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  م القرآ    ا سـلآية ا كر  
من خصائص القرآن الكريم وجود النظم البديع والربط األكيد بني آياتـه 

وهو مع ذلك النظم والربط مل ، ُأخرىوبني سوره من جهة ، الكريمة من جهة
َتلغ فيه خصوصيات  يف ّ تقـدم  كـام- فهو عىل وحدته،  سورةّكل آية منه وّكلُ

،  سورة منه خصوصية ومالمح تتاميز هبـاّكل آية فيه وّكل جتد ل-بحثنا السابق
ُوال ريب بأن هذا النمط االستثنائي من مجيع الكتب الساموية األخرى حيكـي  َّ

 .ًجديدا من إعجازهًلنا رضبا 
يف ضــوء هــذه النكتــة اإلعجازيــة ســنحاول أن نــستقرئ خــصوصيات 

َّ والعميق املسمى بالقرآن الكـريمضياملتن العرومالمح آية الكريس يف ذلك  ُ ،
والتـي ،  واإلبـداعّتوحـدن مراتبيـة معرفيـة شـديدة الـنظم والَّوالذي يتضم

حوثنـا الـسابقة حقيقـة قرآنيـة َّوقد مر بنـا يف ب، َّنصطلح عليها بالسلم القرآين
ُوهي أن آيات القـرآن الكـريم متـارس ثالثـة أدوار أساسـية، عظيمة : وهـي، َّ

َّالدور املقدمايت الذي أسميناه بالدور التمهيـدي والـدور الوسـائطي الـذي ، ُ
، بالنتـائج والدور النهائي أو الغائي الـذي أسـميناه،  األساسيةّوادأسميناه بامل

ّأبعـاده املعرفيـة األوىل وتـشكل ّثـل ُ هـذه األدوار الثالثـة متَّ لنا أنّاتضحوقد  ُ ُ
ُامتيازه التأسييس املتفرد واملنقطع النظري َّ بـأن هـذه األدوار الثالثـة ّاتضحكام ، ُّ

ُيمكن أن ت وقابلية الكون ،  آية منه فيها قابلية التمهيدّكلَّألن ، ّا كل آية منهّؤدهيُ
: أعنـي، وقابلية رسم النتائج بأبعادها الثالثـة، ةُيف البنى التحتية ملطالب خمتلف

ولذلك قلنا ،  واملوقف النهائي للقرآن الكريمّتوسط واملوقف املّويلاملوقف األ
 . َّبأن القرآن الكريم عبارة عن مطالب مزجية تراكبية



 ٢ جـ منطق فهم القرآن ............................................................................ ١٠

َّوال ريب بأن هذه األدوار الثالثة تتفاوت قيمتها املعرفية أو تتصاعد بـني 
 ّقـوةً هذه األدوار الثالثة وفقا لّؤديُ آية قرآنية تّكلَّبمعنى أن ، يةاآليات القرآن

ً دورا واحـداّؤديُد هنالك آيـات تـجتولذلك قد ، ُمضموهنا ووفرة معطياهتا ً ،
ّوهذا التشكل البـديع ،  ثالثةّؤديُوقد جتد ما ي،  دورينّؤديُوقد جتد منها ما ي

ء وظائفية آية الكـريس يف ذلـك والتشكيل الرتاتبي العميق يقودنا إىل استجال
ُالسلم الرتاتبي املتبـادل األدوار  لنـا املوقـف نحتـاج إىل وقفـة ّيتـضحولكـي ، َّ

ُتعريفية وتبينية بالسلم القرآين وتصويراته املختلفة ومراتبه املعرفية و  َّثـم، هّمهامَّ
   .هّمهامَّالوقوف عىل موقعية آية الكريس يف ذلك السلم بتصويراته ومراتبه و

    ا راد من ا سلم القرآ : ًالّأو
ّيمكن عرض السلمية القرآنية من عدة وجوه َّ ُّ  : وهي، ُ

َّالسلمية الذاتية: ّولالوجه األ ُّ 
ِّبمعنى أن القرآن الكريم قـد رت ُ بـت مطالبـه املعرفيـة الفكريـة والعقديـة َّ

ِّوالرشعية واألخالقية بـصورة متدرجـة تهـاء ّأي البـدء بالكربيـات ثـم االن، ُ
ً جدا وهذا واضح، بالصغريات  .كام سيأيت، يف القرآن الكريمّ

َّوهذه السلمية ذاتية حيث تبدأ بالقرآن وتنتهي به بمعنـى أهنـا نظـام داخـيل ، ُّ
ِّ وللذاتية معنى آخـر وهـو ارتقائيـة مطالبـه بغـض النظـر عـن .للسري املعريف فيه

ُكربوياته وصغروياته ، املوضوع الواحـد  بلحاظّولاأل، ُوهذا االرتقاء ذو بعدين، ُ
ُوهو معنى مقارب للذاتية األوىل فبعـضه ، ُواآلخر بلحاظ املوضوعات املختلفة، ُ

وهـذه ، ُوهـو معنـى مقـارب لوظائفيـة األوتـاد القرآنيـة، مرجع للبعض اآلخر
ُالسلمية الذاتية هي أوىل  َّ  .)١(ّهاموسيأيت توضيحه يف امل، ه التفسرييةّمهامُّ

                                                 
َّ السلمية القرآنية صلة وثيقـة بموضـوعة مهـام الـسلمية ّويةجلميع هذه الوجوه البيانية هل) ١( َُّّ ُّ

 ).دام ظله(منه . ّكام سيأيت يف موضوع املهام، القرآنية العلمية واملعنوية
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َّلسلمية الغرييةا: الوجه الثاين ُّ 
َّبمعنى أن سلمية القرآن الكريم  ُ سـواء كانـت ، ُبإزاء العلوم األخـرىهي َّ

ً جـدا ّوجيل، رشعية أم غري رشعية ّسـلميّ َّ ُوخمتلـف علـوم ، ته لعلـم احلـديثُ
ٍولعلم الكالم أيضا بوجه ما، القرآن ُوللعلوم األخرى ملن وقف عىل إشاراته ، ً
ُوإشـارته إىل لقاحيـة ، )١(ركـة األرض والـشمسمن قبيل إشارته حل، الدقيقة

 .)٣(وإشارته إىل املقاطع الثالثة يف رحم املرأة، )٢(الرياح لألشجار واألزهار
ًومعنى السلمية الغريية هو أن يكون القرآن الكريم طريقا للكـشف عـن  َّ

ّكام هو واضح يف األمثلة املتقدمة، ُاألرسار املعرفية يف املجاالت األخرى ُ. 
ّ هذه السلمية ال تقلَّإن ًمعرفيا وإعجازيا، ً شأنا عن الذاتيةَّ َّولـذلك فـإن ، ً

وقد أشار أمـري املـؤمنني عـيل عليـه ، يف القرآن دعوة دؤوبة الستنطاق معانيه
ذلك القرآن فاستنطقوه ولـن ينطـق لكـم، (: السالم إىل هذا االستنطاق بقوله

َّأخربكم عنه، إن  فهـو ،)٤()... إىل يـوم القيامـة فيه علم ما مىض، وعلم ما يـأيتُ
ه استنطاق مـرشوط بالراسـخية يف العلـم والراسـخية ، يطلب استنطاقه ولكنَّ
ومعنـى اسـتنطاقه ، ُباب مرشع نال أرشف مراتبه أهل العصمة عليهم السالم
ِّفهـو سـلم لكـل ، هو الوصول من خالل بياناته إىل أرسار حتكم عامل التكوين َّ ُ

ًقرآين هو استنطاق بالضمن للمنعكس تكويناّفاستنطاق النص ال، ذلك ُ. 

                                                 
َوهـو الـذي خلـق الليـل والنهـار والـشمس والقمـ{: وهو قولـه تعـاىل) ١( ْ َ َْ ْ َ َّ َ ََّ َ َ َ َ ُ ََّ َ َّ ََ ٍر كـل يف فلـك ِ َ ٌَّ ِ ُ َ

َيسبحون ُ َ ْ  .<٣٣: األنبياء>. }َ
َوأرسلنا الرياح لواقح{: وهو قوله تعاىل) ٢( َ َ َِ َ َْ ِّ َ َْ  .<٢٢: احلجر>.}...َ
ٍخيلقكم يف بطون أمهاتكم خلقـا مـن بعـد خلـق يف ظلـامت ثـالث ...{: وهو قوله تعاىل) ٣( ٍ ِ ِ َِ َ ً َُ ُ ْ ْ ُُ ُِ ِ ٍِ َ َْ َ ُْ َّ ُْ َُ ُ ْ َ

ُذلكم اهللاُ ُ ِ ُّ ربَ َكم له امللك ال إله إال هو فأنى ترصفونَ ُ ََ ْ ُ َّ َُ َ ُ َ َُّ َِ َِ ْ َُ ُ  .<٦: الزمر> .}ْ
 .٧ ح،٦١ ص،١ج: ُأصول الكايف) ٤(
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َّالسلمية التوافقية: الوجه الثالث ُّ 
ًبمعنى أن يكون القرآن الكريم مرشدا وهاديا جلهة ما ً وتكون تلك اجلهة ، ُ

ًمرشدة وهادية أيضا للقرآن الكريم ً ُوهذه اهلداية ذات البعدين ال يلـزم منهـا ، ُ
ُفـالقرآن الكـريم يعـرف األ، اهلدايـة ّهويـةًنظرا الختالف ، الدور الباطل ّ  ّمـةُ
ّبرتامجته ومؤو والرتامجة والراسخون يف العلم هيـدون ، ليه الراسخني يف العلمُ

 .ُ لنكاته اخلفية وتفصيالته التي ال يبرصها غريهمّمةُاأل
 غري النبي األكـرم صـىل اهللا ّالبتةوهذا املعنى والدور الثاين ال مصداق له 

من قبيل ، يةوائوقد ورد يف ذلك شواهد ر، ه عليهم السالمعليه وآله وأهل بيت
 ،عن أبيه جعفـر بـن حممـد عليهام السالم موسى بن جعفرما روي عن اإلمام 

ا ّ مناإلمام(:  قال، السالمم عليه عن أبيه عيل بن احلسني،عن أبيه حممد بن عيل
لك ال عرف هبـا ولـذُ وليست العصمة يف ظاهر اخللقة فيًال يكون إال معصوما
هـو :  فقـال؟يا ابن رسول اهللا فام معنى املعصوم: فقيل له، ًيكون إال منصوصا

 واإلمـاماملعتصم بحبل اهللا، وحبل اهللا هو القرآن ال يفرتقان إىل يـوم القيامـة، 
 .)١(...)اإلمامهيدي إىل القرآن والقرآن هيدي إىل 

ًحرفيا يف حديث ُوهلذه الثنائية اهلدايتية املعرفية ثمرات ومعطيات انعكست 
ُالثقلني الذي يلزم األ ً بالتمسك بالقرآن واإلمام حفظا هلم مـن الـضاللةّمةُ  ُّوأي ،ّ

ًتفريط بأحدمها يعني السري شيئا فشيئا يف طريق التيه واالنحراف والضاللة ً. 
َّالسلمية األنفسية: الوجه الرابع ُّ 

كأفـضل ، لقرآينت لنا جدلية العالقة بني عامل التدوين بوجوده اّاتضحإذا 
، كأفضل وجود إمكـاين، وبني عامل التكوين بوجوده اإلنساين، وجود تدويني

ّفإن سلمية القرآن للنفس اإلنسانية ستكون جليـ َّ ُ وال يبعـد أن تكـون هـذه ، ةَّ
                                                 

  .١ ح،١٣٢ص: لشيخ الصدوقل، معاين األخبار) ١(
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ًالسلمية منعكسة أيضا ُ ٌفكالمهـا سـلم لآلخـر بمعنـى ، ًفتكون توافقية أيضا، َُّّ َُّ
ًقام وجه آخر أكثر عمقا ونفعاُّوللسلمية يف امل، الطريقية وهو أن تبدأ املعرفـة ، ً

ُأنفسية للتحقق بكامالت اهللا تعاىل املطلقة ولكنه سري قـارص بحـسب الـسري ، ّ
فاحتـاج اإلنـسان ، )١(وألسباب يطـول املقـام بـذكرها، النوعي لبني اإلنسان

ُة معرفية أخرى تدنيه من هدفه األسمىّحمط لـيس و، )٢(وهو معرفة اهللا تعـاىل، ُ
ّومـن هنـا تتعمـق أمامنـا احلاجـة ، هنالك أرشف وأغنى من املعارف القرآنية

َّللتمسك بحديث الثقلني الذي ثبت لنا أركان اهلداية واحلفظ من الضاللة ّ)٣( . 
                                                 

َّإنام عربنا بالقصور بحسب السري النوعي لكفاية املعرفة األنفسية للوصول إىل معرفـة اهللا ) ١(
:  صـىل اهللا عليـه وآلـهالرسول األكرمَّفإن ما جاء يف اخلرب عن : افق للخربوهو املو، تعاىل

َّولكنه وصول صـعب عـىل الكمـل مـن بـني اإلنـسان ، )ّمن عرف نفسه فقد عرف ربه( ُ
ّفكيف بغريهم؟ ولذلك احتاج األمر إىل طرق أخرى للتوقي من الزلل  ، التيه والضاللةوُ

ُويمكن مراجعـة التفـصيل  ،بيت عليهم السالم ّومن أجل الطرق القرآن الكريم وأهل ال
 ).ّظلهدام (منه . معرفة اهللا: يف كتابنا

َّكام توهم عدد غري قليل مـن ، تهّأو إثبات وحداني، ُال يراد بمعرفة اهللا تعاىل إثبات وجوده) ٢(
، وهـو معرفـة اهللا تعـاىل، فهذان بحثان متهيديان ألصـل مجيـع املطالـب اإلهليـة، األعالم
 . معرفة اهللا: ُف عىل تفصيالت املسألة يراجع كتابوللوقو

حديث الثقلني حديث متواتر يف مدرسة أهل البيت عليهم السالم ومستفيض يف مدرسة ) ٣(
ّنقل بعدة طرق وبصيغ خمتلفة، الصحابة   اخلدريأنه سمع أبا سعيدالعويف عن عطية : منها، ُ

أهيا الناس إين قـد تركـت فـيكم مـا إن (: قالأنه صىل اهللا عليه وآله يروي عن رسول اهللا 
ّ كتاب اهللا عز وجل حبل :اآلخرالثقلني، أحدمها أكرب من : وا من بعديُّأخذتم به لن تضل ّ

 ).  احلوضَّ أال وأهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل.، وعرتيت أهل بيتياألرضممدود من السامء إىل 
يوجد كتـاب حـديثي إال ونقـل بل ال يكاد ، أما يف مصادر مدرسة أهل البيت فالعرشات

: بـصائر الـدرجات: ًوأيـضا. ١ ح،٤١٥ ص،٢ج: ُأصول الكـايف: منها، حديث الثقلني
 .٥٧ح ،٢٣٨ص: للشيخ الصدوق، كامل الدين ومتام النعمة: ًوأيضا. ٣ ح،٤٣٣ص

ُوأما يف كتب مدرسة الصحابة فإهنا أكثر من أن حتىص  :  املستدرك عىل الصحيحني: فمنها، ُ
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ُوقد مرت بنا كلامت تنبئ عـن فـضل القـرآن، هذا مـن قبيـل الكلمـة ، )١(َّ
ُوجزت كل ما يمكن  التي أصىل اهللا عليه وآلهاجلامعة للرسول األكرم  ، هّتصورَّ

التـي ، )٢() خلقـه عـىلفضل القرآن عـىل سـائر الكـالم، كفـضل اهللا(: وهي قوله
استفدنا منها عجز اخللق بأرسهم عن اإلتيان بجملة واحدة تقع يف عرض آية 

َّكام أن كل كالم ال تبتني جذوره وال تستقي فروعه من القـرآن ، قرآنية واحدة َّ
ّأمةَّكام أن ، ً يعدل شيئا فهو زخرف ال،الكريم ً اإلنسان ـ فـضال عـن غريهـا ـ ُ

ًمجعا وتفريقا ال يعدلون شيئا أمام اهللا تعاىل ً  !؟ّفأين الرتاب من رب األرباب، ً
ّوهذا مـا حيقـ،  الطرق املوصلة إىل اهللا تعاىلّأهمإذن فالقرآن الكريم من  ق ُ

َّاهلدف الغائي الذي من أجله خلق اخللق الـذي البـد مـن  ، )٣(الوصـول إليـهُ
ًوحيث إن السري األنفيس يف حركته النوعية يبقى قارصا فقد لزم وجود طريق  َّ

َّوهذا هو معنى السلمية الراجحة يف املقام، وهو القرآن الكريم، آخر ُّ.  
                                                                                                                   

:  و٣٧١ص ،٤ج:  و،٥٩، ٢٦، ١٧، ١٤ص ،٣ج:  بـن حنبـلأمحد  مسند؛١٤٨ص ،٣ج= 
؛ ١٠٣٥ح ،٦٠٣ح ،٢ص: بـن حنبـلال،  فضائل الـصحابة؛١٨٩ص:  و١٨٢ص ،٥ج

ــد ــصغري ؛١٦٤ -١٦٣ص ،٩ج: لهيثمــيل، جممــع الزوائ ــسيوطي، اجلــامع ال  ،١ج: لل
ــة؛٢٤٤ص ــصواعق املحرق ــور ؛٨٩ص ،٧٥ص:  ال ــدر املنث ــسري ؛٦٠ص ،٢ج: ّال  تف
،  الــسنن الكــربى؛٣٥٥ص ،١ج: أليب نعــيم، اءوليــحليــة األ؛ ١٦٣ص ،٨ج: لــرازيا

 ؛٤٤٢ص ،٨ج: للخطيب البغـدادي، بغداد تاريخ؛ ٣٠ص ،٧ج:  و١٤٨ص ،٢ج: للبيهقي
 .٢٦٨٠ ح ٦٦ص :  و٢٦٧٩:  و٢٦٧٨ ح،٦٥ص ،٣ج: طرباينلل، املعجم الكبري

ًعلام بأن هذا احلديث املستفيض لو مجعت مصادره مجيعا الحتاج  ُ َّ ، د برأسـهّاألمـر إىل جملـً
ّة بحديث الثقلني يف كتب مستقلّخاصوقد قدم بعض األعالم دراسات  ُ ٍ  .ةُ

 . يف الفصل الثالث من الباب األول من الكتاب) ١(
 . ٧ح ،٢٣٧ ص،٤ج: لطربيسل، مستدرك الوسائل) ٢(
ّالقديسُوهو املشار إليه يف احلديث ) ٣( ًفياًكنت كنزا َخم(: ُ فخلقـت ؛ رفعـُأُفأحببت أن ، ّ

 .٢٢ص ،١ج: امزندراينلل، رشح أصول الكايف. )عرفُاخللق أل
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َّجدير بالذكر أن هنالك إشارة إىل هذه السلمية القرآنية لالرتقاء بـالنفس  ُّ َّ
ورجـل قـرأ القـرآن  (...: حممد الباقر عليه الـسالموهو قول اإلمام ، اإلنسانية

وقـام بـه يف ، وأظمـأ بـه هنـاره،  فأسـهر بـه ليلـه،فوضع دواء القرآن عىل داء قلبـه
فـداء القلـب ـ وهـو اهلـوى أو اجلهـل أو ، )١(...)وجتاىف به عن فراشه، مساجده

َوننزل من{: ًتصديقا لقوله تعاىل، الغرور ـ دواؤه القرآن الكريم َِ ُ ِّ َ َ القرآن مـا هـو ُ ُ َ ِْ ُ ْ
ًشفاء ورمحة للمؤمنني وال يزيد الظاملني إال خسارا َ ٌَ َ ُ ََ َُّ ََ َِِ ِ ِ َِّ ِ َ َ َْ ْ ِّ ْ ولكنـه دواء ، )٨٢: اإلرساء( }َ

 ٍوعندئـذ ال، ُفإذا فقدت املؤمنية وقع الظلم ال حمالـة، ته مؤمنية اإلنسانّأرضي
 .وأعظم اخلسار فقد معارفه، ًيزيد الفاقد إال خسارا

فتلك االستجابة حتكي لنـا العالقـة التكوينيـة بـني كـامل ، ّ أي حالوعىل
ُفاإليامن خلق وقيمة قرآنية أوىل، اإليامن وكامالت القرآن ُ وهـذه القيمـة هـي ، ُ

وإنـام ، ُفالقرآن ال حياكي تلـك القيمـة فحـسب، ل لبنيوية اإلنسانّاملزيج األو
 نيته جزء من سريه التكوينيفشفائيته ورمحا، يستجيب ملقتضياهتا استجابة تكوينية
ًقد خيتلف ولكنه ال يتخلف أبدا      .وهذا واضح، واختالفه مرجعه القابل، َّ

َّالسلمية اآلفاقية: الوجه اخلامس ُّ 
َّتتضح لنا سلمية القرآن الكريم للوجود اإلمكاين ببعـده ّ تقدم يف ضوء ما ُ

ًملا عرفت من كـون العـامل اإلمكـاين تفـصيال كونيـا، اآلفاقي ِّ إمجالـه متحقـق ً ُ
وقد عرفت وجه التوافـق ، واإلنسان عامل صغري، فالعامل إنسان كبري، باإلنسان

َّوبالتـايل فـإن العـامل ، بني اإلمجال القرآين وتفصيله وبني إمجال العامل وتفصيله
َّوبوجـوده املعـاريف أيـضا ـ سـلمه ، ّجرد واملّيساإلمكاين بأرسه ـ بوجوده احل ُّ ً

  ًوأمـا صـغرويا، ًوهذا أمر ينبغي التسليم به كربويـا، آن الكريماملعريف هو القر
َّبمعنى تطبيقات هذه السلمية القرآنية لتفصيالت الوجود اآل -  -فاقي ومعارفهُّ

                                                 
  .١ح ،٦٢٧ ص،٢ج: الكايفُأصول ) ١(
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ُ بعبـارة أخـرى .ُيحتاج إىل قراءة منهجية دقيقة يف بعدهيا التفسريي والتأوييلف
،  ما هـو قريـب مـن ذلـكأو، َّإن األمر بحاجة إىل قارئ راسخ يف العلم: ّأدق

     .ُوسوف تأيت إشارات إىل هذه احلقيقة القرآنية يف جممل بحوثنا الالحقة
  م القرآ ّتصو رات ا سل: ًثانيا

َّاآلن بعد هذه اجلولة الرسيعة يف الوجوه املحتملة للسلمية القرآنية يـصل  ُُّ
 :  وهي، بنا املقام إىل عرضها ضمن تصويرات أربعة

 رآين التصوير الق.١
َّوردت مجلة من النصوص القرآنية التي حتكي سلميته يف ضـمن الوجـوه 

ُإن هـذا القـرآن هيـدي للتـي هـي أقـوم ويبـرش {: منها قوله تعاىل، اآلنفة الذكر ِّْ ْ َُ َ َ َُ ُ َ َْ ِ ِ ِ َِّ ِْ َ ََّ ِ
َّؤمنني الذين يعملون الصاحلات أن لُملا َ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ْ َُ ََّ َ ًهم أجرا كبرياـََ ًِ َ ْ َ ْ َّلم ُفهـو سـ، )٩: اإلرساء( }ُ

َّألرشف كامل متوقع َّفال يتصور ما هـو أقـوم منـه، ألنه هو األقوم، ُ  ّوبغـض، ُ
 أم )١(ًسواء كانت فـردا بعينـه أم جمموعـة، النظر عن الوجه التطبيقي لألقومية

ّكامال معي ُ ّوهذا حيقق لنـا املقـصد، َّلم هلاُفإنه س، )٢(ًناً ُوهنالـك آيـات أخـرى ، ُ
َّحتكي هذه السل ًذلـك الكتـاب ال ريـب فيـه هـدى {: كقوله تعاىل، مية اهلدايتيةُّ َُ َ ُِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ََ

                                                 
َإن هـذا القرآن هيـدي للتـي هـي {: قوله تعاىل  يفورد يف اخلرب عن اإلمام جعفر الصادق) ١( ِْ ِ ِ َِّ ْْ ِ َ َُّ َ َ ِ

ُأقوم َ ْ  .٢ ح،٢١٦ ص،١ج: الكايفُأصول ). اإلمامهيدي إىل (: عليه السالم قال، }َ
إذ هـو  ؛ وهو اإلمـام،هيدي العباد إىل الطريق التي هي أقوم الطرق: أي(: قال املازندراين

والقـرآن هيـدي  ب به العبد به إىل اهللا تعـاىل،ّما يتقرّكل وأقوم من ، أصل جلميع اخلريات
 .٢٨٦ ص،٥ج: رشح أصول الكايف:  انظر.)إليه يف مواضع عديدة

ٍلقد خلقنا اإلنسان يف أحـسن تقـويم{: ُألحسنية املشار إليه يف قوله تعاىلمن قبيل مقام ا) ٢( ِ ْ ْ ََ َ َ ِْ َ َْ َ ِ َ ِ ْ َ َ{ ،
ُبعد املكوث طويال يف عامل النقص والتمحض به املـشار إليـه بقولـه تعـاىل ّ ُثـم رددنـاه {: ً ْ ََ َ َّ ُ

َأسفل سافلني ِ ِ َ َْ َ ًفيكون القرآن هاديا ومرجعا لإلنسان إىل. <٥ -٤: التني> .}َ  . مقامه األرفعًُ
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َللمتقني ِ َّ ُ ْ َالر كتاب أنزلناه إليك لتخـرج النـاس مـن {: وقوله تعاىل، )٢: البقرة( }ِّ َ َ ُ ٌِ ِ َِّ ْ ُ َ َ َِ َ ْ َ ْ َِ َ
ِالظلامت إىل النور بإذن رهبم إىل رصاط العزيز احلميد ِ ِ ِ َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َُ َِ ِ ِْ ِّ َِ ِ ِ ُّ فهو الطريق ، )١: إبراهيم( }ُّ

ِّللخروج من اجلهل كله إىل العلم كله ُيا أهيا الناس قد جـاءتكم {: وقوله تعاىل، ِّ ْ ْ ََّ َُ َ ُّ َ َ
َموعظة من ربكم وشفاء ملا يف الصدور وهدى ورمحـة للمـؤمنني ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َّ ِّ َّْ ِّ ٌ ٌَ َ ُ َ ُّ َ ِّ ْْ ً ُِ ِ َِّ َ ُ ، )٥٧: يـونس( }َ

ً جدا ّويف هذا النص األخري مستوى عميق َّعن السلمية القرآنيةّ فاإلنـسان يف ، ُّ
ًقلبه مشكالت وشبهات معرفية مستعصية حتتاج دواء ناجعا ال يبقي هلـا عينـا  ًُ ً ُ ُُ

ِوشبهة استحالة إرجاع ما عدم، كإشكالية اإلجياد من ال يشء، ًوال أثرا ُ وغري ، ُ
يف فيبقـى ، ذلك من اإلشكاليات العميقة التـي ال يفـي معهـا حتـى الربهـان

ًالسيام بالنسبة للقلوب الضعيفة معرفيا، القلب يشء هـذه اآليـة ّ تقـدم وهنا، َّ
وهو ، طفئ براكينه إىل األبدُيّالكريمة العالج الذي يقيض عىل مناشئ الشك و

َّفهـو سـلم للوصـول إىل األمـن النفـيس والطمأنينـة القلبيـة ، القرآن الكريم ُ
     .ُ عىل حلول متأل الوجدانّوالتوازن املعريف واالرتقاء الروحي املبني

  التصوير الروائي.٢
ُمن مجلة النصوص الروائية الواردة يف سلمية القرآن ما روي عن  رسـول َُّ

 ، وتبيـان مـن العمـى،القرآن هدى من الـضاللة(: صىل اهللا عليه وآله أنه قالاهللا 
 ،لكـة وعصمة مـن اهل،األحداث وضياء من ، ونور من الظلمة،واستقالة من العثرة

 ، وفيه كامل ديـنكم،اآلخرة وبالغ من الدنيا إىل ، وبيان من الفتن،الغوايةورشد من 
ِّن أحد عرش وصفا مؤكـدة َّحيث تضم، )١()وما عدل أحد عن القرآن إال إىل النار ُ ً

َّلسلميته ُ. 
ً التوقف قليال عنّ وهنا نود وبالغ مـن الـدنيا (: وهو قوله،  املقطع التاسعدّ

َّمن املعلوم لنا أن القرآن الكريم هو بـالغ مـن اهللا تعـاىل ألهـل ف، )اآلخـرةإىل 
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 ؟ًفكيف يكون بالغا من الدنيا إىل اآلخرة، الدنيا
َّواجلواب هو أنه صىل اهللا عليه وآله كان بصدد بيان سلمية القـرآن للـدار  ُ

ّوهذه السلمية تتضم، اآلخرة ُفال يمكـن بـدوهنام  ،ن البعدين املعريف واملعنويَُّّ
َّوهو ما تم تأكيده يف املقطعـني ، ل مراتب الكامل أو اخلروج من ظلامت النارني

 .األخريين
 واآليـة ، فيـهّجةم احلَّ فعظَ القرآنًيوماعليه السالم الرضا اإلمام ذكر وقد 

 وطريقتـه املـثىل ، وعروتـه الـوثقى،هو حبل اهللا املتني(: قالو، واملعجزة يف نظمه
 ألنه ،األلسنة وال يغث عىل ،األزمنة ال خيلق عىل ،ي من النار واملنج،ةّ إىل اجلنّؤديامل

وهنا ، )١()إنسان ِّ عىل كلّجة واحل، الربهانَل دليلِعُ بل ج،مل جيعل لزمان دون زمان
َّتوكيد لصفة أخرى لسلمية القرآن ُ فهو ، وهي ديمومة هذه الوظيفة التكوينية، ُ

 .إنسان ِّ عىل كلّجةاحل و،األزمنةال خيلق عىل 
  التصوير العقيل.٣

ٍال ريب بأن اإلنسان ساع لتحصيل كامله ُوكامله املقصود واقعا هو املطلق ، َّ ً
َّن اهللا تعاىل قـد جتـىل يف كتابـه إوحيث ، سةّالذي مصداقه األوحد الذات املقد َّ
ًـ فإن القـرآن الكـريم سـوف يكـون سـلام )٢(َّبكامله ومجاله وجالله ـ كام تقدم َّ ُ َّ

َّفالــسلمية الزم ذايت للقــرآن الكــريم ، سان للوصــول إىل هدفــهًحقيقيــا لإلنــ ُّ
ّ لنـا الـرس األعظـم يف ّيتضحومن هنا ، موجب للوصول إىل كامالت اهللا تعاىل

ال خيلـق عـىل (: وهو يـصفه بأنـه، الرضا عليه السالم اآلنفةّعيل كلمة اإلمام 
  .هلاَّألن قوامه صفات اهللا تعاىل بكامهلا ومجاهلا وجال، )األزمنة

                                                 
 .٩ح ،١٣٧ ص،١ج: لشيخ الصدوقل،  عليه السالمعيون أخبار الرضا) ١(
 ،الفصل الثاين من الباب األول مـن الكتـاب: راجع، ختريج حديثني يف هذا املضامر تقدم   )٢(

 ).سؤاالن مفصليان(: يف ذيل عنوان
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  التصوير الفطري.٤ 

ِّإن الفطرة طريق سـليم بحـد ذاتـه للوصـول إىل اهللا تعـاىل َّولكـن هـذه ، َّ
ولكن ال تنطفئ رغبتها ، ّالفطرة عادة ما تعيقها التعلقات املادية فيضعف أثرها

فإذا ما ، ولذلك تبقى داعية للوصول، الذاتية يف الوصول إىل الكامالت املطلقة
َّن حيـث إو، َّن الفطرة تتـشبث بـه بغيـة الوصـول للهـدفّتوفر طريق آخر فإ

َّفـإن الفطـرة سـوف ، ًالقرآن ينسجم متاما مع دواعي الفطرة يف حتصيل كامهلـا
ًتكون داعية للتمسك بالقرآن الكـريم ليكـون سـلام حقيقيـا يف جمـايل مقـصد  ً َّ ُ ُّ

 وبذلك تكون الفطرة شاهد صدق عـىل هـذه، أعني املعريف واملعنوي، الفطرة
َّالسلمية القرآنية ُّ . 

   ا عر م  راتب ا سل: ًثا ا
َّبعد الفراغ من السلمية وتصويراهتا ينتهي بنا املقام إىل بيـان مراتـب هـذه  ُّ

َّالسلمية ِّفأن أصل ثبوهتا بني بتبع ثبـوت املراتـب املعرفيـة واملعنويـة للقـرآن ، ُّ َّ
َّوبالتايل فإن القرآن الكريم سلم جلميع، الكريم ُ  مرتبـة ّكـلَّوحيث إن ،  مراتبهَّ

ًمعرفية تقتيض سلمية  َّ ّة هبا فإن السلم القرآين ستلحظ فيـه عـدّخاصُ ُ َّ ُّ ة مراتـب َّ
ُة فيمكن عرضها يف ّتصوروأما املراتب امل، بتبع مراتب القرآن املعرفية واملعنوية

 . هذه األبعاد الثالثة
ً مراتب السلم القرآين تفسرييا.١ َّ ُّ 

ومنها ما هو ، القرآنية منها ما هو ظاهر يدخل يف جمال التفسريَّإن املعارف 
، وذلك الظاهر القرآين ليس عىل مرتبـة واحـدة، باطن يدخل يف جمال التأويل

 ومجلة من املالزمات العقليـة، َّبمعنى أن هنالك مجلة من القرآئن احلالية والسياقية
ة اإلمام عيل عليه ّ وصيومنه تفهم، ُتساعد يف تفصيل الظاهر القرآين إىل وجوه

   :حيـث قـال لـه، عبد اهللا بن عباس ملا بعثه لالحتجاج عىل اخلـوارجالسالم ل
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ولكـن ، ال ذو وجـوه، تقـول ويقولـونّ القـرآن محـَّال ختاصمهم بالقرآن فإن(
 فاخلوارج وأذناهبم املعارصون .)١() ً فإهنم لن جيدوا عنها حميصاّسنةحاججهم بال

، ٌّوا أنـه حـق باللـسان والـسنانٍدافعون عن باطل ظنُّي، أهل فتنة وزيغ وباطل
َّظنّا وشبهة بأن ، ة والشبهاتُويقاتلون املسلمني ويستبيحون دماءهم عىل الظنّ ً

 ولـذلك أرشـد، )٢(يمرقون من الدين مروق الـسهم مـن الرميـة، ذلك جهاد
ِّة ألهنا مفرسة وّ ابن عمه للسنّعليه السالم أمري املؤمنني اإلمام   .ة للمصداقنّمعيُ
ّيف املقام هو املكنة اللغوية الوسيعة يف الـنص القـرآين التـي تفـسح ّملهم وا

نـذكر ، وهلذه السعة أسباب كثرية،  املراتبف الظاهر واختالّتعدداملجال أمام 
ةَّ ليتبني للناس من هو األعلم بالقرآن والّولاأل، نيّمنها سببني مهم  فيكون سنّ
 .حتكي من كان هو األعلموالسرية ، ّهو اإلمام احلق

                                                 
 .٧١ ص،١٨ج: يدابن أيب احلدح رش، هنج البالغة) ١(
قـوم حتقـرون (: وردت صفتهم هذه عىل لسان رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه يف قولـه) ٢(

 يمرقون من الـدين ،ن القرآن ال جياوز حلوقهم أو حناجرهمأو يقر،صالتكم مع صالهتم
 . ٥٢ ص،٨ج: البخاريصحيح  .)مروق السهم من الرمية

:  أراد بالدين الطاعـة،"يمرقون من الدين": لمصىل اهللا عليه وسفمعنى قوله (: قال اخلطايب
النهايـة يف :  انظـر.) املفرتض الطاعة، وينسلخون منهـااإلمامأي أهنم خيرجون من طاعة 

 .١٤٩ ص،٢ج: لإلمام جمد الدين املبارك بن حممد بن األثري، غريب احلديث
 ،من الرميـةَّولعل التعبري بذلك كناية عن رسعة خروجهم من الدين كرسعة خروج السهم 

 احلروريـة ٌّملا قتل عيل(: وقد ورد يف كنز العامل، ويف ذلك داللة عىل سفاهتهم وسذاجتهم
: فمنافقون؟ قال: ، قيلواُّمن الكفر فر:  هم؟ قالٌارّأكف! من هؤالء يا أمري املؤمنني : قالوا
قـوم : فام هم؟ قـال :، قيلً وهؤالء يذكرون اهللا كثريا،ً املنافقني ال يذكرون اهللا إال قليالَّإن

ــا وصــم ــوا فيه ــة فعم ــام> .)واّأصــابتهم فتن ــز الع . <٣١٥٦٨ح ،٢٩٩ ص،١١ج: لّكن
 .ًيل اإلسالم واملسلمون بمثلهم أبداُبتاوللخوارج واحلرورية أذناب معارصون ما 
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يف قول اإلمـام عـيل الرضـا عليـه ّ تقدم كام -َّ ألن القرآن ،والسبب الثاين
 مل جيعـل لزمـان دون ألنـه ،األلـسنة وال يغث عىل ،األزمنةال خيلق عىل (: -السالم
فمالحظة الزمان بجميـع ، )إنسان ِّ عىل كلّجة واحل، الربهانَل دليلِعُ بل ج،زمان
ّكـل ذلـك ، واإلنـسان بجميـع مـصاديقه، ُان بجميـع فـسحهواملكـ، مقاطعه

ًيستدعي هذا التنوع املصداقي عىل مستوى الظاهر فضال عن الباطن ّ. 
ُجدير بالذكر أن هذه املراتبية الذاتية للنص القرآين تقابلها مراتبية أخـرى  ُ ّ َّ

ُفقد يكون الظاهر واحدا يف مرتبته ولكنه م، ّبلحاظ نفس القارئ للنص  ّتعـددً
ّوهذا التعدد إذا تم رصده فواحد منـه هـو احلـق والبـاقي ال ، بلحاظ القارئ َّ ّ
 .اعتبار له
َّ حال فإن كل مرتبة قرآنية هي سلم معريف واضح للقارئةَّوعىل أي َُّ َّ حيث ، ٍ

وهنا تكمن الصنعة يف استجالء أكرب عدد ممكن مـن ، تصل به إىل مرتبة كاملية
ُ يف القـراءات التفـسريية املختلفـة ـ مـا مل وما نالحظـه، ّمراتب النص الواحد
َّيمكن القبول به يف ضوء الـسلمية التفـسريية تصل إىل التنايف ـ ُّ ومـا سـنقف ، ُ

عليه من وجوه يف تفسرينا التجزيئي واملوضوعي آلية الكريس سـوف يكـون 
َّجمالنا التطبيقي هلذه السلمية القرآنية عىل مستوى الظاهر ولكن سوف يأتينـا ، ُّ

َّ العلمية والعملية للـسلمية القرآنيـةّهامة باملّخاصيل ذلك جمموعة بيانات قب ُّ ،
ّسوف متهد لنا للتطبيقـات القادمـة وتوجهنـا لنكـات  ُِّ  ينبغـي للقـارئ ّمهمـةُ

ّاملتخصص الوقوف عليها ُ.     
ً مراتب السلم القرآين تأويليا.٢ َّ ُّ 

َّفضال عام َّيف السلمية التفسريية التي ّ تقدم ً َّستكون مدخال لبيـان الـسلمية ُّ ُّ ً
فكـام ، ُبل وموجبة للمراتبية، َّفإن مقولة التأويل بنفسها تقتيض ذلك، التأويلية

ُ بأن األفـق التـأوييل هـو اخلزائنيـة اإلهليـ)١(سيأتينا يف تأويالت آية الكريس ، ةَّ
                                                 

 .الفصل األول من الباب الثالث من الكتاب) ١(
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 مـا َّبمعنـى أن، ُ املطلقـةةُوهذه اخلزائنية هي املستودع الفعيل للكامالت اإلهليـ
ّنالحظه ونحسه ونسمع به يف حي ّ ات ّجتليـز الوجود اخلارجي ما هو إال آثـار وُ
 ّوأما اخلزائنية فهي التحقق الفعيل لذات االسـم، أسامء اهللا احلسنى وصفاته األسنى

ًوبني لذوي الصنعة بأن أسامءه وصفاته ليست أمورا اعتباريـة وإنـام ، والصفة َُّ ِّ
 ،سـة ّلزم ـ والعياذ باهللا تعاىل ـ انعدام الذات املقـدوإال ل، هي وجود حقيقي تكويني
ًوهو ممنوع عقال ونقال ا وقفات عديدة حـول هـذا املوضـوع َّوقد تقدمت منّ، ً
 .)١(َّمنها ما مر عليك يف موضوعة رمزية األسامء احلسنى، الدقيق والعميق
ّيف املراتبية األوىل يمهد لنا تصورّ تقدم َّفإن ما، ّوعىل أي حال ِّ ُ ها يف مقولـة ُ

ًفقد ورد يف األخبار أن للقرآن بطنـا أو سـبعة ، وىلَبل ذلك من باب أ، التأويل َّ
فقد ورد عـن أمـري املـؤمنني عـيل ، بل ال هناية لبطونه، )٢(ًبطون أو سبعني بطنا

 رشحهـا، ّومل يـتم  آخرهإىل الليل ّأولالبسملة من عليه السالم أنه رشع برشح 
، )٣() من باء بسم اهللا الـرمحن الـرحيمً سبعني بعرياوقرتلو شئت أل(:  قالَّثم
ّوكيف يتصور هناية ملعانيهناية معاين القرآن، َّدل ذلك عىل انتفاء ف  وهو جمـىل هُ

َقل لو كان البحر مدادا لكلامت ريب لنفـد {:  قال تعاىل؛لكامل اهللا ومجاله وجالله َ َِ ِ ِ َِ ِّ ْ َِّّ ْ َ َْ َُ َ ً َُ َ
َالبحر قبل أن تنفد ََ َ َ ْْ ْ ََ ً كلامت ريب ولو جئنا بمثله مدداُ َْ َ ْ َُ َِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ َِّ َ  .)١٠٩: الكهف( }َ

 فكـرة املراتبيـة ّتأكـدوبذلك ت، ًوهذا املعنى ينسجم متاما مع فكرة التأويل
 .وسوف يأتينا اجلانب التطبيقي هلذه املراتبية يف بحث تأويالت آية الكريس، التأويلية
َّ مرتبـة هـي سـلم ّكـلَّفإن ، ًو إمجاالول، َّفحيث إن هذه املراتبية ثابتة، إذن ُ

                                                 
 .الفصل الثاين من الباب األول من الكتاب) ١(
 سـبعة إىلولبطنـه بطـن  ،ً وبطنـاً للقرآن ظهـراًإن(: روي عن النبي صىل اهللا عليه وآلهَّمما ) ٢(

َّويف بعـض األخبـار ورد أن لـه . ١٠٧ ص،٤ج:  لألحـسائي،يلعوايل الآل: انظر، )أبطن
 .ويف بعضها سبعامئة بطن، ًسبعني بطنا

  .١٥٠ ح،١٠٢ ص،٤ج: املصدر السابق) ٣(
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َّ أن يكون القرآن الكريم سلم لقائه عـىل مـستوى ّفيتعني، ّمعريف لقارئ النص ُ
ٌّوهذا السلم مراتبي، التأويل        .َّكام تقدم، َُّّ
ً مراتب السلم القرآين معنويا.٣ َّ ُّ 

َّضنا إمجاال لسلمية القرآن عىل مـستوى التأوّحيث إننا قد تعر ُ يـل فـذلك ً
َّيلزمنا بالبحث يف موضوعة السلمية املعنوية ُّ َّوقد عرفـت أن القـرآن الكـريم ، ُ َ

َكـام تنبهـت ملطلوبيـة الكـامل املطلـق، جمىل للكامالت املطلقة هللا تعـاىل وأنـه ، َّ
ًوبالتايل فإن السري القرآين سيكفل لنا سـريا ، املقصد األسمى للفطرة اإلنسانية َّ

ّمعنويا خالصا من كل ً َّوحيث إن للقرآن سلمية مراتبية عىل املـستويني ،  شوبً ُ َّ
َّفإن ذلك سوف يثبت لنا بالرضورة سلمية السري املعنوي ، التفسريي والتأوييل ُ ُ َّ

ًكام يثبت لنا مراتبية هذه السلمية أيضا، للقرآن الكريم بالنسبة لقارئه َّ ُّ ُ. 
َّوال شبهة وال ريـب بـأن هـذه الـسلمية واملراتبيـة  ُّ املعنويـة هـي املقـصد َّ

ّاحلقيقي الذي نتحرك باجتاهه يف قراءتنا للنص القرآين فلـيس هنالـك هـدف ، ّ
َّغائي يكمن يف سلمية النتاج التفسريي كام ال يوجـد هـدف غـائي يف النتـاج ، ُ

َّوإنام الغائية احلقيقية تكمن يف السلمية املعنويـة، التأوييل ومـا عـداها طريـق ، ُّ
َّموصل ومفض للسل ُّ  .ِّوهذا بني، مية املعنويةٍُ

َّبقي أن نلفت النظر إىل أن هـذه الـسلمية املعنويـة ال تكفـي يف حتـصيلها  ُّ َّ ُ
ّسلمية النص عىل مستوى التفسري ُ َّ وأما عىل مستوى التأويـل فـاألمر كـذلك ، ُ

وأما بالنسبة ملقولة العينيـة اخلارجيـة فهـي ، ًوبوجهيها معا، ًوفقا ملقولة املعنى
ّصيل السلمية املعنوية ولكن يف ضـوء اخلزائنيـة ال يف ضـوء حتقـق كفيلة يف حت َّ ُّ

ًاملخرب عنه خارجا ُ)١(. 
                                                 

ُتعرض السيد األستاذ إىل ) ١( حتـت ، ًبيـان ذلـك إمجـاال يف الفـصل األول مـن البـاب األولَّ
ّالفصل األول من َّوسوف يتعرض لبسط املوضوع يف ، )واحلاجة إليه ...التأويل (: عنوان
 .فانتظر،  من الكتابلثالباب الثا
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ًوهذا ال يعني انحصار حتـصيل مراتبهـا كـال أو بعـضا يف الوقـوف عـىل  ً ُ
ًوذلك ألن الـسلمية املعنويـة هـي األوثـق عالقـة وتـأثريا يف جمـال ، اخلزائنية ََّّ ُّ
فقـد ، ُعض مراتبها الـدنيا مـرشعة أمـام اجلميـعَّوبالتايل فإن أبواب ب، اهلداية

ّحتدث تأثريا عميقا يف قلب مستعد ُ ً ً ِ ْ َّولعل من الـشواهد عـىل ذلـك مـا ،  لذلكُ
 مـن ّولَّبل كثري ممن أسلموا يف الـصدر األ، )١(ُنقل يف توبة الفضيل بن عياض

ّبسبب األثر املعنـوي الـذي يرتكـه الـنص القـرآين يف إسالمهم اإلسالم كان 
ّفكان ذلك سلمهم للوصول للحق والتمسك به، وهبمقل ُِّ َّ. 

َّجدير بالذكر أن املراتب املعرفية للسلمية التفسريية وإن كانت ذات عرض  ُّ َّ
َّعريض إال أهنا أضيق دائرة من السلمية التأويلية ُكام أن التأويلية هي األخرى ، ُّ َّ

َّأضيق دائرة من السلمية املعنوية ُالـسلمية املعنويـة سـوف متَّوبالتايل فإن ، ُّ َّ ّثـل ُّ
 من هنا، ًالتفسريية والتأويلية معا، املرجعية جلميع الدوائر املعرفية السابقة عليها

َّ لنا وجه آخر ملعنى السري املعنوي يف األسامء احلسنى وتتأكد جدوائيتهّيتضح ُ. 
  م القرآ   ا سلّمهام: ًرابعا

َّيلية يف موضـوعة الـسلمية بعد الفراغ مـن البحـوث التأسيـسية والتأصـ ُّ
 : وهي، القرآنية بأبعادها الثالثة

                                                 
َّوهو ممن روى عن اإلمـام جعفـر ، أحد رجال الطريقةو، زاهد عابد، الفضيل بن عياض) ١(

عـشق ، حياتـه قـاطع طريـقكان يف أول ، عامي، ثقة عظيم املنزلة، لسالمالصادق عليه ا
َأمل يـأن للـذين آمنـوا أن {: قوله تعاىل يتلو ًجارية فبينام هو يرتقى اجلدران إليها سمع تاليا َُ َ ََ ِ َِّ ِ ْ ْ َ

ِختشع قلوهبم لذكر اهللاِ ْ ِ ِ ْ ُ ُ ُ ُ َ َ ْ ة  إىل خربوأوىفرجع ،  رب قد آنأي: فقال، <١٦: احلديد>. }...َ
 عـىل الطريـق ً فضيالَّنإ حتى نصبح ف: وقال بعضهم،نرحتل: فإذا فيها رفقة فقال بعضهم

قـدم الكوفـة وسـمع ف،  فـصار مـن كبـار الـسادات،فتاب الفضيل وآمنهم، يقطع علينا
وقـربه هجريـة  ١٨٧ة وجاور هبا إىل أن مات يف املحرم سـنة ّ انتقل إىل مكَّثم، احلديث هبا

 .اعظ مشهورةكلامت وموولفضيل ، هبا
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َّ بيان املراد من السلمية وبيان وجوهها اخلمسة.١ ُّ. 
َّ بيان التصويرات األربعة للسلمية.٢ ُّ. 
َّ بيان مراتب السلمية الثالث.٣ ُّ. 

َّنكون قد وصلنا إىل موضوعة هي حجر الزاوية يف مجيع أبحاث الـسلمية  ُّ
ًأوالبل هي ما يعنينا ، يةالقرآن  ّهـامببيـان املّمثـل تت،  وبالذات من جهة عمليـةّ

َّالعلمية والعملية للسلمية القرآنية وهذا ما سنستعرضه ضمن أبعاد أربعـة يف ، ُّ
 : البحوث التالية

  ُ ا عد ا فس ي.١
َّ يف عرض وجوه الـسلمية القرآنيـةّهامَّتقدمت منا إشارات هلذه امل وهنـا ، ُّ

ّ أن نعمق ماّنود ُمن خالل بيان نكات أخرى نستجيل من خالهلا حـدود ّ تقدم ُ ُ
 : أما النكات فهي، ّهامهذه امل
ّالسلمية التفسريية بلحاظ النص: ألف َّ ُ 

َّفالنصوص القرآنية سلم لنفسها  وبمعنـى، بمعنى التوضيح املفهومي تارة، ُ
 ّكـلو، تـارة أخـريةوبمعنى التحديد املصداقي ، ُالتتميم املضموين تارة أخرى

 .)١(بيانهّ تقدم الذي، ذلك يندرج ضمن منهج تفسري القرآن بالقرآن
: فمـن قبيـل قولـه تعـاىل، أما بالنسبة للتوضيح املفهـومي :توضيح ذلك

َالذين آمنوا ومل يلبسوا إيامهنم بظلم أولـئك هلم األمن وهم مهتـدون{ ُ َ ُْ ُّ ْ ُ ُ ُ َ َُ َ ُ ْ َ َ ََ َُ ََ ِ َِ ْ ْ َُّ ٍ ُ ِ َ ِ ْ ِْ : ماألنعـا( }ْ
 ؟نا مل يظلمّأي: استشكل بعض الصحابة وقالواحيث ، )٨٢

ُوا بأنه مطلـق فظنّ، )٢(وهذا يعني حصول سوء فهم يف نفس مفهوم الظلم
                                                 

 . الفصل األول،الباب األول: انظر) ١(
 ُويـراد بـه سـلب احلقـوق أو، ُبمعنى إخفاء احلقيقة النورانية املـرشقة، ُّالظلم من الظلمة) ٢(

 =اإلنـسانظلم بني : األول ؛الظلم ثالثة: قال بعض احلكامءوهو عىل ثالثة أقسام؛ ، بخسها
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 َّ هلـم أنَّبـنيفرفع اللبس عنهم رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه بعـد أن ، الظلم
َّإن الـ{:  بقوله سبحانه يف آية أخـرىّاملراد بالظلم الرشك، واستدل ٌرشك لظلـم ِ ْ َُ َ ْ ِّ

ٌعظيم ِ  .)١()١٣: لقامن( }َ
ّمن قبيل ما جاء يف موضـوع أقـل مـدف، أما بالنسبة للتوضيح املضموين ة ّ

، َّحيث بني مضمونه أمري املؤمنني عيل عليه السالم مـن القـرآن نفـسه، حلملا
: قوله تعـاىل: ومها، وذلك من خالل مجعه بني آيتني كريمتني، ة أشهرّوهو ست

ُومحل( ْ ًه وفصاله ثالثون شهراََ ُ َْ َ َ َ ُ َ َ ُُ ِوفصاله يف عامني(: وقوله تعاىل، )١٥: األحقاف( )ِ ِْ َ َ ُ َ َُ ِ( 
ًوالفصال هو فرتة الرضاعة وهي مـدة أربعـة وعـرشين شـهرا، )١٤: لقامن( ّ ،

 َّ تم إنقاذ امرأة مـسلمة مـن-ُالذي مل يلتفت له -وببيان هذا املضمون القرآين 
 .)٢( الرجمعقوبة

فمن قبيل بيان مصاديق مفهـوم الكبـرية ، بة للتوضيح املصداقيأما بالنس
َالذين جيتنبون كبائر اإلثم والفـواحش{: أو الكبائر يف قوله تعاىل ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ََ ْ َِّ ْ ِ ْ َ َ ََ َ  : الـنجم( }...ْ

ُفهنا توجد بيانات توضح لنا معنى الكبرية، )٣٢ من قبيل ما ذكـره صـاحب ، ُ
 بكوهنا كبرية، ُّ معصية ورد النصّ هي كلاملعصية الكبرية(: قالحيث ، العروة

 بالنار عليـه يف الكتـاب الوعيدها، أو ورد ِّكجملة من املعايص املذكورة يف حمل
ةأو ال ة، أو ورد يف الكتاب أو الً أو ضمناً رصحياسنّ  إحـدى مـن أعظم كونه سنّ

 يف أنفـس أهـل ًالكبائر املنـصوصة أو املوعـود عليهـا بالنـار، أو كـان عظـيام
                                                                                                                   

ظلم بينـه : والثاينَّـ ومنها حمل الشاهد ـ  النفاقوبني اهللا تعاىل وأعظمه الكفر والرشك و= 
: والثالـث، )إنام السبيل عىل الذين يظلمون النـاس(:  تعاىلاه قصد بقولهّ وإي،وبني الناس

ومن يفعل ذلك فقـد (: وقوله) فمنهم ظامل لنفسه(: ظلم بينه وبني نفسه وإياه قصد بقوله
 .٣١٥ص: األصفهاينالراغب مفردات ألفاظ القرآن للعالمة : نظرا. )ظلم نفسه

 .٤ص: لشيخ املفيدل، املسائل العكربية: انظر )١(
 . ٤٠ ص،٦ج: ّالدر املنثور يف التفسري باملأثور: انظر) ٢(
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ّولكـن مـصاديقها العينيـة اخلارجيـة فيهـا أخـذ ورد، )١()عالرش وهنـا تـربز ، َّ
َّالسلمية القرآنية لبيان املصاديق احلقيقية واأل حيث أبرزها اإلمام ، ة للكبائرّوليُّ

وهـي ، برواية الكليني رمحـه اهللا بـسند صـحيح، جعفر الصادق عليه السالم
ّرواية طويلة نسبيا نحتاج إىل ذكرها لتتحقق  َّ يتعلـق ّولاأل، لنا ثالثـة أهـدافً

ا قـد أرشنـا هلـا يف بحـوث ّوالثاين يتعلق بقضية كربوية كنّ، ببحثنا اجلزئي هذا
َّوهي أن القرآن تكفـل ببيـان الكربويـات، سابقة َّ تـصدى لبيـان بعـض َّثـم، َّ

ًالصغريات موكال البعض اآلخر لل ةُ وهذا املـورد شـاهد صـدق ،  الرشيفةسنّ
والثالث إلبراز مكانة أهل البيت عليهم السالم ، ن الصغرويةعىل بيانات القرآ

 .ترامجته وبصفتهم محلة القرآن الكريم
ـ اإلمـام حـدثني أبـو جعفـر : عن عبد العظيم احلـسني قـالأما الرواية ف

سـمعت أيب : يقـول ـ عـيل الرضـا ـ سـمعت أيب(: قـالاجلواد ـ عليه السالم 
 ـ عمرو بن عبيد عىل أيب عبـد اهللادخل :  يقول عليهم السالمموسى بن جعفر

َالذين جيتنبون كبـائر {: م وجلس تال هذه اآليةَّ سلَّ فلام،الصادق ـ عليه السالم ِ ِ َِ ُ ََ ََ َ ْ َّ
َاإلثم والفواحش ِ َ ََ ْ ِ ْ ِ  ؟ما أسكتك:  عليه السالم فقال له أبو عبد اهللا. أمسكَّ ثم،}ْ

ّأحب: قال ّعز وجل أن أعرف الكبائر من كتاب اهللا ُ ّ. 
ِإنه من يرشك باهللاِ { : باهللا، يقول اهللاإلرشاكأكرب الكبائر . نعم يا عمرو: الفق ْ ِ ْ ُ َ ُ َّ ِ

َفقد حرم اهللاُ عليه اجلنة ََّ َْ ِ َ َ ََ َّ  .)٧٢: املائدة( }َ
ّعز وجل اهللا َّن أل،وح اهللاَياس من روبعده اإل َّإن{ : يقولّ ِه ال ييأس من روح اهللاِِ ْ ُ َُّ ْ َِ َ َ 
َإال القوم الك ْ ُْ ْ َ َّ َافرونِ ُ  .)٨٧: يوسف( }ِ
ّعـز وجـل اهللا َّن أل، ملكر اهللاألمن َّثم َفـال يـأمن مكـر ا{ : يقـولّ َ َ َْ ُ ْ َ ُ إال القـوم هللاَِ ْ َ ْ َّ ِ

َارسونَخلا ُ  .)٩٩: األعراف( }ِ
                                                 

  .<١٣>:  مسألة،رشائط إمام اجلامعة،  ٨٠٠ ص،١ج: لسيد اليزديل، العروة الوثقى) ١(
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 .ًاّ شقيًاراّ جبّ اهللا سبحانه جعل العاقَّن أل،ومنها عقوق الوالدين
ّعـز وجـلاهللا  َّن، ألِّم اهللا إال باحلقّوقتل النفس التي حر ْومـن يقتـل {:  يقـولّ ُ ْ َ َ َ

َمؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها َِ ِ ًِ ًَ َّ َ َُ ِّ ُّ َُ ُ َ َُ َ ً  .)٩٣: النساء( إىل آخر اآلية } ...ْ
ّعز وجل اهللا َّن أل،وقذف املحصنة َلعنـوا يف الـدنيا واآلخـرة ولـ{ : يقـولّ َُ َِ ِ َِ َْ ْ ُّ ْهم ـُِ ُ

ٌعذاب عظيم ِ َ ٌ   .)٢٣: النور( }ََ
ّعـز وجـل اهللا َّن أل،ال اليتـيموأكل م ًإنـام يـأكلون يف بطـوهنم نـارا { : يقـولّ َ َّْ َِ ِ ُ ُ ِ َ ُ ُ ْ َ ِ

ًوسيصلون سعريا ِ َ َ ََ ْ ْ  .)١٠: النساء( }ََ
ّعز وجـل اهللا َّن أل،والفرار من الزحف َّومـن يـوهلم يومئـذ دبـره إال { : يقـولّ ِ ُ ُ ُ ْ َ ََ َ َ ْ ُ ٍَ ِ ِ ِّ

َمتحرفا لقتال أو متحيزا إىل ِِّ ً ِّ ُ ِّ َُ ْ ََ َ ََ ٍ ِ ٍ فئةً َ فقد باء بغضب من اهللاَِِ َِّ ٍ َ َ ِ ْ َ ُ ومأواه جهنم وبئس املصريَ ِ َ َ َ َ ُ َ َْ َِّ ُ ََ ْ{ 
 .)١٦: األنفال(

ّعز وجل اهللا َّن أل،وأكل الربا َالذين يأكلون الربـا ال يقومـون إال كـام { : يقولّ َ َُّ َِ َ َُ َ ِّ َُ َ َُ َّْ ِ
ِّيقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس َ ُ ََّ ِ ُِ َ ُْ َ ُ ََّ َ َ َّ  .)٢٧٥: البقرة( }ُ

ّعز وجل اهللا َّنوالسحر، أل ْولقد علموا ملن اشرتاه ما له يف اآلخرة مـن { : يقولّ ُ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ ُِ َ ََ َ ْ ِ ََ ْ َْ
ٍخالق َ   .)١٠٢: البقرة( }َ

ّعز وجل اهللا َّن أل،والزنا ًومن يفعل ذلـك يلـق أثامـا { : يقولّ َ َ َ ْ َ َْ َ ََ ِ َ ُيـضاعف لـه * َْ ََ ْ َ ُ
َالعذاب يوم القيام َ َ َِ ْ ْْ ُ ًة وخيلد فيه مهاناََ َ ُ ِ ِ ِْ ُ ْ َ  .)٦٩ـ  ٦٨: الفرقان( }َ

ّعز وجل اهللا َّن أل،واليمني الغموس الفاجرة ِالذ{ : يقولّ ِين يشرتون بعهـد اهللاَِّ ْ َ َِ َ ُ َ ْ َ 
َوأيامهنم ثمنا قليال أولـئك ال خالق ل ََ َ ََ ًَ َ َ ِ ِ ِْ َُ ًَ َ ْ ِْ ِهم يف اآلخرةـَ َِ ِْ  .)٧٧ : آل عمران( }ُ

ّعز وجل اهللا َّن أل،والغلول ِومن يغلل يأت بام غل يـوم القيامـة{:  يقولّ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ َّ ْ ُْ ََ َ ِ ْ آل  (}ْ
  .)١٦١ : عمران

ّعز وجل اهللا َّن أل،ومنع الزكاة املفروضة ْفتكوى هبا جباههم وجنوهبم { : يقولّ ُ ُ ْ َُ َ ُ َ َُ ِ ِ ْ ُ َ
ْوظهورهم ُُ َُ  .)٣٥ : التوبة( }ُ

ٌومن يكتمها فإنه آثم {:  يقولّلّعز وج اهللا َّن أل،وشهادة الزور وكتامن الشهادة ْ َ َِ ُ ََّ ِْ َ َ ُ
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ُقلبه ُ ْ  .)٢٨٣ : البقرة( }َ
ّعز وجل اهللا َّن أل،ورشب اخلمر  وتـرك األوثـان هنى عنها كام هنـى عـن عبـادة ّ
مـن : قـالصىل اهللا عليـه وآلـه  رسول اهللا َّنا فرض اهللا، ألَّ ممً أو شيئاًالصالة متعمدا
 . صىل اهللا عليه وآلهة رسول اهللاّة اهللا وذمّم فقد برئ من ذًداّترك الصالة متعم

ّعز وجـل اهللا َّن أل،ونقض العهد وقطيعة الرحم ُأولئـك هلـم اللعنـة {:  يقـولّ َ ْ َّْ َُ َُ َ ِ ُ
ِهم سوء الدارـََول َّ ُ ُ ْ  .)٢٥ : الرعد( }ُ

هلك من قـال برأيـه : فخرج عمرو وله رصاخ من بكائه وهو يقول: قال
 .)١()ونازعكم يف الفضل والعلم

ِّالسلمية التفسريية بلحاظ املفرس : باء ُُ ّالقارئ املتخصص(َّ ُ( 
ُإن القارئ املتخصص تارة يعيش أزمة تفسريية تدور رحاها عادة يف أفـق  ّ ُ َّ

وتــارة يعــيش أزمــة ، املفهــوم واملــضمون واملــصداق، االحــتامالت الــسابقة
ُاضطرارية تفرزها قبلياته احلاكمة عىل أفقه الفكـري والثقـايف رة يعـيش وتـا، ُ
ّذلك اختيارا تبعا لقصدياته التي يريد أن يصب النص يف إنائها ّ ُ ً فيكون اهلدف ، ً

ّإنطاق القصد املسبق ال النص ّوتارة يعيش أزمة مرك، ُ َّبة من ضيق الفكرة وقلة ُ
 .املفردات وضعف األدوات

ّإن هذه األزمات املعرفية والفني ُمجلـة ، ُة وأخرى ثانويةّأولية هلا عالجات َّ
  التفسريية بلحـاظّهاموهنا تكمن امل، َّمنها يتصدى القرآن الكريم بنفسه لتعيينها

ِّاملفرس ُفإن كانت األزمة يف األطر الثالثة األوىل فام، ُ ، كفيل ببيان حلوهلـاّ تقدم ُ
ّفالقرآن الكريم يرشد دائام إىل طلب احلـق ، وإن كانت األزمة ناجتة من قبلياته ً ُ

ِّو يشكل يف جمموعـة مـن نـصوصه منظومـة ثقافيـة فه، ورضورة السري خلفه ُ
ّترسخ مبدأ احل َّوبالتايل فإن الرصاع املتوقع احتدامه بني ، يف النفس اإلنسانيةّق ُ َُّ

                                                 
 .٢٤ح ،٢٨٥ ص،٢ج: الكايفُأصول ) ١(
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عادة ما ينتج ثورة عميقـة ) ِّالثقافة القبلية والثقافة احلقية(ُالثقافتني املتعاندتني 
ّيقا يف أسسها كقدر متـيقًدث اهتزازا عمُحيأو ، ّيف نفس القارئ ضد قبلياته ًُ ُِ ، نُ

ِّ التفسريية يف ضوء املنظومة الثقافيـة احلقيـة بلحـاظ املفـرس ّهامَّوبالتايل فإن امل ُ ِّ
ّمؤرشستكون  َّا حقيقيا عىل ثبوت هذه السلمية القرآنية املعرفية التوجيهيةُ ُّ ً ً. 

ِّحلقيـة َّوأما إذا كانت األزمة وليدة قصديات سالفة فإن املنظومة الثقافيـة ا
َّولـذلك فـإن القـرآن ، ّعادة ما تعجز عن التحكم بالقارئ أو تغيـري مـساراته

وذلك من باب ، ِّشديد اللهجة حدي اخلطاب، ًالكريم سوف يلعب دورا آخر
اهلدف األسايس من هـذه املحاولـة إلفـات النظـر وإمتـام  و،ّآخر الدواء الكي

َّاحلجة من قبيل قولـه ، التهديداتحيث يكمن هذا العالج األخري يف تكثيف ، ُ
ِوإن كثريا ليضلون بأهوائهم بغـري علـم إ{: تعاىل ٍِ ْ ُّ َِّ ِ ِ ِِ ْ َُ ِ ِِ َ ْ ََ َ ًَّ ُن ربـك هـو أعلـم باملَ ِ ُ ََ ْ َ ُ ََّ َ َعتـدينَّ ِْ َ{ 

ْفمن أظ...{: وقوله تعاىل، )١١٩ : األنعام( َ ْ َ َلم ممن افـرتى عـىل اهللاَِ ََ َ َ ْ ِ َّ ِ َّ كـذبا ليـضل ُ ِ ِ ُِ ً َ
ِالناس بغري ع ِ ْ َ ِ َ َلم إن اهللاَ ال هيدي القوم الظاملنيَّ ِِ َِّ َ ْ َ ْ ْْ َ َ َّ ِ ًوأخـريا قولـه ، )١٤٤ : األنعـام( }ٍ

ٍليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلوهنم بغري علـم {: تعاىل ْ ُّ َّ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ ََ ِ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ ِْ َ ََ ًَ َْ
َأال ساء ما يزرون ُ َ َ َِ َ  .)٢٥ : النحل( }َ

َّكانت األزمة مركبة من ضيق الفكرة وقلة املفردات وضـعف األدواتوأما إذا  َّ ُ، 
ِّفهنا عادة ما يقدم القرآن الكريم عالجات ثانوية ِّتكمن يف إلفات نظر املفرس ، ُ ُ

ِوال تقف ما ليس لك بـه {: كقوله تعاىل،  العلم واملنهج الصحيحباعّاتية ّأمهإىل  ِ َ َ ََ َْ َ ُ ْ َ َ
َعلم إن السمع و َ ْ َّ ٌَّ ِ ْ ًالبرص والفؤاد كل أولـئك كـان عنـه مـسؤوالِ ُ َ َْ َ ُ َ َ َ َْ َ َُ ِ ُ ُّ ْ ُْ َ ، )٣٦ : اإلرساء( }َ

َوما ل{: وقوله تعاىل َ ِّهم به من علم إن يتبعون إال الظن وإن الظن ال يغني من احلق ـَ َ َ َّ َ َّ ُ ِْ ِ ِ ِ ِْ ُ ََ ََّّ ََّّ َِ ِ ِِ َّ ٍ ْ ِ ُ
ًشيئا  .)٢٨ : النجم( }َْ

ّارئ املتخصص الذي مل يتقن أدواتـه  تصويبية وارتقائية للقّمهاموهنالك  ُ
حيث سيدرك من الكشف عـن ، م به قبليات أو قصدياتّالتفسريية ومل تتحك

ُنها النص أن طريقته كانت مثىلّأرسار تضم َّ َّوأن ما انتهـى إليـه لـيس خامتـة ، ّ
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ًفأرسار النص املفاضـة عليـه جتعلـه أكثـر حتقيقـا وتنقيبـا عـن ، ّمطاف النص ً ُ ّ
   .ُز األخرىاألرسار والرمو
َّ القرآنية للسلمية القرآنية عىل مستوى التفسري ختتلف بحـسب ّهامإذن فامل ُّ

ًفإن كانت ضعفا يف أدواته فامل، أرضية القارئ ٍوإن كانـت قبليـات ،  تنبيهيةّهامُ
وإن ،  توبيخيـة وهتديديـةّهـاموإن كانت قصديات فامل، ّ إرشادية للحقّهامفامل

       . تصويبية وارتقائيةّامهكانت األرضية منهجية فامل
ّالسلمية التفسريية بلحاظ القارئ غري املتخصص: جيم ُ َّ ُّ. 

،  إرفاقي واآلخر إرشاديّولاأل، وهنا نجد القرآن الكريم يسلك طريقني
 ُواإلرفاقي من خالل عرض النصوص اهلدايتية بأسلوب يفهمه اإلنسان العـادي

ّحتى لو فرض أنه أمي مت،  سامعهّمجردُب ّ ُ ُوهـذا األسـلوب اإلرفـاقي لـن ، ًاماُ
 الرسول األكرم صـىل اهللا عليـه كلامتكتاب اهللا و، جتده إال يف كلامت الثقلني

َّوبالتايل فالسلمية القرآنية بلحاظ اهلدايـة ، وآله وعرتته الطاهرة عليهم السالم ُّ
َهـذا{: ومن الشواهد اإلرفاقية قوله تعاىل، ّ وظيفتها جتاه كل إنسانّؤديُت ٌ بيان َ َ َ

َللناس وهدى وموعظة للمتقني ِ َِّ ً َُّ َْ ِّ ٌِّ َ ْ َ ُ َ َّوال خيفى عىل املطلع بـأن ، )١٣٨ : آل عمران( }ِ َّ ُ
ولكن دون أن تكـون ، ًهذا السمت اإلرفاقي هو األكثر حضورا يف النصوص

ّ املحقق للهدايةّولًهذه النصوص موقوفة عىل السطح األ  .وهذا واضح، ُ
ه لطلب العلم والتفكر والوأما الطريق اإلرشادي ف ّ والتأمـل ّتـدبرّهو حثـّ
ة مـن ّمعينـ ال يقترص عىل طبقة ّعامّوهو حث ، ّوالتعقل يف النصوص القرآنية

سواء كـانوا علـامء ، َّن معارفية القرآن الكريم شاملة للجميعأَّمما يعني ، الناس
َّوبذلك فهو يشكل يف هذا القـسم سـلمية م، مهامني أم غريّأم متعل ُ ّ ركبـة مـن ُ

 ّتـدبروخطاب يرتقي به بمخاطبيه إىل مقامات ال، ُخطاب مبارش هيتدي به اجلميع
ّوالتفكر والتأمل َأفال يتـدبرون القـرآن {: ومن الشواهد اإلرشادية قوله تعاىل، ّ َْ ُ َُ ْ َّ َ َ َ َ َ

ًولو كان من عند غري اهللاِ لوجدوا فيه اختالفا كثـريا ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ َ َْ ُ َ َ ْ ْ ََ َِ ْ َّولعـل مـن ، )٨٢ : النـساء( }َ
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َوإذا قـرئ القـرآن فاسـتمعوا لـه وأنـصتوا لعلكـم ترمحـون{: ذلك قوله تعاىل ُُ َ َ ُ ُ ََ ْ ْ ْ ُْ ُ َ َُ َّ َ َ ْ َْ ْ ُ ُِ َِ َ ِ ِ{ 
 يكـون ، وإذا مـا حـصل.ّتدبرّفاإلنصات يقتيض التفكر وال، )٢٠٤ : األعراف(

َما ي{ : قال تعاىل؛ّالفتح اإلهلي التكويني لتلقي الرمحات اإلهلية ِفتح اهللاَُ َ ِ للناس مـن ْ ِِ َّ
ُرمحة فال ممسك هلا وما يمسك فال مرسل له من بعده وهو العزيز احلكـيم ْ ُ ْ ُ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ُ ِ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َْ َ َ َ ََ َْ َََ ْ ُ : فـاطر( }ْ

َهذا بصائر للناس وهدى ورمحة لقوم يوقنون{: قال تعاىلو، )٢ ُ ً َِّ ِ ُِ َ ُِ ْ َ َ ُ َ َ َ ََ ٌِّ ْ ِ  . )٢٠: اجلاثية( }َ
  ُ ا عد ا أو  .٢

ُ السلمية يف بعدها التأوييل أعمق بكثـري مـن ّمهام َّإن َّ ، هـا التفـسرييةّمهامُّ
َّوقد مرت بنـا كلمـة لإلمـام احلـسني عليـه الـسالم ، ًنظرا لسعة دائرة التأويل

ِّيقسم فيها القرآن عىل أربع طبقـات ، ّخـواصواإلشـارة لل، ّعـوامالعبـارة لل، ُ
ُالطبقات األربـع تنـدرج األوىل وهذه ، واحلقائق لألنبياء، اءوليواللطائف لأل

، وأمـا اإلشـارة فهـي طبقـة برزخيـة، وهي العبارة،  ضمن دائرة التفسريامنه
وأمـا الطبقتـان األخريتـان فـال ريـب ، وهي أقـرب للتأويـل منهـا للتفـسري
ّفتكون املحص، باندراجهام ضمن دائرة التأويل لة واضحة مـن حيـث الـضيق ُ

أوسـع دائـرة ، ُهـي أوىل طبقاتـه التأويليـةو، َّبل إن مرتبـة اللطـائف، والسعة
ًوأعمق مضمونا من العبارة واإلشارة معا ُفعامل املعنى واحلقيقة ال تقـاس بـه ، ً

اللطـائف (وال ينبغي اإلغفال عن التعبري بصيغة اجلمـع عـن ، عوامل االعتبار
ويف ذلـك ، )العبـارة واإلشـارة(يف حني جاء التعبري بـاملفرد عـن ، )واحلقائق

ُواضحة عن السعة والضيق بني األفق التفسريي واألفق التأوييلداللة  ُ. 
َّ سلمية الّمهامّفإن الوقوف عىل ، ّوعىل أي حال عىل مستوى التأويـل ّنص ُ

 عىل عـوامل اإلشـارة )١(ّتاج من الباحث أن يقف عىل نحو التحقيق والتحققحي
 هـذه الـسطور ونحـن يف، ّهامِّواللطائف واحلقائق ليكون عىل بينة من تلك امل

                                                 
ّ من مورد وجه الفرق بني التحقيق والتحققَّمر بنا يف أكثر) ١(  .فراجع، ُ
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لنقـف ، َّالتأسيسية سنحاول تصوير أصل املسألة ثم عـرض نمـوذج تطبيقـي
َّبعدها يف بحوث الحقة عىل بيانات جديدة تتعلـق بحقيقـة التأويـل ومراتبـه 

ّلمية النصية فيهُّ السّمهامو َّ. 
 تصوير املسألة

َّتقدم منا أن للقرآن أكثر من بطن ى كـان عـددها فهـي ّوهذه البطون أنـ، َّ
ًتنطلق من عامل اإلشارة تفريعا لتـصل بنـا إىل عـامل احلقيقـة تأسيـسا وبالتـايل ، ً

َّ إنية عـن عللهـا العلويـةٍفالوجوه اإلشارية حواك ، )اللطـائف(ة ّتوسـطاملو، ِّ
ِّوبذلك يمكننا أن نسترشف بربهـان اإلن عـن مجلـة مـن ، )احلقائق(والنهائية  ُ

ن مالمـح اللطـائف بواسـطة وعـن مجلـة مـ، مالمح اإلشارة بواسطة العبارة
 .وباللطائف عن احلقائق، اإلشارة
ًال يمكن البت هنائيا ب، نعم ّ ِّألن املحكي عنه واجـد لكـل ،  احلواكيّصحةُ َّ

َّفمن الثابت يف حمله بأن ا، كامل يف حواكيه ومعلوالته ة واجـدة لكـامالت ّلعلـّ
، حكي عنـهوبالتايل فالصورة تبقى ناقصة وقارصة عن امل، املعلول وال عكس

: أعنـي، وهذا املعنى أشبه ما يكون بطولية العوامل التكوينية اخلارجية األربعـة
وعـامل ، وعـامل العقـل واجلـربوت، وعامل النـور وامللكـوت، ّادةعامل امللك وامل

ٌوبني لنا نظام العلية فيها والضيق والسعة، الربوبية والالهوت فعامل الربوبيـة ، ِّ
وعـامل العقـل واجلـربوت قـبس مـن ، قي بأرسهوالالهوت هو الوجود احلقي

إنـه ، وامللـك قـبس مـن امللكـوت، وامللكوت قبس من اجلـربوت، الالهوت
ّ اقرتان املعلول بعلُّواقرتان ال ينفك، امتداد طويل يف الوجود والكامل ومـن ، تهَ

ُهنا يقال يف احلكمة املتعالية بأن كل ما يف الطبع امللكي فهـو مـسبوق باملثـال َّ َُّ ُ، 
 العقـيل ّتامّما هو يف التجرد الّكل و، ّوكل ما يف النور املثايل فهو مسبوق بالعقل

ّمع حلاظ رسـوم كـل ، ولدى اهللا احلكيم العليم، فهو مسبوق بالصقع الربويب
ّفخصوصيات امللك املاد، هّخواصعامل و ية نتاج كامالت املثـال دون أن تكـون ُ
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، ًل دون أن تكـون منهـا أيـضاوخصوصيات املثال نتـاج كـامالت العقـ، منها
ه بأن املثال وجود جمرد ذو أثر ماد ّولذلك قرر يف مظانـِّ َّ ُِّ  حمـض ّجمردوالعقل ، يُ

 .يف نفسه وأثره
فإذا كان األمر كذلك ـ وهو كذلك ـ فالكالم الكالم يف الطبقات األربـع 

ّوحيث إن عامل امللك حيكي عل، يف القرآن الكريم لكـوت وامل، ُته وال حييط هبـاَّ
َّفـإن الـصورة ، ُته وال حييط هبـاّواجلربوت حيكي عل، ُته وال حييط هباّحيكي عل

ّن أو احلـد األدنـى ّوإن كانت تفي بالقدر املتيق، يةئتبقى قارصة إذا كانت حكا
 .من طلب املعرفة

ّفالعبارة مستمدة من اإلشارة وظل هلا َّ ،  من اللطـائفّمدةُواإلشارة مست، ُ
، التي تكمن فيها عوامل الـتأسيس والتأصـيل، ق واخلزائنواللطائف من احلقائ

َّوإنـك لتلقـى {: ،ّومنها يكون تلقي الوحي للنبي األمني صىل اهللا عليـه وآلـه َ َُ َ َّ ِ َ
ٍالقرآن من لدن حكيم عليم ٍِ ِ َِ َ ْ َُ َّ ْْ ٌإنه لقرآن كريم{:  و )٦: النمل( }ُ ِْ َ ٌ ُ َ ُ َّ : حقائقه خمزونة، }ِ

ٍيف كتاب مكنون{ ُ َْ َّ ٍ ِ َال يمسه إال املطهرون{: طاهر، }ِ ُ ُّ َ ََّ َ ُ َّ َِّ  .)٧٩ -٧٧: الواقعة( }ُ
ّوبذلك نخلص من كل ذلك إىل أننا سوف نحـصل عـىل بعـض املالمـح 

َّللسلمية القرآنية عىل مستوى التأويل وأمـا ، ُولكن بصورة احلكاية ال املعاينة، ُّ
َّاملعاينة فتحتاج إىل آليات وأدوات ختتلف كثريا عام جاء يف ً   التفسريية األدواتُ
 .ُسوف نقف عند مجلة منها يف بحث تأويالت آية الكريس

ِّجدير بالذكر أن املراتب الطولية يف كل طبقة من طبقات التأويـل سـوف  َّ
َّوسوف يتبـني ، ّتكون ذات عالقة وثيقة بدرجة الكامل التي عليها قارئ النص

تبها التأويليـة سـوف يكـون َّلنا هنالك بأن القرآن الكريم يف جمال طبقاته ومرا
ّلع القارئ املتخصّمرآة من خالهلا يط ُ ًص تأويال عىل مقامـه املعـريف واملعنـوي ُ ُ

ُوعندئذ سوف يتضح عمق احلاجة للتسديد ولـسان حالـه قولـه تعـاىل، ًمعا َّ ٍ :
ًوقل رب زدين علام... { ْ ِ ِ ْ ِّ َِ َّ  . )١١٤: طه( }ُ
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َّوية عن اإلشارة ومنها للطائف ثـم احلقـائق النموذج التطبيقي جلهة احلاك َّ
ٍقل أرأيتم إن أصـبح مـاؤكم غـورا فمـن يـأتيكم بـامء معـني{: هو قوله تعاىل ِ َِّ َ َ ْ َ ْ ْ ََ ِ ُ ُْ َ ً ُْ َ َ َْ ُ َ َ َْ ِ ُ ْ{ 

فالوجه التفسريي لآلية توجيه اخلطاب للرسول األكرم صىل اهللا ، )٣٠: امللك(
ّعليه وآله بأن يستفهم وحيذ  تعاىل إذا سلبهم نعمـة وجـود املـاء َّر قومه بأن اهللاُ
تغور كـام تغـور  فاألرضيف ماؤها ذهب أي ي، ًوذلك بأن تصبح آبارهم غورا

فعندئذ مـن ذا الـذي يـأتيكم ، بحلول النهاروالنجوم ، الشمس بحلول الليل
 ؟بامء آخر ظاهر تستعينون به عىل حياتكم

كام لـو ، ملبالغةوهو مصدر جيء به للداللة عىل ا، ّوالغور هو شدة العمق
مـاؤكم >فيكون املفاد ، ُّبمعنى زيد كله عدل، لغرض املبالغة، زيد عدل: قلت

وقيل بأنه املاء ،  تراه العيوني الذواملعني هو املاء، ًفال باقية منه أبدا، <ُّكله غور
 واملـراد ،األرضالغور ذهاب املاء ونـضوبه يف ف، )١( والظهوريمعن يف اجلرُامل

أخربوين إن صـار مـاؤكم : عني الظاهر اجلاري من املاء، واملعنىبه الغائر، وامل
نزلـت َّإن اآليـة : وقيـل، )٢(ٍر فمن يأتيكم بامء ظاهر جااألرض يف ً ناضباًغائرا

، )٣(ً تغـور رساعـاّمكـةكانت آبار قد  و،يف بئر زمزم وبئر ميمون بن احلرضمي
  .َّعنى اإلشاري كام تقدم للمّوهذه املعاين التفسريية العبائرية هي السقف الظيل

وأما الوجه التأوييل عىل مستوى اإلشارة فهو لإلشارة إىل أن حياتكم بيـد 
فعـرب اجلزيـرة آنـذاك مل يكـن ، ُاهللا تعاىل فال تنبغي منكم املامطلة والتكذيب

ِّفإذا هددوا به انتهت حياهتم، لدهيم يشء أثمن من املاء ُفالتعبري باملاء يشري إىل ، ُ
                                                 

  .٧٢ ص،١٠ج: الطويس شيخلل ، يف تفسري القرآنالتبيان: انظر) ١(
  .٣٦٥ ص،١٩ج: للعالمة الطباطبائي، يف تفسري القرآن امليزان: انظر) ٢(
  .٥٠٦ ص،٨ج : العسقالينبن حجر ال، )رشح صحيح البخاري (فتح الباري) ٣(
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ُبالتايل إذا سلبت منكم حياتكم وأنتم عىل كفركم فمن ذا الذي سوف و، احلياة
ّيمنحكم حياة أخرى تتمت ،  وجه العالقة بني املاء واحليـاةّ وغري خفي؟عون هباُ

وهذا املعنى اإلشـاري هـو ، حاكية عن معنى احلياة) كمؤما(فصارت العبارة 
 . للمعنى اللطائفيّاملعنى الظيل

ةنته الـّ مستوى اللطائف فقد بيوأما الوجه التأوييل عىل فقـد ،  الـرشيفةسنّ
يف قـول اهللا (عليه الـسالم عن عيل بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ورد 

ّعز وجل ٍقل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بامء معني{: ّ ِ َِّ َ َ ْ َ ْ ْ ََ ِ ُ ُْ َ ً ُْ َ َ َْ ُ َ َ َْ ِ ُ  عليـه  قال،}ْ
عـن فـضالة بـن و ،)١() جديـدبإمـامإذا غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم  :السالم
ْمـاؤكم{: فقالاآلية عن  عليه السالم ئل الرضاُس(: وب قالّأي َُ  أي ،أبـوابكم }ُ
ٍفمـن يـأتيكم بـامء معـني{ ، أبواب اهللا بينه وبني خلقـهّئمةواأل ،ّئمةاأل ِ َِّ َ ََ ِ ُ ْ :  يعنـي،}َ

ْأرأيـتم {:  تعاىلقولهيف قال اجلبائي و، )٢()اإلماميأتيكم بعلم  ْ َُ َ ْإن أصـبح مـاؤكم َ َُ ُ َ َ ْ َ ْ ِ
ًغورا ْ  . )٣(ًوا هلا جواباّوا هبا ومل يردّ عرفوها وأقر، اهللا لعبادهّحجة تعريف }َ

ّويـدب ، ّفبدونه تعـم اجلهـاالت والفـوىض، ّإذن فاملاء هو إمام كل عرص
فهـو ، ّمـةُفتكون اآلية بصدد بيـان مكانـة اإلمـام يف األ، االنحراف والضالل

فـإذا غـاب عـنكم فمـن ، وهينـأ عيـشكم، ُ به تقام حياتكم،بل هو املاء، كاملاء
فغياب اإلمـام غيـاب ، وهو املاء املعني، ُيأتيكم بالعلم الصحيح الشايف املعايف

َال يأتيه الباطل من بني يديه وال {: وغيابه غياب للعلم الواقعي الذي، ملاء احلياة َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ََ ِ ُ ْ ْ
ِمن خلفه ِ ِْ َ ٍبامء معني(مة في كلف، )٤٢: لتّفص( }...ْ ِ َّ َ ّإشارة إىل أن كل علم يأيت ) ِ َّ

من غري اإلمام املنصوب من قبل اهللا تعاىل ورسوله صـىل اهللا عليـه وآلـه فهـو 
ٍال يسمن وال يغني من جـوع{ُملح أجاج  ُ َ ُِ ِ ِْ ُ ْ َُ ٍكـرساب ...{وهـو ، )٧: الغاشـية( }َ َ َ َ

                                                 
  .١٤ح ،٣٣٩ ص،١ج: ايفالكُأصول ) ١(
 .٣٧٩ ص،٢ج: يّتفسري القم: انظر) ٢(
  .٧٣ ص،١٠ج:  يف تفسري القرآنالتبيان: انظر) ٣(



 ٣٧ ........................................................................حمورية آية الكريس 

ُبقيعة حيسبه الظمآن ماء حتى إذا جـاءه َ َ ُ ُ ََ ِ َّ َ ْ َُ َّ ْ َ ٍ ِ ً مل جيـده شـيئاِ َْ ُ ْ ِ َ ْ وبـذلك ، )٣٩: النـور( }...َ
َّوجيل لنا بأن هـذه ، َّنخلص إىل أن اإلمام املعصوم هو ماء احلياة للبرشية مجعاء ٌّ

واملعنـى ، ِّالـسقف الظـيل للمعنـى احلقـائقيّثـل املعاين اللطائفيـة الـرشيفة مت
  .وما سيأيت، َّكام تقدم، احلقائقي فيه التأسيس والتأصيل

 مـن ّالوجه التأوييل عىل مستوى احلقـائق فهـو بالنـسبة لنـا مـستمدوأما 
َّوبمعونة السلمية القرآنيـة، حاكوية املعنى اإلشاري واملعنى اللطائفي حيـث ، ُّ

َّمما يعني أن هنالـك ، َّانتهينا إىل أن اإلمام املعصوم هو ماء احلياة للبرشية مجعاء َّ
 الكريمة التي قوامها العلم اإلهلي والصيانة ُ يراد له أن حييا احلياةًا إنسانيًاجمتمع

ّوبالتايل فغياب اإلمام سوف يعرض املجتمع اإلنساين إىل غياب، من االنحراف ُ 
َّفيحل حمله العلم البرشي الكثري اخلطأ واخلطيئـة، العلم اإلهلي  وتغيـب الـصيانة، ُّ

ًفيكـون املـاء ثجاجـا، ُّمن االنحراف فتحل الضاللة والزيغ والتيـه َّ ً وأجاجـاُ ُ ،
 .ًوالعقول للزيغ والشيطنة مرتعا

وأما احلقـائقي ،  للمعنى احلقائقيّهذا هو خالصة التأويل اللطائفي الظيل
ُولكنه ليس املاء الـذي يوهـب ، َّفإنه ينتهي بنا إىل أن اإلمام نفسه هو ماء احلياة

ًوإنام هو املاء الذي يوجـدون بـه معرفيـا، للناس فيحيون به ان فحيـاة اإلنـس، ُ
ِوالـذي يكـون طريقـا بـإذن اهللا تعـاىل وأمـره ، القويمة تكمن بالعلم واملعرفة ِ ً

ّليهب هذه احلياة العلمية املعرفية التي حتقق اهلدف من أصل اخللقـة واملجـيء  ُ َ
ودونـه ،  هللا سـبحانهّولَّوال خيفى بأن اإلمام هـو املنظـور األ، هو نفس اإلمام

: أيب محـزة قـال عـن ّروياحلـديث املـوهذا هو معنى ، يسقط اعتبار اآلخرين
  :قـال؟  بغـري إمـاماألرضأتبقى : عليه السالم) الصادق ( عبد اهللاأليبقلت (

ويف رواية سليامن اجلعفري توكيد شديد ، )١() بغري إمام لساختاألرضلو بقيت 
 مـن األرضأختلو : فقلت عليه السالم سألت أبا احلسن الرضا(: قال، ودقيق

                                                 
 . انخسفت بأهلها وذهبت هبم:)ساخت( ومعنى .١٠ح ،١٧٩ ص،١ج: الكايفُأصول ) ١(
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ٍحجةت من لو خل:  فقال؟ّحجة فـدون علـم ، )١() عـني لـساخت بأهلهـاَ طرفـةّ
، وال ينبغي العجـب، اإلمام عليه السالم ال يبقى فرق كبري بني احلجر والبرش

 .ملـَّا علمت املنشأ واملصدر، فالعجب من وجود الفرق نفسه
َّوهذا املعنى الرفيع تعيننا عليه السلمية القرآنية يف قوله تعاىل ُّ َوجعلن...{: ُ ْ َ َ ا َ

َمن املاء كل يشء حي أفال يؤمنون ُْ ِ ٍ ُِ ٍَّ َ َ َ َْ َ َّ ُ َّلقد جئناكم باحلق ولكـن { و، )٣٠: األنبياء( }َ َِ َ َِّ َ ِ ُ َ ْ ِْ َ
َأكثركم للحـق كـارهون ُ َِ َ ُ ِّْ ْ ِ ْ َ َ تك ذلـك ، )٧٨: الزخـرف( }َ فـإذا أبـرصت بمؤمنيــَّ

 .)٢(فأطفئ رساجك فقد طلع الصبح
  ُ ا عد ا علي .٣

ّ للسلمية القرآنية فهو بـني جـدمييعلتُوأما البعد ال ِّ َّولعلـه هـو األكثـر ، ًاَُّّ
ُوضوحا من بني األبعاد األخـرى َّفهـو سـلم أسـايس إلخـراج النـاس مـن ، ً ُ

ِالر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلامت {: قال تعاىل، الظلامت إىل النور ِ ِ َِ ُ َ ْ َُّ َ َ َ ُ ٌَّ ْ ُ َ َ َِ َ ْ ِ َ
ِإىل النـور بــإذن رهبــ ِّ َ ِ ْ َِ ِِ ِ ِم إىل رصاط العزيــز احلميــدُّ ِ ِ َِ ِ ِ َ ْ ََ ِ وأمــا مفرداتــه ، )١: إبــراهيم( }ْ

يف ، التطبيقية يف املعارف الدينية فهي األساس الذي يبتني عليه القرآن الكريم
 مراتب ثـالث ووهذا البعد التعليمي ذ، الفكر والعقيدة والرشيعة واألخالق

َّاألوىل تتعلق بجانب اهلداية واملعرفة ال، طولية َّوالثانية تتعلق بـالعلامء ، تنيّعامُ
ِّاملتعلمني َّوالثالثة تتعلق بالعلامء املعلمني، ُ ُ ة ّعاموقد أوكل اهللا تعاىل اهلداية ال، )٣(َّ

  ة باإلمـام املعـصومّاصـيف حـني أوكـل اهلدايـة اخل، بنفس النصوص القرآنية
                                                 

  .١٥ح ،٢٠٤ص: كامل الدين ومتام النعمة) ١(
: انظـر. واملراد بالصبح هـو احلقيقـة، يه السالمُمستوحاة من كلمة ألمري املؤمنني عيل عل) ٢(

 .١٣٣ ص،١ج: ُرشح األسامء احلسنى
َّاملتعلمون اصطالح نقصد به أصحاب العلوم احلصولية وهم غري املعـصومني، واملعلمـون) ٣( ُِّ ُ 

ّإهليا هم املعصومون أو ْواتقـوا اهللاَ ...{: قال تعـاىل، ًوالعرفاء ثانيا وبالعرض، ًال وبالذاتً ُ َّ َ
ٌيعلمكم اهللاُ واهللاُ بكل يشء عليمَو ُ ُ ُِ ٍَ َ َْ َ ِّ ُِّ  . <٢٨٢: البقرة> ،}ُِ
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ِّ اللدين مّولواإلمام املعصوم إنام يستقي علمه األ، عليه السالم ن وحي القرآن ُ
ًوهـذا االسـتقاء منحـرص بـه نظـرا إلمتامـه مراتـب الـسري ، يف مرتبته الثالثـة ُ

ًاألسامئي معرفيا ومعنويا ُذلك فضل اهللاِ{، فهو القطب واملركز واملحور، ً َْ َ َ ِ يؤتيـه ِ ِ ْ ُ
ِمن يشاء واهللاُ ذو الفضل العظيم ِ َ َْ ْ ُِ ْ َ ُ َ َ  .)٤: اجلمعة( }َ

، لثالث ال تشطر القـرآن إىل ثالثـة أثـالثَّجدير بالذكر أن هذه املراتب ا
ّفهو كله هدايـة ومعرفـة ، َّوإنام تعني أن القرآن بأرسه فيه مراتب معرفية ثالث

ّوهو كلـه معرفـة حتقيقيـة ختصـصية، ولسائر الناس أمجعني، تانّعام ولكـن ، ّ
ِّللعلامء املتعلمني ِّأصـحاب العلـوم اإلهليـة مـن عرفـاء وحكـامء ومتكلمـني ، ُ ُ ُ

َّوهو كله معرفة حتققية لدنيـة للعلـامء املعلمـني، ءوفقها ُ ِّّ مـن أهـل العـصمة ، ّ
     .حممد وآله األطهار عليهم السالم، والوالية

َّثم إن أصحاب املرتبة املعرفيـة ال ة بحاجـة دائمـة للرجـوع إىل طبقـة ّعامـَّ
ِّاملتعلمني َّكام أن املتعلمني بحاجة دائمة للرجـوع إىل طبقـة املعل، ُ ُ ِّ ُ َّكـام أن ، مـنيَّ

َّاملعلمني بحاجة دائمة لالستقاء من علـم اهللا تعـاىل الكـامن يف كتابـه املجيـد ُ ،
، َّوشتان بني هذا االستقاء القائم عىل أساس إمتـام سـريهم املعـريف واملعنـوي

إنـه الفـرق بـني احلـضور ، وبني أخذ اآلخرين من الطبقات الـسابقة علـيهم
فهم ، )١(م السالم أحد من الناس أمجعنيُولذلك ال يقاس هبم عليه، واحلصول

                                                 
أنـه ني ّبعد انرصافه من صفورد يف األخبار عن أمري املؤمنني عيل عليه السالم يف خطبة له ) ١(

وال يـسوى هبـم مـن ،  أحـدّاألمةال يقاس بآل حممد صىل اهللا عليه وآله من هذه (...: قال
وهبم يلحـق ،  الغايليءإليهم يف، وعامد اليقني، هم أساس الدين، ًداجرت نعمتهم عليه أب

 ٢٧ ص،١ج: هنج البالغـة. )وفيهم الوصية والوراثة، ّوهلم خصائص حق الوالية، التايل
 .<٢>: رقم اخلطبة

أبـو بكـر : إنا إذا عـددنا قلنـا(:  أنه قالابن عمرويف الشواهد روى احلاكم احلسكاين عن 
  = مـن ّوحيـك عـيل:  قال ابن عمـر؟ّيا أبا عبد الرمحن فعيل: له رجلفقال . وعثامن وعمر
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، فكان هلم من ذلك القوامة واإلمامة، والعارفون بجميع مراتبه، ترامجة القرآن
  .باعّتوملن دوهنم الطاعة واال

َّوال شبهة وال ريب بأن هذه احلركـة املعرفيـة الطوليـة االرتقائيـة ال ، هذا
التـي تـستقي ، الـسالمتوجد بصورة عملية إال يف مدرسة أهل البيت علـيهم 

ًمتـسكا مـنهم بحـديث الثقلـني نقـال، مجيع معارفها الدينية من بيت الرسالة ً ّ ،
ًوبالربهان عقال َّواملحجـة ، ُفكـان اهلـدى نـصيبهم، ًوبـدواعي الفطـرة قلبـا، ُ
 .)١(البيضاء طريقهم

  ُ ا عد ا عنوي.٤
ُ السلمية القرآنية يف بعدها املعنوي فإهنا املّمهاموأما  َّ  التي تنتهي عندها ّهامُّ
فمن ارتقى ، ُ األخرىّهامبمعنى أهنا املرجعية احلاكمة عىل مجيع امل، ّهاممجيع امل

َّبالسلمية التفسريية ينبغي عليـه التواصـل والرتقـي لنيـل معطيـات الـسلمية  َُّّ ُ ُّّ
ًالتأويلية إشاريا ولطائفيا ّمثلـة ّليستقر به املطاف املعريف عنـد غايـة الـسري املت، ً

ّفيسلم قياده للمعطى احلقائقي أو ما يرتشح منه عليه بحـسب ، بالبعد املعنوي ُ ُ
 .مقامه املعريف

ُوال يراد بالسري املعريف للسلمية القرآنية يف املعنوي أن يغلق دائرة السري املعريف َُّ ُّ 
 ينتقل إىل َّثم، احلصويل يف دوائر العبارة واإلشارة يف جمموع النصوص القرآنية

ّوإنام له أن يرتقى بقراءة النص الواحد عىل املستويات األربعة،  األعىلالدائرة َّ. 
                                                                                                                   

ُوالـذين آمنـوا {:  اهللا يقـولَّإن  مع رسول اهللا يف درجته،ّعيل البيت ال يقاس هبم، أهل=  َ َ َِ َّ
ْواتبعتهم ذريتهم بإيامن أل َُ ٍ َ ِ ِ ُ ُُ ْ ََّّ ِّ ْ َ َ ْحقنا هبم ذريـتهمـَ َّ ِّ ُْ َ َُ ِ ِ ْ اهللا يف  ففاطمـة مـع رسـول <٢١: الطـور> }َ

  .٢٧١ ص،٢ج: شواهد التنزيل: انظر ). معهامّدرجته وعيل
 ،فالراغب عنكم مـارق(: وهو،  عليهم السالم األطهارّئمةِّومن هنا نفهم ما جاء يف حق األ) ١(

 وأنتم ،ّواحلق معكم وفيكم ومنكم وإليكم ،كم زاهقّ يف حقّواملقرص والالزم لكم الحق،
  .٦١٢ص، ٢ج: لصدوقا، حيرضه الفقيه  من ال....)ندكمّومرياث النبوة ع أهله ومعدنه،
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 األفضل للقارئ الولوج يف الدائرة الالحقة بعد إغالق الدائرة الـسابقة، نعم
ُالسيام يف املستوى الثالث واألخري املفضي، عليها مـن بـاب ،  للسري املعنوينيَّ

،  آمن عىل نفـسه مـن العجلـة والزيـغَّفإذا أتم ذلك، )١(ّتتميم مراسم كل مقام
َّولكن النفوس الطاهرة قد تـنهض بأصـحاهبا إىل ، ّوكان األقرب لروح النص

َّتندك فيه أرواحهم فتتعلـق بأصـداء، ٍّمقامات علوية من خالل تالوة نص واحد ُّ 
  .َّفال تبقى فاصلة بني القائل وبينهم سوى املقول الذي جتىل قائله فيه، قائله

ِّفإن البعد املعنوي لسلمية النص نجدها حارضة بوضوح يف ، حالّوعىل أي  َُّ ُ َّ
َسري املعصومني فقد روي عن النبي األكرم ،  واألولياء الصاحلنيعليهم السالم ِ

ًصىل اهللا عليه وآله أنه كان يغمى عليه عند تلقي القرآن وحيا ّ َّالسيام إذا كـان ، ُ
اإلمام جعفر الصادق عليه السالم  هشام بن سامل، عنفعن ، ِّالتلقي بال واسطة

 صىل اهللا عليه وآله أصلحك اهللا، كان رسول اهللا: قال له بعض أصحابنا(: قال
 يكـون يف حـال أخـرى َّ، ثـم" يأمرينلجربائيهذا "، و"لجربائيقال ": يقول
ّعـز ه إذا كان الوحي مـن اهللا ّإن:  عليه السالمفقال أبو عبد اهللا: قال. غمى عليهُي

 لثقل الـوحي مـن اهللا، وإذا كـان بيـنهام ، أصابه ذلكلجربائيه ليس بينهام  إليّوجل
َّبمعنـى أن ، )٢()لجربائيـ، وهـذا لجربائيـ يل قـال:  مل يصبه ذلـك، فقـاللجربائي

ّالسلمية املعنوية للنص تشتد عند التلقي من قائلـه سـبحانه ّ ّ َّ ّفيبـرص جتـيل اهللا ، ُّ ُ
َّه سابح يف أفق الروح وال حمل للجسدَّألن، تعاىل يف كالمه فال يتاملك نفسه ُ . 

                                                 
ّاملقام هو استيفاء حقوق املراسم عىل التامم ـ أي استيفاء رشوطه كافـة ـ وهلـذا صـار مـن ) ١(

ِأنه ال يصح للسالك االرتقاء من مقام إىل مقام فوقه ما مل يـستوف أحكـام ُ العرفاء رشوط ّ ّ
ًح أن يكون متـوكال فمن كان ال قناعة له ال يص.ذلك املقام ّ لطـائف األعـالم يف : نظـرا. ّ

وللوقـوف عـىل ذلـك . ٥٤٦ص: ّللشيخ العارف عبد الرزاق الكاشاين إشارات اإلهلام،
 ). ّمراتب احلب اإلهلي(: حتت عنوان، اجلزء األول منه، معرفة اهللا: ُيراجع كتاب

 .٧٨ ص،١ج: لبحراينل، حلية األبرار) ٢(
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عن حالـة حلقتـه يف ُويف رواية أنه قد سئل اإلمام جعفر الصادق عليه السالم 
 :عليه الـسالم  فقال، فلام رسي عنه قيل له يف ذلك، عليهًاّ مغشيَّالصالة حتى خر

فلم يثبت  ،م هباِّ حتى سمعتها من املتكل،د اآلية عىل قلبي وعىل سمعيّردُأما زلت (
َّفام كان ليسمعها مـن قائلهـا لـوال الـسلمية القرآنيـة ، )١()جسمي ملعاينة قدرته يف ُّ
اآلفـاق فتكـون ، ُالذي تنتهي عنده مجيع اآلفاق املعرفية األخرى، جماهلا املعنوي

يطوهيا ،  السالمم عليهات متهيدية ارتقائية لغري أهل العصمةّالسابقة عليها حمط
ّ وبلغ من سفره الثاين مبلغا يؤهلّون أكمل سريه األَم ُ له السترشاف إرشاقات ً

، ّوذلك كله إن أدركه الصحو بعد املحـو، )٢(احلقيقة بام يسمح له مقامه وكامله
َليقيض ا{: ّوإال غاب يف ظل احلقيقة ِ ِْ ُ أمرا كان مفعوال وإىل اهللاِ ترجع األهللاَُ ُ َ َ ُْ َ ُْ َ ِ ً ْ َ َ ً  }ُورُمـَ

َّفقـد انـدكت ، صمة من أهل البيت عليـه الـسالموأما أهل الع، )٤٤ األنفال(
، ينبغي اإلغفال عن ذلـكوال ، )٣(ًوصاروا مظهرا هلا، َّذواهتم املقدسة باحلقيقة

فقـد ورد ، ُ يف أفق املعنـىوساروا، َّوأما بالنسبة للمؤمنني الذين متلكهم اإليامن
َيا أهي{: ملا نزلت هذه اآلية(: يف خرب عن ابن مسعود قالفيه  ُّ َ ُا الـذين آمنـوا قـوا َ ُ َ َ ِ َّ

ُأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس واحلجارة َ ْ ْ ََ َ ُ َ ُ َ ْ َِ ِْ َّ ُ ً َ ُ َُ  تالها رسول ،)٦: التحريم( } ...َُ
 صىل اهللا  فوضع النبي، عليهً فتى مغشياَّ فخرأصحابهعىل  صىل اهللا عليه وآله اهللا

لـه إفتى قل ال  يا :يده عىل فؤاده فوجده يكاد خيرج من مكانه، فقالعليه وآله 
                                                 

  .٧٣ ص،١ج: الكاشاينفيض لل ،التفسري الصايف) ١(
سـفر : والثـاين، ّسفر من اخللق إىل احلق: األول: وهي، ُيف السري املعنوي توجد أسفار أربعة) ٢(

ّمن احلق إىل احلق باحلق ّ ِّ سفر من احلق إىل اخللق باحلق:والثالث، ّ سفر مـن اخللـق : والرابع، ِّ
  .يرللسيد احليد، لق إىل احلقمن اخل: ُوللوقوف عىل املسألة يراجع كتاب. ّإىل اخللق باحلق

ّيف قول اهللا عز وجـل عليه السالمالصادق معاوية بن عامر عن أيب عبد اهللا روى الكليني عن  )٣( ّ: 
َوهللاِِ األسامء احلسنى فادعوه هبا{ ْ ِْ ُ ُ ْ ََ َ ُ َ  احلـسنى األسـامءنحـن واهللا :  قال،<١٨٠: األعراف> }َ

  .٤ح، ١٤٣ص، ١ج:  الكايفُ أصول.)رفتنا إال بمعًالتي ال يقبل اهللا من العباد عمال
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ـ صـىل اهللا عليـه وآلـهه النبيَّ فبرش،ك الفتى فقاهلاَّ فتحر، اهللاإال  فقـال ،ة باجلنّ
 سـمعتم اهللا أمـا : صىل اهللا عليه وآله فقال النبي؟ن بينناِرسول اهللا م يا: القوم

ِذلك ملن خاف مقامي وخاف وعيد{: تعاىل يقول ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ ََ َ َ َ    .)١()١٤: إبراهيم( )}َ
ّ هذه السلمية املعنوية للنص القـرآين تبلـغ أثرهـا يف َّإن َّ : ولكـن، ميـعاجلُّ

ٌملن كان له قلب أو ألقى السمع وهـو شـهيد...{ ِ َ َ ُ َ َ ْ ٌ ُْ َّ َ َْ ْ ََ َ َ َ َّبـل يتعـدى ذلـك ، )٣٧: ق( }َِ
ٍلو أنزلنا هذا القـرآن عـىل جبـل {: قال تعاىل،  بحسبهٌّوكل، ّليشمل كل موجود َ َ َ َ َْ ْ ْ ََ ْ ُ َ َ َ َ

َلرأ َ ْيتــه خاشــعا متــصدعا مــن خــشية اهللاِ وتلــك األمثــال نــرضهبا للنــاس لعلهــم َّ َ ُ ْ َ ِّ ُّ ُْ َّ َ َْ َ ْ َ ُِ َّ َ ِّ َ َ َِ ِ ِ ِِ ْ َ ُْ َ َ ْ َ ً ً
َيتفكرون ُ ََّ َ َكال نمد هـؤالء وهـؤالء من عطاء ربك وما كـان {: و، )٢١: احلرش( }َ ُ َُ َُ ََ ِّ َ ْ َ َ ََ َ ِ ُِّ ُّ  

ًعطاء ربك حمظورا ُ َْ َ َ ِّ  .)٢٠: اإلرساء( }ََ
     وقعية آية ا كر  من ا سلم القرآ : ًخا سا

ّال ريب بأن لكل آية قرآنية حظ َّا من مراتبية السلم القرآين وَِّّ ُّ وهـو ، هّمهامـً
ُأمر متفاوت بني آية وأخرى ويف ، ِّبحسب املقام املعـريف واملعنـوي لكـل آيـة، ُ

ملعنويـة آليـة َّضوء هذه احلقيقة القرآنية يتعني علينا إبراز املوقعيـة املعرفيـة وا
َّالكريس يف هذه السلمية القرآنية ُمنها املراد ، ُة أمورّيان عدبوهذا ما يستدعي ، ُّ

ّيتها وضوابطها ثم االنتقال إىل متعلقات اآلية هبذا الشأنّأمهمن نفس املوقعية و ُ َّ.  
 املراد من املوقعية: ّولاألمر األ

وهـي ، )وقـع(: لمـةمـأخوذ مـن ك، ّاملوقع هو املكان الذي يتبوأه اليشء
ٍكلمة جاءت بعدة معان  . يف القرآن الكريمَّ

ِومن خيرج من بيته مهاجرا إىل اهللاِ ورسوله ...{: من قبيل، ثبت:  بمعنىمنها ِ ِ ِ ُِ َ ُ ْ ُ ََ َ ْ ََ ِ ً ِ َ ْ َ
َثم يدركه املوت فقد وقع أجره عىل اهللاِ ُ ْ َ َ ْ ُُ ُ ََّ َ َ ُْ ُ َْ َ ْ فقـد ثبـت لـه : أي، )١٠٠: النـساء( }...ِ

 . اهللاجزاء عمله عىل
                                                 

 .٣٥ ح،٥٣٠ ص،٢ج: للحويزي، تفسري نور الثقلني) ١(
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َإنام يريد الشيطان أن يوقـع بيـنكم العـداوة {: من قبيل، ألقى:  بمعنىومنها َ َ َ ََ َ ُْ ُ ْ ُ ْ ُُ َّ َِّ َ ُ َ ِ َ ِ
َوالبغضاء ْ َ ِيلقي بينكم العداوة والبغضاء: أي، )٩١: املائدة( }...َْ ُ. 
ْقـال قـد وقـع علـيكم مـن ربكـم {: من قبيل، َّحل ووجب:  بمعنىومنها َّ ِّ ُْ ُِّ َ َ ََ َ َ َْ َ

ٌرجس  ْ ٌوغضب ِ ََ عـذاب أو وجب علـيكم َّحل بكم : أي، )٧١: األعراف( }...َ
َّأثم {: ومنه قوله تعاىل، لقومهعليه السالم هود وهو قول ، كمّوغضب من رب َ

َإذا ما وقع آمنتم به آآلن وقد كنتم به تستعجلون َُ َِ ْ َ َ ََ َ ُ ْ ُ ْْ َ َِ ِِ ُِ َ َ  .)٥١: يونس( }ِ
َفوقـع احلـ{: من قبيـل، ظهر:  بمعنىومنها َ ََ َق وبطـل مـا كـانوا يعملـونَ ُ ََ َ َْ َ َْ ُ َ َ ُّ{ 

 .ُّظهر احلق: أي، )١١٨: األعراف(
َوملـ{: من قبيل، نزل:  بمعنىومنها ُا وقـع علـيهم الرجـزـََّ ْ َ َ َِّ ُ ِْ َ : األعـراف( }...َ
  .ملا نزل العذاب عىل فرعون وقومهو: أي، )١٣٤

ْوإذا وقع القول علـي{: من قبيل، َّحق:  بمعنىومنها َ ْ ََ ْ َ َ َُ َ َ ْهمِ ، )٨٢: النمـل( }...ِ
 .عليهم العذاب َّحق: أي

ُإذا وقعت الواقعة {: من قبيل، القيام:  بمعنىومنها ََ َ َ َِ ِْ َ ٌليس لوقعتها كاذبة* ِ َْ َ َ َِ ِ َِ َ ْ َ{ 
 :ومنه قولـه تعـاىل، ِّليس لقيامها أحد يكذب بهف، إذا قامت القيامة:  أي)٢: الواقعة(

ُفيومئذ وقعت الواقعة{ ََ َ َ َ ِْ ِ ٍ ِْ َ َ  .ففي ذلك احلني قامت القيامة: أي، )١٥: ةّاحلاق( }َ
ُإن هذه املعاين املختلفة  ُيمكـن ) قام، َّحق، نزل، وجب، َّحل، ألقى، ثبت(َّ

َّفموقع اليشء ما ثبت له وظهر لـه وحـل ، ّتصور مجلة منها يف املوقع واملوقعية
نـه الـذي َّوبالتايل فإن موقعية اليشء موضعه ومكا، َّونزل به وحق له وقام فيه

ًولكننا نعني من كل ذلـك حتديـدا مكانـة الـيشء ومقامـه ، كام أسلفنا، ّيتبوأه ّ
فـاملوقع ، سـواء كـان عـىل املـستوى املـادي أم املعـريف أم املعنـوي، وموضعه

وهو ما يدخل ، َّواملوقعية تعبري حيكي عن املساحة والسقف الذي يتبوأه اليشء
َّه وآثاره؛ وألجل ذلك فإن حتديد موقع ّممها اليشء وّهويةٍّإىل حد كبري يف بيان 

وهـو مـا ، ة إمجاليـة وثانويـة تفـصيليةّأوليـاليشء وموقعيته حيتاج إىل بيانات 
 . سنعرفه يف بيان الضوابط
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 ية املوقعية وضوابطهاّأمه: األمر الثاين
آية أو ّكل ية املوقعية يف بيان حدود احلركة التفسريية والتأويلية لّأمهتكمن 
وإنام تتجاوزها ، فهذه املوقعية ال تقترص عىل شخص اآلية فحسب، ّنص قرآين

 ُإىل موقعيات أخرى للسورة الواحدة وللموضوع الواحد الذي تنترش تفـصيالته
ولكن اآلية الواحدة حيث مدخليتها املبارشة يف رسم ، عادة يف أكثر من سورة

 .ر من البحث األوفّ هلا احلظّ فإنّعاممالمح السورة واملوقف القرآين ال
ًآية عموما ولآليات الوتديـة ّكل َّإن اجلهل باملوقعية التفسريية والتأويلية ل

ُخصوصا جيعل القارئ امل فربام ،  يف منأى عن مناخات الفهم احلقيقيةّتخصصً
ً تفسريا يف بيان مفاد اآلية الواحدة جتزيئيا ولكنـه سـوفّتخصصُينجح القارئ امل ً 

، ُأو بعبارة أخرى قد أبرز املوقف اآليايت، ة لآليةّولييكون قد أبرز البيانات األ
 ّوأما البيانات الثانوية التي متتد لبيان املوقف القرآين وليس اآليايت فله ارتبـاط

َّوثيق بموقع اآلية يف السلم القرآين  .آيةّكل ية موقعية ّأمهَّمن هنا تتعمق لدينا ، ُّ
ًا ومجيـع املـستويات التأويليـة َّإن التفسري املوضوعي حتديد: ُبعبارة أخرى

َّذات صلة وثيقة بموقعية اآلية يف السلم القرآين هـذا عـىل مـستوى النظريـة ، ُّ
َّبـل إن ، ا عىل مستوى التطبيق فاملسألة بالغـة التعقيـدّوأم، والصورة والشكل
ّالتي نعني هبا خاصـية ، اته ومستوياته بحاجة إىل رؤية معصومةّالكثري من حمط
ُفالعلم مستوى أرشف من مـستوى ، ّخاصية عدم اخلطأ فحسبالعلم وليس 
فالتفاضل الواقع بني األنبياء عليهم السالم حيثيته العلـم ولـيس ، عدم اخلطأ
 .وهذا واضح، )١(عدم اخلطأ

                                                 
ْتلك الرسل فضلنا بعضهم عىل بعـض مـنهم مـن كلـم اهللاُ ورفـع بعـضهم {: قال تعاىل) ١( َ َ َّ ِّ ْ ُ ُُّ ُ َُ َ َّْ َ َ َ ْ َ َ ْ ََ ََّ َ ْ ُ َْ ْ ٍَ َ ِ

ٍدرجات َ  املقـام ي حيثية واحـدة وهـفالتفضيل ورفع الدرجات هلام، <٢٥٣: البقرة> .}...ََ
ُوأما عدم اخلطأ فمحصل بأصل العصمة املحرز من قبل مجيع األنبياء، املعريف واملعنوي َّ ُ= 
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ُإن ضوابط اجلوانب التطبيقية للموقعية اآلياتية تلحظ من زاويتني  : مها، َّ
 بلحاظ القارئ: ُالزاوية األوىل
ّقارئ املتخصص تنقسم الضوابط إىل ضوابط فبحسب ال ُية عليـا ّختصـصُ

ة بغـري ّخاصـُية دنيـا ّختصـصوضـوابط ، ة باإلمام املعصوم عليه السالمّخاص
ُاملعصوم من القراء امل َّ ًني تفسريا وتأويالّتخصصُ ُوما عداهم ال حظ هلم معترب ، ً َّ

ّف ينـصب عـىل َّوبالتايل فـإن احلـديث سـو، يف رصد ضوابط املوقعية اآلياتية
ّضوابط رصد املوقعية اآلياتية بالنسبة للقارئ املتخصص غري املعصوم والتي ، ُ

ّسوف نوجزها بعد َّة نقاط مبينة بقدر احلاجة لذلكُ ُ ُ. 
ًالقيام بتفسري النص املبحـوث فيـه عـن موقعيتـه تفـسريا  :ّولالضابط األ ّ

ًمفرداتيا وجتزيئيا فقط ً تعبـري آخـر عـن فّوأما املوضوعي وتـأويالت الـنص ، ُ
 .مرحلة من مراحل املوقعية

                                                                                                                   
ّولذلك عرب السيد األستاذ بالرؤية املعـصومة ومل يعـرب، والرسل عليهم السالم=  َُّ  بأصـل ُ

َّإلشارة إىل أن أصل ه حاول اّولعل، ُحيث أراد أن يشري إىل حيثية العلم األعالئي، العصمة
فـالقرآن ، ة ـ قد ال تفي بسرب غور القرآن الكريمّمعينالعصمة ـ التي حيثيتها مرتبة علمية 

وهـو الكتـاب ، َّالكريم هو الكتاب األوحد الذي جتىل اهللا تعاىل فيه بكامله ومجاله وجالله
ه سوى قلب النبـي َّوالذي مل يتمكن من، ُاألوحد الذي يقابل عامل التكوين اإلمكاين بأرسه

َوإنه لتنزيل رب العاملني{: قال تعاىل، صىل اهللا عليه وآله أصالة ِ َ َ ِّ ُ َْ ُ ََ ِ َ َّ ُنزل به الروح األمني * ِ ِ َِ ْ ُ ُّ ِ َ َ َ*  
َعىل قلبك لتكون مـن املنـذرين َ َِ ِ ِ ُِ َ ُ َ َ ِ ْ ومـن عنـده علـم الكتـاب ، <١٩٤-١٩٢: الـشعراء> .}ََ

ِقل كفى باهللاِ...{: قال تعاىل ،وراثة َ َ ْ ِ شـهيدا بينـي وبيـنكم ومـن عنـده علـم الكتـابُ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُْ َ ْ ْ ُْ ْ َ َ َ َُ ً ِ َ{. 
: ُقال اإلمام حممد الباقر عليه السالم عنـدما سـئل عـن تفـسري هـذه اآليـة، <٤٣: الرعد>
ُأصـول :  انظـر.) صـىل اهللا عليـه وآلـهلنا وأفضلنا وخرينا بعد النبـيّ أوٌّإيانا عنى، وعيل(

) بحـث حـول اإلمامـة(: ُجعة التفصيل يراجع كتـابوملرا. ٦ح ،٢٢٩ ص،١ج: الكايف
  .٢٠٨ص: حوار مع السيد كامل احليدري
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َّفال يتصور مـن ،  للنصوص القرآنيةّتامحتقيق االستقراء ال :الضابط الثاين ُ
ّحيدأن القارئ  َّد لنا موقعية النص يف السلم القرآين قبل الفراغ من قراءة القرآن ُ ُّ ّ
 . ّبرمتهالكريم 

ًأن يكون القارئ املتخـصص ملتفتـا :الضابط الثالث ُ ِّ ً ابتـداء إىل احتامليـة ُ
ُنص يف قراءة النصوص األخرىّكل مدخلية  َّوبالتـايل ينبغـي لـه أن يتحـرك ، ّ

ّرياضيا يف رصد حدود العالقة واحلركة لكل نص ّ أو تسجيل عالقة وحركـة ، ً
ًفتتناسب حدود املوقعية طردا مع نسبة ،  التقاديرّ عىل أقل)١(النصوص الفاعلة
يـة لنـدرة االلتفـات ئ ضآلة نـدرة النـسبة النهاّيوغري خف، االلتفات والرصد
   .ًفضال عن الرصد
َّفصل املجاالت التفسريية عن التأويلية للنصوص املـسجلة :الضابط الرابع ُ 

َّبعبارة أخـرى البـد مـن ترسـيم حـدود حركيـة ، بالتتبع وااللتفات والرصد ُ
ُالنصوص املسجلة تفسريا وتأويال بقدر فهم القارئ امل ًُ ً ولـذلك قـد ، صّتخصَّ

ّعربنا بالتحرك الرياضيايت يف الرصد َّ.  
ًنص يف كونـه قـابال ّكل أن يرتك نسبة احتاملية مناسبة ل :الضابط اخلامس ّ

ُللتحرك يف جماالت قرآنية أخرى من جهة ًوقـابال لتوسـيع أو تـضييق دائـرة ، ّ
 ّوذلك لعدم توفر القراءة القطعية للنصوص من قبل، ُته من جهة أخرىّموقعي

ّالقارئ املتخصص عادة ُ.   
حماولة تعميق احلركة الرياضياتية من خالل رسم دوائر  :الضابط السادس

ّكل ُودوائر متباينة ل، ُجمموعة من النصوص ذات احلركة املتشاهبةّكل ُمشرتكة ل
َّثم إجراء عملية تنظيمية تبويبية ، جمموعة نصوص غري ظاهرة العالقة فيام بينها

 كـام، َّوال ريب بأن هذه العملية بالغة يف التعقيـد، عنوان جامعجمموعة حتت ّكل ل
                                                 

َّمر بنا اصطالح اآليات أو األوتاد الفاعلة واملتفاعلة يف الفصل اخلامس من البـاب األول ) ١(
 . فراجع، من الكتاب
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ّأهنا سوف تكون متفاوتة أيضا بحسب املساحة املعرفية واملعنوية لكل قارئ ً ُ. 
ّوال ريب بأن هنالك ضوابط أخرى تسهم يف بيان موقعية الـنص سـوف  ُ ُ َّ

 يف هـذه ّمتر علينا بصورة عملية تطبيقية عند الدخول يف تفـسري آيـة الكـريس
   .ُالدراسة أو النصوص القرآنية األخرى يف دراسات الحقة

 بلحاظ املقروء: الزاوية الثانية
َّفـاملراد منـه أن الكـامالت ، وأما رصد ضـوابط املوقعيـة بلحـاظ املقـروء

ّالنصية ختتلف من نص آلخر ّوبالتايل فإن املوقعيـة التابعـة لكـامالت الـنص ، ّ َّ
ًا وسعة ـ تبعا لذلكَّسوف تتحدد دائرهتا ـ ضيق فموقعية النصوص الفكريـة ، ً

َّوالعقدية عادة ما تكون أوسع أفقا من موقعية النـصوص الـرشعية يف الـسلم  ُّ ً ُ
ة بالتوحيد هي األوسع ّاصَّبل إن موقعية بعض النصوص العقدية اخل، القرآين

ُأفقا من مجيع النصوص األخرى ً  .ًالعقدية فضال عن غريها، ُ
قدم متهي ِّدا يسريا لشاهد قرآين عىل ذلك يقرب لنا هذه الفكرة الغاية يف ِّولنُ ُ ٍ ً ً

لننتقـل بعـدها لبيـان ، ية عىل مستوى النظريـة وعـىل مـستوى التطبيـقّمهاأل
  .الشاهد

ّإن حدود دائرة املوقعية لآلية أو النص تابعة إىل مدخلية النص وحاكميته  ّ َّ
فقد يكون ، ث أوتاد القرآنا ذلك يف بحمنّّ تقدم وقد، ُعىل النصوص األخرى

ًالنص الواحد مهيمنا عىل أكثر من نصف القرآن ُ ًوقد يكون مهيمنا عىل جـزء ، ّ ُ
ّوبالتايل فحركيـة الـنص ، وقد ال يملك سلطة وهيمنة عىل شخصه، يسري منه

َّهي املالك احلقيقي للموقعية السلمية القرآنية ويف ضوء ذلك سـوف ختتلـف ، ُّ
 .كام أرشنا لذلك وسيأيت، ّ بحسب قارئ النصّنصّكل مساحة املوقعية ل

َقـل هـو اهللاَُ {: فهـو قولـه تعـاىل، وأما الشاهد التطبيقي للموقعية اآلياتية ُ ْ ُ
ٌأحد َ َّتـأيت بمعنـى البـسيط املنـزه عـن ) أحـد(َّفـإن كلمـة ، )١: اإلخالص( }َ ُ

ُوبالتايل فإن كل آية أخرى تشري بظاهرها إىل وجود الرتكيب ، الرتكيب ُ َّ سـوف َّ
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ّبمعنى رضورة توجيه اآليات املجـس، تكون حمكومة لآلية اآلنفة الذكر مة بـام ُ
مـن قبيـل قولـه ، سة من الرتكيب ولوازمـه الباطلـة ُّيناسب تنزيه الذات املقد

ُإن الذين يبايعونك إنام يبايعون اهللاََ يد {: تعاىل َ ُ َُ َُّ َ ُ َ َِ َِ َّ َِ َِ ِ ْ فوق أيدهيماهللاَِّ ِْ ِ َ َ ْ ، )١٠: الفـتح( }...َ
َوهللاِِ املرشق وا{: وقوله تعاىل َُ ِْ ٌغرب فأينام تولوا فثم وجه اهللاِ إن اهللاَ واسـع علـيمَملَ َّ ِْ َِ ٌ َ ُ ْ َ َ َُّ ِ َ َْ َُّ ُ ََ َ ِ ْ{ 

َواصرب حلكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك {: وقوله تعاىل، )١١٥: البقرة( َ َِّ َ ْ ِّ َ ْ ِّ ْ ََ ْ َ ُ َِ ِ ِِ َِ َ َّ ِْ َ ِ ُ ِْ
ُحني تقوم ُ َ َ ،  وعـنيّحـيسة وال وجـه ّحـسيفليس هللا تعاىل يد ، )٤٨ : الطور( }ِ

ّبمعنى أن الذات املقدسة منز ُ ُ يـات ومظـاهر ّوإال فلله تعـاىل جتل، هة عن ذلكَّ
ّمثـل ُفالرسول األكرم صـىل اهللا عليـه وآلـه ي، أسامئية تظهر بيد وووجه وعني

 عىل مجيـع َّكام أن اآلية هلا حاكمية، )١(ِّالتجيل األعظم ليده تعاىل ووجهه وعينه
ًالنصوص املثبتة ظاهرا وجود جهات له فالبساطة بمعنى نفي الرتكيـب عنـه ، ُ
وهكــذا تكــون حاكميتهــا ســارية ، َّتعنــي أن وجــوده فــوق الزمــان واملكــان
ًللنصوص املثبتة ظاهرا إمكان الرؤية احلـ َّسيُ ٍوجـوه يومئـذ {: كقولـه تعـاىل، ةّ ِ َ َْ ٌ ُ ُ

ٌنارضة َ ِ ٌإىل رهبا ناظرة * َّ َ َ ِّ َِ َ َ ّوهكذا يمكن للقارئ املتخصص ، )٢٣-٢٢: لقيامةا( }ِ ُُ
                                                 

 سالم أنـه أنـشأما روي عن اإلمام حممد الباقر عليه الـ: منها، ورد يف ذلك روايات كثرية) ١(
ونحـن ، ونحن لـسان اهللا، ونحن باب اهللا، ّنحن حجة اهللا(: لأسُ يأنيقول ابتداء من غري 

: بصائر الـدرجات: انظر .) اهللا يف عبادهأمرونحن والة ، ونحن عني اهللا يف خلقه، وجه اهللا
الـصادق أبـو عبـد اهللا اإلمام سئل (: عن احلارث بن املغرية النرصي قالو. ١ح ،٨١ص
ُكل يشء هالك إال وجهه{: عن قول اهللا تبارك وتعاىليه السالم عل ْ َ ََ َّ ِ ٌ ِ ٍ ْ َ ُّ مـا يقولـون : فقال، }ُ
 ،ً عظـيامًسبحان اهللا لقد قالوا قوال:  فقال. إال وجه اهللاء يشُّهيلك كل: يقولون:  قلت؟فيه
  . باب النوادر١ح ،١٤٣ ص،١ج: الكايفُأصول . ) بذلك وجه اهللا الذي يؤتى منهىإنام عن

يف قـول  الصادق عليه الـسالم عن معاوية بن عامر عن أيب عبد اهللاويف مظهرية األسامء ورد 
ّعز وجلاهللا  َوهللاِِ األسامء احلسنى فادعوه هبا{: ّ ْ ِْ ُ ُ ْ ََ َ ُ َ  احلسنى التـي ال األسامءنحن واهللا (: قال، }َ

  .٤ح  ،١٤٣ ص،١ج: الكايفُ أصول .) إال بمعرفتناًيقبل اهللا من العباد عمال
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ّأن يسجل أعدادا غري قليلة من النصوص املحكومة للنص اآلنف الذكر ِّ ويف ، ًُ
        .خمتلف املجاالت املعرفية التي حتكيها تلك النصوص

 تصوير املوقعية املعرفية آلية الكريس: األمر الثالث
يتها وضـوابطها ينبغـي الوقـوف ّأمهوقعية و لنا املراد من املّاتضحبعد أن 

ِّعند بحثنا األسايس املتعلق بآية الكريس حيث لنا أن نسأل عن موقعيـة هـذه ، ُ
َّاآلية الكريمة يف السلم القرآين َّومن الواضح بـأن التفـصيل يف ذلـك سـابق ، ُّ

ًأوالإذ ينبغـي لنـا ، ألوانه  الفـراغ مـن تفـسري اآليـة عـىل املـستوى املفـردايت ّ
ًالتجزيئي معا وفقا للضابط األو كام ينبغي لنا اسـتقراء النـصوص ، ِّ املتقدمّولً

ُوهذا التفسري بقسميه واالستقراء املفرتض مل حين ، ًالقرآنية وفقا للضابط الثاين
ًولذلك سوف نتعـرض ملوقعيـة آيـة الكـريس بـصورة إمجاليـة وفقـا ، حينهام َّ

َّكام أن جمموعة األبحاث املزبورة يف هـذا ، ُملرتكزاتنا ودراساتنا القرآنية السابقة
ّالسفر توفر لنا جمموعة  ِّات ومـؤرشات عـىل ذلـكّأوليـُ ومـا سـيأيت يف هـذا ، ُ

ِّ ويف الفصول الالحقة يـوفر لنـا مـساحات ،الفصل حول حمورية آية الكريس ُ
 .ًتعريفية بموقعية اآلية أيضا

ِّكريس ما يمهد لنـا لقد ورد يف جمموعة بيانات روائية توصيفية لشأن آية ال ُ
عن عبد اهللا بن سـنان، من قبيل ما جاء ، الرشوع يف التصوير اإلمجايل ملوقعيتها

 ذروة، وذروة ءيشّكـل  لَّإن(: نـه قـالأ  عليـه الـسالماإلمام جعفر الـصادقعن 
ُإن هذه الذروة تعني منتهى الكامل، )١()القرآن آية الكريس  ومنتهى الكامل ينتهي، َّ

ّوهذا ما سوف يسجل لنا شأنية اآلية وحموري، كاملّكل إليه  ِّ ، ّبرمتـهتها للقرآن ُ
ومن ، ًفام نحن بصدده هو بيان املوقعية املعرفية لآلية إمجاال، وسيأيت بيان ذلك

ُالواضح بأن منتهى الكامل القرآين الكامن يف آيـة الكـريس يرصـد لنـا املوقـع  َّ
                                                 

  .٢ح ،٣٩٦ ص،١١ج: وسائل الشيعة) ١(
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 وأما،  ومرجعيتها الكاملية إليهاُوهو موقع عائدية اآليات األخرى،  لآليةّولاأل
فـالكامل يف أبجديـة اخلطـاب ، ّولاملوقع الثاين فإنه ينبثق من حيثية املوقـع األ

َّوبالتايل فإن موقعية آية الكريس تكمن يف ، اإلهلي مكمنه العلم واملعرفة ال غري
 .ً لنا املقام األعالئي لآلية معرفياّيتضحوبنكتة املرجعية ، أرضيتها العلمية

ِّويف رواية أخرى تعمق لنا النكات اآلنفة ُ  عليـه عـيلعـن أمـري املـؤمنني ، ُ
َ ال إلـه إال هو احلاهللاُ{ :سيد آي القرآن(: قالالسالم أنه  َ ُ ََّ َِ ُي القيومَِ ُّ َُّ ولكننـا ، )١()}ْ

ُفاهللا تعاىل هو السيد املطلق وسـائر ، دةاَّ تتعلق بمقام السيّمهمةُنريد إثارة نكتة 
بـل ، ال انفكاك منهـا، وهذه العبودية تكوينية وليست ترشيعية،  لهخلقه عبيد

ِبديع الساموات {: ألنه سبحانه، ّما كان هنالك حتيز لنا يف الوجود إال بعبوديتنا َِ ُ ََ َّ
ُواألرض وإذا قىض أمرا فإنام يقول له كن فيكون ُ ََّ َ ْ َْ َُ ُ َ ََ َُ ُ ً ََ ِ َِ َ ِ مفـردة ّكـل و، )١١٧ : البقرة( }َ

َّر مشخص بعينهوجودية هي أم  فـرع العبوديـة ّتحقـقفتكون االسـتجابة وال، ُ
واألصـل يف ، دة تعني مرجعية ما عداه إليهاَّوال ريب بأن هذه السي، ورسومها

ًعلام بأهنا عائدية تكوينية أيضا، هذه املرجعية والعائدية هي العلم َّ وهكـذا يف ، ً
ُيـاء واملرسـلني علـيهم دة النبي اخلاتم صىل اهللا عليه وآله عـىل سـائر األنباسي

والكـالم يف ، ًحيث تعني مرجعيتهم أشخاصا له ورساالهتم لرسالته، السالم
 .مرجعية معرفيةّثل ُدية آية الكريس فإهنا متاسي

ًهذا ما يمكن البت به إمجاال رعاية للضوابط اآلنفة الذكر ّ عىل أمل إبـراز ، ُ
ّبيانات تفصيلية يف طي األبحاث القادمة لتت  ُ املوقعيـةٍ عمليـةٍصورةضح لنـا بـّ

     . هلذه اآلية الكريمةُاملعرفية
 تصوير املوقعية املعنوية آلية الكريس: األمر الرابع

فيكون آلية الكريس ، أحدمها معريف واآلخر معنوي، آية قرآنية أثرانّكل ل
                                                 

 . ٤٠٥٧ح ،٣٠١ ص،٢ج: كنز العامل) ١(
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ُومـن جهـة أخـرى فإنـه ، هذا من جهة، ُأثر معنوي ينسجم مع بعدها الكاميل
وكوهنـا ،  عرض بعض مالمح املوقعية املعرفية آليـة الكـريسيفّ تقدم وفق ما

ًموقعية تكوينية وليست أمـرا اعتباريـا  فإهنـا تكـون ذات أثـر معنـوي ، ّالبتـةً
ُّبـل إن موقعيتهـا املعنويـة هلـي أشـد، ًينسجم متاما مع موقعيتها املعرفيـة  مـن َّ
ًموقعيتها املعرفية حضورا وتأثريا  واملعنـوي لآليـة َّولعل هذا احلضور املعريف، ً

ّهو ما دعا أمري املؤمنني عليا عليه السالم إىل تعه حيـث ، ًدها وتالوهتـا يوميـاً
 صىل اهللا عليه وآله  منذ سمعتها من رسول اهللاّقط ليلة ُّفام بت( :يقول عليه السالم

ُبل قرن الكشف ، )٢()اتّحتى أقرأها ثالث مر(: ُويف رواية أخرى، )١()حتى أقرأها
 فقد ورد عن الـصحايب، لعلم بمعرفة عظمة ومقام هذه اآلية الرشيفةعن مقام ا
ّاجلليل أيب  آيـة يف كتـاب اهللا ّأي: قال لـه صىل اهللا عليه وآله  النبيَّنأ( بن كعب ُ
 اهللاُ{:  قلـتَّ، ثمًاهللا ورسوله أعلم، حتى أعادها عليه ثالثا: قلت:  قال؟أعظم

ُّال إلـه إال هو احلي القي َُّ ْ ََ َ ُ ََّ َِ   .)٣()ليهنك العلم أبا املنذر:  فرضب صدري وقال،}ُومِ
ٍقوةوقد ورد فيها ما حيكي ب من قبيل ما روي عن ،  األثر املعنوي التكوينيّ

ة رصف اهللا ّمن قرأ آية الكريس مـر(: أنه قال، اإلمام جعفر الصادق عليه السالم
رس مكـروه ، وأيـاآلخـرةعنه ألف مكروه من مكاره الدنيا وألف مكروه من مكاره 

بمعنـى أهنـا ترفـع املـستوى ، )٤() عذاب القـرباآلخرة وأيرس مكروه ،الدنيا الفقر
 . ًة واقية من املكاره احلارضة والغائبةُالكاميل لقارئها أو تكون له جنّ

ِّ وبالتايل ال ينبغي التعجب من مفاد مجلة من الروايات التي تشكل من هذه ُ ّ 
ّاآلية وردا يرتق ًأوال املنظور يف ذلك َّفإن، ى به قارئهً ها املعـريف اُ بعـد: وبالذاتّ

                                                 
  .١٩ ح،٥٠٨ص: الطويس أمايل) ١(
  .٤٠٥٨ح ،٣٠١ ص،٢ج: كنز العامل) ٢(
  .١٩ح ،٥٠٨ص: لشيخ الطويسلاألمايل ) ٣(
  .٤٥١ح ،١٣٦ ص،١ج: تفسري العيايش) ٤(
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ُوال ريب بأن دفع املكاره هبا وطلب املقامات هبـا ال يمكـن حتقيقـه ، واملعنوي َّ
َّألن مقامها املعريف واملعنوي املؤثرين هو خصوص ،  باملعرفة الصورية هباّالبتة

للفـظ هلـام رشافـة وإن كان الشكل وا، املقام احلقيقي هلا ال الشكيل أو اللفظي
ًولكن األثر املعنوي حتديدا طريقه إشارات اآلية ولطائفها وحقائقها، ًأيضا َّ. 

 

ًمر بنا أنفا بعض النصوص التـي اسـتفدنا منهـا بعـض مالمـح املوقعيـة  َّ
ًوهي بنفسها ستكون طريقـا لتقريـب حموريـة ، املعرفية واملعنوية آلية الكريس

، د آياتهّوبأهنا سي، َّكالتي عربت عنها بأهنا ذروة القرآن، لقرآن الكريميف اية اآل
ية ألصـل ّتـصور لنا املوقف أكثر نحتاج أن نفهم بعض املبادئ الّيتضحولكي 

 : وبالنحو التايل، يف موضوعة املوقعيةّ تقدم املحورية من قبيل ما
 املراد من املحورية واملحور: ّولاأل

 ،)١()العود الـذي تـدور عليـه البكـرة: املحور بكرس امليم( :قال الطرحيي
 ألنه يرجـع إىل املكـان الـذي زال عنـه، ،قيل له حمور للدوران: قال الزجاجو

قـد : ويقال للرجل إذا اضطرب أمـره، َّوقيل ألنه بدورانه ينصقل حتى يبيض
 حيور ،اخلشبة التي يبسط هبا العجنيأو از ّ عود اخلب هوقلقت حماوره، واملحور

 ً لدورانـه عـىل العجـني تـشبيهاًي حمـوراّسـم:  قال األزهري،ًهبا اخلبز حتويرا
 .)٢(بمحور البكرة واستدارته

ودوران األشـياء ، فاملحور هو اليشء أو املركز الذي تدور حوله األشـياء
كاملـصباح املـيضء ، أو لكاشفيته عنها، أو لتكاملها به، حوله إما لعائديتها إليه

مـا هـو واقـع يف دائرتـه فهـو ّكـل ف، ما يرسم دائـرة ضـوئية حولـهفإنه عادة 
                                                 

   .٥٩٦ ص،١ج: لطرحييل، جممع البحرين) ١(
  .٢٢١ ص،٤ج: بن منظورال، لسان العرب: رانظ) ٢(
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 ،شعاع منبثق من الـدائرةّكل فإهنا منشأ ، أو كنقطة املركز يف الدائرة، ُمنكشف به
ّشعاع ال ينطلق منها أو ينتهي عندها فهو ال يمت للدائرة بصلةّكل ولذا ف ُ. 

 االصطالحي وأما التصوير، هذا هو التصوير اللغوي للمحورية واملحور
ّللمحورية فهو مستمد من لغويته مع زيادة تفصيل  ّحيث سجلنا يف اللغة نكتـة، ُ

 ُوهنا نضيف نكتة خصوصية العائدية واالنبثـاق، العائدية واالنبثاق والكاشفية
ُبمعنـى أن كـل كـامل م، ُوهي الكامل املحيط بام حولـه، والكاشفية َّ  يف ّتـصورَّ

ِّ كام هو احلال يف قطب الرحـى الـذي حيـرر ،األطراف فجذره كامن يف املحور ُ
وهـذا هـو ،  يف األجزاء واألطراف واألتبـاع إىل مـا هـو بالفعـلّقوةَّكل ما بال

َّوبذلك تتعمق لـدينا فكـرة ذروهتـا ، ُاملعنى الذي نريد أن نسوقه آلية الكريس
حيث الكشف بكامهلا أو انبثاق فهم غريها هبا أو ، للقرآن وسيوديتها عىل آياته

 .العائدية يف التتميم
ُوال ريب بأن هذه املطالب العليا  ّ عـصية التـصور مـا مل -بل األعالئيـة -َّ

 أدواته املعرفية واملعنوية التي من خالهلا تـرشئب ّتخصصُيستكمل القارئ امل
      .األعناق لنيل إنارات اإلشارة وإضاءات اللطائف وأنوار احلقائق

 مالكات حمورية املحور: الثاين
َّل ملحورية اليشء مناطات أو مرجحات متيزه عام ينتهي إليـه مـن أتبـاع ه ُِّ ُّ

 ؟وأطراف يف دائرتيه املعرفية واملعنوية
َّال ريب بأن امتيازه عام سواه هو القدر املتيقن الذي ال مناص من االلتزام  َُّ َّ

ّ الرتجيح بال مرجحموإال لز، به  دوليس ألجل هذا الالزم الفاسد نلتزم بوجو، ُ
ّوإنام مقتضيات املحورية تنص عىل ذلك، املناط ُ حتى وإن كان الرتجـيح بـال ، ُ

ّمرجح  وعليه فام ينبغي الوقوف عنده هو طبيعة املناط الـذي يف ضـوئه ، ًاُممكنُ
ّتقررت حموري ّات التي حتدد لنـا ّوليَّوهنا البد من إلفات النظر إىل بعض األ، تهَّ ُ
ّواملرج طبيعة املناط  : وهي، حُ



 ٥٥ ........................................................................حمورية آية الكريس 

  َّد من األخذ بنظر االعتبار احلدود املعرفية واملعنويـة لآليـة أو الـسورة الب.١
وبالتايل سوف ، ّة حلركة النصّوليُفإهنا يف ضوء ذلك توضع احلدود األ، ّأو النص

ُتتبني طبيعة العالقة بني اآلية كمحور وبني النصوص األخرى العائدة إليه َّ. 
وبالتايل قد تظهـر ، ملعريف واملعنوي بني البعدين اّمهمة هنالك فواصل .٢

، ًوقـد حيـصل العكـس أحيانـا، للعيان حدود املحورية املعرفية دون املعنويـة
 َّفإن التفـصيل، َّوبالتايل البد من الوقوف عىل تلك الفواصل ولو بصورة إمجالية

ّ عادة بسبب ضعف آليات القـارئ املتخـصص يف سـرب غـور الوجـوه ّتعذرُم ُ
 .ّوهذا ما جيرنا للنقطة األخرية، ً أعني البعد املعنوي حتديدا،ّالتأويلية للنص

ً إن التفاوت املعريف فضال عن املعنوي لـه مدخليـة أساسـية يف رصـد .٣ َّ
بل هنالك من ال يعتقد بأصل فكرة املحورية لقـصور ، ّمناطات حمورية النص

ّوهذا ما يشكل عائقا معرفيا أمام هذا القارئ املتخص، يف الفهم ُُ ً ً كـام ، ًص نسبياِّ
 خطـورة مـن عـدم ّوهـذا ال يقـل، َّأن هنالك احتاملية وقوع اخلطأ يف التطبيق
والواقع هو أننـا ال نـستطيع إعطـاء ، االعتقاد بأصل الفكرة من حيث النتائج

ولذلك جتد ، ُبل ذلك أمر حمال، ضوابط دقيقة متنع من وقوع اخلطأ يف التطبيق
، والنحـوي يف النحـو، نطقـي يف املنطـقاألخطاء الكثـرية التـي يقـع فيهـا امل

 .وهكذا، والريايض يف الرياضيات
واآلن بعد تقريب هذه األولويات سنحاول الدخول يف عـرض البيانـات 

 : ُوالتي يمكن تلخيصها بام ييل، األساسية ملحورية املحور
ً توفره إمجاال عىل الكامالت املوجودة يف مـا يرجـع إليـه تفـصيال.١ ً فـال ، ّ
ولذلك فهو بنفـسه وجـود إمجـايل ، ه من كامل موجود يف امتداداتهّلوُخّيصح 

 .ة عىل كامالت املعلولّلعلّوهذا من باب توفر ا، ملجموع امتداداته
ٍ أن ال يتناىف أو يتقاطع مع أي امتداد لـه وإال خـرج .٢ ، حموريتـه لـهعـن ِّ

ء ًفال يكون املحور حمورا ليش، ومعنى التنايف وموضوعه هو شخص املوضوع
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ٌبـل البـد أن يتحقـق انـسجام حيفـظ أرضـية ، ً متاما عنه يف موضـوعهٍّمستقل َّ َّ
ًوهذا املقدار من االنسجام وإن كان نـسبيا بلحـاظ القـارئ إال أنـه ، املحورية

َّالبد من استظهار القدر املتيقن منه ُ  .وهذا واضح، َّ
، يـةً الكامالت املعنوية للمحور عادة ما تكون مـسبوقة بكـامالت معرف.٣

ًوغالبا ما تكون الكامالت املعرفية ملحوقة بكامالت معنويـة ولكـن بلحـاظ ، ً
َّالقــارئ املتخــصص ممــن مل يــصل إىل مرتبــة العــصمة ّ ــنهام ، ُ وإال فالنــسبة بي

فال خيلو كـامل معـريف مـن كـامل ، والعكس اللغوي ثابت وال ريب، ُمتساوية
 .شارة لذلكَّوقد تقدمت اإل،  بلحاظ قراءة املعصومّالبتةمعنوي 
ِّوبـأي ، ًسواء كان معرفية أم معنوية أم معا،  جامعية املحور المتداداته.٤

ّالبد أن تكون جلي، نسبة كانت ًة للقارئ املتخصص مطلقـاَّ ُ ّ بمعنـى وضـوح ، ُ
ّفال يكفي حتققها ثبوتا بلحاظ النص نفـسه وال  ،االستدالل عىل هذه اجلامعية ً ّ

ِّوال يراد بالدليلية تقيص ، مة دليل عىل ذلكّفالبد من إقا، بلحاظ القارئ نفسه ُ
ُإذ يكفي بيان اخلطـوط البيانيـة األوىل ، وجوه جامعية املحور جلميع امتداداته
من قبيل إبراز البعد الفكري أو العقـدي أو ، ُالتي تلتقي فيها امتدادات املحور

ّالسلوكي الذي يشري إليه املحور النيص وظهر ذلك يف امتداداته ُ.    
ّبالتايل فال يلحظ يف حتقق اجلامعية التطابق النيصو ّ سـواء عـىل مـستوى ، ُ

 .اللفظ أم عىل مستوى املعنى
ّ ليس من مناطـات املحوريـة حتقـق االنـسجام بـني نفـس امتـدادات .٥
ولكنها ، ًفالنصوص الراجعة إليه قد تفرتق وتتباين فيام بينها موضوعا، املحور

 .)١(ّذي يتوفر عليه املحور اجلامعًمجيعا تلتقي باملوضوع اجلامع ال
                                                 

ّمن قبيل األب اجلامع بأبوته ألبنائه) ١( مع إمكان وجود التباين يف الشكل واللون واملـضمون ، ُ
ُكام لو كان أحدمها ذكرا واآلخر أنثـى املقتـيض لوجـود االخـتالف بيـنهام ، بني نفس األبناء ًُ
 .ها وقد ال تلتقي دون القدح باجلامع هلاّفامتدادات النص قد تلتقي فيام بين، والبينونة
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َّ وهنا نود التنبيه إىل أن دائرة مالكات املحورية بلحاظ املطابقة واملصداق.٦ ّ 
وهـذا األمـر ، ِّوذلك التساع دوائر املصداق يف كل امتداد هلـا، آخذة باالتساع

ٍمبتن عىل كون القرآن الكريم بوجوده التدويني قد انعكس فيه الكتاب التدويني ُ، 
وإذا ما الحظنا إطالقية الوجود التكويني النـسبية بعواملـه اإلمكانيـة الثالثـة 

َّوحيث إن اإلحاطة أو الوقوف عىل إطالقية ، َّيتبني لنا معنى إطالقية املصداق
ّاملصداق التكوينية متعذر عادة ، َّفإن حلاظ السعة قائم باتـساع رؤيـة القـارئ، ُ
َّوهذا ما يؤكد لنا الفكرة التي نبـ  يف كلمتـه عليـه الـسالمه إليهـا أمـري املـؤمنني َُّ
 ال تفنـى ،وباطنه عميق،  القرآن ظاهره أنيقَّوإن(: ُالوصفية لألفق القرآين بقوله

  .)١()كشف الظلامت إال بهُ وال ت، وال تنقيض غرائبه،عجائبه
 القيمة املعرفية للمحور: الثالث

ِّتكمن القيمة املعرفيـة للمحـور يف كونـه يـشكل منظ ّومـة متحركـة ذات ُ ُ ً
 : ومها، ّالبتةّال غنى للقراءة التخصصية عنهام ، اجتاهني
 .اجتاه رصدي حلركة النصوص االمتدادية له: ّولاأل

 .اجتاه توجيهي ملعطيات النصوص االمتدادية له: الثاين
فالرصدية يف املقام ، ية ورضورةّأمه هو األكثر ّولَّوال ريب بأن االجتاه األ

ًنا منيعا من االنزالق واالنحرافتعني كونه حص وأما التوجيهيـة اإلرشـادية ، ً
ّوذلـك مـن خـالل تـوفر ، ًفاقا جديدة أمـام االمتـداداتآفإهنا عادة ما تفتح 

، ًوإن كانـت صـورا إمجاليـة، اّبرمتهـاملحور عىل صور كاملة آلفاقيـة القـرآن 
ّوبالتايل فإن القيمة املعرفية للمحور عادة ما متتد بامتداد  وهذا ، اآلفاق القرآنيةَّ

وأما سائر ، ّبرمتهحمورية القرآن ّمثل ُ الذي يّالنصيف بصورة عملية ّجسد تيإنام 
ُاملحاور األخرى فإهنا تلحظ بحسبها تارة وبلحاظ قارئها تارة أخرى ُ ُ. 

                                                 
  .٥٥ ص،١ج: حتقيق الشيخ حممد عبده، هنج البالغة) ١(
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ّإن الوقوف عىل القيمة املعرفية للمحور حترك القـارئ املتخـصص باجتـاه  ُ ِّ ُ َّ
ِّألنـه يـشك، لوقوف عـىل كامالتـهحتصيل املحور نفسه وا ل حلقـة أساسـية يف ُ

ًتصحيح قراءة النص رصدا وإرشادا ً ُإىل نكتـة مدخليـة  ًآنفاولذلك قد أرشنا ، ّ
ّاملحورية واملحور يف الرشوط التي ينبغي التوفر عليها بالنسبة للقارئ املتخصص ُ ّ. 
تـه ّوبقدر املكنة من التعرف عىل كـامالت املحـور والكـشف عـن امتدادا

ّتكون مكنة القارئ املتخصص فالعالقة طردية بـني حتـصيل مراتـب املحـور ، ُ
 .ّية للنصّتخصصوبني نضج القراءة ال
 لنـا مـستويات القـراءات املطروحـة يف عـامل فهـم ّتضحتويف ضوء ذلك 

ًالتي مل يلتفـت فيهـا عـادة إىل هـذه النُكتـة األساسـية، ّالنص القرآين بـل ومل ، ُ
 .ّب النُكات التي اختص هبا هذا الكتابُيلتفت فيها إىل أغل

َّجدير بالذكر أن القيمة املعرفية للمحور يعرس اإلملام أو اإلحاطة هبا لغـري 
ّكام أن تفعيل هذه القيمة املعرفية بصورة كاملة شبه متعذر حتى ، العصمة أهل َُّ

ّوذلك لعدم توفر الظـروف املوضـوعية للـسقف املعـريف ، بالنسبة للمعصوم
ةوبحسب ال، )١(يه القرآن الكريمالذي عل  اجلارية هو جريـان العلـوم عـىل سنّ

 عن اإلمام جعفـر الـصادق عليـه ّرويكام جاء يف اخلرب امل، قدر نضج العقول
:  وقال،ّم رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله العباد بكنه عقله قطَّما كل(: قالالسالم أنه 

م النـاس عـىل ِّكلُ أن نُأمرناارش األنبياء ا معـَّإن: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله
  .)٢()قدر عقوهلم

، وهو كالم اهللا تعاىل وكامله، َّوال ريب بأن املستوى املعريف للقرآن الكريم
ُيشكل البنى األساسية يف تشكيل النضج العقيل للرسول األكرم  صىل اهللا عليه ُِّ

                                                 
ًوإن كان ما يتوفر عليه املعصوم ال يقاس به أبدا) ١( ولكن الوقوف اإلحـاطي تتبعـه لـوازم ، ُّ

 ).دام ظله(منه . ُال يمكن االلتزام هبا، باطلة
  .١٥ح ،٢٣ ص،١ج: الكايفُأصول ) ٢(
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ُ النـضج بـام ال يمكـن َّن املستوى املعريف للقرآن الكريم يفوق ذلـكإبل ، وآله
ِنسبته كنسبة الرسول للمرسل، ّتصوره وهذا هـو األوفـق للقواعـد العقليـة ، ُ

ُوأما بحـسب الواقـع الـذي عليـه األفـق ، والنقلية القائلة باستحالة اإلحاطة
ًبل ومتعذر أيضا،  فهو جمهول لنا صىل اهللا عليه وآلهاملعريف للرسول األكرم َّ ُ)١( ،
َّفام يتحصل منه يكو  صىل اهللا عليه فكان، أي بحسب عقولنا، ن بحسب القابلُ

ُ يرتشح منه عىل خماطبيه بقدر مقدوروآله ولقد كان أمري املـؤمنني عـيل عليـه ، ّ
ُالسالم ينادي يف خماطبيه  لو أصبت له -وأشار إىل صدره - ًاّ مجًهنا لعلاما  هَّإن(: ُ

َوالرتشح مقرون بمقدار املخاطب، )٢()محلة ُ ّستوى الـذي يشخـصه ُوهـو املـ، ّ ُ
، ًاّعنـدما سـأل اإلمـام عليـ، ًرواية عن كميل بن زياد رمحه اهللا، املعصوم نفسه

 فقـال ؟لك واحلقيقة ما:  فقال عليه السالم؟ما احلقيقة! يا أمري املؤمنني(: ًقائال
ّأو لست صاحب رسك: كميل ُولكن يرشح عليـك مـا ، بىل:  قال عليه السالم؟ُ َ ْ
 .)٣(...)ّييطفح من

                                                 
ّيـا عـيل ال يعـرف اهللا إال أنـا وأنـت(: ورد عن الرسول األكرم صىل اهللا عليه وآلـه )١( وال ، ّ

 ،٢ج:  للـديلمي،إرشـاد القلـوب: انظـر. )ّوال يعرفك إال اهللا وأنا، ّيعرفني إال اهللا وأنت
 .١٧٣ص: للحافظ رجب الربيس ،مشارق أنوار اليقني: ًوأيضا. ٢٠٩ص

  .٣٦ ص،٤ج: مد عبدهحتقيق الشيخ حم، هنج البالغة) ٢(
 .٤٩٧ص: لقطب الدين الالهيجي، املقالة الثانية، حمبوب القلوب: انظر) ٣(

ّأو مثلـك خييـ: فقـال كميـل(: ية الرواية نذكر تكملتهاّمهًونظرا أل َُ  قـال أمـري ؟ًب سـائالَ
زدين : فقـال كميـل. كشف سبحات اجلالل من غري إشارة، احلقيقة: املؤمنني عليه السالم

قـال عليـه ، ًزدين بيانا: فقال كميل. حمو املوهوم مع صحو املعلوم: قال عليه السالم، ًبيانا
نور يرشق من صـبح : قال عليه السالم، ًزدين بيانا: فقال. ّهتك السرت لغلبة الرس: السالم
أطفئ الرساج فقـد : فقال عليه السالم، ًزدين بيانا: قال. لوح عىل هياكل التوحيدي، األزل

 =                ). طلع الصبح
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ِّتحصل لدينا أن الوقوف عىل القيمة املعرفية للمحـور باجتاهيهـا تـشكف ُ َّ  لَّ
ّرضورة أساسية بالنسبة للقراءة التخصـصية للـنص والتـي ينبغـي حتـصيل ، ّ

ُالقدر املتيقن منها املت ببيانات وجه العالقة بني املحور وامتداداته لتحقيـق ّمثل ُ
 .إليهمعنى رصدية املحور وإرشاديته للنصوص الراجعة 

 الوتدية من رشوط املحور: الرابع
حيـث ،  حول موضوعة الوتديـة يف القـرآنّمهمة جمموعة بيانات )١(َّمر بنا

ُ لنا أن للقرآن أوتادا متّاتضح ً ّبـل هـي املحـور الكـيل ، هالنقاط املركزيـة فيـّثل َّ
َّوأن الوتـد هـو الــيشء الواجـد لكـامالت احلفــظ ، جلميـع املعـارف القرآنيــة

 .ٍّله وللمستعني به عىل حد سواء، والثبات
َّثم إن األوتاد بثقلها التنظيمي للقرآن الكريم وقيمتها املعرفيـة املـستطيلة  َّ

ُواحلاكمة عىل القيم األخرى مت ُالبنـى التحتيـة للوجـود القـرآين يف عامليـه ّثـل ُ
ُن لكل وتد قرآين وظائف معرفية خمتلفةإو، اللفظي واخلزائني ّ  َّأمهها الوظـائف، َّ

ّوهذا التنوع الوظائفي يف ضوئه تتنوع ، اللغوية والعقدية والرشعية والسلوكية ّ
ًن هلذه األوتاد اجلامعة وتدا جامعـا هلـا يف كامالتـه إو، ات األوتاد القرآنيةّهوي ً َّ

 .واستطالته املعرفية
 معرفية تفسريية ّمهامَّوهي أن هنالك ، يةّمهَّثم انتهينا إىل حقيقة يف غاية األ

َّبد مـن أن يكـون  بالعقيدة الّتعلقفالنصوص التي ت، يلية لألوتاد القرآنيةوتأو
 .له الوتد القرآينّوهذا املحور يمث، هلا حمور ال خترج عن معامله

                                                                                                                   
ّولكنه له حـد حمـدود ينتهـي ، ُفإنه رساج ميضء، َّوقيل بأن املراد من الرساج هو العقل= 

، ُوتنزوي عنه معطيـات احلـصول، صف فيه العلوم باحلضورّتت، عنده لينطلق رساج آخر
َفتمحو العني احلاجة لألثر، ُذلك عامل املعاينة ُ . 

