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 بسم میحرلا نمحرلا هللا

  

 الفرلان فی اثبات تفسٌر المران بالمران

 

الحمد هلل رب العالٌن و صلی هللا علی محّمد و آله الطٌبٌن الطاهرٌن           

الدٌنو العن الدائم علی اعدائهم اجمعٌن الی لٌام ٌوم   

 

ه مازندرانیرضا گلعلٌزاد
1  

 

 خالصة المطالب

السٌد الطباطباٌی  و(ره)حاول جملة من المفسرٌن من الفرٌمٌن کالشٌخ العالّمة الصادلی

طرٌماً آخر غٌر ما سلکه  نتهجوامن الشٌعة و الطبری و الرازی من السنّة ان ی

وذلن لما ورد عن  حٌث انّهم اعتمدوا علی المرآن نفسه لتفسٌره.من العلماء اآلخرون

ًّ صلى هللا علٌه وآله وأئّمة أهل البٌت علٌهم السالم أّن المرآن ٌفّسر بعضه بعضاً  النب

.وٌصّدق بعضه بعضاً وٌنطك بعضه ببعض  

تكذبوا بعضه  إّن المرآن لٌصّدق بعضه بعضاً فال: )لال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله

 (.1()ببعض

                                                           
1
 المحمك فی معارف المران
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ًّ أمٌر المإمنٌن علٌه السالم وكتاب هللا بٌن أظهركم ناطك ال ٌعٌـى لسانه، : )لال عل

كتاب هللا تبصرون به، وتنطمون به، … وبٌت ال تُهدم أركانه، وعّز ال تهزم أعوانه

وتسمعون به، وٌنطك بعضه ببعض، وٌشهد بعضه على بعض، وال ٌختلف فً هللا وال 

(. 2()بصاحبه عن هللاٌخالف 

 

و نحن ندافع فی هذه الممالة من هذا المنهج الذّی طرله شٌخنا االستاذ العالّمة 

 .و اٌضاً نؤتی االدلّة فی اثبات هذا النوع من التفسٌر من کتاب هللا العزٌز( ره)الصادلی

 

 الکلمات المفتاحٌة

 

 المطعٌة،الکفاٌة،االستنباط،الحدٌث،حاکمٌّة المرآن،المرآن،التفسٌر،المعصوم،السنة 

 

 :التمهٌد

 

و ال ٌؤتونک بمثل ااّل جئناک بالحّك و :)لال هللا تبارک و تعالی فی المرآن الحکٌم

اّن هللا سبحانه و تعالی ٌعبّر عن لوله باحسن تفسٌراً ٌعنی هذا الکالم ( 3()احسن تفسرا

متصف بحسن ال ٌصل الٌه الکلمات االخری الّن هللا (ص)الذّی انزل علی النبی االکرم

ااّل لوال مصحوبا بالعصمة م و معصم و ال ٌصدر من المعصوم تبارک و تعالی معصو

و المول المعصوم ٌکون فی ادّق حاالت التعبٌر عن الشیء فنحن نرٌد ان نبٌّن اّن هذا 

النوع من التفسٌر احسن من جمٌع انواع التمسٌر النّه ٌشمل مطابمة المعصوم علی 

 .المعصوم فنعم التفسٌر هذا
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 :ازاحة وهم

 

و نترک االحادٌث  (حسبنا کتاب هللا)ول نستفٌد من الکتاب اطاللاً علی طرٌمةنحن ال نك

المطعٌة التّی صدرت من المعصومٌن بل انّما ندعی اّن المرآن هو مدار کلّما نحتاج الٌه 

من االستنباطات الدٌنٌّة و المسائل الثمافٌة و االجتماعٌة و هذا ال ٌخالف المرآن بل 

ث محّل االستمساک و مرجع االستنباط حی المرآن ٌمّوی لولنا و ٌصّرح علی اّن المرآن 

ا و لم ٌکفهم انّا انزلناه الٌک الکتاب ٌتلی علٌهم اّن فی ذلک لرحمة و ذکری لموم :)لال

هذه اآلٌة تبحث عن الکفاٌة و لکن هذا االکتفاء لٌس بالمعنی الذّی ادّعاه ( 4()ٌإمنون

بل نحن نمول بمحورٌة المرآن ( 5()ال حکم ااّل هلل)الخوارج حٌث ترکوا االمام و نادوا 

ه و اّن کفاٌة المرآن عن کلّما تحتاج الٌه االّمة االسالمٌّة الی ٌوم الدٌن هی و مرجعٌّت

محلمة علی المصادٌك المعٌّنة حٌث لضٌّة خاتمٌّة الوحی فٌه و ال سٌّما فی الضوابط ال

وهی ال تنافی السنة ( 6)هی المدار فی کّل ما دار من االمور المستجدة و المستحدثة

السنة تابعة للوحی و الشارع هو هللا وحده ال شرٌک له فانّها المطعٌّة عن کّل شیء اذ 

لول الرسول او فعله او تمرٌره و ال سبٌل الٌها لوٌما ااّل موافمتها للمرآن حٌث لٌست ااّل 

( 7()ان اتبّع ااّل ما ٌوحی الیّ )ال ٌتبّع الرسول فی کّل ما ٌفعل او ٌمول ااّل وحی المرآن 

فال ٌصّدق علی الرسول ما ٌکذبّه  (8)(ااّل وحی ٌوحی ما ٌنطك عن الهوی ان هو)و 

المرآن و ان صّحت اسناده و لد ٌصّدق علٌه ما ٌصدلّه المرآن و ان ضعفت اسناده فال 

صّحة السند فی ٌسند الحدٌث صحٌحا ااّل متنه الموافك للمرآن دون سنده وال نحتاج الی 

نا انّه ربّما ٌکون الحدٌث ضعٌفا و فکشف ل.متن صحٌح ااّل التمان النسبة الی رسول هللا

 .المرآن ٌصّححه و ربّما ٌکون الحدٌث صحٌحا و المرآن ٌضعّفه

فاالکتفاء بمعنی مرجعٌّة المرآن عند االختالف و غٌره و علی هذا ٌمول هللا سبحانه و 

فکٌف ٌکشف الحّك و ٌزٌل ( 9()و ما اختلفتم فٌه من شیء فحکمه الی هللا:)تعالی

و ال ٌعنی ( ص)و اهل بٌت الرسول (ص)ا فٌه اختالف من سنة الرسولممّ االختالف 
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(. 10.)ااّل کتاب هللا اذ اّن هللا ال ٌوحی الی المختلفٌن و ااّل فکٌف هم ٌختلفون( الی هللا)

هذه اآلٌة ترسم لاعدة رصٌنة فی کّل االختالفات البشرٌة ترتبط بهداٌة البشر و هی 

 .فی الکتاب موجودکلّما تجد اختالفاً فحکم اکثره 

 

 مشرع البحث

للتی هی اّن هذا المرآن ٌهدی ) باسالم المرآن و هتف باعلی صوته( ص)الرسول جاء

ولکّن االحبار خنمتهم ظلمتهم امام نور المرآن و لّما لم ٌمکنهم احداث شیء ( 11()الوم

