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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
 ضوابط تفسري القرآن ابلقرآن وحدوده

(4) 
َ ِللنَّاِس ما نُ زَِِل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ )قال هللا العظيم يف كتابه الكرمي:  ل وقال ج (1)(َوأَنْ َزْلنا ِإلَْيَك الذِِْكَر لِتُ بَ ّيِِ

َِ  ُ وَن يف اْلِعْل  مِ )امسههه:  ُ َوالرَّا َّ ااَّ َُ اأْلَم  ُّي   َ ل   )وقههال جههل وعههال:  (2)(َوم  ا يَ ْعلَ  ُم َيْويلَ  َُّ ِإ قَ ْلبِ  َك   نَ   َزَل بِ  َِّ ال  رْلو
 .(3)(لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذريَن   بِِلساٍن َ َرِبٍِ ُمبّيٍ 

 منهج تفسري القرآن ابلقرآن
وبهني مهن  ،رآن ابلقهرآن موقهع األخها والهرل والقبهول والهرمَ بهني م هن يقهول بهه بقهول مطلهقتفسري الق لقد وقع منهج
 .وبني من يفّصل ،ينفيه بقول مطلق

:ًُ  تفسري بعض القرآن ممكن فقط أو
 والتحقيق يقولان إىل التفصيل على النحو التايل:

عهَ آتتهه ببعاهها ا خهر ولسهنا قهالرين علهى مأواًل: ان تفسري القرآن ابلقرآن إن أريد به اننا قهالرون علهى تفسهري ب
يف القهرآن ييهة مهن آتتهه األخهرو، مههو وهحيأ، وإن أريهد بهه ان كهل مهبهم يف  (4)أو جممل أو متشهابه تفسري كل مبهم

املعصههومني األربعههة عشههر، كشههو إعامههه ورمههع إمجالههه  إضههامة إىلالبشههر، سههائر القههرآن أو جممههل أو متشههابه مههان  قههدور 
وهههلى هللا عليهههه والهههه ابلرجهههوىل إىل القههرآن الكهههرمي مقههها، مهههن لون حاجهههة إىل الرجههوىل إىل الرسهههول  ة،تشهههاعمد ق هههوحههل ع  
وال إىل بعهَ القواعهد العقليهة وال إىل بعهَ احلقهائق العلميهة وال إىل وال إىل العهر  واللةهة، ، علهيهم السهالموآلهه  وسهلم

 بعَ الرواتت الصحيحة التارخيية، مليس بصحيأ.
ًُ أو ومهاً ااثنياً:   نَّ قد يفيد  لماً أو ظناً أو احتما
 التهههدبر يفان تفسههري القههرآن ابلقهههرآن، إن أريههد بههه الووهههول إىل معانيههه ومقاوههده و اتتههه ومبانيهههه كلههها عهه  واثنيههاً: 

                                                           

 .44سورة النحل: آية  (1)

 .7سورة آل عمران: آية  (2)
 .195-193سورة الشعراء: آية  (3)
 وميكن ان نعّد املتشابه أعم من اجململ واملبهم. (4)
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واقهع لنا إليهه مصهيباً للوحبيهث يكهون مها توّوه ، إنبهاًً،، حبيهث يورننها كلهل القطهعوضّم بعاهها إىل بعهَ ا تت القرآنية
ً،حتماً   ومما ال يتسرب إليه )إىل تفسريان ومهمنا( اخلطأ واالشتباه أبداً، مليس يصحأ. ، نبًو

 حمدودة َّقدرتنا  ل  تفسري بعضَّ ببعض
أي  ،علهى تفسهري القهرآن ابلقهرآن وهحيأ يف اوملهة ولهيس وهحيحاً ابوملهة كوننا قالرين -وبعبارة أخرو نقول: أ

أي انههه وههحيأ ممكههن  ،الكليههةو ولههيس وههحيحاً بنحههو االههالم والعمههوم والشههمول  انههه وههحيأ بنحههو القاههية او ئيههة
 كملها مجيعاً.أبوواقع يف بعَ املبهمات أو اجملمالت القرآنية وليس ميها 

 وليس تفسريان مصيبًا ابلضرورة
كهههون وإن تفسههريان للقههرآن ابلقههرآن، حيهههث انههه مهههم بشههري أو اجتههههال إنسههاً، مهههو قههد يكهههون مصههيباً وقههد ي -ب
قد يفيد علماً وقد يفيد ظناً معت اً وقد ال يفيهد إال ظنهاً  هري معته  بهل قهد مهاا من جهة، ومن جهة أخرو مانه  خمطئاً 

 ،أي منقسههم إىل األقسههام األربعههة ،كههاللهههو  ، وألن مهمنهها وتفسههريان للقههرآن ابلقههرآن، (1)ومهههاً احتمههااًل أو ال يفيههد إال 
َ ِللنَّ  اِس م  ا نُ   زَِِل ِإلَ  ْيِهمْ )ولليههل ولههالل قهال تعههاىل:  ال بههد لنها مههن مرشههد وههال  كههان لهالل    (َوأَنْ َزْلن  ا ِإلَْي  َك ال  ذِِْكَر لِتُ بَ   ّيِِ
َِ  ُ وَن يف اْلِعْل  مِ )وقههال:  ُ َوالرَّا َّ ااَّ ُ ُُتَ  رِِْ  بِ  َِّ ِلس  اَنَك )وقههال:  (2)(َوَتِعَيه  ا ُأُننو واِ يَ   و )وقههال:  (َوم  ا يَ ْعلَ  ُم َيْويلَ  َُّ ِإ

َّ ِإنَّ َ َلْين ا بَيانَ َُّ لِت َ  َّ َأْورَثْ نَ ا اْلِكت اَ  الَّ ذيَن )و (3)(ْعَجَل ِبَِّ   ِإنَّ َ َلْينا مَجَْعَُّ َوقُ ْرآنَ َُّ   فَ ِذنا قَ  َرْأانُه فَ اتَِّبْ  قُ ْرآنَ َُّ   
كمها ماهب بعهَ   ،اىلوسهيأ  الكهالم حهول ههاه ا تت و ريهها بتفصهيل أك هر عكن هللا تعه (4)(اْصَطَفْينا ِم ْن ِ ب اِدان

 الرواتت املوضحة للمقصول من بعَ تلل ا تت الكرمية.
واحلاوههل: اننهها لههن البشههر واملفسههرون واألوههوليون والفقهههاء ننههال بعههَ القههرآن الكههرمي عهه  اسههتنطام بعاههه ا خههر، 

واملقصهول بهه)كل  ه مقها،بدراسهته والتهدبر ميهو اتته ومقاوهده وشهرائعه  ومعارمه وال ميكننا ان ننال كل حقائقه وعلومه
ْْن ا يف اْلِكت اِ  ِم ْن َ   ْ )حقائقه وعلومه...( هو ما ورح بهه تعهاىل بقولهه:  َوم ا ِم ْن ئابِبَ ٍ  يف السَّ ماِء )و (5)(ءٍ  م ا فَ رَّ

ٍء َوُه  دًى  تِْبي  اانً ِلُك  لِِ َ    ْ َونَ زَّْلن  ا َ َلْي  َك اْلِكت  اَ  )الههع علمههها آلم و (اأْلَْْس  اَء ُكلَّه  ا)و (َواأْلَْرِض ِإَُّ يف ِكت  اٍ  ُمبِ  ّيٍ 
ُموا َوآاثَرُه  ْم وَُك  لَّ َ    ْ   ِإانَّ ََنْ  ُن َُنْ  ِ  اْلَم  ْوت )و (6)(ِلْلُمْس  ِلمّيَ   َوَرمْحَ  ً  َوُبْر  رى ِإم  اٍ    ٍء َأْحَص  ْيناُه يف َوَنْكتُ  ُ  م  ا قَ  دَّ

                                                           

 ككران تفصيل الفرم بني االحتمال والوهم يف كتاب )احلجة معانيها ومقاودها( (1)
 .12سورة احلاقة: آية  (2)

 .19-16سورة القيامة: آية  (3)

 .32سورة مالر: آية  (4)

 .38سورة األنعام: آية  (5)
 .89سورة النحل: آية  (6)
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وقهد يكهون جههاًل مركبهاً وقهد يكهون ظنهاً  قهاً مطابقهد يكهون علمهاً  ابلرجهوىل إليهه نيلنا للبعَ الهاي ننالهه ان ، مث(1)(ُمبّيٍ 
 .وقد يكون شكاً واحتمااًل وقد يكون ومهاً 

