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املقدمة 

اخلالئق  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
األوصياء  بيته  اهل  وعىل  للعاملني،  رمحــًة  املبعوِث  حممٍد  أمجعني 

املرضني عليهم أفضل الصلوات والتسليم. وبعد:

فهذه احللقة الثالثة من سلسلة)األربعون حديثًا( وهذه احللقة ختص 
التفسري. مجعنا فيها أربعني حديثًا امتثاالً ألمرهم: )َمْن  قواعد 
ـُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َعاملًِا َفِقيها()1(. َحِفَظ ِمْن َأَحاِديثِنَا َأْرَبِعنَي َحِديثًا َبَعَثُه اللَّ

ولقد قال الصادق: )َعَلْينَا إِْلَقاُء اأْلُُصوِل َوَعَلْيُكُم التَّْفِريع ()2(. 
املعارف  والقواعد يف كل  االصول  إلقاء  أي  لفظ مطلق  فاألصول 
الدينية. ومن ضمنها)قواعد التفسري( فلقد ظفرت بقواعد تفسريية 
مل أجدها عند باقي املسلمني أحببت ان تكون بني يدي أهل القرآن 
لعلها تفتح امامهم آفاق فكرية يف جمال التفسري.ال سيام واهنا واردة 

)1( الكايف: 49/1.
)2( الوسائل: 62/27.
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عن أهل بيت العصمة والطهارة، فهم ترامجة القرآن والراسخون يف 
العلم.

حرمة  منها)قاعدة  التفسريية  الكلية  القواعد  بعض  ذكرت  وقد 
اجلنة  قاعدة  والرش،  اخلري  قاعدة  االيامن،  قاعدة  بالرأي،  التفسري 
القرآن  تفسري  قاعدة  النزول،  اسباب  قاعدة  اجلري،  قاعدة  والنار، 
بالسنة، قاعدة تفسري القرآن بالقرآن، قاعدة تصنيف آيات القرآن، 
قاعدة العرض عىل القرآن، قاعدة التنزيل والتأويل، قاعدة الرتتيب، 
الظاهر  قاعدة  واملنسوخ،  الناسخ  قاعدة  واملتشابه،  املحكم  قاعدة 
لسان  قاعدة  الوجوه،  قاعدة  ــر،  واآلم الزاجر  قاعدة  والباطن، 
قاعدة  القرآين،  املثل  قاعدة  والرتهيب،  الرتغيب  قاعدة  العرب، 
القصص القرآين، قاعدة اياك أعني، قاعدة السنن القرآنية، ، قاعدة 
الوصل والفصل... الخ(.ومن أراد التوسعة فعليه بـ)موسوعة أهل 
القواعد  هذه  رشح  وأن  كام  التفاصيل.  جيد  حيث  القرآنية(  البيت 

ذكرهتا يف كتاب علوم القرآن.
مركز البحوث والدراسات القرآنية 

                                                   السيد مرتىض مجال الدين
                                                 2017/3/1م
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آل حممد مع القرآن والقرآن معهم 

ِعيَسى . 1 ْبِن  مَحَّاِد  َعْن  َأبِيِه  َعْن  إِْبَراِهيَم  ْبُن  َعِلُّ  الكايف: 
اَلِلِّ َعْن َأِمرِي  َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن ُعَمَر اْلَياَميِنِّ َعْن ُسَلْيِم ْبِن َقْيٍس اْلِ
َرَنا َوَعَصَمنَا َوَجَعَلنَا  ـَه َتَباَرَك َوَتَعاىَل َطهَّ اْلـُمْؤِمننَِي َقاَل: إِنَّ اللَّ
َتُه يِف َأْرِضِه، َوَجَعَلنَا َمَع اْلُقْرآِن َوَجَعَل  ُشَهَداَء َعىَل َخْلِقِه َوُحجَّ

اْلُقْرآَن َمَعنَا اَل ُنَفاِرُقُه َواَل ُيَفاِرُقنَا)1(.

آل حممد عندهم التنزيل والتأويل 

ـِه ْبِن َعِلٍّ َعْن إِْبَراِهيَم . 2 ٍد َعْن َعْبِد اللَّ الكايف: َعِلُّ ْبُن حُمَمَّ
َعْن  ُمَعاِوَيَة  ْبِن  ُبَرْيِد  َعْن  مَحَّاٍد  ْبِن  ـِه  اللَّ َعْبِد  َعْن  إِْسَحاَق  ْبِن 
ـُه  : �َوما َيْعَلـُم َتْأِويَلُه إاِلَّ اللَّ ـِه َعزَّ َوَجلَّ ا يِف َقْوِل اللَّ َأَحِدِهَ
َأْفَضُل   ـِه اللَّ َفَرُسوُل  اْلِعْلـِم�آل عمران)7(  يِف  اِسُخوَن  َوالرَّ
ـُه َعزَّ َوَجلَّ مَجِيَع َما َأْنَزَل َعَلْيِه  ـَمُه اللَّ اِسِخنَي يِف اْلِعْلـِم َقْد َعلَّ الرَّ
ـْمُه  ـُه لُِينِْزَل َعَلْيِه َشْيئًا َلـْم ُيَعلِّ ِمَن التَّنِْزيِل َوالتَّْأِويِل، َوَما َكاَن اللَّ
َيْعَلـُموَن  اَل  ِذيَن  َوالَّ ُه،  ُكلَّ َيْعَلـُموَنُه  َبْعِدِه  ِمْن  َوَأْوِصَياُؤُه  َتْأِويَلُه 

)1( الكايف: ج1 ص191ح5، كتاب سليم بن قيس الالل: ج2 ص606 احلديث 
السابع، بصائر الدرجات: ج1 ص83 ب13ح6.
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ـُه بَِقْولِِه: �َيُقوُلوَن  َتْأِويَلُه إَِذا َقاَل اْلَعالِـُم فِيِهْم بِِعْلـٍم َفَأَجاَبُُم اللَّ
َوَعامٌّ  َخاصٌّ  َواْلُقْرآُن  نا�آل عمران)7(  َربِّ ِعنِْد  ِمْن  ُكلٌّ  بِِه  آَمنَّا 
اْلِعْلـِم  يِف  اِسُخوُن  َفالرَّ َوَمنُْسوٌخ  َوَناِسٌخ  َوُمَتَشابٌِه  َوحُمَْكٌم 

َيْعَلـُموَنُه)1(.

احلاجة اىل الراسخني يف العلم 

ـَه . 3 االحتجاج)للطربيس(:قال أمري املؤمنني:  ُثمَّ إِنَّ اللَّ
ُلوَن  ِدُثُه اْلـُمَبدِّ َجلَّ ِذْكُرُه لَِسَعِة َرمِحَتِِه َوَرْأَفتِِه بَِخْلِقِه َوِعْلـِمِه باَِم ُيْ
َم َكاَلَمُه َثاَلَثَة َأْقَساٍم: َفَجَعَل ِقْساًم ِمنُْه َيْعِرُفُه  ِمْن َتْغِيرِي ِكَتابِِه َقسَّ
ُه  اْلَعالِـُم َواجْلَاِهُل، َوِقْساًم اَل َيْعِرُفُه إاِلَّ َمْن َصَفا ِذْهنُُه َوَلُطَف ِحسُّ
لِْلِْسالِم�الزمر)22(  َصــْدَرُه  ـُه  اللَّ َح  �رَشَ ِمَّْن  َتِْييُزُه  َوَصحَّ 
اْلِعْلـِم�آل  يِف  اِسُخوَن  �َوالرَّ َوُأَمنَاُؤُه  ـُه  اللَّ إاِلَّ  َيْعِرُفُه  اَل  َوِقْساًم 
ِمَن  اْلَباطِِل  َأْهُل  ِعَي  َيدَّ لَِئالَّ  َذلَِك  ـُه  اللَّ َفَعَل  اَم  َوإِنَّ عمران)7(، 
ـِه ِمْن ِعْلـِم اْلِكَتاِب َما َلـْم  اْلـُمْسَتْولنَِي َعىَل ِمرَياِث َرُسوِل اللَّ
ُه َأْمَرُهْم  ـُه َلُْم، َولَِيُقوَدُهُم ااِلْضطَِراُر إىَِل ااِليتاَِمِر لِـَمْن َوالَّ جَيَْعِل اللَّ

