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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة على أهل بيته الطاهرينحممد و سيدنا الصالة على و  احلمد هلل رب العاملني

 ، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.أمجعنيأعدائهم 
 معنى التأويل
 وضوابطه

(6) 
ِت اْلتاتواما ُهوو  الذو أ    اهلل العظيم يف كتابهه الرهر    قال ْنوُه ٌيواْح ُمْات مواْح ُهونذ ُ  َ ْيو   اْلتاتوام  ما  َ َ ل   نْوو

ووُر ُمت بووابا اْح ف أ مذووا الذوو ين  فووي َ ووُم   و ُ خ  َاووها و مووا يو ْع َا و ابْتاْوواء    ْأوي ن وو ْنووُه ابْتاْوواء  اْلفاتوْ قُوَُوووبا اْم ي يْووْ  فو ي تذواُعوووت  مووا   بوواب ه  ما
َذُه و   َ ُه إاالذ ال ْندا ر بِّنا و ما ي  ذكذُر إاالذ ُ وُلوا اأْل ْلواما   ْأوي َا َْما يو ُقوُلوت  ٌم نذا باها ُكلٌّ ماْن  ُخوت  فاي اْلعا  .(1)الرذاسا

 بإذن اهلل تعاىل حول حمورين  األول معىن التأويل، الثاين ضوابط التأويل.يدور  الاديث
 الواث األول: معنى التأويل

ْول واألول يعهها الرعهوف، االتأويههل يعها إرعههاف اللفهه  يهل، اانههه مهأخوذ مههن مها ة األأ معههىن التأو  الماوور األول:
 ،ه  درأ ومصه ه  تهدأأ تهارة يرهون م  على أقسام ثالثهة اانهه عن ظاهره إىل ما يؤول إليه من املعىن، واملعىن الذي يؤول إليه

 ته.ه وحقيقأ وثالثة يرون واقعأ  ،مهتتأ وخم ههاوأخرى يرون منت
  نواع التأويل الثالثَ

حرام، اان املعرو  إنا ال نعلم إال ِحرأم األحرام وأمها عللهها اهال يعلمهها إال اهلل تعهاىل ِعلأل األ فمن األول:
وووو   القيههههال معللههههة بههههان عههههن والراسههههيفون يف العلههههم ولههههذلي منعههههت الروايهههها  املتههههواترة  َْ ُماا وووو َ  إاق ا قايس  وووونذ إاتذ الست

وواُم بااْلقاي وواس(2) الوودِّينُ   ُ َذووها ال  ُي يوون  ال َا ُ .و (3) إاتذ دا وو ُْ ووا ُي ووُد   ْكثو وور  مامذ ووات  م ووا يُوْفسا االتأويههل يلههمل  (4)..ك 
َذووووُه ولرههههن إىل مهههها يههههؤول إليههههه مههههن عللههههه  إرعههههاف احلرههههم )أو اللفهههه  احلامههههل لل رههههم( َ ووووُه إاالذ ال َ ووووُم   ْأوي و مووووا يو ْع

َْما  ُخوت  فاي اْلعا  .و الرذاسا
َْووووُم إذ ، ونظائرههههها امههههةوالرععههههة والسههههاعة والقيومصههههائرهم مههههاال  الع هههها   وموووون الثوووواني: َا  ُُ ْنوووود  َا َذووووه   إاتذ ال

                                                           

 .7سورة آل عمران  اآلية  (1)
 .77ص 1هران، جثقة اإلسالم الرليا، الرايف،  ار الرتب اإلسالمية ه ط (2)
 املصدر. (3)
 .44املصدر  ص (4)
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َا   َ واو (1)السذا وا * إال وى ر بِّو   ُمنتو   اه  ون قاْكر اه  َ  ما َا   يذات  ُمْرس اه ا * فايم    ن  َ َ نا السذا وغريهها  (2)ي ْسأ ُلون    
 ذلي. على كال التفسريين للمستقر واملستو ف، وغري (3)ف ُمْستو ق رٌّ و ُمْستو ْود عْ وقوله تعاىل  

حقائق الرثري من األمور، كاللوح والقلم والعرش والررسي واأليام ااهنا ممها ال نعلهم حقائقهها إال  ومن الثالث:
 (4)ل ووْو م م ْاُفووو م   فووي بالقههدر وباحلههدو  الههن ومههلتنا مههن املعصههومني مههلوا  اهلل علههيهم أمجعههني، قههال تعههاىل 

 َذها َ ْرش  ر بِّ   فو ْوقو ُ ْم يو ْوم ئا م ث ماناي َْ و ي ْاما و (7)و ق كِّْرُهْم باأ يذاِا ال َ    السذماواحا و اأْل ْرض  فيو (6)ُل    خ 
َا   يذاِم ثُمذ اْست وى تذ َ ى اْلع ْرشا   سا  َ(7)  اما هو العرش؟ وما هي األيام؟ وهل يرا  هبا ما أريد هبها يف اآليهة األخهرى

ْقودارُ   فيالن ور   عن القيامة  وا  و ُعودتوت  يو ْوِم كات  ما َم مامذ ون  َ  س  ، علهى انهه لهو أريهد هبها ذلهي كهان مهن (8)ُُ   ْلو
َْما  هاانتفسري القرآن بالقرآن  ُخوت  فاي اْلعا َذُه و الرذاسا َ ُه إاالذ ال َ ُم   ْأوي  .و ما يو ْع

َُُقولا الرِّج الا ماْن  و فْ  ل ْيس  ش يْ ولذلي كله وغريه ور  يف احلديث  يرا اْلُقْرٌتا ْء   بْوع د  ماْن  اانهه بعيهد عهن  (9)سا
 عقول الرعال لتلي اجلها  الثالثة وغريها أيضاً.