.. والقههرآن الكههرمي نفسههه نقص يف ماعليههة الفاعههلالههال  ،ومينهها لههنيف قابليههة القابههل عو هههو الا ههيف كلههل كلههه  والسههرّ 
 :أك ر مأك ر، مقد ماىوهاه نقطة يف  اية األمهية وقد ماى الكالم عنها بوجه ونايو ما ينقأ البحث 

 )تبيان لكل   ء يف مرحل  الِعِل  الفا لي 
ههاا يف مرحلههة  لكهنّ  (ءٍ  تِْبي اانً ِلُك لِِ َ   ْ )ان القهرآن الكهرمي ال شهل يف كونهه  -وههو وجهه حلّهي  - الوج َّ الاال  :

ستل م كلل رؤيهة الشه ص لهه الفاعل لون مرحلة القابل مان كون النور نوراً والقرآن نوراً وتبياانً ًم وحيأ، ولكن ال ي
وإحالتههه  اههمونه، وكلههل لكونههه امهها أعمههى البصههر أو أعمههى البصههرية أو لاههعو يف قابليتههه، مههان أبكملههه واسههتبانته لههه 

عههدم رؤيههة األعمههى للنههور ال ينفههي نوريههة النههور وكونههه ظههاهراً بنفسههه مظهههراً لةههريه، كمهها ان عههدم رؤيههة القلههب ا جههوب أو 
ال ينفي كوهنا بياانً وتبياانً، بعبارة أخرو: قد تكون ماعليهة الفاعهل يف حهد  لآلتت القرآنية ((2))بليةالقابل  ري التام القا

، واملعلهول يتبهع يف قققهه ققهق لرجهات، والهنقص لهه ، ولكهن قابليهة القابهل تكهون انقصهةويف أعلى الدرجات كاهتا ًمة
 .(3)ية(جمموىل العلل األربع: الفاعلية، الةائية، املالية والصور 

) ( و)املتبّيِِ  الفرق بّي )املبّيِِ
( وبههني )الهههم بني( وبههني )املسههتبني( كمهها ان هنهها  مههرم بههني  ( وبههني )املتبههنيّّي وبعبههارة أخههرو: الفههرم كبههري بههني )الهههم بنيّّي

لههم ويف ر( وبههني )املستفسههر( وتوضههيحه: انههه قههد يكههون املعلههم يف أعلههى لرجههات العم( وبههني )املفّسههم( وبههني )املههتعلّ )املعلّّيهه
لاهعو يف قابليتهه، كمها لهو كهان املعلهم إال بعهَ علومهه أمسى مراتب ااحالة، ولكن املتعلم ال يسهتطيع ان يهتعلم منهه 

وىل مراحل اوامعة مان املعلهم ال يسهتطيع ان أأو المعاً ولكن كان املتعلم تلميااً يف املتوسطة أو ال انوية  أستاكاً جامعياً 
الههع املعقههدة الصههعبة أو الرتضههية أو الفلكيههة وا ندسههية أو الفلسههفية  أو الكيماويههة في تويههةيفهمههه ا ن كههل املعههالالت ال

بعهد لرجهة  يف العلهم لرجهةً  ليرتقهىسهنني لهوال شهرن أن يكهون التلميها ككيهاً جمهداً م هابراً  ويف  اونيعرمها، إال بتدريج 
 شيء.يتعلم منه كل نفسه محينئا  ميكن ان حىت يصل إىل مستوو األستاك 

  سمستوى القرآن  اَتبان منَّ كل   ءإنا كان املتبّيِِ 
، أن يصههل علههيهم السههالموال ميكههن ألي بشههري، عههدا املعصهومني ومعلهم ولكهن القههرآن الكههرمي أعظهم مههن كههل أسههتاك 

عقههد يشههمل أ (، وكمهها سههبق،كههل شههيء)و (ءٍ  تِْبي  اانً ِلُك  لِِ َ    ْ )ااحالههة بكامههة مهها ميههه ممهها قههال عنههه مسههتواه وإىل إىل 
                                                           

 .12سورة يس: آية  (1)

 ، حصراً.عليهم السالموآله  ولى هللا عليه واله وسلموالتام القابلية هم الرسول  (2)

 ( بتصر .323الدرس ) (3)
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يشهمل خمتلهو مراتهب  (كهل شهيءكمها ان )وأعمق العلوم يف الفلسفة والفي تء والكيمياء والطب والرتضهيات و ريهها،  
 بطون العلم املعمقة واملتشابكة واملتشعبة و ريها.

 كمها ان أسهتاك الرتضهيات القهدير يف اوامعهات، إكا كهان  و)تبيهان( ال شهل انهه )مبهني(الكرمي القرآن واحلاول: ان 
حميطههاً أبعقههد املعههالالت الرتضههية وكههان بيانههه مصههيحاً بليةههاً رائعههاً وتصههدو لشههرح معههالالت اوهه  واملقابلههة و ريههها ببيههان 

( لون شل، ولكن كلل ال يسهتل م مههم كهل )مسهتبني( لكالمهه بهل  شهرتن يف يلقيق واضأ مانه حينئا  )م بني( و)مبنيّّي
الههاي يقولههه كلههل االسههتاك القههدير، مكههالل  ليههتعلم ويفهههم كههللمههي خهها  ( و)املسههتبني( و)املههتعلم( مسههتوو ع)املتبههنّي 

كههل كههل أحههد  ولكههن كلههل ال يسههتل م ان يتبههني منههه   (ءٍ  تِْبي  اانً ِلُك  لِِ َ    ْ ) وال شههل يف كونههه (ُمب  ّيٍ )القههرآن الكههرمي مانههه 
لههم ولههالل أوكلههب مهمههة ومهها هههم إال الراسهه ون يف الع ،شههيء، وإ هها يتبينههه مههن هههم يف مسههتوو مهههم القههرآن الكههرمي كلههه

َوأَنْ َزْلن ا ِإلَْي َك ) وهلى هللا عليهه والهه وسهلم مبني، إىل الرسول العظهيمللناس وتبيان و  بيان القرآن، مع انه هو بنفسه بيان
َ ِللنَّاِس ما نُ زَِِل ِإلَْيِهمْ   .وإىل الراس ني يف العلم والاين أورنهم هللا تعاىل الكتاب (الذِِْكَر لِتُ بَ ّيِِ

ه مبهني، ولكهن  عهريب املفسر واملستفسر مان املفسر قد يفسهر أعقهد املسهائل العلميهة بلسهان وكالل  ر مها كهل مستفسّي
 ملقاوهههده ومراميهههه أبمصهههأ عبهههارة وكهههان مبينهههاً أال تهههرو ان شهههرح الكفايهههة حهههىت إكا كهههان أماهههل شهههرح  ؛لفههههم أو يتحّمهههي  

فايههة أو املقههارب لههه، امهها املهه ارىل والبقههال أو ال يفهمههه إال الطالههب الههاي هههو يف مسههتوو الكمههع كلههل ، مانههه وأوضههحها
االسهتدالالت  مانه ال يفهم من شرحه على أو الطالب الاي بدأ يقرأ للتو )مبالئ أوول الفقه( حىت التاجر والطبيب

 شيئاً. ،م الً الكفاية من تب( ريف( أو )الرت وااشكاالت املعمقة على حبث )املشتق( أو )املعىن احل
 قي  ملنهج تفسري القرآن ابلقرآنأمال  و واهد تطبي

إكا عرمب كلل ملننطلق إىل بعَ األم لة والشواهد التطبيقية الع ت بب لنا جبالء كلتها النقطتهني السهابقتني: اننها ال 
"وكهههل شهههيء"  وتشهههريعاته وأحكامهههه القهههرآن ابلقهههرآن، كهههل حقائقههه وعلومهههه ومعارمهههه تفسهههرينسههتطيع ان نستكشهههو مهههن 

وإن أمكهن ان نستكشهو بعاهه )األقهل( مقها، أواًل، واثنيهاً: ان استكشهامنا  (ءٍ  تِْبياانً ِلُكلِِ َ   ْ )الاي قال ميه تعاىل: 
ببعَ آتته األخرو قد يكون  لطاً كما قد يكون وهواابً كمها انهه قهد يفيهد علمهاً وقهد يفيهد  البعَ مبهماته، بتفسريه

 ظناً وقد ال يفيد إال إشعاراً واحتمااًل أو مهاً.
تفسهههري القهههرآن ابلقهههرآن: ال شهههل أّن  -1ورل يف كتهههاب )التفسهههري واملفسهههرون يف نوبهههه القشهههيب( ) :ولالر   اهد األ

كمها قهال اامههام   –أتقهن مصهدر لتبيهني القهرآن ههو القهرآن نفسهه؛ ألنهه ينطههق بعاهه بهبعَ، ويشههد بعاهه علهى بعهَ 
ّصهاًل ومبّينهاً يف موضهع آخهر، بهل ويف حيث ما جاء منه مبهماً يف موضع منه، قد جهاء مف - عليه السالمأمري املؤمنني 