بصائر  ح2،  ــُة  ِئــمَّ األَْ ُهُم  اْلِعْلـِم  يِف  اِسِخنَي  الرَّ َأنَّ  ص213ب  ج1  الكايف:   )1(
الدرجات: ج1 ص204 ب10ح8.
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ارًا  ، َواْغرِتَ ـِه َعزَّ َوَجلَّ اًء َعىَل اللَّ زًا َواْفرِتَ وا َعْن َطاَعتِِه َتَعزُّ َفاْسَتْكَبُ
ـَه َعزَّ َوَجلَّ َوَرُسوَله...)1(. بَِكْثَرِة َمْن َظاَهَرُهْم َوَعاَوهَنُْم َوَعاَنَد اللَّ

ال يقاس كالم اهلل بكالم البرش 

4 . َ ُتَفسِّ َأْن  اَك  َفإِيَّ لرجٍل:   املؤمنني أمري  قال  التوحيد: 
ُيْشبُِه  َتنِْزيٍل  ُربَّ  ُه  َفإِنَّ اْلُعَلـاَمِء،  َعِن  َتْفَقَهُه  َحتَّى  بَِرْأِيَك  اْلُقْرآَن 
، َكاَم َلْيَس  ـِه َوَتْأِويُلُه اَل ُيْشبُِه َكاَلَم اْلَبرَشِ َكاَلَم اْلَبرَشِ َوُهَو َكاَلُم اللَّ
ٌء ِمْن َخْلِقِه ُيْشبُِهُه َكَذلَِك اَل ُيْشبُِه فِْعُلُه َتَباَرَك َوَتَعاىَل َشْيئًا ِمْن  َشْ
ـِه  ٌء ِمْن َكاَلِمِه َكاَلَم اْلبرِْش، َفَكاَلُم اللَّ ، َواَل ُيْشبُِه َشْ َأْفَعاِل اْلَبرَشِ
ـِه  اللَّ َكاَلَم  ُتَشبِّْه  َفاَل  َأْفَعاُلُْم،  اْلَبرَشِ  َوَكاَلُم  ِصَفُتُه  َوَتَعاىَل  َتَباَرَك 
َعنَْك  ـُه  اللَّ َج  َفرَّ َعنِّي  ْجَت  َفرَّ َقاَل   . َوَتِضلَّ َفَتْهِلَك  اْلَبرَشِ  بَِكاَلِم 

ـُه َأْجَرَك َيا َأِمرَي اْلـُمْؤِمننَِي)2(. َوَحَلْلَت َعنِّي ُعْقَدًة َفَعظََّم اللَّ

)1( اإلحتجاج عىل أهل اللجاج )للطبيس(: ج1 ص 253.
)2( التوحيد )للصدوق(: ص 265 ب36 ح5.
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حرمة التفسري بالرأي 

ِل . 5 اْلـُمَتَوكِّ ْبِن  ُموَسى  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ الصدوق:  امايل 
َأِب  َثنَا  َقاَل َحدَّ َهاِشٍم  ْبِن  إِْبَراِهيَم  ْبُن  َعِلُّ  َثنَا  َقاَل َحدَّ ـُه  اللَّ َرمِحَُه 
َعْن  َأبِيِه  َعْن  َضا  الرِّ ُموَسى  ْبِن  َعِلِّ  َعْن  ْلِت  الصَّ ْبِن  اِن  يَّ الرَّ َعِن 
ـُه  ـِه: َقاَل اللَّ آَباِئِه َعْن َأِمرِي اْلـُمْؤِمننَِي َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ
َمْن  َعَرَفنِي  َوَما  َكاَلِمي،  بَِرْأِيِه   َ َفسَّ َمْن  ِب  آَمَن  َما  َوَجَل:  َعزَّ 

َشبََّهنِي بَِخْلِقي، َوَما َعىَل ِدينِي َمِن اْسَتْعَمَل اْلِقَياَس يِف ِدينِي)1(.

من رشوط التفسري معرفة املحكم واملتشابه 

َعْن . 6 مْحَِن  الرَّ َعْبِد  ْبِن  ُيوُنَس  َعْن  َأبِيِه  َعْن  َعنُْه  املحاسن: 
َمَة َقاَل: َما َأْذُكُر  ـِه ْبِن ُشْبُ َثُه َعْن َعْبِد اللَّ ْن َحدَّ َداُوَد ْبِن َفْرَقٍد َعمَّ
ُع َقْلبِي َقاَل، َقاَل  ٍد إاِلَّ َكاَد َيَتَصدَّ َحِديثًا َسِمْعُتُه ِمْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ
ـِه  َمَة َوُأْقِسُم بِاللَّ ـِه َقاَل اْبُن ُشْبُ ي َعْن َرُسوِل اللَّ َأِب َعْن َجدِّ
ـِه َفَقاَل  ُه َعىَل َرُسوِل اللَّ ِه َواَل َكَذَب َجدُّ َما َكَذَب َأُبوُه َعىَل َجدِّ
َوَأْهَلَك  َهَلَك  َفَقْد  بِاْلـَمَقاِييِس  َعِمَل  َمْن   :ـِه اللَّ َرُسوُل  َقاَل 

)1( األمال) للصدوق(: ص 6 جملس2 ح3، التوحيد الشيخ الصدوق: ص68ح23، 
عيون اخبار الرضا: ج1ص116ب16ح4.
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َوَمْن َأْفَتى النَّاَس َوُهَو اَل َيْعَلـُم النَّاِسَخ َواْلـَمنُْسوَخ َواْلـُمْحَكَم 
َواْلـُمَتَشابَِه َفَقْد َهَلَك َوَأْهَلَك)1(.

حرمة القول بدون علم 

اِء َعْن َأَباٍن اأْلمَْحَِر . 7 املحاسن: َعنُْه َعِن احْلََسِن ْبِن َعِلٍّ اْلَوشَّ
َعْن ِزَياِد ْبِن َأِب َرَجاٍء َعْن َأِب َجْعَفٍر َقاَل: َما َعِلـْمُتْم َفُقوُلوا، 
بِاآْلَيِة ِمَن  َلَينِْزُع  ُجَل  إِنَّ الرَّ َأْعَلـُم،  ـُه  اللَّ َفُقوُلوا  َتْعَلـُموا  َلـْم  َوَما 

اَمِء)2(. اْلُقْرآِن َيِرُّ فِيَها َأْبَعَد ِمَن السَّ

تصنيف آيات القرآن

ْبُن . 8 َوَعِلُّ  ِزَياٍد  ْبِن  َسْهِل  َعْن  َأْصَحابِنَا  ِمْن  ٌة  ِعدَّ الكايف: 
إِْبَراِهيَم َعْن َأبِيِه مَجِيعًا َعِن اْبِن حَمُْبوٍب َعْن َأِب مَحَْزَة َعْن َأِب َيَْيى 
َعِن اأْلَْصَبِغ ْبِن ُنَباَتَة َقاَل َسِمْعُت َأِمرَي اْلـُمْؤِمننَِي َيُقوُل َنَزَل 
َنا، َوُثُلٌث ُسنٌَن َوَأْمَثاٌل، َوُثُلٌث  اْلُقْرآُن َأْثاَلثًا ُثُلٌث: فِينَا َويِف َعُدوِّ

َفَراِئُض َوَأْحَكاٌم)3(.
للصدوق:  االمال  ح9،  ص43  ج1  الكايف:  206ح61،  ص  ج1  املحاسن:   )1(

ص421 جملس65 .
)2( املحاسن: ج1 ص 206 ح62.