 ). أوتاد القرآن ،لنقاط املركزية يف القرآنا(: راجع الفصل اخلامس من الباب األول) ١(
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ويف ضوئه نكون عىل مقربة مـن ، ً لنا آنفا بنحو من التفصيلّاتضحهذا ما 
ة يف ضوء جمموع ّوليَّفإن النتيجة األ، وجه العالقة بني الوتد واملحور القرآنيني

َّالبيانات يف موضوعة األوتـاد وموضـوعة املحوريـة هـي أن مجيـع مالكـات 
ّفكل حمور قرآين هو ، الوتدية القرآنية مأخوذة كرشط أسايس يف حمورية املحور

وبالتايل فاشرتاطنا العلم بوتدية اآلي القرآين يف التفسري ، يف األصل وتد قرآين
ٍواملفرس سار إىل العل ِّ  .بل العلم بمحاوره هو األوىل، م بمحاور القرآنُ

ينبغي  - لنا وجه التقارب بني الوتد القرآين واملحور ّاتضحبعد أن  -اآلن 
 . حلاظ يكون هذا االختالفِّوبأي، إلفات النظر إىل جهة االختالف بينهاملنا 

 االختالف اللحاظي بني الوتدية واملحورية: اخلامس
ّ اللحاظي بني وتدية النص وحموريته من خالل ُيمكن لنا رصد االختالف

ُعدة أمور  : ندرجها كالتايل، وهي أربعة حلاظات، ّنكتفي باألهم منها، ّ
ّإذا كان املنظور يف النص القرآين واجديته لكامالت احلفظ  :ّولاللحاظ األ

،  فذلك هو الوتد القرآين-ً انتهاء بهةوللنصوص املستعين ،ً له ابتداء- والثبات
ُذا لوحظ نفس عائديـة النـصوص االمتداديـة لـنص جـامع يوإ ّ الوجـه ّمثـل ُ

 .فذلك هو املحور، اإلمجايل هلا
، ّإذا استحال االنفكاك املوضوعي بـني الـنص وامتداداتـه :اللحاظ الثاين
وبعبـارة ، وإما إذا أمكن ذلـك فـذلك هـو الوتـد القـرآين، فذلك هو املحور

فـذلك ،  الواحد إذا كانت ذاتيةِّية للنصَّإن عائدية النصوص االمتداد: ُأخرى
 .وإال فهو وتد قرآين، هو املحور

يرقبهـا ، ّإذا كانت حاكمية النص عىل امتداداتـه توليفيـة :اللحاظ الثالث
ّاملفرس واملؤو ُ وأما إذا كانت احلاكمية حقيقة قرآنية ، فذلك هو الوتد القرآين، لُّ
ًيتحرك فيها النص تلقائيا، قائمة بنفسها ّ فـذلك ، َّ كام لو شكل قـضية كربويـة،ّ
 .هو املحور
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ّإذا كان امللحوظ بـني الـنص وامتداداتـه اجلانـب املعـريف  :اللحاظ الرابع
فـذلك هـو الوتـد ، ّبمعنى إمكان تصور انفكاك االمتداديـة املعنويـة، ًحتديدا
فـذلك هـو ،  انفكاك االمتداديـة املعنويـةرّوأما إذا ارتفع إمكان تصو، القرآين
ّحتى وإن كـف قـارئ الـنص املتخـصص عـن الـسري باجتـاه ، ر القرآيناملحو ُّ َّ

   .حتصيل وحتقيق املحورية املعنوية
 ؟املحور فرد أم مقام جامع: السادس

 ولكي .وذلك الرتباطها باجلانب املعنوي، يةّمهوهنا تكمن نكتة يف غاية األ
 . الفرد واملقام واجلمعَّ لنا املوقف نحتاج إىل بيان مقدمة يسرية تتعلق بمعاينّيتضح

ّأما الفرد فقد يراد به وجوده املستقل وغري ملحـوظ فيـه عنـوان املرآتيـة ، ُ
َّبمعنـى أن األغيـار هـي ، وإنام عالقة األغيار به عالقة نـسبية، لشهود األغيار
ّعـز وجـلكام هو احلال بالنسبة للباري ، وليس هو الذي حيكيها ،التي حتكيه ّ ،
وكام ، فهو فرد يف كامله ويف حكايته، ال حيكي سوى نفسهولكنه ، ّفالكل حيكيه

ّهو احلال بالنسبة للجوهر الفرد غري القابل لالنقسام لـشدة بـساطته وجتـرده َّ ،
َّولكن مجيع مـا دونـه حيكـي ، فإنه ال حيكي ما دونه، واجلامع لكامالت أقسامه

 . وجوده وكامله
، ّا عند التحقق بكامل املقامأو اإلقامة نفسه، وأما املقام فهو موضع اإلقامة
 يف لغـة ّوال يـصح، فال يعدوه لغـريه دون ذلـك، ورشطه هو استيفاء رسومه

ّالعرفاء ألحد منازلة مقام إال بشهود إقامة اهللا تعاىل إي ُ  .)١(ُاه ذلك املقامُ
ّفليس لألغيار ظهـور مـستقل ، )٢(وأما مقام اجلمع هو شهود األغيار باهللا

 قـائم بـالوجود ّ شهودهم بـام هـم معنـى ربطـيّتحقق يوإنام، يف نظر الشاهد
                                                 

 .١٣٤-١٢٣ص: ُأليب القاسم عبد الكريم هوازن القشريي، ُالرسالة القشريية: انظر) ١(
 .١٣٧ص: املصدر السابق) ٢(
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 ًافاألغيار املشهودة ال تعدو عـن كوهنـا معنـى حرفيـ، وهو اهللا تعاىل، ّاملستقل
 . باملعنى االسميًقائام

  غري منظور،َّ فذلك يعني أنه شاخص بنفسه،َّفإذا قلنا بأن املحور القرآين فرد
ّوأن الغري بلحاظ النسبة حيق، فيه غريه َّبمعنـى أن االمتـدادات ، ق االرتباط بـهَُّ

 ت فبلحـاظ نـسبة االمتـدادا.ستقوم بمقام احلكايـة عـن املحـور ال العكـس
 .ّللمحور تتحقق حمورية املحور

ُوأما إذا ما قلنا بأن املحور القرآين مقام جامع ُفرياد به املقام الثابت بكامله ، َّ
، ة لرؤيـة امتداداتـه الكثـريةَّوأن هذا املحـور مـرآة كامليـ، اإلهلي املوهوب له

ّفاالمتدادات بمثابة األغيار التي ال يمكن للقارئ املتخصص شهودها بـدون  ُُ
 ً.وهو املحور القرآين اجلامع بكامله لكامالت امتداداته إمجاال، اجلامع هلا

ًوالصحيح يف املقام هو كون املحور القرآين مقاما جامعـا جلميـع كـامالت  ً
ًال فـردا شاخـصا ، حيكيهـا بنحـو اإلمجـال، قرتنـة بـهُالنصوص االمتدادية امل ً

ألنه ال حيكي إال كامل ، ًمستقال غري منظور فيه كامالت الغري إال بلحاظ النسبة
وإن كان يف واقـع احلـال مـا عـداه مـن ، فبلحاظ النسبة تكون احلكاية، نفسه

 .امتداداته حتكيه
ع فهـو حيكـي امتداداتـه َّوبالتايل فإن املحور القرآين بلحاظ كونه مقام مجـ

االخـتالف (: ًأيـضا يف عنـوانّ تقـدم وقـد، َّكـام تقـدم، ولكن بصورة إمجالية
   .ّفتأمل، ما يدعم ذلك) اللحاظي بني الوتدية واملحورية

 عنرص الثبات يف املحور: السابع
ُتقدم منا أن املحور القرآين ي َّ َّ بـأن املقـام يعنـي ّاتـضحوقد ، مقام مجعّمثل َّ

 ولكننا ال نعني بالثبات هنا، وإمتام الرسوم حيكي لنا صور الثبات، لرسومإمتام ا
ّما يقابل التغري َّبمعنى أن املحـور القـرآين ال ، ُوإنام نعني الثبات املقابل للفقد، ُ

ِّيتصور فيه فقدان ألي كامل من كامالته ّ وأما الزيادة الكامليـة فيـه فإنـه إذا مـا ، ُ
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 ،هو جمىل لصفات الكامل واجلامل واجلالل هللا تعاىلُلوحظ كون القرآن التدويني 
ّفإنه ال يتصور فيه الزيـادة بلحاظـه، وهو مرآة لكتاب التكوين بمعناه اجلامع ُ ،
ُولكن القارئ املتخصص حيث إنه مل حيـ ّ الزيـادة ّط بكـامالت القـرآن يتـصور َُّ

 دة الكامليـةفالزيـا، الكاملية فيه بتبع االرتقاء الكاميل الذي يكـون عليـه القـارئ
 . ذلكّاتضحوقد ، ّللمحور إنام هي بلحاظ القارئ ال بلحاظ النص نفسه

ّفإن عنرص الثبات للمحور القرآين يشكل عنرص ثبـات يف ، ّوعىل أي حال ُ َّ
ّبمعنى أن ما ينتهي إليه القارئ املتخصص يف قراءاته للنصوص ، طلب التحصيل ُ َّ

ّاالمتدادية سيشكل له املحور ضـامنة معرفيـ وترشـيد ة ومعنويـة يف تـصحيح ُ
ّوأمـا إذا مـا اعتقـد التبـدل والتغيـري يف كامليـات ، بياناته التفسريية والتأويلية

 الـدائم حيفـظ للقـارئ نفذلك الوجـدا، املحور فال معنى للرجوع والعرض
 هـي َّوال ريب بأن هذه الديمومة اإلطالقيـة، ّديمومة حركته باجتاه فهم النص

َّوهي أن من طبيعة املحـور القـرآين أو ، يةّمه يف غاية األبنفسها حتكي لنا قضية
مـن خـالل عـرض األجوبـة ، ة عنـدهّمن مالكاته انتهاء مجيع األسـئلة امللحـ

لـيس (: وذلك من باب، بمعنى انقطاع السؤال وحلول مقام التسليم، النهائية
ال انتقـال َّكام أن الدار اآلخـرة ، َّفإن ذلك هو غاية املأمول، )وراء عبادان قرية

ِوإن اآلخرة هي دار القرار ...{ بعدها َ ُ َ ََ ْ َ َِ َِ ْ َّ  .فكذلك الكامل املحوري، )٣٩: غافر( }ِ
قد ، وذلك مقام معريف ما بعده مقام، عنرص الثباتّمثل ُولذلك قلنا بأنه ي

ٍوالكل منته، ُتنال بعض مراتبه ولكن السري فيه دائمي ال ينقطع ُ ذلـك ،  لكاملهّ
َوأ{: قوله تعاىل َن إىل ربك املنتهىَ َ ُ َ ِّ َ َ ِ ُودار القرار وبلوغ املنتهى قد ، )٤٢: النجم( }َّ

ًوصريورة ما كمن فيه فعليا،  يف القابلّقوةيعنيان انطفاء ال وقد يعنيان انطفاء ، ُ
: ُوذلك بالرجوع إىل مقام األحـسنية املـشار إليـه يف قولـه تعـاىل، ّعامل التسفل

ِلقد خلقنا اإلنسان يف{ َ َ ِ ْ َ َ ْْ ََ ٍ أحسن تقويمَ ِ ْ َ ِ َ ْ  آخر ال تنالـه ًاوقد يعنيان أمر، )٤: التني( }َ
 .ُالعقول يف الدنيا وإن كملت
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 ُاملحورية يف بعدها التفسريي: الثامن
ً نوعا وكـامتمهام اختلف،  التفسرييةّهامَّإن امل ّ  بلحـاظ النظريـة التفـسريية ً

ِّوشخصية القارئ املتخصص ًفإهنا تتجه عادة، ُ  ،ّلرموز الظاهرية للنصّ إىل فك اَّ
 وهذا الظـاهر، ّولذلك تكاد أن تنحرص احلركة التفسريية يف عامل الظواهر للنص

 :كام يف قوله تعـاىل، ُوهو مقتىض األصل فيه ، ًا عن االستعانة بغريهّتارة يكون غني
َّذلك بأهنم قالوا إنام البيع مثل الربا وأحل اهللاُ ا...{ ُ ْ َُ َ َ ُ َ ََّ ِّ ْ ْ ُْ ْ َِ َِ َّ ِ َ ِ َلبيع وحـرم الربـاَ َ َ َ َِّ َ َّ ْ : البقـرة( }...ْ

ية البيع وحرمة الربا جاءتا بلفظني ظاهرين يف معنامها بام ال حاجة ّفحل، )٢٧٥
َّوهذا مفرس، ٍ أو إلفات نظر أو تبينيٍهلام لتنبيه  . بنفسه فال حاجه به للتفسريُ

ًنظـرا الحـتامل وقـوع اخلطـأ يف تـشخيص ، هيوتارة حيتاج إىل إلفات وتنب
ْيد اهللاِ فوق أيدهيم{: كام يف قوله تعاىل، القارئ ْ َِ ِ َ َ ْ َ ُفإن اليد ال يراد ، )١٠: الفتح( }ُ َّ

 ولكنه ،وهذا واضح، ّتجرد الّتامَّألن اهللا تعاىل وجود بسيط ، ّيس العضو احلاهب
ِإن الصفا واملروة مـن شـعآئر اهللاِ{: أو كام يف قوله تعاىل، قد حيتاج إىل تنبيه ِ َِ َ َ ََّ َ ْ َ َ َّ ْ فمـن ِ َ َ

َحج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف هبام ِ ِ َ َ َ ََّ َ َ ُ ْ َ َّ ََّ َ ْ َ َ َْ ِ َِ َ َْ : َّفإن قوله، )١٥٨: البقـرة( }...َ
َفال جنَاح( ُ َ َّال يراد به جمـرد حـصول اإلذن بـالطواف والـسعي بـني الـصفا ، )َ ُ ُ

ّفإن السعي بينهام واجب رشعي ويبطل احلـج، أو استحباهبام، واملروة ، برتكـه َّ
َّوإنام يراد به أن السعي الواجب بينهام صحيح حتى مع وجود األصنام يف أعىل  ُ

وهـذا داخـل ، وهذا األمر حيتاج إىل إلفات نظر وتنبيه، )١(ًالصفا واملروة سابقا
 .وهو أدنى مراتبه، يف مراتب التفسري

كام هو احلـال يف تفـصيل مـا أمجلـه القـرآن ، وتارة يكون بحاجة إىل تبيني
َوهللاِِ عىل الناس حج البيت من اسـتطاع ...{: كام هو احلال يف قوله تعاىل، لكريما َ ُّ َ ََ َ َّْ َ ِْ ِ ِْ َِ

َّإليه سبيال ومن كفر فإن اهللاَ ِ َِ َ َ َ َْ َ َ ً ِ ِ َ غني عن العـاملنيَ ِ َِ َ َْ ِ ٌّ َّفـإن مناسـك ، )٩٧: آل عمـران( }َ
                                                 

 ).دام ظله(منه ، راجع سبب نزول هذه اآلية الكريمة) ١(
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لذلك كان و،  ومعنى االستطاعة بحاجة إىل بيانات املعصوم عليه السالمّاحلج
 ،)١()مناسككم ّيخذوا عن(:  يقول يف رواية الفريقنيصىل اهللا عليه وآله رسول اهللا

 .ًوهذا داخل أيضا يف العملية التفسريية
ُوللعملية التفسريية مراتب أخرى مت هـا مرتبـة ّأمه، حجر الزاويـة فيهـاّثل ُ

ّوهذا التفسري تارة يكون املفرس فيها نص، تفسري القرآن بالقرآن َّ ًا امتداديا آلخر ُ ً
ًوتارة يكون املفرس فيهـا وتـدا قرآنيـا وحمـورا،  صلة موضوعية بهيذ ً ً َّ وهـذه ، ُ

ِّالوظيفة التفسريية قد ال تلبي احلاجة األساسية التي تبتغيها العملية التفسريية ُ ،
إما بتوضيح ألفـاظ ، عادة ـ وفق املشهور ـ برفع الغطاء عن الظاهرّمثل والتي تت

َّ أمجلها النص املفرسٍرض تفصيالتّالنص أو بع ُ َّولكن العمليـة التفـسريية ال ، ّ
ّوإنام حمورها احلقيقي يدور حول بيان مقاصـد الـنص عـىل ، تقترص عىل ذلك
 .مستوى الظاهر

َّوال ريــب بــأن ، ّوهــذا البيــان حيتــاج إىل عمليــة تثبــت وتــدقيق وحتقيــق
َّ غري مؤهلة لذلكةالنصوص االمتدادي امنـا سـوى املحـور ولذلك لـيس أم، ُ

ِّفاملحور يشكل احلجر األسـاس، َّوهنا يتجىل الدور التفسريي للمحور، القرآين ُ 
  أبـرز نـامذج تفـسري القـرآن بـالقرآن مـن ّمثـل ُيف العملية التفـسريية باعتبـاره ي

ُومن جهة أخرى ي، جهة ُالواجهة أو الدعامة الراصدة ملعطيات النـصوص ّمثل ُ
ُ مبــارشة املحــور القــرآين يف رفــع إهبــام مجلــة مــن وهــذا ال يلغــي، االمتداديــة

ّولكن هذا الدور ثانوي وال تتوقف عليه وظائف املحـور، النصوص االمتدادية َّ، 
 .َّوقد عرفت بأن العملية التفسريية ال تنحرص هبذا الدور التوضيحي التبييني

ُإذن فالعملية التفسريية يف سطورها األوىل تدور حول التوضيح والتبيـني 
ّـ وفق مباين املشهور ـ ولكن هنالك سطورا أخرى تـشكل الدعامـة احلقيقيـة  ُ ُ ً َّ

ّللمعطى التفسريي ال يتكفل هبا غري املحور القـرآين وبالتـايل فـدور املحـور ، ُ
                                                 

 .٢٧٠ص ،٥ج: ائي النسسنن: ويف لفظ قريب منه يف. ٣٢٥ ص،٢ج: لطويسل، اخلالف) ١(
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ّالقرآين يف املجال التفسريي يبدأ من السطور األوىل للعملية التفسريية ويـشتد  ُ
ُيف سطورها األخرى التي تعطي ألصل الع    .ملية التفسريية جدواهاُ

 ُاملحورية يف بعدها التأوييل: التاسع
َّوذلـك لـشدة املخـاطر التـي ، ّوهنا تشتد احلاجة لـدور املحـور القـرآين

 بأعىل مراتبها يف ّتجىلَّبمعنى أن العملية الرصدية ت، ُتواجهها العملية التأويلية
 املحـور إال أنـه ّاممهـوهذا الدور رغـم أنـه ثـانوي يف ، ُحفظ املعطى التأوييل

ّبالقياس إىل ما عليه احلال يف العميلة التفسريية يكـون األهـم واألشـد وأمـا ، ّ
ِّدوره احلقيقي يف العملية التأويلية فيكمن يف كونه يشكل حلقة الوصل بـني  ُ

بعـوامل اإلشـارة ّمثلـة املت، النصوص االمتداديـة وبـني عـوامل الغيـب القـرآين
َّ ارتقت العملية التأويلية وامتدت معطياهتا اشتدت وكلام، واللطائف واحلقائق ُّ

فالعالقة ارتقائيـة طرديـة بارتقـاء املراتـب ،  ودور املحور القرآينّهاماحلاجة مل
الدور باملحور فيها َّبل إن املراتب التأويلية القصوى يكاد أن ينحرص ، التأويلية
 .وذلك لضآلتها، ُحيث تكاد أن هتمل احلاجة للنصوص االمتدادية، القرآين

ّويمكن تقريب ذلك بمثال يتعـرض لـه أصـحاب احلكمتـني اإلرشاقيـة  ُ
ّوهو ما يتعلق باإلنسان الكامـل ،  مشارهبمّكافةً فضال عن العرفاء ب،واملتعالية

َّأو ما يسمى بالصادر األ، ّوليف مصداقه األ ُفإن امتداداته ترى من خالله، ّولُ َّ ،
اسطة احلقيقيـة يف الفـيض مـذ كـان الوجـود فهو الو،  ما هي عليه بهّوتستمد

 ُفإذا أوجدنا مقايسة باستلهام احلقائق من املأل األعـىل، اإلمكاين وإىل ما سيكون
بـل ال نـسبة يف ، وساحة القدس واحلرضة اإلهلية فال تكاد تكون هنالك نسبة

ُّوبالتـايل فكـل ، )١( وكيف يعزب عن فيضه سفح؟وكيف للواسطة طري، البني
                                                 

يف إشارة إىل الكلمة اخلالدة ألمري املؤمنني عيل عليه السالم التي اخترص لنـا فيهـا مقامـه ) ١(
  َّي الـسيل وال يرقـى إيلّينحـدر عنـ(: حيث يقـول، املعروفة بالشقشقيةوكامله يف خطبته 

  ).٣(: خطبة رقم، ٣٠ ص،١ج:  هنج البالغة.)الطري
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وكيـف ، ّما دون القمة منظور فيهّكل و، َّ من ماء طهور فهو من قمتهما للسفح
ومـن هنـا ، ًوللمنظور نـاظرا، ًوللواصل موصوال، ًللواهب أن يكون موهوبا

قاس بنا أحد، فينا نزل ُنحن أهل البيت ال ي(: تفهم كلمة اإلمام عيل عليه السالم
لرسالة فيهم أمثلة بـارزة ونزول القرآن ومعدن ا، )١()القرآن وفينا معدن الرسالة

َقـربُيأراد عليه السالم أن  عـدم املقايـسة هبـم لوإال ف، فكـرة صـدارهتمهبـا  ِّ
َّمـن أمههـا أن فـيهم ، ُمضامني أخرى ومالكات ما كانت ولـن تكـون ألحـد ّ

فمـن كـان هـذا هـو ،  واإلنسان الكامل والوساطة يف الفـيضّولالصادر األ
،  ذلك مـا مل يكـن ولـن يكـون؟ قيامهمقامه فبمن من وجودات عامل اإلمكان
ّوهذا هو مقتىض القول احلق والعدل فيهم ُ. 

                                                 
 ورد عـن نـوادر املعجـزاتويف . ٢٩٧ح ،٧١ ص،١ج: السالم عليه عيون أخبار الرضا) ١(

ا ّإن يا جابر،(: اإلمام حممد الباقر عليه السالم أنه قال جلابر بن عبد اهللا األنصاري رمحه اهللا
بنـا اهللا  يـا جـابر،.  مـن البـرش فقـد كفـرًأهل البيت ال يقاس بنا أحد، من قاس بنا أحدا

فقفوا عند أمرنـا وهنينـا وال تـردوا  كم،ّاكم عىل ربونحن واهللا دللن وبنا هداكم، أنقذكم،
 علـيكم ُدِرَومجيع ما يـ  علينا،ُّردُ وأعظم من أن يّا بنعم اهللا أجلَّنإف عىل ما أوردناه عليكم،

تنـا أعلـم ّأئم: قولوا وما جهلتموه فأوكلوه إلينا،،  فامحدوا اهللا تعاىل عليهه فهمتموفام ا،ّمن
 جعفر حممـد يبأل،  عليهم السالم اهلداةّئمةاألعجزات يف مناقب نوادر امل:  انظر.)بام قالوا

  .١٢٤ص: ماميبن جرير الطربي اإل
َّولعل من أجل ما عرب به اآلخرون عن هذا املقام عمر بـن عبـد العزيـز ّ َّحيـث يـذكر أن ، َّ ُ

دخل عىل عمـر بـن عبـد العزيـز وعنـده وجـوه  عليهم السالم قد عيل بن احلسنياإلمام 
لكـم ، أنـتم أهيـا األمـري:  فقـالوا؟ من أرشف النـاس:لام قام من عنده قال عمرف الناس،

ولكن أرشف الناس هذا الـذي  كال واهللا،:  قال.الرشف يف اجلاهلية واخلالفة يف اإلسالم
 أن يكـون ّومل حيـب،  الناس أن يكون منـهَّإنام أرشف الناس من أحب ،ًقام من عندي آنفا

يب القاسم عيل بـن موسـى أل، املالحم والفتن:  انظر.)لوهذه صورة هذا الرج من أحد،
  .١٩١ص: جعفر بن حممد بن طاووس احلسني
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ِّوهلم مقامات أخرى خترجنا عن حمـل، هذا ُ وال ،  احلاجـة يف هـذا البحـثُ
ًفام هم عليه خارج عن حدود املكنة بالوصف فضال عن ، ها تفي بالغرضنظنُّ
ـومـا هـذا الوصـف ، صاف به لغريهم من مفردات املمكـنّتاال ا إال عجـز منّ

وأمـا (:  قـال املظفـر رمحـه اهللا.يـاهماتكويني واقعي عن املكنة يف عـرض مز
 اهللا منحهم مواهب جليلة، وصفات نبيلـة، ال يبلـغ مـداها َّاالعتقاد فيهم بأن

 إذ ال يلزم من ذلك خروجهم عن ؛ء يف يشّوال يعرف كنهها، فليس من الغلو
ومهـام اعتقـدنا . ةّاصـ مـن صـفاته اخلءالبرشية، أو مشاركتهم هللا سبحانه يف يش

 ولو مل يعلمـوا أننـا ال نـصل ، فال نبلغ فيه مراقيهم القدسية الرفيعةءفيهم من يش
هونا عن الربوبيـة ّنز>: إىل تلك الرتب السامية التي يعرفوهنا ألنفسهم، ملا قالوا لنا

ون القـول  لعلمهم بأننا مهام سبق لنا فيهم من قول وكـان د،<وقولوا فينا ما شئتم
 .)١() فيهمًاّ عن مستواهم وغلوً فال يكون خروجا،يف اهللا اخلالق تعاىل
وقـد ورد يف ، ة باهللا تعاىلّاص احلقيقي هو أن تصفهم بالصفات اخلّوالغلو

:  عليه السالماهللا الصادق قال أبو عبد(: عن إسامعيل بن عبد العزيز قالذلك 
فقلت   ...فدخل ... قمت فوضعت لهف:  قال.ّيا إسامعيل ضع يل يف املتوضأ ماء

ّأنا أقول فيه كذا وكذا ويدخل املتوضأ يتوضأ: يف نفيس فلـم يلبـث أن : قـال .ّ
وقولـوا يا إسامعيل ال ترفع البناء فوق طاقته فينهدم، اجعلونا خملوقني : خرج فقال

 .)٢()أقول وّوكنت أقول إنه وأقول:  فقال إسامعيل.فينا ما شئتم فلن تبلغوا
أي ال تصفنا بصفات ، )ال ترفع البناء فوق طاقته فينهدم(: عليه السالم فقوله

وما عـدا ذلـك فهـو ، لوهية والربوبية وما شابه ذلككاأل، ة بهّاصاهللا تعاىل اخل
وللوقـوف عـىل حقيقـة ، ً فضال عن االتصاف بهناهُولن تبلغوا وصف كن، لنا

                                                 
  .٧٦ص: حممد احلسني املظفرالعالمة لشيخ ل، اإلمام عليه السالمعلم ) ١(
 .ّباب نفي الغلو كتاب اإلمامة،، ٢٢ ح،٢٧٩ ص،٢٥ج: بحار األنوار) ٢(
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 ذلك فـالكالم هـو ّاتضح فإذا. )١(ُعلم اإلمام ومراتبه يراجع ما كتبناه يف ذلك
 .وال ينبغي إغفاله، الكالم يف املحور القرآين ولكن مع حلاظ الفارق بينهام

ـ فـال يـسع ّ تقـدم َّوعليه فإن املحـور القـرآين هـو حلقـة الوصـل ـ كـام
ّكام ال يسع قارئ النص الوقـوف عـىل ، النصوص االمتدادية نيل كامهلا بدونه
ة واحلقائقيـة للنـصوص االمتداديـة بـدون تلك الكامالت اإلشارية واللطائفي

َّوحيـث إن ، األخذ بعني االعتبار الوساطة املعرفية واملعنوية للمحور القـرآين
ّلآلفاق املعنوية مراتب ومدارج فإن احلاجة تتنوع وتشتد ّ ،  إىل املحاور القرآنيـةَّ

 .َّالسيام مع اختالف استعداد القارئ
 )بعد املعنويال(املحورية ومدارج الكامل : العارش

وهـذا ،  أمر مفـروغ منـهّعامَّإن اختالف املراتب واملدارج املعنوية بشكل 
ة ّؤديـ حلقة الوصل املهًاملعنى منعكس متاما يف موضوعة املحور القرآين باعتبار

وحيـث ،  بمراتبه الثالث التي تأيت بعد مرتبة العبارة)٢(إىل عوامل الغيب القرآين
ّ خمتـصًا جامعـًالغيب القرآين كـامالمرتبة من مراتب ّكل َّإن ل ،  بـنفس املرتبـةًاُ

َّوكامالت تفصيلية منبسطة عىل النصوص القرآنية فإن ذلـك سـوف يـنعكس  ُ
َّوال ريب بأن هـذه املطالـب البــِكر بحاجـة ، هّمهامًمتاما عىل وجود املحور و

 .سنحاول عرضها بشكل موجز، ّماسة إىل مزيد من البيان والتوضيح
 بمراتـب ّتعلـق توطئـة ت:ك نحتاج إىل عرض بيانات ثالثـةولتوضيح ذل

 ّتعلـقوجتليـة ت، ّومدخل يتعلـق بـالكامل اإلمجـايل للمرتبـة واملحـور، القرآن
                                                 

، ) املعـصومني علـيهم الـسالمّئمـةمراتب علم األبحوث يف حقيقة و(علم اإلمام : انظر) ١(
 .ًتقريرا ألبحاث السيد كامل احليدري

فهنالـك اإلشـارة ، ّاملراد من مراتب الغيب ما يقع يف قبال الظاهر القرآين املسمى بالعبارة) ٢(
ّوهذه أمور ال يسجلها لنا الظاهر بدون قراءة باطنية تأويلية، واللطائف واحلقائق ُ ُ . 
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 .بمدارج الكامل أو البعد املعنوي للمحور القرآين
َّفقد عرفت مما سبق أن هنالك مراتب أربع :أما التوطئة ،  للقـرآن الكـريمًاَّ

َّوأن مرتبة العبارة هي الـسقف املعـريف ، للطائف واحلقائقالعبارة واإلشارة وا
أو بني التفسري ، َّوأن مرتبة اإلشارة برزخ بني الظاهر والباطن، للظاهر القرآين
ُولـذلك فهـي أوىل مراتـب الـسقف ، وهي للباطن والتأويل أقرب، والتأويل

وآخرهـا وثـاين مراتبـه تكمـن يف اللطـائف ، املعريف واملعنوي للباطن القرآين
ّثـل ُمرتبة من هذه املراتب الـثالث مراتـب طوليـة متّكل ول، تكمن يف احلقائق
ب الطويل بـني ّوهذا الرتت، أرشف املراتب فيها ومرتبة فيهاّكل أدنى املراتب يف 

َّألن كل قارئ يـنعكس فيـه ، ُ ما يلحظ بالقياس للقارئًمرتبة عادةّكل مراتب  َّ
 .ليه من كاملّمن كامل املرتبة بقدر ما توفر ع

 :ُمرتبة من مراتب الغيب القرآين يلحظ فيها أمرانّكل َّفإن : وأما املدخل
ُ اجلامع جلميـع الكـامالت التفـصيلية املنبـسطة عـىل ّاصكامهلا اخل: ّولاأل

ـ، النصوص القرآنية بوجودها اللفظـي واخلزائنـي ه كـامل جـامع بنحـو ولكنّ
 جـامع جلميـع ّخـاصكـامل إمجـايل  عـىل ّوفرًفمرتبة اإلشارة مثال تت، اإلمجال

والتي عادة ما ، الكامالت املنبسطة عىل النصوص القرآنية عىل مستوى اإلشارة
ّد بلحاظ القارئ املتخصص نفـسهّتتحد وهكـذا احلـال بالنـسبة ، َّكـام تقـدم، ُ

َّمع األخذ بعني االعتبار شـدة ، ُللمرتبتني األخريني من مراتب الغيب القرآين
 .لكامل وشموخ املقامالبساطة ورشافة ا

والتفـصييل يف النـصوص ، وهذا االنعكاس اإلمجـايل يف شـخص املرتبـة
ّاملتفرقة يف ّمثـل ُفـاملحور القـرآين ي، ذو صلة وثيقة باملحور القرآين وامتداداته، ُ

الكامل التفصييل ّمثل ُوأما امتداداته فت، املقام الكامل املنعكس يف شخص املرتبة
ّفالنصوص املتفر، قةّتفرُاملنعكس يف النصوص امل قة هـي عبـارة عـن جمموعـة ُ
 . هباّخاصجمموعة منها تنتهي ملحور ّكل ، منظومات ومدارات
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ّكامهلا املستمد :والثاين وذلك لكـون ،  أو املرتبط بكامل مرتبة أرشف وأعىلُ
فيكون النظر للكـامل الالحـق ، املرتبة بنفسها داعية لتحصيل املرتبة التي تليها

 .  الوصول للكامل السابقّجردمًفعليا ب
ّوالقـارئ املتخـصص ،  بهّاصّنص قرآين كامله اخلّكل َّفإن ل :وأما التجلية ُ

ّاملتحقق ينعكس فيه ما للنص من كامل ّ ّفـإذا كـان الـنص ، بحـسبه ٌّكلولكن ، ُ
ًحمورا قرآنيا فاملنعكس يف القـارئ هـو كـامل ذلـك املحـور بوجـوده اإلمجـايل  ً

ًوإذا كان النص امتدادا قرآنيا فـاملنعكس يف القـارئ مـا ، بةاجلامع يف تلك املرت ً ّ
 .ُيناسب ذلك
إذا ، سواء كان شخص كامل املرتبة أم شخص كـامل االمتـداد، واملنعكس

، كان بصورته التحقيقية العلمية الذهنية فذلك هو مبلغ علم القـارئ وسـقفه
 . هو القارئ نفسهّوإذا كان املنعكس بصورته التحققية الوجودية اخلارجية فذلك

َّجدير بالذكر أن املحـور القـرآين يف مرتبـة اإلشـارة مثلـه مثـل الـصورة 
، العلمية بالنسبة للمعلوم اخلارجي إذا ما قيس إىل وجوده يف مرتبـة اللطـائف

وبتبع ذلك يكون القارئ ، وهو كذلك إذا ما قيس إىل وجوده يف مرتبة احلقائق
ّاملتخــصص يقــي حتقيقــي بالقيــاس للعبــارة فوجــوده العلمــي إشــاري حق، ُ

 إذا مـا قـيس ّووجـوده صـوري، ُوالصورة الذهنية جلميع املراتـب األخـرى
ًحتى وإن كان وجـوده اإلشـاري حتققيـا ، ًبمرتبة اللطائف فضال عن احلقائق ّ

ّ لنا املوقف أكثر عند التعرض لعالقة املحوريـة بإمـام ّيتضحوسوف ، ًخارجيا
لـك حقيقـة املحـور احلقيقـي والفعـيل يف  لنـا هناّيتـضححيـث س، ِّكل عرص

 .الوجودين التدويني والتكويني
 بـاملحور القـرآين بـصورة ّتعلقّإذن فمدارج الكامل عىل مستوى التحقق ت

ّبل ال يمكن التوفر عىل شخص كامل كل مرتبـة دون توسـط ، ُمبارشة وأكيدة ّ ّ ُ
       .كامل املحور
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َاملحورية بني السور القرآ: احلادي عرش  نيةُّ
ُكان يدور حول حمورية نص قرآين ملجموعة نصوص أخرى ّ تقدم مجيع ما ّ

والصلة كانت هي املرجعيـة الكامليـة ، ّأسميناها باالمتدادات النصية للمحور
، ُفالكالم كان يـدور حـول النـصوص منفـردة،  الرصد والرتشيدّمهاموأداء 

ًوهنا نريد أن نعكس الفكرة متاما عىل مستوى الـسور القرآ فهـل للقـرآن ، نيـةُ
 ؟ُة وأخرى امتداديةّمعينُسور حمورية 

ِن التـصنيف الـسوري أَّالسـيام و، ًبدوا ال يوجد مانع معـريف أو معنـوي َ ُّ َّ
َّحيث ذكر أرباب الفن يف املقام أن الرسول األكـرم، ًللقرآن الكريم كان معصوميا ّ 

فـصار ، ّصىل اهللا عليه وآلـه كـان يـأمر بـدرج البـسملة يف بدايـة كـل سـورة
املسلمون يعرفون انتهاء السورة اآلنفـة وبدايـة الـسورة اجلديـدة مـن خـالل 

ب بحسب ّفكانت السورة القرآنية تكتمل آياهتا وتنتظم وترتت،  البسملةّتوسط
وقـد ذكـر ، ُنزول آياهتا حتى تلحقها سورة أخرى من خالل نـزول بـسملتها

:  فقد كان جربيل يقـول وحكم الزم،،ترتيب اآليات أمر واجبَّالباقالين أن 
ترتيب اآليات يف السور هـو مـن (: وقال الزركيش، )١(ضعوا آية كذا موضع كذا

  .)٢() براءة تركت بال بسملةّأول وملا مل يأمر بذلك يف ،مّ صىل اهللا عليه وسلالنبي

 اآلياتترتيب السور ووضع (: نه قالأعن ابن احلصار طبائي االطبونقل 
آية  ضعوا : كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله يقول،ي كان بالوحإناممواضعها 

 وقد حصل اليقني من النقل املتواتر هبذا الرتتيب من رسول ،كذا يف موضع كذا
  .)٣()مجع الصحابة عىل وضعه هكذا يف املصحفأ وإنام ، صىل اهللا عليه وآلهاهللا

                                                 
 .٦٠ص: لباقالينل، إعجاز القرآن: انظر) ١(
  .٢٥٦ ص،١ج: لزركيشل، يف علوم القرآنالربهان ) ٢(
طبائي ذلك إال أنه القد ذكر الطب: )دام ظله(ُقال السيد األستاذ . ١٣٠ ص،١٢ج: امليزان) ٣(

= ُولرياجع يف ذلك؛ وأما ما نراه ونعتقده يف املقام هو أنه مل يثبـت ، ناقشه مناقشة تفصيلية
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ّولذلك فإن هذا الرتتيب يشكل مقد ُ ِّ ُ حوريـة  النعكـاس فكـرة املّمهمةمة َّ
ِوينبغي التنبيه إىل أن املراد من الرتتيب السوري إنام بلحاظ آياهتا ولـيس ، فيها َ ُّ َّ

ِفإن ترتبها مل يأت وفق النزول، ّبلحاظ ترتب نفس السور ّ  .وهذا واضح، َّ
ِفإذا افرتضنا وجود املحورية السورية َ فام هو ، ّوبغض النظر عن املصداق، ُّ

ًأوالاملستوى الكاميل فيها   ؟ً امتداداهتا ثانياّتصورُوكيف يمكن  ؟ّ
َّهنا يوجد احتامالن فـيام يتعلـق باالمتـدادات ِ أن تكـون سـوريةّولاأل، ُ َ ُ ،

َفإن عائدية الـسور وامتـداديتها سـوف ، والثاين هو األقرب، ُواألخرى آياتية ُّ َّ
ًنظـرا لثبـوت ، وهـذا غـري صـحيح، تلغي عندنا حموريـة النـصوص املنفـردة

، بآيـة الكـريسّمثـل كام سيأيت بيان ذلك يف املـصداق األبـرز املت، املحورية هلا
 . آياتيةًاَّوبالتايل فإن الراجح يف امتدادات السورة املحورية هو كوهنا نصوص
ًحمـورا ّثـل َّفلو افرتضنا ـ عىل سبيل املثال ال احلرص ـ أن سـورة الفاحتـة مت

ًقرآنيا بارزا ي يف كـامل الـسورة َّفـإن هنالـك جمموعـة نـصوص قرآنيـة تلتقـ، ً
املعرفيـة ، ُوبالتايل ال يمكـن عـرض البيانـات التفـسريية والتأويليـة، ُاملجمل
ملا عرفت من كـون ، للنصوص االمتدادية بمعزل عن سورة الفاحتة، واملعنوية

ّيشكلاملحور القرآين   .ً آفاقا رصدية وإرشاديةُ
بلحـاظ و، ً البـدوي ملحوريـة الـسور القرآنيـة ممكـن جـداّتصورإذن فال

وقد ورد يف سـورة الفاحتـة ، ُخصوصيات سورة الفاحتة يمكن القول بوقوعها
من قبيل ما روي عن اإلمام عيل الرضا عليـه ، ُمن األخبار ما يساعد عىل ذلك

:  قيـل؟ قراءة دون سائر الـسورِّ باحلمد يف كلئدُفلم ب: فإن قال(: السالم أنه قال
يه جوامع اخلري واحلكمـة مـا مجـع يف سـورة ع فُ يف القرآن والكالم مجء ليس يشألنه

                                                                                                                   
، الـسور القرآنيـةّكـل رتتيب بني اآليات يف السورة الواحدة بنحو املوجبـة الكليـة يف ال= 

 .أو يف جمموعة من اآليات القرآنية، كام هو احلال يف بعض السور، وإنام هو تابع للدليل
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ًولعل هنالك معنى روائيا مرتكزا يف أذهان مجلة من األعالم أبرزوه ، )١()احلمد ًُ َّ
 مجيـع أرسار الكتـب َّأنمن قبيل ما حكاه بعض األعالم من ، بكلامت علامئية

يل فهنالك تفـص، )٢( ومجيع ما يف القرآن يف الفاحتة،يف القرآنموجودة الساموية 
َّولعل نفس سورة ، وهو يف فاحتة الكتاب، وإمجال للتفصيل، وهو نفس القرآن

ى ذلك لـسور ّبل ربام يتعد، ًالفاحتة هي تفصيل إلمجال نجده يف البسملة مثال
ًفهي األخرى يمكن هلا أن تشكل حمورا يف ، من قبيل سورة اإلخالص، ُأخرى ِّ ُ ُ ُ

، ئية ليس لفاحتة الكتاب فحـسباملطالب الفكرية والعقدية والعرفانية األعال
 .وإنام ملجوعة نصوص قرآنية غري قليلة

ِّهذا فيام يتعلق باالمتدادات النصية ملحورية الـسورة القرآنيـة وأمـا فـيام ، ّ
ُوالـذي ينبغـي أن جيمـل فيـه مـا للنـصوص ، َّيتعلق باملـستوى الكـاميل فيهـا

بـل ، هّتـصورا يـسهل َّفهذا هو اآلخر ممـ، االمتدادية من آفاق معرفية ومعنوية
ّفإن كامالت شخص املحور إذا أمكن تصورها والتصديق ، ًوالتصديق به أيضا َّ

هبا آلية قرآنية واحدة فمن باب أوىل القبول بـالفكرة والتـصديق هبـا لـسورة 
 الكامل والتصديق به فكذلك ّتصوروهذه األولوية كام هي ثابتة ل، قرآنية كاملة
 .ة والتصديق هبا أصل املحوريّتصورهي ثابتة ل

البعـد >املحورية ومدارج الكامل (: ا يف موضوعةمنّّ تقدم ماّكل  فوبالتايل
َفهو ثابت للمحورية السورية، )<املعنوي مع األخذ بعني االعتبار االختالف ، ُّ

وبـني ،  عىل مستوى اآلية املحور<املعريف واملعنوي>ُالنسبي بني املعطى القرآين 
 .ًلسورة املحور أيضاما هو عليه عىل مستوى ا

َوأما ما يتعلق بالنسبة املصداقية للمحـاور الـسورية فإهنـا قليلـة بطبيعـة  ُّ َّ
                                                 

  .١١٤ ص،١ج:  عليه السالمعيون أخبار الرضا) ١(
 . ٢٦٩ ص،١ج: سفينة البحارمستدرك : ًوأيضا. ٢١٣ ص،١ج: ةّينابيع املود: انظر) ٢(
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ًنظـرا لوجـود ، ّويلبل هي كذلك باملنظور األ، وربام ال تتجاوز اخلمس، احلال
 : ُسور أخرى حموريتها احتاملية؛ وأما السور املنظورة فهي

ًأوال وذلـك جلامعيتهـا اإلمجاليـة ، َّقنُوهـي القـدر املتـي، فاحتة الكتـاب :ّ
ُيف حموريه النظري االعتقادي املتعلق بأصول الدين، ملفاصل الدين األساسية ّ ،
ُويف السورة امتياز مل يعهد يف سورة أخرى، ّوالعميل املتعلق بالعبادات هو أهنا ، ُ

، ّفاملتكلم فيها هـو العبـد يف مجيـع آياهتـا، ّتنطق بلسان العبد ال الرب سبحانه
َّوبعبارة أخرى إن   سـياقأما  و، تعاىلعن كالم اهللافصح ُ يُاألخرىسياق السور ُ

ّحيـث يـؤد، واهلدف املنظور تعليمي، العبدعن كالم ُالفاحتة فإنه يفصح سورة   يُ
ث ّه سبحانه؛ وقد وردت فيها روايات كثرية تتحـدّالعبد رسوم املناجاة مع رب

قـرأت عـىل (:  بن كعب أنه قـالّيبُمن قبيل ما روي عن أ، يةعرفاملعن قيمتها 
والذي نفيس بيده ما أنـزل اهللا : رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله فاحتة الكتاب فقال

 وهـي الـسبع ، القرآنُّمُأ هي ، وال يف الزبور وال يف القرآن مثلهاواإلنجيليف التوراة 
ابـن دعـا ؛ وهـذا مـا )١() وهي مقسومة بني اهللا وبني عبده ولعبده مـا سـأل،املثاين

 وأسـاس ،وأساس القـرآن الفاحتـة ...ً أساساءيشّكل  لَّإن(: إىل القولعباس 
 .)٢()الفاحتة بسم اهللا الرمحن الرحيم

ّسورة اإلخـالص حيـث تـتجىل حموري :ًثانيا تهـا يف املطالـب التوحيديـة َّ
: عاصم بن محيـد قـالوالعرفانية يف حدود معرفة اهللا تعاىل؛ وقد ورد فيها عن 

ه ّ أنـَِم علَّوجل َّ اهللا عزَّإن:  بن احلسني عليه السالم عن التوحيد فقالئل عيلُس(
ٌقل هو اهللاُ أحد{:  فأنزل اهللا تعاىل،قونّيكون يف آخر الزمان أقوام متعم َ َ َُ ْ واآليات  ،}ُ

                                                 
 والقـرآن العظـيم ،وهي الـسبع املثـاين(: ويف رواية أمحد .٢٥٩ ص،٨٩ج: بحار األنوار) ١(

  .١١٤ ص،٥ج: محدأمسند : انظر ).الذي أوتيت
ة يف سـورة الفاحتـة ّمفـصلُوللسيد األسـتاذ دراسـة  .٤٧ ص،١ج: لطربيسلجممع البيان ) ٢(

 .فراجع، )اللباب يف تفسري الكتاب(: جاءت يف اجلزء األول من كتابه
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سألت (: عن عبد العزيز بن املهتدي قال؛ ويف خرب آخر )١(...)من سورة احلديد
َقل هو اهللاُ{ :من قرأّكل : حيد فقالالرضا عليه السالم عن التو ُ ْ ٌ أحـدُ َ وآمـن ، }َ

 .)٢()هبا فقد عرف التوحيد
َّالسـيام وأهنـا ، ّسورة القدر التي ورد فيها كـم كبـري مـن الروايـات :ًثالثا

َّتتعرض إىل أخطر موضوع يف حياة اإلنسان يتعلق بأرزاقـه ومـصريه ًدنيويـا ، َّ
ًوأخرويا َّوأن األرزاق التي حتدد، ُ ُ ً فيها تـشمل األمـور املاديـة واملعنويـة معـاَّ ُ ،

   .)٣(ّوكيف يتم يف لياليها اإلثبات واإلبرام واإلمضاء
ــا ــتجىل حموري :ًرابع ــي ت ّســورة احلجــرات الت ــة َّ ــب الرتبوي ــا يف املطال ته
ن تلك املطالب األخالقيـة جمتمعـة كـام ّبل ال توجد سورة تتضم، واألخالقية

 من مجلتهـا أدبيـات التعـاطي مـع الرسـول والتي، نتها سورة احلجراتّتضم
َّالذي لـه بعـد عقائـدي يتعلـق بحرمتـه يف حياتـه ، األكرم صىل اهللا عليه وآله

ّالدنيوية وما بعدها؛ وأيضا دور السورة يف معاجلة األمراض النفسية املتجذ رة ً
ْمن قبيل الكرب وسوء الظن، فيه  .وما شابه ذلك، ِ

لت رساالت األنبيـاء ومـا جـرى علـيهم سورة األنبياء التي أمج :ًخامسا
ّثم عرضت لنا الـنامذج الرئيـسية حلركـة ، صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني

نوح وإبراهيم وموسى وعيـسى والرسـول (ُأنبياء أويل العزم اخلمسة ، األنبياء
ًومرورا بأحد عرش نبيا، )اخلاتم عليهم السالم هـارون ولـوط وداود (: وهم، ً
، )سامعيل وإدريس وذو الكفل وذو النون وزكريـا وحييـىوسليامن وأيوب وإ

ألهنا من آياتـه ، مها السيدة مريم عليها السالم، ُّكام أهنا متر بمعصومني آخرين
                                                 

  .٣ح ،٩١ ص،١ج:  الكايفُأصول) ١(
  .٤ح ،٩١ ص،١ج: نفسهاملصدر ) ٢(
ُتوجد للسيد األستاذ ) ٣( نرجـو إمتامهـا ، ية كاملـة يف سـورة القـدرّختصصدراسة ) دام ظله(ُ

 . ونرشها يف املستقبل القريب
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َوالتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها مـن روحنـا {: وذلك يف قوله تعاىل، العظمى َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ُِّ َْ ََ َ ََ َ ْ ََ َّ
َوجعلناها وابنها آية للع ْ َ َ َ َ َْ ِّ ًْ َ َ َ َاملنيَ ِ ونتـاج رسـاالت األنبيـاء وأمـل ، )٩١: األنبياء( }َ

: وذلك يف قوله تعاىل،  بن احلسن عليه السالمّجةُاإلنسانية ومنقذها اإلمام احل
َولقــد كتبنــا يف الزبــور مــن بعــد الــذكر أن األرض يرثهــا عبــادي الــصاحلون{ َُِّ ِ ِ ِ َِّ َ َ ْ َ ُ ْ ََ ُ َِ َِ َْ َ ِ ِْ َ ْ َِّ َّ َ َ ْ َ{ 
باإلمام املهدي عليـه ّأهنا خمتصة مجلة من األعالم ّ نص حيث، )١٠٥: األنبياء(

: وقد ورد يف اخلرب عن اإلمام حممد الباقر عليه السالم يف قوله تعاىل، )١(السالم
َأن األرض يرثها عبادي الصاحلون{ َُِّ ِ َِّ َ َ َ ُ ِ َ َْ َ ْ   .)٢(وأصحابه عليه السالم القائم: قال، }َ

ًنظـرا ملـا ، فإهنا األقرب لذلك، فتحفمنها سورة ال، وأما السور االحتاملية
حيث ترشع بأرشف مقامات النبـي صـىل اهللا ، َّنه من مطالب عظيمة مجةّتتضم

ًفتحا مبينـا{ اإلطالقبوصف ُعليه وآله وهو الفتح املبني الذي  ً َِ ُ كنايـة عـن ، }ْ
ّثم متر بصفة املؤمنني ووالئهم للنبي األكرم ، منتهى الوصول املعريف واملعنوي ّ

َّثم تستعرض احلالة املعنوية والعبادية للذين مع ، هللا عليه وآله ولإلسالمصىل ا
ِّوتبـني ، الرسول صىل اهللا عليه وآله عىل مستوى اجلهـادين األصـغر واألكـرب ُ
ُاالنتـصار احلتمـي لإلسـالم عــىل سـائر األطروحـات األخـرى فالوصــول ، ُ

 موضـوعة ي هـًاألرشف والطاعة املطلقة واجلهادان معا واالنتـصار احلتمـي
 .واهللا العامل، وهذا ما جيعلها األقرب للمحورية، السورة

 املحورية بني اآليات القرآنية: الثاين عرش
َّوهذا هو القـدر املتـيقن يف موضـوعة املحوريـة املبحوثـة يف املقـام َّن إو، ُ

ُاملحورية السورية مت َّوقـد عرفـت جـل خـصوصيات املحوريـة ، ة عليهـاّفرعَُّ ُ
 : نعرضها كالتايل، ةّوأما ما نود عرضه هنا فهو بيانات ثالث، هاّاممهاآلياتية و

                                                 
 .٣٤٠ ص،٢ج: شيخ املفيدلل، اإلرشاد يف معرفة حجج اهللا عىل العباد: انظر) ١(
 .٢٨ح ،٢٤٣ ص،٣ج: ينابيع املودة؛ ٧٧ ص،٢ج: تفسري القمي) ٢(
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وعالقة ذلك باملـساحة العدديـة ،  املساحات العددية للمحاور اآلياتية.١
 .لألوتاد القرآنية

 ؟أهي عالقة عرضية أم طولية،  طبيعة العالقة بني املحاور اآلياتية.٢
ة عىل مستوى العوامل الغيبية  املساحات النوعية لكامالت املحاور اآلياتي.٣

 .الثالثة للقرآن الكريم
وأمـا املـساحات ، َّأما املساحة العددية للسور فقد تبـني املوقـف يف ذلـك

 جمموعة احتامالت يف عـدد األوتـاد )١(َّالعددية لآليات املحورية فإنه قد مر بنا
ذلـك ومع ، قيقةة ودّتامَّوقلنا بأن املسألة بحاجة إىل عملية استقرائية ، القرآنية
 وهو رقـم، ًمنا هنالك رؤى احتاملية قرآنية انتهت بنا إىل أربعة عرش وتداّفقد قد
ً جدا قريب وإذا كـان هنالـك احـتامل يف الزيـادة ، من املحاور القرآنية اآلياتيةّ

 لنا من كون ّاتضحوذلك ملا ، عدد املحاور فالنقيصة هي األقرب والنقصان يف
عرفـت مـا أن َّالسـيام بعـد ،  ولـو يف اجلملـةّمهـامثـر املحور القرآين هو األك

  واالنفتـاحّهام واتساع امل.للمحور من صلة وثيقة بالعوامل الثالثة للغيب القرآين
ومـن ، ّاملبارش عىل مقامات الغيب القرآين يزيد من احتامل القلـة عـىل الكثـرة

ًالواضح بأن ضبط أعداد املحاور القرآنية وإن كان يبدو أمرا ث ًانويـا إال أنـه يف َّ
بـل لـه تـأثري كبـري عـىل ، واقع احلال له تأثري كبري عىل تسوير احلركة املحورية

ًفغياب حمور ما يربـك العمليتـني معـا، ضبط العمليتني التفسريية والتأويلية ُ ،
ولذلك فنحن ندعو إىل القيام هبذه العملية االستقرائية الدقيقـة لرصـد عـدد 

فلـذلك ، ا يف بحثي األوتاد القرآنيـة وحمـاورهمنّّتقدم  املحاور القرآنية وفق ما
ّانعكاس كبري عىل جمريات فهم القارئ املتخصص  .وعىل املعطى القرآين، ُ

                                                 
رؤية ... عدد األوتاد (: حتت عنوان، راجع الفصل اخلامس من الباب األول من الكتاب) ١(

 ).احتاملية قرآنية
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وضـبط العالقـة ، َّوأما فيام يتعلق ببيان طبيعة العالقة بني املحاور اآلياتية
 وهذا ما ،َّفإن أرضية العالقة كاملية تكاملية، من كوهنا عالقة عرضية أم طولية

ّيمهد لنا القول بطولية العالقـة بيـنهام ّولكـن دون اإلخـالل بمحوريـة كـل ، ُ
 وقـد، حمور عىل ما يسمح له باالستقالل املوضوعي املحوريّكل ّلتوفر ، حمور

 .قريب من ذلكهو ما ) األوتاد القرآنية(: ا يف موضوعةمنّّتقدم 
 هو حتـصيل كـامالت ّولاألحمور رائدها ّكل َّإن احلركة املعرفية واملعنوية ل

ّوهذه الكامالت وفقا لرتت، النصوص القرآنية بهـا الطـويل بـصفتها الوجوديـة ً
وهو ما يـدعونا للبحـث ، ًسوف تنسجم متاما مع العالقة الطولية ال العرضية

ولنطلـق عليـه ، ي يف رصـد املحـور األخـري والنهـائي للقـرآن الكـريمّاجلد
ويكـون ، ملحاور بكامالهتا املعرفية واملعنويـةففيه تلتقي ا، )ُامللتقى(: اصطالح

وهلذا املحـور األمجـع ، والكامل األكمل، واحلاكم األحكم، هو اجلامع األمجع
 : وهي، ُيف عوامل خمتلفة، ُاألحكم األكمل ظهورات خمتلفة

 .ّوهو حمل البحث، ّ الظهور اللفظي التدويني النيص.١
 الوجـود اخلزائنـي بمراتبـه وهـو، ّجـرد الظهور التكويني اخلارجي امل.٢

 .الغيبية القرآنية الثالث
      .وهو ما سيأيت بحثه، ّ الظهور التكويني اخلارجي احليس.٣

ّأما الظهور النيص فنُرجئه للعملية االستقرائية ألصل املحاور القرآنية والتـي 
ُنعتقد بأهنا ستفيض باملستقرئ إىل بيانات ترشده إىل مالمح املحور األمجع ُُ. 

ه سوف يكون حـصيلة ّنإ فّجردوأما بالنسبة للظهور التكويني اخلارجي امل
ّما ينتهي إليه القارئ املتخصص يف البعدين املعريف واملعنـوي ولـسنا نملـك ، ُ

ّات دقيقة جتيل لنا املوقف غري القـول بتحقـق نفـس الظهـور ّتصورقبل ذلك  ُ
 .ملحوري لنفس القارئ بالكامل اّتحققوال، ّالتحققي الذي عليه املحور األمجع

ّوأما الظهور احليس للمحور القرآين فهو ما سنتناوله يف النقطـة الالحقـة 
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لنعود بعدها إىل تقرير ، عرصّكل ث عن عالقة املحور القرآين بإمام ّالتي تتحد
 .حمورية آية الكريس بالنسبة للقرآن الكريم

 ِّعالقة املحورية بإمام كل عرص: الثالث عرش
َّ أن اإلمام املعصوم عليه السالم هـو طريـق )١(يف دراسات سابقةا َّتقدم منّ

َّوقد عرفنا هنالك أن اإلمام عليه السالم هو مظهـر ، من طرق معرفة اهللا تعاىل
ال ، ّولذلك فهو حمـل اسـتقطاب وجـذب، من مظاهر الكامل واجلامل اإلهليني

ّوبالتايل فمعرفة مسامه ، َّحمل طرد ُ توجـب - وصورتهسمه أو شكلها ّجمردال  -ُ
والواقف عىل معرفتهم يكـون قـد ، ّالتحقق بجامهلم بقدر استعداد العارف به

َّفـال ريـب بـأن ، ّابة تطل بالعـارف عـىل معرفـة اهللا تعـاىلّوقف عىل أعظم بو
 .معرفتهم هي معرفة اهللا تعاىل

ًوعرفنا ما يتمتع به اإلمام من والية ترشيعية ووالية تكوينية وفقا لإلمامة  ّ
ًقرآنية الثابتة هلم عقال ونقالال ومن مقتضيات هذه اإلمامة القرآنيـة وقـوفهم ، ً

 ولذلك فهم ترامجة القرآن الكريم والقرآن، املعريف واملعنوي عىل القرآن الكريم
  أهل البيـتّئمةوما نعنيه يف املقام هو خصوص اإلمامة اإلهلية الثابتة أل، الناطق

نبي اخلاتم صىل اهللا عليه وآله وعيل واحلسن الذين نعني هبم ال، عليهم السالم
 الذين أذهـب اهللا، واحلسني والتسعة املعصومني من ذرية احلسني عليهم السالم

ًعنهم الرجس وطهرهم تطهريا َّوالذين عرف هبم رسول اهللا صـىل اهللا عليـه ، ّ
ّعز وجـل بكتاب اهللا وأهل بيتي، فإين سألت اهللا أوصيكم(: ته بقولهّوآله يف وصي ّ 

مـوهم فهـم ّال تعل ...  فأعطاين ذلـك، احلوضَّق بينهام حتى يوردمها عيلِّفرُأن ال ي
 .)٢()دخلوكم يف باب ضاللةُ ولن ي،رجوكم من باب هدىُ إهنم لن خي،أعلم منكم

                                                 
 . الفصل الرابع، ١٧٥ ص،٢ج: معرفة اهللا: انظر) ١(
 .١ ح،٢٨٦ ص،١ج: الكايفُأصول ) ٢(
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ًوعليه فإن من كان صفته ذلك يكـون جامعـا مانعـا  ً معـارف مـن حيـث َّ
عليـه صـىل اهللا عليـه وآلـه ومقتىض عدم افرتاقهام حتى يـردا ، القرآن الكريم

فال ، ُ بني املعطى القرآين وكامالهتمّتاماحلوض هو االنطباق املعريف واملعنوي ال
وإال لـزم وقـوع ، َّيتقدم عليهم القـرآن قيـد أنملـة بكـامل أو مجـال أو جـالل

 هـذا ّصحةونحـن نعتقـد بـ، االفرتاق وتكذيب احلديث والعيـاذ بـاهللا تعـاىل
ّ وعىل حد اعتقادنا باهللا تعاىل وبرسوله اخلاتم صىل اهللا ،ً وتفصيالًاحلديث مجلة
، واحلـاكم واألحكـم، َّوبالتايل فإن املحور القـرآين اجلـامع األمجـع، عليه وآله

عـىل أهـل َّإال ّبوجوده التكويني اخلارجي احليس ال ينطبـق ، والكامل األكمل
سـلوين (: ذلك وفيهم مـن يقـولكوكيف ال يكونون ، )١(البيت عليهم السالم
 بـالتوراة مـن أهـل ُمَ إين ألعلـ،ة وبـرأ النـسمةّالذي فلق احلبـ  فو،قبل أن تفقدوين

 بـالقرآن مـن أهـل ُمَ وإين ألعلـ، باإلنجيل مـن أهـل اإلنجيـلُمَ وإين ألعل،التوراة
ُاندجمت عىل مكنون علم لو بحـت بـه الضـطربتم (: ًوهو القائل أيضا، )٢()القرآن ُُ

 .)٣()البعيدةاضطراب األرشية يف الطوي 
ّا لقـصور املتلقـني مـنهم ّبرمتهـّولكنها آهات تتصدع هلـا جبـال األرض  ُ

وقـد كـان ، نـضبتفام وصلنا منهم إال القليل من بحور ال ، واآلخذين عنهم
ّلندرة املتلقني أثر سلبي كبري أدى إىل حجب معارف كثرية عنّا ّ وها هو اإلمام ، ّ

، يا جابر(: بقوله، ن يزيد اجلعفي بذلكّحممد الباقر عليه السالم يرصح جلابر ب
َهـذا {: وذلـك مـصداق لقولـه تعـاىل، )٤()ّنا عنكم أكثر مما أظهرنا لكـمَْرتَما س َ

                                                 
 . اهلادين املهديني عليهم السالمّئمةهذه عقيدتنا التي ندين اهللا تعاىل هبا ورسوله واأل) ١(
  .٩٤٢ ص،٢ج: كتاب سليم بن قيس) ٢(
 ، واألرشية مجع رشـاء بمعنـى ٥ ح،٤١ ص،١ج: هنج البالغة، حتقيق الشيخ حممد عبده) ٣(

 .احلبل، والطوي مجع طوية وهي البئر، والبعيدة بمعنى العميقة
 .٢٧٢ص: للشيخ املفيد، االختصاص) ٤(
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ٍعطاؤنا فامنن أو أمسك بغري حـساب َ ْ ْ ِْ ِِ َ َ ُِ ْ َ َْ ْ َُ َ جـابر ، فأخـذ جـابر بقـدره، )٣٩: ص( }َ
، هم الـسالمعلـي وما انطوى عليه مـن أرسار آل حممـد !اجلعفي وما أدراك ما جابر
ّحتى عرف بني اخلاصة وال َذلـك { ،)١(ولكنها أودية سـالت بقـدرها، ة بذلكّعامُ ِ َ

ٌفضل اهللاِ يؤتيه من يشاء واهللاُ واسع عليم َ َ ُِ ِ ِ َِ ٌ َ َ ُ َ ْ ُ ْ فهـم ، فال تعجب من ذلك، )٥٤: املائدة( }َ
ِّفكانوا حمال لفيـضه ومـستودعا لـرسه، بطانة العلم ومعدنه ً َومـا ذلـك عـىل{: ً ََ ََ ِ  اهللاِ َ

ٍبعزيز ِ ِوما ربك بظالم للعبيد{: َّفخصهم بذلك، )٢٠: إبراهيم( }َِ ِ َ ُّ َْ ِّ ٍ َّ َ ِ َ َ  .)٤٦: لتِّصُف( }َ
 حمورية آية الكريس للقرآن:  الرابع عرش

نكون قـد وصـلنا إىل ، والبيانات اجلليلة، بعد تلك الوقفات غري القصرية
 آية الكريس للقـرآن  الذي يدور حول بيان حموريةّولحمور موضوعة بحثنا األ

َّالسيام بعد الفراغ من إمكان وجود حمـور جـامع أمجـع وكامـل أكمـل ، ّبرمته
والـذي ، ُوقد أسـميناه بـامللتقى، وحاكم أحكم عىل مستوى الوجود اللفظي

ً واملحـور الوجـودي احلـيس معرفيـا ال ّجـردبتبعه يكون املحور الوجودي امل ّ
ّفإن واقعية الوجودين احليس، ًواقعيا  .َّ واملجرد سابقتان ومتبوعتان ال تابعتانَّ

 ؟ُفهل يمكن حتديد هذه املحورية األعالئية من خالل مصداق بارز
ًوهل يمكن أن تكون آية الكـريس طرحـا احتامليـا راجحـا أو أهنـا مت ً ً ّثـل ُ

ُفرضية أوىل يف عرض فرضيات أخرى  ؟ُ
َّهنا نحتاج أن نقف قليال عند أمرين مهمني يتعلقان باملح ّ  :مهـا) ُامللتقى(ور ً

وبيـان مالمـح املحوريـة ، ُبيان مالمح املحورية العلميـة واملعرفيـة للملتقـى
 َّثم نعرض ذلك عىل النصوص االحتاملية عىل املستوى اآليايت، ُاملعنوية للملتقى
َال السوري ّملا عرفت من كون القدر املتيق، ُّ  .ن للمحورية يكمن يف اآلياتُ

َّلدينا بأن فـرض حموريـة آيـة الكـريس للقـرآن ًوينبغي أن يكون واضحا 
                                                 

َأنزل من السامء ماء فسالت أودية بقدرها{: إشارة إىل قوله تعاىل) ١( ْ َِ َ ْ ََ ٌِ َ َ َ َِّ َِ ََ َ َ  .<١٧: الرعد> .}...َ
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التـي هـي بمثابـة النـصوص ، ُ وجود املحـاور األخـرىّالبتةالكريم ال تلغي 
مـن ، )املحورية بـني اآليـات القرآنيـة(: ملا عرفت يف موضوعة، االمتدادية هلا

فهنالك جمموعة حماور ، ُطرح فكرة املحور امللتقى يف ضوء وجود حماور قرآنية
وهلذه املحـاور حمـور جـامع ، ًربام يصل عددها إىل األربعة عرش حمورا ،قرآنية

َّفاألرضية التي تتأسس وتتحرك فعليـة املحـور ، ُأمجع وهو ما أسميناه بامللتقى ّ
دون أن ّ تقـدم ولكـن كـام، ُامللتقى فيها هي نفس وجود تلك املحاور املعدودة

َّاملحـاور األخـرى تتأسـس َّوذلـك ألن ، ُ املحاور األخـرىّمهامُيلغي امللتقى  ُ
ُحموريتها وتتحرك يف ضوء النصوص االمتدادية األوىل وبالتايل سوف تكـون ، َّ

ونـصوص ،  حمورية املحـاور املعـدودةّمادةُمتدادية أولية هي اأمامنا نصوص 
ّامتدادية ثانوية متث فـال . ُ حموريـة امللتقـىّمادةوهي ، لها نفس املحاور املعدودةُ
وال حمورية للمحاور املعدودة بـدون ، بدون املحاور املعدودةُحمورية للملتقى 

    .ةّوليالنصوص االمتدادية األ
 ُبيان مالمح املحورية العلمية واملعرفية للملتقى: ّولاألمر األ

ُأما املالمح العلمية واملعرفية للملتقى فإهنا منظورة بالقيـاس إىل كـامالت 
َّوحيـث إن كـامالت امتداداتـه ، َّقـدمألنـه حمـور هلـا كـام ت، املحاور املعـدودة

 ّتـامِّغري بينة لنا عىل نحو التفصيل لعـدم رصـدها بـشكل ) ةّتعدداملحاور امل(
ًأوال ًولعدم وقوفنا عىل املرصود منها تفسريا وتأويال، ّ ُكام أن املحـور امللتقـى ، ً َّ

ًالذي نتوقعه يف هذه األبحاث هو اآلخر مل نقف عليـه بعـد تفـسريا وتـأويال ً ُّ ،
ُولذلك فإن البحث يف املحاور املعدودة واملحور امللتقـى يف هـذه البيانـات ال  َّ

وأمـا الرؤيـة ، ةّعامبمعنى أنه يعتمد عىل خطوط نظرية ، يعدو املجال النظري
ّالتخصصية باملعنى األخص  : ومها،  فلها مصداقانّ

ّبلحاظ القـارئ املتخـصص يف دائـرة التحقيـق والتفـسري :ّولاأل وهـو ، ُ
 .ملكان التحقيق، ًملصداق األدنى كامالا
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ّبلحاظ القارئ املتخـصص يف دائـرة التحقـق والــتأويل :الثاين ّ وهـو ، )١(ُ
 .ّملكان التحقق، ًاملصداق األعىل كامال

ّوكال املصداقني يمث ّ مقدماتيـة أو متهيديـةتالن مرحلـة نتائجيـة وليـسُ ُ ،
ليتـني التفـسريية والتأويليـة  اكتامل الرؤية فيهام فرع الفراغ من العمّ أنبمعنى

َّولذلك فام نحاول بيانه يف املقام يتعلق باخلطوط النظريـة ، ُللملتقى وامتداداته
ّة املحفوفة بقبلياتنا املتعلقة باملحاور األّعامال  .ة والثانويةّوليُ

ُ ذلك فإن من أبرز املالمح املعرفية للمحور امللتقى هو ما ييلّاتضحإذا  َّ : 
ّفـال يتـصور ، ُاملستقى األعـىل والنهـائي للتحـصيل املعـاريفل ّمثُ أنه ي.١ ُ

ًاحلصول عىل معطى معريف قرآين ـ سواء أكان تفـسرييا أم تأويليـا ـ ال ينتهـي  ً
ٍما بالعرض منته ّكل و، ٍما عداه ثان وبالعرضّكل و،  وبالذاتّولفهو األ، إليه
ُّوبعبارة كالمية هو اإلمام املطلق الذي يأتم به، إليه  . ما عداهُ
ّمعطى قرآين ال ينتهي إليه يعترب رضبا من القول بالرأي املنهيّكل ف ً  . عنـهُ

َّربام يتصور عدم التزام املعطيات القرآنية بمحاورها األ وهذا ال يلزم منه ، ةّوليُ
ِولكنها مـا مل تنتـه ، ُالقدح باملعطيات الحتامل وجود حماور أخرى غري معلومة

 . قيمة علمية أو عملية هلاعند املحور امللتقى فال 
عليهـا  العـادي ّويل العملية الرصدية واإلرشادية التي يقوم املحور األ.٢

َّهي األخرى معر ُ ِّضة للرصـد اإلرشـاد املعـريف بالنـسبة للقـارئ املتخـصص ُ ُ
ة وبـني رصـد املحـور ّوليـواملستوى النوعي بـني رصـد املحـاور األ، العادي

ًامللتقى متفاوت كثريا ُ فهي ، ة الرصد للمحاور نصوص امتدادية عاديةفساح، ُ
ُن ساحة رصد املحور امللتقى نصوص إيف حني ، ُراصدة ملفردات كاملية منفردة َّ

                                                 
ُ األسـتاذ يف هـذه ّسـيدناَّمر بنا حتقيق هذين االصطالحني والتنويه هلـام يف مـا أفـاض بـه ) ١(

 . معرفة اهللا: ُراجعة التفصيل يراجع كتابهومل، ويف أكثر من مورد، الدراسة
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وفـرق كبـري بـني الكـامل ، فهو راصد ملقامات كاملية جامعة، امتدادية حمورية
 .املنفرد والكامل اجلامع

ُ إن الواقف معرفيا عـىل كـامالت املحـور امللتقـى .٣ ً واقـف عـىل كـامالت َّ
ولكنه وقـوف ، االمتدادية وكامالت النصوص االمتدادية من باب أوىل املحاور
ودرجات الوقوف هذه ما بلغت من مراتب فهي عاجزة ، كام هو واضح، إمجايل

ًعن اإلحاطة املعرفية باملحور امللتقى فضال عن اإلحاطة املعنوية به ُ. 
ُ للمحور امللتقى هيمنة معرفية مطلقة.٤  عىل مجيع النصوص التي تنتهـي ُ
ًسواء كانت نصوصا حمورية أم نصوصا امتدادية عادية، عنده وهذه اهليمنة هلا ، ً

ّصورة ظاهرية ال يصل إليها إال الكمل من القراء املتخصصني ُ ّ َّ وأما الـصورة ، ُ
ًومنه تفهـم رسا ، فذلك مقامهم، ّالباطنية فال يتسنّى لغري املعصوم التحقق هبا ّ

، ُالتي ترشع ببيان هذا املقام الـذي ال يدانيـه مقـام، الزيارة اجلامعةار من أرس
 وموضـع الرسـالة ّنبـوةالـسالم علـيكم يـا أهـل بيـت ال(: حيث جاء يف مطلعها

فهـم األهـل ، )١(...)ان العلـمّوخمتلف املالئكة ومهبط الوحي ومعدن الرمحة وخز
وهم املوضـع ، ليهمّ ينالون ما يرتشح من العرتة ع،واآلخرون ضيوف عليهم

                                                 
وقـد ،  الطاهرينّئمةرواها مجلة من أساطني الدين ومحلة علوم األالزيارة اجلامعة الكبرية ) ١(

وجـواهر مبانيهـا وأنـوار ، اشتهرت بني الشيعة األبرار اشتهار الـشمس يف رابعـة النهـار
ر محلة العلوم الربانية وأرباب  عىل صدورها عن صدوٍ وشواهد صدقٍّمعانيها دالئل حق

فهي كسائر كالمهم الـذي ،  عليهم السالماألرسار الفرقانية املخلوقني من األنوار اإلهلية
 عن مالحظة سـنده كـنهج البالغـة والـصحيفة هيغني فصاحة مضمونه وبالغة مشحون
) بالتهـذي(ة يف ّفـة املحقـئوقد رواهـا شـيخ الطا، السجادية وأكثر الدعوات واملناجات

وغريمهـا عـن حممـد بـن إسـامعيل ) العيـون(و) الفقيـه(ثني الـصدوق يف ّورئيس املحـد
: انظـر. عليه الـسالمعيل اهلادي اإلمام الربمكي الثقة عن موسى بن عبد اهللا النخعي عن 

  .٣١ص: لسيد عبد اهللا الشربل، رشح الزيارة اجلامعة
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وهـم مـزار املالئكـة أمجعـني ومـن مـزارهم ، واآلخرون أطراف وامتداد هلم
وهــم املعــدن ، وهــم املهــبط ومــنهم اآلخــرون يــستقون، لغــريهم ينطلقــون

َّوهم اخلزان واآلخرون من، َّواآلخرون هبم يتشبهون  . ينهلونهمُ
ُ وأخريا للمحور امللتقى فياضيـَّة ذاتية تنبسط عىل ال.٥ ، واصل بقـدر إنائـهً

ّفهو فاعل دائام وال يوقفه عن فياضي ُ ، ُ من كنهـه وذاتياتـهةَّفالفياضي، ًته يشء أبداً
 .ّوإنام ينعكس منه ويرتشح بقدر السقف املعريف الذي ينتهي عنده الواصل

ُهذا ما يمكن درجه يف ما يتعلق بمالمح املحور امللتقى َّ ّوهـي ال تـشكل ، ُ ُ
وقـد ، لنظريـةاة للرؤيـة ّعامـأسـميناها بـاخلطوط ال، ةّأوليات ّتصورأكثر من 

 . من قارئ آلخرتاّتصورختتلف هذه ال
 ُبيان مالمح املحورية املعنوية للملتقى: األمر الثاين

ّإن املالمح األساسية للمحورية املعنوية للملتقى ال يمكن رصـدها بـأي  ُ ُ َّ
اإلمـام املعـصوم بّمثـل ّحال من األحول دون االستعانة بظهورها احلـيس املت

ت وجود معـصوم اوبالتايل سوف تثبت لنا ثمرة جديدة من ثمر، عليه السالم
َّفإن املالمح املعرفية تبقى منطلقاهتـا ظاهريـة بخـالف مـا عليـه ، ّيف كل عرص

ّاحلال يف املالمح املعنوية املتعلقة بالتأويـل وبالبـاطن َّوال ريـب بـأن أرضـية ، ُ
وهـذا الرتتيـب بـني ، و أصله وفصله وروحهبل ه، الظاهر وعمقه هو الباطن

وكـام هـو مـشهور ، ة واملعلـولّالظاهر والباطن هو من قبيل الرتتيب بني العل
أو أنه واسطة يف اإلثبات ، ةّلعل للوصول إىل اًاومتعارف من كون املعلول طريق

فكـذلك هــو احلـال يف طريقــة ، ة للعلـم ال للوجــودّأي أنـه علــ، ال الثبـوت
ِّاملفرسين ح ب ّوهنا نريد أن نضيف نكتة الرتت، يث االنتقال من الظاهر للباطنُ

َّوبالتـايل فـإن ، ية الكاملية بني الظـاهر والبـاطنّلعلالطويل القائم عىل أساس ا
، ة وقوف عىل متام كـامالت املعلـول وال عكـسّلعلالوقوف عىل متام كامالت ا

وقـد ، ةّلعلـالت اَّفإن الوقوف عىل متام كامالت املعلول وقوف عىل بعض كـام
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 .ًتكون النسبة بني املعلوم بواسطة املعلول ضئيلة جدا
َّبناء عىل ذلك فإن حتديد مالمح ا سـوف تكـون ) املحورية املعنويـة(ة ّلعلً

ً جدا  عسريةّمهمة ، بدون مراجعة ترمجان القرآن ومعدن العلم ومهبط الوحيّ
 مالكـات املحوريـة الظهور التكـويني الفعـيل املنبـسطة فيـه متـامّمثل الذي ي

 .ذلكّ تقدم وقد، املعنوية للقرآن الكريم
  وآفاق جديدةعليه السالم أمامنا آفاق جديدة للمعصوم ّتجىلوبالتايل سوف ت

نـا مـن ّحتققفـإذا مـا ، للقرآن الكريم وسبل جديدة للوصول للمعطى القرآين
ّذا التجيل بنفـسه َّوأن ه، ّجتيل اهللا تعاىل بكامله ومجاله وجالله يف القرآن الكريم

ّ لنا الرس العظـيم الكـامن يف ّيتضحة لظهور عامل اإلمكان بأرسه فإنه سوف ّعل
 لت الرضـاأس(:  قاليعن سليامن بن جعفر احلمري ّروياحلديث الصحيح امل

لـو خلـت  : عليـه الـسالمفقـال؟ ةَّجُختلو األرض من ح: فقلتعليه السالم 
 .انخسفت بأهلها وذهبت: أي، )١()بأهلها لساخت ةَّجُاألرض طرفه عني من ح

                                                 
 احلـسن اإلمـامعـن ّ روايـة مفـصلة ويف .٤ح ،٢٤٦ ص،٢ج: عليه السالمعيون أخبار الرضا  )١(

صىل اهللا عليه وآلـه خطب رسول اهللا (:  عليه السالمقال: نقتطف منها ما ييل عليه السالم
 تـارك فـيكم ّينإعى فأجيب، وُدأ ّمعارش الناس كأين:  فقال بعدما محد اهللا وأثنى عليهًيوما

مـوا مـنهم وال ّفتعل وا،ّكتم هبـام لـن تـضلّ متـسنإالثقلني كتاب اهللا وعرتيت أهل بيتي مـا 
َّثـم  . لـساخت بأهلهـاًولو خلـت إذا  منهم،األرض أعلم منكم،ال خيلو فإهنم ؛موهمّتعل
يل أرضـك ُنك ال ختأو  العلم ال يبيد وال ينقطع،َّ أعلم أنإيناللهم :  صىل اهللا عليه وآلهقال

ّمن حجة لك عىل خلقك ظاهر ليس باملطاع أو خائف مغمور لكـيال تبطـل حج  وال تـكّ
 فلـام نـزل . عنـد اهللاًعظمون قـدرا األً عدداونّاألقلأولئك   أولياؤك بعد إذ هديتهم،ّتضل

ّيا رسول اهللا أما أنت احلجة عىل اخللق كل: عن منربه قلت  : اهللا يقـولَّإنيا حـسن : هم؟ قالّ
ٍإنام أنت منذر ولكل قوم هاد{ ِ َِ ْ ٍَ َ ِّ ُ ٌَّ ُ َ َ َ  َّإنا رسول اهللا فقولـك ي: قلت.  اهلاديّفأنا املنذر وعيل، }ِ

 واإلمـامّوأنت احلجة  ّ واحلجة بعدي،اإلمام هو ّنعم عيل: ؟ قالّحجة ال ختلو من األرض
  = أين اللطيف اخلبري أنـه خيـرج مـن صـلب ّولقد نب ّ واحلجة بعدك،اإلمامبعده، واحلسني 
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ة بـصفة اإلمـام املعـصوم ّخاصّولكن هل لنا التزود بام وصلنا من بيانات 
 ؟عليه السالم لتجلية املوقف وكشف اللثام عن مالمح املحورية املعنوية

ً جـدا َّالواقع أن هنالك بيانات كثـرية ولكنهـا تكـشف لنـا خـصوصيات ّ
ُبالنـسبة لذاتـه املقدسـة وكنههـا وكامالهتـا وأمـا ، اآلثار التي تركها املعـصوم ُ

ًالتي تفرد هبا عليه السالم عمن سواه فذلك أمر عسري جدا، ةّاصاخل َّ ومـن ، )١(َّ
ًالواضح بأن املشكلة تكمن يف قصورنا فضال عن تقصرينا ُ وإال فهـم علـيهم ، َّ

 واحد منهم كان كام جاء يف وصف أمري املؤمنني عيل عليه الـسالمّكل السالم 

ّطبيـب دوار بطبـه(: حيـث يقـول، لرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله قـد أحكـم ، ّ
ّيضع ذلك حيث احلاجة إليه من قلوب عمـي وآذان صـم ، وأمحى مواسمه، مرامهه ُ ُ

 .)٢()ومواطن احلرية ،ّوألسنة بكم، متتبع بدوائه مواضع الغفلة
ّحيث يعرب عنه ،  من تصويرهّن وصف وأدقِ مهوما أروع ّبأنه م عليه السالُ

ّفهو صىل اهللا عليه وآله مل جيلـس يف حمـل إقامتـه وطبابتـه ـ عيادتـه ـ ، »ّدوار«
يطـرق األبـواب وجيـوب ، ّلرياجعه الناس وإنام هو من يقصد مرضاه بنفـسه

ًاألزقة والشوارع حيث يطهر القلوب ويزكي النفـوس، فيبـدل قـسوهتا رأفـة  ُ ّّ ُ ّ ُ
ًورمحة، وجفاءها وصال وقربا، وموهتا ح  .)٣(ًياةًً

فمضوا علـيهم الـسالم ويف العـني قـذى ويف ، َّولكن اجلهل يقتل صاحبه
                                                                                                                   

. ...)بعـده بـاألمر، فـإذا مـىض احلـسني أقـام ّ جده عيلّيِمَ سّاحلسني غالم يقال له عيل= 
  .١٦٣ص: اخلزاز القميأليب القاسم ،  االثني عرشّئمةّ يف النص عىل األكفاية األثر

منا ذكر رواية عن الرسول األكرم صىل اهللا عليه وآله يقول فيها ألمري املـؤمنني عـيل  تقدم   )١(
ّيا عيل ال يعرف اهللا إال أنا وأنت(: عليه السالم ّ يعرفك إال وال، ّوال يعرفني إال اهللا وأنت، ّ
 . ١٧٣ص: اليقني مشارق أنوار: ًوأيضا. ٢٠٩ ص،٢ج: إرشاد القلوب: انظر. )اهللا وأنا

 .»١٠٨«: ، اخلطبة٤٧ص: نسخة املعجم املفهرس هنج البالغة،: انظر) ٢(
 .١٤٨ص: )من اخللق إىل احلق(: كتاب: انظر) ٣(
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فـام بقـي لنـا إال ، ُاحللق شجى ويف القلب لوعة ال تطفيها دموع اخللق بـأرسه
ّتتبع آثارهم علها تقربنا من بعض السطور ُ َّ  : والتي منها ما ييل، ّ

ُ إن من أهم مالمح املحورية املعنوية للملتقى.١ ّ ب األثـر التكـويني ّرتـ ت:َّ
ّمرتبة كاملية يصل إليها القارئ املتخصصّكل ل  ،فاملعلوم ليس صورة ذهنيـة، ُ

 .هلا أن تنفصل عن أثرها التكويني
ّمرتبة معنوية ـ ما مل تشكل مقاما ـ مقدّكل َّ إن .٢ ًُ مة تنطلق بالواصل ملرتبة ّ

ّوهذه املقد، أرشف وأعىل ّمة ال تنفـك عـن حمركيتهـا باجتـاهُ ُ ،  املرتبـة األرشفّ
ُولذلك جتد الواصل ألي مرتبة من مراتب املحورية املعنوية للملتقى يف حركة  ّ

ًدؤوبة ما دام الواصل ملتفتا َّفـإن مـن أركـان ، ّوإال فإنه سائر إىل عامل التسفل، ُ
ّفالتحول واالنتقال أرضـي، فلسفة الكامالت اإلهلية عدم الثبات واالستقرار  ،تهاّ

ً مطلقا إما يف ارتفاع أو يف انحدارولذلك فاإلنسان َّومن هنا تفهم أن طلبنا ، )١(ُ
َاهدنــــا الرصاط املـستقيم{: يف قوله تعاىل، صالة لناّكل  للهداية يف ّاملستمر ِ َِ ُ َ َ ِّ َ{ 

حفظ ما وصلنا إليـه مـن : ّولاأل: مها، هيدف إىل أمرين أساسني، )٦: الفاحتة(
 . ىل مراتب أعىل وأرشفاالرتقاء إ: والثاين، مراتب اهلداية

                                                 
، قيم للـصالة يف حالـة ارتقـاء دائمـةُفـامل، ُّتها من التوقف عىل كامل ماّإهنا فلسفة خلت أبجدي) ١(

وهـذه الـصفة ال تقتـرص عـىل ، ًوإن كان معذورا يف الـرتك، والتارك هلا يف حالة انحدار دائمة
ًاألمر الواجب فعال واملحرم تركا يف صورة اإلجياب َّ َّوإنـام تـشمل كـل ، ًوال يف العكس سـلبا، ً

، ًبل ال يبعد دخول املباحات أيـضا، ًات واملكروهات معاّفتدخل املستحب، تفصيالت الرشيعة
ّفإن املباحات ال متث ُ َّوبـذلك نخلـص إىل أن ، َّوإنام هي حلقة يف سـلم التكامـل، ل صورة عبثيةَّ

م الكـاميل واالنحـدار والتـسفـُّل ّالذنب يف فلسفة الكامالت اإلهلية يعني ترك االرتقاء يف السل
ِّروه منحدرا متـسفوبذلك يكون تارك املندوب وفاعل املك، ُّبال توقف ًُ ُّـال بـال توقـفُ وهـذا ، ً

ّسـواء كـان املـذنب متعمـد، ًاالنحدار والتسفـُّل حاصل حتام ًا أم جمبـوراُ فـاملريض إذا تـرك ، ً
ًالدواء عمدا أو سهوا أو اضطرارا فالنتيجة واحدة ً  .ل للشفاءتامثوهي عدم ال، ً
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ً ومن مالمح املحوريـة املعنويـة للملتقـى أيـضا.٣ املـستودع ّثـل ُ أهنـا مت:ُ
فالواصـل ، سواء بوجودها اللطـائفي أم احلقـائقي، احلقيقي لألرسار الكونية

ّسوف يكون مبرصا بعني املحور امللتقى املطل عىل عوامل الغيب القرآين ُ ُ ً ُ. 
) املعرفيـة(ة انتهـاء املعطيـات التفـسريية ً وأخريا ينبغـي تأكيـد رضور.٤

وإال تكـون مـن القـول بـالرأي ، ُعنـد املحـور امللتقـى) املعنويـة(والتأويلية 
إلمكـان ، ةّوليـوهذا ال ينايف عدم التزام هذه املعطيات بمحاورها األ، املذموم

َّولكـن األمـر األسـايس هـو العـود ، ُوجود حماور أخرى غري معلومـة لـدينا
بل تكون ،  عنده فإهنا تفقد قيمتها العلمية والعمليةِفام مل تنته ،لتقىللمحور امل
وتـصبح العمليـة ، وداخلـة يف حـريم الـضالل،  عـن حـريم اهلـدىةخارج

   .ْالتفسريية والتأويلية لغوية
لننتقـل بعـدها ، ُهذا ما أمكن رصده يف بيانات املحورية املعنوية للملتقى

أو ، حمورية آية الكريس للقرآن الكريم بـأرسهوهو إثبات ، إىل مقصدنا يف اآلية
 .إثبات راجحيتها لذلك املقام السامي

 

ُقلنا بأنه من خالل جمموعة البيانات ملالمح املحور امللتق   املعرفية واملعنويةىَّ
َّكام نبهنا بأن، ُد املصداق اللفظي للملتقى القرآينّيمكننا أن نتصي   حتديد املصداقَّ

ة فهي فرع الفراغ مـن ّاصوأما الرؤية اخل، ة للمصداقّعامإنام يعتمد عىل رؤية 
َّوحيث إن هذا األمر مل يقع منا بعد فـإن التـشخي، تفسري املصداق وتأويله  صَّ
ًسوف يكون عاميا ، كـام عرفـت، ة فسوف تكون نتائجيـةّاصوأما الرؤية اخل، ّ

ّواتيم هذه األبحاث املتعلقة بآية الكريسًوهو ما سنقف عنده عمليا يف خ ُ. 
ُولذلك كله سوف نقدم نموذجنا القرآين ملصداق املحور امللتقـى كطـرح  ِّّ

ُوالتـي يمكننـا إبـراز ، وهـو آيـة الكـريس بمقاطعهـا الثالثـة، احتاميل راجح
ّ تقربنا من املطلوبّمهمةتها من خالل ثالث زوايا مفصلية وّحموري  : وهي، ُ



 ٢ جـ منطق فهم القرآن ............................................................................ ٩٢

 الفكرية العقدية: وىلُالزاوية األ
 : ُوهو ما يمكن رصده يف، ُوهي الزاوية التي تطرح أمامنا املعارف العليا

ُاهللاُ ال إلـه إال هو احلي القيوم(:  قوله تعاىل.١  ُّ َُّ ْ ََ َ ُ ََّ َِ لوهيـة بـاهللا التي حترص األ، )ِ
قدرة وهو ما يعكس ال، ّتعاىل وتصفه باحلياة الذاتية والقيومية عىل العامل بأرسه

ة ّوهذا املعنـى اإلمجـايل يطـرح أمامنـا عـد، ّالبتةُاملطلقة التي ال يعجزها يشء 
 .مفاهيم توحيدية

ِيعلم ما بني أيدهيم وما خلفهم وال حييطون بيشء من علمـه (:  وقوله تعاىل.٢ ِ ِ ٍ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ ِّْ ْ َ ْ ْ ْ َ ُ َْ َ ِ َ ُ ُ َ ُ ََ َ ِ َ
َإال بام شاء َ ِ َّ ّوهي املرحلة التي تسجل لنا مالك ق، )ِ ُته وقدرته املطلقة املتّوميّيُ ّمثلة ُ

ً تعـرض لنـا وجهـا مـن وجـوه َّثـم، فعلمه ذايت له،  عني ذاتهوبالعلم الذي ه
َّوذلك من خالل بيان استحالة اإلحاطة بيشء مما علمه اهللا تعاىل ،  علمهةعظم

إذ الزمـه ، وفيه كنايـة عـن اسـتحالة اإلحاطـة بأصـل علمـه، إال بمشيئة منه
ُإذ الزمه إحاطة املحاط باملحيط، ً وهو حمال عقال،اإلحاطة بذاته ، وهو ممنوع، ُ

ًإذ الزمه صريورة املحاط واقعا حميطا ًُ ًواملحـيط واقعـا حماطـا، ُ وهـو خـالف ، ًُ
 .الفرض والدليل

لوهية والقيموية القدرة املطلقة والعلـم َّ تعني أمامنا األةإذن يف هذه الزاوي
   .الذايت
َوسع{:  وقوله تعاىل.٣ َ كرسيه الساموات واألرضَِ ْ َّ ُّ َْ َ َ ُِ َِ ّوهو تعبري آخر يؤكد ، }ُ ُ

 عن الوجود بالـساموات واألرض ألهنـام َّوقد عرب، هيمنته عىل الوجود بأرسه
 .)١(ما عدا اهللا تعاىلّكل وإال فإنه يقصد ، املرئيان أمامنا

ْاهللاُ ويل الذين آمنوا{:  وقوله تعاىل.٤ ُ َ َ َِ َّ ُّ ية أمامنا فكرة وهنا تطرح هذه اآل، }ِ
، يته وقدرتـه املطلقـة وعلمـه الـذايتملوهيته وقيموأب علينا ملن ثبتت ّما يرتت

                                                 
 ).دام ظله(منه . ايتمن العلم الذّ تقدم وهذا هو العلم الفعيل يف قبال ما) ١(
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ومعنى الواليـة يف املقـام هـو أولويـة ، وهو الوالية املطلقة هللا تعاىل عىل اخللق
ْإنـام ولـيكم اهللاُ ورسـوله والـذين آمنـوا{: كام جاء يف قوله تعاىل، فّالترص ُ َ ُ َ ُ َُّ َ ُ َ َِ َِّ ُ ُ ََّ ِ...{ 

ّوما جاء يف قول الرسول صىل اهللا عليه وآله يف غـدير خـم بعـد ، )٥٥: املائدة(
ي بياض آبـاطهام ئفرفعها حتى رعليه السالم  أخذ بيد عيل  الوداع عندماّحجة

أهيـا النـاس مـن أوىل النـاس (:  صىل اهللا عليه وآلـهوعرفه القوم أمجعون، فقال
 اهللا مـوالي وأنـا مـوىل َّإن:  أعلـم، قـالاهللا ورسـوله: قالوا؟ باملؤمنني من أنفسهم

يقوهلـا ، )١(...) مـوالهّ فمن كنـت مـواله فعـيل، وأنا أوىل هبم من أنفسهم،املؤمنني
 .ث مراتثال

 املطلقة التي ال يعجزهـا ةوهي الوالية التكويني، ّفالوالية بمعنى الترصف
التـرشيعية فهـي وأما واليته ،  غري إرادتهّالبتة عىل يشء ّتوقفوال ت، ّالبتةيشء 
ًأوالثابتة  ّولكن اإلنـسان قـادر عـىل مواجهتهـا وحتـد، ً وبالذات له أيضاّ ، هياَّ

ّبمعنى أن كـل مـن مل يلتـزم بـأوامره ونواهيـه الـرشعية فهـو يعلـن عـصيانه  َّ
َّولذلك جاء البيان بأن املؤمنني حيفظون ، ّيه للباري جل وعالّومواجهته وحتد

 . الية املطلقة بصورة نظرية وعمليةهذه الطاعة وهذا اإلقرار بالو
ُوالذين كفروا أوليآؤهم الطاغوت{:  وقوله تعاىل.٥ ُ َّ ُ َ ُُ ْ َ َُ ِ َِ ْ َ َ وهو تعبري يقابل ما ، }َّ
َّولكن هذه الوالية إنام حلت حمـل الواليـة التـرشيعية هللا تعـاىل، َّتقدم َّ حيـث ، ّ

وامر ونواهي ًأبدهلا الذين كفروا بأخذهم بأوامر ونواهي الطاغوت بدال عن أ
وإال ملـا كـان ، ّالبتـةوأما واليته التكوينة فال سـبيل إليهـا ، تعاىلسبحانه واهللا 

تها ، وميتـه وقدرتـه املطلقـةّوملا كان هنالـك معنـى لقي، هنالك معنى لتكوينيـَّ
 .وهذا واضح

                                                 
 رمحـه اهللا مجيـع صنّففقد أورد امل .١١ ص،١ج:  األمينيللعالمة) الغدير(ُيراجع كتاب ) ١(

 .طرق احلديث ومن كتب الفريقني
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 السلوكية العملية: ةالزاوية الثاني
ّوالكـف ، ق النـوروهو طريـ، بالسري يف طريق واحدّمثلة وهي الزاوية املت
ُعن الطرق الغريية ُوهي طرق الظلامت، ُّ  : ُوهذا ما يمكن رصده يف ، ُ

ِمـن ذا الـذي يـشفع عنـده إال بإذنـه{:  قوله تعاىل.١ ِ ِ ِْ َّ َِ ِِ َّ ُ َُ ْ َ ْ َ ّوالتـشفع وطلـب ، }َ
 اهللا عنـدُالشفاعة سلوك عميل أخروي يقوم بـه أصـحاب املقامـات املقبولـة 

َّكمن يشفع لـه عنـد ، ة تسري باجتاه حتصيل الكاملوهنالك شفاعة دنيوي، تعاىل ُ
فتحصيل رضا ، إمام زمانه عليه السالم لقبوله عنده وشموله بالعناية والرعاية

فهنـا ، اإلمام عليه السالم له شأن عظيم يف املسرية املعرفية والعملية للـسالك
ي ينـال بـه ُّيدلنا هذا املقطع بصورة غري مبارشة إىل حتصيل املقام املعنوي الـذ

ُوهلـذا املقطـع أبعـاد أخـرى أعمـق وأرشف ، اإلنسان الشفاعة لنفسه ولغريه
 .سوف نأيت عليها يف موردها إن شاء اهللا تعاىل

ِفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهللاِ فقد استمـسك بـالعروة {:  وقوله تعاىل.٢ ِ ِ َِ ُ َ ْْ َ ْ ْ ُ ْ َ َْ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ُ َّ ُ ْ
َالوثقى َ ْ ُ  من اإليامن باهللا تعاىل والكفر بالطـاغوت ّوخاةتَّفإن اجلنبة العملية امل، }ْ

وهذا املقام يعكـس ،  بأهنا ال انفصام هلا املوصوفةّهو التمسك بالعروة الوثقى
فهو نفسه العروة الوثقى التـي مـا خـاب مـن ، ُ ما عليه املحور امللتقىّقوةلنا ب

 ل مالكـاتّومعنى التمسك احلقيقي فيها هو حتصي، َّمتسك هبا وأمن من جلأ إليها
   .دود اللفظيةاحل اللقلقة اللسانية التي ال تتجاوز ّجمردال ، ّالتمسك بكامالهتا

ُخيرجهم من الظلامت إىل النـور والـذين كفـروا أوليـآؤهم {:  وقوله تعاىل.٣ َ ُ ُِّ ْ َ َ ُ َ ُُ ِ ِ َِ ْ َ َ َُّ َ ُِ ُّ ِ َ ُّ ُ ِ ْ
ِالطاغوت خيرجوهنم من النور إىل الظلامت َ ُ َُّ َِّ ِ ُّ َُ َ ُِّ ُ ِ ْ ُ  اإلخراج هو األثر العلمـي وذلك، }ُ

 احلـاكي األبـرز ملعنـى ووهـ، األعظم لإليامن باهللا تعـاىل والكفـر بالطـاغوت
ّبمعنى أن أرضية وحقيقة هذا التمـسك هـو نفـس ، ّالتمسك بالعروة الوثقى َّ

ّوبخـالف ذلـك فهـو التنـصل عـن العـروة ، اإلخراج من الظلامت إىل النور
 .وج من النور إىل الظلامتالوثقى الذي نتيجته أو حقيقته اخلر
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 حرية االختيار: الزاوية الثالثة
ُأو ما يمكن تسميتها بحرية السري باجتاه امللتقى ُوهو ما يمكن رصـده يف ، ُ

ِّال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي{: قوله تعاىل ُّ َّ ََ ْ َ َ َِ ُ َّ ِّْ َ َ ِ ِ ْ ِ ِّحيث يبني لنـا املقطـع ، }َ ُ
وهي احلرية الفكرية والدينية ملـن مل يـدخل ، المركيزة أساسية من ركائز اإلس

ّولكنـه يتحمـل تبعـات أمـره ، َّفله أن يتعبد بـام يـشاء، ًاإلسالم أو يتخذه دينا
، نيّواهلدف الذي يكمن وراء هـذه احلريـة هـو قيـام أمـرين مهمـ، واختياره
ْقـد تبـني الرشـ(: َّحيث عربت اآليـة بأنـه، ّظهور احلق والباطل: ّولاأل ُّ ََّ َ َّ َد مـن َ ِ ُ
ِّالغي َ فالعقل السليم جمبـول عـىل التمييـز ، هو حتكيم العقل يف ذلك: والثاين، )ْ

ًويدعو صاحبه الختاذ احلق سبيال واجتناب الباطل، ّبني احلق والباطل ّ. 
ُهذه الزوايا الثالث متهد لنا وترشدنا إىل ما عليه املحور امللتقى ّ ّفإنه البد، ُ َّ 

ّفإن كان امللتقى وجـودا خارجيـا فهـو املجـسد ، اياّله من توفره عىل هذه الزو ً ً
وله أثر تكـويني ، فله هيمنة علمية وعملية،  تفاصيلهاّكافةلذلك واجلامع هلا ب

 .نةّويده املتمك، ُوهو يف علمه وقدرته عني اهللا تعاىل املبرصة، يف الوجود
ّوقد سجل لنا القرآن الكريم هـذه احلقـائق وغريهـا فـيام يتعلـق باإلمـا م ّ

َإن الذين يبايعونك إنام يبـايعون اهللاَ {: كام يف قوله تعاىل، ُاجلامع واملحور امللتقى َُّ َ ُ َ َِ ُِ َُ َّ َِ َِ ِ َّ
ُيد اهللاِ فوق أيدهيم فمن نكث فإنام ينكث عىل نفـسه ومـن أوىف بـام عاهـد عليـه اهللاَ  َ َ َ ْ ْ َ َ ْْ َ َ َ ْ ْ ََ ََ َُ َِ َ َ َِ ِ ِْ َ ُ َّ َ َُّ َ َِ َ َ َِ

ًفسيؤتيه أجرا عظيام ِ ِ َِ ًْ َ ْ ُ َ ُوله حاكمية مطلقة دون أن تـسلب النـاس ، )١٠: الفتح( }َ
  .)١(ًوهذا هو الثابت قطعيا يف سرية أمري املؤمنني عيل عليه السالم، اختيارهم

ًوإن كان امللتقى نصا ّ ّ قرآنيا لفظيا فقد توفر ذلك يف آية الكريسُ ً وإن كـان ، ً
                                                 

ُمما يذكر يف سريته الرشيفة )١(   حتـىبل عفـا،  أنه مل يعاقب الذين امتنعوا عن مبايعته عليه الـسالمَّ
َّكثري ممن جيشوا اجليوش عن   تعـاين ّمـةُوأحدثوا الفتن العظيمة التي الزالت األ ،وقاتلوهَّ

َن البعض كان يإيف حني  ،من آثارها ورشورها ِّويـورث  ،ِّقتل عىل الظن والتهمة والـشبهةَّ ُ
َّويسمى بعد ذلك بأمري املؤمنني  ،اخلالفة لرشار اخللق  .  إال باهللا تعاىلّقوةفال حول وال و! ُ
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ًئقه فإنه منعكس متامـا  عنه بخزائن القرآن وحقاَّ املعربّجردذلك هو الوجود امل ُ
ّوبالتايل فهنالك مرجحات عديدة نلحظها ، ّالوجود احليس للمحور امللتقىيف 

َّوسوف تتأكد لنا هذه الفكرة بصورة عملية عندما نقـف عـىل ، يف آية الكريس
ًالبيانات التفصيلية تفسريا وتأويال آلية الكريس  وسوف تكون العملية التفسريية، ً

 .هي التفسري املفردايت والتفسري التجزيئي والتفسري املوضوعيو، ثالثية اجلوانب
ُوبالتايل سوف تكون هذه اآلية الكريمة رافدا ومنهال ومستق ً  للمعـارف ىً

 واملرشـد األخـري لقـراءة ّولوستكون الراصد األ، اإلهلية والكامالت املعنوية
 وهنالـك ،ة أم ثانويـةّأوليـامتـدادات ّثـل سواء كانـت مت، النصوص القرآنية 

ّ للقارئ املتخصص هيمنة هذا النص وسلطنتهّتجىلست ّ  - كـام قلنـا - ولكـن، ُ
ّهذه اهليمنة هلا صورة ظاهرية ال يصل إليها إال الكمل من القراء املتخصصني ُ ّ َّ ُ ،

َّوسـيتبني للقـارئ ، ّوأما الصورة الباطنية فال يتسنّى لغري املعصوم التحقق هبا
ة الذاتيـة لل ، ُملتقـى التـي تنبـسط عـىل الواصـل بقـدر إنائـهصورة الفياضيـَّ

ُوسيكون للقارئ املتخصص ممن انبسطت عليه معـارف املحـور امللتقـى أثـر  َُّ ّ
ُوسيجد نفسه منطلقا باجتاه املراتب األخرى يف بعدهيا ، تكويني بحسب مرتبته ً ُ

ا ليكـون بعـده، ًوفقا لفلسفة الكامالت اإلهلية، ًاملعريف واملعنوي ما دام ملتفتا
َه مستودُالقارئ نفس ّعا لألرسار املطلة عىل عوامل الغيب القرآينُ ُ ً. 

 ُاملحور امللتقى يف األخبار
ورد يف بعض األخبار ما يدعم ترجيحنـا ملحوريـة آيـة الكـريس للقـرآن 

: من قبيل ما روي عن الرسول األكرم صـىل اهللا عليـه وآلـه أنـه قـال، الكريم
 ال تقرأ ، القرآنيدة آّة البقرة، ومنها آية هي سي سنام وسنام القرآن سورء يشِّلكل(

دة مرجعية ا ومقتىض السي،)١() آية الكريسي وه، فيه الشيطان إال خرج منهٍيف بيت
                                                 

 ،١ج: كنـز العـامل: ًوأيضا .٣٣٣ح ،٤١٤ص: لرشيف الريضل، يةاملجازات النبو: انظر) ١(
  .٢٠ ص،١ج:  املنثورّالدر: ًوأيضا. ٢٥٢٧ح ،٥٦١ص
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بمعنـى ارتقائهـا إىل أرشف ، دة كامليـةاوهـي سـي، ُالنصوص األخـرى إليهـا
 ّ الرس يف ذلك هو كون الدين أصله وحقيقته يكمـن يفّلعلو، املراتب الكاملية

 .ّوهذه اآلية الرشيفة جاءت لتكرس فكرة التوحيد، التوحيد
 كام ،هاّ توحيد كلألهناوإنام كانت أعظم آية (: قال القرطبي يف آية الكريس

أفضل ما قلته أنا والنبيون مـن قـبيل ال إلـه إال اهللا >:  صىل اهللا عليه وآلهصار قوله
 .)١() العلوم يف التوحيد كلامت حوت مجيعألهنا ،أفضل الذكر <وحده ال رشيك له

 

حيث نحاول ، ّالنص القرآينيف  املعاين التي ّتعدد أن نعود لفكرة ّوهنا نود
ًلتكون حمورا أساسيا يف العملية التفسريية، تعميق هذه الفكرة  ّجمـردوليست ، ً
َّالقرآن الكريم وقرائه )٢(وسنسلك ذلك من خالل ترامجة، فكرة احتاملية  نيياحلقيق ُ

القرآن ُالذين انفردوا بمقام حمورية امللتقى اجلامع األمجع ملعارف ، هَءاحلاملني لواو
  الـذين ال تعـدو كلامهتـم كلـامت القـرآن الـسالمم علـيهوهم أهل البيت، وكامالته
 وال )٤( الناطقُ القرآنُمُفه، وقد عرفت ذلك، )٣(ّالبتةبل ال افرتاق بينهام ، الكريم

 .ُأو يدعى له ذلك، ّله أن يدعي ذلك -معليهم السال - أحد سواهم
                                                 

  .١١١ ص،١ج: )اجلامع ألحكام القرآن(، تفسري القرطبي) ١(
 بن رسول اهللا يا: قال قلت له،  الصادق عليه السالم عبد اهللاأبى خالد القامط عن أبىعن ) ٢(

 الذيته عىل خلقه وبابه ّحج(:  عليه السالم قال؟كمّما منزلتكم من ربآله صىل اهللا عليه و
  .٩ح  ،٨٢ص: بصائر الدرجات: انظر). ه وترامجة وحيهّ عىل رسوأمناؤهيؤتى منه 

رنـا وعـصمنا وجعلنـا ّ اهللا تبـارك وتعـاىل طهَّإن(: قـال عليه السالم أنه عن أمري املؤمنني) ٣(
ال نفارقـه  وجعلنا مع القرآن وجعـل القـرآن معنـا، أرضه،ته يف ّوحج شهداء عىل خلقه ،

  .٥ح ،١٩١ ص،١ج: الكايفُأصول : انظر). وال يفارقنا
أنا القرآن (:  عليه السالم عيلاإلمامني قال ّ بصفًملا أراد أهل الشام أن جيعلوا القرآن حكام) ٤(

  .٢٠ح ،٢١٤ ص،١ج: ة لذوي القربىّنابيع املودي:  انظر.)الناطق
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ُوهنا سوف نحاول عرض مجلة من الروايات الواردة عنهم عليهم السالم 
ًمعتـربين ذلـك امتيـازا هلـم ،  املعاين يف كلامهتـمّتعددض إىل فكرة ّوالتي تتعر ُ
فإذا كان األمر كذلك فهذا االمتياز ثابت للنـصوص القرآنيـة ، عليهم السالم
ّاجلامل واجلالل الذي حف النـصوص  وفالكامل،  بل بالرضورة،من باب أوىل

ّاجلـالل الـذي حيـف بروايـات  و من الكامل واجلاملّ وأجلمالقرآنية هلو أعظ
 .العرتة الطاهرة عليهم السالم

 بكاملـه ومجالـه وجاللـه يف كتابـه ّجتـىل مل يثبت لدينا بأن اهللا تعـاىل قـد َأو
ّة الطاهرة مستمدفيكون الكامل الثابت للعرت، العزيز ، ًا من القرآن الكريم نفـسهُ

 . كام هو ثابت يف كلامهتم عليهم السالم،ُوهم ال يفارقونه، فهو ال يفارقهم
ل بتعميـق الفكـرة ّإن روايات العرتة الطاهرة التي نحن بصددها سـتتكف

وهي كـام أسـلفنا القـول ، التي طاملا وقفنا عندها يف هذا الكتاب ودافعنا عنها
أي إننا نلتزم باجلمع املعريف بـني القـول بوحـدة ، املعنى يف عني وحدته ّتعددب

 .ا إثبات ذلكمنّّ تقدم وقد،  املعنىّتعددّالنص القرآين وبني القول ب
ة من الروايات ألهداف سوف ّخاصوقد وقع اختيارنا عىل جمموعة ، هذا
 . ضح بعد عرضها يف تعليقات بيانيةّتت

ُّ 

 مّألتكل إين(:  قالالصادق عليه السالم أنه عبد اهللا أيبعن  :رواية األوىلال
  .)١()ها املخرجّ يف كليل ،ًعىل سبعني وجها
 ة بن حنظلـّ وعيلأنادخلت (:  قالأعني بن األعىلعن عبد  :الرواية الثانية

 عـن مـسألة ة بـن حنظلـّفـسأله عـيل، الصادق عليه الـسالم عبد اهللا أيبعىل 
ن كان إو، آخر فيها بوجه فأجابه، وكذا ن كان كذاإف:  فقال رجل،هافأجاب في

                                                 
 . ١ح ،٣٤٨ص: بصائر الدرجات) ١(



 ٩٩ ........................................................................حمورية آية الكريس 

 بـن  عـيلّفالتفـت إيل،  وجوهبأربعة فيها أجابهحتى ،  بوجه فأجابه، كذا وكذا
 الصادق عليه السالم فسمعه أبو عبد اهللا، أحكمناه حممد قد أبايا :  قالةحنظل
 ،ةقّ ضـيأشـياء األشـياء  مـنإن، نك رجل ورعإ احلسن فأباال تقل هكذا يا : فقال

 واحـد حـني إال لـيس لوقتهـا اجلمعةوقت : منها،  عىل وجه واحدإال يوليس جتر
؛ وهـذا منهـا، جترى عىل وجـوه كثـرية، عةّ موسأشياء األشياءومن ؛ تزول الشمس

 .)١()ً له عندي سبعني وجهاإنواهللا 
 أيبعـىل  بـصري وأبو أنادخلت ( : محزة قالأيبعن عىل بن  :الرواية الثالثة

 ،بحـرفالـصادق م أبو عبد اهللا ّتكلإذ  نحن قعود امفبين ، عليه السالماهللا عبد
سـمع مثلـه أ حـديث مل  هـذا واهللاِ،محله إىل الشيعةأهذا مما :  نفيسأنا يففقلت 

 فيه يل باحلرف الواحد مّألتكل َإين:  عليه السالم قالَّثم وجهيفنظر يف :  قال،ّقط
 .)٢() كذاأخذتن شئت إ و، كذاأخذت شئت إن ًسبعون وجها

 الصادق عليه السالم عبد اهللا أيبعن حممد بن مسلم عن  :الرواية الرابعة

 .)٣()ها املخرجّ لنا من كل،ًم بالكلمة هبا سبعون وجهاّ لنتكلإنا(:  قالأنه
أنه  عليه السالم الصادق عبد اهللا أيبعن مؤمن الطاق عن  :الرواية اخلامسة

 كالمنـا لينـرصف عـىل سـبعني إن، ناس ما عرفتم معاين كالمنـافقه الأنتم أ(: قال
 .)٤()ًوجها

الـصادق عليـه  عـن أيب عبـد اهللا ،عن إبراهيم الكرخي: الرواية السادسة
 وال يكـون الرجـل ،حديث تدريه خري من ألـف حـديث ترويـه(: السالم أنه قال
عـىل  نـرصف الكلمـة مـن كالمنـا لتَّ وإن، حتى يعرف معاريض كالمناًمنكم فقيها

                                                 
  .٢ح ،٣٤٨ص:  املصدر السابق)١(
  .٣ح ،٣٤٨ص:  املصدر السابق)٢(
  .٤ح ،٣٤٩ص: املصدر السابق) ٣(
  .٦ح ،٣٥٠ص:  املصدر السابق)٤(
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   .)١()من مجيعها املخرج  لناًسبعني وجها
 الكلمـة َّوإن(:  عيل عليه السالم أنه قـالأمري املؤمننيعن  :الرواية السابعة

 .)٢()ًمن آل حممد تنرصف إىل سبعني وجها
 

ًأوال َّينبغي أن يعلم بأن العدد  :ّ قـد سـيق لبيـان الكثـرة ولـيس ) سبعني(ُ
ّفهي ال تقـل عـن ،  التي لإلمام عليه السالم القدرة عىل بياهنالتحديد الوجوه
: قال تعاىل، ًوهي أكثر من ذلك تبعا لنكتة رقمية الكثرة ال التعيني، ًذلك قطعا

ْاستغفر ل{ ِْ ْ ْهم أو ال تـستغفر لــََ ْ ِْ ْ َ َ َ ْ َ ْهم إن تـستغفر لــَُ ْ ِْ ْ َ َ ِ َهم سـبعني مـرة فلـن يغفـر اهللاُ ـَُ َ َّ َ َ ِْ ِْ َ َ ً َ ُْ
ْهمـَل  .)٨٠: التوبة( }...ُ

ً جدا فمن الواضح بأن الرسول األكرم صىل اهللا عليه وآله لو استغفر هلـم ّ
ّواحدا وسبعني مر َّألن الرقميـة هنـا رقميـة كثـرة ال ، ّالبتة املوقف ّتغرية فلن يً

 .رقمية تعيني
جاء يف النصف الثاين من الرواية الثانية مـن قـول اإلمـام الـصادق  :ًثانيا

 األشـياء مـن إن، نـك رجـل ورعإ احلـسن فأباتقل هكذا يا  ال ...(: عليه السالم
 موسعة جتـرى أشياء األشياءومن ...  عىل وجه واحدإال وليس جترى ،ةقّ ضيأشياء

 ).ً له عندي سبعني وجهاإنواهللا ؛ عىل وجوه كثرية وهذا منها
م فهي حتذير من اإلمام عليه الـسال: ا األوىلّأم، تانّويف ذلك داللتان مهم

ّمذك، اه بأيب احلسنحيث كنّ، )٣( بن حنظلةّلعيل ًرا إياه بأن ثقافة الوجه الواحـد ُ
                                                 

 .٣ ح،٢ص: معاين األخبار) ١(
 .١٦٣ ص،٩ج: مستدرك سفينة البحار) ٢(
 ني من أصحاب اإلمام الطويسه الشيخَّعد أبو احلسن عيل بن حنظلة العجيل الكويف،هو ) ٣(

  =روى عنه عبد اهللا بن بكري وعيل بن رئاب وموسـى بـن ،  السالمام عليهالباقر والصادق
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ـ، أن التشكيك بمقولة اإلمام املعصوم خالف للتقـوى و،باطلة   كفيكـون ظنّ
ً كاشفا عن جهل بحقيقة املوقف وبحقيقـة اإلمـام -واخلطاب البن حنظلة -

ًأوالم ّبمثلك ألنك متعلَّن هذا األمر ال يليق إو، املعصوم عليه السالم ٍّومتق، ّ ُ 
 .فال تعد ملثلها، ًثانيا

فهي حرص اإلمام عليه الـسالم عـىل قطـع وشـائج : وأما الداللة الثانية
وذلك مـن خـالل ،  وتركيز الفكرة بنحو اليقني يف قلب عيل بن حنظلةّالشك
طـاهبم فـإن خ، ًاخلطاب لنا مجيعا بطبيعة احلال و،مه عليه السالم باهللا تعاىلَقس

 .وهذا واضح، )ِإياك أعني واسمعي يا جارة(نزل بلسان ، سمته قرآين حمض
ن شـئت إ كـذا وأخـذت شئت إن(...: َّإن الرواية الثالثة جاء يف ذيلها :ًثالثا
ويف ذلك داللة واضحة عىل أن الوجـوه التـي يعرضـها اإلمـام ، ) كذاأخذت

لهـا ّ وإنام هي وجـوه يتحم،مّتوهُكام قد ي، ً وجوها احتامليةتعليه السالم ليس
ّ النص لوجوه وبني حتمت عظيم بني احتامالّوهنالك فرق معريف، ّالنص ، له هلاّ
ًله النص هو معنىّما يتحمّكل ف وال حيتاج ، سّ صحيح ومقصود للشارع املقدّ

كـام أن إثبـات ، ّالبتة ّصحةّما حيتمله النص ال يلزم منه الّكل وق قرينة؛ وَإىل س
 . هذاَّثم، هذا، وق قرينة َحيتاج إىل سواحد منها ّكل 

 إنـا(: جاء يف الرواية الرابعة من قول اإلمام الصادق عليـه الـسالم :ًرابعا
َّ أيضا عىل أن كلامهتم ّمهمةويف ذلك داللة ، )...ًم بالكلمة هبا سبعون وجهاّلنتكل ً

ّل كـو، ًوإنام هي حتمل سبعني وجهـا حقيقـة، ً حتتمل سبعني وجهاّجمردال أهنا 
بـدليل رسده عليـه الـسالم ، هذه الوجوه صحيحة ومقبولة لديه عليه السالم

 .لبعض منها
                                                                                                                   

،  حيث وصفه اإلمام الصادق عليه السالم بـالورع، وهو مقبول الرواية،بكري وغريهم= 
 املقـالتنقـيح : ًأيـضاو. ٢٤١و ١٣١ص: رجال الطويس: انظر. وهو أخ لعمر بن حنظلة

 .٢٨٧ص ،٢ج: للشيخ عبد اهللا املامقاين، يف علم الرجال
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: جاء يف الرواية اخلامسة من قول اإلمـام الـصادق عليـه الـسالم :ًخامسا
، )ً كالمنا لينرصف عىل سـبعني وجهـاإن، فقه الناس ما عرفتم معاين كالمناأنتم أ(

ه احلقيقـي يبتنـي عـىل ّ التفقـّهـي أن: ُاألوىل، ًتان جـداّويف ذلك داللتان مهم
هـي أن كالمهـم : والثانية، أساس حتصيل معرفة معاين كلامهتم عليهم السالم

ّعليهم السالم ال تعد وجوهه وقـد قلنـا بـأن هـذه ، ً بسبعني وجهاَّحيث عرب ،ُ
 .ينيةيالرقمية هي عددية وليست تع
ّ أن التفق:فيكون خالصة الداللتني  قوف عىل الوجوه التيه احلقيقي هو الوَّ

فمن مل يقف عـىل تلـك الوجـوه ـ ، ّحيملها النص ال الوجوه املحتملة فحسب
 . ّأو حمل كالم، ّلها النص فدعوى الفقاهة مردودةّه ـ التي يتحمّوهي قيد التفق
: جاء يف الرواية السادسة من قول اإلمام الـصادق عليـه الـسالم :ًسادسا

ويف ذلـك داللـة واضـحة عـىل ، )ث ترويهحديث تدريه خري من ألف حدي (...
فـذلك أمـر ، ُولسنا نريد اإلشارة إىل نكتـة أخالقيـة،  فيام نعلم به ّتدبرية الّأمه

 عليـه مـن ّوفرُوإنام نريد التنبيه إىل اهلدف األسمى مما ال يمكـن أن نتـ، واضح
ة ّأوليـًأهـدافا ّثـل ُالتأسـيس والنتـائج مت وحيث قلنـا بـأن التمهيـد، احلصول
ّكـل ًوأن هنالـك هـدفا أسـمى مـن ، ة وهنائية عىل مستوى احلصولّوسطتوم
وهـذا مـا ، النتـائج ووهو أصل العمل بمعطيات التمهيـد والتأسـيس، ذلك

 .وهو الرواية، يف قبال احلصول، نفهمه بوضوح من كلمة الدراية
مـن (: ية وعمق قول الرسول األكرم صىل اهللا عليه وآلهّأمهومن هنا نفهم 

 ّجمردوفضيلة الرؤية العينية لليشء عىل ، )١()اهللا علم ما مل يعلم ثهّعلم ورعمل بام ي
 .السامع به
 وإن الكلمـة مـن آل حممـد(:  عيل عليه السالمأمري املؤمننييف قول  :ًسابعا
نطرحهـا بـصورة ، ًويف ذلـك داللـة خفيـة جـدا، )ًسـبعني وجهـا تنرصف إىل

                                                 
 . ١٢٨ ص،٤٠ج: بحار األنوار) ١(
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ىل مسألة االنـرصاف املتـداول يف ففيها إشارة إ، )تنرصف (:يف كلمة، احتاملية
فإن كلامت آل حممد عليهم السالم ليـست ، املجاز وموضوع الظهور واحلقيقة

،  حقيقيةٍها معانّأي كل، وإنام هي تنرصف إىل ذلك، ًل وجوهاّحتتمل أو تتحم
ًوالذي نراه يف املقام أيضا هو أن للموضوع صلة وثيقة بمسألة التعارض بـني 

ِّردة االنرصاف تؤسس ليشء مل يعهده السواد األعظم من فتكون مف، الروايات ُ
ًنظرا خلروج هذا املوضوع عـن أصـل البحـث فقـد  و،ّقراء النصوص الدينية
 .)١(هّارتأينا إرجاءه ملحل

َّورد يف الرواية األوىل والرابعة والسادسة أن لإلمام الـصادق عليـه  :ًثامنا ُ
ًالسالم املخرج يف السبعني وجها مجيعا  يف يل (...: ث قـال عليـه الـسالمحيـ، ً

: ّفعـرب بكلمـة، )مـن مجيعهـا املخـرج لنـا، لنـا مـن كلهـا املخـرج، ها املخـرجّكل
ّمعر، )املخرج( ويف ذلك إشـارة ، بالتنكري) خمرج(: ومل يقل، فة باأللف والالمُ

ًعادة ما يكون وجهـا ، ُوهي أن املرتكز يف الذهن واملتبادر إليه، يةّمهيف غاية األ
ّفيكون ذكره معر،  أو وجهنيًواحدا فـإن مل يكـن ، ًفا من باب العهـد الـذهنيُ
ُ بعينه من معان كثرية يتبادر إىل الذهن فإنه يشار لـذلك ًاواحد ، بـالتنكريّكلـه ٍ

 .ُحتى وإن قصد وجه واحد منها ولكن بال تعيني
ًفإن قصد اجلميع عينا ّوعـرب عنهـا بـالم التعريـف، ُ  داللـة ّفـذلك يـدل، ُ

وال يوجـد معنـى منهـا ، ًتينة عىل أن هذه الوجوه مجيعـا مقـصودةواضحة وم
ّمتقد ُفكلها معان حقيقية ومرادة للشارع املقد، ًما عىل اآلخر ُ ليس يف : أي، س ٍّ
  .ّتدبرف، ّوإنام كل وجه منها هو املخرج،  وجه منها لنا خمرجّأي

 إين(: مجاء يف الرواية الثالثة من قول اإلمام الصادق عليـه الـسال :ًتاسعا
ويف ذلك داللة عميقـة عـىل أن ، ...)ً فيه سبعون وجهايل باحلرف الواحد ألتكلم

                                                 
ُحيث يطلـب ، ُوهو علم أصول الفقه، ُأرجأ السيد األستاذ هذا البحث إىل جماله احلقيقي) ١(

 .رأيه يف ذلك هنالك
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وإن كـان الـصادر مـنهم ،  فيهّتأملما يصدر من أفواههم الرشيفة ينبغي الّكل 
ًفـضال عـن ، ًفإن هلم يف احلـرف الواحـد سـبعني وجهـا،  ال غريًا واحدًاحرف

وهـذا يعنـي الغايـة يف ،  الواحـدةالكلمة الواحدة واجلملة الواحدة والفكـرة
ون ّتخصصُومن هنا يعذر الفقهاء وامل، ة واملتانة يف استعامالهتم للمفرداتّالدق

حرف وكلمة ومجلة صادرة من املعصومني علـيهم ّكل هتم الطويلة يف ّتأماليف 
 .السالم 
: جاء يف الرواية اخلامسة من قول اإلمـام الـصادق عليـه الـسالم :ًعارشا

 .ويف ذلك ثالث دالالت لطيفة، )...قه الناس ما عرفتم معاين كالمنافأنتم أ(
َّإن املتوقع منهم العمل بام نقوله للناس أمجعني هو أنـتم ال  :ُالداللة األوىل َُّ

ولذلك فهو عليه الـسالم مل ، أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السالم: أي، غري
وهـذه النكتـة اللطيفـة ، )لنـاسأنتم أفقه ا(: وإنام قال، ...)أفقه الناس(: يقل
ُ ما أسلفناه يف املعطـى النظـري الكـسبي للـنص واملعطـى العمـيلّتؤكد َّوأن ، ُّ

ًاملعطى النظري ـ متهيدا وتأسيسا ونتائج ـ هو ثمرة التحقيـق واحلـصول ً َّوأن ، ُ
ع منهم َّفيكون املتوق، ُّذلك هو ثمرة التحقق واحلضورّكل اهلدف األسمى من 

: فقـال عليـه الـسالم، ِّدف األسمى هـم أتبـاع املـذهب احلـقحتقيق ذلك اهل
َّوينبغي أن يعلم بأن كلمة ، ...)أنتم( ّوإنـام هـي مقيـ، ُليست مطلقـة) أنتم(ُ دة ُ

 ...).ما عرفتم معاين كالمنا(: وهو قوله عليه السالم، بقيد احرتازي كبري
ها هو أن ومفاد، وهي كامنة يف نفس هذا القيد االحرتازي :الداللة الثانية

ّمتفقًالعامل بال علم ليس فقيها وال  وإنام الفقيه هـو العـارف بمعـاين ، ّالبتةًها ُ
 .كلامهتم

عـرفتم معـاين  مـا(...: وهي كامنـة يف قولـه عليـه الـسالم :الداللة الثالثة
 ليف مـا نقولـه هـو املعـاين ولـيس األقـواّملهم ُحيث يشري إىل أن ا، ...)كالمنا
ة التـي ّتحركـوأما املعاين فهي الـروح امل،  قوالب جامدةّجمردفاألقوال ، نفسها
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ُتقيم السامع وتقعده ُولذا ينبغي ملريـدي كلامهتـم أن ال جيمـدوا عـىل اللفـظ . ُ
 .فتغيب عنهم املعاين
 إن(...: يف الرواية الثالثة من قول اإلمام الصادق عليه الـسالم :أحد عرش

وهـي تـساوي ،  وعميقـةّمهمةداللة ، ) كذاأخذت كذا وان شئت أخذتشئت 
ّالنسبة يف معطيات كلامهتم بالنسبة للمتلق  وهـو -ففـي الوجـوه الـسبعني ، نيُ

ّوهذا مؤكد آخر عىل ،  نحن باخليار-ينييعدد رقمي ال تع ّالنص لـه تلـك ّأن ُ
 يف الوجوه مرجعـه ّتعددوإال لو كان ال، املعاين بنفسه دون احلاجة منه إىل قرينة

 ). كالمنا(: هللقرينة فال معنى لقول
ُورد أيضا يف الرواية األوىل والرابعة والسادسة من قول اإلمـام  :اثنا عرش ً

مـن مجيعهـا  لنـا ، ها املخرجّلنا من كل ، ها املخرجّ يف كليل(: الصادق عليه السالم
ويف ذلك داللة واضحة عىل أن املخارج السبعني ـ وهـي للكثـرة ال ، )املخرج
، ّلنص القرآين نحن فقط القادرون عىل الوقوف عليهالها اّ ـ التي يتحمنيللتعي
 ).لنا، يل(: حيث قال عليه السالم، وليس لغرينا ذلك ، وجتليتها

 جمموعة وجـوه وخمـارج يّوأما نحن القراء اآلخرون فغاية ما ندور فيه ه
ّدخل مجلة منها يف عامل احتامالت النص ال يف عامل حتمتقد   .لهّ

 

، الغنـي رغـم إجيـازه النـسبي،  الفـصلانقف عىل خواتيم هذهنا ونحن 
ُ أن نلفت األنظار إىل خصوصيات نطقت هبا الـسطور ّنود، تهّالواضح رغم دق

 :  منها، اآلنفة
ُ أن معظم البحـوث املدرجـة يف هـذا الفـصل ّتخصصٌّ جيل للقارئ امل.١ ُ

ٌهي بكر حتتاج منّ  فراغاهتـا ءلًا ملـّني الوقـوف عنـدها مليـّتخصـصا أو مـن املِ
وقد كان نظرنا وهدفنا يف هذه الدراسات واألبحاث القرآنية اجلديـدة ، ّهمةامل

تـاركني التفـصيل ، ة هلاّوليهو الوقوف عند ضبط حدود ومالمح األفكار األ
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 .ُفيها ملناسبات أخرى
  إن طائفة من العناوين السالفة حتمل يف أحشائها مشاريع دراسـات قرآنيـة.٢

ّونخـص بالـذكر أصـحاب ، ني اخلوض فيهاّنأمل من املهتم، جديدة وعميقة
ًللوصول معا إىل متهيـدات وتأسيـسات ونتـائج أكثـر ، الدراسات األكاديمية

 . يف مكتباتنا اإلسالميةّوفرًعمقا مما هو مت
نكون قد دعونا وبصورة علمية وعملية إىل التجديد يف عرض ّ تقدم  بام.٣

خنادق التكرار واالجرتار والـرسد الفاقـد واخلروج هبا من ، البحوث القرآنية
 .للصور اإلبداعية عىل مستوى انتخاب العناوين والتشطري وقطف النتائج

م َّيف تصوير أوتـاد القـرآن والـسل(مة ّ حاولنا من خالل البيانات املتقد.٤
ُأن نربز مجلة من اخلطوط اخلفيـة ) مَّموقعية آية الكريس يف ذلك السل والقرآين

َئها ترصالتي يف ضو ًعلميـا وعمليـا، د احلركـة القرآنيـةُ ب اوقـد تركنـا أبـو، ً
ُالبحوث فيها مرشعة عىل مرصاعيها انطالقا من م  ااتنا الفكرية وإسرتاتيجيتنتبنّيًُ

ممـا ، يّالبحثية التي تعتمد ثقافة الرصد والنقد ال ثقافة اإلمالء والتلقني والتلق
ًتقبلية نأمل أن تكون أكثر تأثريا ال ُ بوعي باجتاه مراجعات مسّتحركيعني أننا ن
ًوأكثر واقعية وجتديدا ال فرضية واجرتارا، ًتأثـّرا ً. 
 كان هنالك تركيز واضح عـىل بيـان حموريـة آيـة الكـريس يف القـرآن .٥
ه من وظيفة علمية وعملية مـن خـالل هـذه الوظيفـة التـي ّؤديُوما ت، الكريم
يـة بـارزة يف رسـم حـدود سـري ّأمهوال خيفى ما هلذه النكتـة مـن ، دت هباَّتفر

  .العمليتني التفسريية والتأويلية
ّكل وعالقة املحور بإمام ، ض إىل بيان مقام اجلامعية للمحورّ كان التعر.٦
ُمـا كتـب يف ّكل بل وطفرة معرفية انعدم نظريها يف ، سابقة علميةّمثل ُعرص ي

ّتعمـق وجـه وقد كنا نرغب ببيـان تفـصيالت أخـرى ، علوم القرآن وتفسريه ُ
ّبل تعمق صلة القارئ وارتباطه بالقرآن وإمام عرصه ، الصلة واالرتباط بينهام 
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ًولكننا وجدنا ذلك خروجـا واضـحا عـن ، عليه السالم  بحـوث هـذا ّهويـةً
ُفأرجأنا ذلك ملناسبات أخرى تدور حول عالقة اإلمام عليه الـسالم ، الكتاب

 . بالقرآن الكريم
ٍنفـا كـاف وواف يف مقامـهآه ّواملظنون هو أن مـا سـجلنا ٍ َإن يف ذلـك {و، ً ِ َ ِ َّ ِ

ٌلذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهـو شـهيد ِ َ َ ُ َ َ ْ ٌ ُْ َّ ََ َْ ْ َ ََ َ َ َ َِْ ـ، )٣٧ : ق( }ِ ة فـيام ولـه املنّ
 .ُت قدرتهّ سبحانه جل،أعطى وأبقى
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 من خصائص القرآن الكريم وجود النظم البديع والربط األكيـد بـني .١
ُدون أن تلغـى منـه ، ُوبـني سـوره مـن جهـة أخـرى، آياته الكريمة من جهـة
ولذا فهو اسـتثناء مـن ، فهو عىل وحدته، سورةّكل ِّخصوصيات كل آية منه و
 .مجيع الكتب الساموية

َّالسلمية الذاتية للقرآن الكريم مت .٢ ، النظام الداخيل للسري املعريف فيـهّثل ُّ
ــة معنــى آخــر وهــو ارتقائ ــه وللذاتي ــه بغــض النظــر عــن كربويات ــة مطالب ُي ِّ

 .ُوصغروياته
ُ السلمية الغريية للقرآن الكريم تعنـي بـإزاء العلـوم األخـرى.٣ سـواء ، ُّ

َّومعنى هذه السلمية هو أن يكون القرآن الكريم  ،كانت رشعية أم غري رشعية
ُطريقا للكشف عن األرسار املعرفية يف املجاالت األخرى َّوهذه الـسلمية ال ، ً

ًمعرفيا وإعجازيا، ً شأنا عن الذاتيةّتقل ً. 
ً السلمية التوافقية تعني أن يكون القرآن الكريم مرشـدا وهاديـا جلهـة .٤ ً ُ َُّّ
ًوتكون تلك اجلهة مرشدة وهادية أيضا للقرآن الكريم، ما ً دون أن يلـزم مـن ، ُ

ّفـالقرآن الكـريم يعـرف ،  اهلدايـةّهويـةًنظرا الخـتالف ، ذلك الدور الباطل ُ
 . لنكاته اخلفية وتفصيالتهّمةُوالرتامجة هيدون األ، رتامجتهب

َّ السلمية األنفسية للقـرآن الكـريم بلحـاظ جدليـة العالقـة بـني عـامل .٥ ُّ
وبني عامل التكوين بوجـوده ، كأفضل وجود تدويني، التدوين بوجوده القرآين

لنوعيـة َّوحيث إن السري األنفيس يف حركته ا، كأفضل وجود إمكاين، اإلنساين
وهذا هـو معنـى ، وهو القرآن الكريم، ًيبقى قارصا فقد لزم وجود طريق آخر

َّسلميته ُّ. 
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َّ السلمية اآلفاقية .٦ َّلمه املعـريف هـو القـرآن ُسـَّن العامل اإلمكاين بـأرسه أُّ
ًوأما صـغرويا فيحتـاج إىل قـراءة ، ًوهذا أمر ينبغي التسليم به كربويا، الكريم

 .هيا التفسريي والتأوييلُمنهجية دقيقة يف بعد
َّ للسلم القرآين تصويرات عديدة.٧ وهـي التـصوير القـرآين والتـصوير ، ُّ

ُ إن القـرآن الكـريم سـَّثـم، الروائي والتصوير العقيل والتـصوير الفطـري َّلم َّ
ًمرتبة معرفية منه تقتيض سلمية ّكل و، جلميع مراتبه َّ َّوبـذلك فـإن ، ة هبـاّخاصُ

ُلميته ستلحظ فيهُس  .ة مراتب بتبع مراتب القرآن املعرفية واملعنويةّا عدَّ
ُة للسلم القرآين يمكن عرضها ضمن أبعاد ثالثـةّتصورَّ إن املراتب امل.٨ َّ ُّ ،

ًوهي مراتب السلم القرآين تفسرييا َّ ًومراتب السلم القرآين تأويليا، ُّ َّ ومراتـب ، ُّ
ًالسلم القرآين معنويا َّ ُّ . 

ّفل لنا سريا معنويا خالصا من كل شوبَّ إن السري القرآين يك.٩ ً ً وحيـث ، ً
َّإن للقرآن سلمية مراتبية عىل املستويني التفسريي والتأوييل ُ َّفإن ذلك سـوف ، َّ

َّيثبت لنا بالرضورة سلمية السري املعنوي للقرآن الكريم بالنـسبة لقارئـه ُ كـام ، ُ
ًيثبت لنا مراتبية هذه السلمية أيضا َّ ُّ ُ. 

َّ إن السل.١٠ ُّ ّمية املعنوية ال تكفي يف حتصيلها سلمية النص عـىل مـستوى َّ ُ َّ ُ
، ًوبوجهيها معا، ًوأما عىل مستوى التأويل فكذلك وفقا ملقولة املعنى، التفسري

وأما بالنسبة ملقولة العينية اخلارجية فهي كفيلـة يف حتـصيلها ولكـن يف ضـوء 
ًاخلزائنية ال يف ضوء حتقق املخرب عنه خارجا ُّ. 

َّ العلمية والعملية للسلمية القرآنية هي حجر الزاوية ّهام بيانات املَّ إن.١١ ُّ
َّيف مجيع أبحاث السلمية القرآنية ًأوالبل هي مـا يعنينـا ، ُّ  وبالـذات مـن جهـة ّ

 .عملية
َّ السلمية القرآنية ـ العلمية والعملية ـ أبعـاد أربعـةّهام مل.١٢  هـو ّولاأل، ُّ

َّفهنالك سلم، ُالبعد التفسريي َّوسـلمية تفـسريية ، ّية تفـسريية بلحـاظ الـنصُ ُ
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ِّبلحاظ املفرس  ّالقارئ املتخصص(ُ َّوسلمية تفـسريية بلحـاظ القـارئ غـري ، )ُ ُّ
ّاملتخصص ُ. 
، ُوالثالث هو البعد التعليمي، ُ هو البعد التأوييلّمهام والبعد الثاين لل.١٣

 .ُوالرابع هو البعد املعنوي
َّ السلمية القّمهامَّ إن .١٤ ، ّهامُرآنية يف بعدها املعنوي تنتهي عندها مجيع املُّ

َّعلام بأن الـسري املعـريف ، ُ األخرىّهامبمعنى أهنا املرجعية احلاكمة عىل مجيع امل ً
َّللسلمية القرآنية يف  املعنوي ال يعني إغالق دائرة السري املعريف احلصويل البعد ُّ

 ينتقـل إىل الـدائرة َّثم، آنيةيف دوائر العبارة واإلشارة يف جمموع النصوص القر
ّوإنام له أن يرتقى بقراءة النص الواحد عىل املستويات األربعة، األعىل َّ. 
، نـزل، وجـب، َّحـل، ألقى، ثبت(ً املوقعية ـ أيا كان معناها اللغوي .١٥
وهـو ، َّـ فإهنا تعبري حيكي عن املساحة والسقف الذي يتبوأه الـيشء) قام، َّحق

وحتديد موقع اليشء ، ه وآثارهّمهام اليشء وّهويةكبري يف بيان ٍّما يدخل إىل حد 
 .ة إمجالية وثانوية تفصيليةّأوليحيتاج إىل بيانات 

ّكـل ية املوقعية يف بيان حدود احلركة التفسريية والتأويلية لّأمهُ تكمن .١٦
 وإنام تتجاوزها إىل، فإهنا ال تقترص عىل شخص اآلية فحسب، ّآية أو نص قرآين

ُيات أخرى للسورة الواحدة وللموضوع الواحد الذي تنترش تفـصيالته موقع
 .عادة يف أكثر من سورة

ًآيـة عمومـا ولآليـات ّكـل َّ إن اجلهل باملوقعية التفسريية والتأويلية ل.١٧
 يف منـأى عـن مناخـات فهـم ّتخـصصُ جيعـل القـارئ امل،ًالوتدية خـصوصا

 .احلقيقة
، ُلموقعية اآلياتية تلحظ من زاويتـنيَّ إن ضوابط اجلوانب التطبيقية ل.١٨
 .والثانية بلحاظ املقروء، ُاألوىل بلحاظ القارئ: مها

ــنص تابعــة .١٩ ــة لآليــة أو ال ّ إن حــدود دائــرة املوقعي ــنص ملَّ ّدخليــة ال
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 .ُوحاكميته عىل النصوص األخرى
ُ إن موقعية آية الكـريس يف الـسلم القـرآين يمكـن رصـدها بـصورة .٢٠ َّ ُّ َّ
ًي كوهنا موقعية تكوينية وليست أمرا اعتباريا وه، إمجالية وهذه املوقعيـة ، ّالبتةً

وأما الصورة التفـصيلية فتتـضح ، املحور املعريف واملعنوي للقرآن الكريمّثل ُمت
 .بعد الفراغ من البيانات التفسريية والتأويلية لآلية

ِّ إن لكل آية قرآنية أثرين.٢١ ن آلية فيكو، أحدمها معريف واآلخر معنوي، َّ
ًوينـسجم أيـضا مـع موقعيتهـا ، ُالكريس أثر معنوي ينسجم مع بعدها الكاميل

ّ بـأن موقعيتهـا املعنويـة أشـدًعلام، املعرفية  ً مـن موقعيتهـا املعرفيـة حـضورا َّ
 .ًوتأثريا
ودوران ،  املحور هو الـيشء أو املركـز الـذي تـدور حولـه األشـياء.٢٢

كاملـصباح ، أو لكاشفيته عنـه، تكاملها بهأو ل، األشياء حوله إما لعائديتها إليه
ما هو واقع يف دائرته فهـو ّكل ف، امليضء فإنه عادة ما يرسم دائرة ضوئية حوله

ُ إن كامل املحيط بـام حولـهَّثم، ُمنكشف به ُبمعنـى أن كـل كـامل م، َّ َّ  يف ّتـصورَّ
ِّكام هو احلال يف قطب الرحـى الـذي حيـرر ، األطراف فجذره كامن يف املحور ُ

 . إىل ما هو بالفعلّقوةَّكل ما بال
َّ إن ملحورية اليشء مناطات أو مرجحات متيزه عـام ينتهـي إليـه مـن .٢٣ ُِّ ُّ َّ

 .أتباع وأطراف يف دائرتيه املعرفية واملعنوية
ً من البيانات األساسية ملحورية املحور توفره إمجـاال عـىل الكـامالت .٢٤ ّ

ٍ يتناىف مع أي امتـداد لـه وإال خـرج وأن ال، ًاملوجودة يف ما يرجع إليه تفصيال ِّ
ًكام أن الكامالت املعنويـة للمحـور عـادة مـا تكـون مـسبوقة ، عن حموريته له َّ
سواء كان معرفية أم ،  للمحور من جامعية المتداداتهّوالبد، بكامالت معرفية

 .معنوية
ّ تكمن القيمة املعرفية للمحور يف كونه يشكل منظومة متحركـة ذات .٢٥ ُ ً ِّ ُ
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اجتـاه رصـدي حلركـة : ومها، ّالبتةّال غنى للقراءة التخصصية عنهام ، جتاهنيا
، واجتاه توجيهي ملعطيات النـصوص االمتداديـة لـه، النصوص االمتدادية له

 .ية ورضورةّأمهاألكثر  هو ّولواأل
ّ إن الوقوف عىل القيمة املعرفية للمحور حتـرك القـارئ املتخـصص .٢٦ ُ ِّ ُ َّ

ِّألنه يشك،  نفسه والوقوف عىل كامالتهباجتاه حتصيل املحور ل حلقة أساسية يف ُ
ًتصحيح قراءة النص رصدا وإرشادا ً ّوبقدر املكنة من التعرف عـىل كـامالت ، ّ

ّاملحور والكشف عن امتداداته تكون مكنة القارئ املتخصص ُ. 
كام ، َّ إن القيمة املعرفية للمحور يعرس اإلحاطة هبا لغري أهل العصمة.٢٧
َّعيل هذه القيمة املعرفية بصورة كاملة شبه متعذر حتى بالنسبة للمعصومَّأن تف ُ، 

ّوذلك لعدم توفر الظروف املوضـوعية للـسقف املعـريف الـذي عليـه القـرآن 
ًوإن كان ما يتوفر عليه املعصوم ال يقـاس بـه أبـدا، الكريم ولكـن الوقـوف ، ُّ

 .اإلحاطي تتبعه لوازم باطلة
ة يف ضوء جممـوع البيانـات يف موضـوعة األوتـاد ّوليَّ إن النتيجة األ.٢٨ 

َّوموضوعة املحورية هي أن مجيع مالكات الوتديـة القرآنيـة مـأخوذة كـرشط 
، ّفكــل حمــور قــرآين هــو يف األصــل وتــد قــرآين، أســايس يف حموريــة املحــور

ّوباإلمكان القيام برصد االختالف اللحاظي بني وتدية النص وحموري تـه مـن ّ
ُخالل عدة أمور ّ. 

، غيـار بـاهللاهو شهود األفوأما مقام اجلمع ،  املقام هو موضع اإلقامة.٢٩
واملحـور القـرآين مقـام جـامع ، ّستقل يف نظر الـشاهدفليس لألغيار ظهور م

ًال فـردا ، حيكيها بنحو اإلمجال، ُجلميع كامالت النصوص االمتدادية املقرتنة به
ًشاخصا مستقال غري منظور فيه كامالت الغري إال ب  .لحاظ النسبةً

ّ عنرص الثبات يف املحـور بمعنـى أن املحـور القـرآين ال يتـصور فيـه .٣٠ ُ َّ
وأما الزيادة الكاملية فيه فهي بلحـاظ القـارئ ال ، ِّفقدان ألي كامل من كامالته
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 .ّبلحاظ النص نفسه
ّ إن العملية التفسريية ال تقترص عىل توضـيح ألفـاظ الـنص أو عـىل .٣١ َّ

َّ النص املفرسعرض تفصيالت أمجلها ُ وإنام حمورها احلقيقي يدور حول بيـان ، ّ
ّوهذا البيان حيتاج إىل عملية تثبت وتدقيق ، ّمقاصد النص عىل مستوى الظاهر

ولذلك لـيس أمامنـا سـوى املحـور ، ةوحتقيق ال تفي هبا النصوص االمتدادي
ِّفاملحور يشكل احلجر األساس يف العملية التفسريية، القرآين ُ. 
ُد احلاجة لدور املحـور القـرآين يف البعـد التـأوييل تشت.٣٢ َّنظـرا لـشدة ، ّ ً

 ّتجىلَّبمعنى أن العمليـة الرصـدية تـ، ُاملخاطر التي تواجهها العملية التأويلية
 .ُبأعىل مراتبها يف حفظ املعطى التأوييل

، ُمرتبة من مراتب الغيب القرآين الثالث يلحـظ فيهـا أمـرانّكل َّ إن .٣٣
ــع الكــامالت التفــصيلّاصا اخلــ كامهلــّولاأل ــىل ي اجلــامع جلمي ــسطة ع ُة املنب

ّكامهلـا املـستمد:  والثـاين.النصوص القرآنية  أو املـرتبط بكـامل مرتبـة أرشف ُ
فيكـون ، وذلك لكون املرتبة بنفسها داعية لتحصيل املرتبة التي تليهـا، وأعىل

 .  الوصول للكامل السابقّمجردًالنظر للكامل الالحق فعليا ب
ّ إن القارئ املتخصص املتحقق ينعكس فيه ما للنص من كامل.٣٤ ّّ َُّ ولكن ، ُ

ًفإذا كان النص حمورا قرآنيا فاملنعكس يف القارئ هـو كـامل ذلـك ، بحسبهّكل  ً ّ
ًوإذا كـان الـنص امتـدادا فهـو ، املحور بوجوده اإلمجايل اجلامع يف تلك املرتبة ّ

 .كذلك
ارة مثله مثل الصورة العلمية بالنسبة َّ إن املحور القرآين يف مرتبة اإلش.٣٥

وهـو كـذلك إذا ، للمعلوم اخلارجي إذا ما قيس إىل وجوده يف مرتبة اللطائف
ّوبتبع ذلك يكون القارئ املتخصص، ما قيس إىل وجوده يف مرتبة احلقائق ُ. 

 باملحور القرآين بصورة ّتعلقّ الكامل عىل مستوى التحقق تجَّ إن مدار.٣٦
ّ بل ال يمكن التوفر عىل شخص كامل كل مرتبـة دون توسـط ،ُمبارشة وأكيدة ّ ّ ُ
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 .كامل املحور
ُ بدوا ال يوجد مانع معريف أو معنوي أن يكون للقرآن سـ.٣٧ ر حموريـة َوً
وهـي ،  فاحتة الكتاب:حة هلذا املقامّومن السور املرش، ُة وأخرى امتداديةّمعين

َّالقدر املتيقن وسـورة ،  الـدين األساسـيةوذلك جلامعيتها اإلمجالية ملفاصـل، ُ
 .وسورة الفتح، وسورة األنبياء، وسورة احلجرات، اإلخالص
َّ إن املحورية بني اآليـات القرآنيـة هـي القـدر املتـيقن يف موضـوعة .٣٨ َُّ
ُوأن املحورية السورية مت، املحورية َُّ واملـساحة العدديـة لآليـات ، ة عليهـاّفرعَّ

َّولكن الرؤية االحتاملية هلـا ، ة ودقيقةّامتاملحورية بحاجة إىل عملية استقرائية 
 . من ذلكّوربام أقل، أي بعدد األوتاد، ًهو كوهنا أربعة عرش حمورا

ّوهذا ما يمهـد ، َّ إن طبيعة العالقة بني املحاور اآلياتية كاملية تكاملية.٣٩ ُ
ّكـل ّلتـوفر ، ّدون اإلخالل بمحورية كل حمور، لنا القول بطولية العالقة بينهام

وهـذا مـا يـدعو ، ور عىل ما يسمح لـه باالسـتقالل املوضـوعي املحـوريحم
الـذي ، ي يف رصـد املحـور األخـري والنهـائي للقـرآن الكـريمّللبحث اجلـد
 ).ُامللتقى(: أسميناه
 للمعصومني من أهل البيت ةَّ إن من مقتضيات اإلمامة القرآنية الثابت.٤٠

فـذلك مـن ، قـرآن الكـريم وقوفهم املعريف واملعنـوي عـىل ال:عليهم السالم
َّوبالتــايل فــإن املحــور القــرآين اجلــامع األمجــع بوجــوده التكــويني ، صــفتهم

َّاخلارجي احليس ال ينطبق إال  . عليهم عليهم السالمّ
وهلـذه املحـاور ، َّ هنالك حماور قرآنية تتعلق هبا النصوص االمتدادية.٤١

َّأسـس وتتحـرك فعليـة فاألرضـية التـي تت، ُحمور جامع أمجع أسميناه بامللتقى ّ
 .ُاملحور امللتقى فيها هي نفس وجود تلك املحاور املعدودة

ُ إن من أبرز املالمح املعرفيـة للمحـور امللتقـى.٤٢ ُاملـستقى ّمثـل ُ أنـه ي:َّ
وأنه يقوم بعملية رصدية وإرشـادية عـىل ، األعىل والنهائي للتحصيل املعاريف
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ة وبـني ّوليـي بني رصـد املحـاور األ واملستوى النوع.املحاور القرآنية العادية
ًرصد املحور امللتقى متفاوت كثريا ُ ُكام أن الواقف عىل كامالت املحور امللتقى ، ُ َّ

واقف عىل كامالت املحاور االمتدادية وكامالت النصوص االمتدادية من باب 
 .أوىل

ُ إن للمحور امللتقى هيمنة معرفية مطلقة عىل مجيـع النـصوص التـي .٤٣ ُ َّ
وهـذه اهليمنـة هلـا صـورة ، سواء كانت حمورية أم امتدادية عادية،  عندهتنتهي

ّظاهرية يصل إليها الكمل من القراء املتخصصني ُ ّ َّ وأمـا الباطنيـة فـال يتـسنّى ، ُ
 .فذلك مقامهم، ّلغري املعصوم التحقق هبا

ُ إن املالمح األساسية للمحورية املعنوية للملتقى ال يمكـن رصـدها .٤٤ ُ َّ
باإلمام املعصوم ّمثل ّمن األحول دون االستعانة بظهورها احليس املتّبأي حال 
ّولكنها إمجاال تفيد ترت، عليه السالم مرتبة كاملية يـصل ّكل ب األثر التكويني لً

ّها القارئ املتخصصيإل مة تنطلق بالواصل ملرتبة ّمرتبة معنوية هي مقدّكل و، ُ
ّفهي ال تنفك عن حمركيتها باجت، أرشف وأعىل ُ ومنهـا أهنـا ، اه املرتبـة األرشفّ

 .سواء بوجودها اللطائفي أم احلقائقي، املستودع احلقيقي لألرسار الكونيةّثل ُمت
ُ إذا مل تنته املعطيات التفسريية والتأويليـة عنـد املحـور امللتقـى فهـي .٤٥

وداخلـة يف ،  عـن حـريم اهلـدىةبل خارج، رضب من القول بالرأي املذموم
 .حريم الضالل
ّالنموذج القـرآين الـذي نرج .٤٦ ُحـه ملـصداق املحـور امللتقـى هـو آيـة ُ

الزاويـة الفكريـة : هـي، ّلتمتعهـا بزوايـا ثـالث، الكريس بمقاطعهـا الثالثـة
وزاوية حريـة االختيـار أو حريـة الـسري ، والزاوية السلوكية العملية، العقدية

 .ُباجتاه امللتقى
ّ انطالق القارئ املتخصص الـذي انبـسطت عل.٤٧ يـه معـارف املحـور ُ

ُامللتقى باجتاه املراتـب األخـرى يف بعـدهيا املعـريف واملعنـوي موافـق لفلـسفة  ُ
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 .الكامالت اإلهلية
ٌ إن معظم البحوث املدرجـة يف هـذا الفـصل هـي بــِكر حتتـاج مـن .٤٨ ُُ َّ
وقد كان نظرنا وهـدفنا ، ّهمةًني الوقوف عندها مليا مللء فراغاهتا املّتخصصامل

ات واألبحاث القرآنية اجلديدة هو الوقوف عند ضبط حـدود يف هذه الدراس
 .ُتاركني التفصيل فيها ملناسبات أخرى، ة هلاّوليومالمح األفكار األ

م القـرآين َّ حاولنا من خـالل بيانـات تـصوير أوتـاد القـرآن والـسل.٤٩
ُم أن نربز مجلة من اخلطوط اخلفيـة التـي يف َّوموقعية آية الكريس يف ذلك السل

َا ترصضوئه ًعلميا وعمليا، د احلركة القرآنيةُ ب البحوث فيهـا اوقد تركنا أبو، ً
ًمرشعة عىل مرصاعيها اعـتامدا عـىل ثقافـة الرصـد والنقـد ال ثقافـة اإلمـالء  ُ

ُ بوعي باجتاه مراجعات مستقبلية نأمل أن ّتحركمما يعني أننا ن، والتلقني والفقد
ًتكون أكثر تأثريا ال تأثـّرا ًية وجتديدا ال فرضية واجرتاراوأكثر واقع، ً ً. 

ّ وأخــريا قــد أدرك القــارئ املتخــصص أن التعــر.٥٠ َّ ًّ ض إىل بيــان مقــام ُ
بـل ، سـابقة علميـةّمثـل ُ ي،عرصّكل وعالقة املحور بإمام ، اجلامعية للمحور

ُوطفرة معرفية انعدم نظريها يف كل ما كتب يف علوم القرآن وتفسريه ِّ. 
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بمقاطعهـا (لكريمـة هنا ارتأينا الوقوف عند أبـرز مفـردات هـذه اآليـة ا
ّلتكون مدخال ونافذة نطل من خالهلا عىل أبحـاث اآليـة الالحقـة يف ) الثالثة ً

التجزيئـي (ُالفصول القادمة عنـدما حيـني أوان تفـسريها بأسـلوبنا الرتكيبـي 
وسوف تظهر ، ًووفقا ملنهجنا املختار وهو تفسري القرآن بالقرآن) واملوضوعي

 .صل إىل تأويالت اآلية الكريمةًلذلك فائدة جليلة أيضا عندما ن
 : فهي كالتايل، وأما املفردات بحسب املقاطع الثالثة

َإلـه، ال، اهللاُ( :ّاملقطع األول َ َهـو، إال، ِ ُّاحلـي، ُ َ ُ القيـوم،ْ ُّ َ ة ، ْ ٌسـنَ ٌنـوم، ِ ْ ، َمـا، َ
ِالساموات َ َ ِاألرض، َّ ْ ُ يشفع،َمن، َ ََ ِ بإذنه  ،ْ ِ ْ ِ ْأيدهيم، ِ ِ ِ ْ ْخلفهم  ، َ ُ َ ْ َ حييطونَال، َ ُ ِ ٍبيشء، ُ ْ َ ِ، 
ِعلمه ِ ُ كرسيه،اءـَش، ِْ ُّ ِ ْ ُيؤوده ، ُ ُ َ حفظهام،َُ ُ ُ ْ ُّالعيل، ِ ِ َ ُالعظيم، ْ ِ َ ْ.( 

َال إكراه( :املقطع الثاين َ ْ ِ ِالدين، َ َتبني، ِّ َّ ُالرشـد، َ ْ ِّالغـي، ُّ َ ْيكفـر، ْ ُ ْ ِالطـاغوت، َ ُ َّ ،
ِيؤمن ْ َاستمسك، ُ َ ْ َالعروة الوثقى، َْ َْ ْ ُ َ ُْ َانفصام، ِْ َ ٌسميع، ِ ِ ٌعليم، َ ِ َ.( 

ُّويل( :املقطــع الثالــث ِ ُْخيــرجهم، آمنــوا، َ ُ ِ ِالظلــامت، ُ َ ُ ــور، ُّ ِالنُّ ــآؤهم، ُ ُأولي ُ ُ َ ِْ َ ،
ُأصحاب َ ْ َخالدون، ِالنَّار، َ ُ ِ َ.( 
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 .)اهللاُ (:املفردة األوىل •
َّنكات مهمة حول لفظ اجلاللة • ُ. 
 .لصحيح يف املقامالتصوير ا •
 ).اهللا(معنى كلمة  •
 .معنى اسم اجلاللة يف كلامت العصمة •
 .وجه احلكاية عن الصفة •
 .الطريق إىل معرفة اهللا تعاىل •
 .كفاية حكاية الذات عن الصفة •
 .حمبوبية اسم الذات وأثره •
 .عالقة لفظ اجلاللة باألسامء احلسنى •
 .ّولبقية مفردات املقطع األ •
َاهللاُ ال إلـه إال هو{: تعاىلالوجه اإلعرايب لقوله  • ُ ََّ َِ َِ{. 
 .ّولمعطيات املقطع األ •
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  )اهللا(: ا فردة األو 
يف جمموع آيات القرآن الكـريم يف ألفـني وسـتامئة ) اهللا(ورد لفظ اجلاللة 

فقـوا يف ّبعد أن ات) اهللا(كلمة ُوقد اختلف يف جذر ، )١(ً وسبعني موضعاةوسبع
َّام للذات املقدسةَاجلملة عىل كوهنا عل ه ّتخصـصل(: ُقال صاحب املفـردات، )٢(ً

ًهل تعلم له سميا{:  قال تعاىل،به ّ َ ُِ ُ ْ ََ َ َّوبنكتة عدم تسمية غريه به فإنه قـد ، )٣()...}َْ
ُّمتحض يف التفرد  . )٤(معُ ومل جيَّثنُلم يف َّ
ِّم حكايتـه عـن كـل مـا َالم حول هذا االسم العلـفاق األعّومن وجوه ات

ُوالتـي يمكـن تـصويرها ، ُّيصح وصفه به تعاىل من الصفات التي تليق بشأنه
 : بإجياز بالنحو التايل

احليـاة : مـن قبيـل(وهي التي تكـون هبـا الـذات ، صفات الكامل :ُاألوىل
حـدة ّفتـصور عـدم وا، )ُصفة أخرى تكون هبـا الـذاتّكل و، العلم والقدرة

ِّملا هو ثابت يف حمله من كـون ، الزمه انعدام الذات، ًفضال عن جمموعها، منها
                                                 

 .١٢٠ص: حممد الغروي، االسم األعظم أو معارف البسملة: انظر) ١(
ُنتعرض يف هذا الفصل والفصول القادمة إىل زوايا ومزايا أخرى هلذه املفردة التي سـبق س) ٢( ّ

ولكـن مـن زوايـا . <٢٠٥ ص،١ج: اللباب يف تفـسري الكتـاب>: ضنا هلا يف كتابناّأن تعر
ّأخرى خمتلفة ومهم ً جدا ولذا فمن املناسب، ةُ ) اللبـاب(ُأن نحيل القارئ الكريم إليها يف ّ
 ). دام ظله(منه . ًتتميام للفائدة،  هذه اإلضافات اجلديدةليتواصل معنا يف

 . <٦٥: مريم>: واآلية .٢١ص: القرآنألفاظ مفردات ) ٣(
 . ١٠٢ ص،١ج: تفسري القرطبي: انظر) ٤(
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َّوأن الذات كافية يف أخذ الصفة منها ومحلهـا ، عني الذاتهي صفات الكامل 
 .عليها

، وهي صفات الفعـل، ُوهي التي مجلت هبا الذات، صفات اجلامل :الثانية
ّفتـصور ، )مـا يـصدق عليـه فعلـهّكل و، اخلالق والرازق والرمحن: من قبيل(

َّألهنا صفات زائدة ، ال يلزم منه انتفاء الذات، ًفضال عن البعض، ًانتفائها مجعا
، ّومعنى زيادهتا إمكـان تـصور الـذات بـدوهنا، عىل الذات يف النظر الكالمي

ّوهو تـصور وجـود ، َّفالبد من طرف آخر، وعدم كفاية الذات يف محلها عليها
 .حومخملوق ومرزوق ومر

ًوهي التي تسلب عن الذات تنزهيا هلا، صفات اجلالل :الثالثة : من قبيـل(، ُ
، )ما يلزم منه نسبة النقص إليه سبحانهّكل و، سلب املوت واجلهل والعجز عنه
ًوتسمى أيضا بالصفات السلبية َّ يف قبال الـصفات اإلجيابيـة اجلامعـة لـصفات ، ُ

 .)٢(ُفاصيل ينظر يف كتابنا التوحيدوملراجعة بعض الت، )١(ًالكامل واجلامل معا
سـواء ، َّمنها ما يتعلق بالسري األسـامئي، َّوهلذا التشطري الصفايت فوائد مجة

ًكان معرفيا أم معنويا ّومنها ما يتعلق باآلثار املرتت، ً سـواء يف أصـل ، بـة عليهـاَّ
والتي ، َّومنها ما يتعلق بتعيني الوظائف الكونية املنتظمة، اخللق أم يف املخلوق

ومنها ما سـيأيت بيانـه يف بحـث وجـه ، بمختلف املوجودات التكوينية ترتبط
     .حكاية اسم اجلاللة للصفة

                                                 
َهنالك من يتوهم أن الصفات تنحرص بالـصفات اجلامليـة واجلالليـة) ١( ّويـسمي صـفات ، َّ ُ

ِّويسمي صفات ا، اجلامل بالثبوتية فالـصفات ، وهـذا قـصور يف الفهـم، جلـالل بالـسلبيةُ
ُولو ألزمنا بواحدة مـنهام اللتزمنـا بالـصفات ، ًالثبوتية تشمل صفات الكامل واجلامل معا

 .وال ينبغي اإلغفال عن ذلك، الكاملية وال ريب
الطبعـة  دار فراقد،، ّبقلم جواد عيل كسار ًتقريرا لدروس السيد كامل احليدري، التوحيد،) ٢(

 .قم،  هـ١٤٢٣ األوىل،
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َّوهنا نود أن نثري مجلة من النكات املهمة ُ ّنصور بعـضها ونعمـق الـبعض ، ّ ُ ُّ
ُاآلخر منها فيام يتعلق هبذه املفردة  : وهي كالتايل، َّ

 البحث يف جذر الكلمة: وىلُالنكتة األ
وقع اختالف شديد بـني أعـالم اللغـة والتفـسري يف تـصوير جـذر لفـظ 

ُ تـساعدنا يف ّمهمـةًونظرا الشتامل تصويراهتم املختلفـة عـىل نكـات ، اجلاللة
الوصول إىل التصوير الصحيح منها فقد ارتأينا عرضـها مـع بيـان النقـودات 

  : فهي، وأما التصويرات، يف املقاماه  بيان ما نتبنَّّثم، الواردة عليها
ُفأدخلت ، <إله>: هو) اهللا(َّقيل بأن األصل يف لفظ اجلاللة  :ّولالتصوير األ

: فأصـبح االسـم) إ(وحـذفت مهزتـه ، )ال(عليه األلـف والـالم للتعريـف 
ولكنه يقتيض أن يكـون فاعـل اإلضـافة ،  ويسريواضحوهو توجيه ، )١()اهللا(

َّوإال لقيـل بـأن اهللا تعـاىل أطلـق عـىل نفـسه هـذا ، ىلواحلذف هو غري اهللا تعا
ًواختذه علام له، االسم َ َ. 

اخلليـل  عن ّرويوهو امل، بفارق يسريّ تقدم َّوهو قريب مما :التصوير الثاين
ِْالإ( لفظ اجلاللة هو  أصلَّأنمن ، الفراهيدي دخلـت ُ، فأ)لْاَِعف(عىل وزن ، )هَ

 ا هو أصلهَّفإن، )الناس(هو احلال يف كلمة كام ،  من اهلمزةًاأللف والالم بدال
 مـألوه أي معبـود، ألنـه، بمعنى مفعـول، )لْاَِعف( أنه عىل وزن وأ، )٢()أناس(

وهـذا ، )٣( بـهّؤتمُ مـألنـه بمعنـى مفعـول، )لْاَعـِف( عىل وزن) مْاَِمإ(: كقولنا
 .َّالتصوير عىل جودته يرد عليه ما تقدم

                                                 
  .٢١ص: القرآنألفاظ مفردات : انظر) ١(
 .١٠٢ ص،١ج: تفسري القرطبي: انظر) ٢(
  .٢٢٢٣ ص،٦ج: لجوهريلالصحاح : انظر) ٣(
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، والولـه َّ لشدة الوجدَّحتري: بمعنى، )َِهلَو( من ّهو مشتق :التصوير الثالث
ٍوهو اشتقاق قريب بنحو ، )١(ة واهلةأ وامر،رجل وله: يقالف،  ذهاب العقلهو

 َّتتحـريالـذي ، ِّوالرس اخلفي األخفـى، ما من املعنى الكامن وراء لفظ اجلاللة
عـن الفكـر يعجز و،  العقولحقائق صفاتهوتضطرب يف تصوير ، األلبابفيه 
ًتبعـا لكلمـة ، )واله(هـو ) إاله(أو ) إلـه(كلمة أصل َّهذا يعني أن و، معرفته

 ).وسادة(إىل  )إسادة( كام أبدلت يف ،واوالبدلة من ُ اهلمزة مَّأنأي ، )وله(
ٍوهذا الوجه رغم كثرة القائلني به إال أنه يشتمل عىل متحل واضـح فإنـه ، ّ

ّليس اسام للعباد ليصدق يف حق ، راب والعجـز والوجـد واالضـطّهم التحـريً
، َّحـريت العقـول: أي، )أوهلت(فتكون بمعنى ، َّام هو اسم للذات املقدسةنوإ

َوله(: وليس بمعنى   .َّحتريت: أي، )ِ
ً نظـرا ؛هو املعنى الـراجح) وله( من كون هذا املعنى )٢(َّوقد توهم البعض

مـن قبيـل قـول اإلمـام ، لكونه هو املراد يف كلامت املعصومني عليهم الـسالم
ه إليـه عنـد َّاهللا هو الذي يتأل( :سن العسكري عليه السالم يف تفسري البسملةاحل

ع ُّ مـن هـو دونـه، وتقطـِّخملوق عند انقطاع الرجاء من كـلّكل احلوائج والشدائد 
 وشـدة ّأجنبية عن الوله والتحـري) َّيتأله(فكلمة ، )٣() من مجيع ما سواهاألسباب
  .كام سيأيت، جوع إليهُّوإنام املراد هو التعبد والر، الوجد

ًجمـردا) اهلـاء( لفظ اجلاللة هو حرف األصل يفَّقيل بأن  :التصوير الرابع َّ ُ ،
 ،ر عقـوهلمْ يف فطًداَوجُ عن الغائب، وذلك أهنم أثبتوه مُواهلاء حرف يكنَّى به

 إذ قد علموا أنه خالق ،)الم امللك( زيدت فيه َّ ثم،فأشاروا إليه بحرف الكناية
                                                 

 .١٠٢ ص،١ج: تفسري القرطبي: انظر) ١(
 .٣٣٠، ص١ج): التفسري األثري اجلامع(ّهو الشيخ العالمة املحقق حممد هادي معرفة يف ) ٢(
  .٢٣١ص :  الصدوقيدتوح) ٣(
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، )١(ً وتفخـيامً زيدت فيه األلف والالم تعظيامَّ ثم،)له ( فصار،لكهااألشياء وما
َّورمزية عميقة تتعلـق بـالكامل الـذايت ، وفيه جذور صوفية، وهو معنى وجيه

َّقد نتعـرض لـه يف ، ّويلُوالفيض الرسمدي أشري له بتشكيلة احلرف برسمه األ
ُمناسبة أخرى يف الـوجهني ّ تقـدم وجه عىل وجاهته يرد عليه ماهذا الولكنه ، ُ

 .نيّولاأل
ك، ومن ذلـك َّتنس: أي، )َِهلَأ(كلمة  من ّشتقُمبأنه قيل : التصوير اخلامس

َويـذرك وآهلتـك... {: قوله تعاىل َ َِ َ ََ َ يرتكـك أنـت : أي ،)١٢٧: األعـراف( } ...ََ
َّحيث استفاد من ذلك بـأن ،  عن ابن عباسّرويوهو امل، ككُّوعبادتك وتنس

 .)٢(املقصود بالعبادةهو سبحانه ألنه  من هذا، ّ مشتق)اهللا(اسم 
يرتكـك : َّفإن املعنى الظاهري لآلية الكريمة هـو، ًوهو قول ضعيف جدا

َوالكـالم موجـه لفرعـون مـن قبـل املـأل ، أنت وآهلتـك التـي صـنعتها هلـم َِّ ُ
َّاملحرضني ضد موسى عليه السالم ِّ وليس املراد أنه يرتكك ، وهو تصوير بليغ، ُ

َّألهنم يعلمون جيدا بأن موسى عليه الـسالم مل يعبـد فرعـون ، دتكأنت وعبا ً
فكان اخلوف من رصف الناس عن عبادة فرعون وأصنامه التـي صـنعها ، ّقط
ًأوالهذا ، هلم فكلمة ، ة عن الدليلّجمردَّفإن دعوى االشتقاق هذه : ًوأما ثانيا، ّ

ًفـضال عـن ، )هللا(وأيـن هـذا مـن لفـظ ، )كَّتنـس(:  بمعنـىّاتضحكام ) َِهلَأ(
 .ّولنياحتاملية ورود إشكالية الوجهني األ

نـة ّاملكو، )اإللـه ( كلمةَّقيل بأن أصل لفظ اجلاللة هو :التصوير السادس
 توأدغم، )له(فصارت ) إله(مهزة  فتذحف، )إله(ًمن ال التعريف زائدا كلمة 

َّلكنـا {: انهسـبحدة، كام قال َّشدُ مًالماًمعا صارتا ف، )له(التعريف مع الم الم  ِ َّ
ِّهو اهللاُ ريب َ ًوال أرشك بريب أحدا َُ َْ ِّ ََ َُ ِ ُ ِ لكـن ( اأصله) ِلكنَّا(: فكلمة، )٣٨ : الكهف( }َ

                                                 
 .١٠٢ ص،١ج: تفسري القرطبي: انظر) ١(
  .املصدر نفسه: انظر) ٢(
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، )١(وهو قول الطربي يف تفـسريه،  النون يف مثلهاأدغمت َّاهلمزة ثمُفحذفت  )أنا
ًنسب أيضا لبعض النحاة كو ضـمري ) هـو(: وأمـا كلمـة، )٢(الكـسائي والفـراءُ

  .)٣()ً أحداّ وال أرشك بريبَّاهللا ريب( أنا أقول:  واملعنى.ه اجلملة بعدهّتفرسالشأن 
 : وهي، لنكات ثالث، ًوهو قول مردود أيضا

ًأوال وإنـام ، مع أهنام ليستا كذلك، َّإنه يفرتض أن األلف والالم للتعريف :ّ
ُمها إما من أصل الكلمة وبنيتها  لميـذه الفراهيدي وتاخلليل عن ّرويوهو امل، َّ

ًويف االحتاملني معـا ، وإما للتفخيم والتعظيم بام يليق بشأنه سبحانه ،)٤(سيبويه
  منهامجيوز حذفه الو، تكون األلف والالم يف لفظ اجلاللة أصليتان الزمتان له

ًوال يصح حذفهام أيضا، أو تبعيتان الزمتان للكلمة، ّالبتة ّ. 
: فنقول، داء عىل الكلمةَّ والدليل عىل أصليتهام هو صحة دخول حرف الن

ّمع أن النداء ال يدخل عىل التعريف بإمجاع أهل الفن، )يا أهللا(  أن ّفـال يـصح، َّ
 ).الخ...،يا الرمحن، يا الرجل(: نقول
ّإن التعريف مهزته وصل باتفاق أرباب الفن :ًثانيا ّوال يـصح أن تنقلـب ، َّ

َّإىل مهزة قطع أبدا أو تلفظ كذلك إال إذا جاءت يف أو ُ فكيف انقلبت ، ل الكالمً
 ؟)َيا أهللا(: فنقول، إىل قطع بدخول النداء) اهللا(مهزة 
َّواملعرف ال يعرف، َّإن أسامء اهللا تعاىل معارف بنفسها ً:ثالثا  .وهذا واضح، َُّ

َألـه( مـن ّشتقُمـ لفظ اجلاللة َّ إنقيل :التصوير السابع بمعنـى فـزع أو ، )َ
ْهلَأ(: كام لو قلت، سكن  َّ ألن،سـكنت إليـهأو فزعـت إليـه، :  أي)ن إىل فالُتَ

 اخللـق َّنأو أ، يفزعـون إليـه يف حـوائجهم:  أي، سـبحانهاخللق يـأهلون إليـه
                                                 

 .٨٤ ص،١ج: لطربي لجامع البيان: انظر) ١(
 .١٠٢ ص،١ج: تفسري القرطبي: انظر) ٢(
 .)٣٨: (رقم ٣٨٦ص: تفسري اجلاللني) ٣(
 .٥٠ ص،١ج: يف تفسري القرآنجممع البيان : انظر) ٤(
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 .)١( تعاىليسكنون إىل ذكره
َّولكنـه مل يبـني لنـا كيـف تـشكل لفـظ ، د ووجيه بام هو هوّوهو قول جي ِّ ُ

ّفقوهلم بأنه مشتق من، اجلاللة ِّيفرس لن) أهلت إىل فالن(: ُ ا معنى اللفظ ولـيس ُ
    .وهذا واضح، ّمنشأ تركبه وتكوينه
فهو ، بمعنى احتجب وارتفع، )ٍاله(هو  أصل الكلمة َّإن :التصوير الثامن

َّمرتفع بكامالته عمن سواه ،ُسبحانه حمتجب بذاته عن سائر خلقه ُفال تدركـه ، ُ
األوهام، املحتجب بالكيفية عن (أو هو ، ُوال تصل إىل كنهه األفكار، األبصار

: ِّوعىل حد تعبري أمري املؤمنني عيل عليه السالم، )٢()الظاهر بالدالئل واألعالم
وهـذا هـو ، )٣()هو املستور عن درك األبصار، املحجوب عن األوهام واخلطرات(

َّوقد تعرضنا لذلك بإجياز يف دراسـات ، كام سيأيت، ُخمتارنا يف حدود االشتقاق
 .)٤(فراجع، سابقة

َّثم إن ه ال لتعظـيم، واللتفخـيم األلف والالم ذا األصل قد دخلت عليه َّ
َّملا عرفت آنفا بأن أسامء اهللا تعاىل معارف، للتعريف َّواملعارف ال تعرف، ً كـام ، ُ

 .هو واضح
َّودليلنا عىل ذلك هـو أن لفـظ اجلاللـة ، كام أهنام ليستا أصليتني يف الكلمة

 ظ بالكرسة األصلية بخـالف خفض اللفّصحةوذلك ل، ًليس ممنوعا من الرصف
ُتوسلت باهللاِ: فنقول، ًما عليه احلال يف املمنوع رصفا بكرسة ظاهرة حتت آخر ، َّ

ٍّمتسكت بعيل: كام لو قلت، لفظ اجلاللة ُ َّيف حني أن املمنوع من الـرصف مـن ، َّ
َأعجبت بإبراهيم: فتقول، ختفضه بالفتحة بلد الكرسة، إبراهيم: قبيل ُ ُ. 

                                                 
 .٥٢ ص،١ج: املصدر السابق) ١(
 .٥٢ ص،١ج: املصدر السابق) ٢(
 . ٢ح ،٨٩ص: للشيخ الصدوق، التوحيد: انظر) ٣(
 .٢٠٧ ص،١ج: اللباب يف تفسري الكتاب: انظر) ٤(
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كقول الرسول صىل اهللا عليه ،  املانعية يقتيض التنوينوهذا الرصف وعدم
ٌّمن كنت له موىل فهذا عيل مواله(: ّكافةوآله للمسلمني  ً فلحق التنوين كلمة ، )ُ

وعليه فلو كانت األلـف والـالم يف لفـظ ، ألنه غري ممنوع من الرصف، )عيل(
، )اهللاٌ ريب( :ًفتقـول مـثال، َّأصلية وهو منرصف فالبد من تنوينه) اهللا(اجلاللة 

كام هـو احلـال يف ، )اهللاُ ريب(: فتقول، ولكن الصحيح يف املقام هو عدم تنوينه
ُاهللاُ ال إلـه إال هو احلي القيوم{: حيث تقول،  آية الكريسّأول ُّ َُّ ْ ََ َ ُ ََّ َِ َّوبذلك فإن ، }...ِ

: كـام يف قولـك، وهي دخول األلـف والـالم عليـه، ة ظاهرةّلعدم التنوين عل
: فتقـول، ًفلو أدخلت األلف والالم ارتفـع التنـوين جزمـا، ) البيتٌرجل يف(
 ).ُالرجل يف البيت(

َّن موضوعة التعريف غـري متـصورة يف األسـامء احلـسنىإوحيث  ُ ألهنـا ، َّ
، فلزم أن تكون األلف والالم مزيدتني هلدف آخـر، كام عرفت، بذاهتا معارف

وصلنا إىل مـا ينبغـي بيانـه  ذلك نكون قد ّاتضحفإذا ، وهو التفخيم والتعظيم
   .من الوجه الصحيح يف أصل املسألة
 التصوير الصحيح يف املقام

ّ أن نثري مجلة من األمور قبل أن نؤكّهنا نود ُ ٍد ترجيحنا لوجـه مـن وجـوه ُُ
 : وهي ،التصويرات السابقة

ًمن اختذ للذات املقدسة لفظ اجلاللة اسام هلا :ّولاألمر األ َّ ْ ه ًوعلام متتاز بـ، َ
 ؟ُّ ومتى اختذ هلا ذلك؟ّعمن سواها

 ؟َّهل الغني املطلق افتقر لغريه يف تسمية ذاته املقدسة :األمر الثاين
ّفلـم مل يـذكر أي ، ّعادة أرباب الفن وقوع االختالف بينهم :األمر الثالث ُ َ ِ َ

 بـإطالق لفـظ اجلاللـة عـىل الـذات ّتعلـقخالف واخـتالف يف املقـام فـيام ي
 ؟َّاملقدسة

َّمن عرف الواضع ـ لو كان غري اهللا سبحانه ـ أن هذا اللفـظ  :لرابعاألمر ا َّ
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 ؟حيكي كامل اهللا ومجاله وجالله
َّمن خالل هذه اإلثارات األربع يمكن القول بأن الذي سمى ذاته املقدسة  َّ َّ ُ

، ال يفتقر ألحـد، فهو العارف بكامله ومجاله وجالله، بذلك هو نفسه سبحانه
وبإطالقه ، ُّفأذعن إلطالق عنوانه عليه كل ما يف الوجود، ُّويفتقر إليه كل يشء

ّعرف املوجود أن هذا االسم هو مفتاح الكامل ورس الوجود َّ. 
ًمن هنا ينبغي أن نطرح سؤاال مفصليا َّمن قال بـأن لفـظ اجلاللـة : وهو، ً ْ َ

ّمشتق لكي نبحث عن جذر اشتقاقه) اهللا(  ؟ُ
ى مقولـة االشـتقاق، نيهنالك مقـولتّأن فالصحيح يف املقام  ، ُاألوىل تتبنـَّ

ى مقولـة الوضـع املبـارش ، ات اآلنفـة الـذكرّتصور الّمادةوهي  والثانيـة تتبنـَّ
ّاملستقل ُوهـي املقولـة التـي توصـد األبـواب أمـام ، ةّخاصـَّ للذات املقدسـة ُ
ُهل تعلـم لـه ...{: كام أهنا األقرب ملفاد قوله تعاىل، ًات السالفة ابتداءريتصوال ْ ََ َ ُْ َ

ًسميا ّ فهو ، كام أهنا املقولة التي تصمد أمام اإلثارات األربع، )٦٥ : مريم( }...َِ
ًسة اسام علام ّالواضع لذاته املقد واختار لنفسه ذلك بـام ينـسجم مـع إطـالق ، ً
ًوهو الرس يف إطباق امللل والنحل عىل كونه اسـام لذاتـه ، كامله ومجاله وجالله ُّ

والـراجح ، هو املقولة الثانية،  من بني املقولتنيّولَّاملقدسة؛ وعليه فالراجح األ
 . كام عرفت، ُمن تصويرات املقولة األوىل هو التصوير الثامن

 )اهللا(البحث يف معنى كلمة : النكتة الثانية
ُتقدمت مجلة من اإلشارات املنبئة عن معنى لفظ اجلاللة كام هو احلـال يف ، َّ

ُالتــصوير الــسابع خــصوصا يف جممــل التــصويرا : وهــي كالتــايل، ًت عمومــاً
ِّحمري العقول، املعبود( َّاملتنـسك ، ُالغائب عن األنظار املستعيص عىل األفكـار، ُ ُ
َّوقيل بـأن ، عبدُأن يّحق يست الذي :معناه هوَّكام قيل بأن ، )املفزع واملسكن، له

وغري ذلك مـن املعـاين التـي ، واجب الوجود الذي مل يزل وال يزالمعناه هو 
ُوهي معان جليلة ال غبار عليهـا، ا الكتبامتألت هب ولكـن ال دليـل قـاطع ، ٍ
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ٍولعلها معان، تستند إليه ُأثريت أو تبنّ َّ أي ، يت من قبل أصحاهبا بعـد الوقـوعُ
ًبعد إطالقه عىل الذات املقدسة من قبل اهللا تعاىل واختاذه علام هلا َّ. 