 التأويل َند ََماء الََْ
  لغةويل هو املعىن الذي مار إليه علماء اللتألالذي ذكرناه  والمعنى

هه . وأأو   ههوف . آلأ اللههيء  يهأههؤ ول  أأْواًل ومأههااًل  رأعأ لأ إِليههه اللههيءأ  رأعأعأههه. وأ لْههت  قههال يف لسههان العههرب  )األأْول   الر.ع 
. وأيف احلْأِديِث   عأِن الل ْيِء  اْرتأدأْ   
 .أأي الأ رأعأ أ ِإىل خري مأْن مأامأ الد ْهرأ اأالأ مأامأ وأالأ آلأ 

وأيه قأال   طأ أيْفت الن يذأ حأَّت  آلأ ِإىلأ الثه.ل ث أأو الر.ب  أأي رأعأ (
(10) 

ْوِئل  للموضهه  الههذي يرعهه  وقههال يف مفههر ا  الراغههب  )التأ ويههل  مههن األْول، أي الرعههوف إىل األمههل، ومنههه الهههمأ
                                                           

 .34سورة لقمان  اآلية  (1)
 .44-42سورة النازعا   اآليا   (2)
 .98سورة األنعام  اآلية  (3)
 .22سورة الربوج  اآلية  (4)
 .7سورة إبراهيم  اآلية  (7)
 .17سورة احلاقة  اآلية  (6)
 .74سورة األعرا   اآلية  (7)
 .7سورة السجدة  اآلية  (8)
 .91ص 89، حبار األنوار  ج300ص 2مد بن خالد الربقي، ااحماسن،  ار الرتب اإلسالمية ه قم  جأمحد بن حم (9)
 .32ص 11ابن منظور، لسان العرب،  ار ما ر ه بريو ، ج (10)
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َ وُه إاالذ اهلل إليه، وذلي هو ر  الليء إىل الغاية املرا ة منه، ِعْلمهاً كهان أو اعهاًل، افهي العلهم  هو   َ وُم   ْأواي و موا يو ْع
َْما  ُخوت  فاي اْلعا  ى ق ل يوم ال ني تأويل .ويف الفعل كقول اللاعر  وللن و  (1)و الرذاسا
َُهُ وقوله تعاىل   َ ُه يو ْوِ  ي ْأ اي   ْأواي ههو  غايتهه املقصهو ة منهه. وقولهه ] أي بيانه الذي (2)ه ْل يو ْنظُُروت  إاالذ   ْأواي

وووُن   وووْأواياًل تعهههاىل   وووْر و   ْحس  يوْ وقهههال  (4)(قيهههل  أحسهههن معهههىن ترمجهههًة، وقيهههل  أحسهههن ثوابهههاً يف اآلخهههرة (3)قلاووو   خ 
التفسري  بيان معىن ألفاظ الرالم. والتأويل  بيهان مها يقصهد منهه ويهؤول إليهه. تقهول  أو لت هه وتأولتهه تهأو.اًل لي  )العام

وووون  وتههههأوياًل. وتقههههول  مههههال الرههههالم وموئلههههه. قههههال اهلل تعههههاىل   َ  باوووواْلا  و   ْحس  ن ووووا ئوْ ث وووولم إاال جا و ال ي ْأُ ون وووو   بام 
وويًرا َْووما و م ووا يو عْ قههرآن  وقههال عههن ال (7) و ْفسا ووُخوت  فاووي اْلعا َ ووُه إاال اهللُ و الرذاسا وقههال عههن يوسهه  عليههه  .َ ووُم   أواي
ووْن   ْأوايوولا األ ح ادايووثا السههالم   ُِّموو   ما وو  لا   ي ْتت وايوو   ر بتوو   و يُوع  ووْن (6) .و ك  ا   ْأوايووُل ُرْمي وواى  ما وو   َا ه  ي ووا   ب وو

أُنو وُِّئ   بات ْأوايلا وقال يف اخلضر   .(7)قو ْولُ  ًرا س  َ ْيها ص ووْ  َ  .(8)م ا ل ْم   ْست طاْع 
ههدأ م أو كههالمم مضههى، وقههد يرههون تأويههل وههيء سههيأ ، كقولههه عههن يوسهه    والتأويههل يف هههذه اآليهها  تأويههل  حأ

  َذم  َ ا بات ْأوايَاها قو ْول    ْت ي ْأ اي ُتم ا ق لاُتم ا مامذا  ِْ  ُوْري ق اناها إاال نو وذْأُ ُتم   .(9)ناي ر بِّيال ي ْأ ايُتم ا ط ع ا
ْر و   ْحس ُن   ْأوايالً وقال عن ال ي  والتعامل   يوْ  .(10)و يانُوا بااْلقاْسط اسا اْلُمْست قايما ق لا   خ 

ْر و   ْحس ُن   ْأويالً األخ ار اهلامة إىل أويل األمههر   وقال عن ر    يوْ  .(11))(12)قلا   خ 
اء  اأْلأْمِر وأانِْتهأاؤ ه (قال يف معجم مقاييس اللغة  )أأوألأ  اهْلأْمزأة  وأا ولتن ِن  ابِْتدأ م  أأْمالأ ْلوأاو  وأالال 

(13). 
                                                           

 .7سورة آل عمران  اآلية  (1)
 .73سورة األعرا   اآلية  (2)
 .79سورة النساء  اآلية  (3)
 .88ص 2018 2املي، طمفر ا  الراغب االمفهاين م  مالحظا  الع (4)
 .33سورة الفرقان  اآلية  (7)
 .6سورة يوس   اآلية  (6)
 .100سورة يوس   اآلية  (7)
 .78سورة الره   اآلية  (8)
 .37سورة يوس   اآلية  (9)
 .37سورة اإلسراء  اآلية  (10)
 .79سورة النساء  اآلية  (11)
 .89ص 2018 2مفر ا  الراغب االمفهاين م  مالحظا  العاملي، ط (12)
 .178ص 1رل، معجم مقاييس اللغة،  ار الفرر، جابن اا (13)
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اهان األول، بهل اها ملزومهان لهه  معهىناهإن ابتهداء األمهر وانتههاءه لهيس األ ق هو مها ذكهره لسهان العهرب   قول:
أمر مستق ل أو إىل منتهاه، إذ كل رعوف ال بد له من ما ي رع  إليه من أمر ماضم أو آل أي رع  إىل م تدأ األمر 