)3( الكايف: ج2 ص 627ب النََّواِدِر ح2، تفسري العياش: ج1 ص9 يف ما أنزل القرآن ح3.
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القرآن وحده اليكفي 

الكايف: -مناظرة هشام بن احلكم مع الشامي بمحرض . 9
َأْنَظُر  َربَُّك  َأ  َهَذا  َيا   : اِميِّ لِلشَّ فقال هشام    :الصادق االمام 
: َبْل َربِّ َأْنَظُر خِلَْلِقِه َقاَل  اِميُّ خِلَْلِقِه َأْم َخْلُقُه أِلَْنُفِسِهْم؟ َفَقاَل الشَّ
ًة َو َدلِياًل َكْياَل َيَتَشتَُّتوا َأْو  َفَفَعَل بِنََظِرِه َلُْم َما َذا؟ َقاَل: َأَقاَم َلُْم ُحجَّ
ِْم َقاَل َفَمْن  ُهْم بَِفْرِض َربِّ ِبُ ُفُهْم َو ُيِقيُم َأَوَدُهْم َو ُيْ َتِلُفوا، َيَتَألَّ َيْ
ـِه؟ َقاَل:  ـِه، َقاَل ِهَشاٌم َفَبْعَد َرُسوِل اللَّ ُهَو؟ َقاَل َرُسوُل اللَّ
نَُّة  السُّ َو  اْلِكَتاُب  اْلَيْوَم  َنَفَعنَا  َفَهْل  ِهَشاٌم  َقاَل  نَُّة،  السُّ َو  اْلِكَتاُب 
: َنَعْم، َقاَل: َفِلَم اْخَتَلْفنَا َأَنا  اِميُّ يِف َرْفِع ااِلْختاَِلِف َعنَّا؟ َقاَل الشَّ
َفَسَكَت  َقاَل:  اَك؟  إِيَّ ُمَاَلَفتِنَا  اِم يِف  ِمَن الشَّ إَِلْينَا  َت  َأْنَت َو ِصْ َو 
َتَتَكلَُّم؟ َقاَل  اِميِّ َما َلَك اَل  ـِه لِلشَّ َأُبو َعْبِد اللَّ َفَقاَل   . اِميُّ الشَّ
نََّة  اِميُّ إِْن ُقْلُت مَلْ َنْخَتِلْف َكَذْبُت َو إِْن ُقْلُت إِنَّ اْلِكَتاَب َو السُّ الشَّ
َتِماَلِن اْلُوُجوَه َو إِْن ُقْلُت  اَُم َيْ َيْرَفَعاِن َعنَّا ااِلْختاَِلَف َأْبَطْلُت أِلهَنَّ
ِعي احْلَقَّ َفَلْم َينَْفْعنَا إَِذِن اْلِكَتاُب  َقِد اْخَتَلْفنَا َو ُكلُّ َواِحٍد ِمنَّا َيدَّ
نَُّة....()1(ثم سأل الشامي عن احلجة ؟فقال له هو االمام.  َو السُّ

)1( الكايف: ج 1 ص173 باب االضطراراىل احلجة ح4.
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كتاب اهلل عىل اربعة اشياء 

ـِه . 10 ُه َقاَل: إِنَّ ِكَتاَب اللَّ  َأنَّ عوايل اللئايل: َوُرِوَي َعْن َعِلٍّ
َواحْلََقاِئِق. َواللََّطاِئِف  َشاَرِة  َواإْلِ اْلِعَباَرِة  :َعىَل  َأْشَياَء  َأْرَبَعِة  َعىَل 
لِْلَْولَِياِء،  َواللََّطاِئُف   ، لِْلَخَواصِّ َشــاَرُة  َواإْلِ  ، لِْلَعَوامِّ َفاْلِعَباَرُة 

َواحْلََقاِئُق لِْلَْنبَِياِء)1(.

ُأنزل القرآن عىل سبعة أقسام 

َسَأَل . 11 َوَلَقْد  واملتشابه:  املحكم  رسالة  يف  االنوار:  بحار 
َفَقاَل  َهَذا  ِمْثِل  َعْن  ِشيَعُتُه  َعَلْيِه  ـِه  اللَّ َصَلَواُت  اْلـُمْؤِمننَِي  َأِمرَي 
ِمنَْها  ُكلٌّ  َأْقَساٍم:  َسْبَعِة  َعىَل  اْلُقْرآَن  َأْنَزَل  َوَتَعاىَل  َتَباَرَك  ـَه  اللَّ إِنَّ 
َوَمَثٌل  َوَجَدٌل  َوَتْرِهيٌب  َوَتْرِغيٌب  َوَزْجٌر  َأْمٌر  َوِهَي:  َكاٍف  َشاٍف 

َوِقَصٍص)2(.

)1( عوال اللئال العزيزية يف األحاديث الدينية: ج4 ص 105 ح155، نزهة الناظر: 
ص110 ح31.

)2( بحار األنوار )ط - بريوت(: ج90 ص4- رسالة املحكم واملتشابه.



.......................................................  أربعون حديثًا 12

قاعدة تفسري القرآن بالسنة 

مع . 12 تأويله  ما  وأمــا   عل ــام  اإلم قــال  القمي:  تفسري 
اأْلَْمِر  َوُأوِل  ُسوَل  الرَّ َوَأِطيُعوا  ـَه  اللَّ �َأطِيُعوا  قوله  فمثل  تنزيله 
فس  حتى  اآلية  بتنزيل  الناس  يستغن  فلم  ِمنُْكْم�النساء)59( 
َمَع  َوُكــوُنــوا  ـَه  اللَّ ُقوا  وقوله�اتَّ األمــر.  أولــو  من  الرسول  لم 
هذا  سمعوا  الذين  الناس  تستغن  فلم  اِدِقنَي�التوبة)119(  الصَّ
من النبي بتنزيل اآلية حتى عرفهم النبي من الصادقون. وقوله 
ِذيَن ِمْن  ياُم َكام ُكتَِب َعىَل الَّ ِذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعَلْيُكُم الصِّ َا الَّ �يا َأيُّ
 النبي أخبهم  حتى  الناس  يستغن  فلم  َقْبِلُكْم�البقرة)183( 
كاَة�البقرة)43(  الزَّ َوآُتوا  الَة  الصَّ �َأِقيُموا  كم يصومون. وقوله 
وكم  يصلون  كم  النبي  أخبهم  حتى  بــذا  الناس  تستغن  فلم 

يصومون وكم يزكون)1(.

معنى االمام املبني 

َقاَل . 13 اْلَعْدُل  اِئُغ  الصَّ ٍد  حُمَمَّ ْبُن  َأمْحَُد  َثنَا  َحدَّ الصدوق:  امايل 
ٍم اْلُكويِفُّ َقاَل  َثنَا َأمْحَُد ْبُن َسالَّ ٍد اْلَعَلِويُّ َقاَل َحدَّ َثنَا ِعيَسى ْبُن حُمَمَّ َحدَّ

)1( تفسري القمي: ج1 ص14املقدمة.
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َثنَا  َثنَا َحْرُب ْبُن احْلََسِن َقاَل َحدَّ َثنَا احْلَُسنْيُ ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد َقاَل َحدَّ َحدَّ
ِد ْبِن  َأمْحَُد ْبُن إِْساَمِعيَل ْبِن َصَدَقَة َعْن َأِب اجْلَاُروِد َعْن َأِب َجْعَفٍر حُمَمَّ
ـِه �َوُكلَّ  َعِلٍّ اْلَباِقِر َقاَل: َلـامَّ َنَزَلْت َهِذِه اآْلَيُة َعىَل َرُسوِل اللَّ
جَمِْلِسِهاَم  ِمْن  َرُجاَلِن  َقاَم  ُمبنٍِي�يس)12(  إِماٍم  يِف  َأْحَصْيناُه  ٍء  َشْ
ْنِجيُل؟ َقاَل:  ـِه ُهَو التَّْوَراُة؟ َقاَل: اَل ،َقاال: َفُهَو اإْلِ َفَقاال: َيا َرُسوَل اللَّ
ْبُن  َعِلُّ  اْلـُمْؤِمننَِي  َأِمرُي  َفَأْقَبَل  َقاَل:  َقاَل: اَل،  اْلُقْرآُن؟  َفُهَو  َقاال:  اَل، 
ِذي َأْحَص  َماُم الَّ ُه اإْلِ ـِه: ُهَو َهَذا إِنَّ َأِب َطالٍِب، َفَقاَل َرُسوُل اللَّ

