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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 أعدائهم على األبدية الدائمة واللعنة األرضُت يف اهلل خليفة سيَّما الطاىرين الطيبُت وآلو زلمد على والسالـ والصالة العادلُت، رب هلل احلمد

 العظيم العلي باهلل إال قوة وال حوؿ وال أمجعُت،
االستنباط  مبادئ

فقو ادلعاريض 
تفسَتات للمعاريض 

وكاف باالنتقاؿ ال االستعماؿ ،  اي ال يف طولو (ما ىو يف عرض الكالـ  )وبػ  (االشارات اخلفية  )قد تفسر بػ  (ادلعاريض  )سبق اف 
وغَتمها شلا سبق واهنا قد يراد هبا ادلعٌت االعم الشامل لكل ذلك او االخص، كما سبق ما ىو ( التورية ) وبػػ  ( الذلوؿ –الصعب  )وبػ 

. ادلستظهر 
كما سبقت مسائل فقهية وكالمية عديدة تتبٌت على فقو ادلعاريض ، وبقيت العشرات من ادلسائل االخرى نوكلها اىل رلاؿ آخر كي 

. يتسٌت لنا فيما تبقى من قليل الوقت عرض عناوين ىامة يف فقو ادلعاريض 
وجوه احلكمة يف استخداـ ادلعاريض 

 )ِعَلل وحكم اللجوء اىل معاريض الكالـ دوف الصريح منها سواءاً يف القراف الكرمي اـ يف كلمات اىل البيت االطهار: ومن العناوين 
انو أمل يكن من االفضل بياف كافة ادلسائل وادلطالب من علـو ومعارؼ وأسرار ترتبط بالتكوين او التشريع ، : اذ قد يقاؿ  (عليهم السالـ 

بواضح القوؿ وصريح العبارة دوف االشارات اخلفية والرموز واإِللغاز والتورية كي تكوف الفائدة اعم ؟ 
 اف ىنالك وجوىاً عديدة وعلاًل اكيدة تدعو اىل اللجوء اىل معاريض الكالـ بدؿ مصارحيها ، حبيث يكوف مقتضى :واجلواب 

التلميح ال التصريح ، واالشارة واالدياء والتلويح والبطوف واالضمار دوف الظواىر واالظهار ، ويكوف عكس ذلك سفهائياً بل  (احلكمة)
. ظلماً ، بل قد يكوف التصريح غَت مقدور 

: ومن العلل او احلكم 
 ال زلدودية ادلعاين والعلـو مع زلدودية الكلمات واالستعدادات  – 1

 تكّثر ادلعاين وال زلدوديتها مع زلدودية الكلمات واالوقات واالستعدادات، فال مناٍص واحلاؿ ىذه من ختزين ادلعاين الكثَتة جداً :اواًل 
يف الفاظ قليلة تستبطن سبعُت معراضاً ، وادلراد بالسبعُت الكثرة ال العدد اخلاص ، فقد تبلغ االلوؼ او عشرات االلوؼ بل ادلاليُت منها شلا 

.  بقدرة منحها اهلل تعاىل ذلم (عليهم السالـ  )قد يريدىا القادر ادلتعاؿ بكلمة واحدة من كتابو احلكيم او شلا يقصدىا ادلعصوموف 
 قَػْبلَ  اْلَبْحرُ  لََنِفدَ  َر يِّب  ِلَكِلَماتِ  ِمَداًدا اْلَبْحرُ  َكافَ  َلوْ   ُقلْ ) اما كوف ادلعاين االمتناىية فيكفي لالستدالؿ عليها قولو تعاىل -أ: توضيحو 

َفدَ  أَفْ  َنا َوَلوْ  َر يِّب  َكِلَماتُ  تَػنػْ  وىي ما نالوا بعضها –كما يدؿ تطور العلـو ادلتسارع بشكل مذىل على اف اسرار الطبيعة    (َمَدًدا  ِ ِْثِلوِ  ِجئػْ
!! شلا ال تتناىى ، فكيف باسرار الغيب - القليل جداً 

