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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، ابرئ اخلالئق أمجعني، ابعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا 
أيب القاسم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة 

 ية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.الدائمة األبد
 التفسري الرمزي للقرآن الكرمي

(3) 
َ ِللنَّاِس ما نُ زَِِل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ )قال هللا العظيم يف كتابه الكرمي:  وقال جل  (1)(َوأَنْ َزْلنا ِإلَْيَك الذِِْكَر لِتُ بَ ّيِِ

َِ  ُ لَن يف اْلِعْل  مِ )ه: اسمم ُ َوالرَّا َّ ااَّ َُ اأْلَم  ُّي   َ ل   )وقممال جممل وعممال:  (2)(َوم  ا يَ ْعلَ  ُم َيْويلَ  َُّ ِإ قَ ْلبِ  َك   نَ   َزَل بِ  َِّ ال  رْلو
 .(3)(لَِتُكلَن ِمَن اْلُمْنِذريَن   بِِلساٍن َ َرِبٍِ ُمبّيٍ 

 املنهج الرمزي
هجمما ، ومنهمما املممنها اطرمينمموديقي، وقممد سممبق بعمم  الكممالم عنممه، منمماها التفسممم، كممما سممبق، هممي أربعممة ع ممر من

ونضيف: ان )املنها الرممي(( يعمدو واحمدا  ممن أهمم ألموان املمنها اطرمينموديقي، بمل قمد يعمدو منهجما   خمر إىل جمواره وإن 
مبجملمه أو يف  إىل ان القمر ن الكمرمي، يمههب، واملمنها الرممي( (4)استعان كمل ممن املنهجمني بمبع  قواعمد املمنها ا خمر

 أو العصميوة علمى األاهممام ، يسمتددم لةمة رمييمة ايصمال املعمماة اومرلة أو الةيبيمة أو الدقيقمة أو العميقمةمنمه مموادن كريممة
مممن  ممم ان  كممون  لمم  الرمممو  لالممة علممى مممداليلها اللةويممة املعهممولة، وقممد يكممون ذلمم   أذهممان املتلقممني علممىأو الةريبممة 

 كناية أو إشارة أو عالمة ابملعىن األعم، من لون إقامة قرينة حالية أو مقالية.  الرمي شفرة  أو جما ا  أو
 تعاريف الرمز والرمزية

ابلضممبك كممي يتضمم  مممورل الممنق  واابممرام منهمما حنممدل املممرال مث الرمممي والرمييممة نسممتعرت  عمماريف ومممن املهممم جممدا  ان 
يقصمد بمه  مصمطل حمول مفهموم  مام  أو حمول نقاش  إىلوحمل األخه والرل وال يتحول النقاش إىل )نياع لفظي( أو 

مبعمىن  قطعيما   صمحيحا  ومبعمىن  خمر ابدمال  أو قمد يكمون مبعمىن  اويقصد به الطرف ا خر معىن   خمر،  أحد الطراني معىن  
 .. انقول:ومبعىن رابع ممتنعا   حمتمال   ومبعىن اثلثظنيا   ومبعىن  خر

ر   بتعريفات خمتلفة:كل منها تفسمات عديدة وعروف  )الرميية( بومن مثمَّ )الرمي( لقد ُاسوِّ
                                                           

 .44( سورة النحل:  ية 1)

 .7( سورة  ل عمران:  ية 2)
 .195-193سورة ال عراء:  ية  (3)
 رانها يف كتاب )نقد اطرمينوديقا ونسبية احلقيقة واملعراة واللةة(واألص  انه مدرسة من مدارسه، ببع   فسما ه اليت ذك (4)
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ُي: إشممارة ابل وممفة، والصومموت اخلفمميو، والةمممي ابحلاجممب، وعمم و عممن كمملو   اقممد عممرف الرا ممب يف املفممرلات الرمممي بممم)الرَّمل
كالم كإشارة ابلرومي، كما ع و عن ال وكاية ابلةمي(
(1). 

)والرممي وبتعريمف  خمر سميكولوجي خما : شمارة والعالممة( )الرممي يف اللةمة همو اا :ه بعضهم بتعريف عام همواوعرو 
معنمماه ااءمماء، أ( التعبممم  ممم املباشممر عممن النممواحي النفسممية املسممتةة المميت ال  قمموال اللةممة علممى ألائهمما أو ال يممرال التعبممم 

 .عنها مباشرة(
)علمم يبحمث  :الرممي همو روف بتعاريف أخرال خمتلفة، وقد ارأتال بع  انه ان وارأتال  خرون انه علمم اقيمل ابنوعُ 

)رؤيمة وانمه )امن التعبمم عمن األاكمار والعوادمف(  همو:الرممي عن أسرار الرمو  املستعملة يف النصو  الدينيمة( وقيمل ابن 
 .انية للواقع(

)الرممممي لمممي  عالقمممة دبيعيمممة ابل ممميء وإمممما همممو  رييمممل ءممممل معمممىن ويهمممدف إىل استحضمممار الالمرئمممي وقمممال بعممم : 
( وان الرممي )يظهمر يف صمور  ممل كرياامة لالليمة  قبمل لتمويمل ال متنماهي( و)التفكمم الرممي( املبم  ابالعتمال علمى املرئمي

ذهب البع  إىل )ان العقل الب مر( ال بل على الصور ااءائية على خالف التفكم املنطقي املب  على البىن اورلة( 
علممى سممبيل احلقيقممة( و)الرمممي هممو كممل حممد يف سلسمملة  يممدرإ إال ابلرمممو  وال يعمم  عممن األاكممار إال علممى حنممو اومما  ال

 ل حدا  مقابال  يف سلسلة احلقائق(ميريو  ،اوا ات
 ..التمييي بني ثالثة أنواع من الرمو : الرمي االصطالحي والرمي العرضي والرمي اجلامع.إىل  (2)ارومقد ذهب و)

نسمممتعمله يف كالمنممما اليومي...أمممما الرممممي إن الرممممي االصمممطالحي همممو الرممممي املعمممروف لمممدينا علمممى أاضمممل حنمممو ألننممما 
العرضي اهو يقع موقع التضال من الرمي االصطالحي، ر م أن الرميين يتصمفان بصمفة م مةكة وهمي أالمما ال ينطمو ن 

الرممي  على صلة جوانية مع ما يرميان إليه... وأما الرمي اجلامع اهو يتصمف بوجمول صملة جوانيمة بمني الرممي ومما ميريلمه...
لممه( يقتصممر مممن حيممث دبيعتممه علممى كونممه رممميا شدصمميا وحسممب، كممما مييمميه عممن الرمممي االصممطالحي الممه( العرضممي ا

 .(3)يقتصر على اريق من األارال الهين يتداولون يف ما بينهم ابالصطالحات اوتمعية نفسها(
وإمما  سمتمد لاللتهما ممن والفرق بني ااشارة والرمي إما يرجع إىل أن ااشارة لي  طا معىن نستمده ممن أتملنما طما )

ال مميء الممه( نتفممق علممي أن نسممتعملها ل،شممارة إليممه، أممما الرمممي الممه يف ذا ممه معممىن خمما  بممه ونسممتمده مممن أتملنمما لممه 
واالنفعال به اكمن ال كل واملضممون يكموانن معما وحمدة عضموية... ممن هنما  صمب  الصملة بمني ال مكل واملضممون يف 

ة كمماليت هممدها يف ااشممارة ومعناهمما. وبنمماء عليممه نسممتطيع أن نسممتبدل إشممارة العمممل الفمم  صمملة دبيعيممة وليسمم  مصممطنع
                                                           

 .366لم ق بموت:   -الرا ب األصفهاة، املفرلات يف  ريب القران، الناشر: لار القلم، الدار ال امية  (1)

 ( عامل نف  وايلسوف إنساة أملاة أمريكي.1980مارس،  18 - 1900مارس،  23إري  اروم ) (2)
 .22-17م:  1995  اروم /  رمجة: حسن قبيسي، اللةة املنسية، املركي الريقايف العريب م لار البيضاء/ بموت، ط اري (3)
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 (1)إبشارة أخرال يف نطاق علم معني بةم أن يتةم املعىن..(
 ل لمممدال أاالدمممون، وهمممي نظريمممة  قممموم علمممى إنكمممار احلقمممائق امللموسمممة، و عممم و ريُ مُ مو)لقمممد انبريقممم  الرمييمممة عمممن نظريمممة الممم

: إن عقممل اانسممان الظمماهر الممواعي عقممل حمممدول، وأن اانسممان ميلمم  عقممال   ممم واع  النظريممة عممن حقممائق مرياليممة، و قممول
 .أرحب من ذل  العقل(

الرمييممممممة املتجمممممماو ة أو »)وهنمممممماإ عنصممممممر  خممممممر ميكممممممن أن يوصممممممف أحيمممممماان   نممممممه  وبتفصمممممميل أكريممممممر قممممممال بعضممممممهم:
ر خاصممة  عتمممل لاخممل ال مماعر، ، والمميت  سممتددم ايهمما الصممور امللموسممة، لممي  كرمممو  ألاكممار وم مماع«الةانسممندنتالية

وإممما كرمممو  لعممامل شاسممع ومريمماا يعتمم  العممامل الممواقعي ابلنسممبة لممه شممبيها   ممم متكممااع. وهممها التصممور اخلمما  بوجممول عممامل 
مريمماا يوجممد ايممما وراء العلممم احلسممي، والبحممث عممن سممبل للهممرب مممن عممامل الواقممع املبتممهل و مماو ه واحللممم  يمماة وجمتمممع 

 رجمممع إىل كريمممم ممممن الفالسمممفة واملفكمممرين أمريمممال أاالدمممون، وأو سمممطني، والفمممارايب، و ومممماس ممممور،  أاضمممل وأكريمممر عمممدال  
وكانك. ولهل  ميكن القول إن الرمييمة همي حماولمة الخمةاق مما وراء الواقمع وصموال  إىل عمامل ممن األاكمار، سمواء أكانم  

الدموة، مبما   متمل عليمه، ممن عمامل مريماا يتموق إليمه أاكارا   عتمل لاخمل الفنمان )مبما يف م ماعره( أو أاكمار ابملعمىن األا
اانسان، وقد بدأت معامل الرميية  تميمي خمالل ع مرينات وثالثينمات القمرن املاضمي. وممن أبمر  امليتلفمات الميت كتبم  يف 

الةكمممب »ألرنسممم  كاسممممر، و« السمممفة األشمممكال الرمييمممة»و« معمممىن املعمممىن»همممها ال ممممن: كتممماب أوجمممدين وريت مممارل  
لت مارلي مموري  « ااشمارات أسم »اللفرل نورث وايتهمد، و« الرميية معناها و اثرها»لروللف كارانب و« ي للةةاملنطق
 .(.. إخل

)أن "الفضاءين )الرامي واملرمو ( منفصالن و مم قمابلني لال صمال"، و مرال أن وظيفمة الرممي يف وقد صرح بعضهم بم: 
من وظيفتمه يف ااامالت ممن املفارقمة، امالفكر األسمطور( المه( بعده العمول( وظيفة حصمر، أمما يف بعمده األاقمي امتك

يدور يف حلقة الرمي يتجلى يف امللحمة واحلكا ت ال عبية، ي متةل يف وحمدات حصمر ابملقارنمة ممع الكونيمات املرممو ة  
 كالبطولة وال جاعة والنبل واخليانة.

