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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 
 بين اآلراء المختلفة  محاكمة

 تفسير القرآن بالقرآن في
 (47) 

ِت اْلتاتزاما يف كتابه الكرمي:  اهلل العظيم قال ُْزُي آ زاْح ُمْحَتمزاْح ُهزنَّ ُأ َََلْيزَ  اْلتاتزاَم ما َََل  ُهَو الَّذي أَنْزز
َُزةا َوابْتالزاَء تَْأو لازيا َومزا  َزعْ   َوُأَخُر ُمَتشاباهاْح َفَأمَّا الَّزذ َن فزي ُْزُي ابْتالزاَء اْلفاتزْ ََ ْزْ  فَزَيتَّباُعزوَن مزا َتشزابََي ما ْم  َلزُم قُزلُزوباها

زا َومزا  َزذَّكَُّر إاالَّ  ُْزدا رَبُا َا زْن  ُخوَن فاي اْلعاْلما  َزُقوُلوَن آَمَّا بايا ُكلٌّ ما )سوورة   ُأولُزوا اأْلَْلبزاما تَْأو َلُي إاالَّ اللَُّي َوالرَّاسا
 (.7آل عمران: اآلية 

 األقوال الثالثة في تفسير القرآن بالقرآن)
 ثالثة ترتاوح بني مفِرط ومفّرط ومتوسط:يف تفسري القرآن بالقرآن،  واألقوال

فقوود قووال بعووا االخبوواريني بوولن آووواهر القوورآن ليسوون همووة إش اننووا ال نفهووم منووه  ووي ا  موون  ون ورو   أواًل:
، والظووواهر ان مقصوووو هم مووون )ال نفهوووم منوووه  وووي ا ( أ  مووون وأهووول بيتوووه األ هوووار  تفسوووري مووون الرسوووول 

ية؛ وشلو  نظورا  لكةورة ورو  املاصصوات املنفصولة واملقيودات واحلوواكم )مجو  مرا اته اجلدية ال املرا ات االسوتعمال
حووواكم( واريهوووا مووون الروايوووات واألخبوووار، علوووى آيوووات القووورآن فمووو  شلووو  ال  ووور  املووورا  اجلووود  منهوووا أ وووال ، أو 

وقود تكّفول  (1)بازيا  إانََّما  َزْعراُف اْلُقزْرآَن َمزْن ُخوباز َ الختصاص اخلطاب باملشافهني، أو لغري شل  من األ لة كو
 .، ولعله يليت بعا الكالم عن شل علماء األ ول الكالم برّ  آرائهم ونقدها بالتفصيل

ويف مقابول شلو  شهووع العالموة الطبا بوائي يف مقدموة امليوو ان إآ أن القورآن ال يفسور إال بوالقرآن، ألنووه  ثانيزاً:
ء تبيانوا  لنفسوه حوت  توا  إآ اوريهف وكيوف نور وهدى وتبيان لكل  يء وكيف ال يكون ما هو تبيان لكل  ي

فهووو املبووني  اووري املبوونيش وهووو الشووارح اووري املشووروح وهووو النووور اووري  فيكووون نووورا  وهووو حمتووا  إآ تفسووري اووريه و وورحه
 ر بشيء، وسيليت نص كالمه واملناقشات فيه.املتنوّ 

وسط الذ  سلكه علماؤنا علوى مور التواري ، وفيما بني هذين الرأيني هنال  الطريق املعتدل والصراط ال ثالثاً:
ويف  ليعوووتهم الشوووي  الطوسوووي، حيوووأ شهبووووا إآ، أو بنووووا علوووى، أن بعوووا آيوووات القووورآن الكووورمي  كووون تفسوووريها 

                                                           

 .213ص 8ثقة اإلسالم الكليين، الكايف،  ار الكتع اإلسالمية و  هران:   (1)
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أهوول بيتووه الرسووول و  :ببعضووها اآلخوور، لكوون بعضووا  منهووا فووا ال  كوون تفسووريه وفهمووه إال بووالر و  إآ أهوول الووذكر
 .)(1)األ هار 

 يف فصول:يدور  والبحث
 رأي بعض االخبار ين: ال نفهم من القرآن شيئاً!

اننوا قوومم باالخباريني املنسوب إلويهم، فو ن املعورون عونهم  بعا سريعة عن حقيقة رأ  حملة الفصل األول:
ال نفهووم موون القوورآن  ووي ا ، قووال الشووي  يوسووف البئووراا  وواحع احلوودائق يف الووّدرر النمفيووة: )ال خووالن بووني 

يف  ف مجلووة موونهم كتبووا  وليني يف العموول بووو)القرآن( يف األحكووام الشوورعية واالعتمووا  عليووه، حووت  وونّ أ ووئابنا اال وو
 اآليات املتعّلقة باألحكام الشرعية، وهي مخسمائة آية عندهم.
سره ومن تلخر عنوه، ف نوه ي يفوتذ هوذا البواب   وأما األخباريون منهم و وهو احملّدث األمني األسرتآبا   قدس

حوت مةول قولوه  منوه مطلقوا    ويءو فهم يف هذه املسوللة موا بوني اإلفوراط والتفوريط، فمونهم مون منو  فهوم أحد قبله 
 السالم.  إاّل بتفسري من أ ئاب العصمة عليهم ُقْل ُهَو اهللُ َأَحدْ تعاآ 

يف  اهلل يف بعوووا رسوووائله: )إا كنووون حاضووورا    قوووال الفاضووول احملوووّدث الفاضووول السووويد نعموووة اهلل اجل ائووور  ر وووه
سوووتاش ادتهووود الشوووي   عفووور البئوووراا، والشوووي  احملوووّدث  ووواحع ) وامووو  املسووومد اجلوووام  مووون  وووريا ، وكوووان األ

قُزْل ُهزَو الكلم( يتناآران يف هذه املسللة فاجنر الكالم بينهموا حوت قوال لوه الفاضول ادتهود: موا تقوول يف معو  
 فهل  تا  يف فهم معناها إآ احلديأف اهللُ َأَحدْ 
 .(3)ل: نعم، ال نعرن مع  األحدية، وال الفرق بني األحد والواحد، وحنو شل  إاّل بذل (فقا

 سترابادي، وخطأ الُسبة إلييحقيقة رأي اإل
األمووني االسوورتابا   يقووول بووذل ، لكوون األمووني االسوورتابا   ال يقووول بووذل  احملوودث  توووِهم أنّ العبووارة  أقززول:

واحلموووة يف شلووو  تصووور ه يف  ،ني الشووويعة والسووونة مووو  بعوووا االخوووتالنأبووودا  بووول ان رأيوووه يقوووارب رأ  املشوووهور بووو
أّما مذهبهم فهو أّن كوّل  -1الفوائد املدنية قال: )فائدة: الصواب عند  مذهع قدمائنا األخبارّيني و ريقتهم، 

ا فّوا  واء بوه وأّن كةوري  -3ما حتتا  إليه االّمة إآ يوم القيامة عليه  اللة قطعية من قبله تعاآ حّت أرش اخلودش، 
مون نسو  وتقييود وصصويص وتلويول عو ون عنود  من األحكام وفّا يتعّلق بكتواب اهلل وسوّنة نبيّوه  النيّب 

وأّن القرآن يف األكةور ور  علوى و وه التعميوة بالنسوبة إآ أشهوان الرعيوة، وكوذل  كةوري مون  - 2العرتة الطاهرة 
                                                           

 (.268الدرس ) (1)
 .223ص 3إلحياء الرتاث و بريوت،   ف البئراا، الّدرر النمفّية،  ار املصطفى الشي  يوس  (3)
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 (1)ال نعلمه من األحكام الشرعية النظريوة أ ولية كانون أو فرعيوةوأنّه ال سبيل لنا فيما  - .4السنن النبوية 
وأنّه ال جيوو  اسوتنباط األحكوام النظريوة مون آوواهر كتواب اهلل وال مون آوواهر  - .5إاّل السما  من الصا قني 

 .(3)بل جيع التوّقف واالحتياط فيهما( السنن النبوية ما ي يعلم أحوامما من  هة أهل الذكر 
جنده يقول: )وأّن القرآن يف األكةر ور  على و وه التعميوة بالنسوبة إآ أشهوان الرعيوة( وال يقوول انوه  -أ أقول:

بلمجعووه ور  علووى سووبيل التعميووة وانووه ال يفهووم منووه  وويء مطلقووا ، نعووم قولووه: )ان أكةووره( منوواق  فيووه والصووئيذ 
فوا ال القورآن  أكةورفوان م العاموة مون النواس )بعضه(، إضوافة إآ انوه قيّود بوو)التعمية بالنسوبة إآ أشهوان الرعيوة( وهو

 :وي يقوول ،إال بعوود التفسووري والشوورحولووذا  تووا ون إآ الشوورح والتفسووري، أ  امووم ال يفهمونووه يفهمووه عامووة النوواس 
انوووه ور  علوووى و وووه التعميوووة بالنسوووبة إآ العلمووواء والفقهووواء واملفسووورين، ومووون املسوووتبعد أن يقصووود مووون الرعيوووة موووا 

ََاتَززُي َقلايززْل، يف احلووديأ عوون اإلمووام الصووا ق )عليووه السووالم(:  يشووملهم ولووذا ور  إانَّ ُرَواَة اْلتاَتززاما َكثايززْر َوإانَّ ُر
ززاُل  َ  ََا َززةا، َواْلُ هَّ َُنُزُهْم تَزززْرُا الرا َت لاْلتاَتززاما َفاْلُعَلَمززاُء َ ْحزز ْح لاْلَحززدا ثا ُمْسززَتلا زز ُْصا ززْن ُمْستزَ ْفززُ  وََكززْم ما َُنُزُهْم حا ْحزز

