
 
 
 
 
 
 
 

 خصائص "باطن القرآن" في الروايات
 1أمني حسني بوري

 
تناولت هذه املقالة املدونة، املوضوع املثري للجدل التأويل وباطن القرآن عند أهل  الملّخص:

حمور هذه النقطة األساسي هو الرتكيز بالبحث والتدقيق يف روايات وأحاديث أهل  .:البيت
ية اليت ميكن إستخراجها لباطل القرآن؟ من الواضح أن ة والكل  ، فما هي اخلصائص العام  :البيت

وهي كثرية  -:تفهم هذه اخلصائص قد وصل عن طريق فهم الروايات التأويلية من أهل البي
 د كثرياَ، ويف بعض األحيان قد تغري وجهات النظر حول صحة هذه الروايات.إهنا تساع -أيضا  

الطابع الوالئي  .1 يشري املؤلف يف هذا املقال إىل أربع خصائص عامة لباطن القرآن يف الروايات:   
إمكانية ربط ظاهر  .3إمكانية وجود باطن منفصل لكل فقرة قرآنية مستقلة،  .2 ،لباطن القرآن

إمكانية ربط باطن آية ما مع باطن آية آخرى. املؤلف سعي لذكر  .4باطن آية آخرى وآية ما مع 
 مثال لكل خاصية من اخلصائص األربعة املذكورة يف كل قسم وتوضيح هذه اخلصائص.

 .الباطن ؛الظاهر ؛الروايات التأويلية ؛أهل البيت ؛تأويل القرآن الكلمات المفتاحية:
 
 

                                                           
 . باحث، احلوزة العلمية فی قم.1



 

 

111 





ة ا
سّن

ال
ی 

ألول
- 

فر
)ص

ی 
لثان

د ا
عد

ال
41

12
– 

ب
رج

 
41

12
) 

واء
ل

محلد
ا

 

 :تأويل القرآن عند أهل البيتيتناول هذا املقال موضوع 
تناول  ،الطبعب ،منها وكل   ،متت كتابة العديد من املؤلفات عن موضوع تأويل القرآن ،حىت اآلن   

ال تزال هناك حاجة إلعادة قراءة هذا  ،جوانب هذا املوضوع وأظهر بعض النقاط حوله. ومع ذلك
الذين لديهم احلق  ،:ال سيما من منظور روايات أهل البيت -املوضوع من جوانب آخرى 

واإلختصاص إلبداء الرأي يف موضوع تأويل القرآن. بالطبع ميكننا احلديث عن موضوع التأويل من 
 ،الصطالحيةللتأويل واستخداماته ا زوايا خمتلفة. ولكن هنا النتطرق ملسائل مثل التعريف اللغوي

والكالم  ،وكيفية اإلستفادة من التأويل يف خمتلف اجملاالت كالفقه واألصول ،واختالفه مع التفسري
وخصائص كل أستخدام وحبوث من هذا النوع. وسنحيل القراء الكرام إىل املصادر  ،والعرفان

 1.األساسية اليت تناولت هذا املوضوع بالتفصيل
 ،ر اإلشارة أيضا  إىل أن بعض العلماء سبق أن ناقشوا هذا املوضوع من منظور الرواياتوجتد   
 2.دوا بعض اخلصائص يف هذا الصددد  وع
وسنختار بعض األجزاء من مؤلفات  ،لذلك حناول يف هذا القسم أن نبتعد عن تكرار املكرر   

قائية لماء اآلخرين بشكل أكثر انتدعونا خنتار جزء من احملتوى الذي ورد يف كتابات الع العلماء.
  قليال .ا إال  تناوهل ع احلديث أكثر يف اجملاالت اليت مل يتم  وبالرجوع إىل تلك املصادر، ونوس  

 الخاصية األولى: الطابع الوالئي لباطن القرآن
من جمموعة روايات باطن القرآن، أن حقيقة باطن القرآن من جهة هي تبني  والية أهل نستنتج    

 :البيت
مظهر  ،رىومن ناحية أخ ،ودعوته مثٌل ورمٌز هلداية املؤمنني مبختلف أبعاد والية هؤالء العظماء   

لكشف خباثة أعداء هؤالء القادة احملرتمني وإلقاء اللوم على الناس إلتباعهم. مبعىن أن القرآن يف 
ة يدعوهم صفة خاص  وب ،األنبياءيدعو املؤمنني إىل التوحيد والطاعة لرسالة  -يف آيات كثرية  -ظاهره 

القرآن الكرمي نفسه يف جوهره وصدق آياته يدعو الناس إىل  . لكن  6إىل اإلميان بالنيب الكرمي
 واالبتعاد عن أعدائهم. ،والية أمري املؤمنني وأهل البيت

                                                           
 .ش1831اکظم شاکر، مق، بوس تان کتاب، الطبعة الثانية،: طرق تأ ویل قرآ ن، محمد انظرللمثال  .1

 ا، وس تعرف مصادر آ خرى حول هذ12ـ13ص  22 العددش، 1831ماهية ابطن القرآ ن من منظور الرواايت، عیل اکرب ابابیی، جمةل علوم احلدیث، الش تاء . 2

  .ما بعد اجملال يف
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  هذه احلقيقة.بعض الروايات املهمة اليت تبني   ،عاءإلثبات هذا االد  ندرس معا     
ة وال ما من آيٍة نزَلت تَ ُقوُد إلی اجلن  »... يب بصري: يف رواية طويلة قال أل 7اإلمام الصادق -   

ی النار شيعتنا، وما من آية نزلت تذکر أهلها ِبشرٍّ والتسوق إل فينا ويف يتذکر أهلها خبري إال  وه
 1«. عدونا ومن خالفنا... يف ي وهإال  
قي ث عن اجلنة والنار وترفع مستحاآليات اليت تتحد  وحبسب مضمون هذا احلديث، فإن كل    

 إذا كان ظاهر اآلية عن األنبياء وشيعتهم، حىت   :اجلنة والنار، يف الواقع هي إشارة إىل أهل البيت
 السابقني وأتباعهم وأعدائهم.

 ريإذا مسعت اهلل ذکر أحدا  من هذه األ مة خب !يا حممد»حملمد بن مسلم:  7قال اإلمام باقر -   
 2«.و إذا مسعت اهلل ذکر قوما  بسوءٍ مم ن مضی فهم عدو نا ،فنحن هم

ني قأصل وأساس كل الثناءات اليت ُتشاهد يف القرآن على املؤمنني واملت   الرواية أن   هويُفهم من هذ   
 3.واملعىن احلقيقي واألساسي من هذا العنوان هو أهل البيت ،تعود إىل أهل البيت ،ة اإلسالممن أم  

يف خطبة الغدير  -بناء على رواية االحتجاج  -6بط قال الرسول الكرميوهلذا السبب بالض     
. و ما نزلت ..وأحقک م يب معشر الناس! هذا علیٌّ أنصرکم يل»حبضور عدد كبري من املسلمني: 

رآن إال فيه، الق  فيه، و ما خاطب اهلل الذين آمنوا إال بدأ به، و ال نزلت آية مد  يفآية رضی  إال  
 4«. و ال أنزهلا فی سواه و ال ُمِدَ  هبا غريُُه...« هل أتی علی اإلنسان» و ال ُشِهَد باجلن ة يف

ها أمري  ي  القرآن ﴿ياأيها الذين آمنوا﴾ إال وعل مانَ َزَل يف: »7وأيضا  ُروي عن اإلمام الصادق   
 5«.وشريفها

ا حر م ربی الفواحش ما ظهر منها وما  حول اآلية ﴿قل 7الكليين عن اإلمام كاظم -    إّن 
 القرآن هو الظاهر؛ و الباطن من إن  القرآن له َظهر وبطن؛ فجميع ما حر م اهلل يف»: 6َبَطَن...﴾

الکتاب هو الظاهر؛ و الباطن من ذلک أئمة  ذلک أئمة اجلور. و مجيع ما أحل  اهلل تعالی يف

                                                           
 وبعد. 63ص  2، دعامئ الإسالم ج83ص  3الاكيف ج. 1

 .18ص  1تفسري العيايش ج . 2

طالق عنوان طبعا هذا ل یعين آ نه عیل هذا ال ساس ل يكون ظهور ال ايت مفهوما آ و يس تحق الاقتباس، ولكن توجد مشلكة آ ن  . 8 و آ ول وقبل ه ،الغرض من اإ

 .السابقةاحلني والعاصني من ال مم واثنيًا وابلعرض الص ،هؤلء النبالء :لك يشء ال مئة: آ و آ عداء ال مئة

 .132بن طاؤوس صاد س ي  لل ، التحصني 51، روضة الواعظني ص63ص  1الإحتجاج ج . 2

 .25تفسري الفرات ص . 1

 .88ال یة  ،سورة ال عراف. 3
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 1«.احلق
رآن أربعة أرباع: ربع فينا و ربع فی عدو نا و ربع سنٌن و نزل الق: »7باقرالنقل عن اإلمام  -

 2«.أمثال و ربع فرائض وأحکام
لكن يف سياق قريب  3«ولنا أهل البيت کرائم القرآن.»وأيضا  نقرأ يف بعض النقل هذه العبارة:    

عدونا، و ثلث ُسَنٌن و أمثال،  ثلث فينا و يف: »7أفاد الكليين بذلك عن أمري املؤمنني ،مما سبق
 4«.و ثلث فرائض وأحکام

ت الذي مت  و  ،النظر عن التعارض الظاهر بينهما وبغض   -تشري هذه اجملوعتني من األحاديث   
من نظر اجملموعة األوىل من األحاديث، قسم من  إىل أن   -5بل الرواة والعلماءن قِ دراسته مكانه مِ 

هذا  اريخ األنبياء السابقني وأتباعهم ستكون يف حكم )فينا( أي أن  اآليات القرآنية اليت تناولت ت
من اآليات  ا  سمقِ  ا ترجع إىل األئمة سالم اهلل عليهم، كما إن  احلكم والفضائل واملد  يف احلقيقة أهن  

 يقة مرآة إلظهارهي يف احلق ،هم ومآسيهمر اليت تشري إىل قص ة أعداء األنبياء السابقني وفضح شرو 
 ذلك العتاب يعود إليهم.  ويف األساس كل   ،:وخامتة أعداء أهل البيتعاقبة 

 الخاصية الثانية: إمكانية وجود باطن منفصل لكل فقرة قرآنية مستقلة
وا عنها يف ثالقضايا وأكثرها تأثريا  يف فهم آيات القرآن اليت انتبه العلماء إليها وحتد   من أهم     