ٍء)1(. ـُه َتَباَرَك َوَتَعاىَل فِيِه ِعْلـَم ُكلِّ َشْ اللَّ

قاعدة اسباب النزول 

ِد . 14 حُمَمَّ َعْن  احْلَُسنْيِ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ الدرجات:  بصائر 
َأِمرِي  َعْن  َقْيٍس  ْبِن  ُسَلْيِم  َعْن  َأَباٍن  َعْن  ُأَذْينََة  اْبِن  َعِن  َأْسَلـَم  ْبِن 
ـِه َأَجاَبنِي َوإِْن  اْلـُمْؤِمننَِيَقاَل: ُكنُْت إَِذا َسَأْلُت َرُسوَل اللَّ
َواَل  هَنَاٍر،  َواَل  َلْيٍل  يِف  آَيٌة  َعَلْيِه  َنَزَلْت  َفاَم  اْبَتَدَأيِن،  َمَساِئِل  َفنَِيْت 
َساَمٍء َواَل َأْرٍض، َواَل ُدْنَيا َواَل آِخَرٍة، َواَل َجنٍَّة َواَل َناٍر، َواَل َسْهٍل 

)1( امال الشيخ الصدوق: ص170 جملس 32 ح5، معاين األخبار: ص95 باب 
معنى اإلمام املبني.
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َواَل َجَبٍل، َواَل ِضَياٍء َواَل ُظْلـَمٍة، إاِلَّ َأْقَرَأنِيَها َوَأْماَلَها َعَلَّ َوَكَتْبُتَها 
َوُمَتَشاِبََها،  َوحُمَْكَمَها  َوَتْفِسرَيَها،  َتْأِويَلَها  ـَمنِي  َوَعلَّ بَِيِدي، 
إىَِل  ُأْنِزَلْت  َوفِيَمْن  َنَزَلْت  َوَأْيَن  َنَزَلْت  َوَكْيَف  َها،  َوَعامَّ َها  َوَخاصَّ
آَيًة  َنِسيُت  َفاَم  َوِحْفظًا  َفْهاًم  ُيْعطَِينِي  َأْن  ِل  ـَه  اللَّ َدَعا  اْلِقَياَمِة،  َيْوِم 

.)1( ـِه َواَل َعىَل َمْن ُأْنِزَلْت إاِلَّ َأْماَلُه َعَلَّ ِمْن ِكَتاِب اللَّ

قاعدة املحكم واملتشابه

15 . ـِه تفسري العيايش: َعْن َأِب َبِصرٍي َقاَل َسِمْعُت َأَبا َعْبِد اللَّ
بِِه  َفنُْؤِمُن  اْلـُمْحَكُم  ا  َفَأمَّ َوُمَتَشابٌِه،  حُمَْكٌم  فِيِه  اْلُقْرآَن  إِنَّ  َيُقوُل: 
بِِه)2(. َنْعَمُل  َواَل  بِِه  َفنُْؤِمُن  اْلـُمَتَشابُِه  ا  َوَأمَّ بِِه،  َوَنِديُن  بِِه  َوَنْعَمُل 

قاعدة الناسخ واملنسوخ

ٍد اْلَْمَدايِنِّ َعْن َرُجٍل َعْن َأِب . 16 تفسري العيايش: َعْن َأِب حُمَمَّ
ـِه َقاَل: َسَأْلُتُه َعِن النَّاِسِخ َواْلـَمنُْسوِخ َو اْلـُمْحَكِم َو  َعْبِد اللَّ
اْلـُمَتَشابِِه؟ َقاَل: النَّاِسُخ الثَّابُِت، َواْلـَمنُْسوُخ َماَمىَض، َواْلـُمْحَكُم 

)1( بصائر الدرجات: ج1 ص 197 ب8 ح3.
)2( تفسري العياش: ج1 ص 11ح6، بصائر الدرجات: ج1 ص203 ح3.
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ِذي ُيْشبُِه َبْعُضُه َبْعضًا)1(. َما ُيْعَمُل بِِه، َواْلـُمَتَشابُِه الَّ

قاعدة االيامن

َثنَا َجْعَفُر ْبُن َعِلِّ ْبِن . 17 تفسري فرات الكويف: ُفَراٌت َقاَل َحدَّ
َثنَا احْلََسُن َيْعنِي اْبَن احْلَُسنْيِ َعْن إِْساَمِعيَل ْبِن ِزَياٍد  َنِجيٍح َقاَل َحدَّ
َا  َأيُّ يا  اْلُقْرآِن  يِف  َنَزَل  َما  َقاَل:   َأبِيِه َعْن  َجْعَفٍر  َعْن  َلِميِّ  السُّ

يُفَها)2(. ِذيَن آَمنُوا إاِلَّ َو َعِلٌّ َأِمرُيَها َو رَشِ الَّ

قاعدة اخلري والرش 

َأُبو . 18 َقــاَل  َقــاَل  ُمْسِلـٍم  ْبــِن  ِد  حُمَمَّ َعــْن  العيايش:  تفسري 
ِة  اأْلُمَّ َهِذِه  ِمْن  َأَحدًا  َذَكَر  ـَه  اللَّ َسِمْعَت  إَِذا  ُد  حُمَمَّ َيا   :َجْعَفٍر
َمىَض  ِمَّْن  بُِسوٍء  َقْومًا  َذَكَر  ـَه  اللَّ َسِمْعَت  َوإَِذا  ُهْم،  َفنَْحُن  بَِخرْيٍ 

َنا)3(. َفُهْم َعُدوُّ

)1( تفسري العياش: ج1 ص10 ح1.
)2( تفسري فرات الكويف: ص49 ح6.
)3( تفسري العياش: ج1 ص13 ح3.
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ما نزل فينا ويف عدونا 

َعْبِد . 19 َعــْن  احْلُــَســنْيِ  ْبــُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ الدرجات:  بصائر 
َجاِز  احْلِ َأِب  َعْن  الثُّاَمِلِّ  مَحَْزَة  َأِب  َعْن  قِّيِّ  الرَّ َداُوَد  َعْن  َجَبَلَة  ْبِن  ـِه  اللَّ
َنبِيٍّ  َأْلِف  ِماَئَة  َخَتَم   ـِه اللَّ َرُسوَل  إِنَّ   اْلـُمْؤِمننَِي َأِمرُي  َقاَل  َقاَل 
َوَأْرَبَعًة  َوِصٍّ  َأْلِف  ِماَئَة  َأَنا  َوَخَتْمُت  َنبِيٍّ  َأْلَف  يَن  َوِعرْشِ َوَأْرَبَعًة 
ـُه  �َواللَّ َقْبِل  اأْلَْوِصَياُء  َتَكلََّف  َوَما  َوُكلِّْفُت   ، َوِصٍّ َأْلَف  يَن  َوِعرْشِ
ـِه َقاَل يِف َمَرِضِه َلْسُت  اْلـُمْسَتعاُن�يوسف)18( َوإِنَّ َرُسوَل اللَّ
اَق ُقَرْيٍش  َأَخاُف َعَلْيَك َأْن َتِضلَّ َبْعَد اْلَُدى َوَلِكْن َأَخاُف َعَلْيَك ُفسَّ
ـُه َونِْعَم اْلَوِكيُل�آل عمران)173( َعىَل َأنَّ  َوَعاِدَيَتُهْم �َحْسُبنَا اللَّ
َوُثُلَث  َولِِشيَعتِنَا،  َفَلنَا  َخرْيٍ  ِمْن  َكاَن  َفاَم  ِشيَعتِنَا  َويِف  فِينَا  اْلُقْرآِن  ُثُلَثِي 
�ُقْل  َقاَل  ُثمَّ  َنا  َفِلَعُدوِّ ِمْن رَشٍّ  فِيِه  َكاَن  َفاَم  النَّاَس  فِيِه  ْكنَا  َأرْشَ اْلَباِقي 
إىَِل  َيْعَلـُموَن�الزمر)9(  ال  ِذيَن  َوالَّ َيْعَلـُموَن  ِذيَن  الَّ َيْسَتِوي  َهْل 
ال  ِذيَن  �َوالَّ اأْلَْلَباِب  ُأوُلو  َوِشيَعُتنَا  اْلَبْيِت  َأْهَل  َفنَْحُن  اآْلَيِة  آِخِر 

َنا َوِشيَعُتنَا ُهُم اْلـُمْهَتُدوَن)1(. َيْعَلـُموَن�الزمر)9( َعُدوُّ

)1( بصائر الدرجات: ج1 ص 121 نادر من الباب ح2.



