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ضوابط النرش

± Æ oKF�� ��« ÀU�ô« dA� � UNN�u�Ë WK:« ’UB��« l� �UL��M� Y���« ÊuJ� Ê√
Æ�U�dB� r�dJ�« Ê¬dI�U�

≤ Æ W�U�— Ë√ »U�� s� �ö��� Ë√ ¨t�—U�Ë ‚«dF�« q�«œ WK� � �«—uAM� Y���« ÊuJ�ô Ê√
ÆwD� bNF�� p�c� Y�U��« Âe�K� Ê√ vK� WO�u�JMF�« WJ�A�« vK� �öL� Ë√ WOF�U�

≥ Æ UOz«d�≈ Ë√ UOzUB�≈ Ë√ �U�œd� Ë√ �̈U�� t�u{u� l��√ U2 Ë√ �UOD/ Y���« ÊuJ�ô Ê√
ÆÍdJH�« Y�U��« bN� tO� q�L�� ô U2

¥ Æ �UH��« l� WK�LK� w�Ë�J�ô« b���« W�U�u� Ë« ‘ö� Ë√ CD vK� �öL� Y���« q�d�
 ÀU�ô«  dA�  s�  W�bI�  m�U��  W�√  WK:«  �u���ôË  ÆÁbM�  q�_«  W��M�  Y�U��«

ÆWO���«Ë rOJ��K� W�uKD*«
µ Æ WI�«u�  ‰U� � dAM�«  ‰u�I�  ÁdFA�  r�  ¨Y���«  ‰u�u�  Y�U��«  —UF�U�  WK:« ÂuI�

 WK� � dAMK� t1bI� “u�ô WK�LK� UJK� Y���« ÊuJ� U�bM�Ë p�– vK� d�d���« W�O�
ÆÈd�√

∂ Æ Y�U��« W�UJ* Ë√ t�OL�_ W�ö� ôË ·d� �� ‚UO�� lC� WK:« � ÀU�ô« VO�d�
Æp�c�

∑ Æ ÊUJ�≠ WOLKF�« t��—œ≠ t�«© Y�U��« s� W�uKD*«  U�uKF*« qL� ô Y� q� qLN�
Æ®w�Ë�J�ô« Áb�d� Ê«uM� Ë√ tH�U� r�—Ë q�UJ�« t�«uM�≠ tKL�

∏ ÆÆWKOK� —uD� � �UI��«Ë wLKF�« t�UAM� —UN�ù« Y�U�K� s�����
π Æ ÂuK� dA� � WK:« W�UO�Ë v�UL��ô U� q�bF� Ë√ ·c� o� d�d���« W�O� kH�%

 f�U�  Ë√  w�u{u*«Ë√  wLKF�«  Y���«  ZNM�  s� UNM�  Ãd�U�  Ë√  �U�dB� r�dJ�«  Ê¬dI�«
ÆWOM�b�«Ë W�dJH�« U�“u�—Ë WO�ö�ô« bzUIF�« d�u�
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 �5��OD�« t�¬ vK�Ë �̈�« ‰u�— �bL� vK� �Âö��«Ë �…öB�«Ë �̈� �bL(«
∫�bF�Ë ¨r�ô«Ë �s��Ë s�d�UD�«

 �WM��« �œ«b�√ —«b�≈ � Ÿd??A� ¨≠tM� �Ê�u��Ë �« s� oO�u��≠ s� U�
 �nA� w�«d�� �« �bO:« �Ê¬dI�« ÂuKF� wI��� ®ÕU�B*«© d�L�� s� �WF??�U��«
 U�Ë ��« �qCH� ¨�t �{«d�√Ë �t??O�«d�� �ÁUMJ�??�«Ë ¨�t��uLC� �oO�u�Ë ¨�t��uMJ��
 ¨��UF*« W�u??�d� �W??�UO� �o�Ë vK�Ë¨r�N ��z«d�Ë �5��U��« �Âö�√ t� �œu&
 U0 ≠t�U��??�≠ ��« �Âö� �»U�— � �‰uIF�« UNO� �‰�u �& ¨w�«d*« �…œËb�
 Æw�UF*« s� �V �CM�ô �5F���Ë �W�dF*« s� bHM�ô �…Ëd�Ë �W�F?? �� s� �t��U�� v�¬
 «Ëd �BI� � 5��U��«Ë ¡ULKF�« Ê√ ¨ �„«—œô« s� UMO��√ U� qJ� ¨bNA� œUJ�Ë
 Èb� vK� �œ�b��*« �w�¬dI�« �ÍdJH�« ÕdB�« ¡UM�Ë ŸËd??A*« r�œ � r��bN ��
 ‰UI� ô �”U�√ �W�U��« � “��� Ê« ¨bCF�« � �X�H� Íc�« Ê√ �b�O�� Æ‰UO�_«
 W�√ s� WK:« � «uA�HO� ¨s�Ë …bOI�Ë W�dF� ¡UO�œ√ rN�≈ s� d��« rNM�
 ’UB��ô«Ë …�)« w�Ë« ��� ‰uI� �« U�ö� s� «Ëc�HM�� Ê« sJ1 �W�zU�
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 ôË UO�b�« ÊuLOI� rN�≈ ÆW??O�UB�« �WOLKF�« UN��UN�u�Ë WK:« s??� qOMK�
 …—U�� Ë√ �«u� Ë« �WG� �XD�K��√ WLK� Ë√ � œ—Ë �…dJ� «ËœUD�« «–« UN�ËbFI��
 WO�UJ�≈ s� r�d�U� ”UM�« s� Â«uF�« ‰u??I� V�«b� Ê√ U�ö� s� s??J1
 d??A� �WK:« �qHJ�Ë ¨tOK� �÷���F*« Y�U��« l� ·œU�« —«u(« ¡«d??�≈
 U�√ ÆU� �«—UF� t� �X�e��« Íc�« �’U)« t�√— q��1 t�« vK� t �BM� —«u(«
 u� q� �«d��Ë �öC� �÷�F*« �b??�e� ô U� u �N� ¨»uOF�« �¡ö ��Ë �̀ ??�d���«

ÆtOK� �œd�� Ê√ o���� ô Íc�« ¨tMOF� qN'«
 tI�«u� UN�√ vK� �Y�U��« Áœ—u� �Í√— Í√ ���� ÂbF� �X�e��« WK:« Ê≈
 �Ê≈Ë ¨‰uHJ� t�A�UM�Ë tOK� œd�« o�Ë ¨ÊËd� ULO� —«d�√ ¡ULKF�U� ¨Í√d�«
 tOK� �œd� Ê√ s� lM1ô ¨tH�U� s� bM� ÂUF�« t�u��« o�«u� ô �Í√— �œË—Ë
  u�Ë WG�«b�« W�(«Ë l�UI�« ÊU���«Ë �l�MI*« qO�b�U� �WL��b� WOLK� �WI�dD�

�t�uI� Âd�ô« tO�� t� ≠ t�U��??�≠ �« d�√ U� �5∫ زب ے ے 
 ¨Y�U��« s� �…uH� ÷�F*« Á«d� U� rO�C� �« ŸËe� �� s�  ۓ ۓ رب

Æ‚UIA�« Ÿ—“Ë ·ö)« �f�dJ�Ë �…�u��« oOLF�� �W�ËU� Ë√
 w�Ë ¨V� ô U??�Ë �‰UI�� Ê√ V� U* W??O�«Ë WK:« d??�d% W??�O� Ê≈
 qJ� �UF�«Ë »U��« `�� l� ¨`K�_« —UO��« � �UOz«d�≈Ë �UOHO�ËË �UOLK� �W�dL��

�d�ü« Í√d�« ¡UG�≈Ë �q�G�« s� �ULOK� �̈U��M� �U�œU� �«—«u� —ËU� s زب ! " 
Æ10 2 3رب / . - , + * ) (' & % $ #
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 —U??�*« `O�B� �« ·bN� Íc�« �¡U�M��« bIM�U� �U�—– oOC� ô W??K:« Ê≈ 

 ¨sH�« �WK�N ��Ë s�b??�U(«  ôËU� i�b� UNMJ�Ë ¨UNO� �H�« Ë√ ÍdJH�«
 r�bI� Ë√ Íu� QD� Ë√ w�U�� jK� ‰ö� s� UNO�« rN�UN� ÊËœb�� 5�
 qO�� s� Y�U�� Í√— œ«d�≈ Ë√ ¨bB� U� ÊËœ s� WLK� —«dJ� Ë√ �̈«uN� …dI�
 »uK�Q� rN�ËbI�M� rN�≈ ÆlzUA�« Í√d�« t� n�U� w�b� U� vK� œUNA��ô«
 wIDM*« œd�«Ë wLKF�« —«u(« �« tM� »d�√ tM� �w??NM*« �¡«d�*« �« u� ¨·U??�
 Y���« W�«d�Ë WLO� s� �j(« p�– s� r�UG��� ¨�WOC� �œ�uK� b??�H�� ô Íc�«
 bM� s� �«b??�� ÂU� qJ??A� U�—«b�≈ vK� 5LzUI�«Ë WK:« Ë√ Y??�U��« Ë√
 vK� ÍuDM� �¡U�M� bI� �»uK�√ ô ¨’UI��«Ë bI� s� �rM� »uK??�Q�Ë rN??�H�√
 WK��√ WK:«  d??A� bI�Ë ÆUN�«��U� ·«��ô« l� …dJH�« `O�B� Õ«�??�«
 pK� Ê_ ¨rNO�« �XN ���Ë s*Ë UN�U��_ Â«��« qJ�Ë �œuI�M�« Ác� q�* …���
 �WI�dD� i�d���«Ë ·UJM�??�ô«Ë bI(«Ë WO�«dJ�« ÕË— s� � bF��« �œu??I�M�«
 jO�U�_« iF� Ÿu??�Ë � —cF�« q�U& Ë√ ®dD??�ô« X% ◊u??D)« l??{Ë©
 —c�F�Ë ¨t�uB� WK:« d??JM� ô U2 ¨p�– �« U�Ë ¨W�u�M�« Ë√ W??O�U�D�«
 s� w� �…—U�F� ¨t�u�Ë s??� �ULz«œ VO�K�« ¡Í—U??I�« �«Ë ≠t�U��??�≠ �« �«

 Á À ¿ ¾½ ¼ »  º ¹  ̧¶ زب ‰U� –« ��)« nODK�« Âö�
 Ô  ÓÒ  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ   Å   Ä  Ã  Â

Æرب ß Þ Ý Ü Û Ú ÙØ × Ö Õ





UN�U�� Í√— s� �F� —UJ�«Ë ¡«—¬ s� UNMLC�� U�Ë Àu���«





فحوى البحث
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فحوى البحثفحوى البحثفحوى البحثفحوى البحثفحوى البحثفحوى البحثفحوى البحثفحوى البحث

 ¡Í�� �bN� s� w�UO��« tOK� ÊuJ� Ê√ V� U� s� ��F� rN� Ÿu{u�
 W�«eM�« � WM�� …u�√ Ác���Ë t�I� tO� lC� Íc�« lL�:« …œUO� � t��c�
 d�«Ë√ ŸU��ô hK�*«Ë œU'« qLF�U� ô« p�– oI��� ôË ¨œU�H�« s� WLBF�«Ë
 Ë√  5�uBF*«  …�� � Ë√  r�dJ�«  Ê¬dI�«  �  œ—Ë UL� tO�«u�  »UM��«Ë �«
 o�d� � t� ���«Ë w�ö�ô« lL�:« tO�u�� WOK�_« ≠�UF�– �« t�M� �s��

ÆWH�dA�« W�«d�« �W�K� �� ÊË�bF� s�c�« ÂUEF�« s�b�« l�«d� s� o(«
 Ê√  V� ��«  q���*«Ë  rOIK�  W��«d�«  b�«uI�«  Y�U��«  bO��«  l{Ë  bI�
 �� rNK�1 ·u� t�« vK� —uNL�K� t???�H� r�bI�� ÈbB�� �s�� UN� vK���
 ·u� U0 �« ÂU�« t��– ⁄«d�≈ vK� —œUI�« t???�«Ë W�œUI�«  U�U���ô« � qO�9

ÆtIOI% �« vF��
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متهيد:
وال  حول  وال  هلل،  واحلمد  اهلل،  بسم 
قوة اال باهلل، وصىل اهلل عىل خري خلق اهلل، 
اهلل- بقية  سيام  ال  وااله،  ومن  واله  حممد 

واللعن الدائم عىل الظاملني اعداِء اهلل.
اهلل  »كتاب   :عيل بن  احلسني  )قال 
العبارة،  عىل  أشياء:  أربعة  عىل  وجّل  عزِّ 
واإلشارة، واللطائف، واحلقائق، فالعبارة 
واللطائف  للخواص،  واإلشارة  للعوام، 

.)1(لألولياء، واحلقائق لألنبياء
منهجيا  ختتلف  القرآنية  فاملعرفة  ولذا 
فمع  األخرى،  العلوم  معارف  عن  متاما 
ملا  مت��ام��ا  معاكس  منهج  لدينا  ال��ق��ران 
يف  حيث  االخ��رى،  العل��وم  يف  اعتدناه 
اىل  لننتهي  باحلقائق  نبدأ  الكري��م  القران 
الكوين  الواق��ع  يف  س��واء  قيامها  مواضع 

ۇئ  وئ  وئ  چ  االن��ف��س:  يف  او 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
يف  ام��ا   .]53 فصلت:  ېئچ ]س���ورة 
لننتهي  باالشياء  فتب���دأ  االخرى  املعارف 

بحار   ،)15 ص   /6 -)ج  األخبار  جامع   )1(
االنوار، 92: 20 حديث 18، عوايل الآليل 

ج: 4 ص: 155. 

اىل حقائقها.
ولقد اخرتنا حقائق السياسة يف القران 
يواجه  موضع  اخطر  باعتباره  الكريم 
واملال  الدم  عىل  بالوالية  لتعلقه  االنسان 
والعرض واالرض، وهو كذلك يف القران 
اهتامم  اوسع  تعاىل  اهلل  منحه  فقد  الكريم 
وفاة  بعد  االسالم  تأطري  ولكن  آياته،  من 
الذين  السياسيني  الرسول مبارشة لصالح 
عن  القران  ابعد  الذي  هو  بعده،  حكموا 
مشكلة  واخطر  البرش  حياة  يف  مهمة  اهم 

واجهتهم عىل طول التاريخ البرشي.
من  القران  اشرتطه  ما  عكس  وعىل 
غري  ومنع  والسياسة  االمام��ة  يف  العدل 
فقال:  الناس؛  امامة  تويل  م��ن  العدول 

ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  )چ 
ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۈچ ]س���ورة  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
عىل  البرش  عانى  فقد   ،)]124 البقرة: 
والسياسيني  السياسة  من  تارخيهم  طول 
املؤطر  السيايس  االس��الم  او  الوضعيني 
بسبب  الضنك  تعيش  البرشية  والزال��ت 
إعراض الناس عن اشرتاط اهلل للعدل يف 
للتسلط  والطغاة  الفسقة  وداهنوا  االمام 
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اهلل  لقول  ضنكًا  معيشتهم  فكان  عليهم، 
ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  چ  تعاىل: 
ائ  ى  ى  ې  ېې  ې 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
چ  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 

]سورة طه: 123 -125[.
اسباب  الكريم  ال��ق��ران  فصل  وق��د 
املستقيم  اهلل  رصاط  عن  الناس  اع��راض 
اشارت  وقد  االنبياء،  قصص  خالل  من 
ايات اهلل بشكل مبارش اىل ظواهر رافقت 
ح��رك��ات اهل���داة م��ن االن��ب��ي��اء وال��رس��ل 
جه���ود  اح��ب��اط  يف  وتسببت  واالئ��م��ة 
مدكر:  من  يوج���د  ال  ولكن  املصلحني 
چگ گ گ گ ڳ ڳ چ ]سورة 

ں  ں  چ  تعاىل:  وق��ال   ]15 القمر: 
چ ]س��ورة  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

القمر: 17[)2(.
نستفيد  ان  البحث  هذا  يف  حاولن�����ا 
سيايس  م��رشوع  باستنباط  ك��ربى  فائدة 

علة  كل  مع  السورة  نفس  يف  االية  تكررت   )2(
جديدة. 

يف  املبارك  االي  حمكم  من  للذمة  م��ربئ 
به  توجهنا  ما  عن  فضال  الكريم،  القران 
باعتبار  عليها  املجمع  املعصوم  سنة  من 
ضامنا  تعاىل  اهلل  م��ن  امل��ن��زل  اهل��دى  ان، 
وال  شق���اء  فال  واآلخ��رة  الدنيا  لسعادة 

ضالل: چې ى ى ائ ائ 
ۇئچ ]سورة  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

طه: 123[.
)مذهب  االمامي��ة  مذهب  يف  ولدينا 
يتحقق  امللة  نظام  ان   ،)البيت اه��ل 
 :الزهراء لقول  طبقا  املعصوم  بطاعة 
وطاعتنا  الفرقة  من  امانا  امامتنا  )وجعل 
نظاما للملة(، وان اتباع الثقلني العاصمني 
والتمسك هبام معا ضامن من الضالل)إين 
هبام  متسكتم  إن  ما  الثقلني،  فيكم  ٌف  لِّ مخُ
بيتي،  لن تضلوا: كتاَب اهلل، وعرتيت أهَل 
فإهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض()3(.
املعصوم؛  االم���ام  غياب  زم��ن  ويف 

و   4  :1883  /36 مسلم  صحيح  يف  رواه   )3(
5و   :662  /3786 الرتمذي:  سنن   ،37
 ،2  :431 الدارمي  سنن   ،663  /3788
 :114 7و  و30:   2  :148 البيهقي  سنن 
و   26 و   17 و   3  :14 أمح��د  مسند   ،10
احلاكم  371، مستدرك  4 و   :366 59 و 

 .3 :109
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وهو  املعصوم،  يمثل  االعىل  املرجع  فان 
من  العصمة  يف  الضامن  يمثل  الكتاب  مع 
يف  سنبينها  عليها،  متفق  برشوط  الضالل 
الحق البحث ان شاء اهلل تعاىل، من امهها؛ 
فيه  مل تتحصل  تنظيم  اي  اىل  الركون  عدم 
كل  اعتبار  من  بد  ال  بل  املرجع،  موافقة 
التنظيامت السياسية اخلارجة عىل املرجعية 
الركون  القران  منع  الذين  الظاملني  من 
عىل واالن��ط��واء  بغضهم  وجي��ب  اليهم 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  هلم.  العداوة 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
هود:  ہچ ]س��ورة  ہ  ۀ  ۀ 

.]113
عىل . 1 كخليفة  لإلنسان  االول  اخليــــار 

االرض:
املحسن  من  والثقة  اللطف  كامل  مع 
للخليفة  االول  اخل��ي��ار  ك��ان  ال��ك��ري��م 
هي  فاجلنة  اجلنة،  يف  العيش  هو  املجعول 
او  بستانا  وليس  االرض  عىل  حياة  نظام 
هذا  بمخالفة  ادم  تعثر  وعندما  حديقة، 
–مرة  ك��ان   ل��ه،  اهلل  علمه  ال��ذي  النظام 
خيار  ايضا  اهلل  لطف  فيض  -من  اخرى 
 ادم مالفة  احدثته  ما  يوافق  ثان  نظام 

وحرسة  السوءة  ب��روز  من  اجلنة؛  لنظام 
يتجسد  الثاين  اخليار  فكان  اليها،  العودة 
تعاىل  اهلل  يمنحها  فرصة  هي  دنيا  حياة  يف 
من  اجلنة  لنظام  مؤهال  ليكون  لإلنسان 
تعاىل:  قال  اهلل،  هبدى  اليها  ليعود  جديد 

پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ٺ ٿ چ ]سورة البقرة: 38[.

ۋ  ۋ  چ  اي��ض��ا:  ت��ع��اىل  وق���ال 
ې  ېې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ 
ٻ  ٻ  ٱ  مب  خب  حب  جب  يئ 
ٻ ٻپ پ پ پچ ]سورة طه: 

.]126– 123
اآليتني  يف  امل�����ذكور  "اهل�����دى"  )و 
والداللة.  -البيان  أحدمها  أمرين:  حيتمل 

واآلخر -االنبياء والرسل()4(.
برسيل  اقتدى  أي  هداي«  تبع  )»فمن 

الطويس- -الشيخ  القرآن  تفسري  يف  التبيان   )4(
)ج 1/ ص 172(. 
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و احتذى أدلتي()5(.
اآلي���ة:  يف  ن��ف��س��ه  ي��ف��رس  وال���ق���ران 

ڻ  ں  ں  چڱ 

البقرة:  ڻچ ]س��ورة  ڻ  ڻ 
.]185

فمن املؤكد ان يكون اهلدى النازل هو 
القران واملعصوم، واالصل يف هذا اهلدى 
هو؛  اجلنة  من  اهلبوط  بعد  الثاين  اخليار  يف 

ليقوم الناس بالقسط:
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڀ چ ]سورة احلديد: 25[.

دنيا  يف  القسط  قيام  يف  االصل  ان  اي 
واملعص�وم  )اهلل(،  العاص�����م  هو  الناس 
اهلل  ان  نعلم  ونحن  خصوصا  )اهل��دى(، 
السياسة  مناط  هي  التي  االمامة  جعل  قد 
الع��دول  يف  الناس  بني  بالقسط  والقي�ام 
العتيد  عهده  باعتباره����ا  فقط،  خلقه  من 
الظاملني،  عن  ومنعه���ا  القسط،  اقامة  يف 

ھ  ھھ  ہ  ہ ہ  ۀ ہ  چ  قال 
ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ 

 /1 -)ج  -الطربيس  البيان  جمم�����ع  تفسري   )5(
ص167(. 

البقرة:  چ ]سورة  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
.]124

القسط  اقامة  يف  لإلنسان  خيار  فال 
اال برشط اهلل وخي�اره فقط وقد حرصمها 
باعتبارهم  )املعصومني(،  الع�����دول  يف 

اهلل  قبل  من  مكلفون  مت��ارون  مصطفون 
فمن  الناس.  يف  العدل  اقام���ة  ملهام  تعاىل 
املعصوم  غري  اطاع  او  املعص���وم  غري  تبع 

فهو من الظاملني.
واقامة . 2 االرض  عىل  االنســـان  رسالة 

العدل:
آياته  العزيز يف حمكم  حيكي كتاب اهلل 
االرض:  عىل  االنسان  رسالة  تفاصيل 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چگگ 

چ ]سورة هود: 1[. فأساس  ڱ ں 
كام  خليفة  يكون  ان  هو  االنسان  رسالة 

پ  پ  پ  ٻ  چ  ت��ع��اىل؛  اهلل  ش��اء 
پ چ ]سورة البقرة: 30[، وقد ابتدأ 
الفاضل؛  اجلنة  لنظام  وفقا  باجلنة  خالفته 
خيارا سخيا حيث ابتدأ بالثقة من عند اهلل، 

ۓ ڭ  چ  امر ربه  آدم  وعندما خالف 
چ ]سورة طه: 121[ وتعثر بام  ڭ ڭ 
جيب عليه ليتوافق مع نظام اجلنة، منحه اهلل 
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تعاىل فرصة اخرى يف خيار اخر اقل فضال 
)اجلنة(  االص��ل  باخليار  جدارته  ليثبت 
وليعود اليها بعد االمتحان والتمحيص يف 
حياة دنيا، وكان اخليار الثاين لإلنسان بعد 
له  اهلل  يرسل  ان  وهو  اجلنة؛  من  خروجه 
ومهمته  لرسالته  فيعود  ليهتدي  )هدى(، 
ويكون  اجلها،  من  تعاىل  اهلل  جعله  التي 
جديرا بخياره االول )اجلنة( او خيرس هذه 
قال  وغضبه؛  اهلل  بسخط  فيهوي  الفرصة 

ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  چ  تعاىل: 
ائ  ى  ى  ې  ېې  ې 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 
پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مب 

پ چ ]سورة طه: 123 -126[.

الثاين  اخليار  يف  االنسان  ان  بمعنى 
تقبل  وال  عمل  منه  يصح  ال  )ال��دن��ي��ا( 
بالوالء  اال  اهلل  قبل  من  فعله  خ��ي��ارات 
يصح  فال  وطاعتهم،  ون��ذره  اهلل  لرسل 
منه العمل اال بطاعة اهلدى النازل؛ كتاب 
ونبي او امام )املعصوم(، وقد اشرتط اهلل 

تعاىل:  فقال  العدل  االمامة  خليار  تعاىل 
ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  چ 

ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے 
البقرة:  ۈچ ]س���ورة  ۆ  ۆ 

.]124
السيايس  التاريخ  واحلقيقة كام حيكيها 
للبرش بطوله وعرضه، ويشري اليها الواقع 
البرشية  ان  االن؛  اىل  لألمم  االجتامعي 
املعصومني  مع  اال  مبسوطا  العدل  تر  مل 
غري  من  االنساني���ة  نالت  وقد  وحسب، 
والظلم  واحل��روب  الويالت  املعصومني 
بأنواعه، ولنرجع اىل حقيقة تاريخ البرشية 
والظالمات  الظلم  قصة  اال  هو  فام  برمته 
التي تلقتها البرشية من احلكام والسياسيني 
التاريخ واىل االن وال يشء  ان عرف  منذ 

غري هذا.
البرش  أس��ه��م  فقد  فيه  الش��ك  ومم��ا 
واملستكربين  الطغاة  تسلط  يف  انفسهم 
للصاحلني  ن��رصهت��م  ب��ع��دم  ام��ا  عليهم؛ 
او  املعصومني،  واالئ��م��ة  االن��ب��ي��اء  م��ن 
الرسل  ضد  املستكربين  مع  باالصطفاف 
وال��ص��احل��ني حت��ت ض��غ��ط االس��ت��الب 
وترهيبهم،  املرتفني  واغ���راءات  النفيس 
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وه����ذه ق��ص��ص ال���ق���ران ع��ن االن��ب��ي��اء 
وقفت  كيف  لنا  تروي  للتاريخ  باإلضافة 
انبيائها ومنقذهيا  البرشية ضد  املجتمعات 
املرتفني  من  ومستغليهم  اعدائهم  لصالح 
من  قريبني  دوم��ا  ونخن  واملستكربين. 
قصة مقتل احلسني عىل ايدي املستلبني 
فتيات  ابناء  من  املرتفني  لصالح  االمعات 
)سمية  احلمر؛  ال��راي��ات  ذوات  قريش 
ومرجانة والنابغة والزرقاء وميسون...(.

وقد وصف اهلل تعاىل ختاصم املستلبني 
بقوله  يوم احلق واحلرسة  الطغاة  واملرتفني 

تعاىل:
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  چ 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
جئحئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
يب  ىب  مب  خب  حب  يئجب  ىئ  مئ 
ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  يث 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹچ 

]سورة ص: 55 –64[.

وبالرغم من كل الضيم واهلضم الذي 
اصاب البرش من السياسة والسياسيني عىل 
طول التاريخ البرشي واىل االن، مل يكلف 
املستويات  اعىل  من  حتى  انفسهم  البرش 
العلمية واألكاديمية يف اجلامعات ومراكز 
يمكن  التي  االحوال  ليبحثوا عن  البحث 
متى  السياسة،  مع  العدل  فيها  يتطابق  ان 

وكيف؟.
احلالة  ان  خيربنا  وع��ال  ج��ل  واحل��ق 
الوحيدة التي ضمنها اهلل تعاىل لقيام العدل 
الرسل  طاعة  هي  البرش  وبني  االرض  يف 
واألئمة الطاهرين بالعصمة فاإلمامة عهد 
اهلل وقد ضمن اهلل للناس عدالة املختارين 

ۆ  ۇ  چ  تعاىل:  فقال  قبله  لإلمام�����ة من 
ۆ ۈ چ ]سورة البقرة: 124[.
وال��دل��ي��ل ع��ىل ص���دق ه���ذه االي��ة 
حيكيه  فيام  ال��ب��رش  واق���ع  ه��و  وصحتها 
السياسة  ظلم  عن  برمته  البرشي  التاريخ 
وال��س��ي��اس��ي��ني وط��غ��ي��ان احل��ك��وم��ات 

واحلاكمني.
التصور  ان  الواقع  هذا  مع  والغريب 
ان  يمكن  العدل  ان  الناس؛  عند  السائد 
يتحقق من خالل عقد اجتامعي او مرشوع 
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املشاريع  أصحاب  من  باجته�اد  سيايس 
يف  ونسوا  وكفاءاهتم،  احلكم  تنشد  التي 

هذا الوضع حقيقتان مها:
او  )ف��رد  السلطة؛  طالب  ان  اوال: 
يتمتع  ان  اج��ل  وم��ن  تنظيم(  يف  مجاعة 
الرتف،  عن���ارص  من  باعتبارها  بالسلطة 
العدل  الن  اوىل،  كمهمة  بالعدل  هيتم  ال 
ونشوة  السلطة  برتف  التمتع  عليه  يمنع 
العدل؛  معاين  فالسلطة اصال يف  التسلط، 

هي تكليف وليس ترشيفًا.
يف  ال��ع��دل  ض��امن  يمكن  ال  ثــانــيــا: 
خيارات االنسان غري املعصوم سواء كان 
يف  الكامل  مع  اال  خارجها  او  السلطة  يف 
جل  اخلالق  إال  يمنحه  ال  وال��ذي  اخللقة 
وعال، فالعصمة ال تصدق وال تصلح وال 
واختياره  تعاىل  اهلل  اصطفاء  مع  إال  تربز 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  چ 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڱڱ ڱ ں ںچ ]سورة آل عمران: 
33 –34[ حيث االصطفاء حمل التكليف 

وحتققه.
م��ربيء  س��ي��ايس  م���رشوع  ف��ال  اذن؛ 

للذمة مطلقا ال يستند اىل طاعة املعصوم.

بالدوني�����ة  املستلبون  حيس  وق������د 
نالت  حكومات  الغرب  يف  ألن  للغرب؛ 
ان  ال��واق��ع  ولكن  منه،  ج��زء  او  العدل 
حق  يف  املجرمني  اعتى  نجد  الغرب  يف 
وما  االس��ت��ع��امري  بتارخيهم  االنسانية 
املتطرفة،  اليمينية  عقائدهم  عليه  تنطوي 
وبام ساندوا الطغاة من حكام العامل الثالث 
اقسى  شعوهبم  ضد  ليامرسوا  هلم  عمالء 
فسياسيو  والتنكيل،  االضطهاد  ان��واع 
وهم  بكاملها،  شعوبا  اب���ادوا  ال��غ��رب 
وال  ألحقاب  البرشية  معاناة  يف  السبب 
افردنا  ولذا  منهم،  تعاين  االنسانية  زالت 
اهلائمني  املتشدقني  الدونيني  ألول��ئ��ك 
بحثا  افردنا  وعدالتهم،  الغرب  بحضارة 
خاصا يف الفصل الرابع من كتاب املرشوع 
السيايس االسالمي لبيان حقائق السياسة 
الدونية  غشاوة  لكشف  املجرمة  الغربية 

عن عيون املستلبني هبا للغرب املرتف.
اص��ال  ج���اء  ال��ب��ح��ث  ه���ذا  ان  اال 
وبالتحديد لتوضيح وبيان علمية وعملية 
الصحيحة،  بالقراءة  االسالمي  املرشوع 
اب��راء  اج��ل  وم��ن  القرآنية  احلقائق  م��ن 
الذمة لكل من يرى ان ابتالءات السياسة 
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هاجس له، فهناك حقائق قد تكون مردية 
ومسخطة هلل اسهمنا هبا من حيث نشعر او 

ال نشعر تتمثل ب�:
اسناد  بعدم  مجيعا  اسهمنا  لقد  اوال: 
السيايس  دوره��ا  لتأخذ  العليا  املرجعية 
عدم  ان  يعلم؛  والكل  املجتمع،  يف  كامال 
نسال  مهلكة  موبقة  العادل  االمام  نرصة 
اهلل تعاىل ان يعفو عنا وهيدينا سبل الرشاد.
الفاسدين  مت��ادي  يف  اسهمنا  ثانيا: 
عن  بسكوتن���ا  السياسيني  من  واملجرمني 
ونحن  امليكافبللية  السياس������ة  ممارستهم 
نعلم اهنا حمض ظلم، بل وربام اوصلناهم 
اىل ذلك الوضع غري املريض وغري املقبول 

من قبل املرجعية بانتخاهبم.
غري  من  السياسيني  عن  تغافلنا  ثالثا: 
اهنم  نعلم  ونحن  للسياسة،  كمالك  عدل 
واصدقاء  املستكربين  بيد  وبيادق  ادوات 
تغريهم  يف  الوسيلة  ولدينا  )عمالء(،  هلم 

باالنتخابات ومل نفعل!!!.
رابعا : مع كل هذا قضينا وقتا وبشطر 
الظلمة  عن  السكوت  يف  اعامرنا  من  كبري 
الثقلني  وج��ود  مقابل  السياسيني  م��ن 
ندري،  ال  او  ندري  حيث  من  العاصمني 

فقد تركنا ما خولنا ربنا من الثقلني؛ كتاب 
لننتخب  ظهورنا  وراء  املعصوم  وسنة  اهلل 
وعامل  الشيطان  اتباع  من  وفالنة  فالنًا 
سياسيا  مرشوعا  يملكون  ال  ممن  السوء 

حتى فضال عن ان يكون مربء للذمة.
ما ختيفني  االربع���ة هي  احلقائق  هذه 
حالن�������ا  استمر  وان  مضجعي،  وتقض 
مصداقا  نكون  رب��ام  عليه،  نحن  ما  عىل 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  چ  ت��ع��اىل:  لقوله 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 

مئ  حئ  جئ  ی  ی  یی 

يب  ىب  مب  حبخب  جب  يئ  ىئ 

چ ]سورة  ىت  مت  خت  حت  جت 

االنعام: 94[.
بفالن  متمسك  هذا  اليوم؛  منا  فكثري 
جملس، وذاك بفالن حزب، والثالث بذاك 
التيار وكل هذه التنظيامت والتجمعات ال 
منتخبيهم،  ما يربئ ذمتهم وذمة  يملكون 

وضل عن اجلميع ما كانوا يزعمون!!.
يبحث  العطشان  مثل  ذلك  يف  ومثلنا 
وامل��اء  امل��اء  ع��ن  القاحلة  ال��ص��ح��راء  يف 

العذب جيري من حتته يف جوف االرض.
ال  والكتاب  املعصوم  الثقلني  فطاعة 
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يتوفر يف زمن الغيبة اال يف النظام املرجعي، 
نظام  خالل  من  الذمة  براءة  لنا  وتتحقق 
ورسوله،  هلل  طاعة  واالجتهاد  التقليد 
جتسيد  فهو  امللة،  نظام  ضمن  منضوين 
بالتزامه  مأمورون  نحن  الذي  امللة  لنظام 
اهلل  ارادة  اجتاه  ذمتنا  لتربئة  به  والتمسك 

وحتقق رسالتنا ولبلوغ رضاه جل وعال.
فرتك السياسة والسياسيني الوضعيني 
وبغض الظلم ومعاداة الظاملني والتمسك 
باملرج����ع االعلم اجلامع للرشوط مربيء 
بطاعت�����ه  والتمسك  وبمالزمته  للذمة، 
يتحقق املرشوع السي�����ايس االس���المي، 
اعداء  من  كاملقَلد  املقِلد  يكون  ان  برشط 
للظلم  ومبغض  صنف،  كل  من  للظاملني 
من اي مصدر حتى من النفس واالقربني، 
من  اهلل  ه��دى  من  مقتداهم  يكون  وان 
تعاىل:  لقوله  طبقا  غريهم  ال  املعصومني 

چ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 

األن��ع��ام:  چ ]س���ورة  ۆئ  ۇئ 

.]90– 89
املقِلد  فليكن  جند  للمرجع  كان  وان 

الصادقني  املطيعني  املخلصني  جنده  من 
وأم��واهل��م،  بأنفسهم  يفتدونه  وال��ذي��ن 
ويزول  الرمحة من رهبم  يستحقون  عندها 
ضنك العيش، ويعيش الناس عز الطاعة، 
ويذوقون  املعصية،  ذل  من  ويتحررون 
طعم الرمحة االهلية التي فقدت مع الطغاة 

ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  اهلل  قال  واملجرمني. 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
األعراف:  چ ]سورة  ٿ  ٺ  ٺ 

.]96
السيايس . 3 للمرشوع  القرانية  التفاصيل 

املربيء للذمة.
قبل  فهمها  من  الب��د  مفاهيم  هناك 
امل��رشوع  ماهي��ة  تفاصيل  يف  ال��دخ��ول 
مثل:  للذمة،  املربيء  االسالمي  السيايس 
وظواهر  والعصمة،  واالمام�����ة،  الدين، 
املجتمع االنساين؛ مثل ظاهرة  متأصلة يف 
وظاهرة  الرتف،  وظاهرة  الرسل،  ارسال 
اجتامعية  ظواهر  باعتبارها  االستالب 
السياسة  لصالح  الوضع  ابقاء  يف  مؤثرة 
الدين  انحراف  يف  وسببا  الظاملة  الوضعية 
ليجد  االسالم  مدعي  قبل  من  تأطريه  او 



حمسن وهيب عبد

27

اعداء اهلل واملنحرفون جماال للطعن يف دين 
اهلل القويم:

الدين؛ هو اهلدى النازل من اهلل تعاىل؛ . 1
الدائمة  القائمة  العالقة  وهو يظهر يف 

بني العاصم واملعصوم واملعتصم:
أبيهم  اخ���راج  بعد  البرش  اهلل  وع��د 
ضامنا  منه  النازل  باهلدى  اجلنة  من  وامهم 
اىل  ليعود  ثم  الدنيا  ليسعد يف  به  يلتزم  ملن 
فيعيش  اهلدى  هذا  عن  يعرض  او  اجلنة، 
رمحته  من  اهلل  ينساه  ثم  الدنيا  يف  الضنك 

ۋ  ۋ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال  االخ���رة  يف 
ې  ېې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ 
ٻ  ٻ  ٱ  مب  خب  حب  جب  يئ 
چ ]س��ورة  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ 

طه: 123 -126[.
ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  چ  تعاىل:  اهلل  قال 
ېئ ېئ چ ]سورة النحل: 52[، واصبا 
ابن  »ق��ال  واصبا  الدين  )ول��ه  دائ��ام؛  أي 
عىل  واجبة  طاعته  اي  دائام  يعني  عباس: 

ڇ  ڇ  چ  تعاىل:  قوله  ومنه  ال��دوام، 
ڇ چ ]سورة الصافات: 9[.

ارسل من  بام  تعاىل  اهلل  فالعاصم؛ هو 
وبينات  كتب  من  انزل  وما  ونذر،  انبياء 

معجزات يسند هبا رسله.

البرشي  النموذج  ه��و  وامل��ع��ص��وم؛ 
يتحقق  ال��ك��امل  ع��ن��د  )ح��ي��ث  ال��ك��ام��ل 
من  لغريه  حسنة  اس��وة  ليكون  احلسن( 
وعاًء  به  يكون  الذي  وبكامله  البرش.  بني 
االمام  يتنزه  للوحي،  ومعدنا  للعصمة 
احلجة عن الظلم بكامله اخللقي وبالوحي 
الذي يتلقاه وتسنده البينات من ربه امتاما 

للحجية.
هو  ن��ج��اة؛  سبيل  ع��ىل  وامل��ع��ت��ص��م 
الذي  الدين  يف  الثالث  الطرف  االنسان 
وتقفل  القائمة  الدائمة  العالقة  به  تكتمل 
املعتصم  هو  املتدين  فاإلنسان  الدائرة.  به 
اماما  او  كان  نبيا  باملعصوم  املقتدي  باهلل 
طلبا لرباءة ذمته من مسؤولية االمانة التي 

ابتيل هبا كخليفة يف االرض.
يربئ  ما  كل  هو  الدين  يكون  وعليه 
ذمة االنسان امام اهلل من ان َيظلم او يخُظلم 
به  ج��اءت  ال��ذي  الترشي��ع  خيارات  يف 
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االجابة  عن  عبارة  هو  والذي   الرسل
فيها  ف��ع��ل  وب��خ��ي��ارت  ت��س��اؤالت��ه  ع��ن 
االستجابة حلاجاته، وبذلك خييل االنسان 

مسؤوليته اجتاه ربه وإخوته من البرش.
من  وال  الع�������دل  من  فليس  اذن؛ 
العاصم  اجابات  عن  نفتش  ان  املنطق 
واملعامالت  العبادات  يف  تساؤالتنا  عن 
بتىَل به من مسائل  ونعمل هبا ونستثنى مما نخُ
خصوصا  وحاجاهتا،  وابتالءاهتا  السياسة 
والوالية  باملسؤولية  ختتص  السياسة  وان 

عن الدم واملال والعرض واألرض!!!.
ال��ب��ع��ض يف اغ��ف��ال ش��ؤون . 2 ح��ج��ة 

السياسة او التغافل عنها:
نجد يف الرسائل العملية للمراجع كل 
الناس  يبتيل هبا  التي  املسائل واالبتالءات 
لكل  مبوبة  اب��واب  يف  اليومية  حياهتم  يف 
التجارة،  الزراعة؛  واملعامالت؛  العبادات 
الخ،  واحل��وال��ة...  والضامن  واملضاربة، 

ولكننا ال نجد بابا للسياسة وابتالءاهتا.
فكيف يمكن ان نتصور حني ال نجد 
ذمتنا  يربيء  ما  اخلاتم  الكامل  الدين  من 
يف امور السياسة وهي حمل ابتالئنا؟. وهل 

هذا معقول؟.

وقوع  نمنع  ان  نستطي�����ع  كنا  واذا 
الظ����امل  نردع  ان  عىل  ومقتدرين  الظلم، 
ذلك،  نفعل  وال  الرشعية  ال��رشوط  وفق 
فهل ذمتنا بريئة؟. وه���ل يمكن ان نكون 

مرضيني عند اهلل؟.
يرتك  ان  نتصور  ان  يمكن  كيف  او 
ليتخول  السياسة  امور  االمامية  مراجع 
ارباب  له وال دين من  غريهم ممن ال ذمة 
املدعي���ة  او  الدنيوية  العلامنية  االحزاب 
ال  ممن  حتى  او  النفعي�������ة،  بدافع  للدين 
السياسة  ليامرسوا  ذمتهم  ب��رباءة  يعتنون 
سلطة  والسياس���ة  عليهم،  حكرا  فتكون 
عىل الدم والعرض وارض واملال وبالتايل 

سلطة عىل الدين؟.
ول��و صدقت ه��ذه احل��ال -وك��ام هو 
قائم االن -فهل التارك مهامته يف السياسة 
لغريه ليفعل الظلم يف املجتمع، اقول: هل 
هذا التارك يمكن ان ينال رضا اهلل تعاىل؟. 
اعان  او  الظلم  اىل  ركن  قد  يكون  انه  ام 

الظاملني؟. واهلل تعاىل يقول: چ ڳ ڳ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ہچ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

]سورة هود: 113[.
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اىل  وحتتاج  الدين  يف  تساؤالت  هذه 
الكتاب  العاصمني؛  االصلني  من  اجابة 
يتوفر  ال  ال��ت��س��اؤالت  وه��ذه  وال��ع��رتة، 
ولو  املتدينني  من  القليل  القليل  إال  عليها 
الثقة  ووضعوا  املراجع  من  اكثر  اقرتبوا 
وامناء  االنبياء  )خلف��اء  بوصفهم  فيهم 
عباده  خيذل  ال  تعاىل  اهلل  فان  الرسل()6(؛ 
املتوكلني عليه ابدا، وسيجدون من املرجع 
بشكوكهم  ويذهب  يطمئنهم  ما  االع��ىل 

ويربيء ذمتهم ان شاء اهلل تعاىل.
كوني��ة 3.  سياسية  اطروحة  العصم�����ة 

قرآنية:

رسول  عن  روى   الصادق االم��ام  عن   )6(
ما  الرسل  أمناء  الفقهاء  ق��ال:  انه   اهلل
وما  اهلل  رسول  يا  قيل  الدنيا،  يف  يدخلوا  مل 
السلطان  ات��ب��اع  ق��ال:  الدنيا  يف  دخ��وهل��م 
دينكم  عىل  فاحذروهم  ذلك  فعلوا  ف��إذا 
والصحيح  للكليني  الكايف  يف  )دراس��ات 
 ،5  ،37  :1 والكايف   ،)4  /28( للبخاري 
العامل:  كنز  و   ،)21  /4( الآليل  عوايل  و 
بحار  و   .27 الراوندي:  نوادر   ،28952
وجامع   ،]36[ صفحة   /2 جزء  األنوار/ 
وأخ��رج��ه   ،)366  /14( األح���ادي���ث 
الديلمى )3/ 75، رقم 4210(، والرافعي 
)2/ 445(. وأخرجه أيًضا: ابن أبى حاتم 

ىف العلل )2/ 137(.

الكوين  النسق  حقائق  بدهييات  من 
والكائنات  الكون  افعال  به  جتري  الذي 
نحياه  وال��ذي  ورسم��دي��ة  وحكمة  بدقة 
علة  ل���ه  الكون  ان  هو  كاهلواء؛  ونتنفسه 
واحدة  غاية  اىل  ويسعى  منها  بدا  واحدة 
العلة  فإم����ا  عندها.  يستديم  او  تديمه 
انجزت  التي  الرمحة  املوجبة  القوة  فهي 
الغاية؛  وأم���ا  وال��ك��ون  الكائنات  ك��ل 
يف  إال  له  مصداق  ال  والذي  الكامل  فهي 

العصمة واملعصوم.
فالعصمة هي الكامل يف اخللقة والتي 
املصور جل  البارئ  اخلالق  اال  يمنحها  ال 
اذن  فإهنا  اصطفاؤه،  يكمن  وفيها  وعال 
يسعى  الذي  السامي  وهدف�ه  اخللق  غاية 
معه  ويستقيم  ب�����ه  ويستديم  الكون  اليه 

وحيلو معه.
فالعصمة بعبارة اخرى ليست معتقدًا 
بل  فحسب،  عقائدية  مسلمة  او  مذهبيًا 
الكون  رسي��ان  لسنة  تكويني  حتم  هي 
باجتاه غايته. فالعصمة اطروحة كونية قبل 

ان تكون عقيدة دينية.
ومن  العزيز  الكتاب  من  نجد  كذلك 
اطروحة  هي  العصم��ة  ان  املعصوم  سنة 
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عقائدية  مسلمة  وليس  سياسي��ة  كونية 
ختص االمامية او ختص مذهبهم فحسب، 
العصم���ة  بمعاين  اجلاهلون  يتصور  كام 
اهلل  ان��زل  ما  بعق��ائد  عقوهلم  املكممني 
خلق  غاية  هي  فالعصمة  سلطان،  من  هبا 
ولذا  بالكامل،  السامي  وهدفه  كله  الكون 

ڑ ڑ  چ  تعاىل واصطفاؤه:  فهي خيار اهلل 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
–33 عمران:  آل  چ ]س��ورة  ں  ں 
خيتار  ال  املطلق  الكامل  تعاىل  فاهلل   .]34

ملهامه إال الكامل من خلقه.
مصداق العصمة هو االمام احلق:. 4

باإلمام�ة  العصم�������ة  وتتجسد  تربز 
اهلل  اهلل، وعهد  فهي عهد  اهلل  من  املختارة 

ۆ  ۆ  ۇ  چ  الظاملني  ينال  ال  تعاىل 
وعليه   ،]124 البقرة:  ۈچ ]سورة 
وباملعص�����وم  اهلل  بكتاب  التمسك  صار 
فيها  بام  االم��ور  كل  يف  للذمة  مربئًا  معا 
بالضبط  وابتالءاهتا،  السياسة  مشكالت 
 :اهلوى عن  ينطق  ال  الذي  اوىص  كام 
متسكتم  إن  ما  الثقلني،  فيكم  ملف  )إين 
أهل  وعرتيت  اهلل،  كتاب  تضلوا:  فلن  هبام 

عيل  ي��ردا  حتى  يفرتقا  ل��ن  فإهنام  بيتي، 
احلوض()7(.

املربيء  السيايس  فاملرشوع  وعنده��ا 
املعصوم،  االم��ام  بطاع��ة  يتحقق  للذمة 
وامل��ع��ص��وم هي���دي ل��ل��ق��ران وال��ق��ران 
زين  اإلم��ام  يشري  كام  للمعصوم  هي��دي 
له:  قيل  عندما  له  جواب  يف   العابدين
املعص�وم؟.  معنى  فام  اهلل  رسول  بن  ))يا 
اهلل، وحبل  املعتصم بحبل  فقال: )هو 
اهلل هو القرآن، ال يفرتقان إىل يوم القيامة، 
ال��ق��رآن، وال��ق��رآن  واإلم����ام هي��دي إىل 
اهلل عز  ق��ول  وذل��ك  اإلم���ام،  إىل  هي��دي 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  چٺ  وجل: 
ٿچ((.

اهلل  صلوات  الزهراء  اكدته  ما  وهو 
خطبته��ا  من  بعض  يف  قالت  حني  عليها 
الفرقة  من  أمانا  امامتن�������ا  وجعل   ...(

و   4  :1883  /36 مسلم  صحيح  يف  رواه   )7(
5و   :662  /3786 الرتمذي:  سنن   ،37
 ،2  :431 الدارمي  سنن   ،663  /3788
 :114 7و  و30:   2  :148 البيهقي  سنن 
و   26 و   17 و   3  :14 أمح��د  مسند   ،10
احلاكم  371، مستدرك  4 و   :366 59 و 

 .3 :109
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ذمة  براءة  فال  للملة()8(.  نظاما  وطاعتنا 
اال بطاعة املعص����وم وال ضامن للعدل يف 
القيادة والسياسة اال مع العادل كام اشرتط 

رب العزة جل وعال.
هذا  فيتحقق  املعصوم  غياب  يف  واما 
املرشوع املربئ للذمة كام هو اليوم بالنظام 
املرجعي القائم من خالل استيعاب االمة 
وهو  والتقليد.  االجتهاد  نظام  وفق  كلها 
يف  اهلرمي  النظام  يشبه  هرمي  فني  نظام 
االحزاب السياسية إال انه شامل واختياري 
يف التعني وملزم يف الرشوط، ومرشوط ال 
الذكر  الولد  وفيه  خي��رتق،  وال  فيه  ثغرة 
بلغ  اذا  النظام  يف  فيدخل  رشعا  يكلف 
رشعا  تكلف  والبنت  ع��رشة،  اخلامسة 
يف  فتدخل  العمر  من  التاسعة  اكملت  اذا 
النظام. فتكون االمة كلها مرتبطة باملرجع 
تصعد  واليه  احللول  تصدر  منه  االع��ىل؛ 
املسئالت واحلاجات. وإدارة املجتمع من 
قبل املرجع هبذه الكيفية وهبذا النظام يشبه 
وهكذا  ضجيج،  بدون  ولكن  دولة  ادارة 
االن.  اىل  نشأهتا  منذ  املرجعية  كانت 
السياسي���ة  واإلدارات  الدول  هلا  حتسب 

)8( البحار: 6/ 108/ 1. 

الظاملة الف حساب.
املرجع . 5 تعضــيد  يف  املؤمنة  الثلة  امهية 

واسناده:
املرجعي  ال��ن��ظ��ام  ع��ىل  ي��ص��دق  ال 
للملة  املطلوب، وان يكون نظاما  النجاح 
فعاال يف كل املجاالت بام فيها السياسة اال 
مؤمنة  ثلة  عىل  املرجع  اعتامد  خالل  من 
اهن��ا جت��اوزت  ب��رشط  ب��اهلل واليوم االخ��ر 
من  تتخذ  ومل  اشكاله،  بك����ل  االستالب 
املضلني عضدا، تسند املرجع االعىل ومتنع 
واالستالب  ال��رتف  جدل  نتائج  رسي��ان 
السامء  ورسالة  االنبياء  مع  حصلت  التي 
لتضيع جهود املرجع وال حترتم فتاويه كام 

.ضاعت جهود الرسل
االجتامعية  الظواه�����ر  جدلي�����ة  فان 
بجهود  نتائجه�����ا  عصفت  التي  الثالث 
ان  ويمكن  قائم����ة  مازالت   الرسل
راسخا  كان  مهام  املرجع  بجهود  تعصف 
ان  وحتى  وتقواه  ورعه  يف  قويا  علمه  يف 

كان يتمتع بنفس قيادي فذ.
رضورية  هي  كام  املؤمن���ة  الثلة  تلك 
جدا لتعضيد النبي او االمام احلق يف مهمة 
تكون  ايضا  االرض،  عىل  العدل  اقامة 
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تعضيد  يف  ج��دا  رضوري��ة  املؤمنة  الثلة 
له  ينبغي  كام  بمهامه  ليقوم  االعىل  املرجع 

وبام كلفه اهلل تعاىل.
ادلة رضورة وجود الثلة املؤمنة للقيام . 6

بأمر اهلل:
لنا من قصص االنبياء اكثر من موقف 
فقد  النرصة،  يطلبون  االنبياء  فيه  نجد 
استغاث لوط وهو يرى قومه يرصون 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  چ  وباطلهم:  ظلمهم  عىل 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ چ ]سورة هود: 

من  اكثر  املعصومني  سرية  يف  ولنا   .]80
رواية صحيحة تثبت رضورة وجود الثلة 
واسناد  وتعضيد  لتدعيم  الصادقة  املؤمنة 

قيام نظام امللة الفاعل:
يف . 7 جاء  باالعتبار:  جديرة  مالحظــــة 

احلديث  السجاديــة  الصحيفة  مقدمة 
التايل:

َواَل  َخَرَج  َما   :ِ ْاهللهَّ َعْب�ِد  َأبخُو  )َق�اَل 
َأَح�ٌد  َقائِِمَنا  ِقَياِم  إىَل  اْلَبْيِت  َأْهَل  ا  ِمنهَّ جخُ  رخُ خَيْ
اْصَطَلَمْتهخُ  إالهَّ  َحّقًا  َيْنَعَش  َأْو  ْلاًم  ظخُ لَِيْدَف�َع 
وِهَنا  َمْكرخُ يِفْ  ِزَي��اَدًة  قيامه  َوَك��اَن   ، ةخُ اْلَبِليهَّ

َوِشيَعتَِنا(.
هني  ان��ه  احلديث  ه��ذا  من  يفهم  قد 

نشاط سيايس،  بأي  الظامل  القيام ضد  عن 
وبغضهم  االئمة  حقيقة  مع  يتناىف  وهذا 
وقضائهم  للظاملني  وعداوهت�������م  للظلم 
مجيعا شهداء عىل يد الظاملني. ولذا يفس��ر 

احلديث باحلقائق التالية:
اجلدل  بحقيقة   االئمة علم  اوال: 
وقلة  ال��رس��ل  رس����االت  ب��ني  ال��ق��ائ��م 
ال��ن��ارصي��ن وع���داوة امل��رتف��ني وخ��ذالن 
املستلبني االمعات والذي يفيض دوما اىل 
غلبة املرتفني املستكربين مما يزيد يف مكروه 

الصاحلني واتباعهم.
سيحصل  ملا  وص��ف  احلديث  فهذا 
الظلم،  ض��د  ب��ال��س��الح  ال��ث��ائ��ر  للقائم 
واألئمة  االنبياء  مثل  مثله  سيكون  حيث 
ما  متاما   االمام علم  فقد  املخذولني، 
اف��ى ال��ي��ه ج��دل اص��ح��اب ال��رس��الت 
متاما،  مستلبة  امة  يف  املرتفني  مع  الساموية 
 وكام حيكي كتاب اهلل يف قصص االنبياء
فالغلبة دوما للمرتفني، ما دام الناس عىل 
السنتهم.  عىل  لعق  والدين  ملوكهم  دين 
الناس  )ان   :احلسني االم��ام  ق��ال  كام 
ألسنتهم  عىل  لعق  والدين  الدنيا  عبيد 
حمصوا  فإذا  معائشهم  درت  ما  حيوطونه 
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بالبالء قل الديانون()9(.
االنطباق  متام  منطبق  احلديث  ثانيا: 
اهلل  لرصاط  بالدعوة   االئمة سرية  مع 
االفضل  الوسيلة  فهي  أحسن،  هي  بالتي 
من ان نقوم بقوة السالح ال بإكراه الناس 
لعق عىل  الذي هو اصال جمرد  الدين  عىل 
عىل  للثورة  مسوغ  هناك  وليس  السنتهم. 
غري  ثلة  مع  الدين  باسم  للتسلط  احلكام 
مؤمنة، ففي هذه احلال تكون الثورة وباال 
الدين احلقيقيني كام  الدين وعىل اهل  عىل 

.يصف االمام
القي��ام  بني  شاسعًا  بونا  هناك  ف��ان 
ان  وبني  بالق����وة  احلك���م  لتغيري  املسلح 
ونعترب  وبوسائله  نفسه  الدين  من  نسلك 
دعوة  هنج  يف   واملرسلني األنبياء  بسري 
اليوم  يسموهن����ا  بام  تعاىل  اهلل  إىل  الناس 
ميسورة  النتائج  حيث  الالعنف(،  )ثورة 

والتبعات مضمونة العواقب.
فان  املؤمنة  الثلة  غياب  مع  ثالثــــــا: 
استثناء  وبدون  مجيعا  كانوا   االئم������ة
الظل�����م  برفض  الفضائل  يسعون لشيوع 

 116، ومقتل احلسني )9( بحار االنوار 78: 
للخوارزمي 1: 237 نقل يف كربالء. 

هذا  احسن؛  هي  وبالتي  الظاملني  وعداوة 
هو هنجهم.

هذا  صار  كيف  ادري  ال  هن����ا  من 
عن  للبع��د  شامعة  البعض  عند  احلديث 
مع  السياسية  املسؤولية  ملواقع  التصدى 
ذريعة  وصار  هلم،  وهتيئها  عليها  قدرهتم 
للوهن والتقاعس عند بعض االمامية عن 
خلقهم  التي  األرض  عىل  رسالتهم  مهام 
تعاىل:  ق��ال  حيث  اجلها  م��ن  تعاىل  اهلل 
چ ووفقا  پ  پ  پ  پ  چٻ 

االهلي  اخلليفة  هذا  سلم  التقاعس  هلذا 
امته  ومقاليد  السياسية  أموره  املفرتض!. 
لغريه من الفئات األخرى الظاملة ومل يفكر 
بمرشوع سيايس من اصل العقيدة الكاملة 

مربء لذمته!!.
فهل ه�����و اجله����ل؟. ام هو اجلبن؟. 
سرية  فهم  ع�ن  والقصور  العجز  هو  ام 
االنبياء والرسل واملعصومني من آل حممد 
اىل  امليل  وبدافع  عليه��م؟.  اهلل  صلوات 
املشاكل؟.  عن  والبعد  واالستقرار  الدعة 

ام هو فقدان توفيق اهلل ام مجيع ذلك؟.
متت . 8 مل  حكومة  يمتلكون  االماميون 

عىل مر التاريخ:
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العامل  يف  ال��وح��ي��دون  ه��م  االم��ام��ي��ة 
ربانية  سياسية  اطروحة  يمتلكون  الذين 
وهي  دائمة  قائمة  للذمة،  مربئة  حمكمة 
تتمثل  مت��وت،  ال  ولكنها  تضعف  دول��ة 
امللة  بنظام  القائمة  والدولة  امللة،  بنظام 
جمسدة باإلمام املعصوم يف وقته، واحلديث 
وان  الدولة  تلك  عىل  احلفاظ  اىل  يرمي 
الثلة  عىل  احلفاظ  وينشد  ضعيفة،  كانت 
وان  الصحيح  االس��الم  حاملة  املؤمنة 
قائمة  االمامية  دولة  وأالن  قليلة،  كانت 
التي  الستة  باجتهاداهتا  الدينية  باملرجعية 
سيايس  بمرشوع  بمقتضاها  االم��ة  تنعم 
معاين  حفظ  نظري،  له  ليس  رب��اين  ك��وين 
مع  تتالزم  باعتبارها  االسالم  يف  السياسة 
قراءته  بذلك  لإلسالم  حفظ  كام  العدل 

الصحيحة.
الذي  امللة  نظ����ام  كنز  من  وبالرغم 
السي����ايس  واملرشوع  االماميون  يمتلكه 
الذي ال يموت، فان هذا احلديث وبدون 
بعض  جعل  ملراميه  وعي  وب��دون  فه���م 
يف  أذالء  أتباع  الدهور  مر  عىل  الشيع�����ة 
واملذاهب  الف���رق  من  لغريهم  السياس���ة 

األخرى، اال ما ندر.

الذي  او  أوّل  ال��ذي  ان  ف��رض  عىل 
مطلقا؛  القعود  بلزوم  احل��دي��ث؛  ف��رسه 
الطغاة  مع  التورط  عدم  ب��رورة  خرج 
 القائم قيام  حتى  املقاومة  من  لون  بأي 
هي  القيام  ان  باعتبار  فرجه؛  اهلل  وعجل 
غريه،  دون  فرجه  اهلل  عجل  اإلمام  مهمة 
واالبتعاد  السياسة  جتنب  لزوم  يرى  وهبذا 
مذهب  عىل  اخل��وف  بدافع  طغاهتا،  عن 
الشيعة وحفاظا عىل أفرادهم وجتمعاهتم.

هذا  ف��ات  ولكن  ه��ذا؛  يف  ب��اس  ال 
امل����ؤول، ان��ه ج��ان��ب ال��ص��واب وخ��دم 

الظاملني مرتني:
• واإلفتاء 	 اإلمامة  ملقام  بتصديه  م����رة 

مركبا  جهال  جاهل  وهو  والتأوي���ل، 
األنبياء  رسالة  عن  وبعي���د  املقام  هلذا 
األبرار  أئمتن��ا  علي�����ه  استشهد  وما 
منهم  احد  يمت  مل  والذين   ،مجيعا
شهداء  قض���وا  كلهم  بل  انفه،  حتف 
يف  يتمع��ن  مل  ف�هو  الظاملني؛  يد  عىل 
معاين سرية قادتنا، و جيهل رسالته 
يثاب  التي  الدينية  وواجباته  الكونية 

عليها ويعاقب.
• يف 	 الرسايل  اجلهد  عطل  ثانية  وم��رة 
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املتمثل  للمؤمنني  اجلمع���ي  السلوك 
برفض الظلم وعداوة الظاملني؛ الذي 
والذي   الرسل رسالة  جوهر  هو 
ألنه  به.  اال  اآلدم��ي  إسالم  يصح  ال 
وهو:  الدين  فروع  من  أساس  قاعدة 
من  وال��ت��ربي  اهلل  ألول��ي��اء  )ال��ت��ويل 
األمور  صريّت  وبذلك  اهلل(..  أعداء 
أهل  أتباع  لغري  بالرورة  السياسية 
حني  السيايس  الفراغ  مللء   البيت
تركوها لدواعي دينية مزعومة باعتبار 

السياسة رش البد منه.
ف��ال��ق��ي��ام ال���ذي ي��ق��ص��ده اإلم���ام يف 
وإع��داد  املسلحة،  الثورة  ه��و؛  احلديث 
والدخول  بل  احلرب،  وإعالن  اجليوش 
يف حرب مع الدول القوية القائمة... وهو 
عىل  الساموي�����ة  الرساالت  أسلوب  ليس 

اإلطالق.
السياسي������ة  االطروح����ة  جوهر  ان 
هو  تعاىل  اهلل  قب����ل  من  املرضية  الكونية 
التزام طاعة املعصوم والذي سمته سيدتنا 
االطروحة  هذه  امللة، ان  الزهراء بنظام 
هلا  مهد  حتام، وقد  املعصوم  بوجود  قائمة 
لغيبة  استعداد  الوكالء  بنظ���ام   االئمة

نظام  بقيام  امللة  نظام  ترك���ز  ثم  املعصوم 
كلها  االمة  ليستوعب  والتقليد  االجتهاد 
جمتهد  هو  الذي  املرجع  طاعة  خالل  من 
املعصوم  طاعة  نظ���ام  للناس  يوفر  اعلم 
خالل  من  املعصوم  اتباع  كل  فيه  ويدخل 
القاعدة العقلية )عمل العامي بدون تقليد 

باطل(.
الرساالت  يف  الدعوي  ف����ألسلوب 
ومنهاجه  وفقهه  أصوله  له  منهج  الساموية 
االن  بصدده  ولسنا  ومراحله  وأساليب����ه 
يف  جدا  املعامل  واض���ح  بيانا  هناك  ولكن 
االنبياء  سرية  خالل  من  تعاىل  اهلل  كتاب 

التي حتكي ذلك املنهج.
الثلة املؤمنة هم جنود اهلل الصادقون:. 9

من  املؤمنة  الثلة  يصف  تعاىل  اهلل  قال 
ٻٻ  ٻ  ٱ  چ   :الرسول اصحاب 
ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ 
ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
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الفتح:  ڑچ ]س�������ورة  ژ  ژ 
.)]29

صفات  هناك  ان  املؤكد  من  وكذلك 
اصحاب  من  املؤمنة  الثلة  ملعاين  خاصة 
والكم  النوع  حيت  من  املرجع  او  االمام 

معا، فال فائدة يف نوع مهام كان جيدا دون 
للرسالة  الكربى  باملهام  للقيام  الزم  كم 
دون  كبريا  كان  مهام  عدد  وال  الساموية، 
وردت  وق��د  امل��ه��ام،  ملعرفة  الزم  ن��وع 
ال  كي  املؤمنة  الثلة  توصيف  يف  رواي��ات 
يتوهم البعض ان جمرد العدد الكبري يكفي 
او وجود نوعية صادقة تكفي بل البد من 

الكم والنوع معا.
»ليس كل من   :الكاظم قال  اوال: 
اخُنسًا  جعلوا  ولك��ن  مؤمنًا،  بواليتنا  قال 
االعداد  هذه  أن  بمعنى  للمؤمن(()10(. 
بوالية  يقول���ون  ممن  الناس  من  الغفرية 
ال  ق��د  عليهم  اهلل  ص��ل��وات  البيت  اه��ل 
يملكون املوصفات املؤهلة الالزمة للقيام 

باملرشوع املربئ للذمة.
خاصة  ميزة  املؤمن����ة  للثلة  ثانيــــــا: 

الدين يف صفات املؤمنني -)ج 9/  )10( أعالم 
ص 19(. 

الرواية  يف  كام   عيل االم��ام  يصفهم  بام 
التالية:

اإلمام عيل -ملا خرج عىل أصحابه 
قد  وزمان  أنتم  )كيف   :- يتنفس  حمزونا 
أظلكم؟!. تعطل فيه احلدود ويتخذ املال 
فيه دوال، ويعادى ]فيه[ أولياء اهلل، ويواىل 
املؤمنني[  أمري  ]يا  قلنا:  اهلل؟!.  أعداء  فيه 
نصنع؟.  فكيف  الزمان  ذلك  أدركنا  فإن 
نرشوا   ،عيسى كأصحاب  كونوا  قال: 
موت  اخلشب،  عىل  وصلبوا  باملناشري، 
يف  حياة  من  خري  وجل  عز  اهلل  طاعة  يف 

معصية اهلل)11(:
ينهض  ال  احلق  االم������ام  حتى  اذن 
مجيع���ا  والناس  للدولة  السياسية  باألمور 
املتمسكة  الصاحل����ة  املؤمنة  الثلة  مع  اال 
بطاعة املعصوم ح��د املوت والتي يضمن 
املربئ  تعاىل  اهلل  مل��رشوع  النجاح  معها 

للذمة.
اجلـدل االجتامعي التارخيي يف املسالة . 10

السياسية للبرش:
انرتوبولوجية  دراس���ة  اىل  اس��ت��ن��ادا 
متأصلة، هي ظاهرة  تارخيي���������ة  لظاهرة 

)11( هنج السعادة: 2/ 639. 
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ظواهر  من  يرافقها  وما   الرسل ارسال 
ان  ملنكر  يسع  ال  ظاهرة  وهي  اجتامعية، 
ينكرها حتى امللحد؛ يف هذه الظاهرة نجد 
ان هناك حالة جدل حيكيها التارخيي للبرش 
وتفصلها اآليات املحكامت من كتاب اهلل 
دوما  قائم  الرصاع  او  اجلدل  هذا  العزيز، 
الطرف االول:  اطراف هي؛ يف  بني ثالثة 
الرسل والثلة املؤمنة، والطرف الثاين: هم 
والطرف  الظاملون،  املستكربون  املرتفون 
الثالث: هم املستلبون االمعات من البرش 

يف املجتمعات.
املؤمنة:  والثلة  الرسل  االول:  الطرف 
اهلل  اختيار  وهم  وكامله  الكون  غاية  وهم 

ک  ڑ  ڑ  چ  الناس:  من  واصطفائ����ه 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
 ،]33 ع��م��ران:  آل  ڳچ ]س���ورة 
رسال  ليكونوا  وكلفهم  كمله����م  وقد 
يف  العدل  ليقيموا  و  وحجج������ا  وانبي��اء 
للوجود  االساسية  املهمة  وهي  الناس.. 
يف  تعاىل  اهلل  ق��ال  كلها،  وامل��وج��ودات 
معاين هذه املهمة الكربى لرسل اهلل وكتبه 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  وب��ي��ن��ات��ه 
پ  پ  پ  پ  ٻ 

 .]25 احلديد:  ڀچ ]سورة  ڀ 
ليقوم الناس بالقسط.

واألساسية  العام�������ة  فاألهداف  اذا 
للرسل تتلخص:

الظلم؛  الظاملني وبغض  بعداوة  اوال: 

ڦ  چ  ال��رشك:  العظيم  الظلم  فيه  بام 
لقامن:  چ ]س���ورة  ڄ  ڄ  ڄ 

13[، ثم ان الظلم هو املعنى اجلامع لكل 
املالزمة  االهلية  الصفة  كانت  وقد  قبح، 

ۆ  ۇ  چ  ال��ع��دل:  ه��ي  االئ��م��ة  الختيار 
ۆ ۈ چ ]سورة البقرة: 124[.
يكونوا  ان  ينشدون  للذين  تعاىل  قال 

عىل ملة ابراهيم ومثل ثلته املؤمنة: چڻ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ 

ېئ چ ]سورة املمتحنة: 4[.
هبا  املكلف  الثانية  الغاي����ة  ثاني������ا: 
الرسل هي؛ نرش القيم االنسانية الراقية 
معصوم،  نموذج  وفق  الفضائل  واشاعة 
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النموذج،  ذل��ك  يمثلون  ذاهت��م  الرسل 
چ  چ  تعاىل.  اهلل  عه����د  محلة  باعتبارهم 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
چ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ 

]سورة النحل: 90[.
ولذا امر اهلل بالتأيس بالرسل واالقتداء 

باألئمة فقال: چ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
ی ی ی چ ]سورة األحزاب: 21[.

ۈ  ۆ  ۆ  چ  تعاىل:  وق��ال 
ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

ۆئچ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ 

]سورة األنعام: 89 –90[.
الطرف الثاين يف اجلدال السيايس؛ هم 

املرتفون:
يف  تتوفر  اجتامعي���ة  ظاهرة  ال��رتف؛ 
والوقت  امل���ال  موفورات؛  عند  الن��اس 
عند  يكن  مل  ف���اذا  )ال��ق��وة(،  والسلطة 
يتم  كيف  يعلمهم  دي��ن  الناس  اولئك 
الوقت  وم��ن  امل��ال  من  الفائض  رصف 
ارتكاب  يرافقه  الرتف  فان  السلطة؛  ومن 

معها  يفقد  ال��ت��ي  وامل��وب��ق��ات  امل��ع��ايص 
اساس  وعىل  ورمحته،  اهلل  توفيق  االنسان 
فان ما ال يرصف يف طاعة  منطقي وعقيل 
)ان  يقول  تعاىل  واهلل  معصية  يف  يرصف 

االنسان ليطغى ان راه استغنى(.
ال��ب��الء االس���اس يف  وق��د يكون م��ن 
عدو:  وامام  ومصلح  نبي  لكل  ان  الدنيا 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  چ 

 .]112 األنعام:  چ ]سورة  ڦ  ڦ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  چ  ايضا:  وقال 
ې ىى ائ ائ ەئ ەئچ 

]سورة الفرقان: 31[.
لكل  ب��ان  الكريم  ال��ق��ران  اك��د  وق��د 
رسول مناهضني من املرتفني يقفون كراس 

حربة لدعوته فقال: چ ڎ ڈ ڈ ژ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

گ چ ]سورة سبأ: 34[.
قوله  احلقيقة  ه��ذه  ي��ؤك��د  وك��ذل��ك 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل: 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
چ ]س��ورة  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

الزخرف: 23[.
من  دوم��ا  بالضد  يقفون  فاملرتفون 
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عليهم  وي��أل��ب��ون   الرسل دع����وات 
املستلبني من الناس؛ قال تعاىل:

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  چ 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ چ ]سورة املؤمنون: 33[.
ولذا فان املرتفني هم السبب يف هالك 
افشال  حماوالهتم  بسبب  االمم  من  كثري 
موفرات  اتباع  الن  اهلل،  رس��ل  دع��وات 
والوقت(  واجلاه  والسلطة  )املال  الرتف 
النفس  بحق  فاالجرام  الفساد  اىل  تؤدي 
تلك  من  ي��رصف  مل  فام  البرشية،  وبحق 
امل���وف���رات يف ط��اع��ة، الب���د ي���رصف يف 

ې  ې  ۉ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال  معصية.. 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ 
ی ی چ ]سورة هود: 116[.

املستلبني  ان  االمم  هالك  يف  والعذر 
الرسل  من  منقذهيم  املرتفني ضد  يطيعون 
االهلي  االمر  فيصدر  العذاب  فيستحقوا 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ  چ  باهلالك والعياذ باهلل: 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 

ىئ ی چ ]سورة اإلرساء: 16[.
الطرف الثالث يف اجلدل السيايس هم 

املستلبون:
ماهو االستالب؟.	. 

يف  نفيس  م��ريض  شعور  االس��ت��الب 

االغوار اصله من الالوعي او كام يسمونه 
الباطن، وهو سائد يف املجتمعات  بالعقل 
يساعد  دوم���ا  ك���ان  ع��م��وم��ا،  ال��ب��رشي��ة 
االنسان  دولة  العدل،  دول���ة  قيام  بمنع 
االنسان؛  تكرم وحترتم  التي  واالنساني����ة 
وجوده وحياته وعقله وحريته وتطلعاته.

من  النفس����ي  التأثري  هو  فاالستالب 
لعقيدة  املعطل  او  املاحي  الالوعي  جانب 
االنسان الفرد املعلنة واملفرتض اهنا املؤثرة 
بذلك  املستلب  فيكون  فعله،  خيارات  يف 
جمرد امعة، ينتمي اىل عقيدة وخيتار افعاله 
لعقيدة  داخلية  نفسية  تأثريات  بموجب 
اخرى. فان االستالب هو شعور باطن يف 

الالوعي.
مع  ج��دا  ممكن  ام��ر  االس��ت��الب  ان 
وموجود  بل  البرش،  عند  العقيدة  وجود 
املجتمعات  كل  ويف  بيننا  جدا  وشائ�����ع 
العقيدة فهو  اما يف حال غياب  االنسانية. 
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امر واقع فعال وهو النافذ يف خيارات فعل 
االستالب  لظاهرة  ك��ان  وق��د  االن��س��ان. 
امهية كربى يف ادارة الرصاعات السياسية 
تقرير  ويف  البرش،  لبني  الكربى  التارخيية 
العزيز  اهلل  كتاب  اكدها  وق��د  نتائجها 

بتكرار يف قصص االنبياء:
االستالب بالفوقية يف قصص االنبياء:ب. 

الفوقية شعور باطن يظن معه صاحبه 
انه افضل من االخرين اصالة لشعار ابليس 
ضد ادم )انا خري منه(، وال يرى حقا لغريه 
السياسية  املناصب  او  القيادية  املواقع  يف 
كل  من  الفوقيون  تصدى  وقد  الكربى. 
تاريخ االنسانية كله  الشعوب وعىل مدى 
الدول.  وادارة  االمم  لقيادة  االمر  لوالية 
فوقي  ح��دث  ك��ان  االسالمية  االم��ة  ويف 
عليه  تسلطوا  ان   النبي مرض  اثناء  يف 
يمكن  ملا  منقذة  وصية  كتابة  من  ومنعوه 
ان يكون بعده، بام سموه رزية اخلميس)12( 

)12( صحيح البخارى )11/ 122(: 3053-
هخُ  َأنهَّ  َعبهَّاٍس اْبِن  َعِن  َبرْيٍ  جخُ ْبِن  َسِعيِد  َعْن 
َقاَل َيْومخُ اخْلَِميِس، َوَما َيْومخُ اخْلَِميِس ثخُمهَّ َبَكى 
اْشَتدهَّ  َفَقاَل  احْلَْصَباَء  هخُ  َدْمعخُ َخَضَب  َحتهَّى 
َفَقاَل  اخْلَِميِس  َيْوَم  هخُ  -َوَجعخُ   اهللهَِّ وِل  بَِرسخُ
َتِضلُّوا  َلْن  ِكَتاًبا  ْم  َلكخُ َأْكتخُْب  بِِكَتاٍب  »اْئتخُونِى 

واهتام من ال ينطق عن اهلوى بأنه هيذي.
 وبسبب خوف الن����اس من الفوقيني 
اجلميع  يطالب  العامل  كل  ويف  االن  نرى 
املكان  يف  املناسب  )الرجل  يك����ون  ان 
املناسب(، ولكن دون جدوى، فقد تقدم 
ليزحيوا  اهلية  دون  للمناصب  الفوقيون 
تكون  ان  تفرتض  م��واق��ع  ع��ن  االك��ف��اء 
عىل  وباال  السياسة  لتصبح  بعدها  ثم  هلم 
هي  للفض����ل  الفوقيني  فمقياس  الناس. 
املال والق�����وة ويعترب الفقر والضعف من 

الرذائل عندهم:
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  چ 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 

ۇئ چ ]سورة هود: 27[.
فالفوقيون يرتفعون عىل انبيائه���������م 
من  اتباعهم  ان  او  برش،  جمرد  اهنم  بحجة 
الفقراء. ويقولون ان النبي برش مثله������م 

يريد ان يتفضل عليهم:

َنبِىٍّ  ِعنَْد  َينَْبِغى  َوالَ  وا  َفَتنَاَزعخُ َأَب��ًدا«.  َبْعَدهخُ 
أطرافه   . اهللهَِّ ولخُ  َرسخُ َهَجَر  وا  َفَقالخُ ٌع  َتنَازخُ
 ،5669  ،4432  ،4431  ،3168  ،114

7366 -حتفة 85-5517/ 4.
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ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ 

ے چ ]سورة املؤمنون: 24[.
وهناك نوع اخر من الفوقية يستشعرها 
عىل  حصلوا  اهن��م  وي��دع��ون  الفوقيون، 
وعل���م  مهارات  من  يمتلكون  بام  التفوق 

فضال  وليس  ذاهتم  هو  العلم  وان  ومال، 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل..  اهلل  من 

پ چ ]سورة القصص: 78[.
ان كل مصائب االسالم والبرشية يف 
التاريخ جاءت من الفوقيني الذي تصدوا 
االمر  اهال هلا حتى وصل  ليسوا  ملناصب 
وراثيا  ملكا  اهلل  رسول  خالفة  تكون  ان 
يف  واللوطي  واملجرم  الفاسق  يصبح  وان 
الرسول االعظم، كام هو  مقام خالفة 

حال الوليد بن يزيد بن عبد امللك.
بالدونيــــــة 	.  باالستالب  وللشعــــــور 

صور يف القران:
دون  عقيدتك  ترى  ان  هي  الدونية؛ 
عقيدة غريك، او ترى ان عقيدة غريك هي 
القران؛  افضل من عقيدتك. فكام جاء يف 
قوما  ان  املثال  سبيل  عىل  يظن  الدوين  ان 

ڀ  چ  منهم:  افضل  االصنام  يعبدون 
ٿچ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

]سورة األعراف: 138[.
و يرى الدوين ان الغلبة دوما وبجميع 
علوية  سمة  منها  امل��رذول  حتى  صورها 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تتبع:  ان  جيب 
پ پ چ ]سورة الشعراء: 40[.

والزينة  االهب��ة  ان  ي��رى  ال��دوين  وان 
ومنهج  الدونية  مسوغات  من  الدنيوية 

للدونيني:
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڌ چ ]سورة القصص: 79[.

املوازين  ختتل  للدونية  الصور  هبذه 
يستغلها  وال��دوين  للفاضل  االجتامعية 
مع  لصاحلهم  الرصاع  ليوجهوا  املرتفون 
الدونيني  ضد  حتى  والرساليني  الرسل 

انفسهم.
االستالب بالنفعية والعمل الواجهي:د. 

حيوزها  نعمة  كل  ان  يظن  النفعي؛ 
ويظن  اهلل،  عند  خطره  لعظم  حازها  انام 
فاذا  ولذا  الق��در،  من  حبوة  يف  انه  دوما 
منها  جزء  او  النعمة  وفقد  االمور  تغريت 

ڳ  ڳ  چ  تعاىل:  قال  عقبيه  عىل  انقلب 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
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ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ 
ۓچ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ 

]سورة احلج: 11[.
ڑ  ژ  چ  اي��ض��ا:  تعاىل  وق��ال 
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
فصلت:  ڻچ ]س��ورة  ڻ  ں  ں 

.]50
من  اهن��م  ب��دو  وان  النفعيون  ه��ؤالء 
املراجع  او من اصحاب  الرسل  اصحاب 
بمجرد  ينقلبون  قد  اهنم  اال  حاشياهتم  او 

ان تتغري عليهم بيشء من مناقعهم.
كثرية ه.  باشكال  الكريم  القران  واشار 

اىل ظاهرة االستالب بالنفاق:
ڦ  ڦ  چ  ت���ع���اىل:  ف���ق���ال 
ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ 
ڃ چ ]سورة التوبة: 101[. ويتجنى 

املنافقون عىل اصحاب الدين:
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  چ 

ۀچ ]س��ورة  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
األنفال: 49[.

يصطفون  املنافقني  فان  االسف  ومع 
ال��رس��ال��ي��ني:  ض��د  علنا  ب��اط��ل��ه��م  ع��ىل 

ہ  ہ  ۀ  چۀ 

ھ  ھ  ھ  ہہ 

ۓۓ  ے  ے  ھ 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ 

ۆچ ]سورة التوبة: 67[.

والرسل  الدين  عىل  اخطر  واملنافقون 
ما  يبطنون  الهن��م  الكفار  من  وامل��راج��ع 

اليعلنون.
حاصل اجلدل التارخيي ونتائجه:. 11

ان السياسة برمتها يف التاريخ البرشي 
الثالث  الظواهر  بني  اجلدل  حكاية  هي 
)الرسل والرساليون، والرتف واملرتفون، 
واالستالب واملستلبون(. ويف الغ�������الب 
االنسان  دول��ة  تعطيل  اىل  اجل��دل  ينتهي 
االرض،  يف  اهلل  قبل  من  املجعول  اخلليفة 
او من ينوب عنه. ولذا فان قيام الدول بال 
بالعصمة  مضمونة  سياسية  ايديولوجية 
تكون  العصمة  مع  حتى  او  واملعصوم، 
االستالب  استرشاء  مع  اجلدوى  عديمة 
يف املجتمع حيث تعاين منه الشعوب، فمع 
ال  امعات  اىل  الناس  تتحول  االستالب 
يعرفون مصاحلهم وال يعرفون العدو من 

الصديق.
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مازق سياسيي الصدفة:. 12
السياس���ة  يف  للعمل  يتقدم  من  كل 
االستالب  اوض��اع  ويف  وصدفة  اتفاقا 
مدعاه  ك��ان  ومهام  االم��ة  يف  املسترشية 
ومبدؤه اذا كان ال يملك مرشوعا سياسيا 
يسنده  وال  تعاىل؛  اهلل  ام��ام  لذمته  مربئا 
الكاف  وبالعدد  املثمر  بالنوع  الصادقون 
نفسه  جيد  املرتفون؛  فيه  يتسلط  جمتمع  يف 
مبارشة ازاء املرتف بجميع ما اويت من مال 
ان  فالبد  ال��رصاع،  حلبة  يف  ووقت  وقوة 
فيه  اللعبة  وقواعد  اجلدل  ملنظومة  خيضع 
وحيكمها  ويديرها  عليها  يسيطر  والتي 
له  خيار  ال  عندها  ابليس!.  العتيد  العدو 
اصال،  مدعاة  هي  التي  عقيدته  اصل  من 
عليه،  مفروض  وكانه  يأيت  يشء  كل  بل 
واذا به يصري جمرد جندي يف تنظيم دنيوي 
بدون  فالسيايس  ابليس،  جيش  يف  وبيدق 
ايضا  هو  يكون  للذمة  املربئة  الضامنات 
املرتفني  لعبة  قواعد  وفق  يتحرك  مستلب 
حال  واقع  هو  وهذا  ابى،  ام  شاء  الكبار 

سياسيينا ومدار سياستنا!!.
ع���ىل ه����ذا االس�����اس ف����ان غ��ي��اب 
او  معصومة  اسالمية  سياسية  ايدولوجيا 

ساعية للعصمة ومربئه للذمة للحكم )أي 
وفق نظام امللة( -وهذا ما يتصوره الناس 
–جيعل  املعصوم  غياب  يف  الغالب  يف 
مهام  و  املوجودة  السياسية  التنظيامت  كل 
 البيت ألهل  والتبعية  االسالم  ادعت 
انام هي عبئا عىل االسالم ومرسبا للطعن 
ولذا  املرتفني،  الخرتاقات  وموضعا  فيه، 
السياسة  حلبة  التنظيامت  تلك  دخلت  اذا 
ام  شاءت  وحزبه  ابليس  بيد  اداة  كانت 
ابت وكانت سببا للطعن يف الدين، وهذا 
واقعنا جتسيد ملا نقول. فعىل الفطن الكيس 

ان ينتبه وحيذر.
معنًى . 12 اال  يبق  مل  االمة  يف  االستالب 

واحدا للسياسة ال عالقة له بمالكها 
العدل:

االستالب،  معاين  عىل  تعرفنا  ان  بعد 
يف  ومتأص���لة  مسترشي��������ة  ظاهرة  وانه 
املجتمعات اصله����ا من الالوعي تعرتي 
دوافع�������ه  بمقتى  فيترصف  الشخص 
اخلفية؛ فهو ال يدرك ما جيري واالخرون 
يدركون دوافعه، فصار علينا ان نعرف ان 
املرشوع السيايس املربئ للذمة يتحقق قي 
اجتهادات  امللة متثله  نظام  امللة، وان  نظام 
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املرجعية  معاين  يف  حممد  ال  مذهب  علامء 
الستة ووفق رشوطها.

املرتفني  ان  نعرف  ان  جيب  اننا  اال 
الرسل  من  بالضد  وقفوا  كام  واملستلبني 
وان  املرجعية،  من  بالضد  اليوم  يقفون 
باألمر   املعصومني ائمتنا  هنوض  عدم 
وإنام  مطلقا  ليس   احلسني هنضة  بعد 
النارص  وجود  عدم  مها:  لسببني  معلول 
عىل  واخل��وف  الكايف،  وبالعدد  املخلص 

الثلة املؤمنة من االبادة.
وفق  االعىل  املرج����ع  اىل  انتامءنا  ان 
رشوط االجتهاد والتقليد واختيارنا لنظام 
قد ال  للذمة  امللة مرشوعا سياسيا مربيًء 
يكون  اذ  احلكم؛  تويل  او  للنهضة  يكفي 
علينا من اجل ذلك ان نحرز الثلة املؤمنة 
للقيام  وك��ام  نوعا  املستويات  ارق��ى  يف 

بأخطر املهام يف الوجود كام يسميها االمام 
جيب  لنا  ذلك  يتحرز  ان  وقبل   ،عيل
علينا ان نراقب ما جيري يف السياسة، وان 
تكون لنا معايري ضابطة من اصل عقيدتنا 
العدل  السيايس  السلوك  يف  الكاملة 
لشخصياتنا  واملراقبة  والتقويم  للتصحيح 
السياسية  وخلياراتنا  السيايس  وملنهاجنا 
براءة  وك��امل  لتامم  السياسة  يف  وملمثلينا 

الذمة.
االس��ت��الب  ظ��اه��رة  اس���ت���رشاء  ان 
ثلة  اىل  احلاجة  عىل  دليل  املرتفني  وق��وة 
االمعات  ملواجهة  والكيف  بالكم  مؤمنة 
امل���رشوع  ب���روز  وسيسهم  وامل���رتف���ني، 
الثلة  صناعة  يف  للذمة  امل��ربئ  السيايس 
واملمهدة  املواجهة  عىل  ال��ق��ادرة  املؤمنة 

لظهور صاحب االمر عجل اهلل فرجه. 
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املذهب العقيل ومبادئ االستدالل:
املعرف�ة  بأّن  األرسطي  املذهب  يعتقد 
لوجود  عقيل  منطق  علی  أساسًا  ترتكز 
اإلنساني������ة  الفطرة  يف  متأصلة  مبادئ 
تؤدي دورًا أساسيًا يف عملية اإلستدالل، 

ولذلك صّنف املعارف إلی طائفتني:
وبدهيية.  رضوري��ة  معارف  ــی:  األول
تطالب  ال  النفس  أّن  بالرورة  ويقصد 
هبا  لاليامن  تضطر  وإّن��ام  عليها  بالربهان 
وإثبات  بينة  وإستغنائها عن كل  لبدهييتها 
املنطق  صنفه���ا  وقد  باليقينيات.  وتسّمى 

األرسطي إلی ستة أصناف.
مستنتجة  نظرية  معلومات  والثانية: 
ف���إّن ب��ع��ض ال��ق��ض��اي��ا م��ن امل��ع��ارف ال 
علی  باالتكاء  إاّل  بصحتها  النفس  تؤمن 
احلكم  صدور  فيحتاج  سابقة،  معلومات 
من  واستنباطها  تفكري  عملية  إلی  عليها 

حقائق أسبق وأوضح منها.

واملعلومات األولية هي:
التي  القضاي�������ا  وهي  األولّي����ات: 
طرفها،  تصور  بمجرد  العقل  هبا  يصدق 
من  أكرب  والكل  جيتمعان،  ال  كالنقيضني 

ألّن  نصفني،  يساوي  وال��واح��د  اجل��زء، 

خارج  بسبب  ال  لذاهتا  هبا  يصدق  العقل 
عنها.

التي  القضايا  وه��ي  املحسوسات: 
مبارشًا  تصديقًا  باحلس  العقل  هبا  يصدق 
إّما  وهي  فيها،  للتص�������ور  دخ����ل  وال 
الظاهرية  وتسّمی  باطنية  وإّم��ا  ظاهرية 
والربد  والظالم  كالنور  ب�)املحسوسات( 
ب�)الوجدانيات(  والباطنية  و...  واحل��ر 

كاألمل واجلوع واحلب والبغض.
التجريبّيات: وهي القضايا التي حيكم 
هبا العقل بتكرار املشاهدة احلسية فيزيدها 
التكرار ترسيخًا يف النفس ويصبح احلكم 
ومتدد  املاء  كغليان  بدهييًا،  أمرًا  بصحتها 

احلديد بالنار.
التي  القضايا  وهي  املتواتــــــــرات: 
أشخاص  عن  لتواترها  العق���ل  يصدقها 

يمتنع تواطئهم علی الكذب.
التي حيكم  القضايا  احلدسيات: وهي 
الشك،  يزيل معه  العقل بحدٍس قوي  هبا 
الشمس،  القمر من  نور  بإنبعاث  كلحكم 
هتوي  عندما  جاذبة  قوة  بوجود  أواحلكم 

األجسام علی األرض.
التي  القضايا  وه��ي  ــات:  الــفــطــرّي
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تصور  بمجرد  ف���ورًا  النفس  تصدقها 
كاحلكم  ال��وس��ط،  وح��ض��ور  ال��ط��رف��ني 
فالنصف  اإلث��ن��ني،  نصف  ال��واح��د  ب��أّن 
واإلثنني،  ال��واح��د  بني  الوسط  هو  هنا 
آخر  قسم  وإىل  إليه  تنقسم  اإلثنني  ألّن 
بواسطة  االثنني  نقّسم  عندما  أي  يساويه، 
قسمني  ينتج  النصف  وهو  الوسط  تصور 
متساويني؛ وهكذا بتصور الوسط نصّدق 
نصف  الواحد  القائلة  الرياضية  بالقضية 
قضايا  يف  التصور  وحالة  ف��ورًا  اإلثنني 
الفطريات ختتلف عن ماهي يف األوليات 
طرفيها،  تصور  بمجرد  هبا  نصّدق  التي 
إلی  بحاجة  الفطريات  يف  التصور  ألّن 

وسط لكي نصّدق بالطرفني.
القضايا الست بعضها ماتكون  وهذه 
عامة  بصورة  معرفة  لكل  أساسيًا  رشطًا 
خری ما تكون قاعدة رضورية لقسم  واألخُ
التي  األوىل  القضايا  املعلومات؛ ومن  من 
بصورة  معرفة  لكل  أساسيًا  رشطًا  تكون 
بأّن  القائل  التناقض  عدم  مبدأ  هو  عامة 
ويف  واحد  يشء  يف  جيتمعان  ال  النقيضني 
جائزًا  التناقض  كان  ولو  الوقت،  نفس 
بجميع  ولعصف  حقائق  هناك  كانت  ملا 

بكل  نشك  ولكّنا  العلمية،  النظريات 
فيها،  التناقض  بجواز  نؤمن  مادمنا  قضية 
وهكذا يعترب هذا املبدأ رشطًا أساسيًا عامًا 

لكل القضايا مهام كان نوعها.
هو  األوىل  الطائفة  اآلخرمن  والقسم 
ما يكون مصدرًا لسائر املعارف الرورية 
لطائفة  سببًا  منها  واحدة  كل  تكون  التي 

من املعلومات.
وأّما الطائفة الثانية من املعارف: فهي 
عبارة عن معلومات نظرية مستنتجة، فإّن 
بصحتها  النفس  تؤمن  ال  القضايا  بعض 
حيث  سابقة  معلومات  علی  باالتكاء  إاّل 
عملية  إلی  عليها  احلكم  صدور  يتوقف 
تفكري واستنباط من معلومات أسبق منها؛ 
سلسلة  تشكل  إذن  االستنتاجية،  فاملعرفة 
تتصل  املعلومات كل واحدة  من  مرتابطة 
بأخری أسبق منها حتی تنتهي إلی معارف 
من  بدهييًا  تصديقًا  النفس  تصّدقها  يقينية 
عليها،  والربهان  بالدليل  تطالب  أن  دون 
بوجود  العقيل  امل��ذه��ب  يؤمن  وه��ك��ذا 
املعارف الفطرية السابقة علی االستدالل 
العامة  القواعد  رأي��ه  يف  تشكل  والتي 
واألساسي���������ة لالستدالل االستنباطي؛ 
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وبذلك حّدد السري االستداليل من مبادئ 
معلومات  إلی  عامة  يقينية  ومعلومات 
األس��اس  ه��ذا  وعلی  مستنتجة،  ثانوية 
تتحرك املعرفة يف رأيه وتتوالد املعلومات 
علی  موضوعيًا  توالدًا  بعض  من  بعضها 
السببية  مبدأ  هو  عام  فطري  مبدأ  أساس 

القائل بأّن لكل حادث سببًا.
واليقني  التصديق  حيص�������ل  وبذلك 
التالزم  أس��اس  علی  املستدّلة  بالقضايا 
والقضايا  األولية  اليقينية  القضايا  بني 
علی  األرسطي  املنطق  ويطلق  املستنتجة؛ 
وعلی  الربهانية،  باملعرفة  املعرفة  تلك 
اسم  الطريقة  بتلك  املستنتج  االستدالل 
اجلدير  االستدالل  هو  وهذا  )الربهان( 
املنطق  رأي  يف  القبول  والواجب  بالثقة 
االستدالل  هذا  جانب  وإىل  األرسطي، 
ال  االستدالالت  من  أخُخری  أنواع  توجد 
واليقني  التصديق  من  الدرجة  حتظى هبذه 
يقينية  ليست  أولية  معلومات  مصدرها 
الست  اليقينية  امل��ع��ارف  طائفة  بدرجة 
الرفض  بني  ت��رتاوح  ولكّنه����ا  السابقة 
القض������ايا  هي  القضايا  وهذه  والقبول؛ 
واملقبولة  واملسّلمة  واملشهورة  املظنونة 

والومهية والقضايا املشّبهة.
فمبادئ االستدالل التي ترتكز عليها 

القضايا املستدلة هي:
القضايا  وهي  اليقينيــــــات،  	واًل: 
يتخذ  الذي  االستدالل  ويسّمى  املتقدمة 

من هذه القضايا أساسًا له ب� )الربهان(.
القضايا  وه��ي  املــظــنــونــات،  ثــانــيــًا: 
ومثال  والك��ذب،  الصدق  بني  املرّجحة 
ملص(  فهو  عمل  له  إنسان  )ك��ّل  ذلك 
سافل(  فهو  ل��ه  عمل  ال  إن��س��ان  و)ك���ّل 

ويطلق علی املظنونات ب� )اخلطابة(.
التي  القضايا  وهي  املشهورات،  ثالثًا 
يصّدقها العقل ملجّرد شهرهتا فقط كالرمحة 

بالفقراء وحسن العدل وقبح الظلم.
التي  القضايا  وهي  املسّلامت،  رابعًا 
سواء  أكثر  أو  إثنان  تصديقها  علی  يتسامل 
أو  الناس  مجهور  بني  عامًا  التسامل  ك��ان 
خاصًا بالقطاع الذي ينتمي إليه الشخص 
وكل  عليها.  املتسامل  العلمية  كالقضايا 
واملسلامت  املشهورات  يستخدم  استدالل 
يطلق عليه ب�)اجلدل( أو أي قضايا اخُخرى 
ويستخدموهنا  املتحاورون  عليها  يتسامل 

كقواعد أساسية يف استنتاج قضايا معينة.
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خامسًا املقبوالت، وهي القضايا التي 
يخُؤخذ هبا تقليدًا ألشخاص يخُوثق بصدقهم 
أو  الدينية  الرشائع  من  املأخوذة  كالقضايا 
من احلكامء والعلامء ملا يتمتعون بمزيد من 

اخلربة.
القضايا  وه��ي  الــومهــيــات،  ســادســًا 
اإلن��س��ان  تصديقها  إل��ی  ينساب  ال��ت��ي 
باملحسوسات واعتياده علی  نتيجة أللفته 
أحكامها كقولنا )لكٍل وجهة هو موليها( 
بأّن  العبارة  هذه  نقرأ  عندما  نتوهم  فقد 
حمدود  اعتقادنا  يف  إليه  نتجه  اجتاهًا  لكٍل 
غري  سند  االعتقاد  هلذا  وليس  وجه  وله 
فيتوهم  باملحسوسات  وال��ع��ادة  األلفة 
العقل بأّن كّل وجهة هو املكان الذي نتجه 
اليه؛ وهلذا أكثر الومهيات ما يكون التعبري 

عنها جمازًا باملحسوسات.
املشّبهات، وهي قضايا كاذبة  وسابعًا 
تؤدي  مما  اإلنسان  علی  أحيانًا  تلتبس  قد 
التباس  بسبب  االستدالل  يف  خطأ  إلی 
كام  معها  فيتعامل  عليه  املشّبهة  املفاهيم 

يتعامل مع اليقينيات واملشهورات.
يكون  أن  الصدر  الشهيد  رفض  وقد 
العقل  يف  بدهيي  وج��ود  امل��ع��ارف  هل��ذه 

باعتباره  التناقض  عدم  مبدأ  إاّل  اإلنساين 
القضايا حتی  عليه مجيع  ترتكز  عامًا  مبدأ 
)راجع  االستقرائي  االستدالل  بدهييات 
كتابه األسس املنطقية لالستقراء(، وأّما ما 
خری فيتلخص  يتعلق بالقضايا اجلانبية األخُ

النقد بامييل:
احلقيقة  يف  )املسّلمة(:  القضايا  اواًل: 
احلوار  بداية  تعترب  ال  املسّلمة  القضايا  أّن 
للمتحاورين  ح��اج��ة  وال  االس��ت��داليل 
مبادئ  ليست  ألهّن��ا  عليها  لالستدالل 
هبا  والتسليم  االستداليل،  للفكر  حقيقية 
فتعترب  يقينية  أن تكون  إّما  راجع ألمرين: 
وإّما  الست،  األولية  اليقينية  القضايا  من 
قد تكون مستنتجة من قضايا سابقة عليها.
فهي  املقبولة(:  ب�)القضايا  يتعلق  وما 
سابق��ة  قضايا  من  مستنتجة  قضايا  أيضًا 
بذلك  أو  الرشيع��ة  بتلك  الثقة  إلی  أدت 
بحكم  ثانوية  قضايا  فأهّنا  ول��ذا  العامل 

موضعها يف الفكر االستداليل.
أيضًا  فهي  املضمونة(  )القضايا  أّم����ا 
ختتلف  أهنا  غري  مستنتجة  ثانوية  قضايا 
عن القضايا املستنتجة من القضايا اليقينية 
الفرق  هو  بينها  والفرق  املتقدمة،  الست 
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بالقضايا  االستنتاج  ألّن  اليقني،  درجة  يف 
من  كاملة  بدرجة  استنتاجًا  يعترب  اليقينية 
املظنونة  بالقضايا  االستنتاج  بينام  اليقني 

استنتاج ناقص بدرجة أقل من اليقني.
باحلرارة(  يتمدد  )احلديد  ذلك  مثال 
يتمدد  ف�)النحاس  مع�دن(  )النح�����اس 
استدالاًل  نواجه  املثال  هذا  يف  باحلرارة( 
أس��اس  ع��ىل  اليقني  م��ن  كاملة  ب��درج��ة 
واحلديد  النحاس  بني  املوضوعية  العالقة 
باعتباره أحد القطع املعدنية التي جيب أن 
إّن  القائلة:  العامة  القاعدة  ضمن  تدخل 
للتامثل  نتيجة  باحلرارة(  يتمدد  )احلديد 
يف  املعادن  أن��واع  كّل  طبيعة  يف  والتشابه 
فاالستدالل  باحلرارة،  التمدد  موضوع 
بحكم املنطق األرسطي للقياس استدالل 
ظنّية  قضية  نواجه  عندما  ولكن  كامل، 
فهو  له  القائلة )كل من ال عمل  كالقضية 
فلو كان هناك عرشة اشخاص ال  سافل( 
عمل هلم من املحتمل أن يوجد عىل األقل 
تصبح  فسوف  سافل  غري  منهم  واح��د 
 /9 تساوي  القضية  هبذه  االحتامل  درجة 
اليقني،  من  أقل  واحدة  بدرجة  أي   ،10
قضايا  الظنّية  القضايا  تكون  هذا  وعىل 

مستنتجة غري أولية.
ليست  أيضًا  هي  املشّبه�ة:  والقضايا 
قضايا أولية يف سري الفكر االستداليل ألّن 
بقضايا  لشبهها  نتيجة  هبا  يتورط  االنسان 
القضايا  وأّم��ا  هبا.  صّدق  قد  كان  سابقة 
استقرائية  قضايا  احلقيقة  يف  فهي  الومهية 
املنطق  نظر  يف  تعترب  التي  كالتجربي���ات 
أّن  غري  اليقينية،  القضاي����ا  من  األرسطي 
التعميم  نتائج  عىل  يتوقف  بينهام  الفرق 
عىل  قائاًم  التعميم  يعترب  التجريبيات  ففي 
القضايا  يف  التعميم  وأّما  صحيحة،  نتائج 
مضمون��ة  غري  ومهي�����ة  فنتائجه  الومهية 
قض����ايا  التجريبية  القضايا  ألّن  الصحة 
القضايا  بينام  املوضوعي  باليقني  تتعلق 
الذايت،  اليقني  أساس  عىل  تقوم  الومهية 
النفيس  امل��زاج  فيه  يدخل  ما  كثريًا  الذي 
كعامل مؤثر يف السري االستداليل. وهكذا 
واملشهورات  املظنونات  قضايا  أّن  يتضح 
قضايا  والومهيات  واملشّبهات  واملسّلامت 
األولية  القضايا  ع��ن  ومتفّرعة  ثانوية 

الست.
نظرية  قضايا  فهي  مؤّكدة  كانت  فإن 
ظنّية  قضايا  فهي  مؤّكدة  غري  كانت  وإن 
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وإن كان هناك خطأ يف التفرع فهي مشّبهة 
أو ومهية.

إّن القضايا الست التي اعتربها املنطق 
احلقيقة  يف  هي  فطرية  قضايا  األرسطي 
ليست قضايا فطرية سابقة عىل االستدالل 
بل قضايا أولية بإمكان الدليل االستقرائي 
إثباهتا إاّل مبدأ عدم التناقض لكونه أساسًا 
القضايا من دون استثناء، ويأيت بعد  لكل 
ملقدمته  العلّية  مبدأ  التناقض  عدم  مبدأ 

وشموليته عىل كل القضايا املستنتجة.
من  ورد  ما  كل  علی  ييل  فيام  ونعّلق 

رّبرات للمذهب العقيل من آراء. مخُ
مع  تنسجم  ال  اآلراء  هذه  أّن  	واًل: 
يعترب  ال��ذي  املوضوعي  ال��واق��ع  حقائق 

السند األسايس ملعارفنا.
إاّل  ليست  املخُ���رّبرات  ه��ذه  أّن  ثانيا: 
لعدم  بأصحاهبا  خاصة  آراء  عن  تعبريًا 
املذهب  ل��دى  موضوعي  ���رّبر  مخُ وج��ود 
املبادئ  نشوء  كيفي�����ة  فيه  يفرس  العقيل 
النفس علی إبداعها فطريًا  العقلية وقدرة 
التكويني  العلمي  والتفسري  يتفق  ب��ام 
إنسان  فإّن كل  لإلنسان وطريقة ظهورها 
املعارف  من  خاليًا  يولد  واض��ح  هو  كام 

تعالی:  بقوله  أيضًا  القرآن  يؤكده  ما  وهو 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  چ 

 ]78 النحل:  چ ]س��ورة  ائ  ائ 
يف  الفطرية  املعارف  تلک  نشأت  فكيف 
النفس؟. هذا ما مل جيب عليه املبدأ العقيل.

مرحلة االنتقال من االستدالل العقىل 
إلی االستدالل التجريبى:

لالستدالل  العقلية  الطريقة  بقيت 
وتقرر  تتحكم  عديدة  قرون  طيلة  سائدة 
بمقاييس  مقّيدة  واملعرفة  العلم  بقضايا 
التجربة  بدأت  وعندما  األرسطي،  املنطق 
أدرک  العلمي  البحث  صعيد  علی  تربز 
يمكنها  ال  الفلسفية  املفاهيم  أّن  املفكرون 
عن  الكشف  جم����ال  يف  بمفردها  تفي  أن 
قوانينه����ا،  والتعرف علی  الطبيعة  أرسار 
املرحلة  مع  يتناسب  جديد  بمنطق  فآمنوا 
وهو  التجربة  ومتطلبات  اجلديدة  العلمية 

منطق احلس واملالحظة العلميني.
معرفة  إىل:  املعرف����ة  صنفوا  وبذلك 
جمال  يف  وأخُخری  الطبيعية  العلوم  جمال  يف 
الفلسفة  كانت  أن  بعد  اإلنسانية  املعرفة 
تستوعب  التجريبي  االجت��اه  ب��روز  قبل 
الرياضي����ات  حتى  البرشية  املعارف  كل 
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جانب  إىل  تطرح  كانت  والطبيعي������ات 
ما  أو  الطبيعة  وراء  فيام  املعرفة  مسائل 
ما  رسعان  ولكن  بامليتافيزيقيا.  يسموهنا 
ظهرت بعد هذا التصنيف نزعات فلسفية 
تفلسف  أخذت  العلم  نطاق  عن  خارجة 
ومتنطق االجتاه احليس فأعلنت أّن التجربة 
احلس  ألّن  للمعرفة،  الوحيدة  األداة  هي 
أن  يمكنها  التجربة ال  وأّن  املعرفة  أساس 
تتعدى حدود احلس ومادام العلم يكشف 
طريق  عن  علمية  حقائق  يوم  كل  يف  لنا 
للتجربة  أن يستسلم  العقل  التجربة فعلی 
طريق  عن  يشء  بأّي  للتصديق  سبيل  وال 
العقل ما مل يكن خاضعًا للتجربة وبذلك 
فحيث  التجربة  بنطاق  املعرفة  نطاق  حتدد 
انتهت التجربة انتهت املعرفة، وكانت تلك 
فلسفة  النطالقة  بداية  الفلسفية  النزعات 
مادية أخذت تفلسف الوجود عىل أساس 
املادة ومعطياهتا وتتنكر لفكرة اهلل ألّن اهلل 
للتوصل  إمكان  وال  حمسوس  غري  يشء 
إليه بالتجربة. فال سبيل إىل إثبات وجوده 
رفضهم  ذلك  عىل  ترتب  وقد  به  واإليامن 
ومن  والعقلية،  الفطرية  ودالئله  للدين 
مسريته  يف  يعبأ  مل  العلم  أّن  احلظ  حسن 

وتطوره هبذه النزعات فكان يامرس عمله 
ليبذل  والتجربة  باحلس  مبتدًأ  االكتشايف 
الظواهر  تنسيق  يف  عقليًا  جهدًا  ذلك  بعد 
والتعرف  عامة  قانونية  صيغ  يف  ووضعها 
وقد  وعالقات.  روابط  من  بينها  ما  عىل 
صعي��د  عىل  الفلسفي  النفوذ  هذا  انحرس 
وجد  أن  بعد  املادية  الفلسفي��ة  املذاهب 
تفسريًا  الظواهر  لتفسري  مضطرًا  نفس����ه 
عىل  حل��اض��ه  يمكن  م��ا  وه���ذا  ع��ق��ل��ي��ًا)1( 
الفلسفه املادية اجلدلية التي أعطت لنفسها 
تقارن  لكي  احليس  النطاق  جتاوز  يف  احلق 
بني معطيات العلم املختلفة لتضع تفسريًا 
بني  ال��رتاب��ط  أوج��ه  وتعيني  عامًا  نظريًا 
يعني  وهذا  الكونية)2(.  الظواهر  متلف 
جتاوز  عىل  اتفقتا  قد  واإلهلية  املادية  أّن 
متر  أن  جيب  املعرفة  وأّن  احليس  النطاق 
ضمن مرحلتني، مرحلة لتجميع معطيات 
نظريًا  لتفسريها  ومرحلة  والتجربة  احلس 
مرحلة  خالف  هو  اخلالف  وأّن  وعقليًا، 

)1( للتأكد يراجع كتاب فلسفتنا. 
الصدر- -الشهيد  فلسفتنا  كتاب  راج��ع   )2(
ال��ت��ع��ارف  دار  ع��رش  ال��ث��ان��ي��ة  )ال��ط��ب��ع��ة 
التالية:  الصفحات  بيوت(  للمطبوعات 

103، 104، 167، 222إىل226. 
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وجود  ترفض  فاملادية  العقيل،  االستنتاج 
تفسري  أّن  ترى  واإلهلية  احلكيم  الصانع 
يكون  أن  اليمكن  احلسية  املعطيات  تلك 

مقنعًا بدون التصديق بوجوده.
نقطتان جوهريتان يف اخلالف:

يؤمن  م��ن  ب��ني  ال��ف��رق  دققنا  وإذا 
يرفصه سنجده  بالصانع احلكيم وبني من 

يف نقطتني:
يرتبط  فيها  الفرق  األوىل:  النقطـــــــة 
املرتتبة،  االستدالل  وطريقة  اليقني  بنوع 
أس��اس��ًا  التجربة  ب��ك��ون  ف��اجل��زم  عليه، 
للمعرف�����������ة باملعطيات احلسية فقط هي 
طريقة استداللية مفرتضة ضمن يقني ذايت 
للتصديق  درج��ات  ال��ذايت  لليقني  وليس 
تيار  آخر  يف  املادي  املذهب  اعرتف  وهلذا 
من تيارته عىل رضورة أن يمر االستدالل 
بمرحلتني: مرحلة جتميع معطيات احلس 
والتجربة ومرحلة تفسريها نظريًا وعقليًا.
وأّما اإليامن باخلالق احلكيم فاليقني فيه 
موضوعي قائم عىل نمطني من االستدالل 
فلسفي،  والثاين  استقرائي،  األول  الدليل 
التي يمكن  املعلومات  فاألول يعتمد عىل 
يعتمد  أو االستقراء والثاين  إثباهتا باحلس 

الواقع  إلثبات  العقلية  املعلومات  عىل 
إىل  ينضم  ثالث  دليل  وهناك  املوضوعي، 
والفلسفي  االستقرائي  الدليلني  من  كل 
يستعمل يف الرياضيات البحتة ويف املنطق 
الصوري )الشكيل( حييض بموافقة اجلميع 
وهو دليل عدم التناقض، فقولنا 2+2= 4 
اليمكن أن التكون )4( أو أن )أ( هي )أ( 

اليمكن أى التكون )أ(.
الذي  بالسبب  تتعلق  الثانية:  النقطة 
اليقني  يف  السبب  وهذا  اليقني  ب�����ه  تعلق 
الطبيعية  القوانني  ثبوت  هو  املوضوعي 
تكن  مل  فلو  صنف  كل  ويف  ن��وع  كل  يف 
هناك قوانني ثابتة جلاز أن حيدث التناقض 
اليصدقه  م��ا  وه���ذا  احل��ق��ائ��ق  وت��ت��ب��دل 
االستقراء املديد للواقع الكوين، أّما اليقني 
درجات  من  خاليًا  ذايت  جزم  فهو  الذايت 
ثابتة،  إرتكازه عىل قوانني  التصديق لعدم 
فعىل أساس ثبوت القوانني نستدل ونتيقن 
بوجود الصانع احلكيم من خالل الوضع 
كل  واحتفاظ  الظواهر  متلف  بني  املنسق 

شئ باستمرار بنسق واحد من احلركة.
استنتاج  الطريقة  هبذ  واالستنت�������اج 
وهي  مهمة  نقطه  إىل  نص��ل  وهنا  عقيل، 
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العقلية ضمن  العمليات  االستنتاج يف  أن 
املعلومات  توافر  عند  املوضوعي  اليقني 
الفطرية  النفس  لفاعلية  واعية  ذاتية  حالة 
فالبد من وجود قوانني ثابتة حلركة الوعي 
يف الفطرة كالقوانني الطبيعية يرتكز عليها 
العقل  معطيات  كانت  وملا  االستدالل، 
االستقرائي  الدليلني  م��ن  لكل  رضوة 
أيضًا  الدليلني  من  والفلسفي وحاجة كل 
لدليل مبدأ عدم التناقض الفطري فاحلركة 
استدالل  كل  أساس  هي  للفطرة  املعنوية 
وإن ثبوت قوانني الواقع اخلارجي عوامل 
مساعة أورشوط موضوعية إلثارة احلركة 
املعنوية للفطرة وهلذا ركز القرآن يف حديثه 

عىل الدليل الفطري.
 + الفطرية  القوی   + القرآن  فحقائق 

العلم الكوين = السري الطبيعي للمعرفة.
للقرآن  اإلهلية  اإلرادة  ش��اءت  وق��د 
دوره  يامرس  أن  اخلامتة،  الرسالة  بوصفه 
أخذت  التي  البرشية  هداية  يف  العلمي 
بني معارفها وحتدد مواقفها عىل  تتطلع وتخُ
أساس العلم يف كل املجاالت، أن يتعامل 
باإلشارة  فأجت���ه  العلمية.  بالصيغ  معها 
القصد  دليل  وإل��ی  الكونية  اآلي��ات  إىل 

الصانع  إث��ب��ات  ع��ىل  ك��دالئ��ل  واحلكمة 
الدين  عقائد  وبقية  ووحدانيته  احلكيم 
العلمي  الطابع  عىل  تأكيدًا  االس��الم��ي 
الطابع  عىل  وتفضيله  االستقرائي  للدليل 
آراء  عىل  يقترص  ال��ذي  املجّرد  الفلسفي 
هيمل  مل  أّن��ه  غ��ري  وأف��ك��اره��م  الفالسفة 
الدليل الفطري والعقيل ودورمها يف منهج 
إىل وحدة  فأشار  االستقرائي؛  االستدالل 
الكون  آيات  بني  اهلداية  سري  يف  الرتابط 

وئ  وئ  چ  تعاىل  قال  واإلنسان 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ 

حئ چ ]سورة فصلت: 53[.
طرق االستدالل القرآين:

وبعد أن أطلعنا باختصار عىل مناهج 
القرآن  إىل  نلجأ  الوضعي،  االس��ت��دالل 
هو  وما  املعرفة  حركة  تبدأ  كيف  لنعرف 

اهلدف منها؟.
ك��ل واح���د م��ن��ا ي��ع��رف أن ال��وع��ي 
االحتكاك  بعد  باالنفت���اح  يبدأ  البرشي 
من  بدرج��ات  ويمر  واملجتمع  بالطبيعة 
املكتسبة  املعرف�����ة  طبيعة  حسب  التطور 
هو  اخل��الف  ولكّن  فيه،  الخ��الف  وه��ذا 
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فهل  املعرفة،  حركة  ظاهرة  فهم  ح��ول 
من  عشوائية  حركة  املعرف����ة  حركة  أّن 
نتاج  قوانينها  أّن  أم  قانوين؟.  ضابط  دون 
صل عليه من التجارب  قناعة يقني ذايت حيخُ
اإلنساين  والسلوك  واالجتامعية  الطبيعية 
البيئة  عوامل  عليها  تؤثر  ما  غالبًا  والتي 
ضمن  جتري  أهنا  أو  والقرابة؟.  والوراثة 
أن  اإلنسان  وعىل  ودقيقة  موزونة  قوانني 
يسعى الكتشافها كام هو احلال مع القوانني 
ألهنا  الصحيح  هو  والثالث  الطبيعية؟. 
التكويني  التصميم  مع  تنسجم  أن  جيب 
عىل  اليقترص  اكتشافها  أن  غري  لإلنسان 
البرشية  لكانت  كذلك  ولوكانت  التجربة 
تتسامل  كام  واحدة،  عقيدة  عىل  تساملت  قد 
عىل القوانني العلمية ولكّن الواقع خالف 
العلمي  التقدم  رغم  نالحظ  حيث  ذلك 
العقائدية،  الرصاعات  يف  واتساعًا  تزايدًا 
املعرفة  حركة  قوانني  تكون  أن  من  فالبّد 
ثابته قد وضعت من قبل بارئها كالقوانني 
الترشيعية  طبيعتها  اختالف  مع  الطبيعية 
لإلنسان  اإلرادي��ة  احلركة  مع  تتفق  التي 
شاءت  وقد  هبا،  يلتزم  أن  فرد  كل  وعىل 
يف  تقع  البرشية  التدع  أن  اإلهلية  اإلرادة 

وتوجيه.  ترشيد  دون  الظالل  متاهات 
ۈئ...چ  ۈئ  ۆئ  چ  تعالی  ق��ال 
ڭ  چ  أيضا  وق��ال   ]3 اإلنسان:  ]س��ورة 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ... چ ]سورة احلديد: 

گ  گ  ک  ک  چ  أخری  آية  ويف   ]9
چ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
]سورة الصف: 9[ ولعّل املراد بدين احلق 
الذي  والترشيعي  العق��ائدي  املنهج  هو 
الفطري  التكويني  القانون  م���ع  ينسجم 
طريقة  وردت  وق��د  والطبيعة،  لإلنسان 
العريض  خطها  يف  املنهج  هلذا  اإلهتداء 
 عيل االم��ام  املؤمنني  أم��ري  لسان  عىل 
ضمن ما أمره رسول اهلل أن يكتب القرآن 
وترتيب  )الت���������الوة(  ترتيب  برتتيبني، 
الفريقني)3(  مصادر  بشهادة  )ال��ن��زول( 
فدون الثاين بمالحظة الوقائع واألحداث 
والعام واخلاص،  والتأويل،  التفسري  وفيه 
والناسخ واملنسوخ... وهبذا الصدد كتب 
البالغة  هنج  كتاب  يف  له  خطبة  أول  يف 
معرفته  وكامل  معرفته،  الدين  قوله)أول 

العدد  املقدسة  احلسينية  للعتبة  املصباح  جملة   )3(
28 ص89، 90. 
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التصديق به، وكامل التصديق به توحيده، 
وك��امل  ل��ه،  االخ���الص  توحيده  وك��امل 
ع��ن��ه()4(،  الصفات  نفي  ل��ه  االخ���الص 
للذات  تكاملية  حركة  إذن  فللمعرفة 
إثباهتا  يتم  تصديقية  درج��ات  وفق  تسري 
بالرباهني واحلجج ضمن منهج استداليل 
بعد  ت��ع��اىل  ألم���ره  التسليم  ث��م  خ��اص 
درجة  وبلوغها  التصديق  درجات  اكتامل 
اليقني  بمزج  إاّل  ذلك  والحيصل  اليقني 
للنفس؛  جوهرية  حركة  عرب  باالخالص 
الفطري  الدليل  مظاهر  سنعرض  وهلذا 
باألدلة  الفطرة  حركة  عىل  االستدالل  ثم 
وباملضامني  العلمية،  وباألسانيد  العقلية، 
القرآنية بشكل جيعل مجيع األدلة منسجمة 
مع وحدة النص القرآين إلثبات مصداقية 
االنسجام واملالزمة الرورية بني قوانني 
الدين والفطرة، وبذلك يمكننا أن نجيب 
الوضعية  امل��ن��اه��ج  شبهات  مجيع  ع��ىل 
إىل  الداعية  كالعلامنية  واحلديثة  القديمة 

االوىل /الرشيف  اخلطبة  البالغة  هن��ج   )4(
ج1/  ع��ب��ده /،  حم��م��د  ال����ريض/ رشح 
ج��واد  م��ؤس��س��ة  -70/ طبعة   69 ص 
سفارة  بريوت /النارش  والتصوير  للطباعة 

اجلمهورية االسالمية يف دمشق. 

فإهنا يف احلقيقة  السياسة  الدين عن  فصل 
وقد  االحل��ادي��ة،  املناهج  لتلك  اج���رتارًا 
هبا  وأخ��ذت  االسالمي  عاملنا  إىل  رست 
لاللتباس  نتيجة  الدينية  االوساط  بعض 
حلاجة  الدقيق  الفهم  عدم  من  احلاصل 
ال��دي��ن االس��الم��ي  ال��ف��ط��رة إىل ق��وان��ني 
احلياتية  الوقائع  مسائل  لكل  الشاملة 
ضمن  كشفها  يتم  التي  واملستجده  الثابتة 
لكون  وذلك  الفقهي  االستدالل  ضوابط 
عليها  اليطرأ  ثابتة  سنة  الدين  قوانني 
التبدل والالتغري، وسنشري أواًل إىل مظاهر 
بعدة  عليه  االستالل  ثم  الفطري  الدليل 

مراحل.
مظاهر الدليل الفطري:

العقل  • مستوی  علی  الفطري  الدليل 
والشواهد االستقرائية:

إّن أبسط مظاهر االستدالل الفط��ري 
مع  قصةإبراهيم  يف  القرآن  رواه  ما  هو 

ٿ  ٿ  ٿ  چ  تعالی:  قال  قومه 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڦڄ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
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ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ 
ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
يئ  ىئ  مئ  جئحئ  ی  ی 
ٻ  ٱ  يب  ىب  مب  خب  جبحب 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ 

األنعام:  چ ]س��ورة  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

.]83-75
توحي  الكريم����ة  اآليات  ه��ذه  إّن 
إبراهيم  م��ع  مبارش  حوار  يف  ع�ام  بمعنی 
قوم�����ه  علی  احلّجة  بيان  منه  تستهدف 
علی  إبراهيم  آتيناه��������ا  ّجتنا  حخُ )وتلك 

مستويات  علی  والرباهني  باألدلة  قومه( 
باألسلوب  فتارة  االستدالل،  من  متلفة 
ال��غ��ري��زي ال���ذي ي���درك األش��ي��اء علی 
الساذج وتارة  الفطري  أساس اإلحساس 
ثالثة  وم��رة  العقيل  االستنباط  بأسلوب 
مجعت  وقد  العلمي.  االستقراء  بطريقة 
اآلي���ات ك��ل أس��ال��ي��ب االس��ت��دالل من 
األساليب  تفاصيل  إلی  تتطرق  أن  دون 
رّتبت  ولكّنها  وقوانينها  االستداللية 
عقيدة  جتعل  بشكل  األساسية،  عنارصها 
إلی  وعفوية  ببساطة  تنساب  باهلل  اإليامن 
فيها  تواجه  أن  دون  اإلنسانية،  النفس 
ألهّنا  االستدالل،  ألساليب  فكريا  تعقيدا 
الربهان  عليها  يميل  وهو  الواقع  تواجه 
عن  غنی  يف  جيعلها  ال��ذي  امل��وض��وع��ي 
وروعة  وعظمة  لدقة  الفكري  الربهان 

اآليات يف بنائها ونظامها وحركتها.
وهكذا ضمت اآليات املذكورة أنواع 
إبراهيم  احتج  وهبا  االستدالل،  اساليب 
الفطري  ال��وج��دان  بأسلوب  قومه  عىل 
املبارشة آليات اهلل وهي  من خالل رؤيته 
واألفول،  ب��اإلرشاق  بعضًا  بعضها  تتابع 
بحقائق  تبدأ  بسيطة  استداللية  كمظاهر 
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الواقع اخلارجي وتنتهي إلی الفطرة، فتثري 
معاٍن  أساسها  علی  تتوّلد  إحساسًا  فيها 
استدالل  ألّي  ورضوري��ة  مالزمة  أولية 
وهي املبادئ األولية للعقل، وقد تضّمنت 

قصة إبراهيم مع قومه ثالثة أساليب:-
كقوله  الــفــطــري:  األســلــوب  	واًل: 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  چ  تعالی 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ے  ھھ  ھ  ھ  ہ 
األنعام:  چ ]س��ورة  ۓ  ۓ  ے 
إّن  اآلية،  هذه  من  والظاهر،   ]79-  78
التوجه الذي أعقب أفول اآليات الكونية 
خ��ری- األخُ تلو  –الواحدة  اإلرشاق  بعد 
 أّنه بدليل  عفويًا  فطريًا  توجهًا  كان 
الفطرة  هي  واحلنفية  حنفيًا  توّجهًا  توّجه 
بدين احلنفية أي دين  ّمي اإلسالم  وقد سخُ
تعالی:  قوله  يف  كام  الفطري  اإلستقامة 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چۓ 

ۆ ۈ چ ]سورة آل عمران: 67[.
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  تعالی:  وقوله 
ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
األنعام:  چ ]س��ورة  ۓ  ے  ے  ھ 

ۈ  ۆ  ۆ  چ  أخری  آية  ويف   ]161

ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ 
ائ  ى  ى  ې  ې 
ال��روم: 30[. ويف  چ ]س��ورة  ەئ  ائ 
دين  )اإلس���الم  عنه  ال��رشي��ف  احل��دي��ث 

الفطرة(.

هو  العقل  العقيل:  األسلـوب  ثانيًا: 
الذي  البرشي  للذهن  التكويني  القانون 
عرب  إليه  ال��واردة  اخلارجية  املعاين  ينظم 
باإلحساسات  ورب��ط��ه��ا  احل��س  آالت 
بني  الوصل  مهزة  هو  أو  الباطنية  الفطرية 
 إبراهيم كان  فقد  والتصديق،  التصور 
بطريقة  الكونية  باآليات  قومه  علی  حيتج 
املالحظة احلسية للشواهد الكونية، ويربط 
بينها وبني حقيقة موضوعية ثابتة يف الكون 
ومن  وسببها،  الكواكب  حركة  بني  أي 
خيضع  ال  احلركة  هذه  سبب  أّن  املعلوم 
أن  فالبّد  األف��ول  عليه  يقع  وال  لنظامها 
يكون يشء آخر أرقی منها، وفجأة توجه 

ں  چ  بقوله  صادعًا  الفطري  بالنداء 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
چ ]سورة  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ 

األنعام: 78 -79[.
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ــي:  ــقــرائ ــًا: األســـلـــوب االســت ــث ــال ث
طريقتان،  االس��ت��ق��رائ��ي  ل��الس��ت��دالل 
واملالحظة  امل��ش��اه��دة  طريقة  إح��دامه��ا 
جتريبية،  علمية  طريقة  خری  واألخُ املجّردة 
التي سبقت  العصور  األنبياء يف  كان  وقد 
طواغيت  حي��اّج��ون  العلمية  التجربة 
الناس  م��ن  احل��ق  وم��ع��ان��ّدي  عصورهم 
البسيط  االستقرائي  املالحظة  بأسلوب 
العينّية  امل��ش��اه��دات  ت��ك��رر  خ��الل  م��ن 
كاحلركة املنّظمة للكواكب السيارة الدائبة 
املشاهدة  فبمجّرد  وهن��ارًا،  لياًل  احلركة 
وذلك  احلقائق  استنباط  نحو  العقل  يتجه 
فإّما  واإلثبات،  النفي  احتامل  بافرتاض 
حدثت  قد  الكواكب  حركة  تكون  أن 
ال  واألول  خارجي،  بسبب  وإّم��ا  ذاتيًأ 
أوال:  لسببني  احلركة  حقيقة  علی  ينطبق 
ًإّن اليشء ال يمكن أن يبارش بحركة نفسه 
أثر  لكل  البد  إذ  خارجي  حمّرك  دون  من 
للحركة  الدقيق  النظام  إّن  ثانيا:  مؤثر  من 
القيام  ص��ف��ات  إل��ی  يشري  وديمومتها 
املطلقة  وال��ق��درة  النافذ  والعلم  الدائم 
اخلارجي، وهذا األسلوب  السبب  لذلك 
الذي  القديم  االستقرائي  األسلوب  هو 

وأّما  فقط،  العقلية  املبادئ  علی  يتوقف 
فه������و  التجريبي  االستقرائي  األسلوب 
األس��ل��وب االس��ت��داليل احل��دي��ث ال��ذي 
تستخرج فيه النتائج باملعادالت الرياضية 
املنطقية،  البدهييات  أساس  علی  القائمة 
املعادالت  بأّن  نعرف  أن  الروري  ومن 
املصادفة  منطق  عىل  القائمة  الرياضية 
احلالي�����ة  االحتامل  نظرية  يف  املسخدمة 
قضايا  إي��ص��ال  ع��ن  وع��اج��زة  ترجيحية 
إذا  إاّل  اليقني  درج��ة  إل��ی  االح��ت��امالت 
املنطقية  والبدهييات  املبادئ  علی  قيمت  أخُ
مبدأ  مقدمتها  ويف  القرآن  هبا  جاء  التي 
واستحالة  كاالنسجام،  وتوابعه  التوحيد 
العقيل،  بمفهومه  العلّية  ومبدأ  املصادفة، 
من  املستنبطة  واجل��زاء  ال��رشط  ومبادئ 
ذكرها  التي  والتارخيية  الكونية  القوانني 
يمكن  احلقيقة  ه��ذه  و  الكريم،  القرآن 

إثباهتا يف بحث مستقل آخر.
الدليل الفطري يف امليثاق التكويني: •

إلی  ال��ق��رآن  يشري  الدليل  ه��ذا  ويف 
إدراك  بإمكاهنا  حّسية  ب��واط��ن  وج��ود 
العبودية والربوبية ذاتيًا وما يرتتب  رابطة 
عليها من جزاء لو أنكرها أو أغفلها العبد 
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فأرشك باهلل أو جحد به قال تعالی چ ٹ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
األع���راف:  چ ]س���ورة  گ  گ  ک 

.]173-172
هذا هو االجتاه الثاين للدليل الفطري 
حيوّية  علی  تؤّكد  اآلية  فهذه  القرآن،  يف 
وإحساسه  اإلن��س��ان  شعور  يف  الفطرة 
الوعي  درج��ات  أعلی  إل��ی  يصل  ال��ذي 
والتصديق بوحدانية اهلل ورسالته املغروزة 
آدم  بني  أن تسلسلت ذرية  منذ  يف طبيعته 
من أصالب الرجال لتستمر علی طبيعتها 
يوم  إل��ی  التغيري  عليها  يطرأ  ال  الثابتة 
اهلل  نن  سخُ من  نة  سخُ بأهنا  توحي  مما  القيامة، 
التي ال حيدث فيها أّي تبدل أوتغري شأهنا 
بقية املوجودات  الطبيعي يف  القانون  شأن 
أساس  وعلی  واحلية،  اجلامدة  الطبيعية 
يف  يتحرك  ال��ذي  الفطري  القانون  ه��ذا 
وإرادة  بوعي  ووجدانه  اإلنسان  ضمري 
ظهورهم  م��ن  آدم  بني  ميثاق  اهلل  أخ��ذ 

وربوبيته  وح��دان��ي��ت��ه  ع��ل��ی  ب��ال��ش��ه��ادة 
چ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چڦ 

نفسه  علی  شاهدًا  فرد  كل  يكون  وهكذا 
الوجود  حركة  بنفس  تنطلق  التي  بفطرته 
حتس  الفطرة  ألّن  كالم  دون  من  كيانه  يف 
يملك  فال  يشء  كل  يف  اهلل  إلی  باحلاجة 
اإلنسان بدونه–سبحانه وتعالی –إمكانية 
االستمرار مما جيعل وجوده وجودا مرتبطا 
عن  مستقّلة  نبضاته  من  نبضة  كل  يف  باهلل 
عليها  وقيمومته  اهلل  إرادة  تشهد  إرادت��ه 
چ  ڃ  ڃڃ  ڄ  چ  بالوحدانية  فتهتف 

لی أنفسنا.
رضورة  علی  الكريمة  اآلية  تؤكد  ثم 
اإلنسان  ب��إرادة  ولكن  وحتمّيته  امليثاق 
فأّما  رفضه،  أو  امليثاق  قبول  يف  ووعيه 
ال  التي  اهلل  نن  سخُ من  نة  سخُ فألّنه  حتمّيته 
يف  اإلمضاء  إاّل  إزاءه��ا  اإلنسان  يملک 
الواعية  الفطرة  بمعّية  داها  هخُ علی  السري 
علی  القائم  اإلهلي  النظام  علی  للحفاظ 
علی  احلفاظ  يف  وقدره  اهلل  قضاء  أساس 
متوازنة  عالقة  ضمن  واستمرارها  احلياة 
بني كل املوجودات، حيث يمثل اإلنسان 
احلركية  لطبيعته  فيها  األس��ايس  املركز 
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أساس  علی  بإرادته  تتحرك  التي  الواعية 
قانون التفويض واالستخالف.

وع��ل��ی أس����اس ال��ش��ك��ل ال��ف��ط��ري 
يف  خيتلف  الذي  وعبده  اهلل  بني  للميثاق 
حيس  بيننا  املتداولة  املواثيق  عن  مضمونه 
العبودية  برابطة  ويعي  ويشعر  العبد 
حياته  حلظات  من  حلظة  كل  يف  والربوبية 
لفقره وحاجته إلی ربه يف وجوده التي ال 
من  وجوده  يستمد  ألّنه  غريه  عليها  يقدر 
الدائمة،  باحلياة  يتصف  الذي  اهلل  وجود 
الفطري  شكله  العلّية  مبدأ  يتخذ  وهكذا 
أحد  يعرتض  لئاّل  امليثاق  يف  الطبيعي 
اختياره  حالة  يف  القيامة  ي��وم  اللة  عىل 
والعمل  اإلي���امن  ع��ن  املنحرف  للخط 
الوحدانية،  مسألة  عن  والنسيان  بالغفلة 
وجدانيًا  أس��اس  وال  فكريًا  أس��اس  فال 
اإلنسانية  الفطرة  حقيقة  علی  لإلعرتاض 
من  واملنطلقة  اإلنسان  بوعي  املتحركة 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  چ  كيانه 
األع���راف:  چ ]س���ورة  ڍ  ڇ  ڇ 
رادعًا عن  امليثاق فقط  172[. وال يكون 
العبد  يلزم  بل  ال��ذايت،  والنسيان  الغفلة 
تأبی  إذ  بربه،  رشيكًا  لذاته  جيعل  ال  بأن 

قضية  التكويني  واقعها  يف  الرابطة  هذه 
اإلرشاك ألّن القضية قضية اختيار داخيل 
من  معنوي  تدخل  أي  يأبی  ّجة  احلخُ بالغ 
وبالسري  والتقليد  املحاكاة  بعملية  اخلارج 
يعتقدونه  فيام  الضالني  اآلباء  خطی  علی 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  چ  ويعملونه 
ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
األع��راف:  ]س��ورة  چ  گ  گ  ک 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  چ   .]173
 ]174 األع����راف:  ڳچ ]س���ورة 
إنسان  كل  ليعرف  اآلي��ات  نفّصلخُ  أي 
حييدون  فال  والتبليغ  بالتذكري  مسؤوليته 
وليستقيموا  والنسيان  بالغفلة  اإليامن  عن 
امليثاق  قانون  أس��اس  علی  احل��ق  باجتاه 

الذي حيّسونه يف ذواهتم.
الدليل الفطري يف مواطن اخلطر: •

ويشري القرآن أيضا إلی ظهور الدليل 
تعالی  اخلطركقوله  مواقع  يف  الفطري 
چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
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ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ 

ۓ چ ]سورة يونس: 22 و23[.