هه أ. قأههالأ يهأْعق ههوب   يه قأههال     أأو لأ االصهه يه هههو مهها قالههه بعهد ذلههي  ) ،ذلههيأو حقيقهة أو وهه ه  ، أأْي  رأعأ وأآلأ يهأههؤ ول 
ُأ  يهأهؤ ول  أأْواًل أ ؤأوِّل  احلْ ْرهمأ ِإىلأ أأْهلِهِه قأهالأ اخلْأ  احلْ ْرمأ ِإىلأ أأْهِلِه  ، أأْي  أأْرعأعأه  وأرأ  ه  إِلأْيِهْم. قأهالأ اأْلأْعلأهى  ِليهل   آلأ الل ه

ْم أِ ، وأذأِليأ أأْن يهأر وبأ اأِإذأا . قأالأ أأب و زأْيدم  آلأ الل ُأ  عألأى اإْلِ . وأكأذأِليأ الن  أا   ثه رأ ْم أ أ ِقيلأ  وأأأو واًل  خأ عأعأْلتأ ِايِه اإْلِ
آلأ عألأيهْهأا(
 اتدبروالظاهر ان تفسري األْول باالبتداء واالنتهاء تفسري له مبعناه االسم مصدري.  (1)

ِل يل   اأْلأيِّل  الذ كأر  ِمنأ اْلو ع وِل، وأاجلْأْم   أأيأاِئل . وأِإَّن أا ُس ِّيأ أأيِّاًل أِلأن ه  يهأؤ ول  ِإىلأ اجلْأ أهوقال  )وأاأْلأْمل  الث اين قأالأ اخلْألِ 
يهأتأ أص ن (
(2). 

 وجه الخطأ في  فسير ابن  يميَ لَتأويل
عهنهم، قهال  )وأم ها  كله اتضه اخلطأ الذي وق  ايهه علمهاء السهل  مهن العامهة حسه ما نقلهه ابهن تيميهة  وب ل 

 التأويل يف لف  السل  اله معنيان 
أحداا  تفسري الرالم وبيان معناه، سواء وااق ظهاهره أو خالفهه ايرهون التأويهل والتفسهري عنهد ههؤالء متقاربهاً، 

 أو مرتا ااً...
وإن كهان خهرباً  وثانيهما  هو نفس املرا  بالرالم، اإن الرالم إن كهان طل هاً كهان تأويلهه نفهس الفعهل املطلهوب، 

أي وعههو ه العيهها أو مصههداقه اانههه  الم(س املههرا  بههالر)نفههومقصههو ه مههن  .(3)كههان تأويلههه نفههس اللههيء امليفههرب بههه(
 .و)نفس الليء امليفرب به( وب(فس الفعل املطل)ن

ر  وال ان املعىن األول غلط ل داهة ان التأويل ليس مرا اهاً للتفسهري وال مقاربهاً لهه يف العه  واًل:ير  عليه  قول: 
أو يفسههرونه بتفسههري مغههاير  امههاً  (4)التفسههريولههذا هههدهم وتلفههون يف معههىن التأويههل  ون  ،لمههاءيف اللغههة وال عنههد الع

 لتفسريهم للتفسري، كما سيأ .
َذووان املعههىن األول والثههاين، ال ينط ههق أي منههها علههى التأويههل يف اآليههة اللههريفة ثانيوواً:  َ ووُه إاالذ ال َ ووُم   ْأوي ُه و مووا يو ْع

َْما  ُخوت  فاي اْلعا قه  وههو الو يعها ان التفسهري أيضهاً ال يعلمهه إال اهلل )علهى  سو  ألنه على املعىن األول و الرذاسا
ايجب إلغاء كااة   يهوعل ( يهومن أخذ منه بنقل م أو إال اهلل والراسيفون وهم الرسول  ،امللهور عندهم

                                                           

 املصدر. (1)
 املصدر. (2)
 13/288ابن تيميه، الفتاوي، اإلكلييل،  (3)
 أو وتلفون ايه بغري ما وتلفون يف ذاك. (4)
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َ وووووالتفاسهههههري الهههههن كت وهههههها إذ  َ وووووُم   ْأوي َذوووووهُ و موووووا يو ْع أو حهههههذ  كهههههل مههههها ح ينقلهههههوه بسهههههند مههههه يه عهههههن  ُه إاالذ ال
وإن طههابق قواعههد اللغههة والعههر  مهها ام التفسههري هههو التأويههل  ح يههر  عنههه  ، أي إلغههاء كههل تفسههري الرسههول

 حبصر علم التأويل به عل اُسه، اهذا عن املعىن األول.وبالعرس وما ام اهلل يصرح 
  ايني اننا نعلم كثرياً مما ذكره يف املعىن الثمن ال ديهوأما املعىن الثاين، ا

ير  عليه  ان هذا مما ال ينط ق علهى آيهة  كان تأويله نفس الفعل املطلوب(  اقوله )اان الرالم إن كان طل اً  -أ
 َْوما وُخوت  فاوي اْلعا َذوُه و الرذاسا َ ُه إاالذ ال َ ُم   ْأوي َذوه  ي وْأُمُر بااْلع وْدلا  إاتذ لوضهوح اننها نعلهم مهن قولهه تعهاىل   و ما يو ْع ال

ْحسوواتا  مصههداقه أي نفههس الفعههل املههأمور بههه واملطلههوب وهههو العههدل واإلحسههان، أمهها كمهها نعلههم مفهومههه   (1)و اْْلا
مهن اإلحسهان هو إكرام الضي   أال ترى ان   ؛اهي غال اً معرواة امقه، وأما مصا يالعر اواضه لدى  اممهمفهو 
وكلهها مصها يقه وههي نفهس الفعهل  عهري أعرتهه املتعاراهة مهن العهدل وهرهذاإعطهاء األ وان  الرب بالوالدين كهذلي  وان  

َذوهُ املطلوب، وهي مما يعلمه الرل، وليس من  َ وُه إاالذ ال َ وُم   ْأوي ُذوال   وكهذلي قولهه  ، و ما يو ْع إذ  (2)  قاوما ال
 .نفس الفعل املطلوب هو الصالةاان نعلم مفهوم الصالة كما نعلم مصداقها 

الوم مهن املسهلمني كمها اهمهوا  ان    يهر  عليههن كان خرباً كان تأويله نفس الليء امليفرب بهه( وقوله  )وإ -ب
َاُووت   ْْ ويو  َا الرتوُِ * فاي   ْدن ى األ ْرضا و ُهم مِّن بو ْعدا غ َ وا اْم س  معهىن اآليهة وههي ان الهروم سهيغل ون بعهد  (3)* ُغَاو 