.  واما كوف االلفاظ زلدودة فواضح بديهي يدرؾ بالوجداف اضافة اىل شهادة اآلية السابقة بو -ب 

                                                             

 .فتقابل البطوف على ىذا ، دوف االوؿ والثالث -  
 .وقد فصلنا ذلك بوجوه عديدة يف بعض الكتب . اال ترى الشفرة الوراثية حتتوي على ماليُت ادلعلومات ؟ : وقد اودع اهلل فينا مثاؿ ذلك -  
 109اية : سورة الكهف -  



 (411 )الدرس ىػ1435 رجب 7 االربعاء...............................( ........ معاريض الكالـ–االستنباط  مبادئ يف التقليد )والتقليد االجتهاد

2 
 

وادلستفيد وىو  (عليو السالـ  )، فاف االزمنة واألوقات للمفيد وىو ادلعصـو  اضافة اىل انو حىت لو فرض ال تناىي الكلمات بًتكيباهتا
فاف استعداد الرواة زلدود اذ ال يتحملوف القاء سلتلف اسرار الكوف -  وليس –الراوي ، زلدودة جداً ، بل لو فرض عدـ زلدوديتها فرضاً 

عليهم ، واعترب  ن يريد القاء اعقد النظريات الفيزياوية على طفل يف الثانية من العمر فانو ال يتحمل وليس  قدوره اف حيمل ، والفاصلة 
 .  بيننا وبُت الغاز اسرار اخللقة ، من علـو ومعارؼ ، اكرب من فاصلة الطفل عن فهم ومحل نظرية انشتاين مثالً 

. ، اىل ادلعاريض واالشارات اخلفية والبطوف اخلفية والبطوف  لذلك كاف البد من اللجوء ، مجعاً بُت احلقُت
حديث تدريو خَت من ألف حديث ترويو وال يكوف الرجل  ) كما يف معاين االخبار (عليو السالـ  )ولعل شلا يشَت اىل ذلك قولو 

وادلخرج قد يراد بو  (منكم فقيها حىت يعرؼ معاريض كالمنا وإف الكلمة من كالمنا لتنصرؼ على سبعُت وجهاً لنا من مجيعها ادلخرج 
. ادلخرج الثبويت فتكوف كلها صحيحة ، او االثبايت فيكوف ادلراد التورية مع وحدة ادلعٌت 

 ادلعاريض كنوز معرفية متجددة ومعارؼ – 2
 لكي تكوف تلك ادلعاريض واالشارات والبطوف كنوزاً معرفية متجددة وذخائر لالمم واالجياؿ على امتداد الزمن وال تناىي :ثانياً 
.  ادلستقبل

فكلها  (ولكل ذلك عندنا تصاريف ومعاين توافق احلق  ... )كما يف رجاؿ الكشي  (عليو السالـ  )ولعلو شلا يشهد لذلك قولو 
.  (ولو اذف لنا لعرفتم اف احلق يف الذي امرناكم فردوه الينا  )موافقو للحق فهي كنوز وبطوف وذخائر 

وذلك من غريب صنع اهلل تعاىل ، فكما انو جعل للماديات كنوزاً ومعادف ، كمعادف الذىب والفضة واالدلاس وكالنفط الذي تكوف 
على مدى ماليُت السنُت لتستفيد منو البشرية االف ، بل  كالشمس فاهنا منبع الطاقة واالشعة وغَتىا ، فكذلك جعل للعلـو وادلعارؼ 

 . (عليهم السالـ  )كنوزاً ومعادف ومنها معاريض الكالـ يف القراف الكرمي وكالـ الرسوؿ العظيم واىل بيتو االطيبُت 
اف االسالـ ىو خامت االدياف فالبد من اف يكوف مهيمناً على االزماف وحجة على العلماء والبشرية مهما تقدـ العلم  ويؤيد ذلك

: عن القراف الكرمي  (عليو السالـ  )وتطور ، ويؤكد ذلك قوؿ االماـ علي 

                                                             

 .حبيث جتاري ال تناىي ادلعاين والعلـو -  
بعض العلـو وادلعارؼ فشكى انو يكاد يصيبو شبو اجلنوف من محلو فنصحو  (عليو السالـ  )واعترب ايضاً حباؿ جابر اجلعفي الذي محّلو االماـ -  