َيانا َوتَزَلا َزَر اْلَفرا َقانا الراَوا َا َلَف الرَّا ََى َهَلَتَتُي َفعاَُْد َذلاَ  اْختزَ ََى َحَياَتُي َورَاعح  َزْر  .(2) َةا، فَزَراعح  َزْر
نعوم  تمول  (4)م عليوه(علوى الودين وقوي   وفيوه إ وعار بولن العواي احلقيقوي وال  ) :رعاقال يف جمم  البئرين ما ة 
 .(6)فتلمل (5)َواْستزَْرَاُكْم أْمَر َخْلقايا مةل  قصده الشمول استنا ا  إآ

: )وأنّه ال جيو  استنباط األحكام النظريوة مون آوواهر كتواب اهلل وال مون آوواهر السونن النبويوة كما يقول -ب
كموووا تووورى خووواص وهوووو  بووول جيوووع التوقّوووف واالحتيووواط فيهموووا(  موووا ي يعلوووم أحوامموووا مووون  هوووة أهووول الوووذكر 

                                                           

الظوواهر انووه يقصوود موون )األحكووام الشوورعية النظريووة األ وولية( مةوول أركووان الصووالة ككووون الركووو  والسوومدتني ركنووا ، ويقصوود  (1)
و ما أ به، وال يقصد من األ لية أ وول أ 4والو 2بالفرعية مةل حكم القنوت وسائر املستئبات أو مةل حكم الش  بني الو

 الدين، فاما أحكام عقلية وليسن  رعية لل وم الدور يف بعضها.
، 104ص 1حممد أموني األسورتآبا  ، الفوائود املدنيّوة، م سسوة النشور اإلسوالمي التابعوة جلماعوة املدرسوني بقوم املشورفة،    (3)

 خرية و كن  مج النقطة الرابعة واخلامسة.والرتقيم منا، وهةنا يدور حول النقاط الةالثة األ
 .43ص 1ثقة اإلسالم الكليين، الكايف،  ار الكتع اإلسالمية و  هران:   (2)
 .131ص 1فار الدين الطر ي النمفي، جمم  البئرين، انتشارات مرتضو ،   (4)
 من  عاء ال يارة اجلامعة. (5)
فَزِاناي اة وأولياء يف  ومم أ  منصووبني مون قوبلهم كموا قوال )عليوه السوالم( األولياء والرعاة ال ينفي و و  رع إش كومم  (6)

ََلَززْيُتْم َحاكامزززاً  نزَُّهْم ( و413ص 7)الكووايف:   قَززْد َعَعْلتُزززُي  ُعوا فايَهزززا إالَززى ُرَواةا َحزززدا ثاَُا فَزززِا ُْ اْلَواقاَعزززُة فَززاْرعا َوَأمَّزززا اْلَحززَوادا
َََلْيُتْم َوأَنَا ُح َُّة   (.463ص 3)االحتما :   اللَّيا ُح َّتاي 
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 و يووة اللكيوة و املوكوذل :  وإباحوة   وكراهوة   واسوتئباب   وحرمووة   أحكوام الشوريعة مون و ووب   باألحكوام النظريوة، أ 
مبوا فيوه مون حكوم وموواعص وقصوص وأمةوال كلوه ا من األحكام الوضعية، فليس كالمه عن القرآن الكرمي  مو بهه

ةل تعبوريه، يقوول بانوه وِعَبر ومستقالت عقلية، بل كالمه خاص بآيات األحكام فال يصذ القول انه، ومرن عَّب مب
َْ ( على أننوا ال نفهوم  وي ا  مطلقوا  مون تدلته ر ، أفرتى أنه يقول: )أو أن عباا  فهم منه  يء مطلقال ي   َلز قَزْد َأفزْ

ُُونَ  َمزا آلاَهزْة إاالَّ اللَّزُي َلَفَسزَدتَا وي ا  مطلقوا  مون موم أو ال  (1)سورة امل منوون: اآليوة  فاْلُمْؤما ف لَزْو َكزاَن فايها
 .(33سورة األنبياء: اآلية )

به عامة علماء الشيعة، لوضوح تفكي  يلت م يف استنباط األحكام النظرية من آواهر الكتاب هو ما  وكالمي
، بالنسوبة اإلرا ة اجلدية عن االستعمالية، بل هو فا يلت م به، عمال ، الكةري إن ي يكن أكةور علمواء العاموة أيضوا  

 .أو سنته وفعله ار ة يف كالم الرسول إآ املقيدات واملاصصات الو 
الفئوووص عووون مقيووودا ا  و ووووبان املطلقوووات والعموموووات الووووار ة يف القووورآن الكووورمي، ال  ووو  يف  توضزززيحي:

 موةال   (1)سوورة املائودة: اآليوة  َأْوفُزوا بازاْلُعُقودا وعصصا ا أو احلواكم عليها وال يقول أحد بصئة التمس  بو
، (عنوود اخلا ووة) املعصووومني  ومجيوو مقيووده موون كووالم الرسووول )عنوود العامووة(  علووى إ القووه قبوول الفئووص عوون

لبداهة أن البي  الضرر  والغبين واإلكراهي و... ال جيع الوفاء به، وأن اآلية عصصة هبا ونظائرها فا  اء علوى 
: اْلَخطَززأُ َوالُاْسززَيانا  كقولووه   لسووان الرسووول  َصززالح ََززْن أُمَّتاززي تاْسززُ  خا ززَ   َوَمززا اَل   َوَمززا اَل  َزْعَلُمززونَ  ُوضا

َََلْيززيا... ََززن تَزززَرامح ماززُُتمْ بوول وقولووه  (1) ُطايُقززوَن َوَمززا اْضززطُرتوا إالَْيززيا َوَمززا اْسززُتْتراُهوا   إاالَّ َأن َتُتززوَن تاَ ززارًَة 
 (.33)سورة النساء: اآلية 
كتووواب اهلل وال مووون آوووواهر السووونن يقصووود مووون )ال جيوووو  اسوووتنباط األحكوووام النظريوووة مووون آوووواهر  فاالسووورتابا   

بول جيوع التوقّوف واالحتيوواط فيهموا( أنوه ال جيوو  التمسوو   النبويوة موا ي يعلوم أحواممووا مون  هوة أهول الووذكر 
بظواهرها قبل الفئص عن املاصص واملقيد و بهها حت تعلم أحوامما، أ  كوما عاموة أو عصصوة أو مطلقوة 

 .الذكر أو مقّيدة أو منسوخة أو ال، من أهل 
، على فصل املاصصات أن القرآن الكرمي  رى  أبه، وكذا الرسول العظيم  العام يف شل  هو والسبع

أو كالمهووم عنهووا  أو يف كووالم الرسووول  الكتووابواملقيوودات عوون العمومووات واملطلقووات، فو ووع الفئووص يف 
ََْلَُا إالَْيَ  الذاْكَر لاُتبزَياَن لالَّاسا مَ لقوله تعواآ  َاَل إالَزْيهامْ َوأَن َوَمزا ( وقولوه تعواآ: 44)سوورة النئول: اآليوة  ا نُز

ُُْي َفانتزَُهوا ََ ََلازيٌّ  ( وقوله 7)سورة احلشر: اآلية  آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَزَهاُكْم  أَنَا َمدا َُزُة اْلعاْلزما َو
                                                           

 .462ص 3ثقة اإلسالم الكليين، الكايف،  ار الكتع اإلسالمية و  هران:   (1)
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زز إاناززي تَززاراا فاززيتْم َأْمززَر نا إاْن وقولووه املتووواتر لوودى الفووريقني  (1)ْن بَاباَهززابَابُزَهززا َفَمززْن َأرَاَد َمدا َُززَة اْلعاْلززما فَزْلَيْأتاَهززا ما
ززلتوا  َمززا لَززْن َتضا َرتاززي أَ َهززا الَّززاُس اْسززَمُعوا َوقَززْد بَزلَّْلززُ  إانَّتززْم   -َأَخززْذُتْم باها تزْ َا ََّ َوَعززلَّ َوَأْهززَل بَيتاززي  ََزز كَتززاَم اللَّززيا 
َََلّي اْلَحْوَم فَ  ، َوالثزََّقاَلنا كَتاُم اللَّيا َعلَّ ذاكُرُه َوَأْهُل بَيتايَسَتراُدوَن  ََمَّا فَزَعْلُتْم فاي الثزََّقَلينا  (3)... َأْسأَُلتْم 

 فالتمس  هبما مجيعا   نئنا الصورة الكلية الشاملة التامة للمرا ات املولوية واألحكام اإلمية.
 الطباببائي: كيف  تبين القرآن، بشيء غيره!