ويف ه��ذه اآلي���ة إش���ارة م��ؤك��دة اىل 
الذايت  ووجوده  الفطري  الدليل  مضامني 
هذه  القرآن  يستظهر  إذ  إنسان،  كل  يف 
التي  امل��واط��ن  يف  املثل  ب��رب  احلقيقة 
حيس هبا اإلنسان باخلطر حيث ال جمال يف 
أو  والنسيان  بالغفلة  للتذرع  املواطن  هذه 
اجلحود واإلنكار أو تقليد ااآلباء فال جيد 
معرتفًا  الفطرة  بنداء  فيسترصخ  ينقذه  من 
إنقاذه  علی  ق��ادر  اهلل  سوی  أح��دًا  ال  أن 
إلی  يعود  ال  أن  علی  النجاة  منه  طالبًا 

خطيئته وليكونّن من الشاكرين.
الفطري  االستدالل  يستويف  وهكذا 
يف القرآن رشوطه املوضوعية علی أساس 
أساس  وعلی  الباطني  اإلحساس  طبيعة 
امليثاق الذي يرتبط به اإلنسان مع ربه، ثم 
اإلشهاد هبذا امليثاق يف مواقع اخلطر عندما 
حيدق به املوت من كل مكان، فال يملک 
رصخة  خالل  من  بامليثاق  اإلع��رتاف  إاّل 

طالبًا  األع���امق  م��ن  خت��رج  التي  الفطرة 
والسري  باإلستقامة  هلل  ومتعهدًا  النجاة 
هذا  خ��الل  وم��ن  العهد؛  مضامني  علی 
االستعراض الذي قدمناه للدليل الفطري 
التي ختلقها  التأثريات  أّن  يبدو  القرآن،  يف 
والعملية  املعنوية  اجلوانب  علی  الفطرة 

كبرية جدًا بحيث بلغت إلی احلد
الذي أّكد فيه القرآن علی أّن االستقامة 
والترشيعية  املعنوية  وتأثرياته  الدين  يف 
الفطرة  استقامة  علی  تتوقف  والعبادية 

ۈ  ۆ  ۆ  چ  تعالی  قال  وسالمتها. 
ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ 
ائ  ى  ى  ې  ې 

ائ ەئ چ ]سورة الروم: 30[.
احتواء  إل��ی  إش���ارة  اآلي��ة  ه��ذه  ويف 
عىل  للتأثري  هائلة  إمكانات  علی  الفطرة 
القيمة  إثبات  أردن��ا  ف��إذا  املعرفة،  حركة 
املوضوعية للفطرة يف عمليات االستدالل 
منطقية  إث��ب��ات  إل��ی  نسعی  أن  علينا 

وموضوعية احلركة الفطرية وقوانينها:
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فحوى البحثفحوى البحثفحوى البحثفحوى البحثفحوى البحثفحوى البحثفحوى البحثفحوى البحث

 d�«u� ��H� � Áu�A*« 5�dA��*« —Ëb� WK:« ÀU�√ sL{ UM�u� U*U�
 ÊQA� rN�U�dB� � ÷U� Y���« «c�Ë Æ5�_« U�u�—Ë WO�ö�ô« …bOIF�«
 ÁU& W�Ëe�«  U��«Ë s� Y�b(U� …√d*« d�UA� “«eH��« tO� «u�ËU� Ÿu{u�
  U�u{u*« s� t�√ k�K�� Íc�«Ë Ær�dJ�« Ê¬dI�« UN�— UL� UN�d�√Ë UN�Ë“

Æ5�dA��*«  U�«—œ � �«��� �«eO� XK��« ��«
 qJ� U��U�√Ë �UIO�œ UOLK� U�� Ÿu{u*« ÊU���U��« ÊU�bO��« X�� bI�
 U�F�«œË ¨W�U�(« t��«u� s� V�U� ULNOK� qJA�� Ê√ ÊËœ s� t��«u�
 5JL��«Ë W�UD�U� WK�L�*« W�Ëe�«  U��«Ë s� s�b�« n�u� s� U�bI� U�U�œ

Æp�– ��Ë …b�«Ë s� d��Q� Ê«��ôU� ÃËe�« o�Ë “uAM�«  UF�� q�L%Ë
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
امللخص:

املرأة  حق����������وق  موضوع  حيت������ل 
و  دراسات  يف  واسعًا  حيزًا  اإلسالم  يف 
بحوث املسترشقني الذين مل يألوا جهدًا يف 
دراسة تراث الرشق، لكنهم مل ينتهجوا يف 
منهم  فالبعض  موحدًا،  مسلكًا  دراساهتم 
االنصاف  جانب  مراعني  آراءهم  طرحوا 
يف كتاباهتم، و البعض منهم تناول املسألة 
القرآن  من  النيل  بغرض  و  عدائي  هبدف 
كيل  اىل  الثاين  القسم  جل����أ  لذا  الكريم. 
الشبهات  إختالق  و  االسالم  عىل  التهم 
القرآن  يف  املرأة  شأن  من  للتقليل  حوله 
و  الزوجية  بواجباهتا  يتعلق  فيام  خاصة 
الرجل  قوامة  مسألة  الشبهات:  تلك  من 
علی الزوجة و انحصار حق الطالق بيده 
علی  يوجب  الذي  التمكني  حق  شبهة  و 
املرأة تلبية رغبة زوجها يف االستمتاع متی 
ويسعی  الزوجات.  تعدد  شبهة  و  شاء 
بعض املسترشقني، باالستفادة من املصادر 
االسالمية غري املوثوقة، اىل حتميل آرائهم 
علی القرآن. وألهنم اليعتقدون بأّنه وحي 
منزل، لذلك فإن فهمهم ونظرهتم ختتلف 

حقوق  فيصفون  له.  املسلم  نظرة  عن 
أو  اخلاص،  فهمهم  وفق  القرآن  يف  املرأة 
وفق  ال  احلايل،  االسالمي  املجتمع  وفق 
احلاجة  كانت  ملا  و  القرآن.  اليه  هيدف  ما 
املحاوالت،  تلك  الی  للتصدي  ملحة 
والبد أن يكون جديا و فعاال ومستندا اىل 
النقل،  و  العقل  علی  ترتكز  علمية  أسس 
تم التحقيق يف تلك الشبهات و الرّد عليها 
بالشكل العلمي و باإلستناد عىل القرآن و 

الروايات املعتربة و أثبات بطالهنا.
الوصفي  املنه����ج  البحث  اعتم�������د 
)اإلستق��رائي التحلييل( من أجل استنباط 
عىل  للرّد  حمتواه  وفهم  الق���رآين  النّص 

شبهات املسترشقني.
القرآن،  الرئيسية:  الكلم��������������ات 

املسترشقون، املرأة، احلقوق الزوجية.
املقدمة:. 1

اعطی  الكريم  القرآن  أّن  يف  الشك 
املرأة أمهية خاصة و جعل هلا شأنًا متميزًا 
مل حتَظ به قبل ذلك، لذا نالحظ يف العديد 
من اآليات الرشيفة تم التطرق الی حقوق 
االقتصادية  و  الزوجية  االجتامعية،  املرأة 
منصفة  و  ثاقبة  نظرة  خالل  من  و   ، و... 
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الی احكام الرشيعة املقدسة، نجدها اكمل 
مجيع  من  املرأة  حلقوق  الضامنة  القوانني 
إلثارة  يسعی  من  هناك  لكن  اجلوانب، 
السامية  القوانني  تلك  حول  الشبهات 
تبشريية  )استعامرية،  متع���ددة  ألهداف 
كانوا  الذين  املسترشقون  منهم  و  و...( 
عدالة  يف  للتشكيك  يسعون  مازالوا  و 

االحكام االهلية.
لبعض  للتعرض  تتصدى  املقالة  هذه 
املسترشقني  ِقبل  من  املطروحة  الشبهات 
ح���������ول الواجبات الزوجية للم��������رأة 
وفق  عليها  الرد  و  نقدها  ثم  دراستها،  و 
الكريمة  )اآليات  النقلية  و  العقلية  األدلة 

واالحاديث الرشيفة(.
1. 1. خلفية البحث:

املوجودة يف  الدراسات  تقسيم  يمكن 
هذا املجال عىل قسمني:

هبا  قام  التي  البحوث  االول:  القسم 
علی  سنقترص  كثرية  هي  و  املسترشق��ون، 

اثنني منها:
ثالثة 	.  يف  ليدن  قرآن  معـــــارف  دائرة 

عناوين:
• الق���������������������رآن«  	 و  »النس�����������اء 

 D a m m e n M m c a u l i ff e ،
 General editor،(  ،Jane

 encychopedia of the

 Quran، Ieiden –Boston،
P5o2 ،VoI2 ،2002 ،Brill

• 	-199  ،Ibid، VoI2( »احلجاب« 
.)203

• 	 Ibid،( الق���������رآن«.  و  »فيمينيسم 
.)203- 199 ،VoI2

مقالة املر	ة و القرآن، د. روت.ب. 
الدراسات  البح��وث و  الثاين:  القسم 
املسترشقني  علی  الرّد  يف  تأليفها  تم  التي 
و نقد آرائهم أو التي كتبت بشكل عام يف 

موضوع حقوق املرأة يف االسالم.
• نقد مقالة املرأة و القرآن، حممد جواد 	

اسكندرلو،  )رادد، روت،  اسكندرلو 
حممد جواد، برريس و نقد مقاله زنان 

و قرآن(.
• املسترشقون يف القرآن د. زماين.	
• املرأة بني االس����الم والقوانني العاملية 	

سامل البهنساوي.
التي أجريت يف موضوع  إن البحوث 
هذه املقالة أغلبها تناولت آراء املسترشقني 
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يف  املرأة  حقوق  جوانب  بعض  حول 
وافية،  وال  كافية  تعد  ال  فهي  لذا  القرآن. 
بل هبا حاجة اىل تعمق أكثر و نقد وحتليل 
علمي آلراء املسترشقني، و لعل هذه املقالة 
القرآن  عن  للدفاع  أمام  اىل  خطوة  تكون 
حقوق  عن  األول  املحامي  هو  و  الكريم 

املرأة.
1. 2. املصادر املعتمدة:

كتب التفسري للق���رآن الكريم )امليزان - 
يف تفسري الق���رآن للعالمة الطباطبايی، 
للشيخ  القرآن  تفسري  يف  البيان  جممع 
بن  حممد  الطربی،  تفسري  الطربيس، 
القرآن  تفسري  يف  البيان  جامع  جرير، 

و...(.
دائرة املعارف القرآنية: »ليدن«.- 
بقلم -  الدكتورة روت و نقدها  مقال���ة 

حممد جواد اسكندرلو.
الشيخ -  تأليف  العومل����ة  ظل  يف  املرأة 

توفيق حسن علوية.
العاملية -  املرأة بني اإلس���الم والقوانني 

تأليف سامل البهنساوي
1. 3. منهج البحث:

يف  الناقدين  آلراء  الدراس������ة  طبيعة 

املنهج  عىل  اإلعتامد  هي  الكري��م  القرآن 
املقارن(  التحلييل  الوصف���ي )اإلستقرائي 
من أج����ل استنب��اط النّص القرآين وفهم 
التأكيد  املطروحة مع  حمتواه ونق���د اآلراء 
عاّم  واإلبتعاد  القرآين،  النّص  قداسة  عىل 

اليالئم طبيعته.
واجبات . 2 حول  املسترشقني  شبهـــات 

املر	ة الزوجية يف القرآن ودراستها:
2. 1. الشبهة املطروحة حول القوامة:

تبعهم  املسترشقون و من  اثار  لق������د 
فكرًا، الشبهات حول هذا القانون االهلي-
املرأة  حظ  يندبون  أخذوا  –و  القوام���ة 
سلطة  حتت  أسرية  جعلها  الذي  التعيس 
سوی  هلا  حيلة  ال  و  تعسف����ه،  و  الرجل 
الرضوخ هلذه السلطة التی تتحكم هبا كيفام 
يشاء الرجل، فال كرامة و ال إرادة متتلكها، 

حاهلا يف ذلك حال العبيد و االساری.
و  احلضارة  أدعياء  أثارها  شبهة  هذه 
أدعياء  من  تبعهم  من  و  املوهومة  املساواة 
ملا  الكارهون  حتريرها  دعاة  و  املرأة  نرصة 
يف  اإلسالمي  الترشيع  جمال  يف  اهلل  أنزل 
اثارة  يف  ينطلقون  هم  و  األرسة.  شؤون 
تفسريهم  و  استنتاجاهتم  من  الشبهة  هذه 
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اخلاطئ لآلية الرشيفة:
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڀ ٺ چ ]سورة النساء: 34[.

إهانًة  املبدأ  هذا  يف  أن  زعموا  حيث 
للمرأة و تزكية للرجل، يتعاىل عليها يف كل 
صغرية و كبرية، فال حول هلا و ال قوة أمام 
إرادته و جربوته، و هذا ليس من املساواة 
يف يشء. املسترشقة هيفاء جواد تقول:... 
– -االعراف  اخلاطئة  الثقافة  هذه  يف  و 
يكون الزوج هو احلاكم و الرئيس و دور 
سيدها،  ألمر  املطيعة  و  االمة  هي  املرأة 
يرفع  االسالمية  البلدان  يف  املجتمع  نجد 
و  االله  درجة  الی  ليوصله  الرجل  شأن 
يضع من شأن املرأة ليجعلها كائنًا ليس له 
 Haifaa A. Jawad’ The(( أي قيمة

Rights of women، P39
2. 2. الرد عىل الشبهة:

للرد عىل الشبهة البد من الوقوف عىل 
معنى القوامة أوال:

2. 2. 1. معنی القوامة يف القرآن الكريم:
و  ب�)القيام(،  النظ�����ام  يسمي  القرآن 
يسمي املنّظمِّ ب� )القيِّم( و )القائم باألمر(، 

هنا  القرآن  استعمل  قد  و  يبالغ  القائم  و 
الرجال  حتمل  عن  للتعبري  قّوام  كلمة 
و  مستمر،  بشكل  نسائهم  شؤون  لتنظيم 
التامة  املسؤولية  معنى  اللفظ  هذا  حيمل 
هدی  من  تفسري  دّريس/  )مخُ شؤوهنم  عن 

القرآن/ ج2/ ص74(.
تكون  أن  قبل  مسؤولية  هي  القوامة 
عّدهتا  علت  جخُ التي  املسؤولية  تلك  حقًا، 
بيد الرجل ال املرأة، و إن كان هذا الواجب 
و املسؤولية تتبعه حقوق ألن من يتصدى 
البّد  كان  أفراد  أو  فرد  مسؤولية  لتحمل 
التعاون  و  إطاعته  من  األفراد  أؤلئك  من 
زنان  الواجبات )عالسوند/  أداء  معه يف 
و حقوق برابر/ الطبعة االوىل/ ص61(. 
هلا  اإلسالمية  الرشيعة  يف  »القوامة«  و 
و  أرسته  عىل  بالنفقة  الرجل  قيام  داللة 
حسن  و  رعايتها،  و  مصاحلها  عىل  القيام 
ما  الكرم، و كل  و  اخللق معه���ا و اجلود 
من شأنه أن يوف��ر ملؤسسة األرسة الراحة 
و الطمأنينة و احلرية و املودة و الرمحة، و 
هي قوامة رعاي���ة و إدارة و ليست قوامة 
حول  شبهات  )قطب/  تسلط  و  هيمن���ة 

االسالم/ ص121(.
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طبيعــــــة  حول  املفرسين  آراء   .2  .2  .2
القوامة:

القوامة  أن  الناس  لبعض  خيّيل  قد 
للمرأة  فليس  السيطرة،  و  السيادة  تعني 
كلمة مقابل كلمة الزوج و ليس هلا موقف 
قضاياها  يف  ذلك  كان  سواء  موقفه  أمام 
هلا  ليس  و  العاّمة،  القضايا  يف  أو  اخلاصة 
احلياتية،  و  املالية  أمورها  إدارة  يف  اختيار 
و بذلك تتحول إىل كمّية مهملة خالية من 
املستقلة،  اإلنسانية  الشخصية  سامت  كل 
و  املستقل،  ال  التابع،  اإلنسان  لتكون 
يف  اإلسالمي  اجلو  عن  بعيٌد  هذا  لكن 
ال  فالزواج  باألرسة،  اخلاصة  الترشيعات 
التي  األمور  مجيع  يف  املرأة  شخصية  يلغي 
ما  خالل  من  الزوجي،  العقد  يشملها  ال 
كل  بل  احلياة،  شؤون  من  املرأة  به  تلتزم 
ما يلزمها به من ناحية قانونية هو اجلانب 
الذي تلزم به نفسها، فإن لعقد الزواج–يف 
ما  خالل  من  حمدودا  –مفهوما  طبيعته 
منهام  لكل  بّد  ال  التزامات،  من  يفرضه 
بالعقد،  لاللتزام  تبعا  عندها  الوقوف  من 
الزوجة  عىل  يفرض  الذي  املفهوم  هو  و 
حاجته  نط�������اق  يف  لزوجها  االستجابة 

فليس  ذلك،  يف  إليها  رغب  كلام  اجلنسية 
احلواجز  تقيم  أو  ذلك  من  متنعه  أن  هلا 
املادية و املعنوية التي حتول بينه و بني تلبية 
التي  الطارئة  احلاالت  غري  حاجاته-يف 
متثل مانعا رشعيا أو صحيا أو غري ذلك مما 
–و ليس  الطبيعية  إرادهتا  خيرج عن نطاق 
هلا عىل هذا األساس أن خترج من بيته بغري 
ذلك  كان  إذا  الطبيعية،  احلاالت  يف  إذنه 
منافيا حلقه يف هذا املجال و عىل الزوج أن 
يلبي رغبة زوجته يف ذلك، و هو ما يلتقي 
مع مفهوم املعارشة باملعروف و محايتها من 
وحي  من  تفسري  اهلل/  االنحراف)فضل 

القرآن/ ص 232 -231(.
مقام  –بأّن  -هنا  يرّصح  القرآن  إّن 
يعطي  أن  بّد  ال  للعائلة  القيادة  و  القوامة 
هذا  فهم  يساء  ال  أن  جيب  و  للرجل، 
التعبري  هذا  من  املقصود  فليس  الكالم، 
العدوان،  و  اإلجحاف  و  االستبداد  هو 
واحدة  القيادة  تكون  أن  هو  املقصود  بل 
و منظمة تتحمل مسئولياهتا مع أخذ مبدأ 
اإلعتبار)مكارم  بنظر  التشاور  و  الشورى 
اهلل  كت����اب  تفسري  يف  األمثل  شريازي/ 

املنزل/ ج3/ ص217(.
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و هكذا نجد أن اإلسالم مل يرتك األمر 
قيام  يف  الطارئة  للرغبة  و  الذايت  للمزاج 
كل منهام بام ال جيب عليه جتاه اآلخر، بل 
الذايت  املادي  األساس  بأن  إليهام  أوحى 
ليس هو األساس الذي ينبغي للزواج أن 
مادية  رشكة  الزواج  فليس  عليه،  يرتكز 
يف  الدقيقة  للحسابات  ختضع  جامدة 
عالقة  هي  بل  اخلسائر،  و  األرباح  نطاق 
جيعل  إنسايّن  أساس  عىل  متحركة  روحية 
روحيا  امتدادا  منهام  كل  شخصية  من 
ينطلقا  أن  هلام  فأراد  اآلخر،  لشخصية 
العاطفة  عن  تعرب  التي  املوّدة  خالل  من 
الصحيحة احلميمة يف شعور كل منهام جتاه 
تعرّب عن  التي  الرمحة  اآلخر، و من خالل 
وعي كل منهام لظروف اآلخر يف أحاسيسه 
-عىل  معه  ترّصفه  و  عالقاته  و  أفكاره  و 
هذا األساس -انطالقا من اإلرادة اإلهلية 
القرآن/  وحي  من  تفسري  اهلل/  )فضل 
عنه  عرّبت  ما  هذا  و   )234 ص  ج7/ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ  چ  اآلية الكريمة: 
گ  گ  ک  ک  ک  ک 
الروم:  چ ]سورة  گ گ ڳ 
الرجال  أن  تفسري  فعىل  اآلية  أما   .]21

هنا  بالرجال  املراد  النساء،  عىل  قوامون 
خصوص  بالنساء  و  األزواج،  خصوص 
املرأة  بالقيام عىل  املراد  الزوجات، و ليس 
الزوج  يكون  بحيث  املطلقة،  السلطة 
له،  مرؤوسة  الزوجة  و  دكتاتوريا،  رئيسا 
أن  املراد  بل  اختيار،  إرادة هلا معه و ال  ال 
له عليها نحوا من الوالية، إن اهللّ سبحانه 
ذكر سببني هلذا النحو من والية الزوج عىل 
بقوله:  السبب األول  الزوجة، و أشار اىل 
چ ٻ پ پ پ پ ڀ چ، و 

ڀ  ڀ  چ  بقوله:  الثاين  السبب  اىل 
ڀ ٺ چ.

يف  فالضم���ري  األول  بالسبب  نب�����دأ 
)بعضهم( يعود عىل النساء و الرجال معا، 
املراد  التغليب، و  و ذّكر الضمري من باب 
الثانية  ببعض  و  الرجال،  األوىل  ببعض 
النساء... فلو قال: )فضلهم عليهن( لفهم 
مجيع  عىل  الرجال  أفراد  مجيع  تفضيل  منه 
ألنه  مقصود،  غري  هذا  و  النساء،  أفراد 
بعيد عن الواقع، فكم من امرأة هي أفضل 
من ألف رجل )مغنية/ تفسري الكاشف/ 

ج 2/ ص316(.
الرجل  لقوامية  الث����اين  السبب  أما 



آراء املسترشقني حول الواجبات الزوجية للمرأة يف القرآن

70

ڀ  ڀ  چ  بقوله:  سبحانه  بينه  فقد 
واضح  هو  و  أرشنا،  كام  چ  ٺ  ڀ 
الذي  ألن  األول،  كالسبب  فيه  إهبام  ال 
بد  اإلنفاق عىل غريه ال  يتحمل مسؤولية 
منه  يخُطَلب  ال  الذي  من  أفضل  يكون  أن 

هذا  إن   . نفسه.  عىل  اإلنفاق  حتى  يش ء، 
االشارة  جتدر  و  حممول.  ذاك  و  حامل، 

ڀ  ڀ  ڀ  چ  تع���اىل:  قوله  أن  اىل 
ينفق  مل  إذا  الزوج  بأن  يشعر  چ  ٺ 
كان  و  عليها،  قواما  يكن  مل  زوجته  عىل 
احلاكم  من  تطلب  أن  هذه،  احلال  و  هلا، 
ينذر  أن  احلاكم  عىل  و  الطالق،  الرشعي 
أو  لعجز  اإلنفاق  عن  امتنع  فان  الزوج، 
عنادا أمره بالطالق، فان امتنع طّلقها عنه.
يدخل  ال  املوضوع  أن  نجد  هكذا  و 
يف نطاق إلغاء شخصية املرأة، بل يف تأكيد 
شخصيتها يف إلزامها بتنفيذ ما التزمت به، 
احلق  هلا  اإلسالم  جعل  الذي  الوقت  يف 
تشاء من رشوط  ما  لنفسها  أن تشرتط  يف 
خيالف  ال  مما  الزوجي،  العقد  ضمن 
اإلسالم بشكل واضح )فضل اهلل/ تفسري 

من وحي القرآن/ ج7/ ص235(.
2. 2. 3. سؤال وجواب:

السؤال: اذا كان االنفاق علی األرسة 
بعض  تولت  فإذا  القوامة،  هذه  سبب  هو 
النساء االنف���اق يف بعض احلاالت، فلامذا 

ال تنتقل القوامة اليهن؟.
هو  ليس  وحده  االنفاق  إن  اجلواب: 
بل  الرجل،  بيد  القوامة  جعل  يف  السبب 
السبب الرئييس هو وجود مقومات ليست 
بل  املرأة  تكتسبها  ان  يمكن  مكتسبة حتی 
فاملرأة ختتص وحدها  اسباب خلقية،  هي 
بذلكمن  يتعلق  ما  و  االموم���ة،  بوظائف 
االمر  حيض و مح����ل و والدة و رضاع، 
خيتلف  العاطفة  من  حظه���ا  جيعل  الذي 
عن حظ الرج��ل، و ألن تأديتها لوظائف 
الرضاعة  و  األمومة  و  الوالدة  و  احلمل 
كثرية  أو  قليلة  مرضية  أح����واال  يسبب 
و  بني االسالم  املرأة  )البهنساوي/  اخلطر 

القوانني العاملية/ ص202(.
تكون  أن  يمكن  هذا،  ض����وء  يف  و 
القوامة خاضعة لضعف اجلانب العاطفي 
باحلاالت  انفعاله  جيعل  مما  الرجل،  لدى 
و  املرأة،  لدى  مما  أقّل  االنفعالية  الطارئة 
باحلاالت  متصلة  املسألة  تكون  أن  يمكن 
من  األم  املرأة  هلا  تتعرض  التي  اجلسدية 
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احلمل و اإلرضاع و الرتبية و نحوها، مما 
ال يرتك هلا املجال للتفّرغ و الرتكيز إلدارة 
يكون  بذلك  و  الزوجية،  احلياة  شؤون 
التي  الذاتية  اخلصائص  بمعنى  التفضيل 
املوقف  مواجهة  عىل  الرجل  قدرة  جتعل 
الطالق  قضايا  يف  املرأة  من  أكثر  هبدوء 
أن  يمكن  و  اخلاصة،  الذاتية  احلاجات  و 
بعلمها،  نحط  مل  خفية  أشياء  هناك  يكون 
املرأة  و  الرجل  تكوين  اهللهَّ يف  عند  مما هي 
القرآن/  وحي  من  تفسري  اهلل/  )فضل 

ج7/ ص 237(.
و إذا كان القرآن الكريم قد سكت عن 
السيايس  و  االجتامعي  النشاط  يف  حريتها 
فال يعني ذلك أهنا حمرومة من حقها بذلك 
بدون قوامة الرجل أيضا، بدليل أن القرآن 
رّتب  و  الرجل،  خاطب  ما  بكل  خاطبها 
عليها كل ما رتب عىل الرجل من إيامن و 
عمل و علم و تدبر و تفكر و تذكر و جهاد 
و أمر باملعروف و هني عن املنكر و دعوة 
إىل اخلري و تواٍص باحلق و الصرب و إنفاق 
)دروزه/  سبيله  يف  هجرة  و  اهللّ  سبيل  يف 

التفسرياحلديث/ ج8/ ص 105(.
2. 3. شبهة حق التمكني للزو	:

حكم  املرأة  علی  االسالم  فرض  لقد 
هبا  لالستمتاع  الزوج  رغبة  الی  اإلنصياع 
الی  االلتفات  دون  و  كان  ظرف  أي  يف 
حالتها النفسية و مدی رغبتها يف متكينه أو 
عدمها. فام ذنب هذه املرأة لرتضخ لطلب 
متيل  ال  قد  التي  النفسية  حالتها  و  الزوج 

الی االستجابة له؟.
2. 4. الرد علی شبهة التمكني:

نفسها  الزوج������ة  بذل  هو  التمكني 
و  هبا،  االستمت���اع  حق  ملامرسة  لزوجها 
اذن  دون  من  املنزل  من  اخلروج  ع���دم 
الزوج إن كان يزاحم هذا احلق، و يف حالة 
عدم أداء هذا الواجب تعترب الزوجة ناشزًا 
مسالك  ثاين(/  )شهيد  العاميل  )املكي 
فالزواج  إذن  ص308(.  ج8/  االفهام/ 
ِحلهَّ  يفيد  عقد  هو  الرشعي:  بمعن��������اه 
استمتاع الرجل بأمرأة ما مل يمنع من العقد 
املرأة  استمتاع  ِحلهَّ  و  رشعي،  مانع  عليها 
برجل ما مل يمنع زواجها به مانع رشعي. 
يربط بني  العقود ألنه  افضل  العقد  و هذا 
)قرقويت/  الرمحة  و  املودة  برباط  نفسني 
املعرفة/  دار  املسلمة،  املرأة  قضايا  من 
احتياج  أن  املعلوم  من   .)92- صص93 
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الرجل للمرأة، و احتياج املرأة للرجل هو 
اإلنسان،  عليه  بل  جخُ قد  و  غريزي،  يشء 
املرأة  منه عند  أقوی  الرجل  الدافع عند  و 
ألنه أقل حياًء، و أكثر رغبًة، فلذلك يسعی 
لتحصيل املرأة، و املرأة غالبًا مسلطة علی 
ذلك  نادرًا  إال  منها  يبدو  ال  و  غريزهتا 
الی  يعود  السبب  و  الرجل،  نحو  الشوق 
الرجل  أن  فنالحظ  املطبوع،  حيائها  كثرة 
اليها  بحاجته  يصارح  و  املرأة  الی  يتقدم 
و  املعارصة  اجلاهلية  بني  املرأة  )لفته/ 

االسالم/ ص108(.
إىل  ينظر  ال  اإلسالم  إن  احلقيق�����ة 
الطريقة  عىل  شاعرية،  نظرة  املسألة  هذه 
أن  حياول  بل  السؤال،  إليها  ينظر  التي 
عىل  مرتكزة  تعاقدية  عالقة  الزواج  جيعل 
يلتزمان  للزوجني،  احلقيقية  املصلحة 
حلساب  حريتهام  بعض  عن  بالتنازل  فيها 
عىل  العقد  يفرضها  التي  املتبادلة  احلقوق 
أحدمها جتاه اآلخر، و ذلك هو الفرق بني 
احلياة الفردية و احلياة اجلامعية، فإن معنى 
أو  صغرية،  جمموعة  من  جزءًا  تكون  أن 
الكل،  من  كجزء  تترصف  أن  هو  كبرية، 
ال كفرد مستقل فتتنازل عن بعض حريتك 

فإن  هذا،  ضوء  ويف  الدور  هذا  ملصلحة 
من  الزوجني  يعصم  أن  للزواج  أراد  اهللهَّ 
وسائل  عن  البحث  و  اجلنيس  االنحراف 
باالستجابة  الزوجة  فألزم  رشعية،  غري 
لرغبات الزوج املرشوعة، و اعترب ذلك من 
وسائل التقرب إىل اهللهَّ، ليعطي االستجابة 
معنى روحيا يوّفر هلا احلالة النفسية البديلة 
عن احلالة الذاتية، لتعصم الزوجة زوجها 
من البحث عن رغبته خارج نطاق البيت 
الزوجي، مما يتسبب يف هدم الزواج يف هناية 
املطاف... و بذلك أراد هلا أن تتغلب عىل 
فقدت  إذا  ألهنا  رغبته،  ملصلحة  مزاجها 
ثابتا  موقعا  تربح  فإهنا  مزاجها،  من  بعضًا 
من مواقع تأكيد مفهوم املوّدة و الرمحة يف 
من  تفسري  اهلل/  )فضل  الزوجية  حياهتام 

وحي القرآن/ ج7/ ص240(.
هذا  عىل  التأكيد  يف  السبب  أم���������ا 
قبل  إليه  أرشنا  فام  الرجل،  لدى  اجلانب 
الذي  اإلثارة  عنرص  أن  من  احلديث،  هذا 
يقود إىل يقظة الرغبة اجلنسية لدى الرجل 
و هلذا  املرأة،  لدى  اإلثارة  أكثر من عنرص 
نالحظ أن الرجل هو الذي يقود املرأة إىل 
أن  نجد  بينام  املتنّوعة،  بأساليبه  االنحراف 
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حالة  –من  -غالبا  ينطلق  املرأة  انحراف 
األمر  بينام  جنسية،  حال�����ة  من  ال  مادية 
يمثل  اجلنس  ألن  الرجل،  لدى  بالعكس 
لتوفر  تبعا  يومية،  شبه  حالة  إليه  بالنسبة 
عنارص اإلثارة لديه )فضل اهلل/ تفسري من 

وحي القرآن/ ج7/ ص240(.
التمكني:  ما هو احلل ملن الترغب يف 
قد نستطيع هنا أن نثري سؤاال، ماذا يصنع 
برود  بحالة  متّر  الزوجة  كانت  إذا  الرجل 
كانت  إذا  يفعل  ماذا  و  معّقد؟.  جنيس 
الطويلة؟.  النفسية  األزمات  بعض  تعيش 
لتتحول  رغبته  جيّمد  أن  منه  نطلب  ه��ل 
نطلب  أم  نفسية،  عقدة  إىل  بعدها  القضية 
منه أن يبحث عن ذلك يف نطاق بعيد عن 
احلل  يكون  ال  األمرين  كال  يف  و  البيت، 
أو  القريب  املستقبل  يف  املرأة  مصلحة  يف 

البعيد؟.
من  هناك  أن  ننكر  ال  إنن����ا  اجلواب: 
يرى بعض السلبيات يف احلل اإلسالمي، 
أكثر  و  أعىل  اإلجيابيات  مستوى  لكن  و 
اإلسالم  –أن  مرة  من  -أكثر  ذكرنا  قد  و 
ما  يف  اإلجيابيات،  و  السلبيات  بني  يوازن 
يركزه من قضايا الترشيع يف نطاق التحريم 

و التحليل، ألن أّي ترشيع مرّخص ال بد 
كام  الفعل،  يف  السلبيات  بعض  خيتزن  أن 
أن خيتزن بعض  بد  مانع ال  أّي ترشيع  أن 
ترشيع  هناك  فليس  الرتك  يف  اإلجيابيات 
إىل  يصل  ديني،  غري  أو  دينيا  العامل،  يف 
نسبة املائة باملئة يف إجيابياته و سلبياته، ألن 
طبيعته تفرض ختطيط احلدود لإلنسان، و 
يوّلد  مما  األساس،  هذا  عىل  حريته  حتديد 
السلبيات )فضل  الكثري من املشاك�����ل و 
ج7/  القرآن/  وحي  م�����ن  تفسري  اهلل/ 

ص241(.
بالنسبة حلق التمكني للرجل فاالسالم 
الرجل  رغب  للرجل  ذلك  جعل  كام 
و  شاءت،  ما  متى  املرأة  رغبات  تلبية  عىل 
كذلك دعاه إىل عدم التعسف يف استخدام 
املرأة  مشاعر  حساب  عىل  حتى  احلق  هذا 
بل قد يتبدل احلكم اذا كان هناك رضر عىل 
بد من جعل هذا االمر  بالتايل ال  و  املرأة، 
بيد احدمها حتى ال حيصل النزاع فيه، و لو 
جعل هذا االمر بيد املرأة ملا وجدت رجال 
منه  منع  إذا  النه  واحدة،  بامرأة  يكتفي 
فانه يبحث عن البديل املحلل و هو تعدد 

الزوجات، و ما أظن املرأة تقبل بذلك.
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2. 5. شبهة النشوز و التأديب:
املسترشقون  يثريها  التي  األمور  من 
ضد التعاليم االسالمية مسألة نشوز املرأة، 
و ملاذا مل جيِر األمر علی الرجل، بل اقترص 
احكام  عليها  لتصدر  املسكينة  املرأة  علی 
الرجل  عفي  فيام  بالرب.  تنتهي  قاسية 
ارتكب  مهام  عقوبة  أي  من  آمنًا  ذلك  من 
من  اكرب  ظلم  ف���أّي  األرسة،  سيد  ألنه 

ذلك؟!.
2. 6. الرد عىل شبهة النشوز و التأديب:

بد  ال  املطروحة  الشبهة  عىل  الرد  قبل 
و  واصطالحا،  لغة  النشوز  تعريف  من 
القرآن  يف  جاءت  التي  املراح���ل  توضيح 
التي  اخلاصة  احلاالت  و  النشوز  ملعاجل���ة 
آراء  عرض  ثم  اليها،  اللجوء  تستوجب 

املفرسين حول النشوز:
2. 6. 1. معنى النشوز لغة و اصطالحا:

من  املخُْرَتِفعخُ   : النهَّْشزخُ لغويــــًا:  النشوز 
األرِض، وَنَشَز فالٌن: إذا قصد َنْشزًا، ومنه: 
بٍنَاِشٌز.  وكّلنا  َنبا،  ه:  مقرِّ عن  فالن  َنَشَز 
ويعرّب عن اإلحياء بِالنهَّْشِز واإِلْنَشاِز، لكونه 

ٹ  چ  اتِّضاع. وقوله تعاىل:  ارتفاعا بعد 
 ]34 النساء:  ]سورة  چ  ڤ  ٹ 

ها لَزْوجها ورْفعخُ نفِسها  وزخُ املرأة: بخُْغضخُ ونخُشخُ
عن طاعتِه، وَعْينِها عنه إىل غريه.

يف  بالنشوز  املراد  اصطالحًا:  النشوز 
]سورة  ڤچ  ٹ  ٹ  چ  اآلية 
بحقوق  القيام  عن  االمتناع   ]34 النساء: 
الزوجة  من  النشوز  يكون  وقد  الزوجية 
فقط، أو من الزوج، أو منهام معا... يقال 
استعصت عىل  نشوزا:  تنشز  املرأة  نشزت 
إذا  عليها:  بعلها  ونشز  وأبغضته.  زوجها 

رضهبا وجفاها.
ألهنا  ناشًزا؛  املرأة  هذه  يت  سمِّ وإنام 
عليه  وَتعاَلت  الزوج،  طاعة  عن  ارَتَفعت 
بام جَيِب عليها اخلضوعخُ فيه رشًعا لزوجها. 

للنساء  صفة  اآلية  يف  النشوز  ذكر  ويأيت 
تقرير  عىل  تفريعا  الصالح،  صفة  تقابل 
قوامة الرجال عىل النساء املعللة بالتفضيل 
القوامة  مفهوم  يشكل  وبذلك  واإلنفاق. 
ومايرتبط به من تفضيل مدخال مهام لفهم 

معنى النشوز.
بل  فقط  باملرأة  الخيتص  والنش������وز 
رصيح  يف  جاء  كام  أيضا  الرجل  يشم����ل 

ڇ  ڇ  چڇ  الرشيف��������ة:  اآلية 
إىل  حتتاج  جديدة  حالة  هذه  و  ڇچ 
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الشقاق  حالة  هي  و  العالج  من  آخر  نوع 
من  املشكلة  تكن  مل  إذا  ذلك  و  املشرتك، 
منهام ضالعًا يف  بل كان كل  طرف واحد، 

ذلك.
2. 6. 2. مراحل عال	 النشوز يف القرآن 

الكريم:
ٹ  ٹ  چ  الرشيفة:  اآلي�������ة  إن 
التي  ال�مرأة  أنموذج  تعطي  ڤچ 
الرشعية  حقوقه  يف  زوجه�����ا  عىل  تتمّرد 
بعقد  التزامها  خالل  من  عليها،  الالزمة 
الذي  النشوز  معنى  هو  هذا  و  الزواج، 
يعني االرتفاع. و قد استعملت الكلمة هنا 
للتعبري عن ارتفاع املرأة عن طاعة زوجها، 
أمارات  ظهرت  فإذا  الكناية  سبيل  عىل 
من  الزوج،  عرف  و  الزوجة  عىل  ذلك 
خالل دراسته للحالة بذهنية عادلة، أنه مل 
ينشأ من ظروف صحية أو رشعية، فال بد 
بعيدة  واقعية  معاجلة  احلالة  معاجلة  من  له 
التشنّج، و ذلك من أجل  عن االنفعال و 

حل هذه املشكلة حاّل إسالميا.
القرآن حي�����������دد أساليب و مراحل 

ملعاجلة نشوز املرأة و هي:
هذا   ... نهَّ َفِعظخُوهخُ املوعظ�����ة:  	وال: 

اإلسالم  أراد  الذي  األول  األسلوب  هو 
حالة  يعاجلوا  أن  لألزواج  خالله  من 
احلقوق  الزوجة عىل  احلاص�لة من  التمّرد 
ذلك  و  الوعظ،  أسلوب  هو  و  الزوجية، 
التي  الروحية  و  الفكرية  األساليب  باتباع 
الصعيد  عىل  عملها  نتائج  من  حتذرها 
الزوج  فيخوفها  األخروّي،  و  الدنيوّي 
ما  اهللهَّ سبحانه عىل معصيته يف  من عقاب 
أوجبه عليها من حقوق للزوج، و من أداء 
ذلك إىل هتديم احلياة الزوجية، و انعكاسه 
عىل مستقبلها و مستقبل األوالد -إن كان 
هناك أوالد –و ال بّد يف سبيل حتقيق هذا 
تؤدي  التي  األساليب  اتباع  من  اهلدف 
إىل اخلط  املنشود من رجوعه�ا  اهلدف  إىل 
و  االنح���راف...  عن  عودهتا  و  املستقيم 
ختتلف األساليب باختالف ذهنية الزوجة 
من ناحية فكرية و روحية و عاطفية، فال 
بّد من دراسة ذلك كله، مع مالحظة نقاط 
و  الذاتية  شخصيتها  يف  القوة  و  الضعف 
من  يتطلبه  بام  املوقف  مواجهة  ثم  الدينية 
حكمة و مرونة و ختطيط زمني للمراحل 
التزامها،  و  قناعتها  إىل  للوصول  الالزمة 
وقت  إىل  حتتاج  قد  احلاالت  بعض  ألن 
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طويل فال يكتفي اإلنسان بالكلمة العابرة 
الذين  الناس  بعض  يفعله  كام  املرجتلة، 
بالكلامت  احلاالت  هذه  مثل  يعاجلون 
ال  جافة،  بطريقة  يطلقوهنا  التي  التقليدية 
لدى  فيها و ال حياة، و ال معنى هلا  روح 

قائلها و سامعها.
تقول  املضجع:  يف  اهلج��������ر  ثانيا: 

اآلي���������ة الرشيف���������ة: چ ڤ 
الثاين  األسلوب  هو  هذا  ڦچ  ڤ 
عند  اتباعه  للزوج  اإلسالم  يريد  الذي 
–و هو  إخفاق األسلوب األول -الوعظ 
اهلجران  هو  و  النفيس،  التأديب  أسلوب 
عن  -كام  بمقاطعتها  ذلك  و  املضاجع  يف 
إليها  ظهره  بإدارة  –أو  املفرسين  بعض 
عند ما ينامان يف مكان واحد، أو باإلحياء 
هلا -بطريقة أو بأخرى –بعدم الرغبة فيها 
أو بعدم املباالة هبا )فضل اهلل/ تفسري من 

وحي القرآن/ ج7/ ص239(.
من  السلبي،  األسلوب  هذا  لع�ل  و 
شخصية  يف  املؤّثرة  األساليب  أق����وى 
عامال  يعدُّ  هبا  الزوج  اهتامم  ألن  املرأة، 
مهام من عوامل إحساسها بأمهيتها و بقوة 
املحللون  يقّرره  ما  ذلك  و  شخصيتها، 

اهلل/  املجال))فضل  هذا  يف  النفسيون 
تفسري من وحي القرآن/ ج7/ ص242-

.)243
الثالث  االسلوب  أما  الرب:  ثالثا: 
و االخري الذي طرحه القرآن الكريم حلل 
احلياة  يعرتض  الذي  املرأة  نشوز  مسألة 
و   ».. نهَّ بخُوهخُ ارْضِ »َو  بعبارة  جاء  الزوجية، 

قد وردت فيه بحوث طويلة، اشرتك آراء 
نعرض  اآلية،  هذه  تبني  يف  املفرسين  اكثر 

منها أحد هذه اآلراء علی سبيل املثال:
انه ال يمثل الرب الالمعقول الذي 
عىل  انفعالية،  بطريق���ة  اإلنسان  يامرسه 
النفسية،  العقدة  و  احل������اد  املزاج  أساس 
هو  بل  الغيظ،  عن  التنفيس  إىل  احلاجة  و 
هلا  يوحي  الذي  اهلادى ء  التأديبي  الرب 

باملهانة.
تظهر  التي  األحاديث  ق����د وردت  و 
يدمي  ال  الذي  املرّبح  غري  الض���رب  أنه 
يمّثل  بأنه  يوحي  مما  عظام  هيشم  ال  و  حلام 
ماّديا.  أسلوبا  يمّثل  مما  أكثر  نفسيا  أسلوبا 
شائن،  وغري  مؤثر،  غري  أي  غريمربح 
مثلوا  و  اجلسد،  عىل  عالمات  اليرتك  أي 
يأخذ  قد  و  بالسواك.  يكون  بأن  لذلك 
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األسلوب  هذا  اإلس����الم  عىل  البعض 
و  كرامتها  و  املرأة  احرتام  مع  يتناىف  الذي 
-يف  القضية  لكن  و  كإنسان،  إليها  النظرة 
و  ثانية،  ناحية  من  تواجه  أن  بد  نظرنا–ال 
التأديبية،  العقوبات  أسلوب  أن  هل  هي 
يتناىف  نحومها،  و  الرب  و  السجن  من 
مع كرامة اإلنسان كإنسان، لتكون الدعوة 
الترشيع،  أساس  من  العقوبات  إلغاء  إىل 
ما  و هذا  املرأة؟.  و  الرجل  بني  فرق  دون 
تريد  التي  الشعوب  و  تتقبله كل األمم  ال 
نظامها  حفظ  خالل  من  حياهتا،  حتفظ  أن 
اخلطة  من  جزءا  العقوبات  يعترب  الذي 
الرادع  العنرص  بوصفها  للقانون،  العامة 
للمجرمني و املنحرفني عن السري بعيدا يف 

ميدان االجرام و االنحراف.
فام  التزاماهتا،  عىل  التمّرد  حصل  فإذا 
أم  للمصادفات،  يرتك  هل  احلّل؟.  هو 

يبحث عن طريق للمعاجلة؟.
جعل  معناه  ألن  لألّول،  جمال  ال 
العالقة يف مهب الرياح فال بد من الثاين. 
فإذا استنفدت الطرق السلمية من الوعظ 
و اهلجران، كان ذلك دليال عىل أن املرأة ال 
ختضع لألساليب اإلنسانية العادية القائمة 

تعي  ال  التي  املرأة  ألن  االحرتام،  عىل 
الكلمة، و ال تستجيب للضغوط النفسية، 
و ال تستعد ملناقشة املسألة باحلوار اهلادىء 
امرأة  هي  إجيابياهتا،  و  سلبياهتا  حيث  من 
مع  طبيعية  تدخل يف عالقات  أن  تريد  ال 
الرجل،  معها  يتعامل  فكيف  اآلخرين 
للمحاكم  أمرها  يعرض  أم  يطلقها،  هل 
بطريقته  املشكلة  حي��������ل  أم  املختصة، 
وحي  من  تفسري  اهلل/  )فضل  اخلاصة؟. 

القرآن/ ج7/ ص244(.
إن الطالق ليس ح����اّل، و لكنه يمّثل 
اهليك����ل  بتهديم  املشكلة،  من  اهلروب 
أن  اإلسالم  حياول  بينام  يثريها،  الذي 
أبغض  احللول بوصفه  آخر  الطالق  جيعل 
املحاكم،  إىل  الرجوع  أما  اهللهَّ.  إىل  احلالل 
فليس عمليًا يف مثل هذه احلوادث اليومية 
التي قد تفيش معها أرسارا نفسية و عملية 
إلثبات  جمال  ال  الذي  الوقت  يف  كثرية، 
الرشعية، ألن  باألدلة  الكثري من حوادثها 
يتعلق  ما  سيام  –ال  الشخصية  املامرسات 
أمام  تتم  –ال  العالقة  باجلانب اجلنيس من 
عملية  مع  التعامل  يمكن  فكيف  الناس، 

اإلثبات فيها بطريقة معقولة؟.
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هذا، مع ما يقتضيه ذلك من املراجعة 
هذه  مثل  لتكرر  تبعا  للمحاكم،  املتكررة 
املوضوع  العتبار  إال  جمال  فال  احلوادث 
من شؤون الصالحيات املمنوحة للزوج، 
من ناحية القوامة عىل املرأة يف نطاق احلياة 
األساليب  بعض  هي  كام  متاما  الزوجية 
يف  للمدير  القانون  يرتكها  التي  التأديبية 
ينحرف  التي  الطارئة،  اليومية  احلاالت 
و  مستمرة  بطريقة  املوظفني  بعض  فيها 
ينطلق من خالل  أن  بد من  لكن ذلك ال 
ممارسة  من  يمنعه  الذي  اإليامين،  االلتزام 
اهللهَّ  أباحها  التي  احلدود  غري  يف  الرب 
أن  للزوجة  كان  اهللهَّ،  حدود  تعّدى  فإذا 
لريجعه  الرشعي  احلاكم  إىل  أمرها  ترفع 
تتخذ  القضية  ألن  الصحيح،  اخلط  إىل 
التدخل  السلطة  عىل  يفرض  آخر،  جمرًى 
لرّد االعتداء و إنقاذ املعتدى عليه )فضل 
ج7/  الق�����رآن/  وحي  من  تفسري  اهلل/ 

ص245(.
ڄ  ڦ  چ  تعالی:  ق����������ال 
ه������ذه  ألن  ڃچ،  ڄ  ڄ  ڄ 
أو  لعقدة  تنفيسا  تفرض  مل  اإلجراءات 
بل  ذاتية،  لسلطة  فرضا  أو  لظلم  تشجيعا 

فرضت ملواجهة مشكلة تبحث عن حل، 
و  التامسك  عىل  الزوجي  البيت  لتساعد 
القيام  إىل  الزوجة  لتدفع  و  االستمرار، 
بمسؤولياهتا جتاه زوجها تنفيذا حلكم اهللهَّ. 
فإذا حتقق اهلدف مع أي مرحلة من مراحل 
عن  يمسك  أن  الزوج  عىل  فيجب  احلل، 
أّي ترصف سلبي آخر، ألن اهللهَّ مل جيعل له 
أّية سلطة عليها من قريب أو بعيد، خارج 

نطاق حقوقه الرشعية املفروضة.
إجيايب  ترشيع  هناك  ليس  أنه  احلقيقة 
ترشيع  هناك  ليس  و  اإلجيابيات،  كل  فيه 
سلبي فيه كل السلبيات فاحلرام قد خيتزن 
بنسبة ضيئلة،  لكن  و  شيئًا من مصلحتك 
بنسبة  لكن  و  مفسدة  خيتزن  قد  احلالل  و 
بعض  يف  السلبية  وجود  لكن  و  ضئيلة. 
الترشيعات ال يلغيها و لكن علينا أن ننظر 
االجيابيات  و  السلبيات  النسبة بني  ما هي 
عن  تعالی  و  سبحان����ه  اهلل  حدثنا  قد  و 

ې  ۉ  چ  فقال:  امليرس  و  اخلمر 
ى  ى  چ  القم�����ار  ېچ  ې 

ەئ ەئ  چ  كبري  ائ ائچ ض�رر 

]س������ورة  ۇئچ  ۇئ  وئ  وئ 

اهلل  لكن  و  منفعة  ففيهام   ]219 البقرة: 
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حرمهام ألن املرة أكثر من النفع و هكذا 
سائر االحكام )فضل اهلل/ الندوة، سلسلة 

ندوات احلوار االسبوعية/ ص591(.
2. 6. 3. دالئل اخرى للرد عىل الشبهة:

دراسة  من  البد  الشبه��ة  عىل  للرد 
من  اجلوانب  مجي���ع  من  و  بدقة  القضية 

خالل النقاط التالية:
الرجل . 1 تساوي  أن  عىل  أوالً  لنتفق 

وحدة  يستلزم  ال  الكرامة  يف  املرأة  و 
لرعاية  تتخذ  أن  ينبغي  التي  السبل 
الكرامة، فلكل جنس طريقته يف  هذه 

التعامل.
إن الرب الذي ورد يف اآلية ال حيق . 2

و  الظروف  كل  يف  استخدامه  للرجل 
احلاالت، و إنام يف حالة واحدة فقط، 
يستخدم  ال  و  الزوج����ة،  نشوز  هي 
و  اإللزام،  سبيل  عىل  الطريق���ة  هذه 
أول  تكون  ال  أهنا  كام  باختياره،  إنام 
األخرية،  هي  إنام  و  للعالج،  وسيلة 
كان  نحوه،  و  بالتهدي���د  اكتفى  )فإن 
إىل  الوصول  أمَك���ن  مهام  و  أفضَل، 
الغرض باإلهيام، ال َيعِدل إىل الفعل؛ 
ة  املضادهَّ النُّفرة  من  ذلك  وقوع  يف  ملا 

الزوجة،  يف  املطلوبة  املعارَشة  حلخُسن 
إال إذا كان يف أمٍر يتعلهَّق بمعصية اهلل( 
 /6 ج  األوطار/  نيل  )الشوكاين/ 

ص365(.
نوعيته . 3 حتديد  تم  الرب  ترشيع  مع 

و  انتقام  رضب  ليس  فهو  ماهيته  و 
توصيل  منه  احلكم��ة  إنام  و  تشفي، 
رضبخُ  )هو  الرىض،  بعدم  رسال�����ة 
ال  الذي  هو  و  ح،  امل����ربِّ غري  األدِب 
جارح����ًة- َيِشني  ال  و  عظاًم،  َيكرِس 
منه  املقصود  –فإن  نحوها  و  كاللْكزة 
الصالح ال غري، فال َجَرم إذا أدهَّى إىل 
)القرطبي/  الضامن(  َوَجب  اهلالك، 
اجلامع ألحكام القرآن/ ص1742(، 
روِد النهي  و عليه أن َيتجنهَّب الَوْجه؛ لوخُ
عن ذلك، فقد روي أن النبي قال: 
تخُقبِّح، و ال  الوجه، و ال  و ال َتِرب 
ر إال يف البيت )السجستاين/ سنن  هَتْجخُ

ايب داوود/ ج2/ ص606(.
أن . 4 إاّل  كوسيلة  الرب  ترشيع  مع 

هناك أحاديث كثرية هنت عنه. 
الرجل . 5 رئاسة  ارتضت  التي  املرأة  إن 

هلا  تأديبه  ترىض  أن  عليها  قوامته،  و 
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باملعروف حني نشوزها.
و . 6 النصح  وسيلة  املرأة  عط�������اء  إن 

زوجها  نشوز  حالة  يف  اإلرش��������اد 
فقط  الوسيلة  هذه  عىل  قارصًا  ليس 
يف عالج املشكلة، و لكن هلا أن تبتكر 
ما تشاء من الوسائل إلصالح زوجها 
مع ابتعادها عن رضبة ألن الرجل لو 
إىل وحش كارس  لتحول  املرأة  رضبته 

يؤذهيا وحيطمها.
كل . 7 خصائص  راعت  الرشيع������ة  إن 

طرف و إمكانياته و قدرات�������ه، و مع 
ذلك فإهنا أعطت املرأة حق الرب، 
و  فيه،  عنها  ينوب  بشخص  لكن  و 
يالقيه  ما  يتحمل  حتى  رجاًل  يكون 
من الرجل، و تكون املعركة بينهام و ال 
القتالية،  املعركة  يف  طرفًا  املرأة  تدخل 
القايض  أو  و هذا الشخص هو وليها 

فهام ينوبان عنها يف أخذ حقها.
ليس . 8 فهو  املضجع  اهلجر يف  و كذلك 

نشوز  حالة  يف  الرجل  يف  خاص 
زوجته، و إنام للزوجة كذلك يف بعض 
زوجها  يلزمها  أن  منه�������ا:  احلاالت 
الدبر،  من  أو  املحيض  أثناء  بجامعها 

أن  يف  احلق  هلا  النفقة  يمنعها  حني  أو 
تعرض عنه و ال تلبي له رغبة يف اجلامع 

و هو هجران قاٍس بالنسبة للزوج.
ال . 9 اهلجر  أو  الرب  حق  وج��ود  إن 

يكفيها  العاقلة  فاملرأة  تنفيذه،  يستلزم 
احلوار و النقاش لع������������الج النشوز 
الصادر منها، و لكن إذا مل ينفع احلوار 
بوسائله املختلفة، هنا حيتاج الرجل إىل 

استخدام الوسائل األخرى.
العالجية جيب . 10 الوسائل  تنفي������ذ  إن 

أن  املرحلية، و نالحظ  و  التدّرج  فيه 
من خالل  "عقالنية"  األوىل  الوسيلة 
"عاطفية"  الثانية  و  والنصح،  احلوار 
مل  فإذا  املضاجع،  هج��ر  خالل  من 
العقالنية و  املرأة الوسائل  ينفع م���ع 
وفق  بالرب  سمح  هنا  العاطفية، 
رشوطه و حدوده الواردة، و كام قلنا 

فهو احلق لإلثنني معًا.. 
الغ��������رب . 11 يف  أن  األمر  يف  الغريب 

من يعرتض عىل اإلس��الم يف حلوله 
أنه  من  الرغم  عىل  النشوز  ملسأل���ة 
يف  عندنا  كثرية  حاالت  تسج��ل  مل 
بينام  املش������روع،  الرب  و  اهلجر 
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يف أمريكا مثاًل يف كل إثني عرش ثانية 
بعضهن  و  زوجها  من  إمرأة  ترب 

يقتلن من شدة الرب.
نحن ال نقول ما يقوله املثل اإليطايل: . 12

و  الطاحلة،  و  الصاحلة  للمرأة  العصا 
إنام الرشيعة حددت الرب يف حالة 
أن  كام  الدواء،  آخر  هو  و  خاص���ة، 
الرشيع����ة ال جتيز أن يكون الرب 
وسائل  كل  نفدت  لو  و  بالعص������ا، 
إال  الرجل  أمام  يبق  مل  و  اإلصالح 
الرب  بأن  مسبقًا  عِلَم  و  الرب، 
غري املربح لن يردع زوجته فإنه يؤثم 

لو رضهبا.
و . 13 الشذوذ  ألرباب  التأديب  مبدأ  إن 

اإلنحراف تدعو إليه الفطرة السليمة 
و يقيض به نظام املجتمع، و هذا املبدأ 
حتى  اإلنسانية  مستوى  عىل  يعتم���د 
ملا  لواله  و  حكامها،  و  الشعوب  بني 

بقيت أرسة و ملا صلحت أمة. 
رغم أن املرشع أجاز الرب، إال أننا . 14

ال نری أن هذا احلكم قد استخدم من 
قبل الرسول أو أهل البيت أو 
حتی الصحابة، بل وردت الكثري من 

األحاديث والروايات التي تدعو الی 
أصعب  يف  حتی  اليه،  اللجوء  جتنب 

احلاالت.
الزوجة رغم . 15 التنبيه هنا إىل أن  ينبغي 

نشوزها تستحق متام املهر إن دخل هبا 
و  الزوج  هبا  يدخل  مل  لو  أما  الزوج، 

طلقها فإهنا تستحق نصف املهر.
نظامًا . 16 وضع  حني  اإلس����������الم  إن 

للنشوز، فقد سبقه بأنظمة كثرية لعدم 
حلسن  دعمه  منها  و  النشوز  حصول 
الرفق  و  باملعروف  املعارشة  و  اخللق 
يف التعامل مع الزوجة، و خري الناس 

من كان خريًا لزوجته.
درجة  يبني  ما  احلديث  يف  لع����ل  و 
أن  الض����رب و هي  تستلزم  التي  النشوز 
يكرهه،  فراش زوجها ألحد  املرأة  توطئ 
و فرس بإدخاهلا بيته من يكره من الرجال، 
هو  املربح  غري  الرب  يك���ون  بذلك  و 
هذه  مثل  يف  الزوج  به  يقوم  قد  ما  أه��ون 

احلالة.
يذكرون   املفرسين  بعض  إن  و  ه���ذا 
أن  الزوجة  عن  الزوج  نش��وز  لعالج  أنه 
عىل  و  الرشعي،  احلاكم  اىل  أمرها  ترفع 
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لديه  ثبت  فإن  يتبني،  و  يتثبت  أن  احلاكم 
تعدي الزوج هناه، فإن عاد عّزره بام يرى 
و  السجن..  أو  الض���رب  أو  الشتم  من 
قدرته  مع  عليها،  اإلنفاق  عن  امتنع  ان 
مال  من  يأخ����ذ  أن  للحاكم  جاز  عليه 
الزوج، و ينفق عليها، و لو ببيع يشء من 
له -عىل  مل يملك شيئا كان  ان  أمالكه، و 
رأي–أن يطلقها قهرا عنه، إن طلبت هي 
الكاشف/ ج2/  تفسري  )مغنية/  الطالق 

ص319(.
و لنتأمل قوله تعاىل: چ ٺ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ 
ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڃچ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

]سورة النساء: 34[.
الرشيفة  اآلية  تعاىل  اهلل  ب���������دأ  لقد 
هؤالء  و  الصاحلات،  النساء  بمدح  أوالً 
الصاحلات ال سبيل عليهن و ال جيوز مطلًقا 
رضهبن، بل هلن كل احلقوق و خاصة حسن 
العرشة. و اآلية الكريمة تتحدث بعد ذلك 
قياس عليها  استثنائية ال  عن حالة خاصة 
هي  و  حال،  بأي  فيها  ع  التوسُّ جيوز  ال  و 

حالة الزوجة الناشز. و الواقع أن اخلصوم 
يتجاهلون أو يغفلون بداية الكالم چ ٹ 
ٹ ڤ چ و هي قاطعة الداللة 
تهَّخذ فقط ضدهَّ  عىل أن إجراءات التأديب تخُ

َمن يتحقق نشوزها و عوجها و متردها.
من  غريها  إىل  اآلية  حكم  يمتد  ال  و 
كل  إن  بل  الفاضالت،  الصاحلات  النساء 
إليهن  باإلحسان  األزواج  تأمر  النصوص 
و الرفق هبن و معارشهتن باملعروف. و ال 
و   النبي بعد  اإلسالم  عىل  ة  جهَّ حخُ أحد 
 ، طاملا أنه مل يرب إحدى زوجاته قطُّ
الرب  رخصة  أن  عىل  قاطع  دليل  فهذا 
االستثنائية االضطرارية  إنام هي لألحوال 
ة أحاديث  ح يف ِعدهَّ ثم إن الرسول رَصهَّ
بقوله: "و لن يرب خياركم" رواه أمحد 

و أبو داود و النسائي.
2. 7. شبهة تعدد الزوجات:

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  چ  تعالی:  ق����������ال 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک 
]سورة  چ  ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ 
النساء: 3[. فاآلية الرشيفة ترصح بجواز 
توفر  مع  طبعا  للرجال،  الزوجات  تعدد 
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يأيت  سوف  أخرى  أمور  و  العدالة،  رشط 
احلديث عنها.

حول هذا املوضوع أثريت العديد من 
تلك  من  إثنتني  سنتناول  لكننا  الشبهات، 

الشبهات والرد عليها:
تعدد  	مني:  قاسم  شبهــــــــــة   .1  .7  .2

الزوجات يمثل فساد اخالقي:
خطی  علی  السائرين  احد  عن  جاء 
تعدد  أرى  »ال  امني(:  )قاسم  املسترشقني 
شهوة  لقضاء  رشعية  حيلة  إاّل  الزوجات 
فساد  عىل  تدل  عالم���������ة  هو  و  هبيمية، 
يف  رشه  و  احلواس  اختالل  و  األخالق 
طلب اللذائذ« )أمني/ حترير املرأة/ ج2/ 

ص92(.
3. 7. 2. الرّد علی الشبهة:

للرد علی هذه الشبهة ال بد من تسليط 
الضوء علی احلكمة االهلية من إباحة تعدد 
املقاصد  استقراء  خالل  ومن  الزوجات 
الرشعية لإلسالم، نجد أن رشيعته ال حتل 
عليهم  حترم  ال  كام  يرهم،  شيئًا  ألتباعه 
الطيب  إال  حتل  ال  فهي  ينفعهم،  شيئًا 
النافع، و ال حترم إال اخلبيث الضار و هذا 

ڇ  چ  الكريم:  القرآن  عنه  عرب  ما 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ 

]سورة االعراف: 157[.
تعدد  إباحة  حكم  من  احلكم���������ة 
احلكمة  نخترص  أن  يمكن  و  الزوجات: 

من نظام تعدد الزوجات يف األمور اآلتية:
تعدد  من  االجتامعية  املصلح�ة  اوال: 
يف  املصلحة  هذه  تظهر  و  الزوج�����ات: 

حالتني ال ينكر أحد وقوعهام:
عدد أ.  عىل  النساء  عدد  زي������ادة  عند 

هناك  العادية:  األحوال  يف  الرج��ال 
كثرية  جمتمعات  يف  واقعي��ة  حاالت 
النساء  عدد  يف  زي�������ادة  فيها  تبدو 
الرجال  عدد  عىل  للزواج  الصاحلات 
يف  الشأن  هو  كام  للزواج  الصاحلني 
فإن  أوربا،  كشامل  البلدان  من  كثري 
احلروب  أوقات  غري  يف  فيها  النساء 
و  بكثري،  الرجال  تفوق  بعدها  ما  و 
أنه  قد دلت اإلحصائيات يف )فنلندا( 
من بني أربعة أطفال أو ثالثة يولدون 
يكون واحد منهم ذكر و الباقون إناثًا.
عالجًا  التعدد  يكون  احلالة  هذه  يف 
بكثري  أفضل  هو  و  اجتامعي���ًا،  و  أخالقيًا 
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من تسكع النساء الزائد عددهن عن عدد 
ال  و  هلن،  عائل  ال  الطرقات،  يف  الرجال 
بيت يؤوهين )السباعي/ املرأة بني الفقه و 

القانون/ ص81(.
بالغة ب.  قلة  النساء  الرجال عن  قلة  عند 

أضفنا  إذا  و  احلروب:  نتيج����������ة 
الرجال لكثري من  إىل ما سبق تعرض 
أعباء  لتحملهم  األخطار  و  املهالك 
احلياة  يف  الكدح  شؤون  و  احلرب 
تؤكد لنا أن الذكور أكثر تعرضًا للقلة 
من اإلناث، و حسبنا أن نعلم أن عدد 
من قتل من الشباب يف احلرب العاملية 
الثانية قد بلغ زهاء عرشين مليونًا عىل 
ألمور  النساء  من  قتل  من  أن  حني 
يتجاوز  ال  احلربية  بالعمليات  متصلة 
بالنسبة  هذا  صح  إذا  و  آالف،  بضعة 
لألمم املتحرة، فهو أصح يف غريها، 
إذ تقل وسائل الوقاية و العالج و تكثر 
فرص احلروب، و تشتد حدة الكدح، 
الرجال  من  الضحايا  عدد  يزيد  و 
)نجيب/ األرسة املثىل يف ضوء القرآن 

و السنة/ ص191(.
تعدد  من  اخللقية  احلكم��������ة  ثانيا: 

الزوجات: إن اإلسالم دين واقعي يتوافق 
الناس  اهلل  فطر  التي  اإلنسان  فطرة  مع 
عليها فهو نظام واقعي يلتقط اإلنسان من 
واقعه الذي هو فيه و من موقفه الذي هو 
إىل  الصاعد  املرتقى  إىل  به  لريتفع  عليه، 
أو  لفطرته  إنكار  غري  يف  السامقة  القمة 
اإلنسان،  خلق  يرعى  نظام  هو  تنكر،... 
واقع  بإنشاء  يسمح  املجتمع، فال  نظافة  و 
تلويث  و  اخللق  انحالل  شأنه  من  مادي 
التي  الرورة  مطارق  حتت  املجتمع 
تصطدم الواقع، بل يتوخى دائام أن ينشئ 
نظافة  و  اخللق  صيانة  عىل  يساعد  واقعا 
املجتمع، مع أيرس جهد يبذله الفرد و يبذله 
القرآن/  ظالل  يف  )الشاريب/  املجتمع 

ج1/ ص579(.
و من هنا كان نظام التعدد -كام رشعه 
يسمح  ال  ألنه  أخالقيًا،  –نظامًا  اإلسالم 
للرجل أن يتصل بأي امرأة شاء، و يف أي 
وقت شاء. فأين هذا من التعدد الواقع يف 
من  الواقع  التعدد  ذلك  الغربيني؟.  حياة 
باسم  يقع  إنه ال  قانون…  و ال  غري رشع 
الصديقات  بإسم  يقع  لكن  و  الزوجات، 
أربعة  عىل  مقترصًا  ليس  و  اخلليالت،  و 
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فحسب، بل إىل ما ال هناية من العدد، إنه 
ال يقع علنًا، و لكن رسًا ال يعرف به أحد، 
لزم صاحبه بأية مسؤولية مالية نحو  و ال يخُ
أن  حسبه  بل  هبن،  يتصل  الاليت  النساء 
يلوث رشفهن ثم يرتكهن للخزي و العار 
باالعرتاف  صاحبه  يلزم  ال  و  الفاقة.  و 
غري  يعتربون  اهنم  بل  أوالد،  من  نتج  بام 
رشعيني حيملون اخلزي و العار ما عاشوا. 
حاق  ملا  مباحًا  الزوجات  تعدد  كان  فلو 
من  فيه  هم  ما  أمهاهتم  و  األوالد  بأولئك 
العذاب اهلون، و لسلم عرضهن و عرض 
الزوجات  تعدد  إباحة  إن  أوالدهن… 
أوالد  أم  و  بيت  ربة  امرأة  ك�������ل  جيعل 
رشعيني )رشيد رضا/ تفسري املنار/ ج4/ 

ص295(.
تعدد  من  الشخصية  املصلحة  ثالثا: 
فإهنا  الشخصية  املصلحة  أما  الزوجات: 
تعود إىل مصلحة الشخص بالذات و هي 

كثرية منها:
الرج�ل أ.  و  عقيمة،  الزوجة  تكون  أن 

يرغب يف الذرية. أ ليس من األفضل 
واالحسن هلا أن يتزوج زوجها بامرأة 
ثانية من أجل رغبته يف األوالد وهي 

هي  تبقى  و  اإلنسان  يف  طبيعية  رغبة 
الزوجية  حقوقها  هلا  مكرمة  معززة 
و  التعاسة  فتعيش  تطلق  أم  كاملة؟. 
الشقاء؟. )الرفاعي/ الكلامت يف بيان 

حماسن تعدد الزوجات/ ص30(.
بمرض ب.  الزوجة  تصاب  أن  حيدث  قد 

واجب�اهتا  عن  يقعده���������ا  عضال، 
األمومة،  وظيفة  يفقدها  و  الزوجية، 
مجيع  يف  الزوج�ات  تعدد  امتنع  فإذا 
الذي  للزوج  حميص  فال  احلاالت 
تدبري  عن  عجزت  و  زوجته  عقمت 
أو من  الزوجة،  تلك  تطليق  بيتها من 
بطل  و  معناه،  فقد  زواج  عىل  اإلبقاء 
للنوع،  و  لألرسة  منه  األكرب  الغرض 
اخلدمة  تك�اليف  إاّل  للرج�ل  يبق  مل  و 
بال  تعول زوجته  و  تعوله  التي  البيتية 
عقب و ال سكن يطمئن إليه. فالسامح 
بتعدد الزوجات يف هذه املشكلة البيتية 
املرأة  نبذ  من  أكرم  و  مقبول،  حل 
املريضة، و من إكراه الرجل عىل العقم 

و املشقة.
القوة ج.  من  الرجل  عند  يك��������ون  أن 

بزوجته،  معها  يكتفي  ال  ما  اجلنسية 
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لكثرة  أو  أو لضعفها  لشيخوختها  إما 
للمعارشة  فيها  تصلح  ال  التي  األي�ام 
اجلنسي��������ة كأيام احليض و احلمل و 
النفاس و املرض و ما أشبهها مع رغبة 
العرشة  استدامة  يف  كليهام  الزوجني 

الزوجية و ك�راهية االنفصال.
ان تكون إق�امته يف غري بلدته تستغرق د. 

ال  هو  و  شهورًا،  األحي�ان  بعض  يف 
يستطيع أن ينقل زوجته و أوالده معه 
يعيش  أن  يستطيع  ال  و  س�افر،  كلام 

وحيدًا يف سفره تلك األيام الطويلة.
 2. 7. 3. شبهة:

هدفه  من  خرج  الزوجات  تعدد  أن 
اسالمية  غري  اهداف  اىل  له  رشع  الذي 
جواد:  –هيفاء  -املسترشقة  السيدة  تقول 
خاصة  حاالت  الكريم  القرآن  ذكر  لقد 
لتعدد الزوجات، فمن وجهة نظر اإلسالم 
واحدة  حالة  يف  الزوجات  تعدد  جيوز 
الزوجات  بني  العدالة  إجراء  و هي  فقط، 
قبل  -من  احلكم  هذا  إستغالل  عدم  و 
–ليعود بالفائدة علی املجتمع. ثم  الرجل 
يف  سائدًا  الزوجات  تعدد  كان  تضيف: 
صدر اإلسالم إلن الظروف كانت تتطلب 

الوضع  فإن  احلالية  ظروفنا  يف  أما  ذلك، 
خيتلف متامًا، لقد تم إستغالل هذا احلكم 
نری  ما  فكثريًا  احلايل،  عاملنا اإلسالمي  يف 
فيام  غالبًا  و  القرآن  بأحكام  االلتزام  عدم 
خيص حقوق املرأة حيث ال تراعی احلدود 
تنتهك  قد  إحيانًا  و  بل  القرآن،  بّينها  التي 
هذه احلدود خدمًة للرجال. و هذه بعض 
املجتمعات  يف  الزوجات  لتعدد  الدوافع 

اإلسالمية يف هذا اليوم:
الرجل . 1 ليشعر  شابة  زوج���ة  انتخاب 

بالشباب.
األوالد . 2 له  تنجب  ال  األولی  الزوجة 

الذكور.
الشهوة.. 3

للمجتمع  حتليلها  الكاتبة  تواصل  و 
اإلسالمي قائلًة: و بالطبع ألجل إقامة هذه 
التفسري  –مبدأ  الرجال  تبنّوا -أي  العالقة 
يرّصحون  فهم  الكريم،  للقرآن  بالرأي 
و  اخليار.  هذا  أعطانا  الذي  هو  اهلل  بأن 
أساؤوا  قد  املسلمني  هؤالء  أن  شك  ال 
إستخدام حكم تعدد الزوجات الذي جاء 
علی  احلصول  هبدف  الكريم  القرآن  يف 
زوجة شابة، مما يسبب حرمان األبناء من 
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احلنان و العطف األبوي و أحيانًا احلرمان 
تعدد  ظاهرة  أن  احلصيلة  و  اإلرث.  من 
الزوجات التي نراها اليوم ختتلف متامًا عام 
جاء يف القرآن الكريم، اي انه مل يعد حيقق 
 Haifaa A. Jawad’( اسالمية  غاية 
 The Rights of women’P 49

.)-51
2. 7 .4 . الرد عىل الشبهة:

املالحظ أن الكاتبة هنا أيضًا، ابتعدت 
نظرها  وجهة  عكست  و  احلقيق�����ة  عن 
يرسمه  الذي  الواقع  عن  بعيدًا  اخلاصة 
األمة  أغلب  تعيشه  و  الكري��������م  القرآن 

اإلسالمية، فنحن نقول للسيدة هيفاء:
	والً: من الذي إدعى أن حكم إباحة 
فرتة  علی  إقترص  للرجل  الزوجات  تعدد 
صدر االسالم فقط، وهو ما يستوحی من 
كالم الكاتبة التي تقول: )إن يف تلك الفرتة 
الزوجات  تعدد  تستدعي  الظروف  كانت 
تغريت  فقد  احلارض  عص�������رنا  يف  أما 
الظروف(، فامذا تقصد هل يف نظر الكاتبة 
اذا كان كذلك  احلكم حاليًا قد نسخ؟!!. 
و  بذلك،  العلامء  من  أحد  مل يرصح  فلامذا 
فإذا  بذلك؟!.  أفتت  التي  هي  تكون  قد 

-حسب  القرآن  أحكام  إذن  كذلك،  كان 
هذا الرأي –ال تنفع ااّل يف عرص النزول!!.
ثانيًا: ثم من الذي قال إن زمننا احلايل 
قد تغريت الظروف الی احلّد الذي مل تعد 
تم  كيف  و  احلكم،  هلذا  حاجة  أي  هناك 
هذا اإلستقراء لك��ل أفراد املجتمع احلايل 
احلكم  عن  إفراده  ك���ل  إستغنی  بحيث 
بشكل قطعي و مل يعد أحد بحاجة اليه كام 

يفهم من كالم الكاتبة؟!.
بأن  الكاتبة  جتزم  كيف  ثم  ثالثـــــًا: 
احلارض  الزوجات يف عرصنا  تعدد  دوافع 
-للشعور  ذكرهتا  التي  األمور  تلك  هي 
بالشباب أو انجاب الذكور أو الشهوة–و 
مع أننا ال نّدعي أن مثل هذه الدوافع التي 
بعض  عند  موجودة  غري  الكاتبة  عرضتها 
من يق����دم علی الزواج الثاين أو الثالث، 
لكن هذه احلالة التشمل كل من أقدم علی 
األمة  هذه  وسط  نعيش  ألننا  العمل،  هذا 
التي متر هبا عن قرب،  الظروف  نلمس  و 
الشعوب  هلا  تتعرض  التي  فاحل���روب 
االسالمية قد أحرقت احلرث و النسل يف 
و  سورية  و  كالعراق  البلدان  من  العديد 
لبن���ان و فلسطني و افغانستان و... و من 
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البدهيي أن غالبية الضحايا هم من الذكور، 
أليس من املمكن أن خيلق كل ذلك خلاًل يف 
فيتصاعد  البلدان،  هلذه  السكانية  الرتكيبة 
عدد اإلناث علی الذكور؟. و هو ما حصل 
الشعوب، فام هو  بالفعل لدی بعض هذه 
بل  املئات  وجود  الی  إضافة  هذا  احلل؟. 
اللوايت يعانني العقم و  النساء  اآلالف من 
هو ما ال يستطيع أحد أن ينكره، فام مصري 
ال  الذين  أزواجهن  مصري  ما  و  هؤالء 
يرغبون يف طالقهّن، و هم يف نفس الوقت 
بحاجة الی إشباع غريزة األبوة و إنجاب 
من  الكثري  وجود  الی  إضافة  الذرية؟!. 
لكنهّن  أزواجهن،  يعشقن  اللوايت  النساء 
أصبن بعاهة حلادث أو مرض أو غريه فلم 
الزوج مما يشكل  أداء حق  يعدن يستطعن 
أزمة نفسية له و ال شك يف أنه سوف يعقد 
احلياة الزوجية و يضفي عليها طابع الربود 
العاطفي يف أغلب احلاالت، أال يعد تعدد 
األنفع  و  األسلم  احل����ل  هو  الزوجات 

للزوجني يف مثل هذه احلاالت؟.
2. 8. شبهة عصمة الطالق:

معرتضا،  املستش���رقني  بعض  يرصخ 
الرجل  بيد  الطالق  عصمة  جعلت  ملاذا 

دون املرأة؟. أ ال يعّد ذلك ظلاًم للمرأة ؟. 
أليست هي انسانة كام هو، و هلا احلق يف أن 

تتحكم بمصريها؟.
2. 9. الرد عىل الشبهة:

صحيح أن االسالم قد جعل الطالق 
دون  الرجل  بيد  الزوجية  العالقة  إهناء  و 
القيام  يف  قرّص  إذا  الزوج  لكن  املرأة، 
فال  هلا  مسيئًا  كان  أو  بواجبه جتاه زوجته، 
اجلحيم  تعيش  أن  اإلسالم  عليها  يفرض 
ال  و  إبتزازه،  و  إلذالله  ختض���ع  أو  معه، 
تتمتع  تبقی معّلقة، ال  أن  يرضی اإلسالم 
بحقوقها الزوجية، و ال تشعر بإستقالليتها 
)الصفار/ شخصية املرأة بينرؤية اإلسالم 
سياق  ويف  ص126(.  املسلمني/  واقع  و 
اىل  التعرض  من  البد  الشبهة  عيل  الرد 

االمور التالية:
2. 9. 1. دالئل جعل الطالق بيد الرجل:
بيد  الطالق  االسالم  جعل  لق��������د 
املرأة  الرجل عمومًا ألنه أملك لنفسه من 
هو  ألنه  و  الطالق،  ايقاع  يف  يترسع  فال 
و  عليها،  النفقة  و  هلا  املهر  بدفع  املكّلف 
استقرت  ملا  اليها  الطالق  أمر  جع���ل  لو 
خلقت  املرأة  ألن  ذلك  و  الزوجية،  احلياة 



أ.م.د. طاهرة سادات طباطبائي امني

89

الرجل  يف  توجد  ال  سجايا  و  طباع  علی 
التأثر  رسيعة  فهي  األحيان،  غالب  يف 
اختاذ  يف  عاطفة  تظهر  ربام  و  الغضب،  و 
األمور.  لغالبية  تنفعل  و  فتثور  املواقف، 
و اذا كان الطالق فيه مصلحة أحيانًا، فأنه 
و  األرسة  هتدم  به  إذ  أكثراألحيان،  رش يف 
الی  حيتاج  األمر  كان  هلذا  االوالد،  يرّشد 
املرأة  ترّيث و تفكري )قرقويت/ من قضايا 

املسلمة/ ص134(.
للمر	ة  فيها  حيق  التي  احلاالت   .2  .9  .2

املطالبة بالطالق:
بيد  العصمة  االسالم  جع������ل  حني 
الزوج  يستغل  أن  هذا  يعني  ال  الزوج، 
احلكم ليفرض سلطته و يأمر و ينهي كيفام 
حيلو له، بل جعل لذلك ضوابط و قيود إذا 
جتاوزها فللمرأة احلق يف املطالبة بالطالق. 
يف  احلق  هذا  املرأة  االسالم  أعطی  قد  و 

حاالت متعددة منها: 
اخللع أو املخالعة.. 1
الزواج . 2 عصمة  تكون  أي  العصم��ة، 

بيدها بعد تفويض الزوج هلا بذلك، و 
سيأيت توضيح ذلك.

3. يف حال وجدت الزوجة نفسها كارهة 

لزوجها، ال تطيق عرشته و ال تألفه، و 
الی سوء  منه  نفورها  أن يؤدي  ختشی 
عن  اخلروج  خافت  ربام  و  له  عرشهتا 

حدود اهلل تبارك و تعالی.
طويلة . 4 لفرتة  الزوج  غياب  حال  يف 

كاملحكوم بالسجن أو املفقود.
االنفاق . 5 عن  الزوج  امتناع  حال  يف 

عليها.
يف . 6 عيبًا  الزوجة  وجدت  ح����ال  يف 

زوجها ال تستطيع أن تستمر يف احلياة 
معه.

يف حال الشقاق و الرر بني الزوجني . 7
ڇ  ڇ  ڇ  چ  تعالی:  لقوله 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
کک ک ک گ گ گ چ ]سورة 

النساء: 35[.
2. 9. 3. منح املر	ة الوكالة يف الطالق:

من املمكن أن تكون عصمة الطالق-
املرأة،  –بيد  العلم��اء  بعض  لرأي  وفقا 
عقد  يف  األمر  هذا  عىل  االتف����اق  تم  إذا 
تفسح  أن  للمرأة  املمكن  فم����ن  الزواج. 
عقد الزواج، نتيجة العيوب الرشعية التي 
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العقد.  إجراء  بعد  الرجل  يف  تكتشفها  قد 
عند  اجلنيس  العجز  املرأة  تكتشف  فعندما 
الرجل، مثاًل، فإن اإلسالم جعل هلا احلق 
الرشعي  احلاكم  إىل  أمرها  ترفع  أن  يف 
طبيعي،  بشكل  فيها  تعارشه  سنة  ليمهله 
تفسخ  أن  للمرأة  أمكن  العجز،  بقي  فإذا 
عقد الزواج و تصبح حرة بشكل طبيعي. 
و هذا ما حيدث إذا أصيب الرجل باجلنون 
أثناء احلياة الزوجية، فأصبح جمنونًا، فاقدًا 
عقد  تفسخ  أن  املرأة  حق  من  فإن  عقله، 

الزواج.
و هكذا متلك املرأة هذا احلق إذا كان 
الزوج عليها. هذا يف ما  هناك تدليس من 
يتعلق باحلاالت الطارئة. و هناك حاالت 
أخرى، و هي أن تشرتط املرأة، ضمن عقد 
إليها. و يف  الزواج، أن يكون أمر الطالق 

هذا ختتلف الصيغة بني فقهاء املسلمني.
أن  للمرأة  إن  يقولون:  فقهاءاجلمهور 
بمعنى  بيدها،  العصمة  تكون  أن  تشرتط 
أن تقول: زوجتك نفيس برشط أن تكون 

العصمة بيدي، مثاًل.
فيقولون:  الشيعة،  املسلمني  أما فقهاء 
ذلك  اهلل،  لكتاب  مالف  الرشط  هذا  إن 

للقاعدة  الرجل  بيد  الطالق  جعل  ألن 
املعروفة )الطالق بيد من أخذ بالساق(، و 

هذا يعني القوامة يف هذا اجلانب چ ٱ 
النساء:  ]سورة  چ  ٻ  ٻ  ٻ 
34[، و مظهر القوامة بالنسبة الی الزوجة 
مسألة الطالق و مسألة أن ال متنعه نفسها، 
و أن ال خترج من بيت زوجها من غري إذنه 
إذن  املشهور، فال جيوز  الرأي  مطلقًا علی 
أن تشرتط املرأة أن تكون العصمة بيدها... 
لكنيمكن-كام  اهلل،  لكتاب  مالف  النه 
عليه  تشرتط  –أن  املتأخرون  فقهاؤنا  قال 
ألن  نفسها،  طالق  يف  عنه  كيلة  تكونو  أن 
هذا ال يصادم الفكرة الترشيعية و هي أن 
الطالق بيد الزوج، الهنا تأخذ الوكالة يف 
هذه  و  نفسها،  طالق  يف  كيلة  تكونو  أن 
للعزل ألهنا وكالة جتب  قابلة  الوكالة غري 
فرق  هناك  و  الوكالة  بعقد  ال  بالرشط 
بينها و بني الوكالة التي يمكن أن يرتاجع 
يف  العادية  الوكالة  هي  و  االنسان،  عنها 
الوكالة  إذا كانت  أما  أو تطلق.  تتزوج  أن 
يقتيض  الرشط  لزوم  فإن  رشط  نتيجة 
لزوم الوكالة فال يمكن له عزهلا، و يمكن 
للزوجة أن تشرتط علی زوجها أن تكون 
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عند  أو  مطلقًا  نفسها  عنه يف طالق  وكيله 
تطلق  أن  فيمكن  االشياء،  بعض  حدوث 
أو ضيقه )فضل  الرشط  لسعة  تبعًا  نفسها 

اهلل/ الندوة/ ص 595(.
الزوج  أساء  إن  احلالة  هذه  غري  يف  و 
ايذائها  يف  تسبب  و  الزوجة  معاملة 
فاإلسالم يقف أمامه ليمنعه، فإن مل يصغ 
احلد  عليه  أقيم  املنع،  يف  القايض  حلكم 
فإن مل ينفع ذلك معه حينئٍذ جيري املجتهد 
در  زن  سيامى  )اخلميني/  الطالق  حكم 

كالم إمام مخيني/ ص169(.
نتائج البحث:. 4

يفهمها  كام  ليست  القوام������ة  	وال: 
كام  واستبدادًا،  وتسلطًا  استعالءًا  البعض 
يصوره املسترشقون ومن نحى منحاهم و 
أنام هي تبعات و مسؤوليات و محاية و أمن 
و أمان. و القوامة ليست مقياسًا لألفضلية 
كام تومهه بعض اجلهلة؛ ألن األفضلية كام 
ذكرت اآلية الكريمة، هي بدرجة التقوی، 

ڄ ڃ ڃ  چ  يق�������ول اهلل عز وجل: 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڌچ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ 

]سورة احلجرات: 13[.

لألمور  ينظر  االسالم  إن  ثانيـــــــــا: 
هو  اجلنس  أن  الطبيعي  من  و  بواقعية، 
من  انطالقا  الرجل  عند  رضورية  حاجة 
املؤثرات النفسية و اجلسمية التي يعيشها، 
يسد  ما  له  يوفر  ترشيع  من  البد  كان  لذا 
حاجته و حيفظ دينه، و من هنا اصبح عىل 
املرأة واجبا تلبية رغبة الزوج باالستمتاع، 
فإن كانت ال ترغب بذلك فسوف تعرض 
ستكون  و  االستقرار،  عدم  اىل  حياهتا 
أو  الزوجات  تعدد  إما  طرق،  ثالث  أمام 
انحراف الزوج و إشباع حاجته بطرق غري 
مرشوعة أو أن يعيش التوتر النفيس و هو 

ما خيل بسعادة االرسة.
يف  القوانني  سن  من  الغاية  إن  ثالثا: 
سعادة  عىل  املحافظة  هو  الكريم  القرآن 
وضع  فقد  لذا  املسلمة  االرسة  ديمومة  و 
كافة احللول لكافة احلاالت التي يمكن أن 
تطرأ عىل األرسة و العالقات الزوجية و مل 
يكن احلل االخري لفض النزاعات العائلية 
بالرب  متثل  الذي  املرأة  نشوز  عالج  و 
غري املربح هبدف إذالل املرأة أو اإلنتقاص 
منها، بل هو آخر احللول املمكنة و مل يشجع 
عليه الرشع مطلقا بل حّث عىل جتنبه إاّل يف 
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حالة االضطرار وهي نادرة للغاية.
إن القرآن سن تعدد الزوجات  رابعا: 
لظروف  أباحه  بل  عليه  يشجع  مل  لكنه 
خاصة إجتامعية أو شخصية أو خلقية، ثم 
وضع له رشط العدالة بني الزوجات لكي 
التظلم إحدى الزوجات. ثم إن االسالم 
تعدد  سّن  الذي  الوحيد  الدين  هو  ليس 
اهلجوم  هذا  عليه  يشن  لكي  الزوجات 
املسيحية  يف  موجود  فالتعدد  واالعرتاض 

واليهودية أيضا.
عصمة  جعل  من  احلكمة  إن  خامسا: 
الطالق بيد الرجل كسائر األحكام االهلية 
الزوجية  احلياة  دوام  عىل  املحافظة  هي 
أن جتعل  فللمرأة احلق يف  ولكن مع ذلك 
هذا االمر بيدها عن طريق أخذ وكالة من 
بيدها. هذا  الزواج  فتصبح عصمة  الزوج 
بعض  يف  مانراه  أما  االهلي،  القانون  هو 
املجتمعات االسالمية من عدم رعاية هذا 
احلق للمرأة فإن االسالم ال يتحمل وزر ما 

يفعله -جهال –بعض املسلمني.
أهم املصادر:

القرآن الكريم.
البحر . 1 حممد،  بن  امحد  عجيب�����ه،  ابن 

د.  املجيد،  القرآن  تفسري  يف  املديد 
الق�����������اهرة،  زكي،  عباس  حسن 

1419ه�.
أمني، قاسم، حترير املرأة، حتقيق حممد . 2

و  للدراسات  العربية  املؤسسة  عامرة، 
النرش، القاهرة، ط1، 1976م.

البهنساوي، سامل، املرأة بني االسالم و . 3
القوانني العاملية، دار الوفاء، املنصورة، 

.2003
األديب . 4 املعجم  النور،  عبد  جب���������ور 

للماليني،  العل���م  دار  بريوت،   ،17
1979م.

الزوجات . 5 تعدد  خاش���������ع،  حقي، 
حزم،  بن  دار  العشيقات،  تعدد  أم 

بريوت، 1997م، ط1.
اخلميني، روح اهلل، سيامى زن در كالم . 6

إمام مخيني، وزارت فرهنگ و ارشاد 
إسالمى، هتران، 1366ش.

دروزه، حممد عزت، التفسري احلديث، . 7
القاهرة،  العربية،  الكتب  احياء  دار 

1383ه�.
رادد، روت، اسكندرلو، حممد جواد، . 8

برريس و نقد مقاله زنان و قرآن، قرآن 
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پژوهی خاورشناسان، ش5، 1387.
رشيد رضا، حممد، تفسري املنار، اهليئة . 9

املرصية العامة للكتاب، 1990م.
الكلامت . 10 حامد،  بن  هاشم  الرفاعي، 

الزوجات،  تعدد  حماس����ن  بيان  يف 
مكتبة التوعية االسالمية، ط1.

آشناييبا . 11 حسن،  حمم���������د  زمانى، 
غربيان،  شناسى  اسالم  و  استرشاق 
قم،  املصطفى،  امللىل  بني  انتشارات 

1388ش، ط1.
السباعي، مصطفی، املرأة بني الفقه و . 12

القانون، دار الوراق للنرش و التوزيع، 
بريوت، ط7، 1999م.

حبيب . 13 بن  حممد  نجفي،  السبزواري 
املجيد،  القرآن  تفسري  يف  اجلديد  اهلل، 
للمطبوعات،  التعارف  دار  بريوت، 

1406ق.
امحد، . 14 بن  حممد  بن  نرص  سمرقندي، 

)بدون  تاريخ(  )بدون  بحرالعلوم، 
مكان(.

الشاريب، سيد قطب ا براهيم حسني، . 15
الرشوق،  دار  الق�����رآن،  ظالل  يف 

بريوت –القاهرة، 1412ه�، ط17.

الشاهد، حممد، االسترشاق و منهجية . 16
النق���������د عند املسلمني املعارصين، 
العريب،  الكتاب  دار  االجته������اد، 

القاهرة، ع 22، 1994م.
حممد، . 17 بن  عيل  بن  حممد  الشوكاين، 

اجليل،  دار  طبع������ة  األوطار،  نيل 
بريوت، 1389ق.

الكريم . 18 القرآن  مرتى،  العسكري، 
و روايات املدرستني، رشكة التوحيد 

للنرش، بريوت، 1415ه�، ط1.
عالسوند، فريب���������ا، زنان و حقوق . 19

زنان،  شورايفرهنگياجتامعی  برابر، 
هتران، 1382 ش، ط1.

تعدد . 20 ناصح،  اهلل  عب����������د  علوان، 
الزوجات يف اإلسالم و حكمة تعدد 
السالم،  دار   ،النبي زوج����ات 

القاهرة، ط10، 2010م.
الندوة، . 21 حسني،  حممد  اهلل،  فضل 

االسبوعية،  احلوار  ندوات  سلسلة 
دمشق، 1417ه� -1997م.

املالك . 22 دار  القرآن،  وحي  من  تفسري 
للطباعة و النرش، بريوت، 1419 ه�.

املرأة . 23 قضايا  من  حن�����ان،  قرقويت، 
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بريوت،  املعرفة،  دار  املسلم����������ة، 
2006م، ط1

حول . 24 شبه�����������ات  حممد،  قطب، 
بريوت،  الش�����روق،  دار  االسالم،، 

ط22/ 1997 م.
زبدة . 25 اهلل،  فتح  م����������ال  الكاشاين، 

التفاسري، بنياد معارف اسالمي، قم، 
1423ق.

اجلاهلية . 26 بني  املرأة  عيل،  جليل  لفته، 
الثقافة  دار  االسالم،  و  املعارصة 

االسالمية، بريوت، ط1، 1991م.
تفسري . 27 تقي،  حمم�����د  سيد  املدريس، 

احلسني،  حمبي  دار  القرآن،  هدی  من 
هتران، 1419 ق.

املبني، . 28 التفسري  جواد،  حممد  مغنية، 
الكتاب االسالمي، قم،  مؤسسة دار 

1427ق.
ضوء . 29 يف  املثىل  األرسة  عامر،  نجيب، 

املعارف،  مكتبة  والسنة،  القرآن 
الرياض، 1986م، ص191.
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خالصة:
تخُعّد السنّة احلاكية أو اخلرب إحدى أهّم 
اخلرب  قّسم  ويخُ اإلسالمي.  الفقه  مصادر 
وواحد.  متواتر  قسمني:  عىل  كيّل  بشكل 
املتواتر.  اخلرب  حجّية  يف  شّك  ال  أّن��ه  كام 
بالقرآئن  كان حمفوفًا  فإن  الواحد  أّما خرب 
يكن  مل  إن  وإالّ  حجًة،  كان  للعلم  املفيدة 
اختالف  فهناك  الظن  إالّ  فد  يخُ ومل  كذلك 
سيقت  وقد  هذا  وعدمها.  حّجيته  حول 
من  األربعة  األدّلة  نفس  من  متعّددة  أدّلة 
وكانت  الواحد.  خرب  حجّية  عىل  القرآن 
آية السؤال واحدة من اآليات التي متّسك 
ألجل  األص��ول  علامء  من  املتأخرون  هبا 
عّد  ويخُمكن  الواحد.  اخلرب  حجّية  إثبات 
االستدالل  كيفّية  إىل  بالرجوع  اآلية  هذه 
املوجود يف داللتها مستندًا جّيدًا  والتقرير 
ومهاّمً إلثبات ذلك. بيد أّن االستدالل هبا 
ال خيلو من عّدة إشكاالت. وعليه سنعمد 
االستدالل  كيفّية  بيان  بعد  املقالة  هذه  يف 
التي  اإلشكاالت  إي��راد  إىل  السؤال  بآية 
ذكرها األصولّيون عىل داللتها ومعاجلتها، 
حّتى نصل يف األخري إىل إثبات داللة اآلية 

الرشيفة عىل حجّية خرب الواحد.

املقّدمة:
تخُعّد مسألة حجّية اخلرب الواحد إحدى 
والتي  األصولّية،  الكتب  يف  املسائل  أهم 
زماننا احلارض حمّط  القدم وإىل  منذ  كانت 
إىل  االلتفات  ومع  األصول.  علامء  اهتامم 
إلينا  وصلت  قد  الروايات  من  الكثري  أّن 
آحادًا، نجد أّن قبول حجّية هذه الروايات 
أو رفضها له تأثريه عىل استنباط األحكام 
هذا  وألجل  الفقهّية.  والفتاوى  الرشعّية 
عديدة  أدّل��ة  األص��ول  علامء  أق��ام  األم��ر 
والعقل  واإلمج��اع  والسنّة  الكتاب  من 
إلثبات حجّية هذه األخبار. بيد أّن القرآن 
للتعاليم  مصدٍر  أهّم  بكونه  يمتاز  الكريم 
اإلسالمّية وأكثرها ثباتًا ورسوخًا. وكانت 
الكتامن  وآي��ة  النفر  وآي��ة  النبأ  آية  بالتايل 
متّسك  التي  األخرى  اآليات  من  وغريها 
خرب  حجّية  ثبتوا  يخُ كي  هبا  األصولّيون 
املختلفة  اآليات  هذه  مجلة  ومن  الواحد. 
أيضًا آية السؤال أو الذكر التي عكف مجلة 
منها  االستفادة  عىل  املتأّخرين  العلامء  من 
هذه  مجيع  يف  فاملخُاَلَْحظخُ  الصدد.  هذا  يف 
اآليات أّن األصولّيني استندوا إىل املالزمة 
واحلجّية  النتيج�����ة  إىل  للوصول  العقلّية 
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عديدة  إشكاالت  برزت  ولكن  املطلوبة. 
خصوص  يف  االستدالل  كيفّية  إىل  ترجع 
اإلجابة  إىل  نحتاج  وهل��ذا  ال��س��ؤال.  آي��ة 
نتمّكن  لكي  اإلشكاالت  هذه  مجيع  عن 
معاجلة  متّت  فاذا  وعليه  هبا.  التمّسك  من 
املناسبة  بالردود  اإلشكاالت  هذه  مجيع 
عندها  املطلوبة،  باألجوبة  واإلتيان  عليها 
عىل  اآلي��ة  دالل��ة  قبول  باإلمكان  يخُصبح 
كيفّية  من  وتبنّي  تقّرر  بام  املرجّو  امل��راد 
املقالة  هذه  إّن  اآلي����ة.  هبذه  االستدالل 
تخُسّلط الض����وء عىل صّحة االستدالل بآية 
الواحد،  السؤال عىل مس���ألة حجّية خرب 
االعتب����ار االستدالالت  بعني  مع األخذ 
داللة  واقع  حول  املوجودة  واإلشكاالت 
أّوالً  سيتبنّي  وهكذا  الرشيفة.  اآلية  هذه 
املصادر  واق��ع  يف  الواحد  اخل��رب  موقعّية 
األصيل  املوضع  وسيتحّرر  اإلسالمّية 

للنزاعات العلمّية يف البني.
السنّة:. 1

األدّلة  أهّم  من  واح������دة  هي  السنّة 
اإلسالم  فقهاء  إليها  يرجع  التي  الرشعّية 
يف استنباط احلك����م الرشعي. كام أّن أدّلة 
والكتاب  السنّة  عىل  تشتمل  االستنباط 

والعقل.  واإلمجاع  الكري������م(  )القرآن 
ويمكن القول أّن السنّة هلا النصيب األوفر 
من االستعامل من بني هذه األدّلة األربعة، 
مّصصة  وحّتى  مفرّسة  هي  جه�����ة  فمن 
للكتاب، ومن جهة أخرى يرجع اإلمجاع 
إليها إلثبات حجّيته، كذلك العقل يعتمد 
باملقّدمات  االستعانة  خ��الل  من  عليها 
والصغريات املأخوذة من السنّة لكي يصل 
يعرف  الواقع  يف  العقل  إّن  النتيجة.  إىل 
حكمها  ويخُشّخص  الرشعي  احلكم  لوازم 
الرشعي)1(.  احلكم  نفس  إىل  التوّجه  بعد 
والفّعالة  املهّمة  مكانتها  هلا  فالسنّة  وعليه 
ويخُقصد  الفقه واألص����ول اإلسالمّية.  يف 
أخرى  وتارة  املحكّية  السنّة  بالسنّة  تارة 

السنّة احلاكية وأحيانًا كالمها.
1. 1. السنّة املحكّية:

املقص�������ود بالسنّة املحكّية هو نفس قول 
وفع�������ل وتقرير املعصوم. ويرجع سبب 
تسميتها باملحكّية تبعًا لنقلها بوساطة رواة 
عن  حيكي  ال��رواة  كالم  أّن  أي  احلديث، 
والفعل  الق����ول  من  الواقعّية  السنّة  تلك 

)1( صفائي حائري، 1386، ص 84. 
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السنّة  ويقابلها  للمعصوم)2(.  التقرير  أو 
احلاكية.

1. 2. السنّة احلاكية:
عرب  وصلنا  ما  هي  احلاكي������ة  السنّة 
فع�����ل  من  األحاديث  ورواة  الروايات 
واحلديث  واخلرب  املعصوم.  وقول  وتقرير 
تدلُّ  متلفة  عناوين  إاّل  هي  ما  والرواية 
عىل السنّة احلاكية. وعلي���ه فالسنّة احلاكية 
اخلرب  واحل����ديث.  اخلرب  نفس  هبا  يخُقصد 
القول  اللغة  يف  ومعن����اه  اإلنشاء،  قابل  يخُ
أّما  والكذب،  الصدق  فيه  َتَملخُ  ْ حيخُ الذي 
يف اصطالح األصولّيني فيخُقصد به الكالم 
عن  احل��اك��ي  املعصوم  غ��ري  م��ن  املنقول 
بناًء  تقريره)3(.  أو  املعصوم  وفعل  قول 
مصطلح  استعامل  أّن  نجد  تقّدم  ما  عىل 
السنّة  به  ��راد  يخُ امل��وارد  من  كثرٍي  يف  السنّة 
يرجع  والسبب  اخل��رب،  نفس  أو  احلاكية 
إىل أّن الوقوف عىل السنّة الواقعّية متّص 
زماننا  يف  فقط  أنفسهم  املعصومني  بنفس 
أو  اخلرب  نفس  إىل  نرجع  ولذلك  احل��ايل، 
اخلرب  تقسيم  أيضًا  ويخُمكن  احلاكية.  السنّة 

)2( فرهنگ نامه اصول فقه، بى تا، 493. 
)3( نفس املصدر السابق، ص 438. 

متلفة.  العتباراٍت  تبعًا  احلاكية  السنّة  أو 
فينقسم اخلرب بن��اًء العتبار السند عىل خرب 

متواتٍر وخرب آحاد.
فإهّنم  االصطالح  إىل  وبالع���������ودة 
نخُقل  الذي  اخلرب  املتواتر  باخلرب  يقصدون 
والتوافق  التباين  حص�������ل  من  بواسطة 
من  العلم  وحصل  كذهبم  استحالة  عىل 
كالمهم)4(. وعليه كّل خرب مل يصل إىل حّد 
التواتر ومل نقطع بصّحته وصدقه من دون 
آحاد)5(.  خرب  فهو  خارجّية  قرينة  ضميمة 
وصلتنا،  قد  األخبار  من  الكثري  ه�ن��اك 
الرشائط  هذه  إىل  افتقارها  بسبب  ولك��ن 
بل  املتواترة  األخبار  ضمن  من  تخُعّد  مل 

أخُدرجت يف قسم أخبار اآلحاد)6(.
	دّلة حجّية خرب الواحد:. 2

لق���������د تّم االعتامد عىل مجيع األدّلة 
األربعة إلثبات حجّية اخلرب الواحد، وكام 
أخُِقيَم الدليل عىل حجّيته من القرآن والسنّة 
كذلك استخُفيد من اإلمجاع والعقل، األمر 
الذي حيتاج إىل مزيد من البيان والتوضيح 

)4( والئي، 1378، ص 180. 
)5( والئي، پيشني، ص 184. 

)6( ملكي أصفهاين، 1، 1379، ص 307. 



حامد دزآباد

99

من  واس��تخُ��ِدلهَّ  ه��ذا  هنا.  لذكره  جم��ال  ال 
القرآن الكريم من خالل ظهور عّدة آيات 
من قبيل آية النبأ والنفر والكتامن والسؤال 
إىل  البحث  ه��ذا  يف  وسنعمد  واإلذن، 
النظر يف داللة آية السؤال عىل حجّية خرب 

الواحد.
آية السؤال:. 3

ڀ  چ  السؤال  آي��ة  تكّررت  لقد 
م��ّرت��ني  ٺچ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
الثالثة  اآلية  قي  مّرة  الكريم،  القرآن  يف 
يف  وأخ��رى  النحل  سورة  من  واألربعني 
أّن  كام  األنبياء.  سورة  من  السابع�ة  اآلية 
سياق اآليات قبل وبعد هذه اآلية الرشيفة 
احلديث  أّن  اىل  يرجع  والسبب  متشابه، 
الرسول  بعثة  حول  السورتني  كلت����ا  يف 
من  رسالته  يف  والتشكيك   األك������رم
بني  اآلية  هذه  واشتهرت  املرشكني.  قبل 
أضف  السؤال،  أو  الذكر  بآية  األصولّيني 
إىل أهّنا واحدة من مجلة اآليات التي اعتمد 
املتأخرين  األصولّيني  من  الكثري  عليها 
الواحد.  خرب  حجّية  عىل  دلياًل  باخّتاذها 
من  الكايف  جماهلا  اآلي������ة  إيفاء  وألجل 
البحث والتدقيق سنعم����د أّوالً إىل تبيني 

هلا  التي  واصطالحاهتا  مفرداهتا  من  مجلة 
أمهّيتها يف املباحث اآلتية:

3. 1. السؤال:
يذهب عّدة من أهل اللغة إىل استعامل 
يعني  والدعاء  الدعاء)7(.  بمعنى  السؤال 
إىل  الداين  من  باخلضوع  املقرون  الطلب 
إىل  مضافًا  ذك��روا  قد  أهنّم  كام  العايل)8(. 
هذا املعنى )نقيضخُ اجلواب( أيضًا)9(. هذا 
واحلال أّن الكثري من أهل الّلغة مل يذكروا 
تعريفًا للسؤال واكتفوا بالتجزئة والتحليل 
األمر  هذا  مرجع  ولعّل  فقط.  له  يِف  الرَصْ
لوضوح مفهومه. وكيفام اّتفق يخُمكن فهم 
فتارًة  والطلب،  االلتامس  بمعنى  السؤال 
راد  يخُ وأخرى  والطلب،  بااللتامس  يتعّلق 
هذا  ومن  و)10(...  والتعّلم  املعرفة  منه 
الشخص  عىل  السائل  لفظ  ْطَلقخُ  يخُ املنطلق 
يطلب  ال��ذي  أو  ال��يشء  عن  يسأل  ال��ذي 
ماالً. أّما أّن السائل يف أّي مقام واملسؤول 

)7( الراغب األصفهاين، 1412، ص315. 
 .405  ،19  ،1414 زب��ي��دى،  حسينس   )8(
البستاين،   .139  ،1  ،1375 الطرحيي، 

1978، ص390. 
)9( نفس املصدر، ص390. 

)10( الراغب األصفهاين، 1412، ص437. 
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معنى  عن  خ��ارٌج  فهذا  رتب����ة،  أّي  يف 
السؤال  من  املخُراد  يصري  وعلي��ه  السؤال. 

طلق الطلب وااللتامس. مخُ
والتأّمل  السؤال  آي����ة  إىل  وبالرجوع 
أّنه  نج�د  تعلمون{  ال  كنتم  }إن  ذيلها  يف 
واملعرفة  العلم  طلب  ك��ون  يف  ش��ّك  ال 
ال��س��ؤال.  م��ن  املقصود  ه��و  واالّط����الع 
تعني  }فاسئلوا{  أّن  يف  تك���ون  والنتيجة 

اطلبوا العلم.
3. 2. الذكر:

معاٍن،  عّدة  عىل  الذكر  كلمة  تنطوي 
للمراجع  طبقًا  املعاين  هذه  إمجال  ويخُمكن 

اللغوّية عىل الشكل التايل:
ي����أيت ب��م��ع��ن��ى ح��ف��ظ امل��ع��ل��وم��ات . 1

هلذا  وفقًا  النسيان  وتقابل  واحلقائق 
االستعامل)11(.

أو . 2 املفردات  تلّفظ  بمعنى  أيضًا  يأيت 
أخرى  وبعبارة  اجلمل،  أو  الكلامت 
الذكر جريان الكلامت واملفردات عىل 

الّلسان)12(.

)11( الرازي، 113، 1418. الصاحب بن عّباد 
 ،3 املصطفوي،   .235 ص   ،1414  ،6

 .1386 ،1402
)12( ابن منظور، 1426، 2، 1386. البستاين، 

أي . 3 األشياء،  من  تلفّط  يخُ ما  عىل  يخُطلق 
نفس الق�������ول والكلامت واملفردات 
واللسان)13(.  الف����م  من  خترج  التي 
الصالة  ال��ذك��ر ع��ىل  إط��الق  ول��ع��ّل 
مناظرات  وح��ّت��ى  ال��ق��رآن  وق���راءة 

العلامء يعود إىل هذا املعنى.
معة، . 4 والسخُ والرشف  الشهرة  منه  راد  يخُ

ٻ ٻ  وذلك كام قال اهلل تعاىلچ 
ٻ چ أي أّنه رشيف)14(.

الرشيفة  اآلي��ة  سياق  إىل  وبالع�ودة 
منها،  واملقصود  مراده���ا  إىل  وااللتفات 
نخلص إىل أّن الذكر يف اآلية قد استخُعمل 
وهذا  واملعرفة،  واالّطالع  العلم  معنى  يف 
ك��ر  ذخُ ال��ذي  األّول  املعنى  م��ع  يتناسب 
منعقد  الذكر  ألن  ذك��رًا،  العلم  مي  وسخُ
فهو  السهو،  ضّد  هو  الذكر  فإّن  بالعلم، 
ذكر  يف  العلم  إىل  امل��ؤّدي  السبب  بمنزلة 

َن أن يقع موقعه)15(. الدليل، فَحسخُ
3. 3. 	هل الذكر:

1987، ص 309. 
)13( ابن منظور، پيشني، ص 1386. 

)14( اجلوهري، 1410، 2، 665. الفراهيدي، 
1410، ص 346. 

)15( الطربيس، بى تا، ج6، 159. 
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بناًء عىل ما تقّدم من بيان معنى الذكر، 
أهل  هم  الذكر  أهل  أّن  نتيجة  إىل  نصل 
املقصود  هو  من  ولكن  واملعرفة.  العلم 
بأهل الذكر وأّي أشخاٍص هم مصاديقه، 
فإّن هذا حمّل خالف. من هنا يخُمكن تعداد 

أربع مصاديق أساسّية ألهل الذكر:
الكتاب، . 1 أهل  الذكر  بأهل  املراد  إّن 

مكة  مرشكي  اطب  ختخُ الرشيفة  فاآلية 
بالرجوع إليهم كي يسألوهم من حيث 
السابقة  كوهنم عارفني بأحوال األمم 
من  أنبياءهم  اصطفى  هل  اهلل  أّن  من 

بني الناس أم من املالئكة؟.
بأخبار . 2 العلم  أهل  بذلك  املقصود  إّن 

سواًء  السالف���ة،  األمم  من  مى  من 
ّفارًا. أكانوا مؤمنني أو كخُ

الذكر . 3 القرآن، ألّن  أهل  املراد هبم  إّن 
هو من أسامء القرآن.

4 . .)16(املراد من أهل الذكر هم األئّمة
��ؤّي��د ال��ق��ول األخ��ري،  واألح��ادي��ث تخُ
يف  نخُقلت  ال��ت��ي  األح��ادي��ث  أّن  ك��ام 
مصادر أهل السنّة تّتفق مع ما جاء يف 

الطربيس،   .159  ،6 تا،  بى  الطربسى،   )16(
1377، 2، ص289 و 290. 

أحاديث الشيعة من أّن أهل الذكر هم 
البيت. هذا وقد وردت هذه  أهل 
الروايات يف عّدة مصادر من مصادر 
تفسري أهل السنّة)17(، مضافًا إىل كثرهتا 
وتواترها يف مصادر الشيعة التي ورد 
فقد  صحيحة)18(.  بأسناٍد  منها  الكثري 
»نحن   :الرضا اإلم��ام  عن  ورد 
أهل الذكر«، وكذلك نخُقل عن اإلمام 
أهل  واألئّمة  أنا  »الذك���ر   :الباقر

الذكر«)19(.
هذا وبالرجوع إىل ما يرتبط هبذه اآلية، 
فإّن مرشكي مّكة كانوا ملتفتني إىل القاعدة 
وهي  أال  العقالء  عند  واملتداولة  الرائجة 

حسكانی،   .109  ،8  ،1408 طربی،   2  )17(
1411، 1، 509 -511. ثعلبی، 1422، 
 .199  ،1376 شهرستانی،   .270  ،6

قرطبی، 1387، 11، 272
نجار زادگان، 1394، ص 194  ر. ك:   )18(

و195. 
-152 ص   ،2  ،1385 الكليني،  ك.  ر.   )19(
بابًا يف  أّن املرحوم الكليني أورد  159. كام 
نفس  هم  الذكر  أهل  بكون  وخّصه  الكايف 
أهل البيت. وقد ذكر يف هذا الباب تسعة 
وضعيف  وحسن  صحيح  بني  ما  أحاديث 
يف هذا الصدد )ر. ك. الكليني، 1385، 2، 

ص 152 -159(. 
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خيتلف  والتي  العامل،  إىل  اجلاهل  رج��وع 
حسب  العامل  مص���داق  فيها  ويتفاوت 
األساس  هذا  وعىل  واملصاديق.  امل��وارد 
والذي  املرشكني  شبهة  رفع  م��ورد  ففي 
لفتت اآلية النظر إليه من أّن املرجع املؤّهل 
واملناسب الذي يقبل املرشكون كالمه هم 
خصوص  يف  ولكن  الكتاب.  أهل  علامء 
وحقائق  اإلسالمية  املسائل  ودرك  فهم 
الصالح  امل��رج��ع  ف��إّن  والسنّة  الكتاب 
لذلك طبقًا حلديث الثقلني هم أهل البيت 
واألئّمة. كذلك احلال بالنسبة لإلنسان 
دينه،  أحكام  معرفة  يريد  الذي  العاّمي 
فإّن مرجع التقليد واملخُفتي يكون من أهل 
املتقّدم  التفصيل  عىل  بن����اًء  أيضًا.  الذكر 
معناها  عىل  مل  حتخُ الرشيفة  اآلية  بأّن  نرى 
متلفة  مصادي����ق  يعّم  الذي  العقالئي 
وعىل  املتعّددة  واملواضيع  املوارد  بحسب 
عليها  اآلي��ة  تخُدّلل  بحيث  األزمنة  طول 
املصاديق  أّن  إىل  نصل  وهكذا  مجيعًا)20(. 
حكم  تعّم  املفرّسون  ذكرها  التي  العديدة 

اآلية الرشيفة وال تنايف فيام بينها.
3. 4. العلم:

)20( السبحاين، 1424، 3، 251. 

معاٍن  عىل  الّلغة  كتب  دّللت  لق������د 
أّن  إىل  البعض  فذهب  للعل����م.  متلفٍة 
العلم معناه اليقني)21(، وعّرفه آخرون بأّنه 
لليشء)22(.  والواقعي  احلقيقي  اإلدراك 
كام أهّنم أرادوا به أحيانًا اإلدراك الكيّل أو 
املركب، وعىل هذا فّرقوا بينه وبني املعرفة 
أو  اجلزئي  اإلدراك  عن  عبارة  هي  التي 
للعلم  تعريٍف  أفضل  ولعّل  البسيط)23(. 
ما  وه��ذا  اجل��ه��ل،  مقابل  يف  وضعه  ه��و 
إليه كثريون يف تعبريهم »هو نقيض  أشار 
هو  العلم  أّن  ذلك  وتوضيح  اجلهل«)24(. 
اإلحاطة باليشء بحيث تكون )اإلحاطة( 
تارًة مقرونة بالتمّيز والتشخيص واإلدراك 
وأخرى  معرفة،  فتصري  للخصوصّيات 
للسكون  موجبة  تصبح  ح��دٍّ  إىل  تصل 
ما  وهذا  اخل����اطر،  واطمئنان  والطمأنينة 
خُ عنه باليقني)25(. وعليه فالعلم بمعنى  يخُعربهَّ
ينطوي  أن  يمكن  للجهل  املناقض  املعرفة 

)21( الفّيومي، 1414، 427، 2. 
)22( واسطى زبيدى، 1414، 17 ص 459. 

)23( البستاين، 390، 1987. 
)24( ابن منظور، 1414، 417، 12. احلمريي، 

 .7 ،4741 ،1420
)25( املصطفوي، 1402، 206، 8. 
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حال  أّي  وع��ىل  ودرج���ات،  مراتب  عىل 
يخُطلق  واالّط��الع  املعرفة  نور  جد  وخُ فأينام 

عليه علم.
آية السؤال وحجّية خرب الواحد:. 4

بعد بيان ما تقّدم من نقاط ومطالب، 
آية  داللة  واقع  يف  البحث  إىل  اآلن  نصل 
ونبنّي  الواحد،  خرب  حجّية  عىل  السؤال 
أّوالً كيفّية االستدالل هبذه اآلية الرشيفة.

4 .1. تقرير االستدالل بآية السؤال:
اآلية  هذه  يف  اهلل سبحانه  أوجب  لقد 
ونجهله،  نعلمه  ال  عاّم  السؤال  الرشيفة 
واملعرفة.  العلم  وطلب  بالسؤال  أمر  فقد 
األخذ  أّن  نفهم  هذا  السؤال  إجياب  ومن 
أّن عدم  ذلك  أيضًا،  باجلواب هو واجب 
قبول اجلواب واألخذ به سيجعل السؤال 
يستلزم  أخ��رى  وبعبارة  وعبثّيًا.  لغوًا 
كام  اجلواب.  قبول  لزوم  السؤال  وجوب 
باجلواب  األخ��ذ  وج��وب  من  يثبت  أّن��ه 
وجوب قبول أّي يشء يتحّصل من ذلك 
ال��س��ؤال وي��أيت يف ص��دد اإلج��اب��ة عليه. 
السؤال  وجوب  مالك  أّن  ذلك  وتوضيح 
ومعرفة  للعلم  الوصول  هو  منه  واهلدف 
تكون  والنتيجة  عليها  واالّطالع  احلقائق 

هذا  املعطيات.  هذه  أساس  عىل  بالعمل 
ألجله.  السؤال  وجب  الذي  اهلدف  هو 
الضابطة  وهذه  املالك  هذا  وجد  لو  هنا 
سؤال  يخُطرح  مل  لو  حّتى  آخ��ر،  مكان  يف 
يخُمليه  بام  واألخ��ذ  القبول  فإّن  احل��ال،  يف 
اجلواب سيكون واجبًا أيضًا. وكمثاٍل عىل 
ذلك نجد أّن الرجوع إىل الكتب الروائّية 
والعمل  اإلسالمّية  التعاليم  ودرك  لفهم 
املالك  عىل  تنطوي  ووفقها  أساسها  عىل 
املذكور. لذلك جيب قبول ما وصلنا منها 
مسلم  بن  حمّمد  عن  املنقول  كاحلديث 
كان  وإن  حّتى  األم��ر  فيه  يخُوجب  ال��ذي 
خربًا واحدًا. وعىل هذا األساس نخلص 
إىل أّن وجوب قبول اجلواب ال موضوعّية 
له يف كونه مسبوقًا بالسؤال، بل حّتى لو مل 
األخذ  فإّن  األصل  من  سؤال  هناك  يكن 

بام هو يف موضع اجلواب واجٌب كذلك.
لآلية  طبقًا  تقّدم  ما  إىل  وبالرجوع 
من  هو  الذي  الراوي  ِئَل  سخُ فإذا  الرشيفة، 
يف   اإلمام عن  سمعه  عام  العلم  أهل 
خصوص  عن  )مثاًل  الواقع����ة  خصوص 
املجلس(، فأجاب  الطالق يف نفس  قي���د 
القبول  وج��ب  ك��ذا،  يقول  سمعته  ب��أيّن 
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ابتداءًا:  قوله  قبول  فيجب  اآلية،  بحكم 
ألّن  ك��ذا،  يقول   اإلمام سمعت  إيّن 
السؤال  أوج��ب  ال��ذي  هو  قوله  حجّية 
قبول  أوجب  السؤال  أّن وجوب  عنه، ال 
قوله)26(. وقد زاد يف هذا الصدد عّدة من 
»وتقريب  حاصله:  ما  وبّينوا  العلامء  كبار 
القبول  وج��وب  استفادة  هبا  االستدالل 
وباإلطالق  السؤال  وجوب  من  باملالزمة 
اجلواب  من  العلم  حصول  عدم  لصورة 
االستدالل  وهب�����ذا  حجّيته«)27(.  ْثبِتخُ  تخُ
علي����ه  مزيد  ال  بام  واضحًا  صار  املذكور 
الواحد  خرب  حلجّية  السؤال  آي������ة  إثبات 
ولكن  ب��ه.  لألخذ  امل��رشوع��ّي��ة  وإع��ط��اء 
من  الكثري  إليه���ا  جلأ  البني  يف  نكتة  هناك 
إشك�����االٍت عديدة  وأوردوا  األصولّيني 

 288  /1  ،1431 األن��ص��اري،  الشيخ   )26(
–موسوی   208  /2  ،1422 اإلي��رواين، 
بی  -اخلوئي،   242  /5  ،1423 قزوينی، 
 /2  ،1423 آب��ادی،  –نجم   220  /2 تا 
251-احليدري، 1384، ص294 –صدر 
 ،1422 –السبحاين   123  /1  ،1405
-ال���روح���اين،   251 –و1424/   166
ش���ريازى،  -م��ك��ارم   291  /4  ،1414

 .254 /2 ،1416
)27( الصدر، 1426، 383، 4. 

وهلذا  االس��ت��دالل.  ه��ذا  عىل  خالهلا  من 
فعىل من يريد التمّسك هبذه اآلية الرشيفة 
املطروحة  يب حتاًم عن اإلشكاالت  أن جيخُ
هذه  عىل  االعتامد  من  املانع  يرفع  لكي 
اآلية يف املخُّدعى املطلوب. وبعبارة أخرى، 
عىل  باالعتامد  موجود  املقتيض  أّن  طاملا 
به  التمّسك  أجل  من  املذكور  االستدالل 
خالله،  من  الواحد  خرب  حجّية  وإثبات 
فيجب إذًا رفع املوانع القادحة به من أجل 

متام البحث.
اإلشكاالت  هذه  تقسيم  املمكن  من 
اكي  حتخُ وإشكاالت  الظهور  تعّم  فئتني  إىل 

املفهوم.
4. 2. اإلشكاالت املتعّلقة بالظهور:

يرد عىل العلامء الذين استندوا إىل آية 
الواحد  خرب  حجّية  إلثبات  هذه  السؤال 
إشكال أسايس فيام لو جعلوا املالك ظاهر 
مالحظته  عىل  واستقّروا  الرشيفة  اآلي��ة 
يف  والتوسيع  التعميم  إىل  يذهبوا  ومل  فقط 
االستدالل  وأحكموا  املفهوم  مفاد  دائرة 
إىل  يرجع  اإلشكال  فهذا  الشكل.  هبذا 
وقفوا  قد  باآلي�������ة  املستدّلني  أّن  فرض 
وبالتايل  الرشيفة،  اآلية  نظرهم عىل ظاهر 
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هذه  إىل  ومشريًا  املستوى  هلذا  حماكيًا  كان 
فهي  تقريرات اإلشكال  أّما  فقط.  الدائرة 

عىل الشكل التايل:
اآلية،  بظاهر  كان  إن  االستدالل  أن 
علامء  إرادة  السياق  بمقتى  فظاهرها 
يخُساعد عىل  اآلية  الكتاب، وظاه����ر  أهل 
مورد  يف  ج��اءت  كوهن��ا  من  املعنى  هذا 
البرش،  بني  جنس  من  األنبياء  بعثة  إنكار 
واآلية أجابتهم بالرجوع إىل أهل الكتاب 
الحتامل اّطالعهم عىل املرشكني املالزمني 
بحاهلم.  وإخبارهم  السابقة  األمم  ألنبياء 
وع��ىل ه��ذا األس��اس ف��إّن أه��ل الذكر ال 
ال  ما  وه��ذا  الكتاب  أه��ل  غري  يشملون 
يخُساعد عىل التمّسك باآلية إلثبات حجية 
هذا  خ��ص��وص  ويف  ال���واح���د)28(.  خ��رب 
آية  نخُعاين  كّلام  أّنه  القول  جيب  اإلشكال 
مرّكب،  بشكل  چ  ڀ  ڀ  ڀ  چ 

أهل  سيكون  السياق  إىل  وبالرجوع  فإّنه 
نظرنا  إذا  أّم��ا  الكتاب،  أه��ل  هم  الذكر 
بشكٍل  چ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  آي��ة  إىل 
عىل  اآلية  من  القسم  هذا  وأخذنا  مستقّل 

)28( الشيخ األنصاري، 1431، 289، 1. كوه 
كمرى تربيزي، 1421، 139، 2. 

الذكر  أه��ل  م��ن  املقصود  فيكون  ح��دة 
الروايات  ولعّل  فقط)29(.   البيت أهل 
من  املقطع  هذا  خصوص  يف  وردت  التي 
ولتوضيح  القول.  هذا  إىل  أشارت  اآلية 
اآليات  داللة  يف  االستقالل  قاعدة  معنى 
الطبطبائي  العاّلمة  بيان  ذك��ر  عىل  ن��أيت 
القاعدة:  هل��ذه  توضيحه  يف  ق��ّرر  حيث 
قيد  كّل  مع  وهي  وحدها،  مجلة  كّل  »أّن 
من  ثابتة  حقيقة  عن  حتكي  قيودها  من 
األحكام«)30(  من  ثابت  حكم  أو  احلقائق 
مستقل.  بشكٍل  معها  التعامل  ويمكن 
يف  يشري  أن  الطبطبائي  العاّلمة  ريد  يخُ وهنا 
أّن  مفادها  التي  القاعدة  هذه  إىل  الواقع 
اجلملة املستقّلة حّجة سواًء كانت يف إطار 
التدقيق  إىل  وبالعودة  تكن.  مل  أم  السياق 
خالل  ومن  نخلص  األصولّيني  آراء  يف 
يتمّسكوا  مل  أهّن��م  إىل  استدالهل��م  كيفّية 
برصف ظاه����ر اآلية بل ذهبوا إىل تعميم 
ذلك  مع  وتعاملوا  حكمه�����ا،  وتوسيع 
العقالئّية  القواعد  واح����دًا من  عىل كونه 

)29( الفيض الكاشاين، بى تا، ج3، ص 136-
 .137

)30( العاّلمة الطبطبائي، 1438، 260، 1. 
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من  أخُقّر  الذي  فاإلشكال  وعليه  الرائجة. 
واقع  عن  موضوعًا  خ��ارٌج  املنطلق  هذا 

استدالل األصولّيني.
4. 3. اإلشكاالت املرتبطة بالتعميم:

ق��ام  ل��و  م��ا  ن���أيت اآلن ع��ىل ص���ورة 
آية  إىل  استنادهم  خالل  من  األصولّيون 
عقالئّية  قاعدة  عنوان  بأخذها  السؤال 
أبعد  ذهاهبم  إىل  أضف  للتعميم،  قابلة 
إىل  وال��رك��ون  ظاهرها  رصف  دالل��ة  من 
فإهّنم  مضموهنا،  حماكاة  يف  أخرى  أبعاد 
أيضًا.  أخ��رى  إش��ك��االت  سيواجهون 
وكان السبب عند كّل من ترّدد يف إمضاء 
الواحد  السؤال عىل حجّية خرب  آية  داللة 
يخُمكن  وهنا  اإلشكاالت.  هذه  ورود  هو 
سّتة  ضمن  اإلش��ك��االت  ه��ذه  تلخيص 
إشكاالت أصلّية. وعليه إذا متّت اإلجابة 
فإّن  منها  كّل  عىل  دقيق  استداليل  بشكل 
حجّية  إثبات  ستكون  املتحّصلة  النتيجة 
فستكون  ذلك  يتّم  مل  وإن  الواحد،  خرب 
هذه  عىل  التدليل  عن  ق��ارصة  اآلي��ة  هذه 

احلجّية املفروضة.
اإلشكال األّول:

إّن حتديد أهل الذكر بمصاديق حمدودة 

 واألئّمة الكتاب  أه��ل  م��ن  ومعّينة 
االس��ت��دالل  م��ن  يمنع  ال��ق��رآن  وأه���ل 
هذا  البعض  بنّي  وقد  الرشيفة)31(.  باآلية 
لو  أّن��ه  من  التايل  النحو  عىل  اإلش��ك��ال 
حجّية  عىل  الرشيفة  اآلية  بداللة  سّلمنا 
أخبار  بأّن  النتيجة  فستكون  الواحد  خرب 
 باألئّمة الذكر  أهل  عّينت  التي  اآلحاد 
األئّمة  وكان  املخُّدعى  هذا  تّم  وإذا  حّجة، 
هم مصداق أهل الذكر، فال يمكن حينها 
صّحة  تصبح  وعليه  باآلية.  االستدالل 
االستدالل هبذه اآلية موجبة لعدم صحة 

االستدالل بتلك اآلخبار)32(.
جواب اإلشكال األّول:

��ورد  نخُ اإلش��ك��ال  ه��ذا  ع��ن  لإلجابة 
آية  أّن  من  سابق�������ًا،  بّيناه  الذي  املطلب 
عاّمة  قاعدة  إىل  تخُرشد  الرشيفة  السؤال 
مصاديق  ختتلف  بحيث  ومتداولة،  رائجة 
امل���وارد  وت��ت��ف��اوت حسب  ال��ذك��ر  أه��ل 
القاعدة  وه��ذه  املختلفة،  واملوضوعات 
فيام  العامل  إىل  اجلاهل  رجوع  هي  الرائجة 

)31( كوه كمرى، 1421، 139، 2. الروحاين، 
 .291 ،1414

)32( الگلبيگاين، 1411، 91، 2. 
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ال  املصاديق  ذكر  فإّن  وهكذا  جيهله)33(. 
يخُدّلل عىل احلرص أبدًا.

اإلشكال الثاين:
عدم  صورة  يف  السؤال  يخُوِجبخُ  ما  إّن 
العلم واجلهل هو لزوم حتصيل العلم، أّي 
أن حتصيل العلم له موضوعّيته، فال يخُصار 
العمل  أجل  من  السؤال  وجوب  أّن  إىل 
عىل طبق جوابه فذاك تعّبٌد حمض. وبعبارة 
أخرى الظاهر من وجوب السؤال حتصيل 
الذي  باجلواب  والتعّبد  العمل  ال  العلم 
يتحّصل منه حّتى لو مل يتحّصل منه العلم، 
َقالخُ يف العرف "سل إن كنت جاهاًل".  كام يخُ
والسؤال يف املقام لتحصيل العلم فقط ال 
يف  واردة  اآلية  أّن  ؤّيده  ويخُ آخر)34(.  ليشٍء 
أصول الدين وعالمات النبي التي ال 

يخُؤخذ فيها بالتعبد إمجاعًا)35(.
جواب اإلشكال الثاين:

هذا  ع��ىل  األص��ول��ّي��ون  أج���اب  لقد 
اإلشكال بإجابتني متلفتني:

)33( السبحاين، 1424، 251، 3. 
اخلوئي،   .2  ،174  ،1429 اجلواهري،   )34(
ال��ش��ريازي،  م��ك��ارم   .2  ،220  ،1428

 .2 ،255 ،1416
)35( الشيخ األنصاري، 1431، 290، 1. 

من . 1 ال��س��ؤال  بوجوب  الق���ول  إّن 
أجل حتصيل العلم غري صحيح، بغية 
تتفاوت  وغايته  الس��ؤال  هدف  أّن 
فإذا  واملص��اديق.  امل��وارد  باختالف 
التي  األم�ور  من  السؤال  مورد  كان 
العلم  حتصيل  ويخُعّد  معرفته���ا  جيب 
إليها هدفًا، فإّن غاية وهدف السؤال 
لو  أّم��ا  العلم.  عن  البحث  ستكون 
جيب  التي  امل���وارد  م��ن  امل���ورد  ك��ان 
العمل عىل طبقها، فإّن السؤال ألجل 
س��واًء  واج��ب��ًا  سيكون  فقط  العمل 
أّنه  إىل  أضف  ِفد.  يخُ مل  أم  العلم  أفاد 
من  السؤال  وج��وب  أح��ٌد  يّدعي  مل 
باجلواب  والتعّبد  فقط  العمل  أجل 
بل  املذكور،  اإلشك��������ال  يرد  حّتى 
غاية السؤال أمٌر عام يتفاوت حسب 
اخ��ت��الف امل���وارد وي��ك��ون أع��مهَّ من 
والعمل.  واالعتقاد  للعلم  السؤال 
يرجع  عندما  السبب  ه��ذا  وألج��ل 
فهذا  مرجعه  إىل  العامي  اإلن��س��ان 
يتحّصل  قد ال  أّنه  مع  عمل مرشوع، 
احلّد  ولكّن  الواقع،  يف  العل����م  لديه 
له،  يتأّتى  بالوظيفة  للعل����م  األدنى 
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ويكفيه ذلك)36(.
عندما تخُوجب آية السؤال الرجوع إىل . 2

إطالق  شمول  بعد  فإّنه  الذكر،  أهل 
اآلية الرشيفة للسؤال عن الواحد من 
للعلم  قوله  يفيد  ال  الذي  الذكر  أهل 
تكّفلها  اآلي��ة  من  فيخُستفاد  بالواقع، 
امل��ورد  عىل  واملعرفة  العلم  لتطبيق 
أهل  من  الواحد  لقول  بنفس شموهلا 
بالسؤال  األمر  فإّن  وعليه  الذكر)37(. 
عىل  بإطالقه  ي��دّل  الرشيفة  اآلي��ة  يف 
يفد  مل  ول��و  اجل���واب  قبول  وج��وب 
األمر  يكون  ذلك  بدون  ألّنه  العلم، 
اجلواب  إفادة  عدم  حال  يف  بالسؤال 

للعلم لغوًا)38(.
اإلشكال الثالث:

اجلمع  تخُفيد  الذكر«  »أهل  مفردة  إّن 
ويخُعرّب عنها اصطالحًا »شبه مجع«، وعليه 
ال يمكن االستناد إىل آية السؤال يف إثبات 
حجّية خرب الواحد، ألّن املخُّدعى هو إثبات 
متعّلق  الذكر«  »أهل  أّن  واحل��ال  حجّيته 

)36( السبحاين، 1424، 252، 3. 
)37( ضياء الدين العراقي، بى تا، 131، 3. 

)38( الصدر، 1405، 123، 1. 

هذا  عىل  االعتامد  يكون  وهكذا  باجلمع. 
أصل  عن  خارجًا  االستدالل  من  النحو 

املوضوع املطلوب)39(.
جواب اإلشكال الثالث:

ال وجه لصّحة اإلشكال املذكور عىل 
األسلوب  إىل  االلتفات  بعد  اإلط��الق 
بيانه  ونحو  الكريم  القرآن  يف  البالغي 
الكيّل، ذلك أّنه قد جاء يف كثرٍي من املوارد 
عباراٍت  ضمن  مطالٌب  الكريم  القرآن  يف 
الذي  الوقت  يف  مجٍع  شبه  أو  مجٍع  وصيغ 
خاّصة  موارد  عىل  صحيحًا  محلها  يكون 
أحيانًا  بل  ال  حم��دودة،  ومصايق  ومفردة 
يكون الزمًا، كاآلية 55 من سورة املائدة. 
يخُمكن  األمثلة  من  مزيٍد  عىل  ولالطالع 
اإلشارة إىل مجلٍة من اآليات من قبيل اآلية 
و   61 واآليتني  النحل  س��ورة  من   120
181 من سورة آل عمران، واآلية 8 من 
سورة املمتحنة، واآليتني 10 و 176 من 

سورة النساء أيضًا.
اإلشكال الرابع:

األساسّية  اإلشكاالت  أه��ّم  إح��دى 
عىل  السؤال  آية  داللة  سياق  يف  تأيت  التي 

)39( احليدري، 1384، 295. 
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حجّية خرب الواحد هي هذا اإلشكال من 
السؤال  وج��وب  بني  ت��الزٍم  وج��ود  عدم 
قد  كام  عليه.  اجل��واب  تقديم  ووج��وب 
وج��وب  لغوّية  ع��ىل  اإلش��ك��ال  أوردوا 
القبول  وج��وب  عدم  ص��ورة  يف  السؤال 
ولتوضيح  عليه.  االستدالل  يبتني  الذي 
عدم التالزم بني وجوب السؤال ووجوب 
الكثري من األسئلة  أّن  قبول اجلواب نجد 
ولكن  معّينة،  أغ���راٍض  أج��ل  من  جتب 
يّتفق  كام  وه��ذا  ج��واهب��ا.  قبول  جيب  ال 
إالّ  بالشهادة،  البوح  وج��وب  يف  أحيانًا 
أّن وجوب إظهار الشهادة ال يستلزم بأّي 
كذلك  هبا.  واألخ��ذ  الشهادة  قبول  وجه 
اجل��واب فال  قبول  احل��ال يف ص��ورة عدم 
يلزم أبدًا لغوّية السؤال، ففي مورد املسألة 
ألجل  السؤال  جيب  ما  كثريًا  البحث  حمّل 
يتأّتى  ال��ذي  واجل���واب  العلم  حصول 
إىل  يصل  حّتى  لديه  الظّن  قّوي  يخُ للسائل 
ينطوي  األساس  هذا  وعىل  العلم.  درجة 
به  كّل سؤال عىل غرض عقالئي حمفوٍف 
يف الوقت الذي لن يكون هناك أّي لغوّية 

أو عدم فائدة يف البني)40(.

السبحاين،   .4  ،383  ،1426 الصدر،   )40(

كام رفض البعض وجوب السؤال من 
أّنه  بغية  املالزمة  أنكروا  وبذلك  األساس 
السؤال فال حتّقق  يثبت وجوب  عندما ال 

لالزم حّتى يثبت ملزومه)41(.
جواب اإلشكال الرابع:

جيب االلتفات إىل عّدة نكات أساسّية 
اإلشكال.  هذا  عىل  اإلجابة  معرض  يف 
أمٍر  بفعل  الرشيفة  اآلية  ابتدأت  لقد  أّوالً 
وصيغة أمٍر وهذا ما جعل السؤال واجبًا. 
والسبب يرجع إىل أّن صيغة األمر ظاهرة 
يف الوجوب، وال يوجد قرينة عىل خالف 
الظاهر فيام نحن فيه، وهبذا ثبت الوجوب 
يثبت  عندما  وعليه  بالسؤال.  األمر  من 
االعتبار  بعني  األخذ  مع  السؤال  وجوب 
هذا األمر املهّم من أّن اآلية يف صدد بيان 
رجوع  عىل  مبتنية  عاّمة  عقالئّية  قاعدة 
لنا بوضوح وجود  يتبنّي  العامل  اجلاهل إىل 
املالزمة بني وجوب السؤال ولزوم قبول 
جوابه، وإالّ إن مل يستتبع وجوب السؤال 
مستلزمًا  فسيكون  اجلواب  بقبول  اإللزام 
بعض  يف  يّتفق  أن  يخُمك���ن  نعم  لّلغوية. 