غطاء شرعی و کان البّد لهم من ( 12()السنة لاضٌة علی المرآن)فی المرآن نادوا باّن 

حّدثوا عن بنی اسرائٌل و ال )زورا و بهتانا انّه لال ( ص)فوضعوا علی لسان النبی

او ان ( ص)و حان اآلن ولت العودة الی اسالم المرآن الی اسالم الرسول( 13()حرج

هذه المضٌة لضٌّة محورٌّة المرآن و فی (.ٌهدی للتی هی الوم)شئت فمل العودة للذی 

باّن هذا النوع من التفسٌر احسن من انواع اخری و لکن دّسوا و هنا نرٌد ان نستنبط 

 .ٌعنی محورٌّة الحدٌثغٌّروا هذه المحورٌّة و جاءووا باسالم الحدٌث 

 

 :لماذا ٌجب تفسٌر المرآن بالمرآن؟ استُدّل لهذه النظرٌة بدلٌلٌن

: لكً ٌتّضح هذا الدلٌل البّد من اإلشارة إلى عّدة ممّدمات: الدليل األّول

إّن المرآن الكرٌم كتاب ال ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه، ألنّه معجزة : األولى

َوإنَّهُ لَِكتَاٌب َعِزٌٌزالَ ٌَؤْتٌِِه : )النبً الخالدة إلى أن ٌرث هللا األرض ومن علٌها؛ لال تعالى

ٌِْه َوالَ ِمْن َخْلِفِه تَنِزٌٌل ِمْن َحِكً ٌِْن ٌََد والباطل نمٌض الحّك ( 14( )ٍم َحِمٌداْلبَاِطُل ِمْن بَ

: ، وهو ما ال ثبات له عند الفحص عنه؛ لال تعالى(المفردات)كما ٌمول الراغب فً 

(. 15( )َذِلَن بـِؤَنَّ هللاَ ُهَو اْلَحكُّق َوأَنَّ َما ٌَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ُهَو اْلبَاِطلُ )

ٌِْه َوالَ ِمْن َخْلِفهِ الَ ٌَؤْتٌِِه اْلبَاِطُل مِ : )لال الرازي فً ذٌل لوله ٌِْن ٌََد : وفٌه وجوه( ْن بَ

. ال تكذّبه الكتب المتمّدمة كالتوراة واإلنجٌل والزبور، وال ٌجًء كتاب من بعده ٌكذّبه● 



 5 

 ● ً . ما حكم المرآن بكونه حمّاً ال ٌصٌر باطالً، وما حكم بكونه باطالً ال ٌصٌر حمّا

فٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه، أو ٌزاد فٌه فٌؤتٌه معناه أنّه محفوظ من أن ٌنمص منه ● 

فعلى هذا الباطُل هو (  16( )َوإنَّا لَهُ لََحافُِظونَ )الباطل من خلفه، والدلٌل علٌه لوله 

.  الزٌادة والنمصان

ٌحتمل أن ٌكون المراد أنّه ال ٌوجد فً المستمبل كتاب ٌمكن جعله معارضاً له ولم ● 

(. 17) جعله معارضاً له ٌوجد فٌما تمّدم كتاب ٌصلح

هذا مثل كؤّن الباطل ال ٌتطّرق إلٌه وال ٌجد إلٌه سبٌالً من جهة من : )ولال الزمخشري

(. 18()الجهات حتّى ٌصل إلٌه وٌتعلّك به

فهو الدلٌل على عدم وصول ( تنِزٌٌل ِمْن َحِكٌم َحِمٌد: )أّما لوله تعالى فً ذٌل اآلٌة

فالباطل لد ٌسري إلى الكالم الذي ٌصدر من األفراد . المرآنالباطل ـ بؤّي طرٌٍك ـ إلى 

ذوي العلم المحدود والمدرات النسبٌة، أّما الذي ٌتّصف بالعلم المطلك والحكمة المطلمة 

وٌجمع كّل الصفات الكمالٌة التً تجعله أهالً للحمد، فال ٌطرأ على كالمه البطالن، وال 

ف، وال ٌتنالض كالمه مع الكتب السماوٌة ٌنسخ أو ٌنمض أو تمتّد إلٌه ٌد التحري

والحمائك السابمة، وال ٌعارض بالمكتشفات العلمٌة الراهنة أو تلن التً ٌكشفها 

والحاصل فإّن اآلٌة واضحة الداللة على نفً التحرٌف عن المرآن، سواء من . المستمبل

. ء المسلمٌنجهة الزٌادة أو النمصان، وهذا ما اتّفمت علٌه كلمة المحمّمٌن من علما

    : لموله تعالى. إنّه ال ٌوجد بٌن مضامٌن المرآن الكرٌم أّي اختالف أصالً : الثانية

ٌِْر هللاِ لََوَجُدوا فٌِِه اْختِالَفاً َكثٌِراً ) وهذا (. 19( )أَفَالَ ٌَتََدبَُّروَن اْلمُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغ

عند غٌر هللا لُوجد فٌه اختالف كثٌر، وحٌث ال لو كان المرآن من : لٌاس استثنائً مإّداه

وجه المالزمة بٌن الممّدم والتالً أّن غٌره . ٌوجد فٌه ذلن، فهو من عند هللا سبحانه

تعالى من الموجودات الوالعة فً هذا النشؤة، كلّها لائمة على أساس التحّرن والتكامل، 

من هذه الموجودات ٌبمى آنٌن  وهذا لانون عام ٌجري فً اإلنسان أٌضاً، فال ترر واحداً 

أّما دلٌل بطالن التالً . متوالٌٌن على حال واحد، بل ال ٌزال ٌختلف من حال إلى حال
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وهو عدم وجود االختالف فٌه فهو مستبطن فً الممّدمة األولى؛ إذ لو وجد االختالف 

. لفهلكان متضّمناً للباطل، والمفروض أنّه ال ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خ

:  والحاصل المستفاد من هذه اآلٌة المباركة أمور

فلو لم ٌكن كذلن لما أمر سبحانه وتعالى الناس . إّن المرآن مّما ٌناله الفهم العادي. 1 

بالتدبّر والتؤّمل فٌه لمعرفة الحّك، وإّن التؤّمل فٌه ٌهدي صاحبه إلى كون المرآن من عند 

. ٌهدٌهم بما ٌصلح أمرهم  هللا تعالى العلٌم بمصالح عباده الذي

إّن المرآن الكرٌم كامل مكّمل من جمٌع الجهات، ال ٌمبل االختالف وال التغٌٌر وال . 2

التحّول والنسخ وال اإلبطال وال التهذٌب وال التكمٌل، فال حاكم علٌه أبداً؛ ألّن ذلن كلّه 

ن أٌّاً منها، والزم ذلن فإذا كان منفٌّاً عنه بالكلٌّة، فال ٌمبل المرآ. من شإون االختالف

. أّن الشرٌعة اإلسالمٌة مستمّرة إلى ٌوم المٌامة

إّن هذا الكتاب لّما كان كامالً من كّل جهة، البّد أن ٌكون نازالً من عند الكامل . 3

