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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،ابرئ اخلالئق أمجعني ،ابعث األنبياء واملرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا
أيب القاسم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ،سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة
الدائمة األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.
التفسري الرمزي للقرآن الكرمي

( )3
قال هللا العظيم يف كتابه الكرمي( :وأَنْ زلْنا إِلَي َ ِ ِ
ّي لِلن ِ
َّاس ما نُ ِِز َل إِلَْي ِه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرو َن)( )1وقال جل
َ َ ْ
ك ال ِذ ْك َر لتُ بَ ِِ َ
اَ ُ ل َن ِيف ال ِْع ْل ِم)( )2وقممال جممل وعممال( :نَ ز َل بِ ِ
الر ِ
اسمهَ ( :وم ا يَ ْعلَ ُم َيْويلَ َُّ إَُِّ َّ
ك
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ااُ َو َّ
ّي َل قَ ْلبِ َ
وَ ْاألَم ُ
َ
ُ
لِتَ ُكل َن ِمن الْم ْن ِذرين بِلِ ٍ
سان َ َرٍِب ُمب ٍ
ّي)(.)3
َ ُ َ
ِ
املنهج الرمزي
منمماها التفسممم ،كممما سممبق ،هممي أربعممة ع ممر منهجمما ،ومنهمما املممنها اطرمينمموديقي ،وقممد سممبق بع م الكممالم عنممه،
ونضيف :ان (املنها الرممي)) يعم ود واحمدا ممن أهمم ألموان املمنها اطرمينموديقي ،بمل قمد يعم ود منهجما خمر إىل جمواره وإن

استعان كمل ممن املنهجمني بمبع قواعمد املمنها ا خمر( ،)4واملمنها الرممي) يمههب إىل ان القمر ن الكمرمي ،مبجملمه أو يف
مموادن كريممة منمه ،يسمتددم لةمة رمييمة ايصمال املعمماة اومرلة أو الةيبيمة أو الدقيقمة أو العميقمة أو العصميوة علمى األاهممام
أو الةريبممة علممى أذهممان املتلقممني مممن ممم ان كممون ل م الرمممو لالممة علممى مممداليلها اللةويممة املعهممولة ،وقممد يكممون ذلم
الرمي شفرة أو جما ا أو كناية أو إشارة أو عالمة ابملعىن األعم ،من لون إقامة قرينة حالية أو مقالية.
تعاريف الرمز والرمزية

ومممن املهممم جممدا ان نسممتعرت عمماريف الرمممي والرمييممة مث حنممدل املمرال منهمما ابلضممبك كممي يتضم مممورل الممنق

واابمرام

وحمل األخه والرل وال يتحول النقاش إىل (نياع لفظي) أو إىل نقاش حمول مفهموم مام أو حمول مصمطل يقصمد بمه
أحد الطراني معىن ويقصد به الطرف ا خر معىن خمر ،اقمد يكمون مبعمىن صمحيحا ومبعمىن خمر ابدمال أو مبعمىن قطعيما
ومبعىن خر ظنيا ومبعىن اثلث حمتمال ومبعىن رابع ممتنعا ..انقول:
ِّ
وعرف كل منها بتعريفات خمتلفة:
لقد اُ وسر (الرمي) ومن ممثَّ (الرميية) بتفسمات عديدة و
( )1سورة النحل :ية .44
( )2سورة ل عمران :ية .7
( )3سورة ال عراء :ية .195-193
( )4واألص انه مدرسة من مدارسه ،ببع

فسما ه اليت ذكرانها يف كتاب (نقد اطرمينوديقا ونسبية احلقيقة واملعراة واللةة)
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الصمموت اخلفم ومي ،والةمممي ابحلاجممب ،وعم و عممن كم ومل
اقممد عممرف الرا ممب يف املفممرلات الرمممي بم َّ
م(الرلم ُي :إشممارة ابل و ممفة ،و و
ابلرمي ،كما ع و عن ال و كاية ابلةمي)(.)1
كالم كإشارة و
وعراه بعضهم بتعريف عام همو( :الرممي يف اللةمة همو ااشمارة والعالممة) وبتعريمف خمر سميكولوجي خما ( :والرممي
و
معنمماه ااءمماء ،أ) التعبممم ممم املباشممر عممن النمواحي النفسممية املسممتةة المميت ال قمموال اللةممة علممى ألائهمما أو ال يمرال التعبممم
عنها مباشرة).
وعُورف بتعاريف أخرال خمتلفة ،وقد ارأتال بع انه ان وارأتال خرون انه علمم اقيمل ابن الرممي همو( :علمم يبحمث
عن أسرار الرمو املستعملة يف النصو الدينيمة) وقيمل ابن الرممي همو( :امن التعبمم عمن األاكمار والعوادمف) وانمه (رؤيمة
انية للواقع).
وقممال بع م ( :الرمممي ل ممي عالق ممة دبيعيممة ابل مميء وإممما ه ممو ريي ممل ءمممل مع ممىن ويهممدف إىل استحض ممار الالمرئ ممي
ابالعتمال علمى املرئمي) وان الرممي (يظهمر يف صمور ممل كرياامة لالليمة قبمل لتمويمل ال متنماهي) و(التفكمم الرممي) املبم
على الصور ااءائية على خالف التفكم املنطقي املب على البىن اورلة) بل ذهب البع إىل (ان العقل الب مر) ال
يممدرإ إال ابلرمممو وال يع م عممن األاكممار إال علممى حنممو اومما ال علممى سممبيل احلقيقممة) و(الرمممي هممو كممل حممد يف سلسمملة
اوا ات ،ميريول حدا مقابال يف سلسلة احلقائق)
و(قد ذهب اروم( )2إىل التمييي بني ثالثة أنواع من الرمو  :الرمي االصطالحي والرمي العرضي والرمي اجلامع...
إن الرم ممي االص ممطالحي ه ممو الرم ممي املع ممروف ل ممدينا عل ممى أاض ممل حن ممو ألنن مما نس ممتعمله يف كالمن مما اليومي...أم مما الرم ممي
العرضي اهو يقع موقع التضال من الرمي االصطالحي ،ر م أن الرميين يتصمفان بصمفة م مةكة وهمي أالمما ال ينطمو ن
على صلة جوانية مع ما يرميان إليه ...وأما الرمي اجلامع اهو يتصمف بوجمول صملة جوانيمة بمني الرممي ومما ميريلمه ...الرممي
العرضممي الممه) يقتصممر مممن حيممث دبيعتممه علممى كونممه رم ميا شدصمميا وحسممب ،كممما مييمميه عممن الرمممي االصممطالحي الممه)
يقتصر على اريق من األارال الهين يتداولون يف ما بينهم ابالصطالحات اوتمعية نفسها)(.)3
(والفرق بني ااشارة والرمي إما يرجع إىل أن ااشارة لي طا معىن نستمده ممن أتملنما طما وإمما سمتمد لاللتهما ممن
ال مميء الممه) نتفممق علممي أن نسممتعملها ل،شممارة إليممه ،أممما الرمممي الممه يف ذا ممه معممىن خمما بممه ونسممتمده مممن أتملنمما لممه
واالنفعال به اكمن ال كل واملضممون يكموانن معما وحمدة عضموية ...ممن هنما صمب الصملة بمني ال مكل واملضممون يف
العمممل الفم صمملة دبيعيممة وليسم مصممطنعة كمماليت هممدها يف ااشممارة ومعناهمما .وبنمماء عليممه نسممتطيع أن نسممتبدل إشممارة
( )1الرا ب األصفهاة ،املفرلات يف ريب القران ،الناشر :لار القلم ،الدار ال امية  -لم ق بموت:

.366

( )2إري اروم ( 23مارس 18 - 1900 ،مارس )1980 ،عامل نف وايلسوف إنساة أملاة أمريكي.
( )3اري اروم  /رمجة :حسن قبيسي ،اللةة املنسية ،املركي الريقايف العريب م لار البيضاء /بموت ،ط 1995م:
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إبشارة أخرال يف نطاق علم معني بةم أن يتةم املعىن)..
و(لقممد انبريق م الرمييممة عممن نظريممة الم م ُمريُل لممدال أاالدممون ،وهممي نظريممة قمموم علممى إنكممار احلقممائق امللموسممة ،و ع م و

النظريممة عممن حقممائق مرياليممة ،و قممول :إن عقممل اانسممان الظمماهر المواعي عقممل حمممدول ،وأن اانسممان ميلم عقممال ممم واع
أرحب من ذل العقل).
وبتفص م مميل أكري م ممر ق م ممال بعض م ممهم( :وهن م مماإ عنص م ممر خ م ممر ميك م ممن أن يوص م ممف أحي م مماان ن م ممه «الرميي م ممة املتج م مماو ة أو
الةانسممندنتالية» ،والمميت سممتددم ايهمما الصممور امللموسممة ،لممي كرمممو ألاكممار وم مماعر خاصممة عتمممل لاخممل ال مماعر،
وإممما كرمممو لعممامل شاسممع ومريمماا يعتم العممامل المواقعي ابلنسممبة لممه شممبيها ممم متكممااع .وهممها التصممور اخلمما بوجممول عممامل
مريمماا يوجممد ايممما وراء العلممم احلسممي ،والبحممث عممن سممبل للهممرب مممن عممامل الواقممع املبتممهل و مماو ه واحللممم يمماة وجمتمممع
أاضممل وأكريممر عممدال رجممع إىل كريممم مممن الفالسممفة واملفك مرين أمريممال أاالدممون ،وأو سممطني ،والفممارايب ،و وممماس مممور،
وكانك .ولهل ميكن القول إن الرمييمة همي حماولمة الخمةاق مما وراء الواقمع وصموال إىل عمامل ممن األاكمار ،سمواء أكانم
أاكارا عتمل لاخمل الفنمان (مبما يف م ماعره) أو أاكمار ابملعمىن األاالدموة ،مبما متمل عليمه ،ممن عمامل مريماا يتموق إليمه
اانسان ،وقد بدأت معامل الرميية تميمي خمالل ع مرينات وثالثينمات القمرن املاضمي .وممن أبمر امليتلفمات الميت كتبم يف
هممها ال مممن :كتمماب أوجممدين وريت ممارل «معممىن املعممىن» و«السممفة األشممكال الرمييممة» ألرنس م كاسمممر ،و«الةكممب
املنطقي للةة» لروللف كارانب و«الرميية معناها و اثرها» اللفرل نورث وايتهمد ،و«أسم ااشمارات» لت مارلي مموري
 ..إخل).
وقد صرح بعضهم بم( :أن "الفضاءين (الرامي واملرمو ) منفصالن و مم قمابلني لال صمال" ،و مرال أن وظيفمة الرممي يف
بعده العمول) وظيفة حصمر ،أمما يف بعمده األاقمي امتكمن وظيفتمه يف ااامالت ممن املفارقمة ،امالفكر األسمطور) المه)
يدور يف حلقة الرمي يتجلى يف امللحمة واحلكا ت ال عبية ،ي متةل يف وحمدات حصمر ابملقارنمة ممع الكونيمات املرممو ة
كالبطولة وال جاعة والنبل واخليانة.
يف حني أن رميماس ييتسم للرممي انطالقما ممن منظمور هيلمسمالف عنمدما يعتم ه جميء ممن سميمياء السمط  ،ويبمني
أنه لي عالمة لكونه يدخل يف نظام من امل اكلة وير بك عالة بسياق اجتماعي ثقايف؛ وهو عكم العالممة ال يقبمل
ليال صوير  .وابلنسبة لالستعماالت م اللسمانية و مم السميميائية يقمر رميماس ن الرممي يعم بسمادة شميء خمر،
ولها يبدو متعدل األقطاب).
وقد استعرت خر اتريخ ن موء املمههب الرممي) بقولمه( :ر مم أن اسمتعمال الرممي قمدمي جمدا ،كمما همو عنمد الفراعنمة
واليممواننيني القممدماء إال أن املممههب الرمممي) ملصائصممه املتميممية مل يعممرف إال عممام 1886م حيممث أصممدر ع ممرون كا بمما
( )1معن لة ،املوسوعة الفلسفية العربية ،معهد ااماء العريب م بموت ،ط1988 /1م :ج2
3
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ارنسيًّا بياان ن مر يف إحمدال الصمحف يعلمن مميالل املمههب الرممي) ،وعمرف هميتالء الكتوماب حم مطلمع القمرن الع مرين
ابأللابء الةامضم ممني .وقم ممد جم مماء يف البيم ممان :إن هم ممداهم " قم ممدمي نم مموع مم ممن التجربم ممة األلبيم ممة سم ممتددم ايهم مما الكلمم ممات
الستحضار حاالت وجدانية ،سواء كان شمعورية أو ال شمعورية ،بصمرف النظمر عمن املمال ت ااسوسمة الميت رممي إىل
ه ممهه الكلم ممات ،وبص ممرف النظ ممر ع ممن اات مموال العقل ممي ال ممه) تض مممنه ،ألن التجرب ممة األلبي ممة رب ممة وجداني ممة يف املق ممام
األول").
ولكممن ويف ااصمملة النهائيممة ،اممان النظممرة ال مممولية قممول إىل ممما وصممل إليممه بعم بقولممه( :مممن هممها املنطلممق أضممحى
الرمي من املفماهيم الميت عرضم السمتعماالت يصمعب حصمرها يف اومال الفم وذاإ لكونمه أوسمع ممن كونمه وسميلة ممن
وسممائل األلاء ال ممعر) ،وقممد اختلفم مدلوال ممه مممن حقممل معممريف إىل خممر ،بممل كريمما ممما عممدلت معانيممه لاخممل احلقممل
املعريف الواحد .ويبدو أن كلممة رممي أصمبح مسمتهلكة يف جممال البحموث السميميائية  ،وذلم لنضموب الموعي الرممي)
الممه) يعتمممد علممى عالقممة الت ممابه ب ممكل ممما بينممما أخممهت النظممرة التحليليممة ع م ابلعالقممات ال ممكلية بممني ااشممارات
نفسها خارجة بهل عن هها الضمم اله) مل يكن يعنيه من ال كل إال ما يمدل عليمه وممن فمة امإن موقمع العالممة يف
السياق اللةو) هو اله) ءدل قيمتها من الوجهة السيميولوجية).
اه ممهه بع م التعريف ممات وا راء وامل ممدارس ،وال نتوق ممف يف ه ممها البح ممث عن ممد قييمه مما ومناق ممتها إذ ل ممي البح ممث
معقولا لهل أصال ،بل سوف نتوقف عند أحد املعاة الفلسفية اقك.
أنلاع الرمز:
ولكممي يتضم املعممىن املقصممول ابلبحممث ههنمما (التفسممم الرمممي) للقممر ن الكممرمي) أكريممر وب ممكل ألق ال بممد ان نصممنف
الرمممي إىل أنواعممه املتعممدلة وهممي :الرمممي العممال) ،الرمممي العلمممي ،والرمممي اجلممماا والرمممي االسممطور) ،والرمممي األمم  ،والرمممي
الفلسفي ،أو بتعبم خر الرمي لدواعي علمية ،أو لدواعي ألبية مجالية ،أو لدواعي أمنية ،أو ألسباب السفية.
الرمز العادي

