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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب 
القاسم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة 

 ية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.األبد
 َإنََّما َولّيكم اللَّه َوَرسوله َوالَّذيَن َآَمنوا الَّذيَن يقيموَن الصَََّلَة َويْؤتوَن الزََّكاَة َوهْم رَاكعون 

 التحليل القرآني لروايات مقامات المعصومين )عليهم السَلم(
(5) 

ِإنََّماا َولِاُيْكْم اللَّاْه َوَرْساولْْه َوالَّاِذيَن آَمنْاوا الَّاِذيَن يِْقيْماوَن الصَّاَلَة َويْاْؤتْاوَن الزََّكااَة سبحانه وتعااىل يف تتاباه الميار   اهلل  يقول
 .(1)َوْهْم رَاِكْعونَ 

خر وهااي عاااث اال ااياء وعاااث هبااا لطلقااا او يف ا ملااة ب ااميل او بااا يتاارارتاااا احلااديث حااول العااواث الااال تاا ار يف االنساااا او 
 .  ولضى الميالم فيها، القيمعاث وتذا عاث الغيب و ، اال خاص وعاث االفميار

 من خواص عالم األشياء: أنها عامل نزاع وتناحر وتفكك
عالال هاو رباا  الوحادة و  أناه ي اميلينبغي اا جيتمع وهذا بعميس عاث االفميار حياث  يفرق لا أنه ياء ولن خواص عاث األ

 اياء حمادوو وعماع عااث األ والتنااحر، والسار يف كلاو هاو أاجند يف عاث اال ياء لالتاا  التفرقاة والنا اع  فإنناوحد واالجتماع الت
احملاادووة الضاايقة،  ااياء تثاار الصااراعا  والن اعااا  واحلااروب يف العاااث تاادور حااول هااذه األأا أنساااا  ااو حماادوو ولاان هنااا جنااد اإل

وسافو تقاتال مث إىل عارا  بال وإىل ىل نا اع إ يتطاور كلاوقاد و رث لاا إيف بيا  واحاد لتلفااا حاول خاوين أ جناد لاثالا حىت إنا قد 
 ولاء.

رقاااة والتفرقاااة  اااياء عبيعتهاااا الففاهناااا مجيعااااا أو القولياااا  أ واألمحااار لااان ال اااعوب ساااووواأل تااااألبي واحلاااال عيناااه يف اللونياااا   
 والبينونة والتباين.

 ا عامل وحدة ورباط أْلفةمن خواص عالم األفكار والقيم: أنه
ا املساالم إوالتوحااد فاا واألُلفااة هااو عاااث ا مااعفانااه  –الصااائبة  والعقائااد فمياااراأل عبعاااا واملقصااوو  –والعقائااد  لااا عاااث االفميااارأو 
يعرفاه  ر ام اناه ال و  وهااأو الصاني أخار املوجاوو يف ادناد بذا  املسلم اآل بو ائج الصلة الفميرية واالعتقاويةحيس  يف العراق وهو

 أبداا ور م بُعد الدار وتغاير الطبائع واألحوال.
 نساانيا اإليرتبطااا باالروو والاروو واساعة وبالعقال والعقال جاالع وبالقايم العقائاد و  فمياار وعااثعاث األوالسر يف كلو هو أا 

العااادل يعااامن املااا لن  االمياااافر وتاااذلو يف العااادل فاااعقااال احاااىت  حبسااانهحسااااا فااااا العقااال حيميااام اإلوكلاااو ت ،واإلنساااانية ل ااا تة

                                                           

 .55سورة املائدة  آية  (1)
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 والفاجر.والميافر والرب 
 عكس األشياء ،وهي ترفع اإلنسان إلى أعلى

 ااياء الااذح يسااحب علااى وهااذا عااالا عاااث األأىل إنساااا وترفعااه فميااار اا الفمياارة والقيمااة ت اادن اإللاان زياا ا  عاااث األمث إا 
 إىلعاارة األ تصاااعد ىل حاادن التخمااة إكا أتاال إاا نسااا اإلإفاا (البطنااة تااذهب بالفطنااة)أا املعااروا فماان  .ساافلىل األإنساااا اإل

 إبداعه اخلالق تما أا التخمة متي  القلب وتقضي على اخل وع وال وق للعباوة.قدرته الفميرية و فذهب كلو بولا ه 
ىل حماراب إالابطن  خااوحا ياذهب أفالباد تعااىل إىل اهلل القارب املناجااة و العباوة و  يست عر لذةنساا اا راو اإلأكا إ فانه وعليه
لااااتن أىل إمث ياااذهب  حيااث  اااه بطناااه بطعاااام الغاااداء أو الع ااااءوهاااذا عاااالا لاااا يفعلاااه الااابع  ، وإىل املساااجد أو احلااارمالعباااوة 