القرآن تبيان لكل شيء جاء مبهماً يف الشريعة، مألن يكهون تبيهاانً لنفسهه أوىل. ومهن كلهل جهاء قهو م: "القهرآن يفّسهر 
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 .(1)بعاه بعااً" كالم معرو (
مان كلل  (ءٍ  َ  ْ  تِْبياانً ِلُكلِِ )ونقول: ال شل يف كلل )انه ينطق بعاه ببعَ ويشهد بعاه على بعَ( ويف انه 

( الكههرمي )القههرآنمههع ان انههه  وكمهها سههبق: وههريأ الههرواتت املعتهه ة، إ هها الكههالمكمهها انههه القههرآن الكههرمي  مههن نصههو  نههص 
لههيس كههل أحههد  سههتوو القههرآن الكههرمي نفسههه لههيفهم منههه كههل شههيء وليعههر  كيفيههة شهههالة  إال انهههينطههق بعاههه بههبعَ، 

كمها انهه ك هرياً مها خيطهي الهاي يفسهر القهرآن ابلقهرآن، مهال يصهأ ألحهد   ء.ابعاضه على كل ابعاضه األخرو يف كل شي
مطهههابق للواقهههع،  جهههرل التهههدبر يف آتتهههه وتفسهههري بعاهههه  ان يهههّدعي انهههه حتمهههاً ميكنهههه استكشههها  مرالاتهههه احلقيقيهههة، بعلهههم  

 ببعَ.
 يف آي  أخرى (اأْلَْرضِ )يف آي  ب  (اأْلَْرضَ )تفسري معىن 

، ممهع انهه )أي املؤلهو( مت صهص يف التفسهري بهل وكهان أسهتاكاً تفسهري القهرآن ابلقهرآنشهد ابجتههاله ههو يف ولنست
ومههع كلههل سههرتو ان تفسههريه للقههرآن ابلقههرآن الههاي استشهههد بههه يف هههاا  (2)مرموقههاً يف احلههواة واوامعههة لسههنوات لويلههة
ُ َكُْك ُم ُ َأَوََلْ يَ  َرْوا َأانَّ )قوله تعاىل: املقام، كان خالئاً قال رمحه هللا: )وهكاا  ْْراِفه ا َوااَّ ُقُص ها ِم ْن َأ ََنِْت اأْلَْرَض نَ ن ْ

ََريُ  اِلِْسا ِ   ( هنا يف هاه ا ية، وكيو يقع نقصاهنا؟اأْلَْرضَ ما هو املقصول من ) (3)(ُمَعقَِِ  ِِلُْكِمَِّ َوُهَو 
شهههد لههالل قولههه تعههاىل بشههأن أّمهها األرف ماملقصههول منههها هههو الع مههران منههها، ولههيس املههرال هههي الكههرة األرضههية. وي

َُ   وَلَُّ َوَيْس   َعْوَن يف اأْلَْرِض َفس   اداً َأْن يُ َقت َّلُ   وا َأْو )ا هههاربني املفسهههدين يف األرف:  ِإَّنَّ   ا َج   زاُء الَّ   ذيَن ُك   ارِبُوَن ااََّ َوَر
َف  ْوا ِم  َن اأْلَ  ُ  ْم يف اآْلِخ  َرِة ُيَص  لَُّبوا َأْو تُ َقطَّ  َ  أَيْ  ديِهْم َوَأْرُجُلُه  ْم ِم  ْن ِخ  نٍ  َأْو يُ ن ْ نْيا َوَْ ُ  ْم ِخ  ْزدو يف ال  دْل َْ ْرِض نلِ  َك 

 مإّن النفي من األرف، يرال به اابعال عن الع مران ليظّل حرياانً بني ال اري والقفار. (4)(َ ذا و َ ظيمو 
اامهام جعفهر بهن وكهاا ولهده  عليه السالمأّما كيو يقع النقصان؟ مقد مّسره اامام أبو جعفر حممد بن علي الباقر 

حممد الصالم: بفقد العلمهاء، وأّن عمهارة األرف سهو  ته ول وتنهدنر عنهد كههاب علمائهها وخيهار أهلهها، وهكهاا ورل 
 (6).(5)تفسري ا ية بالل عن ابن عباس(

 املناقرات

                                                           

 .540-539  2الشيخ حممد هالي معرمة، التفسري واملفسرون يف نوبه القشيب، اوامعة الرضوية للعلوم ااسالمية ه مشهد: ج (1)

 ر ا عشرين عاماً أو أك ر. (2)

 .41سورة الرعد: آية  (3)

 .33سورة املائدة: آية  (4)
 .302-301  2راجع: ال هان يف تفسري القرآن للبحراً: ج (5)

 .541-540  2خ حممد هالي معرمة، التفسري واملفسرون يف نوبه القشيب، اوامعة الرضوية للعلوم ااسالمية ه مشهد: جالشي (6)
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ا، استنالاً إىل ان األرف أريهد ابلعمران منها مق (َأَوََلْ يَ َرْوا َأانَّ ََنِْت اأْلَْرضَ )أقول: مالحظ انه مّسر االرف يف آية 
َفْوا ِمَن اأْلَْرضِ )عا يف آية أخرو  ولكهن كلهل شهاهد لنها ان  ،العهامر منهها مقها، وال شهل انهه كهان حسهن النيهة (َأْو يُ ن ْ

تفسري القرآن ابلقرآن وإن كان وحيحاً يف حد كاته لكن الاي يناله أبكمله ولون خطأ هم الراس ون يف العلم مقها 
( امها  هريهم مهال ينهال أك هره ومها انلهه قهد يكهون مصهيباً وقهد يكهون خمطئهاً، عليهم السالممون األربعة عشر )وهم املعصو 
َفْوا ِمَن اأْلَْرضِ )هنا إك استشهد اب ية ال انية رمحه هللا وقد أخطأ   .على تفسري ا ية األوىل (َأْو يُ ن ْ

ًُ: هنالك آايت أخرى تفيد تفسريًا آخر لألرض  أو
، : ألن هنا  آتت أخرو ورلت ميها مفرلة األرف وأريد منهها األعهم مهن العهامر منهها والبهائر أو الةهامروكلل أوالً 

 مكيو مسرها بتلل ا ية لون هاه ا تت ر م ك رهتا وِلّي ؟
امر منهها وال ريهب انهه ال يهرال مهن األرف العه (1)(ِإِّنِ جاِ لو يف اأْلَْرِض َخليَف ً ) قال تعهاىل: مالحظ ا تت التالية:

 .أي األرف كلها مدهنا ووحاريها وجبا ا و اابهتاوعلى بل هو خليفة يف عامر األرف و امرها 
ُ  ْم ُ تُ ْفِس  ُدوا يف اأْلَْرِض ق  اُلوا ِإَّنَّ  ا ََنْ  ُن ُمْص  ِلُ ونَ ): تعههاىل وقههال َْ وال شههل ان املههرال لههيس خاوههاً  (2)(َوِإنا قي  َل 

ابلة احليهواانت ال يهة عهدواانً أو ع، أو (3)الصهحراء بقتهل إنسهان مسهامر ظلمهاً  ابامسال يف عامر األرف مهان املفسهد يف
 عحرام الةاابت واألحراش عب اً ولعباً، تشمله ا ية وال ختتص  ن يفسد يف عامر األرف.