لوضوح ان كهل وهيفي يهدرك ان ههذا  ؛بعد تلي السنني املعركة ونتائجها سنني، ااهنم اهموا املصداق عندما رأوا
 ذلي اجليش اهنزم وخسر.وان اجليش غلب وانتصر 

  ف أ مذوا الذو ين  فوي ان هذين املعنيني ال ينط قان على اآلية الررميهة هو اان حامل اإلورال الثاين  أي  وعلى 
ْنووُه ابْتاْوواء   ووُخوت  فاووي  قُوَُوووبا اْم ي يْووْ  فو ي تذواُعوووت  مووا   بوواب ه  ما َذووُه و الرذاسا َ ووُه إاالذ ال َ ووُم   ْأوي َاووها و مووا يو ْع َا و ابْتاْوواء    ْأوي ن وو اْلفاتوْ

َْووما  ووْن وان األول غلههط، وان مههه املعههىن الثههاين يف بعههخ اآليهها  األخههرى كههه اْلعا ا   ْأوايووُل ُرْمي وواى  ما وو   َا ه  ي ووا   ب وو
الرهالم كالمهه، ولهو انهه  هرى ظاهر  احلصر املستفا  من  املعىن األول وعلىعلى هو ولذا اان اإلورال  (4)قو ْولُ 

 .وأما التأويل يف لف  السل  اله معانم منها هذان املعنيان(  اللق الص يه
 أي ما آلت إليه رؤياي وانتهت إليه.   ْأوايُل ُرْمي اى  حَّت املعىن الثاين ماله إىل األول والرعوف اه  ولنق بل

َى وههو مها التهزم بهه ملهاهري علمهاء العامهة أيضهاً، مه   ،رنهاهويل ههو مها ذكلتألاللغوي أي اان املعىن العريف و  َو
                                                           

 .90سورة الن ل  اآلية  (1)
 .78سورة اإلسراء  اآلية  (2)
 .3-1سورة الروم  اآليا   (3)
 .100سورة يوس   اآلية  (4)
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)والتأويهل مهر  اللفه  عهن االحتمهال الظهاهر إىل احتمهال مرعهوح بهه  قهال ابهن قدامهة بعخ االختال ، امثاًل  
أأن  مأههْر أ )  وقههال الفيفههر الههرازي (1)العتضهها ه بههدليل يصههري بههه أغلههب الظههن مههن املعههىن الههذي  ل عليههه الظههاهر (

لِيِل اْلقأْطِعيِّ اْلعأْقِليِّ عألأى الل ْفِ  عأْن مأْعنأاه  الر اِعِه ِإىلأ مأْعنأاه  اْلمأْرع وِح يف اْلمأسأاِئِل اْلقأْطِعي ِة الأ َيأ وز  ِإال  ِعْندأ قِ  يأاِم الد 
، وأقأهْد عأِلْمنأها  ِر أأن  مأا أأْوعأرأ ِبِه ظأاِهر  الل ْفهِ  حم أهال  هائِز  ِعْنهدأ تهأعأهذ. يف اجلْ ْملأهِة أأن  اْسهِتْعمأالأ الل ْفهِ  يف مأْعنأهاه  اْلمأْرع هوِح عأ

ههِ يلأ ِإىلأ مأههْرِ  الل ْفههِ  عأههْن  ههرأ أأن ههه  الأ سأ ا يهأتهأعأههني  / الت ْأِويههل ، اأظأهأ ههذأ ه  مأْعنأههاه  الههر اِعِه ِإىلأ مأْعنأههامحأْلِههِه عألأههى ظأههاِهرِِه، اأِعْنههدأ هأ
لأههِة اْلعأْقِلي ههِة اْلقأاِطعأههِة عألأههى أأن  مأْعنأههاه  الههر اِعهأ حم أههال   ههوِح ِإال  ِبوأاِسههطأِة ِإقأامأههِة الد الأ لرههن هههذا األخههري أخههي مههن  (2)(اْلمأْرع 

 يصدق م  )قيام الدليل القاط  على ان ظاهره غري مرا ( وإن ح يدل على انه حمال. التأويل التأويل ألن
 اني: ضوابط التأويلالواث الث

ضههوابط التأويههل اقههد اختلهه  ايههها العلمههاء وسنلههري إىل بعضههها يف هههذا الههدرل عسههى ان نرمههل الحقههاً  و مووا
 بإذن اهلل تعاىل.

 .(القيال)كما ذكروا   (السياق)اقد ذكر علماء العامة من الضوابط 
 ؟القياس دليل وضابطهل 

قدامه املقدسهي  )والهدليل يرهون قرينهة، أو ظهاهراً آخهر، مواق الدين ع د اهلل بن أمحد بن  القيال اقد قال ما 
أو قياسهههاً راع هههاً. ومهمههها تسهههاوي االحتمهههاالن وعهههب املصهههري إىل الرتعهههيه، وكهههل متهههأول  تهههاج إىل بيهههان احتمهههال 

 .(3)اللف  ملا محله عليه مث إىل  ليل مار  له وقد يرون يف الظاهر قرائن تدا  االحتمال مبجموعها وآحا ها(
 التوام

القيههال الههراعه ال يصههله وال يصههه ان يرههون  لههياًل علههى التأويههل ومرععههاً لههه، امهه  قطهه  النظههر عههن ان   ول: قوو
ف أ مذوا أ لتنا على بطالن القيال وحرمته، اان مرععية القيال الراعه ختال  مريه اآلية الررمية إذ يقهول تعهاىل  

َُوبا اْم ي ْيْ  فو ي تذواُعوت  ما   باب ه    الذ ين  في وُخوت  قُو َذوُه و الرذاسا َ وُه إاالذ ال َ ُم   ْأوي َا و ابْتاْاء    ْأويَاها و ما يو ْع ن  ْنُه ابْتاْاء  اْلفاتوْ ما
َْووووما  َذووووُه اههههال َيههههوز إت ههههاف املتلههههابه وتأويلههههه إال بههههالعلم، ال بالرع ههههان الظهههها  فاووووي اْلعا َ ووووُه إاالذ ال َ ووووُم   ْأوي و مووووا يو ْع