البطناة باذا ا تا ار فااا َتادررة  او  افافة،  وروحاه علاى العبااوة قباالجياد نفساه ضاعيفة اإلفيصاطدم بارا و املسجد أالعباوة تاحلرم 
ىل إيف لمياااا لااري  ويف فااراف وفااو فانااه  ياال  يسااتلذ النااومنساااا الااذح اإلوتااذلو  ،اخلااالق وعاااث امللميااو ىل إتوجااه ساالباا علااى ال
 .  على التداو اخلط  ياء احملدوو وستضعف لعنوياته وقيمهعاث األ وين د أتثر فرتثر إىلالتمياسل 

 !!يغرق في بحر الشهواتثم يقتل اخوته كافة  الخليفة العثماني
 1061حاد للاو  العثماانيني وهاو حمماد الثالاث واملتاو    لاا نانعه أنسااااإلب اياء عااث األ  واهد على لاا يفعلاهولن أبرز ال

يااوم  أول، باااور يف نااب  امللااو واخلليفااة علااى هااذه االلرباعوريااة الواسااعةأالعثمانيااة و  لااا يساامى باخلالفااةىل إوناال  فانااه عناادلا، م
 ونساااي إوارة  ااا وا اململمياااة مث بعاااد كلاااو  ااارق يف حبااار ال اااهوا  !!مجعهمبااارخوتاااه بقتااال ا بإنااادار قااارارلاااور اساااتلم فياااه زلاااام األ

 حىت اهنم تانوا يبيعوا املنانب والرتاب، علاى اخاتالا لساتويا ا، لقابال لقادار لان املاال! وارخى العناا للوزراء ولميبار الضبا 
 .االهنيار العجيب يف هذه االلرباعورية العظمىكلو ىل إزا أوى 

أو  ااوه، حااىت أضااحى  انااب تباااع يف قبااال املااالناملإك ن ااهد أا بعاا  جنااده اليااوم يف بعاا  الاادول واملمالااو  لاااهااو وهااذا 
 ب ميل  ريب.وارح ينخر جسد هذه الدول الفساو املايل واإل

وتااااريمل املساالمني بساابب  ااارق  سااالم اااوه  حضااارة اإل الااالالعباسااية األلوياااة و يف االلرباعوريااة  وكلااو لااا  ااهدناه لااان قباال
  ياء واللذا  وال هوا .عاث األيف حبار  وحوا يهمهم للوت

   هو عالم التخلف الحقيقي األشياءعالم 
واالضامحالل  التفمياوىل باجملتمعاا  إو  أاا عاث اال ياء هاو عااث التخلاف الاواقعي فااا اال اياء اكا نارو  عان القايم مث 

فضال جايو ولنا ل وخادم لميناه لااوام ناروا عان القايم فاناه أو أفضال سايارة أ  تلاوا تااا إا ال اخ  و إفا ؛واالحنطا  والرجعية
ىل إالساااالو  ولاااذلو جناااد أا بياااع ،ىل الفسااااو واالفسااااوإسيساااعى إىل امل ياااد لااان املاااال والقااادرة وال اااهوا   ولااان أجااال الوناااول

 احلميولا  املستبدة نار لن أبرز لظاهر أعمال واجنازا  الدول الغربية الد قراعية!
 :فراد الْكّملوالمرجعية لأللعالم القيم والغيب  الهيمنة البد ان تكون

ا هاذا القاانوا أإال  ، اياء اخاص واألعلاى عااث األ لهيمناة أا تمياواوالغياب هاي الاال ينبغاي واألفمياار القايم أا عاواث سبق 
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وعلاايهم فاااهنم هاام املاادار  لاان تاال ونااس املعصااولني لاان تاال رجااس  ااخاص املطهاارينعاااث األ عااام وهااو اسااتثناء هاااميسااتثم لنااه 
إنََّماا َولاّيكم اللَّاه َوَرساوله َوالَّاذيَن َآَمناوا الَّاذيَن يقيماوَن الصَّاََلَة َويْؤتاوَن الزََّكااَة َوهاْم   قال تعااىل، يف العواث تلها االعتبار
ارَْكْم َتِّْهِ و رَاكعونَ  هال الطهار والقادم هام املثال أفااا  (1)يارا  ِإنََّما يْرِيْد اللَّْه لِْيْذِهَب َعْنْكْم الارجْجَس َأْهاَل اْلََاْياِو َوْيَِّهج

وناااوالا للمهااادح املنتظااار لااان آل حمماااد  لاااو املااا لنني أخياااه أو  سااايدهم رساااول اهلل  بااادءا لااانعلاااى واملقياااام املطلاااق األ
ل ا الاادين تااإولاان هنااا فاا، واملعانااي واآلاااامفاااهنم لن هااوا عاان اخلطاار والنسااياا والغفلااة والسااهو )عجاال اهلل تعاااىل فرجااه ال ااريف( 

