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

 ، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.أمجعنيعلى أعدائهم 
 دراسة وتقييم، القرآن بالقرآنتفسير 

(16 ) 
َْ ه الكرمي: ابظيم يف كتاهلل الع قال نَّ أُ   اَلَبتْْا َبمْْاات هُْْ َُ ُ  آْْْاات ُ  َْ َ يَْْ َل اَلَبتْْا َلَل َلَييَْْ ُهَو الَّذي أَنَْْْ

َ  َو ْْا َْْ  َوُأَخُر ُ َتشاَبهاات فَأَ َّا الَّْْذَْن فْْي يَْْ يََْْة َوابََتْْْاَء تََأْو ُ  ابََتْْْاَء اَلَفتَْ َعيَُْْم قُْيُْْوَبَهَم َيَْْْ ت فََْيتََّبعُْْوَن  ْْا َتشْْابََ  َ يَْْ
َيُ  إَ تَأَ  َْ الَّ اليَّ ْو َد رَبويْْا َو ْْا َْْْذَّكَُّر َإالَّ ُأولُْْوا اأَلََلبْْا َن َليَْْ )سووورة  ُ  َوالرَّاَسُخوَن َفي اَلَعَيَم َُْْقوُلوَن آَ يَّا بََ  ُكلٌّ  َْْ

 (.7آل عمران: اآلية 
بووووا  أم اعتربناهووووا سووووببية البووووا  أخوووو نا  وذلووووا سوووووا   (تفسووووق ال وووورآن بووووال رآن)حووووول  وووونه  يوووودور البُْْْْ  

  تعاىل.ق الكالم عن ذلا الح اً بإذن اهلل ي، وسيأيت حتاالبتدا  هبا  اوهنبك يف قبال االلتزام ،انةاالستع
 لثالثة في تفسير القرآن بالقرآناألقوال ا

  فرِط و فّرط و توسط: ترتاوح بني يف تفسق ال رآن بال رآن، ثالثة واألقوال
د دون ورو اننووا ال نفهووم  نووه مووي اً  وون إذ ال وورآن ليسووة   ووة ف وود قووال بعووا االخبوواريني بووأن  ووواهر  أوالً:

 أي  ن  راداته ( اً نفهم  نه مي ال)والظاهر ان   صودهم  ن  ، وأهل بيته األطهار تفسق  ن الرسول 
خصصات املنفصوولة وامل يوودات واحلووواكم )مجوو  حوواكم( وذلا نظراً لكثرة ورود امل ؛ليةاجلدية ال املرادات االستعما

أصووالً، أو الختصووا   نهووا حيوورا املووراد اجلوودي  هووا  وون الروايووات واألخبووار، علووى آيووات ال وورآن فموو  ذلووا الوغق 
واخلطوواب بامل ووا افهني، أو لغووق ذلووا  وون األدلووة كوو َر ُ  َإنَّمَْْ َرآنَ  َْْعَْْ نَ  اَلقُْْ َْْ َ  ُخوطَْْ َ   َْْ ل (1)ب علمووا   وقوود تكفووّ

 ن دها بالتفصيل.آرائهم و  بردّ الكالم األصول 
أن ال وورآن ال يفسوور إال بووال رآن، ألنووه إىل العال ووة الطباطبووائي يف   د ووة امليووزان  هوو ل ذلووا ذيف   ابوو و  ثانيْْاً:

و تبيان لكل مي  تبياناً لنفسووه حووا حيتوواري إىل غووقه  وكيووف وكيف ال يكون  ا همي  نور وهدى وتبيان لكل 
غووق  ر ووارح غووق امل ووروح وهووو النووو ملبوونيغ غووق املبوونيا وهووو الفهووو ا راً وهووو حمتوواري إىل تفسووق غووقه وموورحهيكووون نووو 

 وسيأيت نص كال ه واملناق ات فيه. ،املتنور ب ي 
على  وور التوواري ، علماؤنا  سلكهالطريق املعتدل والصراط الوسط ال ي وفيما بني ه ين الرأيني هنالا  ثالثاً:

 

 .312  8: ريث ة اإلسالم الكليين، الكايف، دار الكت  اإلسال ية و طهران  (1)
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ميكووون تفسوووقها  أن بعوووا آيوووات ال ووورآن الكووورمي ،، أو بنووووا علوووىطوسوووي، حيوووا ذهبووووا إىلويف طليعوووتهم ال وووي  ال
 نهووا  ووا ال ميكوون تفسووقه وفهمووه إال بووالرلوك إىل أهوول الوو كر والرسووول وأهوول بيتووه ، لكوون بعضوواً ببعضووها اآلخوور

 األطهار )عليهم السالم(.
لطباطبووائي يف ا عمووا قالووه  لوهريوواً يف التبيووان والوول  تلووف اختالفوواً  وسوونن ل الح وواً نووص عبووارة ال ووي  الطوسووي

اتوووه  ووون التبيوووان، فالبهوووا دصوووص يف هووو ا الووودر  انوووه اقتوووبت ف ووورات  ووون نصوووو  عبار  امليوووزان رغوووم أن الظووواهر
 ين و ناق ته.تعراض الرأي الثاالس

 و... بْيره! الميلان:  ا بال اليور ْستيير
 فسوواروا والتووابعني ةالصووهاب  وون السوولف عوون بالروايووة التفسووق علووى فاقتصووروا ،ثوناحملوودّ  فأ ووا: )يف امليووزان قْْال
 إىل حيتوواري ال  هوووراً  املعووى يظهوور ومل موو  فيووه رؤث  يوو   مل اموو في ووقفوووا املووأثور هبووم يسووق  ووا حيووا لسووقا يف ولوودوا
َد رَبويْْا :تعوواىل ب ولووه أخوو اً  البهووا َن َليَْْ لٌّ  َْْ َم َُْْقولُْْوَن آَ يَّْْا بََْْ  كُْْ ُخوَن فَْْي اَلَعيَْْ )سووورة آل عمووران:  َوالرَّاسَْْ
 منوواإ وح يتووه ذلووا يع وول وكيووف ، كتابووه  يف الع وول  ة  ح لبطِ ي   مل نهسبها اهلل نّ إف ذلا يف اخطأوا وقد (7اآلية 
 السفسووطة إىل يوودك ومل ،الفوواح  اختالفها على وانظارهم والتابعني الصهابة أقوال يف  يةً ح جيعل ومل! به تثبة

 ، نهووا ئووىيرتا اخووتال  أي بووه فرف  ،آياتة يف التدبر إىل الإ يندب ومل ،قوالاأل  ن واملتنافيات املتناقضات بتسليم
! سووواه هبدايووة يهتوودى اهلوودى مووأن و ووا! غووقه بنووور يسووتنق النووور بووال فمووا ،مووي  لكوول وتبيانوواً  ونوووراً  هوودى ولعلووه
 .(1)(!نفسه دونمي  ب ي   كل  تبيان هو  ا يتبني وكيف

  يووا  فهو هووا يف وتع يوود غووال إ ذات واحوودة آيووة (آيووة آال  بضوو  وهووي) ال وورآن آيووات بووني وليتوقال: )
 غوووال اإل عووون الكوووالم خلوووو الفصووواحة مووورط و ووون الكوووالم فصووو أ وهوووو! وكيوووف ، عناهوووا فهوووم يف هنالووو  يتهوووق

 لهووة  وون الوضوووح غايووة يف ،وغقهووا املنسوووخة كاآليووات  ال وورآن  ت ووابه  وون املعوودودة اآليووات أن حووا ،والتع يوود
 . اهر وهو  نها املراد يف الت ابه وإمنا ،املفهوم

 ويف ،و ركبهووا  فردهووا  وون اللفظيووة املفوواهيم عليووه ينطبووق الوو ي  اصوودامل يف االخووتال  كوول  االخووتال  وإمنووا
 .(2)(والتصدي ي التصوري املدلول
ًد : تعووواىل وقوووال ،لنفسوووه تبيانووواً  يكوووون وال موووي  لكووول تبيانووواً  ال ووورآن يكوووون أن وحاموووال: )وقوووا اسَ  هُْْْ  لوييَّْْْ
نَ  َوبَْيْوَياا   َد     ْْو سووورة )   َبييًْْا نُْْورًا َإلََْْيُبمَ  َوأَنَلَليَْْا: تعوواىل وقووال (185ة )سووورة الب وورة: اآليوو  َواَلُفَرقَْْانَ  اَلهُْْ

 

 .6  1ري حيا  الرتاث العريب و بقوت،دار إ، ال رآن  تفسق يف  امليزان العال ة الطباطبائي،  (1)
 .9املصدر:   (2)
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 .(174النسا : اآلية 
 إليووه احتيووالهم يف يكفوويهم وال حيتالون  ا مجي  يف للنا   بيناً  ونوراً  وفرقاناً  وبينة هدى ال رآن يكون وكيف

ُدوا َوالََّْْذْنَ : تعوواىل وقووال! االحتيوواري موودأ وهووو ا َجاهَْْ َدَْْ  َفييَْْ َيَيا مَ هُ يَّْ لَيَْهَْْ بُْ  (69)سووورة العنكبوووت: اآليووة  سُْْ
 كثووقة  املعووى هوو ا يف يوواتواآل !ال وورآن  وون إليه هدىأ سبيل يأو ! كتابه  فهم يف اجلهد ب ل  ن عظمأ لهاد يأو 