 .3 ،253 ،1423
)41( اخلميني، 1418، 6488. 
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السؤال  وج��وب  استلزام  ع��دم  امل���وارد 
القرآئن  بعناية  اجل��واب  قبول  لوجوب 
احلالية واملقامّية، وذلك لسبب أّن الشارع 
وجوب  من  أخرى  وغاياٌت  أغ��راٌض  له 
إىل  ثبوته  يف  حيتاج  م��ا  وه��ذا  ال��س��ؤال، 
القرينة. ولكن مع غّض النظر عن القرآئن 
يستلزم  السؤال  وجوب  فإّن  واآلم��ارات 

وجوب قبول اجلواب.
اإلشكال اخلامس:

اإلشكاالت  من  اإلشكال  هذا  عّد  يخُ
الرشيفة  اآلية  داللة  نفت  التي  األساسّية 
وتقرير  البيان.  مقام  يف  كوهنا  عدم  من 
ثابتة  كلّية  قاعدة  إىل  تخُشري  اآلية  أّن  ذلك 
وفطرّية أال وهي رجوع اجلاهل إىل العامل، 
اآلية  نفس  من  الكشف  يخُمكن  ال  ولكن 
املطلوبة  قبيل الرشوط  نقاٍط من  عن عّدة 
أن  مثاًل  يكفي  هل  و  العامل،  بقول  لألخذ 
يكون املسؤول عنه شخصًا واحدًا أو يلزم 
كونه متعّددًا؟ أو هل أّن إفادة الظّن كافية 
بقوله أو جيب كون اجلواب مفيدًا  لألخذ 
عن  ساكتة  اآلية  إّن  بل  و...  قطعًا  للعلم 
توضيح هذه املوارد وليست يف مقام البيان 
هلا أصاًل. ويخُمكن إضافة شاهد آخر لتأييد 

عدم كون اآلية يف مقام البيان أهّنا مل تذكر 
ال  ممّا  وهو  عنه  املسؤول  يف  الوثاقة  رشط 
شّك فيه من الرشوط احلتمّية والرورّية 
املطلوب حتّققها فيه، وهذا ما مل تتعّرض له 

اآلية يف هذا الصدد)42(.
جواب اإلشكال اخلامس:

إّن جواب هذا اإلشكال واضٌح أيضًا 
بنّي يف هذه اآلية  بغية أّننا نخُصّدق أّن اهلل مل يخُ
وال  السؤال  لطريف  واخلصائص  الصفات 
املذكور  اآلية  بإطالق  التمّسك  نستطيع 
إلثبات هذا املخُّدعى. وعليه إذا تّم التمّسك 
عن  صفة  نفي  أو  إلثبات  اآلي��ة  بإطالق 
اإلش��ك��ال  ه���ذا  ف��س��ريد  األخ��ب��ار  رواة 
باإلط����الق- التمّسك  رشط  أّن  بسبب 
-غري  البيان  مقام  يف  املتكّلم  كون  إح��راز 
يتعّلق  فيام  اّدعاؤنا  وما  املقام،  يف  موجود 
خرب  حجّية  إلثبات  اآلية  يف  باالستدالل 
وجوب  استلزام  مسألة  حول  إالّ  الواحد 
السؤال لوجوب اجلواب عليه الذي يثبت 
أم  اجلواب  كان  )حقيقّيًا  العقلّية  باملالزمة 
يف  اآلية  أّن  إىل  نخلص  وهكذا  شأنّيًا(. 

)42( احليدري، 1384، 259. السبحاين، 
 .166 ،1422
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املذكور  االستدالل  جهة  من  البيان  مقام 
احلّيثّيات.  من  غريه  إىل  تتعّداه  وال  فقط 
هذا أّوالً، وثانيًا مل يعمد أحٌد إىل التمّسك 
إثبات  أجل  من  املذكور  الكالم  بإطالق 
يرد  حتى  األس���ايس  االس��ت��دالل  رك��ن 

اإلشكال املذكور.
اإلشكال السادس:

وأعمق  أه���ّم  اإلش��ك��ال  ه��ذا  ��ع��ّد  يخُ
األصولّيون  طرحها  التي  اإلش��ك��االت 
صاحب  توّقف  وقد  املسألة.  هذه  حول 
الكفاية يف بيان ومناقشة هذا اإلشكال عىل 
غرار اإلشكال الثاين الذي اكتفى بعرضه 
ذهب  قد  األنصاري  الشيخ  أّن  كام  فقط، 
عىل  اجل��واز  يف  اآلية  مدلول  انحصار  إىل 
وتقرير  اإلشكال)43(.  هذا  بسبب  التقليد 

اإلشكال عىل هذا النحو:
اآلية  يف  الذكر  أّن  سابق��ًا  تبنّي  لقد 
يقع  ما  فإّن  وعليه  العلم،  بمعنى  الرشيفة 
من السؤال ووجوب قبول اجلواب يرجع 
إىل أهل العلم وما يخُدلونه من أجوبة، وهذا 
النظر  الراوي من أهل  ما يعزونا إىل كون 

)43( اآلخوند اخلراساين، 1427، 331، 2. 
الشيخ األنصاري، 1431، 291، 1. 

وينظرون  يتعّقلون  أهّنم  أي  واالجتهاد. 
يصري  وهكذا  إليهم،  ويصل  يسمعوه  فيام 
رواة األحاديث الذين نقلوا ما سمعوه عن 
اإلمام من دون إعامل نظرهم وفهمهم 
اخلاص للوصول إىل مراد اإلمام خارجني 
عن »أهل الذكر« أو »أهل العلم«. كام أّن 
األخبار التي ينقلها الرواة تفتقر إىل رشائط 
لزوم قبوهلا واألخذ هبا واآلية الرشيفة ال 
حتمل أّي داللة عىل حجّيتها. ويف األخري 
تبقى مسألة واحدة يخُمكن استخراجها من 
املجتهد  قول  حجّية  وهي  املباركة  اآلية 

عىل مقّلديه والتابعني له)44(.
من  املتبادر  أّن  نجد  تقّدم  ما  عىل  بناًء 
وجوب سؤال أهل العلم -بناًء عىل إرادة 
هم  ع��ام  س��ؤاهل��م  -ه��و  بجواهبم  التعبد 
ون من أهل العلم يف مثله،  َعدُّ عاملون به ويخُ

فينحرص مدلول اآلية يف التقليد)45(.
جواب اإلشكال السادس:

النجم   .272  /2  ،1422 اإلي���رواين،   )44(
آبادي، 1423، 2/ 251. العراقي، بى تا، 

3/ 131. الروحاين، 1414، 4/ 291. 
اآلخوند   .174  /2  ،1429 اجلواهري،   )45(
املوسوي   .331  /2  ،1427 اخلراساين، 
الشيخ   .243  /5  ،1423 القزويني، 

األنصاري، 1431، 1/ 290 –و... 
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أجاب مجلة من األصولّيني يف معرض 
متلفني  ببيانني  اإلش��ك��ال  هل��ذا  رّده���م 

وتقريرمها عىل الشكل التايل:
عليهم . 1 يصدق  ال��رواة  من  كثريًا  إّن 

رأي  عىل  واالطالع  الذكر  أهل  أهنم 
مسلم  بن  وحممد  ك��زرارة   اإلمام
عنهم  السؤال  عىل  ويصدق  ومثلهام، 
أّنه السؤال عن »أهل الذكر والعلم«، 
ول���و ك���ان ال��س��ائ��ل م��ن أرضاهب���م، 
مقام  يف  روايتهم  قبول  وج��ب  ف��إذا 
وجب  اآلي��ة،  هذه  بمقتى  اجل��واب 
من  غريهم  ورواي���ة  روايتهم  قبول 
العدول مطلقًا، لعدم الفصل جزمًا يف 
وجوب القبول بني املبتدئ واملسبوق 
زرارة  أرضاب  بني  وال  بالس�����ؤال، 
وغريهم ممن ال يكون من أهل الذكر، 
وإنام يروي ما سمعه أو رآه، واإلمجاع 
أيضًا.  ذلك  عىل  يخُساعد  املرّكب)46( 

)46( يخُقصد باإلمجاع املرّكب يف املقام أّن العلامء 
عىل  اجتمعوا  أهّنم  أو  طائفتني  عىل  افرتقوا 
التزموا  أو  الواحد  خرب  بحجّية  التصديق 
أو  املقام  يف  أحد  فّرق  يخُ ومل  حجّيته.  بعدم 
النظر  أه��ل  من  أشخاص  نقل  بني  فّصل 
مسلم  بن  وحممد  كزرارة  الرواية  يف  والعم 

وغريهم. 

الواحد  خرب  حجّية  تثبت  وهك�������ذا 
وحممد  زرارة  مثل  الراوي  كان  سواًء 
أو  النظر باحلديث  بن مسلم من أهل 
ما سمعه  نقل  اقترص عىل  ممّن  يكن  مل 

من اإلمام فقط)47(.
بصّحة  االلتزام  يخُمكن  ال  أّنه  واحلّق 
كبار  من  مجلة  قّررها  التي  اإلجابة  هذه 
علامء األصول أمثال اآلخوند اخلراساين، 
بام  زرارة  أم��ث��ال  إىل  ال��رج��وع  أّن  ذل��ك 
إىل  رجوع  هو  والسنّة  القرآن  من  حيفظه 
عىل  وهذا  الذكر،  أهل  هم  بام  الذكر  أهل 
خالف السؤال عاّم عاينه أو سمعه والذي 
ال تخُدّلل عليه اآلية الرشيفة أصاًل. بناٍء عىل 
بأّي وجٍه  تخُثبت  الرشيفة ال  اآلية  فإّن  هذا 
النابعة  زرارة  إجابات  ومقبولّية  حجّية 
بل  اخلارجّية،  ومسموعاته  مبرصاته  من 
وساعدنا  نجهلها  التي  املوارد  تشمل  إهّنا 
وَفْهِمِه  نظره  إعامل  خالل  من  معرفتها  يف 

بمعونة ما سمعه وأبرصه)48(.

 .2  ،331  ،1427 اخلراساين،  اآلخوند   )47(
الشيخ   .2  ،174  ،1429 اجل��واه��ري، 

األنصاري، 1431، 291، 1 و... 
)48( السبحاين، 1424، 253، 3. نارص 

مكارم، 1416، 456، 2. 
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أال ترى أّنه لو قيل لشخٍص يف العرف: 
األطباء«،  أو  تعلم  مل  إذا  الفقهاء  »س��ل 
يشمل  م��ا  أراد  ق��د  يكون  أن  حيتمل  ال 
من  اخلارجية  وامل��ب��رصات  املسموعات 
زيد وتكلم عمرو وغري ذلك؟!.)49(  قيام 
أمثال  قول  حجّية  أّن  إىل  نخلص  وعليه 
كوهنم  إىل  ترجع  مسلم  بن  وحممد  زرارة 
من أهل العلم والذكر، وال يعني وجوب 
األخذ بقوهلم وعدم وجوب قبول غريهم 
القول بالفصل أبدًا حّتى تثبت حجّية قول 
اإلمجاع  إىل  باالستناد  زرارة  أمثال  غري 

املرّكب وعدم القول بالفصل.
متتاز اإلجابة الثانية عىل هذا اإلشكال . 2

وتوضيحها  ومتانة  دّقة  أكثر  بكوهنا 
أوجبت  قد  الرشيفة  السؤال  آية  بأّن 
السؤال لعّلة رفع اجلهل وعدم العلم. 
بأّي  حيصل  أن  يخُمكن  اجلهل  ورف��ع 
طريقة أو وسيلة أو عالقة بأّي يشء، 
فاملهم رفع اجلهل وعدم العلم. وهذا 
النقطة يخُمكن استخراجها بسهولة من 
مسألة  أّما  }فاسئلوا{.  أمر  إط�����الق 
تعيني أهل الذكر بعنوان املسؤول عنه 

)49( الشيخ األنصاري، 1431، 291، 1. 

السابقة،  النقطة  مفاد  عن  زائد  فهذا 
جهل  رفع  عىل  القدرة  لديه  من  ألّن 
أهل  زمرة  يف  داخاًل  سيكون  اجلاهل 
الذكر، وعىل هذا األساس يكون قول 
الراوي املخُوجب لرفع جهل الشخص 
إىل  باالستناد  حّجة  معرفته  وزي��ادة 

اآلية املباركة)50(.
اإلجابة  نفس هذه  البعض  وقّدم  هذا 
إمكانية  عرفت  قد  بق����وله:  آخر  ببيان 
لصورة  ونحومها  والتفّقه  العلم  تعميم 
معرفة احلالل واحلرام من دون إعامل نظٍر 
ورأي فال يكون لقوله إال حيثية اخلرب عن 
هذا  صّحة  عن  النظر  وبغّض  احلكم)51(. 
يقتيض  اإلنصاف  فإّن  عدمه،  أو  التقرير 
يف  الرشيفة  اآلي��ة  يف  الذكر  معنى  حرص 
علم الفقه من دون إعامل النظر حّتى خيرج 
مّر  كام  بل  موضوعًا.  احلكم  من  ال��رواة 
تخُزيل  ومعرفة  علم  كّل  يشمل  فإّنه  سابقًا 
اجلهل. ويخُساعد عىل هذا األمر شأن نزول 
اآلية الرشيفة وسياقها، ألّنه ومن دون أّي 
شك فإّن مجيع أهل الكتاب الذين أمر اهلل 

)50( نجم آبادي، 1423، 252، 2. 
)51( األصفهاين، 1429، 245، 3. 
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أهل  من  ليسوا  إليهم  بالرجوع  املرشكني 
ممّن  العموم  عىل  هم  بل  والنظر،  العلم 
أو  السابقني  األنبياء  ِسرَيَ  كتبهم  يف  قرأوا 
الكيفّية  وهبذه  أسامعهم،  إىل  ذلك  وصل 

صاروا عاملني بأحواهلم.
الرأي املختار:

املختلفة  اآلراء  اس��ت��ع��راض  ب��ع��د 
وال�����وق�����وف ع����ىل االس�����ت�����دالالت 
واإلشكاالت املتعّلقة هبا، يخُمكن اخللوص 
السؤال  آي��ة  ك��ون  من  النتيجة  ه��ذه  إىل 
إلثبات  املسوقة  القرآنّية  األدّل��ة  إح��دى 
حجّية خرب الواحد. يف الوقت الذي أنكر 
بسبب  ال��دالل��ة  ه��ذه  العلامء  من  الكثري 
ولكن  عليها،  وردت  التي  اإلشكاالت 
بعد تقديم اإلجابة عىل مجيع اإلشكاالت 
الواردة عىل داللة اآلية ومعاجلتها، يخُمكن 
العلامء  كبار  إليه  ذهب  بام  التسليم  عندها 
خرب  حجّية  عىل  ال��س��ؤال  آي��ة  دالل��ة  من 

الواحد)52(.
كام يخُمكن من هذا املنطلق وباإلضافة 
حجّية  عىل  السؤال  آية  دالل��ة  إثبات  إىل 
خرب الواحد وأخذها مستندًا قوّيًا إلثبات 

)52( مغنية، 1980، 237. 

جواز التقليد، الذهاب إىل ما قاله مجلة من 
عىل  يزيد  بام  داللتها  توسيع  من  قني  املخَُحقِّ
هذه املوارد، إىل احلّد الذي تصبح مستندًا 
املتخّصصني  إىل  الرجوع  أجل  من  مناسبًا 
الشخصّية  احلياة  أم��ور  يف  اخل��ربة  وأه��ل 
مشاكل  م���ن  ي��ع��رتض��ه��ا  م���ا  وم��ع��رف��ة 

واالجتناب عنها)53(.
النتيجة:

عىل . 1 اخلرب  أو  احلاكية  السنّة  تنقس�����م 
وحجّية  والواح����د.  املتواتر  قسمني: 
اخلرب املتواتر مسّلمة. أّما اخلرب الواحد 
املفيدة  بالقرائن  حمفوفًا  ك��ان  ف��إن 
جمّردًا  كان  إن  وإالّ  حّجة،  كان  للعلم 
حتت  وان��درج  فقط،  الظن  أفاد  منها 
عمومات حرمة العمل بالظن ومل جيز 

العمل عىل طبقه.
بخرب . 2 التمّسك  من  نتمّك�������ن  لكي 

خاٍص  دليل  إقامة  إىل  نحتاج  الواحد 
زمرة  يف  بالتايل  ويدخل  حجّيته،  عىل 
حجّيته.  ويكتسب  اخلاّص��ة  الظنون 
وألج����ل ه���ذا امل��ق��ص��د امل��ه��ّم ب��نّي 
من  وكان  عديدة  دالئل  األصولّيون 

)53( إيازي، 1380، 437. 
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مجلتها آية الذكر والسؤال.
عىل . 3 ب��اآلي��ة  االس��ت��دالل  كيفي�ة  إّن 

اهلل عندما أوجب  بأّن  التايل؛  الشك�ل 
يمكن  }فاسئلوا{،  بقول�������ه  السؤال 
نفس  من  اجلواب  قبول  وجوب  فهم 
سيصبح  وإالّ  هذا،  السؤال  وجوب 
عبثّيًا.  وأمرًا  فائدٍة  بال  الوجوب  هذا 
وجوب  يف  والضابطة  امل��الك  أّن  كام 
واملعرفة.  العلم  حتصيل  هو  السؤال 
يف  حّتى  املالك  هذا  ِجد  وخُ أينام  وعليه 
واقع  فإّن  السؤال،  طرّو  عدم  ظرف 
لزوم  يفرض  املقام  هذا  يف  اجل��واب 
س��اٍر  واملعيار  امل��الك  وه��ذا  قبوله. 

وجاٍر يف خصوص اخلرب الواحد.
إشكاالت . 4 األص��ول  علامء  أورد  لقد 

عديدة عىل ه��ذا االستدالل. ويمكن 
تقسيم هذه اإلشكاالت عىل قسمني؛ 
يرتبط  وقسم  بالظهور  يتعّلق  قس��م 

بالتعميم.
مل يرَق أّي من اإلشكاالت املطروحة . 5

الرشيفة  باآلية  التمّسك  من  املنع  إىل 
أهّنا  بغية  الواحد،  إلثبات حجّية خرب 
وهكذا  والنقض.  للمناقش������ة  قابلة 

الواحد،  خرب  حجّية  إثبات  إىل  نصل 
يف  ق��وّي��ًا  مستندًا  ك��ون��ه  ع��ن  ف��ض��اًل 

الرجوع إىل املجتهد وجواز تقليده.
أهم املصادر واملراجع:

ح��س��ني)1429( . 1 حممد  األصفهاين، 
ج3،  الكفاية،  رشح  يف  الدراية  هناية 
آل  مؤسسة  ب��ريوت،  الثالثة،  الطبعة 

البيت إلحياء الرتاث.
األنصاري، مرتضی، )1431( فرائد . 2

قم، جممع   ،11 األصول، ج1، طبعة 
الفكر اإلسالمي.

فقه . 3  ،)1380( حممدعلی،  اي��ازی، 
پژوهی قرآنی، طبعة 1، قم، بوستان 

كتاب.
م��ريزاع��ل��ی، . 4  ، ن��ج��ف��ي  اي���روان���ی 

)1422(، األصول يف علم األصول، 
تبليغات  دف��رت  ق��م،  ط��ب��ع��ة1،  ج2 

اسالمی.
حميط . 5 ب���ط���رس)1987(  ال��ب��س��ت��اين، 

املحيط، بريوت، مكتبة لبنان نارشون.
الكش��������ف . 6 امحد )1422(،  ثعلبی، 

ابی حممد بن عاشور،  والبيان، حتقيق 
بريوت، بی نا.
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7 . ،)1429( تقي،  حممد  اجل��واه��ري، 
املأمول من علم األصول، ج2،  غايه 

طبعة1، قم، جممع الفكر اإلسالمي.
اجلوهری، إسامعيل بن مّحاد )1410( . 8

صحاح  و  اللغه  –تاج  ال��ص��ح��اح 
العربيه، ج2، الطبعة األوىل، بريوت، 

دارالعلم للماليني.
حسكانی، عبيد اهلل )1411(، شواهد . 9

التنزيل لقواعد التفضيل، حتقيق حممد 
احياء  جممع  ق��م،  املحمودی،  باقر 

الثقافه االسالميه.
مرتضی، . 10 حممد  الزبيدي،  احلسيني 

جواهر  من  العروس  تاج   )1414(
علی  حتقيق:  و  تصحيح  القاموس، 
دار  ب��ريوت،  ه��اليل و عيل س��ريي، 

الفكر.
احلمريی، نشوان بن سعيد)1420( . 11

العرب  كالم  دوا  و  العلوم  شمس 
األوىل،  الطبعة  ج7،  الكلوم،  من 

بريوت، دارالفكر املعارص.
12 . ،)1384( ن��ق��ی،  ع��يل  احل��ي��دري، 

أص���ول اإلس��ت��ن��ب��اط، ت��رمج��ة حمسن 
الطبعة  ش���ريواين،  ع��يل  و  غ��روي��ان 

األوىل قم انتشارات دار الفكر.
»آخوند«، . 13 كاظم  حممد  اخل��راس��اين، 

ج2،  األصول،  كفاي��������ة   )1427(
نرش  مؤسسه  قم،  الثانية،  الطبع������ة 

اسالمی.
اخلميني، سي������د مصطفی )1418( . 14

الطبعة  ج6،  األص��ول،  يف  حتريرات 
األوىل، بی جا، موسسه تنظيم و نرش 

آثار االمام اخلميني.
15 . ،)1428( ال��ق��اس��م  أب��و  اخل��وئ��ي، 

حسني  تأليف،  األص���ول،  مصباح 
قم،  الثانية،  الطبعة  ج2،  رب��ودی، 

موسسه إحياء آثار اخلوئي.
16 . )1414( حسني  حممد  ال��روح��اين، 

سيد  مؤّلف:  األص���������ول،  منتقی 
الطبعة  ج4،  احلكيم،  الصاحب  عبد 

األوىل، بی جا، انتشارات امري.
املوج���ز . 17  )1422( جعفر  السبحاين، 

يف أصول الفقه، الطبعة السابعة، قم، 
.مؤسسه اإلمام الصادق

إرشاد . 18 جعفر)1424(  السبحاين، 
ج3،  األصول،  مباحث  الی  العقول 
اإلمام  مؤسسه  قم،  األوىل،  الطبعة 
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.الصادق
بن . 19 علی  اهلدی،  علم  مرتضی؛  سيد 

أصول  الی  الذريعه  تا(  )بی  حسني 
األوىل،  الطبعة  ج2،  ال��رشي��ع��ه، 
طهران، مؤسسه انتشارات و چاپ.

20 . ،)1376( الكريم  عبد  شهرستانی، 
االنوار،  مصابيح  االرسارو  مفاتيح 
جا،  بی  آذرش��ب،  علی  حممد  حتقيق 

مرياث مكتوب.
الشيخ الطويس؛ حممد بن حسن )بی . 21

الطبعة   ،1 ج  األصول،  يف  العده  تا( 
عالق  تقی  حممد  نرش  ق��م،  األوىل، 

بنديان.
الكفاة، . 22 ك��ايف  عباد  ب��ن  الصاحب 

إسامعيل بن عباد )1414( املحيط يف 
بريوت،  األوىل،  الطبعة  ج6،  اللغة، 

عامل الكتاب.
الصدر، حمد باقر)1426( بحوث يف . 23

علم األصول، تأليف، حممد هاشمي 
قم،  الثالثة  الطبعة  ج4،  شاهرودي، 

مؤسسه معارف الفقه اإلسالمي.
الصدر، حممد باقر )1405(، دروس . 24

يف علم األصول، ج»حاقة«1، الطبعة 

األوىل، بريوت، دار املنتظر.
در . 25  )1386( عيل  حائري،  صفائي 

آمدی بر علم اصول و جايگاه فقه و 
جا،  بی  الثانية،  الطبعة  فقيه،  شوؤن 

انتشارات ليلة القدر.
هناية . 26 تا(  )بی  العراقي  الدين  ضياء 

األف��ك��ار، م��ؤل��ف: ال��ربوج��ردي، 
النرش  موسسه  قم،  ج3،  تقی،  حممد 

اإلسالمي.
الطربيس، أمني الدين أبو عيل الفضل . 27

بن حسن )1377(، جامع اجلوامع، 
ج2، الطبعة الثالثة، طهران، دانشگاه 

هتران.
28 . )1416( ال��دي��ن  فخر  ال��ط��رحي��ي، 

الثالثة،  الطبعة  ج3،  البحرين،  جممع 
طهران، كتاب فروشی مرتضوی.

حسن، . 29 حممد  ال��ك��اش��اين،  الفيض 
القرآن،  تفسري  يف  الصايف  تا(،  )بی 
األعلمي،  حسني  الشيخ  تصحيح: 

بريوت، دار املرتضی.
الفيومي، أمح����د بن حممد )1414(، . 30

الكبري  املنري يف الرشح  املصب����������اح 
قم،  الثانية،  الطبعة  ج2،  للرافعي، 
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مؤسسه دار اهلجرة.
اجلامع . 31  ،)1387( حمم�����د  قرطبی، 

الحكام القرآن، القاهره، دارالكتاب 
العربی.

32 . ،)1385( اإلس��الم  ثقه  الكليني، 
أصول الكايف، ترمجة حممد باقر كمره 
طهران،  السابعة،  الطبعة  ج2،  ای، 

انتشارات اسوه.
حممد . 33 سيد  التربيزي،  كمری  ك��وه 

تقريرات  يف  املحجة   )1421( حجة 
احلجة، مؤلف: عيل صايف گلپايگاين، 
مؤسسه  ق��م،  األوىل،  الطبعة  ج2، 

السيده املعصومة.
اسالمی . 34 م��دارك  و  اطالعات  مركز 

فقه،  اص��ول  نامه  فرهنگ  ت��ا(  )ب��ی 
الطبعة األوىل، قم، پژوهشگاه علوم 

و فرهنگ اسالمی.
امل��ص��ط��ف��وي، ح����س����ن)1402(، . 35

الكريم،  القرآن  كلامت  يف  التحقيق 
مركز  طهران،  األوىل،  الطبعة  ج3، 

الكتاب و النرش.
36 . ،)1402( حس������ن  املصطف���وی، 

الكريم،  القرآن  كلامت  يف  التحقيق 

مركز  طهران،  األوىل،  الطبعة  ج8، 
الكتاب و النرش.

أصول . 37  )1427( رضا  حممد  املظفر، 
مكتبه  ق��م،  األوىل،  الطبعة  الفقه، 

العزيزي.
علم . 38  )1980( ج��واد  حممد  مغنيه، 

الطبعة  اجل��دي��د،  ثوبه  يف  األص��ول 
الثانية، قم، انتشارات مكتبة الزهراء.

ن��ارص)1416( . 39 ال��ش��ريازي،  مكارم 
أنوار األصول، مؤلف: أمحد قديس، 
انتشارات  قم،  الثانية،  الطبعة  ج2، 

نسل جوان.
40 . )1379( جمتبی  اصفه����انی،  ملكی 

ج1،  اصول،  اصطالحات  فرهنگ 
الطبعة األوىل، قم، عامله.

هنايه . 41 عيل)1415(  حسني  منتظری، 
نرش  قم،  األوىل،  الطبعة  األص��ول، 

تفكر.
امل������وس������وي اخل������وئ������ي، أب����و . 42

األصول،  مصباح  القاسم)1428(، 
الطبعة  ج  رب��ودی،  حسينی  تأليف 
آث��ار  إح��ي��اء  مؤسسه  ق��م  ال��ث��ان��ي��ة، 

اخلوئي.
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م��وس��وي ال��ق��زوي��ن��ي، س��ي��د عيل . 43
معامل  علی  تعليق�����������ة   ،)1423(
قم،  األوىل،  الطبعة  ج5،  األص��ول، 

مؤسسة النرش اإلسالمي.
اهلل)1394(، . 44 فتح  ن��ج��ارزادگ��ان، 

)آموزه  قرآن كريم  تفسري موضوعی 
اه��ل  ح��ق��وق  و  ف��ض��اي��ل  از  ه��اي��ی 
الثانية، قم،  بيت در قرآن، الطبعة 

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
45 . )1423( الفضل،  أبو  آبادی،  نجم 

قم،  األوىل،  الطبعة  ج2،  األص��ول، 
مؤسسه آيت ا... بروجردی.

فرهنگ . 46 ع��ي��س��ی)1387(  والي���ی، 
ترشحيی اصطالحات اصول، الطبعة 

السادسة، طهران، نرش نی. 
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بسم اهلل الّرمحن الّرحيم
املقّدمة:

وآله  حمّم���������������د  عىل  اهلل  وصىّل 
الّطّيبني الطاهرين.

اخلطيئة  موضوع  يتناول  جديد  بحث 
وكانت  القرآنية،  القصص  طرحته  اّلذي 
اإلرصار  أقوامهم  مع  االنبياء  مشكلة 
نصيحة  إىل  االستامع  وعدم  اخلطيئة،  عىل 
اهلالك  فكان  واالستغفار،  بالّتوبة  األنبياء 
النّداء  إىل  متتثل  مل  اّلتي  االق���وام  مصري 

الّرّبايّن.
وف��اق��ًا  امل��وض��وع  ه��ذا  تناولنا  وق��د 
تتعامل  اّل��ت��ي  ال��ّت��أوي��ل«  »نظرّية  ملنهج 
من  أس��اس  عىل  املقّدسة  النّصوص  مع 
االكتفاء  يمكن  ال  رمزّية،  نصوص  أهّنا 
فالنّصوص  منها،  ال��ّظ��اه��ري  باجلانب 
دالالت  تطرح  عميقة،  نصوص  املقّدسة 
ال��رّصاع  أن  وج��دن��ا  هنا  وم��ن  معرفّية. 
يؤمن  ففريق  فكرّيًا،  معرفّيًا  رصاعًا  كان 
وفريق  القاّرة،  غري  املتحّركة  بالّدالالت 

يؤمن بالّدالالت الّثابتة القاّرة.
ريكور  بول  كتابات  من  أفدنا  وق�د 
إّن  والرّسدّية.  الّتأويلّية  بني  م��زج  اّلذي 

أضاف  أّنه  ريكور  قّدمها  اّلتي  اإلضافة 
احلياة  أّن  فعنده  الرّسد،  بخُعد  الّتاويلّية  إىل 
وإذا  ال��رّسد.  خ�������الل  من  إال  تفهم  ال 
للوجود  حم��ّددًا  الّزمن  يرى  هيدجر  كان 
الّزمن  أّن  ي��رى  ريكور  ف��إّن  اإلن��س��ايّن، 
حبكة  يف  وضع  إذا  إال  إنسانّيًا  يكون  ال 
رسدّية. فالّذات اإلنسانّية ال تتجىّل لنا إال 

من خالل الرّسد.
الرّسد  أمّهية  تأيت  األساس  هذا  وعىل 
يبني  كونه  حيث  من  القرآيّن،  اخلطاب  يف 
الواقع املعاش، من أجل  واقعًا إىل جانب 

تأويله وفهمه.
املنه�����������ج: يف 

ل����ف����ظ����ة ه����رم����ن����ي����وط����ي����ق����ا
Hermeneutique مشتقة من اليونانّية 

وعند  الّتأويل)1(.  فّن  أي   Hermeneia

أرسطو الّتأويل أن تقول شيئًا ما بخصوص 
تأويل)2(.  هي  داّل��ة  كلمة  وكّل  ما،  يشء 
اهلرمنيوطيقا  موسوعته  يف  الالن��د  حي��ّدد 
بأهّنا »... تفسري نصوص فلسفّية أو دينّية، 

دار  ق��اره.  نبيهة  والّتأويل.  الفلسفة  ينظر:   )1(
الّطليعة. بريوت. ط1. 1998. ص5. 

)2( ينظر: الفلسفة والّتأويل. ص7. 
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مقّدس(.  )رشح  الكتاب  خاّص  وبنحو 
ماهو  عىل  خصوصًا  الكلمة  ه��ذه  تقال 

رمزّي«)3(.
فالّثاين  الّتفسري،  الّتأويل عن  وخيتلف 
فوظيفته  األّول  أّم��ا  الّتوضيح،  وظيفته 
حتديد املعنى من وجهة دينّية أو نفسّية)4(. 
للمعنى  رصف��ًا  بوصفه  الّتأويل   ...« و 
جيعل  نحو  عىل  الباطن  املعنى  إىل  الّظاهر 
الّظاهر،  املعنى  مع  منسجاًم  الباطن  املعنى 
تكمن وظيفته يف معاجلة مستوى معّقد من 

املعنى...«)5(.
وعىل هذا األساس تأيت أمّهية الرّسد يف 
للكشف  وسيلة  فالرّسد  القرآيّن،  اخلطاب 
عن احلقائق اّلتي ال يمكن إدراكها بشكل 
ال  غيبّي  عامل  إىل  للنّفاذ  وسيلة  مبارش، 

الالند.  أندريه  الفلسفّية.  الالند  موسوعة   )3(
منشورات  خليل.  أمح��د  خليل  تعريب 
 .2001 ط2.  باريس.  بريوت.  عويدات. 

 .555 /1
العريّب  النّقد  يف  اجلرجايّن  الّقاهر  عبد  ينظر:   )4(
حمّمد  الّتأويل.  إشكالّية  يف  دراسة  احلديث 
العربّية  املؤّسسة  الغّفار.  عبد  ال��رّزاق  عبد 
للّدراسات والنرّش. بريوت. ط2. 2002. 

ص18. 
العريّب.  النّقد  يف  اجل��رج��اين  الّقاهر  عبد   )5(

ص19-18. 

املجاز،  طريق  عن  إال  عنه  الّتعبري  يمكن 
وإال عن طريق احلكاية.

ماّدة »خطأ« املعجمّية:
الّرجل  »خطَِئ  الفراهيدّي:  يقول 
ِخطأ فهو خاطئ. واخلطيئة: أرض خيطئها 
املطر ويصيب غريها. وأخطأ إذا مل يخُصب 
ففّروا  خطائئ  أصلها  وخطايا  الّصواب. 
هبا إىل يتامى. وكرهوا أن يرتك عىل إحدى 
اهلمزتني. فيكون مثل قولك »جائئ« ألن 
تلك اهلمزة زائدة وهذه أصلّية، ووجدوا 
هلا يف األسامء الّصحيحة نظريًا ففّروا منها 
طاهر  مثل  فعاىل  إىل  به  وذهبوا  ذلك،  إىل 
خطيئة.  والواحدة  وطهارى،  »وطاهرة« 
خطأ  خيطأ  ولكن  يتعّمد  مل  ما  واخل��ط��أ: 

وخّطأته ختطئة«)6(.
العدول  فيقول: »اخلطأ  الّراغب  وأّما 
أن  أح��ده��ا:  أرضب،  وذل��ك  اجلهة  عن 
وهذا  فيفعله  إرادت��ه  ن  حَتسخُ ما  غري  يريد 
يقال  اإلنسان،  به  املأخوذ  الّتاّم  اخلطأ  هو 
تعاىل:  ق��ال  وِخ��ْط��أًة  خْطًأ  خَيطأخُ  خطَِئ 

أمحد  بن  اخلليل  الّرمحن  عبد  أليب  العني.   )6(
د.  حتقيق:  -175ه���(.  الفراهيدّي)100 
الّسامّرائّي.  إبراهيم  ود.  املخزومّي  مهدّي 

ج4. ماّدة »خطأ«. 292 -293. 
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]سورة  چ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  چڌ 

ھ  ھ  چ  وق���ال:   ]31 اإلرساء: 
 ]91 ي��وس��ف:  ]س���ورة  ھچ 
نخُ فعلخُه ولكن يقع  يريد ما حَيسخُ والّثاين أن 
منه خالف ما يريد فيقال أخطأ إخطاًء فهو 

مطٌئ، وهذا قد أصاب يف اإلرادة وأخطأ 
يف الفعل وهذا املعنّي بقوله: »رفع عن 
»من   :  وبقوله والنّسيان«  اخلطأ  اّمتي 

ڀ ڀ ڀ  اجتهد فأخطأ فله أجر« چ 
النّساء:  ]س��ورة  چ  ٺ  ٺ  ڀ 
فعلخُه  ن  حَيسخُ ال  ما  يريد  أن  والّثالث   ]92
اإلرادة  فهذا مطٌئ يف  منه خالفخُه،  ويّتفَق 
بقصده  مذموم  فهو  الفعل  يف  ومصيٌب 

وغريخُ حممود عىل فعله)7(.
لكِن  يتقاربان  والّسّيئ�����ة  »واخلطيئة 
اخلطيئة أكثر ما تقال فيام ال يكون مقصودًا 
لتوّلِد  القصدخُ سببًا  يكون  بل  نفسه  إليه يف 
ذلك الفعل منه كمن يرمي صيدًا فأصاب 
يف  جناية  فجنى  ْسكرًا  مخُ رِشَب  أو  إنسانًا 
حمظ�����ور  سبب  سببان:  والّسبب  سكره. 

الّراغب  العالمة  القرآن.  ألفاظ  مفردات   )7(
للّطباعة  األمرية  دار  األصفهايّن)502ه�(. 
م��اّدة«   .2010 ط1.  ب���ريوت.  وال��نّ��رش. 

خطأ«. 211 -212. 

من  عنه  يتوّلد  وما  املخُْسِكر  كرشب  فعله 
غريخُ  وس��ب��ٌب  عنه،  ��ت��ج��اٍف  مخُ غ��ري  اخلطأ 

ہ  چ  تعاىل:  قال  الّصيد،  حمظور كرمي 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
األحزاب:  ]سورة  چ  ۓ  ے  ے 

ۓ  ۓ  ے  چ  تعاىل:  وقال   ،]5
فاخلطيئة   ]112 النّساء:  ]سورة  چ  ڭ  ڭ 

إىل  قصد  ع��ن  تكون  ال  اّل��ت��ي  ه��ي  ههنا 
فعله«)8(.

وقوله  واخلطايا  اخلطيئات  »واجلمع 
]س��ورة  چ  ٿ  ٺ  ٺ  چ  ت��ع��اىل: 
البقرة: 58[ فهي املقصودة إليها واخلاطئ 
قوله:  ذل��ك  وع��ىل  للّذنب،  القاصد  هو 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  چپ 

 ]37-  36 احل��اّق��ة:  ]س���ورة  چ  ٺ 
تعاىل:  قوله  يف  خاطئة  الّذنب  يسّمى  وقد 
احلاّقة:  ]س��ورة  پچ  چٻ 

قوهلم  نحو  وذلك  العظيم  الّذنب  أي   ]9
فقد  مقصودًا  يكن  مامل  فأّما  شاعٌر.  شعٌر 
تعاىل:  وقول��ه  عنه،  تجاٍف  مخُ أّنه   ذكر
البقرة:  ]س��ورة  چ  ٿ  ٺ  چٺ 

)8( مفردات. ماّدة »خطأ«. 212. 
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58[ فاملعنى ماتقّدم«)9(.
يف  »أخطأ  فيقول:  ال��ّزم��رشي  وأّم��ا 
إذا  َخ��ط��ًأ  وَخ��طِ��َئ  ال���ّرأي.  ويف  املسألة 
ڤ ڤ ڦ چ ]سورة  تعّمد الّذنب چ 
املجاز »وخطأت  يوسف: 97[)10(. ومن 

القدرخُ بزبدها عند الغليان: قذفت به«)11(.
ويتبنّي ممّا تقّدم أّن اخلطيئة يف األصل 
تعني العمل غري املقصود، لكنّها تستعمل 
أيضًا؛  املقصود  العمل  لتشم������ل  أيضًا 
بحيث  العمومّية  صف���ة  تكتسب  وبذلك 
وغريمها  والّسّيئ��ة  للّذنب  شاملة  تكون 
احلقل  يف  معها  تشرتك  اّلتي  الكلامت  من 
اخلطيئة  فإّن  منيشء  يكن  ومهام  ال��ّداليّل، 
عامل  إىل  ظهوره  أي  الّذنب،  صدور  تعني 

الوجود.
ماّدة »غفر« املعجمّية:

الغْفر  »وأصل  الفراهيدّي:  يق�����ول 

)9( مفردات. ماّدة »خطأ«. 212. 
القاسم  أبو  اهلل  جار  البالغ���ة.  أس��اس   )10(
)ت538ه���(.  الّزمرشّي  عمر  بن  حممود 
ط1.  بريوت.  العريّب.  ال��رّتاث  إحياء  دار 

2001. ماّدة »خطأ«. 194. 
)11( أساس البالغة. ماّدة »خطأ«. 194. 

الّتغطية«)12(. وأّما الّراغب فيقول: »الغفر 
قيل  ومنه  الّدنس  عن  يصونه  ما  إلباس 
فإّنه  ثوبك  واصبغ  الوعاء  يف  ثوبك  اغفر 
اهلل  من  واملغفرة  والغفران  للوسخ،  أغفر 
هو أن يصون العبد من أن يمّسه العذاب. 
وقال: چ ۓ ڭ چ ]سورة البقرة: 
چ ]سورة  ٻ پ  ٻ  چ   ]285
آل عمران: 133[، ]سورة احلديد: 21[ 
چ ڃ ڃ چ چ چ چ ]سورة 

»واالستغفار   .)13(»]135 عمران:  آل 
وق��ول��ه:  وال��ف��ع��ال  ب��امل��ق��ال  ذل��ك  طلب 
]سورة  چ  چی ی ی جئ حئ 

نوح: 10[)14(.
»واصبغ  فيقول:  ال��ّزم��رشّي  وأّم��ا 
ثوبك بالّسواد فإّنه أغفر للوسخ أي أمحل 

وأسرت«)15(. »ومن املجاز قول زهري:
ا 	ضاعت فلم تهُغَفْر هلا َغفالتهُ

فالقت بيانًا عنَد آخِر َمْعَهِد

ولدها  الّسباع غفلتها عن  تغفر  مل  أي 

)12( العني. ج4. ماّدة »غفر«. 407. 
)13( مفردات. ماّدة »غفر«. 500. 
)14( مفردات. ماّدة »غفر«. 500. 

)15( أساس البالغة. ماّدة »غفر«. 540. 
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فأكلته«)16(.
أّن  تقّدم  ممّا  نستخلص  أن  ونستطيع 
والّصيانة  والّتغطية  الّسرت  تعني  »غفر« 
املعجمّية  »غفر«  م��اّدة  أّن  أي  والغفلة، 
فهناك  املحو،  أو  اإلخفاء  داللة  عىل  ترّكز 
فعل ظهر إىل الوجود، وهناك رغبة بمحو 
يكون  األس��اس  ه��ذا  وع��ىل  الفعل.  ه��ذا 
االستغفار متضّمنًا معنى الّتوبة أيضًا؛ ألّن 
الّتوبة كام يقول ابن منظور: »الّرجوع من 
الّذنب. ويف احلديث: النّدم توبة. والّتوب 
توبة  مجع  الّتوب  األخفش:  وقال  مثله. 
مثل عْزمة وعْزم. وتاب إىل اهلل يتوب توبًا 
وتوبة ومتابًا: أناب وَرَجَع عن املعصية إىل 

الّطاعة«)17(.
يعني  وال��ّرج��وع  ال��ّرج��وع،  فالّتوبة 
ما  إىل  والعودة  الّذنب،  قبل  ما  إىل  العودة 
الّذنب،  بمحو  الّرغبة  تعني  الّذنب  قبل 
وبذلك تلتقي داللة »غفر« بداللة »توب«، 

فكلتا الّلفظتني تؤّكدان عىل فكرة املحو.

)16( أساس البالغة. ماّدة »غفر«. 541. 
مجال  الفضل  أيب  العاّلمة  العرب.  لسان   )17(
ابن منظور األفريقّي  الّدين حمّمد بن مكرم 
ماّدة  مج1.  بريوت.  صادر.  دار  املرصّي. 

»توب«. ص233. 

جماز اإلغواء:
وللعدالة  للّدين  حت��ّدي��ًا  ال���رّشّ  يعّد 
الّشاّك  عىل  يكون  لن  و»...  اإلهل��ّي��ة)18(. 
رّش  من  العامل  يف  ما  إىل  يخُشري  أن  س��وى 
وشقاء«)19(. والقرآن الكريم يقّدم تفسريه 
لقضّية الرّشّ بقّصة إغواء آدم. قد يكون هذا 
الّتحليل  نظرّية  إىل  يشء  أقرب  املوضوع 
النّفيّس منه إىل نظرّية الّتأويل. لكنّي أذهب 
إىل ما ذهب إليه النّاقد األرجنتينّي إمربت 
يف قوله: »ويف سرب ماهو جنيّس تعّود نّقاد 
النّفيّس  الّتحليل  يف  املتخّصصني  األدب 
الفنّّية، وما هو  أن يغتصبوا نزاهة األعامل 
ليسوا  النّفسّيون  واملحلّلون  املعنى.  أسوأ 
كتب  ما،  كاتبًا  أّن  من  يبدو  فيام  مقتنعني 
عماًل ما، ويف كّل حالة فإّن هذا الكاتب مل 
يكتب ما يعتقد، وإّنام كتب ما أماله عليه 
ويصبح  الكهوف.  أعامق  من  ما  »يشء« 
لنا  أظهر  كّلام  ودالل��ة  ث��راًء  أكثر  ما  عمل 
اّلتي  الّداخلّية  احلاالت  من  أكثر  جوانب 

)18( ينظر: فلسفة اإلرادة اإلنسان اخلّطاء. بول 
ريكور. ترمجة: عدنان نجيب الّدين. املركز 
 .2008 ط2.  ب��ريوت.  ال��ع��ريّب.  الّثقايّف 

ص219. 
)19( الّزمان واألزل. ص315. 



أ.م.د. عباس صادق عبد الصاحب

127

ال  أو  يظهرها،  أن  نفسه  املؤّلف  يريد  ال 
من  يكن  ومهام  موجودة«)20(.  أهّنا  يعرف 
يشء فنظرّية الّتأويل تشتغل عىل املجاالت 
كّل  ألّن  حتّدها؛  حدود  هلا  فليس  كّلها، 
تأويل -سواء أكان نفسّيًا أم مل يكن -جزء 
من عملها. يقّص علينا القرآن قّصة إغواء 

آدم عىل النّحو اآليت:
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  زب 

ې     ې  ې  ې    ۉ  ۉ 

ٻ  ٱ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڃ   ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

أندرسون  إنريك  األديّب.  النّقد  مناهج   )20(
إمربت. ترمجة: د. الّطاهر أمحد مكّي. مكتبة 
اآلداب. القاهرة. ط1. 1991. ص138. 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ى  ى  ې    ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ   
ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 
خب  حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ  جئ 
ىت     مت     خت  حت  جت  يب  ىب  مب 
ٻ  ٻ  ٱ  يث  ىث  مث     جث  يت 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ 

ڤرب ]سورة األعراف: 11- 24[.
قّصة  بعرض  أكتفي  أن  يمكن  كان 
آدم  قّصة  أّن  وجدت  لكنّي  فحسب،  آدم 
إبليس  قّصة  إّن  بل  إبليس،  بقّصة  ترتبط 
هن��اك  إّن  آدم.  قّصة  لتأويل  منها  الب��ّد 
قّصتني صغريتني متداخلتان، والقّصت���ان 
إبليس  بني  األوىل  حوارّيتني،  عن  عبارة 

واهلل، والّثانية بني آدم واهلل. 
إّن إبليس املمتنع عن تنفيذ األمر اإلهلّي 
القانون،  يعني  نفسه، واملنع  املنع  إال  ليس 
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إرادت��ان  وهنا  اخل��رق،  يز  جيخُ ال  والقانون 
وإرادة  القانون،  سنّت  اّلتي  اهلل  إرادة 
جيب  لذلك  القانون؛  فوق  واهلل  القانون، 
القانون.  إرادة  وتنفى  اهلل،  إرادة  تبقى  أن 
املنطلق،  هذا  من  ينطلق  إبليس  كان  لقد 
أّما  الّسجود،  له  جيوز  اّل��ذي  وح��ده  فاهلل 
حمكوم  فإبليس  ذل��ك،  يستحّق  فال  آدم 
القانون،  أغواه  قد  أّنه  أو  القانون،  هبوس 
له  جيوز  القانون  وضع  من  أّن  متجاهاًل 
يعبد  القانون، ومل  قد عبد  فإبليس  نسخه، 
أطاع  ومن  الّطاعة،  هي  العبادة  ألّن  اهلل؛ 
إبليس تصّب يف  قّصة  هنا  فقد عبد. ومن 
عىل  قائم  الّدين  وجوهر  الّدين،  جوهر 

النّسخ اإلهلّي للقانون.
لقد كان إبليس ينطلق من موقف يرى 
لكن  يتغرّي،  أن  له  يمكن  ال  اهلل  قانون  أّن 
اّلذي  القانون  أّن  عنه  غابت  اّلتي  احلقيقة 
هناك  فليس  بنسخه،  اهلل  يقوم  اهلل،  يضعه 
فالقانون  األب��د،  إىل  وب��اٍق  ثابت  قانون 
يف  كام  الّتغيري.  قانون  هو  الّثابت  اإلهل��ّي 

القرآن: چ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
البقرة.  ]س��ورة  چ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  چ  و   .]106

الّرعد.  ]سورة  چ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
]س��ورة  ڱچ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  و   .]39
بالّثبات،  يؤمن  ال  ف��اهلل   .]29 ال��ّرمح��ن: 
هي  تتغرّي  ال  اّلتي  الباقية  الّثابتة  واحلقيقة 
أّن اهلل هو الباقي وحده، أّما سواه فيجب 

أن يكون عىل عكس ذلك. كام يف القرآن: 
]س��ورة  چ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 

القصص: 88[.
فاخلطاب  آدم،  حمنّة  ستأيت  هنا  ومن 
حيذو  ال  أن  حيّذره  آدم  إىل  الّصادر  اإلهلّي 
والّداللة  الّثبات  عند  ويقف  إبليس  حذو 
احلرفّية الّظاهرّية، وهذا هو جماز الّشجرة، 
ظاهر  إىل  ترمز  ثابت،  نبات  فالّشجرة 
اليّشء -وسيظهر رمز الّشجرة مّرة أخرى 
يف قّصة يونس -. وقد محلت الّشجرة ».. 
املّتصلة  وال��ّدالالت  األسطورّية  املالمح 
استثامر  ي��أِت  مل  ول��ذا  والّتغييب،  بالّسرت 
حني  لذلك  فراغ«)21(؛  من  نّصّيًا  الّشجرة 
بدت  إبليس  أغراه  أن  بعد  آدم  منها  أكل 
مستوى  عىل  بقائه  عن  تعبريًا  سوأته،  له 

الرّتاث الرّسدي.  الّتأويل قراءات يف  )21( مرايا 
األديّب  ال��نّ��ادي  ال���ع���دوايّن.  معجب  د. 
بريوت.  العريّب.  الّثقايّف  املركز  بالّرياض. 

الّدار البيضاء. ط1. 2010. ص146. 
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الّسطح، من دون النّفاذ إىل أبعد من ذلك.
فبدت  إبليس،  ح��ذو  آدم  ح��ذا  لقد 
سوأته، أو عورته، »فام ينقله رمز آدم أّوالً 
اإلنسان،  أّن  الّتأكيد  هذا  أسايّس  وبشكل 
إن مل يكن األصل املطلق، فهو نقطة انبثاق 
عن  اخلطيئة  دخلت  فلقد  العامل.  يف  الرّشّ 
وإّن  هذا  العامل.  إىل  واحد  إنسان  طريق 
إىل  تدخل  إهّنا  العامل،  هي  ليست  اخلطيئة 

العامل«)22(.
عندما  اجلنيّس  الوعي  ظهر  ملاذا  لكن 
إّن  ال��ّس��ط��ح؟.  مستوى  ع��ىل  آدم  وق��ف 
القّصة  ه��ذه  يف  اجلنيّس  الوعي  إدخ��ال 
إبليس  حذو  حذا  حني  آدم  أّن  عىل  تأكيد 
إىل  يفتقر  آخر  ملوق  أّي  عن  خيتلف  ال 
الّتكريم اّلذي حظي به آدم، حني سجدت 
مّرة  اجلنيّس  الّرمز  له-وسيظهر  املالئكة 
أخرى يف قّصتي لوط ويوسف -؛ لذلك 
تشّبه  أّن��ه  هو  وخطؤه  خطأه،  آدم  أدرك 
احلرفّية،  الّداللة  عند  وقف  اّلذي  بإبليس 
باهلل؛  يتشّبه  أن  عليه  الواجب  من  وكان 

)22( رصاع الّتأويالت دراسات هريمينوطيقّية. 
زينايّت.  عّيايّش ود. جورج  منذر  د.  ترمجة: 
املّتحدة. بريوت. ط1.  الكتاب اجلديد  دار 

2005. ص322. 

العليا« كام  »الّرئاسة  ليحصل عىل منصب 
عرّب عن ذلك الفيلسوف األملايّن كانت)23(؛ 
ِلق آدم ليكون الّتمثيل  ِلق لذلك، خخُ ألّنه خخُ
احليّسّ أللوهّية ال تؤمن بالّثبات، أللوهّية 

َتعربخُ من داللة إىل اخرى بال توّقف.
رّبه،  فاستغفر  خطأه  آدم  أدرك  وقد 
َلق ليحذو حذو إبليس،  أي أدرك أّنه مل خيخُ
آدم  ِلق  خخُ اهلل.  خليفة  ليكون  ِلق  خخُ وإّن��ام 
واإلدراك  الفهم  عىل  القدرة  له  لتكون 
والعبور من داللة إىل أخرى. لقد فهم آدم 
للّدين،  النّاموس األعظم  بعد جتربته هذه 
ناموس  النّسخ،  ناموس  الّتغيري،  ناموس 
املحو واإلثبات، ناموس الّداللة املتحّركة 

غري القاّرة.
آدم  بني  حمنة  ستبدأ  ذل��ك  أج��ل  من 
يؤمن  فريقًا  فريقني:  سيكونون  اّلذين 
هم  وهؤالء  الّظاهرّية،  وبالّداللة  بالّثبات 
أو  األنظمة  أو  األعراف  أو  القانون  عبدة 
يؤمن  بل  بذلك،  يؤمن  وفريقًا ال  إبليس، 
وبالنّسخ  املتحّرك������ة  وبالّداللة  بالّتغيري 

)23( ينظر: فلسفة كانت الرّتبوّية. د. طيبة ماهر 
 .2001 اهلادي. بريوت. ط1.  دار  وزادة. 

ص193. 



اخلطيئة واالستغفار يف الرسد القرآين

130

اإلهلّي املستمّر للقانون، وهؤالء هم عبدة 
اهلل.

جماز القربان:
قبل  ما  إىل  تعود  آدم  جتربة  كانت  إذا 
عامل  يف  جتربة  واحل��دث،  واملكان  الّزمان 
صنعته  افرتايّض،  عامل  يف  أو  حمض،  غيبّي 
جمازّية الكتب املقّدسة، فإّن جتربة ابني آدم 
البرشّي،  الّتاريخ  مستوى  عىل  جتربة  أّول 
األرض،  سطح  عىل  البرشّي  الوجود  أو 
إىل أرض  آدم من جنّة عالية  أن هبط  بعد 
ابني آدم يف  نبأ  سافلة. يقّص علينا القرآن 
-29-  28-  27 )اآليات:  املائدة  سورة 

.)31- 30
اخلالف  سبب  علينا  يقصص  مل  إذ 
وزم��ان  مكان  يذكر  ومل  األخ��وي��ن،  بني 
قّدمه  اّلذي  القربان  ما  يذكر  ومل  احلدث، 
كّل واحد من األخوين؟. ومِلَ قاما بتقديم 
القربانني إىل اإلله؟. فالنّص القرآيّن يميل 
إىل االقتضاب، وهذه سمة ممّيزة له، لكن 
باملعاين.  حمّماًل  يكون  االقتضاب  ه��ذا 
يمنع  القرآيّن ال  الرّسد  الّتفصيل يف  وعدم 
نظرّية  ضوء  يف  آدم  ابني  قّصة  تأويل  من 

الّتأويل.

بقتل  قام  اّل��ذي  الّثاين  االب��ن  يكن  مل 
والّدليل  مؤمنًا،  كان  بل  باهلل،  كافرًا  أخيه 
ع��ىل ذل��ك أّن���ه ق���ّدم ق��رب��ان��ًا ل��رّب��ه، وال 
من  للّتقّرب  وسيلة  القربان  أّن  خَيفى 
رمزّيته  يف  حيمل   ...« فالقربان  ال��ّرّب. 
تقّبل،  يخُ مل  قابيل  قربان  لكن  الّتّرع«)24(. 

عىل عكس قربان هابيل.
كيف  أّن��ه  هو  القّصة  هذه  يف  املحرّي 
فيه  يخُفرتض  زم��ان  يف  القتل  خيارخُ  طخُ��ِرح 
من  الّرغم  وعىل  ب��راءة؟.  زمان  يكون  أن 
وتركه  ال��ق��رآيّن،  ال���رّسد  يف  االقتضاب 
كيف  نفهم  أن  يمكن  ف��إّن��ه  الّتفصيل، 
طخُِرح خيارخُ القتل، فكام أّن قابيل تعّلم من 
تعّلم  فكذلك  أخاه،  يدفن  كيف  الغراب 
أّن  نرى  وهنا  أيضًا.  القتل  الّطري  هذا  من 
فبعد  آدم،  الب��ن  معّلاًم  أضحى  الغراب 
ابنه  أضحى  للمالئكة،  معّلاًم  آدم  كان  أن 
متعّلاًم من طري. وال خَيفى أّن من يتعّلم من 
اإلهلّية.  األرسار  يخُدرك  أن  له  كيف  طري، 
القربان  قبول  يتّم  مل  األس��اس  هذا  وعىل 
هذا  يستحّق  ال  ألّنه  قابيل؛  قّدمه  اّل��ذي 

)24( هيكلّية الّرمز يف الوجود. فيصل مفلح. دار 
الينابيع. دمشق. ط1. 2008. ص23. 
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الّتكريم اإلهلّي.
قبل  م��ا  آدم  إىل  ينتمي  هابيل  إّن 
يقف  ومل  آدم،  خطأ  يف  يقع  فلم  املعصية، 
من  واضح  وهذا  الّظاهرّية،  الّداللة  عند 
وَت��َرك  القتل،  جريمة  يف  اشرتاكه  ع��دم 
كان  قد  فهو  وعلّوها،  تساميها  يف  نفسه 
الّظاهرّي،  احلدث  هذا  وراء  بام  منشغاًل 
اّلتي  املنتهية  غري  بالّدالالت  منشغاًل  كان 
ألّنه  قربانه؛  تخُقّبل  لذلك  أمامه؛  تتبّدى 
وهابيل  اإلهلّي.  الّتكري����م  هذا  يستحق 
قبل  ما  آدم  إىل  ينتمي  إّنه  قلت  عندما  هنا 
جيمع  مل  النّقيضني،  بني  جيمع  مل  املعصية، 
آدم،  مجعهام  كام  واملعصية،  الّطاعة  بني 
أباه  فاق  قد  فهو  الّطاعة وحدها،  بل مجع 

شأوًا بعيدًا.
بعد  م��ا  آدم  إىل  فينتمي  قابيل  أّم���ا 
املعصية، فآدم قد تسافل عندما أصغى إىل 
إبليس اّلذي جعله يقف عند ظاهر اليّشء. 
يف  فيقع  ابيه،  سلوك  يسلك  االب��ن  وهنا 
قد  فهو  اإلنسان،  جبني  هلا  يندى  معصية 
هبط من منزلة أبيه إىل درجة أّنه مل َيكرتث 
به الّرب، فال تقّبل قربانه، كام تقّبل قربان 

أخيه، وال تقّبل ندمه كام تقّبل توبة أبيه.

بني  رصاع��ًا  كان  األخوين  رصاع  إّن 
مؤمنني باهلل، ورّبام كان سبب الرّصاع هو 
هو  باهلل  اإلي��امن  فليس  اإلي��امن،  كيفّية  يف 
إيامن واحد عند البرش أمجع، كام أّن اهلل ال 
يريد أّي إيامن، بل ال يريد من اإلنسان إال 
اإلهلّي  الّتكريم  مع  يتناسب  خاّصًا،  إيامنًا 
الّسطح،  عند  الواقف  قابيل  رأى  رّبام  له. 
رأيًا  الّظاهرّية،  الرّشيعة  عىل  واملحافظ 
لألشياء،  فهم�����ه  يف  هابيل  من  مالفًا 
خرج  قد  أخاه  أّن  وظّن  ذلك،  فاستغرب 

عن حكم اهلل.
إّن رمزّية القتل تعني اإلخفاء املتعّمد، 
من  انطالقًا  للّداللة،  املتحّرك  الفهم  فهذا 
أن  يمكن  ال  أعامق  يف  تغور  بعيدة،  رؤيا 
يدركها كّل أحد، هو اّلذي أراده قابيل من 
ليخُرتك  اهلل،  لدين  الكثرية  للوجوه  إخفائه 
لغلق  حماولة  وهي  واح��د،  بوجه  الّدين 
مع  للّتعامل  وأّية فسحة  تأويل ممكن،  أّي 

الّدين بحّرّية يسمح هبا اإلله.
ال��ّت��أوي��ل،  ب��اب  غلق  ي��ت��ّم  وعندما 
من  يبقى  ال  الرّشيعة،  يف  النّسخ  ورفض 
جيعل  اّل��ذي  املظلم،  الوجه  إال  الرّشيعة 
ما  هذا  ولعّل  كبرية.  حمنة  اإلنسان  حياة 
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قّصة  يف  الغراب  رم��ز  من  القرآن  أراده 
ينترص  اّلتي  اإلن��س��ان  فحياة  آدم،  ابني 
ستكون  هابيل،  فيها  قتل  ويخُ قابيل،  فيها 
واحد،  بوجه  حياة  ستكون  وموتًا،  خرابًا 
لون  هو  واح��د  وبلون  الّشؤم،  وجه  هو 

الّسواد.
صدور  بعد  آدم  توبة  اهلل  تقّبل  لقد 
إىل حال صفائه؛ ألّن ذنب  فعاد  املعصية، 
آدم كان ذنبًا عرضّيًا، فلم يكن آدم سطحّيًا 
أو ذا عقل متحّجر، كام هو احلال مع قابيل. 
فلم يكن قابيل مستنريًا بعقل يسمح له أن 
يكن  ومل  املرئّية؛  غري  ال��ّدالالت  يكتشف 
ندمه ألّنه أدرك ما مل يكن قد أدركه من ذي 
قبل، بل كان ندمه؛ ألّنه تسافل إىل درجة 
الغراب األسود معّلمه، فهو  أضحى فيها 
املالئكة، وكان  له  اّلذي سجدت  آدم  ابن 
يظّن أّن كّل من ينتمي إىل آدم يستحّق هذا 
إىل  ينتمي  أّنه  قابيل  أدرك  وهنا  الّتكريم. 
آدم  إىل  ينتمي  وال  اجلسد،  حيث  من  آدم 
من حيث الفكر والّروح، فقابيل أقرب إىل 

العامل احليوايّن منه إىل عامل آدم.
سّن قابيل سنّة بقيت ثابتة يف األجيال 
شعار  هو  القتل  فكان  تلته،  اّلتي  القادمة 

ورث��ت��ه، وك���ان اجل��م��ود وال��ّت��ح��ّج��ر مها 
الرّشيعة اّلتي آمنوا هبا؛ فال غرابة أن تكون 
االهتداء  بعيدة عن  املتعاقبة  األجيال  هذه 
الكواكب  ع��ب��دوا  أن  ف��ك��ان  ال���ّرّب���ايّن، 
واحليوان  والّشجر  واحلجارة  والنّجوم 

وغري ذلك.
جماز الّطوفان:

والّتحّجر،  اجلمود  ظاهرّيًا  انترص 
والفهم احلريّف للّدين، عىل الّرؤيا العميقة 
الّرؤيا  تلك  امل��رئ��ّي،  غري  تكتشف  اّلتي 
جتعل  أن  هلا  يمكن  ك��ان  اّلتي  العميقة 
أن  فكان  خالصة،  سعادة  اإلنسان  حياة 
امتألت األرض ببرش ال يسمحون لآلخر 
دين  أّن  وظنّوا  رشيعتهم،  يف  خيالفهم  أن 
األنبياء  نصيب  يكن  ومل  واحد،  وجه  اهلل 
واإلقصاء.  والّتنكيل  القتل  إال  وأتباعهم 
هذا  يزيح  أن  إال  خيار  لإلله  يكن  فلم 
األرض،  سطح  عىل  من  الّسطحّي  الفهم 
اإلن��س��ان.  خطايا  م��ن  األرض  ويغسل 
واملتأّمل يف القصص القرآيّن جيد أّن هناك 
تكرارًا وإحلاحًا عىل هذا املوضوع، أقصد 
اّلتي مل  موضوع اخلطيئة، وإهالك األقوام 
رهّبا.  تستغفر  ومل  اإلهلّية،  ل��إلرادة  تذعن 



أ.م.د. عباس صادق عبد الصاحب

133

قد  اخلطيئة  أّن  إىل  نذهب  جيعلنا  األم��ر 
امست قدر اإلنسان، اّلذي ال ينفّك عنه، 
يضفي  هنا  »وم��ن  واهل��الك.  باملوت  إال 
ذلك  للرّسد  الّزمنّية  احلركة  عىل  الّتكرار 
بالقدر  ندعوه  اّلذي  ال��ّرورة  من  النّوع 
أو املصري. ويقرأ الّتكرار الرّسدّي اجلريان 
وحتصل  أصيلة...  تارخيّية  بوصفه  الّزمنّي 
هذه الّتارخيّية حني يكون الّتكرار أكثر من 
جمّرد صورة لفهم الرّسد، أي حني يندمج 
األمر  نفسه«)25(.  القّص  بفعل  الّتكرار 
القدر  بنى  »يخُ يقول:  ريكور  جعل  اّل��ذي 
تخُعاد روايته«)26(. يقّص  الرّسد، فالقدر  يف 
النّحو  عىل  الّطوفان  حادثة  القرآن  علينا 

اآليت:
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  چ 

ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
يئ جب حب خب مب ىب 
جث  يت  متىت  خت  حت  جت  يب 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مث 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

)25( الوجود والّزمان. ص151 -152. 
)26( م. ن. ص152. 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ 
جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 
حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب 
ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
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ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک 
-36 ه��ود:  ]س���ورة  چ  گ  گ  ک 

.]48
إّن حادثة الّطوفان كام يصّورها الرّسد 
القرآيّن حادثة عاملّية، فهي شاملة لألرض 

له  يمكن  كان  أحد  هناك  وليس  مجيعًا، 
ما تكون  أشبه  يخُستثنى من ذلك، فهي  أن 
هالك  إّما  فريقان  فالنّاس  أرضّية،  بقيامة 
من  وواض��ح  منّعم.  ن��اٍج  وإّم��ا  معّذب، 
خالل القّصة أّن أتباع نوح كانوا قّلة قليلة، 
الكاثرة، وقد  الكثرة  أّما اآلخرون فكانوا 

نجت القّلة، وهلكت الكثرة.
نوح  قدرة  يعني  هنا  الّسفينة  جماز  إّن 
من  والعبور  ال���ّدالالت،  استكناه  عىل 
داللة إىل أخرى، فهو ذو عقل منفتح غري 
متحّجر، كام حتّجر اآلخرون اّلذين راحوا 
والّسفينة  أتباعه.  ومن  من������ه  يسخرون 
نوح  فيه  يقرأ  كان  اّل��ذي  القرطاس  هي 
أل��واح،  فهي  املنتهية،  غ��ري  ال����ّدالالت 
ففيها  رحبًا،  أفقًا  فيها  كتب  قد  واأللواح 
الّتناسل  عن  كناية  زوجني،  يشء  كّل  من 
معينًا  يبقى  واّلذي  ينفد،  ال  اّلذي  الّداليّل 

لألجيال القادمة.

وجمازّية الّتنّور مرتبطة أيضًا بالّسفينة، 
فيه  يقرأ  كان  اّل��ذي  القرطاس  فالّسفينة 
غري  ال����ّدالالت  تفّجرت  ل��ذل��ك  ن��وح؛ 
املنتهية، فأغرقت األرض هبذا الّتجديد، و 
الّظاهرّية  للّداللة  يكن  فلم  الرؤية،  عمق 
من بّد إال أن تغرق يف طوفان من دالالت 
هلا  ي��ك��ون  ف��ال  وتتالشى  هل��ا،  ح��رص  ال 
وج���ود. وال��ّط��وف��ان ي��ع��ادل االن��ح��الل، 

واالنحالل يستتبع الوالدة اجلديدة)27(.
وكان نداء نوح رّبه حماولة إلنقاذ هذه 
الّداللة الّظاهرّية، بعد أن تشّذبت ممّا علق 
جنبًا  تعيش  وجعلها  القرون،  آثار  من  هبا 
إىل جنب مع الّدالالت األخرى، وهذا ما 
نجده يف جمازّية االبن هنا، اّلذي كان يرى 
اجلبل أبعد نقطة يف الوجود، لكّن اإلرادة 
الّداللة  هلذه  يكون  ال  أن  قضت  اإلهلّية 
مع  تعيش  أن  هلا  يمكن  وال  وج��ود،  من 
الّداللة  ه��ذه  ألّن  األخ��رى؛  ال���ّدالالت 
حياته،  اإلن��س��ان  ع��ىل  تفسد  الّظاهرّية 
اّلذي  رّبه،  واستغفر  خطأه،  نوح  فأدرك 

د.  إليا  مرسيا  واملدّنس.  املقّدس  ينظر:   )27(
دار  املحامّي.  عّباس  اهل��ادي  عبد  ترمجة: 

دمشق. سوريا. 1988. ص98. 
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كان يرى أبعد من رؤيته.
هذه  جلميع  م��ص��درًا  ن��وح  ك��ان  لقد 
تنتمي  الّداللة  هذه  أّن  وظّن  ال��ّدالالت، 
سفينته  يف  توضع  ان  ويمكن  أيضًا،  إليه 
وأعلمه  الّرب،  له  يأذن  فلم  قرطاسه،  أو 
داللة  وهي  صاحلة،  غري  الّداللة  هذه  أّن 
اإلهلّي،  الّتكريم  هذا  هلا  جيوز  ال  فاسدة، 
فهذه الّداللة ال تنتمي إىل نوح، وهو ليس 
املتحّجر  العقل  مصدرها  وإّنام  مصدرها، 

اّلذي عاث يف األرض فسادًا.
وعندما انترصت الّدالالت املتجّددة، 
فالّسالم  وبركات،  سالم  يف  النّاس  عاش 
ال��ّدالالت،  استكناه  يف  حّرّية  هناك  ألّن 
يمكن  اّلتي  الّدالالت،  هلذه  تقّبل  وهناك 
هلا أن تتعايش جنبًا إىل جنب بال ضغينة أو 
أحقاد، والربكات ألّن اإلنسان قد انتهت 

حمنته، وسيعيش يف سعادة وهناء.
لكن هذا ال يعني أّن الفهم الّسطحّي 
بشكل  مات  قد  أّنه  أو  األبد،  إىل  سيندثر 
جوالت  من  الفهم  هلذا  زال  وما  هنائّي، 
الفهم  عىل  ظاهرّيًا  فيها  ينترص  وجوالت 
العميق. وكّل داللة تستقّر وتثبت ويكون 
خطرًا  تكون  عنها،  ينافحون  أتباع  هلا 

أّي   ، ال��رّشّ منبع  هو  هذا  و  اإلنسان،  عىل 
اّلتي  فالّداللة   ، الرّشّ منبع  هو  الّركود  أّن 
يأيت  اّل��ذي  لآلن  تصلح  ال  اآلن،  تصلح 
بعده. فكّل آن من اآلنات حيتاج إىل داللة 
باملاء،  ذلك  تشبيه  ويمكن  تناسبه،  أخرى 
فكّلام كان املاء جاريًا، ومتغرّيًا، كان نافعًا، 
يتغرّي،  ومل  ركد،  وكّلام  للرّشب،  وصاحلًا 
ومن  للرّشب.  صالح  وغري  م��ّرًا،  كان 
وفاقًا  ال��ّدالل��ة  قيمة  تكون  أن  جيب  هنا 
ملنزلتها يف آهنا فحسب؛ ألهّنا قد ال تصلح 

لآلن اآلخر.
جماز النّاقة:

الوجود  إىل  الّظاهرّية  الّداللة  عادت 
أحياها  فقد  الّطوفان،  بسبب  موهتا  بعد 
أن  هلم  تسمح  بصرية،  يمتلكوا  مل  أق��وام 
وص������ل  ثّم  الّرّبانّية،  األرسار  يكتشفوا 
الواحد،  اهلل  عبادة  تركوا  أن  إىل  األم��ر 
حجارة  وهي  املتعّددة،  األصنام  فعبدوا 
بعبادهتا،  يقوم  ثم  بيده،  اإلنسان  يصنعها 
ودين  إرث��ًا،  األصنام  عبادة  أمست  حتى 
ال  اّل��ذي  الّدين  وهو  واألج���داد،  اآلب��اء 
مساسه.  أو  منه،  بالنّيل  ألح��د  يخُسمح 
وعبادة األصنام متّثل »... مستوًى تطورّيًا 
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عىل  فيه  تطّبق  ال  الّدين،  مستويات  من 
الّتطابق  عن  بعدًا  الّرموز  أكثر  سوى  اهلل 
النّبّيني؛  اهلل  بعث  وق��د  وامل��الءم��ة«)28(. 
ويأمروهنم  عبادهتا،  عن  النّاس  ينهون 
باالستغفار، والعودة إىل دين اهلل الواحد، 
ومل  يستغفروا،  ومل  ينتهوا،  مل  ولكنّهم 
أمام  كان  فام  الواحد،  اهلل  دين  إىل  يعودوا 
حّتى  العذاب،  بألوان  يعّذهبم  أن  إال  اهلل 
هلم  فجعل  صالح،  قوم  إىل  األمر  وصل 
ناقة  قّصة  القرآن  علينا  يقّص  آية.  النّاقة 

صالح عىل النّحو اآليت:
ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  چ 

ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 
خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  يئجب 
مج  حج  يث  مثىث  جث  يت  ىت  مت 
مس  خس  حس  جس  مخ  حخ  جخ  مح  جح 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مص  حص 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

)28( الّزمان واألزل. ص223. 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ 

ڭ چ ]هود: 61 -68[.
إّن اإلرث اّلذي ورثه قوم صالح عن 
من  وواض��ح  األصنام،  عبادة  هو  آبائهم 
أهّنم  وقومه،  صالح  بني  املحاورة  خالل 
متمسّكون هبذا اإلرث، ويؤمنون بنجاعة 
صالح.  بعقل  ويشّككون  اإلرث،  هذا 
يدّل عىل اجلمود والّتحّجر،  الّصنم  وجماز 
عىل  اإلرث  وتقّبل  العقل  إع��امل  وع��دم 
عاّلته بال أدنى نقاش. فالّصنم متثيل حيّسّ 
بالّتغيري،  يؤمن  ال  رجعّي  متخّلف  لفكر 
الّظاهرّية،  احلرفّية  الّداللة  يّتبعون  فهم 
ال  مسدودة،  دروب  إىل  هبم  تخُفيض  وهي 
قدرة هلا عىل طرح اجلديد، وإنتاج البدائل 

اّلتي متّد حياة اإلنسان بنسغ جديد.
بامتياز،  عربّية  قّصة  ثمود  قّص����ة  إّن 
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ال��ّط��ربّي  ينقل  ك��ام  ال��ّت��وراة  يف  ت��رد  فلم 
ذكر  ال  أّنه  اليهود(  )أي  »يزعمون  قائاًل: 
الّتوراة،  لعاد وثمود وال هلود وصالح يف 
وأمرهم عند العرب يف الّشهرة يف اجلاهلّية 
وقومه«)29(.  إبراهيم  كشهرة  واإلس��الم 
قّصة  وثمود  »قّصة صالح  أّن  يعني  وهذا 
جرت  أهّن��ا  فضائها  م��ن  يظهر  عربّية، 
أفعال  من  ويظهر  الّصحراء،  رمال  عىل 
ماشية«)30(.  رعاة  ب����دو  أهّنم  شخصّياهتا 
ثمود  لقومه  ص��ال��ح  آي��ة  ك��ان��ت  ل��ذل��ك 
مدّونات  خالل  من  نعلم  »ونحن  النّاقة، 
إلينا  وصلت  اّلتي  ورسومهم  الّثمودّيني 
أّن اقتصاد ثمود كان فعاًل قائاًم عىل اإلبل، 
يطلقون  أهّنم  النّقوش  بعض  يف  ووجدنا 
فقد  ولذلك  »أقدس«؛  تعبري  اجلمل  عىل 
واملقّدس.  املحّرم  حيواهنم  النّاقة  كانت 
اإلخبارّيني  رواي���ات  م��ن  كثري  وي��ن��ّص 
وجامعي قصص األنبياء عىل أن قوم ثمود 

وامللوك.  الّرسل  -تاريخ  الّطربي  تاريخ   )29(
أبو  حمّمد  حتقيق:  الّطربّي.  جرير  بن  حمّمد 
إبراهيم. دار املعارف. مرص. ط2.  الفضل 

 .162 /1
األنبياء.  قصص  يف  –الرّسد  الباري  مملكة   )30(
ال��ع��ريّب.  االنتشار  ال��ك��ّواز.  كريم  حمّمد 

بريوت. لبنان. ط1. 2008. ص189. 

المتحان  آية  النّاقة  اختاروا  اّلذين  هم 
حييطوهنا  كانوا  ألهّنم  بينهم؛  صالح  النّبّي 

باإلجالل والّتقديس«)31(.
أهّنا  هي  هنا  للنّاق��ة  املجازّي  والبعد 
يقط����ع  حيوان  والنّاقة  متحّركة،  داللة 
بكتابة  يقوم  اّل��ذي  كالقلم  فهي  الفيايف، 
والفي�����ايف  املتجّددة،  املتعّددة  الّدالالت 
القل����م  عليه  يكتب  اّل��ذي  كالقرطاس 
اجلامد  ع��امل  من  انتقل  فصالح  مايريد. 
كثريًا  اّلذي ال خيتلف  النّبات  وجتاوز عامل 
احليوان  عامل  إىل  وانتقل  اجلامد،  عامل  عن 
الّتخطي،  عن  كناية  باحلركة؛  يمتاز  اّلذي 

واالجتياز من حالة إىل أخرى.
وقد طلب صالح من قومه أن يرتكوا 
ناقته أو داللته املتحّركة، تتعايش جنبًا إىل 
جنب مع دالالهتم الّظاهرّية، وكان يمكن 
بنسغ  احلياة  متّد  أن  اجلديدة،  الّداللة  هلذه 
الّداللة  هلذه  يأذنوا  مل  القوم  لكّن  جديد، 

إع���ادة  ال��ّذه��ب��ّي  وال��غ��ص��ن  ال��ع��رب   )31(
ب��ن��اء األس��ط��ورة ال��ع��رب��ّي��ة. ي��اروس��الف 
الغانمّي.  سعيد  ترمج������ة:  ستيتكيفيتش. 
البيضاء- ال��ّدار  ال��ع��ريّب.  الّثقايّف  املركز 
 .2005 ط1.  -لبنان.  ب��ريوت  املغرب. 

ص18. 
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اجلديدة ان تعيش إىل جوار دالالهتم الّتي 
استنفدت، فلم يأذنوا هلا، وهنا طخُِرح خيار 
قابيل،  منذ عهد  القتل، وهو خيار ورثوه 

حماولة لطمس اّي فكر جتديدّي.
وقد ظنّوا أهّنم بفعلهم هذا يمكن أن 
عىل  تأثري  هلا  يكون  فال  منها،  يتخّلصوا 
اّلتي مل  إّنام قتلوا دالالهتم  حياهتم، لكنّهم 
تبَق هلا القدرة عىل أن متتّد بحياهتا أكثر من 
ذلك. فلم يأذن اهلل أن يمّد هذه الّدالالت 
املهلة  وهذه  أّي��ام،  ثالثة  من  أكثر  باحلياة 
أنفسهم؛  ملراجعة  حماولة  هلم  أعطيت  إّنام 
املهلة  لكّن  خطيئته����م،  من  وليستغفروا 
مراجعة  هناك  تكون  أن  غري  من  انقضت 
للنّفس، ومن غري أن يكون هناك استغفار.
هيلكهم،  أن  إال  اهلل  أم��ام  يكن  ومل 
ختّطي  أّن��ه  هو  للهالك  امل��ج��ازّي  والبعد 
الّزمان لدالالت مستهلكة، ال قدرة هلا أن 
متّثل  وال  النّاس،  ينفع  وبام  باجلديد،  تأيت 
اإلنسان.  اهلل  منحه  اّلذي  اإلهلّي  الّتكريم 
يصل  عندما  اض��ط��رارّي،  حمو  واهل��الك 
اإلنسان إىل درجة ال يسمح هبا أن يتغرّي، 
وعندما يقف أمام أّي تّيار جتديدّي، يريد 
احلياة.  إىل  واإلرشاق  األم��ل  يعيد  أن 

سنّة  وهي  اإلهلّية  الّسنّة  أم��ام  فالوقوف 
ال  اإلنسان  أّن  يعني  والّتجديد،  الّتغيري 
يفقه القانون اإلهلّي الّسارّي يف كّل يشء، 

وسيكون اإلنسان هو اخلارس.
لك ثمودًا،  فلم يكن أمام اهلل إال أن هيخُ
اّلذين حتّجروا، بل أصبحوا أسوأ حاالً من 
احلجارة، ألّن احلجارة أضحت عندهم إهلًا 
يخُعبد، فاحلجارة نالت الّتكريم والّتقديس، 
والّطرد  اإلهانة  نالوا  هذه  بفعاهلم  لكنّهم 
من رمحة اهلل الواسعة. ومن ينعم النّظر جيد 
ترّدوا يف عني اهلل إىل درجة أن  أّن ثمودًا، 
هذا  فّضل  اهلل  أّن  أّي  النّاقة،  آيتهم  جعل 
يكونوا  أن  وأمرهم  هؤالء،  عىل  احليوان 
محاة هلا، فقد سّخرهم هلا، بل نزلت الّلعنة 
هلم  كان  ولو  عقروها.  عندما  هبم  اإلهلّية 
قيمة عند اهلل ما فخُِعل هبم هذا، فاهلل سّخر 
النّاقة،  يعقر  واإلنسان  لإلنسان،  النّاقة 
إّن  بل  ذلك.  له عىل  تثريب  وال  ويأكلها، 
باملوت  النّاقة  عىل  حيكمون  كانوا  العرب 
إذا مات صاحبها، فيرتكوهنا بال طعام وال 
اإلنسان  يكون  عندما  وذلك  رشاب)32(. 

اإلنسان  رؤية  يف  العربّية  عبقرّية  ينظر:   )32(
-لطفي  د  والكواكب.  والّسامء  واحليوان 
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يفقد  القيمة،  يخُسلب  عندما  لكنّه  قيمة،  ذا 
هذا الّتكريم، فيكون أسوأ حاالً من مجيع 

ما خلق اهلل.
جماز املثل:

ظهر الوعي اجلنيّس عند اإلنسان أّول 
مّرة يف قّصة إغواء آدم، والّسؤال ملاذا كان 
اهلل يرّص أن يكون آدم وزوجه يف عامل من 
الّطهارة املحض، عامل ال تسوده أّية عالقة 
جنسّية؟. رّبام كان آدم يف أرض مقّدسة، ال 
تسمح له أن يامرس فيها هذا الفعل اّلذي 
يشري من بني دالالته إىل حيوانّية اإلنسان، 
املالئكة  له  سجدت  اّل��ذي  املكّرم  ف��آدم 
كان  منزالً،  وأرفعها  إليه،  اهلل  أحّب خلق 
يريد منه اهلل أن يبقى إىل وقت غري معلوم 
كائنًا متعاليًا عىل الغرائز احليوانّية، اّلتي قد 
إّياها،  منح  اّلتي  العالية  املكانة  من  تقّلل 
اراد  كام  جتري  األم��ور  يرتك  مل  آدم  لكّن 
مبّكرًا،  عنده  اجلنيّس  الوعي  وظهر  اهلل، 
املقّدسة،  األرض  هذه  من  اهلل  فأخرجه 
اّلتي كان فيها، واّلتي ال جيوز أن يقع فيها 

الرّشكة  نارشون.  لبنان  مكتبة  البديع.  عبد 
ط1.  -لونجامن.  للنرّش  العاملّية  املرصّية 

1997. ص184. 

فعل جنيّس؛ ألهّنا أرض مطّهرة، إىل أرض 
أخرى، جيوز له أن يفعل فيها ما يشاء.

الّرغم من  ومهام يكن من يشء -عىل 
اّلتي  وجمازّيته  اجلنيّس،  الفعل  حيوانّية 
الّسطح احليّسّ من  تدّل عىل الوقوف عند 
النّفاذ إىل األعامق-فإّن  األشياء، من دون 
يخُشري  طبيعّي،  غريزّي  أمر  اجلنيّس  الفعل 
بني  مجعت  اّلتي  اإلنسانّية  الّطبيعة  إىل 
فاإلنسان  عجيبة،  وح��دة  يف  األض���داد، 
شأنًا  أعىل  يكون  أن  يدفعه  عقاًل  يمتلك 
من املالئكة، وجسدًا يدفعه أن يكون أقّل 

شأنًا من البهائم.
سمع  ألّنه  كثريًا؛  اإلنسان  ترّدى  وقد 
فظهر  عقله،  نداء  يسمع  ومل  جسده،  نداء 
جنيّس  وع��ي  طبيعّي،  غري  جنيّس  وع��ي 
املخالف،  باجلنس  وليس  املامثل،  باجلنس 
قوم  يف  م��ّرة  أّول  الوعي  ه��ذا  ظهر  وق��د 
لوط  قوم  قّصة  القرآن  علينا  يقّص  لوط. 

عىل النّحو اآليت:
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  چ 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
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ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ېئ 

ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
-28 العنكبوت:  ]س��ورة  ڻچ 

.]35
هي  آدم  منها  أكل  اّلتي  الّشجرة  إّن 
اجلنسّية  غريزته  يكتشف  جعلته  اّلتي 
الّطبيعّية، والّسؤال هنا كيف اكتشف قوم 
لوط هذا الوعي اجلنيّس غري الّطبيعّي؟. مل 
القرآن سبب ذلك القتضابه،  يقّص علينا 

عن  الّتسافل  أّن  هو  الواضح  األمر  لكّن 
عن  خيرج  اإلنسان  جيعل  الّسامية،  املنزلة 
حالته الّطبيعّية، فمجاز املثل هنا يدّل عىل 
يخُشبه  ال  آخر،  ملوق  إىل  اإلنسان  حتّول 
شيئًا ممّا خلق اهلل، ملوق مشّوه يأنف منه 

كّل يشء.
دالالت  تبنّوها  اّلتي  دالالهتم  أّن  كام 
متكّثرة بالعدد، متطابقة باملضمون؛ لذلك 
كانوا يف أقىص درجات اجلمود والّتحّجر، 
من  مطابقة  نسخة  منهم  واح���د  وك���ّل 
يف  ل��وط  ق��وم  وك���ان  اآلخ���ر.  الّشخص 
االبتهاج؛ ألهّنم وقفوا عند  أعىل درجات 
أّن  وتومّهوا  األشياء،  من  احليّسّ  الّسطح 
يوصلهم  اّلذي  هو  اجلسد،  عند  الوقوف 
هناك  أّن  وجتاهلوا  الكربى،  الّسعادة  إىل 

منافذ عميقة أفضل وأمجل.
فال غرابة أن ال يطرح خيار االستغفار، 
ليعودوا إىل دين اهلل؛ ألّن هؤالء ال يمكن 
هلم أن يبقوا عىل قيد احلياة، وال يمكن أن 
قد  األنبياء  وكّل  اإلهلّية،  الّرمحة  تشملهم 
طرحوا خيار االستغفار لقومهم إال لوطًا؛ 
ألّنه وجدهم ليسوا أهاًل لذلك، حّتى إن 
فحسب،  األلفاظ  مستوى  عىل  ذلك  كان 
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نّية حقيقّية من  هناك  تكون  أن  دون  ومن 
اهلل باإلجابة.

اّلذي  احلّد  إىل  لوط  قوم  تسافل  لقد 
ويقطعون  عالنية،  املنكر  يأتون  جعلهم 
كانت  لقد  اهلل.  بخلق  ليعبثوا  الّطريق؛ 
جريمتهم أعظم من جرائم األقوام األخر، 
األصنام  فعبدة  األصنام،  عبدوا  اّلذين 
إىل  وي��ع��ودوا  يستغفروا،  ان  هلم  يمكن 
بحّقهم  جيْز  مل  هؤالء  لكّن  احلّق،  اهلل  دين 
يمحو  أن  يريد  ال  اهلل  ألّن  يستغفروا؛  أن 
عىل  باقية  اخلطيئة  تلك  لتبقى  خطيئتهم؛ 
عىل  يمّر  أحد،  كّل  يبرصها  الّزمان،  مّر 

ديارهم.
أّن  عىل  ي��دّل  الّطريق  قطع  جم��از  إّن 
أن  باستطاعتها  كان  ما  الّظاهرّية،  الّداللة 
تكتشف  أو  منتهاه،  حّتى  الّطريق  تواصل 
ما  اّلتي  طرقًا أخر جديدة، فهي كالفقاعة 
املاء اجلارف.  تّيار  تلبث أن ختتفي، وسط 
ال  ف��ال��ّدالل��ة  هنا،  املثل  جم��از  ه��و  وه��ذا 
كانت  وإن  حّتى  الّداللة،  تلد  أن  تستطيع 
بنفسها. ولكي  نفسها  تقتل  مشّوهة، فهي 
تنتج داللة جديدة ال بّد من أن يكون هناك 
كانت  إذا  أّما  متلفة،  دالالت  بني  تالقح 

عينه،  املضمون  حتمل  كّلها  ال���ّدالالت 
جديدة،  داللة  ختلق  أن  حينئٍذ  يمكن  فال 
وهذا هو املوت، ولكن ليس موت اجلسد 
فحسب؛ وإّنام موت الفكر والّروح أيضًا.

جماز اإلصالح:
لكّن  اإلص��الح،  هدفه  كان  نبّي  كّل 
له،  ش��ع��ارًا  اهل���دف  ه��ذا  جعل  شعيبًا 
فساد،  هناك  يكون  أن  يعني  واإلص��الح 
عن  خيتلف  مدين  ع��ّم  اّل���ذي  والفساد 
من  فساد  فهو  األخر،  األق��وام  يف  الفساد 
مدين  قّصة  القرآن  علينا  يقّص  آخر.  نوع 

عىل النّحو اآليت:
ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  چ 

ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
چ  چچ  چ  ڃ  ڃ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڑ  ژڑ  ژ  ڈ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 



اخلطيئة واالستغفار يف الرسد القرآين

142

ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ 
مئ  حئ  جئ  ی  ی  یی  ىئ  ىئ 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ 
ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ 
ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ چ ]سورة 

هود: 84 -95[.
ال��رّسد  يف  كبري  تركيز  هناك  يكن  مل 
القرآيّن يف قّصة مدين عىل عبادة األصنام، 
وإّنام كان هناك تركيز عىل إنقاص املكيال 
عبادة  أضحت  األصنام  فعبادة  وامليزان، 

يكن  مل  لذلك  كّلها؛  األق��وام  يف  مألوفة، 
وكان  الوثنّية،  العبادة  عىل  تركيز  هناك 
وهي  الكربى،  اخلطيئة  هذه  عىل  الرّتكيز 
وكانت  وامليزان،  املكيال  إنقاص  خطيئة 
الّذنب  هذا  عظمة  من  تزيد  اّلتي  املشكلة 
ح��اج��ة،  هب��م  ي��ك��ن  مل  م��دي��ن،  أه���ل  أّن 
الرتكاب هذا الّذنب، فهم يف نعمة، وإّنام 
فيه،  املرغوب  غري  الفعل  هذا  إىل  يضطّر 

من كان يشكو الفقر واحلرمان.
عىل  وامليزان  املكيال  إنقاص  جماز  إّن 
يسمحوا  مل  أهّنم  يعني  الغنى،  من  الّرغم 
حّتى  طبيعّيًا،  نمّوًا  تنمو  أن  للّدالالت 
عىل  قادرة  به  تصبح  اّلذي  احلّد  إىل  تصل 
إصالح حياة النّاس، وعىل الّرغم من أهّنم 
كانوا يمتلكون املؤّهالت اّلتي تسمح هلم 
أن ينتجوا دالالت صاحلة، إال أهّنم كانوا 
النّاس،  هبا  ينتفع  لئال  إفسادها،  يتعّمدون 

فيعيشوا يف هناءة ورّساء.



أ.م.د. عباس صادق عبد الصاحب

143

م��وض��وع  شعيب  ط���رح  ه��ن��ا  وم���ن 
ض��ّده،  يستدعي  الّضّد  ألّن  اإلص��الح؛ 
لكّن  مفسدين،  قومًا  كانوا  مدين  فأهل 
اإلص���الح،  ب��م��رشوع  واجههم  شعيبًا 
األق��وام  م��ّس  ما  يمّسهم  أن  وح��ّذره��م 
عندما  ال��ع��ذاب،  أن���واع  م��ن  الّسابقني 
صدفوا عن أمر اهلل، ومل يراجعوا أنفسهم 
أو يستغفروا. لقد كان شعيب حريصًا أن 
يمتلكون  كانوا  قومه  ألّن  قومه؛  هيتدي 
منهم  طلب  لذلك  صاحلني؛  جيعلهم  ما 

االستغفار.
وراح��وا  له،  يستجيبوا  مل  لكنّه�����م 
شأنه،  من  ويقّللون  بالقّوة،  يواجهونه 
عىل الّرغم من أهّنم يدركون متام اإلدراك 
أن  إال  اهلل  أمام  يكن  فلم  عقله،  رجاحة 
عند  توّقفوا  ألهّن��م  بعقوبته؛  يشملهم 
عليها  عفا  اّلتي  املستهلك����ة،  دالالهت��م 
الّزمان؛ وألهّنم وقفوا عند الّظاهر احليّس، 
نحو  وروحهم  بفكره���م  يرتفعوا  ومل 
يساعد  أن  شعيب  أراد  سامية.  مديات 
تنو  وجيعلها  دالالهتم،  إصالح  عىل  قومه 
يمكن  مدى  إىل  تصل  حّتى  طبيعّيًا،  نمّوًا 
االنتفاع منها، وتكون يف خدمة اإلنسان، 

وتفتح أفق برصه وبصريته؛ لريى ما مل يكن 
يشء  عىل  دّل  إن  وهذا  قبل.  ذي  من  يراه 
فإّنام يدّل عىل أّن الّتوبة اّلتي أرادها شعيب 
لقومه توبة ترتكز عىل املعرفة ال عىل جمّرد 
معناه  إىل  اإلنسان  تعيد  توبة  اإلرادة)33(، 
الكائن  هو  واإلنسان  عنه،  انفصل  اّلذي 

الوحيد اّلذي يبحث عن املعنى)34(. 

)33( ينظر: اهلل واإلنسان إشكالّية العالقة وأزمة 
منشورات  القّبانجّي.  أمح��د  ال��وج��دان. 
 .2009 ط1.  ب��غ��داد.  ب���ريوت.  اجل��م��ل. 

ص196. 
)34( ينظر: تاريخ األسطورة. كارين أرمستونغ. 
للعلوم  العربّية  الّدار  قانصو.  وجيه  ترمجة: 
 .2008 ط1.  لبنان.  ب��ريوت.  ن��ارشون. 

ص8. 
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املقدمة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلم�������د 
الطيبني  آله  والسالم عىل رسول اهلل وعىل 

وصحبه املنتجبني.
وبعد:-

أنزل  أن  منذ  العزيز  اهلل  كت���اب  فإن 
العناية  موضوع  وهو   حممد نبين�ا  عىل 
وفهام  وتالوة  حفظا  األمة  هذه  قب���ل  من 

ودرسا.
مناهج  وفق  عىل  ال��درس  هذا  وك��ان 
ومنهج  والترشيع،  العقيدة  منهج  متلفة؛ 
ال��دراس��ة  ومنهج  وامل��ع��ام��الت  اآلداب 

اللغوية والفنية وغري ذلك.
ونظرا ملج�����ال التخصص فقد اختري 
منه��ج الدراسة اللغوية، وهو أيضا منهج 
اللغ������ة  من  متلفة  فروعا  يتناول  شامل 
تاج إليه يف  العربية وبخاصة ما كان منها حيخُ
الناس  املتداولة قضاًء حلاجات  املعامالت 
والدرس  البحث  جمال  يف  منها  كان  ما  أو 
مرحلة  وهذه  العلم  طالب  إليه  حيتاج  مما 

متقدمة عىل االوىل.
بحثا  يتطلب  املنهج  ه��ذا  وات��ب��اع 

هذا  بأمهية  إيامنا  مضنيا  وجهدا  متواصال 
البحث  حيتم  حتقيقه  إن  ثم  اوال،  املنهج 
وف��اًء  املختلفة  اللغة  ف��روع  يف  الشامل 
البحث  يقتيض  فهو  العلمي؛  بالواجب 
النحو وأصوله، وتطبيقها عىل  قواعد  عن 
املوضوع املدروسة وعن الرصف، ودرس 
بالترصف  احلاجة  تقيض  وما  منه،  يلزم  ما 
باملعاين  يتعلق  فيام  اللغة  فقه  وعن  عليه 
كذلك  والبحث  الكلامت  لبعض  الدقيقة 
اللغوية  املادة  هذه  مجعت  التي  املعاجم  يف 

وحددت معانيها.
ثم البحث عن اجلانب الفني واجلاميل 
املختلفة  البالغية  الصور  بتطبيق  وذلك 
ألفاظه  يف  وتلمسها  املدروس  النص  عىل 
الذي  األهم  املفصل  هو  وهذا  وعباراته، 

يتضمنه.
ل��ذل��ك وق��ع االخ��ت��ي��ار ع��ىل س��ورة 
الدراسة  هلذه  موضوعا  لتكون  الضحى 
يمكن  نص  أفضل  إن  الباحث  رأى  فقد 
كتاب  هو  اجلوانب  هذه  فيه  نلتمس  أن 
ألعىل طبقات  مثال  كون���������ه  العزيز  اهلل 
الفصاحة والبالغ������ة، واهلل ويل التوفيق 

العون. ومنه 
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التمهيد:
سورة والضحى، ملحة تعريفية

قال تعاىل:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ چ
املفصل،  من  مكية،  والضحى  سورة 
آياهتا احدى عرشة آية وترتيبها يف تسلسل 
والتسعون،  الثالثة  املصحف  يف  السور 
اجلزء  يف  وهي  الفجر،  سورة  بعد  ونزلت 

)30(، احلزب )60(، الربع )6(.
ترشق  حني  النه����ار  ضوء  الضحى 
َحيهَّا،  ضخُ هخُ  َوَتْصِغريخُ مؤنثة،  وهي  الشمس، 

: اِعرخُ َفإَِذا َفَتْحت َمَدْدت، َقاَل الشهَّ
ًحى َحاَء ضهُ ِحي الضَّ َها َ	ْقدهُ لهُ 	هَُعجِّ

ْلِم نَاِص َذَوائَِب السِّ َوِهَي تهُ

َفَأَخَذَها  إبِ��ٍل،  َع��ْن  َن��اَم  ��هخُ  َأنهَّ َيِصفخُ 
هِبََذا   َ َوَتَبنيهَّ  . َحاءخُ الضهَّ َغ  َتْبلخُ َأْن  َقْبَل  ًحى  ضخُ

هخُ لَِيَتاَمَدى  َحى، َحقٌّ إنهَّ َحاَء َبْعَد الضُّ َأنهَّ الضهَّ
))إنهَّ  احْلَ��ِدي��ِث:  َفِفي  النهََّهاِر،  نِْصِف  إىَل 
النهَّبِي َقِدَم امْلَِدينََة ِحنَي َهاَجَر، َوَقْد اْشَتدهَّ 

.)1()) ولخُ ْمسخُ َتزخُ ، َوَكاَدْت الشهَّ َحاءخُ الضهَّ
حمور مواضيع السورة:

تتحدث السورة عن النعم واالفضال 
التي حباه������ا اهلل رسوله الكريم، لتكون 
مدعاة ليشكر ربه عىل تلك النعم، وبام أن 
تأديبه لذلك ال  أّدبه ربه فأحسن  النبي قد 
املسلمني  عامة  إىل  اخلطاب  رصف  من  بد 
يف التفاتة قرآنية بليغة تكررت يف أكثر من 

موضع.
سبب نزول السورة:

ومسلم  والبخاري  أمحد  االمام  روى 
بِاحْلََجِر  ِمَي  رخُ   اهللهَِّ وَل  َرسخُ َأنهَّ  وغريهم: 
َهْل   :النهَّبِّي َفَقاَل  َفَدِمَيْت؛  إْصَبِعِه  يِف 
َما  اهللهَِّ  َسبِيِل  َويِف  َدِمَيْت،  إْصَبٌع  إالهَّ  َأْنِت 
فأتت  لليلتني،  أو  لليلة  يقم  فلم  َلِقيت، 

القايض حممد بن عبد  القرآن،  )1( ينظر، أحكام 
االشبييل  املعافري  العريب  بن  بكر  أبو  اهلل 
أصوله  راجع  543ه���(،  )املتوىف:  املالكي 
عبد  حممد  عليه:  وعلهَّق  أحاديثه  وخ��رج 
بريوت- العلمية،  الكتب  دار  عطا،  القادر 
 2003- ه�   1424 الثالثة،  الطبعة:  لبنان، 

م: 4/ 408. 
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امرأة فقالت له: يا حممد ما أرى شيطانك 
إال قد تركك، ويبدو إن النبي قد تأثر من 
سورة  وجل  عز  اهلل  فأنزل  ه��ذا،  كالمها 
ويف  خ��اط��ره،  يطيب  لكي  )ال��ض��ح��ى( 
رواية أن تلك املرأة كانت ))العوراء بنت 
وهى  هلب،  أيب  زوجات  إحدى  حرب(( 

محالة احلطب ذاهتا)2(.
أحكامها:

االحكام  من  عددا  السورة  تضمنت 
))قوله  إن  اجلصاص  ذكر  فقد  الرشعية، 
اَل  ِق��ي��َل  چ،  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  ت��ع��اىل: 
هخُ  ْلِمِه َوَأْخِذ َمالِِه َوَخصهَّ اْلَيتِيَم أِلَنهَّ َتْقَهْرهخُ بِظخُ

لَِتْغِليِظ  َأْمِرِه  يِف  َفَغلهََّظ  اهللهَِّ  َغرْيخُ  َلهخُ  َنارِصَ  اَل 
  ِوَي َعْن النهَّبِيِّ وَبِة َعىَل َظاملِِِه، َوَقْد رخُ قخُ اْلعخُ
َغرْيخُ  َلهخُ  َنارِصَ  اَل  َمْن  ْلَم  ظخُ وا  قخُ اتهَّ َقاَل:  هخُ  َأنهَّ
َتنَْهْر  َفال  اِئَل  السهَّ ��ا  َوَأمهَّ َتَعاىَل  وَقْوله  اهللهَِّ، 
َلهخُ أِلَنهَّ ااِلْنتَِهاَر  اْلَقْوِل  فِيِه هَنٌْي َعْن إْغاَلِظ 

َأَمَر يِف آَيٍة  ْجرخُ َوإِْغاَلظخُ اْلَقْوِل، َوَقْد  َو الزهَّ هخُ
َتَعاىَل:  َقْوله  َو  َوهخُ َلهخُ  اْلَقْوِل  ْسِن  بِحخُ أخُْخَرى 
َربَِّك  ِمْن  َرمْحٍَة  اْبتِغاَء  مخُ  َعنْهخُ ْعِرَضنهَّ  تخُ ا  َوإِمهَّ
ورًا، َوَهَذا َوإِْن  ْل هَلخُْم َقْواًل َمْيسخُ وها َفقخُ َتْرجخُ

هخُ َقْد أخُِريَد بِِه مَجِيعخُ   َفإِنهَّ َكاَن ِخَطاًبا لِلنهَّبِيِّ

)2( ينظر، م. ن: 408. 

املكلفني(()3(.
واعجاب  رأي  الشعراوي  وللشيخ 
وفيها  نظمت  فقد  السورة،  هذه  يف  شديد 
والضحى  هو:  القسم  آياٍت،  وتسع  قسٌم 
ودعك  ما  وج��واب��ه:  سجى،  إذا  والليل 
ربك وما قىل ولآلخرة خري لك من األوىل 
ولسوف يعطيك ربك فرتىض... فأيت هلم 
عىل كل قضية بدليل: ما ودعك ربك وما 
قىل، تستدعي: أمل جيدك يتياًم فآوى، وهذه 
مؤكدة هلا، وقوله: ووجدك ضاالً فهدى، 
األوىل؛  من  لك  خري  ولآلخرة  إىل،  أدى 
يعطيك  ولسوف  أم��ا:  خري،  اهلداية  ألن 
ربك فرتىض، فاملقابل هلا: ووجدك عائاًل 
فأغنى، ما دمت أنت ما ودعك ربك وما 
يتياًم  كنت  أنك  ذلك  عىل  والدليل  قالك، 
قوله:  أم  تقهر،  فال  اليتيم  فأما  ف��آواك: 
ووجدك ضاالً فهدى، فام دام قد هدى فقد 
وقوله  تنهر،  فال  السائل  وأما  جميء،  تعني 
تعاىل: ووجدك عائاًل فأغنى، فيقابل قوله 

)3( أحكام القرآن، أمحد بن عيل أبو بكر الرازي 
اجلصاص احلنفي )املتوىف: 370ه�(، حتقيق 
حممد صادق القمحاوي، دار إحياء الرتاث 

العريب، بريوت، 1405 ه�: 5/ 372. 
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تعاىل: وأما بنعمة ربك فحّدث)4(.
ڤ  چ  تعاىل:  قال  ملا  أنه  جاء  وقد 
ب��ق��ول��ه:  ات��ب��ع��ه  ث���م  ڦچ،  ڤ 

ې  ې  ې  چ  وب��ق��ول��ه  چےچ، 

چ، فلزم اخلوف،  ى ى ائ ائ ەئ 
اإلذعان  املوحد  عىل  وتعني  الفزع  واشتد 
والتجائه  التخلص  يف  والترع  بالتسليم 
إىل السميع العليم، آنس تعاىل أحب عباده 
إليه وأعظم منزلة لديه، وذكر له ما منحه 
الدارين  خري  ومجع  واجتبائه  تقريبه  من 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  چڄ  ف��ق��ال:  ل��ه، 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
نعمه  عليه  تعاىل  عدد  ثم  چ،  ڍ  ڇ 

ڌ  چ  بقوله:  له  الكريم  وع��ده  بعد 
ڌ ڎ ڎ چ.

ڳ  ڳ  ڳ  چ  بقوله:  ذلك  وأعقب 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں چ فقد آويتك 
قبل تعرضك وأعطيتك قبل سؤالك، فال 
تقابله بقهر من تعرض وقهر من سأل وقد 
حاشاه سبحانه عام هناه عنه، ولكنه تذكري 

تفسري  إج��راءات  يف  أسلوبية  مظاهر  ينظر،   )4(
جملة  صالح،  مهدي  عامر  الضحى،  سورة 

دياىل، العدد43، 2010م، ص437. 

من  وفق  من  الطريق  وليستوضح  بالنعم، 
.)5(أمته

املبحث االول:
بالغة القسم وجوابه يف مفتتح السور:

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڎچ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
وضحاء  وضًحى  ضحوة  جئت�����ه  يقال: 
نحو:  ضحوة،  أتيته  وضاحيته:  وضحيًا، 
رسولك،  وض����احاين  وراوحته.  غاديته 
وضحينا بني فالن، نحو: صبحناه�������م، 
وضّحى قومه: غداهم فتضحوا، ودعاهم 
إبله: رعاها صحاء.  إىل ضحائه. وضحى 
اجلبل.  بأسفل  تتضّحى  ناقتكم  ورأي��ت 
اإلبل  ضّحيت  ويقال:  فالن،  غنم  وضح 
عن الورد وعشيتها عنه أي رعيتها الضحاء 
والعشاء حتى ترد وقد شبعت. وضحيت 
كل  أضحي  وأن��ا  وضحيت.  للشمس 
هن�������ار. واضَح يا رجل. ونزلوا بضاحية 

بن  أمحد  القرآن،  سور  تناسب  ىف  الربهان   )5(
أبو  الغرناطي،  الثقفي  الزبري  بن  إبراهيم 
جعفر )ت: 708ه�(، حتقيق: حممد شعباين، 
اإلسالمية- وال��ش��ؤون  األوق���اف  وزارة 

املغرب، 1990: 1/ 365. 
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ينزلون  وهم  بظاهره.  وضواحي���ه:  البلد 
ال  البط���اح،  قريش  من  وهو  الضواحي. 
من قريش الضواحي. وبدا ضاحي رأسه 
ضاحية:  ذل��ك  وفعل  رأس��ه.  وضواحي 

عالنية.
لنا  تعاىل  اهلل  أضحى  ال  الدعاء:  ويف 

ظلك)6(.
بالقسم عىل اسلوب  السورة  افتخُتِحت 
القرآن،  من  املكي  يف  وطريقته  اخلطاب 
والضحى  جّر،  حرف  القسم  واو  فالواو 
جم���رور هب��ا وع��الم��ة ج��ره ك��رسة مقدرة 
واجلار  عليه،  ظهورها  لتعذر  األلف  عىل 
عليه  يدّل  بمحذوف  متعلقان  واملجرور 
عىل  معطوف  وال��ل��ي��ل  ال��ك��الم،  س��ي��اق 
فهي  )ال��ت��ني(  قبل  ال���واو  أم��ا  الضحى، 
وإال  ج��دي��د  لقسم  ول��ي��س��ت  للعطف 
الحتاج كّل منهام إىل جواب مثل: )والتني 

والزيتون()7(.

)6( أساس البالغة، أبو القاسم حممود بن عمرو 
بن أمحد، الزمرشي جار اهلل )ت 538ه�(، 
حتقيق: حممد باسل عيون السود، دار الكتب 
العلمية، بريوت -لبنان، ط1، 1998: 1/ 

 .576
)7( انظر املغني: 2/ 361. 

الظرفية  أي  الظرفي���ة  ملجرد  و)إذا( 
فعل  فيه  والع����امل  الرشط،  عن  املجردة 

القسم املقدر يف ق�����وله تعاىل: چ ڃ ڃ 
جواب  عليه  عطف  وم��ا  اآلي��ة،  چ  چ 
معا:  ومها  بمنفيني  القسم  فأجيب  القسم 
مه����ا:  ومثبتني،  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  چ 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ 

ڌ ڎ ڎ چ اآليات.
أما الالم يف قوله: )ولآلخرة( فهي الم 
داخله  اجلملة،  ملضمون  مؤكدة  االبتداء 
يف  بعده  وما  خربه  )خ��ري(  و  املبتدأ،  عىل 
وامل��راد  باخلرب،  متعلق  وامل��ج��رور  اجل��ار 
بالضحى وقته وهو صدر النه��������ار حتى 
ترتف����ع الشمس، ومعنى: )سجا(: سكن 
فيه،  الناس  سكن  وقيل:  ظالمه،  ورك��د 

ومعنى: )وّدعك(، بالتشديد، ما قطعك.
بمعنى:  لتك�����ون  بالتخفيف،  وتخُقرأ 

تركتك: وعليه قول الشاعر:
وثم ودعنــــا آل عمرو وعامر

فرائس 	طراف املشقفة الّسمر)8(
ومثله قول أيب االسود:

ليت شعري عن خلييل ما الذي 

)8( الكشاف: 4/ 263. 
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غاله يف احلّب حتى ودعـــــه)9(
وبذلك يرد عىل النحاة الذين يقولون 
إن العرب أماتت مايض: يدع ويذر، وإن 
كانت قراءة التخفيف شاذة، كام قيل، فإهنا 

وردت عن العرب.
العرب  أفصح  قول  ذلك  إىل  يضاف 
عن  أقوام  لينتهني  والسالم:  الصالة  عليه 

ودعهم اجلامعات ... الخ.
)وما قىل(: ما أبغضك، وقال الراغب: 
القىل شدة البغض)10(، وحذفت الكاف يف 
)ما  قوله  يف  عليها  قبلها  ما  لداللة  )قىل(: 
وقيل  أيضا،  املحذوف  ولظهور  ودعك( 
أصال  الفعل  صدور  نفي  بذلك  املراد  إن 
عن اهلل وهو أبلغ يف نفي البغض عىل أنه ال 
يمنع أن يكون يف احلذف مراعاة الفاصلة 

القرآنية.
احلذف  ودليل  املحذوف  ولظه�����ور 
)فآوى(،  يف:  حذفه  كان  الفاصلة  ورعاية 
قوله  ح��دُّ  وه��و  و)فأغنى(،  و)ف��ه��دى(، 

ۆ  ۇ  ۇ  چ  ت���ع���اىل: 
االح�����زاب:  ]س�����ورة  ۆچ 

)9( الشهاب: 8/ 371. 
)10( املفردات: 517. 

)الذاكرين  ألن  وال��ذاك��رات��ه،  أي   ،]35
فعله  عمل  يعمل  فاعل  اسم  والذاكرات( 
العمل  رشط  توفر  وقد  املفعول  نصب  يف 

فيه هنا.
األم���ر  أن  اليايف  نعيم  الدكتور  ويرى 
الشعورية  بالتجربة  ))يتعلق  اآلية  هذه  يف 
نش���رح  فحسب،  اجلاميل  بالتعبري  وليس 
إلطار  احلنان  ملسة  ضوء  يف  فنقول:  ذلك 
أن  للقرآن  يمكن  ال  كله  النفيس  النص 
ينسب البعض إىل اهلل، وال يمكن أن يقطع 
َلَقالك؛  قال:  فلو  وربه،  حممد  بني  الصلة 
بني  مقطوعة  صلة  ثمة  أن  ذل��ك  فمعنى 
بني  موجود  التواجه  وأن  والفعل  الكاف 
بحذف  أي  الكاف  بحذف  ورب��ه،  حممد 
الصلة  وبقيت  االنقطاع  انتفى  به  املفعول 
والسالم  الصالة  عليه  حممد  بني  دائمة 
هي  إنام  الشعورية  الصورة  وهذه  واإلله. 
حيياه  ك��ان  ال��ذي  النفيس  ال��واق��ع  عكس 
الرب  بني  التباعد  إلمكان  ونفي  الرسول 
بينهام،  الدائمة  للصلة  حتقيق  بل  والعبد، 
الشكلية..  الناحية  ذلك  إىل  أضفنا  ما  فإذا 
رؤوس  تناسب  يف  اجلاملية  اإليقاعية.. 
الذكر  هذا  يف  اإلعجاز  مبلغ  أدركنا  اآلي 
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واحلذف معا؛ الذكر يف: ودهَّعك، واحلذف 
يف: َقىَل، وسيتضح األمر أكثر حني نرشح 

معاين املفردات بعدها(()11(.
االبتداء  الم  )ولسوف(  يف:  وال��الم 
ألنت  تقديره:  حمذوف  مبتدأ  عىل  دخلت 
قسم  الم  وليست  املبتدأ،  خرب  بعده  وما 
ألن هذه ال تدخل إال عىل الفعل املضارع 

املؤكد بنون التوكيد الثقيلة أو اخلفيفة.
مؤكدات  من  الَقَسم  البالغيون  يعدُّ 
الكالم إذا كان املقام يقتيض التأكيد سواء 
-وهو  املخاطب  عىل  الرد  مق���ام  يف  كان 
حّد  يف  املقام  كان  -أو  املتداول  املشه�ور 
أراد  إذا  ما  مثل  الكالم  تأكيد  يقتيض  ذاته 
مؤكد  وكالم  قوية  بحجة  يأيت  أن  املتكلم 
ال حيتمل التشكيك ويكون بالقوة املناسبة 

للمقام وهو ما يعرب عنه بحال املتكلم.
)والضحى(  سورة  الفتتاح  وبالنسبة 
النزول:  القسم فإنه كام قيل يف سبب  هبذا 
من  فرتة  اهلل  رسول  عن  تأخر  الوحي  إن 
الزمن، فقال املرشكون: إن حممدا قد وّدعهخُ 

لألستاذ  الضحى  س��ورة  يف  بالغية  نظرة   )11(
أهل  ملتقى  اليايف،  نعيم  الدكتور  الراحل 

التفسري، االنرتنيت. 

رّبهخُ وقاله، فنزلت السورةخُ رّدا عليهم هبذا 
الرسول  لنفس  وطمأنًة  املؤكد،  الكالم 
املقام  فإن  وبذلك  والسالم،  الصالة  عليه 
يقتيض هذا التأكيد، وقد كان عىل مستوى 
بالقسم  أكد  حيث  القوة  يف  قريش  دعوى 

وأكد جواب القسم كذلك.
وقد كان القسم )بالضحى( دون غريه 
فيه  اهلل  كّلم  حيث  الوقت،  هذا  لفضيلة 
موسى ونرصه عىل الَسَحرة فألقى السحرة 

ۀ  چ  تعاىل:  قوله  يف  ورد  كام  سجدا، 
چ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

]سورة طه: 59[.
وفضال عىل ما ذكر فإن وقت الضحى 
أنه  ثم  جديد،  ي��وم  وبداية  رسور  وق��ت 
احلركة،  فيه  ه��دأت  ساكنا  ظالما  يعقب 
وقد يوحي القسم هبذا الوقت باخلصوص 
ال  أمر  له  ورعايته  رسوله،  اهلل  نرص  بأن 
ينكر  إال من  ينكره  اثنان وال  عليه  خيتلف 
الناس  تعارف  التي  الواضحة  احلجة  هذه 

عليها وعىل فضلها.
النهار  بالضحى:  امل��راد  كان  إذا  أما 
تعاىل:  قوله  عليه  وي��دل  قيل  كام  كّله، 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  چٿ 
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ ]سورة 
مقابلة  يف  بجعله   ]98-  97 االع��راف: 
الليل كان ذلك عىل طريق املجاز اللغوي 
الكّل،  وأخُريد  اجلزءخُ  أخُطلق  حيث  املرسل، 

النهار  وامل��راد  بالضحى  بالقسم  وذل��ك 
بالقسم  وذلك  الك���الم،  يف  وتكون  كله 
يف  وتكون  كله،  النه���ار  واملراد  بالضحى 
-وهو  بالنهار  الليل  مقابلة  حينئذ  الكالم 

ن بالغي بديعي. حمسِّ
ماض،  فعل  ڃچ  چ  تعاىل:  وقوله 
وقد استرت فاعله ألنه يعود عىل الليل، وهو 
بالسكون،  امل��راد  كان  ف��إذا  رك��د،  بمعنى 
باب  من  يكون  فإنه  فيه،  الناس  سكون 
حذف  عىل  فهو  املجاز،  وليس  احلقيقة 
يقوم  احلركة  ضد  السكون  ألن  مضاف 
يكون  أن  ويصح  احلركة،  منه  تتأتى  بمن 
تعاىل:  قوله  ح��ّد  ع��ىل  مرسال  أو  جم��ازا 
چڱ ڱ چ ]سورة يوسف: 82[ 

املكان  إىل  يتوجه  ال  السؤال  كان  وحيث 
إمكان  لعدم  القرية،  وهو  هنا،  قوله  يف 
ذلك فيه وجب حينئذ أن يتوجه إىل أهلها 
هناك -أي يف  الشأن  احلاّلني هبا، وكذلك 

سورة الضحى -إذ ال يمكن نسبة السكون 
الذي هو ضد احلركة إىل الزمان فوجب أن 
يكون ذلك من أهله فتكون العالقة احلالية 
السابق  املجاز  يف  كانت  ما  مثل  الزمان  يف 
يف  أهنا  إال  حملية  حالية  فالعالقة  املكان  يف 
الثاين  ويف  مكانيا  حلوال  أف��ادت  االول 

أفادت حلوال زمانيا.
ومسندا  منسوبا  السكون  كان  إذا  أما 
إىل الليل بإسناده إىل ضمريه من غري اعتبار 
يكون  فإنه  األهل  أو  الناس  إىل  اإلضافة 
الفعل  اسند  حيث  العقيل  املجاز  باب  من 
إىل غري ما هو له، وأدرك هذا االسناد عن 

طريق العقل ولذلك سمي جمازا عقليا.
وهذا أبلغ يف الداللة عىل السكون ألن 
جميئه  كان  موضعه  غري  يف  جاء  إذا  اليشء 
يف مظانه أوىل، وبذلك كان املجاز -سواء 

أكان لغويا أم عقليا -أبلغ يف احلقيقة.
واستعم���������ال )سجى( بمعنى ركد 
حيث  تبعية  استعارة  الليل  ظالم  شدة  يف 
إذ  تبعا للمصدر،  الفعل  يكون جرياهنا يف 
إن داللة ركد اشتد ظالمه بميض وقت من 
عدم  اللغوية  حقيقته  يف  والركود  الليل، 

جريان املاء.
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الشديد  الليل  تشبيه  أخُريد  إذا  أم��������ا 
عىل  يكون  ذلك  فإن  الراكد  باملاء  الظلمة 
يكنى  التي  وهي  املكنية  االستعارة  طريق 
في ويخُرمز إليه بيشء من  فيها املشبه به وخيخُ
لوازمه وخصائصه مسندًا ذلك اليشء إىل 
املشبه والالزم هنا: الركود الذي نسب اىل 

الليل.
ونج�����د االستعارة -أيضا -يف قوله 
ڃ ڃچ، فهنا جماز لغوي عىل  تعاىل: چ 
إنام يكون بني  فالتوديع  طريق االستعارة، 
ال  اللغوية  حقيقته  فإن  وعليه  االحباب، 
قوله  يرصف  أن  بد  ال  لذلك  هنا،  تتأتى 
التبعية حيث  االستع�����ارة  هنا عىل سبيل 
منه:  اشتقت  ثم  للرتك،  التوديع  استعري 
وّدع بمعنى: ترك منفيا فيهام، وجيري ذلك 
ما جرى  چ  چ  چ  چ  تعاىل:  قوله  أيضا يف 
عّدمها  ويمكن  ودع��ك(،  )م��ا  قوله:  يف 
كذلك كناية عن رعاية اهلل لرسله وأنبيائه، 
وبخاصة خامتهم، وهو سيدنا حممد عليهم 

مجيعا الصالة والسالم.
قىل(  )وما  الثانية:  اجلملة  ِصلْت  َووخُ
-للتناسب  عليها  عطف����ت  -أي  باألوىل 
كل  ك��ان  حيث  للوصول  املقتيض  بينهام 

منهام خربا منفيا.
)وَل��آلخ��رة  مجلة:  عطفت  كيف  أم��ا 
يعطيك(  )ولسوف  ومجلة  اآلي���ة  خ��رٌي( 
كان  مل��ا  فإنه  قبلهام  ب��ام  واتصلتا  اآلي���ة، 
أن  والقىل،  التوديع  نفي  ضمن  يف  املعنى 
وهو  بالوحي،  عليك  ومنعم  مقربك  اهلل 
اهلل  رسول  عىل  واعظمها  النعم  أجّل  من 
يف  أعظم  مقامه  بأن  أخربه  الدنيا  هذه  يف 
اآلخرة، ودرجته أعىل وذلك أنكى يف الرد 
نعمة  عىل  حسدوه  الذين  املرشكني  عىل 
العطاء  جزالة  ولعل  والوحي،  الرسالة 

وزيادة التأكيد توضحهام اآلية: چ ڌ 
ك��ان  وب���ذل���ك  ڎچ،  ڎ  ڌ 
اجلملتان  عطفت  حيث  مناسبا  العطف 

املثبتتان عىل معنى املنفيتني.
باآلخرة  املراد  يكون  أن  جيوز  إنه  عىل 
لبدايتها  بالنسبة  االسالمية  الدعوة  آخر 
بالنرصة،  له  ووعد  للرسول  إحياء  وذلك 
االع��داء  ع��ىل  وغلبته  دع��وت��ه،  وانتشار 
كذلك  به  يشعر  ما  وذل��ك  املعارضني، 
القرص يف قوله )لك( والتأكيد واضح من 
دخول الم االبتداء عىل كلتا اجلملتني ألن 
الم االبتداء تؤكد مضمون اجلملة، ثم من 
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اسلوب القرص يف: )لك( كام قلنا.
حذف  عليها  ي��دل  العطاء  وج��زال��ة 
حذف  اآلن  )يعطيك(  ل�  الثاين  املفعول 
املفعول يدل عىل العموم فهو صادق بكل 
الكاف،  ح��رف  األول  ومفعوله  عطاء، 
تريد،  ما  بمعنى:  الثاين  املفعول  وتقدير 
ما  ربك  يعطيك  ولسوف  الكالم:  فيكون 
التي  األفعال  من  وهو  ف��رتىض)12(،  تريد 
املفعولني  أحد  عىل  االقتصار  فيها  جيوز 
ه��ذا  ب��ع��ض  حت��ق��ق  وق���د  اآلخ����ر،  دون 
يف  النرص  منها:  كثرية  مظاهر  يف  اإلعطاء 
املكرمة،  ملكة  األعظم  الفتح  ومنها  بدر، 
عىل  االسالمية  الدعوة  انتشار  وأكربها 
عىل  الدنيا  خ��ريات  وفتح  البسيطة  وجه 
مثل:  موعده  يف  سيتم  وبعضه  املسلمني، 
الشفاعة العظمى له عليه الصالة والسالم 
عليها  الدال  الشفاعة  هذه  يستحق  فيمن 

قوله تعاىل: چيت جث مث 
ىثچ ]سورة حممد: 19[.

عىل  اآلية  محلخُ  واألوىل  اخل��ازن:  قال 
واآلخ��رة  الدنيا  خريي  ليشمل  ظاهرها 
النرص  الدنيا  يف  تعاىل  اهلل  أعطاه  فقد  معًا، 

)12( البيان يف غريب اعراب القرآن: 2/ 250. 

األت��ب��اع  وك��ث��رة  األع����داء،  ع��ىل  والظفر 
خري  أمته  وجعل  دينه،  وأعىل  والفتوح، 
األمم، وأعطاه يف اآلخرة الشفاعة العامة، 
واملقام املحمود، وغري لك من خريي الدنيا 
واآلخرة.. ثم ملا وعده هبذا الوعد اجلليل، 
ره بنعمه عليه يف حال صغره ليشكر ربه  ذكهَّ
أمل  أي  ڑچ  ژ  ژ  ڈ  چ  فقال 
تكْن يا حممد يتياًم يف صغرك، فآواك اهلل إىِل 

ك إِليه)13(. عمك أيب طالب وضمهَّ
والتي  سوف،  عىل  الداخلة  )والالم( 
مّر عىل إهنا الم ابتداء فهي تؤكد مضمون 
هناك  إن  الظاهر  يف  يبدو  لكن  اجلملة، 
تناقضا بني مدلوهلا ومدلول )سوف( فهي 
فإهنا  )سوف(  أما  اجلملة  مضمون  تؤكد 
ليس  وق��ت  يف  الفعل  ح��دوث  عىل  ت��دل 
الفعل،  حصول  يقتيض  والتأكيد  بالقريب 

وهذا مل حيصل بعد.
اهلل  من  وعد  هذا  بأن  االشكال  وحيّل 
احلصول  واق��ع  وهو  وح��ق،  صدق  وهو 
وإن تأخر وقته فهو بقوة احلاصل، ولذلك 
تكررت  وقد  االعتبار،  هبذا  تأكيده  جاء 

)13( ينظر، املوسوعة االسالمية املعارصة، موقع 
اسالمنا االلكرتوين. 
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ربُّك(  ودع��ك  )ما  قوله:  يف  ال��رب  كلمة 
ونلحظ  ربك(  يعطيك  )ولسوف  وقوله: 
جمال  يف  األول  موقفني:  يف  ج��اءت  اهن��ا 
افرتاء  نرصته وشد أزره وتثبيت قلبه أمام 
املرشكني، واآلخر يف جمال الوعد والبشارة 

وفيض اخلريات.
ويف كال املوضعني توحي هذه الكلمة 
بمعاٍن عظيمة جتّل عن الوصف والتحديد 
وبعث  ال��رس��ول  نفس  تأنيس  م��ن  وهل��ا 
لكل  وراءه  مطلب  ال  ما  فيها  الطمأنينة 
ذي مطلب يف جمايل اخلوف والرجاء، ألن 
عليه  الرسول  اىل  وإضافتها  )رب(  كلمة: 
الصالة والسالم تخُشعر بأن اهلل سبحانه هو 
الذي توىل تربيته، واعداده ألمر عظيم هو 
االنسان من  يرى  أن  الرسالة، وحمال  هذه 
يقوم برتبيته ورعايته والسهر عىل مصاحله 
هدف  إىل  ذل��ك  وراء  من  يرمي  ال  وه��و 
الوجود  ه��ذا  صنع  بمن  فكيف  وغ��اي��ة 
وأسمى من فيه وهو االنسان الذي جرت 
عادة العاقل منه عىل أن تكون ألعامله غاية 

وهدف.
رعاية  نبي���ه  رعاية  اهلل  توىل  ولذلك 
االع��راف  عليه  تدل  وكام  دائمة،  شاملة 

يف  وااللتزام  الوفاء  من  احلكمية  البرشية 
له  الكائنات  برب  بالك  فام  امليدان،  هذا 
لنا  إنه جيوز  عىل  جالله،  جل  االعىل  املثل 
توجيهي  عظيم؛  معنى  ذلك  إن  نقول  أن 
تربوي كان موجها بطريقة عملية للرسول 
جمال  يف  ليطبقه  وال��س��الم  الصالة  عليه 
درسا  وليكون  والترشيعية  العملية  احلياة 
ترشيع  فهو  برسوهلم  اقتداًء  للمسلمني 

قرآين كلهم ملزمون بتطبيقه.
يكون  أن  بد  ال  تقدم  ما  ف��إن  وعليه 
اعالنا باحلامية اإلهلية للرسول وتكذيبا 
تركه  رّب��هخُ  إن  من  قريش  عليه  ادعته  ملا 
بالوفاء  وأبغض������ه، وهو -أيضا -اعالنا 
املستقيم  النهج  ع��ىل  يكون  مل��ن  اإلهل��ي 
محاية وامنا ورعاية، ويف إضافتها اىل كاف 
الصالة  عليه  النبي  به  املقصود  اخلطاب 
بالتخصيص ويشع����ر  يوحي  ما  والسالم 
باملبالغة يف قوة املعنى املراد اثباته، اما حني 
الصادر  العطاء  هو  فذلك  بالعطاء  وعده 
بمن  اخلبري  يشء  لكل  املالك  امل��ريب  عن 

يستحق وما يستحق.
العطاء،  ه��ذا  جزالة  إىل  نظرنا  ف��إذا 
أن  يمكن  اللغ����ة  بمقاييس  ذلك  وقسنا 
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الوعد  هذا  يف  استعمل  املوىل  إن  نستنتج 
أحد  فأثبت  مفعولني،  إىل  املتعدي  الفعل 
مفهوم  يف  وهذا  اآلخر  وحذف  املفعولني 
عىل  –دال  املفعول  حذف  -أي  اللغويني 
العموم حتى تذهب النفس فيه كل مذهب 
ممكن وحتى يتصور فيه كل عطاء ولذلك 
يمكن أن يدخل فيه كل ما اعطى الرسول، 
تصل  ومل  بعد  يتحقق  مل  مما  سيعطي  وما 

مدارك البرش إىل ادراكه.
إن هذه  ال��ق��ول  م��ن  ب��د  ان��ه ال  ع��ىل 
املدلوالت اللغوية وما ترشد إليه أو توحي 
به من عموم غري حمدد هو من باب التقريب 
ألذهان البرش طبقا ملقاييس الفهم عندهم، 

أما عند اهلل لرسوله فذلك أبعد وأعظم.
يكون يف  أن  ذلك  تدليال عىل  ويكفي 
كام  بحد  حمدود  غري  البرش  نحن  مفهومنا 
ذلك  ويف  اللغة،  أساليب  علي�����ه  أعانت 
عىل  للداللة  ذخُكر  الذي  املعنى  إىل  اش��ارة 
يف  ذكره  يأيت  سوف  الذي  العطاء  عظيم 

املبحث الثاين إن شاء اهلل.
املبحث الثاين:

بالغ�������������ة االستفهام:
قال تعاىل:

چ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

گچ  گ  گ  ک  ک  ک 
االستفهام: مصدر استفهمت، أي طلبت 
: جعله  اهخُ َمهخُ إيهَّ الفهم، ))وأْفَهَمهخُ األْمَر وَفههَّ
وقد   ، هخُ مخُ َفهِّ يخُ أن  سألهخُ   : واْسَتْفَهَمهخُ  ، هخُ َيْفَهمخُ

ْمتخُهخُ  ْمتخُهخُ َوَفههَّ اْسَتْفَهَمنِي اليشَء فَأْفَهْمتخُهخُ َوَفههَّ
يفهمهخُ  َأن  َسَأَلهخُ  َتفهياًم(()14(. و)استفهمه( 
طلب  اأْلَمر  َعن  فاَلن  من  استفهم  َقال  َويخُ

حسن  )اْل��َف��ه��م(  َع��ن��هخُ  يْكشف  َأن  ِم��نْ��هخُ 
ْهن  الذِّ استعداد  وج��ودة  امْلَْعنى  تصور 
لالستنباط)15(، واالستفهام -اصطالحًا-
طلب العلم بيشء مل يكن معلومًا من قبل، 
وأسلوب  االستفه������ام،  أدوات  بإحدى 
اخلمسة  األن���واع  أح��د  ه��و  االستفهام 
لإلنشاء الطلبي: األمر، والنهي، والتمني، 
والنداء فضاًل عن االستفهام، واالستفهام 
معرفة  صاحبه  به  يتوخى  حقيقي  نوعان: 

أمني  تصحيح  منظور،  ابن  العرب،  لسان   )14(
إحياء  دار  العبيدي،  وحممد  الوهاب  عبد 

الرتاث العريب، بريوت ط 1، 1996. 
العربية  اللغة  جممع  الوسيط،  املعجم   )15(
أمحد  مصطفى/  )إب��راه��ي��م  ب��ال��ق��اه��رة، 
الزيات/ حامد عبد القادر/ حممد النجار(، 

دار الدعوة، بريوت: 2/ 704. 
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عاملًا  السائل  يكون  جمازي،  أو  جيهله،  ما 
فيه بام يسأل عنه، لكنه يقصد فيه معنى من 
من  املتلقي  يفهمها  التي  املجازية  املعاين 

السياق اللغوي عند تأمل النص.
مهزة  إن  هنا  قوله  يف  القارئ  يلحظ 
عىل  ليست  النفي  عىل  الداخلة  االستفهام 
الفهم  طلب  االستفه����ام  ألن  حقيقتها، 
ليس  اآلي��ة  يف  واملطلوب  جمهول،  ل��يشء 
جمهوال، إذ إن هذا غري ممكن يف جانب اهلل 
لالستفهام  هنا  اهلمزة  تكون  وعليه  تعاىل، 
أداة نفي  بمعنى االنكار، فقد دخلت عىل 
هو  الذي  فاإلنكار  )مل(،  املضارع  للفعل 
فنفاها،  نفي  أداة  عىل  دخل  النفي  بمعنى 
)مل(  مدخول  وإث��ب��ات  تقرير  عىل  فكان 
وهو: جيدك ألن القاعدة تقول: نفي النفي 
ملا  تقريرًا  االستفهام  كان  ولذلك  إثبات 
باإلنكار  املراد  دخلت عليه )مل( وهذا هو 
انكار  أي  االستفه����ام،  هذا  يف  والتقرير 
هذا  عىل  ويساعد  بعده،  بام  وتقرير  للنفي 
حرف  )مل(  إن  قوهلم:  ويعضده  التخريج 
نفي وجزم وقلب، بمعنى أهنا تقلب الفعل 
املضارع إىل داللة امليض وهو ما يفهم منه 
احلصول والتقرير يف املايض يف حالة تغيري 

معنى )مل( الدال عىل النفي ونفيه بناٍف آخر 
التقرير  عىل  املعنى  فيكون  هنا  كاإلنكار 

والثبوت، وذلك إنام يكون يف امليض.
مستعمال  االستفه���ام  كان  وكذلك 
حقيقته  ألن  حقيقته،  يف  وليس  جمازه،  يف 
-وليس  عرفنا  كام  الفهم،  طلب  اللغوية: 

مرادا هنا.
عن  جي��دك(  )أمل  اآلي��ة  ه��ذه  فصلت 
سابقتها بمعنى أهنا مل تعطف عليها -ألهنا 
مّن  حيث  الكل  من  البعض  بدل  بمنزلة 
قوله:  يف  عليه  أنعم  بام  نبيه  عىل  تعاىل  اهلل 
حمققا  وعدا  ووعده  اآليات،  ودعك(  )ما 
احلاصل  حكم  يف  فكأنه  الثابت  حكم  يف 
قوله:  يف  وذلك  يتخلف  ال  اهلل  وعد  ألن 
)أمل  ف��ك��ان:  اآلي���ة  يعطيك(  )ول��س��وف 
النعم،  تلك  بعض  بمنزلة  يتيام(،  جيدك 

ی  ی  چ  تعاىل:  قوله  بمنزلة  فهي 
بالنسبة   ]133 الشعراء:  ]سورة  چ  جئ 
لقوله تعاىل: چ ىئ ىئ ی چ ]سورة 
وما  والبنني  االنعام  ألن   ]132 الشعراء: 

بعده من مجلة ما يعلمون.
وكذلك يف قوله تعاىل: چ ڈ ژچ 
يف  نعمًة  اهلل  انعام  عىل  تدل  فإهنا  اآلي��ة، 
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ولشدة  نبيه،  عىل  به  اهلل  أنعم  ما  ضمن 
عطفه  ألمكن  منه  باملبدل  البدل  اتصال 

عليه فاصبحا متصلني كاليشء الواحد.
ويمكن أن يعترب الفصل فيه عىل طريق 
االستئناف وذلك بأن يكون جوابا لسؤال 
مقدر اقتضاه الكالم السابق عىل حد قوله 

پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  چ  تعاىل: 
ففصل   ]53 يوسف:  ]س��ورة  چ  پ 
مقّدر،  س��ؤال  ج��واب  ألهنا  النفس(  )إن 
مفاده: ملاذا ال أبرئ، نفيس؟. وحيث كان 
وما  التأكيد،  اقتى  ت��ردد  وفيه  س��ؤاال، 
سبق  كام  التقرير  سبيل  عىل  أكد  هنا  معناه 
رشحه، وعطفت مجلتا: )ووجدك ضاال(، 
الوصل  باعث  لوجود  عائال(  )ووج��دك 
وهو اتفاق اجلمل يف اخلربية واالثبات ألن 
)مل(،  مدخول  وهو  به  املقرر  عىل  العطف 
عىل  الدال  املايض  بصيغة  عطف  ولذلك 

الوقوع.
يعلمك  بمعنى:  )جي����������دك(  وقوله 
هنا:  ومفعوليها  مفعولني،  تنصب  فهي 
بمعنى  كانت  وإذا  و)يتيم������ًا(  )الكاف( 
حال  )يتام(:  اعتبار  من  فالبد  يصادفك 
ومعنى  ب��ه،  علمه  تعلق  عن  جم��از  وه��و 

املصادفة املالقاة، أي ما مل يكن يف علمك، 
وذل��ك حم��ال ع��ىل اهلل ت��ع��اىل، وه��و جماز 
كذلك إذا كانت بمعنى: علم، ألن وجده 
منه  ويلزم  صفته،  عىل  أصابه  بمعنى: 
اللزوم،  عالقته  مرسل  جماز  فهو  العلم، 

ک  چ  وكذلك الشأن يف قوله تعاىل: 
ک چ، وقوله تعاىل: چ گ گ چ 

من حيث املعنى واالعراب.
ک  ک  چ  ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  أم���ا 
احل��رية  ال��ض��الل:  ف���إن   ،)16( کچ 
ضل  يقال:  والطريق،  احلق  عن  والعدول 
عن احلق كام يقال: ضل عن الطريق ومنه 

قوله تعاىل هذا.
ق���ال ال���راغ���ب االص���ف���ه���اين)17(: 
املستقيم،  الطريق  عن  العدول  الضالل: 
املنهج  عن  عدول  لكل  الضالل  ويقال: 
عمدا كان أو سهوا، يسريا كان أو كثريا.. 
املستقيم  الطريق  ترك  الضالل  كان  وإذا 
كثريا  أو  كان  قليال  سهوا،  أو  كان  عمدا 
فيمن  الضالل  لفظ  يستعم�����ل  أن  صح 
الضالل  ما ولذلك نسب  منه خطأ  يكون 

)16( تأويل مشكل القرآن: 457. 
)17( املفردات: 297و298. 
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بني  ك��ان  وإن  الكفار  وإىل  األنبياء  إىل 
يف  قال  أنه  ترى  أال  يبعد  بون  الضاللني 
النبي: ووجدك ضاالً فهدى، أي غري 
مهتد ملا سبق اليك يف النبوة، وهو ما فرسه 
الزمرشي بقوله)18(: ))معناه الضالل عن 
كقوله  السمع  طريقه  وما  الرشائع  علم 

ٺچ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  چ 

]سورة الشورى: 52[.
وروي إنه عليه الصالة والسالم ضل 
إىل  رحلته  يف  أو  مك���ة،  شعاب  بعض  يف 

الشام مع عمه ايب طالب،
ع���ىل ه���ذا امل��ع��ن��ى االخ����ري ي��ك��ون 
كان  إذا  ام��ا  احلقيقي،  بمعناه  الضالل 
وما  الرشائع  علم  عن  الض���الل  بمعنى 
فإنه  احلكمة  علم  عن  أو  السمع،  طريقه 
يف  مستعار  اإلستعارة،  سبيل  عىل  يكون 
طريقه  يف  ضل  من  الطريق،  عن  العدول 
إذا سلك طريق�ا غري موصله كام جاء ذلك 
بديعة  بالغية  نكتة  وفيه  الشهاب)19(،  يف 
واهل��داي��ة،  الضالل  بني  املطابقة  وه��ي: 
وكذلك: )عائاًل فأغنى( -وعائاًل: فقريا-

)18( الكشاف: 4/ 264. 
)19( الكشاف: 8/ 372. 