أ -اممالرمي العممال) هممو ممما واضممع عليممه شدصممان مممن صمموت أو حركممة أو منظممر أو م ممهد شمميء ممما ،كممدليل علممى
لل ذلم علمى انمه سمييوره مدا أو علمى
معىن معني متفق عليه ،كمما لمو ا فمق معمه علمى انمه كلمما وضمع يمده علمى اذنمه و
ضرورة ان خيرج من املنيل اورا.
الرمز العلمي واَُطلري
ب -والرممي العلممي ،همو املسمتعمل يف العلموم ،كمالرمو املسمتددمة يف الر ضميات أو اطندسمة اختصمارا للمعمالالت
املدتلف ممة يف اجلم م واملقابل ممة و مه مما ،ام مريال ه ممها الرم ممي ( 5)3يرم ممي إىل (األُس) وض ممرب الع ممدل يف نفس ممه م م مم مرات
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دوليممة( ،)1ويف علممم االارة يرمممي ( )S.W.O.Tإىل نقمماط القمموة والضممعف والفممر واملدممادر ،وقممد قمم بتحويلهمما
إىل العربيممة ولكممن إىل رمممي أكريممر قوليممة ولقممة واائممدة اصممارت (قممف إم م ) والقمماف رمممي إىل نقمماط القمموة ،والفمماء إىل
الفر  ،وامليم إىل املدادر ،والضال إىل نقاط الضعف ،وامما األلمف الميت أضمفناها اهمي مم إىل جانمب همام ال ي مم
إليممه رمممي (س موات) وهممو إلارة الت موا ن بممني ل م األربعممة كلهمما ،اممان معراممة نقمماط القمموة والضممعف والفممر واملدممادر ال
ُي مد) شممي ا إذا مل حنسممن إلارة املوقممف ون موا ن بينهمما بكممل لقممة ،كممما ان رم ميان (قممف إم م ) يييممد اائممدة علممى رممميهم
(س موات) ابن الكلمممة المميت ركبنمما منهمما احلممروف مفيممدة يف حممد ذا مما إذ انممه (قممف) رمممي إىل ضممرورة التوقممف بممني اممةة
وأخرال لدراسة املوقف كله ،و(إم ) دل على لميوم املضمي بقموة وسمرعة بعمد اكتممال عمليمة التفكمم وااعمدال وعمدم
التباديت أل) سبب كان.
ولهل هد ان شارلي ويليمامي مموري ممريال يف ومرق بمني الرممي الفم وبمني العالممات املسمتددمة يف العلمم ،امان العلموم
ستعمل رمو ا خمتلفة أو إشارات نظم احلروف واألشكال واألعدال.
ج -واما الرمي االسطور) اهو الرمي املستعمل يف األسادم ،قد كون لنا معه وقفة الحقة.
الرمز اجلمايل
ل -واما الرمي اجلماا ،اهو اله) يهتم برسم لوحة انية مجالية خيالية رائعة عن احلقائق املاليمة أو املفماهيم املعنويمة،
امريال لو ع و ت عن مروب ال مم بمم(مصرع ال مم المدامي) اانم اعت ما رمميا طمها املعمىن مم المواقعي ابملمرة إذ ال
مصرع لل م وال موت وال لمماء وال شمبه ذلم  ،وإمما همو جمما معمه قرينتمه ،وكمهل لمو قلم (الضموء الضماح ) أو
(احلديقة اطاربة) أو (الوجول اله) إلتهم العدم وابتلعه).
الرمز األمين

هم  -واما الرمي األم  ،اهو ما يصطل عليه يف ظرف أم خاصمة ،خواما ممن املتلصصمني واجلواسمي وممن أمريلتمه
رمي (السمكة) اقد قيل( :ان سكة املسمي همي رممي مسميحي قمدمي ،بمدأ خمالل اضمطهال الروممان للمسميحيني .اكمان
الرمممي يُسممتعمل كوسمميلة لتمييممي املسمميحيني عممن مممهم ،اممإذا ممما التقممى اثنممان مممن الةمرابء مل يسممبق أن عرامما علممى بعم ،
اسمميقوم ال ممد األول برسممم قمموس ،ليممدل علممى أنممه مسمميحي ،وإن كممان ال ممد ا خممر مسمميحيا اسمميقوم برسممم
القوس ا خر ته ولكن ب كل متقادع معمه يف درايمه ولكمن التماريخ يقمول ن همها الرممي كمان مسمتددما قبمل ظهمور
املسمميحية ،وذل م يف الريقااممات الوثنيممة ،والممه) كممان ي ممم إىل أشممياء خمتلفممة ،منهمما رحممم "األم العظيمممة") وعلممى هممها
األخم ال يكون رميا أمنيا.
(.243=3×3×3×3×3 )1
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الرمز الفلسفي واحدى مدارََّ
و -واما الرمي الفلسفي ،اله فسمات عديدة خمتلفة جدا ،ننتدب هنا احدها ،وهو مورل البحث يف رينا هها:
ق ممال بع م الب مماحريني :يُع م ود التفس ممم ال ممه) درح ممه يل ممي ( )1965-1886ح ممول مفه مموم الرم ممي م ممن الص مميا ات

اطامة( .)1اكما إ ون القمول بوظيفيومة لةمة المدين يمر بك ب مكل أسماس بفيتجن متاين ،امإ ون القمول ابلرمييمة يف لةمة المدين لمه
ار باط وثيق بتيلي ؛ اقد رإ رأيه يف هها اوال أتثما ملحوظا على سائر الالهو يني املعاصرين( .)2ويعتقمد يلمي أنونما
حنتمماج إىل لةممات متعممدلة مممن أجممل إلراإ املسممتو ت املدتلفممة للحقيقممة؛ ويف هممها اادممارُ ،عم ود اللةممة الرمييممة هممي اللةممة
املستعملة يف الدين(.)3
رملز تتكأ ل أذهاننا من دون ان تكلن هلا واقعية

ويُفيممد التعبممم الممه) درحممه يلممي حممول رمييممة لةممة الممدين أ ون بنيممة االعتقممالات الدينيممة عتمممد علممى ااميممان الممدي
ال دصممي( )4ولممي علممى صممدق هممهه االعتقممالات؛ ويعتقممد يلممي – الممه) يعممرت ااميممان الممدي علممى شممكل "هم ومم
الائي" – أ ون لةة الدين هي لةة الرمو ( ،)5رااضا ك ومل معيمار يف إثبمات املعطيمات الدينيمة( .)7())6و(ااملفماهيم الدينيمة يف
أ)
نظرية يلي الرمييمة همي عبمارة عمن جممرل رممو تكمع علمى أذهاننما و ربطنما ابألممر القدسمي ،ممن لون أن كمون طما و

جم ممهور واقعيم ممة؛ و سم ممب هم ممهه الرؤيم ممة ،ال ُميكم ممن ح م م احلم ممديث عم ممن الوجم ممول اخلم ممارجي هلل إىل جانم ممب وجم ممول بقيم ممة
املوجولات(.)8
افممي رينمما عممن القضمما الدينيممة ،ينبةممي وأال نقيسممها علممى مرييال مما يف العلمموم الب مرية ،ونسممعى إىل مالحظممة انطباقهمما
(أو ع ممدم انطباقه مما) عل ممى الواق ممع اخل ممارجي ،ي ممث ال يك ممون حم م اامي ممان ابملس ممي مر بط مما ابلوج ممول الم مواقعي لعيس ممى
الناصممر) ب دصممه()9؛ الممي بوسممع كممل مممن احلقيقت مني العلميممة والتارخييممة نفممي (أو إثبممات) حقيقممة ااميممان ،مريلممما أ ون

( )1ملييد من التفصيل عن رأيه حول مفهوم الرمي ،أنظر :ساجد) ،ابن لين وقر ن،

.176

(Silver, The Philosophy of Religious Language,p 21-22. )2
(Tilich, Theology of Culture,p.53. )3
(Fideism. )4
(Tilich. "Dynamics of Faith" p.42-50. )5
( )6بةسون و خرون ،عقل واعتقال لي .78-79 ،
( )7حممممد ابقممر سممعيد) روش من ،رمجممة :رضمما قم الممدين ،منطممق اخلطمماب القممر ة "لراسممات يف لةممة القممر ن" ،مركممي احلضممارة لتنميممة الفكممر
ااسالمي م بموت.131 :
( )8يلي  ،شجاع بولن،
( )9يلي  ،شجاع بولن،

229؛ أنظر أيضا :هورلون ،راهنماال اطيات برو ستان،
.104
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حقيقة ااميان لي بوسعها أيضا نفي (أو إثبات) احلقيقتني العلمية والتارخيية(.)1
ويعتقد يلي أ ون الرمو ُ وكل ابلنسبة إلينا أرضية للتجربة الدينية ،لكنها ال دل على أ) واقعية إطية.

