ملعنى )يتلو( معاين أحخرى ـ 

للبرش ليَس ’ يأيت التعرض إليها يف ُملها إْن شاء اهلل تعال ـ وتعليم النبي

كر برشي أو علوم البرش وإنَّام تعليم الوحي الساموي ناشئًا من نتاج ف

(1)}وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون{
. 

وعليه فيتجىل ويتجسد املعلم واملحبنيِّ اإلهلي يف املعلم البرشي أال 

البحث يعترب من املباحث املهمة يف  ، وهذا’وهو الرسول األكرم ُممد

وأحد تلك املقامات أنَّه معلِّم إهلي للبرش، إْذ ملْ ’ بيان مقامات النبي

يحبحث هذا املقام وماذا يحراد باملعلم بالشكل املناسب له ال يف علم األصول 

وال علم الكالم وال التفسري وال العرفان، نعم بححث يف علم األصول إنَّ 

علم من العلوم الدينية أشري فيه إل أنَّ حجية اليقني أو القطع هذا املقام ك

أعظم من احلجية التعبدية ومقدمات القطع مقدمة عىل مقدمات الظن ... 

الخ، وذكر علامء األصول أنَّ املراد من معلم يعني يوجد لديك القطع أو 

 بّدهة.اليقني ليَس عرب الظنون أو الصدفة وإنَّام اليقني حيصل طبق دالئل مح 

وأّنه معلم إهلي وبيان أنَّ ’ للنبيإذْن البدَّ من بيان حقيقة هذا املقام 

يف جانب يعني إنَّه ويلٌّ مفرتض الطاعة ـ اطيعوا اهلل وأطيعوا ’ النبي

رسول اهلل ـ ومن جانب آخر جيب التصديق برسالته وكذلك أهل بيته^ 

لعلميّة، والقرآن هذِه املقامات ا’ جيب التصديق هبم ألهّنم ورثوا منه

ة مقامات: ـ   الكريم أشار إل هذا اجلانب يف عدَّ

(2)}وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إاِلَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ{ـ قوله تعال:  1
. 

                                                                        
 .44( سورة النحل: اآلية 1)

 .7( سورة آل عمران: اآلية 2)
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ذِينَ }وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي األَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّ ـ قوله تعال: 2
(1)يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَواْلَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ الَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إاِلَّ قَلِيال{

. 

}بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ ـ قوله تعال:  3
(2)الظَّالِمُون{بِآيَاتِنَا إاِلَّ 

. 

وغريها من اآليات القرآنية التي ذكرت وأكَّدت عىل أنَّ هؤالء^ 

هلم صفة علمية ومقام علمي شبيه ما نعت به القرآن الكريم اخلرض: 

وهذا  (3)}فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا{

إلتباع واالنقياد هو عن علم ودرجة اإلنقياد عن علم أعىل درجة من ا

اآلمرية واإلنقياد التعبدي ومن الواضح أنَّ احلجية اليقينية حجية قطع 

للخرض ليَس × وإتباعها أعظم من حجية الظن، وإْن كان اّتباع موسى

كن إمجايل اتباع ظني أو عىل عامية ـ والعياذ باهلل ـ وإنَّام اتباٌع فيه نور ول

 وإهبامي.

إذا تعاطينا مع بيانات القرآن الكريم تعاطي التعليم اخلالصة: 

واالستعالم والبيان سيكون تعاطي لآليات القرآنية علميًا وعن دليل ال 

 تعاطي ظني أو جة تعبدية ظنية.

وهكذا تعاملنا مع الروايات الواردة عن طريق أئمة أهل البيت^ 

وف ينتج أنَّه ليَس تعاملنا مع الروايات أهنا تأويلية تعاماًل علميًا وبالتايل س

ا ليَس تعاطيًا بمعنى تعبدية بال معرفة، نعم نحَسلِّم التعبدية الظنية إاّل أهنَّ 

                                                                        
 .83( سورة النساء: اآلية 1)

 .49( سورة العنكبوت: 2)

 .65( سورة الكهف: اآلية 3)
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بمستوى عاٍل من االّتباع، نظري عبادة األحرار أعظم من عبادة التجار، 

انقياد  وعبادة التجار أعظم من عبادة العبيد، وغري خفي أنَّ العبادة هي

عبادة علمية، وهي أعظم من العبادة عن وطاعةن فالعبادة عن معرفة يعني 

سطوٍة وخوف أو طمع ومغنم، والعبادة العلمية حجيتها أعظم من حجية 

 العبادة الظنية التي تعني خوٌف وتنجيز وتعذير وعقوبة ومثوبة.

القرآن إنَّ منهجنا التفسريي ـ منهج أمومة الوالية عىل ُمكامت تنبيه: 

فضاًل عن املتشاهبات ـ يتعاطى مع بيانات القرآن الكريم ليَس كحجّية 

ظنية تعبدية وإنَّام يتعاطى مع بيانات القرآن الكريم وكذا بيانات أهل 

 البيت^ كبيانات علميّة ال أنَّه نتعاطى معها كحجية ظنية.

فنستكشف من داللة الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت^ يف 

تفسري أنَّ مناشئ الداللة يف ظهور القرآن التي توصل هلذا املفاد علم ال

كنا هبذا بال معرفة الطريق للوصول  ح به يف الرواية، فإذا متسَّ اخلاص املحِصَّ

إليه من الظاهر األويل يف القرآن صارت احلجية حجيًة ظنية وتعبدية، 

درجة القطع  بخالف ما لو كان اخلرب مستفيضًا فإنَّ احلجية سوف ترقى إل

ا لو تعاطينا وتداولنا  أي حجية قطعية إمجالية واإلمجال بسبب اإلهبام. أمَّ

ونظرنا إل مفاد الروايات الواردة يف ذيل اآليات وأهنا ملفتة لنا ومنبهة إل 

 كيفية داللة ظاهر القرآن للوصول إل هذا املعنى والنتيجة اخلفيّة.

والتنقيب عن الطريق الذي  إذْن الذي تريد الوصول إليه هو البحث

تشري إليه الرواية يف كيفية الوصول من منصة الظاهر إل هذا املعنى الباطن، 

وسيكون البحث عن مثل هذا األمر علميًا، ولن تكون حينئٍذ هذِه 

الروايات تأويلية ُمضة، بْل سيكون مآهلا تفسريية للظاهر، وبعد هذا 
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نًا، نظري الوصول للنتيجة يف سوف يصري ذلك املعنى اخلفي ظاهرًا وبيِّ 

 املسألة الرياضية املجهولة عرب مراحل يف االستنتاج الريايض املتالحق.

وثمرة هذا املنهج التفسريي ـ أمومة والية أهل البيت عىل ُمكامت 

القرآن فضاًل عن متشاهباته ـ ليَس فقط أنَّه حجية علمية وأنَّه أرقى من 

نهج ـ الذي يعتمد عىل علم اللغة والبيان ـ احلجية الظنية فحسب بْل هذا امل

لِيُظْهِرَهُ عَلَى ... }هو القيام بمسؤولية يويص هبا القرآن الكريم أال وهي 
(1)الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا{

. 

وأحد معاين الظهور هو الغلبة واالنتشار بعد اخلفاء واحلبس الذي 

 هو نوع من اخلفاء.

البيان يبنغي تصحيح النظرة إل الروايات الوارد فيها وبعد هذا 

ا ليست فقط تأويلية تعبدية ُمضة، وإنَّام تأويلية مبتنية  تفسري لآليات وأهنَّ

عىل التعبدية العلمية وعىل هنج التعليم فحينئٍذ قْد قمنا بخدمة علمية 

عظيمة لعلم أهل البيت^ بأْن نوقف اآلخرين عىل مدى علمية تراث 

 لبيت^ وهنج أهل البيت^ يف القرآن الكريم.أهل ا

 ومن خالل البحث يف التأويل والدالالت اخلفية والظهور والدالالت

ه  ر بيانات أهل البيت^ التأويلية التي حيتملها هظتواجللية: أنَّ نحبَدِّ

ا تأويلية خفية من خالل الطريق للوصول إليها من سطح  اآلخرون بأهنَّ

 ة أمور يأيت ذكرها يف ُملها إْن شاء اهلل تعال.ظاهر داللة اآليات رشيط

عن مالحظة قاعدة االلتفات  نولفمثاًل كثري من املفرسين يغف

                                                                        
 .33( سورة التوبة: اآلية 1)
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وتشعباهتا وهي من املوارد الصعبة بحق؛ ألنَّ املحَفرسِّ يغفل عن مالحظة 

حاالت التغري والتبدل التي حتدث يف أجواء اآلية القرآنية املباركة أو اجلملة 

ا تأويلية وخفيّة أو حتَّى  املفردة، فيحسب أو يظن أنَّ كثريًا من اآليات أهنَّ

باطنة إاّل أنَّه إذا دقََّق النظر سريى أنَّ هذِه اآليات سوف تعالج سطح 

الظاهر أللفاظ القرآن الكريم من منشأ خفي عىل اآلخرين ومن ثم تلّقاه 

عاطي مع التفسري اآلخرين بأنَّه تأويل وباطن، فإنَّ مثل هكذا منهج من الت

ل وإْن خا فعَّ فيه مجلٌة من  ضباملأثور لن يفتح بابه اآلن بشكل وسيع ومح

 املحققني إاّل أنَّه بشكل بسيط.

 هإذْن عمدة التعاطي مع التفسري باملأثور دائاًم التعامل معه عىل أنَّ 

حجيته تعبدية تأويلية يحقتِص فيها عىل املصداق، ومن باب اجلري والتطبيق 

هو أحد ضوابط باب االلتفات الذي تعامل معه بعض مفرسي الذي 

اإلمامية كالسيد العالمة ُممد حسني الطباطبائي+ صاحب تفسري امليزان 

الذي كان أكثر تعاطيه وتعامله مع التفسري الروائي املأثور كام يف تفسريه 

 الروائي ]البيان[ إنَّه تأويل ومن باب اجلري والتطبيق يف منطقة ُمدودة قدْ 

 يكون تعبديًا تأويليًا.

  



  



 

 ^املقارنة يف التأويل بني مدرسة أهل البيت

 وبني مدرسة فلسفة األلسنيات

قبل اخلوض يف ذكر الفوارق يف التأويل بني مدرسة أهل البيت^ 

يات املعرب عنها باهلرمونطيقيا واحلداثويات يف وبني مدرسة فلسفة األلسن

 البدَّ من إلفات نظر إل نقطة مهمة وهي:معرفة قراءة النص الديني، 

: أنَّ التأويل خيتلف بحسب األنظمة الثالثة ـ النظام االستعاميل أوالً 

اللفظي، ونظام املعاين، ونظام احلقائق ـ وإْن كان السيد العالمة ُممد 

 ى يف مجلة من أبحاثه أنَّ التأويل حِصي، بالنظامئئي قْد يحرتاحسني الطباطبا

الثالث أعني نظام احلقائق، ويعترب السيد العالمة التأويل من سنخ احلقائق 

ّل التأويل، فإنَّ التأويل له  واحلقيقة العينية وإْن ملْ يكْن نظام احلقائق هو كح

ّل ذلك يف ُمله  .أقسام وأنواع عديدة كام سوف يتضح كح

هناك نقطة أحخرى مهمة يف بحث التأويل والظهور يف النظام ثانياً: 

االستعاميل اللفظي يف القرآن الكريم، وهي: ـ وجود فوارق مهمة بني تعدد 

القراءات يف منهج أهل البيت^ للنص الديني وبني تعدد القراءات 

 والتأويل الذي يسلكه أصحاب مدرسة احلداثة يف عِصنا الراهن.

 أجرينا مقارنًة بني املدرستني لوجدنا نقطة اشرتاك ونقاط اختالفولو 

 بيهام: ـ 

ا نقطة االشرتاك:  إنَّ كال املدرستني يقرُّ بتحمل النص الديني وفيه أمَّ
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 قابلية لدالالت ومدلوالت متكثرة وليست حِصيًا بداللة واحدة وبمدلول

 واحد.

 الكثري من املذاهب اإلسالميةوإْن كان هذا اجلانب املشرتك بينهام ما فتئ 

ب حتَّى إل اآلونة األخرية بْل العقود األخرية قبل ما يزيدعىل يطعنون 

ثالثة عقود كان هذا مصدر طعن عىل مدرسة أهل البيت^ ولكْن 

رسعان ما انقلب إل مدح وإعجاز عظيم بعد رواج فلسفة احلداثويات 

دهم أنَّ هذا ليَس مصدر واهلرمونطيقيا واأللسنيات التعددية وتبنيَّ عن

 طعن، بْل مدح وعظمة وإجالل وهذا ما تقدم بيانه.

 نقاه االفتراق: 

ل:  ا عند هيلقرائن والغفلة وعدم االلتفات إلإنَّ خفاء االفرق األوَّ

 الكثري أو عند الكل ال خيدش يف دليلية الدليل.

إنَّ يف منهج مدرسة أهل البيت^ البدَّ من تتابع وذلك ببيان: ـ 

لدالالت واملداليل اخلفية وفق قرائن وموازين وقواعد وأدلة غاية األمر ا

هذِه الشواهد واملوازين قْد تكون غري ملتفت إليها ومغفوالً عنها عند 

الكثري أو الكل فإنَّ مثل هذا اخلفاء ال يؤثر عىل دليلية الدليل كام تقدم 

بمعرفية الشواهد  تفصيله يف املباحث السابقة، وأنَّ هذا املنهج ال يتقيد

 بحسب قدرة األغلب أو الكل أو لدى العرف إاّل أنَّه البدَّ من وجودها.

ليَس األمر عندهم كذلك، وعندهم األمر  إنَّ مدرسة احلداثويني: ـ

جمرد رصف إبداء االحتامل ويحرتب عليه األثر ويتبنونه إل درجة اجلزم يف 

 كثري من األحيان عكس مدرسة أهل البيت^.
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يرفضون ولألسف التحاكم ثيون يف منهج مدرسة احلداق الثاين: الفر

إل ميزان وقواعد وشواهد مشرتكة توصلهم إل املعاين املتالحقة 

واملتعاقبة، ورفضهم هذا يدلُّ عىل عدم عدم اعرتافهم بوجود قواعد 

وموازين يرتافعون إليها عند االختالف إاّل بمقدار إبداء االحتامل واملفاد، 

رفضون فتح باب ُماسبة األفكار إذا كانت املحاسبة بالسالح كذلك ي

والقوة، ونحن نحسلِّم معهم بذلك وهذا املقدار من املحاسبة مرفوض، إاّل 

 أننا نقول هلم: ـ 

ما املانع من ُماسبة الفكر بالفكر مثلام حياسب العمل بالعمل، علاًم 

يعملون هبا وإنَّام هذا أهنم يّدعون حرية إطالق الفكر ولكنهم ولألسف ال 

سدٌّ لباب الفكر بلون آخر، وهذا باألخري يرتتب  هجمرد رفع شعار وواقع

عليه حبس األفق الفكر، ومن الواضح أنَّ فتح باب املحاسبة الفكرية 

يؤدي إل توسعة األفكار، أليس يدعون ويرفعون شعار االنفتاح عىل 

األحخرى يصري تلقائيًا مقارنة األفكار األحخرى، وهذا االنفتاح عىل األفكار 

وهذِه املقارنة كذلك تلقائيًا تؤدي إل املوازنة بميزان املحاسبة واملحاكمة 

م اينتج نتيجة وخيمة ويولِّد االهنزالفكرية وترك وسد مثل هكذا باب 

ل مسؤولية فتح  النفيس والفكري لدى الباحثني يف هذا املجال وعدم حتمُّ

 فة.هذا الباب حتت ذرائع خمتل

ا مدرسة أهل البيت^: ـ  فعىل العكس من مدرسة األلسنيات أمَّ

واحلداثويني، فتطلق احلرية للفكر وال حتاكم الفكرة يف نفسها فكريًا، وإنَّام 

ل بعىل األقل حتاسب الفكرة بآداب فكرية و نمط فكري، مضافًا إل أنَّ حتمح

يد عنها فإنَّ الكلَّ املسؤولية أمٌر البدَّ منه وال يمكن التخيل عنه ورفع ال
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اسب ال أقل بمحاسبة الفكر بالفكرة  يحسألح يف مدرسة أهل البيت^ وحيح

فإنَّ النقد كام قالوا ال يحفِسد يف الود قضية، وأنَّ حياة العلم بالنقد والبحث 

 كام َوَرَد يف كلامت أئمة أهل البيت^.

عي أنَّ احلقيقة ال يمتلالفرق الثالث:   كها اإلنسانمنهج احلداثويني يدَّ

ولدى اآلخرين أجزاء وما عرف اإلنسان من احلقيقة فهو جزء احلقيقة 

ء ال يعتمد عليه بتاتًا وعليه فال حتاكم مع الطرف زأحخرى، وأنَّ هذا اجل

 اآلخر.

 إذْن آراء احلداثويني باحلقيقة متعددة: ـ 

 ـ منه: ـ من يقول احلقيقة ال يمتلكها أحد.1

 قيقة موزعة بني األطراف املختلفة.ـ ومنهم: ـ من يقول احل 2

ـ ومنهم: ـ وهو األكثر ربام يقول: ـ بأنَّ احلقيقة ال يتناوشها أحٌد  3

ّل ما يكون لدى األطراف قْد يكون ز ٌد رساٌب بقيعة حيسبه الظمآن بوإنَّام كح

 ماءًا.

وعليه فمنهج احلداثويني منهٌج سفسطٌي ـ ومعنى السفسطة أي 

رة عن الرفض بال دليل لكل يشء ـ وهذا يشء التشكيك والتشكيك عبا

مذموم فإنَّ الرفض واإلنكار ال يستند إل دليل علمي وهذا بالتايل أمٌر غري 

ّل  ّل يشء والسؤال عن كح علمي، وإْن كانوا يرفعون شعار التنقيب يف كح

يشء فهذا ُمموٌد، إاّل أنَّ هذا يرفعونه جمرد شعار ثم يشككون به وعليه 

ثيون ـ يقولون بتعدد اآلراء وال مانع من تعدد القراءات وتعدد فهم ـ احلدا

ّل واحد ما بحوزته هو رساب بقيعة.  الفهم يدلُّ عىل أنَّ كح
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وهكذا النظرية النسبية التي ترفعها مدرسة األلسنيات هي باحلقيقة 

يطرحوهنا ولألسف بشكل نسبيّة سفسطية تشكيكية، وأنَّ احلقيقة ال 

خر، بحجة أنَّك كام َمرَّ ـ وال تتحاكم مع الطرف اآليمتلكها اإلنسان ـ 

لديك جزٌء من احلقيقة واآلخرين لدهيم أجزاء من احلقيق فأنت ماذا تحريد 

 أْن تداينه وحتاكمه بأي يشء؟

 ومن هنا يعلم أنَّ احلداثويني يريدون أْن جينّدوا هذا املنهج لالمسؤولية

اللتزام والتعهد هو التدين وهم ال والالالتزام والالتدين؛ ألنَّ اوالالتعهد 

يريدون ذلك وإنَّام يريدون التوظيف للمنهج الالديني، وهذا نمٌط من 

أنامط العلامنية، وهذا مما يؤدي إل أْن يكون اجلانب الرتبوي عندهم منفتحًا 

عىل الالثوابت، وهذا بلحاظ وآخر يستلزم تضييع اهلوية عىل مسلك 

 تخفاف باهلوية بنمط وبلوٍن آخر.احلداثويات احلديثة أو االس

ة لدهيم سفسطيٌة ال يعتمد عليها فهم عندهم رؤية الكل يّ إذْن النسب

صحيحة وعليه ال تحداين الطرف اآلخر برأيه؛ ألنَّه ال أحد يقبل بأْن تصدر 

رأيك عىل رأيه إاّل أنَّ الواقع ليَس املسألة مسألة رأي، وهذا له رأيه، وأنت 

 لك رأيك و ... الخ.

ا املتأمل املدقق املنصف كيف يلبسون تعتياًم يف هذا البحث  انظر أهيُّ

وكأنام جيعلون هوية الفكرة هو الشخص ال هوية الشخص الفكرة، 

وبالتايل صار عندهم الرأي ملك هذا وذاك، وأنه يتلون بفكر هذا وبفكر 

ذاك يف نفسه وال يتلون الرأي بلون العلم يف حد نفسه وهكذا ال يتصورون 

 من أنَّ العلم جمرد يف حدِّ نفسه.

النسبية تعني أنَّ وبخالف مدرسة أهل البيت^ من أنَّ احلقيقة 
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السائر عىل الِصاط املستقني يصل إل درجات وغريه يصل إل درجات 

أعىل أو أدون، إذْن هناك درجات يف طي الِصاط واحتواء احلقيقة تصل 

العلم الكامل ويّطلع عليه  إليها من وصل ويغفل عنها من يغفل وعند اهلل

تعال ويظهره ملن يشاء وما شاء من عباده املصطفني املعصومني^ 

 وآله صلوات اهلل عليهم أمجعني.’ النبي

  



 

  (1)&نظرية السيد املرتضى

م  أنَّ السيد املرتىض& ذكر يف كتابه الشايف يف اإلمامة نظرية تقدَّ

 ]أنَّ احلجية ال يحقتِص فيها عىل الِصيح بْل تعم غريه[.مفادها 

وكأنام هذِه النظرية جاءت رّدًا عىل من كان عنده انحراف معريف يظن 

أنَّ احلجية منحِصة فقط يف الداللة الِصحية، وأنَّ الدين يحؤخذ من الكتاب 

 والسنة من الدالالت الِصحية فقط، وما عداه فليس بحجة.

املنحرفون فكريًا أمثال: ـ السلفية والوهابية  والزم رأي هؤالء

ذا ملْ يكْن حجة فهو ليَس من الدين إوغريمها أنَّ غري الِصيح ليَس بحجة و

 تب عليه لوازم وأمور خطرية جّدًا.رتوهذا مما ت

د عىل أنَّه جيب أْن يؤمن املسلم واملؤمن بظاهر  بينام القرآن الكريم يؤكِّ

القرآن كام يؤمن بتأويله ويؤمن بمحكمه كام يؤمن بمتشاهبه وأْن ال يقتِص 

ك بالظاهر فقط والشاهد عىل ذلك ما جاء يف سورة  أمر الدين عىل التمسُّ

إل غري ذلك من  (3)مَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ{}يَوْ، و  (2)}وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ{آل عمران 

اآليات، التي تثبت أْن القرآن له تأويل كام له تنزيل، ومن الواضح أنَّ 

التأويل أخفى من الظهور اخلفي وكٌل منهام ـ التأويل والظهور اخلفي ـ 

حجة حسب نظرية السيد املرتىض، وعليه فكيف حيبسون أصحاب الفكر 

                                                                        
 ( يف كتابه الشايف يف اإلمامة.1)

 .7ية ( سورة آل عمران: اآل2)

 .53( سورة األعراف: اآلية 3)
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 ّوج احلجية عىل خصوص الظهور الِصيح للنص.املعريف املنحرف واملع

قْد يشكل البعض عىل أنَّ اخلوض يف غري النص الِصيح إشكال: 

ص و ....  والظاهر يوجب التالعب بالدين والتخرُّ

نحسلِّم أنَّ هذا ُمذور يف حدِّ نفسه، وال يقبل أحٌد منّا أْن يحبنى اجلواب: 

لتالعب وقياس ظني عىل وحدسية وذوقية ا ةالدين عىل أمور استحسانيّ 

لَّهح نحسلِّم أنَّه غري صحيح، إاّل أنَّ هذا متصنّعةأهواء وآراء متكلفة  ، هذا كح

 ام هو الدليل عليه؟.فاملحذور ُمذورًا يلجئنا إل حِص احلجية فقط بالظهور 

 الطريق ال ينحِص هبذا فإنَّ هناك بعض الطرق خاطئة وأحخرى صحيحة

 إثبات اليشء ال يستلزم نفي ما عداه.من إنَّ فإنَّ املعروف 

ي هذا إل املنهج الفقهي فضاًل عن املنهج  وبعضهم ولألسف يحرسَّ

عىل داللة اآليات والروايات الِصحية التفسريي للقرآن بأْن يعتمد فقط 

ا الدالة عىل احلكم الفق ي وغريها التي فيها خفاء فهي هعىل املطلب بأهنَّ

ا حتتاج   كلفة ومؤونة زائدة ... ل إليست بدليل ألهنَّ

عىل ذلك ما قاله صاحب اجلواهر ُممد حسن اجلواهري+  وخري شاهد

 ]لو بحني الفقه عىل الِصيح فقط ما قامت للفقه قائمة[.

إذْن علينا أْن ال نجمد عىل القراءة السطحية للنص فإنَّه يوجد فرق 

’ ياءبني ال نتكلف وال نتخرص وال نتصنع وهذِه من صفات سيد األنب

كان من املتكلفني وال يبدأ بيشء من نفسه وإنَّام يحوحى إليه من ربه، ’ أنَّه

ظاهر النص ويكون مظهرًا ظاهريًا فقط، فإنَّ مثل هذا  وبني أْن نجمد عىل

كام تقدم من أنَّه ال عمومية يف اإلثبات إاّل بموجب دليل، كام  غري صحيح
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 ال تعميم يف النفي إاّل بموجب دليل وإثبات.

 إنَّ نظرية السيد املرتىض+ تنقسم إل قسمني: ـ اخلالصة: 

ل:  حجية مضيّقة أي الظهور اجليل والواضح واألمر القسم األوَّ

اب الصارم تمهال، واملراد من احلجية هنا العقمنجز وليَس فيه تروي واس

 وانضباٌط حّدي خيرس األلسن ... الخ.

أي احلجية موسعة حجية موسعة أي الظهور اخلفي القسم الثاين: 

السعة وهي حجة عند السيد املرتىض بخالف غريه الذي نفى احلجية عن 

ل فقط.  الظهور اخلفي وحِصها بالقسم األوَّ

فيها ترّوي واستمهال وتدبر وتأمل  التيومعنى احلجية املوّسعة: هي 

 كام يف الظهور اخلفي.

كريم يف اعتامد القرآن ال× وهذا الرس الذي رشحه أمري املؤمنني

ورشيعة سيد املرسلني للتعريض من أنَّ التعريض: ـ حجية معها محهلة 

 وتروي ورأفة بالعباد لئال يحعاجلوا بالعقاب.

وال يوجد تنايف بني وجود املهلة وبني كوهنا حجة ودليل فإنَّ الكثري 

ولألسف يظن وجود تنايف بينهام ـ أي بني دليل احلجية وبني وجود املهلة 

 ه مع وجود املهلة يف الدليل ال يصلح الدليل للحجية.والرتوي وأنَّ 

وعليه فال توجد مالزمة بني كون هذا دليالَ ً وكونه صارمًا أي لو كان 

ـ  ال كام تومهه البعض من وجود املالزمة بينهام لهناك د ياًل لكان هناك قطعًا

فلسفة يف كلامته إل × وهو غري صحيح، والصحيح ما أشار إليه أمري املؤمنني

ـ قطٌع موسع، وقطع مضيق.  احلجية وأنَّ القطع واحلجية عىل قسمني: 
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وأنَّ احلجية املوسعة: ـ هي نظام تعليمي تربوي ناجٌح ونافٌع وفيه 

 الرفق يف األمور كلها. وحيبمهلة وتروي ورفق وأنَّ اهلل تعال رفيق بالعباد 

يشء إاّل ـ ما وضع اللني عىل ×: والشاهد عىل ذلك ما قاله اإلمام

 .زانه وما وضعت الشدة واحلدة عىل يشء إاّل شانه

  



 

 هل الظهور صفة ثابتة لأللفاظ 

 أو صفة إلدراك اإلنسان؟

ثار هذا التساؤل هو أنَّ الظهور  وقبل اخلوض عن الظهور وأقسامه، يح

وجيل، وعند  ظهوٌر نسبي بأْن يكون الظهور ظهورًا عند شخص وواضح

 شخص آخر ليَس بظاهر وغري واضح، أو أنَّ الظهور صفة إطالقية؟

وتتجىل مسألة الظهورات النسبية عند الفقهاء واملفرسين و ... الخ 

ظهورات  ةفإنَّ الفقهاء خاصة لدهيم دائرة ظهورات ختتلف عن دائر

إل مفادات غريهم، فمثاًل لو قرأ الفقيه نصًا فقهيًا معينًا فإنَّه سوف يلتفت 

هم، وهذا معناه ريهذا النص الديني ما ال يلتفت إليها غريه من الفقهاء وغ

وهو ظهور  أنَّ الظهور ظهوٌر نسبي خيتلف من شخص إل شخص آخر

خفيٌّ ويكون حجًة ويستطيع الفقيه أْن يستنبط من هذا الظهور اخلفي 

ا الظهور اخلفي حكاًم رشعيًا قْد يحفتي أو حيتاط عىل أثره إذا ولَّد له هذ

اطمئنانًا هلذا احلكم فإنَّه سوف يكون حجة عليه وعىل من اتبعه فيام بينه 

 وبني ربه.

ولذا ترى بعض الفقهاء يستغرب ويتعجب من حكم بعض الفقهاء 

وأنه كيف استظهر هذا املعنى اخلفي غري الظاهر وأنه ال يلتفت إليه إاّل 

 باه شديدين.األوحدي منهم وأنه حيتاج إل التفات وانت

 ومن خالل هذا يتبني أنَّ الظهور نبيسٌّ وليَس صفة اطالقية.

هناك إشكال أو تساؤل أثارته بعض املدارس اإلسالمية عىل مدرسة 
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 أهل البيت^ وحاصله: ـ 

إنكم تعتقدون بأنَّ اإلمامة من أهم أركان الفروع فهي أهم من 

كون بّينة وواضحة الصالة و الصوم واحلج والزكاة و ... الخ فكيف ال ت

 كوضوح وبيّنة بقية أركان فروع الدين األحخرى.

أجاب السيد املرتىض علم اهلدى& وهو أحد علامئنا اجلواب: 

األبرار أنَّ الظهور ظهوران: ظهور جيل وظهور خفي، وأدلة إمامة أمري 

وأئمة أهل البيت^ من قسم الظهور × عيل بن أيب طالباملؤمنني 

ووصايته، فهو حجة × أدلَّة يقينية قطعية عىل إمامة عيلوإنَّ هناك اخلفي 

؛ ألنَّ ضابط الكفر عندنا (1)وال يستلزم تكفري بعض املذاهب اإلسالمية

هو إنكار وجحود ما كان ظهوره جليًّا يف اآليات القرآنية، وكذا السنة 

 النبوية.

ا إذا كان ظهوره من قسم الظهور اخلفي فال يوجب وال يستلزم  أمَّ

تكفري كافة املسلمني وإخراجهم عن ظاهر اإلسالم، وإنَّام ذلك يوجب 

سلب اإليامن عنهم ال سلب اإلسالم وإنَّام بقاؤهم عىل نعت اإلسالم ولو 

بحسب ظاهر اإلسالم باعتبار أنَّ املسلمني فاحتون للبالد األحخرى غري 

حرمة اإلسالمية وجعلها بالد مسلمة واتساع رقعة اإلسالم، وعليه فلهم 

 من تشهد الشهادتني حرم دمه وماله وعرضه وأهله عىل حاله.

}قَالَتِ األَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ إاّل أنَّ اإليامن مطلب آخر وحقيقة أحخرى 
(2)تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ اإلمِيَانُ فِي قُلُوبِكُمْ{

غري ظاهر وحقيقة . 

                                                                        
 ( كتاب األمايل للسيد املرتىض.1)

 .14( سورة احلجرات: اآلية 2)
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 اإلسالم.

ملاذا ملْ حتكموا بكفر أو ارتداد من ينكر إمامة أمري املؤمنني ل: إشكا

ووصايته إذا كان عندكم أدلَّة يقينية قطعية عىل × عيل بن أيب طالب

 ؟×إمامته

ّل ما هو يقيني وقطعي وأنكره الطرف اآلخر نححكم اجلواب:  ليَس كح

بكفره وارتداده ومروقه عن الدين، بْل هناك رشط آخر كون املنكر 

ح به آنذاك حيكم بكفره، وعليه  واجلاحد بأمر يقيني وقطعي وجيل مِصَّ

مِصح به يكون احلكم بالكفر واالرتداد فرع كون الدليل قطعيًا ويقينيًا 

فإنَّه ال يرتتب وإاّل بأْن كان املنكر منكر ألمر خفي وإْن كان قطعيًا ويقينيًا 

وإنكاره ال يرتتب عليه الكفر هذا هو منهاج أهل  هعىل ذلك جحود

^ سواء عىل صعيد تفسري القرآن أو سواء عىل صعيد الفقه السيايس تالبي

 أو االجتامعي أو ... الخ.

وهذا لألسف ما ال يستطيع أْن يفهمه أصحاب املذاهب اإلسالمية 

األحخرى يف نظام التعايش اإلسالمي عىل صعيد فكري أو عىل صعيد 

 قي أو مدين وحرمة األموال والدماء والنفوس و ... الخ.حقو

وعليه يكون الفرق بني التِصيح أي الظهور اجليل وبني التعريض 

أي الظهور اخلفي أنَّه يف التعريض ال يكون اجلاحد واملنكر مارقًا بحسب 

 الظاهر فإنَّه يحمهل ويحعطى فرصة أكثر بخالف التِصيح.

هي من قسم الظهور وهي حجٌة ^ دالئل إمامة أهل البيتإذْن 

وإْن كان هذا الظهور خفيًا، فإنَّه يرتاكم من القطع واليقني وينجيل هذا 

والبصرية  فيه من ضعف عن األبصارالظهور اخلفي بذوي البصرية، ويحعذر 
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 وال يحعدُّ جحودًا حينئٍذ.

يد املرتىض+ حلَّ هذِه املشكلة العويصة من خالل قسم سوعليه فال

ام الناس، ئخلفي وليَس من قسم تأويل وأنه حجٌة وإْن غفل عنها فالظهور ا

 وكون الظهور خفيًا ال ينايف أنَّه يقيني وقطعي.

إذْن احلجة عند السيد املرتىض ال تقتِص عىل الِصيح بْل تعم غري 

 الِصيح.

ونذكر بعض املؤيدات ملا ذكره السيد املرتىض من أنَّ الظهور اخلفي 

 لتأويل، وهي: ـ حجة وليَس من قسم ا

ما اعتاده الناقد األديب ـ كاتب أو شاعر ـ من زمن اجلاهلية أوالً: 

وأيام سوق عكاظ وما كان جيري بني الشعراء واألدباء يف املسابقات 

األدبية ويتبارون ويتسابقون ويقف الشاعر أو الكاتب ويتفطن نكاتًا ال 

و شعرية تعترب أبلغ ئج نثرية أايلتفت إليها زميله ومسابقه ويصل إل نت

ّل  وأفصح من بقية املقطوعات، إل زمن اإلسالم إل يومنا احلارض، فإنَّ كح

ما يستظهره الناقد األديب يحدرج يف قسم الظهورات وإْن كان ملْ يلتفت إليها 

تبت عليها اآلثار. سإاّل األوحدي من النا  ورح

لَّهح يفرق ويظهر أنَّ ميزان حجية الظه ور ليَس ومن خالل هذا كح

حتكيم العرف اللغوي أو بروز هذا املعنى لدى جل أو نصف أو أقل أهل 

 تضح خالل البحوث اآلتية إْن شاء اهلل تعال.ياللغة بْل امليزان يشء آخر س

 ـ ما يذكره مجلة من ُمققي علم األصول: بأنَّ أدلَّة االستصحابثانياً: 

شاملة الستصحاب العدم األزيل إاّل أهنم يذكرون أنَّ العرف ال يفهمها 



 

 

 

 391  ............................................................... نظم وقواعد التفسريالفصل الرابع: 

وال يستطيع أنَّ يدرك أنَّ عموم االستصحاب شامل الستصحاب العدم 

األزيل، فعدم اجلزم بشمول أدلَّة االستصحاب الستصحاب العدم األزيل 

 ال إشكالية يف ماهية االستصحاب، بْل هو عىل وترية باقي االستصحابات

األحخرى، ولكْن شمول أدلَّة االستصحاب ملثل هذا االستصحاب اخلفي 

 صعب عىل البعض وخفي عنهم.

ولذلك يتصور بعضهم أنَّ روايات أهل البيت^ وكالمهم جيب 

ا إذا فحرسِّ بمعاين قواعدية حتليلية صناعية غامضة  أْن يفهمه عامة الناس، أمَّ

 غائرة فإنَّ مثل هذا ليَس بظهور حجة.

ا نالحظ بعض حاالت الظهور جلية املعنى يف زماٍن معني من وهكذ

ولكْن يأيت بعد ذلك الزمان املعني جيٌل يكون عندهم هذا آيات وروايات 

 الظهور اجليل خفيًا.

وبالتايل يحشكل غموض املعنى املحستظهرعالمة عند هؤالء عىل خطأ 

 هذا االستظهار.

و أدلَّة احلقائق يف إذا كانت أدلَّة إمامة أهل البيت^ أإشكال: 

القرآن بنحو التعريض ال التِصيح، ومن املعلوم أنَّ التعريض فيه خفاء، 

 وعدم التِصيح؟ أيُّ حجية يف التعريض واخلفاء  أنَّهوعليه يلزم ُمذور 

 وهذا أمٌر بالغ اخلطورة فالبدَّ من االلتفات إل رفعه وجوابه.

اخلاصة ـ من الفرق البدَّ أْن نلتفت مجيعًا ـ العامة واجلواب: 

اإلسالمية إل أنَّ احلجية ليست مقصورة عىل التِصيح والنص 

الِصيح،كال، وإنَّام احلجية عامة وشاملة لكل درجات الظهور وإْن ملْ تكن 
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رصحية، ومن اخلطورة بمكان يف منهج املعرفة أْن نحِص معرفة الدين 

 منهج خطٌر جدًا.والتفسري واحلجية بالِصيح فقط أو النصوصية فإنَّ هذا 

وهذا يشبه إل حدٍّ ما حبس بعض الفقهاء مسالكهم الرجالية، وكذا 

املفرسين بالتفسري املأثور باالعتامد عىل اخلرب الصحيح وطرح اخلرب املوثق 

واملستفيض و ... وقْد يتشكل من الضعيف خرب مستفيض واخلرب احلسن 

سنا وضيقنا بما لو ح أو متواتر ويمكن بالتايل ترتيب األثر عليه، بخالف

 دائرة االعتبار واحلجية عىل اخلرب الصحيح فسوف نقع يف ضيق.

وقِص اجلية عىل داللة الظهور فقط أيضًا كذلك يف املقام فإنَّ حبس 

 فيه من اللوازم والتداعيات اخلاطئة واخلطرية.

ولذا ولألسف نجد الكثري من املاديني أو العلامنيني أو املنتفعني أو 

أو السلفية أو الوهابية أو ما شابه ذلك من املدارس  نييواملتعلمني أو احلداث

 الفكرية رفعوا شعارًا: 

]عدم االستجابة للغري إاّل إذا كان عند الطرف اآلخر دليل قطعي 

 ذاك تناقشه إْن كان هناك جمال للمناقشة وإاّل فال[.فأنَّ يقيني 

يستطيعون دفعه والتخلص إاّل أنَّه سوف يتسجل عليهم إشكال ال 

منه، وحاصله: كيف تستحلون وتعذرون أنفسكم يف بناء منهاجكم 

ومساركم عىل الظن بينام تطالبون اآلخرين بأنَّه البدَّ أْن يكون عنده دليل 

ل من يلتزم  قطعي يقيني، علاًم أنَّ الذي يرفع مثل هكذا شعار املفروض أوَّ

 به ويطبقه هم محلته ورافعوه.

ا أْن نعم، نحس لِّم أنَّ اليقني هو أصٌل ومن األساسيات والبدَّ منه أمَّ



 

 

 

 393  ............................................................... نظم وقواعد التفسريالفصل الرابع: 

ّل صغرية وكبرية فإنَّ هذا غري  نطالب بأْن يكون هذا اليقني هو أصٌل يف كح

 صحيح.

ما رفعوه ليَس صحيحًا بْل هو متعذر يف احلياة األرضية اجلواب: 

ل من ختىل عنه هم محلته والذين رفعوه، ذكرنا أنَّ اليقني  وحياة البرش وأوَّ

ّل التفاصيل فليس بصحيح، بْل هم  ا أنَّه أصل يف كح نحسلِّم به كأصل أمَّ

أنفسهم الذين رفعوه شعارًا غري قادرين عىل ذلك، وإنَّام يكفي الظن يف 

التفاصيل والعمل بالظن بمواصفاته ورشوطه الصحيحة والتامة املستندة 

 إل اليقني.

  



  



 

 حجية الداللة يف اللغة العربية

قبل اخلوض يف مبحث نظام االستعامل اللفظي يف القرآن والسنة، 

وأنه قائٌم عىل التعريض البدَّ من اخلوض مفصاًل يف أنَّ حجية الداللة يف 

ومن السنة هل تقتِص عىل درجة الظهور اجليل أم  اللغة العربية ويف القرآن

 الظهور اخلفي أم عىل ما هو األعم من ذلك؟

 ولتحرير البحث البدَّ من االلتفات إل أمور أمهها: 

هناك سؤاالً يدور يف األذهان أنَّه: ملاذا يحقال: هناك أمور نسبية وأمور 

 مطلقة عامة؟

بدَّ من إلفات نظر الباحث املتتبع الكريم أنَّه ليَس املدعى التوضيحه: 

ّل خفاء وبطون هو خفاء  ّل ظهور هو ظهور نسبي، وأنَّ كح يف املقام أنَّ كح

 وبطون نسبي وإنَّام بعض الظهور نسبي وبعضه ظهور مطلق، وكذا اخلفاء.

إنَّام وهذا األمر ليَس خمتصًا بنظام استعامل داللة األلفاظ يف القرآن، و

حتَّى يف نظام استعامل املعاين يف القرآن الذي هو معاين عقلية بحتة أو غري 

 عقلية وأمثلة ذلك كثرية.

مسألة اشتغال اإلنسان كثريًا بعلم من العلوم فإنَّه سوف تصبح منها: 

كثري من األمور املجهولة لديه سابقًا معلومة وبدهيية بالنسبة إليه، ونظرية 

مثل هذا قس  ص آخر ملْ يشتغل هبذا العلم ... وعىليف نفس الوقت لشخ
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 .(1)البواقي

حصيلة البدهييات كلام ازدادت رقعتها ازدادت قوة حدس وبالتايل: 

 اإلنسان وفهمه لألمور النظرية يصبح أكثر فأكثر.

إنَّ الظهور واخلفاء أموٌر نسبية وصفات بلحاظ اإلدراك اخلالصة: 

 علمية.لقوى إدراكية، وليست حقائق 

وأنَّ املنضبط يف احلقائق العينية يف استنطاق الدالالت الدينية هو أهنا 

جيب أنَّ ترسو ويوصل منها إل نتيجة وحجة يمكن ترتيب األثر عليها 

 وضوابط معينة: ضمن قواعد 

املهم هو الوصول إل هكذا نتيجة مهمة وحجة حتَّى عىل ضوئها 

كاالت املوجهة عىل منهج يمكن حل وجواب كثري من الشبهات واإلش

إل عموم أذهان  هاً التأويل واخلفاء وأنه ليَس بحجة وأنه ملْ يكْن موجَّ 

بطن ال تحراعى فيه احلقيقة، وحل مثل هكذا إشكاالت  الناس وأنه منهج مح

واإلجابة عنها ذلك بسبب أنَّ اخلفاء والوضوح ليَس ميزان الصحة يف 

 ًا حتت ضابطة وميزان محعني.الداللة واالنضباط ما ملْ يكْن منضبط

  

                                                                        
 ( توجد أمثلة ذكرها األستاذ وأكتفينا بذكر واحد منها.1)



 

 التورية

من أقسام التعريض التورية: هو أنَّ يذكر املتكلم لفظًا محفردًا له معنيان 

أحدمها قريب غري مقصود وداللة اللفظ عليه ظاهرة، واآلخر بعيد مقصود، 

تكلم يريد املعنى القريب، وإنَّام وداللة اللفظ عليه خفيّة، فيتوهم السامع أنَّ امل

 .(1)هو يريد املعنى البعيد بقرينة نشري إليه ال يكشفها إاّل الفطن

إذْن التورية عن اليشء باليشء هو أحد أقسام الداللة ولألسف إل 

اآلن علامء البالغة مل يبسطوا ويفتقوا هذِه املباحث وكيف تستثمر وإنَّام باقية 

وإنَّام يذكرها علامء البالغة والبيان بشكل وصورة عىل طبيعتها األولية، 

 خاطفة ورسيعة.

واألدب ليه إذا كان املتخصص من النخب وهم علامء البالغة عو

واللغة ملْ يستوعبوها ومل يقفوا عىل تفاصيلها فكيف بباقي النخب األحخرى أنَّ 

  .يعلموها ويستثمروا من آلياهتا وهي سلسلة مرتامية األطراف والدالالت

إل اآلن علامء البالغة املتخصصني تنظريًا ملْ يقفوا وبعبارة ُأخرى: 

ّل التفاصيل فضاًل عن التمثيل واإلجراء عىل صعيد الداللة القرآنية.  عىل كح
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 البيان تعليم إهلي فطري للبشر

 خَلَقَ اإلِنسَان عَلَّمَ الْقُرْآن }الرَّحْمَنوردت كلمة البيان يف سورة الرمحن 
(1)عَلَّمَهُ الْبَيَان{

. أحد األمور التي يفتخر اهلل عز وجل هبا كمعجزة قرآنية هو 

سورة الرمحن التي تسمى بعروس القرآن
والمناسب هلا أْن تكشف عن   (2)

م من أسامء اهلل تعال اجلاملية وهو الرمحن احلقيقة التكوينية؛ ولذا ابتدأ باس

نَّ اهلل تعال به عىل خلقه هي نعمة البيان وأهنا تعليم  وأّول النعم التي َيمح

ين إهلي، وهذا البيان يحعربِّ عن اإلنسان بأنَّه حيوان ناطق أي أنَّ  فطري لدح

 عن غريه. النطق والبيان معلم خاص ومميز إلنسان

ـ يف أي لغة من لغات العامل ـ إل يومنا هذا السيام وال زال علامء اللغة 

العربية التي هي معجزة اللغات بحسب البحوث الغربية االسرتاتيجية 

احلديثة الدولية أنَّ اللغة العربية تشكل أعظم لغة علمية تناسب دقة العلوم 

وتطورها ويف املقابل أثبتت هذِه الدراسة والتقرير فشل اللغة االنكليزية 

ا لغة ال توافق االنضباط يف البحث العلمي عىل قدم وساق يبتكر كل وأهن

اللغوية علاًم ختصصيًا جديدًا يف علم اللغة إل أنَّ توسعت إل  ثمن البحو

 ما شاء اهلل من العلوم يف اللغة.

ه مإذْن عامل اللغة عاملٌ عظيم له تأثري عىل خلق اإلنسان الذي علّ 

نَّ هذِه القواعد التي تستكشف يف علوم اللغة الباري البيان، ومن الواضح أ

                                                                        
 .4ـ  1( سورة الرمحن: اآليات من 1)

هذِه السورة املباركة مزدانة بزينة آالء الرمحن وآالء اخللقة ( والتعبري عنها بعروس القرآن معناه أنَّ 2)

 اإلهلية والفعل اإلهلي فكلَّها مباهات بأنواع أشعة عظمة اجلامل اإلهلي.
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ليست وليدة الساعة وإنَّام هي قواعد كانت موجودة ولكنَّها جمهولة عند 

دوا من قبل الرب  وِّ البرش ومغفول عنها، وال يعني جهل البرش الذين زح

ق قواعد فتعال بالبيان واللغة أنَّ هذا األمر التكويني نظام مهول و

دًا، وإنَّام هذا بنفسه برهاٌن عىل أنَّ علم الدالالت ومعادالت معقدة ج

اخلفية والنظام الصويت من علوم اللغة وأنَّ علم الدالالت هو بحث 

واستنتاج وفق أسس علمية متعاقبة ومرتامية علمها من علم وجهلها من 

جهل ال أهنا تكلف واصطناع بْل هو اكتشاٌف حلقائق موجودة تنكشف 

جب عن الب  عض اآلخر ال أهنا غري موجودة.للبعض وحتح

وعليه فباب التعريض باٌب واسٌع، وأنَّ ما أنجزه علامء اللغة العربية 

من علامء لغة ونحو ورصف واشتقاق وبالغة وباقي العلوم األحخرى كعلم 

الفقه واألصول والتفسري واملنطق يف مباحث األلفاظ، هم مجيعًأ 

اؤهم عىل اهلل تعال إذا كان وجزمشكورون عىل ما بذلوه من جهود مضنية 

 خَلَقَ اإلِنسَان عَلَّمَ الْقُرْآن }الرَّحْمَن اهلدف هو اهلل تعال، ويكفينا يف ذلك قوله تعال
(1)عَلَّمَهُ الْبَيَان{

. 

إنَّ البيان من املعاجز أو النعم اإلهلية العظيمة ومعنى تعليم البيان: ـ 

ل عىل اإلنسان بأصل خلقته بمنّة اهلل تعال يف سباق منه تعاالتي يردحفها 

 عظيمة وهي تعليم القرآن لإلنسان عّلمه البيان.

إذْن علم البيان واللغة علم بمعنى إبداٌع إهلي، فاهلل تعال علَّم 

اإلنسان البيان، والبيان عبارة عن منظومة عظيمة التي عجز البرش وإل 

اآلن حتَّى الغرب يف  يومنا هذا من أْن يكشف رِسَّ إعجازها؛ ولذا البرشية

صدد أنَّه ـ البيان ـ ظاهرة تكوينية إعجازية فلسفية لذا يعربون عنها بفلسفة 

  األلسنيات أي اجلانب التكويني والغيبي وأرسار وقضايا وهو الصحيح.

                                                                        
 .4ـ  1( سورة الرمحن: اآليات من 1)



 

  اأُلوىلالقاعدة لنتامج تلخيص 

 من قواعد نظا  االستعمال اللفظي

ة نتائج انتهينا إليها يف القاعدة األحول ـ التأويل والظاهر ـ من ه ناك عدَّ

 قواعد نظام االستعامل اللفظي، ونلخصها بنقاط: ـ 

 خلصنا إل تعريف جديد للظهور يشمل التأويل.النقطة األُوىل: 

من خالل البحوث املتقدمة يمكن أْن نستفيد هذِه النتيجة وهي بيانه: 

 قسمني: ـ  أنَّ الظهور عىل

وهو الظهور املتعارف لدى عموم األذهان ظهور باملعنى اخلاص: 

 وما شابه. ومدلولهوما يتبادر من داللة الدليل 

ل ويراد منه أي مدلول ظهور باملعنى األعم:  وهو أوسع من األوَّ

يصل إليه القارئ الكريم املتدبر يف النصوص الدينية ـ القرآنية والروائية 

بعد الرتوي والتأمل واملهم أْن يصل إل هذا املعنى العام من وغريمها ـ ولو 

خالل نظام موازين قواعد األدب وعلوم اللغة مع االستعانة بقرائن أحخرى 

ولو كانت خفية وسواء وصل من خالل تلك القرائن إل طبقة من املعاين 

ّل أم طبقات، وكلام ازداد خفاءًا كلام ازداد توغاًل أكثر يف التأويل ومع  كح

ذلك فهو يندرج يف الظهور وذلك ألجل أنَّه وصل إل رفع ذلك اخلفاء 

واإلهبام واإلمجال بسبب وعن طريق استعامل قواعد وموازين منضبطة يف 

علوم اللغة واألدب والبالغة ... الخ فتوصل إل تلك النتيجة اخلفية 

 واستظهرها وإْن خفيت عىل اجلميع.
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ية التأويل وأنه جزء من حجية الظهور منهجنا يف حجالنقطة الثانية: 

هو أنَّ التأويل اخلاضع ملوازين وقواعد علوم اللغة والبالغة واألدب و .. 

فمثل هذا التأويل حجة ألنَّ طبق موازين ودالالت ال أنَّه تأويل عىل طبق 

اهلوى أو ما يعرب عنه التفسري بالرأي فإنَّ مثل هذا التأويل ليَس بحجة فإنَّه 

ل.منهج عب  ثي فاإلشكاالت والطعون إْن كانت فهي عىل الثاين ال األوَّ

التأويل احلجة يوصل إليه باملوازين يف مجلة علوم كالبالغة تنبيه: 

واألدب والِصف و... الخ إاّل أنَّه القدرة عىل استكشاف معاين خفية 

لدالالت مرتامية األطراف والغور إل األعامل واخلروج بنتائج منضبطة 

االختصاص عن املجتهدين  ختتلف قدرة املعصوم عن قدرة علامءهنا 

ي موازين الداللة وقواعد علوم ، فاملعصوم يستطيع أْن يصل برتاموالفقهاء

األدب إل كافة تفاصيل الدين والرشيعة وحييط ويحلم هبا بام زّوده اهلل تعال 

ّل تلك التفاصيل من خالل موازين ا لداللة، من العلم اللدين فيصل إل كح

. أي (1)}وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إاِلَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ{ملا نصَّ عىل ذلك القرآن 

تأويل آيات القرآن هو آيات بينات يف صدور الذين أوتوا العلم أي يف 

 صدور الذين أوتوا العلم اللدين من اهلل.

حد ُمدود تتظافر عليه بخالف غري املعصوم فإنَّه ال يصل إاّل إل 

جهود علامء األمة جياًل بعد جيل لتصل إل منازل ملْ تكن علامء األمة قْد 

وصلوا إليها هذا بالنسبة إل سائر العلامء واملجتهدين أو الفقهاء ذوي 

 االختصاص يف العلوم الدينية.

ّل  هذا مضافًا إل أنَّ املعصوم ليَس عنده آيات متشاهبات وإنَّام كح

                                                                        
 .7( سورة آل عمران: اآلية 1)
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 هي ُمكمة عند املعصوم متشاهبة عند غريه.وت بينات اآليا

فاملعصوم ليست فقط املعاين اخلفية ظاهرة لديه وبعمقها العميق 

× واإلحاطة هبا، بْل هي بّينة لديه ولذلك َوَرَد يف زيارة أمري املؤمنني

 . «عىل بينة من ربككنت أشهد أنَّك »وباقي املعصومني^ 

ا ظهرت أو الحت وتوضحت إنَّ األمور بينة لديبتقريب:  ه ال أهنَّ

ل األمر، واملعصوم عنده األمر بدرجة  متبدهة بْل أنَّ األمور بينة لديه من أوَّ

بنّي وبدهيي وليَس فقط يعلمه بْل يعلمه ويعلم أصله ومآله ومنشأهح 

ومرجعه وباطنه بخالف غري املعصوم الذي يعلم باليشء من خالل 

له ومآله ومرجعه فحيئنذ ال يكون لديه القواعد ولكْن ال يعلم منشا أص

 األمرح بّينًا وإنَّام يعلمون ظاهرًا من احلياة الدنيا.

مع فيه بني ما يغيب وما يظهر أي اجلمع  وأحد معاين البنيِّ هو ماجيح

بني عامل الشهادة والغيب، يعني الشهادة لآلخرين، والغيب غيب عن 

استبان له، بْل املعصوم بنيِّ له  اآلخرين، فاملعصوم عامل بعامل الشهادة الذي

ّل طبقات القرآن النازلة هي آيات بينات يف صدور الذين أوتوا العلم.  كح

إذْن املعصوم له اقدرةن العالية عىل التنقل من طبقة الداللة إل طبقة 

 أحخرى والوقوف عىل حلقات الوصل بني الشبكات املرتامية والالمتناهية.

يف تفسري سورة التوحيد: ]... لو × م الباقركام يف الرواية عن اإلما

لَّهح من لفظ الصمد[  . (1) شئتح الستخرجت الدين كح

إنَّ املعصوم له القدرة عىل استخراج واستنباط أحكام بتقريب: ـ 

                                                                        
ـ وتفسري نور الثقلني 1)  للحويزي.( الرواية يف تفسري الربهان / هاشم البحراين 
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الدين والرشيعة من لفظة واحدة ومن الواضح أنَّ قدرة املعصوم ملْ تنحِص 

وإل أويل األمر منهم لعلمه الذين باالستنباط لآلية ]ولو ردوه إل الرسول 

يعني الراسخون يف العلم أي الذين يف قلوهبم القرآن   (1) يستنبطون منهم[

 آيات بينات.

  

                                                                        
 .83( سورة النساء: اآلية 1)
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 قاعدة االلتفات

 القاعدة الثانية من قواعد االستعامل اللفظي والتي ترتبط بنظام التعريض،

وهي قاعدة  وال نريد الدخول يف تفاصيل هذِه القاعدة البالغية املهمة أال

قالئدها  االلتفات من أجّل علوم البالغة وهو أمريح جنودها والواسطة يف

وعقودها، وإنَّام نذكرها ألجل التأكيدعىل أنَّ نظام التعريض هو األساس 

يف النظام االستعاميل يف القرآن وال شك إنَّ االلتفات خمصوص هبذه اللغة ـ 

 أي العربية ـ دون غريها.

مأخوذ من التفات اإلنسان يمينًا وشامالً، فتارة يحقبلح االلتفات لغًة: 

وثالثة كذا، أو هو االنِصاف والتفت إيلَّ التفاتًا أي  بوجهه وتارة كذا،

 .(1)ويحانِصف بوجهه ن

 وااللتفات يف علم املعاين من علوم البالغة، ذكر البالغيونواصطالحاً: 

 له معنيني: 

ل:  أْن يلتفت وينتقل املتكلم ـ سواء كان شاعرًا أو راويًا أو املعنى األوَّ

ل.أديبًا أو ... الخ من معنى إل   آخر حني يحعرض له ثم يعدل إل األوَّ

أْن ينتقل املتكلم من ضمري إل ضمري كقوله تعال: املعنى الثاين: 

 (2)}حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ{
فانتقل الباري عز اسمه من . 

                                                                        
 ( جممع البحرين، مادة )لفت(.1)

 .22( سورة يونس: اآلية 2)
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 ضمري اخلطاب كنتم ـ خطاب املتكلمني إل الغائبني ـ 

االلتفات هو التعبري عن معنى بطريق من الطرق د اجلمهور: وعن

الثالثة ـ أعني التكلم واخلطاب والغيبة ـ بعد التعبري عنه بطريق آخر منها، 

برشط أْن يكون التعبري الثاين عىل خالف مقتىض الظاهر، ويكون مقتىض 

 الظاهر سوق الكالم أْن يحعربَّ عنه بغري هذا الطريق، وهذا واضح؛ ألنَّ 

االلتفات هو انتقال الكالم من أسلوب التكلم واخلطاب والغيبة إل 

أسلوب آخر غري ما يرتقبه املخاطب ليفيده تطرأًة لنشاطه وإيقاظًا يف إصغائه، 

  فلو مل يعترب هذا القيد لدخل يف هذا التفسري أشياء ليست من االلتفات:

زيد قم ويا  ال، وياأنا زيٌد، وأنت عمر، ونحن رجال وأنتم رجمنها: 

ربِّ به عن معنى واحد تارة بضمري  رجاًل له بِص، خذ بيدي ... الخ مما عح

 .(1)املتكلم أو املخاطب وتارة باالسم الظاهر أو ضمري الغائب

ا ذلك الذي التقدم ، أو أْن يكون وقال السكاكي:  االلتفات هو إمَّ

عنه بطريق منها فعدل اآلخر. فااللتفات عند  التعبريمقتىض الظاهر 

 السكاكي أعم، فكل التفات عند اجلمهور التفات عنده من غري عكس.

والعرب يستكثرون من االلتفات إل الكالم وإْن املفتاح:  يفوقال 

انتقل من أسلوب إل أسلوب أدخل يف القلوب عند السامع وأحسن 

وهم أحرياء بذلك، أليس قري تطريًة لنشاطه وأمأل باستدرار إصغائه 

األضياف سجيتهم، ونحر العشار للضيف دبأهم وهجرياهم؟ ال مزقت 

، أفرتاهم حيسنون قري حريامً أيدي األدوار هلم أدياًم وال أباحت هلم 

                                                                        
 .286( املطول يف رشح تلخيص املفتاح ص1)
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بني أسلوب وأسلوب وإيراد وإيراد، فإنَّ الكالم فيه يخالفون األشباح ف

رة ـ أشهى غذاًء لروحه وأطيب املفيد عند اإلنسان ـ لكن باملعنى ال بالصو

 قرى هلا.

االلتفات ستٌة، حاصل رضب ثالثة )التكلم واخلطاب  وأقسام

 والغيبة( يف اثنني ألنَّ كاًل من الطرق الثالثة ينقل إل اآلخرين: 

ل:  كقوله تعال: االلتفات من الغيبة إل اخلطاب ـ القسم األوَّ

فالتفت من  (2)}إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعنِي{إل قوله  (1)}وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمنِي{

العدول من أسلوب يف الكالم إل الغيبة إل اخلطاب ـ وإْن كان التعبري 

ل ـ االلتفات  ل أفضل وأول األسلوب من األوَّ أسلوب آخر خمالف لألوَّ

ل خاص والثاين يعم سائر   .(3)االلتفات كلَّهامن الغيبة إل اخلطاب ـ فاألوَّ

إنَّ العبد إذا ذكر احلقيقة باحلمد عن قلب حارض، ثم النكتة فيه: ـ 

 ذكر صفاته التي كل صفة منها تبعث عىل شدة اإلقبال.

ل، القسم الثاين:  االلتفات من اخلطاب إل الَغيبة وهو عكس األوَّ

(4)يْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ{}حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَومثاله قوله تعال: 
 واألصل. 

)بكم( ونكتة العدول عن خطاهبم إل حكاية حاهلم لغريهم هو التعجب 

من كفرهم وفعلهم، واستدعاء اإلنكار منهم عليهم، فلو استمر تعال عىل 

  ل فيها غري ذلك.يخطاهبم لفاتت هذِه الفائدة، وق

                                                                        
 .1( سورة الفاحتة: اآلية 1)

 .5( سورة الفاحتة: اآلية 2)

 .265( الطراز للسيد حييى العلوي اليمني ص3)

 .22( سورة يونس: اآلية 4)
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}وَاللَّهُ الَّذِي االلتفات من الغيبة إل التكلم، كقوله تعال: القسم الثالث: 
(1)أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثرِيُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ{

فساقه، وقال  واألصل. 

الزخمرشي، وفائدته )االلتفات( يف هذِه اآلية وأمثاهلا: ـ التنبيه عىل 

 ياح اليدخل حتت قدرة أحد.التخصيص بالقدرة وأنَّ أمر الر

االلتفات من التكلم إل الغيبة ـ وهو عكس ما قبله ـ القسم الرابع: 

(2)}إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا{ومثاله قوله تعال: 
}فَآمِنُواْ بِاللّهِ إل قوله تعال  .

 واألصل )يب( فعدل احلق تعال عنه لنكتتني: ـ . وَرَسُولِهِ{

 دفع التهمة عن نفسه باملعصية.األوىل: 

تنبيهمم عىل استحقاقه االّتباع بام اتصف به الصفات املذكورة الثانية: 

 واخلصائص املتلّوة.

االلتفات من اخلطاب إل التكلم ومل يقع يف القرآن، القسم اخلامس: 

نتَ }فَاقْضِ مَا أَوإْن قال السيوطي يف االتقان مثَّل له بعضهم بقوله تعال: 
هذا ال يصح كمثال  أنَّ  إاّل  .(4)}إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا{إل قوله تعال:  . (3)قَاضٍ{

 رشطه االلتفات أْن يكون املراد به واحدًا. ألنَّ لاللتفات 

االلتفات من التكلم إل اخلطاب وهو عكس الذي القسم السادس: 

واألصل  .(5)فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون{ }وَمَا لِي الَ أَعْبُدُ الَّذِي قبله ـ كقوله تعال:

)إليه أرجع( فالعدول من التكلم إل اخلطاب، نكتته أنَّه أخرج الكالم يف 

                                                                        
 .9سورة فاطر: اآلية ( 1)

 .158( سورة األعراف: اآلية 2)

 .72( سورة طه: اآلية 3)

 .73: اآلية طه( سورة 4)

 .22سورة يس: اآلية ( 5)
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منا صحته لنفسه، وهو يريد نصح قومه تلطحفًا وإعالمًا أنَّه يريد هلم  معرض

 .(1)ما يريد لنفسه، ثم التفت إليهم لكونه يف مقام ختويفهم ودعوهتم إل اهلل

بعد عرض كلامت األعالم وبيان أقسام االلتفات، فإنَّ وأقول: 

 املتحصل منها: 

إنَّ االلتفات هو انتقال املتكلم بتوجيه خطابه مع أكثر من خماطب، 

ل كالمه وخطابه إل  ل ومل يستتم كالمه بعدح فيحوِّ فيتكلم مع املخاطب األوَّ

ل أو ينتقل إل طرف ثايٍن، وقبل أْن يستمم كالمه مع الثاين يرجع  إل األوَّ

 ثالث وهكذا.

وقْد َوَرَد التأكيد واالهتامم هبذه القاعدة البالغية الصعبة واملهمة ـ 

وباقي األئمة^ إاّل أنَّ هذِه × االلتفات ـ يف كلامت أمري املؤمنني

القاعدة يغفل عنها أغلب املفرسين ولألسف، وهذا هو أحد أسباب 

آليات والسور، فااللتفات معناه كام تقدم إخفاقهم من الوصول إل مراد ا

أنَّه يف سياق آية واحدة بدايتها املتكلم طرف واملخاطب طرف آخر ثم 

يتبدل إل متكلم ثاٍن وربام خماطب ثالث أو رابع أو املتكلم نفسه يتبدل 

طب أو أحدمها خيتلف أو كالمها يف وسط اآلية أو يف ذيلها اوكذا املخ

 من ثالث مقاطع يف اآلية الواحدة. كذلك ولربام هناك أكثر

وحيسب املحَفرسِّ وحدة السياق يف اآلية فضاًل عاّم بني اآليات أمرًا 

يف تفسري كالم متبعًا وغالبًا عند أكثر املفرسين وهذا هو موطن اإلخفاق 

اهلل، كام يبني ذلك أئمة أهل البيت^ أنَّ آيات القرآن الكريم فيها سبٌك 

احلقيقة سبك القرآن هبذه الشاكلة خاصة ويف  بنمط وشاكله خاصة ويف

                                                                        
 .362، ص1( أنوار الربيع البن معصوم، ج1)
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 احلقيقة سبك القرآن هبذه الشاكلة فيه حكم ومغزى وقواعد عظيمة: ـ 

من قصة يوسف وما جرى × ما تعرضت لبيان سورة يوسفمنها: 

ا ملْ تتعرض إل بيان دقائق مقاطع حياة يعقوب والنبي  عليه مع أخوته فإهنَّ

لقرآن الكريم عىل بيان لقطات مصريية ، وإنَّام اقتِص ايوسف وأخوته

والنبي × انعطافية خطرية وحساسة يف مسلسل حياة النبي يوسف

 يعقوب واألنبياء عمومًا واألمم السابقة بشكل منسبك وببالغة إعجازية.

 وهذا هو فرق تاريخ القرآن الكريم عن تاريخ كتب التأريخ للشعوب

 واألمم واحلضارات فإنَّ الفرق بينها شاسع.

واألشياء التي فإنَّ املؤرخ يف كتب التأريخ يتعرض إل ذكر اهلامش واملتن 

 قْد ال يكرتث هبا والتي يكرتث هبا وسواء بشكل مبعثر أم منتظم و... الخ.

ا القرآن الكريم فحاشاه من أْن يكون  كتابًا تأرخييًا قصصيًا يدغدغ أمَّ

. كال، وإنَّام القرآن املخيلة وحس الشاعرية أو حس الثمر يف اإلنسان و ..

فقط إل اللقطات احلساسة اإلنسان فإنَّه يتعرض كتاب الذكر وإنامء لتنمية 

ّل أهل الفسا ، وإنَّام ديف تأريخ األمم، فمثاًل ال يتعرض القرآن الكريم إل كح

 يقتِص عىل ذكر أهل املخاطب اخلطرية من أهل الفساد.

 امهم وما يتعلق بشؤوهنموهكذا عندما كتب التأريخ عن الفراعنة وأقس

م بسطوا  ِلٌّ و ... بينام القرآن اقتِص فإهنَّ الكالم حول ذلك بشكل تفصييل ممح

عىل بيان بنود معينة مفصلية حساسة وخطرة يف حياهتم تشكل خطرًا عىل 

 املجتمع عاجلها وذكرها وسلَّط عليها األضواء.

آلثار اخلطرية التي لذا يتميز القرآن الكريم يف قصِّ قصصه بأنَّه يتتبع ا

هلا انعطافات مهمة يف الوصول إل الغاية، ولذا نالحظ فجأة انتقال العدسة 
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القرآنية من لقطة إل أحخرى متسلسلة لكنَّ ال يعني هذا أنَّ املشهد واحٌد يف 

هذِه اآلية الواحدة املباركة وإْن كان نسق اتصال اآلية أو اآليات واحدًا، 

ا يف اآلية الواحدة مشاهدح لقطات متعددة وهم حيسبون وإنَّام القرآن ينقل لن

ل.  أهنم ال زالوا يف املشهد األوَّ

إاّل أنَّه ولألسف أنَّ املفرسين من كال الطرفني غفلوا عن مالحظة 

ّل ذلك نتيجة االبتعاد عن  ارتباط بعض القواعد مع بعضها اآلخر، كح

 البيت^.مالحظة البيانات العلميّة املوجودة يف روايات أهل 

فمثاًل هناك ارتباط وثيق بني قاعدة االلتفات وقاعدة أسباب النزول، 

وإْن كان البحث عن قاعدة أسباب النزول يأيت مفصاًل يف ُمله إْن شاء اهلل، 

إاّل أنَّه نشري إل ذلك من باب بيان ارتباط بعض القواعد مع بعضها اآلخر 

سف ال يتبنى مسألة تعدد مع بيان نوع العالقة والصلة فمثاًل بعضهم ولأل

ل تلك  تعددة، بْل حتَّى مجح أسباب النزول وأنَّ اآلية الواحدة هلا أسباب مح

م ال يبنون عىل وجود أكثر من سبب، واحلال  اآلية أو بحسب كلامهتا فإهنَّ

قْد يظن بعض املفرسين أو قّراء القرآن أنَّ سبب نزول هذِه اآلية هو الواقعة 

أو الشخص الفالين واحلال يف بعض اآليات قْد يكون أو احلادثة الفالنية 

سبب نزول صور اآلية شخص، ووسطها شخص آخر أو حادثة أحخرى، 

وذيلها يف ثالث، بْل يمكن أْن نقول أكثر من هذا بأْن تكون فقرات اآلية 

الواحدة صدرها يف شخص أو واقعة أو حادثة معينة، ووسطها يف آخر، 

 وذيلها يف ثالث و ... الخ.

 وعليه فغفلة املفرسين عن االلتفات والتنبيه ملثل هذِه املطالب العلميّة

 املهمة يوقعهم يف أخطاء تفسريية خطرية.

}يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ما جاء يف سورة األحزاب توضيح ذلك: 
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 ... فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَواْلً مَّعْرُوفًاالنِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فاَلَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ 
 .(1)إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهرِيًا{

ـ ’ فنالحظ أنَّ صدر اآلية كان الكالم فيه موجهًا إل نساء النبي

خترجن من بيوتكن ال حلرب ـ كحرب اجلمل مثاًل التي  أي يا نساء النبي ال

’ عائشة عىل إمام األصل وويص رسول اهلل’ خرجت فيها زوج النبي

ل القرآن الكريم خطابه من وال ملا شاهبها، ثم حيوِّ × عيل بن أيب طالبـ 

}إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ إل خطاب أهل البيت^: ’ نساء النبي
ومل يقل القرآن الكريم يطهركن، فنالحظ  جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهرِيًا{الرِّ

( و  نَّ االلتفات واالنتقال من ضمري املخاطب وهو مجاعة األناث )كح

 )بيوتكن( إل خطاب )لِيحذهب عنكم( فإنَّ مثل هذا نحو التفات.

ات خياطب مورد آخر لاللتفات يف القرآن الكريم يف بعض اآلي

القرآن شخص ذو أوصاف متعددة عكس ما يظنه املفرسون كام يف قوله 

}لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضاْلً مِّنَ اللَّهِ تعال: 
وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَاإلمِيَانَ مِن  صَّادِقُونوَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ ال

 .(2)قَبْلِهِمْ{

وهاتان آيتان ُمكمتان من ُمكامت القرآن الكريم، وما بينته فاطمة 

ل ـ أيب بكر ـ والثاين ـ عمر  ÷الزهراء يف خطبتها وجداهلا مع اخلليفة األوَّ

 .(3)بن اخلطاب ـ أليس اخلمس للمهاجرين واألنصار؟

                                                                        
 .33ـ  32( سورة األحزاب: اآلية 1)

 .9ـ  8( سورة احلرش: اآليتان 2)

 واألنصار.مع املهاجرين ÷ ( خطبة الزهراء3)
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’ إنَّام املهاجرين من هاجر إىل اهلل تعاىل ولنا عرتة النبي»قالت: 

لرب ’ والنَّصة التي ُعِقدت يف بيعة العقبة والتي هي نفس نَّصة النبي

، ال من قاطعنا وأدبر ’العاملني وبالتايل نَّصة اهلل ولرسوله وعرتة النبي

 .«عنَّا

شاهٌد عىل أنَّ   .(1)اإلمِيَانَ مِن قَبْلِهِمْ{}وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَوقوله تعال: 

بناًء عىل ما َورَد يف بيانات وروايات × املخاطب هبا هو عيل بن أيب طالب

ل من هاجر مع النبي× أهل البيت^ بأنَّه وليَس املراد من اهلجرة ’ أوَّ

قد تكون أحد آليات اهلجرة هو اهلجرة اجلغرافية  يهي اهلجرة اجلغرافية الت

نتقال بالبدن واملال، وإنَّام املراد باهلجرة يف ُمل الكالم هي هجرة عقيدة واال

فاسدة إل عقيدة حّقة وصاحلة وهجرة نفسانيّة أي هجرة نفس رذيلية 

وجاهلية إل نفس فضيلية وأعراف وتقاليد وحيانية ساموية نبوّية مطّهرة 

 نورية سهلة وسمحٌة.

هي النِصة واألنصار وهناك منطق آخر للهجرة يف القرآن: ـ و

وليَس املراد منها النِصة العكرسية وإاّل لو كان املراد ذلك فقط لكانت يف 

ونِصوه عسكريًا إاّل ’ ية حتالفوا مع الرسولدوقتها قبائل مرشكة أو هيو

م مل يحسموا باألنصار.  أهنَّ

وعليه فيكون املراد من األنصار هي ديمومة العهود والتعهد 

وعرتته الطاهرة، ’ وااللتزام والثبات لنِصة الدين وأهل الدين من النبي

والعرتة الطاهرة، ’ بخالف من خذل اهلل ـ والعياذ باهلل ـ وخذل الرسول

 فهو ال يستحق وصف النِصة واالنتصار. 

                                                                        
 .9( سورة احلرش: اآلية 1)
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 سبب نزوهلام واملخاطب هبام واحد. آيتان من سورة احلرش كاناخلالصة: 

م:  القاعدة الثانية من قواعد نظام االستعامل اللفظي تلخيص ما تقدَّ

هي قاعدة ـ االلتفات ـ وهي من القواعد املهمة التي جتب أْن تول عناية 

ا من القواعد البالغية الصعبة، والبدَّ أْن نعرتف: ـ   وأمهيّة خاصة؛ ألهنَّ

ا بعجزنا عن اإلأوالً:  حاطة بقواعد ومتشعبات قاعدة االلتفات؛ ألهنَّ

من القواعد املتشعبة واملتوسعة دائرهتا واملرتامية إل أطراف بعيدة وأفرع 

وسبل غريبة بالنسبة إلينا وقدرة ممارستها إنَّام تكون للحق تعال رب الكالم 

رسٍة سليمة تعجز قدرة البرش عن السيطرة أو اميامرسه بمالذي عندما 

 كيز أو اإلحاطة هبا.الرت

إنَّ ما ورد يف بيانات أهل البيت^ إنَّ االلتفات له أقسام ثانياً: 

عديدة يف القرآن غالبًا ما يتغري إسناد اجلمل باستمرار فقد يتغري اإلسناد من 

خماطب إل آخر، ومن متكلم إل آخر أو يتغري أحدمها أو كالمها، وقد 

ملة الواحدة إذا كان فيها أوصاف خيتلف يف اآلية الواحدة بْل يف اجل

وإسنادات متعددة، فضاًل عن السورة والسور بأْن يكون صدرها يف يشء 

 ووسطها يف يشء آخر، وذيلها يف يشء ثالث.

إنَّ استعامل مثل هكذا قاعدة ونظام يف اللغة العربية قليل ثالثاً: 

تذكر  لصعوبة القدرة يف السيطرة عىل استعامله فمن الصعوبة بمكان أنْ 

ل وخرب ثاٍن وخرب ثالث، واحلال إنَّك تريد  مجلة مبتدأ مثاًل ثم تذكر خرب أوَّ

ل و ،مبتدًأ غري املبتدأ يف اخلرب الثاين  ثاين وهكذا.الويف الثالث مبتدًأ غري األوَّ

لعلَّ أحد أسباب صعوبة قاعدة االلتفات يف القرآن باعتبار أنَّ رابعًا: 

تبدل بشكل خفي غري متنبه إليه، ولعل هذا خطاب القرآن الكريم يتعدد وي
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أحد أهم أسباب إخفاق املفرسين من الوصول إل مراد اآليات والسور 

وليعلم املفرسِّ إنَّ من أوليات تفسري القرآن الكريم أنَّ يحراعي املحَفرسِّ هذِه 

القاعدة ـ االلتفات ـ وإاّل سوف يحشق به مسار التفسري بعيدًا جدًا عن 

 ري القرآن.حقيقة تفس

سوف  حفياً إذْن إذا مل نمكث مليًّا يف قاعدة االلتفات ومل نراعها 

نخفق عن الوصول إل املطالب العلمية والنكات واآليات القرآنية، وكذا 

يف الروايات بحسب توصيات أئمة أهل البيت^ يف االهتامم هبذِه 

اهلل وليَس عىل  القاعدة يف تفسري القرآن؛ ألنَّ تفسري القرآن هو تفسري لكالم

بنفسه يف اآليات حد كالم البرش، وإْن مل يكن ورد لفظ االلتفات 

 والروايات وإنَّام ورد معناه.

إذْن االلتفات: هو أْن يتكلم املتكلم بكالم خياطب به خماطبًا ثم 

يلتفت ويوجه خطابه إل خماطب آخر ثم إل ثالث ثم ... الخ وهذا معناه 

متوجهًا إل أكثر من خماطب فيتكلم مع الطرف أنَّ خطاب املتكلم يكون 

ل كالمه وطابه إل طرف ثاٍن وقبل أنَّ  ل ومل يستتم كالمه َبْعدح فيحوِّ األوَّ

ليستمم كالمه مع الثاين يرجع إل  أو ينتقل إل ثالث وهكذا، علاًم أنَّ  األوَّ

 املتكلم واحلال هذِه مل جيعل فواصل ومنبهات لالنتقال من طرف إل آخر

وإنَّام مسرتساًل بكالمه بنسق واحد، فمن مل يكن له دربة وخربة يف ذلك 

حيسبه كالمًا واحدًا ومتكلاًم واحدًا وخماطبًا واحد ولعل احلال ليَس كذلك، 

ك خطابه إل متعددين، فقد يتبدل املخاَطب دون املخاطِب  رِّ فلعلَّ املتكلم حيح

 لسامع( أو بتبديلها معاً.ل املخاطِب دون املخاطب )اواملتكلم أو بتبدي

̂ من أْن يعيش القارئ للقرآن فضالً عن ر أهل البيت املحَفرسِّ  ولذا حذَّ
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املخاَطب أو املخاطِب أو كليهام .  تبدلحالة الغفلة وعدم االلتفات إل 

وعدم االلتفات إل هذِه التالوين املتنوعة والعيش حالة العفوية وعدم 

االلتفات إل مثل هذِه النكات فإنَّ هلا تأثريها البالغ األمهية عىل معنى 

 اآليات والسور القرآنية املباركة.

اَرس يف تراكي ب القرآن إذْن قاعدة االلتفات فنٌّ بديع وعظيم متح

ا × الكريم كثريًا حسب كالم أمري املؤمنني مثاًل يف أسباب النزول فإهنَّ

خمتلفة بلحاظ اآلية الواحدة كام تقدم، وسيأيت تفصيل كل ذلك يف قاعدة 

ل كشاهد عىل قاعدة وأسباب النزول، وإنَّام ذكرت قاعدة أسباب النز

 االلتفات.

الستظهارات التفسريية، فقاعدة االلتفات تؤثر كثريًا عىل كثري من ا

سواء يف علم الفقه ـ أي يف جمال االستنباط ـ أو يف أي علم آخر من العلوم 

 الدينية كالعقائد والفقه والتفسري و ... الخ بْل وغري العلوم الدينية.

  



 

 سبب عد  تركيز أغلب املفسرين على قاعدة االلتفات

أكَّدت بعض الروايات وبيَّنت أنَّ من األسباب الكبرية اخلطأ 

م ال يصلون إل معرفة كنه كالم اهلل تعال؛ ذلك بسبب  املفرسين حيث أهنَّ

تفات إل ذلك إاّل ابتعادهم عن رعاية املعصوم، وال يصلون إل االل

بالرعاية التعليمية من أئمة أهل البيت^ إْذ مل يسرتشدوا بتعاليمهم^ 

م سوف خيفقوا يف التنبأ إل نكات قاعدة االلتفات  ووصاياهم العلمية فإهنَّ

 وتالوينها وتنوعها يف التفاتات القرآن بشكل متكثر إل ما شاء اهلل.

 ولعلَّ سائل يسأل: مِلَ هذِه الصعوبة؟

 فإنَّه ليَس من السهل َخلق املحَفرسِّ لألحجية واللغز من القرآن الكريم،

وإنَّام هذِه الشبكية يف تنويع خطاب القرآن بمثابة سدود فلعلَّ املحَفرسِّ املتدبر 

ل وحدودها من خمارج اآليات والسور، إاّل أنَّ  يصل إل منطقة السد األوَّ

وصوله إل منطقة أعمق حيتاج إل االلتفات إل وجود سدود أحخرى أعمق، 

 فكيف يتجاوزها إل ما وراءها.

َفرسِّ  إذْن املعنى األّويل الذي هو َرِحٌب وفيه ِسَعٌة فإنَّ بإمكان كل مح

الوصول إليه وإنَّام الكالم فيام بعد املعنى األويل من املعاين العميقة، فهنا 

× حيتاج املحَفرسِّ إل االلتفات ورعاية تعليمية خاصة من قبل املعصوم

رواها السيد  للمنظومة الشبكية يف اخلطاب القرآين فمثاًل الرواية التي

 زينب النعامين يف تفسريه عن يبيف كتابه املحكم واملتشابه عن أ املرتىض

وهو يمزج بني حديثه وحديث × عن أمري املؤمنني× اإلمام الصادق
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واعلموا رمحكم اهلل أنَّ من مل يعرف من كتاب اهلل »×: جده أمري املؤمنني

واملبهم من القرآن يف  الناسخ واملنسوخ واخلاص والعام واملحكم واملتشابه

 .(1)«ألفاظه املنقطعة واملؤتلفة

وحيث اشتملت هذِه الروايةعىل بنود علمية ضخمة لسنا اآلن 

بصدد بياهنا ـ ستأيت يف بحث املحكم واملتشابه ـ حفاظًا عىل وحدة سياق 

الكالم وأخذ ُمل الشاهد منها. إْذ لو قارنا بني الروايات الصادرة عن أئمة 

املتضمنة لبيان املنهج التفسريي بحسب مدرسة أهل أهل البيت^ 

ل والثاين اهلجري وما أودع فيها  من البيت^ التي صدرت يف القرن األوَّ

قواعد أصيلة يف منهج التفسري تعترب أسس بنيوية شاخمة لدى علامء التفسري 

عند كافة املسلمني، وهذِه القواعد التي بيّنتها روايات أئمة أهل البيت^ 

تصة بالتفسري فقط بْل تتعدى ملثل الفقه واألصول واحلديث ليست خم

يف علم × املعرفة، يف ذكره أمري املؤمنني والرجال والعقائد وباقي فنون

 الرجال ويف اختالف احلديث.

ما رواه الشيخ الكليني عن عيل بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه،، عن 

ن بن أيب يعيش عن سليم محّاد بن عيسى عن إبراهيم ابن عمر اليامين عن أبا

إين سمعتح من سلامن × بن قيس اهلاليل، قال: قلت ألمري املؤمنني

غري ما يف ’ واملقدار وأيب ذر شيئًا من تفسري القرآن وأحاديث عن نبي اهلل

أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، ورأيت يف أيدي 

                                                                        
( السيد عيل بن احلسني املعروف بالسيد املرتىض يف كتبا املتشابه واملحكم يف القرآن يروي عن ابن أيب 1)

زينب النعامينـ  تلميذ الكلينيـ  صاحب كتاب الغيبة ولألسف مل يبق من هذا التفسري إاّل رسالة 

لة يف املحكم واملتشابه وفيها روايات ُمدودة إاّل أهنا تشتمل يسرية رواها السيد املرتىض باسم رسا

 عىل أصول وقواعد تفسريية هامة.
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أنتم ’ عن النبي الناس أشياء كثرية من تفسري القرآن ومن األحاديث

لَّهح باطل، أفرتى الناس يكذبون عىل  ختالفوهنم فيها وتزعمون أنَّ ذلك كح

القرآن بآرائهم؟ قال: فأقبل عيلَّ فقال: ـ متعمدين ويفرسون ’ رسول اهلل

قد سألت فافهم اجلواب: إنَّ يف أيدي الناس حقًا وباطاًل، وصدقًا وكذبًا 

وومهًا و ...  ظاً وُمكاًم ومتشاهبًا وحف وناسخًا ومنسوخًا، وعاّمًا وخاّصًا،

من أربعة ليَس هلم خامس رجٌل منافٌق يظهر اإلمان  وإنَّام أتاكم احلديث

الخ ’ ... محتصنع باإلسالم ال يتأثم وال يتحرج أْن يكذب عىل رسول اهلل

شيئًا أمر به ثمَّ هنى عنه وهو ال يعلم ’ ورجل ثالث سمع من رسو الهلل

مبغٌض ’ الخ وآخر رابع مل يكذب عىل رسول اهلل أو سمعه ينهى ...

 الخ.’ ... للكذب خوفًا من اهلل وتعظياًم لرسول اهلل

أسسًا بنيوية متشعبة عن بنود قرآنية من اآلية × فذكر أمري املؤمنني

وا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ }إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُاملباركة 
 .(1)نَادِمنِي{

وهكذا يف أسباب النزلو كعلم مستقل وأنَّ أحد أبحاثه التي ستأيت يف 

ُملَّها هو اآليات والسور املكيّة، واملدنية فإنَّ أساس تفصيله هو من أمري 

إنَّام أغرف من نمري أمري »حتّى قال عبداهلل ابن عباس × املؤمنني

 .«×املؤمنني

 األسس التي أسسها أئمة أهل البيت^ هي أسس ثابتة وعظيمةإذْن 

وأساسية عند كافة علامء املسلمني يف كافة العلوم وال يحنكرها إاّل من ال 

 ينصف نفسه وال حيرتم البحث العلمي وعقله.

                                                                        
 .6( سورة احلجرات: اآلية 1)
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وعليه فلو قارّنا بني ما ورد عن أئمة أهل البيت^ وبني باقي 

قه واألصول والعقائد والرجال و املدارس اإلسالمية األحخرى يف علم الف

ا مدرسة  ... الخ لوجدنا املحَفرسِّ حيتاج فقط ما ورد عن أهل البيت^؛ ألهنَّ

ا من صنع البرش فهي  وحيانية متصلة بالسامء والوحي بخالف غريها فإهنَّ

 تقرُّ بعجزها وضعفها.

  



 

 تفاتالضوابط التطبيقية لقاعدة االل

ة ضوابط وموارد تطبيقية لقاعدة االلتفات نذكر بعضها  هناك عدَّ

 عىل سبيل االختصارمنها: ـ 

يف كالم القرآن، وهلام ُملٌّ  أوالً: الفصل واألصل ـ املنقطع واملؤلف ـ

عظيم يف علم املعاين وواقعان منه يف الرتبة العليا، ونحن نشري إل زبٍد منهام 

ا الفصل ـ أو االنقطاع ـ فهو عبارة عن ترك الواو  مما يتعّلق بغرضنا أمَّ

العاطفة بني اجلملتني ـ وربام أطلق الفصل عىل توسط الواو بني اجلملتني، 

 واألمر يف ذلك قريٌب بعد الوقوف عىل حقيقة املعاين.

وهناك مواضع يف القرآن تنقطع وتنتهي عندها سلسلة احلوار وتبدأ 

ملتكلم أو املخاطب أو املوضوع أو ... بحوار وسياق جديد قد يتبدل فيه ا

 الخ.

مع فرعون ـ فإنَّ اجلملة واردة عىل تقدير × فمثاًل يف قصة موسى

فإنام جاءت من غري  .(1)}قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمنِي{سؤال يقتضيه احلال ـ 

واو عىل تقدير سؤال تقديره: فامذا قال فرعون ملا دعاه موسى إل اهلل تعال 

ثم  }وَمَا رَبُّ الْعَالَمنِي{قال فرعون ملّا دعاه موسى إل اهلل تعال قال فرعون 

 .(2){}قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنتُم مُّوقِننِيقال موسى 

ا الوصل: ـ قْد يايت اتصال اجلملة مع ما بعدها بالواو وقْد ال يأيت،  أمَّ

                                                                        
 .23( سورة الشعراء: اآلية 1)

 .24( سورة الشعراء: اآلية 2)
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ا االتصال بالواو كام يف قوله تعال:  وَإِلَى  }أَفاَلَ يَنظُرُونَ إِلَى اإلِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتأمَّ
 .(1)السَّمَاء كَيْفَ رُفِعَت{

ا االتصال من دون الواو كقوله تعال:  اسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ }وَمِنَ النَّوأمَّ
}يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ ثم قال . (2)وَبِالْيَوْمِ اآلخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِننِي{

. فجرد قوله )خيادعون اهلل( عن الواو إرادة اإليضاح ما (3)إاِلَّ أَنفُسَهُم{

 .وَبِالْيَوْمِ اآلخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِننِي{}آمَنَّا بِاللّهِ سلف من قوله: 

فمثل هكذا مورد ال يمكن احلكم بوحدة السياق التي قد اختذها 

بعض املفرسين من الفريقني شعارًا ويف حالة عدم فرز املطالب وتداخلها، 

وألجل اخلروج من أزمة ومشكلة التشخيص بني عناوين املوضوعات 

وحدة السياق وهذا بالتايل مؤرش العجز عن  بدقة يلجأ املفرسون إل مسألة

فهم املنقطع واملؤلف واملنفصل واملتصل يف تراكيب ألفاظ القرآن الكريم 

 .. الخ.

... املبهم من القرآن يف »× ولذا كان الغرض من ذكر أمري املؤمنني

إنَّ رجاًل قال له أنت تقول »× عن أيب جعفر «ألفاظه املنقطعة واملؤلفة

كتاب اهلل إالي معروف ... إنَّ للقرآن ظاهرًا وباطناً، ومعايناً، ليَس يشء من 

وناسخًا ومنسوخاً، وحمكاًم ومتشاهباً، وُسننًا وأمثاالً وَفْصالً، ووصاًل، 

يعني  (4)«وأحرفًا وتَّصيفاً، فمن زعم أنَّ الكتاب مبهم فقد َهَلك وَأْهَلَك 

                                                                        
 .18و 17( سورة الغاشية: اآلية 1)

 .8( سورة البقرة: اآلية 2)

 .9( سورة البقرة: اآلية 3)

 .22، من أبواب صفات القايض، ح13ب 183، ص27ج( الوسائل، 4)
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ويبني علامء قرآن الكريم، هناك مواضع قطع ومواضع وصل يف ال أنَّ 

التجويد أنَّ هذِه اآلية املباركة فيها موضع للوصل مثاًل أو للقطع، فيحسال 

ذلك العامل بالتجويد من أين عرفت أنَّ هذا املوضع موضعح فصل أو وصل 

 أو موضع قطع أو ... الخ؟

يط ببحور معاين  فسوف جييب أنَّه ال يعلمه بالدقة واملتانة إاّل من حيح

كريم، ورباط التجويد اللفظي بالتجويد الرتكيبي،وكيفية وحقائق القرآن ال

، وما هذا إاّل ×فرز اجلملة املوصولة باملؤلفة كل ذلك أشار له املعصوم

مشهد من مشاهد االلتفات، وهبذا تبني أنَّ القطع والوصل قاعدة تندرج 

حتت نظام االلتفات يف القرآن الكريم، وتسمى هذِه القاعدة يف ألفاظه 

املؤتلف واملختلف »ة واملؤلفة، أو تسمى يف بعض الروايات بقاعدة املنقطع

 .«يف ألفاظ القرآن

يكون حق الكالم أْن تقدم هذِه العبارة  بأنْ ثانياً: التقديم والتأخري: 

وتؤخر تلك لدواٍع وأغراض أكثر تأثريًا يف نفس السامع قْد تكون 

الخ أو لغرض أنَّ املحَفرسِّ الدواعي بالغية أو نحوية أو أدبية أو لغوية أو ... 

مثاًل إذا بدأ بوحدة السياق ظن أنَّ املتأخر ذكرًا هو متأخر معنى واحلال أنَّه 

 غري متأخر مثالً قّدمه لنكتة تعدد اللفظ ومتأخر معنى أو بالعكس.

والتقديم والتأخري وإْن كان قاعدة مستقلة إاّل أنَّه يمكن جعلها 

 ات.موردًا من موارد قاعدة االلتف

فاملحَفرسِّ إذا حسب أنَّ آيات القرآن يف ترتيب اسرتسايل رصحي 

وانسيايب واحد فهذه بادرة خطأ يقع فيها املحَفرسِّ وعىل املحَفرسِّ أْن يعيش 

ة التامة ملراعات هذِه اآللية والتالوين يف خطاب القرآن الكريم وكذا ظاليق
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 احلديث والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت^.

اآلية الناسخة واآلية املنسوخة، ري شاهد عىل التقديم والتأخري: وخ

ية يف موارد عديدة يرون: ـ أنَّ اآل فنالحظ أنَّ عند مفرس علامء اإلمامية

الناسخة متقدمة عىل اآلية املنسخوة ذكرًا، مع أنَّ العكس لوكنا نراعي 

تأخرة الرتتيب الزمني فالعكس هو الصحيح بأنَّ تكون اآلية الناسخة م

 زمانًا عن اآلية املنسوخة.

إذْن لعلَّ القرآن الكريم يقدم ذكر الناسخ الذي لعله متأخر زمانًا 

 واملنسوخ أحخر ذكره مع أنَّه متقدم زمانًا.

وعليه فاملحَفرسِّ إذا ملْ يكْن مستفيقًا من غفلة عدم االنتباه والتنبه، وأنَّ 

يف القرآن، بغض النظر عن  هناك قاعدة مهمة وهي قاعدة التقديم والتأخري

مسألة وحدة السياق وما يتشبث به املحَفرسِّ غري امللتفت والتي متثل مؤرش 

العجز عنده، وأنَّ هناك ناسخ متقدم ومنسوخ متأخر ملْ يكْن عنده توالد 

م  اسرتسايل وامتيازي وإنَّام يصبح العكس، بغض النظر عن مسألة ملاذا قحدِّ

كان الناسخ متأخر عن املنسوخ واقعًا، ولكْن  الناسخ وأخر املنسوخ وإنْ 

ا بسبب أنَّ طريقة مجع آيات القرآن  يف القرآن ترى عكس هذا الرتتيب إمَّ

 هي كام عليه اآلن أو لدواٍع أحخر.

إذْن املحَفرسِّ الذي ملْ تكن عنده يقظة عالية إل وجود قاعدة التأخري 

املراد يف اآليات، ولذا َوَرَد يف تضيع عليه حقيقة والتقديم يف القرآن فسوف 

بعض تعبرياهتم^ أنَّ املحَفرسِّ إذا ملْ يلتفت إل وجود مثل هذِه النكات يف 

 القرآن فكيف يدعي التفسري؟

 وهكذا أمثلة آخرى للتقديم والتأخري نحو: 
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ـ التقدم بالزمان:ـ  كتقدم الشيخ عىل الشاب، واألب عىل األبن فإنَّ  1

ملْ يوجد فيه االبن، فهذه املعاين كلها عقلية، فام كان منهام الوالد وحدة زمان 

متقدمًا عىل غريه سواء كان التقدم بالعلة عىل املعلول كتقدم الكون عىل 

كتقدم الواحد عىل االثنني عىل الكائنية، والعلم عن املعاملية أو التقدم بالذات 

بالرشف  ا أو التقدممعنى أنَّ الوحدة ال يمكن حتقق األثنينية إاّل بعد سبقه

األنبياء عىل االتباع، والعلامء عىل اجلهال فإنَّه تقدم معقول أو تقدم كتقدم 

ب إل احلائط دون  باملكان كتقدم اإلمام عن املأموم، ونحو من تقدم من َيقرح

من تأخر عنه، فمن ييل احلائط فإنَّه يحقال عنه، ـ أنَّه سابق عىل من تأخر عنه 

العبارة  ن كان متقدمًا عىل غريه يف هذِه االعتبارات كان يفأو ...الخ فإنَّ م

 كذلك اتباعًا للمعاين باأللفاظ.

}وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن فمن التقدم بالزمان: كقوله تعال: 
 .(1)مَّسَاكِنِهِمْ{

فإنَّ الظلمة سابقة عىل  (2)}وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ{وهكذا قوله تعال: 

عدم النور، وليست أمرًا ثبوتيًا، وال شك  النور؛ ألنَّ احلق أنَّ الظلمة هي

عدم اليشء سابق عىل وجوده؛ ألنَّ العدم بال أول والوجود يتلوه، أنَّ 

 ذا كان تقدم الظلم عىل األنوار من باب تقدم األزمنة.هفل

ا  إذا أريد هبا اجلهل والكفر وهكذا القول يف الظلمة املعنوية؛ ألهنَّ

ا تكون سابقة عىل النور املعنوي وهو العلم واإلسالم ويؤيده قوله  فإهنَّ

 (3)وَاألَبْصَارَ{ }وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ الَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَتعال: 

                                                                        
 .38( سورة العنكبوت: اآلية 1)

 .1( سورة األنعام: اآلية 2)

 .78( سورة النحل: اآلية 3)
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متقدمة بالزمان عىل نور اإلدراكات  فانتفاء العلم ظلمة معنوية جمازية فهي

البطن والَرِحم يريد ظلمة  (1)}فِي ظُلُمَاتٍ ثاَلَثٍ{اخلمسة كلها، وقوله تعال 

 .(2)واملشيمة

 (3)}فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ{كقوله تعال: ـ التقدم بالرشف:  2

اليد،  فإنَّ الوجه أرشف من (4)}وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ{وقوله 

النبي  فإنَّ  (5)}مِّنَ النَّبِيِّنيَ وَالصِّدِّيقنِيَ{الرجل، ومنه قوله  والرأس أفضل من

(6)}وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحنِيَ{ أرشف من الصّديق، وقوله
فإنَّ الشهداء عىل  

 درجة من غريهم من أهل الصالح.

يف أصل اللغة هو: ـ إزالة اليشء عن غريه يف االتصال ثالثاً: التجريد: 

دت السيف عن غمده، وجردت الرجل عن ثيابه إذا أزلتهام  فيقال: جرَّ

يعني يف حدِّ القذف وحدِّ الرشب،  «ال مدَّ وال جتريد»× عنهام، ومنه قوله

 وأراد أنَّ املحدود ال يحمد عىل األرض وال جيرد عن ثيابه.

ا يف اصطالح ا إل اخلطاب فهو مقوٌل عىل إخالص لبالغيني: وأمَّ

غريك وأنت تريد به نفسك وقْد يطلق عىل أخالص اخلطاب عىل نفسه 

 خاصة دون غريها.

 وهو من ُماسن علوم البيان ولطائفه، وقْد استعمل عىل ألسنة الفصحاء

                                                                        
 .6( سورة الزمر: اآلية 1)

 .230( الطراز حييى العلوي اليامين ص2)

 .6( سورة املائدة: اآلية 3)

 .6( سورة املائدة: اآلية 4)

 .69سورة النساء: اآلية  (5)

 .69( سورة النساء: اآلية 6)
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 ر مقوالً عىل هذين الوجهني: ـ اكثريًا فص

ل:  أْن تأيت بكالم يكون ظاهره التجريد املحض: ـ وهو الوجه األوَّ

خطابًا لغريك وأنت تريده خطابًا لنفسك فتكون قْد جردت اخلطاب عن 

 أنفسك وأخلصته لغريك فلهذا يكون جتريدًا ُمققًا.

 إالَم َيـــراَك املجـــُد يف زيي شـــاعر

 

 وقــْد َنَحَلــْت شــوقاً فــروع املنــابر 

ــ  َكتَْمَت بعيب الشعر ِحلاًم وحكمةً   ــاُد ص ــهام ينق ــاِخرِ ببعض  عُب املف

ا وأبيَك اخلـري إنَّـَك فـارُس الــ   أمَّ

 

 مقــال وحُمْبــي الدراســات الغــوائرِ  

ــى  ــاِمَع والنَُه ــَت املس ــك أَْعيَْي  وإنَّ

 

 بقولــك عــامي يف بطــون الــدفاتِرِ  

 
فهذا وما شاكله أحسن ما يوجد يف التجريد، أال تراه يف مجيع هذِه 

غريه والغرضح خطابح نفسه، وهذا اخلطابات ظاهرها يحشعر بأنَّه خياطِبح 

 هو الرسُّ واللباب يف التجريد.

التجريد غري املحض: وهو أْن جتعل اخلطاب لنفسك الوجه الثاين: 

ل ظاهرة فإنك و ادون غريهجهة اخلصوص  عىل يف التفرقة بني هذا واألوَّ

ل جردت اخلطاب لغريك  وأنت تريده لنفسك، فإطالق اسم يف األوَّ

 اهٌر، بخالف الثاين، فإنَّه خطاٌب لنفسك ال غري.التجريد عليه ظ

 : بعض الشعراءومثال الثاين ما قاله 

 أقـــوُل للـــنفس تأســـاًء وتعزيـــة

 

ــردِ   ــابتني ومل ت ــديَّ أص ــدى ي  إح

 
 فهو قْد خصَّ اخلطاب لنفسه، بأنَّ إحدى يديه أصبحت عاطلة.

 وما قاله األعشى:

ـــُل  ِ  َوديع ُهَريـــَرة إنَّ الركـــب ُمْرُتَّ

 

ــُل   ُج ــا الرَّ ــُق وداعــاً أُّيه  وهــل تطي
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 .(1)وأيضًا قِص األعشى اخلطاب يف هذا البيت عىل نفسه دون غريه

هو أْن ينتزع من أمٍر ذي صفة آخر مثله، وفائدته  إذْن التجريد: ـ

املبالغة يف تلك الصفة كقولك: مررتح بالرجل الكريم والنسمة املباركة، 

من الرجل نسمة مباركة فتصفه بالربكة وعطفتها عليه كأهنا غريه  فجردت

 .(2)وهو هو

من املعلوم أنَّ النفس اإلنسانية ذو طبقات، وعنوان التجريد أقوُل: ـ 

ن  وإْن كان قْد ذحكر يف علم البالغة يف الفن الثالث: علم البديع كمحسِّ

اإلنسانية الواحدة ذات بديعي ولكنَّه كام تقدم له أصل عقيل من أنَّ الذات 

طبقات وذات قِوى جوهرية متعددة فهي بمثابة جواهر عديدة لكل منها 

ت تعددت  طابع خاص ومقتضيات ومتطلبات خاصة متميزة، فمن ثمَّ

 شخصية اإلنسان وكأنام إل أشخاص وحقائق.

ومثال ذلك ما َوَرَد يف احلديث القديس املروي عند الفريقني عندما 

ملنع أيب بكر تبليغ سورة الرباءة عن ’ ىل رسول اهللع× نزل جربائيل

عىل لسان جربائيل: يا ’ اإلهلي لرسول اهلل بحيث جاء اخلطا’ النبي

 .ُممد ال يحبلِّغ عنك إاّل أنت أو رجٌل منك

بلَّغ وهو الرسول ومبلٌِّغ عنه يف نفس ذات ’ َففحرض أنَّ هناك مح

’  املقام النوري للنبيام يوجد شخصان وهذا إشارٌة إلوكأنَّ ’ الرسول

وفمهح املبارك أو شخص أمري ’ وقلبه املبارك ال يبلِّغ عنه إاّل بدن النبي

ّل من نفس أمري املؤمنني× املؤمنني عيل بن أيب طالب ونفس × فصار كح

النازلة يتلقون من ِمْعِدٍن واحد، وهو قلب ونور النبي، وهذا نمٌط ’ النبي

                                                                        
 .434( الطراز، ص1)

 ( خزانة األديب للحموي.2)
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 من التجريد.

فاعل  فإنَّ ( 1)}وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ{وهكذا قوله تعال: 

السياق، إاّل أنَّ  )خيصفان( و )طفقا( و )عليهام( هو آدم وحواء هكذا ينبغي لوحدة

املراد باإلسناد يف )طفقا خيصفان( يعني امللكني مع آدم وحّواء خيصفان عىل آدم 

 وحواء.

أيضًا من األمور التي ينبغي عىل املحَفرسِّ رابعاً: االبتداء واالنتهاء: ـ 

معرفتها هو أنَّه البدَّ أْن يعرف متى يبتدأ احلديث يف القرآن عن موضوع 

معني ومتى ينتهي وإاّل إذا ملْ يعرف املحَفرسِّ ابتداء املوضوع يف اآلية وأين 

ريي القرآين حول موضوع معني انتهائه فإنَّه ملْ يكْن عنده البحث التفس

منتظاًم ومتسلساًل وإْن كان يف واقعه متسلسٌل ومنتظم إاّل أنَّ املحَفرسِّ ملْ 

يعرف ذلك النظام والتسلسل وبالطبع إذا ملْ يراجع املحَفرسِّ البيانات العلمية 

بجهده  داملوجودة يف روايات أهل البيت^ فكيف يمكنه حينئٍذ أنَّ ينفر

ينتهي إل ما ال حتمد عقباه وينتج نتائج غري متوازنة وغري  املحدود، وهذا

 صحيحة.

من الواضح والبهدهيي إنَّ السؤال له خامساً: السؤال واجلواب: 

جوانب وقرائن إاّل أنَّ السؤال ليَس مرتبطًا بصياغة السؤال وإنَّام مرتبط 

اه أنَّه بصياغات أحخرى، وأنَّ هذا الكالم جوابًا عن ذلك السؤال، وهذا معن

هنا يوجد وصال ال انقطاع، وعليه فهذا نوع من االلتفات؛ ألنَّ السائل 

متكلم غري املجيب، واملجيب متكلم آخر غري السائل، واملحَفرسِّ إذا ملْ يميز 

أنَّ هذا سؤال وذاك جواب أو ظن أنَّ املتكلم واحد، وهو وإْن كان خطابًا 

 وخطاب اجلواب.واحدًا إاّل أنَّ له خطابان خطاب السؤال 

                                                                        
 .22( سورة األعراف: اآلية 1)
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وهناك نامذج وموارد تطبيقية لقاعدة االلتفات يف القرآن الكريم 

نهام اإلمام غري ما تقدم مثل املستثنى منه واجلار واملجرور والصفة واملؤكد بيَّ 

و املحَفرسِّ واملوصول من األلفاظ واملحمول عىل ما قبله وعىل ما بعده و 

 ...الخ.

... »× وكذا اإلمام الصادق× مننيوالرواية التي ذكرها أمري املؤ

ومقدم ومؤخر ومنقطع وموقوف ومنقطع غري موقوف، وحرٌف مكان 

 .(1)«حرف ومنه آيات بعضها يف سورة ومتامها يف سورة أخرى

منه آيات بعضها يف سورة ومتام اآلية يف آية أو سورة » سادساً:

السورة ومتامها يف آية  وذلك بأْن حيتمل املحَفرسِّ أنَّ هذِه اآلية يف هذهِ  «ُأخرى

تتمتها بآية أو أو سورة أحخرى فإنَّ بعض اآليات صدرها يف آية أو سورة و

 يفتق بوسع يف القرآن ولعلَّ أكثر ملسورة أحخرى، ولألسف هذا الباب 

 املفرسين من الفريقني يف غفلة عنه إاّل من ندر.

نَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ }لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِيفمثاًل ما جاء يف سورة احلرش 
 (2)وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضاْلً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُون{

مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ واَلَ يَجِدُونَ }وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَاإلمِيَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ وقوله تعال: 
فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ 

هو  {}وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌفإنَّ مثل قوله تعال  (3)نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون{

 تتمة آليات أحخر يف سورة الدهر بحسب بيانات أهل البيت^.

                                                                        
 .89( البحار، ج1)

 .8( سورة احلرش: اآلية 2)

 .9( سورة احلرش: اآلية 3)
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}يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ وهكذا ما جاء يف سورة األحزاب يف آية التطهري 
قَواْلً  كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فاَلَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ

طِعْنَ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ واَلَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ األُولَى وَأَقِمْنَ الصَّالَةَ وَآتنِيَ الزَّكَاةَ وَأَ مَّعْرُوفًا
 .(1)مْ تَطْهرِيًا{اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُ

 هاتان اآليتان املباركتان يمكن أْن يستفاد منها أكثر من مطلب: ـ 

ل:  صلوحها شاهد عىل االلتفات وعىل املورد الذي املطلب األوَّ

نحن فيه من أنَّ صدر اآلية يف جمال وذيلها يف جمال آخر ـ وهذا من بركات 

النقاش العلمي الذي حصلت منه يقظة والتفات إل ما بينه أهل البيت^ 

 وذلك ببيان: ـ 

ه اخلطاب يف اآلية األحول موّجٌه إل النساء بقرينة نون اإلناث يف قول

، وَقْرن واطعَن، وتربجن، وآتني ـ ثم عدل القرآن خطابه إل ـ  تعال ـ لستحنَّ

ليذهب عنكم ـ فهنا املخاّطب أو املخاطِب تغري، وسواء تغرّيا كليًا أو 

 جزئيًا.

}إِنَّمَا يُرِيدُ وهكذا انتقال اآلية املباركة من التعبري ]بيوتكن[ إل التعبري 
ت )بيوت( وهنا )بيت(. الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ{اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ   فهناك عربِّ

وعليه فمثل هذِه اآليات املباركة ال مشكلة فيها إْذ وقعت ُماًل 

فحصلت يقظة والتفات من قبل املفرسين إل ما للبحث العلمي واملجادلة 

 ذكره وبّينه أهل البيت^.

موضوعًا للبحث العلمي وإنَّام الكالم يف اآليات األحخرى التي ملْ تقع 

                                                                        
 .33و  32( سورة األحزاب: اآلية 1)
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دة ونظام عواملجادلة فإنَّ مثل هذِه اآليات ينبغي االلتفات إليها وإعامل قا

االلتفات فيها بموارده املختلفة من التقديم والتأخري، والرسد والقصيص 

 واالبتداء واالنتهاء و ... الخ.

’ مفاد صدر اآلية األحول عدم عصمة ازواج النبياملطلب الثاين: 

نَّ ونبهنن من ارتكاب األخطاء من عن  الوقوع يف اخلطأ ولذلك حذرهح

تربج أو خروج من البيت أو إتيان الفاحشة وأنَّ من تأِت الفاحشة منكن 

 يضاعف هلا العذاب ضعني.

إنَّ صدر اآلية األحول فيه هتديد وتفريع وإنذار املطلب الثالث: 

ط فيها احلذر من إمكانية ص ، ومفادها الذنبدور وإرهاب وُماسبة واشرتح

إاّل بالتقوى، وأهنن: ـ لستن ’ االلتزامي: ـ أنَّه ال عصمة ألزواج النبي

كأحد النساء ولكْن مرشوط: ـ أنَّ اتقيتن وبخالفه أي إْن ملْ تتقني فانت 

كأحد وكسائر النساء والباقيات أي ال ميزة للزوجية التي تأخذ رشفحها من 

 ’.النبي

}إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ة الثانية ذيل اآلياملطلب الرابع: 
فيه بيان للطهارة والعصمة الذاتية أي إنَّ الرجس ال  الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهرِيًا{

 يذهبكم.

والفرق يف التعبريين )ليذهب الرجس عنكم( وبني )يحذهبكم( هو 

إبعاد التعليم القرآين فإنَّ الرجس ال يحبعدكم أنَّ اإلذهاب بمعنى اإلبعاد أي 

بمعنى أنتم لستم بمقبلني عىل الرجس كي يبعدكم اهلل عن الرجس وإنَّام 

الرجس يريد أْن يقبل عليكم إاّل أنَّ اهلل تعال يقيكم ويحبعده عنكم؛ النكم 

 معدن العصمة والطهارة وهذا دفٌع ورفٌع جممٌل.
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ا البيان املفصل فنقول:  إنَّ اإلبعاد بمعنى أنَّ الرجس يمكن أْن وأمَّ

يأيت إليكم وعليه فال فرق ما بينكم وهؤالء فإنكم ال تبعدون عن الرجس، 

ا مورد من موارد  بْل تبعدون عن الطهارة واآلية ]ليذهب عنكم[ فإهنَّ

التقديم والتأخري كذلك )ليحذهب عنكم الرجس[ والتقديم هنا يفيد احلِص 

بمعنى أنَّ اهلل ]ليِصف عنه السوء[ ×: سورة يوسف كام يف قوله تعال يف

ومل يقل ليِصف يوسف عن السوء إْذ × فتعال يِصف السوء عن يوس

عن السوء لكان معناه ـ والعياذ باهلل ـ أنَّ × لو كان ليِصف يوسف

يوسف مقبل عىل السوء، واحلال جاء التعبري القرآين بالعكس، وإنَّام 

ال أنَّه يِصف يوسف عن × عن يوسفلِصف السوء وهو فعل زليخا 

ليَس بمقبل وإنَّام هي ـ زليخا ـ املقبلة بدليل ما ذكرته × زليخا فإنَّ يوسف

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن  ...}قَالَتْ مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَءًا اآلية املباركة 
فاملقبل هي زليخا وليَس  (1)وَهُوَ مِنَ الكَاذِبنِي{كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ 

َ القرآن ]لنِصف عنه السوء[× . يوسف النبي وهذا إشارة  (2) ولذا عربَّ

وعصمته الذاتية، بْل وعصمته كحصانة وسياج وقائي، مل × لطهارة يوسف

ليست فيه جاهلية × تلبسك اجلاهلية من مدهلامت ثياهبا باعتبار أنَّ يوسف

 امت ومل تنجسه اجلاهلية بأنجاسها؛ النه من معدن فطرة طاهرة.وال مدهل

من باب الكالم جير الكالم وإْن مل يكن موضوع بحثنا فائدة: 

وخروجًا عن ُمل البحث ـ لكن ما دام تعرضنا يف مبحث االلتفات لآلية 

وقع  (3)تِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهرِيًا{}إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْاملباركة 

                                                                        
 .26ـ  25( سورة يوسف: اآليتان: 1)

 .24( سورة يوسف: اآلية 2)

 .33( سورة األحزاب: اآلية 3)
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 الكالم بني املفرسين وأرباب العلم حول أمرين: ـ 

ل:   هل تدخل يف بيت الرجل زوجاتحه أو ال؟األوَّ

 ت هو؟يما املراد من البيت يف اآلية ]... أهل البيت[ وأي بالثاين: 

ل:  ا جواب الشق األوَّ عن × فقد أجاب اإلمام احلسن املجتبىأمَّ

وهو أنَّه إذا  (1)سؤال وجهه له معاوية أو أصحاب معاوية بمحرض معاوية

، وإنَّ ’فبيت َمن الذي أوهلم النبي’ كان أهل البيت أوهلم النبي

ل’ َمن هذا الذي النبي له أهل فبيت’ النبي  أهله؟ أوَّ

م أهلح بيته أو ال؟  إذْن هل يصدق عىل أهل بيت الرجل أهنَّ

زوجة الرجل ال أجاب بأنَّ    بن عباسواجلواب: وإْن كان عبداهلل

تدخل يف أهل بيته بقرينة أنَّ تلك الزوجة احلنون التي يعيش معها الزوج 

عمرًا من الزمن ومع ذلك يطلقها وتعود أجنبية ال صلة هلا بالرجل وال 

أن ألهل  ببيته ـ وإْن كنّا ال نحتاج ملثل هذا الكالم وإنَّام نريد التعرف عىل

 آخر أو ال. البيت معنى

ا جواب الشق الثاين: ـ  أعني ما املراد من البيت يف اآلية املباركة وأمَّ

× ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ـ أيضًا أجاب اإلمام احلسن املجتبى

من أنَّ املراد بالبيت هو املسجد النبوي فيكون التقدير: ـ ]أهل بيت املسجد 

× ربعة الطاهرين ـ عيلٌّ النبوي[، وأّول أهله هو سيد األنبياء مع األ

ـ اخلمسة أصحاب الكساء، فسدَّ × واحلسني× واحلسن÷ وفاطمة

مجيع األبواب التي كانت مفتوحة إل داخل املسجد من باب ’ النبي

                                                                        
 ( راجع االحتجاج للطربيس.1)
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العباس بن عبداملطلب وباب احلمزة من عبداملطلب وباب ... الخ إاّل باب 

ول اهلل َسَدْدَت مِلَ يا رس’ لنبيلحتّى قال العباس بن عبداملطلب × عيل

مل أفعله من ’ ؟ فأجابه النبي× أبوابنا وأبقيت بابه ـ أي باب بيت عيل

’ تلقاء نفيس وإنَّام بأمر من اهلل تعال وال حيلُّ ذلك إاّل يل وله ـ أي للنبي

 وذريتنا.× ولعيل بن أيب طالب

وروضته من رياض اجلنة ’ املراد من البيت هو بيت وعرصة النبي

وبقية أصحاب الكساء واخليربي أي خيربي ’ ُممد أوهلم اخلاتم

 امللكوت وهم عيل وفاطمة واحلسن واحلسني^.

لقاعدة االلتفات هو أنَّ الكثري من املفرسين التفت وحمل الشاهد: 

وانساق وحسب رصف التعرف )الـ( عوضًا عن الضمري يف )بيته( إْذ مل 

َ ]... أ هل البيت[ فلو كان عربَّ ]... يعرب القرآن ]... أهل بيته[ وإنَّام عربَّ

، بينام بلحاظ التعبري ]... أهل ’أهل بيته[ فإنَّ الضمري يعود عىل النبي

البيت[ ومالحظة سياق التعبري السابق ]يا نساء النبي ...[ قالوا بأنَّ 

بدليل وحلاظ وحدة السياق التي ذكرنا سابقًا ’ الضمري يعود عىل النبي

رت من خطورة ُمذور وحدة أنَّ البيانات الواردة عن أ ئمة اهلدى^ حذَّ

ُماذيرها ما نحن فيه بأنَّ فهم املفرسون بالقرينة وحدة السياق الذي أحد 

السياق من التعبري القرآين الصادر يف صدر اآلية وبني ذيلها فعّدوا الضمري 

 ، ولكن األمر ليَس كذلك.’السياق عىل النبيلنكتة وحدة 

 حتّى تقول الزوجات’ هو أهل بيت النبيإذْن ليَس املراد من البيت 

داخله أو ال، وإنَّام املراد من البيت هو روضة املسجد النبوي ذات الرفعة 

 النورية املقدسة.
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ملورد أنَّ اآلية بعضها يف سورة وبعضها اآلخر يف نفس مثال آخر: 

سُولِهِ مِنْ }مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَالسورة أو سورة أحخرى ـ ما ورد يف سورة احلرش 
 .(1) {...أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكنِيِ وَابْنِ السَّبِيلِ

}وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وقوله تعال يف نفس سورة احلرش يف آية أحخرى: 
جَرَ إِلَيْهِمْ واَلَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَاإلمِيَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَا

 .(2)يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون{وَ

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ }لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ وقوله أيضًا يف سورة احلرش: 
 .(3)وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضاْلً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُون{

وَانِنَا الَّذِينَ }وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وإَلِخْوقوله تعال: 
 .(4)سَبَقُونَا بِاإلمِيَانِ واَلَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غاِلًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيم{

هذِه اآليات األربع من سورة احلرش كأنام تكلمت عن طوائف ثالث 

َد يف سورة وهم: ـ املهاجرون واألنصار والتابعون هلم بإحسان نظري ما َورَ 

}وَالسَّابِقُونَ األَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَاألَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ التوبة 
زُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا األَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْ

 .(5)الْعَظِيم{

بينام نشاهد يف بيانات أهل البيت^: أنَّ املهاجرين واألنصار ليَس 

                                                                        
 .7( سورة احلرش: اآلية 1)

 .9( سورةاحلرش: اآلية 2)

 .8( سورة احلرش: اآلية 3)

 .10( سورةاحلرش: اآلية 4)

 .100( سورة التوبة: اآلية 5)
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عنوانان متباينان بالرضورة، فإنَّه يد يكون شخص واحد مهاجٌر وأنصاري 

عكس ما َحِسبَه كثري من املفرسين بأنَّ خطاب القرآن يف هذا املقطع من 

د وغري متعدد، وهذا ناشئ عن اآلية املباركة متعدد ومتنوع واحلال أنَّه م وحَّ

 ختيل وحدة السياق يف املقام وليَس األمر كذلك.

أطلقت كلمة ـ املهاجرين واألنصار ـ يف اآلية وهي وتوضيح ذلك: 

واحلال قْد يكون املراد هبا شخص واحد، نظري ما تقدم يف تدلُّ عىل اجلمع 

وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ  }إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُقوله تعال: 
ه جلمٍع يحراد به شخٌص واحد،  .(1)رَاكِعُون{ فإنَّ اخلطاب الذي هو موجَّ

وهكذا العكس قْد يأيت لفظ مفرد ولكْن يحراد به اجلمع عكس ما عليه 

الشاكلة الصورية يف األلفاظ، وعليه فالبدَّ أْن يلتفت املحَفرسِّ الكريم إل عدم 

بات االغرتار والسري وراء صورة اخلطاب؛ ألنَّ عدم االلتفات إل تشع

قاعدة االلتفات يف القرآن الكريم فإنك سوف تنساق صوريًا مع صورة 

ر منه أهل البيت^.  اخلطاب الذي يوقعك هبّوة وحدة السياق الذي حذَّ

خالف  واستعامل القرآن لقاعدة االلتفات يف هذِه اآلية املباركة عىل

م.  الصورة والشاكلة األولية يف خطاب القرآن الذي تقدَّ

ه يف ذلك:  حد، و املحَفرسِّ ـ إذا ملْ اإنَّ اخلطاب متعدد واملخاطب ووالِّسي

يكْن ملتفتًا ـ وبحسب املخاطب أيضًا متعددًا واحلال ليَس كذلك وإنَّام 

هو اخلطاب دون املخاطب؛ ألنَّ معنى اهلجرة والنِصة يف القرآن  املتعدد

األحخرى سواء مدرسة الكريم غري املعنى الذي أسسته املدارس اإلسالمية 

 السقيفة أو مدرسة بني أمية أو بقية املدارس اإلسالمية.

                                                                        
 .55( سوة املائدة: اآلية 1)



  



 

 اهلجرة والنصرة يف مدرسة أهل البيت عليهم السال 

 معنى اهلجرة والنِصة الذي بيّنته مدرسة أهل البيت^ مدرسة

لف عن باقي املدارس األحخرى التي متسكت بظاهر سطح األلفاظ الوحي خيت

 وبالقشور وتركوا اللبَّ كمدرسة السقيفة ومدرسة بني أمية و ... الخ.

فإنَّ معنى اهلجرة يف بيان القرآن الكريم ومدرسة أهل البيت^ 

والروايات الواردة عن أئمة أهل ’ بالتبع املتمثلة بأحاديث النبي

ن: ـ العزوف عن البحعد عن أحكام الدين ومعارفه، البيت^ هوعبارة ع

واهلجرة إل بيئٍة سلوكية أو بيئة ممارسية أو بيئة أعامل أو بيئة التزام، فإنَّ بيئة 

غري امللتزم إذا صار ملتزمًا فإهني قال له هاجر أي هجر ما كان عليه من 

د  اجلاهلية برحاب التسيلم وااللتزام والتدين، ولذا دائاًم القرآن الكريم يؤكِّ

 عىل املهاجرة إل اهلل ورسوله.

عىل أيب بكر وكذا عمر بن ÷ وما جاء يف احتجاج فاطمة الزهراء

اٍف بعد وفاة رسول اهلل فيه بيان كاف و’ اخلطاب يف مسجد رسول اهلل

 اهلجرة والنِصة. ملعنى

 فقْد روي عن املفّضل بن عمر قال: ـ 

بكر بن أيب قحافة ... ثم  ملا ويل أبو× قال موالي جعفر الصادق

‘: فقالت منعه فاطمة وعيل وأهل بيته اخلمس والفيء وفدكًا و ...× رسد

ـ إنَّ املهاجرين برسول اهلل وأهل بيت رسول اهلل هاجروا إل دينه، واألنصار 

وال نِصة إاّل  باإليامن باهلل ورسوله ولذي القربى أحسنوا فال هجرة إاّل إلينا،



 

 

 

 تفسري أمومة الوالية واحملكمات  ..................................................................444

 .(1)ومن ارتد عنا فإل اجلاهليةلنا، وال إتباع بإحسان إاّل بنا 

}مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى يف خطبتها من قوله تعال: ÷ ما ذكرته الزهراء
 . (2)رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكنِيِ وَابْنِ السَّبِيلِ{

من الثروات العاّمة فهو لنا وواليته ’ بمعنى أنَّ ما أفاءه اهلل عىل رسوله

 بيد عيّل وفاطمة واحلسن واحلسني^.

صار يف اآلية: نفقال اخلليفة الثاين: إذْن ما املقصود من املهاجرين واأل

وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضاْلً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا }لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ 
وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَاإلمِيَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ  وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُون
جَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ واَلَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَا

 .(3)خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون{

هاجر من هاجر إلينا ال من ما مضمونه أنَّ امل÷ وذكرت الزهراء

 خ.هجرنا، واألنصار من نِصنا ومل يكن عونًا علينا ... ال

إذْن اهلجرة التي بينها القرآن الكريم وأئمة أهل البيت^ هي 

اهلجرة إل اهلل وإل الرسول ومل هياجر إل امرأة مجيلة يكتسبها أو مال يحصيبه 

 وإل رسوله. أو ... فمثل هذِه اهلجرة ليست هجرة إل اهلل

ت هناك نامذج هاجرت مع رسول اهلل من مكة إل املدينة ولذا كان

ا ما حتملوا من مصاعب الطريق وفراق األهل والبلد و ... الخ وحتملو

                                                                        
، نقالً 40ح 194/ 29؛ وبحار األنوار ج205ـ  203ىل آل الرسول ( الكشكول يف ما جرى ع1)

 عنه.

 .7( سورة احلرش: اآلية 2)

 .9ـ  8( سورة احلرش: اآلية 3)
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نوايا ومقاصد دنيوية بحتة  ولكن ولألسف مل تكن هجرهتم مبتنية عىل

معة أو جارية  كاحلصول عىل املال أو املنصب الدنيوي أو اجلاه أو السح

قها أو ... الخ فاهلجرة التي يريدها اهلل ورسوله بأْن هيجر اإلنسان ما يسرت

كان عليه من سلوك جاهيل وهياجر إل التقوى والورع وهذا ما نعرب عنه 

بااللتزام الديني، وإْن مل هياجر ببدنه جغرافيًا وبقي يف بيئته التي كان يعيش 

فيها إاّل أنَّه انتقل وهاجر بسلوكه وبعقائده ومعارفه من الضالل إل هدى 

ن استبِصوا هدى والذياهلجرة كام هو احلال يف األخوة املستبِصين 

اإليامن وتركوا ما كانوا عليه من ضاللة االنحراف العقائدي والفكري، 

اآلن  ولسناوهذا بالتايل يصدق عليه أنَّه هاجر من الضالل إل اهلداية 

 يبصدد بيان أنَّه ال هجرة بعد الفتح اعتامدح بعٍض ربام عىل احلديث النبو

 تح ال يتحقق و ... إنَّام نريد أْن نبنيِّ ويريد أْن يبني أنَّ معنى اهلجرة بعد الف

أنَّ اهلجرة مل تنقطع وال نحبس اهلجرة عىل ذلك املعنى الضيِّق وهو اهلجرة 

ا  بلحاظ االنتقال اجلغرايف فقط، وإنَّام نريد أْن نوضح معنى اهلجرة وأهنَّ

إل املدينة  مكةمن ’ ليست اهلجرة فقط تلك التي هاجرها النبي

اجلغرافية واتساع رقعة ’ واالنتقال اجلغرايف واتساع حدود دولة الرسول

حكومة النظام اإلسالمي، وإنَّام اهلجرة بمعنى أوسع من االنتقال بالبدن 

من مكان إل آخر بام هلا من معنى مضافًا إل االنتقال اجلغرايف بالبدن 

ة واتباع طريق اهلداية وترك كذلك ترك العقائد الفاسدة واألفكار املنحرف

 الضاللة، فهذا أيضًا نوع من اهلجرة.

وهكذا مفهوم النِصة هلل ولرسوله وأهل بيته فهي ليست خاصة 

باألنصاري الذي كان يعيش ببقعة جغرافية ُمدودة كـ )يثرب(، ولذا قد 

اتباع  خيرس اإلنسان ويمزج من صالحيات وامتيازات كان يتمتع هبا بسبب
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والرشك والكفر فيحرم نفسه من ذلك اخلري الوفري وتلك  أهل الضالل

 اهلداية بسبب اختياره هلؤالء الضالني.

وعىل أي حال: قال املفرسون أنَّ قوله تعال: ]من قبلهم[ يف اآلية قيد 

وليَس قيدًا لإليامن، ومن الواضح أنَّ هذا خالف نسق  [للذين تبؤوا الدار]

ن هاجر إليهم[، واحلال ربام بعضهم يفرس الرتتيب لآلية املباركة ]حيبون م

]والذين تبؤوا الدار[ بأنَّ هناك قبائل )تبوءوا الدار( أي حّلوا هبا كقبيلة 

األوس واخلزرج والساعدة و ... الخ ، أو اآلية تساعد عىل العكس بأنَّ 

ء هو من انتقل مع النبي من مكة إل يثرب ال بالرضورة أْن ’ الذي تبوَّ

من القبائل اليمنية كاألوس واخلزرج و ... أهنا تبوءات يقال ملجموعة 

 الدار وانتقلت إل يثرب.

وعليه فهذا متحل وتكلف يف عود الضمري يف ]من قبلهم[ إل أي 

ية أو السورة وهذا بخالف ما إذا جعلنا السابقة من اآلفقرة من الفقرات 

 اطب واحد.به تعدد يف املخاطب بْل املخهذا التعدد يف العنوان املراد 

ثم قالت اآلية ]حيبون من هاجر إليه[ فإنَّ املهاجرين األوائل حيبون 

وحيتظنون من هاجر إليهم فيام بعد، ولذا ورد يف بيانات أهل البيت أنَّ اآلية 

نَ بِهِمْ }واَلَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَااملباركة 
(1)خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون{

ا.  نزلت يف عيل بن أيب  أهنَّ

، بينام لو تتبعنا سياق اخلطاب نجد ’من قربى النبي× وهو× طالب

 عىل املهاجرين واألنصار.عود الضمري 

                                                                        
 .9( سورة احلرش: اآلية 1)
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ملتسق بينام حسب قاعدة االلتفات والذي أحد ضوابطها: ]تفريق ا

واملتحد وتوحيد املختلف[ فإنَّه يصبح اخلطاب يف اآلية ]للفقراء الذين 

ل من هاجر إل الرسول×هاجروا[ هو أمري املؤمنني وتابعه، ’ ؛ ألنَّه أوَّ

ل من نارصه وهكذا احلال يف باقي اآليات األحخرى التي ’ وكذلك هو أوَّ

ون من املهاجرين ]السابقون األوليظن أهنا يف عموم الصحابة مثل اآلية 

ل من املهاجرين هو عيل بن أيب  (1)واألنصار ...[ فإنَّ السابق األوَّ

، وسواء قلنا أنَّ حرف اجلر يف اآلية ]من[ بمعنى أّول من سبق ×طالب

وجتاوز املهاجرين واألنصار يف السبق أو بمعنى )من البيانية( وهو بيان أنَّ 

كان يقول: عبداهلل بن مهاجرٌي وأنصارٌي، كام × عيل بن أيب طالب

عباس، فإنَّ هذِه اآلية املباركة تحناغم ما جاء يف سورة احلرش من قوله تعال 

 .(2)}وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وإَلِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِاإلمِيَانِ{

لَّ من  هو× إنَّ عيلَّ بن أيب طالببتقريب: ـ  السابق لإليامن وأنَّ كح

بوا علياً × سبقه عيلٌّ  ه وواليو× باإليامن فهو مأمور من رب العاملني أنَّ حيح

 .(3)}واَلَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غاِلًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيم{

د عب’ إنَّه جيب عىل كل من هاجر ونِص رسول اهللواخلالصة: 

بِّ علياً × يلع م عليه أْن يغل قلبه بالضغن والعداء × أنَّ حيح ويواليه وحيرح

ل السابقني من املهاجرين واألنصار.×لعيل بن أيب طالب  ؛ ألنَّ عليًا أوَّ

ولذا تعترب هذِه اآليات املباركة من آيات املوّدة يف القرآن الكريم 

                                                                        
 .100( سورة التوبة: اآلية 1)

 .10( سورة احلرش: اآلية 2)

 .10( سورة احلرش: اآلية 3)
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ه تعال: خاصة، وهكذا غريها كقول× ألهل البيت^ وألمري املؤمنني

 .(1)}الَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إاِلَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى{

وعليه فيجب اتباع السابقني باهلجرة والنِصة بإحسان ومقام 

}وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم اإلحسان ال يصل إليه إاّل األئمة االثنى عرش^ لآلية 
× وعيلي ’ النبيوالذين يّتبع  .(2)وَرَضُواْ عَنْهُ{بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ 

م الوحيدون الذين يطبقون قواعد  بإحسان هم األئمة االثنا عرش فقط ألهنَّ

يف بيانات أهل البيت^ يف تفسري اآلية املباركة االتباع بإحسان ولذا َوَرَد 

ل التابعني هو عيلُّ بن أيب طالب × ]والذين اتبعوهم بإحسان[ إنَّ أوَّ

× والذين اتبعوهم بإحسان هم األئمة ألحد عرش بعد أمري املؤمنني

والتابع البدَّ وأْن يكون بدرجة متابعة عالية وشيعة ولذا َوَرَد عن اإلمام 

والتسعة املعصومني من ‘ ـ شيعةح عيّل: هم احلسن واحلسني×: الرضا

ّل صغري× ذرية احلسني^ فاتبعوا أمري املؤمنني ة ليَس فقط متابعة يف كح

وكبرية، وإنَّام مضافًا لذلك اّتبعوه بإحسان، ومقام اإلحسان مقاٌم متميز إْذ 

لو استنطقنا القرآن من هم املحسنون ألجاب أهنم يف درجة فوق درجة 

× املصطفني وأهل اليقني، كام دلَّ عىل ذلك ما َوَرَد يف سورة يوسف

 .(3)ا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِننِي{}وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمً

ين أنَّ املحِسن بتقريب:  معناه من وصل إل درجة يؤتى علم لدح

 وحكمة لّدنية.

                                                                        
 .23( سورة الشورى: اآلية 1)

 .100سورة التوبة: اآلية ( 2)

 .22( سورة يوسف: اآلية 3)



 

 

 

 449  ..................................................................  الفصل اخلامس: قاعدة االلتفات

هد والعفو عن الناس،  وعليه فاإلحسان من اإلخالص واإليثار والزح

ودرجة اإلحسان أعىل من درجة املتقني وأهل اليقني كام بنيَّ القرآن الكريم 

ّل إليها يف موارد عديدة ملّفات املحسنني وعليه فاإلحسان درجة ال يصل  كح

 الصحابة.

يف تفسري اآلية وليَس املقصود من التابعية يف بيانات أهل البيت^ 

من جاء من بعد أمري ]والذين اتبعوهم بإحسان[ بيان التابعية الزمانية، وأنَّ 

من األئمة^ هم متأخرون زمانًا، كاًل، وإنَّام املراد من التابعية × املؤمنني

للمفرس وغريه يفرسون التابعني بـ ـ هي الرتبة واآلن العقلية اإلسالمية 

زمانية، إاّل أنَّ هذِه عناوين مقلوبة يف العقلية اجليل الثاين ـ يف القضية ال

اإلسالمية، بينام القرآن الكريم يحريد من هذا املحختلف يريد املؤتلف، وكثريًا 

ن والتنوع يف اخلطاب القرآين  ما هو مؤتلف يحراد منه متعدد، وهذا التلوِّ

أهنم  الذي قْد يكون املخاطب متعدد ولعّله املحَفرسِّ يراهم متعددون إاّل 

راد القرآن خماطبون كثريون أو بالعكس.  متحدون بينام مح

ّل هذا هناك موارد تطبيقية أحخرى يأيت الكالم عنها  واخلالصة من كح

 يف ُمّلها كمورد القضاء والقدر، والرسد القصيص القرآين وغريمها.

واحلاصل أنَّ املحَفرسِّ إذا ملْ يكْن ملتفتًا ومتنبهًا ملثل هكذا مطالب 

ارد فهذا معناه أنَّه سوف خيفق يف اصطياد مراد اآلية املباركة ويبتعد عنه ومو

د عليه أهل البيت^ من أنَّ أحد القواعد املهمة  ّل البعد وهذا ما يؤكِّ كح

رية ملعرفة القرآن الكريم هو عدم االنخداع بتخدير وحدة واألولية الرض

 الذي قلَّام أو يكاد السياق الذي يعترب من املخدرات املحّرمة عىل املحَفرسِّ 
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من هذِه املخدرات املزروعة والتي  االستنشاقينعدم أْن ينجو مفرس من 

انترشت ولألسف علاًم أنَّ روايات أهل البيت^ أكَّدت عىل خطورة 

فرسِّ وغريه.  وحدة السياق ومردوده السلبي واخلطري يف اجلانب املعريف للمح

  



 

 السرد القصصي القرآني

بكت اآليات القرآنية هبذه الشاكلة؟  لعلَّ سائل يسأل ويقول ملاذا سح

بعدما كان أكثرح املفرسين يغفل عن متابعة مبحث االلتفات يف القرآن 

ويتمسك ويبني عىل وحدة السياق يف اآليات فضاًل عن اآلية الواحدة 

اإلخفاق يف تفسري كالم اهلل كام بنيَّ ذلك أهل  موطنوالذي يعترب هذا 

روا من مغبة عدم االلتفات إليهالبيت^ وح  سلبًا عىل املعنى. هوتأثري ذَّ

إنَّ سبك القرآن هبذه الشاكلة فيه حكٌم ومغزى محعنيَّ وقواعد اجلواب: 

ـ   عظيمة منها التي تعترب أحد املوارد التطبيقية لقاعدة االلتفات وهي: 

الروايات الواردة ـ الرسد القصيص القرآين ـ فإنَّ القرآن الكريم وكذا 

عن أئمة أهل البيت^ عندما تتعرض لرسد قصص األنبياء بصورة عامة 

ّل صغرية وكبرية ودقائق  وأحوال أممهم ال يتعرض فيها عمومًا إل كح

شؤوهنم احلياتية، وإنَّام يحتعرض فيها ويتم تركيز األضواء ويقتِص عىل ذكر 

اسًا يف محسلسل حياة اللقطات املصريية التي تشكل منعطفًا خطريًا وحس

األنبياء^ وهلذا يفرتق الرسد القصيص يف القرآن عن رسد التأريخ 

القصيص ـ وبينهام بون شاسع ـ فالقرآن الكريم حاشاه أْن يكون كتاب 

تأرخيي قصيص يدغدغ ويعيش مع املخيلة واحلس الشاعري أو حبس 

ن لكل يشء كام الثمر والفكر يف اإلنسان كال وإنَّام القرآن كتاب ذكر وتبيا

َمرَّ . وما تعنيه كلمة الذكر والبيان فإنَّ أحد معانيها أنَّه كتاب تنمية وإنامء 

لإلنساء ويتعرض فيه فقط إل اللقطات احلساسة يف التأريخ من تاريخ 

 األنبياء وأممهم، ولذا يتميز الرسد القصيص يف القرآن الذي هو من رسد اهلل
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ّل  د التي كانت تعيشها أمم األنبياء حاالت الفساتعال ال يحتعرض فيه إل كح

 وإنَّام يتعرض إل ذكر املخاطر اخلطرية من أهل الفساد.

اللقطات املصريية × فمثاًل يذكر القرآن الكريم قصة يوسف وأخوته

× يوسف وولده× التي تشكل منعطفًا تأرخييًا مهاًم يف حياة النبي يعقوب

 وباقي أخوته وكذا باقي األنبياء.

كذا عندما يتكلم القرآن الكريم ويقص لنا حياة بعض الفراعنة وه

 فإنَّه يقتِص عىل بيان بنود معينة بارزة هلا أثر خطري عىل املجتمع.

