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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،بارئ اخلالئق أمجعني ،باعث األنبياء واملرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب
القاسم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ،سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة الدائمة
األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.
َّ
َّ
الص ََل َة َو ْيؤتو َن َّ
هم َراكعو َن
ذين يقيمو َن َّ
الزَكا َة َو ْ
ذين آ ََمنوا ال َ
إنَّ َما َوليّكم اللَّه َوَرسوله َوال َ
التحليل القرآني لروايات مقامات المعصومين (عليهم السَلم)

()5
يقول اهلل سبحانه وتعااىل يف تتاباه الميار إِنَّماا ولِايُ ْكم اللَّاهْ ورساولْهْ والَّ ِاذين آمنْاوا الَّ ِاذ ِ
الصاَل َة َويْا ْؤتْاو َن َّ
الزَكاا َة
يماو َن َّ
ََ ْ َ َ َ
َ َ ْ
ين يْق ْ
َ
َو ْه ْم َراكِعْو َن.)1(
تاااا احلااديث حااول العاواث الااال تا ار يف االنساااا او يتاارار هبااا لطلقااا او يف ا ملااة ب ااميل او باااخر وهااي عاااث اال ااياء وعاااث
اال خاص وعاث االفميار ،وتذا عاث الغيب وعاث القيم ،ولضى الميالم فيها.
من خواص عالم األشياء :أنها عامل نزاع وتناحر وتفكك

ولن خواص عاث األ ياء أنه يفرق لا ينبغي اا جيتمع وهذا بعميس عاث االفميار حياث أناه ي اميل رباا الوحادة وهاو عالال
التوحد واالجتماع فإننا جند يف عاث اال ياء لالتاا التفرقاة والنا اع والتنااحر ،والسار يف كلاو هاو أا عااث األ اياء حمادوو وعماع
اإلنساااا ااو حماادوو ولاان هنااا جنااد أا أتثاار الصاراعا والن اعااا واحلااروب يف العاااث تاادور حااول هااذه األ ااياء احملاادووة الضاايقة،
حىت إنا قد جناد لاثالا أخاوين يف بيا واحاد لتلفااا حاول إرث لاا وقاد يتطاور كلاو إىل نا اع مث إىل عارا بال وإىل تقاتال وسافو
ولاء.
واحلااال عينااه يف اللونيااا تاااألبي واألسااوو واألمحاار لاان ال ااعوب أو القوليااا فاهنااا مجيع ا ا أ ااياء عبيعتهااا الفرقااة والتفرقااة
والبينونة والتباين.
من خواص عالم األفكار والقيم :أنها عامل وحدة ورباط أْلفة

وألااا عاااث االفميااار والعقائااد – واملقصااوو عبعاا األفميااار والعقائااد الصااائبة – فانااه هااو عاااث ا مااع واألُلفااة والتوحااد فاإا املساالم
وهو يف العراق حيس بو ائج الصلة الفميرية واالعتقاوية بذا املسلم اآلخار املوجاوو يف ادناد أو الصاني أو وهاا ر ام اناه ال يعرفاه
أبدا ور م بُعد الدار وتغاير الطبائع واألحوال.
والسر يف كلو هو أا عاث األفمياار وعااث العقائاد والقايم يرتبطااا باالروو والاروو واساعة وبالعقال والعقال جاالع وباإلنساانيا
واإلنسااانية ل ا تة ،وكلااو تاإلحساااا فاااا العقاال حيمياام حبساانه حااىت عقاال الميااافر وتااذلو يف العاادل ف ااا العاادل يعا نام امل ا لن
( )1سورة املائدة آية .55
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والميافر والرب والفاجر.

وهي ترفع اإلنسان إلى أعلى ،عكس األشياء

مث إا لاان زيا ا عاااث األفميااار اا الفمياارة والقيمااة ت ا ند اإلنساااا وترفعااه إىل أعلااى وهااذا عااالا عاااث األ ااياء الااذح يسااحب
اإلنساااا إىل األساافل .فماان املعااروا أا (البطنااة تااذهب بالفطنااة) ف اإا اإلنس ااا إكا أتاال إىل ح ا ند التخمااة تصاااعد األعاارة إىل
ولا ه فذهب كلو بقدرته الفميرية وإبداعه اخلالق تما أا التخمة متي القلب وتقضي على اخل وع وال وق للعباوة.
وعليه فانه إكا أراو اإلنساا اا يست عر لذة العباوة واملناجااة والقارب إىل اهلل تعااىل فالباد أا ياذهب خااوح الابطن إىل حماراب
العباااوة وإىل املسااجد أو احلاارم ،وهااذا عااالا لااا يفعلااه الاابع حيااث ااه بطنااه بطعااام الغااداء أو الع اااء مث يااذهب إىل ألاااتن
العباوة تاحلرم أو املسجد فيصاطدم بارا جياد نفساه ضاعيفة اإلقباال علاى العبااوة وروحاه َت رادرة او افافة ،فااا البطناة باذا ا تا ار
ساالبا علااى التوجااه إىل اخلااالق وعاااث امللميااو  ،وتااذلو اإلنساااا الااذح يسااتلذ النااوم يف لمياااا لاري ويف ف اراف وفااو فانااه ياال إىل
التمياسل وين د أتثر فرتثر إىل عاث األ ياء احملدوو وستضعف لعنوياته وقيمه على التداو اخلط.
الخليفة العثماني يقتل اخوته كافة ثم يغرق في بحر الشهوات!!