المستجمع لجمٌع صفات الكمال الذي ال ٌُتصّور النمص فٌه أبداً، ولٌس هو إالّ هللا 

اء كان إنساناً أو ملكاً أو أّي مخلوق آخر، لرٌن النمص سبحانه، ألّن غٌره تعالى سو

واالختالف، فال ٌمكن أن ٌصدر منه ما لٌس فٌه اختالف، وإّن الكمال مهما بلغ من 

الشؤن فً المخلوق فهو محدود، والمرآن بعجائبه وغرائبه غٌر محدود، فهو المعجزة 

ال تحصى عجائبه وال : )ه بمولهالخالدة، لذا عبّر عنه سٌّد المرسلٌن صلى هللا علٌه وآل

. (20)(تبلى غرائبه

مضافاً إلى ما ثبت من أّن المرآن كتاب ال ٌؤتٌه الباطل وأنّه لم ٌمع فٌه : الثالثة

االختالف، هنان خصوصٌة ثالثة وهً أّن آٌاته متشابهة، والتشابه هو توافك أشٌاء 

سبحانه جمٌع المرآن  مختلفة واتّحادها فً بعض األوصاف والكٌفٌات، ولد وصف هللا

ًَ تَْمَشِعرُّق ِمْنهُ ُجلُوُد : )بهذا الوصف حٌث لال َل أَْحَسَن اْلَحِدٌِث ِكتَاباً ُمتََشابـِهاً َمثَانِ هللاُ نَزَّ

والمراد كون آٌات الكتاب ذات نسك واحد من حٌث جزالة ( 21( )الَِّذٌَن ٌَْخَشْوَن َربَُّهمْ 

ئك والحكم، والهداٌة إلى صرٌح الحّك، كما تدّل النظم، وإتمان األسلوب، وبٌان الحما
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وهذا غٌر التشابه الذي فً المتشابه الممابل للمحكم، فإنّه . علٌه المٌود المؤخوذة فً اآلٌة

. صفة بعض آٌات الكتاب وهذا صفة للجمٌع

جمع مثنٌة بمعنى المعطوف؛ النعطاف بعض آٌاته على بعض ( مثانً: )ولوله

ضها وتفسٌر بعضها لبعض من غٌر اختالف فٌها بحٌث ٌدفع ورجوعه إلٌه بتبٌٌن بع

.  بعضه بعضاً وٌنالضه

إّن كّل ما فٌه من اآلٌات والبٌانات فإنّه ٌمّوي بعضها : )لال الرازي فً ذٌل هذه اآلٌة

 ً (. 22()بعضاً وٌإّكد بعضها بعضا

: مّما تمّدم اتّضح أّن المرآن كتاب

. خلفه ال ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال من● 

. ال اختالف بٌن مضامٌنه أبداً ● 

. متشابه مثانً● 

راً لنفسه ومبٌّناً لمعارفه  وكتاب له مثل هذه الخصوصٌات ال ٌمكن إالّ أن ٌكون مفّسِ

دون حاجة إلى الغٌر، إذ لو احتاج إلى الغٌر للزم أن ال ٌكون التدبّر فٌه موصالً إلى أّن 

، ولزم (…أَفَالَ ٌَتََدبَُّروَن اْلمُْرآنَ : )علٌه لوله وهذا خالف ما دلّ . هذا الكتاب منه تعالى

أن ال ٌكون المرآن أحسن الحدٌث ٌهدي به هللا من ٌشاء من عباده إالّ بمعونة الغٌر، 

. والمفروض أنّه هو الدلٌل على صّحة نبّوة النبً األكرم صلى هللا علٌه وآله

الدليل الثاني 

كتاب له مثل هذه :)هدًر وأنّه تبٌان، فكٌف ٌتصّور إّن المرآن وصف نفسه بؤنّه نور وأنّه

ًَّ  إلى هاٍد غٌره ومستنٌرٌ  األوصاف مفتمرٌ    (بؤمر غٌره؟ نٌ بنور غٌره ومب

: إّن الطرٌك لفهم المرآن ٌمّر من خالل منهجٌن: )فً تفسٌره (ره)الطباطبائًالسٌدلال 

ة من المسائل التً أن نبحث بحثاً علمٌاً أو فلسفٌاً أو غٌر ذلن عن مسؤل: أحدهما

وهذه . تتعّرض لها اآلٌة حتّى نمف على الحّك فً المسؤلة ثّم نؤتً باآلٌة ونحملها علٌه

 (23).طرٌمة ٌرتضٌها البحث النظري، غٌر أّن المرآن ال ٌرتضٌها
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أن نفّسر المرآن بالمرآن ونستوضح معنى اآلٌة من نظٌرتها بالتدبّر المندوب : ثانيهما

سه، ونشّخص المصادٌك ونتعّرفها بالخواّص التً تعطٌها اآلٌات كما إلٌه فً المرآن نف

ء: )لال تعالى ًْ ٌَْن اْلِكتَاَب تِْبٌَاناً ِلُكّلِ َش ْلنَا َعلَ وحاشا أن ٌكون المرآن تبٌاناً (. 24( )َونَزَّ

( َواْلفُْرلَانِ ُهدًر ِللنَّاِس َوبٌَِّنَات ِمَن اْلُهَدر : )لكّل شًء وال ٌكون تبٌاناً لنفسه، ولال تعالى

وكٌف ٌكون المرآن ( 26( )لَْد َجاَءُكْم ِمَن هللاِ نُوٌر َوِكتَاٌب ُمبـٌِنٌ : )ولال تعالى( 25)

هدر وتبٌاناً وفرلاناً ونوراً مبٌناً للناس فً جمٌع ما ٌحتاجون وال ٌكفٌهم فً احتٌاجهم 

وأّي ( 27( )فٌِنَا لَنَْهِدٌَنَُّهْم ُسبُلَنَاَوالَِّذٌَن َجاَهُدوا : )ولال تعالى! ؟إلٌه وهو أشّد االحتٌاج 

! وأّي سبٌل أهدر إلٌه من المرآن ! جهاد أعظم من بذل الجهد فً فهم كتابه 

: ثّم إّن النبً صلى هللا علٌه وآله الذي علّمه المرآن وجعله معلّماً لكتابه كما ٌمول تعالى

وُح األِمٌُن َعلَى لَْلبـِنَ ) ْكَر ِلتُبٌََِّن ِللنَّاِس َما : )وٌمول( 28( )نََزَل بـِِه الرُّق ٌَْن الذِّ َوأَنَزْلنَا إلَ

ٌِْهمْ  َل إلَ ٌِهْم َوٌُعَلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ )و ( 29( )نُّزِ ٌِْهْم آٌَاتِِه َوٌَُزّكِ وعترته ( 30( )ٌَتْلُو َعلَ

الحدٌث المتّفك علٌه أهل بٌته ـ الذٌن ألامهم النبً صلى هللا علٌه وآله هذا الممام ـ فً 

إنًّ تارن فٌكم الثملٌن ما إن تمّسكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً، كتاب هللا )بٌن الفرٌمٌن 

ًَّ الحوض وصّدله هللا تعالى فً (. وعترتً أهل بٌتـً وأنّهما لن ٌفترلا حتّى ٌردا عل