فقود  يف تفسوري القورآن بوالقرآن  راسة سريعة، مكملة ملوا مضوى، عون رأ  العالموة الطبا بوائي لثاني:الفصل ا
ويف مقابوول شلوو  شهووع العالمووة الطبا بووائي يف مقدمووة امليوو ان إآ أن القوورآن ال يفسوور إال بووالقرآن،  ثانيززاً:سووبق: )

يانوا  لنفسوه حوت  توا  إآ اوريهف ألنه نور وهودى وتبيوان لكول  ويء وكيوف ال يكوون موا هوو تبيوان لكول  ويء تب
وكيف يكون نورا  وهوو حمتوا  إآ تفسوري اوريه و ورحه فهوو املبوني  اوري املبونيش وهوو الشوارح اوري املشوروح وهوو النوور 

قووال يف امليوو ان: )وي ينوودب إال إآ التوودبر يف آياتووه،  (2)ر بشوويء، وسوويليت نووص كالمووه واملناقشووات فيووه(اووري املتنوووّ 
تالن يرتائوى منهوا، و علوه هودى ونوورا  وتبيانوا  لكول  ويء، فموا بوال النوور يسوتنري بنوور اوريه  وموا فرف  بوه أ  اخو

وقوال: )وحا وا أن  (4) لن امدى يهتدى هبداية سواه  وكيف يتبني ما هو تبيوان كول  ويء بشويء  ون نفسوه (
                                                           

، م سسوووة النشووور اإلسوووالمي التابعوووة جلماعوووة املدرسوووني بقوووم احلسووون بووون  وووعبة احلوووراا، حتوووف العقوووول عووون آل الرسوووول  (1)
 .420املقدسة، ص

 .334ص 1الكتع اإلسالمية و  هران:  ثقة اإلسالم الكليين، الكايف،  ار  (3)
وقد ور  حديأ الةقلني يف كتع العامة يف  ئيذ مسلم ومسند أ د وسنن الرتمذ  واريها كما جتوده يف امللئوق ونكتفوي هنوا 
بالنص الذ  رواه النسائي فقد روى احلافص النسائي يف سننه الكَبى سنن عن حممد بن املة  قال ثنا  و  بون  وا  قوال ثنوا 
أبو عوانة عن سليمان قال ثنا حبيع بن أيب ثابن عن أيب الطفيل عن ]الصئايب[  يد بن أرقم قال ملا ر   رسول اهلل  لى 

كلا قد  عين فل بن إا قد تركن فيكم “اهلل عليه وآله عن حمة الو ا  ون ل ادير خم أمر بدوحات فقممن مث قال : 
رتيت أهوول بيوون فووانظروا كيووف صلفوووا فيهمووا ف ممووا لوون يتفرقووا حووت يوور ا علووي الةقلووني أحوودكا أكووَب موون اآلخوور كتوواب اهلل وعوو

احلوض مث قال إن اهلل موال  وأنا ويل كول مو من مث أخوذ بيود علوي فقوال مون كنون وليوه فهوذا وليوه اللهوم وال مون وااله وعوا  
 .8148/ح  45/ ص  5]السنن الكَبى للنسائي /  ”. من عا اه

/ ص  4ديأ  وئيذ اإلسونا ، ال  عون ألحود يف أحود مون رواتوه( . ]مشوكل اآلثوار للطئواو  /  وقال الطئاو : )فهوذا احلو
 [.1765/ ح  210

 (.1كما  ئئه االلباا، و رح الرتمذ  بانه حديأ حسن اريع، كما جتده يف امللئق )
 (268الدرس ) (2)
 .6ص 1ريب و بريوت،  العالمة الطبا بائي، املي ان يف تفسري القرآن،  ار إحياء الرتاث الع (4)
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َُزززاحح مازززَن اْلُهزززَد   ُهزززًد  لا يكوووون القووورآن تبيانوووا  لكووول  ووويء وال يكوووون تبيانوووا  لنفسوووه، وقوووال تعووواآ:  لَّزززاسا َوبَزيزا
ََْلَُزا إالَزْيُتْم نُزورًا متبايًُزا( وقوال تعواآ: 185)سوورة البقورة: اآليوة  َواْلُفْرَقانا  ( 174)سوورة النسواء: اآليوة  َوأَن

إليووه  وكيووف يكووون القوورآن هوودى وبينووة وفرقانووا  ونووورا  مبينووا  للنوواس يف مجيوو  مووا  تووا ون وال يكفوويهم يف احتيووا هم
 .(1)وهو أ د االحتيا  (

 مقارنة بين رأي الشيخ الطوسي والسيد الطباببائي
 أمرين: مضن بعا املناقشات يف كالمه وسنضيف مناقشات أخرى، ولكن جيع قبل شل  أن نشري إآ أقول:

أن السوويد الطبا بووائي اقتووبس، حسووع الظوواهر، بعووا عباراتووه اآلنفووة موون الشووي  الطوسووي يف  :األولاألمززر 
لتبيووان، ولكوون بفووارق أن كووالم الطوسووي  قيووق  ووئيذ يسوول  فيووه الطريووق الوسووط واجلووا ة املسووتقيمة حيووأ تبوو  ا

 (3))رأ  يف اجلملووة( أمووا كووالم الطبا بووائي فغووري  ووئيذ إش سوول  فيووه منهمووا  مفر ووا  حيووأ تبوو  )موونهج باجلملووة(
ة الطوسوي يف التبيوان قوال: )والوذ  نقوول وقد نقلنا عبارة الطبا بائي قبل قليل فلنسوتعرض، لغورض املقارنوة، عبوار 

إانَّزا َعَعْلَُزاُه يف شل : إنوه ال جيوو  أن يكوون يف كوالم اهلل تعواآ وكوالم نبيوه تنواقا وتضوا  وقود قوال اهلل تعواآ: 
َََرباي ززا َََرباززيب ُمباززينح ( وقووال: 2)سووورة ال خوورن: اآليووة  قُزْرآنًززا  ل: ( وقووا135)سووورة الشووعراء: اآليووة  بالاَسززانح 

 َوَما َأْرَسْلَُا مان رَُّسولح إاالَّ بالاَسانا قَزْومايا  ( وقوال فيوه: 4)سورة إبوراهيم: اآليوة َيانًزا لاُتزلا َشزْيءح )سوورة  تابزْ
 (28)سورة األنعام: اآلية  مَّا فَزرَّْبَُا فاي اْلتاَتاما مان َشْيءح ( وقال: 83النئل: اآلية 

وأنووه بلسووان قومووه، وأنووه بيووان للنوواس وال يفهووم بظوواهره  وويءف وهوول  فكيووف جيووو  أن يصووفه بلنووه عووريب مبووني،
شلوو  إال و ووف لووه بوواللغ  واملعمووى الووذ  ال يفهووم املوورا  بووه إال بعوود تفسووريه وبيانووهف وشلوو  منووّ ه عوون القوورآن وقوود 

ُهمْ موودح اهلل أقوامووا  علووى اسووتارا  معوواا القوورآن فقووال:  ززُزْ )سووورة النسوواء: اآليووة  َلَعلاَمززُي الَّززذا َن َ ْسززَتُباُطونَُي ما
َََلززى  (، وقووال يف قوووم يووذمهم حيووأ ي يتوودبروا القوورآن، وي يتفكووروا يف معانيووه: 82  ِْ َأفَززاَل  َزَتززَدبزَُّروَن اْلُقززْرآَن َأ

َفاُلَها : )إا علف فيكم الةقلني: كتواب اهلل، وعورتيت أهول وقال النيب ( 34)سورة حممد: اآلية  قُزُلومح َأقزْ
لكتاب حمة، كما أن العرتة حموة. وكيوف يكوون حموة موا ال يفهوم بوه  ويءف ورو  عنوه )عليوه بين( فبني أن ا

)إشا  اءكم عوّ  حوديأ فلعرضووه علوى كتواب اللّوه، فموا وافوق كتواب اللّوه فواقبلوه، وموا خالفوه السالم( إنه قال: 
تواب اللّوه، وهوو ال ، وكيوف يكوون العورض علوى كفاضربوا به عرض احلائط( ورو  مةل شل  أيضا  عن أئّمتنوا 

 .(2)يفهم به  يءف(
                                                           

 .11املصدر: ص (1)
 وقد عدل العالمة الطبا بائي عن هذا الرأ ، يف أ  اء الحقة من املي ان، كما مضى يف الدرس السابق. (3)
 .78ص 1الشي  الطَبسي، التبيان يف تفسري القرآن، األمري للطباعة والنشر والتو ي  و بريوت:   (2)
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فالحوص الفورق الكبووري بوني املبنيووني والتعبوريين، وإليضوواحهما أكةور نقووول: فورق كبووري بوني اإلثبووات يف اجلملوة وبووني 
؛ أال تورى أنوه يصوذ أن تقوول )ال أعلوم كول (1)اإلثبات املطلق كما فرق كبري بني النفي يف اجلملة وبني النفوي املطلوق

ين أن  ال تعلم كل علوم األولني واآلخرين لو قصدت آاهر الكالم )بل نصه( وال يصوذ أن تقوول  يء( الذ  يع
)ال أعلووووم أ   وووويء( ألنووووه يعووووين أنوووو  ال تعلووووم حووووت معلومووووة واحوووودة )ككونوووو  مو ووووو ا  وأن النهووووار مضوووويء وان 

 لم كل  يء(.( وهكذا، وأال ترى أنه يصذ أن تقول )أعلم  ي ا  أو أ ياء( وال يصذ أن تقول )أع3=1+1
وعبارة الطوسوي تشوري إآ يف اجلملوة أ  اننوا نعلوم  وي ا  مون القورآن، أموا عبوارة الطبا بوائي فتشوري إآ باجلملوة 

 من القرآن  (3)أ  إآ أننا نعلم كل  يء
 وأنه بيان للناس وال يفهم بظاهره  يءف( وي يقل )كل  يء(فقارن عبارة الطوسي: )

وكيوف يكوون العورض علوى كتواب اللّوه، وهوو ال يفهوم بوه يفهم به  يءف( )وقوله: )وكيف يكون حمة ما ال 
 . يءف( وي يقل )وهو ال يفهم منه كل  يء(

ُهمْ وقوود موودح اهلل أقوامووا  علووى اسووتارا  معوواا القوورآن فقووال: وقووال: ) ززُزْ فقوود ( َلَعلاَمززُي الَّززذا َن َ ْسززَتُباُطونَُي ما
 .لى شل وليس انه مدح مجي  الناس عمدح أقواما  فقط 
وقووال يف قوووم يووذمهم حيووأ ي يتوودبروا القوورآن، وي يتفكووروا يف معانيووه( وي يقوول انووه ي ينوودب إال إآ وقووال: )