َْما  ُخوت  فاي اْلعا َْومم إاْت يو تذواُعووت  إاالذ االعلم هو املدار وعليه االعت ار ولذا قال تعاىل   و الرذاسا َا وْن  و ما ل ُ ْم باها ما
ْْني ْيئاً   الظذنذ و إاتذ الظذنذ ال يُو  .(4)مان  اْلا  ِّ ش 

                                                           

 .708ص 1ج والتوزي ، ة والنلرللط اعان مؤسسة الري   روضة الناظر وعنة املناظر،ابن قدامة،  (1)
 .140ص 7الفيفر الرازي، التفسري الر ري، ج (2)
 .710-709ص 1ج والتوزي ، ة والنلرللط اعان مؤسسة الري   ابن قدامة، روضة الناظر وعنة املناظر، (3)
 .28سورة النجم  اآلية  (4)
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 ؟السياق دليل وضابطل ه
وتعيههني ااحمتمههل، والقطهه  بعههدم  )السههياق يروههد  إىل ت يههني ا مههل،السههياق، اقههد قههال ابههن القههيم اجلوزيههة  و مووا 

احتمهههال غهههري املهههرا ، وختصهههيي العهههام، وتقييهههد املطلهههق، وتنهههوف الداللهههة، وههههو مهههن أعظهههم القهههرائن الدال هههة علهههى مهههرا  
َُ املههههترلم، امههههن أالههههه غلههههط يف نظههههره، وغههههالط يف مناظرتههههه. اههههانظر إىل قولههههه تعههههاىل   َايوووو َ  اْلع  ُقْق إانذوووو     نْوووو

سياقأه يد ل. على أنه الذليل  احلقري ( ، كي  هد  (1)اْلت رايمُ 
(2). 

 التوام
العزيهز  السياق ال يصله  لياًل علهى التأويهل، امه  قطه  النظهر عهن أ لتنها علهى عهدم حجيتهه يف الرتهاب  قول:

ُره ا فاي ش يْ  إاتذ اآْلي َ  ي ُتوُت   وذُل  ا فاي ش يْ  إذ َ   ءم و ٌخا ُ ورِّْ   وْل ُمت  ُا ِْ ُمتذ وال  ُهوو  ك  اهان السهياق   (3)َ وى ُوُجووُا ءم و 
ْْنوويكثههرياً مهها ال يههور  إال الظههن و ووْيئاً   و إاتذ الظذوونذ ال يُو وو ِّ ش  وون  اْلا  إاْت يو تذواُعوووت  إاالذ الظذوونذ و مووا  و ْ ووو ى و (4)ما

لهي السهياق إن ول هد ظههور عرايهاً كهان ذ بعوار   خورى: ور  للعلم.املباران عليه ان يقيد بالسياق  (7)اأْل نْوُفسُ 
الظهور حجة،  ون ما لو ح يولده؛ إذ ال يوعد  ليل من آيهة أو روايهة علهى حجيهة السهياق، نعهم إذا ول هد الظههور 

 .اان الظهور حجة عقالئية
َُ اْلت رايمُ معنى  َاي َ  اْلع   ُقْق إانذ     ْن

وورايمُ اههانظر إىل قولههه تعههاىل  ان  ليلههه وهههو )  قههولن بوول َُ اْلت  َايوو َ  اْلع  ، كيهه  هههد  سههياقأه يههد ل. ُقْق إانذوو     نْوو
 إذ  ؛لهال  ،يهعلى أنه الذليل  احلقري ( عل

 ح نستدل على ذلي بالسياق بل مبناس ا  احلرم واملوضوف.  واًل:
 ال السياق. املقام،قرينة أو  إَّنا قا نا إليه، لو سل منا، املضمون وااحمتوى ثانياً:
 نقول  الدال  هو جمموف ما ذكر يف النقطتني.أو 

هههو نفههس املعههىن الظههاهر مههن العزيههز  ان املههرا  اههان الظههاهر مههن اآليههة الررميههة ؛رساألمههر بههالع  ولنقههبههل  ثالثوواً:
 الرر  ال املعىن الذي هوز به )عن الذليل احلقري بالعزيز الرر (، توضي ه  انه حيتمل يف اآلية احتماالن 

ق العهذاب اانهي ذ)ول ملهن يعذبهه يف عههنم ان اهلل تعهاىل يقه  وههوما استظهره هو وععل السياق  ااًل عليهه  األول:
                                                           

 .49سورة الدخان  اآلية  (1)
 .4/169ريب، بريو ، ابن قيم اجلوزية، أبو ع د اهلل، حممد بن أيب برر، بدائ  الفوائد،  ار الرتاب الع (2)
 .91ص 89، حبار األنوار  ج300ص 2أمحد بن حممد بن خالد الربقي، ااحماسن،  ار الرتب اإلسالمية ه قم  ج (3)
 .28سورة النجم  اآلية  (4)
 .23سورة النجم  اآلية  (7)
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 بل هو معىن عا ي متداول.روعة وال بالغة  . ولرن نقول هذا املعىن ال لط  ايه وال(اآلنأنت الذليل احلقري 
ما نستظهره وهو انهه تعهاىل يقهول  )ذق العهذاب اانهي أنهت العزيهز الرهر ( أي العزيهز يف الهدنيا الرهر   الثاني:

حقيقة ايما انقضى عنه امل دأ إذا كان بل اظ حال التل س بل حَّت لو قلنا با از بعالقة ما  على قومي، وامللتق 
ومناسههه ا   واملقههام كههان، اأنههت العزيههز الرههر  يف الهههدنيا ذق العههذاب واهلههوان اآلن.. اهههذا مههها  ل عليههه املضههمون

َُ    يقهال لههإضااة إىل انهه مهريه تفسهري القمهي  )مثاحلرم واملوضوف واالعت ار ال السياق.  َايو َ  اْلع  ُقْق إانذو     نْو
و ذلهي أن أبها عههل كهان يقهول  أنها العزيهز الرهر ،  -الفظه خهرب و معنهاه حرايهة عمهن يقهول لهه ذلهي  اْلت رايمُ 
ويف الصهايف  )ذق  (2)الت يان )يعا عنهد نفسهي وقومهي(، ويف نور الثقلنيوكذلي تفسري  (1) بذلي يف النار(اتعري  

 ا له ذلي استهزاء به.إني أنت العزيز الرر  أي وقولو 
 القمي وذلي أن أبا عهل كان يقول أنا العزيز الرر  ايعري بذلي يف النار.