ٌِْت  إنََّما ٌُِرٌُد هللاُ ِلٌُْذِهبَ : )علمهم بالمرآن حٌث لال عّز من لائل ْجَس أَْهَل اْلبَ َعْنُكُم الّرِ

َرُكْم تَْطِهٌراً  إنَّهُ لَمُْرآٌن َكِرٌٌم  فًِ ِكتَاٍب َمْكنُون  الَ ٌََمسُّقهُ إالَّ : )ولال(. 31( )َوٌَُطّهِ

ولد كانت طرٌمتهم فً التعلٌم والتفسٌر هذه الطرٌمة بعٌنها على ما ( 32( )اْلُمَطهَُّرونَ 

. لتفسٌروصل إلٌنا من أخبارهم فً ا

هذا هو الطرٌك المستمٌم والصراط السوّي الذي سلكه معلّمو المرآن وهداته صلوات هللا 

(. 33()علٌهم
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 حاکمٌّة المرآن 

( ع)و اهل البٌت( ص)ال رٌب فی ضرورة الرجوع الی الرواٌات المروٌّة عن الرسول

لفهم الدٌن و الولوف علی تفاصٌله و هذا فهذه ضرورة دٌنٌّة ملزمة و ضرورة معرفٌّة 

امر واضح ال نماش فٌه و لکن هذا الرجوع الضروری ال ٌصّح فٌه الغاء المرآن بمعنی 

االکتفاء بالرواٌة دون اآلٌة فاّن الرواٌات مولوفة علی المرآن والبّد لنا من اعراض 

نصوصا تفصٌلٌّة فالبّد من فاذا ما طالعنا الرواٌات الی المرآن النّه بٌان و تفصٌل لها 

لٌکون دلٌال علی صحة التفصٌل و بذلک سٌکون عندنا اصل لرآنّی  جذرها المرآنی

شاخص نحدد من خالله صحة و والعٌّة ذلک الکّم الهائل من الرواٌات و من ثّم العمل 

ات االکتفاء علی الروای و اّما.به و هذه هی الفکرة االساسٌّة السالم المرآن الذی ندعو له

ة جذرها المرآنی فذلک هو اسالم الحدٌث الذی نحذّر منه الّن تراث الرواٌی دون متابع

باجماع االّمة فٌه الغّث و السمٌن و الغّث هو الدّس و الوضع و التزوٌر و االسرائٌلٌات 

 .التی غّطت مساحات کبٌرة و السمٌن هو التورم

لمرآن و لذلک فاّن اصحاب البحث المرآنی و معطٌاته فهو لطب الرحی فی اسالم ا

اسالم الحدٌث شٌعة و سنة هو المصداق االبرز التخاذ المرآن مهجورا فی لوله 

فالرسول ( 34()و لال الرسول ٌا رّب اّن لومی اتّخذوا هذا المرآن مهجوراً :)تعالی

ٌدعوهم الی اسالم المرآن و هم ٌدعون الی اسالم الحدٌث و اّی حدٌث؟ انّه الحدٌث 

و اخطرها جمٌعا ان  لدّس و التزوٌر علی مّر التارٌخ و من اعظم المشاکلالمشوب با

منضبطة وجه الدٌن من خاللهم ال من خالل المرآن و السنة الشرٌفة ال ...ٌرٌنا بعض

بالمرآن و هذا االمر لد ال ٌدعٌّه احد فکّل عالم دٌنّی ٌری دٌنه من خالل الرواٌات و 

فسه انّه امام دٌن شخصّی و لٌس امام دٌن لرآنّی و اآلٌات الشرٌفة فهو ال ٌصّدق مع ن

او لل باّن السّر ٌمکن فی انعزاله السّر فی ذلک هو االندکاک الماتل فی فهمه الماصر 

ً ع و لکن شٌخنا .ن االصل الدٌنی المتمثّل بالمرآن و بعبارة ثالثة اکثر شفافٌة و وضوحا

المرآن و کان به حکم االّ ما حکم  االستاذ اجتهد حّك االجتهاد علی محور المرآن و ما
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 على تحمٌال الخاصة المذهبٌة بالصبغة اآلٌات لنفسر لسنا الفرلاننحن فی هذا  )شعاره 

 أم مذهبنا وافك ٌعنٌه، ما مجردة بصورة المرآن من نستنبط إنما ٌتحمله، ال ما المرآن

 (35().المرآنٌة المعرفة حمول من حمل أي فً خالفه

 

 و مداريّة السنةمحوريّة القرآن 

فالمرآن هو المحور و المصدر االصلی فی جمٌع معارفنا  به و هو االتجاه الذی نإمن

الدٌنٌّة بل هو المصدر االّول و االخٌر فٌها فال ٌمع فی لباله اّی شیء آخر فی تشکٌل و 

والموانٌن الدستورٌة فی المنظومة االسالمٌّة و اّما و المواعد و االسس تبٌٌن االطر 

ومن هنا نجد ضرورة عرض الرواٌات علی .لحدٌث و السنّة فتؤتی فی طوله و ظلّها

المرآن لمعرفة مدی مطابمتها و موافمتها لتلک المواعد و االسس المرآنٌّة التّی شکلّت 

.البنا االساسٌّة فی المنظومة االسالمٌّة و هذا هو اسالم المرآن  

 

من نظريّة حسبنا کتاب هللا  موضعنا     

سنّة مدارٌّة و لکن هذه النظرٌّة الباطلة للبحث السابك للنا باّن للمرآن محورٌّة و لفی ا

تترک فٌها مدارٌّة السنة و ترفض فٌها الرواٌات الشرٌفة و هذا االتجاه لد ٌبدو موافما 

عمرٌّة هی الهذه الممولة  (36)(بحسبنا کتاب هللا)للوهلة االولی للممولة التارٌخٌّة المائلة 

الممولة التّی نرفضها جملة و تفصٌال بنحو اشّد من رفضنا لنفس هذا المولف و ذلک 

نعتمد اّن هذه النظرٌّة تنکر السنّة المطعٌّة و لکن اعتمادنا بمحورٌّة المرآن ٌنکر النّنا 

 (حسبنا کتاب هللا)السنّة المحکٌّة ال السنّة الوالعٌّة مع اّن اصحاب الممولة العمرٌّة 

اسالم المرآن علی طرٌك    بفال ٌمال بعد ذلک انّما نلتزم .ٌنکرون السنّة الوالعٌّة

بل نحن نعتمد بدور السنّة المطعٌّة و لکنّنا ال نراها مصدرا مستمال ( حسبنا کتاب هللا)

عن المرآن و ال فی لبال المرآن و انّما هی مصدر فی ظّل المرآن و هدفها و دورها 
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انّا انزلنا الٌک :)ٌل ما اجمله المرآن و هذا هو الموافك لموله تعالی الحمٌمی بٌان تفاص

(37()الذکر لتبٌّن للناس ما نّزل الٌهم و لعّلهم ٌتفّکرون  

 

(االدلة من القرآن)  

ٌا اٌّها الذٌن آمنوا اطٌعوا هللا و اطٌعوا :)لال هللا تبارک وتعالی (آٌة االطاعة):االّول