17يف قواعد التفسري ....................................................

قاعدة اجلنة والنار

ْبِن . 20 ِد  ِزَياٍد َعْن حُمَمَّ ْبِن  ٌة ِمْن َأْصَحابِنَا َعْن َسْهِل  ِعدَّ الكايف: 
َأُبو  َعَلْيِه  َدَخَل  إِْذ   ـِه اللَّ َعْبِد  َأِب  ِعنَْد  ُكنُْت  َقاَل:  َأبِيِه  َعْن  ُسَلْياَمَن 
َبِصرٍي َوَقْد َخَفَرُه النََّفُس َفَلـامَّ َأَخَذ جَمِْلَسُه َقاَل َلُه َأُبو َعْبِد اللَّـه... َيا َأَبا 
ٍد َما ِمْن آَيٍة َنَزَلْت َتُقوُد إىَِل اجْلَنَِّة َواَل َتْذُكُر َأْهَلَها بَِخرْيٍ إاِلَّ َوِهَي  حُمَمَّ
إىَِل  َتُسوُق  َواَل  برَِشٍّ  َأْهَلَها  َتْذُكُر  َنَزَلْت  آَيٍة  ِمْن  َوَما  ِشيَعتِنَا،  َويِف  فِينَا 
ٍد َقاَل  َأَبا حُمَمَّ ْرُتَك َيا  َنا َوَمْن َخاَلَفنَا، َفَهْل َسَ النَّاِر إاِلَّ َوِهَي يِف َعُدوِّ
ِة إِْبَراِهيَم إاِلَّ  ٍد َلْيَس َعىَل ِملَّ َأَبا حُمَمَّ ُقْلُت ُجِعْلُت فَِداَك ِزْديِن َفَقاَل َيا 
ْرُتَك  ٍد َفَهْل َسَ َنْحُن َوِشيَعُتنَا َوَساِئُر النَّاِس ِمْن َذلَِك ُبَرآُء َيا َأَبا حُمَمَّ

َويِف ِرَواَيٍة ُأْخَرى َفَقاَل َحْسبِي)1(.

قاعدة اجلري 

َيْومًا . 21 ُكنُْت  َقاَل:  اْلَقِصرِي  ِحيِم  الرَّ َعْبِد  َعْن  العيايش:  تفسري 
َقاَل  َلبَّْيَك  ُقْلُت  ِحيِم  الرَّ َعْبَد  َيا  َفَقاَل   َجْعَفٍر َأِب  ِعنَْد  اِم  اأْلَيَّ ِمَن 
َقاَل  إِْذ  هاٍد�الرعد)7(  َقْوٍم  َولُِكلِّ  ُمنِْذٌر  َأْنَت  �إِنَّام  ـِه  اللَّ َقْوُل 
َقاَل  اْلَيْوَم؟  اْلَاِدي  َمِن  اْلَاِدي،  َوَعِلٌّ  اْلـُمنِْذُر،  َأَنا   :ـِه اللَّ َرُسوُل 

)1( الكايف: ج8 ص 36 ح6.
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فِيُكْم  ِهَي  فِــَداَك  ُجِعْلُت  َفُقْلُت  َرْأيِس  َرَفْعُت  ُثمَّ  َطِوياًل  َفَسَكتُّ 
َتَواَرُثوهَنَا َرُجٌل َفَرُجٌل َحتَّى اْنَتَهْت إَِلْيَك َفَأْنَت ُجِعْلُت فَِداَك اْلَاِدي، 
ِحيِم، إِنَّ اْلُقْرآَن َحيٌّ اَل َيُموُت َواآْلَيَة َحيٌَّة اَل  َقاَل: َصَدْقَت َيا َعْبَد الرَّ
َتُوُت، َفَلْو َكاَنِت اآْلَيُة إَِذا َنَزَلْت يِف اأْلَْقَواِم َماُتوا َماَتِت اآْلَيُة َلـاَمَت 
َوَقاَل  اْلـاَمِضنَي،  يِف  َجَرْت  َكاَم  اْلَباِقنَي  يِف  َجاِرَيٌة  ِهَي  َوَلِكْن  اْلُقْرآُن، 
ُه  َوإِنَّ َيُمْت  َلـْم  َحيٌّ  اْلُقْرآَن  إِنَّ   :ـِه اللَّ َعْبِد  َأُبو  َقاَل  ِحيِم،  الرَّ َعْبُد 
ْمُس َواْلَقَمُر، َوجَيِْري  ْيُل َوالنََّهاُر، َوَكاَم جَيِْري الشَّ جَيِْري َكاَم جَيِْري اللَّ

لِنَا)1(. َعىَل آِخِرَنا َكاَم جَيِْري َعىَل َأوَّ

قاعدة الظاهر والباطن
ْبُن . 22 َسْعُد  َثنَا  َحدَّ َقاَل  ـُه  اللَّ َرمِحَُه  َأِب  َثنَا  َحدَّ األخبار:  معاين 

ِد ْبِن َخالٍِد اأْلَْشَعِريِّ َعْن  ـِه َعْن حُمَمَّ ـِه َعْن َأمْحََد ْبِن َأِب َعْبِد اللَّ َعْبِد اللَّ
ِط  ٍد اأْلَْشَعِريِّ َعْن َثْعَلَبَة ْبِن َمْيُموٍن َعْن َأِب َخالٍِد اْلَقامَّ إِْبَراِهيَم ْبِن حُمَمَّ
اْلُقْرآِن  َظْهِر  َعْن   :َجْعَفٍر َأَبا  َسَأْلُت  َقاَل:  َأْعنَيَ  ْبِن  مُحَْراَن  َعْن 
َعِمُلوا  ِذيَن  الَّ َوَبْطنُُه  اْلُقْرآُن،  فِيِهُم  َنَزَل  ِذيَن  الَّ َظْهُرُه  َفَقاَل:  َوَبْطنِِه؟ 

ْم، جَيِْري فِيِهْم َما َنَزَل يِف ُأوَلِئَك)2(. بِِمْثِل َأْعاَمِلِ
)1( تفسري العياش: ج2 ص 204 ح6.

)2( معاين األخبار: ص259 باب معنى ظهر القرآن وبطنه ح1.



19يف قواعد التفسري ....................................................

قاعدة التأويل والتنزيل 

ْبِن . 23 ِد  حُمَمَّ َعْن  احْلَُسنْيِ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ الدرجات:  بصائر 
َيَساٍر  ْبِن  ُفَضْيِل  َعْن  ُأَذْينََة  اْبِن  َعِن  ُيوُنَس  ْبِن  َمنُْصوِر  َعْن  إِْساَمِعيَل 
َواَيِة َما ِمَن اْلُقْرآِن آَيٌة إاِلَّ َوَلَا  َقاَل: َسَأْلُت َأَبا َجْعَفٍر َعْن َهِذِه الرِّ
َظْهٌر َوَبْطٌن، َفَقاَل: َظْهُرُه َتنِْزيُلُه، َوَبْطنُُه َتْأِويُلُه، ِمنُْه َما َقْد َمىَض، َوِمنُْه 
ٍء  َتْأِويُل َشْ َكاَم َجاَء  َواْلَقَمُر،  ْمُس  جَيِْري الشَّ َكاَم  جَيِْري  َيُكْن،  َلـْم  َما 
�َوما  ـُه  اللَّ َقاَل  اأْلَْحَياِء.  َعىَل  َيُكوُن  ،َكاَم  اأْلَْمَواِت  َعىَل  َيُكوُن  ِمنُْه 
عمران)7(  اْلِعْلـِم�آل  يِف  اِسُخوَن  َوالرَّ ـُه  اللَّ إاِلَّ  َتْأِويَلُه  َيْعَلـُم 

َنْحُن َنْعَلـُمُه)1(.