عتم ه جميء ممن سميمياء السمط  ، ويبمني يف حني أن  رميماس ييتسم  للرممي انطالقما ممن منظمور هيلمسمالف عنمدما ي
أنه لي  عالمة لكونه يدخل يف نظام من امل اكلة وير بك عالة بسياق اجتماعي ثقايف؛ وهو عكم  العالممة ال يقبمل 
 ليال  صوير . وابلنسبة لالستعماالت  م اللسمانية و مم السميميائية يقمر  رميماس  ن الرممي يعم  بسمادة شميء  خمر، 

 دل األقطاب(.ولها يبدو متع
اتريخ ن موء املمههب الرممي( بقولمه: )ر مم أن اسمتعمال الرممي قمدمي جمدا ، كمما همو عنمد الفراعنمة   خروقد استعرت 

م حيممث أصممدر ع ممرون كا بمما  1886واليممواننيني القممدماء إال أن املممههب الرمممي( ملصائصممه املتميممية مل يعممرف إال عممام 
                                                           

 .628  2م: ج1988/ 1معن   لة، املوسوعة الفلسفية العربية، معهد ااماء العريب م بموت، ط (1)
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الل املمههب الرممي(، وعمرف هميتالء الكتوماب حم  مطلمع القمرن الع مرين ارنسيًّا بياان  ن مر يف إحمدال الصمحف يعلمن ممي
ابأللابء الةامضمممممني. وقمممممد جممممماء يف البيمممممان: إن همممممداهم " قمممممدمي نممممموع ممممممن التجربمممممة األلبيمممممة  سمممممتددم ايهممممما الكلممممممات 

ىل الستحضار حاالت وجدانية، سواء كان  شمعورية أو ال شمعورية، بصمرف النظمر عمن املمال ت ااسوسمة الميت  رممي إ
هممممهه الكلمممممات، وبصممممرف النظممممر عممممن ااتمممموال العقلممممي الممممه(  تضمممممنه، ألن التجربممممة األلبيممممة  ربممممة وجدانيممممة يف املقممممام 

 األول"(.
)مممن هممها املنطلممق أضممحى ممما  وصممل إليممه بعمم  بقولممه:  النظممرة ال مممولية  قممول إىلولكممن ويف ااصمملة النهائيممة، اممان 

ب حصمرها يف اومال الفم  وذاإ لكونمه أوسمع ممن كونمه وسميلة ممن الرمي من املفماهيم الميت  عرضم  السمتعماالت يصمع
وسممائل األلاء ال ممعر(، وقممد اختلفمم  مدلوال ممه مممن حقممل معممريف إىل  خممر، بممل كريممما ممما  عممدلت معانيممه لاخممل احلقممل 
املعريف الواحد. ويبدو أن كلممة رممي أصمبح  مسمتهلكة يف جممال البحموث السميميائية ، وذلم  لنضموب الموعي الرممي( 
الممه( يعتمممد علممى عالقممة الت ممابه ب ممكل ممما بينممما أخممهت النظممرة التحليليممة  عمم  ابلعالقممات ال ممكلية بممني ااشممارات 
نفسها خارجة بهل  عن هها الضمم اله( مل يكن يعنيه من ال كل إال ما يمدل عليمه وممن فمة امإن موقمع العالممة يف 

 .جية(السياق اللةو( هو اله( ءدل قيمتها من الوجهة السيميولو 
، وال نتوقمممف يف همممها البحمممث عنمممد  قييمهممما ومناق مممتها إذ لمممي  البحمممث اهمممهه بعممم  التعريفمممات وا راء واملمممدارس

 .معقولا  لهل  أصال ، بل سوف نتوقف عند أحد املعاة الفلسفية اقك
 :أنلاع الرمز

ألق ال بممد ان نصممنف ولكممي يتضمم  املعممىن املقصممول ابلبحممث ههنمما )التفسممم الرمممي( للقممر ن الكممرمي( أكريممر وب ممكل 
، والرمممي  ، والرمممي األممموالرمممي االسممطور( : الرمممي العممال(، الرمممي العلمممي، والرمممي اجلمممااأنواعممه املتعممدلة وهممي الرمممي إىل

 الفلسفي، أو بتعبم  خر الرمي لدواعي علمية، أو لدواعي ألبية مجالية، أو لدواعي أمنية، أو ألسباب السفية.
 الرمز العادي

، كممدليل علممى ممما شمميءمنظممر أو م ممهد العممال( هممو ممما  واضممع عليممه شدصممان مممن صمموت أو حركممة أو اممالرمي  -أ
انمه سمييوره  مدا  أو علمى علمى ذلم  علمى انمه كلمما وضمع يمده علمى اذنمه للو معمه كمما لمو ا فمق   ،معىن معني متفق عليه

 ضرورة ان خيرج من املنيل اورا .
 الرمز العلمي واَُطلري

املسمتعمل يف العلموم، كمالرمو  املسمتددمة يف الر ضميات أو اطندسمة اختصمارا  للمعمالالت والرممي العلممي، همو  -ب
 ضمممرب العمممدل يف نفسمممه  ممم  ممممراتو س( يرممممي إىل )األُ  5(3املدتلفمممة يف اجلممم  واملقابلمممة و مهممما، اممممريال  همممها الرممممي )
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 قممم  بتحويلهمماوقممد ، ملدممادر( إىل نقمماط القمموة والضممعف والفممر  واS.W.O.Tويف علممم االارة يرمممي ) ،(1)دوليممة
والفمماء إىل  ،اصممارت )قممف إممم ( والقمماف  رمممي إىل نقمماط القمموة واائممدةإىل العربيممة ولكممن إىل رمممي أكريممر قوليممة ولقممة 

ي مم ال  هماموالضال إىل نقاط الضعف، وامما األلمف الميت أضمفناها اهمي   مم إىل جانمب  ،وامليم إىل املدادر  ،الفر 
واملدممادر ال   ة التمموا ن بممني  لمم  األربعممة كلهمما، اممان معراممة نقمماط القمموة والضممعف والفممر رمممي )سمموات( وهممو إلار  إليممه
يييمممد اائمممدة علمممى رمممميهم )قمممف إمممم ( حنسمممن إلارة املوقمممف ونممموا ن بينهممما بكمممل لقمممة، كمممما ان رمممميان  إذا ملد( شمممي ا  ُيممم

إىل ضمممرورة التوقمممف بمممني امممةة  )قمممف(  رممممي احلمممروف مفيمممدة يف حمممد ذا ممما إذ انمممهابن الكلممممة الممميت ركبنممما منهممما )سممموات( 
م (  دل على لميوم املضمي بقموة وسمرعة بعمد اكتممال عمليمة التفكمم وااعمدال وعمدم إوأخرال لدراسة املوقف كله، و)

 التباديت أل( سبب كان.
ولهل  هد ان شارلي ويليمامي مموري  ممريال  يفمروق بمني الرممي الفم  وبمني العالممات املسمتددمة يف العلمم، امان العلموم 

 ستعمل رمو ا خمتلفة أو إشارات نظم احلروف واألشكال واألعدال. 
 لنا معه وقفة الحقة.قد  كون واما الرمي االسطور( اهو الرمي املستعمل يف األسادم،  -ج

 الرمز اجلمايل
عنويمة، هيم املاحلقائق املاليمة أو املفمارائعة عن خيالية واما الرمي اجلماا، اهو اله( يهتم برسم لوحة انية مجالية  -ل

ت عن  مروب ال مم  بمم)مصرع ال مم  المدامي( اانم  اعت  ما رمميا  طمها املعمىن  مم المواقعي ابملمرة إذ ال امريال  لو ع و 
)الضموء الضماح ( أو  وكمهل  لمو قلم مصرع لل م  وال موت وال لمماء وال شمبه ذلم ، وإمما همو جمما  معمه قرينتمه، 

 .لتهم العدم وابتلعه(أو )الوجول اله( إ )احلديقة اطاربة(
 الرمز األمين

واما الرمي األم ، اهو ما يصطل  عليه يف ظرف أم  خاصمة، خواما  ممن املتلصصمني واجلواسمي  وممن أمريلتمه  -هم 
رممي مسميحي قمدمي، بمدأ خمالل اضمطهال الروممان للمسميحيني. اكمان ان سكة املسمي  همي )اقد قيل:  رمي )السمكة(

يممي املسمميحيني عممن  مممهم، اممإذا ممما التقممى اثنممان مممن الةممرابء مل يسممبق أن  عرامما علممى بعمم ، الرمممي ُيسممتعمل كوسمميلة لتمي
اسممميقوم ال مممد  األول برسمممم قممموس، ليمممدل علمممى أنمممه مسممميحي، وإن كمممان ال مممد  ا خمممر مسممميحي ا اسممميقوم برسمممم 

قبمل ظهمور دما  كمان مسمتدالتماريخ يقمول  ن همها الرممي  ولكمن  ه ولكن ب كل متقادع معمه يف درايمه ت القوس ا خر
وعلمممى همممها  املسممميحية، وذلممم  يف الريقاامممات الوثنيمممة، والمممه( كمممان ي مممم إىل أشمممياء خمتلفمممة، منهممما رحمممم "األم العظيممممة"(

 األخم ال يكون رميا  أمنيا .

                                                           

(1) 3×3×3×3×3=243. 
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َّ  الرمز الفلسفي واحدى مداَر
 حث يف  رينا هها:واما الرمي الفلسفي، اله  فسمات عديدة خمتلفة جدا ، ننتدب هنا احدها، وهو مورل الب -و

( حمممول مفهممموم الرممممي ممممن الصممميا ات 1965-1886قمممال بعممم  البممماحريني: يُعمممدو التفسمممم المممه( درحمممه  يلمممي  )
. اكما إنو القمول بوظيفيومة لةمة المدين يمر بك ب مكل أسماس بفيتجن متاين، امإنو القمول ابلرمييمة يف لةمة المدين لمه (1)اطامة

. ويعتقمد  يلمي  أنونما (2)وال أتثما  ملحوظا  على سائر الالهو يني املعاصرينار باط وثيق بتيلي ؛ اقد  رإ رأيه يف هها ا
حنتمماج إىل لةممات متعممدلة مممن أجممل إلراإ املسممتو ت املدتلفممة للحقيقممة؛ ويف هممها اادممار،  ُعممدو اللةممة الرمييممة هممي اللةممة 

 .(3)املستعملة يف الدين
 رملز تتكأ  ل  أذهاننا من دون ان تكلن هلا واقعية

فيممد التعبممم الممه( درحممه  يلممي  حممول رمييممة لةممة الممدين أنو بنيممة االعتقممالات الدينيممة  عتمممد علممى ااميممان الممدي  ويُ 
الممه( يعممرت ااميممان الممدي  علممى شممكل "همممو  –ولممي  علممى صممدق هممهه االعتقممالات؛ ويعتقممد  يلممي   (4)ال دصممي
. و)ااملفماهيم الدينيمة يف (7)((6)ثبمات املعطيمات الدينيمة، رااضا  كملو معيمار يف إ(5)أنو لةة الدين هي لةة الرمو  –الائي" 

نظرية  يلي  الرمييمة همي عبمارة عمن جممرل رممو   تكمع علمى أذهاننما و ربطنما ابألممر القدسمي، ممن لون أن  كمون طما أ(و 
جمممممهور واقعيمممممة؛ و سمممممب همممممهه الرؤيمممممة، ال مُيكمممممن حممممم  احلمممممديث عمممممن الوجمممممول اخلمممممارجي هلل إىل جانمممممب وجمممممول بقيمممممة 

 .(8)لاتاملوجو 
افممي  رينمما عممن القضمما  الدينيممة، ينبةممي أالو نقيسممها علممى مرييال مما يف العلمموم الب ممرية، ونسممعى إىل مالحظممة انطباقهمما 
)أو عممممدم انطباقهمممما( علممممى الواقممممع اخلممممارجي،  يممممث ال يكممممون حمممم  ااميممممان ابملسممممي  مر بطمممما  ابلوجممممول الممممواقعي لعيسممممى 

ني العلميممة والتارخييممة نفممي )أو إثبممات( حقيقممة ااميممان، مريلممما أنو ؛ الممي  بوسممع كممل مممن احلقيقتمم(9)الناصممر( ب دصممه
                                                           

 .176ي، أنظر: ساجد(،  ابن لين وقر ن،  ملييد من التفصيل عن رأيه حول مفهوم الرم (1)

(2) Silver, The Philosophy of Religious Language,p 21-22. 

(3) Tilich, Theology of Culture,p.53. 

(4) Fideism. 
(5) Tilich. "Dynamics of Faith" p.42-50. 

 .78-79بةسون و خرون، عقل واعتقال لي ،   (6)

ن،  رمجممة: رضمما قمم  الممدين، منطممق اخلطمماب القممر ة "لراسممات يف لةممة القممر ن"، مركممي احلضممارة لتنميممة الفكممر حممممد ابقممر سممعيد( روشمم (7)
 .131ااسالمي م بموت:  

 .150-149؛ أنظر أيضا : هورلون، راهنماال اطيات برو ستان،  229 يلي ، شجاع  بولن،   (8)
 .104 يلي ، شجاع  بولن،   (9)
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 .(1)حقيقة ااميان لي  بوسعها أيضا  نفي )أو إثبات( احلقيقتني العلمية والتارخيية
 ويعتقد  يلي  أنو الرمو  ُ  كول ابلنسبة إلينا أرضية للتجربة الدينية، لكنها ال  دل على أ( واقعية إطية.