ال ( 38()ن تنازعتم فی شیء فرّدوه الی هللا و الرسولالرسول و اولی االمر منکم فا

:ٌلشّک فی اّن االطاعة من هللا هو االطاعة من المرآن بدل  

تظهر فی ثالثة ممامات و ادعاءنا هو محورٌّة المرآن و افتراق ممامات االطاعة التّی 

.                          هذا ٌستنبط من تمدٌم اطاعة المرآن من االطاعتٌن االخٌرتٌن

الفمرة الثانٌة من اآلٌة هی لضٌّة الرّد التی هی بمنزلة التؤکٌد الطاعة المرآن و هذه 

ل حتی نرّده الی المرآن فٌکشف الحك الفمرة اٌضا تصّرح علی اّن االختالف ال ٌزا

                                                           .فذلک هو المحورٌّة التی ندعٌّها

فالرّد الی هللا االخذ بمحکم کتابه فالرّد الی الرسول )فی هذا الممام ( ع)لال امٌرالمإمنٌن

(.39)االخذ بسنته الجامعة غٌر المتفّرلة  

ٌَْن اْلِكتاَب ٌُتْلى :)لال هللا تبارک ّ تعالی(آٌة الکفاٌة:)الثاًی   أَ َو لَْم ٌَْكِفِهْم أَنَّا أَْنَزْلنا َعلَ

ٌِْهْم إِنَّ فًِ ذِلَن لََرْحَمةً َو ِذْكرر  .مضی بحثه فی السابك(40() ِلمَْوٍم ٌُْإِمنُون  َعلَ

حبل هللا جمٌعا و ال و اعتصموا ب:)لال هللا تبارک و تعالی(آٌة االعتصام:)الثالث

اعلم اّن االعتصام هو من باب االفتعال و هنا ٌستعمل فی معنی الطلب مع (41()تفّرلوا

مع الشّدة فی سبٌل ( العصمة هی الصٌانة عن الخطؤ()اطلبوا العصمة)التکلف ٌعنی

کسبها فٌعلم من هذه الجملة اّن المرآن هو منبع و مؤخذ العصمة حتی اّن المعصومٌن 

 :بدلٌلٌن. صمتهم من المرآناخذوا ع
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 من المرآن :لاالوّ 

ٌَْن ):لال هللا الحكٌم فً كتابه الكرٌم لًا لَِّما بَ ٌَْن ِمَن اْلِكتَاِب ُهَو اْلَحكُّق ُمَصّدِ ٌْنَآ إلَ َو الذي أْوَح

ٌِْه اّن هللاَ بِِعبَاِدِه لََخبٌٌِر بَِصٌرٌ  ٌْنَا ِمْن ِعبَاِدنَا فَِمْنُهْم َظاِلٌم ثُمَّ أْوَرثْنَا اْلِكتَاَب الَِّذٌَن . ٌََد اْصَطفَ

ٌَْراِت بِإْذِن هللاِ َذِلَن ُهَو اْلفَْضُل اْلَكبٌِر ْمتَِصٌد َو ِمْنُهم َسابٌِك بِاْلَخ   (42()لِّنَْفِسِه َو ِمْنُهم مُّق

تخاطب اآلٌة االولى الرسول األكرم صلّى هللا علٌه و آله و سلّم مبٌّنة أّن الكتاب الذي 

ر إلٌه هو الحّك، و هو المرآن المجٌد المصّدق لجمٌع الكتب السماوٌّة النازلة من هللا اوح

و تتحّدث اآلٌة الثانٌة حول انتمال المرآن الكرٌم نفسه إلى . على من سبمه من األنبٌاء

 ً ًّ بوصفه إرثا . المصطفٌن من عباد هللا بعد النب

لعّل : تفسٌر معنى الكتاب و لالوا و على الرغم من أّن بعض المفّسرٌن لد ترّددوا فً

فٌه إشارة إلى جنس الكتب السماوٌّة أو إلى خصوص التوراة و اإلنجٌل، بٌََد أّن هذا 

و  نالترّدد ال لٌمة له من وجهة النظرة الوالعٌّة بل الالم تشٌر الی کل جوانب المرآ

ًّ بصٌغة الماضً الملحوظة فً كلمة هو لتحمّك  أورثنا،: سبب ورود التعبٌر المرآن

، كما لو أوصى أحد بإعطاء ماله أو كتابه البنه،  ًّ ولوعه و تثبٌته فً المضاء اإلله

ًّ : فمال ًّ أو الكتاب الفالن ًّ أوصٌت بإعطائن المال الفالن و ٌمول أهل الفّن أّن . ٌا بُن

األعمال التً سٌتحمّك ولوعها فً المستمبل على نحو الحتم و الٌمٌن هً فً حكم 

لمتحمّمة و المراد من إرث المرآن، انتمال المرآن إلى الوارث من جمٌع األعمال ا

ء إلى آخر بحٌث  ء هو انتمال ذلن الشً الجهات، ألّن حمٌمة معنى اإلرث فً كّل شً

و على سبٌل المثال، فعند ما . ٌموم هذا به، و ٌؤخذ على عاتمه االضطالع بشإونه

، و ٌموت شخص و ٌترن مااًل موروثاً، فؤّن الوا ًّ رث ٌتصّرف فٌه و كؤنّه وارثه الحمٌم

ما علٌه إاّل المٌام بما فٌه مصلحة المال من حٌث حفظه و االهتمام به و صرفه فً 

. و تتعلّك به ملكٌّته أٌضاً كما كانت لصاحبه من لبل. محلّه
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اّن هللا اصطفی لکم )لفظ اصطفٌنا ٌستعمل فی اختٌارات ربانٌّة ک:توضٌحات

 (.43()الدٌن

اّى المزآى ُْ  لالرث هذا اّوال( ص)هذه اآلٌة اّن هللا تبارک و تعالی اصطفی النبیفی 

ّال ( ص)الوعصْم الًَّ ّحی هٌزل هي جاًب هللا تبارک ّ تعالی علی رسْلَ االعظن

ٌصدر هي هللا عّز ّ جّل ااّل لْال هصحْبا بالعصوة ّ ُذا فی کّل ابعاد المزآى ّ ُذا ها 

  .ى الشٍعة ّ السٌةاتفّك علٍَ الوسلوْى م

(.اصطفٌنا)و ( اورثنا)اّما البحث عن هذه اآلٌة المبارکة ٌدور حول کلمتی   

مضی المول باّن المرآن هو معصوم و من المعلوم هذا المرآن ٌحتاج الی مبٌّن و  

مرِسل الفاظه و مفاهٌمه الی الناس ٌعنی فلسفة بعث االنبٌاء هو االرسال و التبٌٌن 

 و نهی و تبٌٌن هذٌن االمرٌن کما لال هللا تبارک و تعالی فی المرآن ارسال ما امر هللا

ٌِْهْم َو لَعَلَُّهْم ) :الکرٌم َل إِلَ ْكَر ِلتُبٌََِّن ِللنَّاِس ما نُّزِ ٌَْن الذِّ بُِر َو أَْنَزْلنا إِلَ بِاْلبٌَِّناِت َو الزُّق

لة الی ( 44)( ٌَتَفَكَُّرون ّْ کوا )الزسْل االعظن ّ آل بٍتَ ّ ًحي ًعلن اّى ُذٍ الْظٍفة هح