التوودبر يف آياتووه( وأيوون إثبووات ضوورورة التوودبر يف آياتووه موون نفووي اووريه وانووه الطريووق الوحيوود وانووه الووذ  بووه نفهووم كوول 
  يء من القرآن الكرميف

لبئووراا ) وواحع احلوودائق( يف املوونهج الووذ  يقووول باننووا  كننووا أن نسووتنبط كوول رأ  الشووي  ا :الثززانياألمززر 
يف تلويوول   وويء موون القوورآن الكوورمي، قووال: )وموونهم موون  ووّو  شلوو  حووّت كووا  يووّدعي املشوواركة ألهوول العصوومة 

مشووووكالته وحوووول مبهماتووووه وبيووووان جممالتووووه، كمووووا يعطيووووه كووووالم احملووووّدث احملسوووون الكا وووواا يف مقوووودمات تفسووووريه 
يف تلوو  املقامووات العليووة، كمووا ال  فووى   ريووا  علووى قواعوود الصوووفية الووذين يووّدعون م ا ووة األئّمووة  (2)صووايف()ال

 .(4)على من تتب  كالمه يف تفسريه املشار إليه(
هبوم، بول إ وا وافقهوم علوى معتقودا  أو  ا  مون يقوول بوه  ووفي كوونهذا الرأ  رأ   ويف ولويس بالضورورة   أقول:

 وعلى أ  فالرأ ، كما آهر فا مضى، ضعيف بل با ل.هذا الرأ  خا ة، 
                                                           

 املطلق.أو: بني مطلق النفي والنفي  (1)
 من القرآن، أو كل  يء على اإل الق. (3)
 .26و  25:  1التفسري الصايف  (2)
 .240ص 3إلحياء الرتاث و بريوت،   الشي  يوسف البئراا، الّدرر النمفّية،  ار املصطفى   (4)
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 داللة الم مالح في القرآن، َلى رد نظر ة )ما بال الُور(!
إآ االستدالل فنقول: يدل على عدم  ئة ما شكره من )وي يندب إال إآ التدبر يف آياتة، فرف  به  ولُرع 

، فمووا بووال النووور يسووتنري بنووور اووريه  ومووا  وولن أ  اخووتالن يرتائووى منهووا، و علووه هوودى ونووورا  وتبيانووا  لكوول  وويء
امدى يهتدى هبدايوة سوواه  وكيوف يتبوني موا هوو تبيوان كول  ويء بشويء  ون نفسوه ( اّن مون البوديهي أن هنوا  
آيات كةرية جمملة أو مبهمة لنا وأن هنوا  ألفاآوا  كةورية يف القورآن الكورمي مشورتكة بوني معواا عديودة وال جنود حنون 

فقووط(، ولووذا اختلووف   )بوول علمووه مووو   عنوودهم تارا  املعوو  املوورا  موون القوورآن الكوورمي نفسووه مووا يوودلنا علووى اسوو
كبار املفسرين  يعة وسنة على مّر التاري  يف معانيهوا وي تسوعفهم حوت اللغوة يف حول املعضولة، ولنضورب لوذل  

 بعا األمةلة:
 َقْسَورَةح 
( فقد اختلوف 51-50)سورة املدثر: اآلية  * فَزرَّْح مان َقْسَورَةح َكأَنزَُّهْم ُحُمْر متْسَتُفاَرْة قوله تعاآ:  -1

هول هوو األسودف  َقْسزَورَةح يف أن املرا  من الوئ مر: احلمر األهلية أو احلمر الوحشية )املاططة( وان املرا  من 
ط املعو  املورا  أو هو الر ل الراميف أو هو مجاعة من الر ال كما قال باألخري ابن عباس، وال نستطي  أن نسوتنب

موون القوورآن الكوورمي نفسووه وموون الطريووف ان نتوودبر جمموول معوو  اآليووة الكر ووة علووى ضوووء االحتموواالت املاتلفووة فووان 
احلمار األهلي  ان من األسد ويفّر منه ولكنه ال  ان من اإلنسان حت وإن أمس  بيده الف سهم وقوس  

ويفر منوه، وال  وان مون األسود يف احلواالت العا يوة  على العكس من احلمار الوحشي الذ   ان من اإلنسان
 وال يفّر منه.

فهوول معوو  اآليووة: )كوولمم  وور أهليووة فووّرت موون األسوود(ف أو معناهووا )كوولمم  وور وحشووية فووّرت موون اإلنسووان 
 الرامي ما( أو معناها )فّرت من مجاعة من الر ال(ف

ا أن يسوتار  معو  هوذه اآليوة واآليوات اآلتيوة، واحلا ل: انه هل يستطي   احع املي ان أو الصايف أو اريك
 عَب منهج تفسري القرآن بالقرآن، من سائر آيات الكتابف.

 َكالصَّرا ما 
َهززا بَززائاْف ماززن رَّباززَ  َوُهززْم نَززائاُموَن * َفَأَّْززَبَحْ  َكالصَّززرا ما قولووه تعوواآ:  -3 َََليزْ سووورة القلووم:  َفطَززاَف 
 لصرمي على أقوال:( وقد اختلف يف ا30-13اآليتان 

فهل يرا  به: الرموا  األسوو  )وهوي لغوة خ  وة(ف أو يورا  بوه أرض معروفوة بواليمن ال نبوات فيهوا تودعى  ور ان  
  سوووا ه  يف   كمووا  وواء يف جمموو  البيووانف أو يوورا  بووه الليوول األسووو  كمووا عوون ابوون عبوواسف وقووال الطوسووي: )كالليوول
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أو يوورا  بووه النهووار كمووا يوورا  بووه الليوول، ألن كوواّل  منهمووا متصوورمف  (1)ضووها(بيا  يف كالنهووار    كانوون   أن   بعوود الحرتاقهووا 
أ بئن كالصرمي أ  كالليل األسو  )وله و وه( أو كالصورمي أ  كالنهوار املتصورم )ولوه و وه( ألموا  فمع  وعليه: 

 كانن م رعة نضرة مجيلة أّخاشة مضي ة فل بئن كالنهار املتصرم إشا انتهى.
َها  ُفوما
زززَها تعووواآ: قولوووه  -2 َََدسا َهزززا َو زززن بَزْقلاَهزززا َوقاثَّائاَهزززا َوُفوما زززا تُُبازززُ  اأْلَْرُم ما فَزززادُْع َلَُزززا رَبَّزززَ  ُ ْخزززراَّْ َلَُزززا مامَّ

( فقد اختلفوا يف املرا  من فومها على أقوال: الفوم هو الةووم، أو هوو احلنطوة، 61)سورة البقرة: اآلية  َوَبَصلاَها
 بوب الن  كن أن صب  كاحلنطة والشعري والعدس والفول... إ خ أو هو السنبلة.أو هو اخلب ، أو هو مجي  احل

َحُصورًا 
الوذ  ليسون  َحُصزورًا( فهول املورا  بوو23)سوورة آل عموران: اآليوة  َوَسياًدا َوَحُصورًاقوله تعاآ:  -4

اء )وإن كانون لوه  وهوة( أو له  وهوة النسواءف أو الوذ   نو  نفسوه مون مطلوق الشوهواتف أو الوذ  ال يوليت النسو
 املرا  باحلصور: املعصوم من الذنوبف

 نَزَهرح 
ورف قووال 54)سوورة القموور: اآليوة  إانَّ اْلُمتَّقاززيَن فاززي َعَّزاحح َونَزَهززرح قولوه تعواآ:  -5 ( فهوول املورا  بووالنهرر النها

أو املووورا  السوووعة يف الووور ق  (3)الطَبسوووي يف جممووو  البيوووان: )أ  أموووار يعوووين أموووار اجلنوووة مووون املووواء واخلمووور والعسووول(
 واملعيشةف أو املرا  الضياءف أو املرا  جممو  األخريين كما  اء يف التبيانف، وهكذا وهلم  را.

ُخونَ داللة   َلى َدِ تيسر َلمُا ب مي  َلِو التتام الرَّاسا
)وال  القورآن بوالقرآن أوضذ األ لة على أننا ال  كننا، مهما بلغنا من العلم، أن نصول عوَب مونهج تفسوري ومن
إآ مجي  ما احتواه القرآن الكرمي من علوم وبطون وتلويول وتن يول واريهوا، خالفوا  ملوا ا عواه يف امليو ان، قولوه  اريه(
ِت اْلتاتزاما َوُأَخزُر ُمَتشزاباهاْح َفَأمَّزا الَّزتعاآ  ُْزُي آ زاْح ُمْحَتمزاْح ُهزنَّ ُأ َََلْيَ  اْلتاتزاَم ما َََل  ذ َن ُهَو الَّذي أَنْز

َُةا َوابْتالزاَء تَْأو لازيا َومزا  َزْعَلزُم تَْأو َلزُي إا   في ُُْي ابْتالاَء اْلفاتزْ ََْ ْ  فَزَيتَّباُعوَن ما َتشابََي ما ْم  زُخوَن فازي قُزُلوباها الَّ اللَّزُي َوالرَّاسا
ززُخوَن فاززي اْلعاْلززما وشلوو  سووواء أقلنووا بوولن الووواو يف  اْلعاْلززما  شووهور عنوود علموواء للعطووف كمووا هووو امل َوالرَّاسا

 ومشهور العامة.. توضيذ شل : الشيعة، أم قلنا بلما لالست نان كما شهع إليه العالمة الطبا بائي.