مل أحدث هبا أحداً قط وال !! بسبعُت ألف حديث (ع)قاؿ حدثٍت أبو جعفر : فقد جاء يف رجاؿ الكشي عن جابر بن اجلعفي )... االماـ
الذي ال ُأَحديِّبُث بو !! ُجِعلُت ِفداؾ إنك قد مَحلَتٍت ِوْقراً َعظيماً  ا حدثتٍت بو من ِسريِّبُكم (ع)ُأحديِّبْث هبا أحدا أبدا ، قاؿ جابر فقلت أل  جعفر 

ا َجاَش يف َصدِري حىت يأُخَذين منو ِشُبو اجلُُنوِف !!  أحداً  قاؿ يا جابُر فإذا كاف ذلك فاْخرُج إىل اجَلبَّاِف فاْحِفْر َحِفَتًَة واْدُؿ رأَسَك فيها !! ، فُر َّ
 [ 194رجاؿ الكشي ص].(  مث قل حدثٍت زلمد بن علي بكذا وكذا

حق العلـو وادلعاين يف اف حتفظ وال تضيع ، وحق السامع اذ ال وقت والقدرة لو بل ، وحق االماـ اذ لو مسؤوليات وانشغاالت اخرى خطَتة جداً -  
 .من ادارة الكوف كلو باذف اهلل تعاىل ومن االنشغاؿ بادلناجاة والعبادة وغَت ذلك 

 2ص: معاين األخبار -  
. ادلراد الالتناىي النسيب -  
 .246ص : 2جالبحار  ، 138ص: رجاؿ الكشي -  

. نفس ادلصدر السابق -  
 .بل قد يشهد بضرورتو -  
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 :يقوؿ ((صلى اهلل عليو وآلو وسلم  ))أما إين قد مسعت رسوؿ اهلل : قاؿ
ىو الفصل . كتاب اهلل، كتاب اهلل فيو نبأ ما قبلكم وخرب ما بعدكم، وحكم ما بينكم: وما ادلخرج منها ؟ قاؿ: ستكوف فنت، قلت

ليس باذلزؿ، ىو الذي من تركو من جبار قصمو اهلل، ومن ابتغى اذلدى يف غَته أضلو اهلل، فهو حبل اهلل ادلتُت، وىو الذكر احلكيم، وىو 
. الصراط ادلستقيم، وىو الذي ال تزيغ بو األىواء، وال تلتبس بو األلسنة، وال يشبع منو العلماء، وال خيلق عن كثرة الرد، وال تنقضي عجائبو

إنا مسعنا قرآنا عجبا، ىو الذي من قاؿ بو صدؽ، ومن حكم بو عدؿ، ومن عمل بو اجر، ومن : وىو الذي مل ينتو اجلن إذ مسعتو أف قالوا
  .دعا إليو ىدى إىل صراط مستقيم

. شلا يؤكد ضرورة وضع مفاتيح العلـو يف مثل ادلعاريض  (الغيبة  )اضافة اىل اننا يف عصر 
َ  الذيِّبْكرَ  إِلَْيكَ   َوأَنْػزَْلَنا)ويتضح ذلك اكثر بالتدبر يف قولو تعاىل   )فمع اف القراف الكرمي  (يَػتَػَفكَُّروَف  َوَلَعلَُّهمْ  إِلَْيِهمْ  نُػزيِّبؿَ  َما لِلنَّاسِ  لِتُبَػُتيِّب

َيانًا ، (عليهم السالـ  ) مث من بعده االئمة االطهار (صلى اهلل عليو وآلو وسلم  )اال انو احتاج اىل مفسر لو ىو الرسوؿ  (َشْيءٍ  ِلُكليِّب  تِبػْ
 (عليهم السالـ  )واودعوا (عجل اهلل تعاىل فرجو الشريف  )فقد اودع (عجل اهلل تعاىل فرجو الشريف  )لكنهم حيث غاب خادتهم ادلنتظر 