فيتعرض الكاتب للقصة أو املخرج إل متن القصة ثم هامشها وكذلك 

األحيان إل أنَّ  يتعرض إل ما يحكرتث به وما ال يكرتث بغض النظر يف بعض

املعلومات مرتبة ومنظمة أو ال، وحياول الكاتب أْن يعيش يف تصوير تلك 

قصته التأرخيية مع املخيلة واحلس الشاعري و ... الخ ومع ذلك قْد يصل 

يف بعض األحيان إل نقل تقل الوقائع واالحداث بصورة واضحة وقْد 

تكون يف بعضها اآلخر عليها ضبابية وهذا بخالف ما يرسده إلينا القرآن 

 لكريم من قصص كام بيَّنا ذلك قبل قليل.ا

بعد هذِه املقارنة نجد أنَّ الرسد القصيص القرآين يواكب اخلالصة: 

مجيع األزمنة السابقة واحلارضة واملستقبلية، والحظنا كيف القرآن ينقلك 

ة مشاهد وأحداث، نظري اإلخراج الفني لقصة تأرخيية  يف آية واحدة إل عدَّ

ديم حياول اإلسهاب يف ذكر املعلومات ألجل أْن فنالحظ اإلخراج الق

يوصل فكرة القصة بعّدة مشاهد ومقاطع، بخالف اإلخراج الفني 

ّل ذلك بخرب ف ز مضغوط وهذا ما ناحلديث فإنَّه خيتِص كح ركَّ ي واحد مح

املعلومات  يحسمى بثورة إنفجار املعلومات وحضارة املعلومات وإذا انفجرت
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م ال يأ تون بكل صغرية وكبرية، بْل يأتون بعمدة املعلومات عند البرش فإهنَّ

وإيصاهلا بطرق علميّة فنية حديثة معارصة يف التعامل مع احلاسبة 

 االلكرتونية واالنرتنيت والفيس بوك وما علَّم اإلنسان ما ملْ يعلم.

ومن الواضح أنَّ هذا الكالم مرتبط باملنهج املختار عندنا وهو منهج 

ذا يعني وجود معلومات ُمورّية مركزية تدور عليها أمومة املحكامت، وه

ّل ما هبَّ  ا ال تكرتث بنقل كح سائر املعلومات األحخرى، وهي عمدهتا فإهنَّ

 ودبَّ من املعلومات.

لو الحظنا يف زماننا احلارض بْل حتَّى السابق أنَّ ثورة العلم فائدة: 

ّل علم ما ي سمى بعلم نظم واملعلومات عىل خمتلف األصعدة لوجدنا يف كح

ّل من العلامء عندهم العلم إاّل أهنم ال يمتلكون قدرة  املعلومات؛ ألنَّ كح

نظم العلم لتلك املعلومات؛ لذا تراهم ال يستطيعون استثامر ذلك العلم 

وتلك املعلومات التي عندهم ولكن متى بإمكاهنم وباستطاعتهم أْن 

كفكفوا ويوظفوا يستثمروا تلك املعلومات وذلك العلم؟ ذلك عندما يح 

تلك املعلومات يف سلك نظم املعلومات وهذا بالتايل يقودهم إل االقتصار 

يف أي علم  يعىل أمهات احلقائق واملعلومات التي هلا دور هيمني ومصري

أو السياسة أو الكيمياء أو من العلوم سواء يف علم االقتصاد أو الزراعة 

 . الخ.الفيزياء أو االجتامع أو علم النفس أو ..

وبالتايل البدَّ من وجود علم آخر ناظم لتلك املعلومات يف أي علم 

من العلوم حتَّى يستثمر بالصورة الصحيحة وترتتب عليه اآلثار والنتائج 

 الصحيحة املثمرة.

وبالتايل نالحظ كيف تتطابق هذِه القاعدة اللفظية ـ قاعدة االلتفات ـ 
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املحكامت يف القرآن أمومة مركزية بأنَّ مع روح منهج أمومة الوالية عىل 

يقتِص عىل املعلومات املركزية دون املعلومات واألحداث اهلامشية انطالقًا 

[ أي ما دلَّ من البالغة يف صمن ق ار كلامهتم^ ]خري الكالم ما قل ودلَّ

 غ الغاية يف عبارة أقِص.وبل

  



 

 اجلري والتطبيق

اًل يف النظام الثاين ـ و إْن كنا سنتعرض لضابط اجلري والتطبيق مفصَّ

نظام املعاين ـ إْن شاء اهلل تعال إاّل أنَّ هذِه الضابطة التي نحن بصددها أحد 

اخلاصة منهم  ياملوارد التطبيقية لقاعدة االلتفات والذي تعامل هبا مفرس

فضاًل عن غريه فضاًل السيد العالمة ُممد حسني الطباطبائي+ يف امليزان 

عن مفرس العامة كذلك تعاملوا مع النصوص الواردة عن أهل البيت^ 

 أي التفسري باملأثور من باب اجلري والتطبيق.

هو ترسية األحكام التي دلَّت عليها اآليات القرآنية وكذا النصوص 

غري زمن نزول اآلية صادرة عن أئمة أهل البيت^ إل لالنبوية والولوية ا

أو صدور الرواية فتطبَّق يف غري زماهنا ومكاهنا إذا كان املورد حيمل 

 اخلصوصيات املناسبة لذلك . وسواء كانت األحكام رشعية أو ال.

فمثاًل: حتريم القرآن للخمر والرسقة والزنى والكذب و... أو حتذير 

الواجبات وباقي  بْل وحتَّىالقرآن من املنافقني فإنَّ هذِه املحرمات 

وهكذا ’ للنبي األكرماألحكام ملْ تكن خمتصة بزمان النزول املعارصة 

الروايات يف زمان األئمة^؛ ألنَّه من الواضح أنَّ القرآن الكريم وكذا 

السنة النبوية الرشيفة مها مصدران من مصادر هداية البرش، وليَسا خمتصني 

فرد أو جمتمع أو معاجلة حلالة  بزمان نزول اآلية إذا كان املنزل فيه سواء

عامة أو خاصة متوفرة فيه خصوصيات معينة بْل يمكن أْن جيري تطبيقها 
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يف زمان ومكان آخَرين إذا كانت اخلصائص التي نزلت اآلية فيها متوفرة، 

ح املناط، وإلغاء اخلصوصية يمكن التعدي من زمان النص واملعارصة يتنقبف

 مل نفس املواصفات واخلصوصيات.واملشافهة إل غريه إذا كان حي

ومن الطبيعي هذا التطبيق ال يتمُّ ملن هّب ودبَّ وإنَّام ملن كان يتمتع 

بخصوصيات معينة وقابلية اإلحاطة بمعاين مفردات القرآن ومدى إحاطته 

 بالقواعد واملوازين والضوابط البالغية والنحوية والتفسريية و ... الخ.

اث وتصويره للوقائع أو توصيفه لبعض إذْن معاجلات القرآن لألحد

احلاالت االجتامعية التي كانت سائدة سواء عىل مستوى الفرد واألرسة أو 

عىل مستوى املجتمع سواء كان املجتمع صغريًا أم كبرية، ملْ تكن معاجلات 

ّل زمان ومكان برشط توفر  القرآن خمتصة بذلك الزمان بْل تتعدى إل كح

 اآلية الكريمة. اخلصوصيات التي تعاجلها

  



 

 اآليات والروايات ال يقتصر فيها على اجلانب التطبيقي فقط

اآليات القرآنية وكذا الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت^ ملْ 

تكن ناظرة إل اجلانب التطبيقي ومعاجلته فحسب وإنَّام تعالج كذلك 

األحول من َقبْل ال أنَّه تقتِص املعاجلة عىل  يف الدرجةالصعيد النظري 

اجلانب التطبيقي العميل فحسب يف مورد خاص وُمدود والذي ينتهي 

بانتهاء زمنه وأمده، وهذا معناه أنَّ التفسري باملأثور انتهى أمده ؛ ألنَّه تطبيق 

خاص، وهذا بالتايل إجحاٌف بالفائدة العلمية من الرتاث التفسريي باملأثور 

}وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ وأهل بيته^، كيف والقرآن يقول’ النبي عن
 .(1)لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ {

إْذ ال يعقل أنَّ فائدة القرآن تكون خمتِصة عىل بيان األحكام ومعاجلة 

ة للقرآن، ثم تماإبعض احلاالت يف زمان معني ومكان خاص وما هذا إاّل 

يبني موارد معينة لتطبيقات خاصة؟ فإنَّه ال يعقل ذلك وأنَّ ’ النبي أنَّ 

التفسري املأثور ينتهي بانتهاء أمده ومناسبته فإنَّه يتناىف مع ثوابت القرآن التي 

ا كانت وال تزال وستبقى إل يوم القيامة ال أ د عليها بأهنَّ ا ُمدودة بزمن هنأكَّ

 معني.

املسلمني من الفريقني مع اآليات إذْن ما ارتكبه وتعاطاه مفرسي 

وروايات أهل البيت^ من الضيق العميل ’ القرآنية وأحاديث النبي

ا تحبنيِّ مصداق تأوييل خفي  وأنه فقط حجية تعبدية تأويلية مقطعيّة وأهنَّ

                                                                        
 .44( سورة النحل: اآلية 1)
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دت  وكأنام تقتِص عىل بيان هذا الفرد فقط فإنَّه ليَس بصحيح فمثلام أكَّ

ب العميل كذلك أكَّدت عىل اجلانب الروايات واألحاديث عىل اجلان

النظري، ال الرتكيز عىل أحدمها دون اآلخر وإنَّام أكَّدت عليهام بصورة 

 متوازنة.

لَّهح يحعلم أنَّ قاعدة التعريض وااللتفات تفتح لنا  ومن خالل هذا كح

طريقًا لتصحيح الكثري من القواعد التفسريية، وهذا يدلِّل عىل أنَّ قاعدة 

، إاّل أنَّ هبا دة يف أصلها األصيل لغوية وبالغية محعرتفااللتفات قاع

التفطن يف مراعاهتا يف موارد عديدة من املوارد الصعبة التي عادة يحغفل منها 

إْن ملْ نقل باملرة، لذا نالحظ البيانات الواردة يف روايات أهل البيت^ ال 

دة يف حاق ينطلقون يف هذا األمر من أمور تعبدية بْل من أمور بينة موجو

اللغة العربية ومراعاة هذِه الدالئل والقواعد ليَس  العلم اللغوي ويف أدب

وأهل بيته، ومن ثم يسهل عند ’ يف قدرة املفرسين بْل هو يف قدرة النبي

 بالتعليم ببيناهتم وبياناهتم، وبالتايل نخلص إل هذِه النتيجة.غريهم 

آخر للتفسري باملأثور بأنَّه  إنَّ قاعدة االلتفات تعطي لنا منظاراً أوالً: 

ليَس جرٌي وتطبيق باملعنى الذي يذكره املفرسون لنا، وإنَّام هو تفسري 

باملأثور يف صدد معاجلة البيان التنظريي عىل الصعيد النظري لآليات ال 

 عىل الصعيد التطبيقي العميل املحدود فحسب.

انات وبراهني ري باملأثور يف صدد إبراز وإظهار بيإنَّ التفسثانياً: 

ا خفيت عىل اآلخرين.  موجودة يف نفس ألفاظ القرآن الكريم إاّل أهنَّ

بحث اجلري والتطبيق يف قاعدة االلتفات ليَس تعاطيًا ظنيًا ثالثاً: 

تعبديًا، وإنَّام تعاطيًا علميًّا إيقانيًا وإْن كان هذا اليقني بطن وخفي عىل 
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 اآلخرين إاّل أنَّه ليَس ظني وال تعبدي.

جلواهر علمية عظيمة يف ظاهر هذا البحث استثامرًا  ونوحينئٍذ يك

وأهل بيته ’ ألفاظ القرآن الكريم ويف البيانات الروائية املأثورة عن النبي

 املعصومني الطاهرين صلوات اهلل عليهم أمجعني.

أقل من هناك مجلة من النصوص الواردة يف املجاميع احلديثية ال 

 طرقنا يمكن أْن تكون هي املدرك لقادة اجلري والتطبيق وإليك بعهضا: ـ 

ما رواه العيايش بسنده عن الفضيل بن يسار قال: سألتح أبا أوالً: 

عن هذِه الرواية: ـ ما يف القرآن آية إاّل وهلا ظهٌر وبطن، وما فيه × جعفر

طَّلع ، ولكل حدٍّ مح  بقوله: هلا ظهٌر وبطٌن؟ما يعني  (1)حرٌف إاّل وله حدٌّ

قال: ظْهره وبطنه تأويلحه، منه ما مىض، ومنه ما ملْ يكْن َبْعدح جيري كام 

}وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ جتري الشمس والقمر، كلام جاء منه يشء وقع قال اهلل تعال 
 .(2)نحن نعلمه إاِلَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ{

ما رواه العيايش أيضًا بسنده عن عبدالرحيم القصري قال: كنتح ثانياً: 

فقال: يا عبدالرحيم قلت: لبّيك، قال: × يومًا من األيام عند أيب جعفر

أنا املنذر »’ إْذ قال رسولح اهلل }إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاد{قول اهلل 

الً، ثم رفعتح رأيس، فمن اهلادي اليوم؟ قال: فسكت طوي «وعيل اهلادي

                                                                        
( قيل يف معناه: أي لكل حدٍّ َمْصَعٌد يحْصَعدح إليه من معرفة علمه، واملحطّلَع: مكان االطالع من موضع 1)

 عاٍل.

 .36/5،  86ص 1( تفسري العيايش، ج2)
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ٌل فرجل حتّى انتهت إليك،  فقلت جعلتح فداك هي فيكم تواَرثوهنا َرجح

ْعلتح فداك اهلادي، قال: صدقت يا عبدالرحيم، إنَّ القرآن حيٌّ ال  فأنت جح

، واآلية حيّة ال متوت، فلو كانت اآلية إذا يموت، والآية حيّة ال متوت

لكن هي جارية يف الباقني كام جرت نزلت يف األقوام ماتوا فامت القرآن و

 .(1)يف املاضني

ـ إنَّام أنت منذر ×: ... عن أيب بصري قال: قلت أليب عبداهللثالثاً: 

اهلادي يا أبا ُممد هل × املنذر، وعيل’ ولكل قوٍم هاد، فقال رسول اهلل

قلتح بىل جعلت فداك ما زال منكم هاٍد من بعدها حتَّى  ِمن هاٍد اليوم؟

فقال: رمحك اهلل يا أبا ُممد لو كانت إذا نزلت آية عىل رجل  دحفِعت إليك،

ثم مات ذلك الرجل ماتت اآلية مات الكتاب والسنة، ولكنَّه حيٌّ جيري 

 إل غري ذلك من الروايات. (2)فيمن بقي كام جرى فيمن مىض

  

                                                                        
 .379، ص2( تفسري العيايش، ج1)

 .43كتاب العلم ح 279، ص2األنوار، ج( بحار 2)



 

 وحدة السياق وما يرتتب عليها من آثار سلبية

اّتباع وحدة السياق يف التفسري خاصة وغريه له دواعي سلبية تؤثر 

دت  عىل صحة املعنى وتحفسده يف أكثر األحيان وهذا الداعي اخلطري أكَّ

 الروايات عىل عدم اتباعه واالبتعاد عنه كام تقدم.

 ف نذكر بعض األمثلةعىل ذلك: وسو

ل:  وَمَا  أَن جَاءهُ األَعْمَى }عَبَسَ وَتَوَلَّىما جاء يف سورة عبس املثال األوَّ
ك بوحدة  (1)أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى{ يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى فمن سلبيات التمسُّ

السياق هو أنَّ كثريًا من املفرسين حتّى من مفرسي اخلاصة، َحِسبوا أنَّ 

وحدة السياق يف الضامئر واألوصاف واحدة واحلال أهنا متعددة وليست 

 مجلة واحدة، فإنَّ َعبَس أي َبرَسَ من هو فاعلها وَمن هو فاعل توّل؟

وأنَّ هذِه  ا عَلَيْكَ أاَلَّ يَزَّكَّى{}وَمَ’ واخلطاب موّجه إل النبي

التِصفات التي تِصفها هذا الرجل من بني أمية الذي كان جالسًا إل 

لحق اإلسالمي بْل خمالفة له.’ جنب النبي  ليست تِصفات موافقة للخح

}وَمَا ثم تعرضت اآليات التالية إل بيان كيفية حتمل مسؤولية التبليغ 
بأْن ال تنظر إل األغنياء وإنَّام انظر إل َمن كان صادقًا وجادًا  يَزَّكَّى{عَلَيْكَ أاَلَّ 

 ـ ولو كان فقريًا ـ يف الدخول إل اإلسالم وإرشاد وهداية السامء له.

لبيان ’ إذْن هذِه اآليات املباركة اخلطاب فيها موّجه للنبي األكرم

                                                                        
 .3ـ  1( سورة عبس: 1)
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 كيفيّة التبليغ ورعاية السامء للبرش.

ياق واألثر السلبي املرتتب عليها تقول: بأنَّ الضمري بينام وحدة الس

ِحٌد يف اآليات الثالث وغريها يف سورة عبس، مما أّدى إل التباس األمر او

عىل الكثري من املفرسين حّتى من مفرسي اخلاصة، وهذا يؤثر سلبًا عىل 

 معنى اآلية.

جع إل رجل فالضمري هنا ير (1)}فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى{ثم قوله تعال: 

مما أّدى ذلك إل وقوع املحَفرسِّ يف الَلبْس واحلرية بأنَّه ’ آخر غري النبي

د ويحسنِد ’ كيف تارة َيْسند القرآنح الكريم الضمري إل النبي ثم يحعاوِّ

 وعليه فبسبب وحدة السياقالضمري املذكر املفرد إل رجل من بني أميِّة 

التي تارة يسند فيها الضمري إل وقع هذا التشابك يف اإلسناد لألفعال 

 وأحخرى إل غريه، فيشتبه علينا احلل فام هو اجلواب؟’ النبي

حللِّ مثل هكذا مشكلة يحْرَجع إل قاعدة ونظام االلتفات، اجلواب: 

فإنَّ األفعال التي هي مجلة إنشائية فإنَّ اإلسناد للضامئر فيها يكون للنبي 

ا األفعال التي فيها’ األكرم إخبار عن فعل مايض حصل إسناده إل  وأمَّ

ضمري فاعل رجٌل من بني أمية، وبربكة قاعدة االلتفات انحلت املشكلة، 

 وهذا هو أسلوب القرآن الكريم.

واتفاقًا اآلن حتّى يف ثقافة اللغة احلوارية للبرش حتّى يف غري اللغة 

ها العربية بدأت اآلن تستخدم نفس هذا األسلوب والرشاقة التي استخدم

القرآن الكريم يف تفنن احلوار بأْن حياور هذا الطرف ثم حياور الطرف 

                                                                        
 .10( سورة عبس: 1)
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لَّهح إل التفنن يف احلوار.  اآلخر ثم الثالث ثم الرابع وهكذا، ومرجع هذا كح

ا أنَّه يسرتسل وجيعل سياقات القرآن  هذِه هي طبيعة احلوار القرآين أمَّ

ت فهذا هو اإلخفاق بعينه كّلها يف سياق واحد يف اآلية الواحدة أو يف اآليا

م  ر منه أئمة أهل البيت^، وإخفاق املفرسين بسبب أهنَّ الذي نبَّه وَحذَّ

حيسبون السياقات املختلفة هي بمثابة السياق الواحد، ووحدة السياق هي 

 أكرب آفٍة وعاهٍة وتحشكِل مانعًا من الوصول إل حقائق القرآن الكريم.

الَّذِي هُمْ  عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيم }عَمَّ يَتَسَاءلُونيف سورة النبأ  دَ رَ ما وَ املثال الثاين: 
فإنَّ كثريًا من املفرسين  (1){...ثُمَّ كاَلَّ سَيَعْلَمُون كاَلَّ سَيَعْلَمُون فِيهِ مُخْتَلِفُون

استشهد هبذِه اآليات املباركة عىل أنَّ املراد منها هو وصف يوم القيامة 

}إِنَّ ق مع اآليات األحخرى من سورة النبأ كقوله تعال: ياسبقرينة وحدة ال
، إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا...يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا

 .(2){...الَبِثنِيَ فِيهَا أَحْقَابًا، لِلْطَّاغنِيَ مَآبًا

وبربكة واحلال ليَس كذلك، فام َوَرَد يف روايات أهل البيت^ 

قاعدة االلتفات ونكتة أنَّ املراد من النبأ العظيم هو يوم القيامة وإرادة 

به اهلل تعال  ، أال وهو أمري املؤمنني دهإمامًا ليحداري به عبااإلمام الذي نصَّ

قام اإلمامة ام وثيق بني مح، مضافًا إل وجود الت×عيل بن أيب طالب

ومقام احلساب واملعاد؛ ألنَّ أحد جتيل شؤون اإلمام يف املعاد كام أجاب عن 

ئِل عن أدنى درجة ملعرفة اإلمام أمري × ذلك اإلمام الباقر عندما سح

صاحب أمور × هو أنَّ الفرق أنَّ اإلمام× املؤمنني عيل ابن أيب طالب

                                                                        
 .5ـ  1( سورة النبأ: اآلية 1)
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 ثالثة: ـ 

 ـ أنَّه مفروض الطاعة. 1

 .راتالكـ صاحب  2

ومن خالل هذا الفرق إنَّ أكرب دور  (1)نأهل اجلنا جـ وأنَّه يحزوِّ  3

د أهل اجلنان يعني الوالية التي ’ بعد رسول اهلل× لإلمام هو أنَّ يزوِّ

 ’.بعد الرسول× حيبيها اهلل تعال ألمري املؤمنني

ومل وعىل أي حال هذِه بعض الشواهد يف اآلية املباركة والسورة 

ى السيد الطباطبائي+ يف تفسريه امليزان فإنَّه مل يحعمل النظر يستظهرها حتّ 

 حقه حينئٍذ، وهناك شواهد وسياقات أحخرى يأيت ذكر بعضها يف ُمله.

لُّ جهودهم وعنايتهم  ولذا مع األسف أنَّ املفرسين حتّى من اخلاصة َتقح

ببيانات أهل البيت العلميّة يف ذيل اآليات، كل ذلك بسبب عدم التفاهتم 

لقاعدة االلتفات وعدم تنبههم إل أنَّ وحدة السياق ليست صحيحة، وأنَّ 

ك  ده التمسُّ طِّئ الروايات معنى ومفهومًا، وهذا ما أكَّ بوحدة السياق خيح

ن فأجابه ثم عندما سأله جابر عن يشء يف تفسري القرآ× اإلمام الباقر

نَت  سأله ثانية فأجابه بجواب آخر فقال جابر لإلمام: ـ جعلتح فداك كح

 أجبَت يف هذِه املسألة بجواب آخر غري هذا قبل اليوم؟

يل: يا جابر إنَّ للقرآن بطنًا، وللبطن بطن وظهر، وللظهر × فقال

 ظهٌر يا جابر، وليَس يشٌء أبعدح من عقول الرجال من تفسري القرآن، إنَّ 

هلا يف يشء وآخرها يف يشء وهو كالم متصل يتِصف عىل  اآلية ليكون أوَّ

                                                                        
 ( املصدر وصاحب الكرات أي دوره يف عامل الدين ودوره يف عامل اآلخرة ودوره يف عامل الرجعة.1)
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 .(1)وجوه

}وَدَاوُودَ فمثاًل ما َوَرَد يف قضية النبي داود وسليامن يف سورة األنبياء 
 .(2)دِين{وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِ

هذِه اآلية املباركة من اآليات التي فيها أساس معريف عظيم أال وهو 

 َ ترك األول عند األنبياء ليَس يعني إنَّ ما أنَّ موارد أنَّ القرآن الكريم َبنيَّ

ارتكبوه ليَس بحق ـ أي باطل ـ كال وحاشا أنبياء اهلل تعال من ذلك وإنَّام 

العتاب اإلهلي لألنبياء وأنَّه مِلَ ارتكبَت هذا د اآلية يف مقام توضيح أنَّ موار

ولو ارتكبت هذا لكان أفضل وأول وال يفهم من هذا أنَّ ما ارتكبه أي نبي 

من األنبياء باطل ومعصية كال ليَس هذا هو املراد وإنَّام ما أتى به أنبياء اهلل 

ما ذكرته اآلية حق ولكنَّ اهلل تعال يعاتبه عىل ما هو أحق مما أتى به، فمثاًل 

كان × ليَس معناه أنَّ حكم النبي داوود }وَكاُلًّ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا{املباركة 

 باطاًل، ولكن عتاب ملا كان هو أحق، وهذا أساس معريف عظيم.

  

                                                                        
، 87، ص1؛ تفسري العيايش، ج92:95/48، ج؛ بحار األنوار5/ح300( املحاسن، ص1)

39/8. 

 .78( سورة األنبياء: اآلية 2)



  



 

 ينيواحلداثالنسبية يف القرآن وعند 

والنسبية التي يطرحها القرآن الكريم ليست نسبيّة تشكيكية كام هو 

يون، فإنَّ النسبية التي تطرحها مدرسة والتي يطرحها احلداثشأن النسبيّة 

يون نسبية تشكيكية لكنَّ نسبية تشكيكية بني حقيقة واأللسنيات واحلداث

 م.وبني حقية خملوطة وبالتايل األمر خملوط وباطل عنده

ا نسبية درجات منها  بخالف النسبية التي يطرحها القرآن الكريم فإهنَّ

حق ومنها باطل، بْل حتاًم يف احلق درجات، وليَس معنى احلق يف درجات 

أنَّ هناك حقًا باطٌل، كال وإنَّام هناك حق وأحق وحقًا وما فوقه حٌق وهذِه 

نسان سعة صدر نسبية بديعة جتنب اإلنسان اإلفراط واحلدّية وتعطي اإل

فاآلية  (1)}وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ{املعرفة، فاآلية الكريم 

مل َيبحتا يف احلكم، وال × وسليامن× ليست يف صدد بيان أنَّ كاًل من داود

يف صدد أنَّ َحَكم أحدمها أو كالمها ثم خطأه اهلل، فإنَّ داود مل حيكم كي 

ّطأ َفنََز   ل َنسٌخ عليه بحكم سليامن.خيح

 فمثل هكذا التفاتة موجودة يف روايات أهل البيت^.

ومل تقل ]وكنا حلكمهام  (2)}وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِين{ثم قالت اآلية 

كم به ليَس احلاكم نبي اهلل داوود أو  شاهدين[ فإنَّ احلكم الذي حح

الذين كانوا مع النبي وإنَّام الذي َحكم هنا هم علامء اليهود × سليامن
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داوود وسليامن وترسع علامء اليهود يف احلكم فحكموا فقطعوا ال أنَّ النبي 

 أو سليامن حكم فقطع.× داوود

ومل أَر مثل هذِه االلتفاتة حتّى يف كتب املتقدمني من مفرسي اخلاصة 

أمثال تفسري جممع البيان للطربيس وال تفسري التبيان للشيخ الطويس، بْل حتّى 

يف كتب التفسري عند املتأخرين أمثال السيد ُممد حسني الطباطبائي+ يف 

 امليزان.

إذْن اآلية املباركة لو قحرأت يف سياق واحد فإنك سوف تغفل وال 

 املراد األصيل منها.تلفتت إل 

ولو رجعنا إل بيانات وروايات أهل البيت^ فإنا نجدها تقول: ـ 

لَّهح  إاّل ما استحثي فإنَّ اخلطاب القرآين دائاًم يف حركة إنَّ هذا هو ديدن القرآن كح

 مستمرة وعجيبة مع وجود نقطة مركزية ثابتة فيه.

إنَّ املحَفرسِّ إذا استطاع أْن يلتفت إل اخلطاب القرآين وإل واخلالصة: 

هذِه النكات فإنَّه سيصل باسرتشاد وتعليم من البيانات العلمية ألئمة أهل 

اإلنسان دائاًم يصبح يف حالة إخفاق من دون الرعاية البيت^ وإاّل فإنَّ 

ة من الفيض اإلهلي.× التعليمية من املعصوم  املستمدَّ

}وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ ما جاء يف سورة الشعراء: املثال الثالث: 
وَيَضِيقُ صَدْرِي واَلَ  خَافُ أَن يُكَذِّبُونقَالَ رَبِّ إِنِّي أَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أاَلَ يَتَّقُون الْقَوْمَ الظَّالِمنِي

 .(1)وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون{ يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُون

وكيفية × الِحظ لطافة احلوار الوحياين بني اهلل تعال ونبيه موسى

                                                                        
 .14ـ  10( سورة الشعراء: اآلية 1)
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ْلتََفٍت إليه ب املرة، وهنا تكمن تبدل اخلطاب القرآين بشكل خفي غري مح

ن وتنوع وتغري اخلطاب القرآين بشكل ملْ يكْن  الصعوبة أي صعوبة تلوِّ

ُمسوسًا، فاملفروض وبحسب وحدة السياق يكون اخلطاب موجهًا إل 

، ملا ‘، إاّل أنَّه بالواقع موجهًا إل كليهام موسى وهارون×موسى

فإنَّ  .(1)اتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُون{}قَالَ كاَلَّ فَاذْهَبَا بِآيَصارحت به اآلية املباركة 

هذا معناه أنَّ املخاطب موسى الفعل )اذهبا( أسند إل ضمري التثنية، 

وهذا اإلسناد يف )معكم( إل ضمري اجلمع، فانتقل اخلطاب من وهارون، 

ضمري التثنية إل ضمري اجلمع فدخل مع موسى وهارون املؤمنون التابعون 

 ارون من بني إرسائيل، إذْن إل هنا توجد ثالثة خطابات: للنبي موسى وه

 .} كاَلَّ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُون{ـ ]كال( بقوله تعال:  1

 .{...}فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَاـ ]فاذهبا[ بقوله تعال:  2

 .مُّسْتَمِعُون{}إِنَّا مَعَكُم يف قوله تعال:  {إِنَّا مَعَكُم}ـ  3

ثم أبدل اخلطاب بعد أْن وّجه إل املجموع إل التثنية ـ إل موسى 

 .(2)}فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوالَ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمنِي{وهارون ـ 

ومن هنا عرفنا أنَّ أطراف اخلطاب متبدلة دائاًم وليست ثابة، فلو بنى 

يف التفسري، فنالحظ كيف تتبدل أطراف املحَفرسِّ عىل أهنا ثابتة ألخطأ 

اخلطاب، فتارة طرف املتكلم هو اهلل تعال واملخاطب موسى وهارون 

واملخاطب هم × وأتباعهام، وأحخرى بالعكس املتكلم هو موسى وهارون

                                                                        
 .15( سورة الشعراء: اآلية 1)

 .16( سورة الشعراء: اآلية 2)



 

 

 

 تفسري أمومة الوالية واحملكمات  .................................................................. 470

القوم، وثالثة املتكلم هو فرعون واملخاطب موسى وهارون، وهكذا يتنوع 

 املرتتب عىل ذلك بلحاظ تغري اإلسناد. اخلطاب القرآين ويتغري بتعبه املعنى

وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ  }أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِننِيثم قالت اآلية 
 .(1)الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِين{

ثم × فاملتكلم هنا صار فرعون وليَس اهلل تعال واملخاّطب موسى

ل اخلطاب إل أنَّ املتكلم موسى واملخاطب فرعون  }قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا حتوَّ
 .(2)فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلنِي{ مِنَ الضَّالِّني

ثم فجأة تبدل اخلطاب بني موسى وهارون، فهنا لو تابعنا وحدة 

ا قالت  ؛ ألهنَّ ا قْد ختاِدع املحَفرسِّ }قَالَ لِلْمإَلِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ السياق فإهنَّ
}يُرِيدُ أَن وفاعل )قال( هنا فرعون أي قال فرعون للمأل حوله  (3)عَلِيم{

، وهنا انتقل اخلطاب القرآين إل (4)م بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُون{يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُ

جهة رابعة ـ غري اهلل وغري موسى وهارون، وغري املؤمنني برسالة موسى 

 .(5)}فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوم{وهارون ـ وهم السحرة 

ف آمنوا برب ولعله ينقدح يف ذهنك تساؤٌل وهو:ـ إنَّ السحرة كي

َف السحرة عىل مضمون دعوى يالعاملني ربِّ موسى وهارون، وك ف َتعرَّ

 موسى وعليه فالبدَّ من وجود مشهد مطوي طواه القرآن.
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البدَّ أْن يكون فيه حذف  إنَّ الرسد القصيص القرآن قطعاً اجلواب: 

وطوي ملطالب كثرية حتَّى لو كانت تلك املطالب املطوية مهمة، ويأيت 

آن ويستعرض املنعطفات الواضحة واملهمة يف حياة األنبياء وأممهم، القر

ومن الواضح أنَّه توجد داللة التزامية تدل عىل أنَّ هناك أمور مطوية كثرية 

حذفها القرآن واستعرض األهم منها فاألهم؛ ألنَّه كام ذكرنا قبل قليل إنَّ 

ّل الزوايا ألنَّ هذا حيتاج إل  طبيعة الرسد القصيص يف القرآن ال يستوعب كح

 سعة اآلالف من املجلدات.

ز موسى عىل بيان مفاصل مهمة َفِهم منها السحرة تلك × لذا ركَّ

}فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا الدعوة التي جاء هبا موسى من قبيل قوله تعال: 
قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ  الْعَالَمنِي}قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ وقوله  (1)وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلنِي{

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ  قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أاَلَ تَسْتَمِعُون وَاألَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنتُم مُّوقِننِي
 .(2)األَوَّلنِي{

 وهناك أمثلة كثرية يف هذا املجال أعرضنا عن ذكرها خوف اإلطالة.

الكالم كان يف قاعدة االلتفات يف النظام االستعاميل  إنَّ اخلالصة: 

ا  بالغة اخلطورة إل حدٍّ اللفظي فإنَّه رغم سهولته يف النظرة األولية إاّل أهنَّ

 مرتامي جدًا والسبب يف ذلك واضح: ـ 

وهو أننا نريد أْن نستلهم من أي مجلة لفظية نتعاطاها يف القرآن 

بتدأ أو خرب، أومجلة فعلية أو أسمية، وما الكريم مفادها األويل من كوهنا م

هي أطراف اإلسناد وهل هي مفردة أم مركبة، مضافة أو ال، وهل فيها قيٌد 

                                                                        
 .21( سورة الشعراء: اآلية 1)

 .26ـ  23( سورة الشعراء: اآلية 2)
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ٌح به أو محضمر وما هو أو رشط من املتكلم  َِصَّ أو املخاطب وهل الضمري مح

لَّ هذا   من عنارصها األولية األساسية.مرجعه، فإّنا نريد أْن نستلهم كح

كان املتكلم يف اجلملة الواحدة مفرد أو مثنى أو مجع،  وبالتايل إذا

 وكذا املخاطب فإنَّه بالتايل يؤثر يف مفاد الكالم متامًا.

وعليه فتعترب قاعدة االلتفات من أساسيات حتصيل املعنى األّويل 

 لظاهر ألفاظ ومجل وآيات القرآن الكريم.

د أهل الوبسبب هذِه األمور التي ذكرناها وغريها  بيت^ بتعابري أكَّ

خمتلفة، وبيّنوا^ سبب إخفاق املفرسين وإْن كانوا من العلامء واملحققني، 

وإخفاق قدرة عقل البرش يف الوصول إل كنه مغزى آيات الذكر احلكيم، 

وأنه ليَس يشء أبعد من عقول الرجال من تفسري القرآن كام َوَرَد ذلك يف 

وإخفاقهم يف معرفة  وسبب عدم معرفة املفرسين× قول اإلمام الصادق

تغري وتبدل اخلطاب القرآين مجلة مجلةوكلمة كلمة سواء املتكلم يتغري أو 

املعنى األّويل لذا يصعب  يغرياملخاطب أو ... الخ وهذا بالتايل سوف 

مثل هذِه األمور الدقيقة حيتاج إل مراعاته لدى املفرسين وبالتايل االلتفات 

ومتسك بمنهج وتعليم ورعاية أئمة أهل إل نباهة وّقادة وإل يقظة 

ا تأويل  البيت^، وإْن كان بعض املفرسين ينظرون إل قاعدة االلتفات أهنَّ

ظر لوجدنا روايات أهل البيت^ تعالج ظاهر نوباطن إاّل أنَّه لو دققنا ال

سطح األلفاظ لآليات القرآنية ومع ذلك هذِه املعاجلة لسطح ظاهر 

 ، ومن ثمَّ تلقاه اآلخرون أنَّه تأويٌل وباطٌن.األلفاظ خفيت عىل اآلخرين

  



 

 اإلعجاز البالغي يف القرآن الكريم

 من أحد أبعاد البالغي يف القرآن هي القدرة الفنية يف القرآن عىل

ممارسة هذِه الفنون بدرجة يعجز البرش عن إدراكها فضاًل عن ممارستها 

}قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ اإلِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا و  (1)واْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ{}قُلْ فَأْتُ
 .(2)الْقُرْآنِ الَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهرِيًا{

ولذا حيسب العلامء واملفرسون من الطرفني الكثري من بيانات أهل 

ا الب ا تأويالت خفية باطنية، واحلال أهنَّ يت^ الواردة يف تفسري اآليات أهنَّ

 ليست كذلك، وإنَّام هي منهم^ معاجلة لنفس ظاهر القرآن.

ولذا البدَّ من اإلقرار واالعرتاف ـ كام َمرَّ ـ بأنَّ قاعدة االلتفات ذو 

بحل غر يبة شعب متشعبة ودائرة واسعة مرتامية األطراف والفروع وفيها سح

بالنسبة لقدرة البرش، وقدرة ممارستها إنَّام تكون لرب العاملني ربَّ الكالم 

ذي يامرس تلك القاعدة بمامرسة سليمة تعجز قدرة لفإنَّه الوحيد تعال ا

 البرشعن السيطرة والرتكيز واإلحاطة هبا.

ذا يف مجلة من املوارد يستعيص ظاهر القرآن عىل املفرسين التدقيق لو

أمثلة متعددة وأبواب خمتلفة، فإنَّه يتعىص عليهم معرفة َمن املتكلم ه يف في

 وَمن املخاطب وكيفية االلتفات.

ذكر املفرسون من  (3)}وَوَجَدَكَ ضَاالًّ فَهَدَى{فمثالً: ـ قوله تعال 

الفريقني وجوه عديدة، فذكر القرطبي أكثر من مخسة عرش وجهًا وقال 

                                                                        
 .38( سورة يونس: اآلية 1)

 .88( سورة اإلرساء: اآلية 2)

 .7( سورة الضحى: اآلية 3)
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 القول الذي نسبه القرطبي لبعض املتكلمنيكلَّها حسان واألعجب منها هو 

هو أنَّ العرب إذا وجدت شجرًة  }وَوَجَدَكَ ضَاالًّ فَهَدَى{من أنَّ املراد من 

منفردًة يف فالة من األرض ال شجر معها سّموها ضالة فيحهتدى هبا إل 

أي ال أحد عىل }وَوَجَدَكَ ضَاالًّ{’ الطريق فقال اهلل تعال لنبيه ُممد

 .(1)نت وحيٌد وليَس معك أحد فهديتح بك اخللق إيلَّ دينك وأ

وذكر السيد املرتىض يف تفسريه وجوهًا مخسة خامسها أضعفها وهو غري 

ـ  أنَّه وجدك ضاالً عن النبوة فهداك  معروف أي قراءة اليتم بالضم، وأّوهلا:

 .(2)إليها أو عن رشيعة اإلسالم التي نزلت عليه وأمر بتبليغها إل اخللق ...  

وكذا ذكر الشيخ الطربيس يف تفسريه جممع البيان والشيخ الطويس 

يف التبيان والسيد العالمة ُممد حسني الطباطبائي يف امليزان وآخرون 

وجوهًا عديدة يف تفسري اآلية املباركة إاّل أنَّ الذي نريد ذكره كشاهد ملا 

 لتفات وهو: ـ نحن فيه هو أنَّ اآلية املباركة ذكرت قساًم آخر من أقسام اال

ما هو اسم الفاعل أو الصفة املشبهة لـ )ضلل(؟ لعله ينسبق الذهن 

ل وهلة إل رسول اهلل ا ’ألوَّ ، واحلال لو دققنا النظر يف لفظة )ضاالً( فإهنَّ

كلمة مشتقة واملشتق يف اللغة العربية كام هو معلوم بمنزلة اجلملة الفعلية 

ة أطراف يف الكلمة.فاسم الفاعل )ضاالً( يعني )ضلل(   ونالحظ وجود عدَّ

ـ ومن هو الذي  4ـ ومن هو الضال.  3ـ املسند إليه.  2ـ املسند ،  1

 ـ ومن هو الذي ضلَّ إليه. 5ضلَّ عنه. 

ويوجد يف مبحث الصفة يف علم النحو والبالغة أنَّ الصفة تارة 

بلحاظ نفس املوصوف أي صفة حال نفس املوصوف، وأحخرى بلحاظ 

                                                                        
 اجلامع ألحكام القرآن. 89ص 20تفسري القرطبي، ج( 1)

 .466/ص3( تفسري الرشيف املرتىض، ج2)
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تعلق، ودائاًم تنسبق األذهان إل الصفة بلحاظ نفس اليشء حال امل

الصفة بلحاظ حال املتعلق وهذا  إاّل أنَّه يف اآلية املباركة أنَّ املوصوف، 

القسم من الصفة فيه االلتفات، ويف نفس الوقت هي مجلة واحدة فيها 

مفردة واحدة مِصح هبا ـ وهي )ضاالً( فيحصل هبا التفات، وكّل هذا 

 إل تأمل وتدبر.حيتاج 

 }وَوَجَدَكَ ضَاالًّ{إنَّ هذا هو أحد الوجوه يف تفسري اآلية اخلالصة: 
عند قومك وهم ضلوا عنك، وهو صفة بلحاظ حال املتعلق، وإْن كان 

تي نحسبت إل األنبياء يف القرآن الكريم وَحِسَبها الكثرٌي من الصفات 

ذ باهلل ـ أو أغواٌء من القرآن اجلاهلون أهنا وقيعة هبم من قبل القرآن ـ والعيا

ليَس كذلك بْل هي صفات بلحاظ حال املتعلق ال نفس  والواقعيف األنبياء 

 املوصوف.

وهكذا عندما يبني القرآن الكريم لنا كيف نشأت البرشية وتكاثرت 

ِعرب مقاطع خاصة مؤثرة يف حياهتم وإل يومنا احلارض واملستقبل وأهنا 

ا البرش كيف تؤثر عىل البرش، ويري د أْن يعلِّمنا القرآن الكريم: بأنَّكم أهيُّ

لستم لوحدكم وبمفردكم تعيشون عىل وجه كوكب األرض، وإنَّام هناك 

كائنات أحخرى تشارككم منها رمحانية وأحخرى شيطانية، كل ذلك يعرضه 

القرآن الكريم لنا عن طريق البث السامئي هلداية البرش وهذا أشبه ما يكون 

امئي فكلام كان املخرج له ذكيًا نب الفكرة ـ بعرض لفلم سيـ ألجل تقري

ز عىل كل جوانب احلدث والقصة املهمة فضاًل  وفطنًا وملتفتًا فإنَّه ال يحركِّ

ز ويوجه عدسة كامرته عىل  عن غري املهمة وكل صغرية وكبرية وإنَّام يحركِّ

ض له، اللقطات احلساسة املؤثرة يف روح تلك القصة أو الفلم الذي يتعر

وينظم كل ذلك ضمن نسق دقيق يوصل إل الغاية من القصة الروائية مثاًل 

 أكثر فأكثر.
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وُمل الشاهد لقاعدة االلتفات : ـ نالحظ القرآن الكريم وهو يقص 

القصةويركزعىل اجلوانب املهمة واخلطرية وإذا فجأة عرض للقطة أحخرى 

متسلسلة منتظمة مرتبة  ثم يتعرض فجأة للقطة ثانية وثالثة و... الخ كلَّها

وفق قواعد وموازين ومع ذلك ال يعني هذا أنَّ املشهد واحٌد وإْن كنت 

تالحظ بحسب الظاهر هي آية واحدة إاّل أنَّ القرآن الكريم يعرض يف 

تلك اآلية الواحدة مشاهد متعددة فال يلتفت إل تلك املقاطع واملشاهد 

الواحدة فضاًل عن السورة والسور  املتعددة يف اآلية الواحدة، بْل يف اجلملة

إاّل املحَفرسِّ الفطن يلتفت إل تلك االنتقاالت املهمة واملشاهد املتعددة يف 

اآلية الواحدة، وبخالف ذلك فإنَّ املحَفرسِّ غري الفطن إذا مل يكن ملتفتًا إل 

ل، وأنَّ كل  ذلك فيظن أو حيسب نفسه أنَّه ال زال يف عرض املشهد األوَّ

 لتقلبات هي يف مشهد واحد كال ليَس األمر كذلك.هذِه ا

إل ، وال يلتفت }وَوَجَدَكَ ضَاالًّ فَهَدَى{ومثاله ماتقدم يف اآلية املباركة 

مثل ذلك من املفرسين إاّل الفطن وامللتفت لدقائق األمور، ومن كانت له 

رعاية تعليمية خاصة من املعصوم وعلقة مع املعصوم وإاّل من ملْ تكن له 

واعتمد عىل قدراته العقلية فقط فإنَّه × ناية ورعاية تعليمية من املعصومع

ختبط ووقع يف تفسريات بعيدة عن جو اإلجابة. هذا بالنسبة إل رسد 

 القرآن القصيص.

ا لو قصَّ لنا التأريخ قصًة معينًة  ّل احي فإنَّهوأمَّ ول الرتيكز عىل كح

ع أكربصغرية وكبرية ألجل إيصال الفكرة للمطالع  مَّ عدد من  الكريم وجتح

 املعلومات حول تلك القصة.

  



 

 رواية عن اإلما  الباقر عليه السال 

يف تفسري يف باب تفسري الناسخ واملنسوخ هناك رواية رواها العيايش 

وهي وإْن × والظاهر والباطن واملحكم واملتشابه بسنده عن اإلمام الباقر

ص بقاعدة االلتفات إاّل أنَّه استظهرنا منها ذلك، والرواية وإنَّ  َصَّ ملْ ختح

 تقدمت إاّل أنَّه نذكرها اآلن لبيان بعض ما ستفدنا منها.

عن يشء من تفسري × وإليك الرواية: ـ عن جابر سألت أبا جعفر

ِعلت فدك  القرآن فأجابني ثم سألته ثانية فأجابني بجواب آخر، فقلت: جح

 أجبَت يف هذِه املسألة بجواب غري هذا قبل اليوم؟ كنَت 

ـ يل يا جابر إنَّ للقرآن بطناً، وللبطن وظهر وللظهر ظهر يا ×: فقال

 جابر وليَس يشء أبعد من عقول الرجال من تفسري القرآن، إنَّ اآلية ليكون

ها يف يشء، وهو كالم متصل  هلا يف يشء وآخرح  .(1)تِصف عىل وجوهيأوَّ

إنَّ اآلية ليكون »وُمل الشاهد لقاعدة االلتفات هو ذيل الرواية قوله 

هلا ... ويستفاد من هذِه الرواية أنَّ تفسري كالم اهلل تعال هو من أصعب  «أوي

ذلك بسبب الغفلة وعدم × الصعاب ومنشأ الصعوبة يبينه اإلمام

بحسب ما اإلحاطة العلمية الدقيقة والعميقة بقاعدة االلتفات وتطبيقاهتا 

ري سوعدم اإلحاطة هبا هو السبب يف بحعد تف× استظهرناه من كالم اإلمام

إنَّ اآلية ليكون أوهلا »× قول البرش؛ ألنَّ اآلية كام قال اإلمامعالقرآن عن 

. يعني «يف يشء وآخرها يف يشء وهو كالم متصل يتَّصف عىل وجوه

                                                                        
 .39/8، 87، أبواب مقدمات التفسري، ص1( تفسري العيايش، ج1)



 

 

 

 تفسري أمومة الوالية واحملكمات  ................................................................. 478

رسرسح  بأنَّه ده وحدة سياق وهذا ما يتومهه الكثري من املفرسينحتو

اسرتسايل َيرَسح غفلة البرش بعفوية رصحية بأنَّه يشء متصل إاّل أنَّه ليَس 

بيشء واحد وإنَّام هو شيئان، ووحدة السياق ووحدة االتصال ال تعني 

 وحدة املعنى وغري كاشفة عنها وال مالزمة بينهام.

وهذا دليل عىل أنَّ اآلية الواحدة  «ويتَّصف عىل وجوه»× وقوله

ة  بْل  اجلملة الواحدة واملفردة الواحدة فضاًل عن السورة والسور هلا عدَّ

معاين وتتكثر إل ما شاء اهلل وترتامى انطالقًا من تعدد اخلطاب القرآين فإنَّ 

االتصال ولوحدة السياق وأنه خطاب واحد مثل هذا يوحي غفلًة بوحدة 

إنَّ ×: من كالمهوبعبارة أحخرى أنَّه يمكننا أْن نستظهر والواقع خالفه 

قاعدة االلتفات هي مفتاح وباب كبري لباب التأويل وملعرفة تعدد وتنوع 

 بطون القرآن ومتّيزها عن ظهورها.

أنَّ اخلطاب القرآين يتنوع × وأيضًا نستظهر ويتبني من كالمه

ويتعدد فقْد يكون املتكلم متعدد يف آية واحدة، وقْد يكون املخاطب 

ا متعدد دون اآلخر أو كليهام لثالث ورابع متعدد، وقْد يكون أحدمه

 وخامس و ... الخ.

فة مثل هذِه األمور بالتايل يفتح لنا بابًا يف معرفة الدالالت رومع

املتعددة وكيفية االلتفات إل معرفة الدالالت اخلفّية التي تقدم ذكرها يف 

عليها  القاعدة األحول ـ قاعدة التعريض ـ والدالالت الكنائية التي أكَّدت

الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت^، وباب مثل هذِه الدالالت كام 

َمرَّ هي باب للتأويل، والباب إل التأويل هو التنبيه إل قاعدة االلتفات التي 

نحن بصددها التي ذكرت يف علم البالغة يف علم البديع، والتنبيه ملثل هذِه 
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طاب سوف يفتح لنا الباب عىل القاعدة ـ أي قاعدة االلتفات ـ وتعدد اخل

مِصاعيه لتعدد مضامني اخلطاب القرآين يف اآلية الواحدة وبالتايل نقف 

 عىل دالالت متعددة.

عندما احتجوا بأنَّ ’ وهكذا حتجاج اليهود أو الصابئة مع النبي

 االحتجاج بأنَّ اخِللَّة هلا معنيان: ’ النبي إبراهيم خليل اهلل فأقام النبي

ل:   تأيت بمعنى املحبة والصداقة الوطيدة. أنَّ األوَّ

أنَّ تأيت بمعنى كشف األرسار باعتبار اخلليل ينفذ يف أرساره الثاين: 

 .لتبار اخِللَّة من التخلل والنفوذ واخلالعإل خليله با

 يف جوابه النتيجة عىل كال املعنيني.’ وَبنيَّ النبي

ة ]اخلليل[ من خالل كلمة واحدة وهي كلم’ أنَّ النبي والشاهد:

تعدد اخلطاب القرآين بأنَّ يمكن أْن يكون هناك إسنادين أو أكثر لكلمة 

ّل إسناد له معنى خيتلف عن معنى اإلسناد الثاين والثالث  واحدة ويف كح

والرابع و ... الخ كام تقدم تقريب ذلك يف الكلامت املشتقة ووصف 

يف ضارب وقائم االشتقاق وتعدد املعنى واإلسنادات يف كلمة واحدة كام 

 وكاتب و ... الخ.

  



  



 

 قاعدة االلتفات ومعرفة تكثر بطون القرآن وظهوره

يف الرواية السابقة ]... وهو كالٌم × ما تقدم يف كالم اإلمام الباقر

يحبني خالل كالمه قاعدة × أنَّهمتصٌل َيتَِصف عىل وجوه[ يمكن استفادة 

ينفتح من هذا باب معرفة تكثر بطون  آينااللتفات والتنوع يف اخلطاب القر

القرآن واملراد بالَبطن ـ بتحريك الباء والطاء بالفتح ـ هو يشٌء كان خمفيًا ثم 

َظَهر وجتىل وأنَّ تلك الدالالت اخلفيّة عىل عقول البرش تربز وتتجىل من 

تبقى كام  وإاّل اعدة االلتفات والتفطن وااللتفات إليها خالل تطبيق، ق

بقيت تلك الدالالت اخلفيّة عىل خفائها وبطوهنا ملن ملْ يلتفت ويستعمل 

د عليها املعصوم وإْن ملْ يكْن التأكيد × ويطبق قاعدة االلتفات التي أكَّ

 بلفظ االلتفات.

ايات أهل الكالم حول تأكيد األحاديث النبوية ورووَمرَّ  سابقًا 

البيت^ عىل نكتة مهمة جدًا وهي أنَّ الغوص يف عامل املعاين والدالالت 

اخلفية ذات الرتامي املتعدد األطراف يف اخلطابات القرآنيّة، وهلذا الغوص 

مفتاح ورأس خيط وحبل ممدود من سامء اخلفاء والغيب إل أرض الظاهر 

 اهلل.وعامل املشاهدة طرف منه عند الناس وطرٌف منه عند 

إاّل أنَّ الكالم يف كيفية ضامن املفتاح ورأس اخليط كي تنطلق منها إل 

سامء الغيب واخلفاء علاًم أنَّ أهل البيت^ يؤكدون عىل عدم انقطاع 

الطرق واتصاهلا بني عامل الدالالت اخلفية املعمقة وبني منصة سطح الظاهر 

إنَّام للملتفت واملتفطن وأنَّه يمكن االتصال لكنَّ ال يتيرس ذلك لكل البرش و

 وإاّل فال.× منهم والذي له عالقة خاصة ومشمول لرعاية املعصوم
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كثري من املفرسين يظنون أنَّ الدالالت اخلفية وبطون وإْن كان 

القرآن هي جواهر خزائنها مقفولة وال طريق إليها إاّل بقدرة معجز وأنَّ 

ألمر أنَّ املعصوم كالنبي هذا صحيح وأنَّه حيتاج إل قدرة املعصوم، غاية ا

وأهل بيته املعصومني^ عندهم القدرة عىل معرفة ’ األكرم ُممد

واكتشاف الطريق من الظاهر إل الباطن واالنتقال من املعنى الظاهر واجليل 

إل تلك املعاين اخلفية ال أهنم^ يصنعون الطريق وإنَّام الطريق إل اهلل 

انت عنده القدرة عىل اكتشاف ومعرفة تعال موجود ال َيْعَلمه إاّل َمن ك

 ذلك.

رات ال تتوفر وال يمتلكها إاّل املعصوم  ومن الواضح أنَّ هكذا قحدح

ل الذي يعلم التأويل أي يعرف  الطريق؛ ألنَّ أحد معاين التأويل هو األوَّ

واملآل أي الطريق والسبيل فإنَّ الطريق موجود ال أنَّ املعصوم يوجده، 

(1)}وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إاِلَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ{وعليه أحد معاين 
أي ال يعلم  

م^   الطريق وإنَّام الطريق موجود. خيتلقونتأويله وال يعني أهنَّ

لَّهح هو ختطئة تلك النظرة  والذي نريد أْن ننتهي إليه من خالل هذا كح

التأويلية الباطنية يف القرآن ال صلة هلا بالظاهر بأنَّ املعاين »القديمة القائلة: ـ 

 .«وال صلة هلا بقواعد علوم اللغة واألدب

وتقدم أْن الناقد األديب اللوذعي واملاهر الفطن يتمكن من فك لغز 

وإهبام العبارات املجملة والغامضة من خالل الرجوع إل تفعيل قواعد 

، فإنَّ ذلك الناقد الذكي اللغة والتي تكون أشبه بمباريات النقد األديب

ه أْن يكتشفها ال  أنَّه خيتلقها وإنَّام  يكتشف نكاتًا يف الكالم ال يستطيع غريح

                                                                        
 .7( سورة آل عمران: اآلية 1)
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هي موجودة ولكن حتتاج إل فطنة وقدرة عىل اكتشافها وهذِه القدرة 

موجودة عند البرش إاّل أهنا ليست عىل درجة واحدة من القدرة فتختلف 

 قدرة املعصوم عن غريه.

القرآن الكريم بني أْن تقول: ـ  تلف اكتشاف الداللة اخلفية يفإذْن خي

الداللة اخلفية عبارة عن دالالت استحسانية ذوقيّة، وبني أْن نقول أهنا 

موضوعية منهجية وقواعدية ضمن نظام معني، إنَّام االختالف يف القدرة 

ن عىل االكتشاف لذلك النظام فإنَّ قدرات البرش خمتلفة، وجيب أْن تكو

وآله ’ حتت رعايةوإرشاد وكنف تعليم املعصوم وهو النبي األكرم

بهم اهلل  األطهار عليهم أفضل الصالة والسالم عليهم أمجعني الذين نصَّ

هلم سيد األنبياء بدليل اآلية  }هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي األُمِّيِّنيَ رَسُوالً مِّنْهُمْ يَتْلُو تعال وأوَّ
 .(1)زَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ{عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُ

املحَفرسِّ ألجل أْن يكتشف هذِه النكات املهمة فإنَّه حيتاج إل تعليم 

ل للكتاب ـ كام تقدم ـ  نبوي، ويعلمهم الكتاب واحلكمة، واملعلم األوَّ

مدرسة بتنصيب من اهلل تعال هو سيد األنبياء. ومن هذا يحعَلم الفرق بني 

 سيون املبتنية عىل قراءات متشتتة ومرتاكمة إاّل أنَّه ليواأللسنيات أي احلداث

ْرَضَة للوقوع يف  خاضع حتت منهجة امليزان والنظام العلمي، فلذا يكون عح

األخطاء بخالف منهج مدرسة التأويل للقرآن الكريم يف مدرسة أهل 

ومنهج اكتشاف البيت^ فإنَّ منهاج التأويل فيها منضبط ضمن نظام 

 .(2)}وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِر{حتت رعايةوتعليم املعصوم 

                                                                        
 .2( سورة اجلمعة: اآلية 1)

 .17( سورة القمر: اآلية 2)
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 .(1)}أَفاَلَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا{

هاتان اآليتان وغريمها تشريان إل أنَّ الطريق مفتوح للذهاب إل 

لبيت^ وما عىل املتعلم إاّل أْن يذهب إل تلك صفوف مدرسة أهل ا

املدرسة ويضع نفسه يف الصف املناسب له من مرحلة ابتدائية أو متوسطة 

ن التعليم  ىأو ثانوية أو جامعية ... الخ لكي يحتلق والعلم ألجل أْن ويحلقَّ

يواكب املسرية العلمية املعارِصة، هذا مقصودنا من شمول رعاية املعصوم 

َفرسِّ   حتَّى يكون عند املحَفرسِّ القابلية والسيطرة واإلحاطة بتلك النكات للمح

العلمية يف اآليات والروايات التي حتتاج إل مزيد من االلتفات واالنتباه 

وال يفهم من التعبريات السابقة أنَّ هناك صنف أومجاعة خاصة من البرش 

عىل الشخص أْن  ومن املسلمني يحوهِلم املعصوم رعاية خاصة، كال وإنَّام

وأهل بيته ’ يذهب وينتمي إل املدرسة احلّقة مدرسة النبي األكرم

ِصف النبي  ويغرف من نمري علومهم ـ صلوات اهلل عليهم أمجعني ـ ولذا وح

بأنَّه أويت جوامع الكلم ويصف كتاب اهلل بأنَّه َحبٌْل ممدود من ’ األكرم

ر وطرف منه عند اهلل، السامء إل األرض طرف منه عند الناس وهو الظاه

د اخلطاب القرآين فإنَّه  وأحد معاين ذاك الطرف الذي عند اهلل تعال هو َتَعدُّ

مفتاح اإلنطالق إل الباطن وباطن الباطن وهكذا، وكذا اإلنطالق إل 

الظاهر وظهر الظاهر وظهر الظهر و ... الخ وهذا يعني عملية التعدد يف 

خمتص هبا أشبه ما يكون باأللياف  الدالالت ولكْن لكل داللة طريٌق 

 البِصية والنورية يف الزجاج واألسالك.

أنَّه بحسب بيانات أهل البيت^ تدلُّ عىل أنَّ دالالت إْن قلت: 

                                                                        
 .82( سورة النساء: اآلية 1)



 

 

 

 485  ..................................................................  الفصل اخلامس: قاعدة االلتفات

الباطن والظهور يمكن أْن تنضبط ويحرْبهن هبا وذلك بأْن تأيت هلا بشواهد 

ك بأنَّ الدالالت اخلفية  املبطنة املرتامية يف من الظاهر وحينئٍذ يشكل التمسُّ

اإلبطان واخلفاء أْن يكون هلا شاهدًا من الظاهر فإنَّه يلزم ُمذور عود 

 الباطن واخلفي ظاهرًا.

ل والربوز من اخلفاء إل اجلالء والظهور أمٌر نسبي قلت:  التحوُّ

عىل قدرة الشخص وهي خمتلفة، وهذا شبيه باملعادالت العلميّة يف  يتوقف

عادالت الرياضية أو الكياموية أو الفيزياوية أو ... الخ علم من العلوم كامل

مضة ولغٌز افإنَّ املسألة املجهولة قبل الوقوف عىل طريق احلل فيها تكون غ

د، ولكْن عندما يستطيع عاملٌ  عقَّ من العلامء أو نابغة اكتشاف حلٍّ لذلك  مح

ّليه ويربزه لآلخرين بصورة واض فيصبح ة حاملجهول فإنَّه سوف يبينه وجيح

الطريق جليًا، وربام يكون اكتشافه للحل بطريق قصري وخمتِص ويسري وال 

 يكتشفه إاّل البصري فحينئٍذ ال مانع من ذلك.

بنيَّ يف الرواية نظامًا مهاًم يف االنطالق × إنَّ اإلمام الباقراخلالصة: 

إل الدالالت اخلفية يف اخلطاب من سطح ومنصة الظاهر ال أنَّ الطريق 

بني الظاهر والباطن وعدم معرفة هذا االتصال هو رِسُّ انحراف  مقطوع

بعض الفرق اإلسالمية سواء الصوفية منها أو غريها، بْل حتَّى أنَّ بعض 

كوا بالشجرة والقرش والظاهر دون الباطن وتركوا الثمرة،  العرفاء متسَّ

 ويأتون بشواهد فقط من سطح الظاهر ويف هذا تِصيح إل أنَّ العلقة بني

 الظاهر والباطن مقطوعة حسب رأهيم ـ وهذا باطٌل ـ 

نعم، إذا أردت أْن تأيت بشاهد من سطح الظاهر البدَّ أْن يكون ضمن 

قواعد منضبطة وبأسلوب علمي وفني صناعي ال تفسري بالرأي وخمرتع، 
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ذج حتت عنوان  ق عىل البسطاء والسُّ وهذِه كلُّها ولألسف تأويالت تحسوَّ

و تأويل الدين عند غري املعصوم، ونقطع بأنَّ غري املعصوم تأويل الرشيعة أ

ال يأيت بشاهٍد من ظاهر الرشيعة وظاهر القرآن وإنَّام خلٌط عشوائي 

وتالعب بالدين، صحيح إنَّه بحسب منهاج مدرسة أهل البيت^ باب 

التفسري التأوييل مفتوح إاّل أنَّه منضبط بشواهد تنطلق من قواعد الظاهر 

 عىل مجاعتني: ـ  ويف هذا ردُّ 

 التي تتالعب بالتأويل.اجلامعة األُوىل: 

التي ختشى من التأويل حذف التالعب وانمحاء اجلامعة الثانية: 

 ثوابت الدين.

إذْن ما دامت الشواهد تنطلق من الظاهر فحينئٍذ ال خوف يف البني 

 عىل َمن قال باالنقطاع بني الظاهر والباطن.

  



 

 املعاجلات البيانية يف روايات أهل البيت عليهم السال 

 لسطح ظاهر ألفاظ القرآن الكريم

 من ثامر قاعديت التعريض وااللتفات اللتني بحثنا بعض جوانبهامأوالً: 

ل أي النظام اللفظي االستعاميل: ـ هو أنَّ املعاجلات البيانية  يف النظام األوَّ

تعالج مفاد اآليات من منطقة سطح ظاهر لروايات أئمة أهل البيت^ 

األلفاظ التي خفيت عىل أكثر املفرسين إاّل النزر منهم فظنوا يف بعض 

ا تأويلية باطنة والواقع ليَس كذلك، وإنَّام هي آيات تعالج سطح  اآليات أهنَّ

 ظاهر ألفاظ القرآن الكريم.

م: هي ثانياً:  والثمرة األحخرى من هذِه املعاجلات البيانية مضافًا ملا تقدَّ

َدلل عليها  أنَّ بيانات أهل البيت^ سوف تكون كلها بيانات مربهن مح

 ̂ بالدالئل وال حتتاج إل التعبد حتَّى يف مقام احلجية التعبدية ألهل البيت

مامة وإْن كان التعليم اللدين من أهل البيت^ هو شأن من شؤون اإل

ة ’ وأحد مقامات سيد الرسل وألنَّ شأن سيد األنبياء له مقامات عدَّ

 وبعض تلك املقامات هبعد’ واألئمة املعصومني^ من أهل بيت النبي

}هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي األُمِّيِّنيَ رَسُوالً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ أشارت له اآلية املباركة 
 فذكرت عدة مقامات: ـ  (1)عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ{وَيُ

مقام التزكية ومقام التعليم تعليهم الكتاب وتعليمهم احلكمة و ... 

 الخ وهذِه املقامات غري مقام األمر والنهي.

                                                                        
 .2اجلمعة: اآلية ( سورة 1)



  



 

 املعلم اإلهلي ومقا  اآلمرية واألولويةالفرق بني مقا  

مقام التعليم من أعظم مقامات سيد األنبياء، وهكذا األئمة وأهنم 

معلمون إهليون للبرش، وجيب أْن نتعامل مع تراث السامء وهو القرآن 

ا ’ وأهل بيته’ الكريم وتراث النبي يف علم التفسري كمعلم ال أهنَّ

تقدير إذْن جيب أْن نتعاطى مع مباحث و تنجيز وتعذيرحجية تعبدية ظنيّة 

 التفسري للقرآن الكريم املرتبطة باحلجية كمعلم إهلي. 

ِدث العلم ويعّلمه فإذا أححِدث العلم  واملراد باملعلم اإلهلي: ـ هو ما حيح

ويعّلمه فإذا أححِدث العلم أي أوصل لآلخرين وبلَّغوهم بحجية تكوينية 

تلقائيًا ـ ال بالتعبد الظني ـ ومن املعلوم أنَّه ذاتية ناجزة األنصياع واالنقياد 

 إذا أْحِدث العلم لآلخرال حيصل انقياد للطرف اآلخر.

وأهل بيته ’ وعليه فام ورد يف كثري من الروايات التفسريية للنبي

ِْدث وتربهن بالدليل للقرآن الكريم  هي يف احلقيقة بيانات تعليمية أي حتح

ى من سطح ظاهر ألفاظ القرآن، ولذا ينطلق حتّ الذي الذايت املوجود 

التعامل مع روايات أهل البيت^ يف معاجلة ظاهر القرآن سوف يكون 

تعاطيًا أعمق مع هذا الرتاث وأوسع أحفقًا مما لو تعاطينا مع هذِه الروايات 

 وهذا الرتاث املأثور يف تفسري القرآن الكريم بشكل حجية تعبدية ظنية.

 ية عىل قسمني: ـ وتقدم أنَّ احلجية التعبد

 ـ حجية تعبدية ُمضة وبال دليل. 1
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 ـ حجية تبعدية مع الدليل. 2

بْل وحتّى القسم الثاين من احلجية التعبدية ال ينفعنا يف املقام بمقدار 

ما ينفعنا استنطاق املعادلة البيانية الربهانية التي تعالج سطح ظاهر ألفاظ 

 ة قد خفيت عىل اآلخرين.القرآن، وإْن كانت هذِه املعادلة البياني

× وعليه بربكة استنطاق املعادلة البيانية الواردة يف كالم املعصوم

عٌب وعمود تبتني عليه  سوف نستكشف أمرًا مهاًم ذو أساس متني وله شح

دعامات تنفعنا يف آفاق وسيعة ال بخصوص منطقة مقطعية مكانية أو زمانية 

د لنا سعة  املعرفة التفسريية للعلوم والبيانات ُمدودة، وهذا بالتايل يؤكِّ

 املوجودة يف القرآن الكريم.