 .(1)(عمران آل سورة وائلأ يف واملت ابه احملكم  ا يف فيها الوس  سنستفرغ
 المياقشاا:

نبهووا عوون هوو ه النصووو ،  ارةً توو اننووا أي  ،ال ائوولول يدور حوو ى وأخر  ال وله ا البها تارة جيري يف  أقول:
واضوو  بعووا املوسوويأيت انووه عوودل عنووه يف  ،ئيانبهووا عوون رأي العال ووة الطباطبووائي النهوو وأخوورى  ،ةً ق وو و نات ييموواً 

 .. فهنا   ا ان:األخرى ناقضه يف بعا  واضعهكما ح ة  ن امليزان،  الال
وذلووا ضوومن الن وواط  سوواقها عليووه و وودى ما يووة األدلووة الوول البهووا يف  وودى صووهة املوودعى المقْْا  األول:

 :التالية
 ال ْصح القول )لم ْيدْ إال إلى التدبر في آْات (

 َوأَنَلَليَْْاقووال: ورد عليووه: انووه تعوواىل  ،(2)احل ي ووي( إن أراد بووه احلصوور آياتووة يف التدبر إىل الإ يندب ومل: )قول 
لَ  يونَ  الْْذوَكرَ  َإلَيَْْ َْْ ا لَتُبْ ا سَ لَييَّْْ لولَ   َْْ ُْْ ل هووو بيووان  ووا نووزّ  فموقوو  الرسووول ( 44)سووورة النهوول: اآليووة  َإلََْْيَهمَ  نْ

 .وال رآن الكرمي  بنيا  فالرسول العظيم  بنيغ  ،رميالكإليهم وهو ال رآن 
اوقووال تعوواىل  ولُ  آتَْْاُكمُ  َو َْْ ُذوهُ  الرَّسُْْ ا َفخُْْ اُكمَ  َو َْْ ت د ورد( وقوو 7)سووورة احل وور: اآليووة  فَْْانتَُْهوا َليَْْ ُ  نَْهَْْ

هووا وكل ،وغق ذلا ويله، أو  صيصه وت ييدهنصو  كثقة يف تفسق ال رآن الكرمي، أو تأ عن الرسول  إلينا
 .نا هبا الرسول  ا آتا

وَ وقووال تعوواىل  َْْ ى َرد وهُ  َول ولَ  َإلَْْ ى الرَّسُْْ َْْي َوَإلَْْ رَ  ُأول َْْ ُهمَ  األَ  يَْ َذْنَ  لََعَيمَْْ ُ   َْْ َّْْ َتيَبوُونَ ُ  ال ُهمَ  َْسَْْ يَْ َْْ  ( سووورة
 واالستدالل تارة بإطال  الوارد وأخرى مبالكه.( 83النسا : اآلية 

َْ  َوَُْْعيوُمُهمُ وقال:  َبَمةَ  اَلَبَتا َُ يم فووال يصوو  فالكتوواب  ووا حيتوواري إىل تعلوو  (129آلية )سورة الب رة: ا َواَل
 وكيووف)نفسووه(  نال ووول )فمووا بووال النووور يسووتنق بنووور غووقه( أو )كيووف يتبووني  ووا هووو تبيووان كوول مووي  ب ووي  دو 

 موودأ وهووو إليووه احتيووالهم يف يكفيهم وال حيتالون  ا مجي  يف للنا   بيناً  ونوراً  وفرقاناً  وبينة هدى ال رآن يكون
 

 .11صدر:  امل (1)
 كما هو  اهر استدالله وجممل كال ه.  (2)
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اجلووواب عوون تلووا ه اآليات األرب  و ا ألاب بووه بعضووهم عوون بعضووها و وسيأيت الكالم الح اً عن ه  (!االحتياري
 األلوبة فانتظر.

 فقد عليه: (غقه بنور يستنق النور بال فما)قوله: وأ ا 
 أ بن ذلل ليرسول  ة  آْ إنارةَ  كما أ بن آلْة    -1
إذا أ كوون للنووور، وهووو بعووا آيووات ال وورآن، أن يسووتنق بغووقه، وهووو بعضووها اآلخوور، كمووا هووو  بووى هوو ا أوالً: 

ال عوون ال ينطووق إالوو ي  ل رآن( فلم ال ميكن لبعا ه ا النور أن يستنق برسول اهلل املنه  )تفسق ال رآن با
ا اهلل نَ  َْيوَْْ ُ  َو َْْ َو  لَْْ وَ  َإنَ *  اَلهَْْ يت وَ  َإالَّ  هُْْ  لوويهم)ع( وبأهوول بيتووه 4-3)سووورة الوون م: اآليتووان:  ُْْْوَحى حَْْ

مَ  َ َدْيَْْةُ  أَنَْْا: ال ي استودعهم علو ووه وقووال يف مجلووة  ووا قووال( السالم ا َوَليَْْيٌّ  اَلَعيَْْ نَ  بَابُْهَْْ مَ  َ َدْيَْْةَ  َأرَادَ  َفمَْْ  اَلَعيَْْ
 .(1)بَاَبَها َ نَ  تََهافََْيَيأَ 

 ايت باب الربهان أو هو هو ب ايت باب النورانية، ب هتيّ ذاذ النور لوهر ه ه العبارة االستهالة إبعبارة أخر : 
أ ووا الوالووود  ق بغووقه إال الفاقوودإذ ال يسووتن ولوووو كووان آيووة أخوورى  وون ال ووورآن؛ االيسوواغولي، فكيووف يسووتنق بغووقه

أو يف  صوودا   وون املصوواديق أو بالنسووبة إىل وه ولووه  وون الولوو بذلا فإن أ كن  ه بغقه حتصيل للهاصل،تر تنافاس
 انت ا عليه استدالله بأكمله!! (2)مي   ا

، (قهالنووور بغوو  رةناإ كووان اسووتم عوود)والسووالبة الكليووة هووي  ئيووة ن وويا السووالبة الكليووة،املولبووة اجلز  بعبْْارة ثالثْْة:
كل آيووات ال وورآن نووور )كمووا هووي    أنّ ، وال ري  (خراآل ن ببعضهابعا آيات ال رآ رةتنااس) :هي ئيةواملولبة اجلز 

( هووي 1أن اآليووة )، كما ال مووا يف  ا التعبقبعضها نور وبعضها  الم، ونستغفر اهلل  ن  ثل هك لا( ال أن 
( على قول وكل آيووة هلووا ولووود غووق اآليووة السوواب ة هلووا والالح ووة 6636هي )( وأن اآليات الكرمية 10غق اآلية )
َونُ  َوقَالَ هي عني  َأَحدت  اليَّ ُ  ُهوَ  ُقلَ أن  ثاًل أفهل ترى  ؛نهاوليسة عي ى َأقَْتُْْلَ  َذُرونَْْي َفَرلَْْ  َوَليََْْد ُ  ُ وسَْْ

 ُ َّْْ ا ُ  َإنْْوي رَب دو  َأن َأخَْْ رَ  َأن َأوَ  َدَْْْيُبمَ  لَ ُْْبَْْ ي َُْظهَْْ ادَ  اأَلَرضَ  فَْْ أو هووي عووني  (26)سووورة غووافر: اآليووة  اَلَفسَْْ
 َمَ رَ أُ  َ ا َفَرَلَونُ  قَال ا َإالَّ  ْبُْْ ا َأَر   َْْ َبيلَ  َإالَّ  َدُْبمَ هَْْ أَ  َو َْْ ادَ  سَْْ قولووه: أو عووني  (29اآليووة  غووافر: )سووورة الرَّشَْْ
 ََلَيىاالَ   رَب ُبمُ  أَنَا  ان قوله تعاىل  ترى(  أو 24)سورة النااعات: اآلية : ََإَلى   الشََّمسَ  َلُدُلوكَ  الصَّاَلةَ  َأَقم 

لَ  َغَس َ  َرآنَ  اليَّيَْْ رَ  َوقُْْْ َرآنَ  َإنَّ  اَلَفجَْْ رَ  قُْْْ ُهوًدا انَ كَْْ   اَلَفجَْْ  ُحرو َْْ َ ( هووي عووني 78)سووورة اإلسوورا : اآليووة  َ شَْْ
 

  املدرسووني ب ووم امل دسووة،  ،  ؤسسووة الن وور اإلسووال ي التابعووة جلماعووة  الرسووول  آل  عوون  الع ووول  حتووفعبة احلووراين،  احلسوون بوون موو   (1)
 430. 