ڦچ  ڦ  ڤ  چ  تعاىل  قوله  ومنه 
قال  ف��ق��رًا،  أي   ]28 ال��ت��وب��ة:  ]س���ورة 
أي  فأغنى(  عائاًل  )ووجدك  الراغب)20( 
أزال عنك فقر النفس وجعل الغنى األكرب 

املعني بقوله : الغنى غنى النفس.

مثل  فقريا  بمعنى:  عياًل:  قرئت  وقد 
يف  وابكارًا  ثيبات  )سيحات  تعاىل  قوله 

قوله: سائحات(.
التدليل  بمثابة  اآلي��ات  هذه  ج��اءت 

عىل وعد اهلل لرسوله يف قوله: چ ڌ 
ڌچ اآليات، وانه وعد حق ال مراء 
قبل  عليك  أنعم  ممن  صادر  ذلك  ألن  فيه 
فقد كنت يتيام فآواك ووفر لك من احلامية 
له  منًا  غريك  عىل  عز  مأمن  يف  جعلك  ما 
حيث كان اليتيم يف قريش فريسة األقوياء.
وقد كنت ضاالً يف شعاب مكة أو عن 
السمع  طريقه  وما  والرشائع  احلكمة  علم 
رشائ��ع  وضمنه  بالقرآن  اليك  ف��أوح��ى 

االنبياء السابقني، وهدى بك الضالني.
فأعطاك  فقريا  ووج��دك  تعاىل  وقوله 
او  غنى  كل  قمة  النفس  غنى  بأن  يوحي 
وعىل  الغنائم  من  عليك  أف��اء  بام  فأغناك 

)20( املفردات: 354. 
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امتك من خريات الدنيا.
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  تعاىل:  قوله  واما 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
أما  عىل  الداخلة  الفاء  فإن  چ  ڻ  ڻ 
أبانت  اهنا  ومعناها  الفصيحة،  فاء  تسمى 
رشط  ج��واب  عن  وأفصحت  وأظهرت 
مقدر مأخوذ عن الكالم السابق يمكن أان 
يقال فيه: إذا كنت يتيام فأواك اهلل، وضاالً 
كان  إذا  اهلل،  فأغناك  وعائاًل  اهلل،  فهداك 

األمر كذلك، فأما اليتيم… الخ.
وتفصيل  رشط  ح�رف  و)أم�����������ا( 

وتوكيد)21(.
الفاء  فلوقوع  رشط  حرف  كوهنا  أما 

يف جواهبا لزوما وعليه قوله تعاىل: چ ڎ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
گ  ک  ک  ک  ڑک 
گ گ گ ڳ ڳ چ ]سورة البقرة: 

.]25
ذلك  وليس  غالبا  للتفصيل  وتكون 

گ  چ  تعاىل:  قوله  يف  فهي  هل��ا،  ب��الزم 
ۀ  چ  اآلي��ة،  چ  ڳ  گ  گ 
ۈ  چ  اآلي��ة،  چ  ہ  ہ  ہ  ہ 

)21( املغنى: 56. 

ۅچ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
]سورة الكهف: 78، 79، 81[ اآلية.

وقد تأيت لغري التفصيل مثل: أما حممد 
للتوكيد كام وضح ذلك  فذاهب، وتكون 
فيه  حرف  و)أم��ا(  فقال)22(:  الزمرشي، 

بالفاء،  عليه  جياب  ولذلك  الرشط  معنى 
تقول:  توكيد،  فض��ل  الكالم  يف  وفائدته 
ذلك  توكيد  قصدت  ف��إذا  ذاه��ب،  زي��د 
وأنه ال حمالة ذاهب، وأنه بصدد الذهاب، 
وأنه من عزيمة؟. قلت: أما زيد فذاهب، 
ولذلك قال سيبويه يف تفسريه: مهام يكن 

من يشء فزيد ذاهب.
التوكيد  وأم��ا  ه��ش��ام)23(:  اب��ن  ق��ال 
غري  رشحه  أحكم  من  أر  ومل  ذك��ره،  فقل 
من  )أم��ا(  املعنى  هذا  ولعل  الزمرشي، 
البالغة،  باب  يف  وأدخلها  معانيها،  أبرز 
التأكيد  يف  مناسبة  املقام  هلذا  األقوى  وهو 
وحفظه  اليتيم  رعاية  من  املراد  املعنى  عىل 
ما  عكس  عىل  وجه  أحسن  عىل  وتربيته 
كانت متارسه اجلاهلية يف أكل ماله وقهره.

وكذلك الشأن يف تأكيد املعنى بالنسبة 

)22( الكشاف: 4/ 266. 
)23( املغنى: 56. 
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و)اليتيم(  اهلل  بنعمة  والتحديث  للسائل، 
مفعول ل�� )تقهر( مقدم عليه وتقهر جمزوم 
اليتيم  ظلم  عن  النهي  واملراد  الناهية،  بال 

وغلبته وأخذ ماله.
ومعناه  تكهر(  )فال  أيضا  قرئ  وقد 
ويف  ال��ف��راء)24(:  قال  وجهه،  يف  تعبس  ال 
تكهر وسمعتها من  اهلل فال  مصحف عبد 

اعرايب من بني اسد قرأها عيل.
واذا كان العبوس يف وجه اليتيم منهيا 
عنه، فإن ظلمه وأخذ ماله أغلظ يف النهي 
عنه، وهو معنى كناين يراد منه البشاشة يف 
له  به، ولني اجلانب  اليتيم، واللطف  وجه 
كسابقتها،  اآلية  السائل(،  )وأما  وأعرب: 
واملجرور  اجل��ار  اآلي��ة،  ربك  بنعمة  وأم��ا 

متعلق بالفعل: )فحدث(.
تنهر(،  و)فال  تقهر(،  )فال  يف:  والفاء 
و)ف��ح��دث( يف ج��واب أم��ا وق��د وردت 
تفيده  الذي  التأكيد  املعاين عىل سبيل  هذه 
أما املصّدر هبا اآلية، كام سبق رشحها، وما 
به، واجلار واملجرور  املفعول  تقديم  يفيده 

يف قرص وختصيص.
قبل  أبيه  عن  الصبي  انقطاع  واليتيم 

)24( معاين القرآن 3/ 274. 

بلوغه، ويف سائر احليوانات من قبل امه)25(، 
رب،  ڑ  ژ  ژ  ڈ  زب  تعاىل:  قال 
أو  املستجدي؟.  بالس����ائل:  امل��راد  وهو 
ليعم  أطالقه  واألحس���ن  العلم؟.  طالب 
أو طالب علم،  كل سائل؛ مستجديا كان 

أو غري ذلك.
والتحديث  زج��ره  ال��س��ائ��ل:  وقهر 
إذ  وبخاصة  واشاعتها،  شكرها  اهلل  بنعمة 
علم سالمة نفسه من الرياء وهذه اآليات 
الثالث تشعر بأهنا يف مقابلة ما قبلها فكان 
حمسن بديعي وهو: اللف والنرش املشوش، 
)أمل  مقابلة:  يف  اليتيم(  )فأما  جعل:  حيث 
يف  السائل(  )وأم��ا  وجعل:  يتيام،  جي��دك 
وجعل:  فأغنى(  عائال  )ووج��دك  مقابلة 
مقابلة:  يف  فحدث(  رب��ك  بنعمة  )وأم��ا 

)ووجدك ضاالً فهدى(.
ن بديعي آخر هو االلتزام،  سِّ وهناك حمخُ
يف  والشاعر  نثره  يف  الناثر  يلتزم  أن  وهو: 
شعره حرفا: أو حرفني فصاعدا قبل حرف 

الروي… مرشوطا بعدم الكلفة)26(.
وقد جاء من ذلك يف الكتاب العزيز: 

)25( املفردات: 550. 
)26( بديع القرآن: 226. 
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ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 

هذه  س��وق  يف  إذن  ال��غ��رض  م��ا  ںچ 
اآليات الثالث تلو سابقاهتا؟. من املمكن 
 أن يكون هذا درسا عمليا لرسول اهلل
من  وأمته  رسوله  به  يريب  ان  به  اهلل  يريد 
الرسول مطلوب  املطلوب من  بعده، ألن 
خص  شيئا  عدا  ما  كذلك  املسلمني  من 
وجه  بأن  وذلك  والسالم  الصالة  عليه  به 
رعايته  من  عليه  أنعم  بام  وذكره  الرسول 
وإيوائه اليه بعد أن ذاق اليتم وهو أنه وبام 
وبام  به،  وهدى  فهداه،  الوحي  عليه  أنعم 
وعىل  النفس  وغنى  القناعة  من  عليه  أفاء 

امته من الغنائم واخلريات.
اهلل  أنعم  وقد  كذلك،  االمر  كان  إذا 
قدوتك  اهلل  فاجعل  عليك  النعم  هب��ذه 
به،  وتلطف  وأوه  اليتي�����م  عىل  فتعطف 
وارحم السائل وال تزجره واشكر اهلل عىل 
الكاملة  اهلداية  هذه  من  عليك  به  من  ما 
والسالم  الصالة  عليه  وىف  وقد  الشاملة 
قوال  ال��درس  هذا  وعلمنا  منه،  طلب  بام 
بيت  خري   :قال إنه  عنه  فروى  عمال، 
يف املسلمني بيت فيه يتيم حيسن اليه، ورش 

بيت يف املسلمني بيت فيه يتيم يساء اليه.

وأخذ  اليتيم  ظلم  عن  النهي  وك��ان 
أن  اىل  إشارة  وجهه  يف  العبوس  أو  ماله، 
للرتبية  وزج��ره  هنره  منع  يقتيض  ال  ذلك 
جانب  يف  جاء  ولذلك  مصلحته  حيقق  بام 

اليتيم.
وإحياء  اشعارا  تقهر،  فال  قوله:  ويف 
مما  ذلك  من  الصاحلة  الرتبية  حيقق  ما  بأن 
أنه غري جائز يف ظاهر االمر ال يشء  يظن 
فيه وغري منهي عنه بل أن ذلك مما بعد من 
اليتيم مثل ما يزجر الواحد ولده  مصلحة 
الناس عليه، رعاية ملصلحته  وهو أعطف 
اليتيم  ان  علمنا  إذا  وبخاصة  له،  وتربية 
من  النوع  هذا  اىل  حيتاج  يتمه  مرحلة  يف 

الرعاية.
)فال  الس���ائل:  ج��ان��ب  يف  وج���اء 
السيطرة عليه والتحكم  تنهر( ألن جانب 
أكان  وس��واء  اليتيم،  يف  كام  وارد  غري  فيه 
السائل مستجديا، أم سائل علم، أم جاه، 
-كام  منا  يقتيض  األدب  فان  ذلك  غري  أم 
نقول  أو  حلاجته  نجيبه  -أن  القرآن  علمنا 
الضعيف،  ملوقفه  مراعاة  الطيبة  الكلمة  له 
فيها  احتاج  التي  حلاجته  خاطره  وانكار 
بنفسه  ان��ج��ازه��ا  ع��ن  وع��ج��ز  ع��ون  إىل 
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نبيه  به  اهلل  يؤدب  رفيع  قرآين  أدب  وذلك 
)أدبني  يقول  إذ   وصدق واملسلمني 
وىص  ما  ذلك  ومن  تأديبي(  فأحسن  ريب 
به رسول من لني اجلانب والكلمة الطيبة، 
الفظاظة  عن  والبعد  باحلسنى  واملعاملة 
اهلل  مدح  ما  وهو  والقول،  القلب  وغلظة 
الذي  والسالم  الصالة  عليه  رسوله  به 
حيث  العايل  األدب  ذلك  يف  القمة  كان 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چٺ ٺ  قال 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ 
عىل   ]159 عمران:  آل  ]سورة  ڦچ  ڦ 
يعامل هبذا،  ان  يمكن  ليس كل سائل  انه 
وهناك  املتعنت  وهناك  اجلشع،  هناك  بل 
املصلحة  فمن  الناس،  بمصالح  العابث 
تعود  ملقاييس حكيمة  يعامل طبقا  ان  اذن 
عليه هو نفسه وعىل املجتمع بالنفع واخلري، 

ولسنا نعوز ذلك يف رشيعة اهلل.
رسوله  –يذّكر  وج��ل  -ع��ز  اهلل  إن 
الكريم بأحداث مضت وانقضت، إال أهنا 
مؤثرة جدًا يف حياته، وهذا ما يسميه بعض 
فاليتم  املايض،  واستدعاء  بالتذكر  النقاد 
بالرسول  مرت  أم��ور  والعيلة  والضالل 
والرسول  والسالم،  الصالة  عليه  الكريم 

استدعاءها  أن  إال  ويعيها،  يعرفها  الكريم 
احل��ارض  يف  مقارنة  وإج���راء  امل��ايض  م��ن 
الرضا  الكريم  الرسول  نفس  يف  يبعث 
–مل  والبهجة والشعور بأن اهلل -عز وجل 
ينسه سابقًا فكيف سيودعه أو يقاله اآلن، 
صنع  يف  فاعلة  مشاركة  امل��ايض  فيشارك 
فاحلارض  فيها،  والتأثري  احل��ارض،  حلظة 
حارض  فال  فيه،  ما  بكل  للاميض  امتداد 
جذور  هناك  تكون  أن  دون  مستقبل  وال 
راسخة متّد وتغّذي هذا احلارض، والعودة 
تذّكرها  طريق  عن  تكون  اجلذور  هذه  إىل 
البرشي  العقل  احتاج  كلام  واستدعائها 
هو  التذّكر  هذا  يف  الوصال  وخيط  إليها، 
عىل  القدرة  لدهيا  من  فهي  "الّذاكرة"، 
إحياء حالة شعورية مضت وانقضت، مع 
املايض، عىل  أهنا جزء من  العلم والتحقق 
من  الذاكرة  استفزاز  هو  التذّكر  أن  حني 
أجل استحضار مزوهنا، ويف هذا التحول 
تواصل  تأكيد عىل  احلارض  إىل  املايض  من 
نص  يف  ال��داليل  واالئتالف  النفيس  اجلو 

السورة الكريمة )27(. 

الرتابط الشكيل  )27( سورة الضحى، دراسة يف 
واالئتالف الداليل، الدكتورة عائشة الزراع 
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ان مهمة السورة الكريمة: هي توكيد 
املرسل/  بني  االتصال  فاعلية  استمرار 
اليه/  واملرسل  جالله  جل  املطلق  احلق 
التوكيد  واج��راءات   الكريم الرسول 

ڄ  چ  قوله:  يف  القسم  ثنائية  ه��ي: 
يف  النفي  وثنائية  چ،  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
واحلاق  قىل،  وما  ربك  ودع��ك  ما  قوله: 
بالتهوين/  يتسم  مثبت  بمثبتني:  النفي 
من  لك  خري  ولآلخرة  قوله:  يف  وآآلنية 
قوله:  يف  بالتبشري  يتسم  ومثبت  األوىل.. 
والتذكري  فرتىض،  ربك  يعطيك  ولسوف 
النبوية  السرية  مايض  وجيز  استدعاء  عرب 
يف الثنائيات: يتيام/ فأوى وضاال/ فهدى 
وعائال/ فأغني، والتبليغ من خالل النسق 
اليتيم/ ال تقهر والسائل/  الثاين:  الثالثي 

ال تنهر ونعمة ربك/ فحدث)28(.
وال بدهَّ من التأكيد عىل إن مرامي تلك 
املعاين من الدقة بحيث ال يتوصل االدراك 

العطوي، شبكة االنرتنيت، نقال عن شعرية 
أمني:  أنس  العاصمي،  مليكة  عند  التذكر 
جملة صدانا الثقافية، 6 يوليو، 2010م: 1. 
قراءة هيكلية يف  الضحى  )28( سجو يف حرة 
مؤسسة  مسعود،  مقداد  الضحى،  س��ورة 

النور للثقافة واالعالم االلكرتونية. 

عمق  فإن  االوىل،  الوهلة  من  معانيها  اىل 
عظيم  معنى  من  إليه  ترمي  وما  معانيها، 
يشء  كل  يف  اهلل  اىل  دائام  بالرجوع  يوحي 
واملانع  املعطي  ألنه  يسأل  بأن  االوىل  وانه 
الكلامت  تلك  يشء،  كل  يف  وامل��ت��رصف 
حني  املستجدي  السائل  هبا  يرد  كان  التي 
العطاء- له  يراد  أوال  يعطي،  ما  يوجد  ال 
وهي  وغريمها  رزاق،  يا  حنان،  يا  وهي: 
لقوله  مصداق  وهي  وعطفا  أدبا  تفيض 
تعاىل: چ ڱ ڱ ڱ ں چ أدب قرآين 
أمجله  وما  يطبقونه،  الصالح  السلف  كان 
من  باعتباره  عليه  للحفاظ  ندعو  أدب  يف 
اجتامعيا  تقليدا  وباعتباره  القرآن،  تعاليم 
عىل  وحيافظ  يدعو  جمتمع  كل  إذ  أصيال 

تقاليده، بل ويعتز هبا.
نتائج البحث:

يف . 1 البالغية  االساليب  تضافرت  لقد 
السورة املباركة يف توكيد متانة العالقة 
ورسوله  وتع��������اىل  سبحانه  اهلل  بني 
الكري������م صلوات اهلل وسالمه عليه. 
به  املفعول  حذف  يف  ذلك  تبني  وقد 
املفعول  ق���وله: )وما قىل( فحذف  يف 
جاء  أو  ماقبله،  عليه  دل  كان  وان  به 
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مراعاة للفاصلة، فهو من جانب اخر 
تعظيم لشخصية الرسول الكريم عليه 
الصالة والسالم ¸. ثم بني أن البغض 

ليس من الصفات االهلية.
ت��ض��م��ن ال��ق��س��م م��ع��ن��ى ال��ت��أك��ي��د . 2

)والضحى( ردا عىل امني����ات قريش 
وأقاويلهم من أن حممدا عليه الصالة 
والسالم قد ودعه رب��ه، وجاء القسم 
رسور  وقت  كونه  لفضيلته  بالضحى 
معاين  عن  فضال  جديد  ي��وم  وبداية 

اخرى لوروده يف آيات اخر.
جمازها . 3 يف  اللغة  مجالية  جتلت  ك��ام 

االستعاري، ففي )ماودعك( استعارة 
التوديع لغرض  تبعية استعري منه������ا 
بمعنى  )ودع(  منه  اشتق  ثم  ال��رتك 
رعاية  عىل  للداللة  فيهام  منفيا  ترك 
صلواته  الكريم  لرسوله  سبحانه  اهلل 
وسالمه عليه، ومن ثم عطف مجلتني 
)ولسوف  املنفيتني  معنى  عىل  مثبتتني 

يعطيك ربك فرتىض(.
الكريمة-. 4 السورة  -يف  وللتك���رار 

اهلل  تويل  يف  تتلخص  ومعاين  دالالت 
سبحانه رعاية رسوله الكريم صلواته 

كلمة  تكررت  فقد  عليه،  وسالمه 
)الرب(: )ماودعك ربك(، )ولسوف 
حفظ  هنا  فالرعاية  رب��ك(  يعطيك 
وتربية واعداد ألمر عظيم هو الرسالة 

الساموية حمفوفة بحامية اهلية.
السورة . 5 يف  ورد  الذي  االستفهام  أما 

حقيقيا،  استفامه���ا  ليس  الكريم������ة 
جيدك...( )أمل  انكاري  استفهام  وانام 
التقرير  سبيل  عىل  االستفهام  وه��ذا 
وال��ث��ب��وت ألن��ع��م اهلل ع��ىل رس��ول��ه 
الكريم-صلوات اهلل وسالمه عليه -، 

ولذلك جاء بصيغة املايض.
عن . 6 فضال  بالغية  افادة  )اما(  أفادت 

توكيدية،  تفصيلية  كوهن���������ا رشطية 
مقام  يف  أق��وى  البالغة  باب  يف  فهي 
اليتيم وحفظه يف أحسن حال،  رعاية 

وكذلك احلال بالنسبة للسائل.
كام افادت السورة الكريمة من التذكر . 7

والضاللة  فاليتم  املايض،  واستدعاء 
والعيلة امور كان الرس����ول الكريم-
-ضحيتها،  عليه  وسالمه  صلوات�����ه 
فهو يعرفها ويعيها، اال ان استدعاءها 
التواصل  لغرض  باحلارض  ومقارنتها 
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النفيس وصوال اىل معنى عظيم يوحي 
بالرجوع -دائام -اىل اهلل يف كل يشء، 
ألنه  يسأل  بأن  االوىل  سبحانه  وان��ه 
املعطي واملانع واملترصف يف كل يشء.

البحث ومراجعه: أهم مصادر 
القرآن الكريم.

بديع القرآن، إبن ايب األصبع املرصي - 1
ت 668ه��، مكتبة هنضة مرص.

أبو - 2 القرآن،  اعراب  غريب  يف  البيان 
اهليئة  577ه��،  ت  االنب��اري  بن  بكر 

املرصية العامة للتأليف والنرش
عبد - 3 حممد  أبو  القرآن،  مشكل  تأويل 

276ه��،  ت  قتيبة  بن  مسل�م  ابن  اهلل 
دار الرتاث ط2 مرص.

العقل - 4 ارش���اد  السعود،  أيب  تفسري 
الكريم،  القرآن  مزاي�������ا  اىل  السليم 
ت  ال��ع��امري  اب��ن  حممد  السعود  أب��و 

982ه��، مطبعة صبيح.
تلخيص البيان يف جمازات القرآن، أبو - 5

احلسن حمّمد بن احلسني بن موسى بن 
حممد بن موسى بن ابراهيم بن اإلمام 
موسى الكاظم ع، الرشيف الريض ت 

406ه��، عيسى احللبي، مرص.

عىل - 6 ال��رايض  وكفاية  القايض  عناية 
الدين  ش��ه��اب  ال��ب��ي��ض��اوي،  تفسري 
اخلفاجي  عمر  بن  حممد  بن  أمح�����د 
املرصي احلنفي ت 1069ه��، املكتبة 

االسالمية، حممد أزدمري، تركيا.
الفتوح�������ات اإلهلية بتوضيح تفسري - 7

بن  سليامن  اخلفية،  للدقائق  اجلاللني 
االزهري،  العجييل  منصور  بن  عمر 
ه��،   1204 ت  باجلمل  امل��ع��روف 
منشورات اجلمل، مطبعة عيسى البايب 

احللبي.
معاين القرآن، أبو زكريا حييى بن زياد - 8

املرصية  اهليئة  ه�،   207 ت  الفراء 
العامة للكتاب، مرص.
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أفق البحث:
القرآني�����ة  الدراسات  يف  االجتاه  أن 
احلديثة للمعتقدات والقيم األخالقية التي 
جاء هبا القرآن الكريم، تكاد تكون متلفة 
األوائ���ل  املنظرين  دراسات  عن  ما  نوعًا 
الذين أنصب اهتاممهم عىل التفسري الظاهر 
حصلت  التي  االجتامعية  األحداث  لتلك 
يف مسرية الرسول يف أول الدعوة، ويف هذا 
متعددة  وتفاسري  عديدة  آراء  هناك  الشأن 
األح��داث  ه��ذه  يف  كبري  حد  إىل  سامهت 
التي أخذ بعضها طابعًا مغايرًا لنظام القيم 
تقديسها  عىل  الدين  يعمل  التي  واملعايري 
للرسول  االجتامعي���ة  احلياة  س��ريورة  يف 
البحث  هذا  أن  املعلوم  ومن   األعظم
بني  قائمة  كانت  اشكالية  طياته  يف  يعالج 
مجاعة من علامء التفسري من السنة والشيعة 
ومنهم  األنبياء((  ))عصم��ة  جدلية  ختص 
رسول اهلل يف نموذجني وقعتا يف حياته 
))الغرانيق((  قصة  ال��دع��وة،  أوائ��ل  يف 
تاريخ  يف  واسعة  مساحة  أخ��ذت  التي 
القرآنية،  التفاسري  ويف  النبوية  السرية 
وحكاية ))األعمى(( التي تضمنتها سورة 
))عبس(( ونظرًا إىل نصية القرآن الظاهرة 

حقه  يف  نزلت  ال��ذي  األعمى  حكاية  يف 
املعنى  يظل  القرآين  اخلطاب  عرب  اآلي��ات 
النفي  قائمة عىل  الظاهر يف جدلية كالمية 
املفرسين  عند  أخرى  مرة  واألثبات  مرة 
وأصحاب الكالم، وهو عن وعي وأدراك 

مميز لتاريخ السرية النبوية.
هذه  يف  التباين  هذا  يف  السبب  ولعل 
الذنب  القائلني بصدور  أن  اإلشكالية هو 
اخلطأ  من  عصمتهم  يرون  ال  األنبياء  عن 
إال يف حالة تبليغ األحكام وأداء الرسالة، 
عندهم  فجائز  حياهتم  من  غريمها  يف  أما 

وقوع اخلطأ منهم)1(.
ثبت  إذا  ف��ريى  اآلخ���ر،  الفريق  أم��ا 
بالدليل عصمة األنبياء  فكل ما ورد يف 
القرآن مما له ظاهر ينايف وقوع اخلطأ منهم، 
فالبد من رصف الكالم عن ظاهره ومحله 

عىل ما يليق بأدلة العقول)2(.
فكيف م����ا كان األمر يف فهم اآليات 
ف�ق�د كان غرضها  النازلة يف حق األعمى 
مستحكمة  حالة  تعالج  أخالقي����ًا  األول 

)1( الفخر الرازي: التفسري الكبري ج31 ص55. 
ج2  القالئد  ودرر  الفوائد  غرر  املرتى:   )2(

ص399. 
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حاالت  من  اإلس��الم  نظر  يف  ومستهجنة 
متنفذة  فئة  متارسها  والتي  املكي  املجتمع 
عىل  املتجربين  والزعامء  األغني������اء  من 
فيكون  املؤمنني،  من  املستضعفني  الفقراء 
التعامل مع هذه احلالة يف ضوء ما جاء به 
تعترب  أخالقية  وقيم  معطيات  من  القرآن 
قاعدة لنظام اجتامعي تكون فيه العالقات 
التوجيه  بحسب  خاضعة  واملعامالت 

الذي يستهدفه اإلسالم.
يف  ال��رصاع  هذا   اهلل رس��ول  وجد 
املجتمع املكي قائاًم عىل العالقات املتنافرة 
املمكن  من  يكن  فلم  الفئتني،  هذين  بني 
دون  من  اجلديد  الدين  ه��ذا  إىل  الدعوة 
االهتامم برشائح املجتمع املكي كلها فمن 
اإلسالم  إىل  الدعوة  بني  الوثيق  التالزم 
التالزم  ذلك  االجتامعي،  النظام  وطبيعة 
الرسول  طبيع�������ة  عن  ينفصل  ال  الذي 
احلالة  إلصالح،  ج���������اء  الذي  املصلح 
فكيف  البرشية  مقوماهتا  بكل  االجتامعية 
املتجانسة  غري  الفئات  تلك  م�����ع  يتعامل 
أن  يري����د  الذي  وهو  والتاميز  بالتفاضل 
يؤسس إىل تارخيية اجتامعية جديدة تكون 
من  أيضًا  وهو  البرش،  أنواع  لكل  حاضنة 

أهداف القرآن.
حق  يف  النازلة  اآليات  يدرس  والذي 
مكونات  مع  موضوعية  دراس��ة  األعمى 
األخ��الق  حيث  م��ن  ال��رس��ول  شخصية 
أن  جيد  بينهام  ويقارن  احلديثيه،  سريته  يف 
اآليات ظاهرة الداللة يف شخص آخر قد 
أحاديث  لتدوين  األول  الصدر  يف  غيب 
الرسول  أدانة  الروايات يف  النزول، وهذه 
من  حالة  نجد  ول��ذا  ال��دراي��ة،  يف  وصمة 
التباين واضحة بني الشك واليقني يف نسبة 
العتاب إىل رسول اهلل وتعاقب اجلدل 
كمسار  احلدث  هلذا  الناقل  فالقرآن  فيها، 
األن��واع  ترتيبه  يف  تتغري  وخطايب  لغوي 
التعبريية ألنه معج�����زة النبوة ومرشوعية 
يتلبس  أن  املمكن  غري  فمن  الرسال����ة 
لرجل  املنافي����ة  األخالق  هبذه   النبي
يكون  أن  فض�����اًل  للفضيلة،  قومه  يدعو 

ڱ  چ  خياطب  الذي  وهو  اهلل،  رسول 
ڱ ڱ ں چ ]سورة القلم: 4[.

وج�����������������������ود ه���ذه األخ�����الق يف 
ملخاطب������ة  قاعدة  تعّد  الرسول  شخص 
أيضًا  وهو  املجتمع،  يف  اخلرية  العواطف 
لقوله  أتبعه  ملن  اجلن����اح  بخفض  مأمور 
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ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  چڍ  ت��ع��اىل: 
 ]215 ال��ش��ع��راء:  ]س���ورة  ڈچ 
واإلع��راض  بالدعوة  تعاىل  اهلل  أم��ره  كام 

ٺ  ٺ  چ  تعاىل:  لقوله  املرشكني  عن 
احلجر:  ]سورة  ٿچ  ٿ  ٺ  ٺ 

94[ فليس من الصواب األعراض عنهم 
ال��رواي��ات،  تنص  كام  عليهم  واألق��ب��ال 
وهو ترصف غري مقبول ملدلول النص يف 

اإلعراض عن املرشكني.
إذن هناك تسامح من حيث املبدأ عند 
مصادر  درس��وا  لكوهنم  التفسري،  علامء 
القرآنية،  املعارف  وطبيعة  اآليات  نزول 
ضوء  يف   اهلل رسول  سرية  يدرسوا  ومل 
القرآن دراسة مقارنة يف سريته احلديثية يف 
املجتمع املكي واملدين، وهذا مما يظهر من 
مصادرها  ومتابعة  النبوية  السرية  تاريخ 
احلديثية  ال��دراس��ات  يف  كتابتها  وتطور 
الدكتور  تناوهلا  التي  واحلديثة  القديمة 
عامر نّصار يف أطروحته وهي عىل وسعها 
خصائص  يف  كانت  إذ  مصادرها  وتعدد 
حياة الرسول أو الشاملة هلا مل نجد إشارة 
بعدًا  تعطي  مقارنة  دراس���ة  إىل  واح���دة 
مع  القرآن  ضوء  يف  الرسول  حلياة  إنسانيًا 

كثرة اآليات املتحدثة يف هذا املضامر)3(.
أملح إىل هذا املعنى الشيخ حممد الغزايل 
تظن  قد  قائاًل:  السرية((  ))فقه  كتاب���ه  يف 
تارخيه  تابعت  إذا  حممد  حياة  أنك درست 
لن  بالغ  خطأ  وهذا  الوفاة،  إىل  املولد  من 
القرآن  درس��ت  إذا  إال  حقًا  السرية  تفقه 
من  تنال  وبعدما  املطهرة،  والسنة  الكريم 

.)4( ذلك تكون صلتك بنبي اإلسالم
التوجه  هذا  إىل  مضادة  دعوة  وهناك 
ترجيح  عىل  الدراسات  لبعض  سمحت 
حجية النص عىل حجية العقل، مما خيالف 
تعطيل عمل العقل عىل فهم النص القرآين 
املعنى  م��ن  ب��دالً  اخلفي  املعنى  وإظ��ه��ار 
الظاهر الذي ال يتفق مع قداسة املخاطب 
يفيض  السلفي  االجت��اه  وهذا  اآلي��ات،  يف 
الرسول  حياة  يف  ب��ارزة  معامل  طمس  إىل 
الدراسات  تسمح  ال  حتى  مماته،  بعد  أو 
اجلدلية  اإلشكالية  هذه  مثل  فتقع  بذكرها 
التي حتكي معاتبة رسول اهلل مع وجود 
عصمته احلافظة ملسريته النبوية، وهي التي 

عند  النبوية  السرية  كتابة  تطور  نّصار:  عامر   )3(
العرص  هن��اي��ة  حتى  املسلمني  امل��ؤرخ��ني 

العبايس ص15. 
)4( حممد الغزايل: فقه السرية النبوية ص507. 
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مسددة من اهلل تعاىل لعصمته قبل الرسالة 
منها  الصغرية  الذنوب  مجيع  من  وبعدها 
اخلاصة  بحياته  يتصل  ما  كل  يف  والكبرية 
أو يف شؤون رسالته، فيكون كل ما وردة 
رصف  فالبد  عصمته  مع  يتناىف  القرآن  يف 
يليق  ما  عىل  ومحله  ظاهره  عن  الك�����الم 
بيان  ه��و  احلمل  وه��ذا   اهلل ب��رس��ول 
وإيضاح وإظهار املعنى الذي تنطوي عليه 

اآليات اعتامدًا عىل الدليل العقيل.
يفسح  التأويل  يف  االجت��اه  هذا  ومثل 
املقارنة  القرآنية  ال��دراس��ة  يف  املجال  لنا 
بعد  ويمكننا  احلديثية،  الرسول  بسرية 
ذلك أن نجزم ببطالن مجيع الشبهات التي 
ومنها   اهلل رس��ول  حياة  إىل  تعرضت 
أداء  يف  وقعت  التي  ))الغرانيق((  شبهة 
رسول اهلل لسورة ))والنجم(( وشبهة 
األعمى عندما كان النبي يؤدي رسالته يف 
إحدى  من  الشبهتني  هاتني  وأن  التبليغ، 
 اهلل رس���ول  هل��ا  ت��ع��رض  شبهة  ع��رش 

سيأيت ذكرها يف حينه.
قصة الغرانيق:

هن�����ا ينبغي أن نذكر أمرين: 
األول: العالقة التي تتسم هبا اآلية عند 

نزوهلا يف أمر الغرانيق.
كمبلغ  الرسول  عالقة  الثاين:  واألمر 
الغرانيق  قصة  فيها  حدثت  التي  لآليات 
وعلينا أن ال ندخل يف تفاصيل هذا الزخم 
من اآلراء املتشعبة إال ما يسمح به البحث 
ما  اآلي��ة  فيه  بحثت  ال��ذي  املنعطف  ألن 

زالت الرؤية فيه ضبابية غري واضحة.
إىل بعض رواة  اآلية  لذا أوحي ظاهر 
التي  ))الغرانيق((  قصة  النزول  حديث 
تكلم هبا الرسول سهوًا وقيل: تكلم بذلك 
يف  ))النجم((  س��ورة  تبليغه  عند  ناعسًا 
الكعبة،  منتديات قريش حول  منتدى من 
ابن  عن  متعددة  بطرق  مروي  واحلديث 
صححه  وقد  التابعني،  من  ومجع  عباس 
عىل  نأيت  حجر)5(  ابن  احلافظ  منهم  مجاعة 

ذكره يف سياق البحث.
تناقلته  عامًا  فيبدو  احلديث  أم��������ا 
يف  املفس��رون  وذكر  احلديثية،  املجاميع 

ڈ  چ  ت��ع��اىل:  قوله  اآلي��ة  ن��زول  سبب 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ص169  ج9  امل��ع��اين  روح  اآلل����ويس:   )5(
والطباطبائي: امليزان ج14 ص396. 
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ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ 
ڻ ڻ ڻ چ ]سورة احلج: 52[.

كان سبب النزول أن رسول اهلل ملا 
رأى اعراض قومه عنه، شق عليه ما رأى 
من مباعدهتم عام جاءهم به ومتنى يف نفسه 

أن يأتيهم من اهلل ما يقارب بينه وبني قومه، 
حتى  إيامهنم  عىل  منه  حرصًا  كان  وذلك 
فجلس  منه  ودنوا  منهم  ودنا  قومه  قارب 
حول  قريش  أندية  من  ن��اد  يف  ي��وم  ذات 
الكعبة فقرأ عليهم سورة ))النجم(( حتى 

ے  ے  ھ  چ  تعاىل:  قوله  بلغ 
ۓ ۓ ڭ ڭچ ]سورة النجم: 
19 -20[ ألقى الشيطان يف لسانه ))تلك 
ترجتى((  الشفاع������ة  منها  العىل  الغرنيق 
ومى  فرحوا  ذلك  قريش  سمعت  فلام 
كلها  السورة  فقرأ  قراءته  يف   الرسول
فسجد وسجد املسلمون لسجوده وسجد 
وقد  املرشكني،  من  املسجد  يف  من  مجيع 
رسهم ما سمعوا وقالوا قد ذكر حممد آهلتنا 
 جربئيل أتاه  أمسى  فلام  الذكر  بأحسن 
فقال: ماذا صنعت تلوت عىل الناس ما مل 

آتك به عن اهلل وقلت ما مل أقل لك؟)6(.

متفاوَة،  بصيغ  التفسري  كتب  كل  يف  النص   )6(

حزن رسول اهلل لذلك حتى نزلت 
الذين  املفرسين  عامة  رواي��ة  هذه  اآلي��ة، 
يرون  التحقيق  أهل  أما  بالظاهر  يأخذون 
وقد  وم��وض��وع��ة)7(  باطلة  ال��رواي��ة  ه��ذه 

انقسم املفرسون بني مؤيد ومستنكر.
األنبياء . 1 أن  يرون  املؤيد:  القســــــــم 

والرسل الذين أرسلهم اهلل تعاىل وإن 
فلم  العلم  مع  اخلط�����أ  عن  عصمهم 
والنسيان  السهو  جواز  عن  يعصمهم 
ووسوسة الشيطان بل حاهلم يف جواز 
ان  فالواجب  البرش  ذلك كحال سائر 
علم  عن  يفعلونه  ما  يف  إال  يتبعوا  ال 

فذلك هو املحكم)8(.
التبليغ  يؤدي   اهلل رسول  كان  فلام 
ج��رى ع��ىل لسانه س��ه��وًا، وه��و م��ن غري 
من  الكلمتني  سمع  قد  كان  أنه  املستبعد 
املساوي  االي��ق��اع  عىل  وكانتا  املرشكني 
الوزن  املتقاربة يف  أليقاع اآلية والفواصل 
ما  السورة  قراءة  عند  فجرى  واملوسيقى، 

تاريخ  انظر  والتواريخ/  السري  يف  وكذلك 
الطربي ج2 ص338 وما بعدها. 

)7( الفخر الرازي: التفسري الكبري ج23 ص49-
50 والزمرشي: الكشاف ج4 ص164. 

)8( الفخر الرازي: التفسري الكبري ج23 ص54. 
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هذا  وعىل  سهوًا،  وسامعه  حفظه  يف  كان 
ولذا  عليه،  يقر  وال  عليه،  السهو  جوزوا 
أنزل اهلل عز وجل هذه اآلية متهيدًا لعذره 
وتسلية له، لئال يقال: إنه رجع عن بعض 
شيطانًا  أن  عباس:  ابن  قال  وقد  قراءته، 
ي��ق��ال ل��ه األب��ي��ض ك��ان ق��د أت��ى رس��ول 
يف  والقى   جربئيل ص��ورة  يف   اهلل
وأن  العىل،  الغرانيق  تلك   النبي قراءة 

شفاعتهن لرتجتى)9(.
وقد أحتج أصحاب هذا الرأي يف قوله 
تعاىل: چ ۀ ہ ہ ہ ہ چ 
]سورة احلج: 53[ قال الثعلبي: ويف اآلية 
السهو  عليهم  جيوز  األنبياء  أن  عىل  دليل 
الشيطان،  بوسواس  والغلط  والنسيان 
ينبه  ثم  يغلط،  حتى  القلب  شغل  عند  أو 
قوله  معنى  وه��و  الصحيح،  إىل  ويرجع 
ثم  الشيطان  يلقى  ما  اهلل  ))فينسخ  تعاىل: 

حيكم اهلل آياته(()10(.
يرون . 2 الذين  وهم  املستنكر:  القسم 

تعظيم   الرسول عىل  جوز  من  أن 

ج6  ال��ق��رآن  ألح��ك��ام  اجل��ام��ع  القرطبي:   )9(
ص58. 

ج6  القرآن  ألحكام  اجلامع  القرطبي:   )10(
ص60. 

املعلوم  من  ألن  كفر،  فقد  األوث���ان 
بالرورة أن أعظم سعيه كان يف نفي 
لتوحيد  مالفة  رشك  ألهن��ا  األوث���ان 
وجيعلها  يعظمها  فكيف  تعاىل،  اهلل 
يمكنه  كان  ما   وأنه هلم،  شافع��ة 
القرآن  ويقرأ  يّصىل  أن  أول دعوته  يف 
عند الكعبة آمنًا من أذى املرشكني له، 
الكعبة  خلو  يف  الفرص  يغتنم  وكان 
هن��ارًا  حيرها  مل  إذا  امل��رشك��ني،  من 
القرآن،  ويقرأ  ليّصىل  لياًل  حرها 
أن  من  أعظم  كانت  له  معاداهتم  وأن 
أن  دون  القراءة  من  القدر  هبذا  يقروا 
يقفوا عىل حقيقة األمر، فكيف أمجعوا 
عىل أنه عّظم آهلتهم حتى خروا سجدًا 
هلم،  موافقته  عندهم  يظهر  مل  أنه  مع 
كل ذلك يبطل قول من قال يف تعظيم 

آهلتهم)11(.
الترصف  ه��ذا  مثل  ج��دالً  ج�از  ول��و 
أو  آية  بألقاء   لس���انه يف  الشيطان  من 
الكريم ألرتفع األمن عن  القرآن  آيتني يف 
يكون  أن  اجلائز  من  فكان  األهلي،  الكالم 

ج23  الكبري  التفسري  ال��رازي:  الفخ������ر   )11(
ص50. 
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الشيطان،  إلقاء  القرآنية من  بعض اآليات 
ثم يلقى نفس هذه اآلية ))وما أرسلنا من 
النبي  لسان  يف  فيضعه  نبي((  وال  رسول 
وذكره فيحسبها من كالم اهلل الذي نزل به 
والوثوق  األعتامد  يرتفع  وبذلك  جربئيل، 
بكتاب اهلل من كل جهة فتبطل إذن الرسالة 
ّجلت  ولكن  بالكلية،  النبوية  والدعوة 

ساحة احلق من ذلك )12(.
سند رواية قصة الغرانيق:

مهام كانت الدوافع التي من وراء هذه 
الرواية سواء نظرنا أليها من زاوية سندها 
مغايرًا  حدثًا  مثلت  فأهنا  متنها  م��ن  أو 
وأن  التوحيد،  إىل  وال��دع��وة  للرس���الة 
قيمة  فال  سليم،  بسند  ثقات  رواهت��ا  كان 
عىل  القطعية  األدل��ة  بموجب  السند  هلذا 

عصمته ويف هذه الرواية أجتاهان.
األول: ذهب إىل صحة الرواية احلافظ 
طرقًا  وساق  البخاري  رشح  يف  حجر  بن 
وكلها  ق��ال:  ثم  وغ��ريه،  عباس  أب��ن  عن 
ضعيف  إما  جبري،  بن  سعيد  طريق  سوى 
عىل  تدل  الطرق  كثرة  لكن  منقطع  وإم��ا 
ان هلا أصاًل مع أن هلا طرقًا بسند صحيح 

)12( الطباطبائي: امليزان ج14 ص396 -397. 

مرسلني  آخرين  وطريقني  البزاز  أخرجه 
أحدمها  الصحيحني،  رشط  عىل  رجاهلام 
زيد  بن  يونس  طريق  من  الطربي  أخرجه 
أيضَا  أخرجه  ما  والثاين  شهاب،  ابن  عن 
بن  ومح��اد  سليامن  بن  املعتمر  طريق  من 
عن  هند  أيب  بن  داود  عن  فرفعهام  سلمة 
بكر  أيب  عىل  الرد  يف  أخذ  ثم  العالية،  أبن 
أنكارمها  يف  عياض  والقايض  العريب  بن 

الصحة.
القصة  هذه  يف  اخلرب  يكون  هذا  فعىل 
عباس  بابن  املتصلة  الط����رق  من  مسندًا 
الثالثة،  الطرق  من  مرفوع����������ا  مرساًل 
ابن  عن  التق�ات  رواها  التي  فيه  والزيادة 
ليست  البخاري  رواي������ة  غري  يف  عباس 
شاذة  تكون  فال  عنه  البخاري  يف  ملا  ملة 
ليس  النقل  حيث  من  فيه  الطعن  فإطالق 

يف حمله)13(.
االجت���اه ال��ث��اين: أن ه��ذا احل��دي��ث مل 
رواته  وال  الصحة  أهل  من  أحد  خيرجه 
بسند صحيح سليم متصل ثقة، وإنام أولع 
املولعون  واملؤرخون  املفرسون  وبمثله  به 

ص169- ج9  املعاين  روح  اآلل���ويس:   )13(
 .170
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كل  الصحف  من  املتلقفون  غريب  بكل 
صحيح وسقيم )14( وما روى عن حممد بن 
اسحاق بن خزيمة يثبت ذلك أنه سئل عن 
هذه القصة، فقال: هذا وضع من الزنادقة 
بكر  أبو  األم��ام  وقال  كتابًا،  فيه  وصنف 
غري  قصة  هذه  البيهقي:  احلسني  بن  أمحد 
ثابتة من جهة النقل، ثم أخذ يتكلم يف أن 
رواة هذه القصة مطعون فيهم)15( وأثبات 
فإن  القتاد  خ��رط  من  أش��د  اخل��رب  صحة 
الطاعنني فيه من حيث النقل علامء أجالء 
األخب����ار،  من  والسمني  بالغث  عارفون 
فلم  فيه  احلق  حتقيق  يف  الوسع  بذلوا  وقد 
بعد  إال مردودًا)16( فال عذر ألحد  يرووه 

التحقيق.
عىل  القاطعة  فاألدلة  الرواية  متن  أما 
صحتها  فرضت  وإن  تكذبه   عصمته
املقدسة  ساحته  تنزيه  الواجب  فمن  سندًا 
أن  إىل  م��ض��اف��ًا  اخلطيئة  ه��ذه  مثل  ع��ن 
الرواية تنسب إليه، وهذا أشنع اجلهل 

ج6  القرآن  ألحكام  اجلامع  القرطبي:   )14(
ص57. 

ج23  الكبري  التفسري  ال���رازي:  الفخر   )15(
ص50. 

)16( اآللويس: روح املعاين ج9 ص173. 

ليس بحق رسول اهلل وحده وإنام  وأقبحه 
هم  الذين  واملرسلني)17(  األنبياء  جلميع 
تعاىل  اهلل  عىل  الواجب  فمن  البرشية  قادة 

عصمتهم ألداء رسالتهم.
وبعد هذه اإلطاللة الرسيعة عىل هذا 
لنا  يظهر  القصة  هذه  يف  األسايس  املكون 
إجيابًا  أم  إذ كان سلبًا  الروائي  احلراك  هذا 
ألحقاق  معتمدة  منهجية  رؤية  فيه  ليس 
نقيل  استقراء  فيه  جاء  ما  كل  وإنام  احلق، 
حياة  يف  احل��دث  أمهية  مع  ال��رواة  تداوله 
ال  ملموسة  بأدلة  خيرجوا  ومل   الرسول
شك  ال  مما  وهو  األثبات  يف  وال  النفي  يف 
والظروف  التارخيية  املرحلة  طبيعة  أن  فيه 
وظيفة  حتدد  التي  هي  السائدة  السياسية 

الرواة.
غرض آيات قصة الغرانيق:

وملا كان نزول القرآن بلغة قريش، كان 
طبيعيًا أن يكون أفصح ما تنتهي أليه لغات 
أن  أيضًا  طبيعيًا  وك��ان  مجيعها،  العرب 
يكون املرسل له واملؤدي إىل تبليغه قريش 
غضاضة  من  فليس  سابقًا،  مؤهاًل  اللغة 
املبلغ عارفًا يف لغة  أن يكون هذا الرسول 

)17( الطباطبائي: امليزان ج14 ص396 -397. 
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التبليغ  مسؤولية  ليتحمل  مجيع���ًا  العرب 
القرآن  بلغة  الك��املة  معرفته  عن  فضاًل 
شك  خياجله  فال  ألفاظه،  متيز  عىل  وقدرته 
يف  متر  أو  يّبلغه  وم��ا  يقوله  ما  معرفة  يف 
عن  الغريبة  الكلامت  ه��ذه  مثل  خاطره 
التوحيد ومل يشعر  منطقه واملضادة لدعوة 
هبا، وهو الذي أصبح كالمه مرياثًا خالدًا 
يف البيان العريب كخلود القرآن، وقد روي 
سمعت  ما  ق��ال:  أن��ه   عيل األم��ام  عن 
الرتكيب  -يريد  العرب  من  غريبة  كلمة 
 البياين -إال وسمعته���ا من رسول اهلل
وما  أنفه،  حتف  ))مات  يقول:  وسمعته 

سمعتها من عريب قبله(()18(.
من  ذهن  يف  متر  أن  يمك�����ن  فكيف 
الكلامت  هذه  مثل  البالغة،  هذه  يمتلك 
يف تالوته لآليات وهو القادر عىل التمييز 
أللفاظ  اللغوي  األستعامل  يقتضيه  وما 
القرآن من غريه من الكالم؟ حتى إذا كان 
تعاىل  -فقوله  يظن  -كام  متومهًا  أو  ناسيًا 

چ  ۇ  ڭ  ڭ  االدعاءچ  هذه  حيبط 
]سورة األعىل: 6[ وقوله تعاىل: چ ىئ 

ج2  ال��ع��رب  آداب  ت��اري��خ  ال��راف��ع��ي:   )18(
ص333. 

لذا   ]32 الفرقان:  ]س��ورة  چ  ی  ىئ 
القديمة  القرآنية  الدراسات  كل  أن  نجد 
واحلديثة التي أمجعت عىل أن القرآن كالم 
وأعجازه  أسلوب���ه  جلامل  أسست  معجز 
ونفي  قدسيت���ه  إلثبات  عرفانية  آي��ات 

وقد  لنص���ه  واملعرتضة  الطارئة  احلاالت 
تعاىل:  لقوله  متالعب  كل  من  اهلل  حفظه 

ڱچ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 

ت��ع��اىل -يف  ]س���ورة احل��ج��ر: 9[ وق���ال 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  حفظه-چ 
]س��ورة  ڻچ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ 

فصلت: 42[.
حمصل أشكالية الغرانيق:

ع��ىل ال��رغ��م م��ن ك��ث��ر األق�����وال يف 
أعطاءات  متلف  من  االشكالية،  ه��ذه 
املفرسين تظل من بينها ما جاء عن السيد 
العطاء  هو  التنزيه،  كتاب  يف   املرتى
األقرب إىل واقع احلال أنذاك، وأن مل يف 
سمعوا  ملا  اآلية:  تأويل  يف  قال  بالغرض، 
من ذكر آهلتهم بام أعجبهم. فهذا اخلرب أن 
فلام  القرآن  يتلو  كان  انه  عىل  حممول  صح 
آهلتهم،  أسامء  وذكر  املوضع،  هذا  إىل  بلغ 
يعيبها  كان  أنه   عادته من  علموا  وقد 
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تلك  الكافرين  من  احلارضين  بعض  قال: 
الغرانيق العىل وألقى ذلك يف تالوته توهم 
سبحانه  اهلل  فأضافه  القرآن  من  ذلك  ان 
بأغوائه  حصل  إن��ام  ألن��ه  الشيطان  إىل 
احلق  النارص  قول  أيضًا  وهو  ووسوسته، 
أيضًا  تأويله  ّحسن  وقد  الزيدية،  أئمة  من 

الطربيس)19(.
يف  املفرسين  أنخراط  من  الرغم  عىل 
أنتجت  والتي  املتشابكة  اإلشكالية  هذه 
آراء تكشف عن كثري من التفاصيل، ولكن 
مل يتضح منها تفسرًي أو تأويل منطقي يثبت 

عدم صحتها، وحاصل البحث هو:
رسول . 1 أن  البحث  سياق  يف  ذكرن�ا 

بالفصاحة  قومه  دون  من  متيز   اهلل
يف  عرفوا  قوم  إىل  بخُعث  إذ  والبالغة، 
يفرق  ال  فكيف  وفصاحتهم،  بياهنم 
والكالم  آي��ات  من  إليه  أن��زا  ما  بني 
الذي حرش معها؟. وإذا كانت ألفاظ 
الكلامت تطابق روى اآليات يف وزهنا 
معناها  يف  مطابقة  غري  فهي  ونظمها، 
تقدم– اآلي�����ات -كام  وبالغتها ألن 
أسامء  وهي  األصنام،  ذم  يف  ج��اءت 

)19( الطربيس: جممع البيان ج7 ص91. 

أسامء  والعزى  ال��الت  أن  يف  رصحية 
سامها املرشكون هم وآباؤهم ما أنزل 
غري  أيضًا  وهي  سلطان،  من  هبا  اهلل 
بذم  جاء  ال��ذي  اآلي��ة  لسياق  مطابقة 
عليها  الدخيلة  والكلامت  أصنامهم 
فيه  الذي  األصنام  وصف  يف  جاءت 

الكثري من املدح والثناء.
قال الشيخ حممد عبده -يف تفسري قصة . 2

آلهلتهم  العرب  وصف  أن  الغرانيق: 
بأهنا الغرانيق مل يرد يف نظمهم وال يف 
ذلك  ان  أحد  عن  ينقل  ومل  خطبهم، 
ألسنتهم،  عىل  جاريًا  ك��ان  الوصف 
أنه  عىل  والغرنيق  الغرنوق  ورد  وإنام 
أبيض،  أو  أس��ود  مائي  لطائر  أس��م 
يشء  وال  اجلميل،  األبيض  والشاب 
من ذلك يالئم معنى االهلة أو وصفها 

عند العرب)20(.
الوثنيني . 3 ع��ىل  اهل��زي��م��ة  واق���ع  ك���ان 

القرشيني يف مكة مرًا ومؤملًا يف التحدي 
يذكر  الرسول  سمعوا  فلام  ألوثاهنم، 
أنربى  منه���������ا  بالتنقيص  أصنامهم 
هذه  فدس  شياطينه������م  من  شيطان 

)20( هيكل: حياة حممد ص166. 
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عند  الرسول  عىل  املفرتيات  الكلامت 
وذلك  ))ال��ن��ج��م((  س��ورة  ق��راءت��ه 
لألستيعاب  الفواصل،  يف  توقفه  عند 
–وملا  معروف  هو  -ك��ام  التبليغ  يف 
وص��ل إىل ق��راءة ))أف��رأي��ت��م ال��الت 
األخ��رى((  الثالثة  ومناة  وال��ع��زى، 
دس شيط��ان األنس)21( هذه الكلامت 

القرآن  ألحكام  اجلامع  يف  القرطبي:  قال   )21(
شيطان  ألقى  ال��ذي  وق��ي��ل:  ص57  ج2 
فيه((  ))والغو  عزوجل:  كقوله  األن��س، 
األشعري  ذكر  وقد   ]26 فصلت:  ]سورة 
سنة  امل��ت��وىف  احلكم  ب��ن  هشام  ع��ن  أي��ض��ًا 
))179ه� -795م(( وهو أيضًا من تالمذة 
وساوس  يف  يقول  كان   الصادق االمام 

الشيطان: إن اهلل سبحانه يقول: چ ڑ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک 
الناس: 4 -5[ قال:  ]سورة  چ  گ 
أبدان  يدخل  وليس  يوسوس،  أنه  فعلمنا 
الناس، ولكن قد جيوز أن يكون اهلل سبحانه 
إىل  هبا  يصل  للشيطان  أداًة  اجلّو  جعل  قد 
القلب من غري أن يدخل فيه، وقال: ويعلم 
ما حيدث يف القلب، وليس ذلك بغيب، ألن 
ذلك  مثل  دلياًل  عليه  جعل  قد  سبحانه  اهلل 
أن يشري الرجل إىل الرجل أن أقبل أو أدبر، 
اإلنسان  فعل  إذا  فكذلك  يريد،  ما  فيعلم 
فعاًل يريد شيئًا من الرب عرف الشيطان ذلك 
األشعري:  عنه  اإلنسان  فينهى  بالدليل، 

مقاالت اإلسالميني ج1 ص126. 

شفاعتهن  وإن  العىل  الغرانيق  ))تلك 
للفاصلة،  النبي  توقف  يف  لرتجتى(( 
مطابقة  الكلامت  ه��ذه  ان  سيام  وال 
ووزهن��ا،  نضمها  يف  اآلي��ات  أللفاظ 
حلن  من  أهنا  الوثنيون  ه��ؤالء  فضن 
اآليات، فأستبرشوا خريًا، فحكى اهلل 
املشار  األنس  شيطان  مفرتيات  تعاىل 

ڤ  ٹ  چ  تعاىل:  بقوله  إليه 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ 
 ]112 األنعام:  ]سورة  چ  ڇ 
املمّوه  ال��ق��ول:  اآلي��ة  يف  وال��زخ��رف 
وال  ظاهره  يستحسن  الذي  واملزيّن 
هذه  ومثاله  أص��ل)22(  وال  له  حقيقة 
الكلامت املفرتيات يف وصف األوثان.
أما كلمة ))متنى(( يف اآلية، فتأيت أيضًا 
اهلل  فحكى   )23( والت����الوة  القراءة  بمعنى 
النبي  تعاىل هذه املفرتيات يريد هبا تنزي���ه 
–أي  متنى  -إذا  تقدير  -عىل  تعاىل:  بقوله 
قراء -ألقى الشيطان -أي شيطان األنس-

)22( الطربيس: جممع البيان ج4 ص352. 
)23( الراغب: املفردات ص476. 
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تالوته-هذه  أو  ق��راءت��ه  -أي  أمنيته  يف 
ڳ ڳ ڳ ڱ  املفرتيات-چ  الكلامت 
ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ڻ ڻ چ وبذلك يرتفع األشكال.
قبل  من  موضوعًا  احلديث  كون  أم��ا 
املفرسين  أكثر  إليه  أش���ار  فقد  الزنادقة 
أسحاق  أبن  ومنه������م  السري  وأصحاب 
هذا  فقال:  القصة  هذه  عن  سئل  عندما 
تشويه  يف  الزنادق���������ة  قبل  من  ِض��ع  وخُ

عصمته وصنف فيه كتابًا)24(.
وخالص���ة القول: إنه عىل الرغم من . 4

نسجه  وم��ا  وتشبعها،  األراء  توسع 
فأهنم  السري  وأه��ل  املفرسون  بعض 
مع تلك اآلراء مل يصوغوا تصورًا ينزه 
اخلطأ  أو  األثم  أرتكاب  من  األنبياء 
وإنام قالوا: بعصمتهم يف تبليغ اآليات 
الشيعة  تفرد  بينام  فقط،  عليهم  املنزلة 
بالقول بعصمتهم يف كل أحواهلم )أي 

العصمة املطلقة(.
تعريف العصمة:

عصمته  يقال:  احلفظ،  لغة  العصمة: 

ج23  الكبري  التفسري  ال���رازي:  الفخر   )24(
ص50. 

أمتنعت  إذا  ب��اهلل،  وأعتصمت  فأنعصم، 
بالطف��ه من املعايص )25( ويف االصطالح: 
التمكني  مع  املعايص  أجتناب  ملكة  هي 

منها )26(.
سنة  امل��ت��وىف  املفيد  الشيخ  وي��ع��رف 
بأهنا  العصم����ة  -1022م((  ))413ه��� 
الذنوب  فعل  ع��ن  باألختيار  األمتناع 
من  حيص���ل  الذي  اللطف  عند  والقبائح 
من  يمتنع  لطف  وه��و  حقه  يف  تعاىل  اهلل 
خيتص به عن فعل املعصية وال يمنعه عىل 
وجه القهر، أي أنه ال يكون له حينئذ داع 
القدرة  مع  الطاعة  وترك  املعصية  فعل  إىل 

عليهام)27(.
إذن هي عبارة عن ملكة نفسية قائمة 
صدور  معها  يمكن  ال  اإلنسان  ذات  يف 
عىل  قدرته  مع  هبا  أتصف  ملن  املعايص 
مقارفتها، ويراها آخرون أهنا لطف من اهلل 
وهي  واألوصياء،  األنبياء  يصاحب  تعاىل 
اإلنسان  يف  ما  أم��ر،  وج��ود  العموم  عىل 
املعصوم يصونه عن الوقوع يف ما ال جيوز 

)25( اجلوهري: الصحاح ج2 ص122.. 
)26( اجلرجاين: التعريفات ص86. 

)27( املفيد: رشح عقائد الصدوق ص114. 
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فعله من اخلطأ أو املعصية.
وقد قسم املفرسون العصمة عىل ثالثة 
أقسام: العصمة من اخلطأ يف تلقي الوحي، 
والرسالة،  التبليغ  يف  اخلطأ  من  والعصمة 
فيه هتك  ما  املعصية، وهي  والعصمة عن 
وهذه  مولوية،  ومالفة  العبودية  حرمة 
أو فعل  إىل قول  يرجع هبا  الفقرة األخرية 
ينايف العبودية)28( فكيف ما كان فأن القرآن 
اجلهات  مجيع  يف   عصمتهم عىل  ي��دل 

الثالث.
االستدالل عىل عصمة األنبياء:

وأصحاب  امل��ف��رسون  أس��ت��دل  وق��د 
نقلية  بأدلة   األنبياء عصمة  عىل  الكالم 
من  الوجهان  وه���ذان  عقلية،  وأخ���رى 
عصمة  ع��ىل  ناهضني  ك��ان��ا  األس��ت��دالل 

األنبياء  مها:
تعاىل: . 1 قوله  الكتاب يف  النقيل:  الدليل 

ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  چ 

 ]90 األن��ع��ام:  ]س���ورة  چ  ۆئ 

مطلقًا  عصمتهم  عىل  تدل  فاآلي��������ة 
فجميعهم كتب عليهم اهلداية، وقد 

قال اهلل تعاىل: چک ک ک ک 

)28( الطباطبائي: امليزان ج2 ص135 -136.. 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڱ ڱ چ ]سورة الزمر: 37[.

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ت��ع��اىل:  وق����ال 
فنفي   ]17 الكهف:  ]س��ورة  ڍچ 

فيهم  يؤثر  مضل  كل  هبدايته  املهتدين  عن 

وكل  ض��الل،  فيهم  يوجد  ف��ال  بضالل 
تعاىل:  قوله  أليه  يشري  كام  ضالل  معصية 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چ 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ 

يس:  ]س���ورة  کچ  ڑ  ڑ  ژ 

حاصاًل  ضالل  معصية  كل  اهلل  د  فعهَّ  ]62
عبادة  عده�����ا  ما  بعد  الشيطان  باضالل 
فإثبات هدايت������ه تعاىل يف حق  الشيطان، 
أهتدى  عمن  الضالل  نفى  ثم   األنبياء
هبداه ثم عدل كل معصية ضالالً تربئة منه 
املعصية  صدور  عن  أنبيائه  لساحة  تعاىل 
منهم، وكذلك عن وقوع اخلطأ يف فهمهم 

الوحي وأبالغهم إياه)29(.
ۀ  ڻ  ڻ  چ  ت��ع��اىل:  وق��ول��ه 
]سورة  ہچ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
الرسول  كون  جعل  حيث   ]64 النساء: 

)29( املصدر نفسه ج2 ص137. 
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فيه،  الغاية  وقرص  لألرسال،  غاية  مطاعًا 
لتعلق  املبينة  باملالزمة  يستدعي  وذل��ك 
الرسول  فيه  يطاع  ما  بكل  تعاىل  أرادت��ه 
وسيلة  منهام  كاًل  ألن  فعله  أو  قوله  وهو 
حتقق  فلو  التبليغ،  يف  متداولة  معمولة 
يف  أو  الوحي  فهم  يف  خطأ  الرسول  من 
للباطل  تعاىل  منه  إرادة  ذلك  كان  التبليغ 
ولذا  احل��ق)30(  إال  يريد  ال  سبحانه  واهلل 
معصومون   األنبياء أن  عىل  اآلية  دلت 
داللتها  وظاهر  وال��ذن��وب  املعايص  عن 
الفخر  قال  مطلقًا  طاعتهم  وج��وب  عىل 
أت��وا  فلو  ذل��ك،  ع��ىل  مستدالً  ال���رازي: 
بمعصية لوجب علينا األقتداء هبم يف تلك 
املعصية فتصري تلك املعصية واجبة علينا، 
وكوهنا معصية يوجب كوهنا حمرمة علينا، 
والتحريم  األجياب  توارد  ذلك  فيلزم عند 
عىل اليشء الواحد وإنه حمال، وقال أيضًا: 
عقيل  قاطع  برهان  املسألة  هذه  يف  وليس 
 )31(األنبياء عصم���ة  يف  القدح  يوجب 
دالة  ختصهم  آيات  من  القرآن  يف  ما  وكل 

)30( الطباطبائي: امليزان ج2 ص137. 
ج10  الكبري  التفسري  ال���رازي:  الفخر   )31(

ص161. 

عىل عصمتهم من الذنوب.
الدين . 2 نصري  أستدل  العقيل:  الدليـــل 

))672ه�����- سنة  امل��ت��وىف  ال��ط��ويس 
قال:  األنبياء  عصمة  عىل  1273م(( 
ليحص���ل  العصمة  النبي  يف  وجيب 
الوثوق، فيحصل الغرض والوجوب 
عليه)32(  األنكار  وضدها  متابعت�����ه، 
سنة  املتوىف  احليل  العالمة  رشح  وق��د 
))762ه� -1360م(( كلامت أستاذه 
عىل  الدال  العقيل  الدليل  موضح����ًا 
املنكر  أقرتاف  من   األنبياء عصمة 
مع قدرهتم عليه، وقد أستدل برشوط 

ثالثة:
أن تك���ون لنفوسهم أو أبداهنم ملكة أ. 

وهبذا  املعصي����ة،  عم��ل  عن  مانعة 
وقد  بعثته����م،  من  الغرض  حيص���ل 
األنبياء  أن  قائ���اًل:  ذلك  عىل  أستدل 
الك��ذب  جوزوا  لو  أليهم،  املبعوثون 
أيضًا  وج��وزوا  واملعصي����ة،  عليهم 
أمروهم  التي  واألفعال  والنهي  األمر 
ينقادون  ال  حينئذ  فهم  فيها  بأتباعها 
إىل أمتثال ما أمروهم به، وذلك نقض 

)32( احليل: رشح جتريد األعتقاد ص273. 
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الغرض من بعثتهم.
املعايص ب.  بمثالب  علم  هلم  حيصل  أن 

وم��ث��اق��ب ال��ط��اع��ات ح��ت��ى جتب 
كانت  معصية،  فعلوا  فإذا  متابعتهم، 
باطلة  الرشد  إىل  متابعتهم يف دعوهتم 
ال  املعصية  ألن  بعثتهم  فائدة  ألنتفاء 
مبعوثني  أنبياء  لكوهنم  فعلها  جي��وز 

جيب أن ال تلحقهم املعايص.
األنكار ج.  وجب  معصية  فعلوا  إذا  أهنم 

عن  النهي  وج��وب  لعموم  عليهم 
املنكر، وذلك يستوجب ايذاءهم وهو 
منهي عنه ألهنم أنبياء، إذن كل ما يقع 
بعثتهم)33(  ختالف  معصية  من  منهم 
مسألة  مع  نتعامل  املنظور  هذا  ومن 
أقرتاف  من  مانعة  أهنا  عىل  العصمة 
املعايص إذ كانت املعصية كبرية أم هي 

صغرية.
آيات مشعرة بالعتاب:

هي  القرآنية  اآلي���ات  ه��ذه  ليست 
والتفسري  التأويل  من  مستثناة  وحدها 
للتفسري  خاضعة  ه��ي  وإن��ام  واملناقشة، 
العزيز،  الكتاب  آي��ات  كسائر  والتأويل 

)33( املصدر نفسه ص273. 

أساءت  اآلراء  بعض  ظهرت  وبالفع���ل 
الكثريون  فرس  وقد  الرسول،  عصمة  إىل 
ومكانة  يليق  ال  بام  ظاهرها  عىل  اآلي��ات 
الرسول عىل ما يظن أنه عتاب، وهو ليس 
كذلك بل هو تعليم وتأديب، وال حمال أن 
تأديب النبي كان صادرًا عن اهلل تعاىل 
واملواعظ له ترادفت يف كل وقت ومن هذه 

اآليات التي جاءت هبذا النهج هي.
چ  ڃ  ڃ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ول��ه 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
وقوله   ]37 األحزاب:  ]سورة  چ  ڍ 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  چ  تعاىل: 
ۉ ۉ ې ې چ ]سورة األنفال: 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  وقوله   ]67
]س��ورة  ڀچ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ 

چ  چ  چ  تعاىل:  وقوله   ]1 التحريم: 
التوبة:  ]س��ورة  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  چ  43[ وقوله تعاىل: 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

چ چ چ ]سورة عبس: 1 -11[.
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تأويل اآليات املشعرة بالعتاب:
وهو  للتفسري،  مرادفة  كلمة  التأويل: 
أولته،  وقد  ال��يشء.  أليه  ي��ؤول  ما  تفسري 
تأوالً)34( يف القاموس: أول الكالم تأوياًل: 
يصدق  فالتأويل  وف��رسه)35(  وق��دره  دبره 
فيحمل  ظاهر،  معنى  له  ك��الم  كل  عىل 
احلمل  هذا  فيكون  املعنى  ذلك  غري  عىل 
ت���أوي���اًل)36( وع��ىل ض��وء ه��ذا وردت يف 
عىل  هلا  املتابع  تشعر  آيات  الكريم  القرآن 
وهي   اهلل لرسول  عتابًا  ج��اءت  أهن��ا 
التي  اآليات  أن ظواهر  ليس كذلك، عىل 
كالعتاب  ظاهره  مما   النبي هبا  خوطب 
واخلطاب  أمته،  به  املقصود  ولكن  منها 
عباس  اب��ن  عن  ورد  وهل��ذا  أليه،  متوجه 
يا  وأسمعي  أعني  بأياك  القرآن  نزل  قال: 

ٱ  چ  تعاىل:  قوله  بذلك  ويشهد  جارة، 
الطالق:  ]س��ورة  ٻچ  ٻ  ٻ  ٻ 
واملراد   النبي إىل  موجه  فاخلطاب   ]1
بذلك مجيع األمة لكونه سيدهم وقدوهتم، 
أمته  كانت  اجلمع  بخط��اب  خوطب  فإذا 

)34( اجلوهري: الصحاح ج1 ص59. 
)35( الفريوز آبادي: القاموس مادة اول. 
)36( الصدر: املدرسة القرآنية ص301. 

دخلت يف ذلك اخلطاب)37( وتقديره يا أهيا 
فعىل  النساء،  طلقتم  إذا  ألمتك  قل  النبي 
يكون  النبي  أن  البعض  يرى  القول:  هذا 
هو  اآلخ��ر  وال���رأي  احلكم،  من  خ��ارج��ًا 
األتباع،  فيه  يدخل  الذي  الرئيس  خطاب 
أمته يف  النبي حكم  فعىل هذا يكون حكم 
الطالق، وهو الذي أمجعت عليه األمة)38(.
إذن ما ورد يف القرآن من آيات ظاهرها 
وجود  مع   اهلل رسول  إىل  معاتب����ات 
عصمته وطهارته وكونه احلجة عىل اخللق 
الذنوب  من  عصمته  معناها  ينايف  أمجعني 
صغريها وكبريها، فالبد من رصف الكالم 
عن ظاهره -كام يراه السيد املرتى املتوىف 
سنة ))436ه� -1044م(( ومحله عىل ما 
يدخلله  الكالم  ألن  العقول،  بأدلة  يليق 
من  به  املتكلم  ويعدل  واملجاز،  احلقيقة 
ظاهره، وأدلة العقول ال يصح فيها ذلك، 
اال  قائاًل:  ذلك  عىل  املرتى  أستدل  وقد 
عىل  جيوز  ال  بام  ورد  وقد  القرآن  أن  ترى 
كقوله  واالنتق���ال،  احلركة  من  تعاىل  اهلل 

ج30  الكبري  التفسري  ال���رازي:  الفخر   )37(
ص28 والطويس: التبيان ج10 ص28. 

)38( الطويس: التبيان ج10 ص28. 
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چ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  چ  تعاىل: 
ەئ  ]سورة الفجر: 22[ وقوله تعاىل: چ 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
 ]210 البقرة:  ]س��ورة  چ  ېئ 
وال بد من وضوح األدلة عىل أن اهلل تعاىل 

ليس بجسم، واستحالة االنتقال عليه، لذا 
هذه  تاويل  من  األجسام  عىل  إال  جيوز  ال 
رصيح  يقتضيه  عام  وال��ع��دول  الظواهر 

ألفاضها، قرب التأويل أم بعد)39(.
السيد  به  أراد  التأويل  هذا األجتاه من 
أن  إىل  استدالله  يف  يتوصل  أن  املرتى 
 النبي هبا  خوطب  التي  اآليات  ظاهر 
ليس  وهو  عتاب،  أنه  يظن  ما  منها  يظهر 
اهلل  ألن  وتأديب،  تعليم  هو  بل  كذلك، 
تعاىل أدبه وأحسن تأديبه منذ أن كان فطياًم 
قال أمري املؤمنني يف خطبة له عرفت ب� 
))القاصعة(( -: ))ولقد قرن اهلل به من 
لدن أن كان فطياًم، أعظم ملك من مالئكته 
أخالق  وحماسن  املكارم،  طريق  به  يسلك 
اتباع  أتبعه  ليله وهناره، ولقد كنت  العامل، 
من  يوم  كل  يف  يل  يرفع  أمه،  أثر  الفصيل 

ج2  القالئد  ودرر  الفوائد  غرر  املرتى:   )39(
ص199. 

ب��ه(()40(  االقتداء  ويأمرين  علاًم،  أخالقه 
الشكل  هبذا  الصغر  منذ  تربيته  كانت  فإذا 
من  ورد  ما  اعتبار  يمكن  ال  القدسية  من 
القدح  عىل  مؤرشًا  ختصه  القرآن  يف  آيات 
سبيل  ال  قيم  عىل  تنطوي  التي  أخالقه  يف 
الوحي  إىل معارضتها وعزهلا عن خطاب 

له كام يراها البعض.
ختتزل  املعرتضة  اآلي��ات  تلك  وم��ن 
مكتوم  أم  ابن  حق  يف  نزلت  آي��ات  منها 
األع��م��ى)41( من س��ورة ))ع��ب��س(( ومن 
العتاب  من  بنوع  القارئ  يشعر  ظاهرها 
بحثنا  موضوع  وه��ي   اهلل رس��ول  إىل 
يف  األع��م��ى((  ))ح��ك��اي��ة  يتناول  ال��ذي 
احلوار القرآين، وعند ذكر موضوع العتاب 
اجلدلية  أحدثته  ما  حول  تأمل  وقفة  نقف 

)40( عبده: رشح هنج البالغة اخلطبة 187 ج2 
ص182. 

من  قيس  بن  مكتوم  ام  بن  اهلل  عبد  هو   )41(
أم مكتوم وأسمها  وأمه  لؤي  بن  بني عامر 
عاتكة مزومية قدم املدينة مهاجرًا بعد بدر 
 بيسري وقد ذهب برصه وكان رسول اهلل
يستخلفه عىل املدينة يصيل بالناس يف عامة 
سوداء  راية  ومعه  القادسية  وشهد  غزواته 
هبا/  فامت  املدينة  إىل  رجع  ثم  درع  وعليه 

ابن قتيبة املعارف ص126. 
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حوهلا  دار  وم��ا  املفرسين،  ب��ني  القائمة 
ألضهار  البحث  سياق  ضمن  آراء  من 
واقعها الرسايل يف أوائل دعوة التوحيد يف 
عصمة  جدلية  بحث  هنا  واملقصود  مكة، 
وأنطباعات  فيها  اآلراء  وتبيان  األنبياء 
املربرة  غري  الكالم  وأهل  املفرسين  بعض 
املسامهة  ولكن   اهلل رس��ول  لعصمة 
املعريف  التطور  هو  السياق  هذا  يف  األهم 
خيص  ما  يف  األمامية  الشيعة  علامء  عند 
))نظرية العصمة(( واالستدالل عىل نفي 
عن  الذنوب  من  والصغائر  الكبائر  كل 
األنبياء إذ كان الذنب عمدًا أو سهوًا، إذ ال 
جيوز عندهم أن يبعث اهلل تعاىل نبيًا يمكن 
صدور اخلطأ منه يف أمر تبليغ الرسالة عىل 
سبيل السهو أو النسيان، لذا كان األشمل 
قدر  تستوعب  أن  القرآنية  الدراسة  هلذه 
األنبياء  لعصمة  النافية  اآلراء  األمكان 
تبليغ  حال  يف  كان  إذا  هلا  املثبتة  واآلخ��ر 
بني  ومن   حياهتم من  غريها  أو  الدعوة 
))حكاية  جلدل  إث��ارة  األكثر  اآلراء  هذه 

األعمى(( يف احلوار القرآين.
حكاية األعمى:

مالزمًا  نزوله  يتجدد  الوحي  ويظل 

ومرشدًا  متجاوبًا  اجلهادية  الرسول  حلياة 
شيئًا  يوم  كل  يعلمه  ومسددًا  وداعيًا  له 
يف  الرسول  ويسري  وهيديه،  يسريه  جديدًا 
ظله، فكان جيد فيه راحة لقلبه وتسلية 
لنفسه يتدرج نزوله منجاًم بحسب احلاجة 
مع األحداث والوقائع، فقد عاتبه الوحي 
بعض  ي��راه  -كام  قومه  إىل  ميله  عىل  مرة 
ابن  جاءه  عندما  قلبيًا)42(  -مياًل  املفرسين 
أم مكتوم األعمى يستقرئه القرآن لعل أن 
والرسول  الوحي،  من  فاته  ما  منه  يتعلم 
ورهط  املغرية  بن  الوليد  مع  مشغوالً  كان 
إىل  يدعوهم  وزعامئهم  قومه  أرشاف  من 
اإلسالم، وقد طمع يف إسالمهم، فقاطعه 
ورهطه  الوليد  أمر  عن  وأشغله  األعمى 
عنه  ت��وىل  عليه  أكثر  فلام  أضجره،  حتى 
برهة  إال  يمكث  ومل  عابسًا)43(  وأنرصف 
مع  صنعه  ما  بمحاسبة  نفسه  شغلته  حتى 
يف  الوحي  عليه  تعاىل  اهلل  فأنزل  األعمى، 

آيات ))سورة عبس(( قوله تعاىل: چٱ 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ج31  الكبري  التفسري  ال���رازي:  الفخر   )42(
ص55. 

ص389- ج1  النبوية  السرية  هشام:  ابن   )43(
 .390
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ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
عبس:  ]س��ورة  چ  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

.]16–1
سبب العتاب:

عرضها  العتاب  م��ن  ال��ص��ورة  ه��ذه 
فيه  يظهر  مل  الذي  احلوار  من  بنوع  القرآن 
ولكن  الرمزية،  من  بيشء  إال  املتحاورون 
عىل  الضوء  إللقاء  كاف  املصور  املشهد 
هذه الرمزية القرآنية بخصائصها احلوارية، 
يف قصة األعمى الذي جاء يسرتشد، غري 
القصة جيب أن  أن احلكم عىل طبيعة هذه 

خيضع ملنطق القرآن أوالً.
األغنياء  تقديم  العتاب  سبب  وكان 
حرصًا  املؤمنني  الفقراء  عىل  املتجربين 
اإلس��الم  يف  امل��س��اواة  م��ب��دأ  تطبيق  ع��ىل 
الواحد  املجتمع  أفراد  بني  التمييز  وعدم 
تكون  أن  جيب  قاعدة  وهي  بالتقوى،  إال 
املجتمع  يف  ك��يل  أخ��الق��ي  تصور  ضمن 

اإلسالمي.

سياق  يف  إال  يظهر  فلم  العتاب  أم��ا 
باملعاتب  املراد  بناًء عىل كون  الغيبة، وقيل 
أوالً:  عنه  التعبري  أن  حيث   النبي هو 
من  أن  إلهي��ام  له  إج��الالً  الغيبة  بضمري 
صدر عنه العبوس والتويل غريه ألنه ال 
يصدر مثل هذا الوصف عن مثله، وثانيًا: 
فيه  ملا  أيضًا  له  إج��الالً  اخلطاب  بضمري 
بعد  واألقبال  األحياش  بعد  إاليناس  من 
هذا  خصائص  من  ولكن  األع���راض)44( 
يوجه  مل  الغ��ائب  بضمري  املفتتح  العتاب 
بتلك  تلبس  قد  بذاته  معنّي  شخص  إىل 
احلال  واق��ع  أوالً  حكي  وإن��ام  الصفات، 
املهتدي  املسرتشد  األعمى  علي����ه  الذي 
وما  اإلس���الم  بمعني  يتطهر  ج��اء  ال��ذي 
بالقرآن  ليتذكر  اجلاهلية،  أثم  من  به  علق 

وأرشاداته لعل الذكرى تنفعه.
الوصفية  احلالة  واق��ع  أظهار  ثانيًا: 
أعرض  الذي  املستقطب  العابس  ملشهد 
يتلهى  لكي  عنه  وأن��رصف  األعمى  عن 
صالح  من  األم��ر  ه��ذا  ك��ان  إذ  م��ا،  بأمر 
آخر  ألمر  أم  مكة  يف  وأنتشارها  الدعوة 
املقصود  كان  وإذا  املوقف،  هذا  أقتضاه 

)44( الطباطبائي: امليزان ج20 ص200. 
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هبذا العتاب النبي أو شخصًا آخر -كام 
كونه  من  خيرج  ال  -فالعتاب  امل��روي  هو 
مقومات  فيه  الدعوة  أغراض  من  غرضًا 
من  مهذبًا  مسارًا  أختذت  عالية  أخالقية 
القيم  حقيقة  عىل  القائمة  السرية  حوادث 
وداخ��ل  ال��ن��اس  ض��امئ��ر  يف  تعيش  ال��ت��ي 
الذي  الواقع  ألظهار  االجتامعية،  حياهتم 
يف  الرسالة)45(  عرص  حالة  عليه  ترتسم 
تلك  يف  الرؤية  وحتديد  هلا  القرآن  تصور 
األستاملة التي ذكرهتا اآليات والتي حتمل 
تصورًا للتعامل االجتامعي الذي جيب أن 
يسلكه املسلمون، مادام للدين دور حاسم 
يف صنع األخالق وهذا املوقف يّعد مسألة 
أنصف  ما  خالف  وهو  بأمتياز،  أخالقية 

ڱ ڱ ڱ  چ  به النبي بقوله تعاىل: 
يرجع  وقد   ]4 القلم:  ]س��ورة  چ  ں 

خطاًء  أن  إىل  للنبي  الفعل  أسناد  سبب 
التي  األح��ادي��ث  نقل  أوائ��ل  يف  أرتكب 
أرخت إىل آيات النزول، قد يكون متعمدًا 

أو غري واضحة هلم الرؤية آنذاك.
القائلون بصدور الذنب من األنبياء:

املفرسين  م��ن  القائلني  أك��ث��ر  ي��رى 

)45( رشيد رضا: املنار ج10 ص94. 

 األنبياء عن  الذنب  بصدور  وغريهم 
استنبطوا رأهيم من هذه اآليات ومتسكوا 
هبا، وقالوا: ملا عاتب اهلل تعاىل نبيه يف ذلك 
حيث  معصية)46(  كان  أنه  عىل  دل  الفعل 
كان  وإنام  الظاهر،  للفعل  يقع  مل  العتاب 
ميله إىل قومه مياًل قلبيًا بسبب قرابتهم 
الفخر  استبعد  وقد  قومهم،  يف  ورشفهم 
قال:  املعصية،  عىل  اآليات  داللة  الرازي 
الفقراء،  عىل  األغنياء  تقديم  يوهم  وهو 
))عليه  الرسول  بصالبة  الئق  غري  وذلك 
كان  كذلك  كان  وإذا  والسالم((  الصالة 
وترك  األحتياط،  ترك  جمرى  جاريًا  ذلك 

األفضل، فلم يكن ذلك ذنبًا البته)47(.
نفسه  النبي  أن  املنار،  صاحب  ويرى 
تعاىل  اهلل  ولكن  اجته�����اده  يف  خيطئ  قد 
يبني له ذلك وال يق�ره عليه، كام رصح به 
العلامء، فهو معصوم من اخلطأ يف التبليغ، 
واألجتهاد،  ال��رأي  يف  ال  تعاىل  اهلل  عن 
))صلوات  أجته�اده  من  سبق  ما  ومنه 
األعراض  يف  بمكة  عليه((  وسالمه  اهلل 

ج31  الكبري  التفسري  ال���رازي:  الفخر   )46(
ص55. 

)47( املصدر نفسه. 
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بن  اهلل  عبد  الضعيف  الفقري  األعمى  عن 
وهو  يسأله  ج��اءه  حني   مكتوم أم 
يدعوا كرباء اغنياء املرشكني املتكربين إىل 
دعوته  سامع  عن  يعرضوا  لئال  اإلس��الم 
بقوله: ))عبس  تعاىل عىل ذلك  اهلل  فعاتبه 
وتوىل((، ولكنه يرى أن اهلل يعاتب رسوله 
نيته  حسن  مع  األجتهاد  يف  اخلطأ  عىل 
عنه  بعفوه  عليه  ويمن  له  ذنبًا  ويعده  فيه 
ومغفرته له، ويعلل ذلك ويقول: عىل كون 
الرشيعة،  اخلطأ يف األجتهاد معفو عنه يف 
ألنه يف علو مقامه وسعة عرفانه يعد عليه 
من مالفة األوىل واألفضل واألكمل ما ال 
يعد عىل من دونه من املؤمنني، عىل قاعدة: 

حسنات األبرار سيئات املقربني)48(.
أن  عليه  كان  فام  الزمرشي:  وق����ال 
أن  جيب  أنام  الفق��راء،  عىل  األغنياء  يقدم 
الذي  األعمى  الفقري  مع  متعاطفًا  يكون 
عامه،  لسبب  والرأف��������ة  الرفق  يستحق 
األقبال  ث��م  منه،  ف��رط  ع��ام  األخ��ري  ويف 
األنكار،  زيادة  عىل  دليل  باخلطاب:  عليه 

كلمة  أما  ص94  ج10  املنار  رضا:  رشيد   )48(
اخلزاز  سعيد  ايب  للعارف  األبرار  حسنات 
الصويف وقد اشتهرت حلسنها حتى حسبها 

بعض الناس حديثًا نبويًا. 

يشكو  كمن  قائاًل:  لذلك  مثاًل  ورضب 
عىل  يقبل  ثم  عليه،  جنى  جانبًا  الناس  إىل 
له  مواجهًا  الشكاية  يف  محي  إذا  اجل��اين 
وإلزام احلجة، ويف ذكر األعمى  بالتوبيخ 
أستحق  قد  يقول:  كأنه  ذل��ك،  من  نحو 
أعمى،  ألنه  واألع��راض  العبوس  عنده 
وترؤفًا  تعطفًا  لعامه  يزيده  أن  جيب  وكان 

وتقريبًا وترحيبًا)49(.
زيد  أب��ن  ع��ن  القرطبي  تفسري  ويف 
مكتوم  أم  ألبن   النبي عبس  إنام  قال: 
ال��ذي كان  إىل  أش��ار  وأع��رض عنه ألن��ه 
مكتوم،  أم  أبن  فدفعه  يكفه،  أن  يقوده 
يعلمه،  حتى   النبي يكلم  أن  إال  وأبى 
فكان يف هذا نوع جفاء منه، ومع هذا أنزل 
وتوىل((  ))عبس   نبيه عىل  حقه  يف  اهلل 
ومل  له،  تعظياًم  الغائب  عن  األخبار  بلفظ 
بمواجهة  أقبل  ثم  وتوليت.  عبست  يقل 
فقال: ))وما يدريك((  له  تأنيسًا  اخلطاب 
أم مكتوم  أبن  يعني  ))لعله((  يعلمك  أي 
إياه  تعليمه  منك  أستدعى  بام  ))يزكى(( 
يف  طهارة  ي��زداد  بأن  والدين  القرآن  من 

)49( الزمرشي: الكشاف ج4 ص701. 
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دينه، وزوال ظلمة اجلهل عنه)50(.
أم���ا اآلل��������ويس)51( واخل�������ازن)52( 
والبيضاوي)53( وتفسري اجلاللني)54( كلهم 
لقصة  املستوعب  النزول  حديث  نقلوا 
األعمى وهو التفسري التارخيي هلذه الشبهة 
ومل  واملكانية  الزمنية  معطياهتا  حيث  من 
تتخذ هذه التفاسري موقفًا نقديًا أو حتليليًا، 
يمكنها  كي  العقيل  والتأمل  للتفكري  يدعو 
من إجياد الصيغة املناسبة للخروج من هذه 
الشبهة املخلة يف مسرية الدعوة، ونتائجها 
أن  العلم  مع  الرسول،  بعصمة  املرتبطة 
وثروته  البالغية  بأصالته  القرآين  النص 
األمكانيات  أكثر  للدارس  يوفر  اللغوية 
س��ورة  يف  ج��اءت  التي  اآلي���ات  لتأويل 
عن  الكالم  رصف  من  والبد  ))عبس(( 
 ظاهره ومحله عىل ما يليق بعصمة النبي
عن  والتلهي  وال��ت��ويل،  العبوس،  وه��ذا 

ج10  القرآن  ألحكام  جامع  القرطبي:   )50(
ص142. 

)51( اآللويس: روح املعاين ج15 ص241. 
مع  ص365  ج6  التأويل  لباب  اخل��ازن:   )52(

البغوي. 
)53( البيضاوي: أنوار التنزيل ص784. 

اجلاللني  تفسري  وامل��ح��يل:  السيوطي   )54(
ص501. 

تعاىل:  قوله  مع  يتفق  ال  األعمى  الفقري 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  چٺ 

وقوله   ]159 عمران:  ال  ]سورة  ٹچ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  چ  ت��ع��اىل: 

ڈ چ ]سورة الشعراء: 215[.
بالتنزيه: القائلون 

تعاىل  اهلل  عتاب  املفرسين  بني  ش��اع 
لرسوله يف حكاية األعمى بن أم مكتوم، 
ال��ذي  الشيوع  ه��ذا  مظاهر  م��ن  ولعل 
االختصاص  أهل  بني  أشكالية  أح��دث 
املعلومات  أن  اعتب���ار  عىل  املفرسين  من 
الواردة فيها باإلدانة إىل رسول اهلل عىل 
نقلية  أدلة ال  هبا  تقرتن  مل  وجودها  فرض 
 املعاتب رسول اهلل أن  وال عقلية عىل 
التي  الرسالة  تبليغ  ينايف عصمته يف  وهذا 
العقيل  الدليل  أن  كام  أجله��ا،  من  بعث 
املسرتشد  الفقري  عن  األع��راض  أن  عىل 
عقيل  قبح  املستكرب  الغني  عىل  واألقب��ال 
حيتاج  ال  اإلنس����اين  اخللق  لكريم  مناف 
هني  إىل  عنه  بالتجنب  االلتزام  إىل  معه 
ل��ف��ظ��ي)55( ب��ل ه��و خ��ري حم��ض مل يرصح 
املعنى  أن  عىل  يدل  ما  وفيها  عنه،  باملخرب 

)55( الطباطبائي: امليزان ج2 ص203. 
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صفات  من  ليس  العبوس  ألن  غريه،  هبا 
عن  فضاًل  املباينني  األعداء  مع   النبي
بأنه  الوصف  ث��م  املسرتشدين،  املؤمنني 
ال  الفقراء  عن  ويتلهى  للعنباء  يتصدى 

يشبه أخالقه الكريمة)56(.
الغريبة  املفارقات  هذه  من  والظاهر 
احلاصلة يف بعض التفاسري أن البعض من 
املفرسين مل يتحرج من وصف رسول اهلل 
باآلداب  ختل  التي  الصفات  هبذه  ونعته 
ميتًا،  أو  حيًا  كان  إذ  اهلل  رسول  مع  املتبع 
مع العلم أن جمرد النداء الباعث عىل عدم 

ائ  چ  تعاىل:  لقوله  معصية  معه  اآلداب 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
ۆئ ۆئ چ ]سورة احلجرات: 5[ فإذا 
اإلنكارية  صورته  هذه  النداء،  ملجرد  كان 
القدح  التعقل يف اخلطاب؟. فكيف  لعدم 
بعصمته مع وجوب طاعته املطلقة كطاعة 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  لقوله  اهلل 
وقوله  النساء: 80[  ]سورة  چ  پ  ٻ 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  چ  ت���ع���اىل: 
النساء:  ]س�����ورة  ہ ہ ہچ 
األدلة  هبذه  النبي  طاعة  كانت  فلام   ]64

)56( الطربيس: جممع البيان ج10 ص437. 

يمكن  فهل  اهلل،  كطاع���ة  واجبة  النقلية 
ختطئته أو حصول له اخلطأ يف ما يقول أو 

بفعل؟.
فيها  يظهر  التي  األدلة  نلتمس  وكيف 
والتقطيب  العبوس  وليس  العابس،  هو 
عنها  قدره  اهلل  أجَل  الذي   صفاته من 
ووصفه باخللق العظيم، ألن اخللق الرفيع 
ما  يف  يتبع  حتى  اهلل  إىل  الدعاة  صفاة  من 
وقسوة  اخللق  فضاضة  أم��ا  إليه،  يدعو 
وحمببة  سائغة  ليس  الطبع  وغلضة  القلب 
طبع  من  تك����ون  فكيف  الناس،  لسائر 
مثل  ع��ن  نزهه  اهلل  وأن   اهلل رس��ول 

ٿ  ٺ  ٺ  چ  تعاىل:  قال  الصفات  هذه 
ال  ]سورة  چ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

عمران: 159[.
بعض  حسن  يف  اخللقية  الفوارق  هذه 
يتمتع  ثابته  الصفات وقبح بعضها حقائق 
الذين  باألنبياء  فكيف  الناس  سائر  هبا 
اخللق  حسن  عىل  وجبلهم  اهلل  عصمهم 
دوهنم  من  خص  وقد  عليه  فطرهم  الذي 
وحسن  األخالق  بمكارم  اهلل  رس������ول 
يصافح  يكن  مل  إنه  قيل  حتى  الصحب���ة 
يكون  حتى  يده،  من  يده  فينزع  قط  أحدًا 
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ي���ده)57( ألن  ي��ده م��ن  ينزع  ال��ذي  ذل��ك 
احلديث  يف  كام  تأديبه،  فأحسن  أدب��ه  اهلل 
آبائه  عن   الصادق األم��ام  عن  امل��روي 
أن  قال:   أيب طالب بن  عيل  األمام  عن 
اهلل عز وجل أدب حممد فأحسن تأديبه 
فقال: خذ العفو وأمر باملعروف وأعرض 
اهلل  ق��ال  كذلك  ك��ان  فلام  اجلاهلني،  عن 
تعاىل وأنك لعىل خلق عظيم فلام قبل من 
الرسول  أتاكم  وما  فقال:  إليه  فوض  اهلل 
فخذوه وما هناكم عنه فأنتهوا وكان يضمن 
عىل اهلل اجلنة فأجيب له ذلك)58( وال شك 
معيارية  مرجعية  مثّل  القرآين  اخلطاب  أن 
للرأي  قيمة  فال  بالتنزيه  واحلكم  للنظر 

اآلخر.
أشكالية احلدث عند الفخر الرازي:

كبري  تشابك  األع��م��ى  قصة  يف  هنا 
يف  واألثب�ات  النفي  بني  املفرسين  آراء  يف 
القصة،  عن  حتدثت  التي  اآلي��ات  دالل��ة 
الذي  أن  كان حاصاًل عىل  األمجاع  ولكن 
مكتوم  أم  أبن  هو  حقه  يف  اآليات  نزلت 
ومن  القرآين  املنظ���ور  هذا  ويف  األعمى، 

)57( الطويس: التبيان ج10 ص268. 
)58( املسعودي: مروج الذهب ج1 ص404. 

ال��ن��زول وم��ا تضمنت  أح��ادي��ث  خ��الل 
تعامل  الدعوة  بدء  يف  االجتامعية  احلالة 
التشابك  ه��ذا  ضمن  يف  ال��رازي  الفخر 
أج��اب  ث��م  أورده���ا  التي  اإلشكالية  يف 
الدعوة  يف  األوىل  واملرحلة  يتفق  بام  عنها 

اإلسالمية.
من  امل��وق��ف  يستدعيه  م��ا  ش��ارح��ًا 
األعمى، وهي صورة من ص��ور حوادث 
املؤمنة  النفوس  توجي�ه  يف  النبوية  السرية 
ينشدها  التي  األخالقية  القيم  حقيقة  عىل 
تعبريًا  ليس  فهي  املسلم  للمجتمع  القرآن 
تكون  ما  بقدر  فحسب  احلدث  واقع  عن 
التي  امل��واق��ف  رشح  يف  وتعلياًل  ت��أوي��اًل 

أثارهتا اآليات يف حكاية األعمى منها.
يستحق . 1 كان  مكتوم  أم  أب������ن  أن 

التأديب والزجر، ولكن كيف عاتب 
التأديب  يستحق  دام  ما  رسول��ه  اهلل 
ال  ال��ب��رص  ف��اق��د  لكونه  وال��زج��ر؟. 
أليهم  يتحدث  كان  الذي  القوم  يرى 
سمعه  لصحة  ولكن   اهلل رسول 
ألولئك  الرس��ول  ماطبة  يسمع  كان 
أصواهتم  يسمع  وك��������ان  الكف��ار، 
استامع  بواسطة  يع��رق  وكان  أيضًا، 
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 النبي أهتامم  شدة  الكلامت  تلك 
قطع  عىل  اقدامه  ك��ان  ل��ذا  بشأهنم، 
وحتقيق  ب����أرادة   النبي ل��ك��الم 
غرضه، قبل غرض النبي وكان إيذاء 

.للنبي ومعصية 
وك��ان . 2 امل��ه��م،  ع��ىل  مقدم  األه��م  أن 

األعمى قد أسلم وتعلم ما كان حيتاج 
الدين، أما أولئك الكفار  أليه من أمر 
مجيع  إلس��الم  سببًا  إسالمهم  ك��ان 
عظيم من الناس فألقاء أبن أم مكتوم 
يف  سببًا  كان   النبي عىل  األسئلة 
من  املرجو  العظيم  اخلرب  ذلك  قطع 
إسالم القرشيني لغرض قليل، وذلك 

حمرم.
بقوله: . 3 وعظمه  نبيه  وق��ر  تعاىل  أن��ه 

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  چائ 

]س����ورة  ۆئچ  ۆئ  ۇئ 
عن  تعاىل  اهلل  فنهاهم   ]4 احلجرات: 
الذي صار  النداء  النداء، فكيف  جمرد 
األيامن،  قبول  عن  للكفار  كالصارف 
أعظم  من  ال��رس��ول  عىل  وكالقاطع 
يكون  أن  أوىل  إذن  الدعوة،  مهامته يف 
الرسول  فعله  والذي  ومعصية،  ذنبًا 

كان صوابًا)59(.
أوردها  التي  اإلشكاليات  جممل  هذه 
أي  فقراهتا  يف  نلمس  ومل  ال��رازي،  الفخر 
عتاب فيها إىل رسول اهلل، وإنام عىل ما 
ظهر من كالمه اإلدانة إىل ابن مكتوم ملوقفه 
اإلش��ك��االت  ولكن   اهلل رس��ول  م��ن 
بأسئلة  الرازي  الفخر  وجه  وهنا  تنته،  مل 

حول قصة األعمى ثم أجاب عليها.
عىل  اهلل  عاتبه  كيف  األول:  السؤال 

ذلك الفعل؟.
أن  األول:  علي��ه من وجهني:  أجاب 
عىل  األغنياء  بتقديم  يوهم  الواق�عة  ظاهر 
وهلذا  الفقراء،  قلب  وانكس����ار  الفقراء، 
قوله  ونظريه،  املعاتبة،  حصلت  السبب 

تعاىل: چ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ېئ چ ]سورة األنعام: 52[.

الثاين: لعل هذا العتاب مل يقع عىل ما 
الظاهر،  الفعل  الرسول من  صدر من 
،الذي  قلبه  يف  منه  ك��ان  م��ا  ع��ىل  ب��ل 
وعلو  ورشفهم  قرابتهم  بسبب  إليهم  مال 
ينفر طبعه عن األعمى  منصبهم، وك����ان 
فلام  رشفه،  وقلة  قرابته  وعدم  عامه  بسبب 

)59( الفخر الرازي: التفسري الكبري ج31 ص54. 
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وقع العبس والتويل وقعت املعاتبة.
عىل  عاتبه  ملا  تعاىل  أنه  الثاين:  السؤال 
من  تعظياًم  كان  وجهه،  يف  عبس  أنه  جمرد 
اهلل تعاىل ألبن أم مكتوم، وإذا كان كذلك، 
يذكره  أن  التعظيم  هذا  بمثل  يليق  فكيف 
هبذا  األنسان  ذكر  أن  مع  األعمى  بأسم 

الوصف يقتيض حتقري شأنه جدًا؟.
اجلواب: أن ذكره بلفظ األعمى ليس 
لتحقري شأنه، بل كأنه قيل أنه بسبب عامه 
فكيف  والرأفة،  الرفق  من  مزيد  أستحق 

يليق بك يا حممد أن ختصه بالغلظة.
))عليه  أنه  الظاهر  الثالث:  السؤال 
ال��ص��الة وال��س��الم(( ك��ان م��أذون��ا يف أن 
ي��ع��ام��ل أص��ح��اب��ه ع��ىل ح��س��ب م��ا ي��راه 
والسالم((  الصالة  ))عليه  وأنه  مصلحة، 
كثريًا ما كان يؤدب أصحابه، يزجرهم عن 
أشياء، وكيف ما يكون كذلك وهو ))عليه 
ليؤدهبم  بخُعث  إن��ام  وال��س��الم((  ال��ص��الة 
ذلك  كان  وإذا  االداب،  حماسن  ويعلمهم 

مأذونًا فيه، فكيف وقعت املعاتبة؟.
لتأديب  م��أذون��ًا  ك��ان  أن��ه  ـــواب:  اجل
األغنياء  تقدم  أوهم  ملا  هنا  لكن  أصحابه 
ترجيح  يوهم  مما  ذلك  كان  الفقراء  عىل 

جاءت  السبب  فلهذا  الدين،  عىل  الدنيا 
هذه املعاتبة)60(.

وأجوبة  اإلشكاالت  هذه  وخالص��ة 
الطويس  الشيخ  عنه����ا  أج��اب  األسئلة 
من  الصفات  ه��ذه  تكون  وكيف  ق��ال: 
ق��دره من  اهلل  أج��ل  وق��د   رس��ول اهلل
بالعبوس  يصفه  وكيف  الصفات؟.  هذه 

وال��ت��ق��ط��ي��ب، وق���د وص��ف��ه ب��أن��ه چ ڱ 
وقال   ]4 القلم:  ]س��ورة  چ  ں  ڱ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  تعاىل:چٺ 
 ]159 ع��م��ران:  آل  ]س���ورة  چ  ٹ  ٹ 
ذك��ره  وق��د  ج��اءه  عمن  يعرض  وكيف 

ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  چ  بقوله:  تعاىل 
]س��ورة  چ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
األنعام: 52[ ومن عرف النبي وحسن 
به من مكارم  تعاىل  اهلل  أخالقه وما خصه 
إنه  قيل  حتى  الصحبة  وحسن  األخ��الق 
من  يده  فينزع  قط  أح��دًا  يصافح  يكن  مل 
يده  ينزع  ال��ذي  ذل��ك  يكون  حتى  ي��ده، 
يف  يقطب  كيف  صفته  هذه  فمن  يده،  من 
وجهه أعمى جاء يطلب اإلسالم، عىل أن 

ج31  الكبري  التفسري  ال��رازي:  الفخ���ر   )60(
ص55. 
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األنبياء منزهون من مثل هذه األخالق 
عن  لتنفري  من  ذلك  يف  ملا  دوهنا  هو  وعام 

قبول قوهلم.
يف  نزلت  اآليات  هذه  إن  قوم:  وقال 
 رجل من بني أمية كان واقفًا مع النبي
ومجع  منه،  تنفر  مكتوم  أم  أبن  أقبل  فلام 
بوجهه  وأع��رض  وجهه  يف  وعبس  نفسه 
معاتبه  وأنكره  ذلك  تعاىل  اهلل  فحكى  عنه 

عىل ذلك)61(.
خامت���������������ة:

هذه  فهم  يمكن  ال  املطاف  آخ��ر  يف 
إال  صحيحة  بنتائج  واخل���روج  اآلي���ات 
من  يعضدها  وما  العقلية  األدل��ة  بتفعيل 
أدلة نقلية لتتضح الصورة التي فيها الكثري 
التمييز  عنرص  حتمل  ألهنا  الغموض  من 
ما يسعى  املجتمع، وهو خالف  أفراد  بني 
املسلمني  بني  يميز  ال  الذي  اإلسالم  أليه 
يميز رسول اإلسالم  بالتقوى، فكيف  إال 
الكافر اجلاحد لإليامن عىل املسلم املؤمن، 
هناك  يكون  أن  إال  اآليات  تأويل  يتم  فال 
عند  النبي  ب��ق��رب  ك��ان  ث��ال��ث  شخص 

ص368- ج10  التبيان  تفسري  الطويس:   )61(
 .369

ومجع  منه  تقذر  رآه  فلام  األعمى  حضور 
نفسه وعبس وأعرض بوجهه عنه، فتوجه 
هناك  سيام  وال  الشديد،  العتاب  هذا  له 
األحاديث  به  أخربت  وجوده  عىل  مؤرش 
ف��ت��ك��ون ص���ورة ال��ع��ب��وس واإلع����راض 
حاصلة واألخبار عنه بلفظ الغائب، وهو 
عىل  القرآين  اخلطاب  يف  حيدث  ما  الكثري 
أن يكون اخلطاب إىل النبي واملقصود غري 
أنه  البحث  اول  يف  عباس  أبن  عن  مر  كام 
قال: ))نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا 

جارة(()62(.
ولعل الرؤيا يف نقل خرب النزول يشوهبا 
الكثري من الدقة وهي بحاجة إىل غربلة أو 
استنطاق باملقارنة مع روايات أخرى نظرًا 
باألشخاص  وأختالفهم  ال���رواة  لتعدد 
الذي كانوا مع الرسول يف أثناء قدوم أبن 
األخبار  هذه  وردت  سيام  وال  مكتوم  أم 
رواة  عن  ترد  ومل  التابعني،  من  رواة  عن 
عتبة،  ثالثة:  كانوا  جماهد:  قال  الصحابة، 
وقال  خلف،  بن  وأيب  ربيعة:  أبنا  وشيبة 
عطاء: عتبة بن ربيعة وقال سفيان التورى: 
ذلك  غري  إىل  العباس  عمه  مع  النبي  كان 

)62( املرتى: تنزيه األنبياء ص119. 
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اختالفهم  كان  حتى  املختلفة  األقوال  من 
يف أسم أبن أم مكتوم، هل هو عبد اهلل بن 
أم مكتوم؟.)63( كل  بن  أم عمر  أم مكتوم 
ضمن  يدخل  ما  يف  الشك  إىل  يدعو  ذلك 
مقتل  بعد  السلطة  عىل  ال��رصاع  رهانات 
املصادر  بعض  تشري  التي  الثالث  اخلليفة 
وجوده مع رسول اهلل عند قدوم أبن أم 

.مكتوم األعمى عىل رسول اهلل
نزلت يف عتاب  اآليات  أما كون هذه 
النبيدون غري فليس يف ظاهرها داللة 
كام  هو  بل   النبي إىل  متوجهة  أهنا  عىل 
ورد خرب حمض مل يرصح به املخرب عنه، كام 
التخصيص  عن  اآليات  نفي  الواضح  هو 
ليس  العبوس  ألن  غريه  به  املعني  أن  عىل 

من صفاته.
إذن كل ما ذكر يف تفسري اآليات التي 
ظاهرها ختطئة رسول اهلل وعتابه وأحتامل 
دائرة  منه كلها واقعة خارج  الذنب  وقوع 
االعتبار ألهنا جمرد شبهات وتأويالت غري 
واالعتامد  أليها  االستناد  يصح  وال  صائبة 
النبي  خصائص  عن  خارجة  ألهنا  عليها 

وال تتفق ونظرية العصمة.

ج10  القرآن  ألحكام  اجلامع  القرطبي:   )63(
ص141 -142. 

التي  التفاسري  يف  جاء  ملا  واستصحابًا 
  اسندت العبوس واالعراض إىل النبي
هل   النبي عن  العبوس  خرب  صح  فلو 
يكون العبوس ذنبًا أم ال فاجلواب كام يراه 
العبوس واالنبساط  الطربيس -أن  الشيخ 
ذلك  عليه  يشق  ال  إذ  س��واء  العمى  مع 
عتاب  يكون  أن  فيجوز  ذنبًا  يكون  فال 
بأوفر  ليأخذه   نبيه بذلك  سبحانه  اهلل 
بذلك عىل عظيم  وينبهه  األخالق  حماسن 
تأليف  أن  ويعرفه  املسرتشد  املؤمن  حال 
تأليف  من  أوىل  إيامنه  عىل  ليقيم  املؤمن 
فعله  ما  أن  وقيل  إيامنه،  يف  طمعًا  املرشك 
فحسن  األدب  س��وء  من  نوعًا  األعمى 
تأديبه باإلعراض عنه إال أنه كان جيوز أن 
يتوهم أن اعرض عنه لفقره وأقبل عليهم 
سبحانه  اهلل  فعاتبه  هلم  تعظياًم  لرياستهم 
 الصادق األمام  عن  وروي  ذلك  عىل 
عبد  رأى  إذا   اهلل رسول  كان  قال:  أنه 
اهلل بن أم مكتوم قال: مرحبًا مرحبًا ال واهلل 
به  يصنع  وكان  أبدًا  فيك  اهلل  يعاتبنني  ال 
من اللطف حتى كان ليكف عن النبي مما 

يفعله به)64(. 

)64( الطربيس: جممع البيان ج10 ص437. 
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املقدمة:
والتوسل،  الدعاء  ان  من  الرغم  عىل 
دون  بدين  خيتص  ال  اهلل  مع  والتواصل 
قد  كاالسالم  دينًا  نجد  ال  اننا  اال  آخ��ر، 
االمهية،  ببالغ  واملناجاة  الدعاء  اختص 

مميزًا  ج��زء  يشكالن  واملناجاة  فالدعاء 
الوضاءة  السرية  من  متعاليًا  ساميًا  وجانبًا 
 ،واالئم����������ة املعصومني للرسول
وصاهلم  مج��ال  تعكس  التي  امل��رآة  ومه��ا 
العابد  بني  العروة  وجالل  الوجود  برب 
اجلانب  يشكل  الذي  الوصال  واملعبود، 

االهبي من حياهتم.
يقول الشهيد املطهري: ))ان من اعظم 
ما ورثناه  نمتلكها يف  التي  الكنوز  وانفس 
نملكه من  ما  البيت هي  اهل  ثقافة  من 
هي  الكنوز  هذه  ان  باهلل  واقسم  االدعية، 

كنوز املعرفة.. .(()1(.
مثال العبودية واملخزون الثقايف:

فضال عن ان االدعية املأثورة عن ائمة 
نحتذي  مثاالً  لنا  تشكل    البيت  اهل 
يستحق،  موروثًا  تشك����ل  ايضًا  فهي  به، 
اكثر من اي وقت مى، االهتامم والتأمل 

)1( مطهري، مرتيض، آزادي معنوي، ص108. 

والتدبر ))الهنا تنطوي عىل اسمى، وأرق، 
وأفصح، وأبلغ التعاليم نفوذًا وتأثريًا(()2( 
ويرى املتبحرون يف املعارف االهلية ان كل 
دعاء من ادعيتهم املوروثة، يشكل بمفرده 
والعلمية)3(،  االنشائية  مقاماهتم  مقامًا من 
لطائف  نجد  االدعية  هذه  مكنونات  ففي 
الشوق والعرفان، ومقامات الذوق السنية 
هبا  يعتد  التي  القدسية  الشهود  ورقائق 
الدعاء  غري  يف  نجده  وال  نراه  ال  ما  وهذا 
من الروايات الواردة عنهم، الن الروايات 
عقوهلم،  مع  يتناسب  بام  االنسان  ختاطب 
وافهامهم، وادراكهم، يف حني ان االدعية 
اجلالل  و  اجل��امل  ذي  اهلل  مع  نجوي  هي 
للمعشوق  ارسار  ه��ي  االت���م،  واحل��س��ن 
اودعوا   فاالئمة لذلك  احلقيقي،  االزيل 
سويداء  يف  استرسوه  ما  كل  ادعيتهم  يف 
رياض  من  اكتنهوه  قد  كانوا  وما  افئدهتم 
العشق الرسمدي ليجري معناه سحرًا عرب 
الهوتية  قدسية  لغة  ثنايا  يف  البيان  اندياح 

وكأهنا بيت معمور بالفاظ من نور.

)2( حكيمي، حممد رضا، محاسه غدير، ص298. 
)3( حسن زاده آميل، حسن رساله نور عيل نور، 

ص21. 
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االدعية  من  نجد  تقدم  ما  عىل  بن�اء 
 الين�ا عن ائمة اهل البيت التي وصلت 
ثق���������افيًا  ومزونًا  قياًم  معنويًا  مرياثًا 
عظيمة  مدرس����ة  اعتباره  نستطيع  عزيزًا 
اجلوهرية  بالتعاليم  غني�����ًا  ومعينًا  ثرية 
واالخالق،  والعرفان،  العق��ائد،  جمال  يف 
وافضل  واحلكم،  واملجتمع،  واحلقوق، 
اساليب احلياة، وثقافة التطهر و التحسن)4( 
االحيان  من  الكثري  يف  يمك��ن  ))لذلك 
االدعي��ة  الديني من خالل  املجتمع  تنوير 
فيها  بام  بكافة معارف االسالم  الصحيحة 

من سمو، و مالحم وشجاعة...(()5(.

الروح  معراج  الدعاء  تقي،  حممد  املدريس   )4(
سيد  قبانجي،  ص7.  احل��ي��اة،  ومنهاج 
ال��دي��ن، يف رح��اب دع��اء ايب محزة  ص��در 
حسن  اهلل،  ن��رص   .26- ص25  ال��ث��اميل، 
عباس، مقالة ))البعد االنساين يف الصحيفة 
))االبعاد  مقاالت  جمموعة  يف  السجادية(( 
الصحيفة  يف  واحل��ض��اري��ة  االن��س��ان��ي��ة 
ج��واد،  قيومي  ص88/.  ال��س��ج��ادي��ة(( 
 . ص21/  العابدين،  زين  االم��ام  ادعية 
لالطالع كثر راجعوا: حسيني جاليل سيد 
ص  السجاد،  االم��ام  جهاد  رض��ا،  حممد 

 .193–188
غدير،  مح��اس��ه،  رض���ا،  حممد  حكيمي،   )5(

ص299. 

 البيت اهل  ثقافة  يف  ))ال��دع��اء(( 
ليس جمرد طلب جاف وحسب، بل ليس 
عبادة عادية او جمرد دعاء واستغفار، وانام 
وكام  القرآن،  باطن  الثقافة  هذه  يف  الدعاء 
يقول االمام اخلميني نقاًل عن استاذه 
الذي كان يطلق عىل االدعية اسم ))القرآن 
الصاعد(()6( اي انه كان يعتربها استلهاما 
من القرآن والوحي االهلي، وكالمًا يصعد 
اىل  املقربني  اهلل  واولياء   ،السنتهم عرب 

بحبوحة امللكوت.
اخلاص  اسئناسهم  اىل  ونظرًا  فاالئمة 
االفكار  يقتبسون  نراه�������������م  بالقرآن، 
لتخصب  من���������ه  واملواضيع  واملضامني 
القرآن.  ثقافة  الظل  يف  وتنمو  ذلك  بعد 
االم��ام  تعبري  حسب  االدعي��ة  ه��ذه  يف 
النعم  اعظم  ))من  اهنا  نجد   اخلميني
ومن  الواسعة..(()7(،  الرمحة  العباد  عىل 
القرآنية،  املعارف  انترشت  الدعاء  خالل 
االنظم���ة  عصور  يف   االئمة واستطاع 
املعارف  هذه  ينرشوا  ان  اضطهدهتم  التي 

نور،  صحيفة  اهلل،  روح  اهلل  اية  مخيني،  امام   )6(
جملد 20، ص157. 

دعاي  تفسري  اهلل،  روح  اهلل  اية  مخيني،  امام   )7(
سحر، ص3. 
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ويوصلوه��������ا اىل الناس. وسنخوض يف 
بحثنا هذا عرب حمورين، ومن خالل دراسة 

كل منهام سنورد بعض االمثلة املخترصة.
املالمح العامة للدعاء:. 1

النقطة العامة وامليزة اخلاصة التي متيز 
كون  يف  تتجيل   البيت اهل  ائمة  ادعية 
الكريم  القرآن  من  استلهامًا  االدعية  هذه 
من  لسلسلة  منب��ع  هو  فالقرآن  دفتيه.  بني 
وبالتايل   االئمة فكر  يف  العامة  ال��رؤى 
ملنظومتهم  االساسية  والبنية  اخللفية  فهو 
الفكرية والنظرية، كام ان مجيع التحليالت، 
واالوصاف والوصايا يف هذه االدعية هي 
اساسه،  عىل  ومكونة  القرآن  من  مستقاة 

وهي عبارة عن:
التقييم:

ان ادراك ومعرفة املسائل ذات الدور 
اجلوهري واالكثر امهية يف حياة االنسان، 
توجه  يف  واساسيًا  هامًا  دورًا  ويلعب 
ولعل  حياته،  اسلوب  وتعيني  االنسان 
منشأ اكثر االخطاء واالنحرافات يكمن يف 
عدم القدرة عىل ادراك وفهم الروريات 
معيارًا  الدين  نضع  فعندما  واالولويات. 
الدينية  الرؤية  ونراعي  االولويات  لتعيني 

يف عملية التقييم تلك، فال حميص لنا عند 
والنصوص  القرآن  اىل  الرجوع  من  ذلك 

الدينية االخرى.
فالقرآن الكريم وعىل الرغم من تنوع 
هداية  اىل  فيه  اهلادفة  االطر  وتنوع  تعابريه 
والقصص،  الترشيع،  قبيل  من  االنس��ان 
املعارف  والبي�������ان  والتبشري  واالن��ذار، 
عىل  دائاًم  يؤكد  نجده  فاننا  والتعاليم،... 
واجلوهر  اهل��دف  هي  تلك  ثالثة،  حم��اور 
االخرى  القضايا  بينام  الكريم  القرآن  يف 
املحور  هلا  نتائج  او  مقدمات  اال  ماهي 
الوجود  يف  اهلل  حضور  يف  يتمثل  االول: 
)التوحيد االفعايل(، اذ قل ما توجد آية ال 
تتحدث بصورة مبارشة عن حضور اهلل يف 
الوجود واثارة احساس االنسان ازاء هذا 
االمر. فالرؤية القرآنية تقول ان اهلل خالق 

چ  ڇ  ڇ  چ  چ  مرب  ذات��ه  وقت  ويف 
]سورة العلق: 1[ چ وئ ۇئ ۇئ چ 
مبسوطتان  االله  يدا   ]64 املائدة:  ]سورة 
لتصور  جمال  ال  اطالق  وهذا  حدود،  بال 
العامل  من  اهلل  ينته  مل  كذلك  فيه.  التقييد 

ڳ  چ  و عال  بل هو جل  فيه  االثر  واعامل 
اي   ]29 الرمحن:  ]سورة  چ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
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شؤون  من  شأن  يف  يوم  كل  سبحانه  انه 
چ  ڻ  ڻ  ں  ں  چ  ال��ع��امل،  ت��دب��ري 
ڍ  ڍ  چ   .]54 االعراف:  ]سورة 
ژچ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
]سورة غافر: 62[ )8(. چ وئ وئ ۇئ ۇئ 
التكوير:  ]سورة  چ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

29[)9(وآيات اخرى.
تثبيت  أج������ل  ومن  الكريم  فالقرآن 
ربوبية احلق املطلقة، نجده يصف اهلل هبذا 
ولطاملا  النورانية،  امتداد  عىل  الوصف 
كلم����ة  نجد  واننا  الوصف،  هبذا  عنوهنا 
ذكره�����ا  قارب  قد  القرآن  يف  ))الرب(( 
تعاىل.  الباري  نعت  يف  وذلك  مرة  االلف 
واجلن،  االنس  بان  تقول  القرآنية  فالرؤية 
واملالئكة، واالرض، والسامء، وكل العوامل 
والعاملني هم حتت ربوبية ذات قدس رب 

االرباب.
املحور الثاين: يتمثل برورة العبودية 
يف  هذا  وليس  هلل،  واالذع���ان  والتسليم 
هذا  سبق.  ما  عىل  مرتتبة  نتيجة  الواق����ع 
التأكيد عليه من خ����الل  تم  قد  املوضوع 

)8( ]سورة االنعام: 102[. 
)9( ]سورة االنسان: 29[. 

الكريم  ال��ق��رآن  آي��ات  يف  عديدة  تعابري 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  ومنهام: 
 .]56 ال���ذاري���ات:  ]س���ورة  چ  ڃ 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چڄ 

]س��ورة  ڇچ  چ  چ  چ 
گ  ک  ک  چ   .]36 ال��ن��ح��ل: 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
 .]115 التوبة:  ]س������ورة  ڱچ  ڱ 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  چگ 

ڳ چ ]سورة البقرة: 187[ چۆ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
]س���ورة  ېئچ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ 

يونس: 31[.
املحور الثالث: يتمثل يف بيان وجوب 
اتباع  عن  النفس  وهني  اهلل  معصية  اتقاء 
اهم  يعترب  الذي  االمر  والشيطان،  اهلوى 
االنحراف  وعلل  اخلطأ  اسباب  واخطر 
عرب  ولقد  والتقوى،  العبدوية  مسري  عن 
الدنيوية  بالنزعة  احيانًا  ذلك  عن  القرآن 
وتعابري من قبيل: حب الدنيا، واالطمئنان 
ذلك،  وغ��ري  بالدنيا  والرضا  الدنيا،  اىل 
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اىل  ال��دع��وة  اط��ار  يف  عنها  عرب  واحيانًا 
ومواالته،  الشيطان  خطوات  عن  االبتعاد 
باعتباره املصداق االبرز للنزعة الدنيوية و 

اهم عوامل السقوط.
چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ 

ڤچ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ 
ڳ  ڳ  چ   .)10(]5 فاطر:  ]س��ورة 
چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ٻ  ٻ  چٱ   .]107 النحل:  ]س��ورة 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٺچ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٺ  ٺ  چ   .]7 يونس:  ]س�����ورة 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ٹچ ]سورة االنعام: 70[. چ ېئ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
مئ  حئ  جئ  یی  ی 
ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ 
 .]51 االعراف:  ]س�����ورة  يبچ 

چوئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

ېئ چ ]سورة البقرة: 168، 208[)11(. 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ 

)10( ]سورة لقامن: 33[. 
)11( ]سورة االنعام: 142[. 

 .]21 النور:  ]سورة  چ  ٺ  ٺ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  چ 

چژ   .]36 فصلت:  ]س��ورة  چ  ے 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
 .]27 االع����راف:  ]س���ورة  گچ  گ 

یی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  چېئ 

يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 
چ  چ   .]30 االعراف:  ]س����ورة  جبچ 
ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ 
]سورة  چ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

االنعام: 153[.
فاذا ما تم توضيح هذا الكم من االيات 
املتعلقة باملحاور الثالثة املذكورة بالطريقة 
تظهر  فسوف  املناسب،  واملقدار  السليمة 
االمهية واملكانة اخلاصة التي تتمتع هبا هذه 
املحاور، كام سيظهر بوضوح نظام التقييم 
 البيت اهل  من  فاالئمة  ايضًا.  القرآين 
القرآنية  الرؤية  هبذه  حظي  من  اول  كانوا 
وحتديد  االم��ور  تقييم  يف  واستعملوها 
االولويات، وان كمية املواضيع املطروحة 
الثالثة  املحاور  هذه  حول  االدعي����ة  يف 
يشكل دلياًل عىل صحة هذا الرأي، اذ قل 
ما يوجد دعاء ليس فيه كالم عن حضور 
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ابرز  هم   واالئمة جالله،  ج��������ل  اهلل 
مصاديق ))الصحو(( الذين عاينوا حقائق 
العامل  هذا  ذرات  من  ذرة  كل  يف  الشهود 
الرؤية  هذه  وبينوا  اهلل،  سوى  ليس  حيث 
دوح  يف  اي  ال��ب��ي��ان  ع��رص��ات  امج��ل  يف 
هذه  يدركون   فهم والدعاء.  املناجاة 
مستقل  موجود  من  ما  انه  القائلة  احلقيقة 
الوجود  حلة  ارتدى  يشء  كل  وان  بذاته، 
ان��ام ه��و يف ال��واق��ع حم��ض وج���ود راب��ط 
االجياد،  بقدرة  املخلوق  وجود  ورصف 
))ومن النادر يف مجيع االدعية العثور عىل 
والتأثري  ))السببية  يمنح  نموذج  او  مثال 
والصف���ات  االسامء  غري  اىل  )املؤثرية((( 
االهلية، اي ان كافة االدعية ترى ان العلة 
التامة واملحضة جلميع احلوادث واحلقائق 
والكثرات يف هذا العامل هي جزء من النظام 
الربويب، تبسط االرادة املطلقة لرب العاملني 
ومن  والف�����اعلية(()12(  الرسيان  ومتنحها 
ينابيع  عن  املنبثقة  السامية  البديعة  االمثلة 
واملتجلببة  الطهارة،  ومعدن  العصم�����ة 
التوحيد  بعبري  املضمخ����ة  النور  بجلباب 

ج1،  وشناخت،  شهود  حسن،  ممدوحي،   )12(
ص105. 

او  اه��ت��امم  ادن��ى  املخلوق  تعري  ال  التي 
ودعاء  الشعبانية،  املناجاة  نجد  تلميح، 
فاالمام  السحر.  ودع��اء  الثاميل  محزة  ايب 
الباري  بحضور  الشعور  يويل   السجاد
اإلهلي  والفيض  االهلية،  والعناية  تعاىل، 
عن  يبحث  اذ  االه��ت��امم،  ك��ل  املستمر 
تنتاب  التي  االح���وال  مجيع  يف  الشعور 
وكافة  واالف��راح،  املصائب،  من  االنسان 
احل��رك��ات وال��س��ك��ن��ات. ي��ق��ول االم��ام 
اركان  مالت  التي  ))وباسامئك   :عيل
 السجاد االم��ام  ويقول  يشء((  كل 
بيد  ال  ))وبيدك  الثاميل:  محزة  ايب  دعاء  يف 
ورضي((  ونفعي  ونقيص  زي��اديت  غريك 
وعرشات ال بل ومئات العبارات من هذا 
يؤكد  مل  دعاء  نجد  ما  َنَدَر  كذلك  القبيل. 
والتسليم  العبودية  ان  عىل  وتكرارًا  مرارًا 
هو الرصاط املستقيم دون غريه، والشاهد 
يف هذا االدعاء هو انه يف الكثري من ادعية 
او  م��وض��وع  هناك  ك��ان   البيت اه��ل 
النطق بالدعاء من قبل  طلب ما قد سبب 
االمام، ولكن وقبل تلبية الطلب -عىل 
للحمد  سخر  قد  الدعاء  ان  -نجد  امهيته 
والتسبيح وتوحيد اهلل، فكأنهَّ الطلب كان 
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لربوبية  مذعنًا  االمام  ليقف  ذريعة  جمرد 
اخلالق ومسلاًم الرادته ))ومستغرقًا يف بحر 

توحيد حرة الربوبية(()13( ومناجاهتا.
اهلل  اال  اله  ))ال  للصالة:  تعقيبًا  ونقرأ 
اهلًا واحدًا ونحن له مسلمون ال اله اال اهلل 
الدين(()14(  له  ملصني  اياه  اال  نعبد  وال 
فهناك  الوكيل(()15(  ونعم  اهلل  ))حسبنا 
بان  تقول  التي  احلقيقة  عىل  كبري  تأكيد 
االنسان  مشاكل  حل  عىل  الحد  قدرة  ال 
وهذا  وتعاىل،  سبحانه  اهلل  سوى  وازالتها 
القدسية  الروضة  انحاء  ما نشهده يف كافة 
زين  لالمام  السجادية  بالصحيفة  املعروفة 
تعترب  التي  الصحيفة  ه��ذه   العابدين
املأثورة  االدعية  مصادر  اكثر  من  ادعيتها 
 ،والطهارة العصمة  بيت  عن  املنقولة 
وطلبات  آماالً  يطرح   السجاد فاالمام 
للر  كاشفًا  والي��رى  ومتنوعة،  متعددة 
وملصًا من النوائب واملشاكل االجتامعية 
يرى  وال  جالله،  جل  املتعايل  اخلالق  اال 

)13( هناوندي، عيل اكرب، وسيلة النجاة يف رشح 
دعاء السامت، ص28. 

التعقيبات  اجلنان،  مفاتيح  عباس  القمي،   )14(
املشرتكة. 

)15( املصدر نفسه، تعقيب صالة الصبح. 

عند  االنسان  به  يلوذ  وكهفًا  ملجأ  كذلك 
احلق  اهلل  اال  واحلاجة  واهلموم  النوائب 
طوايا  يف  منها  نعاين  احلقيقة  هذه  املعبود. 
هذه الصحيفة وثنايا مجلها ودرر الفاظها، 
ذلك  االدع��ي��ة  بعض  يف  وج��دن��ا  وط��امل��ا 
برصاحة ووضوح من قبل السجاد وها 
نحن نجده يقول: ))يا من حتل به عقد 
املكاره، ويا من يفثأ به حد الشدائد، ويا من 
الفرج، ذلت  يلتمس منه املخرج اىل روح 
بلطفك  وتسببت  الصعاب،  لقدرتك، 
القضاء،  بقدرتك  وج���رى  االس��ب��اب، 
وم��ض��ت ع��ىل ارادت����ك االش��ي��اء، فهي 
وبارادتك  مؤمتره،  قولك  دون  بمشيتك 
دون هنيك منزجرة، انت املدعو للمهامت، 
وانت املفزع يف امللامت، ال يندفع منهام اال 
ما دفعت وال ينكشف منهام اال ما كشفت 
وقد نزل يب يا رب ما قد تكادين ثقله، وامل 
اوردته  وبقدرتك  محله،  هبظني  قد  ما  يب 
عيل، وبسلطانك وجهته ايل فال مصدر ملا 
اوردت وال صارف ملا وجهت وال فاتح ملا 
اغلقت، وال مغلق ملا فتحت، وال ميرس ملا 

عرست، وال نارص ملن خذلت(()16(.

)16( الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء 7. 



أ.م.د. عيل خياط

207

نشاهد يف الكثري من االدعية كيف ان 
بالفقر  انفسهم  ينعتون   البيت اهل  ائمة 
وعال  جل  وح��ده  اهلل  يف  وي��رون  املطلق 
الغني املطلق، لذلك نجدهم  يف مناجاة 
معنى  عمق  اىل  وص��ل��وا  ق��د  تعاىل  احل��ق 
اهلل  فيها  يقول  التي  وصميمها  اآلية  هذه 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  چ  سبحانه: 
فاطر:  ]سورة  چ  ھھ ھ ھ ے ے 
النحو:  ه��ذا  عىل  نجواهم  لتكون   ]15
الفقري يف غناي فكيف ال اكون  انا  ))اهلي 
اىل  التعبري  هذا  يشري  فقري(()17(  يف  فقريًا 
امام  والتسليم  التوحيد  درج��ات  اعمق 
درجات  وارفع  اسمى  واىل  تعاىل،  اخلالق 
ان  هل��ا  يمكن  التي  والتسليم  التوحيد 
االمثلة  ومن  تعاىل،  هلل  موحد  عن  تصدر 
يف  االس��ل��وب  ه��ذا  عىل  ايضًا  الواضحة 
هذه  نجد  السجادية  الصحيفة  ال��دع��اء 
كهفي  ))ي��ا   :السجاد لالمام  املناجاة 
حني تعييني املذاهب ويا مقييل عثريت، فلو 
املفضوحني،  من  لكنت  عوريت  سرتك  ال 
اياي  نرصك  ال  فلو  بالنرص،  مؤيدي  ويا 

 23 الدعاء  الكاملة،  احلسينية  الصحيفة   )17(
)عرفه(، مفاتيح اجلنان، دعاء عرفة. 

وضعت  من  يا  و  املغلوبني،  من  لكنت 
من  فهم  اعناقها،  عىل  املذلة  نري  امللوك  له 
سطواته خائفون، وا اهل التقوى، ويا من 
له االسامء احلسنى(()18( كام تعترب املناجات 
اخلمسة عرش لالمام السجاد من اعذب 

واشجى هذا النوع من االدعية.
فقّلام  الثالث،  املحور  خيص  فيام  اما 
نجد دعاًء ال يتضمن مذمة النزعة الدنيوية 
والغفلة، واتباع اهلوى والشيطان وما خيلفه 
من  للمجتمع  وكارثية  مدمرة  نتائج  من 
جهة ولالنسان من جهة اخرى. يف النهاية 
املحور  هذا  عىل  بناء  وتكرارًا  مرارًا  يرى 
عاماًل  اعترب  قد  واملعايص  الذنوب  ب��ان 
النحطاط االنسان، واحلاجز الرئييس امام 
تعاليه، واالس واالساس لتعاسته وشقائه 
بناء  االخرة.  يف  االكرب  وعذابه  الدنيا،  يف 
مفاهيم  عىل  تؤكد  االدعية  نجد  هذا  عىل 
واالن��اب��ة،  وال��ت��وب��ة،  ال��ذك��ر،  قبيل  م��ن 
واملغفرة  العف��������و  وطلب  واالستغفار، 
والرمحة، . وازالة اثار الذنوب املخزية التي 
االنسان  لسقوط  الرئييس  السبب  اعتربت 
وشقائه. ويف االساس فان هذا املفاهيم قد 

)18( الصحيفة السجادية الكاملة، الدعاء 7. 
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االدعية  هذه  من  والفتًا  كبريًا  حيزًا  نالت 
تؤكد  وابتهاالت  وترع  مناجاة  بصورة 
مجيعها عىل رضورة تزكية النفس وتطهريها 

والرتبية وااللتزام باالخالق.
يف  والظهور  التجيل  من  املح���ور  هلذا 
االدعية املأثورة من الوضوح والشفافية ما 
جيعلنا نعزف عن االطالة واالسرتسال يف 
املتضمنة لالستغفار،  ان االدعية  اذ  ذلك، 
والتوسل  املغف�����رة،  وطلب  واالعتذار، 
الشيطان  رش  من  ب����ه  واالستعاذة  اهلل  اىل 
ان  من  اكثر  هي  بالسوء  االم��ارة  والنفس 
الذي  اهلل  ))استغفر  ذلك:  ومثال  حتىص 
الرحيم  الرمحن  القيوم  احلي  اال هو  اله  ال 
ذو اجلالل واالك��رام(()19(، ))اللهم اغفر 
اغفر  اللهم  العصم  هتتم  التي  الذنوب  يل 
اغفر  اللهم  النقم  تنزل  التي  الذنوب  يل 
اغفر يل  اللهم  النعم  التي تغري  الذنوب  يل 
اللهم اغفر يل  الدعاء  التي حتبس  الذنوب 
ودعاء  البالء...(()20(  تنزل  التي  الذنوب 
املثال االبرز  القديس هو يف احلقيقة  كميل 

هلذا النوع من االدعية.

)19( مفاتيح اجلنان، تعقيب صالة العرص. 
)20( املصدر نفسه، دعاء كميل. 