و من العجب اّن هذه ( اصطفٌنا)هذا التحوٌل ممرون بکلمة  (جاء فی حدٌث الثملٍي

َ اْصَطفى:) الکلمه ال تستفاد فی المرآن اال فی التعٌٌنات الربانٌة ک لَُكُم   إِنَّ َّللاَّ

ٌن  .فی جمٌع شإناتههنا اٌضا تستفاد فی امر مبارک و هو وراثة ابعاد المرآن (45)( الّدِ

الجنسٌة ٌعنی کل ابعاد المرآن و الکتاب معصوم ( ال)ممرون ب( الکتاب)الحظوا کلمة 

 .و الرسول معٌّن بتعٌٌن مبارک فٌرثه الکلم الطٌب الذی فی اعلی الدرجات العصمة 

ٌکن  سإال؟ هل ٌجوز ان ٌرث الی الرسول المول المعصوم مع جمٌع ابعاده و هو لم

؟ الجواب کاّل اّن هللا تبارک و تعالی اختاره و اورث ع جمٌع جهاتهافی ظرف العصة م

الٌه الکتاب و من لوازم االصطفاء فی ارث ابعاد المرآن هو معصومٌّة الوارث هذا من 

 .ابده البدٌهٌات العملٌة 
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 من الرواٌة:الثانی

ِ فََما َمْعنَى اْلَمْعُصوِم فَِمٌَل لَهُ ٌَا اْبَن َرُسوِل )عن معنی العصمة (ع)سئل االمام السجاّد َّللاَّ

ِ   ُهَو اْلُمْعتَِصمُ   فَمَالَ  َماُم   بَِحْبِل َّللاَّ ِ ُهَو اْلمُْرآُن اَل ٌَْفتَِرلَاِن إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة َو اإْلِ َو َحْبُل َّللاَّ

َمام خذ العصمة هو المرآن فاتضح باّن مؤ( 46() ٌَْهِدي إِلَى اْلمُْرآِن َو اْلمُْرآُن ٌَْهِدي إِلَى اإْلِ

المعصوم ( ع)لذا لال االمام السجاد و ال شّک فی اّن المنبع هو االصل و هو المحور

 .هو المستمسک و المعتصم بکتاب هللا العزٌز

 (حبل هللا)البحث عن معنی

فٌما جاء فی تفسٌر لوله تعالی و اعتصموا )باب فی کتاب الغٌبة للنعمانی تحت عنوان

ِ َو َمْن َوِصٌُّقَن فَمَاَل ُهَو  :)لال رسول هللا( اال تفرلو بحبل هللا جمٌعا و فَمَالُوا ٌَا َرُسوَل َّللاَّ

قُ  ِ َجِمٌعاً َو ال تَفَرَّ ُ بِاالْعتَِصاِم بِِه فَمَاَل َجلَّ َو َعزَّ َو اْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاَّ وا الَِّذي أََمَرُكُم َّللاَّ

ِ بٌَِّْن  ِ فَمَالُوا ٌَا َرُسوَل َّللاَّ ِ َو َحْبٍل ِمَن  -لَنَا َما َهَذا اْلَحْبُل فَمَاَل ُهَو لَْوُل َّللاَّ إاِلَّ بَِحْبٍل ِمَن َّللاَّ

ِ ِكتَابُهُ َو اْلَحْبُل ِمَن النَّاِس َوِصًٌِّ  النَّاِس   ( 47() فَاْلَحْبُل ِمَن َّللاَّ

ُكونَ :) لال هللا تبارک و تعالی(آٌة التمّسک:)الرابع بِاْلِكتاِب َو أَلاُموا الصَّالةَ  َو الَِّذٌَن ٌَُمّسِ

التمّسک هو کثرة المسک و شدتّه بان ٌمّسک  (48() إِنَّا ال نُِضٌُع أَْجَر اْلُمْصِلِحٌن

فی کافّة الحمول عن (الدٌن،العمل،النفس،المال و العرض)المکلّف نوامٌسه الخمسة

ذلک هو فعل الرّب االخطار و االضرار سلبٌا او ان ٌمّسک لها الی التکامل اٌجابا و 

 سبحانه و تعالی عّما ٌشرکون

اٌّها المارئ انت تعلم اّن هللا سبحانه و تعالی جعل المصالح فی الکتاب الذّی ٌمّسک به 

لهذا لال هللا تبارک و تعالی  علماً و عمالً فی کافة حموله فارجع کّل ما تنظر الی المرآن

 .( الذٌن ٌستنبطون المرآن من المرآن: )الذٌن ٌمسکون و هو عبارة اخری عن
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َّبُِع إاِلَّ ما ٌُوحى:) لال هللا تبارک و تعالی(آٌة االتباع:)الخامس ًَّ لُْل َهْل ٌَْستَِوي   إِْن أَت إِلَ

الزم التبعٌّة ما هو؟جواب استلزام التبعٌّة ،سوال (49() َو اْلبَِصٌُر أَ فَال تَتَفَكَُّرون  اأْلَْعمى

و نحن نعلم اّن المرآن هو ما ٌوحی ( علی صٌغة المفعول)هو افضلٌّة و محورٌّة المتبّع 

َل :) الی الرسول االعظم علی حسب لوله تعالی ٌَْن ِمْن ِكتاِب َربَِّن ال ُمبَّدِ ًَ إِلَ اتُْل ما أُوِح

و المحور هو االصل و االصل ٌتّکل به و  (50()ْن ُدونِِه ُمْلتََحداِلَكِلماتِِه َو لَْن تَِجَد مِ 

 .نعّدها بعدةّ آٌات فثبت هذا الشؤن ای المحورٌّة للمرآن الکرٌم ٌعّول علٌه

 (االّدلة من الروايات)

ٌِْن أََحُدُهَما أَْكبَُر  (:)ص)لال الرسول( حدٌث الثملٌن:)االّول آَخَر   ِمنْ إِنًِّ تَاِرٌن فٌُِكُم الثَّمَلَ

ٌْتًِ إِْن تََمسَّْكتُْم بِِهَما لَْن تَِضلُّقوا ِ َو أَْهَل بَ الرسول االعظم ال ٌتکلم اال عن  (51()ِكتَاَب َّللاَّ

( 52()ما ٌنطك عن الهوی ان هواالّ وحی ٌوحی:)المرآن حٌث ٌمول هللا تبارک و تعالی

نعلم باّن غٌر االکبر ٌدور علی هذه الممّدمة نمول انّه وصف الکتاب باالکبرٌّة و نحن 

 .فی کافة حموله مدار االکبر هذا االمر بدٌهّی االستنباط ال ٌحتاج الی التوضٌح

هذه الرواٌات متواترة معنی و سندا و اآلن اذکر للٌال منها  (رواٌات العرض:)الثانی

 .لالعدم الطو

َحِمٌمَةً َو َعلَى ُكّلِ َصَواٍب   َحكٍ   ُكلِ   نَّ َعلَىا :لال الرسول صلی هللا علی و آله و سلم(1

ِ فََدُعوهُ  ِ فَُخذُوهُ َو َما َخالََف ِكتَاَب َّللاَّ  (53).نُوراً فََما َوافََك ِكتَاَب َّللاَّ