ق أن التطر   ة يف آيات القرآن. من الواضحقضية الفقرة أوالعبارات اجملزأة واملستقل   ،السنوات األخرية
ثوا دإىل األبعاد املختلفة هلذه القضية غري ممكن وال يبدو ضروريا  يف هذا السياق. وقبل هذا فقد حت  

 عن ذلك بعض العلماء على نطاق واسع.
 كل  معىن ظاهر منفصل وقابل لالستشهاد به ل غالب ا ما يكون حمور املناقشة هو وجود ،بالطبع   

يت ستأيت. ة، كما سيعرف من األمثلة الفظية مستقل  من الفقرات القرآنية اليت تكون من الناحية الل  
 ،املة لفظيا  كل فقرة من القرآن ك  لكن هدفنا النهائي يف هذا القسم هو إثبات النقطة اليت مفادها أن  

هلا باطن  ،وحىت سياق اآليات ،عن ما قبل وما بعد مستقل   ،اهرهلا معىن ظ ،باإلضافة إىل ذلك
                                                           

 .181لنعامين ص ل ، كتاب الغيبة 862ص  1الاكيف ج . 1

 .323ص  2الاكيف ج . 2

 .25لفرات ص ، تفسري ا5ص  1، تفسري العيايش ج 31املسائل الرسوریة ص . 8

، 23 عددش،  1866، انظر ملعرفة املزید عن هاتني الفئتني من ال حادیث، جمةل املعرفة، اخلریف 11 – 5ص  1، تفسري العيايش ج 326ص  2الاكيف ج . 2

 .12عيل اكرب ابابيي ص لمقاةل "ابطن القرآ ن الكرمي" 

 .116ص  12ل ج، مرآ ة العقو 163، مفتاح ال صول 22ص  1انظر: تفسري الصايف ج .1
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الذي ليس بالضرورة أن يكون متوافق مع باطن فقرات نفس اآلية أو باطن اآليات  ،ومنفصل مستقل  
فقرة  قلة لكل  ح الداللة املستن الضروري أن نوض  مِ  ،عاءق إىل هذا االد  اليت قبلها وبعدها. قبل التطر  
لى املعين الباطين ع يأيت الدور د بعض وثائقها حىت  وأن نعد   ،الظاهري من فقرات القرآن على املعين

 فقرة قرآنية.لكل  املستقل  
مة السيد لعال  لم قي  ال کالمأن نذكر ال البد   ،وهنا ملعرفة املوضوع والدخول يف املبحث ليكون مفيدا     

يشريون إىل بعض 1﴾الذي جاء حتت هذه اآلية ﴿َفأَيْ َنما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُه اللَّهِ  ،الطباطبائي )ره(
الروايات اليت على أساسها اعترب األمام هذه اآلية هلا عالقة بالصالة املستحبة، وخلصوا إىل أن 

ذا الشر  ه ولكن من الواضح أن القبلة أفضل. مث يكتب ،الصالة املستحبة ميكن قراءهتا يف أي اجتاه
 :املهم  
ص و ا  و اخل و اعلم أنك إذا تصف حت أخبار أئمة أهل البيت حق التصف ح، فی موارد العام  »   

أعنی العام  مع - حكما، و من اخلاص   د من القرآن، وجدهتا كثريا  ما تستفيد من العام  املطلق و املقي  
، و  الوجوب و من اخلاص   ،لغالبمثال  االستحباب كما هو ا حكما  آخر. فمن العام   -املخص ص

 كذلك احلال فی الكراهة و احلرمة، و على هذا القياس. و هذا أحد أصول مفاتيح التفسري يف
 األخبار املنقولة عنهم، و عليه مدار جم  غفري من أحاديثهم.

 املعارف القرآنية قاعدتني: و من هنا ميكنك أن تستخرج منها يف
ق عن حقيقة ثابتة من احلقائ يمع كل قيد من قيودها حتك يا، و هكل مجلة وحده  إحدامها: أن     

، 11-: األنعام«ُقِل اللَُّه مُثَّ َذْرُهْم ِفی َخْوِضِهْم يَ ْلَعُبونَ »أو حكم ثابت من األحكام، كقوله تعاىل: 
للَُّه مُثَّ َذْرُهْم فی ا ففيه معان أربع: األول: ُقِل اللَُّه، و الثانی: ُقِل اللَُّه مُثَّ َذْرُهْم، و الثالث: ُقلِ 

 ا ميكن.م َخْوِضِهْم، و الرابع: ُقِل اللَُّه مُثَّ َذْرُهْم ِفی َخْوِضِهْم يَ ْلَعُبوَن. و اعترب نظري ذلك فی كل  
 رجع واحد. ما راجعان إىل ممجلة أو حنوها، فهُ  و الثانية: أن القص تني أو املعنيني إذا اشرتكا يف   

 2«و اهلل اهلادی ،أسرارو هذان سر ان حتتهما 
ما أتى هبا  ك  ،موضوع حديثنا يف هذه املرحلة هو قاعدة استخلصها العالمة وفق ا هلذه القاعدة   

رورة على فهم ال يعتمد فهمها بالض ،ة وثابتةمجلة قرآنية وحدها هلا حقيقة مستقل   كل    فإن   ،كمثال
                                                           

 .11سورة البقرة، ال یة . 1

 .231، ص1املزيان، ج. 2
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هة نظر حق. إن وجابق والال  يات الس  لب التنسيق مع سياق اآلاجلمل األخرى ذات الصلة أو يتط  
ل إعطاء بعض األمثلة قب ؛مما مينحنا مفتاحا  لفهم العديد من الروايات التفسريية ،العالمة رائعة للغاية

ستحسن اإلشارة إىل بعض النقاط اليت ميكن أن تكون دليال  
ُ
على هذه القاعدة اليت ذكرت، من امل

 وجيها  أو على األقل تأكيدا  لفهم العالمة.
 األحاديث المؤيدة لهذا الرأي

هلا ظهر  و مامن آية اال  »عن هذه الرواية:  7سألت أبا جعفر :الفضيل بن يسار قال -الف   
 ظهر وبطن هو :قال "؟هلا ظهر وبطن"ما يعىن بقوله  1«مطلع و  وله حدوما فيه حرف اال   ،وبطن

تأويل  ما جاء فيهكل    ،الشمس والقمر يجيرى كما جتر  ،منه ما قد مضى ومنه ما مل جيئ ،تأويلها
 ِإالَّ كما قال اهلل تعاىل: ﴿َو ما يَ ْعَلُم تَْأِويَلهُ   ،شئ منه يكون على األموات كما يكون على االحياء

 3.وحنن نعلمه 2اْلِعْلِم﴾ اللَُّه َو الرَّاِسُخوَن يِف 
ديث: ة اجلزء األخري من احلوخاص   ،الفضيل هل عنأاملفيدة هنا لبحثنا هو عن احلديث الذي س   
 «ما فيه حرف إال  و له حد  ومط لع.»

اليت ورد ذكرها  -ومطلع  الظهرية والبطني وحد   -ة بني املفاهيم األربعة النظر عن العالق وبغض     
مها فتتان من كال  ،ومطلع من حد   ال  كُ   فمن الواضح أن   ،يف كالم املفسرين مثل العالمة الطباطبائي

ن احلروف م املعاين. أيض ا يف هذه احلديث ُوضع احلرف جبانب اآلية، لذا املراد من احلرف أو إي  
ة أو كلم  "ب"، "ت" و... أو جزء من آية قصرية، النوع الثاين ميكن أن يشمل أي   ،األجبدية "أ"

 ميكن أن يكون هذا اجلزء من الرواية دليال  على صحة ،مجلة كاملة املعىن، ويف كلتا احلالتني أي  
ذلك احلرف و جبديا  أحرفا  املقصود من احلرف ه حىت إذا كان ن  مة. ألالقاعدة اليت استخرجها العال  

 .ل  ة يف اآلية بطريقة أوىل سيكون هلا معين مستقمجلة تام   كل    ، فإن  مبفرده له معين مستقل  
 ب( مجموعة آخرى من األحاديث

بائي، رحوم العالمة الطباطمؤيدة للقاعدة اليت إستخرجها امل من النقطات اليت ميكن أن تكون   

                                                           
هنا وردت "حد ومطلع". وحنن هنا فضلنا اليت نُقلتال بحار من ال ولكن يف نقل  ،يف طبعة من كتاب بصائر ادلرجات "حد یطلع" هقد وردت هذ. 1 يف  بصائر فاإ

 البحار نس بة لوثقها وكذكل لتنسقها مع بعض رواايت آ هل الس نة.

 .6سورة آ ل معران، ال یة . 2

ه فضيل ال مام. عن، وكذكل يف رواايت آ هل الس نة جاءت قریبة من هذا احلدیث اذلي سأ ل 156، ص 28، حبار ال نوار، ج228بصائر ادلرجات، ص . 8

 .35، ص 1، تفسري البغوي، ج232، ص3ن عبدالرب، جبل، المتهيد 216، ص2سري الثعليب، جوللمثال انظر: تف 
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 بداية بعض يف« ةحروف مقطع»و« بسم اهلل الرمحن الرحيم»تفسري األحاديث اليت قد ُرويت يف 
اليت قد قاهلا يف  7راهيم بعدة إسناد عن اإلمام الصادقإبلقرآنية. كمثال ما رواه علي بن السورا

، وكذلك 1«.الباء هباء اهلل والسني سناء اهلل وامليم ملك اهلل... «: »بسم اهلل الرمحن الرحيم»تفسري 
اين ص هلا الشيخ الصدوق بابا  يف معوقد خص   ،خرى عن تفسري احلروف املقطعةأت ياوردت روا

« كأنا اهلل املل»يف بداية سورة البقرة ب « أمل» كان قد فسر   7كمثال األمام الصادق  2.األخبار
. يف «أنا اهلل املقتدر الصادق»ب  « املص»و« أنا اهلل اجمليد»يف بداية سورة آل عمران ب  « أمل»و

ويف روايات لألئمة  3.توضيح تفسري احلروف املقطعة بنفس السياق رواية اإلمام، أيضا  ت  نفس 
يف رواية آخرى لإلمام  4.جبدي بنفس األسلوب السابقأاآلخرين، قد ذكروا تفسريا  لكل حرف 

األلف آالء »، كمثال قد قال: 7عيسى النيب  من لسان  جبدي  أقد بني  تفسري حرف  7الباقر
 5«. هبجة اهلل واجليم مجال اهلل...والباء 

وقد ذكر العلماء بعض النقاط حول معاين مثل هذه الروايات وكيفية ارتباط هذه احلروف واملعاين    
حرف  كل  ل الشاهد هنا: إذا قبلنا أن   املذكورة وكيفية داللة هذه احلروف على النقاط املثارة، لكن  