أ) عالقمة منطقيمة نظمم التنماق والنفمي
ويعتمد هها الرأ) على املبىن اله) يقول إنوه ال وجد بني القضما الرمييمة و
واالستليام ،اال ميكننا ابلتاا البحث عن صدقها وكههبا احلقيقي .وعليه ،من شمن القضا املتناقضة – من قبيمل "هللا
حمبة" و"هللا كره" – أن كون ف=ذات مةيال أو صالقة مالام اانسان يف مواجهة لألمر القدسي(.)4()3())2
والكممالم يممدور ا ن حممول الرمممي الفلسممفي الممه) يُعممىن بممه ،يف بعم مدارسممه ،وكممما سممبق( :جمممرل رمممو تكممع علممى
منظومممة ذهممن املممتكلم ولممي إىل احلقممائق اخلارجيممة أ) مممن لون ان كممون طمما جممهور واقعيممة) وانممه (ءمممل كريااممة لالليممة
قبممل لتمويممل ال متنمماهي) إذا أريممد بممه بممدون قرينممة لالممة علممى كممل ل م التمممويالت و(ان الرمييممة ع م عممن نظريممة املريممل
االاالدونية) و(الرميية الةانسندنتالية) و(ان بنيمة االعتقمالات الدينيمة عتممد علمى ااميمان المدي ال دصمي ولمي علمى
صممدق هممهه االعتقممالات) و(را م كممل معيممار يف إثبممات املعطيممات الدينيممة) و(ال ممدل الرمممو الدينيممة علممى أ) واقعيممة
إطية) و(ال وجد أية عالقة منطقية بني الرمو اال ميكننا البحث عن صدقها أو كههبا احلقيقي).
منلذج للتفسري الرمزي للقرآن الكرمي
إذا عرا ذل الننطلق إىل بع التطبيقات للتفسم الرمي) للقر ن الكرمي:
قال بعضهم( :بل إن للرمي جمموعة من املهمات األخرال منها:
 -1إيال الناحية اجلمالية ..كما حدث يف الرمي ال عر).
 -2م ود اللةة اانسانية البسيطة العاجية بقدرة الرمي على التعبم.
 -3إيال الطريقة املريلى للتعبم عن اكرة أكرير عقيدا مما تمل اللةة العالية.
 ..وأان عنممدما بممدأت بدراسممة الرمممي يف القممر ن كنم أضممع نصممب عيم املهمممة الريالريممة طممهه الوحممدة اللةويممة ،امماهلل ال
ميكممن أن يوصممف ابلعجممي ،ولكممن اللةممة العربيممة ميكممن أن وصممف ابلعجممي مريممل أيممة لةممة ب مرية أخممرال ..والقممر ن الممه)
اختار ههه اللةة ألاة للتعبم عن العمامل العظميم ،ال بم ود أن ءتماج إىل وحمدة الرممي لتةطيمة العجمي الب مر) يف إيمال أقمرب
الوسائل وأكريرها اعالية يف ألاء احلقائق ع األلفاظ .هها هو الرمي اله) أعمرف أن القمر ن يسمتددمه لكمي يظمل كمما
( )1يلي  ،بو ىي اميان102 -96،98 ،و.103
( )2بةسون ،و خرون ،عقل واعتقال لي .280 ،
( )3أنظر :علي ماة ،خدا ،ابن ومعنا.136-133 ،
( )4حممممد ابقممر سممعيد) روشممن ،رمجممة :رضمما قم الممدين ،منطممق اخلطمماب القممر ة "لراسممات يف لةممة القممر ن" ،مركممي احلضممارة لتنميممة الفكممر
ااسالمي م بموت.132 :
7
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يقول الفقهاء :صاحلا لكل مان ومكان)(.)1

رمزية شفاء األكمَّ واألبرص وخلق الطّي كهيئة الطري

وقد مريول لهل بقوله( :أما شفاء األكمه واألبر امان أعتقد أن الرمي هنا ل،نسان األعممى المه) ال يسمتطيع أن
يممرال ت هللا يف العممامل مممن حولممه .أممما املممو ى اهممم العمماجيون كليممة عممن االر بمماط ابلعممامل الروحممي ،هممها يع م أن كلمممة
األعمممى وكلمممة املممو ى ُسممتعمالن يف القممر ن للرمممي إىل أول م النمماس العمماجيين عقليمما عممن االر بمماط ابلعممامل العلممو)..
وعيسممى املسممي جمماء ل ممفاء هممها املممرت الروحممي ولممي ل ممفاء أم مرات اجلسممد؛ ألن ذل م يف الواقممع لممي مممن مهمممة
األنبياء.
أممما قولممه إة أخلممق لكممم مممن الطممني كهي ممة الطممم ..اممالطني رمممي للمممالة املر بطممة ابألرت أ) ل،نسممان املممر بك بعاملممه
املال) ،والطم رمي للسمو الروحي ..وعيسى املسي اله) جاء لنقل اانسان البسيك من عامل المةاب واملمالة إىل عمامل
هللا الرحب ..كان يف الواقع ييتل) مهمة أكرير عقيدا من جمرل صناعة الدمى الطائرة.
هممها ال يع م أن هللا عمماجي عممن قيممق املعجممية ..ولكنممه يع م أن هللا ءممةم العقممل اانسمماة ويعطيممه ارصممته لكممي
يكت ف دريقه بقدر ه وحدها بعيدا عن عامل املعجية الةام )(.)2
رمزية (يكفل مرمي)
و(وأرجمو أن الحممن أن كلممة (يكفممل) عم يف اللةممة العربيمة يرعممى ويعمول ..اممإذا عرام أن مممرمي كانم قممد بلةم
سن الرشد ،وأن الرياب اترخييما أن رهبمان املعبمد قمد أجمروا القرعمة ايمما بيمنهم لكمي ءمدلوا ممن ممنهم يتميوج ممرمي ..وإذا
الحظم أن كممر الممه) عهممد إليممه بكفالممة مممرمي كممان ممما يميال حيمما ،وأن كلمممة (يكفممل) المميت ورلت للمممرة الريانيممة ميكممن
لةممو أن ع م أيضمما يتمميوج ..أحسس م معممي أن ممميالل املسممي الممه) ورل يف ا يممة التاليممة مباشممرة مل يكممن يف الواقممع
معجممية ممم عاليممة ،ذل م ال يع م أن هللا عمماجي عممن خلممق املسممي بممدون أب ..ولكنممه يع م ابلضممبك ا ت القر نيممة

الوارلة ب من املسي يف سورة ل عمران ميكن فسمها أيضا فسما عقليا عال )(.)3
املناقشات

أقول :وكالمه و فسمه وأمريلته وشواهده ،فص عن عدم املوضوعية وعدم الدقة العلمية أيضا:
قوله ( -3إيال الطريقة املريلمى للتعبمم عمن اكمرة أكريمر عقيمدا ممما تممل اللةمة العاليمة ...وأان عنمدما بمدأت بدراسمة
الرمي يف القر ن كن أضع نصمب عيم املهممة الريالريمة طمهه الوحمدة اللةويمة) الةريمب أن أمريلتمه نماق اكر مه همهه امما
( )1الصالق النيهوم ،الرمي يف القر ن "الدراسة – احلورات – الرلوإ" ميتسسة االنت ار العريب م بموت:
( )2املصدر:
( )3املصدر:

.114-113
.112-111
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أ) ان املقم ودم ال ينسممجم مممع التمماا أبممدا وان هممهه املقدمممة الريالريممة قممول إىل نقممي فسمممه لةيممة؛ إذ المميواج (يف قضممية
ممرمي) اكمرة واضممحة بديهيمة ال عقيممد ايهما أصممال وهمي أوضم جمدا مممن الكلممة األخممرال (يكفمل) المميت ارأتال االما رمممي
عن يتيوج ،وكان من األوض لو أرال القر ن الكمرمي التعبمم عمن الميواج ان يقمول (يتميوج) ال ان يقمول (يكفمل) إذ لمي
()1
اليواج اكرة أكرير عقيدا مما تمله اللةة العالية ح يستعات عنها بم(يكفل)!
وك ممهل ليسم م ه ممهه املف مماهيم( :األعم ممى ال ممه) ال ي ممرال ت هللا) و(امل ممو ى أ) الع مماجيون ع ممن االر ب مماط ابلع ممامل
الروحممي) و(املممالة املر بطممة ابألرت أ) ل،نسممان املممر بك بعاملممه املممال) ،والطممم رمممي للسمممو الروحممي ..وعيسممى املسممي
الممه) جمماء لنقممل اانسممان البسمميك مممن عممامل المةاب واملممالة إىل عممامل هللا الرحممب) معمماة معقممدة ال تملهمما اللةممة العاليممة
ح يضطر هللا إىل استددام عبم خر هو (شفاء األكمه واألبر ) أو (أخلق لكم من الطني كهي ة الطم).
مث انه يقول( :ولكن اللةة العربية ميكمن أن وصمف ابلعجمي مريمل أيمة لةمة ب مرية أخمرال ..والقمر ن المه) اختمار همهه
( )1واللطيف ان اللةة العربية على سعتها مل هكر (يتيوج) كمعىن من معاة (يكفل) ر م االا ذكمرت معماة أو مصماليق كريممة االحمن ممريال
جممع البحرين (قوله عاىل (أَ ْك ِفلْنِيها) سورة  :ية  ،23أ) ضمها إا واجعل كااال طا والقائم مرها وانيل أن عنها.

قوله( :يَ ْك ُفلُلنََُّ) سورة القص  :ية  ،12أ) يضمونه إليهم.
وال ِّك لفممل  :الضممعف واحلممن والنصمميب .ومنممه قولممه (كِ ْف مل ِم ْنه ا) سممورة النسمماء :يممة ( ،85كِ ْفلَ ْ ِ
ّي ِم ْن َر ْمحَتِ َِّ) سممورة احلديممد :يممة  ،28أ)
ُ
نصيبني منها.
( )
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َّاهم ِّمن الع مه ِّ
اب.
ِّويف بمم لع ِّ التم مَّو ِّار ِّ
ِب بُعِّ م
يخ :إِّنَّهُ * نمِّ ٌّ
يسى عليه السالم ُسو مي بِّه) الك لف ِّل ألمنَّهُ مك مف مل مسلبع م
ني نمبِّيوا مومه ُ ل م م
ث قمملب مل ع م
ِّ
احل ِّمد ِّ
يث ((أ َََن وَكافِ ل الْيَتِ ِيم َك َه اتَ ْ ِ
ّي
وال مكاا ُل  :المه) يكفمل إنسماان يعولمه .ومنمه قولمه عماىل ( َوَك َّفلَه ا َزَك ِرَّّ) سمورة ل عممران :يمة  .37موِّيف لم
َ ُ
ِيف ا ْجلَن َِّة)) إشارة إىل إصبعني :السبابة والوسطى.
وال مكااِّ ُل لليتيم  :القائم مره املريب له وهو من ال مك ِّف ِّيل  :الضمني.
مواِّيم ِّمه « مال مُ لقتمم ُمل نمم لفم ل ظُلممما إَِّّال مكمما من معلمممى ابلم ِّمن مل مم لاأل َّموِّل كِّ لفم لمل ِّمم لمن مل ِّم مهمما » أ) حممن ونصمميب كفممل مممره ايوايممه جمياء مبمما ار كبممه مممن اامث
وعقوبة ما سنه من القتل.
ويممو أن يكممون ال ِّك لفم ُمل مبعممىن الكفيممل .وامل مرال منممه أنمه أقممام كفمميال بفعلممه الممه) سممنه يف النمماس يسمملمه إىل عممهاب هللا كممما قيممل مممن ظلممم أقممام
كفيال بظلمه.
َّل ابلر ق أ) ضمنه.
وم مكف م
ومك مفل ُ ابملال من ابب قتل.
وحكي عن أيب يد ساعا من العرب أنه من ابيب عب وقرب.
وال مك مفالممةُ  :ضممم ذمممة إىل ذمممة يف حممق املطالبممة .قالممه يف املةممرب .وإن ش م

جممع البحرين (الطرءي) ط احلسي  :ج5
(*) ذو الكفل.
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اللةممة ألاة للتعبممم عممن العممامل العظمميم ،ال ب م ود أن ءتمماج إىل وحممدة الرمممي لتةطيممة العجممي الب ممر) يف إيممال أقممرب الوسممائل
وأكريرهمما اعاليمة يف ألاء احلقممائق عم األلفمماظ .هممها هممو الرمممي الممه) أعممرف أن القممر ن يسممتددمه لكممي يظممل كممما يقممول
الفقهاء :صاحلا لكل ممان ومكمان) اكيمف عجميت اللةمة العربيمة عمن إامالة املعماة الميت ذكرهما (يتميوج ،األعممى المه)
ال يستطيع أن يرال ت هللا ،اانسان املر بك بعامله املال) ،السمو الروحي ،و )...ممع انمه همو اسمتددم اللةمة العربيمة
لينقل لنا ههه املعاة؟ هها كله إضااة إىل االا معاة سهلة يفهمها كل حضر) وبدو).
وقولمه( :وعيسممى املسممي جمماء ل ممفاء همها املممرت الروحممي ولممي ل ممفاء أممرات اجلسممد ..ألن ذلم يف الواقممع لممي
مممن مهمممة األنبيمماء) مةالطممة واضممحة ،وجوابممه واض م إذ مل يقممل أحممد ن عيسممى املسممي بعممث ل ممفاء أم مرات اجلسممد
كمهمممة أساسممية ،بممل انممه الممه ذل م وسمميلة طممدايتهم ،أ) اقنمماعهم ابنممه رسممول مممن هللا حقمما ومممر بك إبلممه الكائنممات
بممدليل إجمراء هممهه املعجميات علممى يديممه ،إذا اهممو رسممول هللا حقمما اعلمميهم ان يتبعمموه ويصممدقوه يف كممل ممما ينقلممه عممن هللا
عماىل مممن التعمماليم والدسمما م واملنمماها ،علممى انممه ممما املممانع ممن القممول ابن بعم األنبيمماء كعيسممى املسممي ممريال كانم لممه
مهمتان :األوىل أساسية وهي شفاء األمرات الروحية والرقمي ابانسمان إىل عمامل امللكموت ،واألخمرال اثنويمة وهمي شمفاء
أجسالهم من األمرات اليت عجي عنها الطب ،أممو ليس ههه خدمة إنسانية عظمى يف حد ذا ا اكيف إذا اعتضمد