نطلِقة من دالالت  ولذا بيانات أهل البيت^ يف املعارف والتفسري مح

مودعة يف سطح ظاهر القرآن، ولألسف مل يتفطن أكثر املفرسين إليها لوال 

وِيلَهُ إاِلَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ }وَمَا يَعْلَمُ تَأْتعليم الراسخني يف العلم بدليل اآلية املباركة 
 م راسخون يف اآلمرية والوالية وإنَّام راسخون يف العلم.الأهنَّ  (1)فِي الْعِلْمِ{

وأهل ’ ولذا تقدم يف املباحث السابقة أنَّ أحد مقامات النبي

بيته^ أنَّه معلم إهلي وليَس معلم برشي، وأنَّ املعلم اإلهلي من قبل اهلل 

ثم سيد األوصياء ثم أوصياؤه كام يف اآلية ’ تعال هو الرسول األكرم

ومل يقل تعال أوتوا  (2)وا الْعِلْمَ{}بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُاملباركة 

اآلمرية أو الوالية وإْن كان مقام اآلمرية والوالية موجودًا وُمفوظًا هلم إاّل 

أنَّ األهم هو مقام العلم والتعليم وأنَّه معلم إهلي وأهنم معلمون إهليون 

                                                                        
 .7( سورة آل عمران: اآلية 1)

 .49( سورة العنكبوت: اآلية 2)
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نْ عِندَهُ عِلْمُ }كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَيعلمون اآلخرين اآليات 
. إذْن اتضح الفرق بني مقام املعلم اإلهلي وبني مقام اآلمرية (1)الْكِتَاب{

 ثابتة هلم^ تكوينًا.والوالية بأنَّ مقام اآلمرية والوالية 

  

                                                                        
 .43( سورة الرعد: اآلية 1)



  



 

 

 

 

 

 

 السادس لالفص

 القاعدة الثالثة: إياك أعين وأمسعي يا جارة

  



  



 

 

 : إياك أعين وامسعي يا جارةلثةالقاعدة الثا

الستعامل اللفظي هي قاعدة: إنَّ القرآن القاعدة الثالثة من قواعد ا

نزل بأسلوب: ]إياك أعني وسمعي يا جارة[ كام جاء ذلك يف رواية عبداهلل 

نزل القرآن بـ )إياك أعني وأسمعي يا »، قال: ×بن بكري عن أيب عبداهلل

 .(1) «جارة(

عن × يف جملس يسأل اإلمام× ويف سؤال املأمون لإلمام الرضا

ل املأمون: ... هلل َدّرك يا أبا احلسن فأخربين عن قول اهلل عصمة األنبياء، فقا

َ أذنت هلم؟ قال الرضا 43عفا اهلل عنك( التوبة/»َعزَّ َوَجلَّ  هذا مما × مِل

                                                                        
؛ وبحار األنوار، 461، ص2؛ والكايف ج4، ح84باب فيام أنزل القرآن، ص 1( تفسري العيايش، ج1)

 .17ح 382، ص92ج
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نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، خاطب اهلل َعزَّ َوَجلَّ نبيه وأراد به أمته، 

 عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِين{}لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ وكذلك قوله تعاىل 

: 65الزمر/ }وَلَواْلَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا ، وقوله َعزَّ َوَجلَّ
 .(1)«، قال صدقت يا بن رسول اهلل74اإلرساء/ قَلِيال{

  

                                                                        
 ×.آخر للرضا، ذكر جملس 15، باب/155ـ  154، ص1( عيون أخبار الرضا، ج1)



 

 مضمون القاعدة 

ة املتكلم ظاهر خطابه إل املخاطب ومراَده اجلدي إل هو أنَّ  يحوجَّ

خماطب آخر. وهو من األساليب الرتبوية الرائعة والنافعة التي استعملها 

العرب وعىل ضوئها استعملها القرآن الكريم يف خطاباته، فلكي ال يوجه 

نوع  الباري خطاباته بصورة مبارشة إل املسلمني أو املؤمنني؛ ألنَّ ذلك فيه

ة الفعل أو التشبيه أو ... الخ وألجل هذا وغريه ورأفًة من الباري  من ردَّ

ه اخلطاب مبارشة للمخاطب املقصود.  تعال ال يوجِّ

}لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ وما ورد يف قوله تعال: 
}وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ ، وقوله تعال: (1)صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا{نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ 

من  .(2)وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِين{

ه إليه اخلطاب بالظاهر؟.  أنَّه َمن هو املوجَّ

إاّل ’ ين ظاهرًا هي موّجه للنبيآأنَّ صورة اخلطاب القربتقريب: 

أنَّ املراد اجلدي بحسب بيانات أهل البيت^ أنَّ اخلطاب موّجة إل أمة 

ويف هذا أسلوب تربوي نافع مقتبس من سنن اهلل يف كيفية تربية ’ النبي

ِب الَسرْت وال يكشف الِستار،  }الَّ يُحِبُّ اهلل خللقه، واهلل ستّار العيوب، حيح
 .(3)بِالسُّوَءِ{ اللّهُ الْجَهْرَ

إنَّ الكشف واجلهر عن السوء فيه ترويج وجترأة للسوء بتقريب: 

                                                                        
 .2( سورة الفتح: اآلية 1)

 .65( سورة الزمر: اآلية 2)

 .148( سورة النساء: اآلية 3)
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وترتتب عليه خماطر جسيمة، وهذِه ليست طريقة نافعة يف الرتبية عىل 

 ’.خالف استعامل أسلوب التعريض الذي بحِعث به النبي

 تنبيه:

قاعدة إّياك أعني واسمعي يا جارة ـ منحدرة من قاعدة التعريض 

 ألسلوب الكنائي.وا

  



 

 املقارنة بني قاعدة االلتفات 

 وقاعدة إّياك أعين وامسعي يا جارة

ل:  يف قاعدة االلتفات يكون اخلطاب يف النظام االستعاميل الفرق األوَّ

والتفهيمي واجلدي واحد، ولكْن املتكلم أو املخاطب يتبدل يف قطعة قطعة 

من اآلية املباركة، فإنَّه قْد يكون املتكلم يف صدر اآلية شخص ويف وسطها 

واملخاَطب من كال الطرفني أو آخرويف ذيلها ثالث، أو يتغري املخاطِب 

مها أو ... الخ، ولكْن اخلطاب عىل الصعيد االستعاميل التفهيمي أحد

 اجلدي واحد.

ا يف قاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة  يوجد خماطب صوري أمَّ

وخماطب جدي فإنَّ اخلطاب القرآين يتلون ويتنوع وبأطوار خمتلفة عىل 

ن صعيد املعنى االستعاميل وعىل صعيداملعنى التفهيمي، فتوّجه اخلطاب م

البداية إل شخص، بينام عىل صعيد املراد اجلدي يتوّجه اخلطاب شخص 

ثاٍن فحينئٍذ يف هذِه القاعدة صورة اخلطاب وصورة املخاطِب ال تعكش 

صورة املخاَطب احلقيقي وال اخلطاب احلقيقي، وإنَّام اخلطاب الصوري 

واملخاطب الصوري يف طرف، واملخاطب واخلطاب احلقيقي يف طرف 

 آخر.

 ا من الصعوبة.ذا بالتايل فيه نوع موه

االلتفات إل تغري أطراف اخلطاب يف قاعدة إياِك أعني الفرق الثاين: 

واسمعي يا جارة، أصعب من قاعدة االلتفات ـ وإْن كان االلتفات كام 
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تقدم ـ فيه صعوبة باعتبار أنَّه قْد تكون اجلملة الواحدة ذات الكلامت يتبدل 

 ذا يف قاعدة االلتفات.فيها اخلطاب القرآين ه

ا يف قاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة فإنَّ اخلطاب واحد  أمَّ

س اواملتكلم واحد واملخاطب واحد، ويف نفس هذا اخلطاب يتضمن لب

 خماطب آخر، وربام أيضًا لباس متكلم آخر.

 وهذِه االنتقاالت بالتايل تشكل صعوبة يف التفنن واالنتقال.

رة، ليست عىل وترية اياِك أعني واسمعي يا جقاعدة إالفرق الثالث: 

ونوع واحد، وإنَّام فيها أنواع أحخرى، فمثاًل قْد يكون املعنى االستعاميل 

املخاطب فيه شخص واملعنى التفهيمي املخاطب فيه شخص آخر، وقْد 

يتطابق املعنى اجلدي مع املعنى التفهيمي، وقْد يتغاير فيصري عدد املخاطبني 

 ثالثة: 

 اط عىل مستوى املعنى االستعاميل يعني استعامل حقيقي.ـ خم 1

 عىل الصعيد التفهيمي. ـ خماطب 2

 عىل الصعد اجلدي. ـ خماطب 3

 



 

 إياك أعين وامسعي يا جارةالفوامد املرتتبة على قاعدة 

 واسمعي يا جارة[. احِلَكم والفوائد املرتتبة عىل قاعدة ]إيَّاك أعنيثالثاً: 

مجة هلذِه القاعدة املهمة، وهذا األسلوب الرتبوي القرآين هناك فوائٌد 

 نذكر بعضها: ـ 

عدم إثارة الطرف اآلخر؛ النه عند اجلهر والكشف الفائدة األُوىل: 

عن أفعاله وأقواله وتوجيه اخلطاب إليه مبارشة مما قْد يؤدي إل رّدة فعل 

 سلبيّة.

التسرت األمني وعدم إرباك الوضع األمني املستِقر  الفائدة الثانية:

هبا أعامل املنافقني واملستتب، فإنَّ كثريًا من األمور التي يريد اهلل أْن يكشف 

َططون ملا بعد فرتة رسول اهلل  فإنَّ القرآن خياطب’ واملبيتني رّشًا للدين وخيح

هبواجس وحيذر ِمن أفعاهلم، ولكْن ال بتوجه خطاب مبارِش إليهم؛ هؤالء 

هم  امموربام يحربكون الوضع األمني بأشد فساد ألنَّ ذلك سوف يستثريهم 

 ج، ولربام يستيقظون عىل كثري من احلقائق القرآنية.معليه من برنا

إذْن قاعدة إّياِك أعني واسمعي يا جارة هي أسلوب من أساليب 

لكناية، بْل والداللة اخلفية؛ ولذا من الغريب أْن يحطالب يف التعريض وا

دالالت القرآن بأنَّه ملاذا ال تكون كّلها رصحية وجهارًا، إاّل أنَّ ذلك خالف 

احلكمة؛ ألنَّ املحَفرسِّ إذا كان يبني يف تفسريه آليات القرآن عىل الظاهر اجليل 

واملفاد وآفاق املدلول لآلية  فإنَّه حينئٍذ قْد أخفق يف احلصول عىل الدالالت

 للتفسري. القرآين
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م سابقًا يف مبحث × وهذا ما أشار إليه أمري املؤمنني كام تقدَّ

الدالالت اخلفيّة، ِمن أنَّ عمدة دالالت القرآن يف املنطقة اخلفيّة ال املنطقة 

اجلليّة وسطح الظاهر، نعم جزء يسري من دالالت القرآن يف املنطقة اجلليّة 

ا وباجل هر والتي ينطلق منها إل املساحة األكرب والالمتناهية يف اخلفاء؛ ألهنَّ

جواهر مكنونة واملكنون البدَّ أْن يكون خفيًا ُمفوظًا عن تناول السارقني؛ 

 ألنَّ الرّساق عىل أصناف: ـ 

ة. 1  ـ صنٌف يرسق مصري األمَّ

ة. 2  ـ صنف يرسق عقل األمَّ

ة. 3  ـ صنف يرسق عفاف األمَّ

ة ويحبدهلا برذائل وإنجازات ملصلحته مَّ طهارة األح  قنف يرسـ ص 4

 الشخصية ومصلحة حزبه ومكتسبة السيايس واتباعه.

حتفظ األرسار اجلوهرية التي أودعها اهلل تعال يف الفائدة الثالثة: 

اق وتالعبهم بناًء عىل ما َوَرَد يف روايات أهل  القرآن الكريم من أيدي الرسُّ

جلزء األوفر من دالالت الكريم هي مكنونة وُمفوظة البيت^ من أنَّ ا

يف الباطن ويف الدالالت اخلفيّة حفاظًا عليها ِمن أْن يصادرها ويستثمرها 

اق واملنحرفني فكريًا والذين ليَس لدهيم  ذو النفوس الضعيفة والرسُّ

خلوص االنقياد لرب العاملني، وبعبارة أحخرى ابتعادًا عن هؤالء الذين 

 د عىل مرشوع السامء.عندهم مترُّ 

وعليه كلام كان لدى اإلنسان إخالص هلل ونقاء فإنَّه يحفتح له بقدر 

إخالصه من أبواب تلك اخلزائن، وبالتايل هذِه سياسٌة عظيمة من رب 
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وبرامج خطرية ومهولة، وفيها علوم وخمططات كبرية اليمكن أْن العاملني 

اق وقحّطاع الطريق وال يطلع أم ثال هكذا نامذج متسافلة ودانية تحْعطى للرسُّ

عىل أرسار مكنونات وحيه، وبالتايل فهذا نوع من السياسة التعليمية األمنيّة 

يف الربامج واملخططات اإلهلية من قِبل ربِّ العاملني يقي أرسار وحيه عن 

د عليه أهلح البيت^ يف املنهج  غرباء مسرية الطهارة واإليامن، وهذا مما أكَّ

نَّ هناك قساًم من حقائق القرآن ليست جليّة، وعليه فليس التفسريي من أ

ا املحَفرسِّ أْن حتِص حقائق القرآن الكريم يف الداللة الظاهرة  بإمكانك أهيُّ

 واجلليّة ـ كام تقدم ـ .

ومن ضمن تلك األرسار اجلوهرية املكنونة التي أودعها اهلل تعال يف 

أي مودع يف منطقة الداللة القرآن الكريم أنَّه يف لوح ُمفوظ ومكنون 

التعريضية أو الداللة اخلفيّة، وهو نوع من إقامة احلجة وفيها احلجج 

العظام خلطورهتا وأمهيتها أودعت يف اجلانب اخلفي؛ ألنَّه دائاًم احلفظ 

والكنن يكْن لألشياء اخلطرية يف اجلانب اخلفي ال األشياء اليسرية؛ فإنَّ 

َْعلظاهر اإلسالم األشياء اليسرية والواضحة من  يف منطقة الظاهر  جتح

ْعل يف املنطقة اخلفية،  ا عمق اإلسالم وحقيقة الدين جتح واجلهار والعلن، أمَّ

ِعَلت يف منطقة َعَلن وجهار، أمَّا عمق الشهادة  فمثاًل ظاهر الشهادتني جح

 ×للتوحيد وللنبوة والشهادة الثالثة باإلقرار ألمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

ْعل يف منطقة خفيّة ومكنونة، ’ من بعد رسول اهللبالوالية احلّقة  فتلك جتح

عكس ما جيعله املفرسون اآلن يف مناهجهم التفسريية من جعل سطح 

 الظاهر والداللة اجلليّة هي املدار األعظم وامليزان األكرب.

ة إل أنَّه ينبغي االلتفات إل أنَّ أهل البيت ^ وكام أرشنا أكثر من مرَّ
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ة؛ وإنَّام جيعلون سطح  بحسب بياناهتم التفسريية ال هيمشون الظاهر باملرَّ

الظاهر رأس خيط ينطلق منه املحَفرسِّ إل ما وراءه من الباطن اخلفي، ولكْن 

ال جتعل هذا هو املنتهى، وإنَّام الغاية أهم من البداية؛ ألنَّ البداية هي أْن 

لغاية، وتعترب البداية هي العمدة يف هبا ومتهيد موطئ  للوصول إل ايحبتدأ 

ا هنَّ داية َنِقرُّ ونعرتف بأمهيتها؛ ألالوصول إل الغاية وهي األعظم، فالب

ح االنطالق والوصول إل الغاية، وَمن ينطلق من غري هذا املفتاح فقْد امفت

 ختبط وَضلَّ الطريق الصحيح.

ه إل خماطب يف أصل الوضع  هذا مضافًا إل أنَّ اخلطاب قْد يوجَّ

 اللغوي مثل كاف اخلطاب يف نفس تصور الوضع لشخص النظام االستعاميل،

بْل ولثالٍث وهو اجلدي، بْل ولرابٍع ويمكن لشخص آخر وهو التفهيمي 

لَّها وجوه مستعملة يف ألوان توجيه اخلطاب يف  وهكذا فإنَّ مثل هذِه كح

 للغة.ا

ف إل  لذا يف البيانات الواردة عن أئمة اهلحدى^ ]إنَّ الكالم يحتِْصَ

سبعني وجه[ وليَس املراد من السبعني احلِص، وإنَّام كناية عن الكثرة ربَّام 

ّل ذلك يقول اإلمام ْىَص من الوجوه، ويف كح × تصل الكثرة إل ما ال حتح

 القاعدة الرابعة الالحقة ويستضح هذا أكثر يف  «فيه لإلمام ُفْسَحة وجمال»

 إْن شاء اهلل تعال.

 

 

  



 

 أهمية علو  اللغة والبالغة والنحو 

 قراءة النص الوحيانييف 

 تنبيه:

يف قراءة النص الوحياين ـ الكتاب أو حلديث نبوي أو عن أحد 

األئمة املعصومني^ ـ البدَّ للباحث الكريم لكي يفهم النكات العلميّة 

نيّة وغريها يف علم اللغة والنحو والبالغة والِصف و... الخ البدَّ أْن فوال

 يحلِمَّ بام ييل: 

ا من العلوم األساسية يف فهم علوم الوحي  علوم اللغةأوالً:  فإهنَّ

م فيها أصل الوضع اللغوي  َكَّ والبدَّ من معرفة أنَّ يف اللغة نظام وقواعد حيح

 الذي يحَعرب عنه بالداللة التصورية.

م الداللة االستعامليّة.وقواعد قرائن ثانياً:  َكَّ ا حتح  االستعامل فإهنَّ

ا ختتلف عن القرائن االستعامليّة وهلا نظام القرائن التفهيمية فإهنَّ ثالثاً: 

محعنيَّ فمثاًل يف علم البالغة ـ قسم علم املعاين ـ يحيبحث فيه عن كيفية 

 االستعامل، ويف علم البيان يحبحث عن التفهيم واجلد و ... الخ.

وغالبًا احلَّيز الذي يشغله علم البيان خيتلف عن ما يشغله علم املعاين 

 لم املعاين، وهكذا علم البديع.ال يف كل بحوث ع

إذْن علم البالغة بإقسامه الثالثة ـ معاين وبيان وبديع ـ ال يمكن 

ط به ال سامح اهلل ـ تكون هناك أزمة يف قراءة  التفريط به وإاّل ـ أي لو فحرِّ
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النص الديني بعلم البيان أو املعاين أو البديع وإاّل ال يستطيع علم البالغة 

لبديع ـ لوحده أْن يرقب بالذات العالقة بني املدلول بقسمه الثالث ـ ا

د عىل دراسة وبحث علم البيان يالتصوري واالستعاميل، وعل ه إذا مل يحؤكِّ

 واملعاين من علوم البالغة فإنَّه حيصل تقصري يف فهم قراءة النص الديني.

وهكذا تأيت أمهية علوم اللغة ومفرداهتا الذي يبحث التصور يف 

 صورية وتأثري كل علم من علوم اللغة.الداللة الت

وهكذا علم الِصف وما يبحث فيه بلحاظ املفردة الواحدة وقوالبها 

 دورها يف الداللة التصورية ثم الداللة االستعامليّة. فوتشكيالهتا وكي

أيضاَ ً علم النحو عىل صعيد االستعامل والتصور فقط، وكذا علم فقه 

 اللغة وعلم االشتقاق و ... الخ.

 إذْن كل علم له موضع معني خيتلف عن سائر العلوم األحخرى.

عت عام كانت عليه  وعليه فإنَّ مثل علوم اللغة التي تفرعت وتوسَّ

أيام سيبويه وأمحد بن اخلليل الفراهيدي والكسائي والفّراء و... الخ فإنَّه 

اكتحِشَفت قواعد كثرية بعدهم ومل يطلعوا عليها وإْن كانت أسسها تحسَتل 

 وتتشعب عن إشارات موجودة يف بيانات القرآن وأهل البيت^.

م مل يكتشفوا كل قواعد علم اللغة أو علم  واعرتف علامء اللغة بأهنَّ

البالغة بأقسامها الثالثة، وعلم الِصف والنحو واالشتقاق و ... الخ وأنَّ 

لٍّ فال يت  هم املتوهم: ـ وهناك قواعد استحجدت ِمن قرون، وعىل كح

علم التفسري وغريه من العلوم التي  ستعامل هذِه العلوم يفإنَّ ا

د  َرَّ ا جمح د أهنَّ َتْستَعِمل املعادالت العلميّة والقواعد الصحيحة والنظام املحَوحَّ
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من باب الزخرفة والبهرجة، كال، وإنَّام ألجل أْن نصل إل نتائج صحيحة 

لها.  وطيبة وليَس فيها ثغرات فالبدَّ من َتَفعَّ

طبيق قواعد علوم اللغة وما يتفرع عنها وما يتعّلق هبا وسيع إذْن ت

له تصبح لدينا إل ما شاء اهلل من القواعد يالنطاق والقواعد، وألجل تفع

، ×ل وتطبيق مستفيض يف كالم املعصوموما يتفرع عنها، وهكذا استعام

 وهذا يصبح بحرهانًا له ويعي عنه اآلخرون غري املعصوم، ويكون هذا بالتايل

ويكن  «إنَّ الكالم والواحد ليتَّصف إىل سبعني وجهاً »مصداقًا لقاعدة 

املَْخَلص من كل وجه، وعليه فإنَّ ما ينتهي إليه الكالم من × لإلمام 

ا توقفك عىل أبو ب وأنفاق متعددة يف الكالم امعادالت ترتكب فإهنَّ

سبة إل هو ملجرد التصوير وأنَّه أمٌر نظري بالنحد، ولكن هذا املطلب االو

ا كتطبيق عميل ووعاية علمّية فإنَّه يصعب عىل غري  غري املعصوم تقريبًا، أمَّ

 املعصوم ذلك.

ظ املدلول التصوري للمخاطب، قْد يكون شخص حوعليه قْد يال

املدلول االستعاميل أو شخص خماطب آخر، واملدلول التفهيمي قْد يكون 

رابع، وأيضًا يوجد يكون ملخاطب ملخاطب ثالث، واملدلول اجلدي قْد 

وراء املدلول اجلدي األّويل جدي ثاٍن وثالٍث و ... الخ وننتهي إل أنَّ 

اجلدي عىل طبقات، والقاعدة التي نحن بصددها ]إياِك أعني واسمعي يا 

 جارة[ هي من طبقة املراد اجلدي، ولكن هناك ما هو جدي أخطر.

ا جارة[ توجب إنَّ قاعدة ]إياِك أعني واسمعي يالفائدة الرابعة: 

بات بشكل أكثر فأكثرللطرف املعني به  اليقظة وااللتفات والقيام من السُّ

اخلطاب وبأسلوب هادئ سليم صائب يوصله إل حقيقة األمر التي كان 
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هو يف غفلة وعامية عنها وما كان ليستيقظ ويحبِص احلقيقة لوال هذا 

وجب غفلة لدى األسلوب البالغي الرفيع املستوى؛ ألنَّ التِصيح قْد ي

الطرف املخاطب استفزازًا نفيس يعميه أكثر عن احلقيقة، بينام أسلوب 

التورية والذي يحعطي إل قاعدة إياِك أعني واسمعي يا جارة هو أحد آليات 

بات أكثر فأكثر، كام يف وف اآلخر صحرالط ة انتباه والتفات وقيام من السُّ

َ × نبي إبراهيماآلية املباركة من سورة األنبياء يف قصة ال عندما كرسَّ

قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ  }فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إاِلَّ كَبرِيًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونأصنامهم 
فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ قَالُوا  قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيم لَمِنَ الظَّالِمنِي

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبرِيُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا  قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيم يَشْهَدُون
 . (1)يَنطِقُون{

حقيقة هذا هو كالمهم فرجعوا إل وجداهنم وضمريهم والتفتوا إل 

َ أصناهم ليَس ظاملًا، بْل نحن  األمر ِمن أنَّ الذي َفَعل هبم هذا وكرسَّ

الظاملون بعبادتنا ملثل هذِه األصنام التي ال تستحق ما يحسند إليها من 

اإللوهيّة وبالتايل هذا ظلٌم لشأن األلوهية بأنَّ تستند األلوهية إل أصنام 

اجرتأ عليها ظامل، بْل ليست هلا حقوق وشأنية عظمة كي نقول: َمن 

 بالعكس اسنادنا هذا الشأن واملقام اإلهلي لألصنام ظلٌم.

 وباألخري هم بأنفسهم التفتوا إل هذِه احلقيقة.

  

                                                                        
 .63ـ  58( سورة األنبياء: اآليات 1)



 

 الضوابط والنماذج التطبيقية لقاعدة 

 إياك أعين وامسعي يا جارة

 تطبيقية هلذه القاعدة املباركة من القرآن الكريم:  جنذكر مخسة نامذ

ل:  }وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ اآلية املباركة: النموذج األوَّ
 . (1)خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا{

مت قتل املؤمن متعمدًا، وجزاء القاتل بتقريب: ـ  إنَّ اآلية املباركة َحرَّ

م والشنيع ذكرت اآلية أمورًا مخسًة: ـ   عىل هذا الفعل املحرَّ

 ـ جزاؤه جهنم. 1

 ـ اخللود يف نار جهنم. 2

 ـ غضب اهلل عليه. 3

 ـ ولعنة اهلل. 4

 ـ وأحعدَّ هلم عذابًا عظياًم. 5

 وهناك تساؤالن: ـ 

ل:   ذا القاتل للنفس املؤمنة خَمَلٌَّد يف نار جهنم.ملااألوَّ

 ما معنى قتل النفس املؤمنة.الثاين: 

 ×أمَّا جواب السؤال الثاين فقْد أجابت عنه الرواية عن اإلمام الصادق

 ]تأويلها األعظم َمن يحضلها[ وذلك ببيان: يف بيان تأويل اآلية املباركة، 

ـ تارة قتل للبدن، وأحخرى قتل  بيَّنت الروايات أنَّ القتل عىل قسمني:

                                                                        
 .93( سورة النساء: اآلية 1)
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للنفس والتأويل األعظم لقتل أو إحياء النفس ليَس املراد منه تعلق النفس 

ة؛ ألنَّ هناك حياة بدنيّة أرضية هابطة،  بالبدن، بْل تعلَّق النفس بالعقائد احلقَّ

وهناك حياة أبدّية أخروية أعىل بمراتب كثرية عن حياة األرض والدنيا، 

راد جدي وراء مراد جدي ال أنَّه مراٌد فإنَّ مثل هذ استعاميل وتفهيمي، ا مح

راٌد أكثر جدية؛ ألنَّه  وإنَّام املراد أنَّ ذلك املعنى لتفسري القتل هو اإلضالل مح

أعظم صورة من باقي املعاين املرادة األحخرى، ولكْن بدرجة أقل، وهذا ما 

 رادة أكثر من معنى[.سيأيت حتقيقه يف القاعدة الرابعة ]استعامل اللفظ وإ

م  وعليه لو قارنا بني تطبيق اللغويني هلذه القاعدة املهمة نجد أهنَّ

طبّقوها عىل مستوى الصعيد التصوري، أو االستعاميل أو التفهيمي أو 

 استعامل جدي يف موارد ُمدودة بام يتناسب وسعة أفقهم.

أعني ولكْن هذا بخالف ما نجده من تطبيق هلذه القاعدة ـ إّياك 

يا جارة ـ يف بيانات أهل البيت^، فإنَّنا سوف نجد هلا تطبيقات  واسمعي

بشكل أوسع وآفاق متعددة أكثر فأكثر، وحتاول بيانات أهل البيت^ أْن 

ز األضواء عىل املراد اجلدي األكثر خطورة وهوالً وعظمة الذي َيْعتني  تركِّ

 به املتكلم.

ومن الواضح أنَّ تصور مفهوم معني أراده املتكلم جدًا خاصة 

راَدة باإلرادة الالقصود  ا ليست مح ا ذو طبقات، وإّياَك أْن َتظحنَّ أهنَّ ربانية فإهنَّ

ة والضعف، وهذا باٌب  دَّ اجلدية، واإلرادة اجلدية تتصف بوصف الشِّ

لعلامء ـ يغفلون موجوٌد يف علم اللغة واألدب و ... إاّل أنَّ أهل الفن ـ ا

ذلك، فإنَّ هناك تعريفات دقيقة للمراد اجلدي وأنه ذو طبقات يف القرآن 

ة وضعف،  الكريم وبيانات أهل البيت^، وأنَّ اإلرادة اجلّدية ذات شدَّ
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م يتوسعون وحييطون يف علومهم  وعليه فال يظن علامء اللغة أو األدب أهنَّ

̂ من أنَّ اإلرادة   التصورية والتفهيمية واالستعامليةمقابل بيانات أهل البيت

ّل ذلك يف القاعدة  واجلدية ذو طبقات من االستعامل كام سوف يتضح كح

 الرابعة ـ استعامل اللفظ يف أكثر من معنى ـ إْن شاء اهلل تعال.

}وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ قوله تعال: النموذج الثاين: 
اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي  لِلنَّاسِ

بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي واَلَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عاَلَّمُ 
لْتُ لَهُمْ إاِلَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا مَا قُ، الْغُيُوب

إِن تُعَذِّبْهُمْ ، دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد
 .(1)بَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم{فَإِنَّهُمْ عِ

ويستشهد هبذِه اآليات املباركات عىل قاعدة ]إياِك أعني واسمعي يا 

 جارة[ وذلك ببيان: 

إنَّ اآلية األول فيها خطاب من اهلل تعال يشتمل عىل مساءلة وُماسبة 

 بحسب الظاهر والصورة× ا إل عيسىوإنَّام وجهه× ومداينة نبي اهلل عيسى

ة عيسىوإاّل فبالواقع هذِه املسائلة  أي النصارى × واملداينة موجهة إل أمَّ

فوا دين اهلل ورشيعة عيسى مل × بعده ومن الواضح أنَّ عيسى× الذين َحرَّ

ف الرشيفة الساموية التي جاء هبا حتّى يقصد باخلطاب  القرآين واملعاتبة حيرِّ

وإنَّام بواسطته وّجه اهلل اخلطاب إل قومه ملا يف ذلك تأثري أشد  واملحاسبة،

، ويف نفس الوقت ذلك التعامل الرباين فيه نوع من ×عىل قوم عيسى

الرأفة بعباده والتدبري والسرت واللني، فإنَّ اهلل تعال حتّى يف يوم القيامة ال 
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فوا دين اهلل ورشيعة نبي من أنخياطب النصارى  بياء أولو العزم الذين َحرَّ

}وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا × مبارشة، وإنَّام يوجه الباري عز أسمه اخلطاب إل عيسى
واستعامله تعال لكلمة  {... عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ

صغار ]ءأنت[ يف التعبري ال يحقصد منها حقيقة الكالم ملا فيه من حالة االست

أْن يّدعي مثل هذِه العظمة أي × ، النبي عيسىنباعتبار أنَّه ليَس من شأ

عظمة األلوهيّة، وإنَّام يحقصد صورة الكالم؛ ألنَّ الذات األلوهية مقام 

ر عنه الذي يدعيه، وكأنَّام الباري يتكلم مع  قَّ ر املخلوق وحيح جربوت يحْصغح

 عيسى ويقول له: ـ 

دون اهلل،  ـ أختذوين وأمي إهلني اثنني منأأنت ِمن شأنك أْن تقول: 

وصورة هذا الكالم ليست بالسهلة مع أنَّ اهلل تعال يعلم بأنَّ النبي 

ليَس له أي واعز وداعي ـ والعياذ باهلل ـ لذلك األمر؛ ألنَّه يؤنبه × عيسى

اآلخرون عىل ذلك، ومع ذلك يسوق الباري اخلطاب هبذا النحو وكأن 

]أأقلت للناس ـ[ مع أنَّ اهلل تعال يعلم بأنَّ هكذا إسناد اجلملة فيها إسناٌد 

يف هذِه اجلملة غريح صحيح، وذي فِعل أحسنَِد إل × إل نبي اهلل عيسى

 ؟.×عيسى

األلوهية له  اّدعاءإنَّه من أكرب وأعظم الذنوب والكبائر أال وهو 

يرتكب هكذا ×( فكيف نبي من أنبياء أويل العزم كـ )عيسى‘ وألحّمه

، وعليه فتكون هذِه املسألة ُمل ريبة وهل النبي برية ـ والعياذ باهللك

ه إليه هكذا سؤال، وأنَّه غري متيقن الطاعة؟. َُمَلُّ ريبة× عيسى  ـ ليوجِّ

، إذْن كيف خياطب اهلل عيسى م أعزُّ وأَجلُّ × حاشا أنبياء اهلل فأهنَّ

ها تقريع هبكذا خطاب، وأنَّه بحسب موازين علم البالغة والبيان في

وعتاب وأي عتاب هذا وفيه استصغار واستحقار ملدعي مثل هكذا دعوى 
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خطرية، وال أقل ما يف هذا اخلطاب صورة ال حقيقة هو االسرتابة التي هي 

 نوع من اهلبوط للخط واالعتبار.

وعليه فلو كانت هناك شكوى أو ُماكمة تحْرفع ضد شخص له مقام 

ب فهذا معناه أنَّ هكذا تِصف معه يوجب رفيع وله مكانة يف املجتمع والقلو

يتصور هذا من ربِّ العاملنيـ  والعياذ الزعزعة لشأنه واقتحامه، فهل يا تحَرى 

ـ  جتاه نبي من أنبياء أويل العزم، وأنَّ اهلل تعال يوم احلرش والنرش ويف  باهلل

الذي هو خملوٌق × املحكمة اإلهلية وأمام اخلالئق يفتح ملف النبي عيسى

× تعال أعزُّ وأجلُّ  وأكرمح من أْن يتهم عيسى فاهلليز طاهر محصطَفى، عز

 بأكرب الكبائر وهو اّدعاء األحلوهية له وألّمه والرشك باهلل تعال.

ين يحْعَرف بقاعدة ]إّياِك أعني واسمعي يا آإنَّ مثل هذا األحسلوب القر

 ×ل النبي عيسىجارة[ الذي يعني أنَّ التقريع والعقاب أصاًل ليَس يحسند إ

}وَكُنتُ بمالحظة ذيل احلوار الذي دار بني الباري عزَّ اسمه وبني عيسى 
عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 

(1)شَهِيد{
. 

أي × إذْن ُمور الكالم حول ـ اجلاَرة ـ وهي أّمة عيسى ال نفس عيسى

 .}فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ{مراقبًا وراعيًا ومسؤوالً ما دمت فيهم 

ة اأنَّ بوصلة احلوار وواخلالصة:  ملحكمة احلقيقية وصلت إل أحمَّ

تهاًم صورة إل حت، ثحمَّ ×ال نفس النبي عيسى× عيسى ل الذي كان مح وَّ

شفيع وركن ركني يف املحكمة اإلهلية وذو نفوذ وشفاعة وصالحيّة وذو 

ل  }إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم{مقام،  بْل حتوَّ
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ْلٍح بني هدايات ربِّ × النبي عيسى العاملني وأمته )عيسى(  إل وثيق صح

ة عيسى ، وهذا ما ×وهذا يدلل إل أنَّ أصل املسائلة هي تتجه جدًا نحو أحمَّ

جيزم به كافة املفرسين واملسلمني بأنَّ اخلطاب الذي دار بني الباري عزَّ 

ه إل أحمته وهم الذين × اسمه وبني عيسى يف القرآن هو خطاب موجَّ

اَكَمون ويحدانون.  حيح

جه استفسار حاصله: ـ ما هو الغرض من صورة هكذا ولعلَّ يتو

 خطاب وهبكذا نمط؟.

 ×ألجل أْن ال يلتبس األمر عىل أمم البرش وأنَّ النبي عيسىاجلواب: 

م قالوا إنَّام  متواطئ يف الرشك الذي ارتكبه النصارى ـ والعياذ باهلل ـ وأهنَّ

 حٌد.املسيحح ابن اهلل أو أنَّ اإلله ثالثة، إنَّام هو إله وا

بيان وخطاب قاعدة × إذْن الباري تعال اّتبع يف حواره مع عيسى

وبيان أنَّ له × ]إياِك أعني واسمعي يا جارة[ ألجل تربئة ساحة عيسى

س والوضع والتحريف  مقام شفيع وشفاعة ومقام احلامّية لدين اهلل من الدَّ

 وهو النصري يف احلقيقة.

وإنَّام يكون × ًا للنبي عيسىعوبالتايل ال يكون مثل هكذا حوار تقري

}إِن وإعطاءه مقام الشفاعة ملا ذحكر يف ذيل اآلية × إعالءًا وإعظامًا ملقامه
 .تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم{

مومة وعليه فإنَّ مثل هكذا ملحمة يف القرآن تعترب منهجًا لتفسري أ

املحكامت والوالية وشاهدًا ُموريًا ومركزيًا للمحكم األمومي لتفسري 

سائر اخلطابات القرآنية مع األنبياء فتالحظ املحاسبة والتقريع صورة وأي 

}لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ سؤال وأي تقريع 
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 .(1)دِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا{وَيَهْ

وهل النبي يحذنب حتَّى يحغفر له؟ وإنَّام املراد من اخلطاب أمته وليَس 

الخ وهناك ُماسبة بصورة أحخرى ولون وخطاب آخر  ’ ... شخصه

 وتقدم. }أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ{

}لَئِنْ أَشْرَكْتَ بحسب الصورة فقط وبلون ثالث:  وهناك ُماسبة
. سياّم املوارد التي يكون الفعل فيها (2)لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِين{

ه صورًة إل ’ مشرتكًا بني النبي جِّ ة، فإنَّ اخلطاب وإْن وح وفئات من األحمَّ

ك الفئة التي مع ذلك النبي أو نبي من األنبياء، إاّل أنَّ املراد هو تل

وتول فإنَّ  عبسفمثاًل يف سورة ’ ، فليس املراد نفس النبي’الرسول

كام تومهه ’ ال يرجع إل النبي}عَبَسَ وَتَوَلَّى{)الفاعل( يف  رتالضمري املست

وهو ’ وإنَّام يعود الضمري عىل غري رسول اهلل’ بعض بالعودة عليه

 النزول معروفة.ذلك الرجل وقصته يف أسباب 

ـ  أي  عبسإذْن خطاب سورة  وتول لو ملْ يحْدرج يف القاعدة األحول

التعريضـ  وال القاعدة الثانيةـ  االلتفاتـ  فإنَّه يدرج هنا أي يف القاعدة الثالثة 

]إّياِك أعني واسمعي يا جارة[ وإْن كانت سورة عبس وتول أقلَّ تقريعًا من 

 فذاك بحٌث آخر. تَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ{}أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ ا

وغريها التي يمكن تطبيق قاعدة هذِه اآليات املباركات  اخلالصة:

َحى ا آيات ُمكامت تدور عليها رح املتشاهبات  إّياِك أعني واسمعي يا جارة فإهنَّ

ٌ هذا الذنب إل النبي ء من ’ األحخرى؛ ألنَّ هذا ال يحسنِد فيه محفرسِّ فإنَّه محربَّ

ة بربكة شفاعة النبي  ’.ذلك الذنب، وإنَّام فرّسوه بذنب األمَّ
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 نةحمكمات القرآن تفسر متشابهات الس

ل وهلة عند سامع املحكامت إل لعلَّه  يتبادر إل الذهن أو ينِصف ألوَّ

ا خمتّصة بتفسري القرآن وآياته املتشاهبة، إاّل أنَّه من خالل البحث يمكن  أهنَّ

نة كذلك أي سنة النبي ة ملتشاهبات السُّ َ َفرسِّ وأهل ’ أْن تكون املحكامت مح

نة للنبي قوليًة أو فعلية ’ األكرم بيته املعصومني^ سواء كانت السُّ

أو لألئمة املعصومني^ من حيث الفعل أي سريهتم العمليّة من ’ له

 حيث اإلمضاء.

نّة أيضًا تحْعَرض عىل ُمكامت القرآن.  إذْن متشاهبات السُّ

’ كام يف كتاب الرسول األكرم املواردفمثاًل لو الحظنا موردًا من 

ة  ألحد أهل بيته من العرتة الطاهرة، ويف ذلك اخلطاب اشرتاك بني األمَّ

 وبينه ونفرض ذلك الفرد هو من أحد األئمة املعصومني^.

خمتص بأحد عرتته ’ فحينئٍذ نسأل هل أنَّ خطاب وعتاب النبي

القاعدة التي الطاهرين من أصحاب آية التطهري، أو هو يف احلقيقة يف باب 

نحن بصددها ـ إّياَك أعني واسمعي يا جارة ـ وهكذا اخلطاب الذي 

÷ بمثل هكذا خطاب هل هو خمتص هبا÷ خوطبت به فاطمة الزهراء

 أم لعموم األمَّة.

ال يريد أْن يقول لفاطمة أنِت غري مشمولة ’ علاًم أنَّ النبي

كساء، وال وخارجة عن أهل آية التطهري وهي الركن الركني من أهل ال

دَّ  قوَل اهلل تعال يف اصطفائها وال ... الخ وإنَّام هكذا ’ يريد كذلك أْن َيرح
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ه  خطاب هو من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، واخلطاب صورة محوجَّ

بًَّا لغريها وإنَّام أحريد أْن يوَصل اخلطاب عن طريقها.  إليها وإاّل حقيقة ولح

يا بن أيب »×: ن أيب طالبلعيل ب÷ وهكذا خطاب فاطمة الزهراء

طالب اشتملت شملة اجلنني وقعدت حجرة الظنني، نقضت قادمة 

 .(1)«ريش األعزلاالجدل فخانك 

عند رجوعها إل دارها من ÷ وهذا اخلطاب صدر من الزهراء

يف املسجد يف مجع ÷ عقدته الزهراءذلك املؤمتر اإلسالمي العظيم الذي 

من هذا اخلطاب هو ÷ الزهراءمن املهاجرين واألنصار، وكان غرض 

يف ألجل أْن تربئ ساحة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب من عدم التواطئ 

َداهن يف ذلك ـ ’االعتداء عىل حرمة رسول اهلل ، وأنه غري راٍض وغري مح

مع املوقف بحكمة؛ ألنَّ مالبسات املوقف × باهلل ـ وتعامله ذوالعيا

 كثرية.

لو أبدى أي موقف اللتبس األمر × ؤمننيهذا مضافًا إل أنَّ أمري امل

ة يف تربئة ساحة عيل ؛ وألنه كان يف البيت مجهرة من املسلمني ×عىل األمَّ

أمثال: سلامن املحمدي واملقداد والزبري وفضة وأسامء و .. الخ، وهنا 

ال هلوان املوقف عنده ملْ يحبِد موقفًا × أْن تبني أنَّ علياً ÷ أرادت الزهراء

 ألنَّ فيه: × ام املوقف عظيم عند عيلكالً، وإنَّ 

                                                                        
اشتمل الثوب: إذا أداره عىل  245( فاطمة من املهد إل اللحد، السيد ُممد كاظم القزويني، ص1)

اجلسد، والشملة بكرس الشني، هيئة االشتامل، والشملة بفتح الشني ما يشتمل به واملقصود هنا: 

وبضم احلاء وسكون اجليم مشيمة اجلنني وهي ُمل الولد من الرحم، احلحجرة، بضم احلاء: البيت: 

تجز فيه، والظنني: املتهم، نقضت: ضد أبرمت، والقادمة: واحدة  ثم الراء: هو املكان الذي حيح

ـ الصقر، خانك: من اخليانة.  القوادم، وهي مقاديم ريش الطائر، واألجدل: 
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وأنَّ االعتداء عىل ÷ يف فاطمة’ هتك حلرمة رسول اهلل

، ولفاطمة موقف عظيم تتزلزل له ’هو اعتداٌء عىل رسول اهلل÷ فاطمة

نبه عىل أمر عظيم، × الساموات، وإنَّام أراد أمري املؤمنني بموقفه هذا أْن يح

ة وتعليم  األمة َمدى فضاعة اخلطب الذي أال وهو قضية ُماسبة األمَّ

من قبل ما يدعون أهنم صحابة وأهنم يريدون ÷ حدث وأملَّ بفاطمة

 حفظ بيضة اإلسالم ظاهرًا.

وإنَّام حدث نظريه ‘ وهذا املوقف ليَس فقط جرى بني فاطمة وعيل

 ×.نس، وعيلٌّ يحعاتب اإلمام احل‘فيام جرى بني أمري املؤمنني واحلسن

حياسب × وأمري املؤمنني× مة احلسنيوهكذا كيف تشهدون بعص

، ×وكيف تشهدون بعصمة اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين× احلسني

 وهكذا.× يحعاتب اإلمام زينب العابدين× واإلمام احلسني

لَّهح من باب ]إّياك أعني واسمعي يا جارة[.واخلالصة:   إنَّ هذا كح

هَدى إاّل بمحورية ومركزية وعليه فمنظومة الدين ال يحقامح هلا َوَهٌج  وح

نَّة.  املحكامت وإاّل فسوف تلتبس علينا األمور سواء يف القرآن أو يف السُّ

}فَأَمَّا ولذا َمن اّتبع املتشاهبات فإنَّه يقول بمنهجية أمومة املحكامت 
وأيُّ فتنة هذِه؟ سواء كانت  ةِ{الَّذِينَ يف قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَ

 أو سياسيّة أو فكرية أو ... الخ.فتنة عقائدية 

ا إذا جعلنا من املحكامت  أمومة يعني مركزية وُمورية فإننا سوف وأمَّ

دي اآلخرين إل طريق الصواب.  َنِصل إل الغاية املنشودة وهنتدي وهنح

ا املسلمون اتبعوا املحكامت وذروا املتشاهب ات وحوموا حول فيا أهيُّ
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املحكامت واجعلوها ُمورًا ومركزًا وقطبًا ألعاملكم، وإّياكم واالنزالق يف 

َر أهلح البيت^ من خطورة اتباع املتشاهبات وأمهية  املتشاهبات، ولذا َحذَّ

اتباع منهج أمومة الوالية للمحكامت فضاًل عن املتشاهبات، وال جتعل من 

لَتِضلُّ ُمورًا  املتشاهبات به اآلخرين، بْل اجعل املحكامت ُمورًا  وتحضِّ

ْدي اآلخرين.  وقطبًا فإنَّك هتتدي وهتح

 }فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إاِلَّ كَبرِيًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونقوله تعال: النموذج الثالث: 
قَالُوا فَأْتُوا  سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمقَالُوا  قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمنِي

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ  قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيم بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُون
 .(1)ن{كَبرِيُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُو

أخفى ما هو مقصوٌد أصيل وغّطاه بغطاء × إنَّ إبراهيمبتقريب: 

صوري، وذلك باستعامل مجلة خربية مطابقية عىل خالف املعروف عند 

أهل البيان واللغة والنحو فاملعروف عند أهل الفن هو تعليق اخلرب عىل قيد 

ملة اجل× يمكن حتققه وتصوره يف املستقبل ـ بأْن استعمل النبي إبراهيم

اخلربية ـ قال بْل فعله كبريهم، معلقة عىل رشط قْد حدث وحتقق يف الزمن 

املايض، وهذا ما يحعَرف بالتورية التي هي تغطية املقصود بغطاء صوري ـ 

 كام تقدم.

فعل كرس األصنام يف اجلملة املطابقية اخلربية إل × وأسند إبراهيم

غري مطابق للواقع،  كبري األصنام، وهذا اإلسناد بحسب صورة املطلب

عىل رشط مستحيل، وهو تعليق  وهذا اإلسناد للجملة اخلربية معلق

 السابق. الزماناجلملة اخلربية عىل رشط قْد مىض يف 

                                                                        
 .63ـ  58( سورة األنبياء: اآليات 1)
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بأنَّ املعنى هبذا اخلطاب ـ أي خطاب إّياك × ولذا َفِهم قوم إبراهيم

قَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ }فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَأعني واسمعي يا جارة ـ هم أنفسهم 
فإنَّ هذا الكالم قْد صدر من وجداهنم وضمريهم فهو يتكلم  (1)الظَّالِمُون{

م )فرجعوا إل أنفسهم فقالوا ...(  د هلم عىل أهنَّ فخاطبهم ضمريهم وأكَّ

أحٌد ظلمهم، وأنَّ هذِه األصنام ال تستحق العبادة، ظلموا أنفسهم وليَس 

ال غري وهو اهلل إليها ظلم بحق َمن َيعبد حقيقة  يهوإسناد األحلوهية والتأل

وأنَّ مثل هذِه األصنام واألوثان ليست هلا حقوق وشانية وعظمة  تعال،

حّتى تستحق أْن تقول: َمن اجرتى عىل هذِه األصنام وكرّسها فهو ظاملٌ 

 .كاّل أهنا ال تستحق ذلك

م تيقظوا وانتبهوا من غفلتهم ب ربكة خطاب واملهم من كل هذا أهنَّ

م أصنامهم ليثبت هلم أهنا ال متلك  إبراهيم هبذِه الطريقة البالغية، وهشَّ

ها مكبوبة مهينة رؤلنفسها وال لغريها رّضًا وال نفعًا، فلام جاؤها و

فَاسْأَلُوهُمْ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبرِيُهُمْ هَذَا ، }قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمتساؤلوا: 
 .(2)فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُون{، إِن كَانُوا يَنطِقُون

وإل هذا املوقف كان جيب عىل الّضالل أْن هيتدوا، وأْن يصحوا من 

ضوء احلقيقة الرائعة، لكن النفوس امللتوية تتقلب فيها  غفلتهم عىل

 هبا تتمخض عن نتيجة أحخرى.مقدمات احلق، فإذا 

إنَّ آهلتنا ـ كام علمت ـ ال تنطق × لقد عادوا يقولون إلبراهيم

 فكيف جرؤت عىل قداستها؟.

                                                                        
 .64( سورة األنبياء: اآلية 1)

 .64اء: اآلية ( سورة األنبي2)
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أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ  :ـقَالَ، }ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤاُلَء يَنطِقُون
؟ أَفاَلَ تَعْقِلُون ...أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، الَ يَضُرُّكُماللَّهِ مَا الَ يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَ

 .قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلنِي{

ا أناس ال عقول هلم ومجاهري الدمه اء من هذا القبيل املتعب، فهم إمَّ

 عىل نحو ما قال الشاعر:  يعجزون عن إدراك احلق لقصور أذهاهنم

 أقول له عمرًا فيسـمع خالـداً 

 

 ويقرؤها زيدًا ويكتبهـا بكـراً  

 
وإما أناٌس هلم عقول مدركة ذكيّة، ولكن ليَس هلم ضامئر حيّة، 

فهواهم هو الذي يوجه عالقاهتم باخلصوم واألصدقاء، ويحفِسد أحكامهم 

 عىل األشخاص واألشياء .. 

إذْن قاعدة ]إياِك أعني واسمعي يا جارة[ ذو فوائد متعددة، وهذِه 

 اآليات املباركة أحد بركاهتا وتطبيقاهتا، ولذا قالوا: ـ 

]الكناية أبلغ من التِصيح ـ كام تقدم ذلك يف القاعدة األول أعني 

ا توقِظ املعني باخلطاب بشكل هادئ وسليم وصائب  التعريض ـ ألهنَّ

غفلة وعامية عنها، وما كان  األمر التي كان هو يف يوصله إل حقيقة

دة ]إياِك أعني عليستيقظ ويحبِص احلقيقة لوال هذا األسلوب أعني قا

واسمعي يا جارة[ ولذا كان هذا األسلوب أبلغ من التِصيح؛ ألنَّ 

ْبِعَده  التِصيح قْد يوجب لدى الطرف املخاطب استفزاز نفيس يعميه ويح

يا جارة، هو أحد آليات التورية الذي ام أسلوب قاعدة عن احلقيقة أكثر، بين

بات أكثر فأكثر.  يحعطي إل الطرف اآلخر صحة وانتباه والتفات وقيام من سح

مع قومه هذا األسلوب البالغي × ولذا كان بربكة استعامل إبراهيم
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ر هلم  املؤثر أي أسلوب التورية الذي كان يعني فيه نوع التفات كأنام صوَّ

صورًة حقيقية عاّم كانوا يعيشون فيه وما يف ضامئرهم وبالتايل  ×إبراهيم

أّدى إل هذِه احلقيقة العظيمة وبربكتها حصلت هلم َوْمَضة هداية بأْن 

التفتوا إل خطأ أنفسهم بأنفسهم بربكة هذا األسلوب اخلطايب البالغي 

 الواضح.

ْل ومثل هذا األسلوب ال يقتِص عليه يف مثل هذا املورد فحسب، ب

ّل نامو عظيم؛ ألنَّ تعاطي ومزاولة احلقيقة  سيف مجلة من املوارد بْل يف كح

ْعَلن وظاهر قْد يقطع الطريق عن الوصول إل  لواستعامل التِصيح بشك مح

احلقيقة، وأسلوب قاعدة ]إياِك أعني واسمعي يا جارة[ التي استعملها 

ر وإنَّام حَترٍّ ملعاجلة القرآن الكريم يشبه التقية وفلسفتها ليَست فرار وانحصا

 املوقف بشكل أبلغ وليَس اهنزام عن امليدان.

وكذلك استعمل النبيون هذِه القاعدة يف صورة خطاباهتم مع 

أقوامهم وليَس مرادهم ومقصودهم صورة اخلطاب، فمثاًل لو الحظنا 

يف اآلية املباركة يف توجيه × املراد االستعاميل الذي قصده النبي إبراهيم

ه إل األصنام، صورة  اخلطاب إل قومه َعبَدة األصنام وكأنَّام موجَّ

يقول ألصحابه وعبيدهم هذِه األصنام أسألوهم إْن كانوا × وإبراهيم

 أْن يحسنِد املراد االستعاميل والتفهيمي إل األصنام × ينطقون، فأراد إبراهيم

ِدثكي  ا املراد اجلدي إلب× حيح فال × راهيمزوبعًة وبلبلة يف التفكر، وأمَّ

يرتبط بجملة املبتدأ واخلرب وال املوضوع واملحمول، وإنَّام املراد اجلدي هو 

ح هبا ال عىل مستوى املدلول  رة يف كالم آخر وغري محِصَّ َقدَّ مجلة أحخرى مح

 االستعاميل وال التفهيمي.
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}فَرَجَعُوا هو يف احلقيقة قوهلم × اجلدي للنبي إبراهيموعليه فاملراد 
 . (1)فُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُون{إِلَى أَن

واملراد اجلدي هو ما توصلنا إليه قاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة ـ 

ا أيقظتهم ونبهتهم إل خطأ ما كانوا يعتقدون به يف عبادهتم لألصنام  من أهنَّ

 اهلل.وإعطائهم منصب األلوهية والتأليه والعبودية الذي ال يستحقه إاّل 

إنَّ هذِه اآلية املباركة ليَس موضوعها مسألة كرس واخلالصة: 

األصنام ومن اجرتى عىل كرسها و... وإنَّام موضوعها َمن هو اإلله، وَمن 

الذي جتب عبادتحه ويستحق العبادة وأهاًل هلا، هذا هو املراد اجلدي 

التصوري  يف اآليات املباركة مع قومه، وهذا املعنى غري املراد× إلبراهيم

واالستعاميل والتفهيمي، وهذا هو بالتايل موضوع قاعدة ]إياك أعني 

 واسمعي يا جارة[.

}ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤاُلَء ثم قالت اآلية املباركة 
 .يَنطِقُون{

؛ أراد أْن يحبنيِّ هلم من خالل أستدراجهم ×املراد اجلدي إلبراهيم

األسلوب البياين البالغي الرائع هو أنَّ من صفات اإلله الذي يستحق هبذا 

ة  العبادة والعبودية هو الذي له القدرة عىل النطق أو خلق النطق وإيداع قوَّ

ل اهلل يوصفون بأهنم الناطقون عن  سح النطق بأصل فطرة اإلنسان، ولذا رح

عىل خلق وإيداع اهلل تعال، بينام الذي ليَس له ناطق أو اليمتلك القدرة 

 النحطق فليس هو بإله.
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وكذلك أمري ’ ولذا كانت أحد البيانات التي بينها الرسول األكرم

عىل ألوهية اإلله هو بعثه لرسله أي رسل اهلل ـ فلو كان هناك ’ املؤمنني

 رسله. تتكألإله 

لقومه البدَّ أْن تكون هذِه األصنام × وعليه يريد أْن يقول إبراهيم

 ا يا قوم ـ أْن يكون هلا آلة النطق أو قّوة النطق هذا أوالً.التي تعبدوهن

ل ناطقني؟ سح  وثانيًا: وأنء يكون عنهم رسول أو رح

م  }ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا وعليه، كان جواب قومه إاّل أهنَّ
سؤاله إليهم بأنَّ النطق أحد الصفات × وبتوجيه إبراهيم هَؤاُلَء يَنطِقُون{

التي جيب توفرها يف اإلله الذي يحعبد أو يكون عنه رسل ناطقني، فهم 

ارتقى × أعاد الصعود هلم أي أنَّ إبراهيم× أعادوا باهلبوط وإبراهيم

َ األصنام، وأخذ  بمطلبه إل األفق الفوقي أي أعرَض عن بحث َمن كرسَّ

موضع البحث األصيل واملراد اجلدي له،  ووضعها عىل بأيدي قومه

}أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا الَ يَنفَعُكُمْ شَيْئًا واَلَ وصله احلوار والفكر، وقال هلم بو
 .(1)أَفاَلَ تَعْقِلُون{ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، يَضُرُّكُم

ل وهتبط × اهيموهنا نالحظ النبي إبر وهو من أنبياء أويل العزم تنزَّ

إل العقلية اهلابطة لقومه وألجل أْن ينتشلهم ويرقى هبم إل مركز الفكر 

 والبحث والتدبر األصيل وهو َمن يستحق األلوهية والعبادة.

يف كرس األصنام وَمن × نعم، صحيح هم أرادوا أْن يحداينوا إبراهيم

ها إاّل أنَّ إبراهيم  أثاَر هلم بحث العبودية ملن؟ واملدانية ملن؟ وملاذا كرسَّ

                                                                        
 .66( سورة األنبياء: اآلية 1)



 

 

 

 تفسري أمومة الوالية واحملكمات  ................................................................. 526

 عبدتم هذِه األصنام؟ وكيف تعبدوهنا؟

 يأخذ هبم إل ملف آخر.× هم يعاودون إل ملف هابط، وإبراهيم

ز العقول يف يشء آخر وقضية   أحخرى،القضية األصلية يشء ومتركُّ

 الكريم.واالنحباس يف مستوى ذلك اجلو بعيٌد عن حقيقة مراد القرآن 

}فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَـذَا رَبِّي قوله تعال: النموذج الرابع: 
فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَـذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي ، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ ال أُحِبُّ اآلفِلنِي

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَـذَا رَبِّي هَـذَآ أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ ، ألكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّنيرَبِّي 
إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ ، قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُون

 .(1)وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكنِي{حَنِيفًا 

× نقل لنا القرآن الكريم ذلك احلوار الذي دار بني النبي إبراهيم

وَعبَدة الكواكب واألوثان وصدور هذا الكالم والتساؤل من النبي 

أثار القيل والقال من قبل املفرسين وأنَّه كيف يصدر هكذا × إبراهيم

وهو ليَس من عادي أفراد البرش، وإنَّام كالم من نبي من أنبياء أويل العزم، 

تذى به وإْن كان الكالم صدر منه بحسب الظاهر والصورة.  فرٌد حيح

أو يحسنِد األلوهيّة والربوبية إل غري اهلل تعال فكيف × وكأنام يحذِعن

ح هذِه األمور؟  يمكننا أْن نتصوره، وبَِم تحَفرسَّ

طويلة وال نريد هذا البحث من املباحث املتشعبة والاجلواب: 

 نقتِص عىل االستشهاد باجلهة التي ترتبط ببحثنااخلوض بكل تفاصيله وإنَّام 

ـ وأنَّ اخلطاب صورة ال يطابق وهي ـ قاعدة إياِك أعني واسمعي يا جارة 
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ليَس × املراد اجلدي، وإاّل فهنا من الواضح أنَّ املراد اجلدي للنبي إبراهيم

ر والشمس والنجوم و ... الخ. واالنتقال اإلقرار بربوبيّة الكواكب كالقم

 من عبادة إل أحخرى ليَس شيئًا جديًا.

}فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا كوكبًا × فمثاًل عندما رأى النبي إبراهيم
، مَّا تُشْرِكُون}بَرِيءٌ مِّ× . وباألخري، قالقَالَ هَـذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ ال أُحِبُّ اآلفِلنِي{

(1)إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكنِي{
ام وكأنَّ  

من خالل هذِه الكلامت التي أطلقها ضمن سلسلة يحراد منها × إبراهيم

ْعبََد، وأنَّ معبودنا  َمن هو فاطر الساموات واألرض؟ وهو َحّرٌي أْن يح

ل هو معبوٌد فطري تنزل وتتجه إليه الفطرة ال الشمس وال  األصيل من األوَّ

ب  صغر من فإنَّه ُماٌط وأالقمر وال سائر الكواكب األحخرى هي الرَّ

 الساموات واألرض.

وعليه فإنَّ كالم النبي إبراهيم يف النهاية هو نفسه بيان بأْن معبوده 

األويل األصيل الذي فطر السموات واألرض، َوِصَفةح أنَّه تعال فاطر 

وهو األكرب من × ده إبراهيمبعيالذي السموات واألرض هي صفة اإلله 

خطابه صوري ـ أي هذا  يف البداية كان× كل يشء، وأسلوب إبراهيم

ا اإلله الذي يف مكنون فطريت فغري هذ اخلطاب  اريب صورة ال حقيقة ـ وأمَّ

الصوري، وعليه فهذا اخلطاب هو صورة إسناد أخبار عىل نحو املسائلة إاّل أنَّ 

مل  ×إيقاظ ال إسناد مسائلة علاًم أنَّ إبراهيم إسناداملراد اجلدي إلبراهيم هو 

 يحفِصح من البداية عن إسناد املسائلة وإسناد اإليقاظ مل× إبراهيميحفِصح 

راٌد ومقدر له.  مع أنَّه مح
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 ×ولكن ألجل أْن يستدرج الطرف اآلخرعىل مراحل ليأخذ إبراهيم

 بيد الطرف اآلخر ويوصله إل احلقيقة.

وهذا يف احلقيقة فيه درٌس تربوي عظيم أردنا أْن نسميه حينئٍذ نوع 

 ا جارة.من إياك أعني واسمعي ي

 ويحعترب هذا أحد الطرق واألنحاء املختلفة لتفسري هذا اخلطاب الصادر

ل × ، واألمر املحقق: ـ بوضوح أنَّ النبي إبراهيم×من إبراهيم من أوَّ

األمر ليَس مراده من عبارة )هذا ريب( إخبار ولو لفرتة من الفرتات بنحو 

غري اهلل ـ والعياذ باهلل ـ  َعبَدَ ’ املراد اجلدي ولو صورًة بأنَّ إبراهيم النبي

 فإنَّه نبي من أنبياء أويل العزم وحاشاه أْن يكون كذلك.

من هذا اإلسناد يف اجلملة اخلربية )هذا × مراد إبراهيم وإنَّام كان

ريب( هو من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، أي أنَّ هناك ربٌّ مكنون يل 

تتجه وتتنزل إليه فطريت وإين وراءه، ولذلك هذا التنقل والتبدل يف خطاب 

يعني ـ أنَّ هناك أوصاٌف يف األصل أنا وراءها وأنتم تظنون × إبراهيم

ل وهلة أهنا تنطبق عىل هذا الفرد فأكون معكم من باب املجارات ثحمَّ ألوَّ 

× ينكشف أنَّه ليَس منطبقة تلك األوصاف األصلية املوجودة عند إبراهيم

معناه أنَّ هناك  عليه، ثحمَّ ينتقل ويحطبقه عىل مصداق آخر وهذا التبدل لشعارهم

هو ذاك الذي َيْفَحص ميزان ومقياس وتعريف للرّب الذي جيب أْن يحْعبَد 

 ويتحرى عنه اإلنسان يف األصل.

لَّهح يمكننا أْن نقول: ـ أنَّه يمكن أْن نعمم قاعدة  ومن خالل هذا كح

من اخلطابات القرآنيّة إل قول املعصوم ]إياِك أعني واسمعي يا جارة[ 

وفعله وتقريره؛ ولذا يحعترب من اخلطأ االستدالل بالسرية النبوية من دون أْن 



 

 

 

ـ  ـ إياك أعين وامسعي يا جارة   529  ..................  الفصل السادس: القاعدة الثانية: 

يحْعَلم مغازي السرية النبوية، وعليه إذا بحني عىل االستدالل بظاهر السرية 

غري صحيح؛ ألنَّه إذا كانت أقوال النبوية قوالً أو سريًة وفعاًل وتقريرًا فهو 

َج من باب إّياِك أعني واسمعي يا جارة، فكيف  َرَّ األنبياء يمكن أْن ختح

رر يف علوم متعددة فأنَّ الفعل بسريهتم وأفعاهلم، سياّم الفعل كام هو املق

واألئمة ’ مّحال لوجوه متعددة وجمملة فإنَّ أقوال وأفعال وتقريرات النبي

املعصومني^ إذا أردنا أْن نعرف مغزاها اجلدي احلقيقي حتتاج إل تدبر 

ا حتمل الكثري من  وتأين والتفات كبري فكيف بسريهتم أو بأفعاهلم فإهنَّ

عصوم بفعل ولكن مراده اجلدي وغاية حكمته وجوه التفسري فقد يأيت امل

ليَس هو صورة الفعل وإنَّام مغزاه يشء آخر، إاّل أنَّ القرآن حيذرنا من اّتباع 

واألئمة املعصومني حيذروننا من ذلك ’ املتشابه وكذا النبي األكرم

دون علينا اتباع املححكم، ولذا املنهج املختار أمومة الوالية عىل  ويؤكِّ

فضاًل عن املتشاهبات تعني أنَّه جيب أْن حتَّكم املحكامت القرآنية، املحكامت 

كمها عىل متشابه صور األفعال  واملحكامت يف ألسنة املعصومني نححَّ

 واألقوال والتقارير، وهذِه ليست فقط يف سرية األنبياء واملعصومني^.

  



  



 

 تأكيد القرآن الكريم على عاقبة األمور

 }وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي األَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُقال تعال: 
 .(1)الْوَارِثنِي{

ل وهلة إنَّ لربَّام يتبادر من ظاهر  اهلل تعال يريد هبؤالء  اآلية وألوَّ

ر هلم أْن يحستضعفوا إاّل  املؤمنني الذين استضعفوا يف األرض بأنَّه تعال قدَّ

انه ليَس األمر كذلك فإنَّ املراد من هذِه الصورة للقضاء والقدر التي 

 صورها لنا القرآن ليست هي املراد اجلدي وإنَّام املراد اجلدي يشء آخر.

ا االستضعاف هو زرع حالة االهنزام هل املقصود من تقرير هذ

والضعف يف قلوب املؤمنني وأْن يحديروا الظهر وينهزموا عند املواجهة أم 

 يشء آخر؟

رادًا، فإنَّ امل لِّ كال ليَس ذلك مح هح أال راد اجلدي يشء آخر غري هذا كح

 .الْوَارِثنِي{ }وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُوهو 

أْن ال ننساق وال ننتبه إل صور األشياء ونضعف إذْن جيب علينا 

د دائاًم عىل العاقبة؛ ألنَّ احلقيقة  أمامها ونسلم هبا كال، فإنَّ القرآن يؤكِّ

 والنطق بالعاقبة وليَس يف الظاهر والصورة.

كيف × داهلل بن زياد العقيلة زينبيولذا عندما خاطب الشقي عب

غري املتأمَّل أمام صورة القدر  رأيت صنع اهلل بأخيك؟ فلو أراد اإلنسان
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ِسَم لإلمام احلسني وأْن يحقتل هبذِه الكيفية، وكذا أخيه × والقضاء الذي رح

والوقوف يف × وما جرى عىل العقيلة زينب× أبو الفضل العباس

جملس عبيداهلل بن زياد والطاغية يزيد ... الخ فإنَّ غري املتأمل يقول: ـ هذا 

ال أنَّه ليَس بغضب، بْل ألفعال اهلل وسننه إرادة غضب اهلل عىل أوليائه واحل

}وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي األَرْضِ فوق عامل القضاء والقدر جدية 
 .الْوَارِثنِي{ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ

بنت عيل عن بصرية تعتمد عىل عدم ÷ وكان جواب العقيلة زينب

اع املتشابه والزيغ، بْل اعتمدت عىل اتباع أمومة الوالية للمحكامت اتب

يا يزيد، حني أخذت علينا أقطار أظننت »÷: فضاًل عن املتشاهبات بقوهلا

األرض وآفاق السامء وأصبحنا ُنساق كام ُتساق األسارى، أنَّ بنا عىل اهلل 

 .«هواناً، وبك عليه كرامة، وأنَّ ذلك لعظم خطرك عنده ... الخ

، والحظ والقدر فانظر إل عاقبة األمور، وال تلحظ صورة القضاء

من يف صورة القضاء كاألمر واملراد اجلدي فإنَّ رضاه وسخطه ال يلباب 

 وسخطه يف عاقبة األمور.وإنَّام يكمن رضا اهلل  والقدر،

وأسألك اللَُّهمَّ »يف دعاء عرفة: × فمثاًل دعاء اإلمام احلسني

ين ما منعتني وإْن منعتنيها مل ينفعني ما حاجتي التي إْن  أعطيتنيها مل َيُُضَّ

أعطيتني أسألك فكاك رقبتي من النار ال إله إالي أنت وحدك ال رشيك لك، 

 .«لك املُلك ولك احلمد وأنت عىل كل يشء قدير، يا َربي يا َربي 

... فمن زحزح عن النار وأدخل »يف مورد آخر: × ويف دعاء له

والضابطة هي الفوز والنِصة يف النهاية والعاقبة؛ ولذا قالوا  «زاجلنة فقد فا

 األمور بعواقبها وبخواتيمها.
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واألئمة ’ إذْن ليَس املقصود فقط سنن اهلل تعال، بْل وسرية النبي

املعصومني^، وهكذا يحبتىل املؤمن بابتالءات ـ والعياذ باهلل ـ إذا ظنَّ 

السوء بربه إذا مل تكن له بصرية والتي تعني البصرية هي أْن تحبِص عاقبة 

د صوريًا وإنَّام األمور وهي املراد اجلدي وليَس هذا املراد اجلدي هو املرا

د القرآن الكريم عىل مثل هذِه احلقيقة  }وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً حقيقة؛ لذا أكَّ
 .(1)أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمرِيًا{

املراد اجلدي، وإنَّام عاقبة أنَّ اإلمهال وإنزال العذاب ليَس هو بتقريب: 

نَّة وسرية الرسول  نَّة اهلل تعال، وهكذا يف سح األمور هي املراد اجلدي، هذا يف سح

واألئمة املعصومني^ من قول وفعل وتقرير ونالحظ املالبسات ’ األكرم

لُّ عىل كيف هي هي التي تدلُّ عىل املراد  اجلدي، وأمَّا األمر الصوري فإنَّه ال َيدح

 د احلقيقي كذلك يف قول اهلل تعال وفعله وقضائه وقدره.املرا

إذْن إذا أراد اإلنسان الوصول إل احلقيقة فعليه أْن ال حيبس التفتيش عن 

 احلقيقة يف صورة وظاهر اخلطاب، بْل البدَّ من التفتيش عن املراد اجلدي.

لَّهح نعرف موقف إبراهيم من خالل قوله وأْن × ومن خالل هذا كح

هرة أو كوكب معني.× نحكم عىل مرادهال   بقوله )هذا ريب( يحشري إل الزح

ها اهلل يف فعل إبراهيم وهو نبي  نَّة عظيمة أقرَّ وعىل أي حال فهذِه سح

رًا من اتِّباع  نَّة الرشيفة َحذَّ من أنبياء اهلل العظام، والقرآن الكريم وكذا السُّ

موقفه × ؤمنني عيل بن أيب طالباملتشابه، فال تقول: مثاًل ملاذا كان أمريح امل

كان كذا ومع فالن كان كذا ... الخ، وليكن مع معاوية كان كذا ومع املرأة 

هذا ما اختذه أمري املؤمنني من املوقف، إاّل أنَّ حقيقة األمر وعاقبته ال تحْعَرف 
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 بي الفالين من فالنفقط من خالل لفظة صورية أو نقول لو كان موقف الن

فهذِه نظرة إل اللفظة واملستوى التصوري، وهذا من كذا لكان كذا 

األخطاء الفادحة، وإنَّام البدَّ من النظر إل عاقبة هذا األمر فإنَّه يمثل إرادة 

احلقيقة، وال يدلُّ هذا عىل االزدواجية يف العمل كال فإنَّ طبيعة األمور هي 

رُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ }وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَهكذا؛ لذا قالت اآلية 
 .(1)وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِين{

إذْن التبديل موجود ومستمر من اهلل تعال إاّل أنَّ املراد اجلدي 

ة  م أهل البصرية القارِصَ نسَانُ }فَأَمَّا اإلِواحلقيقة يشء آخر وعليه فالقرآن َيذح
وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتاَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ ، إِذَا مَا ابْتاَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن

(2)رَبِّي أَهَانَن{
. 