َو )قههال تعههاىل: و  وال شههل ان املسهههامر  (4)(ةِ َأْن تَ ْقُص  ُروا ِم   َن الصَّ  ن َوِإنا َض  َربْ ُتْم يف اأْلَْرِض فَ لَ   ْيَس َ لَ  ْيُكْم ُجن  ا
يف الصهههحاري  هههي بهههل ان  الهههب األسهههفار ة، ر أم ابئهههيقصهههر مهههن وهههالته إكا ضهههرب يف األرف عهههامرة كانهههب أم  هههامرة 

السههفر يف املدينههة الكبههرية كهههب مجههع كبههري إىل انههه ال تشههمله ا يههة مههع انههه ان  ههري العههامر مههن األرف، بههل ويف والقفههار 
 .من األرف العامر

مهع انهه لهيس املقصهول العهامر مهن األرف مقها إك كلهها  (5)(حّيٍ   َوَلُكْم يف اأْلَْرِض ُمْستَ َقرٌّ َوَمتاعو ِإىل) وقال تعاىل:
مانهههه قهههد تنفجهههر  (6)(َوَفجَّ   ْراَن اأْلَْرَض ُ يُ   وانً )وهكهههاا قولهههه تعههاىل:  ،مسههتقر شهههأً أو معلهههي لواحههد مهههن البشهههر أو أك ههر

 وهكاا.. والولتن ل أو الصحاروالعيون يف العمران وقد تنفجر يف اوبا
ا )بل ان ودر ا ية نفسها الع استشهد عا؛ ورلت ميها األرف  عىن أعم من العامر منها مالحظ كامل ا يهة  ِإَّنَّ

                                                           

 .30سورة البقرة: آية  (1)

 .11سورة البقرة: آية  (2)

 أو عضالله. (3)
 .101سورة النساء: آية  (4)
 .24، وسورة األعرا : آية 36سورة البقرة: آية  (5)

 .12القمر: آية سورة  (6)
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َُ وَلَُّ َوَيْس َعْوَن يف اأْلَْرِض َفس اداً َأْن يُ َقت َّلُ وا َأْو ُيَص لَُّبوا َأوْ  تُ َقطَّ َ  أَيْ ديِهْم َوَأْرُجُلُه ْم ِم ْن  َجزاُء الَّذيَن ُك ارِبُوَن ااََّ َوَر
ُْم يف اآْلِخَرِة َ ذا و َ ظيمو  نْيا َوَْ ُْم ِخْزدو يف الدْل َْ َفْوا ِمَن اأْلَْرِض نِلَك   .(ِخنٍ  َأْو يُ ن ْ

 اآلي  أبرب  تفسريات خمتلف  تفسرياثنياً: 
أعاظم املفسهرين وبعاههم ممهن عرمتهه األمهة بكونهه اثنياً: ان ا ية الشريفة مسرت أبربعة تفسريات وقد مّسرها بالل 

كمهها   أو حهىت ب النهة ألهوان، مفسهراً قهديراً كهابن عبهاس ومههع كلهل، ور هم معرمتهه ابلقههرآن، إال انهه مسهرها بنمطهني خمتلفههني
 ان:، قههال يف التبيههمالحههظ األقههوال األربعههة الههع نقلههها يف تفسههري التبيههان وجممههع البيههان و ريمههها ،بههرأيمههنهم مسههرها كههل 

 متأ على املسلمني من أرف املشركني. )قال ابن عباس واحلسن والاحا : ما
 وقال جماهد، وقتالة: ننقصها  وت اهلها.

 وجماهد:  وت العلماء.ويف رواية أخرو عن ابن عباس 
 .(1)(ويف رواية أخرو عنهما: خبراعا

ُقُصهاَأَوََلْ يَ َرْوا َأانَّ ََنِْت ا))مقال: وقال يف جممع البيان:  ْْراِفها)أي: نقصدها  (أْلَْرَض نَ ن ْ واختلو يف معناه ( ِمْن َأ
 :على أقوال

أحهههدها: أو ِل يهههر ههههؤالء الكفهههار أان نهههنقص ألهههرا  األرف عماتهههة أهلهههها وجمهههااه نهههنقص أهلهههها مهههن ألرامهههها كقولهههه 
َأِل اْلَقْريَ َ ) َْ  ، وعكرمة.. أي: أمال خيامون أن نفعل م ل كلل عم، عن ابن عباس، وقتالة(َوا

واثنيها: ننقصها باهاب علمائها ومقهائها، وخيار أهلهها، عهن عطها، وجماههد، والبل هي، وروي لهو كلهل عهن ابهن 
عباس، وسعيد بهن جبهري، وعهن أيب عبهد هللا عليهه السهالم. قهال عبهد هللا بهن مسهعول: )مهوت العهاِل نلمهة يف االسهالم ال 

 يسدها شي ما اختلو الليل والنهار(.
إن املههرال نقصههد األرف، ننقصههها مههن ألرامههها ابلفتههوح علههى املسههلمني، معنههاه: منههنقص مههن أهههل الكفههر، واثل ههها: 

ون يد يف املسلمني، يعين ما لخل يف االسالم من بالل الشر ، عن احلسن، والاهحا ، ومقاتهل. قهال الاهحا : أو ِل 
وقهال ال جهاج: علهم هللا تعهاىل أن بيهان مها  قهرو.ير أهل مكة أان نفتأ  مد ولى هللا عليه وآله وسلم، ما حو ها مهن ال

وعد املشركون من قهرهم قد ظهر أي: أمال خيامون أن نفتأ  مد أرضهم، كما متحنا له  ريها، وقد روي كلهل أياها 
 عن ابن عباس، قال القاضي: وهاا القول أوأ ألنه يتصل  ا وعده من إظهار لينه، ونصرته.

ا ما حيدث يف الدنيا من اخلراب بعد العمارة، واملوت بعد احلياة، والنقصان بعد اله تلة، ورابعها: إن معناه أو ِل يرو 
 .انتهى (2)عن اوبائي(

                                                           

 .265  6الشيخ الطوسي، التبيان يف تفسري القرآن، الناشر: إحياء الرتاث العريب ه بريوت: ج (1)

 .53-52  6ن مؤسسة األعلمي للمطبوعات ه بريوت: ج -الشيخ الط سي، جممع البيان يف تفسري القرآن  (2)
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 .املطابق للواقعيفيد العلم  بدليل   ،إىل سائر ا تت حسم املرال من بني هاه األربعةمقا ال ميكننا ابلرجوىل والشاهد انه 
 ري آي  األرض!للجوء للرواايت لتفس ارهاثلااً: اضطر 

...( وأنههب تههرو انههه وههأ إىل الههرواتت مقههد مسههره اامههام أّمهها كيههو يقههع النقصههان؟اثل ههاً: انههه قههال يف هنايههة كالمههه )
االكتفاء بتفسري القرآن بعاه ببعَ وقد قال يف ودر كالمهه:  ت بيب منهجمع انه يف مقام  ،يف بيان الكيفيةالشريفة 

أّن أتقهههن مصهههدر لتبيهههني القهههرآن ههههو القهههرآن نفسهههه؛ ألنهههه ينطهههق بعاهههه بهههبعَ، تفسهههري القهههرآن ابلقهههرآن: ال شهههل  -1)
حيث ما جاء منه مبهماً يف موضع منه، قهد  - عليه السالمكما قال اامام أمري املؤمنني   –ويشهد بعاه على بعَ 

يكهون تبيهاانً لنفسهه  جاء مفّصاًل ومبّيناً يف موضع آخر، بل ويف القرآن تبيان لكل شيء جاء مبهمهاً يف الشهريعة، مهألن
 .(1)أوىل. ومن كلل جاء قو م: "القرآن يفّسر بعاه بعااً" كالم معرو (

واحلاوهل: انهه ال شهل ان القهرآن ينطهق بعاهه بهبعَ ويشههد بعاهه علهى بعهَ، لكهن املفسهر ك هرياً مها خيطهي إكا رجهع 
 . الرجوىل إليهم يف آخر كالمه ا نواضطر هو إىلانه كما   ،إليه مقا وِل يرجع إىل الرسول وأهل بيته لفهم مرالاته

يل)ب  (َمَطُر اْلُمْنَذرِين)تفسري  جِِ َِ  (ِحجارًَة ِمْن 
 تفسري القرآن ابلقرآن -3) (:ورل يف كتاب )املناهج التفسريية يف علوم القرآن الراهد الااّن:

مهل يصهّأ  (تا  تِْبياانً ِلُكلِِ َ ْ ءَونَ ِزلنا َ َلْيَك الكِ )إّن القرآن الكرمي يصو نفسه أبنّه تبيان لكّل شيء ويقول: 
استشهههد ميمهها استشهههد  انههه حفظههه هللا مث (2)أن يكههون مبّينههاً لكههّل شههيء وال يكههون تبيههاانً لنفسههه إكا كههان ميههه إمجههال؟(

ر القههارئ ر هها يتصههوّ  (3)(َوَأْمط  ران َ لَ  ْيِهْم َمطَ  راً َفس  اَء َمطَ  ُر اْلُمْن  َذرِين))يقههول سههبحانه يف ووههو تعههايب قههوم لههون: :بههه
اهّنههم عههابوا ابملطههر الة يههر الههاي يسههتعقب السههيل اوههار  مة رّيقههوا ميههه، ولكههن يف آيههة أ خههرو أتههى سههبحانه مهها يرمههع إعههام 

يل)ا يههة مقههال:  َِ  جِِ مصههرّح أبهّنههم أ مطههروا مطههر احلجههارة مهلكههوا عهها ، كمهها أهلههل  (4)(َوَأمط  ران َ لَ  ْيِهْم ِحج  ارًَة ِم  ْن 
جِِيل)سبحانه:  أوحاب الفيل عا كما قال َِ  .(6)((5)(تَ ْرِميِهْم ِبِجارَة ِمْن 