لة قرآنية اليت مج مث لكل   -أي أُريد معين مستقل عنها -من احلروف املقطعة القرآنية معين مستقل
عترب مثل هذه ومنفصل. إذا مل ن أيضا  وبطريقة أوىل جيب أن يعترب هلا معىن مستقل   هلا معىن تام  

 نة، واليتمتقار  ا متناظرة أوعن إهن   النظر عاء، فال ميكننا أن نغض  األحاديث دليال  على هذا االد  
 رشدنا بشكل صحيح إىل كالم العالمة.تُ  ،تيةواآل ةقرائن املاضيجنب ا إىل جنب مع ال

 :المنهج العملي أهل البيت
األسباب لوجود معىن منفصل جلمل قرآنية كاملة أو نفس العبارات جمزأة من اآلية هو  من أهم     

املنهج العملي ألهل البيت. وهبذا املعىن، وقد أشار هؤالء العظماء إىل الفقرات القرآنية القصرية يف 
نفس  ة واستخرجت احلاكم منها، ومل يربطوا معىن ما سبق باجلمل السابقة والالحقة يفمناسبات عد  

 ،لقرآنيةاكأحد أسباب حجية اآليات املقطعة إىل هذه النقطة   ،اآلية. أشار السيد حممد علي أيازي
                                                           

. وملصادر آ خرى لهذه 218و 55، ص 12والإرتفاع. انظر: لسان العرب، ج ، الهباء معناه احلسن واخلري، والس ناء معناها العلو  23، ص1سري القمي، جتف . 1

 .8، معاين ال خبار، ص 112، ص 1، الاكيف، ج283، ص 1الروایة انظر: احملاسن، ج

 .28-22معاين ال خبار، ص . 2

 .28-22نفس املصدر، ص. 8

 .21-28املصدر السابق، ص. 2

 .26، وآ یضا ص 23السابق، ص . 1
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 يقسم مثل هذا إستشهاد وإستناد أهل البيت إىل:
 اإلستشهاد باآليات اليت ليس هلا عالقة بالبابأ( 

 اإلستشهاد باآليات خمالفة للسياقب( 
 ،اهلدف هنا .برياملوضوع إىل حد ك اتقينا احلاجة للتعمق يف هذ دراستها التفصيلية يف هذا اجلزء،   

 أن نعطي معرفة إمجالية لكل فتة، ونأيت مبثال واحد فقط مع شرحه:
استخدم مثل هذه اآلية لتحديد حد التيمم: ﴿َوالسَّارُِق  7مثال للفتة األوىل: اإلمام الصادق -

 1﴾.َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَ ُهَما َجزَاء  مبَا َكَسَبا.. 
م من الكوع أو الرُّْسِغ هلذا مواضع اليت قطعت يد الشخص وال يستطيع إذا جعل اهلل حمل التيم     

ة باحلدود قويأخذ يف االعتبار مجيع اجلوانب املتعل   حبالة الناس فإن اهلل يهتم   ،م. لذلكأن يتيم  
نْيَ أَْيِدينا اإلمام هبذه اآلية: ﴿َو ما نَ َتَنزَُّل ِإالَّ بَِأْمِر رَبَِّك، َلهُ ما ب َ  واألحكام اإلهلية. وبعد ذلك إستدل  

حيث موضع القطع،  يك من، فأمسح على كف  2َو ما َخْلَفنا َو ما بَ نْيَ ذِلَك، َو ما كاَن رَبَُّك َنِسيًّا﴾
 «.َو ما كاَن رَبَُّك َنِسيًّا»وقال: 

اإلمام بآية أخرى اليت بدايتها وهنايتها ليست هلا عالقة باملوضوع ... املثري  أستدل   ،لذلك   
هذا العنوان: ﴿َو ما كاَن َربَُّك َنِسيًّا﴾ ميكن أن تكون خطوة مستقلة يف استنباط  ،لالهتمام
 يف مثل يد ،يف حاالت نادرة واستثنائية ،م(ني واألحكام )مثل حد التيم  ويف وضع القوان ،األحكام

 3.والشاهد على ذلك هو نفس اجلملة من اآليةالسارق املقطوعة قد لوحظ حاله، 
يف  :لفتة الثانية: واحدة من مواضع العبارات املعقطة اليت استخدمها أهل البيتلمثال  -   

َعْمنا السياق والعبارات املقطعة، مثل اآليتني الشريفتني: ﴿َو ِإذا أَن ْ املكان الذي ال يوجد جتانس بني 
ْنساِن أَْعَرَض َو نَأى شاِكَلِتِه فَ رَبُُّكْم  جِبانِِبِه َو ِإذا َمسَّهُ الشَّرُّ كاَن يَ ُؤوسا  * ُقْل ُكلٌّ يَ ْعَمُل َعلى َعَلى اإْلِ

.﴾ أَْعَلُم مبَْن ُهَو أَْهدى عبادة أهل الكتاب،  ةنعن الصالة يف أمك 7ام الصادقاإلم ُستل 4َسِبيال 
شاِكَلِتِه﴾،  هذا العمل ويتمسك هبذا العبارة من اآلية: ﴿ُقْل ُكلٌّ يَ ْعَمُل َعلىجواز اإلمام يعترب و 

، م الشر  هويف النتيجة قد مس   ،مع أن إبتداء اآلية عن الذين قد أنعم اهلل عليهم لكنهم أعرضوا
                                                           

 .83سورة املائدة، ال یة . 1

 .32سورة مرمي، ال یة . 2

 .231الفقه القرآ ين، ص . 8

 .32و 38سورة الإرساء، ال یة . 2
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ذا، توصل اإلمام ومن ه .شاِكَلِتِه﴾ القرآن: ﴿ُقْل ُكلٌّ يَ ْعَمُل َعلىيقول لذلك  ،س شديدأصاهبم يأو 
عبادة  ة الصالة يف أماكنهبذا لصح   إىل فهم عام لنية كل شخص وطريقته، ويستدل   7صادق

 م يف البيتةويعترب ذلك نوع ا من التبليغ بالنسبة هل ،ارم جمموعة كف  أهل الكتاب، رغم أنه يُعتقد أهن  
 1.فإن صالهتم صحيحة ،ولكن ألن نيتهم يف مكاهنا ،اليت يقيمون فيها
 منهج المفسرين

 فإن املنهج العملي للمفسرين واستخدامهم هلذا النهج أيضا   ،باإلضافة إىل األدلة املذكورة أعاله   
 ميكن استخدامه كدليل على وجود معىن مستقل لكل فقرة قرآنية كاملة.

 ص البحث إلى اآلنملخّ 
د نب ه إىل طباطبائي قالل مرة يبدو أن الراحل وألو   ،احلمل على أساس القاعدة اليت حتدثنا عنها   

صبح من األسهل ي ،أمهيتها، وفتح نافذة أخرى أمام املعرفة الالهنائية للقرآن. حىت على هذا األساس
 يقة.واألكثر منطقية فهم الروايات العديدة اليت استخدم فيها املعصومني هذه الطر 

 إمكانية وجود باطن مستقل لكل فقرة قرآنية كاملة
رة قرآنية فق أي   مامضى مقدمة ضرورية إلثبات ما سنقوله يف هذا القسم، لقد أظهرنا أن  کان    

ة عن ستقل  وكذلك م ،تامة لفظيا  ميكن اعتبارها مكتملة معنويا  ومستقلة عن أجزاء أخرى من اآلية
ا ظاهر تلك الفقرة قد ال يكون هل وميكن استنتاج معىن من ظاهرها، نضيف اآلن أن   ،سياق اآليات

هو ما ال و  ،بل من املمكن أيض ا أن يكون هلا باطن متناسبا  مع ظاهر الفقرة ،فحسب مستقل  
. جيب أن خر لفقرات اآليةآ خر ألجزاء اآلية أو حىت ظاهرآيعتمد بالضرورة على ارتباطه بباطن 

كون فقرة قد ي باطن أي   م به هنا. معىن هذا القيد، هو أن  ة "بالضرورة" كأمر مسل  تؤخذ عبار 
كما هو احلال يف العديد من أمثلة. ولكن من املمكن أيض ا   ،منسجما  مع باطن الفقرات األخرى

أن يكون هناك فرق واضح يف بعض احلاالت بني باطن فقرة وحدة وباطن فقرات أخرى من اآلية. 
بار هذا أو باطن فقرات أخرى والينبغي اعت نبغي اعتبار تناقض باطن فقرة ما مع ظاهرال ي ،لذلك

من  هص بسرعة من الرواية اليت تشري إىل هذا املعىن. ألن  وجيب التخل   ،و خمالف للقاعدةأمر عجب أ
ية كما تؤخذ يف االعتبار احلدود العامة لظاهر اآل  ،الواضح أن الباطن حقيقة خفية تتجاوز الظاهر

                                                           
 .113-268. انظر: نفس املصدر، ص 238الفقه القرآ ين، ص. 1
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اآلية،  األجزاء األخرى يف إذا كان للظاهر معىن مستقل عن باطن أو ظاهر ،أو الفقرة القرآنية. اآلن
فسيكون للباطن أيضا  معىن مستقل عن باطن أو ظاهر األجزاء األخرى من اآلية. لذلك ميكن 

 استخراج أو فهم نقطتني من هذا التوضيح:
       يرتبط بشكل دائم مع باطن أجزاء أخرى من اآلية باطن بعض الفقرات القرآنية الكاملة ال أ( 

 أو اآليات السابقة والالحقة. -اليت توجد يف هذه الفقرة  -
باطن بعض الفقرات القرآنية الكاملة ليس بالضرورة أن يرتبط معنويا  مع ظاهر فقرات أخرى ب( 

يف إدعاء  الفور يف املطالبة الواردةعاء على أيضا  توضيح اإلد   أو اآليات السابقة والالحقة. سيتم  
 فقرة )أ(.

ن باطن  عألنه إذا كان من املمكن يف بعض احلاالت أن يكون باطن فقرة لعنصر ما مستقال      
مث فبطريقة  -واليت عادة ما تكون من نفس النوع وأقرب إىل ذلك الباطن  -بعض الفقرات األخرى 

ئمة وال لن يكون له عالقة دا -افة معنوية بعيدة عنههلا مسواليت  -أوىل ظاهر الفقرات األخرى 
 ينفصل.