وهاتان اآليتان املباركتان من سورة الفجر تدالن بوضوح عىل أنَّ 

خواتيمها ال أنَّه ال عاقبة لألمر، وإْن كان بعض املفرسين األمور بعواقبها و

}وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتاَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي يذهب إل تفسري قوله تعال: 
ر عليه رزقه فقد أهانه وفيه أَهَانَن{ بأنَّ اهلل تعال إذا ما ابتىل اإلنسان وقدَّ

 قبة لألمر، وهذا إشارة إل قِص البصرية.هوانه، وأنَّه ال عا

ة روايات تدلُّ عىل أنَّ الفقراء الصاحلني يعلمون يف  لذا َوَرَد يف عدَّ

يوم القيامة مدى حنان اهلل عليهم، وحب اهلل هلؤالء الفقراء الصاحلني يوم 

القيامة ال أنَّه تعال قدر عليهم رزقهم يف الدنيا، ألجل إذالهلم كال، وإنَّام 

ى يكونوا مشمولني حلنان ورعاية اهلل تعال يوم الدين، إذْن ليَس املنظور حتّ 

 ظاهر معنى اآلية، وإنَّام املنظور العاقبة وما خيتتم للمخلوق.
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فتكون العاقبة × وعليه إذا قرأنا اآليات املتعددة يف خطاب إبراهيم

من جمموع الصدر والذيل كمجموعة منظومة فهذا هو معنى األمومة 

ى أنَّه جيب أْن ننظر إل األمور كمنظومة جمموعية ال أنَّه ننظر إليها بمعن

مبعثرة ومشتتة، بْل البدَّ من أْن تكون هناك نقطة مركزية وُمورية يف املعرفة 

الدينية ويف معرفة تفسري القرآن الكريم، وتلك النقطة املركزية هي ُمورية 

، وعىل تلك املحكامت ومركزية الوالية للمحكامت فضاًل عن املتشاهبات

 تنتظم املعرفة وصحة حقائق التفسري حتّى يف قضاء اهلل وقدره.

}قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ الَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي واَلَ بِرَأْسِي قوله تعال: النموذج اخلامس: 
 .(1){إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي

َ موسى ِعَظَم ما اقرتفوه بنو إرسائيل بعد × يف هذِه اآلية املباركة َبنيَّ

من طاعتهم للسامري ومتاركتهم لويص النبي موسى × النبي موسى

}اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ ألخيه هارون: × وهو هارون عندما قال موسى
 .(2)واَلَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِين{

مل يرقب القول وال الفعل وهو اآلخذ باللحيّة × موسىوهنا 

والرأس واجلر فإنَّ املراد اجلدي من هذا الفعل فيه نوع من التأنيب من نبي 

 إل النبي هارون عندما َعبََد بنو إرسائيل العجل.× اهلل موسى

ليَس مغزاه ما هو × هلارون× وعليه فإنَّ هذا الفعل من موسى

ءًا عاّم ابتحليت به × صورٌة ظاِهرًا فموسى رَبَّ يعلم أنَّ النبي هارون كان مح

ة بعد موسى وإنَّام أراد موسى أْن يحبني مدى فداحة األمر الذي × األمَّ
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رادح موسى من هذا الكالم × ارتكبوه بنو إرسائيل بعبادهتم للعجل، ومح

 نظري ما َمرَّ يف قوله تعال يف توجيه اهلل تعال ظاهر اخلطاب إل عييسى بن

}أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـهَيْنِ مِن دُونِ مريم، وكان املراد شيئًا آخر 
 . (1)اللّهِ{

 نظري ما تقدم أيضًا من اخلطاب الذي وجهته× وهكذا مراد موسى

ظاهره التأنيب يف × ألمري املؤمنني عيل بن أيب طالب÷ فاطمة الزهراء

جوم عىل بيتها من قبل أصحاب السقيفة، هذا ما الدفاع عنها يف مقام اهل

× أْن تبينه من خالل توجيه خطاب ألمري املؤمنني÷ أرادت الزهراء

ظاهره التأنيب وهذا ال خَيِلُّ بعدالة وشجاعة وشخصية أمري املؤمنني عيل 

 ×.بن أيب طالب

ال ينفي طهارة وعصمة × وعليه فام جرى من هارون للنبي موسى

وإنَّام هو ألجل تربئة ساحة النبي هارون، ولكي يحبني  موسى وال هارون،

فداحة اخلطب أمام املأل، ولكي يحبني براءة النبي هارون عن االنحراف 

ليَس عىل ظاهر × الذي اتركبه بنو إرسائيل، وأنَّ املراد اجلدي ملوسى

 خطابه.

: إنَّ صدور هكذا فعل من نبي يحنايف العصمة ويدّل عىل  إنَّ قلتح

 عدمها؟

قلت: َمن قال أنَّ املراد اجلدي من هذا الفعل هو صورة الفعل كي 

نافيها، كال، مما تقدم يحْعَلم أنَّ املراد  تقول أنَّه يدلُّ عىل عدم العصمة ويح
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 اجلدي ِمن ظاهر هذا الفعل يشء آخر وليَس هو كام عيل صورة ألمر.

نظري ما َمرَّ يف قوله تعال يف توجيه اهلل تعال ظاهر اخلطاب إل عيسى بن 

ـهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ{مريم وكان املرادح شيئاً آخر   .(1)}أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَ

نظري ما تقدم أيضًا من اخلطاب الذي وجهته × وهكذا محرادح موسى

يف  ظاهره التأنيب× ألمري املؤمنني عيل بن أيب طالب÷ فاطمة الزهراء

ب السقيفة، هذا ما الدفاع عنها يف مقام اهلجوم عىل بيتها من قبل أصحا

× أنَّ تبينه من خالل توجيه خطاب ألمري املؤمنني÷ أرادت الزهراء

ظاهر التأنيب وهذا ال خَيِلُّ بعدالة وال شجاعة وشخصية أمري املؤمنني عيل 

 ×.لببن أيب طا

ال ينفي طهارة وعصمة × وعليه فام جرى من هارون للنبي موسى

موسى وال هارون وإنَّام هو ألجل تربئة ساحة النبي هارون، ولكي يحبني 

فداحة اخلطب أمام املأل ولكي يبني براءة النبي هارون عن االنحراف الذي 

 ابه.ليَس عىل ظاهر خط× ارتكبه بنو إرسائيل، وأنَّ املراد اجلدي ملوسى

لُّ عىل عدمها؟إْن قلت:   إنَّ صدور هكذا فعل من بني يحنايف العصمة وَيدح

َمن قال أنَّ املراد من هذا الفعل هو صورة الفعل كي تقول أنَّه قلُت: 

نافيها، كال، مما تقدم يحعلم املرد اجلدي من ظاهر  يدلُّ عىل عدم الصحة ويح

 مر.هذا الفعل يشٌء آخر وليَس هو كام عليه صورة األ
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 قاعدة استعمال اللفظ يف أكثرمن معنى





 استعمال اللفظ يف أكثر من معنى

ل من األنظمة الثالثة التي اخرتناها يف  ال زال الكالم يف النظام األوَّ

لمحكامت وأمومتها ووالية أهل البيت^ لمنهجة تفسري أمومة الوالية 

وهي نظام االستعامر اللفظي، ونظام املعاين، ونظام احلقائق ـ وتقدم الكالم 

ل ـ نظام استعامل األلفاظ ـ وهي: ـ   يف القواعد الثالث من النظام األوَّ

 ـ القاعدة األول: نظام التعريض. 1

 ـ القاعدة الثانية: نظام االلتفات. 2

 الثالثة: إياِك أعني واسمعي يا جارة. ـ القاعدة 3

ـ القاعة الرابعة: استعامل اللفظ يف أكثر من منعى، وهي ُمل البحث  4

 اآلن فعاًل.

وقبل الدخول واخلوض يف تفاصيل هذِه القاعدة املهمة واخلطرية 

ذات الذيل العريض الطويل والتي تطرد يف أصل البيان الوحياين يف أسامء 

 ف ما دونه من االستعامالت الوحيانية؟ اهلل وتوحيده، فكي

ة أمور:   ينبغي االلتفات إل ِعدَّ

ل:  نتعرض يف رشح وبيان هذِه القاعدة إل أنَّ الكالم فيها األمر األوَّ

 عىل قسمني: 

ل:  استعامل اللفظ يف املعنى الواحد. وهو القدر املتيقن يف القسم األوَّ
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 مقام اخلطاب.

فظ يف أكثر من معنى، بمالحظة القرائن استعامل اللالقسم الثاين: 

 وتالوينها وهو ُمل البحث الفعيل واملهم.

اإلشارة إل مجلة أمور ترتبط بالبحث عن هذِه القاعدة األمر الثاين: 

 املهمة من قبيل: ـ 

البحث عن هذِه القاعدة ال خيتص بالبحث عن املفردات أوالً: 

 ت الرتكيبية للجمل التامة والناقصة،واللفظة الواحدة، وإنَّام يتعدى إل اهليئا

 ال يقتِص فيه عىل الرتكيب التام بْل قْد تتشكل تركيباتوهكذا الرتكيب التام 

تامة ترتكب وترتابط فيام بني بعضها البعض: من مجلة الرشط وجواهبا، 

واإلداة الرابطة وعليه فالبدَّ من االلتفات والتنبه عىل أنَّ استعامل اللفظ يف 

ليَس ما يومهه ظاهر عبارة هذِه القاعدة من انحصار املعنى معنى أكثر من 

باللفظ، بْل يعني كل دال لفظي سواء كان حركة إعراب أو هيئة بناًء ماّدة 

ن هيئة مجلة كاملة أو ناقصة أو  لفظية بْل ومن نفس املاّدة اللفظية تتكوَّ

عنى عىل هيئات أحخرى، أو بعبارة أحخرى الكالم يف داللة اللفظ عىل امل

 قسمني: 

ل:   استعامل اللفظ يف معنى واحد، وهو ما نحن فيه اآلن فعالً.القسم األوَّ

 استعامل اللفظ يف أكثر من معنى، وسيأيت إْن شاء اهلل تعال.القسم الثاين: 

بْس يف معاينإنَّ قاعدة استعامل اللفظ يف معنى واحد ال تقتِص وال   حتح

فقط بخصوص علم معني مثاًل كالنحو أو الِصف أو ...  قوالب األلفاظ
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الخ بْل تشمل كافة أنواع قواعدعلوم اللغة كعلم البالغة بام فيه من علم 

البيان وعلم املعاين وعلم البديع وعلم االشتقاق وعلم نحت اللغة وعلم 

عت ونمت إل اآلن فقط أصل اللغة و ... الخ إل أْن تكثرت العلوم وتو سَّ

علوم اللغة َرَبْت أقسامها عىل العرش علوم وكل هذِه العلوم هلا قواعد 

لفظي دّل لفظي قْد يكون ُمسوس دال من دوال لفظية، ثم إنَّ كل  تنطلق

أو تركيبية، تامة وغري مرئي مثل اهليئة وعىل اختالف اهليئات سواء انفرادية 

 أو ناقصة أو ... الخ.

عنى عىل ية يمكن أْن تستعمل يف أكثر من مل هذِه الدوال اللفظفإنَّ ك

ما سيأيت تفصيله وتوضيحه باألمثلة، فمثاًل الضم قْد يستخدم عالمة عىل 

الفاعل أو عالمة للخرب أو املبتدأ أو الصفة التابعة أو قْد يستخدم الضم 

 اء عىل الضم وقد ... الخ كل ذلك يف آن واحد، وكل واحد من هذهِ نللب

 اهليئات املختلفة هلا معناها اخلاص املختلف عن اهليئةاألحخرى.

التفسري للقرآن الكريم عىل هذا األساس علم وعليه إذا بنينا عىل 

نبني صحة هذا االلتزام والربهنة  املتني واملتشعب واملتوسع هبذا الوسع، وسح

ُمدود عىل ذلك ببيانات خمتلفة، ومثل هذا االلتزام يفرتق هبذا الوسع الال

عمن ال يلتزم به، فمثاًل مسار معظم املفرسين كام سيأيت مبني عىل أساس 

أنَّ اآلية الواحدة ليَس هلا إاّل ظهور واحد فيجب حينئٍذ أْن يحقيم املحَفرسِّ 

عملية الرتجيح بني صياغات الظهور املختلفة املتعددة من ناحية اإلعراب 

نحو اجلملة الفعلية واإلعراب بنحو اجلملية األسمية خيتلف عن اإلعراب ب

كون هذا فاعل، أو مبتدأ، أو صفة، أو خرب أو ... الخ فكل  بنحو املفرد من

كام تقدم قبل  واحد من هذِه اهليئات املختلفة له معناه املختلف عن اآلخر
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اهليئات اإلعرابية عن هيئات البناء املختلفة، فإنَّ مثل البناء قليل باختالف 

ومعنى تغاير البناء عىل الكرس، وهي تغاير هيئة البناء عىل  عىل الضم له هيئة

 السكون باهليئة واملعنى. 

والبناء عىل حركة معنية بدوره يغاير اإلعراب، الذي معناه ـ أي 

اإلعراب ـ بيان معنى زائد عىل أصل وضع األلفاظ املفردة اللغوية الذي 

 هو معنى الرتكيب الزائد.

معرفة املعنى العام وِمن َثمَّ  دوره املهم يف وهذا املعنى اإلعرايب له 

معرفة معنى التفاصيل، إاّل أنَّه ولألسف هناك نظرة سلبيّة أححادية البحْعد 

واألفق وهي: أنَّ املفرسين الذين يعتنون ويبينون إعراب اآليات القرآنية 

دائاًم ينظرون إل أنَّ هذِه اآلية فيها إعراب واحٌد صحيح وباقي الوجوه 

إلعرابية احلاّملة ملعنى آخر هي خطأ، وهذا مما يؤسف له لضيق النظرة ا

 السطحيّة وعدم الغور يف األعامق.

ا تقول إذا  بخالف مثاًل قاعدة ]استعامل اللفظ يف أكثر من معنى[ فإهنَّ

كانت كل األعاريب للجملة الواحدة سواء كان الرتكيب تامًا ام ناقصًا، 

لَّها صحيحة صحيحة عىل ضبط قواعد وموازي ن فال مانع من أْن تكون كح

ية وسديدة. رادة ًسوِّ  ومح

م عىل  نعم، يبقى أْن اإلعراب للمفردة أو اجلملة له أولوية معينة ويحقدَّ

غريه ألرجحيته، أو أنَّ هذا الوجه اإلعرايب ذو وجود مؤثر عىل املعنى، 

ية القرآنية، أو فذاك بحث آخر إاّل أنَّه بالتايل هذِه الوجوه اإلعرابية يف اآل

ْتَّج اجلملة الرتكيبيّة صحيحٌة و ز استعامل قاعدة  حيح هبا، وهذا مسار آخر يحَعزِّ

استعامل اللفظ يف أكثر من معنى، عليه فمثل هذِه القاعدة يمكن استعامهلا 
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يف علوم شتى متباينة ما دام املجال هلذه االستعامالت مفتوح، وبالتايل 

ع بالتطبيق فيمكن استعامل الدالة يكون هلذه القاعدة املهمة و اخلطرية تنوِّ

اللفظية الواحدة يف املعاين والدوال اللفظية املتعددة بتعدد علوم اللغة، بْل 

بتعدد قواعد علوم اللغة، فضاًل عن مصاديق قواعد كل قاعدة يف علم 

اللغة فحينئٍذ ينفتح لنا أفق وسيع جدًا، ويكون لكل مقطوعة لفظية من 

ريمة هذِه اجلملة أو هذِه املقطوعة اللفظية عىل صعيد الداللة اآليات الك

ة معاين  ة مفاهيم، وعىل صعيد الداللة االستعاملية ِعدَّ التصورية ِعدَّ

ة وتركيبات  ة معاين وِعدَّ ومفادات، وعىل صعيد الداللة التفهيمية ِعدَّ

ة طبقات عىل مستوى  دالالت، وعىل صعيد الدالالت اجلدّية فتكون ِعدَّ

 الصعيد اجلدي نكتشفها بحدود القدرة البرشية.

َفرسِّ أْن يلتفت حتّى ال يقع يف اخلطأ والتخبط  وعليه فينبغي للمح

أنَّ اإلعراب لآلية الواحدة ليَس هو فقط وجه واحد والسري العشوائي، إل 

ا الوجوه األحخرى فهي خطأ، أو فيهامقدار من الصحة  هو الصحيح، وأمَّ

 قريب،فهذا ال نوافقه.إاّل أنَّه 

وبالتايل من األمور املهمة جدًا للمفرس معرفة هذِه التالوين ومعرفة 

 نسبتها وعالقتها مع العلوم األحخرى فهي شبيهة بنسبة امللح يف املاء والطعام.

املراد بقاعدة استعامل اللفظ يف أكثر من معنى ليَس هو إنَّ ثانياً: 

ل واملدلول االستعاميل، بْل املراد يف خصوص االستعامل يف مرحلة االستعام

والدالالت بدءًا من الصعيد التصوري احلقيقة مراتب متعددة من املداليل 

واملعنى إل الصعيد االستعاميل وال صعيد املعنى التفهيمي واملعنى اجلدي، 

 اجلدي وطبقاته، وبعبارة أوضح.
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ية دالة لفظية مضمون قاعدة استعامل اللفظ يف أكثر من معنى هو أنَّ أ

يمكن استعامهلا يف أكثر من معنى ـ واستعامهلا يف املعنى الواحد هو القدر 

املتيقن ، فإنَّ الدالة اللفظية تدل عىل معنى تصوري، ثم املعنى التصوري 

يدلُّ عىل معنى استعاميل، أي أستعامل معنى يف معنى غاية األمر املعنى 

االستعاميل، ثم املعنى االستعاميل التصوري يحقصد به استعامله يف املعنى 

عنى التفهيمي، ثم املعنى التفهيمي يحقصد به ويحسلك به كسبيل ونافذة إل امل

 يحقصد به ما وراءه أعني به املعنى اجلدي.

لة نشري بإمجال  وهناك بعض األمثلة التطبيقية هلذه القاعدة ستأيت محَفصَّ

 لبعضها: ـ 

 ر الشعبي الدارج املعروف باألبوذية،من قبيل: ما هو املستعمل يف الشع

هبا األبيات الثالثة األول بمعاين خمتلفة، ونفس  فإنَّ لفظة واحدة تنتهي

دة املادة واملختلفة الصوت يكون  بنربات خمتلفة يف األلفاظ الثالثة املحوحَّ

 .(1)اهليأة يف بعضها أيضًا يؤدي إل االختالف يف املعنى

طرأ عىل بنية الكلمة أيضًا يكون ومن قبيل: االختالف الذي ي

استعامل الصوت يف أكثر من معنى ويف أكثر من لفظ. إل غري ذلك من 

 األمثلة التي ستأيت يف ُملها إْن شاء اهلل تعال.

وهكذا يمكن تطبيق هذِه القاعدة يف جمال عامل األمن إل ما شاء اهلل 

                                                                        
  ×: ( نظري قول الشاعر يف حق أمري املؤمنني1)

ـال ـات ينشـ ــويص هيهـ ـرح ال ــد جـ  بع

 

ــال )ينشــل(  ــا ريــت ينش بة ي  وچــن الَصــوَّ

ـال  ــ ـــرب ينش ـــدل للا ـه الع ــ  َوَي نعش

 

ـه   ـةويتاَمـ ـامي احلمّيــ  نظـــل عاـــب حــ
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عسكرية واألمنية وأنَّ كل لفظة تدل عىل معنى معني خاصة يف القطعات ال

 واالستخباراتية و ...الخ.

البحث عن القرينة الواحدة والقرائن املتعددة والتناسب بني ثالثاً: 

القرائن ال خيتص بالبحث عن لفظة واِحدة أو لفظتني أو ثالثة أو ... الخ 

لُّ علم من العلوم اللغوية واألدبية فهناك قواعد وآليات لكل علم من  بْل كح

لفة كعلم الِصف وعلم النحو وعلم البالغة وعلم االشتقاق، العلوم املخت

واملراد من استعامل تلك اآلليات ليست يف معنى واحد، فمثاًل يف علم 

 النحو: ـ 

إعراب الضم يستعمل يف آليات متعددة يستعمل: ـ يف الفاعل 

واملبتدأ واخلرب، واسم كان، وخرب إنَّ والصفة التابعة و... الخ فهذِه هيئات 

ا أحد آليات علم النحو خم تلفة، وهكذا قاعدة تقديم ما من حقه التأخري فإهنَّ

وله معنى  (1)والذي يحفيد معنى االختصاص مثل ]إّياك نعبد وإّياك نستعني[

أو معاين أحخرى، ويمكن استعامل نفس هذِه القاعدة ـ تقديم ما من حقه 

استعامل هذِه التأخري ـ يف علم املعاين وهلا معنى آخر، وهكذا يمكن 

 القاعدة يف علوم أحخرى وهلا معانى شتى.

ة استعامالت فكيف يفواخلالصة:   علوم خمتلفة توجد قاعدة هلا ِعدَّ

تؤدي الغرض املطلوب، فمثاًل يف علم النحو قْد تكون قاعدة واحدة هلا 

ة قواعد فكيف تستخدم وتعطي الغرض  ة أعاريب وتتفرع عنها ِعدَّ ِعدَّ

ذِه آليات يف علوم اللغة استعملت يف أكثر من معنى، املطلوب، إذْن ه

                                                                        
 .5( سورة الفاحتة: اآلية 1)
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ة والناقصة و ... الخ.  واستعملت يف اهليئات التامَّ

لَّهح يدخل  وحينئٍذ سوف نقف عىل أفق ال ُمدود، وأنَّ مثل هذا كح

 حتت قاعدة استعامل اللفظ يف أكثر من معنى.

  



 

أصل حبث قاعدة استعمال اللفظ يف أكثر من معنى 

 يف علم األصول

أصل هذِه القاعدة املهمة بحِحَث يف علم األصول وانربى علامء 

األصول يف حتقيقها يف قسم مباحث األلفاظ وال خَيَْفى الصلة الوطيدة بني 

بحوث علم أصول الفقه وقواعد تفسري القرآن الكريم؛ وذلك باعتبار أنَّ 

أصول الفقه كام هو الصحيح ليَس أصول وقواعد لفقه الفروع فقط، بْل 

الصحيح أنَّ علم األصول هو علم بقواعد مطلق املعرفة ومنها املعارف 

الدينية أي فقه الدين بأرسه من علم آداب الدين وأخالق الدين والعلوم 

وعلم عقائد الدين، وعلم التفسري وعلم السرية وعلم الرجال وعلم 

نَّن وعلم فقه اللغة والعرفان، وعلم الكالم و ... ال  خ.احلديث وعلم السح

فإنَّ الفهم املتصل واملرتبط بالدين يمنهجه ويمنطقه منهجيًا هو 

قواعد أصول الفقه؛ ولذا من اخلطأ الفظيع أْن نقع يف غفلة أنَّ قواعد 

أصول الفقه فقط هي ذات شأن وصلة بالفروع، فإنَّ مثل هكذا تصور 

خطأ وظلم لعلم األصول وَحبْس االنتفاع من قواعده وآلياته فقط يف فقه 

 الفروع.

ولذلك نالحظ أي علم يرتبط بالدين سواء ارتباطًا قويًا وقريبًا أو 

بعيدًا وضعيفًا فنالحظ أنَّ القواعد العامة التي تحذكر يف مقدمته أو لنهايته 

 تضبط ومتنهج لقواعد أصول الفقه، والسبب يف ذلك هو: ـ 
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إنَّ أصول الفقه عبارة عن أصول وضوابط لفهم وقراءة نص الوحي 

إلهلي باعتبار أنَّ العلوم الدينية ال تعتمد عىل نتاج املصنع والفكر البرشي ا

لِّق يف سامء النص الوحياين يفوال تنحبس   أفق النتاج البرشي، بْل حتح

اإلهلي، ولذلك يف تعبرياهتم يعربون عن علم أصول الفقه بأنَّه علم نقيل يف 

دينية تعتمد عىل النقل حني هو عقيل أيضًا وذلك باعتبار أنَّ املعرفة ال

بالتبع إل النص الوحياين، ويعترب النقل والنص ومها بدورمها يوصالن 

أيضًا قناة وطريق للوصول إل النص الديني والنص الوحياين، وميزان 

 آليات التعاطي مع النص الديني حيكمه علم أصول الفقه.

علوم  إنَّ علم أصول الفقه رضوري ملن أراد أْن خيوض يفاخلالصة: 

شتى كعلم الكالم وعلم اخلالف أي العلم باملذاهب اإلسالمية، وعلم 

األديان وعلم السرية وتاريخ اإلسالم، وعلم الرجال وعلم الدراية وعلم 

 احلديث، فإنَّ علم األصول يوِزن وَيْضبِط حجية احلديث من عدمها.

وعلم األخالق وعلم العرفان العميل فمن سائر عىل قواعد وآليات 

ع يف االنحراف ـ ال سامح اهلل ـ قعلم األصول ال يتيه به املسري حتّى ي

وعلم التفسري ملن أراد أْن يقرأ النص الرباين بصورة منضبطة و ... الخ 

وعليه بالتايل فإنَّ علم األصول علم مفيد جدًا للمعرفة الدينية وإيانا أْن 

هية والعنارص نظن أنَّ أصول الفقه مقصور عىل استنباط القواعد الفق

املشرتكة بخصوص الفقه فلرب فقيه ليست عنده الرغبة أْن ينال درجة 

َْرم ويحمنع من ممارسة واالجتهاد  استنباط األحكام الرشعية ليَس معناه خيح

قواعد األصول يف علم آخر كعلم الكالم أو التفسري أو العقائد أو علم 

رفض وعلينا أْن هنتم النفس واألخالق واآلداب، فإنَّ هذا نرفضه أشد ال



 

 

 

 553  ....................................  الفصل السابع: استعمال اللفظ يف أكثر من معنى 

ا  متنهج وتوزن القواِعد، وهذا أمر مهم باعتبار أنَّ املعرفة بأصول الفقه؛ ألهنَّ

الدينية تعتمد عىل احلجية وعىل داللة الدليل، وداللة الدليل واحلجية ال 

 تتمنهج وال تنضبط إاّل بقواعد أصول الفقه.

جية للدليل كام هذا مضافًا إل أنَّ أصول الفقه ليَس فقط َيعطي احل

هو املعروف، بْل حّتى عىل مبادئ أحسس منظومة التقنني والقانون الديني 

الذي هو علم أصول القانون فإنَّ لعلم أصول الفقه الدور األسايس 

والفاعل يف كيفية تصنيف وتشعب القواعد عن بعضها البعض يف الواقع 

 الثبويت.

األسس التي تنطلق من علم األصول بمثابة املقنن للقواعد الفوقية و

قواعد انشعابية فضاًل عن البحث يف حجية الدليل، وهذا نظري ما نحن فيه 

من منهج أمومة املحكامت وأمومة والية أهل البيت^ لتفسري القرآن 

فهو بمثابة النقطة املركزية التي تتمحور وتنتظم حوهلا ُمكامت الكتاب 

لقرآن ترتبط هبا برباط الكريم وما وراء القرآن من سائر سور وآيات ا

 منتظم ال شتات وال تبعثر فيه.

  



  



 

أقوال ومباني علماء األصول يف قاعدة استعمال اللفظ 

 يف أكثر من معنى 

 بأْن ل االنفراد واالستقالل يامل اللفظ يف أكثر من معنى عىل سبعاست

حد من املعاين، كام لو استحْعِمل يف أحدها مستقاًل فقد ايحراد من اللفظ كل و

 اختلف علامء األصول يف جوازه عىل أقوال: ـ 

ل:  املنع من استعامل اللفظ يف أكثر من معنى، بمعنى القول األوَّ

مالحظته فانيًا فيه، ولعلَّ البعض جعل هذِه هي علة رسيان احلحْسن والقبح 

إل اللفظ فانيًا فيه، وليَس االستعامل هو جمرد جعل اللفظ عالمة  من املعنى

 عىل املعنى ووجهًا وعنوانًا له.

إذْن ال جيوز أْن نجعل اللفظ عنوانًا ملعنيني بْل ملعنى واحد؛ وذلك 

عنى يستتبع مالحظته فانيًا فيه، فال يمكن مالحظته فانيًا ألنَّ جعله عنوانًا مل

خرى يف استعامل واحد، نعم، جيوز ذلك يف يف معنى آخر بإرادة أح 

االستعاملني، فاملستعمل ال يمكن أْن يالحظ اللفظ فانيًا يف معنيني عىل نحو 

َ صاحب  االستعامل يف استعامل واحد إاّل مع فرض كون الالِحظ ـ كام َعربَّ

وهذا القول ذهب إليه مجلة  (1)الكفاية+ ـ أحول العينني يرى الواحد اثنني

 األصوليني.من 

ثم أنَّه هل خيتلف احلكم بني اللفظ املفرد واملثنى واجلمع؟ فإذا ثبت 

املنع عن استعامل اللفظ املفرد يف أكثر من معنى، كذلك يثبت املنع يف املثنى 

                                                                        
 ، بتِصف.92، ص1( املفيد يف رشح أصول الفقه، للشيخ املفيد/إسامعيل إبراهيم الشهركاين، ج1)
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واجلمع؛ ألنَّ عالمة التثنية واجلمع ال تدلُّ إاّل عىل جمرد تكرار ما أريد من 

 نيني أو أكثر يف التثنية واجلمع.املفرد، وعليه فال يمكن إرادة مع

وكذا الكالم يف احلكم بني املجاز واحلقيقة فإذا ثبت املنع من استعامل 

اللفظ حقيقة يف أكثر من معنى للعلة السابقة ثبت أيضًا لنفس العلة املنع 

 عن االستعامل املجازي مع إرادة معنيني عىل نحو االستقالل.

لفظ يف أكثر من معنى صاحب وممن ذهب إل املنع يف استعامل ال

وذكر يف وجه املنع أنَّ اللفظ وضع للمعنى بقيد الوحدة، واستعامله  (1)املعامل

وقيد الوحدة، وقد إلغاء قيد يف أكثر من معنى يكون استعامالً جمازيًا بسبب 

نوقش يف ذلك وَمن أراد فلريجع إل املطوالت، وهكذا صاحب القوانني، 

ـ إنَّ الوضع حصل يف حال وحدة املعنى وملا كانت وما ذكر يف وجه املنع: 

اللغات توقيفية لزم احلفاظ عند االستعامل عىل مجيع ما اعتحرب يف الوضع 

حتّى الظرف واحلال التي حصل فيها الوضع، فحينئٍذ يثبت منع وعدم 

 . (2)جواز استعامل اللفظ يف أكثر من معنى

ك فلرياجع املطوالت، أيضًا أورد عىل صاحب القوانني وَمن أراد ذل

وإنَّام أعرضنا عن ذكر املناقشات طلبًا لالختصار مضافًا إل أننا لسنا يف مقام 

مناقشة تلك األقوال إنَّام موكولة إل ُملها، وممن ذهب إل هذا القول 

صاحب الكفاية ُممد كاظم اخلراساين والشيخ النائيني يف مقاالت األصول 

 أغا ضياء الدين العراقي و ...واملحقق  واالصفهاين يف هناية الدراية

ذهب مجلة من األصوليني إل جواز استعامل اللفظ يف القول الثاين: 

                                                                        
 ( معامل الدين، الشيخ حسن بن الشهيد الثاين.1)

 ( القوانني 2)
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أكثر من معنى وقد ذهب إليه مجلة من املتأخرين أمثال السيد اخلوئي+ يف 

والشيخ الفياض يف املباحث األصولية،  1/208ُمارضات أصول الفقه ج

 و ... الخ. 324، ص1ج

بنى عىل أنَّه ال مانع من جعل حلاظ اللفظ يف الذهن آليًا أداًة  منهم َمن

ووسيلة لتفهيم معنيني مستقلني إذا كان له عالقة هبام، وهو هبذا اللحاظ فيه 

يصلح أْن يكون سببًا النتقال الذهن إل كل من املعنيني مستقاًل يف آن 

 واحد.

للفظ عالمة عىل  أنَّ حقيقة االستعامل هي جعل اىلنى عبَ  ومنهم َمنْ 

املعنى، فإذا كان شأن اللفظ شأن العالمة فالنظر إليه استقاليل كالنظر إل 

 العالمة.

ثم عىل القول بجواز استعامل اللفظ يف أكثر من معنى هل يكون هذا 

االستعامل عىل نحو احلقيقة أو املجاز، فمنهم َمن ذهب إل احلقيقة وبنى 

املعاين من دون أخذ قيد الوحدة الذي ذكره عىل أنَّ األلفاظ موضوعة بإزاء 

 . (1)صاحباملعامل+ فحينئٍذ يكون يف االستعامل حقيقيًا ال جمازاً 

 ومنهم من ذهب إل املجازية ملخالفة الوضع بقيد الوحدة.

ذهب بعض األصوليني أنَّه إذا مل جيز استعامل اللفظ يف القول الثالث: 

االستعامل يف حالة التثنية واجلمع بأْن يراد أكثر من معنى يف املفرد فإنَّه جيوز 

البارصة وفرد من العني النابعة، فلفظ ة عينني ـ مثالً ـ فرد من العني ممن كل

يف البارصة والنابعة، عني وهو مشرتك قْد استحعِمل يف حالة التثنية يف معنيني 

                                                                        
 .311، ص1( املباحث األصولية، للشيخ الفياض، ج1)
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وهذا شأنه يف اإلمكان والصحة شأن ما لو أحريد معنى واحد من كلمة 

، بأْن يحراد هبا فردان من العني البارصة مثاًل فإذا صحَّ هذا صحَّ ذاك عينني

بال فرق، والدليل عليه/ أنَّ التثنية واجلمع يف قوة تكرار الواحد بالعطف 

فإذا قيل: عينان فكأنام قيل: عني وعني، وإْذ جيوز يف قولك )عني وعني( أْن 

فكذلك ينبغي أْن جيوز فيام تستعمل أحدمها يف البارصة والثانية يف النابعة 

 . (1)هو بقوهتا أعني )عينني( وكذا احلال يف اجلمع

إذْن اختلف األصوليون فيام بينهم حول استعامل اللفظ يف أكثر من 

ة معاين أْو ال؟ أو  معنى بانه هل جيوز استعامل املشرتك اللفظي وضعًا يف ِعدَّ

لكنَّه يستعملها يف هو ليَس بمشرتك لفظي، بأْن وضع اللفظ ملعنى واحد 

املعنى احلقيقي واملجازي وبني معاين متكثرة من املجازي هل يمكن ذلك 

 أو ال؟

 عىل أقوال يف املسألة: ـ 

منهم َمن قال بالنفي، ومنهم َمن قال باإلثبات، وثالث بالتفصيل، 

بقلة، بينام وأنه ممكن فقط عىل مستوى اإلمكان دون الوقوع، أو يقع ولكْن 

قع وبكثرة، وخامس قال باإلمكان الذايت دون الوقوعي ثم رابع قال ي

 الوقوعي ثم ال وقوع يف اجلملة لكنَّ وقوع غالبي و ... الخ.

  

                                                                        
 .98، ص1، للشيخ املظفر، ج( أصول الفقه1)



 

يكون لفظًا  أْناللفظ حبسب الوضع اللغوي ميكن 

 يرتبط بعّدة معاني أو ال؟ واحدًا

فاظ يف داللتها عىل املعاين ال خيلو ذكر علامء اللغة والبيان أنَّ األل

ا حقيقة بلحاظ جهة الوضع، وإّما جمازًا، وهي عىل  حاهلا يف الداللة إمَّ

 مراتب خمتلفة: 

 مرتبة األلفاظ املتواطئة.منها: 

 مرتبة األلفاظ املتباينة.منها: 

 مرتبة األلفاظ املرتادفة.منها: 

 . (1)املستغِرقة و ... الخمرتبة األلفاظ املشرتكة واأللفاظ ومنها: 

ا بالنسبة إل استعامل اللفظ الواحد وله ارتباط وداللة عىل معاين  وأمَّ

ة فقسم من علامء اللغة واألدب العريب قالوا باستحالة املشرتك اللفظي،  ِعدَّ

 وكذا املشرتك اللغوي الذي هو معنى واحد.

ة معاٍن هو إطالق كلمة وحدة عىل عِ فاملشرتك اللفظي واللغوي: ـ  دَّ

ة  ات لِعدَّ ة َمرَّ ِضَع ِعدَّ حقيقية متعددة غري جمازية، أو هو اللفظ الذي وح

معاين، مثل العني التي هي إداة النظر، عني املاء، والليث ومن معانيها 

 األسد، واللِسن البليغ رْضٌب من العنكبوت، والشدة و ... الخ.

عىل معنيني خمتلفني إذْن املشرتك اللفظي: ـ هو اللفظ الواحد الدال 

                                                                        
 .274( الطراز ، للعلوي اليمني، ص1)
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فأكثر عىل السواء عند أهل اللغة ومن أمثلته لفظ )احلوب( الذي يحْطلق عىل 

 أكثر من ثالثني معنى منها: ـ 

ن، الرضب،  األثم، األخت، البنت، احلاجة، املسكنة، اهلالك، احلحزح

 الضخم من اجِلامل، رّقة فؤاد األم، زجر اجلمل، و... الخ.

ي يحطلق عىل أخي األم، وعىل الشامة يف وهكذا لفظ )اخلال( الذ

 الوجه، والسحاب، والبعري الضخم، واألكَمة الصغرية ... الخ.

اختلف الباحثون يف مسألة ورود املشرتك اللفظي يف اللغة العربية، إْذ 

رجها من بابه، كأنَّ  الً أمثلته تأوياًل خيح جيعل إطالق  أنكره فريق منهم مؤوِّ

اللفظ يف أحد معانيه حقيقة ويف املعاين األحخرى جمازًا، ويف طليعة هذا 

ستويه يف كتابه )رشح الفصيح(.  الفريق ابن دحرح

ومقابل هذا الفريق فريق ذهب إل كثرة وروده فأورد له شواهد 

 كثرية ال سبيل إل الشك فيها، منهم األصمعي، أبو عبيدة و...الخ.

شرتاك اللفظي ظاهرة لغوية موجودة يف معظم لغات واحلق أنَّ اال

العامل ومن التعسف إنكار وجودها يف اللغة العربية، وتأويل مجيع أمثلتها 

 تأويالً خيرجها من هذا الباب.

أعاد الباحثون سبب االشرتاك اللفظي يف اللغة العربية إل أسبابه: 

ة منها: اعو  مل ِعدَّ

قديمة فمعظم ألفاظ املشرتك جاء ـ اختالف اللهجات العربية ال 1

نتيجة اختالف القبائل يف استعامهلا، وعندما وضعت املعاجم ضمَّ أصحاهبا 
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ّل معنى إل القبيلة التي  املعاين املختلفة للفظ الواحد دون أْن يعنوا نسبة كح

 كانت تستعمله.

ـ التطور الصويت الذي يطرأ عىل بعض أصوات اللفظ األصلية  2

دة أو إبدال فيصبح هذا اللفظ متحدًا مع لفظ آخر خيتلف من حذف أو زيا

ر  عنه يف املدلول، فقْد طرأ مثالص عىل لفظة )النغمة( واحدة )النغم( تطوِّ

( بمعنى النغمة، صويت بإبدال الغني مهزة التقارب املخرج  ةح فقيل )النَّْأمح

( : ـ ( و )الَغْشبح التعدي  وكذلك بالنسبة إل )جذوة( و )جثوة( و (الَغْشمح

 والظلم.

ـ انتقال بعض األلفاظ من معناها األصيل إل معاين جمازية أحخرى  3

لعالقة ما، ثم اإلكثار من استعامهلا، حتَّى يصبح إطالق اللفظ جمازًا يف قوة 

استخدامه حقيقة مثل )العني( تطلق عىل البارصة واجلارية وعىل أفضل 

 األشياء.

عىل لفظني متقاربني يف صيغة ـ العوارض التِصيفية التي تطرأ  4

َج هواحدة، فينشأ عن  دَ ا تعدد يف معنى هذِه الصيغة مثل )َوَجَد( فيقال:ـ وح

اليشء وجودًا أو وجدانًا إذا عثر عليه، ووجد عليه موجدًة إذا غضب، 

 . (1)ووجد به وجدًا إذا تفانى يف حبه

 اللفظان اللذان هلام معنيان ويشرتكان يف معنى ثالث. 

ة واحدة ولكنَّه يدلُّ عىل جهة مشرتكة  أو هو اللفظ الذي وضع َمرَّ

                                                                        
 .118، ص1( املعجم املفصل يف اللغة واألدب، ج1)
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 بني أمور متعددة.

ة  ومن هنا نستطيع أْن نقول أنَّ داللة األلفاظ عىل معانيها عىل ِعدَّ

 أصِعَدة: ـ 

ل:   انسباق املعنى الوضعي من اللفظة.الصعيد األوَّ

اللفظ مستعمل يف معاين عديدة يقصد منه ذلك فهل الصعيد الثاين: 

ممكن ذلك أو ال؟ فحتى لو قلنا بعدم وجود مشرتك لفظي إاّل أنَّ هناك 

ة مع معنى واحد، ولكْن له عالئق كثرية مع ينسق عالقة وضعية حقيق

 املعنى املجازي.

 أكثر من قصد املعنى التفهيمي من استعامل اللفظ يفالصعيد الثالث: 

معنى وهذا غري املدلول االستعاميل، فإنَّ املعنى التفهيمي من اللفظ أو 

اجلملة خيتلف عن املعنى االستعاميل، وعليه فهل يمكن للمتكلم أْن 

 يستعمل املعنى االستعاميل يف أكثر من معنى تفهيمي أو ال؟

 نعم، يمكن وهذا يدلُّ عىل أنَّ اللفظ الواحدة أو اجلملة الواحدة

ر فأكثر؛ ألنَّه يف البداية يوجد معنى تصوري أويل، ثم ثيمكن أْن تتشعب أك

ّل معنى  ّل معنى تصوري يرتبط مع معنى استعاميل متصل، ثم كح إنَّ كح

ّل غصن يرتبط بأغصان  استعاميل يتصل بمعاين ترتبط بأغصان ثم إنَّ كح

 أكثر فرعيّة وهكذا.

لرماد استعملت بالرماد فمثاًل نقول: ـ زيٌد كثري الرماد فلفظة ا

وبالكثري، ولكْن املعنى الذي يحريد أْن يحفْهمه املتكلم للسامعني هو أنَّ زيدًا 

 كريٌم.
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× وعليه: لو متت هذِه القاعدة تكون مصداقًا ملا قال اإلمام الصادق

قبل أكثر من ثالثة عرش َقْرنًا ومل تقله املعلقات السبع وال سوق عكاظ 

واملراد  ]إنَّ الكالم يتِصف إل سبعني وجهًا[األديب ما مضمونه: ـ 

 بالسبعني كناية عن الكثرة والكاثرة ال احلِص.

إذْن الكالم ليتِصف إل سبعني وجهًا ليَس فقط يف هذِه القاعدة 

وإنَّام حتَّى يف القواعد األحخرى التي تقدمت كقاعدة: ـ التعريض، 

لُّ وااللتفات، وإّياِك أعني واسمعي يا جارة ـ  ها تبيان وبرهان هلذه احلقيقة كح

التي بيَّنها األئمة^ وإل يومنا هذا فإنَّ العلامء والفقهاء وكبّار املفرسين 

و... الخ ال يقدرون عىل اكتشاف هذِه الشبكة العنكبوتية املنظومية التي 

أّسسها وأرسى دعائمها األئمة^ وليَس باستطاعتهم االلتفات إل تلك 

ي حتتوي عليها تلك الشبكة العظيمة، صحيٌح إنَّ التشعبات الدقيقة الت

رات الفقهاء واملفرسين ُمدودة إاّل أنَّ واقع البيان اللفظي أوسع أفقًا من  قحدح

قحدرات البرش املحدودة واملحسوسة بقدرة وجود وهبوط قدرة البرش، 

، رْآنعَلَّمَ الْقُ، }الرَّحْمَنبخالف القدرة التي أودعها اهلل تعال يف البيان يف 
والتي ال يستطيع أْن يغور فيها غري املعصوم  (1)عَلَّمَهُ الْبَيَان{، خَلَقَ اإلِنسَان

مة وهلا أمومة  كَّ من البرش إاّل عىل حساب قواعد منضبطة ومنهجيّة ُمح

مركزية ورعاية ِمن قبل أئمة أهل البيت^، فسابقًا كانت املذاهب 

ا مدرسة تأويلية  ه الطعن إل مدرسة أهل البيت^ بأهنَّ اإلسالمية توجِّ

الديني، هكذا كانوا يزعمون إل قبل مخسني سنة،  باطنية تالعبية يف النص

والكتب التي صدرت من رجال األزهر الرشيف فضاًل عن طعن الوهابيّة 

                                                                        
 .4ـ  1( سورة الرمحن: اآليات من 1)



 

 

 

 تفسري أمومة الوالية واحملكمات  ................................................................. 564

 والسلفية يف هذا املجال.

ا اآلن وقْد أصبحت البرشّية يف عِص حضارة ثورة املعلومات  أمَّ

فوصلت إل هذِه احلقيقة التي نادى هبا أئمة أهل البيت^ قبل أكثر من 

دوا عليها من أنَّ اللسان البرشي يتفجر منه 13) ( ثالثةعرش َقْرنًا وأكَّ

 ذهن البرش إاّل أنَّه ملْ يفهمها يفبدهة تقراءات تعددية والقراءات عصارة م

يف وقتها وال زال بعضهم ملْ َيْفهم ومل حياول أْن يفهم، إاّل أئمة أهل 

ِمَل لرعايتهم التعليمية، ومن تلك  األمور التي أسسوها البيت^ وَمن شح

هي هذِه القاعدة الضخمة ]إنَّ الكالم ليتِصف إل سبعني وجهًا[ 

ّل هذِه الوجوه واملخارج ليست أحادية  وباستطاعة املتكلم أْن خيرج من كح

 الطريق.

يف هذِه القاعدة َبنيَّ حقيقة خفيّة عىل البرش × ولذا اإلمام الصادق

ا أال وهي التعددية يف قراءة النص طوال أربعة عرش َقْرنًا واآلن اكتشفوه

واأللسنيات والتي كان يستهزأ هبا ِمن قِبَل املذاهب اإلسالميّة األحخرى 

ا تالعب يف  ون عنها أهنَّ خاصة أصحاب الفكر السلفي الوهايب ويحَعربِّ

 األلفاظ، كيف يكون ذلك.

ألبعاد مرتامية األطراف علاًم أنَّ واقع الكالم وطبيعته متفجرة ا

 ركان. واأل

ا أنَّ قدرة البرش ال فإنَّ الكالم له خمارج  يف أبواب خمتلفة، أمَّ

رة ُمدودة ضيّقة فذاك بحث آخر، وال حَتْبِس ئا إاّل داويستطيعون أْن يحتقن

طبيعة الكالم وخمارجه هبذا الفهم الضيّق والقدرة الضيقة، فإنَّ هذا جتني 

يحدركها إاّل خالق البيان عىل طبيعة الكالم وما ينطوي عليه من حقيقة ال 
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}وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إاِلَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي وهو اهلل تعال املحيط بكنه األشياء 
وَمن َشِملته رعايتهم يحْدِرك ’ وهم النبي وقربى النبي األكرم (1)الْعِلْمِ{

 خمارج الكالم بحسب استعداده وصفاء رسيرته وتقواه و ... الخ.

لَّهح له األثر البالغ يف فهم معاين الكلامت، فانظر إل ما قاله  فإنَّ  ذلك كح

... }القرآن الكريم وما استعمله من أسلوب رائع ومجيل وعايل البيان 
فلو رجعنا إل تفسري اآلية  (2)بَلْ فَعَلَهُ كَبرِيُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُون{

ة خمارج أمام  جههم مبارشًة ويقول هلم اإْذ ملْ يو× النبي إبراهيمنجد ِعدَّ

هذِه أصناٌم عبادهتا باطلة وال تنفع وإنَّام استدرجهم بالكالم شيئًا فشيئًا إل 

ه إليهم سؤاالً استشعروا بخطأهم بأنفسهم إذْن هكذا  أْن فعل فِعاًل َوَوجَّ

 وجهًا. تالوين الكالم وأنَّ الكالم ينِصف إل سبعني

 (3)}أَيَّتُهَا الْعرِيُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُون{ ×الم يف قصة النبي يوسفوهكذا الك

د  أي يا أصحاب اإلبل إنَّكم لسارقون، وهذا توكيد لكوهنم سارقني فأكَّ

[ وبالالم وعلله اإلمام × يوسف بأداة التشبيه والتي تفيد التوكيد ]أنَّ

ة يوسف وإنَّام عنى رسق «ما رسقوا وما كذب يوسف»بقوله × الصادق

قَالُواْ نَفْقِدُ ، }قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونمن أبيه، ولذا قالت اآلية بعد ذلك 
(4){...صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعرِيٍ 

َواع امللك   َق صح ِ ومل يقولوا: ـ رسح

ة  «نفِقُد ُصَواع امللك»وإنَّام قالوا  أحنظر إل هذِه التالوين والقدرة عىل القوَّ

 البيانية والبالغية العالية وامتالك القدرة عىل رصوف البيان للطرف اآلخر.

                                                                        
 .7( سورة آل عمران: اآلية 1)

 .63( سورة األنبياء: اآلية 2)

 .70( سورة يوسف: اآلية 3)

 .71( سورة يوسف: اآلية 4)



 

 

 

 تفسري أمومة الوالية واحملكمات  ................................................................. 566

وفعل أخوته به ورسقته من أبيه حصلت قبل × فقصة يوسف

عرشات السنني، فهذِه التداعيات يف الكالم ومتسكهم باإلطالق الزماين 

واعتمد عىل قرينه تنبهوا هلا × سك يوسفواالعرتاف بالزمن احلايل ومت

قَالُواْ ، }قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعرِيٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيموعرفوها وهي 
فِي  عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ، نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعرِيٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيم

× ثم أخذ يوسف (1)قَالُواْ فَمَا جَزَآؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبنِي{، األَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقنِي

}قَالُواْ جَزَآؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ يستدرجهم يف الكالم شيئًا فشيئًا 
 .(2)الظَّالِمنِي{كَذَلِكَ نَجْزِي 

× جزاؤه حسب ما جاء يف رشيعة النبي يعقوب× فقال يوسف

أنا أحكم هبذه القضية وال بأي قضية أحخرى وقعت، × ومل يقل يوسف

وهذا األسلوب جعل الطرف اآلخر املقابل يستفيد أنَّه هو حيكم عىل 

 نفسه، ومثل هذا ليَس كيد شيطان وإنَّام تدبري إهلي فعادت املسألة إل

}قَالُواْ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ رصوف الكالم 
 .(3){...وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ 

رى اآلن بحوث دولية وعاملية قائمة عىل َقَدٍم وساق يف املعاهد  جتح

 التخصصية حول نصوص القرآن، فالقرآن الكريم فيه أساليب خمتلفة: ـ 

 أساليب التحقيق اجلنائي.منها: 

                                                                        
 .74ـ  71يوسف: اآلية ( سورة 1)

 .75( سورة يوسف: اآلية 2)

 .77( سورة يوسف: اآلية 3)
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 أساليب االخرتاق السيايس.منها: 

 أساليب االخرتاق األمني . و... الخ.منها: 

الدراسات هي امتالك القرآن  والسبب يف عكوفهم عىل مثل هذهِ 

الكريم تصاريف البيان وكيفية توسعها وتسايرها للتطور العِصي يف مجيع 

جوانب احلياة املهمة اخلطرية سواء العلميّة منها أو الصناعيّة أو الثقافية أو 

 السياسية أو األمنيّة أو االقتصادية أو ... الخ.

  



  



 

 أقسا  الداللة

 ذكرنا سابقًا أنَّ داللة األالفظ عىل معانيها عىل أصعدة ثالثة: 

 ـ عىل مستوى الوضع. 1

 ـ عىل مستوى استعامل اللفظ يف معاٍن عديدة. 2

 قصد املعنى التفهيمي من استعامل اللفظ يف أكثر من معنى.

ةا الواحدة هلومن الواضع أنَّ اللفظة  دالالت كالداللة الوضعية  ِعدَّ

والداللة التصورية والداللة التصديقية والداللة اجلدية والداللة التفهيمية 

والداللة االستعاملية و ... الخ وكل هذِه األقسام وغريها هلا التأثري يف فهم 

 املعنى املراد للمتكلم، والبدَّ من معرفة ضابطة كل داللة حتّى ال يصبح

 تشويش وخلط بني معاين األلفاظ ومراد املتكلم، وهي: ـ 

 وهي انخطار معنى اللفظ يف الذهن بمجرد إطالقالداللة التصورية: 

رب عنها بالداللة التصورية باعتبار أنَّ اللفظ يف موردها ال يوجب  اللفظ، وعح

 أكثر من تصور معناه يف الذهن عند أطالقه.

ها بالداللة اجلدية وبالداللة التصديقية عن ويحعرَب الداللة التصديقية: 

، واملقصود من الداللة التقصديقية هي ظهور حال املتكلم بأنَّ ما الثانية

 أراد تفهيمه بكالمه مريٌد له جدًا وواقعًا.

وبعبارة أحخرى: إنَّ الداللة التصديقية الثانية تعني الظهور يف التطابق 

بني اإلرادة التفهيمية االستعاملية وبني اإلرادة اجلدّية وأنَّ املتكلم قاصد 
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 احلكاية عن الواقع.

 ثم إنَّ الداللة التصديقية منوطة بأربعة أمور: 

ل:    الدالالت الثالث.علم السامع بالوضع وهي اجلهة املشرتكة بنياألوَّ

إحراز أنَّ املتكلم عاقل وملتفت وهذِه هي اجلهة املشرتكة بني الثاين: 

 الدالة التصديقية الثانية والداللة التفهيمية.

ة.الثالث:   أْن يكون الكالم من سنخ املركبات التامَّ

أْن ال ينصب املتكلم قرينة مفصلة عىل عدم اإلرادة اجلدية الرابع: 

لواقع، ومع توفر هذِه األمور األربعة ينعقد للكالم ظهور  يف للحكاية عن ا

 اإلرادة اجلدية للحكاية عن الواقع.

َ الداللة التصديقية األوىل:  ربِّ وهي املعرب عنها بالداللة التفهيمية وعح

ا توجب إذعان السامع بإرادة املتكلم املعنى من  عنها بالتصديقية؛ ألهنَّ

َ عنها باألول ربِّ   متييزًا هلا عن الداللة التصديقية الثانية.لفظة، وعح

واملقصود منها داللة اللفظ عىل إرادة املتكلم تفهيم الداللة التفهيمية: 

معناه من إطالقه فالداللة التفهيمية إذْن تضيف معنى زائدًا إل الداللة 

التصورية وهو الداللة عىل إرادة املتكلم للمعنى من اللفظ يف حني أنَّ 

عىل إرادة املتكلم لتفهيم املعنى، ولذا فالداللة  التصورية ال تدل الداللة

التصورية حتصل حتّى مع العلم بعدم إرادة املتكلم كام لو كان نائاًم أو كان 

 العقالء.غري من 

وهي الداللة التصديقية الثانية، وهي ال تنعقد إاّل يف الداللة اجلديية: 

ا الن اقصة فال تكون الداللة معها داللة جدية، اجلمل الرتكيبية التاّمة، وأمَّ
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بْل تتمحض داللتها بالداللة التصورية واالستعاملية، فحتى لو كان املتكلم 

 جادًا يف إخطار املعنى وتفهيمه للسامع فإنَّه ال يحقال عن ذلك داللة جدية.

وهي الداللة التفهيمية والتي تعني ظهور حال الداللة االستعاملية: 

َ عنها باالستعاملية باعتبار أهنا املتكلم يف إ ربِّ رادة تفهيم املعنى من لفظه، وعح

 .(1)تدلُّ عىل أنَّ املتكلم استعمل اللفظ لغرض إخطار معناه وتفهيمه

وبعد هذِه املقدمة التي ذكرنا فيها أقسام الداللة تبني الفرق بني داللة 

 مراده اجلدي أْن املعنى التفهيمي وداللة املعنى اجلدي، فاملتكلم لو أراد يف

البخل يقول: زيٌد كثري املراد يعني يستعمل الرماد يف الرماد بَيِصف زيد 

وأراد من كلمة الرماد أْن يحفِهم كرم زيد ولكن مراده من تفهيم كرم زيد 

 .الطعن فيه )زيد( ال املديح، ومراده اجلدي هو التعريض والوقيعة بزيد

فهنا اختلف املعنى االستعاميل عن املعنى التفهيمي ومها اختلفا عن 

املعنى اجلدي فينبغي مالحظة هذِه التالوين من سطح اليسطح وِمن أحفٍق 

 أحفق.إل 

هل يمكن أْن يحراد باملعنى التفهيمي الواحد معاٍن جدّية سؤال: 

مرحلة  متعددة، وهنا أصبحت قاعدة استعامل اللفظ يف أكثر من معنى يف

أحخرى غري مرحلة العالقة بني املعنى التفهيمي واملعنى اجلدي فإنَّ هذا 

 يشٌء آخر.

املعنى اجلدي عىل طبقات، فاملثال املتقدم يف وصف زيد اجلواب: 

بالبخل وأنَّ املتكلم أراد الطعن بزيد ألجل بخله، إاّل أنَّه ليَس املراد من 

                                                                        
 .372،  371، ص1( املحعجم الشامل، ج1)
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يد املراد يمكن أْن يكون طعن املتكلم يف زيد ببخله هو طعن ببخل ز

املتكلم أراد تكذيب زيد يف دعواه وهذا مراد جدي آخر، فليس املراد هو 

الطعن بالبخل وإنَّام يشء آخر، أو يمكن أْن يكون املراد من وصف زيد 

بالبخل ألجله وقايته من الرضر الذي يريد أْن يوقعه به شخص آخر أراد 

نَّ املراد اجلدي قْد تغريَّ فيقول لك أْن ينتهك زيد مثالً، فحينئٍذ نالحظ أ

 ذا ترمي زيدًا بالبخل وعليك أْن ترضيه وهكذا.االطرف مل

إذْن نالحظ االنتقاالت من معنى جدي إل آخر واختلف التصوري 

 عن االستعاميل عن التفهيمي.

وعليه فاستعامل اللفظ يف أكثر من معنى له أكثر من معنى واحد، 

تصوري الذي يتكثر يف االستعاميل، أو االستعاميل يعني هلا معنى ملدلول ال

ة مداليل استعاملية، ثم إنَّ لكل  يتكثر يف التفهيمي فحينئٍذ تكون عندنا ِعدَّ

مدلول استعاميل إذا كان متكثر أو كان أححادي املدلول االستعاميل املعنى فإنَّ 

ة مداليل أو معاين تفهيمية ثم املعاين  أو املداليل االستعاميل يكون له ِعدَّ

ة معاين أو مداليل جدية سواء كان مدلول تفهيمي  التفهيمية يكون له ِعدَّ

 واحد أو متكثر.

ة  ل له ِعدَّ ثم املعنى اجلدي له معاٍن متكثرة، فاملعنى اجلدي األوَّ

ة مداليل جدية متكثرة مداليل جديَّة، وهكذا املعنى اجلدي الثاين يف  أيضًا له ِعدَّ

 التالية، وهكذا.ويف الطبقات األحخرى  الطبقة الثانية بْل 

لَّهح عىل مستوى التصور فيجب  وحينئٍذ ينبغي االلتفات إل أنَّ هذا كح

علينا أْن َنلَُّم بكامل تصوره، وبعد ذلك ندخل إْن شاء اهلل يف تفاصيله 

 وأدلته وآثاره.



 

 

 

 573  ....................................  الفصل السابع: استعمال اللفظ يف أكثر من معنى 

ل وهي: ـ   وعليه ينغبي اإلملام بآليات الصعيد األوَّ

 للداللة التصورية الذي هو مشرتك لفظي. وضع األلفاظأوالً: 

ما هي آليات الداللة عىل الكثرة يف املعنى التصوري؟ فالبدَّ من ثانياً: 

 تعيينها.

أنَّه يف اللفظ الواحد مع وجود إوضاع منصوص عليها من اجلواب: 

 قبل اللغويني فهذِه هي آليات املعنى للمدلول التصوري.

  



  



 

 حبث حول القرامن

إنَّ نفس القرائن لو دققنا النظر فيها هلا معنى تصوري أيضًا، فإنَّ 

لِّيت تظهر وهلا ظهور معني وهلا معنى تصوري بغض  نفس القرينة لو خح

القرينة أو انضاممها إل قرائن  النظر عن ذي القرينة أو انضاممها إل ذي

 أحخرى.

إذْن نفس القرينة هلا مدلول وضعي يف نفسها بغض النظر عن 

 انضاممها لذي القرينة أو انضاممها إل قرائن أحخرى.

إنَّ القرينة إذا انضمت إل ذي القرينة أعطت معنى وبعبارة أوضح: 

صحيح نسلمه، إاّل من املعاين سواء كان معنى جمازيًا أو غريه، وهذا معنى 

أنَّ الذي نحريد أْن نحبينه وُمل الشاهد من ]استعامل اللفظ يف أكثر من معنى[ 

ا القرينة منفردة بغض النظر عن انضاممها إل اللفظ اآلخر نهو أنَّه لو أخذ

ة صلوهو ذي القرينة مثاًل أو انضاممها إل القرائن األحخرى فربام تكون املح

لم أنَّ نفس القرينة هي هي نفسها هلا وضع لغوي هلا شاكلة أحخرى مع الع

وضعي ومدلول تصوري، والقرينة بام هي سواء كانت استعاملية أو 

 الخ هلا مدلوهلا الوضعي والتصوري.تفهيميّة أو جدية أو ... 

يف بحث القرينة سواء كانت القرينة واحدة أو جمموعة قرائن فإنَّ 

التناسب فيام بينها ال ينحِص بخصوص لفظة واحدة أو لفظتني أو ثالث، 

بْل يشمل كل علٍم من علوم اللغة والعلوم األدبّية العربية كعلم النحو 
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والِصف والبيان واالشتقاق و ... الخ فإنَّ كل علم من هذِه العلوم 

عىل النتائج املطلوبة وعثر عىل  غريها له آليات خاصة به َمن طبّقها حصلو

 الدقائق والنكات العلمية لذلك الفن.

لَّها أمثلة لتلون وتكثر الكالم، فاملراد من استعامل  إذْن هذِه وغريها كح

تلك اآللية ليست يف معنى واحد، فمثاًل: إعراب الضم يف علم النحو، أو 

لتأخري سواء يف النحو أو البالغة والبيان أو التغري تقديم ما من حقه ا

احلاصل يف بنية الكلمة يف علم الِصف أو ... الخ فإنَّ هذِه آليات يف علوم 

اللغة يمكن استعامهلا يف أكثر من معنى فيمكن استعامهلا يف اهليئات التامة 

نفتحنا والناقصة واملركبات و ... الخ وحينئٍذ سوف نلتفت إل أننا وقفنا وا

ْىَص فمثاًل يف علم يعىل أحفِق ال ُمدود وف ها آليات وقواعد ودوال ال حتح

ة قواعد واشتقاقات  ة أعاريب وِعدَّ النحو قْد تكون يف اجلملة الواحدة ِعدَّ

 وهيئات خمتلفة فكيف تحْستَخَدم؟

لَّهح دليل حدة يف أكثر من اعىل جواز استعامل اللفظة الو هذا وغريه كح

جيوز أْن نستعمل كل لفظة أو هيئة أو دالة أو حركة يف أكثر من معنى فإنَّه 

 معنى.

وعليه لو أردنا استقصاء املناسبات بني هذِه الدوال مع تعدد 

 ف عىل كنز كبري من الدوال اللفظية.قُمتمالت املعاين فيها فحينئٍذ سوف ن

كيف نجعل معنى تصوري لقرائن املدلول ولرب سائل يسأل: 

 ي؟اجلدي والتفهيم

إنَّام صار املعنى التصوري حتّى للمدلول اجلدي والتفهيمي اجلواب: 

وذلك لو أخذنااملثال الذي تقدم وهو: ـ زيٌد كثري الرماد، فإنَّ املدلول 
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االستعاميل لكثرة الرماد املراد منه بيان وإثبات صفة أو حالة الكرم لزيد ـ 

كناية عن عدم ثوبتها  ناية عن ثبوت هذِه الصفة، واحلالةكوالتعبري بالصفة 

ـ وربام يكون املراد اجلدي من تفهيم كرم زيد هو بخل زيد أي الطعن 

والوقيعة به، فإنَّك تصف زيدًا بصفة الكرم من باب وصف األشياء 

بأضدادها، نعم أنت قلت زيد كثري الرماد والزمه إثبات الكرم لزيد إاّل أنَّ 

نا قْد تغاير املدلول اجلدي عن املتكلم يريد أْن يثبت صفة البخل لزيد. وه

 التفهيمي عن االستعاميل.

وعليه كيف يكون لقرينة املراد اجلدي يعني ـ بخل زيد ـ معنى 

 تصوري، ؟

مدلول تصوري وبسبب هذا املدلول هلا من الواضح أنَّ نفس القرينة 

التصوري إذا انضمنت إل مدلول استعاميل بلفظة أحخرى أو مدلول تفهيمي 

ى نستنتج من املجموع معنى جدي معني أو معنى تفهيمي بلفظة اخر

تها بمدلوهلا التصوري يهي تكون قرينة قرين التيمعني، يعني إنَّ القرينة 

الذي ينضم إل مدول تصوري بلفظة أحخرى سوف يعطينا معنى استعاميل 

معني، أو انضامم املعنى التصوري هلذه القرينة أي هذِه اللفظة الثانية تنضم 

عطينا ياملعنى التفهيمي بلفظة فيعطينا معنى استعاميل، معنى تفهيمي آخر إل 

 معنى جدي آخر وهكذا.

ألجل أْن يتمُّ نصاب كيان القرينة البدَّ يف القرينة من الضميمة 

َِررَ  وأنْ اللفظية وهي اللفظ الثاين البدَّ  ويحنِقح مدلوله التصوري الوضعي  حيح

 نة.وإاّل ال يتمُّ نصاب كيان القري

وهل انتهت املراحل والطبقات هبذا البيان؟ كال ليست مرحلة 
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املدلول التصوري واالستعاميل والتفهيمي واجلدي ليَس فقط يف ذي 

أيضًا بنفس املنوال تبحث حتّى يف القرينة يعني ربام قرينة من  يالقرينة بْل ه

يف  القرائن ال يكون مدلوهلا التصوري قرينة ومدلوهلا االستعاميل قرينة

اللفظة الثانية، وأيضًا هذِه القرينة التي يف اللفظة الثانية ربام يكون مدلوهلا 

االستعاميل قرينة وربام يكون مدلوهلا التفهيمي قرينة، وربام يكون مدلوهلا 

 اجلدي قرينة.

هذا إذا كان احلال يقف عند قرينة واحدة ولفظة ثانية فام بالك إذا 

هذِه اللفظة األول يرتبط معها الفاظ  تعددت القرائن واأللفاظ أي أنَّ 

واملداليل التصورية نسب املعادالت حينئٍذ متعددة فتعال واحسب 

واالستعاملية والتفهيمية واجلدية و ... الخ وكل قرينة بأي درجة من معناها 

 تدخل وتشارك يف إيصال املعنى وتوضيحه.

ل، وما ذكره وعليه فعامل القرائن نسيج متشعب إل ما شاء اهلل تعا

علامء النحو والِصف والبالغة كنموذج وليَس حِصًا استقصائيًا وإاّل إذا 

أراد الباحث واملحَفرسِّ امللتفت أْن يتشعب ويبحث ويحدقق يرى أْن واقع 

حال الكالم ذو شبكة آفاقية وسيعة املدى، يبقى االستنتاج الصحيح راجع 

 اجلانب. إل أعامل مهارة املحَفرسِّ والباحث يف هذا

ل من أقسام داللة اللفظ عىل  لَّهح وال زال الكالم يف القسم األوَّ هذا كح

املعنى وهو: ـ استعامل اللفظ يف املعنى الواحد ـ ألنَّه هناك شبكة مرتامية 

األطراف ومتعاقبة ومتمددة إل آفاق وسيعة بسحب التقيد احلركي لقواعد 

دنا أْن نتحرك حتركًا مجوديًا البالغة والنحو والِصف واللغة، حتّى لو أر

نرى أْن هلا تطبيقات مرتامية متالحقة ومتناسجة ومتناسبة إل آفاق وسيعة 
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جدًا وهلا نوافذ عديدة، وهذا املقدار يف توسع وأنَّ الكالم ليتِصف عىل 

ها املتكلم املاهر وامللتفت يستطيع اخلروج وكل نوجوه للمتكلم من كل م

 عضها البعض.هذِه التخاريج ينفذ عىل ب

لو أردنا أْن نرتب برناجمًا ملوسوعة يف األدب العريب بعد استخراج 

 قواعد عديدة: ـ 

النحو والِصف والبالغة واللغة والعروض واالشتقاق وفقه منها: 

ها إل اللغة وهناك قواعد عديدة  ما شاء اهلل يعجز احلاسوب اآليل عن عدَّ

لَّهح يف استعامل اللفظ وإحصائها  واحد وهذِه االحتامالت  يف معنىهذا كح

. غري املتوّقفة عند حدٍّ معني فام بالك يف استعامل اللفظ يف أكثر من معنى

لَّهح قبل الدخول يف بيان  فإنَّ القاعدة سوف تتسع وتتعدد وتتكثر،وهذا كح

 وذكر أدلة القاعدة وتلمس شواهدها.

و آحاد إنَّ الكالم ليَس فقط يف استعامل لفظة واحدة أاخلالصة: 

ة  األلفاظ، فتارة عندنا استعامل لفظة القرينة وهو غري ذيلها فإذا وجدت ِعدَّ

قرائن منضم بعهضا إل اآلخر استعامل وليَس كالمنا يف هذا فقط بْل 

الكالم يف استعامل هيئة اجلمل واهليئات التامة للجمل بْل اهليئات الناقصة 

صة مع قانت هيئة هيئة ناللجمل مثل مجلة املضاف واملضاف إليه، وإْن ك

الناقصة، وكذا الكالم يقع ذلك يدخل يف ُمل الكالم وغريه من اهليئات 

وإْن كانت تستعمل هذِه اجلملة يف اإلخبار اخلربية ويشمل اجلملة 

 واإلنشاء معًا يف استعامل واحد.

يف أكثر من معنى ال يقتِص عىل اللفظ والكالم يف استعامل اللفظ 

درج فيه استعامل اهليئة التي هي ليست شيئًا ملفوظًا بذاهتا أيضًا وإنَّام ين
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 بالتبع.