 كآية أخرى. (2)
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َيُبمُ  مُ  َوالْْدَّ ُ  اَلَمَيتَْْةُ  َليَْْ َْْ ا اَلَخيلَْْْرَ  َولَُ لَّ  َو َْْ رَ  ُأهَْْ ةُ  بَْْ َ  اليَّْْ َ  لََْيَْْ َْْْةُ  َواَلَمَوقُْْوَذةُ  َواَلُمَيَخَيقَْْ ةُ  َواَلُمتََْردو  ا َْْ وَ  َواليََّويَُْْ
لَ  ُب ُ  َأكَْْ ا َإالَّ  السَّْْ ا ُتمَ يَْْ ذَكَّ   َْْ ُموا َوَأن الي صُْْ َ  َليَْْى ُذبَْْحَ  َو َْْ مَ  بَْْاأَلََياَل َ  َتَستََْقسَْْ َلبُْْ َو َ  َفسَْْ ت  ذَ   الََّْْذْنَ  ََْْْسسَ  اَليَْْْ

ي ُ  نََعَمتَْْي َلَيَيُبمَ  َوأََتَمَم ُ  َدَْيُبمَ  َلُبمَ  َأَكَمَي ُ  اَليََْو َ  َواَخَشَونَ  َتَخَشَوُهمَ  َفاَل  َدَْيُبمَ  َ ن َكَفُروا  مُ بُْْ لَ  َوَرضَْْ
َساَل َ  رَ  َ َخَمَصة   َفي اَضوُرَّ  َفَمنَ  َدًْيا اَْلَ َثم   ُ َتَجاَنف   َغيَْ  .(3ورة املائدة: اآلية )س رََّحيمت  َغُفورت  اليَّ َ  فََإنَّ  ْلوَ

: ْْ وو)فما بووال النووور( وهووو بعووا آيووات ال وورآن وليي خوور  فووإن ضووها اآلوهووو بع (قهنق بغوو يسووت)، نوون ا عليووه بو
ال ي ال ينطووق عوون اهلوووى  ألن اآليتني صادرتان  ن اهلل تعاىل أ كن أن يكون كالم النيب ذلا نظراً أ كن 

 اآلخووربووبعا كال ووه  ال وورآنوأ كوون أن يسووتنق بعووا كال ووه املولووودة يف ه صووادر أيضوواً عوون اهلل تعوواىل  فسووراً ألنوو 
مووف  تفسووق ال وورآن  : جيوو وعليووه (املسوومى باحلووديا ال دسووي ونظووائره)الواصوول إلينووا عوورب لسووان رسوووله الكوورمي، و 

 ، بالطب (.اللةً ود بتفسق ال رآن باحلديا )التام سنداً  بال رآن
ر اهلل تعوواىل، فانووه  سووتمد  نووه، وكمووا ميكوون هلل تعوواىل أن يفسوور ميكن للنور ال رآين أن يستنق بنو  بعبارة رابعة:

 .باحلديا ال دسي ال ي يوحيه إىل النيب  ن آياته أن يفسر آية له ميكن  ،رىبآية أخ ن كال ه آية 
 اليور ال ْستيير بْيره، بل ْيوور بمعونة غيره! -2
، بوول ن ووول: ان اآليووات، يسووتنق بغووقه، وهووو آيووة أخوورى ل: أن النووور، وهووو احوودىسووّلمنا، لكننووا ال ن ووو  ثانيْْاً:

 ، ال انه يستنق به!بهأو  ستعيناً  نور آخر نضماً إىل ر غقه ينوغ ر النو 
اجلموو  بووني  وون صوويل احلاصوول أو النووور بووالنور قوود ي ووال بكوهنووا  سووتهيلة ألهنووا  وون حت نارةاسووتان  توضْْيُ :

أو لووه و اآليووة األخوورى املفسوورة هوو و ، قوود حتتوواري إىل ضووم نووور آخوور إليووه، لنووا وتنّورنووا بووهإنارة ه ا النور  ولكنّ املثلني، 
ال ميكن أن  إذ)ل معة الزيتية قد ال حيتاري إىل نور مشعة أخرى : أن نور ار، أال ترىاملفس  هو كالم الرسول  

لي وورأ الكتوواب  هووانور يووه كفيضووو  ال وومعة قوود ال يستضووي  بولكوون الوو ي  (راً نووو  ر نووورأن ينوووّ ق نووور بنووور أو يسووتن
 .تنق ب لا النور األولفيهتاري إىل ضم مشعة أو مشعات أخرى كي ميكنه أن يس

يستنق النور بغقه، بوول  كيفبالسنة كي ي ال  نفسه نة، ليت يف استنارة ال رآن ل رآن بالسيف تفسق اوالكالم 
أن يسووتنق بووه فيهتوواري إىل لضووعف قابليتووه أو ع ووى عينووه قوود ال ميكنووه اإلنسووان  النووا  هبوو ا النووور فووانيف اسووتنارة 

 فانتظر.بعد قليل الم وسيأيت حت يق ه ا الك ،بهكي يستنق    فسر كالنيب 
مبن لييور الضعيف االستيارة باألقو  -3  ْو
النور الكليات املتواطية، لكّن وار، إذا كان  ن قد ي ال: بان النور إمنا ال ميكن أن يستنق بغقه  ن األنثالثاً: 

ه أو أن تسووتمد  وون بووة العاليووة  نوو نيووة  نووه أن تسووتنق باملرتبوودون كووالم، فوويمكن للمرتبووة الدا ن احل ائق الت ووكيكية 
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 زداد نوراً على نور. فتأ لل مت فت معة  ن نور اتستمد ال كأنوذلا  لنور األقوى  نب  ا
 ليس الهد   هتدْاً بْيره بل نُن نستهدي ب !

 فقد عليه: (سواه هبداية يهتدى اهلدى مأن و ا) وأ ا قول :
سووها  ووول أن اآليووة الكرميووة نفسووواه إذ ال ن ن وو  لوويت اهلوودى هووو الوو ي يهتوودى هبدايووة : (1)إضووافة إىل  ووا سووبق

موورحه لنووا و  سووول هنتوودي إىل  عناهووا بربكووة الر اننووا  وون الوو ي   ووثالً، بوول ن ووول دي هبدايووة الرسووول هتتوو 
اهتوودا  ال وورآن وبووني الكوورمي   عوواين ال وورآن السوونة إىلعوورب نا بووني اهتوودائ  بنوواه وكال ووهيف   عناهووا، ف وود وقوو  اخللووط

يتوقووف   ووا قوود آيووة  إىل  عووى  نا كالم انه كما أن اهتووداحتدث عن اهتدا  ال رآن  بل الال ي ن و   نفسه بالسنة  
 هلا. ملعناها قد يتوقف على مارحية الرسول  آية أخرى هلا، ك لا اهتداؤناعلى مارحية 

 وقابيية القابل ركيا الهداْة: فاليية الفاليية
 و ووا( )غقه بنور تنقسي النور بال فماأعمق وأوس  تتكفل باإللابة على كلماته الثالثة كلها ) وبعبارة أخر 

ر يف أثق النووو توو  انّ (: نفسووه ندو مووي  ب ووي   كوول  تبيووان هووو  ووا يتبووني وكيووف( )سووواه هبدايووة يهتوودى اهلوودى مووأن
يتوقووف علووى  بووهتووأثق اهلوودى يف اهلدايووة واهتوودا  النووا  وتبيني  ا هووو تبيووان لكوول مووي  و ، ر األميا  بهوتنوّ اإلنارة 

 ما ية قابلية ال ابل. :ينالثا ،اعلفركنني: األول: ما ية فاعلية ال
 ركهاد  و يوو   واليقص فييا لذا نُتاج إلى الرسول 

 ولكوونّ نوواً ونوووراً، قصووور وال ن ووص يف فاعليتووه ونوريتووه وكونووه هوودى وتبيايولوود أن ال وورآن الكوورمي، ال وال مووا 
سووتبانة والفهووم واإلدران فانووه واال نارة  واالسووتيف قابليووة ال ابوول، فووإن ال ابوول إذا كووان تووام ال ابليووة لالهتوودا امل ووكلة
لَّ كما حت ق ذلا يف الرسول وآله   ،احل ائق نه كل ضي  ويتبني ويستبه سيتنور  َيء   وَكُْْ َياهُ  شَْْ يَْ ا    فَْْي َأَحصَْْ  َإ َْْ

ا( 12)سورة يت: اآلية    َبين   ُخونَ  اليَّْْ ُ  َإالَّ  تََأَوْيَْْ ُ  ََْْعيَْْمُ  َو َْْ مَ  فَْْي َوالرَّاسَْْ اآليووة  ل عمووران:)سووورة آ اَلَعيَْْ
7 ) َنَ  أَنَْْلل َماءَ   َْْ اءً  السَّْْ اَل َ   َْْ َدرََها َأَوَدَْْْةت  َفسَْْ نوواقص ال ابليووة، أ ووا إذا كووان (، 17)سووورة الرعوود: اآليووة  بَقَْْ
نفسووه وكانووة ت ل ووبهااً باأو بليداً، أو كووان ذهنووه   وووب ، أو كان أمحق أو  غفالً وذلا كما لو كان  عانداً  ،فال

َهدَ  وقوود قووال اإل ووام علووي )عليووه السووالم( بعالئووق الوودنياأسووق األهوووا  وروحووه  كوودرة   غّلفة بال هوات وع لووه  شَْْ
نََْيا َلاَلَئ َ  َ نَ  مَ وَسيَ  ْ اَلَهَو  َأَسرَ  َ نَ  َخَرجَ  َإَذا اَلَعَقلُ  َذَللَ  َلَيى  .(2)الد 

 