رأ( على املبىن اله( يقول إنوه ال  وجد بني القضما  الرمييمة أ(و عالقمة منطقيمة نظمم التنماق  والنفمي ويعتمد هها ال
من قبيمل "هللا  –واالستليام، اال ميكننا ابلتاا البحث عن صدقها وكههبا احلقيقي. وعليه، من شمن القضا  املتناقضة 

 .(4()3)((2)ام اانسان يف مواجهة لألمر القدسيأن  كون ف=ذات مةيال أو صالقة مال –حمبة" و"هللا كره" 
 تكممع علممى )جمممرل رمممو   وكممما سممبق: مدارسممه، بعمم بممه، يف يُعممىن والكممالم يممدور ا ن حممول الرمممي الفلسممفي الممه( 
وانممه )ءمممل كريااممة لالليممة  أ( مممن لون ان  كممون طمما جممهور واقعيممة( منظومممة ذهممن املممتكلم ولممي  إىل احلقممائق اخلارجيممة

و)ان الرمييمممة  عممم  عمممن نظريمممة املريمممل  كمممل  لممم  التممممويالتال متنممماهي( إذا أريمممد بمممه بمممدون قرينمممة لالمممة علمممى    قبمممل لتمويمممل
نتالية( و)ان بنيمة االعتقمالات الدينيمة  عتممد علمى ااميمان المدي  ال دصمي ولمي  علمى داالاالدونية( و)الرميية الةانسن

الدينيممة( و)ال  ممدل الرمممو  الدينيممة علممى أ( واقعيممة  صممدق هممهه االعتقممالات( و)رامم  كممل معيممار يف إثبممات املعطيممات
 إطية( و)ال  وجد أية عالقة منطقية بني الرمو  اال ميكننا البحث عن صدقها أو كههبا احلقيقي(.

 منلذج للتفسري الرمزي للقرآن الكرمي
   ذل  الننطلق إىل بع  التطبيقات للتفسم الرمي( للقر ن الكرمي:اإذا عر 

 إن للرمي جمموعة من املهمات األخرال منها: قال بعضهم: )بل
 إيال الناحية اجلمالية.. كما حدث يف الرمي ال عر(. -1
 مدو اللةة اانسانية البسيطة العاجية بقدرة الرمي على التعبم. -2
 إيال الطريقة املريلى للتعبم عن اكرة أكرير  عقيدا  مما  تمل اللةة العالية. -3

دراسممة الرمممي يف القممر ن كنمم  أضممع نصممب عيمم  املهمممة الريالريممة طممهه الوحممدة اللةويممة، امماهلل ال .. وأان عنممدما بممدأت ب
ميكممن أن يوصممف ابلعجممي، ولكممن اللةممة العربيممة ميكممن أن  وصممف ابلعجممي مريممل أيممة لةممة ب ممرية أخممرال.. والقممر ن الممه( 

رممي لتةطيمة العجمي الب مر( يف إيمال أقمرب اختار ههه اللةة ألاة للتعبم عن العمامل العظميم، ال بمدو أن ءتماج إىل وحمدة ال
الوسائل وأكريرها اعالية يف ألاء احلقائق ع  األلفاظ. هها هو الرمي اله( أعمرف أن القمر ن يسمتددمه لكمي يظمل كمما 

                                                           

 .103و102 -96،98   يلي ، بو ىي اميان، (1)
 .280بةسون، و خرون، عقل واعتقال لي ،   (2)

 .136-133أنظر: علي  ماة، خدا،  ابن ومعنا،   (3)

حممممد ابقممر سممعيد( روشممن،  رمجممة: رضمما قمم  الممدين، منطممق اخلطمماب القممر ة "لراسممات يف لةممة القممر ن"، مركممي احلضممارة لتنميممة الفكممر  (4)
 .132ااسالمي م بموت:  
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 .(1)يقول الفقهاء: صاحلا  لكل  مان ومكان(
 رمزية شفاء األكمَّ واألبرص وخلق الطّي كهيئة الطري

ما شفاء األكمه واألبر  امان أعتقد أن الرمي هنا ل،نسان األعممى المه( ال يسمتطيع أن )أ :ل لهل  بقولهوقد مريو 
عممن االر بمماط ابلعممامل الروحممي، هممها يعمم  أن كلمممة  يممرال   ت هللا يف العممامل مممن حولممه. أممما املممو ى اهممم العمماجيون كليممة  

ين عقليممما  عمممن االر بممماط ابلعمممامل العلمممو(.. األعممممى وكلممممة املمممو ى ُ سمممتعمالن يف القمممر ن للرممممي إىل أول ممم  النممماس العممماجي 
ألن ذلمم  يف الواقممع لممي  مممن مهمممة  ؛وعيسممى املسممي  جمماء ل ممفاء هممها املممرت الروحممي ولممي  ل ممفاء أمممرات اجلسممد

 األنبياء.
أممما قولممه إة أخلممق لكممم مممن الطممني كهي ممة الطممم.. اممالطني رمممي للمممالة املر بطممة ابألرت أ( ل،نسممان املممر بك بعاملممه 

والطم رمي للسمو الروحي.. وعيسى املسي  اله( جاء لنقل اانسان البسيك من عامل المةاب واملمالة إىل عمامل املال(، 
 هللا الرحب.. كان يف الواقع ييتل( مهمة أكرير  عقيدا  من جمرل صناعة الدمى الطائرة.

نسممماة ويعطيمممه ارصمممته لكمممي همممها ال يعممم  أن هللا عممماجي عمممن  قيمممق املعجمممية.. ولكنمممه يعممم  أن هللا ءمممةم العقمممل اا
 .(2)(بعيدا  عن عامل املعجية الةام  يكت ف دريقه بقدر ه وحدها
 رمزية )يكفل مرمي(

و)وأرجمو أن  الحممن أن كلممة )يكفممل(  عم  يف اللةممة العربيمة يرعممى ويعمول.. اممإذا عرام  أن مممرمي كانم  قممد بلةمم  
لقرعمة ايمما بيمنهم لكمي ءمدلوا ممن ممنهم يتميوج ممرمي.. وإذا سن الرشد، وأن الرياب  اترخييما  أن رهبمان املعبمد قمد أجمروا ا

الحظمم  أن  كممر  الممه( عهممد إليممه بكفالممة مممرمي كممان ممما يمميال حيمما ، وأن كلمممة )يكفممل( المميت ورلت للمممرة الريانيممة ميكممن 
الواقمممع لةمممو   أن  عممم  أيضممما  يتممميوج.. أحسسممم  معمممي أن مممميالل املسمممي  المممه( ورل يف ا يمممة التاليمممة مباشمممرة مل يكمممن يف 

معجممية  ممم عاليممة، ذلمم  ال يعمم  أن هللا عمماجي عممن خلممق املسممي  بممدون أب.. ولكنممه يعمم  ابلضممبك ا  ت القر نيممة 
 .(3)الوارلة ب من املسي  يف سورة  ل عمران ميكن  فسمها أيضا   فسما  عقليا  عال  (

 املناقشات
 عية وعدم الدقة العلمية أيضا :أقول: وكالمه و فسمه وأمريلته وشواهده،  فص  عن عدم املوضو 

إيال الطريقة املريلمى للتعبمم عمن اكمرة أكريمر  عقيمدا  ممما  تممل اللةمة العاليمة... وأان عنمدما بمدأت بدراسمة  -3قوله )
 الرمي يف القر ن كن  أضع نصمب عيم  املهممة الريالريمة طمهه الوحمدة اللةويمة( الةريمب أن أمريلتمه  نماق  اكر مه همهه  امما  

                                                           

 .109-108الرلوإ" ميتسسة االنت ار العريب م بموت:   –احلورات  –الصالق النيهوم، الرمي يف القر ن "الدراسة  (1)

 .114-113املصدر:   (2)

 .112-111املصدر:   (3)
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إذ المميواج )يف قضممية   فسمممه لةيممة؛قممدوم ال ينسممجم مممع التمماا أبممدا  وان هممهه املقدمممة الريالريممة  قممول إىل نقممي  أ( ان امل
رمممي  ممرمي( اكمرة واضممحة بديهيمة ال  عقيممد ايهما أصممال  وهمي أوضمم  جمدا  مممن الكلممة األخممرال )يكفمل( المميت ارأتال االما 

إذ لمي   (يكفمل)ال ان يقمول  يقمول )يتميوج(الميواج ان  بمم عمنالقر ن الكمرمي التع، وكان من األوض  لو أرال يتيوجعن 
 (1)اللةة العالية ح  يستعات عنها بم)يكفل(! هاليواج اكرة أكرير  عقيدا  مما  تمل

العمممماجيون عممممن االر بمممماط ابلعممممامل أ( )األعمممممى الممممه( ال يممممرال   ت هللا( و)املممممو ى  :هممممهه املفمممماهيم وكممممهل  ليسمممم 
ابألرت أ( ل،نسممان املممر بك بعاملممه املممال(، والطممم رمممي للسمممو الروحممي.. وعيسممى املسممي   ملممالة املر بطممةاالروحممي( و)

الممه( جمماء لنقممل اانسممان البسمميك مممن عممامل الممةاب واملممالة إىل عممامل هللا الرحممب( معمماة معقممدة ال  تملهمما اللةممة العاليممة 
 أخلق لكم من الطني كهي ة الطم(.)أو  (ح  يضطر هللا إىل استددام  عبم  خر هو )شفاء األكمه واألبر 

انه يقول: )ولكن اللةة العربية ميكمن أن  وصمف ابلعجمي مريمل أيمة لةمة ب مرية أخمرال.. والقمر ن المه( اختمار همهه مث 

                                                           

ة االحمن ممريال  واللطيف ان اللةة العربية على سعتها مل  هكر )يتيوج( كمعىن من معاة )يكفل( ر م االا ذكمرت معماة أو مصماليق كريمم  (1)
 ، أ( ضمها إا واجعل  كااال طا والقائم  مرها وانيل أن  عنها.23سورة  :  ية  (َأْكِفْلِنيها)جممع البحرين )قوله  عاىل 

 ، أ( يضمونه إليهم.12سورة القص :  ية  (َيْكُفُللنَُّ )قوله: 
ممُل : الضمممعف واحلممن والنصممميب. ، أ( 28سممورة احلديمممد:  يمممة  (ِكْفلَ  ّْيِ ِم   ْن َرمْحَتِ   َِّ )، 85النسمماء:  يمممة  سمممورة (ِكْف  لم ِمْنه   ا)ومنممه قولمممه  واللكِّفل

 نصيبني منها.
: إِّنَّهُ  منَُّه كمفملم سمبلعِّنيم نمبِّيوا  ومهمَّاُهمل مِّنم اللعمهم  (*)ويفِّ بممعل ِّ التمَّومارِّيخِّ ٌّ بُعِّثم قممبللم عِّيسمى عليه السالم ُسوِّيم بِّهِّ( اللكِّفللِّ ألِّ . نمِبِّ  ابِّ

َأََن وََكاِف ُل اْلَيتِ يِم َكَه اتَ ّْيِ ))وميفِّ احللممدِّيثِّ  .37سمورة  ل عممران:  يمة  (وََكفََّله ا زََك ِرَّّ )ومنمه قولمه  عماىل  كمااُِّل : المه( يكفمل إنسماان يعولمه.والل 
 : السبابة والوسطى.إشارة إىل إصبعني ((يف اجْلَنَّةِ 

 ن اللكمفِّيلِّ : الضمني.واللكمااُِّل لليتيم : القائم  مره املريب له وهو م
مما » وماِّيممهِّ  ممنل لممِّهم مملل مِّ موَّلِّ كِّفل ممانم عملمممى ابلممنِّ  لممم األل مم ل ظُللممما  إِّالَّ كم تمممُل نممفل أ( حممن ونصمميب  كفممل  مممره ايوايممه جممياء مبمما ار كبممه مممن اامث « الم  ُمقل

 وعقوبة ما سنه من القتل.
ممُل مبعممىن الكفيممل. ه أقممام كفمميال بفعلممه الممه( سممنه يف النمماس يسمملمه إىل عممهاب هللا كممما قيممل مممن ظلممم أقممام  واملممرال منممه أنمم ويممو  أن يكممون اللكِّفل

 كفيال بظلمه.
 و مكمفَّلم ابلر ق أ( ضمنه.