ولن أبرز ال واهد على لاا يفعلاه عااث األ اياء باإلنسااا لاا نانعه أحاد للاو العثماانيني وهاو حمماد الثالاث واملتاو 1061
م ،فانااه عناادلا وناال إىل لااا يساامى باخلالفااة العثمانيااة وأنااب امللااو واخلليفااة علااى هااذه االلرباعوريااة الواسااعة ،باااور يف أول يااوم
اسااتلم فيااه زلااام األلااور بإناادار ق ارار بقتاال اخوتااه باارمجعهم!! مث بعااد كلااو اارق يف حباار ال ااهوا ونسااي إوارة ا وا اململميااة
وارخى العناا للوزراء ولميبار الضبا حىت اهنم تانوا يبيعوا املنانب والرتاب ،علاى اخاتالا لساتويا ا ،لقابال لقادار لان املاال!
زا أوى إىل كلو االهنيار العجيب يف هذه االلرباعورية العظمى.
وهااذا هااو لااا جنااده اليااوم يف بع ا الاادول واملمالااو إك ن ااهد أا بع ا املنانااب تباااع يف قبااال املااال أو ااوه ،حااىت أضااحى
الفساو املايل واإلوارح ينخر جسد هذه الدول ب ميل ريب.
وكلااو لااا ااهدناه لاان قباال يف االلرباعوريااة األلويااة والعباسااية الااال ااوه حضااارة اإلسااالم وتاااريمل املساالمني بساابب اارق
للوتهم وحوا يهم يف حبار عاث األ ياء واللذا وال هوا .
عالم األشياء هو عالم التخلف الحقيقي

مث اا عاث اال ياء هاو عااث التخلاف الاواقعي فااا اال اياء اكا نارو عان القايم أو باجملتمعاا إىل التفمياو واالضامحالل
واالحنطا والرجعية؛ فاإا ال اخ وإا تااا تلاو أفضال سايارة أو أفضال جايو ولنا ل وخادم لميناه لااوام ناروا عان القايم فاناه
ول اان أج اال الون ااول إىل امل ي ااد ل اان امل ااال والق اادرة وال ااهوا سيس ااعى إىل الفس اااو واالفس اااو ،ول ااذلو جن ااد أا بي ااع الس ااالو إىل
احلميولا املستبدة نار لن أبرز لظاهر أعمال واجنازا الدول الغربية الد قراعية!
الهيمنة البد ان تكون لعالم القيم والغيب والمرجعية لألفراد ال ْك ّمل:

سبق أا عاواث القايم واألفمياار والغياب هاي الاال ينبغاي أا تمياوا لهيمناة علاى عااث األ اخاص واأل اياء ،إال أا هاذا القاانوا
2
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يسااتثم لنااه اسااتثناء هااام عااام وهااو عاااث األ ااخاص املطهارين لاان تاال ونااس املعصااولني لاان تاال رجااس فاااهنم هاام املاادار وعلاايهم
َّ
َّ
الص َاَلةَ َو ْيؤتاو َن َّ
الزَكااةَ َوه ْام
اذين يقيماو َن َّ
اذين آ ََمناوا ال َ
االعتبار يف العواث تلها ،قال تعااىل إنَّ َماا َولايّكم اللَّاه َوَرساوله َوال َ
راكعو َن وإِنَّما ي ِري ْد اللَّهْ لِي ْذ ِهب َع ْن ْكم الا جر ْجس أ َْهال الَْا ْي ِ
او َويَِّْ جه َارْك ْم تَِّْ ِهيارا )1(فااا أهال الطهار والقادم هام املثال
َ َ َ
َ ْ
ْ
َ
ْ َ
األعل ااى واملقي ااام املطل ااق ب اادءا ل اان س اايدهم رس ااول اهلل  وأخي ااه أل ااو امل ا لنني  ون ااوالا للمه اادح املنتظ اار ل اان آل حمم ااد
(عجاال اهلل تعاااىل فرجااه ال اريف) فاااهنم لن هااوا عاان اخلطاار والنسااياا والغفلااة والسااهو واآلاااام واملعانااي ،ولاان هنااا فاإا الاادين تال
الاادين واحلااق تاال احلااق ياادور لاادار هااذا الوجااوو الااذح أنااب لطلااق اخلااو لتجساادا فيااه .ولااذا قااال رسااول اهلل َ ( علِا ماي َما َاع
()2
ِ
ور َح ْيثْ َما َدار
ْح جق َوال َ
ال َ
ْح ُق َم َع َعل ٍّي يَ ْد ْ
أهل الَيو (عليهم السَلم) يستدير عليهم محكم القرآن!
ويف تفساو العيا ااي عاان اإللااام الصاااوق روايااة الباد لاان اليلهااا قتضااى لاا كترناااه لان قاعاادة سااابقة ،والروايااة هااي قااال إن
اهلل جعاال واليتنااا أهاال الَيااو آِّااب القاارآن ،وآِّااب جميااع الكتااب ،عليهااا يسااتدير محكاام القاارآن ،وبهااا نوهااو الكتااب
ويسااتَين اإليمااان ،وآااد أماار رسااول اهلل  أن يقتاادب بااالقرآن وآل محمااد ،وثلااك حي ا آااال فااي آخاار خَِّااة خَِّهااا:
إن ااي ت ااار ف اايكم الثقل ااين :الثق اال األكَ اار ،والثق اال األ ااغر ،فام ااا األكَ اار فكت ااا رب ااي ،وأم ااا األ ااغر فعترت ااي أه اال بيت ااي