فالرءوا کتاب  احادٌث فما اتاکم من حدٌثیسٌشفوا عنّی (:ص)لال الرسول االعظم(2

 (54.)فك کتاب هللا لم اللههللا و اعتبرواه فما وافك کتاب هللا فانا للته و ما لم ٌوا
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اذا روی لکم عنّی حدٌث فاعرضواه علی کتاب هللا فان وافمه (:ص)لال رسول هللا (3

 (55)فالبلواه و ااّل فرّدوه 

ما جائکم عنّی ٌوافك کتاب هللا فانا للته (:ع)لال االمام السادس جعفر بن دمحم الصادق(4

 (56.)و ما جائکم ٌخالف کتاب هللا فلم الله

 (57)ال ٌصدق علٌنا االّ بما ٌوافك کتاب هللا وسنّة نبٌّه (:ع)لال االمام البالر(5

اذا اتاکم عنّی حدٌث فاعرضواه علی کتاب هللا و (:ع)لال االمام الخامس دمحم البالر(6

 (58)حّجة عمولکم فان وافمهما فالبلواه و االّ فاضربوا به عرض الجدار 

ث تدّل علی اّن المرآن هو االصل و هو المحور و فانکشف الحّك باّن کل هذه االحادی

 .ان لم ٌکن کذلک فما معنی عرض الرواٌات الی المرآن فانتبه و تاّمل

 نماذج تطبيقية

إّن عمر بن الخّطاب أُتً بامرأة وضعت لستّة أشهر فهّم برجمها، فبلغ ذلن علٌّاً ● 

: ل علً علٌه السالمفبلغ ذلن عمر فؤرسل إلٌه ٌسؤله، فما. لٌس علٌها رجم: فمال

ٌِْن ِلَمْن أََراَد أَْن ) ٌِْن َكاِملَ َضاَعةَ َواْلَواِلَداُت ٌُْرِضْعَن أَْوالََدُهنَّ َحْولَ : ولال( 59( )ٌُتِمَّ الرَّ

فستّة أشهر حمله، وحوالن تمام الرضاعة، ال حّد ( 60( )َوَحْملُهُ َوفَِصالُهُ ثاَلَثُوَن َشْهراً )

(.  61)فخلّى عنها: لال. علٌها وال رجم علٌها

صاحب ابن ( لعلّه محّمد بن عبد هللا بن سفٌان المعروف بزرلان الزٌّات)عن ُزرلان ● 

رجع ابن أبً داود ذات ٌوم من عند المعتصم وهو مغتّم ، فملت له فً : )أبً داود لال

وِلَم ذان؟   : للت له: لال. وددُت الٌوم أنًّ لد متُّق منذ عشرٌن سنة: ذلن، فمال

ِلما كان من أبً جعفر محّمد بن علً بن موسى الٌوم بٌن ٌدي أمٌر المإمنٌن : لال

وكٌف كان ذلن؟  : للُت له: لال. المعتصم
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إّن سارلاً ألّر على نفسه بالسرلة وسؤل الخلٌفة تطهٌره بإلامة الحّد علٌه، فجمع : لال

فً أي موضع  لذلن الفمهاء فً مجلسه، ولد أحضر محّمد بن علً، فسؤلنا عن المطع

ٌجب أن ٌُمطع؟  

وما الحّجة فً : لال(. وهو طرف الزند الذي ٌلً الخنصر)الُكرسوع : فملُت من: لال

ذلن؟ 

: ألّن الٌد هً األصابع والكف إلى الكرسوع؛ لمول هللا تعالى فً التٌّمم: للت: لال 

ٌِْدٌُكمْ فَاْمَسُحوا بـُِوجُ ) . مواتّفك معً على ذلن لو( 62( )وِهُكْم َوأَ

ألّن هللا لّما : وما الدلٌل على ذلن؟ لالوا: لال. بل ٌجب المطع من الِمرفك: ولال آخرون

ٌِْدٌَُكْم إلَى اْلَمَرافِكِ : )لال . فً الغَسل، دّل ذلن على أّن حّد الٌد هو الِمرفك( 63( )َوأَ

ما تمول فً هذا ٌا أبا جعفر؟  : فالتفت إلى محّمد بن علً، فمال: لال

دعنً مّما تكلّموا به، أّي شًء عندن؟  : لال. لّم الموم فٌهلد تن: فمال

أّما إذا : فمال. ألسمت علٌن باهلل لّما أخبرت بما عندن فٌه: لال. أعفنً عن هذا: لال

ًَّ باهلل إنًّ ألول إنّهم اخطؤوا فٌه الُسنّة، فإّن المطع ٌجب أن ٌكون من َمفصل  ألسمت عل

وما الحّجة فً ذلن؟  : لال. أُصول األصابع، فٌُترن الكفّ 

الوجه، والٌدٌن، : السجود على سبعة أعضاء: )لول رسول هللا صلى هللا علٌه وآله: لال

فإذا لطعت ٌده من الُكرسوع أو المرفك لم ٌبك له ٌد ٌسجد  (64)(والركبتٌن، والرجلٌن

ضاء السبعة التـً ٌعنـً به هذه األع( َوأَنَّ اْلَمَساِجَد هللِ : )علٌها، ولال هللا تبارن وتعالى

. وما كان هلل لم ٌُمطع( 65( )فَالَ تَْدُعوا َمَع هللاِ أََحداً )ٌسجد علٌها 

. فؤعجب المعتصم ذلن وأمر بمطع ٌد السارق من مفصل األصابع دون الكفّ : لال

ً لامت لٌام: لال ابن أبً داود (. 66()تً وتمنٌُّت أنًّ لم أُن حٌّا

ما تمول : للنا ألبً جعفر البالر علٌه السالم: )لاال عن زرارة ومحّمد بن مسلم أنّهما● 

فً الصالة فً السفر كٌف هً؟ وكم هً؟   
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ٌُْكْم ُجنَاٌح أَْن تَْمُصُروا : )إّن هللا عّز وجّل ٌمول: فمال ٌَْس َعلَ َوإَذا َضَرْبتُْم فًِ األْرِض فَلَ

: لاال. التمام فً الحضرفصار التمصٌر فً السفر واجباً كوجوب (  67( )ِمَن الصَّالَةِ 

ٌُْكْم ُجنَاحٌ : )إنّما لال هللا عّز وجلّ : للنا له ٌَْس َعلَ افعلوا فكٌف أوجب ذلن؟ : ولم ٌمل( فَلَ

ٌَْت أَِو : )أولٌس لد لال هللا عّز وجّل فً الصفا والمروة: فمال علٌه السالم فََمْن َحجَّ اْلبَ

ٌِْه أَْن ٌَطَّوَّ  أال ترون أّن الطواف بهما واجب ( 68( )َف بـِِهَمااْعتََمَر فَالَ ُجنَاَح َعلَ

مفروض ألّن هللا عّز وجّل ذكره فً كتابه وصنعه نبٌّه صلى هللا علٌه وآله، وكذلن 

هذا  (.79() علٌه وآله وذكره فً كتابهالتمصٌر فً السفر شًء صنعه النبـً صلى هللا

بٌنّته فی کتابی  انا االستاذ علی خالف ذلک وعلی سبٌل المثال و لکن لول شٌخنا 

 (.بالنظر الفاخر فی صالة المسافر)المسمی 

 