ذل ابن صارت هي الوسيلة طدايتهم إىل سبيل الرشال؟.
وبهل ا ضم ان اسمتهيائه ممن معجميات عيسمى بمم(جمرل صمناعة المدمى الطمائرة) لمي بعلممي وال موضموعي إذ همي
كان معجية حيومة (وليسم جممرل لميمة دمائرة) وايمن صمناعة لميمة دمائرة ممن خلمق دمم حقيقمي يطمم إبذن هللا لي مهد
على ان هها رسول هللا حقا؟ ذل ان الدميمة الطمائرة ميكمن ان يصمنعها كمل أحمد أمما خلمق حيموان ذ) روح امال يعقمل
إال من رسول يستمد قدر ه من السماء.
هدفية املعجزات وغايتها احلَ َك ِمية
بممل قممد صممرح القممر ن الكممرمي علممى لسممان عيسممى املسممي ابنممه يتدممه هممهه املعجميات للمميال علممى حقانيتممه ودريقمما إىل
ِ
ِ ِ
ّي َكهي ئَ ِة الطَّ ِْري فَأَنْ ُف ُخ ِ
فيَّ فَيَ ُك ل ُن ََ ْرياب ِإِِ ْذ ِن
َّن قَ ْد ِج ْئ تُ ُك ْم ِِبيٍَة م ْن َربِِ ُك ْم أِِ
هدايتهم ،قال( :أِِ
َّن أَ ْخلُ ُق لَ ُك ْم م َن الطِ ِ َ ْ
اا وأُب ِرئ ْاألَ ْكمَّ و ْاألَب رص وأُح ِي الْملت ِإِِ ْذ ِن َِّ
ِ
ك َآليَةب
اا َوأُنَبِِئُ ُك ْم ِِبا َيْ ُكلُل َن َوما تَ َّد ِخ ُرو َن يف بُيُلتِ ُك ْم إِ َّن يف ذلِ َ
َّ َ ْ ُ
َ َ َ َْ َ َ ْ َ ْ
ِ
نّي)( )1اهي إذا ية وعالمة ليصدقوا انه رسول هللا ايهعنوا برسالته السماوية.
لَ ُك ْم إِ ْن ُك ْن تُ ْم ُم ْؤم َ
ومن الةريب أيضا قوله( :وأن الرياب اترخييا )...ومل يريب ذل يف التماريخ أبمدا ،ومل يتج مم همو عنماء ان يمهكر لنما
ههه (األللة التارخيية)! بل الرياب عك ذل
( )1سورة ل عمران :ية .49

اما.
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كما ان قولمه (ولكنمه يعم أن هللا ءمةم العقمل اانسماة ويعطيمه ارصمته لكمي يكت مف دريقمه بقدر مه وحمدها بعيمدا
عممن عممامل املعجممية الةممام ) مةالطممة أخممرال إذ املعجممية إممما هممي اقممك اثبممات ان هممها املممدعي للنبمموة متصممل اعممال إبلممه
الكائنات وإال اكيف نعرف انه رسول هللا حقا؟ إن قل  :من نبو مه العلممي؟ قلم  :وكمم يوجمد نوابمع مههل علمومهم
الب رية لكنهم ليسوا رسال هلل الو العى أحدهم (كان متاين أو اليسمون أو ابمن سمينا) انمه رسمول هللا اكيمف نمدرإ انمه
صالق أو كاذب؟
عراه رسله مث أوكل إليه عملية االجتهال يف مفا ي العلوم اليت منحوان إ ها.
بل انه عاىل أكرم العقل ابن و
وءركمه ويستنهضممه للتفكمم والتحقيمق حولممه،
بمل نقمول (ان عممامل املعجمية الةمام ) هممو المه) يسمتريم العقممل الب مر) و
كممما ان الطبيعممة الةامضممة كانم هممي ااممرإ األول للعقممل الب ممر) لكممل مممن ينطلممق ويبحممث وءقممق ليكت ممف كممل يمموم
سرا جديدا من أسرارها.
هممها كلممه إضممااة إىل ان مممن الواضم ان العقممل الب ممر) ممم مكتمممل عممالة ،وإال ملمما وجممدت هممهه اخلالاممات العلميممة
مر التاريخ!
والعملية املههلة بني خمتلف عقالء الب ر واالسفتهم وحكمائهم على و
اهها بع

الكالم عن التفسم الرمي) للقر ن الكرمي ،وسنعول إليه مرة أخرال إبذن هللا عاىل.

تفسري القرآن ابلقرآن
املنها ا خر يف فسم القر ن الكمرمي همو :فسمم القمر ن ابلقمر ن ،وقمد اختلمف املفسمرون والعلمماء ايمه إىل دوائمف
ثالث ممة :ب ممني ُمف م ِّمرط ومف م وِّمرط ومعت ممدل :ا ممبع االخب مماريني ذهب موا ،ايم مما نس ممب إل مميهم ،إىل أن الق ممر ن الك ممرمي ال حجي ممة

لظمواهره بممل احلجممة اقممك همي روا ت أهممل البيم علمميهم السممالم يف فسممه ،وذهممب بعم املعاصمرين ،يف املقابممل ،إىل
استةناء القر ن عن التفسم ابملممثور وان املمنها الصمحي همو فسمم القمر ن ابلقمر ن اقمك ألن القمر ن مسمتةن عمن ممه
ألنه نور و بيان لكل شيء ،والصحي امل هور هو املنها الوسك حيث ال ينكرون ان بع القر ن يفسر بعضمه ايمما
نفهمممه حنممن علممى اخممتالف لرجممات الفهممم ،ولكممن بعضممه مممما ال نالممه أاهامنمما بممل هممو اجممة إىل فسممم مممن نمميل عليممه
الوحي وهمو الرسمول العظميم صملى هللا عليمه والمه وسملم إنطالقما ممن صمري ا ت التاليمة( :وأَنْ زلْن ا إِلَي َ ِ ِ
ّي
َ َ ْ
ك ال ِذ ْك َر لتُ بَ ِِ َ
ِ
اَ ُ ل َن ِيف ال ِْع ْل ِم) و(وم ا أَنْ زلْن ا َلَي َ ِ
الر ِ
لِلن ِ
َّاس ما نُ ِِز َل إِلَْي ِه ْم) و( َوما يَ ْعلَ ُم َيْويلََُّ إَُِّ َّ
ّي َهلُ ُم
ااُ َو َّ
اِ إَُِّ لتُ بَ ِِ َ
ْ
َ َ
ك الْكت َ
ِ
َّ ِ
دى َوَر ْمحَةب لَِق ْلٍم يُ ْؤِمنُل َن)( )1وان الرسول صملى هللا عليمه والمه وسملم همو ال مارح للقمر ن واملفسمر
الذي ا ْختَ لَ ُفلا فيَّ َو ُه ب
له عن هللا عاىل ،وكهل أهل بيته عليهم السالم إذ ((أ َََن َم ِدينَةُ ال ِْعل ِْم َو َلِ ي َاببُ َه ا))( )2وملتموا ر المروا ت الدالمة علمى
االم أو وا علم الكتاب لون مهم كما سيميت.

( )1سورة النحل :ية .64
( )2احلسن بن شعبة احلراة ،ف العقول ،ميتسسة الن ر ااسالمي – قم:
11
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ويكفينا يف ههه العجالة ن ا ية الكرمية (وأَنْ زلْن ا إِلَي َ ِ ِ
ّي لِلنَّ ِ
اس م ا نُ ِِز َل إِلَ ْي ِه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرو َن)
َ َ ْ
ك ال ِذ ْك َر لتُ بَ ِِ َ
و
اهممي واضممحة الداللممة علممى ان الرسممول صمملى هللا عليممه والممه وسمملم يبممني للنمماس ممما نمميل إلمميهم ،و(ممما) موص مولة مممل
الظاهر( )1والبادن والتنييل والتمويل ،ولصيصه ابلتمويل بدون خمص بل الدليل قائم على خالاه كما سيميت.
امليزان :كيف يكلن القرآن هدى ونلراب مبيناب وُ يكفيهم يف احتياجهم إليَّ!
ومممن قيممل انممه ذهمب إىل المرأ) الريمماة النمالر مممن املفسمرين ،وهمو العالمممة الطبادبممائي حسمب ظمماهر عبار ممه ا يممة يف
فسم املييان قال( :واثنيهما :ان نفسر القر ن ابلقر ن ونستوض معىن ا ية من نظم ا ابلتدبر املندوب إليه يف نفم
القممر ن ،ون ممد املصمماليق ونتعراهمما ابخلموا المميت عطيهمما ا ت ،كممما قممال عمماىل( :ونَ َّزلْن ا َلَي َ ِ
اِ تِْبي اَنب
ْ
ك الْكت َ
َ
ٍ ()2
دى لِلنَّ ِ
اس
ه
(
ماىل:
م
ع
مال
م
ق
و
مه،
م
س
لنف
ماان
م
ي
ب
مون
م
ك
ي
وال
ميء
م
ش
مل
م
ك
ل
ماان
م
ي
ب
ن
مر
م
ق
ال
مون
م
ك
ي
أن
ما
م
ش
وحا
.
لِ ُك ِِل َش ْيء)
ُ
ب
نات ِمن ا ْهلُدى والْ ُفر ِ
وب يِ ٍ
قان)( .)3وقال عاىلَ ( :وأَنْ َزلْنا إِلَْي ُك ْم نُلراب ُمبيناب)( .)4وكيمف يكمون القمر ن همدال وبينمة وارقماان
َ َِ
َ ْ
َ
َّ
ذين
ونممورا مبينمما للنمماس يف مجيممع ممما ءتمماجون وال يكفمميهم يف احتيمماجهم إليممه ،وهممو اشممد االحتيمماج! وقممال عمماىلَ ( :وال َ
ِ
َّه ْم َُ بُ لَنا)( .)5وأ) جهممال أعظممم مممن بممهل اجلهممد يف اهممم كتابممه! وأ) سممبيل أهممدال إليممه مممن
َ
جاه ُدوا فين ا لَنَ ْه ديَن ُ
()6
القر ن! .وا ت يف هها املعىن كريمة سنستفرغ الوسع ايها يف ث ااكم واملت ابه يف أوائل سورة ل عمران) .
أقول :هها الكالم بظاهره ،مما ال ميكن القبول به ،واألللمة الميت ضممنها كالممه ا نمف مم اتممة ،ومناق ما نا ا يمة
حمورهمما هممها الممن ا نممف ،وإن كنمما سممنحاول يف البحممث ا يت ان نصممرف ظ مواهر ألفاظممه هممهه عممن لالال مما الظاهريممة
بقرائن أخرال من كالمه يف مواضع متفرقة( )7وندعي ابن مقصموله مل يكمن اادمالق الظماهر ممن كالممه ،علمى انمه كمان
م مواق يف اختياره ألللته على املدعى ودر ِّ
يقة بياالا اليت قد يفهم منها االا ال قبل التدصي ( ،الحمن ممريال قولمه:
(وكيمف يكمون القمر ن همدال وبينمة وارقماان ونمورا مبينما للنماس يف مجيمع مما ءتماجون وال يكفميهم يف احتيماجهم إليمه ،وهممو
اشممد االحتيمماج!) اهممو ص مري يف كونممه (نممورا مبينمما للنمماس) ولممي للرسممول صمملى هللا عليممه والممه وسمملم وأهممل بيتممه علمميهم
السالم الراسدني يف العلم اقك ،والحن صري قوله( :يف مجيع ما ءتاجون) ومل يقل (يف بع ما ءتاجون) ممع االمم
ءتمماجون إليممه يف ألمموف املسممائل الفقهيممة واألصمولية وألمموف املسممائل الفلسممفية والكالميممة والتارخييممة واحلقوقيممة والسياسممية
( )1الظاهر م املستقر ،كلما انفك ايه اارالة االستعمالية عن اارالة اجلدية ،وسيميت بيانه إبذن هللا عاىل.
( )2سورة النحل :ية .89
( )3سورة البقرة :ية .185
( )4سورة النساء :ية .174
( )5سورة العنكبوت :ية .69
( )6السيد حممد حسني الطبادبائي ،املييان يف فسم القر ن ،من ورات اساعيليان :ج1
( )7وبسياقه العام.
12

.11

دروس يف التفسري والتدبر ( .......................................................... )324األربعاء  17مجادى اآلخرة 1441 /ه