ما بني ع ليها أعهز وال أكهرم مها وقهريء إنهي بهالفته أي  ويف اجلوام  روي أن أبا عهل قال لرسول اهلل 
 .(3)ألني(

َ لَاقائ  واألروا !  الُافي: األلفا  موضَو
كله من عهة ومن عهة أخرى، اقد اته بعخ املفسرين ال اب مبصراعيه أمام التأويل حيث ابترر ارهرة    اف 

ان األلفاظ ح توض  لقوالب مهدلوالاا بهل وضهعت للهروح السهارية ايهها   هلاوإمجا ،اباعتربها مما ينفته منه أل  ب
تعهد ة ايرهون اسهتعمال ذلهي اللفه  يف  ههذه الهروح قهد ترهون هلها قوالهب موإن كانت يف ضمن قالهب معهني، اهان 

كل تلي القوالب على  و احلقيقة ال ا از نظراً ال ا  الهروح والقالهب ااسهتعمال املوضهوف ألحهداا، وههو الهروح 
ه القالههههب األول، يف اآلخههههر وهههههو القالههههب الثههههاين أو الثالههههث، لههههيس ولنسههههم   (4)معههههنيوإن كانههههت يف ضههههمن قالههههب 
 استعمااًل يف غري املوضوف له.

  قلتهولننقل كالمه على طوله ليتضه عيداً مرامه، مث ن سط القول يف منا
أقههول  و قيههق القههول يف املتلههابه وتأويلههه يقتضههي اإلتيههان برههالم م سههوط مههن يف مقدمههة تفسههري الصههايف  ) قووال

عهاين عنس الل هاب واهته بهاب مهن العلهم ينفهته منهه ألهلهه أله  بهاب. انقهول وبهاهلل التوايهق  إن لرهل معهىن مهن امل
حقيقة وروحاً وله مورة وقالب وقد يتعد  الصور والقوالب حلقيقة واحدة وإَّنا وضعت األلفاظ لل قائق واألرواح 

                                                           

 .292ص 2علي بن إبراهيم القمي، تفسري القمي،  ار الرتاب ه قم، ج (1)
 .96ص 4فسري القرآن، احياء الرتا  العريب ه بريو ، جالليخ الطوسي، الت يان يف ت (2)
 .410ص 4الفيخ الراواين، تفسري الصايف، مؤسسة األعلمي للمط وعا  ه  بريو ، ج (3)
 حني الوض . (4)
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إَّنها وضه  آللهة  (القلهم)ولوعو اا يف القوالهب تسهتعمل األلفهاظ ايهمها علهى احلقيقهة ال ها  مها بينهمها، مهثاًل لفه  
هنها مهن قصهب أو حديهد أو غهري ذلهي بهل وال أن يرهون عسهماً نقش الصور يف األلواح من  ون أن يعتهرب ايهها كو 

وال كون النقش حمسوساً أو معقواًل وال كون اللوح مهن قرطهال أو خلهب بهل جمهر  كونهه منقووهاً ايهه وههذا حقيقهة 
 .اللوح وحده وروحه

اههان  اهإن كهان يف الوعهو  وههيء يسهتطر بواسهطتة نقههش العلهوم يف ألهواح القلههوب اهأخلق بهه أن يرههون ههو القلهم
اهلل تعاىل قال )علهم بهالقلم علهم اإلنسهان مها ح يعلهم( بهل ههو القلهم احلقيقهي حيهث وعهد ايهه روح القلهم وحقيقتهه 

 .ه من  ون أن يرون معه ما هو خارج عنهوحد  
مههثاًل اإنههه موضههوف ملعيههار يعههر  بههه املقهها ير وهههذا معههىن واحههد هههو حقيقتههه وروحههه ولههه قوالههب  (امليههزان)وكههذلي 
وَّت بعضها عسماين وبعضها روحاين كما يوزن به األعهرام واألثقهال مثهل ذي الرفتهني والق هان ومها  خمتلفة ومور
ومها يهوزن  ،عهاروما يهوزن بهه الهدواير والقسهي كالفر  ،رالبوما يوزن به املواقيت واالرتفاعا  كاألسط ،ااَيري جمرا

ومهها يههوزن بههه الفلسههفة   ،روضلههعر كههالعومهها يههوزن بههه ال ،طرومهها يههوزن بههه اخلطههوط كاملسهه ،ولبههه األعمههدة كاللههاق
ومها  ،امةوما يوزن به العلوم واألعمال كما يوض  ليوم القي ،يالوما يوزن به بعخ املدركا  كاحلس واخل ،طقكاملن

 يوزن به الرل كالعقل الرامل إىل غري ذلي من املوازين.
باعت هار حهده وحقيقتهه املوعهو ة وباجلملة  ميزان كل ويء يرون من عنسه ولفظهة امليهزان حقيقهة يف كهل منهها 

 .(1)ايه وعلى هذا القيال كل لف  ومعىن(
 المناقباح

 ميرن ان نناقش هذه النظرية بوعوه مخسة  يقول:
َئي ال كاسا   بب وال متتس  الت

اجلزئهههي ال يرهههون كاسههه اً وال مرتسههه اً، أي اجلزئهههي مبههها ههههو عزئهههي ال يرسهههب عزئيهههاً آخهههر ليلهههاركه يف ان    واًل:
ان )القلههم( و)امليههزان( الههو اههرض  (2)االسههتقراء النههاقي لههيس حجههة  خههرىعزئههي آخههر، بع ههارة أ حرمههه وال يرسهه ه

 كل األلفاظ كذلي.وض   وبعخ األمثلة األخرى كانت كما قال، اإن ذلي ال يلرل  لياًل على ان 
 مترد دَوى بال دليل ونظريته

يعههرب بههن كههذلي؟ أي    لغهها وضهه  واضههعي ال كههونانههه هههل يقصههد مههن )ان األلفههاظ إَّنهها وضههعت...(   ثانيوواً:
                                                           