 املناقر : ولكن مانا  ن َابر التفاصيل؟
لكهن او ئهي و ، هما ككهر منها يف قوم لون مقد يستظهر  ورلت أقول: الظاهر وحة هاا التفسري، ألن ا تت كلها

                                                           

 .540-539  2يب، اوامعة الرضوية للعلوم ااسالمية ه مشهد: جالشيخ حممد هالي معرمة، التفسري واملفسرون يف نوبه القش (1)

 .28:  عليه السالمالشيخ جعفر السبحاً، املناهج التفسرييّة يف علوم القرآن، الناشر: مؤسسة اامام الصالم  (2)

 .173سورة الشعراء: آية  (3)
 .74سورة احلجر: آية  (4)
 .4سورة الفيل: آية  (5)
 .29-28:  عليه السالمبحاً، املناهج التفسرييّة يف علوم القرآن، الناشر: مؤسسة اامام الصالم الشيخ جعفر الس (6)
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عشرات أو مئهات  وقد يكون كلل يفنا أحياانً، وال ريب كما سبق يف القاية او ئية وان ،ال يكون كاسباً وال مكتسباً 
بعاه، لكن الكالم كل الكالم اننها ال نسهتطيع ان نفسهر كهل مبهماتهه وجممالتهه باملوارل، ميكننا ان نفسر بعَ القرآن 

ن يف م الههه نفسههه العشههرات مهه ان هنهها أال تههرو  ؛بههدون شههل (ءٍ  تِْبي  اانً ِلُك  لِِ َ    ْ ) ر ههم كونهههابلرجههوىل إىل سههائر آتتههه 
الههههع ال ميكننهههها ان نسههههت رجها مههههن سههههائر آتت القههههرآن الكههههرمي )وإن كههههان و املعلومههههات اجملهولههههة يف قاههههية هههههاا املطههههر 
َّ يف)الراس ون يف العلم يستطيعون العتقالان به ٍْْ  َوُ ايِبٍس ِإ َوأَنْ َزْلن ا ) (ءٍ  تِْبي اانً ِلُك لِِ َ   ْ )و (1)(ِكت اٍ  ُمب ّيٍ    َوُ َر

َ ِللنَّ  اِس م  ا نُ   زَِِل ِإلَ  ْيِهمْ  ِإلَْي  َك ال  ذِِْكرَ  َّ َأْورَثْ نَ  ا اْلِكت  اَ  الَّ  ذيَن اْص  َطَفْينا ِم  ْن )كلههه   كلههل ورنههوا علههمأ  والههاين  (لِتُ بَ   ّيِِ
مالحههظ األسههئلة اجملهولههة األجوبههة: لقههد كههان هههاا املطههر إعجههااتً لون ريههب ولكههن هههل خلقههه هللا لمعههًة يف  ((2)(ِ ب  اِدان

وكههم كانههب أحجههام تلههل احلجههارة أو  ؟رحيههاً عاتيههة محملتههه مههن أرف مهها؟ ومهها هههي هههاه األرف السههماء؟ أو انههه أرسههل
وإىل أي  الطبيعهة؟أياهاً أو علهى رت علهى احليهواانت هل أنّهو ، وهل كانب قمل إشعاعاً نووتً م اًل؟ ؟واهناوما ، ؟املطر
أحرقتهها؟ وههل مهاتوا يف نفهس ال انيههة أو بعهد عهدة نهواً أو بعهد مههرتة أو  أو نقبتههامجهاجم قهوم لههون وههل كسهرت  حهّد؟

علهيهم ) هري املعصهومني مفسهر أعظم يستحيل على  األخرووألو هل وهل؟ وهاه وألو  من املسائل  ؟عااب ألول
 ن يست رجها من القرآن الكرمي بتفسري بعاه ببعَ، ر م ان القرآن تبيان لكل شيء بال شل..( أالسالم

 من ألو  املسابل اليت ُ نعر  وجَّ تبيان القرآن ْاَّنانج 
ر أو مفّسه ىلّي ان هنا  األلو  من املسائل األوهولية والفقهيهة والفلسهفية الهع ال ميكننها )وِل يهدّ  :مث نقول بشكل عام

نهة أو بيّ مهن القهرآن نفسهه بداللهة األجوبهة الواضهحة الشهامية عليهها كلهها أوويل أو ميلسو  انه أمكنه أو ميكنهه( معرمهة 
األلههو  مههن املسهههائل ، وأياههاً الطبيعيههة وا ندسههية والفلكيههة، وكههالل األلههو  مههن املسهههائل (3)ابلظههن املعتهه  حههىت ظنيههة

 السياسية واالقتصالية واالجتماعية واحلقوقية و ريها.
 يف اُقتصاد اإلَنم 

 وقد جاء ميه: الكرمي؟( وقد ككران  اكج لالل يف كتاب )ملاكا ِل يصرح ابسم اامام علي يف القرآن 
 )النقَ بعدم ككر )االقتصال ااسالمي(

، مهههإن هللا سهههبحانه وتعهههاىل ِل يتحهههدث عهههن يهههاةحلاأبعهههال خمتلهههو ( ك هههرية ويف (4)االعهههرتافواألجوبهههة النقاهههية علهههى )
                                                           

 .59سورة األنعام: آية  (1)

 .32سورة مالر: آية  (2)

 بل حىت الومهية! (3)

وههلى هللا عليههه والههه رسههول هللا إكاً لههيس هههو ابخلليفههة بههال مصههل بعههد قههالوا: يف القههرآن،  عليههه السههالمبعههدم التصههريأ ابسههم اامههام علههي  (4)
 !وسلم
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مهههون كهههل )أي ميمههها نتبينههه لهههن، وإن كهههان الراسهه ون يف العلهههم يعر  )االقتصههال ااسهههالمي( ابلصهههراحة يف القههرآن الكهههرمي،
وأنه هل يوجد )اقتصال إسالمي( أم ال يوجد؟ ر م أن ههاه القاهية هامهة جهداً،   شيء بوضوح ًم ع  القرآن الكرمي(

بوجهول ، بعبارة واضحة لنها، كان  قدوره أن يصرح يف القرآنتعاىل  هللا ومن البديهي ان كما هي مورل خال  شديد، 
، االقتصههالية أنههتم بعقههولكم البشههرية حللههوا األمههورأو ابن يقههول  ؟اللبهه، ملمههاكا ِل يصههرح أو بعدمههه )اقتصههال إسههالمي(

؟ بل هل يوجد )اقتصال إسالمي(؟ وما هي معامله؟ ل االقتصال جيب أن يكون إسالمياً هأليس كلل مهماً جداً وانه: 
 .(1)وما هي موارقه عن االقتصال الرأمسايل أو االشرتاكي أو التوايعي؟

)أي، وأكههرر، ابلصههراحة الههع لك ههري مههن أهههم املسههائل االقتصههالية يف القههرآن الكههرمي نشهههد عههدم التصههريأ ابوكههالل 
م ل "بيع الكايل ابلكايل" والاي يعد من أهم أسباب اهنيار االقتصال العهاملي يف السهنة نفهمها ونستبينها لن( وكلل 

أو ان  سهههيس الشهههركات واملعامهههلوأنهههه ال ضهههريبة علهههى اارث أو علهههى األرف أو علهههى أ (الاهههرائب)، وم هههل (2)املاضهههية
وحههدول  والههوارلات وتقييههد الصههالرات (عوملههة االقتصههال)و (حريههة التجههارة)وم ههل  ،عليههها ضههريبة، علههى الههرأي املعههاكس

وناهيو  (4()3)(و ري كلل، مما يؤنر علهى اجملتمهع كلهه، وأبشهد الصهور سهلباً أو إجيهاابً  ،السماح ابلعج  التجاري للدولة
التصهاعد ا ندسهي أو األسهي كاملاهاعو االقتصهالي لتنتهاج أو عدمهه و التت جانهب العهرف، و كاقتصه  :مسائل ك رية

 .يف ضخ النقول و ريها مما مّصلناه يف كتاب )األرف هلل ال للحكومات(
 ويف القضااي املذهبي  والتارخيي  وأمهات املصادر

)بصهريأ العبهارة أو  واملسهتقبل، يف القهرآن الكهرمي يهب: ملاكا ِل ياكر هللا تعاىل وهو العهاِل ابلة(5)نقااً أيااً و)ونقول 
 الهاي -مه الً - "الب هاري"أبن كتهاب  بظاهرها الاي يفهمه الناس "مع انه تبيان لكل شهيء" وههاا بيهان للنهاس و...(

 ، لريتفهع اخلهال  مهن األمهة؛ إك أِل ينبهأ هللا)أو ابلل كله، أو بعاه وهحيأ وبعاهه ابلهل( سيؤلفه مالن، وحيأ كله
َأْدََن اأْلَْرِض َو ُهْم ِمْن بَ ْعِد َئلَ ِبِهْم   اَل   ُئِلَبِت الرْلوُ    يف) اىل ابلةيب يف ك ري من ا تت القرآنية، كقوله تعاىل:تع