اسـم (:  أنـهَّفإن أفضل ما قيل يف معنى لفظ اجلاللـة هـو، ّوعىل أي حال
لصفات اإلهليـة، املنعـوت بنعـوت الربوبيـة، املنفـرد ل اجلامع ِّللموجود احلق

 .)١()بالوجود احلقيقي، ال إله إال هو سبحانه
ًوهذا املعنى اجلليـل هـو األقـرب ملـا يتوقـع مـن كونـه اسـام السـم اهللا  َّ ُ

، )٣(اتألنه بحث يف املفرد، َّن املقام ال يسمح ببسط القولإوحيث ، )٢(األعظم
َّولكننا يمكننا القول بنحو الفتوى بأن كل ما يصح نعـت الـذات املقدسـة بـه  ُّ َُّ َّ

َّولذلك قلنا آنفا بأنه الوجه احلاكي عـام، نه يقع معنى للفظ اجلاللةإف  يقتـضيه ً
ومـن هنـا ، وعليه فال معنى للحرص بمعنـى دون آخـر، كامله ومجاله وجالله

 . ذلكَّتفهم رس أفضلية كلمة القرطبي يف

                                                 
 .١٠٢ ص،١ج: تفسري القرطبي: انظر) ١(
ّوبـني مـسم،  بوجودهـا اللفظـيىهنالك فرق عظيم بني األسامء احلـسن) ٢( ياهتا التـي هـي ُ

َوهللاِِ األسـامء احلـسنى فـادعوه هبـا وذروا الـذين {: فقوله تعاىل،  تعاىلاألسامء احلقيقية هللا َ ُ ُ ْ َِ َّ َْ ُ َ ْ ِْ َ َ ُ َ َ
َيلحدون يف أسمآئه سيجزون ما كانوا يعملون َ َُ َْ َ َ ُ َ َ ْ ُْ ْ ْْ ُ َ َ ُِ ِ َِ ، ُ ال يراد هبا األلفـاظ<١٨٠: األعراف> .}ِ

ّوإنام يراد هبا مسميات تل، وإال للزم الرشك واإلحلاد يف أسامئه ُ  والتي هـي األسـامء، ك األسامءُ
ّواملـسم،  فاأللفاظ هي أسامء األسامء.احلقيقية التي ينبغي أن ندعوه هبا يات هـي األسـامء ُ

، )عبارة عن الذات املأخوذة مع بعض الـشؤون واالعتبـارات واحليثيـات: (احلقيقية التي هي
.  ٦٤ ص،١ج: للـشريازي، تفـسري القـرآن الكـريم: انظـر. ّعىل حد تعبـري مـال صـدرا

: لـسيد احليـدريا َوللوقوف عىل تفصيالت أكثر يف حقيقة األسامء ينبغي النظر يف كتـايب
 . ٢٠٤-١٩٢ ص،١ج: اللباب يف تفسري الكتاب: و. ١١٤ ص،١ج: ،التوحيد

ستكون هنالك وقفات جليلة عند مفـاد االسـم األعظـم يف فـصول التفـسري التجزيئـي ) ٣(
 .واملوضوعي وتأويالت اآلية
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 معنى اسم اجلاللة يف كلامت العصمة
ّروي يف هذا املورد بعض الروايات املقر مـا : منهـا، بة ملعنى لفظ اجلاللـةُ

:  قـال، عليهام الـسالم موسى بن جعفراإلماماحلسن بن راشد، عن روي عن 
ويف هـذا ، )١()َّ وجـلَّدق استوىل عىل ما:  عليه السالمسألته عن معنى اهللا، قال(

ّ جليلة توجه معنى االسـتيالء بـام يليـق بـساحته املقدٍعانالوصف م ويف ، سـةُّ
َّفإن معنـى اإلهليـة ، هذا من باب تفسري اليشء بالزمه(: ذلك يقول مال صدرا

 ُملكهـاو، غيبها وشهادهتا، دقيقها وجليلها، عىل مجيع األشياءويلزمه االستيالء 
 عىل أساس وحدة الـسؤال ولكنه توجيه قائم، )٢()هااخرأُدنياها وو، ومملوكها

فـام ، ُويثـري االسـتغراب، ًولكنه أمر غامض جـدا، واجلواب يف الرواية أعاله
 !؟ُباالستيالء املومأ إليه) معنى اهللا(عالقة 

وهـو ، مـة املجلـيس رمحـه اهللاّمن هنا فنحن نستقرب ما اهتدى إليه العال
م مل يكـن بـصدد َّفإن اإلمام الكاظم عليه السال، الفصل بني السؤال واجلواب

:  بقوله تعاىلّتعلقوإنام كان بصدد اإلجابة عن سؤال آخر ي، اإلجابة عن ذلك
َالرمحن عىل العرش استوى{ َ َ ُ ََ ْ ْ َِّ ْ َ عن ، وقد روى ذلك الربقي يف حماسنه، )٥: طه( }ْ

 عليـه  عـن أيب احلـسن موسـى،ه احلسن بـن راشـدّ عن جد،القاسم بن حييى
َالرمحن عىل العرش استوى{: ل اهللال عن معنى قوِئُسأنه ، السالم َ َ ُ ََ ْ ْ َِّ ْ َ  عليه  فقال،}ْ
ُومطـابق ، ةّوهـو جـواب يف غايـة الدقـ، )٣()َّ وجلَّاستوىل عىل ما دق(: السالم

ُّونظرا خلروج معناه السامي عـن مـورد البحـث سـنكف عنـه ، ُملقتىض احلال ً
َّنبسط القول فيها عن معنى االستيالء وما دق وجل، ُلفرصة أخرى َّ. 

                                                 
  .٤ح ،٢٣٠ص:  الصدوقحيدتو) ١(
 .٢٦٢ص، ٣ج: لشريازيل، ُرشح األصول من الكايف: انظر) ٢(
 .باب جوامع الكلم، ٧ح ،١٥٩ ص،١ج: يلربقل، املحاسن) ٣(
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 معنـاه ،اهللا(: ما روي عن أمري املؤمنني عيل عليه الـسالم أنـه قـال: ومنها
 .)١()...ؤله إليهُاملعبود الذي يأله فيه اخللق وي

 ُ اخللـقَِهلَ معناه املعبود الذي أ،اهللا(: عليه السالماإلمام الباقر وما روي عن 
ومهـا معنيـان ، دركهَّ حتري اخللق عن : أي، )٢()ته واإلحاطة بكيفيتهّعن درك ماهي

 .َّتقدمت اإلشارة هلام
واالكتفاء بوجه ،  عند معنى لفظ اجلاللةّتوقفُّوما نود اخللوص إليه هو ال

لكـي ال ، وهو وقوف ممـدوح ومطلـوب،  ومجاله وجاللهكاملهاحلكاية به عن 
قـال أبـو عبـد اهللا (: وقد روي يف ذلك عن سليامن بن خالد قال، ّتزل األقدام
ُوأن إىل ربك امل{ :َّيا سليامن إن اهللا يقول: عليه السالم َ ِّ ََ َ ِ َّ َنتهىَ فإذا انتهى الكالم ، }َ

وإنـام ، َّمع علمنا بأن املراد يف املقام ليس هو اللفظ بعينـه، )٣()إىل اهللا فأمسكوا
َّشخص الذات ومسمى اجلاللة َّولكنَّا نجد أن اللفظ عىل اعتباريته باللحـاظ ، ُ

َّر يف مسامهّ عن التفكّالبتة ّه ال ينفكّاللغوي فإن التفكر في فيكـون اإلخفـات ، ُ
ولذلك نجد اإلمامني عيل والباقر عليهام السالم يقرنان معنـاه ، أوىل من اجلهر
ّليكفا الذهن عن التفكر يف أمور عادة ما تـزل فيهـا األقـدام، بالعبادة له ُ ّ واهللا ، َّ

   .العامل
 وجه احلكاية عن الصفة: النكتة الثالثة

َّام للذات املقدسةَوإن كان عل، ذكرنا بأن لفظ اجلاللة َّإال أنه ال حيكي رس ، ً
ٌّفرسها رس، ّالبتةالذات  ً أخفى ال يطلع عليه أحـد أبـداُّ وغايـة معرفتهـا هـو ، َّ

: عليه السالمإلمام زين العابدين ُوقد ورد يف دعاء ل، اإلقرار بالعجز عن ذلك
 وانحــرست األبــصار دون النظــر إىل عجــزت العقــول عــن إدراك كنــه مجالــك،(

                                                 
 .٨٩ص: التوحيد: انظر) ١(
 .نفسهاملصدر ) ٢(
 .<٤٢: النجم>: واآلية. باب جوامع التوحيد، ١ح ،١٥٨ ص،١ج: املحاسن) ٣(
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 )١() إىل معرفتك إال بالعجز عـن معرفتـكًحات وجهك، ومل جتعل للخلق طريقاُسب
ًفالتفكر يف كشف الرس األخفى قد يكون مورثا لإلحلـاد ُ ّ : كـام جـاء يف اخلـرب، ّ

ٍأو مفض للهالك، )٢()ر يف ذات اهللا أحلدَّمن تفك( من نظر يف اهللا كيـف (: كام ورد، ُ
 .فاقتىض األمر احليطة واحلذر، )٣()هلك ؟هو

 ؟فام هو الطريق إىل معرفة اهللا تعاىل
ُهنالك عدة طرق صحيحة وهو مـن ، منها الطريق األسامئي والصفايت، )٤(َّ
فإننـا ، َّوحيث إن هذا الطريق ليس باليـسري، ّأجل الطرق لنيل معرفته سبحانه

ّنؤك ًونرصح أكيدا ب، ًد كثرياُ ّ ، ند ما وصف اهللا تعـاىل بـه نفـسهية الوقوف عّأمهُ
ف وصفه بـيشء آخـر إال بالوصـف اإلمجـايل ضـمن دائـرة النعـت َّفال نتكل

: عليـه الـسالمالكـاظم موسى اإلمام فقد ورد عن ، بالكامل واجلامل واجلالل
غ كنه صـفته، فـصفوه بـام وصـف بـه نفـسه، َبلُ وأعظم من أن يّ اهللا أعىل وأجلَّإن(
َوهللاِِ األسامء احلسنى فادعوه هبـا {: َّولعل يف قوله تعاىل، )٥() سوى ذلكَّوا عامّوكف ْ ِْ ُ ُ ْ ََ َ ُ َ َ

ِوذروا الذين يلحدون يف أسمآئه ِ ِ َِ ْ ُ َُ ِ َ ُ ْ َّ ََ  إشـارة إىل وصـفه بغـري مـا )١٨٠: األعراف( }َْ
ٍفـإن وصـف يشء، أو وصفه بام مل يرد يف خرب صـحيح، وصف به نفسه  ُ فـرعَّ
وهذا ، ًن الواصف لذات اهللا تعاىل عارفا هبافينبغي أن يكو، معرفة اليشء نفسه

َّوال ينبغي أن نتكلف رسه، ُّة اهللا تعاىل ورسهّخاصأمر  َّ. 
ًبعد هذه اجلولة اليسرية نحتاج أن نقدم إجابة واضحة حول ما ذكرناه آنفا  ّ ُ

                                                 
 .١٩٣:  رقم٤١٧ص: لإلمام عيل زين العابدين عليه السالم، الصحيفة السجادية) ١(
  .٤٤٩ص: عيون احلكم واملواعظ: انظر، عليه السالمكلمة ألمري املؤمنني عيل ) ٢(
   .٣، ح١٥٨ ص ،١ج: املحاسن: انظر، عليه السالمكلمة لإلمام جعفر الصادق ) ٣(
للوقوف عـىل ، يد كامل احليدريللس، )معرفة اهللا(: ننصح القارئ الكريم بمراجعة كتاب) ٤(

 .وكيفية السبيل إليها، حقيقة هذه الطرق
 . ٦ح ،١٠٢ص ،١ج: الكايفُأصول ) ٥(
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َّام للذات املقدسةَمن كون لفظ اجلاللة عل وحيـث ، مما يعني أنه سوف حيكيها، ً
ُ الرس األخفى ال حتكى إال بالوجود األسـامئي والـصفايتَّإن الذات هي َّفـإن ، ّ

أي يف اإلطـار الكـاميل ، ًلفظ اجلاللة سوف حيكي لنا أسـامءه وصـفاته إمجـاال
 .واجلاميل واجلاليل

 كيف حيكي اسم اجلاللة أسامء اهللا وصفاته؟
وحمكيـه ،  السـم اجلاللـةّولَّ هو أهنا حكاية بواسطة املحكـي األ:اجلواب

، ُوهو ما نوجزه بالكامل واجلامل واجلالل،  هو إمجال األسامء والصفاتّولاأل
نـه سـواء إو(: طبـائياقـال الطب، واحلكاية اإلمجالية بمعنى التلميح واإلشارة

 فالزم معناه الذات ، بمعنى عبدَِهلَ أو من أ،ه الرجل بمعنى تاه وولهَلَأخذ من أ
ُفال توجد صفة ثبوتية ، )١()لميحاملستجمع جلميع صفات الكامل عىل سبيل الت

، وال توجد صفة إثباتية فعلية إال ومرجعها اجلـامل، ذاتية إال ومرجعها الكامل
َّوقـد تقـدمت اإلشـارة ، ُوال توجد صفة سلبية تنزهيية إال ومرجعهـا اجلـالل

 .لذلك يف مطلع هذا الفصل
 ب معرفـةوهو طالـ، َّجدير بالذكر أن هذه احلكاية مراتبية بحسب املحكي له

 َّفإن الزاد املعريف واالستعداد الذهني والقلبي الذي عليـه، الذات باالسم والصفة
َّكـام أن التوفيـق  ،ً ظـاهرا يف حتديـد مرتبـة الوصـولّولطالب املعرفة هو املالك األ

َّ باطنا يف إيصال السالك سبيل املعرفة احلقةّولاإلهلي لطالب املعرفة هو املالك األ ً.  
 كفاية حكاية الذات عن الصفة: ابعةالنكتة الر

َّهل يكفي العارف فيام يتعلق بالذات املقدسة حكايتها عـن : ولنا أن نسأل َّ
نبـسط لغـريه مـن تَّأو أن األمر موكول ملقام العارف فتنبسط له ما ال ؟ الصفة

 ؟خصوصيات الذات وشؤوهنا
                                                 

  .٣٢٨ ص،٢ج: تفسري امليزان) ١(
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َّفـإن أزمتـه ، َّالواقع إن هذا املوضوع هلو يف غاية التعقيـد موكولـة للـسري َّ
وهنالـك بعـض ، الذي يتجاوز حدود املعارف احلـصولية، العلمي األعالئي

َّ توجيههـا لألعـالم فـضال عمـن دوهنـم مـن العلـامء ّيتـضحاملالمح التي مل  ً
ّواملتعلمني ُحيث عادة مـا حتـرص ، من قبيل موضوعة نفي الصفات عنه تعاىل، ُ

،  صـفات اجلـامل والفعـلمن قبيـل، دائرته بنفي الصفات الزائدة عن الذات
َّالتي ال تتـصور الـذات ، َّفيكون النظر إىل الذات املقدسة بعني صفاهتا الكاملية ُ

َّولعلنـا نتعـرض لبيـان ، َّولكن األمر ال يبدو لنا كـذلك، بدوهنا ملكان العينية َّ
ّاملوقف احلق يف ذلك يف طي  .)١(ات أبحاثنا العرفانية النظريةّ
وهـي كفايـة طالـب املعرفـة بحكايـة ، عة البحثَّوأما فيام يتعلق بموضو
َّفإن التعقيد املومأ إليه ال يعفينا من الرتميـز لـذلك ، َّالذات املقدسة عن الصفة

ُبام ال خيرجنا كثريا عن صلب املوضـوع ُفنقـول إن أريـد مـن املعرفـة دائـرة ، ً
وهـي ، ّفال ريب بتوقف املعرفة عنـد وجـه احلكايـة، العلوم احلصولية ال غري

َّألن النتيجة تتبع أخس املقدمات، حكاية صورية ّ ّفـال يتوقـع مـن احلـصول ، َّ ُ
ُففي ذلك تفصيل يمكن ، ُوإن أريد منها دائرة احلضور. وهذا واضح، حضور

 : ومها، إجيازه بأمرين جامعني
َّاملـسمى ، أن يكون العارف قد أكمل دائرة السري يف الـسفر الثـاين :ّولاأل

ِّق إىل احلق باحلقبالسفر املعنوي من احل ِّ ّفهـو مؤهـل لنيـل املقـام األرفـع، )٢(ِّ ُ ،
                                                 

البـن ) متهيـد القواعـد: (ُأكمل السيد األستاذ دورة كاملة يف درس العرفان النظري يف كتـاب) ١(
ُثم أردفها بدورة أخرى مل تكتمل ب، تركة  .البن عريب األندليس) فصوص احلكم: (يف، عدَّ

: الثـاين، )ّالـسفر مـن اخللـق إىل احلـق(: لّاألو: وهي، هنالك أسفار أربعة أمام السالك) ٢(
ّالسفر من احلق إىل احلق باحلق( ِّ ّالسفر مـن احلـق إىل اخللـق بـاحلق(: الثالث، )ّ :  الرابـع، )ّ
ربعـة أكثر عىل خصائص هذه األسـفار األوللوقوف ، )ّالسفر من اخللق إىل اخللق باحلق(

 .األستاذللسيد ، ّمن اخللق إىل احلق: ُيراجع كتاب
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ًالذي كان يصف فيه رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وصيه أمـري املـؤمنني عليـا  َّ
َّفلم يتوقف ، )١()ه ممسوس يف ذات اهللاَّنإ ف ،ًوا علياـُّال تسب(: عليه السالم بقوله

، َّاملنظور لديه هو الذات املقدسةفصار ، ّكامله عليه السالم عىل التحقق بالصفة
وليس مقام الوصـف هنـا هـو ، وهو أرشف مقام توحيدي يصل إليه اإلنسان

َّومن هنـا يتـضح لنـا ، فاألمر أبعد من ذلك، َّالكناية عن شدة القرب فحسب
ّومن هنا تفهم مقام الساب ألمري ، )٢(ّتوهم بعض األعالم يف بيانه عىل احلديث

 .)٣(سالماملؤمنني عيل عليه ال
ًولذلك سوف يكون املنظور له دائـام ، عدم بلوغ العارف السري الثالث :الثاين

َّولكـن ، ًوهـو مقـام رفيـع أيـضا، ًوأبدا هو الوجود األسامئي والـصفايت ال غـري
َّحسنات األبرار سيئات املقربني؛ وبذلك نخلص إىل أن كفايـة احلكايـة وعـدمها  َّ ُ ِّ

   .وإىل مرتبة العارف يف سفره املعنوي، َّتزود هباُه إىل نوع املعرفة املّأمر مرد
 حمبوبية اسم الذات: النكتة اخلامسة

وإنـام ، فال معنـى إلثباتـه، ًحمبوبية لفظ اجلاللة للقلوب أمر ثابت وجدانا
وينبغي التنبيه إىل أننا ال نعني بذلك ، نريد الوقوف عند مرجعية املحبوبية هذه

                                                 
 ،٥٤ص:  الـرازيبـن بابويـها، ًاألربعـون حـديثا ؛١٣٠ ص،٩ج: جممـع الزوائـد: انظر) ١(

 .١٤٢ ص،٩ج: لطرباين ل،املعجم األوسط؛ ٦٨ص ،١ج: األولياءحلية ؛ ٢٦ح
: بيـان(: حيث يقـول،  هو العالمة املجليس رمحه اهللاَّعنيَّيظهر من التحقيق يف ذلك أن امل) ٢(

 لرضـاه هّاتباعـوه هللا ِّة حبـّأو هو لـشد ة يف رضاء اهللا تعاىل وقربه،ّ والشداألذىه ُّأي يمس
  .٣١٣ ص،٣٩ج: بحار األنوار: انظر ...).أي جمنون،، ه ممسوسَّكأن

َّمما يذكر أن عبد اهللا بن عباس) ٣( ُ   هللا؟ فـأنكروا،ّم الـسابُكـّأي:  فقالًون علياّبنفر يسب َّمرقد  َّ
 فهـذا نعـم،:  قـالوا؟ً عليـاّ الـسابكمّفأي:  لرسول اهللا؟ فأنكروا، قالّكم السابّفأي: قال
ني ّ ومـن سـب،نيّ فقد سبً علياّمن سب:  يقول صىل اهللا عليه وآله اهللاَ رسولُسمعت: فقال

 .٢١ ص،٣ج:  طالبأيبب آل مناق: انظر).  اهللا فقد كفرّومن سب،  اهللاّفقد سب
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َفلـم ، ًوإنام عنينا لفظ اجلاللة حتديـدا، ك أمر آخرفذل، َّحمبوبية الذات املقدسة ِ
 ؟)اهللا(ُي يمأل قلوبنا ووجداننا عندما نسمع بلفظ ذّهذا احلب الّكل 

 : ّواجلواب عن ذلك بثالثة وجوه معية
وربام ،  هلام أثر نفيس كبري عىل املستمع- بام مها -َّإن األلف والالم  :ّولاأل

 وإن بلغ من العلـم، ومن عادة اإلنسان، يفية الوضوح والتعرّاصمرجع ذلك خل
 َّوحيث إن حرف اهلاء عىل، ًيميل فطريا إىل الوضوح والبيان واملعرفةأنه ، ما بلغ

 َّوإن دل عىل أمر، ية واإلهبامّفهو من احلروف املوغلة يف الرس، ًعكس ذلك متاما
 الـصفة َّإال أن، ّقصةكام هو احلال يف ضمري الشأن واحلكاية وال، عظيم وخطري

َّ العميق فإن اإلهبام فإذا اجتمع الوضوح الفسيح مع، َّالبارزة فيه هي شدة اإلهبام
َّاملستمع سوف يعيش حالة من الشد واالرتباط القوي  .ني بالطارق سمعهّ

ّهو أننا ال نستطيع أن نفكك بني االسم ومعناه :الثاين فاالسـم عـادة مـا ، ُ
ِّاه حـاك عـن اخلـري كلـهَّن معنـإوحيث ،  يف معناهًيايكون فان بكاملـه ومجالـه ، ٍ
ِّفإن شدة التعلق باملسموع سوف تكون بينة و، وجالله ّ َّ  .ةّمربرَّ
فنحن جمبولـون عـىل ، ٌّهو رس أودعه اهللا تعاىل يف قلوبنا ووجداننا :الثالث

ّحبه والتعلق به وهـذا األمـر ، َّفنحن أثره وفيضه ونفخة من روحـه املقدسـة، ّ
 . نحوهٍكاف يف انجذابنا
 أثر اسم الذات: النكتة السادسة
َّمن أحب شيئا أحب أثره: قيل من قبل نا لرسول اهللا صـىل اهللا عليـه ّفحب، ًَّ

حرصهم يف أكثر من الذين ًفقرباه ـ مثال ـ ، ما له صلة بهّكل ِّوآله يدعونا حلب 
َّ وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم الـسالم انطبعـت يف قلوبنـا حمبـتهم ّبعيلمورد 
 وال ألمـر الرسـول صـىل اهللا عليـه وآلـه، )١(هتم ليس ألمر اهللا تعاىل بـذلكَّومود

                                                 
َّقل ال أسألكم عليه أجرا إال ا{: وهو قوله تعاىل) ١( َِّ ً ُْ ََ َِ ْ ْ َْ ُُ َودة يف القربىَملَ َّ َْ ُ ْ ِ  .<٢٣: الشورى> .}...َ
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َّوليكون أيـضا حجـة ، فذلك تأكيد احتاجه ضعاف النفوس، )١(ر بذلكّاملتكر ُ ً
ُبالغة عىل املنكرين وأما األسوياء العدول فإهنم جيدون أنفسهم جمبولني عـىل ، ً

ومحلـة ، وفلـذة كبـده،  اهللا عليه وآلهَّحمبة عرتته عليهم السالم ألهنم أثره صىل
 .وهذا أمر أوضح من الشمس يف رابعة النهار، صىل اهللا عليه وآلهُفكره وخلقه 
 عالقة لفظ اجلاللة باألسامء احلسنى: النكتة السابعة

: هل لفظ اجلاللة واحد من األسامء احلسنى الوارد إمجاهلـا يف قولـه تعـاىل
َوهللاِِ األسامء احلسنى { ْ ُْ َ َ َفادعوه هباَ ِ ُ ُ ْ  ؟)١٨٠: األعراف( }...َ

ًاجلواب عن ذلك هو أن لفظ اجلاللة حاك عن األسامء احلسنى مجيعا ألنه ، ٍَّ
ّفكيـف يـصح ، َّاسم للذات املقدسة اجلامعة لصفات الكامل واجلامل واجلالل

َّ ثـم إن األسـامء احلـسنى والـصفات األسـنى نعـوت ؟ًأن يكون واحدا منهـا َّ
ّاملسامسة  ّللذات املقد ّبخالف لفظ اجلاللة الـذي ال يـصح أن ، اجلاللة ة بلفظُ
َوهللاِِ األسـامء احلـسنى(: َّوحيث إن اآلية اآلنفـة الـذكر تقـول، ًيكون نعتا ْ ُْ َ َ َ... ( ،

ُفذلك يعني أن هللا تعاىل أوصـافا حـسنى حتكـي  ، ه الكامليـة واجلامليـةّخواصـً
 األسـامء ُ وجممـوع. نعـوت الـذاتإمجالّمثل ُي) اهللا(َّوبالتايل فإن لفظ اجلاللة 

ُاملتصورة وغري املتصورة مت، احلسنى املعلومة وغري املعلومة َّ تفـصيل نعـوت ّثل َُّ
 . َّالذات املقدسة

َقل ادعوا اهللاَ أو ادعوا الرمحـن أيـا مـا تـدعوا فلـه األسـامء {: وأما قوله تعاىل ْ َّ ّ ََّ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ َْ َ ًْ ْ ْ ُْ َ َ ِ َْ ِ
                                                 

قني ّ وصـد آمـن يبْنَ مـويصُأ: ( صىل اهللا عليـه وآلـهقال رسول اهللا: ر بن يارس قالّعن عام) ١(
ّ اهللا عـز وجـلّين فقد تـوىلّومن توال، ينّه فقد توالّمن توال، طالبأيب  بن ّبوالية عيل ومـن ، ّ
 أبغـضنيومن ، أبغضنيبغضه فقد أومن ،  اهللا تعاىلّأحب فقد ّأحبنيومن ، ّأحبني فقد ّأحبه
ّبغض اهللا عز وجلأفقد  قـال :  هريـرة قـالعـن أيبو .١٠٨ ص،٩ج: جممع الزوائـد: انظر ).ّ

: يعنـى، ) ومـن أبغـضهام فقـد أبغـضنيينّهام فقد أحبّمن أحب: ( صىل اهللا عليه وآلهرسول اهللا
 .٢٨٨ ص،٢ج: حنبل بن محدأمسند : انظر. ً وحسيناًحسنا
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َاحلسنى  ْ َّ مـدعاناّصحةفهو دليل آخر عىل ، )١١٠: اإلرساء( }...ُ َّوذلـك ألن ، ُ
ادعـوه بـالعنوان : فيكـون املفـاد هـو، يعود هللا تعـاىل) له(َّالضمري املتصل يف 

َالرمحــن (:أو بالعناوين التفـصيلية مـن قبيـل، )اهللا(وهو ، اجلامع ْ  ّأو بـأي، )َّ
ن اجلـامع َّألن العنـوا، عنوان آخر من العناوين التفصيلية فال مانع مـن ذلـك

 .ً وتفصيالًمجلة، َّوالعناوين التفصيلية حتكي الذات املقدسة
 وصـفه :َّجدير بالذكر أن من أسامء اهللا احلـسنى التـي غفـل عنهـا الكثـري

َاهللاُ ال إله إال هو{: وهو قوله تعاىل، لنفسه يف آية الكريس ُ ََّ َِ فكلمة ، )٨: طه( }...َِ
 .َّسامئه املقدسةبل من أبرز أ، التوحيد من أسامئه احلسنى
إذا مل يكن لفظ اجلاللة من األسامء احلسنى والصفات : ولكن لنا أن نسأل

َّ وإىل أي دائرة ينتمي فيام اختصت به الذات املقدسة ؟فام هو بالضبط، األسنى َّ ّ
 ؟من دوائر اجلامل والكامل واجلالل

 )١(اللبـابَّ أننا كنا قد تعرضنا إىل حقيقة االسـم األعظـم يف كتابنـا :واجلواب
 :ومها، وذكرنا هنالك أمرين مها عامد تصوير حقيقة االسم األعظم

وهـذا ، ُوهي املسامة باألسامء احلسنى، ّالقول بتعدد األسامء اإلهلية :ّولاأل
ًأمر دلت عليه اآليات والروايات معا َّوقد انتهينا هنالك إىل نتيجة مهمة بعـد ، ّ

َّن كل اسم هأ: وهي، إثبات هذا القول و األحـسن يف الوجـود فهـو ثابـت هللا َّ
 .)٢(ُوال يشاركه فيه أحد، سبحانه
َّفهـي ليـست مـستقلة بعـضها عـن ، النظام احلاكم يف هذه األسامء :الثاين

، أو وظائف طولية، وإنام هنالك أداء مراتبي، بعض يف أداء أدوارها ووظائفها
ُفبعض األسامء يتوقـف عملهـا عـىل دور األخـرى ّوهـو مـا نـسم، َّ يه بنظـام ُ

ُ يكمـن يف حاكميـة ّولاأل، َّفهذا النظام اإلهلـي لـه شـقان، احلاكمية األسامئية
                                                 

 .٢٠٨ص: اللباب يف تفسري الكتاب: انظر) ١(
 .٢٠٨ص: املصدر سابق: انظر) ٢(
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واآلخـر هـو حاكميـة بعـض األسـامء عـىل ، األسامء عىل عامل اإلمكان بأرسه
ُية وأخـرى ّحيث وجود أسامء كل ،ّوما يعنينا يف املقام هو الشق الثاين، ُاألخرى
ّفنوع األثـر املرتتـ، بمعنى السعة والضيق الوجوديني، جزئية ب عـىل احلقيقـة ُ

ِّاالسمية حيدد لنا دائرة حاكمية االسم من قبيل أثر اسم الرمحـان وأثـر اسـم ، ُ
، ُفلألسـامء احلـسنى عـرض عـريض،  أوسع دائرة من اآلخرّولفاأل، الرازق

ومن هنا تفهم معنـى احلـديث ، )١(ّوبينها طولية يف شدة اآلثار وأولوية احلكم
ّعز وجـل اهللا َّإن(:  عن اإلمام الصادق عليه السالم حيث يقولّيروالقديس امل ّ 
 رمحتـي سـبقت َّإن... :  وأوحى إليـه أن قـل لقومـك، من أنبيائه إىل قومهًبعث نبيا
 .)٢(...) فال تقنطوا من رمحتي،غضبي

ً ذلك فاعلم بأن هنالك اسـام هـو األوسـع آثـارا مطلقـاّاتضحإذا  ً َُّ وهـو ، ً
فهو االسم الذي ينتهي إليـه ، وهو اسم اهللا األعظم، ألسامءاحلاكم عىل مجيع ا

َّ؛ فإن تم لك ذلك فاعلم ثانيا بأن االسم الظـاهر )٣(ّوخيضع له كل أمر، ّكل أثر ً َّ
ومـن ، سـبحانه) اهللا(ّالذي تبوأ هذا املوقع يف نظام حاكمية األسامء اإلهلية هو 

َهنا تفهم مل تكون البسملة ب ُومل العبد يف مطلع دعائـه ، ةسم اجلاللاأي ب، سمهاِ َ ِ
ّومل تغيب كـل األسـامء عنـد الـشدائد العظـام وحيـرض ، سم اهللا تعاىلايلهج ب َ ِ

ّوالبوح به خمل باآلداب، فاألمر عظيم وخطري، فافهم، )اهللا( ُ)٤(. 
                                                 

 .٢١٠ص: املصدر السابق) ١(
  .٢٥ح ،٢٧٤ص، ٢ج: الكايفُأصول ) ٢(
 .٢١٢ص: اللباب يف تفسري الكتاب: انظر) ٣(
فمراعـاة اإلخفـات واجلهـر يف املقـام أوجـب ، املراد اآلداب الروحية يف احلرضة اإلهليـة) ٤(

ُما يعرف يقالّكل وليس ، منهام يف الصالة دين أمـري املـؤمنني عـيل ّوقد كان قطب املوح، ُ
ُعليه السالم يدس رأسه يف البئر ويفيض بام عنده َّمعلال ذلك بأن األرض تكتم األ ،ُّ ً ِّ . رسارُ

ً ورساًومع ذلك فسأبثـَّك حقيقة   =وأسـتغفره ، ّوال حول وال قوة إال باهللا العيل العظـيم، ّ
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 : مها، ناُفام نريد إثارته يف املقام أمر، ّوعىل أي حال
ُإن االسم األعظم إنام تدار به  :ّولاأل َّملـا عرفـت بـأن ، ة الوجود بأرسهّدفَّ

ٍأثر هو منته إليهّكل   .كامل راجع إليهّكل و، ُ
ُإن الذين رشفوا بحمله إنام محلوا منه ما يسعه كامهلم ال كامله :الثاين ِّ ُ قـال ، َّ

َأنزل من السامء ماء فسالت أودية بقدرها{: تعاىل ْ َِ َ ْ ََ ٌِ َ َ َ َِّ َِ ََ َ َ ومـن هنـا ، )١٧: الرعـد( }...َ

                                                                                                                   
ًولكن عليك أن تبرصه يف نفسك إن كنت بـصريا، ًفخذه هنيئا، وأتوب إليه=  َ ّفـام حـك ، ُ

ِبـل اإلنـسان عـىل نفـسه {، ّوما غريك بأوىل منـك يف مـس حقيقتـك، ُجلدك مثل ظفرك ِ ْ َ َ َ َُ َ ِ ْ ِ
ِبص ٌريةَ ُوقد قدمت له، ّوأما الرس. <١٤: القيامة> .}َ َّفهو أن االسـم األعظـم موجـود يف ، َّ

مـن : ومنـه تفهـم، وال تطلبه من غـري موضـعه، فال تبحث عنه يف مكان آخر، ّكل إنسان
ومنه تفهم كلمة اإلمام الـصادق عليـه الـسالم عنـدما سـأله ، عرف نفسه فقد عرف ربه

يـا عبـد اهللا هـل ركبـت سـفينة : ني عىل اهللا ما هـو؟ فقـال لـهَّلُيا ابن رسول اهللا د: رجل
. نعم:  قال؟سباحة تغنيك سفينة تنجيك وال فهل كرس بك حيث ال:  قال.نعم: قال؟ّقط
َّفهل تعلق قلبك هنالك أن: قال  ؟صك مـن ورطتـكّ قـادر عـىل أن خيلـاألشياء من ً شيئاّ
 نجـاء حيـث الهو اهللا القادر عىل اإل ءفذلك اليش: عليه السالم قال الصادق .نعم: فقال
 .٢٣١ص: للشيخ الصدوق، التوحيد: انظر). منجي

َّولكن املشكلة العظمى تكمن يف قو ًفإن جبال األرض ألخف ثقال منـه، لهّة حامله وحتمُ ّ َّ ،
ًكيف وهو الذي جيعل اجلبـال ذهبـا أو رمـاال ًوالنـار نـورا أو رمـادا، ً ًوالبحـر عـذبا أو ، ً

ًأجاجا ًء رواء أو رساباواملا ،ُ ًواألرض عمرانا أو خرابا، ً ً ، ُفمن يطيقه غري الكامل األكمل، ُ
ِّومن هو جدير بمعرفة رسه غري املطهرين ألنفسهم من درن األنا ُ ُفلـم يبـرصوا غـريه يف ، ّ

ئل رسـول ُسولقد ، َّفتأمل، ًفكان هو االسم األعظم الذي ال جيتمع مع سواه أبدا، قلوهبم
غ ِّففـر، ّكل اسم من أسامء اهللا أعظـم(: قال ف،األعظم عن اسم اهللا يه وآلهصىل اهللا علاهللا 

بل هـو  فليس يف احلقيقة هللا اسم دون اسم،  اسم شئت،ّه بأيُوادع  ما سواه،ّقلبك من كل
َّثـم هـذا إن ، َّهـذا إن تأملـت .٣٢٢ ص،٩٠ج: بحار األنـوار: انظر. )اهللا الواحد القهار

 .َّثم هذا إن قصدت، َّتوكلت
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 ملاذا كان آلصف بن برخيا عليه السالم حرف واحد مـن حـروف اسـم تفهم
 ؟فكيف هبا إذا اجتمعت، ومنه تفهم حاكمية احلرف الواحد منه، اهللا األعظم

ً لنا ـ ولو إمجاال ـ وجه العالقة بـني لفـظ ّاتضحيكون قد ّ تقدم ماّكل بعد 
  .ةاملنّووله احلمد ، اجلاللة واسم اهللا األعظم

  ) ال (:نيةا فردة ا ا
 دخل عـىل الفعـل املـضارع مـن يـ، )١(للنفـي عـادة) ال(ُيستعمل حـرف 
َوقـال الـذين ال يعلمـون لـوال يكلمنـا اهللاُ{: كقوله تعـاىل، َّاألفعال خاصة ُ ُ ُ َِّ َ َ ََّ َ َْ ْ َ ََ ِ َ َ...{ 

ًواألصح دخوهلا عىل املايض أيـضا، )١١٨: البقرة( ، ولكـن بـرشط تكرارهـا، ّ
َّفال صد{: كقوله تعاىل َ َ َّق وال صىلَ َ ََ كـام تـدخل عـىل األسـامء ، )٣١: القيامـة( }َ
ْفال خوف عليهم...{: كقوله تعاىل، ًأيضا ِْ َ َ ٌْ َ َ : وكقولـه تعـاىل، )٣٨: البقـرة( }...َ

ِذلك الكتاب ال ريب فيه{ ِ ِ َِ ُْ َ َ َ ْ ، واألوىل والثانية نافية غـري عاملـة، )٢: البقرة( }...ََ
) َّإن(بعـة نافيـة للجـنس تعمـل عمـل والرا، والثالثة نافية عاملة عمل لـيس
َّفـإن ، ورشطها أن ال تعمـل إال يف النكـرات، الناصبة السمها الرافعة خلربها

فهـي نافيـة ، وهـي كـذلك يف املقـام، نفي اجلنس ال يكون إال مـع النكـرات
ًفبـدال مـن ، ونفي اجلنس هدفه إلغاء مجيع املـصاديق بنفـي عنواهنـا، للجنس

ُؤتى بالعنوان اجلامع وينكر ثم ينفىُتكرار النفي للمصاديق ي َُّ وهكـذا احلـال ، َّ
َاهللا ال إله (: حيث تقول، يف مورد اآلية َ ، ًحيث تنفي مجيـع اآلهلـة مطلقـا، ...)ِ

 ...).إال هو (: وهو قوله تعاىل، ولذلك احتاج األمر إىل استثناء حتمي
َال إله إال هو{: فقوله(: طبائياقال الطب ُ ََّ َِ  الثبوت عـن ِّفي حق عىل نّيدل، }َِ

                                                 
ُعرب السيد األستاذ بذلك لكثرة استعامهلا يف النفي) ١( كـام يف ، ًولكنها تستعمل للنهي أيـضا، ّ

ِوال تلبسوا احلق بالباطل{: قوله تعاىل َِ َ َْ ِْ َّ ْ ُ ِ َ كـام ، وقد تكون حرف جواب، <٤٢: البقرة>.}...َ
ِال أقسم بيوم القيامة{: يف قوله تعاىل ِ َِ َ َ ُْ ِ ْ ِ ْ ُ  .<١: القيامة> .}َ
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وسيأيت بيانـه يف تفـسرينا التجزيئـي لكلمـة ، )١()اآلهلة التي تثبت من دون اهللا
  .)٢(التوحيد

َإلـه (:ا فردة ا ا ة ِ (  
وقـد كـان مـن مجلـة ، َّمر بنـا تـشخيص جـذر لفـظ اجلاللـة ومرجعيتـه

 ؟وأصل فهل جلذر لفظ اجلاللة جذر، له) إله(التصويرات القول بجذرية 
ّواب هو أن مرجعية ذلك تبتني عىل أساس كون املرجع يف املـشتقواجل ات َُّ
َّأو أنه الفعل املايض املجرد، وهو مذهب البرصيني، هو املصدر وهو مـذهب ، ُ
ًأله يتأله تأهلا: أي، ُّفإن كان هو املصدر فمصدره هو تأله، الكوفيني ُّ وإن كـان ، َّ

َهو املايض فمصدره هو أله َ َ. 
 فوهنـا وقـع اخـتال، ن نعرف املعنى الدقيق هلذه املفـردةواآلن بقي لنا أ
ّهو املستحق للعبادة: فقيل، تهّطفيف يف حتديد هوي سب ذلك إىل عـيل بـن ُون، ُ

ًوقد خطأه الشيخ الطويس رمحه اهللا يف ذلك قـائال، )٣(عيسى الرماين غلـط و(: َّ
 فـيام مل ًاىل إهلـاللعبادة، ولو كان كام قال ملا كان تعـّحق هو املست:  فقال،الرماين

َّوهذه التخطئة مردودة ألن النظـر ، )٤()به العبادةّحق  مل يفعل ما يستألنهيزل، 
ّيف كونه مستحقا للعبادة هو خالقيته وقدرته عىل اخللق ً ّ فال معنى لإلشـكال ، ُ

                                                 
  .٣٢٨ص،  ٢ج: تفسري امليزان: نظرا) ١(
 . من الكتابلثاثيف الباب الثاين الفصل ال) ٢(
ِّأحد املتكلمني واملفرسين ،) هـ٣٨٤-٢٩٦ (عيل بن عيسى الرماين) ٣( ُ قيل ، ُمعتزيل املذهب، ُ

َّ وبني الشيخ حممد بن حممد النعامن امللقهبأنه وقعت بين يوم كـان املفيـد ، ب باملفيد مناظرةُ
ًشابا ّفـسمي بـذلك، وألجل ذلك أطلق الرماين لقب املفيد عىل الشيخ املفيد، فغلبه املفيد، ّ ُ. 
األلفـاظ ، النكت يف جمـازات القـرآن: من كتبه .٢٥ص: للطويس، الرسائل العرش: انظر
 . منازل احلروف، املرتادفة

  .٥٣ ص،٢ج:  يف تفسري القرآنالتبيان) ٤(
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ّخلوعليه ب َّثـم إن هـذه التخطئـة إنـام تكـون ،  استحقاقه للعبادة لعدم الفعـلُ َّ
وأمـا إذا ، وحدوثـه فـيام بعـد، عدم الفيض اإلهلي فيام مل يـزلمقبولة بناء عىل 

، وأن فيـضه سـبحانه كعلمـه وحياتـه وقدرتـه، التزمنا بأزلية الفيض اإلهلـي
  .فاإلشكال مرفوع من رأس

قد أبطل هذا القول به العبادة، وّحق نه منعم بام يستأ )إله(معنى َّإن : وقيل
ذا مل يكن أوجه من قوله رمحـه اهللا فهـو مع أنه إ، )١(ًشيخ الطائفة الطويس أيضا

  .َّوال يتقدم عليه، مثله
معنى أنه قادر عىل مـا إذا فعلـه ب،  له العبادةُّ أنه حيق)إله(معنى َّإن : وقيل
ً ولكنـه مـردود أيـضا بنقـضه عـىل ،)٢(وهو قول الطـويس، به العبادةّحق است

فيكـون ، ل تفعيل قدرتهًالعبادة أيضا قبّحق فالزم قوله هو أنه ال يست، الرماين
َّثم لو كان اهللا تعاىل فـيام ، ّلوهية فيام مل يزل عىل حد تعبريه رمحه اهللامسلوب األ
 ومـا ؟ً ومل يكـن إهلـا؟ً فلمن يكون هو إهلـابه العبادةّحق  مل يفعل ما يستمل يزل

 ؟ُلوهية عنه ما دام ال يوجد يشء غريهالضري من سلب األ
ًوما تابعه عليه حرفيـا الـشيخ  رمحه اهللاطائفة َّولذلك فإن ما أورده شيخ ال

وقد عرفـت ،  عىل الرماين منقوض مردود صغرى وكربى)٣( رمحه اهللالطربيس
 .ذلك

، وحينئـذ ً حقيقـة وواقعـااإللـه ما يصدق عليـه باإللهاملراد (: ّبأن: وقيل
 أن يكون اخلرب املحذوف هو موجود أو كائن، أو نحومها، والتقـدير ال ُّفيصح
 .)٤() بموجودِّ باحلقيقة واحلقإله

                                                 
  .٥٣ ص،٢ج: املصدر السابق) ١(
  .نفسهملصدر ا) ٢(
 .٤٥١ ص،١ج: يف تفسري القرآنجممع البيان ) ٣(
 .٣٩٥ ص،١ج:  يف تفسري القرآنامليزان: انظر. القول للعالمة الطباطبائي )٤(
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فام هو الـصحيح ، ّجمردوالسؤال كام هو ، ّيتضحفاملراد مل ، )١(وهو كام ترى
 ؟يف املقام

فيكون املفـاد هـو أنـه ال ، يف املقام هو املعبود) إله(َّإن أقرب معنى ملفردة 
ٌمعبــود موجــود ســواه هــو : ّيكــون املــؤدى) اهللا(وبــضميمة لفــظ اجلاللــة ، َ

وإن ، ال معبـود موجـود سـواه، املرتفع بـتامم الكـامل،  عن األنظارُاملحتجب
 . سواه ٍّبحق َمعبود وال ٍّبحق املعبود اهللا نهإ: شئت قلت

  ) إال (:ا فردة ا رابعة
وقـد وقـع اسـتعامله يف ، من أشهر حـروف االسـتثناء) إال(ُيعترب احلرف 
ستثنى واملـستثنى فإذا اجتمعت رشوط عمله بوجـود املـ، ًالقرآن الكريم كثريا

، ُإما عىل النصب إذا كانت اجلملـة مثبتـة، ًمنه لزم أن يكون عامال يف املستثنى
َوإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فـسجدوا إال إبلـيس أبـى {: من قبيل قوله تعاىل َ ْ َ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِِ ِ َِّ ْ ْ ُُ ُ ََ َ ْ ََ َ َ ْ ْ ْ

َواستكرب وكان من الكافرين َ َ َ َِ ِ َِ ْْ َ َ َ َ ما باخليـار بـني النـصب عـىل وإ، )٢()٣٤: البقرة( }ْ
 قولـه مـن قبيـل،  من املستثنى منه إذا كانت اجلملة منفيـةتباعاالستثناء أو اال

ُقالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم{: تعاىل ُ ْ َ َ ُِ ِ َِْ َ َ َ ْْ َّ َ ْ َُ َ َ ََ َ ََّ َِ َِّ َ ْ : البقرة( }َ
ّال علم لنا إال علام عل: فاألصل هو، )٣٢  <مـا>: نا إياه؛ وهنـا جيـوز نـصبمتً

 <ال>: َّاملوصولة عىل االستثناء أو رفعها عىل البدليـة مـن املبتـدأ املتـصيد مـن 
 .النافية للجنس واسمها

َّ وهذا النوع من االستثناء املوجب والسالب معا يـسمى باالسـتثناء ال ُ  ّتـامً
                                                 

ّقدس رسه (ِمل يأت: أي) ١( أما مـا هـو ، فاإلله عنده هو اإلله باحلقيقة والواقع، بيشء جديد )ّ
 !!فإنه بقي بال جواب) إله(معنى 

حيث يوجـد خـالف يف ذلـك؛ وأمـا إذا كـان االسـتثناء ، ًعىل كون االستثناء متصالًبناء  )٢(
 .ًمنقطعا فالنصب الزم سواء كانت اجلملة مثبتة أو منفية
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َّالذي يقع يف قباله االستثناء املفرغ َخيادعون اهللاَ والـذين {: من قبيل قوله تعاىل، ُ َ ُِ َِّ َ َ ُ
َآمنوا وما خيدعون إال أنفسهم وما يشعرون َُ َ َ َ َ َُ َ ُ َْ ُ ُ َ َّ ِ َ ُْ  .)٩: البقرة( }َ

ًواالستثناء املفرغ جيعل االستثناء حرصا واهلدف منـه هـو إلغـاء النـسبة ، َّ
ْمن يعلم تأويل القرآن الكريم: فلو سأل سائل، ًمطلقا عن غري املستثنى فهل  ؟َ

 .أو أن الدائرة تشمل غريهم، ة منحرصة باهللا تعاىل والراسخني يف العلمالدائر
ِوما يعلم تأويله إال اهللاُ والراسخون يف ...{: يف قوله تعاىل) إال(َّفمن قال بأن  َ ُ َِ َّ ُ َ ََ ُ ْ ََّ ِ َ َِ ْ

ِالعلم ْ ،  وسـالبّتـامَّوأن االستثناء فيهـا ، ُتفيد االستثناء، )٧: آل عمران( }...ِْ
ُوإنـام نفـي ذلـك ، سبة التأويل لغري اهللا تعاىل والراسخني يف العلمر نّصوفقد ت

ُتفيـد احلـرص ال االسـتثناء ) إال(َّوأمـا مـن قـال بـأن ، بواسطة اآلية الكريمة
 لنسبة التأويل لغري ما ذكرهتام ّتصوراالصطالحي فإنه يريد القول بعدم وجود 

ر يف جمال التأويـل عـن ّفتكون اآلية بصدد إغالق دائرة التصو، اآلية الكريمة
ِاهللا والراسخغري  َّ ْ يف العلمَنيَ ِْ بـل ال ، ُأي ال يوجد غريمها حتى نحتاج إىل نفيه، ِ

ّيتصور غريمها لكي ننفيه َّوقد توهم من ظـن احلـرص ، وهذا هو معنى احلرص، ُ َّ
 .)١(ًوسيأيت تفصيل الكالم يف ذلك الحقا، ًيف هذه اآلية استثناء
ّالستثناء فإنه يؤتى به لرفـع تـصور النـسبة الوأما ا، ذلك هو احلرص ة ّتامـُ

كـام يف آيـة سـجود ،  منـهىُالصادقة عىل مجيع مصاديق املفهوم الواقـع مـستثن
َّفقبل االستثناء يصور للقارئ والسامع أن اجلميـع قـد سـجد آلدم، املالئكة ّ ُ ،

َّإال (: فقالـت، وذلـك بـإخراج الـبعض، ّفجاء االستثناء لرفع هـذا التـصور ِ
َإبليس ِْ غ لـيس لرفـع َّ إىل املفـرّتامَّ؛ ومن هنا تفهم بأن العدول من االستثناء ال)ِ

وهذه النكتة قد غفل عنهـا حتـى ، ً النسبة أيضاّتصورالنسبة فحسب بل لرفع 
ّالنُحاة فضال عن أعالم املفرسين ُ ً. 
                                                 

  .فانتظر،  من هذا الكتاب من الباب الثاينلثاثالفصل اليف ) ١(
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فيكـون ، يف املقام تفيد احلرص ال االستثناء) إال(َّ ذلك فاعلم بأن ّاتضحإذا 
ًاالستثناء يف املقام مفرغا ال  َّ وقد عرفت النكتة يف العدول مـن االسـتثناء ، ًاّتامُ

َّ إىل املفرغّتامال ّهو رفع تصور ) إال(ُفيكون املفاد الذي تريد تأديته هذه األداة ، ُ
 .وجود إله غريه سبحانه وتعاىل

لت َّجدير بالذكر أن مجيع اآليات التي كانت بصدد إثبات التوحيـد واسـتعم
َّوقد عرفت الـرس فـال ، فقد استعملتها بمعنى احلرص ال االستثناء) إال(األداة 

واعلم بأن رفع لفظ اجلاللة يف اآلية الكريمة شاهد آخر عـىل ، تغفل عن ذلك
 . كون األداة للحرص ال لالستثناء

 فلفـظ إال ً ال منـصوباًوحيث كان لفظ اجلاللة مرفوعـا(: طبائياقال الطب
فقـد .  واملعنى ال إله غري اهللا بموجـود،، بل وصف بمعنى غريليس لالستثناء

َال إله إال هو{:  اجلملة أعني قولهَّ أنَّتبني ُ ََّ َِ  مسوقة لنفـي غـري اهللا مـن اآلهلـة ،}َِ
ه َّ كـام تومهـ،لة ال لنفـي غـري اهللا وإثبـات وجـود اهللا سـبحانهَّاملوهومة املتخي

 ً ليكـون تثبيتـا،ج إىل النفـي فقـط  املقـام إنـام حيتـاَّ ويشهد بـذلك أن،كثريون
وىل به رمحه اهللا أن َوقد كان األ، )١()ً والنفي معااإلثبات ال لوهيةاأللوحدته يف 

ًيعرب بنفي تصور غري اهللا تعاىل فضال عن نفي النسبة ّ ُّ.  
  )هو (:ا فردة ا ا سة

، ً يف الكالم وطرفـا يف اإلسـنادًعادة ما يكون عمدة، ضمري منفصل) هو(
َّوإال فإن املقام كان يقتيض ، )اهللا(ام جيء به يف املقام ملسبوقيته بلفظ اجلاللة وإن
ُفمـع سـبق اجلاللـة بـذلك ال يناسـب ، )ال إله إال اهللا(: فتكون اجلملة، ذكره

 .اهللا ال إله إال اهللا: ُفال يقال، املقام تكراره
ًهذا رس جميئه ظاهرا جلاللـة فهـو وارد لفظ ا ما يرد يفّكل َّوأما معناه فإن ، ُّ

                                                 
  .٣٩٥ ص،١ج:  يف تفسري القرآنامليزان) ١(
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 ما يعنيه هـذا الـضمري )١(وسوف يأتينا يف تأويالت هذه اآلية، يف هذا الضمري
َوكيف أنه تبوأ موقع العل، يف لغة العارفني والسالكني َبل هو أبلغ من العلم ، مَّ َ
ال هـو إال (: َّحتى أن بعض املريدين اقتـرص ورده عـىل، نفسه يف الداللة عليه

، فقـط ) اهلاء(َّ تصويرات جذر لفظ اجلاللة أنه مأخوذ من َّوقد مر بنا يف، )هو
َّورمزية عميقـة تتعلـق ، وفيه جذور صوفية، وقد قلنا هنالك بأنه معنى وجيه

وقد ، ّويلُبالكامل الذايت والفيض الرسمدي أشري له بتشكيلة احلرف برسمه األ
ُوعدنا بالتعرض له يف مناسبة أخرى ُ  .وهو ما سيأيت يف التأويالت، ّ

 : ومها، نن مهاماأمر) هو(ُما نريد بيانه يف معنى الضمري 
يــشتمل عــىل غمــوض وإهبــام رغــم أنــه مــن ) هــو(َّإن الــضمري  :ّولاأل

ًبل إن الضمري وفقا ملشهور اللغويني من أعـرف املعـارف، املعارف مـع أننـا ، َّ
ًوأن أعرف األسامء مطلقا هو لفظ اجلاللة، نستقرب كون العلم هو كذلك َّ. 

ّفهل ذلك يقر، إذا كان الضمري فيه نوع إهبام وغموض، ّىل أي حالعو بـه ُ
ّمن عامل التنكـري باعتبـار أن النكـرة اسـم مـبهم ال يمكـن تعي ُ ، نـه يف اخلـارجُ

 ؟فهل الضمري ذلك يف املقام، ُفال يمكننا تعيني مصداقه، ًرأيت رجال: كقولك
 الـضمري عائـد َّنأو، ًالصحيح هو ليس كذلك فيام إذا كان مـسبوقا بعلـم

ُرأيـت رجـال يقـرأ : بخالف مـا لـو قلنـا، كام هو احلال يف اآلية الكريمة، إليه ً ُ
ُفإن الضمري الفاعل املسترت يف كلمة ، ًكتابا ًسـوف يبقـى جمهـوال ألنـه ) يقـرأ(َّ

 لنـا ّيتـضحفالضمري بحسب القرينة الـسياقية . وهذا واضح، يعود إىل جمهول
ُمن كونه مبهام أو م ،معناه ًشخصاًُ َّ. 

ًإن اإلشارة هللا سبحانه وتعاىل بالضمري بدال من لفظ اجلاللـة أكثـر  :الثاين َّ
َّوقعا يف النفوس وأعمق حكاية عن الذات املقدسة َّإن الـذي : ُوبعبارة أخرى، ً

                                                 
 .من هذا الكتابثالث   الّول من البابيف الفصل األ) ١(
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ّحيكي الذات املقدسة بدقة هو الضمري ال لفـظ اجلاللـة َّألن الـذات املقدسـة ، َّ َّ
حد مهام بلغت مراتبـه املعرفيـة أن يـسرب غـور وليس أل، َّكلها إهبام وغموض
فالتعبري ، َّوبالتايل فإن التعبري املوافق ملقتىض احلال هو الضمري، َّالذات املقدسة

َّبه يف اآلية الكريمة فضال عن موافقته للصناعة اللغوية فإنـه األوفـق حلكايـة  ً
كلمة (: َّتأويل أنوسوف يأتينا يف بيانات ال، َّالكامل املقصود يف الذات املقدسة

 ّبتعني َّتتعني أن دون من هي هي حيث من املطلقة ّويةاهل مقام إىل إشارة "هو"
 إشـارة إىل "هـو"ضمري (: َّوكيف أن، )١(...)األسامء ّتجيلب ّتجىلت أو الصفات

ِّويتقدس عن كـل اسـم ورسـم، مقام انقطعت عنه آمال العارفني وإيامءاهتم ّ ،
َّكام ستكون لنا هنالك وقفـات أخـرى مهمـة ، )١()ورٍّجتل وظهّكل ّويتنزه عن  ُ

َّضم كـل ، عند أرسار هذا الضمري الذي هو عىل حمدودية حروفه ولطافة نطقه َّ
ٍّوصار جمىل لكل رس عميق، لطيف فنستأذنك بعدم اإلفـصاح حتـى جتمعنـا ، ًّ

    .بيانات التأويل
َّاهللاُ ال إلـه إال {: الوجه اإلعرايب لقوله تعاىل َِ َِ َهوَ ُ{ 

َال إلـه إال هو(ومجلة ، ُمبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة: قيل بأنه: )اهللا( َُ َّ َِ ّيف حمل ) َِ
ّولكن األصح منه وجهان، وهو وجه صحيح، رفع خرب  : مها، َّ
َال إلـه إال هو(ومجلة ، )هو(إنه خرب ملبتدأ حمذوف تقديره : ّولاأل َُ َّ َِ ّيف حمل ) َِ

 .ٍرفع خرب ثان للمبتدأ
، )هو(ّو بدل أو عطف بيان عىل األصح من مبتدأ حمذوف تقديره ه :الثاين

َال إلـه إال هو(ومجلة  َُ َّ َِ : مـن قبيـل قولـه تعـاىل،  للمبتدأّأولّيف حمل رفع خرب ) َِ
ِذلك الكتاب ال ريب فيه { ِ ِ َِ ُْ َ َ َ ْ والكتـاب بـدل أو ، فـذلك مبتـدأ، )٢: البقرة( }...ََ

  .خرب للمبتدأ) فيهال ريب (: ومجلة، ّعطف بيان عىل األصح
                                                 

 . ٥٩٢ص: للسيد اإلمام روح اهللا اخلميني، ًاألربعون حديثا: انظر) ١(
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 .َّال حمل هلا من اإلعراب، )َّإن(تعمل عمل ، نافية للجنس: )ال(
َإلـه( َ ٍمبني عىل الفتح يف حمل نصب) ال(اسم : )ِ خـربه حمـذوف ، هلـا  اسمِّ

: وقيـل، )ُمـستحق(: وقيل، )ّحق(: وقيل، )معبود(: فقيل، اختلف يف تقديره
: ّاملقــام أو األصــح هــوَّولكــن الــصحيح يف ، وقيــل غــري ذلــك، )موجــود(
َّألهنا من أسامء العموم األربعة التي تقـدر يف ،)موجود( : وهـي، ذا مقـامكـهُ
النافيـة للجـنس  سـبك الوقيـل بإمكـان ، )ُمـستقر، كـائن، ثابـت، موجود(

ّ يف املقام يف حمل رفـع خـرب للمبتـدأ نفيكونا، )إله( و)ال(سبك : أي، واسمها
، )ُاهللا اإلله(: فتكون املحصلة، )اإلله(وتقديره ، )اهللا(للمبتدأ أو ، َّاملقدر) هو(

ٍأو يكون املسبوك يف حمل رفع مبتدأ ثان خربه حمذوف تقديره موجود فتكـون ، ّ
ِّاملحصلة النتفـاء نكتـة ، ولكنـه وجـه ضـعيف بقـسميه، ُاهللا اإللـه موجـود: ُ

 . كام هو واضح، بل للزومه املحذور، االستثناء أو احلرص
َّإال( وهـو قـول وجيـه ، ُا أداة استثناء ملغاة تفيـد احلـرص يف املقـامقيل بأهن: )ِ

بدليل أهنم يرفعون الـضمري ، َّولكن األصح هو أهنا أداة استثناء عاملة، وصحيح
ًاملستثنى حمال عىل اإل ّ بدال من الضمري املستكنتباعُ ً يف اخلرب املحذوف أو بدال من ً
 .كام هو واضح، ية اإلعاملّصخا يف املقام تباعواإل، اسم ال النافية للجنس

َّإال(َّذلك هو أن ّكل ّواألصح عندنا من  ُفتضاف للـضمري ، )غري(بمعنى ) ِ
ُاهللاُ ال إله موجـود غـريه(: لة هيّواملحص، )غريه(: فتكون  ٌ وهـو األنـسب ، )َ
إمـا أن تكـون اسـم اسـتثناء منـصوب وهـو مـضاف ) غـري(وكلمة ، للمقام

 . أوىلّولواأل، ن مرفوعة عىل اخلربيةوإما أن تكو، والضمري مضاف إليه
َهو( ًاملشهور إعرابه بدال مرفوعا من الضمري املستكن وجوبـا يف اخلـرب : )ُ ً ً

وهـو قـول ، )املوجود هـو هـو(: َّوكأن املفاد هو، )موجود(ًاملحذوف وجوبا 
وحـسنته الوحيـدة هـو أنـه ، ًواألغرب منـه أن يكـون مـشهورا، ُيثري الغرابة

ولـذلك فالـصحيح يف ، ُاالستثناء عاملـة وليـست ملغـاةيستوجب كون أداة 
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، )ال هو إال هو(: فيكون املفاد، ُاملقام أن يقال بأنه بدل من اسم النافية للجنس
وهو قول حيفظ لنا كون ، َّالسيام يف النظر العرفاين، وهو قول صحيح ومقبول

م هـو القـول ّولعل أغرب ما قيل يف املقـا، ُأداة االستثناء عاملة وليست ملغاة 
 . )١()ما إله إال اهللا(: كأنه قالو،  عىل االبتداء)ال إله إال هو( يف )هو(ع اارتفب

َ ال  (:ا فردة ا سادسة ْ (  
َّأو للمـرص، )هـو(: ّاحلي صفة هللا تعاىل املرموز له بالـضمري  ّأولح بـه يف ُ

: وكلمـة، )ال إلـه إال هـو(:  هـوّولفـاخلرب األ، ٍأو هو خرب ثان للمبتدأ، اآلية
وهذا املعنى سـوف يفيـد ، خرب ثالث) القيوم(: كام أن كلمة، خرب ثان) ّاحلي(

 فتكون، لوهية بهكام هو يف حرص األ، ّأي حرص احلياة احلقيقية به تعاىل، احلرص
 .هي حياته تعاىلالرسمدية حقيقة احلياة 
 هـو اهللا ال إلـه إال: وفق فيام نحن فيه من قوله تعاىلفاأل(: طبائياقال الطب

ن  بعـد خـرب فيفيـد احلـرص ألً خـرباّ يكون لفظ احلـيأن...احلي القيوم اآلية
 فتكـون... إال ما أفاضه لغريهً احلياة هللا حمضاَّأن فاآلية تفيد ،ّ اهللا احلي:التقدير

 .)٢()يعرتهيا فناء وزوال هي حياته تعاىل حقيقة احلياة التي ال يشوهبا موت وال
َّاملفـرسين عـدة تـصويرات ملعنـى حيـاة اهللا وقد ذكر أعالم اللغـة و، هذا ِّ
 لـه ّأول والبقـاء الـذي ال ،الذي له احلياة الدائمـة(: منها ما قيل بأنه، سبحانه
 ّأول فلحياتـه ،ًما سواه فإنه وإن كـان حيـاّكل  إذ كان ،يؤمد  وال آخر له،ّحيد

 . )٣()حمدود وآخر مأمود، ينقطع بانقطاع أمدها وينقيض بانقضاء غايتها
                                                 

  .٣٠٧ ص،٢ج:  يف تفسري القرآنالتبيان) ١(
 .٣٣٠ ص،٢ج:  يف تفسري القرآنامليزان) ٢(
، وهو بقيـة الـيشء، من األمد <يؤمد>: وكلمة. ٨ ص،٣ج:  يف تأويل القرآنجامع البيان) ٣(

واألمـدة، (: الفـريوز آبـادىقـال ، تهي إليهنة من الوقت املحدود يّأمد له بقيفمن كان له 
 .٢٧٥ ص،١ج: القاموس املحيط: انظر). منتهى إليه: وأمد مأمود. البقية: بالضم
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أنـه وصـف : ومعنى ذلك عنـدي(: وقال الطربي يف معنى حياته سبحانه
 ّكـل يفنفسه باحلياة الدائمة التي ال فناء هلا وال انقطاع، ونفى عنها ما هو حال 

وقـال ، )١(...) أجلـهيءذي حياة من خلقه، من الفناء، وانقطاع احلياة عند جمـ
 . )٢()ًيموت أبدا يف نفسه الذي ال ّأي احلي:  القيومّاحلي(: ابن كثري

 هو من كان عىل صفة ال يستحيل معها كونه ّاحلي(: وقال الشيخ الطويس
 أن يـدرك ألجلهـاهو من كان عـىل صـفة جيـب :  وان شئت قلت،ً قادراًعاملا

ّ؛ ولكن األنسب يف ذلك كله أن يكـون معنـى احلـي)٣() إذا وجدتاملدركات ِّ 
هة يف داللتها عىل الـدوام ّات املشبذو احلياة الثابتة عىل وزان سائر الصفهو أنه 
ّبمعنى أنه حي ، ُوقوام هذه احلياة الذاتية الرسمدية العلم والقدرة، )٤(والثبات

ّال أن حياته مرك، من حيث هو عامل ومن حيث هو قادر بة من العلم والقـدرة؛ َّ
َّوستأتينا تفصيالت كثرية يف بحوث التفسري التجزيئي واملوضوعي فيام يتعلق 

َّليتبـني لنـا ، ى حياته سبحانه وعالقة ذلك بعامل اإلمكان بمراتبه الـثالثبمعن
 . بعد ذلك تصوير الوجوه التأويلية هلذه احلياة

ُالقيوم (:ا فردة ا سابعة  َ ْ (  
قلبـت وقـد ،  عـىل وزن فيعـول،)ومُوَيَق(: هو )ومـُّقي(: األصل يف مفردة

، ًالياء وفقا ملقتىض القاعدةأدغمت ّثم ، ةّتحركُ لكوهنا ساكنه والواو مًياءواوه 
،  لغـريهواإلقامة والتقويم ،بالغة يف القيام بذاتهُأريد هبا امل، ُوهي صيغة مبالغة

ًوالقيام والتقويم أمران ثابتان عقال ونقال ً)٥(. 
                                                 

  .٢٢٤ ص،٣ج:  يف تأويل القرآنجامع البيان) ١(
  .٣١٦ص، ١ج: كثري بناتفسري ) ٢(
  .٣٠٧ ص،٢ج:  يف تفسري القرآنالتبيان) ٣(
 .٣٢٨ ص،٢ج:  يف تفسري القرآنامليزان: انظر) ٤(
  .٣٦٣ص: ي السبزواريلمال هادل،  ورشح دعاء اجلوشن الكبريرشح األسامء احلسنى) ٥(
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ّوأما معنى املفردة فقد ذكرت فيها عدة وجوه ما ذكره الطرحيي من : منها، ُ
ُالقيوم(: َّأن معنى كلمة ُّ َ َّأن قتـادة وعن  ،)١()القيام بتدبري اخللق وحفظه(: هو) ْ

 .)٢(وإيصال أرزاقهم إليهم، ًمن إنشائهم ابتداء ،القائم بتدبري خلقههو معناه 
 أخـرج ابـن أيبوقـد ، )٣(املبالغ يف القيام بتدبري خلقههو ) ومـُّقيال(: وقيل

 يف املـصاحف عـن يوعن األنبـار،  ال زوال لههو الذي )ومـُّقيال(: َّبأنحاتم 
  .)٤( ال بديل لهالذيالقيوم القائم : قالًأيضا أنه قتادة 

 معنـاه َّنوقيـل بـأ،  معناه الدائم الوجـودَّن أنه قال بأسعيد بن جبريوعن 
 .)٥( أي هو عامل به،فالن قيوم هذا الكتاب:  من قوهلمباألمورالعامل 

دون احلاجـة ، هُواملقـيم لغـري، ّواجلامع لكل ذلك هو كونـه القـائم بذاتـه
ّفالكل متقوم به، ألحد من خلقه ُ لعـدم ، ّالبتـةُّوال أحد غريه قيوم يف اخللـق ، ّ

ُّوهذا هو مقتىض أرشف مراتب املبالغة يف القيوميـة، ُّخروج أحد عن قيومته ُ ،
 .ًتةوإماًة حياو، ةورعاية حياط، ّوال ينفك ما عداه عن تدبريه، ةدائمُّفقيومته 

  ) ٌسنة (:ا فردة ا امنة
ُوقد سئل ابـن عبـاس ، )٦() الغفلة والغفوة:الوسن والسنة(: قال الراغب

ٌال تأخذه سنة{: عن قوله تعاىل َ ُ َِ ُ ُ ْ  هو نائم ولـيس الذي الوسنان :نةِّالس: قالف، }َ
 أما سـمعت زهـري بـن ،نعم: قال ف؟وهل تعرف العرب ذلك: فقيل له، بنائم

                                                 
  .٦١٠ ص،١ج: جممع البحرين) ١(
وقريب منه ما نقله ابـن منظـور عـن . ١٥٩ ص،٢ج: جممع البيان يف تفسري القرآن: انظر) ٢(

  .٥٠٤ ص،١٢ج: بلسان العر: انظر. الزجاج
  .٥٦ص: تفسري اجلاللني: انظر) ٣(
 .٣٢٧ ص،١ج:  املنثورّالدر) ٤(
  .٣٠٧ ص،٢ج:  يف تفسري القرآنالتبيان: انظر) ٥(
  .٥٢٤ص: القرآنألفاظ مفردات ) ٦(
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 : أبى سلمى وهو يقول
 )١(وال ينام وما يف أمره فند     تأخذهوال سنة طوال الدهر 
 ورجل وسنان ونعـسان ،النعاس من غري نوم: والسنة(: وقال ابن منظور

.. .نعاس يبدأ يف الرأس، فإذا صار إىل القلب فهو نـوم:  والسنة،بمعنى واحد
: ابـن سـيده.  النوم، واهلاء يف السنة عوض من الواو املحذوفّأول: والوسن

 .)٢() النومّأول وهو ،النعاس:  وقيل، ثقلة النومالسنة والوسنة والوسن
 ّأول الفتور الذي يأخذ احليوان يف :السنة بكرس السني(: طبائيوقال الطبا

 احليوان لعوامل طبيعية حتدث يف ّالنوم، والنوم هو الركود الذي يأخذ حواس
 .)٣(...)بدنه

 : قاع قال عدي ابن الر.فالسنة النوم بال خالف: وقال الشيخ الطويس
 )٤(يف عينه سنة وليس بنائم    وسنان أقصده النعاس فرنقت

َّولكـن الـصحيح ، ُفالسنة مرتبة من مراتب النوم أو أهنا أوىل مراتب النوم
قال الطرحيـي يف ، وإنام هي حالة تسبقه، هو أهنا ليست مرتبة من مراتب النوم

 والنعـاس يف ،يف الـرأسثقـل : م النوم، وقيل السنةَّ فتور يتقد:السنة(:  السنّةّمادة
 يِّ القيـاس يف النفـي الرتقـَّ وتقديمها يف اآلية عليه مع أن،العني، والنوم يف القلب

 والوسـن  ...ً، قيل لتقديمها عليه طبعااإلثبات بعكس األسفل إىل األعىلمن 
وعادة الثقل يف الـرأس ، )٥()ةـَنْسَو: نة بالكرس أصلهاِّ والس،النعاس: بفتحتني

وما ساقه من شاهد هو عليـه ، وهذا هو املراد، للغفلة وعدم االنتباههو إجيابه 
                                                 

  .٣٢٧ ص،١ج:  املنثورّالدر) ١(
  .٤٤٩ ص،١٣ج: لسان العرب) ٢(
  .٣٣١ ص،٢ج:  يف تفسري القرآنامليزان) ٣(
  .٣٠٨ ص،٢ج:  يف تفسري القرآنالتبيان) ٤(
  .٥٠٢ ص،٤ج: جممع البحرين) ٥(
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، َّفدل ذلك عىل البينونة ال عىل املراتبية، فالشاعر أثبت السنة ونفى النوم، ال له
 ولو كانت السنة مرتبة من مراتب النوم ملا كان هنالك لزوم من ذكر النـوم ونفيـه

  .السنة حالة تسبق حالة النومف، وهذا واضح، بعد أن نفى عنه أدنى مراتبه
 ّيـسمىم النـوم مـن الفتـور الـذي َّوهو ما يتقـد(: ِّقال الطربيس يف السنة

 مـن جـاز عليـه النـوم والـسنة ال َّوبيان لـه، ألن، لقيوم  وهو تأكيد ل،النعاس
  .)١()ًوماّيكون قي

م النوم ّ والنعاس ما يتقد،والسنة النعاس يف قول اجلمهور(: وقال الشوكاين
 والـذي ينبغـي  ...ً فإذا صار يف القلب صـار نومـا،من الفتور وانطباق العينني

فقد معها العقـل بخـالف ُ السنة ال يَّنة والنوم أنِّالتعويل عليه يف الفرق بني الس
النوم فإنه اسرتخاء أعضاء الدماغ من رطوبات األبخرة حتى يفقد معـه العقـل 

ِّوبالتايل فإن الـسنة غـري النـوم، )٢(...)بل ومجيع اإلدراكات بسائر املشاعر كـام ، َّ
ّوإن كانت تعترب من مقد، َّتقدم  .َّ تقدمكام، إال أهنا ليست من مراتبه، ماتهُ

َّوعليه فإن نفي ذلك عنه سبحانه أبلغ يف التعبري من نفي مرتبة مـن النـوم 
 ُفنفي ما يقع مقدمة للنوم وليس مرتبة من مراتبه يـضفي، َّثم ينفي النوم نفسه
ُمـة عنـه سـبحانه ـ ّولذلك يكون نفـي ذي املقد،  يف التعبريّقوةَّدقة يف املعنى و

ّوقد جاء يف كلـامت العـرب مـا يؤكـد كـون ، وهو النوم نفسه ـ من باب أوىل ُ
يف قول عدي بن ّ تقدم كام، وليس مرتبة منه، السنة حالة فتور تسبق حالة النوم

 : الرقاع العاميل
ُوسنان أقصده النُّ ََ َ ُ ْعاس فرنقتْ َّ َ َ ٌيف عينيه سنة وليس بنائم    ُ ِ)٣( 

                                                 
 .٢٣٤ ص،١ج: للطربيس ،تفسري جوامع اجلامع) ١(
 .٢٧١ ص،١ج: فتح القدير) ٢(
، َّتفـسري الكـشاف>: انظـر. كـدر : أي، َّرنـق املـاء: نحـل، هو كدرت) َّرنقت(املراد من ) ٣(

 .  <٢٩٦ ص،١ج: للزخمرشي
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َّثم إن جميء مجلة النفـي للـسنة والنـوم هتـدف إىل ، وقد عرفت الوجه فيه َّ
ُّبمعنى أن من مقتضيات قيوميته ، ُّمن ثبوت القيومية هللا سبحانهّ تقدم توكيد ما َّ

ِأن ال تصيبه أو تأخذه سنة ُتأخـذه َال {: تعـاىلالكشاف يف قولـه قال صاحب ، ُ ُ ُ َْ
ٌسنة وال نوم ْ ََ َ ٌ َ  أن يكـون اسـتحال من جاز عليه ذلـك َّنهو توكيد للقيوم أل(: }ِ

ِّفرتكه يؤكد الصورة التوكيدية، ُومن هنا ترك العاطف بينهام، )١()ًوماّقي َّكام أن ، ُ
ِّعدم تعرضه للسنة والنوم حيكي ويؤكد قيوميته ُ)٢(. 

 تقـديم الـسنة عـلَّوهـو أن ، هرتهعي شُّداُهذا وقد أورد يف املقام إشكال 
ًابتداء ) النوم( التي تقتيض نفي احلالة الشديدة املبالغةعىل خالف قياس النوم 
 .للمبالغة) السنة( نفي احلالة الضعيفة َّثم
فالـسنة ، رتتيب الوجـودً تقديم السنة جاء وفقا لَّبأنعن ذلك جيب ُقد أو

 .)٣(األعىل إىل األدنىي من ّهو الرتقوبأنه عىل القياس و، ًسابقة وجودا عىل النوم
ٍّوهي إجابة جيدة إىل حد ما من جهة مالحظة السبق يف الرتتيـب الوجـودي 

ّإال أن املجيب اشتبه عليه الفرق بني الرتق، بني السنة والنوم ي يف اجلملة املثبتـة َُّ
واللغوية ـ ًوالنفي يف اجلملة املنفية ـ بناء عىل ثبوت هذه القاعدة يف العلوم األدبية 

ّففي اإلثبات يصح ما ذكره من كون الرتقي يكون من األدنى إىل األعـىل حيـث ، ّ
ًيقال مثال  فعىل العكس وأما يف النفي، ًأكرم زيد عمرا بعرشة دراهم بل بعرشين: ُ
ًمل يكرم زيد عمرا بعرشة دراهـم وال بـدرهم واحـد: ُحيث يقال، ًمتاما ومـن ، ُ

هـذا ، فيقتيض األمر تقديم النوم عىل السنة،  منفيةَّالواضح بأن اجلملة يف اآلية
ًأوال َّوثانيا أن هذه اإلجابة مل تنبه إىل إن السنة ليست مرتبة من مراتـب النـوم ، ّ َّ ًِّ ُ

ًحتى يلحظ فيه اجلنبة البالغية فيكون نفي املرتبة الدانية كاشفا عن نفي املرتبة  ُ
                                                 

 .٢٩٦ ص،١ج: قاملصدر الساب )١(
 .٦٠٦ ص،١ج:  لمريزا حممد املشهديل، تفسري كنز الدقائق: انظر) ٢(
 .٦٠٦ ص،١ج: املصدر السابق) ٣(
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َّوقد نبهنـا ، راتبية السنة والنومًفجاءت اإلجابة انطالقا من التسليم بم، العالية
ّإىل أن نفي ما يقع مقد َّمة للنوم وليس مرتبة من مراتبه يـضفي دقـة يف املعنـى َّ ُ

ُولذلك يكون نفي ذي املقدمة عنه سبحانه ـ وهو النوم نفسه ،  يف التعبريّقوةو
كام هـو احلـال يف قولـه ، ة أمر عقالئيويولوترتيب قياس األ، ـ من باب أوىل

ُفــال تقــل ...{: تعــاىل َ َ ــَ َهام أف وال تنهرمهــاـَل ُْ َ ُْ َ ٍَّ َ ُ ــاس ، )٢٣: اإلرساء( }...َ َّفــإن قي
ُاألولوية يف هذا املورد ال يراد منه نفي الرضب ـ الذي هو مرتبـة شـديدة مـن 

ّفنهرمها حالـة أشـد ، ًة أيضا أن ال تنهرمهايوولوإنام من األ، اإلساءة ـ فحسب
ٍ أفًوقعا عىل قلب األبوين من كلمة  .وهذا واضح، ُ

وقد أجاب الفخر الرازي عـن هـذا اإلشـكال مـن خـالل تقـدير كلمـة 
 يأخـذه أن عـن ًفـضال سـنة تأخـذه ال: اآليـة تقـدير(: حيث يقـول، واحدة
وعـىل هـذا ، وبالتايل فإنه يقبل بأصل اإلشكال ويرفعه بتقدير كلمة، )١()النوم

َمـال هـذا ...{: ل قوله تعاىلمن قبي، ُيمكن تطبيق ذلك يف مجيع املوارد املشاهبة َ ِ َ
َالكتاب ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها َ ْ َ ََ َّ َ َِ ً َ ًَ َِ ِ ِ ُِ َُ ِ َ ُال يغادر : أي، )٤٩: الكهف( }...ْ

 .وهكذا، ًالصغرية فضال عن الكبرية
ه يقبـل بأصـل ّنـإحيـث ، ِّطبائي فله إجابة قيمة جديرة بالـذكروأما الطبا
فاألصـل عنـده ، ّلقها بحالتي النفـي واإلثبـاتولكنه ينفي تع، قاعدة الرتقي

َّفـإن صـح ، صدق انطباق القاعدة القائلة بالرتقي من األضـعف إىل األقـوى
ّوإن مل يـصح انطباقهـا مل ، ُانطباقها انطبقت سواء كانت اجلملة منفية أم مثبتـة
 الرتتيب َّإن(: ولذا نجده يقول، ًتنطبق سواء كانت اجلملة منفية أم مثبتة أيضا

فالن جيهده محل عـرشين :  كام يقالً والنفي دائاماإلثباتاملذكور ال يدور مدار 
 وهي خمتلفة بحـسب ،يّ الرتقّصحةبل املراد هو ،  العكسّبل عرشة وال يصح

 عـىل القيوميـة مـن الـسنة كـان ّ وأرضً وملا كان أخذ النوم أقوى تأثريا،املوارد
                                                 

 .٩ص، ٧ج: )مفاتيح الغيب(التفسري الكبري ) ١(
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ًأوالن ينفى تأثري السنة وأخذها أمقتىض ذلك   يرتقى إىل نفي تـأثري مـا هـو َّثم ّ
ر فيه ّال يؤث: ويعود معنى ال تأخذه سنة وال نوم إىل مثل قولنا، ً منه تأثرياأقوى

فالقاعدة منطبقة ، )١() والما هو أقوى منهأمرههذا العامل الضعيف بالفتور يف 
ويف ، ّوهو الرتقي مـن األدنـى إىل األعـىل، ًيف املقام وطبقا ألصل الوضع فيها

ُّاملقام يكون النوم هو األشد تأثريا عىل فعالية القيومية من السنة ً وهـي إجابـة ، ّ
ٍّتقارب إجابة الرازي ـ إىل حد ما ـ من حيث التقـدير بكلمـة َّفـالرازي قـدر ، ُ

، ةّملة املنفيـجلملة املثبتة واجلكلمة الفضل دون أن ينفي تفريعات القاعدة يف ا
 .ار ألصل التفريعُّوالعالمة الحظ القيومية مع إنك

طبائي هو أهنـا تـستبطن عـروض حـالتي ُوالذي نالحظه عىل إجابة الطبا
ّ ال يؤث-وهي الفتور الضعيف-فالسنة ، السنة والنوم َّبـل إن ، ُّر عـىل قيوميتـهُ

ّالنوم وهو األشد ال يؤث ُ ًر عىل قيوميتـه أيـضاّ ويعـود معنـى ال (: انظـر قولـه، ُّ
ال يؤثر فيه هذا العامل الضعيف بالفتور يف : اتأخذه سنة وال نوم إىل مثل قولن

إهنا إجابة تنطلق من أصل عـروض حـالتي الـسنة ، ) والما هو أقوى منهأمره
َّمـع أن اآليـة ، ُّ تنفي تأثري هاتني احلالتني عىل قيوميتـهَّثم، والنوم عليه سبحانه
ًوالرس يف النفي هو كونه تعاىل قيوما، تنفي أصل العروض ُّ ًيوما ال ومن كان ق، ّ ُّ

ّيصح يف حقه عروض السنة عل َّال أن هـاتني احلـالتني ال ، ً فضال عـن النـوميهّ
ّتؤث  .ًران عىل قيوميته الضعيفة بل القوية أيضاُ

ِّولآللويس إجابة أفضل من ذلك كله نقلها عن بعض املحققني ُ  :حيث يقول، ّ
 العروض بمعنى ذاألخ خذُأ إذا إليه تاجُحي إنامّكله  هذا: قنيّحقامل بعض وقال(

 ةّأئم من وغريه الراغب ذكره كام والغلبة القهر بمعنى أخذ لو وأما، واالعرتاء
َأخذ{: تعاىل قوله ومنه اللغة ْ ٍعزيز َ ِ ٍمقتدر ِ ِ َ ْ  مقتىض عىل فالرتتيب، )٤٢: القمر( }ُّ

                                                 
  .٣٣٢-٣٣١ ص،٢ج: يف تفسري القرآنامليزان ) ١(
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 ،منهـا غلبـة أكثـر هـو الذي النوم وال السنة تغلبه ال املعنى يكون إذ ،الظاهر
 ختلو ال ألهنا األحياء من مثل له يكون أن تعاىل له وتنزيه للتشبيه نفي واجلملة
 آفـة النـوم ّألن ،ًومـاّقي ًاّحيـ تعاىل لكونه تأكيد وفيها ،تشاهبه فكيف ذلك من
 يعرتيـه مـن َّوألن ،هلـا زوال ال قديمة تعاىل وصفاته وبقاءها احلياة دوام تنايف
 ًحافظا وال العلم ّمستمر ًعاملا وال دائمه الوجود واجب يكون ال والغلبة النوم
وإنـام ، فليس املراد من األخذ يف اآليـة االعـرتاء والعـروض، )١()احلفظ ّقوي

ال يقهـره وال يغلبـه : أي، ال يأخذه: فقوله، املراد من األخذ هو القهر والغلبة
 .وهو النوم،  من ذلكّوال يغلبه ما هو أكثر وأشد، )سنة(فتور 

وإن كان يشوهبا مـا شـاب ، عليهاّ تقدم َّلعرض مماإجابة أفضل يف طريقة ا
ّطبائي يعني ما عناه املحققون بحسب نقـل اوربام كان الطب، طبائياإجابة الطب ُ
َّوالذي مل يبني لنا هوي، اآللويس    .)٢(تهمُِّ

                                                 
ِّيقروقد روى اآللويس والسيوطي يف ذلك ما . ١٤ ص،٣ج: روح املعاين) ١( ب هـذه الفكـرة ُ

يـا موسـى هـل :  قـالواإرسائيل ي بنَّنإ: (وغريه عن ابن عباس حاتم  ابن أيبهاأخرجرواية 
 فخـذ زجـاجتني يف ،كّيا موسى سألوك هل ينـام ربـ: هّ فناداه رب.اتقوا اهللا: قال ك؟ّينام رب

ش َّ ثـم انـتع، فلام ذهب من الليل ثلث نعس فوقـع لركبتيـه، ففعل موسى،يديك فقم الليل
يا موسـى لـو :  فقال،فضبطهام حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكرستا

 وأنـزل اهللا ، فهلكن كام هلكت الزجاجتان يف يـديكواألرضكنت أنام لسقطت السموات 
  .<٣٢٧ ص،١ج:  املنثورّالدر: انظر> ).ه آية الكريسّعىل نبي

ِّوإن كان اآللويس مل حيدد لنا ) ٢( إال أننا وجدنا خالصة ما نقله يف تفسري ابـن ، قنيّقح املّهويةُ
ال يعرتيه نقص وال غفلـة وال :  أي،"ال تأخذه سنة وال نوم": وقوله(: حيث يقول، كثري

 ال يغيب عنه ،ءيشّكل  شهيد عىل ،نفس بام كسبتّكل  بل هو قائم عىل ،ذهول عن خلقه
ال ": يعرتيـه سـنة وال نـوم فقولـه ومن متام القيوميـة أنـه ال ، وال خيفى عليه خافية،ءيش
 أقـوى مـن ألنـه وهي الوسن والنعـاس وهلـذا قـال وال نـوم ،ال تغلبه سنة:  أي"تأخذه
 .<٣١٦ ص،١ج: البن كثري، تفسري القرآن العظيم> ...).السنة
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ّفإن اجلامع لكل ما، ِّوعىل أي حال ِّهو أن الـسنة هـي ّ تقدم َّ  الـذي الفتـورَّ
فهـو ، وبذلك يفرتق عن النوم، ِواإلدراك الشعور بقاء عم النوم ّأول يف يكون

مع يشء ، ُفل فيها الوسنان عن مالحظة الواقعغإغفاءة تسبق النوم الفعيل ال ي
وهذا النوع مـن الفتـور والغفلـة والـذهول ال ، أشبه ما يكون بحالة الذهول

ًوإال ملا كان قيوما، يعرتيه سبحانه ُّ. 
  ) نوم (:ا فردة ا اسعة

ُوكونـه احلالـة املـستوجبة ، ً لنا إمجاال معنى النومّاتضحيكون قد ّ تقدم اَّمم
ّلفقدان اإلحساس باخلارج وتوقف قوة اإلدراك والذي يكون مـن عالماتـه ، ّ

 .وهذا واضح، ًغياب اإلبصار والسامع معا
ًولكننا نود التنبيه إىل أمرين مهمني يتعلقان بمعنى السنة والنوم معا ِّ َّ َُّ  : مها، ّ

َّإن املنفي ـ وهو النوم ـ يكون من باب حتصيل احلاصل بعد حتقيـق : ّولاأل
 ؟فام يكون جدواه، ِّ بالسنةّمثلةماته املتّنفي مقد

ُإرادة املبالغـة يف نفـي مطلـق الغفلـة عنـه: ُاألوىل، واجلواب من جهتني ُ ،
 النـوم َّنأ: والثانية، ا النومهومن، ِّمنها السنة،  بمصاديق عديدةّتحققوالغفلة ت

ّاملنفي وإن يصدق عليه مؤدى الغفلة ، إال أنه يشمل ما هو أعمـق مـن ذلـك، ُ
هـو فُوأما املراتب األخرى املنفية بنفي النوم عنه سبحانه ، فالغفلة أدنى مراتبه

وهـذا ، لفقدان الـشعور هبـا وإدراك موجوداهتـا، االنقطاع عن مبارشة احلياة
ُ أخرى تدير اّقوةيعني لزوم احلاجة ل ّلكون وتدبُ ًفيكون ذلك نافيـا ألصـل ، رهُ
ًالقيومية الثابتة آنفا ُّ. 

ّوبالتايل فاملعنى املراد مـن النـوم املنفـي هـو هـذا املعنـى املتقـدم بجميـع  ُ
َّمتعلقاته ُات األخـرى ّتعلقُ الوقوف عىل تفصيالت أخرى تشمل امل)١(وسيأيت، ُ

                                                 
 ). الثاين من الكتابالفصل الثالث من الباب(يف التفسري التجزيئي ) ١(
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َّللسنة والنوم املنفي     .ني عنه سبحانهِّ
ًا هو وجه تأكيد القيومية بنفي السنة والنوم معا عنهم :والثاين ِّ  ؟ُّ

 :ًواجلواب عن ذلك من جهتني أيضا
ًإن اخلطاب موجه ابتداء لإلنسان: ُاألوىل ُّ ُّالذي تتوقـف قيومتـه بـصورة ، َّ ّ

ّوحيث إن اإلنسان بطبعه املاد، عملية عند النوم ُي يعكس مجلة مـا هـو عليـه َّ
َّعىل ربه جل وعال إشارة إىل هذا د عن اإلمام حممد الباقر عليه السالم فقد ور، ّ

 خملوق مصنوع مثلكم ، معانيهِّ يف أدق،ام ميزمتوه بأوهامكمَّكل(:  حيث قال،املعنى
 ، ذلـك كامهلـاَّنإ هللا تعـاىل زبـانيتني فـَّم أنّ النمل الصغار تتوهَّ ولعل،مردود إليكم

هذا حـال العقـالء فـيام يـصفون اهللا  هبام، وّيتصف عدمها نقصان ملن ال َّم أنَّويتوه
وهذا حال العقالء فيام يـصفون (: ّحمل الشاهد هو قوله عليه السالم، )١()تعاىل به

َّفأريد نفي ذلك عام قد خيطر عىل بعض، )اهللا تعاىل به  .العقالء ُ
ّإن السنة والنـوم يمـث :والثانية َُّ ةالن حركـة نوعيـة وِّ  كونيـة يف البـرش سـنّ

ُّوبالتايل فإن ارتفاع قيومية اإلنسان ، ًية عموماّخلوقات املادًخصوصا وسائر امل َّ
ُ فأريـد بنفيهـا عنـه ،ة النوعية الكونية مقبول ومعذور فيه اإلنـسانُّبتلك السنّ

ُتعاىل بأنه حتى يف جمال ما يمكن العذر فيه ُّ عنـه لتتأكـد القيوميـة ّفهـو منفـي، َّ ّ
 .من النفي هو املرادفيكون ذلك املعنى الدقيق ، ِّبأدق معانيها

َّوال ريب بأن هذه البيانات التحليلية هـي أقـرب إىل البحـوث التفـسريية 
ًولكننـا أردنـا أن نعـرض طرحـا جديـدا ، والتجزيئية واملوضوعية بمقدار ما ً

وأمـا مـا سـيأتينا يف ، اتّتعلقـُملعاين هذه املفردات من خالل بيان مجلة مـن امل
، ُسنقف فيهام عىل اجلانب اجلميل الرتكيبـيالتفسريين التجزيئي واملوضوعي ف

ّوعىل حمصلة األفكار التي ينتجها النص بقراءة قرآنية ِّ.      
                                                 

  .٢٩٢ ص،٦٦ج: بحار األنوار) ١(
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  )  ما  (: ا فردة العا ة
 ّتـصورُوي، والم امللك ما تقع بني اسمي ذات، ُ يفيد امللكّالالم حرف جر

ُ الكـالم فـإن الـذات األوىل هـيّويف حمـل، من أحدمها امللك لآلخـر ، )اهللا(: َّ
ُما أشري لـه باالسـم ّكل وأما الذات الثانية فهي ، )اهلاء(: ُاملشار إليها بالضمري

َّن كل ما يف السموات واألرض ملك هللا تعاىلأ: فيكون املفاد، )ما(: املوصول َّ ،
 .الكتاب ملك لزيد: أي، )الكتاب لزيد(: فيكون ذلك من قبيل قولنا

يقـع يف قبـاهلام الم االسـتحقاق والم  وهذه الالم الواقعة بني اسمي ذات
أو بـني ، واالختصاص الم واقعة بني اسـم معنـى واسـم ذات، االختصاص

ّاسمي ذات ولكن ال يتصور من أحدمها امللك لآلخر : من قبيل قولـه تعـاىل، ُ
َاحلمد هللاِ رب العاملني{ ِ َ ََ ِّْ َ ّبمعنى احلمد خمتص بـاهللا تعـاىل ولـيس  ،)٢: الفاحتة( }ُْ ُ

ًملكا ل ّاحلمد خمتص باهللا تعاىلّكل : وبمعية األلف والالم يكون املعنى ،هُ وقد ، ُ
 .ًكون الالم هنا لالستحقاق أيضات

ِما خلـق ووجـد بـني الـساموات ّكل ُفرياد به ، )ما(: وأما االسم املوصول ُ ُ
ّوقد عـرب بـ، بام فيه نفس الساموات واألرض، واألرض َّومل يعـرب) مـا(: ـُ : ـ بـُ

ُبخالف الثانية املقترصة عـىل ،  للعاقل وغري العاقلًوىل عادةُلشمول األ، )من(
وشـبه ، )ّاسـتقر(: جملة فعليـة تقـديرهاف صلة االسم املوصول اوأم، العاقل

وأمـا ، )َّاسـتقر(: ِّمتعلقـة بالفعـل) يف الـساموات واألرض (:اجلملة الظرفيـة
    .ُ أهنا تفيد الظرفيةّاتضحفقد ) يف(: احلرف

  )ا سماوات (:ة ع ةا فردة ا ادي
ّ يذكٌاسم :السامء : تعنـيو، ة وسـامواتـَيــِمْسَوجيمع عىل أ، ً معاثّؤنير وُ

 ،ءيشّكـل سـقف : أو هـي، )١(ك، ومنه قيل لسقف البيـتّما عالك فأظلّكل 
                                                 

  .٢٣٨١ ص،٦ج: تاج اللغةالصحاح : انظر) ١(
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ويف ذلك يقـول ابـن ، )١(أصابتهم سامء: ُفيقالاملطر اجلائد، : هيو، بيتّكل و
:  وتقـول،ىَمُة وسـَيِمْسَ وأصابتنا أ، أي مطرأصابتنا سامء،: ويقال(: ِّالسكيت

 بنو ماء الـسامء(: يف املجمعو، )٢()املطر: ي تعن،ما زلنا نطأ السامء حتى أتيناكم
هاجر :  ومنه احلديث، يعيشون بامئه ويتبعون مساقط الغيثألهنم ،هم العرب

 .)٣()كم يا بني ماء السامءّأم
ّتطلق عىل سقف كل يشء فتـشملواألنسب يف ذلك ما ذكره اخلليل من كوهنا  ُ 
 ّولـشدة االقـرتان هبـذا املـصداق، السامء الدنيا التي هي املصداق األبـرز لـذلك

وبقطـع ، ُفإذا ما أطلقت انرصف الذهن لذلك املصداق دون سواه، ًام لهَصارت عل
ُالنظر عن املصاديق األخرى للسامء املشاهبة َّبـد  ال واألبرز فإهنـاّول للمصداق األُ

 ًسواء كان سامء، وأن يكون هنالك يشء ما أسفلها، ّون موصوفة بالعلوأن تك
وسوف يأتينا يف الفصول الالحقة حتقيـق ، ُوهذا هو مقتىض السقفية، ًاأم أرض

 .  والفرق بني عددها الفعيل وعددها املنظور لنا،ّمهم يف حقيقة الساموات
األرضو (:ة ع ةنيا فردة ا ا

َ
 (  

، ُوتطلق عىل أسـفل الـيشء، ي يقطنه اإلنسانهي الكوكب الذ: األرض
، ويقصدون أسفلها وقوائمهاة، ّالدابأرض : ُفيقال،  فهو أرضَلُفَ ما سّكلبل 

 األرض هــي: وقيــل ، إذا كــان شــديد القــوائماألرضبعــري شــديد : ويقــال
 .)٤( أي رعدة؟ أرض، أم يباألرضأزلزلت : ابن عباسفعن الرعدة، 
نـة ّلي: وروضـة أريـضة، نة طيبـة املقعـدّ ليأرض أريضة أي: قال اخلليلو

                                                 
 .١٠ ص،٨ج: كتاب العني: انظر) ١(
  .٢٠٣ص: بن السكيتال، ترتيب إصالح املنطق) ٢(
  .٤٢٩ ص،٢ج: جممع البحرين) ٣(
 .٢٤ص: ترتيب إصالح املنطق: انظر) ٤(



 ٢ جـ منطق فهم القرآن .......................................................................... ١٦٤

ب ِّومل يقلـ: قالُفية، ّحافر الداب: واألرض. الرعدة: واألرض.  واسعة،املوطئ
ّمل يقلب املعالج حافر الداب: أي، )١(أرضها البيطار ُُ ًويقـال أيـضا، ة أو قوائمهاِّ ُ :
 . زكت:  أي،ّضت بالضمُوقد أر، راضةنة األّ زكية، بي:أرض أريضة
فـيهام  بفتح الـراء ،َوأرضاتضون، َمجعها أر مؤنث اسم جنسرض واأل
 ألهنـم ،أرضـاتفتجمع عىل أرضة :  فيها الواحدة أن يقالّحقكان قد و، ًمعا

هم مجعوهـا  ، والتاءباأللف ليس فيه هاء التأنيث الذيث َّقد جيمعون املؤن لكنَّ
هم جعلـوا الـواو  ولكـن،مع بالواو والنـونُاملؤنث ال جيَّمع أن  ،بالواو والنون
 . )٢( والتاء، وتركوا فتحة الراء عىل حاهلااأللف من حذفهم ًوالنون عوضا

بخـالف كلمـة ، جدير بالذكر أنه مل ترد كلمة األرض يف القرآن إال مفردة
َّولكـن هـذا ال يعنـي انحـصارها بمـصداق ، ًالسامء التي جاءت مفردة ومجعا

ِذي خلـق سـبع سـاموات ومـن األرض َّاهللاُ الـ{: قوله تعـاىلفقد ورد يف ، واحد ْ َ ََ ْ َ َ َ َ ِْ ٍ َِ َ َ َ
َّمثلهن ُ َ وسـتأتينا يف الفـصول الالحقـة ، أي سبع أرضـني، )١٢: الطالق( }...ِ

 .َّبيانات تتعلق بحقيقة األرض وعددها
، ّعي فيها أسفليتها عن كل يشءوَّفإن مفردة األرض قد ر، ّوعىل أي حال

ُولذلك فإن احلياة فيها مل تأت مطلقة ِ ِّ وإنام قيدت بالدنياَّ ولـيس هنالـك يشء ، ُ
وبذلك يكـون ، وبالتبع ليس هنالك يشء أسفل من األرض، أسفل من الدنيا

َّمدلول اللفظ ومصداقه ومسامه هو ذلك الكوكب الذي ال يوجد يشء أسفل 
ّوسيتـضح لنـا يف ، َّيف ذلـك دالالت عظيمـة سـنتعرض هلـا يف حينهـاو، منه

ْيوم تبدل األرض غري األرض والساموات وبـرزوا هللاِ {: الضمن معنى قوله تعاىل ُ ُ َّ َُ َّ ْ ْ ْ َ ََ َ َ َ َ َْ َِ َ ََ ُ ُ
ِالواحد القهار َّ َ ْ ِْ ِ  .)٤٨: إبراهيم( }َ

                                                 
  .٥٥ ص،٧ج: كتاب العني) ١(
  .١٠٦٣ ص،٣ج: تاج اللغةالصحاح : انظر) ٢(
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  )ذا ا ي من (:ة ع ةا ا فردة ا 
ْمن( ّوهو لفظ يـدل ، ِّ عىل السكون يف حمل رفع مبتدأّاسم استفهام مبني) َ

َّولعـل ، من العقالء عىل سبيل البـدلفرد فرد ّكل ُفهو يطلق عىل ، عىل العموم
وصـفة اإلهبـام هـذه عـادة مـا ، ّالرس يف عمومه هو درجة اإلهبام التي تعرتيه

 .صف هبا األسامء املوصولة وأسامء اإلشارة إضافة إىل أسامء االستفهامّتت
: فلك أن تقـول، فإهنا اسم إشارة حذفت منها هاء التنبيه) ذا(وأما مفردة 

ذاك (: وقد تكون بمعنـى، ُوهو اسم يشار به للقريب،  الذيهذا: أو، ذا الذي
ُ اسم إشارة يشار به للمـشار إليـه املّولواأل، )أو ذلك والثـاين ، ُ البعـدّتوسـطُ
ُوأيا كان املشار إليه فإنه فيـه جهـة إهبـام واضـحة، للبعيد ً وفيـه داللـة عـىل ، ّ

 .ىل شخص بعينهإُفال يشار به ، العموم البديل
وهـي ، ُفإهنا اسم موصول تطلق عىل العاقل وغـريه) الذي(: وأما مفردة
 وبذلك االستغراق يف رصد هذه .يف جهة العموم واإلهبامّ تقدم تشرتك مع ما

ّاملفردات الثالث املبهمة الدال ِّ يتبني لنا النفي املطلـق ألي جهـة ،ة عىل العمومُ َّ
ًتدعي لنفسها الشفاعة ما مل يكن مأذونا هلا  ّقـوة والعمومية البدلية بَّ إن اإلهبام.َّ

وبالتايل فصاحب مقام الشفاعة غري املأذون لـه مـن قبـل اهللا ، ًالنكرة مضمونا
ِّفهو نكرة عرب عنه بألفاظ ثالث، ًتعاىل حتديدا ليس له صفة معرفية أو تعريفية ، ةُ

وأمـا الفاقـد ملقـام الـشفاعة فـال معنـى ، ة عىل العموم البـديلّها مبهمة دالّكل
أو اخلارجة ،  املوضوعء من باب السالبة بانتفاّفذلك منفي، ذن لهلتحصيل اإل

ًعن احلكم ختصصا ال ختصيصا ً ّ. 
ّجدير بالذكر أن مقام الشفاعة مرجعه لعهد معهـود بـني العبـد وربـ ، )١(هَّ

                                                 
ُيوم يقوم الروح واملالئكة صفا ال يتكلمـون إال مـن أذن لـه الـرمحن {:  تعاىلولهقورد يف ) ١( ُ ْ َ َ ُ َْ ْ َ ََّ َِ َِ َ ُ َ ُّ ُ َ َ ََّ َِّ َ ََ ً ُ ُّ َ َ

ًوقال صوابا ََ َ سـأل اإلمـام أيب احلـسن املـايض عليـه أنه   عن حممد بن فضيل<٣٨: النبأ> }ََ
    =نحـن:  عليه الـسالمفقال( ؟عن هذه اآليةمنها أنه سأله ، ة آياتّ تفسري عدعنالسالم 
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ِال يملكـون الـشفاعة إال مـن اختـذ عنـد الـرمحن {: ُوهو املشار إليه بقوله تعـاىل َّ َِ َْ َّ َ ْ ََ ِ َِ َ َّ َِ َ َ َّ َُ
ًعهدا ْ وهلذا العهد وذلك اإلهبام وتلك العمومية البدلية صـور ، )٨٧: مريم( }َ

    .وتوجيهات ستأيت بياناهتا يف الفصول الالحقة إن شاء اهللا تعاىل
  )  عنده شفع (:ة ع ةبعارا فردة ا 

ّالشفع ضم اليشء إىل مثله ْشفع: لمشفوعلويقال ، ْ االنـضامم : والشفاعة، َ
ا يستعمل يف انضامم من هو أعىل حرمـة موأكثر ، ً وسائال عنهًإىل آخر نارصا له

 .)١(ومرتبة إىل من هو أدنى
 فشفعته باآلخر حتى ًكان وترا: تقولف، ًما كان من العدد أزواجا: الشفعو

ع يل إليه َّ استشفعت بفالن فتشف:وتقول .الطالب لغريه: والشافع، ًصار شفعا
استشفعه طلب منه الشفاعة أي قال له : الفاريسأبو عيل وقال ، )٢(َّيـفشفعه ف

؛ )٣(الذي تقبل شـفاعته: عَّالذي يقبل الشفاعة، واملشف: عِّ واملشف،ًكن يل شافعا
ًكـان وتـرا : الشفع خالف الوتر، وهو الزوج؛ تقـول: ًيف لسان العرب أيضاو
ًشفعته شفعا ـ أي صريته زوجا ـ ف  .)٤(الشافع واجلمع شفعاء:  والشفيع.ًّ

ّعرفت الشفاعة يف كلامت القوم بأهنامن هنا و ّ من الشفع مقابـل الـوتر؛ (: ُ
ًأن الشفيع ينضم إىل الوسيلة الناقصة التي مع املستشفع فيصري به زوجا ك عد بّّ

سـيلته وًما كان فردا فيقوى عىل نيل ما يريده، ولو مل يكن يناله وحده لـنقص 
                                                                                                                   

:  قـال؟مـتمّمـا تقولـون إذا تكل: ، قلـتً والقائلون صوابا،واهللا املأذون هلم يوم القيامة= 
: الكـايفُأصـول >:  انظـر.)ناـُّنـا ربـُّ ونشفع لشيعتنا، فال يرد،ناّ عىل نبيّ ونصيل،د ربناِّنمج
 .<٩١ح ،٤٣٥ ص،١ج

 .ّمادة شفع، ٢٧٠ص: مفردات الراغب: انظر) ١(
  .٢٦٠ ص،١ج: كتاب العني )٢(
 .ّمادة شفع. ١٨٤ ص،٨ج: لسان العرب) ٣(
 .نفسهاملصدر ) ٤(



 ١٦٧ ...........................................................التفسري املفردايت آلية الكريس 

 .)١()وضعفها وقصورها
 يف ّتعـددّوالتـشفع والـشفاعة تقتـيض الَّهو أن الشفع ّكله وخالصة ذلك 

 ،والثاين الساعي يف الشفاعة، وهو املشفوع له،  طالب الشفاعةّولاأل، األطراف
َّوهو الشفيع أو الشافع أو املشفع وهـو الـذي يقبـل ، والثالث املشفوع عنده، ُ

ِّأو هو املـشفع، شفاعة الشافع عنده َّوالرابـع هـو املـشفع ألجلـه، ُ غايـة : أي، ُ
 .وما شابه ذلك، ًوهو حصول املغفرة مثال أو نيل درجة كاملية، اعةالشف

ّصـىل فلو طلب مسلم خاطئ من رسـول اهللا ، ُويمكن تقريب ذلك بمثال
، فطالب الشفاعة هـو املـشفوع لـه،  أن يشفع له يف غفران ذنوبهاهللا عليه وآله

َّوالرسول هـو الـشفيع واملـشفع ، ِّشفعُواهللا تعـاىل هـو املـشفوع عنـده أو املـ، ُ
َّواملشفع ألجله هو غفران الذنوب َّفهنالك شافع ومشفع ومشفوع له، ُ وأمـر ، ُ

 .الغاية وهو املشفوع ألجلهّمثل ُرابع هو ي
ًجدير بالذكر أن للتشفع والشفاعة بحوثـا كثـرية جـدا ً ّ وقـد وقـع فيهـا ، َّ

سنوجزها يف تفسرينا املوضـوعي ، خالف عقدي شديد بني مذاهب املسلمني
 .الكريمةلآلية 

ده>: وأما مفردة ُعنْ َ وهـو ،  فهي مفعول فيه منصوب عىل الظرفية املكانيـة<ِ
ّصل العائد إىل اهللا تعاىل مضاف إليه مبنـيّمضاف والضمري املت ّ عـىل الـضم يف ُ

ّحمل جر ، قيـدّكل  من الزمكانية إلطالقيته سبحانه من ٌوالعندية يف املقام خلو، ّ
فيكون التعبري بـاملفردة مـن ، من مطلق الظرفيةبل إنه مطلق ، ومنها الزمكانية

َّولكن إذا قلنا بأن هذه الظرفيـة مبهمـة ، ّباب التجوز أو من باب ضيق اخلناق
من حيث الزمان واملكان يكون هو األقرب للتعبري مع حلاظ تنزهيه عن أصـل 

   .الظرفية وإن كانت مبهمة
                                                 

 .١٥٧ ص،١ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(



 ٢ جـ منطق فهم القرآن .......................................................................... ١٦٨

ْإال (: ة ع ةا سا فردة ا  ِبإذنهِ  ِ ْ ِ ِ(  
ّيثبت أو ينفـي حـص، َّ حرف استثناء ال حمل له من اإلعراب<َّإال>: مفردة  ًةُ

َّوحيـث إن مفـاد اجلملـة ، كانت مشمولة باألصل يف اإلثبات أو النفي املطلق
ال أحـد : أي، َّألن النفي نفي اسـتنكاري، االستفهامية السابقة عليه هو النفي

لنفـي ويـدخل يف دائـرة َّفإن املستثنى بـاألداة خيـرج مـن دائـرة ا، يشفع عنده
ًفنفي الشفاعة خارج عنه ختصيصا ال ختصصا، اإلثبات  لكان ءفلوال االستثنا، ًّ

   .ًمشموال حلكم النفي
ِبإذنـه>: وأما مفردة ِ ْ ِ واإلذن جمـرور ، ُ يفيـد الواسـطةّفالبـاء حـرف جـر، <ِ

 . مضاف إليهّ جرّمبني عىل الكرس يف حمل، مضاف لضمري عائد إىل اهللا تعاىل
َوأذان مـن {: ومنه قوله تعاىل ،)١(اإلذن وأصله من ،اإلعالمهو : يذانواإل َِّ ٌ َ َ

ِاهللاِ ورسوله إىل الناس َّ َ ِ ِ ِ ُ َ ْفـإن تولـوا {:  تعـاىلوقولـه، إعالم: أي، )٣: التوبة( }...َ ََّ َ ِ َ
َفقل آذنتكم عىل سواء ََ َْ َ ُْ ُ ُ فيكون املعنى اللغوي  ،أعلمتكم: أي )١٠٩: األنبياء( }...َ

ِبإذنه(: لكلمة ِ ْ ِ ْفـإن مل تفعلـوا فـأذنوا {: ويف التنزيل العزيز، هو بعلمه سبحانه) ِ ُْ َ ُْ َ ََ ْ َ ْ َّ ِ
ِبحرب من اهللاِ ورسوله ِ ُ َ ِّ َْ َ ٍَ :  وقـد قـرئ،كونـوا عـىل علـم:  أي)٢٧٩: البقرة( }...ِ

 اهللا مـن ٍحرب فهو يفمن مل يرتك الربا ّكل  :علمواا: فآذنوا بحرب من اهللا، أي
 ه به من حيث احللقة أذن القـدرِّبُ وش،اجلارحةي آلة االستامع ه ُواألذن، ورسوله

ِوما أرسلنا من {:  إعالم بإجازته والرخصة فيه نحوء يف اليشواإلذنوغريها،  َ ْ َ ْ ََ َ
ِرسول إال ليطاع بإذن اهللاِ ْ ِ ِِ َ َ ُ ُ َِّ َّ  .)٢( وأمرهة اهللا سبحانه أي بإراد، )٦٤: النساء( }...ٍ

وقـد يكـون ، ذان، وهـو املـصدر احلقيقـياسم يقوم مقام اإليـ: واألذان
ى وال  ،ذنُذن وامرأة أُقال رجل أُيف، بمعنى االستامع ُوهـو لفـظ مفـرد ال يثنـَّ

                                                 
  .٥٢٨ص: طرحييلل، تفسري غريب القرآن) ١(
 .١٤ص: مفردات الراغب: انظر) ٢(
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ُى منه وجيمع هـو األذن اجلارحـةُوما يثنّ، )١(ُجيمع  ومنـه ، آذاناألذنجمـع ف، ُ
ًفرضبنا عىل آذاهنم يف الكهف سنني عددا{: قوله تعاىل َ ََ َ َْ ِْ ِ ِ َِ ْ َ َِ ْ ِ َ َ  .)٢()١١: كهفال (}َ
َومـا كـان {: قـال تعـاىل، وقيل بأمره ،بتوفيقه: أي، )بإذنه(: معنى: وقيل َ َ َ

ِلنفس أن متوت إال بإذن اهللا ْ ِ ِِ َّ َ َُ َ ْ َ ٍ ْ  .)٣( اهللا تعاىلأي بأمر، )١٤٥: آل عمران( }...ِ
ّوهو أعم من أن يكـون ، َّ أن اإلذن هو السامح بالفعل:ّكلهوخالصة ذلك 
ًإذنا تكوينيا كام ه ًأو إذنا ترشيعيا كام هـو احلـال ، ُو احلال يف الشفاعة األخرويةً ً

وهـذان اإلذنـان يف مـورد اآليـة الكريمـة ، ُّيف املباحات والـرخص الـرشعية
 .مصدرمها واحد ال غري وهو اهللا تعاىل

  ) َُملْعَ  (:ة ع ةدسا فردة ا سا
م وهـو العلـ، ّالعلم بالـيشء إمـا أن يتحقـق بانطبـاع صـورته يف الـذهن

ّوكل ما ، وهو العلم احلضوري، وإما بحضور املعلوم لدى العامل به، احلصويل
ِإن اهللاَ ال خيفـى عليـه {: كام جاء يف قوله تعـاىل، يرتبط باهللا تعاىل فهو حضوري ْ ََ َ َ ْ َ َ َّ ِ
َيشء يف األرض وال يف السامء َّْ ِْ َ َِ َ ِ ٌ وبالتـايل ، ّتـامبمعنى احلضور ال، )٥: آل عمران( }َ

 ّفعل مضارع يدل) يعلم(ومفردة ، ُحتكيه اآلية مندرج يف احلضورّفكل معلوم 
واجلملـة ، فاعلها يعود عىل لفـظ اجلاللـة، عىل احلال واالستقبال واالستمرار
ّمندرجة يف سلسلة األخبار املتقدمة ، ها آخر األخبـار يف اآليـة الكريمـةّولعل، ُ

 ما يف الـسموات ومـا هل،  نومال تأخذه سنة وال، َّالقيوم، ّاحلي، ال إله إال هو(: وهي
اهللا ، ّاهللا احلـي، اهللا ال إلـه إال هـو: بمعنـى، ...)يعلم ما بني أيدهيم، يف األرض
 .اهللا يعلم، ...وم ُّالقي

                                                 
  .٩ ص،١٣ج: لسان العرب) ١(
 .٥٦ ص،١ج: جممع البحرين:  انظر)٢(
 . ٥٢٨ص: ريب القرآنتفسري غ) ٣(
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ْأي ََ ا بَم (:ة ع ةسابعا فردة ا 
َ

  ) مِديه
،  نصب مفعول بـهّ يف حملّوهو مبني، )الذي(: اسم موصول بمعنى) ما(
ِأيـدي(:  و.وهو مضاف،  فيه منصوبمفعول) بني(: وكلمة ْ ، مـضاف إليـه) َ
والظـرف ،  مـضاف إليـهّ جرّ يف حملّمبني) هم(:  والضمريًو مضاف أيضاوه

يعلم مـا : أي، )َّاستقر(: تقديرها، ان بصلة موصول حمذوفةّتعلقومعموالته م
 .َّاستقر بني أيدهيم

،  وعمـروجلست بني زيد: كقولك، ّتوسطهو ال) بني(: واملراد من مفردة
ّفاليد هـي ذلـك العـضو احلـيس ، )أيدهيم(: وأما مفردة، َّتوسطت بينهام: أي

ِّالذي يشكل أحد أطراف اإلنسان ولكنه غري مقـصود هبـذا املعنـى يف اآليـة ، ُ
وإنام املراد هو أنه تعاىل يعلم ما يف حوزهتم مـن معلومـات وأفكـار ، الكريمة

ّكـل ًفـضال عـن ، منة يف قلوهبموخواطر وأرسار كا، عقوهلميف كامنة منطبعة 
   .ذلكّكل ُيشار هبا إىل ) أيدهيم (:فكلمة، أمر حمسوس راجع إليهم

  ) ْمُهَْفلَخا َمَو (:ة ع ةامنا فردة ا 
ُالواو حرف عطف نسق يفيد الترشيك َّوحيث إن الفاعل أو العامل واحد ، ٍ

ملا بـني أيـدهيم وملـا َّبمعنى أن علمه تعاىل شامل ، َّفإن الرشكة تكون يف املعلوم
ومعنامهـا واحـد يف ، املوصولة معطوفـة عـىل سـابقتها) ما(: وكلمة، خلفهم
َّفـالفرق يكمـن يف متعلـق الـصلة املوضـحة للمـراد مـن املوصـول، اجلملة ُ ،

هـو ) خلفهم(:  لكلمةّولواملعنى األ، )َّاستقر(: ـُوالصلة هي كسابقتها تقدر ب
ًة علميـة أم معلومـا حـسياسواء كـان صـور، ما مل يكن يف حوزهتم فتكـون ، ًِّ

  .وما ال نعلم، ّخالصة ذلك كله هو أنه سبحانه يعلم ما نعلم
ِال  و (:اسعة ع ةا فردة ا  ُ َيطونَ ُ (  

واألرجح ، َّفتكون اجلملة املنفية معطوفة عىل ما تقدم، الواو حرف عطف
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ل فيهـا هـو والفاعـ، كون اجلملة السابقة مثبتة، فيها أن تكون حرف استئناف
، َّن هـذه اجلملـة منفيـة والفاعـل فيهـا هـو اخللـق بـأرسهإيف حني ، اهللا تعاىل

 .والعطف أنسب بالسياق، ى اجلملتنيَّفاالستئناف أقرب ملؤد
ُالتي يراد هبا اإلحاطـة ، واملنفي هو نفس اإلحاطة، فحرف نفي) ال(وأما 

 بعلـم اهللا وذلـك إلمكـان حـصول اإلحاطـة اجلزئيـة، كام هو واضح، ةّتامال
ّوما سيأيت من االستثناء يصح كـون املنفـي ) بيشء( وبقرينة ما بعدها .)١(تعاىل

ِّأن اخللق بأرسه ال حييط بأي يشء من علمه : فيكون املفاد، ةّتامهو اإلحاطة ال َّ
 .كام سيأيت، إال بمشيئة منه تعاىل

اإلمجاليـة أو فاملراد منها املعرفـة ) ُحييطون(وأما اإلحاطة يف اجلملة املنفية 
َّفإن قلنا بأن اإلمجالية مساوية للجزئية مع اخـتالف النـسب فإهنـا ، التفصيلية
وإن ، قن من حتصيل معرفة اهللا تعـاىليُملا عرفت من كوهنا القدر املت، غري منفية

تـه ّفعلمـه تعـاىل بحيثيـة عيني، قلنا بأهنا املعرفة التفصيلية فهو ما ال سبيل إليه
وإال عـاد ، ُواملطلق ال يمكن اإلحاطة به، َّ مطلق ال حد لهسة فهوّللذات املقد

واهللا تعاىل ، فاإلحاطة التفصيلية تعني الوقوف عىل مجيع جهات اليشء، ًداّمقي
 .هّمظانكام هو ثابت يف ، ال جهة له إلطالقه

ّ إن اإلحاطة قد تكون مادَّثم حيث ، كام هو احلال بالنسبة جلدران الدار، يةَّ
ّيسم ُوالتي تفيـد معـاين ، وقد تكون إحاطة معنوية، احد منها باحلائط وّكل ى ُ
نتيجـة الو، ّحراسـة كـل يشء: ومنهـا، ِّالعلم بتفاصيل كل يشء: منها، ُخمتلفة

ُالعملية لذلك كله هـو أن املحـيط ال يعـزب عنـه يشء َّوال ريـب بـأن هـذه ، َّّ
،  القـرآن الكـريمكام حكـاه لنـا، اإلحاطة املعنوية ال تصدق إال عىل اهللا تعاىل

ِوقال الذين كفروا ال تأتينا الساعة قل بىل وريب لتأتينكم عاملِ الغيـب {: بقوله تعاىل ْ ْ َ َ َّ َُ ُْ َ َ ْ َِّ َ ِّ َ َ َ َ ََّ َ َ َِ ِ ِْ ُْ ُ ََ َ َ َ
                                                 

 . حيث تفصيل تقسيامت معرفة اهللا تعاىل، الفصل الثاين، ١ج: معرفة اهللا: انظر) ١(
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ُال يعزب عنه مثقال ذرة يف الساموات وال يف األرض وال أصغر مـن ذلـك وال أكـرب  َ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْْ َ ََ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ ٍ َِ َُ ْ َّ َّ ََ ِ َ ِ َِ ُ َ ْ ْ ُ
ٍإال يف كتاب مبني ِِ ُّ ٍ َ ِ َّ ولذيل اآلية أرسار وخفايا عميقة وكبرية ال يسع ، )٣: سبأ( }ِ
 .)١(املقام بتجليتها

وإنـام هـي إحاطـة ، وهذه اإلحاطة املعنويـة ليـست صـورية أو اعتباريـة
َّوحيث إن الوجـود ، وإال كانت اإلحاطة املادية أرشف منها، وجودية تكوينية
َّ هو األرشف وجودا وآثارا فإن الالئق باهللا تعـاىل هـو دّجراملعنوي احلقيقي امل ً ً

 .ّوصفه باإلحاطة املعنوية العلمية احلضورية بكل يشء
ّ لنا رس آخر لعدم إحاطـة اآلخـرين بـيشء مـن علمـه إال ّيتضحومن هنا 
ّألن ما عداه تتمحـور إحاطتـه باألشـياء يف إطارهـا املـاد، بمشيئته تعاىل ي ال َّ
،  أن تكـون منبثقـة منـه تعـاىلّإلحاطة املعنوية احلقيقية البـدوتلك ا، املعنوي

 .فاحتاج األمر إىل إذن وإشاءة منه تعاىل
وهـو ، واإلحاطة بقسميها املادي واملعنـوي تـشرتكان بمعنامهـا اللغـوي

 والـواو احلـاء:  طْحـو(: قال صاحب املقـاييس، دوران يشء حول يشء آخر
ِيطي اليشء وهو واحدة، ٌكلمة والطاء ْفاحلوط ،باليشء ُفُ ًحوطا َحاطه ِمن َ ْ َ()٢(. 

                                                 
ًلعل السيد األستاذ يعني بذلك أن الكتاب املبني أيا كان مصداقه فهو غري اهللا تعاىل) ١( ُ َّّ ُ فـإذا ، ّ

ّكان ذلك الغري وهو خملوق هللا تعاىل بطبيعة احلال قـد أدرج فيـه كـل  َّأي أنـه حقـق ، يشءُ
ًفإنه من باب أوىل أن يكـون اهللا تعـاىل حميطـا ب، معنى اإلحاطة بجميع األشياء ، يشءّكـل ُ

ُ مكنة املمكن مـن عدمُوالنكتة التي يراد إثارهتا ، ّإلحاطته بذلك الكتاب عىل أقل التقادير
إلنـسان االتصاف باإلحاطة بعامل اإلمكان فكيف بالواجب؟ فـإذا مـا التزمنـا بحاكميـة ا

بـل مـن ، ّتبـاعَّالكامل بكامالته عىل ما عداه من عامل اإلمكان يتعني لك من هو األوىل باال
ًولعـل هنالـك أرسارا ، وما عداه فهو أشـبه مـا يكـون بخـرط القتـاد، ّتباعهو واجب اال َّ
 . اّمظاهنونأمل منه بياهنا يف ، من ذلك مل نلتفت إليها) حفظه اهللا(ُأخرى أرادها 

  .٢٩٦ ص،٢ج: بن فارس ال،معجم مقاييس اللغة: انظر) ٢(
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واملعنى احلقيقي ، ُوستأتينا بيانات أخرى يف تصوير املشيئة وعالقتنا بذلك
 . واملعنى املجازي إلحاطتنا بذلك، إلحاطته تعاىل باألشياء
ْ   (:ا فردة الع ون َ   )ٍءِ

 مـشرتك وهـو اسـم،  عنـهَربُم وخيـَعلُ أن يّ يصحالذي هو ءاليشَّقيل بأن 
 وعنـد ، ويقـع عـىل املوجـود واملعـدوم، غـريه اسـتعمل يف اهللا ويفااملعنى إذ

ـّوقد تقـد، )١(عبارة عن املوجود هو بعضال نـة ّا بعـض اإلشـارات املبيمت منّ
 : وهي، ّولكن ما نريد بيانه يف املقام ثالث نكات، )بيشء(: ملفردة
:  يف قولـه تعـاىلمن قبيل مـا جـاء، َّ إن من معاين حرف الباء التبعيض.١

ْ وامسحوا برؤوسكم...{ ُ َ ُْ ُِ ِ ْ ُ حيث استفيد املسح ببعض الـرأس ، )٦: املائدة( }...َ
َّوبالتـايل لـو دلـت البـاء عـىل ، )٢(ملكان الباء كام جاء ذلك يف اخلـرب الـصحيح

ّالتبعيض يف املقام ففي ذلك مبالغة كبرية تدل عىل العجز املطلق عـىل حتـصيل  ُ
ّفتوقف اإلحاطة عىل مشيئته ال يقترص فيام إذا ، شيئته سبحانهِّأي معلومة إال بم
ّوإنام لو كان املعلوم بعض اليشء فهـو موقـوف عـىل تعلـق ، ًكان املعلوم شيئا
 .مشيئته تعاىل بذلك

َّ التعبري بالنكرة يف املقام للمبالغة بأن املعلوم حتى ولـو مل يكـن ذا بـال .٢
ُفـالنكرة ال يـراد ، ّ تعلق مشيئته بذلكية تذكر فإنه هو اآلخر موقوف عىلّأمهو

                                                 
  .٢٧١ص:  القرآنألفاظمفردات : انظر) ١(
 َّإن: أال ختربين من أين علمت وقلت: الباقر عليه السالم جعفر أليبقلت : عن زرارة قال) ٢(

يا زرارة قال رسول اهللا صـىل اهللا : قالَّثم  فضحك ؟املسح ببعض الرأس وبعض الرجلني
ّعز وجل اهللا َّننزل به الكتاب من اهللا ألعليه وآله و ْفاغسلوا وجوهكم{:  يقولّ ُ َ ُ ُ ْ ُ ِ  فعرفنـا }ْ

َوأيـديكم إىل ا{:  قالَّه ينبغي أن يغسل ثمَّ الوجه كلَّأن ِ ْ َ ُْ ِ َ ِرافـقملَ ِ  فـصل بـني الكـالم َّ ثـم،}َ
ْوامسحوا برؤوسـكم{: فقال ُ َ ُْ ُِ ِ ْ ُ ْبرؤوسـكم{: فعرفنـا حـني قـال، }َ ُُ ُِ  بـبعض  املـسحَّأن، }ِ

 .٣٠ ص،٣ج: الكايففروع : انظر...). الرأس ملكان الباء
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وعليـه فـإذا كـان ، ًوإنام قصد منها التوهني أيـضا، منها جهة العموم فحسب
ّ معرفتنـا بـه عـىل حتقـق مـشيئته وتعلقهـا بـذلكّتوقفتواألمر غري ذي بال  ّ ،

 ؟ُفكيف باألمور اخلطرية
: الم عليـه الـساإلمام زين العابـدين لنا وجه عميق لكلمة ّيتضحمن هنا 

، )١() ولوال أنـت مل أدر مـا أنـت،وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، بك عرفتك(
ِال يدر(: كلمة اإلمام جعفر الصادق عليه السالموما جاء يف  ّك خملوق شيئا إال ُ ً

ّكون إال بواسـطة يّي يشء ال ألّفمفاده بحسب الظاهر هو أن إدراكنا ، )٢()باهللا
مـا سـواه وحتـصيل ّليـست علـة موجبـة ملعرفـة  فمعرفة اهللا ،معرفة اهللا تعاىل
ٌّ وكل ،ًاختياراوحتصيله يف استجالء ما نريد معرفته  ّ وإنام هي وسيط،ًاضطرارا
ة عـن ّمرويـية االختياريـة أخبـار ّتوسـطوقد ورد يف هذه املعرفة ال، )٣(بحسبه

 .)٤(العرتة الطاهرة
                                                 

 . عليهام السالمّمام عيل بن احلسنيمن دعاء أيب محزة الثاميل لإل) ١(
 .١٤٣ص: توحيد الصدوق) ٢(
 . ٢٦٦ ص،١ج: معرفة اهللا: انظر) ٣(
 .٥ ح،٣٩٦ص: بصائر الدرجات: انظر) ٤(

ِملا هـو ، هل العصمة من آل حممد عليهم السالمية االختيارية ثابتة ألّتوسطفهذه املعرفة ال
وهم مـع ذلـك يعرفـون ، ثابت عنهم من كوهنم عليهم السالم أعرف خلق اهللا تعاىل باهللا

ِّوحيصلون ما يرون فيه مصلحة ًكام أهنم عليهم السالم بواسطة هذه املعرفة يتزودون آنـا ، ُ َّ
 ّنـاألـوال (: يقـولق عليه الـسالم الصاد عبد اهللا أباسمعت :  بصري قالأبىعن ف، بعد آن
مـن  ا الكثـريُوقـد حجـب عنّـ. <٣ح ،٤١٢ص: املـصدر الـسابق: انظـر> .)نفدنانزاد أل

وهـي ، ة عن رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـهّرويَّمعارفهم اإلهلية احلقة لعملهم بالقاعدة امل
َّالتـي أكـدها حفيـده و. )م الناس عىل قدر عقـوهلمِّ أن نكلمرناُأإنا معارش األنبياء (: قوله
العبـاد  صـىل اهللا عليـه وآلـه م رسول اهللاَّما كل(: بقوله مام جعفر الصادق عليه السالماإل

 .١٥ح ،٢٣ ص،١ج: الكايفُأصول : انظر. )ّبكنه عقله قط
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، تقاقَّ إن للشيئية صلة بموضوعة املـشيئة مـن حيـث األصـل واالشـ.٣
 .وستأيت اإلشارة إىل ذلك يف مفردة املشيئة

  )مهْلِع (:ة والع وناديا فردة ا 
َعلم بيشء: فقولنا،  اإلدراكهوالعلم  ِ أدركه؛ والدرك بمعنى حـضور : أي، َ

ُاملدرك بنفسه أو بصورته لدى املدرك أي َّومـن هنـا قيـل بـأن العلـم ، العامل به: ُ
 كان هنالك عامل ومعلوم فهنالـك امفأين، علومُمعنى انتزاعي أخذ من العامل وامل

َّويمكن القول بأن وجود العـامل يكـشف ، د بحدود املعلومّعلم بالرضورة يتحد ُ
 .ًووجود املعلوم يكشف عن العلم والعامل أيضا، عن العلم واملعلوم
 من معلومه عىل ءبيشأو ، )١(ُتعاىل يراد به معلومه) علمه(: َّمن هنا قيل بأن

ُلنكتـة اإلحاطـة التـي تناسـب  ،)٢(فجعل العلم يف موضـع املعلـوم، التفصيل
َّوحيث إن اإلحاطة باليشء تـسمى علـام فـإن ، معلومه سبحانه ال ذات علمه ًَّ َّ ُ

َّاآلية نبهت إىل أن هذه اإلحاطة املوقوفة عىل إذنه وإشـاءته سـبحانه ال ختـرج  َّ
ن ِمـ(: قولـهريمـة بَّحيث عـربت اآليـة الك، عن العلم بيشء ما من معلوماته

كام ، والذي يظهر منه إرادة معلوماته املمكنة، يةّفأراد البعضية ال الكل، )هِمْلِع
   .سيأيت

ُالذي إذا أريد اإلحاطة بيشء منه لـه  -سبحانه -َّجدير بالذكر أن معلومه 
ّولكن املشهور منه هو العلم بالتعلم الذي عليه ، َّطرق شتى وهو ، ة الناسّعامَّ
وآخر هو العلم بواسطة التقوى وهو ما عليه ، ي بلغ ما بلغ صاحبهّعاملالعلم ا

ّي واخلـايص ّعـاموكال العلمـني ال، ّوهو العلم اخلايص، )٣(ّخواص من الناس
                                                 

  .٣٤٩ ص،٤ج: يف تفسري القرآنالتبيان : انظر) ١(
 .٤٢٧ ص،٨ج: تفسري جممع البيان: انظر) ٢(
ٌواتقوا اهللاَ ويعلمكم اهللاُ واهللاُ بكل يشء عليم... {: اىلكام يف قوله تع) ٣( ُ ُ ُِ ٍَ َ َ َ َْ َ ْ ُِّ ُِّ ُِ  .<٢٨٢: البقرة>.}َّ
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، ّ واملعلـوم مدخليـة كبـرية يف حـدها وحـدودها للعامل،يشتمالن عىل مراتب
يمـة وبعـض وسوف يأتينا تفصيل ذلك يف تفسرينا املوضوعي هلذه اآلية الكر

 .مباحث تأويالهتا
  ) اءَش (:ة والع وننيا فردة ا ا

 ألنـه من املشيئة ّ مشتقء اليشَّإن: وقيل، )١(املشيئة مصدر شاء يشاء مشيئة
 قولـه يف وقال الفراء، )٢(وا املعنى من عنيتّ يذكر ويشاء، كام اشتقأن ّا يصحَّمم

َإال أن يشاء اهللاُ{: تعاىل َ َ َ َّ  فكأنه قال إال مـشيئة اهللا واملعنـى ،در بمعنى املص،}...ِ
 . )٤( نظائرواالختياراملشيئة واإلرادة واإليثار و، )٣(إال ما يريده اهللا

وقـد تـأيت بمعنـى ، َّواملشيئة قد تأيت بمعنى اإلرادة واالختيـار كـام تقـدم
ََقل فلله احلجة البالغـة فلـو شـاء هلـ{: كام يف قوله تعاىل، اإلجلاء َ َ َْ َ ََّ ْ ّ ُْ ُ َُ ِ ِ َداكم أمجعـنيُِ ِ َ ْ َ ْ ُ َ{ 

 إليـه، بفعـل ًلو شاء ألجلأكم إىل اإليامن، وهداكم مجيعـا: أي، )١٤٩: األنعام(
 اإلجلــاء ينــايف َّ، ألنًاإلجلــاء، إال أنــه مل يفعــل ذلــك، وإن كــان فعلــه حــسنا

ومـشيئة االختيـار هـي ، ومشيئة اإلجلاء هي عينها مـشيئة قـدرة، )٥(التكليف
ية تقرتن بمشيئة االختيار واحلكمة ال مشيئة اإلجلاء واهلدا، عينها مشيئة حكمة

َّوينسب لصاحب الكشاف، والقدرة ك مـشيئة قـدرة ّ ولو شاء ربـ:واملعنى(: ُ
فهم وبنى أمرهم عىل َّه شاء مشيئة حكمة فكل ولكنّ،اإليامن عىل ًلقرسهم مجيعا
 إىلتـرى  أال ، وهم املرادون بمـن يـشاء،ل املؤمنني يف رمحتهِخْدُ لي،ما خيتارون

                                                 
 .٤١٩ ص،١٤ج: لسان العرب) ١(
 . ٤٣٥ ص،٥ج: يف تفسري القرآنالتبيان : انظر) ٢(
 .<١١١: األنعام>: واآلية. ٢٨ ص،٧ج: املصدر السابق: انظر) ٣(
  .٢٣٢ ص،٥ج: ري القرآن يف تفسجممع البيان: انظر) ٤(
  .١٨٨ ص،٤ج: املصدر نفسه: انظر) ٥(
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 . )١()وضعهم يف مقابلة الظاملني، ويرتك الظاملني بغري ويل وال نصري يف عذابه
َّواملشيئة يصح أن تقيد برشط َّومن هنا قيـل بـأن ، بخالف العلم والقدرة، ُّ
، بخـالف علمـه وقدرتـه، َّوإال ملا صح تقييـدها، مشيئته سبحانه ليست أزلية

: ا القولّيف حني يصح منّ، ولو قدر، لو علم سبحانه:  أن يقالّال يصحولذلك 
 . )٢(، ولو أراد اهللالو شاء

ِّوقد فرق بني اإلرادة  هي العزم عـىل الفعـل أو َّ بأن اإلرادةقيلف،  واملشيئةُ
 املشيئة ابتداء العزم عـىل َّن من املشيئة، ألّ الغاية، وهي أخصّتصورالرتك بعد 

 وال تريـده، ًام شئت شـيئاّزم، فرب إىل اجلّ نسبة الظناإلرادةالفعل، فنسبتها إىل 
منهام ّكل وقد يطلق ،  فمتى حصلت صدر الفعل ال حمالةاإلرادةوأما ، ماملانع 

كيـف علـم  عليه السالم ئل العاملُس(: وقد ورد يف اخلرب، )٣(ًعاّعىل اآلخر توس
ر، ّر وقىض وأمىض، فأمىض ما قىض، وقىض مـا قـدّ وشاء وأراد وقدَِملَع: قال؟ اهللا
، وبإرادته كان التقدير، اإلرادةر ما أراد، فبعلمه كانت املشيئة، وبمشيئته كانت ّوقد

م عىل املـشيئة، واملـشيئة ّ، والعلم متقداإلمضاءوبتقديره كان القضاء، وبقضائه كان 
وسـوف تكـون ، )٤()...باإلمضاء ثالثة، والتقدير واقع عىل القضاء واإلرادةثانية، 

نه مـن ّ احلديث اجلليل وما يتـضمان تفصيالت هذلنا وقفة جليلة عند مجلة م
 .خفايا وخبايا

 َّجدير بالذكر أن للمشيئة صلة وثيقة بموضوعة الدعاء من جهة وموضوعة
َّوما مل تتبـني خطـوط الـصلة فـإن هـذه املوضـوعات ، ُالبداء من جهة أخرى َّ

                                                 
وال ، َّمل نعثر عىل كلمة الزخمرشي يف كشافه .٢٠ ص،١٨ج: يف تفسري القرآنامليزان : انظر) ١(

 .هّس رسّطبائي قدانعلم من أين نقلها السيد العالمة الطب
  .٢٣٢ ص،٥ج: يف تفسري القرآنامليزان : انظر) ٢(
 ).١٣٨(: رقم ٣٥ص: روق اللغوية أليب هالل العسكريالف: انظر) ٣(
  .١٦ ح،١٤٨ ص،١ج: الكايفُأصول ) ٤(
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ّوغريها سوف تبقى مبهمة وحمل هتمة وتـشكيك وسـيأتينا يف بحـث املـشيئة ، ُ
املشيئة واإلرادة (لة من تفصيالت العالقة اجلدلية بني هذه املفردات األربع مج

َّحيث سيتبني لنا هنالك وجوه اخللط التي وقـع فيهـا كثـري ، )والبداء والدعاء
 .من أعالم املسلمني من السابقني والالحقني

  ) هِ سيْرُك (:ة والع ونا ا فردة ا 
 وهـو بمعنـى، )الكـرس(: هـوفيـه ، وأصـل البـاب ًكرس يكرس كرسا

ي ّسـمقـد  و،)١(د أي املجتمـعّاملتلبأو بمعنى ،  بعضه عىل بعضءتراكب اليش
 تراكـب فقـد تكـارس ءيشّكـل و، الكريس بذلك، لرتكيب بعضه عىل بعض

يت بـذلك ّسـمقد و، اسة لرتاكب بعض ورقها عىل بعضَّرُ، ومنه الكًتكارسا
 ألنـه  الـرأس، عظيمجل كروسكارس اجلموع الكثرية، ور واأل،)٢(سهاّلتكر

الكرس َّويرى اخلليل أن . )٣( بعضه عىل بعضءتضاعف القوى كرتاكب اليش
 وذات أكراس ثالثة، ،قالدة ذات كرسني: يقالف، من أكراس القالئد والوشح

أبيات مـن النـاس جمتمعـة، : ًوالكرس أيضا، )٤(إذا ضممت بعضها إىل بعض
ًيـأيت أيـضا  و،)٥(دّالطـني املتلبـو هـ: ًوقيـل أيـضا، واجلمع أكراس وأكاريس

ً هذا املعنى اللغوي األخري هو األكثـر انـسجاما مـع ّولعل، )األصل(: بمعنى
 . )٦(مورد اآلية

ومنه قوله ة اسم ملا يقعد عليه، ّعامالكريس يف تعارف الَّومن الواضح بأن 
                                                 

  .٤٢٨ص:  القرآنألفاظمفردات : انظر) ١(
 .١٩٣ ص،٦ج: لسان العرب: انظر) ٢(
  .٣٠٩ ص،٢ج:  يف تفسري القرآنالتبيان: انظر) ٣(
  .٣٠٨ ص،٥ج: كتاب العني) ٤(
 .١٩٤ ص،٦ج: لسان العرب: انظر) ٥(
  .٩٧٠ ص،٣ج:  تاج اللغةالصحاح) ٦(
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ِولقد فتنا سليامن وألقينا عىل كرسيه{: تعاىل ِِّ ْ ْ ْ ُُ َ ْ َ ََ َ ََ َّ َ َْ ََ َ َ َ جسدا ثـم أنـابَ ََ َ َّ قـال ، )٣٤: ص( }ًَ
لـس ُعتمد عليه وجيُ الذي يء اليش:الذي نعرفه من الكريس يف اللغة(: الزجاج
 عىل أن الكريس عظيم دونه السموات واألرض، والكريس يف ّ فهذا يدل،عليه

 .)١(ً الذي قد ثبت ولزم بعضه بعضاءاللغة والكراسة إنام هو اليش
الـواردة يف اآليـة ) الكريس(: ّرسين يف معنى مفردةُختلف أعالم املفاوقد 
:  هـووقيـل، )رسيـر دون العـرش(: وقيل هو، )العرش(: فقيل هو، الكريمة

: وقيل هـو، )٢(للعلامء الكرايسُحيث يقال ، )العلم(: وقيل هو، )أصل ملكه(
 ،)٣( بالـسموات الـسبعبذلك إلحاطتـهي ِّمُ سوقد، )جسم بني يدي العرش(

وسـوف يأتينـا ، )٤()واألرضته التي يمـسك هبـا الـسموات قدر(: هووقيل 
فصل القـول يف ذلـك يف أبحـاث التفـسريين التجزيئـي واملوضـوعي لآليـة 

ِّكام سيأتينا تفصيل دقيق نوضح من خالله مدى ، الكريمة ُ مـا يقـال يف ّصـحةُ
 .ُجمازية هذه املفردة ومناقشة ذلك

 ُيؤوده (:ة والع ونرابعا فردة ا ُ ُ َ (  
: أيفانـآد،  ًأدت العود فأنـا أؤوده أودا: ، تقولً مصدر آد يؤود أوداوداأل

، ةّ إذا بلـغ منـك املـشقً، يـؤودين أودااألمـرآدين هـذا : عجته فانعاج، وتقول
مـا آدك فهـو يل : وتقـول. جّي والتعـود وهو كالتثنّّومنه التأو، العوج: واألود

ه بمعنـى حنـاه وعطفـه، آد: يف الـصحاحو، )٥(يل مثقل آئد، أي ما أثقلك فهو
                                                 

 .١٩٤ ص،٦ج: لسان العرب: انظر) ١(
  .٣٠٩ ص،٢ج:  يف تفسري القرآنالتبيان: انظر) ٢(
 .٣٠٩ص: تفسري غريب القرآن: انظر) ٣(
 .٢٦٤ ص،١ج: معاين القرآن) ٤(
  .٩٥ ص،٨ج: كتاب العني: انظر) ٥(
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 . )١(واالنئياد االنحناء
  بلــغ منــه املجهــود واملــشقة،:ًآده األمــر أوداو،  رجــع:ً أوداءالــيشوأود 
قـول و  وهـ،الثقلهو األود ف، ت لتثاقلهادت املرأة يف قيامها إذا تثنّّتأو: ويقال

 وال يكرثـه وال يثقلـه وال: هو )ال يؤوده(: فيكون معنى، )٢(ابن عباس وقتادة
َوال يؤوده حفظهـام(: تعاىلقوله وبذلك يكون معنى ، )٣( عليهّيشق ُ ُ ْ ِ ُ ُ َُ َ  ال هـو أنـه )َ

: وقيل .)٥(هام، وال يثقله حفظيه ذلك علّ ال يشق أو أنه سبحانه،)٤(حفظهاميثقله 
ِّإنام سميت املوؤودة بذلك يف قوله تعاىل ْوإذا املـوؤودة سـئلت{: ُ َ َِ ُ ُ َ ْ َُ َ  )٨: التكـوير( }ِ

 .)٦(ي عليها من الرتابللثقل الذ
، )٧(إهنا عائدة إىل الكـريس:  وقيل،راجعة إىل اهللافإهنا  )يؤوده(: اهلاء يفأما و

 وجيـوز أن ، هللا سـبحانه)يـؤوده(: جيوز أن يكون الضمري يف قوله: قال الزجاج
 .)٨(يكون للكريس ألنه من أمر اهللا

َحفظهما (:ة والع ونا سا فردة ا  ُ ُ ْ ِ (  
ّواحلراسة حفظ مستمر،  أي حرستهًظا حفءحفظت اليش  ًوحفظته أيـضا، ُ
، )٩(ء بعـد يشًاستظهرته شـيئا: ظت الكتاب، أيّحتف: ُفيقال، بمعنى استظهرته

                                                 
 .٤٤٢ ص،٢ج:  تاج اللغةالصحاح) ١(
  .٢٦٦ ص،١ج: بن اجلوزيال،  يف علم التفسريريزاد املس: انظر) ٢(
 .٧٤ ص،٣ج: لسان العرب: انظر) ٣(
  .٣٠٩ ص،٢ج:  يف تفسري القرآنالتبيان: انظر) ٤(
  .١٦١ ص،٢ج:  يف تفسري القرآنجممع البيان: انظر) ٥(
  .٢٨٠ ص،١٠ج:  يف تفسري القرآنالتبيان: انظر) ٦(
  .٣٠٩ ص،٢ج: املصدر السابق: انظر) ٧(
  .٢٧٢ ص،١ج: فتح القدير: انظر )٨(
 .١١٧٢ ص،٣ج:  تاج اللغةالصحاح: انظر) ٩(
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ِّوقد سمي املالئكة احلفظة بذلك ألهنم  فيحفظوهنـا ، اإلنـسانيكتبون أعـامل ُ
ُوألهنم أيضا يقومون بمراقبـة األعـامل بغيـة تـدوينها، بذلك  وهـذا العمـل، ً
ّيسم ًى حفظا أيضاُ  املحافظ، بمعنىاحلفيظ و، )١(املراقبة تأيت بمعنى املحافظةف، ً

ٍوما أنا عليكم بحفيظ...{: ومنه قوله تعاىل ِ َ َ َِ ُ َْ ََ ْ ظ ّالتيق هو ظّوالتحف، )٨٦: هود( }َ
 فتأويلـه ،احلفيظ يف أسامء اهللا بمعنى العلـيم والـشهيد َّيل بأنوق، ة الغفلةّوقل

هـا مثقـال ذرة ّال يعزب عن حفظه األشـياء كلأو ، )٢(ء يشالذي ال يعزب عنه
، مجيع األحـوال عامل به يف ء احلافظ لليشَّ وأصله أن،)٣(يف السموات واألرض

 .ى له حفظهّإذا خفيت عليه أحواله ال يتأتف
اظ وهـم ّرجل حافظ وقـوم حفـ: ُفيقال، الغفلة واحلفظ نقيض النسيانو
 .)٤( يعونهًام ينسون شيئاّ وقل،زقوا حفظ ما سمعواُالذين ر
ُيفهم بأن املـراد مـن حفـظ اهللا تعـاىل للـسموات واألرض هـو ّ تقدم َّومما َّ ُ

: ُسواء كـان ذلـك باملبـارشة أم بواسـطة حفظـة، وقايتهام من الزوال والفساد
َخيافون رهبم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون{ ْ َ َُ َ ُ َ َ ْ ِّ ُ َّ َُ َ َ ْْ ِ ِ َ ُ َ فـظ َّوأن هـذا احل، )٥٠: النحل( }َ

   .َّكام تقدم، ُوال يثقل عليه، ليس فيه مؤونة عليه سبحانه
َالع (:ة والع وندسا فردة ا سا ْ ِّ (  
 العظمـة ّ، فالعالء الرفعة، والعلـوّومنه العالء والعلو، أصل البناء: ّالعلو
فـالن مـن عليـة : ُفيقـال،  وأسـفلهءيشّكل  والسفل أعىل ّوالعلو، )٥(ّوالتجرب

                                                 
 .١١٧٢ ص،٣ج: املصدر السابق: انظر) ١(
 ).٧١٣(:  رقم،١٨٠ص: الفروق اللغوية: انظر) ٢(
 .٤٤١ ص،٧ج: لسان العرب: انظر) ٣(
 .٤٤١ ص،٧ج: املصدر السابق: انظر) ٤(
 .٢٤٥ ص،٢ج: كتاب العني: انظر) ٥(
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رجـل عـايل : ُويقـال،  وأصحاب املكانة الرفيعةهل الرشفمن أ: الناس، أي
 ًاّأو عـدو ًأامرمن قهر ّكل و، )١(رشيف ثابت الرشف عايل الذكر: أي، الكعب
 قيل والفرس إذا جرى يف الرهان وبلغ الغاية. واعتاله واستعىل عليه، فقد عال
ُّالعيل(و، )٢(استعىل عىل الغاية واستوىل: فيه ِ َ  واقتدر األشياء  هو الذي عال عىل)ْ

 .)٣( املكانّ بقدرته، ال من علواألشياءاملستعيل عىل أو عليها، 
َّوقد قيـل بـأن ،  العايل املتعايل ذو العىل واملعايلّواهللا تبارك وتعاىل هو العيل

الذي رتبته أعىل املراتب العقليـة، وهـي  هو ّالعيلَّأن   واملتعايلّالفرق بني العيل
املتعايل أما  وعقيل، وّحيس موجود ّسة هي مبدأ كلّاته املقدة، فإن ذّاملرتبة العلي

ّكـل ه عن نعوت املخلوقات وعـن ّ بقدرته، أو املتنزءيشّكل هو املستعيل عىل ف
وهذان املعنيان ينسجامن مع املعنى ،  ال جيوز عليه يف ذاته وصفاته وأفعالهءيش

  .)٤(املراد بيانه يف املقام
األشباه واألضداد واألمثال واألنداد، وعـن عايل عن ُ هو املتّالعيلَّقيل بأن و
 الـذي هـو بمعنـى ّهـو مـن العلـو: وقيـل، مارات النقص، ودالالت احلدثأ

 .)٥( واجلالل والكربياءواالعتالء الشأن والقهر ّالقدرة والسلطان وامللك وعلو
) العظـيم( و اسم للذات باعتبار أنه فوق سائر الذوات،)ّالعيل(َّوقيل بأن 

 باعتبـار ّولواألة والعقلية، ّسي االدراكات احلّ للذات باعتبار جتاوزها حداسم
  .)٦(سبقه عىل املوجودات، واآلخر باعتبار صريورة املوجودات إليه

                                                 
 .٨٦ ص،١٥ج: لسان العرب: انظر) ١(
 .٢٤٦-٢٤٥ ص،٢ج: كتاب العني: انظر) ٢(
 .٣٩٤ص: و ٢٨٦ ص،٨ج:  يف تفسري القرآنالتبيان: انظر) ٣(
 ).١٥١٢(: رقم ٣٧٤ص: الفروق اللغوية) ٤(
 .١٦١ ص،٢ج: تفسري جممع البيان: انظر) ٥(
 .٤٢٦ ص،٢ج: جممع البحرين: انظر) ٦(
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ىل ُ ويكـون العـ،مجع الصفة العليا والكلمة العليا:  أي،مجع العليا: الُوالع
 فهـذه أعـىل ،ال اهللا وصـفة اهللا العليـا شـهادة أن ال إلـه إ،مجع االسم األعـىل

 ً عاليـاًاّ ومل يزل اهللا عليـ، وال يوصف هبا غري اهللا وحده ال رشيك له،الصفات
ُومن هنا وصفت كلمة اهللا بالعليا، )١(ًتعالياُم وقـد ، وكلمة الكافرين بالـسفىل، ُ

 ،فـةّاملتعفهـي العليـا و ،)٢()اليد العليا خري مـن اليـد الـسفىل(: ديثورد يف احل
 .املانعة أو  اآلخذة: والسفىل، املعطية:العليا:  وقيل،سائلة ال هيوالسفىل

ً إن العيل يناسب كثريا العظمة:واخلالصة َُّ ولذلك جاء الوصـف بـذلك ، ّ
ه ّ بقدرته، أو املتنـزء يشّهو املستعيل عىل كلفيستقيم املعنى بكونه تعاىل ، ًتباعا

 .اته وأفعاله ال جيوز عليه يف ذاته وصفءيشّكل عن نعوت املخلوقات وعن 
َالع (:ة والع ونسابعا فردة ا    ) ِظيمْ

 عـن حـدود العقـول َّ الذي جاوز قـدره وجـل:العظيم(: قال ابن منظور
كـرب  :والعظم يف صـفات األجـسام،  اإلحاطة بكنهه وحقيقتهّتصورحتى ال ت

 .)٣() عن ذلكَّ واهللا تعاىل جل،الطول والعرض والعمق
ِالعظيم(و َ  ِ والعـامل،ءالذي ال يعجـزه يش القادرو ،أنالعظيم الشبمعنى ) ْ

                       .)٤( وال غاية ملعلوماته، ال هناية ملقدوراته،ءالذي ال خيفى عليه يش
 ، إىل عظم الشأن وجالل القـدرةه تعاىل منرصفّ يف حقةالعظمَّلذلك فإن و

الـشأن َّومن هنا قيل بأن عظمـة ، )٥(دون العظم الذي هو من نعوت األجسام
                                                 

 .٨٥ ص،١٥ج: لسان العرب: انظر) ١(
  .٤ ح،١١ ص،٤ج: الكايففروع ) ٢(
 .٤٠٩ ص،١٢ج: لسان العرب: انظر) ٣(
 .١٦١ ص،٢ج: تفسري جممع البيان: انظر) ٤(
  .٢٦٦ ص،١ج: زاد املسري) ٥(
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 ألن ّفهـو ذمذلك وصـف العبـد بـفـإذا مـا ، وجاللة القدر من أوصافه تعاىل
ّعز وجلالعظمة يف احلقيقة هللا  ، هّه املـذموم وجتـربّكـربت تعنـي وعظمة العبد ،ّ

وســيأتينا يف بحــث أخالقــي عرفــاين معنــى العظمــة اإلهليــة والعظمــة غــري 
ٍثم يـردون إىل عـذاب ...{: ًقرآنيا بالعظيمعذاب النار ُحيث وصف ، )١(اإلهلية َ َ َُّ ِ َ َ ُ َّ
ٍعظيم ِ : ً بـذلك أيـضا يف قولـه تعـاىلووصـف كيـد النـساء، )١٠١: التوبـة( }َ

ٌقال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم...{ ْ ِْ ِ َِ َّ َّ ُُ َ ُ ََ َّ ِ َِّ َ  .)٢٨: يوسف( }َ

                                                 
 . يف بحوث التفسري املوضوعي لآلية الكريمة وتأويالهتا) ١(
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 ،ًفهـي عـني الـذات مـصداقا، هبا تكون الذات،  هللا تعاىل صفات كامل.١
َّوهـي الـصفات املـسام، َّوأن الذات كافية يف أخذ الصفة منها ومحلهـا عليهـا  ةُ

؛ ولـه تعـاىل )احليـاة والعلـم والقـدرة(: من قبيـل، بالصفات الذاتية الثبوتية
َّاملـساموهي ، ُمجلت هبا الذات، صفات مجال   بالـصفات الفعليـة واإلضـافيةةُ
 فال تكفـي الـذات يف محلهـا ،ًوهي صفات زائدة عىل الذات كالميا، اإلثباتية
؛ ولـه )اخلالقية والرازقية والرمحانية(: من قبيل، َّإذ البد من طرف آخر، عليها

ًوهي التي تسلب عن الذات تنزهيا هلا، تعاىل صفات جالل ُ)١( . 
ومنها مـا ، َّمنها ما يتعلق بالسري األسامئي، َّ للتشطري الصفايت فوائد مجة.٢

ّيتعلق باآلثار املرتت ، َّومنها ما يتعلق بتعيني الوظائف الكونية املنتظمة، ة عليهابَّ
 . بوجه حكاية اسم اجلاللة للصفةّتعلقومنها ما ي
 ُاألوىل، الصحيح فيها مقولتان، تصويرات عديدة) اهللا( جلذر اسم اجلاللة .٣

 للـذات ّستقل تتبنَّى مقولة الوضـع املبـارش املـوالثانية، تتبنَّى مقولة االشتقاق
ات ّتـصورُوهي املقولة التـي توصـد األبـواب أمـام مجيـع ال، ةّخاصَّدسة املق

ًسة اسام علام ينسجم مع إطالق كامله ومجاله  ّفهو الواضع لذاته املقد، ُاألخرى ً
َّوهذا هو الرس يف إطباق امللل والنحل عىل كونه اسام لذاته املقدسة، وجالله ً ُّ. 
 ِّاسـم للموجـود احلـقهو أنـه َّ إن أفضل ما قيل يف معنى لفظ اجلاللة .٤

لصفات اإلهلية، املنعوت بنعوت الربوبية، املنفرد بـالوجود احلقيقـي، لاجلامع 
                                                 

وأما الكامل ، لسفيةاصطالحات كالمية ف، الذاتية والفعلية واإلضافية والثبوتية واإلثباتية )١(
وقـد حـاول الـسيد ، ُواجلامل واجلالل فاصطالحات تتداول يف كتب األخالق والعرفان

 .  اجلمع بني الرؤية الكالمية الفلسفية والرؤية األخالقية العرفانية،ُالسيد األستاذ دام ظله
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وبنحو الفتـوى ، وهو املعنى األقرب السم اهللا األعظم، ال إله إال هو سبحانه
َّيمكن القول بأن كل ما يصح نعت الذات املقدسة به ف ُّ َُّ  .نه يقع معنى للفظ اجلاللةإَّ

ّن لفظ اجلاللة عىل اعتباريتـه إال أن التفكـر فيـه ال ينفـك إ.٥ ّ  عـن ّالبتـة َّ
َّر يف مسامهّالتفك  .وفيه اإلخفات أوىل من اجلهر، ًفيكون معناه مقرونا بالعبادة، ُ
َّ إن لفظ اجلاللة وإن كان علـام للـذات املقدسـة.٦ ً َّإال أنـه ال حيكـي رس ، َّ

َّفرسها ال يطلع عليه ، ّالبتةالذات  ومعرفتهـا اإلقـرار بـالعجز عـن ، ًأحد أبداُّ
 ). إىل معرفتك إال بالعجز عن معرفتكًمل جتعل للخلق طريقا(: كام ورد، ذلك
ِوذروا الذين يلحـدون يف أسـمآئه{:  يف قوله تعاىل.٧ ِ ِ َِ ْ ُ َُ ِ َ ُ ْ َّ ََ  إشـارة إىل وصـفه } َْ

ء َّفإن وصـف يش، أو وصفه بام مل يرد يف خرب صحيح، بغري ما وصف به نفسه
 .فرع معرفة اليشء نفسه

وال توجد صفة إثباتيـة ، ُ ال توجد صفة ثبوتية ذاتية إال ومرجعها الكامل.٨
 .ُوال توجد صفة سلبية تنزهيية إال ومرجعها اجلالل، فعلية إال ومرجعها اجلامل

وهو ، وحكاية اسم اجلاللة ألسامء اهللا وصفاته مراتبية بحسب املحكي له
ّكام أن كفاية احلكاية وعدمها أمـر مـرد، سم والصفةطالب معرفة الذات باال ه َّ
َّإىل نوع املعرفة املتزود هبا  .وإىل مرتبة العارف يف سفره املعنوي، ُ

ًأوال) اهللا( من دواعي حمبوبية لفظ اجلاللة .٩ َّن األلف والالم هلـام أثـر أ: ّ
ان ية الوضـوح والتعريـف فـيهام واللـذّاصـوربام خل، نفيس كبري عىل املستمع

ّيمث ًالن ميال فطرياُ  .ية واإلهبامّبخالف حرف اهلاء املوغل يف الرس، ً
ٍن معناه حاك عـن إوحيث ،  يف معناهًياَّن االسم عادة ما يكون فانأ: ًوثانيا َّ
ِّفإن شدة التعلق باملسموع ستكون بينة، ِّاخلري كله ّ َّ َّ. 
 .نحن أثره وفيضهف، ٌّنه رس أودعه اهللا تعاىل يف قلوبنا ووجدانناأ: ًوثالثا
ً إن لفظ اجلاللة حاك عن األسامء احلسنى مجيعا.١٠ ألنـه اسـم للـذات ، ٍَّ

ُبالتـايل فإنـه ي، َّاملقدسة اجلامعة لصفات الكامل واجلامل واجلـالل إمجـال ّمثـل َّ
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 .نعوت الذات
ً إن هللا تعاىل اسام هو األوسع آثارا مطلقـا.١١ ً َُّ وهـو احلـاكم عـىل مجيـع ، ً
ّواالسم الظاهر الذي تبوأ هذا املوقع يف نظـام ، سم اهللا األعظموهو ا، األسامء

َومـن هنـا تفهـم مل تكـون البـسملة ، سبحانه) اهللا(حاكمية األسامء اإلهلية هو  ِ
ّفهو االسم الذي تدار به دف، سمهاب ِّعلام بأن الـذين رشفـوا بحملـه ، ة الوجودُ ُ َّ ً

ً لنا ـ ولو إمجاال ـ ّيتضح وبذلك ،ُإنام محلوا منه ما يسعه كامهلم ال كامله سبحانه
 .وجه العالقة بني لفظ اجلاللة واسم اهللا األعظم

فيكون املفاد هو أنـه ، يف املقام هو املعبود) إله(َّ إن أقرب معنى ملفردة .١٢
ٌال معبود موجود سـواه هـو : ّيكـون املـؤدى) اهللا(وبـضميمة لفـظ اجلاللـة ، َ
وإن ، ال معبـود موجـود سـواه، لكـاملاملرتفـع بـتامم ا، ُاملحتجب عن األنظار

 .سواه ٍّبحق َمعبود وال ٍّبحق املعبود اهللا نهإ: شئت قلت
َّ إن مجيع اآليات التي كانت بصدد إثبات التوحيد واستعملت األداة .١٣

 .فقد استعملتها بمعنى احلرص ال االستثناء) إال(
يـشتمل عـىل غمـوض وإهبـام رغـم أنـه أعـرف ) هـو(َّ إن الضمري .١٤

ًواإلشارة هللا سبحانه وتعاىل به بدال من لفـظ اجلاللـة أكثـر وقعـا يف ، ملعارفا ً
َّألهنـا كلهـا إهبـام وغمـوض، َّالنفوس وأعمق حكاية عـن الـذات املقدسـة َّ ،
 .فيكون التعبري املوافق ملقتىض احلال هو بالضمري

ذو احلياة الثابتـة عـىل وزان سـائر الـصفات هو أنه ) ّاحلي(َّ إن معنى .١٥
وقوام هـذه احليـاة الذاتيـة الـرسمدية ، هة يف داللتها عىل الدوام والثباتّملشبا

َّال أن ، ّبمعنى أنه حي من حيث هو عامل ومن حيث هـو قـادر، ُالعلم والقدرة
 .بة من العلم والقدرةّحياته مرك
، دون احلاجة ألحد من خلقـه، ُواملقيم لغريه، وم هو القائم بذاتهُّ القي.١٦
ُفالكل متق  .تهّيُّلعدم خروج أحد عن قيوم، ّالبتةُّوال أحد غريه قيوم يف اخللق ، ّوم بهّ
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َّ إن السنة مقدمة للنوم وليست مرتبة منه.١٧ ِّ فيكون نفيها عنـه سـبحانه ، َّ
ّورغم أن نفي السنة حمص، أبلغ يف التعبري من نفي مرتبة من النوم ِّ له نفي النـوم َّ

ُد به املبالغة يف نفي مطلق الغفلة عنـهَّإال أن جميء نفي النوم أري، نفسه َّكـام أن ، ُ
ِّمقتىض القيومية نفي السنة والنوم عنه تعاىل ُ. 

ًوهو أعم من أن يكون إذنا تكوينيا كـام ، َّ إن اإلذن هو السامح بالفعل.١٨ ً ّ
ُّأو ترشيعيا كام يف املباحات والرخص الرشعية، ُهو احلال يف الشفاعة األخروية ً. 