فاحفظوني فيهما -فلن تضلوا ما تمسكتم بهما )1(فاا لضموا الرواية قاد يبادو ريبا ا ملان ث يفقاه لن لاة أهال البيا ولاوقعهم

يف عاااث اإللمياااا كلااو أا القاارآا هااو قطااب تاال اايء فمييااف تميااوا واليااة أهاال البيا هااي القطااب ويميااوا املاادار عليهااا؟ فمااا
لعم كلو وهل يعقل كلو؟.
تحليل رواية :على الوالية يستدير محكم القرآن
وهنا نموعة لن اإلضاءا والنقا الال يتض عربها فقه الرواية ال ريفة
النقِّة األولى :هم خلفاء اهلل وفيهم أودعو كافة العلوم

اا اهلل ساابحانه وتعاااىل جعاال الرسااول  واألنبياااء (علاايهم السااالم) هاام خلفاااءه علااى الميااوا تلااه فيميااوا لاان الطبيعااي أا
يميااوا هااذا اخلليفااة هااو الااذح يفساار رسااالة اهلل اىل خلقااه ،وعليااه فهااو املرجااع وحولااه يسااتدير بياااا القاارآا وتفسااوه وترويلااه و هااره
وبطنه؛ إك هو اللساا الناعق والبالغ املبني..
ود إِنَّا َج َعلْنَا َ َخلِي َفاة فِاي األ َْر ِ  )4(وهاذا ا عال اإلداي لطلاق او لقياد ب ايء أو جهاة ،والسابب
قال تعاىل يَا َد ْاو ْ
( )1سورة األح اب آية .11
( )2الفصول املختارة ص.79
( )1تفسو العيا ي ج 1ص.5
( )4سورة ص آية .20
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يف كلو يظهار لان أ -آياة التطهاو إِنَّماا ي ِريا ْد اللَّاهْ لِيا ْذ ِهب َعا ْن ْكم الا جر ْجس أ َْهال الَْا ْي ِ
او َويَِّْ جها َرْك ْم تَِّْ ِهيارا )1(فاإا ها الء
َ َ َ
َ ْ
ْ
ْ َ

اخللفاااء واألولياااء أناابحوا املاارآة النانااعة الااال ياانعميس فيهااا النااور اإلدااي واحلمياام الرباااي ،إك نهاارهم لاان تاال خطاار وجهاال ورجااس
اء ْكلَّ َهاا ،)2(وعلياه فاإا القايم والفضاائل تقتابس
وسهو وونس - ،تما يظهر لن آياة تعلايم األءااء َ و َعلَّ َام َ
آد َم األ ْ
َس َام َ
لنهم ،وهم الدليل عليها واملقيام للصحي عن اخلطر لنهاا ،ولعاه فهام لان يفسار القارآا إك هام لان يعلماوا علماا لطلقاا االالا
اك الا جذ ْك َر لِتََْ ايج َن لِلنَّ ِ
ااس
َنزلْنَا إِلَْي َ
يئة اهلل ،بميافة العواث والبواعن واملقاييس واملصاور واملوارو .ج -ويظهر لن قوله تعاىل َ وأ َ
َما نْا جز َل إِلَْي ِه ْم َولَ َعلَّ ْه ْم يَاتَا َف َّك ْرو َن.)1(
وهنااا روايااة أخاارى يف الميااايف ال اريف تلقااي الضااوء علااى جانااب لاان اإلجابااة ،فعاان ايب عبااد اهلل  قااال آَ ا ْد َولَ ا َدنِي
ِ
السا َام ِاء َو َخََ ا ْار ْاأل َْر ِ
َر ْسا ْ
ْخ ْلا ِاق َوَم اا ْها َاو َكااا ِ لن إِلَااى يَا ْاوم ال ِْقيَ َاما ِاة َوفِيا ِاه َخََ ا ْار َّ
اول اللَّا ِاه َ وأَنَااا أَ ْعلَا ْام كِتَااا َ اللَّا ِاه َوفِيا ِاه بَا ْدءْ ال َ
اول فِيا ِاه تَِْايَااا ْن ْك ا جل
اك َك َمااا أَنْظْا ْار إِلَااى َك جف اي إِ َّن اللَّااهَ يَا ْقا ْ
ْننَّا ِاة َو َخََ ا ْار النَّااا ِر َو َخََ ا ْار َمااا َكااا َن َو َخََ ا ْار َمااا ْها َاو َكااا ِ لن أَ ْعلَا ْام َثلِا َ
َو َخََ ا ْار ال َ
َش ْيء.)4(
النقِّة الثانية :استدارة محكم القرآن عليهم في معاريضه وتاويله ونظا رهما
التفسير والتاويل والتنزيل
إا هنا عناوين لتعدوة لميل لنها نال ونطاق ولفاو ولادلول وسااحة وحادوو ،والباد لان لعرفتهاا والتمييا بينهاا تاي نعارا
فقه القرآا واحلديث وتي يتض املراو لن هذا احلديث ال ريف