َعِلاايم َمااَع   ). ولااذا قااال رسااول اهلل نااب  لطلااق اخلااو لتجساادا فيااهأالاادين واحلااق تاال احلااق ياادور لاادار هااذا الوجااوو الااذح 
 (2)اْلَحقج َواْلَحُق َمَع َعِليٍّ َيْدوْر َحْيثَْما َدار

 يستدير عليهم محكم القرآن!)عليهم السَلم( هل الَيو أ
إن والروايااة هااي قااال  ، كترناااه لان قاعاادة سااابقة اروايااة الباد لاان اليلهااا  قتضااى لاا قلااام الصاااوعاان اإلالعيا ااي  ويف تفساو

اهلل جعاال واليتنااا أهاال الَيااو آِّااب القاارآن، وآِّااب جميااع الكتااب، عليهااا يسااتدير محكاام القاارآن، وبهااا نوهااو الكتااب 
آخاار خَِّااة خَِّهااا: أن يقتاادب بااالقرآن وآل محمااد، وثلااك حياا  آااال فااي  ويسااتَين اإليمااان، وآااد أماار رسااول اهلل 

إناااي تاااار  فااايكم الثقلاااين: الثقااال األكَااار، والثقااال األ اااغر، فاماااا األكَااار فكتاااا  رباااي، وأماااا األ اااغر فعترتاااي أهااال بيتاااي 
ولاوقعهم  هال البيا أ لن لاةملان ث يفقاه قاد يبادو  ريبااا فاا لضموا الرواية  (1)فلن تضلوا ما تمسكتم بهما -فاحفظوني فيهما
فمااا ؟ عليهااا املااداريميااوا هاال البياا  هااي القطااب و أا هااو قطااب تاال  اايء فمييااف تميااوا واليااة آالقاار ا أكلااو  يف عاااث اإللمياااا

 .لعم كلو وهل يعقل كلو؟
 على الوالية يستدير محكم القرآن :تحليل رواية

 الرواية ال ريفة الال يتض  عربها فقهالنقا  اإلضاءا  و نموعة لن وهنا  
   و كافة العلومهم خلفاء اهلل وفيهم أودع :ولىالنقِّة األ

ا ألاان الطبيعااي ميااوا يخلفاااءه علااى الميااوا تلااه فهاام  )علاايهم السااالم( نبياااءواأل  اا اهلل ساابحانه وتعاااىل جعاال الرسااول
بياااا القاارآا وتفسااوه وترويلااه و هااره  حولااه يسااتديرو فهااو املرجااع  وعليااه، هااذا اخلليفااة هااو الااذح يفساار رسااالة اهلل اىل خلقااهيميااوا 
 ..املبنيوالبالغ ناعق الاللساا ك هو إ ؛وبطنه

والسابب  ، او لقياد ب ايء أو جهاةداي لطلاق وهاذا ا عال اإل (4)يَا َداْووْد ِإنَّا َجَعْلَناَ  َخِليَفاة  ِفاي اأَلْر ِ   قال تعاىل

                                                           

 .11سورة األح اب  آية  (1)
 .79الفصول املختارة  ص (2)
 .5ص 1ا ي  جتفسو العي (1)
 .20سورة ص  آية  (4)
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ا ياة التطهاوآ -أ يف كلو يظهار لان ا ها الء إفا (1)رَْكْم َتِِّْهيارا  ِإنََّماا يْرِياْد اللَّاْه لِيْاْذِهَب َعاْنْكْم الارجْجَس َأْهاَل اْلََاْياِو َوْيَِّهج
اارهم لاان تاال خطاار وجهاال ورجااس واحلمياام الرباااي داايناابحوا املاارآة النانااعة الااال ياانعميس فيهااا النااور اإلأولياااء اخللفاااء واأل ، إك  هن

لفضاائل تقتابس القايم وا، وعلياه فاإا (2)َوَعلَّاَم آَدَم اأَلْساَماَء ْكلََّهاا تما يظهر لن آياة تعلايم األءااء   -  وسهو وونس، 
  االالا هام لان يعلماوا علماا لطلقاا إك ا آولعاه فهام لان يفسار القار ، ، وهم الدليل عليها واملقيام للصحي  عن اخلطر لنهاالنهم

َن لِلنَّااِس َوأَنَزْلَنا ِإلَْياَك الاذجْكَر لِتََْاايج تعاىل   ويظهر لن قوله -ج، بميافة العواث والبواعن واملقاييس واملصاور واملوارو.   يئة اهلل
  .(1)َما نْازجَل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَّْهْم يَاتَاَفكَّْرونَ 

آَااْد َولَاااَدِني قااال   وهنااا  روايااة أخاارى يف الميااايف ال اااريف تلقااي الضااوء علااى جاناااب لاان اإلجابااة، فعاان ايب عباااد اهلل 
ااَماِء َوَخََاااْر اأْلَْرِ  َوأَنَااا َأْعلَااْم ِكتَاااَ  اللَّااِه َوِفيااِه بَااْدْء اْلَخْلااِق َوَماا َرْسااوْل اللَّااِه  ا ْهااَو َكاااِ نل ِإلَااى يَاااْوِم اْلِقَياَمااِة َوِفيااِه َخََاااْر السَّ