 وكمفمللُ  ابملال من ابب قتل.
 وحكي عن أيب  يد ساعا من العرب أنه من ابيب  عب وقرب.

وقممد الممي عنهمما يف ال ممرع(.  وإن شمم   قلمم  اللكمفمالمممُة هممي التعهممد ابلممنف . ةممرب.قالممه يف امل واللكمفمالمممُة : ضممم ذمممة إىل ذمممة يف حممق املطالبممة.
 .462  5جممع البحرين )الطرءي( ط احلسي : ج

 )*( ذو الكفل.
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اللةممة ألاة للتعبممم عممن العممامل العظمميم، ال بممدو أن ءتمماج إىل وحممدة الرمممي لتةطيممة العجممي الب ممر( يف إيممال أقممرب الوسممائل 
ة يف ألاء احلقممائق عمم  األلفمماظ. هممها هممو الرمممي الممه( أعممرف أن القممر ن يسممتددمه لكممي يظممل كممما يقممول وأكريرهمما اعاليمم

الفقهاء: صاحلا  لكل  ممان ومكمان( اكيمف عجميت اللةمة العربيمة عمن إامالة املعماة الميت ذكرهما )يتميوج، األعممى المه( 
و الروحي، و...( ممع انمه همو اسمتددم اللةمة العربيمة ال يستطيع أن يرال   ت هللا، اانسان املر بك بعامله املال(، السم

 معاة سهلة يفهمها كل حضر( وبدو(.االا ؟ هها كله إضااة إىل لينقل لنا ههه املعاة
وقولمه: )وعيسممى املسممي  جمماء ل ممفاء همها املممرت الروحممي ولممي  ل ممفاء أممرات اجلسممد.. ألن ذلمم  يف الواقممع لممي  

  ل ممفاء أمممرات اجلسممد بعممثابممه واضمم  إذ مل يقممل أحممد  ن عيسممى املسممي  مةالطممة واضممحة، وجو  مممن مهمممة األنبيمماء(
، بممل انممه الممه ذلمم  وسمميلة طممدايتهم، أ( اقنمماعهم ابنممه رسممول مممن هللا حقمما  ومممر بك إبلممه الكائنممات كمهمممة أساسممية

ينقلممه عممن هللا بممدليل إجممراء هممهه املعجمميات علممى يديممه، إذا  اهممو رسممول هللا حقمما  اعلمميهم ان يتبعمموه ويصممدقوه يف كممل ممما 
كانمم  لممه   كعيسممى املسممي  مممريال   عماىل مممن التعمماليم والدسمما م واملنمماها، علممى انممه ممما املممانع ممن القممول ابن بعمم  األنبيمماء  

اثنويمة وهمي شمفاء ، واألخمرال مهمتان: األوىل أساسية وهي شفاء األمرات الروحية والرقمي ابانسمان إىل عمامل امللكموت
خدمة إنسانية عظمى يف حد ذا ا اكيف إذا اعتضمد  ليس  ههه وم أم عنها الطب، أجسالهم من األمرات اليت عجي 

 .؟ذل  ابن صارت هي الوسيلة طدايتهم إىل سبيل الرشال
وبهل  ا ضم  ان اسمتهيائه ممن معجميات عيسمى بمم)جمرل صمناعة المدمى الطمائرة( لمي  بعلممي وال موضموعي إذ همي  

لي مهد ايمن صمناعة لميمة دمائرة ممن خلمق دمم حقيقمي يطمم إبذن هللا و  (لميمة دمائرة   جممرلكان  معجية حيومة )وليسم
يصمنعها كمل أحمد أمما خلمق حيموان ذ( روح امال يعقمل  ميكمن انالدميمة الطمائرة على ان هها رسول هللا حقا ؟ ذل  ان 

 السماء. يستمد قدر ه من إال من رسول
 هدفية املعجزات وغايتها احلََكِمية

ابنممه يتدممه هممهه املعجمميات للمميال  علممى حقانيتممه ودريقمما  إىل لسممان عيسممى املسممي   علممىالكممرمي بممل قممد صممرح القممر ن 
َئِة الطَّرْيِ فَأَنْ ُفُخ فيَِّ فَ َيُك ) هدايتهم، قال: ُتُكْم ِِبيٍَة ِمْن رَبُِِكْم َأِّنِ َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِِِّي َكَهي ْ لُن ََ رْياب ِإِِْذِن َأِّنِ َقْد ِجئ ْ
ذِلَك آَليَةب   بُ ُيلِتُكْم ِإنَّ يف  ِإِِْذِن ااَِّ َوأُنَ بُِِئُكْم ِبا َيُْكُللَن َوما َتدَِّخُروَن يف  ْكَمََّ َواأْلَبْ َرَص َوُأْحِي اْلَمْلت ااَِّ َوأُْبِرُئ اأْلَ 

ُتْم ُمْؤِمنّيَ   اهي إذا   ية وعالمة ليصدقوا انه رسول هللا ايهعنوا برسالته السماوية. (1)(َلُكْم ِإْن ُكن ْ
...( ومل يريب  ذل  يف التماريخ أبمدا ، ومل يتج مم همو عنماء ان يمهكر لنما وأن الرياب  اترخييا  الةريب أيضا  قوله: )من و 

 ههه )األللة التارخيية(! بل الرياب  عك  ذل   اما .

                                                           

 .49سورة  ل عمران:  ية  (1)
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دا  ولكنمه يعم  أن هللا ءمةم العقمل اانسماة ويعطيمه ارصمته لكمي يكت مف دريقمه بقدر مه وحمدها بعيمكما ان قولمه )
اقممك اثبممات ان هممها املممدعي للنبمموة متصممل اعممال  إبلممه  إممما هممي ( مةالطممة أخممرال إذ املعجمميةعممن عممامل املعجممية الةممام 

؟ إن قل : من نبو مه العلممي؟ قلم : وكمم يوجمد نوابمع  مههل علمومهم ا  الكائنات وإال اكيف نعرف انه رسول هللا حق
ن متاين أو اليسمون أو ابمن سمينا( انمه رسمول هللا اكيمف نمدرإ انمه الب رية لكنهم ليسوا رسال  هلل الو العى أحدهم )كا

 صالق أو كاذب؟
 بل انه  عاىل أكرم العقل ابن عرواه رسله مث أوكل إليه عملية االجتهال يف مفا ي  العلوم اليت منحوان إ ها.

فكمم والتحقيمق حولممه،  كمه ويستنهضممه للتم العقممل الب مر( وءرو ريبمل نقمول )ان عممامل املعجمية الةمام ( هممو المه( يسمت
كممما ان الطبيعممة الةامضممة كانمم  هممي ااممرإ األول للعقممل الب ممر( لكممل مممن ينطلممق ويبحممث وءقممق ليكت ممف كممل يمموم 

 سرا  جديدا  من أسرارها.
وإال ملمما وجممدت هممهه اخلالاممات العلميممة  مكتمممل عممالة،ان مممن الواضمم  ان العقممل الب ممر(  ممم  هممها كلممه إضممااة إىل

 ني خمتلف عقالء الب ر واالسفتهم وحكمائهم على مرو التاريخ!والعملية املههلة ب
 اهها بع  الكالم عن التفسم الرمي( للقر ن الكرمي، وسنعول إليه مرة أخرال إبذن هللا  عاىل.

 تفسري القرآن ابلقرآن
يمه إىل دوائمف  فسمم القمر ن ابلقمر ن، وقمد اختلمف املفسمرون والعلمماء ا :املنها ا خر يف  فسم القر ن الكمرمي همو

ال حجيمممة الكمممرمي إىل أن القمممر ن  ،ايمممما نسمممب إلممميهم ،ثالثمممة: بمممني ُمفمممرِّط ومفمممروِّط ومعتمممدل: امممبع  االخبممماريني ذهبممموا
وذهممب بعمم  املعاصممرين، يف املقابممل، إىل  ،يف  فسممه لمميهم السممالمعروا ت أهممل البيمم  همي لظمواهره بممل احلجممة اقممك 

 ألن القمر ن مسمتةن  عمن  ممه   همو  فسمم القمر ن ابلقمر ن اقمكاستةناء القر ن عن التفسم ابملممثور وان املمنها الصمحي
ايمما  املنها الوسك حيث ال ينكرون ان بع  القر ن يفسر بعضمه هوامل هور والصحي  ، ألنه نور و بيان لكل شيء

 اجممة إىل  فسممم مممن نمميل عليممه  مممما ال  نالممه أاهامنمما بممل هممو ولكممن بعضممه ،فهمممه حنممن علممى اخممتالف لرجممات الفهمممن
َ ): ا  ت التاليمةنطالقما  ممن صمري  إ صملى هللا عليمه والمه وسململوحي وهمو الرسمول العظميم ا َوأَنْ َزْلن ا ِإلَْي َك ال ذِِْكَر لِتُ بَ  ّيِِ

ُ لَن يف اْلِعْل مِ )و (ِللنَّاِس ما نُ زَِِل ِإلَْيِهمْ  َِ ُ َوالرَّا َّ ااَّ َّ لِت ُ )و (َوما يَ ْعَلُم َيْويَلَُّ ِإ َِ ِإ َ هَلُ ُم َوم ا أَنْ َزْلن ا َ َلْي َك اْلِكت ا بَ  ّيِِ
همو ال مارح للقمر ن واملفسمر  صملى هللا عليمه والمه وسملموان الرسول  (1)(الَِّذي اْختَ َلُفلا فيَِّ َوُهدىب َوَرمْحَةب ِلَقْلٍم يُ ْؤِمُنلنَ 

وملتموا ر المروا ت الدالمة علمى  (2)((َأََن َمِديَنُة اْلِعْلِم َوَ ِل ي  اَببُ َه ا))وكهل  أهل بيته عليهم السالم إذ  ،له عن هللا  عاىل
 .كما سيميت  لون  مهم أو وا علم الكتاباالم 

                                                           

 .64سورة النحل:  ية  (1)
 .429قم:   –احلسن بن شعبة احلراة،  ف العقول، ميتسسة الن ر ااسالمي  (2)
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َ ِللنَّ اِس م ا نُ  زَِِل ِإلَ ْيِهْم َوَلَعلَُّه ْم يَ تَ َفكَّ ُرونَ )ويكفينا يف ههه العجالة ن و ا ية الكرمية   (َوأَنْ َزْلن ا ِإلَْي َك ال ذِِْكَر لِتُ بَ  ّيِِ
ة   ممممل ، و)ممما( موصمموليبممني للنممماس ممما نمميل إلممميهم  عليمممه والممه وسمملمصمملى هللاان الرسممول واضممحة الداللممة علمممى اهممي 
 .خمص  بل الدليل قائم على خالاه كما سيميت بدونوالبادن والتنييل والتمويل، ولصيصه ابلتمويل  (1)الظاهر

 امليزان: كيف يكلن القرآن هدى ونلراب مبيناب ُو يكفيهم يف احتياجهم إليَّ!
 حسمب ظمماهر عبار ممه ا  يممة يفالعالمممة الطبادبممائي وهمو نمالر مممن املفسممرين، ال ذهمب إىل الممرأ( الريمماةقيممل انممه ومممن 

 فسم املييان قال: )واثنيهما: ان نفسر القر ن ابلقر ن ونستوض  معىن ا ية من نظم ا ابلتدبر املندوب إليه يف نفم  
َِ تِْبي  اَنب )القممر ن، ون ممد  املصمماليق ونتعراهمما ابخلمموا  المميت  عطيهمما ا  ت، كممما قممال  عمماىل:  َونَ زَّْلن  ا َ َلْي  َك اْلِكت  ا

ُه   دىب ِللنَّ   اِس )لنفسمممه، وقمممال  عممماىل:  وال يكمممون  بيممماان    بيممماان  لكمممل شممميء. وحاشممما أن يكمممون القمممر ن (2)(ءٍ  ُك   لِِ َش   يْ لِ 
 . وكيمف يكمون القمر ن همدال وبينمة وارقماان  (4)(َوأَنْ َزْلنا ِإلَْيُكْم نُلراب ُمبيناب ). وقال  عاىل: (3)(َواْلُفْرقانِ   َوبَ يِِناٍت ِمَن اهْلُدى