اإذ    ول اهلل ألنوه كوالم اهللبآية أخرى ألهنوا كوالم اهلل، فويمكن أن هتتودي آيوة بكوالم رسو   إذ كما أ كن أن هتتدي آية (1) نَ   َْيوَْْ ُ   َو َْْ   لَْْ
  .. وغق ذلا  ا سبق.ُْوَحى َحيت وَ   َإالَّ  ُهوَ   َإنَ *   اَلَهَو 

 .3الكتاب بالغة:  هن  ال (2)



 ه 1444 /شعبان  1األربعاء  .......... .......................................... ............. (367)والتدبر  التفسير دروس في 

7 
 

ه، أم ال ح وووواب، سوووووا  أكووووان باختيووووار  ،ني  صوووودر النووووور واهلوووودى والتبيووووانن بينووووه وبوووو إذا كووووا وبوجْْْْ  آخْْْْر:
 وقد صرح ال رآن الكرمي ب لا إذ ي ول يف آيات  تعددة:، (1)ق أبداً وال يستنحين     فانه ال يهتدي ،يارهباخت

ََْْفَقُهوهُ  َأن َأَكيَّةً  قُُْيوَبَهمَ  َلَيى َوَجَعَيَيا 
ُهم -أ  آَْْْة   ُكلَّ   ََْْرَوا َوَإن َوقًَْرا َهمَ آَذانَ  َوَفي ََْْفَقُهوهُ  َأن َأَكيَّةً  مَ وَبهَ قُْيُ  َلَيى َوَجَعَيَيا َإلََيلَ  ََْسَتَم ُ   َّن َوَ يَْ
ُرواَ   الََّْْذْنَ  َُْْقولُ  َُْجاَدُلوَنلَ  َجاُؤوكَ  َإَذا َحتَّى َبَها َُْْؤَ ُيواَ  الَّ  َذا َإنَ  َكفَْْ اَطيرُ  َإالَّ  هَْْ ام: )سووورة األنعوو  اأَلوَّلَْْينَ  َأسَْْ

 (.25اآلية 
فوو  وكووان هلووم أن وتوواروا اهلوودى فق  بسووب  سووو  اختيووارهمإمنا هووو ، يف آذاهنم والوقر على قلوهبمة األكنّ  ل  ع  ول  

هد يوواري، وال ووادور واالختياري بالواسووطة اخت، وامل دور بالواسطة   عنهم احل اب )أو ال جيعل عليهم أساساً(
  ص  ال لوون ،هموووهم مل يكونوا يف هوه ويفعند تالوته ال رآن الكرمي إال اهن اهنم رغم اهنم كانوا يستمعون إليه 

 َوَإنبوول ه وواب الوو ي وضوو  علووى قلوووهبم والوووقر الوو ي أدخوول يف آذاهنووم داه بوول لليف تبيووان الفاعوول ونوووره وهوو 
 ابوول لوون ص يف البوول وهدايتووه ؤ نون هبا ال لن ص يف اهلادي ال ي هملكنّ فهم يروهنا  َبَها َُْْؤَ ُيواَ  الَّ  آَْة   ُكلَّ   ََْْرَوا
 .ن    ن اهتدائهو ا

َرَأاَ  َوَإَذاوقووال تعوواىل:  -ْ َرآنَ  قَْْْ يَْْلَ  َجَعَييَْْا اَلقُْْ َينَ  بَْيَْ ُتورًا َحَجابًْْا بَْْاآلَخَرةَ  َُْْؤَ يُْْونَ  الَ  الََّْْذْنَ  َوبَْْْ *   َّسَْْ
ا ى َوَجَعَييَْْ وَبَهمَ  َليَْْ ةً  قُْيُْْ َّْْ وهُ  َأن َأَكي ي ََْْفَقهُْْ مَ  َوفَْْ ًرا آَذانَهَْْ َْْ َراَ  اَوَإذَ  َوقْ َّْْلَ  ذَكَْْ َرآنَ  يفَْْ  رَب َدهُ  اَلقُْْ َوا َوحَْْ ى َولَّْْ  َليَْْ
َْْارََهمَ  ورًا َأَدب نُ *  نُْفُْْ َْْ مُ  نَُّ ا َأَليَْْ َتَمُعونَ  َبمَْْ َْْ َ  َْسَْْ َتَمُعونَ  َإذَ  ب لَ  َْسَْْ َْْ مَ  َوَإذَ  َإلَي َو  هُْْ ولُ  َإذَ  َنجَْْ اَلُمونَ لا َْْقُْْ  َإن ظَّْْ
ُُورًا رَُجالً  َإالَّ  تَْتََّبُعونَ  روا ومل يهتوودوا ومل يتنوووّ م بظلمهووم أنفسووهم مل ( فهوو 47-45)سورة اإلسوورا : اآليووات   ََّس

 .، رغم كمال نورانية النور وما ية هدى اهلاديرماديتبينوا سبيل ال
َها فََأَلَرضَ  رَبو َ  بَآَْااَ  ذُكورَ  َ مَّن َأَظَيمُ  َوَ نَ وقال تعاىل:  -ج  َليَْْى   َجَعَييَْْا َإنَّْْا َداهُ َْْْ  َقدََّ  َ  َ ا َوَنَسيَ  َليَْ

سووورة الكهووف: ) أَبًَْْدا َإًذا ََْْهتَُْْدوا فَْيَْْن اَلُهَد    َإَلى َتَدُلُهمَ  َوَإن َوقًَْرا آَذانََهمَ  َوَفي ََْْفَقُهوهُ  َأن َأَكيَّةً  قُُْيوَبَهمَ 
و57اآليووة  َدُلُهمَ  َوَإن( فوو َْْ َْْى ت َد    َإل ن اَلهُْْ ُدوا فَْيَْْ َْْ ًدا َإًذا ََْْهت َْْ  ال ل صووور يف اهلوواديأبووداً ون ال يهتوودفوواهنم  أَب

اختيوواره، عوون ، بسووو  هنتي ة إعراضوو  ،هتدىن كان ينبغي أن يكون املبل حل اب يف     ،أو هداهيف نوره  وضعف  
 ذّكر. كلماالت كر  

 ي !القرآن تبيان لبييا نُن الذْن ال نتبي  
 ،ب ةبكوول األلوبووة السووا يجْْاْ ليْْ ف (!نفسووه دونمووي  ب ووي   كوول  تبيووان هووو  ووا يتبووني وكيووف) وأ ْْا قولْْ :

 

 .وحين    حيتاري إىل  ن يعينه (1)
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حوودهم موورحاً نووه لووو كتوو  أ: أويوضووهه نووه،تبيّ نلكل مي  لكننا  ن الوو ين ال  كرمي تبيانال رآن ال انّ : إضافة إىل
د أي كتووواب  عموووق علوووى )ال وووفا ( أو علوووى علوووى )كفايوووة األصوووول( أو  تووواااً   آخووور، فانوووه ال قصوووور يف أو  ع وووّ

رح ولودتووه بوول ال وو  زميووّ ، وال يسووتلزم بوول ال صووور فيووه هووو ال غووقه! ال ووارح وال وورح حين وو   إذا مل يفهمووه التلميوو 
 .ه تمركز أم أم كسوالً خا الً،  ت تة ال هن ياً، جمداً ن بليداً أم ذكو ثاليته أن يفهمه كل طال  سوا  أكا
 !رهان ن الب ه)تفسير الميلان( ْيقض  ا ذكر 

جملوووداً والووو ي خصوووص لوووه  ؤلفوووه ال ووودير ع ووورات  ينر ع ووو تفسوووق امليوووزان الووو ي ي ووو  يف ان نفوووت  بْْْل نقْْْول:
رى: ان فعلووه ينوواقا ماله، أكرب ماهد على بطالن تلووا الوودعوى! بعبووارة أخوو ،  ن عمره إلجنااه وإكالسنني، رمبا

( وكيووف حيتوواري ال وورآن غووقه بنووور يسووتنق ورالنوو  بووال فمووا) بعدم صهة  وودعاه! إذ ي ووال لووهقوله! وأن تفسقه ي هد 
واألئمووة األطهووار )علوويهم  هلل سووول اوال حيتوواري إىل تفسووق ر  وهووو نووور إىل تفسووق العال ووة الطباطبووائيالكوورمي 
فكيووف يتبووني ال وورآن بتفسووق امليووزان  وكيووف  (!نفسووه دونمووي  ب ووي   كوول  تبيووان هووو  ووا يتبني وكيف)  السالم(

ن   لمووا  وال  توواري إىل تفسووق رسووول اهللتفسووق عووامل  وون العىل ن إ توواري يف فهمنووا ال وورآ ووسوويط الوووحي و وو 
 ائيل الروح األ ني وكان  علمه لرب عليه نزل 

فووإن ال وورآن نووور وهوول   لووهاملفسر ال ناك عمووا ال قنوواك  ف يك وكيف ،(1)اكالتفسق ك ف ال ن بعبارة أخر :
ن ا كال ه بنفسه قال نعم، وال رآن هدى وهل للهدى قناك  وال رآن تبيان وهل للتبيان قناك  فإن   ناكللنور ق
 آن(!ال ر  )امليزان يف تفسقصري  اسم  وسوعته وان بطل تفسقه بأكمله! خاصة  قال ال،وإن 