كام َمرَّ أنَّه ال يقتِص يف قاعدة استعامل اللفظ يف أكثر من اخلالصة: 

معنى عىل فقط اجلملة التامة واجلملة الناقصة وال خيتص بلفظة أو لفظتني 

عينة كال بْل املراد حتّى اهليئات والرتكيب وال  يقتِص يف الرتكيب أو ألفاظ مح

ص فحسب بْل الرتكيب التام والناقص بْل يتعدى إل قعىل الرتكيب النا

ة  تركيبات تامة ترتاكب وترتابط فيام بني بعضها والبعض اآلخر كرتابط ِعدَّ

جواب الرشط مع مجلة الرشط واألداة التي تربط بينهام. وكذا هيئة املشتق 

صفة املبالغة أو املراد هبا مصدر مشرتك يف املراد هبا صفة مشبهة أو املراد هبا 

ا صاحلة ألْن تكون هيئة مصدر، ممكن هيئة صفة  اهليئة مثل )َمْفَعل( فإهنَّ

ا لفظة  مشبهة، صيغة مبالغة، تِصيف املكان وتِصيف الزمان علاًم أهنَّ

واحدة وهيئة اشتقاقية واحدة صاحلة لالستعامل يف أكثر من معنى فلو 

ا تقف عند املتصورة يف املقام ال يستطيع أحد أْن يقول أهنَّ مجعنا االحتامالت 

املعصوم ال يعرف القرآن وخمارج كلامته احلاّملة  قالعدد محعنّي؛ ولذا عندما 

وطب به فهذا يشري إل أنَّ هناك برنامج إهلي فيه دفأ  لوجوه إاّل َمن خح

ا وإْن صوري مبهج وفيه أرسار إهلية ال يستطيع عادي الناس أْن يكتشفه

 استطاع أْن يكتشف اليشء البسيط منها.

فتعال وانظر الفرق بني حركة اإلعراب وبني املعنى الوضعي للفظه 

وبني الرتكيب الناقص وتركيب التام وبني القرائن كم احتامل فيها؟ فإنَّ 

نسبة االحتامل يف الرياضيات تستخرج من مجلة واحدة مئات اآلالف من 

ِصف عىل وجوه إل سبعني تمبالغني، فإنَّ الكالم لياالحتامالت إْن مل نكن 

وجه كناية عن الكثرة الكاثرة وعليه فألفاظ أدلة أي مسألة علمية سواء يف 
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علم التفسري أو أي علم آخر الفائدة من هذِه األدلة ليَس إثبات للمسألة 

دة معينة فقط وإنَّام تفيد تصور عن املسألة بشكل ئا ففقط وتطبيق هلا يف

ع أفقًا فنتخيل أنَّ التصور أثمن من التصديق وإْن كان التصديق نعم أوس

الذي يوصلنا إل الثمرة ولكن أي تصديق أفضل من التصور فالتصديق 

ر البنيِّ هو أحكم إحكامًا وثباتًا من التصديق املبهم.  التصوِّ

األدلَّة التي ينظر إليها يف دور تبياين ستكون أكثر كفاءة من تلك إذْن 

ا هلا دور إسفايف إذعاين جممٌل مبهٌم.األ  دلة التي ينظر إليها إل أهنَّ

  



  



 

 األدلة على إثبات قاعدة 

 استعمال اللفظ يف أكثر من معنى

ل:  أحد األدلة عىل صعيد اإلمكان العقيل هو: قحدرة الدليل األوَّ

املتكلم والسامع إذا افرتضنا يف أصل فرض ُمل البحث: ـ باعتبار أنَّ 

الكالم له دوال عديدة وهذِه الدوال يمكن أْن يكون هلا رباط مع دالالت 

عديدة كثرية فحينئٍذ تقول: ـ ال مانع من أْن تستعمل هذِه الدالالت 

ة أو دالة للداللة عىل معاين عديدة واستثامر طاقات الدوال سواء دوال لفظي

 إعراب أو دالة اشتقاق أو ... الخ.

حاول البعض إثارة مانع عن طريق تصوير رأي اعرُتض عليه: 

 ثبويت، وحاصله: ـ 

ة صور، حتّى أنَّ أْن إنَّ اللفظ مرآٌة واملرآة ال يمكن  تستوعب ِعدَّ

من ر بعض الذين قالوا باالمتناع ـ أي امتناع داللة اللفظة الواحدة عىل أكث

ـ جيب أْن يكون املدعي لذلك سليم العقل وإاّل ال يمكن أْن يحبِص معنى 

ة معاين فكيف يمكن ذلك؟.  باللفظ ِعدَّ

إنَّ مراحل داللة اللفظ عىل أكثر من معنى ابتداءًا من اجلواب: 

... الخ أشبه اجلديةالداللة التصورية كام الداللة التفهيمية إل التصديقية إل 

يوين التي تحَقطعح الشاشة الواحدة إل صورتني ما تكون بشاشة عرض تلفز

عن مناطق مستقلة خمتلفة عن بعض أو ... الخ أو أربعة أو ستة أو ثامن 

البعض متامًا، وهذِه الصور محقطعة ومندجمة ومحدجمة وممزوجة ال مانع من 
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ذلك، هذا مضافًا إل أنَّه َمن قال: ـ إل أنَّه البدَّ أْن تكون شاشة تلفزيونية 

رآًة تستوعب املعنى بكله فإنَّ ذلك ليَس بالرضورة فإنَّ ذلك ممكن وليَس م

 فيه أي استحالة، وهناك أمثلة أحخرى.

وهكذا بالنسبة لالنتقال من تصور إل تصور ثاٍن وثالٍث ورابٍع 

وخامس و... الخ ونفس هذا التصور ليَس اعتباطًا وإنَّام فيه مسؤولية 

آخر البدَّ أْن تكونه ملتفتًا إل االختالف يف ألنك يف انتقالك من تصور إل 

ة  د ِعدَّ شِّ االستعامل وخطابك جلهات عديدة، وهذا يتطلب منك أْن حتح

معاين استعاملية هي تفرتق يف نفسها عن بعضها البعض اآلخر، وال مانع 

يف أْن تلتقي يف زمان واحد، أو انتقاالت الذهن يف املعاين التفهيمية املتكثرة 

يكون التعامل مع أجزاء ع البعض اآلخر يف زمن قصري جدًا بعضها م

 رفية هيالثانية أو الثالثة أو الرابعة و... الخ وهكذا بعض الصور الفوتوغ

الخ وتزاحم صور  .صوٌر محدجمة يف صورة واحدة بال فاصل أو لون أو ..

مستقلة عن بعضها البعض بحيث تستطيع أْن ترتبها عىل ذي الصورة، 

ع عنها صور متعددة إل ما فتستطيع أ ْن تحفِرز الصورة األصلية وِمن َثمَّ تحَفرِّ

 ال هناية مع اختالف األلوان.

 إذْن اختالف الرتتيب متصور يف عامل املادة.

وعليه فتصور ألوان عديدة يف مسألة تصور معاين مستقلة عديدة 

 متغرية عن بعضها البعض ليَس عىل وترية واحدة.

إنَّ اإلمكانية موجودة يف أْن تكون هناك دوال ل: ملخص الدليل األوَّ 

متفرعة عن دالة واحدة، وهذِه الدوال هلا ارتباط مع تلك كل ذلك ممكن 

لَّها مدفوعة  باإلمكان العقيل، وما أثري من إشكاالت لعلَّ بعضها لفظي كح
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 باحلس التصوري.

 إذْن املسألة بحسب عامل اإلمكان ممكنة وال مشكلة فيها.

عىل استعامل اللفظ يف أكثر من معنى،  ع دليلوعامل الوقالدليل الثاين: 

إل باب ما يحرضب بدءًا باملحاورات البيانية بني الطرفني وتالوين الكالم، 

به املثل، وباب األلغاز واألحجية فلو أراد املتكلم أْن خيترب السامعني 

يها لدى السامعني واملخاطبني فيأيت متعمدًا بألفاظ متشاهبة ويوهم معان

بصورة مشتبهة ويريد املتكلم من السامعني التسابق والتبادر إل إدراك 

النتيجة كي يصل السامع إل احلقيقة ويكون املخاطب عىل صعيد املعنى 

االستعاميل والتصوري والتفهيمي حاصاًل ـ املخاطب ـ عىل أكرب عدد 

د مراد ومطلوب يف معني من املعاين، فمثاًل عىل صعيد املراد اجلدي ا ملتوحِّ

باب األلغاز، بخالفه عىل صعيد املراد التصوري واالستعاميل والتفهيمي 

ذهن السامع عّدة مفاهيم  فهي متكثرة وحياول املتكلم أْن يوجد ويوقع يف

تفهيمية وعّدة معاين تفهيمية وعّدة معاين استعاملية وعّدة معاين تصورية 

املعنى اجلدي، ومن اخلطأ واالشتباه إبراز كي يرتبك عىل السامع الواقع يف 

املتكلم تفهيم السامع بلحاظ ومن صلب إرادة يوجب ويحفهم السامع عّدة 

 مفاهيم.

ا املعنى االستعاميل فهو كثري فهذا واقع بعد  املراد اجلدي واحد وأمَّ

 إمكانه.

. وذلك يف مثل باب التورية وباب إل ما هو أكثر وقوعاً وتعالوا بنا 

الذي يستخدم هذين البابني البالغيني البيانيني مل  سف أنَّ يات ومع األالكنا

يحراع العطايا الرسّية سواء عىل كل طبقات البرش من رشائح خمتلفة وكل 
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رشحية أو كل فرد له أسلوبه اخلاص يف إخفاء الداللة فتكون إخفاء الداللة 

بأشكال وأساليب خمتلفة وهو ما يحعرب عنه بالعلم األمني يف فن التحاور 

واحلوار الكالمي وهو ـ العلم األمني ـ علم قائم برأسه يحدرس يف 

األكاديميات يف مثل علم اإلعالم وعلم السياسية وعلوم متعددة 

سرتاتيجية فإنَّ العلم األمني يحبحث فيه كيفية التوصل إل حزام أمني من ا

خالل نفس احلوار الكالمي بحيث لو اطلع أحٌد عىل هذِه الرسالة أو 

الكتاب التي كتبها صاحبح الفكرة األمنية املعينة والذي يريد هبا أمر معني 

دون فئة ... ولو ال يطلع عليه غريه أو َيطلَّع عليه شخص أو خماطب به فئة 

اطلَّع الغري ال يلتفت إل املراد األصيل لصاحب الكتاب وكأنَّ فيه من 

ذلك الغري الكنايات واأللغاز واألحجيات ما شاء اهلل فحينئٍذ إذا كان أي 

طرفًا يف قضية وجاءه كتاب هبكذا مواصفات فإنَّه حتّى لو يحمهره أو يوقعه 

ك احلزام األمني الذي استعمله صاحب ف ينطيل عليه ذلوأي يحمضيه فإنَّه س

الكتاب وغلَّ ِف كتابته بنكت علمية وفنية وصناعية ربام ال يلتفت إليها حتّى 

لو كان املخاطب منتبهًا ويقظًا إاّل َمن عصمه اهلل مثاًل كام يف اآلية املباركة يف 

}قَالُوا ثم قالت اآلية  (1)الِمنِي{}قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّكالم إبراهيم 
 . (2){ إِن كَانُوا يَنطِقُون قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبرِيُهُمْ، أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيم

م قالوا َمن الذي صنع هذا الصنيع بأربابنا فإنَّه ظامل بتقريب:  تقدم أهنَّ

نامنا ـ وَمن استفهامية، وقيل )موصولة( لنفسه ألنَّه سيحقتل وظامل لنا وألص

هل أنت كرست أصنامنا × والرتجيح لالستفهام، وعندما سئل إبراهيم

                                                                        
 .59( سورة األنبياء: اآلية 1)

 .63( سورة األنبياء: اآلية 2)
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فعله باألصنام عىل نطق عظيمها يف × فعلَّق إبراهيم× يا إبراهيم

نظرهم، والذي كان قد أبقى عليه وبذلك أعجزهم وبّكتهم ألنَّ اجلامدات 

أْن يوصلهم إل هذا اجلواب  ×ال تنطق وال جتيب، وأراد إبراهيم

× ويشعرهم بخطأهم مع احرتاز أمني يف كالمهم وأنء ال يكتشفوا أنَّه

هو الذي كرس االصنام وأراد أْن يحفهمهم أنَّه َمن كان هذا شأنه بحيث ال 

يسمع خطابًا وال يعقل وال جييب جوابًا بْل ال يقدر عىل يشء، فكيف جيوز 

رتبة من األلوهية؟ وكيف جيوز لإلنسان الذي أْن يكون رّبًا وحيتل هذِه امل

ا يف حالة ادعائهم أنَّ  هو أرشف املخلوقات أْن خيضع له ويتذلل، وأمَّ

يب فسوف يفضحهم واقعًا ويكذهبم حاهلا حني  األصنام تنطق وجتح

يسألوهنا فال ترد، ولذا مل جيدوا بحدًا من االعرتاف باحلقيقة إضافة إل 

 .(1)ضالهلم وقّلة عقلهم

ولذا دور أغلب الكنايات يف املعنى التصوري واملعنى االستعاميل 

 دور فاعل ومهم جدًا ومن هنا ينشأ سؤال: ـ 

 ما هو الفرق بني الكناية واملجاز يف علم البيان من علم البالغة؟

إنَّ الفرق الفاصل بينهام ـ بعد وضوح أنَّ باب الكناية اجلواب: 

ب الكناية يمكن أْن يتأتى املعنى احلقيقي أوسع من باب املجاز ـ أنَّه يف با

واملعنى غري احلقيقي يف استعامل لفظ واحد. وإْن كان البالغيون احتملوا 

ذلك إاّل أنَّ املسألة ليست احتاملية فقط بْل هي واقعة بأْن يستعمل اللفظ يف 

املعنى احلقيقي ويستعمل كذلك يف معنى آخر بخالف املجاز: ـ استعامل 

 ري ما وضع له. غيفاليشء 

                                                                        
 ( تفسري إرشاد األذهان إل تفسري القرآن، الشيخ ُممد رضا السبزواري النجفي.1)
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ثم أنَّ الكناية عىل أقسام: ـ كناية عىل صعيد استعاميل، وعىل صعيد 

تفهيمي، و ... فضاًل عن ترامي الكنايات معناه تعدد أصل باب الكناية، 

ألنَّ الكناية معناها : ]تغطية يشء بيشء وكنّاه معناه أخفاه[ : ـ التعددية 

يقع يف مجهرة تراكم عّدة احتامالت البدَّ أْن تكون مطلوبة ولكن املتكلم قْد 

قي كتاب ياس املتعدد بومعاين، فكلام كشف املتكلم استارًا وجدورًا والل

 آخر ذو جدر حصينة هذا يف باب الكناية.

  



 

 الشرامط املعتربة يف قاعدة 

 مال اللفظ يف أكثر من معنىعاست

لقاعدة هناك مجلة من الرشوط املعتربة ألجل االستفادة من هذِه ا

 فيها: ـ 

ل:  جريان قاعدة استعامل اللفظ يف أكثر من معنى يف الرشط األوَّ

رت هذِه القاعدة سواء يف علم النحو أو الِصف أو  أغلب العلوم إذا بحلوِّ

االشتقاق أو البالغة أو األصول أو التفسري أو الفقه أو احلديث أو الرجال 

 املعارف والفنون بصورة عاّمة.أو الكالم أو 

إذْن رشط هذِه القاعدة األساس واملهم هو أْن تكون هذِه القاعدة 

عىل املوازين والقواعد الصحيحة يف كل علم بحسب أبوابه التي يمكن 

 الدخول إليها واخلوض هبا مهام أمكن.

واملهم أْن تطبق هذِه القاعدة عىل وفق قواعد وضوابط معرتف هبا 

اللغوية وال كالم لنا يف تطبيق وجريان القواعد االتفاقية بني  يف العلوم

العلوم كعلوم اللغة وعلوم األدب وإنَّام الكالم كل الكالم يف تطبيق هذِه 

القاعدة يف القواعد اخلالفية التي تصبح وفاقية بربكة هذا التطبيق الواسع 

 هلذه القاعدة.

وض أو علم الصو ت أو علم فمثاًل بحسب قواعد علم الَعرح

ة لُّ  االشتقاق إنَّ هذا الصوت مثاًل يمكن مَحْلحه أو انطباقه عىل ِعدَّ ألفاظ وكح

قواعد تلك األلفاظ منضبطة فهنا يؤخذ بتلك القواعد يف تطبيق القاعدة 
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التي هي ُمل كالمنا، أو هذِه اللفظة املعينة وضعت لعدة معاين يؤخذ هبا 

ملعاين، فإنَّ كل من تلك املعاين عن أحد هذِه اوليست هناك قرينة صارفة 

متأتية ويؤخذ هبا سواء يف قواعد علم النحو وكيفية اإلعراب وتركيب 

اجلملة، أو يف قواعد علم الِصف أو علم البالغة أو باقي العلوم األحخرى، 

غم أنَّ قواعدها خمتلفة ومتعددة ومع ذلك يؤخذ هبا  وهلا موارد وضوابط رح

أنَّ البحث يف هذِه القاعدة ـ أعني استعامل اللفظ  تطبيقية ما ذاك إاّل ألجل

يف أكثر من معنى ـ مبتٍن عىل أساِس عدم امتناع إرادة املتعدد يف عرض 

واحد بدءًا من املعنى واملدلول التصوري إل االستعاميل إل التفهيمي يف 

ِدث فجوًة ليَس فقط بني املسار  لسان واحد، والبناء عىل هذِه القاعدة حيح

وجود عليه املفرسين وبني منهج أمومة املحكامت فحسب، بْل يوجد امل

الذي عليه منهج كافة العلوم اإلسالمية، ألنَّ تلك  رفجوة بني البناء واملسا

املناهج قائمة عىل لغة أححادية املعنى ووحدانية املراد يف لسان واحد ما 

كامت عكس ما هو املختار من املنهج التفسريي ألمومة الوالية للمح

 فضاًل عن املتشاهبات.

وال خيفى أمهية علم التفسري واعتباره هو املصدر لعلوم إسالمية 

ن وهو آعديدة يف املعرفة الدينية فالبحث يف هذا املنهج التفسريي للقر

منهج أمومة الوالية للمحكامت فضاًل عن املتشاهبات قائٌم يف علم الكالم 

نن اإلهلية ويف والفقه وآيات األحكام، وعلم األخالق يف  اآلداب والسح

علوم إسالمية متعددة تستقي من القرآن منبعًا تفسرييًا، ويأيت ما تقدم ذكره 

من أنَّ هذا التفسري الذي يحستقى من اآليات والسور عىل رأي باقي املناهج 

التفسريية البدَّ أْن يكون املعنى أححاديًا خالف منهج أمومة الوالية عىل 

عن املتشاهبات من أْن يحستقى علوم عديدة كالنحو املحكامت فضاًل 
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والِصف والبالغة واالشتقاق واللغة والَعروض و ...الخ من تفسري 

اآليات املباركة إاّل أنَّه ضمن الضوابط التي تقدمت، وكامتقدم، من أنَّ 

املراد من الوحدة يف منهج أمومة املحكامت ليست وحدة املعنى أو 

 نظام وتفاعل وانسجام بني املعاين.املوضوع وإنَّام وحدة 

 ]تنبيه هام[: النتيجة األولى

من خالل دراسة وبحث قاعدة ـ استعامل اللفظ يف أكثر من معنى ـ 

اتضح أنَّ بعض العلوم مثاًل كعلم النحو فإنَّ علامء النحو ولألسف تبنيَّ 

م مل خيوضوا يف هذا البا ب بالشكل الذي يحعطي للقاعدة حّقها، عكس أهنَّ

ما نشاهده من دالئل يف منهج تفسري أمومة الوالية للمحكامت فضاًل عن 

شيَّدة وقائمة عىل قدم وساق يف تفصيل واستعامل هذِه  ا مح املتشاهبات فإهنَّ

القاعدة بأوسع وأعمق معانيها، فمثاًل يستعمل منهج أمومة الوالية عىل 

ما يف لفظة معينة يستخدمها كمصدر ميمي أو مصدر  املحكامت مشتقةً 

صناعي أو اسم مكان أو اسم زمان أو اسم آلة أو صفة مشبهة أو ... الخ 

وحياول منهج أمومة الوالية للمحكامت فضاًل عن املتشاهبات تفعيل أكرب 

 عدد من االحتامالت التي تسع حتملها هذِه اللفظة وهذِه الصيغة.

ل علم الفقه وتفعيل هذِه القاعدة يف مباحث وهكذا ينجر الكالم إ

األلفاظ خاصة وكذا مبحث األوامر والنواهي و ...الخ فمثاًل لفظة واحدة 

ضمينها عىل اإلخبار، ونفس اجلملة يمكن تمثل ]تطوف[ مجلة فعلية تدل 

معنى األمر فتصبح دالة عىل األمر واإللزام ما عدا الشيخ أمحد النراقي+ 
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عة الذي ال يذهب إل استفادة اللزوم من اجلملة صاحب مستند الشي

فحينئٍذ قْد تكون مجلة معينة سبكها مجلة فعلية اخلربية خالفًا ألكثر الفقهاء 

 تعطي اخلربية معنى، وسبكها مجلة أسمية تعطي معنى آخر.

 النتيجة الثانية: 

وهكذا يف مباحث علم النحو يف مبحث تقديم ما من حّقه التأخري 

تصاص مثاًل فله معنى ونفس اللفظة إذا أخرهتا فأدت معنى آخر يفيد االخ

كام يف ]نعبدك[ فالكاف مفعول به، وإذا قدمتها انفصلت وصارت ]إياك 

نعبد[ فصار معناه يشء آخر وهو احلِص أي حِص وقِص العبودية هلل 

 تعال.

وهكذا علم البيان يمكن أْن تكون من مجلة واحدة صورة كنائية أو 

 ية أو جماز متثييل أو جماز استعاري ... الخ.صورة جماز

وهكذا يمكن أْن تكون هذِه اجلملة يستفاد منها استعارة تفهيمية أو 

ختييلية أو متثيلية أو ... الخ فيمكن أْن يستفاد منها استعارات متعددة ذات 

وجوه مع ضم قرائن خمتلفة تتالئم واملعنى املراد يف خمتلف هذِه التالوين، 

ع يف هذِه القاعدة أي وهكذا اآل ا مّحالة لوجوه، وهذا التوسِّ يات القرآنية فأهنَّ

استعامل اللفظة الواحدة يف أكثر من معنى بعد البناء عىل تشييدها وبناءها 

فحينئٍذ تكون لكل مقطوعة لفظية من اآليات الكريمة أو هذِه املقطوعة 

عيد الداللة اللفظية عىل صعيد الداللة التصورية عّدة مفاهيم وعىل ص

االستعاملية عّدة معاين وتركيبات ومفادات، وعىل صعيد الداللة التفهيمية 

عّدة معاين وعّدة دالالت، وكذا عىل صعيد الداللة اجلدية أيضًا عّدة معاين 

وطبقات نكتشفها بحدود القدرة البرشية، ويمكن اعتبار هذا كنتيجة ثانية 
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 مستفادة من هذِه القاعدة.

كل هذا فإنَّ النتائج املرتتبة عىل هذِه القاعدة عىل ضوء واخلالصة من 

ل:   الرشط األوَّ

إنَّ قاعدة استعامل اللفظ يف أكثر من معنى منفتحة النتيجة األوىل: 

 عىل أفق وسيع جدًا فيه درجات وتفرعات إل ما شاء اهلل.

إنَّ كل هذِه التفرعات والطبقات والنتائج للداللة النتيجة الثانية: 

 ن حجة ولكن حجة بالرشائط الثالثة اآلتية.تكو

ل هلذه القاعدة املباركة وألجل االستفادة  إذْن هذِه نتيجة الرشط األوَّ

منها وال ندعي أنَّه ال يرد عليها أيُّ سهم من سهام االعرتاضات، وإنَّام مهام 

أمكن أْن نقلل ذلك بالبيان املتقدم وتطبيق هذِه القاعدة عىل ضوء منهج 

يحقلِّل من  فإنَّهت فضاًل عن املتشاهبات امأمومة الوالية عىل املحكتفسري 

فتح عىل احلقيقة ناملخاطر التي هتدد احلقيقة وهذا املنهج يستطيع أْن ي

بأوسع ما يمكن خالفًا للمناهج التفسريية األحخرى التي هي نافذة ضيقة 

 تفتح األواب بقدر الوسع البرشي.

  



  



 

 شرامط حجية التفرعات والنتامج

 املرتتبة على قاعدة استعمال اللفظ يف أكثر من معنى

ل والنتائج املرتتبة عليه، أيضًا هناك رشائط  بعدما تقدم الرشط األوَّ

ثالثة ألجل حجية كل تلك الطبقات والتفرعات والنتائج املرتتبة عىل هذِه 

 القاعدة وهي: 

ل:  تقدم أنَّ هذا البناء للظهور مبني عىل ميزان صحيح الرشط األوَّ

لو مأثورة عن العرب عىل يف قواعد العلوم العربية ـ يعني موازين وأدلة و

خالف القياس كام يقولون ـ يف أي علم من العلوم، وكذا تقدم أنَّ باب 

استعامل اللفظ يف أكثر من معنى يف منهج تفسري أمومة الوالية عىل 

املحكامت مفتوٌح عىل مِصاعية ولكن برشوط: بأْن يكون حسب القواعد 

تفسري أمومة الوالية واملوازين العلميّة الصحيحة وليَس منهجبنا يف 

ملحكامت الكتاب فضاًل عن متشاهباته كباقي التفاسري األحخرى بأْن يأخذ 

تفسري اآلية من بحعد أحادي النقل كالبعد األديب أو اللغوي أو النحوي، 

وينقل فيه املحَفرسِّ بال قيٍد أو ضابطة إاّل الضابطة التي أرشنا إليها وهي أنَّ 

ي أو النحوي أو البالغي أو الِصيف أو هذا من قواعد األدب اللغو

 االشتقاقي أو ... الخ.

تمله يف اآلية املباركة الرشط الثاين:  أْن ال يحفند هذا االحتامل الذي حيح

دال لفظي آخر، بأْن يقطع الطريق أمام نفوذ هذا االحتامل، وإْن كان هو 

الواحدة أو يف عىل املوازين إاّل أنَّه ال ينسجم مع جمموعة الدوال يف اجلملة 
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اآلية الواحدة بأْن ينسجم يف أبعاض اآلية أو أبعاض السورة، فإذا حَدَث 

هكذا تنايف أو هتافت عند احتامل هكذا ُمتمل يف استعامل اللفظة الواحدة 

فآنذاك نرفع اليد عن هكذا احتامل، مع بقاء اهليمنة واحلاكمية للوالية عىل 

عتبار املحكامت كام تقدم هلا طبقات ُمكامت القرآن فضاًل عن متشاهباته با

صحيٌح وأنَّه باب مفتوح إاّل وبالتايل فإنَّ استعامل اللفظ يف أكثر من معنى 

أنَّه جيب أْن يصح هذا االستعامل ـ كام َمرَّ ـ وفق موازين علوم اللغة مع 

ية االنسجام مع اآلية.  البدَّ

كون هناك وخالصة الرشط الثاين تبتني عىل الرتكيز عىل أْن ال ي

يف املعنى املستفاد من تطبيق اآلية القرآنية عند تطبيق قاعدة  تضارب

ِجَد تضارب نتيجة التطبيق هلذه  استعامل اللفظ يف أكثر من معنى، وإذا وح

القاعدة فهذا دليل واضح عىل عدم إرادة كل املعاين، وإنَّام بعضها الذي 

لقرآن الكريم ليَس بني ينسجم ويتوافق مع داللة اللفظة الواحدة؛ ألنَّ ا

 آياته تضارب ألنَّه وحي منزل من الواحد األحد.

نعم، هناك وحدة آليات وسور القرآن الكريم يف منهج أمومة 

الوالية عىل املحكامت إاّل أنَّ معنى الوحدة ليست الواحدية واألحدية، بْل 

ات املراد من الوحدة يف منهج أمومة الوالية للمحكامت فضاًل عن املتشاهب

 هي االنسجام والتناسق املنظومي يف نظام هيكلة األمومة املركزية.

ا أنَّ بعض املناهج التفسريية األحخرى عندها معنى آخر للوحدة  أمَّ

التي يريدها اهلل تعال يف القرآن الكريم فذاك بحث آخر، بأْن يحراد من 

الوحدة وحدة املعنى ووحدة املوضوع يف التفسري املوضوعي بخالف 

معنى الوحدة يف منهج أمومة املحكامت فإنَّه ليَس املراد من الوحدة وحدة 



 

 

 

 597  ....................................  الفصل السابع: استعمال اللفظ يف أكثر من معنى 

معنى فحسب أو وحدة نسق أو وحدة هدف أو وحدة مسار أو وحدة 

أعىل وأوسع وأخطر أحفحقًا فهي أعقد من وحدة املعنى ووحدة املوضوع يف 

التفسري املوضوعي، وهذا نظري ما يحعرب عنه يف علم الفلك عن وجود 

يف املنظومة الشمسية فليس املقصود هبا وحدة معنى أو وحدة  وحدة

موضوع أو وحدة وجود أو ... الخ وإنَّام املراد من الوحدة هي تناسق 

وانسجام وتفاعل أي تأثر وارتباط بني املنظومات الشمسية ووحدة 

 جمّرات.

وعليه فالفرق شاسع بني املنهجني منهج أمومة املحكامت املدار عنده 

دة املحور ووحدة املركز وليَس فقط عبارة عن منظومة وسلسلة عىل وح

مرتابطة فإنَّ هذا لوحده ال يكفل وحدة املنظومة والنظام، وبالتايل فإنَّ 

ا هي التي توِجد متاسك يف األطراف  وحدة املركز أيضًا البدَّ منها؛ ألهنَّ

 ظومة هي بوحدة املركز واملحور.نوعليه فإنَّ وحدة امل

حد إذْن وحدة ويحنظمها، وإْن كانت  هاالنظام أيضًا حتتاج إل نظام يحوِّ

النظام ختتلف عن وحدة املعنى ووحدة املوضوع، والنظام الذي وحدة 

يوجد وحدة النظام هو املركز وِمن ثم الوالية أي والية اهلل ووالية 

الناظم هلا هو والية اهلل تعال، والناظم ’ فإنَّ والية الرسول’ الرسول

، ’ية األئمة األثنى عرش^ هو والية اهلل تعال ووالية الرسوللوال

د هلا هي والية اهلل والرسول والعرتة  والناظم للمحكامت وُمورها املوحِّ

الطاهرة، ثم إنَّ املحكامت كام تقدم عىل شكل طبقات وكل طبقة أعىل 

 ناظمة للطبقة التي حتتها وهكذا.

الِف هذا االالرشط الثالث:  حتامل يف قاعدة استعامل اللفظ أْن ال خيح
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يف أكثر من معنى ُمور مركزية أمومة الوالية للمحكات يف القرآن، فضاًل 

عن املتشاهبات، وعليه فالبدَّ من الوفاق مع املحكامت ووالية التوحيد ـ 

التي سيأيت التعرض إليها قريبًا إْن شاء اهلل تعال، التي ترسم وحدة نسق 

اهلل ووالية الرسول وأهل بيته^ أو قل بعبارة مظومة الدين وهي والية 

 أحخرى.

ن اخلطاب القرآين هذا أيضًا البدَّ من االلتفات إليه  مع مالحظة تلوِّ

مها؛  رنا منها سابقًا وال نححكَّ وعدم الغفلة عنه وإاّل فوحدة السياق التي َحذَّ

ا قْد تكون هي عائق عن َفْهم التفسري القرآين وغالب السياقات يف  ألهنَّ

القرآن خمتلفة حتاًم يف اآلية الواحدة، بْل يف اجلملة الواحدة، ومقصودنا من 

وحدة النتيجة، يعني هناك مفردة ُمكمة يف اآلية أو يف اجلملة أو يف السورة 

 جيب أْن تحراعى.

ومعنى مراعات ُمكامت القرآن يعني ال يمكن أْن نسبك ونستفيد 

غة العربية، إاّل أنَّه يحنايف ويحصاِدم ظهور معني ولو كان عىل وفق قواعد الل

ُمكم آخر، أو يحنايف خمصص، وهذا معناه إننا ال يمكننا أْن نستفيد العام 

كمراد جّدي مع وجود دليل خمصص ألنَّ العام ال يقوى يف احلحجية أمام 

م  قدَّ املحكوم، واملقيد املحَفرسِّ اخلاص، وكذا الدليل اللفظي املفرسِّ احلاكم مح

 م عىل املطلق، والناسخ مقدم عىل املنسوخ و... الخ.مقدَّ 

راعاة  إذْن البدَّ من مراعات ُمكامت القرآن الكريم الذي يعني مح

في بتالوينه ضُمورية املحكامت، فإنَّ منهج أمومة الوالية عىل املحكامت يح 

عىل قواعد وأصول التفسري اللفظية، وهذا ما نستكشفه من خالل عرض 

إنَّ اهلل جعل واليتنا »× ت، كام تقدم رواية اإلمام الصادقاآليات والروايا
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أهل البيت قطب القرآن، وقطب مجيع الكتب عليها يستديُر حمكُم القرآن، 

هت الكتب ويستبني اإليامن  . (1) «وهبا نوَّ

إنَّ الضوابط يف علوم اللغة والعلوم األحخرى التي الرشط الرابع: 

هة  بدَّ ومربهنة ومبينة كان االستنتاج االستظهاري يحستعان هبا كلام كانت مح

املتعدد واملتكثر أكثر بيانًأ وأكثر بداهة وصوابًا، وال خيفى أنَّ يف العلوم سواء 

اع من علم النحو والِصف وعلم البالغة ضاللغوية املختلفة من األو

ان واملعاين والبديع واالشتقاق وعلم فقه اللغة ونحت اللغة، والعروض و يوالب

هدًا علميًا  الخ فقسم من قواعد هذِه العلوم متسامل عليه بحيث...  استنزف جح

كبريًا بحيث أوصل هذِه املسائل والقواعد إل درجة الرضورات العلمية 

ا بحيِّنت وبحدهت بشكل برهاين،  من الرضوري أْن يكون وليَس بمعنى أهنَّ

عليه ولكن االستدالل  برهانيًا أ، بدهييًا، فإنَّه قْد يكون نظري بأْن استحِدلَّ 

عليه ال زال يف منطقة النظري، وبالدقة إذا رّكزنا بشكل أكرب وأدق نالحظ 

أنَّ البدهييات تبدا من نقطة مركزية يف أي علم من العلوم، وأنَّ هذِه 

البدهييات هي أيضًا عىل طبقات ودرجات متفاوتة فيام بينها وليست عىل 

 مرتبة واحدة.

 قواعد علم النحو فنالحظها أبنَي من غريها فلو أخذنا قاعدة من بني

ل من ببلحاظ طبقتها، ور ام توجد قاعدة أبني منها يف مصاف الرعيل األوَّ

القواعد الرضورية املبدهة واملبينة يف علم النحو، وربام تأيت طبقة ثانية 

وثالثة و ... الخ من القواعد بحيث نفس علامء النحو إذا تضارب تطبيق 

م يرجحون القواعد املبدهة عىل غريها الهنا أكثر القواعد عنده م فإهنَّ
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 وتدية وبنيوية.

خر ُميط آإذْن نفس هذِه البدهييات هلا درجات إل أْن تصل إل 

البدهييات، ثم تبدأ منطقة النظريات، والنظريات أيضًا عىل طبقات، فهناك 

طبقة من النظرية مالصقة بالبدهييات أي تعيش يف ضواحي مدينة 

دهييات وهي بحكم البدهييات ولكن كلام ابتعدت أكثر شيئًا فشيئًا عن الب

منطقة البدهييات فسوف تتوغل يف صحراء وبرِّ النظريات أكثر فأكثر 

}كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطنِيُ فِي األَرْضِ حَيْرَانَ ز قْد يتيه فيها اإلنسان وافوتدخل م
 . (1) لْهُدَى{لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى ا

ا  ي ألهنَّ ألنَّ اخلوض يف عامل النظرية خوٌض يف ظلامت وبحر جلح

توجد وتولِد عند َمن خيوض هبا بال سالح علمي فإنَّ اخلوض فيها يولد له 

شبهات فكرية ال سامح اهلل قْد يحسبب عنده اضطراب وتيه، وقد َيِضل 

 ز.والطريق باألخري ويصبح سجني وحبيس يف الصحارى واملفا

اإلنسان ظلمة، هذا يف سائر وعليه فالولوج يف العلوم النظرية يزيد 

البرش اعتامدًا عىل معلوماهتم من دون أْن ينريوا عقوهَلم بنور هدي املعصوم 

 واألئمة املعصومني^.’ وهم النبي األكرم

إل النتيجة واهلدف عن طريق مساحة الوصول ومن الواضح أنَّ 

ن وللقواعد أكثر فأكثر من سلوك طريق النظريات البدهييات استثامٌر للباي

نَّا ال ننكر مسألة الوصول إل ةومفاوزها وصحارهيا املخفية املظلم ، وإْن كح

النتيجة عن طريق البحث فيها بعد أْن يحطوى بك بحوث فكرية ومتاهات 
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وسلسلة من اإلشكاالت واملحاذير من الدور والتسلسل وما شاكلهام إاّل 

دٌد ـ من الوصول إل النتيجة والغاية واهلدف فإنَّه قْد تِصل أنك تبقى محه

وقد ال تصل، هذا بلحاظ سلوك طريق النظريات، فإنَّ الفيلسوف أو 

العارف أو املحَفرسِّ أو ... الخ ليَس عنده القدرة عىل أْن يوصلك إل الطريق 

طاقة  النرّي املختِص الواضح البدهيي وإنَّام غاية ما يوسعه وبذله ألقىص

هده هو أْن يوصلك إل طيق ضيِّق ويسلك بك الطريق الطويل ال  جح

املختِص املستقيم، وهذا فيه تكلُّف وعناء، وقد حتصل للباحث أثناء هكذا 

َمد  بحث يف النظريات تقلبات ومشاكل وتغيريات قْد تؤدي به إل ما ال حتح

قباه.  عح

تتبع طريق وإذا أردَت أْن ال تَقع بكل هذا فعليك أْن تسلك و

فإنَّه يأخذ بيدك إل الطريق املختِص الواضح البدهيي × املعصوم

م^ كالنجوم الزاهرة ألهل األرض يقتدون هبم  إنَّ مثل أهل بيتي »فإهنَّ

فإنَّ االقتداء هبم  (1)«كسفينة نوح َمن ركب هبا نجى وَمن ختلف عنها هلك

اة من األمور النظرية واالهتداء بنور علمهم يأخذ بأيدنا إل مرفأ وبّر النج

واملتاهات التي ما أْن زلَّ قلياًل فكر اإلنسان فإنَّه سوف يقع يف واٍد سحيق 

ويف صحراء ال عالمة فيها ليهتدي هبا ألجل الوصول إل طريق خيلصه من 

تلك املتاهات نظري املعادالت الرياضية فإنَّ فيها جمهول فيختلف الباحثون 

إل معرفة تلك املجهوالت فباِحٌث يعطي  يف علم الرياضيات يف الوصول

احلل والوصول إل النتيجة بعرش أو تسع أو ثامن خطوات مثالً، وإذا أخطأ 

يف مرحلة من تلك املراحل أو اخلطوات هوى من أعىل قمة الجبل إل 
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أسفل وادي سحيق وختتلط عليه النتيجة متامًا، بخالف عامِل آخر يف علم 

املعادلة الرياضية بخطوة أو خطوتني  الرياضيات يعطيك حّل تلك

 بدهييتني سهلتني.

لكن بعد مرور أجيال من البرش يحعطي هذا الباحث النابغة يف 

 اختصاصه احلّل بكل سهولٍة واختصار وبداهة.

ب مبدهة وهلا مراتب نظرية وعليه تإنَّ املعلومات هلا مراواخلالصة: 

يف النظرية يبتعد عن  فاخلوض يف األمر النظري فيه خماطر، فإذا توغل

احلقيقة ويقع يف متاهات بخالف ما إذا استند يف احلل إل البدهييات أو ما 

يقرب منها، فإنَّ نتيجته يكون فيها إحكام واتقان وباين وتبيان ونور، هذا 

 هو الفرق بني األمر النظري والبدهيي.

ر كذلك األمر بلحاظ الرشط الرابع يف قاعدة استعامل اللفظ يف أكث

من معنى فإنَّه إذا اعتمدنا عىل قواعد مبدهة يف علوم اللغة صار االستظهار 

بََّده ومبني وأنَّ تعدد وتكثر، وكذلك املعنى اجلدي، ألنَّه تقدم أنَّ املعنى  مح

اجلدي عىل مراتب تعتمد عىل العلوم األحخرى، فمثاًل يف العلوم سواء 

عية أو الروحيّة أو علوم ما وراء التجريبية أو القانونية أو الفلكية أو الطبي

األثري ... الخ إذا اعتمد يف تلك العلوم عىل قواعد مبدهة صار البيان فيها 

 بدهيي استظهاري، وكذا االستنباط بدهيي.

وهكذا يصري البيان بدهيي واسرتسايل إذا اعتحمَد يف هذِه العلوم 

ناك اسرتسال وغريها عىل معاين نظرية قريبة من البدهييات أيضًا يكون ه

عىل معاين وقواعد نظرية متوغلة وسالسة ونورية، بخالف ما إذا اعتحمد 

يف النظرية واإلهبام، ودائاًم هكذا قواعد متوغلة يف النظرية خمتلٌف فيها 
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وعادة يكون فيها لغٌط بني النقض واإلبراهم واالستنتاج وحينئٍذ تكون 

نَّ املعلومة النظرية وإْن النتيجة نظرية والنظري يصبح ظني، ومن الواضح أ

 كانت تستند إل دالئل يف الصورة الربهانية، لكن هي يف احلقيقة تبقى نظرية.

وحتّى يف التحقيقات األخرية سواء يف علم الفلسفة أو األصول 

 وصلت إل نتيجة وهي: ـ 

إنَّ الرباهني النظرية صورهتا براهني ويقني نظري، ولكن واقعه يبقى 

 النظرية فإنَّ واقعه ظٌن بصورة اليقني.كلام توغلت يف 

إذْن استظهار التفسريات املتعددة لآلية الواحدة إْن اعتمد فيها املحَفرسِّ 

هة يف العلوم سو بدَّ ء اللغوية أو غريها صار ذلك التفسري اعىل قواعد مح

ا إذا توغل الباحث قبرهاين ي يني بنيِّ باملعنى األخص أو باملعنى األعم، أمَّ

 عتامد عىل القواعد النظرية أصبح مريد ذلك التفسري.يف اال

  



  



 

 العالقة بني منهج أمومة احملكمات 

 ووالية أهل البيت عليهم السال  وبني التوحيد

املرادة يف من املطالب اللطيفة واملهمة التي تتفرع عن معنى الوحدة 

منهج أمومة املحكامت ـ تقدم ـ أنَّ املراد منها هي: ـ وحَدٌة منظومية 

وانسجام وتفاعل وربط منظومي بني معاين دوال األلفاظ، وليَس املراد من 

معنى الوحدة هو وحدة املعنى فحسب أو وحدة املوضوع فحسب، بْل 

 ظومة التي هي أعىل وأوسع وأخطر أفقًا.ناملراد وحدة م

لتوحيد هلل تعال مثاًل ال يسعه اسٌم من األسامء اإلهلية، وليَس اسم فا

واحد ووحدة اسم ومعنى، وإنَّام أجاب القرآن الكريم عن ذلك، وأنَّ املراد 

(1)}قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَـنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ األَسْمَاء الْحُسْنَى{بالوحدة هو 
. 

فكيف باملعاين؟ وأي هي وحدة أسامء متعددة ووحدة نظام إهلي ربويب 

معنى حيتوي ويسع ربُّ العاملني اخلالق للمعاين، فاهلل تعال خيلق املعاين 

ا الباحث الكريم إل هذا  وهو حاٍو للمعاين ال أنَّ املعاين حتويه، انظر أهيُّ

ت فضاًل عن التجيل الرتحيمي يف منهج أمومة الوالية عىل املحكام

 املتشاهبات يف القرآن الكريم قيِّمح هنج الرتحيم ووحدته وحدة نظام.

وهذا يعترب أحد الرباهني عىل هيمنة هذا املنهج التفسريي املختار من 

وكذا باقي × بني باقي املناهج التفسريية األحخرى، كام يقول أمري املؤمنني

م يقايسون آقراألئمة^ ما معناه ]إنَّ سبب خطأ ًفْهم البرش لل ن هو أهنَّ
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وهذا دليل واضح عىل أنَّ كالم × ورَد عن الصادق كالم اهلل بكالمهم[.

الباري سبحانه ال يشبه كالم اخللق كام ال تشبه أفعاله أفعاهلم، وهلذه العلة 

وأشباهها ال يبلغ أحٌد كنه معنى حقيقة تفسري كتاب اهلل تعال إاّل بنبّيه 

 .(1)وأوصياؤه

املعنى ووحدة الفعل عند اهلل تعال ليست كمعنى وحدة فإنَّ وحدة 

الفعل عند البرش، فالبرش خملوق ضيق ُمدود عنده وحدة موضوعية، 

لذلك ملْ تكن يف البيان وحدة موضوعيّة بمعنى االنسجام والتفاعل 

واالرتباط لذا يتشكك ويتهدد عنده املسار ويتبعثر ويصريِّ األمر فوىض 

ال إْذ ال يتصور يف حقه هذا القصور ـ والعياذ باهلل عكس ما عند الباري تع

تعال اهلل عن ذلك علوًا كبريًا ـ بْل عنده تعال وحدة نظام، واالستعامل البدَّ 

له من نظام، وال يفهم من ذلك أنَّ املراد بامليزان هو وحدة املعنى ووحدة 

 كذلك كام بيَّنا.املوضوع، فإنَّ األمر ليَس 

نظامًا »و  «جعل اهلل واليتنا نظامًا للملة»ت املعصوم وهكذا يف تعبريا

 لوحدة الدين اإلسالمي احلنيف... الخ أي نظامًا  «للدين

راد املعصوم د عليها هي وحدة × وهل مح من معنى الوحدة التي أكَّ

 معنى أم وحدة موضوع أو وحدة وجود وموجود؟

ليَس مراده ما ذحكر وإنَّام إل ما شاء اهلل من املعاين واألبواب، اجلواب: 

فهناك باب التوحيد وما يتفرع عنها، وباب النبّوة وما يتفرع عنها وباب 

اإلمامة والوالية، وباب الفروع من باب الصوم والصالة واحلج والزكاة و 
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 ... الخ. ... الخ وباب اجلهاد وباب األمر باملعروف والنهي عن املنكر و

وعليه فوحدة الدين وحدة نظام ولذلك تفسري القواعد اللفظية يف 

الوالية عىل ُمكامت القرآن إذا القرآن الكريم عىل ضوء منهج أمومة 

أعطيناها لونًا عىل وفق منهج األمومة، كيف تعطي معاين عميقة وهذِه 

القاعدة يشيدها نفس صاحب التفسري املوضوعي أو صاحب تفسري 

ن بالقرآن أو تفسري أسباب النزول أو املنهج التنزييل إاّل أنَّ هؤالء القرآ

 يفرسوهنا ويستعملوهنا بشكل متوسط وهابط.

بخالف منهج أمومة والية أهل البيت^ عىل املحكامت الذي 

يعني املحور املركزي الذي تدور حوله رحى أبواب الدين وفصوله، فإنَّ 

ظية معاين وألوان أحخرى أوسع أفقًا هذا املنهج يعطي هلذه القواعد اللف

 وشاسعة املدى.

وعليه فالبدَّ من وجود نظام استعامل لفظي رغم تشعب فقراته 

وموضوعاته ومعانيه إاّل أنَّه ليَس هناك خلطًا وهو جائية، وإنَّام هناك وحدة 

باملعنى الذي ذكرناه آنفًا ووحدة نظام وعدم وجود تعارض وتدافع 

 بعض.يرضب القرآن بعضه ب

إذْن هناك فرٌق كبري بني وحدة النظام ووحدة املعنى ووحدة 

املوضوع واخلالف بني منهج أمومة الوالية عىل املحكامت وباقي املناهج 

األحخرى يف معنى الوحدة يف قاعدة استعامل اللفظ يف أكثر من معنى، فإنَّ 

م مقصود منهج أمومة الوالية من الوحدة يف االستعامل هو وحدة النظا

واملنظومة ال بوحدة املعنى ووحدة املوضوع، ووحدة النظام تتكفلها قواعد 

صحيحة يف العلوم ويتكفلها عدم التضارب والتناقض بني القواعد، 
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ا تقصد من الوحدة أحادية املعنى  بخالف املناهج التفسريية األحخرى فإهنَّ

تها ضيِّق ترتتب عليه آثار سلبية نتيجوأحادية املوضوع وهذا معنى 

 تضارب القواعد مع بعضها البعض.

وعىل أي حال فإنَّ حجر أساس افرتاق منهجنا ـ أمومة الوالية ـ عىل 

باقي املناهج األحخرى بأنَّ منهجنا َيَرى أنَّ الشتات والتدافع ليَس يف تكثر 

املعاين وتعددها  يف مجلة واحدة وآية واحدة مفردة واحدة و ... الخ، وإنَّام 

ة والبرشية بْل فرقة اخلالئق هي بسبب عدم مَّ قة األح رفيرى الشتات و

ا تتشتت إذا مل تتمسك بالوالية واملحكامت، فإنَّ  ك بالوالية فإهنَّ التمسُّ

الرجوع إل املتشاهبات والتمسك هبا يوقع باهللكة، فالعالّمة الطباطبائي+ 

هبات مثاًل يف منهجه التفسريي أي تفسري القرآن بالقرآن يذكر سبب املتشا

بسبب النزعة املاّدية إْذ لو يتجرد اإلنسان عن األمور املادّية لذهبت عنه 

 املتشاهبات.

إاّل أنَّ سبب التشابه باآليات عىل املسلك املختار حسب منهج أمومة 

والية أهل البيت^ عىل املحكامت يف القرآن فضاًل عن املتشاهبات، ليَس 

ام التشابه يف اآليات سببه كام بينه فقط هو التشابه يف استحصال املعنى وإنَّ 

القرآن الكريم من عدم رجوع املتشاهبات إل ُمورية املحكامت، وإْن كان 

 بعض املفرسين لن يستلهم معناها واملتشاهبات.

وذكر أنَّ سبب التشابه يف اآليات هو بسبب تغري الظروف التأرخيية 

تاريخ وهلا أجيال، وبالواقع التي مترُّ عىل اللغة باعتبار أنَّ اللغة هلا عمر و

 ليَس هذا هو سبب التشابه.

لفالقرآن الكريم يستلهم التشابه حتّى عند أبناء الصدر  وهم  األوَّ
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 أبناء اللغة وعندهم سبب للتشابه يأيت بحثه يف ُمله.

ونتعرض للتشابه يف املقام وسببه بمقدار ماله صلة ببحث استعامل 

 اللفظ يف أكثر من معنى.

ا أمٌّ ال يعني أنَّ  اترآن الكريم عندما يصف اآليإذْن الق املحكمة بأهنَّ

نعت املحكامت باألحكام وأهنا أمٌّ فقط كال، وإنَّام هلا دور وشأن وهو كوهنا 

ومن  .(1)}فَأَمَّا الَّذِينَ يف قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ{أمٌّ يعني ُمور ومركزية 

املركز زيٌغ ولو كان املتبع آية متشاهبة البدهيي اتباع املتشابه من دون ُمورية 

َدى بْل زيٌغ هذِه اآلية من كتاب اهلل مع ذلك القرآن يِصف  ا ليست هح بأهنَّ

ر القرآن الكريم املسلمني واملؤمنني من اّتباع اآليات املتشاهبة  ذِّ وضالل وحيح

مثل هذا زيٌغ ومنكم إذا كان اّتباع ما  باالنفكاك عن اّتباع املحكم فإنَّ 

ّجة من احلجج من دون مركزية احلجة األكرب  يرتسم لدى اإلنسان أنَّه حح

ة  جَّ وهي والية العرتة الطاهرة فإنَّه دون اّتباع ذلك زيغ، نعم، اآلية حح

 ية املحكمة أكرب حجية.اآلولكن 
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 اّدعاء املنهج السلفي اّتباعه الروايات الصحيحة

يّدعي املنهج السلفي أنَّه يسري وراء الروايات الصحيحة، إاّل أنَّه ال 

َيْعِرض ذلك السري عىل مركزية وميزان املحكامت ونظرهح للدين نظرًة 

ه با طاًل، وإْن كان يحفَرض أنَّ منظوميّة واحدة، وألجل ذلك يكون َسرْيح

الذي رسمه له اتباع اآلية شكل ونحو من أنحاء احلحجية، وعليه فاتباع 

املنهج السلفي هلا من دون أْن يكون عىل وفق مركزية احلجة األكرب وإنَّام 

 عىل وفق احلجة األصغر يكون ذلك االتِّباع موجبًا للبطالن.

ْعَلم أنَّ منظومة احلجج عىل  وفق منهج أمومة املحكامت ـ ومن هذا يح

عبارة عن مرتابطة يف عمود ُموري ويف ظل هذا العموم املحوري نجد 

هوّية بقيّة الطبقات من احلجية، وإاّل تضيع هويتها من دون هذا املحور 

 ومن دون هذِه احلقيقة املركزية.

إنَّ التشابه يف تفسري القرآن سببه عدم جعل املحكامت واخلالصة: 

ورًا، وعليه فتكثر املعاين ال يوجب تشتت وتدافع ووقوع يف والوالية ُم

األخطاء عىل وفق منهج أمومة والية أهل البيت عىل املحكامت يف القرآن 

فضاًل عن املتشاهبات، وإنَّام الذي يوجب الوقوع يف األخطاء يف تفسري 

اآليات واستحصال معانيها هو عدم جعل املحكامت ميزانًا وُمورًا ملراقبة 

 وعدم ربط كل آية بأصول العقائد.ومجلة كل آية آية ومجلة 

+

َلنِعم ما ذكره الشيخ الكبري جعفر كاشف الغطاء+ يف بداية كتابه 
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 منهاج الرشاد يف الرد عىل الوهابيّة، بأْن قال: ـ 

الصحيحة من إنَّه باستطاعة الفقيه إذا مل يحْعِمل القواعِد واملوازين 

مركزية والية أهل البيت^ عىل املحكامت يف القرآن فضاًل عن 

املتشاهبات، أْن يحشكل ـ ال سامح اهلل ـ فقهًا منسوخًا عن جادة الرشع؛ ألنَّ 

بعض الوهابية مجع فتوى بعض املذاهب اإلسالمية وعندما تنظر وتأمل هبا 

ورة هابطة تأسف عىل تفكريهم وأهنم كيف جعلوا وصّوروا الفقه بص

ونظر إل الدين من زاوية ضيّقة وحبسوا أفق الدين الواسع ضمن نظرهتم 

احلبوسيّة الضيّقة، وهكذا القانوين إذا أراد التالعب بالقانون اإلسالمي، 

م إذا فعلوا هكذا فإنَّ  إاّل أنَّ نظرة هؤالء قصرية األمد؛ ألهنم يتخيلون أهنَّ

قانون الدين الوحياين القوي، وال  بناءهم هذا سوف يؤثر ويحزعزع استقرار

 .(1)}إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون{يعلمون أنَّ احلافظ لذلك هو اهلل تعال: 

حافظون له من يد أو عقل يريد إيقاع النقيصة والتحريف فيه، وكذا احلافظ 

لألخالق فضالً  الوحدة الناظمة’  فإنَّه’  بعد اهلل تعال هو النبي األكرم

بام البعض يبتز هذِه املكارم واألخالق الفاضلة ملآرب  عن الفقه وغريه، ورح

ن^ هم احلفظة األئمة الطاهرو’ خفيّة، وهكذا عرتة النبي األكرم

 للقرآن.

ومن الواضح أنَّ احلافظ ملكارم األخالق هو نظاٌم أعىل منها وهو 

ام إنسان أو نظاٍم سيايس بالعقائد الصحيحة احلّقة والتوحيد الصحيح؛ ألنَّه ر

تحظهر أخالق معسولة لكنَّ ولألسف وراءها تدبريات  ةمحعنيَّ أو منظمة دوليّ 

ت فشل ذلك النظام أو املجتمع أو الدولة؛ ألنَّ كيدية سّفاكة لدماء البرش، فيثب
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نود تطبيقية ألجل اإليامن بهذِه الفضائل التي محلتها ملْ متارسها كشعارات أو ك

نة والتخلص من براثن النفس والذات واألنانية إل ساحة صفاء بعقيدة معيّ 

 التوحيد.

ال حرّية ومن هنا يظره دور وأمهية الرتكيز عىل رفع شعار حقيقة املعتقد 

وجهاالت املعتقد؛ ألنَّ رفع شعار دجل حرية املعتقد يؤدي به إل الوقوع يف 

جهاالت وظالمات، وباستطاعته آنذاك أْن يؤمن بجهاالت ويعبد الشيطان 

ب دم البرش وممارسة أنواع الرذائل بال ُمذور، وعليه فإنَّ  ْ غ له رشح وبالتايل يحسوِّ

تصبح ال حرية، وبالتايل تدع إل الفرعونية  مثل هكذا أمور ليست حرّية وإنَّام

وربكم األعىل واألنانية واالنفالت وأنَّ لإلنسان أْن يفعل ما يفعل ويدعي ما 

ه ما يشاء من منهاج، وهذا بالتايل يحنهي املجتمعات البرشية سيدعي ويرسم لنف

ّل ذلك حتت غطاء حرّية املعتقد واالعتقاد واالنعزا ل التي انتهجت بنهجه، كح

 عن قانون الرشيعة وما تركه للبرش يف تنظيم حياهتم.

م خدمة لإلنسان وينتشله من اإليامن  وإنَّام الذي ينفع ويحنِقذ ويحقدِّ

ة التي تعني  باجلهاالت وعبادة الشيطان هو إنقاذ اإلنسانية بالعقائد احلقَّ

ناظم الفقه بمكارم  احلقيقة ال الزيف وهي وحدة منظوميّة ناظمة، فمثالً 

ة التي هي حقيقة  األخالق، وناظم وحدة مكارم األخالق بالعقائد احلقَّ

 العقائد.

ولذا نالحظ كثري من الشعوب وإل يومنا هذا تعيش حتت وطأة 

وظلامنيّة وجهالة رفع شعارات خالية عن املحتوى احلق من حرمة املعتقد أو 

َدى  ّل ذلك بسبب ابتعادهم عن نور وهح معرفة العقائد التقدميّة أو ... الخ كح

احلّقة إل يومنا هذا فبعضهم تعبد الكواكب واآلخر األهنار وثالث األشجار 

ورابع احليوانات وخامس و ... الخ وعليه فالظلامنية والسوداوية التي يعيشها 
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 هؤالء بسبب االبتعاد عن املعتقد احلق الصحيح.

ّل تشابه يمكن دفعه باملحكامت التي متنع النتيجة:  من التشتت، أنَّ كح

ك باملحكامت  ّل ذلك االنحراف هو التمسُّ والتناقض والتدافع، والواقي من كح

ملحور إمامتنا نظاماً اوتقدم الضابط يف املحكامت هو وحدة النظام واهلدف و

للّملة وواليتنا أمانًا من الفرقة والتشتت، وليَس ضابط املحكامت هو وحدة 

 املوضوع أو وحدة املعنى.

منهج أمومة املحكامت ووالية أهل البيت^ بأْن له طابعاً  وهبذا يتميز

عقائديًا عظياًم يف تفسري القرآن، وله الدور األكرب يف تطبيق حقيقة الدين 

ة والتقريب وبوحدة الفكر واملعتقد، بخالف البعض الذي يرفع شعار الوحد

قف عىل السيايس أو األخالقي والتعايش املدين وهذا ال مانع منه إاّل أنَّه ي

ا بحنية رصينة  أرضية هشة بخالف ما إذا آمن بمنهج وحدة الفكر واملعتقد فإهنَّ

 فحينئٍذ ال تضارب سيايس وال تضارب وقتي تعايحيش.

وما دام وحدة املعتقد هي التي جتمع فحينئٍذ بقيّة الفروقات سوف 

سح وتذاب  بخالف ما إذا كان البناء عىل عقائد خمتلفة فحينئٍذ يصري البناء متح

عىل أرضية رخوة وتصدعها بأي وقت ممكن، عكس ما إذا كان البناء عىل 

وحدة حقة وأصلية يف املعتقد، وأنَّ إمامتنا وواليتنا أمان من الفرقة ونظاماً 

ـ  ّل هذا يتضح:   للمّلة ومن كح

يت^ عىل ُمكامت القرآن فضاًل عن أنَّ منهج أمومة والية أهل الب

متشاهباته ليَس فقط منهج تفسريي للقرآن، وإنَّام بياٌن ملسار منهج الفكر 

الديني بشكل رائع عىل مستوى الفكر السيايس لألمة ويف إقامة العالقات 

الدولية حتّى بني أبناء البرش يف املجتمعات البرشية، ال أنَّ منهج أمومة 

ي فني فقط نامرسه يف علم ختصيص يسمى القرآن، املحكامت منهج تفسري
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وإنَّام األمر أعظم وأكرب وأنه كلام استطعت أْن جتد وحدة عالية ونظام مركزي 

 أكثر أصالة كلام آمنت ورّسخت العقائد واملعتقد احلق أكثر وجتّلت أكثر.

مضافًا إل أنَّ منهج أمومة الوالية عىل املحكامت هو منهج لألمان من 

جديداً ض والتعارض يف الفقه والعقائد والتفسري ، و... وأنه يعطي فكرًا التناق

لألمة، وعليه فيكون ساحل األم والوالية عىل املحكامت ساحاًل لألمان 

بمحور آخر وهو مودتنا أماٌن من الفرقة؛ ألنَّ هذِه املودة تذوب فيها الذاتيات 

 الفرعونية النفسية وبالتايل حيصل أماٌن.

تتباع أمومة الوالية عىل املحكامت يحذهب طغيان البرش ونتيجة اس

وتذوب فيمن  (1)أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى{، إِنَّ اإلِنسَانَ لَيَطْغَى ..}وعدوانيته الغاشمة 

 ذاب يف اهلل تعال.

 تنبيه:

ا املحَفرسِّ يف غري منهج أمومة الوالية عىل املحكامت ال ختف ِمن  أهيُّ

ة وتقول أنَّه تالعب يف القرآن، كال ثم كال، إنَّام تكثر املعنى لآلية الواحد

حيصل التالعب يف القرآن إذا تركت نظام الوحدة واملركزية واملحورية 

للوالية واملحكامت فإنَّه آنذاك حيصل تالعب وذهبت الفروع وتشتت، 

وعليه يكون منهجنا املختار منهج عظيم ليَس عىل صعيد فكري وال عىل 

ظهار نظم آيات الكتاب يف التفسري فحسب؛ إنَّام هو صعيد استنطاق واست

بامومة الوالية عىل املحكامت يف القرآن فضاًل عن املتشاهبات وليَس 

 بوحدة املعنى والوحدة واملوضوع.
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 الثمرة املرتتبة على استعمال الوحدة 

 مبعنى وحدة النظا  واملنظومة

إنَّ التزام املنهج التفسريي ألمومة الوالية عىل املحكامت يف القرآن 

فضاًل عن املتشاهبات، يف تفسري معنى الوحدة بأْن يفرتض أنَّ القرآن مبنى 

عظيم له أبواب ونوافذ متعددة وهي بدورها تدلُّ عىل أبواب ونوافذ 

ها عىل ضمرتابط ومتداخل ينفتح بع متعددة، وهكذا بنحو شبكي منظومي

ِمن عدم  البعض اآلخر، فإنَّ منهج أمومة الوالية عىل املحكامت يلتزم ويحؤَّ

االفرتاق والتبعثر بربكة قاعدة استعامل اللفظ يف أكثر من معنى، وتفسريه 

وافرتاقه عن باقي املناهج التفرسية ملعنى الوحدة بوحدة النظام واملنظومة 

ت معنى الوحدة بمعنى وحدة املعنى ووحدة املوضوع، األحخر التي فَ  رسَّ

وهذا موجب لالفرتاق والتباين والتباعد بني املسارين بشكل كبري جدًا، 

وله ثمرات تطبيقية ُمسوسة ملثل هذا الفارق املهم، وأحد أهم تلك الثامر 

 هي: ـ 

حدة يف اآلية الواحدة يمكن أْن تنطبق عىل اإنَّ الدالة اللفظية الو

معاين متعددة ووجوه ُمتملة متعددة حسب قاعدة استعامل اللفظ يف أكثر 

 من معنى بعد إمكاهنا ووقوعها، فحينئٍذ يقع هذا التساؤل: 

فنَّد الباقي، وقْد حصل هذا من علامء كبار  ح أحد املعاين ويح ملاذا تحرجَّ

ومتضلعني يف علوم شتى كالبالغة والنحو والِصف واللغة و ... الخ، 

ا  ح يوافق القواعد، وأمَّ أمثال العالمة الزخمرشي ألجل أنَّ هذا الوجه املحرجَّ
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 ها القواعد.املعاين واالحتامالت األحخرى َفتحفنَّد ألجل خمالفت

وهذا ال اعرتاض عليه من قبل منهج أمومة الوالية عىل ُمكامت 

 القرآن فضالً عن متشاهباته.

ا خمالفة  وأحخرى يكون التفنيد لباقي املعاين األحخرى ال ألجل أهنَّ

لقواعد وموازين الفن، بْل هي عىل ضوابط وموازين الفن ومع ذلك تفند 

اق منهج أمومة الوالية عىل املحكامت فام هو السبب؟ وهذِه هي نقطة افرت

 عن باقي املناهج التفسريية األحخرى.

كأنَّام هناك فرضية استباقية مأخوذة بشكل مطوي وهي اجلواب: 

وهذِه مادة النزاع بني املنهج املختار أمومة الوالية وبني املناهج األحخرى 

 الفرضية هي: ـ 

ة املحكامت هناك أمٌر يف املناهج التفسريية األحخرى غري منهج أموم

بده ومفروغ عنه وهو:  َسلٌَّم ومح  كأّنام مح

ّل من املعنى التصوري واالستعاميل التفهيمي  ال يمكن أْن يكون كح

واجلدي النهائي معنى متعددًا يف عرض واحد، وهكذا ال يمكن أْن تكون 

األلفاظ واألصوات ذات معاين متعددة، أو ال يمكن أْن يحراد بالصوت 

 متعددة.ألفاظ 

ام اّدعت باقي املناهج التفسريية األحخرى غري منهج أمومة ولربَّ 

الوالية عىل املحكامت أنَّ السبب يف ترجيحهم معنى واحد دون باقي 

 املعاين األحخرى هو ألجل التعارض بني معاين اللفظة الواحدة.

اللفظ إاّل أنَّه يف مقام جواهبم: ـ إنَّ دعواكم أنَّ السبب يف ذلك هو أنَّ 
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ال يمكن أْن يحستعمل يف أكثر منمعنى فهذا غري صحيح؛ ألنَّه ممكن وواقع 

ووقوعًا كثريًا، نعم البرش ليَس بقدرته أْن حييط بتلك املعاين املتعددة يف 

يته؛ ألنَّه برٌش فذاك بحث آخر، وال وداللفظة الواحدة بسبب عجزه وُمد

ك وتعال اهلل عن ذلك يرسي هذا املعنى والعجز إل الباري تنزه عن ذل

د واخلالق للكالم ال يعلم بدروب الكالم علوًا كبريًا، وهل يحعقل أنَّ املوجِ 

ومساراته وتصاريفه ويحلقي الكالم عىل عواهنه، أو يحلقيه بطبيعته املنفتحة 

املرسلة ألفق وسيع من األصعدة واملجاالت عىل مادته اخلامة املتبعة هلذه 

ومع ذلك ال َينِصب قرينة عىل إرادة أحدها أو  اآلفاق، فهل يحعقل ذلك؟

 تعيني أحدها وهو يف مقام البيان، ما لكم كيف حتكمون. 

ذا كان مقصوده من املفردات اللفظية لآلية إوعليه: ـ فالباري تعال 

ب قرينة عىل  القرآنية املباركة أو السورة معنى معني دون غريه فلامذا ملْ يحنصِّ

لبني وأنَّ املراد مثاًل املعنى الفالين أو خصوص هذا إرادته وهو يف مقام ا

راده أكثر من معنى من هذِه الدالة اللفظية  الوجه اإلعرايب دون ذاك أو مح

الواحدة وكانت تلك الدالة اللفظية هلا القابليّة والِسعة عىل استيعاب معاين 

حتمالت متعددة والداللة عليها وحينئٍذ ال مانع منه إْذ ليَس بني هذِه امل

ا عىل وفق القواعد واملوازين، والقرآن ال يرضبح  واملعاين تضارٌب؛ ألهنَّ

 بعضه بعضًا.

ع يف قاعدة استعامل اللفظ يف أكثر من معنى  وبعد هذا البحث املوسَّ

: ـ أنَّه إذا ملْ يكْن هناك تناٍف وتناقض بني املعاين املتعددة املرادة من  تبنيَّ

اعدة فحينئٍذ ال نرفع اليد عنها، وال داعي اللفظة الواحدة يف هذِه الق

لرتجيح بعض املعاين عىل اآلخر ونحِص املراد يف أحدها دون املعاين الباقية 
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 املحتملة يف هذهِ الدالة اللفظية ما دام ال تضارب وال تناقض بني هذهِ املعاين.

فهذه هي جهة افرتاق منهج التفسري القرآين أمومة الوالية عىل 

 عن باقي املناهج التفسريية األحخرى.املحكامت 

 



 

 طرٌز آخر من االستدالل على قاعدة 

 استعمال اللفظ يف أكثر من معنى:

من الواضح إنَّ قدرة أغلب متكلمي البرش هي ُمدودة يف االلتفات 

عن أئمة أهل إل تصاريف وتالوين وتغريات الكالم؛ ألنَّ الكالم كام َوَرَد 

البيت^ ليتِصف إل سبعني وجهًا ـ كام َمرَّ ـ والسبعني هنا مأخوذة كناية 

عن الكثرة واملثاليّة والطريقية ال احلِص واملوضوعيّة، ال أنَّ الدالة اللفظية 

الواحدة هلا معنى واحد، وإنَّام يمكن بْل وقع يف استعامالت القرآن الكريم 

 وإرادة معاين متعددة. والعرب إطالق اللفظة الواحدة

وحوارّية تفامهيّة جبّارة  ةومن املعلوم قدياًم أنَّ الكالم آلٌة إعالميّ 

خَلَقَ ، عَلَّمَ الْقُرْآن، }الرَّحْمَنأنعمها اهلل تعال عىل البرش وتباهى هبا الرمحن 
 . (1)عَلَّمَهُ الْبَيَان{، اإلِنسَان

لٌّ بحسب  قدرته، ولذلك كلام واستفادة أفراد البرش من البيان كح

يصري اإلنسانح بليغًا يف النطق وذرب اللسان تصبح عنده قدرة عىل استثامر 

الكالم أكثر فأكثر، إاّل أنَّه ولألسف غالب سائر أفراد البرش عندهم قدرات 

 ُمدودة الستثامر هذِه اآللة اإلعالميّة التفامهيّة التحاورية.