فجعل العلم يف موضع املعلـوم ، ُ علمه تعاىل يراد به معلومهَّ قيل بأن.١٩
واإلحاطـة بـيشء ، ُلنكتة اإلحاطة التي تناسب معلومه سبحانه ال ذات علمه

والعلـم ، يّعـاموهـو العلـم ال، ّمنها العلم بالتعلم، َّمن معلومه له طرق شتى
 .ّوهو العلم اخلايص، بواسطة التقوى

وموضـوعة ، بموضـوعة الـدعاء مـن جهـةَّ إن للمشيئة صلة وثيقة .٢٠
َّوما مل تتبـني خطـوط الـصلة فـإن هـذه املوضـوعات ، ُالبداء من جهة أخرى َّ

ّوغريها سوف تبقى مبهمة وحمل هتمة وتشكيك ُ. 
 تراكـب ءيشّكـل و، ي الكريس بذلك لرتكيب بعضه عىل بعضِّمُس .٢١

 . ورد اآليةًوهو األكثر انسجاما مع م، )األصل(: يأيت بمعنى و،فقد تكارس
فيكـون ،  عليـهّال يثقلـه وال يـشقهو أنـه تعـاىل  )ال يؤوده(:  معنى.٢٢
َوال يؤوده حفظهام(: معنى ُ ُ ْ ِ ُ ُ َُ َ  .يه ذلك علّال يشق و،حفظهام ال يثقله هو أنه )َ
ُ إن املراد من حفظ اهللا تعاىل للـسموات واألرض هـو وقـايتهام مـن .٢٣ َّ
 .ُوال يثقل عليه، فيه مؤونة عليه سبحانهَّوأن هذا احلفظ ليس ،  والفسادالزوال
ُّالعيل (.٢٤ ِ َ ه عـن ّ واقتـدر عليهـا، أو املتنـزاألشـياء هو الذي عال عـىل )ْ

 . ال جيوز عليه يف ذاته وصفاته وأفعالهءيشّكل  وعن ،نعوت املخلوقات
ِالعظيم( .٢٥ َ  ِ، والعـاملءالذي ال يعجزه يش القادروالشأن، ُيراد به رفعة ) ْ

 .، ال هناية ملقدوراتهءفى عليه يشالذي ال خي
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َ إكراه ْال (:املفردة األوىل والثانية • َ ْ ِالدين، ِ ِّ.( 
َتبنيقد (: املفردة الثالثة • َّ َ.( 
ُالرشد (: املفردة الرابعة واخلامسة • ْ ِّالغي، ُّ َ ْ (. 
ْفمن(: املفردة السادسة والسابعة • َ ْيكفر  َ َُ ِالطاغوت، ْ ُ َّ.( 
ْيؤمنَو(: املفردة الثامنة • ِ ْ ُ.( 
َاستمسكفقد (: املفردة التاسعة • َ ْ َْ.( 
َالعروة الوثقى(: املفردة العارشة • َْ ْ ُ َ ُْ ِْ.( 
َانفصام ال (: املفردة احلادية عرشة • َ  ).هلاِ
ٌسميع (: املفردة الثانية والثالثة عرشة • ِ ٌعليم، َ ِ َ.( 
 .معطيات املقطع الثاين •
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َّمر بنا أن مفردات املقطع الثاين من آية الكريس هي َال إكـراه(: َّ َ ْ ِ ِالـدين ، َ ِّ ، 
َتبنيقد  َّ ُالرشـد، َ ْ ِّالغـي ، ُّ َ ْيكفـر ، ْ ُ ْ ِالطـاغوت ، َ ُ ِيـؤمن ، َّ ْ َاستمـسك ، ُ َ ْ ِالعـروة  ، َْ َ ُْ ْ
َالوثقى َ ْ ُ َانفصام، ْ َ ٌسميع ، ِ ِ ٌعليم ، َ ِ  ّولاملنهجة الـسابقة يف املقطـع األويف ضوء ، )َ

 .وهي كالتايل، ُنواصل بحث مفردات املقطعني التاليني
  )ِال إكراه (:ا فردة األو 

، ً فتنفـي وقوعـه مطلقـا)١(تقع عىل اسم جـنس، ٍحرف ناف للجنس) ال(
َّفيكون املؤد ومن رشوط عملها يف النفـي كـون اسـمها ، ُى نفي مطلق اإلكراهُ

ّوهو متحق، نكرة  ومفـردة اإلكـراه تقـع يف .هو واضـحو، )إكراه(ق يف مفردة ُ
َّالسـيام يف مثـل موضـوعة ،  االختيـارّحتقـقفالنفي املطلق يفيد ، قبال التخيري

ومـا الـشهادة الظاهريـة إال انعكـاس لـذلك ، ُالدين املبتنية عىل الفعل القلبي
                                                 

حاة بأن ) ١( لثـاين يقـال أحدمها يقال له اسم جنس مجعي، وا: نينوععىل اسم اجلنس َّذكر النُ
 عىل أكثر من اثنـني، ويفـرق ّما يدل: فرادي، فأما اسم اجلنس اجلمعي فهوأله اسم جنس 

 تكون يف املفرد كبقرة وبقر وشجرة وشجر، ومنه كلم ًبينه وبني واحده بالتاء، والتاء غالبا
 ،ما يصدق عىل الكثـري والقليـل واللفـظ واحـد: فرادي فهوأما اسم اجلنس األ؛ ووكلمة

رهط وركـب : فاسم اجلمع من قبيل، ؛ واسم اجلنس اجلمعي غري اسم اجلمعوذهبكامء 
  .وجيش

َّومنه يعلم بأن كلمة َّوإذا مـا علـم بـأن ، فـراديأهي اسم جـنس ) إكراه(: ُ اسـم اجلـنس ُ
َّ فإن املنفـيملعنى مشرتك بني أفراد الطبيعة باعتبار اشرتاكهاموضوع   بواسـطة أداة النفـي َّ

  ).دام ظله(منه .  مطلق أفراد الطبيعةالسابقة عليها هو
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عـىل الـشهادة ُفمن أكره ، )١(ًوإال صارت الشهادة املخالفة للفعل نفاقا، الفعل
ًفهو ليس بمسلم رشعا وواقعا) صورة الفعل اخلارجية( ُكام أن الـذي يكـره ، ً َّ

 .ّوهذا األمر حمل وفاق أعالم املسلمني، عىل نطق كلمة الكفر ليس بكافر
َّعلام بأن نفي اإلكراه موضوعه ـ بحسب املشهور ، )٢(ـ هـو أهـل الكتـاب ً

ّيطلق عليها رشوط أهل الذمـة ّمعينفلهم أن يبقوا عىل دينهم ضمن رشوط  ، ةُ
ُّوأما املسلم الفطري وغري الفطري أيضا فال حيق ً له رشعا إبدال دينـه مطلقـاً ً ،

ّحيث يطلق عليه عندئذ باملرتد ، بحسب أصل إسالمه، ّ امليلّأو املرتد،  الفطريُ
ُ له فإنه يكره عـىل ّوأما الكافر احلقيقي الذي ال دين ساموي،  معلوماموحكمه
ًـ أو يصار به إىل أحكام أخـرى معلومـة أيـضا ُ يف الدين ـ إن ظفر بهالدخول ُ ُ ،

ُوللمسألة تفاصيل وصور كثرية وقع فيها اخلالف إال أن أصوهلا جممـع عليهـا  ُ َّ
 .وأما التفاصيل فنوكلها إىل أبحاثنا الفقهية، )٣(وقد أوجزنا بعضها، ًتقريبا

                                                 
وأشهد أن ( اخلامتة ّنبوةواإلقرار بال) أشهد أن ال إله إال اهللا(الشهادة كلمة التوحيد باملراد ) ١(

ًهبا يكون الناطق اختيارا مسلام ظاهرا، )ًحممدا رسول اهللا ِفإن كان معتقدا هبا فهو مـسل، ًً م ً
ًوفيهام معا ـ ما دام خمتارا، ًواقعا ، ّوهذا حمـل وفـاق املـسلمني، ُ ـ يصان دمه وماله وعرضهً

  ).دام ظله(ُ األستاذ ّسيدناَّكام عرب بذلك 
 . فانتظر،  من الكتاب من الباب الثايندساسالسيأيت الفصل يف هذه املسألة يف الفصل ) ٢(
ّوهو أن املراد باملرتد) ٣( ًهو الذي نشأ مسلام ابتداء:  الفطريَّ حارضة اإلسالم فلم يدخل إىل ، ً

ُفإن تاب تقبل توبتـه ولكنهـا ال تـدرأ عنـه ،  هو القتلّويلوحكمه األ، ُمن حضرية أخرى
، ٍنعم ال جيب عليه عندئذ تعريض نفسه للقتل، ًوإن كانت التوبة خالصة واقعا، َّحد القتل

فهو ليس كالقاتل الذي جيب عليه اإلعالم بـذلك وتـسليم ، َّفله أن يتخفى أو يرتك بلدته
ّهذا كله إذا كان املرتد، نفسه حتى عىل فرض توبته ً الفطري رجال بالغا عاقال خمتاراّ ًً وأما ، ً

ُ الفطري امرأة فتستتاب وتقبل توبتهاّإذا كان املرتد ًفإن مل تتب تـسجن مؤبـدا، ُ َّ ُ أو جيعـل ، ُ
ّاهللا هلا سبيال؛ وأما املرتد ً امليل فهو من مل يكن مسلام ابتداء ً ً ُعلم إسالمه أسلم وَّثم ّ َ ِ ّارتـد َّثم ُ
ُعن إسالمه إىل ملة أخرى َّسواء كانت امللة األخرى دينـا سـامويا آخـر أم ملـة الكفـر ، َّ ًَّ ً ُ=  
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َال إكراه(: إذن فمفردة َ ْ ، وهـو الـدين، ه يف املقـامّتعلقـتعني ال إلزام بم، )ِ
بمعنى ال إلزام يف الطاعة لغري املسلمني بـاإلقرار واإلتيـان بمفـردات الـدين 

ب عـىل ّة بـاحتامالت الـدين ومـا يرتتـّخاصوسوف تأتينا بيانات ، اإلسالمي
 . لآلية) ُاجلميل( يف التفسري التجزيئي ،ذلك

ُإن فاعل اإلكراه املنتفي فعله هو اهللا تعَّثم  فهـو سـبحانه مـن ، اىل ال غـريَّ
من قبيل جعله ، ُيملك القدرة عىل توجيه حركات القلوب باالجتاه الذي يريد

ُإن الـذين آمنـوا وعملـوا {:  قـال تعـاىل؛ّة يف القلوب ملـن اسـتحق ذلـكّاملود َِّ َِ َ َُ َ َّ ِ
َالصاحلات سيجعل ل ُ َ ْ ََّ َ ِ ِ ًهم الـرمحن وداـَ ّ ُ ُ َ ْ َّ ُ  عليـه وأمـا الغـري فعـسري، )٩٦: مـريم( }ُ

ُوقد عرفت بأن من أكره عىل كلمة الشهادة فهو ليس بمـسلم ، ُبل حمال، ذلك َّ
ًرشعا وواقعا ففاعـل ، وهو أمـر ال يملكـه إال اهللا تعـاىل، فلم يبق إال القلب، ً

 -َّجلـت قدرتـه - البـاري ىوقد نفـ، اإلكراه عىل تقدير حصوله هو اهللا تعاىل
ِولـو شـاء ربـك آلمـن مـن يف {:  قـال تعـاىل؛وقوع ذلك منه رغم قدرته عليه َ َ ََ ُّ ْ ََ َ َ

َاألرض كلهم مجيعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنني ُِ ِ ِْ ُ َ ْ ْْ ُ ُ َّْ َّ ُ ََ َ ُ ِ َ َ ًَ َ ُّ ُ ِ  .)٩٩: يونس( }َ
َّعلام بأن ، َّخلاصيتها التكوينية، واإلجلاءة القرس ئة مشيئوهذه املشي حـرف ً

ومـا  ؟ه من هوِرْكُنام الشأن يف املإ ممكن، واإلكراه َّعالم بأنلإلاالستفهام أورد 
عـىل أن يفعـل يف قلـوهبم مـا وحـده نه هو القـادر  أل،تعاىل وحدهاهللا ال إهو 
بـل ال موضـوع لـه فإنـه ، ًاّما دام اإلكراه منفيو، )١(اإليامنون عنده إىل ّيضطر

                                                                                                                   
فـإن ، ُفإن تاب درأ عنه القتل وإال فيقتل بال فـصل، تيبُفإن أعلن الكفر أست، املحض=  

ُكفر بعد توبته قتل دون أن يستتاب ُواألصح أنه يقتـل بعـد الكفـ، ُ ًر ثالثـا أو أربعـا عـىل ّ ً
ّومنه يعلم بأن املرتـد. وال فرق هنا بني الرجل واملرأة، خالف َّ ً الفطـري أسـوأ حـاال مـن ُ
ُوسـتأتينا بيانـات أخـرى مـوجزة يف ، ّ من حيث احلكم املرتتـب عـىل ارتـدادهّ امليلّدتاملر

 ).دام ظله(منه . التفسري التجزيئي لآلية
  .٣٤٥ ص،١ج: لراونديل، فقه القرآن: انظر) ١(
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َّيكون املؤد لنفسه ما ّحق االختيار  ُى النهائي لنفي اإلكراه هو أن يرتك لإلنسانُ
 .)١(اء من طريف الفعل وعاقبتي الثواب والعقابش

  )ين ا (: ا فردة ا انية
ِّعند مراجعة املعنى اللغوي نجد معاين متعددة للد ّ ُ  منها ،)بكرس الدال (ينُ

ًأما الطاعة فيقال مـثال،  واملكافأة واحلسابواجلزاء الطاعة  لفـالن أي ادانـو: ُ
ْإال الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا {: من قبيل ما جاء يف قوله تعاىل، )٢(أطاعوه ْ ُْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ََ ََ ََّ ِ َّ ِ

َباهللاِ وأخلصوا دينهم هللاِِ فأولـئك مـع ا ْ ُ ََ َْ ِ َِ َُ َ ُ َ ْْ َ َؤمننيُملـِ ِ ِ : وقولـه تعـاىل، )١٤٦: النـساء( }ْ
ًوله الدين واصبا...{ ِ َ ُ ُ َِّ َوال يـدينون ديـن ...{: وقولـه تعـاىل، )٥٢: النحـل( }...َ َِ َِ ُ َ َ
 .)٣(ّأي ال يطيعون طاعة حق، )٢٩: التوبة( }...ِّقَحلا

وقـد ، ، أي جـازاهًدانه دينا: يقالف، واحلساب اجلزاء واملكافأة أما بمعنىو
 كـام .ابن آدم كن كيف شئت(: ورد يف احلديث عن اإلمام الصادق عليه السالم

، ازى، أي جتازى بفعلك وبحسب ما عملـتُ جتيازُكام جت: ، أي)٤()تدين تدان
َّأئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنـا {: وقوله تعاىل،  املشاكلةىلازى عُعل جتكام تفأو  ُ َّ َ ِْ ِ ِ َِ ًَ ًَ َ ََ ُ َ

َملدينون ُ ِ ِمالـك {: ومنه قوله تعاىل، )٥(بونَون حماسّجمزي: أي، )٥٣: اتّالصاف( }ََ ِ َ
ِيوم الدين ِّ ِ ْ ُيومئـذ يـوفيهم اهللاَُ ديـنه{:  تعـاىلقولـهو، )٤: الفاحتة( }َ َ ِ ٍ ُِ ُ َ َِ ِّ َ  }...َّقَحلـُم اْ

ٌوإن الــدين لواقــع{:  تعــاىلقولــهو، هم الواجــبءجــزا: أي، )٢٥: النــور( َ َ َِ َ ِّ َّ ِ{ 
                                                 

  .٣٤٢ ٢ج: امليزان يف تفسري القرآن: انظر) ١(
 .، مـادة ديـن٣٢٣ص: لفاظ القـرآنأمفردات : ًوأيضا .٧٣ ص،٨ج: كتاب العني: انظر) ٢(

 :  عمرو بن كلثومومنه قول الشاعر
 .عصينا امللك فيها أن ندينا     والــم طـنا وهلـام لـّوأي         

  .٧٦ ص،٢ج: جممع البحرين: انظر) ٣(
 .٤ ح،١٣٨ ص،٢ج: لكايفُأصول ا) ٤(
  .٢١١٨ ص،٥ج: ج اللغةات ،الصحاح: انظر) ٥(
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 .وغري ذلك من اآليات الكريمة، أي اجلزاء، )٦: الذاريات(
َّومنه جاءت صفة الديان هللا تعاىل، ُوالدين جيمع عىل أديان وهي بمعنـى ، ّ

 أي قهـرهم ،ل مـن دان النـاساّ وهو فع، وقيل القايض،وقيل احلاكم ،ارَّالقه
 .)١(قهرهتم فأطاعوا:  أي،<دنتهم فدانوا> من ،فأطاعوه
لـه  ولكنها ليست مقـصودة، ال ينفيها القرآن الكريم ة اللغويينا املعهوهذ

أو ، فاملعاين اللغويـة عـادة مـا تكـون الزمـة ،فردة الدينمل هلًحمضا عند استعام
ّوإنام ، ُحيث مل يقصد فيه ذلك، يهمن قبيل ما نحن ف، ًمقصودة ثانيا وبالعرض

ّقصد به معنى آخر ذكره مجلة مـن املفـرس ًمجـاال ـ هـو إ ّين، وهـو أن الـدين ـً
ُالـذي يوصـل اإلنـسان إىل سـعادته القـويم يف احلياة أو املـنهج ُاملثىل الطريقة 

 .)٢(خروياأل ُالدنيوية بام يناسب الكامل
 لوصول إىل الـسعادة احلقيقيـة يقصد هبا االتيهو الطريقة املسلوكة أو قل 

 ب وجـودهّحـسب تركـموجود عاقل بّكل يطلبها ف، الغاية املطلوبةّثل متهي التي 
 ّ أو أياإلنـسانسعد ُ وحاشا أن يـ،ً واقعياً خارجياً طلبا،زه بوسائل الكاملّوجته

 كـأن ،خلالفه ئِّيُهأنه قد أو ، أ بحسب خلقته لهّهيتمن اخلليقة بأمر ومل يعاقل 
 ز بخالفهـا،ِّهـُوقـد جأ، رتك التغذى أو النكاح أو ترك املعارشة واالجتامعيسعد ب

 . )٣(ز بام يوافقهَّأو يسعد بالطريان كالطري أو باحلياة يف قعر البحار كالسمك ومل جيه
 ،السلوكية وخالقية  منهج يف احلياة بجميع أبعادها االعتقادية واألينإذن فالد

 ونحو ذلـك فـيام ، اجتامعيةمنت فردية أ سواء كا،وبمختلف جماالت السلوك
وهبـذا املعنـى ـ املـنهج والطريقـة ـ ورد ، ّيتعلـق بعالقاتـه بالطبيعـة وغريهـا

ِّقل يا أهيا الناس إن كنتم يف شـك مـن {: من قبيل قوله تعاىل، االستعامل القرآين ْ ٍَّ َ ِ ُ َُّ ِ ُ َ ُّ َ ْ ُ
                                                 

 .٧٨ ص،٢ج: جممع البحرين: انظر) ١(
 . ٣٦ص: حوار مع السيد العالمة كامل احليدري، ه يف الدينّالتفق: انظر) ٢(
  .١٩٢ ص،٧ج:  يف تفسري القرآنامليزان) ٣(



 ٢ جـ منطق فهم القرآن .......................................................................... ١٩٦

ِديني  .عليها أسلكها وأثبت ييف طريقتي الت:  أي،)١٠٤: يونس( }...ِ
ّأنه ال توجد ملة  لنا ّيتضحويف ضوء ذلك   وهلـا ديـن، ّإالأو كيان بـرشي ُ

وهـم ،  وهو دين اجلاهليـة بحـسب التعبـري القـرآين،فحتى املالحدة هلم دين
ُغاية ما يف األمر أهنم خيطئون يف املصداق ألسـباب ، ًيطلبون سعادهتم به أيضا

ّتراكمية ختلفها املوروثات الفاسدة والبيئة وغـري ذلـك مـن ظـروف ، ثـةّ امللوُ
 .ّة باجتاه احلقّوأعراف وتقاليد تقطع اإلنسان عن احلركة اجلاد

 نفي اإلكراه يف ولة من هذه املفردة والسابقة عليها هّوبذلك تكون املحص
ًقال خمتـارااما دام اإلنـسان عـ، اختاذ املنهج احليايت َّوال ريـب بـأن الـدواعي ، ً

وهـذه الـسعادة ال تكـون ، ث عن كامله وسـعادتهبح اإلنسان للّالفطرية حتث
خروية هي ّ ألن احلياة األ،خرويًمنسجمة متاما مع الكامل األكذلك ما مل تكن 

ّوأن احلياة الـدنيا هـي دار ، عاقلّكل قصد من ُفينبغي أن تدار القرار والبقاء، 
، نـسانينبغي أن ال تكون هي الغاية يف حركة اإل و،ّاملمر ودار التزاحم والفناء

منهج يف احليـاة الـدنيا لكـسب ك، وبذلك نكون قد عرفنا جممل حقيقة الدين
 .)١( مع الكامل األخرويةتناسباملالسعادة احلقيقية 

فيكـون ، ُ يمكن توظيفه يف املقـام،وهو الطاعة، ّولَّإن الدين بمعناه األَّثم 
َّولكـن ، ى هو الطاعة للمنهج الذي يـسري بنـا باجتـاه الـسعادة احلقيقيـةّاملؤد

َّالسؤال األهم إنام يتعلق بمصداق ذلك الـدين واملـنهج فـال يكفـي إطـالق ، ّ
كام هو حال املالحدة ، وإال وقع حمذور اخلطأ يف تشخيص املصداق، القول فيه

 .واملرشكني واملنافقني
ُوهنا نوجز ذلك بكلمة واحدة سيأيت تفصيلها يف األبحاث الالحقـة مـن 

والكلمـة ، عية يف موضوعة عدم اإلكـراه يف الـدينبحوثنا التجزيئية واملوضو
ّالـذي خـتم كـل كـامل ومجـال ،  يف املقام هو الدين اخلاتمّيَّهي أن الدين املعن

                                                 
 .٣٦ص: ه يف الدينّالتفق: انظر) ١(
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والدين اخلاتم هو ما جـاء بـه الرسـول ، به السري الكاميل لإلنسانّوجالل يتطل
َّاألعظم حممد بن عبد اهللا صىل اهللا عليه وآلـه املـسمى باإلسـالم ملـراد وهـو ا، ُ

َأفغري دين اهللاِ يبغون{: بقوله تعاىل ُ َْ َ ِْ ِ َ َ َومـن {: وقوله تعـاىل، )٨٣: آل عمران( }...َ َ
َيبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخـرة مـن اخلـارسين َ َ ُ َ ُ َ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ ْ َِ ْ ََ َْ َ ً ِ َ ََ : آل عمـران( }ِ

ُهو الذي أرسل رسـوله باهلـ{: وقوله تعاىل، )٨٥ ِ ُ َ َُ َ َُّ َ َ ْ َ ِّدى وديـن احلـقِ َ ِ ِ َ : التوبـة( }...َ
َال إكراه{: وهو قوله تعاىل، وما جاء يف مورد البحث، )٣٣ َ ْ ِ ِالـدينِ يف َ وغـري ، }ِّ

 . ذلك من النصوص القرآنية
ِال إكراه يف الدين{(: قال الشيخ الطويس ِّ ِ َ َ ْ ِ ّ تقـدم  قدألنه يف دينه، ال: أي، }َ

: َّوقد رصح صاحب املجمع بقوله، )١()ال إكراه يف دين اهللا:  كأنه قال،ذكر اهللا
 .)٢() ودين اهللا الذي ارتضاه، وهو اإلسالم،واملراد الدين املعروف(
تد َق (:ا فردة ا ا ة َ َ  (  

ّبمعنى أن ما بعده حتقق وتم الفراغ منه،  حرف يفيد التحقيق<قد> َّ وهـو ، َّ
  .كام هو يف املقام،  بعدهوإنام أفاد معنى التحقيق لوقوع الفعل املايض، التبيني

 فهو ّاتضح: ً بياناء اليشَانَبو، ًأيضاوالوضوح  يضاحاإلفهو : التبينيوأما 
: ء الـيشَّوتبـني، حُوضـ: ءواستبان الـيش، َّبنيُ فهو مء، وكذلك أبان اليشِّبني
 . )٣(هرَح وظُوض
والفـرق بـني البيـان ، ُفعل مضارع مصدره التبيان وليس البيـان) َّتبني(و
 ًناَّبيُ مءوالتبيان جعل اليش ،ّحجة بدون ًناَّبيُ مءاليشكون  البيان َّتبيان هو أنوال
حيث جاء بالكرس بخالف األصل الذي ة، ّوهو من املصادر الشاذ، ّجةمع احل

                                                 
 .٣١١ ص،٢ج: التبيان يف تفسري القرآن) ١(
  .١٦١ ص،٢ج: يف تفسري القرآنجممع البيان ) ٢(
  .٢٠٨٣ ص،٥ج: ج اللغةاتالصحاح : انظر) ٣(
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ومنه قوله ، )١(ذكارَّكرار والتَّ بفتح التاء كالت<لافعَّالت>ينبغي أن يكون عىل وزن 
َونزلنا عل...{: تعاىل َْ ََ َّ ٍيك الكتاب تبيانا لكل يشءَ ِ ِْ َ ِّ ِّ ُْ ً َ ْْ َ َ  ُفهْكـش: أي، )٨٩: النحل( }...َ

 .ّوإيضاحه وإظهاره لكل يشء بحاجة إىل ذلك
َّوال ريـب بـأن ،  والظاهر هو وضـح وظهـرّولويف املقام يكون املعنى األ

ّالوضوح والظهور يقتضيان نوعا من التميـز ّفيكـون معنـى التبـني يف قولـه ، ً
ِّ تبني الرشد من الغيَقد{: تعاىل ُّ ََّ ْ َ َِ ُ َّْ ما هـو ّكل ما هو رشد عن ّكل ز َّمتي هو أنه قد }َ
جج البـاهرة ُز إنام حصل بواسطة كثرة احلُّ والتميُّوهذا النوع من التبني، )٢(ّغي

 يف ٌومطلـق،  يف زمكانيتـهٌوهذا التبيـني والتمييـز مطلـق، )٣(واآليات الظاهرة
بأحد دون أحد، فيفيد تبيـني ال  و،ن دون زمانال ختصيص فيه بزماف، خماطبيه

 ذلك إشارة ضمنية إىل وجود املعصوم عليه يفوأحد، ّكل زمان لّكل الرشد يف 
 .)٥(كام سيأيت، )٤(السالم

  ) دْش ا ر (:ا فردة ا رابعة
 ،ّوهو نقيض الغي،  إصابة األمر والطريق:بمعنى، ً ورشاداًرشد يرشد رشدا

،  والطريـقاألمـر إذا أصاب وجـه ،رشد فالن: قالُفي، ًأيضاونقيض الضالل 
 :رشـدوالطريـق األ، مقاصد الطـرق: واملراشد، )٦(داللة واهلدايةفيكون بمعنى ال

هـو الـذي أرشـد اخللـق إىل ، احلسنىأسامء اهللا والرشيد من ، )٧(قصدنحو األ
                                                 

  .٢٧٤ ص،١ج: جممع البحرين: انظر) ١(
  .٦١١ ص،١ج: تفسري كنز الدقائق: انظر) ٢(
 .٣١١ ص،٢ج: التبيان يف تفسري القرآن) ٣(
  .٦١٢ ص،١ج:  الدقائقتفسري كنز: انظر) ٤(
ِّقد تبني الرشد من الغي(: عند املرور بجملة، يف بحوث التفسري التجزيئي واملوضوعي) ٥( ُّ ََّ ْ َ َِ ُ َّْ َ َ .( 
  .٢٤٢ ص،٦ج: كتاب العني: انظر) ٦(
 .٤٧٤ ص،٢ج: ج اللغةات ،الصحاح: انظر) ٧(
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، طلـب منـه الرشـدبمعنـى :  واسرتشده،م عليهاَّ أي هداهم ودهل،مصاحلهم
 .)١(سرتشد فالن ألمره إذا اهتدى لها: ويقال

 ،هو القصد واهلداية والدليلية والصواب) الرشد(  ملفردةّولفيكون املراد األ
ِوقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشـاد{: قوله تعاىلومنه  ِ َِ َّ َ ْ َ ََ َِّ ُِ ْ ُ ْ َ ََ ِ َّ ِ َ : غـافر( }ََ
ومنـه قولـه ، )٢(واب واهلداية والدليلية والـصأهدكم سبيل القصد: أي، )٣٨

ًفإن آنـستم مـنهم رشـدا...{: تعاىل ْ َُ ْ ِّ ُْ ْ ُ َ ْ ًصـالحا يف ديـنهم : أي، )٦: النـساء( }...ِ
 .ًوصوابا يف أقواهلم وأفعاهلم

ٌوأمـر بـني .ّقوهو إصـابة احلـ، الصالح: شدُّوالر(: قال الطرحيي أي :  رشـدهِّ
فيكـون ، )٣()الـصوابوّق أي اهلادون إىل طريق احل:  الراشدونّئمةواأل،  ...صوابه

، ُال مطلـق اإلصـابة، َّاملؤدى النهائي للمعطى اللغـوي للمفـردة هـو إصـابة احلـق
بمعنـى قـصد ، ُ يراد من القصد والدليليـة وهكذا، ال مطلق اهلداية، ّواهلداية للحق

ّاحلق والدليلية عىل احلق وعليه يكون املـراد اللغـوي مـن املفـردة يف املقـام بمعيـة ، ّ
ّقد تبني طريق احلق ودليلية إصابته :التبيني هو  .ًوصار قصده جليا بام ال خفاء فيه، َّ
ًقد يكون الرشد غري مساو للهدى مصداقا، نعم ٍ فيحتاج ، ّبل هو أعم منه، ُ

الرشـد (: طبائياويف ذلك يقول الطب، ةّخاصانطباق أحدمها عىل اآلخر إىل عناية 
 ّ، فهـام أعـمّيطريق ويقابله الغة الَّ وحمجاألمرإصابة وجه : تنيّ والضمّبالضم

 من اهلدى والضالل، فإهنام إصابة الطريق املوصل وعدمها عىل ما قيل، والظـاهر
ة الطريق من باب االنطبـاق عـىل املـصداق، َّصابة حمجإ استعامل الرشد يف َّنأ

                                                 
  .١٧٥ ص،٣ج: لسان العرب: انظر) ١(
وهـم ،  رشـدانيبنـَّ يف هذا املعنـى أن صىل اهللا عليه وآلههللا من لطائف ما روي عن رسول ا) ٢(

ة ّمـربني رشدان، وقـال  بصىل اهللا عليه وآلهان فأسامهم ّون بني غيّبطن من العرب كانوا يسم
  .١٧٦ ص ،٣ج: لسان العرب: انظر). بل رشدان: ان، فقالّغي: ما اسمك؟ فقال(: لرجل

  .١٨٠ ص،٢ج: جممع البحرين) ٣(
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ة وسـواء الـسبيل، َّن يركـب املحجـأمر من سالك الطريق صابة وجه األ إَّفإن
ن معنى الرشد واهلدى أ ّ، فاحلقاألمرصابة وجه إن مصاديق فلزومه الطريق م

 .)١()ة عىل مصاديق اآلخر وهو ظاهرّخاصمعنيان خمتلفان ينطبق أحدمها بعناية 
رشيد اهلجـري يقول لًعليا عليه السالم كان أمري املؤمنني َّجدير بالذكر أن 

ُوقـد عـرف ، االعارف هبا وبوجهته: أي، )٢()أنت رشيد الباليا(: ريض اهللا عنه
 .بذلك فيام بعد
ّال (: ا فردة ا ا سة َ(  

ع ّوالتغاوي هو التجم، )٣(ّاالهنامك يف الغي: والغواية، <غوى>مصدر  ّالغي
ً وقد مر بنا يف معنى الرشد أن هنالك تضادا واقعا بينـه ،)٤(ّوالتعاون عىل الرش ً َّ َّ

ّما يف معاين الرشد منعكسا ضدهّكل فيكون ، ّوبني الغي ً تقول غوى ف، ّ يف الغيُ
                                                 

  .٣٤٢ ص،٢ج:  يف تفسري القرآنانامليز) ١(
 عليهم احلسن واحلسني وعيل بن احلسنيوعيل أمري املؤمنني من أصحاب : رشيد اهلجري) ٢(

 عيل عليـه الـسالم  من أمري املؤمننيالرباءةاهللا بن زياد، فدعاه إىل  ، أرسل إليه عبيدالسالم
توين بصحيفة آ:  رشيد، فقالقطعوا يديه ورجليه وتركوا لسانهوموه ّن يربأ منه، فقدأ ىفأب
ه كان يقصد ما أخـربه بـه أمـري املـؤمنني ّ ولعل أكتب لكم ما يكون إىل يوم الساعة،ةودوا

ُعليه السالم وما يتعلق ببني أمية وفضائحهم يقطع لـسانه، ل ًاامّحج ابن زياد  فأرسل إليه،َّ
 علم الباليا واملنايـاذ خأحيث ،  وقد كان ذا علوم غيبية فريدة.يف ليلته ريض اهللا عنه فامت

فالن أنـت متـوت بميتـة كـذا، :  الرجل قال لهَيكان إذا لقف، من اإلمام عيل عليه السالم
 عليـه كان أمري املؤمنني عـيلولذلك ، وتقتل أنت بقتلة كذا وكذا، فيكون كام يقول رشيد

،  هبـا الـبعضُت التي كان خيـربهذه القتالمثل قتل بُأنه ييه رشيد الباليا، أي ّسمُيالسالم 
، اختيـار معرفـة الرجـال: انظـر. ًأو ألنه كان عارفـا بالباليـا،  عليه السالمفكان كام قال
 .<١٣١>: رقم ٢٩٠ ص،١ج: للطويس

 .٤٥٦ ص،٤ج: كتاب العني: انظر) ٣(
 .٤٣٠ ص،٣ج:  اهلرويبن سالملقاسم ل، غريب احلديث: انظر) ٤(
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: ًإذا سلك خالف طريق الرشد، وغوى الفصيل يغوي غيا:  وغوايةًاّيغوي غي
وهو ليس ، )١(طريق اهلالكل سلوك ّالغيف،  عن اللبن حتى يكاد هيلكَِعطُإذا ق

ًخفيا عىل أحد ُولكن الغفلة عادة مـا توقـع صـاحبها يف ، كام هو حال الرشد، ّ َّ
َّكام أن اإلرصار عىل القدح بآيات اهللا تعـاىل ، ّد الغيوهو الغالب يف مور، ّالغي

ًموجب لذلك أيضا جـامع ملفـرديت الرشـد ّوقد ورد ذلـك يف نـص رصيـح ، ُ
ْوإن يروا سـبيل الرشـد ال يتخـذوه سـبيال وإن يـروا ...{: وهو قوله تعاىل، ّوالغي َ ُ ْ ََ َ َ َ ُّ َ َ َِ ًِ ِ ُِ ِ َِّ َ ْ َ

ِسبيل الغي يتخذوه سبيال ذل َِ ْ ًَ ِ َِ َ ِّ َُ ُ َّ َك بأهنم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غـافلنيَ َِ ِ َِ ْ ََ َ ُ َّْ ُْ َ ََ ْ ُِ َِّ َ : األعـراف( }َ
ّكـام أن الغـي طريـق ، ّوحمل الثناء، َّ بأن الرشد طريق للطاعةّيتضحومنه ، )١٤٦ َّ

 :ويف ذلك أنشد البعض،  واللومّوحمل الذم، للمعصية
 )٢( ً الئامّالغيومن يغو ال يعدم عىل       حيمد الناس أمرهًومن يلق خريا

ّفيكون الغي بواب ّكـام أن ، ّعـامُة مرشعة عىل الـضالل والكفـر بمعنامهـا الّ
الفرق بني َّولعل ، ً أيضاّعامُة مرشعة عىل اهلداية واإليامن بمعنامها الّالرشد بواب

، )٣(اهلـالكهـو وأصل الضالل ، الفسادهو  ّأصل الغيَّهو أن  والضالل ّالغي
ّوقد عرفت بأن الغي والغفلة هي تعبري ، ً عادة ما يكون وليدا للغفلة والنسيانَّ

 بخالف الرشـد، ًفال يبقى هدف صحيح واضحا، فساد أو إفساد الفطرةعن آخر 
: طبـائيا قـال الطب؛فال يبقى جمال للفساد والضالل والتيـه، فهو إحياء وإيقاظ هلا

                                                 
  .٣١٢ ص،٢ج: يف تفسري القرآنالتبيان ) ١(
َّامللقـب بـا ،ربيعـة بـن سـفيانلالبيـت مـن قـصيدة َّكر الشيخ الشنقيطي أن هذا ذ) ٢( ملرقش ُ

 بـن  جـرت لـه مـع بنـت املنـذرّقـصةهلا يف اق، ّوهو عم الشاعر طرفة بن العبد، صغراأل
 :  ومطلعها،النعامن

 . ما دام وصلك دائامًوال أبدا     عنك فاطامأال يا سلمي ال صرب يل
  .١٥٤ ص،٤ج: رتىضاملالرشيف أمايل : انظر

  .١٥٧٧: رقم ،٣٩٢ص: الفروق اللغوية: انظر) ٣(
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 هـو ّيغـ الضالل هو العدول عن الطريق مـع ذكـر الغايـة واملقـصد، والَّنإ(
 .)١() ماذا يريد وماذا يقصدّ الغوياإلنسان فال يدري ،العدول مع نسيان الغاية

ّال نجد ضريا يف إطالق الغي وإرادة الـضاللّكله ولكن مع ذلك  َّولعـل ، ً
ِفخلف من بعدهم خلـف أضـاعوا الـصالة واتبعـوا الـشهوات {: منه قوله تعاىل ِ ِ َِ ُ َ َ َّ ُ ْ ََ َّ ٌ ََّ َ ََ َ َ َ ْ َْ َ
ْفسوف يل َ ََ ْ ًقون غياَ ّ َ َ ْ طريـق  عـن ًاّ أو غي، وخيبةًضالاليلقون أي ، )٥٩: مريم( }َ
 يف ًاّالعقاب غيَّقد سمى اهللا تعاىل َّإن : وقيل، )٢( يف جهنمٍ وادّالغي: وقيل ،اجلنة

 .)٣(نفة الذكراآلية اآل
والغفلة ، ّى النهائي ملفردة الغي هو الفساد والضالل واهلالكَّفيكون املؤد

ّوهو كاف يف الكف عنه ل، خليبة والعقابوا، والنسيان وبـه ، عاقـل خمتـارّكل ٍ
ة ّوليـَّفإن مـن الـدواعي األ، وكام سيأيت، َّكام تقدم، ينتفي وجه احلاجة لإلكراه

فإذا ما جـاء الرشـد يف األصـل والفـرع ، لإلكراه اإلهبام والغموض واإلمجال
ّجبا لغياب كامل احلـق ًفضال عن كون اإلكراه مو، ً باجتاهه فطرياّتحركَّتعني ال ً

 .يف نواقص الباطل
ّ بأن الـدين احلـق رشـده ذايتّيتضحومن هنا  ّ ّوالـدين الباطـل غيـه ذايت، َّ ّ 

َّومن حسن صنيع اهللا تعاىل بنا أنه قد بني لإلنسان يف ، ًأيضا زمـان ومكـان ّكل ُ
ًعينـا وحـرصارشـد ال ه هـودينـفكان ،  دينه القويمحقائق   يف ّكلـه والرشـد ، ً
، عليـه إلكراه الناس يف تركه والرغبة عنه، وعىل هذا ال موجب ّ، والغيهعباّات

أنفـس متـاع للفطـرة وهـو اتـه ّطيّكـل ُوكيف يكره عليه وهو بنفسه حيمل يف 
 .)٤(التوحيد

                                                 
  .٣٤٢ ص،٢ج: يف تفسري القرآنامليزان ) ١(
  .٣٤١ ص،٣ج: جممع البحرين: انظر) ٢(
  .١٩٤ ص،٥ج: بحار األنوار: ًوأيضا. ٤٩ص: كراجكيلل، كنز الفوائد: انظر) ٣(
  .٣٤٢ ص،٢ج: يف تفسري القرآنامليزان : انظر) ٤(
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َ م (:ا فردة ا سادسة   ) ْرُفَْ ي ْنَ
َّبعد أن تبني أنه ال إكـراه يف الـدين: أي، ُالفاء حرف عطف يفيد التفريع َّ ،

َّن الرشد والغي قد تبيناوأ ّفإنه يتفرع علـيهام أن يت، ّ  املختـار ّخـذ العاقـل احلـرَّ
ًاملحجة البيضاء سـبيال ،  بـإعالن اإليـامن بـاهللا والكفـر بالطـاغوتّمثلـةاملت، َّ
 .كام هو احلال فيام نحن فيه، ّبة عىل مقدماتّفالتفريع نتيجة مرتت

 ُ يسمى باسم الـرشطّول األ،فإهنا اسم رشط جيزم فعلني) ْمن(: وأما مفردة
،  رفـع مبتـدأّ عىل السكون يف حمـلّوهو مبني،  بجواب الرشطّيسمىواآلخر 

ِوفعل رشطه جاء بعده ْيكفر(: وهو، ُ ُ ْ َاستمسك(: وجوابه هو، )َ َ ْ وسيأيت بيان ، )ْ
ْيكفر(: وأما مفردة، ذلك ُ ْ فاعلـه ، فهي فعل رشط مضارع جمزوم بالـسكون، )َ

ُد عىل اإلنسان املكلف املشار إليه باسم الرشطَّضمري مسترت مقدر يعو َّ. 
فالكفر ـ وهو مصدر الفعل ـ نقيض اإليـامن والـشكر ، وأما معنى املفردة

 َرَفـَك: ُويقـال، عصوا وامتنعوا: قد كفروا، أي: هل دار احلربيقال ألف، ًأيضا
 مـصدر فهـو، واألصل اللغوي للكفـر هـو الـسرت، )١(مل يشكرها:  أي،النعمة

نـه سـرت بظلمتـه يـل كـافر، ألّومنه قيـل لل، يته وسرتتهّ، إذا غطءاليشكفرت 
  .)٣( فقد كفرهًى شيئاَّ غطءيشّكل  و، بظلمتهءيشّكل نه سرت أو أل، )٢(ووارى

َوأما الكافر فإنام سمي بذلك ألنه يسرت حقيقة اإليامن املود ِّ ، عـة يف فطرتـهُ
، مولـود يولـد إال عـىل الفطـرةما من (: وقد ورد، َّفإن اإلنسان يولد عىل الفطرة

ًوالفطـرة قرآنيـا جـاءت يف قولـه ، )٤()سانهّانه ويمجّدانه وينرصّفأبواه اللذان هيو
                                                 

  .١٤٤ ص،٥ج: لسان العرب: و .٣٥٦ ص،٥ج: كتاب العني: انظر )١(
 .٣٢٥ص: ترتيب إصالح املنطق) ٢(
  .٨٠٧ ص،٢ج: ج اللغةاتالصحاح : انظر) ٣(
 . عليه السالمواحلديث عن اإلمام الصادق. ١٦٦٨ح ،٤٩ ص،٢ج: حيرضه الفقيه من ال) ٤(
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ِفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللاِ التي فطر الناس عليها ال تبـديل خللـق {: تعاىل ْ َ َ ََِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ََ َّ َِّ َ َْ َ َ َْ َْ ً ََ ِ َ َ
َاهللا ذلك الدين القيم ول ْ ََ ُُ ِّ َ ِّ َ َكن أكثر النـاس ال يعلمـونِ ُ َ ََ ْ ََّ ِ َّ َ ْ َ ُوقـد سـئل ، )٣٠: الـروم( }ِ

:  عليه السالمقالاإلمام جعفر الصادق عليه السالم عن هذه الفطرة القرآنية ف
فيعمل اإلنـسان عـىل سـرت صـوت الفطـرة النـاطق ، )١()رهم عىل التوحيدَفط(

إنـام : قيـلو، ًلغويـاى الكفـر َّوهذا السرت هو مؤد، بالتوحيد ومعرفة اهللا تعاىل
، )٢(هَّإذا جحده حق، يَّكافرين فالن حق: بذلك للجحود، كام يقالالكافر ي ِّمُس

 وأ، كفر املعاندةأو ، كفر اجلحودَّوسوف يأتينا أن هذا السرت والكفر قد يكون 
 .)٣(فانتظر، اإلنكارو كفر أ، كفر النفاق
َّولكن هنالك ، سوالعكس بالعك، ُوقد يطلق الكفر ويراد به الرشك، هذا
 خصلة ّخصلة منها تضادّكل و، لكفر خصال كثريةفل،  بني الكفر والرشكًافرق

 َّنوبمقتىض املقابلة فـإ، ِ ملا عرفت من وجه املقابلة والتناقض بينهام؛يامنمن اإل
أما يامن، وع خصلة من اإلَّقد ضيإنه يكون فعل خصلة من الكفر فما العبد إذا 

اسـتعامل كثر وقد ، هأو دونتعاىل  مع اهللا إله اختاذو وه، خصلة واحدةفالرشك 
، عىل وجه التعظيم له واملبالغة يف صـفته، كفر رشكّكل حتى قيل لهذا املعنى 

لوهيتـه أمن اإلقـرار ب لتضييعه حقوق اهللا تعاىل <كافر>يامن ع اإلّإنام قيل ملضيو
 .)٤(شكر نعمهو

 عليهـا مجيـع احلقـائق ّفـرعتَّإن الكفر ألنه سرت ألصل احلقيقـة التـي تَّثم 
ُاألخرى فإن مرتكبه ما دام عىل كفره ال ي ُ َّ َّإن ا{:  لقولـه تعـاىل؛ًغفر له أبداُ َ ال هللاَِ

ًيغفر أن يرشك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ومن يـرشك بـاهللاِ فقـد ضـل ضـالال  َ َ ََّ َْ َ ْ َْ ِ ِْ َِ ُ َ َ َ ُ َ ُ ُ ََ ُ َُ َ ْ َِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ
                                                 

  .١٣ ص،٢ج: الكايفُأصول ) ١(
 .١٣ ص،٣ج: غريب احلديث: انظر) ٢(
  .يف التفسري التجزيئي والتفسري املوضوعي) ٣(
 .<١٨٢٣>: رقم ،٤٥٤ص: الفروق اللغوية: انظر) ٤(
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ًبعيدا ِ وأمـا ، وأبعـد مراتبـه هـو الـرشك، ل مراتـبفللضال، )١١٦: النساء( }َ
: قـال تعـاىل،  من عاقلّتصورُبمعنى إنكار أصل اخلالق فال ي، الكفر اإلحلادي

ْولئن سألتهم من خلق الساموات واألرض وسـخر الـشم{ َ َ ْ َّ َّ ََّ ََّ َ ََ َ َ ْ ََ ْ ِ َِ َ َ ْ َُ َّس والقمـر ليقـولن اهللاَُ َ َُ َ ُْ ََ َ َ 
َفأنى يؤفكون ُْ ََّ َُ  . )٦١: العنكبوت( }َ
ُالطاغ (:ا فردة ا سابعة   ) تو 
بـدليل ، )١(وهو اسم جنس مفرد، مبالغة من طغى يطغيصيغة الطاغوت 

ِيريـدون أن يتحـاكموا إىل الطـاغوت وقـد أمـروا أن يكفـروا بـه{: قوله تعاىل ِ ِِ ِْ ْ َ ُْ َ ُ ُ َ ُُ ْ َ ُ َْ َ َُ َُ َّ َ ِ َ َ{ 
وقـد ،  وطواغ طواغيتهمجعو، )هبم(: ومل يقل) به(: حيث قال، )٦٠: النساء(

ُيطلق ويراد به اجلمع كام هو احلال يف املقام ُخيرجوهنم{: حيث قال بعده، ُ َ ُ ِ ْ  ومل }ُ
ُْخيرج: يقل ِ  ـ جـنساسم بجمع ألنه ه أخرب عنحيث ، فقصد بذلك اجلمع، ُهمُ
ُأو الطفـل الـذين مل يظهـروا ...{: تعـاىلّـ فيكون عىل حـد قولـه ّ تقدم كام ََ ْ ِّْ َ َ ِ َّ ِ ْ ِ َعـىل َ َ

ِعورات ال َ ْ َنساءَ  .)٢(مجاعالطاغوت واحد و: ، وقال الكسائي)٣١: النور( }...ِّ
حمافظة عـىل بقائهـا ؤه مت ياّدُ قَّوزن طاغوت طغيوت عىل فعلوت، ثمو

كها وانفتاح ما قبلها فصار ّ لتحرًقلبت ألفاَّثم فصار طيغوت، ووزنه فلعوت، 
 وهـو وزهنا يف األصل فعلوت،: الطاغوت(: قال الشيخ الطويس .)٣(طاغوت

 عىل أهنا مـصدر وقوعهـا ّمصدر مثل الرغبوت والرهبوت والرمحوت، ويدل
 .)٤()عىل الواحد واجلامعة بلفظ واحد

رأس يف ّكـل ، وَّ وجـلَّ من دون اهللا عزَدـِبُما عُ ويراد به الطاغوتُيطلق و
                                                 

 .٥٠٦ ص،١ج: تفسري الثعالبي: انظر) ١(
  .٩ ص،١٥ج: و.  ٥٨٦ ص،٤ج: و .٣٠٦ ص،١ج: لسان العرب: انظر) ٢(
  .٩ ص،١٥ج: املصدر السابق: انظر) ٣(
  .١٦١ ص،٢ج: القرآنيف تفسري جممع البيان : انظر) ٤(
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الطاغوت األصنام، وقيل الشيطان، وقيـل الكهنـة، : الضالل طاغوت، وقيل
اإلمـام عـن رد ووقـد ، )٢(ًأيضاوقد يطلق عىل الكافر ، )١(تابوقيل مردة أهل الك

ويف الـدعاء ، )٣()فـصاحبها طـاغوت رفع راية ضاللمن (: حممد الباقر عليه السالم
 بـاغ ِّ كـلِّ أعـذه مـن رشَّاللهـم(: َّ بن احلسن عجل اهللا فرجه الرشيفّجةلإلمام احل

معبـود ّكل سمية صحيحة يف توالطاغوتية ،  بطغيانهّتجاوز للحدُم: أي، )٤()وطاغ
  .)٥(دكفرعون ونمرو، بدعوى منه أو له، لنفسهيرىض ذلك من دون اهللا تعاىل 

َّثم إن   ،الطـاغي لفخامـة لفظـهمفردة من يف التعبري أبلغ مفردة الطاغوت ّ
 يف رضب أو معصية ّمن جاوز احلدّكل ة طغيانه، وّ الشيطان به لشدَيِّمُسقد و

َّأن الطـاغوت ّ تقـدم ّوالظاهر لنا مـن كـل مـا، )٦(طغى واملكروه فقد ّمن الرش
 ومصداقه األبرز هو الـشيطان، ّ جمانبة احلق واإلرصار عىل ذلكيوالطاغوتية ه

ّوهـذه الطاغوتيـة كمفهـوم مـأخوذة عـىل نحـو الكـيل ، ومن سار عىل هنجه
ّاملشكك ّعز  من دون اهللا َدـِبُما ع يف مفردات مصاديقه بني ّتعدد الّيتضحومنه ، ُ
،  ومردة أهل الكتاب،الكهنةو ،األصنامة وضاللّكل رأس الشيطان و و،ّوجل
 .للتفاوت الواضح يف درجة االنطباق، والكافر

  ) نِمْؤُ و (:ا فردة ا امنة
ِيؤمن(ومفردة ، الواو حرف عطف ْ فعـل مـضارع معطـوف عـىل فعـل ) ُ

ُيكفر(الرشط  ْ ،  عىل مجلةوالعطف إما أن يكون عطف مجلة، جمزوم بالسكون) َ
                                                 

  .٤٤٤ ص،٨ج: لسان العرب: انظر) ١(
  .٥٠ ص،٣ج: جممع البحرين: انظر) ٢(
  .٤٥٦ ح،٢٩٦ ص،٨ج: الكايففروع ) ٣(
  .١٧٣ ص،٥٣ج: بحار األنوار) ٤(
 .٥٠٤ ص،١ج: تفسري الثعالبي: انظر) ٥(
 .١٥٥ص: الفروق اللغوية: انظر) ٦(
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فلو كان العطف عطف مجلـة للـزم ، أو عطف مفرد عىل مفرد كام هو يف املقام
ِيؤمن(رفع الفعل  ْ  . ّبيد أنه جمزوم كام جاء يف النص ،)ُ

َّثم إن الفعل  ِيؤمن(ّ ْ ّمشتق) ُ فق أهـل العلـم مـن ّاتقد و، )اإليامن( مصدره ُ
:  جاء يف قولـه تعـاىلوقد، )١(أن اإليامن معناه التصديقعىل اللغويني وغريهم 

َوما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقني...{ ِ ِ َِ ْ َ ََّ َ َُ َ ِّ ٍ ْ ُ َِ ّما أنت بمصدق : أي، )١٧: يوسف( }َ ُ
َيـؤمن بـاهللاِ ويـؤمن للمـؤمنني...{: أو قوله تعاىل، لنا ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ ُْ ُ َ : أي، )٦١: التوبـة( }...ُِ

ّيصدق اهللا ويصدق املؤمنني ُّ  ، تعـاىلالتصديق بـاهللا ًأما رشعا فاإليامن هوو، )٢(ُ
وبالبعـث والـرصاط وامليـزان، ،  وبمالئكتهبوجوده وبصفاته وبرسله وبكتبه

  .َّ وما يلحق كل ذلكة والنار،وباجلنّ
ّوقد قيل بأن اهللا تعاىل إنام سمي باملؤمن  ُ ، )٣(نه آمن عباده من أن يظلمهمألَّ

ه، فهـو مـن أو يـؤمنهم يف القيامـة مـن عذابـ، يصدق عباده وعدهوقيل ألنه 
إظهار اخلضوع والقبول للرشيعة وملا أتـى ب الزجاج اإليامن َّوقد حد، )٤(األمان

اعتقاده وتصديقه بالقلب، فمن كان عـىل آله مع صىل اهللا عليه وحممد به النبي 
فـاملؤمن مـبطن مـن ، )٥(ّهذه الصفة فهو مؤمن مسلم غـري مرتـاب وال شـاك

 ّجمـرد من االعتقـاد بـه فهـو ٌخلو فإن أظهر ذلك وهو ،التصديق مثل ما يظهر
كـام ، )٦(ولكن دون قبول األعامل، ُبه تصان نفسه وماله وعرضه، مسلم ال غري

                                                 
 .٢٢ ص،١٣ج: لسان العرب: انظر) ١(
 .٧٩ ص،٥ج: جممع البيان يف تفسري القرآن: ظران) ٢(
  .٢٠٧١ ص،٥ج: ج اللغةات ،الصحاح: انظر) ٣(
 . ٧٠ ص،١ج: النهاية يف غريب احلديث) ٤(
ْإنام املؤمنون الذين آمنوا باهللاَِ ورسوله ثم مل يرتابوا وجاهدوا بـأمواهلم{: ًوفقا لقوله تعاىل) ٥( ْ ْ َ َّ ُ َ َِِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ ََ ِ ُِ َ ُ ُْ َ ُ َّ َ ْ ُ َ َّ ِ 

َوأنفسهم يف سبيل اهللاِ أولئك هم الصادقون ُ ِ ِ َِّ ُ ْ َُ َ َْ َ ُ َِ ِ ِ ِ  .<١٥: احلجرات> }ُ
 .٢٢ ص،١٣ج: لسان العرب: انظر) ٦(
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ّهو مبني يف حمله َّ َّومن هنـا قيـل بـأن ، وكام سيأيت يف التفسري املوضوعي لآلية، ُ
ينبغـي ، ولإليامن والتصديق مراتب طوليـة،  واملسلم باللسان،املؤمن بالقلب
 .ىل أدناهاّالتوفر ع

: عليه الـسالمالصادق يب عبد اهللا قلت أل(: عن جعفر الكنايس قالوقد ورد 
 عبـده ً حممـداَّ وأن،يـشهد أن ال إلـه إال اهللا: قال؟ ًما أدنى ما يكون به العبد مؤمنا

 . )١() فإذا فعل ذلك فهو مؤمن، ويعرف إمام زمانه، بالطاعةّ ويقر،ورسوله
  ) َكَسْمَتْاس ِدَقَ  (:ا فردة ا اسعة

ُالفاء حرف يفيد الربط بني مجلتي الرشط واجلـزاء حـرف ) قـد(وكلمـة ، ُ
َاستمسك(وأما مفردة ، ُيفيد التحقيق َ ْ ّفهي فعل مـاض مبنـي) َْ  عـىل الفـتح يف ٍ

َّ والفاعل ضمري مسترت يعود عـىل اإلنـسان املكلـف ، جزم جواب الرشطّحمل
 .كام تقدم، )من(املشار إليه باسم االستفهام 

 :بمعنـىّكلـه  ، واستمسكت بـه،كت بهّ ومتس،ءأمسكت اليش ف:ًوأما لغة
، هحبـست: ءقبضته، وأمسكت املتاع عىل يش: ءومسكت اليش، )٢(اعتصمت به

:  واستمـسك الرجـل عـىل الراحلـة،حبسه ومنع نزولـه: وأمسك اهللا الغيث
 .)٤( بهًاك بام لديه ضنّّالتمسو، )٣(استطاع الركوب

 لوثقى والقبض واالنحباس عليها معان مقصودة لآليـة يففاالعتصام بالعروة ا
َاستمسكفقد {: قال الشيخ الطربيس، مساحتها اللغوية َ ْ  .)٥(واعتصم كَّمتس:  أي}َْ

                                                 
  .١ح ،١٦ ص،٦٦ج: بحار األنوار) ١(
  .١٦٠٨ ص،٤ج: ج اللغةاتالصحاح : انظر) ٢(
  .٢٠٣ ص،٤ج: جممع البحرين: انظر) ٣(
  .٣١٨ ص،٥ج: كتاب العني: انظر) ٤(
  .١٦١ ص،٢ج:  يف تفسري القرآنجممع البيان )٥(
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ّاألخـرى التـي تـشكل ويف ضوء هذه املعاين اللغوية القريبة تنطلق املعـاين  ُ ُ
 . كام سيأيت،مساحات جديدة عىل مستوى الفقه والعقيدة واألخالق

ا وُةَوْرُالع (:ا فردة العا ة ُ ْ ْ َ (  
 وعـروة ، بمعنى مقبضهعروة الدلو وعروة الكوز لغة مأخوذة من العروة

ًفيقال مثال، رىُ واجلمع ع،)١(وعرى املزادة آذاهنا، هّمدخل زر القميص ُعرى : ُ
 اإلمـام جعفـر الـصادق عليـه عنوقد ورد يف احلديث ، مقابضه: أي، اإليامن
 ومتنع ، يف اهللا وتبغض يف اهللا، وتعطي يف اهللاَّيامن أن حتب أوثق عرى اإلمن(: السالم
 .أوثق مقابضه: أي، )٢()يف اهللا

ّوالعروة أيضا بمعنى االنعزال والربوز والتفرد : أي، نخلة عريـة: ُفيقال، ً
 املعـاريطلـق اسـم ُ، ويهازلت عن املساومة حلرمة أو هلبة إذا أينع ثمرُالتي ع

والعـروة مـن ، ًية وظاهرة دائـام باداهنيدان والرجالن والوجه ألالُويقصد هبا 
، )٣(بل حتى تدرك الربيـع هبا اإلّتعلقخرضة يف الشتاء تمن ى له َّما تبق: النبات

وقـد تـأيت بمعنـى الرفـد رض ال يـذهب،  يف األً ال يزال باقيايالذ الشجرأو 
إذا أملمـت بـه ، ًوعروت الرجل أعروه عروا(: قال اجلوهري، والقصد حلاجة
 . )٤()ضياف وتعرتيه، أي تغشاهوفالن تعروه األ، ّ، فهو معروًوأتيته طالبا

ُوعليه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهللا تعـاىل فقـد استمـسك بـاملقبض 
َّوال ريب بأن الكلمة ، َّوانعزل عن األغيار وتفرد هبذا الكامل، احلقيقي لإليامن

                                                 
يت بذلك ألنـه يـزاد فيهـا ِّمُالراوية، س:  هياملزادةو. ٤٤ ص،١٥ج: لسان العرب: انظر) ١(

 .٥٩ص ،٣ج: جممـع البحـرين: انظـر. أكـرب مـن القربـةفتكـون جلد آخر مـن غريهـا 
 . ُواألقرب أن تكون بمعنى اجللدة التي حيفظ فيها الزاد

 .٢ ح،١٢٥ ص،٢ج: كايفالُأصول ) ٢(
 .٢٣٤-٢٣٣ ص،٢ج: كتاب العني: انظر) ٣(
 .٢٤٢٣ ص،٦ج: ج اللغةا تالصحاح: انظر) ٤(
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، )ال إلـه إال اهللا(غوت هـي كلمـة التوحيـد اجلامعة لإليامن باهللا والكفر بالطا
:  قـال الـشيخ الطـويس؛بمعنى اإليامن بذلك ولكن، ُالتي استفتحت هبا اآلية

وسيأتينا يف بحوث الحقة ذكر بعض الوجوه ، )١() باهللاإليامنالعروة الوثقى (
  .املصداقية للعروة والوثقى

َالوثقى(وأما كلمة  َ ُ  الـذي ءأو اليش، احلبل: املحكم، والوثاق: الوثيقف، )ْ
: مـروالوثيقـة يف األ، )٢( الوثق بمنزلة الربـاط والـربط: واجلمع،يوثق به وثاق
مـن املواثقـة واملعاهـدة، : وامليثـاق، مـع وثـائقخذ بالثقـة، واجلإحكامه واأل
ِوميثاقه الذي واثقكم بـه...{: ومنه قوله تعاىل، )٣(واجلمع مواثيق ِ ِِ ُ َ َ َ ََ ُ : املائـدة( }...ََّ

ــال، )٧ ــاق، أي شــد: ُويق ــه يف الوث ــه ، هّأوثق ــه قول ــاىلومن ــشدوا ...{: تع ُّف ُ َ
َالوثاق َ إذا قلـت إنـه ، ًوثقت فالنا: ومنها معنى الوثاقة فتقول، )٤: حممد( }...ْ

، وثـق بـه: ُفيقال، ومنه ينقدح معنى األمانة واالستئامن، )٤(ثقة واستوثقت منه
 .ُمأمون ومؤمتن: أي، )٥( وأنا واثق به وهو موثوق به،ائتمنه: أي

فيكـون ، وهنا نكون قد اقرتبنا من املقاصـد األساسـية للمفـردة القرآنيـة
َالعـروة الـوثقى(ى اللغوي األقرب للمقصد القرآين يف مفـرديت َّاملؤد َْ ْ ُ َ ُْ َّهـو أن ) ِْ

َّالكافر بالطاغوت املؤمن باهللا تعاىل يكون قد متسك باملقبض احلقيقي األوثـق 
وبيان معنـى األوثقيـة ، ّستأتينا مجلة من تصويرات التمسكو، واآلمن لإليامن

  .)٦(املوجبة لألمن والطمأنينة يف املتابعة
                                                 

  .٣١٢ ص،٢ج:  يف تفسري القرآنالتبيان) ١(
 .٣٧١ ص،١٠ج: لسان العرب: انظر) ٢(
  .٢٠٢ ص،٥ج: كتاب العني: انظر) ٣(
  .١٥٦٢ ص،٤ج: ج اللغةاتالصحاح : انظر) ٤(
 .٣٧١ ص،١٠ج: العربلسان : انظر) ٥(
 .يف بحوث التفسريين التجزيئي واملوضوعي لآلية الرشيفة) ٦(
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  )  اَام َصِْفانَ ال (:ا فردة ا ادية ع ة
ّفيكون مؤداه األ، ٍناف للجنس) ال(حرف   نفي مدخوله إما بوجـوده ّويلُ

ّاملفهومي فال تصل النوبة ملصاديقه املتصوره جوده املصداقي بجميـع وإما بو، ُ
) هلا(ومفردة ،  نصبّاسمها مبني عىل الفتح يف حمل) انفصام(ومفردة ، صوره
موجـود أو ثابـت أو (ة بخربها املحذوف تقديره اسم من أسامء العموم ّتعلقُم

ّمستقر  .النفي املطلق النفصام العروة الوثقى: ى هوَّفيكون املؤد، ) أو كائنُ
أن : والفصم، كرس احللقة واخللخال : بمعنى، من الفصم:ًواالنفصام لغة

، )١(انـصدع: يأته فانفصم ْمَصَف: تقولف ،ُ أو يقطع من غري أن يبنيءينصدع اليش
ًفيقال مثال  يـأيت واالنفـصام، )٢(ًانـصداعا: أي، ً انفـصامايوجدت يف ظهـر: ُ

َانفـصاال (: ى اللغوي لقوله تعـاىلَّوهو املؤد، االنقطاعًأيضا بمعنى القطع و َم ِ
ًيقال أيضاو، )٣()هلا ،  احلمـىوأفصمت عنـه،  وانكشفأفصم املطر، أي أقلع: ُ

فيكـون ، ًويأيت االنفصام بمعنى االنكسار أيـضا، )٤(بمعنى انقطعت وانقلعت
ال انكــسار وال انقطــاع وال :  هــوّى اللغــوي اجلــامع لالنفــصام املنفــيَّاملــؤد

 االنكـسار(: يس رمحه اهللا قال الشيخ الطو؛انصداع وال انقالع للعروة الوثقى
 . )٥()واالنفصام واالنصداع واالنقطاع نظائر

  ) يعِمَس (:ا فردة ا انية ع ة
 سمعت: حيث تقول، ً ومجعاًيكون واحداوهو مصدر ،  األذنّالسمع حس

ومعنـاه اسـتفادة لفـظ املـسموع  ،وقد جيمع عىل أسامع، ً وسامعاً سمعاءاليش
                                                 

 .١٣٨ ص،٧ج: كتاب العني: انظر) ١(
  .٤٥٢ ص،٣ج: النهاية يف غريب احلديث: انظر) ٢(
  .٤٥٣ ص،١٢ج: لسان العرب: انظر) ٣(
 .٢٠٠٢ ص،٥ج: ج اللغةا تالصحاح: انظر) ٤(
  .٣١٢ ص،٢ج:  يف تفسري القرآنالتبيان) ٥(
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 ،)٢( تـسمعهءمـا وقـر يف األذن مـن يشهـو واملـسموع ، )١(َّوصوته ثـم فهمـه
، ذهـب سـمعه يف النـاس: يقالف، الصيت والذكر اجلميل ـ بالكرسـ والسمع 
مـن قبيـل  ، بمعنـى أجبـت<سمعت>وقد تأيت ، )٣(سمعته وذكره اجلميل: أي

ّقول املصيل ِّحيث فرس بمعنـى، <سمع اهللا ملن محده>: ُ ، لـهّأجـاب محـده وتقب: ُ
،  ألن غرض السائل اإلجابة والقبـول،أجب:  أي،ائياسمع دع: ً أيضايقالو

وقد يأيت ، )٤( أي ال يستجاب،سمعُ إين أعوذ بك من دعاء ال يَّاللهم: ومنه الدعاء
َإنام يستجيب الذين يسمعون{:  بمعنى اإلصغاء كام يف قوله تعاىل<السمع> ُ َ َُ ْ َ ْ َِ َّ ِ َ َ َّ ِ...{ 
 .)٥( إصغاء الطاعةيصغون: أي، )٣٦: األنعام(

فاألصل سامع ،  عىل وزن فعيل يندرج ضمن أبنية صيغة املبالغةلسميعوا
َّـ اسم فاعل ـ فيصاغ للمبالغة عىل سميع وسامع واملبالغـة يف الـصفة اإلهليـة ، ُ

ّوسميعيته وإن كان هلا مؤد، ُتفيد الغاية يف الكامل  إال أهنـا مندرجـة ّمـستقلى ُ
َّفكام أن علمه وسع كل يشء فك، ضمن صفة العلم ، )٦(كام سـيأيت، ذلك سمعهَّ

قـال ، أمـره ال يعزب عن إدراكه مسموع، وإن خفي ،بغري جارحةفهو سميع 
َأم حيسبون أنا ال نسمع رسهـم ونجـواهم بـىل ورسـلنا لـدهيم يكتبـون{: تعاىل َُ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ُُ َ َْ َ َ ََّ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ِْ ْ ََّ ُ َ ِ َ َ َْ َ{ 

 .)٨٠: الزخرف(
ُجدير بالذكر أن اهللا تعاىل يوصف بالسميعية   االستامع َّنفإ، ال باالستامعيةَّ

وإنـام  ، اهللا يستمعَّإن: لذا ال يقالو،  إليه ليفهمباإلصغاءهو استفادة املسموع 
                                                 

 .٤١٨ ص،٢ج: جممع البحرين: انظر) ١(
  .١٦٤ ص،٨ج: لسان العرب: انظر) ٢(
  .١٢٣١ ص،٣ج: ج اللغةا تالصحاح: انظر) ٣(
  .١٦٢ ص،٨ج: لسان العرب: انظر) ٤(
 .٤١٨ ص،٢ج: جممع البحرين: انظر) ٥(
 .يف بحوث التفسري املوضوعي لآلية الرشيفة) ٦(
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وسـيأيت بيـان معنـى ، يشء لديـه سـبحانهّكـل بمعنى حـضور ، )١(هو سميع
 .احلضور لديه

 هو من حـرض صـوت <السميع>َّويف ضوء ذلك فإن املفاد اللغوي ملفردة 
قة جتتمـع ّوهذه املعاين القريبة واملتفر، هباأج وأصغى له ففهمه واملسموع لديه

 .ني للعلم اإلهليَيف معنى احلضور واإلجابة املوافق
  ) يمِلَع (:ا فردة ا ا ة ع ة
مـة ّعالفالن : ُفيقال، والعليم من أبنية صيغة املبالغة، هلالعلم نقيض اجل

ام يف املـورد ـ وقـد ورد يف وهـي صـفة تكـون هللا تعـاىل ـ كـ ،)٢(م وعليمّوعال
ًوأما اإلنسان فيصح وصفه بذلك أيضا، )٣(وصفه تعاىل أنه عامل وعالم وعليم ّ ،

ِقال اجعلني {:  عليه السالمُوكام جاء يف قوله تعاىل حكاية عن يوسف، كام تقدم ْ َ ْ َ َ
ٌعىل خزآئن األرض إين حفيظ عليم ِْ ِ َِ َ ٌَ ِّ ِ ِ َ ِ َ َ  .)٤(عرفتهء وعلمت اليش، )٥٥: يوسف( }َ

الشـرتاكهام يف ، ت بمعنـاهءجاء العلم بمعنى املعرفة كام جاَّوقيل بأنه قد 
  العلم وإن حصل عن كسب فذلك الكسبَّن باجلهل، ألًمنهام مسبوقاّكل كون 

 .)٥(مسبوق باجلهل
فالعلم مسبوق باجلهـل بالنـسبة للممكـن ، َّولكن الصحيح خالف ذلك

َّكـام أن النـسبة بيـنهام ، يان والغفلـةوأما املعرفة فمسبوقة بالنس، دون الواجب
فعلمـه ، علـم معرفـةّكل معرفة علم وليس ّكل ف، العموم واخلصوص املطلق

                                                 
 .<١٧٤>رقم  ،٤٩ص: الفروق اللغوية: انظر) ١(
  .١٥٢ ص،٢ج: كتاب العني: انظر) ٢(
ِعامل الغيب والشهادة...{: قال تعاىل) ٣( َ َ ََ َّ َِ ْ ْ ُ ُوأن اهللاَ عالم ...{: ًوقال أيضا، <٧٣: األنعام> }...ِ َّ َ ََّ َ

ِالغيوب ُ ُ   .ّ حمل الشاهدووأما العليم فه، <٧٨: التوبة> }ْ
 .١٩٩٠ ص،٥ج: ج اللغةا تالصحاح: انظر) ٤(
  .٢٣٤ ص،٣ج: جممع البحرين: ظران) ٥(
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ًولذا ال يسمى اهللا عارفا وإنام يسمى عاملا، تعاىل ليس معرفة ًَّ َُّ ي هـّألن املعرفة ، ُ
ّعن الذهن أو هي إدراك الـيشء ثانيـا بعـد توسـط  ّتذكر علم سابق بعد غيبته ً

يـصل إليـه اإلنـسان وفـق أدوات ، فاملعرفة استكشافية ال تأسيسية، )١(نهنسيا
ـّ تقدم وقد، ًة ختتلف كثريا عن األدوات املعهودة يف العلوم احلصوليةّخاص ا منّ

 .)٢(ذلك يف دراسات سابقة ينبغي الرجوع إليها
 ُفتطلق، ُ تعاىل فرياد هبا الكامل املطلقصفة هللا  وردتأينام ّنهجدير بالذكر أ

ّالعلمية والعاملية ويراد هبا العليمية والعال ِ ُِ فهـو العـامل بـام كـان ومـا ولذا ، ميةِ
ه ُ بام كان ومـا يكـون، أحـاط علمـً وال يزال عاملاًيكون قبل كونه، مل يزل عاملا

ّالنحـو الـذي ال أمتيـة  عـىل ، دقيقها وجليلها، باطنها وظاهرها،مجيع األشياء
ّإذ ال كامل أتم يتصور، بعده ُ  . كام هو واضح،  قبله وال بعدهّ

 حيـث، عن أيب بـصريُوقد ورد ما جيمل احلديث عن علمه تعاىل وسمعه 
                                                 

أهـل عـن من هنا ستنجيل أمامنا أرسار كثرية، منها ما جاء يف جمموعة كبرية من الروايات ) ١(
ّعليهم السالم تتحدث عن نيل اجلنّة ملن زارهم عارفا بحقهم، فهي مل تقل عاملـا وإنـام البيت ًّ ّ ً 
ًعارفا، ما يعني ضمنا حصول العلم هبم مسبقا وا: قالت ً ّالرتباط هبم، إال أن الغفلـة عـن ً ّ

ّذلك العلم ـ نتيجة اختالط الروح باملادة ـ أدى إىل نسيان ُومن األرسار األخـرى ،  وغيابههّ
ّأننا سوف نفهم رس تسمية أهل البيـت ً نظـرا لعـدم ؛ بـالعلامء ال بالعرفـاءعلـيهم الـسالم ّ

ّحصول الغفلة والنسيان عندهم البتة، فهم عىل علمهم األول ا  .لذي هو من صنع اهللا تعاىلّ
ّعلامء أمتـي كأنبيـاء بنـي إرسائيـل(: صىل اهللا عليه وآله وقد روي عن الرسول األكرم ُ(. 

 ّ نرش مؤسسة آل البيت،٣٢١ ص،٥ج:  الطربيسيّخامتة املستدرك للمحقق النور>: انظر
:  الـسالمعليه ّ اإلمام عيلعن و.<هـ١٤١٦ُإلحياء الرتاث، الطبعة األوىل،  عليهم السالم

وغـري ذلـك مـن  .<٢ ح،٧٨ص ،٢٧ج: وسـائل الـشيعة>: انظر .)العلامء ورثة األنبياء(
ّ أن املراد من العلامء خصوص أئمة أهل البيتّبنيالروايات التي ت علـيهم الـسالم حيـث  ّ

 . الغفلة والنسيان عليهم، واهللا العاملّ إشارة إىل عدم طرو؛يوصفون بالعلم دون املعرفة
 . ١٧١ ص،١ج: عرفة اهللام: انظر) ٢(
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ّعز وجلمل يزل اهللا : سمعت أبا عبد اهللا عليه السالم يقول(: قال نا والعلم ذاته ّ ربّ
وال معلوم والسمع ذاتـه وال مـسموع والبـرص ذاتـه وال مبـرص والقـدرة ذاتـه وال 

 والسمع عـىل ،شياء وكان املعلوم وقع العلم منه عىل املعلومدث األمقدور، فلام أح
 .)١()... و،املسموع

 يف األزل وانطبـق ًقع العلم عىل ما كان معلومـاو: يعني(: قال املازندراين
 علمـه قبـل اإلجيـاد هـو َّ واملقصود أن، ال عىل أمر يغايره ولو يف اجلملة،عليه

قبله هو املعلوم بعينه بعده مـن غـري تفـاوت  واملعلوم ،بعينه علمه بعد اإلجياد
 املعلـوم يف وقـت وعـدم ّحتقـقوليس هناك تفاوت إال  ،ً يف العلم أصالّتغريو
 مل يكـن قبـل ًاّتعلقـقه به ُّوليس املراد بوقوع العلم عىل املعلوم تعل، ه قبلهّحتقق

ا  به قبل اإلجياد وبعده عـىل نحـو واحـد، وهـذّتعلقاإلجياد ألن علمه تعاىل م
 .)٢(...)الذي ذكره عليه السالم هو املذهب الصحيح

                                                 
 .١ ح،١٠٧ ص،١ج: ُأصول الكايف) ١(
  .٢٣٤ ص،٣ج: جممع البحرين: انظر) ٢(
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فيكون ، وهو الدين، هّتعلقونفيه نفي اإللزام بم، ُ اإلكراه يقابل التخيري.١
ّاملؤد نفسه من طـريف الفعـل وعـاقبتي ّى لنفيه هو ترك حق االختيار لإلنسان ُ

 .الثواب والعقاب
َّإال أن املراد منه ،  واملكافأة واحلسابواجلزاء ةالطاع عىل ينِّلد يشتمل ا.٢
ُ الدنيوية بام يناسـب ةسعادالوصل إىل ُامل، الطريقة واملنهج يف احلياةهو  ِيف اآلية
فتكـون ، دينأو كيان برشي بال ّد ملة و وج عدمّيتضحوبه ، خروياأل الكامل
 .لة من املفردتني هو نفي اإلكراه يف اختاذ املنهج احليايتّاملحص
 ،ّحجـة بدون ًناَّبيُ مء البيان جعل اليشَّالفرق بني البيان والتبيان هو أن .٣

والتبيني والتمييز يف مورد اآلية مطلق يف ، ّجة مع احلًناَّبيُ مءوالتبيان جعل اليش
 . ذلك إشارة ضمنية إىل وجود املعصوميفو ،زمكانيته وخماطبيه

، هلدايـة والدليليـة والـصواب ملفردة الرشد هو القصد واّول املراد األ.٤
، ُال مطلق اإلصـابة، َّوأما املؤدى النهائي للمعطى اللغوي هلا فهو إصابة احلق

ًوقد يكون الرشد أعم من اهلـدى مـصداقا، ال مطلق اهلداية، ّواهلداية للحق َّ ،
 .ةّخاصفيحتاج انطباق أحدمها عىل اآلخر إىل عناية 

ّ بني الرشد والغـي تـضاد.٥ مـا يف معـاين الرشـد ّكـل ون فيكـ،  حقيقـيّ
ّمنعكسا ضده يف الغي ُّ ولـذا فالرشـد يقظـة ، ً دائـامخـالف الرشـد غوايـةفال، ً
َّكـام أن ، الفـسادوأصـله ، وطريـق للمعـصية ّوالغـي غفلـة، وطريق للطاعـة

ُوقد يطلق الغي ويقصد بـه الـضالل، اهلالكأصله الضالل  ى َّفيكـون املـؤد، ُّ
واخليبـة ، والغفلة والنسيان، د والضالل واهلالكّالنهائي ملفردة الغي هو الفسا

 .والعقاب
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 اتباعيف ّكله والرشد ، ّوالدين الباطل غيه ذايت، ّ الدين احلق رشده ذايت.٦
ّفينتفي معنى اإلكراه عىل الـدين احلـق ألنـه ،  الثايناتباعّكله يف  ّوالغي، ّولاأل

 .الرشد املوافق للفطرة
، يـامن خـصلة مـن اإلّلة منـه تـضادخـصّكل ف،  الكفر نقيض اإليامن.٧

 ءيشّكـل و، يتـه وسـرتتهّغطء كفـرت الـيشو، واألصل اللغوي له هو السرت
َوسمي الكافر كافرا ألنه يسرت اإليامن املود،  فقد كفرهًى شيئاَّغط ً ِّ ، ع يف فطرتـهُ

 .َّوصلة الكفر بالضالل هو أنه أبعد مراتب الضالل
ة ّ الشيطان به لشدَيِّمُسقد  و،يالطاغمفردة أبلغ من مفردة الطاغوت  .٨
، رأس ضـاللّكل ًأيضا هو  و،َّ وجلَّ من دون اهللا عزَدـِبُما عّوهو كل ، طغيانه

ًويطلق أيضا عىل  والطاغوتيـة جمانبـة ، مردة أهـل الكتـاب والكهنة واألصنامُ
 .ّاحلق واإلرصار عىل ذلك

ورسـله وصـفاته  اهللاوجود تصديق بًورشعا ،  التصديق اإليامن مطلق.٩
َّ وما يلحـق كـل ة والنار،وبالبعث والرصاط وامليزان، وباجلنّ،  ومالئكتهوكتبه
ّوقيل بأن اهللا تعاىل إنام سمي باملؤمن ، ذلك ُ أو ، نه آمن عباده من أن يظلمهمألَّ
 . وعدههميصدقألنه 

 ٍ االعتصام بالعروة الوثقى والقبض عليها واالنحباس عليهـا معـان.١٠
َتمسكْاس>: مقصودة ملفردة َ ْ ُفعرى  ، بمعنى املقبضالعروةو،  يف اآلية الكريمة<َ
َالـوثقىو، اإليامن مقابضه َ ُ ِالعـروة (ى مفـرديت َّفيكـون مـؤد، ُ بمعنـى املحكـمْ َ ُْ ْ

َالوثقى َ ْ ُ  .لإليامن ُهو املقبض املحكم) ْ
ى االنفـصام َّومـؤد، االنقطـاعأو القطـع و ، كرس احللقـة االنفصام .١١

 .ر وال انقطاع وال انصداع وال انقالع للعروة الوثقىال انكسا:  هوّاملنفي
، َّومعناه استفادة لفظ املسموع وصوته ثم فهمـه،  األذنّالسمع حس .١٢

سـمع اهللا ملـن >: كام يف ،بمعنى أجبت أيتيوقد ،ما وقر يف األذنواملسموع هو 
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ِّحيث فرس به، <محده  ،بغري جارحـةواهللا سميع ، إصغاء الطاعةًوأيضا بمعنى ، ُ
ّكـل فسميعيته بمعنى حـضور ، أمرهال يعزب عن إدراكه مسموع، وإن خفي 

 .يشء لديه سبحانه
، ت بمعنـاهء بمعنى املعرفـة كـام جـايءوقد جي، هل العلم نقيض اجل.١٣
َّولكن العلـم مـسبوق باجلهـل للممكـن ، عرفته: أي، ءعلمت اليش: فقولك

ًفيـسمى اهللا عاملـا ال ، وأما املعرفة فمسبوقة بالنـسيان والغفلـة، دون الواجب َّ ُ
 .وعلمه تعاىل إحاطي، ًعارفا
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ُّويل (:املفردة األوىل • ِ َ(. 
ُخيرجهم (:املفردة الثانية • ُ ِ ْ ُ(. 
ِالظلامتمن  (:املفردة الثالثة • َ ُ ُّ(. 
ِالنورإىل  (:املفردة الرابعة • ُ ُّ(. 
ِصحاب النارَأ (:املفردة اخلامسة • َّ ُ َ ْ.( 
َخالدون (:املفردة السادسة • ُ َِ(. 
 .معطيات املقطع الثالث •
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ُوأما املفردات التي سنقف عندها مـن املقطـع الثالـث واألخـري مـن آيـة 
ُّويل(: الكريس فهي ِ ُْخيرجهم، َ ُ ِ ِالظلامت، ُ َ ُ ور، ُّ ِالنُّ ُأصحاب، ُ َ ْ َخالدون ،ِالنَّار، َ ُ ِ َ()١(. 

 : وهي كالتايل، يف املقطعني السابقنيّ تقدم وقد ارتأينا الوقوف عندها وفق ما
  ) ِّ َو (:ا فردة األو 
 مثـل ، االسم ـبالكرسـ الية ِوالو، املصدرـ بالفتح ـ الية َالو: قال سيبويه

 .)٢( فتحوافإذا أرادوا املصدر، يته وقمت بهَّنه اسم ملا تولأل،  والنقابةاإلمارة
فتح الواو وكـرسها، فمـن فـتح باليتهم، ِاليتهم ووَيقرأ و: وقال الزجاج

والواليـة التـي بمنزلـة اإلمـارة مكـسورة :  قـال؛جعلها من النرصة والنسب
 ً يف تـويل بعـض القـوم بعـضاَّوقد جيوز كرس الوالية ألن ،ليفصل بني املعنيني

 ّأحـق: مر من فـالن أيذا األفالن أوىل هب: ويقال،  من الصناعة والعملًجنسا
 ّويل: والـويل، مصدر املـوىل:  والوالء،الوايل ولمواالةلمصدر  الواليةو، )٣(به
: أي  عنـهّوتـوىل، هدّ العمـل، أي تقلـّوتـوىل، ّالقرب والدنو: الويلو، )٤(النعم

 أمـر واحـد مـن ويلّكل و، ّ العدوّضد: والويل، أدبر: أي ً هارباّووىل، أعرض
                                                 

ّولـذا فقـد تـم جتازوهـا ، )الطاغوت، الكفر، اإليامن(: البحث اللغوي يف الكلامت تقدم   )١(
ُوقد نبه السيد األستاذ لذلك بقولـه، واإلرجاع للبحوث السابقة ُوأمـا املفـردات التـي >: َّ

 . <نقف عندها من املقطع الثالثس
  .٢٥٢٨ ص،٦ج: ج اللغةا تالصحاح: انظر) ٢(
 .٤٠٦ ص،١٥ج: لسان العرب: انظر) ٣(
  .٣٦٥ ص،٨ج: كتاب العني: انظر) ٤(
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 .)١(السلطان: الية بالكرسِلووا، هّفهو ولي
 ألمور العـامل واخلالئـق القـائم ِّاملتويلبمعنى  و،النارص تأيت بمعنى ويلوال
ّعز وجلومن أسامئه ، )٢(هبا  .ف فيهاّاملترص شياء مجيعها وهو مالك األ،الوايل: ّ

ّعز وجلومن أسامئه (: قال ابن األثري ، شياء مجيعهـا وهو مالك األ، الوايلّ
 ومـا مل جيتمـع ، الوالية تشعر بالتدبري والقـدرة والفعـلَّ وكأن،يهاف فّاملترص

مـن كنـت : آلـهقوله صىل اهللا عليـه وو...  ق عليه اسم الوايلبذلك فيها مل ينط
والتـي منهـا التـدبري ، )٣()سـامء املـذكورة حيمل عىل أكثر األ مواله،ّمواله فعيل
 أسـامة َّأنآلـه هللا عليه و صىل اَّإن السبب يف مقولة الرسول:  وقيل،ّوالترصف

، فقال آلهلست موالي، إنام موالي رسول اهللا صىل اهللا عليه و عيللإلمام قال 
ُآله ردا عىل أسامةصىل اهللا عليه و ً مـن ويل ّكل  و،" موالهّمن كنت مواله فعيل": ّ
 .)٤(هّأمر واحد فهو ولي

أشـهرها ، ة هلا معان لغوية عديد<الويل>  لفظةَّ لنا أنّيتضحويف ضوء ذلك 
ّاملدبر واملترصفو ّالنارص واملحب ، ًوهذه املعاين مجيعا صادقة عـىل اهللا تعـاىل، ِّ

آله بصفته خليفة  صىل اهللا عليه وًوهي صادقة أيضا عىل والية الرسول األكرم
،  أهل البيت علـيهم الـسالمّأئمةوهكذا احلال بالنسبة لوالية ، اهللا يف األرض

ُومعنى املترصف قد فهمه أ ّلذلك حاول إنكاره والتشبث بواليـة ، ًداّسامة جيِّ
ُآله ليثبـت صىل اهللا عليه وّفجاء رد الرسول ، آله فقط صىل اهللا عليه والرسول 

ُفتأكد ألسامة ما أنكره عىل ، ُما أنكره أسامة عىل أمري املؤمنني عيل عليه السالم َّ
ن بيعة اإلمام عيل عليه ُولكنه مل ينتفع هبذه احلادثة فكان من املمتنعني ع، مواله

                                                 
  .٢٥٢٨ ص،٦ج: ج اللغةا تالصحاح: انظر) ١(
  .٤٠٦ ص،١٥ج: لسان العرب: انظر) ٢(
  .٢٢٧ ص،٥ج: النهاية يف غريب احلديث) ٣(
  .٤١٠ ص،١٥ج: لسان العرب: رانظ) ٤(
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ُالسالم أمريا للمؤمنني بعد وفاة عثامن وبيعة األ ُوجحـدوا {:  قال تعـاىل؛ لهّمةً َ َ َ
َهبا واستيقنتها أنفسهم ظلام وعلوا فانظر كيف كان عاقبة املفسدين َ َ ّ ُ َ َِ ِ ِْ ُُ ُ ً ََ َ ََ ْ ْ ْ ُ ْ ْ َُ ً َُ ُ ْ ُ ََ ْ َ َ ، )١٤: النمل( }ِ

َّيعرفون نعمت اهللاِ ثم{: إهنم َ ََ ْ ِْ َ ُ َ ينكروهناِ ُ َُ : ألمر انطووا عليـه و، )٨٣: النحل( }...ِ
َحسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبني هلم احلق فاعفوا واصـفحوا حتـى يـأيت ...{ ِ ْ َ ُ َّ َ ِّ ََّ ََ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َْ ْ ًَ ُ َُ ُّ َ َُ َ ِ ِ ِ ِِ َ

ٌاهللاُ بأمره إن اهللاَ عىل كل يشء قدير ِْ ٍ َِ َْ ِّ َُ َ َّ ِ ِ  فكـان العفـو والـصفح مـن، )٨٣: النحل( }َِ
  .ة حتى يأيت أمر اهللا سبحانهّأمري املؤمنني سجي

فـالويل يف اللغـة تـسمح بإطالقهـا عـىل شـخص يملـك ، ّعىل أي حالو
فـالن ": ووجدنا اللغة جتيز أن يقول الرجـل(: قال الشيخ الصدوق، طاعتك
 إذا كان مالك طاعته، فكان هذا هو املعنى الذي عناه النبي صىل اهللا ،"موالي
قـسام التـي حتتملهـا  األَّن أل،" مـوالهّفمن كنت مواله فعيل ": هله بقولآعليه و

وهو القـرب مـن : الويل(: وقال الشيخ الطربيس، )١(...)اللغة مل جيز أن يعنيها
 ومنه الوايل، ، بتدبريهّغري فصل، وهو الذي يكون أوىل بالغري من غريه، وأحق

َّالقدر املتيقن مـن املعـاين وهو ، )٢(...)ألنه ييل القوم بالتدبري، وباألمر والنهي ُ
 .ُاملرادة يف اآلية الكريمة

  ) ْمُهُجِرُْ  (:ا فردة ا انية
ٍّوهو فعل متعد، <أخرج> ماضيها <ُخيرج> ُخيرج، خرج> بخالف الفعل، ُ َ> 

، خـرج زيـد: ويف الـالزم، َأخرج زيد أهله: يّفنقول يف املتعد، فهو فعل الزم
 بـاأللف فـصار <خـرج> يّفتعـد، ا األلفَّوالفعل الالزم يتعدى بواسطة منه

ِخيرج>ومضارعه ، <أخرج> والفاعـل ضـمري مـسترت ، ّوهو ما جاء يف النص، <ُ
ُْخيـرجهم>: ي بقولـهّونكتة اعتامد الفعل املتعـد،  يعود عىل اهللا تعاىل<هو>تقديره  ُ ِ ُ> 

                                                 
 . ٦٨ص: معاين األخبار) ١(
  .١٦٤ ص،٢ج:  يف تفسري القرآنجممع البيان) ٢(
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ُْخيرجون>دون الالزم  فـاإليامن ، منهم رغم مطلوبيتـهّ تقدم  هو عدم كفاية ما<َ
ِّاهللا والكفر بالطاغوت مقدمتان أساسيتان إلخراجهم من الظلامت إىل النورب َّ ،

وسـوف ، كـام هـو واضـح، ي لعدم كفاية الـالزمّفاحتاج األمر للفعل املتعد
ّ بيان يف عدم كفاية ذلـك خلـروجهم تلقائيـا وتـوقفهم عـىل اإلخـراج )١(يأتينا ً

 . فيكون خروجهم بالعرض ال بالذات، اإلهلي
وهو اخلروج َّكام أن ،  نقيض اإلدخال<ُخيرج> اإلخراج وهو مصدر َّإنَّثم 
ًأخرج خيرج إخراجا: وترصيفهامنقيض الدخول،  <خيرج>مصدر  ِ َفهو خمرج، ُ ْ ُ ،
، )٢(واخرتجت الرجل، واستخرجته سـواء،  فهو خارج،ًخرج خيرج خروجاو

َوإنام سمي يوم القيامة بيوم اخلروج ال اإلخراج ألهنم بأنفسهم ْخي ِّ ًخـشعاُرجون ُ َّ ُ 
ًأبصارهم رساعا َ ِ ْ ُُ َ ْ  : قال تعاىل؛ًفيكون إخراجهم حتصيال للحاصل،  كأهنم جراد منترشَ

َيوم خيرجون من األجداث رساعا كأهنم إىل نصب يوفضون{ َُ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ُ َ ٍَ ُ َّ ْ َ ُ ُْ َ ِ َ َ ًَ َ َ َ ْ ، )٣()٤٣: املعارج( }ْ
 ًخـربا كـونأن ت: ّولاأل، فيها أمران يجوزف <خيرجهم>: الوجه اإلعرايب جلملة أماو
والعامـل  )٤(<ويل> :يف الضمري من يةحالمجلة  كونت أن: والثاين،  للفظ اجلاللةًثانيا

َّومن الواضح بأن اجلمل بعـد املعـارف أحـوال وبعـد ، <ويل>: فيه نفس كلمة
َّ معرفة باإلضافة<ويل>: وكلمة، النكرات صفات َّولكن األرجح هو أن ، ُ : مجلةَّ

واألحـوال ، فاألخبار تنتمي للجمل االسمية ،)٥(للجاللة ٍثان خرب <خيرجهم>
ة عـىل ّ عىل الثبات بخالف الفعلية الدالّواالسمية تدل، تنتمي للجمل الفعلية

                                                 
 ).التفسري التجزيئي لآلية(يف الفصل الالحق ) ١(
 .١٥٨ ص،٤ج: كتاب العني: انظر) ٢(
َيوفضون>:  ومعنى كلمة)٣( ُ ِ ًخـشعا{: ُوأمـا اآليـة األخـرى فهـي،  هو هيرولون ويرسعون<ُ َّ ُ 

ٌأبصارهم خيرجون من األجداث كأهنم جراد منترش ِ ِ َِ َُّ َ ْ ُ ُ ْ ٌُ َ َّ ْ َ ُ ُ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ  . <٧: القمر> }َ
 .١٠٨ ص،١ج: العكربي الدين حمب، القرآن إعراب يف التبيان: انظر) ٤(
ِمشكل: انظر) ٥(  .٤٧ ص،١ج: اخلراط حممد بن أمحد كتوردلل، القرآن إعراب ُ
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ّالتغري والتجد  .والثبات يف املقام أوىل وآكد، دِّ
ُالظلن ِم(: ا فردة ا ا ة   )اتَم 
ِالظلامت َ ُ ُوتقـرأ ،  ساكنة الثـاينّول األمضمومة، مةْلُظُ مجع تأنيث مفردها ُّ
ّأيضا بضم األ  الـالم ّبـضم والظلمـة، )١(مـةُلُظ: لاقُالثاين من حروفها في وّولً
: يقـالو، ً الليل وإن كان مقمراّأولوالظالم ، هي خالف النورف، ذهاب النور
: ومنه قوله تعاىل، دخلوا يف الظالم: أي، وأظلم القوم، َّدَسوا: أي، أظلم الليل

ٌوآية{ َ َ هلم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمونَ ُ ُّ َ ْ ْ ِْ ِْ ُ َُ َ ُ َِّ َ َ َّ ْ ُ َ ظلـم املمـر واأل، )٣٧: يـس( }َُ
قـد كانـت و، ًة أيضاّوالظلمة بمعنى الشد، درى من أين يؤتى لهُال يهو الذي 

ًويقـال أيـضا،  يـوم مظلـم:ةّالعرب تقول لليوم الذي تلقى فيه شد ظلـامت : ُ
رب اضالـنارض  هو الونبت مظلم،  شديد السوادوشعر مظلم، البحر شدائده

 .)٢(إىل السواد من خرضته
ُكام كنِّي عـن اهلدايـة ، ُويف املقام كنِّي عن الضاللة والضالالت بالظلامت

ِخيـرجهم مـن الظلـامت{: فقـال تعـاىل، بالنور َِ ُ ُّ ْ ُْ ُ ِ ْ ً تقبيحـا ؛مـن الـضاللة: أي، }ُ
َللضاللة بأهنا عتمة ال نور فيها  ال حتمـل معهـا غـري التيـه واحلـرية أو ألهنـا، ُ

ّكام هو حال املتحرك يف الظلمة فإنه ال يعرف بـأي اجتـاه يـسري ، نةّوغياب البي ِّ ُ
وقد جاء التعبري بصيغة اجلمع ، بخالف السائر يف النور، ّوإىل أي مصري ينتهي

 . الظلمةة تكاثفّشدللتدليل عىل 
ِظلامت نظرا ملا ورد يف وقد ناسب التعبري عن الكفر والرشك والضاللة بال ً

 .)٣(الكفر ظلمة الليل وسوادهَّأن من معاين 
                                                 

  .٢٤٨ص: ترتيب إصالح املنطق: انظر) ١(
  .٣٨٨-٣٧٧ ص،١٢ج: لسان العرب: انظر) ٢(
  .٨٠٧ ص،٢ج: ج اللغةتاالصحاح : انظر) ٣(
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  ) ور ا  َِ إ (:ا فردة ا رابعة
َخيـرجهم مـن {:  اإلخـراج مـن الظلـامت يف قولـه تعـاىلةَّتقدم أنه بقرينـ ُِّ ُ ِ ْ ُ

ِالظلامت َ ُ ّتقدر كلمـة اإلدخـال }ُّ ُفيكـون املـراد أنـه خيـرجهم مـن الظلـامت ، ُ
 .نورويدخلهم إىل ال

َّوالنور كالوجود أعرف من أن يعرف َّفال يشء أعـرف منـه ليعـرف بـه، ُ ُ ِ ،
حيـث وردت فيـه بعـض الوجـوه ، ولكننا بصدد بيان معنى اللفظ ال احلقيقة

وهـو مفـرد ، ُوتقابله الظلمة أو الظـالم، ه يأيت بمعنى الضياءّنأ: منها، اللغوية
، )١(أضـاء: أي، ارة، واسـتنار وإنـًنار وأنـار نـورا: وأما فعله فهو، مجعه أنوار
 ،ًرت الشجرة وأنارت أيضاَّيقال نوو، أضاء  واستنار بمعنىءأنار اليش: ُفيقال
ولذلك أضـيف ، ّأتم النور والضياء أقوى منَّوقيل بأن ، )٢(أخرجت نورها: أي

 .)٣( الضياء ضوء ذايت والنور ضوء عاريضَّق بينهام بأنَّفرُ وقد ي،للشمس
اهللاُ {: كـام يف قولـه تعـاىل، فالنورية اسم ووصف له، ه نورواهللا سبحانه بذات
ِنور الساموات واألرض ْ َّ َُ ْ َ َِ َ ّوقيل بأن معنى نوري، )٣٥: النور( }...ُ تـه سـبحانه هدايتـه َّ

:  وقيـل، هبداه ذو الغوايـةدَرشُوي بنوره ذو العامية ِبرصُهو الذي ي: وقيل، للعاملني
 .)٤(ً نوراّيسمىر يف نفسه املظهر لغريه والظاه، ظهورّكل هو الظاهر الذي به 

عـن عبـد اهللا وقد روى مسلم ، َّوهو سبحانه لشدة نوره استحالت رؤيته
هل رأيـت : آلهو  صىل اهللا عليهسألت رسول اهللا(: قالأنه ذر أيب بن شقيق عن 

َّ رصيح عىل مدعي الرؤية لهّويف ذلك رد، )٥()راهأ ـَّىنَ أٌنور: قال ؟ربك ومن هنـا ، ُ
                                                 

  .٢٧٥ ص،٨ج: كتاب العني: انظر) ١(
 .٨٣٨ ص،٢ج: الصحاح: انظر) ٢(
  .٣٨٩ ص،٤ج: جممع البحرين: انظر) ٣(
  .١٢٤ ص،٥ج: النهاية يف غريب احلديث: انظر) ٤(
 =َّغـري أن الـسيد، )َّنور أنـى أراه(: يف املصدرهكذا ورد  .١١١ ص،١ج: صحيح مسلم) ٥(
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 .)١()وجهه  وما أدري ما، لهًمنكراُزلت ما (: تذر أمحد بن حنبل عن توجيهه فقالاع
 للدالالت الواضحة التـي ؛صىل اهللا عليه وآلهاألكرم  ُّالنبيبالنور ي ّمُسقد و

رج النـاس مـن ُ للمعاين التـي ختـًي القرآن نوراِّمُسكذلك و، الحت منه للبصائر
 .أمر مجيلّكل ر اسم وصفة لوالنو، )٢(ّ إىل نور احلقظلامت الكفر

ِّوبـذلك فـرس قولـه ،  قد تأيت بمعنى النار<النور>: َّجدير بالذكر أن مفردة ُ
ِفلام جاءها نودي أن بورك من يف النار{: تعاىل ِ َِّ َ َ ُ َ َ ََ ِ ُ َّ َ  إىل النـارجـاء موسـى : أي، }...َ

  .)٣(هي نورو، التي ظن أهنا نار
ِأصحاب ا ار (:ا فردة ا ا سة  ُ َ

ْ َ(  
ِأولـئك أصحاب النَّار>: مجلة ُ َ ْ َْ َُ ِ ولكوهنم أصحاب النار ، )٤(مستأنفة اسمية <َ

، فهم ليسوا داخلـني فيهـا وحـسب، فقد اقتىض األمر أن يكونوا خالدين فيها
                                                                                                                   

عـن : حيث روى ذلـك عـن مـسلم هبـذا النحـو، طبائي كان له رأي آخراالعالمة الطب=
صـىل اهللا عليـه سـألت رسـول اهللا : صحيح مسلم والرتمذي وابن مردويه عن أيب ذر قـال

امليـزان >).  النور منسوب إىل،"نوراين": أقول، نوراين أراه: ك؟ فقالَّهل رأيت رب: وسلم
ُومسلم يثبت ، ُفالعالمة يثبت الرؤية عىل نحو النورانية. <٣٤ص، ١٩ج: يف تفسري القرآن

: لسان العـرب: انظر> ؟إنه نور فكيف أراه: فمعنى قوله هو، النورانية ولكنه ينفي الرؤية
، ولذلك نجد ابن حنبل قد أنكـر احلـديث بعـد أن عجـز عـن توجيهـه، <٢٤٠ ص،٥ج

َّعلام بـأن ابـن منظـور قـد . اره هو كونه من القائلني برؤيته سبحانه يوم القيامةووجه إنك ً
مـا >: حيث كان فيها، أخطأ يف نقل رواية مسلم أو أنه عثر عىل نسخة أصلية تم تصحيفها

وهذا هو األوجه واألنـسب لكلمـة ابـن حنبـل يف ، < وما أدري ما وجهه، لهًرأيت منكرا
 . ته وهو خمالف ملبانيه يف حقيقة الرؤيةّأن ثبت له صحكونه ال يدري ما وجهه بعد 

 .١٢٤ ص،٥ج: النهاية يف غريب احلديث: انظر) ١(
  .٣٨٩ ص،٤ج: جممع البحرين: انظر) ٢(
 .<٨: النمل>: واآلية .٣٦٤ ص،٧ج: يف تفسري القرآنجممع البيان : انظر) ٣(
ِمشكل: انظر) ٤(  .٤٧ ص،١ج: القرآن إعراب ُ
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والصحابة مـصدر ، صحاب مجاعة الصحباأل و.ادهاّوإنام هم أصحاهبا ورو
،  معـاىفًصاحبامـ: ويقال عند الـوداع ،قولك صاحبك اهللا وأحسن صحابتك

، )١(حفظـك:  أي،صـحبك اهللا: ً أيضاويقال، ك العافية ْتَك وصحبْقتَراف: أي
 أصـحبنا ،هل واخلليفة يف األ، أنت الصاحب يف السفرَّاللهم(: وقد ورد يف الدعاء

 بأمانـك وأرجعنـا،  بحفظـك يف سـفرناحفظناا: أي، )٢()ةّ وأقبلنا بذم،بصحبة
 ءيشّكـل و، ًصـحب بعـضهم بعـضا: ومواصطحب الق. )٣(وعهدك إىل بلدنا

يا صاح، معناه : ُفيقال، ُوتستعمل الصحبة يف النداء،  فقد استصحبهًالءم شيئا
وهذا املعنى األخـري ، )٥(املعارش:  والصاحب،عارشه: وصاحبه، )٤(يا صاحبي

وهـذا ، فأصحاب النار هم املعارشون للنـار، هو األقرب ملفاد املفردة يف اآلية
 .ِقرب ملا يقتضيه اخللوداملعنى هو األ

،  تـصغريها نـويرةَّن مـن الـواو ألي وهـ،ثةّمؤن فإهنا <النَّار>: وأما مفردة
: أي؟ نار هذه الناقـة ما: ُفيقال، والنار تأيت بمعنى السمة، واجلمع نور ونريان

  .)٦( ألهنا بالنار توسمًيت ناراِّمُسوقد ، ما سمتها
  ) ونُاِ َخ (:ا فردة ا سادسة
 ثـان خرب واجلملة، <خالدون فيها هم>: مجلة يف <خالدون>: فردةوردت م

 .)٧(رفع ّحمل يف <أولئك>ـل
                                                 

، األخفـشوخالف يف ذلك ،  مفرد<صحب>: وكلمة .١٢٤ ص،٣ج: لعنيكتاب ا: انظر) ١(
  .٥١٩ ص،١ج: لسان العرب: انظر. الصحب مجعَّحيث يرى أن 

 .١٧٥٣٦ح ،٧١٤ ص،٦ج: كنز العامل) ٢(
  .١١ ص،٣ج: النهاية يف غريب احلديث: انظر) ٣(
  .١٦١ ص،١ج: ج اللغةاتالصحاح : انظر) ٤(
 .٥١٩ ص،١ج: لسان العرب: انظر) ٥(
  .٢٤١ ص،٥ج: لسان العرب: ًوأيضا .٨٣٨ ص،٢ج: ج اللغةاتالصحاح : انظر) ٦(
ِمشكل: انظر) ٧(  .٤٧ ص،١ج: القرآن إعراب ُ
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ده ّوأخلده اهللا وخل، ًخلد الرجل خيلد خلودا: تقول، دوام البقاء: اخللدو
ويـأيت ، طـالل الصخور خوالد لبقائها بعـد دروس األثايفقيل ألقد و، ًختليدا

وبمعنـى الركـون ، لزمـه: رجل بصاحبهأخلد ال: فتقول، اخللد بمعنى اللزوم
ْولـو {:  ومنه قولـه تعـاىل،)١(ركنت إليه: أي، أخلدت إىل فالن: فتقول، ًأيضا ََ

ِشئنا لرفعناه هبا ولـكنه أخلد إىل األرض ْ َ ََ َ َ َ َِ َ ْ َّ َ َ َْ ُ َ ُ ِْ ِِ  والركون واللـزوم، )١٧٦: األعراف( }...َ
ًمعنيان متقاربان قد يقصدان معا يف كلمة اخللود ُ ام يف كلمـة أمـري املـؤمنني كـ، ُ

 وآثرهـا وأخلـد ،رها ملن دان هلاّفقد رأيتم تنك( : الدنياّعيل عليه السالم وهو يذم
 .)٣(ركن إليها ولزمها:  أي،)٢()إليها

ويقال للرجل ، )٤() ومل يشبّإذا أسن: رجل خملد( : قولهابن السكيتوعن 
البـال يـأيت بمعنـى اخللد و، )٥(إنه ملخلد: إذا بقي سواد رأسه وحليته عىل الكرب

، اخللد من أسـامء اجلنـانو، يف بايل: أي، ما يقع ذلك يف خلدي: قولفت، ًأيضا
ِّوقد فرس قوله تعاىل، )٦(البقاء فيهاهو واخللود  لـدون{: ُ َيطوف عليهم ولدان خمُّ ٌُ َ َُّ َ ْ َِ ْ ْ َِ َ ُ{ 

 .)٧(ونّتغري ال هيرمون وال يًمبقون ولداناَّ بأن املراد هو أهنم )١٧: الواقعة(
َّفتحصل أن اخللود يف مورد اآلية معنى جامع للبقاء وديمومته وللركـون  َّ

 . زوملوال

                                                 
 .٤٦٩ ص،٢ج: ج اللغةاتالصحاح : انظر) ١(
  .٢٢٧ ص،٧ج: ابن أيب احلديدرشح ، هنج البالغة) ٢(
  .٦١ ص،٢ج: النهاية يف غريب احلديث: انظر) ٣(
 .٢٠ص:  املنطقترتيب إصالح) ٤(
  .١٦٤ ص،٣ج: لسان العرب: انظر) ٥(
 .٢٣١ ص،٤ج: كتاب العني: انظر) ٦(
  .٦٧٨ ص،١ج: جممع البحرين: انظر) ٧(
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، النـسبَّاملحبـة و النـرصة ووهـي بمعنـى، املصدرـ بالفتح ـ الية َالو .١
اسـم ملـا فهـي ، الـسلطان ووهي بمعنى اإلمـارة ، االسم ـبالكرسـ الية ِوالو
ف ّاملترص شياء مجيعهاوهو مالك األ، الوايلتعاىل ومن أسامئه ،  بهيته وقمتّتول
صـىل اهللا ومجيع معاين الويل صادقة عليه سبحانه وعـىل واليـة الرسـول ، فيها
 . أهل البيت عليهم السالمّأئمةآله ووالية عليه و
ُْخيرجهم>: ي بقولهّ اعتامد الفعل املتعد.٢ ُ ِ ُْخيرجـون> دون الالزم <ُ  لعـدم <َ
ّفاإليامن باهللا والكفر بالطاغوت مقـدمتان ، منهم رغم مطلوبيتهّ تقدم ية ماكفا

فيكـون ، فاحتاج األمر إىل اإلخـراج اإلهلـي، لإلخراج من الظلامت إىل النور
 .خروجهم بالعرض ال بالذات

، ظلامت البحر شـدائدهف، َّوقد تأيت بمعنى الشدة، ذهاب النور الظلمة .٣
ـي عـن الـضاللة ، درى من أين يـؤتى لـهُ يالهو الذي ظلم املمر واأل ُوقـد كنِّ

ًكام كنِّي عن اهلداية بالنور ترغيبا هبـا، ًتقبيحا هلا، بالظلامت وناسـب التعبـري ، ُ
 .الكفر ظلمة الليل وسوادهَّعن الكفر بالظلامت ألن من معاين 

َّ النور كالوجود أعرف من أن يعرف.٤ ونوريتـه ، يـأيت بمعنـى الـضياء، ُ
 ّيسمىوالظاهر يف نفسه املظهر لغريه ، ظهورّكل الظاهر الذي به ي سبحانه تعن

وقيل نوريته ، َّالذي لشدة نوره استحالت رؤيته، واهللا سبحانه بذاته نور، ًنورا
وللنار ، الكريملقرآن وللنبي صىل اهللا عليه وآله والنور اسم ل، هدايته للعاملني

 .أمر مجيلّكل ول، ًأيضا
، ًوبمعنـى الركـون أيـضا، ويـأيت بمعنـى اللـزوم، ءدوام البقا: اخللد .٥

ًوالركون واللزوم معنيان متقاربان قد يقصدان معا يف كلمة اخللود ُ ُ. 
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 . آية الكريسّهوية •
 .املوقف الرشعي من العبادة املرشوطة هبا •
 .ُ أسلوب التفسري التجزيئيّويةمالحق هل •
 . من آية الكريسّولسباب نزول املقطع األأ •
 . من اآليةّولللمقطع األ) ُاجلميل(التفسري التجزيئي  •
 .للمقطع الثاين من اآلية) ُاجلميل(التفسري التجزيئي  •
 .للمقطع الثالث من اآلية) ُاجلميل(التفسري التجزيئي  •
 .معطيات الفصل •
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ُوقد كان خمتارنا هو أهنا ،  وحدود آية الكريسةّهويَّمر بنا وجه اخلالف يف 
، ً مـضموناوليست ثـالث آيـات منفـصلة، بثالثة مقاطعًمضمونا آية واحدة 

َاهللاُ ال إلـه إال هو احلي القيوم ال {: قوله تعاىل: يفاآلية يف وجودها املجموعي ه َّ َُ ُّ َُّ ْ ََ َ ُ َِ ِ
َّتأخذه سنة وال نوم له ما يف الس َ ٌِ ُ ْ َ َُّ َ َ ٌ َ ُ َِ ُ َّاموات وما يف األرض مـن ذا الـذي يـشفع عنـده إال ْ ِ ُ ُ َ ََ ْ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ ََّ َ ِ َ ِ َ

َبإذنه يعلم ما بني أيدهيم وما خلفهم وال حييطون بيشء من علمه إال بام شـاء وسـع  َ ْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ ِْ ِ َِّ َِ ِْ ْ َ ِّْ ْ َ ْ ْ ْ َ ُ ََ َ ُ ُ ُ ََ َ ِ َ
ُكرسيه الساموات واألرض وال يؤوده حفظهـ ُ ْ ِ ِ ُِ ُ َ َ َ ُُ َ ْ َّ ُّ َْ َ َ َ ُام وهـو العـيل العظـيمُ ِ َ َ َ ُ َْ ُّْ ِال إكـراه يف  * َِ َ َ ْ ِ َ

َالدين قد تبني الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويـؤمن بـاهللاِ فقـد استمـسك  َ ْ ْ ُ ْ َ َ ِّ ُّ ََّ ُ َّ ِِّ ِ ِ َِ ََ َ ِْ ِْ َ ْ َ َُ َّ ُ ْ َ ْ َ ِ
ٌبالعروة الوثقى ال انفصام هلا واهللاُ سميع عليم َ َ َ ِْ ِ ِ َِ ٌ َ َ ُ َ ََُ َ َ ْ ْ ْ َّ ويل الاهللاُ * ِ ُّ ِ َذين آمنـوا خيـرجهم مـن َ ُ َِّ َُ ِ ْ ُ ْ ُ ِ

َالظلامت إىل النور والـذين كفـروا أوليـآؤهم الطـاغوت خيرجـوهنم مـن النـور إىل  َّ َ ُِ ِِ ُِّ ُ َُّ َ ُ ُ ْ َ َ ُِّ ُ ُ َ ُِ ْ ُ َُ َّ ُُّ ِ ِ َِ ْ َ َ
َالظلامت أولـئك أصحاب النار هم فيهـا خالـدون ُ َ َِّ ِ ِ َِ ْ ُ ُ َ ْ ِْ َ َُ َ َُ َّوبقـدرها املتـيقن تنحـرص ، }ُّ ُ

 ُة أمـورّ بآيـة واحـدة عـدةوقد كان لرتجيحنا وحدهتا املقطعيـ، لّوباملقطع األ
 .)١(عرضها يف بحث سابقّتقدم 

 

وقد عرفـت أنـه مـن ، ة بالتفسري التجزيئيّاصَّمر بنا مجلة من البيانات اخل
 عـرض بعـض البيانـات الالحقـة ّوهنا نـود، أساليب التفسري ال من مناهجه

ِّواملتممة ملوضوعة التفسري التجزيئي بام حيقـ ُ ّ ق اهلـدف البعيـد مـن وراء هـذه ُ
 .ية يف جمال التفسريّتخصصاألبحاث ال

                                                 
ّعمق املفردة القرآنية عمق للنص(يف الفصل الثالث ) ١( حتت ، من الباب األول من الكتاب) ُ

 ).الصحيح يف حدود آية الكريس(: عنوان
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ُإن التفـسري املوضـوعي ال ي :ّولُامللحق األ رضورة قـصوى جلميـع ّمثـل َّ
ُحيث يمكن االنطالق من التفسري املفردايت واالنتهـاء بـالتجزيئي ، النصوص

ّالسيام املوارد التـي مل تتكـر، الطابع املحدوديف املوارد ذات  مـن ، ر يف القـرآنَّ
َّتبت يدا أيب هلب وتب{: قبيل قوله تعاىل َ ََّ َ ْ ٍَ ََ ِ َ وكـذلك املـوارد التـي ، )١: املـسد( }َ

ِالزانيـة والـزاين {: مـن قبيـل قولـه تعـاىل، َّتتعرض لألحكام الرشعية القطعية َّ ََّ ُ َ ِ
ْفاجلدوا كل واحد من ُِّ ٍ ِ َِ َّْ ُ ٍهام مئة جلدةَ َِ َْ َ َ َ  . )٢: النور( }...ُ
ّإن التفسري التجزيئـي حيـافظ عـىل هوي :ُامللحق الثاين ُ تـه حتـى يف صـورة َّ

ـّ تقـدم ِ ملـا؛ّاالستعانة بالنصوص القرآنية يف تفسري نـص قـرآين  ا مـن عـدممنّ
ُاالنطباق أو الرتادف بني أسلوب التفسري املوضـوعي ومـنهج تفـسري القـرآن 

ام نحتاج إىل منهج تفـسري القـرآن بنفـسه يف املوضـوعي فكـذلك فك، بالقرآن
 : مها، والفاصلة احلقيقية تكمن يف مسألتني، نحتاجه يف التجزيئي

أو ، ً فيكـون موضـوعياّفـرسوجود إشكالية نوعية ينطلق منهـا امل :ُاألوىل
 .ًعدم وجودها فيكون جتزيئيا

فـإن كـان ، ية التفـسريية املوقف املقصود يف العملّهويةتكمن يف  :والثانية
َّواملوقـف املوضـوعي يعـرب، ًوإن كان آياتيا فهو جتزيئي، ًقرآنيا فهو موضوعي ُ 

   .بخالف املوقف التجزيئي، ًعنه أيضا بالنظرية القرآنية
ُإن كال من األسـلوبني التجزيئـي واملوضـوعي يعتمـدان  :ُامللحق الثالث ً َّ

 ـ عـىل ونَّقتـرص ـ كـام تـوهم كثـريُفال ي، أكثر من منهج يف العملية التفسريية
ُمنهج تفسري القرآن بالقرآن ـ مثال ـ يف األسلوب املوضوعي َّنعـم البـد مـن ، ً

َّاعتامد منهج تفسري القرآن بالقرآن يف األسلوب املوضوعي كقدر متـيقن دون  ُ ُ
  .أن تنحرص الدائرة به إال يف صورة االستغناء

ّيمكن للمفرس املوضو :ُامللحق الرابع عي جتاوز التفسري التجزيئي يف صـورة ُ
ّفلو اكتفـى املفـرس بـاملعطى ، االكتفاء بالتفسري املفردايت يف حدود املقصد اللغوي
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 .ً عادة ما تكون موارد ذلك قليلة جداولكن،  جتاوز به احلاجة للتجزيئياللغوي
 مـن طـرف واحـد بـني ّتوقفُواهلدف من حتقيق هذا امللحق هو إبطال ال

ّفاملشهور هو توقف التفسري املوضوعي عىل التجزيئي ، ملوضوعيالتجزيئي وا
ًمطلقا ُفنكـون هبـذا امللحـق ، ًوال عكس منطقي يف املقام فضال عن اللغـوي، ُ

 .أثبتنا وجه االستغناء ولو يف موارد حمدودة
البعض حاول بعـد إثبـات حاجـة التفـسري املوضـوعي  :ُامللحق اخلامس

، ًالتفسري التجزيئي للموضوعي ولو موردياللتجزيئي بالرضورة إثبات حاجة 
وهو كـام ، ّلذلك بركون املفرس التجزيئي إىل منهج تفسري القرآن بالقرآنّمثل و
 .وقد عرفت احلال، ترى

 

ووعدنا هنالك بالوقوف ، )١(َّكنا قد تعرضنا جلملة من فضائل آية الكريس
َّكـام نبهنـا ، موضوعة أسباب نزول اآليـةَّعىل شطر آخر منها عند التعرض إىل 

الوفاء وقت وقد حان ، هنالك إىل صلة هذه الفضائل اجلديدة بنكات عقائدية
 .بذلك

ًوقبل ذلك ينبغي التأكيد عـىل كـون الوقـوف عـىل أسـباب النـزول عـامال 
ُمساعدا ي ً ّ إىل فهم أفضل وأدق للـنص القـرآينّؤديُ ـّ تقـدم إال أنـه ـ كـام، ّ  ـ )٢(امنّ
أي حتديد املـصداق ، تفسريية بقدر ما هي وظيفة تطبيقية ت وظيفته األساسيةليس
ولـذلك فلـيس ، ّ ـ وربام يكون األبرز ـ الـذي انطبـق عليـه ظـاهر الـنصّولاأل

ّصحيحا حرص النص بمصداقه األ إال إذا قامت قرائن قطعية عىل عـدم إرادة ، ّولً
                                                 

فضل (: حتت عنوان، )ّعمق املفردة القرآنية عمق للنص( فصل الثالثال، يف الباب األول) ١(
 ).آية الكريس

ّضوابط أخرى لقـراءة الـنص القـرآين( الفصل الرابع، يف الباب األول) ٢( : حتـت عنـوان، )ُ
 ). تقسيامت القرينة املتصلة(
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 ّتعـددة لسبب النزول ترفع إشكالية َّكام أن الوظيفة التطبيقي، ًوهذا نادر جدا، غريه
ّألن كل سبب سيمث، ّسبب النزول يف النص الواحد َُّ ًل وجها تطبيقياَّ ً. 

ًأيضا بأن سبب النزول هو احلادثة أو الواقعة سـلفا قبـل نـزول ّ تقدم وقد َّ ً
فام هي احلادثة التـي جـاءت يف ضـوئها آيـة ، ث يف موضوعهاّاآلية التي تتحد

 ؟أكثر من سبب نزول هلاوهل هنالك ، الكريس
جلـس أبـو عبـد اهللا (: عن الوشاء عن محاد بن عثامن قـالروى الكليني 

 فقـال لـه ، رجله اليمنى عـىل فخـذه اليـرسىًكاّ متور عليه السالم<الصادق>
:  قالته اليهودءإنام هو يش ،ال:  فقال.علت فداك هذه جلسة مكروهةُج: رجل

 واستوى عـىل العـرش جلـس واألرضساموات  من خلق الَّ وجلَّملا أن فرغ اهللا عز
ّعز وجل فأنزل اهللا ، ليسرتيحاجللسةهذه  ُاهللاُ ال إلـه إال هو احلي القيوم ال تأخـذه { ّ َ ُ َُ ُ َْ َ َّ َُ ُّ َُّ ْ ََ ِ ِ

ٌسنة وال نوم ْ ََ َ ٌ َ  .)١() كام هوًكاّمتورعليه السالم  وبقي أبو عبد اهللا ،}ِ
  :وهي، ينبغي إبرازها، ُة أمورّإذن فهنالك عد

حيث ،  هو عقيدة اليهود الظاهرة يف التجسيم- ًواضح جدا وهو - ّولاأل
َّإهنم يعتقدون بأن اهللا تعاىل قد أصابه التعب والنصب بعـد خلقـه للـساموات 

ُووضوح بطالهنـا يغنينـا عـن الوقـوف ، وهي عقيدة باطلة فاسدة، واألرض
 .عليها

ّهو ما يمكن تصي :الثاين عـىل انتـشار ثقافـة  ّده من سـؤال الـسائل الـدالُ
َّفالسائل وإن كان جمهوال إال أنه عـرب عـن ذلـك ، اليهود يف الوسط اإلسالمي ً

 ،)٢(ُمطلق القائلني هبذا األمـر: أي، ّوأراد بذلك األعم من اليهود، الوسط بالناس
وأما ،  اجللسة مكروهةهَّإن هذ: ومل يقل لإلمام عليه السالم، فنسب املقولة هلم

                                                 
  .٥ح ،٦٦١ ص،٢ج: الكايفُأصول ) ١(
  .١٣٩ ص،١١ج: للامزندراين، رشح أصول الكايف: انظر) ٢(
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ّإما ألجل التقية أو لكونه ليس من خاصة اإلمام ، د سببنيعدم ذكر اسمه فأح
 .وهو األقرب، عليه السالم وإن كان من شيعته

ّهو أن آية الكريس جاءت لتدرأ عن الساحة املقد :الثالث سة شبهة عاثت َّ
فاعتربت مسألة اجللوس وطلب االسرتاحة سالبة ، ً قرونا طويلةلببني إرسائي

ة ّأوليـوهو كنايـة ، ًنه ال تأخذه سنة فضال عن النوموذلك أل، بانتفاء املوضوع
وقـد سـبق ذلـك ، إىل عدم طروء التعب والنصب عليـه بـل اسـتحالة ذلـك

ًالوصف بكونه حيا ، َّوالسنة والنوم فيهام وصف أو شمة من أوصاف املـوت، ّ
ّكام أن القيوم صـفة طـاردة ، كام هو واضح،فالنوم موت أصغر، بل هو كذلك َّ
ّوإال لزم أن يكون هنالك من هو قيوم عليه عند وقـوع الـسنة أو ، ًلذلك أيضا
ٌال تأخـذه سـنة وال نـوم(: َّوكأن قوله تعـاىل، النوم منه ْ َ َُ َ ٌَ َ ُ َِ ُ َّتوكيـد ألمـر تـضمنه ، )ْ
 .السابق

َّن أتباع إيف حني ، هو الكناية عن أتباع مدرسة الصحابة أو اخللفاء :الرابع
َّدة ما يعربمدرسة أهل البيت عليهم السالم عا وقـد ،  عنهم بكلمة األصحابُ

ًجرى ذلك عىل لسان املحدثني وربام السائلني أيضا ّ. 
ّمع أن التور، هو دفع شبه كراهة هذه اجللسة :اخلامس ك والقرفصاء مـن َّ

ّاجللوس املستحب َّوالقدر املتيقن فيها هو أهنا ليست جلـسة مكروهـ، ُ  لـذيل ةُ
، ) كـام هـوًمتوركاعليه السالم بو عبد اهللا وبقي أ(: وهو قول الراوي، الرواية

 ـ إال أنـه ال ّعـامفاملعصوم وإن كان ال يقدح بعصمته فعل املكروه ـ بـاملعنى ال
ٍهذا فضال عن أن التذكري بكونه مكروها داع آخـر لرتكـه فـيام إذا ، يفعل ذلك ً َّ ً

ًبمكروه وفقا لظاهر الرواية ًكان الفعل مكروها يف نفسه؛ ولكنه ليس ًوفقـا و، ٍ
وأمـا ، ّعـامَّفإن الكراهة إنـام ال تنـايف العـصمة بـشكلها ال، ملبانينا يف العصمة

واإلمام الصادق عليه السالم من بيت ، ًبمراتبها األعالئية فاملسألة ختتلف متاما
 .حازوا عىل أرشف مراتب العصمة اإلمكانية
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َّهو ما نريد به دفع دخل مقد :السادس ومفاده ، ًداوإن كان بعي، مُّر أو توهُ
 قالتـه ء إنام هو يش،ال(: وهو قوله،  من جوابه عليه السالمّولَّهو أن املقطع األ

 َّملا أن فـرغ اهللا عـز(: وقوله عليه السالم،  الفعيل لشبهة السائلّهو الرد، )اليهود
 اجللـسة واسـتوى عـىل العـرش جلـس هـذه واألرض من خلـق الـساموات َّوجل

، ً جلسته اتصافا منه بصفة جلـسة اهللا تعـاىلّحةصاستدالل منه عىل ) ليسرتيح
حتـى لـو غضـضنا الطـرف عـن شـبهة ، ًوهو ـ كام ترى ـ احتامل بعيـد جـدا

ّفإن ذيل احلديث يدفع مثل هذا التوهم، التجسيم : وهو قولـه عليـه الـسالم، َّ
 .ذكرهّ تقدم َّويف ذلك كناية عام، َّألن اآلية مانعة للسنة والنوم، ...)فأنزل(

عـن أيب محـزة الـثاميل ، ّقوةواية عن اإلمام السجاد توضح لنا ذلك بويف ر
 إحـدى رجليـه عـىل ً واضعاًقاعداعليهام السالم رأيت عيل بن احلسني (: قال
 ،ّإهنـا جلـسة الـرب: إن الناس يكرهون هذه اجللسة ويقولون:  فقلت،فخذه
أخـذه سـنة وال  وال تّ ال يمـلُّ والـرب،إين إنام جلست هذه اجللـسة للماللـة: فقال
ُ عن فساد تلك العقيدة التي جتيز القيام والنزول واجللـوس عـىل ًكناية، )١()نوم

وق َ وجـه سـّاتـضحوقـد ، فهي عقيدة هيودية أخذها البعض عنهم، اهللا تعاىل
 .م اآلنفّهذه الرواية يف دفع التوه

َ إلـه إال هو َاهللاُ ال{: َّ وجلَّفأنزل اهللا عز:  عليه السالمقوله(: قال املازندراين ُ ََّ ِ َِ
ٌاحلي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم ُ ُّ ُّْ َ َُ َ ٌَ ََ ُ َِ ُ ْ ْ  ، علـيهمّ هذه اآلية الـرشيفة إىل آخرهـا رد،}َ

 والفتـور ّتغـريز واحللـول والّه عن الوسن والنوم والتحيـَّلداللتها عىل أنه منز
لك من واملناسبة باألشباح وقبول ما تقبله ذوات األمزجة واألرواح إىل غري ذ

 . )٢()مسائل التوحيد
                                                 

  .٢ح ،٦٦١ ص،٢ج: الكايفُأصول ) ١(
  .١٤٠ ص،١١ج: للامزندراين، رشح أصول الكايف) ٢(
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فأراد بـذلك أنـه ) إنام جلست هذه اجللسة للماللة(: وأما قوله عليه السالم
ًطلبـا ل من نوع منهـا إىل آخـر ّتحوف، ُاألخرلسات اجلمن َّعليه السالم قد مل 

ّوهنا أراد أن ينزه الباري عز وجل ويبطل مقولة املجـس، لالسرتاحة ُ ُّ َّ فقـال ، مةّ
 املالل تابع لـضعف َّ ألن،) وال تأخذه سنة وال نومّ ال يملُّوالرب(: عليه السالم

 .)١(املزاج والقوى اجلسامنية وهو عىل اهللا سبحانه حمال
 عـىل عقائـد ّوهـو الـرد، ًهذا وقد ذكر الشوكاين سببا آخـر لنـزول اآليـة

أخـرج ابـن جريـر وابـن (:  حيث قال، عليه السالملوهية عيسىأالنصارى يف 
يف  صىل اهللا عليه وآلـه ن الربيع فذكر وفد نجران وخماصمتهم للنبيأيب حاتم ع
ُاهللاُ ال إلـه إال هو احلي القيوم{:  اهللا أنزلَّوأن ،عليه السالم عيسى ُّ َُّ ْ ََ َ ُ ََّ َِ ِ (...)٢(.  

َّوألجل ذلك قلنا بـأن مـن فـضائل آيـة الكـريس وأهـداف نزوهلـا دفـع 
وإن كـان ، وقد عرفت ذلك، ًيضابل الشبهات الرشعية أ، الشبهات العقائدية

َّملا سيأتينا من أن امل، ذلك ليس املالك الفعيل لنزول اآلية  األساسـية لآليـة ّهامِ
ّتكمن يف التأسيس النيص للتوحيد الربويب والوحدة احلقيقيـة احلقـة ًوأيـضا ، ّ

ُلبيان أمور أخرى ت  وإال فليس مـا، ً بكون اآلية موضعا السم اهللا األعظمّتعلقُ
دية عـىل سـائر آي اًمن سبب النزول كافيا يف إعطاء هذه اآلية صفة السيم ّتقد
 .)٣(فانتظر، القرآن

                                                 
  .١٣٩ ص،١١ج: املصدر السابق) ١(
 .٣١٣ ص،١ج: فتح القدير) ٢(
حتـت عنـوان ، )١التفسري املوضوعي آليـة الكـريس ـ ق(رابع الفصل ال، يف الباب الثاين) ٣(

ّضوابط أخرى لقراءة النص الق ومجلـة ، )التأسيس للتوحيد الربـويب(: حتت عنوان، )رآينُ
 .ُوهو من روائع ما طرحه السيد األستاذ، من ملحقاته
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ُاهللاُ ال إلـه إال هو احلي القيوم (:قوله تعاىل • ُّ َُّ ْ ََ َّ ََ ُ َِ ِ (. 
ü ّاملراد من احلياة والقيومية. 
ü  ُاحلي القيوم ُّ َُّ ْ ُّ اجتامع اسمي احلي مع القيومّرس، َ ّ. 
ü َّاحلي القيوم اسم مركب من مفردتني ُ ُّ ّ. 

ٌال تأخذه سنة وال نوم (:قوله تعاىل • ْ َ َُ َ ٌَ َ ُ َِ ُ ْ ( . 
ِله ما يف الساموات وما يف األرض (:قوله تعاىل • ْ َ َّ ََ ِ َِ َ ُِ َ َ ( . 
ِمن ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه (:قوله تعاىل • ِ ِ ِْ َّ َِ ِِ َّ ُ َُ ْ َ ْ َ َ (. 
ْيعلم ما بني أيدهيم وما خلفهم (:له تعاىلقو • َ ْ ْ ْ َ ُ َُ ََ ْ ََ َ َ ِْ ِ َ (. 
َوال حييطون بيشء من علمه إال بام شاء (:قوله تعاىل • َ ِْ َِّ َِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ َِّ َ َ ُ ُ (.  
َوسع كرسيه الساموات واألرض (:قوله تعاىل • ْ َّ ُّ َْ َ َ ُ َ َِ ِ َِ ُ (. 
َوال يؤوده حفظهام (:قوله تعاىل • ُ ُ ْ ِ ُ ُ َُ َ َ ( . 
ُوهو العيل العظيم( :قوله تعاىل • ِ َ َ َ ُ َْ ُّْ ِ (. 
 .البحث الروائي •
 .معطيات املقطع األول •

 
 



 ٢ جـ منطق فهم القرآن .......................................................................... ٢٤٢



 ٢٤٣ ...........................................................التفسري املفردايت آلية الكريس 

 
 

 

نقوم بعدها بمحاولة َّثم ، ُوفيه سوف نستعرض البناء اجلميل آلية الكريس
ُمزج بسيط ومزج مركب بني الرتاكيب اجلملية املتقاربة َّ ُبرؤية مجلية للخروج ، ُ

وبنحـو ، ة والبعيـدة لآليـة الكريمـةّتوسـطجتزيئية عن املـضامني القريبـة وامل
ًسيلمح فيه املتابع املتخصص فضال عن غريه  ّ ُ ، ُية التفسري اجلميل مـن جهـةّأمهُ

فات األخرى ُوبينونة هذا العرض اجلميل عام عرفته املصنَّ ُ َّ  .كام سيأيت، ُ
  : فهي، ُأما الرتاكيب اجلملية

ُاهللا ال إلـه إال هو ال  القيوم (:قو  تعا   َ ْ  َ َ ُ  ِ َِ
َ َ ُ(  

َاهللاُ ال إلـه إال هو(: وقع الكالم يف هذا املقطع ُ ََّ َِ  : مها، من جهتني) َِ
أو النافية هل حتتاج إىل تقدير خرب حمذوف ) ال( َّيف أن مفردة :ُاجلهة األوىل

َإلـه(س ولنفي اجلن) ال(َّ وهنا ذهب املشهور إىل أن ؟ال َ وأمـا اخلـرب ، اسمها ) ِ
إىل عـدم ، ومـنهم الزخمـرشي، يف حني ذهب مجلـة مـن األعـالم، فمحذوف

َإال هو(ّوأن ، االحتياج إىل اخلرب ُ َّ َال إلـه(مبتدأ وخربه ) ِ َ ِ ُهـو (إذ األصـل هـو ) َ
ُفلـام أريد احلرص زيد ، )اهللا َّإال وَال(َّ ِ.( 

ّها هي األصح لعدم التكلف ّ ولعل-ر بناء عىل مقولة املشهو :اجلهة الثانية ّ
 أو يشء <العبـادةّحق ُمـست> أو <ممكـن> أو <موجـود> فهل تقدير اخلـرب -فيها
 ؟آخر

ّهنا قد ضعف األ ّفاإلمكان أعم من الوجود ،  ألنه ال ينفي إمكان اإللهّولُ
والثالث ال ينفي وجود إله غري ، والثاين ال يقتيض وجود اإلله بالفعل، فيشمله
َّإال أنه يمكن أن يقال أن هذا املقطع من اآلية قضية خارجيـة ، للعبادةّق حُمست ُ ُ
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ًوإن كـان األخـري صـحيحا أيـضا بمقتـىض ، بصدد نفي الوجود ال اإلمكـان ً
ولكـن ذلـك ال يعنـي حتميلـه ، التحليل العقيل املستفاد من النصوص الكثرية

ًائدا آنـذاك مـن ّعىل النص القرآين بعد أن كان بصدد نفي الرشك الذي كان س
ولكن لكون املنفي هو الوجـود فإنـه ال يـالزم أن ، هلة عندهم اآلّتعددخالل 

ُألن نفي وجود اإلله اآلخر كام يمكن أن يكـون مـع ، )١(تكون الوحدة عددية َّ
ًاإلمكان فكذلك يمكن أن ال يكون لعدم اإلمكان أيضا  .وهذا واضح، ُ

َّإن الراجح عندنا أن لفـظ اجلاللـة َّثم  خـرب ملبتـدأ حمـذوف تقـديره ) اهللا(َّ
َال إلـه إال هو(ومجلة ، )هو( َُ َّ َِ ٍيف حمل رفع خرب ثان للمبتدأ) َِ َّإال(َّوأن ، ّ بمعنـى ) ِ
ٌاهللاُ ال إله موجـود (: لة هيّواملحص، )غريه(: ُفتضاف للضمري فتكون ، )غري( َ

 ).ُغريه
َهو(وأما الضمري  م النافيـة ُفالصحيح فيه أن يقـال بأنـه بـدل مـن اسـ: )ُ

، ُوهو قول له بعـد سـلوكي وعرفـاين، )ال هو إال هو(: فيكون املفاد، للجنس
 .ُ أداة االستثناء يف كوهنا عاملة وليست ملغاةّهويةكام أنه حيفظ لنا 

ُإذن يف ضوء الرتكيب اجلميل يمكن حتليل قوله تعاىل َاهللاُ ال إلـه إال هـو(: ُ ُ ََّ َِ َِ (
َال (: والثانيـة، )هـو اهللا(: األوىل، تقدير الصحيحُإىل مجلتني اسميتني بلحاظ ال

َإلـه إال هو ُ ََّ ِ فهـو ، َّوأن اخلربية حارضة يف وجودها املفردايت يف لفـظ اجلاللـة، )َِ
َال إلـه إال هو(: ـبّمثل ُويف وجودها اجلميل املت، خرب للمبتدأ ُ ََّ َِ ، فإهنا خـرب ثـان، )َِ
ة الواحدة يف صوريت اإلمجال ُ ومن جهة أخرى هو عرض احلقيق،هذا من جهة

َال إلـه إال هو(: والتفصيل يف مجلة، )هو اهللا(: يف اجلملة املقدرة َُ َّ َِ االنتقال َّثم ، )َِ
ُاحلـي القيـوم(: إىل تفصيل أكثر بواسطة العـرض األسـامئي يف قولـه تعـاىل ُّ َُّ ْ َ( ،

                                                 
َّسيوقفنا السيد األستاذ عىل بيانات عديدة تتعلـق بالوحـدة العدديـة ومـدى فرقهـا عـن ) ١( ُ ُ

حتـت و، وذلك يف القـسم األول مـن التفـسري املوضـوعي لآليـة، َّالوحدة احلقيقية احلقة
 ).حقيقة الوحدة: النكتة الثانية(: عنوان
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ّ أحلق بتفصيل آخـر لـيس لـدفع تـوهم وإنـام ألجـل توكيـد ّولفالتفصيل األ ُ
 .احلقيقة السابقة ببيانات جديدة

 : ّإذا تم ذلك فلنا أن نسأل بوضوح
 ؟ُتني ببيانني خمتلفنيّ تفصيله مرّما وجه هذا اإلمجال الذي تم

فيكــون اإلمجــال ، لوهيــة معنــى األنتــستبط) اهللا(َّال ريــب بــأن مفــردة 
َّوالثاين مـؤد، هو اإلله: َّ مؤداهّولفاأل، ً متقاربني جداّولوالتفصيل األ هـو : اهُ
 .كام هو واضح، ًوهذان تصويران منعكسان متاما، اإلله وحده

وهـو ، ّول يف هـدف اإلمجـال والتفـصيل األّول لنا الوجه األّيتضحومنه 
َّوال ريب بأن هذه املوضـوعة هـي ، لوهية والتوحيدالتأكيد عىل موضوعة األ

 .ن الكريم يف مجيع مطالب القرآّهمبل هي األ،  يف مجيع مطالب اآليةّهماأل
ُاحلي القيوم(: َّثم يأيت التفصيل الثاين ُّ َُّ ْ ًليعطي سقفا جديـدا وعمقـا آخـر ، )َ ً ً

 بإمجالـه ّولفهنالك توافق آخر بني الرتكيب األ، لوهية والتوحيدملوضوعة األ
ــاين ــب الث ــني الرتكي ــه توافــق يف النتيجــة ال يف الــصورة ، وتفــصيله وب ولكن

َّفمن الثابت يف حمله أن، والعرض  الـصفات الذاتيـة هللا تعـاىل هـي عـني ذاتـه ّ
ّاحلي(: َّوال ريب بأن صفة، تعاىل َ ) ُّالقيوم(: َّكام أن صفة، من الصفات الذاتية) ْ

 .من الصفات الفعلية اإلضافية
َاهللاُ ال إلــه إال هـو ( أو املعنى القريب للمركـب املزجـي ّولفيكون املفاد األ ُ ََّ َِ َِ

ُاحلي القيوم ُّ َُّ ْ ُاحلي القيوم>، ً ذاتا<اهللا>(: ً اإلله الواحد حقيقة هوَّهو أن) َ ُّ َُّ ْ  ).ٍ صفات<َ
،  الظـاهر الواضـح<اهللا>(:  هلذا املركب املزجـي فهـوّتوسطوأما املعنى امل

 ).ّوالقيوم صفة البطون، ّواحلي صفة الظهور،  الباطن اخلفي<هو>
ًإلـه إال اهللا حـتام َّكـام أن ال (: ب املزجـي فهـوّوأما املعنى البعيد هلذا املرك

ّفكذلك ال حي وال قيوم إال اهللا تعاىل ٌوما عداه ممن كانت له شمة وجود عبد ، َّ ٍ َّ َّ
ّت بذاته شم الوجود برشحات صفة احليِّفاملمكن مي، له سبحانه  ًوهو معنى، َّ
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ّكانت له حيـاة يف طـي ، ّ صار له يشء من الظهور برشحات صفة القيومٌّحريف
ُّ بقيومية القيومَّجتلتَّثم اخلفاء  ّولعل هلذا املعنى ، ّوتوفر عىل بارقة من الظهور، ّ

ًهل أتى عىل اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئا {: الدقيق أشارت اآلية الكريمة َْ َ ِّ َُ ْ َ ِ ْ َ َ ََّ ٌَ ِ ِ ِ ْ َ َْ
ًمذكورا ُ ْ  .)١: اإلنسان( }َّ

 :   وهنا ينبغي االلتفات إىل ما ييل
ًأوال  ؛سة تعني االنحـصار هبـا بالـرضورةّذات املقدصفة ذاتية للّكل َّإن  :ّ

وهـذه ، ًم أن تكون صـفاته مطلقـة أيـضاّ وبتبعها يتحت،ًنظرا إلطالقية الذات
فربطيـة عـامل ، ً فال تدع جماال للغري للظهـور إال هبـا،َّاإلطالقية قهارية بطبعها

 .َّاإلمكان إنام بفعل إطالقية الذات وصفاهتا القهارية
ُ منه تعاىل تنشق إىل حياة ناقصة نطلق عليها احلياة ّمدةُاة املستَّإن احلي :ً ثانيا ّ
 .)١(وسوف تأيت بيانات ذلك، ُوحياة كاملة نطلق عليها احلياة البقائية، اإلبقائية
ّإن كل صفة ذاتية للذات املقد :ًثالثا َّ  .سة تشتمل عىل ثالث خصائصَّ
ًهنا تشكل طريقا جديدا ملعرفة الذاتأ :األوىل ً ّ ُ. 
ًهنا ال تضيف كامال جديدا للذات كـان مفقـوداأ :لثانيةوا ً ً لنكتـة العينيـة ، ُ
وإنام اإلضافة تنحرص يف اإلطار الصوري والذهني القادر عىل الفصل ، نفسها

ُ بني الذات والصفة إنام هـو يف أفـق ّتعددَّ لدينا أن الّيتضحوسوف ، والتفصيل
ويف قع النفس األمري،  وكذلك عىل مستوى الواالذهن وعىل مستوى املفهوم

 .)٢(كام سيأيت، ُأفق اآلثار واآليات
ًفهي أن إهبام الذات منعكس أيضا عىل صفاهتا :وأما الثالثة ولكن بدرجة ، َُّ

                                                 
مـن البـاب الثـاين ) التفسري املوضوعي آليـة الكريس ـ القسم الثاين(امس يف الفصل اخل) ١(

ُّمعنى احلياة والقيومية هللا تعاىل(: حتت عنوان، من الكتاب َ ْْ َ .( 
من الباب الثاين مـن ) التفسري املوضوعي آليـة الكريس ـ القسم األول( الرابعيف الفصل ) ٢(

 ).ّتعددُأفق ال(: حتت عنوان، الكتاب
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، ُومنه تستقرأ بعض كامالهتا، َّباعتبار أن اخللق بأرسه أثر لصفاته سبحانه، ّأقل
ّوأما الذات فمحور إهبامها يكمن يف رس أزليتها وإطالق ولذا فهي طريـق ، يتهاُ

ّوهو طريق صديقي وليس إني، سةّملعرفة ذاته املقد ّ َّملا عرفت من أن الصفات ، ًاِّ ِ
ومعرفة الذات هبـا أو بـذاتياهتا ، وليست زائدة عليها، اإلهلية الذاتية عني ذاته

ّيسمى بربهان الصديقني َّ ُ)١(. 
َّة احلقـة ال يـقيقلوهيـة املطلقـة والوحـدة احلَّإن االبتداء بـصفة األ :ًرابعا
ُيعكس لنا حقيقـة تفـرع مجيـع األمـور املعرفيـة النظريـة واألمـور ، )٢(بالعدد ُ ّ

َّلوهيـة والوحـدة احلقـة ال فـام مل تثبـت األ، العبادية العملية عىل ذلك األصل
 .ّالبتةيثبت يشء بعد ذلك 

 ّولإذن فالرتكيب اجلمـيل املزجـي بـني اإلمجـال والتفـصيلني األ :ًخامسا
ّين يقدم لنا هذه املعطيات األوالثا  عليها مجلة مباحث نظرية ّفرعوالتي تت، ةّوليُ

 .ومجلة آثار عملية سنقف عىل شطر منها يف تفسرينا املوضوعي لآلية الكريمة
 ّاملراد من احلياة والقيومية
ة لألسامء اإلهلية والـصفات الذاتيـة بـشكل ّوليَّمرت بنا بعض املالمح األ

فام هو املراد منهام يف هذه الـصياغة ، ّات للحياة والقيوميةوبعض اإلشار، ّعام
َاجلملية  ؟وهل مها صفتان أم اسامن، ُ

                                                 
ُسيوقفنا السيد األستاذ عىل املراد ) ١( وذلـك ، ّربهان الصديقني ومدى عالقته بآيـة الكـريسبُ

، مـن البـاب الثـاين) التفسري املوضوعي آليـة الكريس ـ القـسم األول (رابعيف الفصل ال
 ). ّ الصديقنيعالقة كلمة التوحيد بربهان(: حتت عنوان

وبـني ، َّالوحدة إما أن تكون حقيقية حقة طاردة لألغيار أو وحدة عددية جاذبـة لألغيـار) ٢(
وسـوق يأتينـا تفـصيل ذلـك يف ، ب عليها آثار عظيمـةّهاتني الوحدتني فروق كثرية ترتت

حتـت ، من الباب الثاين) التفسري املوضوعي آليـة الكريس ـ القسم األول (رابعالفصل ال
 .فانتظر). حقيقة الوحدة: (وانعن
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لنـرى مـا ، األسامء والصفاتوهنا نحتاج إىل وقفة يسرية لبيان الفرق بني 
  .ينطبق منهام عىل ما يف املقام

ّكذات مستقلة وإىل صفة العلم بنحو مستقل) زيد(لو نظرنا إىل  رنا ّ ثم نظ،ّ
ٌ نجد أن زيدا بام هـو هـو ذات،ّإىل زيد وهو متصف بصفة العلم ً ّ وأن ،ّ جمـردةّ

ً وأن زيدا بلحاظ اتصافه بـالعلم سـيكون عاملـا، ،ّالعلم بام هو هو صفة جمردة ً ّّ
 ّ فأخذ الذات بلحاظ االتـصاف،ًسوف يكون اسام لزيد) ِالعامل(ّوهذا االتصاف 
ّاظ جترده يكون صـفة وبلحـاظ اتـصاف  فالعلم بلح،سامءاألًيعطينا اسام من  ّ
 .)١(ًساماالذات به يكون 

القـدرة والقيوميـة العلم والقدرة واحليـاة واإلدراك وَّ أن ّيتضحمن هنا و
ّ، وأما العـامل والقـادر ،ّ هي من صفات اهللا سبحانه إذا ما لوحظت جمردة،...و

خـذت ُ حيـث أ،سـبحانهء لـه ّفإهنا أسام... وّالقادر والقيوم ّواحلي واملدرك و
ّالصفات بلحاظ اتصاف الذات هبا، فالفرق بني االسم والصفة حلاظي  كام هو ّ

كـام يف ، وقد جاء يف أكثر مـن مـورد، وهذا االستعامل األسامئي قرآين، واضح
َهو اهللاُ اخلالق البارئ املصور له األسامء احلسنى{: قوله تعاىل ُْ ْ ُُ ُ ََ َ ِْ ُ ِّ َ َ َ َُ ْ ُ ، )٢٤: احلـرش( }...ِ
ًعرب القرآن عن ذلك بالعنوان الصفايت أبداُفلم ي  ،وإنام انحرص التعبري باألسـامئية، ّ

عمل عنوان االسم يف موضع الصفة أو بالعكس يف كلـامت  ِولذلك إذا ما استـُ
أو قل ،  فمن باب املساحمة-ومنها ما جاء يف هذه الدراسة أو غريها -األعالم 

 . املرادًنظرا ملعلومية، هو ما قد جرت العادة عليه
ّأما احلـي والقيـوم فـإهنام اسـامن، ّإذن فاحلياة والقيومية صفتان وبـذلك ، ّ

ً أن االستعامل القرآين يف الصياغة اجلملية ـ مورد البحـث ـ جـاء وفقـا ّيتضح َُّ
 .للتعبري القرآين باألسامئية ال بالصفاتية

                                                 
 . ٢٤٤ ص،١ج: معرفة اهللا: انظر) ١(
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من هنا ينبغي االلتفات إىل كون األدعية التـي غلـب عليهـا ذكـر الـذات 
ّسة بلحاظ االتصاف بصفات خمتلفة إنام يراد هبا التوجه لألسامء اإلهليـة ّاملقد ُ ،

َّومن الواضح بأن ، َّه فالبد أن يعلم أنه يسأله بأسامئهَّفإذا ما سأل الداعي هبا رب
ه ّفالتوج، واحدة من رشوط استجابة الدعاء االلتفات إىل شخص املسؤول به

ً ال جيدي الداعي شـيئا،بصفة ماإىل ذات الصفة ال للذات امللحوظة  كـام لـو ، ُ
   .إلخ... يا علم يا قدرة يا : قال أحد

َّأما املراد من هذين االسمني اإلهليني فال شك أن املبحوث أو املقصود هو  ّ
ّاحلقيقة اخلارجية املتحي وبنكتـة عينيـة الـصفات ، ثة بصفتي احليـاة والقيوميـةُ

لفـظ َّفـإن ، ملقام هو احلقيقة األسـامئيةسة يكون املبحوث عنه يف ا ّللذات املقد
ًأيضا يف املبحوث عنه وليس هو ، ّالبتةاملقصود ليس هو ) ، م و،ّ ي،ق (ّقيومال

ّ وإنام ،ليس االسم االصطالحيفذلك ، البحوث األسامئية والصفاتية هللا تعاىل
ّي أو القيومسم اإلهلي كاحلّفإن اال هو اسم االسم، د ّلو كان املـراد منـه جمـر(: ّ

ّاللفظ مل يتصور الشك واالختالف يف كونه غري الـذات، فهـذه األلفـاظ هـي  ّ ُ
 وراء ً مـستقالًاوجـودفاالسم االصطالحي ليس ، )١()أسامء األسامء فال تغفل
، عىل مستوى األسـامء الذاتيـة، وهذا هو معنى العينيةّوجود الذات املقدسة، 

ولكن ، نهاية لألسامء الذاتيةوهكذا يف األسامء والصفات الفعلية التي تعود بال
 .وإنام بام هي راجعة ألسامء ذاتية، دون أن تثبت هلا العينية بام هي

ً مجيعا بلحاظ اتصاف الذات هبا حتكي وجودا واحدا فهي، ّوعىل أي حال ً ًّ
وهكذا األمـر يف الـصفة ،  وإن كانت متغايرة من حيث املفهوم واملعنى،ًفاردا

 .اإلهلية امللحوظة
 واحدة منها هي عبارة عن مالحظة وقراءة الذات مـن خالهلـا، ّكل، نعم

                                                 
 .١٧، ص١ج:  يف تفسري القرآنامليزان) ١(
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ّفتارة نلحظ الذات املقدسة من خالل احلياة، فتكون النتيجة هي االسم اإلهلي ً 
ً، وتارة نلحـظ الـذات ّي احل أياحلياةبّ الذات متصفة يكون نتيجة حلاظنا هتف

 . وهكذا،وم هو نتيجة اللحاظ ّيق فيكون الّالقيوميةمن خالل 
ّ إهليني مها احلي والقيومإذن فالسؤال هو عن اسمني ُأو بعبارة أخرى عن ، ّ

َّالسيام يف صـفة ، َّثة بصفتي احلياة والقيومية لنكتة العينية كام تقدمّالذات املتحي
ُ بحسب الصياغة اجلملية والبحـث اجلمـيل هـو أن ّويلواجلواب األ، )١(حياته

 الوجـود الـذي ال يطـرأ عليـه اإلعـدام عنـي ذلـكيَّاحلي ـ أو احلياة اإلهلية ـ 
ًسواء كان ذلك إعداما حمضا، ًمطلقا ، وهو الزوال النهائي عن رقعة الوجـود، ً

 بحياتـه غـري ّمـستقلفهو ، كام هو احلال يف صورة الوفاة، ًأم إعداما غري حمض
ّإذ ال غري يف البني له استقالل ليتـصور منـه اإلفاضـة، ُمفاضة عليه من الغري ُ ِ ،

ّفالـرسمدية خاصـية ، ُالغري املمكن فحياته املفاضة عليه هلا مبدأ ومنتهـىوأما 
 لـه ّأولالذي له احلياة الدائمـة، والبقـاء الـذي ال (: فهو، احلياة اإلهلية ال غري

 ّأول فلحياتـه ًما سواه فإنـه وإن كـان حيـاّكل  إذ كان ، وال آخر له يؤمد،ّدُحي
                                                 

ّإذ ال ريب بأن احلياة اإلهلية صفة عينية للذات غري خارجة عنها بأي وجـه مـن الوجـوه) ١( َّ ،
يف ، األسـامئيسة بانتزاع هذه الصفة منها ومحلهـا عليـه بـاملعنى ّبمعنى كفاية الذات املقد

َّن هنالك مجلة من األسامء والصفات اإلهليـة نحتـاج فيهـا إىل طـرف آخـر إليقـاع إحني 
َّوهي ما تسمى باألسامء أو الـصفات اإلضـافية، النسبة ُوالتـي يلحـظ يف ضـوئها صـفة ، ُ
ًإذ البد من حلاظ يشء قائم به ليكون قيوما عليه، ّالقيومية ّ : أي، فتكـون النـسبة إضـافية، ّ
ًفة القائم به صار قيومابإضا ّوالقيوم هو الـذي ال يـصيبه الفتـور البتـ، ّ ُ ومـن هنـا قـال ، ةّ
 األسـامء وهـي ،ً الثابتة له تعـاىل مجيعـااإلضافية األسامء من اسم القيوم نإ(: طبائياالطب

 واملعيد واملحيي ئ، كاخلالق والرازق واملبد، خارجة عن الذات بوجهٍ عىل معانّالتي تدل
. <٣٣١ ص،٢ج:  يف تفسري القرآنامليزان> ).لغفور والرحيم والودود وغريهاواملميت وا

  ).دام ظله(منه 
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وهذه ، )١() وينقيض بانقضاء غايتها،حمدود وآخر مأمود، ينقطع بانقطاع أمدها
 .هي احلياة احلقيقية ال غري

 تكون بحيـث أن احلياة احلقيقية جيب أنومن هنا يظهر (: طبائياقال الطب
 ذلك إال بكون احلياة عـني ذات ّتصور وال ي، املوت عليها لذاهتاّيستحيل طرو

وقـد ، )٢()طارئـة عليهـا بتمليـك الغـري وإفاضـته  وال،غري عارضة هلا ،ّاحلي
قـال ، َّتعرض القرآن لبيان خصوصية هذه الصفة اإلهليـة بالديمومـة املطلقـة

ُوتوكل عىل احلي الذي ال يموت{: تعاىل َُ َ َِّ ِ َّ َ َْ َ َ  .)٥٨: الفرقان( }...ََّ
ُوأما صفة القيومية ـ التي جاءت يف قالب صيغة املبالغة ـ فتعني قيام  ّ ّكـل َّ

 ّالقـائم عـىل كـل(هـو : أو كام قيل،  سبحانهفال وجود قائم إال به، ما عداه به
فال ،  لدينا املعنى الربطي لعامل اإلمكان القائم به سبحانهّتحققوهنا ي ،)٣()ءيش

وهو القـائم ، ّيكون هنالك معنى اسمي حقيقة إال اهللا تعاىل؛ فهو القائم بنفسه
َأفمن هو {: به الغري؛ وقد أملح لذلك القرآن الكريم بقوله تعاىل ُ ْ َ َ ِّقـآئم عـىل كـل َ َُ َ ٌ ِ َ

ْنفس بام كسبت َ َ َ َ ِ ٍ ْ ُوقيامه سبحانه بأمور خلقـه يعطينـا معنـى ، )٣٣: الرعد( }...َ ُ
ويف ، ًدون أن يعرتيه ضعف أو فتـور أبـدا، احلفظ والتدبري لذلك اخللق بأرسه

ّضوء هذه القيومية اإلهلية املطلقة تؤسس عد  عقدية وفلـسفية ٍة مطالب ومبانَُّ
ٍما يتعلـق بمعـانمنها ، وعرفانية ،  ذاتيـة احلاجـة والفقريـة للوجـود املمكـنَّ

ّ أمامنا ـ بنكتة القيومية ـ املراد من كون فقرية املمكن مـن ّتجىل ي،وبعبارة منطقية
، ال من باب املحمـول بالـضميمة) خارج املحمول (هباب املحمول من صميم

ّإىل غنـي مطلـق فاحتـاج األمـر ، ُوجود ممكنّكل َّبمعنى أن الفقرية هي حقيقة 
َّ لنـا أن ّيتـضحومـن هنـا ، ّفكانت خصوصية القيومية، وهو اهللا تعاىل، َّيتعلق به

                                                 
  .٨ ص،٣ج:  عن تأويل آي القرآنجامع البيان) ١(
  .٣٣٠ ص،٢ج:  يف تفسري القرآنامليزان) ٢(
 .١٢١ ص،١ج: تفسري جماهد) ٣(
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ًحلاظ القيومية اإلهلية من خالل القائم به يكون حلاظا ألثر االسم ًوليس حلاظا ، ّ
ّفتكون معرفة باالسم أو الصفة ـ فضال عن الذات املقد، لالسم نفسه َّسة ـ إنيـة ً ّ
ّسوف تأتينا بيانات أخرى يف موضـوعة القيوميـة وتأكيـد فكـرة و، ِّال صديقية ُ

احلاجة إىل صـياغات جديـدة يف عـرض البحـوث األسـامئية بـام ينـسجم مـع 
 . احلكاية عنه سبحانهّجمردال ، مقتضيات الفطرة الناطقة به

ابة عظيمة لطالـب ّفهام بو، خصوصية كبرية) ّاحلي القيوم(: يَإذن فإلسم
 اكّالـدر هو <ّياحل>(: حيث يقول، لتفت إليه الفخر الرازيوهو ما ا، التوحيد
 عـىل َّدل <القيـوم>: وبقولـه ًقادرا، ًعاملا كونه عىل َّدل <ّياحل>: فبقوله الفعال،
 مجيـع بّتتـشع األصـلني هـذين ومن عداه، ماّكل ل ًماِّومقو ،بذاته ًقائام كونه
ُّإن القيَّثـم ، )١()التوحيد علم يف املعتربة املسائل ًوميـة حتديـدا ال تعنـي التـأثري َّ

وبعبـارة ، ة القدرة املطلقة والعلم املطلقّوإنام هي كذلك بمعي، ًاّجمردوالتدبري 
 ّجمـرد ال ،نظـام املوجـودات بأعياهنـا وآثارهـا حتـت قيمومـة اهللا(َّإن : ُأخرى

 بـل قيمومـة ، الطبيعية الفاقدة للشعوراألسباب كالقيمومة يف ،قيمومة التأثري
 ، منهـاء نافذ فيها ال خيفى عليه يشيهل فالعلم اإل،تستلزم العلم والقدرة ةحيا

ُّوالقيوم ، )٢(...) ال يقع منها إال ما شاء وقوعه وأذن فيه، عليهاةوالقدرة مهيمن
ًوإن كان اسام من أسامء أفعال الذات ال الذات نفسها ـ فاألسـامء كـام عرفـت 

 جـامع لكـامالت أسـامء األفعـال ذاتية عينية وفعليـة إضـافية ـ إال أنـه اسـم
تـه ّأو لنقل هي عـىل كثرهتـا تنطلـق منـه أو حتـت مظل، فهو حيكيها، ُاألخرى
أسامء األفعال يف مرجعية أسامء ّمثل ُفهو االسم الفعيل الوحيد الذي ي، الكاملية

ًليندرجا معـا ) ّاحلي(: ويلتقي باالسم الذايت املطلق، األفعال إىل أسامء الذات
كام سيأيت توضيحه ، اسم آخر حيكي الذات بكامهلا ومجاهلا وجالهلاة ّحتت مظل

                                                 
 .٥ ص،٣ج: للرازي، التفسري الكبري) ١(
  .٦ ص،٣ج: ري القرآن يف تفسامليزان: انظر) ٢(
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يف البحث الالحق ببيانـات التـشكيل اهلرمـي بـني الوجـود الـواجبي والوجـود 
  .وجدلية العالقة بينهام القائمة عىل أساس العالقة بني الظاهر واملظهر، اإلمكاين

ُاحلي القيوم ُّ َُّ ْ َ 
ّبأن األنسب يف معنى احلي: قلنا الذاتية الـرسمدية ، ذو احلياة الثابتة هو أنه َّ

ّبلحاظ التجرد والبساطة ال الرتكيـب مـن العلـم ، ُالتي قوامها العلم والقدرة
ّوقد وعدنا بـالتعرض يف بحـوث التفـسري التجزيئـي واملوضـوعي ، والقدرة

 .)١(ّبالتعرض إىل معنى حياته سبحانه وعالقة ذلك بعامل اإلمكان بمراتبه الثالث
ّوف نتعرض إىل شطر مهموس ّ من املعاين املتصورة حلياته سبحانه وقيوميتـهّ َّ ُ، 

 سـةّ الذي يبدأ بالـذات املقدّعاملننطلق بعدها إىل بيان التشكيل اهلرمي للوجود ال
ّاحلي القيوم(: يَ بغية بيان دور اسم،وينتهي بعامل اإلمكان يف هـذه السلـسلة ) ّ

 . ُ واملنعكسة يف الذوات اإلمكانية املستحدثةالوجودية املنبثقة من الذات األزلية
َّإن احلياة اإلهلية بصفتها عينا للذات املقدسة فإهنا  ً أمر مادي ّكل ة عن ّجمردَّ

ُعينا وآثارا وم ً ّوبالتايل فالنتيجة األوىل التي نخرج هبا هي تنزه حياتـه ، اتّتعلقً ُ
 فبلحـاظ كوهنـا مـن وأمـا القيوميـة، ات الزمكانيـةّتعلقـُسة عن مجيع امل ّاملقد

، ات املختلفـةّتعلقـُ فإهنا يلحـظ فيهـا اآلثـار وامل)٢(الصفات الفعلية ال الذاتية
                                                 

 ). ُّالقيوم، ّاحلي(:  يف بيان املفردتني)ذا الفصلهلالفصل السابق  (التفسري املفردايت: انظر) ١(
ُّإذا لوحظ يف القيومية قيام الذات بنفسها فالصفة ذاتية عينية) ٢( ُوإذا لوحظ قيام األثر بذاته ، ُ

ايت امللحوظ به نفس الذات فهو عني وهذا من قبيل العلم الذ، تعاىل فالصفة فعلية إضافية
ًوفعله ليس عينا ، فعلمه الفعيل هو نفس فعله، والعلم الفعيل امللحوظ فيه فعل الذات، هلا
َّعلام بأن امللحوظ يف البحوث الكالمية والفلسفية يف جمال العلم هـو ، وهذا واضح، لذاته ً

ُّكام أن امللحوظ عندهم يف جمال القيومية ، علمه الذايت فيكـون املـراد أو ، هو قيام آثاره بـهَّ
ُّاملعنى املنرصف إليه هو القيومية كصفة فعلية إضافية َ منـه . َّفتنبه لذلك وال خيتلط عليك، ُ

 ). دام ظله(
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ّال بام هـي هـي وإنـام بلحـاظ الـصادر منهـا وتعلقـه ، َّومنها املتعلقات املادية
َّفإن عالقة الوجود اإلمكاين بالوجود الواجبي ، األسامئي والصفايت باهللا تعاىل

وهذه العالقة الوجودية حمورها احلقيقـي األسـامء ، املظهرهي عالقة الظاهر و
ُفصلة املمكن باهللا تعاىل ذاتا حلقات وصـلها األسـامء اإلهليـة، اإلهلية ٌ فلـيس ، ً

َّألن أصـل ، ة عـن األسـامء والـصفاتّجمـردسة  ّ بالذات املقدّتعلقللممكن ال
فالظاهر هو ، ةالعالقة الوجودية منعقدة بالظهور األسامئي يف املظاهر اإلمكاني

 .االسم اإلهلي الواجبي واملظهر هو الوجود اإلمكاين
َّ ذلك سوف يتبني لنا وجه الصلة بـني الوجـود اإلمكـاين باسـم ّاتضحإذا 
ّوأمـا احلـي فإنـه ، ّفالقيوم اسم أفعايل يرتبط بسلسلة التوحيد األفعايل، ّالقيوم

ود اإلمكاين يقـع والوج، )١(اسم ذايت خالص يرتبط بسلسلة التوحيد الصفايت
                                                 

ولكـن التوحيـد ، هام األسـامء والـصفات اإلهليـةّتعلقَّإن التوحيدين الصفايت واألفعايل م) ١(
فهو يدور حـول احليـاة ، ات الذاتية هللا تعاىلّ اختص باألسامء والصف،الصفايت كاصطالح

ّفيقال فيها بأهنا صفات متثـ، والعلم والقدرة واإلدراك اإلهلي فالتوحيـد ، ل عـني الـذاتُ
َّن الصفات األفعالية من إيف حني ، الذايت هو اإلقرار بعينية صفات الذات للذات املقدسة
والتوحيد فيها يعني اإلقرار بعـدم ، يةُقبيل اخلالقية والرازقية يقال فيها بأهنا صفات إضاف

ًفال خـالق اسـتقالال والرازق ، ر يف الوجود عىل نحو االستقالل غري اهللا تعاىلّوجود مؤث
ًاستقالال والراحم استقالال وال قيوم استقالال وال  ً فـالوجودات ، إلخ إال اهللا تعـاىل.... ًّ
ّاإلمكانية قد توصف باخلالقية والرازقية والقيومية إال أهنـا ، إلخ من صـفات الفعـل...  وُ

 ًافاإلنـسان رازق مـا دام اهللا رازقـ، ألهنا غري موصوفة باالستقالل، نسبة اعتبارية وجمازية
ة عـىل ّتوقفـغـري مّورازقيتـه فخالقية اهللا تعاىل ، وهكذا،  لهًاوهو راحم ما دام اهللا رامح، له

مـا عنـده موقـوف عـىل ّكل  ف،مكنبخالف ما عليه امل، يشء غري إرادة اهللا تعاىل ومشيئته
ولكـن ، فهو فاعل يف ذلك ولكن بالعرض ال بنحـو االسـتقالل، إرادة اهللا تعاىل ومشيئته

َّفإن اهللا تعاىل منحه القـدرة عـىل الفعـل ومل يكـن هـو ، دون أن يلزم من ذلك شبهة اجلرب
، ًرا عىل الكتابةفتكون به قاد، ًفكام لو أعارك شخص قلام للكتابة به، الفاعل املبارش لذلك

ُفإذا ما كتبت شيئا فالكتابة تنسب لك وحدك وال تنسب لصاحب القلم ُ  . وهذا واضح، ً
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وهذه األسامء الفعلية تنضوي حتت ، ة األسامء اإلهلية الفعليةّمبارشة حتت مظل
رة يف الوجـود اإلمكـاين تكـون ّصفة فعـل إهلـي مـؤثّكل ف، ّة اسم القيومّمظل
وهذه القيوميـة تـشرتك مـع اسـم إهلـي ذايت ، رة بحسبها بلحاظ القيوميةّمؤث

يف تشكيل السقف األعىل ، ّوهو اسم احلي، ىُمنظور فيه األسامء الذاتية األخر
وهـذا ، سـة مبـارشة ّّة العليا التي تقع حتت الذات املقدّلألسامء احلسنى واملظل

ُالتشكيل هو ما يمكن أن يطلق عليه باالسـم األعظـم ًوفقـا لقـراءة حتقيقيـة ، ُ
 .نستقرهبا يف موضوعة االسم األعظم

ة االسـم األعظـم اجلـامع يقـع حتتهـا مبـارش، سـةّفهنالك ذات إهلية مقد
 َّوهذا االسم اإلهلي يتشكل من جامع األسـامء، لصفات الكامل واجلامل واجلالل

فاالسم األعظم ، ّوهو القيوم، ومن جامع األسامء الفعلية، ّوهو احلي، الذاتية
ّوهو القيـوم عـىل مـستوى الـصفات ، ّهو احلي عىل مستوى الصفات الذاتية

 .الكامالت اإلهليةّكل ًالسم األعظم جامعا لوبالتايل سيكون ا، الفعلية
، ّيقع حتت االسم األعظم مبارشة اسم احلـي اجلـامع لـصفات الـذاتَّثم 

ُوحتت اسم احلي اجلامع تقع جمموعة األسامء الذاتيـة األخـرى فاحليـاة نحـو ، ّ
وحتت األسامء الذاتية يقـع االسـم اجلـامع ، ح عنه العلم والقدرةّوجود يرتش
ّة القيوم تقع جمموعة األسـامء الفعليـة ّوحتت مظل، ّوهو القيوم، ألسامء الفعل
 بلحـاظ مـا، وحتت جمموعة األسامء اإلهلية الفعلية يقع عامل اإلمكان، ُاألخرى

ّففكرة الظاهر واملظهر تتشكل ابتداء من علقـة ، من نكتة الظاهر واملظهرّتقدم 
هـا بأسـامء الـذات ّتعلق وأما، الوجود اإلمكاين بأسامء الفعل ال بأسامء الذات

التـشكيل اهلرمـي يف ّثـل مـة متّوهـذه احللقـات املتقد،  بعدة حلقـاتّفإنه يمر
َّوينبغي أن يعلـم بـأن هـذا التـشكيل ، ة الوجودين الواجبي واإلمكاينلسلس ُ

فلـيس ، اهلرمي إنام هو بحسب التحليل العقيل ال بحسب الوجـود اخلـارجي
وليس هنالـك سـقف ، وأسامئها وصفاهتاسة ّهنالك استقالل بني الذات املقد
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وإن كـان اسـم الـذات ، وجودي للذات منفصل عن االسم الـذايت والفعـيل
ًموصوفا بالعينية واسم الفعل اإلهلي موصوفا باإلضافة َّإن : وبعبارة مـوجزة، ً

سـواء أرشنـا لـه بالـذات أم باألسـامء ، عامل الوجوب مصداقه واحد ال غـري
، وكثري يف عـني أنـه واحـد، احد يف عني هو كثريوعامل اإلمكان و، والصفات

 .ّما خرج عن الوجوب بمصداقة املتفرد فهو ممكنّكل ف
ّوينبغي أن يعلم بأن الظهور األسامئي يف اخللق إنام يكون بمعنى التجيل ال  َّ ُ

ًاد الباطل عقال ونقالّوإال لزم االحت، بمعنى الكينونة ّوعملية التجيل هي مـن ، ً
َّولكن هنالك ، ا يف املرآةنَّنا يف املرآة فتحكينا دون أن حتل كينونتّقبيل جتيل صور

ًفرقا جوهريا بني احلكاية املرآتية لـصورنا وحكايتنـا لألسـامء اإلهليـة  فـاملرآة، ً
كـام لـو ، وأما نحن فنحكـي كـامالت حقيقيـة، حتكي صور كامالتنا اخلارجية

ُألقينا حزمة ضوء عىل جسم غري ميضء فييضء بواسـطة  فهنـا ، ُتلـك احلزمـةُ
َّولكن الـضوء املـنعكس ال ، حصل اكتساب حقيقي للضوء واحلكاية حقيقية

فـضوء ، ًوهذا ما نجده واضحا يف الـشمس والقمـر، متام حقيقة الضوءّمثل ي
وانعكـاس الـضوء مـن القمـر علينـا ، الشمس املنعكس عىل القمـر حقيقـي

ولكنه مل حيصل عىل ، فالقمر اكتسى بحزمة ضوء بصورة واقعية، ًحقيقي أيضا
، ة بـضوئهاّمـستقلًأي مل يـصبح شمـسا حقيقيـة ، متام حقيقة ضـوء الـشمس
هذا هو ّلعل و، ة بضوئها والقمر الزال حيكي ضوئهاّفالشمس الزالت مستقل
ُأفضل ما يمكن أن ن  األسـامئي يف املـستوى اإلمكـاين؛ ّتجيلبه حلقيقـة الـّمثل ُ

َّولعلنا نوفق يف بحـوث الحقـة لتعميـق ،  فكـرة الظـاهر واملظهـر مـن جهـةُ
 .ُولتوضيح فكرة التشكيل اهلرمي من جهة أخرى

ات األسامئية يف عامل اإلمكـان األنفـيس واآلفـاقي ّتجليَّجدير بالذكر أن ال
ي االسم األعظم ال حتكيـه بمرتبـة ائَّوبالتايل فإن مر، مراتبية ال بمرتبة واحدة

َّومـن جهـة أخـرى إن ، من جهـةهذا ، وإنام حتكيه بحسبها ال بحسبه، واحدة ُ
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، ّة لألسامء الذاتية بجامعية احلي هلاّـ تارة يكون مظلّ تقدم االسم األعظم ـ كام
ُّوأخرى لألسامء الفعلية بجامعية القيومية هلا وهنالـك بعـض اإلشـارات يف ، ُ

وباسمك األعظم (: هرة عليهم السالم كام يف دعاء ليلة املبعثاأدعية العرتة الط
ًأي باسمك األعظم ذاتا وباسمك األعظم صفة وباسمك ، )١()األعظماألعظم 

وهذا الرتتب الطويل قائم عىل أساس تقسيم األسـامء إىل أسـامء ، ًاألعظم فعال
، اهتـاّتعلقوعـىل أسـاس اخـتالف آثارهـا وم، ة باملنظور العرفـاينّجزئية وكلي

َّفباختالف آثار األسامء سعة وضيقا يتبني لنا اختالف مراتب  .هاً
 عـىل ً وخـصوصاً وعموما،ًسامء سعة وضيقامن هنا يظهر ما بني نفس األ

 ،ةّعامـومنهـا ، ةّخاصـ فمنهـا ،الرتتيب الذي بني آثارهـا املوجـودة يف عاملنـا
 ،وخصوصها وعمومها بخصوص حقائقها الكاشفة عنهـا آثارهـا وعمومهـا

 ...ا النسب التي بني حقائقها النـسب التـي بـني مفاهيمهـةوتكشف عن كيفي
 ، بالنسبة إىل الـشايف النـارص اهلـاديّعام و، بالنسبة إىل الرمحانّخاصالرازق 

 احلسنى عرض عريض تنتهي من حتت إىل اسم أو فلألسامءوعىل هذا القياس 
ّكل  ففوق ،تأخذ يف السعة والعمومَّثم  ،ة ال يدخل حتتها اسم آخرّخاص أسامء

كرب الذي يـسع وحـده م اهللا األ حتى تنتهي إىل اسّاسم ما هو أوسع منه وأعم
يه ّ وهـو الـذي نـسم،اّبرمتهـ وتدخل حتته شتات احلقائق األسامءمجيع حقائق 

 كانـت آثـاره يف َّام كان االسـم أعـمّومن املعلوم أنه كل، األعظم باالسم ًغالبا
كام عرفت ـ  لألسامء ملا أن اآلثار ؛ّوالربكات النازلة منه أكرب وأتم، العامل أوسع

 األعظمفاالسم ،  االسم من حال العموم واخلصوص حياذيه بعينه أثرهفام يفـ 
 .أمرّكل وخيضع له ، أثرّكل ينتهي إليه 

فاآلثـار اخلارجيـة ال ، َّوبنكتة اآلثار تتأكد لنا احلقيقة الوجوديـة لألسـامء
                                                 

  .١٨ح ،٨١٤ص: لطويس، دّمصباح املتهج) ١(
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ُّدعـاء الـبعض الرامـي إىل تـشكاومن هنا يبطـل ، ّالبتةب عىل األلفاظ ّترتت ل ِّ
ّوأن اآلثـار اجلمـة مرتت، م مـن حـروف لفظيـةاالسم األعظـ َّ بـة عـىل النطـق َّ
َّمع أن الظاهر للعيان أن األلفاظ ال يعـدو وجودهـا عـن االعتبـار، بحروفه َّ ،

ّفكيف يؤث وكيـف يكـون الوجـود ! ؟ر االعتبار يف رقعـة الوجـود اخلـارجيُ
ُالتكويني اخلارجي منعقدا باألمور االعتبارية ً  ؟ُ

ة باالسـم األعظـم ّاصـئية واحلـروف الـصوتية اخللأللفـاظ األسـام، نعم
وأمـا املقاصـد ، ولكنها ال تعدو وجودهـا اآليل اللحـاظي، يةّأمهخصوصية و

ب عليها اآلثار املعنويـة التكوينيـة فإهنـا منعقـدة بـالوجود ّاحلقيقية التي ترتت
ّكام أن الوصول إليها يعني التحقق هبا ال ، التكويني اخلارجي   .ّ تصورهاّجمردَّ

ويف ذلك يقـول ، ةّجمردِّ زيف اتكاء املعوذات عىل األلفاظ ّيتضحوبذلك  
شاع بني النـاس أنـه (:  يف معرض إجابته عن معنى االسم األعظميطبائاالطب

 .ء من أثـره يشّوال يشذ، اسم لفظي من أسامء اهللا سبحانه إذا دعي به استجيب
ء احلـسنى املعروفـة وال يف سام من األءة يف يشّاصغري أهنم ملا مل جيدوا هذه اخل
 لو عثرنـا ، لناً جمهوالًف من حروف جمهولة تأليفاَّلفظ اجلاللة اعتقدوا أنه مؤل

 َّويف مزعمة أصحاب العزائم والـدعوات أن، ءيشّكل  إلرادتناعليه أخضعنا 
 حروفه وتأليفهـا ختتلـف َّ غري أن، عليه بطبعه ال بالوضع اللغويّ يدلًله لفظا

ة يستخرجون ّخاصوهلم يف احلصول عليه طرق ، ئج واملطالبباختالف احلوا
ًأوال ًهبا حروفا ويف ، همـَّنـَ فَعرفه مـن راجـعيفوهنا ويدعون هبا عىل ما ّيؤلَّثم  ّ

بـسم اهللا الـرمحن { َّ كـام ورد أن،بعض الروايـات الـواردة إشـعار مـا بـذلك
وما ورد أنه  ، من بياض العني إىل سوادهااألعظم أقرب إىل اسم اهللا }الرحيم

قـة يف سـورة ّ حروفـه متفرَّوما ورد أن،  سورة آل عمرانّأوليف آية الكريس و
إىل غري ذلك مـن ... هبا فاستجيب لهودعافها َّمام وإذا شاء ألاحلمد يعرفها اإل

 .ً لفظياًالروايات املشعرة بأن له تأليفا
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 َّإنفـ ؛ّكلـهها يـدفع ذلـك ّخواصـة واملعلول وّوالبحث احلقيقي عن العل
ر ّته وضعفه واملسانخة بني املؤثّشياء يف قوالتأثري احلقيقي يدور مدار وجود األ

 من جهة خصوص لفظـه كـان جمموعـة هاعتربناواالسم اللفظي إذا ، ّتأثروامل
وإذا اعتـرب مـن جهـة معنـاه ، أصوات مسموعة هي من الكيفيـات العرضـية

ومـن ، ّالبتـة ءيف يش كان صورة ذهنية ال أثـر هلـا مـن حيـث نفـسها ّتصورامل
املستحيل أن يكون صوت أوجـدناه مـن طريـق احلنجـرة أو صـورة خياليـة 

 .)١(...)ءيشّكل رها يف ذهننا بحيث يقهر بوجوده وجود ّنصو
ّوعليه فالتأثريات ال يمكن أن تكون مرتت بة عىل اسـم لفظـي عبـارة عـن ُ
خـر غـري َّبل إن معناه هـو اآل، ٍصوت عريض مسموع قائم بمخارج الفم فان

ّمؤث ٍولكنـه فـان يف  فاملعنى مثل اللفظ، ر بام هو صورة ذهنية خيالية بالرضورةُ
فاألسـامء ، ومن املحال دخول الوجود اخلارجي يف الذهن، املصداق اخلارجي

ًأسـامء خارجيـة حقيقيـة وليـست ألفاظـا ، ًفضال عن االسم األعظم، اإلهلية
 .)٢(صوتية وال معاين ذهنية
َّ ما ورد يف بعض الروايات من أن النبي األكرم صـىل اهللا َّومن هنا تفهم أن

ًعليه وآله قد توفر عىل اثنني وسبعني حرفا من حروف االسم األعظم البالغـة  َّ
ًثالثا وسـبعني حرفـا السـتئثار اهللا تعـاىل بحـرف هـو عـدم إرادة احلـروف ، ً

مساحة وجوديـة َّفكام أن الكلمة القرآنية هلا ، وإنام احلروف التكوينية، اللفظية
ّوهبذا التحقق اخلـارجي ، حقيقية خارجية فكذلك احلرف األسامئي اخلارجي

ًعلام بأن الكلمة اللفظية الواحدة إذا فقدت حرفـا منهـا فقـدت ، َّتتحقق آثاره َّ ً
ًفلو كان الرسول األعظم صىل اهللا عليـه وآلـه متـوفرا عـىل احلـروف ، معناها ّ ُ

ٍا فذلك مـساو للعـدماللفظية لالسم األعظم الناقصة حرف ُ ّألن مـا عنـده ال ، ً
                                                 

 .٣٥٥-٣٥٤ ص،٨ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
 . <رسالة األسامء> ،٧٧ص: طبائياجمموعة رسائل العالمة الطب: انظر) ٢(
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َّحيقق أي معنى ّ حرف ّكل ول، َّبخالف ما لو قلنا بأن حروفه وجودية تكوينية، ُ
ّفمن يمتلك حرفا واحدا يكون مؤث، تكويني أثره ً َّوقد ذكر بـأن ، ًرا يف الوجودًُ ُ

آصف بن برخيا قد جلب عرش بلقيس بلمحة برص حليازته عىل حرف واحد 
َّ ولعـل ؟فكيف بمن حاز النصيب األوفـر منـه، )١(االسم األعظممن حروف 

ُّومنه يفهم رس، بقدر احليازة تكون السيادة الكاملية  سـيادة الرسـول األعظـم ُ
 .صىل اهللا عليه وآله عىل سائر األنبياء واملرسلني

ُّرس اجتامع اسمي احلي مع القيوم ّ ّ 
ّينجيل أمامنا رس اجتامع احلي ّ تقدم يف ضوء ما َّالسيام بعد قوله ، ّمع القيومّ

َاهللاُ ال إلـه إال هو(: تعاىل ُ ََّ َِ حيث ،  إلمجال اسم الذاتّولبعد التفصيل األ: أي، )َِ
، )ُّالقيـوم(واألفعـال ) ّاحلـي(يأيت التفصيل الثاين اجلامع جلميع أسامء الذات 

ن جهة وجلهة الفعل م، ّوالرس هو احلكاية الثنائية لتامم االسم األعظم من جهة
ّمثـل األسـامء يتّكـل فاالسم األعظم لـه مـستوى تفـصييل جـامع ل، ُّالقيومية

ُّاحلي القيوم(: ّبجامعيته لكل من اسمي  َ ْ ّْ َّومـستوى آخـر يتفـرد بأحـد ، ًمعـا) َ
وإن أراد جامعيـة ، ّفإن أراد جامعية األسامء العينيـة حكاهـا بـاحلي، األسمني

ًكون اجلمع بينهام يف آيـة الكـريس امتيـازا في، ُّاألسامء الفعلية حكاها بالقيومية
ًففيها حكاية االسم األعظم اجلامع لكامالت الذات ذاتا وفعال، آخر لآلية ً. 