 لقرآن نور وتبيان ليمفاهيم دون المصادْ ا
 لمفاهيم ال للمصاديق وهدى ل وتبيان ال رآن نور ال ْقال:

 تقييد بال دليل! -1الجواْ: 
 ن أين لا ه ا  وهل ورد يف آية أخرى ه ا الت ييوود )ليكووون  وون تفسووق ال وورآن بووال رآن( أم  إذ ْقال: أوالً:

َيانًاآن صري  يف العموم بأقوى العبووارات هو  ن التفسق بالرأي  على أن ال ر  لو  تَبَْ َيء   َلبُْْ )سووورة النهوول:  شَْْ
إن مل  موويا أهووم األ وون ، واملصوواديق  وون األموويا  بوول هووي ف ووط ال للمصوواديق اً للمفوواهيم( ومل ي وول تبيانوو 89اآليووة 

وم اإل ا ووة لكنووه مل يعوور  املصوودا  وتصووور انووه يزيوود  فهوو  عر افرأية لو أن مخصاً  ؛تكن أمهها على اإلطال 
َيانًْْااكم فاسووق آخوور، أكووان ال وورآن أو  عاويووة أو أي حوو  لو  تَبَْ َيء   َلبُْْ قوود ال  الوو ي،  ال ووي) وو  أمهيووة هوو ا  شَْْ

 مي  آخر(. عهار يض
 

 وتبيني وإبانة اري إىل إيضاح أو هو اإليضاح والتبيني واإلبانة، كما يف اللغة، وهل  ا هو تبيان لكل مي  حيت (1)
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وينووق  صوواديق  املبووني امل نووور  وكيووف ال ينووق ال (174ا : اآليووة )سووورة النسوو    َبييًْْا ورًانُْْ  ال ما يف كونووهكما 
 املفاهيم ف ط 

هوم دون املصوودا ( أ كوون أن حيتوواري يف كوول  ووا مووي اً دون مووي  )كوواملف ان أ كن أن ينق النوربعبارة أخر : 
إىل لوووار  ،فولوو  ضووم تفسووق ال وورآن وتبيينووه بالسوونة ال ووريفة واألحاديووا هووو الروايووات و بوونيغ ه إىل  نووّور ر نووِ ي  مل 

 .تفسق ال رآن بال رآن
وعلووى  وووث  تنوعووة يف مووأن  ،اديقحتديد املصوو إىل لوار زان( احتوى على تفسق املفاهيم ان )املي بل نقول:

وولوه اجلموو  بووني اآليووات املختلفووة بظاهرهووا،  ي واالستعمايلالعام واخلا  والناس  واملنسوخ واملراد اجلدو  النزول
لي لووو عنووه ال ووبهات وال حيتوواري إىل ليوضوو   نووه امل اصوود و  و تبيان لكل مي  إىل بيووان  فسوور ا هفكيف حيتاري 

وتلوووا بووو لا الولوووه  وري إىل الرسوووول كوووان أحووو   أو بولووووهر بولوووه فسووو   فوووإن احتووواري إىل املرسوووول اهلل 
 .الولوه!

 رآن؟  )الصعيد( و...  ن الق فهو وكيف ُْستخرج  -2
يان ال رآن لكل املفاهيم الل فيه  ن ال رآن نفسه  كووال؛ أال وا تبتستخرل منا، لكن هل ميكنكم أنلّ س ثانياً:

واتووورى أن الصووووعيد يف قولووووه تعووواىل  ا َعيًداصَْْْْ  فَْتََْيمَّمُْْْْ  ووووردد بنهووووو ال ووووبهة  (43النسووووا : اآليوووة سووووورة ) طَيوبًْْْْ
احاً وتبيانووواً هلووو ا اخلوووال  لكتووواب إيضووو املفهو يوووة بوووني  طلوووق ولوووه األرض وبوووني الووورتاب خاصوووة، فوووأين  ووود  ووون ا

ااُ  ملفهوووو ي  وكووو لا قولوووه تعووواىلا نَ  َواَلُموَيَّقَْْْ َهنَّ  َْْتََْربَّصَْْْ ةَ  بَأَنُفسَْْْ ُروء   َثاَلثَْْْ ( 228 ووورة: اآليوووة )سوووورة الب قُْْْْ
راد  فليسووتخرري  وودعي أن ال وورآن بيانوواً لكوول مووي  )لنووا( وال وورآن   وورتن لفظووي بووني احلوويا والطهوور، فايهمووا املوو 

 ه  ن ال رآن نفسه!تفسق 
 لبل شيء لبن ال لبل الياس تبيانالقرآن 

َيانًا إىل ذلا كله قال تعاىل إضافة  فموون (1)مووخص(ل لكنه مل ي ل )تبياناً لكل مي  لك َشَيء   َلُبلو  تَبَْ
 أين أضفتم )لكل مخص( 

 بينهما تالام  إن قي :
َيانًْْاأين ادعيووتم الووتالام بووني  إذ ؛ ه دعوى بال دليله قي : لو  تَبَْ َيء   َلبُْْ ل مووخص( و وو  و)تبيانوواً لكوو  شَْْ

 

ال وووي  والفكووورة أو املطلووو  و)ال وووخص( أي بياهنوووا هلووو ا ال وووخص أو  تعلا وووني مهوووا )ال وووي ( أي بيوووان  ذ البيوووان والتبيوووان حيتووواري إىل  إ  (1)
َذا، ت ول: بينة الفكرة لزيد، قال تعاىل: ذان  (138)سورة آل عمران: اآلية  لوَيُمتََّقينَ  َوَ َوَلظَةت  ًد َوهُ  لوييَّاسَ  بََْيانت  هَ 
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َيانًْْاآيووة تسووتدلون علووى هوو ا التفسووق وأن املووراد  وون  أي نموو ف، (1)الوودعوى هقط  النظر عن بداهة بطالن هوو   تَبَْ
 مي  لكل مخص(! هو )تبياناً لكل َشَيء   ُبلو لَ 

بالرسوووول بوووه وبعلو وووه اإلحاطوووة ة صوووّ ختلكووون ا، و تبيوووان لكووول موووي  ال ووورآن الكووورمي ال موووا ان :ولو ووون ن ووو 
عرفوووا افووة علوووم ال وورآن و ة الوو ين أحوواطوا بكليوو والزهرا  واألئمة األطهار عليهم السالم، فهم احملل ال ابوول التووام ال اب

نه يستطي  أن يستخرري  وون ل يدعي السيد الطباطبائي امي ، دون سائر اخللق.. بل ن ول ه لا كوبه وعربه   نه 
  مخص لكل والكيميا  والط  والفلا واالقتصاد  ادام انه تبيان لكل مي  ال رآن نفسه كل علوم الفيزيا 

 جوبة:إشباالا وأ
  ، لكل مخصهو تبيان لكل مي   ن مؤون الدينإن قي : 

وأن كوول مووي     بل اآليات توودل علووى العكووت ما وواً استخرلتهه ا الت ييد و ن أية آية أين  ن  قي : أوالً:
ْ    َفي َإالَّ  َْاَبس   َواَل  َرَط    َواَل إذ ي ول تعاىل  هو فيه  (.59نعام: اآلية )سورة األ   َبين   َكَتا

إرث  ووثالً  خرري لنووافليسووت كوول مووؤون الوودين  وون ال وورآن الكوورمي   دعي ذلووا وون يوو  تخرري لنوواسووّلمنا، فليسوو  ثانياً:
ذ   إة  ن قيووام أو  وون للووو ة يف الرباعية أو الرابعة واخلا سوالرابع ةلثاحكم ال ا بني الث بل ،األلداد الثمانية

لكوول مووؤون  مووخص لكوولألوويت ذلووا  وون أحكووام الوودين  بوول ليسووتخرري لنووا  وون ال وورآن ) ووادام ي ووول انووه تبيووان 
، وليسووتخرري لنووا ألووو  األحكووام ال وورعية بوودً   وون ركعتووانالصووب   ركعووات وصووالة ة املغرب ثووالثدين( ان صالال

 !باب الطهارة إىل باب الديات
 ال رآن تبيان لكل مؤون الع يدة وأصول الدين، ال الفروك إن قي : 

، دعى، و وو  انووه ترالوو  عوون املوو اخلاصووة والعا ووةالطباطبووائي و  ووهور علمووا  د السووي   انه خال   بى قي : 
فكيوووف  ربةواحلووديا واخلوو  نوواً ل ووؤون الع يووودة ف ووط، الحتوواري يف غقهووا إىل التفسوووق بالن وولإذ إذا كووان ال وورآن تبيا

  (غقه بنور يستنق النور بال فماال رآن بال رآن بدعوى انه )حتصرون التفسق بتفسق 
أصووول الوودين ف ووط هووي النووور ف ووط  الوودين أو آيووات هوول آيوواتت ييد اآلية ب ي   ا، انووه بل يرد على دعاوى 