                                                           

 .23ص 7تفسري التبيان:   (1)
 .235ص  3لمي للمطبوعات  ط م سسة األع -الشي  الطَبسي، جمم  البيان يف تفسري القرآن   (3)
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ُخونَ إذا كان  الواو في   لالستئُاف َوالرَّاسا
ان الواو إشا كانن لالست نان، أفوا ت اآليوة الكر وة حصور علوم تلويول الكتواب، بواهلل تعواآ، وهوذا يعوين  -1
 يعلم أ  أحد من البشر حت الراسواون يف العلوم، هسوع الطبا بوائي، علوم تلويول الكتواب، فيكوون هوذا انه ال

أبلغ ر  على  عوى اننا  كن أن ننال تفسري الكتواب بلكملوه بالكتواب وشلو  ألن تلويول الكتواب فوا ينبغوي أن 
نوور وتبيوان كول  ويء لكول  واص، يدل عليه الكتاب ألنه أوله ومر عه وألن مآله إليوه فوال بود حسوع نظريوة ال

ِت اْلتاتزاما أن يكون  اال  عليه إش يقول تعواآ:  ُْزُي آ زاْح ُمْحَتمزاْح ُهزنَّ ُأ َََلْيزَ  اْلتاتزاَم ما َََل  ُهزَو الَّزذي أَنْزز
ََ ْززْ  فَزَيتَّباُعززوَن مززا َتشزز  َفَأمَّززا الَّززذ َن فززيفاملتشوواهبات موون الكتوواب  َوُأَخززُر ُمَتشززاباهاحْ  ْم  ُْززُي ابْتالززاَء قُزلُززوباها ابََي ما

َُةا َوابْتالاَء تَْأو لايا  ولكون تلويول املتشواهبات مون القورآن ال يعلموه  ،فهو تلويول للكتواب أ  للمتشواهبات منوه اْلفاتزْ
 إال اهلل تعاآ.

اسوتدالله العقلوي يولس اسوتةناء التلويول إش يقوول: )وحا وا أن يكوون القورآن تبيانوا  لكول  ويء وال  بوعي آخزر:
َُززاحح مازَن اْلُهزَد   َواْلُفْرقَززانا بيانوا  لنفسوه، وقووال تعواآ: يكوون ت ( 185)سوورة البقورة: اآليووة  ُهزًد  لالَّزاسا َوبَزيزا

ََْلَُا إالَْيُتْم نُورًا متبايًُاوقال تعاآ:   (.174)سورة النساء: اآلية  َوأَن
ي  ما  تا ون وال يكفويهم يف احتيوا هم إليوه وكيف يكون القرآن هدى وبينة وفرقانا  ونورا  مبينا  للناس يف مج

ْهززدا َزُزَُّهْم ُسززبُزَلَُاوهووو أ وود االحتيووا   وقووال تعوواآ:   (63)سووورة العنكبوووت: اآليووة  َوالَّززذا َن َعاَهززُدوا فايَُززا لَُزَ
وأ   ها  أعظم من بذل اجلهد يف فهم كتابه  وأ  سبيل أهدى إليه مون القورآن  واآليوات يف هوذا املعو  كةورية 

وتبيانووا  لكوول  وويء، فمووا ويقووول: ) (1)سنسوتفر  الوسوو  فيهووا يف هووأ احملكووم واملتشووابه يف أوائوول سوورة آل عمووران(
بوال النووور يسووتنري بنوور اووريه  ومووا  وولن امودى يهتوودى هبدايووة سووواه  وكيوف يتبووني مووا هووو تبيوان كوول  وويء بشوويء 

 .(3) ون نفسه (
يكون تبيانا  لتلويلوهف وحا وا للنوور أن يكوون منوريا  لكول  ويء إش نقول: كيف يكون الكتاب تبيانا  لكل  يء وال 

 ول إليه من عاقبة أمره أو مقا ده أو واقعه اخلار ي أو اري شل  فا فسر به التلويل.  وال يكون منريا  ألوله وما ي
 إذا كان  الواو للعطف

لراسوواني يف العلووم، فلوويس الووواو إشا كانوون للعطووف، افووا ت اآليووة حصوور علووم تلويوول الكتوواب بوواهلل وا أنّ  -3
 .، بل للراساني يف العلم فقطلكل  اص الكتاب إشا  تبيانا  لنا لكل  يء

                                                           

 .11ص 1العالمة الطبا بائي، املي ان يف تفسري القرآن،  ار إحياء الرتاث العريب و بريوت،   (1)
 .6ص املصدر: (3)
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ََُمزوا أَنزَُّهزُم يف موج البالاوة: موا ور   واحلق أن الواو للعطف أل لة عديودة سوبق بعضوها ومنهوا: ََ أَ ْزَن الَّزذا َن 
 ََ ُخوَن فای اْلعاْلما ُدونَزَُا َکذاباً َوبَزْلياً  َْطَانَا َوَحَرَمُهْم َوَأْدَخَلَُا َوَأْخزَرَعُهْم باَُزا الرَّاسا َُا َأْن رَفَزَعَُا اللَُّي َوَوَضَعُهْم َوَأ َليزْ

زمح اَل تَ  زْن َهاشا َح ُغراُسزوا فازی َهزَذا اْلزَبْطنا ما زْن قُززَرْ  زَي ما َََلزی ُ ْستزَْعَطی اْلُهَدی َوُ ْسزَتْ َلی اْلَعَمزی إانَّ َاأْلَئامَّ  ُْ ْصزُل
َواُهْم وَ  ُْ اْلُواَلُه ماْن َغْيراهامْ سا  .(1)اَل َتْصُل
وإن قلن بولن الوواو لالسوت نان وهوي سواكتة عون حوال الراسواني يف العلوم، وإ وا اسوتفدنا أن الراسواني  -2

يف العلم يعلمون تلويل الكتاب، من الروايات، أ بنا بلن هذا من االستعانة يف فهوم الكتواب بالروايوات، ومونهج 
قرآن يلس شل ، بعبارة أخرى: علي  أن تسوتار  شلو  مون سوائر آيوات الكتواب، مون  ون أن تفسري القرآن بال

 تستعني بالروايات وإال كان شل  نقضا  للمدعى نفسه هذا.
 هل حتم التطبيق غير حتم التفسير؟

بقولنا: انه  ول وعوال  ورح ، لكل  اصالقرآن تبيانا  لكل  يء كون نظرية  عن اجلواب  مضى:ثم اني قد 
( أ  ي  وود  انووه تبيووان ملوونف لكوول أحوود تبيانووا  لكوول  وويء( لكنووه تعوواآ ي يقوول )تبيانوا  لكوول  وويء)ون القوورآن بكو

 منوه كول  ويء بول بعضوه ، والو ودان يشوهد باننوا ال نتبونّي أو تبيان للبعا فقوط تبيان للكل لكل  يء فهل هو
فيمووع ضووم سووائر املنوواهج التفسووريية، كتفسووري القوورآن بالروايووات، إآ موونهج تفسووري القوورآن بووالقرآن.. وقوود فقووط 

اسووتدللنا علووى شلوو  بوولن تطبيووق القوورآن علووى مصووا يقه فووا ال  كوون لنووا يف كةووري موون األحيووان أن نستكشووفه موون 
َأْخَرْعَُززا َلُهززْم َدابَّززًة ماززَن لنووا لووذل  بووو، ومةّ اووري شلوو القوورآن الكوورمي، بوول علينووا االسووتعانة بالروايووات والتوواري  أو 

 .فرا   (83)سورة النمل: اآلية  اأَلْرما ُتَتلاُمُهْم َأنَّ الَّاَس َكانُوا باآ َاتاَُا ال  ُوقاُُونَ 
بلن التطبيق اري التفسري، والنظرية تقول بلن تفسري القرآن كله  كون عوَب الر وو   العلماء: أ اب بعا وقد
 آن وحده وال حنتا  فيه )يف التفسري( إآ اريه، وال تقول اننا ال حنتا  يف التطبيق إآ اريهفإآ القر 

إش كيوف يكووون القورآن تبيانووا   ؛كونوه تبيانوا  لكوول  ويء يوولس شلو و ان االسوتدالل بكونووه نوورا  مبينووا   :وال زوام
مفاهيموه أو أحكاموهف وحا وا للنوور أن  لكل  يء وال يكون تبيانا  ملصا يقه ومفر اتوه وموا تنطبوق عليوه كلياتوه أو

 يكون منريا  لكل  يء وال ينري مصا يقه هو  
 (علم التطبيق )تطبيق كليات القرآن على اجل ئيات واملصا يق، وتطبيق مفاهيموه علوى املفور ات وعي آخر:وب

بيوق اوري التفسوري( إن من أهم العلوم على اإل الق، بل انه ال يقل أكية عن علوم التفسوري نفسوه )لوو اعتَبنوا التط
ي نقل انه أكةر منه أكية، فكيف يكون القرآن تبيانا  لكل  يء وال يكون تبيانا  لتطبيقاته الن هي أهم من كول 

                                                           

 .144مج البالاة: اخلطبة  (1)
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إانََّما  يءف وحا ا أن يكون نورا  منريا  لكل  يء وال ينري مصا يقه ومفر اتهف؛ أال ترى أن تفسري قوله تعاآ: 
َََّكزاَة َوُهزْم رَاكاُعزونَ َولايتُتُم اللَُّي َورَ  )سوورة املائودة: اآليوة  ُسولُُي َوالَّذا َن آَمُُزوا الَّزذا َن  ُقايُمزوَن الصَّزاَلَة َو ُزْؤتُزوَن ال

هوو مووالكم واملتوويل لشو ونكم ومون أموركم  َولايتُتمُ ان املرا  من بتبيني ( ال    انه مهم يف ااية األكية 55
صداق الصئيذ الذ  أرا ه اهلل تعاآ ال يقل خطورة عن تفسوريه املفهوومي، بول بيده، ولكن تطبيق شل  على امل