َال إلــه إال هـو(:  يف قوله تعاىلّولّفاالسم األعظم حمكي بالتفصيل األ َُ َّ َِ َِ( ،
                                                 

 عىل ثالثـة األعظم اسم اهللا َّإن(: قالأنه عليه السالم الباقر يب جعفر اإلمام أ عن جابر عن) ١(
رض ما بينه م به فخسف باألَّ فتكل، وإنام كان عند آصف منها حرف واحد،ًوسبعني حرفا

 كام كانت أرسع من طرفـة األرضَّ ثم عادت ، حتى تناول الرسير بيده،وبني رسير بلقيس
، وحرف واحـد عنـد اهللا تعـاىل ًعظم اثنان وسبعون حرفام األ ونحن عندنا من االس،عني

:  الكـايفُ أصـول.)ّاستأثر به يف علم الغيب عنده، وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظـيم
  .٢٣٠ ص،١ج
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ُاحلي القيوم(: وبالتفصيل الثاين ُّ َُّ َ ْ صيل آخـر لـيس ُ أحلق بتفّولفالتفصيل األ، )ْ
واحلقيقـة هـي ، ّلدفع توهم وإنام ألجل توكيد احلقيقة السابقة ببيانات جديدة

وهبذه احلكايـة ، حنا باستقراهباَّبحسب القراءة التي لو، حكاية االسم األعظم
ّاألسامئية اجلامعة يسجل التفرد األ َّ ويـأيت يف طـول ،  آليـة الكـريس بـذلكّولُ
 .ع سورة آل عمرانذلك حكاية هذه اجلامعية يف مطل

َّاحلي القيوم اسم مركب من مفردتني ُ ُّ ّ 
َّمن هنا ذهب مجلة من املحققني إىل أن ُاحلي القيوم(: ِّ ُّ َُّ ْ َّاسم واحـد مركـب ) َ ُ

ّفهو مركـ، من مفردتني  ّؤديُويـ، َّ خاصـةَ مفردتـاه معـاينّؤديُتـ، ب مزجـيُ
كـامل األعظـم ُة لـوحظ فيهـا حكايـة اليِّوهذه األخص، ّ أخصًتركيبهام معنى
وقد عرفت وجه الرتكيب ومـا حيكيـه مـن جامعيـة األسـامء ، لالسم األعظم

وهذه اجلامعية السم ، ُّواألسامء الفعلية املحكية بالقيوم، ّالذاتية املحكية باحلي
ُاحلي القيوم هي خمتار العرفاء الشاخم ُّ َّولعلنا نوف، نيّ ق لبيان خلفيات وثمـرات ُ

 .نا التأويلية آلية الكريسهذا االسم اجلامع يف بحوث
َّجدير بالذكر أن هذا االسم الرتكيبي ليس هـو االسـم الفـارد يف سلـسلة 

ًوالتي غالبا ما تأيت وكأهنـا اسـم ، ُفهنالك أسامء تركيبة أخرى، األسامء اإلهلية
ُالـسميع البـصري: مـن قبيـل، واحد ممزوج مـن كلمتـني ِ َ ُ ِ ُالـسميع العلـيمو، َّ َِّ َ ُْ ِ، 

ُاحلكيم و َِ ُاخلبريْ ِ َ ُالغفور الـرحيمو، ْ َّ ُِ ُ َ ُّالعـيلو، ْ ِ َ ِ العظـيمْ َ ُّالعـيلوكـذلك ، ْ ِ َ ِ الكبـريْ َ ْ، 
ّ وإفـراد عنـوان خـاص هبـا ،غريها من األسامء اجلديرة بالبحـث والتنقيـبو

ّتنضوي حتته املعطيات املعرفية اجلديدة التي تقدمها لنا هذه األسامء الرتكيبية ُ.    
ُال تأخ (:قوله تعاىل َْ ٌذه سنة وال نومَ ْ َ َُ َ ٌ َ ِ ُ( 
ُتأخذهَ ال{: تعاىل قوله الثالثة واجلملة ُ ُ ٌسـنة َْ َ َوال ِ ٌنـوم َ ْ  سـلبية مجلـة وهـي ،}َ

 وعـىل كـسبت، امبـ نفسّكل  عىل قيامه فإن ،السابق ِاإلجيايب للوصف مؤكدة
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 مـن والنـوم الـسنة َّوألن ،ّ قـطغفلـة له تعرض أال يقتيض خلقه ونؤش تدبري
 .هلا خمالف سبحانه وهو. ي منتفية عنهفه احلوادث صفات

وبذا ، ِواإلدراك الشعور بقاء مع النوم ّأول يف يكون فتورّ تقدم  كاموالسنة
أو هـو حالـة ، فهي إغفاءة أشبه مـا تكـون بحالـة الـذهول، يفرتق عن النوم

، ّالتي يضعف فيها توجـه اإلنـسان والتفاتـه، )١(النعاس التي تسبق النوم عادة
ُن النوم تصاحبه غفلة واضـحةحني إيف ،  السنة غفلة يسريةُولذلك تصاحب َّ ،

ُّوهذا كله مـن صـفات احلـادث ، ُولذلك يقال عن الغافل بأنه وسنان أو نائم
ُولقيوميته من جهة أخرى، من جهة، ًفيكون منفيا بوجوبه َّأضـف لـذلك أن ، ُّ

كـام أنـه ، وإنام نتيجة جهد مبذول، السنة قد تقع ال حلاجة للنوم أو لنقص فيه
ًقد يكون داعيا للنوم أيضا إذا كان اجلهد كبريا فيستدعي الراحة ً َّوقد مـر بنـا ، ً

مـن أنـه رأى اإلمـام اد بن عـثامن ّعن محيف أسباب نزول هذا املقطع من اآلية 
فأجابـه اإلمـام ، لـسةفأشار إىل كراهة هـذه اجل، ًكاّ متورالصادق عليه السالم
حيث نسبوا هـذه اجللـسة هللا ،  قالته اليهودءيشا َّوأن هذ، عليه السالم بالنفي

ّعز وجل فأنزل اهللا ،ليسرتيحتعاىل بعد خلقه اخللق  وبقي أبـو عبـد اهللا  ، اآليةّ
فبنفي السنة والنوم عنه سبحانه ينتفي الـسبب ، )٢( كام هوًكاّمتورعليه السالم 

فـي ذلـك َّ بأن نّاتضحوقد ، الداعي هلام وهو التعب الداعي لطلب االسرتاحة
ّهو من مقتضيات قيومي  .ته املطلقةُّ

ُا أن السنة ليست مرتبة مـن مراتـب النـوم حتـى يلحـظ فيـه منّّ تقدم وقد َّ
ويف ، ًاجلنبة البالغية فيكون نفي املرتبة الدانية كاشفا عـن نفـي املرتبـة العاليـة

َّصورة التسليم برضورة حفظ مرتبة الرتقي فإن امللحـوظ هـو درجـة الـرضر 
 نفي السنة كان لرضرها ّنأفك، ُّمن السنة والنوم عىل القيوميةّكل لحقها ُالتي ي

                                                 
  .٥ح ،٦٦١ ص،٢ج: الكايفُأصول : انظر) ١(
  .٢٣٤ ص،١ج: للطربيس، تفسري جوامع اجلامع: انظر) ٢(
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فتكـون ، بـالنومّمثـل َّفكان البد بعد ذلك من نفي الـرضر األكـرب املت، ّاألقل
، ما هو أقوى منه  والأمرهر فيه العامل الضعيف بالفتور يف ّال يؤثلة أنه ّاملحص

ي ليس االعرتاء والعروض وإنام الغلبة َّأو ـ كام أشار اآللويس لذلك ـ بأن املنف
َّولكن مع األخذ باالعتبار غض الطرف عـام ، )١(ُّوالقهر بمقتىض قيوميته تعاىل ّ

 .ًأوردناه من إشكال يشوب اإلجابتني معا
ة فال يوولوقد أجاب بعض األعالم عن إشكالية املنفي ـ وهو النوم ـ باأل

ة عىل النوم إنام هـو مـن بـاب إثبـات َّبقوله بأن تقديم السن، معنى لنفيه باآلية
 تأخـذه ال: أي، َّولـو قـدم النـوم ملـا أفـاد هـذا املعنـى، عدم النوم باألولويـة
 ؟)٢(مُكيف يعقل أن يأخذه النو، ّمقدمات النوم

ِّفإثبـات عـدم النـوم واقـع متحقـق بـنفس ،  الكـالمّأولَّولكن هذا هـو  ُ
، القرآن جـاء إلثبـات ذلـكَّفال معنى للقول بأن  ،وهي حكم عقيل، األولوية

 ؟َّفكيف ندعيه، ُفذلك هو نفسه حتصيل احلاصل الذي يراد الفرار منه
ًلو قيل بأن القرآن الكريم قد جاء مؤكدا لتلك األولوية الثابتة عقال، نعم ًِّ َُّ ،

، فذلك فرع دعوى اإلثبات ال التوكيـد، فال يلزم منه القول بتحصيل احلاصل
ً فذلك ال يفيدنا شيئاعىَّبإثبات املدوأما القول  ِّبل سـوف يعمـق اإلشـكال، ُ ُ ،

   .كام هو واضح
ِ  ما   ا سماوات وما   األرض (:قو  تعا  ْ

َ
ِ َِ ََ َِ َ  ُ َ(  

ّ أن الالم حرف جر)٣( لناّاتضح ، ألهنا واقعة بـني اسـمي ذات، ُ يفيد امللكَّ
ُوأن سقف كل يشء يطلق عليه سامء ٍ ّ بـل هـي ، لـكفتدخل السامء الدنيا يف ذ، َّ

                                                 
: تنظـر كلمـة اآللـويس يف. <سـنة>: حتت مفـردة ،)التفسري املفردايت(لثاين الفصل ا: انظر) ١(

  .١٤ ص،٣ج: روح املعاين
 .٢١٩ ص،٤ج: السيد عبد األعىل السبزواري، مواهب الرمحن يف تفسري القرآن: انظر) ٢(
 .<األرض> و <الساموات> و <له ما يف>حتت مفردات ) التفسري املفردايت(الفصل الثاين : انظر )٣(
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ً لشدة االقرتان به صارت علام لهَهّوأن، املصداق األبرز بخالف األرض فإهنـا ، ّ
َّوألهنا أسفل الـيشء فـإن ،  فهو أرضَلُفَ ما سّكلبل ، ُتطلق عىل أسفل اليشء

ّاحلياة املجعولة فيها جتانسها من حيث التسفل ُفلم تـأت احليـاة فيهـا مطلقـة ، ُ ِ
ِّوإنام قيدت بالدنيا ًرت األرضية والدنيوية حتكيـان شـيئا واحـدافصا، ُ وهـو ، ً

وهـذا ، ُومن هنا مل يكن من املناسب جعل احلياة األبدية اخلالدة فيهـا، ّالتسفل
ُيوم تبدل األرض غري األرض والساموات وبرزوا هللاِ {: ُما أشري إليه يف قوله تعاىل ُ َّ َُ َّ ْ ْ ْ َ ََ َ َ َ َ َْ َِ َ ََ ُ ُ

ِالواحد القهار َّ َ ْ ِْ ِ  .)٤٨: إبراهيم( }َ
َّمنها ما تقدمت اإلشـارة ، ةَّإن هلذا املقطع من اآلية الكريمة مطالب عديد

أما ، ومنها ما سيأتينا يف التفسري املوضوعي، ومنها ما سنقف عليه يف املقام، له
 : ما يعنينا يف املقام فهو ما ييل

ًأوال  .بيان نكتة انحصار امللكية به :ّ
 .ضاملراد من الساموات واألر :ًثانيا
 .بيان نكتة اجلمع واإلفراد فيهام :ًثالثا
 .ّرس التأكيد عىل ملكية املظروف دون الظرف :ًرابعا
 .ُحدود فعله املتمثـِّل بالساموات واألرض :ًخامسا
ِمن ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه(: صلة هذا املقطع بقوله تعاىل :ًسادسا ِ ِ ِْ َّ َِ ِِ َّ ُ َُ ْ َ ْ َ َ.( 
 امللكية بهبيان نكتة انحصار : ّولاأل

، ّوالثـاين يف رس االنحـصار،  يف دليل االنحـصارّولاأل، هنا ثالثة مطالب
ّوالثالث يف بيان الفرق بني امللك ـ بالكرس ـ وامللك ـ بالضم ُ  ـ وأهيام املعنـي يف ِ

 .اآلية
اجلـار ّ تقـدم َّفمن الثابـت يف قواعـد اللغـة العربيـة أن، ّولأما املطلب األ

، ٍال ألحـد غـريه: أي، ُلـه الـدار: كام يف قولنـا، نحصارّواملجرور يدل عىل اال
 رشاكة غريه معه؛ وقد ورد ّتصورفإنه من املمكن ، ُالدار له: بخالف ما لو قلنا
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ِله ما يف الساموات وما يف األرض(: يف املقطع ْ َ َّ ََ ِ َِ َ ُِ ّ تقدم  عىل امللكية ـ كامّفالالم تدل، )َ
ّـ وتقدمها يدل من ذلك انحـصار ملكيـة مـا فـيهام بـه فينتج ،  عىل االنحصارّ

 .سبحانه
ّوأما املطلب الثاين املتعلق بـرس االنحـصار بـه ُفـذلك مقتـىض خالقيتـه ، ِّ

ولـو أوكـل ، ة يف إجيادمهـا وديمـومتهامّتامـة الّفهو العل، سبحانه هلام وما فيهام
ّوقـد عرفـت أن مقتـىض قيوميتـه ، ًتدبريمها فضال عن ملكيتهام لغريه لساختا َّ

ُوهذه امللكية والتدبري تشكالن مفاد ، لقة عود ما عداه إليه بامللكية والتدبرياملط
 . معنى الربوبية هو امللك والتدبريَّفإن، الربوبية

ُوأما املطلب الثالث املتعلق ببيان الفرق بني امللك وامللك ِّ وحتديد املعنـي ، ُِ
للموجودات هو قيام ـ بالكرس ـ لكه تعاىل ِمعنى مَّفإن ، منهام يف اآلية الكريمة

وهـذا هـو ، وصاف واآلثار باهللا سـبحانهذوات املوجودات وما يتبعها من األ
ِله ما يف الساموات وما يف األرض(: تعاىل يف قوله ّولُاملراد األ ْ َ َّ ََ ِ َِ َ ُِ  عىل ّفاجلملة تدل، )َ

 هلـاــ  ّبالـضمـ لكه تعاىل ُموأما ، ملك الذات وما يتبع الذات من نظام اآلثار
ّرياد به نفس الترصف والتدبريف ، وهو أمر الزم ألصل قيـام املوجـودات بـه، ُ

ًفيكون هذا املعنى مرادا أيضا ً  ءيشّكـل فهـو املالـك ل، ّولولكن يف طول األ، ُ
تـدبري وتـرصف يقـع يف ّكـل  ف،ف فيها كيف شاءّ فله أن يترص،طالقعىل اإل

 كـان مالكـه ذلـك الغـري ، من التدبري لغريه ال لهء إذ لو كان يش،العامل فهو له
 . العاملنيّف له تعاىل فهو ربّ وإذا كان التدبري والترص،دونه

ُعلام بأن ترصفه وتدبريه وإن كانا مطلقني من  ّ َّ إال أنـه ، قيد خارج عنـهّكل ً
فـإطالق تـدبريه وفعلـه لـيس بـاملعنى ، سبحانه قرن فعلـه بحكمتـه ورمحتـه

وإنام هو إطالق مقرون ، ى املعتزيلومن باب أوىل أن ال يكون باملعن، األشعري
 .بحكمته ورمحته

ُإذن فهذه الفقرة من اآلية كام تثبت ملكه لألشياء فكذلك تثبت ملكه هلـا ُ ُِ ،
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سـواء كانـت ملكيـة ، ُفالم امللك يف املقام تثبت مجيع أنواع امللكية هللا سـبحانه
 .أم اعتبارية تغلب عىل الوجود املمكن، اتهّوهي من خمتص، حقيقية
ُن هذه امللكية املطلقة قد رافقتها شبهات من حيث النتائجأدير بالذكر ج َّ ،

حيث ذهب البعض إىل أهنا دليل رصيح عـىل كـون أفعـال العبـاد خملوقـة هللا 
وبالتـايل ، فأفعالنا من مفردات الوجود اإلمكاين يف الساموات واألرض، تعاىل

واألرض إال وهـو فلـيس مـا يف الـساموات ، كام نحن ملك له فكذلك أفعالنا
 .ملك هللا سبحانه وحده
 أن عـىل اآليـة هبذه واّاحتج قد األصحاب أن واعلم(: قال الفخر الرازي

َومـا الـسموات ِيف َمـا ُلـه{: قولـه َّألن: قالوا، تعاىل هللا خملوقة العباد أفعال  ِيف َ
 يف مـا مجلة من العباد وأفعال، واألرض السموات يف ماّكل  يتناول، }األرض
 امللـك انتـساب تعـاىل اهللا إىل منتـسبة تكـون أن فوجب، واألرض اتالسمو
 مـاّكل  َّألن وذلك، دهّيؤك فالعقل املعنى هذا عىل ّيدل اللفظ َّأن وكام، واخللق
 الوجـود واجـب بتـأثري إال حّيـرتج ال لذاتـه واملمكن، لذاته ممكن فهو سواه
 .)١()حمال وهو حّمرج غري من املمكن حّترج لزم وإال، لذاته

ّومؤد وإنكار لقـانون العليـة ، ى هذا هو القول باجلربية يف أفعال اإلنسانُ
ّوالسببية واملسببية فاهللا تعاىل ، وهو مذهب األشاعرة القائلني بنظرية الكسب، َُّ

خيلق أفعالنا ونحن ال نملك إال كسبها؛ وإنكـار نظـام الـسببية الزمـه إنكـار 
 .كام سيأيت، موضوعة الشفاعة التكوينية

 لنقف بعـدها، َّوسوف نتعرض لبعض بيانات الشفاعة يف هذا الفصل، هذا
 َّعند اإلشكالية اآلنفة يف بحوث التفسري املوضوعي لآلية ليتبني لنا الوجه الصحيح

ّالذي يتعلق بمعنى اإلفاضة للفعل عند إرادة اإلنسان له بعد توفر مقد ّ  .ماتهَّ
                                                 

 .١٠ ص،٧جلد: )مفاتيح الغيب(التفسري الكبري ) ١(



 ٢٦٧ ...........................................................التفسري املفردايت آلية الكريس 

 املراد من الساموات واألرض: الثاين
 :المة املجليسقال الع

هنـا أيـات الكريمـة والروايـات الـرشيفة ما الساموات فالظاهر مـن اآلأ(
َم اسـتوى ـُثـ{: قال تعاىل) ًخاناُد(ها القرآن َّ سامّمادةلقت من ُجسام لطيفة خأ َ ْ َّ

ٌإىل السامء وهي دخان َ ُ ََ َِّ َ َ ستعمل الـسامء بمعنـى ُلكـن قـد يـ، )١١: لتّفص( } ...ِ
 كـام ورد يف صـعود ،ّحـيس أو غـري ًاّحـسيه ّان علـوسـواء كـ، املوجود العايل

 .)١()... إىل غري ذلك،رزاق منهاعامل إىل السامء ونزول األاأل
هو ذلك السقف العايل املنظور إليـه بنحـو ال للساموات فاملصداق الفعيل 
ّفهي السقف الذي يعلو وحييط بالوجود املاد، ُيرى يشء فوقه ، ي املنظور إليـهُ
وكيفيـة ، ُويقابلها بحسب النظر العريف جرم األرض، علميوبحسب املسح ال

ْأمل تـروا {: وهـو قولـه تعـاىل، أي سامء فوق سامء، ًالساموات أهنا منظمة طباقا َ َ ْ َ َ
ًكيف خلق اهللاَُ سبع ساموات طباقا َ َ َ ِْ ٍ َ َ َ َْ َ َ َ  يف بيان ّمهمةوهلذه اآلية فوائد ، )١٥: نوح( }َ

 . هاّتعددبعض وجوه األرض و
ًي كثيف يشكل كوكبا يقطنـه اإلنـسانّرض فهي جسم مادوأما األ ِّ  مـن ،ُ

ــسان ّدون ســائر الكواكــب املاد ــأرخيي لإلن ــة األخــرى بحــسب الــسري الت ُي
ِّوالبيانات العلمية احلديثة التي مل تسجل حالة والدة جمتمـع أو أثـر إنـسان يف  ُ

ُوقيل بأن هذه األرض مت، كوكب آخر  تقـع مركز املجموعة الشمسية التـيّثل َّ
، وجمموعتنـا الشمـسية واحـدة منهـا، فهنالك جمموعات شمسية كثـرية، فيها

وحتقيـق هـذا األمـر ، وهنالك خالف يف مركزيـة األرض، واألرض مركز هلا
ًليس مهام  الـسامء املاديـة ّخـواصإذ يكفي معرفتنا بجملة مـن ،  يف جمال بحثناّ

ّ األرض وما يتعلق بتوقف احلياة املادّخواصو ّ  .لكية عىل ذّ
                                                 

  .٧ ص،٥٤ج: بحار األنوار) ١(
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 بيان نكتة اجلمع واإلفراد فيهام: الثالث
: بخــالف كلمــة،  يف القــرآن الكــريم إال مفــردة<األرض>: مل تــرد كلمــة

 ؟فهل الساموات عديدة واألرض واحدة، ً التي جاءت مفردة ومجعا<السامء>
فقـد ورد ، َّالصحيح أن إفراد األرض ال يعني انحصارها بمصداق واحد

َّلذي خلق سبع ساموات ومن األرض مثلهناهللاَُ ا{: قوله تعاىليف  َ َ َ َ ُْ َ َ َِّ ِ ٍ ِِ ْ َ ََ ْ َ َ : الطـالق( }...َ
 كيفية الـسامء َّنأل،  يف العدد ال يف الكيفيةّرض مثلهنوخلق من األ: أي، )١٢

وهـذا التـضمني دون التـرصيح تـرك أسـئلة كثـرية ، )١(رضخمالفة لكيفية األ
ن اإلشـارة إىل ّع يتـضمَّولعل انحـصار التـرصيح بـاإلفراد دون اجلمـ، حوله

َّولـذلك جـاء التـرصيح بـأن هـذه ، انحصار احلياة الدنيوية يف أرض واحـدة
ّاألرض التي كانت مرسحا حلركة اإلنسان سوف تبـدل بغريهـا ُ أي سـتكون ، ً

ُاحلياة القادمة يف أرض أخرى خمتلفة عن األوىل ُ ُ. 
ّولكن يبقى السؤال ملح ّا عن أمكنة األرايض الستُ ِّفـالقرآن يـرصح، ُ األخرىً ُ 

ب الـساموات عـىل ّها بعد أن أوجز لنـا القـرآن ترتـّتصورفكيف لنا أن ن، بخلقها
 ؟ًبة عىل شكل طبقات أيضاَّهل األرايض مرت: ُ وبعبارة أخرى؟شكل طبقات
 : نذكر منها، ّة تصورات يف املقامّهنالك عد
رض وال يوجــد يف قباهلــا أ، َّن األرض واحــدة ال غــريأ :ّولّالتــصور األ

ًأخرى فضال عن ثالثة وسابعة َّوأن املراد مـن املثليـة أو األرايض الـسبع هـو ، ُ
ًذكروا اصـطالحا ) علم طبقات األرض(فعلامء اجليولوجيا ، طبقات األرض

ّالتطبق والرتقق >: ـأسموه ب ّ<stratification and Lamination >، حيـث يـرون 
َّأن الصخور مثال تتشكل عىل هيئـة طبقـات ً نـة مـن قـرشة ّ األرض مكوَّوأن، َّ
والقـرشة ، ّالقـرشة القاريـةَّثـم ، َّأرضية ترتكز عىل معطف مكون من جـزأين

                                                 
  .٤١ ص،١٠ج: يف تفسري القرآنالتبيان : انظر) ١(
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نواة خارجيـة ، نة من قسمنيّحتى يصل األمر إىل نواة األرض املكو، املحيطية
فـإذا عـددنا القـرشات ، )١(َّونواة داخلية صـلبة كثيفـة تـسمى بـالبزرة، سائلة

 . النواة صار عندنا سبع طبقاتالثالث وقسمي املعطف وقسمي
وبعيدة ، قريبة من الواقع والتطبيق، يعتمد عىل رؤية حتليلية : الثاينّتصورال

َّومفادهـا أن األرض ، ولكنها مع ذلك ال تعدو دائرة االحـتامل، َّعن الغيبيات
ّولكن األرض مكو، ًواحدة والسامء واحدة أيضا أو قـل ، ات سـبعّنة من قـارَّ

ات أو األقـاليم بحـار أو ّوعادة ما يفصل بـني هـذه القـار، )٢(من أقاليم سبعة
 الـساموات بعـدد ّتعـددفت، ًقارة وإقليم يـرون هلـم سـامءّكل و، حميطات مائية
 .األقاليم
ّيعتمد عـىل رؤيـة روائيـة تـشري إىل وجـود أراض سـت : الثالثّتصورال ُ 
ليـه  عالرضـااإلمـام عـيل احلسني بن خالـد عـن ّفقد روى القمي عن ، فوقنا

ِوالسامء ذات احلبك{: أخربين عن قول اهللا: قلت له(: قالالسالم  ُِ َُ َ َ : فقال...، }َّ
 ،رض الثانية فوق السامء الدنياة واألّ عليها فوقها قب،هذه أرض الدنيا والسامء الدنيا

رض الـسابعة واأل ...،رض الثالثة فوق السامء الثانيـة واأل،ةّوالسامء الثانية فوقها قب
 وعـرش الـرمحن تبـارك اهللا فـوق ،بةُ والسامء السابعة فوقها ق،امء السادسةفوق الس

َّالذي خلـق سـبع سـاموات ومـن األرض مـثلهن {:  وهو قول اهللا،السامء السابعة َ َ َ َ ُْ َ َ َِّ ِ ٍ ِِ ْ َ ََ ْ َ َ َ
َّيتنزل األمر بينهن َُ َ َّ َ َْ ُ ْ ََ ْ ُ... {()٣(. 

                                                 
  .٩-٨ص: )األرض كوكب نشط(، موسوعة الروس: انظر) ١(
 واهللا لو أعطيت األقاليم السبعة بـام(: جاء يف بعض كلامت أمري املؤمنني عيل عليه السالم) ٢(

حتقيق الـشيخ ، هنج البالغة. )حتت أفالكها عىل أن أعيص اهللا يف نملة أسلبها جلب شعرية
 .قرشهتا -بكرس اجليم -لب الشعرية ِجو .<٢٢٤>:  اخلطبة،٢١٦ ص،٢ج: حممد عبده

وأمـا اآليـة ، ُوآية احلبك هي السابعة من سورة الـذاريات. ٣٢٨ ص،٢ج: يّتفسري القم) ٣(
 .جيهاخترّ تقدم الثانية فقد
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َّوهي أن ، واية اآلنفةة من الرّمد عىل رؤية حتليلية مستلتيع :ّالتصور الرابع
ُوعليـه فالـسامء األوىل هـي سـامء ، ٍعال فهو سـامءّكل أسفل فهو أرض وّكل 

، والـسامء الثانيـة أرض ثالثـة للـسامء الثالثـة، وهي أرض للسامء الثانية، لألرض
ّأن القبة ال دور هلا يف املقام ولعلنجد وإذا ما الحظنا يف الرواية ، وهكذا َّ هـا تعبـري َّ

ّحـد التـصور الثالـث مـع ّسوف يتفـفإذا كان األمر كذلك ، س السامءآخر عن نف
 .الرابع

ّجدير بالذكر أن لفكرة األرايض الساموية الست وربام تصلح ،  إشارة قرآنيةَّ
َّهو الذي خلـق لكـم مـا يف األرض مجيعـا ثـم {: وهو قوله تعاىل، ًاّمؤيدأن تكون  ْ َُّ ً ِ َِ ِ َ ِ ُ َ َ ََّ َ َ ُ

َاستوى إىل السامء  َّ َْ ِ َ ٌفسواهن سـبع سـاموات وهـو بكـل يشء علـيمَ َ َ َِ ٍ ٍَ َ ُ َ َ َ ْ َّ ُ َّْ ََ ِّ ُ ِ ، )٢٩: البقـرة( }َ
َّفاآلية ترصح بأن األرض األرضية واحدة ِّ ًوأن السامء يف األصل واحدة أيضا، ُ َّ ،

ًجعلت سبعا طباقاَّثم  ً ُ. 
، ومن هنا نقول أنه بلحـاظ هـذا اجلعـل كـان اجلعـل لـألرايض الـساموية

ًة مقارنة جلعل الساموات طباقافاألرايض الساموي ُ. 
ِّوهو أن السامء لفظ مفرد فكيف يعرب عنها ، يبقى سؤال تفرضه اآلية، نعم ُ َّ

َّفسواهن>: بصيغة اجلمع يف قوله َُّ َ ُ واجلواب هو أن السامء اسم جـنس يطلـق ؟<َ َّ
َرفـع {: كـام يف قولـه تعـاىل، ّفيصح معها التـسوية بـاملفرد، عىل املفرد واجلمع َ َ

ْسم َكها فسواهاَ َّ َ َ َ كـام ،  معها التسوية بصيغة اجلمعّكام يصح، )٢٨: النازعـات( }َ
 . هو احلال يف املقام

يعتمد البعد املعنوي يف تصوير الساموات بمقام القـرب : ّالتصور اخلامس
ًحيث ورد أن هنالك حجبا سـبعة، من اهللا تعاىل وهـذه احلجـب وإن كانـت ، َُّ

سـامء ّكل و، ّ القلوب واأللباب عن رب األربابنورية يف ذاهتا إال أهنا حتجب
ًوإن أبقتـك رهينـا ، ُإن رفعتك إىل السامء األخرى فهي سامء) حجاب نوري(

، وانخفاضـها أراض، فعتهـا سـمواتِفاحلجب الـسبعة ر، عندها فهي أرض
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ئات ّحسنات األبـرار سـي(: مقولةَّولعل من وجوه هذا املعنى الرفيع والدقيق 
 .)١()بنيّاملقر
 ّيتـضحذا وسوف تكون لنا وقفة عند هذا التصوير يف بحوث التأويـل له

 .لنا هنالك املراد من مقام القرب والدور الساموي واألريض فيهام
 ّرس التأكيد عىل ملكية املظروف دون الظرف: الرابع

مـا ّكل وهو ، ث عن املظروفّاملالحظ عىل هذه الفقرة من اآلية أهنا تتحد
دون أن ، ة تعـيش يف الـساموات واألرضّجمـرديـة وّيوجد مـن خملوقـات ماد

فهـل ، بـنفس الـساموات واألرضّمثـل وهـو املت، ث عن نفس الظرفّتتحد
 ؟أم كالمها مقصود لذلك، املقصود هو املظروف دون الظرف

مـا يف ّكـل رض املـراد بـام يف الـساموات واأل(َّفـإن ، الصحيح هـو الثـاين
 فهو تعاىل يملك ، يشمل ما فيهامرض كام فيشمل نفس الساموات واأل،الكون

ومقتىض ملكيته املطلقة شمول ، )٢()جهة بحقيقة معنى امللكّكل  من ءيشّكل 
 امللك ما يف الـساموات َّعم(فإذا ، ومنها الساموات واألرض، ّكل مملوك لذلك

 ء فلـيس الـيشواألرض نفس الساموات َّ عم، ومن ذلك أجزاؤمها،واألرض
 .)٣()إال نفس أجزائه

ّيبقى أن نبني رس عدم ذكر الظرف واختـصاص اللفـظ بـاملظروف، منع ِّ ُ ،
َّفهنا يمكن القول بأن التكـاليف احلقيقيـة إنـام توجـه للموجـودات العاقلـة ُُ َّ ،

 فقـد ،لـة باإلنـسانّ اإلمكانيـة املتمثتَّوحيث إن من ضمنها أرشف املوجودا
                                                 

ّنسبت هذه الكلمة القيمة إىل مجلة من العرفاء واملتصوفة) ١( ِّ  أيب فنسبها البعض إىل العـارف، ُ
ُونـسبت ،  املـرصيعن ذي النونوحكاها البعض اآلخر ، سعيد اخلزاز من كبار الصوفية

 .٢٧٧ ص،٥ج: مستدرك سفينة البحار: انظر. اجلنيدًأيضا إىل 
  .١٢ ص،١٢ج: يف تفسري القرآنامليزان ) ٢(
  .١٢٢ ص،١٤ج: املصدر السابق) ٣(
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ًلوحظ يف اخلطاب باعتباره كائنا بـني الـساموات واألرض أرادت اآليـة أن فـ، ُ
َّتنبه إىل أن املظروف عموما واإلنسان خصوصا يتصف بامللكية والعبوديـة هللا  ًُ ً َّ ِّ

َّومن جهة أخرى إن الساموات واألرض ال يتصور فـيهام ، هذا من جهة، تعاىل ُ َّ ُ
َّوقد نبـه القـرآن الكـريم لـذلك يف قولـه ، فطاعتهام التكوينية حمرزة، املعصية

َم استـُث{: تعاىل ْ ًوى إىل السامء وهي دخان فقال هلا ولألرض ائتيـا طوعـا أو كرهـا َّ ً َْ َ ْ َ ََّ ْْ ْ َ ُ َ ََ َ َِ ِ ِ ِِ َ ْ ََ َ ٌ َ َ َ ِ
َقالتا أتينا طائعني ِ ِ َ َ َ َْ َ َ ّفكـان البـد مـن تـذك، )١١: لتّفص( }َ ُر مـن حيتمـل وقـوع َّ
بأنـه ، ّي واإلنسان بوجوده اخلـايصّعاموهو املظروف بوجوده ال، املعصية منه
 عـن ًافال معنى لعصيان أوامره ما دام العايص عـاجز، اىل وعبد لهمملوك هللا تع

 .اخلروج عن دائرة مالكيته سبحانه
َّإن التعبري باملكيته ملا يف الـساموات ومـا يف األرض كـام أنـه شـامل  :تنبيه

مـا ّكـل ف، ما يف عامل اإلمكانّكل ًلنفس الساموات واألرض فإنه شامل أيضا ل
ًيكون أرضيا أو سامويايف عامل اإلمكان إما أن  ، ّوقد ثبتت مالكيته لذلك كلـه، ً

ٍفالـساموات واألرض تعبـري مـساو لعـامل ، فهو مالـك لعـامل اإلمكـان بـأرسه ُ
وهلذه النتيجة صلة وثيقة يف موضوعة فعله تعـاىل مـن حيـث ، اإلمكان بأرسه
 .وهذا ما سنقف عنده يف النقطة التالية، اإلطالق وعدمه

 ُملتمثـِّل بالساموات واألرضحدود فعله ا: امساخل
َّ بـأن التعبـري ّاتضحفقد ، ح سؤال حول حدود فعلهّيرتشّ تقدم يف ضوء ما

ِله ما يف الساموات وما يف األرض(: بقوله ْ َ َّ ََ ِ َِ َ ُِ ، هو تعبري عن عـامل اإلمكـان بـأرسه) َ
فال وجود ثالث بني الوجود الـواجبي ، وعامل اإلمكان هو فعله وأثره سبحانه

َّومن البني أن الوجود ، ّفكل ما عداه يف الوجود فهو ممكن، د اإلمكاينوالوجو ِّ
 ؟ أنه وجود حمدودفهل الوجود اإلمكاين كذلك أم، طلقالواجبي م

فـال ريـب ، إننا إذا انطلقنا من رضورة انحصار اإلطالق بـه: اجلواب هو
ّبأن ما عداه بمفرداته وبجمعيته وجـود حمـدود مهـام اتـ ذا وهـ، سعت دائرتـهَّ



 ٢٧٣ ...........................................................التفسري املفردايت آلية الكريس 

الوجود املحدود بالقياس إىل وجوده الواجبي هو مطلـق بالنـسبة إلينـا لعـدم 
 قـال ؛بل ما هو أدنى من ذلـك غـري قابـل لإلحـصاء، قدرتنا عىل اإلحاطة به

ٌوإن تعدوا نعمـة اهللاِ ال حتـصوها إن اهللاَ لغفـور رحـيم{: تعاىل َّ ٌ َِ ُِ َ َ َّ ِ َِ ُ ْ ُ َْ ُ َ َ ْ ُّ ، )١٨: النحـل( }َ
ِّ املتكلمني هو انحصار اإلطالق به تعـاىلوالذي يظهر من كلامت وحمدوديـة ، ُ

ًما عداه مجعا وتفريقاّكل  ً. 
ًولكننا إذا انطلقنا من زاوية أخرى فاألمر خيتلف متاما وهي زاوية الفعل ، ُ

ُفإن من الثابت يف حملـه رضورة وجـود مـسانخة بـني الفاعـل وفعلـه، نفسه ِّ َّ ،
َّفالبـد أن يكـون فعلـه ،  اهللا تعاىل ـ مطلـقَّوبالتايل فإن الفاعل يف املقام ـ وهو

ًمطلقا أيضا : حيـث يقـول، طبـائياوهذا ما انتهى إليـه الطب، ُلنكتة املسانخة، ً
 غري ،نه واجب لذاته مطلقأ وجود الواجب تعاىل بام أن الرباهني عىل أطبقت(

ه ِّ انعـدم فـيام وراء حـدوإال، د بقيد وال مـرشوط بـرشط ّ وال مقيٍّحمدود بحد
 فهـو واحـد ، لذاتـهًرض واجبـاُ وقد فـ،طل عىل تقدير عدم قيده أو رشطهوب

 َّنأ ًيـضاأوقـد ثبـت . ًل تقييداّ ال يتحمًإطالقا ومطلق ،ٍر هلا ثانَّتصوُوحدة ال ي
 فـاألثر ، الفعـل رضوري املـسانخة لفاعلـهَّنأ و، لـهٌ جمعولٌثرأوجود ما سواه 

 ٍّبت ذاته من حدَّ تركوإال ،دودية مطلق غري حمّة ظلّالصادر منه واحد بوحدة حق
 ورست هذه املناقضة الذاتية إىل ذات فاعله ، من وجود وعدمَّوتألفت ،وحمدود

 ي فـالوجود الـذ،نه واحد مطلقأرض ُوقد ف، ملكان املسانخة بني الفاعل وفعله
 .)١() وهو املطلوب، ومطلق غري حمدود، املجعول واحد غري كثري وأثرههو فعله

ُوهـذا إنـام يناسـب القـول ،  صفة املمكـن الفقـد والـنقصَّإن: فإن قلت
ُوقد فرض النقص ، فاإلطالق هو التناهي يف الكامل، باملحدودية ال باإلطالق
 .والفقد يف املمكن

                                                 
  .٧٥ ص،١٣ج: يف تفسري القرآنامليزان ) ١(
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 التـيفام يرتاءى يف املمكنات من جهات االخـتالف (: هّس رسّأجابك قد
 أنفـسهاإىل تقىض بالتحديد من النقص والكامل والوجـدان والفقـدان عائـدة 

َّإن فرض النقص والفقد يف الوجود اإلمكـاين : ًونقول أيضا، )١()دون جاعلها
ٍيعني أن نفرض عقال إمكان وجود وجـود آخـر أفـضل منـه ِ ل ّلـنقص األو، ً

، ن نسبة النقص يف فعلـه تعـاىل مـن جهـةّوهذا الفرض يتضم، ومتامية اآلخر
، )٢()مكـان أبـدع ممـا كـانليس يف اإل(:  املقولة املشهورةعومن جهة يتقاطع م

بحيـث ال يمكـن ، ألفـضلاّبمعنى أن النظام الوجودي والكوين القـائم هـو 
ن أن يوجد مثـل هـذا عًفضال ، ّتصور بديل له يف تنظيم عامل اإلمكان وإدارته

ـَّف االجتـاه الفلـسفي حمتـوى ذلـك يف إطـار ، ًالبديل فعـال ملقولـة اوقـد كثـ
لنـسق اّيف إشـارة هلـا مغزاهـا إىل أن ، ا كانّليس يف اإلمكان أبدع مم: املشهورة

ًالذي ينتظم عامل اإلمكان يعرب عن النظام األحـسن واألكثـر إتقانـا وحكمـة،  ّ
ًحيث يستحيل معه تصور البديل فضال عن وجوده عملياب ً  اهللا َّفـإنوعليه ، )٣(ّ

 لـيس يف اإلمكـانفيلزم منـه أنـه ، حكام واإلتقانالعامل يف غاية اإلتعاىل خلق 
 .)٤(دع مما كانبأ

ُولكن يمكن القول بأن فكرة املسانخة وما تستلزمه مـن إطالقيـة الفعـل  َّ ُ
ُبإطالقية الذات الفاعلة إنام تقبل بناء عىل كون اإلطالقية ال تالزم الوجـوب ُ ،

وإنام صفاته الذاتية وحـدها ، َّفمن الوضوح بمكان أن فعله سبحانه ليس ذاته
                                                 

  .٧٥ ص،١٣ج: املصدر السابق) ١(
اشـتهرت عـىل َّثـم ، َّالظاهر من كلامت األعالم أن أول القائلني هبذه الكلمة هـو الغـزايل) ٢(

 .َّالسيام أصحاب الفنون العقلية، ألسنة األعالم
د ّ الـسيّوقد استدل. ٢٥٦ ص،٢ج: ًتقريرا لدروس السيد كامل احليدري، وحيدالت: انظر) ٣(

ًفيه عقال ونقال عىل النظام األحسن <هّدام ظل>ُاألستاذ   . فراجع، ً
 .٢٨٤ ص،٢ج: يلمناول، فيض القدير: انظر) ٤(
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فـال ، فات الفعلية اإلضافية للـصفات الذاتيـةويف صورة عود الص، عني ذاته
فـال قائـل ، وأما عينية الفعـل واألثـر نفـسه، يلزم ذلك أكثر من عينية الصفة

 اإلطالقية يف الفعل الزمها القول بـالوجوب ففعلـه تبذلك؛ وعليه فإن كان
َّوإن قلنـا بـأن ، فليس هنالك واجب الوجود غريه سـبحانه، ّالبتةًليس مطلقا 
فـاإلطالق ، بية اإلطالق دون أن يلـزم مـن اإلطالقيـة الوجـوبرشط الواج

فال حمذور من االلتـزام بإطالقيـة فعلـه ، ًمالكا للواجبيةّمثل رشط ولكنه ال ي
ِّوأثره؛ وهنا ينبغي حتقيق موضوعة اإلطالقية وعالقتها بـالوجوب يف حملـه ال 

َّولكن هذا ال يمنع مـن القـول بـأن ، يف هذه البحوث التفسريية اإلطالقيـة ال َّ
فعـامل املثـال والـربزخ ، وإنام بلحاظ اجلهة املنسوب إليهـا ذلـك، ةّجمردُتؤخذ 

ولكنـه حمـدود بالنـسبة لعـامل ،  وامللكّادةوامللكوت مطلق بالقياس إىل عامل امل
والكالم الكالم يف ، َّوالعقل املطلق مقيد وحمدود بالنسبة لعامل الربوبية، العقل

والنبـي ، ًم عموما مطلق يف كامله بالنسبة لغري املعصومفاملعصو، كامل اإلنسان
ًاألكرم صىل اهللا عليه وآله مطلق يف كامله قياسا لغـريه مـن املعـصومني فـضال  ً

َّوبالتايل فإن فعلـه الواحـد بالقيـاس ، ُوهذا األمر ال غبار عليه، َّعمن سواهم
ف مـا أجـاب عىل خـال، ولكنه حمدود بالنسبة هللا تعاىل، مفردة منه مطلقّكل ل

 التـيفام يرتاءى يف املمكنـات مـن جهـات االخـتالف (: طبائي بقولهابه الطب
 أنفـسها بالتحديد من النقص والكامل والوجدان والفقـدان عائـدة إىل تقيض

فام يرتاءى يف املمكنـات مـن : فالصحيح يف املقام هو أن نقول، )دون جاعلها
الكـامل والوجـدان  بالتحديـد مـن الـنقص و تقـيضالتـيجهات االختالف 

فبالقيـاس إىل أنفـسها هـي ، ال إىل أنفسها، إنام بالقياس إىل جاعلها، والفقدان
ولكنها إذا قيست إىل ، َّإذ ليس يف اإلمكان أبدع مما كان، كاملة كوجود إمكاين

 .جاعلها يظهر نقصها وفقدها
َّولعلنا نوفق يف بحوثنا العقليـة إىل تعميـق هـذه الفكـرة واخلـروج منهـا  ُ

 .ب الكامالت اخللقيةّبنظرية معرفية ذات صلة وثيقة يف ترت



 ٢ جـ منطق فهم القرآن .......................................................................... ٢٧٦

ِمن ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه(: صلة املقطع السابق بقوله: السادس ِ ِ ِْ َِ ِِ َّ ُ َُ ْ َ ْ َ ََّ( 
َّت لنـا مالكيتـه املطلقـة لعـامل اإلمكـان بـأرسه املعـرب عنـه ّاتضحبعد أن  ُ
 هذه املالكيـة املطلقـة  نحتاج أن نعرف وجه العالقة بني، واألرضتبالساموا

ُوهنـا نجيـب بنحـو ، ِوبني مفاد الفقرة التالية ملا نحن فيـه مـن فقـرة البحـث
َّواجلـواب هـو أن ،  لنا ذلـك يف تفـصيل الفقـرة الالحقـةّيتضحالفتوى حتى 

ِمن ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه(الفقرة الالحقة  ِ ِ ِْ َّ َِ ِِ َّ ُ َُ ْ َ ْ َ َّمقيدة بالفقرة الـسابقة عليهـ) َ ا ُ
ِله ما يف الساموات وما يف األرض( ْ َ َّ ََ ِ َِ َ ُِ فانحصار الشفاعة به وبمن أخذ اإلذن منـه ، )َ

، لة فقرة البحثّوهذه املالكية هي مفاد وحمص، ّفرع مالكيته املطلقة لذلك كله
دة ّدة أو كاملقيـّواحدة مـنهام مقيـّكل وهاتان مجلتان (: طبائيامن هنا يقول الطب

ِله ما يف الساموات ومـا يف األرض{: أعني قوله تعاىل، خلبقيد يف معنى دفع الد ْ َ َّ ََ ِ َِ َ ُِ َ{ 
ِمن ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه{: مع قوله تعاىل ِ ِ ِْ َّ َِ ِِ َّ ُ َُ ْ َ ْ َ  .)١(...):وقوله تعاىل، }َ
ِمن ذا ا ي  شفع عنده إال بإذنه (:قو  تعا  ِ ْ ِ ِِ

 ُ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ِ  َ َ(  
ُ عميل أخروي يقوم بـه أصـحاب املقامـات َّ أن الشفاعة سلوك)٢(َّتقدم منا

َّكـام أن هنالـك شـفاعة دنيويـة تـسري باجتـاه حتـصيل ، املقبولة لدى اهللا تعـاىل
والـشفاعة الدنيويـة معلومـة لـدينا ، أو قضاء حاجة أو رفـع مكـروه، الكامل

ُوهذه الفقرة من اآلية مل حتدد لنا زمن طلـب ،  يف سريتنا العقالئيةاومعمول هب
َّولذلك كنا قد نبهنا إىل ، ُفهي مطلقة من هذا اجلانب، مكان وقوعهاالشفاعة و

ُّأن هذه الفقرة تدلنا بصورة غري مبارشة إىل حتصيل املقام املعنوي الذي ينال به  َّ
 .اإلنسان الشفاعة لنفسه ولغريه

                                                 
 .٣٣٢ ص،٢ج: املصدر السابق، يف تفسري القرآنامليزان ) ١(
: ةالزاويـة الثانيـ>: حتت عنـوان، )حمورية آية الكريس( األول  الفصل،الباب الثاين: انظر) ٢(

 .<السلوكية العملية
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َّإن هذه الفقرة تنطلق من استفهام استنكاري مؤداه النفي ُ فيكون مفـاد ، )١(َّ
َّولكن هذا النفي املطلق وقع فيه اسـتثناء ، هنالك أحد يشفع عندهالفقرة ليس 

، وهذا اإلذن مساوق للقبول، لفئة حيصلون عىل إذن منه تعاىل بتقديم الشفاعة
ًونظـرا لكـون الـشفيع ، ّإذ ال معنى إلعطاء اإلذن مع إمكـان الـرد والـرفض

ُمقبولة شفاعته فإن اإلذن ال يعطى ل ذون لـه بالـشفاعة ال َّكام أن املـأ، أحدّكل َّ
ومـن مجلـة اإلذن إطـالق ، ُوإنـام ملـن أذن لـه فيـه، أحدّكل ُيمكنه الشفاعة ل
، كام لو جاء اإلذن ألحد بأن يشفع ملن شاء من أهلـه ومعارفـه، ًالشفاعة أيضا

 إنام -بحسب قراءتنا ملوضوعة الشفاعة -ع يالشفولكن ، فله الشفاعة يف ذلك
َّ يفرض عليه تبعا لكامله أن يتحرك يف ضوئهوهذا املقام، يشفع بحسب مقامه ً ،

َّبمعنى أن الشفيع مقيـد بكـامل مقامـه الـذي يفـرض عليـه مـستوى مـا مـن  َّ
َّفالبعض قد ينقدح يف نفسه أنه لو متكن من الشفاعة فإنـه ، مستويات الشفاعة

َّفـال يـرتك فـردا يعـذب يف النـار، سوف يشفع للجميع َّأو مـن يعتقـد أن ، )٢(ًُ
وهـذه ،  مانعة من أصل دخول املسلم النار أو مانعة من اخللـود فيهـاالشفاعة
 .ّ فارغة تنم عن جهل بمقام الشفاعة وخصوصياهتاٍ أمانّجمرد

 مفـردة ال ّيألاملعنى االصـطالحي َّوأما معنى الشفاعة فمن الواضح أن 
ردات ية املعاين اللغويـة للمفـّمن هنا تأيت أمه، ًيأيت بعيدا عن املعنى اللغوي هلا

ّسهل بنـاء النظريـة عـىل يمما ؛ ّألهنا تعد البذرة التي تبلور املعنى االصطالحي
ًبنـاء عـىل ذلـك  .م ال تتعارض فيه املعاين اللغوية واالصـطالحيةجنحو منس

ً املعنى اللغوي للشفاعة بقي حمفوظا يف االستعامل االصطالحي أيضاَّنأنجد  ً ،
                                                 

 .١٠ ص،٧جلد: )مفاتيح الغيب(التفسري الكبري : انظر) ١(
ّيروى عن بعض املتصوفة ) ٢( ً لـن يـرتك يف النـار فـردا إنـه:  أنه كان يقول- قيل إنه الشبيل-ُ

َّيعذب ًوربام قال ذلك طمعـا . منها وهو الشيطانًوسوف يكون سببا يف إخراج آخر فرد ، ُ
 .ًيف رمحة اهللا تعاىل ال تبعا ملقامه
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 ،ارف واملستخدم يف املجتمعات العقالئية املتعل هوّاألو :ُوهنا يوجد استعامالن
 صـىل اهللا عليـه  األكـرمّهو الذي ورد يف القرآن الكريم وروايات النبيوالثاين 
هذان االستعامالن وإن اشرتكا يف املعنى و،  عليهم السالم أهل البيتّأئمة ووآله

الـشفاعة ف، هعالقـة لـه بـ أحـدمها غـري اآلخـر وال إال أن مـصداق، اللغوي
ــةالعقال ــاألمور الّختــتص ئي ــة ب ــة واالجتامعي ــاألمور ،عرفي  وال عالقــة هلــا ب
َهنا ال ختضع لضابطة حمـددة بلحـاظ ضـوابط عـاملكام أ، التكوينية ي التـرشيع ّ
ّ بل هي قائمة عىل أساس الوجاهة أو الرابطة اخلاصة من قربـى أو ،والتكوين

 ،بيده حتديد القرارر عىل احلاكم أو من ّبذل مال أو غري ذلك من األمور التي تؤث
؛ هّ ما ال يـستحقّ العفو ويعطي غري املستحقّ عن املذنب الذي ال يستحقوفيعف

ّتوسـط العلـل ُ فإنـه يـراد هبـا يف اصـطالح القـرآنالتكوينيـة الـشفاعة وأما 
، ّواألسباب بينه تعاىل وبني مسبباهتا يف تدبري أمرها وتنظيم وجودهـا وبقائهـا

ّند اهللا ملسببه بالتمسك بصفات فضله وجوده  سبب من األسباب يشفع عّفكل ّ
 .)١(ّيصال نعمة الوجود إىل مسببه، فنظام السببية بعينه ينطبق عىل نظام الشفاعةإل

ّفالشفاعة عىل املعنيني معا تعني التوسـط يف إيـصال اخلـري أو دفـع الـرش  ّ ً
ُوترصف ما من الشفيع يف أمر املستشفع ذه الفقرة َّإن الشفاعة الواردة يف هَّثم ، ّ

ّمن اآلية وإن كانـت هـي الـشفاعة األعـم مـن الـشفاعة التكوينيـة فتـشمل 
َّإال أن القدر املتيقن منهـا هـو الـشفاعة التكوينيـة، )٢(ًالترشيعية أيضا َّولكـن ، َُّ

 بيان(: كالزخمرشي حيث يقول، ُهنالك من يرى بأهنا شفاعة ترشيعية أخروية
 يف لـه أذن إذا إال القيامـة يوم مّيتكل أن لكيتام ال ًأحدا وأن، وكربيائه مللكوته
َيتكلمـون َّال{: تعـاىل كقوله ،الكالم ُ ََّ َ َّإال َ ْمـن ِ َأذن َ ِ ُلـه َ والفخـر ، )٣(...)}الـرمحن َ

                                                 
 . ١٩-١٢ص: للسيد احليدري، )بحوث يف حقيقتها وأقسامها ومعطياهتا(الشفاعة : انظر) ١(
 . ٢٠ص: املصدر السابق: انظر) ٢(
 . <٣٨:  النبأ>: واآلية املذكورة. ٢٩٦ ص،١ج: َّتفسري الكشاف) ٣(
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ُيشفع الذي َذا َمن{: قوله وأما(: الرازي حيث يقول َ ْ ُعنـده َ َ َّإال ِ ِبإذنـه ِ ِ ْ ِ  فلـيس، }ِ
 وإنـام ،قـوهلم علـيهم َّرد حيـث ،اآلية هذه يف كام ،وقبوهلا الشفاعة نفي املراد
 قولـه يف كـام مّيـتكل وال أحـد حرضته يف ينطق ال وأنه، تعاىل اهللا عظمة املراد
َيتكلمون َّال{: تعاىل ُ ََّ َ َّإال{، }َ َ من بعد أن يأذن اهللاُِ َ ْ َ َ ِ ِْ َ ملن يشاء ويرىضَ ْ َ ََ ُ َ َِ{()١(. 

َّولكنك قد عرفت إمجاال بأن القدر املتيقن منهـا  َُّ هـو خـصوص الـشفاعة ً
 الـشفاعة َّنإ(: طبـائيا قـال الطب؛باتّة بنظام األسباب واملسبّتعلقالتكوينية امل

 ل ّاألو القريب بني الـسبب ّتوسط فهي توسيط السبب امل،من مصاديق السببية
 ...ل مـن حتليـل معنـى الـشفاعة التـي عنـدناّهذا ما يتحـص، بهّالبعيد ومسب
ة واضح ّتوسطسباب والعلل الوجودية املأل معنى الشفاعة عىل شأن افانطباق
 والـرزق واإلحيـاءفإهنا تستفيد من صفاته العليا من الرمحة واخللق ، ال خيفى

وكالمه ، مفتقر حمتاج من خلقهّكل وغري ذلك إيصال أنواع النعم والفضل إىل 
َله ما يف الساموات ومـا يف األ{: كقوله تعاىل،  حيتمل ذلكًتعاىل أيضا ِ َِ َّ ََ َ ُِ َرض مـن ذا َ َ ِْ

ِالذي يـشفع عنـده إال بإذنـه ِ ِ ِْ َِّ ِِ َّ ُ َُ ْ َ ْ ِإن ربكـم اهللاُ الـذي خلـق الـساموات {: وقولـه...}َ َِ ََّ َّ ُ ََ َ ََّ ُ َّ ِ
ِواألرض يف ستة أيام ثم استوى عىل العرش يدبر األمر ما مـن شـفيع إال مـن بعـد  ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِّ َ َ َ ََّ ِ ٍ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ْ َّ َّ َْ ِ ََ َ َِّ ْ َ ُ ٍ َ َ

ِإذنه ِ ْ  العلـل ّتوسـط الشفاعة يف مورد التكـوين ليـست إال َّفإن، )٣: يونس( }ِ
 فهـذه ،باهتا يف تدبري أمرها وتنظيم وجودها وبقائهـاّسباب بينه وبني مسبواأل

 .)٢()شفاعة تكوينية
َّولكنه قدس رسه يرصح يف البحث الروائي لآلية بأهنا تـشمل الـشفاعتني  ِّ ُ

شمل الـشفاعة التكوينيـة  الـشفاعة يف اآليـة مطلقـة تـَّنإ(: حيث يقول، ًمعا
                                                 

، <٣٨: النبـأ>: واآليـة األوىل. ٢٩٠-٢٨٩ ص،١٠ج: )مفـاتيح الغيـب(ري الكبري التفس) ١(
 هكذا موجود يف الكتـاب بخـالف مـا عليـه يف املكتبـة الـشاملة .<٢٦:  النجم>: والثانية

 . ُحيث اكتفت املكتبة بإكامل اآلية األوىل فقط، بخصوص اآليتني
  .١٦٠-١٥٩ ص،١ج: يف تفسري القرآنامليزان ) ٢(
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 .)١(...)ًوالترشيعية معا
ّهذا ملخ وسوف تأتينـا بيانـات ، َّص القول فيام يتعلق بموضوعة الشفاعةُ

  .ًأكثر تفصيال يف موضوعتها يف بحوث التفسري املوضوعي لآلية
َّأو أن القـدر املتـيقن ، وأما اإلذن اإلهلي فهو اإلذن التكويني ال الترشيعي َُّ

 عمل األسباب وتأثريها إنام هو بإقـدار اهللا َّأنبمعنى ، ن التكوينيمنه هو اإلذ
ًهلا حدوثا وبقاء َّهو أن ما يأذن به فوأما الفرق بني اإلذن التكويني والترشيعي  ؛ً

ّتكوينا ال خيرج عن قيومية اهللا تعاىل وسلطنته كـام يف ، أي ال خيرج عـن إذنـه، ً
ًذا اإلذن ليس إذنا ترشيعيافه، إعطاء اإلذن التكويني للعني باإلبصار فعندما ، ً

ُلـك أن تبـرصي أو ال :  ليس لك بعدها أن تقول هلا،ًتفتح عينيك لتبرص شيئا
فـالعني البـارصة ال ختـرج عـن ، هّتعلقَّفاإلذن التكويني ال يتخلف م، تبرصي
وإن مل ، فإن شاءت النفس اإلبصار ليس للعني خمالفة مـشيئتها، ة النفسيّقيوم

وبخالفه اإلذن الترشيعي فإنه خيرج ذلك املـأذون ،  يقع اإلبصارتشأ النفس مل
فيه عن ملكه وعن إذنه؛ واإلذن املوجود يف اآلية الكريمة هو من سـنخ اإلذن 

ّفاملأذون له يف الترصف ـ وهي األسباب واملسببات ـ ال خترج عـن ، التكويني ُ ّ
ُقيومية اهللا تعاىل وسلطنته املطلقة وملكه وملكـه ِ ستحيل اخلـروج عـن بـل يـ، ِ

فـإذا مـا انفـصل ، ألنه قـائم بـاهللا تعـاىل، فخروجه مساوق لعدمه، ّالبتةذلك 
ًاملتقوم عن املقوم له صار عدما ِّ ُِّ ُ. 

 بن يةلعباأنه قال  عليه السالم  عيلاإلمام أمري املؤمننيُويف ذلك يروى عن 
فهـل ، إنك سألت عن االسـتطاعة(: ربعي األسدي عندما سأله عن االستطاعة

 قل يـا:  فقال له اإلمام عليه السالم،ةي فسكت عبامتلكها من دون اهللا أو مع اهللا؟
إنك متلكها بـاهللا الـذي : تقول: قال ؟أمري املؤمنني فام أقول يا: ةي فقال عبا،يةعبا

ّ فإن ملكك إياها كان ذلك من عطائه،يملكها من دونك  وإن سـلبكها كـان ذلـك ،ّ
                                                 

 .٣٤١ ص،٢ج: ملصدر السابقا) ١(
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 .)١()ّلكك والقادر عىل ما عليه أقدرك فهو املالك ملا م،من بالئه
ه ّفلعل، ًوقد كان عباية حكيام بإحالته اإلجابة إىل أمري املؤمنني عليه السالم

ّقد خطر يف ذهنه بعد أن أحرج بأن اإلجابـة بتملـ َّ ك االسـتطاعة مـن دون اهللا ُ
فسأل عن ، وإن أجاب باملعية لزم الرشك، تعاىل الزمه االستقالل عن اهللا تعاىل

فكان له ما أراد بواسطة تعليم أمري املـؤمنني عليـه الـسالم ، جلواب الصحيحا
ال ، ًفاالسـتطاعة والقـدرة واملعرفـة أيـضا إنـام تكـون بواسـطته سـبحانه، له

 .ة معهّوال بمعي، باستقالل عنه
ْ علم ما    أيديهم وما خلفهم (:قو  تعا  ُْ َ ْ َ َ ََ ِ ِ

ْ َْ َ ْ َ ُ َ َ (  
،  والوسائط يف الفقـرة الـسابقةّتوسطعة والبعد أن ثبت لدينا أصل الشفا

ُّوالتي عرفت أن هذه الوسائط ال تنفك عن قيومته وإحاطته العلمية َّ كام أهنـا ، َّ
ِال تنفك عن م ُّمعنـى القيوميـة املطلقـة واملالكيـة ّ تقـدم وبعد أن، ُوملكه كهلّ
ّ كلـه َّفـإن مـن لـوازم ذلـك، ّوأنه ليس ألحد الترصف إال بإذنه، ًاملطلقة أيضا

ّحتقق إحاطته العلمية بكل يشء ّ. 
 يكـون ال أن، للكل ًمالكا كونه من يلزم أنه ّبني ملاَّثم (: قال الفخر الرازي

 ًعاملـا كونـه مـن يلـزم أنـه ًأيضا ّبني، الوجوه من بوجه فّترص ملكه يف لغريه
 بوجـه فّتـرص ملكه يف لغريه يكون ال أن، بالكل عامل غري غريه وكونّكل بال
ُيعلم{: قوله وهو، بإذنه إال وجوهال من ََ َبني َما ْ ْ ْأيدهيم َ ِْ ِ َوما َ ْخلفهم َ ُ َ ْ  إشارة وهو }َ
 .)٢(...)ّبالكل ًعاملا سبحانه كونه إىل

 ،َّن مضامني الفقرة السابقة عنت ببيان موضوعة الشفاعة والشافعنيإوحيث 
ْأيدهيم >: َّفإنه يرتجح عود ضمري اجلامعة يف كلمتي ِ ِ ْ ُخلفه، َ َ ْ  ،ُّ إىل نفس الشفعاء<ْمَ

                                                 
 .٣٩ص ،١ج: بحار األنوار) ١(
 . ٧-٦ ص،١٠ج: )مفاتيح الغيب(التفسري الكبري ) ٢(
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ضمري اجلمع الغائب راجع إىل الشفعاء الذي (: َّنإبائي اطويف ذلك يقول الطب
ر العاقل وهـو ّوال ينايف إرجاع ضمري اجلمع املذك...  عليه اجلملة السابقةّتدل
 مـن ُّ الشفاعة أعمَّنأمناه من ّ إىل الشفعاء ما قدة يف املواضع الثالث"هم": قوله

، سـباب الـشفعاء هـم مطلـق العلـل واألَّوأن، تكوينية والتـرشيعيةالسببية ال
 كان املعهود من حاهلـا َّامـَ الشفاعة والوساطة والتسبيح والتحميد لَّنوذلك أل

 العقـل أويل ّ شاع التعبري عنها بام خيـص،هنا من أعامل أرباب الشعور والعقلأ
 .)١()وعىل ذلك جرى ديدن القرآن يف بياناته، من العبارة

ِإذن فمفردة الـشفاعة وإن مل تـأت بلفـظ اجلمـع إال أهنـا جـاءت بمعنـى 
َّكـام أن الوسـائط ليـست ، ًفالذين يشفعون ليسوا واحدا بطبيعة احلال، اجلمع
 . ّولذلك صح إرجاع ضمري اجلامعة عليها، وهذا واضح، مفردة

ألشياء فعلمه تعاىل با، َّإن علمه تعاىل املطلق يستدعي اإلحاطة باملعلومَّثم 
وإنـام علمـه ، هاّتعلقبمعنى انفصال املعلومة عن معلومها وم، ًليس معلوماتيا

َّكـام رصح جلـت ، ُهبا بمعنى حضورها أمامه وشهوده عليهـا واإلحاطـة هبـا َّ
ًوال تعملون من عمل إال كنا عليكم شهودا...{: قدرته بذلك يف قوله تعاىل ُ ُ ْ ْ َ َُ َ َُ َ ْ ْ ََّ َُ َّ َِ ٍ ِ َ...{ 

، نحن قد نعلم بيشء ما ولكن دون أن حتـصل لنـا إحاطـة بـهف، )٦١: يونس(
ً فال نكون شهودا ،ابل وكم من عمل نعمله بغفلة منّ، فعلمنا معلومايت رصف
 .حتى عىل أعاملنا تلك

ولقد جاء وصف إحاطة علمه بالوجود بـأرسه فيكـون علمـه اإلحـاطي 
َّوأن...{: وذلك يف قوله تعاىل، ًبالشفعاء مجيعا من باب أوىل َ ِّ اهللاََ قد أحاط بكـل َ ُ ِ َ َ َ ْ َ

ًيشء علام ْ ِ ٍ ْ َّعلام بأن اإلحاطة تستلزم العلم بجميـع التفاصـيل ، )١٢: الطالق( }َ ً
َّوهذه صفة تفرد هبا املـوىل جـل وعـال،  يشءهفال يعزب عن، ُودقائق األمور َّ ،

                                                 
 .٣٣٤ ص،٢ج: يف تفسري القرآنامليزان : انظر) ١(
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ُعـاملِ الغيـب ال يعـزب عنـه ...{: َّوما أدق تعبريه سبحانه يف قوله َ ُ ْ َْ ُ َ َْ ِ َ ْ ِمثقـال ذرة يف ِ ٍ َِّ َ ُ َ ْ
ٍالساموات وال يف األرض وال أصغر من ذلك وال أكرب إال يف كتـاب مبـني ِ َ ِِ ُّ ُ ْ ٍَّ َ ِ ِ ِ َِّ َ َ ْ َِ ُ َ َ ْ َ َ َْ َ ََ َ َ ِ : سـبأ( }َ

وسوف تأتينا يف بحوث التفسري املوضوعي بيانات تفصيلية يف معنى علم ، )٣
 .رينا الكاميلولوازم هذا العلم الفارد وعالقته بس، اهللا اإلحاطي بالوجود
ْيعلم ما بني أيدهيم وما خلفهم{: وباجلملة قوله َ ْ ْ ْ َ ُ َُ ََ ْ ََ َ َ ِْ ِ كناية عن إحاطته تعـاىل ، }َ
 ، خلفهـمٍ وبـام هـو غائـب عـنهم آت، موجـود عنـدهم،بام هو حارض معهم

َوال حييطون بيشء من علمه إال بام شاء{: به بقوله تعاىلّولذلك عق َ ِْ َِّ َِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ َِّ َ َ ُ  لتامم ًتبيينا، }ُ
 وهم ،إنه تعاىل عامل حميط هبم وبعلمهم:  أي،اإلهليةحاطة الربوبية والسلطة اإل

 . من علمه إال بام شاءٍءال حييطون بيش
َيعلـم مـا بـني أيـدهيم ومـا (:  وجه العالقة بني فقرة البحـثّيتضحمن هنا  ْ ْ ْ َ ُ ََ َ ِْ ِ َ َ َ
ْخلفهم ُ َ ْ ٍوال حييطون بيشء(: بالفقرة التالية، )َ ِْ َ ِ َ ُ ُ َ َ من علمه إال بام شاءَ َ ِ َّ ِ ِ ِ ِْ ْ فهـي عالقـة ، )ِّ

 .َّكام مر يف فقرتني سابقتني، أشبه بعالقة التقييد
ْما بني أيدهيم ومـا خلفهـم{: ُبقي أن نشري إىل املراد من قوله َ ْ ْ ْ َُ ََ ْ َ َ َِ ِ هـو علمـه ، }َ

أو ما هو مشهود هلم وما هـو ، تعاىل بام هو حارض عندهم وما هو غائب عنهم
ما هو حارض : املراد بام بني أيدهيمَّأي أن ، ًفيكون التعبري كنائيا،  هلمغري معلوم
 كاملـستقبل مـن ،ما هو غائب عـنهم بعيـد مـنهم: وبام خلفهم، مشهود معهم

َيعلـم مـا بـني {: وباجلملـة قولـه؛ ل املعنى إىل الشهادة والغيـبوويؤ، حاهلم ْ َ ُ ََ َْ
ْأيدهيم وما خلفهم َ ْ ُْ َ ْ َ َ ِ ِ  تعـاىل بـام هـو حـارض معهـم موجـود كناية عن إحاطتـه }َ

 . وبام هو غائب عنهم آت خلفهم،عندهم
ّواخلالصة أن اهللا تعاىل عامل بكل يشء َّوأن اإلذن الـذي أعطـاه للـشفعاء ، َّ

ُّليس إذنا خمرجا لليشء عن قيومية اهللا تعاىل وسلطانه ً ما عداه ّكل َّوذلك ألن ، ًُ
ّكـل بمعنى اإلحاطة ب، م وما خلفهمفهو عامل بام بني أيدهي، ُمملوك له وحميط به

  .ّالبتةفال يعزب عنه يشء ، ذلك
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َوال  يطون   ء من علمه إال بما شاء (: قو  تعا  َ ِ
 
ِ ِ ِِ ٍ
ْ ِ ْ  ْ َ ِ َ ُ

ُ َ َ (  
ُ بمقدار ما ملكه وملكه للوجود بـأرسهّاتضحبعد أن  ِ وعلمـه وإحاطتـه ، ٍ
لـيس للـشفعاء و،  عـن حكمـه وسـلطانهّالبتةوأن ال يشء خيرج ، هّبذلك كل

بعد ذلك اجتهـت ، ًوالوسائط التكوينة أن تـُحدث تأثريا بغري إذن تكويني منه
، اآلية يف هذه الفقرة اجلديدة إىل بيان حقيقة جديدة من حقائق العامل اإلمكاين

 .وحقيقة فاردة من حقائق وعلم الواجب سبحانه وتعاىل
َّفهي أن هذه الوسائط ال  ة بالشفعاء والوسائطّتعلقأما احلقيقة اإلمكانية امل

بمعنى أن من لوازم وسائطيتها وشـافعيتها ، تقوم بفعل وأمر إال وهي عاملة به
َّولكن العلم الالزم وفقا ملؤد، أن تكون عاملة بفعلها ى فقرة البحث هـو لـيس ًَّ

 .ُوإنام هو علم مفاض من اهللا تعاىل عليهم، ًعلام نتج عن عقول وخمزون الشفعاء
 اهاّفإننا يف مجيع علومنا احلصولية وغري احلصولية التي نتلق، كبريةوهذه مفارقة 

َّمن اآلخرين بفعل الدرس والتحصيل تكون نسبة العلوم املتحصلة إلينا ال إىل  ُ
وإن كانت تلك اجلهة واسطة حقيقيـة يف إيـصال العلـم ، اجلهة املأخوذة منها
وهنـا ،  ننسب العلم إلينـاولكننا بفعل قيام العلم يف نفوسنا، واملعلومات إلينا

حيـث ينـسب اهللا تعـاىل ، يتقاطع العرض القرآين مع فكرتنا التعليميـة الـساذجة
ًمجيع ما تعلمناه منه تكوينا وتلقينا إليه وحده  ُوال حييطـون بـيشء: ولذلك مل يقل، ً

َوال حييطون بيشء من علمـه إال بـام شـاء{: وإنام قال، من علومهم ِْ َِّ َِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ َِّ َ َ ُ فهنالـك ، }ُ
 ُوهذا العلم املفاض منه تعاىل علينا ـ كوسائط وشـفعاء ـ، افرتاض بأننا لدينا علم

ًعلم يسري حمدود قارص عن اإلحاطة بكلية علمه تعاىل فضال عن تفصيله ِّ. 
 : وهي، ينبغي الوقوف عندها،  تتضمن نكات عميقةّمهمةة أسئلة ّوها هنا عد
 ؟علم املفاض منه عليناّما هو رس حمدودية ال: ُالنكتة األوىل

َّال ريب بأن الرس يكمـن يف قـصور القابـل ال يف قـدرة وفـيض الفاعـل َّ ،
ُفالفاعل فياض ال بخل يف ساحته َأنـزل مـن {: ولكنه بحسب التعبري القرآين، َّ ِ َ َ َ
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َالسامء ماء فسالت أودية بقدرها ِْ َ َْ ٌِ َ َ َ َِّ َ َ َ ، ممكن حمـدود بإمكانـهّكل و، )١٧: الرعد( }...َ
ًفالعلم وإن كان مفاضـا ، َّمقهور بإطالق الواجب وقهاريته، قدر مقدورفهو ب ُ

ه أشبه بمن اغرتف غرفة مـن النهـر، منه سبحانه فـارتوى والنهـر عـىل ، ُولكنَّ
 .  أكثر من إنائهءوال اآلخذ قادر عىل مل، ُفال النهر بخل يف عطائه، حاله

 ؟علم اإلهليُهل العلم املفاض يساوي مقداره يف ال: النكتة الثانية
َّفـإن هـذا ، َّ من الواجب املطلق إىل املمكـن املقيـد،َّومع أن العلم املفاض

ُفإن نسب إىل منشئه سبحانه فهو علم ، العلم وبحدوده خيتلف بحسب النسبة
ٍّوغري منفك عـن الوحـدة ، غري حمفوف بجهالة أو غفلة،  بمعلومهّتامإحاطي  ُ

، منه يبتدئ وإليه ينتهـي، فالعلم له وحده، َّالعلمية احلقة القاهرة لعلم الكثرة
ُإنه هو العليم احلكيم...{: كام جاء يف قال تعاىل ُِ َِ َ َ ُ ُْ َّ  .)٨٣: يوسف( }ِ

ّوإن نسب ذلـك املفـاض إىل متلق ُ حمفـوف ، يـه فإنـه علـم جزئـي حمـدودُ
 .مقهور بعلم ما فوقه، باجلهالة والغفلة
يشء مـا ال يلـزم منـه َّن العلم املفاض بـإ :ُومن جهة أخرى، هذا من جهة
ُولـيس علـام بالكنـه،  بوجه ماًفهو عادة ما يكون علام، العلم بتفصيله  وهـذا .ً

ٍبمعنى أن نقطة االشرتاك يف العلم املحدود بمعلوم مـا تفـرتق جهـة ، واضح َّ
وهـو ، وبني العلم بوجـه مـا، وهو العلم الواجبي، هُبني العلم بالكن، العلم به

، تعـاىلهللا ّكلـه العلم فـ، ّوعلمنا تبعـي، حانه أصايلفعلمه سب، العلم اإلمكاين
 . من علمه تعاىلءوال يوجد من العلم عند عامل إال وهو يش

رزق من العلم إال ُ فال ي، اجلهلاإلنسان من طبع َّأنوالذي يظهر من ذلك 
 بـن ّقلـت لعـيل(:  محـزة الـثاميل قـالأيب وقد ورد يف اخلرب عن .ًراّ مقدًحمدودا

: قـال؟  عن نفـسهَ اخللقَّوجل َّجب اهللا عزَة حّ علّألي : السالماحلسني عليهام
 .)١()... اجلهل اهللا تبارك وتعاىل بناهم بنية عىلَّنأل

                                                 
  .٢ح ،١١٩ ص،١ج: لصدوقل، عئعلل الرشا) ١(
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أنـه ابن عبـاس وعن ، ومهام بلغ اإلنسان من العلم فام هو إال يسري ضئيل
ملا ركب موسى واخلرض عليهام السالم السفينة جاء عصفور حتى وقـع (: قال

ما نقص علمي وعلمـك : فقال له اخلرض، نقر يف البحرَّثم لسفينة عىل حرف ا
 .)١()من علم اهللا إال مثل ما نقص هذا العصفور من البحر

 قـصور مـا عـداه يف ّاتـضح ـ وّالبتـةّت هللا ذلك كله ـ وهـو ثابـت وإذا ثب
ّ فإن من مستحق،مساحة علمه وعدم ، ات إحاطته سبحانه بام أيدينا وما خلفناَُّ
،  انحــصار العبــادة بــه ســبحانه: بــيشء مــن علمــه إال بمــشيئة منــهإحاطتنــا

ُفام عداه موسوم باجلهل والغفلة بذاتـه فكيـف يعبـد ، واإلخالص له يف ذلك
َولنعم ما التفت إليه الطربي يف ذلك، من دون اهللا تعاىل ِ  َّنفـإ(: حيـث يقـول، َ

 ّالبتـة ًيعقل شـيئاعبد من ال ُ فكيف ي،ً جاهالباألشياءالعبادة ال تنبغي ملن كان 
 ال ،ها يعلمهاّ كلباألشياءأخلصوا العبادة ملن هو حميط : يقول، من وثن وصنم

   .)٢()خيفى عليه صغريها وكبريها
 ؟ُما هي داللة تنكري املعلوم وهو مفاض منه: النكتة الثالثة
ٍبيشء(: َّإن قوله ْ َ ّوهي أن التنكري يدل، ّمهمةفيه داللة ، )ِ  عىل ضـآلة ذلـك َّ

وإن كـان العلـم املفـاض مـن اهللا تعـاىل بـيشء : فتقول الفقرة، يشء املعلومال
 .َّضئيل ال اعتبار به فإن اإلحاطة به ال تكون إال بمشيئة منه سبحانه

ُن الفقرة تريد أن تشري إىل العلم بيشء مـا أ: وهي، ًة جداّوها هنا نكتة خفي ُ َّ
ًولكن هنالك شيئا ، ُوبإذن تكويني مسبق، قد حيصل أرفع وأرشف مـن نفـس َّ

فهـذه املرتبـة الثانيـة ، وهو اإلحاطة باليشء املعلـوم، مستوى العلم اإلمكاين
، إذن ال يكفي العلم باليشء لتحقيق اإلحاطة بـه، َّتتوقف عىل مشيئة منه تعاىل

َّولعـل ألجـل ، فاإلحاطة أمر حترض فيها مجيع تفاصيل املعلوم لدى العـامل بـه
                                                 

  .٣٠٦ ص،٦١ج: بحار األنوار) ١(
  .١٤ ص،٣ج: جامع البيان: انظر) ٢(
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ّينية أو الشفاعة األعم من ذلك عـىل إذن تكـويني ُذلك أوقفت الشفاعة التكو
 .ُيف حني أوقف العلم اإلحاطي عىل مشيئته تعاىل، منه سبحانه

ُملتـصقة بتنكـري ، )مـن(: ُوهنالك داللة أخـرى يفرضـها مـدلول كلمـة
ِمن علمه(: فقوله، وهي البعضية، الشيئية ِ ِْ َّا يعنـي أن ذوهـ، ُتفيد بعض علمه) ْ

وأمـا ، ُئيل من علمه ال يمكن حتصيله إال بمـشيئة منـهذلك اليشء القليل الض
ُفالفقرة مل توقـف إفاضـة علمـه املطلـق عـىل ، نفس علمه املطلق فال طريق له

ّوموضوعه اسـتعداد املتلقـ، فذلك سالب بانتفاء موضوعه، مشيئة منه وال ، يُ
ُيوجد مطلق غريه ويف جممـوع هـذه الـدالالت ، فانحرص اإلطالق به تعـاىل، ُ

ِّمنهـا طلـب الكـف عـن ادعـاء العبقريـة يف ،  أخالقية وتربوية عاليةمضامني ّ
ُما نتحصل عليه مفاضّكل حتصيل العلم ما دام  ومنهـا أن ييـأس ،  منـه تعـاىلًاَّ

إنـام ، ة يف التحـصيلّأحد من قدراته الضعيفة يف التحصيل فذلك لـيس العلـ
َّمعـارص عـز عليـه وكم من مثل تأرخيي و، ته احلقيقية نفس اإلفاضة اإلهليةّعل

وإذا بـه بعـد حـني يكـون مـن ، ُالعلم ومل يفلح معه التعليم لـسنوات طـوال
ّاألعالم فضال عن العلامء واملتعل ُ لـصادق عليـه وقـد ورد عـن اإلمـام ا، مـنيً

وإنام هو نـور يقذفـه ، مّليس العلم بكثرة التعل(:  فيام قاله لعنوان البرصيالسالم
 .)١() أن هيديهاهللا تعاىل يف قلب من يريد اهللا

 ؟ُهل علمنا املفاض بيشء ما يالزم اإلحاطة باليشء نفسه: النكتة الرابعة
فعلمنـا ال يلـزم منـه ،  لدينا مكنـون هـذه النكتـةّيتضحّ تقدم يف ضوء ما
َّن الوسائط البـد أن تكـون عاملـة بعلمهـا أـ ّ تقدم فقد عرفت ـ فيام، اإلحاطة َّ
ّ الشفاعة املتوقفة عىل اإلذن التكويني ال ّققتحُوهذا العلم املالزم ل، وشفاعتها

 .أسمته الفقرة القرآنية باملشيئة، ّفالبد من أمر آخر، ُيساوي اإلحاطة باملعلوم
                                                 

 .١٦٧ص: لشهيد الثاينل ، املفيد واملستفيدأدبملريد يف منية ا) ١(
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ِعلمه(: هل املراد من: النكتة اخلامسة  ؟ذات علمه أم معلومه) ِْ
ّبنكتة أن علمه سبحانه كيل  فإنه يستحيل، َّ فوق مستوى التفصيل وال يتبعضَّ

ِمن علمه(: فيكون املراد من قوله،  يشء من علمهحتصيل ِ ِْ هو معلومه ال ذات ) ْ
لـه ذاتيـة  هو صفة الذيعلمه ف، َّوقد مر ذلك يف التفسري املفردايت لآلية، علمه
 من معلومه إال ءوال حييطون بيش(: فيكون معناه، )١( منهء وال بيش،اط بهُال حي

فهو تذكري بالنعمة أي ال ينالون هـذه ، م عليهَّهم إليه أو يدهلَّبام شاء أن يضطر
، )٢() من معلوماتـه إال بـام شـاءًولوال ذلك ال يعلمون شيئا، املنزلة إال بمشيئة

 .)٣(معلومك فينا:  أي، اغفر لنا علمك فيناَّاللهم: قالُيكام 
 علـم اهللا َّنأل، فهـذا ومـا شـاكله راجـع إىل املعلومـات(: قـال القرطبـي

 ال معلـوم :ومعنـى اآليـة، ضَّال يتـبع -هو صفة ذاته الذي -سبحانه وتعاىل 
ُومن البني أن علمـه املطلـق ال يقابلـه يشء ، )٤() إال ما شاء اهللا أن يعلمهألحد َّ ِّ

ُفغـري املتنـاهي ال يقبـل ، )٥(ًفإطالقه مل يرتك لـسواه شـيئا، ّالبتةآخر من العلم 
  ً. وطوالً فذلك ممنوع عرضا؟ُفكيف يفرتض علم آخر يف قباله، الثاين

َّولكن يمكن أن يقال بأن الوقوف عىل املعلوم علـم بـه ُ فـإذا عـاد العلـم ، ُ
                                                 

  .١٠٧ ص،١ج: يب البقاء العكربيأل،  به الرمحنَّمن إمالء ما: انظر) ١(
  .٤٢ ص،١٠ج: يف تفسري القرآنالتبيان : انظر) ٢(
  .١٦٠ ص،٢ج: يف تفسري القرآنجممع البيان : انظر) ٣(
  .٢٧٦ ص،٣ج: تفسري القرطبي: انظر) ٤(
ُوهل يف قبال وجوده وجود ليحمل عليـه يشء، ُوما هو الغري حتى يرتك له يشء: قولأ) ٥(  ؟ِ

ُسبحانه مأل الوجود وجوده ُ َ ُفال بني حتى يقال يف البني، وزانه بأسامئه وصفاته، ُ  وليس لـسواه، َ
َّأمل تر إىل ربك كيف مد{: وهو القائل، ِّ زانه رشف مده إليهّاملوهوم سوى ظل ََ ْ َ ََ َ َ ِّ َ ِ ْ َ ْ الظـل ولـو َ ََ َّ ِّ

ًشاء جلعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليال َِّ ِ َِ َ َ َ َ ُ َْ ْ َّ ََ ْ ََ ُ ً ََ ، ِّفهو الدليل عـىل ظلـه، <٤٥: الفرقان> .}َ
َّال كام ظن الفقراء بأن الظل دليل عليه سبحانه َّ  .ًتعاىل عن أن يكون سواه سبيال إليه، َّ
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َّولعل اتصاف علمـه ، َّنكون قد توفرنا عىل ذلك اليسري من علمه، لعلمه تعاىل
عناوينـه يف ُفـال مـشاهبة حتـى ، بذلك وعلمنا باملعلوم هو مـن بـاب التنزيـه

ُيف وصف ما ينسب من معلومات فال ضري ،  وهذا من دقائق التوحيد.سبحانه
َّكـام وأن القـرآن ، وقد عرفت الوجه يف ذلك، إذ ال فصل يف البني، إلينا بالعلم

َعلم {: منها قوله تعاىل، ة مواردّينسب العلم والتعليم اإلهليني لإلنسان يف عد َّ َ
ْاإلنسان ما مل يعلم َ َ ََ ْ ْ َ َ ِ َواتقوا اهللاَ ويع...{: وقوله، )٥: العلق( }ْ َ َُ ْ ُ ِّلمكـم اهللاُ واهللاُ بكـل َّ ُِّ ُِ َ ُ ُ

ٌيشء عليم ِ ٍَ ْ  .)٢٨٢: البقرة( }َ
ٍإن العلم املفاض عىل املتعلم ال يعني اقتطاع جـزء مـن علمـه تعـاىل ، نعم ِّ ُ ُ َّ

ِّوإفاضته عىل املتلقـي فهـو الـذي ال تـنقص خزائنـه يشء حتـى وإن وهـب ، ُ
يـان موضـوعة َّوسوف يأتينـا تفـصيل آخـر يتعلـق بب، َّاجلميع كل ما يطلبون

ِّأو بـالتنزل عـىل حـد ، ِّوبيان العلم املأخوذ عىل نحو التجيل، ِّالتجايف والتجيل ّ
وبـالعلم البـسيط ، ِّوبالظاهر واملظهر عىل حد التعبري العرفاين، التعبري القرآين

وذلك يف بحوث التفـسري املوضـوعي ، ِّوالعلم املركب عىل حد تعبري املناطقة
ّوإىل أي ،  لنـا حقيقـة العلـم املنـسوب لغـري اهللا تعـاىلَّليتبـني، لآلية الكريمة

 .  فانتظر؟ِّمقولة التجايف أم مقولة التجيل، املقولتني ينتهي
 ؟ما هي داللة االستثناء يف فقرة البحث: النكتة السادسة
َّيقدر فيه املـستثنى احلقيقـي، ُ غري موجبّتاموهو استثناء  فاملـستثنى ـ يف ، ُ
ُ الـذي يمكـن :ُولكنـه غـري املـستثنى احلقيقـي، )ام شاءب(: فقرة البحث ـ هو

ُوال حييطون بيشء مـن علمـه : أي، )اإلحاطة املوقوفة عىل مشيئته(: ـتقديره ب
إال إحاطة موقوفة عىل مشيئة منه؛ فام تقع مـشيئة منـه باإلحاطـة ولـو بـيشء 

ُوكأن الفقرة تريد ، ضئيل فإنه ستغيب التفاصيل احلقيقية عن العامل به ِّأن تؤكد َّ ُ
 .لنا درجة التفاوت بني العلم باليشء وبني اإلحاطة به
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َإال بام شاء(: َّعلم بأن قوله سبحانهاو َ ِ َّ ما مـررت : ككقول، ءبدل من يش) ِ
 .ُوال حييطون إال بام شاء من علمه: أي، )١(بأحد إال بزيد

َّبعد هذه البيانات التوضيحية نخلـص إىل أن قولـه تعـاىل ُوال حييطـ{: ُ ِ ُ َ َون َ
َبيشء من علمه إال بام شاء ِْ َِّ ِ ِ ِ ِ ٍْ ْ ِّ  مـن كـامل َّفـإن، يفيد معنى متـام التـدبري وكاملـه( }َ

 من شـأنه ومـستقبل -بالكرس -ر ـِّ بام يريده املدب-بالفتح -ر ـَّالتدبري أن املدب
  رـِّص عام يكرهه من أمـر التـدبري فيفـسد عـىل املدبـّ حيتال يف التخلّ لئال،أمره

 التـدبري لـه وبعلمـه بـروابط أن تعاىل هبذه اجلملة ّفيبني...بريه تد-بالكرس -
ة أولو العلم منهـا ّخاص والعلل واألسباب وبقية ، التي هو اجلاعل هلااألشياء

 لكـن مـا عنـدهم مـن العلـم الـذي ينتفعـون بـه ،وإن كان هلا ترصف وعلم
ون ؤفهـو مـن شـ، ويستفيدون منه فإنام هو من علمه تعاىل وبمشيته وإرادتـه

،  تـدبريهوأنحـاء اإلهليف ُّون الترصؤفوا به فهو من شَّوما ترص، اإلهليالعلم 
م منهم أن يقدم عىل خـالف مـا يريـده اهللا سـبحانه مـن التـدبري ّفال يسع ملقد

 .)٢() وهو بعض التدبري أالاجلاري يف مملكته
َوسع كرسيه ا سماوات واألرض (:قو  تعا  ْ َ َ َ َِ َ َ ُ  ِ ِْ ُ (  
 ،قرة املفصلية تستعرض اآلية الكريمة مرتبة من مراتب علم اهللا تعاىليف هذه الف
 طوأنه ال حيـي، منه سبحانه أنه يعلم مابني أيدينا وما خلفناّ تقدم وذلك بعد أن

وحيـث ، وهنا يأيت التساؤل عن مقدار علمه، أحد بيشء من علمه إال بمشيئة منه
َّإن اإلجابة عصية ، ًفجاء اجلـواب تطبيقيـا، إلطالقْإذ ال مقدار لعلم صفته ا، َّ

ًبأن كرسيه سبحانه وحده قد وسع الساموات واألرض علام وإحاطة ولـسان ، َّ
 ؟ أنتمهذا بعض وجوه علمي فام الذي عندكم: احلال هو هذا التساؤل املحوري

                                                 
  .١٠٧ ص،١ج:  به الرمحنَّمن إمالء ما: انظر) ١(
  .٣٣٥ ص،٢ج: يف تفسري القرآنامليزان ) ٢(
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ُة أمـور ينبغـي ّوهـا هنـا عـد، إذن الفقرة بصدد التطبيق ملوضـوع سـابق
ُتـاركني التفـصيالت األخـرى لبحـوث ، لٍالوقوف عندها بنحو من التفـصي

 .التفسري املوضوعي
 يف معنى الكريس: ّولاألمر األ

َّقبل التعرض ملوضوعة الكريس ينبغي التنبيه إىل أن العناوين القرآنية من ، ّ
 عـن ،يـرد فيهـامل ، )الكريس والعرش والقلم واللوح وامليزان وغريها(: قبيل
كـام هـو يف املواضـيع ، حتقيقـيقيقي بحث ح، والتابعني هلمالصحابة تي طبق
ِّ املتعلقة بمسائل التوحيـدّهماأل ًولكـن هـذا ال يـشكل عائقـا أو مانعـا مـن ، ُ ً ِّ ُ َّ

ًفمقتىض القاعدة عقال ونقـال هـو إعـامل الفكـر وال، البحث والتحقيق  ّتـدبرً
َّوالتعقل يف املسائل املتعلقة بأصول الدين واملفاهيم القرآنية كقدر متـيقن مـن ُّ ُ ِّ 

ُأصل املعرفة الواجبة؛ ولكننـا نفاجـأ بوقـوع الكـالم عنـد الـبعض يف أصـل 
َّفهنالك من منع أصل البحث فيها معتربا أن تفسريها هو تالوهتا ، البحث فيها ً

ًوالبعض اآلخر اعترب السؤال عن معناها فضال عن البحـث ، والسكوت عنها
ِّاإلنسان من حقـه أن ف، ًوما ذلك إال لقصور يف العلم والوعي معا، فيها بدعة

ًيسأل عن ربه ذاتا وأسامء وصفات ً َّومن الواضح بأن البناء احلقيقـي لإليـامن ، ِّ
والعلــم واملعرفــة وليــدان للــسؤال ، والعمــل الــصالح هــو العلــم واملعرفــة

ُكرساب بقيعة حيـسبه الظمـآن...{: وإال أصبحا، واجلواب ْ َ ََّ ُ ُ َْ َ ٍَ ِ ِ ٍ ، )٣٩: النـور( }...َ
ّ أي موقف سوف يقفه القائل بالتوقف والبدعية - كنا ندري وإن-وال ندري  ٍ َّ

ة عىل ال  ؟بل واملوجبة لذلك،  يف القرآن الكريمّتدبرأمام اآليات احلاثـَّ
ّفلنرتكهم جانبا ونميض قدما يف التفكر وال، وكيفام كان ً ُ  يف كلـامت اهللا ّتدبرً

ِّوفقا لدأب املحصلني، تعاىل ُ ً . 
 الذي ء اليشأو،  اسم ملا يقعد عليهّعامالالعرف  يف الكريسَّأن  )١(ّ تقدملقد

                                                 
 .١٧٩ص )١(
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 والـساذج يقتـيض أن يكـون ّويلوهبـذا املعنـى األ ،لس عليـهُعتمد عليه وجيُي
ألنـه ، الـسموات واألرضحيـث تنـضوي حتتـه ، ً جداًعظيامه سبحانه ّكرسي

وهذا املعنى اقتىض من القائلني به اجلمع بني الكـريس ، ّوسعهام بحسب النص
ٍوعرشه كرسيه؛ وعندئـذ سـوف ، ه عرشهّفكرسي، ش يف مصداق واحدوالعر

ًيأخذ الكريس والعرش معا بنكتة القعود عليه طابعا ماديا ً ُيمكـن ال وهو مـا ، ً
َّملا يتضمنه ويستلزم منـه مـن لـوازم باطلـة أبرزهـا التجـسيم ، ّالبتةالقبول به  ِ

ًالباطل عقال ونقال ً. 
َّوقيل إن كرسيه  ُ ي ِّمُ سوقد، جسم بني يدي العرشأو ، شرسير دون العرَّ
ًوهـو قـول ال يبتعـد كثـريا عـن سـابقه ، )١( بالسموات السبعبذلك إلحاطته
 .الباطل للوازمه

ُوهذا الوجه الساذج وملحقه مها أحد الوجوه اخلمسة التي سنقف عندها 
 .ّملعرفة الوجه احلق يف ذلك، بتفصيل أكثر يف التفسري املوضوعي لآلية الكريمة

َّنظرا لبطالنه فقد قدم أعالم الدينباطل، و ّولَّفإن الوجه األ، ِّعىل أي حالو ً 
ِّتصورا آخر يبني لنا معنى الكريس دون أن يلزم منـه شـبهة التجـسيم ُ حيـث ، ًَّ

ًفرس الكريس والعرش معا بالعلم ُغاية األمر أن كال منهام ي، ُِّ ً مرتبة علميـة ّمثل َّ
  عليه السالمسألت أبا عبد اهللا(:  قال،غياثعن حفص بن من مراتبه سبحانه؛ ف

ّعز وجل عن قول اهللا َوسع كرسيه الساموات واألرض{ :ّ ْ َّ ُّ َْ َ َ ُ َ َِ ِ َِ فـإذا ، )٢()علمـه: قال }ُ
 عليـه الـسالم الصادقعبد اهللا بن سنان عن أيب عبد اهللا ضممنا هذا إىل ما رواه 

ّعز وجليف قول اهللا  َوسع كرسيه الـسامو{: ّ ُ َ ََ َّ ُّ ِْ َات واألرضُِ ْ َ َ الـساموات (: فقـال، }ِ
، )٣()ر أحـد قـدرهّوالعرش هو العلم الـذي ال يقـد،  وما بينهام يف الكريسواألرض

                                                 
 .٣٠٩ص: تفسري غريب القرآن: انظر) ١(
 . ١ ح،<٥٢>:  باب رقم،٣٢٧ص: للشيخ الصدوق، التوحيد) ٢(
 .٢ح: املصدر السابق) ٣(
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ُوإن كانت الرواية الثانية تشري إشارة خفية إىل ، َّ أن اجلامع هلام هو العلمّيتضح
ن ا من كون اآلية بصدد بيامنّّ تقدم وهذا ما، كون العرش أرفع يف العلم مرتبة

ُألهنا مرتبة علمية حتـيط ،  اخللق بأرسههامرتبة من مراتب علمه التي يعجز عن
 . بالساموات واألرض

وغـري ، )١(واألرضقدرته التي يمسك هبا الـسموات َّإن كرسيه هو وقيل 
ّذلك من االحتامالت املمكنة؛ ولعل الرس يف اختالف النظر يف معنى الكـريس  ّ

َّ مل يتعرض ملوضوعة الكريس بشكل -لظاهر بحسب ا-َّهو أن القرآن الكريم 
وهـذا مـا يعنـي غيـاب البيانـات القرآنيـة ، ُمبارش إال يف موضع آية الكـريس

ِّاملوجهة ِوها هنا تظهر وتتجىل رضورة وجود اإلمام املعصوم املبني ملـا خفـي ، ُ ِّ ُ َّ
 .من القرآن الكريم

 يف هنالك إشارات قرآنيـة ملوضـوعة الكـريس سـوف ننطلـق منهـا، نعم
 يف بحــوث -وقــد عرفــت ، تأســيس الــصورة التقريبيــة ملوضــوعة الكــريس

ّ أن النص القرآين يسري يف اجتاهات ثالثة-)٢(سابقة ، مايتّاجتـاه متهيـدي مقـد، َّ
ُواالجتاه الثاين هـو مـا يـصطلح ، واجتاه نتائجي،  تفسريية تأسيسيةّمادةواجتاه 

 السابق والالحق ال يفرتقان عنه َّمع أن االجتاهني، عليه بتفسري القرآن بالقرآن
ّيف طريقية النص القرآين يف تفسري نص قرآين آخر ّ . 

ونحن ال ،  النوافذ أمام التأويلحَّفإن جمال االحتامالت يفت، ّوعىل أي حال
ِّنريد أن نستبق الوجوه التأويلية يف املقـام بقـدر مـا نحـاول أن نقـدم صـورة  ُ

ِّسوف نؤس، تقريبية ملوضوعة الكريس َّثـم ، س هلا يف تفـسرينا التجزيئـي هـذاُ
ِّثم نحدد الوجه التطبيقـي ، ة لتعميق الفكرة يف التفسري املوضوعيّنعاود الكر ُ َّ

ٍعىل مستوى التأويل يف بحوث التأويل بنحو يتجـاوز مـستوى االحـتامل مـن 
                                                 

 . ٢٦٤ ص،١ج: معاين القرآن) ١(
 .من الباب األول) وحدة القرآن وترابطه(الفصل اخلامس : انظر) ٢(
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 .حيث قيمة الصدق واالنطباق
َّنا عـىل أن ّتـدل روائيـة كثـرية ًاَّأما الصورة التقريبية فـإن هنالـك نـصوص
ُومن جهة أخرى ، هذا من جهة، ّالساموات واألرض جمموعة كلها يف الكريس

ّ ترصح بأن هنالك وجودا خاصًنجد نصوصا قرآنية ً َّ ّ ُّا توفر عىل ما هو أعمُ َّ  مـن ً
 .ًفيكون شامال هلا ولغريها، الساموات واألرض

ُإنا نحن نحيـي املـوتى ونكتـب{: قال تعاىل َ ْ ْ ُ ُْ َْ َ ُ َ ََّ ِ ٍ مـا قـدموا وآثـارهم وكـل يشء ِ ْ َ َ ََّ ُ َ ُ َْ َ ُ ََّ
ٍأحصيناه يف إمام مبني ِِ ُ َ ٍْ ِ ُ َ منهـا ، ُولإلمـام املبـني توجيهـات عديـدة، )١٢: يـس( }َْ

َّاإلمام املنصب من قبل اهللا تعاىل َّفيكون املفـاد أن ، ومنها نفس القرآن الكريم، ُ
 .ًاموات واألرض علامأو كليهام قد وسعا الس، اإلمام املعصوم أو القرآن الكريم

لنلتقـي يف ، ُإىل هنا نوقف حركة البحث عىل مـستوى التفـسري التجزيئـي
يف َّثـم ومـن ، ُبيانات تأسيسية أخرى ملوضوعة الكريس يف التفسري املوضوعي

ِّنسلط الضوء فيها عىل النكات املجازيـة يف التعبـري، سطور التأويل وحتقيـق ، ُ
وبيـان ،  موضـوعة الكـريس والعـرشمسألة املصداق اخلارجي من عدمه يف

صلة الكريس والعرش باملرتبة الوجودية اإلمكانية التـي تنـشأ منهـا التـدابري 
 .ةّعامال

 )هّصفة كرسي(معنى السعة : األمر الثاين   
، والـسعة تعبـري آخـر عـن اإلحاطـة، املراد من السعة هي السعة العلمية

؛ فالسعة ليست الـسعة املكانيـة ولكن بإضافة نكتة اإلشارة إىل املرتبة العلمية
َيـا عبـادي الـذين آمنـوا إن أريض واسـعة فإيـاي {: ًة ظاهرا يف قوله تعـاىلّاملعني َ َ َ َ ََّ ْ َ َِ َِ ٌ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ُ َّ

ِفاعبدون ُ ُ ْ َّاملـرصح هبـا يف ، وليست السعة والـوفرة املاليـة، )٥٦: العنكبوت( }َ ُ
ِلينفـق ذو سـعة مـن سـعته{: قوله تعاىل ِ ٍ ِ َِ ََ ِّ َ ُُ وإنـام هـي الـسعة ، )٧: الطـالق( }...ْ

وهـذه الـسعة مالكهـا اإلطالقيـة ، العلمية املعنوية للوجود اإلمكـاين بـأرسه
ِحتــى عــىل فــرض حــصول الــسعة واإلحاطــة مــن قبــل مــوارد ، َّوالقهاريــة



 ٢٩٥ ...........................................................التفسري املفردايت آلية الكريس 

ات موضوعها وجودات طاهرة ارتقت مقامات ّجتليفإهنا ، ات العظمىّتجليال
 .)١(ّأحدية اجلمعالفرائض ومجع اجلمع و

 ؟هل الوجود اإلمكاين مساوق للساموات واألرض: األمر الثالث
ّالساموات واألرض األجرام املادبإذا كان املراد  َ ية فهي ليست مساوقة وال ِ

مرتبة العقـل ، فالوجود اإلمكاين ذو مراتب ثالث، ُمساوية للوجود اإلمكاين
 ومرتبة، )كوتاملل(ومرتبة املثال ، وهي أرشف املراتب اإلمكانية، )اجلربوت(
يـة تنتمـي للمرتبـة ّومجيـع األجـرام املاد، وهي أدنـى املراتـب، )امللك (ّادةامل

 .وأما مرتبة العقل واملثال فهام مراتب وجودية معنوية، األدنى
ّوأما إذا أريد بالساموات واألرض الوجود بشقيه املاد ّ فهـي ، ي واملعنـويُ

فشملت الوجودين ، ُملساوقةواآلية الكريمة عنت ا، مساوقة للوجود اإلمكاين
، ُوأما املرتبة األخرى من مراتب علمه تعاىل فهي علمـه بنفـسه سـبحانه، ًمعا

 ).الوجود اإلمكاين(ومرتبة علمه بنفسه أرشف من مرتبة علمه بأثره 
                                                 

، منهـا مقـام »العرفـان العمـيل«هنالك مقامات تقع يف مراحل ومراتب السري والسلوك ) ١(
ّقرب النوافل، ومقام قرب الفرائض، ومقام اجلمع بينهام دون القدرة عىل التحك ُ  م فـيهام،ُ

ًأو ما يسمى أيضا بمقام قاب قوسني ،وهو مقام مجع اجلمع َّ  َابَق{: إشارة إىل قوله تعاىل، ُ
ّمقام اجلمع بينهام مـع القـدرة عـىل الـتحكهنالك و .<٩: النجم> }ِنيَسْوَق م فـيهام كيـف ُ

ًأو ما يـسمى قرآنيـا بمقـام أو ، وهو مقام أحدية اجلمع، ومتى شاء الوصل إىل ذلك املقام َّ ُ
ْأو{: إشارة إىل قوله تعاىل، أدنى ْ أدَ  .}ىَنَ

ّة الرسـول األكـرم صـىل اهللا ّ املقام الرابع ـ أحدية اجلمع ـ هو خاصـيّنُوينبغي أن يعلم بأ
 م بالوراثة، فليس ألحد دوهنم عليه عليهم السالمعليه وآله باألصالة، ومقام أهل البيت

مـن املمكـن الوصـول إليهـا، ؛ إذ السالم الوصول إىل ذلك، دون املقامات الثالثة األوىل
مـن اخللـق إىل : ُ وملراجعة تفصيل املسألة ينظر.ّوهي مفتوحة لكل إنسان وإىل يوم القيامة

 .٥٣-٥٠ص: ، للعالمة احليدريّاحلق
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 ُحدود ملكه ومملكته سبحانه يف حارضة الوجود: األمر الرابع
ُة ال يـساوق وال يـساوي عـامل َّمت اإلشارة إىل أن عامل األجـرام املاديـّتقد ُ

َّبـل إن أي مرتبـة مـن مراتـب ، ًالوجود اإلمكاين فضال عن الوجود الواجبي
ًالوجود اإلمكاين األخرى هي أوسع وجودا وأكثر رشفا وكامال ً  والسؤال الـذي، ً

ُهل هنالك ساموات وأراض أخـرى : ينبغي طرحة واإلجابة عنه بوضوح هو
 ؟وما صلتها بموضوعة اآلية، يّستوى املادوفوق امل، غري املعهودة لدينا
َّن اإلشـارات القرآنيـة والتلميحـات الروائيـة واالسـتفادات إ :واجلواب

ُالعلامئية تؤكد وجود ساموات أخرى ِّ وإنام هي ساموات ، ًليست أجراما مادية، ُ
فهـو ) امللكوت(ُوهذا الوجود املعنوي إن أريد به عامل املثال والربزخ ، معنوية
فات ّأدلـةحقيقي وقد قامت عليه جمموعة وجود  َّ إثباتيـة تعرضـت هلـا املـصنَّ
ّوإن أريد هبا أمر خفي، ُوإن أريد هبا الوجود العقيل فاألمر كذلك، )١(الفلسفية ُ 

َوخيلق ما ال تعلمون...{: ًوفقا لقوله تعاىل ُ ََ ُْ ََ َ ُ ْ وإن مل ، فاألمر كذلك، )٨: النحل( }َ
َّحتدد هويته ِّوع ذلك نرجولكننا من جمم، ُ َّح بأن املراد هو عـامل املثـال والـربزخ ُ

ًواملسمى نصيا بامللكوت ِّ َّ ّفمن الثابت يف حمله أن عامل املثـال علـ، ُ  ّادةة لعـامل املـَِّّ
 فيكون وجود ساموات عىل مـستوى، ومقتىض ذلك وجود نوع مسانخة، وامللك

ا أدنـى مراتـب وأما الساموات واألرض املادية فإهنـ، املثال هو األقرب لذلك
فالسعة الوجودية لعامل اإلمكان بمراتبه ،  وجوديىالساموات واألرض كمعن
ّولو أن{: يف قوله تعاىلّلعل و، ّتصورالثالث فوق مستوى ال َ ْ ِمـا يف األرض مـن  ََ ِ ْ ََ ِْ

َشجرة أقالم والبحر يمده من بعده سبعة أبحـر مـا نفـدت كلـام ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ْ َ َُّ َّ َ ُ َ ُ ٌ ٍَ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ََ َُ ْْ َ َّإن اهللاَ اهللاُت َ ٌعزيـز  ِ ِ َ
ٌحكيم ِ َّ إىل السعة الوجودية التي ال يعلم حدها ورسـمها ًاتنبيه، )٢٧: لقامن( }َ

ِّوهذا الوجود عىل سعته قد مجع يف كرسيه سبحانه، إال اهللا والراسخون يف العلم ُ ُ. 
                                                 

 . ٧-٦ ص،١٠ج: )مفاتيح الغيب(التفسري الكبري ) ١(
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بشكل مبارش وغـري ، َّوقد تنبه بعض أعالم التفسري هلذا الوجود املاورائي
 يف وحكمـه ملكـه كـامل ّبـني اّمل إنهَّثم (: حيث يقول، الفخر الرازيك ،مبارش
 أعظـم واألرض الـساموات وراء فـيام ملكـه َّأن ّبـني، األرض ويف واتالسام
 إىل االرتقـاء دون وينقطـع ،نيّاملتومه أوهام إليه تصل ال اَّمم ذلك وأن، ّوأجل
َوسع{: فقال، لنيّاملتخي درجاهتا من درجة أدنى ْكر َِ ُسيهُ ُّ  .)١()}واألرض السموات ِ

ُيعلـم {: ه تعاىل فيهاُ قولًح إليه أيضاّوربام لو(: طبائياويف ذلك يقول الطب ََ ْ
ْما بني أيدهيم وما خلفهم َ ْ ْ ْ َُ ََ ْ َ َ َِ ِ ومها ، ما بني أيدهيم وما خلفهم: حيث جعل املعلوم }َ

 ، املادي غري جمتمع الوجود يف هذا العامل- وما هو خلفاأليديأعني ما بني  -
لوجـودات  اوليست هذه ، قات الزمانية ونحوهاّفهناك مقام جيتمع فيه مجيع املتفر

 االسـتثناء ّرة وإال مل يـصحَّوجودات غري متناهية الكامل غري حمدودة وال مقـد
َوال حييطون بيشء من علمه إال بام شاء{:  يف قوله تعاىلاإلحاطةمن  َ ِْ َِّ َِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ َِّ َ َ ُ ُ{()٢(. 

َّذكر أن هذه الساموات املعنوية ذات الطابع الغيبي هـي األقـرب جدير بال
ُإن الذين كذبوا بآياتنا واسـتكربوا عنهـا ال تفـتح هلـم أبـواب {: ملعنى قوله تعاىل َ ْ ُ َ َ َ ُ ََ ْ ْ ََُ َّ ُ ْ َ ََ َ َ ْ ُْ ْ ِ ِِ َّ َ َّ َّ ِ

َالسامء فهي حتكي العامل العلوي الذي يعلو بكامله العـامل ، )٤٠: األعراف( }...َّ
ًأوالوهـذا العـامل العلـوي هـو املحكـي ، عامل النور ومـأوى املالئكـة، يّاملاد ّ 

ًفيكون الكريس والعرش معـا ذا ارتبـاط ، ِّوبالذات يف سعة كرسيه سبحانه له
ِّوثيق بالساموات املعنوية؛ ويف طي ذلك تنعقد العالقة والـسعة للعـامل املـادي 

ّ ينفك السفيل عن علوال، ُّة العامل السفيلّفالعامل العلوي عل، ُاجلرمي ُّ ، ته العلويةّ
ً واألرض املعنوية علام متسعا للساموات تفيكون الكريس الذي وسع الساموا َّ ُ ً

ُواألرض اجلرمية باألولوية؛ وستأتينا وقفات أخرى يف موضـوعة الـساموات  ُ
 .املعنوية يف تفسرينا املوضوعي لآلية

                                                 
 . ٧ ص،٧ج: )مفاتيح الغيب(التفسري الكبري ) ١(
 .٣٤٠ ص،٢ج: يف تفسري القرآنامليزان ) ٢(
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 ة بالكريسّعالقة اجلن: األمر اخلامس
لتـشمل ،  واألرض املـاديتنيتللكريس سـعة تفـوق الـسامواَّ بأن ّاتضح

ُوهنا نريد بيـان العالقـة بـني هـذه الـسعة هلـذا ، الساموات واألرض املعنوية
قـال ، ً اجلنة من سعة للساموات واألرض أيضاهالوجود اإلمكاين وبني ما علي

ُوسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضـ{: تعاىل ْ ْ َّ ِّ َ َ ََ َ َ ِّ ُ ٍَ ٍ َِّ ُ ْ َ ِ ْ ْها الـساموات واألرض أعـدت ِ َّ ُِ ُ ُ ْ ََّ َ َ َ َ
َللمتقني ِ َِّ ُ وهاهنا نكات كثرية نكتفي باثنتني منها لننطلـق ، )١٣٣: آل عمران( }ْ

 .لبيان وجه العالقة
ِّإن اآلية مل تعرب بسعة اجلنّ :ُالنكتة األوىل ُ ة للساموات واألرض وإنام قالـت َّ

ُوهنا إما أن يراد أن عرضها يعـادل ، عرضها أو ، عـرض الـساموات واألرضَُّ
 ت يكون ذكر السامواّولوعىل األ، َّاملراد أن عرضها نفس الساموات واألرض

وعىل الثاين يكون تعريف اجلنـة ، واألرض يف املقام ألجل املقاسية أو التقريب
 . واألرضتهي الساموا: أي، هبام

ْإن اآلية قد عربت بالعر :النكتة الثانية َّ  العـرض هـو َّومن الواضـح بـأن، ضَّ
ًموجود طوال وعرضاّكل َّبمعنى أن ل، ّأقل املسافتني وعادة ما يكون الطول أكرب ، ً

 ؟فإذا كانت اجلنة عرضها الساموات واألرض فكيف بطوهلا، بكثري من العرض
َّمن هنا يفهم بأن تقريب سعة اجلنَّة أو عرضها بعرض الساموات واألرض ُ، 

ًألن الناس ال يعرفون شيئا أوسع  فجـيء ، أو أعرض من الساموات واألرضَّ
وأما السعة احلقيقيـة للجنـة ، هبام ألجل التقريب ال ألجل بيان السعة احلقيقية
َّفالقدر املتيقن منها هو سعة الساموات واألرض وهذا ما جيعل حقيقـة اجلنـة ، ُ

َّفإذا ما عرفنا بأن ، فكالمها يسع الساموات واألرض، قريبة من حقيقة الكريس
 وهذا التصوير الرفيـع، علمهًأيضا مرتبة من مراتب ة هي يعني علمه فاجلنّكرسيه 

ُالدقيق الذي مل يلتفت له أعالم التفـسري بحاجـة إىل تأصـيل وتعميـق وتفريـع 
َّولعلنا نوفق يف عرض بيانات ذلك يف البحوث التأويلية لآلية الكريمة، وتطبيق ُ. 
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َوال يؤوده حفظهما (:قو  تعا  ُ ُُ ْ ِ ُ ُ َ َ َ(  
ُال يؤوده(: فيكون معنى ،الثقلهو األود َّ لنا يف البحث املفردايت أن ّتضحا ُ ُ َ َ( 

فإما أن يعود ، وقد وقع الكالم يف عود الضمري،  عليهّال يثقله وال يشقهو أنه 
ويف ذلـك ، ًفعىل مستوى اللغة جيوز األمـران معـا، هّرسيُكأو إىل ،  تعاىلاهللاإىل 

ُيؤوده(:  قولهالضمري يفعود ز اجو الزجاجيرى  ُ ُ عـوده جيوز كام  ، هللا سبحانه)َ
وإنـام يف ، َّ؛ ولكن الكالم ليس يف إمكان العود)١( تعاىل ألنه من أمر اهللاهِّرسيُكإىل 

 فهو األقـرب، فعىل مستوى ظاهر اآلية يعود الضمري إىل الكريس، الظاهر القرآين
كـريس ـ وهـو ّولكننا لو دققنا سنجد الضمري املـضاف إىل ال، بحسب الظاهر

؛ …وسع كريس اهللا الساموات : فاألصل هو، عائد إىل اهللا تعاىل ـ هو األقرب
ّإال أن السياق ال يتجه إىل الضمري املضاف إىل الكريس بقدر اجتاهـه إىل نفـس  َّ

 .َّفيرتجح عود الضمري إىل الكريس، املضاف
ُولكن ما هو الرس يف نسبة عدم التثاقل واإلجهاد املطلق للكريس َّ مـع أن ،ّ

َّالكريس إذا مل يفرس باهللا تعاىل أو بعلمه املطلق فإن التثاقل واإلجهاد يقعان من  َّ ُ
 .ُفلزم أن يعود نفي التثاقل إىل جهة مطلقة، غري املطلق

 لنـا مـن َّورفع اإلشكال مـن رأس فالبـد، وهنا إن أردنا اختصار الطريق
ُيـؤود اهللا تعـاىل حفظهـاموال : أي، َّالقول بأن الضمري يعـود إىل اهللا تعـاىل أو ، َُ

َّنقول بعود الضمري لكرسيه املفـرس بعلمـه املطلـق وأمـا إذا أعـدنا الـضمري ، ُ
، َّمن قبيل ما تقـدمت اإلشـارة إليـه، نا الكريس بمصداق آخرّوفرس، للكريس

ُاعتامدا عىل العرض القرآين بـأن اإلمـام قـد أحـيص فيـه الـساموات واألرض  َّ ً
، وعدم وقـوع اإلجهـاد تكـون لـنفس اإلمـام، عدم التثاقلَّفإن نسبة ، ًمطلقا

 .فيأيت إشكال اإلطالقية وعدمها
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ُوهـو اجلـرم الشمـيس املـيضء ، ُواجلواب عن ذلك يمكن تقريبـه بمثـال
َّنجـد أن ، ّادة لعامل املـّولُوالذي يعترب هو مصدر الطاقة األ، والباعث للحرارة

ُهذا اجلرم مذ خلق وهو ي ُ ُفلـم يـصبه تثاقـل أو ، عىل أكمل وجه وظيفته ّؤديُ
، َّوال ريب بأن اإلمداد الوجودي هلذا اجلرم هو من قبل اهللا تعـاىل، ّالبتةإجهاد 

ًولكننا مع ذلك كله ننسب عدم التثاقل إىل الشمس حقيقة ال جمازا ّ. 
وإن كـان ، ُحيث يمكن نسبة عدم التثاقـل لـه، والكالم الكالم يف اإلمام

ّاملمد احلقيقي له  واخلطـرية التـي مل ّهمةويف ضوء هذه النتيجة امل،  هو اهللا تعاىلُ
ِّيلتفت إليها يمكنك أن تفرس بوضوح قول اإلمام الصادق عليه الـسالم ُ ُ لـو (: ُ

ّفإذا ما اعتربنا أن األرض حمور عامل املادة ، )١()بقيت األرض بغري اإلمام لساخت ّ
ّفإن احلديث سوف يكون مؤداه، ومركزه وهكـذا ، ّ املـادة وامللـكلساخ عامل: ّ

ِّتفرس قول اإلمام الباقر عليه السالم ُلو أن اإلمام رفع من األرض ساعة ملاجت (: ُ ّ
ّ لـك قـول اإلمـام عـيل بـن ّيتـضحًوأخريا س، )٢()بأهلها كام يموج البحر بأهله
ُونحن الذين بنا يمسك اهللا السامء أن تقع عىل األرض  (...: احلسني عليهام السالم

، وبنـا ينـرش الرمحـة، ُوبنا ينزل الغيث، ُوبنا يمسك األرض أن متيد بأهلها، إذنهّإال ب
وهـذا هـو ، )٣()ّولوال ما يف األرض منـا لـساخت بأهلهـا، ُوخيرج بركات األرض

ولـو وقـع منـه ، معنى احلفظ واحلراسة الشديدة والوقاية من الزوال والفساد
 .وهذا واضح، ًتثاقل لساخت األرض بأهلها أيضا

َّمن هنا تنفتح أمامنا نوافذ علمية لتجليـة مـصاديق جديـدة حيـة ملعنـى و
َالعمد يف قوله تعاىل َخلق الساموات بغري عمد تروهنا وألقـى يف األرض روايس {: َ َِ ٍ َِ َ َ ْ َ ََ ْ َ َ َ ْ َِّ َ ِْ َ ْ ََ َ َِ َ ِ َ

ْأن متيــد بكــم ُ ِ َ ِ َ ِالــذي رفــع الــساموات بغــري  اهللاُ{: وقولــه، )١٠: لقــامن( }َ ْ َّ ََ ِ ِ َِ ََ َ ٍعمــد َّ َ َ
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َتروهنا ََ ْ َّولعلنا نوفق يف بيان معنى حقيقة العمد وحقيقة اخلفاء ، )٢: الرعد( }...َ ُ
 .وعدم رؤيتنا لذلك

ُإذن ال يثقل كرسيه حفظ الساموات واألرض َّ ًأيا كان مصداقه، ُ واحلفـظ ، ّ
ًأواليكون  وهبذا احلفظ يكون حفظ األجـرام املاديـة ،  وبالذات للمعنوية منهاّ
 مـن ّولدعامة احلقيقية لذلك احلفظ هو الترصيح يف ذيل املقطـع األوال، منها
ُوهو العيل العظيم{: وهو قوله تعاىل، اآلية ِ َ َ َ ُ َْ ُّْ  .كام سيأيت، }ِ

ِإن حفظه لـملكه وملكه ومملكته عىل نعت واحدَّثم  ُ ى َّوهو خالصة مؤد، َّ
 َّأن ّبـنيَّم ث(: ويف ذلك يقول الفخر الرازي، ًفجاء احلفظ واحدا، فقرة البحث

َوال{: فقـال، واحـدة وصـورة، واحـد نعت عىلّكل ال يف وملكه حكمه نفاذ َ 
ُيؤده ُ ُ َحفظهام َ ُ ُ ْ  واملمكنات للمحدثات ًماّمقو كونه بمعنى ًوماُّقي كونه َّبني ملاَّثم  }ِ

ًمنزها، وذاته بنفسه ًقائام بمعنى ًوماّقي كونه ّبني، واملخلوقات  إىل االحتياج عن ّ
 .)١()مكان إىل حيتاج حتى ًزاّمتحي يكون أن عن فتعاىل، األمور من أمر يف غريه

ُوهو الع  العظيم (:قو  تعا  ِ َ َْ ْ ِ َ
ُ َ (  

َّمرت بنا اإلشارة إىل أن اسم ُالعيل العظـيم> َّ ِ َ َْ ُّْ  مـن مجلـة األسـامء الرتكيبيـة <ِ
ُاحلي القيوم> فهو عىل غرار اسم، املزجية ُّ َُّ ْ  املعنـى أو مـن حيـث الرتكيـب ال، <َ
ّوقد تكرر هذا االسم أكثر من مر، الكامل  حيـث ورد يف قولـه، ة يف القرآن الكريمَّ
ُله ما يف الساموات وما يف األرض وهو العيل العظـيم{: تعاىل ْ َ َّ َِ َِ َ َ ُ َ َ َ ُْ ْ َُّ َِ ِ َ ِ يف ، )٤: الـشورى( }ِْ

ٍّسياق يشبه إىل حد كبري ما يف سياق آية الكريس ُ  -االسـم َّوال ريب بأن هـذا ، ٍ
َّفإن من مجلة ،  يكون له خصوصية- من اآليةّولبصفته جاء خامتة للمقطع األ

ِّلنا تربيرا للمعاين املتقدمةّ تقدم  أهنا: األسامء اخلواتيمّخواص ُ ففي املقام يـرد ، ً
 ؟كيف هلذا الكريس أن يسع الساموات واألرض: سؤال أسايس وهو
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 مـن العظمـة جعلـت منـه َّالبد أن يكون هذا الكريس عـىل مقـدار كبـري
 حيتـاج إىل ّوهذا املعنى من العظمة والعلو، ً واألرض معاتًمستودعا للساموا

 ووظائف االسم اخلـاتم للمقطـع ّخواصوكان هذا األمر من ، إرساء وتركيز
ُالعيل العظيم>: ويف املقام جاء اسم، أو اآلية ِ َ َْ ُّْ ِّ ليلبي هذه احلاجة املعرفيـة<ِ ُ هـذا ، ِ
ّأن هذا املقام الكاميل للكريس، ّهموهي األ، ُن جهة أخرى وم.من جهة  الـذي َّ

ًناله بسعته للساموات واألرض وحفظهام وعدم التثاقل يف ذلك قد يـرتك أثـرا 
ّسلبيا لو ترك عىل حد ُ ًبمعنى أنه سوف يثري غبارا وحيدث ضوضاء وإرباكـا ، هً ًً ُ ُ
ُيـؤدهَ الوأنـه ، ضجامع للـساموات واألر -كهذا فوجود ، يف دائرة التوحيد ُ َُ 

َحفظهام ُ ُ ْ ً قد يثري سؤاال أو يرتك شبهة حول وجوبيته-ِ َّفجاء الرد رسيعـا بـأن ، ُ ً ُّ
 ٍ عـالّفالكريس، هذا اجلامع املانع واحلارس احلافظ موكول أمره للعيل العظيم

ًولكن هنالك عليا عظيام فوقه،  يف سعتهٌيف كامله عظيم ً ّ ُّوالعيل ليس فوقه يشء ، َّ
ُاألوىل وظيفة معرفيـة تكمـن يف ، َّفيكون االسم قد أدى أكثر من وظيفة، ةّالبت

ُوالوظيفة األخرى تكمن ، َّاإلرساء والرتكيز للمعاين العالية التي تقدمت عليه
فاالسم اخلـاتم ، يف حفظ الكامل املعريف السابق من إجياد شبهة يف ذهن القارئ

ُدليل عىل مضمون اآلية ودافع لكل شبهة تص وستأتينا ، حب املضمون السابقِّ
 .وظيفة ثالثة هلذا االسم الرتكيبي

طبائي لدليلية االسـم اخلـاتم عـىل مـضمون اآليـة اوقد التفت الطب، هذا
وهو أصدق شاهد ، قنا يف هذا السلوك والقضاءّوالقرآن الكريم يصد(: بقوله
توهنا مـن ل آياته الكريمة بام يناسب مضامني مّ فرتاه يذي، هذا النظرّصحةعىل 
ل ما يفرغـه مـن احلقـائق بـذكر االسـم واالسـمني مـن ّ ويعل،اإلهلية األسامء
 .)١() بحسب ما يستدعيه املورد من ذلكاألسامء

                                                 
  .٣٥٣ ص،٨ج: يف تفسري القرآنامليزان ) ١(



 ٣٠٣ ...........................................................التفسري املفردايت آلية الكريس 

ُوهو العـيل العظـيم{: فقال(: َّولوح لذلك الفخر الرازي بقوله ِ َ َ ُ َْ ُّْ  فـاملراد ،}ِ
 ينسب وال، ألمورا من أمر يف غريه إىل حيتاج ال أنه بمعنى، والعظمة ّالعلو منه
ُوهو العيل العظـيم{: فقال ،النعوت من نعت يف وال الصفات من صفة يف غريه ِ َ َ ُ َْ ُّْ ِ{ 

 ًمـاّمقو بذاتـه ًقـائام كونـه بمعنـى ،ًقيوما كونه من ،اآلية يف به بدأ ما إىل إشارة
 األمور من البرشية العقول عند ليس أنه علم ذكرنا بام عقله أحاط ومن ،لغريه
 .)١()اآليات هذه عليه اشتملت اَّمم أوضح برهان وال، أكمل مكال اإلهلية

ّوسوف تكون لنـا وقفـة جليلـة عنـد رس خـتم بعـض اآليـات باألسـامء 
 . )٢(وذلك يف بحوث التفسري املوضوعي لآلية، احلسنى

ِّبقي أن نوضح  َّوهـي أنـه أراد أن ،  هلذا االسم الرتكيبـي وظيفـة ثالثـةّأنُ
َّينبهنا إىل أن كل َّ ِّ ً كامل سابق أثبتته أو أثارته اآليـة فإنـه لـيس إال جتليـا السـمُ ِّ :

ِالعيل العظيم> َِ َْ ِّليكون ذلك التجيل مظهرا لعظمـة اهللا تعـاىل وعلـوه ورفعـة ، <ّْ ً ِّ
نه سبحانه بعد ما أثبـت وأظهـر املخلوقـات مـن إ(:  قال صدر املتأهلني؛شأنه

 لكـامل القـدرة ًإظهـارا، قـة يف املرتبـة وعظمـة يف اخللًاّالعرش والكريس علو
ّتردى برداء الكربياء يف العز، واحلكمة ّواتزر بإزار العظمة يف الرفعة ، العالء وّ
ُوهو العـيل العظـيم{: فقال تعاىل،  باملدحة والثناءُّوهو أوىل وأحق، والسناء ِ َ َ َ ُ َْ ُّْ ِ{، 
 قـد هئـفمن عال يف اآلخرة فبإعال، ّله العلو يف الشأن والعظمة والسلطان: أي
، ّفسبحان ربنـا العظـيم، ومن عظم يف الدنيا فبتعظيمه قد عظم واستوىل، عال

 .)٣() نا األعىلّوسبحان رب
 

 . من اآلية الكريمةّولة مواضيع يف املقطع األّة روايات تعرضت إىل عدّهنا عد
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  إبراز عظمة مكانة اآلية.١
صىل اهللا عليه وآلـه  جلس أبو ذر إىل رسول اهللا( :عن عوف بن مالك قال

ُّاهللاُ ال إلــه إال هـو احلـي {:  قال؟ام أنزل اهللا عليك أعظمّ يا رسول اهللا أي:فقال َ َ ُ ََّ َِ َِ
ُالقيوم ُّ َ ّوقد مرت بنا عد، )١()حتى ختتم }ْ ة بيانات يف إبراز مكانة اآلية ودورهـا ّ

ُية واملشار إليه  إلفات النظر إىل العنوان اجلامع لآلّولكننا نود، ّيف السلم القرآين
ًفبناء عىل ما التزمنا به يكون املراد هـو ، )حتى ختتم(: بقوله صىل اهللا عليه وآله
، ُوهذا هو األقرب ملقام اآلية املـشار إليـه يف احلـديث، اآلية بمقاطعها الثالثة
ًوأمـا بنـاء ، اه رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله من القرآنّوهو كوهنا أعظم ما تلق

: وكلمـة، )العلـيم(:  فاخلامتة تكون عنـد كلمـةّولار باملقطع األعىل االنحص
ُأقرب ملا نريد) تمحتى خت(  ّولَّفإن عنوان آية الكريس يصدق عـىل املقطـع األ، ِ

حتى (: وأما قوله صىل اهللا عليه وآله، مَّكام تقد، كام يصدق عىل املقاطع الثالثة
 .فصدقه عىل املقاطع الثالثة أجىل وأوضح، )تمخت
  اإلشارة إىل األثر الوضعي لقراءة اآلية.٢

 قـرأمـن  :صىل اهللا عليه وآلـه قال النبي(: قال عليه السالم عيلأمري املؤمنني عن 
فـاألثر الوضـعي للقـراءة ، )٢()د اهللا طول حياتهَ كان كمن عب،ةّ مرائة الكريس مآية

، للمعرفـة األثـر الفعـيل ّحتقـقهو ، وليس التالوة فحسب، ّتدبربمعنى الفهم وال
ّفمن عبد اهللا طول حياته البد أن يكون ذا معرفـة حقـة، ّوهو العبادة احلقة ألنـه ، ّ

وإدامة العبادة هبذا املعنى يعنـي ، وأدام عبادته طوال عمره، د اهللا ومل يعبد غريهَعب
وهنـا تكمـن ، ًبنحو مل حتصل له غفلـة أبـدا،  العابدا ويقينية املعرفة التي عليهّقوة
َّاءة احلقة آلية الكريس التي جتلت فيها أعظم املعية القرّأمه  .رف اإلهليةاّ

                                                 
  .٣٢٤ ص،١ج:  املنثورّالدر) ١(
 .٢٨٩ح ،٧١ ص،١ج:  عليه السالمعيون أخبار الرضا) ٢(
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  بيان معنى الكريس.٣
مـن ،  لبيان عالقة الكـريس بـالعلم اإلهلـيتض بعض الراوياّوهنا تتعر

عـن  عليه السالم سألت أبا عبد اهللا(: حفص بن غياث قالقيبل ما روي عن 
ّعز وجلقول اهللا  َوسع كرسيه السام{: ّ َّ ُّ ُْ َ َِ َوات واألرضُِ ْ َ َ واملـراد ، )١()علمه:  قال،}َِ

مرتبـة علميـة ّمثـل وإال فالعرش هو اآلخـر ي، من علمه يف املقام هو مرتبة ما
 .َّبل إن مرتبة العلم يف مقام الكريس تعود إىل مرتبة العرش، ًأرفع حمال

 ومرتبة العرش بـضميمية، العرشمن مراتب مرتبة الكريس َّإن : ُبعبارة أخرى
 عليـه اإلمـام الـصادق عـن وقـد ورد، علمه تعـاىل الكريس من مراتب مرتبة
 .ًاوسيأيت بيان ذلك قريب، )٢()ر أحد قدرهّ ال يقدالذيوالعرش هو العلم ( :السالم
  بيان ظرفية الكريس لعامل اإلمكان.٤

 : إىل بيان ظرفية اآلية للساموات واألرضتض مجلة من الراوياّوهنا تتعر
عليه السالم سألت أبا عبد اهللا (: لفضيل بن يسار قالعن امنها ما روي  •

َوسع كرسيه الساموات واألرض{: َّ وعزَّعن قول اهللا جل ْ َّ ُّ َْ َ َ ُ َ َِ ِ َِ ّكـل يا فضيل :  فقال}ُ
وهنا كأنـه عليـه ، )٣() يف الكريسءيشّكل  وواألرض يف الكريس، الساموات ءيش

ّحتقق هـذه الظرفيـة َّالسالم بصدد دفع دخل مقدر وسؤال مضمر حول كيفية 
 .َّأكد ما أمجلهَّثم ّفصل َّثم ولذلك أمجل ، للكريس

ّعز وجلعن قول اهللا عليه السالم سألت أبا عبد اهللا (: وعن زرارة قال • ّ :
َوسع كرسيه الساموات واألرض{ ْ َّ ُّ َْ َ َ ُ َ َِ ِ َِ  وسـعن الكـريس أو واألرض، الـساموات }ُ

 .)٤()الكريس  يفءيشّكل  َّإن: سالمعليه ال فقال؟ واألرضالكريس وسع الساموات 
                                                 

 .١٠٣٦ح ،٢٥٩ ص،١ج: تفسري نور الثقلني) ١(
 .١٠٣٧ح ،٢٦٠ ص،١ج:  املنثورّالدر) ٢(
 .٣ح ،١٣٢ ص،١ج: ُأصول الكايف) ٣(
 .٥ ح،٢٣٢ ص،١ج: ُأصول الكايف) ٤(
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،  واألرضت عىل ظرفية الكـريس للـسامواّفهذا توكيد للظاهر القرآين الدال
قد يبـدو للوهلـة ، ذلك العامل الفقيه، سؤال الصادر من زرارة بن أعنيالوهذا 

ًاألوىل سؤاال ساذجا ال ينبغي االلتفات له َّولكن بنظرة تفحصية يتبني لنا أنـه ، ً ّ
َّستبطن سؤاال آخر يتعلق بالقراءةسؤال ي فأراد زرارة أن يستفهم عن احتامل ، ً

ّكرسي(كون  ِ ْ وهـذا مـا يقتـيض أن يكـون الكـريس ، ًمنصوبا عـىل املفعوليـة) هُ
ًمظروفا ال ظرفا للـساموات واألرض ُوهـذه القـراءة عـىل املفعوليـة تثريهـا ، ً

وهـو ، َّام تقدمك، ّشكوك حول كيفية حتقق ظرفية الكريس للساموات واألرض
ة للعقـل املنطلـق مـن االعتبـارات ّوليـت األّتـأمالسؤال ملحـاح تقتـضية ال

وأما إذا كان املنطلق هو إضفاء الصفة العلمية للكريس وللعرش فـال ، ةّسياحل
    .ّالبتةموضوع للسؤال 

عـن قـول عليه الـسالم سئل أمري املؤمنني (: صبغ بن نباتة قالعن األو •
ُوسع ك{: اهللا َ َرسيه الساموات واألرضَِ ْ َّ ُّ َْ َ َ ُِ رض وما فـيهام مـن  السامء واألَّنإ:  فقال}َِ

يف ّ تقـدم كام، )١() اهللاذنإب حيملونه أمالك وله أربعة ،خلق خملوق يف جوف الكريس
ُإثبات ظرفية الكريس لعامل احلس ـ كقدر متيقن ـ إال أن هنا نكتة أخرى وهـي  َّ َّ ُ ّ

ّوهذا التصوير يقـرب، محل املالئكة األربعة لهبيان حمدودية الكريس من خالل  ُ 
 .أو مرتبة من مراتب العلم اإلهلي، لنا فكرة كون املراد من الكريس العلم

يف قولـه عليه السالم الصادق  عبد اهللا أيبعن ( :عن عبد اهللا بن سنانو •
ّعز وجل َوسع كرسيه الـساموات واألرض{: ّ ْ َّ ُّ َْ َ َ ُ َ َِ ِ َِ  ومـا رضواألالـسموات :  فقـال؟ُ

 - وفيـه إشـارة، )٢()ر أحد قدرهّ ال يقدالذيوالعرش هو العلم  ،بينهام يف الكريس
َّفضال عام ً إىل إمكـان اإلحاطـة بـالكريس علـام دون -من بيان الظرفيـةّ تقدم ً
 . العرش

                                                 
 .٤٥٨ ح،١٣٨ ص،١ج: تفسري العيايش) ١(
 .١٠٣٧ح ،٢٦٠ ص،١ج:  املنثورّالدر) ٢(
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  املقارنة بني الكريس والعرش.٥
ض مجلة من الروايات إىل ظرفية الكريس والعرش وبنحـو مـن ّوهنا تتعر

 .قارنة الضمنيةامل
الكـريس أكـرب أم (: ُ ما سئل به أمري املـؤمنني عـيل عليـه الـسالم:من قبيل •
 أن مـن أعظـمنـه إ خلقه اهللا يف جوف الكريس ما خال عرشه فءيشّكل :  قال؟العرش

وظـرف ،  لعامل اإلمكان هـو كرسـيهّولَّبمعنى أن الظرف األ، )١()حييط به الكريس
   . الكريس به حيكي مظروفيته للعرشفعدم إحاطة، الكريس هو العرش

َّالنبـي الغفاري ريض اهللا عنه بعد أن سأل عن أيب ذر ومن قبيل ما روي  •
يا (: قالَّثم فأجابه صىل اهللا عليه وآله ، عن أعظم آية نزلتّصىل اهللا عليه وآله 

وفـضل  ،لقـاة يف أرض فـالةُما الـساموات الـسبع يف الكـريس إال كحلقـة م! أبا ذر
وهنـا يكـشف لنـا هـذا ، )٢() عىل الكريس كفضل الفالة عىل تلك احللقـةالعرش

ّثـل  مت:أو قل، مرتبة من مراتب علمهّثل ُالتي مت، ّالنص السعة الكاملية للكريس
ُوهذا االسم حمكوم السم آخر يناسـب مقـام ، ًكامال السم من أسامئه احلسنى

ّفيكون العرش حاكام عىل كرسي، العرش  .)٣(هً
ّول أيضا بأن كال من الكريس والعرش يمثُويمكن الق َّ الن مراتـب علميـة ًً

فيالزم تبعية ومرجعية الكـريس ، ومرتبة الكريس دون مرتبة العرش، هللا تعاىل
، ً ذلك أيضا إىل نظام حاكمية األسامء عىل ما سـواها مـن جهـةّومرد، للعرش

 .ُوعىل بعضها البعض من جهة أخرى
                                                 

 .١٠٠ ص،٢ج: االحتجاج) ١(
 .١٣ ح،٥٢٣ص:  الصدوقخصال) ٢(
هـذا يف ، والكريس فيه حكاية الوجود املمكن، ّولعل العرش فيه حكاية الوجود الواجب) ٣(

 .واهللا العامل، والعكس بالعكس،  كون العرش هو األكرب واألعظمصورة
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 ُ بيان البعد الغيبي يف الكريس.٦
عليه سألت أبا عبد اهللا (: عن حنان بن سدير قالمن قبيل ما روي وذلك 

العـرش ... للعرش صفات كثرية خمتلفةَّإن: عن العرش والكريس، فقالالسالم 
 ًكرب أبواب الغيـوب، ومهـا مجيعـاأهنام بابان من أل ،)١(د من الكريسِّيف الوصل متفر
هو الباب الظاهر من الغيب الذي منـه  الكريس َّن أل،يف الغيب مقرونان غيبان، ومها

ها، والعرش هو الباب الباطن الـذي يوجـد فيـه علـم ّ كلاألشياءمطلع البدع ومنه 
 األلفــاظ، وعلــم اإلرادةة وصـفة ّيــن واملــشي واألّالكيـف والكــون والقــدر واحلـد

 َكِلـَ مَّن أل، فهـام يف العلـم بابـان مقرونـان،واحلركات والرتك، وعلم العود والبدء
 .)٢( ...) وعلمه أغيب من علم الكريس،عرش سوى ملك الكريسال

 :وهنا ثالثة مطالب
 .ًإبراز صفة الغيبية للكريس والعرش معا :ّولاأل
فيكـون ، والعـرش باطنـه، ظـاهر الغيـبّمثل بيان كون الكريس ي :الثاين
 .ى كون العرش هو باطن الكريسّاملؤد

ابة اخلروج من ّفهو بو، ارجيةَّن الكريس منشأ لوجود األشياء اخلأ :الثالث
 ـ إذا جـاز لنـا التعبـري ـ خريطـة ُوأما العرش فهـو الـذي يعطـي، العدمكتم 
فتكتـسب هـذه ، ّفاألشياء املمكنة هلا كيف ورسم وحد وقدر وأيـن، األشياء

،  هبـا بواسـطة الكـريسّخاصّتتحيز بوجود َّثم الرسوم واحلدود من العرش 
 .ّادةأو بفكـرة القالـب واملـ، م واملـصداقوهو أشبه مـا يكـون بفكـرة املفهـو

                                                 
: ز عنـه، أوّد منـه متميـّ بـه متفـرً بـالكريس مرتبطـاًصالّ العرش يف حال كونه متَّثم(: أي) ١(

صل ّنـه متـإ ف،مور الواقعة يف الكـونز عنه يف وصله باألّد من الكريس ومتميّالعرش متفر
: انظـر ).ر فيها بواسـطتهِّم عىل الكريس ومؤثّ العرش فمقداّ وأم،ر فيها بال واسطةّهبا مؤث

 .ّتعليقة املحقق السيد هاشم احلسيني عىل احلديث يف نفس الكتاب
 .<باب العرش وصفاته>، ١ح ،٣٢١ص: لشيخ الصدوقل، التوحيد) ٢(
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ّفاملفهوم والقالب يوضحان فكرة دور العرش ّ يوضـحان ّادةواملـصداق واملـ، ُ ُ
 .ومنه يظهر وجه أقربية عامل الكريس إلينا من عامل العرش، فكرة دور الكريس
 الـذيوالعرش هو العلـم (: مت كلمة اإلمام الصادق عليه السالمّوقد تقد

 خلقه اهللا يف ءيشّكل (: ًوأيضا كلمة اإلمام عيل عليه السالم، )قدرهر أحد ّال يقد
ّ بام يوضح املراد) حييط به الكريسأن من أعظمنه إجوف الكريس ما خال عرشه ف ُ. 

  بيان مصداق الشافعني.٧
:  عليـه الـسالم<الـصادق> عبد اهللا أليبقلت (: قالعن معاوية بن وهب 

ُمن ذا الذي يشفع{: قوله َ ْ َ َِ َّ ْ عنده إال بإذنه يعلم ما بني أيدهيم ومـا خلفهـمَ َ ْ ْ ْ َ ُ َُ ََ ْ َ َْ َ َْ َ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ ِ ِِ : أي - }َّ
 .)١() الشافعونأولئكنحن : قال -؟من هم
وهنالـك ، ُفـال يـراد االنحـصار بـه، ذلك بيان للمـصداق األبـرزّلعل و

مـؤمن لـه ّكـل بل ، ُنصوص كثرية تثبت سعة الشافعني للمؤمنني يوم القيامة
 الـشفاعة يف اآليـة مطلقـة تـشمل َّنأوقـد عرفـت (: طبائياقال الطب ؛شفاعة

 فالرواية ،عليهم السالمفتشمل شفاعتهم ، ًالشفاعة التكوينية والترشيعية معا
مـن أحـرز ّكـل ف، ّإهنا ال ختتص بمصداق دون آخـر: ؛ أي)٢()من باب اجلري
َ له أن يشفع فيمن يؤذ،كامل الشفاعة املراتب بـني ولكن مع تفاوت ، ن له فيهمُ
 .)٣(كام هو واضح ،الشفعاء

                                                 
 .١٧٤ ح،١٨٣ ص،١ج: ملحاسنا) ١(
 .٢٨٩ح ،٧١ ص،١ج:  عليه السالمعيون أخبار الرضا) ٢(
َّإن من الفوارق املهمة يبن الشفعاء: لأقو) ٣( َّ أن شفاعة اآلخرين من غـري آل حممـد علـيهم :َّ

ُّبخالف شفاعتهم فإهنا مقبولة وال ترد، ُالسالم ال يالزمها القبول ّمـرد ذلـك ّلعل و، ً أبداُ
ُأو ألمـر آخـر مـرتبط بـواليتهم ، هو لكوهنم ال يشفعون إال يف صورة معرفتهم بـالقبول

وال ، ها زمـان ومكـانّوهذه الواسطة وجودية مطلقة ال حيد، سطة يف الفيضوكوهنم الوا
 .ًألهنا وظيفة كاملية قائمة ما دام عامل اإلمكان قائام، ّجتردة وال ّعامل ماد
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وليـست ، بثالثـة مقـاطعًمـضمونا ُخمتارنا يف آية الكريس أهنا واحـدة . ١
َّوبقدرها املتيقن تنحرص باملقطع األ، ً مضموناثالث آيات منفصلة  .ّولُ

ُ إن التفسري املوضوعي ال ي.٢ ، ميـع النـصوصرضورة قـصوى جلّمثـل َّ
ُحيث يمكن االنطالق من التفسري املفـردايت واالنتهـاء بـالتجزيئي يف املـوارد 

 .ذات الطابع املحدود
ّ إن التفسري التجزيئـي حيـافظ عـىل هوي.٣ ُ تـه حتـى يف صـورة االسـتعانة َّ

ُ لعدم الرتادف بني أسـلوب التفـسري ؛ّبالنصوص القرآنية يف تفسري نص قرآين ِ
 .ري القرآن بالقرآناملوضوعي ومنهج تفس

ُ البد من اعتامد منهج تفسري القرآن بـالقرآن يف األسـلوب املوضـوعي .٤ َّ
َّكقدر متيقن ُكـام يمكـن ، دون انحصار الـدائرة بـه إال يف صـورة االسـتغناء، ُ

ّللمفرس املوضوعي جتـاوز التفـسري التجزيئـي يف صـورة االكتفـاء بالتفـسري 
 من طرف واحد بني ّتوقفبذلك يبطل الو، املفردايت يف حدود املقصد اللغوي

 .التجزيئي واملوضوعي
ُ إن أسباب النزول عامل مساعد يـ.٥ ُ ّ إىل فهـم أفـضل وأدق للـنص ّؤديَّ ّ
، َّإال أن وظيفته األساسية ليست تفسريية بقدر ما هي وظيفة تطبيقيـة، القرآين

ُفكل سبب نزويل ي ًوجها تطبيقياّمثل َّ ً. 
 الـشبهات العقائديـة َيس وأهداف نزوهلـا دفـعَّ إن من فضائل آية الكر.٦

ّها األساسية تكمن يف التأسيس النـيص للتوحيـد ّمهامَّولكن ، ًوالرشعية أيضا
 .ّالربويب والوحدة احلقيقية احلقة

ُ يف التفسري التجزيئي يستعرض البناء اجلميل آليـة الكـريس.٧ ُمتـزج َّثـم ، ُ
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ًالرتاكيب اجلملية املتقاربة مزجا بسيطا و ً ًمزجا مركباُ ًَّ ُللخـروج برؤيـة مجليـة ، ُ
 .ة والبعيدة لآلية الكريمةّتوسطجتزيئية عن املضامني القريبة وامل

َّ يف ضوء الرتكيب اجلمـيل حيلـل قولـه تعـاىل.٨ ُ َاهللاُ ال إلــه إال هـو(: ُ ُ ََّ َِ إىل ) َِ
ِال إ(: والثانيـة، )هو اهللا(: األوىل، ُمجلتني اسميتني بلحاظ التقدير الصحيح َلــه َ َ

َإال هو ُ َّ ، ويف ذلك عرض للحقيقة الواحـدة يف صـوريت اإلمجـال والتفـصيل، )ِ
ٍ أحلق بتفصيل ثان أكثرّولوالتفصيل األ بواسطة العرض األسـامئي يف قولـه ، ُ

ُاحلي القيوم(: تعاىل ُّ َُّ ْ َ.( 
ُاحلــي القيــوم(:  التفــصيل الثــاين يف.٩ ُّ َُّ ْ ًيعطــي ســقفا جديــدا لأل) َ لوهيــة ً
ُاهللاُ ال إلـه إال هو احلي القيوم(ب املزجي ّ للمركّولفيكون املفاد األ، والتوحيد ُّ َُّ ْ ََ َ ُ ََّ َِ ِ (

ًهو أن اإلله الواحد حقيقة هو ُاحلي القيوم>، ً ذاتا<اهللا>(: َّ ُّ َُّ َ واملعنـى ، )ٍ صـفات<ْ
ّواحلـي صـفة ،  البـاطن اخلفـي<هـو>،  الظـاهر الواضـح<اهللا> (: لـهّتوسطامل

ًكـام أن ال إلـه إال اهللا حـتام (: واملعنى البعيـد، )فة البطونّوالقيوم ص، الظهور َّ
ّفكذلك ال حي وال قيوم إال اهللا تعاىل َّ.( 

ًنظرا إلطالقية ، صفة عينية للذات تعني االنحصار هبا بالرضورةّكل  .١٠
َّواإلطالقيـة قهاريـة بطبعهـا ال ، ًم أن تكون صفاته مطلقة أيضاّ فيتحت،الذات

 .ًتدع جماال لآلخر
 .وبقائية كاملة، ّ منه تعاىل تنشق إىل حياة إبقائية ناقصةّمدةُ احلياة املست.١١
وأهنا ، سة هي طريق جديد ملعرفة الذات َّّ كل صفة عينية للذات املقد.١٢

ًال تضيف كامال جديدا للذات كان مفقودا ً ً َّكام أن إهبام الـذات ، لنكتة العينية، ُ
َّثـم إن ، َّباعتبار أن اخللق أثـر لـصفاته، ّولكن بدرجة أقل، ُمنعكس يف صفاهتا َّ
ُلوهية املطلقة والوحدة احلقة يعكس حقيقـة تفـرع مجيـع األمـور االبتداء باأل ّ َّ

 .ُاملعرفية النظرية واألمور العبادية العملية عىل ذلك األصل
صفات ، ...والقدرة والقيومية العلم والقدرة واحلياة واإلدراك وَّ إن .١٣
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... وّالقـادر والقيـوم ّوالعامل والقادر واحلي واملـدرك و، ّ جمردةإذا ما لوحظت
الفـرق بـني االسـم والـصفة يكون ف، الصفاتّبلحاظ اتصاف الذات بء أسام
ًومل يعرب القرآن عن ذلك بالعنوان الصفايت أبدا، ًاّحلاظي ّ وإنام انحـرص التعبـري ، ُ

ُلعكس مـساحمي واستعامل عنوان االسـم يف موضـع الـصفة أو بـا، باألسامئية
 .ًنظرا ملعلومية املراد

سة بلحـاظ االتـصاف  َّّ إن األدعية التي غلب عليها ذكر الذات املقد.١٤
ّيراد هبا التوجه لألسامء اإلهلية ال للذات امللحوظة  -ه إىل ذات الصفة ّفالتوج، ُ

ً ال جيدي شيئا- بصفة ما ُ.   
ّة املتحي املقصود يف األسامء اإلهلية هـو احلقيقـة اخلارجيـ.١٥ ثـة بـصفتي ُ

ًمقصودا وال مبحوثا ليس ) ، م و،ّ ي،ق (ّقيوملفظ الف، احلياة والقيومية ، ّالبتـةً
َّعلـام أن االسـم االصـطالحي لـيس ، وليس االسـم، هو اسم االسم فاللفظ ً
 .وهذا هو معنى العينية، ّ وراء وجود الذات املقدسةً مستقالًاوجود
ًت هبا حتكي وجـودا فـارداّبلحاظ اتصاف الذا مجيع الصفات .١٦  وإن ،ً

، فـاملعنى الـذهني مـصداق املفهـوم، كانت متغايرة من حيث املفهوم واملعنى
 . واملصداق اخلارجي واحد، والعني اخلارجية مصداق املعنى

وأمـا ، ً احلياة اإلهلية تعني الوجود الذي ال يطرأ عليه اإلعدام مطلقـا.١٧
ّفالرسمدية خاصية احلياة اإلهلية ال ، منتهىُاملمكن فلحياته املفاضة عليه مبدأ و

ّوأما القيومية فتعني قيامه بنفسه وقيام، غري ويف ضوء القيومية ، ما عداه بهّكل  َّ
ّاملطلقة تؤسس عد  . عقدية وفلسفية وعرفانيةٍة مبانَُّ

ُّ إذا لوحظ يف القيومية قيام الذات بنفسها فالصفة ذاتيـة عينيـة.١٨ وإذا ، ُ
وامللحوظ يف البحوث ، ثر بذات اهللا تعاىل فالصفة فعلية إضافيةُلوحظ قيام األ

َفيكون املعنى املنرصف إليـه هـو الـصفة ، الكالمية والفلسفية هو قيام آثاره به ُ
 .الفعلية اإلضافية
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ّوالقيـوم ، ّ احلي اسم ذايت خالص يرتبط بسلسلة التوحيـد الـصفايت.١٩
 والوجود اإلمكاين يقـع مبـارشة ،اسم أفعايل يرتبط بسلسلة التوحيد األفعايل

ّة األسامء الفعلية املنضوية مجيعا حتت مظلّحتت مظل  .ّة اسم القيومً
، ّ القيوم يشرتك مع احلي يف تشكيل السقف األعىل لألسـامء احلـسنى.٢٠

ّفاالسم األعظم هـو احلـي ، ُوهلذا التشكيل جامع يطلق عليه باالسم األعظم
 .ّالقيوم عىل مستوى الصفات الفعليةوهو ، عىل مستوى الصفات الذاتية

ّ إن فكرة الظاهر واملظهر تتشكل ابتداء من علقـة الوجـود اإلمكـاين .٢٠ َّ
 بعـدة ّهـا بأسـامء الـذات فإنـه يمـرّتعلقوأمـا ، بأسامء الفعل ال بأسامء الذات

، التـشكيل اهلرمـي يف سلـسة الوجـودين الـواجبي واإلمكـاينّثـل حلقات مت
ــةوالظهــور األســامئي يف ا ، ّخللــق يكــون بمعنــى الــتجيل ال بمعنــى الكينون

 .ات األسامئية يف اخللق مراتبية ال بمرتبة واحدةّتجليوال
 التشكيل اهلرمي ملنظومة األسامء مرجعه التحليل العقيل ال الوجـود .٢١
، سـة وأسـامئها وصـفاهتا ّفليس هنالك استقالل بـني الـذات املقـد، اخلارجي
سواء أرشنا له بالـذات أم باألسـامء ، ال غري مصداقه واحد جباالوفالوجود 
 .والصفات
إال أهنـا ال ، ة باالسـم األعظـم خـصوصيةّاص لأللفاظ األسامئية اخل.٢٢

ب عليهـا اآلثـار ّوأما املقاصـد احلقيقيـة التـي ترتتـ، تعدو وجودها اللحاظي
 ّجمـردّوالوصـول لالسـم يعنـي التحقـق هبـا ال ، فمنعقدة بالوجود التكويني

ُة عىل وجود ثالثة وسبعني حرفا لالسم األعظم يراد ّوالروايات الدال، ّتصوره ً
 .هبا احلروف التكوينية

ّ إن الجتامع احلي مع القيوم رس يكمن يف احلكاية الثنائية لتامم االسم .٢٣ ّ ّ َّ
ّوهبذه احلكاية األسامئية اجلامعة يسجل التفـرد األ، األعظم َّ  آليـة الكـريس ّولُ
 .بذلك
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ُّي القيومَاحل(: َّ إن.٢٤ َ ْ َّاسم واحد مركـب مـن مفـردتني) ّ ّفهـو مركـ، ُ ب ُ
وهـذه ، ّ أخـصً تـركيبهام معنـىّؤديُوي، َّ خاصة مفردتاه معاينّؤديُت، مزجي
 .ُة لوحظ فيها حكاية الكامل األعظم لالسم األعظميِّاألخص
وبـذا ، ِواإلدراك الـشعور بقـاء مـع لنـوممة لّمقد يكون فتور نةِّالس .٢٥

 .ُّسة لوجوبه وقيوميتها ّ عن الذات املقدّوهذا منفي، النومتفرتق عن 
ِله ما يف الساموات(: الم امللكية يفم ُّ تقد.٢٦ َ َُ َّ  عىل انحصار ملكيـة ّيدل) ...َِ

ّ ورس االنحـصار هـو كونـه العلـ- سبحانه –ما فيهام به  ة يف إجيادمهـا ّتامـة الّ
ّوهذه امللكية والتدبري تشك، وديمومتهام  .الربوبيةالن مفاد ُ
ُ إن ترصفه وتدبريه سبحانه وإن كانا مطلقني من .٢٧ ّ ، قيد خارج عنهّكل َّ

وال ، ًفـاإلطالق لـيس أشـعريا، إال أنه سبحانه قـرن فعلـه بحكمتـه ورمحتـه
 .ًمعتزليا باألولوية

 املصداق الفعيل للسامء املادية هو ذلك السقف العـايل املنظـور إليهـا .٢٨
ُويقابلها بحسب النظر العريف جـرم األرض املـادي ، ُبنحو ال يرى يشء فوقها

ُالكثيف الذي يقطنه اإلنسان من دون سائر الكواكب املادية األخرى بحـسب 
 .السري التأرخيي
اهللا خلـق فقد ، َّ إن إفراد األرض ال يعني انحصارها بمصداق واحد.٢٩

َّسبع ساموات ومـن األرض مـثلهن ُ َ َ َ َ َْ ِ ِ ٍِ ْ َ َ كيفيـة الـسامء ف، يـةيف العـدد ال يف الكيف َ
 .ُخمتلفة
ــة األرايض الــست.٣٠ ــصويراتّ ألمكن ــا، ُ األخــرى ت َّن األرض أ: منه
أو ، َّأو أن املراد انقسامها إىل قارات سبع، َّوأن املراد هو طبقاهتا السبع، واحدة

 ،وهكـذا، األرض الثالثة فوق السامء الثانية و،رض الثانية فوق السامء الدنيااألَّأن 
ُ أن السامء األوىل سامء لألرض وأرض للـسامء الثانيـةوبمعنى آخر ، وهكـذا، َّ

ًفاألرايض الساموية مقارنة جلعل الساموات طباقـا َّأو أن املـراد أن كـل سـامء ، ُ َّ َّ
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ًوإن أبقتـك رهينـا ، ُ إىل السامء األخرى فهي سـامءَكْتَعَفَفإن ر، حجاب نوري
 . وانخفاضها أراض،ها سمواتُتَعْفِفاحلجب السبعة ر، عندها فهي أرض

 فيشمل الـساموات ،ما يف الكونّكل رض املراد بام يف الساموات واأل .٣١
ُوهو تعبري مساو ومساوق لعامل اإلمكـان بـأرسه ،ًأيضارض واأل فاآليـة وإن ، ٍُ
واختـصاص املظـروف ، ًثت عن املظروف إال أهنـا تـشمل الظـرف أيـضاّحتد

َّيقيـة متوجهـة للموجـودات بالذكر لكون اخلطـاب القـرآين والتكـاليف احلق ُ
ًفضال عن كون املظروف تصدر منه املعصية ، وهي مظروف ال ظرف، العاقلة

 .فاحتاج التذكري بذلك، بخالف الظرف
ُ الشفاعة سلوك عميل أخروي يقوم بـه أصـحاب املقامـات املقبولـة .٣٢

أو قـضاء ، وهنالك شفاعة دنيوية تسري باجتاه حتـصيل الكـامل، لدى اهللا تعاىل
 .ُواآلية مطلقة من هذا اجلانب، اجة أو رفع مكروهح

، ُ النفي املطلق للشفعاء أحلق باستثناء لفئة حيصلون عىل إذن منه تعاىل.٣٣
ّإذ ال معنــى إلعطــاء اإلذن مــع إمكــان الــرد ، وهــذا اإلذن مــساوق للقبــول

َّفهو مقيد ، والشفيع إنام يشفع بحسب مقامه، ولذا فهو إذن تكويني، والرفض
 .ل مقامهبكام

عنـد لوجاهـة وهي تبع ل، عرفية باألمور الّختتص الشفاعة العقالئية .٣٤
الـشفاعة ؛ وأما ّ ويعطي غري املستحق،ّ عن مذنب ال يستحقويعفقد ف، احلاكم

نطبق ُمنظام السببية ف، التكوينيةّتوسط العلل واألسباب ًيا فتعني قرآنالتكوينية 
َّإال أن التكوينية قدرها املتيقن، ّم منهاموالشفاعة يف اآلية وإن كانت أع، يهاعل َُّ. 