مَ  الََّْْذْنَ *  اَلُمَؤَ يُْْونَ  َأفَْيَْْحَ  قَْْدَ  ووثالً  آيووة الصووالة والزكوواةسائر اآليات فليسة بنور  هوول أ ا  التََهمَ  فَْْي هُْْ  صَْْ
مَ  َوالََّذْنَ *  فَاَلُيونَ  لَيلََّكاةَ  ُهمَ  َوالََّذْنَ *  ُ َعَرُضونَ  وَ اليََّْ  َلنَ  ُهمَ  َوالََّذْنَ *  َخاَشُعونَ  ُروَجَهمَ  هُْْ اَفظُونَ  لَفُْْ *  حَْْ

ا َأوَ  َأَيَواَجَهمَ  َلَيى َإالَّ  انُُْهمَ  َ َيبَْْ َ   َْْ َْمَْْ رُ  فََْْإنَُّْهمَ  َأ ليسووة بنووور  (6-1)سووورة املؤ نووون: اآليووات  َ يُْْوَ ينَ  َغيَْْْ
 ال رآن الكرمي فتهتاري إىل  فسر خارري عن 

 

 ذلا. دخلية ال ابل و دى قابليته كما سبق ولغقمل (1)
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 فسووه فيهووايفسوور نفسووه بنوانووه وتبيووان ف ووط ل ووؤون الع يوودة، ال وورآن نووور  انّ  ،سْْي ميا: ن ووولإىل ذلووا  ةإضْْاف
ديوود  وون آياتووه الع ديووة،  وون واب عوون ال ووبهات الووواردة علووى العإذاً اسووتخرري اجلوو ، فيما نستطي   ن أن نعرفه  نووه

و    ووثاًل اسووتخرري اجلووواب عوونال رآن نفسه انَ   لَْْوَ ال ووبهة علووى اسووتدالله علووى التوحيوود بوو ا كَْْ ةت  َفيَهمَْْ  اليَّْْ ُ  َإالَّ  آَلهَْْ
َدتَا والفالسووووفة بولووووه  ولكوووون كيووووف  لووووه  بو  ألووووابواأال توووورى أن املتكلمووووني  (22يووووة )سووووورة األنبيووووا : اآل !لََفسَْْْْ

غقهووا وتك ووف  ، فيمووا نفهمووه  وون،تفسوور كوول آيووة ع ديووةادعووى ان  واب  وون آيووة أخوورى إن اجلوو يسووتخرري املوودعي 
 .بالرلوك إىل آية ع دية أخرى ال ناك عنه

  عقداً، لبي  لمي  ذو بوون  ْيقاً ليس القرآن 
  فهو هووا يف وتع يوود غووال إ ذات واحوودة آيووة (آيووة آال  بضوو  وهووي) ال وورآن آيووات بووني ولوويت) وأ ْْا قولْْ :

 غووال اإل عوون الكالم خلو الفصاحة مرط و ن ،كالمال فص أ وهو! وكيف ، عناها فهم يف ال هن يتهق  يا
 لهووة  وون الوضوووح غايووة يف ،وغقهووا املنسوووخة كاآليووات  ال وورآن  ت ووابه  وون املعوودودة اآليووات أن حووا ،والتع يوود
 . اهر وهو  نها املراد يف الت ابه اوإمن ،املفهوم

 ويف ،و ركبهووا  فردهووا  وون اللفظيووة املفوواهيم عليووه ينطبووق الوو ي املصوودا  يف االخووتال  كوول  االخووتال  وإمنووا
 .(1)(والتصدي ي التصوري املدلول
ال ي ن وله هو أن اآليات الكرميووة فيهووا عمووق  لكنّ  ،ميةال ما انه ال إغال  وتع يد يف اآليات الكر  يقول:ف

فلووم  ،مالوو ين نووزل ال وورآن يف بيوووهتاألبوورار )علوويهم السووالم( ودالالت ول ا احتالة إىل  فسر هو أول ا  بطونو 
 واآلثووارإىل لواره تفسق ال رآن باالخبار  ال بد أن يكون  رآن بال رآن بل كانيف تفسق ال ، إذاً،ينهصر التفسق

 )التا ة سنداً وداللة(.
تفسوووق، أو عووورب بالتووودبر يف اآليوووة نفسوووها، فهوووو  ووون الوعموووق الكوووالم وبعوووا بطونوووه،  وووا ميكووون أن يسوووتنبط 

بيووه وداللووة اإلمووارة وغقهووا، فيوودخل يف التفسووق الوودالالت املنط يووة ال ووهقة كداللووة االقتضووا  وداللووة اإلميووا  والتن
 أيضاً.

 في كل جهات  فبيف ال ْيير  صادْق  أو بوون ؟وتبيان واليور نور 
 لكوول تبيانوواً  ال وورآن يكون أن وحاما) صيص، فالحظ قوله:تخاآليت كله عام غق قابل للكال ه   نّ أ ونضيف:

َد   لَ ا  ونَ  َوبَْيْوَياا   لوييَّاسَ  ُهًد : تعاىل وقال ،لنفسه تبياناً  يكون وال مي  ة )سووورة الب وورة: اآليوو  َواَلُفَرقَْْانَ  هُْْ
 وبينووة هوودى ال وورآن يكووون وكيووف (174سووورة النسووا : اآليووة )   َبييًْْا نُْْورًا َإلََيُبمَ  َوأَنَلَلَيا: تعاىل وقال (185

 

 .9  1ري حيا  الرتاث العريب و بقوت،دار إ، ال رآن  تفسق يف  امليزان العال ة الطباطبائي،  (1)
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: تعوواىل وقال! االحتياري مدأ وهو إليه احتيالهم يف يكفيهم وال (1)حيتالون  ا مجي  يف للنا   بيناً  ونوراً  وفرقاناً 
 ََيَيا لَيََْهَدَْْيَُّْهمَ  َفيَيا َجاَهُدوا َوالََّذْن  يف اجلهوود بوو ل  وون عظوومأ لهوواد يأو  (69)سورة العنكبوت: اآليووة  ُسبُْ
  ووا يف فيهووا الوسوو  سنسووتفرغ كثووقة  املعووى هوو ا يف يوواتواآل !.ال وورآن  وون إليووه هوودىأ سووبيل يأو  (2)!كتابووه  مفهوو 

، حسوو   وواهر ع وولإذ ال يال ي بوول التخصوويص عام فهو كما ترى  (3)(انعمر  آل سورة وائلأ يف واملت ابه احملكم
تنزيلووه وتأويلووه وسوووا   ،طنووهباأم ه  وواهر يف ، سوووا   لووي، أن حيتوواري النووور يف مووي   وون مووؤونههوو ا االسووتدالل الع
ال وورآن تبيانوواً لكوول مووي  وال يكووون تبيانوواً لبطونووه ! وكيووف يكووون ذلووا إىل غووقداقه، م  صوو أ هوسوووا  يف  فهو وو 

  !و صادي ه وأعماقه
 قول  )المتشاب  في المراد  يها( ْياقض  بياه

 ْْ أن ال وورآن نووور وحامووا للنووور أن ن ووول:  نفسووه إذله الاسووتداىف  وو  يتنوو ف نهووا( الت ووابه يف املووراد إمنووا ) :وأ ْْا قول
، كيووف ال ينووقه النووور  وكيووف ينووق ال وورآن املفوواهيم ف ووط دا  أيضوواً بوودوره نووه  واملصوو يسووتنق بغووقه يف توضووي  املووراد 

  دون املصاديق    أن  صاديق  فاهيمه هي الل يبتلى هبا النووا  أموود االبووتال  طوووال حيوواهتم، إضووافة إىل املفوواهيم
 فتدبر. وم دون املصدا  ن ا للغرض،ارة املفهفإن التعر  عليه للتعر  على  صادي همنا يراد هوم إفان املبل 

 بال  ف ياقشاا أخر  
 هوودى بأنووه) نفسووه يعوور  الوو ي ال وورآن يكووون أن( الكووالم أوائوول يف إليووه أو أنووا كما) ذلا والام) وأ ا قول :

! مووأنه و ووا! الغووق هوو ا فمووا ،بغووقه و بينوواً  بغووقه نقاً و سووت بغووقه إليووه  هووديا( موو  لكوول وتبيووان  بووني ونووور للعوواملني
 عنه بو:في اب  (4)(!فيه اختلف إذا أل وامل املرل  هو و ا! إليه يهدي اومباذ

نَ  َْيوَْْ ُ  َوَ اال ي قال عنه تعاىل:  و الرسول ه ا الغق ه انّ  َو  لَْْ وَ  َإنَ *  اَلهَْْ يت  َإالَّ  هُْْ  ُْْْوَحى َوحَْْ
 َلَي ُ  نََْهاُكمَ  َوَ ا َفُخُذوهُ  الرَُّسولُ  آتَاُكمُ  َوَ او َإلََيَهمَ  نُْلولَ  َ ا لَييَّاسَ  لَتُبَْيونَ  ذوَكرَ ال َإلََيلَ  َوأَنَلَلَياوقال عنه: 