قاعدة الوجوه

َعْبِد . 24 أِلَِب  ُقْلُت  قال  عثامن  بن  محاد  عن  العيايش:  تفسري 
َنَزَل  اْلُقْرآَن  إِنَّ  َفَقاَل:  َقاَل،  َعنُْكْم؟  َتِلُف  خَتْ اأْلََحاِديَث  إَِن   :ـِه اللَّ
ُثمَّ  ُوُجوٍه،  َسْبَعِة  َعىَل  ُيْفتَِي  َأْن  َماِم  لِْلِ َما  َوَأْدَنى  َأْحُرٍف،  َسْبَعِة  َعىَل 
َقاَل: �هذا َعطاُؤنا َفاْمنُْن َأْو َأْمِسْك بَِغرْيِ ِحساٍب�ص)39()2(.

)1( بصائر الدرجات: ج1 ص 196 ب7 ح7.
)2( تفسري العياش: ج1 ص 13 ح11، اخلصال: ج2 ص358 ح43.
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قاعدة الزاجر واآلمر

ُوَهْيِب . 25 َعْن  ٍد  حُمَمَّ ْبِن  احْلََسِن  َعِن  ِزَياٍد  ْبُن  مُحَْيُد  الكايف: 
ـِه َيُقوُل: إِنَّ  ْبِن َحْفٍص َعْن َأِب َبِصرٍي َقاَل َسِمْعُت َأَبا َعْبِد اللَّ

اْلُقْرآَن َزاِجٌر َو آِمٌر، َيْأُمُر بِاجْلَنَِّة َو َيْزُجُر َعِن النَّاِر)1(.

وقال عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد اهلل يقول: 
عليكم بالقرآن، فام وجدتم آية نجا با من كان قبلكم فاعملوا 

به، و ما وجدتوه هلك من كان قبلكم فاجتنبوا)2(.

)1( الكايف: ج2  ص601.
)2( تفسري العياش:  ج 1 ص5.



21يف قواعد التفسري ....................................................

قاعدة الرتغيب والرتهيب 

ـَه َتَباَرَك َو َتَعاىَل مَلَّا . 26 االحتجاج: قال اإلمام عل إِن  اللَّ
يَفٍة-  َأَراَد َأْن َيُكوُنوا َعىَل آَداٍب َرفِيَعٍة َو َأْخاَلٍق رَشِ َخَلَق َخْلَقُه 
َفُهْم َما َلُْم َو َما َعَلْيِهْم،  َيُكوُنوا َكَذلَِك إاِلَّ بَِأْن ُيَعرِّ ُْم مَلْ  َفَعِلَم َأهنَّ
اَل  النَّْهُي  َو  اأْلَْمُر  َو  النَّْهِي،  َو  بِاأْلَْمِر  إاِلَّ  َيُكوُن  اَل  التَّْعِريُف  َو 
ِغيِب،  ْ َتِمَعاِن إاِلَّ بِاْلَوْعِد َو اْلَوِعيِد، َو اْلَوْعُد اَل َيُكوُن إاِلَّ بِالرتَّ جَيْ
باَِم  إاِلَّ  َيُكوُن  اَل  ِغيُب  ْ الرتَّ َو  ِهيِب ،  ْ بِالرتَّ إاِلَّ  َيُكوُن  اَل  اْلَوِعيُد  َو 
بِِضدِّ  إاِلَّ  َيُكوُن  اَل  ِهيُب   ْ الرتَّ َو  َأْعُينُُهْم،  َتَلذُّ  َو  َأْنُفُسُهْم  َتْشَتِهيِه 

َذلِك )1(.

قاعدة لسان العرب 

َث . 27 تفسري االمام العسكري: َوَقاَل اْلَباِقُر َفَلـامَّ َحدَّ
 ِبََذا احْلَِديِث، َقاَل َلُه َبْعُض َمْن يِف جَمِْلِسِه: َيا  َعِلُّ ْبُن احْلَُسنْيِ
ُخ َهُؤاَلِء اأْلَْخاَلَف َعىَل  ـُه َوُيَوبِّ ـِه َكْيَف ُيَعاِقُب اللَّ اْبَن َرُسوِل اللَّ
َتِزُر واِزَرٌة  �َوال   : َيُقوُل َعزَّ َوَجلَّ َقَباِئَح َأَتى ِبَا َأْساَلُفُهْم َوُهَو 

ِوْزَر ُأْخرى�األنعام)164(؟
)1( اإلحتجاج عىل أهل اللجاج )للطبيس(: ج 1 ص207.
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َفُهَو  اْلَعَرِب،  ُبْلَغِة  َنَزَل  اْلُقْرآَن  إِنَّ   :اْلَعابِِديَن َزْيُن  َفَقاَل 
التَِّميِمُي  ُجُل  الرَّ َيُقوُل  بُِلَغتِِهْم،  اللَِّساِن  َهَذا  َأْهَل  فِيِه  ُيَاطُِب 
َقْد َأَغاَر َقْوُمُه َعىَل َبَلٍد َوَقَتُلوا َمْن فِيِه: َأَغْرُتْم َعىَل َبَلِد َكَذا َوَكَذا 
َوَقَتْلُتْم َكَذا، َوَيُقوُل اْلَعَرِبُّ َأْيضًا: َنْحُن َفَعْلنَا بَِبنِي ُفاَلٍن، َوَنْحُن 
وا َذلَِك،  ُْم َبارَشُ ْبنَا َبَلَد َكَذا، اَل ُيِريُد َأهنَّ َسَبْينَا آَل ُفاَلٍن َوَنْحُن َخرَّ
َفَعُلوا  َقْوَمُهْم  َأنَّ  بِاالْفتَِخاِر  َوُأوَلِئَك  بِاْلَعْذِل  َهُؤاَلِء  ُيِريُد  َوَلِكْن 
اَم ُهَو َتْوبِيٌخ أِلَْساَلفِِهْم،  ـِه َتَعاىَل يِف َهِذِه اآْلَياِت، إِنَّ َكَذا، َوَقْوُل اللَّ
تِي  َغُة الَّ َوَتْوبِيُخ اْلَعْذِل َعىَل َهُؤاَلِء اْلـَمْوُجوِديَن، أِلَنَّ َذلَِك ُهَو اللُّ
َفَعَل  باَِم  َراُضوَن  َأْيضًا  اأْلَْخاَلَف  َهُؤاَلِء  َفِلَنَّ  اْلُقْرآُن،  ُأْنِزَل  ا  ِبَ
َفَعْلُتْم،  َأْنُتْم  َلُْم:  ُيَقاَل  َأْن  َفَجاَز  َلُْم،  َذلَِك  ُبوَن  َأْساَلُفُهْم، ُمَصوِّ

َأْي إِْذ َرِضيُتْم بَِقبِيِح فِْعِلِهْم)1(.