ُ الفرق بني اإلذن التكويني والترشيعي هو أن ما يـ.٣٥ ًذن بـه تكوينـا ال ؤَّ
فـإذا ، ّالبتةبل يستحيل اخلروج عن ذلك ، ّخيرج عن قيومية اهللا تعاىل وسلطنته

ًما انفصل املتقوم عن املقوم له صار عدما ِّ ُِّ ، ال بإذنـهّفليس ألحـد التـرصف إ، ُ
ّومن لوازم ذلك كله حتقق إحاطته العلمية بكل يشء ّّ. 
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ــاملعلوم.٣٦ ــستدعي اإلحاطــة ب ــاىل املطلــق ي ــيس ،  علمــه تع فعلمــه ل
فـال ، ُ وهو بمعنى حضورها أمامه وشهوده عليهـا واإلحاطـة هبـا.ًمعلوماتيا

 .يعزب عن يشء
ْله ما يف الـساموات ومـا يف األر{:  العالقة بني.٣٧ َ َّ ََ ِ َِ َ ُِ ِمـن ذا الـذي {: و، }ِضَ َّ َ َ

ِيشفع عنده إال بإذنه ِ ِْ ِ ِِ َّ ُ َُ ْ َ ْ ْيعلم مـا بـني أيـدهيم ومـا خلفهـم{: والعالقة بني، }َ َ ْ ْ ْ َ ُ َُ ََ ْ ََ َ َ ِْ ِ : و، }َ
َوال حييطون بيشء من علمه إال بام شاء{ َ ِْ َِّ َِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ َِّ َ َ ُ  .عالقة تقييد أو أشبه بذلك، }ُ

ًمنـاه تكوينـا وتلقينـاّىل مجيع مـا تعلَّ إن القرآن الكريم ينسب هللا تعا.٣٨ ً ،
ّورس حمدودية العلم املفاض منـه علينـا يكمـن يف قـصور القابـل ال يف فـيض 

 .َّومقهور بإطالق الواجب وقهاريته، ممكن حمدود بإمكانهّكل و، الفاعل
ّ إن من مستحق.٣٩ وعـدم ، ات إحاطتـه سـبحانه بـام أيـدينا ومـا خلفنـاَُّ

 واإلخـالص،  انحصار العبادة به سبحانه: بمشيئة منهإحاطتنا بيشء من علمه إال
 .له

فاإلحاطـة أمـر حتـرض ،  العلم باليشء ال يكفي لتحقيق اإلحاطة بـه.٤٠
ُولعـل ألجـل ذلـك أوقفـت الـشفاعة ، فيها تفاصيل املعلوم لـدى العـامل بـه َّ
ُيف حني أوقف العلـم اإلحـاطي عـىل ، التكوينية عىل إذن تكويني منه سبحانه

أسمته ، ّفالبد من أمر آخر، فعلمنا بيشء ال يلزم منه اإلحاطة به، تعاىلمشيئته 
 .اآلية القرآنية باملشيئة

فإنه يستحيل حتصيل يشء مـن ، َّ ال يتبعضبسيطَّ ألن علمه سبحانه .٤١
ِمن علمـه{: فيكون املراد من قوله، علمه ِ ِْ َّولعـل ،  هو معلومه ال ذات علمـه}ْ
وهـذا مـن دقـائق ، علمه تعاىل هو من باب التنزيـهصاف علمنا باملعلوم ال بّات

 .التوحيد
َإال بـام شـاء{:  قوله.٤٢ َ ِ َّ ِّيؤكـد درجـة التفـاوت بـني العلـم بالـيشء ، }ِ ُ

 .واإلحاطة به
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ّكرسيه{: َّ روي يف أن املراد من.٤٣ ِْ العرش هو العلم الذي َّوأن ، علمه }ُ
عـرش أرفـع يف العلـم َّولكـن ال، فيكون اجلامع هو العلم، ال يقدر أحد قدره

كـام جـاء ذلـك يف ، والعرش باطنـه، ظاهر الغيبّمثل َّبل إن الكريس ي، مرتبة
 .األخبار
َّ دلت الروايات عىل أن الساموات واألرض جمموعة يف الكريس.٤٤ هذا ، َّ
ّودل النص القرآين عىل ، من جهة ّوجود خاص تـوفر عـىل مـا هـو أعـمَّ َّ  مـن ّ

فيكـون ، ُوهـو اإلمـام املبـني،  هلا ولغريهاًفيكون شامال، الساموات واألرض
ًاإلمام كرسيا ًبل وعرشا أيضا، ُ ً. 
ِّ سعة كرسيه سعة علمية إحاط.٤٥ وهذه السعة ، وليست سعة مكانية، ةيُ

 .َّالعلمية املعنوية للوجود اإلمكاين بأرسه مالكها اإلطالقية والقهارية
ية للوجـود ُ الساموات واألرض اجلرميـة ليـست مـساوقة أو مـساو.٤٦
، أدناها مرتبة األجـرام املاديـة، فالوجود اإلمكاين ذو مراتب ثالث، اإلمكاين

، وأما الساموات واألرض املادية واملعنويـة فإهنـا مـساوقة للوجـود اإلمكـاين
 .ُواآلية عنت املساوقة

ِّ اإلشارات النصية ـ قرآنية وروائيـة ـ واالسـتفادات العلامئيـة تؤكـد .٤٧ ُ ّ
ُفإن أريـد هبـا عـامل املثـال فهـو ، خرى معنوية وليست ماديةُوجود ساموات أ

ّحقيقي ومستدل عليه ُوإن أريـد ، ُوإن أريد هبا الوجود العقيل فاألمر كـذلك، ُ
َوخيلق ما ال تعلمون{: لقوله، هبا أمر أخفى من ذلك فهو كذلك ُ ََ ُْ ََ َ ُ ْ والـراجح ، }َ
َّهو عامل املثال املسمى بامللكوت ُ. 

ـَّ إن القدر .٤٨ َّاملتيقن مـن الـسعة احلقيقيـة للجنّ ة هـو سـعة الـساموات ُ
فكالمها يسع ، ة قريبة من حقيقة الكريسوهذا ما جيعل حقيقة اجلنّ، واألرض

ـ، الساموات واألرض ة علمـه فإذا كان معنى الكـريس هـو علمـه تعـاىل فاجلنّ
 .ًأيضا
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ُيؤوده{: الضمري يف قوله .٤٩ ُ ُ عوده إىل جيوز كام  ،هللا سبحانهجيوز عوده  }َ
ُولكن ظاهر اآلية يلزم بعوده إىل الكريس ،ّريسُكال ّكام أن السياق ال يتجه إىل ، َّ َّ

َّفيـرتجح عـوده ، الضمري املضاف إىل الكريس بقدر اجتاهه إىل نفـس املـضاف
 .للكريس
وعـدم وقـوع ، َّفـإن نـسبة عـدم التثاقـل، نا الكريس باإلمامّ إذا فرس.٥٠

َّوجوابـه أن نـسبة عـدم ، ال اإلطالقية وعـدمهافيأيت إشك، اإلجهاد تكون له
ّإال أن املمد احلقيقي له هو اهللا تعاىل، ُالتثاقل وإن نسبت له ُ َّ. 

 تً الكريس عىل مقدار كبري من العظمة جعلت منه مستودعا للساموا.٥١
َّقد حتقق بربكة االسم اخلـاتم ، وهذا املعنى حيتاج إىل إرساء وتركيز، واألرض
ُالعيل العظيم>: سموهو ا، للمقطع ِ َِ َْ َّكام أنه رد رسيع مؤكد بأن اجلـامع املـانع ، <ُّْ ِّ ُ ُّ

، ّالبتـةُّوالعـيل لـيس فوقـه يشء ، واحلارس احلافظ موكول أمره للعيل العظيم
ًوهو اسم منبه إىل أن كل كامل سابق أثبتته اآلية ليس إال جتليا له مظهرا لعظمة  ً َِّّ َّ ِّ ُ

 .ِّاهللا وعلوه
َّاألخبار أن مصداق الشافعني يف اآلية هم أهل البيت علـيهم  جاء يف .٥٢
َّالسـيام ، ّفال تدل عىل االنحصار، َّولعل املراد هو أهنم املصداق األبرز، السالم

ُفتكـون األخبـار األوىل مـن ، مؤمن شفاعةّكل َّ عىل أن لُّمع وجود أخبار تدل
 .باب اجلري
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ِال إكراه يف الدين (:قوله تعاىل • ِّ ِ َ َ ْ ِ َ (. 
ü إخبارية مجلة نفي اإلكراه وإنشائيـَّتها. 
ü سبب نزول هذا املقطع من اآلية. 
ü ِال إكراه يف الدين(: دعوى نسخ قوله تعاىل ِّ ِ َ َ ْ ِ َ.( 
ü ًالدين اصطالحا مع حتديد موضوع نفي اإلكراه. 

 آيات اجلهاد •
ü اعي الفطرةرشطية التبليغ يف تلبية د. 

ِّقد تبني الرشد من الغي(: قوله تعاىل • ُّ ََّ ْ َ َِ ُ َّْ َ َ .( 
ِفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهللاِ(: قوله تعاىل • ِِ ِْ ُ ْ َ ََ ُْ َّ ُ ْ َ.( 

ü مستويات املواجهة مع الطاغوت. 
ََفقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام هلا(: قوله تعاىل • َ َ ْ َ ْ َْ ُ َ ُِ ِ َِ َ ْ َْ ْ ِ َ َ َ.( 

ü ّمةُآن لإلنسان واألحفظ اإلسالم والقر. 
ٌواهللاُ سميع عليم(: قوله تعاىل • َِ َِ ٌ َ (. 
 .معطيات التفسري التجزيئي للمقطع الثاين •
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ُيف ضوء منهجتنا اآلنفة يف التفسري التجزيئي اجلميل ـ حيث الوقوف عـىل 
ًضا عىل فقـرات هـذا املقطـع الثـاين مـن مقطع ـ سيكون وقوفنا أيّكل فقرات 

ْال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي فمـن {: وهو قوله تعاىل، اآلية الكريمة َ َ ََ ِّ ُّ َّ ََ َْ ْ ِ ُ َّ َِّ َ ِ ِ ْ ِ َ
ْيكفر َُ ِ بالطاغوت ويؤمن باهللاْ ِِ ِْ ُ َ ُ ِ فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام هلا واهللاُ سمَّ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ْ َْ َ ُ َ ََُ َ َ ْ َْ ْ ِ َ َ ٌيع َ
ٌعلـيم ِ َّ؛ وقـد تبينــت لنـا الثمـرة العمليــة للمـزجني البــسيط )٢٥٦: البقـرة( }َ

ُواملركب بني الرتاكيب اجلملية املتقاربة ُعىل مستوى التفسري اجلميل للمقطـع ، َُّ ُ
ة ّتوسـطُوكيفية اخلروج برؤية مجلية جتزيئية عـن املـضامني القريبـة وامل، ّولاأل

ُ يعطى أبعادا معرفية جديدة لألسـلوب التجزيئـي َّمما، والبعيدة لآلية الكريمة ً ُ
َّبنحـو يمتـاز فيـه عـام قدمتـه ، ية ومن حيث العرض والنتائجّمهمن حيث األ َّ

فات األخرى ُاملصنَّ وستأيت يف هذا املقطع الثـاين مـن اآليـة إثباتـات حقيقيـة ، ُ
َّوعملية جديدة ترسخ أمامنا هذا املدعى يف االمتيـاز  ُُ ، ونتـائجًيـة وعرضـا ّأمهِّ

 .ّعامَّوتتأكد لنا جدوائية هذا التنظيم الطويل يف العرض التفسريي بوجوده ال
 : فهي، ُأما الرتاكيب اجلملية للمقطع الثاين

ِال إكراه   ا ين (:قو  تعا   ِ َ َ
ْ
ِ
َ (  

َّ أن املنفيّاتضح ، )١(َّوأن اإلكراه يقـع يف قبـال التخيـري، ُ هو مطلق اإلكراهَّ
، وهـو الـدين، ه يف املقـامّتعلقً نفي اإلكراه مطلقا يعني ال إلزام بمَّفإنَّثم ومن 

ُسـواء بـاإلقرار بأصـوله أم باإلتيـان بـاملفردات ، ُفال يلزم بالطاعة غري املسلم
                                                 

 ). ال إكراه(: مفردة، )التفسري املفردايت(الفصل الثاين من الباب الثاين : راجع) ١(
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، َّ مسائل مجة تبتني عىل أساس تفسري معنى الدينّفرعوهنا تت، العملية للرشيعة
 ؟فام هو الدين

ُينبغي الوقوف عند ثالثة أمور اقتـضتها وقبل اإلجابة والتفصيل يف ذلك 
 .ية يف ترتيب املطالب وتنظيمهاالصناعة الفنّ
تها :ّولاأل  .َّيتعلق بإخبارية مجلة نفي اإلكراه وإنشائيـَّ
َّ يتعلق بعـرض سـبب نـزول هـذا املقطـع مـن اآليـة وبيـان أثـره :الثاين

 .التفسريي ومناقشته
 .مع مناقشة ذلك،  اآليةَّ يتعلق بدعوى نسخ هذه الفقرة من:الثالث
 إخبارية مجلة نفي اإلكراه وإنشائيـَّتها: ّولاألمر األ

وقـد أرجأنـا البحـث يف ، )١(َّا قد تعرضنا إىل إخبارية مجلة نفي اإلكـراهكنّ
تها إىل التفسري التجزيئي لآلية  .وقد حان موعد الوفاء بذلك، احتامل إنشائيـَّ

ُّإن إنشائية اجلملة يقتيض حتو ،  إىل حالـة النهـيّجـردن حالة النفـي املهلا مَّ
ّوحيث إن النهي قرآين فإن مؤد ُ َّ َّوبالتايل فإن اآلية الكريمـة ، اه احلرمة الرشعيةَّ

، َّال تريد القول بأن إكراه الناس عىل العقائد الدينية أمر غري ممكن جلوانحيتهـا
اء حريـة اه إقـصّ مـؤدّألن، َّوإنـام أصـل اإلكـراه حمـرم، فذلك أمر مفروغ منه
ّ والرس يف حتريم اإلكراه هو .ُوحياسب عليه، َّوهذا أمر حمرم، اإلنسان واختياره

ُأن اإلكراه إنام يرشع ويقبل فـيام إذا عجزنـا عـن إيـصال احلقـائق والبيانـات  َُّ َّ
،  إىل الكامل املطلوب منهها عىل إيصالًفنُكرهه حرصا منّ،  اإلنسانواآليات إىل

مع إنزال الكتـب والـصحف ، )٢(إيصال احلقائق إليهولكننا غري عاجزين عىل 
                                                 

 ). ال إكراه(: مفردة، من الباب الثاين) فردايتالتفسري امل(الفصل الثاين : راجع) ١(
َّربام يتساءل البعض كيف يتصور اإلكراه مع إمكـان بيـان املـراد) ٢( وهـذا واقـع لإلنـسان ، ُ

ًفال يكون خمتصا باهللا تعاىل؛ وجوابه إن اإلنسان كثريا مـا ، حيث ال يقع اإلكراه منه، نفسه َّ ً ّ= 
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ِّإلنـسان بعقـل يميـز فيـه اوتزويد ، ّئمةألاألنبياء والرسل وتنصيب اوإرسال  ُ
ِّقد تبني الرشد من الغي{: وهو حمصلة قوله تعاىل، ّاحلق من الباطل ُّ ََّ ْ َ َِ ُ َّْ َ ومل نرتك ، }َ

وما من ، إال وأمرنا بهُ فام من يشء يصلح اإلنسان .هلم فرصة لالحتجاج علينا
ّولذلك ال يرشع اإلكراه يف حقه، ُيشء يفسده إال وهنينا عنه َّ بل ال جيوز ذلك ، ُ

 .ًمطلقا
، َّوبالتايل فإن اجلملة اخلربية بصدد اإلخبار عن تلـك الواقعيـة التكوينيـة

 وأما اجلملة اإلنشائية فإهنا، َّوهي أن اإليامن حالة قلبية غري قابلة لإلكراه عليها
ًتضيف مطلبا آخر فـاإلكراه عـىل ، ب احلرمة الـرشعية عـىل اإلكـراهّوهو ترت، ُ

                                                                                                                   
من قبيل إكراهنـا للطفـل ، ُحقائقه للمكره عليهعىل يشء يعجز عن إيصال  يقع اإلكراه= 

ًاملريض عىل رشب الدواء املر الذي ال يرغب فيه أبدا ُفنحن إنام نكرهه عـىل ذلـك ألننـا ، ّ
ومهـام بالغنـا يف اإليـضاح فإنـه ال ، يته ورضورتهّأمهعاجزون عن بيان حقيقة الدواء له و

ُبـل إنـه ال يعتـرب ، ًله ممدوح عقالئياوإكراهنا ، ين إىل إكراههّفنكون مضطر، ُيعرينا سمعه
َّألن اإلكراه احلقيقي عندهم هو إلزام املقابل بيشء ال مصلحة فيـه ، ًيف نظر العقالء إكراها
َّومن الواضح بـأن إلـزام الطفـل بـرشب الـدواء فيـه مـصلحة ، له بحسب منطق العقل

 .له يف البنيولذلك ال إكراه ،  اجلهل هباّوال يرض، حقيقية له بحسب منطق العقل
ّومن خالل هذا املعنى يمكننا فهم جانب من إكراه الرشيعة لنا بالتمسك هبا بعد اعتناقنـا  ُ

ُسـوى أن املـراد منهـا توثيـق عـرى ،  من األحكام غري قابلة للتفهـيمًاَّفإن كثري، لإلسالم َّ
ّاملنقذة لإلنسان من براثن عبوديته للدنيا والشهوات واملادهللا العبودية  ُ يفهم العجـز وال، ةُ

ِّيف ساحة الرشيعة واملرشع بقدر ما هو عجز حمض يف ساحة املترشع ُِّ عـاجز عـن  ّفاحلـاج، ُ
قـد يفهـم بعـض أرسار ، ُلكنه ملزم بذلك، فهم كامل الطواف سبعة أشواط حول الكعبة

ذلـك وإكراهـه  فإلزامه يف، ًولكنه يبقى عاجزا عن الوصول إىل مالكات احلكم، الطواف
ً إكراها حقيقياّعدُعليه ال ي ُنظرا لوجود مصلحة حقيقية فـيام أكـره ، إنام هو إكراه صوري، ً ً
ًوقد عرفت بأن اإلكراه مع وجود مصلحة جيهل هبا املكره ال يعتـرب إكراهـا يف نظـر ، عليه ُ َُّ
 ). دام ظله(منه . العقالء
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َّالدين وإن كان غري ممكن إال أن نفس ممارسته عمـل حمـرم ُ فإنـشائية اجلملـة ، َّ
َّحتول احلكم الوارد فيها من حكم إرشادي مفاده أن أصل اإلكراه غـري ممكـن  ِّ ُ

،  عنـهّه التكويني ممكن ولكنه منهـيَّاه أن اإلكراّإىل حكم مولوي مؤد، ًتكوينا
إمكان الفعـل ليـأيت احلكـم بـالنهي كهذا وقد عرفت بأننا ال نشرتط يف مورد 

ّحيــث ذكــر األعــالم بــأن األحكــام املولويــة البــد مــن إمكــان حتقــق ، عنــه ََّّ
هي عنه، موضوعها وإنام ألنه ممكن ، ًفالكذب ـ مثال ـ ليس ألنه خلق بذيء فنُ
ُحيرم الـسكن : كام قيل، مع عدم إمكانه ال معنى للنهي عنهوإال ، ًوقوعه أيضا

َّفهذا التحريم لغوي ألن أصل الـسكنى يف الـشمس غـري ، يف كوكب الشمس
 .ممكن عادة

ّوهنا نقول بأن أصل القاعدة صحيح ومسلم به ُ ولكنهـا ال تنطبـق عـىل ، َّ
ه أمـر قلبـي ألن، َّفإن الفعل املحال وقوعه هو نفس اإلكراه القلبي، هذا املورد

وإنـام ، ًونحن مل نلتزم بإمكان وقوعه أيضا، تكويني ال يمكن حصوله باإلكراه
َّنقول ـ وكام سيأيت بيانه أيضا ـ بأن هنالك ثقافة سلبية سائدة يف تـأريخ حركـة  ً

وهـي ثقافـة قائمـة إىل ، مارسها الطغاة السابقون وورثها الالحقون، اإلنسان
وإلغاء البعد القيمي ،  اإلنسان يف االنتخابّيومنا هذا تعمل عىل مصادرة حق

ُ رقـم يـراد منـه ّجمـردفيه ليكون بفعل هذه الثقافة البذيئة والسياسة اإلقصائية 
ولذلك جاءت اآلية لتنهى عن هـذا الـسلوك الـسلبي الـداعي ، تكثري السواد

فالطغاة ال يستطيعون حتقيـق اإلكـراه القلبـي ، إللغاء حرية اإلنسان واختياره
ّلوكي يف نفس وقلب املتلقوالس ولكنهم يستطيعون سلب إرادته واختيـاره ، يُ

فـأرادت ، وهذا هو معنـى االستـضعاف يف األرض، ّللحق والعمل يف ضوئه
ّإلنسان حـق االختيـار لُاآلية أن تواجه هذا السلوك االستضعايف ولكي يرتك 
ّدون أن متارس يف حقه ضغوطات جانبية موجهة له بال ّ  . يكره نحو ما ّقوةُ

، َّفإن ظاهر كلامت األعالم هو ميلهم إىل إخباريـة اجلملـة، ّوعىل أي حال
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ّ األستاذ املحقق اخلوئيّسيدناومنهم  َّإن املـراد بـاإلكراه يف (...: حيث يقـول، ُ
وهو قول مقبول ، )١(...)وأن اجلملة خربية ال إنشائية، اآلية ما يقابل االختيار

ً النكتة اآلنفة الذكر ـ والتي سيأيت ذكرهـا أيـضا ولكننا لو نظرنا يف، ٍّإىل حد ما
َّيف مضامر دفع إشكال يتعلق بموضوعة اإلكراه ـ التـي تفيـد التنبيـه إىل كـون 

ة دعت إىل إلـزام النـاس عـىل املتابعـة حتـى يف ّعاماآلية بصدد مواجهة ثقافة 
َّالعقائد فضال عام سواها  هـو َّ فإننا سوف نجد أن موضوع اإلنـشاء واحلرمـة،ً
ِّقد تبني الرشد من الغي{: َّكام أن قوله، األقرب ملورد اآلية ُّ ََّ ْ َ َِ ُ َّْ َ ة األقـرب ّ هو العل}َ

وهذا ما يتناسب مع اإلنشائية ال مع ، ّيتضحكام س، للنهي عن اإلكراه يف الدين
ُبل إن الفقرات الالحقة لفقرة التبيني هي األخرى تساعدنا أكثر عـىل ، اخلربية ُ َّ

ُوستأيت بيانات أخرى يف فقرة التبيـني مـا ، ل باإلنشائية عىل اخلربيةتقديم القو
ِّيؤكد ذلك ُ.  
 سبب نزول هذا املقطع من اآلية: األمر الثاين

ــاىل ــه تع ــأن قول ــدين{: َّروي ب ِال إكــراه يف ال ِّ ِ َ َ ْ ِ ــزل يف رجــل مــن ، }َ قــد ن
ًكان يكره غالما له عىل اإلسالم، )٢(األنصار جـل مـن إهنا نزلـت يف ر: وقيل، ُ

                                                 
 .٣٠٧ص: البيان يف تفسري القرآن) ١(
ّيقال بأن تفرقد ) ٢( َّ َّ يكـشف لنـا بـأن هـذا املقطـع هـو آيـة ّخاصع بسبب نزول د هذا املقطُ

ّوليس مقطعا ثانيا من آية الكريس كام يدعون، ةّمستقل ً  ؟ً
ّإن أصل التفر: وجوابه ، ًهـذا أوال، د بعنوان اآليتيةّ ال يلزم منه التفرّخاصد بسبب نزول َّ
َاليوم يئس ...{: قوله تعاىل ّفإن، نات كثرية من هذا القبيلّإننا مل نعدم يف القرآن عي: ًوثانيا ِْ َ َ َ ْ

ْالذين كفروا من دينكم فال ختشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمـت علـيكم  ْ ْ ْ ْ َ َ َ ْ ْ ُُ ُ ُ َ َ َ َُ َ ْ ْ ََّ َ ْ ْ َ ُ ْ َُ َ ُ َْ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِْ َِ َ َ ْ َ
ًنعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ََ ُِ َ ُ َ ْحرمـت{: الواقـع بـني قولـه تعـاىل، <٣: املائدة> }...ْ َ ِّ ُ 

ْعلي َ َكم امليتة والدم وحلـَ ََ َُ ْ َُّ َْ ُ ُم اخلنزيـر ومـا أهـل لغـري اهللاِ بـه واملنخنقـة واملوقـوذة واملرتديـة ُ ُ ُ ََ ْ َ ُِّ َ ْ َ َ ََ َ ُُ َْ ُ َْ َِّ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ِ ِِ َ ُ
ِوالنطيحة وما أكل السبع إال ما ذكيتم وما ذبح عىل النصب وأن تستقسموا ب ِْ ْ ُُ ْ َ ْ ْ َ َّ َِ َِ َ ُّ ُ ََّ ََ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َِ َ ُ َ ََّ ََّ ْاألزالم ذلكـمِ ُ ِ َ ِ َ ْ َ= 
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فلـام أرادوا الرجـوع مـن ، ار الـشام إىل املدينـةّفقدم جت، األنصار كان له ابنان
فـأخرب ، ا ومـضيا إىل الـشامّفدعومها إىل النرصانية، فتنـرص، املدينة أتاهم ابناه

َالرجل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه بـذلك، فـأنزل اهللا تعـاىل ِال إكـراه يف {: ُ َ َ ْ ِ َ
ِالدين  . من كفرّأول مها !أبعدمها اهللا: ول اهللا صىل اهللا عليه وآلهفقال رس، }...ِّ

ُوعن ابن مسعود والسدي أن هذا كان قبل أن يؤمر النبي صـىل اهللا عليـه  َّ ِّ
 .)١(وآله بقتال أهل الكتاب
أو ال ، ًكانت املرأة تكون مقالتا ـ ال يستقيم هلا محـل: وعن ابن عباس قال

ده، فلام أجليت بنـو ِّن عاش هلا ولد أن هتويعيش هلا ولد ـ فتجعل عىل نفسها إ
 فـأنزل اهللا تعـاىل !ال نـدع أبناءنـا: النضري كان فيهم من أبناء األنصار، فقالوا

ِال إكراه يف الدين{: ذكره ِّ ِ َ َ ْ ِ فمن حلق هبم اختار اليهودية، ومن أقام اختـار ، }...َ
 .)٢(اإلسالم

ّواملحصلة منه ُ فيناسـب ذلـك القـسم ،ّ تعلق نفي اإلكراه بأهل الكتـاب:ُ
ًوالذي يكون فيه اخلطاب موجهـا إىل غـري املـسلمني مـن أهـل ، الثاين للدين َّ ُ
، وهذا األمر عىل جودته إال أنه ال يعدو دائرة اجلري والتطبيق لآليـة، الكتاب

                                                                                                                   
ٌ فسق = ْ ٌفمن اضطر يف َخممصة غري متجانف إلثم فـإن اهللاَ غفـور ...{: وقوله تعاىل، }...ِ ُ ْ َ َّ َُ َ ََّ ِ َ ٍَ ْ ِ ِّ ٍ ِ ٍَ ََ َ ْ ِ ُ ْ ِ

ٌرحيم مع أن مجيـع هـذه ، وباتفاق الفريقني، ة بهّخاصّمل يمنع من تفرده بأسباب نزول ، }َِّ
 ).دام ظله(منه .  الثالثة من سورة املائدةوهي اآلية، املقاطع الثالثة آية واحدة

: للنيـسابوري، أسباب نـزول اآليـات: ًوأيضا. ١٦١ ص،٢ج: تفسري جممع البيان: انظر) ١(
َقد وجد يف نفسه عىل النبـي صـىل ، ُويدعى بأيب احلصني، َّوقيل بأن ذلك الرجل. ٥٣ص َ َ

َال وربـك ال يؤمنـون حتـى َفـ{: اهللا عليه وآله حني مل يبعث يف طلبهام، فنزل قولـه تعـاىل ُ ََّ َُ ِّ ََ ِْ َ َ َ
ًحيكموك فيام شجر بينهم ثم ال جيدوا يف أنفسهم حرجـا ممـا قـضيت ويـسلموا تـسليام ِ ِ ِْ ُ َ ُ ْ َ ْ َّ ْ ْ َ َُ َ ُ َْ َ ً ْ ُِّ َ َ َ ََ َ َُّ ِّ ِ ُ َ ِِ َ ُ َ َ َ ِّ َ{ .

 .٢١ ص،٣ج: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: انظر
 . ٢١ ص،٣ج: جامع البيان: انظر) ٢(
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 .بمعنى عدم انحصار مفهوم نفي اإلكراه املطلق يف مفردة الدين بأهل الكتاب
وأما سبب النـزول ، ّخاص احتاج األمر إىل دليل ،مفإذا ما قلنا باالنحصار هب

ّهذا فضال عن القدح باألعم األغلب من روايـات أسـباب ، فقارص عن ذلك ً
 .)١(منهاكثري وإلرسائيلية ال، النزول لضعف سندها

ِال إكراه يف الدين(: دعوى نسخ قوله تعاىل: األمر الثالث ِّ ِ َ َ ْ ِ َ( 
َادعي يف املقام نسخ هذا اجلزء ِال إكراه يف الدين {: ُّ ِّ ِ َ َ ْ ِ  من املقطـع الثـاين }...َ

ُفإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املرشكني حيث {: وناسخه قوله تعاىل، من اآلية ْ ْ ْْ ُ ُ ُ ََ َ ُِ ِ ُ ُُ َ َُ ََ ْ ََ ِ
ْوجدمتوهم وخذوهم واحرصوهم واقعدوا ل ُْ ُُ َ ُ ْ َ ُ َ ُ َ َْ ْ ُْ ُ ُُ ٍهم كل مرصدـَُّ َ ْ َ َّْ ُ  .)٢()٥: التوبة( }...ُ

ً ابن القيم اجلوزي أقواال يف ذلكوقد ذكر حيـث ، منهـا دعـوى النـسخ، ِّ
َّثم ، َّألن هذه اآلية نزلت قبل األمر بالقتال، إنه منسوخ: والقول الثاين(: يقول
 .)٣(...)وهذا قول الضحاك والسدي، سخت بآية السيفُن

 مـن عـدم )هّس رسّقـد(ُ األستاذ اخلوئي ّسيدناوالصحيح هو ما ذهب إليه 
ِيـا أهيـا النبـي جاهـد {: ورفضه لدعوى كون الناسخ هلا قولـه تعـاىل، نسخها ِ َ ُّ َِ َّ َ ُّ َ
َالكفار وا َ َّ ُ ُنافقني واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس املصريُملْ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ َ َ َْ َّ َِ ُ ْ َ ْ َْ َْ ِ َ ُْ كـام ، )٧٣: التوبة( }ْ

 .نفى اختصاصها بأهل الكتاب
، )٤() منسوخة وال خمـصوصةوليست، َّأن اآلية حمكمة: واحلق(: هّس رسّ قدقال

 عـىل نفـي دعـوى النـسخ ّذكر تفاصيل دقيقة يف معنـى اإلكـراه واسـتدلَّثم 
                                                 

، الفصل األول من البـاب األول مـن الكتـاب: راجع. يان املراد من اإلرسائيلياتب تقدم   )١(
 ). التفسري الروائي األثري(: حتت عنوان

:  رقـم،٣٠ص: البن حزم األندلـيس، )الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكريم(:  انظر كتاب)٢(
)٢٤ .( 

 . ٩٢ص: ي البغداديجلامل الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن اجلوز، نواسخ القرآن) ٣(
 . ٣٠٧ص: البيان يف تفسري القرآن) ٤(
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ال مـا ، والتخصيص ألهنا تعتمد عىل كون املراد من اإلكراه مـا يقابـل الرضـا
 : وهي، وهو باطل لوجوه ثالثة، يقابل االختيار

 .إنه ال دليل عىل ذلك :ّولاأل
ُّألن الدين أعم :الثاين  الكفـر واإليـامن بعـد ُكرِوذ،  من األصول والفروعَّ

 .ذلك ليس فيه داللة عىل االختصاص باألصول فقط 
ِّقد تبني الرشـد مـن الغـي{: ألنه ال يناسبه قوله تعاىل :الثالث ُّ ََّ ْ َ َِ ُ َّْ َ وبالتـايل ، }َ
َّوأن اجلملـة خربيـة ال ، َّأن املراد باإلكراه يف اآلية مـا يقابـل االختيـار: فاحلق

، َّواملراد من اآلية الكريمة هو أن الرشيعة اإلهلية غري مبتنية عىل اجلـرب، نشائيةإ
َفال جيرب، ال يف أصوهلا وال يف فروعها  .)١(ٌ أحد من خلقه عىل إيامن وال طاعةُ
َّألن ، املراد بذلك ال إكراه فيام هـو ديـن يف احلقيقـة(: قال الشيخ الطويس

فأما ما يكره عليه مـن إظهـار ،  بوجوبهذلك من أفعال القلوب إذا فعل لوجه
ُكام أن من أ، فليس بدين، الشهادتني  .)٢()ًكره عىل كلمة الكفر مل يكن كافراَّ

ًإن اإلكراه إن كان تكوينياَّثم  ًوإن كان ترشيعيا فـال معنـى ، َّفهو كام تقدم، َّ
ِأضف إىل ذلك أن اهللا تعاىل مل تقتض حكمته إكراه أحد عىل، له يف املقام ،  يشءَّ

ًولكنه سيكون مفضيا لنقض فلسفة الثواب ، ًوإن كان سبحانه قادرا عىل ذلك ُ
ًفإذا مل يكن ذلك اإلكراه منسجام مع فلسفة اخللق وفلسفة الثـواب ، والعقاب ُ

ّ فمن البني أن ال يصح صدور ذلك ّالبتةوالعقاب ومل حيصل اإلكراه منه تعاىل  ِّ
ًأوالكنة بل ال معنى لصدوره لعدم امل، من غريه  قـال ؛ًولعـدم احلكمـة ثانيـا، ّ

َّولو شاء ربك آلمن من يف األرض كلهم مجيعا أفأنت تكـره النـاس حتـى {: تعاىل َّ ُ ََ َ ُ َ ُّ ْ َِ ْ َ َ ً ََ ِ َ ْ ْ َ َ َُ ُّ َُ ِ َ ِ َ
َيكونوا مؤمنني ِ ِ ْ ُ َْ ُ نحن القادرون عىل إكراه الناس عىل ذلك : أي، )٩٩: يـونس( }ُ

، لبطالنـه ونفيـه للغـرض،  ـ مل نقم بـهّالبتة ّـ بسلطتنا التكوينية التي ال راد هلا
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ّ وكأن اهلدف مـن وراء ذلـك كلـه إلغـاء .هّفكيف بك وأنت ال متلك ذلك كل َّ
، س ّأصل فكرة اإلكراه من قامويس احلركة التكوينية والترشيعية للشارع املقد

فالقادر مل يفعل وغري القـادر عـاجز عنـه؛ وأمـا املـراد مـن املـصداق الفعـيل 
ّ للدين يف حدود هذا النص فإنه ديننا املعروف الذي ارتـضاه اهللا لنـا واحلقيقي

 .)١(وهو إسالمنا العظيم، ًدينا دون سواه
ِّوستكون لنا عودة أخرى نؤكد فيها انتفاء موضوعة النسخ ُ وذلـك عنـد ، ُ

ِّقد تبني الرشد مـن الغـي{: تفسرينا لقوله تعاىل ُّ ََّ ْ َ َِ ُ َّْ َ مـن خـالل حتليـل حقيقـة ، }َ
 .ة احلكم ال احلكم وحدهّخ وعالقته بعلالنس

ً 

وهـو قولـه ، واآلن ينبغي العودة للجملة األوىل من املقطع الثاين من اآلية
ِال إكراه يف الدين{: تعاىل ِّ ِ َ َ ْ ِ َّفقد مر بنا أن الدين بمعناه اللغوي األقرب هو ، }...َ َّ
جهـة بلحـاظ تقـسيامت نفـس ، ًوأما اصطالحا ففيه جهتان،  واملتابعةالطاعة

 .وجهة بلحاظ املخاطبني، الدين ومفرداته
 مفردات الدين: ُاجلهة األوىل

 : وهي، تدور بني اجتامع وافرتاق العقيدة والرشيعة، وفيه صور ثالث
 .ةدون اجلوارحي، ُانحصار مفردات الدين باألمور اجلوانحية :الصورة األوىل
فتقترص عـىل ، ُانحصار مفردات الدين باألمور اجلوارحية :الصورة الثانية

 .ُدون األمور اجلوانحية القلبية العقائدية، الرشيعة واألحكام الرشعية العملية
ّمثلـة املت، ًاشتامله عىل املوارد اجلوانحيـة واجلوارحيـة معـا :الصورة الثالثة

َّأو ما تسمى ، ًبالعقيدة والرشيعة معا ُأيضا بأصول الدين وفرُ  .ع الدينوً
ًوالصحيح يف ذلك هو أن الدين يشمل األمـرين معـا َّولكـن موضـوعة ، َّ
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العقيـدة : أي، ّنفي اإلكراه يف اآلية الكريمة ختتص بالعمل اجلـوانحي القلبـي
ِّفمن الثابت يف حمله أن مفردات الرشيعة العمليـة مـن صـالة ، ُوأصول الدين
ُ عىل تركها املسلم ويكره عليهـا مـن قبـل اإلمـام ُ وزكاة حياسبّوصوم وحج
سـواء مـن اإلمـام ، فاألمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب إقامته، العادل

واملـأمور بـاملعروف ، ًنه أم مـن قبـل املكلـف ابتـداءٍن مالعادل مبارشة أم بإذ
 ،إما عىل الفعل أو عـىل الـرتك، ُواملنهي عن املنكر يواجه عملية إكراه واضحة

ًفمن أسلم وعلم إسالمه يكون ملزما بـأن يـأيت باملظـاهر اإلسـالمية املت ُ ّمثلـة ُ
َّن انتخـاب إيف حـني ، ًفال اختيار يف البني بعد اختيار اإلسالم دينا، بالعبادات

وأمـا يف ، ُفليس ألحد أن يكرهـه، ًالعقيدة ابتداء أمر يرجع إىل اختيار اإلنسان
ً الـرشيعة ليـست موضـوعا لنفـي اإلكـراه َّبمعنى أن، الرشيعة فاألمر خمتلف

 . بني اآلية وبني األمر باملعروف والنهي عن املنكرفال تنايف، الوارد يف اآلية
ً األستاذ اخلوئي قدس رسه إىل نفي اإلكـراه مطلقـاّسيدناقد ذهب ، نعم ُ ،

َّواملراد من اآليـة الكريمـة هـو أن (...: حيث يقول، ًيف العقيدة والرشيعة معا
ُفـال جيـرب ، ال يف أصوهلا وال يف فروعهـا، ة اإلهلية غري مبتنية عىل اجلربالرشيع

ُه يريـد مـن ّولعلـ،  نظـرّوهو قول حمل، )١()ٌأحد من خلقه عىل إيامن وال طاعة
ُذلك أن غـري املـسلم ال يكـره عـىل االلتـزام بأصـول الـدين اإلسـالمي وال  ُ َّ

َّوإال فاملسلم من املسلم إلزامه بالفرو، بفروعه  .عُ
وأما النكتة احلقيقية يف نفي اإلكراه يف الـدين املـأخوذ يف حـدود العقيـدة 

ُواألمور القلبية غري قابلة ، ُفهي أمور قلبية، عتقاديةُفذلك جلوانحية األمور اال
ُفاحلب والبغض ال يمكن إجيادمها وإعدامهام متى شـئنا ذلـك، لإلكراه فهـام ، ّ

 وقوع ّمجرد االضطراري احلاصل بمن قبيل اإلبصار، يأتيان بنحو اضطراري
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ولكنـه ، َّوال ريب بأن هلذا األمر االضطراري علله ودواعيه، العني عىل اليشء
بل ليس ألحد إجياد الغـرض القلبـي التكـويني بـاإلكراه ، ال حيصل باإلكراه

 .عليه
ّقال الطربيس بعد أن ذكر عدة وجوه كان أمهها األخري َّإن (: وهـو قولـه، َّ

َّألن مـا هـو ديـن يف ، َّولكن العبد خمري فيـه،  الدين إكراه من اهللاملراد ليس يف
ُفأما ما يكره عليه مـن ، إذا فعل لوجه وجوبه، هو من أفعال القلوب، احلقيقة

ُكام أن من أكره عىل كلمة الكفر مل يكن ، فليس بدين حقيقة، إظهار الشهادتني َّ
 .)١()ين اهللا الذي ارتضاهود، وهو اإلسالم، واملراد الدين املعروف، ًكافرا
ُفله أن يوجـد ، َّللباري جلت قدرته إكراه الناس عىل األمر التكويني، نعم

وقد ورد هذا املعنى يف القرآن الكـريم يف ، ُكام له أن يزيل ذلك، احلالة اإليامنية
َولو شاء ربك آلمن من يف األرض كلهم مجيعا أفأنـت{: قوله تعاىل َ َ ً ََ ِ َ ْ ْ َ َ َُ ُّ َُ ِ َ ِ َ ُّ ْ َ تكـره النـاس ََ َُّ ُِ ْ

َحتى يكونوا مؤمنني ِ ِ ْ ُ َْ ُ ُ َّ َّإن املشيئة التكوينية القاضية هبدايتهم : أي، )٩٩: يونس( }َ
ًفكيف بمـن ال يملـك ذلـك هلـم يطلـب هـدايتهم تكوينـا ، ًمجيعا مل تقع مني

، إنام األمر مقـرون بـسلطة تكوينيـة مـن اهللا تعـاىل وحـده، فيجعلهم مؤمنني
َّوقد رجح اهللا تعاىل اختيار اإلنسان لدينه عىل ، يار اإلنسانًومقرون أيضا باخت

وما ذلـك إال لـسببني ، هكذا جرت حكمته يف اخللق، ًاضطراره لذلك تكوينا
 هو احلـرص عـىل تكـريم اإلنـسان ورفـع مكانتـه يف الوسـط ّولاأل، ّمهمني

 .َّوأما الثاين فسيأيت عام قريب، اإلمكاين
ي ال ينـسجم إال مـع اختيـار اإلنـسان إذن فأصل االعتقـاد أمـر جـوانح

، ّفإذا ما حصل احلب ليشء أو البغض لـه، ال مع إجباره وإكراهه عليه، وحده
ِّفلإلنسان أن حيدد حركته اخلارجية ، أو وقع القبول القلبي ليشء أو الرفض له ُ
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 .كام له القدرة عىل الترصيح بذلك، فله القدرة عىل كتم إيامنه، يف ضوء ذلك
ّيمكننا أن نوقف التـرصفات يف ضـوئهام: خرىُبعبارة أ ُ فالـذي تبغـضه ، ُ

ًيمكنك أن تكون منصفا معه ه يمكنـك معاقبتـه عنـد صـدور ، ُ ُوالـذي حتبــّ ُ
ّولكن التـرصف يف ضـوئهام يشء وأصـل ، هءرغم أنك تكره إيذا، تقصري منه َّ

َّولذلك مل يكلف الزوج بالعدالـة القلبيـة بـني زوجاتـه، انعقادمها يشء آخر ُ، 
ِّوإنام كلف بالعدالة االجتامعية بينه، فذلك أمر غري ممكن ،  يف الزيارة والنفقةّنُ

ّبل إن األب ال يستطيع أن يعدل بني أوالده يف املحب ِّفيقـرب بعـضا ويـؤخر ، ةَّ ُ ًُ ِّ
ّولكنه يمكنه أن ينصف بيـنهم يف الرعايـة وعـدم إظهـار تقـديم مـود، آخر ة ُ

بحانه يف خلقـه أنـه يف جممـوع هـذه ومن حسن صنيعه س، أحدهم عىل اآلخر
َّاألمور االجتامعية جعل الفعل اخلارجي ال القلبي حمل احلساب ُ. 

ومـن هنـا ، بل ال موضوع له، فاإلكراه يف املقام غري ممكن، ِّوعىل أي حال
ّيتولد إشكال مهم ًوهو إذا كان موضوع اإلكراه منتفيـا ، َّ مل يتعرض له األعالمَّ
ً إما أن تكون اآلية لغوا يف موردها أو أهنـا تقـصد شـيئا وبالتايل، فاحلكم مثله ً

ًآخر قابال لإلكراه فيه ابتداء  ؟وليس أمامنا سوى الرشيعة، ً
َّهو أن موضوع احلكم مل يتغري: وجوابه ُفهو العقيدة وأصول الـدين ذات ، َّ

ًوقـد ورد النهـي عـن اإلكـراه فيـه نظـرا ، االرتباط الوثيق بالعمل اجلوانحي
فالـديانات ، ٍ قـاض بـإلزام النـاس عـىل املتابعـة يف العقيـدةّعامناخ لوجود م

ًالسابقة مل تكن متتلك مالمح واضحة حول الرشيعة فضال عن افرتاض وجود 
ّ عىل مر التـأريخ جـاء ّولوإنام الدين اإلسالمي هو األ، منظومة كاملة يف ذلك
، دة والعمـلل برسم حركة اإلنسان عىل مستوى العبـاّبمنظومة ترشيعية تتكف

ّوبالتايل فإن املعهود واملرتكز يف األذهان هو اإللزام بام هو واضح ومتوفر ومل ، َُّ
: القائـل وقد صـدق املثـل الـسائر، َّسواء كانت حقة أم باطلة، يكن كالعقائد

َّوبالتـايل فـإن ، وإن كفـروا كفـروا، إن آمنوا آمنوا، )الناس عىل دين ملوكهم(
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ُالقرآن الكريم جاء ليحا فية التي حتـاول أن تلغـي إرادة ّرب هذه النزعة التعسِ
 .ًوالتي تريد أن جتعل منه ظال ليس له إال املتابعة، اإلنسان ومشاعره

ّومن هنا تفهم درجـة محـق الطغـاة الـذين يلزمـون رعيـ تهم باملتابعـة يف ُ
خري شـاهد تـأرخيي عـىل كـون ّلعل و، منظوماهتم الفكرية وتعاليمهم احلزبية

سهم يف قلـب املـوازين ونـرش االنحـراف دون اعتقاد حقيقي كيف تاملتابعة ب
أعلنـوا إسـالمهم الـصوري ، الطلقاء الذين أسلموا عنوة، ّمةُوالضاللة يف األ

َومل...{ ،حلفظ أنفسهم وأمواهلم ومناصبهم وبقية امتيازاهتم ِا يدخل اإليامن يف ـََّ ُ َ ِ ْ ِ ُ ْ َ
ْقلوبكم ُ ِ ُ ُاملنقلبـني عـىل اإلسـالم واملنـاوئني  ّأولفكانوا ، )١٤: احلجرات( }...ُ
ًبخالف الذين دخلوا اإلسالم حبا ورغبة، )١(له ، فقد عاشوا وماتوا لإلسالم، ّ

وإنـام لتحاسـد ، ّالبتةوإذا ما صدرت منهم بعض اهلنات فال لبغض باإلسالم 
ّوقلة وعي ّأو ألمور أخرى كحـب الـسلطة واحلكـم، َّ ُ فأخطـأوا مـن حيـث ، ُ

ٍال من أجل تآمر وبغض، ىل قلوب بعضهمّرسيان حب الدنيا إ ٍ دفني وثـارات ٍ
َونعم القـول قـول أمـري املـؤمنني عـيل عليـه ، قديمة عىل اإلسالم واملسلمني

، )٢()ّليس من طلب احلق فأخطأه كمـن طلـب الباطـل فأدركـه(: السالم يف ذلك
 . بالذي طلب الباطل فأدركه معاوية بن أيب سفيانيحيث عن
 للـسبب اآلنـف ّولكنـه منفـي،  عىل أصل املوضوعفاإلشكال وارد، إذن

                                                 
َّحتى أن زعيم الطلقاء آنذاك أبا سفيان جاء إىل أمري املؤمنني عيل عليه الـسالم بعـد وفـاة ) ١(

مـا بـال (: ً قائال لـهّمةُالنبي األكرم صىل اهللا عليه وآله وهو يبتغي إيقاع الفتنة وتقسيم األ
فقـال :  قالً.الًا عليه خيال ورجاّواهللا لئن شئت ألمألهن، ٍّهذا األمر يف أقل حي من قريش

ًيا أبا سفيان طاملا عاديت اإلسـالم وأهلـه فلـم تـرضه بـذاك شـيئا: عيل تـأريخ : انظـر). ّ
 . ٤٤٩ ص،٢ج: الطربي

: رشح ابن أيب احلديـد، هنج البالغة: انظر.  عليه الـسالممن الكلامت اخلالدة ألمري املؤمنني) ٢(
 . <٦٠>:  رقم،٧٨ ص،٥ج
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ُرغم علمنا بأهنـا مل حتـل ، ولوال ذلك لبقيت ثقافة اإللزام هي احلاكمة، الذكر َّ
ًجذريا بسبب البعـد عـن روح اإلسـالم واملـضامني النـصية وإبـداهلا عمـال  ّ ً

 . بالنصوص الوضعية
 الدين بلحاظ املخاطبني: اجلهة الثانية

ّنبـني اآلثـار املرتتَّثـم نذكرمها ، إىل قسمنيوفيها ينقسم الدين  ، بـة علـيهامُّ
 :ومها

ًوفيـه يكـون اخلطـاب موجهـا لغـري ، ّعـامالدين باملعنى ال :ّولالقسم األ َّ ُ
 .سواء كانوا كتابيني أم غري كتابيني، ًاملسلمني عموما
وفيـه يكـون ، أي الـدين اإلسـالمي، ّاصالدين باملعنى اخل :القسم الثاين
ًوجها إىل غري املسلمني من أهل الكتابُاخلطاب م َّ. 
ُب عليـه عـدم إلـزام غـري املـسلم عمومـا بـاإلقرار بأصـول ّ يرتتّولواأل ً

بام يف ذلك املالحدة الذين ينفون وجود الواجـب ، ًاإلسالم فضال عن فروعه
بل ربام هو خمالف إلمجاع املسلمني القائـل ، ُوهو قول خمالف للمشهور، تعاىل

ُالسيام املحاربني منهم، م وإلزامهم باإلسالمبوجوب حماربته َّ. 
 أفـراد يعيـشون يف بـالد ّجمـردُإن كان أولئـك : ّولكن ما نراه يف املقام هو

ًاإلسالم فالبد من حماربتهم أو إلزامهم باهلجرة عن ديار املسلمني عمومـا ال ، َّ
ُأن هياجروا من بلدة مسلمة إىل أخرى ّيـصح فـال ، ُحتى وإن كـانوا مـساملني، ُ

ِّللمالحدة واملرشكني أن يقطنوا بالد املـسلمني إال لـرضورة قـصوى يقررهـا  ُ ُ
 .قةَام الفسّاإلمام العادل ال احلك
ّوأما إذا كانوا يمث ًلون كيانا مستقال أو دولة ُ ُ  فإهنم - باالصطالح املعارص-ً

 َّإن كانوا حماربني لإلسالم وممن يكيدون له فإنه يلـزم حمـاربتهم وإلـزامهم بـام
: لقولـه تعـاىل، ولإلمام العادل أن يعفو عن أرساهم أو يطلب افتداءهم، يلزم

َّفإذا لقيتم الذين كفروا فرضب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثـاق فإمـا { ْ ُ ِّ ُ ُِ ِ َِ َ َ ََ َ ْ ََ ُ َ َ َْ َ َّ َُّ ُ َ َّ ُُ َ ِ ْ َ َ َ ِ ِ
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َمنا بعد وإما فداء حتى تضع احلرب أوزارها ْ ُ َ َ َ ْ ََ ْ َّ ََ َ َّ َ ُ َّ َ َ ِ ِ  .)٤: حممد( }...ً
ّبل يصح التعاون معهم ، ُوأما إن كانوا ضمن دولة مساملة فال ضري عليهم

فكيف إذا كـان ، ة أو ضعف لإلسالم واملسلمنيّما مل يلزم من ذلك ذل، ًمطلقا
وبالتـايل ، كام هو واقـع احلـال،  حقيقية ودعامة فعلية لناّقوةيف عالقاتنا معهم 

ًه دون أن يلزموا بأي دين ساموي فـضال عـن فلهؤالء أن يبقوا عىل ما هم علي ّ ُ
ََوإن جنحوا للسلم فاجنح هلا {:  لقوله تعاىل؛ُما داموا مساملني، الدين اإلسالمي ْ ْ ُ َ ََ ََ ِ ْ َّ ِ ْ ِ
َوتوكل عىل اهللاِ َْ َ ََّ ُ إنه هو السميع العلـيمَ َِّ َِ ُ َ ُ ُْ َّ ، وهـو خطـاب مطلـق، )٦١: األنفـال( }ِ

وعـن جماهـد بأنـه خطـاب ، الـسيفوروي عن ابن عباس بأنه منسوخ بآيـة 
 .ال اعتبار هلام، ومها قوالن ضعيفان، )١( بأهل الكتابّخاص
 عدم شـمول املالحـدة واملـرشكني ّولاأل، ب عليه أمرانّا الثاين فيرتتّوأم
ُفالبد أن يكرهوا عىل اإلسالم، باخلطاب أو أهنـم غـري معفيـني مـن اإلكـراه ، َّ
َّكقدر متيقن م الكتابيني بـدخول اإلسـالم مـا مل يكونـوا والثاين هو عدم إلزا، ُ

ّسواء كانوا أفرادا أم كيانا ودولة مستقل، ُحماربني لإلسالم ُ ً ُفإن كانوا حماربني ، ةً
ويف اإلسالم شوكة ومكنة عىل دحرهم وجب قتـاهلم وإلـزامهم بأحـد أمـور 

دفـع : أي، وهي القتل أو دخول اإلسالم أو دفع اجلزية وهم صاغرون، ثالثة
َقـاتلوا الـذين ال {: وهو قوله تعـاىل، ة دون أن يكون هلم رشط أو فرضاجلزي َ ِ َِّ ُْ َ

ِّيؤمنون باهللاِ وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللاُ ورسوله وال يدينون دين احلق  َ َ َ ُ َ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ ُْ َُ ُ َ َ َّ َ ُ ِّ َ َُ َ َُ َْ ُ ِ ِ ِِ
ْمن الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا اجلز َّ َ ُِ ْ ْ ُْ ْ َ َ َ َُ ِ ِ ِْ َية عن يد وهم صاغرونَُّ ُ ْ َ َِ ٍَ ُ َ َ ، )٢٩: التوبـة( }َ

َّعلام بـأن ، َّولإلمام العادل أن يمن عىل أرساهم بالعفو أو إلزامهم بدفع الفدية ً
ُقاتلوا(: قوله تعاىل ِ ُيراد به قاتلوا الذين يقاتلونكم ال املساملني منهم) َ فهـؤالء ، ُ

َّمل يرشع قتاهلم  .الميّوال يصح إلزامهم بالدين اإلس، ُ
                                                 

 .<٦١>: رقم ،٢٣٧ص: تفسري اجلاللني: انظر) ١(
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َّمع أن يف اإلكـراه عـىل ، ّفلنا أن نسأل عن رس عدم اإلكراه، ّوعىل أي حال
موافـق للـسرية العقالئيـة  وهـبل ،  وعافيةًافعل اخلري وانتخاب األفضل خري

ِنظرا ملا فيه من السعادة والطمأنينة يف الدارين، ًأيضا  ؟ً
ــة احلق ــو أن اخلــري والعافي ــصحيح ه ــَّوال ــسعادة وال، نيَّيقي ــة وال طمأنين

فإكراه العاقل الراشـد املختـار ، إنام تكمن يف االختيار ال يف اإلكراه، األبديتني
حيـث ، ة بنكتة عـدم اإلكـراهّخاصًوسوف تأتينا الحقا بيانات ، سلب لكامله

وجدوائية وضـوح طريقـي ، ّسنتعرض هنالك إىل اجلانب القيمي يف اإلنسان
 .)١(فانتظر، نسانالرشد والغي يف اجلانب الفكري والسلوكي لإل

َّوعىل أي حال فإن الظاهر بل األظهـر يف املقـام هـو إرادة الـدين بمعنـاه  ّ
وأما صـدق ، أي الدين اإلسالمي ال خصوص مذهب بعينه، ّعام ال الّاصاخل

ْاليـوم أكملـت لكـم ...{: ّاإلسالم األتم عىل مذهب دون غـريه لقولـه تعـاىل َ َ َُ َ ْ ُْ ْ َ ْ
َدينكم وأمتمت عل َ َُ َْ َْ ْ َ ُ ًيكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم ديناِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ْ َْ ِ ُ َُ ُ َ حيـث ، )٣: املائدة( }...ْ

 فهو مع القبول به ،ارتباط األمر باإلقرار بوالية أمري املؤمنني عيل عليه السالم
 .ال ينطبق عليه ما يف املقام

ّثم إن الـدين بمعانيـه اللغويـة غـري منفـي يف املقـام  ولكنـه لـيس ، ّالبتـةََّّ
َّفال يقال بأن املراد خصوص الطاعة واملتابعة، َّكام تقدم، ًمقصودا وغري ذلـك ، ُ

ّوإنام املراد حتديدا هو الدين بمعنى العقيدة واملل، ُمن املعاين األخرى والذي ، ةً
: والشاهد عىل ذلـك اجلملـة التاليـة لـذلك؛ قـال القرطبـي، عرفت مصداقه

ِّقد تبني الرشد من الغي{: ولهة بقرينة قّالدين يف هذه اآلية املعتقد واملل( ُّ ََّ ْ َ َِ ُ َّْ َ َ{()٢(. 
َّوقد ادعى البعض أن املراد من قوله تعاىل ِال إكراه يف الدين{: َّ ِّ ِ َ َ ْ ِ هو أنه ال ، }َ

                                                 
 ).النكتة يف عدم اإلكراه(: حتت عنوان، يف الفصل السادس من الباب الثاين) ١(
عالقـة نفـي اإلكـراه >: حتت عنـوان، سيأيت ذلك يف القسم الثاين من التفسري املوضوعي) ٢(

 .فانتظر، <بإشكالية التفويض
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وشـاهده ، يشء فيه هو خـري حمـضّكل ف، ُيوجد يف الدين يشء تكرهه النفس
ُكتب عليكم القتال وه{: عىل ذلك هو قوله تعاىل َ َ َُ َ ِ ِْ َُ ُْ ُو كره لكم وعسى أن تكرهـوا ُ َ َ ٌ ََ َ ْ ْْ َُ َ َّ ُ
ْشيئا وهو خري لكم ْ ُْ َّ ٌ َ َ ُ َ ً ولكنه ، فالقتال أو اجلهاد تكرهه النفس، )٢١٦: البقرة( }...َ
ّوالصدقات الواجبة فـضال عـن املـستحب، جزء من الدين ُ ، ة تكرههـا الـنفسً
 فيهـا ولكنهـا، ً من أجزاء الدين أيضاّوالصالة والصوم واحلج، ولكنها واجبة
ُألن فيها جهد، كره معلوم َّ؛ وهنا يقول صاحب هذا القول بـأن هـذا ًا وتقييدًاَّ

ًولـيس كرهـا حقيقيـا، الكره هو كره ظاهري : ولـذلك تقـول اآليـة اآلنفـة، ً
ْوعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم{ ْ ْ َ َُ َّْ ٌ َ ََ ُ َ ُ َ ًَ َ ْ وهذا الكره الـصوري تكـشف عـن ، }َ

ِال إكـراه يف الـدين{: ىلته آية الكريس بقوله تعـاّصوري ِّ ِ َ َ ْ ِ ال يشء مكـروه : أي، }َ
ّوأن الكره املتصور صوري، ًواقعا يف الدين َّ ُ   . ال واقعية لهَّ
حيث ، َّعي بأن آلية نفي اإلكراه صلة وثيقة بموضوعة التفويضُّدكام قد ا

وسوف نقف عند إشكاليتهم وبيـان ، حاول بعض أعالم املعتزلة إثبات ذلك
 . م يف بحوث التفسري املوضوعيسقم استدالهل
َ قد ت   ا رشد من ال (: قو  تعا  ْ َ َِ ُ ْ    َ َ(  

ً نفي اإلكراه القلبي عىل التمسك بالدين عقائدياّاتضحبعد أن  ُقـد يقـال ، ّ
ّبأن عل ِّقد تبـني الرشـد مـن الغـي{: ة عدم اإلكراه هو قولهَّ ُّ ََّ ْ َ َِ ُ َّْ َ فلـيس هنالـك ، }َ

 لـه ّاتـضحّان عىل التمسك بالعقيدة اإلسالمية بعـد أن اضطرار إلكراه اإلنس
ة ّمـن التعليـل هـو العلـّ تقـدم َّأو أن مـا، فهل األمر كذلك، ّاحلق من الباطل

 ؟الفعلية لعدم اإلكراه
وهـو ، َّ لنا أن اجلملة اآلنفـةّاتضحمة ّإننا يف ضوء املعطيات املتقد: وجوابه

ِال إكراه يف الدين{: قوله ِّ ِ َ َ ْ ِ تهـا ّفبناء عـىل خربي، أن تكون خربية أو إنشائيةإما ، }َ
ّفإن عدم املكنة البرشية من إيقاع اإلكراه عىل العقيدة لكونه أمرا قلبيا هو العل ً ً ة َّ

ًال ألن تبني الرشد من الغي كان مانعا منه؛ وبناء عـىل ذلـك ، احلقيقية يف ذلك ًّ َّ



 ٢ جـ منطق فهم القرآن .......................................................................... ٣٣٨

َقـد تبـني {: هَّيرتشح سؤال وإشكال حول جدوى إرداف عدم اإلكـراه بقولـ َّ َ َّ َ
ِّالرشد من الغي َُّ ْ َ ِ ُ  ؟}ْ

ًواجلواب هو أننا ذكرنا بأن اهللا تعاىل وحده القادر عىل إكراه اإلنسان قلبيا  َّ َّ
ـي العقيـدة اإلسـالمية ، ُعىل ما يريده َّولكنـه مل يفعـل ذلـك ألن الـداعي لتبنّ

ّوهو نفس تبني الرشد من الغي، الصحيحة حاصل رهنـا ُفإنـه سـبحانه مل يك، ّ
فمن اسـتجاب لـذلك ، ّوهو نفس التبني، ّعىل الكامل املطلوب لتحقق أسبابه

ّوموضـوعة التبـني هـي ، ومن مل يستجب كان من األشقياء، كان من السعداء
ًالسبب الثاين الذي نوهنا له آنفا َّ. 

َّوأما بناء عىل إنشائيتها فال ريب بأن قوله ِّقد تبني الرشد مـن الغـي(: ً ُّ ََّ ْ َ َِ ُ َّْ َ هـو ) َ
َّفـإن ، وهذا ما نـستقربه مـن اآليـة، ة األقرب للنهي عن اإلكراه يف الدينّالعل

ُتعليل عدم اإلكراه بتبني الرشـد مـن الغـي يعطـي هلـذه الفقـرة  ّ ، يـة أكـربّأمهّ
ِّبخالف التعليل السابق فإنه يكاد أن يفرغ فقرة التبيني من حمتواها أو يقلل من  ُ ُ

ُأن الفقرات الالحقة تساعد أكثـر عـىل القـول كام ، يتها ورضورة وجودهاّأمه َّ
 .باإلنشائية عىل اخلربية
، َّفإن عدم اإلكراه هو املحـصلة احلقيقيـة مـن وراء ذلـك، ّوعىل أي حال

فهـو ـ إذا جـاز لنـا التعبـري ـ إسـرتاتيجية ، سواء التزمنا باخلربية أم اإلنـشائية
َإال أن هنالـك مـ، قرآنية يف الدين والعقيدة فـاعترب عـدم ، غـري ذلـكن فهـم َّ

َّفإن وقـع التبيـني فللـشارع املقـدس أن ، اإلكراه قضية مرشوطة بعدم التبيني ُ
َّيكره اإلنسان املبني له عىل تبنِّي العقيدة اإلسالمية ُ هذا ما يظهر لنا من كلامت ، ُ

ِال إكـراه يف الـدين{: وقولـه (:حيث يقول، ّالقمي يف تفسريه ِّ ِ َ َ ْ ِ ُال يكـره : أي، }َ
ّعىل دينه إال بعد أن قد تبني له الرشد من الغـيأحد  َّفمـن مل يتبـني لـه ، )١(...)َّ

                                                 
 .٨٤ ص،١ج: تفسري القمي) ١(
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َالرشد من الغي فهو حر طليق ال يكر ّ َّفإن بني له ذلـك ، ه عىل اإلسالم يف يشءُّ ُ
ُومل يسلم أكره عىل ذلك؛ وهو قول ال يعلم له منشأ واضح َّوقـد تعـرض لـه ، ُُ

ُكام تعرض ألقوال أخرى، )١(الفيض الكاشاين يف تفسريه الصايف َّوتنصل عنه ، َّ
وأن ، َّ أن اإليامن رشد يوصل إىل السعادة األبديةّاتضحو(: يف األصفى يف قوله

 . )٢(...)فال حاجة إىل اإلكراه،  إىل الشقاوة الرسمديةّؤديّالكفر غي ي
 التبيني اسرتاتيجية اإلسالم يف االنتشار
ألنـسب للـسري التـأرخيي يف نـرش َّجدير بالذكر أن التعليل بـالتبيني هـو ا

ّبمعنى أن علـ، اإلسالم وانتشاره َّة انتـشاره تكمـن يف بياناتـه وحقانيتـه ال يف َّ
فقـد حـاول املستـرشقون الـرتويج لفكـرة انتـشار اإلسـالم ، سطوة الـسيف
ويـدعم ، َّولكن القرآن الكريم يرفض هذه الفكرة اخلاطئة، بالسيف ال بالفكر

ًفهو مل يكره أحدا عىل اعتناقه، فكرة االنتشار بالتبيني وإنام جعل التبيـني هـو ، ُ
ِ وختم بكلمة)اقرأ(: فالقرآن الذي بدأ بكلمة، املنفذ احلقيقي لقبول اآلخر به ُ :

ًورضيت لكم اإلسالم دينا{ ِ َِ ْ ُ ََ ِ ُ َ ُ َّيكشف لك أن اإلسالم املقبـول هـو اإلسـالم ، }َ
: فكلمـة، تني عىل سـلطة الـسيفُال اإلسالم املب، ُاملبتني عىل الفكر واالختيار

ّاهتا الدعوة للتأمـل والتفكـر والّ التي حتمل يف طي<اقرأ>  هـي رأس مـال ّتـدبرّ
 ّمـادةَّكام أن السيف هـو ،  اجلذبّمادةَّوبالتايل فإن التبيني هو ، القبول والرضا

ةوهذه ، الطرد  . تأرخيية يف مسرية اإلنسانسنّ
النبي األكرم صىل اهللا عليه وآلـه ومـن َّ أن : التأرخيية عىل ذلكّدلةومن األ

ًمعه من املسلمني مل جيربوا أو يغروا أحدا عىل اعتناق اإلسالم ط ُ لـة مكـوثهم يُ
َّرغم أهنم كانوا يتلقون الـرضبات ، ُبل مل يدافعوا عن أنفسهم،  املكرمةّمكةيف 

                                                 
 .<٢٥٦> : رقم،٢٨٣ ص،١ج: تفسري الصايف: انظر) ١(
 .١٢١ ص،١ج: لفيض الكاشاينل ، التفسري األصفى: انظر) ٢(
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مل تكن أمامهم سوى الـدعوة الـسلمية طيلـة و، والترشيد والتقتيل والتعذيب
وعـانوا مـا ، َّحتى زج هبم املـرشكون يف شـعب أيب طالـب،  عرشة سنةثالث
وقد جاء اإلذن بالدفاع عن أنفـسهم وهـم يف ، ومل يدافعوا عن أنفسهم، عانوا

 وصـادروا مجيـع ّمكـةاملدينة بعد أن اعتدى املرشكون عىل أهايل املهاجرين يف 
م عـن إكـراه  وضعف إمكانياهتم كان يمـنعهّمكةَّولعل وجودهم يف ، أمواهلم

َّولكن ذلك ال يصل إىل درجة عدم الدفاع عن ، اآلخرين عىل دخول اإلسالم
 .النفس

، َّ أن إسرتاتيجية اإلسالم هـي الـدعوة بـالفكر ال بالـسيفّيتضحمن هنا 
وإذا ما اقتىض األمر الستعامل السيف فذلك من باب الـدفاع عـن الـنفس أو 

وقد حـصل العمـل ،  توضيح ذلكوسيأيت، ُنطلق عليه بالعمل عىل رفع املانع
 وعنـدما بـدأت احلـروب .ةّكيـعىل رفع املانع يف مرحلة الـدعوة املدنيـة ال امل

ِّالدفاعية وقويت شوكة املسلمني بحيث أصبحوا متمكنني من إكراه اآلخرين  ُ
ْال إكراه يف الدين قـد تبـني الرشـ{:  نزل قوله تعاىلّقوةعىل دخول اإلسالم بال ُّ َّ ََ َ ََّ َِّ ِ ِ ْ ِ ُد َ

ِّمن الغي َ ْ َ ِ...{.  
 إبطال دعوى نسخ آية نفي اإلكراه أو معارضتها

ُربام يقال بأن ذلك كله يواجه إشكالني حقيقيني، نعم ُّ َّ: 
واجلهاد صورة فعلية إلكـراه اآلخـر ، َّ يتعلق بنسخ اآلية بآية اجلهادّولاأل

ع زمـان ًفيكون عدم اإلكراه منفيا قد انتهى أمده بـرشو، عىل القبول باإلسالم
 .ّالنص الناسخ

َّوالثاين يتعلق بنصوص روائية تتعارض مع مؤدى اآلية ُ من قبيل ما عـن ، َّ
أهيـا (: رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله أنه خطب الناس يوم النحـر بمنـى فقـال

مرت أن أقاتـل ُفإنام أ، ًارا يرضب بعضكم رقاب بعضّال ترجعوا بعدي كف، الناس
ي دماءهم وأمواهلم ّفإذا قالوا ذلك فقد عصموا من، إال اهللاال إله : الناس حتى يقولوا
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، )١()َّاللهم اشـهد: قال، نعم: قالوا ؟غتّأال هل بل، م فيحاسبهمّإىل يوم يلقون رهب
د ّوهـو أمـر غـري حمـد، ّوهو نص رصيح بإكراه املقابل حتى يرضخ لإلسـالم

 .ّصبحسب الن، َّفجهاد الكفار قائم إىل يوم القيامة، ّمعنيبوقت 
بيـان ذلـك يف ّ تقدم وقد، َّأن دعوى النسخ باطلة: واجلواب عن ذلك هو

ِال إكراه يف الدين{: األمر الثالث ـ دعوى نسخ قوله تعاىل ِّ ِ َ َ ْ ِ  . ـ فراجع}َ
َّولكننا قد وعدنا بإجابة أخرى تتعلق بفقرة البحث  : وهي كالتايل، ُ
َّإنام البد مـن نـسخ و، َّإن حقيقة النسخ ال تقترص عىل نفي احلكم املنسوخ

َّ لو قال لنا الشارع املقـدس - ً مثال- فصالة اآليات .ًة احلكم املنسوخ أيضاّعل
، ًة وجوهبا هو كوهنا أمانا للنـاسّفعل، بأهنا واجبة ألهنا أمان للناس من اخلطر

ّفلو تصورنا جميء ناسخ لوجوب صالة اآليات فالبد أن يكون ناسـخا لعلـ ً َّ ة ّ
ًأوالاحلكم  فحقيقة النسخ تعني انتهاء احلكم ، ً يكون ناسخا لنفس احلكمَّثم، ّ

فيكون العمل به مـع ، وانتهاء أمده يعني زوال مصلحته، املنسوخ بانتهاء أمده
 .وجود احلكم الناسخ مفسدة

َّوعليه فلكي تكون آيات اجلهاد ناسخة حلكم نفي اإلكراه يف الدين فالبـد 
ًأوال َّة احلكم املدعى ّ من نفي علّ ة احلكم ـ كـام هـو املختـار ـ هـو ّوعل، نسخهُ

ِّقد تبني الرشد من الغي{: قوله تعاىل ُّ ََّ ْ َ َِ ُ َّْ َ ً جـدا ومن الواضح، }َ َّبـأن هـذا التعليـل ّ
ولـذلك ال ، ة ال معنـى النتفـاء معلولـهّومع بقـاء العلـ،  ما بقي اإلسالمٍباق

 .تصلح أن تكون آيات اجلهاد ناسخة
ِال إكـراه يف {: أعنـي قولـه -َّأن اآليـة ّ تقـدم اَّويظهر مم(: طبائياقال الطب َ َ ْ ِ َ

ِالدين َّ غري منسوخة بآية السيف كام ذكره بعضهم؛ ومن الـشواهد عـىل أن -}ِّ
ُاآلية غري منسوخة التعليل الذي فيها ِّقد تبني الرشد من الغي{: قوله: أعني، ٍ ُّ ََّ ْ َ َِ ُ َّْ َ َ{ 

ّفإن الناسخ ما مل ينسخ عل ٍفإن احلكم باق ببقـاء ،  نفس احلكمة احلكم مل ينسخَّ َّ
                                                 

 .١٤٠٩ ح ٤٠٢ ص،٢ج: دعائم اإلسالم) ١(
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ّسببه؛ ومعلوم أن تبني  يف أمر اإلسالم أمر غري قابل لالرتفـاع ّ الرشد من الغيَّ
ْفاقتلوا املـرشكني حيـث وجـدمتوهم{: ّفإن قوله، بمثل آية السيف ُْ َ َ َُ ُّ ُ ْ ْ َْ ِ ِ ُ ُ ُ أو ، ًمـثال، }َ

ِوقاتلوا يف سبيل اهللاِ{: قوله ِ َ ِ ْ َُ ِ ًيـة الـدين شـيئا حتـى ّهـور حقران يف ظّال يـؤث، }َ
ًينسخا حكام معلوال هلذا ِال إكـراه يف {: ِّاآليـة تعلـل قولـه: ُوبعبـارة أخـرى، ً َ َ ْ ِ َ

ِالدين هو معنى ال خيتلف حاله قبل نزول حكم القتال وبعد و، ّبظهور احلق، }ِّ
 .)١()فهو غري منسوخ، حالّكل فهو ثابت عىل ، نزوله

ّإن التنايف املتصور وقوَّثم  ُ ة ّعه هو بني آية نفي اإلكراه وبـني اآليـات الدالـَّ
َّفإن اجلهاد الدفاعي ال يتصور فيـه ، )٢(عىل اجلهاد االبتدائي ال اجلهاد الدفاعي ُ َّ

 علـيهم فكيـف ّبل هو قائم ألجل دفع إيقاع اإلكراه من العدو، ًاإلكراه ابتداء
ّيتصور مكنة إيقاع اإلكراه من املسلمني عىل أعدائهم ُ. 

                                                 
ُوسـيأيت ختـريج اآليـات عنـد مناقـشة . ٣٤٤-٣٤٣ ص،٢ج: امليزان يف تفـسري القـرآن) ١(

َّأهدافها التي هي أهداف القتال واجلهاد املسمى باجلهاد االبتدائي ُ. 
ويراد بـه دفـاع املـسلمني عـن أنفـسهم وبيـضة ، جهاد دفاعي، ىل قسمنيينقسم اجلهاد إ) ٢(

وال كـالم يف ، ًوال كالم يف وجوبه مطلقـا، ّاإلسالم عند تعرضهم هلجوم من قبل األعداء
، ّعدم توقفه عىل إذن اإلمام عليه السالم وال عىل نائبه؛ والقسم الثاين هو اجلهـاد ابتـدائي

فـإن ، ني من غري أهل الكتاب إىل كلمة التوحيد واإلسـالمار واملرشكّويراد به دعوة الكف
َّقتلـوا وتطهـر األرض مـن لـوث ُقبلوا وإال وجب قتاهلم وجهـادهم إىل أن يـسلموا أو ي ُ

 عىل ذلك غري واحد من اآليات ّويدل، وال خالف يف ذلك بني املسلمني قاطبة، وجودهم
 ّأهـمني عليـه اإلسـالم ومـن ُأنه مما بو،  عىل اجلهادّوالروايات املأثورة يف احلث، الكريمة

، ن من موارد اآليات والروايات هو اجلهاد مـع املـرشكنيّوالقدر املتيق، الواجبات اإلهلية
، ويلحق هبـم املجـوس والـصابئة، وهم اليهود والنصارى، ارّوأما أهل الكتاب من الكف

والروايات الواردة ، ُفإنه جيب مقاتلتهم حتى يسلموا أو يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون
، منهـاج الـصاحلني: انظـر>. يف اختصاص أهل الكتاب بجواز أخذ اجلزيـة مـنهم كثـرية

 .<٣٦٠ ص،١ج: للسيد اخلوئي
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ٍىل فرض وجود تناف فهو تنافإذن فع  حمدود بني نفي اإلكراه وبني األمـر ٍ
وإذا ما متكنَّا من إثبات عائدية اجلهاد االبتـدائي إىل اجلهـاد ، باجلهاد االبتدائي

 .َّالدفاعي فإن إشكال التنايف سريتفع من رأس
 

وقبل بيان العائدية ينبغي التنبيه إىل أننا نبحـث يف موضـوعة اجلهـاد مـن 
ُففـي املجـاالت الفقهيـة توجـد تقـسيامت ، جنبة تفسريية ال من جنبة فقهيـة

ُوأما يف حدود النص القرآين فال يوجـد ، ةّاصقسم أحكامه اخلّكل ول، للجهاد ّ
ًسواء كان جهادا دفاعيا باملنظور ، وإنام هي آيات آمرة باجلهاد،  كهذاتقسيامت ً

 .ًالفقهي أم ابتدائيا
 

ً لو طالعنا النصوص القرآنية فإننـا سـنجد أهنـا حتـدد لنـا هـدفا أو واآلن ّ ُ َّ
فإن كان اهلدف احلقيقي مـن اجلهـاد هـو إكـراه ، ة للقتال واجلهادّمعينًأهدافا 
وأما إذا ،  بنفس آية نفي اإلكراهّقبول الدين اإلسالمي فذلك منفيعىل الناس 

َّفالبد لنا من النظر يف ، ُكانت آيات القتال واجلهاد بصدد حتقيق أهداف أخرى
 ؟ مع مضمون آية نفـي اإلكـراه أم التتناىفمعرفة ما إذا كانت هذه األهداف و

وإن مل يقع التنايف ـ كام هو واقع احلال ،  املناسبّفإن وقع التنايف رصنا إىل احلل
 .شكال يف البنيإـ فال 

ًالتي يعرب عنها فقهيا بآيات اجل، فام هي أهداف آيات اجلهاد َّ  ؟هاد االبتدائيُ
ًأوال ْوقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الـدين هللاِِ فـإن انتهـوا {: قال تعاىل :ّ ٌ ََ َ ِّ َ ْ َ َِّ ِ َ ُ َ َ ُ ََ َُ َُ ِْ َِ ُ

َفال عدوان إال عىل الظاملني ِِ َّ َ َ َ َُّ ِ َ ْ َ  .)١٩٣: البقرة( }َ
َوقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكـون الـ{: قوله تعاىل :ًثانيا َُ َُ َْ َ ُ ٌَ ََ ْ َ َِّ َِ ِدين كلـه هللاِ فـإن ُ ِ َ ُ ُُّ ُ ِّ

ٌانتهوا فإن اهللاَ بام يعملون بصري َِ َ ْ َْ َُّ َ َ ِ ِ َ ْ َ  .)٣٩: األنفال( }َ
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ّوقـد رشع ، ًوهنا لو الحظنا اآليتني معا نجد أهنام بصدد دفع وقوع الفتنـة ُ
َّإن مـالك القتـال هـو : ُوبعبـارة أخـرى، القتال فيهام ألجل درء وقوع الفتنـة

ّفإن أمن املـسلمون مـن وقـوع الفتنـة ارتفعـت علـ، ّالتوقي من وقوع الفتنة ة ِ
 .احلكم وموضوعه
 ؟ما هو املراد من الفتنة: والسؤال

ّوجوابه هو أن الفتنة التي تتحد ّوالتـي وصـفت يف نـص ، ث عنها اآليتانَّ ُ
ِوالفتنة أشد من القتل...{: ّآخر بأهنا أشد من القتل يف قوله تعاىل ْ ُّ َ َْ ُْ َْ َِ َِ : البقـرة( }...َ

فقـد ، هي منع الراغبني يف الدخول لإلسالم وحماربتهم واضـطهادهم، )١٩١
وقد كـان نتيجـة ، ّمكةُكان مرشكو قريش يفعلون ذلك باملستضعفني من أهل 

 ونفـسه ّكيُفلو خيل اإلنسان امل،  من دخول اإلسالمينُهذه املامنعة امتناع كثري
ية والرشك سوى العتاة ومل يبق منهم عىل اجلاهل، لدخل كثري منهم إىل اإلسالم

ةُولكن خشية املستضعفني من القتل والتجويع والترشيد ـ كام هي ، الظلمة  سنّ
ًمجيع الطغاة يف األرض قديام وحديثا ـ كانت سببا حقيقيا  ً ً  عدم إقـدامهم وراءً

 .عىل نبذ الرشك وااللتزام بدين التوحيد
ّوال ريب بأن فعل هؤالء املامنعني من التمسك باحل ُ هو فتنـة بـل أعظـم  ّقَّ

، ألنه قتل للفكر واحلريـة واالختيـار، ّوهو عمل أشد من القتل البدين، الفتن
 .وقتل الشخصية أعظم من قتل الشخص، قتل لشخصية اإلنسان

التشديد بقتلهم حيـث ّكل  ّمكةدوا عىل املرشكني بِّفاملعنى شد(: طبائياقال الطب
ُوجدوا ِ  ارهم وجالئهم من أرضهم كام فعلواَّحتى ينجر ذلك إىل خروجهم من دي، ُ
، ّوالفتنة أشد مـن القتـل، َّفإن ذلك منهم كان فتنة، ّوما فعلوه أشد، بكم ذلك

 .)١()ويف الفتنة انقطاع احلياتني واهندام الدارين، َّألن يف القتل انقطاع احلياة الدنيا
                                                 

 . ٦١ ص،٢ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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ففي اعتناق اإلسالم ومتابعة الرسول األكرم صىل اهللا عليـه وآلـه تكمـن 
وهو قوله ، َّن متابعته إحياء لناإ :وبعبارة القرآن الكريم، بة الكريمةّحلياة الطيا

ْيا أهيا الـذين آمنـوا اسـتجيبوا هللاِِ وللرسـول إذا دعـاكم ملـا حييـيكم{: تعاىل ُ َّ ْ َ َُ ِ ْ ُ َُِ ِ َِ َ َ ُ ََ َِّ ِ ْ ِْ َ ُ َ ُّ َ...{ 
َّحاجـة فطريـة ملحـةّمثـل َّوهذا يعني أن الـدين ي، )٢٤: األنفال( مكـن ُال ي، ُ

ًفأقم وجهك للدين حنيفا {: ًكام جاء ذلك رصحيا يف قوله تعاىل، االستغناء عنها َِ ِ َِ ْ َِ ِّ َ َ ْ َ
َفطرة اهللاِ التي فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللاِ ذلـك الـدين القـيم ولكـن أكثـر  ُ ِّ ْ َ ََ َْ ََ َّ َ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ َِّّ َ ََّ ِ َ َ َ َ َْ

َالناس ال يعلمون ُ ََ ْ َ ِ  .)٣٠: الروم( }َّ
فهـم يقتلـون ، وقد كانت قريش حتول بني الناس وحاجتهم الفطرية هذه

لتلـك ، يقتلون فيهم انتامءهم احلقيقـي هللا تعـاىل، ُالناس ولكن بطريقة أخرى
 ّكيوكان اإلنسان امل، ّبل أشد الفتن، ولذلك كان عملهم فتنة، احلاجة الفطرية
ّآنذاك يكابد أشد قـد ، ّحاجة ملحةّثل فطرة متَّفإن تلبية نداءات ال،  أنواع املحنُ
ولـو كانـت حاجـة اإلنـسان للطعـام ، ية للطعام والرشابّتفوق احلاجة املاد
لكنـه ،  من حاجته للدين لتـساوى بـاحليوان واجلـامد والنبـاتّوالرشاب أشد

وعليه فليس ، ُامتاز بتلك الفطرة التي جبلت عىل معرفة اهللا تعاىل ونيل كامالته
، بانتامئه الديني اإلهلـيّمثلة  تلبية حاجاته الفطرية املت منًاألحد أن يمنع إنسان

ولذلك جاءت آيات اجلهاد ، كام ليس ألحد أن يمنعه من اهلواء واملاء والغذاء
ًاالبتدائي لرفع تلك املوانع التي أقامها عتاة قريش والتي وقفـت حـائال أمـام  ُ

ّتلبية النداء الفطري بالتمسك بالدين احلق ّ حق إهلي طبيعـي الدين الذي هو، ّ
ِوبالتايل فمتى ما وجد ذلك املانع الوضعي من الداعي ، ّلكل إنسان يف الوجود ُ

 .َّالفطري فالبد من مواجهته
ة اجلهاد ليست هـي الكفـر ّفعل، َّوهذا األمر ال يقترص عىل الكفار فحسب

ّفمـن وقـف حـائال دون وصـول احلـق ، )١(ّوإنام املامنعة من الوصول إىل احلق ً
                                                 

َوبالتايل فاحلكومات واملؤسسات التي متنع مـن إقامـة شـعائر الـدين جيـب أن حتـار) ١(  =بَُّ
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َ فإنه يواج،ومانع من ذلك، ألهله  ،ُلكي تكون كلمة اهللا تعاىل هي العليا، َّه بشدةُ
 .ة للمؤمنني ال للمامنعنيّوتكون العز، وكلمة خصوم الدين هي السفىل

 ّاملحصلة
 مع آيـة نفـي إذن فالقتال إذا كان ألجل إكراه الناس عىل الدين فإنه يتناىف

 آية نفي اإلكـراه عـىل آيـة تـرشيع ّوعندئذ جيب أن نتحقق من أسبقية، اإلكراه
َّفيقدم اجلهاد عليها، القتل ، آية اإلكراه فإهنا ال تكون منسوخةّ تأخر وإن ثبت، ُ
وأما إذا كان اهلدف من القتال هو دفع الفتنة أو رفعها ، ها تكون ناسخةّبل لعل

 . ذلكّاتضحوقد ، فال تنايف يف املقام
 ال هتدف إىل إكراه الناس عىل الدين َّ بأن آيات اجلهاد االبتدائيّاتضحوقد 

وإنام هي بصدد رفع الفتنة املانعة من دخول ، ُليقال بتنافيها مع آية نفي اإلكراه
إهنا بـصدد رفـع املـانع لكـي : وبعبارة فلسفية، ُاملستضعفني للدين اإلسالمي

ُ مستضعفيهم من دخول اإلسالم ّمكةفلو مل يمنع أهل ، يصل املقتيض إىل كامله
ّ ال يرشع القتـال يف حقهـمفإنه ّ ، َّ إن هـذه اآليـات ال تـدعو لقتـاهلم:أو قـل، ُ

 .ُفيحتاج األمر إىل دليل آخر فيعمل به
 عود اجلهاد االبتدائي للجهاد الدفاعي

بعد هذه اجلولة نعود لبيان عالقة ذلـك بعـود اجلهـاد االبتـدائي للجهـاد 
ّملـانع عنـد حتققـه يف َّفلو أن اإلسالم دعانا كمـسلمني لرفـع ذلـك ا، الدفاعي
 ؟أفال يكون ذلك من باب اجلهاد الدفاعي، منطقة ما

                                                                                                                   
ًبل كل فرد يقف حائال من وصول الدين أو يمنـع ، إىل أمر اهللا تعاىلبرضاوة حتى تفيء = ّ

 كالذي يمنع أهله وأبناءه وأصدقاءه والعاملني معه مـن إقامـة - من إقامة الشعائر الدينية
ُ البد أن يؤمر باملعروف وينهى عن املنكر فـإن فـاء فبهـا ونعمـت-عباداهتم ُ ُوإال قوتـل ، َّ
 . ّمةُحتى ال تقع الفوىض يف األ،  الرشعيولكن بإذن احلاكم، حتى يفيء
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ُإنه ليس جهادا دفاعيا عن بيضة اإلسالم ليقال بأنه جهاد ابتدائي حمـض ً ً ،
فـاملامنعون ، إنـسانّكـل ّوإنام هو جهاد ودفاع عن احلـق الفطـري املحفـوظ ل

ب من رضوب ولذلك فمواجهتهم رض، حياولون غزو الفطرة وإلغاء دواعيها
َّوقد عرب القرآن الكريم يف أكثر من موضع بأن هذه املواجهـة ، اجلهاد الدفاعي َّ

ِالذين أخرجـوا مـن ديـارهم بغـري {:  قال تعاىل؛مواجهة دفعية وليست ابتدائية ْ ْ ََ ِ ِِ ِ ِ ِِ ُ َْ ُ َّ
ُحق إال أن يقولوا ربنا اهللاُ ولوال دفع  َ ْ َ ُّ َْ َ ََّ َُ َ َُ َ ِ ُ الناس بعـضهم اهللاٍِّ َ ْ َ َ ٍبـبعض لــََّ ْ َ ُهدمت صـوامع ِ َ َِ ْ َِّ ُ

َّوبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهللاِ كثريا ولينـرصن اهللاُ مـن ينـرصه إن اهللاَ  َِّ ُ َ َ َ َ َ ٌ َُ َُ َُ َ َ ُ ْ ُ ُ َ َ ََ ًَ ِ َِ ََ ْ ُ ٌِ ِ
ٌلقوي عزيز ِ َ ٌّ ِ َ ْولـوال دفـع اهللاِ النـاس بعـضهم ...{: ٍويف نص آخر، )٤٠: احلج( }َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ ََّ ْ َ َ
َببعض لفسد َ َ َ ٍ ْ َ َت األرض ولـكن اهللاَ ذو فضل عىل العاملنيِ ِ ِ َِ ٍَ َ َّ َْ َ ُ َْ َ ُ ْ  .)٢٥١: البقرة( }َ

وإنـام هـو ، وبالتايل فقبول الناس لإلسالم ليس بحاجة إىل إكراههم عليه
فالدين أمر فطري متى ما رفعـت املوانـع أمامـه ، بحاجة إىل رفع املانع ال غري

والتنـايف ، مليـة دفعيـة حمـضة فالع.كت فطـرة اإلنـسان الـسليمة باجتاهـهَّحتر
ّ؛ ولعـل ّالبتـةَّاملتصور يف املقام بني آيات اجلهاد وآية نفي اإلكراه ال موضع لـه 

ّهذا من أدق املعاين القرآنية التي ال يبلغها من أهل العلم إال من كـان ذا حـظ 
َّفضال عمن سواهم، عظيم  .وهذا ما ينبغي مراعاته يف عرض البيانات القرآنية، ً

ًكان موسى عليه السالم ملتفتاولقد  ً جـدا ُ َّإىل أن اليهـود ال يمـنعهم مـن ّ
وقد كـان يطلـب ، فعمل عىل رفع املانع، متابعته سوى سلطة فرعون وممانعته
َوقـال {: وهـو قولـه تعـاىل،  آنذاك معهنيُمن فرعون ترسيح اليهود املستضعف َ َ
َموسى يا فرعون إين رسول من رب الع ِّ ْ َْ َّ ِّ ُ َ ْ َ َ ٌُ ِّ ِ ُ َاملني ِ ِ َّحقيـق عـىل أن ال أقـول عـىل اهللاِ إال * َ َِّ َ ََ َ ََ ُ َ َ ٌ ِ

َاحلق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسـل معـي بنـي إرسائيـل ِْ ِ ِ ِ ٍَ ْ َ َ ْ ْ َّ ِّ ِِّ َ ِّ ََ َِ ُ َُ ُ ْ ِْ َ َّ  -١٠٤: األعـراف( }َْ
َّولكـن فرعـون مل ، نينَّن إذا تركتهم يل سوف يتبعووُفهؤالء املستضعف، )١٠٥

َّيف عدم استجابته هو علمه ويقينه بأنه لو ترك لليهـود ّوالرس ، يستجب لذلك
َاخليار بني املكوث معه أو املسري مع موسى عليه السالم ملا اختاروا عىل موسى 
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َّإنه يعلم جيدا بأن رس بقاء اليهود يف خدمتـه واستـضعافه ، ًعليه السالم أحدا َّ ً
موا مـع موسـى فإذا ما رفع يـده عـنهم قـا، هلم هو ممانعته وسطوته وجربوته

ال حاجة لإلكـراه ، ٍ فوصول الدين كاف يف االستجابة له.)١(ّولبوا نداء الفطرة
َلقـد أرسـلنا رسـلنا بالبينـات وأنزلنـا معهـم الكتـاب {: كام يف قوله تعاىل، عليه َ َ ََ َ َ َ َ َ ِْ ِْ ْ ْ َ ْ َُ َ ِّ ُ ُ َ ُْ َ َِ َ

َوامليزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا احلديد َ َ َّ َِ ِ ِ ِ َِ ْْ َْ َ ُ َْ َ َِ ُ ِ فيه بـأس شـديد ومنـافع للنـاسَ َّ َ ٌِ ِ ِ ِ ُِ َ ٌ ََ َ ْ...{ 
ّفالبينات والكتاب وامليزان ضامنة الوصـول للـدين والـدخول ، )٢٥: احلديد(
ِوأنزلنا احلديد فيه {: بل لآلية الكريمة بقرينة قوله، فال معنى لإلكراه عليه، فيه ِ َِ َ ََ ْ َ َ

َّبأس شديد ومنافع للناس َ ٌِ ِ ُِ َ ٌ ََ َ افق ما فيه من صورة مواجهة املامنعة ُ توّمهمة داللة }ْ
فاحلديـد ، ّمن وصول احلق وحجب الناس عن االسـتجابة لـدواعي الفطـرة

 .ّقوةالذي فيه بأس شديد حيكي السيف وال
ّوبالتايل فإن أداء الرسالة ووصول البي ّنات والكتاب وإقامة امليـزان احلـق َّ

ا املوانـع الطاغوتيـة التـي إهن، َّوهذه املوانع البد من إزالتها، ستوجد له موانع
موانع ، ّوحتجب احلق من الوصول إليهم، ّحتجب الناس من الوصول إىل احلق
 إلزالة هـذه ّقوةولذلك يأيت دور السيف وال، تكتم صوت الفطرة باالستجابة

وقـد ،  أشباح استباحت كرامة اإلنسان؛املوانع التي حتاول إطفاء نور اهللا تعاىل
 ،داد هـذه الكرامـات املهـدورة عـىل مـدى الـزمنجاء الدين القـويم السـرت

ــدون أن يطف{ ِيري ْ ُ َُ َ ُ ــِ ــو كــره ُئ ــوره ول ــتم ن ــأبى اهللاُ إال أن ي ــأفواههم وي ــور اهللاِ ب َوا ن ْ َ ُ َ َ َِ َِ َ َ َّ ُ َ ْ َُ ُِ َِ َّ ِ ْ َِ ْ ْ
َالكافرون ُ ِ َ  .)٣٢: التوبة( }ْ

                                                 
ِّفلـو خليـت الـشعوب ، َّوال ريب بأن مجيع احلكومات الفرعونيـة هـي مـصداق لـذلك) ١( ُ

ًولكن السطوة واجلربوت والقتل والترشيد تقف مانعا من ، َّونفسها النقضت عىل طغاهتا َّ
َّولعل أشد ما خيشاه احلكام الطغاة يف عصورنا هـذه هـو ، ذلك ّ ، الـدعوة إىل االنتخابـاتَّ

 فإهنم يعلمون علم اليقني بأهنم لن يقبضوا منها غري الرساب واملطاردة الـشعبية والقـضائية
 . ّالعقد الثاين من األلفية الثالثة شاهد حي عىل ذلكّلعل و، هلم
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 ّقـوةنات وإمتام النور وإقامـة امليـزان ال يكـون عـادة بـدون ّوإيصال البي
ّيقيم احلقوسيف  وإنام ، ناتّوهذا السيف ليس إلكراه الناس عىل متابعة البي، ُ

أبو جهـل وفلو مل يكن هنالك أبو سفيان ، ّهو لرفع موانع وصول احلق للناس
ومل يكن ، وأبو هلب وبقية الطغاة مل يقع الترشيد والتجويع يف شعب أيب طالب

ًبـشة هروبـا مـن ومل تكن هنالـك حاجـة للهجـرة إىل احل، هنالك عام للحزن
ومل تكـن ، ُومل تكن هنالك بـدر وأحـد واخلنـدق، اضطهاد أيب سفيان وأتباعه

يات واجههـا ّولكنها كانـت حتـد، ومل تكن كربالء، ني والنهروانّاجلمل وصف
ّأمةّصوت احلق يف  ةوهذه هي ، ذلكّكل  اإلنسان فكان ُ ،  اهللا تعاىل يف اخللقسنّ
مواجهـات ، طغـاة املرتفـني يف األرضّت املواجهات بـني احلـق والَحيث جر

ّأمةكانت وستبقى ما دامت  ًليس طلبـا ، ّوما دام هنالك حق وباطل،  اإلنسانُ
ًلنفس املواجهات أو حبا ْولـكن ليقيض اهللاُ أمرا كان مفعوال ليهلك مـن ...{ ، هباّ ُ ََ َ َ ْ ََ ِ ِ ِْ ِّ ِّ ًَ ْ َ َ ً َْ َ

َهلك عن بينة وحييى من حي عن بين َِّ َّ َ َ َِّ َ َ ْ َ َ َ َْ َ ٍ َ ٌة وإن اهللاَ لسميع عليمَ َِ ِ ٍَ ٌ ََ َّ  .)٤٢: األنفال( }ِ
 اجلهاد الدفاعي مقسم ال قسم

ّ لنا أن مجيع تقسيامت اجلهاد تصب يف بوتقة اجلهادّيتضحمن هنا   ،الـدفاعي َّ
ّع، يف صورة تصور أقسام له، وأمـا فرفهو مقسم وأصل ال قسم و التقـسيامت ّ

 ،فهي ليست قرآنية أو رشعية، فقهية حتليالت عقلية مرجعها الصناعة الّمجردف
ية وهي أننا بإرجاعنا اجلهاد االبتدائي ّمهُوينبغي أن يلتفت إىل نكتة يف غاية األ

، َّكام قد يتوهم الـبعض، ُللجهاد الدفاعي ال نريد إبطال فكرة اجلهاد االبتدائي
َّوإنام نريد القول بأن اجلهاد يف مجيع صوره فريضة غـري معطلـة يف زمـن غ يبـة َُّ

َّفالبـد ، ننا نعتقد بقيام املرجع الديني مقامهأل، )١(اإلمام املعصوم عليه السالم
                                                 

َّ ال بد من الرجوع إىل اإلمام املعصوم املنص عليهم السالموفق مباين مدرسة أهل البيت) ١( ُ ب َّ
ِّالسـيام يف األمـور املتوقفـة عـىل اإلذن، وهذا الرجوع مطلق مـن مجيـع اجلهـات، ًإهليا ُ َّ=   
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، َّوبالتايل ففريضة عظيمة كفريضة اجلهاد ال بد من أخذ إذنه عليه السالم فيها، الرشعي= 
ّراية ترفع يف ظلّكل ف وهذا األمر مفـروغ منـه؛ ،  وجوده بدون أخذ إذنه فهي راية ضاللُ
ُ الكالم يف اجلهاد ـ ويف بعض املسائل األخرى كإقامة صالة اجلمعة ـ يف زمـن الغبيـة وإنام

لـيس بمقـدورنا ، فاإلمام املعصوم موجـود ولكنـه غائـب عـن األعيـان، التي نحن فيها
َّفهل فريضة اجلهاد تتعطل أم أهنا سارية املفعول فال تتوقف عىل إذنه، الوصول إليه  ؟َّ

 ّفاملشهور عندهم توقف اجلهاد االبتـدائي ـ قتالنـا،  فقهاء اإلماميةهنا وقع اختالف كبري بني
وخـالف يف ذلـك بعـض ،  يف عقر داره ـ عىل إذن اإلمـام املعـصوم عليـه الـسالمّللعدو

، حيث يكفي فيه إذن الفقيه اجلامع للرشوط، ّالفقهاء قائلني بعدم توقفه عىل إذن املعصوم
ّهة املحتل لبالدنا يف أرضنا ـ فاملشهور هو عدم توقـفوأما بالنسبة للجهاد الدفاعي ـ مواج ّ 

َّألن جهـاد ، ًبل ال حاجة إلذن احلاكم الـرشعي يف ذلـك أيـضا، جهاده عىل إذن املعصوم
ُالعدو دفاعيا واجب رشعي عىل األ  . فال معنى ألخذ إذن احلاكم الرشعي يف ذلكّمةً

 : مها، جلهاد من زاويتنيرأيه يف مسألة ا) دام ظله(ُوهنا يطرح السيد األستاذ 
وأمـا تقـسيامته إىل ، فهو واحـد ال غـري، عدم وجود قسمة ثنائية يف اجلهاد: ُالزاوية األوىل

 .حيث ال توجد بيانات رشعية يف ذلك، جهاد ابتدائي ودفاعي فمرجعه الصناعة الفقهية
َّإن اجلهاد هبذا املعنى اجلـامع يتوقـف عـىل إذن اإلمـام : الزاوية الثانية املعـصوم يف زمـان َّ
ّوأما يف زمان غيبته ـ كام هو واقع حال األمة ـ فإنه يتوقف عىل إذن القـائم مقامـه، حضوره ّ ُ، 

ومن مجلة رشوط املرجع الديني القائم ، والقائم مقامه هو املرجع الديني اجلامع للرشوط 
ًيعـة وقرآنـا عقيـدة ورش، ًمقام اإلمام املعصوم هو أن يكون واقفا عىل املعارف اإلسالمية

 .ًأي يكون جامعا للعلوم العقلية والنقلية يف حدود املعارف اإلسالمية، ةوسنّ
َّواخلالصة أن كل راية خترج ملواجهة العدو جهـاد  -سواء كانت املواجهـة يف عقـر داره ، َّ

 مل تعمل بإذن املرجع الديني اجلـامع للـرشوط -دفاعيجهاد  - أم يف عقر دارنا -ابتدائي
 بدون إذنه؛ وبالتـايل  عليه السالمِّعىل حد الرايات اخلارجة يف زمن املعصوم، طلفعملها با

َّألن املرجع الـديني ، ِّفلزوم أخذ اإلذن من املرجع الديني عىل حد أخذ اإلذن من املعصوم
 ّعـام هو القائم مقام اإلمام املعصوم يف زمن الغيبة؛ فال يكفي اإلذن الرشعي ال-ً حتديدا-

=  مراجعتـهّمـةُوعىل األ، َّوإنام ال بد من العمل حتت راية املرجع الديني، لعدويف مقارعة ا
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 -فيأذن باجلهاد ، من الرجوع إليه ألخذ اإلذن منه والعمل حتت رايته الرشعية
ًسواء كان دفاعيا أم ابتـدائيا بحـسب التقـسيم الفقـ  مـا دامـت رشوط -هتياً

ّملوحد تنتظم أمور األمةوهبذا اإلذن والعمل ا، ةّوفراجلهاد مت َّ. 
 املوقوف عىل إذن اإلمام املعصوم موقوف عـىل إذن -ً مطلقا- إذن فاجلهاد 

بـل ، فاجلهاد واجب رشعـي، املرجع الديني اجلامع يف زمان غيبته عليه السالم
ة اإلسالم ورفعة ّوفيه عز، من أعظم الواجبات الرشعية وأرشفها عىل اإلطالق

ّولكنـه مـع ذلـك كلـه ،  واهلـوانّبغي والطاغوت والـذلوفيه دحر لل، املؤمنني
 .وموقوف عىل إذن املرجع الديني يف غيبته، موقوف عىل إذن اإلمام يف حضوره

ًفاجلهاد وإن كان حقا ثابتا لإلنسانية مجعاء ً  دفاع ّجمردليس ّق َّوأن هذا احل، ّ
ض فاألرض والعـر، وإنام هو أوسع من ذلك بكثري، عن أرض أو عرض أو مال
،  مشرتكة بـني اإلنـسان واهللا تعـاىلًاَّولكن هنالك حقوق، واملال حقوق برشية
ّحق برشي حيفـظ اإلنـسان مـن ، ّفهو حق إنساين إهلي، ّأعظمها حق التوحيد

، العبوديـة املطلقـةّحق ّوحق إهلي بصفته خالق اخللق وله ، ت والترشذمّالتشت
 ألهنـا، ّالبتـةج إىل تأسيس والدفاع عن مجيع هذه احلقوق مسألة فطرية ال حتتا

ًوعىل اإلنسان حتقيقها لكـي يكـون إنـسانا؛ ولكـن ، ولدت مع اإلنسانحقوق 
ً العظـيم البـد أن يكـون مـنظامهذا اهلدف َّ ُ وإال النتفـت احلاجـة إىل إرسـال ، َّ

ّالتي نـسم، وهكذا احلال يف عصورنا هذه، الرسل والكتب الساموية يها بـزمن ُ
بـل هـي أحـوج ، ُ أمورهاّكافةهنا بحاجة إىل تنظيم يف فإ، غيبة اإلمام املعصوم

 ّقـوةة الفـتن املحيطـة هبـا وّوذلـك لـشد، لذلك من مجيـع العـصور الـسابقة
                                                                                                                   

ُأمورها الدينية ـ وليست الرشعية فقط ـ ومن مجلة أمورها مسألة اجلهـادّكل  يف = وهـذا ، ُ
ًالرجوع الواجب رشعا هو الضامنة ملواجهة اهلرج واملرج الذي يسود املناطق املضطربة أو 

 مـن حالـة التـرشذم إىل أصـل ّمـةُفتخـرج األ، ّامنة لتحقق االسـتقراروهو الض، الساخنة
 .ّالتوحد
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ُولذلك البد من مرجع ديني جامع للرشوط تـدار أمـور األ، األعداء ُ ُ  مـن ّمـةَّ
ّويتحقق التوحد وال، ُبه يدفع الترشذم والضعف، خالله  .ّقوةَّ

 ّوالقوانني الدوليةاجلهاد الدفاعي 
َّجدير بالذكر أن دفاعية اجلهاد قد التفت هلا الغرب فـصنعوا هلـم قـوانني 

ّدولية لكي يمر فمنحـوا ، ة هبـمّاصـ من خالهلـا أجنـداهتم وأهـدافهم اخلرواُ
ًألنفسهم حقوقا كثرية وكبرية باسم الدفاع عـن حقـوق اإلنـسان ومـا شـابه 

وإنـام ،  عىل أساس العدالة االجتامعيـةإال أهنا دعاوى غري واقعية مل تقم، ذلك
املطلــق يف ّق فمنحــوا ألنفــسهم احلــ، عامدهــا العنــرصية والطائفيــة والفئويــة

ُون ما يشاءون من البلدان املستضعفة باسـم حقـوق ّحيتل، ّل يف كل يشءّالتدخ
ِّوأخـريا حيطمـون ، ويضطهدون الـشعوب باسـم حقـوق اإلنـسان، اإلنسان ًُ

 .ق اإلنسانحقوق اإلنسان باسم حقو
ة أصـل قـرآين مل تـصنعه ّعامـَّإن أصل فكرة الدفاع عن احلقوق الفطرية ال

ّاألمم املتّمنظمة  ، ُفاألمم املتحدة رفعت شعار احلقوق ولكنها مل تـصنعه، حدةُ
ًكام أن جملس األمن مل يكن جملسا لألمن بقدر ما هو جملس حلفظ أطامع الغرب  َّ

 اظ عىل ذلك األصل القرآين العظيم والعمـلولذلك من الواجب علينا احلف، فينا
ّأمةعىل تطبيقه يف   ومن هناك يستـشعر الفطـن(: طبائيا يقول الطبلذاو،  اإلنسانُ

نه ينبغي أن يكون لإلسالم حكم دفاعي يف تطهري األرض من لـوث أ: اللبيب
ن هـذا القتـال الـذي إفـ ، وإخالص اإليامن هللا سبحانه وتعـاىل،مطلق الرشك
أو إلعـالء ، ت املذكورة إنام هو إلماتة الرشك الظاهر مـن الوثنيـةتذكره اآليا
َّمـع أن آيـة ، عىل كلمة أهل الكتاب بحملهـم عـىل إعطـاء اجلزيـةّق كلمة احل

فهم ، ّن أهنم ال يؤمنون باهللا ورسوله وال يدينون دين احلقّالقتال معهم تتضم
والـدفاع ، ذلـك مستبطنون ،ن كانوا عىل التوحيد لكنهم مرشكون باحلقيقةإو

 .ّاإلنسانية الفطري يوجب محلهم عىل الدين احلقّحق عن 
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والقرآن وإن مل يشتمل من هذا احلكم عىل أمر رصيح لكنه يبـوح بالوعـد 
 أمره إال بانجاز األمر هبذه املرتبة من القتال ّبيوم للمؤمنني عىل أعدائهم ال يتم

ُهو الذي أرسل رسـوله { : قال تعاىل؛وهو القتال إلقامة اإلخالص يف التوحيد َ َُ َ َُّ َ َ ْ َ ِ
َدى ودين احلق ليظهره عىل الـدين كلـه ولـو كـره املـرشكونُهلِبا ُ َ ُِ ْ ُ ََ ْ َ َ ُ َِ َ ِّ َِ ِ ِِ ِِّ ََ ُِ ْ ، )٩: لـصفا (}ِّ

َولقد كتبنا يف الزبـور مـن بعـد الـذكر أن األرض يرثهـا {: وأظهر منه قوله تعاىل ُ َِ َِ َْ َ ِ ِْ َّ َ ْ َِّ ِ ِْ َ ُ ْ ََّ َ َ ْ َ
َّعبادي الصا َ َِ َحلونِ َوعد اهللاُ الـذين {: وأرصح منه قوله تعاىل، )١٠٥: األنبياء (}ُِ َ َِ َّ َ

ِآمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض كـام اسـتخلف الـذين مـن  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ ََّ َ َ َُ ُْ َ َّ ْ َ ُْ ْ ْ َ ْ ََ َ ِ ََ ِْ ُ َ
َقبلهم وليمكنن هلم ديـنهم الـذي ارتـىض هلـم وليبـ َ َّ َ ُْ ْ ْ ُ ْ َ ُ َْ َّ ََُ ََُ َ َ َِ ِ ُِ ِّ ِ ًدلنهم مـن بعـد خـوفهم أمنـا َ ْ ْ َِّ ِ ِ ِْ ْ ََ َّ ُِّ َ

ًيعبدونني ال يرشكون يب شيئا َْ ُ َِ َ ُ ِ ْ َ ِ َ ُ ُ  .)١())٥٥: النور( ...ْ
 ّ فطريٍّاجلهاد االبتدائي دفاعي عن حق

ومـن ، وبذلك نخلص إىل مرجعية اجلهاد االبتدائي للـدفاعي مـن جهـة
وإنام هـو يف ، عىل الدينَّن اجلهاد االبتدائي ال يعني إكراه الناس أ :ُجهة أخرى

فهو جهاد ، ّكافةّأصله رفع املامنعة الطاغوتية من وصول احلق الفطري للناس 
ِّوقـد عـرب عـن ، ِّدفاعي عن احلق اإلنساين الفطري يف التوحيد والدين القويم ُ

وبالتوحيـد تـارة ، كام يف آيات القتال واجلهـاد، ّهذا احلق الفطري بالدين تارة
ِيعبـدونني ال يــرشكون يب ...(:  ذيـل اآليـة اآلنفـة الـذكركـام جـاء يف، ُأخـرى َ ُ ِ ْ ُ ََ ِ َ ُ ُ ْ
ًشيئا ِفأقم وجهك للـدين {: كام يف، ُوبالفطرة التي ال تبديل هلا تارة أخرى، )...َْ ِّ ِ َِ َ ْ َ ْ َ َ

ْحنيفا فطرة اهللاِ التي فطر الناس علي َ ََ ََّ َ ََّ َ َْ ًِ ِ ِها ال تبديل خللق اهللاَِ ْ ََِ ِ ْ َ َ ُ ذلـك الـدين اَ ِّ َ ِ َّلقـيم ولكـن َ َِ َ ُْ ِّ َ
َأكثر الناس ال يعلمون ُ َ ََ ْ َ ِ َّ َ ْ لة ثبـوت اجلهـاد ونفـي ّفتكـون املحـص، )٣٠: الروم( }َ
 .)٢( عىل مستوى التحقيقّالبتةوال تنايف بينهام ، اإلكراه يف الدين

                                                 
 . ٦٧ -٦٦ ص،٢ج: املصدر السابق، امليزان يف تفسري القرآن) ١(
 =طبـائي قـدس رسه الـرشيف عـىل هـذهاوال يفوتني اإلشادة بعظمة السيد العالمة الطب) ٢(
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ُواقتلــوهم حيـث ثقفتمــوهم وأخرجــوهم مــن حيــث {: وأمـا قولــه تعــاىل َ ُ ْْ ِّ ْ ُ ْ َْ ْ ُ ُ َ ُ َ ُ َِ ْ ُ َُ ْ ِ ُ
ُأخرج َ ْ ِوكم والفتنة أشد من القتلَ ْ ُّ َ َْ ُْ َْ َِ َِ َ ْ ث عن اجلهـاد ّفإهنا تتحد، )١٩١: البقـرة( }...ُ

: وهـو قولـه تعـاىل، بدليل اآلية التـي سـبقتها، الدفاعي باالصطالح الفقهي
ُوقاتلوا يف سبيل اهللاِ الـذين يقـاتلونكم وال تعتـدوا إن اهللاَ ال حيـب امل{ ِِّ ْ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ ََّ ِ ْ َ ْ َُ َ َ ْ ُ َُ َ ُ َّ ُِ َعتـدينِ ِْ َ...{ 
وهذا هو فحوى اجلهـاد ، نانُفاآلية تأمرنا بمقاتلة الذين يقاتلو، )١٩٠: البقرة(

، َّوقد عرفت بأن دعوى التنايف منحرصة يف قـسم اجلهـاد االبتـدائي، الدفاعي
، وهو فـرض بعيـد،  وعىل فرض شموهلا للجهاد االبتدائي.فال كالم يف املقام

ّ مرجعية اجلهاد االبتدائي للدفاعي باملعنى املتقدَّبأن -ّ تقدمَّمما -فقد عرفت  ، مُ
 .فريتفع اإلشكال من رأس
 مناقشة رواية الدعائم

ّفإهنا مـع غـض، وأما رواية الدعائم اآلمرة باجلهاد  الطـرف عـن سـندها َّ
هلا دالالت ،  نعم. عىل اإلكراه عىل اإلسالمّفهي ال تدل، وسند الكتاب بأرسه

 : منها، ّمهمة
بـدليل قولـه ، ال الـدعوة لإلسـالم،  مقولة التوحيدتبنّىإهنا ت :ألوىلالداللة ا

 .ُحيث مل يضف إليها شهادة أخرى، )ال إله إال اهللا: حتى يقولوا( :صىل اهللا عليه وآله
ِّإن الرواية حتدد لنا وظيفة من وظـائف الرسـول صـىل اهللا  :الداللة الثانية ُ َّ
ُفإنام أمرت أن أقاتل الناس حتـى (: وهو قوله، َّيف جهاد الكفارّمثلة عليه وآله املت

َّفالقدر املتيقن هو انحصار وظيفة اجلهـاد بـه، )ال إله إال اهللا: يقولوا ومـا دون ، ُ
                                                                                                                   

فات التفـسريية ًوالتي ال جتد هلا أثرا،  العظيمة والدقيقةةااللتفات= ً وال عينا يف مجيع املـصنَّ
، )التفـسري املفـردايت(هذه التفاسري التي غلب عليها تفاسري معاين الكلامت ، السابقة عليه

ّكام ال يفوتني أيضا اإلشادة بجودة التنظيم والرتتيب هلذه املطالب الدقيقة احلق بل ً ة من قــِ
ِّاملحقق كامل احلاهللا ُ األستاذ آية ّسيدنا  ). دام ظله(يدري ُ
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ُأمرنا بذلك أم مل نؤمرأفنحن يف حدود الرواية ال نعلم ، ذلك يفتقر إىل الدليل ُ ،
ِال إكراه يف الدين{: فيبقى لسان، واألصل عدم التكليف ِّ ِ َ َ ْ ِ  .ً مطلقا}َ
َّإن هذه الرواية تلفـت النظـر إىل جهـاد الكفـار يف صـورة  :الداللة الثالثة َُّ
ًارا ّال ترجعـوا بعـدي كفـ(: حيث يقول صىل اهللا عليه وآلـه، وجود سلطان هلم

أضـف إىل ،  والـسلطانّقوةوالرضب مرجعه ال، )يرضب بعضكم رقاب بعض
ّذلك أن هذه الفقرة تنم عن انحصار املجاهدة   .كام هو واضح، ينّباملرتدَّ

ّومع ذلك كله فلو سلمنا ب ً الرواية سندا وداللة عـىل إثبـات اجلهـاد ّصحةّ
َّوذلـك ألهنـا ، فإهنا ال تكون معارضة أو ناسخة آلية نفـي اإلكـراه، االبتدائي
ًواخلرب الواحد ال يعارض وال ينسخ حكام قرآنيا، خرب واحد ً ةفال، ُ  القطعيـة سنّ

 .حكم قرآينوحدها قابلة لنسخ 
 

َّوأن رس عدم االسـتجابة ، ِّاملقتيض لقبول الدين القيم فطريّأن  لنا ّاتضح َّ
ِّ بقـدر مـا هـو مـرتبط ومتعلـق باملـانع ،لذلك ال يكمـن يف ضـعف الـداعي

ُي جبلت عليـه فطـرة ذاإلهلي الفطري واحلقيقي الّق الطاغويت من إيصال احل
،  معرفة اهللا تعاىل وتوحيـدهووه، ّعام والوجود بشكل ّخاص بشكل اإلنسان

ّولكن وجود هذا املقتيض الفطري الذي ال يتبد  ال ،وارتفاع املانع الطاغويت، لَّ
ّإذ البد من حتقق رشط أسايس، ّيكفالن لنا حتقق املطلوب ، وهو رشط التبليغ، َّ

ومـن رشوطـه ، طـهوإنـام بـرشطه ورشو، التبليغ وجوده الصوريبوال نعني 
ًوأن يكون املبلـغ ودودا رحـيام، احلكمة والكفاءة والصرب واإلخالص ً ِّ ًفطنـا ، ُ

ّال تثب، ّ الشخصيةَّقوي ُطه النوائب وامللامت واإلشاعات املغرضةُ َُّ. 
ِّوال ريب بأن جذور هذه الرشوط واملعاين العليا يف شخصية املبلغ قرآنيـة  ُ َّ

قني ّومن هدايته للمت، نيّقني كام أنه هدى للضالّتُ للمًفهو هدى، ُبالدرجة األوىل
 يف ّولَّكـام أن التبليـغ بنفـسه هـو العنـوان األ، تعريفهم بكيفية الرتويج للـدين
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َّمـا عـىل الرسـول إال {:  قـال تعـاىل؛وظيفة النبي األكرم صـىل اهللا عليـه وآلـه ِ ِ ُ َّ ََ َ
ُالبالغ َ َ َفاعل...{: ُويف آية أخرى، )٩٩: املائدة( }...ْ ْ ُموا أنـام عـىل رسـولنا الـبالغ َ َْ َ َْ ََ ِ ُ َ َُ َّ َ
ُاملبني ِ :  قـال تعـاىل؛ُبل البالغ املبـني وظيفـة األنبيـاء بـأرسهم، )٩٢: املائدة( }ُ

ُفهل عىل الرسل إال البالغ املبني...{ َِ ُ ُِ َ َْ َ َّْ ِ ُ ُّ ِّوأما أهـم صـفات املبلـغ ، )٣٥: النحـل( }َ ُ ّ
 :النصوص القرآنية التاليةُللدين اإلسالمي القويم فيمكن اقتناصها من 

َادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم بالتي هـي {: قال تعاىل َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ُِ َ َ ْ َ ِّ ُ َْ َ َ ْ َِ ْ َ ِ ِ ِ
َأحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عـن سـبيله وهـو أعلـم باملهتـدين ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َّ ُ ِْ ِ َِ ْ ُ ِ ُِ َ َ ُ َ ََ َّ ََ َ َِ َ َ َّ : النحـل( }ِ

ِّ تسجلها اآلية الكريمةةثة ثالّأوليرشوط ، )١٢٥ احلكمـة واملوعظـة احلـسنة ، ُ
 .ّهكذا صفة املبلغ، واملجادلة بالتي هي أحسن

ًنا ودودا يقطر رمحة ونبال وعفواّوأن يكون لي ً ْفبام رمحة من اهللاِ لنت هلم{:  قال تعاىل؛ًً ِّ ََُ َ ِ ٍَ َ ْ َ ِ َ 
ْولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حو َ ْ ْ َِ ِْ َُّ َ َ ِ ْ ْ ََ َّ ً َ َ ْلك فاعف عنهم واستغفر لُ ْ ِْ ِْ َُ َْ َ ُْ َ ْهم وشـاورهم ـََ ْ ُْ َِ َ ُ

َيف األمر فإذا عزمت فتوكل عىل اهللاِ إن اهللاَ حيب املتوكلني ِ ِِّ ُ ََّ ُّ َ َ ََ َ َ َُ َّ ِ َِ ْ ََ َْ ِْ َ  .)١٥٩: آل عمران( }ِ
ُواتبع ما يوحى إليك واصرب حتى حيكـ{:  قال تعاىل؛يأيت دور الصربَّثم  ْ َ َ ْ ُ ََّ ََّ ْ َ َ ْ َْ ِ َ َ ِ َم اهللاُ ِ

َوهو خري احلاكمني ِ ِ َْ ُ ْ َ َ ُ  .)١٠٩: يونس( }َ
َواصـرب ومـا {:  قـال تعـاىل؛وعدم االكرتاث بصدودهم وعـدم مبـاالهتم َ ْ َْ ِ

َصربك إال باهللاِ وال حتزن عليهم وال تك يف ضيق مما يمكرون ُْ ْ َ ْ ْ ُْ َّ ِّ ٍْ َِ ِ ُ َ ََ َ ََّ َ َ ْ ََ َ ِ ِ َ  .)١٢٧: النحل( }ُ
ّوأخريا البد أن ال هتز َّ َواصـرب عـىل مـا {: قال تعـاىل، ُات املغرضةه اإلشاعً َ َ ْ َْ ِ
ًيقولون واهجرهم هجرا مجيال ِ َ ً ُْ َ ُ ُ ْ َْ ْ ََ  .)١٠: املزمل( }ُ

وينبغـي أن ينطلـق ، واإلخالص وهو ركيزة أساسية يف الوصول لآلخـر
ًاإلخالص ابتداء من املبلغ ألصل دينه وعقيدته ليكـون ذلـك رافـدا حقيقيـا  ً ِّ ُ ً

َهو احلي ال إله إال هو فادعوه ُخملصني {:  قال تعاىل؛لإلخالص يف عمله وتبليغه ِ ِ ْ َُ ُ ْ َ ُ َ َ َُ َّ َِ ِ ُّ َ
َله الدين احلمد هللاِِ رب العاملني ِ َ ََ ِّ َ ُْ ََ ُْ  .)٦٥: غافر( }ِّ

ة ّعام تبليغه بنحو تفهمه الّموادُومن الرشوط األساسية األخرى أن تكون 
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، قوله عن االعتبـارَّوال تعرتض عليه اخلاصة فيسقط ، فال خيتلط عليهم األمر
 .رف الدينيةاة هم العلامء من أصحاب االختصاص يف املعّاصواخل

ُوال ريب بأن هنالك رشوطا أخرى ال يـسع املقـام باستقـصائها ً إال أهنـا ، َّ
ّمجيعا تسهم إىل حد كبري يف صنع الشخصية القادرة عىل تبيني الرشد من الغي ُ ٍّ ُ ً ،

 الـسري باجتاهـه يف وظيفتـه التبليغيـة ّلـغ للمبَّفإن اهلدف احلقيقي الذي ينبغي
ُال أن يوقـع النـاس يف شـبهات عويـصة ويف ، ّتكمن يف تبيني الرشد من الغي

وإنـام ، فالتبليغ ال يكمن يف إيصال املعلومة لغري العامل هبا، ضياع وهرج ومرج
 بذلك هللا تعاىل عىل مـن ّجةّلتتم احل، ّيف حتقيق واقعية التبيني بني الرشد والغي

ُفإن الرشد والغي أشبه بالبحرين املتالطمـني املتـصارعني، وصل إليه التبيني ُ ّ َّ ،
ُوال يكون الرشد رشدا إال بعد إزالة شبه ّوال يكون الغي غيـ،  الباطل عنهً ًا إال ّ

ّبعد إزالة شبه احلق فيه ُوالغي ملح أجاج، فالرشد عذب فرات، ُ ومـا أقـرب ، ّ
ِوما يستوي{: ذلك لقوله تعاىل َ ْ َ َ ٌ البحران هذا عذب فرات سائغ رشابه وهذا ملـح َ َ َ ُ ُ ٌ َ َ ْ َْ ِْ َِ ْ ََ َ ٌ ٌَ َ َُ ِ

ٌأجاج َ  .)١٢: فاطر( }...ُ
ُمن هنا نجد الرسول األكرم صىل اهللا عليه وآله يوجه األ ِّ  إىل من تستمع ّمةُ

ّفيقول حمذ، َّوممن تأخذ يدعوكم مـن اليقـني إىل ، ٍعّ مدٍداعّكل ال جتلسوا عند (: ًراُ
ومـن النـصيحة إىل ، ّومـن التواضـع إىل التكـرب،  اإلخالص إىل الريـاومن، ّالشك
، بوا من عامل يدعوكم مـن الكـرب إىل التواضـعَّوتقر، ومن الزهد إىل الرغبة، العداوة

ومـن ، ومـن الرغبـة إىل الزهـد،  إىل اليقـنيّومـن الـشك، ومن الريا إىل اإلخالص
 .)١()العداوة إىل النصيحة

 َّرشيف يرتشح أمامنا معنى آخر للتبيـني غـري مـاويف ضوء هذا احلديث ال
فقـد ، أو هو تعميق للمعنى اللغوي، ا يف التفسري املفردايت هلذه املفردةمنّّتقدم 

ًعرفت هنالك أن التبيني لغة هو اإليضاح والوضوح والظهور أيـضا ً فتقـول ، َّ
                                                 

 .٦٩ص: بن فهد احليل، الة الداعيّعد) ١(
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ُبان الـيشء َ  ولكنـه يف ضـوء، ِّ وظهـر وانكـشف فهـو بـنيّاتـضح: أي، ً بيانـاَ
قـد فـصل : أي، ِّاملعطيات املتقدمة سيكون معناه األقرب هو الفصل والتمييز

ّومتيز الرشد من الغي واالنفصال والتمييز ال يكونان إال برفع مجيع الشبهات ، َّ
 .ُ البالغة من جهة أخرىّجةوبإقامة احل، من جهة

لـك َّوإذا مل يتحقـق ذ، َّوإال مل يتحقق التبيني، فليس هنالك خلط والتباس
ُحيث ال يـصبح النـاس يف مـأمن مـن نفـس ،  عىل خطر عظيمّمةُفستكون األ

ًاملبلغ إلمكان أن يوجد بسبب ضعف بيانه شكا وشبهات ّ ُ ِّ ّوالـشك والـشبهة ، ُ
فقد جاء يف اخلـرب عـن أمـري املـؤمنني عـيل عليـه ، ّأرضية خصبة لتولد الكفر

 .)١()والشبهة، ّوالشك، ّووالغل، الفسق: بني الكفر عىل أربع دعائم(: السالم قوله
َّولعل الرس األعظم يف ضـاللة الكثـري مـن الفـرق اإلسـالمية هـو عـدم  ّ

ّوصول مبل فكـان تبلـيغهم ، ّغيها إىل مرتبة الفصل والتمييز بني الرشد والغـيُ
ّللباطل بالباطل أكثر مما هو تبليـغ للحـق بـاحلق ّ  نطـق ّجمـردفـالتبليغ لـيس ، َّ

بليغ هو البيان بمعنى الفصل توإنام ال، ّعم من التبينيفالنطق أ، َّبالكلامت احلقة
ّوالغي هو كل ما ، ّما ينتمي للحقّكل والرشد هو ، ّوالتمييز بني الرشد والغي ّ

َّوقد قيل بأن البهائم مل تسم بذلك لعدم نطقها، ينتمي للباطل ُ فإهنا هلا نطقهـا ، َّ
: ُوبعبارة أخـرى، يان هلافهي عجامء ال ب، وإنام ألجل انبهام نطقها،  هباّاصاخل

ُفال يفهم منه يشء؛ واإلنسان هو اآلخر ، َّإن نطقها مبهم ال فصل وال متييز فيه
، ولكننـا نعجـز عـن الوصـول إىل مـراده، َّقد يتكلم بكلامت واضحة مفهومة
 .فال فصل وال متييز يف جمموع كلامته، وهذا يعني افتقار كالمه للبيان

: فقـال، م عـىل وصـف نفـسه بالبيانيـةوألجل ذلك حرص القرآن الكري
َهـــذا بيــان للنــاس وهــدى وموعظــة للمتقــني{ ِ َِّ ً َُّ َ َْ ِّ ٌِّ َ ْ َ ُ َ َ َِ ٌ : وقولــه، )١٣٨: آل عمــران( }َ

                                                 
 .<دعائم الكفر وشعبه>: باب. ١ ح،٣٩١ ص،٢ج: ُأصول الكايف) ١(
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ٍونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل يشء...{ ِ ِْ َ ِّ ِّ ْ َ ُْ ًَ َ ْْ َ َ ََ َ ومـا دام القـرآن ، )٨٩:  النحـل( }...ََّ
ّبيانا فقد تبني فيه الرشد من الغي َّ ْليقيض اهللاُ أمرا كان مفعـوال ليهلـك مـن ...{ ،ً َُ َ َ ْ ََ ِ ِ ِْ ِّ ً ْ َ َ ً َْ َ

ٌهلك عن بينة وحييى من حي عن بينة وإن اهللاَ لسميع عليم َ ِّ َّ َ َ ِِّ ِ ٍ ٍَ ٌ َ َ َ َ ْ َ َ َ ََ ََّ ِ َ َْ َ  .)٤٢: األنفال( }َ
ًومن هنا تفهم وجها جديدا ومهام ّ ً ُعلمـه {:  لقوله تعاىل يف وصفه لإلنسانً ََ َّ

َالبيان َ َ أو ، ّأي علمـه سـبيل الفـصل والتمييـز احلـق والباطـل، )٤: رمحنالـ( }ْ
 .ّبحسب التعبري القرآين بني الرشد والغي

َّفليس الوضوح والظهور واالنكشاف هو املدعى ال وإنام ،  ملفردة التبينيّتامُ
 َّوال ريب بأن الوضوح والظهور يقتضيان، َّالبد من خصوصية الفصل والتمييز

ّنوعا من التميز ِّقد تبني الرشد من الغي{: ّيكون معنى التبني يف قوله تعاىلف، ً ُّ ََّ ْ َ َِ ُ َّْ َ َ{ ،
 .)١(ّما هو غيّكل ما هو رشد عن ّكل َّهو أنه قد متيز وانفصل 

ّوهذا النوع من التبني بمعنى الفصل والتمييز إنـام حـصل بواسـطة كثـرة 
ول صىل اهللا  ووجود الرسّدلةوبنصب األ، )٢(احلجج الباهرة واآليات الظاهرة

ّمثلـة وبوجود األعالم الشاخمة املت، )٣(عليه وآله الداعي إىل اهللا واآليات املنرية
 ّمـة أهل البيت عليهم السالم وأتباعهم من علـامء األّأئمةالعرتة الطاهرة من ب

: َّوقد عرفت بأن هذا التبيـني والفـصل والتمييـز، ّاألبرار يف كل زمان ومكان
ّكل فيفيد تبيني الرشد يف ، ون زمان وبأحد دون أحدال ختصيص فيه بزمان د(

 .)٤(...)أحدّكل زمان ل
َّويف ضوء معطيات التبيني بمعنى الفصل والتمييز يتبـني لنـا بـأن وظيفـة  َّ

َّالتبليغ املبني عظيمة ومعقدة وخطرية ًوكفى هبا رشفا ومقامـا أن تكـون هـي ، ُ ً
                                                 

 . ٦١١ ص،١ج: تفسري كنز الدقائق: انظر) ١(
 .٣١١ ص،٢ج: التبيان يف تفسري القرآن) ٢(
 . ٥٠٤ ص،١ج: تفسري الثعالبي: انظر) ٣(
 . ٦١٢ص ،١ج: تفسري كنز الدقائق) ٤(
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فهي ليست وظيفة العاطلني أو ولذا ، ُوظيفة األنبياء واملرسلني عليهم السالم
كـام أراد أن  -الفاشلني يف حياهتم االجتامعية أو الباحثني عن ترف اقتـصادي 

ّيصورها بعض السذ ِّ  وبإمجـاع . وإنام هي وظيفة بنـاء اإلنـسان-ُج واملغرضنيُ
ِّالرتبويني وعلامء االجتامع واملفكرين أنه ليست هنالك وظيفـة أعظـم وأعقـد  ُ

َّاء اإلنـسان؛ ولعلنـا نوفـق للوقـوف عنـدها يف تفـسرينا وأخطر من وظيفة بن ُ
 .ّواحلمد هللا رب العاملني، ُآليات التبليغ املبني

ّجدير بالذكر أن ملفهومي الرشـد والغـي َّ تتعلـق ّمهمـة معطيـات قرآنيـة َّ
وهـذا مـا سـنقف عنـده يف تفـسرينا ،  الغـاويّهويـة الراشـد وّهويةبتحديد 

َّ سـنتعرض هنالـك إىل صـفات الراشـدين حيـث، املوضوعي لآلية الكريمة
 .يشءّكل ًانطالقا من قاعدة بيانية القرآن ل، وصفات الغاوين من منطلق قرآين

ِ من ي فر بالطاغوت و ؤمن باهللا (:قو  تعا  ِ ِِ ْ ُ َ ِ ُ  ْْ ُ ْ َ َ َ(  
ً بنا يف البحث اللغوي أن الكفر نقيض اإليامن والشكر معاَّمر َّوأن األصـل ، َّ

َّاملـسامة ، عـة يف فطرتـهَفالكافر يسرت حقيقة اإليـامن املود، السرتاللغوي فيه هو  ُ
كـام جـاء ، والتي كان خالصتها معرفة اهللا تعـاىل وتوحيـده، )١(ًقرآنيا بفطرة اهللا

، )٢()فطـرهم عـىل التوحيـد(: عليه الـسالم ًذلك رصحيا يف كلمة اإلمام جعفر الصادق 
 .)٣( بالتوحيد الناطقى كفر اإلنسان هو سرت صوت الفطرةَّفيكون مؤد

                                                 
َفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللاِ التي فطر الناس عليها ال تبـديل {: يف قوله تعاىل: أي) ١( َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ََ َّ َِّ َ َْ َ َ َْ َْ ََ ً ِ َ َ

َخللق اهللاِ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون ُ َ َ ُ َِّ َ ْ َ ْْ َّ َ َُ ِ ََّ َِّ َْ َ ِ ِ َِ  .<٣٠: الروم> }ِ
 . ١٣ ص،٢ج: ُأصول الكايف) ٢(
ال ، املراد من التوحيد يف املقام هـو التوحيـد بـاملعنى العرفـاين املـساوق ملعرفـة اهللا تعـاىل) ٣(

ومعرفة اهللا تعاىل مرتبة فـوق مرتبـة إثبـات وجـوده وفـوق مرتبـة توحيـده ، باملعنى الكالمي
 . معرفة اهللا: ُوللوقوف عىل تفصيل املسألة يراجع كتاب، باالصطالح الكالمي
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 : وهي،  أربعةًاوقد ذكروا للكفر أنواع
وهو غـري ، وهو كفر اللسان مع معرفة القلب: كفر اجلحود: ّولالنوع األ
َوجحدوا هبا {: ً رصحيا يف قوله تعاىلّولوقد جاء هذا النوع األ، )١(صورة التقية ِ ُ َ َ َ

ًواستيقنتها أنفسهم ظلام وعلوا َّ ُ َ َُ ًْ ُ ْ ُ ْ ُْ َُ َ ْ َ َّأي كذبوا هبا بألسنتهم مـع أن ، )١٤: النمل( }...َ َّ ّ
ِّقلوهبم متيقنة بثبوت ما نفوه بألسنتهم ومـا فعلـوا ذلـك إال ألجـل ظلمهـم ، ُ

َّفلام جاءهم ما ...{: ومنه قوله تعاىل، بطلب العلو يف األرضّمثل ُوطغياهنم املت ُ َ َّ َ َ
ِعرفوا كفروا به فلعنة اهللا عىل الكاف َِ ْ َ ََ ْ َُ ْ َْ َ ُِ ُ ََ َرينَ وباءوا ، فغلبتهم شقوهتم، )٨٩: البقرة( }ِ

 .بغضب منه تعاىل ولعنه
يـأبى : أي، ويأبى بلـسانه، وهو أن يعرف بقلبه :كفر املعاندة: النوع الثاين

ة وال يمنعـه مـن ّتامـ الّجـةوهو من قامت عنـده احل، ّاإليامن وإظهار احلق بلسانه
 . )٢(ِنوع من الكفر من كان يف قلبه كربًوغالبا ما يقع يف هذا ال، اإليامن سوى املعاندة

                                                 
َّولكـن هـذا النـوع مـن ، فهي إظهار الكفر واستبطان اإليـامن،  مشاهبة هلذا النوعفالتقية) ١(

وإنـام املـراد هـو أهنـم ، ًفاإليقان يف املقام ليس مـساوقا لإليـامن، ُالكفر ال يالزمه اإليامن
ننا نجد يف صـورة التقيـة إخفـاء اإليـامن وإظهـار إيف حني ، أنكروا ما ثبت هلم بالوجدان

ّكام جاء ذلـك يف قـصة الـصحايب اجلليـل عـام، فس املحرتمة للنًاالكفر حفظ ر بـن يـارس ّ
فـأظهر الكفـر ، ه مـرشكو قـريش إىل إعـالن الكفـرّعندما اضطر، رضوان اهللا تعاىل عليه

ْمن كفر باهللاِ من بعد إيامنـه إال مـن {: ِّوقد نزل يف حقه قوله تعاىل،  باإليامنّوقلبه مطمئن ْ ََ َ ََّ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ
َأكره وق َ َ ِ ْ ْلبه مطمئن باإليامن ولـكن من رشح بالكفر صدرا فعلـيهم غـضب مـن اهللاِ وهلـم ُ ِّ ْ ْ َّ َ َُُ َ َ ٌ َ َ َ َ ٌّ ُ َُ َ ِ َ ْ َ َْ ً َْ ِ ِ ِْ ُ َ َِ ِِ ِ ْ

ٌعذاب عظيم ِ َ ٌ وإن خالف ، ًفالكافر احلقيقي هو من رشح بالكفر صدرا. <١٠٦: النحل> }ََ
وهـذا هـو ، للـسانفإنكاره ال يتجـاوز ا، فوجود اهللا تعاىل فطري وجداين، بذلك وجدانه

 . فال يشتبه عليك، النوع األول من الكفر
ّودونك أولئك الذين ثبتت هلم أحق) ٢( َّإال أن ، ية أهل البيت عليهم السالم ومناقبهم الكثريةُ

 فال بمعطيـات، منشؤها الكرب واملعاندة، هنالك شنشنة يف صدورهم ال يستطيعون جتاوزها
ِقـل موتـوا بغـيظكم إن اهللاَ علـيم بـذات ...{ ،وال للموعظة يـستمعون، العلم يلتزمون ِ َِ ِ ٌِ ْ ْ َُ َّ ِ ُ َ ْ ُُ ْ
ِالصدور ُ  . <١١٩: آل عمران> }ُّ
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وهـو ، وهـو أن يـؤمن بلـسانه والقلـب كـافر :كفر النفاق: النوع الثالث
، صورة معاكسة لصورة التقية املبتنية عىل إظهار كلمة الكفر وإخفـاء اإليـامن
 ألن، َّوال ريب بأن هذا النوع الثالث من أنواع الكفر هلو أخطـر أنـواع الكفـر

وال يلتـزم ، قـوق الدنيويـة للمـسلم املـؤمناحلَّ يتمتع بجميع ه عادة ماصاحب
ًبل إن هلؤالء دورا خطريا أشبه ما يكون بوجـود الـرسطان ، بيشء من واجباته ً َّ

فهـم ، ًألهنم دائام ما يعمدون إىل زعزعة اجلبهة الداخلية للمسلمني، يف اجلسد
ن للكـافرين وهم خـري عـو، لون الطابور اخلامسّبحسب التعبري املعارص يمث
ِّالذين يرصحون بكفرهم ُ. 

َّوقد رصح القرآن الكريم بوجود هـذه الفئـة البغيـضة يف حيـاة الرسـول 
ِّسميت باسمهم، ّحتى نزلت سورة كاملة يف حقهم، صىل اهللا علية وآله وهي ، ُ

ومل يكن هؤالء املنافقون بعيدين عن مدينة الرسـول صـىل ، )املنافقون(سورة 
ْوممـن {: ًكـام جـاء ذلـك رصحيـا يف قولـه تعـاىل، كانوا منهابل ، اهللا عليه وآله ََّ ِ

ُحولكم من األعراب منافقون ومن أهل املدينة مردوا عىل النفاق ال تعلمهـم نحـن  ْ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ ََ ُْ ُ َ َ ُ َ ُِّ َ َ ََ ِّ َ ََ ِ َ ْ ُِ ِ ِ َِ ِ َ َ ِ َ
ٍنعلمهم سنعذهبم مرتني ثم يردون إىل عذاب عظيم ِ َ َ ُّ َ ٍْ َ َِّ َِ َ َ ُ َّ ْ َّ َّ ُ ُ َ ْ ُُ ِ َ ُ ُ  .)١٠١: التوبة( }َ

ْال تعلمهم نحن نعلمهم(: وقوله ُ ْ ُُ َُ َْ ُ ْ َْ َ َ  داللة عظيمـة عـىل قـدرة هـؤالء ّيدل، )َ
َّوربام حتكي لنا أن هؤالء الذين مردوا عىل النفاق ، املنافقني عىل إخفاء كفرهم

ولكـنهم سـيظهرون الكفـر فـيام بعـد ، َّقد متكنوا من خداع املسلمني بـإيامهنم
ًونظـرا خلطـورة هـذا الـصنف مـن ،  برصيح كلامت الكفربواسطة أعامهلم ال

ّالكفار فإن اهللا تعاىل قد توع َّ ٍسنعذهبم مرتني ثـم يـردون إىل عـذاب (: دهم بقولهَّ َ َِّ ُّ ََ ِ َ َ ُ َّ ْ َّ َّ ُ ُ َُ ِ َ ُ
ٍعظيم ِ ، وهو احلـسد القاتـل الكـامن يف قلـوهبم للمـؤمنني، عذاب يف الدنيا، )َ

ال يعـرف مقـداره ، عذاب يف القـربو، واحلسد نار حارقة تأكل قلب صاحبها
َّيرد إىل عذاب أعظم بكثـري ممـا تقـدمَّثم ، ته إال اهللا تعاىلّومد ّ وهـو العـذاب ، ُ

   .واخللود يف قعر جهنَّم وبئس املصري
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 هـو الكفـر :أو قل، وهو كفر القلب واللسان :كفر اإلنكار: النوع الرابع
يف كفر أيب جهل وأيب هلـب كام هو احلال ، ًالرصاح الذي ال خيفي صاحبه شيئا

َّوال ريب بأن هؤالء الذين آذوا رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله ، وعتبة بن ربيعة
َّومل يألوا جهدا ومل يدخروا ماال إال وكرسوه يف حرهبم  ً َّ لرسـول صـىل اهللا عىل اً

فهؤالء ، هم أدنى مرتبة من كفر املنافقني يف النوع الثالث ،عليه وآله واإلسالم
بخـالف املنـافقني ، إال أهنم كانوا صـادقني يف كفـرهم، بؤسهم وضالهلمعىل 

ُالذين وصفوا يف قوله تعاىل ِ َوإذا لقـوا الـذين آمنـوا قـالوا آمنـا وإذا خلـوا إىل {: ُ َ َ ُ َّ َ َِ ِ ِْ ْ َ ْ ْ ُْ َ َ ََ َّ َُ َ ِ
َشياطينهم قالوا إنا معكم إنام نحن مستهزئون ُ ِ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َُ ْ ََ َّ ْ ََّ ِ ِ ْ َُ ِ ِ ِ  .)١()١٤: البقرة (}َ

وقد كتب احلاكم األموي عبد امللك بن مروان إىل التابعي سعيد بن جبـري 
 ًخـذ مـع اهللا إهلـاّفكفر هو رشك يت: الكفر عىل وجوه(: يسأله عن الكفر فقال

َّوكفر مـدعي اإلسـالم ، وكفر بادعاء ولد هللا، وكفر بكتاب اهللا ورسوله، آخر
ًويقتـل نفـسا ، ًاألرض فساداًوهو أن يعمل أعامال بغري ما أنزل اهللا ويسعى يف 

 .)٢(مة بغري حقَّحمر
 عن اإلمـام جعفـر الـصادق ّمروي، ويف حديث طويل اخترصه الطرحيي

كفـر اجلحـود وهـو : الكفر يف كتاب اهللا عىل مخسة أوجه(: عليه السالم يقول فيه
                                                 

َّ جدير بالذكر أن اللغوي الكبري اخلليل الفراهيدي رمحه اهللا تعاىل قد أورد أصل تقـسيامت )١(
 . ٣٥٦ ص،٥ج: كتاب العني: انظر. الكفر بأنواعه األربعة

ُسعيدا رمحه اهللا كان يريد وخز عبـدامللك بـن ّلعل و. ١٤٥ ص،٥ج: لسان العرب: انظر) ٢( ً
َّفإنـه كـان قـد سـلط احلجـاج عـىل ، ّمروان يف النوع األخري الذي أسامه بمدعي اإلسالم

اج بفضائع وخمازي كثرية ينـدى هلـا ّوقد قام احلج، رقاب املؤمنني ليذيقهم ألوان العذاب
 وذلك عنـدما أمـره، ة بأمر من سيده ابن مروانًكان واحدا منها هدم الكعب، جبني اإلنسانية
ّفراجع كتب التأريخ ليتبني لك حجم املـآيس التـي خل، بحرب ابن الزبري فهـا األمويـون َّ

ّحك ُاما وأمراء ووالةُ ً. 
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كـام قـال صـنف مـن الزنادقـة ، ة وال نـارّجحود بالربوبية وأن ال جن: عىل وجهني
ُوما هيلكنا إال الدهر{ :الذين يقولونوالدهرية  َْ ََّ ََّ ِ ُ ِ ْ والوجه اآلخر من اجلحـود هـو ؛ }ُ

َوجحـدوا هبـا { :كام قـال تعـاىل،  عندهّواستقرّحق أن جيحد اجلاحد وهو يعلم أنه  ِ ُ َ َ َ
ْواستيقنتها أنفسهم ُ ْ ُْ َُ َ ْ َ ََ ِلـئن { :قـال تعـاىل، والثالـث كفـر النعمـة؛ )٢٤: اجلاثيـة( }َ َ

َشكرتم أل ْ ُْ َ ٌزيدنكم ولئن كفرتم إن عذايب لشديدَ ُ َِ َِ ُ ََّ َِ َ َ ََّ ِ ْ ْ َْ َ الرابع ترك ما أمر ؛ )٧: إبراهيم( }ِ
ٍأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفـرون بـبعض{ :وعليه قوله تعاىل، اهللا به ِْ َ َ ْ َِ َِ َ ُْ ُ ْ َ َ ُ ُِ ِ ِْ َ : البقـرة( }َ
 : إبـراهيم لقومـهل قـوحكايـة عـنوعليه قولـه تعـاىل ، اخلامس كفر الرباءة؛ )٨٥

ْكفرنا بكم{ ُْ َِ َ  .)١()٤:  املمتحنة}َ
وأما اإليامن باهللا تعـاىل فهـو االعتقـاد القلبـي بوجـوده ، ذلك هو الكفر

ولإليامن مراتب عديدة أدناها كـام ، وبوجوب العمل بتكاليفه ولزوم طاعته
: قلت أليب عبد اهللا الصادق عليه السالم(: جاء يف رواية جعفر الكنايس قال

ًوأن حممـدا عبـده ، يشهد أن ال إله إال اهللا: قال؟ ًبه العبد مؤمناما أدنى ما يكون  َّ
 هذا هو ؛)٢()فإذا فعل ذلك فهو مؤمن، ويعرف إمام زمانه، ّويقر بالطاعة، ورسوله

 .ُولإليامن اصطالحات واستعامالت أخرى، ّاإليامن باملعنى األخص
ِّوقد ورد أن املؤمن إنام سمي بذلك ألنه يؤمن عىل اهللا ِّ ُُ فعـن رفاعـة ،  تعاىلَّ

َأتـدرى يـا رفاعـة مل سـمي املـؤمن  :قال(: عن اإلمام الصادق عليه السالم قال ِّ ُ
ِّألنه يؤمن عىل اهللا : قال، ال أدري: قلت:  قالً؟مؤمنا ّعز وجلُ  .)٣() فيجيز اهللا له أمانهّ

ِثم إن اإليامن باهللا تعاىل الزمه اإليامن ـ وفقا ملا ً َّ ل مـن وجـوب العمـّ تقدم َّ
: قـال تعـاىل، بتكاليفه ولزوم طاعته ـ بجميع أنبيائه ورسله ومالئكتـه وكتبـه

                                                 
ًمفـصالواحلـديث جتـده . ٥١ ص،٤ج: جممع البحـرين: انظر) ١(  ،٢ج: ُأصـول الكـايف:  يفّ

 .١ ح،٣٨٩ص
 . ١ ح،١٦ ص،٦٦ج: بحار األنوار) ٢(
  .١٦١-١٦٠ ص،٨ج: كلينيلل، الفروع من الكايف) ٣(
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ِآمن الرسول بام أنزل إليـه مـن ربـه واملؤمنـون كـل آمـن بـاهللاِ ومآلئكتـه وكتبـه { ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُُ َُ َ َ َ ِّ ََ َ َ َّ ْ ُ َّ َِ ِ ٌِّ ََ ْ ُ ِ َ ُُ َ
ِورسله ِ ُ ُ اليمهم واإليامن بالرسل مفاده اإليامن بجميـع تعـ، )٢٨٥: البقـرة( }...َ

ُووصاياهم وما جاؤوا مبرشين به ومنذرين فيلزم من ذلـك رضورة اإليـامن ، ُِّ
ّوإنام اخترص ذلـك كلـه بـاإليامن بـاهللا ،  الفروعّكافةُ األصول والعمل بّكافةب

ّتعاىل ألن كل أصل من أصول الدين وكل فرع من فروعه ينتهي عند التوحيد َُّ َّ. 
َّإن كل حقائق الدي: ُبعبارة أخرى ن واإلسالم تنطلق من أصل واحد وهو َّ

مسألة أو دعوى دينية ال تنتهي عنـد معرفـة اهللا تعـاىل ّكل ولذلك ف، التوحيد
وهذا مـا دعانـا لتـسمية التوحيـد ، وتوحيده فذلك شاهد صدق عىل بطالهنا

ُبمعنى أن أصول الـدين واملـذهب األربعـة ، ُبأصل األصول الدينية العـدل (َّ
ولكنها ، ُهي بنفسها أصول بالقياس إىل فروع الدين) عاد واإلمامة واملّنبوةوال

ُ التوحيد هو أصل األصـول الـذي فيكون، بنفسها فروع بالقياس إىل التوحيد
، ويف ذلك تكمن حقيقة علميـة فلـسفية، حقيقة دينيةّكل َّبد أن تنتهي عنده ال

ُفالتوحيد هو الوجود اإلمجايل جلميع معـارف الـدين عـىل مـستوى األصـول 
الوجـود التفـصييل لـذلك ّثل ُوبقية األصول والفروع الدينية مت، ًالفروع معاو

ًوهذا اإلمجال ليس إمجاال أصوليا يشوبه اإلهبـام، األصل ُ وإنـام هـو اإلمجـال ، ً
فهو الوجود البـسيط يف ، الفلسفي الذي هو يف حقيقته فوق مستوى التفصيل

يف ، حسب املنطـق القـرآينب، أو قل هو إحكام يف قبال التفصيل، بّقبال املرك
ٍالر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكـيم خبـري{: قوله تعاىل ِ َ ُ ْ ُ ْ ٍَ ِ ِ ِ َِ ِّ ُ ْ ٌْ َّ َ َُ َّ َ َُ : هـود( }ُ

احلقـائق ّكـل بمعنـى إرجـاع ، وقد جرى القرآن الكريم عىل هذا املنـوال، )١
 .وهي اإليامن باهللا تعاىل وتوحيده، حلقيقة واحدة

ِفمن يكفر بالطاغوت ويـؤمن بـاهللاِ(: م عندما يقولوبالتايل فالقرآن الكري ِِ ِْ ُ ْ َ ََ ُْ َّ ُ ْ َ (
ُفإنه يريد كل ما يتعلق بذلك األصل من أصول وفروع َّ َّ من علم واعتقاد : يأ، ُ

ا االعتقـاد بحقيقـة اهللا فهـو اإليـامن ّوأم(: ُ قال صدر املتأهلني؛وعمل وتطبيق
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 .)١()أفعاله وأحكامه وصفاته وبوجوده
ًويسمى املتصف به طاغيا، ت فهو من الطغيانوأما الطاغو َّ َّ َّوقد يعرب عنه ، ُ ُ

ّفإن الزيادة يف حروف املباين تـدل، بالطاغوت للمبالغة ً أحيانـا عـىل زيـادة يف َّ
د من دون اهللا ، املعاين َويطلق الطاغوت ويراد به ما عبـِ ُ ُ ّعز وجلُ ، سـواء كـان ّ

ّاملعبود إنسانا أم مالكا أم من اجلن أم ا ً ّكـام أن كـل رأس يف ، حليوانات واحلجرً َّ
، ًه فهو طاغوت أيضاباعّاتمتبوع ال يرىض اهللا تعاىل بّكل بل ، الضالل طاغوت

وال يبعـد أن يكـون (: ُ قـال صـدر املتـأهلني؛حتى هوى النفس ونتاج الوامهة
ِفمن يكفر بالطاغوت{: قوله ُ َّ ِ ْ َ َُ ْ ْ إشارة إىل ترك التعويل بـسبب االعـتامد عـىل ، }َ
: ّاملنبعثة عن غلبة القوة الومهية فيكون هـذا ـ أي، طانة العقل املشوبة باهلوىف

ّوقد سمي الشيطان به لشد، )٢(...)الوهم ـ أحد معاين الطاغوت َ ِّ  .ة طغيانهُ
،  تقديم الكفر بالطاغوت عىل اإليامن باهللا تعـاىل:ومن لطائف هذه الفقرة

ـّ تقدم فقد دف إىل إيـصال داعـي الفطـرة َّن رفـع املـانع هيـأ ها يف موضـوعمنّ
َّوهنا يالحظ أن املانع مـن اإليـامن احلقيقـي بـاهللا تعـاىل هـو وجـود ، ملطلوبه ُ

 : فلزم ما ييل، ُالطواغيت التي تعبد يف األرض من دون اهللا تعاىل
ًأوال ألنـه املـانع احلقيقـي الـذي ، ّالكفر بالطاغوت والكف عن متابعته :ّ

َّفإذا ما حتقق الكفـر بـه والـرباءة منـه ، مبتغاهاحيول بني الفطرة السليمة ونيل 
أما إذا أراد أحـد ، َّانفتحت أبواب اإليامن وحتققت االستجابة لدواعي الفطرة

ًاإليامن باهللا تعاىل وهو ال يزال تابعا للطواغيت يف األرض فإنـه لـن يـصل إىل 
ِّوقد عربت الفقـرة بـالكفر بالطـاغوت لتنبـه ، مرتبة حقيقة اإليامن ُ ِ إىل مـسألة َّ
ًخطرية وحساسة جدا ٍوهي أن التنصل عـن اإليـامن بالطـاغوت غـري كـاف، َّ ّ َّ 

                                                 
 .٢٠٧ ص،٤ج: صدر املتأهلني، تفسري القرآن الكريم) ١(
 .٢٢٣ ص،٤ج: املصدر السابق) ٢(
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ّفالبد من أمر آخر غـري التنـصل وهـو الكفـر ، الرتقاء مقام اإليامن باهللا تعاىل َّ
ّوالكفر به يعني قطع مجيع الوشائج به والكف النهائي عن متابعته ، بالطاغوت

 .وبجميع صوره، كانزمان ومّكل وحماربته أينام كان يف 
ّإن للكفر بالطاغوت رضورة البد منهـا تتعلـق بالتمـسك بـالعروة :ًثانيا َّ َّ َّ 
َّإن الطاغوتية : ُوبعبارة أخرى، ّصل متسك هبافام مل حيصل كفر به ال حي، الوثقى

 .ّوإنام مانعة من التمـسك بعروتـه الـوثقى، ليست مانعة من اإليامن باهللا فقط
َّسك البد من وقوع الكفر احلقيقي املطلق بالطاغوتولكي تصل النوبة للتم ّ ،

وهذا الترصيح بالكفر ال يكون مالكه الرباءة الظاهريـة مـن الطـاغوت وإنـام 
ّالبد من قطع كل ميل قلبي جتاهه َّوالقدر املتيقن هو إيقاف ، َّ أثر يـستدعيه ّكل ُ

إيامنـه ُوال يمكـن لإلنـسان املـؤمن أن يـشعر بجـذوة ، ما بقي من امليـل إليـه
قـاد ّانـتامء للطـاغوت واتّكل ّوسعادة التمسك بالعروة الوثقى إال بعد انطفاء 

   .والعمل عىل إنقاذ األرض من براثنه، الرباءة منه ومن أتباعه
ْفمـن يكفـر {: م الكفـر عـىل اإليـامن يف قولـهَّوإنام قـد(: طبائياقال الطب َ َُ ْ ْ َ

ِبالطاغوت ويؤمن باهللاِ ِِ ِْ ُ َ ُ تيب الذي يناسبه الفعل الواقـع يف اجلـزاء ليوافق الرت، }َّ
ّكـل َّألن االستمساك بيشء إنام يكون برتك ، أعني االستمساك بالعروة الوثقى

 عـىل <وهـو تـرك>م الكفـر َّفقـد، أخـذَّثم فهناك ترك ، يشء واألخذ بالعروة
واالستمــساك هــو األخــذ واإلمــساك ،  ليوافــق ذلــك<وهــو أخــذ>اإليــامن 
واإليـامن بـاهللا تعـاىل ، هللا بالعروة الوثقى فـرع اإليـامن بـاّفالتمسك، )١()ةّبشد
تقـديم الكفـر ، ّوهو التمـسك، فاقتىض اجلزاء، ف عىل الكفر بالطاغوتّمتوق

وهبـذا التقـديم والتـأخري انـسجم األثـر ، بالطاغوت عىل اإليامن بـاهللا تعـاىل
ِّاملرتتب عىل اإليامن باهللا تعاىل ُ. 

                                                 
 . ٣٤٤ ص،٢ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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 فقد أمجعت املدارس األخالقيـة، ّمهمةسلوكية وهلذا التقديم والتأخري آثار 
والتخلية يف املقام هلـا صـلة وثيقـة بالتبعـات ، عىل تقديم التخلية عىل التحلية

ّكام أن للتحلية صلة وثيقة باإليامن بـاهللا تعـاىل والتمـسك بعروتـه ، الطاغوتية َّ
، ّفرشط التحلية باألخالق احلميـدة الـتخيل عـن األخـالق الذميمـة، الوثقى

ورفع املانع يكمن يف حصول ، َّإن رشط التحلية هو رفع املانع: ُوبعبارة أخرى
ًومن الواضح بأن املانع ما دام موجودا فاملقتيض ال يظهر أثره، التخلية أو قل ، َّ

  .هو موقوف عن قبول الفيض
َّجدير بالذكر أن لتقديم الكفر بالطاغوت عـىل اإليـامن بـاهللا تعـاىل صـلة 

ّلتويل والتربيوثيقة بموضوعة ا والتي سنقف عندها يف تفسرينا املوضـوعي ، ّ
ّإلثبات توقف التويل عىل التربي وليس العكس، لآلية ّ ّ. 