                                                           

 ملعرمة الفوارم بني هاه األنواىل األربعة من االقتصال. 108و107راجع موسوعة الفقه / االقتصال: ج (1)
َّ )م( وقهههد أوضهههحنا كلهههل يف بعهههَ حبوننههها التفسهههريية عنهههد احلهههديث عهههن ا يهههة الكرميهههة:  2009 -ه  1430أي يف عهههام ) (2) ِإْن ُأري   ُد ِإ

َتطَْعتُ اإْلِصْ  َْ ََ َما ا  ، وراجع حب نا ا خر عن )املااربة( ابملعىن العصري، ال املااربة الفقهية.88سورة هول: آية  (ن
ملعرمة ااجابة بل لاللهالىل علهى عهدل مهن األجوبهة الهع توضهأ السهبب يف عهدم احلهديث الصهريأ عهن )االقتصهال ااسهالمي( يف القهرآن  (3)

 - 24 -22 - 19 - 18راجههع األجوبههة:  علههيهم السههالمب يف عههدم التصههريأ ابسههم األئمههة األلهههار الكههرمي شههأنه يف كلههل شههأن السههب
 يف هاا الكتاب، كما سناكر جمموعة أجوبة أخرو يف اجمللد ال الث، عكن هللا تعاىل. 30و  29 - 26 - 25

 القههرآن الكههرمي؟ مؤسسههة التقههى ال قاميههة  لار العلههوم يف عليههه السههالمالسههيد مرتاههى احلسههيين الشههريااي، ملههاكا ِل يصههرح ابسههم اامههام علههي  (4)
 بتصر . – 43-42للتحقيق والطباعة والنشر ه بريوت:  

 على االعرتاف به)ملاكا ِل ياكر هللا تعاىل اسم األئمة اانين عشر يف القرآن الكرمي لريتفع اخلال  من األمة؟(. (5)
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يَ ْغِلُبوَن   يف نّيَ   ََ َِ  ؟(1)(ِبْضِ  
مهههن  القهههرآن الكهههرمي، ويشهههتمل علهههى األلهههو  وههههو اسهههم أههههم كتهههاب عنهههدهم بعهههد "الب هههاري"وأليسهههب قاهههية وهههحة 
ََ يَ ْغِلُبوَن     اَل   ُئِلبَ ِت ال رْلوُ    يف)أههم مهن قاهية:  مسائل األوول والفهروىل، َأْدََن اأْلَْرِض َو ُه ْم ِم ْن بَ ْع ِد َئلَ ِبِهْم 

نّيَ   يف َِ  ؟!!(ِبْضِ  
 ويف املسابل األصولي 

 الكرمي، نظري: كما ننقَ بعدم التصريأ، ميما يستبني لنا، ابلك ري من املسائل األوولية، يف القرآن
 .(2)مبحث حجية اامجاىل املنقول وعدمها

 وكمسألة حجية الشهرة وعدمها.
 وكبحث حجية أحد اخل ين لدو التعارف.

 .أو على )احلكومة( (الكشو)على  (الظن االنسدالي)وكبحث 
قههههههد وههههههرح حبجيههههههة القيههههههاس  -مهههههه الً -القههههههرآن  وعههههههدمها، ولههههههو كههههههان (االستحسههههههان)و (القيههههههاس)وكقاههههههية حجيههههههة 

وعامهههة أههههل  علهههيهم السهههالمبهههني عامهههة أتبهههاىل أههههل البيهههب  (3)اخلهههال  كمههها تقولهههون الستحسهههان أو عهههدمها، الرتفهههعوا
 سنة! 1431اخلال ، والاي ال ي ال مستمراً منا 

كمسهألة )ههل األمهر ظههاهر يف   ،وكالعديهد مهن )مباحهث األلفهال( الهع توقهو عليهها االسههتدالل بكهل القهرآن الكهرمي
 وماكا عن )النهي(؟و  ري كلل؟ وضعاً أو  قدمات احلكمة؟ أ وويةةً  الوجوب مالةً 

 (4)؟(َوِإنا َحَلْلُتْم فَاْصطاُدوا)وهل األمر الواقع عقيب احلظر ظاهر يف ااابحة أم ال، كقوله تعاىل: 
 وهل العام امل صص ابملنفصل، ظاهر يف متام الباقي أم ال؟

 ة أو مولوية؟وهل األول يف أوامر القرآن ونواهيه، أهنا إرشالي
 عنه املبدأ مطلقاً أو بلحال حال التلبس؟ وهل املشتق حقيقة يف املتلبس ابملبدأ، أو حىت ميمن انقاى

 (1)((5)وكالل عالئم احلقيقة واجملاا؟

                                                           

 .4-1سورة الروم: آية  (1)

بيِل اْلُمْؤِمنّيَ )امجاىل ا ّصل بهاستدلوا على حجية ا (2) ََ َر   لكنه مناقش ميه، لكن الكالم ا ن عن اامجاىل املنقول. (َويَ تَِّبْ  َئي ْ
 يف القرآن الكرمي الرتفع اخلال  من األمة. عليه السالمإك تقولون: لو ككر هللا تعاىل اسم اامام علي  (3)

 .2سورة املائدة: آية  (4)
تفرىل على هاه املباحث جمموعة من أهم البحوث العقدية وليس الفقهية مقا، ممه اًل: يتفهرىل علهى الهاهاب إىل القهول و ري خفي، أنه ت (5)

 أبن املشتق حقيقة يف املتلبس ابملبدأ واملنقاي
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 و)و)أوالة الت يري(، أو )التساقا( لدو تعارف الدليلني.
 ووليات( و)التعبدتت(؟وماكا عن موارل )الت احم(، ولوران األمر بني ا اورين يف )الت

يف كههههان الشههههل يف )وجههههول الرامههههع( أم أو)االستصههههحاب( سههههواء لههههدو الشههههل يف )املقتاههههي( أم )الرامههههع(، وسههههواء 
 كان يف الشبهة احلكمية أم املوضوعية... وهكاا؟أ)رامعية املوجول(، وسواء 

ليهه القهرآن الكهرمي ابلصهراحة؛ إك نعم، قد يقال: إن )ال اءة( يف الشل يف التكليو هو األوهل الوحيهد الهاي لّل ع
ًُ )يقول تعاىل:  َُو َعَ  َر َعها)و (َوما ُكنَّا ُمَعذِِبَّي َحَّتَّ نَ ب ْ َْ َّ ُو  وميه ما ال خيفى. (ُ ُنَكلُِِف نَ ْفساً ِإ

م هل: ههل األمهر ابلشهيء يسهتل م األمهر ابملقدمهة،  ومنهها مباحهث االسهتل امات، وكلهل (مباحث احلجج العقليهةه)وك
 إليها، يف املقدمة املوولة و ريها؟ شأ الوجوب منهوهل يرت 

 (2)وهل األمر ابلشيء يقتاي النهي عن ضده العام؟ أو ضده اخلا ؟(
ُكترافات العلمي   ويف اُخرتا ات وا

و)النقَ بعدم التصريأ اباكتشامات أو االخرتاعات العلمية الك و الع ستحدث لوال القرون القالمة، ليقطهع 
َّ يف)و (ءٍ  تِْبي  اانً ِلُك  لِِ َ    ْ )وأياههاً ألنههه وههرّح بكونههه  املعتههارين واملشههككني ميههه.القههرآن عههار  ْ  ٍ  َوُ ايبِ  ٍس ِإ    َوُ رَْ
 ملماكا ِل يكن، ميما نفهم، تبياانً لنا؟ (ِكتاٍ  ُمبّيٍ 

ألرف كههههاا؟ وكلههههل أبن يههههاكر مهههه اًل ابلصههههراحة: )الليهههه ر( و)األشههههعة الكهرومةناليسههههية( وأن  ب عههههد )بلوتههههون( عههههن ا
و)لبقههة األواون والةههال  اوههوي( و)النظريههة النسههبية( و)اخلارلههة اوينيههة الورانيههة( و)الكمبيههوتر( و)االنرتنههب( وأجههه ة 
)النقههال( و)التلفههاا( وتركههب )الههارة( مههن الكههرتون وبروتههون و ريمههها، وكههالل عههالج )السههرلان( و)مههرف نقههص املناعههة 

 و ريها.و)كوروان( املكتسبة( 
، واكتفى عشارات وكناتت وتلميحات قتاج اجتهال وجههد ملعرمتهها ونظائره باللالقرآن الكرمي  يصرح ملماكا ِل