فلدينا عنواا التفسير تما لدينا عنواا التاويل وهنا آخر هاو عناواا التنزيال ،والاذح هاو تن يال ايء لن لاة ايء آخار تماا
يف قولااه (عليااه السااالم) الَِّّااوا ْ بِالَْا ْيا ِ
او َ ا َاَلة )5(وتمااا يف (ولااد املساالم لساالم) وتمااا يف قولااه  باارا اإليمااان كلااه إلااى
َ
َ

الشاار كلااه )0(علااى أحااد الوجااوه فانااه  نانل يف لعرتااة اخلناادق ألااو املا لنني  لن لااة اإل اااا تلااه ،ولنااه أيضاا لااا أعلااق
ِ ِ
اسَِّة )9(ولا ا به.
عليه  لن َ ع ْي َن اللَّه النَّاظ َرةَ َويَ َدهْ الََْ َ
والتن يل يدخل يف باب االن ائيا فهو قسيم للتفسو الذح هو لن االخباريا والذح لنها الترويل أيضا.
المعاريض والتورية والمناا والكناية والرمز

( )1سورة األح اب آية .11
( )2سورة البقرة آية .11
( )1سورة النحل آية .44
( )4الميايف ( – اإلساللية) ج 1ص.01
( )5عوايل اللئايل الع ي ية ج 2ص.109
( )0رو هنج البال ة (البن أيب احلديد) ج 11ص.285
( )9زاو املعاو لفاتي ا ناا ص.209
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ولاادينا أيضااا عنواناااا آخ اراا و ااا المعاااريض والتوريااة ،و ااا ااو التروياال وقساايميه ،تمااا يوجااد أيضااا عناواا المناااا ،وهنااا
أيضا عنواا الكناية والذح وقع اخلالا يف انه حقيقة أو ناز ،واملنصور لدينا هو اناه حقيقاة نظارا الساتعمال اللفا فياه يف لعنااه
املوضوع له ليفهم لعام اخار لان خاالل االنتقاال ولايس االساتعمال ،وهناا أخاوا عناواا الرماز .وهاذه عنااوين لتعادوة لميال لنهاا
لعم ونطاق ونال وضابط ،ولعرفتها تغين حقول املعرفة وتثرح فقه احلديث والتفسو.

ص ا َان
مث إا الق اارآا بعض ااه حممي اام وبعضا اه لت ااابه ،و ااا ل اان وائ اارة ع اااث التفس ااو تم ااا يف قول ااه تعا ااىل َ وال ْْمَِّلَّ َق ا ْ
اات يَاتَا َربَّ ْ
بِاَن ْف ِسا ِه َّن ثََلثَاةَ آْا ْاروء )1(واملاراو لاان املت ااابه لااا أ اابه بعضااه بعضااا لاان حيااث الميااالم أو املاراو ،أو املاراو بااه لااا ا ااتبه املاراو بااه

ولعله يعوو لهول؛ فهنه أ به ا تبه فتدبر.
محصل معنى الرواية
ّ

ولعااه فنقااول اا القاارآا حممياام يف تفسااوه ،وعليااه فاااملراو لاان تااوهنم (علاايهم السااالم) قطااب رحااى القاارآا انااه علااى الواليااة ياادور
حممياام القاارآا يف لعاريضااه وأيض ا ا ياادور حممي ام القاارآا يف ترويلااه وتااذا علاايهم ياادور حممياام الق اراا يف رلااوزه فاااا تاال هااذه العناااوين
واالساااليب عانيهااا العميقااة املسااتنبطة ادااا تاادور بقطااب الرحااى الااذح هااو املعصااوم  فاااا املعصااولني (علاايهم السااالم) هاام
اخللفاء وهم عيبة علم اهلل وسر اهلل وخ نة علم اهلل وباب لدينة احلميمة.
ولعه فالترويل والتن يل والرل واملعاري و وها تلها تدور لدار بياهنم و رحهم وال بد أا يميوا عن عريقهم.
آس ْفونَا...
رواية أخرب تحلل معنى فَالَ َّما َ