قاعدة حدود القرآن 

االصول الستة عرش: َوَعنُْه، َعْن َأِب اْلـَمْغَراِء، َعْن َساَمَعَة . 28
ـِه، َقاَل: ُقْلُت: ُجِعْلُت فَِداَك إِنَّ  ْبِن ِمْهَراَن، َعْن َأِب َعْبِد اللَّ
ِمنُْهاَم  َسِمُعوا  َوَقْد  َك  َوَجــدَّ َأَباَك  َلُقوا  َقْد  َأْصَحابَِك  ِمْن  ُأَناسًا 

)1( تفسري اإلمام العسكري: ص 272.
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ٌء َوِعنَْدُهْم  ُء َلْيَس ِعنَْدُهْم فِيِه َشْ ْ احْلَِديَث َوَقْد َيِرُد َعَلْيِهُم الشَّ
َواْلِقَياَس،  َلُكْم  َما  َفَقاَل:  َقاَل:  َأْحَسنِِه؟  َفَيِقيُسوا َعىَل  ُيْشبُِهُه،  َما 
َولِـَم  ـُه  اللَّ َأْصَلَحَك  ُقْلُت:  َقاَل:  بِاْلِقَياِس.  َهَلَك  َمْن  َهَلَك  اَم  إِنَّ
َوُسنٌَّة،  ِكَتاٌب  بِِه  َجَرى  َوَقْد  إاِلَّ  ٍء  َشْ ِمْن  َلْيَس  ُه  أِلَنَّ َقاَل:  َذاَك؟ 
ُه  ٌء إَِلْيُكْم إَِذا َوَرَد َعَلْيُكْم َأْن َتُقوُلوا، َقاَل. َفَقاَل: إِنَّ اَم َذاَك َشْ َوإِنَّ
ـَه َقْد  ٍء إاِلَّ َوَقْد َجَرى بِِه ِكَتاٌب َوُسنٌَّة، ُثمَّ َقاَل: إِنَّ اللَّ َلْيَس ِمْن َشْ

ى احْلَدَّ َحّدًا)1(. ٍء َحّدًا، َولِـَمْن َتَعدَّ َجَعَل لُِكِل َشْ

قاعدة القصص القرآين 

29 . :عن االمام علبحار االنوار: قال االمام الصاق
َينَْقِسُم َعىَل  ُه  َفإِنَّ ـِه َتَعاىَل ِمَن اْلَقَصصِ  َعنِ  اأْلَُممِ   ما يِف ِكَتاِب اللَّ
َما  ِمنُْه  َو  ِه،  َعْصِ يِف  َكاَن  َما  ِمنُْه  َو  َمىَض،  َما  َفِمنُْه  َأْقَساٍم:  َثاَلَثِة 

ُه َيُكوُن َبْعَدُه . ـُه َتَعاىَل بِِه َأنَّ َأْخَبَ اللَّ

ـُه َتَعاىَل َفَقاَل-�َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك  ا َما َمىَض َفاَم َحَكاُه اللَّ َفَأمَّ
َأْحَسَن اْلَقَصِص باِم َأْوَحْينا إَِلْيَك هَذا اْلُقْرآن �)2(.

)1( األصول الستة عرش )ط - دار احلديث(: ص 292 ح45.
)2( بحار األنوار )ط - بريوت(: ج 90 ص67.
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قاعدة العرض عىل القرآن 

َأيُّوَب . 30 َعْن  النُّْعاَمِن  ْبِن  َعِلِّ  َعْن  َأبِيِه  َعْن  َعنُْه  املحاسن: 
َمْرُدوٌد  ٍء  َشْ ُكلُّ  َيُقوُل:   ـِه اللَّ َعْبِد  َأَبا  َسِمْعُت  َقاَل  احْلُرِّ  ْبِن 
َفُهَو  ـِه  اللَّ ِكَتاَب  ُيَوافُِق  اَل  َحِديٍث  َوُكُل  نَِّة،  َوالسُّ ـِه  اللَّ ِكَتاِب  إىَِل 

ُزْخُرٌف)1(.

مثال عىل قاعدة العرض 

ِد ْبِن ِعيَسى َعْن . 31 الكايف: َعِلُّ ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن َأبِيِه َعْن حُمَمَّ
ـِه ْبِن ِسنَاٍن َعْن َأِب اجْلَاُروِد َقاَل، َقاَل  ُيوُنَس َعْن مَحَّاٍد َعْن َعْبِد اللَّ
ـِه، ُثمَّ  ٍء َفاْسَأُلويِن ِمْن ِكَتاِب اللَّ ْثُتُكْم بَِشْ َأُبو َجْعَفٍر: إَِذا َحدَّ
ـِه هَنَى َعِن اْلِقيِل َواْلَقاِل،  َقاَل يِف َبْعِض َحِديثِِه. إِنَّ َرُسوَل اللَّ
َأْيَن  ـِه  اللَّ َرُسوِل  اْبَن  َيا  َلُه:  َفِقيَل  َؤاِل،  السُّ َوَكْثَرِة  اْلـاَمِل،  َوَفَساِد 

ـِه؟ َهَذا ِمْن ِكَتاِب اللَّ

ـَه َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل: �ال َخرْيَ يِف َكثرٍِي ِمْن َنْجواُهْم إاِل  َقاَل: إِنَّ اللَّ
َمْن َأَمَر بَِصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو إِْصالٍح َبنْيَ النَّاِس�النساء)114( 

)1( املحاسن: ج1 ص220-221 ح128، تفسري العياش: ج1 ص9 ب ترك رواية 
نَِّة َوَشَواِهِد اْلِكَتاِب ح3. التي بخالف القرآن ح4، الكايف: ج1 ص69ب اأْلَْخِذ بِالسُّ
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َلُكْم  ـُه  اللَّ َجَعَل  تِي  الَّ َأْمواَلُكُم  َفهاَء  السُّ ُتْؤُتوا  �َوال  ــاَل:  َوَق
َلُكْم  ُتْبَد  إِْن  َأْشياَء  َعْن  َتْسَئُلوا  �ال  َوَقاَل:  ِقيامًا�النساء)5(، 

َتُسْؤُكْم�املائدة)101()1(.

قاعدة القرآن يواكب الزمان 

ِد ْبِن ِعيَسى . 32 َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ ٌة ِمْن َأْصَحابِنَا َعْن  الكايف: ِعدَّ
 ـِه َعْن َعِلِّ ْبِن النُّْعاَمِن َعْن إِْساَمِعيَل ْبِن َجابٍِر َعْن َأِب َعْبِد اللَّ
َما  َوَفْصُل  َبْعَدُكْم،  َما  َوَخَبُ  َقْبَلُكْم،  َما  َنَبُأ  فِيِه  ـِه  اللَّ ِكَتاُب  َقاَل: 

َبْينَُكْم، َوَنْحُن َنْعَلـُمُه)2(.

قاعدة إياك أعني 

َعِلِّ . 33 َعْن  ٍد  حُمَمَّ ْبِن  ـِه  اللَّ َعْبِد  َعْن  َيَْيى  ْبُن  ُد  حُمَمَّ الكايف: 
ـِه َقاَل: َنَزَل  ـِه ْبِن ُبَكرْيٍ َعْن َأِب َعْبِد اللَّ ْبِن احْلََكِم َعْن َعْبِد اللَّ

اِك َأْعنِي، َواْسَمِعي َيا َجاَرُة. اْلُقْرآُن بِإِيَّ

َمْعنَاُه َما َعاَتَب  ـِه َقاَل:  َأِب َعْبِد اللَّ َويِف ِرَواَيٍة ُأْخَرى َعْن 

)1( الكايف: ج1 ص60ب الرد اىل الكتاب والسنة ح5، املحاسن: ج1 ص269 ح358.
)2( الكايف: ج1 ص61 ب الرد اىل الكتاب والسنة ح9.
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يِف  َمىَض  َقْد  َما  بِِه  َيْعنِي  َفُهَو   َنبِيِِّه َعىَل  بِِه  َوَجــلَّ  َعزَّ  ـُه  اللَّ
اْلُقْرآِن، ِمْثُل َقْولِِه �َوَلْو ال َأْن َثبَّْتناَك َلَقْد ِكْدَت َتْرَكُن إَِلْيِهْم َشْيئًا 

ه)1(. َقِليال�اإلساء)74( َعنَى بَِذلَِك َغرْيَ

قاعدة املثل القرآين 

تفسري العيايش: َعْن َمْسَعَدَة ْبِن َصَدَقَة َعْن َأِب َجْعَفٍر َعْن . 34
وُهْم بَِأْحَسِن َأْمَثاِل  ِه َقاَل، َقاَل َأِمرُي اْلـُمْؤِمننَِي:  َسمُّ َأبِيِه َعْن َجدِّ
ُفراٌت�الفرقان)53(  َعْذٌب  �هذا    النَّبِيِّ َة  ِعرْتَ َيْعنِي  اْلُقْرآِن 

ُبوا �َوهذا ِمْلٌح ُأجاٌج�الفرقان)53( َفاْجَتنُِبوا)2(. َفارْشَ

قاعدة السنن القرآنية 

ِد ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر َعْن . 35 الكايف: َأُبو َعِلٍّ اأْلَْشَعِريُّ َعْن حُمَمَّ
 َجْعَفٍر َأِب  َعْن  َبِصرٍي  َأِب  َعْن  ٍر  َعامَّ ْبِن  إِْسَحاَق  َعْن  َصْفَواَن 
َوُرُبٌع  َنا،  َوُرُبٌع يِف َعُدوِّ فِينَا،  ُرُبٌع  َأْرَباٍع:  َأْرَبَعَة  اْلُقْرآُن  َنَزَل  َقاَل: 

ُسنٌَن َوَأْمَثاٌل، َوُرُبٌع َفَراِئُض َوَأْحَكاٌم)3(.