على مةل معاوية واحلما  وي يد، فكان من الوا وع  بقوا   َولايتُتمُ ال جيد  تفسريه املفهومي  ي ا  إشا  بقنا 
اسوتارا  مصوا يق يكوون مبقودورنا ، ان ...(التبيان لكل  اص لكل  ويء وانوه حا وا للنوور أن ال ينوري)لنظرية 

 .من آيات القرآن نفسه امم علي واحلسن واحلسني... وهكذاوحتديد األولياء وأمسائهم 
جيووع أن يكووون القوورآن، حسووع نظريووة النووور والتبيووان، تبيانووا ، علووى األقوول، لكوول  وو ونه موون بعبززارة أخززر : 

 بيوو م وقود  قووا العلوم  قوا  أن تفسري وتلويل وتطبيق وتن يل واري شل ، وهل  كن ألحد اوري مون نو ل القورآن يف
موووام الصوووا ق )عليوووه السوووالم( حيوووأ خا وووع أبوووا مشوووموال  بكوووالم اإليكوووون هوووذا املووودعي  يوووّدعي علوووم شلووو ف إشا  

َلي َليهم ا أبا حُيفة، لقد اّدَي  َلماً حنيفة )  (.، و ل  ما ععل اهلل ذل  إاّل َُد أهل التتام الذي أن
 (عرف القرآن من خوب  بيو ح   ا قتادة، إنما  وخا ع قتا ة )

إضووووافة إآ شلوووو  فانووووه ال  وووو ، عرفووووا  و قّووووة ، ان موووون أقسووووام التفسووووري التفسووووري باملصووووداق، والتطبيووووق تفسووووري 
باملصووداق، خا ووة إشا ر عنووا إآ تفسووري معوو  التفسووري فانووه اإليضوواح والتبيووني واإلبانووة وكشووف املغطووى، كمووا يف  

م وأخرى ملصداقه وتطبيقاته، كما تارة يقووم املفّسور بكشوف املغطوى كتع اللغة، واإلبانة تارة تكون ملفهوم الكال
 من املفهوم وأخرى املغطى من التطبيق واملصداق.

ا أن تصوومد أمووام الواقوو  اخلووار ي، وامووا فووا هووان نظريووة تبيانووا  لكوول  وويء لكوول  وواص، ال  كن والحاَّززل:
 ة أخرى مبسطة )حسبنا كتاب اهلل( يكذبه الو دان والعيان إضافة إآ الَبهان، واما تعين بعبار 

 حصر َلم عمي  القرآن، بهم تفيد الروا اح المتواترة 
 علوووم الروايوووات واألخبوووار املتوووواترة توووواترا  إمجاليوووا ، بووول توووواترا  مضووومونيا ، تووودل علوووى حصوووران  الفصزززل الثالزززث:

دائق م ونووة اسووتعراض وقوود جتشووم  وواحع احلوو ،هم  وولوات اهلل علوويهمي، فوو)أ  العلووم بووه بلكملووه( الكتوواب كلووه
أن الروايووات الوون  أموور مهووم  وودا  وهووو ولكوون موو  التنبيووه إآ فسوونكتفي مبووا قالووه موون الروايووات فهوورس للكةووري 

 شكرها تنقسم إآ ثالثة أقسام:
، فووا يعووين أن بعضووه  يوودل الكةووري منهووا علووى أن علووم الكتوواب كلووه وبلمجعووه وحووق معرفتووه، خوواص هبووم -أ

 متاح لنا.
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 ببعضها على اننا ال نفهم من القرآن  ي ا ، وهذا ما سيليت اجلواب عنه. وقد يستدل -ب
وقوود يسووتدل ببعضووها علووى تفكيوو  اإلرا ة اجلديووة عوون االسووتعمالية يف الكةووري موون اآليووات فووا حنتووا  فيووه  - 
 البئوراا االسووتدالل بكول األخبوار الون شكرهوواالشوي  ، وهوذا  وئيذ، فهوذه  وائووف ثوالث، فو شا أرا   إلويهم

، وإن أرا  القسووم الةالووأ واألول علووى خصوووص القسووم الةوواا، فغووري  ووئيذ كمووا سوويليت الحقووا  بوو شن اهلل تعوواآ
 فكالمه  ئيذ تام، وهذا استعراض سري  لبعا الروايات الشريفة:

ما اّدَى أحد من الُاس أنزي عمز  القزرآن  »روى يف )الكايف( ب سنا ه عن أيب  عفر )عليه السالم( قال: )
َل اهلل إاّل َلززي بززن أبززي بالزز  واألئّمززة مززن بعززده  كلززي كمززا َل إاّل كززذام، ومززا عمعززي وحفظززي كمززا أنزز انزز

»(1). 
مززا  سززتطي  أحززد أن  ززدَي أن َُززده عميزز  القززرآن كلززي »وب سوونا ه عوون أيب  عفوور )عليووه السووالم( قووال: 

 .(3)«ظاهره وبابُي غير األوَّياء
و حزز   ززا قتززادة، إن كُزز  إنمززا فسززرح »موو  قتووا ة:  ويف )الكووايف( أيضووا  يف حووديأ البوواقر )عليووه السووالم(

 «.القرآن من تلقاء نفس  فقد هلت  وأهلت ، وإن كُ  أخذتي من الرعال فقد هلت  وأهلت 
 .(4)«من خوب  بي (6)و ح   ا قتادة، إنما  عرف القرآن»إآ أن قال )عليه السالم(: 

 زززا أبزززا »)عليوووه السوووالم( أنوووه قوووال لوووه:  وروى يف كتوواب )العلووول( يف حوووديأ  خوووول أيب حنيفوووة علوووى الصوووا ق
 «.حُيفة، تعرف كتام اهلل حق معرفتي، وتعرف الُاسخ من المُسوخ؟

إاّل َُزد أهزل التتزام  (5) ا أبا حُيفة، لقد اّدَي  َلمزا، و لز  مزا ععزل اهلل ذلز »فقال: نعم. فقال: 
َلي َليهم  احلديأ. (6)«الذي أن

)سورة فا ر: اآلية  ثُمَّ َأْورَثْزَُا اْلتاتاَم الَّذا َن اَّْطََفْيُاله تعاآ ويف مجلة من األخبار الوار ة يف تفسري قو 
 السالم.  و اآلية و  اللة على اختصاص مرياث )الكتاب( هبم عليهم( 23

                                                           

 ، وفيه : ن له ، بدل : أن ل.، باب أنه ي جيم  القرآن كّله إاّل األئّمة  1/  338:  1الكايف  (1)
 .، باب أنه ي جيم  القرآن كّله إاّل األئّمة  3/  338:  1الكايف  (3)
 سيليت أن املرا : إ ا يعرن القرآن بلكمله... (2)
 .485/  353:  8الكايف  (4)
 أقول: )أ  معرفته حق معرفته( ال يف اجلملة. (5)
 .5، ح  81/ ب  113:  1علل الشرائ   (6)
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 )سوورة العنكبووت: َبْل ُهزَو آ زاْح بَزياُزاْح فازي َُّزُدورا الَّزذا َن ُأوتُزوا اْلعاْلزمَ ويف مجلة يف تفسري قوله تعاآ 
 .(1)بلن املرا  هبم: األئّمة ،  لوات اهلل عليهم( 43اآلية 

ْلزُم اْلتاتزاما ويف مجلة يف تفسري  َا ُْزَدُه  َا زَُُتْم َوَمزْن  )سوورة الرعود: اآليوة  ُقْل َكفى بازاهللا َشزهايدًا بَزْيُازي َوبَزيزْ
 .(2()3)«إ انا َُى»قال : ( 42

يف  (5). وكوذا(44)سوورة ال خورن: اآليوة  ْر َلَ  َولاَقْوماز َ َوإانَُّي َلذاكْ يف تفسري قوله سبئانه  (4)ومةل شل 
ُخوَن فاي اْلعاْلما تفسري قوله   .(7)سورة آل عمران: اآلية  َوما  َزْعَلُم تَْأوا َلُي إاالَّ اهللُ َوالّراسا

 .(6)«ء أبعد من َقول الرعال من تفسير القرآن ليس شي»ويف مجلة من األخبار: 
قوال هشوام  (8)واوريه (7))الكايف( السالم املروية يف  مشام بن احلكم مبئضر الصا ق عليهويف مناآرة الشامي 

وآلووه موون احلمووةف قووال الشووامي: )الكتوواب( والسوونة. قووال هشووام: فهوول   عليووه اهلل   للشووامي: فبعوود رسووول اهلل  وولى
ختلفووون أنوووا وأنووون، ينفعنوووا )الكتووواب( والسووونة يف  فووو  االخوووتالن عنووواف قوووال الشوووامي: نعوووم. قوووال هشوووام: فلوووم ا
مالزززز  ال »السووووالم:  و وووورت إلينووووا موووون الشووووام يف عالفتنووووا إيووووا ف فسووووكن الشووووامي، فقووووال أبووووو عبوووود اهلل عليووووه 

فقوووال: إن قلوون: ي كتلوووف كوووذبن، وإن قلوون: )الكتووواب( والسوونة يرفعوووان عنووا االخوووتالن أحلووون؛ «. تززتتلم؟
يوووّدعي احلوووّق، فلوووم ينفعنوووا إشن )الكتووواب( ألمموووا  وووتمالن الو ووووه. ]وإن قلووون: قووود اختلفنوووا، وكووول واحووود منّوووا 

 والسنة[.
إآ أن قال الشامي مشام : والساعة من احلمةف فقال هشام : هذا القاعد الذ  تشّد إليوه الرحوال ، و َبنوا 