غووافر: اآليووة )سووورة  دَ الرََّشا َسَبيلَ  َأَهدَُكمَ  اتََّبُعونَ  قََْو َ  َْا آَ نَ  الََّذي َوقَالَ ليه هووو إوال ي يهدي  فَانتَُْهوا
َُبوُموكَ  َحتَّى   َُْْؤَ ُيونَ  اَل  َورَبولَ  َفاَل إذ ي ول تعاىل:  الرسول ( واملرل  هو 38 َجرَ  َفيَما ُْ يَُْهمَ  شَْْ  ثُْْمَّ  بَْيَْْْ
ُدوا اَل  َهمَ  فَْْي َْجَْْ ا أَنُفسَْْ ا َحَرجًْْ َي َ   ومَّْْ يوُموا َقضَْْ َييًما َوُْسَْْ  َرد وهُ  َولَْْوَ ( وقولووه 65)سووورة النسووا : اآليووة  َتسَْْ

 

 و ن اجلمي :  عرفة  صادي ه!! (1)
 يف  عرفة  صاديق كال ه يف كتابه   اجلهد  لونضيف: وأي لهاد أعظم  ن ب   (2)
 .11  1ري حيا  الرتاث العريب و بقوت،دار إ، ال رآن  تفسق يف  يزان املالعال ة الطباطبائي،  (3)
 .9  1ري حيا  الرتاث العريب و بقوت،دار إ، ال رآن  تفسق يف  امليزان العال ة الطباطبائي،  (4)
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ُهمَ  األََ رَ  ُأوَلي َلىَوإَ  الرَُّسولَ  َإَلى ُهمَ  ََْسَتيَبوُونَ ُ  الََّذْنَ  لََعَيَم ُ  َ يَْ  .(83)سورة النسا : اآلية  َ يَْ
  كبووق  وون سووائر امللوول، واختلووف يف حووا انكوور إع ووااه مجوو ه نووور  ختلووف فيووه وهووو كلوو أ  لوويت ال وورآن قوود أو مث: 

 عا ة واخلاصة   ن آياته التفسق كثق
 . بعضه يفسر بعضها فإن قي :

 بوول لوويت بعضووههووم علمووا  كثووقون( ال يفسوور بعضووه : )و ونإذ قووال االخبوواريأيضوواً قد اختلووف يف ذلووا  قي :
 عى الطباطبووائي  وون وودّ رفضوووا ولكوونهم ب أذعوون امل ووهور   يووة  ووواهر الكتوواعلينووا أصووالً! و   ووة   اهراً وال هووو

  نا  ن رسول وإ ام هاد  أننا ميكننا به )بال رآن وحده( ان نستك ف كل اهلدى بل ال بد ل
َو    َوَلُبلو  ُ يَذرت  أَن َ  َإنََّمابل ن ول: أو مل ي ل تعاىل:  اد   قَْْْ لووة وذلووا مووا ل مل (7: اآليووة )سووورة الرعوود هَْْ

ذا يهوودي إليووه  وراً )فمووا هوو ا الغووق  و ووا مووأنه  ومبووااإلسالم دون ما، فكيف ينس م    كون ال رآن هوودى ونوو 
 و ا هو املرل  واملل أ إذا اختلف فيه(كما قال 

 المقا  الثاني: لدول الوباطبائي لن  بياه في أول الميلان
  ووا يفسووران العال ة الطباطبائي أقّر يف بعا األلزا  الالح ة بأنه ال يولوود يف ال وورآن الكوورمي  المقا  الثاني:

 ووا ذكووره يف بوو لا م قد يكون   صوداً للمتكلم، فين ا اهبأن اإلكما أقر باحدى اآليات املبهمات الل ذكرها  
 :لهكالسابق  كال ه   أو ينس ،، مبا يناقاآخر ، بل صرح يف  وض  أول امليزان
ُ  بانيا ال نجد في كال   تعالى تفسيراً  -1   َدابَّةً ْل تصْر

مَ  َأَخَرَجيْْا: وقولووه)قووال:  الموضْْ  األول: نَ  َدابَّْْةً  َلهُْْ مَ  اأَلََرضَ   َْْ  اآليووات  وون خارقووة آليووة بيووان ُتَبيوُمهُْْ
ُيرََْهمَ : قولووه يف املوعودة َهمَ  َوفَْْي اآَلفْْا َ  فَْْي آْاتَيْْا سَْْ يَّنَ  َحتَّْْى أَنَُْفسَْْ مَ  ََْْتبَْْْ سووورة السوو دة: ) اَلَُْْ ُ  أَنَّْْ ُ  َلهُْْ
 بعوود والبعووا اإلحيووا  إ ا األرض  ن باإلخراري ملرادا أن على داللة للعادة خار  أل ر وصفاً  كونه  ويف( 53اآلية 
 أو كووان  إنسوواناً  احليوواة ذوات  وون األرض يف يوودب  ووا فالدابووة تكلمهووم دابووة كوهنا  وأ ا ، نه ي رب أ ر وإ ا املوت
  وون كخرولووه  تكليمووه كووان  أع ووم حيوانوواً  كووان  وإن العووادة علووى النووا  تكليمووه كووان  إنسوواناً  كووان  فووإن غووقه حيوانوواً 
 .للعادة قاً خر  األرض
 األرض  وون هلووم سوويخرلها الوول الدابووة هوو ه وأن (1)اآلْْْة هْْذه لتفسْْير ْصْْيح   ْْا تعْْالى كال    في نجد وال

 إلْْى القصْْد أن ليْْى الوودليل عوومنِ  اآليووة سوويا  بوول به  تتكلم ذاو ا  رري  وكيف ا تهصف و ا هي   ا فتكلمهم

 

  باملفاهيم فتدبر. خاصاً فليت التفسقه! و ن املهم االلتفات إىل انه أراد  ن التفسق حتديد املصدا  وح ي ت (1)
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 .فيه  ر وا كالم  فهو اْلبها 
 وبطووول هلوووم امل وووهودة بآياتنوووا يوقنوووون ال كوووانوا  أن إىل و يوووؤول وسوووو  و ا النووو  أ ووور آل إذا أنوووه: املعوووى وحمصووول
 املبينووة للعووادة اخلارقووة اآليووات  ن هلم إرا ته وعدنا  ا نريهم أن وقة آن واالعتبار بالتع ل بنا لإلميان استعدادهم

 .تكلمهم األرض  ن دابة هلم فأخرلنا باحلق االعرتا  إىل يضطرون  يا احلق هلم
 يف أ عنوووووا حيوووا املفسوووورون أغووورب وقوووود ، عناهوووا  وووون اآليوووة يف التوووودبر إليوووه ويهوووودي السووويا  يعطيووووه  وووا هووو ا

 وكيفيووة تكليمهووا و عووى وصووفتها الدابووة هوو ه ح ي ووة ويف  نهووا حملصوولاو  ومجلها اآلية  فردات  عاين يف االختال 
 ،الووتهكم علووى إال فيهووا عووول  ال كثووقة  أقوال يف  نه  رري ال ي واملكان خرولها وعدد خرولها وا ان خرولها

 .(1)(باملطوالت فعليه عليها الوقو  أراد و ن ،عنها والبها ن لها عن أضربنا ول ا
 سوويخرلها الوول الدابة ه ه وأن اآلية ه ه لتفسق يصل   ا تعاىل كال ه  يف جند والفالحظ تصرحيه بو) أقول:

 عوومنِ  اآليووة سوويا  بلبووو)وتصوورحيه  (بووه  كلمتووت ذاو ووا  وورري  وكيووف صفتها  و ا هي   ا فتكلمهم األرض  ن هلم
 .(فيه  ر وا كالم  فهو اإلهبام إىل ال صد أن على الدليل

ا ضوواً ال ور (  بهموواً غي ول بأن بعضه ليت بنوو ، فانه ال ميكن أن ن كله نوروال رآ) ميكن أن يكون النور إذاً:
 َإلَيَْْلَ  َوأَنَلَليَْْاينووه بصووري  قولووه تعوواىل أن يب بل ميكوون للرسووول  هم  عناه وال جند تفسقه يف آيات أخرىفي  

 يهتدى اهلدى مأن و ا! غقه بنور يستنق النور بال فما)وحين    ن ول له:  َإلََيَهمَ  نُْلولَ  َ ا لَييَّاسَ  لَتُبَْيونَ  الذوَكرَ 
 لكوول نوواً تبيا ال وورآن يكووون أن وحامووا)  (!نفسووه دونمووي  ب ووي   كوول  تبيووان هووو  ووا يتبووني وكيووف! سووواه هبدايووة
 حيتووالون  ووا مجيوو  يف للنووا   بينوواً  ونوووراً  وفرقانوواً  وبينووة هوودى ال وورآن يكون وكيف( و)لنفسه تبياناً  ونيك وال مي 
 يكووون أن( الكووالم أوائوول يف إليووه أو أنووا كمووا) ذلووا والام)) (!االحتياري مدأ وهو إليه احتيالهم يف يكفيهم وال

 و بينوواً  بغووقه و ستنقاً  بغقه إليه  هديا( م  لكل انبيوت  بني نورو  للعاملني هدى بأنه) نفسه يعر  ال ي ال رآن
 .(!فيه اختلف إذا واملل ا املرل  هو و ا! إليه يهدي ومباذا! مأنه و ا! الغق ه ا فما ،بغقه