                                                                                                                                                                                                                            

الل اب يههة يتوقههو امهها علههى علههى القهول أبنههه حقيقههة يف املتلههبس مقهها، مههإن االسههتد (يَن  اُل َ ْه  ِدد الظَّ  اِلمّيَ  ُ)عنهه املبههدأ، االسههتدالل ييههة: 
القول أبن )الظاِل( مهن قبيهل )القاتهل( ممها يكفهي ميهه جهري املبهدأ علهى الهاات، ولهو آانً مها يف )االتصها ( مطلقهاً، وامها علهى ضهم املقدمهة 

للههب جعههل  ( ال يعقههل أن يكههون: جعههل النبههوة أو اامامههة يف كريتههه حههال ظلمهههم، بههل إنهههعليههه السههالمالعقليههة وهههي: أن للههب )إبههراهيم 
إك لهو للهب جعهل اامامهة خاوهة  (يَن اُل َ ْه ِدد الظَّ اِلمّيَ  ُ)النبوة  م وإن ظلمهوا حلظهة مصهاعداً مث ًبهوا وأوهلحوا مأجهاب هللا تعهاىل: 

اجمللسهي ملن ِل يظلم مطلقاً ولو اثنية، ملا تطابق جواب هللا تعاىل معه، وتفصيل كلل يطلب من علم الكالم، وعلى ما ببهايل مهإن العالمهة 
 .يف كتابه العظيم "حبار األنوار" قد تطرم إىل كلل 

يف القههرآن الكههرمي؟ مؤسسههة التقههى ال قاميههة  لار العلههوم  عليههه السههالمالسههيد مرتاههى احلسههيين الشههريااي، ملههاكا ِل يصههرح ابسههم اامههام علههي  (1)
 بتصر . - 51-50للتحقيق والطباعة والنشر ه بريوت:  

 .53-52  املصدر: (2)
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عههه  مهههن القهههرآن حهههىت  هبهههل الك هههري منهههها ال نعرمههه واالسهههتدالل عههها، مث قهههد ال يقتنهههع اخلصهههم عههها، عكهههس مههها لهههو وهههرح؟!
 عنه. هوكناتت هتلميحات

مسههاء األئمههة تعههاىل أبهللا  يصههرّحد بههدوره إجابههة علههى السههؤال: ملههاكا ِل إن أي جههواب بيبونههه علههى هههاا التسههاؤل، يعهه
 يف القرآن الكرمي؟. عليهم السالماالنين عشر 

ووههحيأ أنهههه ممههها ال ريهههب ميهههه، أن القهههرآن الكهههرمي تاهههمن كنهههاتت وإشهههارات ميكهههن ابلتهههدبر والتأمهههل ميهههها اكتشههها  
ميكههن ان الههع ال أو حههىت  الههع ِل يتووههل إليههها البشههر ل أوالههع تووههأعظههم الههدقائق العلميههة بههبعَ إعجههااه يف إخبههاره 

ههد ث اللبههيتووههل إىل الك ههري منههها يف املسههتقبل أياههاً، إال أن الكههالم يف )التصههريأ(  ؛ وبووههولنا إليههه يف كههل شههيء وح 
 (1)؟(ومعلومة وحقيقة ال يف بعاها
 ويف القضااي السياَي 

)ميمهها نفهمههه لههن، وإن كههان تبيههاانً للراسهه ني يف التطههرم الصههريأ التبيههان و بعههدم و و)الههنقَ بههه)القاات السياسههية( 
الع متس حياة اجملتمع ااسالمي بهل اجملتمهع البشهري أبكملهه،  جملموعة من أهم القاات السياسية( عليهم السالمالعلم 
 وكلل م ل: أو إجياابً. سلباً 
 .(مصل السلطات) -
 .(تعدل األح اب) -
 لصحامة وحدولها.حرية ا (السلطة الرابعة) -
 ومؤسسات اجملتمع املدً. (السلطة اخلامسة) -
 أو عدمها. كما يقول به ك ري من أهل اخلال   (والية احلاكم اوائر) -
 أو ابلتفصيل؟ اا وال كا ؟ه أو ال (والية عدول املؤمنني)أو  (شورو الفقهاء)أو  (والية الفقيه) -
 وأبية لرجة؟  (حرية املعارضة) -
 ؟...(شرون ع له)و (ت احلاكممواوفا) -
 (2)كاا وهلم جراً.(هو 

 ويف القوا د الفقهي 
كمههها ان القهههرآن الكهههرمي الهههاي ههههو وهههريأ يف انهههه تبيهههان لكهههل شهههيء، ال نسهههتطيع ان نتبهههني لهههن منهههه )وإن أمكهههن 

الههاين وهههم الراسهه ون يف العلههم  هههمكلههل إك  علههيهم السههالمواألئمههة ومالمههة ال هههراء  وههلى هللا عليههه والههه وسههلم للرسههول
                                                           

 بتصر . - 55-54املصدر نفسه:   (1)
 بتصر . - 57-56املصدر نفسه:   (2)
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 من القواعد الفقهية ا امة نظري:الك ري  (1)أورنوا علم الكتاب( بصريأ العبارة
 عهىن احلمهل علهى املبهاح لون ا هرم، أم  عهىن ترتهب األنهر  أو علهى األقهل بتحديهد تفسهريها واهنها)وقاعدة "الصحة" 

 .(2)((ض  أمر أخيك  ل  أحسنَّ))وعدم كون العمل ماسداً، املستفالة من رواية: 
)إسههقان شههرائا هههاه القاعههدة وهههل تفيههد  (3)؟((م  ن بلغ  َّ ث  وا ))وقاعههدة "التسههامأ يف أللههة السههنن" نظههراً لقولههه 

 ر  ال واب( أم  ري كلل؟احلجية( أم )االستحباب( أم )وّي 
، لليهل علهى كون الشيء يف سلطة ش ص ويف حواتهه وقهب تصهرمهوان  وقاعدة: "اليد" املكىن عا عن االستيالء، 

 .كيته، وليس على حق اختصاوه به مقامل
 وقاعدة: "على اليد".

إال أهنههها حكايهههة عهههن قاهههية  (إن يُلُق   وَن َأقَلمُه   م)و:  (َفَس   اَهمَ )وقاعهههدة: "القرعهههة لكهههل أمهههر مشهههكل" ر هههم وجهههول 
 .كما اهنا ليسب ورحية يف الكلية  خارجية

َّ )وقاعهههدة "التقيهههة حبهههدولها" مهههإن أوهههلها مصهههرح بهههه يف القهههرآن الكهههرمي  ُهْم تُق   اةً ِإ لكهههن حهههدولها  ( َأْن تَ ت َُّق   وا ِم   ن ْ
 .وِل يصرّح عا يف القرآن (استنبانه)وحكمها الوضعي، حباجة ل وشرولها وأامنتها واست ناءاهتا

إنا ))أو:  (4)((امليسور ابملعسور ُ يرت )): ولى هللا عليه واله وسهلملقوله  "امليسور ال يسقا ابملعسور"وقاعدة 
 .((توا منَّ ما اَتطعتمأمرتكم بر ء فأ

اِبْلُم   ْؤِمنَّي ِم   ْن   النَّ   ِ ْل َأْوىل)واملصهههطيدة مهههن آيهههة: " النهههاس مسهههلطون علهههى أمهههوا م وأنفسههههم وحقهههوقهم"وقاعهههدة: 
ِْْبَ )و:  (أَنْ ُفِسِهمْ   ومن األولوية وتنقيأ املنان والرواتت. (َ ْن َتراٍض ِمْنُكمْ )و:  (فَِذْن 

م  ن )): وههلى هللا عليههه والههه وسههلمهللا  عههن رسههول )عليهمهها السههالم(البههاقرين  لصههحيحة "مههن حههاا ملههل"وقاعههدة: 
 .(6)و ريها( (5)((أحىي أرضاً موااتً فه  لَّ

 ((من كان يدين بدين ق و  لزمت َّ أحك امهم)): عليه السالم)وقاعدة: "اامااء" املستفالة من قول اامام الرضا 
                                                           

والتبيهان واملبهني مهها أعلهى  (بِِلس اٍن َ  َرِبٍِ ُمب ّيٍ )و (ءٍ  تِْبي اانً ِلُك لِِ َ   ْ )نكرر: ان أكيدان على )بصهريأ العبهارة( ألن القهرآن وهرّح بكونهه  (1)
 قرينة ورحية. لرجات وريأ العبارة أو جمااها )وشبهه( الاي عليه

 .3(16361قرمي هتمة املؤمن وسوء الظن به، ح) 161، ب302،  12وسائل الشيعة: ج (2)
 .87  2الكايف: ج (3)