 بلخبار السماء ، احلديأ. وال  فى ما فيه من الصراحة يف املطلوب.
رسوووتها، املرويوووة يف روضوووة )الكوووايف( بلسوووانيد ثالثوووة موووا السوووالم للشووويعة وأمووورهم مبدا ويف رسوووالة الصوووا ق عليوووه 

َل اهلل القرآن وععل فيي تبيزان كزل شزي» وورته:  ء، وععزل للقزرآن ولزتعلم القزرآن أهزال ال  سز  أهزل  قد أن
                                                           

 السالم قد أوتوا العلم .. األئّمة عليهم  ، باب أن 3/  314:  1الكايف  (1)
 السالم.  ، باب أنه ي جيم  القرآن كّله إاّل األئّمة عليهم 6/  333:  8الكايف  (3)
 .ف ن علم الكتاب كله لديهم  (2)
 .232:  1التفسري الصايف  (4)
 .213و  218:  1التفسري الصايف  (5)
 .72، ح  12، أبواب  فات القاضي ، ب  304و  302:  37يعة ، وسائل الش 8/  32:  1تفسري العيا ي  (6)
 ، باب االضطرار إآ احلّمة. 4/  173:  1الكايف  (7)
 .13/  12و  3:  32، هار األنوار  341/  383و  377:  3االحتما   (8)
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َلم القزرآن الزذ ن أتزاهم اهلل َلمزي أن  أخزذوا فيزي بهزو  وال رأي وال مقزا يس، أغُزاهم اهلل َزن ذلز  بمزا 
وضعي َُدهم كرامة من اهلل أكرمهم بها. وهم أهل الذكر الذ ن أمر اهلل  ،، وخّصهم بيآتاهم اهلل من َلمي

هزذه االّمزة بسزؤالهم، وهزم الزذ ن مزن سزألهم ز وقزد سزبق فزي َلزم اهلل أن  صزدقهم و تبز  أثزرهم ز أرشزدوه 
 وأَطوه من َلم القرآن ما  هتدي بي إلى اهلل بِذني وإلى عمي  سبل الحق.

ززن َلمهززم الززذي أكززرمهم اهلل بززي وععلززي َُززدهم إاّل مززن  وهززم الززذ ن ال  رغزز  ززن مسززألتهم َو َززُهم َو
سززبق َليززي فززي َلززم اهلل الشززقاء فززي أَّززل الخلززق تحزز  األظلّززة ، فأولئزز  الززذ ن  رغبززون َززن سززؤال أهززل 

 احلديأ. (1)«َُدهم وأمرهم بسؤالهم ووضعيالذكر ، والذ ن أتاهم اهلل َلم القرآن 
فزِّن َلزم القزرآن لزيس  علزم : »السالم املروية يف روضوة )الكوايف( أيضوا    عليه ويف بعا خطع أمري امل منني

ما هو إاّل من ذاق بعمي فعلم بالعلم عهلي ، وأبصر بي َماه ، وسم  بي َّزممي وأدرا بزي َلزم مزا فزاح، 
نا وحيا بي بعد إذ ماح، وأثبز  َُزد اهلل ز تعزالى ذكزره ز بزي الحسزُاح ، ومحابزي السزيئاح، وأدرا بزي رضزوا

من اهلل تعالى، فابلبوا ذل  من َُد أهلي خاَّة؛ فِنّهم خاَّة نور  ستضاء بزي، وأ مزة  هتزد  بهزم، وهزم 
 احلديأ. (3)«َيَ العلم وموح ال هل

ء( : عنووه عوون أبيووه عّموون شكووره عوون أيب  ويف كتوواب )احملاسوون( يف بوواب )أنوو ل اهلل يف )القوورآن( تبيانووا لكووّل  ووي
وأما ما سأل  من القرآن فذل  أ ضزا مزن خطراتز  المتفاوتزة المختلفزة ؛ »ة: السالم يف رسال  عبد اهلل عليه

ألن القزرآن لززيس َلززى مززا ذكززرح، وكززل مززا سززمع  فمعُززاه غيززر مززا ذهبزز  إليززي. وإنمززا القززرآن أمثززال لقززِو 
 علمون دون غيرهم؛ ولقِو  تلوني حزق تالوتزي ، وهزم الزذ ن  ؤمُزون بزي و عرفونزي ، فأّمزا غيزرهم ، فمزا أشزد 

ء  وآلزي: انزي لزيس شزي  َليي  اهلل  شتالي َليهم وأبعده من مذاه  قلوبهم! ولذل  قال رسول اهلل َّلىاست
بأبعد من قلوم الرعال من تفسير القرآن ، وفي ذل  تحير الخالئق أعمعون إاّل من شاء اهلل. وإنما أراد 

ي إلززى باَززة القززّواِ بتتابززي بتعميتززي فززي ذلزز  أن  ُتهززوا إلززى بابززي وَّززرابي ، وأن  عبززدوه و ُتهززوا فززي قولزز
 «.والُابقين َن أمره ، وأن  ستُبطوا ما احتاعوا إليي من ذل  َُهم ال َن أنفسهم

ُهمْ مث قال:  زُزْ ُْباُطونَُي ما ُهْم َلَعلاَمُي الَّزذا َن َ ْسزتزَ ُزْ )سوورة النسواء:  َوَلْو َردتوُه إاَلى الرَُّسولا َوإالى ُأولاي اأْلَْمرا ما
ريهم فلويس يعلوم شلو  أبودا وال يو ود، وقود علمون أنوه ال يسوتقيم أن يكوون اخللوق كّلهوم والة ( فلما ا82اآلية 

األمر؛ إش ال جيدون من يلمترون عليه وال من يبلغونوه أمور اهلل وميوه، فمعول اهلل الووالة خوواّص ليقتود  هبوم مون ي 
                                                           

 .5و  4:  8الكايف  (1)
 .586/  230و  213:  8الكايف  (3)
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  ّصهم بذل ، فافهم شل  إن  اء اهلل.
النووواس اوووري مشووورتكني يف علموووه كا ووورتاكهم فيموووا سوووواه مووون االموووور ، وال  وإيوووا  وتوووالوة القووورآن برأيووو  ، فووو نّ 

قووا رين عليووه وال علووى تلويلووه ، إاّل موون حووّده وبابووه الووذ   علووه اهلل لووه ، فووافهم إن  وواء اهلل ، وا لووع األموور موون 
 ، وال  فى ما فيه من الصراحة يف الداللة على املطلوب.(1)«مكانه جتده إن  اء اهلل

«. ، لزو وعزدوا لزي مفّسزرابلزى»السوالم:  خبوار قوال لوه السوائل: أو موا يكفويهم )القورآن(ف قوال عليوه ويف بعا األ
 احلديأ. (3)«، وفّسر لألّمة شأن ذل  الرعلبلى فّسره لرعل»؟ قال: قال: وما فّسره رسول اهلل 

إن أَّزام لزم  زؤعر من فسر القرآن برأ زي »السالم قال :  وروى العيا ي يف تفسريه عن أيب عبد اهلل عليه 
 .(2)«وإن أخطأ فهو أبعد من السماء
 .(4)«ما ضرم رعل القرآن بعضي ببعض إاّل كفر»السالم :   ويف )الكايف( عن الصا ق عليه

السوالم   اهلل يف )ادوالس( بسونده عون الرضوا عون أبيوه عون آبائوه عون أموري املو منني علويهم وروى الصدوق ر وه 
، ومززا َرفُززي مززن اهلل عززل عاللززي: مززا آمززن بززي مززن فسززر برأ ززي كالمززي : قززالقززال رسززول اهلل »قووال : 

 .، وسيليت الكالم عن فقه احلديأ للروايات السابقة ب شن اهلل تعاآانتهى – (6)(احلديأ (5)«شبهُي بخلقي
علموووا  كوووامال   أ  العلوووم هبوووم  القووورآن بلكملوووهجبميووو  روايوووات أخووورى أيضووا  تووودل علوووى اختصووواص العلوووم  وهُزززاا
فوووي تفسوووري الصوووايف: )وشلووو  اموووم ضوووربوا بعوووا القووورآن بوووبعا واحتمووووا باملنسوووو  وهوووم يظنوووون أنوووه الناسووو  ف  وووامال  

واحتموا باملتشابه وهم يرون أنه احملكم واحتموا باخلاص وهم يقدرون أنه العام واحتموا بلول اآلية وتركوا السبع يف 
 عرفوا موار ه ومصا ره إش ي يلخذوه عن أهله فضلوا وأضلوا.تلويلها وي ينظروا إآ ما يفتذ الكالم وإآ ما  تمه وي ي

واعلموا ر كم اهلل أنه من ي يعرن مون كتواب اهلل عو  و ول الناسو  مون املنسوو  واخلواص مون العوام واحملكوم 
ة موون املتشووابه والوورخص موون العوو ائم واملكووي واملوودا وأسووباب التن يوول واملووبهم موون القوورآن يف ألفاآووه املنقطعووة وامل لفوو
وما فيه من علم القضاء والقدر والتقدمي والتلخري واملبني والعميق والظاهر والبا ن واالبتداء من االنتهاء والسو ال 
واجلووواب والقطوو  والو وول واملسووتة  منووه واجلووار فيووه والصووفة ملووا قبوول فووا يوودل علووى مووا بعوود، وامل ّكوود منووه واملفصوول 

                                                           

 .360/  148و  147:  1احملاسن  (1)
ََْلُاهُ ، باب يف  لن  6/  350:  1الكايف  (3)  .إانّا أَنْز
 .4/  33:  1تفسري العيا ي  (2)
 ، باب نوا ر كتاب فضل القرآن. 35،  17/  622و  623:  3الكايف  (4)
 .10/  55األمايل :  (5)
 .244-240ص 3 إلحياء الرتاث و بريوت،  الشي  يوسف البئراا، الّدرر النمفّية،  ار املصطفى   (6)