 نشري إىل بعض األمثلة هلاتني القاعدتني بالرتتيب التايل: ،بعد هذا الشر 
 أمثلة على الفقرة )أ(:

ْنساَن ِبواِلَدْيِه مَحََلْتهُ أُمُُّه َوْهنا  َعلى    ِفی عاَمنْيِ أَِن اْشُكْر   َو ِفصالُهُ َوْهنٍ  املثال األو ل: ﴿َو َوصَّْيَنا اإْلِ
ْلٌم َفال ُتِطْعُهما َو أَْن ُتْشرَِك ِبی ما لَْيَس َلَك بِِه عِ  ِلی َو ِلواِلَدْيَك ِإَلیَّ اْلَمِصري. َو ِإْن جاَهداَك َعلى

 1أُنَ بُِّتُكْم مبا ُكْنُتْم تَ ْعَمُلوَن.﴾فَ  صاِحْبُهما ِفی الدُّنْيا َمْعُروفا  َو اتَِّبْع َسِبيَل َمْن أَناَب ِإَلیَّ مُثَّ ِإَلیَّ َمْرِجُعُكمْ 
 حول هاتني اآليتني:  7ونقرأ يف الرواية اليت نقلها املرحوم الكليين بسنده عن أمري املؤمنني

 وَ أَِن اْشُكْر ِلی » -َعْن قَ ْولِِه تَ َعاىَل  7َعِن اأْلَْصَبِغ ْبِن نُ َباتََة أَنَُّه َسَأَل أَِمرَي اْلُمْؤِمِننيَ »....    
 َوَلَدا اْلِعْلَم َو َورِثَا ، فَ َقاَل: اْلَواِلَداِن اللََّذاِن أَْوَجَب اللَُّه هَلَُما الشُّْكَر، مُهَا اللََّذانِ «ِلواِلَدْيَك إَِلیَّ اْلَمِصريُ 

لِيُل َعَلى ِعَبا؛ َفَمِصرُي الْ «ِإَلیَّ اْلَمِصريُ »احلُْْكَم َو أََمَر النَّاَس ِبطَاَعِتِهَما؛ مُثَّ قَاَل اهلل:  ِد ِإىَل اللَِّه. َو الدَّ
َو ِإْن جاَهداَك »َذِلَك اْلَواِلَداِن؛ مُثَّ َعَطَف اْلَقْوَل َعَلى اْبِن حنتمة َو َصاِحِبِه، فَ َقاَل ِفی اخْلَاصِّ والعام: 

، َو اَل َتْسَمْع «َفاَل ُتِطْعُهَما»اْلَوِصيَِّة َو تَ ْعِدُل َعمَّْن أُِمْرَت ِبطَاَعِتِه:  ، يَ ُقوُل يف «أَْن ُتْشرَِك يب  َعلى

                                                           
 .11و 12سورة لقامن، ال یة . 1
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نْيا َمعْ »قَ ْوهَلَُما. مُثَّ َعَطَف اْلَقْوَل َعَلى اْلَواِلَدْيِن فَ َقاَل:  ، يَ ُقوُل: َعرِِّف النَّاَس «ُروفا  َو صاِحْبُهما ِفی الدُّ
، قَاَل: « ِإَلیَّ مُثَّ إَِلیَّ َمْرِجُعُكْم أَنابَ  َو اتَِّبْع َسِبيَل َمنْ »َفْضَلُهَما َو ادُْع ِإىَل َسِبيِلِهَم، َو َذِلَك قَ ْولُُه: 

 1«.َضا اللَِّه َو َسَخَطُهَما َسَخَط اللَّهِ ِن فَِإنَّ رَِضامُهَا رِ َه َو اَل تَ ْعُصوا اْلَواِلَديِإىَل اللَِّه مُثَّ إِلَْيَنا، فَات َُّقوا اللَّ 
كنهم أعتربوا ل ،اإلمام كان يف مقام تأويل اآلية للرسول األكرم ونفسه وبإمعان يف الرواية جند أن     

منفصلة  أَْن ُتْشرَِك ِبی ما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهما﴾ فقرة هذه العبارة ﴿َو ِإْن جاَهداَك َعلى
مبا يتناسب ديث، يف هذا احلالفقرات السابقة والالحقة  ت  تأويل أيضا . هلا باطن مستقل   وبي نوا أن  

 ،أي تأويل اآلية بالوالدين احلقيقني الذين يتعلم املرء منهم العلم والدين ،مع املعىن الباطين العام
بني -أن الفقرة ﴿َو ِإْن جاَهداَك...﴾ حقيقة ثابتة ومستقلة  ولكن هذا ال يتعارض مع هذا األمر

 جزاء اآلية االخرى.إضافة إىل ذلك، تشمل باطن مستقل عن باطن أ -طبقات الظاهر
قرة قد يكون هذه الف هذا السؤال يف اذهاننا يف مثل هذا احلاالت كيف نعرف أن   قد خيطر يتبادر   

 مثل هذه ه يفعن باطن أجزاء أخرى من اآلية وغري مرتبطة هبا؟ واجلواب هو أن   هلا باطن مستقل  
إللتزام مبضموهنا؟ فهل ميكن ا ،ات السابقةتأويل هذا الفقرة وفق ا للفقر  احلاالت جيب أن نرى ما إذا ت  

ذه الفقرة هلا ه ا  حىت يف حتليل هذا األمر ملاذا إعترب اإلمام أن  ميكن أن يكون هذا املعيار مفيدا  جد  
أيضا . على سبيل املثال يف اآلية قيد البحث، إذا كانت ضمائر الفقرة ﴿َو ِإْن  باطن مستقل  

، من الضروري 7وأمري املؤمنني 6جاَهداَك...﴾ تعود إىل الوالدين الباطنني أي الرسول األكرم
ر حول الشخصني أهنما جيربان أحدا  على الشرك باهلل، وهذا األمر هذا اإلفرتاض قابل للتصو   أن  

 ليس من املمكن هنا التوفيق بني باطن هذه الفقرة مع الفقرات قبله وبعده. ،. لذلكال شك  باطل ب
 ينبغي أن نضع له يف اإلعتبار باطن مستقل. ،لذلك

وأيضا  هذه  .فقرة قرآنية باطن مستقل   لكل   القاعدة اليت مفادها أن   همرة أخرى، وصلنا إىل هذ   
ت يا  أن يكون مساوي أو نفس باطن الفقرار ة ما ليس ضرو ن لفقر طاب أي   النقطة صارت واضحة أن  

اآلخر أو مع اآليات األخرى السابقة والألحقة. وعلى هذا األساس ال يوجد مكان هلذا السؤال 
أي  -الذي هو إذا كان الوالدين يف الفقرة ﴿أَِن اْشُكْر ِلی َو ِلواِلَدْيَك﴾ تُأو ل إىل الوالدين املعنويني 

يكون  يف هذه احلالة هذا التأويل كيف -أمري املؤمنني عليهما وآهلما الصالة والسالمالرسول األكرم و 
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ألساس التوجد َوْهٍن َو ِفصالُُه ِفی عاَمنْيِ﴾؟ ألنه من ا مع الفقرة ﴿مَحََلْتُه أُمُُّه َوْهنا  َعلى متناسبا  
 ما البعض، بل ألي  بعضهاه ونفس النوع مع ضرورة بأن يكون باطن هاتني الفقرتني يف نفس اإلجت  

باطن كل فقرة سيكون متناسبا  مع ظاهرها، لكن  ، طبعا  كما قلنا إن  واحد منهما باطن مستقل  
ليس من الضرورة أن يكون هنالك تناسب وتناسق بني باطن فقرة ما وظاهر وباطن فقرة أخرى من 

 1.اآلية
إن جهود  2ه...﴾الفقرة ﴿مَحََلْتُه أُمُّ حاول بعض الكبار التوفيق بني املعىن الباطين للحديث مع    

ن صحيحة يف ذاهتا وقد تكو  ذات قيمة يف حد   ،بالطبع ،هؤالء الكبار والنتائج اليت توصلوا إليها
ديث ولكن هذا احل ،و طرحهاأليست هناك حاجة لدراستها  ،ولكن بالنظر إىل ما مضى ،ذاهتا حد  

 ميكن قبوله حسب إىل القاعدة املذكورة أعاله.
ُقوُلوَن ما ال املثال الثاين: ﴿َو الشَُّعراءُ يَ تَِّبُعُهُم اْلغاُووَن، أَ مَلْ تَ َر أَن َُّهْم يف ُكلِّ واٍد يَِهيُموَن َو أَن َُّهْم ي َ    

ا ظُِلُموا، َو م يَ ْفَعُلوَن، ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاحِلاِت َو ذََكُروا اللََّه َكِثريا  َو انْ َتَصُروا ِمْن بَ ْعدِ 
 3َسَيْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا َأیَّ ُمْنَقَلٍب يَ ْنَقِلُبوَن﴾

ثناء واالستثناء املذكور هو على ما يبدو است ،ث عن الشعراءيوحبسب ظاهر هذه اآليات فإن احلد   
بآرائهم ون الدين يُقصد بالشعراء الذين يغري   ،أوال  وقبل كل شيء ،الشعراء. ولكن يف بعض الروايات
. :بيتاملعىن الباطين للشعراء هم أعداء أهل ال ،الل. مبعىن آخروالناس تتبعهم أيضا  يف هذا الض  

 تأويله أيضا  إىل الشيعة املهتدين. ﴿ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا...﴾ يتم   يف ثانيا  اإلستثناء
النبوة،  يف« يَراَك ِحنَي تَ ُقومُ الَِّذی »عن املعاين على هذا النحو، قال:  7باقرالوقد عرب  اإلمام    
 قال: نزلت يف« ُم اْلغاُوونَ َو الشَُّعراُء يَ تَِّبُعهُ »أصالب النبيني.  ، قال: يف«السَّاِجِدينَ  َو تَ َقلَُّبَك يِف »

وا دين اهلل بآرائهم و خالفوا أمر اهلل؛ هل رأيتم شاعرا قط   ا عىن بذلك الذين تبعه أحد؟ إّن   الذين غري 
ْم ِفی ُكلِّ واٍد َأ ملَْ تَ َر أَن َّهُ »اس على ذلك. و يؤك د ذلك قوله: بعهم الن  ا  بآرائهم، فيت  وضعوا دين

َو أَن َُّهْم »هبون. كل مذهب يذ  يعين: يناظرون باألباطيل و جيادلون باحلجج املضل ة و يف« يَِهيُمونَ 
تهون، و يأمرون ون عن املنكر و ال ينقال: يعظون الناس و ال يت عظون، و ينه« يَ ُقوُلوَن ما ال يَ ْفَعُلونَ 
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 باملعروف و ال يعملون، و هم الذين غصبوا آَل حممد حقَّهم.
ذََكُروا  ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاحِلاِت وَ »و شيعتهم املهتدين، فقال:  :مث ذكر آل حممد   

َو َسَيْعَلُم الَِّذيَن »مث ذكر أعداءهم و َمن ظَلمهم، فقال: «. اللََّه َكِثريا  َو انْ َتَصُروا ِمْن بَ ْعِد ما ظُِلُموا
 1«هكذا و اهلل نزلت«. ُمْنَقَلٍب يَ ْنَقِلُبونَ  يَّ أَ »آل حممد حقهم  «ظََلُموا