واالقتصمالية و مهما المميت مل يكفنما القممر ن (حسمبما نفهممه منممه) يف احتياجنما إليممه؛ ولمها اختلمف ايهمما أشمد االخممتالف؛
ولهل أيضا مل نعرف كيف نستدرج ل املسائل من القر ن الكرمي بل اسمتدرجنا بعضمها اقمك ابلظمن أو الظم ؛ بمل
ولممهل اختلممف املفسممرون أنفسممهم يف فسممم القممر ن كري مما بممل وجهل موا كيفيممة اسممتدراج كريممم مممن املفمماهيم أو املصمماليق
منه ،كمما سميميت .وعلمى أ) المي املقصمول ااشمكال علمى همها املفسمر القمدير رمحمه هللا عماىل ،بمل القصمد نقمد ظماهر
هممهه العبممارة والفكممرة ،والقصممد أيضمما ،ابملمم،ل ،نفممي قولممه بممهل وان مو مش م ل عبار ممه بممه ،وان االسممتدالل قممد يكممون ممم
صحي لعدم مطابقته مع املستدل عليه إذ أريد ابملستدل عليه أمر( )1وكان مفال االسمتدالل أممر خمر نسمبته معمه ممن
وجه أو مطلقا .اتدبر جيدا.
املناقشات

وكالمه هها مناق بوجوه:
( -1وأَنْ زلْنا إِلَي َ ِ ِ
ّي لِلن ِ
َّاس ما نُ ِِز َل إِلَْي ِه ْم)
َ َ ْ
ك ال ِذ ْك َر لتُ بَ ِِ َ
اللج َّ األول :ان القممر ن الكممرمي صمري يف رله إذ قممال عمماىل( :وأَنْ زلْن ا إِلَي َ ِ ِ
ّي لِلنَّ ِ
اس م ا نُ ِِز َل إِلَ ْي ِه ْم
َ َ ْ
ك ال ِذ ْك َر لتُ بَ ِِ َ
َولَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرو َن)( )2والهكر هو القر ن الكرمي بال ش كما يعةف به هو أيضما ،وال يصم قولمه( :وحاشما أن يكمون
القر ن بياان لكل شيء وال يكون بياان لنفسه) إذ ا ية صرءة يف ان الرسمول يبمني همها القمر ن (المه) همو بيمان لكمل
شيء) كما ال يص قوله (وكيف يكون القر ن هدال وبينة وارقماان ونمورا مبينما للنماس يف مجيمع مما ءتماجون وال يكفميهم
يف احتيمماجهم إليممه ،وهممو اشممد االحتيمماج!) اممان القممر ن هممدال وبينممة وارقممان ونممور ومممع ذلم مل يةممنهم ذلم عممن الرسممول
ِ
ّي لِلن ِ
َّاس ما نُ ِِز َل إِلَْي ِه ْم).
صلى هللا عليه واله وسلم ومل يكفهم يف احتياجهم إليه ب هالة الوجدان وب هالة (لتُ بَ ِِ َ
ِ
َّ
َّه ْم َُبُ لَنا) ال ش ايه ولكمن كيمف هاهمد يف هللا يف اهمم كتابمه؟ انمه
ذين َ
جاه ُدوا فينا لَنَ ْهديَن ُ
واما قوله عاىل ( َوال َ
عم الرجمموع إىل الرسممول صمملى هللا عليممه والممه وسمملم (ليبممني لنمما ممما نمميل إلينمما) بصمري ا يممة (وأَنْ زلْن ا إِلَي َ ِ ِ
ّي
َ َ ْ
ك ال ِذ ْك َر لتُ بَ ِِ َ
َّ
لِلن ِ
جاه ُدوا فين ا
ذين َ
َّاس ما نُ ِِز َل إِلَْي ِه ْم) وبعبارة أخرال كالمه من التمس ابلعام يف ال بهة املصداقية والعام همو ( َوال َ
ِ
َّه ْم َُبُ لَنا) واخلا هو طبيقه على (اهم القر ن ابلقر ن حصرا ،ايما يفهم من ظاهر العبارة).
لَنَ ْهديَن ُ

نوجه كالمه مبا سيميت يف البحث القالم اإذا قبلنا التوجيه ا يت (ابلقرائن اليت سمنهكرها لمه) ايجمب
نعمن ميكن ان و
قييد كالمه وصراه عن ظاهره كما سيتض  ،وإال اانه مما ال ميكن ان يلتيم به أحد.
 -2تفسري امليزان بنفسَّ َنَق بعدم صحة هذه الفكرة!
اللج َّ الين اّن :ان فسمممه للقممر ن هممو بنفسممه يهتممف علممى صممو ه بعممدم صموابية هممهه الفكممرة ،أو اقممل انممه منمماق

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

شمميء ب مميء لون نفسممه!)( )1و(وال م ذلم (كممما أوممممان إليممه يف أوائممل الكممالم) أن يكممون القممر ن الممه) يعممرف نفسممه
نممه هممدال للعمماملني ونممور مبممني و بيممان لكممل شممع مهممد إليممه بةمممه ومسممتنما بةمممه ومبينمما بةممه( ،)2اممما هممها الةممم! وممما
شمممنه! ومبمماذا يهممد) إليممه! وممما هممو املرجممع وامللجممم إذا اختلممف ايممه! وقممد اختلممف واشممتد اخلممالف)( )3اكيممف نقممول انممه
كممهل وانممه هممدال وارقممان ال ميكممن ان ءتمماج يف فسمممه إىل مممه ،مث حنتمماج يف فسمممه إىل فسممم املي ميان أو مممه؟
خاص ممة وان ممه رمح ممه هللا يف أول املقدم ممة ع م ومرف التفس ممم بم مم(التفسم :وه ممو بي ممان مع مماة ا ت القر ني ممة والك ممف ع ممن
مقاصدها ومداليلها)(.)4

بعبممارة أخممرال :ممما هممو نممور وبينممات وهممدال ال ءتمماج يف أ) مسممتوال مممن املسممتو ت إىل مبم ومني ومنممم وهممال ،إال ان
نقول ابنه ببع مستو ه نور ومبمني لون بعضمها ا خمر ،وهمها ممما ينفيمه إدمالق كالممه ،علمى ان النمور نمور وال يعقمل
ان يكون ببع مستو ه مظلما خاصة القر ن الكرمي اله) هو يف أعلى لرجات النورية.
بعبمارة أخممرال :القواعمد العقليممة ممم قابلمة للتدصممي

وإذا اسممر القمر ن ب(النممور) كمما هممو صمري القمر ن نفسممه اممال

ممه
يعقمل ان يكمون ظماهرا بنفسممه مظهمرا لةممه يف مسممتوال لون مسمتوال ،أو ظماهرا يف نييلممه لون أتويلمه أو يف بعم
لون ت أخرال ،إذ كلها نور بال ش  .اال بد إذا من البحث عن جواب لهل ال البناء عليه كما يقتضميه ظماهره،
وهو ما يتكفل به الوجه الريالث والرابع ا يان.
 -3تبيان لكل شيء يف مرحلة ِ
العلِة الفا لية
اللج َّ الينال  - :وهمو وجمه حلومي  -ان القمر ن الكمرمي ال شم يف كونمه (تِْبي اَنب لِ ُك ِِل َش ْي ٍء) لكمن همها يف مرحلممة
الفاعل لون مرحلة القابل اان كون النور نورا والقر ن نورا و بياان اتم صحي  ،ولكن ال يستليم ذل رؤيمة ال مد لمه
واستبانته له وإحادته مبضمونه ،وذل لكونه اما أعمى البصر أو أعمى البصمة أو لضمعف يف قابليتمه ،امان عمدم رؤيمة
األعمى للنور ال ينفمي نوريمة النمور وكونمه ظماهرا بنفسمه مظهمرا لةممه ،كمما ان عمدم رؤيمة القلمب ااجموب أو القابمل مم
التام القابلية( )5لبياانت القر ن ال ينفمي كوالما بيماان و بيماان ،بعبمارة أخمرال :قمد كمون ااعليمة الفاعمل يف حمد ذا ما اتممة،
( )1السيد حممد حسني الطبادبائي ،املييان يف فسم القر ن ،من ورات اساعيليان :ج1
( )2وهو هها التفسم و مه من التفاسم.
( )3السيد حممد حسني الطبادبائي ،املييان يف فسم القر ن ،من ورات اساعيليان :ج1
( )4املصدر :ج.4 1
( )5والتام القابلية هم الرسول صلى هللا عليه واله وسلم و له عليهم السالم ،حصرا.
14

.6
.9-8

دروس يف التفسري والتدبر ( .......................................................... )324األربعاء  17مجادى اآلخرة 1441 /ه