 مستويات املواجهة مع الطاغوت
 : وهي، َّإن املواجهة مع الطاغوت عادة ما تأخذ ثالثة مستويات

ري فهنالك مساحات غ، رفع الطاغوتية عن بالد املسلمني: ّولاملستوى األ
ًفكرا وثقافة وسياسة واقتصادا، قليلة من البالد اإلسالمية حيكمها الطاغوت ً ،

َّإال أن ، وقد يكون هنالك نوع تفاوت يف اجتامع هذه املفردات وافرتاق بعضها
وأما ، ّمةُوهذا عىل مستوى األ،  مفهوم اهليمنة الطاغوتيةّحتققواحدة منها ّكل 

بعة اإلنسان يف حركتـه الفرديـة للقـيم عىل مستوى الفرد فيكمن يف حدود متا
ّفإحالل القيم الغربية حمل القيم اإلسـالمية هـي ، ّكافةاملستويات الغربية عىل 

ًبل هو أمر يقارب عمليا الكفر باهللا تعاىل واإليامن بالطاغوت، متابعة للطاغوت ُ.  
ة ّبمعنـى إعـداد العـد، دفع الطاغوتية عن بالد املـسلمني :املستوى الثاين

ّألن الطـاغوت قـد يطـرد ولكنـه ال يكـف عـن ، دائمة ملواجهة الطـاغوتال ُ َّ
ٍوبالتايل البد مـن إجيـاد درع ،  واإلنسانّمةُرات األَّحماوالته يف اهليمنة عىل مقد َّ

ٍرادع وواق من أطامع الطاغوت ْوأعـدوا {: وهذا ما أشارت له اآلية الكريمة، ٍ ُّ ِ َ َ
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ٍهلم ما استطعتم من قـوة َّ ُْ ِّ ْ َُّ ََ ْ ومـن ربـاط اخليـل ترهبـون بـه عـدو اهللاِ وعـدوكمَُ ْ ْ ُِّ َّ َ َ َّ َ ُ َ َُ ْ ُِ ِ ِ ِِ َ ِ َ...{ 
 . مستقبلهاّمةُوهذه العملية الوقائية عملية عقالئية حتفظ لأل، )٦٠: األنفال(

 ّقـوةوهنـا تكمـن ال، مواجهـة الطـاغوت يف عقـر داره :املستوى الثالـث
، اغوت أو إيقاف زحفـهفطريق ذات الشوكة ال يقترص عىل طرد الط، احلقيقية

 هيبة ّولولقد اكتسب اإلسالم يف الصدر األ، اٍوإنام جعله يف خوف ورعب منّ
هذا املستوى الـذي نكـصت ، عظيمة يف حركته اجلهادية عىل املستوى الثالث

ً فـضال ّولبل إهنا نكصت حتى عن املـستوى األ،  اإلسالمية عن سلوكهّمةاأل
التي ال زال الكثـري ، ن العربية واإلسالميةدونك الغالب من البلدا، عن الثاين

ًمنها حيرك سياسيا  َّ ًاقتصاديا وفكريا وثقافيا من الطواغيتوُ ً ً. 
ِّإن مواجهة الطـاغوت يف عقـر داره حتقـ ق لنـا ثمـرات املـستويني الثـاين َُّ

وقد ورد عن أمري املؤمنني عيل عليه السالم ، ًفهو عملية وقائية أيضا، والثالث
زي قـوم ُفواهللا ما غ، اغزوهم قبل أن يغزوكم(: حيث يقول،  ذلككلمة نفيسة يف

لكـت ُالغـارات ومعلـيكم ت ّنُفتواكلتم وختاذلتم حتى شـ، واّيف عقر دارهم إال ذل
َّ عـىل أن الطـاغوت لـن يكـف عـن ّ الكلمـة تـدلهوهـذ، )١()عليكم األوطان َّ

ًولو كف عن ذلـك مـا عـاد طاغوتـا، ّمةُاألبحماوالت اإليقاع  الـشيطان ال ف، َّ
ًوإنام هو املبارش دائام بطـرق أبوابنـا، نطرق أبوابه ، وهـذا مـا جيعلنـا ضـعفاء، ُ

 الغـارات ت علـيكمّفتواكلتم وختاذلتم حتى شـن(: َّولنتأمل يف قوله عليه السالم
ولذلك كان الرسـول صـىل اهللا عليـه وآلـه يـرفض ، )وملكت عليكم األوطان

َّ يكف عن تـسفيه آهلـتهم وعبـادهتم مقولة مرشكي قريش الذين طلبوا منه أن
، َّألن التوحيد ينفي ما عداه، رفض ذلك،  نعم .مقابل أن يرتكوه وما يعبد، هلا

 .وألنه مأمور بأن يكفر بالطاغوت ال أن يسكت عنه
                                                 

 . ٦٨ ص،١ج: حتقيق الشيخ حممد عبده، هنج البالغة) ١(
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َّإذن فــإن الكفــر بالطــاغوت واإليــامن بــاهللا تعــاىل يــدعونا للعمــل عــىل 
العنا سرية الرسول األكرم صىل  ولو ط.وهي مراتب طولية، املستويات الثالثة

ُأرسل دعاتـه َّثم ،  من الطواغيتّمكةاهللا عليه وآله نجده ابتدأ بتطهري املدينة و
، وكـرسى يف بـالد فـارس، فراسـل قيـرص يف بـالد الـروم، إىل أرجاء العـامل

َّوملا أبـوا عليـه ومتـسكوا بطـاغوتيتهم رشع ، واملقوقس ملك األقباط يف مرص َّّ
ُفأوعز ألسامة بن زيد بأن خيرج يف رسية حلرب الروم ، دارهمبغزوهم يف قعر 

ًوإنام كان سعيا منه صـىل ، ًومل يكن ذلك طمعا يف أمواهلم وأراضيهم، يف الشام
ولوقاية اإلسـالم مـن ، اهللا عليه وآله لتخليص األرض من طواغيتها من جهة

 . ُتأثرياهتم من جهة أخرى
ِ قد استمسك با (:قو  تعا  َ َ ْ َ

ْ ِ َ َلعروة ا وث  ال انفصام  هاَ َ َ َ ِ َ َ َ ُ
ْ ِْ َ ْ ُ(  

َّقبل الدخول يف بيان حقيقة العروة والوثقى ومعنى التمسك هبا البد مـن  ّ
، اإلجابة عن إشكال أورده البعض حول مضمون الفقرة السابقة وهذه الفقرة

ِّعي أن جمموع الفقرتني يشكل قضية رشطيـةُّحيث أد ُ والقـضية الـرشطية ال ، َّ
نه هـو األمـر اإلرشـادي ال ّغايـة مـا تتـضم، منها اإللزام والوجـوبُيستفاد 
ُ علـيكم أن تكفـروا بالطـاغوت وتؤمنـوا بـاهللا :َّبمعنى أن اآلية مل تقل، املولوي

ُفمن يكفر؛ فأخذت : وإنام قالت، ّ لكي يصدق التمسك بالعروة والوثقىتعاىل ْ
  بالطاغوت واإليـامنُوبالتايل ال يوجد أمر مولوي بالكفر، القضية بنحو الرشط

 .باهللا تعاىل
ِّفتكون املحصلة ّ أن لإلنسان حق االختيار:ُ ّفإن شـاء التمـسك بـالعروة ، َّ

ومن مل يشأ فال جيب عليـه ، الوثقى فعليه الكفر بالطاغوت واإليامن باهللا تعاىل
 .يشء

 :هي، واجلواب من ثالث جهات
ّمن قال بأن القضية الرشطية ال تـدل :ُاجلهة األوىل ،  عـىل األمـر املولـويَّ
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َفمن كان منكم مريضا أو عـىل سـفر فعـدة مـن أيـام أخـر...{: فقوله تعاىل َّ ِّ َ َّ ََ َُّ َ ٍَ ْ َ ٌْ َِ َِ ً ٍَ َِ َ ُ َ...{ 
وهـي واضـحة الداللـة عـىل وجـوب ، ن قضية رشطيةّيتضم، )١٨٤: البقرة(

 .القضاء بعد شهر رمضان
ًإن هذا األمر اإلرشادي يتضمن أمرا  :اجلهة الثانية فهو مـن قبيـل ، ًمولوياََّّ

َّفذلك ال يتـضمن ، ّت العيش فال ترشب السمدإذا أر: قول الطبيب للمريض
وإنـام هـو مـساوق للنهـي عـن رشب ، ّ بني رشب السم وعدمـهّالبتةالتخيري 
ُإذ ال يوجـد يف الـسرية العقالئيـة مـن يـرفض احليـاة ويطلـب املـوت ، ّالسم

فإهنـا وإن كانـت ، فارشب الدواءوالفناء؛ وكقوله للمريض إذا أردت الشفاء 
وأمـا طاعـة املـريض ، ًن أمرا بلزوم رشب الـدواءّقضية رشطية إال أهنا تتضم

ال لوجـود ، فله االستجابة ألمر الطبيـب وعـدم االسـتجابة، فذلك أمر آخر
فإنـه ال ، وهكذا احلال يف املقام، ّوإنام ألنه حر يف أفعاله، ختيري من قبل الطبيب

ُولكـن املخاطـب يمكنـه ،  بالكفر بالطاغوت وعدم الكفر بهُيوجد ختيري إهلي َّ
 .االستجابة أو عدم االستجابة

 مضموهنا باألمر املولوي من ّيتضحَّإن هذه القضية الرشطية  :اجلهة الثالثة
ِولقد بعثنا يف {: من قبيل قوله تعاىل، ُر مضموهنا يف نصوص أخرىّخالل تكر َ ْْ ََ َ ََ

َكل أمة رسوال أ ًُ ُ َّ ٍَّ ِّ َن اعبدوا اهللاَ واجتنبوا الطاغوتُ َ ُُ َّ ْ ُْ ْ َ ُ ِْ فاهللا سبحانه ، )٣٦: النحل( }...ِ
ِّمل خيري اإلنسان يف مسألة الكفر بالطاغوت واإليامن باهللا تعاىل فهو سبحانه ال ، ُ

ولكنه يف نفس الوقت أراد منه أن يكون كفره ، يرىض من اإلنسان غري اإليامن
  .بمحض إرادة اإلنسان ال بإكراهه عىل ذلكبالطاغوت وإيامنه باهللا تعاىل 

نـذكر ، واآلن ينبغي لنا الوقوف عند الوجوه املـصداقية للعـروة الـوثقى
 : منها

ْومـن يـسلم {: كام يف قوله تعاىل، التسليم هللا بقيد اإلحسان: ّولالوجه األ ْ ُ َِ َ
ِوجهه إىل اهللاِ وهو حمسن فقد استمـسك بـالعروة  ِ َِ ُ ٌ َ ُ َ ُ ْ َْ َ ْ ْْ َِ َ َ َ َ ْ ُ ِ ِالـوثقى وإىل اهللاِ عاقبـة األمـورَ ُُ ْ ُ َ َْ َ َ ُِ َ ِْ{ 
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َّوال يمكن أن يتصور التسليم هللا تعاىل دون أن ، )٢٢: لقامن( ُ  ّالتمـسك ا مفردتقَّقُحتُ
 .ك مها الكفر بالطاغوت واإليامن باهللا تعاىلّومفردتا التمس، بالعروة الوثقى
ن سـنان عـن اإلمـام عن عبد اهللا ب، اإليامن باهللا تعاىل وحده: الوجه الثاين

َفقد استمسك بالعروة الوثقى{: جعفر الصادق عليه السالم يف ْ َ ْ َْ ْ َُ َ ُْ ِْ ِِ َ َ هي (:  قال؟}َ
ّمثـل َّوقد عرفـت بـأن اإليـامن بـاهللا تعـاىل ي، )١()اإليامن باهللا وحده ال رشيك له

وهذا املقتـيض ال ، حقيقة املقتيض الذي اصطبغت به الفطرة اإلنسانية السليمة
ِّيرتب : فقولـه، كـام تقـدم، بالكفر بالطاغوتّمثل  أثره إال بعد ارتفاع املانع املتُ

 .َّ توكيد عىل نبذ مجيع متعلقات الطاغوتية)وحده ال رشيك له(
عن أيب محزة الثاميل عن اإلمام حممد ، )َال إله إال اهللا(: كلمة: الوجه الثالث

ْفقد استم{: الباقر وزيد بن عيل عليهام السالم يف َْ ِ َ َسك بالعروة الـوثقىَ ْ ََ ْ ُ َ ُْ ِْ ِ : قـال، }َ
وعن ابن عباس وعن سعيد بن جبـري ريض اهللا عـنهام . )٢()كلمة ال إلـه إال اهللا(
َفقد استمسك بالعروة الوثقى{: يف ْ َ ْ َْ ْ َُ َ ُْ ِْ ِِ َ َ فـالعروة الـوثقى ، )٣()ال إله إال اهللا(: قال، }َ

 . هي كلمة التوحيد
قال رسول اهللا صىل اهللا  ،عرتة الطاهرةاألخذ بكتاب اهللا وال: الوجه الرابع

ّإين قد تركت فيكم أمرين لن تـضل(: عليه وآله يف آخر خطبة له وا بعـدي مـا إن ِّ
ِّ وبنكتة نفي الضاللة عن املتمـسك ،)٤()كتاب اهللا وعرتيت أهل بيتي: كتم هبامّمتس ُ

َّيكون املؤد  .ّى هو التمسك بالعروة الوثقىُ
وقـد ورد يف  ،يل وأهل بيته عليهم الـسالمّوالية وحب ع: الوجه اخلامس

ًمنها قول رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله خماطبا أمري املؤمنني ، ذلك أخبار كثرية
                                                 

 .<َّيف أن الصبغة هي اإلسالم>: ببا. ١ ح،١٤ ص،٢ج: ُأصول الكايف) ١(
 . ١١٩ص: يب محزة الثاميلأل، تفسري القرآن الكريم) ٢(
  .٤٥٣ص: لطرباينل، كتاب الدعاء) ٣(
 . ٥٩ ص،٣ج: سند أمحد بن حنبل م ؛١ ح،٤١٥ ص،٢ج: ُاألصول من الكايف) ٤(
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 .)١()ك بالعروة الوثقىَّفقد متس، َّكم ومتسك بكمَّيا عيل من أحب(:  عليه السالمًاّعلي
ة آلل ّثقى املـودالعروة الـو(: ويف الينابيع عن أمري املؤمنني عيل عليه السالم

 .)٢()حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم
 .)٣()أنا عروة اهللا الوثقى(: وعنه عليه السالم

ْفمن يكفر {: نه قال يف قول اهللا تعاىلأوعن اإلمام حممد الباقر عليه السالم  َ َُ ْ ْ َ
َبالطاغوت ويؤمن باهللاِ فقد استمسك بالعروة الوثقى ْ َ ْ ْ َُ ْ َُ َ ُ َْ ِْ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ ْ ُ واليـة : روة الوثقى هيالع: }َّ

والطـاغوت أعـداء آل حممـد ،  والقول بإمامته والرباءة من أعدائه،عيل عليه السالم
 .)٤()عليهم السالم

ًا إماما لدينه فقـد استمـسك ّذ عليّمن اخت(: ويف ذلك يقول الفخر الرازي ً
 . )٥()بالعروة الوثقى يف دينه ونفسه

فهـي ، ُها ال توجد بينونـة بينهـاَّإن هذه الوجوه اخلمسة التي اقترصنا علي
ّاملساوق للتمسك ، مفاده الكفر بالطاغوت واإليامن باهللا، تعابري ملحتوى واحد ُ
ِّوبالتايل ال يمكننا أن نصو، بالعروة الوثقى ر التـسليم هللا تعـاىل بـدون اإليـامن ُ

ًوهـذا ال يكـون حقيقيـا إال ، باهللا تعاىل الذي هو نفسه اإلقرار بكلمة التوحيد
َّكـام أن هـذا األخـذ ال يكـون دون ، ألخذ بكتاب اهللا تعاىل والعرتة الطاهرةبا

هـو ّكله فإمجال ذلك ، َّحمبة ومتابعة أمري املؤمنني عيل وأهل بيته عليهم السالم
وتفصيله متابعة ما جاء به النبي صىل اهللا عليه وآله والعـرتة ، اإليامن باهللا تعاىل

 . عليهم السالمالطاهرة
                                                 

  .٧١ص: أليب القاسم القمي،  االثني عرشّئمةّكفاية األثر يف النص عىل األ) ١(
 .٢ ح،٣٣١ ص،١ج: ةّينابيع املود) ٢(
 . ٣٣٩ ص،٣٩ج: بحار األنوار) ٣(
 .٢٥٤، ح٢٣٩، ص١ج: للقايض أيب حنيفة النعامن، ّرشح األخبار يف فضائل األئمة األطهار) ٤(
 . ١٨٧ ص،١ج: )مفاتيح الغيب(التفسري الكبري ) ٥(
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  وفقدان العروة الوثقىالطاغوتية
ّثم إن التمسك بالعروة الوثقى   -نه مـن رمزيـة يف التعبـريَّعىل ما يتضم -َّّ

ُيريد أن ينبه إىل أن الطاغوتية تساوق فقدان العـروة َّ ِّ ُ َّبمعنـى أن الكـافر بـاهللا ، ُ
ُتعاىل ـ والعياذ باهللا ـ سوف يتعر ض إىل سقوط مفاجئ ُوذلك ألنه ال يوجـد ، َّ

َومن ...{: وإىل هذا املعنى الدقيق أشارت اآلية الكريمة، َّيتمسك بهلديه يشء  َ
ٍيرشك باهللاِ فكأنام خر من السامء فتخطفه الطري أو هتوي به الريح يف مكان سـحيق ِ ِ َِ َ ِّ ْ َّ َّ ٍُ ََ َّ َِ ُ ْ ُ َِ ِِ ْ ُ َ ََ ْ َ ََ َّ َُ َ َ ْ ِ ْ{ 

والــريح فيــه رمزيــة ، والطــري فيــه رمزيــة للغرائــز والــشهوات، )٣١: ّاحلـج(
ًفالذي يكفر باهللا تعاىل أو يرشك بـه شـيئا فإنـه سـوف يكـون هنبـا ، يطانللش ً ُ

ّفإن التوحيد خالصته مل الشتات وحفظ النفس مـن التيـه ، لغرائزه وللشيطان َّ
 .َّبخالف الكفر والرشك فإن عاقبته الشتات والضياع، والضياع

ّوبالتايل فإن التمسك بالعروة الوثقى هو نبذ ل ًأوال مفـردات الـرشكّكـل َّ ّ 
وهـو ، ق املقتـيض أثـره ومعنـاهّليحقـ، والذي أسميناه برفع املـانع، وبالذات

  .اإليامن باهللا تعاىل
يشء واألخـذ ّكل َّإن االستمساك بيشء إنام يكون برتك (: طبائياقال الطب

 عـىل اإليـامن وهـو أخـذ ،م الكفر وهو تركَّفقد، أخذَّثم فهناك ترك ، بالعروة
ما يؤخذ بـه : والعروة، ةّاك هو األخذ واإلمساك بشدواالستمس، ليوافق ذلك

 .)١(...)من اليشء كعروة الدلو وعروة اإلناء
ّفالعروة الوثقى تعبري جامع ملحص لة الكفر بالطاغوت واإليامن باهللا تعاىل؛ ُِ

ّوحمص ّوحمص، اته الفكرية والعمليةّتعلقّلة الكفر بالطاغوت نبذ كل مُ لة اإليامن ُ
، ّذ بجميع متعلقات الرؤية اإلهلية يف إطارهيا النظري والعمـيلباهللا تعاىل األخ

ُأو بام يسمى بأصول الدين وفروعه َّ ُ. 
                                                 

 . ٣٤٤ ص،٢ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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َّوعليه فإن االنقياد والتسليم ملـا أتـى بـه األنبيـاء واألوليـاء صـلوات اهللا 
عليهم والتعويل عىل الفؤاد هـو سـبيل النجـاة مـن مجيـع معـاين ومـصاديق 

لعروة الــوثقى إشــارة إىل هــذا االنقيــاد ويكــون االستمــساك بــا، الطــاغوت
والتسليم واملتابعة لألنبياء واألولياء عليهم السالم والتعويـل علـيهم يف أمـر 

إسـرتاتيجية ّمثـل ُيتـه وجـدواه يف كونـه يّأمهَّوهذا التعويل تتعمـق ، )١(الدين
 ًكا بـالعروةُّمتـسّمثـل ُألنـه ي، َّعملية حلركة اإلنسان يف سلم الكامالت اإلهليـة

ِّوهذا ما يشكل ضامنة حقيقية لإلنسان، ّالبتةالوثقى ال انقطاع له  بخالف مـا ، ُ
ّكـل فال، َّفإن صاحبه موتور يف الدنيا واآلخـرة، عليه احلال يف السري الطاغويت

ِكمثـل الـشيطان إذ قـال لإلنـسان {:  قال تعاىل؛حتى الشيطان نفسه، سيربأ منه َِ ْ َِ ْ ِ َ ََ ْ ِ َّ ِ َ
َاكفر فلام كف َُ َّْ َ َ َر قال إين بريء منك إين أخاف اهللاَ رب العـاملنيْ ِ َ َ َّ َْ َ ِّ َُ َ َ ِّ ِِّ َِ ٌ ِ َ وال ، )١٦: احلـرش( }َ

، فالتابع واملتبـوع يف مـصري مـشرتك، تنفع دعوى إلقاء الذنب عىل الطاغوت
ْكلام دخلت أمة لعنـت أختهـا حتـى إذا اداركـوا ...{: قال تعاىل، وهو النار ٌُ َُ ََّّ َ َ ََ َّ َ َِّ َّ َ ْ ْ َ ْ ََ ُ ُ َفيهـا َ ِ

َمجيعا قالت أخراهم ألوالهم ربنا هـؤالء أضلونا فآهتم عذابا ضعفا من النـار قـال  َ َِ َُّ َ ْ َْ ْ َ َ َّ ُ ُِّ ْ َ ْ ْ ًَ ً َ ًِ َِ ِ ِ َ ُّ ََ َ ُُ َ َ
َلكل ضعف ولـكن ال تعلمون ُ َ َ ٍّْ َ َْ َّ ِ ِ ٌِ  .)٣٨: األعراف( }ُ

وال ضامنة يف ديمومة ذلك إال ، ّإذن ال هداية إال بالتمسك بالعروة الوثقى
وهذا كاشـف ، ال انفصام هلا: أي، وإنام هي وثقى، فإهنا ليست عروة فحسب، هبا

ًعن كوهنا تعبريا حقيقيا عن نيل الكامالت اإلهلية التي ت  ، باجتاههـا الفطـرةّتحـركً
َفقد استمسك بالعروة الوثقى(: ىَّفيكون مؤد ْ َ ْ َْ ْ َُ َ ُْ ِْ ِِ َ َ ّهو التمسك بالكامالت اإلهليـة ) َ

ة من حيـث ّفهي مطلقة من حيث الوجود وغني، ال انطفاءالتي ال انقطاع هلا و
  وبالتـايل؟ املطلـق ّّفمن أين يكون االنفصام واالنقطاع بعد التمسك بالغني، الذات

 .واهلالك احلقيقي إنام يكون بالطاغوت، َّفإن احلفظ احلقيقي إنام يكون باهللا تعاىل
                                                 

 ).بترصف. (٢٢٣ ص،٤ج: صدر املتأهلني، آن الكريمتفسري القر: انظر) ١(
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 ّمةُحفظ اإلسالم والقرآن لإلنسان واأل
حتـى يـصل إىل ، بعض بأنه سبب حقيقي يف حفظ اإلسـالمَّربام يتوهم ال

َّأعىل مستويات اجلهل املركب حيث يعتقد بأن اإلسالم العظيم والدين القويم  َّ ُ
ّمتوقف عليه أو ألمـر آخـر ال يعـدو ، أو ملعركة كسبها،  نظرية طرحهاّجردمل، ُ
 .دائرة الوهم

َّإن احلفـظ كـائن فـ، ً وتفـصيالًوهذه النظرة السلبية يرفضها القرآن مجلـة
فاحلافظ لإلسالم والقـرآن ، ّمةُولكنه من جهة اإلسالم والقرآن لإلنسان واأل

ًواحلافظ لإلنسان فردا وجمتمعا هو الدين القويم، هو اهللا تعاىل فـدون الـدين ، ً
فه الطري أو ّـ يتخطّ تقدم أو ـ كام، ًالقويم يكون اإلنسان هنبا للغرائز والشيطان

 .ٍهيوي يف واد سحيق
 ُه الكفر بالطاغوت واإليامنُوهذا احلفظ اإلسالمي والقرآين لإلنسان عامد

ْفمن يكفر {: وهو قوله تعاىل، باهللا تعاىل َ َُ ْ ْ ِبالطاغوت ويؤمن بـاهللاَ ِِ ِْ ُ َ ُ َ فقـد استمـسك َّ َ ْ َْ ِ َ َ
َبالعروة الوثقى َْ ْ ُ َ ُْ ِْ ّفالتمسك بالعروة الوثقى يعني احلفظ مـن هلكـة الـشيطان ، }ِ
الضياع والضالل ال وًفمن أراد لنفسه حفظا من التيه ، َّمارة بالسوءوالنفس األ

ّوهـذا التمـسك مقد، ّيوجد أمام طريق غري التمسك بـالعروة والـوثقى ماتـه ّ
وقـد جـاء ،  الكفر بالطاغوت واإليامن باهللا تعاىل-باملنطق القرآين -األساسية 

َّالتعبري بالطاغوت ومل يعرب عن ذلك بالشيطان ألن ال ِّ ـ هلـا ّ تقدم طاغوتية ـ كامُ
ًقيل بأن أشدها وقعا عىل اإلنسان هـو الـشيطان، ًمصاديق كثرية جدا َّولكـن ، ََّّ
والعـدو الـداخيل ،  داخـيلّبخالف النفس فإهنا عدو،  خارجيّالشيطان عدو

 .ّأشد رشاسة من العدو اخلارجي
مـل خطـوة تعّكـل فكرة وّكل كلمة وّكل بّمثل َّإن الطاغوتية باختصار تت

ةُعىل تقويض عرى اإلسالم وإبطال حاكمية القرآن وال ُفإنه جمانبة ،  الرشيفةسنّ
ِّفذلكم اهللاُ ربكم احلق فامذا بعد احلـق {:  قال تعاىل؛ّاحلق سقوط يف دوائر الباطل َُّ ََ ْ َ َُّ َ َ َُ َ ُُ ُ ِ َ
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َإال الضالل فأنى ترصفون ُ ََ ْ ُ َّ َ ُ َ َّ َّ  .)٣٢: يونس( }ِ
ّوأخريا فإن التمسك بالعرو َّ فمـن وجـوه ، ّة الوثقى هو متسك بثبات املبدأً

وذلـك مـن خـالل الكفـر ، األوثقية يف املقام هـو إغـالق أبـواب الـشبهات
وعـادة مـا تكـون الـشبهات طاغوتيـة املنـشأ ، بالطاغوت واإليامن باهللا تعاىل

 جلميـع الـشبهات ًاّفيكون التمسك بالعروة بصفتها الوثقى هو طـرد، واملولد
بالعصمة (: َّألنه متسك، ّالسد األمني الذي ال خيذل صاحبهفهي ، ووقاية منها
ّوعقد لنفسه من الدين عقدا وثيقا ال حيله شبهة، الوثيقة ً ً()١(. 
ٌواهللا سميع عليم(: قو  تعا  ِ َ ٌ ِ َ ُ َ( 

، َّإن الكفر بالطاغوت واإليامن باهللا تعاىل لـه بعـدان عـىل مـستوى الفعـل
وإلظهـار اإليـامن ، ر بألفـاظ معلومـةوهو إظهار الكفـ،  البعد اللفظيّولاأل

وهذا البعدان بحاجة إىل رصـد ، وهنالك بعد قلبي اعتقادي، بإعالن الشهادة
واحتـاج ، فاحتاج البعد اللفظي إىل سامع، ُمن قبل اجلهة التي أعلن اإليامن هبا

ِّوهكذا جـاء هـذا االسـم الرتكيبـي ليعـرب عـن هـذه ، البعد الباطني إىل علم ُ ِ
ٌواهللاُ سميع عليم(:  قوله تعاىلوهو، احلقيقة َِ َِ ٌ وقد بـالغ يف التعبـري فاسـتخدم ، )َ

ًصيغة املبالغة يف األمرين معا ِّفلم يعرب بالسامع العامل، ُ ، وإنام بالسميع العلـيم، ُ
ّليدلل لنا عىل شد ِّ ُ وبالتايل فام يصدر مـن ألـسنتنا مـن ، ة إحكام الرصد اإلهليِ

اعتقاد قلبي من ا وما يصدر منّ،  فهو سميع لهكفر بالطاغوت وإيامن باهللا تعاىل
ّوهذا اجلانب يوف، يف ذلك فهو عليم به ُر طمأنينـة كاملـة ملـن يريـد أن يعلـن ُ ُ ِ

ت من وثاقة الشهود ّوال حاجة للتثب، فال حاجة له إىل اإلشهاد عىل فعله، إيامنه
ًكام أنه يشكل عائقا خطريا أمام غري الصادقني بكفرهم ب، عىل ذلك ً ِّ الطـاغوت ُ

َّ أن :ومـن عظمـة ذلـك، إذ ال ختفى عىل اهللا تعـاىل خافيـة، وإيامهنم باهللا تعاىل
                                                 

 . ١٦١ ص،٢ج: جممع البيان يف تفسري القرآن) ١(
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ُاإلنسان املؤمن يمكنه أن ينشئ عالقة   .ة ومحيمة بينه وبني اهللا تعاىلّخاصُ
 فبه يعـصم ،يته الكربى يف حياة املسلمّأمهَّوال ريب بأن البعد الظاهري له 

ه يف امليزان بـدون البعـد احلقيقـي لإليـامن ولكنه ال ثقل ل، دمه وماله وعرضه
ية هـذا البعـد ّأمهَّولطاملا أكدت النصوص عىل ، بالبعد القلبي الباطنيّمثل املت

 ُةّوالنيـ، دت عىل خلوص النية يف األعـاملّفشد، دون أن هتمل البعد الظاهري
ًولكنها أكدت أيضا عىل ضبط الظاهر، أمر باطني فالصالة وإن خلصت فيها ، َّ

َّوقالت النصوص بـأن ، ُنية إال أهنا ال تقبل بال وضوء وال ركوع وال سجودال
 القبلة تدبرفمن اس،  يف العملّصحةَّولكن هذا القبول فرع ال، األعامل بالنيات

ًعمدا أو سهوا عليه إعادة صالته فلـو كانـت ، ّتامحتى وإن صالها بخشوع ، ً
 .ذا واضحوه، َمشمولة للقبول ملا كان هنالك وجه إلعادهتا

َّاألوىل تتعلـق باأللفـاظ ، نبئان عن حـالتني سـابقتنيُفالسميعية العليمية ت ُ
ـ،  بالنوايا واالعتقادات القلبيةّتعلقُواألخرى ت َّا قـد سـجلناه يف وهـذا مـا كنّ
َّوخالصـته أن خامتيـة اآليـات ، ًض لـذلك أيـضاّوسيأيت التعر، موارد سابقة
َّوكأن هـذه األسـامء ـ ، مضامني تلك اآليات صلة وثيقة باة هلّمعينبأسامء إهلية 

ّالتي عادة ما تشكل مرك ِّ ًبا مزجيا لتعطي معنىُ ُ ِ ً  أشمل ـ حتتفظ لنا بمعنى إمجايل ً
َّملا يتقدمها ٍومن جهة أخرى إن ما يتقـدمها مـن معـان سـوف ، هذا من جهة، ِ َّ َّ ُ

مـرة يف فلو مل تكن هنالك سـميعية عليميـة فـال ث، يكون فاقد االعتبار بدوهنا
 . اإلعالن واالعتقاد بالكفر بالطاغوت واإليامن باهللا تعاىل
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ِال إكراه يف الدين{: َّ إن إنشائية مجلة.١ ِّ ِ َ َ ْ ِ  ّجـردهلا مـن النفـي املُّ يقتيض حتو}َ
 .َّرموهو حم، اه إقصاء حرية اإلنسانّ مؤدّألن، بمعنى حرمة اإلكراه، إىل النهي
ّ إن الرس يف حتريم اإلكراه هو عدم العجز عن إيصال احلقائق لإلنسان.٢ َّ ،

 . ووجود العقل ال معنى لإلكراهّئمةفمع الكتب والرسل واأل
تعمل ،  هنالك ثقافة سلبية سائدة قد مارسها الطغاة يف تأريخ اإلنسان.٣

َال (:  آيـةفجـاءت، وإلغاء بعده القيمـي فيـه، ّعىل مصادرة حقه يف االنتخاب
ِإكراه يف الدين ِّ ِ َ َ ْ ،  عن هذا السلوك الداعي إللغاء حرية اإلنسان واختيارهىَلتنه) ِ

ة دعت إىل إلزام النـاس عـىل املتابعـة حتـى يف ّعامفاآلية بصدد مواجهة ثقافة 
َّالعقائد فضال عام سواها ً. 

ِال إكــراه يف الــدين{: َّ قيــل بــأن.٤ ِّ ِ َ َ ْ ِ ، لــسيف بآيــات القتــال واة منــسوخ}َ
 .بل هي آية حمكمة ليست منسوخة وال خمصوصة، والصحيح هو عدم نسخها

) الرشيعة(واجلوارحية ) العقيدة(ُ يشتمل الدين عىل األمور اجلوانحية .٥
ّولكن نفي اإلكراه خيتص بالعمل اجلـوانحي القلبـي ُالعقيـدة وأصـول : أي، َّ

 .الدين
ًين عقائـديا يف جوانحيـة  تكمن النكتة احلقيقية يف نفي اإلكـراه يف الـد.٦

 .ُواألمور القلبية غري قابلة لإلكراه، ُفهي أمور قلبية، عتقاديةُاألمور اال
ِفيوجـ،  للباري سبحانه إكـراه النـاس عـىل األمـر التكـويني.٧ د احلالـة ُ
َّولكنه سبحانه رجح اختيار اإلنسان لدينه عـىل ، ُكام له أن يزيل ذلك، اإليامنية

ًوألنه مل يـرتك لـه عـذرا بعـد أن ، ًتكريام منه لإلنسان، ًاضطراره لذلك تكوينا ُ
ّتبني الرشد من الغي َّ. 
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وقد ورد النهي عن اإلكراه فيهـا ، َّ إن موضوع نفي اإلكراه هو العقيدة.٨
وقـد جـاء القـرآن ، ٍ قاض بـإلزام النـاس عـىل املتابعـة فيهـاّعاملوجود مناخ 

ّليحارب هذه النزعة التعس ُ وجعلـه ،  إلغاء إرادة اإلنـسانفية التي عملت عىلِ
 .ًظال ليس له إال املتابعة

أي الـدين ، ّاص هـو إرادة الـدين بمعنـاه اخلـ-بل األظهـر - الظاهر .٩
ّوأما صدق اإلسالم األتم عىل مـذهب ، اإلسالمي ال خصوص مذهب بعينه

عـىل  -واملرتبط باإلقرار بواليـة اإلمـام عـيل عليـه الـسالم فهـو ، دون غريه
 .ينطبق عليه املورد ال -تهّصح
ِال إكراه يف الدين{: ً بناء عىل إنشائية.١٠ ِّ ِ َ َ ْ ِ َقـد تبـني الرشـد مـن {:  يكـون}َ َِ ُ َّْ ُّ ََّ َ
ِّالغي َ بخالف التعليـل باسـتحالة ، ة األقرب للنهي عن اإلكراه يف الدينّ العل}ْ

ِّفإنه يفرغ فقـرة التبيـني مـن حمتواهـا أو يقلـل مـن ، اإلكراه باألمر اجلوانحي ُ ُ
 .يتهاّأمه

 إسـرتاتيجية قرآنيـة يف يوهـ، َّ إن عدم اإلكراه هو املحصلة احلقيقية.١١
 .سواء التزمنا بخربية مجلة نفي اإلكراه أم بإنشائيتها، الدين والعقيدة

َّ إن التعليل بالتبيني هو األنـسب للـسري التـأرخيي يف نـرش اإلسـالم .١٢
ّفإن عل، وانتشاره ، َّوحقانيتـه ال يف سـطوة الـسيفة انتشاره تكمن يف بياناتـه َّ

 ّمـادةفـالتبيني ، ال إسالم السلطوية والسيف، ُفاملتبنَّى إسالم الفكر واالختيار
 . الطردّمادةوالسيف ، اجلذب
ّ إن حقيقة النسخ تقتيض نسخ عل.١٣ ًأوالة احلكـم املنـسوخ َّ احلكـم َّثـم  ّ
ة ال ّومع بقاء العل، قرآن ما بقي الٍوهو باق، ة نفي اإلكراه هو التبينيّوعل، ًثانيا

 .فينتفي القول بنسخ آية اإلكراه بآيات اجلهاد والسيف، معنى النتفاء املعلول
ُ يف حدود النص القرآين ال يوجد تقسيامت للجهاد.١٤ وإنام آيات آمـرة ، ّ
ًسواء كـان جهـادا دفاعيـا بـاملنظور الفقهـي أم ابتـدائيا، به ً فالتقـسيم نتـاج ، ً
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 .الصناعة الفقهية
ً املعرب عنها فقهيا بآيات اجلهـاد االبتـدائي-َّ إن هدف آيات اجلهاد .١٥ َّ ُ- 

ّفإن أمن املسلمون من وقوع الفتنة ارتفعت علـ، هو دفع وقوع الفتنة ة احلكـم ِ
 .وموضوعه
ّ إن الفتنة التـي تتحـد.١٦ ث عنهـا آيـات اجلهـاد هـي منـع الـراغبني يف َّ

ي يف عدم إقدام الناس عـىل وهي السبب احلقيق، الدخول لإلسالم من دخوله
 .َّفكان البد من درء الفتنة باجلهاد، نبذ الرشك وااللتزام بدين التوحيد

َّ إن الدين حاجة فطرية ملحة.١٧ ُ وقد دأب الطواغيت عىل احليلولة بني ، َّ
فجـاءت آيـات اجلهـاد ، ِّفسمي عملهـم فتنـة، الناس وحاجتهم الفطرية هذه

ة اجلهاد ليست الكفر ّفعل، َّال يقترص عىل الكفاروهذا األمر ، لرفع هذه املوانع
 .ّوإنام املنع من الوصول للحق

َّ مستضعفيهم من دخول اإلسالم فإن اآليات ال ّمكة لو مل يمنع أهل .١٨ ُ
 .ُفيحتاج قتاهلم إىل دليل آخر ليعمل به، تدعو لقتاهلم
ّ إن مرد.١٩ هاد الدفاعي  اجلهاد االبتدائي املستفاد من آيات القتال إىل اجلَّ

،  بني اجلهاد الدفاعي ونفي اإلكراه عىل الـدينّالبتةوال تنايف ، بنكتة رفع املانع
 . عظيمّ حظكان ذاّوهذا من أدق املعاين القرآنية التي ال يبلغها إال من 

وإنـام ،  إرجاع اجلهاد االبتدائي للجهاد الدفاعي ال هيدف إىل إبطالـه.٢٠
َّوره فريضة غـري معطلـة يف زمـن الغيبـةَّإلثبات أن اجلهاد يف مجيع ص إال أنـه ، ُ

 األمر الذي جيب أخذ إذنه يف ذلك ّوويل، ُبحاجة إىل تنظيم من قبل والة األمر
 . َّعىل تفصيل تقدم، هو املرجع الديني اجلامع للرشوط 

 دفاع عن ّجمردوهو ليس ، ّ اجلهاد الدفاعي حق ثابت لإلنسانية مجعاء.٢١
ّوهـو حـق ،  وإنـام يـشمل مـا هـو أعظـم مـن ذلـك،أرض أو عرض أو مال

 للخـالق ّؤديُويـ، تّحيفظ اإلنسان من التشت، ّفهو حق إنساين إهلي، التوحيد
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 .العبودية املطلقةّحق 
ة أصـل قـرآين مل ّعامـَّ إن أصل فكرة الدفاع عـن احلقـوق الفطريـة ال.٢٢

ّتصنعه األمم املت  صنعه هـؤالء فام، حدة وال جملس األمن وال القوانني الدوليةُ
ِّ قوانني سلطوية تكرّجمرد س هيمنة الغرب عىل العامل باسم الدفاع عن حقـوق ُ

 !اإلنسان 
ومـن ، ّ التبليغ رشط أسايس يف التبيـني القـرآين بـني الرشـد والغـي.٢٣

ًوأن يكون املبلغ ودودا رحيام، رشوطه احلكمة والكفاءة والصرب واإلخالص ً ِّ ُ ،
َّفطنا قوي ُطه النوائب وامللـامت واإلشـاعات املغرضـةِّثبُال ت، ّ الشخصيةً وأن ، َُّ

 .َّة وال تعرتض عليه اخلاصةّعام تفهمه الٍ تبليغه بنحوّموادتكون 
وإنـام ال بـد مـن ،  التبيني القرآين ال يقترص عىل الوضوح والظهـور .٢٤

 البالغـة مـن ّجـةوبإقامـة احل، برفع مجيع الشبهات من جهة، الفصل والتمييز
 .ىُجهة أخر
ّ عدم وصول مبل: من أرسار ضاللة الكثري من الفرق اإلسالمية.٢٥ غيهـا ُ

فكان تبليغهم للباطـل أكثـر مـن ، ّإىل مرتبة الفصل والتمييز بني الرشد والغي
 .ّاحلق
َّ إن التبيني بمعنـى الفـصل والتمييـز جيعـل وظيفـة التبليـغ عظيمـة .٢٦

ًفاشلني اجتامعيا أو البـاحثني ال ال، ولذا فهي وظيفة األنبياء، َّومعقدة وخطرية
 .عن الرتف
كفـر اللـسان مـع معرفـة (كفـر اجلحـود : وهي،  للكفر أنواع أربعة.٢٧
أن (وكفـر النفـاق ، )ويـأبى بلـسانه، أن يعرف بقلبـه(وكفر املعاندة ، )القلب

وكفـر ، )ًكفر القلب واللسان معا(وكفر اإلنكار ، )يؤمن بلسانه والقلب كافر
 .ة وأخطرهاالنفاق أسوأ األربع

َّ إن كل حقائق الدين واإلسالم تنطلق من أصل واحد وهو التوحيد.٢٨ َّ ،
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مسألة أو دعوى دينية ال تنتهي عنده فذلك شـاهد صـدق عـىل ّكل ولذلك ف
 .بطالهنا
ًوهـو لـيس إمجـاال ، ُ لبقيـة األصـول والفـروعًإمجاالّمثل  التوحيد ي.٢٩

ًأصـوليا يـشوبه اإلهبــام فـوق مــستوى الــذي لفلـسفي وإنـام هــو اإلمجـال ا، ُ
، أو اإلحكام يف قبال التفصيل، بّفهو الوجود البسيط يف قبال املرك، التفصيل

 .بحسب املنطق القرآين
َّن املانع من اإليامن احلقيقي باهللا تعاىل هو وجـود الطواغيـت التـي إ .٣٠

َتعب ًأوالفلزم ، د من دونهُ وهـذا مـا ، ّ الكفر بالطاغوت والكـف عـن متابعتـهّ
 .تىض تقديم الكفر بالطاغوت عىل اإليامن باهللا تعاىلاق

ّ إن الطاغوتية مانعة من اإليامن بـاهللا تعـاىل ومـن التمـسك بـالعروة .٣١ َّ
َّولكي تصل النوبة للتمسك بالعروة البد من وقـوع الكفـر احلقيقـي ، الوثقى ّ

 .املطلق بالطاغوت
رفـع : وهـي،  املواجهة مع الطاغوت عادة ما تأخذ ثالثة مـستويات.٣٢

ومواجهتـه يف عقـر ، ودفعه عن بـالد املـسلمني، الطاغوت عن بالد املسلمني
 احلقيقية؛ والكفر بالطـاغوت واإليـامن بـاهللا يـدعونا ّقوةوهنا مكمن ال، داره

 .للعمل عىل املستويات الثالثة
واإليـامن بـه ،  التسليم هللا بقيـد اإلحـسان: من وجوه العروة الوثقى.٣٣
وهـي ، ووالية اإلمام عيل، هّواألخذ بكتابه وعرتة نبي، حيدوكلمة التو، وحده

ّاملساوق للتمسك ، مفاده الكفر بالطاغوت واإليامن باهللا، وجوه حمتواها واحد ُ
 .بالعروة الوثقى

ّ إن التمسك بـالعروة الـوثقى هـو نبـذ ل.٣٤ ًأوالمفـردات الـرشك ّكـل َّ ّ 
وهـو ، يض أثـره ومعنـاهق املقتـّليحقـ، والذي أسميناه برفع املـانع، وبالذات

 .اإليامن باهللا تعاىل
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ًواحلافظ لإلنسان ـ فردا وجمتمعا ـ ، َّ إن احلافظ لإلسالم هو اهللا تعاىل.٣٥ ً
، ًفدون الدين القويم يكون اإلنسان هنبا للغرائز والـشيطان، هو الدين القويم

َّفال يتومهن، ٍفه الطري أو هيوي يف واد سحيقّيتخط  يف  أحد بأنه سـبب حقيقـيَّ
 .حفظ اإلسالم
كلمة وفكرة وخطـوة تعمـل ّكل بّمثل  تت-باختصار -َّ إن الطاغوتية .٣٦

ةُعىل تقويض عرى اإلسالم وإبطال حاكمية القرآن وال  . الرشيفةسنّ
ومهـا ، لفظـي وقلبـي،  للكفر بالطاغوت واإليامن باهللا تعاىل بعـدان.٣٧

 فاحتـاج اللفظـي إىل ،ُبحاجة إىل رصد من قبل اجلهة التي أعلـن اإليـامن هبـا
ٌواهللاُ سـميع علـيم{: فكان قوله، والقلبي إىل علم، سامع َِ َِ ٌ ،  الطريـق إىل ذلـك}َ

َّاألوىل تتعلـق باأللفـاظ ، نبئان عن حالتني سـابقتنيُولذا فالسميعية العليمية ت ُ
 .  بالنوايا واالعتقادات القلبيةّتعلقُواألخرى ت
، نـسان دمـه ومالـه وعرضـهفبـه يعـصم اإل، يتهّأمه للبعد الظاهري .٣٨

 النـصوص دون أن هتمـل هَّالذي أكدتـ، ولكنه ال ثقل له بدون البعد الباطني
 .البعد الظاهري

فاألسـامء حتـتفظ ،  صلة وثيقة بمضامينهااة هلّمعين خامتية اآليات بأسامء .٣٩
َّبمعنى إمجايل ملا يتقدمها ٍن ما يتقدمها من معان يكون فاقد االعتبارإو، ِ َّ  .وهنا بدَّ
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 .بيان العالقة بني املقطعني الثاين والثالث من اآلية •
ْاهللاُ ويل الذين آمنوا(: قوله تعاىل • ُ َ َ َِ َّ ُّ ِ(. 
ü حتديد معنى الوالية يف فقرة البحث 
ü مالمح والية الطاغوت. 
ü ِّشبهة اخللط بني التويل والتعاطي . 
ü ية اهللا تعاىلَّأعمية وال 

ِخيرجهم من الظلامت إىل النور: (له تعاىل قو • ُ َ ُُّ َ ِ ِ َ ُ ُّ ِّ ُ ِ ْ ُ .( 
ü حتقيق معنى وحدود اإلخراج من الظلامت. 
ü النور>:  وإفراد<الظلامت>: ّرس يف مجع> . 
ü عالقة فقرة اإلخراج من الظلامت باألهداف القرآنية. 

ُوالذين كفروا أوليآؤهم : (قوله تعاىل • َ ُُ ْ َ َُ ِ َِ ْ َ َ ُالطاغوتَّ ُ َّ.( 
ِخيرجوهنم من النور إىل الظلامت: (قوله تعاىل • َ ُ ُّ َ ِ ِ ُّ َ َ ُِّ ُ ِ ْ ُ.( 
َأولـئك أصحاب النار هم فيها خالدون: (قوله تعاىل • ُ َ َِّ ِ َِ ْ ُ ُ َ ْ ِْ َ َُ َ.( 
ü إخفاء الوعد وإعالن الوعيد. 

 .معطيات التفسري التجزيئي للمقطع الثالث •
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 من أهنا آية واحدة بثالثة مقـاطع، ُضح خمتارنا يف هوية وحدود آية الكريسّات
م يف حدود هذا الفصل تفـسري ّوقد تقد، وليست ثالث آيات منفصلة، ًمضمونا
ً والثاين تفسريا جتزيئيا مجلياّولاملقطعني األ ً  ،ومل يبق أمامنا سـوى املقطـع الثالـث، ًُ

ِاهللاُ ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلـامت {: وهو قوله تعاىل، عىل املنوال السابق َِ ُُّ َُّّ َ ُ َ َِّ َُ ِ ْ ُ ْ ُ ِ
َإىل النور والذين كفروا أوليآؤهم الطاغوت خيرجوهنم من النور إىل الظلامت أولــئك ِ ِ ِ َِ ُ َ َّ َْ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُُ ََ ُّ َِّ ِِ ُِّ ُ ُِّّ ُ ُ َ ُِ ْ ُ َُ ُ ْ َ 

َأصحاب النار هم فيها خالدون ُ َ َِّ َِ ْ ُ ُ َ ِْ ًجتزيئيا يف لننتهي من تفسري اآلية  )٢٥٧: رةالبق( }َ
ـ حيث الوقوف عـىل فقـرات وكام عرفت يف منهجتنا التجزيئية، وجودها املجموعي  

، ً سيكون وقوفنا أيضا عىل فقرات هذا املقطع األخري من اآليـة الكريمـة مقطع ـّكل
ُوقد تبني لك أننا يف حماولتنا التفسريية عىل املستوى اجلميل إنـ َُّ ام نقـوم بعمليـة مـزج َّ

ُبسيط ومزج مركب بني الرتاكيب اجلملية املتقاربة َّ ُ مجليـة جتزيئيـة للخروج برؤيـة، ُ
َّيـتجىل فيـه وبنحـو ، طة والبعيدة لآليـة الكريمـةّعن املضامني القريبة واملتوس

ُللمتابع املتخصص ـ فضال عن غريه ـ أمهية التفسري اجلميل من جهة ًُ ّ وبينونة هـذا  ،ُ
فات التفسريية األخـرىالعرض  ُاجلميل عام قدمته املصنَّ ُ َّ َّ ، )١( مـن جهـة أخـرىُ

َّ والثاين إثباتات حقيقية وعملية هلذا املدعىّولَّوقد تقدم يف املقطعني األ ُ. 
ّإن هلذا املقطع الثالث أمهية كبرية ملا يتضم ِ ففوائـده ، نه من مطالـب كثـريةَّ

                                                 
ّ يمكن القول بأن عام)١( َّ فات التفسريية منذ انطالق العملية التفسريية وإىل يومنا هـذا ُ ُة املصنَّ

، )ضـوعيةاملفرداتيـة والتجزيئيـة واملو( ،مل تلتفت إىل طولية املراحـل التفـسريية الـثالث
ُفتكـون حماولـة سـيدنا ، ًفضال عن تشكيل منظومة متكاملة بوجودهيا النظري والتطبيقي

بام ال خيفـى ، وله قصب السبق يف ذلك، يف هذا املجال جتديدية خالصة) دام ظله(ُاألستاذ 
ِّعىل اخلاصة واملحققني ُ  .فجمع بني املتابعة والتحقيق والتجديد والتأصيل، ّ
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ًه تكاد أن تشكل مطلبا معرفيا قائام بنفسه  كلمة منّفكل، َّاملعرفية والتطبيقية مجة ً ً ِّ ُ
ُمن جهة ومفتاحا تفهيميا وإرشاديا ملفردات أخرى من جهة أخرى ُ ً ً هذا مـن ، ً

م من املقطعني السابقني فإهنـا َّوأما من حيث صلته بام تقد، ُحيث بناه الرتكيبية
ًفهو مقطع فعال جدا، كام ستعرف، عالقة صميمية ّويشكل لنا حمص، َّ لة هنائيـة ُِّ

 .َّلكل ما تقدم يف بحوثنا يف هذه اآلية الكريمة
والـذي ،  وهلةّولوإن كاد ال يتبادر منه ذلك أل، إنه مقطع معريف خالص

ّيساعد عىل عـدم التبـادر هـذا هـو تعـاطي األعـم فات ُ  األغلـب مـن املـصنَّ
قيقـة َّمع أن احل، التي ال تكاد أن تتجاوز حدود التفسري املفردايت، التفسريية له

ِّاملاثلة أمام كل مفرس حمقق هي غري ذلك ُ ِّ ُفإن فيه من البحـوث مـا يمكـن أن ، ُ َّ
ّتبيض به جمل ِّ ًدا كامالُ ُوليس يف ذلك عجـب يـذكر بعـد أن ، أو أكثر من ذلك، ً

ّضح أن لبسملة الكتاب وحـدها مـا يفـوق التـصور مـن املطالـب املعرفيـة ّات
لـو شـئت (:  عيل عليه الـسالم أنـه قـالفعن أمري املؤمنني، والفكرية واملعنوية

ُويف رواية أخرى عنـه عليـه الـسالم ، )١()ًألوقرت من تفسري الفاحتة سبعني بعريا
، )٢()ًلو شئت ألوقرت سبعني بعـريا مـن بـاء بـسم اهللا الـرمحن الـرحيم(: أنه قال
ُفكيـف يمـيل علـيهم ذلـك ، )٣(...)وأهل العلم قليل، أهل اجلهل كثري(: َّولكن

ِّواآليـة تفـرسها، )٤(من ال يعرف معنى اخلـيط األبـيض مـن األسـودوفيهم  ُ ،
                                                 

 .٢١٤ ص،١ج: ة للقندوزيّ ينابيع املود)١(
 . ١٥٠ ح،٢٠٥ ص،١ج: لألحسائي، يل عوايل الآل)٢(
فعـن مـسعدة بـن صـدقة ، جاءت يف حديث طويل،  الكلمة لإلمام الصادق عليه السالم)٣(

وقد جـاءت هـذه ، فذكر احلديث بأكمله، ...)دخل سفيان الثوري عىل أيب عبد اهللا(: قال
 . كتاب املعيشة، ١ ح،٧٠ ص،٥ج: للكليني، يفالفروع من الكا: انظر. الفقرة يف ذيله

ّ يروى ذلك عن عد)٤(  مني رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـهّعل( : قالفقد، ي بن حاتم الطائيُ
فـإذا غابـت الـشمس فكـل وارشب حتـى ،  كذا وكذا وصمِّ صل: قال،الصالة والصيام

 =أن تـرى اهلـالل قبـلًوصم ثالثني يوما إال ،  لك اخليط األبيض من اخليط األسودّيتبني
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 !؟وغري ذلك، )١(وقرينة تفسريها معها، ّوفيهم من ال يعرف معنى كلمة األب
                                                                                                                   

فـذكرت ،  يلّفكنت أنظر فيهام فال يتبـني،  أسود وأبيضٍ خيطني من شعرُفأخذت، ذلك=
يـا  : فضحك رسول اهللا حتى رؤيـت نواجـذه وقـال،ذلك لرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله

: انظـر .)فابتداء الصوم مـن هـذا الوقـت، ابن حاتم إنام ذاك بياض النهار من سواد الليل
ي مل ّفعـد. ٢٣ ص،٢ج: للطـربيس، جممـع البيـان: ًوأيـضا. ٣٧٧ ص،٤ج: محـدمسند أ

ّيلتفت إىل القرينة اللفظية املفرسة للنص ِّ ِمن الفجر(: وهي قوله تعاىل، ُ ْ ََ ْ ِ.( 
ّ روي أن اخلليفة األو)١( ّل سئل عن تفسري األب يف قوله تعـاىلَّ ًوفاكهـة وأبـا{: ُ ًّ َ ََ َ ِ : عـبس> .}َ

 .<يف كتاب اهللا ما ال أعلم ني إذا قلتّ أرض تقلّني وأيّظلّأي سامء ت>: فقال. <٣١
إال أنه يكشف عـن جهـل غـري ، إنه قول وإن كان يكشف عن تواضع منه مطلوب: أقول
 .ّوحمل شاهدنا هو اجلهل بذلك، مرغوب

ُوجاء يف رواية أخرى عن اخلليفة الثاين أنه سمعه الصحابة من عىل املنرب وهـو يقـرأ هـذه 
هـذا لعمـر : ّ هذا قد عرفناه، فام األب؟ ثم رفع عصا كانت بيده وقالّكل>: لثم قا، اآلية

ّاهللا التكلف، وما عليك يا بن أم بـل الـسابق ، وهـو كـسابقه، <؟ّ تدري مـا األبّ عمر أالّ
ًوأما الثاين فقد ادعى أن يف ذلك تكلفا، ال أعلم:  إذ قال؛أفضل َّّ : ًانظـر اخلـربين معـا يف> .َّ

ًويف خرب آخر أن رجال سأل الثـاين أيـضا عـن قولـه. <٢٢٣ص، ١٩ج: تفسري القرطبي ًَّ :
 .ةّ فلام رآهم يقولون أقبل عليهم بالدر؟}اوأبـ {

ُما كلفنا هذا أو ما أمرنا هبذا>: ويف خرب آخر أنه قال ِّ ؛  ٣١٧ ص،٦ج: ّالدر املنثور: انظر .<ُ
 .٢٢٩ ص،١٣ج: و، ٢١٢ ص،٦ج: بن حجر العسقالينالفتح الباري 

ًد علق بعض األساتذة املحققني عىل ذلك قائالوق ِّ ُ ومل نعلـم هـل الـسؤال عـن معنـى كلمـة : َّ
ّقرآنية تكلف منهي  عنه يف الرشيعة؟ وهل جيوز للحـاكم املـسلم إذا رأى الـصحابة أو العلـامء ّ

 !ًيتناقشون يف معنى كلمة أن يقبل عليهم رضبا بالسوط؟
ِّية املفرسة حارضةكيف يقع ذلك والقرينة اللفظ: ًونضيف أيضا ًمتاعـا {:  قولـه تعـاىليوهـ، ُ َ َّ
ْلكم وألنعامكم ُْ ْ ُِ َ ََ ِ  !؟<٣٢: عبس> .}َّ

َّوقـد نـص ، )نا كتـاب اهللاُحـسب: (ّ كيف يصح منه ذلك وهو القائل يف رزية اخلمـيس:ًوأخريا
؛ ٩ ص،٧ج: صـحيح البخـاري :انظـر. ًنقـال عـن ابـن عبـاس، البخاري ومسلم عىل ذلك

 . كتاب الطالق، ٧٦ ص،٥ج: صحيح مسلم
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ُانـدجمت عـىل مكنـون علـم لـو بحـت بـه (: وقد كان يقـول عليـه الـسالم ُ
 إىل حتى قيل أنه كان يذهب، )١()الضطربتم اضطراب األرشية يف الطوي البعيـدة

وقد كـان يفعـل ، ّبئر نائية فيمد رأسه فيها ويقول ما يعجز اآلخرون عن محله
وذلـك ، ًذلك جابر اجلعفي أيضا بوصية من اإلمام حممد الباقر عليه السالم له

اهللا بعد أن شكا له ضيق صدره بام محله من علـوم وأرسار آل حممـد صـلوات 
ِّفدله عىل ما ينفس عنه ذلك، عليهم أمجعني ُ َّ)٢(. 

فهنا نحتاج أن نفهم املـراد مـن واليـة اهللا تعـاىل وواليـة ، ّوعىل أي حال
ًوهل واليته سبحانه خمتصة باملؤمنني أم أهنا تشمل الكـافرين أيـضا ، الشيطان َّ

َّ وملاذا أفردت واختصت الوالية باهللا تعـاىل مـع أهنـا ؟ًباعتباره واجدا للجميع ُ
 ؟َّ ثم ما معنى واليـة الطـاغوت؟ًئكة أيضاًثابتة قرآنيا للرسول واملؤمنني واملال

 ولو كانـت غريهـا فلـامذا املقابلـة ؟وهل هي عىل غرار والية اهللا عىل املؤمنني
 ومـا معنـى ؟ جمـرد اسـتعارة وجمـاز وهل التعبري بالظلامت حقيقـي أم؟بينهام

ّ وكيف يصح إخراج املؤمن من ؟اإلخراج اإلهلي من الظلامت وما هي حدوده
ُ وملاذا مجعت كلمة الظلـامت وأفـردت ؟ًالنور وهو يف النور أصالالظلامت إىل  ُ
 ومـا ؟ وما صلة هذا اإلخراج اإلهلي بأهـداف القـرآن الكربويـة؟كلمة النور

 وهـل لإلخـراج اإلهلـي عالقـة ؟عالقة ذلك باملبـدأ الغـائي واملبـدأ الفـاعيل
 ؟املعتـزيلوبه نفـوا التفـويض ، ذلك َّكام ادعى األشاعرة، بتأصيل نظرية اجلرب

وكيف أمكن للمعتزلة االستفادة من ذيل املقطع إلثبات نظريتهم يف التفويض 
 وما معنى اإلخراج الطـاغويت ألوليائـه مـن النـور إىل ؟ونفي اجلرب األشعري

ُ وأي إيامن يراد به ليدخل املؤمن حتت والية اهللا تعاىل؟الظلامت  وهل اإليامن ؟ّ
                                                 

واألرشية مجع رشاء بمعنى احلبل، والطوي مجـع طويـة . ٥ ح،٤١ ص،١ج:  هنج البالغة)١(
 .وهي البئر، والبعيدة بمعنى العميقة

 .٢٧٢ص: للشيخ املفيد، االختصاص:  انظر)٢(
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ِّمتواط أم مشكك ُ  فهل هو خلود نسبي طويل األمد ؟ يف النار ما معنى اخللود؟ٍ
 وما هي األبعاد ؟ّ وما رس إخفاء الوعد دون الوعيد؟أو أنه أبدي ال انقطاع له
َّ وغري ذلك من املطالب املعرفية اجلمـة ؟بة عىل ذلكّاألخالقية والرتبوية املرتت

حيـث ينبغـي الوقـوف عنـدها ، ذات اآلثار الفكرية واملعنوية يف حياة املؤمن
َّومن الواضح أن مجلة من هذه األبحاث سوف نتناوهلا ، ّبصورة حتليلية تأملية
ألهنــا ، تــاركني تتميامهتــا إىل بحــوث التفــسري املوضــوعي، بمقــدار احلاجــة

 .كام سيأيت، باملوضوعي ألصق وأليق منها بالتجزيئي
 

ني املقطعـني الثـاين والثالـث مـن اآليـة الكريمـة يف ضوء بيان العالقة بـ
وذلـك مـن خـالل عـرض ، ًوللثالـث حتديـدا، ًسنصل إىل إمجال كيل هلام معا

 : وهي، نكات ثالث له
ًأوال ُ نكتة يربزها املقطع الثالث من اآلية الكريمة هو إبراز العالقة ّأولَّإن  :ّ

ّضح لنـا أن التمـسك ّ أن اتـفبعـد، م يف املقطـع الثـاينّالوثيقة بينه وبني ما تقد َّ
َّوأن اإليـامن بـاهللا تعـاىل ، ًبالعروة الوثقى موقوف عمليا عىل اإليامن باهللا تعاىل

تظهر النتيجة الفعلية والتطبيقية لتلك الركائز ، موقوف عىل الكفر بالطاغوت
) ّالكفر بالطاغوت واإليامن بـاهللا تعـاىل والتمـسك بـالعروة الـوثقى(الثالث 

ى هذا الدخول الوالئي هـو اخلـروج ّومؤد،  يف والية اهللا تعاىلوهي الدخول
وأمـا مـن أبـى إال متابعـة ، من الظلامت الكثرية والـدخول يف النـور الواحـد

ى هذا ّومؤد، الطاغوت والكفر باهللا تعاىل فإنه سوف يدخل يف والية الشيطان
والكفـر ُالدخول هو اخلروج مـن نـور الفطـرة املقتـضية لإليـامن بـاهللا تعـاىل 

، والدخول يف الظلامت التي ال حرص هلا؛ وهذا اخلروج والدخول، بالطاغوت
ففي الدنيا خيـرج املـؤمن مـن الظلـامت إىل ، ساحتهام وميداهنام هو عامل الدنيا

ما الدار اآلخرة فجـزاء املـؤمن أو، وخيرج الكافر من النور إىل الظلامت، النور
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 .وجزاء الكافر هو النار، هو اجلنة
وهي نكتة تكمن يف إبراز وتوكيد اإلسرتاتيجية القرآنية يف التعـاطي  :ًاثاني

، َّوأن الكفر هو جمـرد حالـة عارضـة، مع الطبيعة اإليامنية عىل أهنا هي األصل
ًأوالفاستعرض الطبيعة اإليامنية  َاهللاُ ويل الذين آمنوا خيرجهم مـن {: وهو قوله، ّ ُ َ َِّ َُ ِ ْ ُ ْ ُ ِ َّ ُّ ِ

َالظلامت إىل ال ُِ ِ َ ِنورُّ ُ ًمقدما إيـَّاها عىل احلالة العارضـة، }ُّ ِّ َوالـذين {: وهـو قولـه، ُ َِ َّ
ِكفروا أوليآؤهم الطاغوت خيرجوهنم من النور إىل الظلامت َِ ُ َُّ َِّ ِ ُّ َُ َ ُ ُ ِّْ ُ ُ َ ُِ ْ ُ َُ ُ َ ْ ُوكنَّا قـد أرشنـا يف ، }َ

 القرآنية وغريها إىل حقيقة تكوينية موجـودة يف ةأكثر من مورد يف هذه الدراس
َّوأن القـرآن الكـريم ومجيـع الكتـب ، وهي فطرية املعرفة اإلهلية،  اخللقةأصل
ّورساالت األنبياء أمجعني ال تؤد، الساموية ي وظيفة التأسيس يف جمـال معرفـة ُ

ِّعىل حـد ، وإنام وظيفتها إثارة دفائن العقول يف هذه املوارد، اهللا تعاىل وتوحيده
َّوفطرية املعارف اإلهليـة العليـا املـسامة ، )١(تعبري أمري املؤمنني عيل عليه السالم ُ

بدفائن العقول تـدخل يف منظومـة ثبـوت الـيشء ال يف منظومـة ثبـوت يشء 
ُّألهنا صبغة اإلنسان وأس وجوده، ليشء ُ. 
َّوأما النكتة الثالثة فتكمن يف كـون هـذا املقطـع قـد رصح باملـصري  :ًثالثا

وهـو ،  النار واخللـود فيهـاوهو املصري إىل، احلتمي ألصحاب احلالة العارضة
َأولـئك أصحاب النار هم فيها خالدون{: قوله ُ َ َِّ ِ َِ ْ ُ ُ َ ْ ِْ َ َُ َّومل يرصح بمـصري أصـحاب ، }َ ُ

ولــذلك أســباب وتوجيهــات عديــدة ســنقف عنــدها يف ، الطبيعــة اإليامنيــة
وهــذا التــرصيح بــيشء ، تفـصيالت بحوثنــا التجزيئيــة هلــذا املقطـع األخــري

َّفاملقطع الثالث يبدأ ويتحـرك ، ِّتعلقان بعامل اآلخرةُوالسكوت عن يشء آخر م
إنـه : ُوبعبارة أخرى، لينتهي بنا إىل ميدان احلياة اآلخرة، يف ميدان احلياة الدنيا

                                                 
وواتـر إلـيهم ، فبعـث فـيهم رسـله(: ورد عن أمري املؤمنني عيل عليه السالم يف خطبة له )١(

، وا علـيهم بـالتبليغّوحيتجـ،  نعمتـهَّروهم منـيسّويـذك، ليستأدوهم ميثاق فطرته، اءهأنبي
 .حتقيق وتعليق الشيخ حممد عبده، ٢٣ ص،١ج: هنج البالغة. )ويثريوا هلم دفائن العقول
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ُيتدرج بنا من النتائج الدنيوية إىل النتائج األخروية مـن العاجـل إىل : أو قـل، َّ
وهو الواليـة ، َّلم الكاميلُّيف صورة ثنائية تنطلق من أعىل سقف يف الس، اآلجل
ُوكأهنا حتـاكي ، ُّإىل أدنى سقف يف التسفل البرشي وهو والية الشيطان، اإلهلية

ّوالوجود االعتباري بـأخس ، الوجود احلقيقي بأرشف معانيه، سقفي الوجود
ُليجد اإلنسان العاقل املختار نفسه أمام أهـم وأخطـر مفـرتق طـرق، معانيه ّ ُ ،

ّد بعد أن تبني له الرشد من الغـيُفيختار لنفسه ما يري ُوافـرتق أمامـه اخلـيط ، َّ ْ َ
ِاألبيض من اخليط األسود من الفجر ْ َ َ ْ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ ، فمن أسعفته سعادته كان من الفائزين ،َُ
ومل ، والـشقي مـن أمهـل أمـر آخرتـه، ومن غلبته شقوته كان مـن اخلـارسين

القـايض بـدين ، ذلـك الـذي مل يـستجب لنـداء فطرتـه، يستوثق ليوم معـاده
ًفمن يتبع غري اإلسالم دينا (: وفيه يقول أمري املؤمنني عيل عليه السالم، التوحيد
ويكـون مآبـه إىل احلـزن الطويـل ، وتعظـم كبوتـه، وتنفصم عروته، ق شقوتهّتتحق

 .)١()والعذاب الوبيل
َّكام أن الكفـر أمـة واحـدة ، ُوهو مستودع السعادة، ّواحلق واحد ال يتثنَّى ُ َّ

ِّومها معا أمران يقررمهـا اإلنـسان ، ُوهو مستودع الشقاء، ام اختلفت مراتبهمه ُ ً
َوقـل احلـق مـن ربكـم فمـن شـاء {:  قال تعـاىل؛وظاهره وباطنه، بقوله وفعله ََ ْ َُّ ِّ َِ ُّ َ ِ ُ

ْفليؤمن ومن شاء فليكفر َ َ ُُ ْ ْ َْ َ ََ ِ َإن هذه تذكرة فمن شاء اختـذ {: و، )٢٩: الكهف( }...ْ َْ َّ َ ََ ٌَ ِ ِ َِ َ َّ ِ
ًىل ربه سبيالِإ ِ َ َِ ِّ ة شيئاأوال ينبغي للعاقل ، )٢٩: اإلنسان( }َ وكام ، ًن خيتار عىل اجلنَّ

جاء يف األثر عن اإلمام موسى بن جعفر عليهام السالم يف وصية طويلة هلشام 
ًوإن أعظم النـاس قـدرا الـذي ال يـرى الـدنيا لنفـسه خطـرا(: بن احلكم ً َّأمـا إن ، َّ

 . )٢()فال تبيعوها بغريها،  اجلنةأبدانكم ليس هلا ثمن إال
                                                 

  .تعليق الشيخ حممد عبده، <١٦١>:  رقم اخلطبة،٦١ ص،٢ج: هنج البالغة )١(
 .١٢ يف ذيل حديث ١٩ ص،١ج: كلينيلل،  األصول من الكايف)٢(

 =ويف جعل اجلنـة ثمـن: قيل: (قال املازندراين. احلظ والنصيب والقدر واملنزلة: واخلطر هو
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 :فهي، ُأما الرتاكيب اجلملية للمقطع الثالث
ُاهللا و  ا ين آمنوا{: قو  تعا  َ َ ِ   ِ َ ُ{  
َّم أن االسم اإلهلي هو الذات املأخوذة بوصف من أوصـافها الالئقـة َّتقد
ّي َّوأن اسـم احلـ، َّوأن االسم األعظم هو الذات مأخوذة بـتامم أوصـافها، هبا

ّن اسم القيوم جامع ومرجع ألسامء إيف حني ، جامع أو مرجع لصفات الذات َّ
ّفيكون االسم الرتكيبي من اسمي احلـي القيـوم هـو االسـم األعظـم ، الفعل ّ

ّكام أن اسم احلي هـو االسـم األعظـم بلحـاظ صـفات ، بلحاظهام ال بلحاظه َّ
ًواسم القيوم هو االسم األعظم أيضا بلحاظ صفات ، الذات  .الفعلّ

 َّوقد أرشنا إىل أن االسم الوحيد الذي حيكي الذات ويشري لصفاهتا باإلمجال
، َّلة أن هذا االسم هـو االسـم األعظـمَّفتكون املحص، <اهللا>: البسيط هو اسم

ّوهو املساوق لالسم الرتكيبي من اسمي احلي القيوم : فيجري السم الـذات، ّ
 ،ولكن مع حلاظ اإلمجـال والتفـصيل، بي ما لالسم األعظم وما لالسم الرتكي<اهللا>

 هـو <ّاحلـي>: يَّكام أن االسم الرتكيب، ً هو االسم األعظم إمجاال<اهللا>: فاالسم
 -ًم سلفا يف البحوث الـسابقةّ وتقد-ًنفا آوقد عرفت ، ًاالسم األعظم تفصيال

َّبأن اإلمجال يف املقام ليس هو اإلمجال األصويل املكون من علم باجلامع وإ ُ هبام َّ
 .وإنام هو اإلمجال البسيط الذي هو فوق مرتبة التفصيل، يف جهة األطراف
ّي تنطلق منه الوالية اإلهلية هو االسم األعظم اجلامع لكل ذإذن فاملبدأ ال

َّ وإذا الحظنا بأن ال يشء وال حقيقة ،الصفات واحلاكي عنها باإلمجال البسيط
                                                                                                                   

ّاألبدان إشارة إىل أن ثمن النفوس املجر= َّن إأمـا : دة هو اهللا تعاىل فكأنه عليه السالم قـالَّ
 وأرواحكـم القدسـية فـإنام دةّأبدانكم ثمنها اجلنة فال تبيعوها بغريها وأما نفوسكم املجر

). ويف مشاهدة الوجه الكريم فال تبيعوها بغريها، ثمنها هو اهللا سبحانه والفناء املطلق فيه
   .١٨٥ ص،١ج: زندرايناملل، رشح أصول الكايف
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وليس اسم االسـم ـ وقـد عرفـت ، يف البني وراء هذا االسم اإلهلي التكويني
ِّذلك ـ وأن الوجود اإلمكاين بأرسه متعل ُ ، َّق به تعلق احلرف بـاملعنى االسـميَّ

 ٌّوفقـره ذايت، َّ وأن كل ما عداه فقـري حمـض،ّوغناه ذايت،  املطلقّوأنه هو الغني
ًيتبني لك إمجـاال معنـى الواليـة اإلهليـة، ًأيضا ّوإطـالق القـدرة والتـرصف ، َّ
ّوما يتعلق بكل، واحلكم  . ذلكَّ

ًيعترب من األسامء الرائجة قرآنيا، <ّالويل>: َّإن اسم وتكـاد ، ً واشتقاقاًةّماد، ُ
وهذا ما ، )١(ً موردا<٢٢٦> فعددها الكيل، ُأن تكون مناصفة بني االسم والفعل

فـام مل ، فالدين بأرسه مرهون هبـا، يكشف عن عناية خاصة بموضوعة الوالية
م هللا تعاىل ولرسوله وللمـؤمنني فـال خـري فـيام يـأيت بـه مـن تثبت والية املسل

 .كام سيأتينا ذلك يف بيانات الحقة، فرشط قبول األعامل هو الوالية، أعامل
 ،تهّ الختالف هذه املوارد فقد وقع خالف يف حتديد معنى الويل وهويًونتيجة

َّحتى أن البعض قد ذكر أن لكلمة الويل اثنني وعـرشين معنـى عض زاد والـب، َّ
ّوما ذلك إال إلهيام القارئ بأن هذه الكلمة جمملـة ال تـؤد، عليها ُ ي إىل معنـى َّ

ومـا ذلـك إال ألغـراض سياسـية ، ُوعندئذ يلتزم باجلذر اللغوي هلـا، واضح
ولـوال ،  أو التشكيك هباَّتتعلق بإضعاف والية أئمة أهل البيت عليهم السالم

فإذا ما جـاءت ، ناها احلقيقين معَذلك ملا كان هنالك زيغ يف رصف الكلمة ع
ّة الرسول األكرم صىل اهللا عليـه وآلـه يف حـق أمـري املـؤمنني عـيل عليـه ّوصي

ّأهيا النـاس مـن أوىل (... : ًحيث خطب باملسلمني قائال، السالم يف بيعة الغدير
ّإن اهللا مـوالي وأنـا : قال. اهللا ورسوله أعلم:  قالواالناس باملؤمنني من أنفـسهم؟

جـيء ، )٢( )ّفمن كنت مواله فعيل مـواله، وأنا أوىل هبم من أنفسهم، املؤمننيموىل 
                                                 

َّ نقال عن الشهيد مرتىض مطهري)١(   ).دام ظله(منه ). الطبعة الفارسية(الوالية : انظر. ً
ِّ وقد كان يردد )٢( ات؛ وبغيـة الوقـوف عـىل ّصىل اهللا عليه وآله اجلملـة األخـرية ثـالث مـرُ

  .١١ ص،١ج: للشيخ عبد احلسني األميني، الغدير: تفصيل املسألة انظر
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َّ ورصفا لألمة عن وجهتها احلقةّ للحقًلك بتلك املعاين السقيمة جمانبة ًَّ ولكن ، ُ
ّمع ذلك كله فإن الباحث املحقق سيجد أن الكثري من التخبط يف معنى كلمـة  َّ ِّ َُّ ِّ

فمـن ، اللغوي واملعنـى االصـطالحي القـرآين مرجعه اخللط بني املعنى ّالويل
َّالواضح جدا أن املعنى االصطالحي القرآين حاكم عىل املعنى اللغوي بمعنى ، ً

ّأنه هو الذي حيدد املقصد اللغوي يف صورة التوفر عليه ِّ َّال أن املعنى اللغـوي ، ُ
ِّحيدد لنا املعنى االصطالحي ُ)١(. 

 .ني املعنى اللغوي واملعنى االصطالحيَّال بد من وجود علقة ومناسبة ب، نعم
ٍفإن هذه املعاين العديدة واملختلفة غالبا ما تعود إىل معـان ، ّوعىل أي حال ً

ّقريبة من املحب والنارص واملدب ِّر واحلاكم واملترصفّ وقد ذهب ابـن منظـور ، ُ
ئـق ِّوبمعنى املتويل ألمـور العـامل واخلال، َّإىل أن كلمة الويل تأيت بمعنى النارص

َّوهلذا فإن الويل من أسامء اهللا عز وجل، )٢(القائم هبا فهو مالك األشياء مجيعها ، َّ
َّوقد رصح بذلك ثم مثــَّل بمثـال تطبيقـي عـىل واليـة أمـري ، ف فيهاّواملترص َّ

وهـو ، َّومن أسامئه عز وجـل الـوايل(: حيث يقول، املؤمنني عيل عليه السالم
َّوكأن الواليـة تـشعر بالتـدبري والقـدرة ، هاف فيّاملترص، مالك األشياء مجيعها

وقولـه صـىل اهللا ...وما مل جيتمع ذلك فيها مل ينطبق عليه اسم الـوايل، والفعل
والتي ، )٣()حيمل عىل أكثر األسامء املذكورة،  من كنت مواله فعيل مواله:عليه وآله

 .ّمنها التدبري والترصف
                                                 

ُ سوف يوقفنا السيد األستاذ عىل بيانات يف غاية األمهية)١( تـدور ، رغم اختصارها وإجيازها، ُ
َّوأن اللغة القرآنية هي فـوق مـستوى ، رآنيةَّحول تثبيت فكرة أن هنالك لغة عربية ولغة ق

ّوأن اللغة العربية هي املاد، اللغة العربية   .ة األولية للغة القرآن ال الستعامالتهَّ
 . ٤٠٦ ص،١٥ج: البن منظور، لسان العرب:  انظر)٢(
مل ينطلـق >: وقـد ورد يف املـتن .٢٢٧ ص،٥ج: بـن األثـريال،  النهاية يف غريب احلـديث)٣(

 .والصحيح ما أثبتناه ،<عليه
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ُلذان تبادرا إىل ذهن أسامة يوم ّوهذان املعنيان ـ التدبري والترصف ـ مها ال
َفقال خماطبـا اإلمـام ، ًأنكر عىل أمري املؤمنني عيل عليه السالم أن يكون وليا له ً

إنام موالي رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله، فقال صـىل اهللا ، لست موالي: ًعليا
ُعليه وآله ردا عىل أسامة ً د وكل من ويل أمر واح، < موالهّمن كنت مواله فعيل>: ّ

 .)١(هّفهو ولي
ًإذن فمعنى املترصف قد فهمه أسامة جيدا ُ ّلذلك حاول إنكاره والتشبث ، ِّ

َّ ظنّا منه أو لسبب آخر أن هذه الوالية ،بوالية الرسول صىل اهللا عليه وآله فقط ً
ّفجاء رده صـىل اهللا عليـه وآلـه ، منحرصة بالرسول األكرم صىل اهللا عليه وآله

ُرسيعا ليثبت ما أنكره أ ُ ُفتأكد ألسامة ، سامة عىل أمري املؤمنني عيل عليه السالمً َّ
 .وليته انتفع بذلك، ما أنكره عىل مواله

ً مهامًولقد ذكر الراغب يف مفرداته معنى  للويل بمعنـى التتـابع واللحـوق ّ
حيـث ،  األمـرّاملكانية والدينية والنرصة واالعتقـاد وتـويل، من مجيع اجلهات

ًأن حيصل شيئان فصاعدا حصوالالوالء والتوايل (: يقول ليس بينهام ما ليس ، ً
ويستعار ذلك للقرب من حيث املكان ومن حيث النـسبة ومـن حيـث ، منهام

والواليـة ، والواليـة النـرصة، الدين ومن حيث الصداقة والنرصة واالعتقـاد
 .)٢(...) األمرّتوىل

فيكـون ، ّولفالتـايل يـيل األ، ُوتقريبه هو اجللوس املرتادف بني شخـصني
فـإذا ، فـال فاصـل أجنبـي بيـنهام،  فيام كان عليهّولالوايل بمعنى الذي ييل األ

َّ حل التايل حملهّولذهب األ ّفاملوىل عليه قريب من الويل، ّولونال ما ناله األ، َّ َّ ،
 .ال فاصلة أو بينونة بينهام، َّ قريب من املوىل عليهّوالويل

َّومن ثم   مـن كـان ّ عليه السالم موىل لكـلعندما يكون أمري املؤمنني عيلَ
                                                 

 . ٤١٠ ص،١٥ج: لسان العرب:  انظر)١(
 .٥٣٣ص: لألصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن:  انظر)٢(
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وقـد ثبـت ، ّرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله مواله فإنه يليه يف كل ما كـان عليـه
َّبالنص القرآين أن النبي األكرم أوىل باملؤمنني من أنفسهم ُّالنبـي {:  قال تعـاىل؛ّ ِ َّ

ْأوىل باملؤمنني من أنفسهم ِ ِ ِ ِ ُِ َ َْ َْ ْ ُ ِ َّ عليه وآله نص عىل وأنه صىل اهللا، )٦: األحزاب( }...َ
ًأن عليا عليه السالم موىل املؤمنني وقد استفاد الشيخ الطربيس مـن الراغـب ، َّ

وهـو ، وهو القرب من غري فصل: الويل(: حيث يقول، يف تعريفه لكلمة الويل
ألنه يـيل القـوم ، ومنه الوايل، ّوأحق بتدبريه، الذي يكون أوىل بالغري من غريه

ُوهذا هو القدر املتيقن من املعاين املـرادة مـن ، )١(...)لنهيوباألمر وا، بالتدبري َُّ
 .معنى الويل يف اآلية الكريمة

ًمستفيدا ذلك من كلامت الراغـب، ًطبائي أيضااوهو ما تبنَّاه الطب حيـث ، ُ
لكـن األصـل يف معناهـا ارتفـاع ، والوالية وإن ذكروا هلا معاين كثرية(: يقول

 ثم اسـتعريت،  بحيث ال يكون بينهام ما ليس منهام،الواسطة احلائلة بني الشيئني
ًكـالقرب نـسبا أو مكانـا أو ، لقرب اليشء من اليشء بوجه من وجوه القـرب ً

، ولذلك يطلق الويل عىل كل من طريف الواليـة، ًمنزلة أو بصداقة أو غري ذلك
ًوخاصة بالنظر إىل أن كال  ّه ويلفاهللا سبحان،  منهام ييل من اآلخر ما ال يليه غريهَّ

ويـأمره ، فيهديه إىل رصاطه املـستقيم، ر شأنهّويدب، ألنه ييل أمره، عبده املؤمن
 .)٢()وينرصه يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة، وينهاه فيام ينبغي له أو ال ينبغي

فاهللا ، َّومن هنا جتد أن استعامل كلمة الويل من اجلهتني أو الطرفني صحيح
وويل ألمـري املـؤمنني عـيل عليـه ،  عليـه وآلـهٌّتعاىل ويل لرسـول اهللا صـىل اهللا

َاهللاُ ويل الـذين {: كام جاء يف فقرة البحـث، ولسائر املؤمنني الصادقني، السالم َِ َّ ُّ ِ
ْآمنوا ُ ِّبمعنى املترصف هبم واملدبر ألمرهم، }....َ ُواملعني هلم ، واحلاكم عليهم، ِّ

َّواملعتني هبم بعناية خاص، يف كل ما هبم إليه احلاجة ّواملحب والنـارص هلـم، ةُ ُ ،
                                                 

 . ١٦٤ ص،٢ج:  جممع البيان يف تفسري القرآن)١(
  .٨٨ ص،١٠ج:  امليزان يف تفسري القرآن)٢(
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ًفهم املوىل عليهم؛ كام أهنم أولياء اهللا أيضا ، ًبمعنى أهنم ال يوالون أحدا سواه، َّ
ومن هنا تقول مدرسة أهل البيت يف الـشهادة ، فاإلطالق صحيح من اجلهتني
ٌّأشهد أن عليا ويل اهللا(: الثالثة من األذان عندهم ً َأن عليـا مل يـوال غـري: أي، )َّ ِ ُ ً َّ 

فكل طرف هو ، كام هو احلال يف إطالق عنوان األخ عىل طرفني، ًاهللا تعاىل أبدا
 .وهذا االستعامل كثري الوقوع يف اللغة العربية، أخ لآلخر

ّاملوىل من فوق ألنه ييل أمر العبد بسد اخلل(: َّويف املقام فإن وما بـه إليـه ، ةِّ
املوىل البـن : ومنه، ك بالطاعةألنه ييل أمر املال، املوىل من أسفل: ومنه، احلاجة
 اليتيم ألنه يـيل أمـر مالـه ّويل: ومنه، ألنه ييل أمره بالنرصة لتلك القرابة، ّالعم

، ألنه ييل أمره بالنـرصة واملعونـة،  يف الدين وغريهّوالويل. والقيام عليه، باحلفظ له
ّفجميع هـذه املواضـع األوىل واألحـق ملحـوظ ، كام توجبه احلكمة واملعاقدة

َّفإذا ما جعل اهللا تعاىل عبدا من عبيده وليا عىل قوم أو أمة فطاعته من  .)١()فيها ُ ً ً
َّبمعنـى أنـه حيمـل كـل وظـائف ، ومعصيته معصية هللا تعـاىل، طاعة اهللا تعاىل

َّفكام أن اهللا تعاىل هو األوىل بنا من أنفسنا بمنطـق الواليـة ، َّومتعلقات الوالية
ُّكذلك وليـه هـو األوىل بنـا مـن أنفـسنا بمنطـق ف، العظمى الثابتة له بالذات

 . الوالية العظمى الثابتة له بالعرض
ّإن املعاين األخرى التي تساق يف فهم كلمة الويل من احلب والنرصة ، نعم ُ ُ َّ

َّة الكلمة ولكنها ليست طاردة للقدر املتيقن منها ّوما شابه ذلك حمفوظة يف ماد ُ
َّ يتعلق بوالية وإمرة الرسول األكـرم صـىل اهللا ني القرآين والنبوي فيامَّيف النص

ة املـؤمنني؛ وإخـراج ّعليه وآله ووالية أمري املؤمنني عيل عليه السالم عىل كافـ
بـل ، وهي مفقودة يف املقـام، َّاللفظ من مؤداه بحاجة إىل دليل أو قرينة صارفة

ّإن النرصة واملحب ًأوالال ة غري مقصودتني َّ ال ، وبـالعرضً وبالـذات وال ثانيـا ّ
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، )١(ألهنام ثابتتان ومفـروغ مـنهام، وإنام لغنى املناسبة عنهام، ًلعدم احلاجة إليهام ذاتا
وما ، ّه نرصة وحب لإلسالم واملسلمنيّكل عليه السالم فتأريخ أمري املؤمنني عيل

ّذلك باألمر اخلفي فيه ليربز بنصوص قرآنية ونبوي َُّ ِّفقد أغناه حضوره يف كل ، ةِ
ِّويف نـرصة نبيـه عـن ، ّة والفخر يف الذب عن دين اهللا تعاىلّلنرص والعزحمافل ا
ًوكيـف يـشك يف نـرصته وحبـه وقـد جعـل حبـه إيامنـا وبغـضه ، التذكري به ُّ ُ ّ ُّ
 .ّوقطرة من بحر عيل عليه السالم، وما هذا إىل غيض من فيض، )٢(؟ًكفرا

ًأوالهذا  ّفإن التويل بمعنى احلب والن: ًوأما ثانيا، ّ ِّ رصة ال بمعنـى اإلمامـة َّ
، ّالدينية والسياسية املقتضية للمرجعية والتدبري والتـرصف والقيـادة واحلكـم

:  يف املـؤمننيُاملشار إليـه بقولـه تعـاىل، إنام يندرج ضمن الوالية بمعناها العام
َواملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء{ ِْ ِ ِْ ْ َ َ ََ ُ ُ ُ َ ُْ َ ُْ ْبعض ُ اىل يف  تعـولـهقوب، )٧١: التوبة( }...َ

ٍوإن الظاملني بعضهم أوليـاء بعـض...{ : الظاملني ْ َ ْ ْ ََ ِْ َِِ ُ َُ َّ َّ وعنـدما ، )١٩: اجلاثيـة( }...ِ
ّخيتص اهللا تعاىل ورسوله بوالية فذلك ألمر آخر غري هذا املعنى العام ،  للواليةّ

                                                 
، ُوأما طعمة حروب اجلهاد يف سبيل اهللا تعـاىل، تني الصفتني أوىلغريه كان بإبراز ها،  نعم)١(

باع الفصيل أثـر ّتابع للنبي األكرم صىل اهللا عليه وآله َّواملت، ُواألخيشن يف ذات اهللا سبحانه
ِّأمه ًفغري متصور ذلك يف حقه أبدا، قائد الربرة وقاتل الفجرة، ُ ِّ َّ ُ. 

ٍوهذا واضح وجيل لكل منصف ذي عينني ِّ ِّ وما هذه املعاين واألوصاف املذكورة يف حقه ،ّ
: فـيض القـدير: انظـر>. ًولقد ذكر املناوي شـطرا منهـا، عليه السالم إال غيض من فيض

ة ّة اخلاصـّ حيث ستجد عرشات بل مئـات األوصـاف النبويـ،<٥٥٩٠ ح،٤٦٩ ص،٤ج
ً وال تكاد جتد كتابا ملخالف فـضال عـن ا،بأمري املؤمنني عيل عليه السالم ُ َّملؤالـف قـد مـر ً
  ).دام ظله(منه . ًبرغبة منه أو رغام عنه بمقتىض الدليل، بذكره إال جاء بيشء منها

، اخلـصال: انظـر>. )ّحـب عـيل إيـامن وبغـضه كفـر(:  قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله)٢(
وقـد . <١٧٣ ص،١ج: ة لذوي القربىّينابيع املود>: ًوأيضا. <٤٩٦ص: للشيخ الصدوق

ال :  يقـول صىل اهللا عليه وآله وسـلمكان رسول اهللا( :اين عن أم سلمة أهنا قالتروى الطرب
ًحيب عليا إال مؤمن وال يبغضه إال منافق ُّ   .٣٧٥ ص،٢٣ج: للطرباين، املعجم الكبري). ُ
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ًالسيام وأن هذا األمر البد أن يكون ثابتا ملن  ََّّ َّص بوالية خاصةُختاَّ ل كام هـو حـا، ّ
ً ملا عرفت من بعض ما جاء فيه آنفا؛أمري املؤمنني عيل عليـه الـسالم ولذلك فهو ، ِ

ّال حيتاج نصا خاص ّا إلثبات الوالية له باملعنى العامًّ فعـدم ،  الثابتة لـسائر املـؤمننيً
َّحاجته لذلك أوىل؛ وأما غريه فحاجته أوىل لدليل إثبايت آخر يؤكد أن لـه الواليـة  ّ ُ

َّفضال عن اخلاصة ّباملعنى العام َّولذلك نؤكد بأن املراد ، ً ِّ من النـصوص القرآنيـة ُ
ُوالنبوية اخلاصة يف والية أمري املؤمنني عيل عليه السالم إنـام يـراد هبـا الواليـة  ّ

ّفيـصح لـه أن يقـول ،  الثابتة هللا سبحانه ورسوله عىل املؤمننيّبمعناها اخلاص ّ
ّلألمة بأنه أوىل هبم من أنفسهم مـن  صـىل اهللا عليـه وآلـه له مـا للرسـولَّوأن ، ُ

ًفيعود األمر والنهي له دينيا ودنيويـا، ّالوالية اخلاصة بشطرهيا الدينية والسياسية ً، 
 .ّوهذا هو خالصة القول والفصل يف القيادة واحلكم والترصف والتدبري

 حتديد معنى الوالية يف فقرة البحث
ًفلم يعني فيها املراد نـصا، قةَّرغم أن الوالية الواردة يف فقرة البحث مطل ّ َُّ ،

َّإال أن القدر املتيقن منها هو الوالية باملعنى ، فتكون شاملة جلميع املعاين اآلنفة َُّ
ِّوالـذي يؤكـد ذلـك هـو ، ّوالية احلكم والتـرصف والتـدبري: أعني، ّاخلاص ُ

ّالقرينة اللفظية التي حتف النص َخيرجهم من الظلام{: وهو قوله، ّ ُ ُّ َ ُِّ ُ ِ ْ ِت إىل النورُ ُ ُّ َ ِ ِ{ ،
وهذا ما ال ، ف والتدبريّفاإلخراج يقتيض القدرة عىل احلكومة املطلقة والترص

ًكام أن ثبوته هللا تعاىل ما ال خالف فيه أيضا، خالف فيه وإنـام الكـالم فـيام إذا ، َّ
، َّفاإلخراج نوع هداية خاصـة، ٍاقرتن هذا اإلخراج اإلهلي وارتبط بشخص ما

ة نصوص قرآنية نسبة اإلخراج من الظلامت إىل النور لغري ّ عدوسوف يأتينا يف
فيكون مـا ثبـت هللا ، حيث ينسبه للرسول األكرم صىل اهللا عليه وآله، اهللا تعاىل

ًتعاىل من الوالية اخلاصـة املطلقـة يف احلكـم والتـرصف والتـدبري ثابتـة عينـا  ّ ّ
ِهيـدي بـ{: وهو قوله تعاىل، لرسوله صىل اهللا عليه وآله ِ ْ ُه اهللاُ مـن اتبـع رضـوانه َ َ َ ََ ْ ِ َّ ِ َ ِ
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ٍسبل السالم وخيرجهم من الظلامت إىل النور بإذنـه وهيـدهيم إىل رصاط مـستقيم ِِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ُّْ ُّ ْ ِّ َّ َُ ْ َ ََ ْ َ ُ َِ ِ ِِ َ ُ َ ُِ ِِ ُّ ِ ُ ْ ُ َ{ 
ألنه موقوف عىل إذن من اهللا ، ولكنه إخراج بالعرض ال بالذات، )١٦: املائدة(

 . املسألة يف فقرة اإلخراجوسوف تأتينا بعض تفصيالت، تعاىل
 ثبت لـه ،ٍة ألحدّفإذا ثبتت الوالية اخلاص، إذن فاإلخراج مقرون بالوالية

وبالتايل يكون ذلك اإلخراج اإلهلـي ، اإلخراج اهلدايتي من الظلامت إىل النور
ّثابتا لكل ويل هللا تعاىل ثبتت له الوالية بمعناها العام ّ وال ، ّفتصح الكربى فيـه، ً

ِّالصغرى املعينة للويل اخلاصيبقى سوى  وقد ثبت ذلك ألمري املـؤمنني عـيل ، ُ
ًعليه السالم خاصـة دون غـريه قرآنـا و ةّ ُويمكـن الرجـوع يف ذلـك إىل ، سـنّ
فات التي تناولت واليته عليه السالم َّوكنا قد تعرضنا لذلك يف أكثر من ، املصنَّ

 .)١(ّدراسة ختصصية سابقة
 علـيهم ألمري املؤمنني عيل واألئمة من بعده ّويف ضوء ثبوت الوالية اخلاصة

ًفـضال عـن ، ً بمرتبتيـه أيـضاّ يثبت هلم الوالء اإلجيايب بـاملعنى اخلـاصالسالم
 ة؛ واملراد من الوالء اإلجيـايبّ واملودّ الذي يقترص عىل احلبّالوالء اإلجيايب العام

 ، والـسياسيةالدينية، ًيف اإلمامتني معا، اخلاص هو النزول عند حكمهم وطاعتهم
ّوالراد عليهم راد عىل ، َّوأن اخلارج عىل واليتهم خارج عىل والية اهللا ورسوله ّ

ٍوليس لألمة اخلرية يف أمر، اهللا ورسوله فلهـم مـا هللا ، تقضيه أو تقطعه دوهنـم ُ
ووجـوب ،  من حرمة اخلروج عن طوعهم صىل اهللا عليه وآلهتعاىل وما للرسول
ٍوما كـان ملـؤمن {: قال تعاىل، ةّ هلم يف ذلك البتوال خرية، النزول عند قضائهم ِ ِْ َُ َ َ َ

ِوال مؤمنة إذا قىض اهللاُ ورسوله أمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ومـن يعـص اهللاَ  ْْ َ ْ ُ َ ََ َ ْ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ُِ ِ ِ ٍ ِِ َ َ َُ َ َُ َ ُْ ً َُ ََ ِ َ َ
                                                 

ُ لقد تعرض السيد األستاذ لذلك يف دراسات عديدة)١( منها مـا صـدر ومنهـا مـا مل يـصدر ، َّ
، بحـث حـول اإلمامـة(: فام صـدر منهـا، ة أو بصورة غري مبارشةإما بصورة مبارش، بعد

ُويمكـن ، وأما ما مل يصدر منها فهـو األكثـر، )الراسخون يف العلم، علم اإلمام، العصمة
   . ذلكوقوف عىلمراجعة مكتبته الصوتية والتصويرية لل
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ًورسوله فقد ضل ضالال مبينا َِ ُّ ُ ًَ َ َ ََّ َْ َ ُ رسـوله وقد قىض اهللا تعـاىل و، )٣٦: األحزاب( }َ
 ة ألمري املؤمنني عيل ولألئمة من ولـدهّ بالوالية اخلاص صىل اهللا عليه وآلهاألكرم

ِّوال عـذر للمقـرص يف ، فـال اجتهـاد يف قبـاهلم، ولزوم طـاعتهمعليهم السالم  ُ
ّفمن ادعى أن له االختيار يف ذلك يكون خمالفا للنص الـرصيح بعـدم ، ِّحقهم ًَّ َّ
ًمن يعص اهللاََ ورسوله فقـد ضـل ضـالال مبينـاَو{، ُوهو عصيان مبني، اخلرية َِ ُّ ُ َ َ ًَ َ َ ََّ َْ َ ُ َ ِْ{ ،

ِّعىل حـد ،  بمرتبتيه هو لزوم الطاعة املطلقة هلمّوعليه فالوالء اإلجيايب اخلاص
ًما هو ثابت عقال ونصا هللا تعاىل ولرسوله األكرم ّ  . صىل اهللا عليه وآلهً

ّوألجل واليتهم اخلاصة ووجوب الوالء اخلاص  فقد ،ِّنى املتقدم هلم باملعّ
ونكتفـي بروايـة طويلـة ينقلهـا صـاحب ، ةّورد فيهم ما مل يرد يف غريهم البتـ

ّثم ينقلها الفخر الرازي عنه ويعلق عليها بام يقطع دابر الشك، َّالكشاف ِّ ُ. 
عن النبي صىل : ة ـ فهيّأما الرواية ـ التي يذكرها يف ذيل تفسريه آلية املود

أال ومـن مـات ، ً آل حممد مـات شـهيداّمن مات عىل حب(: الاهللا عليه وآله أنه ق
أال ، ً آل حممد مات تائبـاّأال ومن مات عىل حب، ً آل حممد مات مغفورا لهّعىل حب

 ّأال ومن مات عىل حـب، ً آل حممد مات مؤمنا مستكمل اإليامنّومن مات عىل حب
 آل حممـد ّت عىل حـبأال ومن ما، ّه ملك املوت باجلنة ثم منكر ونكريّآل حممد برش

َيز ُّف إىل اجلنة كام تزفُ ُ ّ  آل حممـد ّأال ومن مات عىل حب،  العروس إىل بيت زوجهاّ
 آل حممد جعل اهللا قـربه مـزار ّأال ومن مات عىل حب، ّفتح له يف قربه بابان إىل اجلنة

أال ومـن ،  واجلامعةّسنة آل حممد مات عىل الّأال ومن مات عىل حب، مالئكة الرمحة
أال ، ً عىل بغض آل حممد جاء يوم القيامة مكتوبا بني عينيه آيـس مـن رمحـة اهللامات

 َّأال ومن مات عىل بغض آل حممد مل يـشم، ًومن مات عىل بغض آل حممد مات كافرا
 .)١()رائحة اجلنة

                                                 
  .٢١٤ ص،٤ج: للزخمرشي، َّ تفسري الكشاف)١(
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ًثم يعلق الفخر الرازي قائال ِّ ، »الكـشاف«هذا هو الذي رواه صـاحب (: ُ
 من ّفكل،  عليه وسلم هم الذين يؤول أمرهم إليهد صىل اهللاّآل حمم: وأنا أقول

ًوال شـك أن فاطمـة وعليـا ،  وأكمـل كـانوا هـم اآللّكان أمرهم إليـه أشـد َّ
ّق بينهم وبني رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أشد ّواحلسن واحلسني كان التعل

 .فوجب أن يكونوا هم اآلل، وهذا كاملعلوم بالنقل املتواتر، قاتّالتعل
فـإن ، تـهّاختلف الناس يف اآلل فقيل هـم األقـارب وقيـل هـم أمًوأيضا 

ة الـذين قبلـوا دعوتـه فهـم ّوإن محلناه عىل األمـ، محلناه عىل القرابة فهم اآلل
وأما غريهم فهـل يـدخلون ، فثبت أن عىل مجيع التقديرات هم اآلل، ًأيضا آل

 . حتت لفظ اآلل؟ فمختلف فيه
يا رسـول اهللا مـن : ذه اآلية قيلأنه ملا نزلت ه» الكشاف«وروى صاحب 

فثبـت ، عيل وفاطمة وابنامها: هتم؟ فقالّقرابتك هؤالء الذين وجبت علينا مود
وإذا ثبت هذا وجـب أن ، َّأن هؤالء األربعة أقارب النبي صىل اهللا عليه وسلم

 .)١(...) عليه وجوهّيكونوا خمصوصني بمزيد التعظيم ويدل
ّثم ساق أدل وختم قوله بأبيات والئية آلل ، ّدل عىل ذلكة قرآنية وروائية تَّ

 .ِّحممد صلوات اهللا عليهم أمجعني قاهلا اإلمام الشافعي يف حقهم
ّكيف يمكن تفسري واليتهم اخلاصة بالوالية باملعنى العام: ونقول  الثابتـة ُ

ًهم إيامنـا وبغـضهم ُّ وكيف يكون حب؟لسائر املؤمنني وقد جاء فيهم مثل ذلك
ولـو كانـت واليـتهم علينـا ، ّون هلم الوالية اخلاصة بقسميهاًكفرا دون أن تك

سياسية املقتـضية جلميـع معـاين القيـادة واحلكـم الـدينيـة والواليـة الليست 
وإنـام بمعنـى ، ِّوتولينا هلم لـيس بمعنـى لـزوم طـاعتهم، ّوالترصف والتدبري
ّاملقترصة عىل احلب واملـود، ّالوالية بمعناها العام ، ر املـؤمننيوالثابتـة لـسائ، ةّ

                                                 
 .١٥٠ ص،٢٧ج: لإلمام الرازي) غيبمفاتيح ال(التفسري الكبري  )١(
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ًفهل ثبت ألحد سواهم من املـؤمنني أنـه مـن مـات عـىل حبـه مـات شـهيدا  ِّ
ًومغفورا له وتائبا ومؤمنا مستكمل اإليامن ً َّوأن من مات عىل بغضه جاء يـوم ، ً

 رائحـة َّومل يـشم، ًومـات كـافرا، ًالقيامة مكتوبا بني عينيه آيس مـن رمحـة اهللا
ُفام لكم كيف حتك{ ؟اجلنة َ ُْ َ ْ َْ َ َ َمونَ ُوكيف يقاس هبـم أحـد وهـم ، )٣٥: يونس( }ُ

؟ فطوبى هلم وللسائرين عىل هـذا )٢(ُورصاطه املستقيم، )١(السبيل إليه سبحانه
ِقل هـذه سبييل أدعو إىل اهللاِ عـىل بـصرية أنـا ومـن { ،السبيل والرصاط املستقيم َ ََ َ َ ُ ْ َْ َ َ ٍَ ِ ِ َِ َ َ ِْ ِ ِ ُ
ِاتبعني وسبحان اهللاِ وما أنا م ِْ َ َ َ َُ َ ْ َ َ ََ َن املرشكنيَّ ِ ِ ْ ُ  .)١٠٨: يوسف( }َ

ّمل هذا األمر بوجوب مود: ًونقول أيضا َ  ؟هتمِ
َّربام يقال بأن ذلك  ُ َقل ال أسألكم عليه أجرا إال املودة ...{: باع لقوله تعاىلّتاَّ َّ َ ْ ََ َّ َِّ ً َُ َِ ْ ْ َْ ُُ َ

َيف القربى ْ ُ ْ  ًحتقيقا ألجر الرسالة الذي طلبه رسول اهللا: أي، )٢٣: الشورى( }...ِ
 .صىل اهللا عليه وآله

ّوال ريب بأن الرسول قد طلب أجر رسالته فكانت مود ة أهل بيته عليهم َّ
ًولكنه ال يشكل نفعا يعود عىل الرسول صـىل اهللا عليـه وآلـه، السالم ِّ فهـو مل ، ُ

ّيطلب شيئا لنفسه البت ّوإنام طلب ذلك ألجل األم، ةً فهي التي تنتفـع ، ة نفسهاُ
ْقل ما سألتكم مـن {: وهو قوله تعاىل، جره فهو عىل اهللا تعاىلوأما أ، ةّهبذه املود ِّ َ َُ ُ ْ َْ ُ

ٌأجر فهو لكم إن أجري إال عىل اهللاِ وهو عىل كل يشء شهيد ِ َ ٍَ ْ َ ِّ َ َ َُ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َّْ ِ ِِ ٍَ َْ ْ ُ فكـان ، )٤٧: سـبأ( }ُ
                                                 

ني يـصف فيهـا آل ّ قال أمري املؤمنني عيل عليه السالم يف خطبة له بعد انـرصافه مـن صـف)١(
ال يقاس بآل حممد صىل اهللا عليـه وآلـه مـن ...هّهم موضع رس(: النبي صىل اهللا عليه وآله

ًوال يسوى هبم من جرت نعمتهم عليه أبدا، ة أحدّهذه األم ُ َّ  الوالية، ّم خصائص حقهل...ُ
:  خطبـة٤٢ص : لإلمام عيل عليـه الـسالم، هنج البالغة: انظر). ة والوراثةّوفيهم الوصي

ّضبط نصه وابتكر فهارسه العلمية الدكتور صبحي الصالح، <٢> ّ. 
تفسري نور >: انظر. )واهللا نحن الرصاط املستقيم(:  عن اإلمام جعفر الصادق عليه السالم)٢(

 .<٨٩ ح،٢١ ص،١ج: خ عبد عيل العرويس احلويزيللشي، الثقلني
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نـا سـبحانه َفقـد ألزم، هتم مثل األمر بوجوب عبادة اهللا تعاىل وحدهّمثـَل مود
ًأوالإنام النفع عائد ، وحاشاه من ذلك،  ينتفع بيشء منهبذلك دون أن ً وآخـرا ّ

 َّوال ريب بأن هذا االقرتان والتامثل، هتمّوهكذا هي مود، علينا بعبادتنا له سبحانه
ّر يتأمل كثريا يف رس وجوب حبّجيعالن اإلنسان العاقل املتدب ِّ ً   .هتمّهم ومودَّ

َّمـع أن املنتفـع بـذلك هـو ، مهتّفلامذا هذا الوجوب واللـزوم بمـود، إذن
ّاملحب وليس املحبوب هتم ّما هي فائدة احلكم بوجوب مود: ُ وبعبارة أخرى؟ُ

 ؟ما داموا هم غري املنتفعني بذلك
ّإن هذا التشديد عىل لزوم مود فكيـف ، اته لزوم متابعتهمّهتم حيمل يف طيَّ

َّة واملحبـة املـدعاة مـع خمـالفتهمّجتتمع هذه املـود َ أو لـيس؟َّ  عـزهلم وتـركهم َ
َّوسلبهم ما أراد اهللا تعاىل هلم من الوالية يشكل تناقـضا لـدعوى حمبـتهم ًُ َ أو ؟ِّ َ

ّليست دعوى احلب واملود  ؟ة هلم عليهم السالم أن ال نوايل أعداءهمّ
َّلقد ذكر مجلة من املحققني بأن أقـرب الطـرق لال ِّ ّتبـاع هـو حتقـق احلـب ُ ّ

َّوله نصيبه ولكن العاطفة والعالقة الوجدانيـة ًرا ّفالعلم وإن كان مؤث، ةّواملود
ّوأشد سطوة عىل سلوك املحب، ًأعمق تأثريا ُ ِّهـل الـدين (: و،  باجتاه املحبـوبّ
ّإال احلب  ؟)١()ّ
ّالدين هو احلب(: َّإن، نعم ِّواحلب هو الـدين، ِّ  ّوليس املـراد مـن احلـب، )٢()ّ

ة العباديـة ّاملـسؤول واملـود ّوإنام هو احلـب، ُوالعاطفة يف املقام بعدها الساذج
ّفمن صدر منه ما خيالف ذلك سقط عنه كل ذلـك، ُوالعاطفة الدينية امللتزمة ُ ،

، باع غـريهمّتاهتم عليهم السالم وَّبذلك تبطل دعوى القائلني باجلمع بني مود
واهللا سـبحانه ، ُوإن كـان فلـن يوافـق القبـول، فذلك ما ال يكون وال يستقيم

ُن يعبد يف الساموات واألرض من حيث يريـد ال مـن حيـث ُوتعاىل إنام يريد أ ُ
                                                 

 . <٧٤ ح،٢١ ص،١ج: اخلصال>.  الرواية عن اإلمام جعفر الصادق عليه السالم)١(
 .<٤٩ ح٢٨٥ ص،٥ج: تفسري نور الثقلني>.  الرواية عن اإلمام الباقر عليه السالم)٢(
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ًشبعنا ذلك بحثا وحتقيقاُنريد؛ ولوال اإلطالة أل ُ لذلك مناسبات أخرى ولكن، ً
 .يف جماالت العقيدة والفلسفة والعرفان

َّفإن حمبتهم ومود، ّوعىل أي حال َّ ّبل عىل كـل ، ّهتم الواجبة عىل كل مسلمَّ
ّإنام متث، إنسان ّ واملرتبة األوىل من الوالء اإلجيايب اخلـاصّول األل السقفُ  هبـم ُ

 هبـم ّ مـن مراتـب الـوالء اإلجيـايب اخلـاصةوأما املرتبة الثاني، عليهم السالم
ومرتبـة ، الواليـة الدينيـةومها مرتبة اإلمامـة ، َّفتتشكل من مرتبتني أساسيتني
أمـرين متالزمـني َّ مرتبـة مـنهام البـد مـن ّويف كل، اإلمامة والوالية السياسية

ــداخلني ــدا، ُمت ــنهام أب ًال يمكــن التفكيــك بي ــّولاأل، ُ ــزوم طــاعتهم ّ يمث ل ل
وإذا ، ًل الرباءة من أعدائهم مجيعاّوالثاين يمث، ومتابعتهم بوجودهم املجموعي

َّما كان هنالك نوع تقدم وتأخر بني واليتهم والرباءة من أعدائهم فإن للـرباءة  ّ ّ
وهلـذا املعنـى الـدقيق ،  نفس القـول بـواليتهممن أعدائهم قصب السبق عىل

م يف بحوث املقطـع الثـاين ّفقد تقد، ُّجذور قرآنية نستلها من نفس آية الكريس
ِفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهللا...{: وهو قوله تعاىل، من اآلية ِِ ِْ ُ ْ َ ََ ُْ َّ ُ ْ َفقد استمـسك  َ َ ْ َْ ِ َ َ

َبالعروة الوثقى َْ ْ ُ َ ُْ ِْ ّ اإليامن باهللا تعـاىل متوقـف عـىل الكفـر َّأن، )٢٥٦: البقرة( }...ِ
ًفإذا ما حتقق كفرنا بالطاغوت والرباءة منه قوال وعمال نكون قـد ، بالطاغوت ً َّ

لنـا لـرضورة تقـديم الكفـر ّوقـد مث، َّتقدمنا واقرتبنا مـن اإليـامن بـاهللا تعـاىل
ات ِّبالطاغوت عىل اإليامن باهللا تعاىل برضورة تقديم مرتبة الـتخيل عـن املوبقـ

، ًوفقا للنظام احلاكم يف دائرة الـسلوك األخالقـي، ِّعىل مرتبة التحيل باملثوبات
َّولعلنا نوفق لزيادة يف حتقيق ذلك يف مطالـب ، ُوهو سري عقالئي ال غبار عليه ُ

 .بحوث تفسرينا املوضوعي لآلية الكريمة
ّإن هذه املرتبة الثانية مـن الـوالء اإلجيـايب اخلـاص  ـ  بقـسميها وشـطرهياَّ

َّامللزمة لنا بالطاعة املطلقة واملتابعة هلم يف أمور ديننـا ودنيانـا ـ يتوقـف عليهـا  ُ ُ ُ
ّبمعنى أن دليل احلب واملود، ةّ واملودّنفس احلب ، ة هلم هو طاعتهم ومتابعتهمَّ
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َّفاحلديث عن حبهم ومود، َّفإن انتفى ذلك انتفت حمبتهم هتم هو حـديث عـن ِّ
ُف من قبل املرتبة األوىل عىل املرتبة الثانية مـن ُّتوقوهلذا ال، طاعتهم ومتابعتهم

: وهو قوله تعاىل، ً هبم عليهم السالم جذور قرآنية أيضاّالوالء اإلجيايب اخلاص
ٌقل إن كنتم حتبون اهللاَ فاتبعوين حيببكم اهللاُ ويغفر لكم ذنوبكم واهللاُ غفور رحيم{ َّ ٌ ْ ْ ْ َ ُ ِْ ِ ُِ َ َ َ َ ْ ُ ُُّ ُ ُ ْ ُُ َ ِْ ِْ ُ ُِ َّ َُ َ ُ ِ ُ{ 
َّ ما مل يؤيد باملتابعة والطاعة املطلقتـني ّفال جدوى هلذا احلب، )٣١:  عمرانآل( ُ

ُوإنام طرد إبلـيس مـن رعيـل املالئكـة ، )١(ًيف اإلمامتني الدينية والسياسية معا
ة َّوصار ملعونا رجيام ألنه أخل برسـوم الطاعـة، ونعيم اجلنَّ ً فكـشف بـذلك ، ً

                                                 
ّ من الواضح أنه ال يوجد توقف من قبل اإلمامة الدينية عىل اإلما)١( فـإن آلـت ، مة السياسيةُ

وإن انتفـت عـنهم اإلمامـة ، ًهلم مقاليد احلكم فلهـم اإلمامتـان معـا الدينيـة والـسياسية
ًاحلكومة والسلطة ـ ظلام وعدوانا السياسية ـ ًفإن اإلمامة الدينيـة ال تنتفـي عـنهم أبـدا، ً َّ ،

تني التكوينيـة وهنالك إمامة قرآنية مطلقة مرتبطة بـالوالي، فهنالك إمامة سياسية حمدودة
فـام سـلبوه عـنهم ، بل ليس ألحد املساس هبا، وهذه الوالية حمفوظة هلم، ًوالترشيعية معا

َّألن ذلك موقوف عىل ،  مقام احلكومة والسلطة ال غري،يقترص عىل اإلمامة السياسية فقط
يميـة وهي اإلمامة اإلبراه، وأما إمامتهم القرآنية فغري موقوفة عىل أحد، متابعة الناس هلم

ًوليس ألحد رشعا أن ، ةّوالتي ليس ألحد منهم عليهم السالم أن يتنازل عنها البت، اإلهلية
ًينازعهم فيها أيضا وقد عملت الـسلطات احلاكمـة حتـى انتهـاء عـرص األمـويني عـىل ، ُ

ّفنجحوا وأبعدوا األم، القضاء عىل إمامتهم السياسية وعملـت ، ة عـن قـادهتم احلقيقيـنيُ
وذلك بنصب أئمة ملذاهب ، ية عىل جتريدهم من اإلمامة الدينية الترشيعيةاحلكومة العباس

ّفنجحوا يف ذلك نسبيا دون أن جيـرد، فقهية ومدارس عقائدية ُ وهم مـن مقـامهم الـديني ً
ولو كانت إمامتهم الدينية عـىل ، الذي حفظته وتوارثته مدرسة أهل البيت عليهم السالم

وأمـا ، درسة أهـل البيـت علـيهم الـسالم عـني وال أثـرَغرار إمامتهم السياسية ملا بقي مل
ٍولـو كـان بعـضهم لـبعض ...{: اإلمامة والوالية التكوينيـة فهـي بمنـأى عـن اجلميـع ْ َ ْ َ ْ َِ ْ ُ ُ َ َ َ

ًظهريا ِ ومعرفـة النتـائج ، وملراجعة تفصيل الفوارق بني أقسام اإلمامة، <٨٨: اإلرساء> .}َ
     ).دام ظله(منه . اساتنا يف ذلكبة عليها ننصح بالرجوع إىل كتبنا ودرّاملرتت
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ّاخللل خلال حقيقيا يف دعوى احلب ً إنه أثبـت بعـصيانه أمـر : ُعبارة أخرىوب، ً
َربه تعاىل نفاقه وكذبه ًومن ثبت عنه ذلك فليس لـه أن يـدعي بعـده وصـال ، َِّ َّ

ًوحبا ّ.      
ّثم إن هلذه املرتبة الثانية من وجوب الوالء اإلجيـايب اخلـاص  هبـم علـيهم َّ

أن وهـي رضورة ، ةّالسالم عىل مستوى الوالية الدينية والترشيعية لوازم مهم
ا ٍوعندئذ يلزم منّ، وإال فام جدوى األمر بمتابعتهم، ٍتكون للمتبوع أوامر ونواه

ِّعىل حد ما كان هللا تعاىل ، ونواهيهم بغية الرتك، البحث يف أوامرهم بغية الفعل
كام هـو ، والعمل عىل متابعة آثارهم يف األمر والنهي واجب رشعي، ورسوله

ة القرآن الكريم واحلال يف لزوم البحث عن تكاليفنا يف  نبيه صـىل اهللا عليـه سنّ
 .وآله

ِّمن هنا سيتبني لنا بوضوح مدى صدق دعوى حبنا هلم فإذا ما صـدرت ، ِّ
وال طاعـة هللا ، وإذا ما صدر تقصري اسـتغفرناه سـبحانه، ّا طاعة شكرنا ربنامنّ

وال طاعـة لرسـوله بغـري طاعـة ، مقبولة بغري طاعة رسوله صىل اهللا عليه وآله
َّوباجلمع بني املقدم والتايل ينتج لنـا أنـه ال ، ة من أهل بيته عليهم السالماألئم َّ

ّوقد عرفت يف مورد قصة السجود ، طاعة هللا تعاىل بغري طاعتهم عليهم السالم
َّآلدم عليه السالم أن اهللا تعاىل أوقف طاعته عىل السجود ـ وهو أعمق مراتب 

ِّ فسجدوا آلدم عليه السالم مـسلمنيأما املالئكة، الطاعة ـ آلدم عليه السالم ُ ،
َأبى واستكرب وكان من الكافرين...{: وأما إبليس فقد َ َ َ َ َِ ِ َِ ْْ َ َ َ َ ْ  .)٣٤: البقرة( }َ

ّوبذلك نخلص إىل أن الـوالء اإلجيـايب اخلـاص  هبـم علـيهم الـسالم ذو َّ
ةًها ثابتة هلم قرآنا وّوكل، مراتب عديدة  : وهي، سنّ

 .ةّ واملودّ هبم عىل مستوى احلبّاخلاص مرتبة الوالء اإلجيايب .١
 هبم عىل مستوى اإلمامة الدينية والوالية ّ مرتبة الوالء اإلجيايب اخلاص.٢

 .الترشيعية القائمة عىل أساس إراءة الطريق
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 . هبم عىل مستوى اإلمامة السياسيةّ مرتبة الوالء اإلجيايب اخلاص.٣
وى اإلمامـة والواليـة  هبـم عـىل مـستّ مرتبة الـوالء اإلجيـايب اخلـاص.٤
 . القائمة عىل أساس اإليصال إىل املطلوب، التكوينية

ّفبعضها يركز عـىل إثبـات احلـب ، تها التفصيليةّوهلذه املراتب األربع أدل ُِّ
ِّوالبعض اآلخر يركز عىل املرجعية الدينية والترشيعية، َّة كام يف آية املودةّواملود ُ)١( 

ُوأخرى تثبت ، صدد إثبات إمامتهم السياسيةوبعضها ب، كام يف حديث الثقلني
ّومن هنا ال بد من الفصل يف هذه األدل، واليتهم التكوينية َّالبد من تقسيمها و، ةَّ
ِّوهي بمجموعها الكيل تـشكل لنـا مـرجعيتهم الكـربى يف ، وحتديد مقاصدها ّ

 بجميع ب علينا أداء الوالء اإلجيايبّويف ضوئها يرتت، الوالء هلم يف الدين والدنيا
 . ومرتبة املرجعية السياسية، ومرتبة املرجعية الدينية، ةّ واملودّمرتبة احلب، مراتبه

وهو الرباءة من أعدائهم عىل ، ًوهذه املراتب مجيعا هلا الزم حقيقي إلثباهتا
كام ال جيتمع ، ّهم مع حب أعدائهم وخصومهمُّفال جيتمع حب، مجيع املستويات
ًاحلق والباطل أبدا ً ادعي اجتامع ذلك فهو الباطـل حمـضافإن، ّ كـام ال جيتمـع ، ُّ

، ِّالقول بإمامتهم ـ بأي قسم من أقسامها اآلنفـة ـ مـع القـول بإمامـة غـريهم
                                                 

ُ املرجعية الدينية والترشيعية يراد هبام معنى واحد أو متقارب يف املقام)١( ّولكن هنالـك أمـر ، ُ
ًآخر قد يعرب عنه أيضا بالوالية الترشيعية َّ والوالية الترشيعية ال تقترص عىل بيان األحكام ، ُ

ّفكـام أن اهللا تعـاىل هـو املـرشع ، لتأسـيسوإنام تتجاوز ذلك إىل مرحلـة ا، والكشف عنها َّ
ُفإن هذه الوظيفة اإلهلية بمقـدار مـا منحـت لل، ل واألسايس لألحكام الرشعيةّاألو  ّنبـيَّ

ولـذلك فالواليـة التـرشيعية ،  علـيهم الـسالمصىل اهللا عليه وآله ولألئمة من أهل البيـت
ُوقد استعمل الـسيد األسـتاذ ، أضيق دائرة من عنوان املرجعية الدينية الصادقة عىل الفقيه

وعنـوان ، اصطالح املرجعية الدينية ألنه شامل للواليـة التـرشيعية مـن جهـة) دام ظله(
َّولعله يف أكثر مـن مـورد أراد الواليـة ، مأنوس به يف الثقافة اإلسالمية واحلارضة العلمية

َّملا نبهنا له، َّ فعرب عنها باملرجعية الدينيةًالترشيعية عينا  .ا ذلك التنويهد اقتىض منّوق، ِ
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 .ًفذلك باطل أيضا
َّجدير بالذكر أن واليتهم التكوينيـة هـي فـوق مـستوى الـوالء اإلجيـايب 

شمس والقمـر ال ألهنا جارية يف التكوين جمرى الـ،  هبم عليهم السالمّاخلاص
ًأوالوإنام ذكرناها يف املقام لثبوهتا هلـم ، ُيوقف أثرها قائم وال قاعد وملناسـبة ، ّ

 من إمامتهم القرآنية ّضح شطر مهمّولكي يت، ًالبحث يف موضوعة الوالية ثانيا
 .اجلامعة لواليتهم الدينية والترشيعية والسياسية والتكوينية، الكربى
ًفمثال ، د لنا نوع الواليةّ الظلامت والنور يتحديف ضوء تفسري معاين :تنبيه

 َّوأن النور هو بيان األحكـام، ُلو أريد بالظلامت اجلهل بالدين واألحكام الرشعية
َّفإن اإلخراج من قبل النبي صىل اهللا عليه وآله أو اإلمام عليه السالم ، وإراءهتا

معنى إيصال املريـد وإن كان اإلخراج ب، إنام يكون بواسطة واليتهم الترشيعية
 إىل املطلوب فهو إيصال بالوالية التكوينية؛ وربام فهم البعض مـن ظـاهر كلـامت

َّطبائي أنه يرى بأن املراد من الوالية يف فقرة البحث هو خصوص الوالية االطب
ًوذكر تعاىل أيضا لنفسه الوالية عىل املؤمنني فيام يرجع (: وهو قوله، الترشيعية

ونحـو ذلـك ، ترشيع الرشيعة واهلداية واإلرشـاد والتوفيـقإىل أمر دينهم من 
ِاهللاُ ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلامت إىل النور{: كقوله تعاىل ُ َ ُ َ َُّ َُ ُ َِّ ِ َِ ُُّّ ِّ َُ ِ ْ ُ ْ وهو قول ، )١()}ِ

َّبمعنى أن ، ُولكنه ال يقرص فقرة البحث عىل ذلك، صحيح بالوالية الترشيعية
ُأو يمكن االستدالل هبا عىل الوالية التـرشيعية ، كُهذه الفقرة يستفاد منها ذل

 .َّهللا تعاىل؛ ومن الواضح بأن إثبات يشء ال ينفي ما عداه
 مالمح والية الطاغوت

ّ ما يمكن أن نتصوّكل ره يف واليتنا هللا تعاىل مـن رسـوم الطاعـة واملتابعـة ُ
َّيقبـل ممـن واهللا تعـاىل غيـور ال ، والنرصة له وعدم الركون لغريه يقع يف قباله

                                                 
 . ١٣ ص،٦ج:  امليزان يف تفسري القرآن)١(
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َّبخالف الوالية الطاغوتية فإهنا تتحقق بأدنى ، ًذه وليا صدور أدنى رشك بهّاخت
ُولعل هذا من األمور اخلطرية واملـصريية يف حيـاة املـسلم ، مصاديق املتابعة له َّ

ًعموما واملؤمن خصوصا َّفإن الركون للطاغوت بيشء مؤداه اخلروج بـذلك ، ً ُ َّ
وإن ، واخلروج من والية اهللا تعـاىل كـائن وصـادق، القدر من والية اهللا تعاىل
ًكان سببه فعال يسريا ، َّومن هنا تتجىل أمهية التوبة واإلنابـة والعـود هللا تعـاىل، ً
مـا مل يكـن ، ىل اهللا تعـاىل بالتوبـة قابلـه بـالعفو واملغفـرةإَّوكلام عاد اإلنـسان 
ًمستخفا بذلك  اجلاهـل بـاهللا وال خيـرج منهـا إال، ًفيخرج عن واليته مطلقـا، ّ

 .الوضيع القدر، تعاىل
ّإن واليتنا هللا تعاىل ال تصدق حقـا وال تثمـر شـيئا مـا مل نتخـل عـن كـل َّ ً ً ّ َّ 

 :قـات واألمـراض الوبيلـةّوأبشع تلـك املتعل، قات الطاغوتيةّالعالئق واملتعل
ّحب الدنيا واخللود إىل األرض والدس يف الرتاب؛ وقـد ورد يف ذلـك روايـة  ّ

 .ًر عظيمة املضامني ال ينبغي اإلغفال عنها أبداجليلة القد
أي : ُسـئل عـيل بـن احلـسني علـيهام الـسالم( :فعن حممد بن مسلم قـال

َّما من عمل بعد معرفة اهللا عز وجل ومعرفة رسوله :  قال؟األعامل أفضل عند اهللا َّ
ًفـإن لـذلك لـشعبا كثـرية، ُصىل اهللا عليه وآله أفضل من بغض الدنيا َ ِ يص وللمعـا، َّ

َشعب وكـان مـن ، معصية إبليس حني أبـى واسـتكرب،  اهللا به الكرب ما عيصّأولف، ِ
وهي معصية آدم وحواء علـيهام الـسالم حـني قـال اهللا عـز ، َّثم احلرص، الكافرين
َفكال من حيث شئتام وال تقربا هـذه الـشجرة فتكونـا مـن الظـاملني{ :وجل هلام ِِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َ َ َْ ُ َّ َُ َ ُ َْ ََ َ َ ْْ َُ َ َ{ ،
َّوذلك أن أكثـر ، يتهام إىل يوم القيامةّفدخل ذلك عىل ذر، ال حاجة هبام إليه فأخذا ما

وهي معصية ابن آدم حيـث حـسد ، َّثم احلسد، ما يطلب ابن آدم ما ال حاجة به إليه
 ّوحـب، وحـب الرئاسـة،  الـدنياّوحب،  النساءّب من ذلك حبّفتشع، أخاه فقتله
َّهـن ّفاجتمعن كل، فرصن سبع خصال،  والثروةّ العلوّوحب،  الكالمّوحب، الراحة
ّحب الدنيا رأس كل: فقال األنبياء والعلامء بعد معرفة ذلك،  الدنياّيف حب ،  خطيئةُّ



 ٤١٣ ...........................................................التفسري املفردايت آلية الكريس 

 .)١()ودنيا ملعونة، دنيا بالغ، والدنيا دنياآن
 ِّشبهة اخللط بني التويل والتعاطي 

ّ منا يتصور بأن تولًاَّلعل كثري َّ ـ،يه علينـاِّينا هللا تعاىل وتولَّ ا قطـع  يقتـيض منّ
ُا أننا قد هنينا عن مواالة ّفمن الواضح جد، ًالصلة مطلقا بالطواغيت وأتباعهم ً

ًفـضال عـن ، ًويف نـصوص قرآنيـة ال يـسعنا استعراضـها مجيعـا، غري املـسلم
َال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء {: قوله تعاىل: نذكر منها، الوقوف عندها َِ ِ ِ ِ ِْ ََ ِ َ ْ َ ُْ َُّ ِمـن َّ

ِدون ا ْ ٍؤمنني ومن يفعل ذلك فليس من اهللاِ يف يشءُملُ ِ ِ ِ ِْ َ ِ َ َ َ َْ َ ََ َ َْ َ ْ َ وهـي ، )٢٨: آل عمـران( }...ْ
َيا أهيا الذين آمنوا ال تتخذوا الكـافرين {: وقوله تعاىل .رصحية يف احلرمة والنهي َِ ِ ِ َِ ْ َّْ ُْ َّ َ َُ َ ََ ُّ َ

ْأولياء من دون املـؤمنني أتريـدون أن جت َ َ َ ََ ُْ ُِ َ ِ ِ ِ ُِ ِ ُ ًعلـوا هللاِِ علـيكم سـلطانا مبينـاَْ ًِ ُّ ُ ْ َْ ْ َ ُُ َ : النـساء( }َْ
 .ويف هذا حتذير خطري، )١٤٤

 .وقد ال يكون هذا إال هبم، فإن قيل بأننا نحتاج للقوة واملنعة والعزة
ِالذين يتخذون الكافرين أولياء من دون ا{: ولكنه مردود بقوله تعاىل ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ َ ْ ََّ ُ َؤمنني ُملَّ ِ ِ ْ

ْأيب َ ُتغون عندهمَ ُ َ َِ َ َ العزة فإن العزة هللاُِ ََّ َِّ َِّ ِ َ ً مجيعاْ ِ  .)١٣٩: النساء( }َ
فـال يقتـرص ذلـك عـىل ، َّ يتوسع يف دائرة الداخلني يف والية الطاغوتّثم
َيـا أهيـا الـذين {: وهو قوله تعـاىل، ّليشمل والية كل غري مسلم مؤمن، َّالكفار ِ َّ َ ُّ َ َ

ُآمنوا ال تتخذوا اليه َ َْ ْ ُْ ِ َّ َ َّود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولـَُ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ ََ ََّ َ َ ْ َ ٍَ ِ َِ َُ ْهم مـنكم ـُ ُِّ ُ
َفإنه منهم إن اهللاَ ال هيدي القوم الظاملني ُِِ ِ َِّ َ ْْ َُ ْ ْ َ َ َّ ِ ِْ َّ َّومـن يتولـ{: وقولـه، )٥١: املائدة( }َ َ ََ َ ُهم ـَ

ْمنكم فإنه منهم ْ ُِّ ْ ِ ُ َّ ُِ ًمجيعا قـد خرجـوا مـن واليـة اهللا َّفيه داللة عىل أن هؤالء إذ  }َ
، والداخل يف والية الشيطان ليس من اهللا تعاىل بيشء، تعاىل إىل والية الشيطان

 .َّالذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا، ًوهو من األخرسين أعامال
ِّفقد هنينا عن تـوليهم، َّوهنا ينبغي أن نسأل عن حدود متعلق النهي : أي، ُ

                                                 
 .<١٩: األعراف>: واآلية هي .٨ ح،٣١٧ ص،٢ج: ُ األصول من الكايف)١(
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ّهل يراد بعدم التويلولكن ، ّهذا واضح وجيلو، اذهم أولياء لناّاخت  هلـم قطـع ُ
 ؟ة االتصاالت هبمّكاف

 وأن نعمـل ؟َّهل يعني ذلك أن نكف حتى عن تقديم العون اإلنساين هلم
وال ،  ألمـرهمّ هل معنى ذلك أن ال هنـتم؟عىل قتاهلم وختليص األرض منهم

ّهل يشمل ذلك احلب واملـود:  وبمعنى أعمق؟نسعى خلالصهم  فمـن ؟هلـمة َّ
ّكان أبواه كافرين أو غري مسلمني هل يؤثم عىل مود  وغري ؟هتام وتواصله معهامُ
 .ُذلك من العالقات االجتامعية والروابط األرسية

ّ ممـا ذكرنـا ال صـلة لـه بتـولًاَّال ريب بأن كثـري َّبمعنـى أن مـساعدة ، يهمَّ
ال ، مـنهمة األقربـاء ّومـود، والعمل عىل هدايتهم، وعالج مريضهم، فقريهم

ًيشكل خروجا عن والية اهللا تعاىل ِّ فذلك غري مشمول بنصوص النهـي عـن ، ُ
 .ًيا هلمّألهنا ليست تول، والية الكافر

ّا تدعم ذلك؛ ولعلّوهنالك شواهد تأرخيية كثرية جد  من أعظـم وأعمـق ً
 كتبـه لواليـه ٍ يف عهدّالنصوص الروائية الواردة يف ذلك قول أمري املؤمنني عيل

، ة هلمّواملحب، وأشعر قلبك الرمحة للرعية...(: يقول فيه،  مالك األشرتعىل مرص
ُ عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهمّوال تكونن، واللطف هبم ً إمـا أخ ، فـإهنم صـنفان، ً
، وتعـرض هلـم العلـل، يفـرط مـنهم الزلـل، وإما نظري لك يف اخللق، لك يف الدين

 ّمثل الذي حتب، من عفوك وصفحكفأعطهم ، ويؤتى عىل أيدهيم يف العمد واخلطأ
واهللا ، ووايل األمـر عليـك فوقـك، فإنك فـوقهم، أن يعطيك اهللا من عفوه وصفحه

 .)١()كّفوق من وال
واللطـف ، ة هلـمّواملحب، وأشعر قلبك الرمحة للرعية(: ويكفينا من ذلك قوله

 .) اخللقوإما نظري لك يف(:  بقرينة قوله؛ةّ فإنه غري مقصور عىل املسلمني البت)هبم
                                                 

  .تعليق الشيخ حممد عبده، ٨٤ ص،٣ج:  هنج البالغة)١(
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َّيثبت لدينا أن توليهم يشء والعمل معهم أو التعاطي معهم يشء ّومن ثم 
يهم هـو اخلـضوع هلـم والعمـل عـىل نـرصهتم وحتقيـق ّفاملراد مـن تـول، آخر

ُكام حال كثري من احلكام ووالة أمـور املـسلمني يف أصـقاع ، أهدافهم املغرضة َّ
عـىل حـساب ، ومصاحلهالذين دأبوا عىل الدفاع عن أهداف الغرب ، األرض

َّومـن الواضـح بـأن أتبـاع الطـاغوت ، ً عنه جزماّفذلك منهي، ديننا وجمتمعنا
ًليسوا كلهم حكاما وأصـحاب سـطوة ونفـوذ فكثـري مـنهم إنـسانيون مـن ، َّ

فلـو قطعنـا ، جتـد الـصدق عنـدهم واإلخـالص يف عملهـم، ُالدرجة األوىل
ًولـيس ذلـك مربوطـا ، ندناَّالتعاطي معهم لتوقفت الكثري من مرافق احلياة ع

 والتعـارف والتقـارب ّوإنام هو التكافل االجتامعـي العـام، ة منهمّبطلب العز
ٍيا أهيا الناس إنا خلقنـاكم مـن ذكـر {: وقد قال تعاىل يف ذلك، وتبادل اخلربات َ َُ َِّ ََ َ َّْ َّ ِ ُ َ ُّ َ

ْوأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أك َُ َُّ ِ ُ ً َُ َْ َ َ ُ َ َ َ ََ َِ َِ َْ ٌرمكم عنـد اهللاِ أتقـاكم إن اهللاََ علـيم َ ْ ْ َ َِ َِ َّ ِ ُ َ ْ ََ ُ
ٌخبري ِ  ومفهـوم ّ ولذلك ال ينبغي اخللط بني مفهـوم التـويل.)١٣: احلجرات( }َ

َّعلام بأن التعـاطي لـه حـدوده ورسـومه، التعاطي ّهـا تـصب يف صـالح ّوكل، ً
وأن ال يكـون ، ة واملنعـة للمـسلمنيّعـىل أن تكـون العـز، مصالح املـسلمني

 .وهذا واضح، لتعاطي معهم من باب اإلذالل لنا واملتابعة هلما
ّوبالتايل فإن دعاة القتال هلم وقطع وشائجهم والعمل عىل التخلص منهم  ُ َّ

ًومل حييطـوا بمعنـى واليـة اهللا تعـاىل خـربا، ًمل يفقهوا من آيات القتـال شـيئا ُ ،
روهم مـن اإلسـالم َّونفـ، َّبوا الناس علينا وبغضونا إلـيهمّفصالوا وجالوا وأل
، واحلامقة منهجهم، واجلهالة سمتهم، ُفكانت الغلظة خلقهم، َّواملسلمني كافة
َفبام رمحة مـن اهللاِ لنـت لـ{: وقد قال سبحانه َ ِ ٍَ َِّ َْ َ ِ ِهم ولـو كنـت فظـا غلـيظ القلـب ـَ ْ ْ ََ َ ِّ َ ً َ َ ُ ْ َ ْ ُ

َالنفــضوا مــن حولــك ِ ِْ َ ْ ْ ُّ َ ، والفــضاضة خلــق الــشيطان، )١٥٩: آل عمــران( }...َ
 ؟ق بذلكُّفكيف ألولياء اهللا تعاىل التخل
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 ّالرس يف إفراد املبدأ الفاعيل للوالية
َّلقد اكتفت فقرة البحث يف نسبة الوالية إىل اهللا تعاىل دون سواه ممن ثبتت 

ْاهللاُ ويل الذين آمنوا(: فقالت، هلم الوالية ُ َ َ َِ َّ ُّ ُننا نطالع النـسبة للغـري يف إيف حني ، )ِ
ْإنام وليكم اهللاُ ورسوله والذين آمنوا{: منها قوله تعاىل،  قرآينّأكثر من نص ُ َ ُ َ ُ َُّ َ ُ َ َِ َِّ ُ ُ ََّ ِ...{ 

َّإن {: قولـه تعـاىل: ًحيث نسبت الوالية ألطراف ثالثة؛ وأيـضا، )٥٥: املائدة( ِ
ُالذين قالوا ربنا اهللاَُ ثـم اسـتقاموا تتنـزل علـيهم املالئكـة َ ُ ََ ِ َِ َ ُ ْ ُ ْ َّ َِ َ ُ ََّ ُّ َُ َّ َ َ َ َ ُنحـن... َ ْ ْ أوليـاؤكمَ َُ ُ ِ ْ َ...{ 

َواملؤمنـون {: وقوله تعاىل، حيث تنسب الوالية للمالئكة، )٣١-٣٠: لتّفص( ُْ ِ ُ َ
ٍواملؤمنات بعضهم أولياء بعض ُْ َ ْ ْ َ ََ ِْ َِ ُ ُ ُ َ ِّحيـث تعمـم نـسبة الواليـة ، )٧١: التوبة( }...ْ ُ

ًوإذا كان األمر كذلك فام هو رس اإلفراد باهللا تعـاىل حـرصا ، لسائر املؤمنني يف ّ
 ؟آية الكريس

 :اجلواب من وجهني
َّهو أن كل والية ثابتة للغري فهي ثابتـة هللا تعـاىل باألصـل وللغـري : ّولاأل

وبالتـايل فاآليـات التـي ، ُبمعنى أنه ال يوجد يف عرض واليته يشء، بالعرض
، )١(ُتناولت والية الغري تريـد اإلشـارة إىل طوليتهـا بالنـسبة لواليـة اهللا تعـاىل

َّث إنام اقترصت عىل والية اهللا تعاىل فألهنـا األصـل الـذي يتفـرع وفقرة البح
ألهنا ، فوالية اآلخر غري منظورة يف حضور والية اهللا تعاىل، عليها والية اآلخر
 .ليست يف عرضها

                                                 
لكـيل وإنـام يف قبـال االسـتقالل ا، الوالية الطوليـة لـيس يف قبـال العرضـية فقـطب املراد )١(

ّفالواليـة الطوليـة بمعنـى ابتـداء التـرصف الغـريي مـن حيـث انتهـاء ، ًوالنسبي مطلقا
ولكنها ال ختتلف يف نتيجتها مـع الواليـة العرضـية ، ّالترصف اإلهلي حتمل معنى الطولية

ًالتفويضية االستقاللية املمنوعة نقـال وعقـال ولـذلك فالـصحيح يف الواليـة التكوينيـة ، ً
َّكـام سـيأتينا ذلـك يف بيانـات عـدة يف ، ّ كانـت بمعنـى املظهريـة والـتجيلالطولية فيام إذا

 ). دام ظله(منه . التفسريين التجزيئي واملوضوعي
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َّأن مقتىض القاعدة هو أن :والثاين  كامل وجودي إال وهو ثابـت هللا ِما من هَّ
ًأوالتعاىل باألصالة و فتكـون ، ًلغريه باإلفاضة وثانيـا وبـالعرضو،  وبالذاتّ

ولـذلك جتـد هـذه ، وهو ما أطلق عليه القرآن بـاإلذن، الطولية حمفوظة بينهام
 .الطولية واضحة يف آية الوالية اآلنفة الذكر

، هنالك من أنكر هذه الطولية يف الوالية ليحرص الوالية بـاهللا تعـاىل، نعم
ّالية التكوينية خاصـية اهللا تعـاىل دون فالو، وأطلق عىل ذلك الوالية التكوينية

ووصـم ، ة عنه سواء باألصالة والذات أم بالغري والعرضّواآلخر منفي، هسوا
 .القائلني بثبوت الوالية التكوينية لغريه سبحانه باجلهل

ًومما جيب بيانه يف تفسري اآلية أيضا(: قال صاحب املنار الفرق بني والية ، َّ
ِّفـإن اجلـاهلني ال يميـزون ، ه ووالية بعضهم لبعضاهللا للمؤمنني وواليتهم ل ُ َّ

، بني الواليتني فيجعلون لبعض املؤمنني من الواليـة مـا هـو هللا تعـاىل وحـده
َّمن تأمل هذه ... عند العارفّجيل،  عند اجلاهلّخفي، وذلك رشك يف التوحيد

 سـواه ّأما كونه تعاىل هو الويل وحده ال ويل، ةّاآليات رأى معانيها ظاهرة جلي
ّفاملراد به أنه هو املتويل ألمور العباد يف الواقع ونفس األمر ـ كام تقد ُ م ـ وذلـك ّ

 ...نهم من االنتفاعّبام خلق هلم من املنافع ومن األعضاء والقوى التي متك
وأما والية املؤمنني بعضهم لبعض فهي عبارة عن تعاوهنم وتنارصهم يف 

 ...ُاألمور املشرتكة
ُاختذ له وليا أو أولياء يعتقد أهنم يتولون شيئا من أموره فمن جتاوز ذلك ف ً ًَّ ّ

إذ اعتدى عىل والية اهللا ، فيام وراء هذا التعاون والتنارص بني الناس فقد أرشك
ُاخلاصة به التي ال يشاركه فيها أحد  .)١()ّال بالتوسط وال باالستقالل دونه، ّ

وهي واليـة ، )التكوينية(ّفهو ينطلق من دائرة التمييز بني والية الترصف 
                                                 

 . ٤٠-٣٨ ص،٣ج: تأليف الشيخ حممد رشيد رضا، تفسري املنار )١(
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وهي الوالية القائمة بـني ،  والنرصة والتعاونّووالية احلب، َّخمتصة باهللا تعاىل
 .املؤمنني

َّأن هنالـك سيأيت تفصيله يف تفسرينا املوضوعي لآلية ـ وـ وجوابه باختصار 
ًخلطا واضحا يف فهم الوالية التكوينية وحدودها فإن كان املراد منها القـدرة ، ً

،  فام أشكل فيه صـاحب املنـار صـحيح،ّالترصف بنحو التفويض املعتزيلعىل 
ّفإن اهللا تعاىل ال يشاركه أحد يف سلطته التكوينية اخلاصة بـه ُ وإن كـان املـراد ، َّ

فهذا ما ال مانع عقـيل وال نقـيل ، ّمنها منح القدرة عىل الترصف بإذن منه تعاىل
 . والنصوص القرآنية حافلة بذلك،بل هو واقع منذ اخللقة وإىل يومنا هذا، منه

وأن هلـم واليـة ، َّفمام ال ريب فيه أن دور املالئكة يف اخللـق دور تكـويني
ولكن ليس عىل نحو التفويض االستقاليل ، ف يف اخللقّتكوينية بمعنى الترص

والـذي يكـون يف معنـى املظهريـة ،  هبـمّ خـاصّوإنام بـإذن إهلـي، أو النسبي
: من قبيل قوله تعاىل، ال يف معنى املظهرية لقدرة الغري، ّوالتجيل للقدرة اإلهلية

ًوالنازعات غرقا { ْ َ ِ َ َِ ًوالناشطات نشطا * َّ ْ َ ِ َِ َّ ًوالسابحات سبحا * َ ْ َ ََ َِّ ًفالسابقات سبقا * ِ َْ َ َِّ َ ِ *
ًفاملدبرات أمرا ْ ََ ِ ِّ َ ُ فهذه األوصـاف واألعـامل الكثـرية التـي  .)٥-١: النازعات( }َ

ومنهـا ، ةّفمنها ما تنزع أرواح الكفار بـشد، وجودية تكوينيةتقوم هبا املالئكة 
، ولكـن بـإذن منـه، ر أمـر الـدنياّومنها مـا تـدب، ّما تسل أرواح املؤمنني برفق
َال يعصون اهللاَ مـا أمـرهم ويفعلـون مـا يـؤمرون...{: فاملالئكة عباد مطيعون ْ َ َُ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َُ َ َ ُ ُ ْْ َ َ{ 

من ينكر هذا الدور املالئكـي يف حركـة ُوال يوجد يف املسلمني ، )٦: التحـريم(
وإنام قد اشتبه عليـه ، ً صاحب املنار ال ينفي ذلك أبداّولعل، الوجود اإلمكاين

ها ـ وهو األشعري ـ والية باملعنى املعتزيل فظنّ، املراد من هذه الوالية التكوينية
 .ًاملرفوض له ولنا أيضا

ونفـي الواليـة ، ملالئكـةَّبأن الكالم يدور حول اإلنسان وليس ا :فإن قيل
 .التكوينية بخصوصه ال بخصوصها
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ًبأن القرآن يثبت ذلك لألنبياء وغري األنبياء أيضا :قلنا فإحياء املوتى من ، َُّ
ّقبل إبراهيم وعيسى علـيهام الـسالم بـإذن منـه تعـاىل يمثـ ل سـلطة تكوينيـة ُ

حة ّوجميء آصف بن برخيا ـ ويص سليامن النبي ـ بعرش بلقيس بلم، واضحة
ِّقال عفريت من اجلن {: وهو قوله تعاىل، ّقد عجز عنها عفريت من اجلن، برص َِ ْ ِّ ٌ ْ ِ َ َ

ٌأنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإين عليه لقوي أمني  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌَّ َ َ ِْ َ َ ُ ََ َ َْ َّ َِّ ِ َ ََ ِ َقال الذي عنده علم من * َ ُِّ ٌ ْ َِّ ِ َِ َ َ
َّالكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد َ َْ َ َ ََ ْْ َ ِ ِ ِِ َ َ ِ إليك طرفك فلام رآه مـستقرا عنـده قـال هـذا مـن ِ ِ َِ َ ُ َُ ََ ًَ َّ ْ ُ َ ْ َّْ َ ََ َُ َ ِ

ِّفضل ريب َ ِ ْ  ّ إبراهيم وعيـسى املـوتى باحلـبىفهل أحي، )٤٠-٣٩: النمل( }...َ
 وهل خلق عيسى عليه السالم من الطني كهيئة الطـري ونفخـه فيـه ؟والنرصة

ًليكون طريا حقيقيا باره بام يأكل الناس وما وإخ، وإشفاؤه لألكمه واألبرص، ً
َّد احلب أم أنه كان يتمتع بواليـة تكوينيـة ّهل كان ذلك منه بمجر، )١(َّيدخرون ّ
 .بإذن منه تعاىل: أي، وهي الوالية العرضية، نته من ذلكّمك

َّجدير بالذكر أن آصف بن برخيا متكن من جلب عـرش بلقـيس حليازتـه  َّ
 بمـن حـاز النـصيب فكيـف، عىل حرف واحد من حروف االسـم األعظـم

ويف ، ً فمن الواضح جدا أنه بقدر احليازة تكـون الـسيادة الكامليـة؟األوفر منه
َّضوء هذه احليازة من حروف االسم األعظم نفرس رس سيادة الرسول األعظم  ِّ ُ
صىل اهللا عليه وآله عىل سائر األنبياء واملرسلني؛ وهذه احليازة مل تقتـرص عليـه 

                                                 
ٍورسوال إىل بني إرسائيل أين قد جئتكم بآية{:  وهو قوله تعاىل)١( ِ َِ ْ ُ َِ ُ ُ ْ ِْ َ ِّ َ َ ََ ِ َِ ُ من ربكم أين أخلـق لكـم ًَ َُ ُُ ْ َ َِّ ْ َّ ِِّّ

ِمن الطني كهيئة الطري فأنفخ فيه فيكون طريا بإذن اهللاِ وأبرئ األكمـه واألبـرص وأحيــي  ْ َ َ ْ َ ْ َ َُ َُ َ ْ َ ْ ْ َِّ ْ َُ ُ َِ ِِ ِْ ِ ً َ َّ ُِّ ُ َ َِ ِ ُِ َ ِ َ
ِاملوتى بإذن اهللاِ وأنبئكم بام تأكلون وما تدخرون يف بيوت ُِ ُ َُ َ ِّ َ ِْ َِ ََّ َ َ ُ َُ ُْ ْ َ ِ ُِ َ ُ ِ ُكم إن يف ذلك آلية لكـم إن كنـتم َْ ُ ِ ِْ َ ُْ َُّ ًَ َ ِ ِ َّ

َمؤمنني ِ ِ ْ ون عىل كون املراد من الرسول هو نبـي اهللا ّوقد أمجع املفرس. <٤٩: آل عمران> .}ُّ
ّوليس مصداقه عينا مهمة البحث،  عليه السالمعيسى  فاآليـة، وإنام وجود مصداق ما لـذلك، ً

منـه . ملالئكة كانت له تلك السلطة التكوينيةُخترب عن رسول من بني إرسائيل وليس من ا
 ).دام ظله(
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 روي عن جـابر عـن اإلمـام أيب جعفـر البـاقر عليـه فقد، صىل اهللا عليه وآله
ًإن اسم اهللا األعظم عىل ثالثـة وسـبعني حرفـا(: السالم أنه قال وإنـام كـان عنـد ، َّ

، َّفتكلم به فخسف باألرض ما بينـه وبـني رسيـر بلقـيس، آصف منها حرف واحد
ونحـن ، ثم عادت األرض كام كانت أرسع من طرفة عـني، حتى تناول الرسير بيده

وحرف واحد عند اهللا تعـاىل اسـتأثر ، ًعندنا من االسم األعظم اثنان وسبعون حرفا
 .)١()وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم، به يف علم الغيب عنده

، إذن فال مناص من االلتزام بوجود والية تكوينية لبعض خلق اهللا تعـاىل
ء كانـت عرضـية سـوا، وليست واليـة تفويـضية، وهي والية بإذن منه تعاىل

ُوالتـي تفـيض ، أم طولية بمعنى االبتداء من حيث االنتهـاء، بمعناها الفاضح
َّللمحدودية والتغاير؛ ولعل صاحب املنار كان بصدد نفي ما ننفيـه نحـن مـن 

فالتفويـضية ، ّفهـي واليـة خاصـة بـاهللا سـبحانه تعـاىل، )٢(الوالية التفويضية
ًباملعاين املتقدمة تكون رشكا وكفرا ً ِّ ُ. 

َّإن ثبوت الوالية الطولية للغري ال بد أن ال يلزم منه شـبهة الـرشك :تنبيه َّ ،
ًوإن كان خفيا ُّفإذا كانت بمعنى أن يترصف الغري من حيث انتهى ترص، ّ ف اهللا َّ

وإذا كـان بمعنـى ، فذلك مشوب بشبهة الرشك اخلفـي، تعاىل فيه أو يف اخللق
، يفة اإلهلية له فذلك توحيد خـالصالعمل وفق ما اقتضاه األمر اإلهلي والوظ

، ًسواء كانوا مالئكة أم بـرشا أم غريمهـا، ُ نثبت الوالية الطولية للغريذونحن إ
                                                 

  .٢٣٠ص، ١ج: ُ أصول الكايف)١(
َّ ال خيفى بأن صاحب املنار وغريه ممن منعوا من ثبوت الوالية التكوينية للغري مل يلتفتوا إىل )٢( َّ

 فاقترصوا عىل نوعيها العـريض االسـتقاليل، ّمعنى الوالية عىل مستوى املظهرية والتجيل
وتربيرنا لكلامت صـاحب املنـار فـيام إذا قـصد مـن املنـع الـواليتني ، والطويل الوسائطي

ًالتكوينيتني ـ العرضية والطولية باملعنى املتقـدم ـ الـذي مل نقبـل هبـام أيـضا ولكنـه مـن ، ِّ
    ).دام ظله(منه . ًأو غري عارف بذلك ابتداء، ًالواضح جدا غري ملتفت للوالية املظهرية
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ّفإنام نريد منح القدرة عىل الترصف يف التكوين يف ضـوء األمـر اإلهلـي ال يف ، ُ
ًوبالتايل فام يقوم به العبد وفقا للـسلطات التكوينيـة ، ضوء ما يقتضيه اإلنسان

وأداء لوظيفة إهلية ممنوحـة ، منوحة له ما هو إال تنفيذ ألمر اهللا تعاىل وإرادتهامل
فـذلك ، ال أن يقوم بذلك من حيث انتهى فعل اخلالق أو من باب التتمـيم، له

ّممنوع ألن مرجعه للوالية العرضية املـستقل ًة عـن الغـري عقـال ونقـالّة املنفيـَّ ً ،
َّنى التتمـيم فهـي منفيـة عـن الغـري ألن وعليه فإذا كانت الوالية الطولية بمع

ًها للوالية العرضية املمنوع ثبوهتا للغري عقال ونقالّمرد وإذا كان املـراد منهـا ، ً
وهذا النوع ، أداء وظيفة وتنفيذ أمر إهلي فالوالية صحيحة وال يلزم منها شبهة

ِّمن الوالية نطلق عليه بالوالية التكوينية عىل مستوى املظهر والتجيل  ال عـىل ،ُ
وعليه فكل والية تكوينية ال يلزم ، ِّمستوى العرضية والطولية باملعاين املتقدمة

ًولو كان خفيا، منها شبهة رشك وأما حتديد ، فال مانع من القول بثبوهتا للغري، ّ
 . كام هو واضح، الغري بعينه فذلك بحث صغروي

 وبيان حـدودها ،ُوسوف تكون لنا عودة أخرى لتعميق معنى الوالية التكوينية
ِّوبيـان معنـى املظهريـة والـتجيل يف ، من خالل عرض مجلة من التـصويرات فيهـا

 . وذلك يف بحوثنا املوضوعية لآلية الكريمة، الوالية التكوينية املقبولة لدينا
 َّأعمية والية اهللا تعاىل

ؤمنني فهل هي منحـرصة بـامل، َّولنا أن نسأل عن حدود دائرة املوىل عليهم
 .؟سع للجميعّ أهنا تتملقتىض فقرة البحث أمًوفقا 

َّإن فقرة البحث تنص عىل انحصار املوىل عليهم بـاملؤمنني ّ : حيـث تقـول،َّ
ْاهللاُ ويل الذين آمنوا{ ُ َ َ َِ َّ ُّ وهـو ، فإذا أضفنا هلا الفقرة الثالثة مـن املقطـع الثالـث، }ِ
ُوالذين كفروا أوليآؤهم الطاغوت{: قوله ُ َّ ُ َ ُُ ْ َ َُ ِ َِ ْ َ َ ومـن ، َّبني لنـا انحـصار الـدائرةت، }َّ

ّالواضح بأن كل من مل يكن وليه اهللا تعاىل فوليه الطـاغوت؛ فـإذا كـان األمـر  ُّ َّ
ًفكيف تكون هللا تعاىل والية وسلطان عىل الوجود بـأرسه فـضال عـن ، كذلك
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 .؟فئة الكافرين
فإما أن نلتزم بانحصار واليته باملؤمنني فيخـرج مـا عـداهم عـن واليتـه 

َّأو ننفي االنحـصار بواليتـه املطلقـة عـىل اجلميـع بمقتـىض عليتـه ، وسلطانه
 .للوجود وديمومته
أو دعـوى خـروج ، َّإن القرآن الكريم ينفي دعوى االنحـصار: واجلواب

ُأم اختذوا {: وهو قوله تعاىل، ّبل إنه يستنكر ذلك بشدة، غري املؤمن عن واليته َ َّ ِ َ
َمن دونه أولياء فاهللاُ هو ا ُ ْ َُ َ ِ ِ ِ ُّلويلَِ ِ َ والـضمري العائـد إليـه بنكتـة ، )٩: الـشورى( }...ْ

ّاإلخبار عنه باملعرف بـاأللف والـالم يـدل ّال ويل إال هـو : أي،  عـىل احلـرصَّ
ُوهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطـوا وينـرش رمحتـه {: ثم قوله تعاىل، سبحانه َ َ ْ َ َ ُ ََ َ ِّ َْ َ َ َ ْ ُُ ُ َ َُ ُِ ِ َِ ْ َّ

ُوهو الويل احلميد ِ َ ُّ ِ َ َ ُ ، الظاهر يف انحـصار الواليـة بـه سـبحانه، )٢٨: الشورى( }َْ
، َّوعليه فام هو وجه انحصار املوىل عليهم يف املؤمنني يف ما جاء يف فقرة البحث

 ؟ُّوهو انحصار غري موافق لقيوميته وسلطانه املطلق
ّاألوىل تعـم اخللـق بـأرسه، َّإن هنالك واليتني إهليتني: وجوابه بمقتـىض ، ُ
وهذا النـوع مـن الواليـة احلاكمـة ال ، وميته املطلقتني يف الوجودُّحاكميته وقي
ِوما يعزب عـن ربـك مـن مثقـال ذرة يف ...{: وبحسب التعبري، ُيسثنى منه أحد ٍ َِّ ِّ َّ َ ََ ِ َ ْ َ ِّ َ ُ ْ َُ

ٍاألرض وال يف السامء وال أصغر من ذلك وال أكـرب إال يف كتـاب مبـني ِ ِ َِ ُّ َ َّ ٍْ َ ِ ِ َِّ َ َِ َ َ َ ْ َ َْ َ ََ َ َ َ : يـونس( }ِ
َّ؛ وهنالك والية أخرى خاصة باملؤمنني)٦١ ، دةّوالية هلا حيثية تعليليـة حمـد، ُ

ُّاهللاُ ويل (: لـذلك تقـول الفقـرة، وحيثيتها التعليلية يف املقام هي نفـس اإليـامن ِ َ
ْالذين آمنوا ُ َ َ ِ ـ: ة قولناّوهي بقو، )َّ فهـي واليـة ذات ، ا مـؤمننيّاهللا ويل لنـا إن كنّ

ة والسبب احلقيقي يف ّفاإليامن هو العل ،)١(يست مطلقةة ولّحيثية تعليلية خاص
                                                 

ًاألصوليون أن هنالك فرقا مهام بـني احليثيـة التعليليـة واحليثيـة التقييديـة يرى )١( ً َّ فاحليثيـة ، ُ
 =َّيف حني إن احليثية التقييدية ترجع إىل الواسـطة يف ، التعليلية ترجع إىل الواسطة يف الثبوت
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َّتويل اهللا تعاىل للمؤمنني خاصة دون سواهم ّواإليامن وصف حقيقـي لرتتـب ، ِّ
ُأو كام يقال يف علم األصول بأن تعليـق احلكـم عـىل الوصـف يـشعر ، احلكم َُّ ُ
ّن والية اهللا تعاىل لنا متوقوهنا نجد أ، ِّبالعلية صـف يف رتبـة فـة عـىل ثبـوت وَُّ
ّوهذا الرتتـّب مشعر بأن اإليامن يف املقام هو عل، وهو اإليامن، سابقة َّ ، ة احلكـمُ

فلوال اإليـامن ال يبقـى معنـى هلـذا ، والذي أسميناه يف املقام باحليثية التعليلية
َقال الذي عنده علم من الكتاب أنـا{: كام هو احلال يف قوله تعاىل، االختصاص َ ِ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ََّ ُِّ ٌ َ َ 

َآتيك به قبل أن يرتد إليك طرفـك َ َُ ْ ْ ْ ََ َ َِ َّ َ َ ْ َ ِ ة يف مكنـة اإلتيـان ّفالعلـ، )٤٠: النمـل( }...ِِ
َيكن كذلك ملا كان مل ولو ، بالعرش هبذا النحو هو كونه عنده علم من الكتاب

ّفالوصف مشعر بعل، سبب موضوعي لذكر العلم يته لقدرة املجـيء بـالعرش ُ
 .بذلك النحو

ِّفهو مأخوذ عىل نحو الكيل املـشكك، امن ليس ذا مرتبة واحدةَّثم إن هذا اإلي ُ ّ، 
ِيا أهيا الذين آمنوا آمنوا باهللاِ {: قال تعاىل، ّ مؤمن مرتبته اإليامنية اخلاصة بهّفلكل ْ ُْ ُِ َِ ََ َّ َ ُّ َ

ِورسوله والكتاب َ ِ ِ ِْ َ َُ َّومن الواضح أن أمـر املـؤمن بـاإليامن ، )١٣٦: النساء( }...َ
وهكذا احلـال ، )١(حاصل إذا مل يكن لإليامن مراتب ودرجاتًيكون حتصيال لل

                                                                                                                   
 .<٤٩٩-٤٩٨ ص،١ج: لسيد اخلوئيل، أجود التقريرات: انظر>. العروض يف= 

، )سّاملـاء إذا تغـري تـنج(: إذا ورد دليل رشعي بلـسان: لحيثيتني بام ييلُويمكن التمثيل ل
َّفهمنا أن التغري اختذ حيثية تعليلية َّفهمنـا أن ، )ِّاملـاء املتغـري متـنجس(: وإذا ورد بلـسان، َّ

ًد فالنـا إن كـان عاملـاّقلـ(: وعىل وزان ذلـك، ّالتغري حيثية تقييدية ففيـه العلـم حيثيـة ، )ً
دروس يف علـم : انظـر>. وهكـذا، فيـه العلـم حيثيـة تقييديـة، )د العـاملّقلـ(: و، تعليلية
 .١٧٢ ص،٣ج: للسيد الشهيد حممد باقر الصدر، األصول

ُوهو أهنـا ختاطـب املنـافقني الـذين يظهـرون اإليـامن وخيفـون الكفـر،  لآلية وجه آخر)١( ُ ُ ،
ًوتطلب منهم أن يؤمنوا واقعا، فتخاطبهم اآلية بحسب ظاهرهم ا ال يعنـي انتفـاء وهـذ، ُ

 ).دام ظله(منه . وهذا أمر وجداين ال حيتاج إىل دليل، فاإليامن مراتبي، املراتبية من اإليامن
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ًإهنـم فتيـة آمنـوا بـرهبم وزدنـاهم هـدى... {: يف قوله تعاىل ُ ُْ ُ ْ َ َّْ ْ ِّ َ َ َ ْ َُ ِ ِ ِ ٌ ِ ، )١٣: الكهـف( }ِ
 َّله مراتب ودرجات؛ وحيث إن هذه الواليـة، ّفاإليامن كالعلم واحلب والبغض

كـام ، اإليامن بصفته حيثيـة تعليليـةّة متوقفة عىل ّالواردة يف فقرة البحث خاص
ًفإن هذه الوالية سوف تكون تشكيكية أيضا، َّتقدم ّفتـويل ، ذات مراتـب: أي، َّ

ّاهللا تعاىل لألنبياء واألوصياء وسائر املعصومني عليهم السالم غري توليه لغـري 
ّوتوليه للمؤمن املخلص ليس كتول، املعصومني يه لغري املخلص أو الـضعيف ِّ
َّالسيام فيام يتعلق بمقـام العمـل،  وهكذا احلال،اإلخالص فـاإليامن دعـوى ، َّ

وإال فالـدعوى ، ودليلها الظاهري شخص العمل، دليلها الباطني حقيقة النية
َّكالعني املسملة فاقدة اإلبصار ًفاإلخالص يف اإليامن ينتج اختالفـا يف درجـة ، ُ

ًواالختالف يف درجة التويل ينتج اختالفا ، ِّالتويل  .ّيف الفيض والتلقيّ
َّفظهر أن للناس بحسب مراتـب قـرهبم وبعـدهم منـه (: طبائياقال الطب

اه أهل واحـدة ّوالزمه أن يكون ما يتلق، تعاىل مراتب خمتلفة من العمل والعلم
اه أهل املرتبة والدرجة األخرى التي فـوق ّمن املراتب والدرجات غري ما يتلق

َّه أصنافا من عباده وخص كلوقد ذكر اهللا سبحان...هذه أو حتتها َّ  صنف بنوع ً
َّكاملخلصني وخص هبم العلـم ، من العلم واملعرفة ال يوجد يف الصنف اآلخر َ

َسبحان {:  قال تعاىل؛ العلمَّم حقّبأوصاف رهب َ ْ َ عـام يـصفون اهللاُ ُ ِ َ َّ َإال عبـاد * َ َ ِ َّ  اهللاِِ
َاملخلصني ِ َ ْ ر مـن املعرفـة َّوخص هبم أشـياء أخـ، <١٦٠ ـ ١٥٩:  الصافات> }ُ
قـال ، َّوكاملوقنني وخص هبم مشاهدة ملكوت السموات واألرض ...والعلم

َوكذلك نري إبراهيم ملكوت الساموات واألرض وليكون من املـوقنني{: تعاىل ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َِ َ َ َ ْ ََ ُ ُ َُ ْ َّ َ َ ََ َ َ َ ِ ِ َ َ َ{ 
: قـال تعـاىل، َّوكالعاملني وخص هبـم عقـل أمثـال القـرآن...، <٧٥: األنعام>

ْوتل{ ِ َك األمثال نرضهبا للناس وما يعقلها إال العاملونَ ُ ِِ ِ َِ ْ َْ َُّ ِْ َ َ َ َ ُ َّْ ِ ْ َ ُ َ َ  .)١(...)<٤٣:  العنكبوت}َ
                                                 

 .٦٦ ص،٣ج:  امليزان يف تفسري القرآن)١(
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وهذا التفاوت حاصـل حتـى يف الطـرف ، إذن فهنالك مقامات ومراتب
ونظري هذه املقامات احلسنة مقامات (: هّس رسّقدولذلك يقول ، املقابل لإليامن

، وهلـا أصـحاب، رديئة يف بـاب العلـم واملعرفـة ّسوء يف مقابلها وهلا خواص
نـصباء مـن سـوء وهلـم أ، لفاسقني والظاملني وغريهمكالكافرين واملنافقني وا

 .)١(...)ةّالفهم ورداءة اإلدراك آليات اهللا ومعارفه احلق
فهـو اآلخـر ، ًوهذا التفاوت واالختالف منعكس أيضا يف اجلانب العميل

ً أن العمـل مطلقـاَّفبـني(: قال قدس رسه، ذو مراتب ًسـواء كـان صـاحلا أو ، َّ
قولـه ...َّوالدليل عىل أن املراد هبـا درجـات العمـل، درجات ومراتب، ًطاحلا
َولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عام يعملون{: تعاىل ُ ُ ٍَّ َ َ َ َْ َ ُّ َ َ َ َ ََّ ٍ ِ ِ َِ ُِ َ ْ َّ ِّ واآليات يف هذا ، }ٌ

ة ودركات النار بحسب مراتب جلنّ عىل أن درجات اّاملعنى كثرية وفيها ما يدل
، وبـاجتامع العلـم والعمـل يرتقـي اإليـامن ويكتمـل، )٢()األعامل ودرجاهتـا

، َّحتـى خيتـصه اهللا تعـاىل لنفـسه، ّوترتقي درجة التويل اإلهلي للعبد وتكتمـل
 . َّسريه من اهللا تعاىل إىل اهللا سبحانه باهللا جلت قدرته، ًفيكون وليا له سبحانه

ِ رجهم من الظلمات إ  ا ور{:قو  تعا  ُِ  َ ِ ِ َ
ُ  َ  ُُ ْ ُ{ 

ّ فعـل متعــد<ُخيــرج> َّذكرنـا أن ونقيــضه ،  مــصدره اإلخـراج ال اخلــروجُ
ي دون الالزم هو عدم كفايـة ّوالنكتة يف احلاجة للمتعد، اإلدخال ال الدخول

َّفـال بـد مـن ، اإليامن باهللا والكفر بالطاغوت للخروج من الظلامت إىل النـور
كام هـو احلـال يف موضـوعة اإلشـفاء التـي حكاهـا ، وهو اهللا تعاىل، ِرج هلاُخم

َوإذا مرضـت فهـو {: القرآن الكريم عن إبراهيم اخلليـل عليـه الـسالم بقولـه َُ َ ُ ْ ِ َ َ ِ
ِيشفني ِ ْ ّفإهنا ال متث، )٨٠: الشعراء( }َ ل دعوة لنبـذ الـدواء أو تـرك الـسري عـىل ُ

                                                 
 . ٦٧ ص،٣ج:  املصدر السابق)١(
 . <١٣٢: األنعام>:  واآلية،٦٥-٦٤ ص،٣ج:  املصدر السابق)٢(
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حتى ورد عن الرسول األكرم صـىل اهللا ، الطريقة العقالئية يف مراجعة الطبيب
املوت أو املرض : أي، )١()ما خلق اهللا داء إال وخلق له دواء إال السام(: عليه وآله

 بيـده، وإنام هو التفات منه وتنبيه إىل أمر خارج الـدواء، الذي حتم فيه املوت
 ،فنسب الشفاء واإلشفاء إليـه، وهو اهللا تعاىل، الشفاء وإعامل األسباب لذلك

ًأوالهذا ، وهذا رضب من رضوب التوحيد األفعايل ّ. 
ونـور وراء نـور ، َّإن هنالك ظلـامت أخـرى وراء ظلـامت الكفـر: ًوثانيا

َّفـإن ، اسـتدعى اإلخـراج مـن األوىل واإلدخـال يف الثـاين، اإليامن باهللا تعاىل
 فهنالك إيامن بالنبي صىل، اهلداية اإلهلية ال تقترص عىل موضوعة التوحيد البتة

َّكام أن هنالك إيـامن وتوفيـق التـسليم ، اهللا عليه وآله وتوفيق التسليم وإطاعته
ّوالطاعة ألويل األمر الذين أذهب اهللا عنهم الرجس وطه وهـم ، ًرهم تطهـرياُ

 .ةّة أهل البيت عليهم السالم وقادة األمّأئم
ائر َّومن الواضح بأن الواقع ال حيكي لنا اجتامع هذه التوفيقات الثالثة لس

، حيث اقترص األمر عىل فئـة معلومـة، بل ال حيكيه لسائر املسلمني، بني البرش
، ً التعبري عن هذه التوفيقات الثالثة جمتمعة بالنور:ّولعل من جليل نكات اآلية

، َّهنا عـربت عـن عـدم التوفيـق لـذلك بـالظلامتإيف حني ، وهو صيغة مفرد
وهكـذا ، يه وآله ظلامت بنفـسهافرتك مواالة النبي صىل اهللا عل، بصيغة اجلمع

ًفإن ترك مواالة العرتة الطاهرة ظلامت دمهاء يتبع بعضها بعضا ُوكأهنـا تريـد ، َّ
ّأن تقول بأن االقتصار عىل اإليامن باهللا تعاىل والكفر بالطاغوت ال حيق ق مالك َّ

: وهنالك إشارة نفيسة يف قوله تعـاىل، اخلروج من الظلامت والدخول يف النور
ُرسو{ َال يتلو عليكم آيات اهللاِ مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الـصاحلات مـن َ َّ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ُ َّ ِّ َ ُُ ْ َ َْ ُ ِّ ُ َ ْ ْ َِ ُ ً

ِالظلامت إىل النور ُّ َ ُِ ِ َ حيث نـسبت فعـل اإلخـراج للرسـول ، )١١: الطالق( }...ُّ
                                                 

 .٢٧ ح،٧٢ ص،٥٩ج:  بحار األنوار)١(
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ق َّومها إخراج واحد إذا مـا حتقـ، صىل اهللا عليه وآله لنفس النكتة اآلنفة الذكر
 واألخـري للـذين ّولودون ذلك تبقى الظلـامت هـي املـأوى األ، موضوعهام
َّذا مل يوفقوا ملوارد الطاعة واملتابعة والتسليمإ، كفروا  من اإليامن بجميع ّفالبد، ُ

ّاآليات املبينات والعمل يف ظل  .هاُِّ
ةَّومن الواضح بأن   الرسول صىل اهللا عليه وآله والعرتة الطاهرة عليهم سنّ

وقد روي عن اإلمام جعفر الـصادق عليـه ، الم من أجىل مصاديق اآلياتالس
 مـن ّفيكـون اإلخـراج التـام، )١()نـاتّنحن اآليات ونحن البي(: السالم أنه قال

، )٢( النور الذي ال تبقى معه ظلمةمبل ه، الظلامت إىل النور هبم عليهم السالم
 .ُوما دوهنم حمض ظلامت ال تبقي وال تذر

 ،َّن توصيف واقع حال الكفر والرشك والضاللة بالظلامتأ جدير بالذكر
 ّوهـذا اخللـو، ِّفإهنا أعامل خالية مـن نـور احلـق، للتدليل عىل حقيقية أعامهلم

فـإطالق اجلمـع ، املطلق يف املنظور اإلهلي استدعى التعبري عنها بصيغة اجلمع
 يف فهـي وإن كانـت، إطالق للخلو من بصيص النور بحسب الرؤيـة اإلهليـة

ًنظرهم ونظر القارصين حتمل قيمة ونورا إال أهنا يف واقعها ال تعدو عن كوهنا 
ِّوستأتينا وجوه أخرى تفصح عن رس اجلمـع ، ًحمض رساب حيسبه الظمآن ماء ُ ُ
 .يف الظلامت واإلفراد يف النور

من هنا يتضح لنا الفرق بني العمل املقصود بـه وجـه اهللا تعـاىل أو  :فائدة
 من قلب إيامين وبني العمل الذي يقـوم بـه الكـافر أو صـاحب العمل املنطلق
فعمل املؤمن ـ كالـصدقة ، ًحتى وإن أوقعا نفس العمل خارجا، القلب املظلم

َّن هذا العمـل نفـسه لـو صـدر مـن إيف حني ، ًمثال ـ يوصف بأنه عمل صالح
ان بـني ّوشـت، ُ فإنه غاية مـا يوصـف بـه بأنـه عمـل صـحيحّالكافر أو الضال

                                                 
 .٤٦٣ ص،١ج: للنامزي،  مستدرك سفينة البحار)١(
 . ٨ ح،١٠٣ص: نوادر املعجزات:  انظر)٢(
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ُ له أثره الدنيوي واألخروي بخالف اآلخـر فإنـه ّولفاأل، لح والصحيحالصا
 هذا املعنى هو مـن وجـوه ّولعل، ُفال يطلب له أجر، ُخلو من األثر األخروي

ًوقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا{: قوله تعاىل ََّ َ َ َْ َ ُ َ َ َ ْ َ ََ َْ ُ ََ ٍ ِ ِ  .)٢٣: الفرقان( }ِِ
ِوقد{(: قال السيوطي َ َمناَ ٍ ِىل ما عملوا مـن عمـلإ{ عمدنا }ْ َ ََ ْ َِ ُِ مـن اخلـري ، }َ
َفجعلنـاه هبـاء {وقرى ضيف وإغاثة ملهوف يف الـدنيا ، كصدقة وصلة رحم َ ُ َ ََ ْ َ

ًمنثورا َّهو ما يرى يف الكوى التي عليها الشمس كالغبار املفـر، }َّ ُمثلـه : أي، قُ
 .)١()ه يف الدنياإذ ال ثواب فيه لعدم رشطه وجيازون علي، يف عدم النفع به

فالعمل ال ينفـع صـاحبه يف اآلخـرة إال إذا تـوفر يف فاعلـه اإليـامن بـاهللا 
 .واإلخالص له

ُثم إن النور الداخلني فيه قد يراد به اهللا سبحانه وتعاىل بمعنى انفتـاحهم ، َّ
ُّعىل ساحة الفيض اإلهلي والنور الرباين للتزو فـاهللا تعـاىل ، د بالكامالت اإلهليةَّ

ِاهللاُ نور الساموات واألرض{: قال تعاىل، ٍّص منهنور بن ْ َّ َُ ْ َ َِ َ  .)٣٥: النور( }...ُ
َّألن الضالل والكفر يف املنع من إدراك ، نور اهلدى واإليامن(: ُوقد يراد به

 .)٢()كالظلمة يف املنع من إدراك املبرصات، ّاحلق
َأفمـن رشح اهللاُ{: لقوله تعاىل، ُوقد يراد به نفس اإلسالم َ َ َ َ ِ صـدره لإلسـالم َ َ ْْ َِ ِ ُ َْ

ِفهو عىل نور من ربه ِّ َ ََّ ِّ ٍ ُ َ ُ  .)٢٢: الزمر( }...َ
ّوقد يراد به نور النبو َّألن الغالـب عـىل الـداخلني اإلسـالم هـو ، ة نفسهاُ

هم أنكـروا أن يكـون لـه ، وأنه خـالق اخللـق، معرفتهم املسبقة باهللا تعاىل لكـنَّ
ّفحرموا من فيض النبو، ُرسول مرسل فيكون اخلارج من الظلـامت ، ة ونورهاُ

َّداخال يف نور النبوة  وهنالك بعض الدالئل القرآنية عىل نورية النبي صىل اهللا .ً
ٌقد جاءكم من اهللاِ نور وكتاب مبني{: كقوله تعاىل، عليه وآله ِ ُّ ٌ ٌِّ َ َ ََ ِْ ُ ُ  .)١٥: املائدة( }َ

                                                 
 . <٢٣>:  رقم،٤٧٣ص:  تفسري اجلاللني)١(
 .١٦٤ ص،٢ج:  جممع البيان يف تفسري القرآن)٢(
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ُفـآمنوا{:  لقولـه تعـاىل؛وقد يكون النور نور القرآن الكـريم نفـسه ِ ِ بـاهللاِ َ
ٌورســوله والنــور الــذي أنزلنــا واهللاُ بــام تعملــون خبــري َِ َ َ َ َ َُّ ُ ْ ََّ ُ َْ َ َ َِ َ ِ ِ  قــال ؛)٨: التغــابن( }ِِ

ًسمي النبي صىل اهللا عليه وآلـه نـورا للـدالالت الواضـحة التـي (: الطرحيي ِّ ُ
ُي القرآن نورا للمعاين التي ختّوسم، الحت منه للبصائر رج الناس من ظلامت ً

ّن أن يقال سمى نفسه تعاىل نورا ملا اختصويمك، الكفر ًُ ،  به من إرشاق اجلاللَّ
 .)١(...) األنوار دوهناّ التي تضمحلةوسبحات العظم

ُوقد يراد به اإلمام املفرتض الطاعة ودونـه ، ُفهو النور الـذي بـه هيتـدى، ُ
ُحيل الضالل املبني ُيا أهيا الـذين آمنـوا ا{:  يف قوله تعاىلّولعل، ّ َ ََ ِ َّ َ ُّ ُتقـوا اهللاََ وآمنـوا َ َِّ َ ُ

ِبرسوله يؤتكم كفلني من رمحته وجيعل لكم نـورا متـشون بـه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ُْ ُ ُ ُْ َ ً ْ َّ ْ ْ ُ ُ ََّ ََ َ َْ َ ْ ِ ، )٢٨: احلديـد( }...ْ
ويف ، )٣(؛ وكام هو املروي عن اإلمام حممد الباقر عليه الـسالم)٢(إشارة إىل ذلك

                                                 
  . ٣٨٩ ص،٤ج: للطرحيي،  جممع البحرين)١(
ا الكتاب إىل عـدم انحـصار مـنهج تفـسري ة بحوث سابقة يف هذّا قد ألفتنا النظر يف عد كنّ)٢(

َّمفادهـا أن ، فهنالك شبهة كبرية وخطرية حول ذلك، القرآن بالقرآن بالتفسري املوضوعي
ُمـع أن التفـسري املوضـوعي أسـلوب ، التفسري املوضوعي هو عينه تفسري القرآن بالقرآن َّ

 املــنهج وهنالــك فــرق كبــري بــني، وتفــسري القــرآن بــالقرآن مــنهج تفــسريي، تفــسريي
 .َّوقد بينا ذلك، ُواألسلوب

 فال ينبغي اإلشـكال، ّهنالك نوع اقرتان بينهام وليس نسبة تساوي أو ترادف أو توقف، نعم
 ).دام ظله(منه . ًيف املقام عىل هذه البيانات القرآنية يف إبراز مفاد كلمة النور قرآنيا

ًد آتـى اهللا أهـل الكتـاب خـريا لقـ: قلت أليب جعفر عليه الـسالم( : عن أيب اجلارود قال)٣(
ِالـذين آتينـاهم الكتـاب مـن قبلـه هـم بـه {: قول اهللا تعـاىل:  قلت؟وما ذاك: قال، ًكثريا ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ْ َ ُ ََ َ َ َْ َُّ ْ