َوالَّ  ذيَن )وهممو اشممد االحتيمماج! وقممال  عمماىل:  ،للنمماس يف مجيممع ممما ءتمماجون وال يكفمميهم يف احتيمماجهم إليممه ينمما  مب ونممورا  
َُ   بُ َلنا همممدال إليمممه ممممن أ( سمممبيل أعظمممم ممممن بمممهل اجلهمممد يف اهمممم كتابمممه! و أ( جهمممال أ. و (5)(جاَه   ُدوا فين   ا لَنَ ْه   ِديَ ن َُّهْم 

 .(6)(وائل سورة  ل عمرانألوسع ايها يف  ث ااكم واملت ابه يف  ت يف هها املعىن كريمة سنستفرغ اوا  القر ن!.
هها الكالم بظاهره، مما ال ميكن القبول به، واألللمة الميت  ضممنها كالممه ا نمف  مم اتممة، ومناق ما نا ا  يمة أقول: 

 مما الظاهريممة عممن لالالهممهه حمورهمما هممها الممن  ا نممف، وإن كنمما سممنحاول يف البحممث ا يت ان نصممرف ظممواهر ألفاظممه 
كمان   علمى انمهوندعي ابن مقصموله مل يكمن اادمالق الظماهر ممن كالممه،  (7)بقرائن أخرال من كالمه يف مواضع متفرقة

)الحمن ممريال  قولمه:   قبل التدصي ، بياالا اليت قد يفهم منها االا ال ودريقةِّ للته على املدعى أل م مواق يف اختياره 
وهممو  ،قماان  ونمورا  مبينما  للنماس يف مجيمع مما ءتماجون وال يكفميهم يف احتيماجهم إليمه)وكيمف يكمون القمر ن همدال وبينمة وار 

علمميهم وأهممل بيتممه  صمملى هللا عليممه والممه وسمملم)نممورا  مبينمما  للنمماس( ولممي  للرسممول كونممه اهممو صممري  يف   اشممد االحتيمماج!(
( ممع االمم يف بع  ما ءتاجونومل يقل )( يف مجيع ما ءتاجونوالحن صري  قوله: )الراسدني يف العلم اقك،  السالم

ألمموف املسممائل الفقهيممة واألصممولية وألمموف املسممائل الفلسممفية والكالميممة والتارخييممة واحلقوقيممة والسياسممية يف تمماجون إليممه ء
                                                           

 الظاهر  م املستقر، كلما انفك  ايه اارالة االستعمالية عن اارالة اجلدية، وسيميت بيانه إبذن هللا  عاىل. (1)
 .89سورة النحل:  ية  (2)

 .185سورة البقرة:  ية  (3)

 .174سورة النساء:  ية  (4)

 .69سورة العنكبوت:  ية  (5)
 .11  1القر ن، من ورات اساعيليان: ج السيد حممد حسني الطبادبائي، املييان يف  فسم (6)

 ( وبسياقه العام.7)
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 ؛أشمد االخممتالفايهمما ولمها اختلمف  ؛واالقتصمالية و مهما المميت مل يكفنما القممر ن )حسمبما نفهممه منممه( يف احتياجنما إليممه
بمل  أو الظم ؛ ابلظمناقمك اسمتدرجنا بعضمها بل ل من القر ن الكرمي ولهل  أيضا  مل نعرف كيف نستدرج  ل  املسائ

ولممهل  اختلممف املفسممرون أنفسممهم يف  فسممم القممر ن كريممما  بممل وجهلمموا كيفيممة اسممتدراج كريممم مممن املفمماهيم أو املصمماليق 
نقمد ظماهر  بمل القصمد رمحمه هللا  عماىل، همها املفسمر القمديروعلمى أ( المي  املقصمول ااشمكال علمى منه، كمما سميميت. 

ممنفممي قولممه بممهل  وان وم  ، ابملمم،ل،والقصممد أيضمما   ،هممهه العبممارة والفكممرة وان االسممتدالل قممد يكممون  ممم  ،عبار ممه بممه  ل شم
وكان مفال االسمتدالل أممر  خمر نسمبته معمه ممن  (1)صحي  لعدم مطابقته مع املستدل عليه إذ أريد ابملستدل عليه أمر

 وجه أو مطلقا . اتدبر جيدا .
 املناقشات

 وكالمه هها مناق  بوجوه:
َ ِللنَّاِس ما نُ زَِِل ِإلَْيِهمْ ) -1  (َوأَنْ َزْلنا ِإلَْيَك الذِِْكَر لِتُ بَ ّيِِ

َ ِللنَّ  اِس م  ا نُ   زَِِل ِإلَ  ْيِهْم )ان القممر ن الكممرمي صممري  يف رله إذ قممال  عمماىل:  اللج  َّ األول: َوأَنْ َزْلن  ا ِإلَْي  َك ال  ذِِْكَر لِتُ بَ   ّيِِ
وال يصم  قولمه: )وحاشما أن يكمون  ،أيضما   والهكر هو القر ن الكرمي بال ش  كما يعةف به هو (2)(َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ 

ان الرسمول يبمني همها القمر ن )المه( همو  بيمان لكمل  القر ن  بياان  لكل شيء وال يكون  بياان  لنفسه( إذ ا ية صرءة يف
شيء( كما ال يص  قوله )وكيف يكون القر ن هدال وبينة وارقماان  ونمورا  مبينما  للنماس يف مجيمع مما ءتماجون وال يكفميهم 

عممن الرسممول ذلمم  ومممع ذلمم  مل يةممنهم  هممدال وبينممة وارقممان ونممور اممان القممر نوهممو اشممد االحتيمماج!(  ،يف احتيمماجهم إليممه
َ ِللنَّاِس ما نُ زَِِل ِإلَْيِهمْ ) ب هالة الوجدان وب هالةومل يكفهم يف احتياجهم إليه  صلى هللا عليه واله وسلم  .(لِتُ بَ ّيِِ

َُبُ َلنا)قوله  عاىل واما  ال ش  ايه ولكمن كيمف هاهمد يف هللا يف اهمم كتابمه؟ انمه  (َوالَّذيَن جاَهُدوا فينا لَنَ ْهِديَ ن َُّهْم 
َ )نمميل إلينمما( بصممري  ا يممة  )ليبممني لنمما ممما صمملى هللا عليممه والممه وسمملمعمم  الرجمموع إىل الرسممول  َوأَنْ َزْلن  ا ِإلَْي  َك ال  ذِِْكَر لِتُ بَ   ّيِِ

َوالَّ ذيَن جاَه ُدوا فين ا )وبعبارة أخرال كالمه من التمس  ابلعام يف ال بهة املصداقية والعام همو  (ِللنَّاِس ما نُ زَِِل ِإلَْيِهمْ 
َُبُ َلنا  (.ايما يفهم من ظاهر العبارة ،لقر ن حصرا  واخلا  هو  طبيقه على )اهم القر ن اب (لَنَ ْهِديَ ن َُّهْم 

اإذا قبلنا التوجيه ا يت )ابلقرائن اليت سمنهكرها لمه( ايجمب  يف البحث القالم نعمن ميكن ان نوجوه كالمه مبا سيميت
 .، وإال اانه مما ال ميكن ان يلتيم به أحد قييد كالمه وصراه عن ظاهره كما سيتض 

 عدم صحة هذه الفكرة!ب تفسري امليزان بنفسَّ َنَق -2
منمماق   يهتممف  علممى صممو ه بعممدم صمموابية هممهه الفكممرة، أو اقممل انممه بنفسممهللقممر ن هممو ان  فسمممه  اللج  َّ الين  اّن:

                                                           

 إذ سنقول انه مل يرل هها اادالق والتعميم، حسب قرائن أخرال. (1)
 .44( سورة النحل:  ية 2)
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 لكمل شميء اكيمف ال يكمون  بيماان  لنفسمه وءتماج إىل  فسمم كتفسمم امليميان و ممه؟ إذ ان القمر ن  بيمان ؛كلما ه ههنمال
بنممور  ممه! وممما شممن اطممدال يهتمدال هبدايممة سمواه! وكيممف يتبمني ممما همو  بيممان كممل  )امما ابل النممور يسمتنموكيمف نقممول: 

و)وال م ذلمم  )كممما أوممممان إليممه يف أوائممل الكممالم( أن يكممون القممر ن الممه( يعممرف نفسممه  (1)شمميء ب مميء لون نفسممه!(
، اممما هممها الةممم! وممما (2)مه نممه هممدال للعمماملني ونممور مبممني و بيممان لكممل شممع مهممد   إليممه بةمممه ومسممتنما  بةمممه ومبينمما  بةمم

اكيممف نقممول انممه   (3)شمممنه! ومبمماذا يهممد( إليممه! وممما هممو املرجممع وامللجممم إذا اختلممف ايممه! وقممد اختلممف واشممتد اخلممالف(
 ان ءتممماج يف  فسممممه إىل  ممممه، مث حنتممماج يف  فسممممه إىل  فسمممم امليممميان أو  ممممه؟ال ميكمممن كمممهل  وانمممه همممدال وارقمممان 
 عممممن والك ممممف القر نيممممة  تا  معمممماة بيممممان وهمممموالتفسم: أول املقدمممممة عممممروف التفسممممم بممممم)خاصممممة وانممممه رمحممممه هللا يف 

 .(4)(ومداليلها مقاصدها
إال ان وهممال ،  بعبممارة أخممرال: ممما هممو نممور وبينممات وهممدال ال ءتمماج يف أ( مسممتوال مممن املسممتو ت إىل مبممنيو ومنممم

ا ينفيمه إدمالق كالممه، علمى ان النمور نمور وال يعقمل ممم لون بعضمها ا خمر، وهمها قول ابنه ببع  مستو  ه نور ومبمنين
 .يةان يكون ببع  مستو  ه مظلما  خاصة القر ن الكرمي اله( هو يف أعلى لرجات النور 

بعبمارة أخممرال: القواعمد العقليممة  ممم قابلمة للتدصممي  وإذا اسممر القمر ن ب)النممور( كمما هممو صممري  القمر ن نفسممه اممال 
يف  نييلممه لون أتويلمه أو يف بعم     ممه ظماهرا  أو  ،همرا  لةممه يف مسممتوال لون مسمتواليعقمل ان يكمون ظماهرا  بنفسممه مظ

 ،من البحث عن جواب لهل  ال البناء عليه كما يقتضميه ظماهرهإذا  اال بد  لون   ت أخرال، إذ كلها نور بال ش .
 وهو ما يتكفل به الوجه الريالث والرابع ا  يان.

 ِلة الفا ليةتبيان لكل شيء يف مرحلة العِ  -3
لكمن همها يف مرحلممة  (ءٍ  تِْبي اَنب ِلُك لِِ َش يْ )كونمه ال شم  يف  الكمرمي ان القمر ن  -ي لومحوهمو وجمه  - اللج َّ الينال  :

رؤيمة ال مد  لمه ال يستليم ذل  ولكن  ، بياان  اتم صحي والقر ن نورا  و نورا   النورمرحلة القابل اان كون  لونالفاعل 
عمدم رؤيمة امان ، أو لضمعف يف قابليتمه البصمةأعمى أعمى البصر أو اما ، وذل  لكونه نهمبضمو  واستبانته له وإحادته

أو القابمل  مم  كمما ان عمدم رؤيمة القلمب ااجموب  وكونمه ظماهرا  بنفسمه مظهمرا  لةممه، األعمى للنور ال ينفمي نوريمة النمور
اتممة،  اقمد  كمون ااعليمة الفاعمل يف حمد ذا مارة أخمرال: و بيماان ، بعبم لبياانت القر ن ال ينفمي كوالما بيماان   (5)التام القابلية

                                                           

 .6  1السيد حممد حسني الطبادبائي، املييان يف  فسم القر ن، من ورات اساعيليان: ج (1)
 لتفاسم.وهو هها التفسم و مه من ا (2)
 .9-8  1السيد حممد حسني الطبادبائي، املييان يف  فسم القر ن، من ورات اساعيليان: ج (3)
 .4  1املصدر: ج (4)
 ، حصرا .عليهم السالمو له  صلى هللا عليه واله وسلمالرسول والتام القابلية هم  (5)
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جمممممموع العلممممل األربممممع: الفاعليممممة، الةائيممممة، املاليممممة  يف  ققممممه  قممممق واملعلممممول يتبممممع ،لكممممن قابليممممة القابممممل  كممممون انقصممممةو 
 والصورية.
 تبيان لكل شيء للراَ ّي يف العلم ُ للناس كافة -4