تم ِ
ِ
صاايرا
اب اللَّااهْ َعلَا ْاي ِه ْم َولَ َع انَا ْه ْم َوأ َ
ااء ْ َ
َّم َو َسا َ
إا بع ا اآليااا القرآنيااة تصاارو بغضااب اهلل َ وغَضا َ
َعا َّاد لَ ْها ْام َج َه ان َ
()1
ِ
ب اللَّاهْ َعلَ ْاي ِه ْم َماا ْها ْم ِما ْن ْك ْم َوال ِما ْنا ْه ْم وتماا هاو لعلاوم فااا الغضاب وليال احلادوث فاناه لتجادو ولاا تااا حماالا
وغَض َ
للح اواوث فهااو حاااوث ،واهلل لاايس حباااوث فااال يميااوا حمااال للح اواوث ،فمييااف يصااف اهلل تعاااىل كاتااه بصاافة الغضااب واألسااف
آسا ْفونَا انتَا َق ْمنَااا ِما ْنا ْه ْم )4(واألسااف لسااتحيل يف حقااه تعاااىل ألنااه قريااب لاان لعاام الناادم علااى
ونظائر ااا ،قااال تعاااىل  فَالَ َّمااا َ
يء لضى ل جيا بالغضب وهو زتنع عليه.
واحلاناال اا الغضااب واالنتقااام واالسااف تلهااا لاان ناافا املممينااا احلاواااة والااال لن ا ها القااوة الغضاابية وكلااو حمااال يف
حقااه تعاااىل ،وعليااه فااال بااد لاان البحااث عاان املعاام احلقيقااي واملااراو ا اادح لاان اآليااة ،فقااد فساارها العديااد ب اا(انه ملااا فعل اوا بنااا فعاال
ر
وتعماال ونااعوبة ،ولمياان لااو راجعنااا الروايااا لوجاادنا أهنااا تفساار اآليااة عاام أساالس
امل سااف لغااوه) إال انااه ال للااو لاان نااوع رابااة ن
وأوضا ويعااوو إىل اجملاااز باحلااذا واحملااذوا هااو املقاادر أح (آساافوا أوليائنااا) فاحملااذوا أولياءنااا بااني (آساافوا) وضاامو (نااا) ولاايس
()2

( )1سورة البقرة آية .228
( )2سورة الفت آية .0
( )1سورة اجملاولة آية .14
( )4سورة ال خرا آية .55
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لن اجملاز يف الميلمة أح يف ضمو (نا) ليميوا ريبا أنه تيف يميين عن األولياء والرسول واألئمة بضمو اهلل تعاىل (نا)؟