دة واملزودة وهذا نظري األجهزة االلكرتونية الفنية ا حلديثة املحعقَّ

بأحدث القطع األلكرتونية احلديثة ومهيئة إلجراء عمليات حسابية 

تعملها سوهندسية و ... كبرية جدًا، إاّل أنَّ بعض مقتني هكذا أجهزة ي
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املحدودة منها، وال يعني هذا بالتايل أنَّ اجلهاز فقط  حاجتهبمقدار قضاء 

حدودة التي احتاجها بعض األفراد، بْل يستعمل يف هذِه األمور املعينة امل

لٌّ يستفيد منه قدر معلوماته التي تتناسب  عدٌّ ألكرب من ذلك وكح اجلهاز مح

 واجلهاز.

درات واآلليات الستثامر وإيصال  كذلك الكالم والبيان فيه من القح

لَّام كان  املعاين والداللة إل ما شاء اهلل من املعاين واالستعامالت، وكح

لَّام كانت فرصة استثامر الكالم أكثر فأكثر، فكيف بخالق اإلنسانح  بليغًا كح

الكالم ويعي أنَّ هذِه املقطوعة واملاّدة الكالميّة كم تتحمل من إجراء 

قواعد ومسائل وتصاريف وتغيري فإنَّه يمكن أْن جيري عليها كل ذلك، 

عديدة ومع ذلك وضع هذِه املادة اخلام التي من املمكن أْن تتشكل بإشكال 

َْدثة هذِه املادة الكالمية يف شاكلة خاصة دون أحخرى،  وكثرية ومل جيعلها ُمح

 بْل جعلها منفتحة عىل أشكال عديدة ومتكثرة.

 َأَوليس هذا إغراٌء باجلهل منه تعال؟ولرب سائل يسأل: 

لِّينا نحن وقدرة البرش اجلواب:  نعم يكون إغراًء باجلهل لو خح

كهم ومل يحبني هلم ذلك ـ وحاشاه تعال من ذلك ـ إاّل املحدودة واملول قْد تر

تعددة منها: ـ   أنَّه تعال جعل ضوابطًا مح

ل:  إنَّ املول جلَّ وعال ـ جعل تلك الضوابط والقواعد الضابط األوَّ

 بلساٍن عريب مبني، أي حكاًم عربيًا حيكم هذا احلوار وهذا اخلطاب اإلهلي.

يب مبني لعلكم تعقلون وتفهمون تقول: بلسان عرالضابط الثاين: 

فهو اللسان العريب الذي فيه القواعد يف العلوم اللغوية املنترشة واملتعددة، 

وأنَّ هذِه املقطوعة الكالميّة الوحيانية من القرآن الكريم فيها القابلية ألْن 
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تنطبق عليها وتتصادق وتتناسب مع قواعد عديدة يف علوم عديدة لغوية 

 ا قطعًا وأرادها.َعلَِم اهلل بله

إذا كانت هذِه املتكثرة واملتعددة من اللفظة الواحدة لقائل أْن يقول: 

رادة للباري، فلامذا مل يحنِصب قرينة عىل خالفها، هل إنَّه ممتنع استعامل  مح

اللفظ يف أكثر من معنى؟ علاًم أنَّه تقدم بأنَّه ممكن وواقع بكثرة، وعليه إذا 

وقد استعامل إرادة املعنى املتعدد من لفظة  البرش ذو قدرة ُمدودةكان 

 واحدة فكيف يرتكب البرش هذِه املخالفة ملوجد البيان تعال؟

ورد يف بعض روايات أهل البيت^ بيان سبب عجز اجلواب: 

البرش عن تفسري كالم اهلل تعال مبني عىل خطأ قْد تبنّاه البرش وأساس هذا 

كالمه مع كالم اهلل تعال، صحيح  اخلطأ هو: ـ أْن َيقيس ويحقارن البرشح 

هناك نقطة اشرتاك بني كالم اهلل تعال وبني كالم البرش، أال وهي اللغة 

 العريب، واللغة البرشية، إاّل أنَّه هناك جانب افرتاق وهو: ـ 

قدرة استثامره فإنَّ هذِه اللغة العربية إْن كان املستخدم هلا هو البرش 

}قُل لَّوْ كَانَ  فقدرته لالستثامر غري ُمدودة، ُمدودة وإْن كان اخلالق للبرش
 .(1)الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي{

إذْن هذا هو السبب تقريبًا يف عدم قدرة البرش عىل تفسري كالم اهلل، 

س يول× ... بو عبداهللولذا َوَرَد يف بعض الروايات عن جابر قال: ـ أ

يشٌء أبعد من عقول الرجال منه، إنَّ اآلية لينزل أّوهلا يف يشء وأوسطها يف 

ف عىل وجوه  أنَّ والشاهد: ـ  (2)يشء، وآخرها يف يشء وهو كالم محتِصِّ

هو يف كيفية ومقدار استخدام اللغة × والبحْعدية يف قولهباألبعدية  املراد

                                                                        
 .109( سورة الكهف: اآلية 1)

 .2، باب تفسري الناسخ واملنسوخ ح86، ص1( تفسري العيايش، ج2)
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كبقية البرش فإنَّه يف البرش ُمدود وعند اهلل تعال العربية عند اهلل تعال ليَس 

 غري ُمدود.

... وبعضكم أحلن »’ هذا مضافًا إل ما َوَرَد عن النبي األكرم

 .(1)«بحجته من بعض ...

نا متخاصمني بينهام نزاع، أحدمها قوي البيان ولقوة بتقريب:  إنَّ هح

نْكِرًا إاّل أنَّه بسبب ذراب ة لسانه يظهر وكأنَّه هو املّدعي بيانه ـ وإْن كان هو مح

عدم امتالكه  بوالطرف اآلخر الذي هو املدعي حقيقة وواقعًا ولكْن بسب

للبيان القوي والظاهر ولضعفه ومماشاته لصاحب البيان القوي يظهر 

د  وكأّنه هو املنكِر أي ال يتِهم اآلخر صاحب التهمة وحيتاج إل دليل، لذا أكَّ

 حجته من بعض.م أحلن يف كـ بعض’ النبي

ولذلك نالحظ بعض البرش نتيجة امتالكه القدرة العالية يف البيان 

يكون بمقدوره جتميل القبيح اجلميل ـ والعياذ باهلل ـ بأْن يحسلِّط كالمه 

يا األحخرى، وعليه فمثل هذا له القدرة زواوبيانه عىل جهة ويغفلك عن ال

كالم بخالف الطرف عىل البيان ويستخدم أكرْب حصة ممكنة من دروب ال

 ذي ليَس بمقدوره استثامر ذلك.الاآلخر 

رات البرش وقابليّاهتم الستثامر البيان فيام  ومن خالل هذا يحعَلم أنَّ قحدح

 بينهم خمتلفة.

  

                                                                        
 .1من أبواب كيفية احلكم ح 2ب 232ص 27؛ الوسائل ج229ص 6التهذيب ج( 1)



 

 علم النقد األدبي من أهم علو  اللغة

رى يف  إنَّ أحد أهم علوم اللغة هو علم النقد األديب الذي يامرس وجيح

ْعَقد يف ِمنى أيام موسم احلج فيجتمع  اجلاهلية أيام سوق عكاظ الذي كان يح

أيام املوسم الشعراء واألدباء وأصحاب املقطوعات النثرية إل أصحاب 

املعلقات السبعة وأشعارهم، ويتبارون يف ذلك باستعراض قصائدهم 

 ومقطوعاهتم النثرية و ... الخ.

 قد األديب عن الشاعر واألديب املوهوب: ـ ويفرتق النا

بأنَّ الناقد األديب يمتلك القدرة العالية عىل التحليل والتأمل يف 

 املقطوعات النثرية والشعرية ويحعنيِّ مواطن الضعف وينقدها.

ا األديب: ـ فليس عنده القدرة الكافية عىل التحليل والتأمل، وإنَّام  أمَّ

 الالشعور والالوعي ويمتلك قدرة قوّية عنده علم ارتكازي إمجايل يف

من أبناء غري اللغة العربية ـ أي ِمن أبناء  فإنَّهلالستثامر شبيه: ـ سيبويه 

األعاجم ـ فهو ليَس بأديب وإنَّام يمتلك القدرة العالية عىل التحليل العايل 

نالحظ كثري من النحاة وأكثر علامء الِصف عندهم  يفوق هبا الكثري، فمثالً 

رة حتليل وهم ليسوا بأدباء وقليل منهم أدباء، وإْن كان من العصوبة قد

بمكان أْن جيمع الشخص بني املوهبتني، فمثاًل الزخمرشي ليَس له ذلك 

وغريها إاّل أنَّه يمتلك قّوة حتليل عالية بأنَّ حيلل الباع يف العروض األدبية 

ت إليه املتكلم حتليليًا يف الكالم بحيث ملْ يلتفالكالم ويعمل منهجًا 

رض هذا التحليل من قبل الناقد األديب إل املتكلم لتفاجئ  ،تفصيالً  فلو عح
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بذلك ويقول املتكلم أنا ملْ أقصد ذلك وإْن كان ليَس من نيّاته قصد ذلك 

تفصياًل إاّل أنَّه استثمر الالشعور واستثمر الطاقة اللغوية األدبية يف هذِه 

 املعاين.

اليوم بعلم النفس اللساين أي من اللسان  وهذا نظري ما يحْعَرف

خبايا مطويات وأرسار نفس املتكلم من دون أْن يشعر املتكلم به يكتشف 

واملتكلم ال يريد أْن يبوح بإرساره ومعلوماته، ولكْن هذا املحلل النفساين 

}وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ عرب حتليل مؤديات الكالم يستطيع الوصول إل ذلك 
ويقولون له كالمًا ’ إل رسول اهلل ونفكان املنافقون يأت (1)قَوْلِ{الْ

ّل خمططاهتم املطوّية والرسّية، والنبي من خالل كالمهم ’ يكشف عن كح

يعلمهم أنفسهم من حيث ال يشعرون وإْن ملْ يكونوا قاصدين لذلك، 

 مداليل ومداليل إل ما شاء اهلل. ذرجيح ويمكن الكالم أْن 

املرء خمبوء ُتت طي لسانه ال »× وهذا ما أشار إليه أمري املؤمنني

 .(2)«طيلسانه

واملتكلم من خالل كالمه وبيانه فتح خطًا إل أعامق اإلنسان، وهذِه 

قاهلا قبل × اكتحشفت مؤخرًا ِعلاًم أْن سيد األوصياء عيل بن أيب طالب

، وكشف أرسار علوم النفس بمقولته هذهِ × أربعة عرش قرنًا، وكشف

أرسار البحث األمني، وكشف عن علوم األمن اإلسرتاتيجية، وعلم 

اإلعالم املخابرايت واالستخبارايت و ... الخ كلها اعتمدت عىل: ـ املرء 

 خمبوء حتت طي لسانه ال طيلسانه.

                                                                        
 .30( سورة ُممد: اآلية 1)

 .78، ص2للصدوق ج× ؛ وعيون أخبار الرضا531الصدوق صاألمايل للشيخ ( 2)
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وهكذاما ذكره الفقهاء من أنَّ إقرار العقالء عىل أنفسهم حجة 

جتاوزت اإلرادات التفصيلية، فهذا  وجائز وإْن كانت عملية املداليل قدْ 

 أنَّه املحِقر قْد اعرتف عىل نفسه إاّل أنَّه توجد لوازم هلذا القرار كإقامة احلدِّ مع 

يريد أْن خيفيها أو ال يلتزم هبا، وعليه فاللسان مفتاح خزائن، والبحوث 

 العلمية احلديثة تعترب العلوم األلسنيّة اعتبارًا، مهاًم.

ه منهج أمومة الوالية عىل املحكامت فضاًل عن كل هذا يستعرض

املتشاهبة، وهذا منهٌج عريٌق أسس له أهل البيت^ وكان يحطعن عليه، بأنَّ 

هذا ختليط وختليق وتأويل وبطون وخبط و ... الخ ونراه اليوم وبعد أْن 

قت البحوث العلمية وتطورت واكتحشفت تلك احلقيقة التي أشار هلا  تعمَّ

قبل أربعة عرش َقْرنًا من خالل علوم × وأمري املؤمنني ’النبي األكرم

 األلسنيات وهو ما يعربون عنه باملصطلح العلمي باالنرتبولوجي.

  



  



 

  ^والية أهل البيت

 هي مدار القرآن وباقي الكتب السماوية

(1)

هم مدار القرآن وباقي الكتب الساموية النازلة إنَّ أهل البيت^ 

 أمجع، وبواليتهم^ تحدار ُمكامت الكتاب العزيز وهبا نزلت مجيع الكتب.

منهاج قويٌم  وهذا يعني أنَّه ليَس باستطاعة البرش أْن حيصل عىل

عل والية اهلل ووالية  وسديد صائب يف تفسري القرآن الكريم ما ملْ جتح

ووالية أهل البيت^ املحور املركزي يف منظومة معارف ’ رسولال

وأحكام وبيانات القرآن الكريم، وبعد هذا املحور املركزي تأيت ُمكامت 

القرآن وهلا طبقات، ثم بعد ذلك تأيت وحدة نسق اآلية والسورة، وتقدم 

مرارًا أْن منهج أمومة والية أهل البيت^ عىل املحكامت يف منهج التفسري 

ختار دأب وحافظ عىل أْن ال يقيص وال يحفنِّد املناهج التفسريية األحخرى، امل

وإنَّام يضع لكل منهج من املناهج التفسريية األحخرى موقعًا ُمدودًا بحسب 

 شأن وقحدرة ذلك املنهج.

ملهيمن واحلاكم اومنهج أمومة الوالية عىل املحكامت هو املنظم و

املنهج التفسريي املوضوعي أو التجزيئي  عىل باقي املناهج التفسريية  سواء

أو أسابب النزول أو التفسري بحسب علوم اللغة أو بحسب البعد العقيل أو 

                                                                        
ل من الرشائط املعتربة يف استعامل اللفظ يف أكثر من معنى، ص( 1)  .28تقدم الرشط األوَّ
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... الخ فإنَّ منهج أمومة الوالية ال يحشطب أي منهج تفسريي من هذِه 

 املناهج التفسريية فهو املصحح واملرشد هلا.

ن عىل اّتباع املحكامت ومن هذا يحْعَرف: ـ إنَّ الغرض من تأكيد القرآ

والنهي عن اّتباع املتشاهبات ألنَّ اّتباع املتشابه يؤدي إل الشتات والتشتت 

}أَفَتُؤْمِنُونَ واالنحراف والتمسك ببعض واإليامن به دون البعض اآلخر 
فإنَّ اإليامن بالبعض واملغفل عن اإليامن   (1)بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ{

ظومة، ولذا نالحظ نقية هذا ضالل وليَس هداية، ولذلك البدَّ من مبالب

يف  تالتفاسري اخلاطئة واملنحرفة أو املذاهب االعتقادية اخلاطئة التي نشأ

فرق املسلمني سببها كان هو عدم مراعاة منهج أمومة املحكامت ووالية 

َرق، أهل البيت^ ولو روعيت ملا وقع هذا االشتباه والتشابه وتعدد الفِ 

وهذا يعترب رشط أسايس من رشائط استعامل اللفظ يف أكثر من معنى، 

ولكن برشط وهو عدم التصادم مع احتامالت أحخرى يف آيات وسور 

راعاة وتفعيل الرشوط املتقدمة يف  أحخرى وبالتايل البدَّ من مالحظة ومح

 حجية قاعدة استعامل اللفظ يف أكثر من معنى، فإنَّ منهج أمومة الوالية

ا  لها بخالف املناهج األحخرى فإهنَّ َفعِّ ألجل استثامر هذِه القاعدة املهمة يح

تحفعل وتحراعى بعض الرشوط التي ذكرناها سابقًا يف حجية قاعدة استعامل 

اللفظ يف أكثر من معنى فمثاًل القائل بالتفسري املوضوعي غاية ما يالحظه 

اآليات والسور،  ويرعاه تكرر هذا العنوان كموضوعة واحدة يف سائر

واألمر أعظم عند صاحب التفسري التجزيئي فإنَّه يالحظ فقط املقطع الذي 

وهكذا صاحب تفسري أسباب النزول يالحظ سبب النزول فقط هو فيه، 

                                                                        
 .85( سورة البقرة: اآلية 1)
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وهكذا صاحب التفسري األديب يالحظ كي يعطي ويعكس سبب النزول. 

 خيّص  وهكذا كل مفرس يالحظ ويراعي مااألمور األدبية التي ختّصه، 

موضوع تفسريه وحدوده إاّل تفسري منهج أمومة والية أهل البيت^ عىل 

 املحكامت فضاًل عن املتشاهبات.

ولألسف حتّى مناهج التفسري العقيل والعرفاين واإلشاري 

واللطائفي و ... الخ التقيم وزنًا وال أمهية وال خطورة لآليات املحكامت 

ا مل تحراع التناسب العلمي للمح  كامت وأنَّ املحكامت هي ذات طبقات.فإهنَّ

ومتثل املحكامت بمثابة قواعد دستورية هي التي هتيمن عىل القواعد 

التي دوهنا، وال يشرتط يف املحكامت أْن تكون ذا موضوع مشرتك أو نفس 

ع ذلك جيب عىل املحَفرسِّ مالعنوان املوضوعي فيام بينها يف نفس اللحظة، و

رتباط املحكامت هبذا املوضوع الذي هو بحسب أْن يحراعي كيفية اتصال وا

 العنوان اللفظي أجنبي عن املحكامت.

إنَّ األمر املهم الذي نريد أْن نلفت أنظار الباحثني إليه هو اخلالصة: 

أنَّه ال نطالب بوحدة املوضوع يف املحكامت التي يتذرع هبا الباحثون دائاًم 

الب بيشء أعمق من وحدة ويقولون بعدم وجودها بني املحكامت، بْل نحط

 املوضوع وهو الوحدة واهليمنة املركزية التي هي أعظم من وحدة املوضوع.

فإذا الحظنا الرشائط املتقدمة وباألخص الرشط الثالث وهو عدم 

خمالفة قاعدة استعامل اللفظ ألكثر من معنى ملنهج أمومة والية أهل البيت 

 ملحكامت.عىل ا

إعطاء الدور الرئييس واهليمنة  وهذا الرشط يصب اهتاممه عىل

واحلاكمية واألمومة للمحكامت عىل غريها يف قواعد التفسري بخالف باقي 
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حوي أو ناملناهج التفسريية األحخرى فإنَّ أصحاهبا كصاحب التفسري ال

الِصيف أو البالغي أو صاحب منهج تفسري القرآن يف القرآن أو صاحب 

ورة مراعاة جانب اهليمنة املركزية التفسري املوضوعي، فليس عندهم بالرض

 كام يف أمومة املحكامت.

إنَّ األثر املهم الذي ينتج ويرتتب عىل متامية الرشط الثالث ـ عدم 

منافاة قاعدة استعامل اللفظ يف أكثر من معنى ملنهج أمومة الوالية عىل 

ّل  هذِه الدالالت تصورًا أو استعامالً أو تفهياًم أو  املحكامت ـ هو حجية كح

جدًا وهذِه نقطة افرتاق منهج أمومة الوالية عىل املحكامت عن باقي 

كالتفسري  األحخرى مجيعًا عدا بعض املناهج التفسرييةاملناهج التفسريية 

التأوييل أو اإلشاري أو اللطائفي، وهذا ما سنتعرض له يف النظام الثاين أي 

لنظام املعنوي لتفسري القرآن الكريم ضمن منهج أمومة الوالية عىل بحث ا

ّل الدالالت إاّل الداللة اجلدية مثاًل أو  املحكامت التي ال تقول بحجية كح

ّل ذلك يف ُمله إْن شاء اهلل تعال.  التفهيمية كام سيأيت تفصيل كح

  



 

 لقاعدةالضوابط التطبيقية 

 استعمال اللفظ يف أكثر من معنى 

املهمة ألجل أْن تكون األمثلة التي نسوقها لتوضيح هذِه القاعدة 

وهي استعامل اللفظ يف أكثر من معنى ُمسوسة لنا بشكل أكثر، البدَّ من 

مالحظة وتتبع سري االنتقال يف الدالة اللفظية من خطوة إل أحخرى الحقة 

 سامع بالشكل الذي يريده املتكلم وهي: ـ حتَّى يصل اخلطاب إل ال

ّل مرحلة من مراحل الداللة هلا املرحلة األُوىل:  ذكرنا سابقًا أنَّ كح

آلياهتا، فالدالة اللفظية عىل صعيد التصور هلا آلياهتا اخلاصة هبا غري آليات 

 الداللة االستعاملية غري آليات الداللة اجلدية ... الخ.

أصوات ربام تستعمل يف ألفاظ متعددة تتشابه  فمثاًل ألفاظ معينة هلا

وتتشاكل وتتجانس صوتيًا ـ كام يف اللفظة األخرية يف الشعر الشعبي 

 الدارج األبوذية ـ أو مثل قيل يا أسام أين صربي.

آليات األصوات سواء أصوات األلفاظ األصلية أو غري األصليةأي 

ل الضمة التي هي نصف احلركات اإلعرابية املعرب عنها باهنا نصف لفظ مث

 صوت الواو والفتحة نصف صوت األلف وهكذا يرسمون املد مثاًل بأنَّه

رة كام يف علم  كم يعادل من األلف، والكرسة نصف صوت ياء محصغَّ

 التجويد وعلم الِصف.

تصور العالقة بني اللفظ واملعنى يعني األوضاع املرحلة الثانية: 

املرحلة من الصوت إل اللفظ، ومن اللفظ واالنتقال يف هذِه اللغوية آليًا، 
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بعد أْن جتاوزنا يف املرحلة األحول عامل اللفظ والصوت إل عامل ما إل املعنى 

 بني اللفظ واملعنى أي املعنى التصوري واألوضاع اللغوية وآليات األلفاظ.

العالقة بني املعنى التصوري واملعنى االستعاميل، املرحلة الثالثة: 

 ِه املرحلة عبارة عن جمموع األلفاظ والقرائن االستعامليّة.وآليات هذ

مرحلة القرائن التفهيمية، سواء أكانت لفظيًة أو املرحلة الرابعة: 

بيًّة أو ... الخ وقْد خاض علامء البالغة واألصول تفاصيل  حاليًة أو لح

أصناف القرائن االستعاملية التي ترتبط باستعامل اللفظ كقرينة املجاز 

ا قرائٌن  اها مموغري يرتبط بالقرائن االستعاملية، وهكذا قرائن الكناية فإهنَّ

مرتبطة بطبقة القرائن التفهيمية والتي تعني حتديد باملعنى التفهيمي، وكذا 

الدالالت االلتزاميّة هي قرائن ترتبط بطبيعة القرائن التفهيمية وليست 

 بالقرائن االستعاملية.

قة القرائن اجلدّية والتي ترتبط بمحصلة مرحلة طباملرحلة اخلامسة: 

ّل مفاٍد لفظي هناك حكم سواء قضية إنشائية أو إخبارية فإنَّه  احلكم، ففي كح

أي ُممول وهناك موضوع وما شابه ذلك ما يرتبط بشؤون هناك حكم 

أي مرتبطة بقرائن يحقال له قرائن ترتبط بمقدمات احلكمة وميول احلكم 

 اجلد.

وسابعة وثامنة و ... إل أْن يعلم اهلل حدودها  وهناك مرحلة سادسة

 هي يف احلقيقة تعدد مراحل املعنى احلدي وللمعنى اجلدي آليات.

إنَّ لكلِّ طبقة أومرحلة من آليات الداللة قواعد أو قرائن واخلالصة: 

منضبطة بالعلوم املختلفة لكي ال يتشوش نسق الداللة ونسق املدلول 

ّل علم خيتص باي مرحلة وبأي طبقة من قرائن لدينا، والبدَّ من ضبط أ نَّ كح
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الداللة حتَّى يف علوم اللغة، فإنَّه علوم اللغة ـ كام تقدم ـ متعددة من علوم 

األدب العريب، أو علوم األدب اللغوي، وأصل املعاجم اللغوية الذي هو 

علم املفردات فإنَّه خيتص بمرحلة الداللة الوضعية التصورية، وعلم 

خيتص بام قبل ذلك الذي هو علم األصوات وكيفية انسجام  العروض

 علم األصوات مع مواّد األلفاظ.

  



  



 

 حبث آخر حول القرآن

إنَّ فرض وبحث عملية القرائن أمٌر بالغح األمهية، وقْد ذكر علامء 

لة التصورية وعامل االرتباط باأللفاظ التصورية مما يحبحث إنَّ الدالالبالغة 

 يف علم البديع بالذات، وهكذا يأخذ علم البديع شيئاً من مرحلة االستعامل.

ا الداللة االستعاملية  ويشء من الداللة التفهيمية فيحبحث يف علم وأمَّ

 املعاين.

ا الداللة اجلدية ويشء من التفهيمية فتحبحث ويحعتنى بشأهنا يف  وأمَّ

 علم البيان.

 واخلالصة: إنَّ علوم البالغة األساسيّة هي: 

 ـ علم البيان: يرتبط بالتفهيمي واجلدي. 1

 علم املعاين: ـ يرتبط باملعنى االستعاميل ويشء من حافة التفهيم.

ـ علم البديع: ـ ما يرتبط باأللفاظ واملحسنات اللفظية، أي مرحلة  3

 وضاع اللفظية باملعنى التصوري.الداللة االستعاملية واأل

ا ما يرتبط بقرائن احلكمة والعلوم األحخرى التي تبحث عن  وأمَّ

تعددة يف علم النفس وعلم االقتصاد وعلم الفقه وعلم  مسائل وأمور مح

املِصف واملال، وعلم الفلك وعلم العقائد ... الخ والقرائن التي تأيت من 

ها ترتبط بمرحلة املراد اجلدي عىل العلوم األحخرى فالغالبيّة العظمى من

 طبقات. 
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 ومن اخلطأ أْن يحقال: 

إنَّ تفسري الرشيعة وتفسري النص الديني يكفي فيه علوم اللغة فقط 

يكفي فيه فقط علوم اللغة، علاًم أنَّ علوم اللغة فقط توصلك إل املعنى 

علوم التفهيمي دون املعنى اجلدي، وطبقات املراد اجلدي جيب أْن تتكفلها 

 أحخرى.

ولذا ينبغي للفقيه املحَفرسِّ إذا أراد أْن يتناول موضوع اقتصادي 

ومعاجلة أمر اقتصادي كتحريم الربا يف القرآن الكريم والسنة أو حتريم 

أو القامر أو أكل املال بالباطل أو ... الخ استقضاء األجرة من الفواحش 

 وال يكتفي فقط بالعلوم فعىل املحَفرسِّ أو الفقيه أو الباحث أْن ال يقتِص

رة يف املقرَّ  املناهجعىل  ستعني بمفردات تلك العلوم واالّطالعاللغوية، بْل ي

 تلك العلوم والتعامل بمصطلحات بام يتالئم وعلوم الدين.

إل أنَّ األزمات الرسطانية يف االقتصاد البرشي ونوده الفات النظر 

الرسطانية التي وضع القرآن جياًل بعد جيل تدور وتلف وترجع إل الغدد 

 يده عليها وحّرمتها وهنى عنها أمثال: ـ 

 ـ الربا. 1

 ـ القامر. 2

 ـ أكل املال بالباطل.  3

 اطل ليَس هلا أي حقيقة.بـ غسيل األموال ومتوهيات بال 4

 ـ حرمة أكل امليتة ... الخ. 5

إذْن القرآن الكريم وضع يده عىل غدد رسطانية يف باب االقتصاد أو 



 

 

 

 639  ....................................  الفصل السابع: استعمال اللفظ يف أكثر من معنى 

 أْن واألرشبة أو النظام الغذائي البرشي، مهام حاول البرش باب األطعمة 

يحقنِّعها بمختلف األقنعة ويبدل ألفاظها جياًل بعد جيل ترجع إل املاهية 

نِّع أو بحدل لفظه أو صورته أو ... فهو جير إل مفسدة  واحلقيقة، فالربا مهام قح

بطريقة أحخرى وبأسامء وكذا الفواحش بطريقة أحخرى اخلداع املعاميل 

جديدة فإنَّ املسمى واحد يعتمد عىل قرائن ترتبط بعامل املال والنقد أو عامل 

الِصف واملِصف وال نريد من الفقيه أْن يتخصص بعامل املال واملِصف 

 وإنَّام ال أقل يستعني بقواعده؟ مِلَ ذلك؟

د أْن الفقيه إذا أراألنَّ تلك القواعد ترتبط باملعنى اجلدي، كذلك 

رر وينظر بشكل عميق ومتني يف بحوث علم االقتصاد فال تكفيه املعاجلة  حيح

بعلوم اللغة وإنَّام علوم اللغة توصلك إل املعنى التفهيمي وأقىص ما 

ا طبقات املعنى اجلدي التفصيلية  توصلك إليه هو املعنى اجلدي اإلمجايل أمَّ

ام البدَّ من الرجوع إل ال يمكن معاجلتها بالفقه أو علوم اللغة فقط وإنَّ 

القواعد والقرائن املرتبطة بتلك العلوم األحخرى مثل علم االقتصاد وعلم 

 اء و ... الخ.يالفلك وعلم الفيزياء والكيم

أنَّ العلوم األحخرى قواعدها وبراهينها ودوافعها ترتبط اخلالصة: 

ْن يقرأ النص باملعنى اجلدي وليَس للمفرس أو الفقيه أو املتكلم أو أي أحد أ

عن القواعد املسلمة والبدهيية يف العلوم األحخرى ال الديني بمعزل ومنأى 

القواعد النظرية ألنَّ القواعد النظرية ملْ تصبح حلد اآلن حقائق وإذا ملْ 

تصبح حقائق فال يمكن االعتامد عليها أو هناك آراء فرضية وليست 

ظرية يف العلوم ثم بعد النظرية نظرية، ومن املعلوم أنَّ الفرضية أسبق من الن

 حقيقة.
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ا  طالقواعد البدهيية واملسلمة يف العلوم هي فق التي يعتمد عليها وأمَّ

 الفرضية أو النظرية فال يمكن االعتامد عليها.

وعليه فالقواعد املبدهة يف العلوم األحخرى هي قرائن اجلد وحينئٍذ 

 تكون هذِه توسعة ألقسام القرائن.

  



 

 القسم الثاني

 مال اللفظ يف أكثر من معنىعاست 

تقدم الكالم يف استعامل اللفظ معنى واحد، واآلن نحاول اخلوض يف 

القسم الثاين وهو استعامل اللفظ بأكثر من معنى بعرضه العريض، وإْن كان 

أمٌر غريٌب عند علامء البرش األنسح هبذه القاعدة اخلطرية واملهمة والوسيعة 

ّل أفق البرش، كام َمرَّ التنبيه عليه  أمجع، نعم ممارستها بشكل ُممود موجوٌد يف كح

ل يف احلواريات اإلنسانية أو احلواريات يف اللغة  من بعض أدلَّة القسم األوَّ

 العربية فإنَّه موجود فيها استعامل اللفظ يف أكثر من معنى.

الثاين بلحاظ علم التفسري للقرآن الكريم،  والكالم يف هذا القسم

ه إل أنَّ هذِه القاعدة بأفقها تنبَّ ننريد أْن نلفت نظر األخوة الباحثني و

الوسيع جدًا ملْ تدشن وتطبق هبذه املوسوعية الكبرية يف أي منهج تفسريي 

وال يف أي علم من العلوم إاّل يف منهج تفسري أمومةوالية املحكامت وأهل 

والذي ملْ يفتأ اآلخرون يحسجلون طعنًا عىل هذا املنهج منذ القرن البيت^ 

ل لإل رة جدًا إاّل أنَّه هناك اآلن يف العِص احلديث سالم إل فرتة متأخِّ األوَّ

صحوة علمية اعرتفت بأنَّ هذا املنهج هو منهج جدير وحقيقي وكفوء 

لسفة السيام بعد انفتاح مبحث ومنهج تعدد القراءات للنص الديني وف

األلسنيات عند الرشق والغرب وتعددية وهرمونطيقيا وبرجمة مهولة النه 

وجعلها من يحرَبْمج فيها لعوامِل من الربجمة التي تباهى هبا القرآن الكريم 

، خَلَقَ اإلِنسَان، عَلَّمَ الْقُرْآن، }الرَّحْمَنعظائم إحسانه عىل عباده وهي لغة البيان 
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 . (1)عَلَّمَهُ الْبَيَان{

األلسنيات احلديثة وفلسفتها فبها جوانب إجيابّية جديرة وفيها 

جدارات أنجزت وكانت يف السابق علوم اللغة يف لغات البرش وعلوم 

أهل  جاألدب العريب يف غفلة عنها ويعدوهنا طعن عىل مدرسة، ومنها

حوا ـ الطرف اآلخر ـ ومل يعرتفوا البيت^، واآلن  أصبحت وإْن مل يحِصِّ

ا حقيقة واحلقيقة ال حتتاج إل اعرتاف فتلك الطعون التي بذلك إاّل  أهنَّ

كانوا يطعنون هبا عىل منهج مدرسة أهل البيت^ أصبحت اآلن تعترب 

معاجز علميّة ألهل البيت^ لذلك يعربون عنها الربجمة اللغوية ومن 

 .الواضح أنَّ اللغة فيها برامج مهولة

ري، والذي نريد الوصول إليه وعليه فالربجمة اللغوية ليَس أمرها باليس

لَّهح هو: ـ   من خالل هذا كح

إنَّ قاعدة استعامل اللفظ يف أكثر من معنى هلا طبقات وهلا زوايا 

وجهات متعددة، وعليه فكيف تحطبَّق فكرة هذِه القاعدة بمنهاجها الوسيع 

يف منهاج أهل البيت^، والبيان املذكور يف القرآن الكريم مثل قوله 

 (2)}قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي{تعال: 

والالتناهي، بْل فوق ذلك، وكذا الربهان الذي هو كناية عن الالُمدودية 

وعرتته^ أنَّه ما دامت ’ املذكور يف القرآن الكريم ويف أحاديث النبي

لَّها متأتيّة ومنطبقة وقابلة لالنطباق عىل مواردها قواعد الل غة والبيان كح

ّرادة يف خمتلف العلوم من النحو والِصف والَعروض وعلم  لَّها مح فتكون كح

القراءات والصوت، وأنَّ قواعد هذا الصوت يمكن أْن تحضبط عىل قراءتني 

                                                                        
 .4ـ  1( سورة الرمحن: اآليات 1)

 .109( سورة الكهف: اآلية 2)
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 أو ثالثة أو أربعة أو ... الخ.

ات هبذا املعنى يف روايات أهل وأحد تفسريت تبيان تعدد القراء

 البيت^ هو: ـ 

أنَّ وجوه القرآن ال بمعنى اختالف هلجات العرب وإْن كان هذا هو 

املعروف من علم القراءات، إاّل أنَّ منهج أهل البيت^ ال يحشيد به بذات 

ي احلد، وإنَّام يحشيد منهاج أهل البيت^ إل منهج تعدد القراءات العِص

وهلا استعامالً وهلا تفهياًم بأنَّ اللفظة الواحدة هلا صوتًا يعني وجوه القرآن 

 وهلا جّدًا و ... الخ.

 انعم َوَرَد يف روايات أئمة أهل البيت^ إنَّ تعدد القراءات هبذ

 املعنى هي تعدد وجوه للقرآن.

والنقطة اجلوهرية التي يتميز هبا منهج أمومة والية أهل البيت^ 

شاهبات عن باقي املناهج التفسريية األحخرى عىل املحكامت فضاًل عن املت

عدم وحدانية املعنى من اللفظة  هو أنَّ منهج أمومة الوالية يبني عىل

الوحدة، وهذِه هي بداية افرتاق مسار الطريق مع باقي املناهج التفسريية 

أو الفقهاء التي تبني عىل وحدانية املعنى منهج املتكلمني  ءً ااألحخرى سو

 باجلملة.

بل عند أهل البيت^ متعددة وإْن كان الِصاط واحدًا  إذنْ  السح

بل إل اهلل وإل ذلك الِصاط متعددٌة  }لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ ومستقياًم لكنَّ السح
 .(1)شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا{

إاّل أنَّه ومن املؤِسف جدًا بعضهم ينظر إل كالم اهلل تعال نظرًة  

                                                                        
 .48( سورة املائدة: اآلية 1)
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حبوسيًّة ضيقًة ويعترب هذا من األخطاء الفاحشة؛ ألنَّ الكالم صادٌر من ربِّ 

ه خيتلف عن أفق البرش، وعليه تكون مجيع هذِه اجلهات املختلفة  العاملني وأحفحقح

لُّها محرادة، ولو ملْ يحرد اهلل تعال مجيع   هذِه املعاين املختلفة حلَجب باباً املتعددة كح

م الكالم اإلهلي يف القرآن منفتح عىل جهات عديدة عن باب، وعليه فام دا

كلها تكون مرادة وال مانع منه يف بيانات أهل البيت^ كمنهاج رشايع تبتدأ 

هبذا الطريق، فإنَّ للكالم طحرقًا متعددة فام دام ملْ خترج عن قاعد وموازين 

واعد املنهاج املقرر يف مدرسة أهل البيت^ فإنَّه ال مانع منه وحاله حال الق

النحوّية إْذ يمكن أْن تعرب بوجوه متعددة ال خترج عن الضوابط والقواعد 

مت.  النحوية وكلها صحيحة بالرشوط الثالثة التي تقدَّ

إنَّ انضباط القواعد ليست عشوائية وإنَّام منضبطة ورصينة : والنتيجة

ج أمومة إاّل أنَّه ملاذا تحرتك هذِه املوازين، ولذا خيتلف منهوموزونة بموازين 

والية أهل البيت^ عىل املحكامت فضاًل عن املتشاهبات يف القرآن الكريم 

عن باقي املناهج التفسريية األحخرى كمنهج احلداثويات واأللسنيات ومنهج 

القراءات املتعددة يف أنَّه يف منهج امومة الوالية إذا تعدد املوازين ال يوجب 

األحخرى اليت حيصل عندها هذا التعدد تضارب بينها، بخالف املناهج 

تضارب بني املوازين بسبب اشرتاطها املحسبق أنَّ املعنى واحد وأححادي األفق 

}قُل لَّوْ كَانَ وضيّق، بخالف منهج أمومة الوالية التي تستند إل قوله تعال: 
 . (1)تُ رَبِّي{الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَا

وحينئٍذ ال مانع من تعدد القواعد الِصفية والنحوية والبالغية و ... 

ا قواعد  الخ إذا مل تتعارض مواّدها مع ُمكامت القرآن وال بأس هبا ألهنَّ

 وحقائق علميّة.

                                                                        
 .109الكهف: اآلية ( سورة 1)



 

 املواد التطبيقية لقاعدة 

 استعمال اللفظ يف أكثر من معنى

إنَّ قاعدة استعامل اللفظ يف أكثر من معنى ذات معنى وسيع جّدًا، 

أْن نطبقها عىل منهاج أحمومة الوالية عىل املحكامت يف القرآن فضاًل ويحمكننا 

ة أمثلة وموارد تطبيقية.  عن املتشاهبات، ونذكر هلا ِعدَّ

ل:   . (1)«أوتيت جوامع الَكلم»’ حديث النبياملورد األوَّ

تشتمل عىل ’ الكلمة التي يحبدهيا رسول اهلل إنَّ بتقريب: ـ 

َفرسِّ  إهلي منتخب من منظومات بيانية إل ما شاء اهلل، إاّل أهنا حتتاج إل مح

؛ ألنَّ ’قبل اهلل تعال حتّى يحفرسِّ هذِه الكلمة التي أطلقها رسول اهلل

مل يحأَت جامع أو جمموعة من الكلم وإنَّام أويت جوامع الكلم، ’ الرسول

له ما ’ واجلوامع جنس الكلم، ولذا نالحظ أيَّ حديث نبوي يصدر عنه

شاء اهلل من التفاسري، وتنبثق منه قواعد عديدة بمثابة أسس تنطلق منها 

 تلك القواعد والضوابط.

هذا احلديث الرشيف رغم  ( 2)«إنَّام األعامُل بالنيات»’ قولهاملورد الثاين: 

وجازة كلامته إاّل أنَّه بعض املحققني استقىص معاين هذا احلديث الرشيف الذي 

قْد بحنيِّ يف كلامت أهل البيت^، ثم علامء املسلمني إل ما يقرب من أربعني 

                                                                        
 ( اخلصال للصدوق، وكذا اآلمايل للصدوق.1)

، 4، وهتذيب األحكام للشيخ الطويس، ج3، ص1( دعائم اإلسالم للقايض النعامن املغريب، ج2)

 .519ص 186ح



 

 

 

 تفسري أمومة الوالية واحملكمات  ................................................................. 646

 معنى متباين، وكل هذهِ املعاين قواعد أساسيّة يف العلوم املهمة.

ىل بيان معاين علوم عديدة وأسس هذا احلديث الرشيف عويتشمل 

وقواعد علوم فتقت من هذِه القاعدة النبوية الرشيفة تتضمن مفاتيح 

ألبواب علوم أساسية خمتلفة حيتاج إليها الباحث، وهذا معناه أنَّ عامل 

 املعاين أعظم عامل جمرد وأعظم من عامل األبدان.

خالق  فكيف بكالم اهلل تعال الذي هو’ هذا بلحاظ حديث النبي

ْعطي جوامع الكلم للنبي التي هي أسامء إهلية أعظم من ’ وجاعل ومح

}قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا جوامع الكلم لذا كان وصف القرآن لنفسه عظياًم 
× ؛ ولذلك ورد عن اإلمام الصادق(1)لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي{

× : ، قال}قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا {قوله ×  رواية أيب بصري قلت للصادقيف

 .(2) أخربك أنَّ كالم اهلل ليَس له آخر وال غاية وال ينقطع أبدًا[

املوجزة النافعة ’ هناك مجل كثرية من كلامت النبياملورد الثالث: 

 نذكر بعضها من دون تعليق طلبًا لالختصار.

 . (3)«من تفاقر افتقر»’: ـ قوله 1

 .(4)«أفضلكم إيامناً أحسنكم أخالقاً »’: ـ قوله 2

 .(5)«ُحسن البرش ُيذِهب بالسخيمة»’: قولهـ  3

                                                                        
 .109( سورة الكهف: اآلية 1)

 .689، ص3( تفسري الربهان، ج2)

 .41( حتف العقول، ص3)

 .45( املصدر السابق، ص4)

 .45املصدر السابق، ص (5)
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 .(1)«ِصلوا أرحامكم ولو بالسالم»’: ـ قوله 4

 .(2)«ما آمن بالقرآن َمن استَحلَّ حرامه»’: ـ قوله 5

 .(3)«ورشه من الرش فاعلهخرٌي من اخلري ُمعطيه، »’: ـ قوله 6

 .(4)«خري من العمل أدومه وإْن قلَّ »’: ـ قوله 7

 .(5)«ُحبه الدنيا أصل كل معصيية»’: ـ قوله 8

 .(6)«ال يرد القدر إالي الدعاء»’: ـ قوله 9

 .(7)«خري الزاد التقوى»’: قولهـ  10

 .(8)«رأس احلكمة خمافة اهلل»’: ـ قوله 11

 .(9)«من العذابالسفر قطعة »’: ـ قوله12

 .(10)«ادفعوا البالء بالدعاء»’: ـ قوله 13

 املختِصة والنافعة.× ما ورد يف كلامت أمري املؤمننياملورد الرابع: 

                                                                        
 .57( املصدر السابق، ص1)

 .55( املصدر السابق، ص2)

 .57( املصدر السابق، ص3)

 .122، ص2( جمموعة وّرام ج4)

 ( املصدر السابق.5)

 .74، ص2( عيون أخبار الرضا ج6)

 .216، ص1( كنز الفوائد ج7)

 ( املصدر السابق.8)

 .74، ص2( عيون أخبار الرضا، ج9)

 .380، ص4ج ( الفقيه،10)
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 .(1)«ال غنى مثل العقل، وال فقر أشد من اجلهل»×: ـ قوله 1

 .(2)«قيمة كُل امريء ما حُيِسن»×: ـ قوله 2

 .(3)«إذا تمَّ العقل نقص الكالم»×: ـ قوله 3

 .(4)«آلة الرئاسة سعة الصدر»×: ـ قوله 4

 .(5)«اإلعجاب يمنع االزدياد»×: قولهـ  5

 .(6)«الطمع رقٌّ ُمؤبد»×: ـ قوله 6

 .(7)«كم أكلة منعت أكالت»×: ـ قوله 7

 .(8)«القناعة ماٌل ال ينفذ»×: ـ قوله 8

 .(9)«الناس أعداء ما جهلوا»×: ـ قوله 9

 .(10)«الشكر زيادة»×: ـ قوله 10

 .(11)«الصمُت وقارٌ »×: ـ قوله 11

                                                                        
 .201( حتف العقول، ص1)

 .201( حتف العقول، ص2)

 .526( هنج البالغ، 3)

 .224( حتف العقول، ص4)

 .494( هنج البالغة، ص5)

 ( املصدر السابق.6)

 .548( املصدر السابق، ص7)

 .507( املصدر السابق، ص8)

 .525( املصدر السابق، ص9)

  . 378( غرر احلكم، ص10)

 .216ص ( املصدر السابق،11)
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 .(1)«العاقل َمن وعظته التجارب»×: ـ قوله 12

 .(2)«الفقر خُيرس الفطن عن حجته»×: ـ قوله13

 .(3)«اخُلُلقكل داء يداوى إالي سوء »×: ـ قوله 14

 .(4)«كل يشء ُيَمله ما خال طرائف احِلَكم»×: ـ قوله 15

 .(5)«وخلطه الناس فتنةكثرةاملعاِرف حمنة، »×: قولهـ  16

 .(6)«ما تكربَّ إالي وضيع»×: ـ قوله 17

 .(7)«ما تواضع إالي رفيع»×: ـ قوله 18

إنَّ اإلمام ×: الباقرينقل الكيش ما ورد عن اإلمام املورد اخلامس: 

كتب رسالة فيها نون أو جيم ونحقلت هذِه الرسالة إل جابر بن × الباقر

عرضت عليه وعىل باقي أصحاب اإلمام يزيد اجلعفي وغريه، وبعد ما 

فكل واحد منهم فهم منها معنى من هذا احلرف أو الكلمة، فمثاًل جابر بن 

يزيد اجلعفي فهم من هذِه الكلمة أنَّه يمثل باجلنون حتّى تبتعد عنك عني 

األعداء كي ال تغتالك يد بني العباس، وآخر فهم منهم معنى آخر وهكذا 

 و ... الخ[.

ما يف الشعر الشعبي الدارج املعروف بـ )األبوذية( ادس: املورد الس

                                                                        
 .444( املصدر السابق، ص1)

 .365( املصدر السابق، ص2)

 .264( السابق، ص3)

 .58( املصدر السابق، ص4)

 .319( السابق، ص5)

 .310(غرر احلكم، ص6)

 .249( غرر احلكم، ص7)
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فإنَّ لفظة واحدة تنتهي هبا األبيات الثالثة األول بمعاين خمتلفة، ونفس 

الصوت يكون بنربات خمتلفة يف األلفاظ الثالثة املوحدة املادة واملختلفة 

 .(1)اهليأة يف بعضها أيضًا هذا يؤدي إل اختالف املعنى

وهكذا يف علم التِصيف، فمثالً: الفعل: ـ وقى ـ بع: املورد السا

يف أكثر من لفظ فضاًل عن اختالف الصوت يوقي يقي ـ ِق، فهنا استعمل 

 املعنى.

إمكاهنا للقاعدة تدلُّ عىل األحخرى إل غري ذلك من املوارد التطبيقية 

ة معاين وهيئات  فضاًل عن وقوعها إذْن استعامل اللفظة الواحدة يف ِعدَّ

ممكنة وواقعة وهي تأيت بحسب ختصيص أهل اللغة، وعليه فيكون باب 

هذِه القاعدة وسيع جدًا يف خمتلف املجاالت والعلوم والفنون سواء 

ول اللغوية أو النحوية أو الِصفية أو عىل مستوى علوم الفقه واألص

والعقائد والتفسري أو العلوم األمنية واالستخباراتية أو ... الخ وهكذا 

: ـ كثرة سعة أفق االستعامل الصويت، يفتح باهبا عىل علم  أرشنا سابقًا إل أنَّ

واملصدر وصيغة االشتقاق املعهود من صيغة اسم الفاعل واسم املفعول 

الثة الكبري واملتوسط الفعل واسمه واالسم ... الخ، وأقسام االشتقاق الث

ومن الواضح أنَّ علم االشتقاق من العلوم املهمة جدًا وليَس  (2)والصغري

                                                                        
 ( كام يف قول شاعرهم: 1)

ـال ـات ينشـ ــويص هيهـ ـرح ال ــد جـ  بع

 

ــال )ينشــل(  ــا ريــت ينش به ي  وچــن الصــوَّ

ـــش   ـالَوَي نع ــ ـــرب ينش ـــدل للا  الع

 

ـة  ـامي احلمّيــ ـه نظـــل عاـــب حــ  ويتامـ

  

( االشتقاق: هو نزع لفظ من آخر برشط مناسبتها معنًى وتركيباً، ومغايرهتام يف الصيغة، نحو اشتقاق 2)

ـ فقد اختلف  ـتََب( ، و )مطبعة( من )طبع( و ... الخ وأمَّا أصل االشتقاق :  كلمة )كاتب( من )َك

وذهب  البِصيون والكوفيون حول أصل االشتقاق، فقال البِصيون: إنَّ األصل هو املصدر،
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 يف لغة العرب فحسب، بْل حتَّى عند البرشية يف لغات أحخرى لسانية.

ة زوايا حتَّى زاوية استعامل  إذْن استعامل اللفظ يف أكثر من معنى له عدَّ

 األصوات يف أكثر من لفظٍة.

هناك رواية نقلها الشيخ الطويس يف االحتجاج : يف لثامن: املورد ا

مع ’ مع اليهود والنصارى وهيك قوله’ احتجاج النبي األكرم

 . (1) «إْن كان إبراهيم خليله فأنا حبيبه حممد ...»اليهود: 

م أْن يستدلوا بقوهلم ]ألنَّ اهلل اختذه صَقبَِل للخ’ أنَّ النبيبتقريب: 

 .(2) خليال[

 إبراهيم خليل اهلل وأنَّ نعت )خليل( استعمل يف أكثر من معنى.وإنَّ 

مع النصارى واليهود من جانب آخر، بأنَّه : ’ وهكذا احتجاجه

 ملاذا تقولون عزيٌر بن اهلل، وعيسى بن اهلل.

                                                                        
ـ  ـ َمن أراد فلرياجع املطوالت  جية   الكوفيون إل أنَّ الفعل هو األصل ولكل حح

ـ    وينقسم االشتقاق إل: 

االشتقاق األصغر: هو تقليب تصاريف الكلمة، حتّى يرجع منها إل صيغة هي أصل أوالً:  

َب( فإنَّه دال عىل م طلق الرضب فقط، أمَّا الصيغ كلها داللة اطرادًا أو حروفًا غالبًا كـ )رَضَ

َب( املايض  ضارب، ومرضوب، ويرضب، وإرضب، فكلها أكثر داللة وأكثر حروفاً، و )رَضَ

ـ ب( ويف هيئة تركيبها. ـ ر   مساٍو حروفاً وأكثر داللة وكلها مشرتكة يف املادة )ض 

يف ترتيبها يتقدم  االشتقاق األكرب: هو أْن جتد بني كلمتني فأكثر متاثاًل يف احلروف واختالفاً ثانياً:  

بعضها عىل البعض اآلخر من دون زيادة أو نقص فيها مع االحتاد يف املعنى نحو: َمدَّ وَمطَّ ، وأنفق 

وأنقذ، وقصَّ وقََصَم، أو أْن تعمد إل كلمة فتشتق منها كلمة فأكثر بتقديم بعض احلروف عىل 

شيالن( والبض، كاجلَّبِّ واجلبب بعض من دون زيادة أو نقص مع االحتاد يف املعنى كالضبِّ )ال

 .2، ج43وهو عىل أي حال تكلف كبري]املعجم الشامل، ص

 .58( االحتجاج، ص1)

 ( املصدر السابق.2)
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أنَّ البنّوة حتمل معاين باطلة يف االعتقاد بالتوحيد، وأنَّ بتقريب: 

 يتبعض ويتجزأ ويتآكل وهذا شأن الفقري معنى يلد ويولد أي أنَّ اهلل تعال

وليَس من شأن الغني الرتكب والتبعض والتآكل فكيف تقولون أنَّ اهلل 

 غنى و ... الخ.

عن ذلك كام هو مفصل يف االحتجاج َمن أراد ’: أجاهبم النبي

 مع اليهود والنصارى.’ فلرياجع احتاج النبي

هلل كام جاء يف القرآن وأنَّ تقرُّ بأنَّ إبراهيم خليل ا’: ثم قالوا للنبي

هو خليل اهلل، وأنَّ مفردة )خليل( وحيانية بمعنى التكريم، ال × إبراهيم

أنَّ اهلل تعال له كفوًا أحد ونديم، فقالوا للنبي األكرمة فكام أنَّ إبراهيم 

 خليل اهلل إذْن عزير بن اهلل وما املانع يف ذلك؟

عظم من عزير، فلامذا عند اليهود أ× إنَّ موسى’: أجاهبم النبي

أصبح عزير بن اهلل، ومل يصبح موسى بن اهلل، فاجعلوه عم اهلل، أو َجدُّ اهلل 

كام يف االحتجاج بمزيد من النقوض، وأنَّ املراد من ’ اهبم النبيجفأ

كلمة اخلليل واخلحّلة ـ مضمومة اخلاء ومكسورها تأيت بمعنيني يف اللغة: ـ 

يف قاعدة استعامل اللفظ يف أكثر من ’ وهنا ُمل الشاهد من قول الرسول

ا: ـ   معنى فإنَّ اخلليل تأيت إمَّ

 ـ بمعنى الفقر والفاقة. 1

أنَّ الصديق الويف هو الذي ـ أو بمعنى الصديق والويف باعتبار  2

بأرسار التوحيد × يطّلع عىل أرسار خليله، واهلل تعال أْعَلَم إبراهيم

 نى.واملعارف والدين فهو خليل هبذا املع

مي  يق وصديق بأنَّ يعلم من أرسار اهلل شيئًا فسح إذْن إبراهيم صدِّ
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 واخلليل بمعنى اخلحّلة بضم اخلاء. ،يللباخل

ّلة( بضم اخلاء و )ِخّلة( بكرسها مه هيئتان ولفظتان  اوعليه فـ )خح

ا لفظًة واحدة، إاّل أنَّ الواقع الصويت للفظة )خليل( يمكن أْن يؤخذ سولي

أو تلك، وعليه يكون استعامل الصوت يف لفظتني، وليَس  من هذِه املادة

اليهود ’ فقط استعامل اللفظ الواحد يف معنيني، ومع ذلك جارى النبي

والنصارى بأنَّ هذا الصوت للفظتني وللمعنيني كالمها صحيح سواء كان 

وهو معنى مستقيم، ’ بمعنى الفقر أو اخلحّلة وكال املعنيني مراد للنبي

ا هبذا للطرف ’ ن النبيوهذا إقرار م اآلخر بأنَّ من حقهم أْن حيتجوا إمَّ

ّل ذلك صحيٌح ويتحاجون به عند رهبم.  املعنى أو ذاك أو بكليهام كح

هلل تعال × ومن هذا يتفرع مطلٌب عقائدي يحرِسخ عبودية إبراهيم

د املعنى للفظة دعندما قبل هبذين املعنيني للِخلة ـ أي تع’ والنبي

ّل  الواحدة، وكانت منضبطة حتت قواعد وموازين البيان فإنَّه يصح إرادة كح

ك عنه ساطع الربهان، وإْن ملْ تكن قاعدة استعامل اللفظ يف داملعاين ما ملْ َيذح 

عليها ومل يقل ’ ض النبيأكثر من معنى واردة يف بيان الوحي، ومل يعرت

اهلل، إنَّام هو هبذه  )اخلحلة( املضادة لتوحيد يأنَّه يلزم من استعامهلا كام يف معني

انب وال يبتعد معنى اخلليل عن عبودية إبراهيم  هلل تعال.× القاعدة ال جيح

بحق ’ إذْن هذا احتجاج بالقاعدة واستعامهلا من قبل النبي

باألمور التموهيية والباطلة  جدالوجادهلم بالتي هي أحسن وليست هي 

 ال سامح اهلل.

يق من ان × مضافًا إل أنَّ وصف النبي إبراهيم باخلليل والصدِّ

اخِللة وهي الفقر واالنقطاع واالحتياج إل اهلل تعال فإنَّ هذا الوصف فيه 

 يف توحيده هلل تعال.× تكريس ودعم لعبودية إبراهيم
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يق والصديق بضم خاء اخلحلة، من أنَّ معنى  وهكذا وصف الصدِّ

عليها الصديق هو َمن وقف عىل خصوصيات صديقه لدرجة ال َيطَّلع 

 غريهن وهذا أيضًا ال يحنايف العبودية هلل وتوحيده.

فهذا معناه أنَّه ’ مح ذلك االستعامل عند النبي األكرمإذْن إذا سا

هناك تسمية رشعيّة ووحيانية يحرادح منها معنيني، علاًم أنَّ التسميات اإلهلية 

ا املشتقة من األسامء اإلهلية، وأنَّ نفس األسامء اإلهليّة أعظم من  القرآن ألهنَّ

 مصدر نزول القرآن.

وعليه إذا كان احلال يف التسميات لألنبياء املشتقة من أسامء اهلل احلال 

 املتعدد ينيحبني هذا االستعامل البيا’ فيها بحسب البحعد التكويني أنَّه

واملنفتح عىل طرق متعددة حاكية عن أنَّ التكوين عىل أنامط متعددة، وهذا 

َدلِّ   ل عىل استعامل قاعدة اللفظ يف أكثر من معنى.ممّا يدعم ويح

لفظ اجلاللة ]اهلل[ تعال اسم باري الوجود وأصله املورد التاسع: 

هة واألهليّة واألحلحوهه ]إاله[ فدخلته أل فحذفت اهلمزة ختفيفًا، واألحال

 .(1)واأللوهيّة واألهلانية بمعنى واحد

قاق فعل، كام جيوز يف وليَس )اهلل( من األسامء التي جيوز منها اشت

ثم أنَّه هناك بحث هل أنَّ لفظ اجلاللة مشتق من الوله أو  (2)الرمحن الرحيم

ة معاين ملادة لفظة )اهلل( كلَّها تناسب  التأله أو ... الخ وعليه فهناك عدَّ

وتناغم الكامل االحدي وهذا معناه أنَّه يراد من لفظ اهلل معاين متعددة 

 و لفظ )اهلل( تعال وهو مراد عىل صعيد الواقع. هينواجلامع هلذه املعا

                                                                        
 .1ج 66( أقرب املوارد مادة ]أله[ ص1)

 .34( كتاب العني للفراهيدي، ص2)
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وبيانات ’ نا بيانات النبيربلو س أسامء اهلل احلحسنى،املورد العارش: 

قامة  أهل البيت^ يف معاين أسامء اهلل احلسنى سنجد أنَّ تلك البيانات مح

معتمدة عىل استعامل اللفظ يف أكثر من معنى، وأنه كاشف عن أنَّ تلك 

ملعاين كامليّة متعددة وليَس معنى واحد، وهذا جانب مهم األسامء جامع 

ا مبنيّة عىل هذِه  جدًا فإنَّ األسامء اإلهلية متعقدات ومع ذلك نالحظ أهنَّ

 القاعدة املهمة أي قاعدة استعامل اللفظ يف أكثر من معنى.

والبالغية تتميز هذِه القاعدة املهمة واخلطرية من بني القواعد الغوية 

ا مستعملة يف أصل البيان الوحياين يف أسامء اهلل  واللفظية و ... الخ بأهنَّ

وتوحيده وتستعمل يف ذلك باّطراد، فكيف فيام دونه من االستعامالت 

 الوحيانية؟

  



  



 

 عالقة القاعدة 

 فظ يف أكثر من معنى باألمساء اإلهلية اللفظيةاستعمال الل

ال خيفى عىل أهل البصرية واالختصاص أنَّ أصل هذِه القاعدة 

ـ استعامل اللفظ يف أكثر من معنى ـ هلا أصل يف البيان الوحياين يف املباركة 

 أسامء اهلل وتوحيده وهي مطرده هناك فكيف ما دون االستعامالت الوحيانية؟

.  كام َمرَّ

 ال خيفى أنَّ هذِه األسامء اللفظية والبيان اللفظي هي ليست وكام

، أو هذِه األمواج نأسامء إهلية؛ ألنَّ لفظة صوت اهلل، أو صوت الرمح

الصوتية للرمحن أو للرحيم أو ... الخ فإنَّ هذه أسامء اهلل احلسنى، واملوج 

الصويت دالٌّ وكاشف عن معنى، واملعنى كاشف عن حقائق تكوينية، 

تلك احلقائق التكوينية هي األسامء وهي الِسَمة والعالمة، وعندما يحقال: و

 .داالً عليهاالسم األعظم: ـ ليَس صوتًا، وإْن كان هناك صوتًا 

إذْن ليَس الصوت لوحده هو الذي تنشق به األرض ويحعَرج به إل 

السامء وتنفتح به مفالق أبواب األرض وتفتح به أبواب السامء، وإنَّام 

 صوت: ـ دال ونداء لتلك احلقيقة التكوينية املهولة والعظيمة.ال

علاًم أنَّه يف بحث األسامء توجد لنفس األسامء مراتب وطبقات 

فهناك اسم عظيم واسم أعظم واسم أعظم أعظم أعظم، واسم اعظم 

عظيم و ... الخ وهذِه املراتب من األسامء تعني احلقائق التكوينية، أيضًا 

 عىل طبقات تتلو بعضها البعض. نفس احلقائق هي
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وعليه فهذه األصوات ليست هي أسامء إهلية، وإنَّام األسامء اإلهلية 

التي ليَس هلا اسم قبل اللغة العربية أي قبل خلق البرش والدنيا والسموات 

واألرض فإنَّه ما كانت هلا أسامء صوتية أصاًل قبل خلق الدنيا، وعليه فهل 

سامء قبل عامل اخللقة؟ يعني ملْ يكْن هو اهلل؟ كال فإنَّ يحعقل أنَّه ليَس هلل األ

األسامء اإلهلية قبل خلق اخلالئق هي حقائق تكوينية وآيات كربى إهلية 

 مملوكة له تعال غاية األمر عندما تقول: ـ 

ا تستعمل كاشفة عن تلك األسامء التكوينية  هنا أسامء لفظية فإهنَّ

الشاهد من استعامل اللفظ يف أكثر من  واحلقائق الكربى، وهنا يكمن ُمل

معنى بأْن هذا اللفظ وضع لإلشارة إل أكثر من معنى، ويشري إل أكثر من 

 حقيقة وكثرة املعاين تشري إل كامالت جمتمعة يف حقيقة واحدة.

وعليه لو كانت اللغة اللفظية غري وافية باإليصال إل املعاين واملعاين 

عملها الوحي، ومن املعلوم أنَّ الوحي اإلهلي ال ملا استموصلة إل احلقائق 

يستعمل إاّل األلفاظ التي توصل إل الطريق ال التي تغويه الطريق، وببيان 

 بنيِّ ونوٍر يوصل إل املعنى املراد. 

إذْن هذِه اللغة بام هلا من طبيعة متنوعة متشكلة فهي موصلة، وإاّل لو 

كان تنوعها وتشكلها وتعددها وتكثرها يف الداللة ويف األداء إل املعاين 

و  (1)}وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا{غري سليم ملا استعملها الشارع وهو القائل 

بنيِّ للطريق  (2)آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيد{}وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ  فهو بالتايل مح

وليَس بمجمل ومبهم، وإذا كان مبني للطريق ـ ال متشابه وجممل ـ هو 

                                                                        
 .37( سورة الرعد: اآلية 1)

 .16( سورة احلج: اآلية 2)
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طبيعة هلذا اللسان العريب املحبنيِّ لقواعد اللغة املحبينة وقواعد اللغة اإلنسانية 

ا منفتحة عىل تعدد االست عامل وتعدد املعاين، وساّمه الباري حكاًم عربيًا؛ وأهنَّ

 ألنَّ فيه إحكام واتقان ال انفالت فيه.

إذْن اللغة العربية هي اللغة التي يتعامل هبا الوحي بني اخلالق 

ان لغة يفالب عَلَّمَهُ الْبَيَان{، خَلَقَ اإلِنسَان، عَلَّمَ الْقُرْآن، }الرَّحْمَنواملخلوق 

ي والبرش وإذا مل تكن هذِه اللغة وهذا البيان فيه اتقان التخاطب بني البار

ميت ألنَّ فيها إظهار وإعراب  ميت اللغة العربية عربية؟ سح وإحكام فلَِم سح

وبيان وإفصاح عاّم تقتضيه الفطرة وهي والية اهلل ورسوله وأهل بيت 

 الرسول صلوات اهلل عليهم أمجعني.

أي بفطرته يحعرب عام هو  العريب يف الفطرة هو املؤمنواخلالصة: 

فيكون محعربًا عن مقتضيات ’ إيامن باهلل ورسوله وأهل بيت الرسول

الفطرة، أي فطرة اهلل التي فطر اهلل الناَس عليها مجيعًأ ال تبديل خللق اهلل، 

 بخالف األعجمي يف الفطرة هو الضال ببالغته.

متعددة  ومن الواضح اللغة العربية بطبيعتها لغٌة منفتحة عىل معاين

وهذِه املعاين املتعددة توصل إل حقائق متعددة ولذلك استخدمها الباري 

 تعال ألجل أنَّ فيها بياٌن وإحكام للقرآن.

لَّهح اتضح أنَّ هذِه األسامء اإلهلية هي بنفسها عقائد  ومن خالل هذا كح

ومعتقدات وحيانية، وهي أصول الوحي اإلهلي وأصول القرآن، كذلك 

امت القرآن وهي أصول القرآن وهي أسامء اهلل تعال وتعترب احلال يف ُمك

 ملحكامت القرآن. ةطبقة من الطبقات العاليّ 

إذْن إذا كانت ُمكامت القرآن مبنية عىل استعامل اللفظ يف أكثر من 
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 معنى فكيف بام دوهنا من استعامالت القرآن وهي بنفسها معتقدات.

 والذي نريد أْن ننتهي إليه هو: ـ 

إنَّه إذا حاَوَرك ُماوٌر أو باحث أو منقب عن اسم إهلي من أسامء اهلل 

ة معاين، وكل هذِه املعاين ُمتملة  أو اسم نبوي من األسامء بأنَّه يدلُّ عىل ِعدَّ

رادة، فحينئٍذ عليك أْن ال تعرتض عليه وتقول املراد هو معنى أحادي  ومح

تدافع هذا املعنى مع القواعد فقط، بْل املراد معنى متكثر عىل الضوابط وال ي

 األحخرى.

س واالشتباه انعم، يبقى من حقك أْن تقول ألجل دفع ورفع االلتب

م املعنى االبدَّ من إبراز قرينة أنَّ املراد يف هذا املقام هذا املعنى، ويف ذاك املق

اآلخر ويف الثالث ثالث وهكذا، ومثل هذا بحث صغروي، وأنَّ املهم هو 

وهو: ـ أنَّه ال مانع من استعامل اللفظ يف أكثر من معنى  البحث الكربوي،

وأنَّه ممكن وواقع بكثرة يف كالم العرب والقرآن الذي نزل بلغة العرب، 

وكل تلك املعاين عىل القواعد واملوازين الصحيحة وال يلزم من إرادة أكثر 

 عنى هتافت أو تدافع بني معاين األلفاظ.م من

  



 

 قاعدة إىلالطعون املوجهة 

 استعمال اللفظ يف أكثر من معنى

هناك بعض من طعن بقاعدة استعامل اللفظ يف أكثر من معنى من 

 جهات: 

ل أو اجلهة األُوىل:  بعض الباحثني خيلط يف الطعن عىل الطعن األوَّ

استعامل هذِه القاعدة: ـ بأنَّه يلزم  واخلطرية ويطعن عىلهذِه القاعدة املهمة 

من ذلك إهبام املعاين وتكون املعاين ظحالمية واألمر جمماًل عند استعامل 

 اللفظ يف أكثر من معنى.

ه:   ويردي

إنَّ هذا اإلشكال إنَّام يرد لو اعتمد املحَفرسِّ يف قاعدة استعامل أوالً: 

 قواعد النظرية.اللفظ يف أكثر من معنى عىل القرائن والضوابط وال

ا إذا اعتمد عىل القواعد املبدهة واملدلل عليها يف العلوم اللغويةأو  أمَّ

العلوم األحخرى فسوف تكون تفاسريه املتعددة طبق قاعدة استعامل اللفظ 

بينة.كيف أكثر من معنى وتكون   ل تلك النتائج التفسريية مبدهة ومح

تقدم يف الرشط الرابع من رشائط االستفادة من قاعدة استعامل ثانياً: 

اللفظ يف أكثر من معنى أنَّ استعامل القواعد املبدهة يكون أكثر استثامرًا 

للبيان وهلذه القاعدة فيام لواستعملت القواعد النظرية، وهذا ليَس بمقدور 

’ اجلميع وإنَّام حيتاج إل قدرة عالية كقدرة املعصوم من النبي

واألئمة^؛ ألنَّه من يعلم هبذه القواعد املبدهة يستطيع أْن يزيل املتشابه 
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فكله عند   (1)}بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ{وجيعلوه يف إحكام أي فيه بداهة وإتقان 

بنيِّ ألنَّه يمتلك وعنده القدرة يف نطاق البدهييات يفتح لك × املعصوم

أرسار القرآن الكريم، وهي: ـ من الواضح قدرة أحخرى: ـ األنبياء 

واألئمة^ والوحي واألوصياء يوصلك إل املطلوب بأقِص طريق 

 وبطريق آمن وأمان ونريِّ وبنّي وسهل يسري.

عله عنده علم باألرسار ولكن ال يستطيع بعض الباحثني لثالثاً: 

فتحها يف البدهييات فهو مضطر إل أْن يفتحها بعلة ومعلول وصادر أول 

وبسيط احلقيقة ويستعمل هذِه االصطالحات العقلية التي كلها هي عبارة 

 عن ركام من املشاغبات العلمية.

ر من وعليه ما تقدم يف الرشط الرابع يف قاعدة استعامل اللفظ يف أكث

للمفرس بخصوص هذِه القاعدة × معنى توجد توصية أكيدة من املعصوم

اخلطرية واملهمة ألجل أْن ال يتيه الباحث الكريم ويدخل يف املتاهات 

املظلمة لألمور النظرية ويقع يف شباك ورشاك التفسري بالرأي والتالعب يف 

رسِّ أْن يعتمد إنَّه جيب عىل املحفَ × وصية املعصومتفسري القرآن فإنَّه حسب 

عىل القواعد املحبدهة أو القريبة من البدهيية يف العلوم فحينئٍذ يأمن املحَفرسِّ من 

الزلل واخلطأ، ومن الواضح أنَّ املفرسين خيتلفون يف قدراهتم فيام بينهم فضالً 

 والعرتة الطاهرة.’ عن افرتاق قدراهتم مع النبي األكرم

  

                                                                        
 .49آلية ( سورة العنكبوت: ا1)



 

 املراتب املعلومة والبحث العلمي

إنَّ الفرق بني التخيل العلمي والفرضية، والنظرية العلميّة، واحلقيقة 

ّل واحدة منها: ـ   العلميّة، يكمل يف تعريف كح

ت احتامل ضئيل جدًا ال إنَّ التخيل العلمي عبارة عن جمرد مقولة ذا

كم عليه  رافة، وم بأنَّهيحعتنى به يف الوهلة األحول قْد حيح ّل نخح شأه منفتح عىل كح

قاٍل وقيل سواء كان حكاية قصصية، أو أسطورة زمانية، أو تصور ختييل 

 شعري أو غري ذلك.