اية أعاله ويعتقد أن جبزء من الرو  ،العالمة الطباطبائي يف حبث الرواية املتعلقة هبذه اآلياتقد أتی    
  عن معىن شامل."الشعراء" يف هذه اآلية يعرب  

الغاصبني  :الذين هم أعداء أهل البيت« و الغواية ي  الذين يبتنی صناعتهم على الغ» :أي   
و  ي  لغالذين يبتنی صناعتهم على ا»هم أو رواة القصص الذين يعتربون يف رواية أخرى أي حلق  

ربوا من خرى اعتهم أو رواة القصص يف الروايات األم أعداء أهل البيت وغاصبني حق  أهن   2«الغواية
ل األو   هذا البيان يشر  الشق   4ها أمثلة ومصاديق هلذا املفهوم الشامل والعام  . كل  3مصاديق الشعراء

﴿ِإالَّ الَِّذيَن  ةاملراد من العبار  الثاين من الرواية أن   لكنه مل يأيت بالشق   ،من الرواية بشكل صحيح
فسري ت إعطاء أي   ومل يتم   -وليس الشعراء املؤمنني  -ومجيع الشيعة  :آَمُنوا...﴾ أهل البيت

 حول هذا املوضوع.
واليت ذكرها، نفرض أن هذا اجلزء من اآلية ظاهره  ،وفق ا للقاعدة اليت ناقشناها ،ة أخرىهنا مر     

ن الشعراء فال داعي أن تكون مصاديقه أوال  م ،ا قبله عم  باطنه سيكون مستقال    . لذلك فإن  مستقال   
ذه الفقرة كما يلي: هل يكون املعىن املستقل   ،مث ُيستثىن منها. يف هذه احلالة -باملعىن اإلصطالحي  -

يكون س ،و ... من الذين يقودون مسار الضالل". يف هذه احلالة ،"الذين آمنوا وعملوا الصاحلات
هو أننا نعترب  ة هذه التقلباتر بشكل أفضل استقاللي  ا التأويل املذكور. ما يرب  من األسهل قبول هذ

 واية.وهو ما يبدو كما فرضية الر  ، خالل الظاهرحىت   ،االستثناء املذكور أعاله استثناء  منقطعا  
لكن  ؛ستقل  ر هذه الفقرة بشكل مميكننا اعتبار هذا االستثناء منقطعا  إذا أردنا أن نفس   ،بالطبع   

أن نعترب هذا  جيب ،ا فقرة من اآلية السابقة ومرتبطة باآليات السابقةإذا أردنا تفسريها على أهن  
 ولكن كل   ،ميكن اجلمع بني اتصال وانقطاع االستثناء يف ظاهر اآلية ،االستثناء متصال . لذلك
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 1.ومع الفرضية السابقة منفصل منهما يف موقعه اخلاص  
 أمثلة النقطة ب:

 2األو ل: ﴿بَِقيَُّت اللَِّه َخرْيٌ َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي َو ما أَنَا َعَلْيُكْم حِبَِفيٍظ﴾ املثال
لقومه.  7عيبش النيب  كما نعلم هي استمرار لآليات اليت تتناول نصائح وحتذيرات هذه اآلية     

ويف  3.لناساحلقوق االقتصادية لوصى قومه بإيفاء الكيل والوزن وعدم انتهاك أويف اآليات السابقة 
منون أفضل إذا كنتم تؤ  ،مهما كان قليال   ،ل الذي بقي لكمالاملال احل يذكر قومه أن: إن   68اآلية 

ُكْم ِإْن ُكْنُتْم ه يف الروايات املختلفة، فقرة ﴿بَِقيَُّت اللَِّه َخرْيٌ لَ باهلل وأمره. اآلن شاهد حبثنا هنا أن  
 4.و عليهم ي سالم اهلل عليهاإلمام املهدإىل األئمة املعصومني وباألخص  هتأويل ُمْؤِمِننَي﴾ قد ت  

عض تأويل بقية اهلل إىل األئمة املعصومني ال يبدو غريبا  بالنظر إىل املناقشات السابقة، حبسب تعبري ب
س ألربح ور ة اهلل" اومعىن "بقي ،املخاطبني يف اآلية قيد املناقشة هم قوم شعيب صحيح أن  »املؤلفني 

موجود ذو منفعة يبقى إذا كان من اهلل للناس ويسعدهم  ي  أواب اإلهلي، لكن املال احلالل أو الث  
وعود هو آخر إمام امل املهدي   ئمة العظماء هم "بقية اهلل". ومبا أن  فهو "بقية اهلل". مجيع األنبياء واأل

ذا هب وهو أحق   ،يق "بقية اهلل"، فهو من أوضح مصاد6اإلسالم وأعظم قائد ثوري بعد قيام نيب  
 5«ه الباقي فقط بعد األنبياء واألئمةة وأن  خاص   ،اللقب

لكن موضع احلديث هنا هو أن ال نسبة بني هذه الباطن وظاهر اآلية السابقة ﴿َو يا قَ ْوِم أَْوُفوا    
على  ،6﴾أْلَْرِض ُمْفِسِدينَ َو ال تَ ْعَثْوا ِفی ااْلِمْكياَل َو اْلِميزاَن بِاْلِقْسِط َو ال تَ ْبَخُسوا النَّاَس َأْشياَءُهْم 

. باطن مستقل  و  و ربط. ألن هذه الفقرة هلا معىن تام  أوجود مناسبة  ه ليس من الضروري  الرغم من أن  
 ،ما مع باطن للمقاطع األخرى من اآلية ه إذا مل يكن من الضروري مالءمة باطن مقطعٍ نؤكد أن  
ءمة هذا الباطن مع ظاهر املقاطع األخرى أو اآليات الروري موىل فلن يكون من الضأبطريقة 
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 السابقة والالحقة.
من الضروري التوقف عند هذه النقطة: عندما نكون يف موضع تأويل آية  :لتوضيح ذلكنقول    

ام وتتبع  عنها جلميع املقاطع تكون عادة  يف مسار عاملعاين اليت نعرب   فإن   ة مقاطع،عد  حتتوي على 
 فإهنم مجيعا  هلم هدف مع بعضهم البعض. ،ومن هذا املنظور ،شرتكهدف م

ملذكورة يف املعاين الباطنية ا وللمثال يف اآلية: ﴿َو ِإْن جاَهداَك...﴾ اليت تناولناها سابقا ، كل     
أي رسول  ،توضيح مكانة وقيمة الوالدين املعنويني لإلنسانطع قبل وبعد هذا القسم، يف موضع املقا

ون هدفا  فهم مجيعا  يتبع ،اهلل وأمري املؤمنني عليهما الصالة والسالم. لذلك من وجهة النظر هذه
لكن هذه ليست مسألة دائمة. ميكننا قبول باطن  ،مشرتكا  وهم قريبون جدا  من بعضهم البعض

داَك﴾ ميكن ِإْن جاهَ  والرتابط بني املقاطع مثل ﴿وَ  اآلية ما ألسباب بالرغم من هذا االنسجام العام  
جزاء اآلية األخرى، وال توجد ضرورة دائمة أوغري مرتبط مع باطن  أن يكون هلا باطن مستقل  

ن تكون هناك ل ،وحتمية لضرورة انسجام باطن هلذا املقطع مع باطن املقاطع األخرى. يف هذه احلالة
 طع أخرى من نفس اآلية أوضرورة يف األساس بني باطن هذا املقطع من هذه اآلية وظاهر املقا

اهر املسافة الداللية بني باطن ذلك املقطع وظ ابقة والالحقة. ألنه من الواضح أن  ظاهر اآليات الس  
ايات اليت فهم الرو  . إن  بني الباطن لبضع مقاطع من اآليةآيات أو مقاطع أخرى، أكرب من املسافة 

 يف جمموعة هذه النقطة. 7مام املعصومتنطبق ﴿بَِقيَُّت اللَِّه َخرْيٌ َلُكْم...﴾ على اإل
 املثال الثاين:

 1﴿فَ َلمَّا َرأَْوُه زُْلَفة  ِسيَتْت ُوُجوُه الَِّذيَن َكَفُروا َو ِقيَل هَذا الَِّذی ُكْنُتْم بِِه َتدَُّعوَن﴾   
ق فإن اآليات السابقة وظاهر هذه اآلية تتعل ،ضح من السياق وقد ذكر املفسرون أيضا  كما يت     

يسألون: مىت تكون  6ويف إجابة هذا السؤال فإن املشركني الذين أنكروا الرسول الكرمي ،بالقيامة
َلْت ِفی أَِمرِي َهِذِه نَ زَ »باقر اعترب هذه اآلية منفصلة وفس رها على هذا النحو: اللكن اإلمام  2القيامة؟

ُء ِفی أَْغَبِط اأْلََماِكِن هَلُْم فَ ُيِسی 7َحابِِه، الَِّذيَن َعِمُلوا َما َعِمُلوا، يَ َرْوَن أَِمرَي اْلُمْؤِمِننيَ اْلُمْؤِمِننَي َو َأصْ 
 3.«الَِّذی انْ َتَحْلُتِم امْسَهُ  ،ُوُجوَهُهْم، َو يُ َقاُل هَلُْم: هَذا الَّذی ُكْنُتْم بِِه َتدَُّعونَ 

                                                           
 .26سورة املكل، ال یة . 1

 .818، 22 ، تفسري ال مثل، ج831 ، ص15 ، املزيان، ج252 ، ص11 ع البيان، جمجم. 2

 .33، احلدیث221 ، ص1 الاكيف، ج. 8
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. 7ؤمننيوه" يف الطبقة الباطنية يعود إىل أمري املأ"ه" يف "ر فإن الضمري  ،وحبسب هذا التفسري   
مل يكن شرط ا -ليت يرتبط ظاهرها بيوم القيامة ا -ونرى أن ارتباط هذا الباطن باآليات السابقة 

لة  نفسها مستق  هذه اآلية يف بعد قبول أن   ،را . وبالتايل ملا كان هذا التأويل مرب  وإال   ،ة التأويللصح  
ئي الذي إجراؤها يف مناقشة الطابع الوال بناء  على املقدمات اليت ت   ،فمن املمكن ،وظاهر وهلا معىن

من ناحية  :بيتإعادة الضمائر املوجودة إىل مرجعها هبذه الطريقة إىل أهل ال ،حُبث سابقا  
 وأعداؤهم من ناحية أخرى. ويبدو أنه جيب حتليل هذا احلديث الشريف بنفس الطريقة.