ولك ممن قابلي ممة القاب ممل ك ممون انقص ممة ،واملعل ممول يتب ممع يف قق ممه ق ممق جمم مموع العل ممل األرب ممع :الفاعلي ممة ،الةائي ممة ،املالي ممة
والصورية.
 -4تبيان لكل شيء للراَ ّي يف العلم ُ للناس كافة
اللج َّ الراب  :ان القممر ن بيممان لكممل شمميء بممال ش م  ،ولكممن علممم كممل ممما ايممه مممما ال ميكممن ألحممد ان يدعيممه إال
الرسممول صمملى هللا عليممه والممه وسمملم و لممه األدهممار علمميهم السممالم اهممو بيممان ابلفعممل لكممل شمميء ولكممن للرسممول األعظممم
ك ال ِِذ ْك َر
صلى هللا عليه واله وسلم و ل بيته عليهم السالم الهين نيل القر ن يف بيو م االحن قوله عاىلَ ( :وأَنْ َزلْنا إِلَْي َ
لِت ب ِ ِ
َّاس ما نُ ِز َل إِلَي ِهم) والحن قوله عاىل( :ونَ َّزلْنا َلَي َ ِ
تاِ تِْبياَنب لِ ُك ِِل َش ْي ٍء) اقد ونيله عاىل عليه صملى
ْ
َُ َِ
ك الْك َ
ّي للن ِ ِ ْ ْ
َ
هللا عليه والمه وسملم بيماان لكمل شميء ومل ينيلمه علينما بيماان لكمل شميء ،أ) كونمه بيماان بقمول مطلمق شمامل ،إمما همو لمه
صلى هللا عليه واله وسلم ولي بياان مباشرة لنما ،ويمدل علمى قولمه عماىل ( َوتَ ِعيَه ا أُذُ من وا ِ يَ ةم) وكمما سميميت يف الروايمة،
ولو شك م ك يف ظهور ذل ايكفي لليالن :أوال بداهة اننا ال ندرإ من القر ن كل شميء بمل ان أعظمم مفسمر
مممن مفسممر) ال مميعة والسممنة ال يممدعي انممه أمكنممه أو حم ميكنممه ان يعممرف مممن القممر ن ابلقممر ن كممل شمميء مممن املفمماهيم
واملصمماليق .وقممد ورل كال ما يف كالمممه ا نممف ،و(كممل شمميء) ي مممل كممل العلمموم واألخبممار واألحممداث وذل م ص مري
الس ِ
ت أخرال ك م(م ا فَ َّرَْن ا ِيف ال ِ
ِ إَُِّ ِيف كِت ٍ
ْكت ِ
اِ ُمبِ ٍ
ماء َو ْاأل َْر ِ
ّي) بمل همو
اِ ِم ْن َش ْي ٍء) و( َوم ا ِم ْن غابِبَ ٍة ِيف َّ
آد َم ْاألَ ْامْساءَ ُكلَّها)( )1نظرا لفرق (ال يء) عن (االسم) اتدبر.
أقوال يف العموم من قوله عاىلَ ( :و َلَّ َم َ
االحن الروا ت التالية:
متلاتر الرواّت يفيد اختصاصهم ليهم السالم بعلم ذلك كلَّ
ال لَ َُّ رج ل إِنَّ َ ِ
س ر ِم ْن كِتَ ِ
ِ َّ
اِ
عن يعقوب بن جعفر قمالُ (( :ك ْن ُ
س ِن لي َّ الس الم ِبَك ةَ فَ َق َ َ ُ م
ك لَتُ َف ِ ُ
ُ َم َ أَِب ا ْحلَ َ
َِّ
ِ
س َر ِيف النَّ ِ
س ِن َلَْي نَ ا نَ َز َل قَ ْب َل النَّ ِ
اا َم ا َْ تَ ْس َم ْ بِ َِّ؟ فَ َق َ
اس فَ نَ ْح ُن نَ ْع ِر ُ
س َر قَ ْب َل أَ ْن يُ َف َّ
اس َولَنَ ا فُ ِ
ال أَبُل ا ْحلَ َ
ُ َك م ِم ن آي ٍة وفِ يمن نَزلَ ْ ِ
َ ِريََّّ وِيف أ ِ ٍ
ِ
ُ
يم ا نَ َزلَ ْ
س َ
َي لَْي لَ ة نَ َزلَ ْ ْ ْ َ َ َ ْ َ
لخَُّ َو ََ َف ِريََُّّ َو َح َ ُ َ ِ
ُ َوف َ
َح َاللَ َُّ َو َح َر َام َُّ َوََنَ َ َُّ َوَم ْن ُ
ِ
اا ِيف أَر ِ
َ َِّ َو ُش َه َدا َُهُ َلَ َخل ِْق َِّ))( )2وال يوجممد مفسممر ميكنممه ان يممدعي ابن يعممرف كممل ذل م
فَ نَ ْح ُن ُح َك َم اءُ َّ ْ
ُ َكم ِمن آي ٍة) و(فِ يمن نَزلَ ْ ِ
َ ِريََّّ) (وِيف أ ِ ٍ
ُ) أ) بتفصميله ال مامل الموايف ،وإن
يم ا نَ َزلَ ْ
َْ َ
َي لَْي لَة نَ َزلَ ْ ْ ْ َ
( ََ َف ِريََُّّ َو َح َ ُ َ ِ
ُ َوف َ
عرا موا بعضممه بممروا ت معت م ة أو ممم معت م ة ،بممل ال ميكممن ألحممد إلعمماء انممه يعلممم ويعممرف كممل حاللممه وحرامممه وانسممده
ومنسوخه ،إال للة ظنية قمد يصميب بعضمها وقمد خيطمع بعضمها ،أمما همم علميهم السمالم الهمم حمق العلمم وعمني املعرامة
واليقني ال (العلمي) و(الظ ).
( )1سورة البقرة :ية .31
( )2حممد بن احلسن بن اروخ الصفار ،بصائر الدرجات ،مكتبة ية هللا املرع ي م قم:
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لل َِّ
اا ص ل هللا لي َّ وال َّ وَ لم آي ةم ِم ن الْ ُق ر ِ
ُ َلَ ر َُ ِ
آن إَُِّ
وعممن أمممم املمميتمنني عليممه السممالم(( :فَ َم ا نَ َزلَ ْ
َ َ ْ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ
ش ِاهََها
لخ َها َو ُُْ َك َم َه ا َوُمتَ َ
س َ
أَق َْرأَنِ َ
يه ا َوأ َْم َال َه ا َلَ َّي فَ َكتَ ْب تُ َه ا لَطِ ي َو َل َم ِين َيْ ِويلَ َه ا َوتَ ْفس َ
ريَها َوََنَ َ َها َوَم ْن ُ
اِ َِّ ِ
ِ
يُ آيَةب ِم ْن كِتَ ِ
اص َها َو َ َّام َها َو َد َا َّ
َو َخ َّ
ااَ أَ ْن يُ ْع ِطيَ ِين فَ ْه َم َها َوح ْفظَ َها فَ َما نَ ِس ُ
اا َوَُ لْماب أ َْم َالهُ َلَ َّي َوَكتَ ْب تُ َُّ
اا ِيل ِِبَا َد َ ا )1())...االحمن قولمه عليمه السمالم (و َلَّم ِين َيْ ِويلَه ا وتَ ْف ِ
ريَها) اممع ان القمر ن بيمان لكمل
س
ُم ْن ُذ َد َا ََّ
َ َ
َ َ
َ
شيء ونور وهدال إال انه احتاج إىل عليم الرسول صملى هللا عليمه والمه وسملم ملريمل أممم املميتمنني عليمه السمالم ( َو َلَّ َم ِين
ِ
ريَها.)...
َيْ ِويلَ َها َوتَ ْفس َ
ِ
لل َِّ
ِ
لٌ إِ َى النَّ ِ
اس َكافَّةب؟!
س لِغَ ِْريُك ْم َوَر َُ ُ
اا صل هللا ليَّ والَّ وَ لم َم ْب عُ م
وقال ه ام(( :م ْن أَيْ َن َورثْ تُ ْم َما لَْي َ
ِ )2() ..إِ َى ِ
اا تَبار َك وتَع َاى( :وَِِّ
ِ
الس ِ
ماوات َو ْاأل َْر ِ
آخ ِر ْاآليَِة ،فَ ِم ْن أَيْ َن َوِرثْ تُ ْم َه َذا ال ِْع ْل َم
اٌ َّ
ا ِمري ُ
َوذَلِ َ
ك قَ ْل ُل َّ َ َ َ َ
َ
س بَ ْع َد َُُ َّم ٍد نَِِب َوَُ أَنْ تُ ْم أَنْبِيَاءُ؟
َولَْي َ
ك لِتَ ْع َج َل بِ َِّ)( )3الَّ ِذي َْ ُحَ ِِر ْك
فَ َق َ
ال ِم ْن قَ ْللِ َِّ تَبَ َار َك َوتَ َع َاى لِنَبِيِِ َِّ صل هللا ليَّ والَّ وَلم (ُ ُُتَِِر ْك بِ َِّ لِسانَ َ
ِِ ِ
ص نَا بِ َِّ ِم ن ُد ِ
ون غَ ِْريََن ...وَ ي ُك ن ِ ْن َد أَح ٍد َيْ ِوي ل الْ ُق ر ِ
سانََُّ لِغَ ِْريََن أ ََم َرهُ َّ
آن بِ َك َمالِ َِّ َوَمَ ِام َِّ إَُِّ ِ ْن َد
ااُ أَ ْن ََيُ َّ
َ
ََْ ْ
ْ
ُ ْ
بَّ ل َ
َلِ ٍِي ليَّ السالم ))(.)4
ِِ ِ
َّ ِ
صنَا بِ َِّ ِمن ُد ِ
وقوله(( :فَالَّ ِذي أَبْ َداهُ فَ ُه َل لِلن ِ
سانََُّ أ ََم َر َّ
ك
ااُ أَ ْن ََيُ َّ
ون غَ ِْريََن ،فَلِ َذلِ َ
ْ
َّاس َكافَّةبَ ،والذي َْ ُحَ ِِر ْك بَّ ل َ
َخ اهُ َلِي اب ِم ن ُد ِ
َك ا َن ي نَ ِ
ص َحابِ َِّ َوأَنْ َز َل َّ
ال
ك ق رآن ًقُ ْرآَنبل ِيف قَ ْللِ َِّ ( َوتَ ِعيَه ا أُذُ من وا ِ يَ ةم) فَ َق َ
ااُ بِ َذلِ َ
اجي أ َ
ون أَ ْ
ِ ْ
ُ
لل َِّ
ِ
ُْ َّ
ك َّ َلِ ْلي))(.)5
َر َُ ُ
ااَ أَ ْن ََْي َعلَ َها أُذُنَ َ
َص َحابِ َِّ ََأَل ُ
اا صل هللا ليَّ والَّ وَلم أل ْ
االحمن قولممه عمماىلَ ( :وتَ ِعيَه ا أُذُ من وا ِ يَ ةم) واسممتنال ااممام عليممه السممالم إىل ا يممة الكرميمة ،اقابليممة القابممل شممرط ألن
يستنم بنور القر ن وألن يكون القر ن له ابلفعل بياان لكل شيء.
ُ َُُ َّم مد إَُِّ َو لَ َُّ بَ ِعي م نَ ِذ مير ،قَ َ
ك َْ ََيُ ْ
وعن اامام الباقر عليه السالم(( :فَ َك َذلِ َ
ُ ،َُ :فَ َق ْد َ
ال فَِ ْن قُ ْل ُ
َ يَّ َ
لل َِّ
الر َج ِ
َص َال ِ
ِ ِِ
ال ِم ْن أ َُّمتِ َِّ!
َر َُ ُ
اا صل هللا ليَّ والَّ وَلم َم ْن ِيف أ ْ
لل َِّ
ِ
ِ
اا ص ل هللا لي َّ وال َّ
س َرهُ َر َُ ُ
س راب ،قَ َ
الَ :وَم ا يَ ْك ِف ي ِه ُم الْ ُق ْرآ ُن؟ قَ َ
قَ َ
الَ :وَم ا فَ َّ
ال :بَلَ إ ْن َو َج ُدوا لَ َُّ ُم َف ِ
سره لِرج ٍل و ِ
الر ُج ِلَ ،و ُه َل َلِ ْلي بْ ُن أَِب ََالِ ٍ
ٍ لي َّ الس الم
وَلم؟! قَ َ
ك َّ
اح ٍد َوفَ َّ
س َر لِ ْْل َُّم ِة َشأْ َن َذلِ َ
ال :بَلَ  ،قَ ْد فَ َّ َ ُ َ ُ َ
( )1ثقة ااسالم الكلي  ،الكايف ،لار الكتب ااسالمية م دهران :ج1
( )2سورة ل عمران :ية .180
( )3سورة القيامة :ية .16
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( )4السيد علي بن داووس احللي ،األمان من األخطار ،ميتسسة ل البي عليهم السالم م قم.68 :
( )5حممد بن جرير الط ) ،لالئل اامامة ،لار الهخائر للمطبوعات م قم ،105 :و ار األنوار :ج.183 69
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ال أَ َ َّ
ااُ أَ ْن يُ ْعبَ َد إَُِّ َِ ِراب))( .)1االحممن
الس ابِ ُل َّ :أ ََاب َج ْع َف ٍر! َك ا َن َه َذا أ َْم مر َخ اص َُ َْحتَ ِملُ َُّ ال َْع َّام ةُ ،قَ َ
قَ َ
ال َّ
ِ
ِ
سراب) اقد احتاج القر ن يف فسمه إلىةممه وهمو الريقمل
صراحة قولهَ ( :وَما يَ ْك ِفي ِه ُم الْ ُق ْرآ ُن؟ قَ َ
ال :بَلَ إ ْن َو َج ُدوا لََُّ ُم َف ِ
َلْللا بعدي كِتاِ َِّ
س ْكتُم هِِما لَن تَ ِ
الريماة ((إِِِّن ََت ِر مك فِي ُك ُم الينَّ َقلَ ْ ِ
اا َو ِ ْت َرِت أ َْه َل بَ ْي ِت فِ نَّ ُه َما لَ ْن يَ ْف ََِتقَا
َ َ
ّي َما إِ ْن َمَ َّ ْ َ ْ
ِ))(.)2
َح َّّت يَ ِر َدا َلَ َّي ا ْحلَْل َ
ِّ
ِّ
َ لءابُُ ،ثَّ
) :قمم م
ٍ ِيل َو ُ
س! ْ
اَ ُك ْ
وجمماء يف حليممةُ أِّميب نمُ معملميم موموماليممةُ الطَّم م ِّو
مال النَّمِّمِب صمملى هللا عليممه والممه وسمملم َّ (( :أَنَ ُ
ِ
ك ِم ن ه َذا الْب ِ ِ
ِ
ص لَّ رْك َعتَ ْ ِ
ّي َوقَابِ ُد الْغُ ِِر
ّيُُ ،ثَّ قَ َ
قَ َ
ّي َو ََ يِِ ُد ال ُْم ْس ل ِم َ
اِ أَم ريُ ال ُْم ْؤمنِ َ
س يَ ْد ُخ ُل َلَْي َ ْ َ َ
ال َّ أَنَ ُ
ال فَ َ َ
ِ
ّي و َخ َاَتُ الْل ِ
ّي.
صيِِ َ
ال ُْم َح َّجل َ َ
َ
ُ اللَّه َّم اجع ْل َّ رج بال ِم ن ْاألَنْص ا ِر ،وَكتمت َّ ،إِ ْذ ج اء لِ
َ
ُ:
ن
أ
ّ
ا
ذ
ه
ن
م
:
ال
ق
ف
،
ي
قَ َ
َ
َ
َ
َ
َ
س! قُ ْل ُ
َ َ َ
َ َ َُْ ُ
َ
ْ
َ
س :قُ ْل ُ ُ ْ َ ُ َ ُ
َ
َ
ال أَنَ م
ُ
لل َِّ
ِ
ِ
ُ
ال َلِيَ َّ :ر َُ َ
س ُح َ َر َق َو ْج ِه َِّ بَِل ْج ِه َِّ! فَ َق َ
اا! لََق ْد َرأَيْ تُ َ
صنَ ْع َ
ك َ
َلي ،فَ َق َ
ام ُم ْستَ ْبشراب َوا ْتَ نَ َقَُُُّ ،ثَّ َج َع َل َيَْ َ
ال :وما َيَْنَ ع ِين وأَنْ َ ِ
ِ
ّي َهلُ ْم َما ا ْختَ لَ ُفلا فِ ِيََّ ،و َه َذا
ص ْلِتَ ،وتُبَ ِِ ُ
ُ تُ َؤ ِدي َ ِِين َوتُ ْسمعُ ُه ْم َ
ِب َش ْيئاب َما َ
صنَ ْعتََُّ ِب قَ ْب ُل! قَ َ َ َ ُ َ
ِ
ِ
ْك ِ ِ
اا َ َّز وج َّل( :وما أَنْ زلْنا َلَي َ ِ
ّي َهلُم الَّ ِذي ا ْختَ لَ ُفلا فِ ِيَّ) فَأَقَام َلِياب لِب ي ِ
ك))(.)3
ان ذَلِ َ
ْ
م ْن قَ ْل ِل َّ َ َ َ َ
ك ال َ
َ ِ ََ
تاِ إ َُّ لتُ بَ ِِ َ ُ
ومن البمديهي ان املفسمرين (و ممهم كاألصموليني والفقهماء) اختلفموا يف فسمم الكريمم ممن ا ت ،المم يكمن القمر ن
بياان طم ابلفعل يف ل القضا وال كان نمورا وهمال طمم ابلفعمل (السمتحالة صموابية التفسممات املتناقضمة أو املتضمالة
ُ تُ َؤ ِِدي َ ِِين
أو املتعارضممة) ولممها احتمماج الكتمماب إىل ان ينمميل علممى مممن يبممني طممم الممه) اختلفموا ايممه ( َوَم ا َيَْنَ عُ ِين َوأَنْ َ
ِ
ّي َهلُ ْم َما ا ْختَ لَ ُفلا فِ ِيَّ) سواء يف ذل فسم مفاهيمه أو ديد بع مصاليقه.
ص ْلِتَ ،وتُبَ ِِ ُ
َوتُ ْسمعُ ُه ْم َ
وعن أيب جعفر حممد بن علي بن احلسمني عمن أبيمه عمن جمده علمي بمن دالمب :قمال رسمول هللا صملى هللا عليمه والمه
الس م ِاء إِ َى َّ ِ
وسمملم(( :لَ َّم ا أَُ ِري ِب إِ َى َّ ِ ِ
ّي يَ َد ْي َرِِب َ َّز
الس َماء ُُثَّ إِ َى َِ ْد َرةِ ال ُْم ْن تَ َه أُوقِ ْف ُ
ُ بَ ْ َ
الس َماء ُُثَّ م َن َّ َ
ْ َ
ُ:
ك؟ قَ َ
ك ،قَ َ
َو َج َّل فَ َق َ
ع لَ َ
ت َخل ِْقي فَأَيَّ ُه ْم َو َج ْد َ
ال قَ ْد بَلَ ْل ُ
ُْ :لَبَّ ْي َ
ك َرِِب َو ََ ْع َديْ َ
ال :قُ ْل ُ
الَّ َُُ َّ :م ُد فَ ُقل ُ
ت أََ َْل َ
ت لِن ْف ِس َ ِ
ك وي علِِ م ِ ب ِ
ِ
ادي ِم ْن كِتَ ِاب َم ا َُ
ِ! َلِيِ اب ،قَ َ
ص َدق َ
ُْ َّ َُُ َّم ُد! فَ َه ِل َّاََ ْذ َ َ
َر ِِ
الَ :
ك َخلي َف ةب يُ َؤ ِدي َ ْن َ َ ُ َ ُ َ
ك َخلِي َف ةب وو ِ
ك َلِي اب ،فَ َِّ
ك َخ ْي مر ِيل ،قَ َ
يَ ْعلَ ُمل َن؟ قَ َ
ص يِاب
اَ ْذهُ لِنَ ْف ِس َ
ال :قَ ِد ا ْختَ ْر ُ
ُْ :ا ْختَ ْر ِيل فَِ َّن ِخيَ َرتَ َ
ال :قُل ُ
ت لَ َ ِ
ََ
وََنَلْتُ َُّ ِ ل ِْم ي و ِحل ِْم ي))( )4االحممن قولممه عمماىل( :وي علِِ م ِ ب ِ
ادي ِم ْن كِتَ ِاب َم ا َُ يَ ْعلَ ُم ل َن؟) ر ممم ان الكتمماب بيممان
ََُ ُ َ
َ
َ
لكل شيء وهدال ونور وارقان ،لكنه احتاج إىل معلم ،وسيميت ان املعلوم أعم من املفسر.
( )1ثقة ااسالم الكلي  ،الكايف ،لار الكتب ااسالمية م دهران :ج1
( )2االحتجاج ،الناشر :ن ر املر ضى – م هد :ج.380 2
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( )3حممد بن شهر شوب املا ندراة ،مناقب ل ايب دالب عليه السالم ميتسسة العالمة للن ر م قم :ج3
( )4ال يخ الطوسي ،األماا ،لار الريقااة للن ر م قم.343 :
17