َيؤمنون  ُْ ِ ُأولئك يؤتون أجرهم مـرتني بـام صـربوا ـ إىل قوله ـُ َ َ ُ ْ ْ َْ ِ ِ ْ َّ َّ َ َُ ََ َُ ْ َ ِ ، <٥٤-٥٣: القصـصص> }َ
ِيا أهيا الذين آمنوا اتقـوا اهللاَ وآمنـوا برسـوله { :َّثم تال، كام آتاهمقد آتاكم اهللا : فقال: قال ِ ِ ُِ َ َ َِ ُ َّ َُ َُ َّ َ ُّ َ

ِيؤتكم كفلني من رمحته وجيعل لكم نورا متشون به ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُْ ُ ُ ُْ َ ً ْ َّ ْ ْ َُّ ََ َْ َ َ ْ ِ ّمامـا تـأمتإ: يعني، }ْ ُاألصـول ). ون بـهً
 .٣ ح،١٩٤ ص،١ج: من الكايف
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: عليه الـسالم أنـه قـالخرب مسعدة بن صدقة عن اإلمام أيب عبد اهللا الصادق 
َاهللاُ ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلامت إىل النور والـذين {: َّإن اهللا قال يف كتابه( َ ُ َ ُ َ َِ ِ َِّ َ ُ َِّ ُّ ُِ َ ُُّّ ِّ َُ ِ ْ ُ ْ ِ

ِكفروا أوليآؤهم الطاغوت خيرجوهنم من النور إىل الظلامت َِ ُ َُّ َِّ ِ ُّ َُ َ ُ ُ ِّْ ُ ُ َ ُِ ْ ُ َُ ُ َ ْ فالنور هم آل حممـد ، }َ
 .)١()همّم والظلامت عدوعليهم السال

ة عىل موضوعة الظلمة والنور يف تأويالت ّوسوف تكون لنا وقفات مهم
ُمن خالل هذين النصني وغريمها وصوال إىل املقاصد األخرى ، اآلية الكريمة ً ّ

  .ًبل ويف عامل التكوين أيضا، للنور وأثره يف حياة اإلنسان
  حتقيق معنى وحدود اإلخراج من الظلامت

ًهذه الفقرة من املقطع الثالث تطرح سؤاال ملحا يدور حول حمدوديـة َّإن  ّ ُ ً
سواء عـىل مـستوى دوائـر الظلـامت أم عـىل مـستوى نـسبة أفـراد ، اإلخراج
ًفهل الفقرة مطلقة الشمول عىل املستويني معا أم عـىل مـستوى دون ، اإلنسان

ًآخر أم أن هنالك تفصيال  ؟َّ
َّال شـك أن هنالـك ظلـامت  :توضيح ذلك عىل مستوى دوائـر الظلـامت َّ

فالذي يـدخل يف واليـة ، عىل مستوى العلم وعىل مستوى العمل، ًكثرية جدا
هـل سـتزول مجيـع ظلامتـه ، اهللا تعاىل بعد أن كفر بالطاغوت وآمن باهللا تعـاىل
ً وإذا مل يكن اإلخراج كامال فام ؟وجهاالته السابقة بمقتىض اإلخراج اإلهلي له

ّومن جهة أخرى كيف يصح ،  واإليامن باهللا من جهةجدوى الكفر بالطاغوت ُ
 ؟ُب أثر الوالية باإلخراج املنتفي يف املقامّشموهلم بعنوان والية اهللا دون ترت

َّمـن الواضـح جـدا أن اخلطـاب :  عىل مستوى أفراد اإلنـسانهتوضيحو ً
وبالتـايل ،  زمـان ومكـانّاإلنـسان يف كـلُخياطب ،  شمويلّالقرآين خطاب عام

َوأقيموا الوزن بالقسط وال ختـرسوا امليـزان{: ُ نطالع قوله تعاىلعندما ََ ِْ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ َ َ َ َْ ُْ ِْ : الـرمحن(} َ
                                                 

 .٤٦١ ح،١٣٨ ص،١ج:  تفسري العيايش)١(
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ُنجده خطابا مطلقا ال خيتص بفئة دون أخـرى، )٩ ّ ً ولـيس للمـسلمني أولويـة ، ً
وهكــذا احلــال نجــده يف النــصوص ، بــذلك ســوى أولويــة القبــول والطاعــة

ِيل الذين آمنوا خيرجهم من الظلـامت إىل النـورَاهللاُ و{: وعليه فهل قوله، ُاألخرى ُ َ ُ َُّ َُ ُ َِّ ِ َِ ُُّّ ِّ َُ ِ ْ ُ ْ ِ{ 
َّمطلق من هذه اجلهة أيـضا؟ ومـع القـول بـاإلطالق كيـف يتحقـق اإلخـراج  ً

ألـيس ذلـك ، فهو يدور يف دائـرة النـور، منذ والدته حتى مماته، للمؤمن أصالة
ًاإلخراج املدعى سـالبا بانتفـاء موضـوعه َّ هـو تواجـده يف دوائـر وموضـوعه ، ُ

ّالظلامت؟ فذلك اإلخراج متصور يف املالحدة والكفرة واملـرشكني واملنـافقني ُ ،
 ُفكيف يلحق باإلخراج نفس املؤمنني؟

َّه أن ّفإنـه مـن الثابـت يف حملـ، ّول أما جواب اإلشكال عىل املـستوى األ
ّوالعنوان عىل معنونه ال يشرتط فيـه حتقـ، صدق املفهوم عىل مصداقه مجيـع ق ُ

فالنـائم ، سواء كانت املفردات مأخوذة عىل نحو الطولية أم العرضية، مفرداته
ب عليـه ّويرتت، ًمثال يصدق عليه عنوان النائم ولو وقع منه ذلك حلظة واحدة

ه ليصدق عليـه عنـوان َّه أو عمره كلَّفال حيتاج أن ينام يومه كل، األثر الرشعي
ف صـدق ّا يف املجتهـد فإنـه ال يتوقـوهكذ، وإال مل يبق مصداق لذلك، النائم

عنوان االجتهاد عليه عـىل أن يكـون قـد مـارس عمليـة االسـتنباط يف مجيـع 
والكـالم الكـالم يف ، )١(وإال مل نحـصل عـىل واحـد مـنهم، ةاملسائل الـرشعي

 .اإلخراج من الظلامت
ّوعليه فإن صدق عنوان اإلخراج حاصل بمجـر د دخـوهلم يف واليـة اهللا َّ

وإال فهـو ، د الكفر بالطاغوت املقتيض بنفسه اإليامن باهللا تعاىلّمجربل ب، تعاىل

                                                 
ُ فهنالك عرشات بل مئات املسائل املستحدثة تو)١( ًفضال عن التي مل ، ّجه املجتهد يف كل يوماُ

بـل ال يـصدق عليـه العنـوان وهـو يف ، ًف مل يكن جمتهدا بعدّفإذا صدق التوق، َّيتطرق هلا
 .ًطور ممارسة عملية االجتهاد ألنه ليس جمتهدا بعد
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ٌّومن هنا يتضح لنا رس آخر للتعبري عن ، وهذا واضح، ًالزال أسريا للطاغوت
َّفإن الظلامت بمـستوى مـن الكثـرة مـا يعـرس علينـا ، الظلامت بصيغة اجلمع

ّولكن أمه، حرصها اخلروج و، نفسها حاكمية الطواغيت اخلارجة عن إطار الَّ
ُولكن هنالك طاغوتا أكـرب يو،  خروج حقيقي له مقامهمنها جـه اإلنـسان يف اًَّ

 . وهو طاغوت النفس،وال ييبس عوده حلظةال يفرت ، مجيع امليادين
َّفــإن املــؤمنني مــشمولون ، أمــا جــواب اإلشــكال عــىل املــستوى الثــاين

ن توضيح ذلك من ُويمك، بل هم أوىل بديمومة اإلخراج هلم، ًباإلخراج أيضا
فـاملؤمن ، ُاألوىل ما انتهينا إليه من اإلشارة إىل طاغوت النفس، خالل زاويتني

 مـع ّولكنه يف رصاع مستمر، ًاحلقيقي كافر بالطاغوت اخلارجي والداخيل معا
َّالسيام للسواد األعظم من املؤمنني الـذين ، طاغوت النفس، الطاغوت األكرب

فهنالك ، م يف عرضة من زيغ النفس وتسويالهتافه، مل يصلوا إىل مقام العصمة
ّوأخرى وسوسة نفـسانية ملو، وسوسة شيطانية خالصة ُ ثـة بـرباثن وتركـات ُ

ومـا دام ، ام دخل يف وسوسة احتاج األمر إىل اإلخراج من ذلكّفكل، الشيطان
 .هو يف والية اهللا تعاىل فهو مشمول بعملية اإلخراج

ُويمكن أن جياب  ُ كل مرتبة إيامنية تعلوها مرتبـة أخـرى َّ اإلشكال بأنعنُ
وتكـون العاليـة ، فتكون املرتبة الدانية بالنسبة للعاليـة ظلمـة، أكمل وأرشف

 ًافيكون إخراج املؤمن من املرتبة الدانية للعاليـة إخراجـ، ًللدانية نورا بالنسبة
 مـن حالة إخراجة فهو يف ّوحيث إنه يف حالة إخراج مستمر، من ظلمة إىل نور

ت املراتب السابقة إىل مراتب النور الالحقة؛ وهذا املعنى جـذوره قرآنيـة ظلام
ويـصف ، ُفالقرآن يأمر الذين آمنوا باإليامن تارة وبالتقوى تارة أخـرى، حمضة

ًوزدناهم هدى{: أهل الكهف باإليامن ثم يقول ُ ُ ْ َْ َ وما ذلـك إال فـرع مراتبيـة ، }ِ
 .ًوبتبعه مراتبية اإلخراج أيضا، اإليامن
ًمكن أن يقال أيضاُوي ًبـأن اإليـامن قياسـا للمعـارف اإلهليـة اإلسـالمية : ُ َّ
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ّالعقدية والرشعية والسلوكية العرفانية يمث ًل طورا إمجاليا تفصيله نفـس تلـك ُ ً
ًفيكون إخراجه من الظلامت إىل النور تعبريا آخر عـن إخراجـه مـن ، املعارف

ّليـة يمثـفـاإليامن يف مراتبـه اإلمجا، اإلمجال إىل التفصيل ل االنعكـاس الفعـيل ُ
وقـد ، ل مرحلة إمجالية لتفصيالت العلوم اإلهليـةّواملعرفة الفطرية متث، للفطرة

، إن اإلنسان بحسب خلقته عىل نور الفطـرة(: طبائي لذلك بقولهاالتفت الطب
ة واألعـامل ّوأمـا بالنـسبة إىل املعـارف احلقـ، هو نور إمجـايل يقبـل التفـصيل

والنـور والظلمـة هبـذا ، ن أمـرهلعدم تبيـُّ، ُو يف ظلمة بعدًالصاحلة تفصيال فه
واملؤمن بإيامنه خيرج مـن هـذه الظلمـة ، املعنى ال يتنافيان وال يمتنع اجتامعهام
والكافر بكفره خيرج من نـور الفطـرة إىل ، ًإىل نور املعارف والطاعات تفصيال
 . )١()ظلامت الكفر واملعايص التفصيلية

 .؟فهم ال ريب غري مشمولني، املعصومنيفامذا عن  :فإن قلت
فاملعـصوم بحاجـة ، َّولكـن املقـام خمتلـف، َّ بأن الكالم هـو الكـالم:قلنا
ولوال ذلك فهو عىل خطر عظـيم ، ة إىل تدعيم عصمته وتعميق ملكتهاّمستمر
ًولنتأمل قليال يف قوله تعاىل، ًأيضا ُولوال أن ثبتناك لقد كدت تركن{: َّ َّ ْ ََ ْ َ َّ ْ َ ِْ َ َ ََ َ ً إليهم شيئا َ َْ ْ ِْ َ ِ
ًقلــيال ِ امتنــع : أي، حــرف امتنــاع لوجــود) لــوال(: وكلمــة، )٧٤: اإلرساء( }َ

ُفإن ركونه صىل اهللا عليه وآله حمال ، الركون لوجود التثبيت ، بحسب الوقـوعَّ
ًلثبوت عصمته عقال ونقال ًفيكون مشموال ، َّولكن مالك املحالية هو التثبيت، ً
 .كام هو واضح، )٢(اب الدفع ال الرفعبعملية اإلخراج ولكن من ب

                                                 
 . ٣٤٦ ص،٢ج:  امليزان يف تفسري القرآن)١(
والدفع مسبوق ،  الرفع مسبوق بالوقوع اخلارجي لليشء الذي احتاج بعد وقوعه إىل رفع)٢(

، فالرفع عملية عالجيـة، فاحتاج األمر إىل دفع وقوعه قبل وقوعه، باإلمكان دون الوقوع
 .ومن هنا فإن التثبيت عملية وقائية للحيلولة من الوقوع، والدفع عملية وقائية
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فقد جاء فيـه ، ة يوسف الصديق عليه السالمّوأوضح منه ما نجده يف قص
ُولقد مهت به وهم هبا لوال أن رأى برهان ربه كـذلك لنـرصف عنـه {: قوله تعاىل َ ِّ َ ُ ْ َ َ َْ َ َ ْ ِْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َّ َ َّ ََّ َ َ َ َِ َ َ

َالسوء والفحشاء إنه من عبادنا َّ َِ ِ َِ ْ ُ ْ َِ َ ْ َ َ املخلصنيُّ ِ َ ْ فرصف الـسوء عنـه ، )٢٤: يوسف( }ُ
ًأوالَّفإن رفع السوء عنه دليل الوقوع فيه ، بمعنى الدفع ال الرفع  ّوهـو منفـي، ّ

ِلـوال أن رأى برهـان ربـه{: األوىل قولـه، تنيّبقرينتني لفظي ِّ َ ُ َْ ْ ََّ َ َ : والثانيـة قولـه، }َ
ُلنرصف عنه{ َْ َ َِ ْ فاإلخراج اإلهلـي مـن ، جوهذا الدفع داخل يف معنى اإلخرا، }ِ

، الظلامت إىل النور ال يعني بالرضورة أن تكـون هنالـك حالـة سـابقة واقعـة
وأمـا اإلمكـان املوافـق للـدفع ، فالوقوع املوافق للرفع مصداق أبرز للخروج

 .ًوخفاؤه عريف وليس حقائقيا، ًفهو مصداق أيضا ولكنه أخفى
ّولعل األرصح من ذلك كل يق ّعـن يوسـف الـصده هو ما حكاه القـرآن َّ

ْإين تركت ملة قـوم ال يؤمنـون بـاهللاِ وهـم بـاآلخرة هـم ...{: ًأيضا يف قوله تعاىل َ ُ َُ ُ َ ِْ ِ ِ ِِ ِ َ ُْ ُ ََّ ٍ َ َ َّ ْ ِّ ِ
َكافرون  ُ ِ ِواتبعت ملة آبآئـي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نـرشك بـاهللاِ * َ َ ِ ْ ُ َ َُّ َ َ ُ ََّ ََّ َ َ َ ْ َ ََ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َِ ِِ ِ ِ
ٍمن يشء ِْ فرتك اليشء يقتيض الدخول والكينونـة فيـه ، )٣٨-٣٧: سفيو( }...َ
ّ اهللا يوسف عليه الـسالم قـد دخـل يف ملـّوبمقتىض ذلك يكون نبي، ًمسبقا ة ُ

ومـن ، ة آبائه األنبيـاء علـيهم الـسالمّالكفر واعتقد هبا ثم خرج منها ليتبع مل
ًالواضح بأن هذا باطل عقال ونقال ً ّفالنبي ال جيتبى ويكـون نبيـ، َّ  إال إذا كـان ًاُ

ًمفارقا للظلم مطلقا ً فلـيس بعـد ، ًفضال عن الرشك الذي لـيس بعـده ظلـم، ُ
وخروجه منهـا ، ة الكفر فرع دخوله فيهاّوعليه ال يكون تركه ملل، الرشك ذنب
وهو كام عرفت من معاين اإلخـراج ، وإنام هو ترك بمعنى الدفع، بمعنى الرفع

رينة لفظية عىل كون الرتك بمعنى الـدفع  قةوما جاء يف ذيل اآلية الثاني، اإلهلي
ٍما كان لنا أن نرشك باهللاِ من يشء {: وهو قوله، ال الرفع ِْ ِ َ ِ ْ ُّ َ َ َ َ َ مل يقع مـنهم : أي، }...َ

 .ًالرشك طرفة عني أبدا
َما كان>: َّومن الواضح بأن كلمة َ ،  تـأيت لنفـي الـشأنية ال لنفـي الفعليـة<َ
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ًبمعنى أن صدور الرشك مطلقا ليس من  َّممـا يعنـي أن ، شأهنم عليهم الـسالمَّ َّ
وإنام عنـى نفـي ، يوسف الصديق عليه السالم مل يكن بصدد نفي الفعل عنهم

، هـذا مـن جهـة، ونفي الشأنية جيعل الفعلية سالبة بانتفاء املوضـوع، الشأنية
َّباستعامله ذلك أراد القول بأن صورة الرشك  عليه السالم  إنه:ُومن جهة أخرى

ُفالـشأنية تناسـب الـصورة ،  عنه وعن آبائه عليهم الـسالمّبه منفيأو التفكري 
وإذا ، بخالف الفعليـة فإهنـا تناسـب الـصدور والوجـود اخلـارجي، الذهنية

وهـو مـن التعـابري ، ًعـه خارجـاّانتفت الصورة الذهنية للرشك فال معنى لتوق
ل؛ ولـه ونجـا يف تـصويرها القليـ، التي أخفق يف جتليتها الكثـري، ًالدقيقة جدا
ّة وحده يف ذلك؛ علام بأن هنالك مواضع قرآنيـة كثـرية تتسبحانه املنّ َّ فـق مـع ً

 .)١(فكرة اإلخراج بمعنى الدفع ال الرفع
                                                 

، ُض السيد األستاذ ملوارد عديدة لرتسيخ وتوكيد قرآنية اإلخـراج بمعنـى الـدفعَّ لقد تعر)١(
ًوتركنا بعضا روما لالختـصار، ًفاخرتنا بعضا منها ولكننـا وجـدنا يف بعـض مـا تركنـاه ، ً
ًنكات دقيقية جدا ِّيعمـ، هّن ذلك كلـّفارتأينا عرض مصداق آخر يتضم، َّوفوائد مجة، ُ ق لنـا ُ
من خالل فكرة اإلرجاع ليشء من غـري الكينونـة ، سبوق بحالة سابقةفكرة اإلخراج غري امل

ًومن جهة أخرى يفتح أمامنا آفاقا جديدة يف فهم لغة القرآن، من جهة، ًفيه مسبقا وهـو مـا ، ُ
ِومنكم من يرد إىل أرذل العمر...{: َّيتعلق بقوله تعاىل ُ ْ َ ُ َُّ ُّ َْ َ َِ َ ِ ُ   .<٧٠: النحل>.}...ِ
ًعادة ما تطلق يف العرف عىل الكينونة يف مكـان مـا سـلفا، <ّيرد>: مةَّإن كل: قال دام ظله ُ ،

ّفُرتك زمنا ما ثم حصل الرد والعود إليه ًفيكون الرد كاشفا عـن حـصول حالـة سـابقة، ً ّ ،
: فإهنـا تقـول، ضح ذلك نعـود لآليـة الكريمـةّإذا ات، وهي الكينونة يف املكان املردود إليه

َومنكم من يرد إىل> ِ ُّ ََ ُ َّ ُ ِ أرذل العمرِ ُ ُْ ْ َِ ّومن الواضح بأن أرذل العمـر ال يمثـ، <َ ، ل حالـة سـابقةَُّ
نه مقرتن باحلالـة إ والرجوع حلالة الحقة يف حني ّفكيف يكون الرد، وإنام هو حالة الحقة

 ؟السابقة
ًضح لنا بأن كلمة الرد قرآنيا هلا معنى آخر غري الرجوع العـريفّمن هنا يت حيـث تـصدق ، َّّ
= َّوبذلك يتأكد لنا الفعل الذي يقتيض حالة سابقة يف البناء ،  العود حلالة الحقةًأيضا عىل
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يروهيا  عليه السالم َّوال ينبغي اإلغفال عن الكلامت النفيسة لإلمام السجاد
َما يل كـلام قلت قد صلحت رسيريت(: أبو محزة الثاميل َُ َّ َوقرب من، ُ  جمالس التـوابني ُ

 .)١(...)ديّوحالت بيني وبني خدمتك سي، ٌعرضت يل بلية أزالت قدمي، جمليس
                                                                                                                   

ًالعريف وربام اللغوي أيضا ليس بالرضورة أن يكون كذلك يف االستعامل القرآين؛ وهلـذه =
فاأللفـاظ القرآنيـة أو ، ُاالستعامالت االستثنائية أمهية كربى يف حتقيـق األلفـاظ القرآنيـة

ًرآين لأللفاظ ال يكون مستمدا عىل نحو املوجبة الكلية مـن اللغـة العربيـةاالستعامل الق ّ ُ ،
ة أوليـة للغـة ّواللغـة العربيـة ليـست سـوى مـاد، فهنالك لغة عربية وهنالك لغة قرآنيـة

َّويمكنـك القـول بـأن اللغـة ،  من اللغة العربيـةّوإال فاللغة القرآنية أرقى وأدق، القرآنية ُ
ّعلام بأنه ليس هنالك نـص ، َّن اللغة العربية لغة برشيةإيف حني ، لصةالقرآنية لغة إهلية خا ً

فجميع الكتب الساموية السابقة صاغتها ألسنة ، ديني نزل بلغة إهلية خالصة سوى القرآن
َّوال ينبغي أن يتوهم أحد بوجود بينونة بني اللغة القرآنية اإلهليـة وبـني ، البرش بلغة البرش

ّفقد عرفت أن العربية ماد، اللغة العربية البرشية ما االستعامل فهو إهلي أو، ة اللغة القرآنيةَّ
ّومن هنا تفهم بأن القرآن الكريم نزل بلغة العرب ماد، خالص فاالسـتعامل ، ً ال استعامالًةَّ

ُولكـن بحـسب املتابعـة والتحقيـق وبمقتـىض املوضـعية ، ًقد يكون موافقا وقد ال يكون
َّوأن هنالـك نـسبة ، عامل الغالب هو املوافق لالستعامل العريبَّجدنا أن االستوواإلنصاف 

 .بمعنى أهنا ترتقي إلثبات االمتيـاز والتمييـز بـني اللغتـني، حمدودة ولكنها ليست بقليلة
َّنا نوفَّولعل ّفإهنا تتعلق بنـصوص قرآنيـة مهمـ، ق لرتسيخ هذه القضية يف دراسات قادمةُ ة َّ
ك هلا عالقة وثيقة بكلامت املعصومني عليهم الـسالم يف وكذل، من قبيل آية التطهري، ًجدا

من قبيل قـول الرسـول ، ًقطعية كون اللفظ صادرا منه: أي، صورة ثبوت التواتر اللفظي
 .)مـن أطعـم أخـاه حـالوة، أذهـب اهللا عنـه مـرارة املـوت(: األكرم صىل اهللا عليه وآلـه

فإذهـاب املـرارة ،  ٢ ح،٣٥٥ ص،١٦ج: للمحقق النوري الطربيس، مستدرك الوسائل>
، كـام هـو واضـح، ولذا فهي بمعنى الدفع ال الرفـع، إنام يكون بعد حصوهلا ال قبل ذلك

ِخيرجهم من الظلامت إىل النور{: وهو قوله، وهكذا هو احلال بالنسبة ملورد فقرة بحثنا ُ َ ُُّ َ ُِ ِ َ ُّ ِّ ُ ِ ْ ُ{ ،
    .فاإلخراج من الظلامت بالنسبة للمؤمن من باب الدفع ال الرفع

 .<٦٧>:  رقم٥٨٨ص: للطويس، دّ مصباح املتهج)١(
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َّعلام بأن قاعدة الدفع الوقائية جارية حتى عىل عامـة املـؤمنني َّفـإن مـن ، ً
َّوال خيفـى بـأن ، هم عىل جتنّب ما فيه الزلل قبل وقوعهّالعنايات اإلهلية هبم حث

                                                                                                                   
ًقال سيدنا األستاذ احليدري معلقا عىل مضمون هذا الدعاء وما يـشبهه=  ِّ ُ يـرى الـبعض : ُ

ّمن هذه األدعية هو تربية األمة َّأن املقصود ًفاإلمام منزه عن فساد الـرسيرة مطلقـا نظـرا ، ُ ً َّ ُ
فهـذه ، نه ال ينبغي اإلشـكال مـن األسـاسإال أ، وهذا صحيح من حيث املبدأ، لعصمته

ً عىل أن هنالك فسادا مسبقا ليقال ذلكّاألدعية ال تدل ً وإنـام مقـام الـشكر يقتـيض هـذه ، َُّ
َّالتعابري ملن يتكلم يف احلرضة اإلهلية فإذا نظرنا إىل الكامالت املطلقة للحرضة اإلهلية فإنـه ، ِ

ًال وارتقى اإلنسان ـ وإن كـان كـامال ـ فمهام ع، ال يبقى أحد إال ويشعر بنقصه وقصوره
وإدراك الفقريـة املحـضة ، <ِّأيـن الـرتاب مـن رب األربـاب>: ًفإنه يبقى مشموال ملقولـة

 املطلـق ىولكنهـا باملقايـسة للغنَـ، َّوالعبودية اخلالصة والتبعية التامة كـامالت لـصاحبها
َّواإلمام السجاد عليه ، للمقابلًوالربوبية املطلقة واملتبوعية املطلقة له سبحانه تكون نقصا 

وقـد روي ، ًيا مع القصور الواقع من عدم إمتام رسوم العبادة والشكرّالسالم يتعاطى جد
لإلمام عـيل ، الصحيفة السجادية> ).ّسبحانك ما عبدناك حق عبادتك(: عنه عليه السالم

 .ىل متام معرفتهَّفإن هذه العبادة املقصودة موقوفة ع، <٣٥ص: زين العابدين عليه السالم
، التوحيـد> .)ّمـا عرفنـاك حـق معرفتـك(: عليه وآلـهوقد قال الرسول األكرم صىل اهللا 

 .ُواملراد هبا املعرفة بالكنه ال املعرفة بوجه، <١١٤ص: الصدوق
وآلـه عليـه ُفقد روي عنـه صـىل اهللا ، عليه وآله إىل هذه النكتة الدقيقةوقد أشار صىل اهللا 

ُوال يبلـغ أحـد كنـه ،  بدعائكم اجلبال الراسـياتلزالتّاهللا حق معرفته لو عرفتم (: قوله ٌ
ٌاهللا أعىل وأجل أن يطلـع أحـد عـىل ،  وال أنا:وال أنت يا رسول اهللا؟ فقال: فقيل، معرفته ّ ّ

 .<، حرف الالم١٣٠ ص،٢ج: للسيوطي، اجلامع الصغري> .)ُكنه معرفته
ُفاالطالع عىل كنه معرفته يعني صريورة العارف ً معروفا والقاصد مقصوداّ ُوهـذا حمـال ، ً

ُعلام بأن علة عدم معرفة كنهه تعود ملحدودية القابـل وإطالقيـة الفاعـل، ًعقال ّ َّ وألجـل ، ً
 يا من ال يعلم ما هـو وال ،يا هو(: ذلك كان أمري املؤمنني عيل عليه السالم يقول يف دعائه

، الفصل الثـامن ٣٨٠ص: ميمصباح الكفع .)ّكيف هو وال أين هو وال حيث هو إال هو
 .والعرشون دعاء املشلول
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ًن قائم عىل أساس جتنيب املسلم فضال عن املؤمن ّأصل وجوب التفقه يف الدي
ًوالعمليتان معـا ، وهذه عملية دفعية ال رفعية، من الوقوع يف املخالفة الرشعية

وإن كـان الرفـع أكثـر ، تندرجان ضمن دائرة اإلخراج من الظلامت إىل النـور
ُظهورا لشدة األنس بذلك َّ ، ًولكن اإلخراج يف مقام الدفع هو األرشف كامال، ً

وقـد ورد ، َّولعل احلاجة للدفع هي أعظم من احلاجة للرفع بالنـسبة للمـؤمن
، هـم هلكـى إال العـاملونّالعلـامء كل(: عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله قولـه

َّبمعنى أن العامل ، )١()واملخلصون عىل خطر، هم هلكى إال املخلصونّوالعاملون كل
وال يكون كذلك بدون دفع الزلـل ، العامل حيتاج أن يبقى كذاك كي ال هيلك

وهـذا ال ، والعامل العامل املخلص بحاجة لدوام إخالصه كـي ال هيلـك، عنه
 .وهكذا، يكون أو ال يدوم إال بالدفع

َخيرجهم من الظلامت إىل النور{: قوله(: قال الرازي ِ َ ُِّ ُ ِ ْ ظاهره يقتيض أهنم ، }ُ
ثـم هاهنـا ، إىل اإليـامنكانوا يف الكفر ثم أخرجهم اهللا تعاىل من ذلـك الكفـر 

ة ّوهو أن هذه اآليـة خمتـص، أن جيري اللفظ عىل ظاهره: ّولالقول األ: قوالن
 مـن آمـن ّأن حيمل اللفظ عىل كـل: والقول الثاين... ،ًبمن كان كافرا ثم أسلم
 سواء كان ذلك اإليـامن بعـد الكفـر أو مل يكـن ،مّبمحمد صىل اهللا عليه وسل

 أن يقـال خيـرجهم مـن النـور إىل الظلـامت وإن مل وتقريره أنه ال يبعد، كذلك
ْالقـرآن واخلـرب والعـرف :  عـىل جـوازهّويـدل، ةّيكونوا يف الظلامت ألبت ُ... ،

فصار توفيقـه ، َّوحتقيقه أن العبد لو خال عن توفيق اهللا تعاىل لوقع يف الظلامت
الطريـق هذا بف، وبني الدفع والرفع مشاهبة، ًتعاىل سببا لدفع تلك الظلامت عنه

  .)٢() واهللا أعلم،جيوز استعامل اإلخراج واإلبعاد يف معنى الدفع والرفع
                                                 

 .١١٨ ص،٢ج: ّللورام بن أيب فراس املالكي، )ّجمموعة ورام(تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر  )١(
 ). املسألة الثانية(، ٢٠-١٩ ص،٧ج: )مفاتيح الغيب( التفسري الكبري )٢(
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ّجدير بالذكر أن السري األسامئي املسمى بالسري من احلق إىل احلق بـاحلق ّ ّ َّ ُ َّ ،
ووجه احلاجة للـسري األسـامئي ، هو ملتقى مجيع األنبياء واألوصياء واألولياء

ِّظرا لرضورة العود ـ كاشف إين عن وجود  والسري األسامئي الالحق ـ نّولاأل ً
َّحاجة رضورية وملحة لعملية اإلخراج ولكنه إخراج خمتلف مقامـه بطبيعـة ، ُ

َّمما يعني أن نفس عملية اإلخراج قائمة، احلال ل حاجة كاملية يفتقر إليـه ّومتث، َّ
 .كام هو واضح،  بحسب مقامه واستعدادهّوكل، اجلميع

  <النور>: إفراد و<الظلامت>: ّرس يف مجع
ّمرت بنا بعض النكات املهم  الظلـامت: (ِّة يف رس اجلمع واإلفراد يف مفرديتَّ

ّنذكر شيئا منها تاركني التتم، وبقي منها القليل، )والنور  .ة لبحوث التأويلً
ُإن التوحيد الذي يقابله الرشك واإلحلاد بجميع صـوره ومعانيـه َّيتعلـق ، َّ

ّوفقا ملقتضياته بكل ولذلك فإننـا عنـدما ، ّوهذا التعلق ذايت، ّ تدل عليه إشارةً
ًنطالع النصوص الروائية فضال عن القرآنيـة نجـدها تتعـاطى مـع موضـوعة  ُ

ُليس ألجل جتنيب القارئ واملتلقـي مـن شـبه ، ًالتوحيد بمفردات دقيقة جدا ِّ ُ
، َّوإنام ألن مفردة التوحيد بنفسها تأبى غري ذلك، ًوإن كان هذا مطلوبا، الرشك

والغرييـة حتمـل يف طياهتـا االثنينيـة ، ًفالتوحيد يـأبى الغـري والغرييـة مطلقـا
ُألن املشار إليه يستبطن فكـرة ، َّبل إن هذه املفردة تأبى حتى اإلشارة، ّوالتعدد َّ

ومن هذا املنطلـق نجـد هـذه ، التحديد التي تتناىف مع أصل وحقيقة التوحيد
وهو الرشك ، وترمز للمقابل، لة بالنورّمثالفقرة ترمز للتوحيد بصيغة املفرد املت

ففي وحدة النور إشارة عميقة ، ل بالظلامتّبصيغة مجع تتمث، والكفر واإلحلاد
، ّت والتفـرقّد الظلامت إشارة عميقة للتشتّويف تعد، َّللوحدة احلقة لذي النور
ومقتـىض ، ة يف حفظ هويـة التوحيـد هـو اإلفـرادّفكان مقتىض القاعدة العام

 وبـالظلامت، ًواإلتيان بالنور مفردا: (طبائيال هو التعدد؛ من هنا قال الطباملقاب
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ــه تعــاىل، ًمجعــا ــور{: يف قول ــامت إىل الن ِخيــرجهم مــن الظل ُ َ ُُّ َ ُِ ِ َ ُّ ِّ ُ ِ ْ ــه تعــاىل، }ُ : وقول
ِخيرجوهنم من النور إىل الظلامت{ َ ُ َُّ ِ ِ ُّ َ َ ُِّ ُ ِ ْ ّ لإلشارة إىل أن احلق}ُ ،  واحد ال اختالف فيهَّ

ِوأن هــذا رصاطـي {: قـال تعـاىل، ت خمتلف ال وحدة فيهّ الباطل متشتَّكام أن َِ َ َ ََّ َ
ْمستقيام فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم َّ ُّ ْ ُُ ِ َ َْ َ َّ َ َّ ََ ََ ُ ُ َ ُ ُِ َِ ً    .)١()<١٥٣: األنعام> } ...ِ

 عالقة فقرة اإلخراج من الظلامت باألهداف القرآنية
َّفه املندكة بأهداف الرسل يف أكثر مـن َّتعرض القرآن الكريم إىل بيان أهدا ُ

َّففي الوقت الذي يرصح فيه بأن هدفه هو إعطاء الفرصة للناس إلقامة ، مورد ِّ ُ
َلقد أرسلنا رسلنا بالبينـات وأنزلنـا معهـم الكتـاب {:  كام يف قوله تعاىل،القسط َ َ ََ َ َ َ َ َ ِْ ِْ ْ ْ َ ْ َُ َ ِّ ُ ُ َ ُْ َ َِ َ

ِوامليزان ليقوم الناس بالق ِ ِْ ِ ُ ََّ ََ َُ َ ِسط ْ ّنجده يربز هـدفا آخـر يتمثـ، )٢٥: احلديد( }...ْ ً ل ُ
َالـر كتـاب أنزلنـاه إليـك {: كام يف قولـه، بإخراج الناس من الظلامت إىل النور ْ َ ْ َِ ُ ٌَ َ ََ ِ

ِلتخــرج النــاس مــن الظلــامت إىل النــور بــإذن رهبــم إىل رصاط العزيــز احلميــد ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ْ َ َُ َِ ِ ِْ ِّ َِ ِ ِ ُّ َّ ْ ُُّ{ 
ِّويؤكده يف قوله تعاىل، )١: إبراهيم( ٍهو الذي ينـزل عـىل عبـده آيـات بينـات {: ُ ٍ ِ ِ َِ ِّ َِّ َ َُ ْ َ َ َ َُ َُّ

ٌليخرجكم من الظلامت إىل النور وإن اهللاَ بكم لرؤوف رحيم َّ َ ْ ِّ ُِ ِ ٌِ ُّ ُْ ُ َُ َ ُِ َِّ ِ َِ َ َِ َ وهذا ، )٩: احلديـد( }ُّ
َّاهللاُ ويل ال{: َّفإن قوله تعاىل، ما له صلة وثيقة بفقرة البحث ُّ ِ ُذين آمنـوا خيـرجهم َ ُ َِ ْ ُ ْ ُ َ ِ

ِمن الظلامت إىل النـور ُ َُّ َ ُِ ِ َ ُّ  يف .ُيرجـع األمـر إىل األصـل الفعـيل يف اإلخـراج، }...ِّ
، اآليتني السابقتني كانتا تنسبان عملية اإلخراج إىل النبي صـىل اهللا عليـه وآلـه

َلتخرج(: حيث تقوالن ِ ْ ُ ُِ ْخيرجكم،ِ َ ِ سب ننـا نجـد فقـرة البحـث تنـإيف حني ، )ُ
ُفيرتشح منه أن املخرج احلقيقي لنا من الظلـامت إىل النـور هـو ، ذلك هللا تعاىل َّ َّ

ّاهللا سبحانه؛ ولعل هنالـك رسا ونـوع عنايـة خاصـة اسـتدعت اإلرجـاع إىل  ً ّ َّ
ويف فقرة ، ةّففي اآليتني السابقتني كان احلديث عن إخراج الناس عام، األصل

َّفلـام آل األمـر إىل إخـراج ، َّصـةالبحث كان احلديث عن إخراج املـؤمنني خا
                                                 

  .٣٤٦ ص،٢ج:  امليزان يف تفسري القرآن)١(
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 .َّاملؤمنني اختصهم اهللا تعاىل بنفسه دون سواهم
َّويمكن القول أيضا بأن الكتـاب العزيـز وإن نـزل إلخـراج النـاس مـن  ً ُ
َّالظلامت إىل النور إال أن الذي ينتفع به هو من يكفر بالطـاغوت ويـؤمن بـاهللا 

 من القرآن ومن النبي صـىل فاملؤمن هو الشخص الوحيد الذي يستفيد، تعاىل
ُشـهر {: كام هو احلال يف إطالق اهلداية القرآنيـة يف قولـه تعـاىل، اهللا عليه وآله ْ َ

َرمضان الذي أنزل فيـه القـرآن هـدى للنـاس وبينـات مـن ا َ َ ُ َِّ ِّ ْ َ ٍَ ِ ِ َِ َّ ًِ ِّ ْ َُّ َُ َ ِ ُ ِدى والفرقـانُهلـَ َ ْ ُ ْ َ َ...{ 
َذلك الكتاب ال ريـب {: له تعاىلولكنه يف قو، ةّفاهلداية فيه عام، )١٨٥: البقرة( ُْ َ َ َ ِ ِْ ََ

َفيه هدى للمتقني ِ ِ َِّ ًُ ْ ِّ ّخيص اهلدى باملت، )٢: البقرة( }ُ ُ َّوجوابه هو ما تقـدم مـن ، قنيّ
ُن املهتدي احلقيقي هو املنتفع بالقرآن الكريمأ ًوهو املتقي حتديـدا، َّ َّأو قـل إن ، ُ

ّاملتقي هو اإلنسان احلقيقي املستحق ُ ّأن غري املتقوك،  للخطابُ ، ي ليس بإنسانَُّ
ولو مل يكـن للمتقـي فـضيلة إال مـا يف قولـه (: ويف ذلك يقول الفخر الرازي

َهدى للمتقني{: تعاىل ِ َّ ًُ ْ ّ َّألنه تعاىل بني أن القرآن هدى للناس يف قولـه، كفاه، }ُ َّ :
ِشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس{ َّ ًّ ُ ِ ِ َ ِ ُ َ َ َ َ ُ ْ يف القـرآن إنـه ثم قال ههنـا ، }َ

ّ عىل أن املتقني هم كلّفهذا يدل، قنيّهدى للمت ًقيـا ّفمـن ال يكـون مت،  الناسَّ
ُهدى (: هو نفس مفاد) ُهدى للناس(: فيكون مفاد قوله، )١()كأنه ليس بإنسان

ّللمت ّألن الناس احلقيقيني هم املت، )قنيُ ُأو قـل إن املخـاطبني مـن ، قون ال غريَّ َّ
ّالناس هم املت  .فال تنايف يف البني،  منهمقونُ

ُجدير بالذكر أن هلذا املعنى جذورا قرآنية ً فالقرآن الكـريم يـصف أهـل ، َّ
بـل هـم أسـوأ ، ًد حيوانات ال تفقـه شـيئاّالرشك والنفاق والضاللة بأهنم جمر

ُأم حتـسب أن أكثـرهم يـسمعون أو يعقلـون إن هـ{: قال تعـاىل، ًحاال منها ْ ْ ُ ُ ُْ َ َ َِّ ُ ِ َ َ ْ َ ْ َ َ َْ َ َ ََ ْ ْ َّم إال َ ِ ْ
ًكاألنعام بل هم أضل سبيال ِ َ ُّْ َْ َِ ُ َ َ ْ َ ْ َّفاألنعام فاقدة للعقـل فيـربر هلـا ، )٤٤: الفرقان( }َ ُ

                                                 
 .٢٢ ص،٢ج: )مفاتيح الغيب(ري  التفسري الكب)١(
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َّفيكون من حوى عقال ومل يفهم ويتوجه أضل منها، ّعدم الفهم والتوجه ّ فلم ، ً
: ّأو عىل حد تعبري أمري املؤمنني عيل عليه السالم، يبق له سوى صورة اإلنسان

وال باب ، بعهّال يعرف باب اهلدى فيت، والقلب قلب حيوان، صورة إنسانالصورة (
 .)١() فأين تذهبون،ت األحياءّفذلك مي،  عنهّالعمى فيصد

ّطبــائي أن يعمــق مــسألة االنتفــاع مــن خــالل ربطهــا اوقــد حــاول الطب ُ
كـام ، قون واقعون بني هـدايتنيّوباجلملة املت(: حيث يقول، بموضوعة الفطرة

َّثـم إن اهلدايـة الثانيـة ملـا كانـت . ر واملنافقني واقعون بـني ضـاللنيَّأن الكفا
َّفـإن الفطـرة إذا ، بالقرآن فاهلداية األوىل قبل القرآن وبـسبب سـالمة الفطـرة

،  لفقرهـا وحاجتهـا إىل أمـر خـارج عنهـاًه شاهدةّ من أن تتنبّسلمت مل تنفك
 عقل إىل أمـر خـارج  أو وهم أوّ ما سواها مما يقع عليه حسّوكذا احتياج كل

فهي مؤمنة مذعنـة بوجـود موجـود غائـب عـن ، يقف دونه سلسلة احلوائج
َّومـن هنـا يعلـم أن الـذي أخـذه ...ليه ينتهي ويعودإ منه يبدأ اجلميع وّاحلس

نـه سـبحانه أ و،متِسبحانه من أوصافهم هو الذي يقيض بـه الفطـرة إذا سـل
 .)٢(...)ه هدايةّ سامًنه سيفيض عليهم أمراأوعدهم 

 اإلخراج الصوري واإلخراج التصديقي
َّربام يقال بأن اإلخراج من الظلامت إىل النور ال يـشمل إال املـؤمن وأمـا ، ُ

ًصا ال ختصيصاُّالكافر فخارج ختص  . َّفال وجه للعناية اخلاصة به، )٣(ً
                                                 

  .تعليق الشيخ حممد عبده، ١٥٣ ص،١ج:  هنج البالغة)١(
 . ٤٣ ص،١ج:  امليزان يف تفسري القرآن)٢(
ً اخلارج ختصصا هو الفرد غري الداخل يف موضوع احلكم أساسا فضال عن شمول احلكـم )٣( ً ً ّ

ًله أو عدم شموله، وأما اخلارج ختصيصا فهو الفرد الداخل ضم ن دائرة موضـوع احلكـم ّ
ه خرج عن احلكم بواسـطة التقييـد  ًفيكون بحسب مقتىض القاعدة مشموال للحكم ولكنّ

ًأو التخصيص أو االستثناء املتصل ال املنقطع، فلو قلنا مثال ًأكرم العلـامء إال زيـدا«: ّ ّ« ، =
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ُإن اإلخراج الذي نسب إىل غري اهللا تعاىل هو اإلخراج التبليغي: وجوابه َّ ،
ُفأخرجوا بالتبليغ مـن اجلهـل ، ناس يعيشون اجلهالة وعدم العلمحيث كان ال

ِّوعرفوا باحلقيقة وتكاليفهم جتاه ذلـك، بام هم عليه إىل العلم وأمـا اإلخـراج ، ُ
وبعبـارة ، اإلهلي فهو اإلخراج الفعـيل مـن بـراثن الظلـامت إىل فـضاء النـور

ين لـه فنـسب الثـا، واآلخر إخـراج تـصديقي،  إخراج صوريّولاأل: ُأخرى
َّوإال فـإن ، ولكن يف حـدود النـصوص اآلنفـة الـذكر،  لغريهّولسبحانه واأل

ّهنالك نصا قرآنيا خيص النبي األكرم صىل اهللا عليه وآله بإخراج املؤمنني مـن  ًّ ً
ٍرسـوال يتلـو علـيكم آيـات اهللاِ مبينـات {: وهو قوله تعـاىل، الظلامت إىل النور َِ ِّْ ُ َ ْ ْ َ ُ ََّ َُ َ ُ ً

َّليخرج ال َِّ ِ ْ ِذين آمنوا وعملوا الصاحلات من الظلامت إىل النورُ ُّ َُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُّ َ َّ َ َ ََ ، )١١: الطـالق( }...َ
فام جاء يف سورة إبراهيم خيـتم اإلخـراج النبـوي ، ولكنه ال يتناىف مع ما ذكرنا

ِبإذن رهبم إىل رصاط العزيز احلميد{: بقوله تعاىل ِ ِ َِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ِ ِْ ِّ َِ  ومـا، فيعود اإلخراج إليـه، }ِ
ٌوإن اهللاَ بكم لـرؤوف {: جاء يف سورة احلديد خيتم اإلخراج النبوي بقوله تعاىل ُ َُ َْ ِ َّ ِ َ

ٌرحيم    .والكالم الكالم، }َِّ
َّة الفائدة ال بد من اإلشـارة إىل وجـه العالقـة بـني هـذين اهلـدفني ّولتتم
ُفهـام متقاربـان ال ، إقامة القسط واإلخراج من الظلـامت إىل النـور، ُالقرآنيني

ّل هـدفا متوسـّفأحدمها يمثـ، وإنام بمعنى الطولية بينهام، معنى التساويب ، ًطاً
ًل هـدفا هنائيـاّ واآلخـر يمثـ،وهو إقامة العدل والقسط وهـو اخلـروج مـن ، ً

َّأو قـل بـأن ، فالقسط طريق للخروج مـن ظلـامت الظلـم، الظلامت إىل النور
و اإلخـراج مـن ولكنه وسيلة هلدف أكرب وه، العدل والقسط هدف بام هو هو

                                                                                                                   
ًفإن زيدا عامل= كـم ال خارج عن دائرة احلأي  ـ ً فهو مستثنى من احلكم وخارج ختصيصا،ّ

ـه خـرج  ّعن دائرة املوضوع ـ وقـد كـان ينبغـي شـمول احلكـم لـه مـن أول األمـر ولكنّ
ً فهو غري مشمول للحكم من أول األمر ألنه ليس فردا ًجاهالبالتخصيص، وإن كان زيد  ّ ّ

ً عنه باخلارج ختصصا ال ختصيصاَّمن أفراد املوضوع، وهذا األخري هو املعرب ً ّ. 
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وهـذه ، َّالظلامت؛ وهبذا اإلخراج يتحقق الكامل احلقيقـي والنهـائي لإلنـسان
َوما خلقت اجلن واإلنـس {: اهلدفية الطولية شبيهة هبدفية العبادة يف قوله تعاىل َ َّ َِ ْ ِ ْ ُ َْ َ َ

ِإال ليعبدون ُ ُ ْ َ ِ َّ فهي هدف يف نفسها إال أهنا وسيلة هلدف أكرب ، )٥٦: الذاريات( }ِ
: وهـو قولـه تعـاىل، يكمن يف الوصول إىل مقـام اليقـني، الوصول إليهينبغي 

ُواعبد ربك حتى يأتيك اليقني{ ِ َِ َ َ َْ َ َْ َّ َْ َّ ُ ْ  .)٩٩: احلجر( }َ
 صلة الوالية باإلخراج اإلهلي

َّوال ريب بـأن هنالـك صـلة ، ترشيعية وتكوينية، َّتقدم أن هنالك واليتني
،  يف مطلع املقطع الثالث وطبيعة اإلخراجوثيقة بني نوع الوالية الثابتة هللا تعاىل

ًفإن كانت الوالية املعنية ترشيعية حتديدا فإن اإلخراج ال بد أن يكون منـسجام  َّ َّ ً
فتكون منحرصة يف اإلخـراج مـن ظلـامت ، مع طبيعة ومعطيات هذه الوالية

ًفالوالية تكون تعبـريا آخـر عـن ، اجلهل باألحكام الرشعية إىل فضاء الرشيعة
 .ةعارف الدينيّقه يف الدين عىل مستوى املالتف

ًوأما إذا كانت الوالية تكوينية فال بد أن يكون اإلخـراج تكوينيـا أيـضا ً َّ ،
 إخراج من وجود ظلامين إىل: أو قل، ُإخراج من درجة وجودية إىل درجة أخرى

 ،فريى ويسمع ويعقل ما ال يراه وال يسمعه وال يعقله اآلخـرون، وجود نوراين
 .ُ سوف يطلب غري ما يطلبه اآلخرون وينتج ما ال ينتجه اآلخرونوعندئذ

َّن لنوعي الوالية ونوعي اإلخراج اإلهليني يف املقـام صـلة أ: جدير بالذكر
وسـوف يأتينـا بيـان ذلـك يف بحـوث ، )اإلعدادية والفاعليـة(ة ّبقسمي العل

  .فانتظر، التفسري املوضوعي لآلية الكريمة
ِوا ي{: قو  تعا  ُن  فروا أوِ آؤهم الطاغوتَ  ُ  ُ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ{ 

،  ما تقدم يف بيانات الوالية اإلهلية تقع يف قباهلا بيانات الواليـة الطاغوتيـةّكل
ومل يبـق إال عـرض ، َّوبالتايل فإن البيانات السابقة سوف ختتـرص الطريـق أمامنـا
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ُبيانات جديدة تفرزها مفردات الفقرة وتركيبها اجلميل  : وهي كالتايل، ُ
ّإن الطاغوتية عنوان صادق عىل مجيـع مـوارد جتـاوز احلـد :ّولالبيان األ َّ ،

ًواحلد يف املقام قد يكون حدا معرفيا نظريا عىل مستوى العقيدة والفكر ً ً ّ وقـد ، ّ
ًيكون حدا معرفيا عمليا عىل مستوى الرشيعة والسلوك إىل اهللا تعاىل ً ً وجممـع ، ّ

، طلقة هللا تعـاىل وحـده ال رشيـك لـه يف ذلـكَّاحلدين هو اإلقرار بالعبودية امل
ُوإنام وضـعت هـذه احلـدود حلفـظ الـسري ، باع أوامره ونواهيهّتاوالعمل عىل 

ًالتكاميل لإلنسان من وجود ضعيف كامليا إىل وجود قوي كامليا ومن القـوي ، ً
ّفال بد من احلد ملنع التجانف واالنحراف، إىل األقوى  من مركز جامع ّوالبد، َّ
ّفيتوحد اإلنسان املؤمن ، ّوهو حد التوحيد والطاعة، ملحدود من الضياعيقي ا

ًعقال وقلبا وسلوكا ً ً. 
وما عداها ، َّإن الوالية اإلهلية تبدأ من اهللا تعاىل وتنتهي عنده :البيان الثاين

وليـست يف طوهلـا ، وهـذا واضـح، من الواليات اإلذنية ليـست يف عرضـها
فـإذا ، ِّوإنـام هـي واليـة مظهريـة جتلياتيـة، ءبمعنى االبتداء من حيث االنتهـا

ُأطلقت الوالية الطولية وأريد هبا املظهرية فهي والية إهلية وبالتـايل فالواليـة ، ُ
ِّتارة تكون ذاتية حمـضة وأخـرى تكـون جتلياتيـة؛ وأمـا ، اإلهلية واحدة ال غري ُ

ِّلفها اإلخالل ُت التي خيّبالنسبة للوالية الطاغوتية فإهنا تتوافق مع طبيعة التشت
ّوبالتايل فإن الوالية الطاغوتية املتشت، بالوالية اإلهلية ًتة اقتضاء وواقعا تقتـيض َّ ً

َّولـذلك تـرصح الفقـرة بـأن، د يف األوليـاءّالتعد ِّ ُالـذين كفـروا أوليـآؤهم {: ُ َ ُُ ْ َُ ِ َِ ْ َ َ َّ
ُالطاغوت ُ ّفلم تعـرب عـن الـويل بـاإلفراد ألن مقتـىض الطاغوتيـة التـشت، }َّ َُّ ت ِّ
ّتعـربمل كـام ، والترشذم َّ الفقـرة الـسابقة بـاجلمع ألن مقتـىض الواليـة اإلهليـة ُ

حتـى ، بات الواليةّوهذا منعكس عىل مجيع فقرات ومتطل، ّالتوحيد والتمركز
فاحلارض ، ِّعىل مستوى الظاهر احليس منها يف وحدة الوجهة والقبلة يف الصالة

 .تّلتشتوالغائب هو الكثرة وا، هو الوحدة والتوحيد
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َّإن هنالك نوع افرتاق بني التعدد يف األولياء للـذين كفـروا  :البيان الثالث
َّوكأن الفقرة تريـد أن ، حيث جاءت الطاغوتية باإلفراد، وبني نفس الطاغوتية

ّوهي أن التعد، ُتوصلنا إىل حقيقة قرآنية خطرة د يف مصداق األولياء له جـامع َّ
َّالكفر أمـة واحـدة؛ فـذلك : ُأو كام يقال، وهو نفس الطاغوتية، مشرتك واحد ُ
بمعنـى ، د يف مصاديق األولياء عنواهنم اجلامع هو الطـاغوتّالترشذم والتعد

، ًوإن تعدد مصداقه خارجـا، َّأن الطاغوت الالحق هو عينه الطاغوت السابق
وعندئذ ال حاجـة ، ة الطاغوتيةّوإنام أولياء حتت املظل، فليس هنالك طواغيت

 ًوإن كان ذلك صـحيحا، )١()الطاغوت هاهنا واحد أريد به اجلميع: (َّللقول بأن
َّإال أن ما قدمناه من تصوير فنّ، يف نفسه  .ُي يغنينا عن تأويل اإلفراد باجلمعَّ

ًإن الرتكيب اجلميل هلذه الفقرة خيتلف كثـريا عـن الرتكيـب  :البيان الرابع َّ
ّاهللا تعـاىل وختـرب عنـه بأنـه ويلفالفقرة السابقة تبتدئ ب، اجلميل للفقرة السابقة ُ 

ّفلم تقد، منواآلذين ا ُّاهللاُ ويل {: وهـو قولـه، ًسـة شـيئا ّم عىل اسم الذات املقـدُ ِ َ
ْالذين آمنوا ُ َ َ ِ َّننا نجد أن مجيع مفردات فقرة البحث قد تقدمت عـىل إيف حني ، }َّ َّ

ُالطاغوت(: مفردة ِّوهذا التأخر وذلك التقدم حيقق لنا مستوى ع، )َّ ُ ًميقا جـدا ّ ً
فمن مقتضيات املقابلة أن يـأيت صـاحب الواليـة الواحـدة ، من املقابلة بينهام

ًتعظيام له وتـرشيفا، املطلقة ـ وهو اهللا تعاىل ـ يف الصدارة وأن يـأيت صـاحب ، ً
ًتوهينا له وتضعيفا، ِّالواليات املتفرقة املحدودة يف الذيل ً. 

 انفصال الذين :قرة البحثومن نكات الرتكيب اجلميل لف: البيان اخلامس
منـوا آحيث أضافت الـذين ، بخالف فقرة الوالية اإلهلية، كفروا عن أوليائهم
ْويل الـذين آمنـوا{: حيـث تقـول، للوالية اإلهليـة ُ َ َ َِ َّ ُّ َالـذين>: وكلمـة، }ِ ِ  اسـم <َّ

ّويل>: موصول مضاف لكلمة ِ ًوهذه اإلضافة حتكـي شـيئا مـن اإلخـالص ، <َ
: يف حني جتـد التباعـد والتجانـب بـني، فال منظور سواه، للويل واالندكاك به

                                                 
  .١٦٥ ص،٢ج:  القرآن جممع البيان يف تفسري)١(
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ُالذين كفروا> َ َ َ ِ ُأوليآؤهم>: و، <َّ َُ ُْ ِ نأيت ، وهلذا االفرتاق والتجانب أرسار عظيمة، <َ
ُتاركني التعرض لألخرى إىل مناسبات الحقة، عىل واحد منها يف املقام ّ. 

ّ فيكمن يف عدم تنصل الويل احلق عن مواّولّأما الرس األ فحكـى لنـا ، ليـهّ
ّفأضاف املوايل للـويل بنحـو مـشعر بقـو، ذلك عىل مستوى الرتكيب اجلميل ة ُ

ننا نجد يف ذلك االفرتاق بني األولياء ومواليهم حكاية عن إ يف حني ،االرتباط
َّالتنصل واخلذالن؛ وهذه احلقيقة القرآنية التي تعكسها آية الكريس سجلها لنا  ّ

ًجاءت ترصحيا ال تلوحيا، ىُالقرآن الكريم يف موارد أخر : من قبيل قوله تعاىل، ً
َوإذ زين ل{ َْ ََّ َ ْهم الشيطان أعامهلم وقال ال غالب لكم اليوم من الناس وإين جار لكم ـِ ٌ َ َ ُ ْ ْ ُُ ُ ََّّ ْ ََ َ َ ْ َ َ ِّْ ِ ِ َّ ِ ِ َ َ َ ََ َُ َ َ ُ ُ

ُفلام تراءت الفئتان نكص عىل عقبيه وقال إين بريء مـنك َ َِّ ْ ٌَ ِ َ َ َ َ َ َِّ ِ َ َ ِ ِ ِ َِ ْ َِ َ َ َ َّ َم إين أرى مـا ال تـرون إين َ َ َ َ ِّْ ِِّ َِ ْ َ َ َ
ِأخاف اهللاَ واهللاُ شديد العقـاب َ ِ ِْ ُ ُ ََ َ َّبـل إن الـشيطان وهـو الرمـز ، )٤٨: األنفـال( }َ

ّاألكرب للطاغوتية صار مرضبا للمثل القرآين بالتنصل عن أوليائه : قال تعـاىل، ً
َكمثل الشيطان إذ قال لإلنسان اكفر ف{ ْ َ ْ َُ ْ َِ ِِ ْ ِ َ ََ َْ ِ َّ ُلام كفر قال إين بـريء منـك إين أخـاف اهللاََ ِ َ َ ِّ ِِّ َِ ِّ ٌَ ِ َ َ َ َ َ َّ َ

َرب العاملني ِ َ َ َّْ   .)١٦: احلرش( }َ
ّإن الطاغوتية عنوان صادق عىل كل شخص أو فكـرة أو  :البيان السادس َّ

ة اخلروج عن واليـة اهللا سـبحانه ّفعل، َّسبيل مؤداه اخلروج عن والية اهللا تعاىل
ِّطاغوت متمرد عىل  . دواعي الفطرة للوحدة والتوحيدُ

 لقولـه ؛ اهلـوى:بحسب العـرض القـرآين، ومن مجلة مفردات الطاغوتية
ًأرأيت من اختذ إهله هـواه أفأنـت تكـون عليـه وكـيال{: تعاىل َِ َِ َ ُ َ َ ُْ َ ْ ََ ُ ُ َ َ ََ َ َ َ َََ ِ َ َّ ، )٤٣: الفرقـان( }ِ

 مـع اّوأم، أما مع اجلهل فمعلوم، ًواهلوى النفيس جيتمع مع العلم واجلهل معا
َأفرأيت من اختذ إهله هواه وأضله اهللاُ عىل علـم وخـتم عـىل {: العلم فلقوله تعاىل ْ َ ََّ َ َ ُ َ ُ َ َ َُ َ ْ ََ َ ٍَ َِ َ َ َََ ِ َ َ َّ ِ َ

َسمعه وقلبه وجعل عىل بـرصه غـشاوة فمـن هيديـه مـن بعـد اهللاِ أفـال تـذكرون ُ َ ْ ََّ ًَ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ِ َ َ َ ِْ َ{ 
َّ يضلون عىل علم تتأصل يف قلوهبم الشبهات بنحو َّ؛ وكأن الذين)٢٣: اجلاثية( ٍ ّ

َصم بكم عمي فهم ال يرجعون{: فهم، ُال ترجى هلم عودة ُ ُ ُ ُِ ْ َ ْ ٌ ْ ٌ ٌَّ ُ َ  .)١٨: البقرة( }ْ
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َّوقد صور الشيطان طريقة استعباده لإلنسان من خالل جلمه وحتنيكه بـام 
ّيفقده القدرة عىل تقبل احلق ّ ل يف حركتـه ُ وذلك من خالل ما حيدثه مـن شـل،ُ

ِقال أرأيتك هـذا الـذي كرمـت عـيل لـئن أخـرتن إىل يـوم {:  قال تعاىل؛الفكرية ْ ْ َ ََ ْ ْ َّ ْ ََ َ َ َِّ ِ َ َّ َ ََ َ َِ َِّ َ َ َ َ َ
ًالقيامة ألحتنكن ذريته إال قليال ِ ِ ِ َِ ََّ ُ َّ َْ ََّ ِّ َ َُ َْ  جعـل اللجـام يف :االحتناكو، )٦٢: اإلرساء( }َ

ًلكيال يتحرك يمينـا وال شـامال، فم احليوان ً َوهكـذا فعـل الـشيطان الغـرور ، َّ
 .باإلنسان املغرور

ًالـذين جـاء وصـفهم دقيقـا ، ٍواالحتناك حكاية عن واقـع حـال ملواليـه
اختـذوا (: حيث يقـول فـيهم، ًوعميقا يف كلامت أمري املؤمنني عيل عليه السالم

َّودب ، َّفبـاض وفـرخ يف صـدورهم، ًواختذهم لـه أرشاكـا، ًالشيطان ألمرهم مالكا
ن هلـم ّفركب هبم الزلـل وزيـ، ونطق بألسنتهم، فنظر بأعينهم، يف حجورهمودرج 
    .)١() ونطق بالباطل عىل لسانه،فعل من قد رشكه الشيطان يف سلطانه، اخلطل

ْومن مفردات الطاغوت أيضا الكرب ِ َّفهو املرض الوبيل الذي تأسـس يف ، ً
ْوإذ قلنا لل{:  قال تعاىل؛ّولمناخه الطاغوت األ ْ ِْ َ ُ ِ ْمالئكة اسـجدوا آلدم فـسجدوا َ ُْ َُ َ َُ َ ْ ََ ِ َِ َ

َإال إبليس أبى واستكرب وكان من الكافرين َ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ َِ ْْ َ َ َ َ ْ َ ِ وكفى بالكرب موبقـة ، )٣٤: البقـرة( }َِّ
َسـأرصف عـن آيـايت {: قال تعـاىل، ّأنه يرصف القلب عن رؤية احلق الرصيح ِ َ َْ َ ُ ِ ْ َ

ِالذين يتكربون يف األرض بغري ْ ْ ََ َِ ِ َ ِ َ ُ َّ ََ ِ ِّ احلقَّ  .)١٤٦: األعراف( }...َ
ُّومن مفرداته أيضا حب الدنيا ٌّيا أهيا الناس إن وعـد اهللاِ حـق {:  قال تعاىل؛ً َ ْ َ َُ ََّّ ِ َ ُّ َ َ

ُفال تغرنكم احلياة الدنيا وال يغرنكم باهللاِ الغرور ُ َّ َ َ َ ُ ََّ ُ َّ ُ ْ ُ َّ ُْ ِ َ َ ُّ َُ َ َ  .)٥: فاطر( }َ
ّومن مفرادته أيضا كل ْيريـدون أن يتحـاكموا ...{:  قال تعـاىل؛ حاكم ظاملً ُ َ َُ َ َ َُ َ ِ

ًإىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الـشيطان أن يـضلهم ضـالال بعيـدا ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ًَ َ َُ ْ ُ ْ ُ ُ َ ُُ َّ ََ َ ُُ َ ََّّ ُْ ِْ ِ ُ ِ{ 
 .)٦٠: النساء(

                                                 
  .حتقيق وتعليق الشيخ حممد عبده. <٧>:  خطبة رقم٤٢ ص،١ج: هنج البالغة )١(
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َّوأخريا فإن الطاغوت األ وأمرنـا اهللا تعـاىل بـأن ، ًذنا عـدواّ الذي اختـّولً
ّخذه عدوا ال وليّنت ٌّإن الـشيطان لكـم عـدو {:  قال تعاىل؛ًا هو الشيطان الرجيمًّ َُ ْ ُْ ََّ َ ََّ ِ

ِفاختذوه عدوا إنام يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعري ِ ِ ِ ِ َِّ َ َِ َ ْ ْ ُ َ ُ ّ َ َُ ُ ُ َّْ ْ َُ ِ ً ُ َّ  .)٦: فاطر( }َ
وقـد ، ّوالذي ال يكف عن عداوته، إنه هو العدو الذي ال مراء يف عداوته

ِقال رب بام أغويتني ألزينن هلـم يف {: وهو قوله تعاىل، أقسم عىل إغوائنا أمجعني ُْ ِّ ْ ََُ َّ َ َِّ َ َِ ْ َ َ ِ َ َ
َاألرض وألغوينهم أمجعني ُِ َ َْ َ ْ َ َّْ ِ ْ ُ ِقـال فـبام أغـويتني {: وقولـه تعـاىل، )٣٩: احلجر( }َِ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
َألقعدن هلم رصاطك املستقيم ْ ِْ َِ َُ َ َ َ َُ َّ ُ ْ  أو ،ولذا فهو الطاغوت األكرب، )١٦: األعراف( }َ

ًقل األبرز واألشد انطباقا عليه عنوان الطاغوتية ِوقـل لعبـادي {:  قـال تعـاىل؛ّ َِ َِّ ُ
ًيقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينـزغ بيـنهم إن الـشيطان كـان لإلنـسان عـدوا  ُ ْ ُّ َ َ ُ ُْ َ َِ َ ْ ْ ْ َ ْ َ َ َْ َّ َِّ ِ ِ َِ َ َّ َ ََّ َ َِ ُِ َ َّ ُ

ًمبينا ِ  .)٥٣: اإلرساء( }ُّ
ٌولن جتد شخصا يقول بأنه عبد ة ّوالطام، وهذا من نتاج خداعه، للشيطان ً

ويـذودون ، ينطقون بلـسانه، ّالدمهاء أن يكون أدعياء احلق واحلقيقة فريسة له
َالذين {: وهم الصادق عليهم قوله تعاىل، ًظنّا منهم بنرصة الدين، عن حياضه ِ َّ

ْضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم حي ُْ َْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ََّ ُ ُ َ َْ َ ْ ُّ ِ َ ِ ُ َّ ًسنون صنعاَ ْ ُُ َ  .)١٠٤: الكهف( }ِ
ُأولئك الذين جعلت مصيبتهم يف ديـنهم وال ، ًوال مـصيبة تفوقهـا أبـدا، ُ

ْقل هل {: َّكيف وقد عرفهم القرآن قبل ذلك بقوله تعاىل، خسارة تعلوها البتة َْ ُ
ًننبـئكم باألخــرسين أعــامال َْ ْ َ َِّ ِ َ ْْ ُ ََ ِ ُ َّإن اجلــامع : وخالصــة القــول، )١٠٣: الكهــف( }ُ

املشرتك للمنضوين حتت لواء الطاغوتيـة هـو أن يـصدق عليـه أنـه فاعـل يف 
 .ّاإلخراج من احلد
والوالية اإلهلية املظهريـة ، َّإن الوالية اإلهلية الذاتية املحضة: البيان السابع

َّإن اهللا تعاىل مل جيعـل مـن نفـسه : أي، ال باجلعل، ًثابتة هللا تعاىل ذاتا، ِّالتجلياتية
ًوليا للذين َّإن الوالية اإلهلية : ُوبعبارة أخرى، وإنام كشف هلم عن ذلك،  آمنواّ

فلـيس هنالـك جعـل حقيقـي يف ، َّاخلاصة باملؤمنني وليدة اإليامن بـاهللا تعـاىل
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 .ّفهي أشبه بالالزم الذايت الذي ال ينفك عن ملزومه، البني
 ،وهذا من قبيل األصل املعريف املوجود يف اخللق بـصفتهم مفطـورين لـه

ُاحلمد هللاِ{ ْ ِ فاطر الساموات واألرضَ ْ ََّ ْ َ َِ َِ ِ واألصل املعريف هو معرفة ، )١: فاطر( }...َ
ّفليس هنالك فاصلة بني أصل اخللقة وبني حتقـق األصـل ، اهللا تعاىل وتوحيده

فواليته ذاتية ال حتتـاج إىل جعـل ، فهو حقيقة اخللقة والفاطرية، ّولاملعريف األ
د أن تنطبع يف قلبه احلقيقة اإليامنية يكون قـد ّبمجرَّبمعنى أن اإلنسان ، جاعل

ًاختذ من اهللا تعاىل وليا له ِّت بنا مجلـة بيانـات تـشري إىل علّوقد مر، ّ يـة اإليـامن ُ
ية جعلية إجيادية للوالية اإلهلية بقـدر مـا هـي ّوهي ليست عل، للوالية اإلهلية
إهنا واسـطة :  فلسفيةوبعبارة منطقية، ة للعلم ال لإلجيادّفهي عل، كاشفة عنها

َّفإن األصل قد تأصل مع أصـل اخللقـة، يف اإلثبات ال الثبوت واملعرفـة قـد ، َّ
َّولكن الغفلة والنسيان قد غلقتا أبـواب الرجـوع ، واملعاينة قد وقعت، سبقت َّ
 .)١(ُما دمت طعمة لذلك، هيت لك: وقالتا

ّإن هذه الوالية اإلهلية لذاتي ان القـرآين مـن ّتها وقع التعجـب واالسـتهجَّ
ِقل أغري اهللاِ أختذ وليـا فـاطر الـساموات واألرض{:  قال تعاىل؛اختاذ سواها ْ َّ ّ َْ َ َ َِ ِ ِ َِ َِ َ ً ُ َّ َ ََ ْ ُ...{ 

 .)١٤: األنعام(
وأما والية الطاغوت فإهنا جمعولة مـن قبـل ، هذا بالنسبة لوالية اهللا تعاىل

َوفريقا حق علـ...{:  قال تعاىل؛اإلنسان الكافر نفسه َ َ ََّ ً ُيهم الـضاللة إهنـم اختـذوا َِ َ ََّ ُ ُ ُ َّْ ِ ُ َ َّ ِ
                                                 

ِوإذ أخذ ربك مـن {:  روي عن ابن مسكان عن أيب عبد اهللا الصادق عليه السالم يف قوله)١( َ ُّ ََ َ َ َ ْ ِ
ِبني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم عىل أنفسه ِ ِ ِ ُِ َ ََ َُ ُ َ َ َْ ْ َّ ِّ ْ ََ ََ ُ ُْ ِ َم ألست بربكم قالوا بىلُ ُ ََ ِّْ َ ْ َ ْ ُْ ِ ُ : األعراف> }َ

، فثبتت املعرفـة ونـسوا املوقـف وسـيذكرونه، نعم: قال. ؟معاينة كان هذا: قلت( <١٧٢
،  ومل يـؤمن بقلبـهّ بلسانه يف الـذرّقرأ فمنهم من .ن خالقه ورازقهَولوال ذلك مل يدر أحد م

ْفام كانوا ليؤمنوا{: فقال اهللا تعاىل ُْ ِ ِْ ُ ُ َ َ َ بام كذبوا من قبل كذلكَ ِ َِ ََّ َُ ْ َُ ْ َ خمترص ). <١٠١: األعراف>} ِ
  .١٦٨ص: للشيخ حسن بن سليامن احليل، بصائر الدرجات
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َالشياطني أولياء من دون اهللاِ وحيسبون أهنم مهتدون َُ َ ْ َُّ ُ َ َ ََّ ُ َ ُ َْ َْ َ ِ ِ ِ ِ َّفال يتوقع ، )٣٠: األعراف( }َّ ُ
ًفالضاللة واإلضالل الزمان ذاتيان ال ينفكان عنه أبدا، ُمنه إصالح أو هدى ّ ِ  ؛ِ

َّكتب عليه أن{: قال تعاىل َ ِ ِْ َ َ َ ِه من تواله فأنه يضله وهيديه إىل عذاب السعريُ ِ ِ ِ َِّ ُ َِ َ َ َ ُ ُ ُ َ َُ ُِّ ْ َ َّ َ َ َّ : احلج( }َ
وقـد ، فاهللا تعاىل بريء من هذه الوالية الطاغوتية ومن جعلهـا وجاعلهـا، )٤

أعرب سبحانه عن شـجبه هلـذه الواليـات الزائفـة مـن خـالل بيـان عـداوة 
فهـي واليـات ، ُ حتـى هيلكـهالشيطان لإلنسان ووعيده له بالتزيني واإلغواء

ومأمورون بالرباءة منها ومواجهتهـا مـن جهـة ، ساقطة عن االعتبار من جهة
 .ثانية

وأمـا واليـة ، إذن فام دام الويل غري اهللا تعاىل فهو جمعول من قبل اإلنـسان
األنبياء عليهم السالم ووالية النبي اخلاتم صىل اهللا عليه وآله وواليـة األئمـة 

، ٍّهل البيت عليهم السالم فإهنا مظهر لوالية اهللا تعاىل وجتل هلااملعصومني من أ
ّوصح وصفها بذلك فإهنـا ال بمعنـى الغرييـة يف ، ن صدق عليها اجلعلإفهي 
ّوإنام هي بمعنى التجيل الفعيل لوالية ، ِملا عرفت أنه ال والية إال هللا تعاىل، املقام

ِوالذي{: اهللا تعاىل؛ وعليه ففي فقرة البحث َّ ُن كفروا أوليآؤهم الطاغوتَ ُ َّ ُ َ ُُ ْ َُ ِ َ ْ َ  تنبيـه }َ
إىل كون الوالية الطاغوتية جمعولة من قبل الكافرين أنفسهم لنفس الطـاغوت 

  .ِّبعناوينه الكثرية ومصاديقه املتفرقة
ومل تـذكر ، <الطـاغوت>: َّإن هذه الفقرة قد جاءت بمفـردة :البيان الثامن

، ّوهـو تقريـب معنـى جتـاوز احلـد، ٍّر هامللتدليل عىل أم، <الشيطان >: مفردة
ّفالطاغوت يعلم أتباعه التمـرد والطغيـان ِّ ّوالتمـرد والطغيـان تعبـريان عـن ، ُ

 .َّأو قل بأن الزمهام ذلك، جتاوز احلدود
ًية الصفة لتشمل اإلنس واجلن معاّوللتدليل عىل أعم ال  َّهو أن الشيطان، ّ

ّفـيعم ، مصداقه أوسع من ذلـكوأما الطاغوت ف، ينتمي إىل حضرية اإلنسان
ً املشار إليه ابتداء إىل الشيطانّاإلنسان فيندرج حتت العنوان العام :  قال تعـاىل؛ُ
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ْواستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم { َ ْ ْ ْ ْ َ ُْ ُْ ِ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ َ ْ َِ ِ ِِ َ َ َ ِ ْ
َيف األموال واألوالد وعدهم و ُ َ ْ َ َْ ْْ ِ ِ َ َ ًما يعدهم الشيطان إال غروراِِ ُ ْ ُ َ َُ َّ ِ ُ َ َّ ُ ُ  .)٦٤: اإلرساء( }ِ

َّوال ريب بأن هذا االستبداد الطاغويت يف املسلك اإلنساين مسبوق بشقاوة 
لتنطلــق احلركــة ، فوجــدت مناخهــا املوبــوء، واســتعداد للخطيئــة والرذيلــة
َومـن...{، وال يشء غـري الـسقوط، ّالقهقرية يف سلم الكامالت اإلهلية ْ يـرشك َ ِ ْ ُ

ٍ فكأنام خر من السامء فتخطفه الطري أو هتوي به الريح يف مكان سحيقِباهللاِ ِ ِ َِ َ ِّ ْ َّ ٍَّ ََ َّ َِ ُ ْ ُ َِ ِ ْ ُ َ ََ ْ َ ََ َّ َُ َ : احلج( }َ
 .ّواملكان السحيق هو موضع ومستقر الويل الطاغويت، )٣١

عىل أن تكون لنا عودة ،  القدر من هذه البيانات الثامنيةاإىل هنا نكتفي هبذ
ِّخرى يف عرض تفاصـيل وبيانـات جديـدة نحقـق فيهـا األبعـاد الطاغوتيـة ُأ ُ

َّومـا يرتتـب علـيهام مـن ، وأثرها يف حركة اإلنسان الفكرية وسلوكه العمـيل
   .مصري بائس قاتم
ِ رجو هم من ا ور إ  الظلمات{:قو  تعا  َ ُ  

َ
ِ ِ ِ َ  ُُ َ ْ ُ{ 

َّفاملوىل عليهم ، واية والقرسَّإن اإلخراج الطاغويت إنام يكون عن طريق الغ
سـواء ، فلم يعد أمامهم سوى املتابعـة، َّقد احتنكهم الطاغوت وشل حركتهم

ّفـإن الطـاغوت يستـضعف أتباعـه ويـذهلم، كان برغبة منهم أم بإرغام هلـم َّ ،
ّفإن اهللا تعاىل يعز أنصاره ويكـرمهم، ِّبخالف ما عليه املؤمن يف توليه هللا تعاىل ُ ُّ َّ ،

َالذين يتخذون الكا{: ة يف غري الوالية هللا تعاىلّ العزُوال تطلب ْ ََّ ُ ِ َِّ َ ِفرين أوليـاء مـن َ ِ َِ ْ ََ ِ
ُدون امل ِ ُؤمنني أيبتغون عندهمُ َُ َْ َِ ِ َِ ُْ َ َ العزة فإن العـزة هللاَِ ََّ َِّ َِّ ِ َ ً مجيعـاْ ِ وبتبـع ، )١٣٩: النـساء( }َ

َّعزته تكون عزة املؤمنني ُوهللاِِ العزة ولرسـو...{: َّ َ ِ َِ َُ َّ َله وللمـؤمننيْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ : املنـافقون( }...َ
َّهذا وقد مرت بنا مجلة بيانات تتعلق ، )٨ والكالم ، فراد النور ومجع الظلامتبإَّ

 .هو الكالم
 يفهـل هـ، ًبقي لنا أن نقف قليال عنـد طبيعـة اإلخـراج الطـاغويت، نعم
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ُعة أخرى  أهنا ذات طبيرة يف الوجود أمّ عىل نحو الوالية التكوينية املؤثةمأخوذ
 ؟مغايرة

، َّمرت بنا حتقيقات يف الوالية اإلهلية عىل املستويني الترشيعي والتكـويني
ُوقد ذكرنا بأن القدر املتيقن منها يف الفقرة األوىل من املقطع الثاين هو الواليـة  َّ َُّ

وعليه فبمقتىض املقابلة بني الوالية اإلهلية والوالية الطاغوتية تكون ، التكوينية
ُ ويمكـن .وبتبعـه يكـون اإلخـراج كـذلك، ًة الطاغوتية تكوينية أيـضاالوالي

تصوير هذه الوالية التكوينية الطاغوتية من خالل ما تقدم من إشارات حـول 
ًاهليمنة التي يامرسها الطاغوت عىل مقدرات الذين اختذوه وليا هلم ّ وبحـسب ، َُّ

َألحتنكن ذريته إال ق(: التعبري القرآين ََّ ُ َّ َْ ََّ ِّ ُ َ ِ ًليالَ واالحتناك تعبري آخـر عـن اهليمنـة ، )ِ
ّوقد صور لنا القرآن الكـريم هـذا التـرصف التكـويني ، ّواملكنة من الترصف َّ

ُالذين يأكلون الربا ال يقومون إال كـام يقـوم {: للطاغوت يف مواليه يف قوله تعاىل َ ُ َ ِّ َُ َُ َ َُّ َِ َ ََ َُ َّْ ِ
ِّالذي يتخبطه الشيطان من املس َ ُ ََّ ِ ُِ َ ُْ ََّ َ َ طـه الـشيطان ّوالـذي يتخب، )٢٧٥: البقرة( }...َّ
ًيكون أسريا له حمكوما له ، فيكون ذلك أشبه بحالـة اإلدمـان عـىل املوبقـات، ً

رغـم أنـه ، طه املسكرات بنحو ال يملك إرادة فاعلـة جتـاه ذلـكّفاملدمن تتخب
ّفإن الذي يتخب، وهكذا يف املقام، يعلم بسوء ما عليه َّطـه الـشيطان يعلـم بـأن َّ
وهـذا الـضعف ، ولكنه ضعيف أمامه فاقد لـإلرادة،  لهٌّ حقيقيٌّالشيطان عدو

 .ُوالفقد من املستويات العميقة للظلامت التي أخرج املؤمن منها
 هـو ضـعف ّولَّوبحسب فهمنا فإن حاالت اإلدمـان املنتـرشة سـببها األ

نقـاذ قـد وهذا اإل، فاملدمن حيتاج إىل إنقاذ حقيقي، احلالة اإليامنية لدى املدمن
َّوهو ما تتكفل هبا األدويـة ، ًيكون حمدودا قصري املدى فيأخذ الطابع الصوري

َّوهو ما تتكفل به احلالة اإليامنية املفعمة ، ًوقد يكون اإلنقاذ جذريا، الكيميائية
ولـذلك عنـدما خيتفـي اإليـامن ، بآليات التطهري احلقيقي من براثن الطاغوت

 . اإليامن تنترش الفضائل وتنزوي املوبقاتَّوعندما يتجىل، تنترش املوبقات
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وهـي الواليـة الـرشسة ، إذن فالوالية التكوينية الطاغوتية ممكنة التصوير
مت ّوقـد تقـد،  عىل فريستها فُرتدي بصاحبها يف مكاهنـا الـسحيقّالتي تنقض

فباض ، ًاختذهم له أرشاكا(: َّكلمة أمري املؤمنني عيل عليه السالم بأن الشيطان قد
، ..)ونطق بألسنتهم، فنظر بأعينهم، َّودب ودرج يف حجورهم، َّرخ يف صدورهموف

وقد ورد يف أخبار الفريقني أنه جيـري يف ، وهل هذه السلطة إال سلطة تكوينية
 .)١(اإلنسان جمرى الدم

َأولـئك أصحاب النار هم فيها خالدون{: قوله تعاىل ُ َ َِّ ِ َِ ْ ُ ُ َ ْ ِْ َ َُ َ{  

فهـو ، ُأو ما بعد زمان فـساده، ه وانتفاء فسادهَّإن خلود اليشء يعني مكوث
ّحمتفظ بخواص والعرب تصف الرجـل ، َّزمان يفوق حده الطبيعيه إىل ه وتفاصيلُ

ّاملسن َّ الذي مل يشب بأنه خملدُ ِّوقد فرس قوله تعاىل، )٢(ُ ٌيطـوف علـيهم ولـدان {: ُ َ ُْ َِ ْ ْ َِ َ ُ
لدون َخمُّ ُ َّ ًبأهنم يبقون ولـدانا ال )١٧: الواقعة( }َ ، )٣(ًون أبـداّ هيرمـون وال يتغـريَّ

                                                 
َّإن آدم عليه الـسالم (:  عن ابن بكري عن اإلمام الصادق أو اإلمام الباقر عليهام السالم قال)١(

َيا رب سلطت: قال َّ ّ عيل الشيطان وأجريته منـي جمـرى ِّ يـا : فقـال، ًالـدم فاجعـل يل شـيئاَّ
 . ٩٣ ص،٤ج: صحيح البخاري: ًوأيضا، <١ ح،٤٤٠ ص،٢ج: ُأصول الكايف )....آدم

أنه تعاىل جعله بحيث جيري من بني آدم جمرى الدم وصـدور بنـي آدم (: وعن ابن عباس
ِمن رش الوسواس اخلناس {: مسكن له كام قال َْ َِّ َ َْ ْ ِّ َ ُالذي يوسوس يف صد* ِ ُ ُ َِ ِ ْ ُ ِ ِور الناس َّ َّ َمـن * ِ ِ
ِاجلنة والناس َّْ ََّ ِ : وكام قال النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه، ة الشياطنيواجلنّ، <٦-٤: الناس>، }ِ

َّ إذا ذكر العبد اهللا عز ،َّإن الشيطان ليجثم عىل قلب بني آدم، له خرطوم كخرطوم الكلب(
 لـه اسـامن مـن ّفاشتق، وإذا غفل عن ذكر اهللا وسوس، رجع عىل عقبيه: أي، وجل خنس

). اس من خنوسه عنـد ذكـر العبـدّالوسواس من وسوسته عند غفلة العبد، واخلن: فعليه
  .٢٣٨ ص،٩ج: للامزندراين، رشح أصول الكايف

 .٢٠ص: ترتيب إصالح املنطق:  انظر)٢(
 . ٦٧٨ ص،١ج: جممع البحرين:  انظر)٣(



 ٤٥٥ ...........................................................التفسري املفردايت آلية الكريس 

َّكـام أن شـدة ، ُوإنام النعيم األخروي يف بقائـه وديمومتـه، فيديم بذلك النعيم َّ
وهذا معنى من معاين ، العذاب املعنوي هو الشعور بعدم انتهاء العذاب املادي

 .فاخللود يف النار يقتيض عدم اخلروج منها، اخللود
َّد ألن اإلنسان بطبيعته ال يميل إىل أصل وقد جرى التأكيد عىل مفاد اخللو

، َّوهذا من باب الرتهيب له لريتـدع عـام هـو فيـه، العذاب فكيف باخللود فيه
ًويبدو أن ما عليه اإلنسان ابتداء هو مـا جيعـل األصـل فيـه العـذاب يف النـار  َّ

ُوأن املنجي لـه هـو اإليـامن والتقـوى والعمـل الـصالح؛ قـال ، واخللود فيها َّ
ُيريـدون أن خيرجـوا مـن النـار ومـا هـم {: بائي يف تفسريه لقولـه تعـاىلطاالطب َ َ َُ ُ ُِ َّ ُِ ْ ْ َ َ َ ِ

ٌبخارجني منها وهلم عذاب مقيم ُّ ِْ ٌِ َ ََ ُ َ َْ َِ ِ ًأوالويف اآليـة إشـارة (: )٣٧: املائدة( }ِ َّإىل أن : ّ
، وإنام يرصف عنه اإليـامن والتقـوى، العذاب هو األصل القريب من اإلنسان

ًوإن منكم إال واردها كان عىل ربك حتام مقضيا {:  قوله تعاىلكام يشري إليه ّ َّ َ ْ ِِّ ْ ً ْ َ ِّ َ َ ُ َ ََ َ َ َ ِ َّ ِ َّثـم * ُِ ُ
ًننجي الذين اتقوا ونذر الظاملني فيها جثيا ّ ُِ ِ ِِ ِِ َ َ َّ َ َ َُّ َ َِّ َّ ٍإن اإلنسان لفي خرس {: وكذا قوله، }ََّ ِْ َُ ِ َ َ َّْ ِ *

َِإال الذين آمنوا وعملوا الصاحل ِ َِّ َ َ َُ َُّ َ َّ َوكذلك أوحينـا {: كذلك يف قوله تعاىل، )١()}ِاتِ ْ َ ْ ََ َ ِ َ َ
ِإليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإليامن ولكن جعلناه نورا هندي  ِ ِْ َ َ ْ ِّ ُ َّْ ُ َ َ َ َ ُ ًْ ُ ََ َ ْ َ َْ َ ْ َُ َ ِ ْ َ ِ ُ ِ َ ً َ ِ

ٍبه من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إىل رصاط مستقيم ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُّ ََ َ َِ ِْ َ َّ َ َ ََّ َ ْ ْ  .)٥٢: الشورى( }ِ
ِّفلو خيل اإلنسان ونفسه لكان مآله إىل الكفر والعذاب األليم فاحتاج إىل ، ُ

ًفإن خلـف صـوت الفطـرة وراءه ظهريـا كـان املـصري ، ُمثري لدواعي الفطرة َّ
ولكـن دون أن ينتهـي إىل انطفـاء ، احلتمي له هـو اخللـود يف العـذاب األلـيم

َوإال ملـا شـعر ، تهـا وديمومتهـاّيويبل هو دليـل عـىل ح، الفطرة فيه وانزوائها
 .بالعذاب وال طلب اخلروج من النار

                                                 
وأمـا . <٧٢-٧١: مـريم>:  مهاواآليتان األوليان. ٣٢٩ ص،٥ج:  امليزان يف تفسري القرآن)١(

 .<٣-٢: العرص>: ُاآليتان األخريان فهام
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َّن الفطرة األصلية اإلنسانية إ: ًوثانيا(: طبائي لذلك بقولهاوقد التفت الطب
وا ومل ّ من النار غري باطلـة فـيهم وال منتفيـة عـنهم وإال مل يتـأملّوهي التي تتأمل

 .)١()بوا هبا ومل يريدوا اخلروج منهاّيتعذ
 : وها هنا نكتتان مهمتان مها

ّإن الفقرة مل تعرب عن الكفـ :ُالنكتة األوىل َِّّ وإنـام ، ار بـأهنم يـدخلون النـارُ
 ؟فام معنى هذه الصحبة النارية، وصفتهم بأهنم أصحاب النار

هل اخللود يف املقـام هـو اخللـود النـسبي بمعنـى املكـوث  :النكتة الثانية
َّ أنـه اخللـود الـواقعي وأن مأ، ّه نسبة جتوزفيكون الوصف باخللود في، الطويل

 ؟كام هو حال الداخل يف اجلنة، ةّفالداخل فيها غري خارج البت، النسبة حقيقية
ُأما النكتة األوىل فإن الفقرة الكريمة تريد أن تصل بنا  َّ حتديـد الطـرف إىل ُ

َّحيث تريد أن تقول بأن هؤالء الكفار ليـسوا ، املقابل للخلود يف اجلنة ًضـيوفا ُ
ًأو نازلني مؤقتا يف النار وإنام مثلهم مثل صـاحب الـدار الـذي ال يـرتك داره ، َّ

 .َّوهكذا الكفار فهم أصحاب النار وأهلها، ألهنا داره
ــا املوضــوعية  ــصلها يف بحوثن ــة ســوف نف ــك إشــارة خفي ــام أن هنال ّك ُ َّ

ّملخ، والتأويلية  أهنـم سـوف بمعنى، َّن اخلالدين يف النار هم اجلهنَّميونأصها ُ
 .ُوهذا مصري املبعدين، ًيكونون بأنفسهم نارا

، ًليس هنالك منطقة ظلامنية أبعد منه أبدا: أي، والكفر هو الضالل البعيد
َّومن الواضح بأن هؤالء املبعدين يقع يف قباهلم املقربـون ُ وقـد جـاء وصـف ، َّ

ًاملقربني قرآنيا بأهنم هم جنّ َّفأم{: وهو قوله تعاىل، ة النعيمَّ َ َا إن كان من املقـربني َ ِ َّ َ ُ َ ِ َ َ ِ
ٍفروح ورحيان وجنة نعيم*  ِ َ ُ َّ َ َ َ ٌ ٌْ َ ْ َ َ  .)٨٩ -٨٨: الواقعة( }َ

ومن كانت ، حقيقته نارية، وبمقتىض املقابلة يكون الكافر هو نفس جهنم
                                                 

 .٣٢٩ ص،٥ج:  امليزان يف تفسري القرآن)١(
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  .حقيقته نارية الزمه اخللود األبدي يف جهنميته
ّالثانية فإن للقرآن مفهومه اخلاصالنكتة وأما   وهـو غـري مـا يفهمـه ، بـهَّ

وقـد ، ًفالعرف يرى يف الشخص الذي يعيش فرتة غري قصرية خالـدا، العرف
َّولكن القرآن حيمل القضية عـىل املعنـى ، َّمرت بنا بعض املعاين اللغوية للخلد

َومـا جعلنـا {: كام هو احلال يف قوله تعـاىل، ويرفض الفهم العريف، احلقيقي هلا ْ َ َ ََ
َلبرش من قبلك ِ ِْ ََ َِّ َ اخللد أفإن مت فهم اخلالدونٍ ُ َّ َِ َ ُُ ُِّ َ َِ َ  .)٣٤: األنبياء( }ْ

ّمع أن املدونات التأرخيية بحسب الفهم العريف تطـرح أمامنـا أكثـر مـن ف َّ
، غري األنبيـاء الـذين عاشـوا مئـات الـسنني، كاخلرض وإلياس، نموذج خالد

ُولكن اآلية الكريمة تنفي عنهم صفة اخللد ما دام املوت احلتمي   .مصريهمَّ
ًفاخللد قرآنيا الديمومة والبقاء أبدا ً ولذلك نجد القرآن الكـريم يتعـاطى ، ُ

ُحيث يردف كلمـة ، مع الفهم العريف الساذج بجدية فينفيه يف أكثر من مناسبة
َومن يعـص اهللاَ ورسـوله فـإن لـه نـار ...{: من قبيل قوله تعاىل، اخللود بالتأبيد ُ َ َ ََ ُ ُ َ ْ ََ ََّ ِ َ ِ
ِجهنم خالد ِ َ ََّ َ ًين فيها أبداَ َ ََ َ  . )٢٣: اجلن( }ِ

 إخفاء الوعد وإعالن الوعيد
ِّمرت اإلشارة إىل أن خامتة املقطع األخري من اآلية قد رصح فيها باملـصري  ُ ََّّ

َأولـئك أصحاب النـار هـم فيهـا {: يف قوله، احلتمي ألصحاب احلالة العارضة ِ ِْ ُ ُ َ ْ ِْ َّ َ َُ َ
َخالدون ُ وقد وعدنا بعـرض ،  الطبيعة اإليامنيةُدون أن يشري خلامتة أصحاب، }َِ

وهـي ، وقـد ارتأينـا عرضـها بـصور احتامليـة، أسباب وتوجيهات هذا األمر
 : كالتايل

 تقـسيامت امَّبيـد أن هلـ، َّن املؤمن والكافر معلوما احلـالأ :ّولاالحتامل األ
م َّوبعض هؤالء تقع لدهيم أماين بأن اهللا تعاىل سوف يغفر هل، َّكام تقدم، خمتلفة
 .فاحتاج األمر إىل الترصيح بمصريهم احلتمي، ويرمحهم
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ُن املؤمن مل خيرج عن األصـل الـذي وجـد عليـهأ :االحتامل الثاين وهـو ، َّ
بخـالف الكـافر اخلـارج ،  طاغوت ورشيكّفطرة التوحيد املقتضية لنفي كل

َّفاحتاج األمر إىل ردع شديد يتضح فيه مصري اخلـروج عـن ، عن أصل الفطرة
 .فكان الترصيح بمصري الكافر دون املؤمن، صلذلك األ

َّن الترصيح بمصري الكافر دون املؤمن هيدف إىل إشعار أ :االحتامل الثالث
وتنبيهه ليكون عـىل حـذر شـديد ، َّاملؤمن بأنه يف منأى من ذلك املصري اخلطري

 .منه
فاقتىض األمر بيان ، هو تعبري رصيح عن غضب اهللا تعاىل :االحتامل الرابع

 .ال الكافر دون املؤمنح
ًن هنالك تنافيا حـادا وحقيقيـا بـني واليـة اهللا تعـاىل أ :االحتامل اخلامس ً ً َّّ
ًوتناسقا كبريا بـني ترتيـب الفقـرتني، ووالية الشيطان فاقتـىض هـذا التنـايف ، ً

ِّوالذين كفروا أوليآؤهم الطاغوت خيرجوهنم م{: والتناسق أن تأيت فقرة ُ ُ َ َُ ُ ُ ْ َ َِ ْ ُ َُ ُ َّ ُ ِ َِ ْ َ ِن النـور َّ ُّ َ
ِإىل الظلامت َ ُ َُّ ِاهللاُ ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلـامت إىل النـور{: بعد فقرة، }ِ ُ َ ُ َ َُّ َُ ُ َِّ ِ َِ ُُّّ ِّ َُ ِ ْ ُ ْ ِ{ 

َّفلم يسمح مقام اجلمع أن يرصح بمصري املؤمن، مبارشة ألنـه سـوف يكـون ، ُ
ّن الفقرة اخلاصإيف حني ، ًفاصال بني الفقرتني افر جاءت بعد ة ببيان مصري الكَّ
 .فلم يكن هنالك مانع منها، االنتهاء من الفقرتني
ّهو أن حمصلة االحتامالت املتقد :االحتامل السادس َّمة مجيعا تفرس لنـا رس َّ ِّ ُ ً

 .الترصيح بمصري الكافر دون املؤمن
 

ال ديـن (: عن عبد اهللا بن أبى يعفور عن أيب عبد اهللا عليه السالم أنه قـال
وال عتب عىل من دان بوالية إمـام عـدل مـن ،  دان بوالية إمام جائر ليس من اهللاملن
نعـم ال ديـن : ال دين ألولئـك وال عتـب عـىل هـؤالء؟ فقـال: قلت: قال، اهللا
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ْاهللاُ ويل الـذين آمنـوا { :أما تسمع لقول اهللا:  ثم قالألولئك وال عتب عىل هؤالء، ُ َ َ َِ َّ ُّ ِ
ِخيرجهم من الظلـامت َ ُ ُّ َ ُِّ ُ ِ ْ ِ إىل النـورُ ُ ُّ َ خيـرجهم مـن ظلـامت الـذنوب إىل نـور التوبـة  }ِ
ُوالـذين كفـروا أوليـآؤهم { :قـال اهللا،  إمـام عـادل مـن اهللاّواملغفرة لواليتهم كل َ ُُ ْ َ َُ ِ َِ ْ َ َ َّ

ِالطاغوت خيرجوهنم من النور إىل الظلامت َ ُ َُّ َِّ ِ ُّ َُ َ ُِّ ُ ِ ْ ُ َألـيس اهللا عنَـى هبـا : قلـت: قـال، }ُ
ْوالذين كفروا{ :ار حني قالّالكف ُ َ َ َ َِ ّوأي نـور للكـافر وهـو كـافر : فقـال:  قـال}َّ

 أن تولوا ّفلام، فأخرج منه إىل الظلامت؟ إنام عنى اهللا هبذا أهنم كانوا عىل نور اإلسالم
اهم مـن نـور اإلسـالم إىل ظلـامت ّ إمام جائر ليس من اهللا خرجوا بواليتهم إيـّكل
َأولــئك أصـحاب النـار هـم فيهـا {: الفقـ، ارّفأوجب هلم النار مع الكفـ، الكفر ِ ِْ ُ ُ َ ْ ِْ َّ َ َُ َ
َخالدون ُ َِ{()١(. 

ة مسعدة بن صـدقة عـن اإلمـام أيب عبـد اهللا ّم إىل مرويّفإذا أضفنا ما تقد
ُاهللاُ ويل الذين آمنوا خيرجهم { :َّإن اهللا قال يف كتابه(: الصادق عليه السالم أنه قال ُ َ َِ ْ ُ ْ ُ َ ِ َّ ُّ ِ

َمن الظلامت إىل ُِ ِ َ ُّ َ َ النور والذين كفروا أوليآؤهم الطاغوت خيرجـوهنم مـن النـور إىل ِّ َِّ ِ ُِّ ُ َُّ َ ُ ُ ْ َ َ ُِّ ُ ُ َ ُِ ْ ُ َُ َّ ُ ِ َِ ْ َ
ِالظلامت َ ُ َّيتبني لنـا أن ، )٢()همّفالنور هم آل حممد عليهم السالم والظلامت عدو، }ُّ َّ

ًمن توالهم عليهم السالم والتـزم بطـاعتهم يكـون مـشموال بـاإلخراج مـن  َّ
ًأو اقتدى بغريهم ـ تقصريا ال قـصورا ، َّومن توىل أعداءهم،  النورالظلامت إىل ً

ُأخـرج : أو قل بحسب التعبري القـرآين، ـ فقد خرج من ربقة اإليامن إىل الكفر
، ِّفضامنة بقاء اإليامن هو توليهم والنزول عند حكمهـم، من النور إىل الظلامت

 .إلعراض عنهمة اخلروج من النور إىل الظلامت فتكمن يف اّأما عل
قـال : سمعت أبا عبد اهللا عليه الـسالم يقـول(: قال، وعن مهزم األسدي

ّألعذ: اهللا تبارك وتعاىل َّبن كلُ وإن كانـت الرعيـة يف ،  رعية دانت بإمام ليس من اهللاَّ
                                                 

 . ٤٦٠ ح،١٣٨ ص،١ج:  تفسري العيايش؛٣ ح،٣٧٥ ص،١ج: ُأصول الكايف:  انظر)١(
 . ٤٦١ ح،١٣٨ ص،١ج:  تفسري العيايش)٢(
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ّوألغفرن عن كل، ة تقيةّأعامهلا بر وإن كانت الرعية يف ،  رعية دانت بكل إمام من اهللاَّ
: َّإن اهللا يقـول،  نعم:قال! ب هؤالء ّويعذ، فيعفو عن هؤالء:  قلت،ئةّأعامهلا سي

ِاهللاُ ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلامت إىل النور{ ُ َ ُ َ َُّ َُ ُ َِّ ِ َِ ُُّّ ِّ َُ ِ ْ ُ ْ ِ{()١(. 
ِاهللاُ ويل الذين آمنوا خيرجهم مـن الظلـامت {: وعن ابن عباس يف قوله تعاىل َِ ُُّ َُّّ َ ُ َ َِّ َُ ِ ْ ُ ْ ُ ِ

ُإىل النو ُّ َ هم قوم كانوا كفروا بعيسى وآمنـوا بمحمـد صـىل اهللا عليـه : قال، }ِرِ
َوالذين كفروا أوليـآؤهم الطـاغوت خيرجـوهنم مـن النـور إىل {: ويف قوله. وآله َِّ ِ ُّ َُ َ ُ ُ ْ َ َِّ ُ ُ َ ُِ ْ ُ َُ َّ ُ ِ َِ ْ َ

ِالظلامت َ ُ  .)٢(عث حممد كفروا بهُ هم قوم آمنوا بعيسى فلام ب:}ُّ
ْوالذين كفـروا{(: لسالم يف قولهعليه اوعن اإلمام حممد الباقر  ُ َ َ َ َِ بواليـة ، }َّ

ُأوليآؤهم الطاغوت {،عيل بن أيب طالب ُ َّ ُ َُ ُْ ِ خرجـوا أ ،نزلت يف أعدائه ومن تبعهم ،}َ
 واليـة :فـصاروا إىل الظلمـة ،ليـه الـسالم ع والنـور واليـة عـيل،الناس مـن النـور

 .)٣()أعدائه
 رايـة ترفـع ّكـل(: سالم قالعن أيب عبد اهللا عليه ال، عن أيب بصريًوأخريا 

 .)٤()ّ وجلّعبد من دون اهللا عزُقبل قيام القائم فصاحبها طاغوت ي
                                                 

  .٧ ح،١٧٥ ص، ١٨ج:  مستدرك الوسائل)١(
  .٣٢٣ ص،٦ج: جممع الزوائد:  انظر)٢(
  .٢٧٧ ص،٢ج:  طالبأيبمناقب آل  )٣(
ِّوقد وجهت هذه الرواية بأئمة اجلـور .٤٥٢ح ،٢٩٥ ص،٨ج:  الفروع من الكايف)٤( وأمـا ، ُ

ًفهو خارج ختصصا، اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر، إمام العدل َّألن مالك قيامه هو ، ّ
، ّوأما الطاغوتية فهـي جتـاوز احلـد ال حفظـه، ًمعروفافيكون قيامه ، ّحفظ احلد ال جتاوزه

َولو كان النهي عن القيام شامال إلمام العدل أيضا ملا بقـي حجـر عـىل حجـر ً وصـارت ، ً
رسـول اهللا  نوقـد ورد عـ، والعياذ بـاهللا تعـاىل، مر باملعروف ناهية عنهالرشيعة داعية األ
 ثـم .نكم عـذاب اهللاّ أو ليعمـ، عن املنكـرَّنُ ولتنه، باملعروفّنُلتأمر(: صىل اهللا عليه وآله

 =ن مل يستطعإ ف،ن مل يستطع فبلسانهإ ف، بيده إن استطاعه فلينكرًمن رأى منكم منكرا: قال
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وما تقـدمهام ، ويف ضوء ما تقدم يف العروض الروائية للمقطعني السابقني
َّضح لنا أن هذه الروايات تندرج ضـمن دائـرة اجلـري ّيف موضوعة التطبيق يت

ّفإهنا حتد، والتطبيق أو تكـون مـن ، ديق دون حرص املفهوم فيهاد لنا مجلة مصاُ
ضح لنـا الكثـري مـن املعـامل التطبيقيـة ّوسـوف تتـ، )١(باب الباطن أو التأويـل

 .والباطنية يف البيانات التأويلية آلية الكريس

                                                                                                                   
 ،١٦ج: وســائل الــشيعة> .) فحــسبه أن يعلــم اهللا مــن قلبــه أنــه لــذلك كــاره،فبقلبــه=

: عيـان الكوفـةوعن اإلمام احلسني بن عيل عليهام السالم يف كتاب أرسـله أل. <١٣٥ص
بسم اهللا الرمحن الرحيم من احلسني بن عيل إىل سليامن بن رصد واملسيب بن نجبة ورفاعة (

 رسـول اهللا صـىل اهللا َّ أما بعد فقـد علمـتم أن؛بن شداد وعبد اهللا بن وأل ومجاعة املؤمنني
 ،لعهـد اهللا ً ناكثـا، حلـرم اهللاً مـستحالً جـائراًمن رأى سلطانا>: عليه واله قد قال يف حياته

 كـان ، بقول وال فعلّ ثم مل يغري، والعدوانباإلثم يعمل يف عباد اهللا ،ة رسول اهللاّ لسنًخمالفا
 ، هؤالء القوم قد لزموا طاعـة الـشيطانَّ وقد علمتم أن؛< عىل اهللا أن يدخله مدخلهًحقيقا
وا ّ وأحلـ،ء واسـتأثروا بـالفي،لوا احلدودّ وأظهروا الفساد وعط،وا عن طاعة الرمحنّوتول

 .)لهآ صىل اهللا عليه و هبذا األمر لقرابتي من رسول اهللاّ وإين أحق،موا حاللهّ وحر،حرام اهللا
ّثم يطب، ُفاإلمام عليه السالم يعطينا قاعدة عامة. <٣٨١ ص،٤٤ج: بحار األنوار> قها عىل ُ

  ).دام ظله(منه . كام هو واضح، نفسه بصفته األوىل بذلك ال لالنحصار به
 .٣٤٧ ص،٢ج: امليزان يف تفسري القرآن: ر انظ)١(
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ُ إن حماولتنا التفسريية عىل املستوى اجلميل تقـوم عـىل أسـاس مـزج.١ ُ ني َّ
ُبسيط ومركب بني الرتاكيب اجلملية املتقاربة َّ ُللخروج برؤيـة مجليـة جتزيئيـة ، ُ

 .عن املضامني القريبة واملتوسطة والبعيدة لآلية الكريمة
ً إن كل مفردة من املقطع الثالث تشكل مطلبا معرفيا قـائام بنفـسه مـن .٢ ً ً َِّّ ُ
ُومفتاحا تفهيميا وإرشاديا ملفردات أخرى من ج، جهة ً ً  .ُهة أخرىً
،  التعاطي مع الطبيعة اإليامنية عىل أهنا هي األصل إسـرتاتيجية قرآنيـة.٣

َّفقدم الطبيعة اإليامنية عىل احلالـة العارضـة ، َّوأن الكفر هو جمرد حالة عارضة
 .يف املقطع
ُ إن الوظيفة األوىل للقرآن الكريم تكمـن يف إثـارة دفـائن العقـول.٤ ال ، َّ
 .فذلك مقرون بأصل الوجود،  اهللا تعاىل وتوحيدهلتأسيس يف جمال معرفةا

َّ السقف األعـىل يف الـسلم الكـاميل يكمـن يف الواليـة اإلهليـة.٥ َّكـام أن ، ُّ
ُوهـذا حيـاكي ، ُّالسقف األعىل يف التسفل البرشي يكمـن يف واليـة الـشيطان

 .ّواالعتباري بأخس معانيه، احلقيقي بأرشف معانيه، سقفي الوجود
ي تنطلق من الوالية اإلهلية هـو االسـم األعظـم اجلـامع ذأ الَّ إن املبد.٦

 .ّلكل الصفات واحلاكي عنها باإلمجال البسيط 
فهـو الـذي ، َّ إن املعنى االصطالحي القرآين حاكم عىل املعنى اللغوي.٧

ّحيدد املقصد اللغوي يف صورة التوفر عليه ِّ  .رشط وجود مناسبة بينهام، ُ
ُ إن املعاين األخرى .٨ ّالتي تساق يف فهم كلمة الويل من احلـب والنـرصة َّ ُ
َّة الكلمة ولكن القدر املتيقن منهـا يكمـن يف احلكـم ّحمفوظة يف ماد، وما شابه ُ َّ

 .ّوالترصف واألولوية باألنفس
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فتكـون شـاملة للمعـاين ، َّ إن الوالية الواردة يف فقرة البحـث مطلقـة.٩
َّإال أن قدرها املتيقن هو ال، املحتملة واليـة احلكـم : أي، ّوالية باملعنى اخلاصَُّ

 .ّوالترصف
 إذا ثبتت الواليـة اخلاصـة ألحـد ثبـت لـه اإلخـراج اهلـدايتي مـن .١٠

ّوبالتايل يكون ذلك اإلخراج اإلهلي ثابتا لكل ويل هللا تعاىل، الظلامت إىل النور ً. 
 هو النزول عند حكم الـويل ولـزوم ّ املراد من الوالء اإلجيايب اخلاص.١١
 .ةّوال خرية له يف ذلك البت، الدينية والسياسية، ًيف اإلمامتني معا، عتهطا

ّ قرآنيا قد حدد الرسول أجر رسالته يف مود.١٢ َّ لكنه مل يطلب ، ة أهل بيتهً
ّوإنام ألجل أم، ذلك لنفسه  .وأما أجره فعىل اهللا تعاىل، فهي املنتفعة بذلك، تهُ
ًرا إال ّفالعلم وإن كـان مـؤث، ةّملودّباع هو حتقق اّتَّ إن أقرب الطرق لال.١٣

ًأن العالقة الوجدانية أعمق تأثريا وإنـام ، ُ بعده الساذجّوليس املراد من احلب، َّ
 .ُة العبادية والعاطفة الدينية امللتزمةّ املسؤول واملودّهو احلب
ًال يمكـن التفكيـك بيـنهام أبـدا،  يف الوالية اإلهلية أمران متالزمان.١٤ ُ ،
واآلخر الرباءة من األعداء؛ فاإليامن بـاهللا تعـاىل ، م الطاعة واملتابعة لزوّولاأل

ًمتوقف عىل الكفر بالطاغوت قوال وعمال ً ٍّوال جدوى للحب بال تول وترب، ّ ٍّ ّ. 
ّ إن الوالء اإلجيايب اخلاص.١٥ ة ّ بالرسـول صـىل اهللا عليـه وآلـه واألئمـَّ

ة وًالطاهرين عليهم السالم ذو مراتب ثابتة هلم قرآنا مرتبـة عـىل : وهـي، سـنّ
، ومرتبة عىل مستوى اإلمامة الدينية والوالية الترشيعية،  واملودةّمستوى احلب

ومرتبة عىل مستوى الواليـة التكوينيـة ، ومرتبة عىل مستوى اإلمامة السياسية
 .ُاملوصلة إىل املطلوب

ّ إن واليتنا هللا تعاىل ال تصدق وال تثمر ما مل نتخل عـن كـل.١٦ َّ الئـق  العَّ
ّوعىل رأسها حب الدنيا واخللود إىل األرض والدس يف الرتاب، الطاغوتية ّ. 
ً إن تولينا هللا تعاىل ال يعني قطع الصلة مطلقا بالطواغيت وأتبـاعهم.١٧ َّ ،
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ة ّومـود، والعمـل عـىل هـدايتهم، وعـالج مريـضهم، فلنا مـساعدة فقـريهم
ًدون أن يشكل خروجا عن واليته سـبح، األقرباء منهم ِّ ًألنـه لـيس توليـا ، انهُ

فــأعطهم مــن عفــوك ...يفــرط مــنهم الزلــل، نظــري لــك يف اخللــق(: فهــم، هلــم
خملـصون يف ، صادقون يف قوهلم، وأتباع الطاغوت منهم إنسانيون، )وصفحك
 . والتعاطيّولذا ال ينبغي اخللط بني التويل، عملهم
 ولغـريه ، ما من كامل وجودي للغري إال وهو ثابت هللا تعاىل باألصالة.١٨

وهـو مـا أطلـق عليـه القـرآن ، كام هو احلال يف الوالية اإلهليـة، باإلفاضة منه
 .باإلذن
 إن كــان املــراد مــن الواليــة التكوينيــة املمنوحــة لإلنــسان الكامــل .١٩

ُفإن اهللا تعاىل ال يشاركه ، ًفذلك باطل حمضا، ّالترصف بنحو التفويض املعتزيل َّ
فال مانع ، ّوإن كان املراد هو الترصف بإذنه، ّأحد يف سلطته التفويضية اخلاصة

 .عقيل وال نقيل منه
َّ إن ثبوت الوالية الطولية للغري ال بد أن ال يلزم منـه شـبهة الـرشك.٢٠ َّ ،

ًوإن كان خفيا ّف من حيث انتهى تـرصف اهللا تعـاىل ُّفإذا كانت بمعنى الترص، ّ
فـق مـا اقتـضاه وإذا كان بمعنى العمل و، فذلك مشوب بشبهة الرشك اخلفي

 .األمر اإلهلي والوظيفة اإلهلية له فذلك توحيد خالص
، َّ إن القرآن الكريم ينفي دعوى انحـصار الواليـة اإلهليـة بـاملؤمنني.٢١

ُّأم اختذوا من دونه أولياء فاهللاُ هو الويل{: لقوله تعاىل ِ ََ َ ُ ْ ُْ َ ِ ِ ِ َِ َُ َ َّ َّولكن هنالـك واليتـني ، }ِ
ّاألوىل تعــم اخللــ، إهليتــني ، ُّبمقتــىض قيوميتــه املطلقــة يف الوجــود، ق بــأرسهُ

َّواألخرى والية خاصة باملؤمنني تكمـن يف نفـس ، وهلا حيثية تعليلية حمـددة، ُ
 .اإليامن
ِّفهو كـيل مـشكك، َّ إن اإليامن ذو مراتب.٢٢ ُ َّوحيـث إن هـذه الواليـة ، ّ

 ذات مراتـب َّفإهنـا تـشكيكية، ّاإلهلية متوقفة عىل اإليامن بصفته حيثية تعليلية



 ٤٦٥ ...........................................................التفسري املفردايت آلية الكريس 

 .ًأيضا
،  وراء نـور اإليـامنًاونـور، َّ إن هنالك ظلـامت وراء ظلـامت الكفـر.٢٣

فاهلدايـة ال تقتـرص عـىل ، استدعيا اإلخـراج مـن األوىل واإلدخـال يف الثـاين
وإيـامن باإلمـام الـويل ، فهنالك إيامن بـالنبي وتـسليم لـه، موضوعة التوحيد

 .وتسليم له
 فاعله املـؤمن ّولواأل، مل صحيحوع،  هنالك عمل صالح صحيح.٢٤
، ًوإن كـان الفعـل الواقـع مـنهام واحـدا، والثاين فاعلـه غـري املـؤمن، ًحرصا
 .كالصدقة
ُ إن النور قد يراد به اهللا سبحانه.٢٥ وقـد ، ُوقد يراد بـه اهلـدى واإليـامن، َّ

راد ُوقد يـ، ُوقد يراد به القرآن الكريم، ُوقد يراد به نور النبوة، ُيراد به اإلسالم
 . ُبه اإلمام املفرتض الطاعة من آل حممد عليهم السالم

َّ إن صــدق عنــوان اإلخــراج حاصــل بمجــرد الــدخول يف الواليــة .٢٦
وإال ، بل بمجرد الكفر بالطـاغوت املقتـيض بنفـسه اإليـامن بـه تعـاىل، اإلهلية

 .فالزال أسري الطاغوت
، الـنفس مع طـاغوت ّ الكافر بالطاغوت اخلارجي يف رصاع مستمر.٢٧

ام دخل يف وسوسـة احتـاج إىل ّوكل، فهو يف عرضة من زيغ النفس وتسويالهتا
 . ًفيكون مشموال بعملية اإلخراج من الظلامت إىل النور، اإلخراج منها
فتكـون الدانيـة ، َّ إن كل مرتبة إيامنية تعلوهـا مرتبـة أكمـل وأرشف.٢٨

ويكـون إخـراج ، ً نـوراللدانيـة وتكون العالية بالنـسبة، بالنسبة للعالية ظلمة
 .والعكس بالعكس،  من ظلمة إىل نورًااملؤمن من املرتبة الدانية للعالية إخراج

ّ إن املعصوم بحاجة مستمر.٢٩ : كـام يف قولـه تعـاىل، ة إىل تدعيم عصمتهَّ
ًولوال أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليال{ ِ َِ ًَ َْ ْ ْ ِْ َ َ َِ ُ َّ ْ ََ َ َّ ْ َ َْ َ  اهللا عليـه َّفإن ركونه صـىل، }َ

ًفيكون مشموال بعملية ، َّولكن مالك املحالية تثبيته، ُوآله حمال لثبوت عصمته
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ًاإلخراج دفعا ال رفعا ً. 
، بل ليس مـن شـأنه ذلـك، ً املعصوم مل يقع منه رشك طرفة عني أبدا.٣٠

ُوحيث إن الشأنية تناسـب ، ونفي الشأنية جيعل الفعلية سالبة بانتفاء املوضوع َّ
 .ًفقد اقتىض األمر نفيها أيضا، هنيةالصورة الذ
ِّووجه احلاجة له كاشف إين ، َّ إن السري األسامئي ملتقى مجيع األولياء.٣١

ولكنـه إخـراج خمتلـف مقامـه ، عن وجود حاجة رضورية لعمليـة اإلخـراج
 .بطبيعة احلال
 وإخـراج النـاس مـن ،طّ إقامة العدل والقسط هـدف قـرآين متوسـ.٣٢

، فالقسط طريق للخروج مـن ظلـامت الظلـم، دف هنائيالظلامت إىل النور ه
ًولكن الذي ينتفع باهلدف النهائي حتديدا هو من يكفر بالطاغوت ويؤمن باهللا  َّ

 .تعاىل
َّ إن الوالية الترشيعية مؤداها اإلخراج من ظلامت اجلهـل باألحكـام .٣٣ َّ

واليـة ّحالة من التفقه يف الدين عـىل مـستوى الـرشيعة؛ وأمـا الفهو الرشعية 
مـن وجـود ظلـامين إىل وجـود : أي، ًالتكوينية فاإلخراج فيها تكـويني أيـضا

 .نوراين
ّواحلـد نظـري ، ّ الطاغوتية عنوان صادق عىل مجيع موارد جتاوز احلد.٣٤

وجممعهـام ، وعمـيل عـىل مـستوى الـرشيعة والـسلوك، عىل مستوى العقيـدة
باع أوامـره ونواهيـه؛ ّتاىل والعمل ع، اإلقرار بالعبودية املطلقة هللا تعاىل وحده

 .ّواجلامع املشرتك للمنضوين حتت لواء الطاغوتية فاعلية اإلخراج من احلد
ومـا عـداها مـن ، َّ إن الوالية اإلهلية تبدأ من اهللا تعـاىل وتنتهـي إليـه.٣٥

وال يف طوهلا بمعنى االبتـداء مـن حيـث ، الواليات اإلذنية ليست يف عرضها
ِّ مظهرية جتلياتية؛ ومقتـىض الواليـة اإلهليـة التوحيـد وإنام هي والية، االنتهاء

 .ت والترشذمّومقتىض الوالية الطاغوتية التشت، والتمركز
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 من مقتـضيات املقابلـة بـني الـواليتني اإلهليـة والطاغوتيـة أن يـأيت .٣٦
ًتعظـيام لـه وتـرشيفا، صاحب الوالية الواحدة املطلقة يف الصدارة وأن يـأيت ، ً

ًتوهينا له وتـضعيفا، ِّتفرقة املحدودة يف الذيلصاحب الواليات امل وهـذا مـا ، ً
 .َّحققه لنا املقطع الثالث

ّوأما الوالية املظهريـة التجلياتيـة فهـي ،  الوالية اإلهلية ذاتية هللا تعاىل.٣٧
وأما والية الطاغوت فإهنا جمعولـة مـن قبـل اإلنـسان الكـافر ، امتداد للذاتية

 .نفسه
ــ.٣٨ ــتبداد الط ــشقاوة َّ إن االس ــسبوق ب ــساين م ــسلك اإلن اغويت يف امل

فوجدت يف الواليـة الطاغوتيـة مناخهـا املوبـوء لتنطلـق ، واستعداد للخطيئة
وال يشء غري السقوط يف مكـان سـحيق ، ّحركتها القهقرية يف سلم الكامالت

 .ّهو مستقر الويل الطاغويت
، ة اإلهليـة بمقتىض املقابلة بني الوالية الطاغوتيـة والواليـة التكوينيـ.٣٩

: َّحتنــاك املـوىل علــيهماوسـبيلها ، ًتكـون الواليـة الطاغوتيــة تكوينيـة أيــضا
ًألحتنكن ذريته إال قليال{ ِ َِ ََّ ُ َّ َْ ََّ ِّ ُ َ  .ّوهو تعبري آخر عن اهليمنة واملكنة من الترصف، }َ

ّ إن الكف.٤٠ كصاحب الدار الذي ال يـرتك داره ألهنـا ، ار أصحاب النارَّ
َّكام أن ، ُوهذا مصري املبعدين، ة خفية إىل أهنم بأنفسهم نارويف ذلك إشار، داره

والزم ذلـك ، ًوبمقتـىض املقابلـة يكـون الكـافر نـارا، َّاملقربني هم جنة النعيم
 .اخللود األبدي يف جهنميته

ُ إن املؤمن مل خيرج عن األصل الذي وجد عليه.٤١ وهو فطرة التوحيـد ، َّ
الف الكـافر اخلـارج عـن أصـل بخـ،  طـاغوت ورشيـكّاملقتضية لنفي كـل

َّفاحتاج األمر إىل ردع شديد يتـضح فيـه مـصري اخلـروج عـن ذلـك ، الفطرة
وهـو تعبـري رصيـح عـن ، فكان الترصيح بمصري الكافر دون املؤمن، األصل

 .غضب اهللا تعاىل
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 ،ليف السيد أيب القاسم اخلـوئيتأ، تقريرات املريزا النائيني، أجود التقريرات .١
 .سةّقم املقد،  هـ١٤١٠، الطبعة الثانية، مؤسسة مطبوعايت ديني

َّللشيخ حممد بن حممد بن النعامن امللقب باملفيد، االختصاص .٢ حتقيق عـيل ، ُ
 .قم املقدسة، مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية، أكرب الغفاري

مؤسسة ، حتقيق مري داماد، لشيخ الطائفة الطويسل، اختيار معرفة الرجال .٣
 .قم،  هـ ١٤٠٤، الطبعة األوىل، آل البيت عليهم السالم

تعريـب الـسيد حممـد ، للسيد اإلمـام روح اهللا اخلمينـي، ًاألربعون حديثا .٤
 . ّقم املقدسة، مؤسسة دار الكتاب اإلسالمي، الغروي

 الرازي، مؤسسة اإلمام املهـدي منتجب الدين بن بابويه، ًاألربعون حديثا .٥
 .قم املقدسة،  هـ١٤٠٨، وىلُالطبعة األ، عليه السالم

 . ّ للحسن بن أيب احلسن الديلمي ، دار الرشيف الريض،إرشاد القلوب .٦
حتقيق مؤسـسة آل ، للشيخ املفيد، اإلرشاد يف معرفة حجج اهللا عىل العباد .٧

 .قم املقدسة، دار املفيد، البيت عليهم السالم
ابوري، أليب احلسن عيل بن أمحـد الواحـدي النيـس، أسباب نزول اآليات .٨

 .القاهرة،  م١٩٦٨، مؤسسة احللبي ورشكائه
حممـد الغـروي، مؤسـسة األعلمـي ، االسم األعظم أو معارف البـسملة .٩

 .بريوت، للمطبوعات
أيب جعفـر حممـد بـن ّالشيخ املحـدث لثقة اإلسالم ، األصول من الكايف .١٠

، دار الكتـب اإلسـالمية، حتقيـق عـيل أكـرب الغفـاري، يعقوب الكلينـي
 .قم، م١٩٩٦، ثةالطبعة الثال
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حتقيـق الـسيد أمحـد ، البـاقالينأليب بكر حممد بن الطيب ، إعجاز القرآن .١١
 .مرص، الطبعة الثالثة، دار املعارف، صقر
حتقيق قسم الدراسـات ، الطويسالطائفة حممد بن احلسن شيخ ل، األمايل .١٢

  .قم املقدسة، ُالطبعة األوىل، دار الثقافة، مؤسسة البعثة، اإلسالمية
 ،حتقيق الشيخ أمحد بن األمني الشنقيطي، املرتىضالرشيف لسيد ل، األمايل .١٣

  .قم،  هـ١٤٠٣، ُالطبعة األوىل، مكتبة آية اهللا العظمى املرعيش النجفي
،  به الرمحن من وجوه اإلعراب والقـراءات يف مجيـع القـرآنَّمن إمالء ما .١٤

،  العلميـةدار الكتب، يب البقاء عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا العكربيأل
  . بريوت-ـ  ه١٣٩٩ ،الطبعة األوىل

للعالمة املـوىل الـشيخ ،  اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهاربحار األنوار .١٥
 . هـ، بريوت١٤٠٣ّمؤسسة الوفاء، الطبعة الثانية، ، حممد باقر املجليس

بحث حول اإلمامة، حوار مع السيد كـامل احليـدري، بقلـم جـواد عـيل  .١٦
  .قم املقدسة،  هـ١٤٢٤، الطبعة السادسة، دار فراقد، َّكسار

حتقيـق ، بدر الدين حممد بن عبـد اهللا الزركـيش، يف علوم القرآنالربهان  .١٧
، ُالطبعـة األوىل، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، حممد أبو الفـضل إبـراهيم

  .القاهرة، هـ١٣٧٦
حتقيق مـريزا حمـسن ، حممد بن احلسن الصفار،  الكربىبصائر الدرجات .١٨

 .طهران،  هـ١٤١٤، سسة األعلميمؤ، باغي
حتقيـق ، حممد بن جريـر الطـربي، )تاريخ الطربي(ُتأريخ األمم وامللوك  .١٩

 . بريوت، مؤسسة األعلمي، نخبة من العلامء
حتقيـق ، أمحد بن عـيل اخلطيـب البغـدادي،  أو مدينة السالمبغداد تاريخ .٢٠

، هـ١٤١٧، ُالطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، مصطفى عبد القادر عطا
 .بريوت
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 بـن احلـسني عبـداهللا أيب بن عبداهللا الدين حمب، القرآن إعراب يف التبيان .٢١
، العربية الكتب إحياء دار، يالبجاو حممد عيل حتقيق، العكربي البقاء أيب

 .سوريا
 احلـسن بـن حممـد جعفـر أيب الطائفـة شيخلـ،  يف تفـسري القـرآنالتبيان .٢٢

مكتـب اإلعـالم ، عـاميلال قصري حبيب أمحد وتصحيح حتقيق، الطويس
  . هـ١٤٠٩، الطبعة األوىل، اإلسالمي

رشح وحتقيـق الـشيخ ، هـوازيبن السكيت األال، ترتيب إصالح املنطق .٢٣
، ُالطبعـة األوىل ،إيـران، جممع البحوث اإلسـالمية، حممد حسن البكائي

  .هـ١٤١٢
 .هـ١٤٢٥، ُالطبعة األوىل، قم، ذوي القربى، التفسري األثري اجلامع .٢٤
حتقيـق ونـرش مركـز األبحـاث ، لفـيض الكاشـاينل ،  األصـفىالتفسري .٢٥

 .ّقم املقدسة،  هـ ١٤١٨، ُالطبعة األوىل، والدراسات اإلسالمية
حتقيـق الـشيخ حـسني ، الفيض الكاشاينللموىل حمسن ، التفسري الصايف .٢٦

  .إيران،  هـ١٤١٦، الطبعة الثانية، نرش مكتبة الصدر، األعلمي
 قـسم حتقيـق  حممـد بـن مـسعود العيـايش،يب النـرضأل، تفسري العيايش .٢٧

قـم  ، هــ١٤٢١، وىلالطبعـة األ، ّمؤسسة البعثـة الدراسات اإلسالمية،
  .ّاملقدسة

، مـن دروس الـشيخ حممـد عبـده، )تفسري املنـار(تفسري القرآن العظيم  .٢٨
، تعليق وتصحيح سمري مصطفى ربـاب، تأليف الشيخ حممد رشيد رضا
 . بريوت، هـ١٤٢٣، ُ األوىلالطبعة، دار إحياء الرتاث العريب

 الدمـشقي كثـري بـن عمر بن إسامعيل الفداء يبأل، القرآن العظيمتفسري  .٢٩
، والتوزيع للنرش طيبة دار، سالمة حممد بن سامي حتقيق، ) هـ٤٧٤: ت(

 .هـ١٤٢٠، الثانية الطبعة
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جتميع وحتقيق عبد الـرزاق حممـد ، أيب محزة الثاميل، تفسري القرآن الكريم .٣٠
 . سةّقم املقد،  هـ١٤٢٠، ُالطبعة األوىل، نرش اهلادي، لدينحسني حرز ا

املقالـة ، )مال صـدرا(حممد صدر الدين الشريازي ، تفسري القرآن الكريم .٣١
َّحققه وضبطه وعلق عليـه الـشيخ حممـد جعفـر شـمس ، احلادية عرشة َّ

 . بريوت،  م١٩٩٨، دار التعارف للمطبوعات، الدين
أليب عبد اهللا حممـد بـن أمحـد ، ) القرآناجلامع ألحكام(، تفسري القرطبي .٣٢

  .بريوت،  هـ١٤٠٥، األنصاري القرطبي، مؤسسة التأريخ العريب
ّتصحيح السيد طيـب ، ّأليب احلسن عيل بن إبراهيم القمي، ّتفسري القمي .٣٣

 .قم املقدسة،  هـ١٤٠٤، الطبعة الثالثة، مؤسسة دار الكتاب، اجلزائري
 ٥٤٤: (إلمام فخر الدين حممد الرازيل، )مفاتيح الغيب(التفسري الكبري  .٣٤

، منـشورات حممـد عـيل بيـضون، الكتـب العلميـة، الطبعـة ) هـ٦٠٤ـ 
 .هـ١٤٢١األوىل، بريوت، 

ّرتبـه وضـبطه ، أليب القاسم جار اهللا حممود الزخمـرشي، َّتفسري الكشاف .٣٥
الطبعـة ، نـرش دار الكتـب العلميـة، َّوصححه حممد عبد السالم شاهني

 . بريوت، م١٠٠٦، الرابعة
حتقيق وتعليق حممـد كـاظم ، فخر الدين الطرحييل، تفسري غريب القرآن .٣٦

  .قم املقدسة، نرش انتشارات الزاهدي، الطرحيي
طـالل : بقلـم، حوار مع السيد العالمة كـامل احليـدري، التفقه يف الدين .٣٧

 . قم املقدسة،  هـ١٤٢٨، الطبعة الثانية، احلسن، دار فراقد
ّللـورام بـن أيب فـراس ، )ّجمموعـة ورام(نـواظر تنبيه اخلواطر ونزهـة ال .٣٨

 .قم املقدسة، املالكي األشرتي، مكتبة الفقيه
، املطبعة املرتضوية، للشيخ عبد اهللا املامقاين،  يف علم الرجالتنقيح املقال .٣٩

 .النجف األرشف،  هـ١٣٥٢
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 للشيخ األقدم الصدوق أيب جعفر حممد بن عيل بن احلـسني بـن التوحيد .٤٠
، مجاعـة املدرسـني،  حتقيق السيد هاشم احلسيني الطهـراين،بابويه القمي
  .ّقم املقدسة،  هـ١٣٨٧

، ّبقلم جـواد عـيل كـسار ًتقريرا لدروس السيد كامل احليدري، التوحيد، .٤١
 .قم،  هـ١٤٢٣ الطبعة األوىل، دار فراقد،

، أليب جعفر حممد بن جريـر الطـربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن .٤٢
،  هــ ١٤١٥، دار الفكـر، يج صـدقي مجيـل العطـارضبط وتوثيق وختر

 .بريوت
جلالل الدين عبـد الـرمحن بـن ، اجلامع الصغري يف أحاديث البشري النذير .٤٣

 .بريوت، أيب بكر السيوطي، دار الفكر
 حتقيق ونرش ،للشيخ أيب عيل الفضل بن احلسن الطربيس ،جوامع اجلامع .٤٤

 ،الطبعــة األوىل ،مؤســسة النــرش اإلســالمي التابعــة جلامعــة املدرســني
 .قم املقدسة،هـ١٤١٨

أليب زيد عبد الـرمحن ) تفسري الثعالبي(اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن  .٤٥
بن حممد الثعـالبي املـالكي، دار إحيـاء الـرتاث العـريب، الطبعـة األوىل، 

 .هـ١٤١٨
حتقيق ، لسيد هاشم البحراينل،  يف أحوال حممد وآله األطهارحلية األبرار .٤٦

، ُالطبعـة األوىل، مؤسسة املعارف اإلسالمية،  رضا البحراينالشيخ غالم
 .قم،  هـ١٤١١

أليب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصفهاين، ، حلية األولياء وطبقات األصفياء .٤٧
 .بريوت،  هـ١٣٨٧، الطبعة الثانية، دار الكتاب العريب

 ّ نـرش مؤسـسة آل البيـت ، الطـربيسيّخامتة املستدرك للمحقـق النـور .٤٨
 .هـ١٤١٦ُإلحياء الرتاث، الطبعة األوىل،  لسالمعليهم ا
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للشيخ األقدم الصدوق أيب جعفر حممد بن عيل بن احلـسني بـن ، اخلصال .٤٩
نرش جامعة املدرسني يف احلـوزة ، حتقيق عيل أكرب الغفاري، بابويه القمي
 .قم املقدسة، العلمية

، حتقيق عـيل اخلراسـاين وجـواد الـشهرستاين، لشيخ الطويسل، اخلالف .٥٠
 .قم املقدسة، هـ١٤١٧، ُالطبعة األوىل، ؤسسة النرش اإلسالميم

ّللمحدث احلافظ جالل الدين السيوطي، ، ّالدر املنثور يف التفسري باملأثور .٥١
 .هـ١٣٦٥دار املعرفة، بريوت، 

للقايض أيب حنيفة النعامن بن حممـد ، دعائم اإلسالم وذكر احلالل واحلرام .٥٢
، نـرش دار املعـارف،  أصغر فيـيضحتقيق آصف بن عيل، التميمي املغريب
 .ـ، مرص  ه١٣٧٩، الطبعة الثانية

جـواد حتقيـق ، شيخ الطائفة حممد بـن احلـسن الطـويسل، رجال الطويس .٥٣
، التابعة جلامعـة املدرسـنياإلسالمي مؤسسة النرش ، صفهاين األيالقيوم
 . قم املرشفة، هـ١٤١٥

،  اخلراسـاينحتقيـق واعـظ زاده، لشيخ الطائفة الطويس، الرسائل العرش .٥٤
 .ّقم املقدسة،  هـ١٤٠٤، نرش جامعة املدرسني

نـرش مكتبـة فـدك إلحيـاء ، حتقيق الشيخ صباح الربيعـي، رسالة األسامء .٥٥
 . قم املقدسة، ٢٠٠٧، ُالطبعة األوىل، الرتاث

حتقيـق ، ُأليب القاسـم عبـد الكـريم هـوازن القـشريي، ُالرسالة القشريية .٥٦
انتـشارات ،  حممـود بـن الـرشيفالدكتور عبد احلليم حممود والـدكتور

 .إيران، م١٩٩٥، الطبعة األوىل، بيدار
 )ابـن اجلـوزي(أليب الفرج مجال الدين عبد الرمحن ،  يف علم التفسريزاد املسري .٥٧

  . بريوت،١٤٠٧، ُالطبعة األوىل، دار الفكر، حتقيق حممد بن عبد الرمحن
بيهقـي، دار ّللمحدث احلافظ أمحد بن احلسني بـن عـيل ال، السنن الكربى .٥٨

 . الفكر، بريوت



 ٤٧٥ ..........................................................................فهرس املصادر 

 .م١٩٣٠ ،الطبعة األوىل، دار الفكر، أمحد بن شعيب،  النسائيسنن .٥٩
تعليـق املـريزا أيب ،  حممد صـالح املازنـدراينمويللل، رشح أصول الكايف .٦٠

، َّالطبعة الثانية املـصححة، نرش مؤسسة التأريخ العريب، احلسن الشعراين
 .بريوت،  هـ١٤٢٩

للقايض أيب حنيفة الـنعامن بـن ، ّاألئمة األطهاررشح األخبار يف فضائل  .٦١
نرش مؤسـسة ، حممد التميمي املغريب، حتقيق السيد حممد احلسيني اجلاليل

 .قم املقدسة، النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني
 ،ي الـسبزواريلمال هادل،  ورشح دعاء اجلوشن الكبريرشح األسامء احلسنى .٦٢

  .إيران، م١٩٩٦، الطبعة الثانية، طهرانجامعة ، حتقيق نجف قيل حبيبي
نرش مؤسسة حتقيقات ، صدر الدين الشريازي، ُرشح األصول من الكايف .٦٣

 .طهران، ومطالعات فرهنكي
الطبعـة ، مؤسـسة الوفـاء، لـسيد عبـد اهللا الـشربل، رشح الزيارة اجلامعة .٦٤

  .بريوت، هـ١٤٠٣، ُاألوىل
للسيد العالمة كـامل ، )بحوث يف حقيقتها وأقسامها ومعطياهتا(الشفاعة  .٦٥

 . إيران،  م٢٠٠٧، الطبعة الثانية، احليدري، دار فراقد للطباعة والنرش
، إلسـامعيل بـن محـاد اجلـوهري، تاج اللغة وصـحاح العربيـةالصحاح  .٦٦

، الطبعـة الرابعـة، دار العلم للماليـني، عطار حتقيق أمحد بن عبد الغفور
  .بريوت،  هـ١٤٠٧

 . بريوت،  هـ١٤٠١، دار الفكر، عيلحممد بن إسام، البخاريصحيح  .٦٧
 .بريوت، مسلم بن احلجاج النيسابوري، دار الفكر، صحيح مسلم .٦٨
حتقيق ونرش ، لإلمام عيل زين العابدين عليه السالم، الصحيفة السجادية .٦٩

الطبعة ، مؤسسة اإلمام املهدي عليه السالم بإرشاف حممد عيل األبطحي
 .ّقم املقدسة،  هـ١٤١١، ُاألوىل
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، بن حجر اهليثمـيال،  عىل أهل البدع والزندقةّيف الرد ق املحرقةالصواع .٧٠
 .بريوت،  هـ١٤٠٣، دار الكتب العلمية

، حتقيق أمحد املوحـدي، أمحد بن فهد احليل، ّعدة الداعي ونجاح الساعي .٧١
 .قم، نرش مكتبة الوجداين

: رشائط إمام اجلامعة، مسألة، اليزدي حممد كاظم لسيد ل، العروة الوثقى .٧٢
  .بريوت،  هـ١٤٠٩، الطبعة الثانية، نرش مؤسسة األعلمي، )١٣(
يب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن موسى بـن بابويـه أل، عئعلل الرشا .٧٣

  .النجف األرشف، م١٩٦٦، املكتبة احليدرية، )لشيخ الصدوقا (القمي
ّعلم اإلمام بحوث يف حقيقة ومراتـب علـم األئمـة املعـصومني علـيهم  .٧٤

بقلـم الـشيخ عـيل محـود ، بحاث السيد كامل احليدريًتقريرا أل، السالم
 .قم املقدسة، هـ٢٠٠٨، ُالطبعة األوىل، نرش دار فراقد، العبادي

دار ، حممـد احلـسني املظفـرالعالمـة لـشيخ ل، اإلمام عليـه الـسالمعلم  .٧٥
 .بريوت، هـ١٤٠٢، الطبعة الثانية، الزهراء

يد املرعـيش والـشيخ حتقيق الس، ، البن أيب مجهور األحسائييلعوايل الآل .٧٦
 .قم،  هـ١٤٠٣، ُالطبعة األوىل، نرش مطبعة سيد الشهداء، جمتبى العراقي

حتقيـق الـدكتور مهـدي املخزومـي ، الفراهيديأمحد   بنلخليلل، العني .٧٧
، الطبعـة الثانيـة، نرش مؤسسة دار اهلجـرة، والدكتور إبراهيم السامرائي

 .إيران،  هـ١٤٠٩
أيب جعفر حممد بـن عـيل األقدم لشيخ ل،  عليه السالمعيون أخبار الرضا .٧٨

مؤسـسة ، حتقيق حسني األعلمـي، بن احلسني بن بابويه القمي الصدوق
 .بريوت، هـ ١٤١٤، ُالطبعة األوىل، األعلمي للمطبوعات

، ، للعالمة الشيخ عبد احلسني أمحد األمينـي، دار الكتـاب العـريبالغدير .٧٩
  .بريوت،  م١٩٧٧، الطبعة الرابعة
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، حتقيق حممد عبد املعيد خـان،  اهلرويبن سالمالقاسم ، غريب احلديث .٨٠
 .بريوت،  هـ١٣٩٦، ُالطبعة األوىل، نرش دار الكتاب العريب

بـن حجـر للحافظ شهاب الدين ، )رشح صحيح البخاري (فتح الباري .٨١
  .بريوت، الطبعة الثانية، العسقالين، دار املعرفة للطباعة والنرش

 الـشيخ املحـدث أيب جعفـر حممـد بـن لثقة اإلسالم، الفروع من الكايف .٨٢
، دار الكتـب اإلسـالمية، حتقيـق عـيل أكـرب الغفـاري، الكلينـييعقوب 

 . قم،  هـ١٤١٧، الطبعة الرابعة
، ّحتقيق مؤسسة النرش اإلسـالمي، الفروق اللغوية أليب هالل العسكري .٨٣

 .قم املقدسة، هـ١٤٢٢الطبعة األوىل، ، ّجامعة املدرسني
  .بريوت، ، دار الكتب العلمية أمحد بن حنبلماإلما، فضائل الصحابة .٨٤
حتقيـق أمحـد ، الراونـديالدين سعيد بن هبـة الـدين قطب ل، فقه القرآن .٨٥

، الطبعـة الثانيـة، نرش مكتبة آية اهللا العظمى النجفـي املرعـيش، احلسيني
  .قم املقدسة، هـ١٤٠٥

د حتقيق أمح، ياملناوحممد عبد الرؤف ، فيض القدير رشح اجلامع الصغري .٨٦
 .بريوت،  هـ١٤١٥، ُالطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، عبد السالم

القاموس املحيط للعالمة الشيخ جمد الدين حممـد بـن يعقـوب الفـريوز  .٨٧
 .، دار العلم، بريوت٢٧٥ ص،١ج: آبادي

، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، سليامن بن أمحد الطرباين، كتاب الدعاء .٨٨
 . بريوت، هـ١٤١٣، ُ األوىلالطبعة، نرش دار الكتب العلمية

أليب صـادق سـليم بـن قـيس اهلـاليل العـامري ، كتاب سليم بـن قـيس .٨٩
، الطبعـة الرابعـة، منشورات دليلنا، حتقيق حممد باقر األنصاري، الكويف
  .قم، هـ١٤٢٦

ّ يف النص عىل األئمة االثني عرشكفاية األثر .٩٠ أليب القاسم عيل بـن حممـد ، ّ
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، نرش انتشارات بيدار، لطيف احلسني اخلوئيحتقيق عبد ال، اخلزاز القمي
  .قم املقدسة،  هـ١٤٠١

للشيخ األقدم أيب جعفر بن عيل بن احلسني بـن ، كامل الدين ومتام النعمة .٩١
مؤسـسة ، حتقيـق عـيل أكـرب الغفـاري، بابويه املعروف بالشيخ الصدوق

 .قم،  هـ١٤٠٥، النرش اإلسالمي
مؤسـسة ، يـق جمتبـى العراقـيحتق، لمريزا حممد املـشهديل، كنز الدقائق .٩٢

 .قم،  هـ ١٤٠٧، ُالطبعة األوىل، النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني
ّكنز العامل يف سنن األقوال واألفعال للعالمة عالء الدين عيل املتقـي بـن  .٩٣ ّ

 .هـ١٣٩٩ّمؤسسة الرسالة، ، حسام الدين اهلندي
، مكتبـة يالكراجكـحممـد بـن عـيل  الفـتح نبـللمحدث ا، كنز الفوائد .٩٤

 .قم،  هـ١٤١٠،الطبعة الثانية، املصطفوي
الطبعـة ،  األفريقي، دار إحياء الرتاث العـريببن منظورال، لسان العرب .٩٥

  . هـ ١٤٠٥، ُاألوىل
 ،ّللشيخ العارف عبد الـرزاق الكاشـاين لطائف األعالم يف إشارات اإلهلام، .٩٦

فــة ّمؤســسة الطباعــة والنــرش لــوزارة الثقا ّصــححه جميــد هــادي زاده،
 .إيران هـ،١٤٢١ وىل،الطبعة األ واإلرشاد اإلسالمي،

حتقيـق ورشح الـدكتور طـه حممـد ، لرشيف الـريضل، املجازات النبوية .٩٧
 .قم املقدسة، نرش مكتبة بصرييت، الزيني

نـرش ، حتقيق أمحد احلـسيني، الطرحييفخر الدين لشيخ ل، جممع البحرين .٩٨
  . هـ ١٤٠٨ ،الطبعة الثانية، مكتبة نرش الثقافة اإلسالمية

 ألمـني اإلسـالم أيب الفـضل بـن احلـسن ،يف تفسري القـرآنجممع البيان  .٩٩
 .هـ، بريوت١٤١٥ مؤسسة األعلمي، الطبعة األوىل، ،الطربيس

، نور الدين اهليثمي، دار الكتـب العلميـة، جممع الزوائد ومنبع الفوائد .١٠٠
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 .بريوت، م١٩٨٨
 .ني الطباطبائيللعالمة حممد حس، جمموعة رسائل العالمة الطباطبائي .١٠١
بـاب جوامـع ، يأمحد بن حممد بـن خالـد الربقـأليب جعفر ، املحاسن .١٠٢

 .بريوت،  هـ١٤٢٩، مؤسسة األعلمي، الكلم
لقطب الدين حممد بن الشيخ األشـكوري ، املقالة الثانية، حمبوب القلوب .١٠٣

، الالهيجي، حتقيق الدكتور حامد صدقي والدكتور إبراهيم الـدياجي
 .إيران،  هـ ١٤٢٤، ُالطبعة األوىل، نرش الرتاث املكتوب

منـشورات ، للشيخ حسن بن سـليامن احلـيل، خمترص بصائر الدرجات .١٠٤
 . النجف األرشف، م١٩٥٠، ُالطبعة األوىل، املطبعة احليدرية

،  هــ١٤١٤، الطبعة الثانية، ، دار املفيدلشيخ املفيدل، املسائل العكربية .١٠٥
 .بريوت

يس، مؤسـسة آل البيـت للمحقـق النـوري الطـرب، مستدرك الوسائل .١٠٦
 .  هـ١٤٠٨، الطبعة األوىل، إلحياء الرتاث

حتقيـق ، للـشيخ عـيل الـنامزي الـشاهرودي، مستدرك سفينة البحـار .١٠٧
مؤسـسة النـرش اإلسـالمي جلامعـة ، الشيخ حـسن بـن عـيل الـنامزي

 . ّقم املقدسة،  هـ١٤١٩، ُالطبعة األوىل، املدرسني
ّمـد بـن عبـد اهللا احلـاكم املستدرك عىل الـصحيحني، أبـو عبـد اهللا حم .١٠٨

 . النيسابوري، دار املعرفة، بريوت
 .بريوت، لإلمام أمحد بن حنبل، دار صادر،  بن حنبلمسند أمحد .١٠٩
، حتقيـق الـسيد عـيل للحـافظ رجـب الـربيس ،مشارق أنـوار اليقـني .١١٠

 .قم،  هـ١٤٢٢الطبعة األوىل، ، عاشور، انتشارات ذوي القربى
ِمشكل .١١١  جممـع موقـع، اخلـراط حممـد بن دأمح كتوردلل، القرآن إعراب ُ

 .السعودية، الرشيف املصحف لطباعة فهد امللك
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الطبعـة ، مصباح الكفعمي إلبراهيم بن عـيل الكفعمـي، دار املرتـىض .١١٢
 .بريوت،  هـ١٤٢٨، اجلديدة

، لشيخ الطائفة أيب جعفر حممد بـن احلـسن الطـويس، دّمصباح املتهج .١١٣
  .بريوت، هـ ١٤١١، ُالطبعة األوىل، نرش مؤسسة فقه الشيعة

أيب جعفر حممد بن عيل بـن احلـسني بـن األقدم لشيخ ل، معاين األخبار .١١٤
مؤسـسة النـرش ، ّصححه عيل أكـرب الغفـاري، بابويه القمي الصدوق

 . قم املقدسة،  هـ١٤١٨، طبعة الرابعة، اإلسالمي
، حتقيـق إبـراهيم احلـسيني، الطرباينسليامن بن أمحد ، املعجم األوسط .١١٥

 .نرش دار احلرمني
للحافظ أيب القاسم سليامن بن أمحد بن أيوب اللخمـي ، املعجم الكبري .١١٦

ّحققه وخرج أحاديثه محدي عبد املجيد الـسلفي، الطرباين دار إحيـاء ، ّ
 .القاهرة، الطبعة الثانية، نرش مكتبة ابن تيمية، الرتاث العريب

معجم مقاييس اللغة أليب احلسني أمحد بن فـارس بـن زكريـا ، حتقيـق  .١١٧
  .م٢٠٠٢، العرب الكتاب احتاد ،بد السالم حممد هارونوضبط ع

دار ، طالل احلـسن: بقلم، من أبحاث السيد كامل احليدري، معرفة اهللا .١١٨
 . هـ١٤٢٨، ُقم، الطبعة األوىل، فراقد

 ، حتقيـق صـفوان األصـفهاينمفردات ألفاظ القرآن للعالمة الراغب  .١١٩
 .هـ١٤٢٤عدنان داوودي، نرش ذوي القربى، الطبعة الثالثة، 

يب القاسم عـيل بـن موسـى جعفـر بـن حممـد بـن أل، املالحم والفتن .١٢٠
  .قم،  م١٩٩٨، الطبعة اخلامسة، منشورات الريض، طاووس احلسني

، بقلم طالل احلـسن، للسيد العالمة كامل احليدي، من اخللق إىل احلق .١٢١
 . قم املقدسة،  م٢٠٠٧الطبعة الثانية ، نرش دار فراقد

عفر بن عيل بن احلـسني بـن األقدم أيب جشيخ لل، حيرضه الفقيه من ال .١٢٢
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نـرش ، حتقيق عـيل أكـرب الغفـاري، )الصدوقاملعروف بالشيخ (بابويه 
  .قم املقدسة،  هـ١٤٩٤، الطبعة الثانية، جامعة املدرسني

، حتقيـق جلنـة مـن أسـاتذة بـن شـهر آشـوبال،  طالبأيبمناقب آل  .١٢٣
 .لنجفا، م١٩٥٦طبعة ، نرش مطبعة احليدرية، النجف األرشف

آلية اهللا العظمى السيد أيب القاسم املوسوي اخلوئي، ، منهاج الصاحلني .١٢٤
 .قم املقدسة،  هـ١٤١٠، الطبعة الثامنة والعرشون، مدينة العلم

 لشيخ زين الدين بن عيل العـاميلل ، املفيد واملستفيدأدبمنية املريد يف  .١٢٥
 الماإلعـنـرش مكتـب ، حتقيق رضا املختاري، املعروف بالشهيد الثاين

 .قم املقدسة، ـ ه١٤٠٩، األوىلالطبعة ، اإلسالمي
تأليف فقيه عـرصه آيـة اهللا العظمـى ، مواهب الرمحن يف تفسري القرآن .١٢٦

، الطبعـة الثانيـة، دار التفسري، السيد عبد األعىل املوسوي السبزواري
 .قم،  هـ١٤١٩

تعريب الدكتور جوزيـف ، )األرض كوكب نشط(، موسوعة الروس .١٢٧
  .بريوت، ُالطبعة األوىل، دات للنرش والطباعةنرش عوي، منصور

للعالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، نـرش ،  يف تفسري القرآنامليزان .١٢٨
  .مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني، قم املقدسة

حتقيـق ، البـن حـزم األندلـيس، الناسخ واملنسوخ يف القـرآن الكـريم .١٢٩
الطبعة ، نرش دار الكتب العلمية، نداريالدكتور عبد الغفور سليامن الب

 . بريوت، هـ١٤٠٦، ُاألوىل
، لإلمام جمد الدين املبارك بن حممد بن األثري، النهاية يف غريب احلديث .١٣٠

الطبعـة ، مؤسـسة إسـامعليان، حتقيق طاهر الزاوي وحممود الطنـاجي
 .قم املقدسة، م١٩٨٥، الرابعة

 مجع الـرشيف الـريض، خطب اإلمام عيل بن أيب طالب،، هنج البالغة .١٣١
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 .حتقيق وتعليق الشيخ حممد عبده، نرش دار املعرفة، بريوت
حتقيـق ، ابـن أيب احلديـدرشح ، لإلمام عيل عليه الـسالم، هنج البالغة .١٣٢

 .سوريا، نرش دار إحياء الكتب العربية، حممد أبو الفضل إبراهيم
ّضـبط نـصه وابتكـر فهارسـه ، لإلمام عيل عليه الـسالم، هنج البالغة .١٣٣

 .ّالعلمية الدكتور صبحي الصالح، من منشورات دار اهلجرة، إيران
مؤسسة النرش اإلسالمي الطبعة ، هنج البالغة، نسخة املعجم املفهرس .١٣٤

 . املقدسةقم،  هـ١٤١٧ اخلامسة،
 جعفـر يبأل،  علـيهم الـسالم اهلـداةّاألئمةنوادر املعجزات يف مناقب  .١٣٥

املهـدي  اإلمـامدرسـة حتقيق ونرش م، ماميحممد بن جرير الطربي اإل
  .قم املقدسة، هـ١٤١٠: ُالطبعة األوىل، عليه السالم

جلـامل الـدين أيب الفـرج عبـد الـرمحن بـن اجلـوزي ، نواسخ القـرآن .١٣٦
 . بريوت، البغدادي، دار الكتب العلمية

حتقيق السيد ، للشيخ عبد عيل بن مجعة العرويس احلويزي، نور الثقلني .١٣٧
 .قم، ١٤١٢، الطبعة الرابعة، نمؤسسة إسامعليا، هاشم املحاليت

ّللفقيه املحدث الشيخ حممد بن احلسن احلـر العـاميل، وسائل الشيعة .١٣٨ ّ ،
 ١٤٠٩حتقيق ونرش مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، الطبعـة األوىل، 

  .ّهـ، قم املقدسة
للـشيخ سـليامن بـن إبـراهيم القنـدوزي ، لذوي القربى، ينابيع املودة .١٣٩

، ُنـرش دار األسـوة،  مجـال أرشف احلـسينيحتقيق السيد عـيل، احلنفي
 . ّقم املقدسة،  هـ١٤١٦، ُالطبعة األوىل
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  ٩٥.....................................حرية االختيار: الزاوية الثالثة

  ٩٦..........................................ُاملحور امللتقى يف األخبار

  ٩٧............................................................تـذيـيـل

  ٩٨.............................................د يف املعنىُّنصوص التعد

  ١٠٠.....................................................تعليقات بيانية

  ١٠٥......................................................خامتة التذييل

  ١٠٨.......................................................معطيات الفصل

  ١١٧..................................مفردات آية الكريس :لـفـصـل الثاينا

  ١١٨...................................................)املعاين والدالالت(



 ٢ جـ منطق فهم القرآن .......................................................................... ٤٨٦

  ١١٩.........................املقطع األول من آية الكريس: لتفسري املفردايتا

  ١٢١..................................مفردات  املقطع األول من آية الكريس

  ١٢١..............................................) اهللا: (ا فردة األو 

  ١٢٣...........................................نكات حول لفظ اجلاللة

  ١٢٣............................البحث يف جذر الكلمة: ُلنكتة األوىلا

  ١٢٨......................................التصوير الصحيح يف املقام

  ١٢٩........................)اهللا(البحث يف معنى كلمة : لنكتة الثانيةا

  ١٣١............................ اجلاللة يف كلامت العصمةمعنى اسم

  ١٣٢...........................وجه احلكاية عن الصفة: لنكتة الثالثةا

  ١٣٣..............................فام هو الطريق إىل معرفة اهللا تعاىل؟

  ١٣٤.....................كيف حيكي اسم اجلاللة أسامء اهللا وصفاته؟

  ١٣٤....................كفاية حكاية الذات عن الصفة: لنكتة الرابعةا

  ١٣٦..............................حمبوبية اسم الذات: لنكتة اخلامسةا

  ١٣٧.................................أثر اسم الذات: لنكتة السادسةا

  ١٣٨..............نىعالقة لفظ اجلاللة باألسامء احلس: لنكتة السابعةا

  ١٤٢...............................................)ال: (ا فردة ا انية

َإلـه: (ا فردة ا ا ة ِ (..............................................١٤٣  

  ١٤٥...............................................)إال: ( فردة ا رابعةا

  ١٤٧............................................)هو: (ا فردة ا ا سة

َاهللاُ ال إلـه إال هو{:  الوجه اإلعرايب لقوله تعاىل َُ َّ َِ َِ{................١٤٩  

َ ال : (ا فردة ا سادسة ْ(..........................................١٥١  

ُالقيوم: (ا فردة ا سابعة  َ ْ(..........................................١٥٢  

  ١٥٣.............................................)ٌسنة: ( امنةا فردة ا



 ٤٨٧ ..........................................................................فهرس الكتاب 

  ١٦٠.............................................)نوم: (ا فردة ا اسعة

  ١٦٢........................................)  ما  : (ا فردة العا ة

  ١٦٢...............................)ا سماوات: (ا فردة ا ادية ع ة

واألرض: (ا فردة ا انية ع ة
َ

 (..................................١٦٣  

  ١٦٥...............................)من ذا ا ي: (ا فردة ا ا ة ع ة

  ١٦٦...............................) شفع عنده: (ا فردة ا رابعة ع ة

ِإال بإذنه: (ا فردة ا ا سة ع ة ِ ْ ِْ ِِ
 (................................١٦٨  

ُ علم: (ا فردة ا سادسة ع ة َ ْ َ(...................................١٦٩  

ِما ب  أيديهم: (ا فردة ا سابعة ع ة
ْ َ َ َ َ(...........................١٧٠  

ْما خلفهمَو: (ا فردة ا امنة ع ة ُ َ ْ َ َ(..............................١٧٠  

َوال  يطون: (ا فردة ا اسعة ع ة ُ ِ ُ َ (.............................١٧٠  

ٍ  ء: (ا فردة الع ون ْ َ ِ(........................................١٧٣  

ْعلمه: (ا فردة ا ادية والع ون ِ(...............................١٧٥  

  ١٧٦..................................)َشاء: (ا فردة ا انية والع ون

ِ كرسيه: (ع ونا فردة ا ا ة وال ْ ُ(...............................١٧٨  

ُيؤوده: (ا فردة ا رابعة والع ون ُ ُ َ(................................١٧٩  

َحفظهما: (ا فردة ا ا سة والع ون ُ ُ ْ ِ(...........................١٨٠  

ّالع : (ا فردة ا سادسة والع ون ِ
َ ْ(..............................١٨١  

ِالعظيم: (ا فردة ا سابعة والع ون َ
ْ(.............................١٨٣  

  ١٨٥.............................................معطيات املقطع األول

  ١٨٩............................................املقطع الثاين من آية الكريس

  ١٩١..................................................مفردات املقطع الثاين

  ١٩١..........................................)ِال إكراه: (ا فردة األو 



 ٢ جـ منطق فهم القرآن .......................................................................... ٤٨٨

  ١٩٤............................................) ا ين: (ا فردة ا انية

َ قد ت  : (ا فردة ا ا ة َ َ(..........................................١٩٧  

  ١٩٨...........................................)ا رشد: (ا فردة ا رابعة

ّال : (ا فردة ا ا سة َ(...........................................٢٠٠  

ْ من ي فر: (ا فردة ا سادسة ُ ْ َ ْ َ َ(...................................٢٠٣  

  ٢٠٥......................................) الطاغوت: (ا فردة ا سابعة

ِو ؤمن: (ا فردة ا امنة ْ ُ(..........................................٢٠٦  

َ قد استمسك: (ا فردة ا اسعة َ ْ َ ْ ِ َ َ(.................................٢٠٨  

َالعروة ا و  : (ا فردة العا ة ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ(..................................٢٠٩  

َال انفصام  ا: (ع ةا فردة ا ادية  َ ِ ْ َ(............................٢١١  

ِسميع: (ا فردة ا انية ع ة َ(.....................................٢١١  

ِعليم: (ا فردة ا ا ة ع ة َ(.....................................٢١٣  

  ٢١٦..............................................معطيات املقطع الثاين

  ٢١٩..........................................املقطع الثالث من آية الكريس

  ٢٢١.................................مفردات املقطع الثالث من آية الكريس

ّو : (ا فردة األو  ِ َ(..............................................٢٢١  

ْ رجهم: (ا فردة ا انية ُ ُ ِ
ْ ُ(..........................................٢٢٣  

َمن الظلمات: (ا فردة ا ا ة ُ  ِ(....................................٢٢٥  

َ إ  ا ور: (ا فردة ا رابعة ِ(........................................٢٢٦  

ِأصحاب ا ار: (ا فردة ا ا سة  ُ َ ْ َ (.................................٢٢٧  

ُخاِ ون: (ا فردة ا سادسة َ(.......................................٢٢٨  

  ٢٣٠............................................معطيات املقطع الثالث
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  ٢٣١التفسري التجزيئي آليـة الكريس: ثالثلفصل الا

  ٢٣٣......................................................هوية آية الكريس

  ٢٣٣............................ُمالحق هلوية أسلوب التفسري التجزيئي

  ٢٣٥..........................................أسباب نزول آية الكريس

  ٢٤٣.....................للمقطع األول من اآلية) ُاجلميل(التفسري التجزيئي 

ُ ال إلـه إال هو ال  القيومُاهللا(: قو  تعا   َ ْ  َ َ ُ  ِ َِ
َ َ (.......................٢٤٣  

  ٢٤٧........................................ّاملراد من احلياة والقيومية

ُاحلي القيوم ُّ َُّ َ ْ.....................................................٢٥٣  

ُّرس اجتامع اسمي احلي مع القيوم ّ ّ................................٢٦٠  

َّاحلي القيوم اسم مركب من مفردتني ُ ُّّ............................٢٦١  

َأ تَال: ( تعا و ق
ْ
  ٢٦١.............................. )ٌمَْو نَالَ وٌةَنِس ُهُذُخ

ِ  ما   ا سماوات وما   األرض(:   تعا قو ْ
َ

ِ َِ ََ َِ َ  ُ َ (....................٢٦٣  

  ٢٦٤..............................نكتة انحصار امللكية بهبيان : ّألولا

  ٢٦٧.............................املراد من الساموات واألرض: لثاينا

  ٢٦٨...........................بيان نكتة اجلمع واإلفراد فيهام: لثالثا

  ٢٧١..............ّرس التأكيد عىل ملكية املظروف دون الظرف: لرابعا

  ٢٧٢...............ُ حدود فعله املتمثـِّل بالساموات واألرض:اخلامس

ُمن ذا الذي يشفع عنْده: (صلة املقطع السابق بقوله: لسادسا ُ ََ ِ َِ َْ َّ َ...ِ(٢٧٦  

ِمن ذا ا ي  شفع عنده إال بإذنه(: قو  تعا  ِ ْ ِ ِِ
 ُ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ِ  َ َ(....................٢٧٦ 

ْ علم ما    أيديهم وما خلفهم: (قو  تعا  ُْ َ ْ َ َْ ْ ََ ِ ِ
َ َ َ ُ َ ْ َ(.....................٢٨١  

َوال  يطون   ء من علمه إال بما شاء(: قو  تعا  َ ِ
 
ِ ِ ِِ ٍ
ْ ِ ْ  ْ َ ِ َ ُ

ُ َ َ(............٢٨٤  

  ٢٨٤........ّما هو رس حمدودية العلم املفاض منه علينا؟: ُلنكتة األوىلا

  ٢٨٥.ُهل العلم املفاض يساوي مقداره يف العلم اإلهلي؟: لنكتة الثانيةا



 ٢ جـ منطق فهم القرآن .......................................................................... ٤٩٠

  ٢٨٦........ُما هي داللة تنكري املعلوم وهو مفاض منه؟: لنكتة الثالثةا

  ٢٨٧يالزم اإلحاطة باليشء نفسه؟أ علمنا املفاض بيشء : لنكتة الرابعةا

ِعلمه: (هل املراد من: لنكتة اخلامسةا   ٢٨٨....ذات علمه أم معلومه؟) ِْ

  ٢٨٩..........ما هي داللة االستثناء يف فقرة البحث؟: لنكتة السادسةا

َوسع كرسيه ا سماوات واألرض (:قو  تعا  ْ َ َ َ َِ َ َ ُ  ِ ِْ ُ (.....................٢٩٠  

  ٢٩١...................................يف معنى الكريس: ّألمر األولا

  ٢٩٤.........................)ّصفة كرسيه(معنى السعة : ألمر الثاينا

  ٢٩٥هل الوجود اإلمكاين مساوق للساموات واألرض؟: ألمر الثالثا

  ٢٩٦....ُحدود ملكه ومملكته سبحانه يف حارضة الوجود: عألمر الرابا

ة بالكريس: ألمر اخلامسا   ٢٩٨.............................عالقة اجلنّ

َوال يؤوده حفظهما(: قو  تعا  ُ ُُ ْ ِ ُ ُ َ َ َ(..................................٢٩٩  

ُوهو الع  العظيم(: قو  تعا  ِ َ َْ ْ ِ َ
ُ َ(...................................٣٠١  

  ٣٠٣....................................................البحث الروائي

  ٣٠٤......................................إبراز عظمة مكانة اآلية. ١

  ٣٠٤.......................اإلشارة إىل األثر الوضعي لقراءة اآلية. ٢

  ٣٠٥...........................................بيان معنى الكريس. ٣

  ٣٠٥............................بيان ظرفية الكريس لعامل اإلمكان. ٤

  ٣٠٧.................................املقارنة بني الكريس والعرش. ٥

  ٣٠٨.................................د الغيبي يف الكريسُبيان البع. ٦

  ٣٠٩.......................................بيان مصداق الشافعني. ٧

  ٣١٠..............................معطيات التفسري التجزيئي للمقطع األول

  ٣٢١......................للمقطع الثاين من اآلية) ُاجلميل(التفسري التجزيئي 

ِال إكراه   ا ين: (قو  تعا 
 ِ َ َ

ْ
ِ
َ (....................................٣٢١  
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تها: ّمر األولألا   ٣٢٢...............إخبارية مجلة نفي اإلكراه وإنشائيـَّ

  ٣٢٥.....................سبب نزول هذا املقطع من اآلية: ألمر الثاينا

ِال إكراه يف الدين: (ه تعاىلدعوى نسخ قول: ألمر الثالثا ِّ ِ َ َ ْ ِ َ(........٣٢٧  

  ٣٢٩.....) مع حتديد موضوع نفي اإلكراهًالدين اصطالحا(عود عىل بدء 

  ٣٢٩....................................نمفردات الدي: ُجلهة األوىلا

  ٣٣٤............................الدين بلحاظ املخاطبني: جلهة الثانيةا

َ قد ت   ا رشد من ال : (قو  تعا  ْ َ ِ ُ ْ  َ  َ  َ(..............................٣٣٧  

  ٣٣٩..........................التبيني اسرتاتيجية اإلسالم يف االنتشار

  ٣٤٠.................إبطال دعوى نسخ آية نفي اإلكراه أو معارضتها

  ٣٤٣...............................................................تنبيه

  ٣٤٣................................................أهداف آيات اجلهاد

  ٣٤٦........................................................ّاملحصلة

  ٣٤٦...........................ائي للجهاد الدفاعيعود اجلهاد االبتد

  ٣٤٩...................................اجلهاد الدفاعي مقسم ال قسم

  ٣٥٢...............................ّاجلهاد الدفاعي والقوانني الدولية

ّاجلهاد االبتدائي دفاعي عن حق فطري ٍّ..........................٣٥٣  

  ٣٥٤...........................................مناقشة رواية الدعائم

  ٣٥٥................................رشطية التبليغ يف تلبية داعي الفطرة

ِ من ي فر بالطاغوت و ؤمن باهللا(: قو  تعا  ِ ِِ ْ ُ َ ِ ُ  ْْ ُ ْ َ َ َ(.................٣٦٠  

  ٣٦٨................................مستويات املواجهة مع الطاغوت

َ قد استمسك بالعروة ا وث  ال انفصام  ها(: قو  تعا  ََ َ َ َِ َ ََ َ ُ ْ ِْ َ ْ ُ ِ َ ْ ْ ِ َ(.........٣٧٠  

  ٣٧٤................................الطاغوتية وفقدان العروة الوثقى

ّحفظ اإلسالم والقرآن لإلنسان واألمة ُ..........................٣٧٦  



 ٢ جـ منطق فهم القرآن .......................................................................... ٤٩٢

ٌواهللا سميع عليم(: قو  تعا  ِ َ ٌ ِ َ ُ َ(....................................٣٧٧  

  ٣٧٩...........................تجزيئي للمقطع الثاينمعطيات التفسري ال

  ٣٨٧....................للمقطع الثالث من اآلية) ُاجلميل(التفسري التجزيئي 

  ٣٩١...................بيان العالقة بني املقطعني الثاين والثالث من اآلية

ُاهللا و  ا ين آمنوا{: قو  تعا  َ َ ُِ
  ِ َ {................................٣٩٤  

  ٤٠١..............................حتديد معنى الوالية يف فقرة البحث

  ٤١١.........................................مالمح والية الطاغوت

  ٤١٣................................ِّشبهة اخللط بني التويل والتعاطي

  ٤١٦...............................ّالرس يف إفراد املبدأ الفاعيل للوالية

  ٤٢١............................................َّأعمية والية اهللا تعاىل

ِ رجهم من الظلمات إ  ا ور{ :قو  تعا  ُ  
َ
ِ ِ َ
ُ  َ  ُ ُ ِ

ْ ُ {.....................٤٢٥  

  ٤٣٠.......................حتقيق معنى وحدود اإلخراج من الظلامت

  ٤٣٩..........................<النور>:  وإفراد<الظلامت>: ّرس يف مجع

  ٤٤٠.............خراج من الظلامت باألهداف القرآنيةعالقة فقرة اإل

  ٤٤٢.........................اإلخراج الصوري واإلخراج التصديقي

  ٤٤٤...................................صلة الوالية باإلخراج اإلهلي

ُوا ين  فروا أو آؤهم الطاغوت{: قو  تعا  ُُ  ُ ُ َ ِ ْ
َ ْ ُ َ َ َ ِ

 َ {................٤٤٤  

ِ رجو هم من ا ور إ  الظلمات{ :قو  تعا  َ ُ  
َ
ِ ِ  َ

 ُ َُ
ِ
ْ ُ {..................٤٥٢ 

َأولـئك أصحاب النار هم فيها خالدون{  :وله تعاىلق ُ َ َِّ ِ َِ ْ ُ ُ َ ْ ِْ َ َُ َ{.............٤٥٤  

  ٤٥٧....................................إخفاء الوعد وإعالن الوعيد

  ٤٥٨....................................................البحث الروائي

  ٤٦٢.............................معطيات التفسري التجزيئي للمقطع الثالث

 ٤٦٩........................................................فهرس املصادر