 .31ص 1الفيخ الراواين، تفسري الصايف، مؤسسة األعلمي للمط وعا  ه  بريو ، ج (1)
قعهه عهن االسهتقراء إىل القيهال ألنهه إذا استرلهفنا العلهة اترهون ههي املعممهة امليفصصهة، واحلجة هو االستقراء املعلهل الهذي وهرج يف وا (2)

 ال اجلزئيا .
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جمههامي  اللغههة  )ويل ههق هبههم يف العصههر احلههديث اللغههة علههى امتههدا  التههاريخ  الههذين وضههعواق طههان مههثاًل أو احلرمههاء 
، أو يقصهد ان (تجد  األلفهاظ لرهل معهىن مسهضهتاملوعهو ة يف العوامهم العلميهة، كالقهاهرة و ملهق وبغهدا  حيهث 

 امل اين؟ذلي؟ وذلي حسب اختال  اهلل تعاىل وض  األُساء واللغا  ك
مهؤر  ذكهر ذلهي؟ وأي  اهنم وضعوا األلفهاظ كمها قهال؟ اهأيأين الدليل على ان ه    ور  عليه نيولقصد األ فإت

وض  األلفهاظ لل قهائق واألرواح... إب بهل نقهول  ان األمهر بهالعرس إذ ال ههد لغويهاً مهن وهَّت إَّنا لغوي قال انه 
أمر غريب  املعىن الذي ذكره ولو كان ل ان ألن لغة وجمامي  اللغة، يقول ذلي.اللغا ، و وني كتب اللغة واقه ال
 غري مألو  بل لعله يندر من يتصوره!

َذوُه   قات  ل ُتوْم تقهو ل علهى اهلل تعهاىل بغهري علهم  وض  األُساء واأللفاظ كذلي، اههوتعاىل ان اهلل قصد  وإت ٌل
َذها  و ْفتو ُروت   َ ى ال  َ  ِْ   (1) اأية آية أو رواية  ل ت على ذلي؟ 

 ال يُ  في  َالِ األشخاص وال في  سماء األجناسو 
 أعالم األويفاص وأُساء األعنال، هي مجيعاً كذلي؟ان انه هل يقصد  ثالثاً:
ْموُد لاَذوها ر مِّ اْلعوال مين  بداههة ان قولهه تعهاىل   عليههعالم األويفاص ور  مشول مدعاه ألد صأ قأ اإن  -أ  اْلا 
َذُه   ح دْ و العلم لواعب الوعو  وحده أي للذا  املعينة  (اهلللف  اجلاللة )من هما، كغرياا، اييرا   ُقْل ُهو  ال
ان اللفهه  موضههوف اجلههام  أو لصههفا  اجلمههال واجلههالل، وال يههرا  بههه، والعيههاذ بههاهلل، الههروح السههارية أو  ةتجمعاملسهه

وْد إاالذ ر ُسوو حلقيقته وروحه  ون قال ه! أو م  قال ه! وكذلي قوله  لوضهوح انهه يهرا  بهه اللهيفي  (2)لْ و موا ُما مذ
واملوضهوف لهه  اخلاص املولو  يف ساعة خامة يف زمن خهاص ولهيس ان ههذا اللهيفي اخلهاص قالهب للموضهوف لهه،

 .!يف ضمن قوالب أخرىكل ما وعد أو يوعد يلمل  
نقول  من ال ديهي اننا نض  اسم زيد مهثاًل ملولو نها ههذا بروحهه وعسهمه، ولهيس للهروح السهارية أو للجهام   بل

أو اقههل ان زيههد  أو لقال ههه اخلههاص ولرههن علههى  ههو سهه يل ال ههدل مهه  سههائر القوالههب!  ون عسههمه،أو حلقيقتههه مههن 
 موضوف للمجموف املركب من روحه وعسده.

د أُساء األعنال ور  عليه  انه ليس األمر كهذلي بال داههة، أال تهرى ان )اللهجر( مهثاًل موضهوف صأ قأ وان  -ب
أو موضهوف لهه علههى سه يل ال هدل مهه   هلهذا القالهب مبها حيملههه مهن روح ولهيس موضههوعاً لروحهه والقالهب جمهر  طفيلههي

إذ على كالمه اان اللجر موضوف لروح اللهجر وحقيقتهه غهري املقيهدة  ؛معهوإَّنا يطلق عليه ال ا ه  الب أخرىقو 
                                                           

 .79سورة يونس  اآلية  (1)
 .144سورة آل عمران  اآلية  (2)



 ه3111/ ربيع اآلخر  33األربعاء  ...................................................................... (365)والتدبر  التفسيردروس في 

11 
 

بقالب اللجرية، والروح واحلقيقة غري املقيدة بقالب اللجرية هي )اجلسهم احلسهال النهامي غهري املت هرك بهاإلرا ة( 
نفهس أوراق األوهجار حقيقهة، ألهنها عسهم نهام يرون إطالق لف  اللجر على النيفهل وعلهى الهور ة وعلهى   عليها

 جمر اً عن قالب اللجرية. تصورتهروح وموضوف له  وكذا حال أيةحسال غري مت رك بإرا ته، 
 ير  عليه النقخ مبا ال يتناهى من األُساء  وبعوار   خرى:

يرهون عرمهه إال جمهر   الو  ، بل لروحههبعينه موضوعاً ال هلذا اجلرم السماوي (القمر)اعلى م ناه َيب ان يرون 
، ايجهب ان يرهون إطهالق القمهر علهى ا أو املوضهوف لهه جمهر  قالهب علهى سه يل ال هدل مه  أي قالهب آخهرقالهب هله

وأن يقههال انههه املوضههوف لههه، أو يقههال انههه موضههوف للجسههم املنههري،  ،يقههةالزهههرة وزحههل وبلوتههون وكههل الههي سههيار، حق
اح ومشعهة بهل لرهل وعهه منهري، اعنهدما يقهال مهثاًل وعههها اههذا عهوهره وروحهه، ايرهون موضهوعاً حقيقهة لرهل مصه 