ّل تصور مهام تضاءلت نسبة مطابقته للواقع قْد يصل البرش  فإنَّ كح

يومًأ ما يف البحث العلمي إل كونه حقيقة تنبع منها حقائق أحخرى مذهلة، 

فمن ثم أخذ البحث العلمي العِصي احلديث عىل عاتقه االعتناء بكل 

صت واستحهزأ هبا،  خِّ ي متابعة البحث العلم فإنَّ شاردة وورادة مهام شح

قد يف املباحث العلميّة،  بام قادت إل فتح أصعب العح للتصورات اخليالية رح

فمثاًل إطالق املركبة الفضائية إل الفضاء قْد كتب طريقتها اهلندسية كاتٌب 

ا من قبيل دوائر ح زونية تتسع شيئًا فيشء لقصيص مرسحي فتصورها أهنَّ

لدى هذا الكاتب القصيص  لةيَّ إل أْن تتجه إل اجلهة املحرادة، وهذِه املخ

تلّقفها الباحثون فيام بعد كفرضية ثم باملتابعة العلميّة تطورت النظرية 

ا حقيقة.  العلميّة، ثم اكتشف البحث العلمي أهنَّ

فمن َثمَّ أخذ العقل وعىل ضوءها تحطلق املركبات الفضائية حاليًا، 
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ّل مقولة ومقالة لربام يستخرج من ن كح  نها يومًا كنوزًا مالبرشي احلديث يحثمِّ

}الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ احلقيقة وهذا ما يشري إليه القرآن الكريم 
أي يستمعون جنس القول وكّل القول، فإنَّ )الـ( يف القول  (1)أَحْسَنَهُ{

 جنسيٌة.

واالعتناء بكل احتامل ومقال إاّل أنَّه من الرضوري حني التقييم 

 احلقائق العلمية نيحتري مدى صحته البدَّ بالرضورة من التمييز بومتابعة و

 والنظرية التي ملْ تبلغ احلقيقة.

 وكذلك التمييز بني النظرية العلمية والفرضية، وبني الفرضية واخليال

ا بمثابة حقيقة علميّة، بْل العلمي،  فكم من نظريةعلمية تتلقاها األذهان أهنَّ

االختصاص واملعنيني بذلك التخصص فضاًل ينطوي ذلك حتَّى عىل أهل 

 عن غريهم من أهل النخب.

  النظرية العلمية والفرضية.نيكام قْد يقع االلتباس كثريًا ب

النظرية العلميّة هي املقالة واملعلومة التي توفرت هلا بعض  فإنَّ 

 الشواهد ومل تبلغ هبا درجة الربهان.

ا جمرد ذات معطياتبخالف الفرضية: ـ  ضئيلة ملْ تبلغ هبا درجة  فإهنَّ

املؤرشات والدالئل، كام أنَّه يقع اللبس وااللتباس بني اخليال واملخيلة 

 العلميّة والفرضية أو النظرية العلمية واحلقيقة.

وهذِه هي العامية يف البحث العلمي أو التفكري البرشي، ولكْن هذا 

املحذور اإلفراطي ال يقودنا إل التفريط ببقية األقسام الثالثة األخرية أعني 

                                                                        
 .18( سورة الزمر: اآلية 1)
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 .طالفرضية والنظرية واحلقيقة، كام أنَّه ال إفراط وال تفري

ة تشتمل عىل عىل نيرتون فمثالً   يف علم الفيزياء بحثوا: أنَّ الذرَّ

وصخب علمي يف علم ’ اك ضّجة إعالمّي نوالكرتون وبروتون، وه

الفيزياء استنزف الكثري من اجلهود إاّل أنَّه ال خيرج ذلك عن أنَّه جمرد 

فرضية واحتامل، وإل اليوم ما استطاع الباحثون إثبات هذا البحث نظريًا، 

ِذلت من وأنَّه جمرد افرتاض، وليَس له حقيقة علمية، وإْن كانت ُماوالت بح 

ن الباحثني عىل جعل هذِه الفرضيّة نظرّية، ويف نفس الوقت البعض  َلدح

منهم ال زال يعتربها جمرد فرضية واحتامل ال واقع وال حقيقة علميّة هلا، بْل 

ة تشتمل عىل  هناك نظريات معاكسة متامًا، ملا كان عليه الباحثون من أنَّ الذرَّ

ه ليَس فيها هذِه وإنَّام حتتوي عىل يشء النيرتون والربوتون وااللكرتون، وإن

 آخر.

ا الباحث الكريم: إنَّ علم الفيزياء من العلوم التجريبية ومع  انظحر أهيُّ

ذلك حيصل خلط عند نفس الباحثني وأهل االختصاص يف علم الفيزياء 

 الفرضية والنظرية واحلقيقة.بني 

 أو احلداثوينيوإل اليوم ال زال هناك خلط عند بعض األخوة املثقفني 

الفرضيات وجيعلون الفرضية ويتخذون منها منّصة إشكال عىل  بني

الرشيعة وحياول توجيه الطعن إليها، علاًم أنَّ املقنن للرشيعة هو الوحي 

والسامء، ومع ذلك حياول أمثال هؤالء الذين ملْ تتضح لدهيم الصورة أْن 

عن عدم كوهنا حقيقة يشكلوا عىل الرشيعة بأمور فرضية، واحتاملية فضاًل 

 أو نظرية، وإنَّام جمرد احتامل وفرض.

علينا أْن نلتفت إل وجود اللغط واخلداع العلمي الذي ينطيل تنبيه: 
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ق  بام يحَسوَّ عىل كثري من الباحثني وأهل االختصاص فضالًعن غريهم، فرح

اع علمي أو أكذوبة إل املجتمع وحياولون تأطريها بإطار نظرية أو  خدح

كام يف مسألة الصعود إل القمر الذي حصل حوله لغٌط كثري بني  حقيقة،

وهو ملْ يتجاوز الغالف اجلوي، وهكذا  ى،املراكز العلميّة يف الدول الكرب

 يف مسألة الذّرة وانقسامها و ... الخ.

واملهم الذي نريد الوصول إليه هو: ـ ال يمكن االعتامد عىل فرضية 

لنتائج العلمية هي ال زالت عىل مستوى يف تفسري كتاب اهلل إذا كانت ا

الفرضية أي رصف احتامل، فإنَّ االعتامد عليها يف تفسري القرآن الكريم 

 يصبح اعتامدًا عىل أمور غري متينة ووثيقة.

ا اعتامدها كظهور متني بنيوي  نعم، ال بأس بأداء الفكرة كاحتامل، أمَّ

وهي ال زالت ويحرتب عليها أمور متالحقة وبشكل متسلسل وحقائق 

 يم.وفرضية وحينئٍذ يكون مثل هكذا اعتامد غري رصني وق

يعتمد عىل  نىعم إذْن استعامل قاعدة استعامل اللفظ يف أكثر من من

حة  واملتعددة يف علوم اللغة أو القرائن والضوابط والقواعد املبدهة واملوضَّ

تفسري  علوم أحخرى عىل صعيد املراد اجلدي أو التفهيمي السيام يف مقام

الكتاب العزيز وهو مقام خطريعىل مجيع أنواع التفاسري سواء التفسري 

املوضوعي، أو تفسري القرآن بالقرآن أو التفهيمي أو التجزيئي أو ... الخ 

وخاصة تفسري منهج أمومة املحكامت ووالية أهل البيت^ الذي 

عن أئمة يتوخى الدقة والتحليل العميق استنادًا واعتامدًا عىل ما َوَرَد 

 اهلحدى^.

ا االعتامد عىل القرائن التي هي اآلن متزلزلة ومرتدد األمر فيها  أمَّ
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ا تؤدي إل نتائج سلبية غري طيبة وغري فمن الصعوبة االعتامد  عليها؛ ألهنَّ

محرضية، بْل حتَّى لو كانت لتلك القرائن املتزلزلة درجة النظرية ال 

 الفرضية.

االستدالل عىل الفرضية ببعض األدلَّة التي وهو النظرية العلمية: 

 هي اآلن ليَس ُمكمة ومتقنة ومن املمكن أْن يقع فيها نقٌض وإبراٌم.

تقن وهكذا نتيجة  وعليه فاالعتامد عىل مثل هكذا أمٌر ليَس ُمكٌم ومح

بشكل جزمي وحاسم أيضًا غري صحيح، وإنَّام يمكن االعتامد عليها يف 

 الفرع ال يزيد عىل األصل. مستوى إبداء االحتامل فإنَّ 

فإذا كانت املقدمة التي يحستند إليها هي نظرية فكيف تنتج منها نتيجة 

تفسريية متولدة منها جزميّة؟ فإنَّه بالتايل حقيقة األمر النظري وإْن كان 

ِقق يف البحوث األخرية سواء  صورة محربهن عليه أو يقني أو ... الخ كام حح

فلسفات القديمة أو املناهج العلمية املختلفة، فإنَّ من العلوم املختلفة وال

، وإذا كانت نظرية  األمور النظرية مهام استند فيها إل براهني فتبقى نظريةح

 هذا معناه إنَّ احتامل اخلطا والصواب فيها متأٍت.

ا احلقيقة العلمية وهو تبده األمور النظرية بشكل حقيقي ال تبده  وأمَّ

ر أو ب زوَّ زّوق فأنَّ مثل هذا خداع فكري؛ ألنَّه قْد يكرر اهة بشكدمح ل مح

ويكرس الكالم أوا لفكرعىل أمر هو ليَس ببدهيي وال يعتمد عىل أدلَّة 

بدهيية فهذا ال يكون حقيقة، نعم الذي يعتمد عىل أدلَّة بدهيية قريبة فلربام يف 

شفت له بادئ األمر هذا النظر برهن عليه بأدلة نظرية ولكْن شيئًا فشيئًا اكت

بّده وله حقيقة.  أدلَّة بدهيية فحينئٍذ يصبح مح

املبّده ليَس فقط بمعنى الوضوح املبده وإنَّام املقصود منه )املبده( أي 
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ّل علم من العلوم سواء  ما يستند إل مقدمات بدهيية ومن الواضح أنَّه يف كح

... الخ العلوم التجريبية البرشية أو العلوم الدينية أو العلوم اللغوية أو 

فهناك مساحة من املسائل والقواعد أصبحت واضحة بيِّنة مبدهة ومتسامل 

ا أصبحت متينة  عليها بْل رضورية فحينئٍذ ال بأس باالعتامل عليها؛ ألهنَّ

 بحدود ما هي رضورية وبدهيية.

ر من معنى يغلق ثوعليه فإنَّ الرشط الرابع لقاعدة استعامل يف أك

 ري.الباب عن التالعب يف التفس

يلزم من استعامل اللفظ يف أكثر من معنى ُمذور انفتاح الطعن الثاين: 

ة تفسريات متضاربة  التفسري لآلية الواحد والسورة الواحدة عىل عدَّ

 ومتناقضة ومتواضعة وختيّليّة.

هذِه  ءهذا اإلشكال نابع من عدم التفطن إل رشائط إجرااجلواب: 

القاعدة بشكل متني ورصني فإنَّ مثل هذا  القاعدة فإنَّه إذا اتقنا رشائط هذهِ 

 اإلشكال وغريه من املحاذير التي يتخوف منها الكثري مندفعة.

فإذا ادعي أنَّه يلزم من تطبيق قاعدة استعامل اللفظ يف أكثر من معنى 

فإنَّ مثل هذا مندفٌع؛ ألنَّه الدالالت يلزم ُمذور اهللوسة والتالعب و ... 

ة تستند إل ضوابط وقرائن وقواعد صحيحة ولو يف االستعامالت املختلف

من علوم خمتلفة، مضافًا إل ما ذكرناه يف رشائط تطبيق القاعدة املذكورة أْن 

ال يكون هناك تناقض داخيل يف اآلية أو السورة وال تضارب بني اآلية أو 

 السورة واملحكامت.

ا أنَّ تطبيق القاعدة: يلزم منه ُمذور إجياد فقه جديد أو عقائد  وأمَّ

 جديدة و ... الخ.
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فإنَّ مثل هكذا ُماذير تندفع باعتبار أنَّه البدَّ من عرضها عىل 

بعد هذا  وعليهاملحكامت وعىل الوالية وعىل األصول الثابتة يف العقيدة، 

لَّهح كيف يلزم منه فقه جديد أو رشيعة جديدة أو عقائد جديدة وهذا ليَس  كح

 بصحيح.

طبقتم قاعدة استعامل اللفظ يف أكثر من معنى ربام إذا الطعن الثالث: 

 يف املستقبل يأيت العلم ويحثبت لنا خطأ هذِه التفسريات.

فإنَّ يتمُّ هذا الطعن فيام إذا اعتحمد عىل أمور فرضية أو نظرية اجلواب: 

مثل هذِه االمور قابلة للخطأ والصواب ويأيت زمان فيكشف العلم عن 

اإلشكال باالعتامد عىل األمور املبّدهة وال يمكن  خطأها إاّل أنَّ دفع هذا

 ربط مصري القرآن بظنون البرش.

 الطعن الرابع:

باستعامل هذِه القاعدة/ استعامل اللفظ يف أكثر من معنى يلزم منها 

ُمذور جتميل الدين وتبديعه بالشكل الذي يتناسب ومواكبة العِص 

سنون وجه الدين جياًل بعد جيل وإاّل مِّ هم جيح  فنشاهد أتباع الديانة لون وحيح

فدينهم ليَس فيه قدرة مواكبة عِصية، وهذا معناه أنَّ علامء الدين هم الذين 

ّل حقبة ويسّوقونه  يشكلون طينة القرآن والدين حسب أشكال مرغوبة يف كح

 وإاّل فهو بنفسه ليَس هبذا اجلامل البديع. ويحرّوجونه

شكال مبني عىل الغفلة والتسامح عن أمر هذا الطعن أو اإلاجلواب: 

وخطر للغاية مهم جدًا يف حقائق الدين ويف حقائق القرآن وهو أنَّ حساس 

األمور الرضورية يف الدين أو القرآن وهي املحكامت ونسبتها من القرآن 

بشكل ُمكم وقطعي وال كالم لنا يف ذلك، وإنَّام الكالم يف األمور النظرية 
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 القرآن نسبة نظرية استظهارية ... الخ. إل نسبتهاالتي 

استظهارية واستظهارنا هلا من القرآن بشكل نظري ال بشكل يقيني 

ل القرآن مسؤولية هكذا أمور نظرية، هذا إذا كان فيها  وعليه فكيف نححمِّ

ا للقرآن تغري ال أنَّ القرآن يف نفسه تبدل وعليه إذا نعامل تغري وتبدل فهم

لية هكذا أمور نظرية التي ال تنتج النتيجة البدهيية محَّلنا القرآن مسؤو

األصل، فإنَّه يايت املستشكل ويقول أنتم القطعية وال يحزاد الفرع عىل 

جتملون القرآن وحتسنونه بواسطة استعامل قواعد فنية وتطبيقها عليه وإاّل 

 لو خلينا نحن ونفس القرآن فإنَّه ليَس فيه القابلية عىل أْن يواكب العلوم

 العِصية احلديثة العلمية والفنية و ... الخ.

 ألجل أْن نقطع دابر هكذا إشكال وطعن نقول: ـ 

والذي ال تأيت عليه إنَّ التفسري الرصني لسور وآيات القرآن الكريم 

هكذا طعون وإشكاالت مهام أمكن هو أْن يكون املحَفرسِّ يف تفسريه يعتمد 

املفرد إذا اعتمد عىل املحَفرسِّ ا تفسري عىل البدهييات واحلقائق املبدهة، وأمَّ 

النظريات ووصل إل نتيجة نظرية وكشف العلم فيام بعد خطأها فيبنغي 

االلتفات إل أنَّ هذا اخلطأ ليَس يف القرآن وإنَّام خطأ املحَفرسِّ للقرآن أو للدين 

بأْن اعتمد عىل مقدمات غري بدهيية كاالعتامد عىل االمور الفرضية أو 

من  رجية واعتربها املحَفرسِّ حقيقة ورتب عليها آثارًا وأراد أْن يستخالنظر

 ومواقف وأطروحات عرب هذِه اآللية اخلاطئة. القرآن أو من الدين رؤًى 

وعليه فاخلطأ صار ليَس يف حقائق الدين ومتنه وحقائق القرآن 

ومتنه، وإنَّام حصل اخلطأ يف نفس اآلليّة فإذا كانت اآللة واآلليّة مشوشة 

الفرضية  صورلوعاطلة ومعطوبة فالعطب يف اآللة يف املرآة التي تعكس لك ا
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ا صور حقائق القرآن   لدين.حقائق اوواالحتاملية والنظرية تعكسها أهنَّ

الدين بنحو الرضورة واحلقائق وجيب أْن نميز ما هو من القرآن 

الدين ولكْن ليَس بنسبة قطعية رضورية واملبدهة وبني ما ينسب إل القرآن 

 أي بنسبة نظرية.

وعليه يكون ما ينسب إل القرآن والدين بنحو النظرية أو الفرضية 

ْد تكون صائبة وقْد تكون قابل للخطأ والصواب فحينئٍذ النسبة إل القرآن ق

خاطئة وعليه إذا كان هناك خطأ فال يحنسب اخلطأ إل القرآن والدين وإنَّام 

لَّهح صواب وحقائق ومطابقة للواقع كيف وهو من رب األرباب رب  كح

العاملني وكيف حيتمل اخلطأ واخلطأ حيتمل نسبة اجلهل لرب العاملني واهلل 

علوًا كبريًا وال يمكن ذلك عقاًل وال  منزه عن اخلطأ وتعال اهلل من ذلك

 برهانًا وال وجدانًا.

اخلطأ يف النسبة، وهذا نظري اخلطأ الذي جييء من قبل الرواة ال من 

ل الوحي سلبيات قنوات النقل والعلم النقيل × املعصوم وعليه ال ينححمِّ

 فاآلفة يف النقل ال يف الوحي، وعليه اخلطأ يف النقل ال عالقة له بالوحي.

هًا فإّنه نستكشف منه  بدَّ إذْن إذا كان النقل رضوريًا وقطعيًا ومح

ْطيء وقْد يحصيب يف  ا إذا كان النقل ظنيًا أو نظريًا ظنيًا قْد خيح الوحي، وأمَّ

 نسبته إل الوحي، وهذا أمر آخر، فإنَّ اخلطأ يف النسبة والنقل ال الوحي.

أكثر من معنى إذا طحبِّقت مع مراعاة إنَّ قاعدة استعامل اللفظ يف 

والضوابط  الرشائط األربعة املتقدمة السيام الرشط الرابع وهو تبديه القرائن
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ا ستكون متينة ورصينة ثابتة  التي يعتمد عليها املحَفرسِّ يف تفسري القرآن، فإهنَّ

وغري متزلزلة وال يطرأ عليها التغري والتبدل مع تطور ونضوج العلوم 

ّل هذا ال يؤثرعليها، بْل تتوسع وتتعمق. ومواكبة  العِص كح

بخالف ما اعتمد املحَفرسِّ يف تفسري القرآن أو الدين عىل أمر نظرية أو 

الفرع ال يزيد عىل األصل إذا اعتمد الفرع عىل أمور فرضية،  فإنَّ فرضية، 

وأنَّ النتيجة ستكون أكثر إهبامًا يف النظرية وستكون النتيجة أضعف يف 

 االحتامل من النتيجة النظرية.فرض 

  



 

 

 الفصل الثامن

 :ـ ضوابط منهجية يف أمورشتمل عىل بيان يو





 لاألواألمر 

ارتباط القواعد املبحوثة يف األنظمة الثالثة مبنهج أمومة 

 والية أهل البيت عليهم السال  على احملكمات

ّل قاعدة من القواعد التي فتأنا هناك سؤاٌل ما  نطرحه عىل أنفسنا يف كح

ل: النظام االستعاميل اللفظي، ما هي عالقة قواعد  بحثناها يف النظام األوَّ

ل بالقواعد التي ستأيت يف النظامني الال قني ـ إْن شاء اهلل حهذا النظام األوَّ

 تعال ـ أي نظام املعاين، ونظام احلقائق يف منهج أمومة الوالية عىل

 املحكامت فضاًل عن املتشاهبات؟

لعلَّ من أبرز خصائص منهج أمومة الوالية واملحكامت  اجلواب:

التي متيزه عن باقي املناهج التفسريية األحخرى هو: ـ أنَّ القاعدة التفسريية 

الواحدة أو األصل التفسريي الواحد له القدرة عىل بيان وجه ارتباط 

فقْد تكون القاعدة هلا معنى وقالب عىل  القاعدة الواحدة بأكثر من نظام،

مستوى النظام االستعاميل اللفظي، ومعنى آخر يف نظام عامَل املعاين، وثالث 

 يف نظام احلقائق.

وعليه فيكون للقاعدة الواحدة طبقة صاعدة أحخرى غري تلك النازلة 

هي طبقة النظام االستعاميل اللفظي للقرآن، وتلك الطبقة الصاِعدة هي 

تركيب منظومة املعاين، ونفس هذِه القاعدة هلا بحعد ثالث يف نظام  طبقة

 حقائق القرآن.

ّل قاعدة اعتمدنا عليها يف قواعد التفسري للقرآن الكريم ـ  ثحمَّ إنَّ كح
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التي هي أصل منهجة وقولبة تلك القواعد ـ كانت ختتلف من منهج 

 تفسريي إل آخر باختالف املناهج التفرسية.

ئِل صاحب التفسري املوضوعي: ـ هل يوجد ارتباط بني فمثاًل لو سح 

 قواعد منهج التفسري املوضوعي أو ال؟

نعم يوجد ارتباط بمقدار وحدة املوضوع ال أكثر، فإْن كانت  أجاب:

املوضوع بني قاعدتني أو أكثر فيوجد ارتباط هبذا املقدار ال  هناك وحدة يف

القرآن للتفسري املوضوعي تار محَفرسِّ أكثر؛ ألنَّ طبيعة املنهج التفسريي الذي خي

 هي هكذا.

 وهكذا صاحب تفسري القرآن بالقرآن لو طحِرح عليه السؤال السابق.

يِّنَْت بمورد قرآين آخر بنفس  جاب:ألأيضًا  بأنَّ هذِه القاِعدة لو بح

د ارتباط وإاّل فال، وهكذا يف أصحاب جهبا فإنَّه يو عناوينها أو ما يرتبط

 التفسريية األحخرى.املناهج 

تحْسبَك تلقائيًا وتحْضفي وإنَّ قوالب وأحطحر قواعد التفسري تحَؤطَّر  اجلواب:

.  بظالهلا عىل قواعد املنهج التفسريي الذي خيتاره املحَفرسِّ

وعليه فمنهج أمومة الوالية يلحظ فيه وحدة النظام بني موضوعات 

ترسم لنا شكاًل هبذا  خمتلفة، أي وحدة منظومة فيها أعمدة وُماور بحيث

النمط من منهج األمومة للوالية عىل املحكامت، ومثل هكذا تفسري يكون 

ليا هي احلقائق، والطبقات املتوسطة هي  له تلقائيًا طبقات فالطبقة العح

 املعاين، والطبقات السفليّة هي التنزيل واأللفاظ.

القرآن الذي مضافًا إل أنَّ منهج أمومة الوالية عىل املحكامت لتفسري 
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يتميز بوجود وحدة نظام فقط أي وحدة وترادف وجودي تكويني، سواء 

 وجد الرتادف اللفظي أو العقيل أو ال.

ويكفينا يف منهج أمومة الوالية عىل املحكامت وحدة الرتادف 

الوجودي التكويني الذي يعني وحدة ونسبة وجودية ونظام وجودي 

د، وإْن كانت هذِه احللقات هلا  قواعد متباينة يف سطح الظاهر إاّل أنَّ موحَّ

بينها أبوابًا ونوافذًا وجسورًا رابطة فيام بينها، فإنَّ اكتشفناها فبها ونعمت، 

ل الطريق، ولذلك دائاًم يتكرر علينا تلقائيًا.  وإاّل فال زلنا يف أوَّ

ّل قاعدة تنقح للقاعدة األحخرى وتوطيء هلا وتفرسها، فمثاًل  إنَّ كح

ترتبط بقاعدة إعجاز القرآن،  «إنَّ القرآن فيه ]تبيان لكل يشء[»قاعدة: 

وارتباط هاتني القاعدتني بقاعدة أحخرى وهي قاِعَدة: ـ أنَّ القرآن له سطح 

 وظاهر.

ّل قاعدة مستعملة يف تفسري منهج  وبالدقة يمكننا أْن نقول: ـ إنَّ كح

سب منهج امومة الوالية عىل املحكامت هي مرتبطة بجميع القواعد بح

م  األمومة واملحكامت فإنَّ ُمكات القرآن هي املحور والقطب الذي تؤح

الوالية، فتكون الوالية أمٌّ ملحكامت القرآن، كام أنَّ ُمكامت القرآن أمٌّ 

 ملتشاهبات القرآن.

أيضًا الذي يميِّز هذا املنهج املختار وهو منهج أمومة الوالية عىل 

فنِد امل ها ويحبني املحكامت هو أنَّه ال يح ناهج التفسريية األحخرى بْل يحقرِّ

ا ليست هي املهيمنة،  رضورهتا، إاّل أنَّه يف نفس الوقت يحبني ُمدوديتها وأهنَّ

وإنَّام املنهج التفسريي املحهيمن والناظم هو منهج أمومة الوالية عىل 

 املحكامت ـ كام َمرَّ ـ ولعلَّ الرسَّ يف عدم تقبل واستعياب باقي املناهج
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التفسريية األحخر ملنهج أمومة املحكامت وأنه يسبب هلا الفوىض والتشويش 

ألنَّ تلك املناهج التفسريية األحخرى غري منهج األمومة ملْ تلتفت إل وحدة 

 .عالنظام، ومغايرة منهج األمومة والوالية لبناء منهج وحدة املوضو

 املوضوع،أصعب من وحدة ته يف منهج األمومة ووحدة النظام ومركزيّ 

 ومن وحدة املعنى يف باقي املناهج التفسريية األحخرى.

  



 

 األمر الثاني

 امتياز وحدة النظا  يف منهج أمومة الوالية على احملكمات

املميزة لوحدة النظام يف الوجود هو التأثري أحد أهم العالمات 

والتأثر، فكّل طرٍف يؤثر ويتأثر وتتفاعل االطراف مع بعضها، وهذا يدلِّل 

عىل صعوبة منهج أمومة الوالية واملحكامت وانه ليَس بالسهل الغور فيه 

ق الذي هو الدخول يف  بمعنى اإلحاطة ـ فضاًل عن العمق والتعمُّ

فاصيل دون اإلتكاء عىل األركان واملحاور التفاصيل وتفاصيل الت

ق( منهي عنه ـ فإنَّه من الصعوبة بمكان  واملفاصل األساسية وهو )التعمُّ

انفتاح قاعدة واحدة عىل األنظمة الثالثة وتتبعها القواعد األحخرى، 

فالصعوبة تكمن يف اكتشاف هذِه الوحدة بني القواعد يف االنظمة الثالثة 

هل ثقلها وجهدها عىل عاتق املحَفرسِّ فإنَّ انتهج املحَفرسِّ نظام وحينئٍذ يحْلقى بكا

امومة الوالية واملحكامت فسوف ال يواجه تلك الصعوبة الكبرية إْن اتبع 

 الضوابط واملوازين الصحيحة املتبعة لكل قاعدة ونظام ـ بعون اهلل تعال ـ .

ن الذي يؤمِّ وعليه منهج أمومة الوالية واملحكامت هو املنهج الوحيد 

دون باقي املناهج التفسريية فإنَّ القرآن الكريم له  هويةأنَّ للقرآن وحدة 

هوية واحدة وهو أنَّه قرآن وإْن كان له سور وآيات، وهذا يدلُّ عىل أنَّ 

هناك ارتباطًا بني القواعد وأصول التفسري بني بعضها مع البعض اآلخر، 

صعيد اللفظ وعىل صعيد  وأنَّ لكل أصل وقاعدة تفسريية وجود عىل

 املعنى وعىل صعيد احلقائق.
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حتَّى أسباب النزول هلا مستوى عىل صعيد األنظمة  إْن قلت:

 الثالثة:

قاعدة أسباب النزول ـ كام سيتم بحثها يف موضعها ـ  فإنَّ نعم  قلت:

هلا منهج تفسريي خاص هبا عىل صعيد نظام االستعامل اللفظي يف القرآن 

زول هذِه اآلية وما هو موضوعها الذي نزلت فيه يف وأنه ما هو سبب ن

ة أو اخلمس أو الزكاة أو الصوم أو املعامالت ... الخ وعليه يكون الصال

 سبب النزول قرينة مؤثرة يف استظهار اآلية.

وهكذا يمكن تفسري قاعدة أسباب النزول عىل مستوى نظام املعنى 

جمرى الشمس والقمر، والليل جيري أنَّ القرآن وأنَّ هناك روايات بيَّنت 

والنهار، كام َوَرَد ذلك يف رواية الفحضيل بن يسار، قال: ـ سألتح أبا 

عن هذِه الرواية: ما يف القرآن آية إاّل وهلا َظْهٌر وبطن وما فيه × جعفر

، ولكلِّ َحدٍّ محطلَّع، ما يعني بقوله: هلا ظهٌر وَبطٌن؟  حرف إاّل وله َحدٌّ

ه، وبطنه ت ، ومنه ما ملْ يكْن َبْعدح جيري كام ىضأويلحه منه ما مقال َظهرح

}وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ  جتري الشمس والقمر، كلام جاء منه يشٌء وقع قال اهلل تعال
ه إاِلَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ{  وغريها. (1)نحن َنْعَلمح

نزولية عىل كل  وعليه فالقالب العام الكيل ملعاين القرآن له تطبيقات

ٍة من األحمم، وأشارت إل ذلك بيانات أهل البيت^، وأنَّ كل واحد  أحمَّ

ى يف القرآن، فإنَّ القرآن فيه قانون كل زمان،  من البرش هبذا املعنى محسمَّ

كل  عون ونمرودفروفيه بيان أحوال وأوضاع الطغاة واملتمردين وغريهم من 
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 زمان.

اهتم يف القرآن الكريم ينطبق يف كل فإنَّ املسح لظواهر البرش وهويّ 

وهذا أحد معاين أنَّ القرآن جيري جمرى الشمس  ،زمان عىل كل فرد فرد

والقمر والليل والنهار. ونفس هذا املعنى يمكن تطبيقه عىل قاعدة أسباب 

النزول عىل مستوى نظام احلقائق وأنَّ القرآن ال زال ينزل كل عام، 

السهل عىل باقي املناهج التفسريية وحتصيل مثل هكذا مطلب ليَس ب

 األحخرى غري منهج أمومة الوالية عىل املحكامت فضالً عن املتشاهبات.

أي ال زال القرآن فيه  (1)}تَنَزَّلُ الْماَلَئِكَةُ وَالرُّوحُ{فمثاًل قوله تعال 

 ومعنى يحفرق أي فيها (2)}فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيم{تعال: كقوله  تنزل

}يُنَزِّلُ الْمآَلئِكَةَ بِالْرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ استمرار، أو قوله تعال 
}الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تاِلَوَتِهِ أُوْلَـئِكَ يُؤْمِنُونَ أو قوله تعال:  (3)عِبَادِهِ{

وإنَّام املراد أنَّ بقدرة التالوة الصوتية وليَس املراد من التالوة،  (4)بِهِ{

أْن يحنزل كل آيٍة يف موردها يف كل زمان بتنزيل وحياين إهلي، × املعصوم

يف كل سنة ينزل، وسيأيت مفصاًل يف بحث  نفتكون اآلية اآلن تنزل، والقرآ

ة مرات يف زمن رسول اهلل  أسباب النزول إل أنَّ اآلية الواحدة قْد تنزل ِعدَّ

مَّ  ، ويبقى التساؤل يف معنى النزول هو أنَّه كيف تنزل نفس اآلية ’دُمح

ة مرات علاًم أنَّ ألفاظ اآلية الواحدة تنزلت عىل رسول اهلل ، فكيف ’ِعدَّ

يف مورد آخر ’ تنزل نفس اآلية بواسطة جربائيل من اهلل عىل رسول اهلل

                                                                        
 .4( سورة القدر: اآلية 1)

 .4( سورة الدخان: اآلية 2)

 .16( سورة النحل: اآلية 3)

 .121( سورة البقرة: اآلية 4)
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 بنفس اآلية، فهذا هو معنى النزول.

بأمر إهلي هبذِه اآلية بأْن تحَطبَّق يف هذا املورد ومعنى النزول هو أْن يأيت 

ل، وعليه فام معنى التنزل الثاين؟.  هذا يف التنزل األوَّ

ل، والتزم به مجلة من األعالم  اجلواب: نفس معنى التنّزل األوَّ

كاملجليس+ من علامئنا وغريه، وبعض علامء العامة، فمثاًل أحد أسباب 

ين ـ وليَس املراد من املثاين مثنى مثنى أي تسمية سورة احلمد بسورة املثا

ة مّرات  مرتني ـ هو أنَّ املراد من املثاين أي ما ليَس بواحد أي أهنا تنّزلت ِعدَّ

 بنفس ألفاظها ومعانيها.

 وعليه فام هو وجه احلكمة من ذلك؟

ل  م أنَّ القرآن فيه ترشيعات وفيه سلطة قضائية، وأنَّ احلاكم األوَّ تقدَّ

ال والذي يحطبِّق هذا الترشيع اإلهلي بعد اهلل تعال هو رسول هو اهلل تع

 فيكون التطبيق تارة إهلي وأحخرى برشي.’ اهلل

ا َدلَّت عىل االستمرار  ومن خالل اآليات القرآنية املتقدمة فإهنَّ

بالنزول الذي هو أحد معاين النظام الثالث وهو معاين احلقائق لقاعدة 

 أسباب النزول.

أسباب النزول معناها وجود حاكمية أول وهي هلل تعال  وعليه فإنَّ 

واألئمة^ فإنَّ حاكمية × وأمري املؤمنني’ يف دولة الرسول األكرم

وحكم رسول  (1)}إِنِ الْحُكْمُ إاِلَّ لِلّهِ{اهلل تعال هي يف كل زمان ومكان 

حيكم بعنوان خليفة اهلل تعال يف أرضه، ’ كحم اهلل تعال ولكنه’ اهلل

                                                                        
 .57( سورة األنعام: اآلية 1)
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 ذا هو معنى التنزيل.وه

إذْن اهلل تعال يحطبِّق اآليات أي يحنزهلا، واحلاكم الثاين بعد اهلل تعال هو 

ثم باقي األئمة^ ـ وحينئٍذ يكون × ، ثمَّ أمري املؤمنني’رسول اهلل

التنزيل له جانب يف نظام املعاين وكذلك يف نظام احلقائق وسيأيت الكالم 

 اهلل تعال.حوله مفصاًل يف ُمله إْن شاء 

القاعدة الواحدة عىل األنظمة الثالث والقواعد إنَّ انفتاح  اخلالصة:

األحخرى تتبعه صعب وليَس بالسهل؛ ألنَّه يصبح موضوعًا شائكًا متداخاًل 

 حيتاج إل بذل مزيد الوقت واجلهد يف بيان خيوط االرتباط وكيفيتها.

  



  



 

 األمر الثالث

الدليل على إمكان تكرار استعمال القاعدة الواحدة 

 يف االنظمة الثالثة

م أنَّ ِمن أهم مميزات وخصائص وتداعيات تأثري منهج أمومة  تقدَّ

الوالية واملحكامت عىل باقي املناهج التفسريية األحخرى هو أنَّ منهج 

ية فيه ثالثة أنظمة؛ النظام االستعاميل اللفظي، والنظام األمومة والوال

ااملعنوي، والنظام احلقائقي، وبيان ارتباط القواعد فيام بينها،  أنَّ املحَفرسِّ  أمَّ

استطاع أْن يكتشف أو ال فذاك بحث آخر ترجع إل رصيد معلومات 

 وتراكم خرباته العلمية.

األنظمة يف كل قاعدة  وعليه فام دام توجد هناك وحدة مشرتكة بني

م وإل مركز واحد وإْن مل تكن تلك الوحدة  فإنَّ قاعدة  الكل سوف َيؤح

وحدة موضوع وال وحدة معنى، وال يلزم من تطبيق القاعدة الواحدة يف 

 األنظمة الثالثة أي هتافت وتنايف يف املعنى.

 األمر الرابع

 الدليل على العمو 

ل: ا بالنسبة إل الدليل األوَّ ل: ـ وهو االستعامل اللفظي  أمَّ النظام األوَّ

 فهو عريب مبنٌي فغري خمتص بتطبيق قاعدة.

نظام املعاين فإنَّه ليَس له اختصاص بالعريب وإنَّام يشمل  الدليل الثاين:
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غري العريب، بْل له نظام إنساين مشرتك بْل ليَس منحِصًا بلون إنساين ولغة 

َس مقتِصًا عىل عامل اإلنسان وإنَّام إنسانية خاصة، ونظام عامل املعاين لي

اجلن وعامل املالئكة وعوامل احليوان كام يف اهلدهد يشمل عوامل أحخرى كعامل 

ا تدرك بعض املعاين من خملوقات عامل األرواح. ،... الخوالنملة   فإهنَّ

 وهكذا النظام الثالث حقائق القرآن فهو كعامل املعاين عام لكل املخلوقات.

عموم اخلطاب القرآين لغري الثقلني، وإْن كان هناك  لث:الدليل الثا

بعض املفرسين لعله اشتبه عليه األمر وتوهم أنَّ اخلطابح القرآين خمتص 

 ببعض اخلالئق، واحلال أنَّ اخلطابات القرآنية تعمُّ مجيع اخلالئق.

ا  نعم، اخلطاب باللغة العربية خيتّص باإلنس واجلن واملالئكة، أمَّ

باملعاين أو احلقائق فهذِه درجة من درجات اخلطاب القرآين فهي اخلطاب 

 ليست خمتصة بالثقلني، وأنَّ الدين يعم كافة أنحاء املخلوقات.

هذا مضافًا إل أنَّ الدين ليَس خاصًا بنشأة دار الدنيا أو خاصٌّ بنشأة 

الدة أو نشأة اآلخرة، وإنَّام الدين يعم كل النشآت ويمثِّل العالقة اخلالربزخ 

 بني اخلالق واملخلوق سوءا كانت العالقة تكوينية أم ال.

’ ال كام تومّهه العلامنيون ِمن أنَّ الدين الذي َبرَز به النبي األكرم

تَصٌّ بقرون معينة يف األرض.  خمح

وعليه فالدين غري الرشيعة فإنَّ الدين كأركان وعقائد عامٌّ لكل 

، كام وأنَّه ليَس خمتصًا بالثقلني وإنَّام النشآت وال خيتص بنشاة دون أحخرى

}إِنَّ و  (1)}وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ{يشمل كل عوامل اخِلْلقة 
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}إِن كُلُّ و  (2)}وَإِن مِّن شَيْءٍ إاِلَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ{و  (1)الدِّينَ عِندَ اللّهِ اإلِساْلَمُ{
 . (3)األَرْضِ إاِلَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا{مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَ

كل اخلالئق كام أشار إل  مداينةواهلل تعال مالِك يوم الدين وعليه 

إنَّ حكم اهلل ألهل األرض والسامء »يف بعض خطبه × ذلك أمري املؤمنني

 .«لواحٌد 

وعليه فحكم اهلل تعال واحٌد يف الدنيا والربزخ واآلخرة هي بلحاظ 

الدين واحد، وحيث إنَّ الغالب يف القرآن الكريم هو الدين والقليل فيه 

}لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً بالقياس إل الرشيعة فإنَّ الرشيعة خاصة بالثقلني 
 .(4)وَمِنْهَاجًا{

 ثالثة أنواع من اخلطابات: إنَّ القرآن فيه واخلالصة

 ـ خطاب لفظي استعاميل. 1

 ـ خطاب معاين. 2

 ـ خطاب حقائق. 3

  

                                                                        
 .19( سورة آل عمران: اآلية 1)

 .93( سورة مريم: اآلية 2)

 .48( سورة املائدة: اآلية 3)

 .48( سورة املائدة اآلية 4)



  



 

 األمر اخلامس

التسلسل اهلرمي لقواعد األنظمة الثالث ـ واحلاكم هو 

 النظا  الثالث ـ نظا  احلقامق

وصلنا بحمد اهلل التفسريية ـ قْد طال به املقام يف القواعد  بعد بحث

 تعال إل هذِه النتيجة املهمة واخلطرية وبشكل برهاين وهي: 

إنَّ قواعد نظام حقائق القرآن الكريم ـ وهي النظام الثالث حسب 

تسلسله بعد أخويه ـ هو أعىل مرتبة يف اإلحكام، ومن الواضح أنَّ املحكم 

معاين القرآن، وقواعد معاين القرآن الكريم أشد إحكامًا من  يف رتبةقواعد

املحكم رتبة يف قواعد ألفاظ القرآن أي قواعد االستعامل اللفظي للقرآن 

ة:  لوجوٍه ِعدَّ

ل:  قاعدة حتكيم املحكم عىل املتشابه. الوجه األوَّ

 قاعدة حتكيم األشد إحكامًا عىل املحكم. الوجه الثاين:

قاعدة تقديم ذو القرينة األقوى عىل األضعف،  الوجه الثالث:

 وغريها.

وقد متّيزت مدرسة أهل البيت^ عن بقية املدارس األحخرى 

باختصاصها بقواعد نظام وجود احلقائق يف القرآن الكريم وهذِه القواعد 

فتح أهل البيت^ باهبا وأهنا ُماور وأصول القواعد، ولكن بقيّة املدارس 

غيٌَّب عنها جمموعة قواعد  النظام الثالث ـ حقائق القرآن ـ االخرى مح
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تلك املناهج التفسريية األحخرى ]غري مدرسة أهل البيت ومنهجنا  وتقتِص

التفسريي املختار أمومة الوالية عىل املحكامت فضاًل عن املتشاهبات[ عىل 

ل وهو االستعاميل اللفظي، أو نضم  جمموعة قواعد التفسري يف النظام األوَّ

ل يف أحسن األحوال إل موعة قواعد النظام الثاين جموأقصاها  النظام األوَّ

ا بلحاظ جمموعة قواعد  بالنسبة للنظام الثالث ـ أي نظام التفسري املعاين وأمَّ

 مفرسياحلقائق يف القرآن ـ  فقد غّيبته املناهج التفسريية األحخرى لدى 

العامة وغريهم وحرموا أنفسهم من النهل من ذلك املعني الوحياين اإلهلي 

القرآن الذي هو من خمتصات  الذي ال يأتيه الباطل وهو نظام حقائق

مدرسة أهل البيت^، ومنهجنا التفسريي أمومة الوالية عىل املحكامت 

فضاًل عن املتشاهبات، وهذِه امليزة تؤرش إل ملحمة تفسريية مهمة جدًا 

واختالف منهجي عميق يف منهج التفسري الذي يويص به أهل البيت^ 

 مع املدارس واملناهج التفسريية األحخرى.

هجنا املختار كام بّينا سابقًا ـ أمومة الوالية يف تفسري املحكامت ـ ومن

إنَّ اهلل جعل واليتنا أهل البيت قطب »× هو الذي بيَّنه اإلمام الصادق

واملراد من الوالية ليست فقط بيان قواعد معنوية ولغوية فقط،  (1)«القرآن

 كويني.وإنَّام الوالية يراد هبا باألصل هي احلقيقة والكيان الت

وهذا احلديث املبارك نداء صارخ بأنَّ املركزية يف تفسري املحكامت 

تكوينية ويرسم لنا فضاًل عن املتشاهبات ال يتمُّ إاّل بالوالية أي بحقائق 

 العالقة والنسبة بني املجموعات الثالث من قواعد تفسري القرآن كالتايل:

وهي بمثابة  قواعد النظام االستعاميل اللفظي املجموعة األوىل:

                                                                        
 .8ح 78، ص1( تفسري العيايش ج1)
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 املراتب النازلة من النزول الثاين للقرآن.

قواعد نظام املعاين ـ وهي بمثابة الَدَرجة الصاعدة  املجموعة الثانية:

 من النزول الثاين.

ل،  املجموعة الثالثة: قواعد حقائق القرآن وهي بمثابة النزول األوَّ

 وهو ذو درجات، وعليه فرسم هكذا خريطة يف تفسري القرآن مهمة جدًا.

ثم املجموعة  الثالثةاملدار يف التفسري عىل نظام املجموعة  تنبيه مهم:

الثانية ثم األول ال العكس. وهذِه قواعد بنيوية يف صناعة منهج التفسري ـ 

 كري، والسبب يف اختيار املجموعة الثالثة هي املهيمنة هو: ـ ال ترف ف

مون املحكم عىل املتشابه؟ اجلواب: باإلجياب. كِّ  أوليس املفرسون حيح

م عىل املحكم؟  كَّ أوليس املفرسون يحذعنون بأنَّ األشد إحكامًا حيح

 اجلواب: نعم.

 وهذِه قواعد يف االستظهار والتفسري هي قطب ومركز القرآن الذي

 تدور حوله بقيّة املحكامت فضاًل عن املتشاهبات.

وعليه فإنَّ قواعد املجموعة الثالثة والنظام الثالث ـ نظام احلقائق ـ 

نظام املعاين، ونظام املعاين ـ  الثاينوهيمنيّة عىل قواعد النظام  قرينيّةً أشدُّ 

ل االستعامل اللفظي  .بدوره أشد هيمنة عىل قواعد النظام األوَّ

 نتيجة صناعية معادلية مهمة جدًا يف املنهجة التفسريية. وهذهِ 

م  قْد يقول قائل: ل ـ االستعامل اللفظي ـ هو املححكَّ إنَّ النظام األوَّ

أوالً وآخرًا وهو اجلرس املوصل لنظام احلقائق ـ النظام الثالث ـ وهذا طريق 

، وعليه فكيف عكستم وقلتم ×الوصول إل احلقائق لغري املعصوم
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م؟احلق  ائق هي املدار واملحَحكَّ

وعلم األصول من وهذا االعرتاض نظري ما بحِحث يف علم البالغة 

أنَّه هل الداللة التفهيمية هي املحّكمة عىل الداللة االستعاملية أو العكس أو 

 التفهيمية هي املحكمة عىل الداللة اجلدية أو العكس و ... الخ.

الطريق إل الداللة اجلدّية يكون عرب  والصحيح كام َبيَّنا يف ُمَلِّه: ـ إنَّ 

ثم جدية ال  تفهيميةثم  استعامليةالداللة التفهيمية واالستعاملية، أي: ـ 

ويف كل واحد منها هذا يف مرحلة اإلثبات وهو طريق إين، العكس 

 طبقات، كذلك هنا يقال: ـ 

ظام إنَّ قواعد االستعامل اللفظي بمثابة الداللة االستعاملية، وقواعد ن

املعاين للقرآن بمثابة الداللة التفهيمية أو اجلدّية النازلة، وقواعد نظام 

 حقائق القرآن بمزلة الداللة اجلدّية النهائية.

ر أنَّ العكس هو الصحيح أي أنَّ قواعد  خالصة االعرتاض: قْد يحقرَّ

م عىل قواع كَّ م عىل املعاين، واملعاين حتح كَّ د نظام النظام االستعاميل هي التي حتح

 احلقائق.

يف علمي البالغة وأصول الفقه بأجوبة ُأجيب عن هذا االعرتاض: 

ة مفادها هناك فرٌق بني جهتي املتكلم يف مقام الثبوت ومقام اإلثبات،  ِعدَّ

فإنَّه يف مقام اإلثبات، فإنَّ املتكلم يبتدأ بالداللة االستعاملية، ثم الداللة 

 ثم املعاين ثم احلقائق.التفهيمية، ثم اجلّدّية أي األلفاظ 

ا يف مقام الثبوت: فإنَّ املتكلم ألجل أْن يوصل ما يف ذهنه وما  وأمَّ

لديه من واقعية إل الطرف اآلخر فتتشكل عنده معاين عن تلك الواقعية، 
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فإنَّ املعاين يف مثل هذِه احلالة تدفع نحو األلفاظ، وعليه يكون االبتداء يف 

اقعيات ثم معاين صور منعكسة للمعاين ثم مقام الثبوت باحلقائق ثم الو

 األلفاظ.

إنَّ هذا اجلواب صحيح وسديد إاّل أنَّه ليَس هو كل احلقيقة،  وفيه:

فإنَّه يف اجلهة اإلثباتية قطعًا ال طريق لنا إل املعاين إاّل باأللفاظ أي بربكة 

وصول قواعد النظام االستعاميل اللفظي نصل إل نظام املعاين، كام أنَّه ال 

إاّل باملعاين، فإنَّ مثل هذا يف عامل اإلثبات فقط، لقواعد حقائق القرآن 

 وليَس األمر كذلك يف عامل الثبوت وإنَّام بالعكس.

وعليه فالثمرة يف اختالف قوس الثبوت عن قوس اإلثبات يف حدود 

سيطرة وهيمنة الدليل اإلثبايت فقط ال الثبويت، ويظهر الفرق فيام لو كانت 

 ثوابت يف املراد اجلدي. لدينا

رنا سابقًا أنَّ هناك قرائن لفظية ثم استعاملية ثم تفهيمية ثم جّدّية، وذك

ل عليها  يف البني قرائن خاّصة ـ  فيام إذا مل يكنوالقرائن االستعاملية إنَّام يحَعوَّ

تفهيمية ـ ألنَّ القرينة التفهيمية مقدمة عىل االستعاملية يف حتديد أي قرينة 

املراد التفهيمي؛ ألنَّ املعنى التفهيمي مستخَلص من الداللة االستعاملية 

فيها إذا مل يكن يف البني قرينة تفهيمية وانحِص الطريق باالستعامل، فالقرينة 

التفهيمية مقدمة عىل االستعاملية كاألصل العميل إلحراز التفهيمية، حيث 

 ال دليل خاص وال أصل.

ا إذا كانت هناك قري مة.أمَّ قدَّ ا مح  نة تفهيمية خاصة فإهنَّ

ل يف استكشاف املراد اجلدي  كذلك الكالم يف القرائن اجلدّية إنَّام يحَعوَّ

عىل الداللة والقرائن التفهيمية إذا مل يكن هناك قرينة عىل اجلد، وإاّل لو 
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مة. اجلدكانت هناك قرينة خاصة عىل  قدَّ  فهي مح

مقدمٌة وهي بمثابة الداللة  ومن هذا يتضح أنَّ الداللة التفهيمية

أنَّه التفهيم يوصل إل اجلد، واألصل يف التفهيم كذا العامة عىل العموم و

 كاشف عن اجلد.

ا مقدمة عىل  وكذلك الكالم إذا وجدت قرينة عىل الداللة اجلدّية فإهنَّ

 علم البالغة وعلم األصول: ـ بني طبقات القرائن:ـ وقْد ميَّزواالتفهيمية، 

اك طبقة من القرائن استعاملية، وطبقة تفهيمية، وطبقة جدّية؛ فإنَّ هن

ألنَّ القرينة االستعاملية قْد تكون قرينة عىل استعامل اللفظ يف غري ما وضع 

املجاز ـ أي الداللة االستعاملية ـ مقدمة عىل الوضع  قرينة فتكونله، وعليه 

صل يحعتمد عليه اللغوي أي الداللة التصورية مع أنَّ الوضع اللغوي يف األ

لكن  يف استكشاف الداللة االستعاملية لتقدم الداللة الوضعية التصورية

 .فيام انتفت القرينة االستعاملية

 بع دالالت: ـ رـ إل هنا صار عندنا أإذْن 

 ـ داللة تصورية وضعية. 1

 ـ داللة استعاملية. 2

 ـ داللة تفهيمية. 3

 ـ داللة جدّية. 4

القوّية ينحِص عن طريق الداللة الضعيفة فيكون إثبات الداللة 

 حيث ال شاهد عىل القوي.
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ا إذا عح  لَِم قرينة القوي كقرينة اجلد أو قرينة التفهيم أو االستعامل أمَّ

ل عىل قواعد االستعامل  لَِم القوي ثبوتًا بقرينة خاصة فإنَّه حينئٍذ ال يعوَّ عح

 حتّى يف اإلثبات.

ا فيه: ـ املفروض أنَّه حتّى يف وعودة إل صلب املوضوع الذي كنَّ 

أخويه من النظام اللفظي واملعاين، هناك نظام احلقائق الذي هو املهيمن عىل 

مجلة من املسلامت معلومة إاّل أننا نستعلمها من آيتني أو ثالث، أو من لفٍظ 

لِمت وأهنا حقيقة متجليّة يف القرآن.  أو أكثر كام يف مثل حقيقة ليلة القدر عح

أصل ليلة القدر هبذا التظافر ليَس استعالمها بالداللة وعليه 

االستعامليّة وال الداللة املعنوية، وإنَّام ليلة القدر باتت حقيقًة عند املسلمني 

فِع القرآن فهذا مثاٌل من أمثلة النظام الثالث ـ  فِعت ليلةح القدر َلرح بأنَّه لو رح

هٌة  قواعد نظام احلقائق ـ واملفروض أنَّ القواعد يف بَدَّ نظام احلقائق مح

ْكٌم. مة وكالمنا يف احلقائق التي هي ُمح َكَّ  وُمح

إنَّ نظام احلقائق هو املقدم عىل أخويه ـ  خالصة اجلواب املتقدم:ـ

 .يف القرائن التي هي يف رتبته اللفظي واملعنوي ـ ثبوتًا وإثباتاً 

  



  



 

 األمر السادس

 علم النربة الصوتي

 «النظا  الصوتي اإلعجازي يف الكال »

وهذا النظام خيتلف عن النظام اللغوي، وأنَّ نفس األصوات هلا 

 نظام خاص وهو أيضًا عىل أقسام: ـ 

 منه ما يرتبط بعلم اهلندسة الصوتية.

 املوسيقية.منه ما يرتبط بعلم اهلندسة 

 منه ما يرتبط بعلم اهلندسة والنغامت.

ومن الواضح أنَّ علم النظام الصويت هو علٌم مستقلٌّ برأسه؛ ولذا 

عندما يقرأ القرآن ينجذب إليه كل خملوق حواليه يصل ’ كان رسول اهلل

وكانوا يتواعدون بالَعَلن عىل الصوت إليه، أو يضطر املرشكون إل سامعه 

م ’ وة النبي األكرمعدم اإلصغاء لتال يف مّكة أّيام اإلسالم األول، إاّل أهنَّ

عهدهم عىل بعضهم البعض بمجرد أنَّ يسمعوا تالوة رسعان ما ينكثون 

فيذهبون كلُّهم ويتسمعون إل قراءة القرآن بالنظم للقرآن ’ النبي

 بغض النظر عن عظمة القرآن.’ الصويت اخلاص الذي يحلقيه النبي

ن نربة صوتية خاّصة وحل اد عديدة أحدها: أنَّه للقرآنوالقرآن له أبع

خاص بآيات الذكر احلكيم، وهلا أوزان خاّصة اكتشفها املتخصصون هبذا 

 املجال وأنَّ فيها أرسارًا خاّصة وفوائد مّجًة.
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ويذكر املتخصصون يف علم الصوت واألوتار أنَّ للنربة الصوتية 

اة لكثري من األمراض وة ومداواللحن اخلاص بآيات الذكر احلكيم معاجل

الروحيّة للمصابني هبا، بْل حتّى األمراض البدنية يتمُّ معاجلتها بذلك 

 بجدارة.

م أمورًا منها: ـ االستامع للموسيقى  يف حني أنَّ الشارع األقدس َحرَّ

 ملِا يف التحريم من أرسار عجيبة.

ريم الذي وعليه فمن يستطيع أْن يدعي أنَّه حييط بالظاهر للقرآن الك

وال يتخيل أنَّ التعبري بالدفتني فضاًل عن بطون القرآن، هو بني الدفتني، 

كناية عن احلِص، وإنَّام هذِه البينية خمزن مل يفتح إل اآلن، وكلام يحغرتف منه 

 ال زال فيه درٌر وجواهر ال تنتهي، هذا هو التنزيل.

ينقطع كان عندما يقرأ القرآن × وهكذا روي أنَّ اإلمام احلسن

رُّ  لالستامع إل × بباب اإلمام احلسنالطريق نتيجة جلوس كل َمن َيمح

 القراءة احلزينة ملا هلا تأثريها عىل الروح والنفس.ذلك الصوت وتلك 

وعمتحه العقيلة ‘ وهكذا اإلمام زين العابدين عيل بن احلسني

 عندما قرات تلك اآليات القرآنيّة الرشيفة يف  خطاهبا÷ زينب بنت عيل

التأرخيي وبياهنا ذو النربة الصوتية اخلاّصة يف مسجد الكوفة والشام إْذ 

غ عن لسان أبيها أمري هَهَدأت األصوات لتصغي لالستامع إلي ا كأّنام َتْفرح

 ذو النظم الصويت اخلاص.× املؤمنني

  



 

 األمر السابع

 (1)وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إاِلَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبنِي{}وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ 
ل للقرآن إنَّه ذكر وقرآٌن مبنٌي، مل يبحث ولألسف إل  التعريف األوَّ

علامء البالغة الذكر يف األلفاظ ال من قبل  اآلن الفرق بني الذكر وبني نظام

علامء التجويد مثاًل مل  وال األدباء وال املنطق وال الفلسفة وال التجويد، فإنَّ 

يبحثوا عن قواعد علم التجويد يف ألفاظ القرآن الكريم من الرتكيز عىل 

مهارة التالوة والرتتيل الذي يحفيد الذكر وإنَّام يصبون اهتاممهم عىل تنميق 

إاّل أنَّه ليَس  التحريضوتنويق ألفاظ القرآن الكريم وإْن كان هذا هو نعم 

ليا املنشودة هو أْن يكون هو الغاية العليا املت وخاة يف املقام، وإنَّام الغاية العح

ِْدث ذكرًا  يف قلب املستمع فمثالً كانت تالوة النبي جتويد القرآن أو ترتيله حيح

تات قريش الذين كانوا يتواعدون ويتحالفون عىل أْن ’ األكرم متغنط عح

م ـ كام َمرَّ ـ رسعا’ ال يصغوا إل قراءة النبي ن ما ينكثون وعودهم إاّل أهنَّ

فية وفحرادى ويصغون إل قراءته؛ ألنَّ فيها جاذبية  وعهودهم فيأتون خح

خاصة ومل حيدثنا تاريخ اإلسالم أنَّ أبا سفيان أو أبا جهل أو الوليد بن 

م أتوا وأصغوا ملسلم  املغرية أو عتبة أو شيبة أو غريهم من عتات قريش أهنَّ

كانوا يأتون ’ ما عدا سيد األنبياءمن املسلمني يقرأ القرآن يف مكة 

 ويصغون إليه يف مكة.

× هكذا اخلوارج كانوا يأتون ويصغون إل قراءة عيل بن أيب طالبو

 ×.للقرآن يف الصالة رغم عداوهتم اللدودة إل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

                                                                        
 .69( سورة يس: اآلية 1)
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وهكذا هناك قصص كثرية مذكورة يف ُملها تدلُّ عىل كيفية جذب 

تلك القراءة يف التجويد يف × ألعتى أعداء املعصوم قراءة املعصوم

الذكري للنربة الصوتية هبندسة خاصة للصوت جتذب وتوجد ذكر ال أهنا 

عىل صعيد اهلندسة الصوتية الذي هو  توجد رنني عابر، وهذا الذكر حتّى

 التجويد له قواعد خاصة أيضًا إاّل أنَّه مل ينتبه إليها البرش.

ننشدها: ـ أنَّه بناًء عىل ما َوَرَد يف كلامت أمري املؤمنني والنتيجة التي 

وباقي األئمة^ من التأكيد عىل مبحث التعريض × عيل بن أيب طالب

وله قواعد وموازين من علوم شتى وما أحبدي من بحوث بالنسبة ملبحث 

التعريض من قبل علامء البالغة والنحو والِصف واألدب واملنطق 

... الخ فهو قليٌل جدًا، وعلينا أْن نويل اهتاممًا خاّصًا  واألصول والتفسري و

د أركانه، ومن بمبحث عامل التعريض وترامي الدالالت وجيب أْن نشيِّ 

َفرسِّ أو أي باحث يف أي علم من العلوم الدينية يف الفقه  اخلطأ أْن يدعي مح

َر من قواعد يف ذلك العلم أو ما  وغريه بأْن حيبس نفسه عىل قدر ما قحرِّ

توِصل إليه؛ ألنَّ استكشاف دالالت القرآن البدَّ أْن يكون منضبط طبق 

موازين وقواعد، وهو متواصل ومتالحق إل يومنا هذا فإنَّ العلامء 

يكتشفون شيئًا فشيئًا بشكل متعاقب ومتسلسل ومنتظم وال يعني هذا أنَّ 

حلقيقة وال زال ذلك هو كل عامل الداللة اخلفيّة كال وإنَّام هو جزء من تلك ا

طريق البحث والتأمل واالكتشاف مفتوح أمامنا ونواصل املسرية يف هذا 

وفق قواعد االنضباط وتفعيل القواعد إاّل أنَّه ينبغي االلتفات إل  باجلان

ق بني أمرين: ـ بني أْن نكون حبيسني دائرة ُمدودة من تلك  أنَّه جيب أْن نفرِّ

 ي قواعد أكثر وأوسع.القواعد وبني أْن نفتح الباب لتحر

 



 

 األمر الثامن

 خروج الوزن الصوتي للقرآن عن أوزان الشعر

نشري إمجاالً ملا يرتبط هبذا املقام ـ وسيأيت حتقيقه يف ُمله إْن شاء اهلل 

اهُ }وَمَا عَلَّمْنَتعال ـ وهو أنَّ القرآن ليَس بشعر املستفاد من قوله تعال: 
فإنَّ القرآن ليَس بشعر وال  (1)الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إاِلَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبنِي{

خيال وال خطابة وال مغالطة وال استعارة وال باقي األقسام اللغوية، وإنَّام 

القرآن ذكٌر وسيأيت حتقيق معنى الذكر وإل اآلن هناك قواعد يف أسلوب 

كتشف من قبل علامء النحو والبالغة والِصف واألدب و ... القرآن مل ت

الخ علاًم أنَّ تلك القواعد موجودة بالفعل ولكنَّها غري مكتشفة وهذا هو 

رس اإلعجاز يف القرآن، وسيأيت كل ذلك مفصاًل إْن شاء اهلل تعال يف 

مبحث اإلعجاز اللغوي يف القرآن، ومعنى اإلعجاز هو أنَّ القرآن فيه 

ْعجزة وَمَعّجزة للبرش عن أْن يتفطنوا إليها، يعجزوا عن نيل  قواعد قاهرة مح

ملثل هذِه القواعد، وعىل الوقوف واإلحاطة عن الوصول  وقواعدههداه 

التكوينية املعجزة هذا التفسري لإلعجاز يأيت تساؤل أو إشكال أو ليَس 

لة خارجة عن قوانني تكوين خلقة اهلل وإنَّام هي عىل وفق قاعدة الع

واملعلوم واألسباب واملسببات إاّل أنَّ البرش يعجز عن التفطن لسبيل وقناة 

املعجزة، فمثاًل كيف حَيِْمل اجلَبل بناقة وخترج الناقة من اجلبل التي هي 

انقالب العصا حيَّة تسعى × معجزة قوم صالح، وهكذا معجزة موسى
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ْعجزة عجز حطب إل حيوان فهي ال زالت مح  فكيف تنقلب العصا التي هي

البرش عنها وإْن كانت هي قوانني تكوينية موجودة ولكن مل يقف ومل يلتفت 

البرش إل هذِه احلقيقة وهذِه املعاجز احلقيقية وعىل هذا صار معنى اإلعجاز 

اللغوي يف القرآن هو عبارة عن قواعد فيها أداٌء لغوي جبّار ولكن ال 

لو اكتشفوها واستخدموها ا البرش بشكل وآخر إْذ هيلتفت وال يفطن إلي

ألتوا بمثله آية أو سورة، ومن الواضح أنَّ القرآن فيه إعجازات كثرية 

وغفرية عىل مستوى عامل النظام االستعاميل اللفظي واللغوي والبالغي 

 ونظام املعاين ونظام عامل احلقائق.

املعجزة اللغوية يف القرآن إل اآلن غري مكتشفة معانيها وأرسارها إذْن 

قواعد تتحكم يف  وأي النظام الصويتغري منكشف القواعد التي تتحكم يف و

نظام الداللة االستعاملية وأي قواعد تتحكم يف نظام الداللة التفهيمية، 

 وقواعد الداللة اجلدية و ... الخ.

وكذا غري مكتشف حلد اآلن أي مل تضبط ضمن ضابطة معينة 

بيانه وأي قواعد بديعية مجاليّة التي استعملها القرآن الكريم يف القواعد 

مرصعة يف ألفاظ القرآن، وأي أوزان تفعيالت القرآن الكريم؟ فالحظ 

 سورة القرآن الكريم وآياته هلا نغامت صوتية خاصة وجوٍّ بياين خاص.

وال يفهم من كالمنا حول املعجز اللغوي يف القرآن أنَّه بال قواعد 

دة لكن يعجز البرش عن اكتشافها وبال موازين كال، وإنَّام هي لغة موجو

حتاول اكتشاف األنظمة التي تتحكم يف وهناك مراكز دراسات ضخمة 

بيان القرآن إاّل أهنا ما وفقت لذلك؛ الهنا شفرة من شفرات معينة يف النظام 

الصويت أللفاظ القرآن وبياناته وكيفية أداء تلك األلفاظ، وهذِه ملحمة 



 

 

 

 703  ............................................................  الفصل الثامن: بيان ضوابط منهجية 

هم ِعْدل القرآن أي  ملنخيتص هبا القرآن مل يعطها اهلل تعال إاّل  يةبيان

وعرتته أهل بيته^ فهم يعلمون ذلك وقد عّلمهم اهلل بتلك ’ النبي

املعجزات اللغوية وغريها يف القرآن وكيفية انقالب العصا من الشجرة إل 

 حيَّة تسعى أو كيف خرجت الناقة من اجلبل.

ا بالنسبة إل غري ا ملعصومني وأنبياء اهلل تعال ورسله فكام يميزون أمَّ

املعجزة التكوينية عن غريها باجلملة وإمجاالً كذلك يمكن متيزآثار اآليات 

التي فيها إعجاز قرآين وأهّنا حتاًم موجودة وهلا معادالت وقواعد كذلك ما 

 نحن فيه نلمس إمجاالً أنَّ القرآن الكريم فيه دالالت وبيانات يفهمها الكل

حتّى الطبقات النازلة تتأثر هبا وحتس أهنا تتأثر هبا بْل حتّى املدارس 

من العربية وَتلحمَّ بجملة قواعد اللغة العربية ـ واملعاهد الغربيّة ـ التي تفطن 

يشء ـ أثبتوا كيفية تأثري صوت القرآن عىل اجلنني يف بطن أمه وبسبب نوع 

نسان كل ذلك ضمن قواعد من التأثريات يف عامل الروح وعامل َخْلق اإل

موجودة غري مكتشفة وعليه فال يمكن ملحَفرسِّ أْن يدعي أين ُميط بكل 

دالالت القرآن إْذ لو استطاع ألتى بمثلها، وإنَّام القرآن كله بيان فقط للذين 

أوتوا العلم وألصحاب آية التطهري والذين يمسون القرآن الذي وصفهم 

}بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا و  (1)هَّرُون{}الَّ يَمَسُّهُ إاِلَّ الْمُطَ
د  (3)}وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إاِلَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ{و  (2)الْعِلْمَ{ مَّ الذين هم ُمح

د مَّ م يلمسون درجات نازلة من ’ وآل ُمح وما عداهم من بقيّة الناس فإهنَّ

إل تنزيل الكتاب بالطرف املنخفض منه  فيعلمون ويتفطنونالكريم  القرآن

 ال نفس الكتاب.
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 األمر التاسع

 خطاب القرآن عا ٌّ

بعض العرفاء واملتكلمني والفالسفة واملدارس اإلسالمية األحخرى 

ض رة األأاألمر وتوهم أنَّ أفق دعوة القرآن ُمدودة بحد ونشالتبس عليها 

زخ ودار الدنيا فقط وال يشمل عامل السامء وال اجلن وال املالئكة وال الرب

بًا وال اآلخرة وال ... الخ فيكون القرآن عىل حساب بعض املفرسين كتا

هم بشمول خطاب القرآتوسَّ  لنظام عامل الدنيا فقط، وإنْ  ن ع قلياًل بعضح

 للجن واملالئكة بحدود عامل الدنيا فقط.

سب تعليم ح: وعاٍر عن الصحة فإنَّ القرآن الكريم بتوهمٌ  َهَذاإالي أنَّ 

بيانات أهل البيت^ أنَّه كتاب، خالد بخلود عوامل الوجود، وال أحد 

يستطيع أْن يستغني عن أرسار القرآن حتّى امللك يف السامء فإنَّه يرتقي علاًم 

وأرساره ومن هنا تظهر عظمة صاحب القرآن أال وهو الرسول بالقرآن 

الذي بحعث لكافة املخلوقات، وعليه فيوجد بوٌن واسع بني ’ األكرم

واملتكلمني والفالسفة  ءطرح أهل البيت^ هلذا املطلب وبني طرح العرفا

× وبعض املدارس اإلسالمية األحخرى، بْل حتّى النصارى أتباع عيسى

وال احلواريني أتباع عيسى وإنَّام املقصود × س عيسىوليَس املقصود نف

وقال بأنَّ أفق دعوة اإلنجيل بحدود األرض وعامل × من اّتبع عيسى

يف التوراة وباقي الكتب الساموية × الدنيا فقط، وهكذا اتباع النبي موسى

األحخرى بينام يف بيانات أهل البيت^: أنَّ مجيع الكتب الساموية اإلهلية من 
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ة واإلنجيل والزبور والصحف والقرآن و... الخ هي خماطب هبا كل التورا

إنَّ اهلل »×: اخلالئق، ولذا َوَرَد يف بياناهتم ال سيام رواية اإلمام الصادق

التوراة أعظم مما من أنَّ أحفق  (1)«جعل واليتنا أهل البيت قطب القرآن ...

م النصارى، فهمه أو يفهم اليهود وكذا اإلنجيل أعظم مما فهم أو يفه

 وهكذا الزبور وباقي الكتب والصحف الساموية.
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