ال ميكمممن ألحمممد ان يدعيمممه إال ممممما كمممل مممما ايمممه   علمممملكمممن و  ،شممم  ان القمممر ن  بيمممان لكمممل شممميء بمممالاللج   َّ الراب    : 
لكممن للرسممول األعظممم و لكممل شمميء ابلفعممل اهممو  بيممان  علمميهم السممالمو لممه األدهممار  صمملى هللا عليممه والممه وسمملمالرسممول 

َوأَنْ َزْلنا ِإلَْيَك ال ذِِْكَر )االحن قوله  عاىل:  الهين نيل القر ن يف بيو م عليهم السالم و ل بيته صلى هللا عليه واله وسلم
َ ِللنَّاِس ما نُ زَِِل ِإلَْيِهمْ  َِ تِْبياَنب ِلُكلِِ َشيْ )والحن قوله  عاىل:  (لِتُ بَ ّيِِ صملى  عاىل عليه اقد نيوله  (ءٍ  َونَ زَّْلنا َ َلْيَك اْلِكتا

همو لمه ، إمما ، أ( كونمه  بيماان  بقمول مطلمق شماملعلينما  بيماان  لكمل شميء ومل ينيلمه بيماان  لكمل شميء  هللا عليه والمه وسملم
، كمما سميميت يف الروايمةو  (نم واِ يَ ةم َوَتِعَيه ا ُأذُ )ويمدل علمى قولمه  عماىل  ،ولي   بياان  مباشرة لنما صلى هللا عليه واله وسلم
أعظمم مفسمر ان ذل  ايكفي لليالن: أوال  بداهة اننا ال ندرإ من القر ن كل شميء بمل ظهور ولو شك  م ك  يف 

مممن املفمماهيم  ميكنممه ان يعممرف مممن القممر ن ابلقممر ن كممل شمميءحمم  مممن مفسممر( ال مميعة والسممنة ال يممدعي انممه أمكنممه أو 
وذلمم  صممري  ي مممل كممل العلمموم واألخبممار واألحممداث  (كممل شمميء)و ا يف كالمممه ا نممف،وقممد ورل كال مم واملصمماليق.

ِِ ِم ْن َش يْ )  ت أخرال كمم َْن ا يف اْلِكت ا ٍِ ُمبِ ّيٍ )و (ءٍ  م ا فَ رَّ ِِ ِإَُّ يف ِكت ا بمل همو  (َوم ا ِم ْن غابِبَ ٍة يف السَّ ماِء َواأْلَْر
 .نظرا  لفرق )ال يء( عن )االسم( اتدبر (1)(امْْساَء ُكلَّهاَوَ لََّم آَدَم اأْلَ )أقوال يف العموم من قوله  عاىل: 

 االحن الروا ت التالية:
 بعلم ذلك كلَّ  ليهم السالممتلاتر الرواّت يفيد اختصاصهم 

ُُ َم َ  َأِب احلََْس ِن ))عن يعقوب بن جعفر قمال:  ِِ   لي َّ الس المُكْن  ِبَكَّ َة فَ َق اَل لَ َُّ رَُج لم ِإنَّ َك لَتُ َفسِِ ُر ِم ْن ِكتَ ا
نَ  ا نَ   َزَل قَ ْب  َل النَّ  اِس َولَنَ  ا ُفسِِ  َر قَ ْب  َل َأْن يُ َفسَّ  َر يف النَّ  اِس فَ   َنْحُن نَ ْع  ِر ُ  ؟ َتْس  َمْ  بِ  َِّ ااَِّ َم  ا  َْ   فَ َق  اَل أَبُ  ل احلََْس  ِن َ َلي ْ

ُْ َك  ْم  لَ  ٍة نَ َزلَ   ََ  رِيََُّّ َويف َأيِِ لَي ْ ََ  َفرِيََُّّ َوَح َِ  َ َُّ َوَمْنُس  لَخَُّ َو ُْ َحاَللَ  َُّ َوَحَراَم  َُّ َوََن ُْ َوِفيَم  ا نَ َزلَ   ِم  ْن آيَ  ٍة َوِف  يَمْن نَ َزلَ  
َُُه َ لَ     َخْلِق   َِّ  َِ   َِّ َوُش   َهَدا وال يوجمممد مفسمممر ميكنمممه ان يمممدعي ابن يعمممرف كمممل ذلممم   (2)((فَ    َنْحُن ُحَكَم   اُء ااَِّ يف َأْر

ََرِيََُّّ ) َفرِيََُّّ َوَح ُْ َكْم ِمْن آيَةٍ ( )ََ َلٍة نَ َزَل ُْ ِف يَمْن نَ َزلَ ( و)َويف َأيِِ لَي ْ ( أ( بتفصميله ال مامل الموايف، وإن ُْ َوِفيَم ا نَ َزلَ 
بممروا ت معتمم ة أو  ممم معتمم ة، بممل ال ميكممن ألحممد إلعمماء انممه يعلممم ويعممرف كممل حاللممه وحرامممه وانسممده  بعضممهعرامموا 

املعرامة وعمني الهمم حمق العلمم  علميهم السمالممما همم أ ،ومنسوخه، إال  للة ظنية قمد يصميب بعضمها وقمد خيطمع بعضمها
 .العلمي( و)الظ (ال )واليقني 

                                                           

 .31سورة البقرة:  ية  (1)
 .198ي م قم:  حممد بن احلسن بن اروخ الصفار، بصائر الدرجات، مكتبة  ية هللا املرع  (2)
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َُ  لِل ااَِّ )): عليممه السممالموعممن أمممم املمميتمنني  ُْ َ لَ    َر آيَ  ةم ِم  َن اْلُق  ْرآِن ِإَُّ  ص  ل  هللا  لي  َّ وال  َّ َو  لمَفَم  ا نَ َزلَ  
َِ   َ َها َوَمْنُس   لَخهَ  تُ َه   ا ِلَطِِ   ي َوَ لََّم   يِن َيِْويَلَه   ا َوتَ ْفِس   ريََها َوََن َش   اِهََها ا َوَُُْكَمَه   ا َوُمتَ َأقْ َرأَنِيَه   ا َوَأْماَلَه   ا َ لَ   يَّ َفَكتَ ب ْ
ِِ ااَِّ َوَُ  ُُ آيَةب ِمْن ِكَتا تُ َُّ  َوَخاصََّها َوَ امََّها َوَدَ ا ااََّ َأْن يُ ْعِطَييِن فَ ْهَمَها َوِحْفَظَها َفَما َنِسي ِ ْلماب َأْم اَلُه َ لَ يَّ وََكتَ ب ْ

( اممع ان القمر ن  بيمان لكمل َه ا َوتَ ْفِس ريََهاَوَ لََّم يِن َيِْويلَ ) عليمه السمالماالحمن قولمه  (1)((ُمْنُذ َدَ ا ااََّ يل ِبَ ا َدَ  ا...
َوَ لََّم يِن ) عليمه السمالمملريمل أممم املميتمنني  صملى هللا عليمه والمه وسملمشيء ونور وهدال إال انه احتاج إىل  عليم الرسول 

 ....(َيِْويَلَها َوتَ ْفِسريََها
َُلُل ااَِّ ))وقال ه ام:  ٌم ِإَى ال صل  هللا  ليَّ والَّ َو لمِمْن أَْيَن َورِثْ ُتْم َما لَْيَس ِلَغرْيُِكْم َوَر ُع ل نَّ اِس َكافَّ ةب؟! َمب ْ

.. )َوَذِلَك قَ ْلُل ااَِّ تَ َباَرَك َوتَ َعاَى:  ِِ ٌُ السَّماواِت َواأْلَْر ِإَى آِخِر اآْليَِة، َفِمْن أَْيَن َورِثْ ُتْم َهَذا اْلِعْل َم  (2)(َوِاَِّ ِمريا
َُُمٍَّد َنِب  َوَُ أَنْ ُتْم أَنِْبَياُء؟  َولَْيَس بَ ْعَد 

لمصل  هللا  ِلَِّ تَ َباَرَك َوتَ َعاَى لَِنِبيَِِِّ فَ َقاَل ِمْن قَ لْ  الَّ ِذي َ ْ ُحَ رِِْك  (3)(ُ ُُتَرِِْك ِبَِّ ِلساَنَك لِتَ ْعَجَل ِبَِّ ) ليَّ والَّ َو
لِ َِّ َوَمَاِم َِّ ِإَُّ ِ ْن َد  اْلُق ْرآِن ِبَكَماِبَِّ ِلَسانََُّ ِلَغرْيََِن َأَمَرُه ااَُّ َأْن ََيُصَّ َنا بِ َِّ ِم ْن ُدوِن غَ رْيََِن... َوَ ْ َيُك ْن ِ ْن َد َأَح ٍد َيِْوي لُ 

 .(4)((  ليَّ السالم َ ِليٍِ 
ُ َأْن ََيُصََّنا ِبَِّ مِ )): قولهو  ْن ُدوِن َغرْيََِن، َفِل َذِلَك  فَالَِّذي أَْبَداُه فَ ُهَل ِللنَّاِس َكافَّةب، َوالَِّذي َ ْ ُحَرِِْك ِبَِّ ِلَسانََُّ َأَمَر ااَّ

ُ بِ  َذِلَك ق  رآن ًقُ   ْرآَنبل يف قَ ْللِ  َِّ َك  اَن يُ نَ  اِجي َأَخ  اُه َ ِليِ  اب ِم  ْن ُدوِن أَ  فَ َق  اَل  (َوَتِعَيه  ا ُأُذنم واِ يَ  ةم )ْص  َحاِبَِّ َوأَنْ   َزَل ااَّ
َُلُل ااَِّ  لمَر َّ َ ِليْل  صل  هللا  ليَّ والَّ َو ُُ ااََّ َأْن ََيَْعَلَها ُأُذَنَك  أَْل ََ  .(5)((أِلَْصَحاِبَِّ 

اقابليممة القابممل شممرط ألن  إىل ا يممة الكرميمة، عليممه السممالمم اامماواسممتنال  (َوَتِعَيه  ا ُأُذنم واِ يَ  ةم )االحمن قولممه  عمماىل: 
 له ابلفعل  بياان  لكل شيء.القر ن يستنم بنور القر ن وألن يكون 

ََ يََّ  )): عليه السالم اامام الباقروعن  ، فَ َق ْد  َُ : ُُ ، قَ اَل فَ ِ ْن قُ ْل  َُُمَّ دم ِإَُّ َو لَ َُّ بَِعي  م نَ ِذيرم  ُْ َفَكَذِلَك َ ْ ََيُ
َُلُل ااَِّ  لمَر ِِ الِرَِجاِل ِمْن ُأمَِّتَِّ!مَ  صل  هللا  ليَّ والَّ َو  ْن يف َأْصاَل

َُ لُل ااَِّ  ص ل  هللا  لي َّ وال َّ قَاَل: َوَم ا َيْكِف يِهُم اْلُق ْرآُن؟ قَ اَل: بَ لَ   ِإْن َوَج ُدوا لَ َُّ ُمَفسِِ راب، قَ اَل: َوَم ا َفسَّ َرُه َر
لم ٍٍ ؟! قَاَل: بَ َل ، َقْد َفسََّرُه ِلَرُجٍل َواِحٍد َوَفسََّر ِلْْلُمَِّة َشْأَن َذِلَك الرَّ َو   لي َّ الس المُجِل، َوُهَل َ ِليْل ْبُن َأِب ََالِ 

                                                           

 .64  1ثقة ااسالم الكلي ، الكايف، لار الكتب ااسالمية م دهران: ج (1)
 .180سورة  ل عمران:  ية  (2)
 .16سورة القيامة:  ية  (3)
 .68م قم:   عليهم السالمالسيد علي بن داووس احللي، األمان من األخطار، ميتسسة  ل البي   (4)
 .183  69، و ار األنوار: ج105ار الهخائر للمطبوعات م قم: حممد بن جرير الط (، لالئل اامامة، ل (5)
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ُ َأْن يُ ْعبَ   َّ َأاَب َجْعَف  ٍر! َك  اَن َه  َذا َأْم  رم َخ  اص  َُ َحَْتِملُ  َُّ اْلَعامَّ  ُة، قَ  اَل َأَ  ااَّ َِ  ِراب قَ  اَل السَّ  اِبُل:  االحممن  .(1)((َد ِإَُّ 
راب َوَما َيْكِفيِهُم اْلُقْرآُن؟ قَاَل: بَ َل  ِإْن صراحة قوله: ) ( اقد احتاج القر ن يف  فسمه إلىةممه وهمو الريقمل َوَجُدوا َلَُّ ُمَفسِِ