 حقيقة ألنه املوضوف له!يرون قمر، ال يرون جمازاً على م ناه بل 
عهههوهر األسهههد وروحهههه وحقيقتهههه، ايرهههون  اانههههللمفهههرتل،  اً ضهههوعمو  كمههها َيهههب علهههى م نهههاه ان يرهههون األسهههد

أو القالهب وإن كهان  يس موضوعاً له بل اجلوهرب اقط تغري والقالب لالقالاستعماله يف الذئب وغريه حقيقة ألن 
 .موضوعاً له لرنه كما س ق، موضوف له على س يل ال دل من قسائمه

نس ات  ل فاي ُخْسرم وَيب ان يرون اإلنسان يف كما  ُْرا * إاتذ اْلا  هوعهوهر موضوعاً جلوهر اإلنسان  (1)و اْلع 
ووات  مههن  املههرا الرههائن احلههي العاقههل، ايجههب ان يرههون هههو السههفياً  نس  وورا * إاتذ اْلا ُْ املالئرههة أيضههاً واجلههن   و اْلع 

أو يقهال  عهوهره، لغويهاً، ههو االنهس،  كذلي وأي موعو  عاقل آخر، ألن قالب اإلنسهان لهيس ههو املوضهوف لهه!
 على رأي، اهو موضوف لرل ما يأنس بليء ايلمل أنس املالئرة مثاًل بذكر اهلل تعاىل!

َذْيوولا و قُوووْرٌت  اْلف ْتوورا إاتذ لههه تعههاىل  قو املههرا  مههن وَيههب ان يرههون  وو ا ال َا البذووْمسا إال ووى غ س  ُذووال   لاووُدُلو   قاووما ال
ووات  م ْبووُ وًدا علههى  (3)تمههل  )عههوهر الصههالة وهههو اخلضههوف واخللههوف والعطهه  كمهها يف هههو  (2)قُوووْرٌت  اْلف ْتوورا ك 

  هلل تعهاىل يف ههذه األوقها  اخلمسهة ايرهون املهرا  أخضه (بهااغدا لسهاعدة الظ ها حمرا ،همسيوا عسم احلسني 
تعهههاىل أمهههر مسهههت ب اتيفضههه  هبههها هلل  ااهنهههاولهههو بالسههه احة يف ال  هههر يف ههههذه األوقههها  إذا قصهههد  هبههها اإلطاعهههة 

ل لههر  ألهنهها كلههها واع هها  كفائيههة ي و...، أو يههرا  هبهها حههَّت الزراعههة والصههناعة والتجههارة والنجههارة !إليهههوتصههلي هبهها 
 ىل.العمل هبا خضوعاً هلل تعا

                                                           

 .2-1سورة العصر  اآلية  (1)
 .78سورة اإلسراء  اآلية  (2)
 أي ا نت وانعطفت عليه. (3)
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هبهذا امل هىن! ههو ننقخ عليه بان م ىن كالمه هو الذي قا  أبا حنيفة إىل الرأي العجيب التهايل وإن ح يعلهم  بل
يف أربعهني وهاة   »-عليهه الصهالة والسهالم  -ومثالهه تأويهل أيب حنيفهة يف مسهألة األبهدال حيهث قهال  )الغهزايلقال 
َّنهها الواعههب مقههدار قيمتههها مههن أي مههال كههان، قههال  اهههذا باطههل؛ اقههال أبههو حنيفههة  اللههاة غههري واع ههة، وإ (1)«وههاة

ووا   ألن اللفهه  نههي يف وعههوب وههاة، وهههذا راهه  وعههوب اللههاة ايرههون راعهها للههني، اههإن قولههه    (2)و ٌ ُوووا الَذك 
 .(3)(بيان للواعب، وإسقاط وعوب اللاة را  للني« يف أربعني واة واة  »-عليه السالم  -لإلَياب، وقوله 

 ََى  صالَ الماهيَكالمه موني 
أمها  ،وحد عهنس واصهل ومهورة وقالهب وحقيقهة ور وعهيان كالمه كله م ا علهى أمهالة املاهيهة إذ عليهها  رابعاً:

 على أمالة الوعو  ارل ذلي من السال ة بانتفاء املوضوف!
 كالمه غير صاي  حتى في )القَم( نفسه

واحلديهد  القصهبقلهم  بالنسه ة إىلمهه يف اجلملهة بل كالمه غري تام حهَّت يف )القلهم( نفسهه اانهه وإن  خامساً:
اإن كهان يف الوعهو  وهيء يسهتطر بواسهطتة نقهش العلهوم يف ألهواح لرن تعميمه وإطالقه غلط كقوله ) ،ذليوو ه 

القلههوب اههأخلق بههه أن يرههون هههو القلههم اههان اهلل تعههاىل قههال )علههم بههالقلم علههم اإلنسههان مهها ح يعلههم( بههل هههو القلههم 
ل واألستاذ حقيقهة ألنهه در  م واململعل  قلم( وإال لوعب ان يرون إطالق القلم على ااحلقيقي حيث وعد ايه روح ال

بواسهطته تسههطر العلههوم يف قلههوب املتعلمههني وأخمهاخهم! مهه  انههه ال يوعههد عاقههل يف أيهة لغههة مههن اللغهها  يطلههق القلههم 
عهههني اإلنسهههان جمهههازاً مسههتهجن! ولوعهههب ان يرهههون إطهههالق القلههم علهههى حهههَّت إطالقهههه ان علههى املعلهههم حقيقهههة، بههل 

 إليه، حقيقة! السائل ا إىل مران اأرودمإذا أوار هبوحاع ه 
ط بهني املعهىن اللغهوي لهه اانهه موضهوف لرهل مها لأهخأ  ،هللرمحهة ا ،انههنقهول  وكهذلي احلهال يف )امليهزان( أيضهاً ا بل

ف ملها يوزن به ويء، واملعىن العريف املصطله املوضوف ملا له قالب خاص، اهو كمهن يقهول )احلهائط( اللغهوي موضهو 
لل  هث و  حييط بالليء إذاً اإطالق احلائط على ال طانية الن تهدثر  هبها أو الثهوب الهذي أحهاط حسهمي حقيقهة!

 تتمة إن واء اهلل تعاىل.
خر دَوانا ات الامد هلل رم العالمين وصَى اهلل ََى مامد واله الطيوين الطاهرين  ٌو
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