 وون ولوووه  لولووهل وورآن نوووراً وهوودى وتبيانوواً ال يتنوواىف  وو  أن تكووون بعووا آياتووه غا ضووة ان كووون اوالُاصْْل: 
اال ينطووق إال عوون اهلل ى إليه الوو ي حاملو قه، أي إىل الرسول تفسقها إىل غنهتاري يف ة، فاحلكم نَ  َْيوَْْ ُ  َو َْْ  لَْْ
َو  وَ  َإنَ *  اَلهَْْ يت  َإالَّ  هُْْ صوولوات اهلل علووويهم  واب  دينووة علمووهوأبوو  (4-3)سووورة الوون م: اآليتوووان:  ُْْْوَحى َوحَْْ

 .عنيأمج

 

 .317  15ري يب و بقوت،حيا  الرتاث العر دار إ،  رآن ال تفسق يف  امليزان العال ة الطباطبائي،  (1)
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ح إذ قال بُجية قول الرسول واْل -2   ا  في بيان القرآنولدول  الصْر
، إذ املتووأخر ينسوو  وال ن ووول انووه ناقضووهال ي عدل به عن  بناه يف أول   د ة تفسقه  هوو  ض  الثاني:المو 
ْْا: قولوووه اآليوووة يف التعبوووق لطيوووف و ووونقوووال: ) املت ووودم، َلَليْ لَ  َوأَنَْ َْْ ْْا و َإلَيْ لولَ   ْ ُْْ َيَهمَ  نْْ َْْ  الفعلوووني بتفريوووق َإلْ

 العنايووة أن ذلووا يف الولووه ولعوول ،التوودري  اعتبووار علووى الوودال والتفعيوول والدفعووة ملةاجل اعتبار على الدال عالفباإل
 ولوو لا ،اإلنووزال نفووت خصوصووية إىل نظوور غووق  وون ف ووط  بووالنيب اإلنووزال بتعلووق َإلَيَْْلَ  يْْاَوأَنََْللَ : قولووه يف

 .باإلنزال تعاىل عنده  ن نزوله عن فعرب واحدة مجلة ال كر أخ 
 عوون وعوورّب  بووه عووين ولوو لا توودرجيياً  كووان  وقوود ،والعموول والووتعلم األخوو  هووو ذلووا  وون هلووم الوو ي فووإن النووا  وأ ا

 .بالتنزيل إليهم نزوله
 يف ذلووا أن بعضووهم ذكره  ا وأ ا ،القرآنية اآلْاا بيان في  اليبي قول حجية ليى داللة اآلْة وفي

 أن ينبغووي ال فممووا ،التأويوول  وون فيووه و ووا اهلل كووالم  أسوورار إىل يرلوو  فيمووا أو املت وواهبات  وون ،اهروالظوو  الوونص غووق
 .إليه يصغي
يُْْ   بيانووه نفووت يف هوو ا   وون األ ووة سووائر وأ ووا وغيْْره المتْْواتر نقيْْيالث لُْْدْ   بيتْْ  أهْْل بيْْان بْْ  ْو
 بيوواهنم ح يووة يعطووي عليووه  عتموود نووص وعدم اآلية مشول لعدم لبياهنم ح ية فال العلما  أو التابعني أو الصهابة

 .اإلطال  على
سَُْيوا: تعووواىل هقولووو  وأ وووا لَ  َفسَْْْ ُتمَ   َإنَ  الْْْذوَكرَ  َأهَْْْ ونَ  ال ُكيَْْْ  ع وووال لا حكوووم إىل إرمووواد أنوووه ت ووودم ف ووود تََْعَيمُْْْ
 .طائفة دون بطائفة احلكم اختصا  غق  ن العامل إىل اجلاهل رلوك بولوب
 ب رينووة حمفوفوواً  أو راً  توووات بيانوواً   نووه كووان  فمووا لووه احلوواكي اخلوورب وأ ووا ،بامل ووافهة املتل ووى بيوواهنم نفووت يف كلووه  هوو ا
 وال مبتووواتر لوويت لكنووه دالف غق أو للكتاب دالفاً  كان   ا وأ ا ،بياهنم لكونه ح ة فهو به يلهق و ا (1)قطعية
 .(2)(آخر حمل وللتفصيل الثاين يف البيانية إحراا وعدم األول يف بياناً  كونه  لعدم فيه ح ية فال بال رينة حمفوفاً 

 ا هو تبيان لبل شيءحجة وبيان لم فبال  اليبي 
بعضووه  بووني  انّ و  آياتووهكما ان ال رآن ح ة يف تفسق   :انهوهو  ،نهفه ا هو املبى الصهي  ال ي ال حميص ع

 ويف)ال وورآن كمووا قووال: ة يف بيووان آيووات ال وورآن بوونص فانووه ح وو  ل النوويب ومووارح وتبيووان، فكوو لا قووو لبعضووه 
ا لَييَّْْاسَ  تُبَْيونَ لَ  الذوَكرَ  َإلََيلَ  َوأَنَلَلَياأي آية ، اآلية  بيووان يف  النوويب قووول ح يووة علووى داللووة َإلََْْيَهمَ  نُْْْلولَ   َْْ

 

.ح  نا يف األص (1)  ول أن الظن النوعي أو الظن املعترب كا  
 .213  12ري اث العريب و بقوت،حيا  الرت دار إ، ال رآن  تفسق يف  امليزان العال ة الطباطبائي،  (2)
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 فيمووا أو املت وواهبات  وون ،اهروالظوو  الوونص غووق يف ذلووا أن بعضووهم ذكووره  ووا وأ وواده ب ولووه: )وأكّ ( ال رآنية اآليات
 .(إليه ىصغي   أن ينبغي ال فمما ،التأويل  ن فيه و ا اهلل كالم  أسرار إىل يرل 

  ا يرلوو  إىل ره يف املبى إذ قال بعضهم أن ح ية قول النيب إمنا هي يف  ت اهبات ال رآن أو إىلتطوّ فالحظ 
أي يف )بيوووان اآليوووات ال رآنيوووة( ح وووة  النووويب م ال أن كوووالقووو أسووورار كوووالم اهلل، لكنوووه رفوووا ذلوووا التهديووود و 

والظوواهر  الوونصح ووة يف  صووله ان قولووه مث أّكده مبا حم ،)اآليات( يفيد العموم لأباجلم  احمللى مجيعها فان 
 املتواتر  لنيالث حلديا بيته أهل بيان به ويلهقوليت يف املت اهبات ف ط أو يف األسرار ف ط.. مث صرح بو) أيضاً 
  عتموود نووص وعدم اآلية مشول لعدم لبياهنم ح ية فال العلما  أو التابعني أو الصهابة ن  األ ة سائر وأ ا وغقه
 (.اإلطال  على بياهنم ح ية يعطي عليه

 تابعني والعلما ..ح ة يف التفسق وبيان كالم اهلل دون كالم الصهابة واللسالم( ا )عليهمفكال هم 
إال ، و هي  الوو ي لوويت عنووه حموويصفه ا عدول صري  عما ذكره يف أول التفسق، وه ا العدول هو احلق الص

لو ب ي على نفت املبى السابق ل يل له: كيف يكووون قووول  لتكفل استدالله يف أول امليزان برّد  ا ذكره ههنا، إذ
فكيووف ال يكووون تبيانوواً لنفسووه كووي حيتوواري إىل  النوويب ح ووة يف بيووان آيووات ال وورآن،  وو  أن ال وورآن تبيووان لكوول مووي 

لكل مووي  ب ووول  طلووق و نووه انووه تبيووان لنفسووه فكيووف  بأي  عى فسرنا البيان )فإن ال رآن تبيان بيان النيب 
 .. وهك ا.هو نور  ستنقاً بكالم النيب وكيف يكون  ا  غقه( بيان حيتاري إىل

ح وووة يف بيوووان آيوووات  ، وكيوووف يكوووون كوووالم النووويب ية أو االنك وووا عوووين الكاموووفتة يووو احل بوجْْْ  آخْْْر: 
    اهنا  نك فة بنفسها إذ هي نور  بني وتبيان لكل مي   عنهاوكامفاً  ال رآن

ي  )و نهووا احل يووة   فتكووون هووي احل ووة علووى كوول موو وتبياناً لكل مووي  ادا ة اآليات كلها نوراً  بوج  ثال :
 .( وال يكون مي  ح ة عليها على قول النيب 
ونووه نوووراً وهوودى وتبيانوواً لكوول احل ية إن فسرت باملن زية واملع رية أو بلزوم اإلتبوواك فووإن ال وورآن لكبوج  راب : 
ضوومه إليووه بوول يكووون   ن دون حالووة إىل غووقه يف ذلووا بنفسهواملع ر والام االتباك ب اته املن ز  مي  يكون هو

ر يف لنوو  اإلنسووان وكيووف يتن ووز ب ووول النوويب  ووا هووو  ن ووز  وون قبوول بووال رآن و حتصياًل للهاصل أو كوواحل لغواً أ
 وللبها تتمة بإذن اهلل تعاىل. نفسه 

*  *  * 
 .ع ر ن اطأو اذكرها يف ضمن  ،اتاسطراً بعبار  14 ناق تنا للميزان يف  لخٍّص 

ن وآخر دلوانا ان الُمد هلل ْر العالمين وصيى اهلل ليى  ُمد  وال  الويبين الواهْر
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