.  مفاتيح التفسَت والتأويل يف ادلعاريض فيما وصل الينا وىو كثَت جداً 
وَمَثل ذلك َمَثل طبيب حكيم يعيش بُت ظهراين قـو فجهلوا حقو واعرضوا عنو بل وآذوه وىجروه وحاولوا قتلو ، فانو البد من اف 

ىهنا عالج امراضكم بالبياف :  اليت هبا عالج امراضهم ويقوؿ ذلم – او بعضها –يهاجر اىل موطن آخر اال انو لرأفتو هبم يًتؾ لديهم كتبو 
الواضح حيناً وادلعمق ادلعقد حيناً ، فاف رجعتم اليو وجدمت احلل ؛ وحينئٍذ فاف غاية تعاسة اولئك القـو اف يُعِرضوا عن تلك الكتب بظاىرىا 

! وباطنها ومعاريضها وتصرحياهتا بعد اف اعرضوا عن احلكيم نفسو 
 :والجل ذلك طالت الغيبة وستستمّر اىل ما شاء اهلل تعاىل ! وذاؾ ىو ماينطبق على ىذه االمة ادلرحومة 

 ادلعاريض ادلة إعجاز وشواىد على إمامتهم  – 3
 لكي تكوف تلك الكنوز ادلعرفية من ادلعاريض وغَتىا ، دلياًل على امامتهم واهنم وسائط السماء اىل اخللق حقاً ، لكوهنا اعجازاً :ثالثاً 

. الريب فيو  ا تستنبطو من بطوف واشارات خفية يكشف عنها الزمن شيئاً فشيئاً 
ويكفي يف اعجازىا اهنا كلما تقادـ هبا الزمن ، ظهرت طرية جديدة غضة وكشفت عن علم او معرفة او حقيقة احتاج العلماء اىل 

. مآت السنُت او اكثر كي يصلوا اىل بعضها 
كتاب هنج البالغة فانو اعجز البشر عن اف ينتجوا مثلو يف البالغة  (عليو السالـ  )انو يكفي يف اثبات امامة امَت ادلؤمنُت : بل نقوؿ 

. والفصاحة واحلكمة والبطوف وادلعاريض والعلـو وادلعارؼ 
... كما اف يف الصحيفة السجادية الداللة االعجازية االكرب على كوف االماـ السجاد ىو احلجة واالماـ من قبل اهلل تعاىل 

                                                             

  .24، ص89حبار األنوار، ج -  
 44اية : سورة النحل -  
 89اية :  سورة النحل  - 
 .واف ضاع قسم كبَت منو او احرؽ او القي يف االهنار ، اال اف مابقي منو بشكل ثروة ىائلة حق -  
سورة ] (أَْقَداَمُكمْ  َويُػَثبيِّبتْ  يَػْنُصرُْكمْ  اللَّوَ  تَػْنُصُروا فْ ) وقاؿ [ 11اية :  سورة الرعد (]  ِبَأنْػُفِسِهْم  َما يُػَغيػيِّبُروا َحىتَّ  ِبَقْوـٍ  َما يُػَغيػيِّبرُ  اَل  اللَّوَ   ِإفَّ )قاؿ تعاىل -  

بُوا َوَلِكنْ  َواأْلَْرضِ  السََّماءِ  ِمنَ  بَػرََكاتٍ  َعَلْيِهمْ  َلَفَتْحَنا َواتػََّقْوا َآَمُنوا اْلُقَرى َأْىلَ  َأفَّ   َوَلوْ ):  وقاؿ [7اية : زلمد   ] (َيْكِسُبوَف  َكانُوا ِ َا َفَأَخْذنَاُىمْ  َكذَّ
 [ 96اية : سورة االعراؼ 

http://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/almaaref_alislameya/dourouss_quraneya/page/lesson3.htm#7
http://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/almaaref_alislameya/dourouss_quraneya/page/lesson3.htm#7
http://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/almaaref_alislameya/dourouss_quraneya/page/lesson3.htm#7
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وكذلك ادلتصفح لروايات كافة اىل العصمة والطهارة يف حتف العقوؿ واالحتجاج وغَتىا فانو جيدىا دلياًل حياً اعجازياً على امامتهم ، 
. وغَتىا الدليل الواضح على كوف الصديقة الطاىرة تنطق من سلزوف الغيب ومعدف العلم االذلي  (اخلطبة الفدكية)كما جيد يف 
عليهم  )كوف ادلعصومُت االربعة عشر :  انو لو مل يكتف غافل او معاند بذلك فرضاً فانو يكفي يف اثبات االعجاز بال مراء :ونضيف 