النظر اىل الدنيا كوسيلة:. 2
اهل  ائمة  عليها  اكد  التي  الرؤى  من 
التي  رؤيتهم  هي  هبا  والتزموا   البيت
تعترب الدنيا واحلياة فيها اداة ووسيلة، ففي 
وممرًا  مسريًا  الدنيا  يف  نجد  هذه  رؤيتهم 
اىل  للوصول  فرصة  غاية وهدفًا، وهي  ال 
االهلي  بالقرب  املتمثل  االس��ايس  اهلدف 
كمية  ان  اخل��ال��دة.  االخ��روي��ة  واحل��ي��اة 
التي تتضمنها االدعية  االبحاث الضخمة 
من  واالخ��رة  وخصائصها،  الدنيا  حول 
انام  واهواهلا،  جهنم  ومازي  اجلنة  بدائع 
القدسية   البيت اهل  رؤية  عن  تكشف 
ونظرهتم الدنيوية للدنيا. هذه الرؤية تتمتع 
اذ  الفكرية،  منظومتهم  يف  هامة  بمكانة 
قاعدة  تشكل   لدهيم الفكر  بنية  يف  اهنا 
االجتامعية  املواضيع  من  للعديد  واساسًا 
يف  نجد  امل��ث��ال  سبيل  فعىل  واالخ��الق��ي��ة 
وفلسفة  كالعدالة،  مواضيع  االدع��ي��ة 
النبوة، والتقوي ومواضيع اخالقية اخرى 
وغريها  واالنفة  النفس،  وعزة  كالزهد، 
اىل  استنادًا  بحثها  تم  التي  املواضيع  من 
هذه الرؤية. فاالمام السجاد يطلب يف 
احد االدعية من اهلل ان ينزع من قلبه حب 
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الدنيا كي ال يقع يف حمظور ما يرتتب عىل 
ذلك احلب اذ يقول: ))وانزع من قلبي 
حب دنيا دنية تنهي عام عندك، وتصد عن 
التقرب  اليك، وتذهل عن  ابتغاء الوسيلة 

منك(()21(.
الرؤية اهلدفية لالنسان:. 3

ائمة  عليها  اك��د  ال��ت��ي  ال���رؤى  م��ن 
ادعيتهم  يف  كثريًا  وذكروها   االسالم
واحاديثهم كانت الرؤية اهلدفية لالنسان، 
بقدرات  يتمتع  ملوق  عندهم  فاالنسان 
نحو  التوجه  منها  اهلدف  ومعنوية  مادية 
للعبيثة  مكان  وال  وواض��ح،  حمدد  هدف 
واحلرية يف خلقه. يقول السجاد: ))وما 
زويت عني من متاع الدنيا الفانية فاذخره 
خولتني  ما  واجعل  الباقية  خزانتك  يف  يل 
من حطامها، وعجلت يل من متاعها بلغة 
اىل  وذريعة  قربك  اىل  ووصلة  جوارك  اىل 
دعاء  يف   يقول كذلك  ج��ن��ت��ك(()22(. 
مكارم االخالق: ))اللهم صل عىل حممد 
به،  االهتامم  يشغلني  ما  واكفني  وال�������ه، 

 .47 الدعاء  الكاملة،  السجادية  الصحيفة   )21(
)دعاء عرفة(. 

الصحيفة  باقر،  حمم������د  سيد  ابطحي،   )22(
السجادية اجلامعة، الدعاء 79. 

واستعملني بام تسألني غدًا عنه، واستفرغ 
من  املقطع  هذا  ل��ه((  خلقتني  فيام  ايامي 
خلق  يف  اهلدفية  وبوضوح  يعكس  الدعاء 
مقام  يف  وهو   املؤمنني فأمري  االنسان. 
الدالة  النقاط  بعض  يطرح  االع���رتاف، 
بمجموعها عىل هدفية االنسان، اذ يقول: 
))وان قدرك حق، وان رسلك حق، وان 
وان  ح��ق،  رمحتك  وان  ح��ق،  اوص��ي��اءك 
قيامتك  وان  حق،  نارك  وان  حق  جنتك 
ح��ق، وان��ك مميت االح��ي��اء، وان��ك حميي 
القبور، وانك  باعث من يف  املوتى، وانك 
ال  وان��ك  فيه  الري��ب  ليوم  الناس  جامع 
مقام  ويف  اخر  دع��اء  يف  امليعاد((.  ختلف 
 :يقول اذ  ايضًا  واالعتذار  االع��رتاف 
معاصيك  ع��ىل  ب��ك��رم��ك  ))ف��ت��ق��وي��ت 
وافنيت  سخطك  عىل  برزقك  وتقويت 
من  االعتذار  هذا  حتب((.  ال  فيام  عمري 
َمْن هبا  التي  النعم  اىل  قبل االمام يشري 
تستخدم  مل  والتي  االنسان،  عىل  الباري 
اهلدف من  ان  الصحيح يف حني  املسار  يف 
حياة االنسان هو السعي يف طاعة اهلل وراء 
االمور املتعالية السامية، لذلك نجد االمام 
السجاد  يطلب التوفيق من اهلل تعاىل يف 
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امور تعترب بمجموعها مصداقًا عىل طاعة 
اهلدف  من  لالقرتاب  ووسيلة  تعاىل  اهلل 
 :اذ يقول االساس الذي حييا من اجله 
يف  ووفقنا  وال��ه،  حممد  عىل  صل  ))اللهم 
ايامنا  مجيع  ويف  ه��ذه  وليلتنا  ه��ذا  يومنا 
وشكر  الرش،  وهجران  اخلري،  الستعامل 
النعم، واتباع السنن، وجمانبة البدع، واالمر 
وحياطة  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف، 
واذالل���ه،  الباطل  وانتقاص  االس���الم، 
الضال،  ارشاد  و  واع��زازه،  احلق  ونرصة 
ومعاونة الضعيف، وادراك اللهيف(()23(. 
الدعامتني  من  واح��دة  تعترب  الرؤية  هذه 
هي  ف��االوىل  االخ��الق،  تشكالن  اللتني 
هي  والثاني�����ة  للدنيا،  الوسائلية  النظرة 
الرؤية اهلدفية لالنسان. فهم وبناء عىل 
ويف  لالخالق.  اسس���وا  احلقيقتني  هاتني 
واحدة  نظرة  نلقي  ان  يكفي  االط��ار  هذا 
 عىل جمموعة الوصايا االخالقية لالئمة
تعود  والنصائح  التوصيات  هذه  ان  انرى 

يف اسسها اىل تلك احلقيقتني املذكورتني.
الرؤية االختبارية للحياة:. 4

مترب  احلياة  ان   الدين ائم�����ة  يرى 

)23( الصحيفة السجادية الكاملة، الدعاء 6. 

حقيقته  عن  للكشف  االنسان  فيه  يمتحن 
تشكل  ذاهتا  بحد  الرؤية  هذه  الوجودية. 
لبنة اساسية لبعض االفكار، والتصورات، 
احلياة  تبدالت  يف  االمتحان  سنة  ان  اذ 
والثواب  العقاب  جيعل  ما  املكانة  من  هلا 
هذا  لسريورة  ونتيجة  معلوالً  االخرويني 

االمتحان والتمحيص.
االطار  هذا  يف   البيت اهل  فأدعية 
اىل  الرصيح  باالستناد  احيانًا  واملستندة 
امهية  بوض��وح  تعكس  الك��ريم،  القرآن 
حتليل  يف  الكبري  وتأثريها  ال��رؤي��ة  ه��ذه 
املواضيع املختلفة من معرفية، واجتامعية، 
 ...(( النامذج:  بعض  اليكم  واخالقية. 
من  فيه  ليبتغوا  مبرصًا  النهار  هلم  وخلق 
يف  ويرسحوا  رزقه،  اىل  وليتسببوا  فضله، 
ارضه، طلبًا ملا فيه نيل العاجل من دنياهم، 
ودرك االجل يف اخراهم بكل ذلك يصلح 
ش�أهنم، ويبلو اخبارهم، وينظر كيف هم 
يف اوقات طاعته، ومنازل فروضه، ومواقع 
احكامه، ليجزي الذين اساءوا بام عملوا، 
وجيزي الذين احسنوا باحلسنى((. كذلك 
ويف الدعاء االول من الصحيفة السجادية 
هلل  ))واحلمد   :السجاد االم��ام  يقول 
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لنا  وجعل  البسط،  االت  فينا  ركب  الذي 
و  احلياة  ب��ارواح  ومتعنا  القبض،  ادوات 
اثبت فينا جوارح االعامل، وغذانا بطيبات 
ثم  بمنه.  واقنانا  بفضله،  واغنانا  الرزق، 
امرنا ليخترب طاعتنا، وهنانا ليبتيل شكرنا((.
ووضوح  بشفافية  االقوال  هذا  تشري 
واالمتحان  االختبار  سنة  واساس  كنه  اىل 
وتقلباهتا  احلياة  ازاء   رؤيتهم يف  االهلي 
التي  احلقيقة  هي  واالجيابي�������ة،  السلبية 
وت��ك��رارًا،  م��رارًا  الكريم  القرآن  اكدها 

ىئ  ىئ  چ  ال��ك��ري��م��ة:  االي����ة  ت��ق��ول 
مئىئ  حئ  جئ  ی  یی  ی 

 .]35 االنبياء:  ]س��ورة  جبچ  يئ 

ڄ  ڦ  چ  االخرى:  االية  وكذلك 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

 .)24(  ]28 االنفال:  ]سورة  چچ  ڃ 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  واالية 
ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ چ ]سورة امللك: 

2[ وايات كثرية اخرى)25(.
بعضًا  كان  االن  حتى  ذكر  ما  ان  ثم 

)24( ]سورة التغابن: 15[.
البقرة:  ]س��ورة   ،]7 الكهف:  ]س��ورة   )25(

155[، ]سورة ال عمران: 154[، و... 

القدسية  لالفكار  اجلوهرية  ال��رؤى  من 
لتلك الشخصيات الزكية الطاهرة، والتي 
تعترب احلجر االساس للكثري من افكارهم 
ينظرون  احلقيقية  يف  فهم   ،ومعتقداهتم
هلذه  وقفًا  واحلياة  واالنسان  الكون،  اىل 
ونصائحهم  حت��ل��ي��الهت��م،  وم���ا  ال����رؤى 
االج��ت��امع��ي��ة واالخ��الق��ي��ة االرش��ح��ات 

امللكوتية من هذه الرؤى امللكوتية.
ثانيًا: بيان املعارف الدينية:

الدينية  املعارف  بيان  الثاين هو  املحور 
التوحيد،  من  ب��دءًا  االدع��ي��ة  يف  وبحثها 
والنبوة واملعاد، وانتهاء باالوامر االخالقية 
من  لذلك  ان  اال  الرشعية،  واالح��ك��ام 
حيث االسلوب انواعًا متلفة نشري الحقًا 

اىل نوعني منها: 
بيان احلقائق الدينية وتفسريها.	. 
للقضايـــــــــــا ب.  حتلييل  عرض  تقديم 

لدينية.  ا
من أ.  النوع  هذا  يف  والتفسري  البي����ان 

بم�������وضعني،  وسنكتفي  االساليب 
احدمها اعتقادي، واالخ���ر اخالقي، 
وعزة  التوحيد،  عن  عب��������ارة  وهي 

النفس.
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التوحيد:
القضاي�������ا  من  التوحيد  قضية  تعترب 

اجلوهرية يف العقائد االسالمية چ ی 
چ  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی 

]سورة البقرة: 163[ چ ژ ڑ ڑ 
ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک 
]سورة املائدة: 73[ چڄ  ڳ ڳ ڳچ 
چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڃ ڃ چ چچ  چ  ]سورة االنعام: 19[ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
النساء:  ]سورة  ڈچ  ڈ  ڎ  ڎ 

ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  چ   ]171
]س��ورة  ائچ  ائ  ىى  ې  ې  ې 
النحل: 51[، وعرشات االيات االخرى 
اخلالق  وحدانية  عىل  وتؤكد  ت��دل  التي 
تعاىل ونفي الرشيك عنه. من جهة أخرى 
فان التلقي العام فيام يتعلق بمسألة وحدة 
الذات االهلية هو تلق عددي، اي ان عامة 
كانوا  املايض  يف  املتكلمني  وبعض  الناس 
انه  واحد((  ))اهلل  القول  عند  يتصورون 
 االئمة ان  اال  بثالثة،  وال  باثنني  ليس 
االق��وال  هذه  مثل  ادعيتهم  يف  يرفضون 
والتص��ورات وهاك��م االمثلة عىل ذلك: 

))ف��ان��ت االح���د االب�����د(()26( ))واح���د 
احلق  الواحد  اهلل  ))سبحان  بعدد((  ال 
عدد(( بتأويل  ال  ))االح��د  االح��د(()27( 
كامله(()28(  يف  العدد  بتجزءه  ))اليتبعض 
ويف  متقادما  اول��ي��ت��ه  يف  ك��ان  ))ال����ذي 
اخلالئق  خض�����������ع  متسيطرًا  ديموميته 
ودانوا  ازليته،  وقديم  وربوبيته  لوحدانيته 
ل���دوام اب��دي��ت��ه(()29( ))ل��ي��س ل��ه ح��د يف 
فتكون  حتد  ال  الذي  ))ان��ت  مكان(()30( 
تلد  ومل  موجودًا  فتكون  متثل  ومل  حم��دودًا 
معك  ضد  ال  الذي  انت  مولودًا  فتكون 
ند  وال  فيكاثرك  لك  عدل  وال  فيعاندك 
اخللق  قاهر   ...(( فيعارضك(()31(  لك 

)26( ابطحي، سيد حممد باقر، الصحيفة العلوية 
اجلامعة، الدعاء 5، ص29. 

)27( ابطحي، سيد حممد باقر، الصحيفة احلسينية 
اجلامعة، الدعاء23)عرفه(، ص134. 

)28( ابطحي، سيد حممد باقر، الصحيفة العلوية 
اجلامعة، الدعاء9، ص58. 

ج1،  الكايف،  يعقوب،  بن  حممد  الكليني،   )29(
ص160،  ج54،  االن��وار،  بحار  ص89، 
ابطحي، سيد حممد باقر، الصحيفة العلوية 

اجلامعة، الدعاء9، ص48. 
 ،2 الدعاء  اجلامعة،  السجادية  الصحيفة   )30(

ص21. 
)31( الصحيفة السجادية اجلامعة، الدعاء 147، 
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الصمد،  الفرد  االحد  اهلل  لكن  عدد  بغري 
كفوًا  له  يكن  ومل  يولد  ومل  يلد  مل  ال��ذي 
االدعية  هذه  يف  فاالمام   )33 اح����د(()32(
ينفي تصور الوحدة العددية للذات االهلية 
الوحدة  من  اخر  نوعًا  املقابل  يف  ويقدم 
))البساطة  بعد  فيام  الفالسفة  عليها  اطلق 
املحضة((، او ))الوحدة احلقيقية احلقة(( 
صورة  هلا  ليس  والالمتمثلة،  الالحمدودة، 
وال  هل��ا،  ضد  وال  يشء،  من  والتتبدي 
مثل، والعدل، الن كل ذلك سوف خيل 
ببساطتها ويستوجب امتالكها للامهية، او 
ان  حيث  فمن  الرتكيب.  او  الذات،  تكثر 

السجادية،  الكاملة  الصحيفة  ص318، 
الدعاء 47)عرفه(. 

)32( اخالص، 4 -1. لقد تكرر اقتباس سورة 
ك:  ز.   عيل االمام  ادعية  يف  االخالص 
ابطحي، سيد حممد باقر، الصحيفة العلوية 
الدعاء   ،23 ص20،  الدعاء1،  اجلامعة، 
ص277،   ،162 ال��دع��اء  ص92،   ،30
 ،212 الدعاء  ص281،   ،165 الدعاء 
الدعاء  الدعاء 215، ص351،  ص342، 

230، ص411. 
)33( ابطحي، سيد حممد باقر، الصحيفة العلوية 
ابن   ،20- ال���دع���اء1ص19  اجل��ام��ع��ة، 
الدعوات  هنج  موسى،  بن  عيل  ط��اووس، 

ص144. 

حد  لعروض  نتيجة  هي  العددية  الوحدة 
م حد  هنا  يكن  مل  وما  انه  اي  اليشء،  عىل 
قد عرض لليشء وحدده، فان ذلك اليشء 
بذلك  ليكون  العدد  يف  الدخول  يقبل  لن 
النتيجة  ويف  به،  وحمدودًا  للعدد  معروضًا 
فان الوحدة غري العددية او الوحدة احلقة 
احل��د،  بانتفاء  متحققة  وح��دة  ستكون 
لن  الوحدة  من  الن��وع  هذا  فان  وعليه 
معنى  وان  واالثنينية،  للتكثر  قاباًل  يكون 
وجه  باي  التجزؤ  عدم  هو  االحدية  صفة 
خارجه.  يف  وال  الذهن  يف  ال  الوجوه  من 
غري  الوحدة  خالل  من  يشري   فهو اذا 
الذات  العددية اىل اصل هام وقيم هو ان 
غني  مسألة  يضاهي  ما  واالهليات  االهلية 
اي  الوجوب،  اصل  تشكل  التي  ال��ذات 
وج��وب ال��وج��ود، االم��ر ال��ذي ات��ى عىل 

ذكره االئمة يف ادعيتهم مرات عديدة.
عزة النفس:

احلميدة  البارزة  الصفات  اهم  من  ان 
عليها  اك��د  التي  امل��ؤم��ن  االن��س��ان  ل��دى 
القرآن الكريم، عزة النفس واالباء واظهار 
دور  اخلصلة  وهلذه  اخللق،  عن  االستغناء 
واحرتام  الفرد  كرامة  عن  احلفاظ  ف  هام 
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جوهره االنساين، وهلا تأثري كبري وعميق يف 
حياته وسلوكه، وعالقاته.

يبعث أوالً  النفس، سلوك اجيايب  عزة 
لالنسان  -النفسية  الروحية  السالمة  عىل 
ويتعامل  االخ��ري��ن،  ام��ام  ينحني  الن��ه 
اذالل  من  يمنعه  عقالين  منطقي  باسلوب 
السلوك  هذا  فان  وثانيًا  واهانتها،  نفسه 
عىل  تقوم  ومنطقية  سليمة  عالقة  سيخلق 
االخرين.  وب��ني  بينه  املتبادل  االح���رتام 
بعزة  اخلصال  من  يتمتع  الذي  فاالنسان 
يكون  ح��ني  يطغى  ان  اليمكن  النفس 
والهيني  وسلطة،  سطوة  وصاحب  غنيًا 
والينسى  عليهم،  وينقض  الضعفاء 
يف  والي���رسف  واملحتاجني،  االق����ارب، 
ذلك  وغ��ري  وامل��رشب  املأكل  من  حالله 
اخلالق  امام  عبوديته  الينسى  وباختصار 
كذلك  ذات��ه،  عن  ويغرتب  انسانيته،  وال 
الفقر  زمن  يف  يتملق  ال  ذاك  فالشخص 
امام  وهشًا  مطواعًا  واليكون  واحلاجة 
االخرين ومعظاًم هلم. فال يتنابه االحساس 
بكرامته  يفرط  وال  االغنياء  ام��ام  بالذل 
خبز،  قطعة  اجل  من  وجهه  ماء  يريق  او 
الذل  اىل  لتقوده  رغباته  زم��ام  واليرخي 

واملسكنة. ففي الديوان املنسوب اىل االمام 
عيل هناك شعر يقول بام معناه ))ان نقل 
قمة  اىل  جبل  قمة  من  الضخمة  الصخور 
الناس،  عيلهَّ  ن  َيمخُ ان  ايلهَّ  احب  اخر  جبل 
اجد شيئًا  فلم  مرارة كل يشء  ولقد ذقت 
اشد مرارة من السؤال((. وكام يقول نارص 

خرسو:
بيس به زان كه خواهم نان زدونان

 به آبروي، اكر يب نان بامنم
دون  وابقى  كرامتي  عىل  احافظ  ))ان 
خبز افضل عندي من سؤال ذوي النفوس 

الوضيعة((.
النفس  عزة  لتقوية  الوسائل  اهم  من 
 ،البيت اه��ل  رؤي��ة  حسب  وتعزيزها 
الدعاء اىل اهلل تعاىل، الن االنسان اذا بقي 
ومعتقدًا  عليه،  ومتوكاًل  ربه  بلطف  واثقًا 
يشاء((،  ملا  ))فعال  اهلل  الن  الصدق  بكل 
احلاجة  لسد  اهلل  غري  اىل  يتوجه  لن  فانه 
ال��ن��اس م��ا ه��م س��وى وسائط  وس���ريى 
كاشف  وحده  تعاىل  اهلل  وان  احلاجة  لسد 
العثرات.  ومقيل  احلاجات  وقايض  الر 
فاالنسان يترع اىل اهلل تعاىل ابتداء، ومن 
الدعاء  يف  واالنسان  اخللق  اىل  يتوجه  ثم 
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))يقيم ارتباطًا مع مبدأ الكون الالمنتهي، 
ولذلك يقف ويواجه اي نوع من املشاكل 
وبقدرة روحية ومعنوية جديدة جيد نفسه 
فوق كل احلاجات واملتطلبات(()34( ليجد 
نفسه دفعة واحدة امام كل خزائن الكون 
اخلريات  نبع  عىل  ويعثر  واملعنوية  املادية 

ومعدن الربكات الوحيد.
االنسان  ل��دى  تثري  امل��أث��ورة  االدعية 
ورغم  النفس،  وعزة  التواضع  من  مزجيًا 
ان الفقر واحلاجة يكتنفان نواحي وجوده، 
فاقة)35(النه  عن  معلن  غري  اهلل  امام  يقف 
يف  كقطرة  اللحظة  تلك  يف  نفسه  جي��د 
مع  يتوحد  وانئذ  المتن�����اه  عميق  حميط 
هو  ما  كل  عن  فيستغني  اخلالق  عظم����ة 
يف  عندها  عينه  يف  الدني����ا  فتكون  ملوق 
االمام  هاهو  والصغ��ار)36(.  الصغر  غاية 
يأيت  العزة وسيد االحرار  منار   احلسني
احلوار  بلسان  هبا  لينطق  النور  بمعاين  لنا 

ج1،  وشناخت،  شهود  حسن،  ممدوحي،   )34(
ص20. 

ومتون  دعا  آشناييبا  تقي،  حممد  رب��اين،   )35(
ادعية، ص69. 

مقاله،  هشت  ج��واد،  سيد  مصطفوي،   )36(
ص209. 

عرفة  دع��اء  واملعرفة،  العرفان  دع��اء  يف 
وكأين بروحه تعرج كطائر امللكوت اىل ما 
وجد  ذا  ))ما   :يقول حني  االوج  وراء 
وج��دك((  من  فقد  ال��ذي  وم��ا  فقدك  من 
السعادة،  يشء،  كل  يملك  وج��دك  فمن 
والعزة، والعظمة، والدنيا واالخرة، ومن 
اخر  طريق  وج��ود  ويزعم  طريقًا  جيد  مل 
سعادة،  ال  شيئًا،  يملك  ال  حاجاته  لسد 
االنسانية،  والكرامة  والرشف��ًا،  والع��زة، 
والثروة، والالدنيا وال االخرة، بل عدمية 
 :ويقول ايضًا.  عنها  غافل  هو  وعبثية 
))كيف  متكيل((،  وعليك  اهان  ))كيف 
افتقر  ))كيف  نسبتني((،  واليك  الاستعز 
وانت الذي بجودك اغنيتني وانت الذي ال 
اله غريك(( هذه اجلمل العرشية القدوسية 
الوجودي  وجوهره  االنسان  روح  تنمي 
بصورة  والكربياء  العزة  بصبغة  وتصبغه 
سبحانه  اهلل  س��وى  يشء  ي��رى  ال  جتعله 

وتعاىل ولن يتجه لكشف الر اال اليه.
دع��اء  اول  يف   عيل االم���ام  يشري 
التدبر  تعاىل،  اهلل  صفات  اىل  ))كميل(( 
فيها امر بدهيي، وهو الغني عىل االطالق، 
الواهب للامضني واالتني، املرتبع فوق كل 
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من  ملوق  لكل  وال��رازق  وعظمة  ق��درة 
))اللهم   :يقول اذ  واحليوان،  االنسان 
اين اسالك برمحتك التي وسعت كل يشء، 
وبقوتك التي قهرت هبا كل يشء وخضع 
هلا كل يشء وذل هلا كل يشء، وبجربوتك 
التي  وبعزتك  يشء،  كل  هبا  غلبت  التي 
مألت  التي  وبعظمتك  يشء،  هلا  يقوم  ال 
كل  ع��ال  ال���ذي  وبسلطانك  يشء،  ك��ل 

يشء...((.
وصف املواضيع الدينية وتبيينها:. 2

 البيت اهل  ادعية  من  االخر  اجلزء 
يتعلق بالوصف القرآين للمواضيع الدينية، 
ووصف  واملنافقني،  النفاق  كموض�����وع 
وغري  واجلحيم  واجلنة  واملالئكة،  املتقني، 

ذلك من املواضيع.
ذكر  عىل  يأيت  االدعية  من  اجلزء  هذا 
التي  واخلصائص  االوصاف  من  جمموعة 
الناس  من  فريق  ازاء  ال��ق��رآن  يطرحها 
ولكن  وحم��دد،  خ��اص  موضوع  ازاء  او 
هو  بل  والتكرار،  التقليد  سبيل  عىل  ليس 
ولذلك  وال��دراس��ة.  التدريس  من  ن��وع 
هذه  يف  والنعوت  االوص��اف  دائ��رة  ف��ان 
مما  واوسع  اعمق  هو  ما  يل  تتسع  االدعية 

نتوقف  وهنا  القرآين.  اآلي  ظاهر  يف  جاء 
فالدعاء  االدعية،  هذه  من  نموذج  عند 
يصف  السجادية  الصحيفة  يف  ال��ث��اين 
قبل  من  اليهم  املوكولة  واالعامل  املالئكة 
يف  ج��اء  ما  اىل  استنادًا  ذل��ك  من  بارئهم 
 :السجاد االمام  يقول  الكريم.  القرآن 
يفرتون  ال  الذين  عرشك  ومحلة  ))اللهم 
تقديسك،  من  واليسأمون  تسبيحك،  من 
وال يستحرسون من عبادتك، واليؤثرون 
يغفلون  وال  ام��رك  يف  اجلد  عىل  التقصري 
مقاسية  اردن��ا  ما  فاذا  اليك((.  الوله  عن 
مع  االوص��اف  من  الدعاء  هذا  يف  جاء  ما 
نجد  فسوف  القرآنية،  االي���ات  ت��ذك��ره 
واليكم  قرآين  منشأ  ذات  منها  الكثري  ان 
االوص��اف  هلذه  املتضمنة  اآلي��ات  بعض 

ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  چ 

ٱ  چ   ]13 الرعد:  ]س��ورة  ېئچ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ۓ  چ   ]75 الزمر:  ]سورة  پچ  پ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ٴۇچ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ڤ  ڤ  چ   ]7 غ��اف��ر:  ]س����ورة 
ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ 
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ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ 

ۓ  چۓ   ]5 ال��ش��ورى:  ]س��ورة 
ڭ ڭ ڭ چ ]سورة االنبياء: 20[ 

چ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ 

چ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
اخرى  ايات  وثمة   .]19 االنبياء:  ]سورة 

هبذه املضامني.
االئمة  ان  نجد  اخ��ر،  ن��م��وذج  ويف 
املعصومني قد تناولوا من خالل الدعاء 
الذنوب واملعايص وحتدثوا كثريًا  موضوع 
حيذرون  نجدهم  فاحيانًا  الشأن،  هذا  يف 
واحيانًا  الذنوب،  دائ��رة  يف  السقوط  من 
نجدهم يتحدثون النتائج والتبعات املدمرة 
هلذه الذنوب التي تضيق وحتبس النعم يف 
الدنيا، وتقود اىل جهنم يف االخرة، واحيانًا 
الثاين  جزء  ويف  املذنبني.  تصفون  نجدهم 
وي��روي  االخبار  باسلوب  يتمتع  ال��ذي 
اىل  وينقسم  واملذنبني،  الذنوب  وقائع عن 

تصنيفات ثالثة هي:
الذنب . 1 عىل  املرتتبة  النفسية  االث��ار 

وتبعاته السلوكيه.
دور الذنب يف تدمري احلياة املادية.. 2
دور الذنب يف الشقاء االخروي.. 3

يقول  وع��ن��دم��ا  امل��ث��ال  سبيل  فعىل   
عناين  الشيطان  ملك  ))ق��د   :السجاد
يف س��وء ال��ظ��ن وض��ع��ف ال��ي��ق��ني((، او 
اخلطايا  البَسْتني  ))اهلي   :يقول عندما 
لباس  منك  التباعد  وَجلهَّلني  مذلتي  ثوب 
مسكنتي وامات قلبي عظيم جنايتي(()37( 
من  التطهري  يل  ))وه��ب  يقول:  عندما  او 
دنس العصيان، واذهب عني درن اخلطايا، 
فانه  ع��اف��ي��ت��ك(()38(.  برسبال  ورسبلني 
االنسان  روح  عىل  الذنوب  تأثري  اىل  يشري 
من  مقام  ))ه��ذا  يقول:  وعندما  ونفسه. 
���ةخُ  أِزمهَّ وق��ادت��ه  ال��ذن��وب،  اي��دي  تداولته 
فقرص  الشيطان،  عليه  واستحوذ  اخلطايا، 
عام امرت به تفريطًا، وتعاطي ما هنيت عنه 
تغريرًا()39(، فانه يشري اىل تأثري الذنوب عىل 
))اللهم  يقول:  وعندما  االنساين.  سلوك 
اغفر يل الذنوب التي هتتك العصم، اللهم 
اللهم  النقم،  تنزل  التي  الذنوب  يل  اغفر 
اللهم  النعم،  تغري  التي  الذنوب  يل  اغفر 
اغفر يل الذنوب التي حتبس الدعاء، اللهم 

)37( مفاتيح اجلنان، مناجات التائبني. 
 47 الدعاء  الكاملة،  السجادية  الصحيفة   )38(

)عرفه(. 
)39( الصحيفة السجادية الكاملة، الدعاء 31. 
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البالء(()40(،  تنزل  التي  الذنوب  يل  اغفر 
فانه يشري اىل اثر الذنوب املدمر ودورها يف 
واخريًا  واملادية.  الدنيوية  حياة  عىل  قضاء 
يا  فبذنويب  تعذبني  ))ف��ان  يقول:  عندما 
عني  تعف  وان  عيل  حجتك  بعد  موالي 
))فيا  فبحلمك وجودك وكرمك...(()41( 
سوأتا مما احصاه عيل كتابك فلوال املواقف 
التي اؤمل من عفوك الذي شمل كل يشء 
اللقيت بيدي، ولو ان احدًا استطاع اهلرب 
من ربه لكنت انا احق باهلرب منك، وانت 
يف  وال  االرض  يف  خافية  عليك  ختفي  ال 
جازيًا،  بك  وكفي  هبا،  اتيت  اال  السامء 
االمثلة  ومئات  حسيبًا()42(،  بك  وكفي 
االخرى التي تتحدث عىل االثار االخروية 

املرتتبة عىل الذنوب.
ك��ام ن��ج��د يف ب��ع��ض االدع��ي��ة مج��اًل 
من   ...(( مثل:  املضمون  هذا  عىل  تدل 
تبعاهتا  ل��ذاهت��ا، واق��ام��ت  ادب��رت  ذن��وب 

)40( القمي، شيخ عباس، مفاتيح اجلنان، دعاء 
كميل. 

)41( القمي، شيخ عباس، مفاتيح اجلنان، دعاء 
 .عرفة لالمام احلسني

)42( الصحيفة السجادية الكاملة، الدعاء50. 

بام  حسنايت  ))والحتبط  يا  فلزمت(()43( 
اجلمل  هذه  معصيت���ك(()44(  من  يشوهبا 
املخزية  االث��ار  عىل  تدل  فيام  تدل  العذبة 
ايضًا  بحثن��ا  ما  واذا  واخلطيئ����ة.  لالثم 
من  املقتطفات  هلذه  تطبيقية  مقايسة  عن 
فسنجد  القرآني��ة  االي��ات  مع  االدع��ي��ة 
من  استقي  قد  وضوح  وبكل  بعضها  ان 
من  هنل  االخ��ر  وبعضها  ال��زالل،  معينه 
االيات  وهذه  ومعنى:  روحًا  املعني  ذاك 

ی  ی  ی  چ  ذل��ك:  عىل  مثاالً 
جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 
ی  چ  ]سورة الشورى: 30[  چ  حب 
حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 
حتچ  جت  يب  ىب  مب  خب 
ٿ  ٿ  ٿ  چ   ]41 ال���روم:  ]س��ورة 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ 
ہ  ہ  ۀ  چ   ]112 النحل:  ]س��ورة 

)43( الصحيفة السجادية الكاملة، الدعاء31. 
ال��ك��ام��ل��ة،  ال��س��ج��ادي��ة  ال��ص��ح��ي��ف��ة   )44(

الدعاء47)عرفه(. 
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ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ال��روم:  ]س��ورة  چ  ۓ  ۓ  ے 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چ   ]10
النساء:  ]س��ورة  چ  ڎ  ڌ  ڌ 

ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  چ   ]62

يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 
جتچ  يب  ىب  مب  خب  حب  جب 
ٹ  ٹ  چ   ]44 االنعام:  ]سورة 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ 
 ]84 االع���راف:  ]س���ورة  ڦچ 
گ  گ  گگ  ک  ک  چک 

 ]73 يونس:  ]س��ورة  چ  ڳ  ڳ  ڳ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چں 

]س���ورة  چ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ک  ک  ڑ  ڑ  چ   ]51 ال��ن��م��ل: 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ہ ہ ھ چ ]سورة غافر: 21[ چ ٺ 

ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

چ چ چ ]سورة العنكبوت: 
چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  چ   ]40
ڇ ڇ چ ]سورة الزخرف: 25[ 

چ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

جئچ  یی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ 
ۀ  ڻ  ڻ  چ   ]10 حممد:  ]س��ورة 
ۀ ہ ہ ہ چ ]سورة الطالق: 9[ 

چ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ چ 

]سورة االنعام: 88[.
ممهدًا  تكون  ان  االي��ات  هل��ذه  يمكن 
وعواقبه  الدعاء  حول  املذكورة  للصفات 
ادعية  يف  واالخروية  والدنيوية،  النفسية، 
ان جمموع  يذكر حول  البيت، وما  اهل 
املجال  هذا  يف   االئمة ادعية  يف  جاء  ما 
عىل  ت��أت  مل  التي  االي��ات  بظاهر  يتعلق 
احلقيقة  يف  لكن  واملذنبني،  الذنوب  الذكر 
النظر  امعنا  ما  فاذا  فقط؛  االمر  هذا ظاهر 
حقًا  نرى  فسوف  الذنب،  اىل  رؤيتهم  يف 
املتعلقة  االوصاف  من  ذكروا  ما  مجيع  ان 

بالذنب منشأ قرآين.
ائمة  رؤية  ان  هو:  بمبتغاه  الك����الم 
الذنب حمض حالة  البيت ال تعترب  اهل 
والسلوك  ال��واق��ع  عن  منفصلة  روحية 
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االنساين، بل هي حالة تنعكس يف جتليات 
االكرتاث  وعدم  فالغفلة  متنوعة،  واقعية 
اهلل  من  خشية  وع��دم  الدينية،  ل��الوام��ر 
تعاىل، وعدول عن التوبة، والعمل اليسء 
للسان يف  العنان  واطالق  الدنيا،  وحمورية 
ونسيان  الفضل  ونكران  القول،  سيئات 
الشكر وتسخري القدرات والنعم االهلية يف 
غري حملها، وبعيدًا عن االطالة فان ما ذكر 
للعصيان واالدبار  القرآن من مصاديق  يف 
للمعايص  جتليات  يشكل  تعاىل  اهلل  عن 
والذنوب، ومظاهر واقعية وعينية ملموسة 
املذكورة  واالمثلة  فالنامذج  كذلك  هل��ا، 
امتداد  ازاء   رؤيتهم بوضوح  تعكس 
اثار الذنب. هذه النظرة اىل الذنب ستكون 
واالحكام  االوص��اف  مجيع  ان  نتيجتها 
وحول  الشقي  االنسان  ح��ول  امل��ذك��ورة 
بكافة  الوامره  والعصيان  اهلل  عىل  التمرد 
واملذنبني،  للذنب  وصفًا  يعترب  االشكال، 
ويف املقابل فان مجيع االوصاف واالحكام 
املذكورة يف القرآن حول االنسان املثايل وما 
وجتلياهتا،  اشكاهلا  بكل  العبودية  تقتضيه 
للتقوى  اوص���اف  ذات���ه  ال��وق��ت  يف  ه��ي 

واملتقني، وامن نالوا القرب االهلي.

النتيجة:
ص��ورة  البحث  يف  ج��اء  م��ا  يشكل 
املوروثة  االدعية  بان  القائل  تؤيد  متزلة 
البيت هي  اهل  وائمة   الرسول عن 
احلكيم،  القرآن  من  واستيحاء  استلهام 
االفكار  لنفس  آخر  الهويت  قديس  وبيان 
وبعبارة  القرآن،  يف  املذك����ورة  واملفاهيم 
اث��ريي  اخ��رى ه��ي رج��ع ص��دى وطنني 
والتي  االهلية  القرآن  للمعارف  ملكويت 
من  جمملة  ب��ص��ورة  عليها  التعريج  ت��م 
واالمثلة،  ال��ن��امذج  بعض  اي���راد  خ��الل 
يف  الدخول  اساليب  من  البعض  وحتليل 
يكون  ان  نتمنى  والقضايا.  املواضيع  تلك 
للباحثني يف جمال  اهلام  البحث مبعث  هذا 
ليتمكنوا  واالسالمية  القرآنية  املعارف 
الالمتناهية  البحور  يف  الغوص  خالل  من 
جواهر  استخراج  من  امل��أث��ورة  لالدعية 
الشعر  يف  ج��اء  وك��ام  الفردوسية.  املعان 

:املنسوب اىل االمام الصادق
نحن البحور التي فيها لغائصكم

 در ثمني وياقوت ومرجان
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امللخص
الكوين.  النظام  يف  رفيع  شأن  لإلمام 
الضوء  الدينية  التعاليم  سّلطت  ق��د  و 
أبدًا.  احلجة  من  ختلو  ال  األرض  أّن  علی 
بأمٍر من  الناس  الذين هيدون  واألئمة هم 
اهلل تعالی، حسب آيتنِي اختّصتا بالبحث. 
النفوس  إلعالء  السبيل  يمّهدون  حيث 
بتسخريهم  املواقف  وأسمی  الكامل  إلی 
لتبينِي  اجلخُهدخُ  ِذَل  بخُ املقال  هذا  يف  القلوب. 
يف  اإلم��ام  دور  تعيني  و  اإلمام���ة،  معنی 
باهلداية،  املقصود  و  املجتمع.  أبناء  هداية 

اهلداية اإليصالية والتسديدية.
هذه اهلداية، هي تكريم لعمل من لّبی 
الترشيعية.  اهلداية  وارتضی  احلّق  دعوة 
ومبدئيًا،  املتقني.  و  باملؤمنني  ختتّص  وهي 
هو  والفيض،  الش��أن  هذا  إلی  يصل  من 

بربكة ووساطة اإلمام.
الكلامت الدليلية:

التكريمية،  التكوينية  اهلداية  اإلمامة، 
اهلداية الترشيعية، تسخري القلوب، وسيط 

الفيض.
طرح املسألة:

التعاليم  يف  له  بديل  ال  دور  لإلم����ام 

آيات  توجد  املنطلق،  هذا  ومن  الدينية. 
تدّل  الدينية  النصوص  يف  كثرية  وروايات 
مدی  علی  اإلم��ام  وج��ود  رضورة  علی 
األرض  أّن  و  القيامة،  يوم  وإلی  العصور 
ال ختلو من احلجة أبدًا. ويف بعض اآليات 
نالحظ تقديم دور اإلمام علی النبّي. وقد 
اإلمام  قلب  أن  الروايات  بعض  وصفت 
الدور  يثبت  بوعاٍء إلرادة اهلل سبحانه. مما 
الرفيع لإلمام يف الكون. وكّل هذا التأكيد، 
موضوعًا  ليست  اإلمامة  أّن  علی  ي��دّل 
إطار  مؤّثر يف  له دور  بل  تأرخييًا فحسب، 
الدينية  املرتاصة  واحللق����ة  الديني  النظام 
هذا  أّن  البدهيي  ومن  الكوين.  النظام  يف 
أساس  وعلی  املعرفة.  علی  يبتني  املوقف 
التي  الرشيفة  واآلي���ات  ال��ق��رآن  شهادة 
التكوينية  اهلداية  مع  وارتباطًا  أيدينا،  بني 
بأّن  املقال،  هذا  موضوع  وهو  التكريمية، 
للفيض.  وسيط  بانه  اإلمام  يعّرف  القرآن 
واملتقني،  باملؤمنني  ختتّص  اهلداية  وه��ذه 
الشأن  ه��ذا  إل��ی  يصل  م��ن  وم��ب��دئ��ي��ًا، 

والفيض، هو بربكة ووساطة اإلمام.
وع��ل��ی ه��ذا األس���اس، حي���اول هذا 
البحث، تبينَي دور اإلمامة يف إطار اهلداية 
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الباطنية(  )اهلداية  التكريمية  التكوينية 
يف  الرشيفة  اآلي��ات  أس��اس  علی  وذل��ك 
هذه  وبرعاية  وحياول  كام  الكريم.  القرآن 
هيتدي  أن  ال��رواي��ات،  و  املضيئة  اآلي��ات 
لنظام  حقيقّي  فهم  إلی  ويصل  املخاطب 
ويّتخذه  اهل��داي��ة،  ه��ذه  إط��ار  اإلم��ام��ة يف 

شاهدًا علی أعامله وسلوكه.
الفقرة األولی: املفاهيم والكليات:

داللة اإلمام اللغوية واملصطلحية:	. 
البداية نتناول داللة اإلمام اللغوية  يف 
اإلمامة.  إيضاح مفهوم  تساعد علی  ألهنا 
فعال  وزن  علی  اهل��م��زة  بكرس  اإلم���ام 
لخُ  َيفعخُ َفَعَل  وزن  علی  يؤّم  أّم  من  ومشتقة 
وهي تعني القصد والسبقة. )ابن املنظور، 

1414ه�. ق: 12/ 26(.
املّتَبع وسمي اإلمام إمامًا  واإلمام هو 
الدين  )فخر  اتباعه.  والناس  املأموم  ألنه 
الطرحيي، 1375ه�. ش: 2/ 10( )الشيخ 

الصدوق، 1403ه�. ق: 96(.
عن  اإلصفهاين  الراغب  يق��ول  كام 

داللة مفردة اإلمام:
»اإلمام هو املقتدی سواء كان املقتدی 
أي  أو  كتابًا  أو  وفعله  بقوله  يقتدی  إنسانًا 

االقتداء  كان  س��واء  وكذلک  آخ��ر،  يشء 
ص��واب«.  وغري  باطاًل  أو  وصوابًا  حقًا 
ق:  ه�.   1392 اإلصفه������اين،  )الراغب 
20(. )انظر: شفيعی رسوستانی، 1388 

ه�. ش: 125(.
التبعية  تعني  اإلمامة  فمفردة  وبالتايل 
واملطاع.  املّتَبع  هو  واإلم��ام  واإلط��اع��ة، 
التبعية  ملعنی  متضمنة  اإلم��ام��ة  أن  وب��ام 
واالقتداء، فالذي يؤم املصلني يسمی إمامًا 
إذ أن الناس يقتدون به و يتبعونه يف قيامهم 
فهو  وتشهدهم،  وسجودهم  وركوعهم 

املّتَبع يف هذه احلالة.
واهلداية  القيادة  تعني  اإلمامة  فمفردة 
جهة  من  واإلط��اع��ة  والتبعية  جهة  من 
أخری. أما ميدان اإلمامة والتبعية و يف أي 
جوانب من حياة اإلنسان تكون، خارجان 
عن السياق اللغوي ملفردة اإلمامة. كام أن 
املفردة بحد ذاهتا التتضمن معنی سلبيًا أو 
أهنا  اللغوي  معناها  من  فَهم  يخُ وال  إجيابيًا 
ختتص بدين الناس أو دنياهم. ويف القرآن 
استخ����دمت  كذلك  املعصومني  وكالم 
فحسب،  القي�����ادة  بمعنی  اإلمامة  مفردة 
املعصومني(  وكالم  )القرآن  اعتربا  ومل����ا 
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بالقيود  عنها  عربا  بعينها  ميزة  للمف���ردة 
و ال��ق��رائ��ن. )ض��ي��ائ��ي ف��ر، 1382ه����. 
ش552( )شفيعي رسوستاين، 1388ه�. 

ش126(.
والشواهد  فالقرائن  احلقيق��������ة  ويف 
من  أي  لتحديد  احلاسمة  هي  اخلارجية 

اجلوانب املشار إليها.
اإلمامة يف املصطلح الشيعي:ب. 

يف  واإلم���ام  اإلم��ام��ة  مفهوم  ��ط��رحخُ  يخُ
التعاليم الشيعية علی ثالثة مستويات.

هو . 1 الدينية  املرجعي���ة  بمعنی  اإلمام 
األوامر  يف  هخُ  اّتباعخُ يخُفَرضخُ  الذي  املقام 
ال��دي��ن��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره ق���دوة ل��ألع��امل 
والسلوک الذاتية. )مطهری، 1384: 
46( بعبارة أخری اإلمام يعني الرائد 
ال��دي��ن��ي. واإلم��ام��ة هبذا  وامل��رج��ع 
اعتقادي  جانب  ذات  تخُصب���ح  املعنی 

وتطبيقي.
السياسية . 2 القيادة  بمعنی  اإلم��������ام 

هذا  عَترَبخُ  ويخُ للمسلمني.  واالجتامعي�ة 
 ،املقام من شؤون الرسول األكرم
عطاة من اهلل سبحانه. وبدالئل  كِهبٍة مخُ
 كثرية ومسّلمة تصل إلی أهل البيت

من بعده. فاالمامة هبذا املعنی، تشمل 
اجل��ان��ب ال��ت��أرخي��ي واالع��ت��ق��ادي يف 
العرص احلارض. )املصدر نفسه: 50(.

املعنوية. . 3 الوالية  تعني  اإلمام���������ة 
القدرة  من  نوع  املعنی  هبذا  واإلمامة 
بحيث  التكوينية،  اخلارقة  والسلطة 
جانب،  من  الذاتية  بالكفاءات  تتعلق 
الكفاءة التي يمكن تبديلها إلی الفعل. 
باهلل  بعالقته  تتعّلق  آخر  جانب  ومن 
سبحانه، وذلك علی أثر تعّبد اإلنسان 
مقام  إلی  العبودية  طريق  يف  سريه  و 
القرب اإلهلي. وعلی أثر وصوله إلی 
هذا املقام حيصل علی معنويات ليكون 
شاهدًا علی الضامئر الباطنية والنفوس 
والقلوب وشاهدًا علی أعامل األفراد 
وباعتق���اد  زمانه.  حجَة  يخُصبح  حتی 
الشيعة، إّن األرض الختلو من احلجة 

خُ عنه باإلنسان الكامل. أبدًا وتخُعربِّ
إلی أمهية  املنطلق، نصل  ه�����ذا  ومن 
علی  قلياًل  يصعب  حيث  اإلمامة؛  معنی 
الوالية  بمعنی  اإلمام������ة  قبول  البعض 
أهّنا  املعنی  هب���ذا  اإلمامة  فيعتربخُ  املعنوية، 
تتعّلق بمن فوق البرش أو باإلنسان النصف 
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اإلهلي، ويراها تتناقض مع أصل التوحيد. 
)املصدر نفسه: 61(.

بأمهية  نفسه  ال��س��ؤال  َي��ط��رحخُ  واآلن 
وهل  ه��ذه؟.  إمامة  ��ة  أيهَّ وه��و  مضاعفة، 
القرآن الكريم يعتقدها كام يقصده الشيعة 

أم ال؟.
واملعارف 	.  التعاليم  يف  اإلمام  مكانــــة 

الدينية:
املجال،  هذا  يف  األسئلة  ط���رح  قبل 
مفهوم  مالحظة  ب��داي��ًة،  ال���روري  من 
اإلمامة  إّن  اآليتني.  يف  وتعريفه  اإلمامة 
البحوث  املواضيع حيويًة يف  أكثر  هي من 
قال  فقد  واالجتامعية،  والفقهية  الكالمية 
الرسول األعظم: "من ماَت ومل يعرف 
)كليني،  جاهلية".  ميتًة  ماَت  زمانه،  إمام 
الرسول  يخُعَرفخُ  فكام   )21  /2  :1385
اإلمامة.  بمعرفة  اإلمام  يخُعَرف  بالرسالة، 

:وقال اإلمام عيل
بالرسالة  والرسول  باهلل  اهلل  "إعرفوا 
وأويل األمر باملعروف والعدل واإلحسان" 

)املصدر نفسه: 85(.
البحث،  هذا  يف  باإلمامة  املقص������ود 
لقيادة  والشامخ  الرفي�����ع  املقام  ذاك  هو 

الوحي  بواسطة  اإلنساني������ة  املجتمعات 
اإلهلي. هذا املقام ال يشمل اإلمامة باملعنی 
رسالة  يشمل  وإن���ام  فحسب،  اخل���اص 
الرسول األعظم، حيث أّنه كان حيمل 
نبّوته  إلی  باإلضافة  أيضًا  اإلمامة  رسالة 
لقيادة  ع��رصه  يف  إمامًا  فكان  ورسالته. 

األمة.
باإلمامة،  املختّصة  ال��رواي��ات  إّن 
هو  األول؛  الشأن  شأننِي:  لالمام  هتب 
احلالل  كتمييز  له  الظاهرية  الشؤون  بيان 
وإدارة  األم��ة  وري��ادة  زعامة  و  واحل��رام، 
احلكومة اإلسالمية. والشأن الثاين؛ اّتصافه 
كمعرفته  املعنوية،  واخلصائص  بامليزات 
عن أعامل األمة و شهادته عليهم وتسلمه 
مساء،  و  صباح  كل  يف  األّمة  أعامل  قائمة 
وتوصيل املؤمنني إلی الفيض كوسيٍط هلم 
بذل. والروايات ال حتّدد هذه املسؤوليات 
إذًا  البعض.  بعضها  وينفي  تتناقض  لكي 
فاإلمام يقود الناس يف أمورهم االجتامعية 
وهيدي  الترشيعية،  هبدايت������ه  الظاهرية 
اإليصالية  اهلداي���ة  باعتبار  قلوهبم  بواطن 
)جوادی  التكويني�ة.  هبدايته  والتسديدية، 

آملی، 1383: 520(.
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الفقرة الثانية:
اإلم����ام واهلداية التكوينية التكريمية 

)الباطنية( يف آيات القرآن
عرض اآليتني:أ. 

ٻ . 1 ٻ  ٻ  ٱ  چ 

پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ 

ٺ چ ]سورة األنبياء: 73[.

ڇ . 2 چ  چ  چ  چ  چ 

چ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ 
]سورة السجدة: 24[.

مقام  إلی  املعنيتان  اآليت���������ان  تشري 
اإلمامة والقيادة وقسم من صفات األئمة 
ميزة  إلی  إضافة  اآليتني  ففی  وبراجمهم؛ 
السابقة(  اآلية  من  )املستفادة  »الصالح« 
ذخُكرت سبع ميزات ألئمة احلق أوهلا إمامة 
ٻچ  ٱ  چ  وق��ي��ادهت��م  ال��ن��اس 

]سورة األنبياء: 73[.
چ ٻ  ث��م ن���أيت إل���ی ع��ب��ارة 
تشري  التي   ]73 األنبياء:  ]سورة  ٻچ 

ميدان  يف  »اإلمامة  وهي  الثانية  امليزة  إلی 
العمل«؛ فاإلمامة مقام حيقق كافة الربامج 
اهلداي���ة  أن  اآليتني  ظاهر  ويدل  اإلهلية، 

التشمل هداية السبيل فحسب بل تشمل 
املطلوب  إلی  العبد  العون وإيصال  تقديم 

والغاية.
ثم نأيت إلی عبارة "َوَأْوَحْينَا إَِلْيِهْم فِْعَل 
اهلل  أن  عامة  بطريقة  تبني  التي  اِت"  اخْلرَْيَ
أوحی هلم فعل اخلريات، وبعد ذلک تشري 
الصالة  إقامة  برناجمي  إلی  خاصة  بطريقة 
من  وأهن��ام  ألمهيتهام  نظرًا  الزكاة  وإيتاء 

اِت". جتليات األفعال اخلرية "فِْعَل اخْلرَْيَ
َعابِِديَن"  َلنَا  "َوَكانخُوا  األخري  واملقطع 
يشري إلی مقام العبودية لألئمة وأهنم كانوا 

يعبدون اهلل وحده.
دأهبم  تؤك�������د  التي  "َكانخُوا"  وعبارة 
صلحاء  كوهنم  علی  تدل  العبودية  علی 
وموحدين ومستحقني حتی قبل أن يصلوا 
أجل  وم��ن  واإلم��ام��ة،  النبوة  مقام  إل��ی 
مقام  اهلل  منحهم  والصفات  امليزات  تلک 
ش:  1374ه���.  نمونه،  )تفسري  اإلمامة. 

ذيل اآلية 73 من سورة األنبياء(.
السجدة  اآلية 24 من سورة  وكذلك 
إليها  امل��ش��ار  امل��ي��زات  ب��ي��ان  تعيد  ال��ت��ي 
األنبياء  س��ورة  م��ن   73 اآلي��ة  ب��داي��ة  يف 

ڇچ  چ  چ  چ  چچ 
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إلی  كذلك  وتشري   ]24 السجدة:  ]سورة 
وهو  والقيادة  لإلمامة  مسبق  فعيل  رشط 
والصرب  اإلهلية  باآليات  واليقني  اإلي��امن 

واالستقامة.
مضارعني  فعلني  استعامل  وي��ش��ري 
)هي����دون وي��وق��ن��ون( يف اآلي��ت��ني إل��ی 
طوال  واليقني  اهلداية  ميزيت  استمرارية 
تصاحبها  القيادة  إن  إذ  األئم������ة،  حياة 
امل��ش��اك��ل وال��ص��ع��وب��ات، واإلم����ام لن 
طريق  وم��واص��ل��ة  جت��اوزه��ا  علی  ي��ق��در 
اليقني  بقوة  حتّلی  إذا  إال  اإلهل��ي  اهل��دي 
1374ه�.  نمونه،  )تفسري  واالستقام����ة. 

ش: ذيل اآلية 24 من سورة السجدة(.
املناقشة  حمل  اآليتني  إلی  اآلن  فلنعد 
وما  اآليتني  يف  اإلمامة  تعني  ماذا  ونسأل: 
التي جعلها اهلل من  القصد من اهلداية  هو 
السؤال  علی  اإلجابة  اإلمامة؟.  ش��ؤون 
يتوقف علی تبيني كلامت ومفاهيم وردت 
يف اآليتني. ما هي اهلداية وأي من معانيها 
يساق  وكيف  »األم��ر«  هو  ما  قخُصدت؟. 

الناس إلی الكامل الذي يستحقونه؟.
فإن  اهلداية  معاين  تبيني  يف  أسلفنا  كام 
اهلداية وردت يف اآليات والروايات بكال 

إلی  واإليصال  السبيل  هداي�����ة  املعنيني: 
الناس  هبداية  احلق  أئمة  ويقوم  املطلوب، 
وفق هذين املعنيني. وهذه اهلداية ترشيعية 
إلی  الناس  األئمة هبداية  يقوم  حينًا حيث 
دينية  أوام��ر  توجيه  عرب  القويم  ال��رصاط 
هلم، وإيصال إلی املطلوب حينًا آخر حيث 
هيدون الناس إلی الكامل الذي يستحقونه 

عرب النفوذ يف القلوب املستعدة.
حول  املفرسين  بني  اختالف  وهناك 
معنی اهلداية يف اآليتني وهو اختالف ناتج 
عن فهم متلف ملعنی كلمة »أمر«، وما إذا 
والتوجيهات(  )األوامر  أمرًا ترشيعيًا  كان 
يف  اإلهل��ي  األم��ر  )نفوذ  تكوينيًا  أم��رًا  أو 
الروايات  بعض  ظاهر  وي��دل  ال��ك��ون(. 
والتفاسري أن »األمر« يف اآليتني هو األمر 
هي  الترشيعية  اهلداية  وعندئذ  الترشيعي، 
املقصود باهلداية، إذ أن رضورة االنسجام 

بني األمر واهلداية تقتيض املعنی نفسه.
اجلامع«  »ج��وام��ع  تفسري  يف  وج��اء 

چ  چ  چ  الرشيفة  اآلي��ة  ذي��ل  يف 
چچ:

فی  هبم  يقتدی  ًة«  َأِئمهَّ ْم  ِمنْهخُ »َوَجَعْلنَا 
وَن« الی طريق احلق و الدين  دين اهلل »هَيْدخُ
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 1377 )الطربسی،  »بَِأْمِرَنا«...«.  القويم 
ه�. ش: 3/ 22(.

تفسريه  يف   الطربيس كالم  أن  كام 
العظيم »جممع البيان« يف ذيل اآلية الرشيفة 
ٻچ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

نفس  علی  ي��دل   ]73 األنبياء:  ]س��ورة 
املعنی:

بقوهلم  يقتدی  أئمة  »وجعلناه���������م 
والدين  للحق  الناس  وهي��دون  وفعلهم 

القويم«.
مع  تنسجم  كذلك  املذكورة  والعبارة 
األئمة  إن  إذ  الترشيعية،  واهلداي��ة  األمر 
كانوا هيدون الناس إلی طريق احلق بقوهلم 
وفعلهم وتبيني األوامر الدينية. )الطربيس، 

1372 ه�. ش: 16/ 143(.
كام أن الشيخ الطويس يف كتابه »التبيان 
عن  رواي��ة  إل��ی  يشري  ال��ق��رآن«  تفسري  يف 
)األنبياء:  الرشيفة  اآلي����ة  ذيل  يف  »قتادة« 

:)73
رؤساء  جعلناهم  معناه  قت���ادة:  »قال 
فی اخلري يقتدی هبم هيدون الی فعل اخلري 

بامر اهلل« )الطوسی، 8/ 207(.
»الصايف«  التفسريين  صاحبي  أن  كام 

استشهدا  القرآن«  تفسري  يف  و»ال��ربه��ان 
اإلمام  عن  برواية  الرشيفة  اآلي��ة  ذيل  يف 

الصادق تؤكد املعنی املذكور:
»عن الصادق عن أبيه عن آبائهم: قال 

ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعالی:  اهلل 
اهلل  أمر  يقدمون  الناس  بأمر  ال  چ  ٻ 

حكمهم  قبل  اهلل  حكم  و  أمره�����م  قبل 
احلديث...«. )الصايف، 1415 ه�. ق: 4/ 
159( )الربهان يف تفسري القرآن، 1416 
ه�. ق: 3/ 828( )تفسري القمي، 1367 

ه�. ش: 2/ 170(.
بأن  هنا  القول  نجمل  أن  ونستطيع 
اهلداية التي جعلها اهلل من شؤون اإلمامة 

ال تعني اإلرشاد.
إلی  والتوّصل  اإلّدعاء  هذا  إليضاح 
اإلجابة الصحيحة، أي دور اإلمام علی 
صعيد اهلداية التكوينية، نطرح أسئلة حول 
هاتني اآليتني: ما نوع اهلداية التي قصد هبا 
القرآن الكريم يف اآليتني؟. أيقصد اهلداية 
التكوينية التكريمية أم اهلداية الترشيعية؟. 
هي  التكريمية  التكوينية  اهلداية  كانت  إذا 
اهلداية،  يتعهد اإلمام  املقصود هبا، فكيف 
وأهنا من أيِّ نوع هي؟. واإلجابة عن هذه 
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مفردة  معنی  نعرف  أن  يتطلب  األسئلة، 
هيدي  وكيف  اآليتني،  هاتني  يف  "األمر" 
أّن  الكامل. خاصة  إلی  املجتمع   اإلمام
وهذا  ب�"األمر".  اهلداية  اآليتني قد حّددتا 
مطلقة،  غري  اهلداية  بأّن  لنا  يبني  التحديد 
سبحانه.  اهلل  من  بأمر  أهنا  هبا  قَصدخُ  يخُ بل 
وهذه بعض األسئلة التي نواجهها يف هذا 
املجال. فيجب أوالً فهم معنی اهلداية، ثّم 

ما هي استعامالهتا ومراتبها املختلفة؟.
معنی اهلداية:ب. 

الدالل��ة  بمعن��ی  اللغ��ة؛  يف  اهلداي��ة 
واإلرش��اد، وهي عل��ی نوع��ني: الدلي��ل 
و تبي��ني الطريق للوص����ول إلی القصد بام 
يخُس��ّمی إبان��ة الطري����ق. والث��اين؛ إيصال 
الس��الكني إل��ی اهلدف ب��ام يخُس��ّمی اهلداية 
اإليصالي�����ة. ويف االصط��الح عبارة عن 
توّص��ل الكائن��ات احلي���ة إلی الك��امل بام 
يناس��بها وتس��تحّقها، وحيص��ل ذل��ك عن 
طري��ق نظ��م خ��اص و وترتي��ب دقي��ق. 
وبعب��ارة أخ��ری، إقامة عالق��ة خاصة بني 
الكائنات احلية والكامل املستقبيّل هلدايتهم. 
)ج��وادی آمل��ی، 1389 ه���. ش: 16/ 

.)21

األساس  هو  واملعلول  العّلة  نظ�����ام 
وكامله.  غايت����ه  و  اليشء  بني  العالقة  يف 
أّن اليشء بحاجة إلی اهلداية  فإذن الشك 
نفسه:  )املصدر  الغاية.  تلك  إلی  لوصوله 
33( وهذه اهلداية هلا درجات ومراتب كام 

ييل:
اهلداية التكوينية:. 1

الكامل  أدوات  مجيع  هبة  بمعنی  وهي 
إلی الكائنات وإيصاهلا إلی اهلدف. وهذه 
اهلداية تشمل مجيع الكائنات، واهلل سبحانه 
هيدهيا فطريًا أو غريزيًا أو عن طريق ميلها 
نفسه:  )املصدر  هل��ا.  املناسب  الكامل  إلی 
هذه  إل��ی  الكائنات  مجيع  وختضع   )47
 موسی أج��اب  كام  تكوينيًا.  القاعدة 

فرعون:
يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  چ 

فقد  وهلذا   .]50 طه:  ]سورة  چ  مج  حج 
ب��أدوات  موجود  ك��ّل  سبحانه  اهلل  جّهز 
إلی  للوصول  الباطنية  واهل��داي��ة  ال��ّرق��ّي 

غايته.
اهلداية الترشيعية:. 2

والدليل  الطريق  إبان���ة  بمعنی  وهي 
للهداية. جيعل اهلل سبحانه يف هذا النوع من 
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اهلداية، الدستور الديني السعيد يف اختيار 
والرذائل  الفضائل  سبيل  وهيديه  اإلنسان 
ليختار طريقه األفضل. وبام أّن هذه اهلداية 
هي هداية علمية حمضة، ومن أجل إيضاح 
والعصيان.  للتمّرد  معّرضة  فهي  الطريق، 
 /16 ش:  ه���.   1389 آملی،  )ج��وادی 

.)58-47
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  چ 

أي   ،]17 فصلت:  ]س��ورة  چ  ۉ  ۉ 
هديناهم باهلداية الترشيعية.

اهلداية التكوينية التكريمية:. 3
اإليصالية  اهلداي������������ة  بمعنی  وهي 
تكرياًم  تأيت  اهلداي�����ة  وهذه  والتسديدية. 
واهل��داي��ة  احل���ّق  دع���وة  ل��ّب��ی  م��ن  لعمل 
يؤمن  من  أخری،  بعب������ارة  الترشيعية. 
القرآن  هبا  جاء  التي  الترشيعي���ة  باهلداية 
يصطفيه  أجلها،  من  استق����ام  و  الكريم 
اآليات  تخُنري  بحيث  التكريم،  هذا  وهيبه 
اهلل.  لقاء  مرتبة  إلی  وترفعه  قلبه  القرآنية 
إذن   )59  /1  :1389 آملی،  )ج��وادی 
اهل��داي��ة، هو  ه��ذه  إل��ی  ال��وص��ول  طريق 
الترشيعية  باهلداية  واالتصال  االستمتاع 
واتباعها وإطاعتها. أما يف اهلداية التكوينية 

الترشيعي�����ة،  للهداية  خالفًا  التكريمية، 
عن  احلديث  ب�����ل  علميًا،  اهلداية  ليست 
اإليصال والذهاب والصريورة واهلداي����ة 
اهلداية  عليه������ا  يخُطَلق  وهلذا  التطبيقية. 
التطبيقية والظاهرية.  التكوينية أي اهلداية 

)املصدر نفسه: 192(.
اآليتني،  هاتني  يف  سبحانه  اهلل  يعترب 
اهلداية إحدی خصائص أئمة احلق. وإليك 
سيدنا  ذرية  من  الصاحلني  مصاديق  بعض 

:إبراهيم
ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  چ 

]سورة األنبياء:  چ  ۈئ ۈئ ېئ 
ٻ  ٻ  ٱ  چ   .]72

ٻچ ]سورة األنبياء: 73[.

من  املقصود  ه�و  ما  اآلن،  ولنتساءل 
من  نوع  أّي  وتشمل  اآليتني؟.  يف  اهلداية 
واجل�����واب  ال��ث��الث؟.  اهل��داي��ات  ه��ذه 
ضمن  من  اهلل  قّررها  التي  اهلداية  أّن  هو 
الترشيعية  اهلداية  ليست  اإلمامة،  شؤون 
بمعنی الدليل و إبانة الطريق، حيث أحرز 
الشيخوخة  دور  يف  اإلمام����ة   إبراهيم

ۀ  چ  نبوته.  علی  مض����ت  سنني  وبعد 
ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
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 .]124 البقرة:  ]س��ورة  چ  ۓ  ے 
منفصلة  ليست  النبوة  أّن  البدهيي  ومن 
وإبانة  الدليل  بمعنی  اهلداية  منصب  عن 
ش:  ه�.   1377 )طباطبايی،  الطري����ق، 
يف  متامًا.  املعنی  بنفس  هي  بل   )428  /1

الوقت الذي كان إبراهيم متصفًا بمنصب 
اهلداية بمعنی الدليل:

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  چ 

ال��زخ��رف:  ]س���ورة  چ  ڈ  ڈ  ڎ 
يربأ من عبادة األصنام ويظهر  26[، كان 
إيامنه بالتوحيد، وهو بمعنی الدليل وإبانة 

الطريق.
إذًا يبدو أن اهلداية التي خيّصها اهلل يف 
مجيع  أّن  حيث  أخری،  هداية  هي  اآليات 
يسامهون  كانوا  تالمذهتم  وحتی  األنبياء 
يف اهلداية الترشيعية، من دون احلاجة ملقام 
اإلمامة، وال خيتّص أيضًا باألئمة أنفسهم، 
هيدون  كانوا  املؤمنني  العلامء  أّن  حيث 
مؤمن  نصح  كام  اهلل،  من  بأمر  اآلخرين 
وملتزمًا،  دينيًا  عاملًا  بصفته  فرعون  آل 

ڭ  ۓ  ۓ  چ  الناس:  هبداية  قام 
ۇچ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

هاتني  يف  اهلداية  إذًا   .]38 غافر:  ]سورة 

وإب��ان��ة  ال��دل��ي��ل  بمعنی  ليست  اآلي��ت��ني 
ش:  1383ه�.  آملی،  )جوادی  الطريق، 
6/ 462( حتی تكون أمرًا اعتباريًا. وهذه 
أو  التكريمية  التكوينية  اهلداية  هي  اهلداية 
أيضًا  اهلداية  اهلداية اخلاصة. كام وأن هذه 
باملعنی  التكوينية  اهلداية  بمعنی  ليست 

العام.
خصائص اهلداية عند األئمة:ج. 

إيضاح  ال���روري  م��ن  ال��ب��داي��ة  يف 
م��الح��ظ��ت��ني ح���ول خ��ص��ائ��ص األئ��م��ة 
يف  الباء  حرف  معنی  ما  أوالً  الصاحلني: 
املقصود  ما  ثانيًا؛  بَِأْمِرَنا«،  وَن  »هَيْدخُ عبارة 

باملفردة »َأْمِرَنا«؟.
للباء. . 1 متعددة  معايَن  املفرسون  ذكر 

 /1 ش:  ه�.   1377 )طب������اطبايی، 
ه�.   1383 آملی،  )ج��وادی   )428
السببية،  الباء  منها   )492  /6 ش: 
وباء اآللة وباء املصاحبة واملالبسة. إذًا 
بسبب  تقوم  اهلداية  أّن  املعنی؛  يصبح 
كانت  وإذا  أم��ره.  بوسيلة  أو  اهلل  أمر 
واملالبسة؛  املصاحب������ة  بمعنی  الباء 
تصبح هداية اإلمام مصاحبًة ومرافقًة 
أمر  رعاية  يف  الناس  وهيدي  اهلل،  أمر 
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ش:  1383ر.  آملی،  )ج��وادی  اهلل. 
وَن  "هَيْدخُ أبسط،  وبعبارة   )462  /6
بَِأْمِرَنا"، معناها أّن اإلمام هيدي الناس 

مع أمر اهلل.
وَن . 2 "هَيْدخُ عبارة:  من  املقص��ود  ما  فْلنََر 

القرآن  يف  "األمر"  مفردة  إّن  بَِأْمِرَنا"، 
ترشيعّي:  أم��ٍر  بمعنی  ت��ارًة  الكريم، 
ڇچ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

أم��ٍر  وت���ارًة   .]90 النحل:  ]س���ورة 
وهو  خ��ارج��ي(  )تطبيقی،  تكوينّي 
دفعة  حيدث  حيث  سبحانه  اهلل  إرادة 
واحدة وفجأًة يف اخلارج )دون اإلرادة 
اإلنسانية(، فال يتطلب زمنًا أو تدّرجًا 
زمنيًا. )جوادی آملی، 1383ه�. ش: 
6/ 462( ومفردة »األمر« يف القرآن 

الكريم، تستعمل مقابل اخللق. چ ں 
األعراف:  ]سورة  چ  ڻ  ڻ  ں 
54[ ويقصد باخللق، إجياد األشياء يف 
تخُنسب  وأيضًا عندما  تدرجييًا.  اخلارج 
»أم���ره«،  و  اهلل«  »أم��ر  مثل  اهلل  إل��ی 
تواجد  علی  وشاه����د  ناظر  بمعنی 
اخلارج.  يف  ومفاجئ��ة  دفعًة  األشي��اء 
العاملية  للكائنات  أّن  أخ��ری  بعبارة 

تدرجيية  صورة  صورتني.  الطبيعة  يف 
والزمان  احلركة  قوانني  مع  تنطبق 
ثابت���ة  وص��ورة  باخللق.  عرّبخُ  يخُ ومنها 
قيد  أي  عن  و  التدريج  عن  منفصلة 
»أمر  بلفظة  عنه  عرّبخُ  ويخُ وتغيري.  زمنّي 

اهلل«. كام يقول:
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  چ 

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
-82 ي��س:  ]س���ورة  چ  ىئ  ىئ  ېئ 
يف  واإلجي��اد  التواجد  عني  فإرادته   .]83
انتظار  حالة  هناك  ليست  وهلذا  اخل��ارج. 
لتحقق املوضوع، وقد عرّب بامللكوت بدل 
يعرّب عن  آية أخری  يف اآلية. ويف  "األمر" 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  اإلهل��ي:  "األمر" 
القمر: 50[ وقد  چ ]سورة  ٻ پ 
راد  يخُ وعندما  نفسه.  املعنی  إلی  اآلية  تشري 
بحذف الزمان وتقليله، يستعمل اصطالح 
«، فال حيتاج إلی ميّض زمان.  بِاْلَبرَصِ »مَلٍْح 
وهلذا فإّن »األمر اإلهلي« ال يصحب زمنًا، 
)جوادی  زمنيًا.  تدّرجًا  اليشمل  وبالتايل 

آملی، 1383ه�. ش: 6/ 464(.
الرشيفة،  اآلي���ة  أس���اس  وع��ل��ی  إذًا 
وَن  "هَيْدخُ العبارة  يف  اإلم��ام  من  املقصود 
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ملقّلب  ونموذج  مظه��������ر  بأّنه  بَِأْمِرَنا"؛ 
قلب  فيسّخر  الكوين،  النظام  يف  القلوب 
ملكوته.  أس��اس  علی  وهيديه  كائن  كّل 
لتأمني  لكي  مخُ مقام  ل��إلم��ام  وأي��ض��ًا  ك��ام 
ملكويت  مقام  له  للناس،  الدنيوية  األمور 
اإليصالية  للهداية  الطريق  يمّهد  أيضًا، 
موقف  من  وإعالئها  القلوب  وتسخري 
 ." ونخُ ن َفَيكخُ إلی آخَر أسمی علی أساس"كخُ
من  اهلداية  وهذه   )465 املصدر:  )نفس 
الباطنية،  واملقامات  املعنوية  الفيوضات 
هيتدي الصاحلون بانجازها، كلٌّ علی قدر 
اآليتني  يف  املقصودة  اهلداية  إذًا  كفاءته. 
ليست  األئمة،  ميزات  من  اعتربت  والتي 
إال بمعنی اهلداية اإليصالية والتسديدية. و 
ال تتعّلق هذه اهلداية بالنبّي، إاّل من جانب 
إمامته وليس من رسالته. )نفس املصدر( 
اهل��داي��ة  تعني  ف���إّن اإلم��ام��ة  أخُش���ري  وك��ام 
التكوينية. فلهذا ناَل سيدنا إبراهيم هذا 
املقام يف الشيخوخة وبعد سنني من النبّوة. 
من  األساس  هذا  وعلی  املصدر(  )نفس 
املمكن أن نری معصومًا أو نبّيًا يقوم بأمر 
يفتقد  وهو  الطريق،  تبيني  بمعنی  اهلداية 
تسخري القلوب واهلداية الباطنية، أي مقام 

اإلمامة املعنوية. )نفس املصدر: 467(.
اإلمامة املعنوية وذرّية إبراهيم:د. 

اإلمامة هبذا املعنی تشتمل علی أوالد 
للضمري  استنادًا  أيضًا،  إبراهيم  سيدنا 

ٻ  ٻ  ٱ  چ  اآلي����ة:  يف 
چ إبراهيم وإسحاق ويعقوب التي  ٻ 

رسول  وك��ان  السابقة.  اآلي��ة  يف  ذكرناها 
املقام واستمّرت إمامته  يتمّتع هبذا   اهلل
أمته.  يف  عرش  اإلثني  األئمة  أي��دي  علی 
 /1 ش:  1383ه���.  عالمة،  )طباطبايی، 

417( وهناك مالحظتاِن يف اآلية:
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  چ 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڳ ڳ چ ]سورة الزخرف:  26-

.]28
واجه . 1 عندما   إبراهي����م سيدنا  إّن 

وقومه،  أبيه  ِقَبِل  من  األصنام  عبادة 
عالمة،  )طباطبايی،  منه�����ا.  بريء 

1383 ه�. ش: 1/ 417(.
يف . 2 اهل��داي��ة  ه��ذه  سبحانه  اهلل  جع�ل 

إبراهيم من أمته وذريته، ليتمّتعوَن 
هبا يف املستقبل. )املصدر نفسه(.
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متّهد  التي  اهلداية  هذه  معرفة  وبعد 
وإع��الء  ال��ك��امل  إل��ی  للوصول  الطريق 
أسمی،  آخ��َر  إل��ی  موقف  م��ن  النفوس 
نتساءل؛ أين ستكون هذه اهلداية يف النظام 
أي  ومن  املواقف،  هذه  هي  وما  الربويّب 

نوع؟.
من البدهيي أّن هذه اهلداية هي امتداد 
من  أخ��ری،  وبعبارة  الترشيعية.  للهداية 
بأحكام  ويعمل  اإلهلية  باملع���ارف  يؤمن 
وفقًا  سبحانه  اهلل  رعاي��ة  يف  فهو  الدين، 
التكري���م  ويشمله  الترشيعي����ة،  للهداية 
باهلداية  املساّمة  اخلاصة،  اإلهلية  والرمحة 
التكوينية التكريمية، وهي متّصة باملؤمنني 

واملتقني.
اإلهلية،  الربوبية  جتيّل  هي  اهلداية  إّن 
من  كائن  كّل  هيدی  سبحانه  اهلل  أّن  حيث 
أجل حياته ووصوله إلی الكامل. )رشاد و 

مهكاران، 1385 ه�. ش: 2/ 175(.
اهلل  م��ن  ال��ع��ون  ال��ك��ائ��ن��ات  تستمّد 
القاعدة  الربويّب حسب  النظام  سبحانه يف 
هذه  سبحانه  اهلل  وهي��ب  ك��ام  الكونية، 
الكائنات إمداداٍت خاصة، يصفها القرآن 
ِحيِم". فكالمها  مْحَِٰن الرهَّ "الرهَّ الكريم بعبارة 

مْحَِٰن"  "الرهَّ أّن  أال  "الرمحة"،  اشتقاق  من 
صفة عامة تشمل مجيع الكائنات، باعتبار 
احلياة  وله  بذاته،  رمحة  هو  كائن  كل  أّن 
أما  أيضًا.  له  بلوازمها فهي رمحًة  والعيش 
تكرياًم  باملؤمن  ختتّص  فصفة  ِحيِم"،  "الرهَّ
لعمله الصالح، وذلك وفقًا لقانون خاّص 
يشمله لريفعه من موقف إلی آخَر أسمی. 
اهلداية  وه��ي  أخ��ری  رمح��ًة  هبا  فيستحّق 
التكوينية التكريمية. )مطهری، 1394ه�. 

ش: 70(.
التكريمية ه.  التكويني��������ة  اهلداية  نوع 

وجوهرهتا )الباطنية(:
بصور  اخلارج  يف  تتجلی  اهلداية  هذه 

متلفة:
توّفر ظروف الّسداد:. 1

ت���ارًة ت��ك��ون ب��ص��ورة ت��وّف��ر ظ��روف 
اآلية  مثل   )72 املصدر:  )نفس  الّسداد 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  چ  الرشيفة: 
ۈ ۈ ٴۇ چ ]سورة حممد: 7[.

وبه . 2 سبحانه  اهلل  جانب  م��ن  س��داد 
يسهل اجتياز السبيل إلی النهاية. هذه 
اهلداية مصحوبٌة بالّسداد و تخُسّهل نيَل 
طريٌق  الصاحلة.  واألع��امل  الفضائل 
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بالراحة  الّشعور  وفيه  بل  فيه  العناء 
والبساطة:

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  چ 

الليل:  ]س����ورة  چ  ۓ  ے  ے 
اخلري  وأع��امل  الفض��ائل  أّن  أي   ]7-5
نَجزخُ بسهولة مع الّسداد اإلهلي. )جوادی  تخُ

آملی، 1389ه�. ش: 1/ 194(.
اإلنسان . 3 نحو  اآلخرين  قلوب  هداي�ة 

املؤمن:
نحو  اآلخريَن  قلوب  اهلل  هيدي  ت��ارًة 
التكوينية،  اهلداية  بواسطة  املؤمن  السالك 

وجيعل حمبته يف قلوهبم تكرياًم له:
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

پچ  پ  پ  پ  ٻ 
]سورة مريم: 96[ هذه اهلداية التكريمية، 
تخُعطی ملن يسلك طريق اإليامن باهلل ويعمل 

صاحلًا، وفقًا للهداية الترشيعية.
معنوي��ة . 4 استيحاءات  إهل���������امات، 

والشعور بالضياء الباطني
اهلل  لِهمخُ  يخُ اهلداية،  من  النوع  هذا  يف 
متمّيزًا.  وضياءًا  خاصًا  وعيًا  اإلنس����ان 
وباشتياق قلبّي يقوده إلی مشاهدة املعارف 
اإلهلية و اجتياز الطريق بام تتمنّاه الفطرة، 

)جوادی  سبحانه.  اهلل  بلقاء  التمّتع  وهو 
آملی، 1389 ه�. ش: 1/ 191(

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ 

]س��ورة  چ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ 
العنكبوت: 69[.

وذكر القرآن الكريم يف قصة أصحاب 
الكهف:

ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چ 

ٴۇچ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
اهلداي����ة  فذكر   .]13 الكهف:  ]س��ورة 
 )74  :1394 )مطهری،  الصح����وة.  و 
 /16 ش:  ه���.   1389 آملی،  )ج��وادی 

.)194
واّطالعه و.  األفراد  باطَن  اإلمام  معرفةخُ 

عليهم:
والوالية  لألفراد  الباطنية  اهلداية  إنهَّ 
واالط���الع  امل��ع��رف��ة  تستدعي  عليهم، 
هيدي  الذي  ألّن  الباطنية.  أحواهلم  علی 
اآلخرين ويزيدهم فيضًا، يتطّلب االطالع 
يكون  وبالتايل  الباطنية،  نواياهم  علی 
تلک  هلم  لِ��تخُ��َق��ّدَم  أع��امهل��م،  علی  ش��اه��دًا 
األعامل. وهبذا قال اإلمام عيل بن موسی 
نحنخُ  املؤمنني،  من  املقصود  أّن   الرضا
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ۅ  ۅ  ۋ  چ  اآلية:  هذه  يف  األئمة 
]س���ورة  چ  ې  ې  ۉ  ۉ 
التوبة: 105[. )جوادی آملی، 1390ه�. 

ش: 1/ 154(.
تتمحور  التي  الروايات  من  نستنتج 

يمنوَن  حول موضوع اإلمامة، أّن األئمة هيخُ
علی  شاهدين  وبواطنهم  أرواحهم  علی 
إلی  إضافة  بضامئرهم،  عارفنَي  أعامهلم، 
احلكومية  ش��ؤوهن��م  يف  ال��ن��اس  زع��ام��ة 
وال��ظ��اه��ري��ة ك��احل��الل واحل�����رام. ه��ذه 
اطالع  علی  تدّل  الروايات  من  املجموعة 
األئمة علی أعامل أفراد املجتمع و استالم 
قائمة األعامل صباَح مساء. كّل ذلك يدّل 
لنيلهم  فيض  واسطة  هو  اإلم��ام  أّن  علی 
املصدر:  )نفس  بربكته  املعنوية  املقامات 

.)158- 154
اإلمام وسيط الفيض:ز. 

الناس  هي��دي  اإلم���ام  أّن  ذك��رن��ا  ك��ام 
وباهلداية  والتكوينية،  الترشيعية  باهلدايتني 
اإليصالية، هيدي بواطن قلوهبم. واهلداية 
اهلل  جانب  من  خاّص  فيض  هي  الباطنية 
 ،املضيئة لألئمة القلوب  سبحانه خيّص 
وعنهم تصل إلی قلوب املؤمنني. ويمكن 

الرشيفة:  اآلي���ة  يف  ب��ذل��ك  االس��ت��دالل 
]سورة  چچ  چ  چ  چ  ڃ  چڃ 

التالية منقولة  الرواية  اإلنسان: 30[. ويف 
أوعية  القلوب  بأّن  املعصوم،  اإلمام  من 
إلرادة اهلل: »قلوبنا أوعية ملشية اهلل«. وكلُّ 
قلب  علی  يخُدخله  العامل،  يف  اهلل  يشاؤهخُ  ما 
احلياة.  شؤون  علی  اإلمام  فيّطلع  اإلمام، 
من  وصفة  أعامله  من  عمل  اهلل  إرادة  ألّن 
عن  خ��ارج  هو  اهلل  فعل  أّن  وبام  أفعاله، 
نطاق ذاته، فيتطّلب له حماًل خاصًا ليخُصبَح 
)جوادی  اإلمام.  قلب  وهو  إلرادته  حمّطًا 

آملی، 1383ه�. ش: 6/ 501(.
يتمّتع  من  ال��رواي��ات  هذه  وبحسب 
بالفيض اإلهلي، هو بربكة وساطة اإلمام. 
حيث تصعد أعامل املؤمنني رشيطة صعود 

أعامل اإلمام. )نفس املصدر: 502(.
فاإلمامة التعني تفويض األمر من اهلل 
يشاءخُ  ما  يعمل  ملوق،  كائن  إلی  سبحانه 
مستقاًل دون احلاجة إلی اخلالق. فإّن هذا 
قدرة  ألّن  ذاتيًا،  حماٌل  التفويض  من  النوع 
اهلل الواسعة والرسمدي��ة غري حمدودة، فال 
كالرس����ول  خلقه  يف  حضوره  عن  يغيب 
األعظم، أو ملوق متعّلق بخالقه فقري إليه 
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متامًا، حتی يستقّل ويستلم أمرًا ويعمل ما 
يشاء من دون احلاجة إليه.

إذًا ال يمكن تفويض اهلل سبحانه أمرًا 
هيمنته  دون  تكوينيًا،  أو  ترشيعيًا  ملخلوق 
يف  نقٌص  ألّنه  فاعلّيته،  فيه  فاق��دًا  عليه، 
لفاعلّيته  وتضييقًا  املطلق���ة  ربوبّيته  قدرة 

الواسعة. )والعياذ باهلل( قال تعالی:
ٺچ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ 

ې  ې  چ   ،]16 ق:  ]س�����ورة 
]س���ورة  ەئچ  ائ  ائ  ى  ى 

األنفال: 24[.
إحاطة  علی  ت��دّل  آي��ات  وهناك  هذه 
جمال  فال  الكوين.  بالنظ����ام  الكاملة  اهلل 
ل��ل��خ��روج م��ن إح��اط��ت��ه امل��ب��ارشة حتی 
طول  علی  آخر  فاعل  تواج�����د  نفرتض 
ش:  1385ه�.  آملی،  )جوادی  فاعليته. 
2/ 485( فقد كّوَن اهلل العامل حسب نظام 
سببًا  املاء  فجعل  واملسبب��ات.  األسباب 
واملطر  الربودة،  لوجود  والن�ار  لالرتواء، 
اإلنسان  جعل  فكذلك  للنباتات،  إحياءًا 
الكامل واسطًة لآلخرين. وهذا ال يتنافی 

مع التوحيد يف تدبري وإدارة شؤون العامل.
سائر  و  لإلنسان  ب��أّن  القول  فيمكن 

اهلل  فاعلية  درجات  من  درجة  الكائنات، 
لكلٌّ  أخری،  بعب�����ارة  غري.  وال  سبحانه 
من  ومقام  شأن  استيعابه،  وبتناسب  كائن 
الفعلية.  بمرتبته  يستعرضه  سبحانه،  اهلل 

)نفس املصدر: 454(.
يف  تدخل  الكوين  النظام  يف  والعلّية 
الكامل  واإلن��س��ان  أي��ض��ًا،  النطاق  ه��ذا 
يؤّدي دوره يف إطار هذا القانون السائد يف 
الكون، أي قاعدة العّلة واملعلول، وواليته 
املعنوية ليست خارجة عن نطاق القوانني 

احلاكمة يف العامل.
يخُدخله  العامل،  يف  اهلل  يشاؤهخُ  ما  وكلُّ 
علی  اإلم��ام  فيّطلع  اإلم���ام،  قلب  علی 

شؤون احلياة.
اهلداية  ف��إّن  األس���اس،  ه��ذا  وعلی 
يف  اهلل  جانب  من  مخُضَمر  فيٌض  الباطنية، 
إلی  تصل  ومنها  لألئمة  املضيئة  القلوب 
اهلل  إّن  أخ��ری،  بعبارة  املؤمنني.  قلوب 
متی ما يريد إنجاز فعٍل، يخُدخله علی قلب 

اإلمام، فيّطلع علی شؤون العامل.
كّل  التوحيد،  أساس  حسب  ومبدئيًا 
اهلل  فاعلية  درجات  من  هو  العامل  يف  كائن 
سبحانه، وهدايته جزٌء من اهلداية اإلهلية. 
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رجخُ الناَس من الظلامت  والقرآن الكريم خيخُ
علی  وبناءًا  سبحانه،  اهلل  بإذن  النور،  إلی 
القرآن  من  القراءة  وهبذه  وارادت��ه.  فيضه 
اإلمام  التكوينية  اهلداية  تشمل  الكريم، 

أيضًا.
النتيجة:

ال��رشي��ف��ت��ني  اآلي���ت���ني  يف  اإلم���ام���ة 
املعنوية.  الوالية  بمعنی  هي  املنشودتني 
َفيخَُهيِمنخُ  باملعنويات  يتمّتع  اإلنسان  أّن  أّي 
علی العامل والنفوس، نتيجة اجتياز سبيل 
يف  اهلداية  هذه  تخُصبحخُ  فبذلك  العبودية. 
تعني  وه��ي  تكريمية.  تكوينية  اآلي��ت��نِي 
ملن  تكرياًم  التسديدية،  اإليصالية  اهلداَية 
الترشيعية.  واهل��داي��ة  احل��ّق  دع��وة  يلّبي 
اهلل"،  بأمر  "هيدون  عب���ارة  من  واملقصود 
القل���وب  ملقّلب  نموذج   ،اإلمام أّن 
 " ونخُ َفَيكخُ ن  "كخُ اإلهلية  ال��ق��درة  وحسب 
يسّخر القلوب ويخُعيل النفوس من موقف 
إلی آخَر أسمی. وعلی هذا األساس فإّن 
اهلل  من  باطنّي  فيض  هي  الباطنية،  اهلداية 
لألئمة  املضيئة  القلوب  فيصيبخُ  سبحانه، 
بعب���ارة  املؤمنني.  إلی قلوب  ومنها تصل 
هذا  يف  الفرد  يصيب  فيض  كّل  أخ��ری؛ 

اإلطار، هو بوساطة اإلمام وبركته.
املص�����������ادر:

القرآن الكريم.
املحدث القمی، شيخ عباس، مفاتيح . 1

اجلنان، الطبعة الرابعة، قم، مطبوعات 
دينی، 1379ه�. ش.

الرئيس، حسني، . 2 الشيخ  ابن سين�������ا 
الدكتور  ل��ه:  ق��ّدم  )اهل��ي��ات(،  الشفا 
قنواتی  ابراهيم مدكور، حققه: االب 
األول��ی،  الطبع������ة  زاي��د،  سعيد  و 
ط��ه��ران، ان��ت��ش��ارات ن��ارص خ��رسو، 

1363ه�.ش.
لسان . 3 مكرم،  بن  حمم��د  منظور،  ابن 

دار  بريوت،  الثالثة،  الطبعة  العرب، 
صادر، 1414 ه�. ق.

امح��د، . 4 احلسني  عبد  النجفی،  االمينی 
الغدير يف الكت����اب والسنة، واالدب 
الكتاب  دار  بريوت،  الثالثة،  الطبعة 

العربی، 1387 ه�. ق/ 1967م.
سليامن، . 5 بن  هاش����م  سيد  البحراين، 

الطبع���ة  الق���رآن،  تفسري  يف  الربهان 
بعثت،  ب��ن��ي��اد  ط���ه���ران،  األول�����ی، 

1416ه�. ق.
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الطبعة . 6 امل��ح��اس��ن،  امح���د،  ال��ربق��ی، 
الهل  العاملی  املجمع  ق��م،  األول��ی، 

البيت، 1413 ه�. ق.
جمموعة من املؤلفني، امامت پژوهی، . 7

علوم  جامعة  مشهد،  األولی،  الطبعة 
اسالمی رضوی، 1381 ه�. ش.

فنای . 8 ادب  اهلل،  عب��د  آملی،  جوادی 
ارساء،  قم،  الثامنة،  الطبعة  مقربان، 

1390 ه�. ش.
9 . جوادی آملی، عبد اهلل، امام مهدی

قم،  األولی،  الطبعة  موعود،  موجود 
ارساء، 1387 ه�. ش.

تسنيم، . 10 اهلل،  عبد  آم��ل��ی،  ج���وادی 
ارساء،  ق���م،  األول������ی،  ال��ط��ب��ع��ة 

1383ه�. ش.
در . 11 توحيد  اهلل،  عبد  آملی،  ج��وادی 

ارساء،  قم،  الثانية،  الطبع��ة  ق��رآن، 
1385 ه�. ش.

در . 12 ق��رآن  اهلل،  عبد  آملی،  ج��وادی 
ارساء،  قم،  التاسعة،  الطبعة  ق��رآن، 

1389 ه�. ش.
در . 13 هدايت  اهلل،  عبد  آملی،  جوادی 

ارساء،  قم،  الرابعة،  الطبع��ة  قرآن، 

1389 ه�. ش.
بن . 14 ابراهي���م  اخلراسانی،  اجلوينی 

تصحيح:  السمطني،  فرائ�����د  حممد، 
األول���ی،  الطبعة  حم��م��ودی،  ب��اق��ر 
بريوت، مؤسسة املحمودی، 1389 
القلم،  دار  بريوت،  لبنان،  و  ق.  ه�. 

1408 ه�. ق.
قاضی . 15 التسرتی،  املرعشی  احلسينی 

سيد  بتعليق:  احلّق،  احقاق  اهلل،  نور 
مرعشی  حسينی  الدين  شه�������اب 
ن��ج��ف��ی، ب��ت��ح��ق��ي��ق: س��ي��د حم��م��ود 
آيه  مكتبه  منشورات  قم،  مرعشی، 
اهلل مرعشی نجفی، 1404 ه�. ق. و 

طهران، كتابفروشی اسالميه.
املطهر، . 16 بن  يوسف  بن  حسن  احليل، 

كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد، 
النرش  مؤسسة  قم،  األول��ی،  الطبعة 

اإلسالمي، 1413 ه�. ق.
بن عمر، . 17 الدين حممد  فخ����ر  رازی، 

التفسري الكبري )مفاتي�������ح الغيب(، 
احياء  دار  بريوت،  الثاني����ة،  الطبعة 
الرتاث العربی، و دار الكتب العربيه، 

1411 ه�. ق.
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القاسم . 18 ابو  االصفه����انی،  الراغب 
القرآن،  فی غريب  املفردات  حسني، 
الطبعة الثانية، قم، دفرت نرش كتاب و 

دار املعرفه، 1404 ه�. ق.
امام . 19 رش��������اد، علی اكرب، دانشنامه 

طهران،  الثالثة،  الطبع���ة   ،عيل
ان��دي��ش��ه  و  ف��ره��ن��گ  پ��ژوه��ش��گ��اه 

اسالمی، 1385 ه�. ش.
الدين . 20 شهاب  الشيخ  السهروردی، 

حييی، جمموعة مصنف���ات، بتصحيح 
الفرنس������ي،  كربن  هانری  وتعليق: 
والتعليم  الثقاف��������ة  وزارة  طهران، 
اجل��ام��ع��ي، م��ؤس��س��ه م��ط��ال��ع��ات و 

حتقيقات فرهنگی، 1372 ه�. ش.
شفيعی رسوستانی، ابراهيم، معرفت . 21

منتظ���ران،  تكليف  و   زمان امام 
موعود  طهران،  الثانية،  الطبع���������ة 
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املقدمة:
عن  بالكشف  الدراس�ة  ه��ذه  تقوم 
املشاكلة  أس��ل��ويب  ت��ربز  ال��ت��ي  ال��س��امت 
باالستعانة  ومتيزمها  احلكيم  واألسلوب 
بالتحول لتعديل مقصد السائل إىل مقصد 

آخر هو األوىل.
ف��اإلن��ط��ب��اع ال����ذي ي��رتك��ه ه���ذان 
رش���ح  الذي  هو  املتلقي  عىل  األسلوبان 
هذا البحث للدراسة، فإن دور السياق يف 
)املفردات(  الدوال  تطابق  من  يأيت  التأثري 
الواقع قد يعني حضور  الواقع، وهذا  مع 
املخاَطب والعناية به، وإجياد صلة وعالقة 
من  السياق  ه��ذا  يكتنف  م��ا  وب��ني  بينه 

حتوالت عىل مستوى املفردة أو الصياغة.
أجواء  يف  يعيش  املتلقي  أن  سيام  وال 
هذه  ف��ت��أيت  ب��ال��ذك��ر،  املعني  امل��وض��وع 
ألجل  ال  نحوه،  أكثر  لتشده  التحوالت 
التأثري فقط؛ بل لنكتة داللية أو استحضار 
أمر قد غاب عن ذهنه، أو ألمهيته ال عىل ما 

يسأل عنه، أو يريد بيانه.
الفهم  من  املتلقي  إف���������ادة  تتبني  و 
تشعره  أنيقة  بلغة  بمخاطبت���ه  واإلفهام، 
باملتعة واجلامل وبام يتواىل عىل مسامعه من 

أساليب بديعية.
فأسلوب املشاكلة واألسلوب احلكيم 
املحسنات  من  مها  إذ  املهمة،  هبذه  معنيان 
الذي  هو  واألخري  البديع،  لعلم  املعنوية 
املبنى  صحة  بعد  ال��ن��ص،  بتزيني  يخُعنى 

ووضوحه.
فالتحول والتحويل عالقة بني مبنيني 
أو أكثر، )من وإىل(، وهنا يربز لنا التحويل 
والتحويل  السطحي������ة(،  )البنية  النيص 
ما  ع��ىل  ال��ع��م��ي��ق��ة()1(،  )البنية  املعنوي 

سيتناوله هذا البحث يف قسميه:
القسم األول: 

التحول يف أسلوب املشاكلة:
املشاكلة لغة: من »املخَُشاِكل من األمور: 
ما وافَق فاِعَله ونظرَيه«)2(، إذا املشاكلة هي 

املوافقة.
ويف االص��ط��الح: »ه��ي ذك��ر ال��يشء 
أو  حتقيًقا  صحبته  يف  لوقوعه  غريه،  بلفظ 
إليراد  لفظني،  أمام  هنا  فنحن  تقديًرا«)3(. 
السياق جميء اآلخر ولو مل  األول س����وغ 

)1( ينظر: معجم املصطلحات األدبية 79.
)2( ينظر: لسان العرب مادة )شكل(. 

)3( ينظر: مفتاح العلوم 424، و اإليضاح 198. 
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يفهم  ولكن  مدلوليهام،  بني  عالقة  توجد 
من السياق.

فالتحقيق ورود اللفظ اآلخر من جذر 
اللفظ األول؛ كقول الشاعر:

قالوا اقرتح شيئا نجد لك طبخه
قلت اطبخوا يل جبة وقميصا)4(
هومن  العجز  يف  )اطبخوا(  فالفع��ل 
جاء  إذ  الصدر،  يف  )طبخ(  االس��م  جذر 
لفظ  دالل��ة  ولكن  ل��ه،  ومشاكال  مماثال 
)اطبخوا( يف بنية السطح هي غري ما يف بنية 
اللفظ  داللة  يف  التحول  هو  وهذا  العمق 
املعجمية- الداللة  من  )اطبخوا(  اآلخر 
عىل ما وضع له يف أصل اللغة -إىل داللة 
فهذا  واحل��ال،  املقام  عليها  ي��دل  أخ��رى 
والربد  احلر  ويقيه  يسرته  ما  إىل  املحتاج 
عرض عليه -ولو عىل سبيل التكلف –أن 
يطبخوا له ما يستطيعون طبخه من الطعام، 
جبة  يل  خيطوا  أي:  )اطبخوا(  فأجاهبم: 
لورود  املسوغ  أن  وقميصا. وهنا نالحظ: 
طبخ  بصحبة  لوقوعه  )اط��ب��خ��وا(  لفظ 

الطعام عىل ما يف صدر البيت الشعري.
تعاىل  -قوله  التحقيقي  -أي  ومن�����ه 

)4( ينظر: اإليضاح 198. 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  چ 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
-14 البقرة:  چ]سورة  ۆئ  ۇئ 
أما  حقيقي،  األول  فاإلسته�������زاء   ]15

لفظ  من  التحول  بنية  يمثل  فهو  اآلخ��ر 
ومشاكل  مماثل  لفظ  إىل  والعقاب  اجلزاء 
لألول )يستهزئ( وليس من صفات اهلل-
تعاىل عن ذلك علوا كبريا -أن يصدر منه 
استهزاء، بل املراد منه معاقبتهم وجمازاهتم 
والعقاب  اجلزاء  فمعنى  استهزائهم،  عىل 
قد تلبس بلفظ االستهزاء وفيه من التنفري 
استهانة  فيه،  ما  النفاقي  السلوك  هذا  من 
هبم وحتقريا هلم، إذ ال ينبغي ملن يسمع هبذا 
سيجازى  ألنه  نحوهم،  ينحى  أن  اجلزاء 

بسنخ جزائهم)5(.
لفظ  من  التحول  هذا  عىل  واملالحظ 
املجازاة إىل لفظ املشاكلة األول؛ أنه أفاض 
سيال من املعاين، وهذا التوسع يف الداللة 
احلقيقي  اجل��زاء  لفظ  يعطيه  أن  يمكن  ال 
الطربيس  أن  نجد  ذلك  ضوء  ويف  وحده، 
لإلستهزاء  وجوه  عدة  يعطي  تفسريه  يف 

)5( ينظر: الكشاف 48 -49. 
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مايمثل  منها  هبم(  يستهزئ  )اهلل  اآلخ��ر 
كاجلزاء  املادية،  ومنه���ا  املعنوية  العقوبة 
بالعقوبة، وجتهيلهم، أو استدراجه����������م 

للهلكة، والوعيد للمنافقني وغريها)6(.
هذا  يف  القول  عاشور  ابن  فصل  وقد 
يستهزئ  )اهلل  بقوله:  تفسريه  يف  املوضع 
قبلها  ما  عىل  اجلملة  هاته  تعطف  مل  هبم( 
جوابا  بيانيا  استئفافا  مستأنفة  مجلة  ألهنا 
حلكاية  السامع  أن  وذل��ك  مقدر  لسؤال 
لشياطينهم  وقوهلم  آمنا،  للمؤمنني  قوهلم 
إنا معكم إلخ، يقول: لقد راجت حيلتهم 
وهل  كيدهم  عن  الغافلني  املسلمني  عىل 
ألحواهلم  املسلمني  يف  متفطن  يتفطن 
فيجازهيم عىل استهزائهم، أو هل يرد هلم 
يتوىل  الذي  ومن  املسلمني،  من  راموا  ما 
بقوله  لالستئناف  فكان  صنعهم؟.  مقابلة 
)اهلل يستهزئ هبم( غاية الفخامة واجلزالة.

االع��رتاض  موقع  واق��ع  أيضا  وه��و 
العطف.  ت��رك  االع���رتاض  يف  واألك��ث��ر 
مضمون  أن  عىل  دليل  يسته���زئ  وذك��ر 
اجلملة جم������ازاة عىل استهزائهم. وألجل 

)6( ينظر: جممع البيان يف تفسري القرآن1/ 67-
 .68

عىل  تعاىل  اهلل  اسم  قدم  االستئناف  اعتبار 
هبم؛  اهلل  يستهزئ  يقل  ومل  الفعيل.  اخلرب 
يقول:  أن  السائل  خاطر  يف  جيول  مما  ألن 
صنيعهم؟.  سوء  مقابلة  يتوىل  الذي  من 
العزة  رب  ذل��ك  يتوىل  ال��ذي  أن  فأخُعلم 
تعاىل. ويف ذلك تنويه بشأن املنترص هلم... 
فتقديم املسند إليه عىل اخلرب الفعيل إلفادة 
ذلك  مع  يفيد  ثم  حمالة  ال  احلكم  تقوي 
بني  فام  إل��ي��ه«)7(،  املسند  عىل  املسند  قرص 
يلوح  النص،  لنسيج  املحكم  السبك  هذا 
بني  التوافق  ه��ذا  مًعا  وال��ق��ارئ  للسامع 
عىل  -يسته���زئ(  )مستهزئون  الكلمتني 
املستوى اللفظي السطحي، إال أن التحول 
يف داللة االختالف أمر حمتوم؛ فال يستقيم 
املعنى إال هبذا التغيري عىل املستوى العميق.
تعاىل:  –قوله  -حتقيًقا  املشاكلة  من  و 

ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  چڎ 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ 
يف   ،]194 البقرة:  چ]س��ورة  ں  ڱ 
عليه(  فاعتدوا  عليكم  اعتدى  )فمن  قوله 
فيام  واستعم���ل  حقيقي،  األول  اإلعتداء 

)7( التحرير والتنوير 1/ 293. 
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يمثل  واآلخ��ر  اللغة،  أص��ل  يف  له  وض��ع 
العدوان  صَد  به  أراد  فإنه  التحول  بنية 
اهلل  ألن  احل��دود،  صيانة  و  احلقوق  ورَد 
غ  سوهَّ إنام  و  بالعدوان،  يأمر  ال  سبحان��ه 
فجاء  األول،  )اعتدى(  لفظ  لورود  ذكره 
املضمون.  يف  وخيالفه  الشكل  يف  يامثله  بام 
بمثله،  وقابلوه  باعتدائه  »ج��ازوه  بمعنى 
ولكن  احلقيقة،  عىل  باعتداء  ليس  والثاين 
وجعله  اعتداء،  جمازاة  ألنه  اعتداء؛  سامه 
مثله وإن كان ذلك جورا، وهنا عدال؛ ألنه 
االستحقاق؛  مقدار  يف  و  اجلنس  يف  مثله 
وألنه رضر كام أن ذلك رضر، فهو مثله يف 
فهو مشاكلة  والصفة«)8(،  واملقدار  اجلنس 
اللفظ ومالفته يف املضمون)9(،  التفاقه يف 
شاكل  وإن���ام  اع��ت��داء  ليس  فالقصاص 
املذكور قبله لفظيا، للداللة عىل املساواة يف 

اجلزاء، فهو عدل وليس عدوانا)10(.
والعدول  التحول  هلذا  ما  خيفى  وال 

)8( جممع البيان يف تفسري القرآن 2/ 28، وينظر: 
التحرير والتنوير 2/ 211. 

)9( ينظر: صفوة التفاسري 1/ 127، و اللغة يف 
الدرس البالغي 85. 

)10( ينظر: ثالث رسائل يف إعجاز القرآن 99، 
و امليزان يف تفسري القرآن 2/ 53. 

من  نفسه  العدوان  إىل  العدوان  صد  عن 
ل��رد احلقوق  إهل��اب وحت��ري��ض، واحل��ث 
سطرنا  ولو  إلخ،  واهل��وان...  الذل  وإب��اء 
ملا  الستوعبه  التحول  هذا  حتت  سطرنا  ما 
يقتضيه احلال واملقام، وهذا رس التحول يف 
إىل  اللفظية  املعجمية  الداللة  من  املشاكلة 

الداللة املغايرة هلا.
ومنه أيضا قوله تعاىل: چ ڀ 
چ]سورة  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ 
اآلية  هذه  جاءت  لقد   ،]13 عمران:  آل 
بعض  خيانة  ع��ن  يتحدث  س��ي��اق  بعد 
احلواريني للسيد املسيح، والتآمر لقتله، 
بحقد من اليهود. فللتنفري من هذه اخليانة، 
ب�  املكر(  )رد  عن  عدل  دبروا،  ما  ولعظم 
املكر من  برد  )مكر اهلل( الطالعه وتكفله 
اللفظ إىل املكر  حيث ال يشعرون، فحول 
ملشاركة املذكور قبله، عىل نسق ما سبق من 

املواضع.
إليه  آل  ب��ام  واحل���ال  امل��ق��ام  ويشهد 
برد هذا  تعاىل  اهلل  تدبري  ومباغتة  مكرهم، 
تنويه  سبحانه  إليه  املك��ر  وإلسناد  املكر. 
منه  المفر  وأن  وتدبريه،  قدرت�����ه  لعظم 

ٺ  ٺ  چ  ب�  اآلي��ة  ختم  ول��ذا  إليه،  إال 
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ٺچ، من حيث ال يشعر املاكر وال 
يستطيع النجاةمما سيحل فيه)11(.

ڻ  ڻ  چ  تعاىل:  قوله  يف  وكذلك 
ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ 
 ،]67 التوبة:  چ]سورة  ڭ  ڭ 
اللفظ  شاكل  فنسيهم(  اهلل  )نس���وا  قوله 
ما  بعد  األول،  اللفظ  )نسيه�����م(  اآلخر 
ألمرهم  السيئة؛  صفاهت�م  ذكر  من  تقدم 
وبخلهم،  املعروف،  عن  وهنيهم  باملنكر 
»تركوا  فهم  اهلل،  أمر  ونسياهنم  وهلوهم، 
رمحتهم  وترك  النار،  يف  فرتكه��م  طاعته 
ب�  يتمثل  هنا  فالتحول  وإث��اب��ت��ه��م«)12(، 
)نسيهم( أي: حرمه���م من رمحته، أو من 
العذاب،  يف  يتقلبون  تركه��م  أو  الثواب، 
هلذه  هن���ا  املشاكلة  فاتسعت  إذالهلم.  أو 
والتحول  العدول،  هذا  بسبب  الدالالت 
السابق،  اللفظ  ملشاكلة  اجل��زاء  لفظ  عن 
اهلل  قول  عن   الرضا اإلم��ام  سئل  فقد 

 /2 واألم��ث��ل   ،174 الكشاف  ينظر:   )11(
514-516، و سورة إبراهيم 46، وسورة 
النمل50، والبديع يف ضوء أساليب القرآن 

الكريم 79. 
)12( جممع البيان يف تفسري القران 5/ 66. 

اهلل  "إن  فقال:  چڭ ڭ ڭچ  تعاىل 
ويسهو  ينسى  وإن��ام  ينسى،  وال  اليسهو 
-عز  تسمعه  أال  وامل��ح��دث،  املخلوق 

جخچ  مح  جح  مج  چ  وج��ل-ي��ق��ول: 
]سورة مريم: 64[، وإنام جيازي من نسيه 

ونسى لقاء يومه بأن ينسيهم أنفسهم، كام 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال 
چچ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ 
وجل:  عز  وق��ال   ،]19 احل��رش:  ]س��ورة 

يئ  ىئ  مئ  حئ  چجئ 

جب حبچ ]سورة األعراف: 51[، أي 
نرتكهم؛ كام تركوا االستعداد للقاء يومهم 
إىل   الرضا اإلمام  فإحاالت  هذا")13(، 
التحول  يدعم مسوغ  املوضع  النظائر هلذا 
بمعنى اللفظ اآلخر يف املشاكلة من املعنى 
اجل��زاء  يف  امل��ج��ازي  إىل  للفظ  الوضعي 

واإلهانة.
ھ  ھ  چ  ت��ع��اىل:  قوله  ومثله 
ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ 

چ ]سورة الشورى: 40[،  ۆ ۈ ۈ 

يبدو أن اللفظ األول من هذه املشاكلة قد 

)13( تفسري كنز الدقائق 5/ 499، وينظر: سورة 
السجدة 14، و سورة اجلاثية 34. 
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ورد عىل احلقيقة، أما اللفظ اآلخر )سيئٌة( 
إىل  اجلزاء  حول  وإنام  اجلزاء،  بمعنى  فهي 
يف  لوقوعه  قبلها،  املذكور  ليشاكل  سيئة 
أن  ول��و  احلقيقية،  األوىل  السيئة  صحبة 
يسوء  ما  داللة  فيه  اآلخر  )سيئة(  اللفظ 
من  سيئة  تعد  فهي  األوىل،  السيئة  مقرتف 
جهة حال املذنب، وهي جزاء وعقاب من 
جهة املظلوم -من وقعت عليه آثار السيئة 
املشاكلة  ه��ذه  م��ن  –ويستشف  األوىل 
اجلزاء؛  من  أقوى  العفو  إىل  االنحياز  أن 
ألنه-أي اجلزاء -جاء بلفظ السيئة للتنفري 
مثل  نقل  مل  وملاذا  يسأل  سائل  ولعل  منه، 
وخادعهم،  اهلل،  )مكر  يف:  جاء  عام  ذلك 
احلال  مقام  أن  اجلواب:  ونسيهم،...(؟. 
يمنع وقوع املعنى احلقيقي، فاهلل تعاىل منزه 
حني  -يف  شأنه  -تعاىل  النقائص  هذه  عن 
تعنى  بصددها  نحن  التي  اآلية  داللة  أن 
بجزاء البرش للبرش، وقد يقع يف هذا اجلزاء 
يشء من حيف أو زيادة أو ترسع يف حكم 
أو... ، ليس كجزاء اهلل تعاىل، لقد جاءت 
املشاكلة هنا عندما أخُِمن اللبس عىل املتلقي 
املشاكلة،  طريف  بني  واحل��ال  املقام  لتباين 
املعجمية؛  داللتها  عن  اللفظة  فخرجت 

لتتسع للدالالت املوحية املجازية، عىل ما 
يستدعيه احلال واملقام.

من  للمش�����اكلة  نمثل  أن  لنا  بقي 
قوله  يف  وردت  التي  التقديري؛  الرب 

ڻ  ں  ں  ڱ  چڱڱڱ  تعاىل: 
البقرة:  چ]سورة  ڻڻ ڻ ۀ ۀ 

»قوله  عاشور  ابن  قال  ذلك  ويف   ،]138
چڱڱ چ رد عىل اليهود والنصارى 

معا، أما اليهود فألن الصبغة نشأت فيهم، 
فيهم،  مستمرة  سنة  فألهنا  النصارى  وأما 
لغلبة  هلم  مرشوعة  املعمودية  كانت  وملا 
تأثري املحسوسات عىل عقائدهم رد عليهم 
بأن صبغة اإلسالم االعتقاد والعمل املشار 
إليهام بقوله چ ٿ ٿ ٿ چ إىل قوله 
چ ڇ ڇ ڇ چ أي إن كان إيامنكم 

بصبغ  فإيامننا  القسيس  بصبغة  حاصال 
الفطرة  يف  اإليامن  تكييفه  أي  وتلوينه  اهلل 
تفسري  من  يتبني  ال��ي��ه«)14(،  إرش���اده  مع 
اهلل(  )صبغة  ملشاكلة  وبيانه  عاشور  ابن 
الدالالت  سعة  هو  املعمودية(  )صبغة  ل� 
اهلل(  )دي��ن  يقال  أن  فبدل  طرحها،  التي 

744، وينظر: تفسري  التحرير والتنوير1/   )14(
جوامع اجلامع 1/ 156 -157. 
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الصالح(  )العمل  أو  )اإلس���الم()15(  أو 
كلها  إل��خ؛  الصحيح(...  )االعتقاد  أو 
دالالت تتالءم مع السياق واملقام، تولدت 

بسبب هذا التحول بلفظ املشاكلة.
دور  تبني  ذك��ره؛  سبق  ما  ض��وء  ويف 
املشاكلة من  السياق ألسلوب  التحول يف 
يف  املشاكل،  اللفظ  إىل  الرصيح  اللفظ 
جلامل  املتلقي،  انتباه  وشد  املعنى،  زي��ادة 
التي  اجلديدة  واهلالة  واحلبكة،  الصياغة 
وأستطيع  املشاكلة،  يف  السياق  لبسه�������ا 
ما  مقدار  أن   :- بيانه  تم  ما  القول-عىل 
من  األس��ل��وب  يف  التحول  ه��ذا  ينتجه 
واملقام  املوض����وع  بحسب  هو  دالالت، 

واحلال، بني موضع وآخر.
القسم اآلخر: 

التحول يف األسلوب احلكيم:
األشياء  حيكم  ملن  »يقال  لغة:  احلكيم 
الصناع����������ات  دقائق  وحيسن  ويتقنها، 
إىل  اللغ��وي  املعنى  ويشري  ويتقنها«)16(، 
نحن  وفيام  الصناعة،  بحسن  اليشء  اتقان 
بصدده؛ فهو حسن الصياغة ونظم الكالم، 

)15( تفسري نور الثقلني 1/ 128. 
)16( لسان العرب مادة )حكم(. 

بام يناسب احلال واملقام.
ويف االصطالح: تلقي املخاطب بغري 
ما يرتقبه، بحمل كالمه عىل خالف مراده، 
السائل  أو  بالقصد،  األوىل  أنه  عىل  تنبيها 
بغري ما يتطلب، بتنزيل سؤاله بمنزلة غريه، 

تنبيها عىل أنه األوىل بحاله أو املهم له)17(.
وقد أورد أهل البالغة مثاال له وهو: 
أن رجال سأل أحد املقبلني من جهة حلبة 
سبق  ق��ال:  سبق؟.  »من  اخليول:  سباق 
اخليل!.  عن  أسألك  أنا  ق��ال:  املقربون. 
قال: وأنا أجبتك عن اخلري. فرتك املجيب 

جواب لفظه إىل خرب هو أنفع له«)18(.
غري  أخ���رى  بإجابة  التحول  ف��ه��ذا 
ذهن  حتيل  السؤال  مقصد  عن  اإلجابة 
مقصده  من  أوىل  هي  مقاصد  إىل  السائل 
وأنفع له، فإحالته إىل سبق املقربني؛ كأهنا 
إحالة إىل ذكرهم يف القرآن الكريم يف سورة 
بذكره  تعاىل  اهلل  أواله��م  عندما  الواقعة 
وإجابته  اليمني،  أصحاب  ذكر  عىل  حتى 
اخليل،  ع��ن  باخلري  اآلخ��ر  ال��س��ؤال  ع��ن 

وعلم   ،328-  327 العلوم  مفتاح  ينظر:   )17(
البديع للمراغي 106 -107. 

)18( علم البديع للمراغي 106 -107. 
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البديع، هي إحالة  فيه من اجلناس  عىل ما 
أخرى لرصف مهة السائل عن مقصده إىل 
ما هو أفضل له، و أجزل عند اهلل تعاىل. و 
بنوايص  -املعقود  اخلري  أن  إىل  َأحاله  كأنه 
غري  -هو  املأثور)19(  يف  إليه  املشار  اخليل 
الّلهو و الّلعب، و إنام هو اجلد و اإلجتهاد 

ملا فيه النفع اخلاص و العام.
و ت��ب��ني م��ن ه���ذا امل��ث��ال دق���ة ه��ذا 
مهة  برصف  املجيب  لطافة  يف  األسلوب، 
السائل عن مقصده إىل مقصد هو أوىل له 
به برباعة، عىل ما حيوي من ردع و نصح و 

كف عن الفضول، بحكمة.
ما  عىل  رضب��ان  احلكيم  لألسلوب  و 
تقع  »أن  ف��األول:  القزويني،  إليهام  أشار 
له  أثبت  يشء  عن  كناية  الغري  كالم  صفه 
لغري  الصفه  تلك  كالمك  يف  فثبت  حكم 
ذلك  لثبوت  تعرض  غري  من  اليشء  ذلك 

احلكم له أو انتفائه عنه.. .
كالم  يف  وق��ع  لفظ  مح��ل  اآلخ���ر..  و 
بذكر  حيتمله  مما  م��راده  خالف  عىل  الغري 

متعلقه«)20(.

)19( ينظر: كنز العامل 4/ 32. 
)20( اإليضاح 215. 

چ  چ  چ  چ  تعاىل:  قوله  األول  من  و 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ 
ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ 
ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
چ]سورة  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ 

البقرة: 26 -27[.
أبن  ق��ول  نتتبع  امل��وض��ع  ه��ذا  لبيان 
من  احلق  أنه  املؤمنني  علم  »إن  عاشور يف 
أراد  م��اذا  الكافرين  قول  و  ه��دى،  رهبم 
يكون  ال  أن  األظهر  و  ض��الل،  إل��خ  اهلل 
كثرًيا(  به  هيدي  و  كثرًيا  به  )يضل  قوله 
كفروا  الذين  قول  يف  لألستفهام  جواًبا 
ليس  ذلك  ألن  مثاًل(  هبذا  اهلل  أراد  )ماذا 
أن  جيوز  و  تقدم.  كام  حقيقًيا  استفهاًما 
جيعل جواًبا عن استفهامهم خترجًيا للكالم 
عىل األسلوب احلكيم، بحمل استفهامهم 
أن  هبم  الالئق  عليأن  تنبيًها  ظاهره  عىل 
يسألوا عن حكمة ما أراد اهلل بتلك األمثال 
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به  هيدي  و  كثرًيا  به  )يضل  قوله  فيكون 
كثرًيا( جواًبا هلم و رًدا عليهم و بياًنا حلال 
االستفهام  كون  ينايف  ال  هذا  و  املؤمنني، 
من  االن��ك��ار...  عن  به  مكنى  قبله  ال��ذي 
و  الكنائي  املعنيني  مجع  من  املانع  ع��دم 

األصيل«)21(.
تتجه  االستفهام  بنية  أن  عِلمنا  ف��إذا 
كان  إن  فإنه  ال��ذه��ن)22(،  اىل  اخل��ارج  من 
سَتعلم  مخُ اىل  الذهن(  )خايل  سَتعِلم  مخُ من 
حقيقًيا،  يكون  األغلب  يف  فه��و  )ع��امل( 
بمراعاة السياق ومقام األحوال، وإن كان 
فهو  علام  منه  أدنى  هو  من  إىل  )عامل(  من 
عىل األغلب يكون جمازيا بمراعاة السياق 

ومقام األحوال.
ومن هنا يالحظ استفهام هؤالء الكفار 
أنه أقرب إىل احلقيقي من املجازي؛ ألن يف 
املنكرين  -عند  شاهبها  وما  البعوضة  ذكر 
ومن هو يف مقامهم -يعد غنيمة من وجهة 
نظرهم؛ فينظرون إىل أنه استفهام إنكاري 
ممزوج بإرادهتم لبيان الفائدة من ذكر هذا 
يقينهم  ولعدم  عقوهلم،  فلسخف  املثل. 

)21( التحرير والتنوير 1/ 365. 
)22( ينظر البالغة العربية قرآءة أخرى 285. 

بأن للخالق تبارك وتعاىل مقاصد ال ختطر 
عىل باهلم؛ استفهموا هنا بقوهلم )ماذا أراد 

اهلل هبذا مثال(؟.
من  العلة  أن  احلكيم  الرد  جاء  لذلك 
-ليمتلئ  فيه  اإلعجاز  عن  -فضال  ذكره 
املضل ضالال، وليزداد املهتدي هدى، ثم 
حرصهم بالفسق وبني علة ذلك لنقضهم 
بوصله،  اهلل  أم��ر  ما  وقطعه��م  العهود 
ذلك  ونتيجة  األرض،  يف  ولفساده�����م 

اخلرسان.
املثل،  فائدة ذكر هذا  بيان  أرادوا  فهم 
وال  يتوقعون،  ما  بغري  اجلواب  وأتاه���م 

يشتهون مما وسمهم به من سوء.
اجل��واب  ه��ذا  يف  التحول  أن  ب��د  ال 
أكانوا  س��واء  عنه،  سألوا  ما  أنساهم  قد 
َفْهم  قاصدين  أم  منكرين،  أم  مستخفني، 
بيان  أخرسهم  فقد  عنادهم،  مع  الفائدة 
وملا  وهبتان،  ضالل  من  فيه  هم  ملا  القرآن 
ابن  فيهم من خصال سوء. واللطيف من 
املعنيني  بني  اجلمع  من  يامنع  مل  أنه  عاشور 

املجازي واحلقيقي.
ومن الرب األول أيضا قوله تعاىل: 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  چ 
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ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ 
ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې 
البقرة:  چ]سورة  ەئ  ەئ 
من  النوع  »ه��ذا  الصابوين:  قال   ،]189

فقد  احلكيم(،  )األسلوب  يسمى  البديع 
يبدو  مل  اهل��الل  ع��ن   الرسول س��أل��وا 
ن��وره؟.  يتكامل  حتى  ي��زداد  ثم  صغريا 
فرصفهم إىل بيان احلكمة من األهلة وكأنه 
عن  تسألوا  أن  بكم  األوىل  ك��ان  يقول: 
تزايدها  سبب  عن  ال  األهلة  خلق  حكمة 
و  آخ���ره،  يف  تناقصها  و  الشهر  أول  يف 
)األسلوب  البالغة  علامء  يسميه  ما  هذا 

احلكيم(«)23(.
التفسري؛  يبدو من تبني الصابوين هلذا 
عن  ب��اجل��واب  املتمثلة  التحول  بنية  أن 
األخري،  مقصد  غايرت  قد  السائل  سؤال 
بكم  األوىل  )كان  املفرس  بقول  عنها  وعرب 
أن تسألوا عن حكمة خلق األهلة ال عن 
سبب تزايدها(؛ ألن تكليفهم يقتيض هذا 
فيه  ملا  مقصدهم،  عن  اإلجابة  يف  التحول 
صالحهم و تنبيها هلم للتمسك بشعائرهم 

)23( صفوة التفاسري1/ 127. 

الرشعية  حدودهم  وضبط  حياهتم  وإدارة 
أكثر  عىل  انفتح  السياق  أن  حتى  وغريها. 
من ذلك، وهو التقوى، فإن صالح الذات 
فسعة  كلها،  األم���ور  ص��الح  إىل  ي��ؤدي 
التحول يف  الداللة هنا جاءت بفضل هذا 

األسلوب احلكيم.
لقد رد الطاهر بن عاشور هذا اإلجتاه 
سبب  يف  ج��اء  ما  بتضعيف  التفسري  من 
رد  هذا  تنبيهه  شمل  ولقد  اآلي��ة،  ن��زول 
يف  املتتالية  املواضع  يف  احلكيم  األسلوب 
املفتتحة  لطائفة من األحكام  البقرة  سورة 
أحكام)24(،  )يسألونك( وهي ستة  بجملة 
يتعلق  ال  األهلة  عن  »وال��س��ؤال  بقوله: 
بذواهتا إذ الذوات اليسأل إال عن أحواهلا، 
أحوال  عن  أي  وحذف  تقدير  هنا  فيخُعلم 
واقعا  السائل  كون  تقدير  فعىل  األهلة، 
عن  السؤال  حيتمل  فهو  مفروض  غري  هبا 
فإن  السبب  عن  السؤال  وحيتمل  احلكمة 
بقوله )قل هي  فاجلواب  كان عن احلكمة 
السؤال،  وفق  عىل  جار  للناس(  مواقيت 
ولعل  الكشاف،  صاحب  ذهب  هذا  وإىل 

 ،215  ،189 البقرة  سورة  هي:  املواضع   )24(
 .222 ،220 ،219 ،217
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السؤال حينئذ استثبات كون  املقصود من 
اصطلحوا  ملا  موافقا  منها  الرشعي  املراد 
خيفى  مما  ليس  مواقيت  كوهنا  ألن  عليه، 
حتى يسأل عنه، فإنه متعارف هلم، فيتعني 
هو  واقعا  كان  إن  سؤاهلم  من  املراد  كون 
حتقيق املوافقة للمقصد الرشعي، وإن كان 
)قل  بقوله  فاجلواب  السبب  عن  السؤال 
هي مواقيت( غري مطابق للسؤال، فيكون 
إخراجا للكالم عىل خالف مقتى الظاهر 
تنبيها  يتطلب،  ما  غري  إىل  السائل  برصف 

عىل أن ما رصف إليه هو املهم له«)25(.
األم��ر  يقطع  مل  أن���ه  ه��ن��ا  وي��الح��ظ 
احلكيم،  األسلوب  يف  اجل��واب  بمجازية 
جواب  فهو  السائل  مقصد  عىل  كان  وإن 

إخباري لبيان موارد السؤال.
يف حني رد السيد الطباطبائي األسلوب 
أن:  يف  بقوله  قطعي  بشكل  هنا  احلكيم 
قال  حيث  اجلمع  بصورة  اهل��الل  »إتيان 
أن  عىل  دليل  چ  ۓۓ  ے  ے  چ 
السؤال مل يكن عن ماهية القمر واختالف 
تشكالته، إذ لو كان كذلك لكان األنسب 
عن  ال  القمر  ع��ن  يسألونك  ي��ق��ال:  أن 

)25( التحرير والتنوير 2/ 194 –195. 

األهلة، وأيضا لو كان السؤال عن حقيقة 
اهلالل وسبب تشكله اخلاص كان األنسب 
أن يقال: يسألونك عن اهلالل إذ ال غرض 
األهلة  إتيان  ففي  باجلمع،  يتعلق  حينئذ 
إنام  السؤال  أن  عىل  دالل��ة  اجلمع  بصيغة 
كان عن السبب أو الفائدة يف ظهور القمر 
هالال بعد هالل ورسمه الشهور القمرية، 
املحققة  هي  ألهنا  باألهلة  ذلك  عن  وعرب 

لذلك فأجيب بالفائدة«)26(.
السيد  ع��رض��ه  م���ا  أن  واحل��ق��ي��ق��ة 
إىل  حيتاج  أنه  إال  به،  معت����د  الطباطبائي 
اليقني بأن مراد السائل هو هذا، وهذا ليس 
ورسوله  تعاىل،  اهلل  عند  فعلمه  متيرسا؛ 

ومن اصطفاهم لرسه.
اآلراء  هذه  عرض  من  الغرض  وكان 
املتعددة يف شأن هذه اآلية، هو أمهية حتديد 
إىل  ذلك  يؤديه  وما  وفهمه،  السائل  حال 

تشخيص داللة السياق حينئذ.
مع العلم إن السيد الطباطبائي مل يعن 
طوال  عىل  يذكره  ومل  البديعي  اللون  هبذا 
تفسريه، حتى يف هذا النص املقتبس الذي 
نحن بصدده، فلم يذكر األسلوب احلكيم 

)26( امليزان يف تفسري القرآن 2/ 47. 
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قط، شأنه يف ذلك شأن كثري من املفرسين، 
إال أن الطاهر بن عاشور اعتنى هبذا اللون 
طوال  عىل  املواضع  من  كثري  يف  البديعي 
عدة  الكريم  القارئ  يرى  ولذا  تفسريه، 
الرباعة يف توجيهها  له  له، كانت  نصوص 

الداليل، حمددا فيها هذا األسلوب بدقة.
ژ ژ ڑ  چ  تعاىل:  قوله  ومنه 
گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
املنافقون:  چ]سورة  ڱ  ڱ  ڳ 
سلول  بن  اهلل  عبد  قول  اآلية  حتكي   ،]8
فريق  )األع��ز(  ب�  »أراد  إذ  النفاق،  ألهل 
األن��ص��ار؛ ف��إهن��م أه��ل امل��دي��ن��ة، وأه��ل 
املهاجرين  من  عددا  أكثر  وهم  األم��وال، 
من  مدينتهم  من  األنصار  ليخرجن  فأراد 

جاءها من املهاجرين.
چگ  بقوله  كالمهم  اهلل  أبطل  وقد 
وه���و  ڳچ  ڳ  گ 
الق�����ول  تسمى  التي  بالطريقة  ج��واب 
ال��ت��ح��ول يف  لقد ج��اء  ب��امل��وج��ب«)27(، 
)العزة(  لفظ  بإثبات  احلكيم  األسلوب 
البقاء  إذ ه����م أهل  هلل ورسوله واملؤمنني 

)27( التحرير والتنوير 28/ 249. 

املتكلم  به  قص����د  ما  غري  عىل  املدينة،  يف 
فقد  ب�ها،  أهلها  من  األنصار  وس��م  من 
جيب  الذين  )األذلة(  ب�  املهاجرين  وسموا 
السياق  إخراجهم منها، يف حني مل يرصح 
هنا بإخراج أحد أو إدخاله، بل يلمح من 
آمنوا  والذين  والرسول  هلل  العزة  حرص 
جيب  الذين  أن  ذلك  من  ِلم  فعخُ حقا،  به 
القول  أصحاب  املنافقون  هم  إخراجهم 
تولدت  الداللة  يف  السعة  فهذه  أنفسهم. 
بسبب هذا التحول يف األسلوب احلكيم، 
املفهوم  تعديل  ه��و  وظيفته  أن  وي��ب��دو 
املنافقون.  به  َه��مهَّ  ال��ذي  املقصد  وحتويل 
منحى  هنا  عاشور  بن  الطاهر  نحى  ولقد 
األسلوب  تسمية  يف  القدماء  البالغة  أهل 
يف  منه  يتولد  ملا  باملوجب،  بالقول  احلكيم 
اإلجيايب  الوصف  إثبات  من  السياق  هذا 
إلثبات  املبارشة  املواجهة  وت��رك  ألهله، 
من  اح��رتازا  ألهلها)28(،  السلبية  الصفة 

ينظر  وللمزيد  التحبري 599،  ينظر: حترير   )28(
 ،187  ،8 األع���راف  امل��ائ��دة4،  ال��س��ور: 
 ،53  ،51-  50 يونس   ،124  ،61 التوبة 
الرعد -31، احلجر8، اإلرساء 50 -51، 
األنبياء 55،  الكهف 19، مريم 21، 78، 
النمل 46، 71 -72، السجدة 28 -29، 
 ،79-  78  ،50-  48 يس   ،30- سبأ29 
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التحويل  هذا  من  املقصد  يتحقق  ال  أن 
والتعديل، ألنه األوىل يف هذه املرحلة.

محل  يف  أي  اآلخ���ر:  ال���رب  وم��ن 
لفظ وقع يف كالم الغري عىل خالف مراده 
ما  بخالف  أي  متعلقه،  بذكر  حيتمله  مما 
املحّول  أن  عىل  وتنبيهه  السائل،  يقصده 
يف األسلوب احلكيم هو األوىل، فقد أورد 
عنوان  حتت  له  مثاال  اإليضاح  صاحب 

القول باملوجب وهو:
قلتهُ َثقَّلتهُ إذ 	تيـتهُ ِمـرارا

لَت كاهيل باأليادي  قال َثقَّ
قلت طولتهُ قال بل قد تطولَت

 و	برمـتهُ قـال حبـَل ودادي)29(
فمقصد الش�����اعر أنه يعتذر ملا تسببه 
فرده  عليه،  باإلثقال  املزور  عىل  حرج  من 
وكنى  الزائر،  كرم  لسابق  املثقل  هو  أنه 
عن ذلك باأليادي أي بكثرة الكرم، وقال 
فرد  امللل  من  وأبرمت  لقد طولت،  الزائر 

فصلت  غ��اف��ر10،   ،17-  16 الصافات 
 ،31 الذاريات   ،66 الزخرف   ،17-16
امللك 25 -26، املعارج 1 -3، 38، املدثر 
النازعات42 -45،  القيامة 7 -13،   ،30

46، الكوثر3. 
)29( ينظر اإليضاح 215. 

أنت  إنك  أي  بتطولت  بدل طولت  املزور 
أبرمت  وبدل  شكره،  جيب  الذي  الكريم 
املودة من  بربم حبل  بامللل،  أي أشعرتكم 
كان  مما  أقوى  ليكون  وحياكته  احلبل  فتل 
ولطافة  بلذة  يشعر  الكريم  فالقارئ  عليه. 
قائله  تلطف  بسبب  البديعي؛  اللون  هذا 
ودالالت  معاين  من  إليه  حييل  ملا  ونباهته 
املتكلم  أو  السائل  من  املذكورة  عن  بديلة 

بأدب وتواضع.
ۈ  ۈ  چ  تعاىل:  قوله  ومنه 
ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ 
هذه  حتكي   ،]61 التوبة:  ېئچ]سورة 
 الكريم النبي  أذية  املنافقني  اآلية قصد 
حني  يف  للغري،  سامعا  أي  ب�)أذن(  بوسمه 
اللفظة  دالل��ة  بتحويل  القرآين  ال��رد  جاء 
بإضافته����ا إىل خري »واملعنى -يف  نفسها؛ 
وصالح  لكم  خري  -مستمع  اإلضاف�������ة 
وفساد«)30(،  رش  مستمع  ال  إليه،  ومصغ 
لفظة  توحيه  ما  املعاين  هذه  عىل  وزي��ادة 

)30( تفسري التبيان 5/ 248. 
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)رمحة( إىل قوله تعاىل چ ک ک گ 
إصغائه  عن  فضال  چ)31(،  گ  گ 
للوحي، وعمله باحلق فيام يسمع من غريه، 
مجلة  أفاضت  لقد  املؤمنني)32(،  ويصدق 
الدالالت وفيها مزيد مما  )أذن خري( هذه 

يعيل شأن الرسول الكريم، فهذه سمة 
بعد  ثم  احلكيم.  األسلوب  يف  التحويل 
األليم  والعذاب  بالنار  بالوعيد  جاء  ذلك 
لطافة  وبسبب   ،احلبيب يعرتض  ملن 
هذا التحويل إن لفظة )أذن( األوىل طغت 
اللفظة  ذكر  بعد  خري(  )أذن  داللة  عليها 
يعد  فلم  بخري،  مقرونة  أخرى  مرة  نفسها 
عيوبه  سرت  سوى  املعرتض  بيد  يشء  من 
تعاىل من  اهلل  ملا بني  ل��ه ذلك؛  يتسنى  وال 
أنواع  بأقسى  مشفوعا  منهم  سوء  مقصد 

الوعيد هلم جزاء قوهلم هذا.
ې  ې  چ  تع��اىل  قوله  أيضا  ومنه 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ېئ  ۈئ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

)31( املصدر نفسه 5/ 247. 
)32( ]سورة األنبياء: 107[.

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
يقدم  املحاجة  هذه  يف  چ)33(،  ڦ 
هذا  خطاهبم  يف  رسلهم  عىل  املعرتضون 
مانعا لدعوى النبوة وهو )إن أنتم إال برش 

أن  )تريدون  ب�  عليهم  معرتضني  مثلنا( 
رصحوا  ثم  آباؤنا(  يعبد  كان  عام  تصدونا 
بسلطان  )ف��أت��وا  بقوهلم  الدليل  بطلب 
ليفك  احلكيم  األسلوب  يأيت  هنا  مبني(، 
إىل  يتسلل  بأن  والوهم،  التكذيب  عقدة 
مثلكم(  برش  إال  نحن  )إن  بنعم  نفوسهم 
دعوى  مانعي  بعبارة  يتلبس  ما  مقابل 
أن   « ب�  هلم  ليوضحوا  إنكار،  من  الرسل 
املامثلة يف البرشية ال توجب املامثلة يف مجيع 
اإلنسانية  واملعنوية  الصورية  الكامالت 
وكذا  اهليأة  ومجال  اخللقة  اعتدال  أن  كام 
والفهم  ال���رأي  وإص��اب��ة  العقل  رزان���ة 
توجد  معنوية  صورية  وكامالت  والذكاء 
بعض،  دون  اإلنس���ان  أف��راد  بعض  يف 
فمن اجلائز أن ينع�م اهلل بالوحي والرسالة 
فإن اهلل يمن  عىل بعض عباده دون بعض 

)33( ينظر: تفسري التبيان5/ 247 -248. 
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التحول  وهذا  منهم«)34(،  يشاء  من  عىل 
املستدل  غلط  لبيان  »متهيد  بمثابة  يعد 
هو  البيان  وحمل  دليله.  من  االستنتاج  يف 

ڀ  ڀ  ڀ  چپ  قوله  يف  االس��ت��دراك 
فاالستدراك  ٺچ...  ٺ  ٺ  ڀ 
رفع ملا تومهوه من كون املامثلة يف البرشية 
إن  خصلة«)35(،  كل  يف  االستواء  مقتى 
عاشور  ابن  إليه  أشار  الذي  التمهيد  هذا 
لفظية  ردع  أساليب  سياق��ه  يتخلل  مل 
كاإلستفهام أو التعجب واإلنكار وغريها 
فهم  ملقالتهم  »تقرير  شكل  عىل  جاء  بل 
يبطلوا  مل  ألهنم  باجلواب  عليهم  يقبلون 
ويزيدون  يقرونه  بل  باإلطالق  كالمهم 

فيه«)36(.
آمن  ملا  األساليب  هذه  أمثال  ول��وال 
واطمأن  شاك،  وتيقن  غافل  وتنبه  كافر، 
مضطرب. ولذا سمي باألسلوب احلكيم 
املواجهة  ع��ن  السياق  يف  ي��ع��رض  ألن��ه 
والشدة بادئ األمر؛ ألجل إقبال املعارض 
لتفادي  ذلك،  يستحق  أمر  وهو  وهدايته، 

)34( ]سورة إبراهيم: 10 -11[.
)35( امليزان يف تفسري القران12/ 26. 