يَاااْن ْكاالج َوَخََاااْر اْلَننَّااِة َوَخََاااْر النَّاااِر َوَخََاااْر َمااا َكاااَن َوَخََاااْر َمااا ْهااَو َكاااِ نل َأْعلَااْم َثلِااَك َكَمااا أَْنظْااْر ِإلَااى َكفجاا  ي ِإنَّ اللَّااَه يَاْقااوْل ِفيااِه تَِاْ
 .(4)ء   َشيْ 

 امالنقِّة الثانية: استدارة محكم القرآن عليهم في معاريضه وتاويله ونظا ره
 التفسير والتاويل والتنزيل

تاي نعارا   التمييا  بينهاالعرفتهاا و الباد لان وحادوو، و سااحة لميل لنها نال ونطاق ولفاو ولادلول و  عناوين لتعدوة إا هنا 
 ن هذا احلديث ال ريف وتي يتض  املراو ل فقه القرآا واحلديث
والاذح هاو تن يال  ايء لن لاة  ايء آخار تماا ، التنزيالعناواا هنا  آخر هاو و  التاويللدينا عنواا تما  التفسيرفلدينا عنواا 

باارا اإليمااان كلااه إلااى   وتمااا يف قولااه )ولااد املساالم لساالم( تمااا يف و  (5)الَِّّااَواْ  بِاْلََاْيااِو َ ااََلة )عليااه السااالم(يف قولااه 
ولنااه أيضاااا لااا أعلااق  ،لن لااة اإل اااا تلااه  املاا لننيلااو أيف لعرتااة اخلناادق  لناا ن  علااى أحااد الوجااوه فانااه  (0) كلااه  الشاار 
 ولا ا به. (9)َعْيَن اللَِّه النَّاِظَرَة َوَيَدْه اْلََاَسَِّة لن عليه 

 .يضاأح لنها الترويل والتن يل يدخل يف باب االن ائيا  فهو قسيم للتفسو الذح هو لن االخباريا  والذ
 والتورية والمناا والكناية والرمزالمعاريض 

                                                           

 .11سورة األح اب  آية  (1)
 .11سورة البقرة  آية  (2)
 .44سورة النحل  آية  (1)
 .01ص 1اإلساللية(  ج –الميايف )   (4)
 .109ص 2عوايل اللئايل الع ي ية  ج (5)
 .285ص 11 رو هنج البال ة )البن أيب احلديد(  ج (0)
 .209اا  صزاو املعاو  لفاتي  ا ن (9)
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، وهنااا  المناااايضااا عنااواا أيوجااد تمااا   ،وقساايميه التروياال ااو  ، و اااالمعاااريض والتوريااةعنواناااا آخااراا و ااا يضااا أولاادينا 
يف لعنااه فياه الساتعمال اللفا  نظاراا يقاة واملنصور لدينا هو اناه حق، و نازأانه حقيقة وقع اخلالا يف والذح  الكنايةأيضاا عنواا 

ة لميال لنهاا وهاذه عنااوين لتعادو .الرمازعناواا  وهناا  أخاواا ، تقاال ولايس االساتعمالناملوضوع له ليفهم لعام اخار لان خاالل اال
 املعرفة وتثرح فقه احلديث والتفسو.حقول لعم ونطاق ونال وضابط، ولعرفتها تغين 

َواْلْمَِّلََّقاااااْت يَاتَاَربَّْصااااَن   اىلعااااعاااااث التفسااااو تمااااا يف قولااااه ت، و ااااا لاااان وائاااارة ه لت ااااابها بعضااااه حممياااام وبعضااااآالقااار إا مث 
أو املااراو بااه لااا ا ااتبه املااراو بااه  ،و املااراوأ اابه بعضااه بعضااا لاان حيااث الميااالم أواملااراو لاان املت ااابه لااا  (1)بِاَنْفِسااِهنَّ َثَلثَااَة آْاااْروء  

 تدبر.فهنه أ به ا تبه ف لهول؛ولعله يعوو 
 محّصل معنى الرواية

انااه علااى الواليااة ياادور وعليااه فاااملراو لاان تااوهنم )علاايهم السااالم( قطااب رحااى القاارآا  ،ا حممياام يف تفسااوهآولعااه فنقااول اا القاار 
ياادور حممياام القااراا يف رلااوزه فاااا تاال هااذه العناااوين علاايهم ا يف ترويلااه وتااذا آم القاار ميااياادور حموأيضاااا ا يف لعاريضااه آحممياام القاار 

هاام  )علاايهم السااالم(املعصااولني فاااا  هااو املعصااوم الااذح رحااى ال لعميقااة املسااتنبطة ادااا تاادور بقطاابليب  عانيهااا اواالسااا
 .اخللفاء وهم عيبة علم اهلل وسر اهلل وخ نة علم اهلل وباب لدينة احلميمة