 سنة ، كوهنم كلهم قمة يف العلم والبالغة 260 جياًل متالحقاً متعاقباً شلتداً على مساحة اكثر من 12وىم سلسلة  تتكوف من  (السالـ 
احلكمة والشجاعة شلا ال صلد لو نظَتاً يف تاريخ البشرية على االطالؽ ، فاجلد واالبن واحلفيد وىكذا كلهم قمة القمة يف كل ادلكاـر بشهادة 

. القاصي والداين و العدو والصديق
الذي ناؿ االمامة وعمره سبع  (عليو السالـ  )ويكفي اعجازاً اف يكوف صغَتىم ككبَتىم يف اعلى قمة العلم وادلعرفة ، كاالماـ اجلواد

سنُت واشهراً او تسع سنُت وكاف يف معًتؾ التحدي العلمي واحلضاري و قد تعرض المتحانات قاسية جداً من اعاظم علماء ذلك العصر 
ادلنافسُت لو ومع ذلك خضع لو الكل واذعنوا وخضعوا امامو ، وال يعقل ذلك اال  دد استثنائي مساوي يشهد لدعواىم االمامة بكوهنا 

. صادقة 
حقاً لعّلو يكوف بُت كل الف واحداً ، واما اف يكوف االبن نابغة حقاً كأبيو فاف احتمالو لعلو يصل  (النابغة  )اف : وشلا يربىن ذلك 

 جياًل 12اىل الواحد بادلليوف ، واما اف يكوف احلفيد نابغة ايضاً حقاً فلعل احتمالو يصل اىل واحد بادلليار ، واما اف تكوف سلسلة من 
. كلهم نوابغ يف اعلى قمم النبوغ فذلك شلا ال ديكن إال بإعجاز الٰػهي فريد ، يشهد بصدقهم فيما قالوا 

ىي مقتضٰى تدرجية الًتبية والتعليم   (ادلعاريض  ) 5 – 4
. التدرجية  (التعليم  ) القتضاء :رابعاً 

. التدرجية  (الًتبية  ) القتضاء :خامساً 
 اْلِكَتابَ  َويُػَعليِّبُمُهمُ   َويُػزَكيِّبيِهمْ ): والفرؽ بينهما واضح فاف التعليم يرتبط بالفكر والعقل والًتبية ترتبط بالنفس والقلب ، قاؿ تعاىل 

. فاحدمها العلم واآلخر االخالؽ وادلعنويات   (َواحلِْْكَمَة 
 ومن الواضح اف قدرة االفراد ، وكذلك االمم ، على التعلم تزداد تدرجيياً وكذلك تكاملهم االخالقي وادلعنوي ال الستحالة الطفرة 

. بل لندرة القفزات 
الكالـ حبيث يكتشفها االفراد ، واألمم ، بالتدريج يوماً بعد يـو اكثر فاكثر  (معاريض  )فاقتضى ذلك كلو تضمُت العلـو وادلعارؼ يف 

. كلما ازداد استعدادىم وقابليتهم وازدادت معرفتهم وعلومهم 
اي على : فاف من زلتمالت معناه  (انا صليب الناس على الزيادة والنقصاف  ) (عليو السالـ  )ولعل من وجوه ذلك ما ورد من قولو 

 ..وللحديث صلة  .  حسب الزيادة يف استعدادىم ونقصانو
الطاىرين  وآلو زلمد على اهلل وصلى

                                                             

 2اية : سورة اجلمعة -  
 .اذ براىينها غَت تامة -  
 228 ص2ج: حبار االنوار -  
. و على حسب طلبهم وتطلبهم -  