آس ا ْفونا
وكلااو هااو لااا بيننااه اإللااام الصاااوق  بروايااة نااحيحة يف الميااايف ال اريف حااول قااول اهلل ع ا وجاال  فَالَ َّمااا َ
اف َكاَس ا ِافنَا ولَ ِكنَّ ااهْ َخلَ ا َاق أَولِي ا ِ ِ ِ
ْسا ا ْفو َن َويَا ْر َ ا ْاو َن َو ْها ا ْم
انْاتَا َق ْمن ااا ِما ا ْنا ْه ْم فَا َق ا َ
اال  :إِ َّن اللَّ ااهَ َع ا َّاز َو َج ا َّ
ااء لنَا ْفس ااه يَا َ
ال َال يَا َ
ْس ا ْ َ َ
َْ َ
ك
اخ َ نَا ْف ِسا ِاه ِألَنَّااهْ َج َعلَ ْها ْام ال ا ُد َعاةَ إِلَْيا ِاه َو ْاأل َِدَّال َء َعلَْيا ِاه فَلِ ا َذلِ َ
اخَِّ ْه ْم َسا َ
ااه ْم ِر َ ااا نَا ْف ِسا ِاه َو َسا َ
ال ِر َ ا ْ
َم ْخلْوآْااو َن َم ْربْوبْااو َن فَ َن َعا َ
َ ْاروا َك َذلِك )1(فهم االوالء إليه والدعاة له فرضاهم عريقي وليس لوضوعي ا.
مث كتاار االلااام  لقربااا إليصااال املعاام إىل الااذهن باارقرب الطاارق حيااث قااال  يف قااول اهلل ع ا وجاال  فَالَ َّمااا
اف َكاَس ا ِافنَا ولَ ِكنَّااهْ َخلَا َاق أَولِي ا ِ ِ ِ
ْسا ا ْفو َن َويَا ْر َ ا ْاو َن َو ْه ا ْام
آسا ا ْفونا انْاتَا َق ْمن ااا ِما ا ْنا ْه ْم فَا َق ا َ
اال إِ َّن اللَّااهَ َع ا َّاز َو َج ا َّ
ااء لنَا ْفس ااه يَا َ
ال َال يَا َ
َ
ْس ا ْ َ َ
َْ َ
ك
ااه ْم ِر َ ااا نَا ْف ِسا ِاه َو َس ا َخَِّ ْه ْم َس ا َخ َ نَا ْف ِسا ِاه ِألَنَّااهْ َج َعلَ ْها ْام ال ا ُد َعا َة إِلَْيا ِاه َو ْاأل َِدَّال َء َعلَْيا ِاه فَلِ ا َذلِ َ
ال ِر َ ا ْ
َم ْخلْوآْااو َن َم ْربْوبْااو َن فَ َن َعا َ
ِ
َن َثلِ َ ِ ِ َّ ِ
ِ
ك َولَْيس أ َّ
اال َم ْان أ ََهاا َن لِاي
اك َوآَا ْد آَ َ
ال إِلَاى َخل ِْق ِاه لَ ِك ْان َها َذا َم ْعنَاى َماا آَ َ
اال ِم ْان َثلِ َ
ك يَص ْل إلَى الله َك َماا يَص ْ
َ ْاروا َك َذل َ َ
َّ ()3
اال إِ َّن الَّ ِ
اك إِنَّماا
اذ
آ
و
َ
الر ْس َ
َولِيّا فَا َق ْد بَ َارَانِي بِال ْْم َح َاربَ ِاة َو َد َعاانِي إِلَْيا َهاا َوآَ َ
َ
االَ  :م ْان يْ ِِّا ِع َّ
ين يَْايِعْونَ َ
اول فَا َقا ْد أَ َ
َ
ااع اللاهََ 
يَايِعو َن اللَّهَ ي ْد اللَّ ِه فَاو َق أَي ِدي ِهم )2(فَ ْك ُل َه َذا و ِ
ْ
اب َوغَْيا ْرْه َماا ِمان ْاألَ ْشايَ ِاء
ض
غ
ل
ا
و
اا
ر
ال
ا
ذ
ا
ك
ه
و
اك
ل
ت
ار
ك
ث
اا
م
اى
ل
ع
ه
ه
ا
َ
ا
ش
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ج
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ ْ
َ
َ
ْ
ْ ْ ْ
َ
َ
َ
ْ
ِ
ِ
اف َو َّ
اول إِ َّن
ااا لَِقا ِا ِال َها َذا أَ ْن يَا ْقا َ
َسا ْ
ِم َّمااا يْ َشاااكِ ْل ثَلِا َ
ان ْر َو ْها َاو الَّا ِاذه َخلَ َق ْه َمااا َوأَنْ َشاا َْه َما لَ َنا َ
الضا َ
ال إِلَااى اللَّااه ْاأل َ
اك َولَا ْاو َكااا َن يَصا ْ
ادةْ ثْ َّام لَام ياعار ِ
ان ْر َد َخلَاهْ التَّاغْيِي ْار َوإِثَا َد َخلَاهْ التَّاغْيِي ْار لَ ْام يْا ْاؤَم ْن َعلَْي ِاه ِْ
اب َو َّ
ْخالِ َق يََِي ْد يَا ْوما َما ِألَنَّهْ إِثَا َد َخلَاهْ الْغَ َ
ال َ
اإلبَا َ
الض َ
ض ْ
ْ ْْ َ
ِ
ِ
ِ
اادر ِمان الْم ْقا ْدوِر َعلَْي ِاه وَال الْ َخاالِ ْق ِمان الْم ْخلْا ِ
وق تَا َعاالَى اللَّاهْ َع ْان َها َذا الْ َق ْاوِل عْلْ ّاوا َكَِيارا بَ ْال ْه َاو
َ َ
َ
ال ْْم َك جو ْن م َن ال ْْم َك َّاون َوَال الْ َق ْ َ َ
ِ
ال َ ِ ِ ِ ِ
ال الْحا ُد والْ َكي ْ ِ ِ
ااء اللَّاهْ تَا َعاالَى )4(ورواياة َ م ْان أ ََهاا َن
استَ َح َ َ َ ْ
اجة ْ
اجة فَِإثَا َكا َن َال ل َح َ
ْخال ْق ل ْألَ ْشيَاء َال ل َح َ
اف فياه فَاافْا َه ْم إِ ْن َش َ
ِ ِ
ولان قَبرال هااذه فليقبال تلاو؛ فاناه هال يسااتطيع احاد أا يباارز اهلل أناال؟ إك أيان الفقااو
لاي َوليّاا رواياة لعروفاة عنااد العالاة أيضا اَ ،
احملا لاان الغااين املطلااق ،فهاو ناااز إكا أح فميرنااه بااارزي باحملاربااة أو فقاد بااارز رساالي وأوناايائهم باحملارباة ،وقريااب لاان هااذا الباااب
ااع اللَّاهَ اك داط العالقاة عاويل ولايس جااز .وقاال تعااىل أيضاا إِ َّن
الر ْس َ
است هاوه  بقوله تعاىل َ م ْن يْ ِِّ ِع َّ
ول فَا َقا ْد أَ َ
َّ ِ
ك إِنَّما يَْايِعْو َن اللَّهَ يَ ْد اللَّ ِه فَا ْو َق أَيْ ِدي ِه ْم.)5(
ين يَْايِعْونَ َ
الذ َ
مرجعيتهم (عليهم السَلم) في علم التاويل والمعاريض وغيرهما
ِ
ِ
ِ َّ ِ
وقد قال تعاىل ولَ ْو ردُوهْ إِلَى َّ ِ
ين يَ ْساتَا ْنَِِّْونَهْ ِما ْنا ْه ْم )0(إكا العلاوم القرآنياة بال
َ َ
الر ْسول َوإِلَى أ ْْولي األ َْم ِر ما ْنا ْه ْم لَ َعل َماهْ الاذ َ
( )1الميايف ( – اإلساللية) ج 1ص.144
( )2سورة النساء آية .97
( )1سورة الفت آية .16
( )4الميايف ( – اإلساللية) ج 1ص.145 -144
( )5سورة الفت آية .16
( )0سورة النساء آية .81
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تل العلوم عند الرسول  وعند أهال البيا (علايهم الساالم) لهولاة الميثاوة ولنهاا أَنَاا َم ِدينَاةْ ال ِْع ْل ِام َو َعلِا مي بَابْا َهاا فَ َم ْان أ ََر َاد
َم ِدينَاةَ ال ِْع ْلا ِام فَالْيَاْتَِهااا ِما ْان بَابِ َهااا )1(ولاان كلااو علاام املعاااري وعلاام التروياال تمااا أا ضاوابط علاام الااترويل ترخااذ لاانهم أيضااا فمااا
كتروه نتقيد به ولا ث يذتروه نتوقف عنده.
وبتعبااو آخاار التروياال تعباادح ف اإا هااذه التاارويال القرآنيااة يف لعاااي اآليااا والااال ت ا ول اىل بطاان اول وااااي واالااث باال اىل
سبعني على حنو الميثرة هذه ت خذ لنهم (عليهم السالم) ولان هناا فعلاى األئماة (علايهم الساالم) يساتدير حمميام القارآا يف بطوناه
وترويله ولعاريضه و وها.
والا استدارته عليهم يف تفسوه فسيريت الميالم عنه بإكا اهلل تعاىل.
شاهد هام( :إلهين) أه إمامين بعلم المعاريض ال التفسير