   .عريقهم لدار بياهنم و رحهم وال بد أا يميوا عن تلها تدورواملعاري  و وها  والرل   والتن يلولعه فالترويل 
 فَاَلمَّا آَسْفونَا...رواية أخرب تحلل معنى 

 (2)َوَغِضااَب اللَّااْه َعلَااْيِهْم َوَلَعاانَاْهْم َوَأَعاادَّ َلْهااْم َجَهاانََّم َوَساااَءْت َمِصاايرا   غضااب اهللتصاارو ب القرآنيااة اآليااا ا بعاا  إ
ْهمْ َغِضَب اللَّاْه َعلَاْيِهْم َماا ْهاو ولاا تااا حماالا لتجادو  فاناهوليال احلادوث  الغضابوتماا هاو لعلاوم فااا  (1)ْم ِماْنْكْم َوال ِماناْ

الغضاااب واألساااف بصااافة ، فميياااف يصاااف اهلل تعااااىل كاتاااه للحاااواوث يمياااوا حماااال واهلل لااايس حبااااوث فاااال ،للحاااواوث فهاااو حااااوث
ْهمْ  قااال تعاااىل ، ونظائر ااا ااا آَسااْفونَا انتَاَقْمنَااا ِمااناْ علااى  قريااب لاان لعاام الناادم واألسااف لسااتحيل يف حقااه تعاااىل ألنااه (4)فَاَلمَّ

 .وهو زتنع عليه  يء لضى ل جياا بالغضب
وكلااو حمااال يف  الغضااب واالنتقااام واالسااف تلهااا لاان ناافا  املممينااا  احلاواااة والااال لن اا ها القااوة الغضاابيةواحلاناال  اا 

فعاال بنااا انه ملااا فعلااوا بااا)العديااد او ا اادح لاان اآليااة، فقااد فساارها حقااه تعاااىل، وعليااه فااال بااد لاان البحااث عاان املعاام احلقيقااي واملاار 
ااف لغااوه اال للااو لاان انااه ال إال( امل سر اآليااة  عاام أساالس هنااا تفساار أولمياان لااو راجعنااا الروايااا  لوجاادنا  ،نااعوبةو  نااوع  رابااة وتعمن

أولياءنااا بااني )آساافوا( وضاامو )نااا( ولاايس فاحملااذوا  (املقاادر أح )آساافوا أوليائنااا واحملااذوا هااووأوضاا  ويعااوو إىل اجملاااز باحلااذا 
                                                           

 .228سورة البقرة  آية  (1)
 .0سورة الفت   آية  (2)
 .14سورة اجملاولة  آية  (1)
 .55سورة ال خرا  آية  (4)
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 لن اجملاز يف الميلمة أح يف ضمو )نا( ليميوا  ريباا أنه تيف يميين عن األولياء والرسول واألئمة بضمو اهلل تعاىل )نا(؟
ااا آَسااْفونا    وجاال بروايااة نااحيحة يف الميااايف ال ااريف حااول قااول اهلل عاا  لااام الصاااوق اإل كلااو هااو لااا بيننااهو  فَاَلمَّ

ْهمْ ا ْم : ِإنَّ اللَّاااَه َعااازَّ َوَجااالَّ اَل يَْاَساااْف َكَاَساااِفَنا َوَلِكنَّاااْه َخلَاااَق َأْولِيَااااَء لِنَاْفِساااِه يَْاَساااْفوَن َويَاْرَ اااْوَن َوْهااافَاَقااااَل  نْاتَاَقْمناااا ِماااناْ
َء َعَلْياااِه َفِلاااَذِلَك  َمْخْلوآْاااوَن َمْربْوبْاااوَن َفَنَعاااَل ِرَ ااااْهْم ِرَ اااا نَاْفِساااِه َوَساااَخَِّْهْم َساااَخَ  نَاْفِساااِه أِلَنَّاااهْ  َجَعَلْهاااْم الاااُدَعاَة ِإلَْياااِه َواأْلَِدالَّ

 عاة له فرضاهم عريقي وليس لوضوعياا.ليه والدإفهم االوالء  (1) َ اْروا َكَذِلك
اااا    يف قااول اهلل عاا  وجاال حيااث قااال  إىل الااذهن باارقرب الطااارق املعاام إليصاااللقربااا   مث كتاار االلااام  فَاَلمَّ

ْهمْ آَساااْفونا  َن َوْهاااْم فَاَقااااَل ِإنَّ اللَّاااَه َعااازَّ َوَجااالَّ اَل يَْاَساااْف َكَاَساااِفَنا َوَلِكنَّاااْه َخلَاااَق َأْولِيَااااَء لِنَاْفِساااِه يَْاَساااْفوَن َويَاْرَ اااوْ  انْاتَاَقْمناااا ِماااناْ
َء َعَلْياااِه َفِلاااَذِلَك َمْخْلوآْاااوَن َمْربْوبْاااوَن َفَنَعاااَل ِرَ ااااْهْم ِرَ اااا نَاْفِساااِه َوَساااَخَِّْهْم َساااَخَ  نَاْفِساااِه أِلَنَّاااْه  َجَعَلْهاااْم الاااُدَعاَة ِإلَْياااِه َواأْلَِدالَّ