)36( التحرير والتنوير 13/ 201. 

عىل  واإلرصار  وال��ع��ن��ف،  امل��واج��ه��ة 
اإلنحراف.

يف  ال��س��اب��ق��ة  امل���واض���ع  قلبنا  ول���و 
األسلوب احلكيم لرأينا أن الطرف السائل 
جاهل،  أو  منافق،  أو  كافر  أو  مرشك،  إما 
أو متوهم. وهذه األطراف كلها تعد منشأ 
البيان  هلا  تصدى  املجتمعي،  لالنحراف 
ما  بحسب  احلكيم،  باألسلوب  القرآين 
ومقام  عنه،  املستفه��م  املوضوع  يتطلبه 

األحوال.
اخلامت������������ة:

مع  البديع  علم  يف  السياحة  هذه  بعد 
املشاكلة،  أسلوب  أساليبه:  من  أسلوبني 
يف  للتحول  ك��ان  احلكيم،  واألس��ل��وب 

سياقيهام األثر الواضح:
• التحول 	 متثل  املشاكلة:  أسلوب  يف 

يف  تشبهها  أخرى  بعد  لفظة  بمجيء 
البنية السطحية )التشابه اللفظي(، إال 
)يف  العمق  بنية  يف  األوىل  ختالف  أهنا 
وإىل  السياق  إىل  النظر  وبعد  املعنى(، 
تبدو  السائل؛  وحال  واملقام  املوضوع 
السعة الداللية، ووفرة املعاين، وذلك 
املشاكلة،  رضيب  يف  التحول  نتاج  من 
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لفك قيد انحصار الداللة، لتنطلق إىل 
أبعاد مل ختطر عىل بال السائل.

• التحول 	 متثل  احلكيم:  األسلوب  يف 
يقصده  ما  بغري  سؤال،  عن  باجلواب 
أوىل  هي  مقاصد  إىل  لتنبيهه  السائل، 
وظيفة  ف��ربزت  عنها،  بالسؤال  ل��ه 
احلكيم؛  األسلوب  رضيب  يف  التحول 
أخذ  إذ  الواسع،  ال��داليل  باإلنت��اج 
السائلني،  مقاصد  تعديل  عاتقه  عىل 
لضامن  هب��م،  التعريض  ت��رك  م�����ع 
إجيابية،  أجواء  يف  االستجابة،  حسن 
ول����ذا ك��ان��ت أط����راف اخل��ط��اب-
تعديل  جيب  -ممن  الس���ائلني  أعني 
مقاصدهم؛ لضامن عدم شيوعها عىل 
بأساليب  مقرونة  املجتمع،  يف  فيها  ما 
أخرى، كالوعد والوعيد، عىل ما ورد 

يف متن هذا البحث.
املستخلص:

اجلامع  ع��ن  ال��دراس��ة  ه��ذه  كشفت 
احلكيم،  واألسلوب  املشاكلة  ألسلويب 
السياق  بنية  يتخلل  ال��ذي  التحول  وهو 
فيهام. لتعديل املعنى إىل آخر مل يلتفت إليه 

السائل.

• يف أسلوب املشاكلة -بربيها -عمل 	
مشاكل  آخ��ر  لفظ  إي��راد  يف  التحول 
مالفا  لفظيا،  قبله  األول  للمذك���ور 
داليل  منتوج  بإضاف���ة  املعنى،  يف  له 
واسع غري ما وضع له يف أصل اللغة، 
السي�����اق  من  املتلقي  عليه  ليستدل 

ومقامات األحوال.
• يف األسلوب احلكيم -بربيه -عمل 	

مقصد  إىل  السائل  بتنبي�����ه  التحول 
هو أوىل له من مقص����ده املطروح يف 
له،  التعرض  وترك  ألمهيته،  سؤاله، 
ملا  بحكمة،  ل،  املخَُعدهَّ املقصد  إلثبات 
واسع  داليل  بإنتاج  أيضا  منفعته،  فيه 

مغاير ملراده.
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القرآن الكريم.
• )املعاين 	 البالغة  عل���وم  يف  اإليضاح 

تلخيص  مترص  والبديع(،  والبيان 
القزويني  اخلطيب  تأليف:  املفت��اح: 
حممد  ومطبعة  مكتبة  ه�(،   739 )ت 
عيل صبيح وأوالده، د. ط، 1390ه�-

1971م.
• ال��ب��دي��ع يف ض��وء أس��ال��ي��ب ال��ق��رآن 	

الكريم: د. عبد الفتاح الشني، الطبع 
والنرش يف دار الفكر العريب، القاهرة-

مرص، 1422ه� -2001 م.
• البالغة العربية قراءة أخرى، د. حممد 	

عب������د املطلب، دار نوبار للطباع�ة-

العاملية  امل��رصي��ة  ال��رشك��ة  ال��ق��اه��رة، 
للنرش-لونجامن، ط1، 1997م.

• حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر 	
وبيان إعجاز القرآن: البن أيب اإلصبع 
تقديم  ه���(،   654–  585( امل��رصي 
وحتقيق: د. حفني حممد رشف، د. ط، 
القاهرة -مرص، 1383 ه� -1964م.

• التحرير والتنوير: الشيخ حممد الطاهر 	

للنرش،  التونسية  ال��دار  عاشور،  بن 
والتوزيع  للنرش  اجل��امه��ريي��ة  ال���دار 

واإلعالن، د. ط، د. ت.
• بن 	 حممد  جعفر  أب��و  التبيان،  تفسري 

احلسن بن عيل الطويس )ت 460ه�(، 
الطهراين،  ب��زرك  أغا  الشيخ  له  قدم 
الع������اميل،  حبيب  أمحد  تصحيح: 
العريب،  ال��رتاث  إحياء  دار  النارش: 

بريوت -لبنان، د. ت.
• أبو 	 الشيخ  اجل��ام��ع،  جوامع  تفسري 

الطربيس  احل��س��ن  ب��ن  الفضل  ع��يل 
النرش  مؤسسة  حتقيق:  548ه�(،  )ت 

اإلسالمي، ط1، 1418ه�.

• عيل 	 حممد  التفاسري،  صف�����وة  تفسري 
–2015م(،  )ت1436ه���  الصابوين 
والنرش  للطباع�����ة  الصابوين،  دار 
ط9،  -م��رص،  القاه��رة  والتوزيع، 

د.ت.
• تفسري كنز الدقائ������ق وبحر الغرائب، 	

املهدي  القمي  رض��ا  حممد  بن  حممد 
دركاهي،  حسني  حتقيق:  )ق12ه���(، 

أهم املصادر واملراجع:



د. حيدر هادي أمحد

263

قم،  وال��ن��رش،  للطباعة  الغدير  دار 
1424ه� -2003م.

• تفسري نور الثقلني: الشيخ عبد عيل بن 	
تصحيح:  احلويزي،  العرويس  مجعة 
انتشارات  النارش:  الرسويل،  هاشم 

إسامعيليان، ط1، د. ت.
• ث��الث رس��ائ��ل يف إع��ج��از ال��ق��رآن، 	

الق����اهر  وعبد  واخلطايب،  للرماين، 
اهلل  خلف  حممد  حتقيق:  اجل��رج��اين، 
النارش:  س��الم،  زغلول  وحممد  أمحد 
دار املعارف بمرص، ط2، 1387ه�-

1968م.
• حسن 	 أمحد  حمم����د  د.  البديع،  علم 

للطباعة  العربية  النهضة  دار  املراغي، 
ب���ريوت -ل��ب��ن��ان، ط 2،  وال��ن��رش، 

1999م.
• ج��ار 	 ال���ق���اس���م  أليب  ال���ك���ش���اف: 

ال��زم��رشي  ع��م��ر  ب���ن  حم��م��ود  اهلل 
اعتنى  ه�(،  اخلوارزمي)467–538 
به وخرج أحاديثه وعلق عليه: خليل 
بريوت- املعرفة،  دار  شيحا،  مأمون 
-2009م.  1430ه����  ط3،  لبنان، 
)طبعة حديثة جامعة لألجزاء كلها يف 

جملد واحد(.
• كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال، 	

املتقي اهلندي: عالء الدين عيل املتقي 
بن حسام الدين )ت 975ه�(، حتقيق: 
صفوة  الشيخ  حياين،  بكري  الشيخ 
ب��ريوت- الرسالة،  مؤسسة  السقا، 
1409ه�– ط،  د.  س��وري��ا،  ش��ارع 

1989م.
• 	–630( منظور  البن  العرب:  لسان 

العريب،  الرتاث  إحياء  دار  ه�(،   711
ب��ريوت- ال��ع��ريب،  التأريخ  مؤسسة 

لبنان، د. ط، د. ت.
• د. 	 أ.  ال��ب��الغ��ي،  ال���درس  يف  اللغة 

عدنان عبد الكريم مجعة، النارش: دار 
الفكرية  اليقظة  دار  )لندن(،  السياب 

)سوريا(، ط1، 2008م.
• أبو 	 ال��ق��رآن،  تفسري  يف  البيان  جممع 

)ت  الطربيس  احلسن  بن  الفضل  عيل 
ب��ريوت- امل��رت��ى،  دار  548ه�����(، 

لبنان، ط1، 1427ه� -2006م.
• معجم املصطلحات األدبية املعارصة، 	

د. سعيد علوش، دار الكتاب اللبناين، 
بريوت -لبنان، ط1، 1985م.





فحوى البحث

265

فحوى البحثفحوى البحثفحوى البحثفحوى البحثفحوى البحثفحوى البحثفحوى البحثفحوى البحث

 ‰ö�  s�  ®w�u{u*«  ��H��«©  ZNM�  W��U��«  tO�  XF��«  Y�
 vK� Y���« XL�� b�Ë Æ5HFC��*« s� Àb��� ��«  U�ü« ÷d�
 t�OL�√Ë  Y���«  Ÿu{u�  s�  W�bI*«  �  X�b���  ÆY�U��Ë  W�bI�
 W1dJ�«   U�ü«  iF�  qOK���  X�U�  r�  Æt�D�Ë  t�«b�√Ë  t�O�NM�Ë
 r� r�dJ�« Ê¬dI�« � 5HFC��*« ÂuNH� Ë ¨5HFC��*« s� Àb��� ��«
 ¡ULKF�«Ë WH�öH�« iF� �rN� �X�� �«��√Ë Æ5HFC��*« ·UM�√ ÷d�
 W��U��« t���M��« U�  “d�« W9U� r� 5HFC��*«Ë ·UFC��ô« ÂuNH*

Æ—UJ�√ s� UN�� �



املستضعفون يف القرآن

266

بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدمة:

خالل  من  تستمد  املوضوع  امهية  ان 
وهي  وترشيعاته  الكريم  ال��ق��رآن  آي��ات 
ركن  احلي���اة:  يف  أساسيني  ركنني  تتناول 

باملجتمع  العالقة  وركن  باهلل  العالق�����ة 
واالرتباط الوثيق بينهام.

الرشك  اإلهلية  الدعوة  قاومت  لقد 
رشائع  خالل  من  ومذاهبه  أنواعه  بكل 
إىل  دع���وا  حيث  وتعاليمهم  األن��ب��ي��اء 
عبادة  ونبذ  الواحد  اهلل  وعبادة  التوحيد 
الوثنية  إذ أن  األصنام وكل مايرشك باهلل، 
كانت مغلغلة يف نفوس البرش الذين كانوا 
كام  يدينون  احلاكم��ة  للسلطة  خاضعني 

تدين إما اقتناعًا أو قهرًا.
إىل ان جاء اإلسالم ليقيض عىل الفساد 
والظلم واجلهل وينرص احلق ويقيم العدالة 
بني الناس وخيرجهم من جاهلية الوثنية إىل 

إسالم التوحيد.
تلك  عن  الكريم  القرآن  حتّدث  لقد 
استضعفه��م  الذين  املستضعفني  من  الفئة 
وص��ادروا  وقهروهم  واملستبدون  الطغاة 

حقوقهم وانتهكوا حرماهتم ظلاًم وعدوانًا 

فمنهم من مل يستكن ومل يلن ومل يقبل الذل 
عليهم  تكاثرت  الظاملون  وإن��ام  واهل��وان 
األنبياء  من  وهؤالء  حقه���م  من  ومنعوا 
هلم  واملخلصني  وأصحاهب�����م  واألولياء 
وهتاونوا  وخضعوا  استكانوا  من  ومنهم 
يف حقوقهم الرشعية والعقائدية وهم عىل 
مواجهة  القدرة عىل  له  ليس  قسم  قسمني 
السبيل  واليعرف  بواجباته  والقيام  الظلم 
القدرة  ولديه  السبيل  يعرف  لذلك وقسم 
والفاسدة  اجلائرة  للسلطة  خضع  وإن��ام 
وهؤالء توعدهم اهلل بجهنم خالدين فيها. 
الدراسة  من  حقه  يأخذ  مل  املوضوع  وهذا 
والتحليل والبحث مع كونه عىل قدر كبري 
أكثر  دراس��ة  إىل  بحاجة  وهو  األمهية  من 

ملعاجلة آثاره.
هو  امل��وض��وع  ه��ذا  اختيار  وأس��ب��اب 
والواجبات  معرفته  إىل  املجتمع  حاجة 
عىل  املوضوع  هذا  يلق  ومل  عليه  املرتتبة 
حد علمي دراسة موضوعية شاملة وذلك 

لبيان الرؤية اإلسالمية يف معاجلته.
من  معرفة  فهي  الدراسة  أهداف  أّما 
هم الضعفاء املذكورون يف القرآن الكريم 
خطر  ومعرفة  نحوهم  الواجبات  ومعرفة 
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من  ذلك  وعاقبة  والتبعّية  بالّذل  الرضا 
املنظار األخروي وبيان عاقبة املستكربين.

التي تتحدث عن  	وأل: حتليل اآليات 
املستضعفني:

ڳ 1.  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  چ 

چ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
]سورة البقرة: 213[.

اآلي��ة  ه��ذه  يف  الواق��ع  اإلخت��الف 
البغ��ي أي  تع��اىل إىل  نس��به اهلل  املبارك��ة 
من محل��ة الدي��ن وليس من الدين نفس��ه 
العقيدة  تن��ّوع األديان وأخت��الف  فليس 
يس��بب البغي إنام من ضّل الس��بيل عارفًا 
طري��ق احل��ق معتم��دًا اإلنح��راف وهذا 
ماأطل��ق علي��ه اهلل صفة الباغ��ي يف قوله 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  چگ  تعاىل 
چ،  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
دالل��ة عىل أن املراد باجلملة هو اإلش��ارة 
إىل األص��ل يف ظهور اإلخت��الف الديني 
يف الكت��اب ال أن كل م��ن انح��رف ع��ن 
ال��رصاط املس��تقيم أو تدّين بغ��ري الدين 
يكون باغي��ًا وإن كان ضاالً عن الرصاط 
املس��تقيم، ف��إن اهلل اليع��ذر الباغي، وقد 
عذر من اش��تبه عليه األم��ر ومل جيد حيله 

ومل هيتد س��بياًل)1(.
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  چ  تعاىل  قال 
ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

ۈئ ېئ ېئ چ ]سورة الشورى: 42[.

اىل أن قال: چ ڻ ڻ ڻ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
النساء:  ]س��ورة  چ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

.]99-98
هناك  أن  اآليتني  هاتني  م���ن  يتبني  مما 
بالعفو  وإستثناء  بالعذاب  وعد  خطابني 
حتدثت  األوىل  اآلي��ة  أن  فيه  الش��ك  ومم��ا 
بمعنى  التي التعذر  الفئة  البغي وهي  عن 
والفئة  اليم  عذاب  وهلم  اهلل  بآيات  الكفر 
الثانية مما الحول هلا وال قوة، فظاهر اآلية 
بأن أمر عذرها مرتبط برمحة اهلل تعاىل ألهنا 
سواء  إىل  هتتد  ومل  األمر  عليها  أشتبه  فئة 

السبيل.
ۀ 2.  ڻ  ڻ  ڻ  چ 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ط2،  امليزان،  حسني،  حممد  الطباطبائي،   )1(
بريوت،  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة 

1422ه�/ 2002م، ج2/ ص130.
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ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
]س��ورة  ۇچ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ 

النساء: 98 -99[.
من الثابت بالدليل القاطع أن اهلل تعاىل 
عادل وليس بظامل وأنه لن يعّذب من مل تتم 

اآلية  هذه  يف  استثنى  وبالتايل  احلّجة  عليه 
املستضعفني  والولدان  والنس����اء  الرجال 
املعذورين  اهلجرة  من  يتمكنوا  مل  الذين 
بني  اليميزون  او  العق���ل  يف  بنقصان  إما 
)أو   العجزة  أو  األطفال  أو  والباطل  احلق 
يمكنها  إسالمية  حكومة  بقرهبم  ليس  َمْن 
الوصول إليهم كبعض الرج�����ال والنساء 
سبيل  أي  اليملكون  الذين  وال��ول��دان 
تسلط  من  بانفسه�����م  للخالص  وحيلة 
إىل طريق  املستكربين وال هيتدون  أولئكم 
مصانة  اجلامعة  هذه  فإن  أنفسهم  لتحرير 
من  أمان  ويف  األرواح  قبض  مؤاخذة  من 
املصري إىل جهنم ألن هناك أماًل بعفو عن 

ذنوهبم()2(.
تقتيض  اإلهلي����ة  التكاليف  أن  ذلك 

)2( الطهراين، حممد احلسني، معرفة املعاد، ط1، 
دار املحجة البيضاء/ بريوت، 1417ه�/ ، 

1996م، ج3، ص50. 

القدرة والعلم والذين القدرة هلم عىل فعل 
التكليف املّوكل إليهم أي قارصين وليس 
األمر  ملخالفة  ليس  تعّلمها  يف  مقرصين 
اإلهلي أو جتاهله وإنام بسبب الظلم القاهر 
اجلائر  احلكم  من  احلاصل  واإلستبداد 
فهؤالء مأمورون باهلجرة اىل دار اإلسالم 
لدهيم  بالعفو ألن  وهؤالء غري مشمولون 

القدرة للوصول إىل احلقيقة.
هلم  السبيل  مستضعف����ون  وهناك 
بالد  يف  تربوا  كأن  احلقائق  إىل  للوصول 
وال  حيلة  اليملكون  ف��ه��ؤالء  ال��ك��ف��ار 
هيتدون سبياًل فهؤالء ال يؤاخذون فأولئك 

ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  چ  آي��ة:  تشملهم 
النساء:  ]س���ورة  ۇچ  ۇ  ڭ  ڭ 
إلدراك  السبيل  اليملكون  ألهنم   .]99

احلقائق اإلهلية واملعارف احلقة.
هؤالء  عن  التسقط  اهلجرة  ولكن 
املعذورين بل جيب عليهم أن يبادروا إليها 
عندما تتهيأ هلم الظروف دون أن يقرصوا.

ۉ 3.  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  چ 

النساء:  ]س���ورة  چ  ې  ې  ۉ 
.]100

الراء(  )بفتح  الرغام  الراغب:  ق����ال 
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ال����رتاب، ورغ���م أن��ف ف��الن رغ��ام وقع 
عن  بذلك  ويعرب  غريه،  وأرغمه  الرغام، 

السخط.
ينبه عىل داللته  فمقابلته باإلرضاء مما 
مراغام  األرض  يف  )جي��د  اإلسخاط  عىل 
رأى  إذا  إلي���ه  يذهب  مذهبا  أي  كثريا( 

منكرًا يلزمه أن يغضب منه)3(.
اهلل(  سبيل  يف  هياجر  )ومن  واملعنى: 
علاًم  بالدين  التلبس  يف  ملرضاته  طلبًا  أي 
واملهاجرة  األرض.  يف  سعة  جيد  وعم��اًل 
التي  اإلس��الم  أرض  إىل  ورسوله  اهلل  إىل 
دعا اهلل املستضعفني إىل اهلجرة إليها لكي 
والعمل  بكتابه  العلم  من  فيها  يتمكنوا 
ب��أح��ك��ام��ه ورشي��ع��ت��ه وع���دم اخل��ض��وع 

للمستكربين اجلبابرة.
ال��ك��ث��رية،  ال��ن��ع��م  إىل  ت��ش��ري  واآلي����ة 
جراء  الدنيا  احلياة  يف  تعم  التي  والربكات 
والذين هياجرون يف  اهلل،  اهلجرة يف سبيل 
من  بقعة  أي  وإىل  نقطة  أي  إىل  اهلل  سبيل 
بقاع األرض سيجدون األمن واإلستقرار 

مؤسسة  ط1،  م��ف��ردات،  األص��ف��ه��اين،   )3(
األعلمي للمطبوعات، بريوت، 1430ه�: 

2009م، ص267 –268، مادة رغم. 

رغم  باحلق  يعلمون  وهناك  الوفري  واخلري 
بعبارة  عنه  ماعرب  وهذا  املعارضني  أنف 
)رغام(  كلمة  من  مشتقة  وهي  )مراغم( 
أنف  متريغ  ومعناه  ال��رتاب  يعني  ال��ذي 

املعارضني بالرتاب.
ويف القسم الثاين: چ ې ى ى ائ 
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
]سورة  چ  ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

النساء: 100[.
سوف  املهاجرين  أن  إىل  اآلي��ة  تشري 
يناهلم األجر والثواب سواء حلقوا باملكان 
مل  أو  اإلسالمي  بالبلد  يقصدونه  ال��ذي 
يدركوه للقيام بواجباهتم الدينية كأن فقدوا 
حياهتم أثناء الطريق فقد وقع أجره��م عىل 
اهلل ورسوله. مما يعني أن املهاجرين سيناهلم 
الثواب األخروي عىل كال الوجهني سواء 
وصلوا أم مل يصلوا وهذا إن دل عىل يشء 
يدل عىل خصوصية اجلهاد وأمهيته عند اهلل 

سبحانه وتعاىل.
ۀ 4.  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
األع��راف:  ]س��ورة  ھ ھچ 

.]48
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اجلنة  ب��ني  مرتفع  م��ك��ان  األع����راف 
بعض  ففيه  ال��رصاط  عىل  ويقال  والنار، 
وأهل  اجلنة  أهل  يعرفون  الذين  املؤمنني 

النار.
ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ 

ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
]س��ورة  کچ  ک  ڑ  ڑ  ژژ 

االعراف: 46[.
هذا احلجاب يمنع من إلتقاء الفريقني 
مع بعضهام البعض لكن اليمنع من سامع 

بعضهام البعض.
م��ك��ان  ه���و  اإلع�����راف  أن  وي���ق���ال 
وهم  الناس  من  املستضعفون  فيه  يوضع 
صغارًا  يموتون  الذين  واألطفال  املجانني 
يعذبون  ال  فهؤالء  العاهات  وأصحاب 

لكن اليتنعمون كام يتنعم أهل اجلنة.
اللغة  يف  تعني  )أع���راف(  وكلم����ة 
الرجال  هؤالء  أن  فيتبني  املرتفع  املوضع 
يرشفون  إذ  وشخصية  منزلة  أصحاب 
الفريقني  كال  عىل  املرتفع  املقام  ذلك  من 

ويرون كال الفريقني بسيامهم)4(.

القرآن،  نفحات  مكارم،  نارص  الشريازي،   )4(
ط1، دار جواد األئمة، بريوت، 1413ه�/ 

وهناك فريقان من األعراف: فريق من 
الشخصيات املقربة من اهلل سبحانه وفريق 
اجلنة  بدخول  يطمعون  املستضعفني  من 

بشفاعة الفريق األول.
وأصحاب األعراف هم قوم استوت 

ڳ  ڳ  چ  وسيئاهتم  حسناهت�������م 
ڱچ ]سورة األعراف: 8[..

دخل  راج��ح��ة  حسناته  كانت  فمن 
النار  دخل  غالبة  سيئاته  كانت  ومن  اجلنة 
من  )كان  مستوية  موازينه  كانت  من  أما 
الذي  كالكافر  القيامة  يوم  وزن  له  اليقام 
مل  ال��ذي  واملستضعف  أع��امل��ه،  احبطت 
التكليف..  به  يتعلق  ومل  احلّجة  عليه  تتم 
وسيئاهتم  حسناهتم  استوت  بالذي  فاملراد 
هم املستضعفون املرجون ألمر اهلل إن يشأ 

يغفر هلم وإن يشأ يعذهبم)5(.
وهذا يعني أن يف هذه اآلية تعابري دالة 
عىل  رفيع  مقام  ذوي  رج��ال  وج��ود  عىل 
وهم  والنهي.  األمر  وبيدهم  األع��راف، 
الرفيع يف معرفة أصحاب  املقام  أصحاب 
فيهام(،  دخوهلم  قبل  )حتى  والنار،  اجلنة 

2010ج6، ص406. 
)5( الطباطبائي، م، س ج8، ص145. 
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اآلي��ات  ه��ذه  يف  تعابري  توجد  وك��ذل��ك 
فريق حائر عىل األعراف  تدل عىل وجود 
عىل  خ��وف��ًا  البالغ  القلق  آث��ار  وعليهم 
من  وخائفون  اجلنة  يف  طامعون  مصريهم 

النار)6(.
القرآن  يف  املستضعفني  قيود  ثانيـــــًا: 

الكريم:
)قيد اليستطيعون حيلًة(:. 1

ما  واحل��وي��ل��ة  احليلة  ال��راغ��ب:  ق��ال 
أكثر  أو  خفية  يف  ما  حالة  إىل  به  يتوصل 
إستعامهلا فيام تعاطيه خبث وقد تستعمل يف 

ما فيه حكمة)7(.
احلول،  هي  احليلة  الطرحيي:  ويقول 
وهي ما يتوصل به إىل حالة بام فيه خفية، 
ياء  واوه  قلت  احل��ول  هي  احليلة  وقيل 
اليوص��������ل  واملعنى  قبلها  إلنكس���اره 
بمشيئتك  إال  حال  وتغيري  أم��ر  تدبري  إىل 
ومعرفتك)8(. الذين ال )يستطيعون حيلة( 

)6( الشريازي، م. س، ج6، ص409. 
)7( األصفهاين مفردات، ص185، مادة حول. 

)8( الطرحيي، فخر الدين، جممع البحريني، ك1 
بريوت،  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة 
م��ادة  ص342،  2009م،  1430ه�����/ 

حول. 

والنفقة  اهلجرة  عىل  هلم  القوة  الذين  أي 
الذين  والولدان  والنساء  الرجال  كبعض 
اليمتلكون أي سبيل وحيلة للخالص من 
إىل  للهجرة  واملرشكني  املستكربين  تسلط 

دار اإلسالم.
)أي أولئك الرجال والنساء والولدان 
فعل  إتقاهنم  عدم  حاهلم  خصوصية  من 
سبيل  إىل  اهتدائهم  عدم  وحيلة  وسيلة 

ينجيهم()9(.
عىل  جنهم  من  مأمن  يف  فهم  وبالتايل 
أمل أن يعفو اهلل عن ذنوهبم واهلل هو العفو 

الغفور.
قيد )الهيتدون سبيال(:. 2

ومنه  بلطف  دالل���ة  ه��ي  اهل���داي���ة: 
هي  آخر  بمعنى  ذك��رت  وقد  اهل��دي��ة)10(، 
)الرشاد والداللة والبيان، يذكرويؤنث)11( 
أي  چ  ھ  ھ  ہ  چ  تعاىل:  وقوله 
فئة  وه��ؤالء  اهلجرة  طريق  إىل  الهيتدون 
آية  هب��م  نزلت  ال��ذي��ن  املستضعفني  م��ن 
التخلص  عىل  اليقدرون  ألهنم  اإلستثناء 

)9( الطهراين، م. س، ص55. 
ص670،  مفردات،  م،  ن.  األصفهاين،   )10(

مادة هدى. 
)11( الطرحيي، ن. م ص1326، مادة هدى. 
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من أيدي املرشكني، وحتى لو استطاعوا مل 
يعرفوا كيف يتمكنون من حترير أنفسه���م 

ليسلكوا الطريق.
حيتالوا  أن  اليتمكنون  )اليستطيعون 
إستضعاف  من  إليهم  يتوجه  ما  لرصف 
أنفسهم، وال هيتدون سبياًل  املرشكني عن 
السبيل  من  فاملراد  عنهم،  هبا  يتخلصون 
عىل مايفيده السياق أعم من السبيل احليس 
من  إليها  املهاجرة  يريد  ملن  املدينة  كطريق 
كل  وهو  املعنوي  والسبيل  مكة،  مسلمي 

مل خيلصهم من أيدي املرشكني()12(.
احلقيقيني  املستضعفني  تستثني  فاآلية 
الذين  إال  الطريق  إدارك  عن  العاجزين 
امتنعوا عن اهلجرة وقرروا البقاء يف حميطهم 
املظلم فهؤالء يف احلقيقة معذورون من اهلل 
ألهنم لو خرجوا هلكوا وذلك حتى يسّهل 
املرشكني  بني  من  ومرجًا  فرجًا  اهلل  هلم 
واهلل اليكلف نفساخُ إال وسعها وال حيملها 

ما الطاقة هلا بحمله.
قيد )القصور و	نواعه(:. 3

القصور: من القرص: وهو من األسامء 
قصرية  جعلها  الصالة  وقص���ر  املتضايفة 

)12( الطباطبائي، م. س/ ج5، ص52. 

وقرصت اللقحة عىل فريس حبستخُ دّرها 
مل  أي  اهلدف  عن  الّسهم  وقرص  عليه...، 
يبلغه وقرّص عنه مل ينله وأقرص عنه كّف مع 

القدرة عليه)13(.
إم��ا  التقصري  م��ن  ن��وع��ان  وه��ن��اك 
قارصًا  مستضعف  أو  مقرص  مستضعف 
واإلنسان املقرص اليعفى من العقاب ألنه 
فال  القارص  أما  بإدائه  قرّص  ولكن  علم 
علم  وال  القدرة  لديه  ليس  والقوة  حول 
اآلية  من  إستثنى  الذي  وهذا  إمكانية  وال 
يف حني أن املقرص هم الذين نزلت فيه اآلية 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چ  الكريمة 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
واملقصود   ]97 النساء:  ]سورة  چ  ک 
بالظامل يف اآلية الكريمة من يتحمل الظلم 
من املستضعفني عندما تسأهلم املالئكة عند 
فيكون  الظلم  إىل حتمل  املوت عام أجلأهم 
قوهلم أهنم كانوا مستضعفني فيأيت جواب 
املالئكة أمل تكن أرض اهلل واسعة فتهاجروا 

فيها.
مقاومة  يستطيع������وا  مل  إذا  فالناس 
الرضوخ  هل���م  فليس  واإلستكبار  الظلم 

)13( مفردات الراغب، ص532، مادة قرص. 
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واإلستسالم للظامل بل البد هلم من اهلجرة 
واملسلمني  اإلس��الم  ب��أرض  واإللتحاق 
شعائرهم  ممارسة  إمكانية  هلم  يتاح  لكي 

الدينية يف ظل اإليامن.
فامليزان يف عقاب األعامل هو القصور 
والتقصري فلو مل يتعلم األحكام التي يبتىل 
هبا مع متكنه من ذلك فهو مقرص ومعاقب، 
جاهاًل  إما  العقاب  يستحق  التقصري  ففي 
أو عامدأ، أما يف القصور فهو غري مستحق 

ألنه ال يستطيع حيلة والهيتدى سبياًل.
قيد )اهلجرة مع اإلمكان(:. 4

وتعني  واهلجران  اهلجر  من  اهلجرة: 
مفارقة اإلنسان غريه إما بالبدن أو باللسان 
مصارمة  األصل  يف  واملهاجرة  بالقلب  أو 
من  اخلروج  منه  والظاهر  الغري ومشاركته 
من  هاجر  كمن  اإليامن  دار  إىل  الكفر  دار 

مكة إىل املدينة)14(.
الفئات يف  واهلجرة مفروضة عىل كل 
املجتمع ألن اهلل سوف حياسب كل إنسان 
واليعفى  إنفرادي  وبشكل  عمله  حسب 
من اهلجرة إال طائفة من املستضعفني ألن 
الذين القدرة هلم عىل اهلجرة وقد يكونون 

)14( مفردات، ن. م، ص667، مادة هجر. 

رجاالً أو نساًء أو عجزة أو أطفاال فهوالء 
بقائهم  يف  اإلهل��ي  ال��ع��ذر  بحقهم  ص��در 
يكونوا  مل  ألهن��م  وال��رشك  الظلم  ب��أرض 
أنفسهم  عن  الظلم  مغبة  دفع  عىل  قادرين 
واليملكون قدرة فكرية أو عقلية أو مالية 
بل  اهلجرة  واجب  هؤالء  عن  تسقط  وال 
جيب عليهم أن يعملوا عىل تقوية شوكتهم 
للهجرة  واإلستعداد  مهتهم  وإستنهاض 

ے  چ  اآلية  منطوق  عليهم  ينطبق  حتى 
ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ چ.

)لذا ينبغي اهلجرة إىل دار اإلسالم من 
أجل العمل بالتكاليف الرشعية من األمر 
املعروف والنهي عن املنكر وسائر التعاليم 
اهلجرة  أو  املذكورة  اإلجتامعية  واآلداب 
وتأسيس  األرض  نقاط  من  نقطة  أي  إىل 
حاكم  ي��د  ع��ىل  هناك  اإلس���الم  حكومة 

الرشع املطاع()15(.
عن  اإلستغناء  التعني  اهلجرة  أن  كام 
إليه���ا  ينتمي  التي  أو عن األرض  الوطن 
اجلهل  حالة  من  اإلنتقال  تعني  هي  بل 
والضياع إىل حالة النور واإليامن من األفق 
الرخاء  حيث  الرحب  األف��ق  إىل  الضيق 

)15( الطهراين، م. س، ج3. ص52. 
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والشعائر  بالواجبات  القيام  يف  واحلرية 
الدينية التي ينّص عليها اإلسالم.

اهلل  خلقها  واس��ع��ة  أرايض  فهناك 
واملهاجر سيجدها أمامه إذا مل يدركه املوت 
يف الطريق، أما إذا أدركه املوت فإنه سيجد 
وعىل  عليه  أج��ره  ويقع  اهلل  رمح��ة  أمامه 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  چ  قوله:  يف  كام  رسوله 
ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ چ 

]سورة النساء: 100[.
وذل����ك ألن���ه ه��اج��ر يف س��ب��ي��ل اهلل 
والقيام  اإلس��الم  شعائر  إقامة  أجل  من 
من  تأديته  من  نع  مخُ الذي  الديني  بتكليفه 
الذين علوا يف  املستكربين واملرشكني  قبل 

االرض مفسدين.
ثالثا: 	صناف املستضعفني:

كلمة  من  مشتقة  مستضعف  كلم�����ة 
بالقيد  يكبل  من  عىل  تدل  وهي  ضعف 
وجير إىل الضعف وقد قيل يف املستضعف 

آراء وأقوال منها:
إن املستضعف يف القرآن الكريم ثالث 

فئات:

• الفئة اإلوىل: الفئة القوية والتي متتلك •
مقاومة  ع��ىل  وإم��ك��ان��ي��ات  ق���درات 
الشجاعة  ومتتلك  واحل��رم��ان  الظلم 
للقوة  الفاقدة  بالضعيفة  ليست  وهي 
ومكّبلة  ضغوط  حتت  واقعة  أهنا  إال 
تسعى  فهي  ذلك  ورغم  قاهرة  بقيود 
للمرشكني  والتصّدي  املقاومة  إىل 
طاقات  يملكون  وهؤالء  والظاملني. 
كفاحية ومثلهم كمثل األنبياء واألئمة 
والصاحلني عرب األمم الذين استنفدوا 
كل طاقاهت�م من اجل التوحيد والذين 
العظيم  بالفوز  سبحانه  اهلل  وعدهم 
حافلة  فمسريهت��م  األخري  املطاف  يف 
إعالء  من  والعذابات  بالصعوب�����ات 
الدين وإرساء الرشيع��ة التوحيدية يف 
مقابل الرشك والوثنية فجهادهم كان 
كان  وبعضهم  والكلمة  الوعظ  جهاد 
أعدائهم غلبتهم  أن كثرة  بالسيف إال 
فاضطهدوا وقتلوا هم ومن تبعه�����م 
ومن واالهم لذا فاآلية الكريمة نزلت 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  چ 

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
وئ چ ]سورة القصص: 5[.
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• املستضعفون • هم  الثانية:  والفئــــــــة 
أو  فكري  ضعف  من  يعانون  الذين 
بحيث  إقتصادي،  أو  جسدي  عجز 
والباطل  احلق  بني  التمييز  يمكنهم  ال 
عىل  يتعرفوا  أن  اليستطيعون  أهنم  أو 
عن  يعجزون  وأهنم  الصحيح  الدين 
حميطهم  عليهم  يفرضها  لقيود  اهلجرة 
كالعجزة القارصين الذين الجيدون يف 
يستطيعون  وال  الكفاح  مادة  أنفسهم 
تأمني أنفسهم فهؤالء أمر اهلل سبحانه 

چڻ  عنهم:  بالدفاع  الناس  وتعاىل 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ھچ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

]سورة النساء: 98[.
• الذين • املستضعفون  الثالثة: هم  والفئة 

كيف  وي��ع��رف��ون  ــقــدرة  ال يمتلكون 
لكنهم  الباط��������ل  من  احلق  يميزون 
أنفسه����م  فأمهلوا  بتكليفهم  هتاونوا 
حميطه����������م  ضمن  بعيشهم  وقنعوا 
والرشك  الظل�����م  عىل  املبني  الفاسد 
هياجروا  أن  عىل  الذل  بحياة  فرضوا 
واجل��ه��اد  وال��ك��رام��ة  ال��ع��زة  دار  إىل 
شيطان  إىل  أنفسه���م  سلموا  فهؤالء 

وتصميمه������م  باختيارهم  عرصهم 
ک  ک  ک  ک  ڑ  چڑ 

ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ 
ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ 
ےۓ  ے  ھ  ھ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
چ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ 

]سورة ابراهيم: 22[.
• قادرون 	 وهم  تكليفهم  يعرفون  فهم 

املستبّدين  جور  من  هربا  اهلجرة  عىل 
فاستحسنوا  الشيطان  هلم  زّين  لكن 
تزيينه وراقهم حب الدنيا وهؤالء غري 
معذورين عند اهلل وال تشملهم رمحته 
كام  انفسهم،  ظاملي  هم  بل  الواسعة 

قالت اآلية الكريمة: چ ڇ ڇ ڍ 
ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ 
]سورة  چ  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ 

النساء: 97[.
والبعض صنف املستضعفني عىل فئتني:
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االول: املستضعفون: الذين هلم سبيل - 
للوصول إىل احلقائق.

السبيل -  الذين  املستضعفون:  الثانية: 
هلم للوصول إىل احلقائق)16(.

املستضعفون املرشكون:. 1
مفهوم الرشك واملرشكني:

قال الراغب: رشك اإلنسان يف الدين 
وهو  العظيم  ال��رشك  أح��دمه��ا:  رضب��ان 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  چ  تعاىل  هلل  رشيك  إثبات 
ہ ہ ہ چ ]سورة النساء: 48[ والثاين 
يف  اهلل  غري  مراعاة  وه��و  الصغري  ال��رشك 
املشار  والنفاق  الرياء  وهو  األمور  بعض 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  چ  إليه 
أي   ]190 األعراف:  ]سورة  چ  ڱ 
واقعون يف رشك الدنيا وحباهلا)17( والرشك 
هو رصف العبادة لغري اهلل كعبادة األوثان 
واملخلوقات واألشجار واألموات باعتبار 

أهنم أولياء.
اهلل  ابتعدوا عن  الذين  فاملرشكون هم 
سبحانه ومتسكوا بآهلة ال حول هلا التسمع 

وال تبرص والتغني شيئا.

)16( الطهراين. م، س، ص43. 
)17( األصفهاين، م، س، ص345، مادة رشك. 

األصنام  عبدة  الوثنية  هم  )املرشكون 
الصائبة  الوثنية  ثالثة:  مذاهبهم  وأصول 
أقوام  هناك  كان  والبوذية وقد  والربمهانية 
آخرون يعبدون من األصنام ما شاؤوا من 
غري أن يبنوه عىل أهل منظم كعرب احلجاز 

وطوائف املعمورة()18(.
أهل  املرشكني  لفظ  من  استثنى  وقد 
كام  التوحيد  أهل  من  بوصفهم  الكتاب 

ڀ  ڀ  ڀ  چ  املباركة:  اآلي��ة  يف  جاء 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ چ ]سورة احلج: 17[.

األوث��ان،  عبدة  هم  املرشكني  أن  قلنا 
املجتمع  يف  ظ��اه��رة  كانت  الوثنية  وأن 
اإلنساين وتكاد الختلو حضارة منها إضافة 
إىل أن األديان التي سبقت اإلسالم كانت 
يف  الوثنية  والتامثيل  األصن���ام  عىل  تركز 
أصل عبادهتا والتي تعتربها وسيلة للتربك 

والتقرب إىل اهلل سبحانه وتعاىل.
مذاهب الوثني�ة: مذاهب الوثنية ذات - 

كانوا  منهم  فالصابئ��ة  منتظم  نظام 
يعبدون األجرام الساموي�����ة بوصفها 
تتعلق بالعامل الروحي وهي التي تدّبر 

)18( الطباطبائي. م، س. ج17، ص395. 
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أهن����ا  اعتربوا  فقد  األريض.  النظام 
إىل  فتقربوا  واإلنسان  اهلل  بني  وسائط 
بعبادة  الساموية  األجرام  هذه  عرب  اهلل 
أصنامًا  فصنعوا  هلا  املشاهبة  التامثيل 

عىل شكل الكواكب.
يعتقدون -  كانوا  الربمهية:  والوثني�����ة 

متناهية  غري  العوامل  ان  وهو  بالتناسخ 
منها  ولكل  واألبد  االزل  ناحيتي  من 
حظ من البقاء مؤجاًل فإذا انقى أمد 
عامل  منه  وتولد  صورته  بطلت  بقائه 
ثالث،  فيحدث  فيموت  يعيش  آخر 
باألبدان  املتعلقة  اإلنسانية  والنفوس 
المتوت فإهنا تتعلق بأبدان أخر تعيش 
برهم  معرفة  يف  الكاملون  إال  فيها... 
األبد  إىل  أحياء  فإهنم  سبحانه(  )اهلل 
الثاين خارجون عن  التولد  آمنون من 

سلطان التناسخ)19(.
أم�����ا الوثنية البوذية: فهي تنسب إىل - 

تشتمل  رشيعة  عن  عبارة  وهي  بوذا 
عن  تكلم  وفيها  أخالقية  آداب  عىل 
بني  املساواة  وعىل  والعق��اب  الثواب 
مجيع أطياف املجتمع دون التمييز بني 

)19( الطباطبائي. م، س ص266، 267. 

والفقراء  واألغنياء  والنس���اء  الرجال 
ودع�������ا البرش إىل السلوك الصحيح 
والعمل الصالح وهتذيب النفس وقد 
اشتملت تعاليمه عىل كثري من الوعظ 

واعترب أن ال خلود يف هذه الدنيا.
ركنًا  تشكل  أمة  أو  قوم  أي  عقائد  إن 
أساسيا يف ثقافتهم، وانحطاط تلك العقائد 
الثقايف واحلضاري  االنحط����اط  يدل عىل 

هلم.
)وعىل هذا األساس، فعرب اجلاهلية 
الثقايف  اإلنحطاط  درجات  أرذل  يف  كانوا 
والضياع حيث كانوا يعبدون األصنام التي 
تتحكم  أهنا  فيتصورون  بأيدهيم  يصنعوها 
يف مصائرهم بل يزعمون أهنا حاكمة عىل 

السامء واألرض أحيانا()20(.
وق����د خ���اط���ب ال���ق���رآن ال��ك��ري��م 

وئ  چ  بقوله:  ذلك  بعد   الرس������ول
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ 

یچ ]سورة املائدة: 76[.
ال��ع��دل  إق���ام���ة  إىل  اإلس�����الم  دع���ا 
الظلم  ورفع  الناس  بني  واملساواة  واحلق 

)20( م. س نفحات القرآن، ص31. 
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واإلضطهاد عن املظلومني فلم يكن هدف 
اآليات  من  تبني  كام  اجلهاد  من  اإلس��الم 
الظاملني  من  االنتقام  أو  العدوان  السابقة 
منعوا  ال��ذي��ن  واملستبدين  وامل��رشك��ني 
عاثوا  وال��ذي��ن  اهلجرة  من  املستضعفني 
هدف  كان  وإنام  األرض  يف  وعتوًا  فسادًا 
اإلس��الم ال��رأف��ة وال��رمح��ة وه��داي��ة البرش 
أخالقياته  بكل  احل��ق  اإلس��الم  دي��ن  إىل 
والظلامت  الظلم  من  باملجتمع  والنهوض 
أن��واع  كل  عن  والبعد  اإلي��امن  أن��وار  إىل 
يف  سائدة  كانت  التي  والفساد  اإلنحراف 
املجتمع ونقله من عبادة اإلوثان إىل عبادة 

التوحيد اخلالص هلل الواحد األحد.
لذا كانت معركته مع املرشكني معركة 
وماكان  التوحيد،  دي��ن  ون��رش  إص��الح 
ليبدأ بقتاهلم قبل أن يلقي باحلجة عليهم، 
والنساء  األطفال  قتل  عن  هنى  واإلسالم 
مبادئ اإلسالم ألهنم  والعجزة وهذه من 
ضعفاء الحيلة هلم حتى ولو كانوا مرشكني 

وألي مذهب انتموا.
حرية  عىل  باملحافظة  أمر  فاإلس����الم 
حقوق  وحفظ  بالعم��ل  أمر  كام  العقيدة 
اآلخرين سواء أكانوا من املسلمني أم من 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  چ  املسلمني  غ��ري 
ڄ ڃ چ ]سورة يونس: 99[.

املرشكني  يدعو  الرسول  بقي  لق��د 
اليدينون  ال��ذي  التوحيد  إىل  والكفار 
اإلهلية  بالرساالت  واليؤمنون  احلق  بدين 

باحلكمة واملوعظة احلسنة كام أمر اهلل تعاىل 
حتى إقامة حجته وهؤالء مل جيد منهم إىل 

اجلمود واملنكرات إالّ اجلحود والنكران.
املستضعفون من املرشكني:. 2

املستضعفون من أهل الكتاب:
هو  الساموية  الكتب  نزول  من  اهلدف 
والرشك  اجلهل  ظلمة  من  اإلنسان  إنقاذ 
عىل  تكمن  التي  احلجب  وأن��واع  والظلم 
قلب اإلنسان والتي تطغى عىل املجتمعات 
والتقوى  التوحيد  ن��ور  إىل  هبا  واألخ��ذ 

والعدل واملساواة.
اإلي��امن  يقتيض  نبي  ب��أي  )واإلي���امن 
واح��د  ت��ي��ار  فهو  أي��ض��ًا  األن��ب��ي��اء  بسائر 
أو   بموسى حق��ًا  فاملؤمن  أكثر،  ليس 
يؤمن  أن  البد   ابراهيم أو   عيسى
الواقعي يف  فاليهودي  األنبياء  بسائر  أيضًا 
زماننا هو املسلم احلقيقي إن مقتى كونه 
 هيوديًا هو أن يقبل كل ماجاء به موسى
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ومن  بعده   بعيسى باإليامن  أمر  وقد 
ٿ  ٿ  ٿ  چ    عيسى  دع��وة  مجلة 
]سورة الصف: 6[،  چ  ٿ ٹ ٹ ٹ 
فاملسيحي احلقيقي يف عرصنا هو من يقبل 
والتسليم  اإلس��الم  إن��ه   النبي بنبوة 
رفضوا  الكتاب  أهل  لكن  ل��ه)21(  املطلق 
ومل  وحاربوه   النبي بنبوة  اإلع��رتاف 
واحلّج����ة  احلسنة  املوعظة  إىل  يستمعوا 
فحاربوا  الدامغة  وامل��ن��اظ��رات  البالغة 
الكريم  ال��ق��رآن  يف  ج��اء  وق��د  املؤمنني 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  چٻ 

ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

]سورة  چ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

العنكبوت: 46[.
أهل  بوصفهم  والنص�����ارى  فاليهود 
أهنم  إال  التوحيد  دين  عىل  وهم  الكتاب 
عىل  كانوا  وإن   حممد بنبوة  اليؤمنون 
رشيعة التوراة واإلنجيل فهم كفار وأيضًا 
بنبوة  إعرتافهم  لعدم  كفار  م��رشك��ون. 

ط3،  القرآن،  معارف  مصباح،  اليزدي،   )21(
ال���دار اإلس��الم��ي��ة، ب��ريوت 1420ه������/ 

1999م، ج4، ص155. 

ومرشكون  له  وبتكذيبهم   الرسول
اليهود(  ابن  عزيز  )إن  إن  اليهود  لقول 
أن  إال  اهلل(  ابن  )املسيح  النصارى  وقول 
يف  منه  أوض��ح  ن��راه  النصارى  يف  ال��رشك 
اإلرسائيليات  إن  من  الرغم  عىل  اليهود 
صنيعة  م��ن  ه��ي  اإلس���الم  دخلت  التي 

اليهود والتي ما تزال إىل اآلن حتارب.
ف��ال��ي��ه��ود وال��ن��ص��ارى وامل��ج��وس 
أو  م��واط��ن��ني  ي��ك��ون��وا  مل  إذا  والصائبة 
بنفس  ه��ؤالء  مقاتلة  جي��ب  مع�اهدين 
يعطوا  أو  يسلموا  حتى  السابق�ة  الرشوط 
اجل��زي��ة ع��ن ي��د وه��م ص��اغ��رون أو يقع 
الريبة  هذه  من  ويعفى  بينهم.  الصلح 
واجلزية املستضعفون من النساء والرهبان 
النضج  مرحلة  يبلغوا  مل  الذين  واألوالد 
ّجز واألرّقاء والفقراء. وكان الذميون  والعخُ
عىل  بقائهم  لقاء  الريبة  هذه  يدفعون 
احلقوق  نفس  وإعطائهم  ورشكهم  دينهم 

التي للمسلم إال أن اجلهاد يسقط عنهم.
جزاء  واجلزية  اجلزية  وإما  القتال  فإما 
عام منحوا من األمن واحلامية هلم والدفاع 
االستضعاف  مفهوم  وانطباق  عنه�������م. 
حتت  للعيش  رضخت  قلة  ألهنم  عليه�م 
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مستسلمة  ص��اغ��رة  اإلس��الم��ي  احل��ك��م 
اجلزية المتلك فرض  أو  باملواطنة  رضيت 
الرشوط وأنام قبول الرشوط املمالة عليها 
عىل الرغم من أن الدين اإلسالمي بمبادئه 
إال  الذمة  أهل  يعامل  أن  اليقبل  السمحة 

باملساواة يف النفس واملال والعرض.
ملعنى . 3 والعلامء  الفالسفة  بعض  فهــم 

اإلستضعاف:
اجلهل  أن  الطب���اطبائي  السيد  يرى 
بالعلوم الدينية إذا كان عن قصور وضعف 
من  معذور  فهو  اإلنسان  صنع  من  وليس 
بالدين،  اجلهل  يعّد  سبحانة  اهلل  )ان  اهلل. 
الدين  شعائر  إق��ام��ة  ع��ن  ممنوعيّة  وك��ل 
من  يستثني  ثم  اإلهلي،  العفو  اليناله  ظلاًم 
معذرهتم  ويقبل  منهم  املستضعفني،  ذلك 
يعّمه�����م  بام  يعرفهم  ثم  باإلستضعاف، 
متكنهم  عدم  وهو  الوصف،  من  وغريهم 

ممّا يدفعون به املحذور عن أنفسهم()22(.
من  يتمكن  مل  فيمن  ال��ك��الم  وه��ذا 
معرفة الدين السبيل إىل معرفته كأن يكون 
يف بلد بعيد ال وجود لعامل فيه أو أن الظلم 
من  يمنع��ه  له  يتعرض  ال��ذي  والضغط 

)22( راجع الطباطبائي، م. س، ج5، ص53. 

اهلجرة ليتمكن من معرفة دينه.
حيلة  اليستطيع  مستضعف  فه������ذا 
سلطة  حتت  واق��ع  ألنه  سبياًل  والهيتدي 
عوامل  )استضعفته  والقه�����ر  اإلستبداد 
الغفلة  مع  والق��درة  الغفلة  عليه  سلطت 
وال سبيل مع هذا اجلهل. فاجلاهل بالدين 
استند  إذا  احلقة  معارفه  من  بيشء  أو  مجلة 
االختيار  وأس���اء  فيه  ماقرص  إىل  جهله 
كان  وإذا  معصية  وكان  الرتك  إلي�ه  استند 
يشء  أو  فيه  تقصريه  إىل  مستند  غري  جهله 
يف مقدماته إىل عوامل خارجة عن اختياره 
اوجبت له اجلهل أو الغفلة... فله ماكسب 
له  فال  يكسب  مل  وإذا  اكتسب،  ما  وعليه 
هؤالء  أن  السيد  رأى  وقد  عليه()23(.  وال 
اإلهلي  بالعف�������و  مشمولون  املستضعفني 

چھ  الكريمة  ملا جاء يف اآلية  وذلك 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ۇچ ]سورة النساء: 99[.
فهؤالء وإن مل يعصوا اهلل يف جهلهم إالّ 
أن اآلية ذكرت عسى أي هؤالء ينتظرون 
رجاء العفو اإلهلي وختتم اآلية بأن اهلل عفو 

غفور.

)23( م، ن، ن، ص. 
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ف��ه��م ك���ام ق��ال��ت اآلي����ة ال��ك��ري��م��ة 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  چۇئ 

یچ  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ 
]سورة التوبة: 106[.

رأي الشيخ مطهري:. 2
الي��ع��ذب  اهلل  أن  م��ط��ه��ري  ي���رى 
القارصين من املستضعفني عىل ما يرتكبونه 
من أعامل، وإنام عذابه ينزله باملقرصين ال 
بالقارصين، وأن أمرهم موكول أىل اهلل عز 

وجل.
وقد حتدث مطهري عن أهل الكتاب 
فهؤالء  اآلخر  واليوم  باهلل  يؤمنون  الذين 
العاقبة(  وحسن  الثواب  برأيه  يستحقون 
وال��ذي��ن ي��ؤم��ن��ون ب��اهلل وال��ي��وم اآلخ��ر 
ويقومون باألعامل الصاحلة قربة إليه وبنية 
ويستحقون  أعامهلم  اهلل  يتقبل  خالصة، 
ثوابه ودخول اجلنة سواء كانوا مسلمني أو 

غري مسلمني()24(.
الصادرة  اخلري  أعامل  أن  يرى  أنه  كام 
من الذين ال يومنون وكذلك من املرشكني 

اآلهلي،  العدل  مرتى،  مطهري،  راجع   )24(
ت،  ال  ب��ريوت،  احل���������وراء،  دار  الط، 

ص384. 

أو  عنهم  العذاب  ختفيف  يف  سببًا  تشكل 
رفعه.

الكريمة  اآليات  )أن  مطهري  ويقول 
بعدم  ترصح  التي  الرشيفة  واألح��ادي��ث 
املحمدية  النبوة  منكري  أع���امل  ق��ب��ول 
مصاديق  تقصد  إنام  املعصومة،  واإلمامة 
اإلن��ك��ار ال��ن��اجت��ة م��ن ال��ع��ن��اد واجل��ح��ود 
والتعصب، أّما إذا كان اإلنكار جمرد عدم 
التقصري  من  ال  القصور  من  وكان  معرفة 
تذكره  ال���ذي  احل��ك��م  ع��ن  خ���ارج  فهو 
اإلنكار  من  النوع  هذا  وأصحاب  اآليات 
يصفهم القرآن الكريم بأهنم: مستضعفون 

ومرجون ألمر اهلل()25(.
أمثال  اإلسالم  لفالسفة  آراء  وهناك 
املعنى  هذا  يف  املتأهلني  وص��در  سينا  ابن 
كام ذكرها الشهيد مطهري كتابه وقد قّسام 

أحوال الناس تقسيام فلسفيًا.
أقسام:  ثالث  الناس  سينا  ابن  )فريى 
بكل  واحلقيقة  للحق  عاشقون  بعضه�م 
بكل  هل��ام  م��ع��ادون  وبعضهم  وج��وده��م 
أما  أقلّية  وأول��ئ��ك  وه���ؤالء  وج��وده��م 
الذين  امل��ت��وس��ط��ون  م��ن  فهم  األك��ث��ري��ة 

)25( ن. م، ص484 –485. 
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الحي��ب��ون احل��ق��ي��ق��ة والي��ع��ادوه��ا بكل 
عرضت  فإذا  هبا  جهال  هم  بل  وجودهم 

عليهم مل جيحدوها()26(.
ولكنه����������م  مسلمني  غري  أهنم  أي 
إذا عرفوها بل يسلمون  الجيدون احلقيقة 

هلا.
هناية  يف  مطهري  الشهيد  ذك��ر  وق��د 
من  اخلري  وعمل  اإلهل��ي  العدل  يف  بحثه 
غري املسلم )أن فالسفة اإلسالم يعتقدون 
أغلب  أن  املتآهلني  وصدر  سينا  ابن  أمثال 
هم  واحلقيقة  باحلق  اليعرتفون  ال��ذي��ن 
ينالوا  فلن  مقرصين،  وليسوا  ق��ارصون 
يدخلوا  مل  وإن  اهلل  يعرفوا  مل  إذا  العذاب 
ويؤمنون  اهلل  يعرفون  الذين  أم��ا  اجلنة، 
اهلل  إىل  قربة  الصاحلات  ويعملون  باملعاد 
اإلهلي،  الثواب  عىل  فسيحصلون  تعاىل 
مصري  هو  وال��ع��ذاب  الشقاء  أن  حني  يف 

املقرصين فقط ال القارصين()27(.
اخلامت�������������ة:

البحث  هلذا  عرضنا  خالل  من  يتبني 

)26( ن. م، ص463 –464، نقاًل عن اإلشارات 
أواخر النمط السابع. 

)27( ن. م، ص485. 

األدي��ان  أن��زل  قد  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أن 
الساموية هلداية البرش وبعث باألنبياء حّجة 
بدون  الناس  اليبقى  وك��ي  العاملني  عىل 

هداية.
وق��د ب��نّي الق��رآن الكري��م أن لي��س 
هن��اك تعارض ب��ني األنبياء ورس��االهتم 
االنبي��اء  إىل  يوح��ي  عندم��ا  اهلل  )وأن 
فإن��ه يأخذ منه��م ميثاقًا يف تأيي��د األنبياء 
اآلخرين، وكل نبي الحق البد أن يؤمن 
بالنبي الس��ابق عليه وك��ذا املؤمنون البد 
أن يصدق��وا بمحت��وى الوحي املنّزل عىل 

األنبي��اء املاضي��ني()28(.
حماربة  إىل  يدعخُ  مل  اإلسالم  فإن  لذلك 
إىل  دع��ا  وإن��ام  كدين  والنصارى  اليهود 
الذي  والتحريف  والكفر  الرشك  حماربة 
أن  كام  الكريم،  القرآن  يف  دّس��ه  حاولوا 
اإلسالم مل يشن أي قتال ضد أهل الكتاب 
 الرسول حماربة  أعلنوا  من  هم  وإن��ام 
نبي  كل  أن  يعتقدوا  ومل  نبوته  وأن��ك��روا 
كام  يليه  بالذي  ويبرّش  اآلخر  دعوة  يكمل 
جاء يف التوراة واإلنجيل )ومبرشا برسول 

يايت من بعدي اسمه امحد(.

)28( اليزدي، م. س، ص155. 
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وقلنا أن اإلسالم ثار من أجل التوحيد 
فمن دخل يف اإلسالم كان آمنا ومن حاربه 
من  استسلم  من  وهناك  القتل  نصيبه  كان 
أن  كام  الذمة  يف  فدخلوا  الكتاب  أه��ل 
ذمة  ال  الذين  املرشكني  ح��ارب  اإلس��الم 
قسمنا  وقد  القتل  أبو  اإلي��امن  سوى  هلم 

املستضعفني عىل ثالث فئات:
• وسيلة 	 اليملكون  الذين  من  فئ����ة 

وال��ذي��ن  ال��دي��ن��ي��ة  امل��ع��ارف  لتعلم 
والظلم  القهر  سلطة  حتت  يعيشون 
واإلس��ت��ب��داد وه��ؤالء واق��ع��ون حتت 
حكم املستكربين الذين استضعفوهم 
عليهم  وضيقوا  اهلجرة  من  ومنعوهم 
هؤالء السبيل هلم للتعرف عىل الدين 
ألن  م��ق��رّصي��ن،  غ��ري  ق��ارصي��ن  فهم 
بالعلم  مرشوطة  اإلهلية  التكاليف 
هلم  القدرة  الذين  واألف��راد  والقدرة 
عىل العم���ل بالتكليف أو الذين كانوا 
تعلمه��ا  يف  مقصورين  غري  قارصين 
يف  ل��ألوام��ر  املخالفة  هل��م  فحصلت 
النتيجة، سوف لن يؤاخذزا أو يعذبوا 
نفسًا  اليكلف  اهلل  ألن  ذل��ك)29(  عىل 

)29( الطهراين: م. ن، ص43. 

انتفى  القدرة  انتفت  إال وسعها ومتى 
التكليف.

•  وفئة لدهيا العلم والقدرة عىل اهلجرة 	
يف  فتلكأت  غلبها  الدنيا  حب  أن  إال 
اخلروج واستساغت الظروف املحيطة 
هبا وكأهنا تدفع رضيبة دينها بعدد من 
الظاملون  هم  وهؤالء  الفاسدة  األيام 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چ  أنفسه�����م 
ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ 
ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ 
ڱڱ ڱ ں چ وهؤالء باعوا 
أنفسهم للمستكربين ورضوا بام يملوه 
عليهم وبالتايل تعد صفة اإلستضعاف 
استضعفوا  من  هم  وإن��ام  هبم  الزم��ة 
العذاب  أنفسهم وهم غري معفني من 
جيب  املواجهة  عىل  القدرة  لديه  فمن 
أن يواجه ومن ليس لديه القدرة فعليه 
اهلجرة وهؤالء مل يواجهوا ومل هياجروا 
من  ألهنم  العذاب  سوء  عليهم  فحّق 
اتبعوا بإرادهتم واختيارهم املستكربين 

والظاملني.
• الذين 	 املستضعفني  من  الثالثة  والفئة 
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ې  ې  ې  ې  چ  آي��ة  هب��م  ن��زل��ت 
ائ  ائ  ى  ى 
ەئ ەئ وئ وئچ 
قلنا من لدهيم قدرات  الذين  وهؤالء 
 ومواهب وإيامن راسخ وهم األئمة

وأتباعهم  وأص��ح��اهب��م  واألول���ي���اء 
وق��ه��روا  ظلموا  ال��ذي��ن  املخلصني 
ومنعوا من حقوقهم وسلبوا ورشدوا 
الظلم  وج��ه  يف  ف��ث��اروا  ال��زم��ن،  عرب 
مرارًا لكنهم قلة فعذبوا والتاريخ ميلء 
بالشهداء. فهي مسرية االنبياء واألئمة 

الذين غلب الظلم واجلور عىل حقهم 
املسلمني  دماء  يريقوا  أن  يريدوا  فلم 
فسكنوا إال أن الظلم واإلستكبار عرب 
التاريخ سوف ينتهي بقيام دولة احلق 
حني يمكن اهلل للمستضعفني األرض 
بقيام اإلمام املهدي )عجل اهلل عفرجه 
قسطًا  األرض  يم���أل  حني  الرشيف( 
وج��ورًا  ظلام  ملئت  بعدما  وع���دالً 
ويقيم احلكومة اإلسالمية حكوم�����ة 
من  املسلوب  بحقهم  ويأيت   األئمة

الظاملني واملستكربين.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدمة:

الطيبني  العاملني والصالة والسالم عىل خري خلق اهلل حمم���د وآله  احلم�������د هلل رب 
الطاهرين، وبعد: فان مما ناقشه العلامء األعالم من أفذاذ األمة النسخ يف القرآن الكريم، 
واختلفوا يف وقوعه، وكذا يف عدد اآليات املنسوخة والناسخة، ومتييز الناسخ من املنسوخ، 
املفهوم  هذا  تشخيص  يف  بدلوهم  االدالء  يف  العلمية  َبْصَمتخُهم  االمامية  لعلامء  وكان 
ودالالته وشواخصه يف القران الكريم وتوجيه اياته التي اختلف فيها بني املحكم واملتشابه 

واملنسوخ، وهذه الرسالة هي واحدة من جهدهم وأثرهم يف ذلك.
النسخ يف القرآن الكريم

النسخ يف اللغة:
نس���خ اليشء ينسخ���ه نسخًا: اكتتبه عىل معارضة)1( وقد وردت للنسخ معاٍن أخرى، 

وهي:
الشمس . 1 نسخت  ويقال  حمله  واإلحالل  اليشء  رف������ع  منه  ويراد  والتغيري:  اإلزالة 

الظ�����ل أزالته وحلت حمله، ونسخ الشيب الشباب إذا أزاله وحّل حمّله)2(.
آثار . 2 الريح  ويقال: نسخت  َبَدالً،  له  قيم  يخُ أن  اليشء من غري  رفع  منه  ويراد  اإلبطال: 

القوم إذا أبطلتها وعفت عليها)3(.
النسخ يف االصطالح:

األحكام  من  أكان  سواء  وزمانه  أمده  بارتفاع  املقدسة  الرشيعة  يف  ثابت  أمر  رفع  هو 
التكليفية أم الوضعية، وسواء أكان من املناصب اإلهلية أم من غريها من األمور التي ترجع 
يد باألمر الثابت يف الرشيعة ليخرج به ارتفاع احلكم بسبب  اىل اهلل تعاىل بام أنه شارع.. وقخُ
وارتفاع  بانتهاء شهر رمض������ان،  الصوم  كارتف���اع وجوب  اخلارج  ارتفاع موضوعه يف 
هذه  فارتفاع  موته،  بسبب  ملاله  شخص  مالكية  وارتفاع  وقتها،  بخروج  الصالة  وجوب 

األحكام ال يسمى نسخًا)4(.
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للحكم املجعول يف الرشيعة املقدسة نحوان من الثبوت:
ثبوت احلكم يف عامل الترشيع واإلنشاء، ويكون يف هذه احلالة جمعوالً عىل نحو القضية . 1

احلقيقية وال فرق يف ثبوهتا بني وجود املوضوع يف اخلارج وعدمه، وغنام يكون قوام 
احلكم بفرض وجود املوضوع؛ فاذا قال الشارع: رشب اخلمر حرام فليس معناه ان 
هناك مخرًا يف اخلارج بل انه متى ما فخُرض وجوده يف اخلارج فهو حمكوم باحلرمة، سواٌء 

اكان موجودًا بالفعل أم مل يكن، ورفع احلكم يف هذه املرحلة ال يكون إالهَّ بالنسخ.
ثبوت احلكم يف اخلارج: بمعنى أن احلكم يعود فعليًا بسبب فعلية موضوعه يف اخلارج . 2

كام لو حتقق وجود اخلمر يف اخلارج فان احلرمة املجعولة يف الرشيعة للخمر تكون ثابتة 
ً فال شك  له بالفعل، وهذه احلرمة تستمر باستمرار موضوعها فاذا انقلب اخلمر خالهَّ

ان احلرمة ترتفع ولكن ارتفاع هذا احلكم ليس نسخًا، وانام يقع النسخ يف القسم األول 
وهو رفع احلكم عن موضوعه يف عامل الترشيع واإلنشاء.

النسخ يف الرشيعة اإلسالمية:
ال خالف بني املسلمني يف وقوع النسخ فان كثريًا من أحكام الرشائع السابقة قد نسخت 
بأحكام الرشيعة اإلسالمية وان هناك من أحكام الرشيعة قد نسخت بأحكام اخرى من 
هذه الرشيعة نفسها، وقد رصح القرآن بذلك، إاّل ان الكالم يف ان يكون يشء من أحكام 

القرآن منسوخًا بالقرآن أو السنة القطعية أو باإلمجاع او بالعقل.
أقسام النسخ:

قخُسم النسخ عىل ثالثة أقسام:
هلا . 1 ومّثلوا  احلكم،  ويثبت  تالوًة  اآليات  ترفع  ان  بمعنى  احلكم:  دون  التالوة  نسخ 

بآي����ة الرجم التي ادعى عمر بن اخلطاب اهنا من الق��رآن ومل تخُقبل من���ه عند توحيد 
املصاحف يف عهد عثامن بن عفان ورويت بوجوه عّدة وهي: )الشيخ والشيخة اذا زنيا 

فارمجومها البتة()5(.
ان القول بوجود هذا النوع من النسخ هو الق��ول بالتحريف يف القرآن أي أن هناك 
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آية ناقص��ة من القرآن وهذا ال جيوز.
نسخ التالوة واحلكم: بمعنى أن اآلية وحكمه��ا مرفوعان ومثلوا هلا برواية عن عائشة . 2

ب�:  نخُسخن  ثم  ّرمن  حيخُ معلوماٍت  القرآن: عرش رضعات  من  أنزل  فيام  كان  قالت:  أهنا 
قرأ من القرآن)6(. مخس معلومات، فتويف رسول اهلل وهي فيام يخُ

وهذا أيضًا مما ال جيوز القول به ألنه قول بالتحريف والنقص يف القرآن الكريم باالضافة 
اىل اهنا أخبار آحاد وال يثبت النسخ هبا.

ألف . 3 وقد  واملفرسين  العلامء  بني  املشهور  هو  القسم  هذا  التالوة:  دون  احلكم  نسخ 
مجاعة من العلامء كتبًا مستقلة ذكروا فيه����ا الناسخ واملنسوخ منهم أبو جعفر النحاس 
واحلافظ املظفر الفاريس، وقد اتفق اجلميع عىل إمكان ذلك وعىل وجود آيات ناسخة 

ألحكام ثابتٍة يف الرشائع السابقة وألحكام ثابتة يف صدر اإلسالم.
أنواع النسخ:

ان نسخ احلكم الثابت يف القرآن الكريم يمكن ان يكون عىل ثالثة أنواع:
احلك��م الثابت بالقرآن ٌينسخ بالسنة املتواترة أو باإلمجاع القطعي الكاشف عن صدور أ. 

النسخ عن املعصوم  وهذا النسخ مما ال اشكال فيه عقاًل ونقاًل فان ثبت فهو املتبع 
وإاّل فال يثبت النسخ بخرب الواحد.

ان احلكم الثابت بالقرآن ينسخ بآية أخرى منه ناظرة اىل احلكم املنسوخ ومبّينة لرفعه ب. 
وهذا القسم أيضًا ال إشكال فيه ومثلوا له بآية النجوى)7(.

مبّينة ج.  وال  السابق  احلكم  اىل  ناظرة  غري  أخرى  بآية  ينسخ  بالقرآن  الثابت  احلكم  ان 
حلكم  ناسخة  املتأخرة  اآلية  بأن  فيلتزم  بيتهام  التنايف  ملجرد  بالنسخ  يلتزم  وانام  لرفعه 
املفرسين  من  كثريًا  لكن  القرآن  يف  واقع  غري  النسخ  من  القسم  وهذا  املتقدمة،  اآلية 
تومهوا وقوع التنايف بني كثري من اآليات والتزمزا بأن اآلية املتأخرة ناسخة حلكم اآلية 
املتقدمة... ومنشأ ذلك اما قلة التدّبر او التسامح يف إطالق لفظ النسخ بمعناه اللغوي 
فاعتربوا ختصيص العموم او تقييد املطلق نسخًا وهناك جمموعة من اآليات التي اخُدعي 
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نسخها وهي ليست من النسخ بيشء)8(.
رشوط النسخ:

رشوط النسخ يف املنسوخ:	. 
ان يكون املنسوخ حكاًم رشعيًا عمليًا ثابتًا بنص غري مؤقت وال مؤبد، متقدمًا يف النزول 
عن الناسخ، وليس كليًا. وبتاًء عىل هذا فالنسخ يكون يف األمور التي تتضمن أحكامًا عملية 

يف العبادات أو املعامالت أو احلدود وال يصح النسخ فيام ييل:
األحكام العقلية واألخب������ار املحضة كاالخب��������ار عن صف��ات اهلل تعاىل وصفات . 1

األجناس فال يصح النسخ مثاًل باألخبار عنه تعاىل بأنه قادر، عامل، سميع، بصري.
آيات الوعد والوعيد حيث ان نسخها يوجب التكذيب للمخرِب هبا والشارع سبحانه . 2

منزه عن الكذب.
هذه . 3 يف  يخُتصور  ال  إذ  واملعاد  والنبوة  اهلل  بوحدانية  كاإليامن  االعتقادية  األحكام 

ثابتة يف مجيع الرشائع اإلهلية  إذ هي  تواتر األمر والنهي عىل مسالة واحدة  األحكام 
وال يعقل فيها سبب النسخ.

األحكام الكلية، إذ ان الكليات ثابتة عادة وانام تتغري الفروع.. 4
األحكام الدالة عىل التأبيد كقوله: )اجلهاد ماٍض اىل يوم القيامة()9(.. 5
األحكام املؤقتة ألهنا تنتهي بانتهاء وقتها دون احلاجة اىل نسخ.. 6

رشوط النسخ يف الناسخ:ب. 
يشرتط يف احلكم الناسخ ان يكون خطابًا من الشارع، معادالً للمنسوخ يف درجة ثبوته 
وداللته ويف إجياب العمل بمقتضاه أو أقوى منه، مرتاخيًا يف النزول عن املنسوخ -أي نازالً 

بعده -متضادًا معه أو مناقضًا له، ويرتتب عىل ذلك:
بع��د . 1 حلكم  نسخ  فال  الوحي  فيه  نزل  الذي  الرسالة  عرص  عىل  ق����ارص  النسخ  ان 

عص��ر الرسالة سواء بإمجاع أو بقياس إذ ليس ألح���د من اخلل������ق أن يزيل ما أثبته 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  چ  اهلل بفرضه وإنام هو املزي����ل واملثبت: 
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ڀ چ ]سورة البقرة: 160[ وچ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ 
ې ې چ ]س�������ورة النحل: 101[)10(.

ال جيوز نسخ حكم بخطاب اخُنزل قبله وال بخطاٍب صدر معه بل جيب ان يكون متأخرًا . 2
مل باحلكم املنسوخ قبله نسخه. عنه وقد عخُ

ع به متضادًا . 3 ال نسخ عند عدم التعارض بني احلكمني، أي أن يكون احلكم الذي رشخُ

بوجه من  معًا  بينهام وإعامهلام  اجلمع  يمكن  بحيث ال  له  املنسوخ ومناقضًا  احلكم  مع 
الوجوه.

ترمجة املؤلف:
أمجعت مص�����������ادر ترمجة املصنّف أنه: أمحد بن عبد اهلل بن حممد بن عيّل بن احلسن، 
مجال الدين، أبو نارص، املشهور بابن املتوج، وذكر أصحاب الرجال ابن متوٍج آخر وهو 
فخر الدين أمحد بن عبد اهلل بن سعيد البحراين، ومل متيز هذه املصادر بينهام، وعىل األكثر 
أهنام واحد، فمن خالل ترمجتهام يتضح أهنام كذلك؛ فوحدة الرتمجة واالشرتاك يف تفاصيلها 

حتكم بذلك.
وهو جمتهد معروف، فاضل عامل جليل، فقيه نبيه مصنف.

مل تذكر لنا املصادر يوم والدته، إالهَّ أهنا قالت أنه تلمذ عىل يد ابن العالمة احليل الشيخ 
حممد وهذا يقتيض أنه من علامء القرن الثامن اهلجري وأعيانه.

برع املصنّف يف نظ����م الشعر واللغة العربية، أما يف الفق�������ه فق��د اشتهرت فتاويه، 
وتصنيفات������ه يف عدة فنون من العلوم االسالمية، وكان متصديًا لالفتاء وللتدريس.

مشاخيه:
تلم��ذ املصنف عىل عدد من املشايخ وأخذ عنهم الفقه واالصول واحلديث، وأجازه 

بعضهم بإجازة عامة، ومن أشهر أساتذته:
حممد بن احلسن بن يوسف، فخر املحققني، ولد العالمة احليل )ت 711ه�()12(.. 1
ابن إدريس احليل، أمحد بن فهد بن احلسن، شيخ فقه���������اء احللة )ت 598ه�()13(.. 2



دراسة وحتقيق: م.د. إقبال وايف نجم

291

تالمذته:
أمحد بن مدم البحراين األوايل)14(.. 1
أمحد بن حممد بن عبد اهلل السبعي اإلحسائي )ت860ه�()15(.. 2

مصنفاته:
رفد املصنف املكتبة االسالمية بمصنفات وكتب متنوعة العلوم بنيهَّ فيها آراؤه العلمية 

التي كانت تتناقلها احلوارض العلمية آنذاك، وهي:
منهاج اهلداية، وهو يف الفقه، رشح فيه آيات األحكام القرآنية اخلمسامئة.. 1
مترص تذكرة الفقهاء للعالمة احليل، وهو يف الفقه أيضًا.. 2
جممع الغرائب، يف الفقه أيضًا.. 3
التي . 4 فيه بعض االشكاالت  للعالمة احليل، حل  القواع����د  فتح مقفالت  الوسيلة يف 

أخُغلقت عىل غريه، يف الفقه.
رسالة فيام تعم به البلوى، وهو يف الفقه ايضًا.. 5
تفسري القرآن الكريم.. 6
كفاية الطالبني يف أحوال الدين.. 7
نظم أخذ الثأر، وهو قصائده وشعره.. 8
مراث وأشع���ار يف أهل البيت من منشآته تبلغ عرشين ألف بيت، وحيتمل احتاده . 9

مع سابقه.
رسالة يف الناسخ واملنسوخ، انتزعها من تفسريه، وأفردها بمؤلف خاص ألمهيته�����ا . 10

وصي��������ة  وبحسب  الكريم  القرآن  آيات  من  املنسوخ  من  الناسخ  معرفة  ورضورة 
أمري املؤمنني يف حديث له نقله املصنف يف بداية املخطوطة، وهو هذا البحث.

هداي��������ة املستبرصين فيام جيب عىل املكلفني، وهو يف الفقه.. 11
كتاب املقاصد.. 12

 صالح النبي  جزيرة  من  ��ل  أخُكخُ جزيرة  يف  وقربه  )820ه���(  سنة  البحرين  يف  تويف 
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بالبحرين، وقربه يزار ويتربك به)16(.
النسخ املعتمدة:

اعتمد الباحث يف حتقيقه النص عىل نسختني حصل عليهام من مكتبة كاشف الغطاء يف 
النجف األرشف، ومها:

النسخ����ة األم التي اعتمدها الباحث وهي كاملة غري منقوص���ة، وهي ست وثالثني . 1
صفحة، بخط النسخ، وكل صفح����ة فيها )21( سطرًا، جمهولة الناسخ، نسخت سنة 

1207 ه� وهي األصل املعتمد يف التحقيق.
النسخة الثانية، حصل عليها املحقق من مكتبة العتبة الرضوية املقدسة يف مشهد بإيران، . 2

وهي ثالثون صفحة، يف كل صفحة )21( سطرًا، مكتوبة بخط النسخ، وهي واضحة، 
جمهولة الناسخ، وتاريخ النسخ، واضحة املعامل جدًا مما يدل اهنا نسخت متأخرًا.

منهج التحقيق:)*(
يمكن لنا أن نلخص منهج التحقيق وما قمنا به يف هذا البحث بخطوات كالتايل:

بعد اختيار النسخ��ة األم عىل أساس أهنا األقدم واألكمل بني النسختني قمنا بطباعته���ا . 1
ونسخها ثم مقابلة املطبوع منها عىل النسخة األصلية األم لتصحيح األخطاء الطباعية.

مقابلة النسخة االم املطبوع������ة عىل النسخة الرديفة وذكر اخلالفات بينهام يف اهلوامش.. 2
توثيق اآليات القرآني��ة واألحاديث الرشيفة من مظاهنا، مع ختريج اآلراء املنقولة عن . 3

العلامء.
رشح الكلامت الواردة يف الرس��الة ومما حتتاج اىل بيان ورشح من املصادر اللغوية وكذا . 4

»أحلوظة مهمة«
ققت سابقًا من ِقبل الشيخ  )*(  قبل اخلوض يف َعْرض منهج التحقيق، نود االشارة اىل أن هذه الرسالة قد حخُ
ماجد العوينايت يف )قم املقدسة( وبنرٍش حمدود وعىل نفقة املحقق معتمدًا ثالث نسخ، اثنني منها يف 
مكتبة السيد املرعيش، والثالثة يف مكتبة االستانة الرضوية، وهي غري النسختني اللتني اعتمدنامها، 
وبمنهج حتقيق متلف أيضا مما اليعدُّ سطوًا عىل جهود اآلخرين كام سيالحظ ذلك القاريء الكريم.
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االشارة لالماكن والبقاع، مع ترمجة األعالم الذين ورد ذكرهم فيها.
بني . 5 اخلالفات  ذكر  وتفصيل خصوصًا يف  بيان  اىل  حتت���اج  التي  املواضع  التعليق عىل 

العلامء يف وقوع النسخ عىل هذه اآلية أو تلك.
اعتامد املص���ادر العلمية التي تعد أمهات الكتب العلمية يف مسألة الناسخ واملنسوخ.. 6
ضبط النصوص ووضع إشارات التقطيع وغريها.. 7
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صورة الصفحة االوىل من النسخة األصل
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي مل ينسخ من آية إالهَّ وقد أتى بخري منها أو مثلها، والصالة عىل نبيه حممد 

وعرتته املعصومة يف قوهلم وفعلهم، وبعد:
كمثل  كان  املنسوخات،  من  الناسخ  يعلم  ومل  الرشعيات)17(  يف  التفقه  ادهَّعى  فمن 
احلامر يف الطني، فقد روى ابن عبد الرمحن بن أواب)18( صاحب أيب موسى)19(: قد اجتمع 
ويشوب)21(  بالدرماش)20(  املاش  خيلط  فجعل  الكوفة  مسجد  يف  ليسألونه  عليه  الناس 
من  الناسخ  )أتعرف  قال:   املؤمنني أمري  فرآه  والنهي)23(  واألمر  باحلر)22(  اإلباحة 
املنسوخ؟(. قال: ال، قال: )هلكت وأهلكت( ثم اخذ أذنه وفتلها، وقال: )ال تقيض يف 

بعد()24(. مسجدنا 
وقد رأيت بعض املفرسين يقول: ال منسوخ يف القرآن)25( وهؤالء قوم عن احلق صّدوا 
آية،  مائة  النسخ  التي دخل عليها  إن عدد اآلي  أكثرهم:  اهلل رّدوا، وقال  عىل  بافكهم)26( 
وأين)27(  أوردهتا يف تفسري القرآن يف خالل الكالم عىل علم البيان مؤلفًا)28( يف ذلك مترصًا 
والطلب،  التفتيش  وصعوبة  الدأب،  مؤنة  أكفيهم  تذكرًة،  والفقيه  تبرصًة  للمتعلم  يكون 

واهلل تعاىل املعني ملن ذهب ورغب.
باب يف مقدمة ذلك)29(.

يف  بالزوال)31(  متعلق  األول  بالنص  الثابت  احلكم  مثل  زوال  هو   :)30( النسخ  اعلم 
املستقبل بدليل رشعي مرتاٍخ، فهذا حقيقته، والفرق بينه وبني البداء ظاهر، ألن البداء يف 
اللغة الظهور، فاما عند املتكلمني فله رشوط وهي أن يكون الفعل املأمور به واملنهي عنه 
واحدًا، والوجه واحدًا)32( والوقت واحدًا، وكلام اختص هبذه الرشوط يف أمَر بعد هني أو 
الرشائع  التعبد يف  الرشائع جائز؛ ألن  ونسخ  البداء)34(  أمر)33( دل من جاز عليه  بعد  هني 
هبذا يتبع املصالح)35( فالذي ألجله حسن التعبد باملصلحة من ذلك هو الذي ألجله حسن 

النسخ.
ودليل النسخ يوصف بأنه ناسخ؛ ألنه كاشف عن تغيري األحكام، والقديم تعاىل يصح 
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وصفه أيضًا بذلك ألنه الفاعل ملا هو نسخ، ويوصف احلكم بذلك إذا كان دلياًل، واملنسوخ 
املقصود  منسوخ ألنه  بأنه  الناسخ واحلكم يوصف  بالدليل  تغريهَّ حكمه  الذي  الدليل  هو 

بالداللة ألنه هو الذي داللة دليل النسخ عليه يتغري)36(.
يكونا رشعيني وال يكون أحدمها عقليًا وال مها  أن ]1[  الناسخ واملنسوخ  ومن حق 
مجيعًا، ومعنى النسخ ال يدخل إالهَّ يف حكم مستمر وما ال يستمر من ذلك ال يصح دخول 
هذا املنفي فيه)37( وال بد أيضًا أن يكون مما يصح فيه التغري بعد االستمرار، ألن ما يستمر 
عىل حالة واحدة ال يصح النسخ وال معناه فيه، ومن حق الناسخ أن يكون املراد)38( باملنسوخ 
وان يكون منفصاًل عن املنسوخ، وال خالف يف أنه ال يوصف بالناسخة)39( مع االتصال 

بذلك ومن حقه أن يكون كاملنسوخ يف وقوع العلم به.
فصل:

والنسخ يف كالم العرب: هو الرفع لليشء)40( وجاء الرشع بام تعرف)41( العرب وربام 
خيصص به والناسخ يرفع حكم املنسوخ عىل ما قدمناه واملنسوخ يف كتاب اهلل عىل ما رأته)42( 

املفرسون عىل ثالثة أرضب:
رسول  عهد  عىل  نقرأ  كنا  قال  أنس  عن  روي  كام  وحكمه  خطه  نسخ  ما  أحدمها؛ 
آدم  البن  ان  )لو  واحدة  آية  غري  منها  احفظ  ما  التوبة  سورة  تقدمها)43(  سورة   اهلل
جوف ابن آدم اال الرتاب ويتوب اهلل  واديني من ذهب البتغى هبام)44( ثالثا وال يميل)45( 
آية فحفظتها   أنه قال: أقرأين رسول اهلل وما روي عن ابن مسعود  عىل من تاب()46( 
فقال:   اهلل لرسول  فقلت  بيضاء،  الورقة  ف��اذا)47(  غدوت  فلام  مصحفي  يف  وكتبتها 

)تلك رفعت البارحة()48(.
وثانيها؛ ما نسخ خطه وبقي حكمه روي عن ايب بكر وعمر: لقد قرأنا عىل عهد رسول 
اهلل  )ال ترغبوا)49( عن آبائكم فإن ذلك لربكم)50( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها 

البتة نكاالً من اهلل العزيز احلكيم()51( فهذا منسوخ اخلط ثابت احلكم.
والثالث؛ ما نسخ حكمه وبقي خطه، وهو يف ثالث وستني سورة مثل الصالة يف بيت 
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املقدس والصيام)52( واإلعراض عن املرشكني وعن اجلاهلني)53(.
واعلم أن كل ما يف القرآن من أعرض وتولهَّ عنهم وذرهم وما أشبه ذلك يف معناه 
ۉچ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  چ  القرآن  يف  وكلام  السيف،  آية  فناسخه 
]سورة األنعام: 15[)54( نسخه قوله: چ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ ]سورة 
نسخه  معهم  بالصلح)55(  واال  الكتاب  أوتوا  الذين  خرب  من  القرآن  يف  وكلام   ]2 الفتح: 
وكلام   ]29 التوبة:  ]سورة  چ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  قوله: 
كان يف القرآن من األمر بالشهادة نسخه قوله: چ ڀ ڀ ٺ ٺ چ ]سورة البقرة: 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  چ  التشديد والتهديد نسخه:  القرآن من  283[ وكلام يف 
]سورة البقرة: 185[)56(. ٴۇ ۋ چ 

يصح يف األمر والنهي النسخ، إذ  فصل: إعلم أن النسخ يصح يف األخبار كام أنه)57( 
النسخ ال يدخل يف أنفسها كام ال يدخل عىل متناوهلام واخلرب جيري يف هذا احلكم جمرامها؛ 
ألن مقتضاه كمقتضامها، وجواز النسخ يف فعل املطلق)58( إذا كان إنام يصح ألمر يرجع إىل 
صفة، والدليل عليه مل يكن فرق عند تغري املصلحة بني هني)59( يدل عىل ذلك مما)60( يكون 
أريد ]3[ أن تفعل وقوله ال تفعل)62(  القائل أفعل لقوله)61(  أمرًا أو هنيًا، وقول  أو  خربًا 
أكره أن تفعل، وال يقتيض)63( دخول النسخ يف اخلرب لتجويز)64( الكذب كام ال يؤدي اىل 

البداء ودخوله يف األمر.
وسعيد  النسخ، قال جماهد)65(  القرآن عىل أي يشء يقع  واختلف املفرسون يف كلمة 
بن الزبري)66( وعكرمة بن عامد)67( ال يدخل النسخ إال عىل األمر والنهي فقط نحو إفعلوا 
وال تفعلوا وآحتجوا)68( عىل ذلك بأشياء منها قوهلم إن خرب اهلل تعاىل ما هو)69( به وقال 
الضحاك بن مزاحم)70( يدخل النسخ عىل األمر والنهي وعىل األخبار التي معناها األمر 
چ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  چ  قوله:  مثل  والنهي 

ڇ ڇ  ]سورة النور: 3[ معنى ذلك ال تنكحوا زانية وال مرشكة، وكقوله تعاىل: چ 
چ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  تعاىل:  قوله  ذلك  47[ ومثل  يوسف:  ]سورة  چ  ڍ  ڇ 
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]سورة الواقعة: 86[ معناه ارجعوها يعني الروح، ومثله قول اهلل تعاىل: چوئ وئ 
وعبد  السدي)71(  يا رسول اهلل. وقال  له:  قولوا  أي   ]40 ]سورة األحزاب:  چ  ۇئ 
األخبار  مجيع  وعىل  والنهي  األمر  عىل  النسخ  يدخل  قد  أسلم)72(:  بن  زيد  بن  الرمحن 

وتابعهام عىل هذا مجاعة ومل يفصلوا.
سورة؛  وعرشون  مخسة)73(  واملنسوخ  النسخ  يدخلها  التي  السور  أن  واعلم  فصل: 

والطور  والذاريات  والشورى  واملؤمن  وسبأ  واألح��زاب  والشعراء  البقرة)74(  سورة 
فيها  وليس  ناسخ)75(  فيها  التي  والسور  والكوثر.  والعرص  واملزمل  واملجادلة  والواقعه 
منسوخ وهي ست؛ سورة الفتح واحلرش واملنافقني والتغابن والطالق واألعىل، والسور 
ويونس  واالع��راف  االنعام  سورة؛  أربعون  الناسخ  يدخلها  ومل  املنسوخ  دخلها  التي 
والعنكبوت  والقصص  والنمل  واملؤمنون  وطه  والكهف  وسبحان  واحلجر  وهود)76( 
والروم ولقامن وأمل السجدة واملالئكة والصافات وص والزمر واملصابيح)77(والزخرف 
والدخان واجلاثية واالحقاف وسورة حممد وق والنجم والقمر واملمتحنة واملعارج 
مل  سواها،  وما  والكافرون  والتني  والغاشية  والطارق  وعبس  واالنسان  والقيامة  واملدثر 
ويس  ويوسف  الكتاب  أم  سورة؛  وأربعون  ثالث  وهي  ومنسوخ  ناسخ  عليها  يدخل 
واحلجرات والرمحن واحلديد والصف واجلمعة والتحريم وامللك واحلاقة ونوح واجلن 
والبلد  والفجر  والربوج  واالنشقاق  واملطففني  واالنفطار  والنازعات  والنبأ  واملرسالت 
والعاديات  والزلزلة  يكن  ومل  والقدر  والقلم  نرشح  وأمل  والضحى  والليل  والشمس 
والقارعة والتكاثر واهلمزة والفيل وقريش وأرأيت والكوثر والنرص وتبت واالخالص 

والفلق والناس)78(.
منسوخًا  واملنسوخ  ناسخًا  الناسخ  واملنسوخ وكون  الناسخ  به  يعرف  ما  وأقول)79(: 
عىل  مذكورًا  كان  إذا  اللفظ  يف  ذلك  يكون  وانام   ]4[ الزمان  يف  ذلك  يكون  أو  التاريخ 
اقتلوا)80( كذا عىل  التفصيل وقد يكون عىل وجه اجلملة يف لفظ املنسوخ مثل قوله  وجه 
لكان وقت زوال  الفالين  الوقت  النسخة)82( عنكم يف  ان  قال  ولو  عنكم  النسخة)81(  ان 
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العبادة عن املكلفني)83(قد َعِلَم كلٌّ باللفظ الذي اقتى إجياهبا وهذا خارج عن النسخ.
ونسخ الكتاب بالكتاب ال خالف يف جوازه إذ كان كل واحد مقطوعًا، ونسخ السنة 
السنة ال حيصل معه لبس وقد ذكرنا معنى)85(  املزية)84(عىل  الكتاب  أقوى ألن  بالكتاب 
النسخ يف اللغة: إبطال اليشء وإقامة آخر مقامه، واوىل ما حيد النسخ به رشعًا التي يقال: 
هو دليل رشعي دل عىل أن مثل احلكم الثابت بالنص األول غري ثابت يف املستقبل عىل 

وجه لواله لكان ثابتًا بالنص األول مع تراخيه عنه.
پ پ پ پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  تعاىل:  بقوله  ذلك  ان  عىل  اهلل  رد  وقد  فصل: 
ڀچ ]سورة البقرة: 106[ أي ما نرفع)86( من حكم آية وما نبدل يف آية نأت)87( بخري منها 

لكم يف التسهيل والتيسري كاألمر بالقتال الذي سهل )88( عىل املسلمني بقوله)89(: چ ڱ 
ڱ ں ں چ ]سورة األنفال: 66[ أو مثلها يف السهولة كالعبادة بالتوجه اىل الكعبة 

بعد أن كان اىل بيت املقدس)90(.
ومعنى  الثواب،  جزيل  به  تستحق)91(  بأن  وأنفع  لنا  أصلح  أي  منها:  خري  ومعنى 
ننسها)92(: نرتكها، فإن قيل إذا كان نسخ اآلية رفعها وتركها اال ترك)93( فام معنى ذلك؟ 
ومن  يرفع)96(،  فال  إقرارها  معناه  وانام  ترك)95(  اال  تركها  ليس  قلنا  بينهام؟  مجع)94(  ومل 
أي  املصلحة  يف  مقامها  يقوم  منها  بدالً  وننزل  ننزهلا  فال  نؤخرها،  أي  ننسها)97(:  قرأ 
يكون أصلح للعباد منها، وقد تقدم أن النسخ يف القرآن عىل ثالث 98(؛ منها ان يرفع)99( 
حكم اآلية وتالوهتا كام روي عن ايب بكر انه قال كم يقرؤون سورة؟)100(قيل بضع)101( 
أبو  أورده  البقرة   أطول من سورة  اهلل  قرأهتا ونحن مع رسول  قد  قال:  آية  وسبعني 

عيل احلجة)102(.
ومنها؛ أن تثبت اآلية يف اخلط ويرفع حكمها كقوله تعاىل چ ىب يب جت حت ختچ 
]سورة املمتحنة: 11[ فهذه ثابتة يف اللفظ مرتفعة)103( احلكم ومنها؛ ما يرفع اللفظ ويثبت 
احلكم كآية الرجم فقد قيل إهنا كانت منزلة فرفع لفظها، وهذه اآلية حيتاج مفرسها أن)104( 
يقدرها قبل تفسريه هلا، ألن فيها مقدمًا ومؤخرًا تقديره وهو أعلم ما نرفع من حكم آية نأت 
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َض يف هذا التأويل فقيل: إِن القرآن ما  ِ بخري منها أو ننسها أي نرتكها فال ننسخها، وقد اعرتخُ
بعضه خري من بعض أليس بكالم)105( واحد.

وجهني؛  أحد  من  خيلو)106(  ال  النسخ  ألن  منها،  أنفع  أي  ذلك  معنى  ان  واجلواب: 
يكون أخف يف احلكم  أن  وإما  أوفر يف األجر  فيكون  منه يف احلكم،  أثقل  يكون  أن  إما 
فيكون أيرس يف العمل، وقد قدمنا أن من قرأ ننسئها)107( فمعناه)108( نؤخر حكمها فتعمل 
 ]101 النحل:  ]سورة  چ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  چ  قوله:  ومثله  حينًا،  به 
من  اختلقته)109(   ]101 النحل:  ]سورة  چ  ى  ى  ې  ې  چ  آية  حكم  واملعنى 
 ]75 النحل:  ]سورة  چ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  چ  عليهم  ردًا  تعاىل  فقال  نفسك  تلقاء 
وألن إثبات الناسخ واملنسوخ يف القرآن داللة عىل الوحدانية والقدرة)110(. ونحن اآلن 

نرشع يف بيان الناسخ واملنسوخ ]5[)111(ونظم القرآن)112( بعون اهلل تعاىل.
الفاحتة: ليس فيها يشء منه)113( أوهلا ثناء وآخرها دعا.

البقرة: قالوا)114( منها ان فيها ثالثني)115( آية منسوخة أوهلا قوله: چ ٿ ٿ ٿچ 
عن  وفضل  اإلنفاق  هذا  ومجاعة)118(:  حيان)117(  بن  مقاتل  قال   )116(]3 البقرة:  ]سورة 
نسخت)121(  البعقاع)120(  بن  زيد  جعفر  أبو  وقال  املفروضة،  بالزكاة  لنسخه  الزكاة)119( 
املفروضة كل صدقة يف القرآن، ونسخ صيام رمضان كل صيام يف القرآن، ونسخ ذباحه)122(

كل ذباحة، وقال اآلخرون: اآلية يف الزكاة املفروضة.
فقال   ]62 البقرة:  ]س��ورة  چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  تعاىل:  قوله  والثانية: 
األكثرون: هي منسوخة ناسخها قوله: چ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ ]سورة آل عمران: 
85[ اآلية، وقيل هي حمكمة ويقدر فيها)123( حمذوف فتقديره أن الذين قد آمنوا ومن آمن 

من الذين هادوا والصابئني.
منسوخة  هي  فقيل   ]83 البقرة:  ]سورة  چ  ى  ې  ې  چ  قوله:  والثالثة: 
چ ]سورة النساء: 89[ وقال الباقر: ان  گ گ ڳ  چ  ناسخها قوله: 

يقال لكم)124(.
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]سورة البقرة: 109[نسخ ما فيها من  چ  ۀ ۀ  چ  والرابعة: قوله تعاىل: 
قوله:  إىل  چ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  بقوله:  والصفح  العفو 
]سورة  گ گ ڳ چ  چ ]سورة التوبة: 29[ اخلامسة: قوله: چ  ڳ ڳ  چ 

]سورة  چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چ  قوله:  منها  واملنسوخ  حمكم  هذا   ]115 البقرة: 
البقرة: 115[ وذلك أن طائفة أرسلهم النبي يف رسية ويف ليلة مظلمة ذات غيم قد 

القبلة وكل واحد منهم حترى جهة وسمتًا وحمرابًا وصلوا  اختلفوا أي الرسية يف سمت 
سمت  عن  منحرفة  حماريبهم  خطوط  رأوا  العامل  وضاء  والظلمة  الغيم  ذهب  فلام  إليها 
القبلة فلام توجهوا اىل املدينة)125( ورجعوا اىل رسول اهلل فأخربوه بذلك واستفتوا من 
رسول اهلل يف قضاء هذه الصالة)126( ونزلت اآلية وقال أهل التاريخ: ملا قدم رسول 
القبلة:  حتويل  بعد  اليهود  فقال  شهرًا  عرش  سبعة  املقدس  بيت  نحو  صىل  املدينة   اهلل
وال خيلو حممد من أمرين إما ان كان عىل حق فرجع عنه وإما ان كان عىل باطل ينبغي 
]سورة البقرة: 115[ وهذا يف  چ  ڳ  گ  گ  چ  لنبي يكون عليه فانزل اهلل تعاىل 

وقت الظهر.
ون��زل)128(  الصالة  اىل  قام  إذا  بطرفه  السامء  يف  يرمي   النبي كان  قتادة)127(  وعن 

ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  چ  تعاىل  بقوله   جربئيل
ہ ہ ھ ھ چ ]سورة البقرة: 144[ أي نحوه وتلقاه فصارت هذه اآلية 

ناسخة لقوله چ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱچ ]سورة البقرة: 115[)129(.
السادسة: قوله تعاىلچ ے ے ۓ ۓ چ ]سورة البقرة: 139[ نسخ هذا 
 ]158 البقرة:  ]سورة  چ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  چ  قوله:  السابعة:  السيف،  بآية 

هذا حمكم واملنسوخ)130(: چ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ چ 
]سورة البقرة: 158[ وكان عىل الصفا صنم يقال له اساف وكان عىل املروة صنم يقال 
له نائلة وكانا)131( رجاًل وامرأة يف اجلاهلية قد دخل)132( الكعبة فزنيا فيها فمسخهام اهلل 
امرأة  كان  الذي  والصنم  الصفا،  الذي كان رجاًل عىل  الصنم  املرشكون  حجرين، فرتك 
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بينهام  يسعوا  أن  حترجوا)133(  األنصار  أسلمت  فلام  اهلل،  دون  من  وعبدومها  املروة  عىل 
ثم نسخ  اآلية   ]158 البقرة:  ]سورة  چ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  چ  تعاىل  اهلل  فأنزل 
ذلك بقوله چ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک چ ]سورة البقرة: 130[ اآلية.
قوله:  اىل   ]6[ چ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  قوله  والثامنة: 

چڭ ڭ چ ]سورة البقرة: 159[ نسخها اهلل باالستثناء)134( وهو قوله: چۇ 

ملا  اآلية  هذه  لوال  هريرة  ابو  وقال   ]160 البقرة:  ]سورة  چ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
حدثتكم بيشء)134(.

بعضهم  فقال   ]173 البقرة:  ]سورة  چ  ک  ک  ڑ  ڑ  قولهچ  التاسعة: 
واجلراد  السمك  ودمان  ميتتان)135(  لكم  احلت   بقوله امليتة  يف  بالسنة  نسخت  اهنا 

چ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  چ  تعاىل:  قال  ثم  الطحال   حرم ثم  والطحال)136(  والكبد 
]سورة البقرة: 173[ ثم رخص للمضطر واملحتاج واخلارج غري الباغي والعادي بقوله: 

]سورة البقرة: 173[. ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ چ  چ 

]سورة البقرة:  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک چ  العارشة: يف قوله: چ 
حني االسالم فقاتل وكان الحدمها عىل االخر طول  178[ اآلية وذلك ومن اقتال)137( 
يقتل  أن  نرىض  ال  االكثرون:  فقال  االسالم  جاء  حتى  صاحبه  من  احدمها  يقتص  فلم 
بالعبد منا اال احلر منهم وباملرأة منا اال الرجل منهم فسوى اهلل بينهام يف القصاص ونزل: 

چ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  چ 

]سورة البقرة: 178[ ها هنا)138( موضع النسخ وباقي اآلية حمكمة )139( وأمجع املفرسون 
عىل)140( ما فيها من املنسوخ واختلفوا يف ناسخها فقيل: ناسخها اآلية التي يف املائدة وهو 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ چ ]سورة املائدة: 45[  قوله: چ 
ان  قلنا:  يلزمنا حكمه؟.  بني ارسائيل فكيف  فان قيل: هذا كتب عىل  اىل آخر اآلية)141( 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ چ  آخر اآلية الزمنا)142( وهو قوله چ 
]سورة املائدة: 45[ وقيل ناسخها اآلية التي يف بني ارسائيل وهو قوله: چڱ ں ں 
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]سورة اإلرساء: 33[  چ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
او قتل)143( املسلم بالكافر ارساف وكذا قتل احلر بالعبد)144(.

احلادي عرش)145(: قولهچ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ثم نسخت بالكتاب  ]سورة البقرة: 180[ أوجب بقول ذلك)146(  ې ى چ 
والسنة بقوله: چ گ گ گ ڳ چ ]سورة النساء: 11([ اآلية، وبقوله ال 
وصية لوارث)147( والصحيح ان النبي قال من)148( يويص لقرابته فقد ختم عليه)149(

بمعصيته)150( واآلية كلها حمكمة)151(.
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  قوله  عرشة:  الثانية 
ڤ ڤ ڦ چ ]سورة البقرة: 183[ قيل هذا إشارة اىل االمم اخلالية)152( ويقال 
ما أرسل نبي)153( اال فرض عليه وعىل امته صيام شهر رمضان كفرت)154( به االمم كلها 
وأمنت به أمة حممد فالتنزيل مدح هلم وقيل إشارة اىل النصارى فاهنم اذا صاموا)155(
صدر  يف  كذلك  املسلمون  وكان  يناموا،  مل  ما  النساء  وجامعوا  وارشبوا  وأكلوا  أفطروا 
االسالم فعهد)156( اربعون رجاًل من االنصار فجامعوا نسائهم بعد النوم ومنهم عمر بن 
الزوجني  احد)157(  نمت وكان  قد  اين  فقالت  نفسها  امرأته من  راود  انه  اخلطاب وذلك 
  اهلل  رسول  وكان  فقال)158(  وجامعها  قوهلا  اىل  يلتفت  فلم  اآلخر  عىل  حرم  نام  اذا 
يتهادى  قيس  بن  ثمة)159(  له  يقال   ]7[ األنصار  من  كبريًا  شيخًا  فرأى  املدينة  يف  يميش 
فقال  طليحا)160(  قيس  ابن  ان  أرى  كأين    فقال  االرض  خيطان  ورجاله  رجلني  بني 
صنعته  قد  طعامًا  لك  اسخن  حتى  رسلك  عىل  يل  فقالت  البارحة  امرأيت  اىل  دخلت  اين 
لك، فمضت اىل اسخانه)161( فحملتني عيني فخانتني)162( فقالت اخليبة)163(حرم عليك 
له  فرق  الضعف  من  عيل  فغيش  أريض  يف  وعملت  طاويًا  فاصبحت  والرشاب،  الطعام 
قوله:  اىل  چ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  فنزلت:   )164(اهلل رسول 
187[ فصارت  البقرة:  ]سورة  چ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چ  قوله:  اىل  چ  ڄ  چڄ 

]سورة البقرة: 183[)166(. ٹ ٹ ٹ چ  هذه اآلية ناسخة لقوله: چ 
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البقرة:  ]سورة  چ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  چ  قوله  عرشة:  الثالث 
184[)165( وكان الرجل يف بدء)166( االسالم ان شاء)167( افطر واطعم مكان يومه مسكينًا 
حتى قال تعاىل چ ڈ ڈ ژ چ ]سورة البقرة: 184[ أي فمن أطعم مكان مسكينًا)168( 

ان من الطعام واوله)169( مد حتى انزل اهلل قولهچ ۀ ہ ہ  كان أفضل واالطعام مدهَّ
البقرة: 185[ وهذا الظاهر حيتاج اىل كشف ومعناه فمن شهد  ]سورة  چ  ہ ہ 

ڇ  چ  لقوله  ناسخًا  هذا  فصار  فليصمه  صحيحًا)170(  بالغًا  عاقاًل  حارضًا  الشهر  منكم 
ڍ ڍ ڌ ڌ چ ]سورة البقرة: 184[.

البقرة:  ]س��ورة  چ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  چ  قوله  عرشة:  الراب�������ع 
من  فتقاتلون   ]190 البقرة:  ]سورة  چ  ېئ  ۈئ  چ  قوله  اال  حمكم  مجيعًا   )171]190

ک ک ک  ال يقاتلونكم)172( هذا كان من)173( االبتداء ثم نسخ اهلل ذلك بقوله چ 
ک گ گ گ گ ڳ چ ]سورة البقرة: 194[)174( وبقوله چ ھ ھ 

]سورة التوبة: 5[. ے ے چ 
البقرة:  ]سورة  چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  قوله  عرشة:  اخلامس 

191[ صارت منسوخة بآية السيف.
من  هذا   ]192 البقرة:  ]سورة  چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  قولهچ  عرشة:  السادس 
والصفح  العفو  ذلك  فصار  هلم  واصفحوا  فاعفوا  والتقدير  العفو  معناها  التي  االخبار 

منسوخًا بآية السيف.
السابع عرشة: قوله چ ۋ ۋ ۅچ ]سورة البقرة: 196[ نزلت اآلية يف كعب 
بن عجزة االنصاري)175( فانه قال ملا نزلنا احلديبية مر النبي يب وانا أطبخ قدرًا والقمل 
يتهافت)176( عىل وجهي فقال لعلك يؤذيك هوام رأسك؟!. فقلت نعم فقال ادعخُ بحالق 
]سورة  چ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  چ  فنزل  رأسك)177(  فاحلق 

البقرة: 196[ ان)178( حيلق وعليه طعام.
الثامن عرشة: قوله چ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی چ ]سورة 
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البقرة: 215[ اآلية كان قبل أن يفرض)179( الزكاة فلام فرضت الزكاة نسخ اهلل هبا كل صدقة 
يف القرآن فقال چ ڻ ڻ ڻ چ ]سورة التوبة: 60[ اآلية.

التاسع عرشة: قوله چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ ]سورة البقرة: 217[)180( 
عبد  خرج  حتى  احلرام  االشهر  يف  اجلاهلية  يف  القتال  عن  يمنعون)181(  كانوا  اهنم  وذلك 
اهلل بن جحش)182( وأمر)183( اىل بطن نخلة فلقي هبا عمر بن احلري)184( فقتله فعري)185( 
ابتداء رجب)186(  املرشكون املسلمني بذلك وكان قتله يف آخر يوم من مجادى اآلخر كان 

چ  ے  ے  ھ  ھ  چ  بقوله)187(  منسوخة  صارت  ثم  اآلية  اهلل  فانزل 
]سورة التوبة: 5[ يعني يف احلل واحلرم.

]سورة البقرة: 219)188(  ې ې ې چ  ۉ  چ  العرشون: قوله ]8[ 
وذلك ان اهلل تعاىل حرم اخلمر يف مخسة مواضع أوهلا: قوله چ ڃ ڃ ڃ ڃ 
تعاىل برتكهم  اهلل  ومن  تعبري هلم)189(  67[ وهو  النحل:  ]سورة  چ  چ  چ  چ 
باملدينة  تعاىل  اهلل  انزل  ثم  امتنع من رشهبا قوم وبقي آخرون  نزلت هذه  فلام  رزقًا حسنًا 
البقرة:  ]س��ورة  ەئچ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ېې  ې  ې  چۉ 

باحلجاز  ويبيعوهنا)191(  القليل  بالثمن  الشام  من  يتبايعوهنا)190(  كانوا  فاهنم   ]219
جيعل  مل  اهلل  ان    لقوله  هبا  منفعة  فال  واال  االرباع  كانت  فيها  فاملنافع  الثمني  بالثمن 
]سورة البقرة:  ى ى ائ ائچ  شفاء)192( أمتي فيام حرم عليها)193( فلام سمعوا چ 
عوف)194(  بن  الرمحن  عبد  بن  حممد  دعا  حتى  قوم  وبقي  رشهبا  عن  قوم  انتهى   ]219
قومًا وأطعمهم وسقاهم اخلمر فلام حر وقت املغرب صىل ابو بكر بن جعويه خليف 
فبلغ   )196( سكر  ممن  وكان  القراءة  يف  وخلط  بالناس  قرآنًا  أكثرهم  وكان  الدين)195( 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  چ  اهلل  فانزل  عليه  فشق    اهلل  رسول  ذلك 
ثم  العشاء  صالة  بعد  اخلمر  يرشب  الرجل  وكان   ]43 النساء:  ]سورة  چ  ھ  ھ 
فأكلوا  أناسًا  ايب وقاص  بن  سعد  حتى دعا)198(  قد مر)200(  الفجر  عند  فيكون)197(  يرقد 
فانزل اهلل  فاخذ رجل حلى... اجلزور)200( فرب به انف سعد فقرره)201(  وارشبوا)199( 
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]سورة  چ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

]سورة  چ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  وقيل  هذا  التحريم  موضع  فقيل  فاتركوه  90[أي  املائدة: 
]سورة الفرقان: 20[ أي  ۆئ چ  املائدة: 91[ أي انتهوا قال)202( يف الفرقان چ 
يا  أتنهانا  فقالوا  اتقوا  أي   ]106 الشعراء:  ]سورة  چ  ىئ  ىئ  الشعراءچ  ويف  اصربوا 
]سورة  چ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چ  حتريمها  وأكد  اهلل؟.  رسول 

األعراف: 33[ واالثم اخلمر قال)203(.
رشبت اخلمر حتى كَل)204( عقيل كذلك االثم يذهب بالعقول)205(.

احلادية والعرشون: قوله چۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئچ ]سورة البقرة: 219[ 
ومعنى العفو الفضل)206( واملعنى من املال ففرض اهلل قبل الزكاة اذا كان لالنسان مال ان 
قيمته من الذهب ويتصدق بام بقي فشق)208( عليهم ذلك  يمسك منه الف درهم أو)207( 

فانزل اهلل الزكاة وأسقط)209( عنهم ذلك فصارت هذه اآلية ناسخة ملا قبلها.
البقرة:  ]س��ورة  چ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  قوله  وال��ع��رشون:  الثانية 
املائدة  يف  التي  باآلية  والنرصانيات  اليهوديات  من  أحكامها  بعض  اهلل  فنسخ   )210(221

ائ  چى  قوله  اىل   ]5 املائدة:  ]س��ورة  چ  ٴۇ  ۈ  ۈ  چۆ  قوله  وهي 
الكتابيات  يعني)211(   ]5 املائدة:  ]س��ورة  چ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
والوثنيات وأمجع املفرسون عىل نسخ ما يف البقرة وإحكام ما يف املائدة وعىل عكسه روى 

عمر.
]س��ورة  چچ  چ  چ  ڃ  چڃ  قوله  وال��ع��رشون:  الثالثة 
وأمجعوا عىل إحكام أوهلا وإحكام آخرها اال كالمًا يف أوسطها وهو  البقرة: 228[)212( 
چ ]سورة البقرة: 228[ وقد طلق اسامعيل بن عبد اهلل بن ]9[  ک ک ک  قولهچ 
بطل)216(  كام  حكمها  يبطل)215(  مل  ثم  حاملة)214(  وهي  امرأته  غفار  من  أو  أشجع)213( 
نسخت،  حتى  امرأته  تضع  مل  انه  فيقال  تضع  مل  ما  برجعتها  أحق  وكان  املنسوخ  حكم 
وناسخها اآلية التي تليها بعض الثانية وهو قولهچ ہ ہ چ ]سورة البقرة: 229[ 
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]سورة البقرة:  ہ ھ ھ ھ ھچ  فان قيل: فأين الثالث؟. قلنا: قوله چ 
229[، يروى ذلك عن رسول اهلل وقيل نسخها اهلل باآلية التي هي قوله چىئ ی 

]سورة البقرة: 230[. ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب چ 
]سورة  ۇچ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  چ  قوله  والعرشون:  الرابعة 
اىل  اشارة  229[ وهذه  البقرة:  ]سورة  چ  ۆ  ۆ  چۇ  فقال  استثنى  ثم   ]229 البقرة: 

تقول له ال أطأ لك مضجعًا ونحوه،  اخللع واملباراة فانه حيل له ان يأخذ من امرأته)217( 
ويطلقها عىل التفصيل املذكور يف كتب الفقه فصار آخر االية ناسخًا حلكم أوهلا.

]سورة البقرة:  اخلامسة والعرشون: قوله چھ ھ ھ ھ ےچ 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  چ  بقوله  احلولني  وجوب  نسخ  ثم   ]233

]سورة البقرة: 233[ بأن ينقصا شهرًا اىل ثالثة أشهر. ىئ چ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  ق��ول��ه  وال���ع���رشون:  ال��س��ادس��ة 
اذا  الرجل  كان   )218(]240 البقرة:  ]سورة  ڃچ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
مات عن امرأته أخُنِفق عليها حوالً وهي يف عدته)219( ما مل خترج فان خرجت نقضت العدة 

ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  وال يشء هلا، فنسخ اهلل ذلك باآلية التي قبلها وهي قوله 
]سورة البقرة: 234[ فصارت األربعة اشهر  ٻ پ پ پ پ ڀچ 

وعرشًا)220(  ناسخة للحول، وليس يف كتاب اهلل تعاىل آية ناسخة يف سورة اال واملنسوخ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  چ  قوله  وهي  االحزاب  سورة  يف  أخرى  وآية  اآلية  هذه  اال  قبلها 
ڱ  ڱ  ڳ  چ  قوله  وهي  قبلها  التي  اآلية  نسختها   ]52 األح��زاب:  ]سورة  ڇچ 

]سورة األحزاب: 50[. ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ چ 
 )221(256 البقرة:  ]سورة  چ  مئ  حئ  جئ  چی  قوله  مدنية  والعرشون:  السابعة 
نسخها اهلل بآية السيف وذلك ان رسول اهلل اجىل اليهود من املدينة اىل أذرعات)222( 
امهاتنا  مع   )225( االنصار خترج   )224( أوالد  فقال  األنصار رضاع  يف  وكان هلم)223(  الشام 
]سورة البقرة:  ی جئ حئ مئ چ  من الرضاع متى)226( خرجوا فمنعهم اباؤهم فنزلچ 
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256[ ثم نسخته آية السيف.
فأمر   ]282 البقرة:  ]سورة  چ  ائ  ى  ى  چ  قوله  والعرشون:  الثامنة 

بالشهادة ثم نسخ وجوب الشهادة يف كل بيع وابتياع بقوله چ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
]سورة البقرة: 283[ قال الشعبي والنخعي انام نزل)227( ان نشهد  ٺ ٿ ٿ چ 

عىل كل جوزة)228( أو بقل.
 ]284 البقرة:  ]سورة  چچ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  قوله  والعرشون:  التاسعة 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  قوله  وه��و  بعده  فيام  واختلفوا  حمكم  ه��ذا 
ڎ ڎ ڈ چ ]سورة البقرة: 284[ فقالت عائشة: إن اهلل حياسب اخللق يوم القيامة 

أرسهَّ  ما  عىل  الكافر  ويعاقب  أرسهَّ  ما  للمؤمن  فيغفر  جهرًا  أو  االرسار  يف  عجلوا)229(  بام 
يف سائر أهل القبلة قيل: ملا نزلت هذه اآلية قال  ]10[ وعن ابن مسعود هي عامة )230( 
املسلمون: يا رسول اهلل ال نطيق)231( فقال ال تقولوا كام قال اليهود سمعنا وعصينا ولكن 
البقرة:  ]سورة  چ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  چ  فنزلت  وأطعنا)232(  سمعنا  قولوا 

.]286
الثالثون: قوله چ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ چ ]سورة البقرة: 286[ علم اهلل ان 
الوسع ال يطاق اهلل)233( نسخ بأول آية الدين آخرها ما روي عن النبي حجة ملن ذهب 

اىل)234( نسخ قوله ان اهلل جتاوز المتي عن اخلطأ والنسيان وما اكرهوا)244( عليه)235(.
آل عمران: 20[ حمكم  ]سورة  ہچ  ہ  ہ  ۀ  چ  قوله  آل عمران: مدنية 
واملنسوخ چ ھ ھ ھ ھ ے چ ]سورة آل عمران: 20[ نسختها آية السيف.
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ ]سورة آل عمران:  الثانية: قوله چ 
 ]28 عمران:  آل  ]سورة  چ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  چ  قوله  واملنسوخ  حمكم  هذا   ]28

نسختها آية السيف.
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  قولهچ  أوهلا  متصالت؛  واخلامسة:  والرابعة  الثالثة 
ڍ ڍچ ]سورة آل عمران: 86[ اىل قوله چ ڻ ڻ ڻ چ ]سورة آل عمران: 
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يقال  منهم  لواحد)237(  اهلل  استثنى  ثم  ارتدوا عن االسالم  نزلت يف ستة رهط   )236(]88
له سورة)238(  بن الصامت من االنصار وذلك انه ندم عىل افعاله فارسل اىل اهله يسألون 

رسول اهلل هل له توبة فقال نعم فصارت يف كل نادم مثله اىل يوم القيامة.
چ ]سورة آل عمران: 97[ هذا يف  ھ ھ ے ے ۓ  السادسة: قوله تعاىل چ 
العموم ثم استثنى بام بعدها فصار ناسخًا هلا وهو قوله چ ۓ ڭ ڭ ڭ چ ]سورة 

آل عمران: 97[ فسئل عن السبيل فقال: هو الزاد والراحلة)239( وما يتعلق هبام.
 ]102 عمران:  آل  ]سورة  چ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چ  قوله  السابعة: 
وذلك انه ملا نزلت مل يعلموا تأويلهان فقالوا ما حق تقاته يا رسول اهلل؟. فقال: حق 
نزوهلا  فشق  يكفر)241(  ينسى وان يشكر فال  يذكر فال  يطاع فال يعىص وان  ان  تقاته)240( 
قولوا  ولكن  اليهود  يقول  كام  تقولوا)242(  ال  فقال  نطيق  ال  اهلل  رسول  يا  فقالوا  عليهم 
احلج:  ]سورة  ہچ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  چ  بيسري)243(  بعدها  ونزل  واطعنا  سمعنا 

ہ ہ ہ  78[ وكان هذا أعظم عليهم من االول حتى يرس اهلل ذلك وسهل فنزلت چ 
ھچ ]سورة التغابن: 16[ فصارت ناسخة ملا قبلها)245(.

نسخها   ]111 عمران:  آل  ]س��ورة  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  چ  قوله  الثامنة: 
]سورة التوبة: 29[. چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ 

آل  ]سورة  چ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  قولهچ  التاسعة: 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  چ  قوله  واملنسوخ  حمكم،  هذا   ]145 عمران: 
ٻ  ٻ  ٱ  چ  بقوله  ذلك  نسخ   ]145 عمران:  آل  ]سورة  چ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چ ]سورة اإلرساء: 18[.
آل  ]س��ورة  چ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  چ  قوله  ال��ع��ارشة: 

]سورة التوبة: 29[. چ ڇ ڇ ڇ ڇچ  عمران: 186[ نسخ يقوله چ 
النساء: مدنية: قوله چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ اىل قوله چ ٿ چ ]سورة 
لبعلها  ان  وذلك  عمها)247(  وابن  ابنتها  ويف  االنصارية  قحة)246(  ام  يف  نزلت   ]7 النساء: 
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بنات)248( وخلف ماالً فاخذوا وبنو اخيه)249( ومل يعطوا البنات شيئًا وكان ذلك سنتهم يف 
اجلاهلية فجاءت)250( امها تشتكي اىل رسول اهلل ]11[ فرق هلا رسول اهلل فنزلت 
اآلية ثم نسخت بقوله چ گ گ چ ]سورة النساء: 11[ فبني كيف القسم اآلية)251(.

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  ق��ول��ه:  الثانية: 
أخُمروا)253(  فقيل:  فيها  فاختلفوا)252(   ]8 النساء:  ]سورة  چ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

يف  أخُم��روا)256(  وقيل:  بذلك)255(  هلم  يرضخون  شيئًا)254(  واملساكني  لليتامى  جيعلوا  أن 
بآية  معروفًا، وقيل: بل نسخها  لليتامى واملساكني قوالً  يقولوا  القربى وأن  النهي لذوي 

املواريث.
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چ  قوله  الثالثة: 
]سورة النساء: 9[ وذلك ان اهلل تعاىل أمر االوصياء بامضاء  ڇ ڇ ڇ ڍ چ 

ابتداًء باآلية التي يف البقرة وهي قوله تعاىل  الوصية عىل ما رسم املويص ثم نسخها)257( 
موٍص  من  علم  من  أي   ]182 البقرة:  ]س��ورة  چ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

جنفًا أو جور فال اثم عليه أي ال حرج عىل املويص اليه ان يقول للمويص ليفعل العدل 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چ  لقوله)259(  هذه اآلية ناسخة  وكانت)258( 
اىل قوله چ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چ ]سورة النساء: 9 -10[ اآلية نزلت 
عزل االنصار االيتام فلم خيالطوهم يف يشء من امواهلم فلحق الرر بااليتام الن اللبن 
فيه  فيام  اهلل  بصاحبها فرخص  االذى  حلق)262(  تركب)261(  مل  اذا  والدابة  اذا مل حيلب)260( 

ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ  الرر ومل يرخص يف أكل األموال بالظلم فقالچ 
]سورة النساء: 6[ ههنا فبل الفرض فان أيرس رد وان مات وليس  چ  مئ ىئ 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  چ  لقوله  ناسخة  اآلية  هذه  فصارت  يشء  عليه  فليس  بمورس 
]سورة النساء: 10[ اآلية. ڈ ڈ چ 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  قوله  اخل��ام��س��ة)272(: 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  قوله  اىل  چ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ 
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زنت)264(  اذا  االسالم  ب��داء)263(  يف  واملرأة  الرجل  كان   ]15 النساء:  ]سورة  ٹچ 
حبسا يف بيت فال خيرجان منه حتى يموتا، فهذه اآلية نسخت بالسنة وكتاب)265( اهلل فيها 
 النبي فخرج  خاصة)266(  فيهن  كانت  وقيل:  والرجال،  النساء  ذكر  عن  النساء  بذكر 
بالبكر  البكر  يومًا عىل أصحابه فقال خذوا عني خذوا عني)267( قد جعل اهلل هلن سبياًل 
لتلك  ناسخة  اآلية  هذه  فصارت)270(  بالرجم)269(  والثيب  عام)268(  وتغريب  مائة  جلد 

]سورة النساء: 16[ وهي السادسة. ٹ ڤ ڤ چ  اآلية وقوله چ 
سورة  يف  التي  اآلية  فجاءت  غري  ال  وشتام)271(  ّرا  جخُ زنيا  اذا  البكران  كان  السادسة: 
فهذا   ]2 النور:  ]س��ورة  ٿچ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  قوله  وهي  النور 

منسوخ باآلية.
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  قولهچ  السابعة: 
التائبني؟. فقال: من تاب قبل موته  النساء: 17[ فقيل للنبي ما حد  ]سورة  ڌچ 
بسنة قبل اهلل توبته اال وان ]12[ ذلك لكثري، ثم قال من تاب قبل موته بنصف سنة قبل 
اهلل توبته اال وان ذلك لكثري، ثم قال ومن تاب قبل شهر قبل اهلل توبته ثم قال اال وان 
ذلك لكثري، ثم قال ومن تاب قبل موته بجمعة قبل اهلل توبته ثم قال اال وان ذلك لكثري، 

ڍ  ڍ  چ  تعاىل  قوله  تال  ثم  توبته)272(  اهلل  قبل  بساعة  موته  قبل  تاب  من  قال  ثم 
احتجوا  ثم  قريب  فهو  املوت  قبل  كان  ما  قال كل  ثم   ]17 النساء:  ]سورة  چ  ڌ  ڌ 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  چ  فقال  قبلها  التي  اآلية  يف 
النساء:  ]س��ورة  چ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

17[ نسخت يف اهل الرشك.
 ]22 النساء:  ]س��ورة  ڃچ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چ  الثامنة: 
منسوخة،  هي  وقيل:  عنه  عربت)273(  فقد  سلف  قد  ما  لكن  ومعناها  حمكمة،  اهنا  قيل: 

ومعناها إال ما قد سلف فانزلوا عنه وعىل هذا العمل.
النساء:  ]سورة  ڭچ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  چ  قوله  التاسعة: 



الناسخ واملنسوخ 

312

.)274(]23
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  چ  قوله  العارشة: 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ چ ]سورة النساء: 29[ وذلك إن هذه اآلية ملا نزلت)275( 
قالت االنصار: إن الطعام يف)276( أفضل األموال فتحرجوا)277( أن تواكلوا)278( االعمى 
فيشتهي)280(  املجلس  من)279(  يتمكن  ال  االعرج  وإن  الطعام  أطايب  اىل  ينظر  ال  ألنه 
أنزل  حتى  مواكلتهم  من  وامتنعوا  بالبلع)282(  االكل  يف  يستغنيا)281(  ال  واملريض  بأكله 
من  عىل  ليس  ومعناه   ]61 النور:  ]سورة  ڌچ  ڍ  ڍ  ڇ  چ  النساء  سورة  يف  اهلل 
عني)284(  عن  املعنى  يف  وهو  عنه  مرفوع  اللفظ  يف  واحلرج  حرج،  االعمى  من)283(  اكل 

فصارت هذه ناسخة ملا وقع هلم.
احلادية عرشة: قوله چ ى ى ائ چ اىل قوله چ ائ ەئ چ 
]سورة النساء: 33[ كان الرجل يف)285( االسالم يعاقد الرجل فيقول إن متُّ فلكض)286( 
چ  ىئ ىئ ىئ ی ی  ه أخذ من ماله سدسه فانزل اهلل چ  من مايل)287( ومل يسمِّ

]سورة األنفال: 75[ فنسخت اآلية املعاقدة)288( اذا كان له احد من ذوي االرحام.
]سورة  چ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  چ  قوله  عرشة:  الثانية 
كلها  األحوال  يف  بتحريمها  نسخها  ثم  هنا  الصالة  أوقات  يف  اخلمر  حرم   ]43 النساء: 

]سورة املائدة: 91[. ڄ ڄ ڄ چ  فآجتنبوه چ 
]سورة النساء: 63[ هذا مقدم  ڳ ڳ ڱ چ  الثالثة)289( عرشة: قولهچ 

مؤخر)290( معناه فعظهم واعرض ثم نسخ بآية السيف.
 ]64 النساء:  ]سورة  چ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  چ  قوله  عرشة:  الرابعة)291( 

ٺچ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  بقوله  نسخ 
]سورة التوبة: 8[.

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ڳ  چ  قوله  عرشة:  اخلامسة)292( 
ں چ ]سورة النساء: 71[ فصارت االية التي يف التوبة ناسخها)293( وهي چ ې ى 
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ى ائ ائ چ ]سورة التوبة: 122[.
السادسة)294( عرشة: قوله چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ ]سورة النساء: 80[)295( 

چ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ ]سورة النساء: 80[ نسخ بآية السيف.

منسوخ   ]13[  ]81 النساء:  ]سورة  چ  ڄ  ڦ  چ  قذوله  عرشة:  السابعة)296( 
]سورة النساء: 81[ حمكم. چڄ ڄ ڄ چ 

النساء:  ]سورة  چ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  چ  قوله  عرشة:  الثامنة)297( 
84[ نسخ ايضًا)298( بآية السيف.

والعرشون)299(: قوله چ ې ى چ ]سورة النساء: 91[ نسخ بآية السيف.
]سورة  چ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  چ  قوله  احلادية والعرشون)300(: 
]سورة  چ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  بقوله  نسخ   ]92 النساء: 

التوبة: 1[.
الثانية)301( والعرشون: قوله چ گ گ گ ڳ ڳ ڳچ 
ارتد  ثم  الدية  اخذ  بعد  اخيه  قاتل  قتل  ضباعة)302(  قتل  ان  وذلك   ]93 النساء:  ]سورة 
وحلق بمكة كافرًا فانزل اهلل فيه هذه اآلية فأكثر الصحابة عىل اهنا منسوخة اال ابن عباس 

وابن عمر)303(.
الثالثة)304( والعرشون: قولهچ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇچ ]سورة النساء: 

145[ ثم استثنى بقوله چۇ ۇ ۆ ۆچ ]سورة البقرة: 160[.
املنسوخ  وفيها من  آيات منها نزلت بمكة، وغري)305(  باملدينة اال ثالث  املائدة: نزلت 

تسع آيات:
ۓ  ے  ے  قولهچ  اىل  چ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  چ  قوله  أوهل��ا: 
ۓچ حمكم منسوخ)306( تسع آيات چ ڭ ڭ ڭ ڭ چ اىل قوله چ ۈ چ 
البكري  بان رشع ضيعة بن رشحبيل)307(  السيف وذلك  آية  املائدة: 2[ ناسخها  ]سورة 
عليه  فاعرض)309(  أمرك  عيل  إعرض  فقال:   اهلل رسول  أتى  باخلطم)308(  املعروف 
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أمر)310( الدين فقال ارجع اىل قومي فاعرض عليهم ما قلته فانرصف فقال لقد دخل 
  بوجه كافر وخرج بقفى)311( غادر فمر برسح)312( من رسوح املدينة)313( لرسول اهلل
من  القضاء وهي العام السابع سمع املسلمني ثلة)316(  فلام كانت عمرة)315(  فاستاقه)314( 

چڭ  اهلل  فانزل  احلطم  ومعهم  هلم)318(  حشد  يمون  وائل)317(   بن  بكر  وكان  املرشكني 
]سورة املائدة: 2[. ڭ ڭ ڭ چ 

چچ  بقوله  نسخها   ]13 املائدة:  ]سورة  ېچ  ې  ۉ  قولهچ  الثانية: 
ڇ ڇ ڇ ڇچ ]سورة التوبة: 29[.

الثالثة: قوله چ چ چ چ ڇ ڇچ ]سورة املائدة: 33[ نسخها باالستثناء 
بقوله چ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہچ ]سورة املائدة: 34[ اآلية.

الرابعة: قوله چ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀچ]سورة املائدة: 42[ قيل اهنا 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ  چ  بقوله  وقيل: صار منسوخًا  املحكم واالع��راض)319(  حمكمة خربين 

ۋ ۋ چ ]سورة املائدة: 49[.
اخلامسة: قوله چ ک ک گ گ گ چ ]سورة املائدة: 99[ نسخت بآية السيف، 

وباقيها حمكم.
چ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  قوله  السادسة: 
القاسم  عبد)321(  ابو  وقال  حمكم  وباقيها  منسوخ)320(  هنا  ها  اىل   ]105 املائدة:  ]سورة 
اآلي��ة)323(  هذه  إالهَّ  واملنسوخ  الناسخ  بني  مجعت  آية  اهلل  كتاب  يف  ليس  س��الم:)322(  بن 
يا  فقال:  اآلية  هذه  قرأ  انه   النبي عن  وروي  أمثاهلا  من  كثري  ففيه  كذلك  وليس)324( 
أهيا الناس ليسحتكم اهلل بعذابه او لتدعونهَّ فال يستجاب لكم)325( فالناسخ منها)326( اذا 

اهتديتم واهلدى ها هنا االمر باملعروف والنهي عن املنكر.
]سورة  کچ  ک  ڑ  چ  قوله  اىل  ڌچ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  چ  قوله  السابعة: 
املائدة:  ]سورة  گچ  گ  ک  ک  چ   ]14[ املنسوخ  قيل  حمكمة)327(   ]106 املائدة: 

106[ نزلت يف متيم الداري)328( وعدي بن زيد)329( النرصانيني وقصتهام معروفة)330(.
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إن  أي   ]107 املائدة:  ]س��ورة  چ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  چ  قوله  الثامنة: 
الليد  سوق  يف  بمكة)331(  يباع  ووجد  عليهام،  فضة  قدح  فقد  الشهادة  يف  كذبا  أهنام  علم 
فعا  وقبض)332( عىل املنادي وقيل له: من اين لك هذا؟. فقال: وقعه إيلهَّ متيم وعدي، فرخُ
صار  ثم  بعضهم:  فقال  املسلمني  لشهادة)333(  الذميني  شهادة  فبطلت   اهلل رسول  اىل 

هذا منسوخًا.

أي   ]108 املائدة:  ]سورة  ىئچ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  چ  قوله  التاسعة: 
املائدة: 108[ اىل هذا منسوخ  ]سورة  چ  جئ  ی  ی  ی  ی  چ  عىل حقيقتها أو خيافوا 

عند بعضهم والثاين)334( حمكم.
األنعام: نزلت بمكة لياًل اال تسع آيات وفيها منسوخ)335( مخس عرش آية:

أوهلا: قوله چ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ ]سورة األنعام: 15[ 
]سورة الفتح: 2[. پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ  نسخت بقوله چ 

الثانية: قوله چ ائ ەئ ەئ وئچ ]سورة األنعام: 66[ نسخت بآية السيف.
]سورة األنعام: 69[  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ  الثالثة: قوله چ 
النساء:  ]س��ورة  چ  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  چ  بقوله  نسخت  اآلية 

.]140
نسخها   ]70 األنعام:  ]سورة  چ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  قوله  الرابعة: 
بقوله چ چ ڇ ڇ ڇ ڇچ ]سورة التوبة: 29[ وقوله چ ٺ چ تقديره 

قل)336( انزله ثم ذرهم)337( نسخ بآية السيف.
 ]104 األنعام:  ]سورة  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  چ  قوله  اخلامسة: 

نسخت بآية السيف.
السادسة: قوله چ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳچ ]سورة األنعام: 106[ 

]سورة األنعام: 106[ نسخ بآية السيف. ڳ ڳ ڱچ  هذا حمكم چ 
األنعام:  ]سورة  چ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  چ  قوله  السابعة: 
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107[ نسخ بآية السيف.
چ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  چ  قوله  الثامنة: 
اهلل  الن  املنسوخ  باطن  وباطنها  االحكام  ظاهرها  اآلية  هذه   ]108 األنعام:  ]سورة 
بآية  يدخل يف جنب ذلك، وهو غلط واشنع، فنسخت  امرنا تقيلهم وليست)338(   تعاىل 

السيف.
چ ]سورة األنعام: 112[  ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ  التاسعة: قوله چ 

نسخت بآية السيف.
بقوله  نسخ   ]118 األنعام:  ]سورة  چ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  چ  قوله  العارشة: 

ۈ  ۈ  چ  قوله  وكذا   ]121 األنعام:  ]سورة  چ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چ 

ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې چ ]سورة املائدة: 5[ والطعام ال 
يقع اال عىل الذبائح.

ژ  ڈ  چ  قوله  اىل  چ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  چ  قوله  عرشة:  احلادية 
چ ]سورة األنعام: 135[ نسخ بآية السيف. ژ ڑ 

بآية  نسخ   ]137 األنعام:  ]سورة  چ  ې  ې  ې  چ  قوله  عرشة:  الثانية 
السيف.

بآية  نسخت  األنعام: 158[  ]سورة  چ  ڄ ڃ ڃ  چ  قوله  عرشة:  الثالثة)339( 
السيف.