 الث:املثال الث
 1﴿َو السَّماِء ذاِت احْلُُبِك ِإنَُّكْم َلِفی قَ ْوٍل خُمَْتِلٍف يُ ْؤَفُك َعْنُه َمْن أُِفَك﴾   
من سياق هذه اآليات أنه حسب كالم اهلل مع املشركني الذين رفضوا قبول الدعوة النبوية. ضح يت     

فهم  ،ا البعضبعضهم ثون بشكل خمتلف وال يتعاونون معيقسم اهلل يف هذه اآليات أهنم يتحد  
 متناقضون.

والذي كانوا  ،فإن مراد اآلية هو آراء املشركني املختلفة حول القرآن ،وحبسب العالمة الطباطبائي   
اطري األولني. وأحيانا  باعتباره شعرا  أو افرتاءا  أو أس ،وأحيانا  إلقاءات الشياطني ،يعتربنه أحيانا  سحرا  

مث يقول: ال  2.أيضا  ساحرا  أو شاعرا  أو جمنونا   6 الرسول الكرمياعترب ،ونتيجة هلذه االفرتاءات
وقد قام مفسرون آخرون بتفسري اآلية بشكل أو بآخر  3.يسلم أحد هلذا الدين الذي نبذ فضائلنا

 4.بنفس الطريقة
ة عن مستقل   -خاصة اآلية ﴿ِإنَُّكْم َلِفی قَ ْوٍل خُمَْتِلٍف﴾ -الث لكن إذا اعتربنا هذه اآليات الث     

يمكننا أن ف ،اآليات السابقة، وإذا أردنا أن نعتربها حقيقة ثابتة ومعىن شامل يشمل كل األزمنة
من وقف ضد الدعوة إىل التوحيد أو أحقية النبوة.  نقول: لقد خاطب القرآن يف هذه اآليات كل  

يع فهم حقيقة تستط : إنك متناقض يف أفكارك وخطاباتك وال، و کأن ه يقولأو والية أوصياء الدين
 لذلك قطع كل واحد منكم شوطا  طويال  ويفكر يف ذلك عن طريق اخلطأ. ،ما تنكره

           ئل األو النظر عن املخاطبني ا بغض   ،باقر اعترب اآليةالاإلمام  مع اإلفرتاض أن   ،على ما يبدو   
                                                           

 .5-6سورة اذلارايت، ال ايت . 1

 .833، ص13 املزيان، ج. 2

 .281، ص 5 مجمع البيان، ج. 8

 .853 ، ص2 ، الكشاف، ج281 ، ص5 ، مجمع البيان، ج113، ص 23 جامع البيان، ج. 2
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وهو أن  ،لكامل ومستقح معىن  ياعتربها عن توض ،النظر عن سياق اآليات وبغض   -املشركني  -
حقة. انظر: اآليات السابقة والال من قالل الظاهر من السياق ومستقل  باطنه أيض ا سيكون تابع است

يُ ْؤَفُك »ی أَْمِر اْلَواَليَِة، فِ « إِنَُّكْم َلِفی قَ ْوٍل خُمْتَِلفٍ »ِفی قَ ْولِِه تَ َعاىَل:  7َعْن أَِبی مَحَْزةَ َعْن أَِبی َجْعَفرٍ »
 1«قَاَل: َمْن أُِفَك َعِن اْلَواَليَِة أُِفَك َعِن اجْلَنَّةِ « أُِفكَ  َعْنُه َمنْ 

ة أعداء والية اهتا الباطنياآلية ختاطب يف طي   فإن   ،توضيحه أنه بناء  على املقدمات السابقة   
الضمري يف "عنه" يعود أيض ا إىل الوالية بناء  على نفس الفرضية السابقة،  لذا فإن   :املعصومني

مبا قيل يف  ،؛ لذلك فإن هذه الروايةطبقات الباطن والظاهر نفس املالكمن  باختصار، تتبع كل  
ء القاعدة يف ضو  ،ر. كذلكعلى شيء غريب أو غري مرب   ال تدل   ،حبث الوالية الباطنية للقرآن

مع مثل هذه  عند التعامل ،فإن تناقضها مع السياق سيكون مقبوال . لذلك ،املذكورة يف الفقرة "ب"
جيب أن ندرك االفرتاض املسبق لنوع وجهة النظر يف اآلية اليت تسببت يف مثل هذا  ،الروايات
 2.لروايةض وال ننقد افال نرف ،و جملرد تناقض املعىن املعرب  عنه يف سياق اآليات ،التأويل

يقة ثابتة من وحق ر أنه الستخراج مفهوم عام  نرى أنه من الضروري أن نتذك   ،يف هناية هذا القسم   
من الضروري جتريد اخلصائص العرضية والرتكيز على رو  معناها. يف هذه احلالة فقط  ،قرآين مقطع

ل املثال يف ﴿بَِقيَُّت حلقيقة الثابتة. على سبيميكن تربير التأويل املذكور واعتباره مظهرا  والئي لتلك ا
و "بقية اهلل"  7حقيقة خماطبني هذه اآلية هم قوم شعيب إن   3اللَِّه َخرْيٌ َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي﴾

هي اخلصائص العرضية و  ،هي أيض ا الفوائد املشروعة اليت تركها اهلل للبائع بعد إمتام املعاملة التجارية
 د املعىن احلقيقي لآلية.هلذا الفقرة والتقي  

أشرنا إليها من  شري إىل نفس احلقيقة اليتبقية اهلل تُ  فإن   ،إذا حتقق هذا إلغاء اخلصائص العرضية   
 كمثال على لسان مؤلفني التفسري. ويف هذه احلالة لن يكون من الصعب قبول أن    ،خالل البحث

. بالطبع هذا التأويل حبد 7املهدیمام اإلويف زماننا هو  7هلل هو اإلمام املعصومتأويل بقية ا
 ذاته شكل من أشكال التكيف.

                                                           
 .23، حدیث 222 ، ص1 الاكيف، ج. 1

ن العدید من الرواايت اليت ورد ذكرها يف كتاب الاكيف، كتاب احلجة، ابب "فیه نَُکت ونتف ما ُذكر هنا هو جمرد آ مثةل عیل القاعدة املذكور. 2 ة يف الفقرة )ب(. اإ

، 1 ، ح228ص ،ا الرواايت: الاكيف جعنوان بعض هذه  حفسب،عیل سبیل املثال،  نذکرمن التزنیل یف الولیة" ميكن حتليلها وقبولها بناًء عیل هذه القاعدة. 

، 281، ص 33 ، ح281 ، ص36 ، ح221 ، ص13 ، ح228 ، ص86 ، ح215 ، ص81، ح213 ، ص23 و 21 ، ح216 ، ص5 ، ح212ص

 .35 ح

 . 33سورة هود، ال یة . 8
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 الخاصية الثالثة: إمكانية ربط ظاهر آية ما مع باطن آية آخرى
ما  روايات يُناقش فيها نوع من االرتباط بني ظاهر آيةٍ  ،من بني الروايات التأويليةجند أحيانا     

يف تأويل  7ميكن أن نذكر رواية وردت عن اإلمام الصادق ،وباطن آية أخرى. على سبيل املثال
وضحاها قيام  7الشمس أمرياملؤمنني» قال: 1شمس ﴿َو الشَّْمِس َو ُضحاها﴾الآية سورة 

 2«، ألن  اهلل سبحانه قال: وأن ُُیشر الناُس ضحی .7القائم
قصة سيدنا اآلية ﴿َو أَْن ُُیَْشَر النَّاُس ُضح ی﴾ متعلقة ب واية أن  يف توضيح هذه الر ينبغي أن نقول    

كذب   -من سورة طه 68طبقا  لآلية -والسحرة. عندما عرض اهلل كل آياته على فرعون  7موسى
ْرِضنا ِبِسْحرَِك أَ  هبا وقال إهنا سحر: ﴿َوَلَقْد أََريْناُه آياتِنا ُكلَّها َفَكذََّب َوَأىب * قاَل َأِجْتَتنا لُِتْخرَِجنا ِمنْ 
ا ال خُنِْلُفُه حَنُْن َوال أَْنتَ   3 َمكان ا ُسوى ﴾يا ُموسى فَ َلَنْأتَِينََّك ِبِسْحٍر ِمْثِلِه فَاْجَعْل بَ ْيَننا َوبَ ْيَنَك َمْوِعد 

أن نرى كيف ترتبط هذه اآلية باآلية ﴿َو الشَّْمِس َو ُضحاها﴾؟ يف حالة الفقرة ﴿َو أَْن اآلن علينا 
احلديث عن جتمع الناس واستدعائهم يف وقت كان ضوء الشمس يف كل  ،ُُیَْشَر النَّاُس ُضح ی﴾

اخلاصية )ضحى( أن يُِقظ الناس من النوم  همكان ويضيء األرض متاما . عادة  ما يكون للُموِقظ هذ
 ذلك الوقت ويبدأون يوما  جديدا .يف 
يف مرآة املهدوية وعدالة  7أمري املؤمنني واآلن يأيت وقت آخر ينعكس فيه شعاع مشس والية   

. يوقظ الناس يف ذلك الوقت أيض ا من نوم الغفلة ويستأنفون مرحلة جديدة يف 7املنجي املوعود
ويف تلك  ،نفس اخلاصية املستخدمة يف "ضحى" تظهر يف آية سورة طه حياة اإلنسان. لذلك فإن  

« اضحاه»كلمة   رواة الذين رأوا اإلمام أن  ى أيضا .من هنا الوهي وقت الظهور، تتجل   ،اللحظة
 الثبات أو اخراج هذا التأويل بظاهر آية أخرى.إستعانوا  و اإلمام املهدي لوها إىل ظهورأو  

َبْت ََثُوُد ِبطَْغواها﴾ 7اإلمام الصادقإستخدم      4.نفس الطريقة مرة اخرى يف تأويل اآلية ﴿َكذَّ
 وا اْلَعمىاهلل سبحانه يقول: ﴿َو أَمَّا ََثُوُد فَ َهَديْناُهْم فَاْسَتَحبُّ َثود رهط من الشيعة، فإن »ويقول: 

 6.«7إذا قام القائم ،و هو السيف 5َفَأَخَذتْ ُهْم صاِعَقُة اْلَعذاِب اهْلُوِن﴾ َعَلى اهْلُدى
                                                           

 .1سورة الشمس، ال یة . 1

 .666 تأ ویل ال ايت، ص. 2

 .13- 13سورة طه، ال ايت . 8

 .11سورة الشمس، ال یة . 2

 .16سورة فصلت، ال یة. 1

 .666 ال ايت، صتأ ویل . 3
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ية وأخريا  هلقوم َثود بعد أن تلقوا اهلداية اإلهلية والرسالة اإل نقرأ يف اآلية عن استشهاد اإلمام أن     
ينطبق نفس والعمى على نور اهلدى. و  ،لوا طريق الكفر املعوج على طريق اإلميانيتها فض  أدركوا أحق  