لْللا َلنْ  ِهَِما َمَسَّْكُتمْ  ِإنْ  َما الين ََّقَلّْيِ  ِفيُكمُ  ََتِركم  ِإِّنِ ))الريماة  َِ َِ بعدي   َت َرِت  ااَِّ  ِكَتا  يَ ْفََتِقَا َلنْ  ِ ن َُّهَماف بَ ْيِت  َأْهلَ  َوِ ت ْ
َِ  َليَّ  َ  يَرَِدا َحّتَّ   .(2)((احْلَْل

يمممُة الطَّمم مِّ(وِّ وجمماء  لليمممُة أميبِّ نُمعممميلم  ومومالم َُ  لءاب  !َّ أَنَ  سُ )) :صمملى هللا عليممه والممه وسمملمقمممالم النَّممِبِّ   :يف حِّ ٍْ يل َو َْ  ُك ُثَّ  ،ا
ََ   ،قَ  اَل َفَص  لَّ  رَْكَعتَ   ّْيِ  ِِ َأِم  رُي اْلُم  ْؤِمِنَّي َو َّ أَنَ  ُس يَ  ْدُخُل َ َلْي  َك ِم  ْن َه  َذا اْلبَ  ا يُِِد اْلُمْس  ِلِمَّي َوقَابِ  ُد اْلغُ  رِِ ُثَّ قَ  اَل 

 .اْلُمَحجَِّلَّي َوَخاََتُ اْلَلِصيِِّيَ 
ُُ اللَُّه  مَّ اْجَعْل  َُّ رَُج  الب ِم  َن اأْلَْنَص  ارِ  :قَ  اَل أَنَ  سم  َّ أَنَ  سُ  :فَ َق  الَ  ،ِإْذ َج  اَء َ ِل  ي   ،وََكَتْمتُ  َُّ  ،قُ ْل   ُُ  !َم  ْن َه  َذا   :قُ ْل  

َُلَل ااَِّ  :فَ َقاَل َ ِلي   !ُثَّ َجَعَل ََيَْسُح َ َرَق َوْجِهَِّ ِبَلْجِهَِّ  ،َواْ تَ نَ َقَُّ فَ َقاَم ُمْستَ ْبِشراب  ،َ ِلي   َُ  !َّ َر َلَقْد رَأَيْ ُتَك َصنَ ْع
َُ تُ َؤدِِي َ ينِِ َوُتْسِمُعُهْم َصْلِت  :قَالَ  !ِب َشْيئاب َما َصنَ ْعَتَُّ ِب قَ ْبلُ  ُ هلَُ  ،َوَما ََيْنَ ُعيِن َوأَْن َوَه َذا  ،ْم َما اْختَ َلُفلا ِفيَِّ َوتُ بَ ّيِِ

َ هَلُُم الَِّذي اْختَ َلُفلا ِفيَِّ ) :ِمْن قَ ْلِل ااَِّ َ زَّ َوَجلَّ  َِ ِإَُّ لِتُ بَ ّيِِ  .(3)((فََأقَاَم َ ِلِياب لِبَ َياِن َذِلكَ  (َوما أَنْ َزْلنا َ َلْيَك اْلِكتا
ختلفموا يف  فسمم الكريمم ممن ا  ت، المم يكمن القمر ن ومن البمديهي ان املفسمرين )و ممهم كاألصموليني والفقهماء( ا

وال كان نمورا  وهمال   طمم ابلفعمل )السمتحالة صموابية التفسممات املتناقضمة أو املتضمالة يف  ل  القضا   بياان  طم ابلفعل 
َُ تُ   َؤدِِي َ   ينِِ َوَم  ا ََيْنَ ُع  أو املتعارضممة( ولممها احتمماج الكتمماب إىل ان ينمميل علممى مممن يبممني طممم الممه( اختلفمموا ايممه ) يِن َوأَنْ  

ُ هَلُْم َما اْختَ َلُفلا ِفيَِّ    فسم مفاهيمه أو  ديد بع  مصاليقه.يف ذل  ( سواء َوُتْسِمُعُهْم َصْلِت، َوتُ بَ ّيِِ
صملى هللا عليمه والمه عن أيب جعفر حممد بن علي بن احلسمني عمن أبيمه عمن جمده علمي بمن دالمب: قمال رسمول هللا و 
َْ  ِرَي ِب ِإَى السَّ  )): وسمملم ُُ بَ   ّْيَ يَ  َدْي َربِِ َ   زَّ َلمَّ  ا ُأ تَ َه    ُأوِقْف   َِ  ْدرَِة اْلُمن ْ َماِء ُثَّ ِم  َن السَّ  َماِء ِإَى السَّ  َماِء ُثَّ ِإَى 

ُُ  :َوَجلَّ فَ َقالَ  َُُمَُّد فَ ُقْل ْعَدْيكَ  :َّ  ََ ََْلَع لَ كَ  ،لَب َّْيَك َربِِ َو ُُ  :قَ الَ  ؟قَاَل َقْد بَ َلْلُت َخْلِقي فَأَي َُّهْم َوَجْدَت َأ  :قُ ْل 
 ِِِ َُُمَّ  دُ  :قَ  الَ  ،َ ِليِ  اب  !َر  َّ  َُ َ  ْذَت لِنَ ْفِس  َك َخِليَف  ةب يُ   َؤدِِي َ ْن  َك َويُ َعلِِ  ُم ِ بَ  اِدي ِم  ْن ِكتَ  اِب َم  ا َُ  !َص  َدْق ََّ فَ َه  ِل ا

ُُ  :قَالَ  ؟يَ ْعَلُملنَ  رم يل  :قُ ْل ََِّ ْذُه لِنَ ْفِس َك َخِليَف ةب َوَوِص ِياب  ،ِليِ اب َقِد اْختَ ْرُت َلَك  َ  :قَالَ  ،اْختَ ْر يل فَِ نَّ ِخيَ َرَتَك َخي ْ فَا
( ر ممم ان الكتمماب  بيممان َويُ َعلِِ  ُم ِ بَ  اِدي ِم  ْن ِكتَ  اِب َم  ا َُ يَ ْعَلُم  لَن؟االحممن قولممه  عمماىل: ) (4)((َوََنَْلتُ  َُّ ِ ْلِم  ي َوِحْلِم  ي

 املفسر. وسيميت ان املعلوم أعم من ،لكل شيء وهدال ونور وارقان، لكنه احتاج إىل معلم

                                                           

 .249  1ثقة ااسالم الكلي ، الكايف، لار الكتب ااسالمية م دهران: ج (1)
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َُ يف ُأمَّتِ َك ِم ْن بَ ْع ِدَك َم ْن يَ ُق لُم ِف يِهْم ))يف ضمن رواية:  عليه السالم وعنه َْ َتْ َلْف ُ ِلُمَحمٍَّد: فَ َهِل ا فَ يَ ُقلُل ااَّ
ُ هَلُْم َما ََيَْتِلُفلَن ِفيَِّ ِمْن بَ ْعِدَك ُحجَّةب يل َوخَ  ُر هَلُْم ِكَتاِب َويُ بَ ّيِِ .ِبِْكَمِت َوِ ْلِمي، َويُ َفسِِ ِِ  ِليَفةب يف اأْلَْر

ٍٍ َأِخ ي َوَوزِي ِري َوَوِص يِِي َوَخي ْ رَ  ُُ ِف يِهْم َ ِل يَّ بْ َن َأِب ََالِ  ! قَ ْد َخلَّْف  ِِِ َّ َر َُُمَّدم: نَ َعْم  ُتَُّ  فَ يَ ُقلُل  ُأمَّ ِت َو َنَص ب ْ
 (1)(( ُأمَِّت ِإَماماب يَ ْقَتِدي ِبَِّ اأْلُمَُّة بَ ْعِدي ِإَى يَ  ْلِم اْلِقَياَم ةِ هَلُْم َ َلماب يف َحَياِت َوَدَ ْلتُ ُهْم ِإَى ََاَ ِتَِّ َوَجَعْلُتَُّ َخِليَفِت يف 

ُر هَلُْم ِكَتاِب االحن صري  قوله  عاىل: )  .(َويُ َفسِِ
عممن ج ئيمممل عمممن ميكائيمممل عمممن  صمملى هللا عليمممه والمممه وسممملمعمممن النمممِب  علممميهم السمممالمالرضممما عمممن  ابئممه ااممممام وعممن 

ُ َُ ))إسراايل، عن هللا جمل جاللمه انمه قمال:  ُُ ِم ْن َأََن ااَّ ُهْم َم ْن ِش ْئ َْل َق ِبُق ْدَرِت فَ اْختَ ْرُت ِم ن ْ َْ ُُ ا ِإلَ ََّ ِإَُّ َأََن َخَلْق 
َُلُب ِإَى َخْلِق ي َوا َُُمَّداب َحِبيباب َوَخِليالب َوَصِفِياب، فَ بَ َعينْ ُتَُّ َر يِعِهْم  ُُ لَ َُّ َ ِليِ اب، َفَجَعْلتُ َُّ أَنِْبَياِبي، َواْختَ ْرُت ِمْن مجَِ ْص َطَفْي

َ هَلُ ْم ِكتَ ا َلَُّ  ّب َ ْنَُّ بَ ْعَدُه ِإَى َخْلِقي، َوَخِليَفِت َ َل  ِ َباِدي، لِيُ بَ  ّيِِ ِب، َوَيِس رَي ِف يِهْم ِبُْكِم ي، َأخاب َوَوِصِياب َوَوزِيراب َوُمَؤدِِ
ََّاَلَلِة َواَبِبَ الَِّذي ُأوَت  ِمْنَُّ   .(2)((َوَجَعْلُتَُّ اْلَعَلَم اهْلَاِدَي ِمَن ال

َ هَلُ  ْم ِكتَ  اِب ) عمماىل صممري  قولممه االحممن   (3)(ِللنَّ  اسِ  بَي  انم  ه  ذا) كممما قممال عنممه  عمماىل  ( مممع ان الكتمماب بنفسممهلِيُ بَ   ّيِِ
َ ِللنَّاِس ما نُ زَِِل ِإلَْيِهمْ )ومضمون الرواية كا ية  (ءٍ  تِْبياَنب ِلُكلِِ َشيْ )و  .(َوأَنْ َزْلنا ِإلَْيَك الذِِْكَر لِتُ بَ ّيِِ

ََ َُّ َم ا َخ اَل ))قال:  عليه السالمعن أبيه  عليه السالم وعن اامام الباقر ُ نَِبِياب ِإَُّ َأْ طَاُه ِمَن اْلِعْلِم بَ ْع َما بَ َعَ  ااَّ
لمالنَِّبَّ  وق ال هللا تع اى دم د )) (4)((  (ءٍ  تِْبياَنب ِلُكلِِ َشيْ )فَِ نََُّّ َأْ طَاُه ِمَن اْلِعْلِم ُكلََُّّ فَ َقاَل:  صل  هللا  ليَّ والَّ َو

لم َِ تِْبي اَنب ِلُك لِِ َش يْ هؤُ   َوِجْئنا ِبَك َشِهيداب َ ل ): صل  هللا  ليَّ والَّ َو االحمن  (5)(( (ءٍ  ُِء َونَ زَّْلنا َ َلْيَك اْلِكت ا
صمملى هللا عليممه والممه يف ان القممر ن  بيممان لكممل شمميء لكممن ال لكممل شممد  بممل للنممِب  عليممه السممالمصممراحة كممالم اامممام 

 .اهو  بيان لكل شيء ولي   بياان  لكل شد  وارق واض  بني )كل شيء( و)كل شد ( وسلم
ِذْكُرُه أَنْ َزَل َ َل  نَِبيَِِِّ ِكَتاابب بَ ّيََّ ِفيَِّ َما َكاَن َوَما َيُكلُن ِإَى يَ ْلِم اْلِقَياَمِة  ِإنَّ ااََّ َجلَّ )): عليه السالمقال أبو جعفر 