 ه4111/ شعبان  8األربعاء  ................................................................. (638)والتدبر  التفسيردروس في 
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حالله وحرامه الذ  هل  فيه امللئدون واملو ول من األلفاظ وع ائمه ورخصه ومواض  فرائضه وأحكامه ومع  
واحملمووول علووى مووا قبلووه وعلووى مووا بعووده فلوويس بعوواي بووالقرآن وال هووو موون أهلووه ومووت مووا ا عووى معرفووة هووذه األقسووام 

 .(1)مد  بغري  ليل فهو كاشب مرتاب مفرت على اهلل الكذب ورسوله وملواه  هنم وب س املصري(
)إن اهلل ع  و ل أن ل علوي القورآن، وهوو الوذ  مون خالفوه ضول، ومون ابتغوى  :رسول عن ال ويف األمايل

علمه عند اري علي هل . أيها الناس، امسعووا قوويل، واعرفووا حوق نصويئن، وال صلفووا يف أهول بيون إال بالوذ  
الةقلوني، فوانظروا  وقرابن وإخويت وأوال  ، وإنكم جمموعون ومساءلون عن (3)أمرمت به من حفظهم، ف مم حامن

كيووف صلفوووا فيهمووا. إمووم أهوول بيوون، فموون آشاهووم آشاا، وموون آلمهووم آلمووين، وموون أشمووم أشلووين، وموون أعوو هم 
أع ا، ومن أكرمهم أكرمين، ومن نصرهم نصرا، ومن خذمم خذلين، ومن  لع امدى يف اريهم فقود كوذبين 

لقيتمووه، فو ا خصوم ملون آشاهوم، ومون كنون خصومه خصومته،  أيها الناس، اتقوا اهلل، وانظروا ما أنوتم قوائلون إشا
 (4). و لى اهلل على رسوله حممد وآله( (2)أقول قويل هذا واستغفر اهلل يل ولكم

لر وراحلارو لر ِإالش مرا أرحرلشه  اللشه  ورالر حرررامر ِإالش مرا حررشمره  اللشه  عرورشفريِن احلاروالر وا  ررامر ويف االحتما : )الر حرالر ورأرنروا أرفاضرويان  ِلمر
لِِه ورحررراِمِه إِلرياِه مرعراِ رر النشاِس مرا ِمنا ِعلام  ِإالش ورقردا أرحاصراه   ون  فورقرودا عرلشمريِن رريب  ِمنا ِكتراِبِه ورحرالر اللشه  يفش ورك لُّ ِعلام  عرِلما

مروام  الام بِوني  مرعراِ ورر النشواِس الر ترِضولُّوا عرناوه  ورالر تورناِفور وا أرحاصريات ه  يف ِإمراِم الام تشِقنير ورمروا ِمونا ِعلاوم  إِ  ت وه  عرِليّوا  وره وور اإلاِ الش عرلشما
يرِتِه فوره ور الشِذ  تورناِكف وا[ ِمنا ورالر َب وا ]ورالر ترسا تركا ِد  ِإآر احلارقِ   ِمناه  ورالر ترسا وريورنواهرى عرناه  ورالر  وريورعامرل  ِبِه وريو  اِهق  الابراِ لر   يورها

... ِئم   ترلاخ ذ ه  يف اللشِه لروامرة  الر
ووواهِبره   اتِووِه ورالر تورتشِبع ووووا م ترشر ووووا آيراتِووِه وراناظ ووور وا ِإآر حم اكرمر بوشر وا الاق وووراآنر ورافواهرم  وووما مرعراِ وورر النشووواِس تروودر ر لرك   فورووور اللشوووِه لروونا يو بوروووني 

ووما أرنش مروونا ك    روراِ وورره  ورالر يو ورض ووذ   وواِئل  ِبعرض ووِدِه ورم عاِلم ك  ووِعد ه  ِإيلرش ور ر ِسووريره  ِإالش الشووِذ  أرنرووا آِخووذ  بِيرووِدِه ورم صا ووما تورفا ناوون  لرك 
و ه  وره وور عرلِويُّ باون  أريب  رالِوع    أرِخوي ورورِ وي ي ورم وراالت وه  ِمونر اللشوِه عرو ش ور ر ا عرِليٌّ مروواالر ه  فورهرذر لش أرنوا رمرروا عرلرويش مرعراِ ورر مرواالر

بورر  فرك لُّ ور  ركا ر اغرر  ورالاق راآن  الةوشقرل  األا اِحد  م ناِبئ  عرونا  رواِحِبِه ورم ورافِوق  النشاِس ِإنش عرِلّيا  ورالطشي ِبنير ِمنا و لاِد  ه م  الةوشقرل  األا
ِقرا حرتش يررِ را عرلريش احلارواضر  لاِقِه ورح كرمراؤ ه  يف أرراِضوِه أرالر ورقرودا أر شياون  أرالر ورقرودا بورلشغاون  أرالر  لره  لرنا يورفارتر ه ما أ مرنراء  اللشِه يف خر

 .(5)(ورقردا أرمسارعان  أرالر ورقردا أرواضرئان  أرالر ورِإنش اللشهر عر ش ور رلش قرالر ورأرنرا قو لان  عرِن اللشِه عر ش ور رلش 
                                                           

 .23ص 1ترفسري الصشايف، منشورات م سسة األعالمي للمطبوعات و بريوت:  الفيا الكا اا،  (1)
 احلامة: اخلا ة من االهل والولد. (3)
 .10/  34: 28، هار االنوار 16بشارة املصطفى:  (2)
 .131-130الشي  الصدوق، األمايل، م سسة البعةة و قم: ص (4)
 .60ص 1لطَبسي، االحتما ، نشر مرتضى و مشهد املقدسة،  أبو منصور ا (5)
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 :)الملحق(
عن  يد بن األرقم قوال قوام رسوول اهلل  ولى اهلل عليوه وآلوه يوموا فينوا خطيبوا  مسلم   ،الةقلني وقد روى حديأر 

أموا بعود أال أيهوا النواس ف  وا أنوا “مباء يدعى مخا بني مكوة واملدينوة فئمود اهلل وأثو  عليوه ووعوص وشكور مث قوال : 
 أومما كتاب اهلل فيوه امودى والنوور فاوذوا بكتواب بشر يو   أن يليت رسول ريب فل يع وأنا تار  فيكم ثقلني

اهلل واستمسوكوا بوه فئوأ علوى كتواب اهلل وراوع فيوه مث قوال وأهول بيون أشكوركم اهلل يف أهول بيون أشكووركم اهلل يف 
 ([ 3408)  – 26] ئيذ مسلم / ح  ..”أهل بين أشكركم اهلل يف أهل بين 

وسوّلم و أيهوا النواس: إا توار  فويكم موا إنا أخوذمت بوه لونا تضوّلوا  قوال  رسوول اهلل و  وّلى اهلل عليوه ]وآلوه[»و
بعوود ، أموور بوونّي، أحوودكا أكووَب موون اآلخوور: كتوواب اهلل حبوول فوودو  مووا بووني السووماء واألرض وعوورتيت أهوول بيوون، 

 60|3الدر املنةور  «وإمما لنا يتفرقا حت ير ا علّي احلوض
سووّلم و إا تووار  فوويكم خليفتووني كتوواب اهلل حبوول فوودو  مووا بووني قووال رسووول اهلل و  ووّلى اهلل عليووه ]وآلووه[ و »و

 «الّسماء واألرض، أو ما بني السماء اآ األرض، وعرتيت أهل بين، وإمما لن يفرتقا حت ير ا عليش احلوض
 181|5مسند أ د 

أيب روى احلوافص الرتمووذ  عوون علوي بوون املنووذر حودثنا حمموود بوون فضويل قووال حوودثنا األعمو  عوون حبيووع بوون و 
إا تووار  فوويكم مووا إن »ثابوون عوون ]الصووئايب[  يوود بوون أرقووم أنووه قووال : قووال رسووول اهلل  وولى اهلل عليووه وآلووه : 

متسكتم به لن تضلوا بعد  أحدكا أعظم من اآلخر كتاب اهلل حبل فدو  مون السوماء إآ األرض وعورتيت أهول 
 « .بين ولن يتفرقا حت ير ا علي احلوض فانظروا كيف صلفوا فيهما

[ و ووئئه  2788/ح  662/ ص  5قووال ]الرتمووذ [ وهووذا حووديأ حسوون اريووع، ]سوونن الرتمووذ  /   
 [3380/ ح 337/ص 2لأللباا /   –األلباا ] ئيذ الرتمذ  

ورواه الرتمذ  أيضا  عن نصر بن عبد الر ن الكويف حدثنا  يد بن احلسن هو األ ا ي عن  عفور بون حممود 
رأين رسول اهلل  لى اهلل عليه وآله يف حمته يوم عرفوة وهوو »بن عبد اهلل قال : عن أبيه عن ]الصئايب[  ابر 

يا أيها الناس إا قود تركون فويكم موا إن أخوذمت بوه لون تضولوا كتواب “على ناقته القصواء  طع فسمعته يقول: 
 ”« .اهلل وعرتيت أهل بين

[، 2786/ح  663/ص  5قووال )الرتمووذ ( وهووذا حووديأ حسوون اريووع موون هووذا الو ه]سوونن الرتمووذ / 
 [3378/ح336/ص 2لأللباا /  –و ئئه األلباا ] ئيذ الرتمذ  

 وآخر دَوانا ان الحمد هلل رم العالمين وَّلى اهلل َلى محمد والي الطيبين الطاهر ن
 m-alshirazi.com:  كن مالحظة الدرس والتقرير على املوق  التايل