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ  الرابعة)340( عرشة: قوله چ 
مائة وأربعة  القرآن  السيف. وقد نسخ من  بآية  األنعام: 159[ نسخ  چ ]سورة  ڎ  ڎ 

]15[ وعرشون آية بآية السيف.
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  چ  قوله  وهي  بمكة  نزلت  األع��راف: 
]س��ورة األع��راف:  چ  ڱ  ڳ  چ  قوله  اىل  ]س��ورة األع��راف: 163[  چ  ۓ 

167[ نزلت يف اليهود باملدينة ويف هذه السورة آيتان منسوختان.
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أي خل)342(  النسخ  183[ موضع  األعراف:  ]سورة  چ  ڳ  گ  چ  األوىل)341(: 
عنهم وباقي اآلية حمكم نسخ املنسوخ منها بآية السيف.

أمواهلم  من  الفضل  يعني   ]199 األع��راف:  ]س��ورة  چ  ڃ  ڄ  چ  قوله  الثانية: 
]سورة األعراف:  چچ  چ  ڃ  چ  منسوخ)343( ووسطها حمكم وآخرها قوله 
 ]199 األع��راف:  ]سورة  چ  ڃ  ڃ  چ  قوله  ووسطها  السيف،  بآية  نسخ   ]199

وهذا)344( حمكم، وعن النبي: ان جربئيل قال يا حممد قد جئتك بمكارم االخالق)345( 
ْرِف(( اآلية قال:  ْربِ اْلعخُ ِذ اْلَعْفَو َوْأمخُ من ربك قال: وما ذلك؟.)346( قال: ان)347( تقرأ ))خخُ
وما ذلك؟.)348( قال: يقول: صل من قطعك واعط من حرمك واعف عمن ظلمك)349(.
چ ]سورة  گ  گ  گ  گ  ک  ک  چ  آيتني ومها  باملدينة اال  األنفال: نزلت 
األنفال: 30[ اآلية چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ چ ]سورة األنفال: 

چ  ٻ  ٻ  چٱ  قوله:  أوهلا؛  املنسوخ  من  آيات  ست  السورة  هذه  ويف   ]64
رسول  إن  وذلك  األنفال،  يسألونك  وتقديره  الغنائم،  واألنفال؛   ]1 األنفال:  ]سورة 
اهلل ملا)350(  ضعفهم وقلة عدهتم يريد)351( بدر قال مرغبًا حمرضًا)352( من قتل قتياًل فله 
سلبه ومن أرس أسريًا فله رضاه)353( فلام وضعت احلرب أوزارها نظر يف الغنيمة فإذا هي 
]سورة  ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ  أقل من العدد فنزلت)354( ثم نسخت)355( بقوله چ 

ألنفال: 41[ اآلية.
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ چ ]سورة األنفال: 33[ ثم)356(  الثانية: قوله چ 

]سورة األنفال: 34[. ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ  نزلت آية ناسخة هلا وهي قوله چ 
الثالثة: قوله چ ی ی ی ی جئ چ ]سورة األنفال: 61[)357( نسخ)358( بآية 

السيف وباقيها حمكم نزلت يف اليهود.
 ]65 األنفال:  ]سورة  چ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  قوله  الرابعة: 
]سورة  چ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  چ  قوله  واملنسوخ  حمكم)359(  هذا 
ڱ ڱ ں ں چ ]سورة األنفال: 66[ فنسخها،  األنفال: 65[ اآلية فأنزل اهلل چ 
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والتخفيف ال يكون االهَّ لثقل)360( وكان يف األوىل)361( فرض عىل الرجل أن يقاتل عرشة 
ثم صار فرضا عىل الرجل أن يقاتل)362( رجلني.

اخلامسة: قوله چ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ چ ]سورة األنفال: 
72[ وكانوا يتوارثون باهلجرة ال بالتعصيب حتى انزل چ ىئ ىئ ىئ ی یچ 

]سورة األنفال: 75[ فتوارثوا بالنسب.
السادسة)363(: قوله چ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ چ ]سورة 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆچ ]سورة األنفال: 73[  األنفال: 72[ اىل قوله چ 
اليهم  احتاج  فان  يقاتلونه  وال  يقاتلهم  ال  موادعة  العرب)364(  وأكابر   النبي بني  كان 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  چ  ذلك  يف  ورد)365(  السيف  بآية  منسوخًا  فصار  أعانوه 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  بقوله  نسخت   ]38 األنفال:  ]سورة  چ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

چچ ]سورة البقرة: 193[ ]16[ وقيل هي وعيد وهتديد.
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ ٍ]سورة التوبة: 2[ فهذه والتي  التوبة)366(: قوله چ 
كان بينه وبينهم موادعة جعل اهلل هلم)368( أربعة اشهر من يوم النحر  تليها نزلتا فيام)367( 
يوم  من  يومًا  مخسني  عهد  وبينهم  بينه  يكن  مل  من  مدة  وجعل  اآلخر  ربيع  من  عرش  اىل 
 ]5 التوبة:  ]سورة  چ  ھ  ھ  ہ  ہ  چ  قوله  تفسري  وهو  املحرم  آخر  اىل  النحر 
يعني املحرم وحده ثم نسخ بقوله چ ھ ھ ے ے چ ]سورة التوبة: 

.]5
آية صار آخرها ناسخًا ألوهلا وهو قوله  ملائة واربعة وعرشين  الناسخة  الثالثة: هذه 

چ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ چ ]سورة التوبة: 5[.

ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  چ  ق��ول��ه  ال��راب��ع��ة: 
ٿ ٿچ ]سورة التوبة: 7[ نسخت بقوله چ ھ ھ ے ےچ 

]سورة التوبة: 5[)369(.
چ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  چ  قوله  والسادسة:  اخلامسة 
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]سورة التوبة: 34[ والتي تليها بآية)370( الزكاة املفروضة.
قوله  اىل   ]39 التوبة:  ]سورة  چ  گ  گ  گ  چ  قوله  والثامنة:  السابعة 

ى  ى  ې  چ  بقوله)371(  بآية  نسخت   ]41 التوبة:  ]سورة  چ  ٻ  ٱ  چ 

]سورة التوبة: 122[. ائ ائچ 
]سورة  ڻچ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  چ  قوله  التاسعة: 

]سورة النور: 62[. التوبة: 45[ نسخت بقوله چڤ ڤ ڤ ڦچ 
بعضهم  قال   ]80 التوبة:  ]سورة  چ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  قوله  العارشة: 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ  قال رسول اهلل الزيدن عىل سبعني)372( فنسخها بقوله چ 
ڀ ٺ ٺ چ ]سورة التوبة: 80[.

التوبة:  ]س��ورة  چ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  چ  قوله  ع��رشة:  احلادية 
بقوله  اهلل  فنسخها   ]97 التوبة:  ]سورة  چ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چ  وقال   ]98

چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ ]سورة التوبة: 99[.

گ  گ  ک  چ  اين)373(  يف  نزلت  آيات  ثالث  وقيل  آيتني  غري  بمكة  نزلت  يونس: 
من  آيات  ست  السورة  هذه  ويف  بعدها  التي  واآلي��ة   ]58 يونس:  ]س��ورة  گچ 

املنسوخ:
 ]15 يونس:  ]سورة  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چ  قوله  أوهلا: 

]سورة الفتح: 2[. پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ  نسخت بقوله چ 
بآية  منسوخة   ]41 يونس:  ]سورة  حتچ  جت  يب  ىب  مب  چ  قوله  الثاني�������ة: 

السيف.
بآية  نسخها   ]46 يونس:  ]سورة  چ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  قوله  الثالث����ة: 

السيف.
]سورة  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  الرابعة: قوله 

يونس: 108[ نسختها آية السيف.
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 ]99 يونس:  ]س��ورة  چ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  چ  قوله  اخلامسة: 
فنسخت بآية السيف)374(.

]سورة يونس: 109[ نسخها آية السيف. ژ ڑ ڑ ک چ  السادسة: قوله چ 
چ  ھ  ھ  ھ  ہ  چ  التامر)375(  ببهان  نزلت  آيات  غري  بمكة  نزلت  هود: 

]سورة هود: 114[ والتي تليها ويف هذه السورة أربع آيات من املنسوخ:
نسخ   ]12 هود:  ]س��ورة  چ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  چ  قوله  أوهل��ا: 

معناها ال لفظها)376( بآية السيف.
الثانية: قوله چ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ]سورة هود: 15[ نسخت بقوله 

چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چ ]سورة اإلرساء: 18[ ]17[.

الثالثة: قوله چ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ ]سورة هود: 121[ 
والتي تليها نسخها بآية السيف.

يوسف: نزلت بمكة وال ناسخ فيها وال منسوخ.
بن  وعامر  ربيعة)377(  بن  فصار  باملدينة  نازلة  تكون  ان  واألشبه  بمكة  نزلت  الرعد: 
فيها)380(  متلفة  وآية  عليها  جممع  املنسوخ  من  آيتان)379(  السورة  هذه  ويف  الطفيل)378( 
نسخت   ]6 الرعد:  ]سورة  چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  قوله  فاملختلف 
هنا  والرشك   ]48 النساء:  ]سورة  ھچ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  چ  بقوله 
انام  وقيل   ]13 لقامن:  ]سورة  ڄچ  ڄ  ڄ  ڦ  چ  تعاىل  اهلل  قال  الظلم)381( 
قوله  أما  أظهر)384(  وهذا  حمكمة  وهي  خلقه،  عىل  وتعطف)383(  اهلل  من  هو)382(اخبار 

چ  چ  تعاىل  فقد)385(بقوله   ]40 الرعد:  ]سورة  چ  ائ  ائ  ى  ى  ې  چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ چ ]سورة التوبة: 29[.
إبراهيم: نزلت بمكة وهي حمكمة وقيل قوله چ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ 
ٺ ٺ ٺ ٺ چ ]سورة  ]سورة إبراهيم: 34[ حمكم واملنسوخ قوله چ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  چ  تعاىل  بقوله  نسخت   ]34 إبراهيم: 
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ڃچ ]سورة النحل: 18[.
احلجر: نزلت بمكة فيها مخس آيات من املنسوخ:

ٺ ٿ ٿ چ ]سورة احلجر: 3[ نسخت بآية السيف. أوهلا: چ 
]سورة احلجر: 85[ منسوخ بآية السيف. ڭ ڭ ڭ چ  الثانية: قوله چ 

الثالثة: قوله چ ې ې ې چ ]سورة احلجر: 88[ كان هذا قبل أن يخُؤَمر بقتاهلم 

ثم نسخ بقتاهلم.
الرابعة: چ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ چ ]سورة احلجر: 89[ نسخ معناها ال لفظها 

بآية السيف.
ٿ  ٺ  چ  حمكم  أوهل��ا   ]94 احلجر:  ]س��ورة  چ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  اخلامسة: 

ٿچ ]سورة احلجر: 94[ منسوخ بآية السيف.

النحل: من أوهلا)386( اىل رأس أربعني بمكة ومنها اىل)387( آخرها باملدينة وفيها اربع 
آيات من املنسوخ:

]س��ورة  چ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  أوهل��ا: 
ڀ چ  إىل قوله چ  ٻ ٻ پ چ  النحل: 67[ نسخت بالتي يف املائدة وهي چ 

]سورة املائدة: 90[)388(.
]سورة النحل: 82[ نسخت بآية  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ چ  الثانية: قوله چ 

السيف.
چ ]سورة النحل: 106[ ثم استثنى  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  الثالثة: قوله چ 

]سورة النحل: 106[ نسخها آخرها. ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ  چ 

بآية  نسخ   ]125 النحل:  ]س��ورة  چ  ۓ  ۓ  ے  ے  چ  قوله  الرابعة: 
السيف.

بآية  نسخت   ]127 النحل:  ]س��ورة  چ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  چ  اخلامسة: 
السيف وفيها خالف.
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بني إرسائيل)389(: نزلت بمكة اال آيات وفيها ثالث آيات)390( من املنسوخ.
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ ]سورة اإلرساء: 23[ هذا حمكم. أوهلا: چ 

]سورة اإلرساء: 23[ هذا واجب اىل قوله  ڱ ں چ  الثانية)391(: قوله چ 
هذا   ]23 اإلرساء:  ]س��ورة  چ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  چ 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  وقوله  القبلة  أهل  وغري  القبلة  أهل  يف 
فليس  الرشك  عىل  األبوان  مات  فاذا   ]24 اإلرساء:  ]سورة  چ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 

للولدان)392( ان يرتحم عليهام.
چ ]سورة اإلرساء:  ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ  ڳ ڳ  گ گ گڳ  چ  الثالثة: قوله 
 ]54 اإلرساء:  ]س��ورة  ڻچ  ڻ  ڻ  ں  چ  قوله  اىل  حمكم   ]18[  ]54

نسخها بآية السيف.
چ  ڳ  گ  گ  چ  قوله  اىل  چ  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چ  ال��راب��ع��ة)393(: 

ې  ې  ۉ  ۉ  چ  االعراف  يف  بقوله  بعده  ما  نسخ  ثم   ]110 اإلرساء:  ]سورة 
ې ې چ ]سورة األعراف: 205[.

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  قوله  وهي  منسوخة  آية  فيها  بمكة  نزلت  الكهف: 
چچ ]سورة الكهف: 29[)394( اىل قوله چ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئچ 

]سورة االنسان: 30[، ]سورة التكوير: 29[ وعيد.
مريم: نزلت بمكة وفيها من املنسوخ مخس آيات:

أوهلا: چ ٱ ٻ ٻ چ ]سورة مريم: 39[ نسخ االنذار بآية السيف.
منها  استثنى  ثم  واد،  وغي   ]59 مريم:  ]سورة  چ  ڭ  ۓ  ۓ  چ  قوله  الثانية: 

]سورة مريم: 60[. ڭ ڭ ۇ چ  بقوله چ 
نسخها   ]75 مريم:  ]سورة  چ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  چ  قوله  الثالثة: 

السيف. آية)395( 
ک ک ک چ ]سورة مريم: 84[ نسخ بآية السيف. الرابعة: قوله چ 
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طه: مكية وفيها من املنسوخ ثالث آيات أوهلا چ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
]سورة طه: 114[ هذا حمكم فان رسول اهلل كان يقرأ سورة النجم  ڀ ٺ چ 
عىل أصحابه فلام انتهى إىل قوله چ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭچ ]سورة 
ترجى(  وشفاعتهن  العىل  الغرانيق  )تلك  القرشيني)396(  بعض  زاد   ]20-  19 النجم: 
ورفع صوته هبا ثم ختم النبي السورة وسجد وسجد املسلمون معه وسجد من كان 
من حىص املسجد فرفعه  اخذ كفا)398(  الوليد بن املغرية)397(  يف املسجد من املرشكني إال 
له)400(  تسلية  فنزلت   اهلل رسول  فاغتم  القرآن  من  أنه  منهم  ظنا)399(  نكرًا  وجهه  اىل 
چ ]سورة  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  چ 

احلج: 52[ ونزل چ ڭ ڭ ۇ چ ]سورة األعىل: 6[.
الثانية: قوله چ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ چ ]سورة طه: 130[ نسخ بآية 

السيف.
]سورة طه: 135[ منسوخ بآية السيف. يئ جب حب خبچ  الثالثة: چ 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  چ  قوله  أوهلا  منسوخة  آيات  ثالث  فيها  مكية  األنبياء: 
چ  ۋ ۅ  ٴۇ ۋ  چ  ہچ ]سورة األنبياء: 98[ اىل قوله  ہ  ہ  ہ 
]سورة األنبياء: 100[ فقال ابن الزبعرى)401( أنا خصيم حممد هبذا فقيل وكيف هذا)402( 
عبدت  الصابئة  وإن  ومريم  املسيح  عبدت  والنصارى  عزيرًا  عبدت  اليهود  إن  قال: 
أصنامنا  مع  نكون  لن)403(  رضينا  فقد  النار  يف  عبدوهم  ومن  هؤالء  كانوا  فان  املالئكة 
]سورة  ائچ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  چ  اهلل  فانزل  النار،  يف 
]سورة  ہچ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  چڻ  تعاىل  قال  انه  عىل   ]101 األنبياء: 

األنبياء: 98)404( وال يعقل ومن يعقل.
ومكيًا ومدنيًا وسفريًا وحريًا  لياًل وهنارًا)405(  احلج: من أعاجيب السورة إن فيها 

وحربيًا وسلميًا وحمكاًم ومتشاهبًا وناسخًا ومنسوخًا وفيها ثالث آيات:
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  چ  قوله  أوهل��ا: 
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چ ]سورة األعىل: 6[  چ ڭ ڭ ۇ  چ ]سورة احلج: 52[ وقد تقدم قوله  ڳ 
نسخها.

ثانيها: قوله چ ک ک ک گ گ گ گ چ ]سورة احلج: 68[ نسخها آية 
السيف.

الثالثة: قوله چ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ ]سورة احلج: 78[ ]19[ نسخها قوله 
چ ہ ہ ہ ھ چ ]سورة التغابن: 16[)406(.

املؤمنون: مكية وفيها آيتان منسوختان: أوهلا: چ ۉ ې ې ې ې چ  ]سورة 
املؤمنون: 54[ نسخها آية السيف، الثانية: چ ک ک ک گچ ]سورة املؤمنون: 96[ 

نسخها آية السيف)407(.
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  چ  أوهل��ا  املنسوخ؛  من  آي��ات  سبع  فيها  مدنية  النور: 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  بقوله  اهلل)408(  نسخها   ]6 النور:  ]س��ورة  ڭچ 
الرسقة  فعل  ألن  هذا   ]32 النور:  ]سورة  ڀچ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ 

ے  ے  ھ  چ  الثالثة)411(:  الفعل،  إثم)410(  عىل  فيه  املرأة  خيون)409(  والزنا  أقوى 
مقدمًا يف  )412( وكان  بن  نزلت يف عاصم   ]6 النور:  ]سورة  چ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
االنصار فقال: يا رسول اهلل!. الرجل يدخل بيته فيجد مع امرأته رجاًل فإن عجل عليه 
وقتله قخُتل به وإن شهد عليه اخُقيم عليه احلد فام يصنع يا رسول اهلل؟. فام كان اال ايامًا)413( 
حتى ابتخُيل رجل من أهل بيت عاصم هبذه البلية يف رجل من أهل بيته)414( يا رسول اهلل 
اقيم  الناكل وإن نكال مجيعا  أخُقيم احلد عىل  فنزلت اآلية فان حلف احدمها ونكل اآلخر 

احلد عليهام وان حلفا فرق بينهام بغري طالق ومل جيتمعا من بعده ابدًا.
الرابعة: قوله چ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
چ ]سورة النور: 27[ هذا مقدم ومؤخر أي تسلموا وتستأنسوا واالستيناس  ىئ ىئ 

ڤ ڤ  چ  فقال  اخل��االت)416(  وبيوت  ثم نسخت يف هذه  التسليم  بعد  االذن  هنا)415( 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ ]سورة النور: 29[.
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]سورة  ڳچ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  چ  قوله  اخلامسة: 
النور: 31[ ثم نسخ بقوله چ ٹ ٹ ٹچ ]سورة النور: 60[ والذي يضعه)417( 

هو اجللباب.
 ]54 النور:  ]سورة  چ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  چ  السادسة: 

نسخ بآية السيف وباقي اآلية حمكم.

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  چ  قوله  السابعة: 
ٻ  ٻ  ٱ  چ  قوله  وهي  تليها  التي  نسختها   ]58 النور:  ]سورة  چ  ۆ  ۆ  ۇ 

]سورة النور: 59[. ٻ ٻ پ چ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پچ  الفرقان: مكية وفيها من املنسوخ آيتان قوله چ 
نسخ  ثم   ]69 الفرقان:  ]سورة  چ  ڦ  ڦ  چڦ  قوله  اىل   ]68 الفرقان:  ]سورة 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  فقال  باالستثناء 
چچ ]سورة الفرقان: 70[ والتبديل؛ يقع يف الدنيا عند بعض)418( املفرسين يصري 

مكان املعصية القربة وقيل)419( بل يقع يف اآلخرة)420(.
الشعراء: مكية إالهَّ آيات نزلت يف املدينة يف شعراء اجلاهلية ثم استثنى شعراء املسلمني 
]سورة الشعراء: 227[ والذكر  چ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  چ  بقوله 

يف الطاعة)421(.
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  آية وهي قوله  فيها  النمل: مكية واملنسوخ 
ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک چ ]سورة النمل: 92[ نسخ معناها ال لفظها بآية 

السيف.
القصص: مكية اال آية وفيها آية منسوخة وهي ]20[ قوله چ ڌ ڎ ڎ ڈ 

]سورة القصص: 55[ نسخها آية السيف. ڈ ژ ژ ڑ ڑ چ 

وفيها  باملدينة  آخرها  اىل  ونزل  مكية  العرشة  راس  اىل  اوهلا  من  نزلت  العنكبوت: 
ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  منسوخة  آية 
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چ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ چ ]سورة العنكبوت: 46[ نسخها قوله چ 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  چ  قوله  اىل  چ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڳچ ]سورة التوبة: 29[ وفيها آية أخرى نسخ معناها ال لفظها چ ھ ھ ھ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ چ ]سورة العنكبوت: 50[ نسخ)422( اهلل معناها النذارة بآية 

السيف.

جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب  الروم: مكية فيها آية منسوخة وهي قوله چ 
]سورة الروم: 60[ نسخ بآية السيف. مب ىب يب چ 

]سورة  چ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  قوله  منسوخة وهي  آية  وفيها  مكية  لقامن: 
لقامن: 23[ نسخ معناها ال لفظها بآية السيف.

ڳ  چ  قوله  اىل  چ  گ  گ  چ  قوله  املنسوخ)425(  وفيها)424(  مكية  املضاجع)423(: 
چ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  السيف  بآية  لفظها  ال  معناها  نسخ   ]70 ص:  ]سورة  ڳچ 
الدهر  باحلني؛  املراد  وقيل  السيف،  آية  والناسخ  بدر  يوم  باحلني  أراد   ]88 ]سورة ص: 

فال نسخ فيها حينئٍذ)426(.

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چ  الزمر: مكية وفيها سبع آيات منسوخات أوهلا قوله 
ں چ ]سورة الزمر: 3[ نسخها)427( آية السيف الثانية چ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ چ ]سورة الزمر: 13[ نسخ بقوله چ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺچ 

السيف  بآية  نسخت   ]15 الزمر:  ]سورة  ڄچ  ڄ  ڄ  چ  الثالثة   ]2 الفتح:  ]سورة 
أيضًا.

ېئچ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  چ  الرابعة: قوله 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  چ  قوله  اخلامسة  السيف  آية  نسخها)428(   ]39 الزمر:  ]سورة 
ڃ ڃ  چ  ]سورة هود: 39[ الناسخ آية السيف السادسة قوله  چ  ڦ  ڦ  ڤ 
يونس:  ]سورة  چ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  چ  السابعة؛   ]108
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ۉ ۉ ې ې ې ېچ ]سورة الزمر: 46[ نسخ معناها ال لفظها بآية السيف.
أخرى  بعد  واحدة  التأليف  يف  نزلت  سور  سبع  القرآن  يف  وليس  مكية  املؤمن:  حم 
ژ ڑ ڑ ک ک چ ]سورة  إالهَّ احلواميم ويف السورة من املنسوخ آيتان قوله چ 
چ ]سورة األحقاف: 35[ نسختها آية  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  غافر: 55[ چ 

السيف.

]سورة  چ  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چ  منسوخة  آية  فيها  مكية  املصابيح)429(: 
فصلت: 34[ حمكم)430( واملنسوخ چ ک ک گ گ چ ]سورة فصلت: 34[ نسخ 

بآية السيف.
]سورة  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  قوله  املنسوخ  من  وفيها  مكية  الشورى: 
 ]7 غافر:  ]س��ورة  ٴۇچ  ۈ  ۈ  چ  املؤمن  يف  بقوله  نسخت   ]5 الشورى: 
 ]6 الشورى:  ]سورة  چ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  چ  قوله  الثانية؛ 
الثالثة؛  السيف  ]سورة الشورى: 6[ نسختها بآية)431(  چ  ڑ  ڑ  ژ  چژ  حمكم 
 ]15 ال��ش��ورى:  ]س���ورة  چ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ېى  چې 

الشورى:  ]سورة  چ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  چ  قوله  وكذا  حمكم،  هذا 
]سورة  چ  خت  حت  جت  ىبيب  مب  چ  قوله ]21[  اىل  منسوخ  اآلية  وباقي)432(   ]15

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  چ  الرابعة  السيف  بآية   ]15 الشورى: 
ارسائيل  بني  يف  التي  باآلية)433(  نسخت   ]20 الشورى:  ]سورة  چ  ھ  ھ  ہ 
]سورة اإلرساء: 18[  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀچ  وهي قوله چ 
هذا   ]23 الشورى:  ]سورة  چ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  قولهچ  اخلامسة 
تقدم عليه   )434(النبي ان  قال بعض االنصار  املدينة  ملا قدم   النبي ان  حمكم، وقيل 
له  فقالوا  نستأذنه،  فقالوا  بيننا)436(  من  ماال  له  مجعنا  فلو)435(  يشء  عنده  وليس  الوفود 
ال  أي  القربى  يف  املودة  إالهَّ  جعاًل  الرسالة  بالغ  عىل  اطلب  ال  واملعنى:  فنزل،  ذلك  يف 

ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ چ  تودوين)437( يف قرابتي)438( وقيل هي منسوخة بقوله چ 
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الشورى: 40[  ]سورة  چ  ے  ے  ھ  ھ  چ  السادسة؛ قوله  ]سورة سب�أ: 47[ 
قوله)439(  السابعة   ]40 الشورى:  ]سورة  چ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چ  بقوله  نسخ 
التي  واآلية   ]41 الشورى:  ]سورة  چ  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  چ 

الشورى:  ]سورة  چ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  چ  بقوله  نسخها)440(  تليها 
]سورة الشورى: 46[ اىل قوله  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ چ  43[ التاسعة قوله)441( چ 

 ]48 الشورى:  ]س��ورة  چ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چ 

نسخت بآية السيف.
]سورة  چ  جب  يئ  ىئ  مئ  چ  قوله)442(  منسوختان  آيتان  وفيها  مكية  الزخرف: 

الزخرف: 89[ نسختها آية السيف.
]سورة  چ  وئ  وئ  ەئ  چ  قوله  وهي  منسوخة  آية  وفيها  مكية  الدخان: 

الدخان: 59[ ناسخها آية السيف.
اجلاثية)443(: مكية وفيها آية منسوخة وهي قوله چ ٻ پ پ پ پچ ]سورة 

اجلاثية: 14[ ناسخها)444( آية السيف.
]سورة  چ  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  چ  آيتان  املنسوخ  من  وفيها  مكية  االحقاف: 
األحقاف:  ]سورة  چ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  چ  واملنسوخ  حمكم  هذا   ]9 األحقاف: 
واتى  بمكة  واهنا)446(نزلت  اآلية  كهذه  حكمه  ك��ان)445(  منسوخ  القرآن  يف  وليس   ]9
آيات  وقال له نزلت عيل)448(  عرش سنني فلام كان عام احلديبية خرج ووجهه يتهلل)447( 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  النعم فقرأ عليهم  هن أحب ايل من محر 
ڤ ڤ ڤ  ]سورة الفتح: 1 -2[ أي من ذنبك)449( وقوله چ  ڀ ٺ ٺ چ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ ]سورة األحزاب: 47[ وقولهچ ڍ ڍ ڌ ڌ چ 
فامذا  وبأصحابه  به  يفعل  ما  اهلل  اعلم  قد  واملرشكون  املنافقون  فقال   ]5 الفتح:  ]سورة 
ونزل)450(   ]138 النساء:  ]سورة  ڭچ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  چ  فنزلت  بنا  يفعل 
]سورة الفتح: 7[ هو اكثر من فارس والروم وليس يف  چ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  چ 
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كتاب اهلل منسوخ)451( نسخها سبع آيات اال هذه.
چ  ک  ک  ک  ک  ڑ  قولهچ  املنسوخ  من  آيتان  وفيها  مدنية  وقيل  مكية  حممد)452(: 
حممد:  ]سورة  چ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  وقوله  السيف  آية  نسختها   ]4 حممد:  ]سورة 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  چ  قوله  اىل  )يسالكموها(  قوله  نسخها   ]36
]سورة حممد: 37[. ٴۇچ 

الستة)454(  الصوت  احدى  وهي  منسوخ  فيها)453(  وليس  ناسخ  وفيها  مدنية  الفتح: 
الن فيها سبع آيات نسخت سبع كلامت.

احلجرات: مدنية وال ناسخ فيها وال منسوخ.
 ]39 ]سورة ق:  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  قوله  آيتان منسوختان  ق: مكية وفيها 

]سورة ق: 45[ أي: بمتسلط نسختها آية السيف. ۆ ۆ ۈ ۈچ  وقوله چ 
چ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  قوله  آيتان  الذاريات: مكية وفيها منسوخ)455(  
چ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  وقوله  الزكاة   ]22[ بآية  نسخ   ]19 الذاريات:  ]سورة 
]سورة  چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  چ  بقوله  نسخت   ]54 الذاريات:  ]سورة 

الذاريات: 55[.
يئ جب حب خب مب ىبچ  الطور: مكية وفيها آيتان من املنسوخ قوله چ 
]سورة الطور: 31[ وقوله چ ی جئ حئ مئ ىئ چ ]سورة الطور: 48[ نسختها 

بآية السيف.
]سورة  چ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  قولهچ  منسوختان  آيتان  وفيها  مكية  النجم: 
النجم: 29[ نسخت بآية السيف وقوله چ مئ ىئ يئ جب حب خب چ ]سورة النجم: 
]سورة الطور: 21[ ولو ال هذه اآلية  ڌ ڎ ڎ ڈ چ  39[ نسخ بقوله چ 

الشفاعة. لبطلت 
ۇئ ۆئ چ ]سورة القمر: 6[ نسخت  القمر: مكية وفيها منسوخة وهي قولهچ 

بآية السيف.
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احسن  احلق  كان  فقد   )456(لقوله أقرب  مكة  تنزيل  وهي  مدني����ة  قيل  الرمحن: 
فيها  وليس  نكذب،  ريب  نعمك  من  بنعمٍة  وال  قال)458(  حيث  رهبم  عىل  منكم  رداء)457( 

ناسخ وال منسوخ.
ے ے ۓ ۓ ڭ  الواقعة: مكية وال ناسخ وال منسوخ فيها وقيل ان قوله چ 

]سورة الواقعة: 39-40[ منسوخ. ڭ ڭ چ 

زيد  بن  سعيد  فتزوجها  اخلطاب  بنت  لقنها)459(  االرق  حباب  ألن  مكية،  احلديد: 
وقيل اهنا مدنية وال ناسخ فيها وال منسوخ.

انه  عنه  روي  وفضائله   عيل مناقب  احد  وهي  منسوخة  آية  وفيها  املجادلة)460(: 
قال يف كتاب اهلل آية ما عمل هبا احد قبيل وال يعمل هبا احد بعدي اىل يوم القيامة قيل ما 
هي يا امري املؤمنني فقال چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چ 
]سورة املجادلة: 12[ فامسكوا عن سؤاله ومل املك اذ ذاك اال دينار فرصفته بعدة)461( 
واحد  درهم  اال  يبق  مل  حتى  بدرهم  تصدقت  مسالة  اساله  ان  اردت  كلام  فكنت  دراهم 

فتصدقت به وسألته)462( فنزل ناسخها چ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ 
]سورة املجادلة: 13[ فصارت ناسخة. ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

احلرش: مدنية وفيها ناسخ وهو قوله چ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک چ 
]سورة احلرش: 7[ وال منسوخ فيها.

بنت  سبيعة  ش��ان)465(  ويف  بلتعة)464(  بن  حاطب  شان  يف  مدنية  االمتحان)463(: 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇچ  احلارث)466( ومنها)467( ثالث آيات منسوخات قوله چ 
]سورة املمتحنة: 10[ وذلك ان  ھ ھ ھ ھ چ  ]سورة املمتحنة: 8[ چ 
رسول اهلل رشط لقريش لن يف)468( جاءهم من عندهم ردوه اليهم وجاءهم من عنده 
مل يردوه اليه وصعب هذا الرشط عىل املسلمني ولكن صربوا فلام قتل)469( راجعا بعد بيعة 
هلا  وأثبت  مرضية)471(  اهلل  فسامها  اآلية  فنزلت  احلارث)470(  بنت  سبيعة  أتته  الرضوان، 
]سورة املمتحنة: 10[ وامتحاهنا ان حيلف باهلل ما اخرجها  ےچ  اهلجرة ثم قال چ 
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غريه عىل زوجها وال عداوة اخلرس قال)472( فاتوهم ما انفقوا أي ادفعوا اىل زوجها ما ساق 
]سورة التوبة: 1[ وقوله  چ  ٻ ٻ پ پ  ٻ  ٱ ٻ  چ  اليها ثم نسخه بقوله 
فغنمتم)473(  أي   ]11 املمتحنة:  ]سورة  چ  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  چ 

ذهبت  حيث)475(  سفيان  ايب  بنت  حكيم  ام  زوجته  ويف  زعيم)474(  بن  عياض  يف  نزلت 
منه اىل الكفار وارتدت واحلقت بابيها)476( فامر اهلل ]23[ املسلمني ان يخُعطى)477( زوجها 

ھ  فچ  بقوله  منسوخًا  ذلك  صار  ثم   )479( املهر  من  اليها  ساق  ما  بقدر  الثمن)478( 
]سورة التوبة: 51[. ھ ے ےچ 

اجلمعة)480(: نزلتا باملدينة وال ناسخ فيها)481( وال منسوخ.
ٺ  چ  قوله  الناسخ  فيها  ولكن  فيهام  منسوخ  وال  مدنيتان  والتغابن:  املنافقون 
املنافقون: 6[ وقوله  ]سورة  چ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ہ ہ ہ ھچ ]سورة التغابن: 16[. چ 

الطالق: مدنية وال منسوخ فيها وفيها الناسخ قوله چ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
]سورة الطالق: 2[. ڑ ک چ 

التحريم: مدنية وال منسوخ)482(.
القرآن  يف   النبي قال  القرب  عذاب  من  متنع  التي  السورة  وهي  مكية)483(  امللك: 

ٿ  چ  قوله  منسوختان)485(  فيها  القرب)484(  عذاب  من  متنع  آية  ثالثون  سورة 
القلم: 48[  ]سورة  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  القلم: 44[ وقوله  ]سورة  چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

نسختها)486( آية السيف.
احلاقة: مكية ال ناسخ)487( وال منسوخ.

]سورة املعارج: 5[  ۇئ ۇئ ۆئ چ  املعارج: مكية وفيها آيتان منسوختان قوله چ 
چ ٿ ٿ ٿ چ ]سورة املعارج: 42[ نسخها قوله چ ھ ھ چ ]سورة 

التوبة: 5[)488(.
نوح واجلن: مكيتان ال ناسخ وال منسوخ فيهام)489(.
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 ]2 املزمل:  ]سورة  چ  ٻ  ٻ  چ  أوهلا  املنسوخ  من  آيات  ست  وفيها  مكية  املزمل: 
]سورة املزمل: 2[ ثم قال  پ پ چ  فأخُمر بقيام الليل من آخره ثم نسخت)490( بقوله چ 
چ ]سورة املزمل: 3[ أي)492( الثلث  القليل منه؛ نصفه)491( فقال چ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
النصف  من  أي   ]4 املزمل:  ]سورة  چ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  قال  ثم  ثلثه  الليل  من  اهلل  نسخ)493( 

ٺ  ٺ  قالچ  ثم   ]5 املزمل:  ]سورة  چ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  الثانية؛  الثلثني،  اىل 
املزمل:  ]سورة  چ  گ  گ  ک  چ  الثالثة؛   ]28 النساء:  ]سورة  ٿچ  ٿ  ٺ 
]سورة  چ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  چ  الرابعة  السيف،  بآية  نسختها   ]10
وقال   ]30 اإلنسان:  ]سورة  چچ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  چ  بقوله  نسخ   ]11 املزمل: 

املفرسون: نسخ ذلك باملزمل اوهلا)494(.
املدثر: مكية وقال جابر بن عبد اهلل)495( هي أول القرآن نزوال)496( وقوله چ ۆئ ۆئ 
]سورة املدثر: 11[ يف الوليد بن املغرية املخزومي منسوخة بآية السيف. ۈئ ۈئچ 

ڭ  ]سورة القيامة: 16[ منسوخة بقوله چ  ېئ ىئ ىئ ىئ چ  القيامة: مكية چ 
ڭ ۇ چ ]سورة األعىل: 6[.

ٺ  االنسان: مدنية وهي احدى السور السبع املختلف يف تنزيلها فقوله)497(چ 
يت  ىت  مت  خت  حت  چ  ]سورة اإلنسان: 8[ وقوله  چ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڦ ڄ  چ ]سورة اإلنسان: 24[ نسخ بآية السيف الثالثة)498( قوله چ  جث مث ىث يث 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  چ  بقوله  نسخ   ]29 اإلنسان:  ]سورة  چ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

]سورة اإلنسان: 30[. چچ 

املرسالت: مكية ال ناسخ)499( وال منسوخ.
ڇ  چ  فيها)501(   واملنسوخ  تنزيلهن  يف  املختلف  السبع  السور  اح��دى)500(  عبس: 
]سورة  چ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  چ  بقوله  نسخ   ]12 عبس:  ]س��ورة  چ  ڇ  ڇ 

اإلنسان: 30[.
بني  نزلتا  اهنام  املطففني)502( وقيل  فيها وال منسوخ وكذلك  ناسخ  التكوير: مكية ال 
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مكة واملدينة.
ڱ  ڱ  چ  قوله   ]24[ واملنسوخ  مكية  الطارق:  حمكمة.  كلها  مكية  االنشقاق: 
ڱ ڱ چ ]سورة الطارق: 17[ االعىل: فيها ناسخ قوله چ ڭ ڭ ۇ چ ]سورة 

األعىل: 6[ وال منسوخ يف الغاشية: چ ې ې ې چ ]سورة الغاشية: 22[)503( 
السور  الليل: احدى  فيهن)504(  ناسخ وال منسوخ  الفجر والبلد والشمس: مكيات وال 
اىل  املرشكني  رسل  شأن  يف  الضحى:  حمكمة،  كلها  تنزيلها)506(  يف  املختلف  السبع)505( 
]سورة التني:  چ  ڃ ڃ  ڃ  ڃ  چ  اليهود ومجيعها)507( حمكم. التني: مكية قوله 
8[ نسخ معناه)508( بآية السيف، القلم: مكية كلها حمكمة وهي اول تنزيل القرآن. القدر: 

مكية كلها حمكمة)509( وكذلك االنفكاك)510(.
والزلزلة: مدنية وهي احدى)511(  املختلف حمكمة)512( االنفكاك والزلزلة حمكمة)513( 

چ  ٻ پ  ٻ ٻ  چ  وقيل: العاديات: مدنية وكذلك العرص: اختلف فيها وقوله 
]سورة العرص: 2[ نسخها)514( باالستثناء وكذلك اخلالف يف اهلمزة: نزلت يف االخنس 
بن رشيف كلها حمكمة وكذا الفيل: كلها حمكمة إِالهَّ أهنا مكية. املاعون: نزل)515( بعضها 
]سورة املاعون:  ڃ ڃچ  يف العارض)516( بن وائل)517( ونزل يف)518( قولهچ 
4[ يف عبد اهلل بن سلولفي املدينة)519( الكوثر: مكية ال ناسخ فيها وال منسوخ. الكافرون: 
السيف.  بآية  منسوخ   ]6 الكافرون:  ]سورة  چ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  چ  وقيل)520(  مكية 
االخالص:  منسوخ.  وال  فيها  ناسخ  ال  مكية  املسد:  مدنية.  أهنا  واألظهر  مكية  النرص: 
نزلت باملدينة يف شأن ربيعة وعامر بن الطفيل)521( وقيل: هي مكية ال ناسخ وال منسوخ، 

وكذا املعوذتني واختلف يف نزوهلا.
املعظم سنة  والعرشون من شهر شعبان  اثنني سابع  يوم  الظهر يف  قبل  الرسالة  متت 

.)522(سبعة ومائتان بعد األلف من اهلجرة النبوية
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املص���������������������������ادر:
القرآن الكريم.

ضبط . 1 السيوطي)ت911ه�(  الرمحن  عبد  الدين  جالل  القرآن،  علوم  يف  االتقان 
وتصحيح: حممد سامل هام، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط2، 2007م.

بريوت . 2 الفكر،  دار  النيسابوري)ت468ه�(  الواحدي  أمحد  بن  عيل  النزول،  اسباب 
لبنان، ط1، 1994م.

اهليثم، . 3 دار  السيوطي )ت911ه�( )د. ح(  الرمحن  الدين عبد  النزول، جالل  اسباب 
القاهرة مرص العربية، ط1، 2005م.

)ت630ه���( . 4 األث��ري  بن  حممد  بن  عيل  الدين  عز  الصحابة،  معرفة  يف  الغابة  اسد 
انتشارات اسامعيليان، قم إيران، ط1 )د. ت(.

دراسة . 5 العسقالين)ت852ه�(  حجر  ابن  عيل،  بن  أمحد  الصحابة،  معرفة  يف  االصابة 
بريوت  العلمية،  الكتب  دار  املوجود وعيل حممد عوض،  عبد  امحد  عادل  وتع:  وتح 

لبنان، ط3، 2005م.
االعالم، خري الدين الزركيل، دار العلم للماليني، بريوت لبنان، ط12، 1997م.. 6
االنتصار، عيل بن احلسني السيد املرتى )ت436ه( تح: مؤسسة النرش االسالمي، قم . 7

إيران، ط1، 1415 ه�. ق.
بحار االنوار، حممد باقر املجليس)ت1111ه�( املطبعة االسالمية، طهران إيران، ط1، . 8

1958م.
1107ه�( حتقيق وطباعة . 9 البحراين )ت  بن سلامن  القرآن، هاشم  تفسري  الربهان يف 

قسم الدراسات االسالمية يف مؤسسة البعثة، قم إيران، ط1، 1999م.
تح: . 10 الزركيش)ت794ه�(  هبادر  بن  حممد  الدين  بدر  القرآن،  علوم  يف  الربهان 

مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط1، 2007م.
بريوت . 11 األعلمني  مؤسسة  اخلوئي،  املوسوي  القاسم  أبو  القرآن،  تفسري  يف  البيان 
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لبنان، ط3، 1974م.
ت��اري��خ االس����الم ووف��ي��ات امل��ش��اه��ري واألع�����الم، حم��م��د ب��ن امح���د ب��ن عثامن . 12

الذهبي)ت748ه�( تح: عمر عبد السالم، دار الكتاب العريب، بريوت لبنان، ط2، 
1998م.

التاريخ الكبري، حممد بن إسامعيل البخاري )ت256ه�( )د. ح( ط1 )د. ت(.. 13
التحرير والتنوير، ابن عاشور )ت1973م( مؤسسة التاريخ العريب، بريوت لبنان، . 14

ط1، 2000م.
التفسري، حممد بن مسعود العيايش )ت ق 3ه�( تح: هاشم الرسويل املحاليت، املكتبة . 15

العلمية اإلسالمية، طهران إيران، ط1 )د. ت(.
تقريب التهذيب، أمحد بن علب بن حجر العسقالين )ت852ه�( تح: مصطفى عبد . 16

القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط2، 1995م.
هتذيب األحكام، حممد بن احلسن الطويس )ت460ه�( )د. ح( مؤسسة األعلمي، . 17

بريوت لبنان، ط1، 2005م.
بشار . 18 تح:  املزي )ت742ه�(  الدين يوسف  الرجال، مجال  أسامء  الكامل يف  هتذيب 

عواد، مؤسسة الرسالة، بريوت لبنان، ط41985م.
الثقات، حممد بن حبان بن امحد، ابن حبان )ت354ه�( تح: حممد عبد املعيد، دار . 19

املعارف العثامنية، حيدرآباد، اهلند، ط1، 1973م.
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حممد بن جرير الطربي )ت310ه�( تح: خليل . 20

امليس، دار الفكر، بريوت لبنان، ط1، 1995م.
القرطبي)ت671ه�( تصحيح: هشام سليم . 21 امحد  بن  القرآن، حممد  اجلامع ألحكام 

البخاري، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت لبنان، ط1، 2002م.
النرش . 22 مؤسسة  تح:  )ت456ه����(  الطربيس  احلسن  بن  الفضل  اجلامع،  جوامع 

االسالمي، قم ايران، ط1، 1418 ه� ش.
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احليل )ت726ه�( . 23 العالمة  يوسف  بن  احلسن  الرجال،  أحوال  األقوال يف  خالصة 
تح: حممد جواد القيومي، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم إيران، ط 1، 1417ه�.

النرش االسالمي، قم . 24 الطويس )ت460ه�( تح: مؤسسة  اخلالف، حممد بن احلسن 
إيران، ط1، 1407 ه�.

السيوطي)ت911ه�( . 25 الرمحن  عبد  الدين  جالل  باملأثور،  التفسري  يف  املنثور  الدر 
تصحيح: نجدت نجيب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت لبنان، ط1، 2001م.

النرش . 26 مؤسسة  القيمي،  جواد  تح:  )ت460ه�(  الطويس  احلسن  بن  حممد  الرجال، 
االسالمي، قم إيران، ط4، 2005م.

مهدي . 27 حممد  تح:  508ه���(  )ت  النيسابوري  الفتال  بن  حممد  الواعظني،  روضة 
اخلرسان، منشورات الريض، قم إيران، )د. ط( )د. ت(.

سنن الرتمذي، أو اجلامع الصحيح، حممد بن عيسى الرتمذي )ت279ه�( تح: عبد . 28
الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر، بريوت لبنان، )د. ط( )د. ت(.

بن . 29 منصور  بن  جمدي  تح:  )ت385ه�(  الدارقطني  عمر  بن  عيل  الدارقطني،  سنن 
سيد الشورى، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط1، 1996م.

البيهقي )ت458ه�( ضبط: حممود حممد، . 30 السنن الكربى، أمحد بن احلسني بن عيل 
دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط4، 2005م.

الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، إسامعيل بن محاد اجلوهري )ت393ه�( تح: . 31
امحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت لبنان، ط4، 1987.

حممد . 32 حممود  ضبط:  )ت256ه���(  البخاري  إسامعيل  بن  حممد  البخاري،  صحيح 
حممود حسن، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط5، 2007م.

صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج)ت261ه�( )د. ح( دار الكتب العلمية، بريوت . 33
لبنان، ط2، 2003م.

الطبقات الكربى، حممد بن سعد بن منيع البرصي )ت230ه�( دراسة وتح: حممد . 34
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عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط2، 1997م.
الربوجردي . 35 شفيع  حممد  بن  أصغر  عيل  الرجال،  طبقات  معرفة  يف  املقال  طرائف 

)ت1313ه�( تح: حممد مهدي الرجائي، مكتبة املرعيش النجفي، قم ايران، ط1، 
1410ه�.

لبنان، . 36 بريوت  األعلمي،  مؤسسة  الكليني)ت328ه�(  يعقوب  بن  حممد  الكايف، 
ط1، 2005م.

قم . 37 االسالمي،  النرش  مؤسسة  تح:  )ت1359ه�(  القمي  عباس  وااللقاب،  الكنى 
إيران، ط1، 2005م.

العريب، . 38 الرتاث  إحياء  دار  )ت911ه���(  منظور  بن  مكرم  بن  حممد  العرب،  لسان 
بريوت لبنان، ط1، 1988م.

تقي . 39 حممد  تح:  460ه�(  )ت  الطويس  احلسن  بن  حممد  االمامية،  فقه  يف  املبسوط 
الكشفي، املكتبة املرتضوية، قم إيران، ط1 )د. ت(.

جممع االمثال، أمحد بن حممد امليداين )ت 518ه�( تح: مؤسسة النرش االسالمي يف . 40
االستانةالرضوية، مشهد إيران، ط1، 1366 ه� ش.

مؤسسة . 41 548ه�(  )ت  الطربيس  احلسن  بن  الفضل  القرآن،  تفسري  يف  البيان  جممع 
العلمي للمطبوعات، بريوت لبنان، ط2، 2005م.

دار . 42 ح(  )د.  807ه�(  )ت  اهليثمي  بكر  ايب  بن  عيل  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  جممع 
الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط2، 1988م.

املحكم واملحيط االعظم، عيل بن إسامعيل، ابن سيده )ت458ه�( تح: عبد احلميد . 43
هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط1، 2000م.

املصنف، عبد الرزاق بن مهام الصنعاين )ت211ه( تح: حبيب الرمحن األعظمي، . 44
دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط1، 1989م.

اللحام، . 45 ايب شيبة )ت235ه�( تح: سعيد  بن  املصنف يف األحاديث واآلثار، حممد 
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دار الفكر، بريوت لبنان، ط1، )د. ت(.
إحياء . 46 دار  )ت626ه�(  احلموي  اهلل  عبد  ين  ياقوت  الدين  شهاب  البلدان،  معجم 

الرتاث العريب، بريوت لبنان، )د. ط( )د. ت(.
معجم رجال احلديث، أبو القاسم املوسوي اخلوئي، مطابع نرش الثقافة االسالميةن . 47

طهران إيران، ط5، 1992م.
املجيد . 48 عبد  محدي  تح:  360ه���(  )ت  الطرباين  امحد  بن  سليامن  الكبري،  املعجم 

السلفي، ط1)د. ت(.
املعجم املفهرس أللفاظ القرآن، حممد فؤاد عبد الباقي، منشورات ذوي القربى، قم . 49

إيران، ط2، 1988م.
السالم حممد هارون، . 50 بن فارس )ت395ه�( تح: عبد  اللغة، أمحد  معجم مقاييس 

املكتب االعالمي االسالمي، قم إيران، ط1، 1404ه� ش.
معرفة الثقات، امحد بن عبد اهلل بن صالح العجيل )ت261ه�( تح: عبد العليم عبد . 51

العظيم البستوي، مكتبة الداران، املدينة املنورة السعودية، ط1، 1985م.
الواقدي )ت207ه�( تح: مارسدن جونس، نرش . 52 بن واقد  املغازي، حممد بن عمر 

دانش اسالمي، قم إيران، ط1، 1405م.
النرش . 53 مؤسسة  تح:  )ت413ه���(  املفيد  الشيخ  النعامن  بن  حممد  بن  حممد  املقنعة، 

االسالمي، قم إيران، ط2، 1411ه� ش.
مؤسسة . 54 )ت382ه���(  الصدوق  احلسني  بن  عيل  بن  حممد  الفقيه،  حيره  ال  من 

األعلمي للمطبوعات، بريوت لبنان، ط1، 2005م.
تح: . 55 الذهبي )ت748ه�(  بن عثامن  امحد  بن  الرجالن حممد  نقد  االعتدال يف  ميزان 

عيل حممد البجاوي، دار املعرفة، بريوت لبنان، ط1، 1963م.
للمطبوعات، . 56 األعلمي  الطباطبائي، مؤسسة  حسني  حممد  القرآن،  تفسري  امليزان يف 

بريوت لبنان، ط2، 2002م.
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الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكريم، عبد الوهاب بن أمحدن ابن حزم االندليس)ت . 57
438ه�( ت�ح: عبد الغفار سليامن البنداري، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط1، 

1986م.
نقد الرجال، مصطفى بن احلسني التفرييش )ت ق 11ه�( مؤسسة آل البيت إلحياء . 58

الرتاث، ط1، 1376م.
العلمية، . 59 الكتب  دار  ح(  )د.  اجلوزي )ت597ه�(  بن  الرمحن  عبد  القرآن،  نواسخ 

بريوت لبنان)د. ط( )د. ت(.
العاميل . 60 احلر  احلسن  بن  حممد  الرشيعة،  مسائل  حتصيل  اىل  الشيع���������ة  وسائل 

)ت1104ه�( تح: مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، بريوت لبنان، ط1، 2008م.
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اهل������������وامش:
ابن سيدة، املحكم واملحيط العظم، مادة )نسخ( 5/ 83.. 1
ظ: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة )نسخ( 989.. 2
ظ: ابن منظور، لسان العرب، مادة )نسخ( 14/ 121.. 3
السيد اخلوئي، البيان يف تفسري القرآن: 277.. 4
السيوطي، االتقان يف علوم القرآن: 1/ 101.. 5
صحيح مسلم: 4/ 167.. 6
ڀ . 7 ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قوله  وهي 

ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

]سورة املجادلة: 12 -13[. ڍچ 
البيان يف تفسري القرآن: 287ن فقد أحىص ما يزيد عىل الثالثني . 8 ظ: السيد اخلوئي، 

آية ادعى نسخها فناقشها وأثبت عدم صحة النسخ.
ابن عبد الرب، التمهيد: 14/ 97.. 9

ظ: الطباطبائي، امليزان يف تف���سري القرآن: 2/ 251.. 10
املجليس، بحار األنوار: 9/ 72، البحراين، الربهان يف تفسري القرآن: 2/ 100.. 11
عباس . 12 واأللقاب،  الكنى   ،260  /2 العاميل:  احلر  اآلمل،  أمل  يف:  ترمجته  ينظر 

القمي: 3/ 16.
الربوجردي: . 13 املق��ال،  طرائف   ،21  /2 العاميل:  احلر  اآلمل،  أمل  يف:  ترمجته  ينظر 

.94 /1
ينظر ترمجته يف: انوار البدرين، عيل البحراين: 74.. 14
ينظر ترمجته يف: أمل اآلمل، احلر العاميل: 2/ 14، الكنى واأللقاب، عباس القمي: . 15

.306 /2



دراسة وحتقيق: م.د. إقبال وايف نجم

341

العلامء، األفندي: 1/ . 16 16، رياض  العاميل: 2/  ينظ��ر ترمجته يف: أمل اآلمل، احلر 
43، روضات اجلنات، الربوجردي: 1/ 68، أعيان الشيعة 3/ 13، أنوار البدرين، 
عيل البحراين: 70، طبقات أعالم الشيعة، الطهراين: 4/ 3، األعالم، الزركيل: 1/ 

.159
يف النسخة الرديفة: )الرشعيات التي هي من معامل الدين...(.. 17
إليه، . 18 للموما  ترمجة  عىل  نعثر  مل  الصحيح،  وهو  داب(  )ابن  الرديفة:  النسخة  يف 

عبد  )ابن  العيايش:  تفسري  ويف  املصادرن  يف  الرواية،  هذ  يف  ورد  اسمه  ان  باستثناء 
لمي(. السخُ الرمحن 

لتخذيله . 19 فعزله  الكوفة،  عىل  لعيل  واليا  كان  معروف،  صحايب  قيس،  بن  اهلل  عبد 
الناس عن املسري اىل البرصة، وهو صاحب التحكي�����م يف صفني وقصته مشهورة، 
 /1 للقمي:  واأللقاب  الكنى   ،252 للعجيل:  الثقات  معرفة  يف:  ترمجت�����ه  ينظر 

161، معجم رجال احلديث: 11/ 306.
مثل يرب ملن خيلط يف القول، جممع األمثال: 2/ 394.. 20
يف النسخة الرديفة: )ويرشب(.. 21
العرب، . 22 لسان  اإلباحة،  خالف  وهو  )حظر(  والصحي������ح:  النسختني،  يف  هكذا 

مادة )حظر( 3/ 229.
يف النسخة الرديفة: )بالنهي(.. 23
202ح33596، . 24  /27 الشيعة:  وسائل  عنه  12ح9،   /1 العي��������ايش:  تفسري 

بتفاوت يسري.
موضع . 25 نورد  النسخ،  وقوع  عىل  دالة  طويلة  خطبة  يف   املؤمنني أمري  عن  روي 

وجل  عز  اهلل  كتاب  من  يعرف  مل  من  أنه  اهلل  رمحكم  واعلموا   ...( منها:  الشاهد 
الناسخ من املنسوخ واخلاص من العام واملحكم من املتشابه والرخص من العزائم 

واملكي..( بحار األنوار، املجليس: 90/ 4. واملدين، وأسباب التنزيل.
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يف النسخة الرديفة: )وبأقلهم(.. 26
يف النسخة الرديفة: )وانا(.. 27
يف النسخة الرديفة: )مؤلف(.. 28
يف النسخة الرديفة: )ذلك العلم(.. 29
يف النسخة الرديفة: )اعلم أن النسخ(.. 30
عبارة: )متعلق بالزوال( غري موجودة يف النسخة الرديفة.. 31
يف النسخة الرديفة: )واحٌد( وما يف األصل هو الصحيح.. 32
البداء وهذا غري جائز عىل اهلل تعاىل ألنه عامل . 33 الرديفة بعد هذا: )دل عىل  النسخة  يف 

بالعواقب التي ختفى عىل من جاز عليه البداء.. . (.
قال الرشيف املرتى أنه: )أن امر اهلل تعاىل باليشء يف وقت مصوص عىل وجه معني . 34

بمكلف واحد، ثم هنى عنه عىل هذه الوجوه كلها فهو بداء( رسائل الرشيف املرتى: 
.116 /1

يف النسخة الرديفة: )التعبد هبا يتبع املصالح(.. 35
يف النسخة الرديفة: )يتعني( بدل يتغري.. 36
يف النسخة الرديفة: )املعنى فيه(.. 37
يف النسخة الرديفة: )املراد به غري املراد باملنسوخ(.. 38
كلمة بالناسخة غري موجودة يف النسخة الرديفة.. 39
الصحاح، مادة )نسخ( 1/ 433.. 40
يف النسخة الرديفة: )يفرق(.. 41
يف النسخة الرديفة: )ما رتبه(.. 42
يف النسخة الرديفة: )تعدهلا(.. 43
يف النسخة الرديفة: )اليهام(.. 44
يف النسخة الرديفة: )ال يمأل(.. 45
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الناسخ واملنسوخ، . 46  ،157 البخاري: 7/  176، صحيح  مسند أمحد بن حنبل: 3/ 
ابن حزم: 9.

يف النسخة الرديفة: )فاذهلا(.. 47
نواسخ القرآن، ابن اجلوزي: 34، تاريخ القرآن، األبياري: 166.. 48
يف النسخة الرديفة: )ال يرغبوا(.. 49
الرديفة: )اثر بكم( بدل لربكم، ويف املصدر: )فانه كفر بكم( املصنف، . 50 النسخة  يف 

الصنعاين: 9/ 50ح16311، جممع الزوائد، اهليثمي: 1/ 97.
الكشف والبيان، الثعلبي: 3/ 273.. 51
يف النسخة الرديفة: )والصيام األول(.. 52
سيأيت بيان مواضع النسخ فيها يف سورها ومكاهنا الوارد يف املخطوط.. 53
تبديل . 54 هاهنا  باملعية  املراد  ان  قلنا:  ما  ويقوي  نسخ  هاهنا  ليس  اجلوزي:  ابن  قال 

القرآن والتقول عىل اهلل وموافقة املرشكني عىل ما هم عليه وهذا ال يدخل يف قوله: 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ ]سورة الفتح: 2[( نواسخ القرآن: 179. چ 

يف النسخة الرديفة: )واالمر بالصلح(.. 55
سيأيت مناقشة هذه اآليات يف مواضعها من السور.. 56
االمر . 57 يف  دخل  )اذا  عنها:  بدالً  الرديفة  النسخة  يف  متناوهلا(  )يصح...  من:  العبارة 

والنهي ال يدخل يف انفسهام وانام يدخل يف متناوهلام(.
يف النسخة الرديفة: )املكلف(.. 58
يف النسخة الرديفة: )ان( بدل هني.. 59
يف النسخة الرديفة: )بام( بدل مما.. 60
يف النسخة الرديفة: )كقوله( بدل لقوله.. 61
يف النسخة الرديفة: )ال تفعل كقوله(.. 62
يف النسخة الرديفة: )وال يقترص(.. 63
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يف النسخة الرديفة: )جتويز(.. 64
جماهد بن جرب، أبو احلجاج، موىل عبد اهلل بن السائب، إمام يف التفسري، تويف سنة: . 65

300ه�، ينظر: التاريخ الكبري، البخاري: 7/ 411، الثقات، ابن حبان: 5/ 419، 
تقريب التهذيب، ابن حجر: 2/ 159.

مل يرد يف كتب الرتاجم، ووقع يف إسناد بعض املرويات.. 66
يف النسخة الرديفة: )وعكرمة بن عامر( وهو الصحيح الذي عليه املصادر، أبو عامر . 67

الثقات، العجيل:  50، معرفة  البخاري: 7/  التاريخ الكبري،  الياممي، تابعي، ينظر: 
2/ 144، ميزان االعتدال، الذهبي: 3/ 90.

كلمة: )واحتجوا( غري موجودة يف النسخة الرديفة.. 68
يف النسخة الرديفة: )عىل ما هو(.. 69
نقد . 70  ،116 الطويس:  رجال  ينظر:  السجاد،  اإلم��ام  أصحاب  من  كويف،  تابعي، 

الرجال، التفرييش: 2/ 428، معجم رجال احلديث، اخلوئي: 10/ 159.
األئمة . 71 أصحاب  من  مفرس،  كويف،  القريش،  حممد  أبو  الرمحن،  عبد  بن  إسامعيل 

التفرييش:  الرجال،  نقد   ،109 الطويس:  رجال  ينظر:  والصادق،  والباقر  السجاد 
1/ 221، الكنى واأللقاب، القمي: 2/ 311.

هتذيب . 72  ،236 الشيخ:  رجال  ينظر:  الصادق،  االمام  أصحاب  من  مدين،  عدوي، 
الكامل، املزي: 17/ 115، معجم رجال احلديث، اخلوئي: 10/ 356.

هكذا يف النسخ اخلطية، والصحيح: )مخس(.. 73
وإبراهيم . 74 والتوبة  واألنفال  واملائدة  عمران  )وآل  البقرة:  بعد  الرديفة  النسخة  يف 

والنحل ومريم واألنبياء واحلج والنور والفرقان والشعراء...(.
يف النسخة الرديفة: )الناسخ( بدل ناسخ.. 75
يف النسخة الرديفة: )وهود والرعد(.. 76
املقصود هبا فخُّصلت.. 77
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هذا الراي يوافق ما ذكره ابن اجلوزي يف نواسخ القرآن: 39.. 78
يف النسخة الرديفة: )وأقوى(.. 79
يف النسخة الرديفة: )افعلوا(.. 80
يف النسخة الرديفة: )اىل أن أنسخه عنكم يف الوقت الفالين(.. 81
يف النسخة الرديفة: )أنسخه( بدل: النسخة.. 82
عبارة: )عن املكلفني( غري موجودة يف النسخة الرديفة.. 83
يف النسخة الرديفة: )الن للكتاب مزية(.. 84
يف النسخة الرديفة: )ان( بدل معنى.. 85
يف النسخة الرديفة: )ترفع(.. 86
يف النسخة الرديفة: )نأيت(.. 87
يف النسخة الرديفة: )يسهل(.. 88
يف النسخة الرديفة: )بقوله تعاىل(.. 89
تم مناقشة اآلية يف موضعها من السورة.. 90
91 ..) هكذا يف النسختني، والصحيح: )يخُسَتَحقخُ
أي نأمركم برتكها، لسان العرب، مادة )نيس( 14/ 132.. 92
يف النسخة الرديفة: )يرتك(.. 93
يف النسخة الرديفة: )جيعل(.. 94
يف النسخة الرديفة: )يرتك(.. 95
يف النسخة الرديفة: )ترفع(.. 96
)ننسأها(.. 97 الصحيح: 
يف النسخة الرديفة: )رضوب( بدل: ثالث.. 98
يف النسخة الرديفة: )ترفع(.. 99

يف املصدر: )كم تقرؤون األحزاب(.. 100
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يف النسخة الرديفة: )بضعًا(.. 101
341، وفيه: أبو عيل يف احلجة، وهو . 102 جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربيس: 1/ 

الصحيح.
يف النسخة الرديفة: )مرتفعة يف(.. 103
يف النسخة الرديفة: )اىل ان(.. 104
يف النسخة الرديفة: )أليس هو بكالم(.. 105
العبارة: )ألن النسخ ال يكون أن خيلو(.. 106
هكذا يف النسختني، والصحيح: )ننسأها(: نؤخرها وال ننزهلا، لسان العرب، مادة . 107

)نسأ( 14/ 116.
يف النسخة الرديفة: )ننساها فمعنى(.. 108
يف النسخة الرديفة: )أي اختلقته(.. 109
يف النسخة الرديفة: )القدر(.. 110
يف النسخة الرديفة بعد ذلك: )عىل نظم القول ونظم.. . (.. 111
يف النسخة الرديفة: )عىل نظم القول ونظم القرآن(.. 112
يف النسخة الرديفة: )منه ألن(.. 113
يف النسخة الرديفة: )فقالوا(.. 114
يف النسخة الرديفة: )ثالثون(.. 115
النوافل واحلث . 116 قال ابن اجلوزي: )ال وجه للنسخ وإن كانت تشري اىل الصدقات 

عليها باٍق.. . وقال أبو جعفر يزيد بن القعقاع: نسخت آية الزكاة كل صدقة كانت 
بوجود  وجبت  صدقٍة  كل  هبذا  واملراد  قبله  صوم  كل  رمضان  صوم  ونسخ  قبلها 

املال مرساًل كهذه اآلية( نواسخ القرآن: 41 -42.
املصادر، روى عن . 117 املتن هو الصحيح كام يف  الرديفة: )حسان( وما يف  النسخة  يف 

تقريب   ،310 الطويس  رجال  ينظر:  بلخي،  نبطي،  بسطام،  أبو  الصادق،  االمام 
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التهذيب، ابن حجر: 2/ 210، طرائف املقال، الربوجردي: 1/ 611.
كلمة: )ومجاعة( غري موجودة يف النسخة الرديفة.. 118
يف النسخة الرديفة: )هذا ما فضل عن الزكاة(.. 119
يف النسخة الرديفة: )بريد بن القعقاع( وهو الصحيح: أبو جعفر، املدين املخزومي، . 120

الكامل:  130ه�، هتذيب  127ه� وقيل  تويف سنة  القراءة،  ثقة يف  املدينة،  أهل  من 
.58 /12

يف النسخة الرديفة: )نسخته(.. 121
يف النسخة الرديفة: )ذباحة األضحى(.. 122
يف النسخة الرديفة: )وتقديره فيها(.. 123
يف النسخة الرديفة بعد هذا: )هي حمكمة أي قولوا للناس ان حممدًا وقال عطاء . 124

بن رباح )(: قولوا للناس ما حيّبون...( الكايف، الكليني: 2/ 165ح10، جوامع 
اجلامع، الطربيس: 1/ 122.

العبارة: )مظلمة ذات... املدينة( غري موجودة يف النسخة الرديفة.. 125
العبارة: )واستفتوا... الصالة( غري موجودة يف النسخة الرديفة.. 126
قتادة بن دعامة السدويس، أبو اخلطاب، تابعي، برصي، ثقة، ثبت، ينظر: الطبقات . 127

الكربى، ابن سعد: 7/ 229، معرفة الثقات، العجيل: 2/ 215، الكنى واأللقاب، 
القمي: 2/ 51.

يف النسخة الرديفة: )فنزل(.. 128
400، وابن اجلوزي، نواسخ القرآن: 45، . 129 ذكر ذلك: الطربي، جامع البيان: 1/ 

يف  ورودها  إثبات  أمرين؛  عىل  يتوقف  ذلك  الن  نسخها  اخلوئي  السيد  واستبعد 
اآلية  نزول  قبل  نزوهلا  يكون  أن  واآلخر  باطل،  وهو  الفريضة  صالة  خصوص 

اآلمرة بالتوجه للقبلة وهذا غري ثابت، البيان يف تفسري القرآن: 291.
يف النسخة الرديفة: )واملنسوخ منه(.. 130
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يف النسخة الرديفة: )وكان(.. 131
يف النسخة الرديفة: )دخال(.. 132
يف النسخة الرديفة: )خيرجوا(.. 133
مرادًا . 134 يكن  مل  املستثنى  أن  يثبت  ألنه  نسخًا  وليس  العموم  ختصيص  هنا  االستثناء 

دخوله يف اجلملة السابقة وما ال يكون مرادًا باللفظ األول ال يدخل عليه النسخ، 
ظ: ابن اجلوزي، نواسخ القرآن: 55.

يتكلم ومن ورع اجلاهل . 135 أن  العامل  بعد ذلك: )ويقال من ورع  الرديفة  النسخة  يف 
أن يسكت(.

يف النسخة الرديفة: )ميتان(.. 136
يف النسخة الرديفة: )حني قبل االسالم(.. 137
الناسخ واملنسوخ، ابن حزم: 23، الدر املنثور، السيوطي: 1/ 168.. 138
يف النسخة الرديفة: )اىل هنا(.. 139
يف النسخة الرديفة: )حمكم(.. 140
يف النسخة الرديفة: )عىل نسخ(.. 141
يف النسخة الرديفة: )اآلية( بدل: اىل آخر اآلية.. 142
يف النسخة الرديفة: )الزمتنا(.. 143
يف النسخة الرديفة: )وقيل( بدل: أو قيل.. 144
ذكر السيد اخلوئي ان اآلية األوىل حمكمة ومل يقع فيها نسخ، ووجه ذلك ان اآلية . 145

بيان  مقام  يف  وهي  واألنثى  العبد  حكم  يف  رصحية  ليست  وهي  مطلقة  األوىل 
گ...چ  ک  ک  ک  ک  چ  قوله:  مفاد  ألنه  االعتداء  مقدار  يف  املساواة 
]سورة البقرة: 194[ واملطلق ال يصح ان يكون ناسخًا للمقيد بل املقيد قرينة عىل 

الترصف يف ظهور املطلق وهو حال املقيد املتأخر، البيان يف تفسري القرآن: 293.
يف النسخة الرديفة: )فنزل(.. 146
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يف النسخة الرديفة: )احلادية( والصحيح: )احلادية عرشة(.. 147
املقنعة، املفيد: 670، اخلالف، الطويس: 4/ 135.. 148
يف النسخة الرديفة: )من لن يؤمن(.. 149
يف النسخة الرديفة: )عمله( وهو الصحيح الذي عليه املصادر.. 150
من ال حيره الفقيه، الصدوق: 4/ 183ح5415، هتيب األحكام، الطويس: 9/ . 151

174ح708.
ظ: البيان يف تفسري القرآن، السيد اخلوئي: 297 وما بعدها.. 152
يف النسخة الرديفة بعد هذا: )واهلل تعاىل(.. 153
يف النسخة الرديفة: )نبيًا(.. 154
يف النسخة الرديفة: )ثم كفرت(.. 155
كلمة: )صاموا( غري موجودة يف النسخة الرديفة.. 156
يف النسخة الرديفة: )فعمد(.. 157
يف النسخة الرديفة: )أي( بدل: احد.. 158
يف النسخة الرديفة بعد ذلك: )فقال له رسول اهلل لقد كنت يا عمر جدير ان ال . 159

تفعل فقام يبكى وكان..(.
يف النسخة الرديفة: )عدي( وهو الصحيح كام يف املصادر، عدي بن قيس بن حذافة . 160

السهمي، صحايب، ينظر: اإلصابة، ابن حجر: 4/ 394.
يف النسخة الرديفة: )ما يل أرى أبا قيس طليحًا( والطلح والطالحة: اإلعياء والسقوط . 161

من السفر، وناقة طليح: أجهدها السري وهزهلا، لسان العرب، مادة )طلح( 8/ 179.
يف النسخة الرديفة: )السخانه(.. 162
كلمة: )فخانتني( غري موجودة يف النسخة الرديفة.. 163
يف النسخة الرديفة: )احلبية(.. 164
يف النسخة الرديفة: )النبي(.. 165
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والقائل . 166 نزوهلام  يف  الثانية  عىل  تقدمها  إثبات  عىل  متوقف  األوىل  اآلية  يف  النسخ 
ان  عىل  ذلك،  عىل  فيه  داللة  ال  بالكتابة  واثباته  ذلك،  إثبات  يستطيع  ال  بالنسخ 
الصومني متامثالن ليصح النسخ وهو أمر خارجي إذا ثبت كان نسخًا حلكم ثابت 

بغري القرآن، وهو ليس بنسخ، ظ: البيان، السيد اخلوئي: 301.
اداًء . 167 الصوم  اآلية حمكمة ال نسخ هلا، ومدلوهلا حكم مغاير حلكم من وجب عليه 

وقضاًء، البيان يف تفسري القرآن: 302.
يف النسخة الرديفة: )بدو(.. 168
يف النسخة الرديفة: )وانشاء(.. 169
يف النسخة الرديفة: )مكان بومه مسكينًا(.. 170
يف النسخة الرديفة: )من طعام وأقله(.. 171
يف النسخة الرديفة: )صحيحًا بالغًا(.. 172
بيان . 173 عىل  قرينة  واخلاص  خاصة،  باألوىل  منسوخة  وليست  حمكمة  اآلية  أن  قيل: 

العلم، وعىل هذا فيختص  الورود فكيف مع عدم  فاذا علم تقدمه عليه يف  العام، 
قتال املرشكني بغري احلرم إال ان يكونوا هم من بدا القتال، ظ: البيان: 303.

يف النسخة الرديفة: )فتقاتلون دين ال يقاتلكم(.. 174
يف النسخة الرديفة )يف(.. 175
ې . 176 ۉ  ۉ  ۅ  چ  )وقوله:  ذلك:  بعد  الرديفة  النسخة  يف 

]سورة التوبة: 36[ أي مجيعًا(. ې ې چ 
البداية . 177  ،80 الطويس:  رجال  أيضًا،  املؤمنني  أمري  أصحاب  ومن  الصحابة،  من 

والنهاية، ابن كثري: 8/ 66، نقد الرجال، التفرييش: 4/ 67.
يف النسخة الرديفة: )نتهافت(.. 178
صحيح مسلم: 4/ 21، سنن الرتمذي: 2/ 215ح960، جامع البيان، الطربي: . 179

.318 /2
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)180(يف النسخة الرديفة: )أي(.081. 
)181(يف النسخة الرديفة: )كان هذا قبل أن تفرض(.181. 
)علقت . 182  ]217 البقرة:  ]سورة  ڄچ  ڄ  ڦ  ڦ  آيةچ  اخلوئي:  السيد  قال 

ہ ھ  ہ  چ  تعاىل:  قال  احلرم،  االشهر  انسالخ  عىل  املرشكني  بقتل  احلكم 
الشهر  القتال يف  ناسخة حلرمة  تكون  ان  يمكن  فكيف  التوبة: 5[  ]سورة  چ  ھ 

احلرام( البيان يف تفسري القرآن: 304.
يف النسخة الرديفة: )متنعون(.. 183
األسدي، صحايب، بدري، أمه عمة الرسول، من املهاجرين األوائل اىل احلبشة، قتل . 184

يوم أحد، ينظر: الثقات، ابن حبان: 3/ 237، أسد الغابة، ابن األثري: 3/ 131.
يف النسخة الرديفة: )وامره(.. 185
صحايب، . 186 عمرو،  بن  اهلل  عبد  هو  وقيل:  احلرمي،  بن  عمرو  املصادر:  عليه  الذي 

بدري، ينظر: اإلصابة، ابن حجر: 4/ 513.
يف النسخة الرديفة: )فغري(.. 187
الطبقات الكربى، ابن سعد: 3/ 390.. 188
يف النسخة الرديفة: )فقوله(.. 189
قال ابن اجلوزي: )هذه اآلية تضمنت ذم اخلمر ال حتريمها وهو مذهب ابن عباس . 190

اآلية  موضوع  ألن  هنا،  اذن  نسخ  فال   ،82 واملنسوخ:  الناسخ  جبري(  بن  وسعيد 
املنسوخة خيتلف عام تتحدث عنه اآليات الناسخة.

يف النسخة الرديفة: )وهو تعيري من اهلل تعاىل هلم(.. 191
يف النسخة الرديفة: )يبتاعوهنا(.. 192
يف النسخة الرديفة: )ويتبعوهنا(.. 193
يف النسخة الرديفة: )شفا(.. 194
املصنف، ابن أيب شيبة: 5/ 481ح7، السنن الكربى، البيهقي: 10/ 5.. 195
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196 . ،354  /5 حبان:  ابن  الثقات،  ينظر:  النبي،  عهد  يف  ولد  القريش،  الزهري، 
االصابة: 6/ 198.

يف النسخة الرديفة: )معاوية بن خليفة(.. 197
يف النسخة الرديفة: )شكر(.. 198
يف النسخة الرديفة: )ثم يكون(.. 199
يف النسخة الرديفة: )صحا(.. 200
كلمة: )دعا( غري موجودة يف النسخة الرديفة.. 201
يف النسخة الرديفة: )ورشبوا(.. 202
بياض يف األصل ويف النسخة الرديفة: )طي اجلزور(.. 203
يف النسخة الرديفة: )قرده(.. 204
يف النسخة الرديفة: )كام قال(.. 205
يف النسخة الرديفة: )قال الشاعر(.. 206
يف النسخة الرديفة: )ظل( والصحيح: )ضل(.. 207
الشاهد دون نسبة يف: املبسوط، الطويس: 8/ 57، الكشف والبيان، الثعلبي: 4/ . 208

.231
يف النسخة الرديفة: )الفضل من املال(.. 209
يف النسخة الرديفة: )أي(.. 210
يف النسخة الرديفة بعد ذلك: )وقيل فرض عليهم ان يمسكوا ثلث ماهلم ويتصدقوا . 211

بام بقي وان كان ممن يكّد بيديه يمسك ما يفوته يومه ويتصدق بام بقي..(.
يف النسخة الرديفة: )فاسقط(.. 212
ذكر السيد اخلوئي: أن ال نسخ يف اآليتني ألن حرمة نكاح املرشكة العابدة لألصنام . 213

واألخرى  ناسخة  أحدمها  لتكون  الثانية  اآلية  يف  الكتابية  نكاح  حرمة  ينايف  ال 
القائلون  تومهه  -كام  الكتابية  من  أعم  املرشكة  من  امل��راد  كان  وإذا  منسوخة، 
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بالنسخ-فإن الثانية تكون مصصة لألوىل، البيان: 306.
يف النسخة الرديفة: )يعّم(.. 214
يف النسخة الرديفة: )وهي حامل( وهو األصح.. 215
يف النسخة الرديفة: )أسجع( ومل نعثر له عىل ترمجة فيام بني أيدينا من مصادر.. 216
يف النسخة الرديفة: )حامل(.. 217
يف النسخة الرديفة: )يطل(.. 218
يف النسخة الرديفة: )طال(.. 219
يف النسخة الرديفة: )امرأته التي(.. 220
وهنا ال يمكن القول بالنسخ إذ انه إزالة حكم رشعي سابق بآخر الحق، فعدة املراة . 221

املتوىف عنها زوجها يف اجلاهلية كانت سنة كاملة وينفق عليها من مال زوجها املتوىف 
وهو بذلك ليس حكاًم رشعيًا بل مما اعتادته العرب، ثم جاء احلكم الرشعي يف القرآن 
فجعل عدة املتوىف عنها زوجها اربعة اشهر وعرشة أيام، وكذلك فرض هلا نصيبًا يف 

املرياث يف آيات أخر.
پ  پ  چ  نسختها:  منسوخة  )هي  الباقر:  االمام  عن  العيايش  تفسري  ويف 

پ پ چ ]سورة البقرة: 234[ ونسختها آيات املرياث( 1/ 129ح427.

أهتمنصلباملاحلوال،  امر  عىل  انفق  مات  إذا  الرجل  )كان  الصادق:  االمام  عن  وفيه 
ثم أخرجت بالمرياث ثم نسختها آية الربع والثمن فاملرأة ينفق عليها من نصيبها( 

تفسري العيايش: 1/ 129ح427.
كلمة: )عدته( غري موجودة يف النسخة الرديفة.. 222
هكذا يف النسختني، والصحيح: )وعرشٌة(.. 223
االية حمكمة وليست منسوخة وال مصوصة، لن الكره يف اللغة يستعمل يف معنيني؛ . 224

احدمها: ما يقابل الرضا ومنه قوله تعاىل: چ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺچ 
]سورة البقرة: 216[ وثانيهام: ما يقابل االختيار ومنه قوله تعاىل: چ پ پ پ 
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يتوقف  التخصيص  او  بالنسخ  والقول   ]15 األحقاف:  ]سورة  چ  ڀ  پ 

عىل ان اإلكراه يف اآلية قد استعمل باملعنى األول باطل لوجوه:
ألنه ال دليل عىل ذلك، وال بد يف محل اللفظ املشرتك عىل أحد معنييه من وجود قرينة أ. 

تدل عليه.
عىل ب.  دالل��ة  فيه  ليس  واالي��امن  الكفر  وذك��ر  والفروع  االص��ول  من  اعم  الدين  ان 

االختصاص باالصول فقط، ظ: السيد اخلوئي، البيان يف تفسري القرآن: 307.
بلد يف أطراف الشام جياور ارض البلقاء وعاّمن ينسب اليه اخلمر، احلموي، معجم . 225

البلدان: 1/ 110.
يف النسخة الرديفة: )وكان مهه(.. 226
يف النسخة الرديفة: )ألوالد(.. 227
يف النسخة الرديفة: )خيرج(.. 228
يف النسخة الرديفة: )أين(.. 229
يف النسخة الرديفة: )نرى(.. 230
يف النسخة الرديفة: )حودة(.. 231
يف النسخة الرديفة: )عملوا(.. 232
كلمة: )عامة( غري موجودة يف النسخة الرديفة.. 233
كلمة: )نطيق( غري موجودة يف النسخة الرديفة.. 234
الناسخ واملنسوخ، ابن حزم: 30، تفسري الرازي: 2/ 573.. 235
ۈ . 236 ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  چ  يف النسخة الرديفة: )فخفف اهلل الوسع بقوله: 

]سورة البقرة: 185[ وقيل: أن اهلل(. ٴۇ ۋچ 
العبارة من: )الثالثون... ذهب اىل( غري موجودة يف النسخة الرديفة.. 237
يف النسخة الرديفة: )استكرهوا( وهو الصحيح كام يف املصادر.. 238
املصنف، ابن أيب شيبة: 11/ 109، االنتصار، السيد املرتى: 356.. 239
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رجاًل . 240 )أن  قاال:  اهنام  والسيوطي،  الواحدي  فعن  اآلية،  نزول  سبب  يف  اختلف 
]سورة آل  چ ڇ چ  من األنصار ارتد فلحق باملرشكني فأنزل اهلل تعاىل: چ 
عمران: 86[ اىل قوله: چ ۀ ہ ہ چ ]سورة آل عمران: 89[ فبعث هبا قومه 
إليه فلام قرئت عليه قال: واهلل ما كذبني قومي عىل رسول اهلل وال كذب رسول اهلل، 
واهلل عز وجل أصدق الثالثة فرجع تائبًا( أسباب النزول، الواحدي: 63، أسباب 

النزول، السيوطي: 48.
وقال ابن اجلوزي بعد ذكر أسباب عدة لنزوهلا: )وقد بّينا يف ما تقدم: ان االستثناء 
ليس بنسخ وانام هو مبني، ألن اللفظ األول مل يرد به العموم وانام املراد به من عاند 
ومل يرجع اىل احلق بعد وضوحه، ويؤكد هذا ان اآليات خرب والنسخ ال يدخل عىل 

األخبار بحال( نواسخ القرآن: 106.
يف النسخة الرديفة: )بواحد(.. 241
يف النسخة الرديفة: )سويد( وهو الصحيح كام يف املصادر، وهو أنصاري، أويس، . 242

الغابة،  أسد   ،677  /2 الرب:  عبد  ابن  االستيعاب،  ينظر:  إشكال،  مسلاًم  موته  يف 
ابن األثري: 2/ 378.

سنن الدارقطني: 2/ 195ح2398.. 243
العبارة من: )يا رسول... تقاته( غري موجودة يف النسخة الرديفة.. 244
القرطبي: . 245 القرآن،  ألحكام  اجلامع   ،430 النيسابوري:  الفتال  الواعظني،  روظة 

.157 /4
يف النسخة الرديفة: )فقال يقولوا(.. 246
يف النسخة الرديفة: )تفسري(.. 247
غري منسوخة الختالف موضوعيهام، فاآلية االوىل حتمل عىل التوحيد والثانية عىل . 248

چ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  بعد األوىل:  قال  يقتيض ذلك ألنه  األعامل واملقام 
]سورة آل عمران: 102[ ظ: الزركيش، الربهان يف علوم القرآن: 2/ 36.
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وترك . 249 تويف  األنصاري  ثابت  بن  أوس  )أن  روي:  بحرة(  )أم  الرديفة:  النسخة  يف 
امرأة يقال هلا أم كحة وثالث بنات له منها فقام رجالن مها ابنا عم امليت ووصّياه 
الواحدي،  بناته(  وال  شيئًا  امرأته  يعطيا  ومل  ماله  فأخذا  وعرفجة  سويد  هلام  يقال 

أسباب النزول: 80، ابن اجلوزي، نواسخ القرآن: 56..
يف النسخة الرديفة: )عمتها(.. 250
يف النسخة الرديفة: )بعلها مات(.. 251
يف النسخة الرديفة: )فأخذه بنو اخته(.. 252
يف النسخة الرديفة: )فحات(.. 253
وانام . 254 الغاية  يف  مردود  قول  )هذا  بقوله:  اآلية  هذه  بنسخ  القول  اجلوزي  ابن  نفى 

وجه  وال  مقداره  املواريث  آية  وثبتت  اجلملة  يف  النساء  مرياث  اآلية  هذه  أثبتت 
للنسخ بحال( نواسخ القرآن: 114.

يف النسخة الرديفة: )واختلفوا(.. 255
يف النسخة الرديفة: )أثروا(.. 256
يف النسخة الرديفة: )شيئًا من املال(.. 257
هكذا يف النسختني، والصحيح: )يرضوهنم بذلك(.. 258
يف النسخة الرديفة: )امروا من املال(.. 259
يف النسخة الرديفة: )ثم نسخها اهلل تعاىل(.. 260
يف النسخة الرديفة: )فكانت(.. 261
يف النسخة الرديفة: )الرابعة: )وليخش الذين..(.. 262
يف النسخة الرديفة: )جيدوا(.. 263
يف النسخة الرديفة: )يركب(.. 264
يف النسخة الرديفة: )حلق ذلك(.. 265
هكذا يف النسختني؛ وهو إما ان يكون املصنف قد نيس واحدة أو أخطأ يف الرتقيم، . 266
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املحض  التقليد  غري  اآليتني  يف  بالنسخ  لإللتزام  موجب  )ال  اخلوئي:  السيد  وقال 
أو االعتامد عىل أخبار اآلحاد التي ال تفيد علاًم وال عماًل( البيان يف تفسري القرآن: 

.313
يف النسخة الرديفة: )بدو( والصحيح: )بدء(.. 267
يف النسخة الرديفة: )زنيا(.. 268
يف النسخة الرديفة: )وكفا(.. 269
يف النسخة الرديفة: )حارض(.. 270
يف النسخة الرديفة: )خذوا عني( مرة واحدة فقط.. 271
يف النسخة الرديفة: )علم(.. 272
مسند أمحد: 3/ 476، سنن الرتمذي: 2/ 342ح4415.. 273
يف النسخة الرديفة: )صارت(.. 274
يف النسخة الرديفة: )عريا ووسام(.. 275
يف النسخة الرديفة بعد ذلك: )ثم قال اال وان ذلك لكثري ثم قال من تاب قبل ان . 276

الفقيه،  440ح2، من ال حيره  الكليني: 2/  الكايف،  يغرر نفسه قبل اهلل توبته(، 
الصدوق: 1/ 133ح351.

يف النسخة الرديفة: )غريت(.. 277
اآلية غري منسوخة لألسباب التالية:. 278
ان اجلمع بني األختني مل يكن حكاًم رشعيًا سابقًا لينزل ما ينسخه.أ. 
اآلية فهو ب.  الوارد يف  باالستثناء  املقصود  فيها، وان كان  النسخ  يذكر وجه  املصنف مل 

ختصيص وليس نسخًا، ظ: ابن اجلوزي، نواسخ القرآن: 123.
اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي: 12/ 312، أسباب النزول، السيوطي: 146.. 279
يف النسخة الرديفة: )من(.. 280
يف النسخة الرديفة: )فيخرجوا(.. 281
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هكذا يف النسختني، والصحيح: )أن يواكلوا(.. 282
يف النسخة الرديفة: )يف(.. 283
يف النسخة الرديفة: )فنسيها( والصحيح: )فال يستويف الكل( قال ابن اجلوزي نافيًا . 284

نسخ اآلية: )فليس هذا بيشء ألنه ال تنايف بني اآليتني وال جيوز أكل املال بالباطل 
بحال، وعىل ما قد زعم هذا القائل قد كان جيوز اكل املال بالباطل( نواسخ القرآن: 

.126
يف النسخة الرديفة: )يسقنا(.. 285
يف النسخة الرديفة: )باملبلغ(.. 286
يف النسخة الرديفة: )مع(. 287
يف النسخة الرديفة: )غريه(.. 288
يف النسخة الرديفة: )من(.. 289
يف النسخة الرديفة: )قبلك(.. 290
يف النسخة الرديفة: )من مايل كذا وان مات(.. 291
يف النسخة الرديفة: )فنسخت هذه اآلية العاقدة(.. 292
هكذا يف النسختني، والصحيح: )الثالث(.. 293
يف النسخة الرديفة: )مقدم مع مؤخر(.. 294
هكذا يف النسختني، والصحيح: )الرابع(.. 295
هكذا يف النسختني، والصحيح: )اخلامس(.. 296
يف النسخة الرديفة بعد ذلك: )هذا حمكم(.. 297
هكذا يف النسختني، والصحيح: )السادس(.. 298
ۈ . 299 ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  چ  بقوله:  الوسع  اهلل  )فخفف  الرديفة:  النسخة  يف 

ٴۇ ۋ چ ]سورة البقرة: 185[ وقيل: أن اهلل نسخ قوله(.
هكذا يف النسختني، والصحيح: )السابع(.. 300
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هكذا يف النسختني، والصحيح: )الثامن(.. 301
كلمة: )ايضا( غري موجودة يف النسخة الرديفة.. 302
يف النسخة الرديفة: )التاسع عرشة( وهو الصحيح.. 303
يف النسخة الرديفة: )العرشون(.. 304
يف النسخة الرديفة: )احلادية(.. 305
يف . 306 كام  صبابة  بن  مقيس  هو  والصحيح:  ضباعة(  بن  )قيس  الرديفة:  النسخة  يف 

املصادر، املغازي: الواقدي: 2862، تاريخ االسالم، الذهبي: 2/ 402.
يف النسخة الرديفة: )وابن محزة(.. 307
يف النسخة الرديفة: )الثانية(.. 308
يف النسخة الرديفة: )وغريها(.. 309
يف النسخة الرديفة: )واملنسوخ(.. 310
يف النسخة الرديفة: )رشيح بن ضيعة بن رشحبيل( وهو رشيح بن ضبيعة بن هند بن . 311

رشحبيل البكري، املعروف باحلطم، ينظر: الكشف والبيان، الثعلبي: 4/ 8، معامل 
التنزيل، البغوي: 2/ 6.

واإليراد، . 312 السوق  يف  االبل  برعاية  العنيف  واحلخُطم:  )باحلطم(  الرديفة:  النسخة  يف 
قليل الرمحة للامشية هيشم بعضها ببعض، لسان العرب، مادة )حطم( 3/ 227.

يف النسخة الرديفة: )فعرض(.. 313
كلمة: )أمر( غري موجودة يف النسخة الرديفة.. 314
يف النسخة الرديفة: )بعض(.. 315
يف النسخة الرديفة: )مرح(.. 316
كلمة: )املدينة( غري موجودة يف النسخة الرديفة.. 317
يف النسخة الرديفة: )فاستافت(.. 318
يف النسخة الرديفة: )عن(.. 319
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يف النسخة الرديفة: )تلبية(.. 320
مل نعثر له عىل ترمجة فيام بني أيدينا من مصادر.. 321
يف النسخة الرديفة: )يلبون عىل حدهتم وتعميم(.. 322
يف النسخة الرديفة: )حني بنّي احلكم فاالعراض( واألصح: )يف األعراض(.. 323
يثبت . 324 مل  منسوخة -إذا حقق  الكالم -أي كوهنا  )هذا  نسخها:  اجلوزي يف  ابن  قال 

وهي حمكمة، وهذا القول صحيح ويدل عىل إحكامها أربعة أشياء:
اهنا إغراء لإلنسان بمصالح نفسه.أ. 
وداللتها عىل وجوب األمر باملعروف عىل االنسان يف نفسه.ب. 
واهنا يف اهل الكتاب خاصة.ج. 
انام يلزمه حكم نفسه وانه ال يره. وليس لألمر باملعروف والنهي عن د.  وان املكلف 

املنكر مدخل هنا وهذا أحسن وجوه اآلية، ظ: نواسخ القرآن: 490.
يف النسخ�����ة الرديفة: )أبو عبيد( والصحيح: أبو عبيدة، كام هو يف املصادر.. 325
أبو عبيدة، أحد أئمة العلم يف احلديث والفقه، واللغة واألدب، أول من صنف يف . 326

 ،355 غريب احلديث، تويف سنة 223ه�، ينظر: الطبقات الكربى، ابن سعد: 7/ 
الكنى واأللقاب، القمي: 1/ 118،

والتحقيق يف بطالن القول بالنسخ يف هذه اآلية املباركة والدليل عىل ذلك وجوه:. 327
الروايات املستفيضة من الطريقني الدالة عىل نفوذ شهادة أهل الكتاب إذا تعذر شهادة أ. 

املسلم.
الروايات الواردة يف ان سورة املائدة نزلت مجلة واحدة واهنا آخر ما نزل وليس فيها ب. 

منسوخ.
ان النس�������خ ال يتم من غري دلي���ل يدل عليه، والوجوه التي متسك هبا القائلون بالنسخ ج. 

ال تصلح لذلك. ظ: البيان يف تفسري القرآن، السيد اخلوئي: 344.
يف النسخة الرديفة: )فليس(.. 328
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املصنف، ابن ايب شيبة: 8/ 609ح113.. 329
الرديفة: . 330 النسخة  بدهلا يف  منها( ورد  فالناسخ  الناس...  اهيا  يا  )فقال  العبارة من: 

والذي  مواضعها  غري  يف  وتضعوهنا  اآلية  هذه  تقرؤون  انكم  الناس  أهيا  يا  )فقال 
نفيس بيده لتأمرون باملعروف ولتنهون عن املنكر وليعمنكم اهلل بعقابه أو لتدعون 

فال يستجاب لكم فالناسخ هنا...(.
يف النسخة الرديفة: )حمكم(.. 331
الكبري، . 332 التاريخ  ينظر:  صحبة،  له  قيل:  ورقة،  أبو  خارج�����ة،  بن  أوس  بن  متيم 

 /1 األثري:  ابن  الغابة،  أسد   ،39  /3 حبان:  ابن  الثقات،   ،150  /2 البخاري: 
.215

333 . ،394  /3 األثري:  ابن  الغابة،  أسد  ينظر:  حديثه،  يف  متلف  حجازي،  اجلذامي، 
هتذيب الكامل، املزي: 13/ 533.

يف أسباب النزول، السيوطي: 88 )عدي بن بّداء(.. 334
يف النسخة الرديفة: )ان علم تأكدت الشهادة وقدح قصه عليهام ووجد يباع بمكة(.. 335
يف النسخة الرديفة: )اللبيد فقص(.. 336
يف النسخة الرديفة: )بشهادة(.. 337
يف النسخة الرديفة: )والباقي(.. 338
يف النسخة الرديفة: )من املنسوخ(.. 339
يف النسخة الرديفة: )قل اهلل(.. 340
يف النسخة الرديفة: )ذرهم ثم(.. 341
يف النسخة الرديفة: )بقتلهم والسب(.. 342
هكذا يف النسختني، واألصح: )الثالث(.. 343
هكذا يف النسختني، واألصح: )الرابع(.. 344
يف النسخة الرديفة: )أوهلا(.. 345
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يف النسخة الرديفة: )ها هنا أي دخل(.. 346
يف النسخة الرديفة: )منسوخ بآية الزكاة(.. 347
يف النسخة الرديفة: )أي وهذا(.. 348
كلمة: )االخالق( غري موجودة يف النسخة الرديفة.. 349
يف النسخة الرديفة: )وما ذاك(.. 350
يف النسخة الرديفة: )قال ان اهلل يأمرك(.. 351

)يف النسخة الرديفة: )وما ذاك(.253. 
جامع البيان، الطربي: 9/ 207.. 353
يف النسخة الرديفة: )ملا رأى ضعفهم وقلة عدهتم يوم بدر..(.. 354
يف النسخة الرديفة: )يوم(.. 355
يف النسخة الرديفة: )مرعنا حمرصا(.. 356
يف النسخة الرديفة: )فداء(.. 357
السنن الكربى، البهقي: 6/ 316.. 358
يف النسخة الرديفة: )ثم صارت منسوخة(.. 359
كلمة: )ثم( غري موجودة يف النسخة الرديفة.. 360
361 . 322  /2 كثري:  ابن  تفسري  السيف(  بآية  منسوخة  غري  حمكمة  )أهنا  كثري:  ابن  قال 

)والدليل عىل ذلك: 
اوالً: أن آية السيف خاصة باملرشكني دون غريهم، وقد صالح النبي نصارى نجران، 
يف السنة العارشة من اهلجرة، ظ: إمتاع األسامع، املقريزي: 502، مع ان سورة براءة 

نزلت يف السنة التاسعة فتكون آية السيف مصصة لعموم احلكم يف اآلية الكريمة.
قوة  للمسلمني  كان  إذا  بام  مقيد  مساملتهم  وعدم  املرشكني  قتال  وجوب  ان  ثانيًا: 
اذا مل تكن هلم قوة متكنهم من االستظهار عىل عدوهم فال  اما  واستعداد للمقاتلة، 
التقييد  عىل  دل  وقد  احلديبية  يوم  قريش  مع  ذلك  النبي  فعل  كام  املساملة  من  مانع 
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چ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  چ  قوله تعاىل: 
]سورة حممد: 35[.

يف النسخة الرديفة: )اىل ها هنا نسخ(.. 362
عبارة: )هذا حمكم( غري موجودة يف النسخة الرديفة.. 363
يف النسخة الرديفة: )لألثقل(.. 364

يف النسخة الرديفة: )االول(.. 365
يف النسخة الرديفة: )يقال(.. 366
كلمة: )السادسة( غري موجودة يف النسخة الرديفة.. 367
يف النسخة الرديفة: )وأخًا من العرب(.. 368
يف النسخة الرديفة: )وروي(.. 369
يف النسخة الرديفة ورد بعدها: )نزلت باملدينة وهي من آخر التنزيل فيها أحد عرش . 370

آية منسوخة أوهلا(.
يف النسخة الرديفة: )نزهلا فيمن(.. 371
يف النسخة الرديفة: )عدهتم(.. 372
ليس هذا احلكم من أحكام هذه األمة حتى يخُعد من املنسوخ.. 373
يف النسخة الرديفة: )نسخت بآية(.. 374
يف النسخة الرديفة: )نسخت بقوله(.. 375
جامع البيان، الطربي: 10/ 255.. 376
يف النسخة الرديفة: )أخُيب(.. 377
هكذا يف األصل، وفيها تقديم وتأخري عن ترتيب القرآن، إال أنه يف النسخة الرديفة . 378

أورد اآليتني بالرتتيب القرأين الصحيح، دون تقدين وتأخري.
يف النسخة الرديفة: )أنيهان الثامر(.. 379
مطموسة يف األصل والنسخة الرديفة وأضفناها التساق السياق.. 380
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يف النسخة الرديفة: )الن فيها قصار بدر بن ربيعة( واألصح: )قصتي بدر( ومل نعثر . 381
له عىل ترمجة فيام بني أيدينا من مصادر.

382 . ،84  /3 األثري:  ابن  الغابة،  أسد  ينظر:  إسالمه،  يف  متلف  جعفر،  بن  مالك  بن 
االصابة، ابن حجر: 3/ 473.

يف النسخة الرديفة: )اثنان(.. 383
يف النسخة الرديفة: )متلف فيها(.. 384
يف النسخة الرديفة: )والظلم هنا الرشك(.. 385
يف النسخة الرديفة: )هي(.. 386
يف النسخة الرديفة: )وتعطفا(.. 387
يف النسخة الرديفة: )وهذا أظهره(.. 388
يف النسخة الرديفة: )فقد نسخ(.. 389
يف النسخة الرديفة: )نزلت من اوهلا(.. 390
يف النسخة الرديفة: )التي(.. 391
إثبات . 392 عىل  يتوقف  فيها  بالنسخ  القول  فان  حمكمة،  اآلية  )ان  اخلوئي:  السيد  قال 

أمرين:
راد بلفظ )سكرًا( اخلمر والرشاب املسكر، والقائل بالنسخ ال يستطيع إثبات ذلك أ.  أن يخُ

من  اللذيذ  الطعام  احلسن  بالرزق  فاملراد  هذا  وعىل  اخلل..  اللغة  يف  معانيه  أحد  فإن 
الدبس وغريه.

أن تدل اآلية عىل إباحة املسكر وهذا أيضًا ال يستطيع القائل اثباته، فان اآلية الكريمة ب. 
يف مقام اإلخبار أمر خارجي ال داللة هلا عىل إمضاء ما كان يفعله الناس وقد ذكرت 

اآليات يف سياق اثبات الصانع احلكيم بآياته اآلفاقية( البيان يف تفسري القرآن: 360.
وهي سورة اإلرساء.. 393
ثالث . 394 الرديفة  النسخة  يف  واورد  آيات،  أربع  أورد  حيث  األصل  النسخة  يف  هكذا 
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آيات، وهو الصحيح.
ڱ . 395 ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  چ  قوله:  )الثانية:  الرديفة:  النسخة  يف 

ڱچ حمكم إىل قوله: چ ں ڻ...چ ]سورة اإلرساء: 54[.
يف النسخة الرديفة: )للوالد( والصحيح: )ليس للولد أن يرتحم عليهام(.. 396
يف النسخة الرديفة: )الثالثة( وهي األصح.. 397
وجه . 398 ال  وغريه:  الزجاج  قال  بأمر،  وليس  وهتديد  وعيد  )هي  اجل��وزي:  ابن  قال 

للنسخ( نواسخ القرآن: 192.
يف النسخة الرديفة: )بآية(.. 399
يف النسخة الرديفة: )قريش(.. 400
تقريب . 401  ،131  /4 سعد:  ابن  الكربى،  الطبقات  ينظر:  كافر،  ملعون،  املخزومي، 

التهذيب، ابن حجر: 2/ 289.
يف النسخة الرديفة: )كفاه(.. 402
يف النسخة الرديفة: )نكر أصنامهم( والصحيح: )ذكر أصنامهم(.. 403
املعجم الكبري، الطرباين: 12/ 42، جوامع اجلامع، الطربيس: 2/ 566.. 404
يف النسخة الرديفة: )الربعي( وما يف املتن هو الصحيح، واسمه عبد اهلل، أحد شعراء . 405

قريش، كان حيرض كفار قريش عىل املسلمني، وهيجوهم، ينظر: الكنى واأللقاب، 
القمي: 1/ 293.

كلمة: )ها( غري موجودة يف النسخة الرديفة.. 406
يف النسخة الرديفة: )ان(.. 407
يف النسخة الرديفة بعد اآلية: )ومل يقل من تعبدون وما ملا ال يعقل ومن ملن يعقل(.. 408
يف النسخة الرديفة: )ليليهًَّا وهنارّيًا(.. 409
اإلمكان . 410 وبذل  املجاهدة  يف  اجلد  اجلهاد  حق  ألن  حمكمة  )أهنا  اجلوزي:  ابن  قال 

مع صحة القصد فعىل هذا هي حمكمة ويوضحه أن اهلل تعاىل مل يأمر بام ال يتصور 
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چ ]سورة التغابن: 16[ تفسري حلق اجلهاد فال يصح  ہ ھ  فبان أن قوله: چ 
نواسخ  ٹ ٹ ٹ ڤ چ  نسخ كام بينا يف قوله تعاىل يف آل عمران/ 102: چ 

القرآن: 196.
العبارة من: )الثانية.... السيف( غري موجودة يف النسخة الرديفة.. 411
]سورة . 412 چ  ھ  ہ ہ  ہ  ہ  ۀ  چ  )باالستثناء  ذلك:  بعد  الرديفة  النسخة  يف 

النور:  ]سورة  چ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  چ  قوله:  الثانية   ]89 عمران:  آل 
]سورة  چ  پ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ...  چ  بقوله:  3[ نسخت 
املائدة  يف  والسارقة  السارق  ذكر  وقدم  وال��زاين  الزانية  قال  مل  ويقال   ]32 النور: 

بخالف هذا(.
يف النسخة الرديفة: )جمرى(.. 413
يف النسخة الرديفة: )أتّم(.. 414
النور: 2[ . 415 ]سورة  چ  ڀ ڀ ڀ  )چ  )الثانية  قبل ذلك:  الرديفة  النسخة  يف 

چڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ ]سورة النور: 3[(.

يف النسخ����ة الرديفة: )عامر بن عدي( هو عاصم بن عدي بن اجلد بن العجالن، . 416
 ،466  /3 سعد:  ابن  الكربى،  الطبقات  ينظر:  املصادر،  يف  كام  مدين،  أنصاري، 

التاريخ الكبري: 6/ 477.
يف النسخة الرديفة: )أياما يسرية(.. 417
يف النسخة الرديفة بعد هذا: )فجاء عاصم اىل رسول اهلل فقال: لقد ابتليت هبذه . 418

البلية يف رجل من اهل بيتي(.
يف النسخة الرديفة: )هاهنا(.. 419
يف النسخة الرديفة: )احلامات(.. 420
( وهو الصحيح.. 421 يف النسخة الرديفة: )يضعنَهخُ
يف النسخة الرديفة: )عند اخص(.. 422
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يف النسخة الرديفة: )التوبة قبل التبديل(.. 423
يف النسخة الرديفة: )باآلخرة(.. 424
يف النسخة الرديفة: )والذكر ها هنا يف طاعة(.. 425
يف النسخة الرديفة: )فنسخ(.. 426
ص . 427 سورة  وتسمى  والسجدة،  ص  سوريت  بني  املصنف  وخلط  ص،  سورة:  وهي 

ڳ  گ  گ  چ  تعاىل:  قوله  يف  املضاجع  لفظ  لوقوع  املضاجع  بسورة 
ڳچ ]سورة السجدة: 16[ وتسمى سجدة لقامن لوقوعها بعد سورة لقامن، 

ظ: ابن عاشور، التحرير والتنوير: 23/ 140.
يف النسخة الرديفة: )وفيها آيتان(.. 428
ۇئ . 429 ۇئ  وئ  چ  آية:  املنسوخ  وفيها  )مكية  هذا:  بعد  الرديفة  النسخة  يف 

األحزاب:  السيف،  بآية  نسختها   ]30 السجدة:  ]سورة  ۆئچ  ۆئ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ  مدنية وفيها آيتان من املنسوخ قوله: چ 
]سورة األحزاب: 48[ نسختها آية السيف وقوله: چ چ چ چ چ ڇ ڇ چ 
ڳ ڱ  ]سورة األحزاب: 52[ نسخها اهلل بآية قبلها يف النظم وهي قوله: چ 

]سورة األحزاب: 50[. ڱ ڱ ڱ ں چ 
]قال ابن اجلوزي: اهنا حمكمة ثم فيها قوالن، األول: إن اهلل تعاىل أثاب نساءه حني 
اخرتنه بأن قرصه عليهن فلم حيل له غريهن وهذا مل ينسخ، الثاين: أن املراد بالنساء ها 
هنا الكافرات ومل جيز له أن يتزوج بكافرة قاله جماهد وسعيد بن جبري وعكرمة وجابر 

ين يزيد، نواسخ القرآن: 210[.
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چ  قوله:  آية منسوخة وهي  سبأ: مكية وفيها 
ال  اجلوزي:  ابن  ]قال  السيف.  آية  وناسخها   ]25 سبأ:  ]سورة  چ  ڈ  ڎ 
أرى لنسخها وجهًا ألن مؤاخذة كل واحد بفعله ال يمنع من قتال الكفار، نواسخ 

القرآن: 211[.



الناسخ واملنسوخ 

368

 ]23 فاطر:  ]سورة  چ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  وهي:  منسوخة  آية  وفيها  مكية  املالئكة: 
نسخ معناها ال لفظها بآية السيف.

يس: مكية ال منسوخ فيها وقيل ان قوله: چ چ ڇ ڇ چ ]سورة يس: 76( 
منسوخة بآية السيف. ]ذكر املصنف يف املقدمة: أهنا من السور التي ال ناسخ فيها وال 

منسوخ، املحقق[.

الصافات: مكية وفيها اربع آيات منسوخات بآية السيف منها اثنتان متصلتان ومها: 
]سورة  ېئ ېئ ېئچ  چ  چ ]سورة الصافات: 174[  ۋ ۋ ۅ ۅ  چ 

چ  ېئ ېئ ېئ  چ  و  چ  چ ۅ ۅ  الصافات: 179[ واآليتان األخريتان 
وبه احلسني كرّب مما خيرب األول كناية عن يوم بدر والثاين عن وقت أمرهم بالقتال.

ص: مكية وفيها آيتان من املنسوخ..(.
من . 430 آيت�����ان  وفيها  مكية  )ص  هكذا:  الس����ورة  هذه  بعد  جاء  الرديفة  النسخة  يف 

املنسوخ چ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳچ ]سورة ص: 70[(.
يف النسخة الرديفة: )نسختها(.. 431
يف النسخة الرديفة: )نسختها(.. 432
وهي سورة فّصلت.. 433
يف النسخة الرديفة: )هذا حمكم(.. 434
يف النسخة الرديفة: )آية(.. 435
يف النسخة الرديفة: )وما يف(.. 436
يف النسخة الرديفة: )بآية(.. 437
يف النسخة الرديفة: )رسول اهلل(.. 438
يف النسخة الرديفة: )فلام(.. 439
يف النسخة الرديفة: )مننا(.. 440
يف النسخة الرديفة: )يودوين( والصحيح: )ال تؤذوين(.. 441
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شواهد التنزيل، احلسكاين: 2/ 211ح843، الدر املنثور، السيوطي: 6/ 7.. 442
يف النسخة الرديفة بعد ذلك: )السابعة: چ ۉ ۉ ې ې ېچ ]سورة الشورى: . 443

.)]41
يف النسخة الرديفة: )نسخت(.. 444
يف النسخة الرديفة: )التاسعة قوله تعاىل(.. 445
الزخرف: 83[ . 446 ]سورة  چ  ڱ ں ں  الرديفة بعد ذلك: )چ  النسخة  يف 

وقوله(.
يف النسخة الرديفة: )الرسيعة(.. 447
يف النسخة الرديفة: )نسختها(.. 448
كلمة: )كان( غري موجودة يف النسخة الرديفة.. 449
يف النسخة الرديفة: )ألهنا(.. 450
يف النسخة الرديفة: )هيلل(.. 451
يف النسخة الرديفة: )إيل(.. 452
يف النسخة الرديفة: )ذنب امتك(.. 453
يف النسخة الرديفة: )وقوله(.. 454
يف النسخة الرديفة: )يف آية منسوخة( بدل: يف كتاب اهلل منسوخ.. 455
يف النسخة الرديفة: )سورة حممد(.. 456
كلمة: )فيها( غري موجودة يف النسخة الرديفة.. 457
يف النسخة الرديفة: )العيوب السنة(.. 458
يف النسخة الرديفة: )وفيها من املنسوخ(.. 459
460 ..)يف النسخة الرديفة: )لقول النبي
يف النسخة الرديفة: )لقد كان اجلن أحسن رّدًا(.. 461
يف النسخة الرديفة: )قالوا(. .. 462
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يف النسخة الرديفة: )حباب بن االرب لقبها(.. 463
قال بنسخها: ابن اجلوزي، نواسخ القرآن: 236، الواحدي، أسباب النزول: 230، . 464

السيوطي، أسباب النزول: 201، وعنه السيد اخلوئي هي اآلية الوحيدة املنسوخة يف 
القرآن الكريم، البيان يف تفسري القرآن: 374.

يف النسخة الرديفة: )بعرشة(.. 465
تفسري القمي: 2/ 357، تفسري فرات الكويف: 470ح615.. 466
وهي سورة املمتحنة.. 467
التاريخ الكبري، البخاري: 3/ . 468 حاطب بن أيب بلتعة، من املهاجرين األولني، ينظر: 

303، الثقات، ابن حبان: 3/ 83.
يف النسخة الرديفة: )بلعبه وفرسان(.. 469
األسلمية، ينظر: الطبقات الكربى، ابن سعد: 8/ 287، أسد الغابة، ابن األثري: 5/ . 470

.472
يف النسخة الرديفة: )احلرسا وفيها(.. 471
يف النسخة الرديفة: )ان من(.. 472
يف النسخة الرديفة: )فلام أقبل( والصحيح: )قفل راجعًا(.. 473
املرأة، . 474 سبيعة بنت احلار السلمية، صحابية، إمرأة سعد بن خولة، هلا رواية يف عدة 

الرجال،  نقد   ،644  /2 حجر:  ابن  التهذيب،  تقريب   ،52 الطويس:  رجال  ظ: 
التفرييش: 5/ 312.

يف النسخة الرديفة: )مؤمنة(.. 475
يف النسخة الرديفة: )اىل أن قال(.. 476
يف النسخة الرديفة: )فعقبتم(.. 477
أيدينا من مصادر، ويف . 478 فيام بني  له عىل ترمجة  نعثر  )ابن عم( مل  الرديفة:  النسخة  يف 

تفسري الرازي: 29/ 370، عباس بن متيم القريش، زوج أم حكيم.
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يف النسخة الرديفة: )حني(.. 479
يف النسخة الرديفة: )حلقها باهلها(.. 480
يف النسخة الرديفة: )يعطوا(.. 481
يف النسخة الرديفة: )الغنيمة(.. 482
يف النسخة الرديفة: )اهلدى( تفسري الرازي: 29/ 370.. 483
يف النسخة الرديفة: )الصف واجلمعة(.. 484
يف النسخة الرديفة: )فيهام(.. 485
يف النسخة الرديفة: )وال ناسخ فيها وال منسوخ(.. 486
يف النسخة الرديفة: )مكية كلها(.. 487
الدر املنثور، السيوطي: 6/ 247.. 488
يف النسخة الرديفة: )سورة نون مكية من أوائل ما نزل وكان النبي يتعجب منها وفيها . 489

آيتان منسوختان(.
يف النسخة الرديفة: )نسخها قوله: چ ھ ھ چ ]سورة التوبة: 5[(.. 490
يف النسخة الرديفة: )ال ناسخ فيها(.. 491
يف النسخة الرديفة بعد ذلك: )آية السيف(.. 492
يف النسخة الرديفة: )ال ناسخ فيهام وال منسوخ(.. 493
يف النسخة الرديفة: )استثنى(.. 494
يف النسخة الرديفة: ))اال قليال( من منصفته(.. 495
يف النسخة الرديفة: )اىل(.. 496
يف النسخة الرديفة: )فنسخ(.. 497
يف النسخة الرديفة: )نسخ آخر املزمل أوهلا(.. 498
ابن عمرو بن حزام األنصاري، صحايب جليل، شهد بدرًا وثامين عرشة غزوة، منقطع . 499

ألهل البيت، تويف سنة 78ه�، ينظر: رجال الطويس: 31، خالصة األقوال، العالمة 
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احليل: 93.
كلمة: )نزوال( غري موجودة يف النسخة الرديفة.. 500
يف النسخة الرديفة: )بقوله(.. 501
يف النسخة الرديفة: )الثانية(.. 502
يف النسخة الرديفة: )ناسخ فيها(.. 503
يف النسخة الرديفة: )أحد(.. 504
كلمة: )فيها( غري موجودة يف النسخة الرديفة.. 505
مل يذكر املصنف هذه السورة مع السور التي ال ناسخ فيها وال منسوخ يف مقدمته.. 506
عليهم . 507 لست  معناهها:  املفرسين  بعض  )قال  السيف  بآية  اآلية  هذه  نسخت  قيل: 

بمتسلط فتكرههم عىل اإليامن فعىل هذا ال نسخ( ابن اجلوزي، نواسخ القرآن: 252.
كلمة: )فيهن( غري موجودة يف النسخة الرديفة.. 508
يف النسخة الرديفة: )أحد السبع(.. 509
يف النسخة الرديفة: )مجيعها(.. 510
يف النسخة الرديفة: )معناها(.. 511
يف النسخة الرديفة: )حمكم(.. 512
يف النسخة الرديفة: )كلها حمكمة(.. 513
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ِحيِم مْحِن الرهَّ بِْسِم اهللهَِّ الرهَّ
املجتمع  يف  االنسانية  احلياة  تطور  ان 
التي  للمتطلبات  نتيجة  جاء  االسالمي 
واالجتامعي،  السيايس  الواقع  شهدها 
ومقاييس  فكرية  ان��امط  قيام  اىل  ف��ادى 

واسس وقواعد وضعية حاولت ان تنظم 
املجتمع  يف  االف���راد  عالقات  بموجبها 
الوسط  حيز  اىل  فربزت  ببعض،  بعضهم 
املعاش قوانني وترشيعات اعتربت بمثابة 
وكانت  عليه،  يخُرتكز  عميل  فكري  اساس 
ومن  والسلبي.  االجي��ايب  بنحوهيا  مؤثرة 
الكريم  بالقران  االعتناء  امهية  جتلت  هنا 
الثقافة  عىل  دخيل  هو  ما  كل  مواجهة  يف 
وضع  خ��الل  من  االصيلة،  االسالمية 
التي  وال��دراس��ات  والبحوث  املؤلفات 
ان  فكان  العالية،  مضامينه  تستوعب 
لسورة  حتليلية  دراس��ة  يف  بدلوي  دل��وتخُ 
مجلة  عىل  للوقوف  فيها  وفقتخُ  الفلق، 

عدة  يف  جعلتخُها  واملفاهيم،  املبادئ  من 
فهم  ال��ق��ارئ  ع��ىل  ليسهل  مستويات، 

مداركها واستيعاب مضامينها ومطالبها.
الدراسة التارخيية:

اوالً: سبب النزول:

سحر  لفرية  التعرض  اىل  جيرنا  وهذا 
التي  السمح�����ة  الفرية  وهي   النبي
عدم  اىل  تشري  والتي  املنافقون  اخرتعها 
الرسول  لشخص  وتوقريهم  احرتامهم 
االكرم، الصادق األمني الذي الينطق عن 

مطلقة  عصمة  ربه  عصمه  وال��ذي  اهلوى 
عن الناس وبرأه من تأثريهم فيه.

حتدثنا الروايات يف سبب نزول سورة 
سحر  اليهودي  أعصم  بن  لبيد  أن  الفلق 
لبني  بئر  يف  ذلك  دس  ثم   اهلل رسول 
زريق فمرض رسول اهلل فبينا هو نائم 
أتاه ملكان فقعد أحدمها عند رأسه و  إذا 
اآلخر عند رجليه فأخرباه بذلك و أنه يف 
ف َطْلعة حتت راعوفة)1(،  بئر دروان يف جخُ
و   عليا بعث  و   اهلل رس��ول  فانتبه 
ثم  البئر  تلك  ماء  فنزحوا  عامر  و  الزبري 
رفعوا الصخرة و أخرجوا اجلف فإذا فيه 
إذا  و  مشطة  من  أسنان  و  رأس  مشاطة 

مغروزة  عقدة  عرشة  إحدى  يف  معقد  فيه 
فجعل  السورتان  هاتان  فنزلت  باألبر، 
كلام يقرأ آية انحلت عقدة و وجد رسول 

يف  حجر  والراعوفة:  الطلع،  قرش  اجل��ف:   )1(
أسفل البئر يقوم عليها املاتح. 
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اهلل خفة فقام فكأنام أنشط من عقال و 
جعل جربائيل يقول: باسم اهلل أرقيك 
من رش كل يشء يؤذيك من حاسد و عني 

اهلل تعاىل يشفيك)2(.
يف  البيان  جممع  صاحب  شكك  وقد 
الواردة هبذا اخلصوص،  التارخيية  الرواية 
الرغم من خفتها واختصارها وعدم  عىل 
رواها  كام  النبي  عىل  السحر  تأثري  وصف 
والسري  احلديث  واه��ل  املفرسين  بعض 
من  أش��د  وك��ان  السامجة.  بادية  برواية 
باعتبار  املعتزلة  واستهجنها  هبا  طعن 
عىل  واالرشار  الكفار  تسلط  توجب  أهنا 
االنبياء. و ايضا، لو صحت الرواية لصح 
چ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چ  قوهلم 
8[ معلاًل ذلك »و لكن  الفرقان:  ]سورة 
ما  بناته عىل  أو  اليهودي  يكون  أن  يمكن 
عليه  يقدروا  فلم  ذلك  يف  اجتهدوا  روي 
من  فعلوه  ما  عىل   نبيه اهلل  أطلع  و 
التمويه حتى استخرج و كان ذلك داللة 
عىل صدقه و كيف جيوز أن يكون املرض 
من فعلهم و لو قدروا عىل ذلك لقتلوه و 
قتلوا كثريا من املؤمنني مع شدة عداوهتم 

)2( جممع البيان، للطربيس، ج10 ص492. 

له«)3(.
واّيد صاحب تفسري االمثل ما ذهب 
الذي  االسباب  يف  مفصال  الطربيس،  اليه 
تدعوه اىل تبني مذهب التشكيك يف سبب 

نزول السورة الكريمة...
مّكية  مشهور  هو  كام  الّسورة  أّوالً: 
والنّبي  املّكية،  السور  حلن  مثل  وحلنها 
جابه اليهود يف املدينة وهذا يدل عىل عدم 

أصالة الّرواية.
أن  بمقدورهم  اليهود  كان  لو  ثانيًا: 
يفصلوا بسحرهم ما فعلوه بالنّبي حسب 
الّرواية الستطاعوا أن يصدوه عن أهدافه 
سبحانه  واهللّ  السحر،  طريق  عن  بسهولة 
النّبوة  مهام  ي��ؤدي  ك��ي  نبّيه  حفظ  ق��د 

والرسالة.
بجسم  يفعل  السحر  كان  لو  ثالثًا: 
روحه  يف  يؤثر  أن  ألمكن  فعله  ما  النّبي 
لعبة  ب��ذل��ك  أف��ك��اره  وت��ك��ون  أي��ض��ًا، 
الثقة  مبدأ  يزلزل  وه��ذا  السحرة،  بيد 
عىل  ي��رّد  الكريم  وال��ق��رآن   ،بالنّبي
بأّنه   النّبي اهت��م��وا  ال��ذي��ن  اخُول��ئ��ك 

ۓ  ے  چ  ق��ال:  إذ  مسحور 

)3( املصدر السابق. 
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ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ال��ف��رق��ان:  ]س���ورة  ۅچ  ۋ 
من  تشمل  اآلية  يف  و»مسحور«   .]9–8
اخُصيب بسحر يف عقله أو يف جسمه، وهي 

دليل عىل ما نذهب إليه.
نمّس  أن  جي���وز  ال  ح���ال  أي  ع��ىل 
الّروايات  هبذه  النبّوة  مقام  قداسة  من 
فهم  يف  عليها  نعتمد  أن  أو  املشكوكة، 

اآليات)4(.
عىل  الطباطبائي  العالمة  رد  وق��د 
يستبعد  مل  اذ  االم��ر،  ه��ذا  يف  املشككني 
صحته  ويف  بدن����ه  يف  بالسحر   تأثره
ذلك  اىل  ذهب  كام  وسلوكه  عقله  يف  ال 
بعبارة  و  الصدد  هذا  يف  يقول  املخرفون. 
اليملك  ملن  والغموض  االرتباك  يعرتهيا 
بآية  استشهاده  أن  إذ  التتبع  عىل  القدرة 
ال��ف��رق��ان الت��ث��ب��ت ص��ح��ة كونه  س���ورة 
املرشكني  دعوى  النه  مسحورًا(  )رجاًل 
»و  الصدق.  عىل  فيه  والحجة  األع��داء 
مضمون  يف  بعضه�������م  به  استشكل  ما 
من  مصونا  كان   النبي أن  الروايات 

)4( االمثل، للشريازي، ج15 ص 616. 

تأثري السحر كيف؟. و قد قال اهلل تعاىل: 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  چ 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
]سورة الفرقان: 8 –9[. يدفعه  ۅچ 
بفساد  املجنون  و  باملسحور  مرادهم  أن 
عن  تأثره  أما  و  )حاشاه(  بالسحر  العقل 
السحر بمرض يصيبه يف بدنه و نحوه فال 

دليل عىل مصونيته منه)5(.
املباركة  فالّسورة  االح��وال  كل  ويف 
تتضّمن تعاليم للنّبي خاّصة، وللناس 
باهللّ من رّش كّل  أن يستعيذوا  عاّمة تقيض 
األرشار، وأن يوكلوا أمرهم إليه، ويأمنوا 

من كل رّش يف اللجوء إليه.
ثانيًا: مرشوعية االستعاذة.

ذهب فقهاء مدرسة اهل البيت اىل 
َوِذ، خاصة  َقى َواْلعخُ هخُ جَيخُوزخُ ااِلْستَِعاَنةخُ بِالرُّ َأنهَّ
الواردة عن الرسول االكرم واهل بيته 
َوذ املصنوعة  َقى َواْلعخُ الطاهرين، دون الرُّ
وافقهم  وق��د  اص��ل،  هل��ا  يعرف  ال  التي 
مجهور املسلمني عىل ذلك اال القليل منهم 
ممن متسك ببعض الروايات التي ال تصمد 

)5( امليزان، للطباطبائي، ج20 ص455. 
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امام كثرة الروايات املؤيدة للرقى والعوذ، 
واليك-عزيزي –بعض منها...

اْشَتَكى . 1   اهللهَِّ ��وَل  َرسخُ َأنهَّ  ِوَي  َم���ارخُ
 َفَقاَل: بِْسِم اهللهَِّ َأْرِقيَك  يلخُ َفَرَقاهخُ ِجرْبِ

ْؤِذيَك، َواهللهَّخُ َيْشِفيَك. ٍء يخُ لِّ يَشْ ِمْن كخُ
2 .  اهللهَِّ ولخُ  َرسخُ َكاَن  َقاَل:    َعيِلٍّ َعْن 

»َأْذِه��ِب  َق��اَل:  َمِريٍض  َعىَل  َدَخ��َل  إَِذا 
ايِف،  اْلَباَس َربهَّ النهَّاِس، اْشِف َأْنَت الشهَّ

اَل َشايِفَ إاِلهَّ َأْنَت«.
3 .  اهللهَِّ ولخُ  َرسخُ َكاَن  َعبهَّاٍس:  اْبنخُ  َقاَل 

ى  َواحْلخُمهَّ َها  لِّ كخُ اأْلَْوَج��اِع  ِمَن  نَا  َعلِّمخُ يخُ

وذخُ  َأعخُ اْلَكِريِم،  اهللهَِّ  َعاَء: »بِْسِم  الدُّ َهَذا 
اٍر،  َنعهَّ ِعْرٍق  لِّ  كخُ رَشِّ  ِمْن  اْلَعظِيِم  بِاهللهَِّ 

َوِمْن رَشِّ َحرِّ النهَّاِر«.
��ولخُ . 4 َع��ِن اْب��ِن َع��بهَّ��اٍس َق��اَل: َك��اَن َرسخُ

 : ولخُ ، َيقخُ ذخُ احْلََسَن َواحْلخَُسنْيَ َعوِّ  يخُ اهللهَِّ
لِّ  كخُ ِمْن  ِة  التهَّامهَّ اهللهَِّ  بَِكِلاَمِت  اَم  كخُ »أخُِعيذخُ
ٍة«  اَلمهَّ َعنْيٍ  لِّ  كخُ َوِمْن  ٍة،  َوَهامهَّ َشْيَطاٍن 
ذخُ  َعوِّ يخُ إِْبَراِهيمخُ  َأيِب  َكاَن  َهَكَذا   : ولخُ َوَيقخُ

اْبنَْيِه إِْساَمِعيَل َوإِْسَحاَق.
5 . : الثهََّقِفيُّ اْلَعاِص  َأيِب  ْبنخُ  ْثاَمنخُ  عخُ َق��اَل 

َقْد  َوَجٌع  َويِب  اهللهَِّ  وِل  َرسخُ َعىَل  َقِدْمتخُ 
 : اهللهَِّ ��ولخُ  َرسخُ َفَقاَل  نِي  ْبطِلخُ يخُ َك��اَد 

بِْسِم  ْل  َوقخُ َعَلْيِه،  اْليخُْمنَى  َيَدَك  »اْجَعْل 
َما  رَشِّ  ِمْن  ْدَرتِِه  َوقخُ اهللهَِّ  ِة  بِِعزهَّ وذخُ  َأعخُ اهللهَِّ 
اٍت َفَفَعْلتخُ َذلَِك َفَشَفايِن  « َسْبَع َمرهَّ َأِجدخُ

اهللهَّخُ.
 َعِن التهَّْعِويِذ . 6 ِئَل االمام اْلَباِقرخُ وقد سخُ

َص فِيِه)6(. ْبَياِن َفَرخهَّ َعلهَّقخُ َعىَل الصِّ يخُ

ظاهرها  التي  الروايات  َعْن  َوأخُِجيَب 
َعِن  النهَّْهيخُ  وَن  َيكخُ َأْن  َتَملخُ  ْ حيخُ هخُ  بَِأنهَّ النهي 
َها،  َحَقاِئقخُ ْعَرفخُ  تخُ اَل  تِي  الهَّ وَلِة  امْلَْجهخُ َقى  الرُّ
هَنَْي  َفاَل  َمْوثخُوٌق،  َأْص��ٌل  َلهخُ  َكاَن  َما  ا  َفَأمهَّ

.)7( َعنْهخُ

ثالثًا: قرآنية سورة الفلق.
م��ن امل��س��ائ��ل ال��ت��ي اث����ارت ج��دال 
وكتابه  باإلسالم  للمرتبصني  وسمحت 
سورة  )املعوذتني(  كون  مسالة  هي  املنزل 
القران  من  مها  هل  الناس  وس��ورة  الفلق 
لنبيه  تعاىل  اهلل  علمها  ع��وذة  جمرد  اهنا  ام 
يرونه  ملا  اكثر،  ليس  ما  لسبب   حممد
الدر  بن مسعود يف  اهلل  الصحايب عبد  عن 
الطرباين  و  البزار  و  أمحد  أخ��رج  املنثور، 

التفسري  أو  الغيب  مفاتيح   = الرازي  تفسري   )6(
الكبري، ج 32 ص 368. 

)7( املصدر السابق. 
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عن  صحيحة  ط��رق  م��ن  م��ردوي��ه  اب��ن  و 
حيك  ك��ان  أن��ه  مسعود  اب��ن  و  عباس  اب��ن 
املعوذتني من املصحف و يقول: ال ختلطوا 
القرآن بام ليس منه إهناطبام ليستا من كتاب 
اهلل إنام أمر النبي أن يتعوذ هبام، و كان ابن 

مسعود ال يقرأ هبام)8(.
والروايات الواردة هبذا اخلصوص من 
الكثرة بحيث ال يصمد امامها هكذا راي 
شاذ-عىل فرض صحة نسبته اىل الصحايب 
اجلليل ابن مسعود -، فقد روي يف فضيلة 
»اخُنزلت  قوله:   النّبي عن  الّسورة  هذه 
املعوذتان«)9(.  مثلهّن:  ينزل  مل  آيات  عيلهَّ 
 الباقر عيل  بن  حمّمد  جعفر  أيب  وعن 
اهللّ  هو  وقل  باملعوذتني  أوت��ر  »من  ق��ال: 
يا عبد اهللّ أبرش فقد قبل اهللّ  له:  أحد قيل 

وترك«)10(.
أصحابه:  ألحد  قال   النّبي وعن 
سور  أفضل  مها  سورتني  أعلمك  »أال 
القرآن؟. قلت: بىل  أفضل  أو من  القرآن، 
قرأ  ثّم  املعوذتني.  فعلمني  اهللّ.  رسول  يا 

)8( امليزان، للطباطبائي، ج20 ص 456. 
البيان،  الثقلني، ج5، ص716، وجممع  نور   )9(

ج10، ص567. 
)10( املصدر السابق. 

إقرأمها كلام  الغداة، وقال يل  هبام يف صالة 
قمت ونمت«)11(.

عن  بإسناده  تفسري،  يف  القمي  وذكر 
الباقر قد  أيب بكر احلرمي ان االمام 
بهة قال: قلت  رد ردا رصحيا عىل هذه الشخُ
ابن مسعود كان يمحو  إن   أليب جعفر
أيب  كان  فقال:  املصحف.  من  املعوذتني 
برأيه  مسعود  ابن  ذلك  فعل  إنام  يقول: 

ومها من القرآن)12(.
ويذكر السيوطي عن البزار قوله: و مل 
قد  و  الصحابة  ابن مسعود أحد من  يتابع 
صح عن النبي أنه قرأ هبام يف الصالة، 

و قد أثبتتا يف املصحف)13(.
امل��اوردي يف تفسريه عىل ذلك  كام رد 
هلام  يقال  كان  املعوذتني  إن  »وقيل:  قائاًل 
النفاق،  من  مربئتان  أي  )املقشقشتان( 
به  تعوذ  دع��اء  أهن��ام  مسعود  اب��ن  وزع��م 
به  خالف  قول  وهذا  القرآن،  من  وليستا 

اإلمجاع من الصحابة وأهل البيت«)14(.

)11( املصدر السابق. 
)12( امليزان، للطباطبائي، ج20 ص457. 

)13( املصدر السابق. 
 6 ج  والعيون  النكت   = امل��اوردي  تفسري   )14(

ص 373. 
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الدراسة اللغوية:
املستوى االول: املستوى الرصيف)15(.

املعتل  ال��ث��الث��ي  ال��ف��ع��ل  ام���ر  ����ْل:  قخُ
ْل  فخُ وزنه  نرص،  باب  ول  َيقخُ َقال  االجوف 
)ال��واو(  الكلمة  عني  بحذف  اع��الل  فيه 
ساكن  مع  ساكنها  التقاء  من  للتخلص 
الالم الذي حلقه لعلة بناء االمر الصحيح 
أهل  السكون. »واألصل عند  االخر عىل 
فاستثقلوا  ْقتخُْل،  أخُ وزن  عىل  أقول  البرصة 
القاف، فلام  الواو فنقلوها إىل  الضمة عىل 
الوصل  ألف  عن  استغنوا  القاف  حتركت 
فصار قول، فالتقى ساكنان الواو والالم، 
فحذفوا الواو اللتقاء الساكنني، وعندأهل 
لتقول يف جزم وهنب الم  األصل  الكوفة 
االستقبال  حذفناحرف  ثم  قالوا:  األمر، 
والالم يف األمر ختفيفا، فهوعندهم جمزوم 

ب�ميزان  ِص��ف  وخُ علم  هو  ال��رّصف:  علم   )15(
العرب  كالم  أص��ول  تعرف  وبه  العربية، 
إىل  الداخلة عليها، وال يوصل  الزوائد  من 
معرفة االشتقاق إال به. ينظر: املنصف، ابن 
جني، ج1 ص2. وذكر ابن عصفور أنه كان 
م علم الترصيف عىل غريه من  ينبغي أن يَقدهَّ
علوم العربية، إذ هو معرفة ذوات الكلم يف 
 /1 املمتع  ينظر:  تركيب.  غري  من  أنفسها 

30، والترصيف امللوكي 18 -19. 

ملا  البرصة  املقدرة. وعند أهل  الالم  بتلك 
صار  املضارع  وحرف  الالم  تلك  حذفت 
وجد  إذا  العامل  جمزوما؛ ألن  موقوفا، ال 

عمل، وإذا فقد بطل عمله«)16(.
املعتل  الثالثي  الفعل  مضارع   : ��وذخُ َأعخُ

االجوف َعاَذ باب نرص.
َرّب: اسم بمعنى سيِّد، مالك اليّشء، 
الصحيح  الثالثي  الفعل  اله، وهو مصدر 
ّب باب نرص، ثم استعمل  املضّعف َربهَّ َيرخُ
بفتح  َفْعل  وزن��ه  وخصم،  كعدل  صفة 
أرباب  منه  واجلمع  العني،  وسكون  الفاء 
املصدر(،  )لغري  بوب  ورخُ املصدر(  )لغري 
مع رّبات )لغري  مؤنثه ربهَّة لغري املصدر وجتخُ

املصدر( وِرباب )لغري املصدر()17(.
الثبوت  عىل  تدل  مشبهة  صفة  الَفَلق: 
الفعل  من  املخُنَْفِلق،  اي  املفعول  بمعنى 
رضب،  باب  َيْفِلقخُ  َفَلَق  الصحيح  الثالثي 

وزنه َفَعل بفتح الفاء والعني)18(.
الثالثي  للفع���������ل  مصدر  اما   : رَشّ

)16( اعراب ثالثني سورة، ابن خالويه: 232. 
الكريم،  القران  اللفاظ  الرصيف  املعجم   )17(
)ال���راء(،  ب��اب  احل��س��ن��اوي،  جليل  حممد 

)مطوط(. 
)18( امليزان، الطباطبائي، ج20 ص366. 
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رضب،  باب  َيرِشّ  رَشهَّ  املضّعف  الصحيح 
ّ باب نرص، ورشهَّ َيرَشّ باب فرح.  ورَشهَّ َيرشخُ
الثالثي رشهَّ )عىل  تفضيل من  اسم  أو هو 
منه  حذفت  أرّش  واألص��ل  قياس(،  غري 
وزنه  وفساًدا،  سوًءا  أكثر  بمعنى  اهلمزة 
واجلمع  العني،  وسكون  الفاء  بفتح  َفْعل 
)لغري  رِشار  و  امل��ص��در(  )لغري  ار  َأرْشَ

ور )لغري املصدر(. املصدر( و رشخُ
مضارعه  صحيح  ثالثي  فعل  َخَلَق: 

خَيْلخُق باب نرص.

الثالثي  الفعل  َغاِسق: اسم فاعل من 
وزنه  رضب،  باب  َيْغِسق  َغَسَق  الصحيح 

َفاِعل.
َوَقَب: فعل ثالثي معتل مثال مضارعه 
الكلمة  ف��اء  حذفت  رضب،  ب��اب  َيِقبخُ 

)الواو( من مضارعه ختفيفًا.
اَث  النهَّفهَّ مؤنث  اَثة  النهَّفهَّ مجع  اَثاِت:  النهَّفهَّ
الصحيح  الثالثي  الفعل  مبالغة من  صيغة 
وب��اب  ن��رص  ب��اب  وَينِفث  َينفخُث  ن��َف��َث 
والعني  الفاء  بفتح  اَلة  َفعهَّ وزن��ه  رضب، 

املشددة.
َقد: مجع تكسري كثرة عىل وزن فخَُعل  عخُ
ْقَدة اسم  بضم الفاء وفتح العني، مفرده عخُ

ويراد  ونحِوه،  احلبل  يف  الَعْقد  موضع  ل� 
ْعَلة  فخُ وزنه  بتصديقه،  القلب  يرتبط  ما  به 
الالم،  وفتح  العني  وسكون  الفاء  بضم 

ْقَدات)19(. دات وعخُ قخُ وجيمع ايضا عخُ
الثالثي  الفعل  َحاِسد: اسم فاعل من 
ب��اب  وحي��ِس��د  ��د  حَي��سخُ ح��َس��َد  الصحيح 
وجيمع  َفاِعل،  وزنه  رضب،  وباب  نرص 

د. سهَّ اد وحخُ سهَّ وَن وَحَسَدة وحخُ َحاِسدخُ
املستوى الثاين: املستوى النحوي.