َِ تِْبي اَنب ِلُك لِِ َش يْ )يف قَ ْلِلَِّ:  ناُه يف ٍء َأْحَص يْ  ُك لَّ َش يْ )َويف قَ ْللِ َِّ:  (ٍء َوُه دىب َوَمْلِ ظَ ةم ِلْلُمتَِّق ّيَ  َونَ زَّْلنا َ َلْي َك اْلِكت ا
ِِ ِم  ْن َش  يْ )َويف قَ ْللِ  َِّ:  (ِإم  اٍم ُمبِ  ّيٍ  َْن  ا يف اْلِكت  ا ِِ ِإَُّ يف  )َويف قَ ْللِ  َِّ:  (ءٍ  م  ا فَ رَّ َوم  ا ِم  ْن غابِبَ  ٍة يف السَّ  ماِء َواأْلَْر
ٍِ ُمِبّيٍ  ِرِِه َوَمْكنُ   ليَّ السالمَوَأْوَح  ااَُّ ِإَى نَِبيَِِِّ  (ِكتا َِ ء ِإَُّ يُ َناِجي ِبَِّ َ ِليِ اب،  لِن ِ ْلِمَِّ شيَأْن َُ يُ ْبِقَي يف َغْيِبَِّ َو

                                                           

 .191  1علي بن إبراهيم بن هاشم القمي،  فسم القمي، ميتسسة لار الكتاب م قم: ج (1)
 .222ال يخ الصدوق، األماا، املكتبة ااسالمية م قم:   (2)

 .138( سورة  ل عمران:  ية 3)
 .64  26،  ار األنوار: ج145يف،  فسم ارات الكويف، ميتسسة الطبع والن ر:  ارات بن إبراهيم الكو  (4)
 .227حممد بن احلسن بن اروخ الصفار، بصائر الدرجات، مكتبة  ية هللا املرع ي م قم:   (5)
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 .(1)((فََأَمَرُه َأْن يُ َؤلَِِف اْلُقْرآَن ِمْن بَ ْعِدهِ 

َِ الَّ ِذيَن اْص َطَفْينا ِم ْن ِ ب اِدَن)ُثَّ قَاَل .. )): عليه السالمعن أيب احلسن األول و  فَ  َنْحُن الَّ ِذيَن  (ُثَّ َأْورَثْ َنا اْلِكت ا
ُ َ زَّ  َياُن ُكلِِ َشيْ اْصَطَفاََن ااَّ  .(2)((ءٍ  َوَجلَّ َو َأْورَثَ َنا َهَذا الَِّذي ِفيَِّ تِب ْ
َُ ِل َو اأْلَِبمَّ ِة َص َلَلاُت ااَِّ )): عليه السمالمعلي  وعن اامام َُ دبى َوَمْهَم ا َ َج ُزوا َ ْن َُّ َردْلوُه ِإَى الرْل َوَ ْ يَ ت ْ رُْكُهْم 

ِِ )َ َلْيِهْم َو ُهَل يَ ُقلُل:  َْنا يف اْلِكتا ُُ َ لَ ْيُكْم نِْعَم ِت )َويَ ُقلُل  (ءٍ  ِمْن َشيْ  ما فَ رَّ ُُ َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْمَْم   (اْليَ ْلَم َأْكَمْل
َياُن ُكلِِ َشيْ  َُْبَحانََُّ ِفيَِّ تِب ْ  .(3)((ءٍ  َويَ ُقلُل 

ِِ ِم  ْن َش  يْ )كممل شمميء موجممول يف القممر ن   -1قممدمات ثممالث: اندقممة مبوالروايممة  َْن  ا يف اْلِكت  ا االممم  -2. (ءٍ  م  ا فَ رَّ
ان  -3. علمميهم السممالمواألئمممة  صمملى هللا عليممه والممه وسمملميعجممين عممن اهممم أمممور كريمممة ايجممب ان يرجعمموا إىل الرسممول 

 .ذل  من الكتاب علمأيخهون  عليهم السالماألئمة 
َُلُل ااَِّ )): عليه السالم الصالق عن أيب عبد هللاو  لم صل  هللا  ليََّقْد َوَلَدّن َر َِ ااَِّ  والَّ َو َو َأََن َأْ َلُم ِكتَ ا

َْلِق َو َما ُهَل َكاِبنم ِإَى  َْ ِِ َو َخبَ  ُر اجْلَنَّ ِة َو َخبَ  ُر النَّ اِر َو َو ِفيَِّ َبْدُء ا  يَ ْلِم اْلِقَياَمِة َو ِفي َِّ َخبَ  ُر السَّ َماِء َو َخبَ  ُر اأْلَْر
َيانُ   .(4)((ءٍ  ُكلِِ َشيْ   َخبَ ُر َما َكاَن َو َخبَ ُر َما ُهَل َكاِبنم َأْ َلُم َذِلَك َكَما أَْنظُُر ِإَى َكفِِي ِإنَّ ااََّ يَ ُقلُل ِفيَِّ تِب ْ

َُلُل ااَِّ )): عليه السالموعنه  لمَقْد َوَلَدّن َر يَ اُن ُك لِِ َش يْ  صل  هللا  ليَّ والَّ َو َِ ااَِّ َوِفي َِّ تِب ْ ُُ ِكتَ ا ٍء  َوَ ِلْم 
ِِ َوَأْمِر اأْلَوَِّلَّي َوَأْمِر اآْلِخرِيَن َوَأْمِر َما َكاَن َوَأمْ  َْلِق َوَأْمِر السََّماِء َوَأْمِر اأْلَْر َْ ُر ِإَى َذلِ َك ِر َما َيُك لُن َك َأِّنِ أَْنظُ َبْدِء ا

ٍَ َ ْييِن   أقول: وهل ميكن ان يدعي ذل  أحد من املفسرين؟ (5)((ُنْص
نْ َيا َوَأْ لَ  ُم َم  ا يف )): عليممه السممالموعنممه  ِِ َوَأْ لَ  ُم َم  ا يف ال  دْل  َوااَِّ ِإِّنِ أَلَْ لَ  ُم َم  ا يف السَّ  َماَواِت َوَأْ لَ  ُم َم  ا يف اأْلَْر

ِِ ااَِّ تَ َعاَى ِإْذ يَ ُق لُل: اآْلِخَرِة فَ َرَأى تَ َغي ْلَر مَجَاَ ٍة  ُر! ِإِّنِ أَلَْ َلَم َذِلَك ِمْن ِكَتا َّ ُبَكي ْ َِ )فَ َقاَل:  َونَ زَّْلن ا َ َلْي َك اْلِكت ا
 .(6)(( (ءٍ  تِْبياَنب ِلُكلِِ َشيْ 

ِِ َوَأْ َلُم َما يف اجْلَنَِّة )): عليه السمالموعنه  َوَأْ َلُم َما يف النَّاِر َوَأْ َلُم َم ا  ِإِّنِ أَلَْ َلُم َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْر
ُُ ذَ  َع َُّ ِمْن َُّ فَ َق اَل: َ ِلْم  َئةب فَ َرَأى َأنَّ َذِلَك َكبُ َر َ لَ   َم ْن امْسَِ ِِ ااَِّ َكاَن َوَما َيُكلُن. قَاَل ُثَّ َمَكَ  ُهنَ ي ْ لِ َك ِم ْن ِكتَ ا

                                                           

 .106حممد بن جرير الط (، لالئل اامامة، لار الهخائر للمطبوعات م قم:  (1)

 .226  1كايف، لار الكتب ااسالمية م دهران: جثقة ااسالم الكلي ، ال (2)
 .95  90العالمة اولسي،  ار األنوار، ميتسسة الوااء م بموت: ج (3)
 .61  1ثقة ااسالم الكلي ، الكايف، لار الكتب ااسالمية م دهران: ج (4)
 .222  2ثقة ااسالم الكلي ، الكايف، لار الكتب ااسالمية م دهران: ج (5)
 .250  4ميتسسة العالمة للن ر م قم: ج عليه السالممد بن شهر  شوب املا ندراة، مناقب  ل ايب دالب حم (6)
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يَ   .(1)((ءٍ  اُن ُكلِِ َشيْ َ زَّ َوَجلَّ ِإنَّ ااََّ َ زَّ َوَجلَّ يَ ُقلُل ِفيَِّ تِب ْ
ِِ َوَم ا يف اجْلَنَّ ِة َوَم ا يف النَّ اِر َوَم ا بَ  ّْيَ َذلِ )): عليه السالموعنه  َك ََنُْن َوااَِّ نَ ْعَلُم َما يف السَّ َماَواِت َوَم ا يف اأْلَْر

ُْل أَْنظُُر ِإلَْيَِّ  َّ مَحَّادُ  ..فَ ُبِه ِِ ااَِّ ِإنَّ  :قَاَل فَ َقاَل  ِِ ااَِّ ُثَّ  ِإنَّ َذِلَك ِمْن ِكَتا ِِ ااَِّ ِإنَّ َذلِ َك ِم ْن ِكتَ ا َذِلَك ِم ْن ِكتَ ا
َع ُ  يف ُك لِِ ُأمَّ ٍة َش ِهيداب َ لَ ْيِهْم ِم ْن أَنْ ُفِس ِهْم َوِجْئن ا بِ َك َش ِهيداب َ ل  )َتاَل َهِذِه اآْليَ َة  ه ُؤُِء َونَ زَّْلن ا َ َلْي َك   َويَ  ْلَم نَ ب ْ

َِ تِْبياَنب ِلُكلِِ شَ  يَ اُن ُك لِِ َش يْ  (ِلْلُمْسِلِمّيَ   ٍء َوُهدىب َوَرمْحَةب َوُبْشرى يْ اْلِكتا ِِ ااَِّ ِفي َِّ تِب ْ يَ اُن ُك لِِ  ِإنََُّّ ِمْن ِكَتا ٍء ِفي َِّ تِب ْ
 .(2)((ءٍ  َشيْ 

َوتَ ْفِص يِل َفَجاَءُهْم بُِنْسَ ِة َم ا يف الصْل ُحِف اأْلُوَى، َوَتْص ِديِق الَّ ِذي بَ  ّْيَ َيَديْ َِّ )): عليه السالموعن أمم امليتمنني 
َْ تَ ْنِطُقلُه َولَ ْن يَ ْنِط َق َلُك ْم ُأْخ َُُِكْم َ ْن َّ ٍِ احْلَ َراِم َذلِ َك اْلُق ْرآُن فَا إذا  القمر ن )لمن ينطمق لنما بكمل  (3)((احلَْاَلِل ِمْن رَيْ 

 .شيء( بل ءتاج إىل مفسر وشارح
لُ )): -ملا بويع ابخلالاة  - عليه السالموعن أمم امليتمنني  ََ لّن قَ ْبَل َأْن تَ ْفِقُدوّن... فَ  َل الَّ ِذي َّ َمْعَشَر النَّاِس! 

ُِ نُ ُزوهِلَ  ا َوِف  يَم نَ زَ  ََ  أَْلُتُملّن َ   ْن آيَ  ٍة آيَ  ٍة أَلَْخبَ   ْرُتُكْم ِبَلقْ   َِ  ِ َها ِم  ْن فَ لَ  َق احْلَبَّ  َة َوبَ   َرَأ النََّس  َمَة لَ  ْل  ُْ َوأَنْ بَ  ْأُتُكْم بَِنا لَ  
 ُُْ َها َو َها ِمْن َ امِِ  .(4)((َكِمَها ِمْن ُمَتَشاِهَِها َوَمكِِيَِِها ِمْن َمَدنِيَِِهاَمْنُسلِخَها َوَخاصِِ

ِِ وَ )): ه السالمعليعن أمم امليتمنني  ُُ فَ ْهَم اْلِكَتا ِِ َوِ ْلَم اْلُقْرآنِ ُأوتِي َِْطَا  .(5)((َفْصَل ا
ُُ  ِ )): عليه السالمعنه  ُتلِدْ  َْ ، َوا ِِ َِْطَا ، َوَفْصَل ا َّ َّ َواْلَباَل ُُ ِ ْلَم اْلَمَنا ْلَم اْلُقْرآِن، َوَما ُه َل َك اِبنم ِإِّنِ ُأْ ِطي

لمِإَى يَ ْلِم اْلِقَياَمِة، َوَُُمَّدم   .(6)((َأقَاَم احْلُجََّة ُحجَّةب ِللنَّاِس، َوِصْرُت َأََن ُحجََّة ااَِّ  صل  هللا  ليَّ والَّ َو
 وهناإ روا ت أخرال كريمة ستميت الحقا  إبذن هللا  عاىل.
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