.48

دروس يف التفسري والتدبر ( .......................................................... )324األربعاء  17مجادى اآلخرة 1441 /ه

اا لِمح َّم ٍد :فَ ه ِل اَ ت ْ لَ ْفُ ِيف أ َُّمتِ َ ِ
ِ
لم فِ ي ِه ْم
وعنه عليه السالم يف ضمن رواية(( :فَيَ ُق ُ
َ َْ َ
ك م ْن بَ ْع د َك َم ْن يَ ُق ُ
لل َُّ ُ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ّي َهلُ ْم َما ََيْتَلِ ُفل َن فِ ِيَّ ِم ْن بَ ْع ِد َك ُح َّجةب ِيل َو َخلِي َفةب ِيف ْاأل َْر ِ
ِ.
س ُر َهلُ ْم كتَ ِاب َويُبَ ِِ ُ
ِب ْك َم ِت َو لْميَ ،ويُ َف ِ
ِ! قَ ْد َخلَّ ْف ُ فِ ي ِهم لِ ي ب ن أَِب ََالِ ٍ ِ
ِ
فَيَ ُق ُ
ص ْب تَُُّ
لل َُُ َّم مد :نَ َع ْم َّ َر ِِ
ٍ أَخ ي َوَوِزي ِري َوَوص يِِي َو َخ ْي َر أ َُّم ِت َو نَ َ
ُ ْ َ َّ ْ َ
ِ ِ ِ ()1
َهلُ ْم َلَماب ِيف َحيَ ِات َو َد َ ْلتُ ُه ْم إِ َى ََا َتِ َِّ َو َج َعلْتَُُّ َخلِي َف ِت ِيف أ َُّم ِت إِ َماماب يَ ْقتَ ِدي بِ َِّ ْاأل َُّمةُ بَ ْع ِدي إِ َى يَ ْلم الْقيَ َام ة))
ِ
س ُر َهلُ ْم كِتَ ِاب).
االحن صري قوله عاىلَ ( :ويُ َف ِ
وعممن اامممام الرضمما عممن ابئممه علمميهم السممالم عممن النممِب صمملى هللا عليممه والممه وسمملم عممن ج ئيممل عممن ميكائيممل عممن
اََْل ق بِ ُق ْدرِت فَ ا ْخت ر ُ ِ
إسراايل ،عن هللا جمل جاللمه انمه قمال(( :أ َََن َّ
ُ ِم ْن
ت م ْن ُه ْم َم ْن ِش ْئ ُ
ااُ َُ إِلَ ََّ إَُِّ أ َََن َخلَ ْق ُ
َْ
ُ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
أَنْبِيابِي ،وا ْختَ ر ُ ِ ِ ِ
ص ِفيِاب ،فَبَ َعينْ تَُُّ َر َُ ب
ص طََف ْي ُ
ُ لَ َُّ َليِ اب ،فَ َج َعلْتُ َُّ
لُ إِ َى َخلْق ي َوا ْ
ت م ْن َمجيع ِه ْم َُُ َّمداب َحبِيباب َو َخل بيال َو َ
َ َ ْ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لََُّ أَخاب وو ِ
ري فِ ي ِه ْم ِِبُ ْك ِم ي،
صيِاب َوَوِزيراب َوُم َؤ ِدّب َ ْنَُّ بَ ْع َدهُ إِ َى َخلْقيَ ،و َخلي َف ِت َلَ بَادي ،ليُ بَ ِِ َ
ََ
ّي َهلُ ْم كتَ اِبَ ،ويَس َ
ِ
َّاللَ ِة َوَابِ َب الَّ ِذي أُوتَ ِم ْنَُّ))(.)2
ي ِم َن الَ َ
َو َج َعلْتَُُّ ال َْعلَ َم ا ْهلَاد َ
()3
ِ
ّي َهلُ ْم كِتَ ِاب) مممع ان الكتمماب بنفسممه كممما قممال عنممه عمماىل (ه ذا بَي ا من لِلنَّ ِ
اس)
االحممن صمري قولممه عمماىل (ليُ بَ ِِ َ
و(تِبياَنب لِ ُك ِل َشي ٍء) ومضمون الرواية كا ية (وأَنْ زلْنا إِلَي َ ِ ِ
ّي لِلن ِ
َّاس ما نُ ِِز َل إِلَْي ِه ْم).
َ َ ْ
ْ
ك ال ِذ ْك َر لتُ بَ ِِ َ
ِ ْ
وعن اامام الباقر عليه السالم عن أبيه عليه السالم قالَ (( :ما بَ َع َ َّ
َ َُّ َم ا َخ َال
ااُ نَبِيِاب إَُِّ أَ ْ طَاهُ ِم َن ال ِْعل ِْم بَ ْع َ
ال( :تِْبياَنب لِ ُك ِِل َش ْي ٍء) ))((( )4وق ال هللا تع اى دم د
َِّب صل هللا ليَّ والَّ وَلم فَِ نََُّّ أَ ْ طَاهُ ِم َن ال ِْعل ِْم ُكلََُّّ فَ َق َ
النِ َّ
ِ
ُء ونَ َّزلْنا َلَي َ ِ
اِ تِْبي اَنب لِ ُك ِِل َش ْي ٍء) ))( )5االحمن
ك َش ِهيداب َل ُ
صل هللا ليَّ والَّ وَلمَ ( :و ِج ْئنا بِ َ
ْ
ك الْكت َ
هؤ َ
صمراحة كممالم اامممام عليممه السممالم يف ان القممر ن بيممان لكممل شمميء لكممن ال لكممل شممد بممل للنممِب صمملى هللا عليممه والممه
بياان لكل شد .

وسلم وارق واض بني (كل شيء) و(كل شد ) اهو بيان لكل شيء ولي
ِِ
ِ
قال أبو جعفر عليه السالم(( :إِ َّن َّ
ّي فِ ِيَّ َما َكا َن َوَما يَ ُكل ُن إِ َى يَ ْلِم ال ِْقيَ َام ِة
ااَ َج َّل ذ ْك ُرهُ أَنْ َز َل َلَ نَبِيَِِّ كتَاابب بَ َّ َ
ٍ
ِِ
ْكت اِ تِبي اَنب لِ ُك ِل َش ي ٍء وه دى ومل ِ ظَةم لِل ِ
ِيف قَ للِ َِّ( :ونَ َّزلْنا َلَي َ ِ
ص ْيناهُ ِيف
ّي) َوِيف قَ ْلل َُّ ( :ك َّل َش ْيء أ ْ
ْمتَّق َ
ك ال َ ْ
ْ
َح َ
ِ ْ َ ُ ب ََْ
ُ
ْ َ
الس ِ
ّي) وِيف قَ للِ َِّ( :م ا فَ َّرَْن ا ِيف ال ِ
ْكت ِ
ماء َو ْاأل َْر ِ
ِ إَُِّ ِيف
اِ ِم ْن َش ْي ٍء) َوِيف قَ ْللِ ََِّ ( :وم ا ِم ْن غابِبَ ٍة ِيف َّ
إِم ٍام ُمبِ ٍ َ ْ
اا إِ َى نَبِيِ َِّ ليَّ السالم أَ ْن َُ ي ب ِقي ِيف غَيبِ َِّ و َِ ِرهِ وم ْكنُ ِ
لن ِ ل ِْم َِّ شيء إَُِّ ي نَ ِ
كِ ٍ
تاِ ُمبِ ٍ
اجي بِ َِّ َلِيِ اب،
ِ
ّي) َوأ َْو َح َُّ
ْ َ ِ ََ
ُ
ُْ َ
( )1علي بن إبراهيم بن هاشم القمي ،فسم القمي ،ميتسسة لار الكتاب م قم :ج1
( )2ال يخ الصدوق ،األماا ،املكتبة ااسالمية م قم.222 :
( )3سورة ل عمران :ية .138
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( )4ارات بن إبراهيم الكويف ،فسم ارات الكويف ،ميتسسة الطبع والن ر ،145 :ار األنوار :ج26
( )5حممد بن احلسن بن اروخ الصفار ،بصائر الدرجات ،مكتبة ية هللا املرع ي م قم.227 :
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ف الْ ُق ْرآ َن ِم ْن بَ ْع ِدهِ))(.)1
فَأ ََم َرهُ أَ ْن يُ َؤلِِ َ