اليت رفضت بعد أن  قفيةاة على الفرق الشيعية املنحرفة مثل الزيدية والفطحية والو املعيار واخلاصي  
د استخدم وا الطريق. لقاألئمة ضل   قبوهلا هنائيا  وبعد استشهاد بعض :ية والية األئمةأدركت أحق  

 األئمة نفس الشيء بالضبط يف ممارساهتم وأو لوا َثود هلذه الِفرق.
مثال آخر على هذا االرتباط بني ظاهر آية وباطن آية أخرى هو الرواية اليت يصف فيها اإلمام    

 " يفلقد استفادوا واعترب معىن كلمة "حب   1ظاهر آية ﴿َو أَْلَقْيُت َعَلْيَك حَمَبَّة  ِمنِّی﴾ 7الصادق
 3.الفرد املؤمن 2اآلية ﴿ِإنَّ اللََّه فاِلُق احلَْبِّ َو النَّوی﴾

عن هذه الرواية وكيفية  ثنا بالفعلنا حتد  هو تعبري عن املعىن التأويلي لآلية. ومبا أن   ،يف الواقع ،هذا   
 فسنمتنع عن إعادة سردها هنا. ،االرتباط بني اآليتني

ما مضى من أمثلة على هذه القاعدة اليت تظهر يف الروايات. وقد استخدم بعض  ،مرة اخرى   
. :صومنية ولتربير بعض التأويالت الواردة من املعجمال التفسري الروائي عند الشيع املفسرين يف

أْلَْرِض َو ايف اآلية ﴿َو « األرض» ن  أالسيد شرف الدين االسرتابادي عن رواية  ،على سبيل املثال
 قوله: و األرض الشيعة، يعنی بذلك قوله تعاىل: ﴿اأْلَْرضِ »ما َطحاها﴾ قد أو لوها للشيعة، يقول: 

األرض الطيبة  الَِّتی بارَْكنا ِفيها﴾ و قوله تعاىل: ﴿َو اْلَبَلُد الطَّيُِّب خَيْرُُج نَباتُُه بِِإْذِن رَبِِّه﴾، و البلد هو
 4«ة اإلمامية.التی تنبت طيبا و كذلك الشيع

ومن الواضح أنه استخدم العالقة بني األرض والربكة يف اآلية املذكورة لتربير هذا الرواية. كما    
فضائلهم  أن   ،:وغريه من األئمة 7"القصر املشيد" مثال ألمري املؤمنني اعترب علي بن إبراهيم أن  

 وقد هيمنت على الدنيا أمجع. ،منتشرة يف مجيع أحناء العامل
يِن ُكلِِّه﴾ 5من أجل توضيح هذه اهليمنة، هبذه املقطع استدل   ،مث   وجه  6.﴿لُِيْظِهرَُه َعَلى الدِّ

عليها. من  مدين اهلل حاكم على مجيع األديان وُمقد   االستشهاد على ما يبدو أنه يف هذه اآلية أن  
                                                           

 .85سورة طه، ال یة . 1

 .51سورة ال نعام، ال یة . 2

 .861، ص1 تفسري العيايش، ج. 8

 .666 تأ ویل ال ايت، ص. 2

 .31 ، ص2 تفسري القمي، ج. 1

 .5، سورة الصف ال یة 23، سوة الفتح، الىية 88سورة التوبة، ال یة . 3
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 ملؤمننيفضائل أمري اکما تنتشر  1.أي مرتفعا  ومشرفا  على األطراف ،شيدجاء مبعىن مَ  ،ناحية أخرى
هبذه  ويسمح له ،هذا وجه إشرتاك املعىن فإن   ،أيضا  يف مجيع أحناء العامل. وهكذا :واألئمة

ة شيد" مثال ألمري املؤمنني واألئماإلمكانية حيت مبساعدة اآلية املذكورة أعاله ُیسب "قصر مَ 
 2.اآلخرين

 ملخص هذا القسم
 عنوان االرتباط الذي حتدثنا عنه يف صل إىل هذه النتيجة أن  ن نأمن األمثلة اليت مضت، ميكن    

عل فإن التشابه اللفظي واملعنوي بني اآليتني جي ،هو نوع من اإلستشهاد. مبعىن آخر ،هذا القسم
شاف باطن تمن املمكن استخدام املعىن املستخدم يف ظاهر آية ما والعالقة القائمة بني ألفاظها الك

 كما يف األمثلة الروائية اليت مرت.  ،اآلية األخرى
 ملحوظة

أيدي  ذلك بواسطة إذا ت   ،ة هي أن استخدام ظاهر آية ما ملعرفة باطن آية أخرىوالنقطة املهم     
ام إىل طبقة من املعاين الباطنية لآلية. أما إذا ق ويقودنا بال شك   ،، الخطأ فيه وواقعي7املعصوم

 ةبه املفسرون فسيكون قابال  للخطأ وال يكشف لنا بالضرورة عن باطن اآلية بيقني مؤكد، فال حج  
 إذا أمكن توثيق وتربير روائي حلديثهم وفهمهم واالرتباط الذي بني ظاهر آية ما وباطن آية له إال  
 إىل احلالة السابقة.ويف هذه احلالة يعود  ،أخرى

 ما مع باطن آية آخرى الخاصية الرابعة: إمكانية ارتباط باطن آية  
، هبذه االرتباط بطريقة ما بني باطن آيتني ،كما يف سياق احلاالت السابقةيف بعض الروايات،   

ل التوافق اللفظي مث من أج ،للتوضيح باطن اآلية "أ" نذهب إىل اآلية "ب" ونأيت بتأويل هلا ،الطريقة
ية "ب" هو أيض ا من نوع باطن اآل «أ»بني تلك اآليتني فإن باطن اآلية  -أو كليهما  -أو املعنوي 

 نكتشف ذلك مث ،«أ»مراعاة املتطلبات اخلاصة باآلية طبعا مع  ،أن نعتربمها متناسقتني فالبد  
لذلك فال  .ة بني اآليتني يف هذه احلاالتهو أن تكون هناك عالقة لفظية أو معنوي الباطن. واملهم  

ايري بني اآليتني وبدون مع ،ه يف مثل هذه الروايات تكون مثل هذه الروابط جاحمةينبغي أن نتصور أن  

                                                           
 .132 ، ص3 ، التحقیق، ج266-263 ، ص3 كتاب العني، ج. 1

 811سورة ال عراف، نفس اجملدل ص  22یة ال  عن  281ص آ یضاً من سورة املائدة،  18، عن ال یة 132-138، ص1 ل مثة آ خرى انظر: تفسري القمي، ج. 2

 سورة النور. 81عن ال یة  111 ، ص2 من سورة یونس، نفس اجملدل ج 32عن ال یة 
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 إليك بعض األمثلة: ،املذكورتني. لتوضيح هذه النقطة
 1ُجداِن﴾ُم َو الشََّجُر َيسْ يف اآلية ﴿َو النَّجْ « الن جم»يف تأويل  7اإلمام الرضااملثال األو ل: اعترب    
لألستشهاد هلذا املعىن الباطين: ﴿َو النَّْجِم ِإذا يقول . مث 6باطن النجم هو رسول اهلل أن  

﴾، و قال: ﴿َو َعالماٍت َو بِالنَّْجِم ُهْم يَ ْهَتُدوَن﴾ فالعالمات: األوصياء و النجم: رسول َهوى
 2«اهلل
 .6ول اهللسه ر خريتني على أن  أل يف آيتني األو   فقد أو ل اإلمام )النجم( ،وحبسب هذا الرواية   

دليال  على  فقد اعترب هذا ،مث من أجل مشاركة آية سورة الرمحن مع هاتني اآليتني يف كلمة "النجم"
 6.3تأويل النجم يف هذه اآلية إىل رسول اهلل

اآلية ﴿... َو ال يَزاُلوَن خُمَْتِلِفنَي * ِإالَّ َمْن ضمن حديث عن  7اإلمام الباقر: اعترب املثال الث اين   
مْحَِتِه َو لِرَ »وأضاف:  ،الشيعة« َمْن َرِحَم َربُّكَ »ن مراد اهلل مِ  أن   4َرِحَم َربَُّك َو ِلذِلَك َخَلَقُهم...﴾

َماِم الرَّ  5َخَلَقُهْم، َو ُهَو قَ ْولُُه: ﴿َو ِلذِلَك َخَلَقُهْم﴾ ِتی مْحَُة الَِّتی يَ ُقوُل: ﴿َو َرمحَْ يَ ُقوُل: ِلطَاَعِة اإْلِ
َماِم، َو َوِسَع ِعْلُمهُ الَِّذی ُهَو ِمْن ِعْلِمِه ُكلَّ َشیْ  6ٍء﴾َوِسَعْت ُكلَّ َشیْ   7«ٍء ُهْم ِشيَعتَُنا.يَ ُقوُل: ِعْلُم اإْلِ

إشرتاك كلتا ، مث من أجل 7ل كلمة "رمحيت" أو لوها يف آية أخرى لعلم اإلمامأو   ،يف هذه الرواية   
 تأويلها ﴿َو ِلذِلَك َخَلَقُهْم﴾ على أهنا "طاعة اإلمام". العالقة بني ت   ،اآليتني يف موضوع الرمحة

يعرف كل مصاحل الشيعة الدنيوية  7اإلمام ألن   ،وعلم اإلمام واضحة بالطبع 7طاعة اإلمام
ررهم أكثر من عرف منفعتهم وضخروية وأحواهلم املادية واملعنوية واخلفية والعلنية. لذلك فهو يواأل
حديث  ن  يف أ ال يرتك العقل أدىن شك   ،حىت الشيعة أنفسهم. يف هذه احلالة ،شخص آخر أي  

 8.مثل هذا الشخص جيب أن يُقبل بشكل ال لبس فيه

                                                           
 .3سورة الرمحن، ال یة . 1

. 211- 213، ص 8ى انظر: الربهان، جفقد شوهد يف الرواايت الاخر  ﴾... ـاویل النجم لرسول هللا يف ال یة ﴿َو عاَلمات  828، ص 2تفسري القمي، ج. 2

 . 888 ، ص2 . انظر: تفسري القمي، جیضًا جاء يف الكم عیل بن ابراهميتأ ویل النجم لرسول هللا يف ال یة الاویل من سورة النجم وآ  