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چ 

مسترت  وفاعله  أمر  فعل  قل:  چ  ڤ  ڤ 
تقديره أنت. ومجلة )أعوذ( مقول القول، 
وفاعله  مرفوع  مضارع  فعل  و)أع��وذ( 
مسترت تقديره أنا، و)برب الفلق( متعلقان 
ب� )أعوذ( و)من رش( متعلقان بأعوذ)20(، 
��ِذي،  الهَّ بَِمْعنَى  »َم��ا«  ��وَن  َت��كخُ َأْن  ��وزخُ  وجَيخُ
ًة.  َمْصَدِريهَّ وَن  َتكخُ َوَأْن  وٌف،  حَمْ��ذخُ َواْلَعاِئدخُ 
َعىَل  »َما«  َو  -بِالتهَّنِْويِن،  رَشِّ  ِمْن  ��ِرَئ:  َوقخُ

)19( املصدر السابق باب )العني(. 
القرآن، حممود صايف،  إعراب  )20( اجلدول يف 
وبيانه،  القرآن  إع��راب   .427 ص  ج30 
إع��راب   .623 ج10ص  ل��ل��دروي��ش، 
إعراب  ص476،  ج3  للدعاس،  القرآن 

ثالثني، ابن خالويه: 237-232. 
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َأْن  جَيخُوزخُ  َواَل  َزاِئَدٌة؛  َأْو   ، ِمْن رَشِّ َبَدٌل  َهَذا 
َعَلْيَها  مخُ  َيَتَقدهَّ اَل  النهَّافَِيَة  أِلَنهَّ  َنافَِيًة؛  وَن  َتكخُ

وَن  َيكخُ َأْن  ��ْز  جَيخُ مَلْ  َفِلَذلَِك  َحيِِّزَها؛  يِف  َما 
َو َفاِسٌد، يِف  ؛ ثخُمهَّ هخُ : َما َخَلَق ِمْن رَشِّ التهَّْقِديرخُ
َوَقَب(  إِذا  غاِسٍق  رَشِّ  و)َوِمْن  امْلَْعنَى)21(. 
ملجرد  ظرف  و)إذا(  تقدم  ما  عىل  عطف 
الظرفية ومجلة )وقب( يف حمل جر بإضافة 
يِف  اثاِت  النهَّفهَّ رَشِّ  و)َوِم��ْن  إليها.  الظرف 
ويف  أيضا  تقدم  ما  عىل  عطف  ��َق��ِد(  اْل��عخُ
رَشِّ  و)َوِم��ْن  بالنفاثات.  متعلقان  العقد 
تقدم  ما  عىل  عطف  َحَسَد(  إِذا  حاِسٍد 
هلا  الحمّل  »قل..«  ومجلة:  ظاهر.  وإعرابه 
نصب  حمّل  يف  »أعوذ..«  ومجلة:  ابتدائّية. 
هلا  القول. ومجلة: »خلق..« الحمّل  مقول 
صلة املوصول )ما(. ومجلة: »وقب..« يف 
حمّل جّر مضاف إليه. ومجلة: »حسد..« يف 

حمّل جّر مضاف إليه)22(.
الدراسة التفسريية:

)21( التبيان يف إعراب القرآن ج 2 ص 1310. 
صايف،  حممود  القرآن،  إعراب  يف  اجلدول   )22(
وبيانه،  القرآن  إع��راب   .427 ص  ج30 
للدرويش، ج10ص 623. إعراب القرآن 
ثالثني،  إعراب  ص476،  ج3  للدعاس، 

ابن خالويه: 232 -237. 

وًها... جخُ وا يِف اْلَفَلِق وخُ َذَكرخُ
َو َقْولخُ اأْلَْكَثِريَن  ْبحخُ َوهخُ هخُ الصُّ َها: َأنهَّ َأَحدخُ
ْبحخُ  الصُّ َعنْهخُ  ْفَلقخُ  يخُ ْيَل  اللهَّ أِلَنهَّ   : اجخُ جهَّ الزهَّ َقاَل 

َأْبنَيخُ  َو  : هخُ َقالخُ يخُ وٍل  ْفَرقخُ َفَعٌل بَِمْعنَى َمْفعخُ َويخُ
ْبِح. ِمْن َفَلِق الصُّ

َما  لِّ  كخُ َعْن  ِعَباَرٌة  هخُ  َأنهَّ اْلَفَلِق  يِف  الثهَّايِن: 
ٻ ٻ  چ  النهََّباِت:  َعِن  َكاأْلَْرِض  اهللهَّخُ  هخُ  َيْفِلقخُ

اأْلَْن��َع��اِم:  ]س��ورة  پچ  ٻ  ٻ 
ۀ  ڻ  چ  العيون:  ع��ن  واجل��ب��ال   ]95
]سورة  چ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
اأْلَْم��َط��اِر  َع��ِن  ��َح��اِب  َوال��سهَّ  ]74 البقرة: 
َواأْلَْرَحاِم َعِن اأْلَْواَلِد َواْلَبْيِض َعِن اْلَفْرِخ 

لخُوِب َعِن امْلََعاِرِف. َواْلقخُ
يِف  َبْيٌت  أو  واٍد يف جهنم،  أنه  الثالث: 
ِمْن  النهَّاِر  َأْهِل  مَجِيعخُ  َصاَح  تَِح  فخُ إَِذا  َجَهنهََّم 
هخُ  أِلَنهَّ هاهنا  بالذكر  خصه  وإنام  ِه،  َحرِّ ِة  ِشدهَّ

اْلَعظِيِم  التهَّْعِذيِب  َهَذا  ِمْثِل  َعىَل  اْلَقاِدرخُ  َو  هخُ
َثَبَت  َقْد  ثخُمهَّ  اخْلَْلِق،  َأْوَهاِم  اخْلَاِرِج َعْن َحدِّ 
َعَذابِِه،  ِمْن  َوَأَتمُّ  َوَأْكَملخُ  َأْعَظمخُ  َرمْحََتهخُ  َأنهَّ 
ِديِد  الشهَّ اْلَعَذاِب  َصاِحَب  َيا   : ولخُ َيقخُ هخُ  َفَكَأنهَّ
تِي ِهَي َأْعَظمخُ َوَأْكَملخُ وأتم  وذخُ بَِرمْحَتَِك الهَّ َأعخُ

وأسبق وأقدم من عذابك)23(.

)23( تفسري الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسري 
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ڤ  ڤ  ٹ  چ  قوله  َتْفِسرِي  يِف  ذك��روا 
وهًا. جخُ ڤ چ وخُ

اهللهََّ  أِلَنهَّ  ًة  َخاصهَّ إِْبِليَس  ِريدخُ  يخُ َها:  َأَحدخُ

وَرَة  َو رَشٌّ ِمنْهخُ َوأِلَنهَّ السُّ لخُْق َخْلًقا هخُ َتَعاىَل مَلْ خَيْ

ْحِر، َوَذلَِك  اَم َنَزَلْت يِف ااِلْستَِعاَذِة ِمَن السِّ إِنهَّ

نخُوِدِه. اَم َيتِمُّ بِإِْبِليَس َوبَِأْعَوانِِه َوجخُ إِنهَّ
ْل  قخُ  : ولخُ َيقخُ هخُ  َكَأنهَّ َجَهنهََّم  ِريدخُ  يخُ َوَثانِيَها: 
َخَلَق  َما  َشَداِئِد  َوِم��ْن  َجَهنهََّم  بِ��َربِّ  ��وذخُ  َأعخُ

فِيَها.
ِمْن  ِريدخُ  يخُ َخَلَق  َما  رَشِّ  ِمْن  َوَثالِثخَُها: 
َباِع  َكالسِّ امْلخُْؤِذَياِت  احْلََيَواَناِت  َأْصنَاِف  رَشِّ 

َل فِيِه َمْن  ا، َوجَيخُوزخُ َأْن َيْدخخُ مِهَ َواهْلََوامِّ َوَغرْيِ

ْنِس َأْيًضا. نِّ َواإْلِ ْؤِذينِي ِمَن اجْلِ يخُ
َها: َأَراَد بِِه َما َخَلَق ِمَن اأْلَْمَراِض  َوَرابِعخُ

َواأْلَْس���َق���اِم َواْل��َق��ْح��ِط َوَأْن�����َواِع امْلِ��َح��ِن 
َواآْلَفاِت)24(.

وًها... جخُ وا يِف اْلَغاِسِق وخُ َذَكرخُ
إَِذا  ْيلخُ  اللهَّ َو  هخُ اْلَغاِسَق  َأنهَّ  َه��ا:  َأَح��دخُ
هخُ ِمْن َقْولِِه: زب ڦ ڄ ڄرب  َعظخَُم َظاَلمخُ
]سورة اإلرساء: 78[ َوِمنْهخُ َغَسَقِت اْلَعنْيخُ 

الكبري، ج32 ص 371 –372. 
)24( تفسري الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسري 
الكبري، ج32 ص 373. تفسري املاوردي = 

النكت والعيون ج 6 ص 374. 

إَِذا  َراَحةخُ  اجْلِ َوَغَسَقِت  َدْمًعا  اْمَتأَلَْت  إَِذا 
اِء َوَأيِب  اْم��َت��أَلَْت َدًم��ا، َوَه��َذا َق��ْولخُ اْل��َف��رهَّ
ْيَل َقْد  َبْيَدِة، َوَأْنَشَد اْبنخُ َقْيٍس: إِنهَّ َهَذا اللهَّ عخُ

َغَسَقا.. . َواْشَتَكْيتخُ اهْلَمهَّ َواأْلََرَقا.

َغِة  اجخُ اْلَغاِسقخُ يِف اللُّ جهَّ والثاين: َقاَل الزهَّ
َأْبَردخُ  هخُ  أِلَنهَّ َغاِسًقا  ْيلخُ  اللهَّ َي  مِّ َوسخُ  ، اْلَباِردخُ َو  هخُ

. ْمَهِريرخُ هخُ الزهَّ هخُ إِنهَّ ِمَن النهََّهاِر، َوِمنْهخُ َقْولخُ
اقخُ  َواْلَغسهَّ اْلَغاِسقخُ  َقْوٌم:  َقاَل  َوَثالِثخَُها: 
ْم: َغَسَقِت اْلَعنْيخُ َتْغِسقخُ  اِئلخُ ِمْن َقْوهِلِ َو السهَّ هخُ
ْيلخُ َغاِسًقا  َي اللهَّ مِّ َغْسًقا إَِذا َساَلْت بِامْلَاِء، َوسخُ

اِلْنِصَباِب َظاَلِمِه َعىَل اأْلَْرِض)25(.
يف معنى )النفاثات(.

وِديِّ . 1 اْلَيهخُ َأْعَصَم  ْبِن  َلبِيِد  َبنَاتخُ  نهَّ  هخُ
. َسَحْرَن النهَّبِيِّ

2 .. النُّفخُوسخُ
اَم َكاَن اْجتاَِمعخُ . 3 لهَّ هخُ كخُ ، َوَذلَِك أِلَنهَّ جْلَاَمَعاتخُ

َكاَن  َأْكَثَر  اْلَواِحِد  اْلَعَمِل  َعىَل  َحَرِة  السهَّ
. التهَّْأثرِيخُ َأَشدهَّ

َجاِل َوآَراِئِهْم . 4 النَِّساِء ينفثن يِف َعَزاِئِم الرِّ
َباِل)26(. ْسَتَعاٌر ِمْن َعْقِد احْلِ َو مخُ َوهخُ

الدراسة الفنية:

)25( املصدر السابق. 
)26( املصدر السابق. 
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ٿ ٿ ٹ  چ  اآلي������������ة االوىل: 
ٹچ.

جميء االمر بصيغة الفعل االمر املبارش - 
دليل عىل امهية املأمور به، وهل االمر 
اىل  خ��رج  ام  ملزم  اي  حقيقي  هنا 

املجاز، كال االمرين حمتمل.
املضارع -  بصيغة  االستعاذة  فعل  جيء 

هذا  يف  االستمرار  رضورة  عىل  يدل 
لتلك  والسامح  الغفلة  وعدم  الفعل، 

الرشور من السيطرة.
هخُ -  َفَكَأنهَّ بَِيِة  ْ الرتهَّ إىَِل  ِشريخُ  يخُ بِّ  الرهَّ اْسَم  إنهَّ 

َلهخُ  اهللهَِّ  َتْربَِيَة  َجَعَل  بالرب  باالستعاذة 
َماِن  َم َوِسيَلًة إىَِل َتْربَِيتِِه َلهخُ يِف الزهَّ فِياَم َتَقدهَّ
اَل  ْبَحاَنهخُ  سخُ َأنهَّهخُ  َعىَل  َتنْبِيه  وفيه  اآْليِت، 

. َتنَْقطِعخُ َعنَْك َتْربَِيتخُهخُ َوإِْحَسانخُهخُ
كّل -  يشمل  واسع  معنى  له  الفلق  إّن 

خلق، ألّن اخللق، هو شّق ستار العدم 
ليسطع نور الوجود.

الصبح -  -بمعنى  الفلق  ارت��ب��اط  إنهَّ 
اش��ارات  عىل  يشتمل  –باالستعاذة 

تربوية عدة...
عىل  قائم  فالسياق  القدرة،  احداها: 
املطلقة،  االهلية  ال��ق��درة  مفهوم  ترسيخ 

الليل  ظلمة  ازال���ة  ع��ىل  ق��ادر  ك��ان  فمن 
النهار بظاهرة كونية ابدع  وحتويله اىل نور 
اخلالق سبحانه يف صياغتها، فهو قادر عىل 
التي  الرشور  عن  الصادرة  الظلامت  ازالة 
للمتعوذيَن  واره��اب  خوف  مصدر  هي 

الطالبني لألمن والسالم.
رضوري  ام��ر  وه��و  االم��ل،  الثانية: 
حيتاجه العائذ اخلائف، فمهام طالت الظلمة 
ان  بد  فال  االفق،  يف  مساحة  من  وشغلت 
كفيل  واالم��ل  النور،  حملها  ليحل  تنجيل 
بإدامة زخم املواجهة والصمود بوجه تلك 

الظلامت املحيطة بالعائذ.
العائذ  ادرك  ما  فاذا  االم��ان،  الثالثة: 
الفلق، وما يرتتب  برب  حقيقة االستعاذة 
عىل ذلك من ايامن بقدرته سبحانه، واالمل 
بانكشاف الظلمة، فان ذلك حتام سيفيض 
من  والنجاة  والفرج،  االم��ان  حتصيل  اىل 

رشور كل ما استعاذ هبا العائذون.
يؤكد  سبحانه  انه  التنظيم،  الرابع����ة: 
-ولطاملا  االمهية  غاية  يف  هي  مسالة  عىل 
القران  من  عديدة  مواضع  يف  عليها  اكد 
الوقت، ورضورة  امهية  الكريم–اال وهي 
املناسب  الوقت  فاختيار  وتقنينه،  تنظيمه 
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االه����داف  حت��ص��ي��ل  يف  رضوري  ام���ر 
منه،  املتوخاة  االث��ار  وترتيب  املنشودة، 
واختيار وقت الصبح كونه من اهم اوقات 

استجابة الدعاء.
اخلامسة: التذكري باملوت واحلياة، وما 
يرتك هذا التذكري من اثر اجيايب يف استقامة 
عن  ينفلق  الصبح  ان  فكام  املسلم،  الفرد 
الظلمة او يفلقها، كذلك احلياة تنفلق عن 
املعاد،  املوت، ويتجسد ذلك جليا يف يوم 
اوضح  يف  برهبم  الناس  استعاذة  وتكون 

صورها واشدها موقفًا.
مفهوم -  عىل  الوقوف  gنا  ينبغي  كام 

بد  ال  بل  هبا،  التلفظ  عند  االستعاذة 
لتكون  واملقدمات  االسباب  هتيئة  من 
هي  احلقة  فاالستعاذة  ومؤثرة،  فاعلة 
واالعتصام  االلتجاء  يف  تتمثل  التي 
القدرة  صاحب  سبحانه  ب��اهلل  احل��ق 
مما  القلب  افراغ  اوهلا  ولعل  املطلقة، 
صدق  يتحقق  وب��ه  سبحانه،  ع��داه 
مصاديقه،  بأوضح  وجتسد  االلتجاء 
يكون  ان  باملستعيذ  ينبغي  كذلك 
صاحب ايامن حقيقي باملستعاذ به وانه 
احلريز،  حصنه  يف  ليدخله  قوي  قادر 

يمكن  التي  ال��رشور  من  عنه  ويدافع 
ی  ی  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال  تكتنفه،  ان 
ی جئ حئ مئ چ ]سورة احلج: 

.]38
القلب  سالمة  ان  القول  وخالصة 
مقدمة اساسية يف حتصيل احلصانة االهلية، 
اىل  ص��در  باالستعاذة  االم��ر  نجد  هل��ذا 
والقدوة،  االخُسوة  باعتباره   حممد النبي 
تأمر  ال��ّس��ورة  يف  آي��ة  أّول  أّن  ف�يالحظ 
رّش  من  الفلق،  برّب  يستعيذ  أن   النّبي
يعود  قد  الفلق«  ما خلق. وانتخاب »رّب 
نور  تطفيء  الرشيرة  املوجودات  أّن  إىل 
رّب  سبحانه  اهللّ  لكن  واهلداية.  السالمة 
الفلق... رّب فلق الظلامت، فالعائذ جيدر 
به ان يكون عىل مستوى يؤهله لالعتصام 

ب� )رب الفلق(.
االية الثانية: چ ٹ ڤ ڤ ڤ چ.

العموم، -  يفيد  نكرة  )رّش(  لفظ  جمي 
)ما(  املشرتك  املوصول  االس��م  جمي 
ذواهتم،  ال  اخللق  صفات  منه  يستفاد 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چ  تعاىل:  ق��ال 
)َما(  ف�   ،]3 النساء:  ]سورة  کچ 
ال���ذوات،  دون  الصفات  اىل  تشري 
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ذات��ه  يف  ينطوي  ال  اإلهل���ي  فاخللق 
اإلجي���اد،  ه��و  اخل��ل��ق  ألّن  رّش،  ع��ىل 
الرّش يعرض  واإلجياد خري حمض، بل 
قوانني  عن  تنحرف  حني  املخلوقات 

اخللقة.
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  الثالثة:  االي��ة 

ڄ چ.
)الغاسق(  مفهوم  نوسع  ان  لنا  يمكن 
املعنى  عند  فيها  تقف  ال  الظلمة  وه��و 

بعد  ذا  ليصبح  ن��ت��ع��داه  ب��ل  املعجمي، 
واكثر  خطورة  اشد  ظلمة  واوسع،  اعمق 
ظلمة  وه��ي  اال  الليل،  ظلمة  من  تاثريا 
الفكري  القلب -الذي هو مركز االدراك 
أن  يف  سبق  ما  عىل  -تاكيدًا  والعاطفي 
حتصيل  يف  اساسية  مقدمة  القلب  سالمة 
يقول سبحانه:  احلصانة االهلية، ويف ذلك 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چ 

ڃ ڃ ڃ چ ]سورة الصافات: 83، 
.]84
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امللخص
والثامن  السابع  القرن  والنحاة يف  املفرسين  كبار  األندليس من  أبو حيان  كان 
للهجرة و له يد طولی يف اللغة و التفسري والنحو كام له أثر بالغ علی العلامء بعده 
ى ب�»البحر املحيط« حقال  سواء يف التفسري أو فی النحو. وقد جعل تفسريه املسمهَّ
هذا  يف  جاءت  بالتفصيل.  النحوية  املباحث  فيه  تناول  وقد  النحوية  آرائه  لبيان 
حياول  املقال  هذا  وعبقريته.  صاحبه  عظمة  مظهرا  نوعها  من  فريدة  آراء  التفسري 
القرآن  تفسري  جمال  يف  األولية  املصادر  إلی  والرجوع  -التحلييل  الوصفي  باملنهج 
املشهور  تفسريه  يف  حيان  ايب  آراء  عرض  والبالغية،  النحوية  والكتب  الكريم 
ب�»البحر املحيط« علی القواعد النحوية مستندا إىل وجهات نظر العلامء و مشاهري 

هذه العلوم خاصة الزمرشي و سمني حلبي.
وأظهرت نتائج البحث أن أليب حيان مهارة فائقة ودقة ممتازة يف آرائه النحوية 
والبالغية يف تفسريه »البحر املحيط« إلی حيث يعترب الكثري من آرائه أساسا آلراء 
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ا هو الذي جعله »شيخ النحاة«. لكن عندما نمعن  التبحر  سائر املفرسين والنحاة و هذا 
النظر يف هذا التفسري نجد رغم ان اكثر آراء ايب حيان مطابقة للقواعد النحوية و ماخوذة 
ثم  ومن  والبالغيني  النحاة  عند  املتفقة  القواعد  مع  التالئم  بآراء  جاء  قد  ذلك  مع  منها 
تتناقض معنی اآليات الكريمة. من هذه األخطاء يمكن أن تندرج يف جمال القواعد النحوية 

وبعضها اآلخر يف حقل املعنی.
املقدم���������������ة:

الرسول  علی  الوحي  ملك  طريق  عن  نزل  قد  تعالی  اهلل  كالم  هو  الكريم  القرآن 
األكرم. وهو كتاب الرمحة وميثاق شامل هلداية الناس وضامن السعادة والكامل للبرش. 
طرق  من  و  به.  والعمل  الكتاب  هذا  ملعنى  العميق  الفهم  عىل  تعتمد  اهلداية  هذه  ولكن 
معرفة هذه املسرية العناية بتفاسري القرآن الكريم. و من هذا املنطلق جاء نقد و دراسة آراء 
املفرسين و أسلوبية منهجهم التفسريي الذي يعد من القضايا الرئيسة يف هذا احلقل. بام 
أن تفسري »البحر املحيط« أليب حيان األندليس يعترب واحدا من التفاسري الشاملة والقديمة 
و بسبب الشخصية العلمية لصاحبه و عظمة تفسريه و بسبب األثر البالغ لتفسريه وآرائه 
علی املفرسين والنحاة بعده من مثل سمني حلبي يف تفسري »الدر املصون« واآللويس يف 
عىل  الضوء  لنسلط  املوضوع  هذا  اخرتنا  عقيل  وابن  هشام  وابن  املعاين«،  »روح  تفسري 

تفسريه و ننقده حتى تكون الفائدة منه أكثر فأكثر.
الكريم  القرآن  تفسري  فينطوي عىل  األندليس،  املحيط« أليب حيان  »البحر  تفسري  أما 
أحسن  من  التفسري  هذا  يعّد  إذ  والبالغة.  واللغة  األدب،  هي  الرئيسة  وحماوره  كله، 
التفاسري التي تشتمل عىل النقاط األدبية الرائعة والبديعة يف القرآن الكريم. وفيه بحوث 
كثرية و متعددة عن الطرائف الفنية و التصويرية للقرآن الكريم. و قد امتاز هذا التفسري 
إملامه  التي حتكي براعة املفرس و  البالغية  بالقضايا األدبية واللغوية والنحوية و  باهتاممه 
يف هذا املجال. و بالطبع املعاجلة العميقة للقضايا النحوية )والتي هي السمة الرئيسة هلذا 
أن يكون  أكثر من  املحيط كتاب نحوي  »البحر  قال:  البعض  أن  إلی حد  الكتاب( قوية 
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النحوية  املباحث  التي تدور حول  تفسريا«. مع هذا فان بعض آراء أيب حيان يف تفسريه 
للتحقيق  أوسع  جماال  يلجوا  حتی  بابا  املقالة  هذه  كّتاب  أمام  فتح  واملعنوية  والبالغية 
حمدودية  بسبب  ذلك،  ومع  صاحبه.  وآراء  املحيط«  »البحر  القيم  التفسري  يف  والدراسة 

هذا املجال اكتفي بذكر اآليات املحدودة علی سبيل املثال ال احلرص.
فكام قلنا آنفا وصل أبو حيان يف علم النحو إىل درجة سّمي بشيخ النحاة وإمام النحاة. 
املباحث  تفسريه  يف  بسط  قد  القرآن.  ألفاظ  إعراب  جمال  يف  هاما  مصدرا  تفسريه  يعترب 
النحوية بالتفصيل. واختص اجلزء الكبري منه باإلعراب وعلم النحو الی حد أن البعض 
النحوية  آرائه  بعض  تفسرييا.  كتابا  يكون  أن  من  أكثر  نحويا  كتابا  يشبه  تفسريه  إن  قال 
جمموعة متارة من ترصحيات العلامء السابقني التي فضلها أبو حيان و بعضها اآلخر نتج 
عن استدالله و استقرائه فهو وليد قدرته يف التحليل. و بالتفكري يف آرائه النحوية نفهم 
أن له عبقرية خاصة يف هذا الفن. ألنه يف كثري من األحوال يفتح أمام القارئ آفاقا جديدة 
الفردي عنده قوية  التفسريية. االستنباط  النحوية و  الكتب  النحو ال توجد يف سائر  من 
و مدروسة يذوب القارئ فيه إلی درجة حيسب أن كل ما كتبه أيب حيان نفس الصواب 
وال يوجد فيه أی خلل. ال يستثنى كاتبا هذه املقالة فإهنام يف البداية كانا علی هذا الزعم 
التفسري أيد زعمهام حتی واجها يف بعض املباحث  كام أن قراءة صفحات كثرية من هذا 
نظرات يتضح عدم صحتها بدقة قليلة. و يف البداية كان من الصعب أن نشكل عىل شيخ 
لنطمئن  الرئيسة  النحوية  الكتب  إلی  املراجعة  النحاة فأحيانا راجعنا و راجعنا ثم كررنا 
وليس  وضعيفا  بسيطا  تفسريا  ليس  التفسري  هذا  ألن  عليه.  اإلشكال  يف  نخطئ  مل  أننا 
النحاة كإنسان أخطأ قي بعض نظرياته.  النهاية رأينا أن شيخ  مؤلفه شخصا عاديا. ويف 
لذا عرضنا األخطاء علی تفسري )الدر املصون( لسمني حلبی)1( و )الكشاف( للزمرشي 

)1( اجلدير بالذكر أننا أحيانا وجدنا أثناء البحث يف تفسري سمني حلبي أنه أيضا أشكل عىل أيب حيان 
بعض آرائه و لكن حينام راجعنا البحر املحيط مل نجد أثرا مما قاله سمني حلبي أي من أخطاء أيب 
حيان فسجلناها يف املقالة و إما أرجعنا إىل تفسري البحر املحيط و إن مل نر األخطاء فيه راجني أن 
جيدها القارئ يف املخطوطات األخرى و إما أرجعنا إىل تفسري سمني حلبي و السبب هلذا األمر 



ابو الفضل هبادرى اصطهباناتى

391

فيها  أخطأ  التي  املباحث  حول  املفرسين  سائر  آراء  لندرس  املعروفة  التفاسري  سائر  و 
أبوحيان و الحظنا أن هؤالء املفرسين يؤيدون دراستنا هذه.

أما بالنسبة إلی منهج الكاتبني يف هذه الدراسة فأهنام بّينا يف البداية مواضع اخلطأ علی 
املعنی، وذكرا وجوهه املحتملة  النحو معتمدين علی  النحو وآراء مشاهري  أساس قواعد 
ثم استشهدا لنقدمها علی أيب حيان معتمدين علی آراء سمني حلبی و الزمرشي)2( وسائر 
مشاهري التفسري و علامء النحو ثم قاما بتطبيقه علی قواعد النحو و ذكرا يف النهاية الوجوه 

الصحيحة.
هذه الدراسة تريد اإلجابة عن هذين السؤالني:

اآلراء . 1 مالحظاته  و  املحيط«  »البحر  تفسري  يف  حيان  أيب  آراء  تناسب  مدی  أی  إلی 
الشائعة ملشاهري النحو والبالغة؟.

أيقدم أبوحيان يف تفسريه آراء خاطئة علی الرغم من عظمة شخصيته وقيمة تفسريه . 2
الكبرية؟.

سابقة البحث:
نحن  فيام  املحيط«  »البحر  تفسري  حول  كتبتا  دراستني  أن  إىل  وصلنا  التحري  بع����د 

بصدده:
األوىل رسالة موسومة ب� »منهج أيب حيان النحوي يف تفسري القرآن« بجامعة تربيت 

القديمة لكنها حذفت  البحر املحيط يف املخطوطات  أننا حسبنا أن هذه اآلراء كانت موجودة يف 
منها يف اجلديدة منها ألسباب متلفة فسجلناها كي تبقى و يأيت زمان نعثر فيه عىل املخطوطة التي 

ذكرت فيها هذه األخطاء و ال نشك أن هذه املخطوطة ستكون هي األصل. 
آراء أيب حيان؛ ألن سمني حلبی  لنقد  أساسا  الزمرشي  و  آراء سمني حلبی  البحث  نجعل يف هذا   )2(
كان تلميذا أليب حيان من جانب و يعرف أكثر من اآلخرين اصطالحات أستاذه و مفاهيمه و من 
جانب آخر قام سمني حلبی بنقد آراء أيب حيان و هذان مما يفسح الطريق لتحقق أهداف هذه املقالة. 
وبالنظر إلی أن أكثر املوارد التي قد أشكلناها يف هذه املقالة علی أيب حيان يف الواقع هي العيوب التي 
يشكلها هو علی الزمرشي، فاألحسن أن نذكر آراء الزمرشي أيضا ألن سمني حلبی من جانب 

عاب علی أيب حيان هذه املوارد و أّيد رأي الزمرشي. 
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مدرس بقلم حممود خرسندی، فقد قام الكاتب بدراسة وحتليل األمثال والشواهد النحوية 
مقالة  والثانية  الكريم.  القرآن  تفسري  يف  حيان  أيب  عند  والنحوية  اللغوية  اآلراء  وتبيني 
انصاری؛ مطالعة موردی:  ابن هشام  اللبيب  مغنی  كتاب  در  نحويان  معنونةب� »جايگاه 
بمجله  طبعت  التي  و  امحدی  نبی  وحممد  مريلوحی  علی  سيد  كتبه  غرناطی«  ابوحّيان 
كّتاب  يری  هجريا.   1392 سنة   13 رقم  ايران  يف  وآداهبا  العربية  للغة  العلمية  الرابطة 
هذه املقالة أن مالفة ابن هشام أليب حيان وختطئة شخصيته ال ترجع إىل اختالف آرائهام 

النحوية بل هي بسبب اخلالفات االعتقادية واملذهبية والشعور باملفاضلة واملنافسة.
علی هذا األساس ما يميز هذه الدراسة من نظرائها من جهة يرجع إلی أن حتليل آراء 
املفرسين يف النصوص التفسريية و نقدها مل يؤخذ بعني االعتبار و من جهة أخری يرجع 
الدراسة  هذه  يف  حاولنا  فلذلك  صاحبه.  وآراء  املحيط«  »البحر  بتفسري  العناية  عدم  إىل 
مستندين الی املصادر األولية وآراء املفرسين املشهورين كالزمرشي وسمني حلبي نقد 
آراء أيب حيان األندليس يف تفسريه. فعلی هذا األساس مل يتطَرق أحٌد للدراسة عن دراسة 
آراء ابوحيان يف تفسري »البحر املحيط«. فإنهَّ هذه املقالة تكاد تكون فريدة فی نوعها علی 

حد ما درسناها.
نبذة عن حياة أيب حيان األندليس ومنهجه يف تفسري »البحر املحيط«:

األندليس  أبوحيان  الدين  أثري  حّيان  ابن  يوسف  بن  عيل  بن  يوسف  بن  حممد  يعترب 
مدينة  حوالی  ولد  األدب.  و  واحلديث  التفسري  علم  كبار  من  -745ق(  اجلياين )654 
غرناطة و هاجر إلی مدينة مالقة، وترعرع فيها ثم انتقل إلی القاهرة وسكن فيها و تويف 
و  األندلس  و  أفريقيا  مثل  من  اإلسالمية  املناطق  من  املختلفة  املدن  إلی  سافر  إنه  فيها. 
تبّحره  أربعامئة ومخسني أستاذَا.  أكثر من  يد  تتلمذ عىل  اإلسكندرية و مرص و احلجاز و 
النحاة«  بألقاب مثل »شيخ  يلقب  أن  إلی  العريب أدی  املختلفة خاصة األدب  الفروع  يف 
أو »إمام النحاة«، »شيخ املحّدثني« و»رئيس العلامء«. وهو كام قال تلميذه الصفدي تابع 
املدرسة الشافعية. والبعض يعتربه حنبليًا ومن أهل الظاهر. له مباحثات ومناظرات مع 
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ابن تيمية رفضه أبوحيان بسبب اخلالفات العقائدية التي دارت بينهام وكتب ضده و ضد 
آرائه يف كتبه. و يف تفسريه أي البحر املحيط يرفض أيضا الكثري من آراء الزمرشي وال 
يقبل العقائد االعتزالية. )موقع آية اهلل العظمى مكارم( و له مؤّلفات عديدة و أشهرها 
»البحر املحيط« و هو أكرب كتب أيب حيان الدينية، وكان أبوحيان نفسه يسميه )الكتاب 

الكبري( ويقع يف ثامنية أجزاء.
يف  ويتحدث  الفن.  هذا  يف  العلامء  وخالفات  النحو  مسائل  فی  أبوحيان  توسع 
حيث  روائي  و  نقيل  تفسري  تفسريه  إن  و  مرارا.  عطية  ابن  و  الزمرشي  عن  املجال  هذا 
الفقهاء  أقوال  ينقل  أيضا  الفقهية  باملباحث  أبوحيان  اهتم  بالروايات.  اآليات  يرشح 
املتواترة  القراءات  كتابه  يف  مجع  لقد  الفقهية.  الكتب  إلی  وينميها  السنة  ألهل  األربعة 
السلف واخللف ويذكر  أقوال  ينقل  القراءات  لفهم هذه  بتوجيهها وترجيحها. و  قام  و 
مشاكلها اإلعرابية والبالغية. خصص قسام كبريا من كتابه بمباحث مثل اإلعراب وعلم 
تفسريه  وخيتتم  تفسريا.  يكون  أن  من  أكثر  نحويا  كتابا  يشبه  تفسريه  إن  قيل  حتی  النحو 

لآليات ببيان النقاط النحوية واللغوية والبالغية فيها.
واختلف  و  حياته.  طوال  العامل  يف  املختلفة  املناطق  إلی  الرحالت  من  بالعديد  وقام 
املؤرخون يف سبب هجرته من املغرب إلی املرشق و يمكن القول إن أهم األسباب هلذه 

الرحالت هو حتصيل العلم و االستفادة من جمالس العلامء يف املرشق.
معاجلة  تفسريه  مقدمة  يف  رشح  فكام  األندليس  حيان  أيب  عند  التفسريي  املنهج  أما 
ثم  والبالغية،  اإلعرابية  اجلهة  من  أم  اللغوية  اجلهة  من  سواء  البداية،  يف  األلفاظ  معاين 
املتأخرين(  و  املتقدين  )من  املفرسين  بأقوال  جاء  ثم  نزوهلا  وشأن  اآليات  تفسري  عالج 
بيان  يف  جهدا  يأل  ومل  الكريمة.  لآليات  والباطنية  الظاهرية  املعاين  فهم  يف  أثرت  التی 
البديع والبيان... و  إنهَّه رشح مشاكل اإلعراب والدقائق األدبية من  الكامل كا  مفهومه 
قد أرجع دالئلها الی الكتب املفصلة. ثم طرح أقوال فقهاء املذاهب األربعة واآلخرين 
يف األحكام الرشعية إلی حد يرتبط باأللفاظ القرآنية وأرجع دالئله إلی الكتب الفقهية 
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إال يف احلاالت التي كان هلا حكم غريب أو غري معروف.. ويف النهاية يف بعض اآليات، 
يطرح ملخصا من األبحاث البديعية والبيانية التی نقلها من اآلخرين و يرشح اآلية بناء 

علی رؤيته اخلاصة.
الرئيسة و  املصادر  الوجيز البن عطية من  املحرر  الكشاف للزمرشي و  يعترب تفسري 
اهلامة عند املفرس و قد نقل منهام يف املسائل النحوية والوجوه اإلعرابية و قام أحيانا برفض 

آرائهام و لكنه ال ينكر مهارة الزمرشي يف معرفة بالغة القرآن )نجدي، 1412: 38(.
و  آثار اآلخرين  االهتامم برشح  أن  أيب حيان  آثار  نتحدث عن  و نحن  نذكر  أن  جيب 
اختصارها و تنظيمها كان منهجا سائدا يف عرصه واليستثنی هو من هذا األمر فأكثر أعامله 

من هذا القبيل. و يروى أنهَّ مؤلفاته تزيد عن ستني مؤلفا. منها ما ييل:
البحر املحيط/ -النهر املاد )خالصة لتفسري البحر املحيط(/ تذكرة النحاة/ اإلدراك 
النكت احلسان يف رشح غاية  الرتكية(/  اللغة  الكتب يف قواعد  للسان األتراك )من أقدم 
يف  الآليل  عقد  التقريب/  متثيل  يف  التدريب  القرآن/  لغات  القرآن/  إعراب  اإلحسان/ 
القراءات السبع العوايل/ نكت األمايل عىل عقد الآليل )يف رشح عقد الآليل للمصنف(. اما 
أشهر آثاره تفسري »البحر املحيط فی تفسري القرآن الكريم«. أليب حيان يف هذا التفيري عناية 

خاصة باملباحث النحوية و اخلالفات يف القراءات و الوجوه اإلعرابية.
نقد آراء أيب حيان يف تفسري »البحر املحِيط«:

نقد آرائه النحوية:
تأثر  يقلد أي مدرسة خاصة مطلقا. لكن  النحو مدرسة خاصة ومل  إنهَّ أليب حيان يف 
كثريا من اصحاب مدرسة البرصيني و ال سيام سيبويه. تنقسم آراء أيب حيان يف النحو إلی 
التي حصل عليها بطريقة االستقراء والتتبع والبحث و  الشخصية  قسمني: األول اآلراء 
التحري الكثري يف الشواهد و األمثال و اآلخر آراء العلامء الذين عاشوا قبله إنه قام باملقارنة 
و املفاضلة بني هذه اآلراء و رجح بعضها علی اآلخر. ما تدرس هذه الدراسة هو القسم 

األول من آراء أيب حيان و هو نتيجة استقرائه الشخيص.
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 .1 à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Øجب يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  چ 

ì ë ê é è ç æå ä ã â á چ ]سورة البقره: 230[.
قيل فعل )ظّن( يف هذه اآلية بمعنی اليقني لكن الزمرشي يعترب هذا االحتامل ضعيفا 
من جهتني: األوىل من ناحية اللفظ ألن كل ما هو بمعنی اليقني ال يعمل يف أن الناصبة يف 
حالة أنه عمل فيها هاهنا و لذلك حذف حرف النون من آخر فعل )يقيامن( والثانية من 
ناحية املعنی ألن اإلنسان ال يستطيع أن حيصل علی اليقني من أمر سيحدث يف املستقبل بل 

كل ما يستطيع فعله هو أن يتنبأ و يظّن. )ر. ك: زمرشی، 1418: 1/ 276(.
قال أبوحيان يف نقد رأی الزمرشي: »أجاز سيبويه عمل )علم( يف )أن( و لكن كام 
رفض الزمرشي هذا الرأي فأبو عيل الفاريس أيضا ال يراه صحيحا لذلك قال بعضهم يف 
تربير الوجهني و التنسيق بينهام: يف بعض األحيان املراد بالعلم هو الظن القوي« كام يف هذه 

اآلية: چ ¥ ¦ § چ ]سورة املمتحنة: 10[ وهذا البيت من املتلمس:
َو َ	ْعَلمهُ ِعْلَم َحقٍّ َغرْيَ َظنٍّ          َلَتْقَوى اهللَِّ ِمْن َخرْيِ الَعتاِد 

)الديوان، 1970: 172(
يفهم من عبارة )علم حق( أنه يوجد علم يكون غري حق و يفهم أيضا من )غري ظن( 
( تعمل  أن العلم قد يكون بمعنی الظن و من الشواهد التي تدل علی أن )َعِلَم( بمعنی )َظنهَّ

يف )أن( الناصبة هذا البيت جلرير:
داَنينا ِمْن َخْلِقِه َ	َحدهُ  وا          َ	ْن ال يهُ َنْرَىض َعِن النَّاِس َ	نَّ النَّاَس َقْد َعلِمهُ

)ديوان، التا: 261(
الناصبة فخالفا  فبناء عىل بيت جرير و إجازة سيبويه يتعني أن )علم( عمل يف )أن( 
لرأي الزمرشي نرى أنه ال ضعف فيها من جهة اللفظ أما بالنسبة إىل املعنى فليس كام يزعم 
الزمرشي ألن اإلنسان يعلم الكثري من األحداث التي ستحدث يف املستقبل ويصل إلی 

اليقني عنها".
كام أشار صاحب كتاب »الدر املصون« بالتفكري يف قول أيب حيان نفهم أنه خلط بني 
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املوضوعات خلطا عجيبا. ألنه يف البداية يرفض ما قاله الزمرشي من أن )ظن( يف هذه 
بأمثلة يف  أبوحيان  يأيت  ثم  الناصبة  )أن(  يعمل يف  اليقني ال  اليقني ألن  بمعنی  ليس  اآلية 
النهاية نتيجة لسهوه يعترب هذه األمثلة  تربير عمل )علم( الذي بمعنی الظن القوي و يف 
الزمرشي  قاله  ما  إن  القول ردا عىل أيب حيان  الزمرشي خطأ. جيب  أن رأي  دليال علی 
من أن فعل )ظن( ال يستطيع أن يعمل يف )أن( خيتص بالظن الذي بمعنی اليقني و لكن 
سبب عمل )علم( يف )أن( يف هذه األمثلة هو أنه بمعنی الظن أو الظن القوي. ومن الناحية 
التی حتدث يف املستقبل علم  إنه و إن يعلم اإلنسان بعض األحداث  القول  املعنوية جيب 
اليقني و لكن إقامة حدود اهلل تعالی من جانب املرأة و زوجها كام جاء يف اآلية ال تدخل يف 

هذه األحداث.
 .2 0  /  .  -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! چ 

1 چ ]سورة آل عمران: 10[.
ذكر ل� )من( يف العبارة )من اهلل شيئا( أربعة احتامالت: األول البدلية، والثاين ابتداء 
الغاية، والثالث معنی )عند( والرابع و هو رأي أيب حيان التبعيض. قال أبوحيان: »جاز 
يمكن  )من(  و  متنع(  و  تدفع  )لن  بمعنی  تغني(  )لن  ألن  به  مفعوال  )شيئا(  يكون  أن 
فهي  بعده  كانت  إن  أما  )شيئا(  قبل  ذكرت  الهنا  )شيئا(  من  احلال  موضع  يف  تكون  أن 
خطأ  القول  هذا  إن  نقول  للتبعيض«.  )من(  كرت  ذخُ احلالة  هذه  يف  و  النعت  موضع  يف 
ألن )من( التبعيضية جيب أن تكون قابلة ألن تؤول إىل كلمة )بعض( مضافا إلی جمرور 
متيم(  بني  بعَض  )رايت  فتأويلها:  متيم(  بني  من  رجاًل  )رأيت  اجلملة:  هذه  نحو  )ِمن( 
)ناظر اجليش، 1412: 2886(. أما يف هذه اآلية فال يمكن تأويل )من( ب�)بعض( ألنه 
أو حاال  نعتا  اهلل(  )من  نعترب  أن  يمكننا  فال  اهلل(  بعض  كائنا  )... شيئا  القول:  يمكن  ال 
و  زيد(  من  درهم  )عندي  اجلملة  هذه  نحو  الغاية  البتداء  )من(  جعلنا  إذا  إال  ل�)شيئا( 
التبعيض  التقدير: )عندی درهم كائن/ مستقر من زيد(، فال يصح اعتبار )من( بمعنى 

يف هذه اآلية.
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È Ç چ ]سورة آل عمران: 83[.
قد ذكر ابوحيان يف تربير نصب الكلمتني )طوعا و كرها( وجهني: األول أن تكونا 
املفعول  عن  نائبتني  تكون  أن  واآلخر  كارهني(  و  )طائعني  تقديرمها:  احلال  موضع  يف 
املطلق. لكن بدراسة قواعد النحو نجد أن الرأي الثاين ليس بصحيح ألنهَّ »نائب املفعول 
العامل  مع  يشرتك  أو  )أسلم(  فعل  هنا  هو  و  عامله  ملعنی  مرادفا  يكون  أن  جيب  املطلق 
غم من أن واحدة من هاتني  يف األحرف األصلية«. )ابن عقيل، التا: 2/ 146( عىل الرخُ
الكلمتني و هي )طوعا( مرادفة لفعل )اسلم( لكن كلمة )كرها( اليتناسب معنی الفعل. 

فعلی هذا جيب أن تكون هاتان الكلمتان متعلقتني بفعلني حمذوفني يرادفاهنام يف املعنى.
 .4 s r qp o n m l k j i h g f چ 

االعراف:  ]سورة  چ   }  | { z y x  w v u t
.]142

حيتمل يف إعراب )أربعني( عدة وجوه منها أن يكون حاال فيقول الزمرشي: »)أربعني( 
كتب   )151  /2  :1418 )زمرشی،  العدد(«.  هذا  بالغا  )تم  تقديره:  منصوب  و  حال 
أبوحيان يف نقد رأي الزمرشي: »إن كان تقديره كام يقول فكلمة )أربعني( ليس حاال بل 
قول  ليس يف  أنه  والصحيح  تناقض«.  قوله  ففي  و علی هذا  احلال  املحذوفة هي  الكلمة 
الزمرشي تناقض ألن الشائع بني النحاة أن ينسبوا احلكم بعد حذف عامله الی معموله 
فعلی سبيل املثال يف مجلة )زيد فی الدار/ عندك(، يسمی املجرور باحلرف و الظرف خربًا 
و إن كان اخلرب يف احلقيقة هو الفعل أو النعت املقدر أعني )يستقر/ مستقر( و يف مجلة )جاء 
زيد بثيابه( يسمون عبارة )بثيابه( حاال و إن كان احلال يف األصل العامل املحذوف الذي 

تقديره: )جاء زيد كائنا بثيابه(. )حلبی، 1414، 3/ 338()3(.
 .5 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 چ 

)3( )رك: ابن هشام، )؟(:  262(. 
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= < ? @D C B A چ ]سورة االعراف: 145[.

»إن  عطية:  ابن  يقول  قلبيا.  أو  برصيا  يكون  أن  يمكن  )أريكم(  فعل  يف  الرؤية  قيل 
وإن  مفاعيل  ثالثة  إىل  يعّدى  أن  جيب  )أفعل(  باب  مهزة  ذكر  فبسبب  قلبيا  الرؤية  كان 
دار  )سأريكم  واألصل:  مقّدرا  صار  فلذا  املعنی  من  الثالث  املفعول  فهم  شخص:  قال 
الفاسقني مدمرة/ خرب�������ة/ مسعرة(، يف رفضه جيب أن نقول: حذف هذا املفعول ال 
جيوز«. )ابن عطية، 1422: 2/ 453( يقول أبو حيان ردا عىل ابن عطية: »جيوز حذف 
املفعول الثالث يف باب )أعلم( إن كان هناك دليل علی سبيل املثال يف اإلجابة عن هذا 
ألن  عمرا(  زيدا  )أعلمتخُ  تقول:  أن  جيوز  منطلقا(،  عمرا  زيدا  أعلمَت  )هل  السؤال: 
أعلمت..(  )هل  مثال  أن  حيان  أيب  رأي  نقد  يف  نقول  أن  جيب  عليه«.  تدل  قبله  العبارة 
الكلمة  علی  تدل  حيان  أيب  مثال  يف  السابقة  العبارة  ألن  اآليه  هذه  مثل  مع  يتناسب  ال 
املحذوفة أما يف هذه اآلية ال توجد أية داللة علی املفعول الثالث املحذوف. أضاف ابن 
ألن  الثاين  و  األول  باملفعولني  االجتزاء  و  الثالث  املفعول  حذف  »الجيوز  قائال:  عطية 
الفعل  أبو حيان يف اإلجابة عنه: »اليدل دخول  املبتدإ واخلرب«. يقول  الفعل دخل علی 
عىل املبتدإ واخلرب علی منع احلذف ألن حذف خرب املبتدإ وحذف املفعول الثاين والثالث 
يف باب )أعلم( جيوز لالختصار«. جيب أن نقول يف رفض رأي أيب حّيان: »حكم املفعول 
الثاين والثالث يف باب )أعلم( هو حكم مفعول األول والثاين يف باب )علم( أي الجيوز 
حذف أي منهام دون قرينة ألهنام يف األصل مبتدأ و خرب، لذا حذفه لالختصار حيتاج إلی 
املفعول  علی  داللة  توجد  ال  اآلية  هذه  يف  قلنا  وكام   ،)143 التا:  )تفتازانی،  القرينة«. 

الثالث. )ناظر اجليش، 1412: 1558 و صبان، التا: 2/ 59(.
 .6 >  =<  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2 چ 

]س��ورة  Iچ   H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?
التوبة: 42[.

فاعل  عن  حاال  يكون  أن  األول  أوجه:  ثالثة  )هيلكون(  فع��������ل  إعراب  يف  ذكر 
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عن  بدال  يكون  أن  الثالث  و  )خرجنا(  فاعل  عن  حاال  يكون  أن  الثاين  و  )سيحلفون(، 
رأي  رفض  يف  أبوحيان  يقول  األخري.  الوجه  ذكر  ممن  الزمرشي  و  )سيحلفون(  مجله 
اليرادف  اإلهالك  ألن  )سيحلفون(  من  بدال  )هيلكون(  يكون  أن  »يستبعد  الزمرشي: 
إال  آخر  فعل  من  بدال  الفعل  اليأيت  أنه  احلال  و  احللف،  أنواع  من  أحدا  وليس  احللف 
أن يكون مرادفا له أو يكون أحدا من أنواعه«. أما بمراجعة آراء النحاة فنری أن اشتامل 

السبب علی املسبهَّب من مصاديق بدل االشتامل نحو هذا البيت:
ْؤَخَذ َكْرهًا َ	ْو َجتِيَء طائِعًا  بايِعا           تهُ إنَّ َعيَلَّ اهللََّ َ	ْن تهُ

)ابن عقيل، التا: 2/ 253(
وفيه )تؤخذ( بدل من )تبايع( من نوع االشتامل لكنه ليس مرادفا للمبدل منه و ليس 
ابن  و   7  /2  :1367 )جامي،  مسبهَّبه  البدل  و  سبٌب  منه  املبدل  إن  بل  انواعه  من  أحدا 
)سيحلفون(  و  )هيلكون(  بني  العالقة  نسمي  أن  نستطيع  لذا   )429  /1 التا:  حاجب، 
بدل االشتامل ألنه علی أساس قول اهلل تبارك وتعالی يف مواصلة هذه اآلية، كان حلفهم 
اْلَكاِذَبَة َو  اْلَيِمنَي  كذبا واحللف الكاذب سبب اإلهالك كام قال اإلمام الصادق: )إِنهَّ 
َياَر َباَلِقَع( )كلينی، 1407: 2/ 347، حقی، التا: 3/ 440 و  ِحِم َلَتَذَراِن الدِّ َقطِيَعَة الرهَّ

حلبی، 3/ 467(.  
يونس: 7.  ]س��ورة  Nچ   M  L  KJ  I  H  G  FE  D  C چ 

.]65
أبوحيان:  يقول  مفتوحة.  فقرأها  أبوحيان  أما  مكسورة  )اّن(  مهزة  القّراء  أكثر  قرأ 
معمول  نعتربها  أن  النستطيع  ذلك  مع  اهلمزة  بفتح  قرئت  )اّن(  أن  من  الرغم  »علی 
)قوهلم( ألن هذا القول الحيزن رسول اهلل ألنه قول احلق. لذلك ذكر وجهني لفتح 
مهزة )ان(: األول التعليل تقديره: )اليقع منك حزن ملا يقولون ألجل أنهَّ العزة هلل مجيعا( 
أبو  يقول  املعنی«.  حيث  من  اليصح  وهو  )قوهلم(  من  بدل  العزة(  )انهَّ  الثاين  الوجه  و 
أننا  مرادهم  كفرًا،  )اّن(  مهزه  فتح  يعتربون  الذين  من  آخرون  و  قتيبه  ابن  »إن  حيان: 
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هذه  حيان  أيب  أقوال  من  يخُفهم  الكفر«.  الی  ينتهي  )قوهلم(  ل�  معموال   ) )انهَّ اعتربنا  إن 
 ) )انهَّ مهزة  تكرس  احلكاية  هو  القول  من  املراد  يكون  عندما  أنه  النكتة  هذه  عن  غفل  أنه 
( معموال  )انهَّ نعترب  أن  يمنعنا من  الذي  الوحيد  املانع  أن  يرى  الغفلة  بعده وبسبب هذه 
( ال حيزن النبي يف حالة أن هلذا األمر إضافة  ل�)قوهلم( هو أن مضمون اجلملة بعد )انهَّ

إىل هذا املانع مانعا نحويا كام رشحنا )ر. ك: حلبی، 4/ 50(.
چ A @ ? > = < ; : 9 8 7 چ ]سورة احلجر: 8. 

.]19
حمذوف  لفعل  به  مفعول  أهنا  أي  باالشتغال  منصوبة  اآلية  هذه  يف  )األرض(  كلمة 
الكلمة:  هذه  يف  النصب  وجه  ترببر  يف  أبوحيان  يقول  )مددناها(.  املذكور  الفعل  فرّسه 
الرفع«.  الكلمة أولی من  التی وقعت بعد هذه اجلملة فعلية فنصب هذه  »بام أن اجلملة 
علی  تشمل  التي  اجلملة  بعد  الفعلية  اجلملة  ذكر  أن  االشتغال  قواعد  دراسة  من  نفهم 
النصب  ترجيح  الواقع عامل  النصب و يف  ترجيح  ليس من عوامل  املشغول عنه  اللفظ 
فبناء  قبلها  الفعلية  اجلملة  علی  عنه  املشغول  كلمة  علی  تشمل  التي  اجلملة  عطف  هو 
عىل ذلك سبب نصب )االرض( يف هذه اآليه هو عطف مجلة )و األرض مددناها( علی 
مجلة چ ! " # $ % چ ]سورة احلجر: 16[. )صافی، 1406: 14/ 229 

وسيوطی، التا: 3/ 80(.
چ , - . / 0 1 2 3 4 چ ]سورة االرساء: 106[9. 

متجانسني  حرفني  بتعلق  عتنی  واليخُ ب�)لتقرأه(  متعلق  مكث(  ")علی  حيان:  أبو  يقول 
من حروف اجلر به ألهنام متلفان يف املعنی فاألول أي )علی الناس( يف موضع املفعول به 

والثاين يف موضع احلال و املعنى )متمهال مرتسال(".
يتناقض مع قوله:  ب� )لتقرأه(  العبارة )علی مكث( متعلقة  أبوحيان من أن  ما يقوله 
"يف موضع احلال"؛ ألهنا إن كانت يف موضع احلال فتتعلق بمحذوف ال بفعل )لتقرأه( 

التعلق  ليس  و  املعنوي  التعلق  هو  بالتعلق  مراده  بأن  عنه  الدفاع  يف  القول  والنستطيع 
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اإلعرابی و النحوی فإن هذين احلرفني يف املعنی يعتربان من قيود هذا الفعل و يتعلقان 
به ال نستطيع قول ذلك يف الدفاع عنه ألن ما يقوله من أنه: "اليعتنی بقاعدة عدم صحة 
ال  النحو  و  اإلعراب  يف  يندرج  واحد"  بفعل  اجلر  حروف  من  متجانسني  حرفني  تعلق 
القواعد  من  يعترب  اجلارة  احلروف  من  متجانسني  حرفني  تعلق  صحة  عدم  ألّن  املعنی 

النحوية )حلبی، 4/ 428(.
 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©  ̈10.چ ڭ ڭ ۇ

¶ ¸ º ¹« ¼ ½ ¾ ¿ چ ]سورة مريم: 60 -61(.
القراء فهي بدل  التاء كام قرأ مجيع  "إن قرأَت )جنات عدن( بكرس  أبو حيان:  يقول 
من )اجلنة( وعلی أساس هذه القراءة يكون جلملة )و ال يظلمون شيئا( وجهان: األول 

أن تكون معرتضة وقعت بني البدل واملبدل منه والثاين أن تكون حاال".
جيب أن نقول يف نقد أيب حيان إن واو احلالية ال تدخل علی الفعل املضارع املنفی ب� 
341(. إننا و إن نتعجب كثريا  512 و بديع يعقوب، 1367:  )ال( النافية )حلبی، 4/ 
من خطأ أيب حيان و لكن ال ننسى أن لكل عامل هفوة واجلدير بالذكر أن ابن عقيل أيضا 
أخطأ يف مثل هذه املسألة يف احلال وهو يف اآلية الكريمة: زب ` d c b a رب 
]سورة طه: 20[، يقول حول إعراب فعل )تسعی(: «قد أجازوا أن يكون فعل )تسعی( 
خربا ثانيا لكن هذا الوجه ليس واجبا فإن هذا الفعل يمكن أن يكون حاال أيضا«. )ابن 
عقيل، 1/ 260( أخطأ ابن عقيل كام هو واضح يف هذه القضية باعتباره هذا الفعل حاال 
من كلمة )حّية( و احلال أنه جيب أن جيعله نعتا ألن )حّية( نكرة و ال يوجد مسوغ جلعلها 

حاال.
 .11 N M L K J I H G F E D C B A @ ? > = چ

]سورة  چ   ^ ] \ [ Z Y X W VU T S R Q P O
فاطر: 40[.

االستفهام  ألف  األوىل  األلف  تكون  أن  األول  وجهان:  )أرأيتم(  فعل  يف  حيتم�����ل 
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ذكر  احلالة  هذه  ففي  )أخربونی(  معنی  يقصد  ال  و  حقيقی  استفهام  الفعل  هبذا  يراد  و 
الفعل األمر )أروين( للتعجيز والوجه الثاين أن ال تكون األلف لالستفهام و يقصد من 
ضمري  األول  املفعول  مفاعيل  ثالثة  له  احلالة  هذه  ففي  )أخربونی(  معنی  )أرأيتم(  فعل 
بناء عىل  الثالث مجلة )ماذا خلقوا( و  الثاين كلمة )رشكاءكم( و املفعول  الياء و املفعول 
يكون  أن  والثاين  يكون معرتضا  أن  األول  )أرونی( وجهان:  فعل  الثاين جيوز يف  الوجه 
من باب التنازع ألّن فعل )أخربونی( حيتاج إلی عبارة )ماذا خلقوا( كمفعول ثالث له و 
فعل )أرونی( حيتاج إليه كمعلِّق )عن العمل يف املفعول(. أما الزمرشي فيقول: »يمكن 
أن يعترب فعل )أرونی( بدال من )أرأيتم( ألّن )أرأيتم( بمعنی )أخربونی(«، )زمرشی، 
617(، و معنی اآلية يف هذه احلالة: )أخربوين عن رشكائكم أروين أي جزء خلقوا   /3
»إن  قائال:  الزمرشي  رأي  حيان  أبو  رفض   )375  /11 التا:  )آلوسی،  األرض(  من 
دخلت أداة االستفهام علی املبدل منه جيب تكرارها يف البدل وهنا قبل فعل )أرونی( مل 
تكرر اهلمزة هذا من جهة و من جهة أخری التأيت اجلملة بدال من مجلة أخری يف اللغة 
العربية«. جيب القول يف نقد رأي أيب حيان إن تكرار األداة رضوری يف حالة أن يكون 
املبدل منه بمعنی االستفهام احلقيقی و لكن إن كان بمعنی )أخربونی( ملا احتاجت إلی 
أبو  البدل خطأ. أما ما قاله  التكرار ألنه ليس فيه معنی االستفهام واإلتيان باألداة علی 
حيان من أن جعل اجلملة بدال من اجلملة ال يسبق يف العربية فخطأ. ألن هذا النوع من 
140( ومن شواهده األبيات  البدل يوجد يف األشعار العربية بكثري )ر. ك: حلبی، 6/ 

التالية:
ْسلاِم ِّ َو اجَلْهِر مهُ ْن يِف الرسِّ ِقيَمنَّ ِعنَْدنا         َو إاّل َفكهُ ولهُ َلههُ اْرَحْل ال تهُ َ	قهُ

َجا ْلِمْم بِنا يِف ِدياِرنا         َجتِْد َحَطبًا َجْزالً َو نارًا َتَأجَّ َمَتى َتْأتِنا تهُ
ْؤَخَذ َكْرهًا َ	ْو َجتِي َء طائِعا  بايِعا          تهُ إِنَّ َعيَلَّ اهللََّ 	ْن تهُ

)ابن هشام، التا: 362(
فإن مجلة )ال تقيمن عندنا( و )تلمم بنا يف ديارنا( و )تؤخذ( بدل من مجلة )ارحل(، 
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)تأتنا( و )تبايعا( عىل التوايل.
نقد آرائه املعنوية والبالغّية:. 2

إنهَّ العناية بوظيفة الفاظ القرآن البالغية من أهم الطرق يف فهم معنی اآليات الكريمة. 
علی هذا لدراسة منزلة البالغة يف املعنی أمهية خاصة. املهم يف تفسري القرآن أن ننظر الی ما 
وراء العالمات اللغوية وال ننحرص يف األلفاظ. الن املفرس يف كثري من االحيان يكتفی يف 
رشح الكالم برتمجة اللفظ فقط و يغفل عن سائر األمور فلذا خيطئ يف طريقه. علم البالغة 
عىل ما يعرف به يف علم الداللة يساعدنا يف معرفة املعنی. لذلک، نستطيع ان نبحث عن 
تناسب البالغة وتنسيقها يف معرفة معانی اآليات يف تفسري القرآن الكريم. يف هذا القسم 
القرآن  آيات  تبيني معانی  الی خطئه يف  اّدت  التي  البالغية  آراء ايب حيان  نذكر موارد من 

الكريم.
¤چ 1.   £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  yx  wv  u  t  s چ 

]سورة البقره: 116[.
عوضا  يكون  أن  األول:  )كل(؛  يف  التنوين  نوع  بيان  يف  وجهني  الزمرشي  ذكر  قد 
هللهَّ  جعلوه  )من  عن  عوضا  يكون  أن  والثاين:  االرض(  و  الساموات  فی  )ما  عبارة  عن 
بعيد  الوجه  »هذا  الثاين:  الوجه  نقد  يف  أبوحيان  يقول   )180  /1 )الزمرشی،  ولدًا(. 
نقول يف رفض  أن  ولدًا«. جيب  الذي جعلوه  الشخص  إلی  اآلية  إشارة يف  جدًا ألنه ال 
بعد  تعالی  اهلل  ألن  االرض(  و  الساموات  يف  ما  له  )بل  مجلة  يف  إليه  أشري  لقد  حيان  أيب 
بعبارة  الولد  اختاذ  الفور حكم  أبطل علی  الولد بكلمة )سبحانه(  اختاذ  نزه نفسه من  أن 
مجيع  إلی  بالنسبة  مالكيته  إىل  العبارة  هبذه  مشريا  االرض(  و  الساموات  فی  ما  له  )بل 
هم  له  ولدا  وا  ِ��ذخُ اختُّ الذين  هؤالء  معلوم  هو  كام  و  األرض  و  الساموات  يف  املوجودات 
احلكم  نفی  )أي  اإلبطايل  اإلرضاب  بمعنی  هنا  )بل(  »ألن  املوجودات؛  هذه  من  جزء 
يف  الالم  وحرف   )202 يعقوب،  )بديع  بعده«.  الذي  احلكم  إثبات  و  )بل(  قبل  الذي 
)هلم( يدل علی مالكية اهلل تعالی بالنسبة إليهم. بناء عىل هذا اليوجد بينه وبينهم عالقة 
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األب واالبن بل العالقة بينهام عالقة املالك واململوك. مع هذا الوصف من الواضح أنه 
الساموات و االرض( أشري يف ضمن  له ما فی  خالفا لرأي أيب حيان هناك يف مجلة )بل 
هذا  نجعل  أن  فيمكننا  ولدا  َِذ  اختُّ الذي  الشخص  إلی  واألرض  الساموات  موجودات 
التنوين عوضا عن عبارة )ما فی الساموات و األرض( التي تشري إىل قنوت )=خضوع( 
مل  الذين  و  ولدا  وا  ِذخُ اختُّ الذين  اولئك  سواء  هلل  واألرض  الساموات  يف  املوجودات  مجيع 
تهََّخذوا ولدا وكذلك نستطيع أن نعتربه عوضا عن عبارة )من جعلوه هلل ولدا( التي تبنّي  يخُ

َِذ ولدا فقط. خشوع من اختُّ
 .2 X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J  I چ 

 e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y
 x  w  v  u  t  s  r  qp  o  n  m  l  k  j  ih  g  f

yچ ]سورة آل عمران: 49[.
وشفاء  اجلامد  الطني  من  احلية  الطيور  خلق  مثل  املعجزات  »هذه  أبوحيان:  يقول 
سواء  نفسها  يف  آية  هذه  كل  اخلفية  األشياء  عن  واإلنباء  املوتی  وإحياء  والربص  العمی 
آمنوا أم كفروا. ولذلك فينبغي أن تقدر صفة ليحصل تعليق حصول جزاء الرشط علی 
التقدير: )آلية نافعة(«. قول أيب حيان هذا بأن املعجزات آية  حصول الرشط بأن يكون 
ْم( كجواب الرشط  يف نفسها أصل متقن ال شك فيه أما جعل مجلة )إِنهَّ يِف ذلَِك آَلَيًة َلكخُ
وجعل حصول عالقة التعليق مرشوطا بتقدير نعت )نافعة( ليس صحيحا ألن حصول 
اجلزاء كام أشار أبو حيان نفسه تابع حلصول الرشط فام نفهمه من اآلية مطابقا رأي أيب 

حيان هو: )إن تؤمنوا، ففي هذه املعجزات آية وعالمة نافعة وإن التؤمنوا فليس فيها آية 
نافعة( واضح أن هذا الفهم من اآلية خطأ ألن هذه املعجزات كام أشار أبوحيان يف نفسها 
ْم( جواب الرشط  آية سواء آمنوا أم مل يؤمنوا. و حتى لو كانت مجلة )إِنهَّ يِف ذلَِك آَلَيًة َلكخُ
من  واضح  نافعة  اآليه  كون  ألّن  دونه  التعليق  وحصل  )نافعة(  نعت  تقدير  إلی  حيتج  مل 
معنی اآلية وسياقها و األصل يف معجزات اهلل تعالی أن تكون نافعة )حلبی، 1414: 3/ 
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بناء عىل ما ذكر أن نجعل جواب هذا الرشط مقدرا كسائر املفرسين  406(. فاألحسن 
و   164  /2 )االلوسی،  وتدبهَّرمتوها(  اآليِة  هبذه  انتفعتم  مؤمنني  كنتم  )إن  والنحاة: 

درويش، 1408: 1/ 516(.
 .3 Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À چ 

 ã  â  á  à  ß  ÞÝ  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó
ç æ å ä چ ]سورة االعراف: 37[.

أجاز أبو حيان يف اعراب فعل )شهدوا( احتاملني: األول: أن يكون معطوفا ل� )قالوا( 
و علی أساس ما قاله من أن فعل )قالوا( جواب لسؤال الرسل ففعل )شهدوا( أيضا يعترب 
جوابه والثاين: أن يكون مستأنفة ومنقطعة من اجلملة التي قبله ففي هذه احلالة ليس جوابا 

لسؤاهلم.
نجد بالتأمل يف هذه اآليات أّن جواب هذا السؤال ليس فعل )قالوا( بل اجلواب يف 
احلقيقة هو مقول فعل )قالوا( أي فعل )ضلوا عنا( فعلی هذا إن كان فعل )شهدوا( كام 
و  )قالوا(  ال  )ضلوا(  علی  معطوفا  نعتربه  أن  جيب  اجلواب  علی  معطوفا  حيان  أبو  يری 
من جانب آخر إن جعله معطوفا علی )ضلوا( ليس خاليا من اإلشكال ففي هذه احلالة 
كان جيب أن جتيء اجلملة هبذا الشكل: )قالوا ضلوا عنا و شهدنا علی أنفسنا أنا كنا..(. 
علی هذا كان األفضل أليب حيان أن يترصف مثل سائر املفرسين بأن جيعل فعل )شهدوا( 
مستأنفا و هذا الوجه قد ذكره أبوحيان كاحتامل ثان ومل يغفل عنه أو جيعله معطوفا علی 

فعل )قالوا( لكن ال يدخله يف اإلجابة عن سوال الرسل.
چ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » چ ]سورة االعراف: 115[.4. 

جيوز يف إعراب املصدر املؤول من )أن تلقی( عدة وجوه منها أن نجعله منصوبا بفعل 
َر فعل )اْفَعْل( و عليه يكون تقدير هذه اجلملة هبذا  مقدر يناسب اجلملة أما أبو حيان فَقدهَّ
الشكل: )افعل إما القاءك و إما القاءنا(. لكن هذا الفعل كام نرى اليناسب اجلملة فإنه 
و إن كان إلقاء موسی بيد موسى نفسه ولكن إلقاءهم ليس باختياره فاألحسن أن يقدر 
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فعل آخر يناسب اجلملة و يبدو أّن فعل )اخرت( يناسبه و التقدير: )اخرت إما إلقاءك و إما 
إلقاءنا()4(.

ڳ 5.  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  چ 

ڳ ڳ ڳ ڱ چ ]سورة هود: 66[.
يف عبارة )و من خزی يومئذ( الواو للعطف )من خزی( جار و جمرور متعلق بفعل 
حمذوف تقديره )نجيناه( )يوم( مضاف إليه و جمرور )إذ( ظرف زمان ومضاف إليه و هو 
يف حمل اجلر و تنوين )إذ( عوض عن مجلة حمذوفة و كام يبدو من ظاهر اآلية كانت اجلملة 
ب�  املراد  إن  القول  "نستطيع  الزمرشي:  يقول  أمرنا(.  )جاء  هي  األصل  فی  املحذوفة 
)يومئذ( يوم القيامة". )الزمرشی، 2/ 409(، و لكن أبو حيان يرى أن رأي الزمرشي 
ليس صحيحا ألنه مل جير يف اآلية حديث عن يوم القيامة وال عن حوادثه. جيب أن نقول 
أجاز  معنوية كام  تكون  أن  يمكن  و  فقط  لفظية  ليست  القرينة  إن  حيان  رأي أيب  نقد  يف 
ِذيَن  ودًا َو الهَّ ْينا هخُ نا َنجهَّ أبو حيان نفسه يف اآلية رقم 58 من السورة نفسها: )َو مَلهَّا جاَء َأْمرخُ
ْم ِمْن َعذاٍب َغِليٍظ( أجاز أن يكون املراد من )عذاب غليظ(  ْيناهخُ آَمنخُوا َمَعهخُ بَِرمْحٍَة ِمنهَّا َو َنجهَّ
عذاب اآلخرة دون أن جيري حديث عن اآلخرة والقيامة. بناء علی هذا ففي اآلية 66 
يمكن أن يكون املراد يوم القيامة كام يعتقد صاحب كتاب روح املعانی أن هاتني اآليتني 

يشبه بعضهام بعضا)5(.
چ ; > چ ]سورة الواقعه: 22[.6. 

قرئت كلمة )حور( باحلركات اإلعرابية الثالثة يقول الزمرشي يف توجيه حركة اجلر: 
»سبب جرها عطفها علی )جنات النعيم( كأنه قال: )هم فی جنات و فاكهة و حلم و حور(« 
)زمرشی، 4/ 460(، يعتقد أبوحيان أن هذا الوجه بعيد و يؤدي إلی جتزئة الكالم بعضه 
عن بعض و أن هذا الفهم من اآلية ليس عربيا. نستطيع أن نفهم بالتفكري يف معنی اآلية أن 

)4( رك: صافی، 1406: 9/ 34. 
)5( )ر. ك: آلوسی، التا: 6/ 289(. 
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رأي الزمرشي مقبول ألننا يمكننا أن نعتربه من باب التشبيه أي تشبيه املصاحبة مع احلور 
الكلمة  الظرفية لكلمة )يف( ألن هذه  إثبات معنی  القرينة  املكنية، و  بالظرف واالستعارة 
الفهم احلاصل من عطف  إن كان   .)138 آلوسی، 14/  احلقيقي )ر. ک:  بمعناها  تبقی 
)حور( علی )جنات( فهام أعجميا كام زعم أبوحيان ملا ذكر هذا الوجه املفرسون اآلخرون 
الذين اليوجد يف عربيتهم أي شّک و  القاسمي  ابن عاشور، اآللويس و  القرطبي،  منهم 
مل يتلقوها بالقبول و مل يدافعوا عنه حتى أن صاحب كتاب حماسن التأويل، يتهم أباحيان 
عاشور،  ابن   ،204  /17  :1987 )قرطبی،  للزمرشي.  االعرتاض  هذا  بسبب  بالعناد 

1984: 27/ 272، قاسمی، 1398: 9/ 122(.
 .7 J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >  =<  ;  :  9  8 چ 

K چ ]سورة امللك: 3[.
يعترب أبوحيان مجلة )ما تری فی خلق الرمحن من تفاوت( مستأنفة معناها: )ال يرى 
الی  يؤدي  مستأنفة  اجلمل  اختاذ هذه  مايظهر  نقول علی  تضاد(.  اهلل وال  عيب يف خلق 
املفهوم اليتناسب و بداية اآلية وانتهاءها وال يساعد لربط اآلية  جتزئة الكالم ألن هذا 
أثناء كالمه عن قدرته يف خلق  تعالی  السامء فكأن اهلل  التي نزلت حول  باآليات بعدها 
التضاد  وجود  عدم  عن  حتّدث  خلل،  و  عيب  أي  فيها  اليوجد  التي  السبع  الساموات 
والعيب يف خلقه؛ احلديث عن عدم وجود التضاد و العيب و إن ليس غري مرتبط بمعنی 
اآلية مع ذلك إذا كان باإلمكان استخراج مفهوم أفضل من اآلية فهو املختار و هو أن 
يكون املراد من )خلق الرمحن( كلمة )ساموات( ويف هذه احلالة يوجد تناسب أكثر بني 
فيهن  ل� )ساموات( و يكون األصل: )ماتری  ثانيا  نعتا  بأن نجعل اجلملة  اآلية  عبارات 
من تفاوت( و السبب يف ذكر االسم )خلق الرمحن( عوضا عن الضمري )هّن( بناء علی 
رأي الزمرشي وبعض آخر من املفرسين هو تعظيم خلق )ساموات( واإلشارة إلی سبب 
181، زمرشی:   /2 فيها بداللة كلمة )الرمحن( )دسوقی،  العيب واخللل  عدم وجود 
 /3  :1405 سمرقندی،  و   582  /30  :1411 رازی،   ،71  /14 حلبی،   ،576  /4
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املنظمة  السبعة  الساموات  إنشاء  إن  التنوير  و  التحرير  تفسري  صاحب  قال  فكام   )474
علی  )الرمحن(  كلمة  اآلية  هذه  يف  تعالی  اهلل  استخدم  لذا  لإلنسان  تعالی  اهلل  من  رمحة 
وجه اخلصوص ليشري إلی أن رمحة اهلل تعالی لإلنسان أدی إلی أن خيلق الساموات دون 
عيب وخلل هكذا وإن مل يكن هذا النظم املوجود واجه االنسان مشكالت عديدة )ابن 

عاشور، 29/ 16(.
نتائج البحث:

أهم النتائج التي نستطيع استنتاجها من هذه الدراسة هي:
أنه . 1 نرى  أحيانا  القّيم  تفسريه  يف  املمتازة  ودقته  حيان  أيب  مهارة  من  الرغم  عىل  أنه 

انحرف عن جادة الصواب و عرض آراء نحوية وبالغية خطأ وبالتايل عرض معنى 
خطأ ال ينسجم مع اآلراء املقبولة عند علامء النحو و البالغة.

عربية . 2 غري  تأويالت  املفرسين  بعض  قبل  من  املقرتحة  املعاين  بعض  يعّد  أباحيان  إن 
هذه  بعروبة  اعرتفوا  اآلخرين  العرب  املفرسين  أن  احلال  و  املجيد  القرآن  آيات  من 
أيب  التشكيك يف عروبة  إلی  أّدی  األمر  املعاين وقد وضعوها أساسا آلرائهم؛ وهذا 

حيان نفسه.
إلی . 3 أّدی  عليه  فيها  يشكل  التي  احلاالت  معظم  يف  للزمرشي  الشديد  أيب حيان  عناد 

اجتياز السبيل اخلطأ إلی درجة أن رأيه أحيانا يعارض مع اآلراء املتفقة عند مشاهري 
النحاة ليس هذا فحسب بل و يعارض مع اآلراء املقبولة عند أيب حيان نفسه أي آرائه 

التي اعرتف هبا يف مواضع أخرى من تفسريه.
املصادر واملراجع
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للدراسات  اإلس��الم��ي  امل��رك��ز  ع��ن  بجزأين  الكتاب  ه��ذا  أخ���ريًا  ص��در 
العراق،  يف  املقدسة  العباسية  للعتبة  -التابع  والعقيدة  الكالم  االسرتاتيجية–قسم 
وهو واحد من اآلثار املطبوعة لسامحة املحقق احلّجة السيد عيل الشهرستاين الذي 
ما زال يرفد املكتبة اإلسالمية ببحوثه الثّرة األصيلة ففي كل سنة يطلع عىل القراء 
الكرام بكتاب جديد يتناول فيه قضية من القضايا األساسية يف اإلسالم ويثري جدالً 

علميًا هادفًا يف تلك القضية املثارة.
القرآن  مجع  موضوع  فيه  تناول  ال��ذي  الكتاب  هذا  األخ��رية  مؤلفاته  ومن 
الكريم واآلراء املطروحة حوله وهي القضية األساسية منذ القرن األول اهلجري 
وإىل يوم الناس هذا وما اختلفوا فيه حول مجع املصحف وترتيبه يعرضها املؤلف 
وفيها  املقنعة  الصحيحة  واألدلة  بالوثائق  رأيه  مدعاًم  ممتنع  سهل  علمي  بأسلوب 
الصحابة  مدرسة  علامء  آلراء  وموضحًا  مبينًا  مالف  كل  عىل  باحلق  الصادع  الرد 
ملدرسة  املخالفة  اآلراء  تلك  فيها  ناقش  عرش  مقدمات  يف  أوالً  حرصها  واخلالفة 
ومجلة   املؤمنني أمري  ووصيه   اهلل رسول  حديث  إىل  املستندة   البيت أهل 
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من الصحابة األخيار الذين كان هلم الفضل يف كشف االستار واظهار احلقائق يف قضية 
مجع القرآن وأسباب نزوله وترتيب سوره وآياته، ثم ناقش املؤلف جممل الروايات حول 
اآلراء  تلك  من  كثري  املؤلف عىل  ورّد  نفسه،  املوضوع  الثالثة يف  اخللفاء  ودور  املوضوع 
التي تفتقر إىل التوثيق السليم والدليل القاطع، وقد كان املؤلف موفقًا فيام طرحه من آراء 
تستند يف اكثرها إىل العقل والواقع وفنّد كثريًا من اآلراء التي لعبت السياسة الدنيوية فيها.

موقف املسترشقني من مجع القرآن:
إن موضوع )تاريخ مجع القرآن( موضوع حساس وشائك، وقد تناوله من قبل عدد 
املسترشق  بحثه  ممن  املسترشقني  فمن  واملسترشقني.  املسلمني  واملؤرخني  الباحثني  من 
كوستاو ويل )1808 -1989م( وكذا املسترشق نولدكه يف كتابه تاريخ القرآن والذي أمتّه 
تلميذه فردريش شوايل )1863 -1919م( ثم اعقبهام املسترشق جولدتسهري )1850-

1921م( يف دراساته املتعددة منها )مذاهب التفسري اإلسالمي( ثم كتب الفرنيس بالشري 
وغريه.

اجلمهور  عند  املشهور  الرأي  إىل  استندت  قد  االسترشاقية  الدراسات  تلك  واغلب 
والتي رويت يف كتبهم احلديثية من قبل احلشوية ال إىل الروايات املوجودة يف كتب الشيعة 

اإلمامية.
يف  ال��رواي��ات  تلك  وج��ود  خالل  من  اإلس��الم  عىل  أشكلوا  عمومًا  فاملسترشقون 
الصحاح واملسانيد، فاهنم حني يتساءلون أو يشككوا يف بعض تلك النصوص واألقوال، 
للعقل والفطرة– املوجودة يف كتب اآلخرين واملخالفة  الروايات  إنام مستندهم هو تلك 
عىل حّد تعبري املؤلف الفاضل –فال يدركها كل باحث، وال تقترص منهام عىل النرصاين أو 
أو هناك يدركه كل  املوجود هنا  الثابت  أو مالفة  التناقض والتضاد،  املسلم، ألن وجود 

من له شعور وعقل وإنصاف.
يف  كتبوا  والنحل  امللل  كل  من  وباحثيهم  املسلمني  علامء  إن  الكريم:  املؤلف  يقول 
نقد شبهات املسترشقني كام كانت هلم كتابات مستقلة يف تاريخ القرآن الذي حاز عندهم 
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حقيقة  وبيان  النزول،  أسباب  حول  البحث  يشمل  وموسع  عام  موضوع  وهو  األمهية 
القرآن يف تلك الكتب  الوحي، واملكي واملدين، وغالبًا ما يأيت احلديث عن مجع وتدوين 
يخُبحث  بحثًا مقتضبًا وبسيطًا، فال نرى دراسات نقدّية مستقلة كتبت يف هذا املضامر، ومل 
بل  اآلن،  حلد  استقرائيًا  موضوعيًا  جدّيًا  –بحثًا  املؤلف  اطالع  –بحسب  املوضوع  هذا 
املقّدم يف كتب األعالم من الفريقني ما هو إال تكرار للرتاث التقليدي السائد يف بحوث 
القرآن، ونقٌل للمشهور املتناقل عىل األلسن، فال نرى دراسة نقدّية شمولية تسّلط الضوء 
عىل النقاط الغامضة والعالقة يف ذلك، إذ مل يدرس أحدهم بعمق األمور التالية –بحسب 

حتديد املؤلف هلا -:
سبب التهويل لدور زيد بن ثابت يف مجع القرآن عىل عهد رسول اهلل وعىل عهد . 1

اخللفاء الثالثة.
التهويل لعدد قتىل واقعة الياممة.. 2
3 ..ارتباط موضوع مجع القرآن بأمر اخلالفة واإلمامة ألهل البيت
أثر منهج عثامن يف مجع القرآن عىل استمرارية االختالف وديموميته بني املسلمني يف . 4

القرآن الكريم، من خالل جتويز عثامن بن عفان للعرب عمومًا -ال للصحابة فقط-
تصحيح كتاب اهلل رساًم وقراءة بدعوى »أن فيه حلنًا« )يستند املؤلف الفاضل يف رأيه 

هذا عىل كتاب: )وفيات األعيان البن خلكان 3/ 466 حتقيق احسان عباس(.
دعوى كتابة عثامن املصحف بشكل حيتمل كل الوجوه يف القراءة.. 5
املرسلة . 6 املصاحف  فيه  كتبت  الذي  العثامين  اخلط  برسم  التعّبد  عىل  املتزايد  االرصار 

إىل األمصار، مع وجود االختالف فيام بينها، بل ادعاء أعالمهم بأن ذلك توقيف من 
قبل الباري تعاىل، وأن رسول اهلل قد أقّره، فال جيوز مالفته، ومن خالفه فهو كافر 

وعليه االستتابة -كام فعلوا ب� أيب شنبوذ )ت 328 ه�( وغريه.
واألخطر من كل ذلك دعوى مجع القرآن املعصوم بيد خليفة غري معصوم، فمدرسة . 7

عىل  دليلهم  هو  وما  منه،  لآلخرين  املخرج  فام  ذلك.  من  املخرج  هلا   البيت أهل 



الباحث: السيد عيل ا لرضوي

415

حجّية القرآن لو صّح ما قيل؟.
وأمثال ذلك عرشات املسائل التي وقف عليها املؤلف الكريم وعرض هلا خالل بحثه.. 8

مجع  يف  الثالثة  اخللفاء  دور  يذكرون  والرواة  املؤرخني  من  عددًا  إن  املؤلف:  يقول 
القرآن، نافني أو ناسني أو متناسني أو مقّللني من شأن الدور الكبري لقّراء األّمة يف ذلك 
بن  وأيّب  جبل،  بن  ومعاذ  مسعود،  وابن  طالب  أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  أمثال:  اجلمع، 
كعب. فال تقف عىل باحث يف تاريخ القرآن قد أفرد فصاًل يف موضوع ارتباط قضية مجع 
املسألة هو  أن دراسة هذه  بعد رسول اهلل مثال، بل يرى بعضهم  بأمر اخلالفة  القرآن 
بحث طائفي جيب االبتعاد عنه، يف حني أنه باعتقادي –أي املؤلف –بحث أسايس يصب 
يف صلب املوضوع، ومن خالله يمكن أن نزيح إشكالية قديمة قد تثار بني احلني واآلخر 
ضد املسلمني الشيعة، مع أن أصول هذه الفكرة موجودة يف تراثهم الروائي والتارخيي، 
فلو تصفحت كتاب )املصاحف( للسجستاين مثاًل لوقفت عىل نصوص تؤكد أن اإلمام 
عيل ابن أيب طالب قد ختّلف عن البيعة وجلس يف بيته وقد آىل عىل نفسه أن ال خيرج منه 

إال بعد أن جيمع القرآن )املصاحف للسجستاين 1/ 69(.
إىل  يشريوا  مل  واخلالفة  الصحابة  مدرسة  علامء  أن  يرى  حينام  تعجبه  املؤلف  ويبدي 
تلك األخبار يف كتبهم وإذا اشاروا إليها ضّعفوها أو مل يدرسوها موضوعيًا ظلاًم وزورًا 
فهي مل تكن ضعيفة بحسب معايري علم الرجال والدراية وقد وضح ذلك املؤلف يف ثنايا 

دعاًم رأيه بالدليل والوثائق. كتابه مخُ
ورّب مسألة أخرى عرض هلا املؤلف الفاضل هو التنايس املتعمد يف بيان دور اإلمام 
هو  أيدينا  بني  املوجود  بأن  علاًم  املصحف،  هذا  عىل  احلفاظ  يف   طالب أيب  ابن  عيل 
مصحفه ال مصحف غريه، وأن اإلمام أّيد هذا املصحف ودعمه بالرغم مما قّدمه اخللفاء 

من أسس خاطئة يف مجعه.
ويتساءل املؤلف: ملاذا تضّعف أخبار مصحف اإلمام عيل عند اجلمهور ومن تبعهم 
من املسترشقني مع أهنا مستفيضة إن مل نقل بتواترها؟. فإذا كان اإلمام عيل قد جلس 
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يف بيته جلمع القرآن، فهل هناك من مرّبر جلمع زيد بن ثابت القرآن تارة أخرى؟. بل ملاذا 
قراره؟.  احرتام  منه  يطلب  ومل  بتعليله،  وقبِل  بيته  يف  اإلمام  جلوس  عن  بكر  أبو  سكت 

وملاذا قال بإيكال أمر مجع القرآن إىل زيد بن ثابت!!؟.
ويقول املؤلف: أليس يف مجع اإلمام عيل للقرآن ما ينفي الغرض من مجع زيد مرة 
أخرى؟. وأيُّ اجلمعني كان هو األقدم، مجع اإلمام بعد وفاة رسول اهلل مبارشة، أم مجع 
أيب بكر بعد واقعة الياممة؟. وأال حتتمل أن يكون سبب سكوت أيب بكر عن امتناع اإلمام 
خلف  من  القرآن  بجمعه  عيل  لإلمام   اهلل رسول  بوصّية  علمه  هو  بيته  يف  وجلوسه 

فراشه بعد وفاته )تفسري القمي 451: 2(.
أبو  وكان  للقرآن،  الشيخني  مجع  يف  قالوه  ما  صّح  إذا  أخرى:  مرًة  املؤلف  ويتساءل 
تخُستنسخ  ومل  عهدمها  يف  مجعوه  ما  ر  يقرِّ مل  فلامذا   اهلل رسول  بعد  الناس  أقرأ  هو  بكر 
للدولة؟.  ودستورًا  للمسلمني  موحدًا  قرآنًا  ليكون  األمصار،  -عىل  يخُعّمم  نسخ-أو  منه 
بل نرى عكس ذلك –بحسب رأي املؤلف –حيث يبقى املصحف املجموع عىل عهدمها 
عثامن  يأيت  حتى  ابنته  حفصة  عند  مر  عخُ بيت  –يف  حكوميًا  رسميًا  –وليس  فرديًا  عماًل 
ويستنسخ منه نخُسخًا ثم يرّده إليها، ثم يأيت بعد ذلك مروان بن احلكم فيحرقه )فتح الباري 

9/ 20، مناهل العرفان 1/ 278(.
أحرق  الذي  –وهو  إىل حفصة وال حيرقه  عثامن  يرجعه  ملاذا  أيضًا:  املؤلف  ويتساءل 
مصاحف مجيع الصحابة –ثم يأيت مروان –بعد وفاة حفصة ليحرق مصحفها وهو أجنبي 
عن القضية وليس بخليفة؟. إنه سؤال يبحث عن إجابة!!. بل ملاذا مل جيرؤ الشيخان أن 
وغري  ناقصًا  لكونه  هل  كلها؟.(  للمصاحف  )إمامًا  وجيعاله  للمسلمني  مجعاه  ما  ِقّرا  يخُ
كامل، أم لعدم قبول املسلمني به؟. بل ملاذا مل يظهرا ما مجعه زيد بن ثابت يف عهد الشيخني 
واظهراه يف عهد عثامن، هل انتظروا موت الصحابة كي يظهروه؟. بل كيف أمكن ألمري 
أو  أيام  املنَزل عىل رسول اهلل يف ثالثة  القرآن  املؤمنني عيل بن أيب طالب أن جيمع 
سبعة ومل يمكن ذلك أليب بكر يف اكثر من أربعة وعرشين شهرًا، أو لعمر بن اخلطاب يف 
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اكثر من عرشة أعوام؟.
مقنعة  إجابة  بجزأيه  كتابه  يف  تفصيلية  بصورة  املؤلف  عنها  جييب  األسئلة  تلك  كل 

مدعمة بالدليل الرصيح الواضح.
الروايات الصحيحة من أن أمري املؤمنني  تناقلته  إثبات ما  يواصل املؤلف املحقق يف 
عيل بن أيب طالب قد مجع القرآن وللمرة الثانية مع تفسريه وتأويله وحمكمه ومتشاهبه 
وناسخه ومنسوخه وعاّمه وخاّصه يف ستة أشهر )مناقب آل أيب طالب 1/ 319( فكيف 
الصحابة  بيد  واملكتوب   اهلل رسول  عىل  املنَزل  القرآن  جيمع  أن  بكر  أليب  يمكن  ال 
أمري  قبل  من  الثاين  اجلمع  مدة  ضعفي  من  اكثر  هي  مّدة  يف  منهم  كثري  عند  واملحفوظ 

.املؤمنني عيل بن أيب طالب
ويتساءل املؤلف: هل يمكن أن يعّد عمل اإلمام عيل الثاين وترتيبه للقرآن ترتيبًا 
زمنيًا وتارخييًا وعلميًا بحسب التنزيل –مع إشارته إىل الناسخ واملنسوخ يف اآليات وتعيينه 
للمحكم واملتشابه والعام واخلاص وشأن النزول -حتريفًا للقرآن؟. أم أنه قرآن مع تفسريه 
وتأويله وليس غري ذلك؟. وقد شهد أبو الثناء اآللويس يف تفسريه للقرآن الكريم )روح 
املعاين( قائاًل: ))وقيل: كان مجعًا بصورة أخرى لغرض آخر، ويؤيده أنه كتب فيه الناسخ 

واملنسوخ، فهو ككتاب علم..(( )روح املعاين 1/ 22(.
 ويؤكد املؤلف الفاضل أن النسخة الثانية من املصحف الرشيف هي ألمري املؤمنني
وهي كتاب علم وتفسري بحسب تعبري اآللويس الذي سبقه ابن سريين قدياًم بقوله: ))لو 
301( ومن هنا  جد فيه علم كثري(( )التمهيد البن عبد الرب 8/  الكتاب لوخُ أخُصيَب ذلك 
يؤكد الباحث املؤلف ان النسخة الثانية للمصحف عند اإلمام هي ليست بقرآن ذكر 
تعني مسألة عرض  بامذا  متسائاًل  بالقول  –ويستطرد  التحريف  فيها  يخُتصور  وتالوة حتى 
ال  وملاذا  منه؟.  اهلدف  هو  وما  األمني؟.  والصادق  األمني  جربئيل  بني  عام  كل  القرآن 
هو  اآليت  تفسرينا  أن  حقًا  وهل  قرون؟.  ملدة  عنه  مغفوالً  وبقي  الكتب  يف  معناه  يوضح 
الصحيح، أو أن هناك تفسريًا آخر مل نقف عليه؟. ومن هو اجلامع هلذا املصحف املوجود 
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بني أيدينا اليوم؟. هل هو عثامن بن عفان، أو أن هذا املصحف هو املصحف املرتب نفسه 
فراشه والذي مجعه ووّحد شكله  أيام حياته واملوجود خلف   قبل رسول اهلل من 
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب بني الدفتني؟. -ثم يواصل حجاجه واسئلته االستفهامية 
صحيح  سند  هلم  ليس  أهنم  من  الشيعة،  عن  األعداء  قاله  ما  يصح  حقًا  ))وهل  فيقول: 
إىل هذا القرآن؟. أم أن هذا املصحف املتلو اليوم صار مدّونًا مكتوبًا بفضل إمامهم أمري 
املؤمنني عيل بن أيب طالب، الذي عّلم أبا األسود الدؤيل القراءة والنحو، وأوصل القرآن 

املتلو بالقرآن املكتوب؟.
ويقّرر املؤلف بأن جواب هذه األسئلة وغريها موجودًا يف مؤلفه الذي نعرضه للقراء، 
وهو خيالف حقًا ما اشتهر عىل األلسن يف سبب ذلك، بعد أن وّضح يف هذه الدراسة أمورًا 
معها،  تتعارض  ال  الواقع  يف  أهنا  حني  يف  أخرى،  أمور  مع  تعارضها  يخُتصور  كان  كثرية 
فال تعارض بني وجود مصحف بأيدي املسلمني وبني استمرار نزول الوحي عىل رسول 

اهلل وإمكان وقوع النسخ يف بعض اآليات النازلة عليه.
( خيتلف  القول بأن ترتيب مصحف اإلمام عيل )املفرسهَّ التضاد يف  ومثله عدم وجود 
أن  أو  وذكر.  تالوة  قرآن  والثاين  علم،  كتاب  األول  ألن  )املجّرد(  املصحف  ترتيب  عن 
القرآن نفسه، إىل غري ذلك من البحوث  بتواتر  القراءات ال يّر  الذهاب إىل عدم تواتر 

املرتبطة بجمع القرآن وتدوينه.
القرآن  مجع  مسألة  يف  وأسس  آراء  من  طرح  ما  أن  إىل  املؤلف  الباحث  ويستخلص 
من قبل مدرسة الصحابة واخلالفة، معظمها ال ختلو من إساءة إىل اإلسالم وقادته، وقد 
هبا  متّسك  وقد  الدين،  أعداء  ِقبل  من  العزيز  الكتاب  بتحريف  للقول  سببًا  بعضها  صار 
املسترشقون يف دراساهتم، ومن هنا رأى املؤلف –ومن باب احلرص عىل الرشيعة الغراء 
الواجب  –إن  تعاىل  اهلل  كتاب  عن  الدفاع  مقدمتها  ويف  والقيم  املقدسات  عن  والدفاع 
بعض  وتوضيح  الكريم  بالقرآن  املتمثل  املسلمني  دستور  عن  الدفاع  يف  يلزمه  الرشعي 
املسلمني  بني  وشاعت  فشت  التي  اخلاطئة  واملقدمات  السقيمة  اآلراء  تلك  مالبسات 
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وتسللت إىل كتبهم من خالل الدعم واإلسناد من لدن بعض ملوك بني أمّية وبني العباس 
وملا رأى املؤلف الفاضل وبد دراسة مستفيضة لتلك األوضاع املخالفة التي احتوهتا تلك 
املصادر التي ال تتفق واألصول القرآنية والثوابت احلديثية والعقلية عند املسلمني فكانت 
هذه الدراسة التي أزاح فيها مجلة من الرتهات واألفكار املخالفة واآلراء التي بنيت عىل 

احلقد والكراهية واملنافع الذاتية واملصالح الدنيوية وارضاء للسلطان اجلائر.
ويرى املؤلف أن يف تاريخ مجع القرآن رؤيتان:

تبنتها  –واألخرى  األلسن  عىل  املشهورة  –وهي  اخلالفة  مدرسة  تبنتها  إحدامها: 
مدرسة اإلمامة، وأصول املدرستني ختتلف كل واحدة عن األخرى.

وإىل  الكريم  القرآن  بحجّية  التشكيك  إىل  توصلنا  قد  مقدمات  عىل  بتنى  تخُ فاألوىل 
.املساس بقدسّية النبي

والثانية: فيها جواب تلك اإلشكاالت املتعددة التي أثارهتا مدرسة اخلالفة يف مسألة 
املحقق يف  الباحث  األمر. ويؤكد  برؤية موضوعية يف هذا  القرآن وغريها واخلروج  مجع 
اخلاطئ  االجتاه  إىل  ناظرًا  جاء  مدرستهم  وعلامء   البيت أهل  أئمة  كالم  أن  عىل  كتابه 
والفكر السائد آنذاك بني املسلمني، ساعيًا إىل تصحيحه وتقويمه نحو الطريق الصحيح، 
مع التنبيه عىل أن فكرة مدرسة اخلالفة بخصوص مجع القرآن ليست وليدة ساعتها، وأنام 
السياسية  العلل واألسباب  مّر هبا اخللفاء، وان تلك  متخضت عن علل وأسباب خاّصة 
واالجتامعية هي التي دعتهم لتبني هذه الفكرة والقول هبا وقد حرصها وطواها املؤلف 
للرؤية  عرض  ثم  الصحابة  مدرسة  رأي  عىل  القرآن  بجمع  تتعلق  مقدمات  عرش  يف 

.التصحيحية ملدرسة أهل البيت
األوىل: أخُمّية النبي التي عّدوها عدم معرفته القراءة والكتابة وجاعلني ذلك اجلهل 
هلام معجزة له –معتربين –أي اتباع مدرسة الصحابة –َمن مل يوافقهم يف ذلك كافرًا أو 
التي تؤكد معرفة   البيت الدين وهذا مما يتقاطع مع مدرسة أهل  فاسقًا أو خارجًا عن 
النبي القراءة والكتابة ولكنه ال يكتب وإن اهلل تعاىل أكد بأنه عّلم نبيه مامل يكن يعلم 
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چ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   '&  %  $  #  "  ! چ  وعال:  جل  لقوله 
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å چ  تعاىل:  وقوله   ]52 الشورى:  ]سورة 
]سورة النساء: 113[ وأمثال ذلك من املوارد الكثرية يف القرآن الكريم  Î Í Ì چ 

تؤكد عىل أن اهلل علم رسوله  كل العلم، وعّلمه مامل يكن يعلم.
كاماًل  كان  بالنبوة   حممدًا خّص  أن  بعد  تعاىل  اهلل  أن  عىل  املفيد  الشيخ  أكد  وقد 
حيسن الكتابة فقال: إن اهلل تعاىل جعل نبيه جامعًا خلصال الكامل كلها وخالل املناقب 
ومن  فضل  منحها  من  فضيلة  والكتابة  الكامل.  له  يصح  بتاممها  منزلة  تنقصه  مل  بأرسها 
حرمها نقص–ويستدل املؤلف عىل اهلل تعاىل جعل النبي حاكاًم بني اخللق يف مجيع ما 
اكثرها  يتعلق  قد  اخللق  أمور  أن  ثبت  احلكم يف ذلك، وقد  يعّلمه  أن  بّد  فال  فيه  اختلفوا 
الكتابة فتثبت هبا احلقوق وتربئ هبا الذمم وتقوم هبا البّينات وحتفظ هبا الديون وحتاط هبا 
األنساب، واهنا فضل ترشف املتحىل به عىل العاطل منه، وإذا صح أن اهلل جل اسمه قد 
جعل نبيه بحيث وصفناه من احلكم والفضل ثبت انه كان عاملًا بالكتابة حمسنًا هلا. وإذا كان 
النبي ال حيسن الكتابة وال يعرفها لكان حمتاجًا يف فهم ما تضمنته الكتب من العقود 
وغري ذلك إىل بعض رعيته، ولو جاز ان حيوجه اهلل يف تضع ما كّلفه احلكم فيه إىل بعض 
مناٍف لصفاته ومضاد  إىل سواه وذلك  فيه  كّلفه احلكم  ما  أن حيوجه يف مجيع  رعيته جلاز 
حلكمه فثبت أنه كان حيسن الكتابة. وثمة آية أخرى تؤكد تعليمه الكتاب واحلكمة –
 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . قال تعاىل: چ 
ومن املحال أن النبي يعّلم قومه الكتاب وهو  ; > = < ? @ B A چ 

ال حيسنه كام يستحيل أن يعلمهم احلكمة وهو ال يعرفها، وال معنى لقول من قال: ))إن 
الكتاب هو القرآن خاصة(( إذ اللفظ عام والعموم ال ينرصف عنه إاّل بدليل، ال سيام عىل 

 V U T قول املعتزلة واكثر أصحاب احلديث. ويدل عىل ذلك أيضًا قوله تعاىل: چ
 ]48 العنكبوت:  ]سورة  چ   a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W

فنفي عنه إحسان الكتاب وخطه قبل النبوة خاصة فأوجب بذلك احسانه هلا بعد النبوة، 
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فقد  يف   حاله كان  ولو  يعقل،  معنى  النفي  لتخصيصه  كان  ملا  كذلك  ذلك  أن  ولوال 
العلم الكتابة بعد النبوة كحاله قبلها لوجب إذا أراد نفي ذلك عنه أن ينفيه بلفظ يفيده ال 
بيمينك إذ ذاك،  تتلو من قبله من كتاب وال ختطه  يتضمن خالفه فيقول له: ))وما كنت 
وال يف احلال(( أو يقول: ))لست حتسن الكتابة وال تأيت هبا عىل كل حال(( كام انه ملا أعدمه 

 Á À ¿ ¾ ½ قول الشعر ومنعه منه نفاه عنه بلفظ يعّم األوقات فقال تعاىل: چ
تعاىل  اهلل  تبنّاه  أن  بعد  الكتابة  حيسن  كان   انه ثبت  بيناه  ما  عىل  األمر  كان  وإذا  Âچ 

عىل ما وصفناه، وهذا مذهب مجاعة من اإلمامية وخيالف فيه باقيهم وسائر أهل املذاهب 
والفرق يدفعونه وينكرونه )أوائل املقاالت للشيخ املفيد 4/ 135 –137(.

تعاىل:  قوله  يف   وكتابته قراءته  عدم  أن  هو  املؤلف  فيها  خيرج  التي  واملحصلة 
]سورة  چ   a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  Tچ

لكونه  ورفعة،  تنّزهًا  حيتاجهام  ال  إنه  بل  هبام،   معرفته عدم  يعني  ال   ]48 العنكبوت: 
املعّلم من قبل اهلل تعاىل چ V U T چ ]سورة البّينة: 2[.

ويواصل املؤلف الفاضل يف إيراد األدلة والرباهني يف دفع شبهة ان النبي كان ال 
يعرف الكتابة والقراءة ليمهدوا ألمور كثرية يف الرشيعة والعقيدة منها عدم مجعه القرآن 
إىل  حكيم(  )عزيز  اآليات  يبدل  كان  بأنه  رسح  أيب  ابن  سعد  قول  ومنها  بالكتابة  جهاًل 
)غفور رحيم( والنبي ال يعلم بذلك أو يقّره وأمثاله. )لباب النقول 103، ثقات ابن حّبان 
3/ 214 ترمجة 709 لسعد ابن أيب رسح( فرتاهم حيجبون عن رسول اهلل معرفته بعلم 
كتابة السطور، وهو القائل ألحد كّتاب اخلط: ))إلِق الدواة وحّرف القلم، وانصب الباء، 
وفّرق السني، وال تعّور امليم، وحّسن )اهلل( ومّد )الرمحن( وجّود )الرحيم( وضع قلمك 
 /1 املنثور  والدر  ج41،   /152  /2 األنوار  )بحار  لك((  أذكر  فإنه  اليرسى  أذنك  عىل 
ما مات رسول اهلل حتى كتبه، ويف صحيح  قال:  أنه  الشعبي  28( يف حني روي عن 
مسلم ما ظاهره انه كتبه مبارشة، وقد ذهب إىل ذلك مجاعة منهم: أبو ذر عبد اهلل بن أمحد 
30( ومل  للمؤلف 1/  القرآن  )أنظر مجع  الباجي، وغريمها  الوليد  أبو  والقايض  اهلروي، 
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يسكت كثري من علامئنا عن ذلك بل اشتد نكري الكثري منهم عىل أيب الوليد الباجي حتى 
كان بعضهم يطعن فيه عىل املنرب، وتأول اكثر العلامء ما ورد )انه كتب( عىل أن معناه أمر 
 )151 بالكتابة كنا نقول: كتب السلطان لفالن بكذا أي أمر بالكتب )البحر املحيط 7/ 
ويواصل املؤلف ليؤكد أن النبي كان يعرف القراءة والكتابة حتى انه كان يعرف القراءة 

باللغة العربية.
كام ذكر حييى بن جعدة ان ناسًا من املسلمني أتوا رسول اهلل بكتب قد كتبوا فيها 
أن  قوم  ضاللة  أو  قوم  مجاعة  هبا  كفر  وقال:  ألقاها  إليها  نظر  فلام  اليهود  يقول  ما  بعض 
يرغبوا عاّم جاء به نبيهم إىل ما جاء به غري نبيهم فنزل ))أو مل يكفهم...(( )تفسري البحر 
املحيط 7/ 152( وروي عن اإلمام الصادق جعفر بن حممد أن رسول اهلل نظر إىل 
ألواح موسى وقرأها، وكتاهبا بالعرباين )بصائر الدرجات 159 -ج4( ويف ختام البحث 
يف  غريهم  يراه  ما  ترى  ال   البيت أهل  مدرسة  ان  املؤلف  يرى   الرسول أمّية  حول 
تفسري كلمة )األمي( من أنه مل حيسن أن يكتب. فتصدى املؤلف هلذا الزعم واثبت باألدلة 
بيته  وأهل   النبي طريق  من  الصحيحة  الروايات  من  بجملة  رأيه  مدعاًم  ذلك  خالف 

األطهار وعدد من الصحابة األخيار والرواة الثقات.
أما املقدمة الثانية التي كتبها املؤلف فتتعلق بجمع القرآن ويورد آراء مدرسة اخلالفة 
التي فرّست لفظة اجلمع وعىل رواية أنس بن مالك وأمثاله -: ))مات النبي ومل جيمع 
القرآن غري أربعة: أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد )صحيح البخاري 
4/ 1913 -ح4718( ومعناه ان هؤالء مجعوا القرآن يف الصدور ال يف السطور، أي ان 
عند  املألوف  خيالف  التفسري  وهذا  وكتابة.  تدوين  مجع  ال  حفظ  مجع  كان  عندهم  اجلمع 
اللغة مادة: مجع( وان  )انظر معاجم  الكتابة واحلفظ معًا  لغة يشمل  اللغويني ألن اجلمع 
خصوصًا  ح،  مرجِّ بال  ترجيح  –هو  املؤلف  رأي  –بحسب  اآلخر  عىل  احدمها  ترجيح 
مع معرفتنا بوجود كتبة لرسول اهلل أيام حياته يكتبون الوحي عنه، إذن معنى اجلمع 
ويستمر  فقط؟.  احلفظ  هو  منه  املقصود  كان  لو  الكتبة  وجود  يعني  فام  عندنا،  واضح 
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ويستنتج  اآلخر؟.  التفسري  طؤون  وخيخُ باحلفظ،  اجلمع  خيصون  وملاذا  بالتساؤل:  املؤلف 
املؤلف الفاضل أن وراء هذا رّسًا كامنًا، وال يستبعد أن تكون قد جاءت من أجل حرص 
املتقدمني ال غري، وذلك بعد نفيهم  الثالثة  –باخللفاء  –بحسب زعمهم  اجلامعني للقرآن 
الرؤية  ببيان  ويبدأ  الرصيح  قلمه  املؤلف  يمشق  ثم  وتدوينًا  كتابة  للقرآن  اآلخرين  مَجع 
رسول  عهد  عىل  الصحابة  كتبها  مصاحف  وجود  عن  ليفصح  والتصحيحية  الصحيحة 
اهلل ويثبت ان الكتابة كانت موجودة يف مكة آنذاك وان القرآن أكد وجود االستنساخ 
چ   Á À ¿ ¾ ½  ¼ چ  والكتابة ولواله ما عرفوا االستنساخ يف قوله تعاىل: 
]سورة اجلاثية: 29[ كام يشهد لذلك قوله تعاىل: چ ¡ ¢ £ ¤ ¥ چ ]سورة 
االرساء: 93[ وأمثال ذلك من اآليات الدالة عىل الكتابة وأدواته من القلم والقرطاس، 
الكلامت.  هبذه  اهلل  خاطبهم  ملا  عندهم،  معروفًا  واالستنساخ  مألوفة  الكتابة  تكن  مل  فلو 
اكثر  أو  صحابيًا  عرش  أربعة  أسامء  ذكروا  السري  وأصحاب  املؤرخني  ان  املؤلف  ويذكر 
عيل  اإلمام  مقدمتهم  يف   اهلل رسول  عهد  عىل  مصاحف  هلم  وكانت  القرآن  مجعوا  قد 
بن أيب طالب، وزيد بن ثابت، وأبو موسى األشعري، وأيّب بن كعب، وابن مسعود، 
وأبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وسعيد بن عبيد، وجممع بن جارية، وعبد اهلل بن عمرو بن 
العاص، وأبو زيد األنصاري، وعبادة بن الصامت، وأبو أيوب األنصاري، ومتيم الداري. 
ويقول املؤلف: وبالرغم من ان أسامء األربعة األواخر مل يصلنا يشء عن مصاحفهم، إال 
اهنا كانت موجودة عندهم. ويورد املؤلف رواية قاهلا اآلمدي يف كتابه )األفكار األبكار(: 
إّن املصاحف املشهورة زمن الصحابة كانت مقروءة ومعروفة، وكان مصحف عثامن بن 
الرواية  املؤلف  قخُبض. ويناقش  أن  إىل  به  النبي وكان يصيّل  رض عىل  ما عخُ عفان آخر 
فيقول: لو كان لعثامن بن عفان مصحف أيام حياته وكان من الذين عرضوا قراءهتم عىل 
رسول اهلل فلامذا يعتمد زيد بن ثابت يف كتابة املصحف؟. وملاذا حيتاج زيد إىل شاهدي 
عدل يف تصحيحه لآليات والسور؟!. وجاء عن اإلمام عيل ما يؤكد كونه من الكّتاب 

وكانت عنده نسخة من املصحف عىل عهد رسول اهلل لقوله:
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))... فام نزلت عىل رسول اهلل آية من القرآن إاّل أقرأنيها، وأمالها عيّل فكتبتها بخطي، 
اهلل وال علاًم  كتاب  آية من  نسيت  فام  تأويلها وتفسريها، وناسخها ومنسوخها،  وعّلمني 
أماله عيّل وكتبته منذ دعا اهلل يل بام دعا..(( )الكايف 1/ 62 -ح1 باب اختالف احلديث(.

ويؤكد املؤلف الكريم بوجود مصاحف للصحابة عىل عهد رسول اهلل واهنم كانوا 
اختالط  من  خوفًا  عنه  النهي  جاءهم  حتى  حال  كل  عىل   اهلل رسول  حديث  يكتبون 
حديث رسول اهلل بكتاب اهلل العزيز. قال: ))ال تكتبوا عنّي، ومن كتب عنّي غري القرآن 
فليمحه(( وهذا خري دليل عىل اهتامم الرسول بتدوين اآليات كتابة بعد حفظها، وكذا ما 
يؤيده ما روي عن ابن مسعود أنه قال: قال يل رسول اهلل: ))إقرأ عيّل(( –وكان حلمزة 
بن عبد املطلب مصحفًا مجع فيه النازل من القرآن إىل ذلك احلني –يوم استشهاده–جمموعًا 
بني الدفتني. ويروى عن الشهيدة أم ورقة بنت عبد اهلل بن احلارث أهنا قد مجعت القرآن 
)طبقات ابن سعد 8/ 457( نعم: املصاحف املجموعة آنذاك كانت ناقصة ومنها السورة 
چ وقوله:   Ù Ø × Ö التي أقّرت من ِقبل اهلل تعاىل إىل ذلك احلني لقوله تعاىل: چ 

چ , - . / 0 1 2 3 4 چ.

ويؤكد املؤلف: بأن )اجلمع( املعني يف األخبار هو أعم مما يف الصدور أو يف السطور 
ح. ورواية ابن عباس عندما  وكام قال سلفًا ان ترجيح أحدمها عىل اآلخر ترجيح بال مرجِّ
من   النبي أترك  األخري:  له  فقال  معقل  بن  وشّداد  رفيع،  بن  العزيز  عبد  عليه  دخل 
ح4731   ،)1917  /4 البخاري  )صحيح  الدفتني...  بني  ما  إالّ  ترك  ما  قال:  يشء؟. 
–تعليقة مهمة  السطور  ما بني  يقرأ  الذي  املحقق  املؤلف وهو  يعّلق  وباملناسبة  الباب 6( 
 ينبه القارئ إىل أن هذه الرواية ومثيالهتا سيقت لنفي كتابة النبي وصية ألمري املؤمنني

وباقي األئمة االثني عرش.
الدفتني، ومدونًا ضمن قراطيس متعددة  القرآن كان موجودًا بني  أن  القول  وصفوة 
فصول  يف   اهلل رسول  عهد  يف  ومجعه  القرآن  ترتيب  عن  الكالم  املؤلف  فّصل  وقد 

وصفحات أخرى من كتابه مؤكدًا: أن مجع القرآن كان مجع كتابة ال مجع حفظ فقط.
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سبعامئة  من  اكثر  فيها  استشهد  التي  الياممة  لقتىل  فيها  فيعرض  الثالثة  املقدمة  أما 
صحايب –حسبام قيل –والتي أصبحت مربرًا ملدرسة الصحابة واخلالفة لالدعاء برورة 
من  اهلائل  العدد  هذا  مقتل  إثر  ضياعه  من  القرآن  عىل  خوفًا  اهلل  رسول  بعد  القرآن  مجع 
الصحابة يف املعركة، فاقرتح عىل زيد بن ثابت أن جيمعه –إىل آخر ما روي يف كتب التاريخ 

واحلديث -.
عهد  عىل  الوحي  كتبة  –بواسطة  وحمفوظًا  مكتوبًا  القرآن  كان  إذا  املؤلف:  ويتساءل 
رسول اهلل فلامذا اخلوف من ضياعه إذن؟. وعىل رأي علامء مدرسة الصحابة واخلالفة 
مثل  واملسانيد  الصحاح  يف  ورد  ما  مع  يتقاطع  القرآن  ضياع  عىل  اخلليفة  خوف  من 
–لو  القرآن كان مكتوبًا وحمفوظًا عند آخرين، كام أن هذا اخلرب  الدالة عىل أن  النصوص 
سّلمنا بصحته فإنه ال يتقف مع املروي بإسناد صالح من قوله: ))قراءة الرجل القرآن 
درجة((  ألفي  ذلك  عىل  يضاعف  املصحف  يف  وقراءته  درجة،  ألف  املصحف  غري  يف 
)املعجم الكبري للطرباين 1/ 221/ -ح601، جممع الزوائد 7/ 165( ويذكر البخاري 
إىل  املصحف  يسافر  أن  من   اهلل رسول  هني  عن  -ح2828(   109  /2 صحيحه  يف 
أرض العدو. وأمثال ذلك مما يدل عىل وجود مصحف معروف عند املسلمني، مكتوب 
الروايات واألحاديث تظهر اخلطأ يف رؤية  يف قراطيس متعددة يقرؤون فيها. وكل تلك 
عهد  عىل  يدّون  مل  القرآن  أن  من  والزعم  القرآن،  ضياع  عىل  اخلوف  من  اخلالفة  مدرسة 
 النبي خلفوا  الذين  بالثالثة  القرآن  مجع  فضيلة  حرص  ذلك  كل  وراء  وكان  الرسالة 
ثم يشّمر املؤلف ذراعيه ليدافع عن رأي مدرسة أهل البيت ويدحض اآلراء املخالفة 
القرآن كان متواترًا  الدامغة إلثبات أن  التدوين واجلمع األويل ويورد األدلة  يف موضوع 
ومشهورًا عند املسلمني وان معركة الياممة التي استشهد فيها مجع من األصحاب قد هّول 
أمثال  املسترشقني  من  عدد  بذلك  وتبعهم  للقرآن  وحفظهم  أمرهم  املسلمون  املؤرخون 
نولدكه، وجيلكرايست يف روايتهم عن الزهري الذي أراد فيها ان حيرص الفضل للثالثة 
–كام  عباس  وابن  مسعود  وابن   عيل اإلمام  –وبخس  غريهم  دون  من  القرآن  مجع  يف 
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يؤكد املؤرخون بوجود مصاحف عَرض أصحاهبا قراءهتا عىل رسول اهلل من هؤالء: 
يعلم  والكل  بن جبل وغريهم  أيب طالب، ومعاذ  بن  وابن مسعود، وعيل  بن كعب،  أيّب 
بوجود هذه املصاحف عىل عهد اخلليفة األول، فكان األجدر به أن يأمر باستنساخ نسخ 
البرصة  فمثاًل  يقرأ بمصحف أحدهم  التي كان كل مرص من االمصار اإلسالمية  هؤالء 
بقراءة معاذ بن  أو  املقداد  بقراءة  يقرؤون  بقراءة أيب موسى األشعري، واحلمصيون  تقرأ 

جبل، والكوفيون بقراءة ابن مسعود، والدمشقيون بقراءة أيّب بن كعب وهكذا.
عهد  عىل  موجودة  وهي  والقراءات  املصاحف  تلك  أخُمهلت  ملاذا  املؤلف:  فيتساءل 
الصحابة ورسول  لكبار  منها وهي مصاحف  يستفد  ومل  يعتمدها  مل  الذي  األول  اخلليفة 

اهلل كان قد مدحهم هلذا الغرض؟. وهلل يف خلقه شؤون.
أما املقدمة الرابعة: تناول املؤلف فيها حرص مجع القرآن باخللفاء الثالثة وإبعاد اإلمام 
عيل وابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأخُيّب بن كعب وغريهم وركزت عىل عثامن بن عفان 
من دون غريه من أولئك الصفوة الصحابية ونسب رسم املصحف إىل عثامن بالرغم من 
برسم  االلتزام  أوجبت  كام  وعمر  بكر  أيب  نسخة  من  مصحفه  استنسخ  عثامن  أن  القول 
املصاحف املرسلة إىل األمصار بالرغم من اختالفها بدعوى أن النبي قد أقّرها. ومن 
املصاحف ورسمها:  تلك  يقال عن  ملاذا ال  التساؤل اآليت:  –يثار  املؤلف  يقول  –كام  هنا 
)املصاحف النبوية( أو )املصاحف البكرية( أو )املصاحف العمرية( بل اكتفي بوصفها ب� 
املصاحف العثامنية وملاذا ال يطلق لفظ )املصحف اإلمام( عىل املصاحف األخرى املرسلة 

من قبل عثامن إىل األمصار بل خص هذا الوصف بالذي كان يقرأ فيه عثامن فقط؟
ويتساءل املؤلف: إذا كان رسم املصحف توقيفيًا عند الباري –عز وجل –وأنه أميض 
أمل  املسلمني؟  عند  املدّونة  املصاحف  حيرقون  فلامذا  الكريم،  ورسوله  تعاىل  اهلل  قبل  من 
تبت طبقًا للقواعد التي رسمها رسول اهلل يف اخلط وعّلمها  تكن تلك املصاحف قد كخُ

ملعاوية، حسبام قال الزرقاين )مناهل العرفان 1/ 264(.
يبدو أن الرتكيز عىل اسم عثامن وإبعاد اآلخرين عنه فيه يشء من اإلجحاف والغبن 
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القرآن  بأخذ  أوىص  الذي   الرسول عىل  قراءاهتم  عرضوا  الذين  الصحابة  كبار  بحق 
منهم عىل وجه اخلصوص. وهنا يتوسع املؤلف الفاضل يف هذه املسألة التي متت املغاالة 
القرآن  القرآن الكريم واقصاء منافسيه وحرص مجع  فيها عن دور عثامن بن عفان يف مجع 
مدرسة  مرويات  خالف  تثبت  التي  واألخبار  الروايات  املؤلف  يورد  وهنا  بالثالثة. 
استطاع  فاملؤلف  نصابه،  يف  احلق  وتضع  الكريم(  القرآن  )مجع  القضية  هذا  يف  الصحابة 
غربلة الروايات غربلة دقيقة وأمينة مستندًا إىل روايات أهل بيت العصمة خلفاء الرسول 
ومسترشقني  مسلمني  من  املخالفني  روايات  وداحضًا  والسالم(  الصالة  أفضل  )عليهم 
ممن محلوا احلقد والبغضاء البن عم الرسول وصهره أمري املؤمنني ولعدد من الصحابة 
األمويني  اخللفاء  أعوان  وزاد  آلخرين  وألبسوها  حماسنهم  وسلبوا  األخيار  املنتجبني 
األحاديث  لينسجوا  السالطني  ووعاظ  السوء  علامء  بتسخريهم  بّلة  الطني  والعباسيني 
وينسبوها لرسول اهلل كذبًا وزورًا لتمرير مططاهتم الشيطانية الدنيوية حماولني تزوير 
تتكشف شيئًا  بدأت  كثرية  أخرى  بل يف مسائل  القرآن  مسألة مجع  فقط يف  ليس  احلقائق 

فشيئًا.
أما املقدمة اخلامسة: بحث فيها املؤلف موضوع تعدد القراءات يف عهد الشيخني واهنا 
جاءت عىل وفق تفسريهم احلديث الرشيف ))نزل القرآن عىل سبعة احرف((. ويتساءل 
املؤلف سامحة السيد الشهرستاين: فلو ثبت جواز تعدد القراءات عن رسول اهلل لكان 
هذا مالفًا ملا فعله عثامن يف توحيدها عىل قراءة واحدة. وقد بحث املؤلف الفاضل ذلك 

بصورة تفصيلية يف اجلزء الثاين من كتابه وناقش بإسهاب موضوع )توحيد املصاحف(.
يرى املؤلف ان تعدد القراءات ختالف الوحدة يف القرآن وهو املربر لترشيع القراءات 
اجلديدة. ففكرة مرشوعية تعدد القراءات، والقراءة باملعنى، واألخذ باملرتادف يف القرآن، 
وقراءة القرآن بأي نحو كان، برشط أن ال تصري آية رمحٍة آيِة عذاب وآية عذاب آية رمحة 
وأمثال هكذا آراء فأهنا تيسء إىل قدسية النص القرآين. ويتساءل السيد الشهرستاين: هل 
أو رئيسًا  ألفاظه وأشكاله؟. وهل سمعت ملكًا  تعّدد  النص مقدسًا مع  بأن يكون  يعقل 
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ماال  الغرابة  من  هلذا  إن  وصور؟.  أشكال  سبعة  عىل  مجهوريًا  أو  ملكيًا  مرسومًا  أصدر 
عليه.  ويتقولون  قرآننا  يستخّفون  املسترشقني  بعض  الذي جعل  هو  قبوله، وهذا  يمكننا 
فمثاًل )جولد تسيهر( يف )مذاهب التفسري اإلسالمي( يقول: ))فال يوجد كتاب ترشيعي 
اعرتف به طائفة اعرتافًا عقديًا عىل انه نص منّزل أو موىص به، يقدم نصه يف أقدم عصور 
القرآن((. وقد  نجد يف نص  الثبات كام  الصورة من االضطراب وعدم  مثل هذه  تداوله 
فقد  تعاىل  اهلل  كتاب  هبا  اهتم  التي  االباطيل  هذه  عىل  رّد  عندما  الفاضل  املؤلف  أحسن 
والقراءات  الوجوه  فيه وتعدد  القرآين واحد ال اختالف  النص  بالنابل ألن  احلابل  خلط 
جاء متأخرًا بعد زمن الرسول اهلل. ويتساءل املؤلف يف آخر املقدمة اخلامسة هذه: ان 
القرآن هبذه املنزلة من االعجاز هل يبقى عىل إعجازه لو اعتقدنا بجواز األخذ باملرتادف؟ 
ويرى املؤلف ان جذور فكرة األحرف السبعة جاءتنا من اليهود للتشكيك يف النصوص 
املقدسة عندنا، ألن اليهود وبعد ارسهم اجلامعي ونقلهم إىل بابل قد أخُحرقت مجيع كتبهم 
ودّمرت معابدهم وبقوا عىل ذلك احلال عّدة قرون حتى انقذهم كوروش امللك الفاريس 
فيقال اهنم دّونوا التوراة عىل ما بقي يف ذاكرة بعض األشخاص الذين سمعوه من آبائهم، 
فأصبح هناك عندهم توراة عربية وتوراة سامرية، لذا أرادوا أن ينسبوا هذا األمر إىل كتابنا 

ع عن حفظ ال عن كتابة. املقدس أيضًا وان يّدعوا بأن القرآن مجخُ
يقبلون  وال  القرآين  النص  وحدة  مع  كانوا   البيت أهل  أئمة  بان  املؤلف  أكد  لقد 
عند  من  نزل  اهلل  كالم  ألن  اإلسالمي  الفكر  عىل  طارئًا  يرونه  بل  القرآين  النص  بتعددية 

الواحد عىل رجل واحد بلسان واحد.
إن القرآن املقروء عند املسلمني يف العرص األول كانت قراءة واحدة وأصبحت متعددة 
بسبب الرصاع السيايس فيام بعد. وعىل هذا فال جتوز القراءة بالشاذ وهذا ما أكده أئمة أهل 
–أما املقدمة السادسة فيناقش املؤلف فيها مقولة  البيت وتبعهم اكثر فقهاء مدرستهم 
ثبوت  بإمكان  –وقوهلم  –أو حتى بشاهد واحد  القرآن بشاهدين  مدرسة اخلالفة بجمع 
يف  آخر  بيشء  قالوا  نفسه  الوقت  ويف  اآلحاد،  بخرب  قوٍل:  عىل  أو  وشهود،  ببينة  القرآن 
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القراءات، وهو تواتر القراءات العرش عن رسول اهلل واهتموا من مل يقل بذلك بالكفر 
)مناهل العرفان للزرقاين 1/ 302( وهذا القول يسيئ إىل حجّية القرآن ألن اجلمع بالبّينة 
والشهود ينايف حجّية القول بالتواتر الذي تقول به الشيعة اإلمامية. ثم يأيت املؤلف باألدلة 
الثابتة ومن طرق علامء الشيعة اإلمامية كالطربيس والرشيف املرتى وحممد جواد البالغي 
بالبلدان،  كالعلم  القرآن  بتفسري  العلم  أن  أكدت  التي  اخلرّية  الصفوة  تلك  أقوال  ويورد 
ألن  املسطورة،  العرب  واشعار  املشهورة،  والكتب  العظام،  والوقائع  الكبار  واحلوادث 
القرآن معجزة النبّوة، ومأخذ العلوم الرشعية واألحكام الدينية، وعلامء املسلمني قد بلغوا 
يف حفظه ومحايته للغاية حتى عرفوا كل يشء اختلف من إعرابه وحروفه وآياته، فكيف 

ًا أو منقوصًا مع العناية الصادقة والضبط الشديد؟. جيوز أن يكون مغريهَّ
أما املقدمة السابعة: فيحاول املؤلف مناقشة رأي مدرسة اخلالفة يف مجع القرآن والذي 
للدين وكذب عىل  املعصوم خيانة  بيد غري  القرآن  البيت ألن مجع  أهل  مدرسة  كذبته 
األمة، وقد أثبت املؤلف من خالل الروايات املنقولة عن أئمة أهل البيت ما يؤيد صحة 
مجع القرآن عىل يد املعصوم. قال اإلمام الباقر: ))ما أحد من هذه األمة مجع القرآن إاّل 

.))ويص حممد
وقوله أيضًا: ))ما اّدعى أحد من الناس أنه مجع القرآن كله كام أنزل إاّل كذاب، وما 

.مجعه وحفظه كام نّزله اهلل تعاىل إاّل عيل بن أيب طالب واألئمة من بعده
بعض  يّدعي  كام  القرآن  اللحن يف  وجود  فكرة  إىل  القسم  هذا  املؤلف يف  كام عرض 
جلاللة  منافية  بآراء  يدلون  وراح��وا  اجلمهور  علامء  آراء  بعض  استغل  ممن  املسترشقني 
اثبات  يف  ومفرتياهتم  ادعائهم  عىل  لريد  باملرصاد  هلم  املؤلف  كان  وهنا  القرآن،  وقدسية 

قدسية كتاب اهلل املجيد.
الفتنة  زمن  القرآن  بجمع  القول  إىل  املؤلف  فيها  عرض  الثامنة:  املؤلف  مقدمة  أما 
لكتاب  اجلمع  عملية  عىل  االعتامد  جيوز  ال  وملاذا  اجلمع  ذلك  عىل  ترتبت  التي  والنتائج 
ان  املؤلف  ويؤكد  السنني،  من  بعقدين   النبي رحيل  بعد  حدثت  التي  الفتنة  زمن  اهلل 
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كنه القرآن ال يفهمه إال أئمة أهل البيت ومن قبلهم جدهم رسول اهلل. قال جعفر 
بن حممد الصادق: ))إن اهلل عّلم نبيه التنزيل والتأويل، فعّلمه رسول اهلل عليًا(( فالنبي 
علمه  مجيع   عيل اإلمام  وصيه  عّلم  وقد  اإلسالم  يف  األول  املعصوم  هو   األكرم

وهكذا أخذ أوالد اإلمام هذا العلم كابرًا عن كابر.
علامء  أخذ  حني  القراءات  ملوضوع  فيها  عرض  فقد  للمؤلف  التاسعة:  املقدمة  أما 
خالل  من   اهلل رس��ول  رشعها  اختيارات  بوصفها  ال��ق��راءات  تلك  بكل  اجلمهور 
قّللوا  قد  وبذلك  القرآن  يف  والعفوية  السهوية  قراءاهتم  أدخلوا  وبذلك  السبعة  األحرف 
القراءات من جهة أخرى وقد تصدى املؤلف  القرآن من جهة، واهتموا بتواتر  من شأن 
لذلك بإسلوب علمي رصني مبينًا أن هذا املوقف ينّم عن ازدواج يف الرأي. فهم يتبنّون 
فكرة االختالف والتعددية من جهة مع رفعهم يف الوقت نفسه شعار توحيد املصاحف، 
وقد استغل بعض املسترشقني ومنهم كولد تسيهر هذا الثنوية أو االزدواجية مدعيًا وجود 

االضطراب يف متن القرآن.
بني  االختالف  ترشيع  ثم  القراءات  بتواتر  واالهتامم  القرآن  شأن  من  التقليل  إن 
املسلمني هو رضبة للدين يف صميمة. وقد اثبت السيد اخلوئي يف كتابه )البيان( عدم تواتر 
القراءات العرش، موضحًا وجود تقاطع بني فكر املدرستني يف مسألة مجع القرآن الكريم.

وهو  األس��اس  املصحف  فيها  املؤلف  عرض  فقد  واألخ��رية:  العارشة  املقدمة  أما 
وزيد،  عثامن  مصحف  وعرض  الصحابة  مجيع  ومصحف   األكرم الرسول  مصحف 
بني  ما  فهو  والنقصان  والزيادة  التحريف  من  القرآن  صون  يف  الثابتة  الروايات  وأورد 
الدفتني واملتداول اليوم وال يوجد غريه، وان مجيع الدعاوى الباطلة التي قالت بالتحريف 

ومن أية جهة صدرت كلها غري صحيحة ومزعومة ومالفة لبداهة العقل السليم.
تاريخ القرآن الكريم يف مراحله األربع:

والتأليف  واجلمع  والرتتيب،  التنزيل،  املراحل:  تلك  إىل  املحقق  املؤلف  يعرض 
وتوحيد املصاحف.
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ففي مرحلة التنزيل يعرض للمرحلتني األوىل، تنزيله مجلة واحدة من اللوح املحفوظ 
إىل البيت املعمور.

املرحلتني وحال  لتلك  بالتفصيل  فاملؤلف يعرض  التدرجيي،  النزول  الثانية  واملرحلة 
القرآن فيهام مستندًا إىل أّصح الروايات يف ترتيب القرآن. أما ترتيب سوره وآياته فعرض 
الدفعي  لإلنزال  عرض  ثم  الصحابة،  اجتهادات  أو  الرتتيب  توقيفية  يف  العلامء  آلراء 
اشبع  وقد  واآلي��ات  السور  برتتيب  يتعلق  مما  ذلك  وغري  اآليات  ومواضع  والتدرجيي 

املوضوع دراسة قّيمة.
أما يف قضية مجع القرآن فعرض املؤلف إىل اجلمع يف عهد رسول اهلل وإبطال دعوى 
تبديلها  للزم  النسخ  وجاء  مصحف  يف  الدفتني  بني  عت  مجخُ لو  والسور  فاآليات  النسخ 
بني  تضاد  ال  إذ  والعقل،  الدين  عن  وبعيد  خاطئ  الكالم  وهذا  استمرار،  عىل  وتغيريها 
 القرآن وبني وجود املصحف مدونًا عىل عهد رسول اهلل الناسخ واملنسوخ يف  وجود 
مع استمرار نزول الوحي عىل النبي وال رضورة يف حذف املنسوخ من قرآن التالوة 
ألنه يبنّي الظروف التارخيية واملوضوعية التي مّرت هبا األحكام. وعىل ضوء هذا التعليل 
قال علامء اجلمهور باستحالة مجع القرآن عىل عهد رسول اهلل لتغرّيه وتبديله كل حني، 
وهي دعاوى باهتة ال يقبلها عاقل ويتوسع املؤلف يف بيان ذلك مستخدمًا عبارات الرّد 
ان اإلمام عيل هو اجلامع  يثبت  الواضحة عىل كل تلك االدعاءات. وأخريًا  الرصحية 
 املؤرخون عيوهنم عن هذه احلقيقة وحاولوا بخس عيل احلقيقي للقرآن وقد أغمض 
وغمط حقه. بشتى السبل والوسائل، وقد كشف املؤلف تلك املحاوالت وعرضها عىل 
نار هادئة ووضع األمور يف نصاهبا وأخرس ألسن السوء ممن عميت ابصارهم وصدئت 

قلوهبم.
لقد عرض املؤلف –يف اجلزء الثاين من كتابه –جلمع القرآن يف عهد الشيخني، واجلمع 
يف عهد عثامن بن عفان وناقش كالم الزرقاين يف عرشين صفحة بقوله: ان القرآن مل يكن 
مجيع  يعتقده  ما  خالف  هذا  بأن  املؤلف:  عليه  ويرد   اهلل رسول  عن  الصدور  مقطوع 
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املسلمني من انه كتاب ال ريب فيه هدًى للمتقني، وانه كتاب ال يأتيه الباطل من بني يديه 
وال من خلفه، ثم ناقش املؤلف ما عرضه الزرقاين من آراء وأفكار تعّد مساسًا بالصحابة 
التدوين،  حني  الضبط  بقّلة  واهتامهم   اهلل رسول  عهد  عىل  الكريم  للقرآن  املدونني 
عىل  هلم  يشهدان  عادلني  شاهدين  اعتامدهم  وان  النقل.  حني  ووثاقتهم  عدالتهم  وعدم 
تب بني يدي النبي. يرى املؤلف ان تلك اآلراء فيها جتريح بوثاقة  أن ذلك املكتوب كخُ
الصحايب وهذا يتناقض مع القول بعدالة الصحابة، لقد ناقش ورّد املؤلف عىل كل ذلك 
أهل  نفسه وحديث رسول اهلل وروايات  بالقرآن  بإسلوب علمي دقيق حمتجًا  وغريه 

.- بيت العصمة
للقرآن  الشيخني  مجع  حول  كتابه  من  أخرى  صفحات  يف  وأجاب  املؤلف  تساءل 
ومصحف عثامن، واملصحف يف عهد عيل بن أيب طالب واملصحف يف عهد األئمة من 
آل الرسول، ثم عرج املؤلف عىل املصحف العثامين والدعاوى التي أثريت حول اللحن 
يف القرآن الكريم، وكيف فّرق عثامن بني رسم املصاحف املرسلة إىل األمصار. وبعد ذلك 
ومدعومة  وحمبوكة  ميرّسة  مضغوطة  بخالصة  وتدوينه  القرآن  مجع  يف  املوسع  بحثه  خيتم 
بالدليل العقيل والنقيل حرصها يف ثالثني نقطة، وكل نقطة يمكن أن نعّدها فصاًل أو كتابًا 
حمكمه  وآياته،  سوره  ترتيب  مجعه،  نزوله،  كيفية  )تارخيه،  املصحف  دراسات  يف  مترصًا 
التي  واملراجع  املصادر  بجريدة  كتابه  املؤلف  وختم  الخ(  نزوله...  أسباب  ومتشاهبه، 
واملحقق  احلجة  املؤلف  استطاع  أصيلة  معمقة  دراسة  احلصيلة  كانت  الثالثامئة  جتاوزت 
إثبات عدم حتريف القرآن وكيفية مجعه هبذا الشكل املتداول اليوم الذي صانه اهلل تعاىل من 
التحريف والزيادة والنقصان چ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ وهو ما بني الدفتني ليس 
غري وهو القرآن نفسه املنّزل واملقروء عىل رسول اهلل ومن رأى غري ذلك فهو متوهم 

وجاهل. 