لِاَك َوآَاْد آَااَل َماْن َأَهااَن لِاي َ اْروا َكَذِلَك َولَْيَس َأنَّ َثِلَك َيِصْل ِإَلى اللَِّه َكَماا َيِصاْل ِإلَاى َخْلِقاِه َلِكاْن َهاَذا َمْعنَاى َماا آَااَل ِماْن ثَ 
َهاا َوآَاالَ َولِّيا  فَاَقْد بَاَراَِني بِ  ِإنَّ الَّاِذيَن يَْايِْعونَاَك ِإنَّماا َو آَااَل  (3)َماْن يِِّْاِع الرَّْساوَل فَاَقاْد َأ ااَع اللَّاهَ  :اْلْمَحارَبَاِة َوَدَعااِني ِإلَياْ

ْهْه َعلَاى َماا ثََكاْرْت لَاَك َوَهَكاذَ  (2)يَْايِْعوَن اللََّه َيْد اللَِّه فَاْوَق أَْيِديِهمْ  ْرْهَماا ِمانَفْكُل َهَذا َوِشاَاْ اأْلَْشاَياِء  ا الرجَ اا َواْلَغَضاْب َوَغياْ
ااا ْيَشاااِكْل َثلِااَك َولَااْو َكاااَن َيِصااْل ِإلَااى اللَّااِه اأْلََسااْف َوالضَّااَنْر َوْهااَو الَّااِذه َخَلَقْهَمااا َوأَْنَشااَاْهَما لَ  َناااَا ِلَقا ِااِل َهااَذا َأْن يَاْقااوَل ِإنَّ ِممَّ

بَااْلَخاِلَق يََِيْد يَاْوما  َما أِلَ  اَدْة ثْامَّ لَاْم يْاْعاَرِ  نَّْه ِإَثا َدَخلَاْه اْلَغَضاْب َوالضَّاَنْر َدَخلَاْه التاَّْغِيياْر َوِإَثا َدَخلَاْه التاَّْغِيياْر لَاْم يْااْؤَمْن َعَلْياِه اإْلِ
وِق تَاَعااَلى اللَّاْه َعاْن َهاَذا اْلَقاْوِل ْعلْاّوا  َكَِيارا  بَاْل ْهاَو اْلْمَكوجْن ِمَن اْلْمَكاوَِّن َواَل اْلَقااِدْر ِماَن اْلَمْقاْدوِر َعَلْياِه َواَل اْلَخااِلْق ِماَن اْلَمْخلْا

َماْن َأَهااَن   ورواياة (4)اللَّاْه تَاَعااَلى اْلَخاِلْق ِلأْلَْشَياِء اَل ِلَحاَجة  فَِإَثا َكاَن اَل ِلَحاَجة  اْسَتَحاَل اْلَحاُد َواْلَكْياْف ِفياِه فَاافْاَهْم ِإْن َشااءَ 
يان الفقااو أك إ ؟ناالأا يباارز اهلل أفاناه هال يسااتطيع احاد  ؛هااذه فليقبال تلاو وَلان قَبرال، أيضااا  لعروفاة عنااد العالاةاياة رو  لِاي َولِيّاا  

لاان هااذا الباااب قريااب و ، ، فهاو ناااز إكاا أح فميرنااه بااارزي باحملاربااة أو فقاد بااارز رساالي وأوناايائهم باحملارباةاحملا  لاان الغااين املطلااق
ِإنَّ  يضااا أوقاال تعااىل  .اك داط العالقاة عاويل ولايس  جااز ْن يِِِّْع الرَّْسوَل فَاَقاْد َأ ااَع اللَّاهَ مَ بقوله تعاىل   است هاوه 

 .(5)الَِّذيَن يَْايِْعوَنَك ِإنَّما يَْايِْعوَن اللََّه َيْد اللَِّه فَاْوَق أَْيِديِهمْ 
 مرجعيتهم )عليهم السَلم( في علم التاويل والمعاريض وغيرهما

ْهمْ   اىلقال تعوقد  ْهْم َلَعِلَماْه الَّاِذيَن َيْساتَاْنَِِّْونَْه ِماناْ القرآنياة بال  العلاوم إكاا  (0)َوَلْو رَُدوْه ِإَلى الرَّْسوِل َوِإَلى ْأْوِلي اأَلْمِر ِماناْ

                                                           