یل آ ن . 8 مل یقدم تأ ویال لـ "الشجر"، لكن هذا ليس سببًا لعدم قبول تأ ویل لكمة "النجم". وحيمتل آ ن يكون للشجر آ یضًا نس بة ابطنية  7الإماموجتدر الإشارة اإ

 .سبب من ال س باب رضورة للتعبري عنه ل ي   7ويف نفس الاجتاه مع ابطن النجم، وهو ما مل جيد الإمام

 .115- 113سورة هود، ال یة . 2

 .15ال یة سورة هود، . 1

 .113سورة ال عراف، ال یة . 3

 .38، احلدیث 225 ، ص1 الاكيف، ج. 6

 .811-812، ص22 حبار ال نوار، ج. 3
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 بصري عن اآلية ﴿ِإنَّ الَِّذيَن قاُلوا يف جواب على سؤال أيب 7باقرالاإلمام املثال الثالث: يقول    
مث  ،:يف إشارة منه لوالية أهل البيت« هو واهلل ما أنتم عليه»يقول:  1َرب َُّنا اللَُّه مُثَّ اْسَتقاُموا...﴾

َقْيناُهْم و هو قوله تعالی: ﴿َو أَْن َلِو اْسَتقاُموا َعَلى الطَّرِيَقِة أَلَسْ »للشهادة على هذا املوضوع: يقول 
 2«ماء  َغَدقا ﴾

ا اإلستقامة اإلستقامة على الطريق يف آية سورة اجلن على أهن   ،مام يف البدايةر اإلوهنا أيضا ، يُفس     
 وبالنظر إىل القواسم املشرتكة بني اآليتني يف مفهوم ،. بعد هذا التأويل:على والية أهل البيت

 3.قامة على الواليةا اإلستتأويل آية سورة "فصلت" على أهن   أيضا  فقد ت   ،اإلستقامة يف طريق احلق
ميكن رؤية اإلستفادة من هذه الطريقة يف كلمات بعض املفسرين. على  ،باإلضافة إىل الروايات   

 سبيل املثال:
َلَفَسَدِت  مْ يف اآلية ﴿َو َلِو ات ََّبَع احلَْقُّ أَْهواَءهُ  كلمة احلق    علي بن إبراهيماملثال الرابع: فس ر    

، مث يكتب: 7وأمري املؤمنني 6ا رسول اهللعلى أهن   4السَّماواُت َو اأْلَْرُض َو َمْن ِفيِهن ...﴾
 6«7يعين بوالية أمري املؤمنني 5و الدليل على ذلك قوله: ﴿َقْد جاءَُكُم الرَُّسوُل بِاحلَْقِّ ِمْن َربُِّكْم﴾»

ا ِفی يف اآلية ﴿َو َلْو أَنَّ م« کلمات»صاحب كتاب تأويل اآليات كلمة املثال اخلامس: فس ر    
ُه ِمْن بَ ْعِدِه َسْبَعُة َأحْبٍُر ما نَِفَدْت َكِلماُت اللَِّه ِإنَّ ااأْلَْرِض  للََّه َعزِيٌز ِمْن َشَجَرٍة أَْقالٌم َو اْلَبْحُر مَيُدُّ

م الكلمات قوله و يدل  على أهن  »لإلستشهاد على ذلك:  ، و يکتب:بأهل البيت 7﴾َحِكيمٌ 
فهم  ِلماٍت﴾إِْبراِهيَم رَبُّهُ ِبكَ  و قوله تعاىل: ﴿َو ِإِذ ابْ َتلى 8ٍت﴾عز و جل: ﴿فَ َتَلقَّى آَدُم ِمْن رَبِِّه َكِلما

                                                           
 .81سورةفصلت، ال یة . 1

 .13سورة اجلن، ال یة . 2

جاءت يف رواايت متعددة:. انظر: الربهان،  7الاخرينوال مئة  7ولیة آ مري املؤمنني ابلإس تقامة عیلواجلدير ابذلكر آ ن تأ ویل الإس تقامة يف هاتني ال یتني . 8

 .111-113، ص 1 ، ج651-636 ، ص2 ج

 .61سورة املؤمنون، ال یة. 2

 .161سورة النساء، ال یة . 1

یل ولیة آ مري املؤمنني52، ص2 تفسري القمي، ج. 3 ، 222 ، ص1 ج : انظر: الاكيف،:جاء يف رواايت املعصومني 7. مت تأ ویل ال یة قد جاءمك الرسول اإ

مثةل اخرى عیل اس تخدام هذه الطریقة يف حدیث عيل بن ابراهمي انظر: تفسري القمي، ج221، ص8، مجمع البيان، ج231، ص 1تفسري العيايش، ج  ،1 ، لل 

من  11ال یة  ، حول211- 211من سورة ال حزاب، نفس اجملدل، ص 62ة ی، حول ال  153 ، ص2سورة النحل، نفس املصدر، ج 38، حول ال یة 233 ص

، 235 من سورة الشورى، نفس اجملدل، ص 12، حول ال یة 265من سورة الزمر، نفس اجملدل، ص 35، حول ال یة 212-218سورة الزمر، نفس اجملدل، ص

 من سورة الزخرف. 63یة حول ال  

 .16سورة لقامن، ال یة . 6

 .86سورة البقرة، ال یة . 3
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 1«ات.الكلمات التام  
وبناء  على  ،:تأويل الكلمات يف اآليتني املذكورتني هو "أهل البيت" والظاهر أنه يقصد أن     

ت ودل   ،نياآليتخر آنفس التأويل موجود يف آية سورة لقمان. وهذا ما ذكره يف  هذه القرينة فإن  
 2.عليه بعض الروايات

ة "ألف" ومن أي بعلم تأويل اآلي ،الرابط بني باطن اآليتني هو أيض ا هنا كشاهد والنتيجة هي أن     
ودليل  دعونا نستخدم اآلية ألف كشاهدي ،وجود ارتباط لفظي ومعنوي بينها وبني اآلية "ب" مَث  

 هو نفس التأويل. «ب»على أن باطن اآلية 
 ات:الملحوظ

رتباط بني ا . جيب أن يكون أي  ا  ذكرناها يف القسم السابق هنا أيضجيب مالحظة النقطة اليت . 1
 إذا  إال   :استنتاجات غري املعصومنيوال ميكن قبول  ،باطن اآليتني ضمن نطاق الروايات فقط

 كان هنالك دليل أو وثيقة روائية.
فإن  ،آيةتأويل  عناستخدام كلمة يف رواية  ه إذا ت  نتوصل هلذه النتيجة أن   ،من النقطة السابقة. 2

س لذلك ال ميكن تأويل آيات أخرى تستخدم فيها نف ،هذا التأويل يقتصر على تلك اآلية فقط
لمة مذكورة يف آيتني تأويل ك يتم   ،أحيانا  يف روايتني ،الكلمة أو املفهوم بنفس الطريقة. وبناء  عليه

ال التناقض بني تلك ح قتني خمتلفتني وأحيانا  متناقضتني بشدة. هذه الظاهرة لن تعين بأي  بطري
 3.وا هبذه النقطةبعض العلماء املختصني يف جمال التأويل قد اهتم   الروايات. كما أن  

 ، بعض الرواياتيفتأويل "الشمس والقمر" يف اآلية اخلامسة من سورة الرمحن  على سبيل املثال، ت     
ولكن يف روايات أخرى نفس الكلمتني يف اآليات األوىل من  ،:إىل بعض أعداء أهل البيت

 7.4وأمري املؤمنني 6تأويلها إىل رسول اهلل سورة الشمس. ت  
 

                                                           
 .288تأ ویل ال ايت، ص . 1

 .152-152، ص1 ، الربهان، ج811صاخلصال . 2

 ، حتت لكمة القمر.261، حتت لكمة القلب، ص233، حتت لكمة الفؤاد، ص 211، حتت لكمة الشمس، ص 211مرآ ة ال نوارص. 8

ة السادسة من سور. ل مثةل اخرى انظر: تأ ویل لكمة )انسان( يف ال یة الرابعة من سورة التني، وال یة 361-361، ص 1، الربهان، ج11، ص3 الاكيف، ج. 2

یل آ عداء اهل البيت من  11ة يف ال یة م، وتأ ویل نفس اللك612و 686و 358، ص 1 : يف تفسري الربهان، ج:العادايت، وال یة الثانية من سورة العرص اإ

یل الإمام احلسني یل آ مري املؤمنني، وایضًا مت تأ ویل هذه اللكمة يف ال یة الثالثة من سورة ا85 ، ص1 : الربهان، ج7سورة الاحقاف اإ  : الربهان، ج7لرمحن اإ

 .281- 225، ص 1
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طن ومجيع ظواهر وبوا ،اس القرآنهم كنوز املعرفة اإلهلية وحر   :أهل البيت فإن   ،حال على كل     
تأويل كل آية وفق ا لإلرادة اإلهلية، وال ميكن ألحد غريهم أن يفعل  يتم   ،القرآن واضحة هلم. لذلك

ب على جي ،لذلك -وهو من أخطر جماالت العلوم اإلهلية  -يف وادي التأويل  ،شيتا  كهذا. لذلك
 .، فحسبتوضيحه من خالل تعبريهم الذي ت  املرء أن خيطو يف النطاق 

 نتيجة البحث
باطن  ن  فهو مأخوذ من مجيع الروايات اليت تفيد بأ ،طنية للقرآنق باخلصائص الباما يتعل   يف   

وال يتم تعريفه إال على أساس عالقته مع  ،:ه مرتبط مبكانة أهل البيتالقرآن له صبغة والئية وأن  
 - ىة عن األخر مستقل   -ل آية قرآنية منفصل لكإمكانية وجود باطن  العظماء. إن   والية هؤالء

ة قد يكون ظاهر آية ما مرتبطا  بباطن آي ،ن ناحية أخرىالباطنية للقرآن. مِ هي إحدى اخلصائص 
كشف رضية كمقدمة لأميكن للمرء خلق  ،ه من خالل االستشهاد بظاهر آية واحدةمبعىن أن   ،أخرى

ا قد يكون م باطن آيةٍ  اخلاصية الرابعة هي أن   ،باطن آية أخرى. هذه خاصية أخرى للقرآن. أخريا  
ملهمة ما لكشف باطن آيات أخرى. النقطة ا وميكن اإلستعانة بباطن آيةٍ  ،اطن آية أخرىمرتبطا  بب

 7عملية تطبيق مجيع اخلصائص املذكورة أعاله تقع يف نطاق صالحيات املعصوم هنا هي أن  
 ،اطين للقرآنا توضح املعىن البرين من غري املعصومني، إذا قيل أهن  أقوال املفس   . لذلك فإن  فحسب
 العقل ليست هلا حجية. فبحكم

 
 المصادر
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