َّ ِ
ْكت َّ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ين
وعن أيب احلسن األول عليه السالمُُ ..(( :ثَّ قَ َ
ين ْ
ال ( ُُثَّ أ َْوَرثْ نَا ال َ
اص طََف ْينا م ْن ب ادَن) فَ نَ ْح ُن ال ذ َ
اِ ال ذ َ
اصطََف َاَن َّ
ااُ َ َّز َو َج َّل َو أ َْوَرثَنَا َه َذا الَّ ِذي فِ ِيَّ تِْب يَا ُن ُك ِِل َش ْي ٍء))(.)2
ْ
ات َِّ
ِ ِ
اا
وعن اامام علي عليه السمالمَ (( :وَْ يَ ْت ُرْك ُه ْم َُ بدى َوَم ْه َم ا َ َج ُزوا َ ْن َُّ َردْلوهُ إِ َى ْل
ص لَ َل ُ
الر َُ ِل َو ْاألَب َّم ة َ
لل( :ما فَ َّرَْنا ِيف ال ِ
ْك ِ
ُ َلَ ْي ُك ْم نِ ْع َم ِت)
تاِ ِم ْن َش ْي ٍء) َويَ ُق ُ
َلَْي ِه ْم َو ُه َل يَ ُق ُ
ُْ لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأ َْمَ ْم ُ
لل (الْيَ ْلَم أَ ْك َمل ُ
لل َُ ْب َحانََُّ فِ ِيَّ تِْب يَا ُن ُك ِِل َش ْي ٍء))(.)3
َويَ ُق ُ
والروايممة اندقممة مبقممدمات ثممالث -1 :كممل شمميء موجممول يف القممر ن (م ا فَ َّرَْن ا ِيف ال ِ
ْكت ِ
اِ ِم ْن َش ْي ٍء) -2 .االممم

يعجممين عممن اهممم أمممور كريمممة ايجممب ان يرجعموا إىل الرسممول صمملى هللا عليممه والممه وسمملم واألئمممة علمميهم السممالم -3 .ان
األئمة عليهم السالم أيخهون علم ذل من الكتاب.
اا صل هللا ليَّ والَّ وَلم و أ َََن أَ ْ لَم كِت اِ َِّ
لل َِّ
اا
وعن أيب عبد هللا الصالق عليه السالم(( :قَ ْد َولَ َدِّن َر َُ ُ
ُ َ َ
َ
ِ
الس َم ِاء َو َخبَ ُر ْاأل َْر ِ
َو فِ ِيَّ بَ ْدءُ ْ
ِ َو َخبَ ُر ا ْجلَنَّ ِة َو َخبَ ُر النَّ ا ِر َو
اََل ِْق َو َما ُه َل َكابِ من إِ َى يَ ْلم ال ِْقيَ َام ِة َو فِي َِّ َخبَ ُر َّ
ك َك َما أَنْظُُر إِ َى َك ِِفي إِ َّن َّ
لل فِ ِيَّ تِْب يَا ُن ُك ِِل َش ْي ٍء))(.)4
ااَ يَ ُق ُ
َخبَ ُر َما َكا َن َو َخبَ ُر َما ُه َل َكابِ من أَ ْ لَ ُم َذلِ َ
ُ كِت اِ َِّ
لل َِّ
ِ
اا َوفِي َِّ تِْب يَ ا ُن ُك ِِل َش ْي ٍء
وعنه عليه السالم(( :قَ ْد َولَ َدِّن َر َُ ُ
اا صل هللا ليَّ والَّ وَلم َو َل ْم ُ َ َ
ِ
ِ
الس َم ِاء َوأ َْم ِر ْاأل َْر ِ
بَ ْد ِء ْ
ك
اََل ِْق َوأ َْم ِر َّ
َّن أَنْظُ ُر إِ َى َذلِ َ
ين َوأ َْم ِر َما َكا َن َوأ َْم ِر َما يَ ُك ل ُن َك أِِ
ِ َوأ َْم ِر ْاأل ََّول َ
ّي َوأ َْم ِر ْاآلخ ِر َ
ٍ َ ْي ِين))( )5أقول :وهل ميكن ان يدعي ذل أحد من املفسرين؟
نُ ْ
صَ
وعنممه عليممه السممالم(( :و َِّ
الس ماو ِ
ات َوأَ ْ لَ ُم َم ا ِيف ْاأل َْر ِ
ِ َوأَ ْ لَ ُم َم ا ِيف ال ْلدنْ يَا َوأَ ْ لَ ُم َم ا ِيف
َ
اا إِِِّن َألَ ْ لَ ُم َم ا ِيف َّ َ َ
اِ َِّ
لل( :ونَ َّزلْن ا َلَي َ ِ
ك ِم ْن كِتَ ِ
اِ
ْاآل ِخ َرةِ فَ َرأَى تَغَيْل َر َمجَا َ ٍة فَ َق َ
ال َّ :بُ َك ْي ُر! إِِِّن َألَ ْ لَ َم ذَلِ َ
ْ
ك الْكت َ
اا تَ َع َاى إِ ْذ يَ ُق ُ َ
تِْبياَنب لِ ُك ِِل َش ْي ٍء) ))(.)6
السماو ِ
ات َوَما ِيف ْاأل َْر ِ
ِ َوأَ ْ لَ ُم َما ِيف ا ْجلَن َِّة َوأَ ْ لَ ُم َما ِيف النَّا ِر َوأَ ْ لَ ُم َم ا
وعنه عليه السمالم(( :إِِِّن َألَ ْ لَ ُم َما ِيف َّ َ َ
اِ َِّ
ك ِم ْن كِتَ ِ
ال ُُثَّ َم َك َ ُهنَ ْي ئَةب فَ َرأَى أ َّ
اا
َكا َن َوَما يَ ُكل ُن .قَ َ
ك َكبُ َر َلَ َم ْن َِامْس َع َُّ ِم ْن َُّ فَ َق َ
ُ ذَلِ َ
َن ذَلِ َ
الَ :لِ ْم ُ
( )1حممد بن جرير الط ) ،لالئل اامامة ،لار الهخائر للمطبوعات م قم.106 :
.226

( )2ثقة ااسالم الكلي  ،الكايف ،لار الكتب ااسالمية م دهران :ج1
( )3العالمة اولسي ،ار األنوار ،ميتسسة الوااء م بموت :ج.95 90
( )4ثقة ااسالم الكلي  ،الكايف ،لار الكتب ااسالمية م دهران :ج.61 1

( )5ثقة ااسالم الكلي  ،الكايف ،لار الكتب ااسالمية م دهران :ج.222 2
( )6حممد بن شهر شوب املا ندراة ،مناقب ل ايب دالب عليه السالم ميتسسة العالمة للن ر م قم :ج4
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َ َّز َو َج َّل إِ َّن َّ
لل فِ ِيَّ تِْب يَا ُن ُك ِِل َش ْي ٍء))(.)1
ااَ َ َّز َو َج َّل يَ ُق ُ
وعنه عليه السالمََْ (( :نن و َِّ
ِ
الس ماو ِ
ات َوَم ا ِيف ْاأل َْر ِ
ك
ّي ذَلِ َ
ِ َوَم ا ِيف ا ْجلَنَّ ة َوَم ا ِيف النَّ ا ِر َوَم ا بَ ْ َ
َُ
اا نَ ْعلَ ُم َما ِيف َّ َ َ
اِ َِّ
اِ َِّ
اِ َِّ
ك ِم ْن كِتَ ِ
ك ِم ْن كِتَ ِ
ك ِم ْن كِتَ ِ
فَبُ ِه ْل
اا ُُثَّ
ال فَ َق َ
ُ أَنْظُُر إِلَْي َِّ ..قَ َ
اا إِ َّن َذلِ َ
اا إِ َّن َذلِ َ
َّاد :إِ َّن َذلِ َ
ال َّ َمح ُ
ِ
ك
تَ َال َه ِذهِ ْاآليَةَ ( َويَ ْلَم نَ ْب َع ُ ِيف ُك ِِل أ َُّم ٍة َش ِهيداب َلَ ْي ِه ْم ِم ْن أَنْ ُف ِس ِه ْم َو ِج ْئن ا بِ َ
ك َش ِهيداب َل ه ُؤُء َونَ َّزلْن ا َلَْي َ
اِ َِّ
ْكتاِ تِبياَنب لِ ُك ِل َشي ٍء وهدى ور ْمحةب وب ْشرى لِل ِ
ِ
ّي) إِنََُّّ ِم ْن كِتَ ِ
اا فِي َِّ تِْب يَ ا ُن ُك ِِل َش ْي ٍء فِي َِّ تِْب يَ ا ُن ُك ِِل
ْم ْسل ِم َ
ال َ ْ
ِ ْ َ ُ ب َ َ َ َُ
ُ
َش ْي ٍء))(.)2
ُوى ،وتَ ِ َّ ِ
ِ
ّي ي َديْ َِّ وتَ ْف ِ
الص ح ِ
ص ِ
يل
ف ْاأل َ َ ْ
وعن أمم امليتمنني عليه السالم(( :فَ َجاءَ ُه ْم بِنُ ْس َ ة َم ا ِيف ْل ُ
ص د ِيق ال ذي بَ ْ َ َ َ
ا ْحلََال ِل ِم ْن َريْ ِ
اَ تَ ْن ِط ُقلهُ َولَ ْن يَ ْن ِط َق لَ ُك ْم أُ ْخ َُُِك ْم َ ْن َّ))( )3إذا القمر ن (لمن ينطمق لنما بكمل
ٍ ا ْحلَ َر ِام ذَلِ َ
ك الْ ُق ْرآ ُن فَ ْ
شيء) بل ءتاج إىل مفسر وشارح.
ش َر الن ِ
َّاس! ََلُ ِلّن قَ ْب َل أَ ْن تَ ْف ِق ُد ِوّن ...فَ َل الَّ ِذي
وعن أمم امليتمنني عليه السالم  -ملا بويع ابخلالاة َ َّ (( :-م ْع َ
ِ ِ ِ ِ
ُ وأَنْ ب أْتُ ُكم بِنَ ِ
ٍ ٍ
اَ ِ َها ِم ْن
يم نَ َزلَ ْ َ َ ْ
َّس َمةَ لَ ْل ََ أَلْتُ ُم ِلّن َ ْن آيَ ة آيَ ة َألَ ْخبَ ْرتُ ُك ْم ب َلقْ ُ نُ ُزوهلَا َوف َ
فَ لَ َق ا ْحلَبَّ ةَ َوبَ َرأَ الن َ
م ْن ِ
ِ
شاهِِ َها َوَم ِِكيِِ َها ِم ْن َم َدنِيِِ َها))(.)4
اص َها ِم ْن َ ِِام َها َو ُُْ َك ِم َها ِم ْن ُمتَ َ
سلخ َها َو َخ ِ
َ ُ
اِ و ِ لْم الْ ُقر ِ
صل ِْ
ِ ِ
آن))(.)5
عن أمم امليتمنني عليه السالم(( :أُوتِ ُ
اَطَ ِ َ َ ْ
يُ فَ ْه َم الْكتَاِ َوفَ ْ َ
عنه عليه السالم(( :إِِّن أُ ْ ِط ِ
اِ ،و ِ
ُ ِ لْم الْ ُقر ِ
صل ِْ
آنَ ،وَما ُه َل َك ابِ من
ُ
ِ
اَطَ ِ َ ْ
اَتُلد ْ ُ َ ْ
يُ ل َ
ْم ال َْمنَ َاّ َوالْبَ َال ََّ ،وفَ ْ َ
ت أ َََن ح َّجةَ َِّ
إِ َى ي لِم ال ِْقيام ِة ،و َُُ َّم مد صل هللا ليَّ والَّ وَلم أَقَام ا ْحل َّجةَ ح َّجةب لِلن ِ ِ
اا))(.)6
َّاسَ ،وص ْر ُ ُ
َ ُ ُ
َْ َ َ َ
وهناإ روا ت أخرال كريمة ستميت الحقا إبذن هللا عاىل.

وللكالم صلة و تمة و عليقات مهمة امنتظر وال عجل ،وهللا اطال) إىل سواء السبيل وهو املستعان.
وآخر د لاَن ان احلمد هلل رِ العاملّي وصل هللا ل ُمد والَّ الطيبّي الطاهرين
( )1ثقة ااسالم الكلي  ،الكايف ،لار الكتب ااسالمية م دهران :ج.261 1
( )2حممد بن احلسن بن اروخ الصفار ،بصائر الدرجات ،مكتبة ية هللا املرع ي م قم.128 :
.60

( )3ثقة ااسالم الكلي  ،الكايف ،لار الكتب ااسالمية م دهران :ج1
( )4اارشال ،34/1 :ار األنوار.144/40 :
( )5عمممال الممدين الط م ) ،ب ممارة املصممطفى صمملى هللا عليممه وال مه وسمملم ،املكتبممة احليدريممة م النجممف:
وج.120 65
( )6العالمة اولسي ،ار األنوار ،ميتسسة الوااء م بموت :ج26
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 ،4ممار األن موار :ج27
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