 .144ص 1اإلساللية(  ج –الميايف )   (1)
 .97سورة النساء  آية  (2)
 .16سورة الفت   آية  (1)
 .145 -144ص 1اإلساللية(  ج –الميايف )   (4)
 .16ية سورة الفت   آ (5)
 .81سورة النساء  آية  (0)
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يم بَابْاَهاا َفَماْن َأرَاَد أَنَاا َمِدينَاْة اْلِعْلاِم َوَعِلالهولاة الميثاوة ولنهاا   )علايهم الساالم(هال البيا  وعند أ الرسول تل العلوم عند 
فمااا  يضاااأضااوابط علاام الاااترويل ترخااذ لاانهم تمااا أا ولاان كلااو علاام املعاااري  وعلاام التروياال   (1)َمِدينَااَة اْلِعْلااِم فَاْلَيْاتَِهااا ِمااْن بَاِبَهااا

 كتروه نتقيد به ولا ث يذتروه نتوقف عنده.
اىل بطاان اول وااااي واالااث باال اىل  تاا ولوالااال  اآليااا  لعاااي يف القرآنيااة التاارويال ا هااذه إفااتعباادح التروياال   خاارآوبتعبااو 

يف بطوناه  اآيساتدير حمميام القار  )علايهم الساالم(ئماة علاى األلان هناا فو  )عليهم السالم(سبعني على حنو الميثرة هذه ت خذ لنهم 
 .وترويله ولعاريضه و وها

 .  ىلوالا استدارته عليهم يف تفسوه فسيريت الميالم عنه بإكا اهلل تعا
   رمعاريض ال التفسيمامين بعلم الإأه  شاهد هام: )إلهين(

وهااو أا  وهااذا هااو لعاام التوريااة املعروفااة الباااعنَ  الظاااهرُ يساا   التوريااة علااى أقسااام إك تااارةكترنااا يف تتاااب املعاااري  والتوريااة اا 
وتفصايله  (2)وقاد يسا  البااعن بالبااعناعن خارى يسا  الظااهر بالباأحياناا أو ، الظااهر الظااهربواحياناا يسا   يس  بالظااهر البااعن

 .يف حمله
  خرى لن تفسو العيا ي عن ايب بصو قال ءع  ايب عبد اهلل آاية و ر ولنست هد على كلو ب

  وال تَاتَِّخااْذوا ِإلَهااْيِن اثْانَاااْيِن ِإنَّمااا ْهااَو ِإلااهل واِحاادل يعنااي بااذلك: وال تتخااذوا إمااامين إنمااا هااو إمااام واحااد(1) ي هاا واآليااة
الواحااد  باإللاااموااللااه الواحااد  باإللااالنيالروايااة االدااني  حسااب هااذهلااام يفساار اإل وقااد يتااوهم أا ،حمميمااة لاان حمميمااا  الميتاااب

 ا تااا الإو  والعرفياة عان  او اهلل لان الناحياة اللغوياةباه التجاوز  يص  لف  االله الاا ساحة له هنا اك ل اجملاز الفقد يع ض باا 
بااال كلاااو واقاااع، قاااال تعااااىل   باااذا  أو تنيااا  عااان هاااذا ذاناااوز  هباااتماااا لاااو قاااال اهلل اناااين   يف كلاااو وال اساااتحالةعقلاااي لاااانع 
 َْأفَاَرأَيْاَو َمااْن اتََّخااَذ ِإَلَهااْه َهااَواه(4) ي  كاتاااا وواقاع قرآنياااا لمينااه حيتااج إىل قرينااة، وتااالم اإللاام إكا فهااو ناح  ولياال فااوق

 ،التفسااو او  ااوهوائاارة فقااه املعاااري  ولاايس يف وائاارة وخاال يف  هااذه الروايااةيف   لاااماإلالقرينااة، ولمياان لااع كلااو فالظاااهر أا 
يااراو بااه تلااو املعاااي الااال تقااع يف عاارض املعاام املوضااوع لااه وهااي لوازيااة لااه فهااي ليساا  لاان انااه اسااتظهرناه  هااو لاااوعاااث املعاااري  

ذا عااالا التوريااة الااال تقااع يف عااول املوضااوع وهاا ووا االسااتعمال االنتقااالتتحصاال بباال ادااا  دااا وال هااي لسااتعمل فيهااا، اا لوضااوع
   .له

ولااايس اناااه يفسااار  فقاااه املعااااري  حساااب لعااااوال خااار آىل لعااام إيرياااد اا ينتقااال لااان هاااذا املعااام  اا االلاااام والظااااهر  
و اآليااة باال وهااي أتاارب  اااهد علااى أا املااراو لاايس تفساا يااة تااربى أدااا  وال تتخااذوااملااذتورة يف الروايااة لااواو او  .اإلدااني باإللااالني
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دااني  إ تتخااذواا ألاايس لاان الصااحي  فميمااا ؛ لاارينأوجااوو ا ااالع بااني فرفاااو هبااا ضاااا الااواو أ حيااث اا االلااام لعاريضااها 
 .لن التفسو لام واحد وهذا لن املعاري  الهو إلالني بل إ تتخذواا أليس لن الصحي   تذلو