 :النتيجة

حسب ما للنا فی هذه الممالة نستنتج باّن المرآن هو المفّسر لنفسه النّه هو المحور و 

االصل مع تؤٌٌد المعصومٌن صلوات هللا علٌهم اجمعٌن و هذا النوع من التفسٌر احسن 

لکّل مفّسر ان ٌستفٌد منه النّه هو السبٌل الواحد فی  و ادّق من انواع اخری و البدّ 

 (.ع)و االئمة اهل البٌت( ص)التفسٌر اٌّده الرسول

 

 

 (عفی هللا عنه)االحمر الل اهل العلم رضا گلعلٌزاده مازندرانی

 دار المإمنٌن بابل

 1435/ رمضان المبارک / 10
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: االرجاعات

 619ص 1کنز العمال ج(1

 133خطبهنهج البالغه (2

 33/الفرلان(3

 51/العنکبوت(4

 20ص1الغارات ج(5

 84اصول االستنباط ص(6

 50/االنعام(7

 3،4/النجم(8

 10/الشوری(9

 82اصول االستنباط ص(10

 9/االسراء(11

 148ص1سنن الدارمی ج (12

 145ص 4صحٌح بخاری ج( 13

 41/فصلت(14

 30/لممان(15

 9/الحجر(16

 568ص27مفاتٌح الغٌب ج(17

 202ص 4الکشاف ج(18

 82/النساء(19

 599ص2اصول الکافی ج(20
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 23/الزمر(21

 236ص26مفاتٌح الغٌب ج( 22

 11ص1المٌزان ج(23

 89/النحل(24

 185/البمره(25

 15/المائده(26

 69/العنکبوت(27

 193/الشعرا(28

 44/النحل(29

 164/آل عمران(30

 33/االحزاب(31

 77،78،79/الوالععه(32

 11ص1المٌزان ج(33

 30/الفرلان(34

 44ص9تفسٌر الفرلان ج(35

 5345صحٌح البخاری ح(36

 44/النحل(37

 59/النساء(38

 244ص2بحاراالنوار ج(39

 51/العنکبوت(40

 103/آل عمران(41
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 32،33/الفاطر(42

 132/البمره(43

 44/النحل(44

 132/البمره(45

 194ص25بحار النوار ج (46

 40الغٌبة للنعمانی ص(47

 170/االعراف(48

 50/االنعام(49

 27/الکهف(50

 160ص10بحاراالنوار ج(51

 4،3/النجم(52

 69ص1الکافی ج(53

 224ص12المعجم الکبٌر ج(54

 44ص10مفاتٌح الغٌب ج(55

 69ص1الکافی ج(56

 9ص1تفسٌر العٌاشی ج(57

 368ص5تفسٌر ابوالفتوح رازی ج(58

 239/البمره(59

 15/االحماف(60

 180ص40بحار االنوار ج(61

 6/و المائده 43/النساء(62
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 6/المائده(63

 112ص1فمه المرآن راوندی ج(64

 18/الجن(65

 46ص2تفسٌر العٌاشی ج(66

 101/النساء(67

 185/البمره(68

 517ص8تفصٌل وسائل الشٌعه الی تحصٌل مسائل الشرٌعة ج(69

 

 

 :المنابع

 لمرآن الکرٌما.1

 ًِج البالغة. 2

طبع دار االحٌاء التراث العربی .ق/ه1110متوفی.المجلسیعاّلمه دمحم تمی .بحار االنوار.3

 .ق/ه1403سال چاپ .بٌروت

طبع انتشارات فرهنگی اسالمی .ش/ه1390متوفی .شٌخ دمحم الصادلی الطهرانی.تفسٌر الفرلان.4

 .ش/ه1365سال چاپ .لم

 .ش/ه1390متوفی. شٌخ دمحم الصادلی الطهرانی. اصول االستنباط.5

كٌـز العّوال فً سٌي األلْال ّاألفعال للعالّهة عالء الدٌي علً الوتّمً بي حسام الدٌي الٌِدي،  .6

 ق/ُـ1399، هؤّسسة الزسالة، 975الوتْفّى سٌة 

طبع دار الكتاب اإلسالمً ق /ه 283(متوفی)  ثمفى، ابراهٌم بن دمحم بن سعٌد بن هاللالغارات  .7

بن عبدالرحمن بن الفضل بن بَهرام الدارمً، التمٌمً، عبدهللا : المإلفسنن الدارمی  .8

 ق/ه255متوفی .أبودمحم
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 ق/ه256دمحم بن إسماعٌل أبو عبدهللا البخاري الجعفً متوفی: المإلف صحٌح البخاری  .9

 

التفسٌر الكبٌر أو مفاتٌح الغٌب، لإلمام فخر الدٌن محّمد بن عمر بن الحسٌن بن  .10

هـ ، منشورات 604ـ  554الرازي الشافعً،  البكريالحسن بن علً التمٌمً 

 العلمٌة محّمدعلً بٌضون لنشر كتب السنّة والجماعة، دار الكتب

الكّشاف عن حمائك غوامض التنـزٌل وعٌون األلاوٌل فً وجوه التؤوٌل، لإلمام جار هللا  .11

 .روت ـ لبنان، الناشر دار الكتاب العربً، بً ق/هـ528محمود بن عمرالزمخشري المتوفّى 

طبع جامعة المدرسٌن لم .ق/ه1402متوفی(.ره)تفسٌر المٌزان عالمة دمحم حسٌن الطباطباٌی .12

 ق/ه1417

ق طبع نشر /ه360الغٌبة للنعمانی ابو عبد هللا دمحم بن ابراهٌم بن  جعفر کاتب نعمانی متوفی. 13

 صدوق

دار الکتب االسالمٌة تهران ق طبع /ه329الکافی للشٌخ دمحم بن ٌعموب الکلٌنی متوفی . 14

 ق/ه1407

 ق/ه1380ق طبع المطبعة العلمٌة تهران /ه320تفسٌر العٌاشی دمحم بن مسعود متوفی. 15

طبع .ق/ه554متوفی .ابو الفتوح الرازی.تفسٌرروض الجنان و روح الجنان فی تفسٌر المرآن. 16

 ق/ه1408بنٌاد پژوهش های آستان لدس رضوی مشهد 

المتوفی .شٌخ حر العاملی دمحم بن حسن.الشٌعة الی تحصٌل مسائل الشرٌعةئل تفصٌل وسا.17

 ق/ه1409طبع موسسه آل البٌت علٌهم السالم لم .1104

طبع مکتبة آٌت هللا مرعشی .ق/ه573متوفی .لطب الدٌن سعٌد بن هبة هللا راوندی.فمه المرآن.18

 ق/ه1405لم 

ق /هـ360: المتوفى.امً، أبو الماسم الطبرانًسلٌمان بن أحمد بن أٌوب بن مطٌر اللخمً الش .19

 ق/ه1415 مكتبة ابن تٌمٌة الماهرةطبع 
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