 .58  4عوايل الآللي: ج (4)
 .6و 5، ح1، كتاب إحياء املوات، ب411،  25وسائل الشيعة: ج (5)
يف القههرآن الكههرمي؟ مؤسسههة التقههى ال قاميههة  لار العلههوم  عليههه السههالمعلههي السههيد مرتاههى احلسههيين الشههريااي، ملههاكا ِل يصههرح ابسههم اامههام  (6)

 بتصر . -65-64للتحقيق والطباعة والنشر ه بريوت:  
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 .((بوا على أهل كل كوي لين ما يستحلون))أو: 
، وإن ((التوبههة بههب مهها قبلههها))و  ((ااسههالم جيههّب مهها قبلههه)): وههلى هللا عليههه والههه وسههلموقاعههدة: "اوههب" لقولههه 

َََلفَ )استدل  ا به ُْم ما َقْد  َْ تَ ُهوا يُ ْغَفْر  وعلهى أي مانهه لهيس بتبيهان وهريأ لهاا  ،متأمل - (1)(ُقْل ِللَّذيَن َكَفُروا ِإْن يَ ن ْ
 .وقع موقع األخا والرل

 ".الةرور"اعدة: وق
 وابلعكس. "ما يامن بصحيحه يامن بفاسده"وقاعدة: 
وإن اسهتدل  ((من ملل شيئاً ملهل ااقهرار بهه))، و ((جائ  إقرار العقالء على أنفسهم))ومها:  "ااقرار"وقاعد : 
 .(2)(ِسُكمْ أَنْ فُ   ُكونُوا قَ وَّامَّي اِبْلِقْسِط ُ َهداَء ِاَِّ َوَلْو َ ل )تعاىل:  ألوالمها بقوله
 .«تبعية العقول للقصول»وقاعدة: 
 .خاوة يف الشبهات احلكمية "الطهارة"وقاعدة: 

 .(3)(((واملسلمون عند شرولهم مما وامق كتاب هللا)): عليه السالموقاعدة: "املسلمون عند شرولهم" لقوله 
، أن القاههية ليسههب قاههية وقههد ظهههر لنهها بههالل ،)معههىن: أن القههرآن تبيههان لكههل شههيء :يف كلههل الكتههابقلنهها كمهها 

 أو نالنة. واحدة أو قايتني
 دون فصل  ليَّ السن ويف مسأل  خنف  اإلما   ل  

عليههه ملمههاكا ِل يههاكر اسههم علههي بههن أيب لالههب  (ءٍ  تِْبي  اانً ِلُك  لِِ َ    ْ )إن القههرآن الكههرمي جههاء  ان اعرتاضههكم هههو:مث 
وههلى هللا اىل وههراحة، مهههو إكن لههيس أول خليفههة لرسههول هللا وههراحة، لنقههرأه جهههاراً هنههاراً.. وحيههث ِل يههاكره تعهه السههالم

 ؟!عليه واله وسلم
)تبيههان لكههل شههيء( ًرة ولكنههه وال ريههب يف كلههل،  (ءٍ  تِْبي  اانً ِلُك  لِِ َ    ْ )القههرآن الكههرمي  ال شههل يف كههونوجنيههب: 

رة برمواهههها رة بظاهرهههها، ًو ُ )العلههم هههها إال الراسههه ون يف علم   ؤت  الههع ِل ي ههه بصههريأ العبهههارة، ًو َّ ااَّ َوم   ا يَ ْعلَ   ُم َيْويلَ   َُّ ِإ
ُ وَن يف اْلِعْلمِ  َِ َُوِل َو ِإىل)و (َوالرَّا ُأوِل اأْلَْم ِر   َوِإنا جاَءُهْم َأْمرو ِمَن اأْلَْمِن َأِو اْْلَْوِ  َأناُ وا ِبَِّ َو َلْو َردْلوُه ِإىَل الرَّ

ُهْم َلَعِلَمَُّ الَّذيَن َيْستَ ْنِبطُونََُّ مِ  ُهمْ ِمن ْ  .(4)(ن ْ

                                                           

 .38سورة األنفال: آية  (1)
 .135سورة النساء: آية  (2)

رمي؟ مؤسسههة التقههى ال قاميههة  لار العلههوم يف القههرآن الكهه عليههه السههالمالسههيد مرتاههى احلسههيين الشههريااي، ملههاكا ِل يصههرح ابسههم اامههام علههي  (3)
 .67-66للتحقيق والطباعة والنشر ه بريوت:  

 .83سورة النساء: آية  (4)
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وِل يقهل )تبيهاانً لكهل شهيء، لكهل شه ص( إنهه تبيهان لكهل شهيء،  (ءٍ  تِْبياانً ِلُكلِِ َ  ْ ): بعبارة أخرو انه قال تعهاىل
َ )لنا  عليهم السالمولاا احتجنا إىل بياهنم  للاين ن ل القرآن يف بيوهتم )ولوات هللا عليهم( َوأَنْ َزْلنا ِإلَْي َك ال ذِِْكَر لِتُ بَ  ّيِِ

ُ ُُتَ رِِْ  بِ َِّ ِلس اَنَك لِتَ ْعَج َل بِ َِّ   ِإنَّ َ َلْين ا مَجَْع َُّ َوقُ ْرآنَ َُّ   فَ ِذنا قَ  َرْأانُه )و (اِس ما نُ زَِِل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَّ ُرونَ ِللنَّ 
َّ ِإنَّ َ َلْينا بَيانَُّ   .(فَاتَِّبْ  قُ ْرآنََُّ   

 ، ولكههل أحههد؛ إك أواًل:مههن ظههاهر كلمههة تبيههانأنههب حسههبما تفهمههه  يءوال تتههومهن  أبن ظههاهر القههرآن تبيههان لكههل شهه
 ننقَ عليل بكل تلل النقوف السابقة و ريها..

عشههرين  مهه الً ميجههب أن يكهون  تبيهاانً لكههل شهيء،بظههاهره ووهريأ عباراتههه واثنيهاً: نقههول: إن القهرآن الكههرمي إكا كهان 
صى، وهاه الكلمات ال هناية  ا، بل (ل شيءك)اجمللدات؛ إك  ، بل جيب أن يبلغ ملياراتاً مليون جملد إكا كان  ال حي 

املطابقيهههة لكهههل شهههيء، مهههالالام أن جيعلهههه تريليهههوانت اجمللهههدات، وال  وابألللهههةلنههها هللا يريهههد أن جيعهههل القهههرآن تبيهههاانً وهههرحياً 
َفَد َكِلماُت َربِِ  ُقْل َلْو كاَن اْلَبْ ُر ِمداداً ِلَكِلماِت َربِِ لََنِفدَ ) أيااً، كما قال تعاىل: ينتهي  .(1)(اْلَبْ ُر قَ ْبَل َأْن تَ ن ْ

و فسهريه، وههم الهاين  بظهاهره، وببالنهه، وبرمهواه وإشهاراتهأي  (تبيان لكل شيء)ومن كلل نفهم ان القرآن الكرمي 
 ن ل القرآن يف بيوهتم.

الهههع خيفهههى  اللهههة االت اميهههةابلتاهههمنية، واثل هههة ابلد لكهههن ًرة ابلداللهههة املطابقيهههة، وأخهههرو (تبيهههان لكهههل شهههيء)وههههو: 
 .أك رها على عامة الناس

 .(ااشارة)وأخرو بداللة ( اامياء)وأخرو بداللة  (االقتااء)، لكن أحياانً بداللة (تبيان)وهو 
 ، لكن ًرة ابلصراحة وأخرو ابلكناية.(تبيان)وهو: 
مههع قههرائن ال حيههيا عهها  لفههال اجملاايههةابسههت دام األ لكههن أحيههاانً ابسههت دام األلفههال احلقيقيههة، وأخههرو (تبيههان)وهههو: 

 .. وهكاا.إال الراس ون يف العلم
 ك هرية، لكهن ميمها ككهر الكفايهة عكن هللا تعهاىل. مهاه أربعهة عشهر جهواابً نقاهياً، وميكهن ككهر أجوبهة نقاهية أخهرو

 وللبحث ولة عكن هللا تعاىل. (2)(ولننطلق ا ن لألجوبة احللية
 العاملّي وصل  هللا  ل  حممد والَّ الطيبّي الطاهرين وآخر د واان ان اِلمد هلل ر 
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يف القههرآن الكههرمي؟ مؤسسههة التقههى ال قاميههة  لار العلههوم  عليههه السههالمالسههيد مرتاههى احلسههيين الشههريااي، ملههاكا ِل يصههرح ابسههم اامههام علههي  (2)
 .بتصر  - 70-69للتحقيق والطباعة والنشر ه بريوت:  