ااعن وهااذا هااو لعاام التوريااة املعروفااة وهااو أا
ااهر البا َ
كترنااا يف تتاااب املعاااري والتوريااة اا التوريااة علااى أقسااام إك تااارة يسا الظا ُ
يس بالظااهر البااعن واحياناا يسا بالظااهر الظااهر ،وأحياناا أخارى يسا الظااهر بالبااعن وقاد يسا البااعن بالبااعن( )2وتفصايله
يف حمله.
ولنست هد على كلو برواية آخرى لن تفسو العيا ي عن ايب بصو قال ءع ايب عبد اهلل 
َّخا ْذوا إِلهااي ِن اثْان ااي ِن إِنَّمااا هااو إِلااهل ِ
 وال تَات ِ
واحا لد يعنااي بااذلك :وال تتخااذوا إمااامين إنمااا هااو إمااام واحااد )1(واآليااة هاي
َْ َْ
َْ

حمميمااة لاان حمميمااا الميتاااب ،وقااد يتااوهم أا اإللااام يفساار حسااب هااذه الروايااة االدااني باإللااالني وااللااه الواحااد باإللااام الواحااد
فقد يع ض باا اجملاز ال لساحة له هنا اك اا لف االله ال يص التجاوز باه لان الناحياة اللغوياة والعرفياة عان او اهلل وإا تااا ال
ل ااانع عقل ااي وال اس ااتحالة يف كل ااو تم ااا ل ااو ق ااال اهلل ان ااين ن ااوز هبا اذا أو تنيا ا ع اان ه ااذا ب ااذا ب اال كل ااو واق ااع ،ق ااال تع اااىل
او َما ْان اتَّ َخا َذ إِلَ َهااهْ َها َاواهْ )4(إكا فهااو ناحي كاتا ا وواقاع قرآنيا ا لمينااه حيتااج إىل قرينااة ،وتااالم اإللاام  ولياال فااوق
أَفَا َرأَيْ َ