)1( الكايف: ج2 ص631 ب النوادر ح14.
)2( تفسري العياش: ج1 ص13 ما عني به األئمة من القرآن ح7.

)3( الكايف: ج2 ص628 ب النوادر ح4.
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مثال عىل قاعدة السنن القرآنية 

َقاَل . 36 ْبُن َسِعيٍد  َثنَا احْلَُسنْيُ  َقاَل َحدَّ تفسري فرات الكويف: 
بَّاِح ْبِن  َثنَا ُعَبْيُد ْبُن ُخنَْيٍس َعِن الصَّ ُد ْبُن َمْرَواَن َقاحَلَدَّ َثنَا حُمَمَّ َحدَّ
َعْن  َحنٍَش  َعْن  َصاِدٍق  َأِب  َعْن  َحِصرَيَة  ْبِن  احْلَــاِرِث  َعِن  َيَْيى 
َوَعْن  َأْمِرَنا  َعْن  َيْسَأَل  َأْن  َأَراَد  َمْن  َقاَل:   َطالٍِب َأِب  ْبِن  َعِلِّ 
اَمَواِت َواأْلَْرَض َعىَل  ـُه السَّ ا َوَأْشَياَعنَا َيْوَم َخَلَق اللَّ َأْمِر اْلَقْوِم، َفإِنَّ

ُسنَِّة ُموَسى َوَأْشَياِعِه.

اَمَواِت َواأْلَْرَض َعىَل  ـُه السَّ َنا َوَأْشَياَعُه َيْوَم َخَلَق اللَّ  َوإِنَّ َعُدوَّ
وَرِة إىَِل  ِل السُّ ُسنَِّة فِْرَعْوَن َوَأْشَياِعِه، َفْلَيْقَرْأ َهُؤاَلِء اآْلَياِت ِمْن َأوَّ
ِذي َفَلَق احْلَبََّة  ـِه الَّ َقْولِِه �َيَْذُروَن�القصص)6(، َوإيِنِّ ُأْقِسُم بِاللَّ
َوَعْداًل  ِصْدقًا   ٍد حُمَمَّ َعىَل  اْلِكَتاَب  وَأْنَزَل  ِذي  الَّ النََّسَمَة  َوَبَرَأ 

وِس َعىَل َوَلِدَها)1(. ُ َلَيْعطَِفنَّ َعَلْيُكْم َهُؤاَلِء َعْطَف الرضَّ

)1( تفسري فرات الكويف: ص314 ح420.
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قاعدة كليات القرآن 

ٍء يِف اْلُقْرآِن . 37 ـِه َوُكلُّ َشْ النوادر: َقاَل َوَقاَل َأُبو َعْبِد اللَّ
ٍء يِف اْلُقْرآِن َفإِْن َلـْم  َتاُر َما َشاَء. َوُكلُّ َشْ َياِر َيْ َأْو، َفَصاِحُبُه بِاخْلِ

َياِر)1(. ُل بِاخْلِ جَيِْد َفَعَلْيِه َكَذا، َفإِْن َلـْم جَيِْد َفَعَلْيِه َكَذا اأْلَوَّ

قاعدة تفسري القرآن بالقرآن 

َيُقوُل . 38 ُسْبَحاَنُه  ـُه  َواللَّ  :قال االمام عل البالغة:  هنج 
لُِكلِّ  تِْبَياٌن  َوفِيِه  ٍء�األنعام)38(  َشْ ِمْن  اْلِكتاِب  يِف  ْطنا  َفرَّ �ما 
اْختاَِلَف  اَل  ُه  َوَأنَّ َبْعضًا،  َبْعُضُه  ُق  ُيَصدِّ اْلِكَتاَب  َأنَّ  َوَذَكَر  ٍء،  َشْ
فِيِه  َلَوَجُدوا  ـِه  اللَّ َغرْيِ  ِعنِْد  ِمْن  كاَن  �َوَلْو  ُسْبَحاَنُه  َفَقاَل  فِيِه 

اْختاِلفًا َكثرِيًا�النساء)82()2(.

)1( النوادر)للشعري(: ص72 ب15ح151.
)2( هنج البالغة)صبحي الصالح(: ص61.
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قاعدة الرتتيب 

َقاَل : . 39  ـِه اللَّ َعْبِد  َأِب  َعْن  احْلََلبِيِّ  َعِن  العيايش:  تفسري 
َأْرَبٍع  يِف  َخَرَج  اْلَوَداِع،  َة  َحجَّ َحجَّ  ِحنَي   ـِه اللَّ َرُسوُل  َخَرَج 
َراِحَلَتُه  َقاَد  ُثمَ   َفَصىلَّ   َجَرَة  الشَّ َأَتى   َحتَّى   اْلَقْعَدِة،  ِذي  ِمْن  َبِقنَي 
َل بِاحْلَجِّ َو َساَق ِماَئَة َبَدَنٍة، َو  َحتَّى َأَتى اْلَبْيَداَء َفَأْحَرَم ِمنَْها َو َأهَّ
ُهْم بِاحْلَجِّ اَل ُيِريُدوَن ُعْمَرًة َو اَل َيْدُروَن َما امْلُْتَعُة،  َأْحَرَم النَّاُس ُكلُّ
َة، َطاَف بِاْلَبْيِت َو َطاَف النَّاُس  ـِه َمكَّ َحتَّى إَِذا َقِدَم َرُسوُل اللَّ

َمَعُه، ُثمَّ َصىلَّ ِعنَْد َمَقاِم إِْبَراِهيَم َفاْسَتَلَم احْلََجَر ُثمَّ َقاَل:

َبنْيَ  َطاَف  ُثمَّ  ِبَا،  َفَبَدَأ  َفا  الصَّ َأَتى  ُثمَّ  بِِه،  ـُه  اللَّ َبَدَأ  باَِم  َأْبَدُأ   
َفا َو امْلَْرَوِة َفَلامَّ َقىَض َطَواَفُه َخَتَم بِامْلَْرَوِة َقاَم َيُْطُب َأْصَحاَبُه،  الصَّ

َو َأَمَرُهْم َأْن ُيِلُّوا َو جَيَْعُلوَها ُعْمَرًة، َو ُهَو َشْ ٌء َأَمَر)1(.

)1( تفسري العياش: ج1 ص89 ح229.
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قاعدة الفصل والوصل

ــاَل: . 40 َق  َجْعَفٍر َأِب  َعــْن  ُزَراَرَة  َعــْن  العيايش:  تفسري 
اآْلَيَة  إِنَّ  اْلُقْرآِن،  َتْفِسرِي  ِمْن  َجاِل  الرِّ ُعُقوِل  ِمْن  َأْبَعَد  ٌء  َشْ َلْيَس 
َقاَل:  ُثمَّ  ٍء،  َشْ يِف  َوآِخُرَها  ٍء،  َشْ يِف  َوَأْوَسُطَها  ٍء،  َشْ يِف  ُلَا  َأوَّ َتنِْزُل 
َرُكْم  َوُيَطهِّ اْلَبْيِت  َأْهَل  ْجَس  الرِّ َعنُْكُم  لُِيْذِهَب  ـُه  اللَّ ُيِريُد  �إِنَّام 

َتْطِهريًا�األحزاب)33( ِمْن ِمياَلِد اجْلَاِهِليَِّة)1(.

)1( تفسري العياش: ج1 ص17ح1.
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