ا اإللااام ث يقصااد تفسااو اآليااة وال ترويلهااا، باال قصااد إ  ملعاااري علااى فقااه اه بناااء ننااإوقااد كترنااا يف تتاااب املعاااري  والتوريااة )
لعاريضااها، أح  املعاااي املوازيااة امل اااهبة للمعاام األناالي. فميرنااه قااال  تمااا أنثااه )ال تتخااذوا إدااني اانااني إدااا هااو إلااه واحااد( تااذلو 

و يف الروايااة، فااإان لوقعهااا ولعناهااا وقيااق؛ إك الااوا –إضااافة لالعتبااار  –)التتخااذوا إلااالني إدااا هااو إلااام واحااد( والاادليل علااى كلااو 
وث يقاال  )يعااين بااذلو ال تتخااذوا( فااالواو العاعفااة تفيااد أان هااذا لعاام إضااايف لقااارا يسااتفاو  يعااين بااذلو وال تتخااذوا... قااال  

 لن لالحظة اآلية وعربها، ال لن اآلية نفسها.
 .(1)هذا يف كا (واحلانل  االنتقال لن هذا إىل كا  ال استعمال 

نصااب رئيسااني يف بلااد واحااد نحاادهم هاال لاان املستحساان اا أفلااو ساارلميم الااذهن  ونقاارب كلااو  ثااال لطيااف للتقريااب اىل 
تريااد  وواضاا  انااو ال وال تَاتَِّخااْذوا ِإلَهااْيِن اثْانَاااْينِ  قااال اهلل تعاااىل  نيااب فقااد أو رئيسااني ل اارتة واحاادة؟؟ أرض واحاادةوعلااى 

لان قضااية هاو عملياة انتقاال  ، بال تال لاا يف األلار!!وأا الارئيس إلاه واآلياة ت امله بعمولهااعلاى ناغرى املقاام  اآلياة يانطبااق تلا
إىل جاااالع ل ااا   مث لااان ا اااالع امل ااا   إىل )الرئيساااني علاااى ال ااارتة( وا اااالع  وال تَاتَِّخاااْذوا ِإلَهاااْيِن اثْانَااااْينِ ج ئياااة لسااالنمة 

تااذلو هااذا ولاايس تمااا أا كلااو  ااو   (2)ا آِلَهااةل ِإالَّ اللَّااْه َلَفَسااَدتَالَااْو َكاااَن ِفيِهَمااامل اا   انااه تمااا اا كا  لوجااب للفساااو 
 زمين كاتاا تذلو هذا  و زمين كاتاا.

إك هناا  جوالاع عديادة حمتملاة   يبيناه نفاس االلاام لاا لان ا  ئاي إىل ا االع امل ا   مث إىل ا  ئاي هاو وضابط االنتقال
ننسااج علااى فااال يصاا  اا يضااا أهنااا يسااتدير حممياام الميتاااب يف لعاريضااه علاايهم  ولاان ،ال نعلاام أا أيهااا تاااا هااو املااال  للحمياام

لاو تااا ، وألاا برياديناكلاو اا املاال  القطعاي ا االع لايس ؛ إال إكا كتاروا لناا ا االع واملاال  (1))علايهم الساالم(نساجوا  لنوال لا
والعياااك باااهلل، يف نااار جهاانم هااذا اإلنساااا لقعااده وأ يتبااوهااو حماارم باال هااو زااا يساابب أا ا بااالرأح آيف تفسااو القاار فانااه ياادخلنا  نيااا 

 .  وللبحث تتمة ونلة بإكا اهلل تعاىل
 وآخر دعوانا ان الحمد هلل ر  العالمين و لى اهلل على محمد واله الِّيَين الِّاهرين

 
َوَما ْوِ َع بَاْيَن َيَدْيِه  ؛َسَنة  َأْو َأْربَِعيَن َسَنة   ِعْشرِينَ  فَاَََكى َعَلى اْلْحَسْيِن  ،َوَأمَّا َعِلُي ْبْن اْلْحَسْينِ   قال اإللام الصاوق 

ْكوَن ِمَن اْلَهاِلِكيَن، َآاَل: ِإنَّما َأْشْكوا َ َعامل ِإالَّ َبَكى َحتَّى َآاَل َلْه َمْول ى َلْه ْجِعْلْو ِفَداَ  يَا اْبَن َرْسوِل اللَِّه ِإنجي َأَخاْ  َعَلْيَك َأْن تَ 
َقْتِني ِلذَ بَاثجي َوْحْزِني  َرةل ِإَلى اللَِّه َوَأْعَلْم ِمَن اللَِّه ما ال تَاْعَلْموَن ِإنجي َلْم َأثْْكْر َمْصَرَع بَِني َفاِ َمَة ِإالَّ َخناَ  ِلَك َعَاْ

 .141األلايل )للصدوق(  ص
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