القرينااة ،ولمياان لااع كلااو فالظاااهر أا اإللااام  يف هااذه الروايااة وخاال يف وائاارة فقااه املعاااري ولاايس يف وائاارة التفسااو او ااوه،
وعاااث املعاااري هااو لااا اسااتظهرناه لاان انااه ياراو بااه تلااو املعاااي الااال تقااع يف عاارض املعاام املوضااوع لااه وهااي لوازيااة لااه فهااي ليسا
لوضااوعا دااا وال هااي لسااتعمل فيهااا ،باال ادااا تتحصاال باالنتقااال ووا االسااتعمال وهاذا عااالا التوريااة الااال تقااع يف عااول املوضااوع
له.
والظاااهر اا االلااام  يريااد اا ينتقاال لاان هااذا املعاام إىل لعاام آخاار حسااب لعاااوال فقااه املعاااري ولاايس انااه يفساار
اإلدااني باإللااالني .والاواو املااذتورة يف الروايااة وال تتخااذوا دااا أ يااة تااربى وهااي أتاارب اااهد علااى أا املاراو لاايس تفساو اآليااة باال
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لعاريضااها حيااث اا االلااام  أضاااا ال اواو فرفاااو هبااا وجااوو ا ااالع بااني أل ارين؛ فميمااا لاايس لاان الصااحي أا تتخااذوا إدااني
تذلو ليس لن الصحي أا تتخذوا إلالني بل هو إلام واحد وهذا لن املعاري ال لن التفسو.
وقااد كترنااا يف تتاااب املعاااري والتوريااة (إناه بناااء علااى فقااه املعاااري إا اإللااام ث يقصااد تفسااو اآليااة وال ترويلهااا ،باال قصااد
لعاريضااها ،أح املعاااي املوازيااة امل اااهبة للمعاام األناالي .فميرنااه قااال تمااا أناثاه (ال تتخااذوا إدااني اانااني إدااا هااو إلااه واحااد) تااذلو
(التتخااذوا إلااالني إدااا هااو إلااام واحااد) والاادليل علااى كلااو – إضااافة لالعتبااار – الاواو يف الروايااة ،فااإ نا لوقعهااا ولعناهااا وقيااق؛ إك
قااال يعااين بااذلو وال تتخااذوا  ...وث يقاال (يعااين بااذلو ال تتخااذوا) فااالواو العاعفااة تفيااد أ نا هااذا لعاام إضااايف لقااارا يسااتفاو
لن لالحظة اآلية وعربها ،ال لن اآلية نفسها.
واحلانل االنتقال لن هذا إىل كا ال استعمال هذا يف كا )(.)1
ونقاارب كلااو ثااال لطيااف للتقريااب اىل الااذهن فلااو ساارلميم أحاادهم هاال لاان املستحساان اا ننصااب رئيسااني يف بلااد واحااد
وعلااى أرض واحاادة؟ أو رئيسااني ل اارتة واحاادة؟ فقااد نيااب قااال اهلل تعاااىل وال تَات ِ
َّخ ا ْذوا إِ َلها ْاي ِن اثْانَ ا ْاي ِن وواضا انااو ال تريااد
انطبااق تلاي اآلياة علاى ناغرى املقاام وأا الارئيس إلاه واآلياة ت امله بعمولهاا!! ،بال تال لاا يف األلار هاو عملياة انتقاال لان قضااية
ج ئي ااة لس النمة وال تَات ِ
َّخا ا ْذوا إِ َله ا ْاي ِن اثْانَا ا ْاي ِن إىل ج ااالع ل ا مث ل اان ا ااالع امل ا إىل (الرئيس ااني عل ااى ال اارتة) وا ااالع
ِ
ِ ِ َّ
س ا َدتَا )2(تااذلو هااذا ولاايس تمااا أا كلااو ااو
امل ا انااه تمااا اا كا لوجااب للفساااو لَا ْاو َكااا َن في ِه َم اا آل َه اةل إالَّ اللااهْ لََف َ
زمين كاتا تذلو هذا و زمين كاتا.
وضابط االنتقال لان ا ئاي إىل ا االع امل ا مث إىل ا ئاي هاو لاا يبيناه نفاس االلاام  إك هناا جوالاع عديادة حمتملاة
ال نعلاام أا أيهااا تاااا هااو املااال للحمياام ،ولاان هنااا يسااتدير حممياام الميتاااب يف لعاريضااه علاايهم أيضااا فااال يص ا اا ننسااج علااى
لنوال لا نساجوا (علايهم الساالم)( )1إال إكا كتاروا لناا ا االع واملاال ؛ كلاو اا املاال القطعاي ا االع لايس بريادينا ،وألاا لاو تااا
نيااا فانااه ياادخلنا يف تفسااو القاارآا بااالرأح وهااو حماارم باال هااو زااا يساابب أا يتباوأ هااذا اإلنساااا لقعااده يف نااار جهاانم والعياااك باااهلل،
وللبحث تتمة ونلة بإكا اهلل تعاىل.
وآخر دعوانا ان الحمد هلل ر العالمين و لى اهلل على محمد واله الِّيَين الِّاهرين

ِ
ِ
ِ
ين َسنَة؛ َوَما ْو ِ َع بَا ْي َن يَ َديْ ِه
ْح َس ْي ِن ،فَاََ َكى َعلَى ال ْ
قال اإللام الصاوق َ  وأ ََّما َعل ُي بْ ْن ال ْ
ين َسنَة أ َْو أ َْربَع َ
ْح َس ْي ِن  ع ْش ِر َ
ِ
ِِ
ْو ِف َدا َ يَا ابْن ر ْس ِ
ال :إِنَّما أَ ْش ْكوا
ين ،آَ َ
َ َع لام إَِّال بَ َكى َحتَّى آَ َ
ول اللَّ ِه إِنجي أَ َخا ْ َعلَ ْي َ
ال لَهْ َم ْولى لَهْ ْج ِعل ْ
ََ
ك أَ ْن تَ ْكو َن م َن ال َْهالك َ
ِ ِ
ِ
ك َع َْا َرةل
ص َر َع بَنِي فَا ِ َم َة إَِّال َخنَا َق ْتنِي لِ َذلِ َ
بَاثجي َو ْح ْزنِي إِلَى اللَّه َوأَ ْعلَ ْم م َن اللَّه ما ال تَا ْعلَ ْمو َن إِنجي ل َْم أَثْ ْك ْر َم ْ
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